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 ستراتيجيـة والتنميـةة االـمجل
 متخصصة في الميدان االقتصاديمحكمة  دولية  مجلة  علمية  

 

 
 

 رـــــاييس النشــــمق
 

جامعة  –التجارية وعلوم التسيري  ،عن كلية العلوم االقتصادية " سرتاتيجية والتنميةاال " جملة تصدر
تفتح  .مبجلة علمية دولية حمكمة هتتم بامليدان االقتصادييتعلق األمر . مستغامن–عبد احلميد بن باديس 

املواضيع املتعلقة باالقتصاد بأحد ها باملسامهة فضاء جلميع أصحاب القدرات العلمية يف اجلزائر وخارج
 .ومستجداته، ال سيما يف اجلزائر، يف الدول العربية وعلى املستوى الدويل

 :شروط نشر يتعني على الباحثني االلتزام هبا، وهي كاآليتلة اجمللإىل ختضع البحوث العلمية اليت ترد 
  كتابة اللقب واالسم والعنوان مرفق برقم اهلاتف أو الفاكس والربيد اإللكرتوين على ورقة مستقلة

 عن البحث؛

  ؛اإللكرتوين للمجلةربيد عن طريق المكتوبا بالوارد ث يرسل البحأن 

  نشرها؛تقبل إال البحوث اليت مل يسبق ال 

  أن يشتمل البحث على ملخصني ال يتجاوز كل منهما نصف صفحة أحدمها باللغة العربية
كما يتضمن امللخص اهلدف من (. الفرنسية أو اإلجنليزية)واآلخر بإحدى اللغتني األجنبيتني 

 البحث والنتائج املتوصل إليها؛

  س التاليةصفحة إتباعا للمقايي 52صفحة وأال يقل عن  52أال يتجاوز البحث: 

بالنسبة  15حجم ( Traditional Arabic)البحث املنجز باللغة العربية حمررا خبط  -
 بالنسبة لألرقام يف العرض؛  13للنص وحجم 

 ؛13حبجم ( T. New Roman)مكتوبا بالوارد وخبط األجنبية البحث املنجز باللغة  -
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  ؛ 1,15: بني األسطر ؛  1,5: يسار/ ،  ميني1,5:سفلي/ علوي: اهلوامش بالسنتمرت -

 .52:طول/  51:عرض: حجم الورقة -

 جيب احرتام املقاييس األكادميية والشروط الشكلية يف إعداد املقالة، ويراعى يف ذلك خاصة: 

 حتديد أهداف البحث ومنهجيته؛: مقدمة البحث -

 ؛اهلوامش أوتوماتيكيا يف أسفل الصفحة كتابة -

 ؛حدةترقيم األشكال واجلداول والرسومات ترقيما متسلسال ولكل على  -

إدراج قائمة املراجع يف آخر البحث مرتبة ، مع أن ينتهي البحث خبامتة تتضمن النتائج -
 حسب احلروف األجبدية؛

مكان )غاير م، عنوان الكتاب خبط (ة)إذا كان املرجع كتابا يدون االسم الكامل للمؤلف -
 .، الصفحة(سنة النشرالناشر، : النشر

  ختضع البحوث للتحكيم من طرف هيئة علمية لقبول أو رفض نشرها أو القيام ببعض التعديالت
 الالزمة؛ 

 ال تردو  .ال تقبل إال البحوث املرسلة من طرف أصحاهبا عن طريق الربيد اإللكرتوين الشخصي 
 ؛البحوث اليت مل تنشر

  نشر موضوع الباحث يتطلب موافقة كتابية من اجمللة؛حتتفظ اجمللة بكافة حقوق النشر، وإعادة 

 تعرض على مستوى موقع اجمللة وهي قابلة للتحميل؛ ، يف اجمللة اليت يتم نشرها املقاالت 

 ال ميكن نشر مقال ثاين إال مبضي ثالث سنوات بعد نشر األول؛ 

   تلزم إال أصحاهباال املفاهيم واآلراء املعرب عنها يف املقاالت. 

 
 

والية -جامعة مستغامن –موقع خروبة  –جملة االسرتاتيجية والتنمية، كلية العلوم االقتصادية  :المراسالت واالشتراك
 ، اجلزائر 00222 منستغام

 strg.devp@gmail.com :الربيد اإللكرتوين  /   421150 45 00213   :الفاكس

  www.revuesd.net  :اإللكرتويناملوقع 

mailto:strg.devp@gmail.com
http://www.revuesd.net/
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 ة االستراتيجيـة والتنميـةـمجل
 متخصصة في الميدان االقتصاديمحكمة  ة دولية  مجلة  علمي

  0072-2890  :الترقيم الدولي

 0200-3784  :رقم اإليداع القانوني

 Impact Factor: SJIF 2014= 4.712 :معامل التأثير

 

 1026  انفيج  – عاشرالعدد ال
 الفهـرس

 

 الصفحة (ان)اسم ولقب الباحث  عنوان المقال
 على الواردات في الجزائرمحددات الطلب دراسة قياسية ل

 (4152 -5991)خالل الفترة 
 باستخدام نموذج التكامل المشترك وتصحيح الخطأ

 07 (جامعة سكيكدة) بوالكور نورالدين .د

في السوق كفاءة شركات التأمين التكافلي   وتحليل قياس
مقارنة مع عدد من الشركات التقليدية في  دراسةالماليزي، 

 السوق
 34 (5جامعة سطيف )ياسمينة إبراهيم سالم   .أ

أهمية عوامل الثقافة التنظيمية في دعم عمليات إدارة 
 لعينة مندراسة تطبيقية ، عمالالمعرفة في منظمات األ

بوالية المسيلة البنوك الجزائرية  
 63 (جامعة أم البواقي)رياض عيشوش    .أ

 العالقة بين األمن االقتصادي واألمن الفكري
 "مدخل إسالمي"

جامعة طيبة، )جريبة بن أحمد الحارثي  .د
 (السعودية

96 

 ، عوامل نمو الشركات الصناعية الخاصة الجزائرية
 549 (جامعة عنابة)هناء  بوصبع  .د "Higgins"دراسة تطبيقية باستخدام نموذج 
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ة االستراتيجيـة والتنميـةـمجل  
 1026  انفيج  –عاشرالعدد ال

 (تابع)الفهـرس 
 

 الصفحة (ان)اسم ولقب الباحث  عنوان المقال
التنبؤ بالشبكات العصبية االصطناعية كدعامة للمراجعة 

 حالة مركب تكرير الملح، التحليلية في عملية التدقيق
E.NA.SEL (بسكرة)  4152-4151في الفترة   

 (جامعة بسكرة)كردودي سهام     .د
 (جامعة سعيدة)بن قدور علي    .د

511 

أثر تقرير محافظ الحسابات على اتخاذ القرارات 
الجزائر، دراسة حالة البنوك التجارية بجيجل، االستثمارية  

(جامعة أم البواقي)جمام محمود  .د.أ  
(جامعة أم البواقي)أميرة دباش  .أ  

591 

، دور القطاع الخاص في دعم التنمية االقتصادية المحلية
 دراسة حالة الجزائر

 (جامعة تيارت) شريط عابد  .د.أ
 (جامعة شلف) بن الحاج جلول ياسين .أ

449 

: الحكومة االلكترونية في الجزائر إرساءنحو االتجاه 
 المعوقات، تجربة قطاع الضمان االجتماعي و  االنجازات

 (جامعة تيبازة)نور الدين شنوفي  .د.أ
 (جامعة شلف)موالي خليل   .أ

412 

العمودي الخلفي في تحسين أداء دور إستراتيجية التكامل 
 -4111 دراسة تحليلية للفترة، مؤسسة سوناطراك

4151 

 (جيجلجامعة ) العيد قريشي .أ
 419 (جامعة بسكرة) لخضر مرغاد .د.أ



بوالكور نورالدين .د  
 خالل الفترة  محددات الطلب على الواردات في الجزائردراسة قياسية ل

 باستخدام نموذج التكامل المشترك وتصحيح الخطأ (4152 -5991)
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 (4152 -5991)خالل الفترة  محددات الطلب على الواردات في الجزائردراسة قياسية ل
 تصحيح الخطأو باستخدام نموذج التكامل المشترك 

    نورالدينبوالكور  .د                                                     
 ،التجارية وعلوم التسيريو كلية العلوم االقتصادية 

  اجلزائر ،جامعة سكيكدة
 nboulkour@yahoo.fr :الربيد اإللكرتوين

 :الملخص
التغريات اليت حتدث يف سلوك الطلب هتدف هذه الدراسة إىل اختبار فرض أساسي يتمثل يف أن 

على الواردات يف اجلزائر ميكن تفسريها بالتغريات اليت حتدث يف الدخل احلقيقي، األسعار النسبية، وسعر 
من أجل ذلك مت استخدام األساليب القياسية احلديثة   .صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي

 .سببية جراجنرو منوذج تصحيح اخلطأ و والتكامل املشرتك  كاختبار استقرارية السالسل الزمنية
، حمدداهتاو األجل بني الواردات  طويلةعالقة و وقد توصلت الدراسة إىل وجود عالقة قصرية األجل 

يف املدى القصري  %0..7على ضوء نتائج التقدير بلغت مرونة الواردات بالنسبة للدخل احلقيقي ف
يف املدى  (- 7.01%)بلغت مرونة الواردات بالنسبة لألسعار النسبية  يف املدى الطويل، بينما %1...و

أخريا بلغت مرونة الواردات بالنسبة لسعر صرف الدينار اجلزائري و يف املدى الطويل،  (-1..8%)والقصري 
 . يف املدى الطويل (-7.80%)ويف املدى القصري  (-7...%)

الدخل احلقيقي، األسعار النسبية، سعر صرف الدينار  الطلب على الواردات، :الكلمات المفتاحية
 . اجلزائري، التكامل املشرتك

Abstract: 
This study aims to test basic impose is that the changes, that are 

occurring in the demand for imports in Algeria, behavior can be explained 
by changes that occur in real income, relative prices, and the Algerian dinar 
exchange rate against the US dollar. For it was used as a test standard 

mailto:nboulkour@yahoo.fr


بوالكور نورالدين .د  
 خالل الفترة  محددات الطلب على الواردات في الجزائردراسة قياسية ل

 باستخدام نموذج التكامل المشترك وتصحيح الخطأ (4152 -5991)
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methods of modern time series: test the stability of time - series and co-
integration and error correction model and Granger causality. 

The study found there is a short-term relationship and long-term 
relationship between imports and determinants, In light of results of the 
assessment amounted flexibility imports for real income 0.17% in the short 
run and 1.58% in the long term, while total flexibility imports for relative 
prices (-0.78 % ) in the short term and (-3.68%) in the long run, and finally 
it reached the flexibility of imports for the Algerian dinar exchange rate     
(-1.90%) in the short term and (-2.37%) in the long term. 
Key words: demand for imports, real income, relative prices, Algerian 
dinar exchange rate, co- integration. 

 

 :ةـــمدقم
تعترب الواردات من مكونات الناتج احمللي اإلمجايل، فهي تلعب دورا كبريا يف رفع مستوى معيشة 

اخلدمات املستوردة، ضف إىل ذلك أهنا و األفراد، عن طريق زيادة مستوى إنفاقهم االستهالكي على السلع 
وزيادة الطاقات اإلنتاجية للقطاعات االقتصادية، من خالل السلع  ترفع من مستوى االستثمار احمللي،

 .الرأمسالية املستوردة
واجلزائر كغريها من الدول تتبىن سياسة االقتصاد املفتوح، حيث يعتمد اقتصادها إىل حد كبري على 

اء يف شكل خدمات أجنبية، سو و القطاع اخلارجي، كما تعتمد كل قطاعاهتا تقريبا على ما يستورد من سلع 
 . سلع وسيطة ألغراض اإلنتاج احملليو شكل مواد خام  ومنتجات لالستهالك النهائي، أ

 :مشكلة الدراسة
النمو االقتصادي يف اجلزائر، إضافة و حلجم الواردات دور كبري يف حتديد مستوى التجارة اخلارجية، 

املدفوعات، اإلنتاج احمللي حجم ميزان : إىل أثارها املختلفة على القطاعات االقتصادية، وعلى كل من
حتليل العوامل املؤثرة يف حجم الطلب على الواردات يقودنا و بالتايل فإن حتديد و . االستثمارو االستهالك 



بوالكور نورالدين .د  
 خالل الفترة  محددات الطلب على الواردات في الجزائردراسة قياسية ل

 باستخدام نموذج التكامل المشترك وتصحيح الخطأ (4152 -5991)
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ما هي احملددات األساسية حلجم : من هنا ميكن طرح التساؤل األيتو . إىل معرفة سلوك الطلب عليها
 الطلب على الواردات يف اجلزائر؟

 :الدراسةفرضية 
هي أن حجم الطلب على الواردات يف اجلزائر يتحدد و تنطلق هذه الدراسة من فرضية أساسية 

 .سعر صرف العملة الوطنيةو الدخل احلقيقي، األسعار النسبية، : بثالث عوامل أساسية تتمثل يف
 :هدف الدراسة

التغريات اليت حتدث يف سلوك الطلب تستهدف هذه الدراسة اختبار فرض أساسي يتمثل يف أن 
سعر و على الواردات يف اجلزائر ميكن تفسريها بالتغريات اليت حتدث يف الدخل احلقيقي، األسعار النسبية، 

 .صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي
 :أهمية الدراسة

ت يف اجلزائر نستطيع من تكمن أمهية هذه الدراسة يف الوصول إىل منوذج مالئم للطلب على الواردا
. قياس مدى تأثريها على سلوك الطلب على الواردات يف اجلزائرو خالله حتديد املتغريات التفسريية املناسبة 

اخلاص على التنبؤ بسلوك الطلب على و كما أن هذه الدراسة قد تساعد متخذي القرار يف القطاع العام 
ضف إىل ذلك أن استخدام . التوازن االقتصاديو تقرار الواردات ووضع السياسات املناسبة لتحقيق االس

مفهوم السببية، يف تفسري سلوك الطلب على الواردات يف و تصحيح اخلطأ، و مفهوم التكامل املشرتك 
 . اجلزائر، من شأنه أن يساهم يف إثراء أدبيات االقتصاد اجلزائري

 :الدراسات السابقة
مت بتقدير دالة الطلب على الوردات يف خمتلف الدول عرض يف هذا اجلزء ألهم الدراسات اليت قاتن

 :من بني أهم هذه الدراسات جندو سواء النامية أو املتقدمة 
حول تقدير دالة طلب الواردات يف اململكة العربية  ،(Doroodian, et. AL, 1994)ـــ دراسة 

أسعار البدائل احمللية هلا و أسعار الواردات و ، وجدو أن الدخل (7...ـــ  8...)السعودية خالل الفرتة 
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كشفت النتائج بعدم مرونة الواردات الدخلية يف املدى القصري و تأثري معنوي على حجم الواردات، 
بالنسبة لسعرها يف املدى  على التوايل، بينما كانت مرنة (0..7)و (7.77)الطويل، حيث بلغت و 

يف املدى الطويل  (..7)و (8..) كذلك أطهرت مرونة تقاطعية يف املدى القصريو ، (....-) الطويل
بالنسبة ألسعار البدائل الداخلية، مما يبني حساسية الطلب على الواردات بالنسبة للمنتجات احمللية 

  1؛البديلة
 ,Asseery, et al)، (Shaltout, 1987)، (Metwally, et al, 1985): ـــ دراسات كل من

1990) ،(Elsamadisy, 1995) ،(Mohammed, 1998)،  حول دالة الطلب على الوردات
حيث توصلت أغلب هذه الدراسات أن الطلب على الواردات هو دالة يف الدخل احلقيقي، كما تعترب 

  2؛األسعار النسبية حمددا هاما للطلب على الواردات
ـــ 8...)مكوناهتا لنيجرييا خالل الفرتة و ، حول حمددات إمجايل الواردات (Festus O., 1999)ـــ دراسة 

الدخل احلقيقي هي احملددات و األسعار النسبية و حيث توصل إىل أن عوائد الصرف األجنيب  ،(.1..

                                                 
1 - Doroodain, K. eta l., An Examination of the Traditional Aggregate Import Demand 

Function for Saudi Arabia, Applied Economics, Vol: 26, No: 9 (September),1994, 
pp.909-915. 

 :أنظر يف هذا الصدد إىل2  
- Elsamadisy, E. M., An Extend Model of Import Demand for GCC Countries Applied 

to Kuwaiti Data, Journal of the Social Sciences, Kuwait University, (Summer) Vol: 
23, No: 3, 1995, p p. 263- 292. 

- Mohammad, Y. H., The Demand for Import in Kuwait, Journal of Business Studies, 
1998. P p 450 – 462. 

- Metwally. M. M. and Abdel-Rahman, M. M., Determinants of Aggregate 
Expenditures of the Member States of the Gulf Cooperation Council, Asian 
Economic Review, Vol. 27, No:1, 1985, pp. 14-31. 

-Asseery, A. and Perdikis N., Estimating the Aggregate Import demand Function of the 
GCCs Member States for the period 1970-1985, The Middle East Business and 
Economic Review, Vol: 2, 1990, p p 28-47. 

- Shaltout, H. M, An Econometrics Model of UAE Imports, 1972-1985, The 
Administration and Political Science Review, Special Issue (November), No: 4, 
1987, p p 17-39. 
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األساسية لسلوك إمجايل الواردات، كما أن قرار االسترياد يتأثر يف املدى الطويل مبدى توافر الصرف 
 3؛األجنيب يف نيجرييا

الطلب على تركيا، باستثناء الواردات النفطية، من ، حول تقدير دالة (Zelal et. Al, 1999)ـــ دراسة 
، مستخدما (....ـــ الربع األول من  10..الربع األول من )واقع بيانات ربع سنوية على مدى الفرتة 

اشتملت دالة الطلب و . تصحيح اخلطأو منوذج اجنل ـــ جراجنر ذو املرحلتني يف حتليل التكامل املشرتك 
معدل سعر الصرف االمسي موزون مبتوسط و ( الناتج احمللي اإلمجايل)لدخل على الواردات على متغري ا

حركة االحتياطي من الصرف األجنيب، و املارك األملاين، و بالتحديد الدوالر األمريكي و سلة من العمالت 
كشفت نتائج   قدو . مؤشر سعر االستهالك، كمحددات رئيسية للطلب عل الواردات غري نفطيةو 

معدل و معدل سعر الصرف االمسي و الدراسة عن وجود أثر على املدى الطويل لكل من الدخل 
االحتياطي األجنيب، على حجم الواردات، بينما على املدى القصري اتضح تالشي تأثري و التضخم 

 4؛معدل التضخم على حجم الوارداتو االحتياطي األجنيب 
، حول حمددات إمجايل الطلب على الواردات يف بروناي (Kwabena A. et. Al, 2001)ـــ دراسة 

باستخدام منوذج لوغاريتمي مزدوج تضمن إمجايل قيمة الواردات كمتغري  ،(0...ـــ ....)خالل الفرتة 
مؤشر سعر الصرف الفعلي احلقيقي، كمتغريات و إمجايل السكان و كل من متوسط دخل الفرد و تابع 

قد و ر الصرف احلقيقي الفعلي ينوب عن متغري األسعار النسبية، قد استخدم مؤشر سعو مستقلة، 
مبرونة عالية و توصلت الدراسة إىل أن متغري السكان كان من أهم حمددات الطلب على الواردات 

، مث متغري متوسط دخل (0..7-)، مث يأيت بعده متغري سعر الصرف الفعلي احلقيقي مبرونة (7..7)

                                                 
3 -Festus O. Egwaikhide, Determinants of Imports in Nigeria: A dynamic specification, 

African Economic Research Consortium, Research Paper 91, Nairobi, Nigeria, 1999, 
pp. 1-35. 

4 -Zelal, et. al, Estimating an Import Function for Turkey, The Central Bank of the 
Republic Turkey (Research Development), Discussion Paper No: 9909, 1999, p p. 1-27.  
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أكدت الدراسة أن معدل سعر الصرف ميثل أحد أهم األدوات املتاحة لدى  قدو . (7.77)الفرد مبرونة 
 5؛صناع السياسة لتحقيق أهداف ذات صلة بالواردات

، حول تقدير دالة الطلب على الواردات يف ماليزيا (Tang and Mohammod, 2000)ـــ دراسة 
، إال أهنم مل جيدو عالقة (11..ـــ 07..)باستخدام طريقة جوهانسن للتكامل املشرتك خالل الفرتة 

يف  (Tang and Nair, 2002)تال ذلك حماولة كل من و . توازنية طويلة املدى بني متغريات الدالة
كل من و وجدو عالقة تكامل مشرتك بني الواردات و إعادة لدراسة دالة الطلب على الواردات يف ماليزيا، 

كشفت النتائج عن مرونة الواردات يف املدى الطويل بالنسبة لكل من الدخل و األسعار النسبية، و الدخل 
 6؛(8..-)األسعار النسبية و  (...)

، حول حمددات الطلب على واردات اململكة العربية السعودية يف إطار التكامل (7770العبديل، )ـــ دراسة 
صل إىل أن احملددات الرئيسية قد مت التو و ، (.777ـــ 7...)تصحيح اخلطأ خالل الفرتة و املشرتك 

االحتياطي األجنيب، كما توصلت نتائج التقدير إىل أن الواردات و األسعار النسبية و للواردات هي الدخل 
تستغرق  باجتاه قيمتها التوازنية،  (%..88ـــ 87.0)تصحح من اختالل توازهنا كل فرتة سابقة ما بني 

سنوات، كما أوضحت النتائج اخنفاض مرونة  8.7إىل  ..7سرعة التعديل باجتاه قيمتها التوازنية مابني 
الطويل، بينما كانت مرنة و االحتياطي األجنيب يف املدى القصري و الواردات بالنسبة لألسعار النسبية 

  ؛بالنسبة للدخل يف املدى الطويل

                                                 
5 - Kwabena A. and Samantha M., Analysis of the Determinants of Aggregate Import 

Demand in Brunei Darussalam from 1964 to 1997, Asian Economic Journal, Vol: 15, 
No: 1, 2001, p p 61-70.  

6  -Tang T.C and Mohammod H.A,  An aggregate import demand function for Malaysia: 
a cointegration and error correction analysis, Utara Management Review, No: 1, 2000, 
p p 43-57. 
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، لتقدير دوال الطلب على الواردات للواليات املتحدة األمريكية (Khan and ROSS, 1977)ـــ دراسة 
الدخل احلقيقي يف حتديد الطلب الكلي و توصلت الدراسة إىل أمهية األسعار النسبية و اليابان، و كندا و 

 7.على الواردات
 

 :الجانب النظري للدراسة
 ردات الجزائراتطور و : أوال

اخلدمات يف و تعتمد إىل حد كبري على الواردات من السلع و  تعترب اجلزائر من البلدان املستهلكة،
قد صاحب منو العائدات البرتولية منوا مطردا يف الواردات انطالقا من و اإلنتاجية، و قطاعاهتا االستهالكية 

، 77.7بدية األلفية اجلديدة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط يف السوق العاملية، حيث بلغت مداها أعوام 

مليون دوالر،  07...مليون دوالر،  .1...مليون دوالر،  .....لتصل إىل حدود . ..77، 77.8
 :يتكما يوضحه الشكل اآل. على الرتتيب

 (..77 -....)تطور واردات اجلزائر خالل الفرتة : (15)الشكل رقم 

 
 :من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات :المصدر

 ؛(4111 -5991)، الفترة (CNIS)اإلحصائيات و ــ المركز الوطني لإلعالم 
  (.4152 -4112)، منشورات باللغة العربية، الفترة (ONS)ــ الديوان الوطني لإلحصاء 

                                                 
7 - Khan M. S. and K. Z. Ross, The Functional Form of the Aggergate Import Equation, 

Journal of International Economics, Vol: 7, 1977, p p 149-160. 
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االخنفاض مقارنة و يف أواخر تسعينيات القرن املاضي شهدت حصيلة الواردات نوع من التذبذب 
اخنفاض حصيلة الصادرات اليت تعتمد و هذا يعود بالدرجة األويل إىل تذبذب و ببداية باأللفية األخرية، 

 .سنة األخرية ..: بالدرجة األوىل على أسعار البرتول اليت كانت يف تلك الفرتة منخفضة مقارنة بـ
، إىل ....، 1...،  0...، ....مقارنة بسنوات  ....كذلك يعود ارتفاع حصيلة الواردات عام 

 .  ئر يف إطار اإلصالحات االقتصادية املتبعةسياسة حترير التجارة اخلارجية اليت انتهجتها اجلزا
 .نمو الواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي: ثانيا

 عام %7....مقارنة الواردات مع الناتج احمللي اإلمجايل، نالحظ أن أعال نسبة وصلتها كانت 

مما يدل على انفتاح االقتصاد اجلزائري  هذا يعكس ارتفاع معدل نفاذ الواردات لالقتصاد احمللي،و  ،77.7
اليت كانت يف املتوسط ال تتجاوز و ذلك مقارنة بأواخر تسعينيات القرن املاضي و على االقتصاد العاملي، 

 : كما يوضحه الشكل األيت  .1%.
معدل منو الواردات بالنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر خالل الفرتة  (:14)الشكل رقم 

(....- 77..) 

 
 :من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات: المصدر

 ؛(4111 -5991)، الفترة (CNIS)اإلحصائيات و ــ المركز الوطني لإلعالم 
  (.4152 -4112)، منشورات باللغة العربية، الفترة (ONS)ــ الديوان الوطني لإلحصاء 
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مقارنة مع  (7770 -....)إن اخنفاض نسبة الواردات إىل الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة 
يعود إىل اخنفاض املقدرة االستريادية لالقتصاد اجلزائري نتيجة اخنفاض عوائد  ،(..77 -7771)الفرتة 

، 7777أما فيما خيص اخنفاض هذه النسبة حىت بعد سنة . منه اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايلو البرتول، 
إىل بطئ و رغم ارتفاع الواردات فيعود إىل ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة أكرب من الواردات من جهة،

 .استجابة الواردات للتغريات يف الدخل من جهة أخرى
 .لمستورة في الجزائرنمو أهم المنتجات ا: ثالثا

التجهيزات الصناعية تسيطر على و بالنظر إىل أهم املنتجات املستورة يف اجلزائر جند بأن املعدات 
، هذه املواد تشتمل على سلع رأمسالية مما يبني سيطرة قطاع (..77 -.777)أعلى نسبة خالل الفرتة 

 :من خالل الشكل األيتو . األعمال على الطلب على الواردات
 .(..77 -.777)تطور أهم املنتجات املستورة يف اجلزائر خالل الفرتة  (:10)شكل رقم ال

 
 :من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات: المصدر

 ؛(ANDI)ــ الوكالة الوطنية لترقية االستثمار 
 ؛(4152 -4111)ــ المديرية العامة للجمارك،  خالل الفترة 

 (.CNIS)اإلحصائيات و ــ المركز الوطني لإلعالم 
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التجهيزات الصناعية تأيت يف املرتبة األوىل من إمجايل االسترياد بنسبة و نالحظ أن املعدات 
، يليها املنتجات الغذائية يف املرتبة الثانية (..77 -.777)من إمجايل االسترياد خالل الفرتة  1%....
يف املرتبة الرابعة السلع  ،%.1...بنسبة يف املرتبة الثالثة  املنتجات نصف مصنعة مث تأيت ،%...8.بنسبة 

املديرية ). %.1..يف املرتبة اخلامسة املنتجات اخلام بنسبة و  ،%.... بنسبة االستهالكية غري الغذائية
 .(..77 -.777العامة للجمارك، 

 الجانب التطبيقي للدراسة
 : نموذج الدراسة: أوال

مناذج حمددات الطلب على الواردات يف الدراسات التطبيقية من دولة ألخرى، إال أن  رغم اختالف
أسعار الصرف تعترب حمددات رئيسية لدوال و األسعار النسبية و هناك اتفاق عام على أن متغريا الدخل 

دخل فقيمة الواردات احلقيقية دالة يف كل من ال. الطلب على الواردات خاصة يف االقتصاديات املفتوحة
 : سعر صرف العملة احمللية وفق الصيغة التاليةو احلقيقي 

             
  

  
 …………………………(1) 

 :حيث
 .الدخل احلقيقي     

 .سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي:     
 .الرقم القياسي لسعر وحدة املستوردات اجلزائرية:     
 .القياسي ألسعار املستهلك يف اجلزائرالرقم :    
 :يلي بتحويل هذه الدالة إىل معادلة رياضية، فإن الصيغة تصبح كماو 

         
       

   
  

  
 
  

    …………………………(2) 

 :بأخذ لوغاريتم طريف املعادلة حنصل على مايليو 
                                   

  

  
       ……(3) 
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 :حيث
ريتم الطبيعي للدخل احلقيقي، مت احلصول عليه بقسمة الناتج احمللي اإلمجايل على االلوغ        

 .الرقم القياسي ألسعار االستهالك
 .ريتم الطبيعي لسعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكيااللوغ:       

     
  

  
 .ريتم الطبيعي لألسعار النسبيةااللوغ:  
 . حد اخلطأ العشوائي     

ريتمية، فان املعامل اجلزئية تعرب عن مرونة الواردات بالنسبة للمتغريات اأن املتغريات يف قيمتها اللوغا مبو 
 .التفسريية على املدى الطويل

مرونة الواردات بالنسبة لسعر صرف    . عن مرونة الواردات بالنسبة للدخل احلقيقي   حيث تعرب
 .مرونة الواردات بالنسبة لألسعار النسبية   . الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي

 :التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة: ثانيا
 : ــ متغيرات الدراسة5

معربا عنه بالناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي كمؤشر له، حيث حنصل عليه بقسمة :    ـــ الدخل الحقيقي
 (.CPI)الناتج احمللي اإلمجايل االمسي على الرقم القياسي ألسعار املستهلك 

يعرب هنا عن نسبة مبادلة الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي، أي عدد وحدات :   ـــ سعر الصرف 
 (.الدوالر)مقابل احلصول على وحدة واحدة من العملة األمريكية ( الدينار)العملة اجلزائرية 

  ـــ األسعار النسبية 

  
عن قيمة املبادلة املباشرة بني السلع، أي متثل أسعار السلع االقتصادية منظوراً تعرب : 

يرتتب عليه اختالف  تغريها يؤثر يف النشاط االقتصادي األمر الذيو . إليها من خالل عالقاهتا التبادلية
 .خرخدمة من اقتصاد قومي آل واألمهية النسبية لكل سلعة أ
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اخلدمات اليت تشرتى من دول أجنبية منتجة هلا، وتعترب تسربا من و نقصد هبا السلع و :    الوارداتـــ 
  8.الدخل القومي

 :ــ حدود الدراسة4
الناتج احمللي : املتمثلة يفو اقتصرت هذه الدراسة على جمموعة من مؤشرات االقتصاد اجلزائري 

، الرقم القياسي لسعر وحدة من      ، الرقم القياسي ألسعار االستهالك      اإلمجايل
قد و .       ، سعر صرف الدينار مقابل الدوالر األمريكي      ، حجم الواردات      الواردات

 (.4152ــ  5991)الفرتة مشلت بيانات هذه املؤشرات 
 :إجراءاتهاو منهجية الدراسة : ثالثا
  :ــ مصادر البيانات5

، الرقم القياسي      الناتج احمللي اإلمجايل)مت مجع البيانات البحثية حول متغريات الدراسة 
،      ، حجم الواردات      الواردات، الرقم القياسي لسعر وحدة من      ألسعار االستهالك 

من اجلهات املتخصصة مثل صندوق النقد (.       سعر صرف الدينار مقابل الدوالر األمريكي 
، تقارير خمتلفة لبنك اجلزائر، املديرية العامة للجمارك، (ONS)العريب، املركز الوطين اجلزائري لإلحصاء 

قمنا و  (. 4152ــ  5991)وقد غطت هذه الدراسة الفرتة (. CNIS)ت اإلحصائياو املركز الوطين لإلعالم 
    )، األسعار النسبية  (   ) الوارداتحجم و (    ) الدخل احلقيقي: ريتم لـاحبساب لوغ

  
 ) ،

  :بينها اجلدول املوايلكانت النتيجة كما و  .(    )سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكيو 
 ( ..77 – ....) بيانات متغريات الدراسة خالل الفرتة (: 15)الجدول رقم 

 LYt LERt L(Pm/Pd) LMt 

1995 1.45 17.1 0.249 3.992 

1996 1.48 17.1 0.248 3.947 

1997 1.49 17.1 0.188 3.910 

                                                 
 .018، ص .777مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ، .، طعلم االقتصادـــ بول إيه سامويلسون، ويليام دي نورهاوس،  8
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1998 1.48 17.1 0.164 3.936 

1999 1.53 17.1 0.147 3.952 

2000 1.63 17.. 0.163 3.970 
2001 1.62 17.. 0.131 3.976 

2002 1.64 17.1 0.127 4.079 

2003 1.69 17.. 0.125 4.124 

2004 1.74 17.1 0.146 4.254 

2005 1.83 17.1 0.170 4.297 

2006 1.87 17.1 0.178 4.315 

2007 1.89 17.1 0.199 4.420 
2008 1.95 17.1 0.237 4.579 

2009 1.88 17.1 0.202 4.572 

2010 1.94 17.1 0.190 4.589 

2011 2.00 17.1 0.263 4.652 

2012 2.01 17.. 0.219 4.712 

2013 2.01 17.. 0.210 4.740 

2014 1.63 1.90 0.191 4.775 

 :من إعداد الباحث بناء على: المصدر
 .ـــ بيانات الديوان الوطين لإلحصاء، املنشورات باللغة العربية

 www.bank-of-algeria.dz: ـــ تقارير خمتلفة لبنك اجلزائر على املوقع
 www.amf.org: ـــ تقارير خمتلفة لصندوق النقد العريب على املوقع

ملعاجلة البيانات   (EVIEWS 7)لقد مت االعتماد على احلاسوب باستخدام برنامج  :ــ معالجة البيانات4
 :للتذكري فإن منوذج الدراسة قد أخذ الشكل التايلو الدراسة، املنشورة من أجل تقدير منوذج 
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 :تقدير نموذج الدراسة: رابعا
  (:سكون السلسلة الزمنية)ــ اختبار جذر الوحدة 5

ب حول وسط حسايب ثابت مستقل عن ذبذتعرف السلسلة الزمنية بأهنا مستقرة إذا كانت تت
الزمن، أما إذا كانت البيانات يف حالة منو أو هبوط وتعتمد على اجتاه زمين تكون السلسلة الزمنية غري 

من االختبارات  بيرون -فيليب  ويعد اختبار. مستقرة، وهذا يؤدي إىل وجود ارتباط زائف بني املتغريات
منية، والذي يعتمد على الفرق األول يف السلسلة باستخدام التصحيح املهمة ملعرفة استقرار ية السلسلة الز 

  :اجتاه خطي للزمن كالتايلو يسمح بوجود وسط ال يساوي الصفر و الالمعلمي، 
               …………………….(4) 
                   ……………(5) 

 :إذ يتم اختبار الفرضيتني اآلتيتني      للمعلمة tعلى اختبار بيرون  -فيليب  ويقوم اختبار
 1  :  فرضية العدم وتدل على عدم استقرار ية السلسلة الزمنية:    
 1    :الفرض البديل والذي يدل عل استقرار ية السلسلة الزمنية    

إال أن االختبار  ري معنوية،غالعكس إذا كانت و الفرض البديل  سالبة ومعنوية نقبل     فإذا كانت
الذي و املوسع، و البسيط  فوللر –ديكي األكثر شيوعا يف اختبار استقرار ية السلسلة الزمنية هو اختبار 

 :يأخذ الصيغة التالية

                                   

 

   

 

ميثل املتغري العشوائي غري املرتبط ذاتيا    :    
اليت تعين و ، 1  الفرض البديل و . بعدم استقرار السلسلة الزمنية، 1  : وتنص فرضية العدم

 .استقرار ية السلسلة الزمنية
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 الدخل احلقيقي لوغاريتم  :اليت تشمل علىو الدراسة،  حمل للمتغريات الوحدة جذر اختبارات نتائج

    )، لوغاريتم األسعار النسبية (   ) الوارداتولوغاريتم (    )
  
لوغاريتم سعر صرف الدينار  ،( 

   .(    )اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي
 (ADF)فوللر الموسع  –نتائج اختبار جذر الوحدة لديكي  (:14)الجدول رقم 

 الخصائص
مستوى المعنوية 

 intercept االختباراتو 
Trend and 
intercept 

 القيم الحرجة المتغيرات
1% 
5% 

10% 

07..1111 -

071.1111 -

17..1111 -

 (   )الدخل الحقيقي 
- t 2.255427قيمة  المستوى

 -t 4.789125قيمة  الفرق األول

 (   )حجم الواردات  
 -t 2.629536قيمة  المستوى

- t 07.11111قيمة  الفرق األول

 ) األسعار النسبية
  

  
) 

- t 17111111قيمة  المستوى

- t 07..1111قيمة  األول الفرق

سعر صرف الدينار الجزائري 
 (    )مقابل الدوالر 

- t 17.010.1قيمة  المستوى

- t 0711.1.0قيمة  الفرق األول

 EVIEWS 7من إعداد الباحث بناء على برنامج : المصدر        

 :جند قباسلا (77)من خالل اجلدول رقم 
 tأكرب من قيمة  %.اجلدولية عند معنوية  tقيمة )املستوي  يف ساكنةغري  (    )ملتغري الزمنية السلسلة ـــ

أقل من  %. اجلدولية عند معنوية tقيمة ) ، لكن عندما أخذنا بالفرق األول أصبحت ساكنة(احملسوبة
  ؛(احملسوبة tقيمة 
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 هلذه األويل الفروق احتساب عندو هي أيضا غري ساكنة يف املستوى  (   )ـــ السلسلة الزمنية ملتغري 
 ؛(احملسوبة tأقل من قيمة  %.اجلدولية عند معنوية  tقيمة )السلسة هي أيضا أصبحت ساكنة 

    )ـــ السلسلة الزمنية ملتغري 

  
 هلذه األويل الفروق احتساب عندو هي أيضا غري ساكنة يف املستوى   ( 

 ؛(احملسوبة tأقل من قيمة  %.اجلدولية عند معنوية  tقيمة )السلسة هي أيضا أصبحت ساكنة 
 هلذه األويل الفروق احتساب عندو هي أيضا غري ساكنة يف املستوى (     )السلسلة الزمنية ملتغري ـــ 

 .(احملسوبة tأقل من قيمة  %.اجلدولية عند معنوية  tقيمة )السلسة هي أيضا أصبحت ساكنة 
مها و  اختاروا فرتة إبطاء واحدةمعايري  أن اخلمس يتضح (78)رقم  اجلدول من: ــ تحديد فترة اإلبطاء4

LR, SC, FPE, AIC, HQ لذا سنختار فرتة إبطاء واحدة ،. 
 .(VAR) نتائج اختيار عدد فترات التباطؤ في نموذج الـ (:10)الجدول رقم 

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  112.4545 NA   1.29e-10 -11.41627 -11.21744 -11.38262 
1  180.0041   99.54671*   5.99e-13*  -16.84253*  -15.84839*  -16.67429* 
 EVIEWS 7من إعداد الباحث بناء على برنامج  :المصدر              

 ــ اختبار التكامل المشترك0
 طويل توازن وجود إىل اإلحصائية الناحية من أكثر وأ متغريين بني املشرتك التكامل مفهوم يشري

 املدى  عالقات فيها تؤثر اليت احلاالت يف خاص بشكل يستعمل وأصبح املتغريين، هذين املدى بني
 املتغريات بني السببية العالقة دراسة يف يستخدم وكان دراسته، يتم الذي للمتغري احلالية القيمة يف الطويل

 األجل الطويلة العالقات يدرس استقرار التكامل املشرتك بأنه وجراجنر أنغل من كل عرف وقد. االقتصادية
 تفرتض االقتصادية النظرية أن أساس على األسلوب هذا ويعتمد .معني الساكنة لنموذج غري املتغريات بني

 الطويل، األجل إىل األثر ذلك وميتد .القصري األجل يف البعض بعضها مع املرتبطة املتغريات من كثري وجود
 .الصادرات وحجم الصرف سعر يف والتغري واألسعار، األجور يف فالتغري االقتصادية، األزواج ذلك ومثال
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 أن أي ذلك، لعالج احلكومة تتدخل أن ميكن القصري، األجل يف املتغريات هذه يف اختالل حدث وإذا
 .الطويل األجل يف خصوصا الدراسة، متغريات بني دينامكية عالقة هناك كانت إذا ما خيترب األسلوب هذا

 خطية، بصورة معا جتميعها ومت ساكنة، غري زمنية سالسل هناك كانت لو بأنه األسلوب هذا ويتميز
 دون من االحندار حتليل يف استخدامها ميكن متكاملة، جديدة زمنية سلسلة تعطي فإهنا نفسه، وبالرتتيب

 املستخدم، إجراء النموذج متغريات بني مشرتك تكامل وجود اختبار ويتطلب .املرتتبة النتائج من اخلوف
  9.العظمى اإلمكانية واختبار األثر، اختبار: مها اختبارين،

، (   )،  الواردات (   )الدخل احلقيقي : بني كل من املشرتك التكامل اختبار وبتطبيق
  األسعار النسبية

  

  
 هو كما (.     )، سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي  ( 

 .(.7)رقم  اجلدول يف موضح
 املشرتك، للتكامل متجه أي وجود بعدم يعين والذي العدم فرض رفض إىل النتائج تشري حيث

 بتمثيل حتظى أن ينبغي املتغريات أن يعين مما واحد، مشرتك تكامل متجه بوجود البديل الفرض وقبول
،  الواردات (   )الدخل احلقيقي : بني كل من املدى القصرية وطويلة اآلثار لتقدير اخلطأ تصحيح منوذج

    )، األسعار النسبية(   )

  
 (.    )، سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي  ( 

 : املعادلة طويلة األجل هي كاأليتو 

    4 4  1    5 1  19         1 2   
  
  

  4   5459     

الدخل احلقيقي، و بني حجم الواردات  األجل طويلة طردية عالقة هناك أن السابقة املعادلة من يتضح
بني حجم و سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي، و عالقة عكسية بني حجم الواردات و 

  . األسعار النسبيةو الواردات 
 
 

                                                 
، ..77، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، .، ط العولمة المالية والنمو االقتصاديكرمي حسن محزة،   - 9

 .7..ص 
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 كنتائج اختبار التكامل المشتر (: 04)الجدول رقم 

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 
          None **  0.970930  60.14711  27.07  32.24 
At most 1 *  0.745531  23.26581  20.97  25.52 
At most 2 *  0.565871  14.18503  14.07  18.63 
At most 3  0.089589  1.595605   3.76   6.65 
 EVIEWS 7من إعداد الباحث بناء على برنامج : المصدر          

 :تقدير نموذج تصحيح الخطأ: رابعا
 تتحدد املدى، طويلة توازنية عالقة هناك أن مؤداها فرضية على اخلطأ تصحيح منوذج مفهوم يقوم

 املدى على التوازنية العالقة هذه وجود من وبالرغم ،حمدداهتا إطار يف للواردات التوازنية القيمة ظلها يف
وميثل  التوازنية، قيمتها عن خمتلفة قيما الواردات تأخذ فقد مث ومن تتحقق، أن النادر من انه إال الطويل،

 على منه جزء أو اخلطأ هذا  تصحيح أو تعديل ويتم خطأ التوازن، زمنية فرتة كل عند القيمتني بني الفرق
  10.اخلطأ بنموذج تصحيح النموذج، هذا تسمية جاءت ولذلك الطويل، املدى يف األقل

 تابع كمتغري الواردات بني العالقات من نوعني وجود اخلطأ تصحيح منوذج يفرتض ذلك وعلى
 :وهي تفسريية، كمتغريات هتاوحمددا

 :وهي وحمدداهتا تابع كمتغري الواردات بني البعيد املدى على توازنية عالقة أي املدى، طويلة ـــ عالقة
  )، األسعار النسبية(  )الدخل احلقيقي 

  
، سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي  (

 .النموذج  متغريات مستوى مبقياس هنا العالقة وتقاس تفسريية، كمتغريات(    )

                                                 
 وتصحيح المشترك التكامل إطار في السعودية العربية المملكة واردات على الطلب محدداتعابد العبديل، - 10

 .1.، ص 7770، 87 العدد ،زهراأل جامعة اإلسالمي، لالقتصاد كامل صاحل مركز ، جملةالخطأ

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 
          None **  0.970930  99.19356  47.21  54.46 
At most 1 **  0.745531  39.04645  29.68  35.65 
At most 2 *  0.565871  15.78063  15.41  20.04 
At most 3  0.089589  1.595605   3.76   6.65 
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 زمنية، فرتة كل يف هتاوحمددا الواردات بني تظهر اليت املباشرة أو اآلنية العالقة وهي املدى قصرية عالقةـــ 
 .فرتة كل يف بينها فيما التغريات خالل من وتقاس

 :يتطلب فإن ذلك اخلطأ تصحيح منوذج وتقدير تغرياتامل مستوىفيما خيص 
 جذر اختبار طريق عن حده على متغري كل تكامل رتبة وحتديد النموذج، سكون مدى من التحقق :أوال 

 .الوحدة
 التكامل اختبار خالل من ذلك ويتم النموذج، متغريات بني توازنية عالقة وجود من التأكد :وثانيا 

 .املتغريات هذه بني املشرتك
منوذج  تقديرواملتمثلة يف  التالية اخلطوة تأيت املشرتك التكامل وجودو سكون النموذج  من التأكد بعد

 :(.7)رقم اجلدول يف مبينة هي كانت النتيجة كماو اخلطأ،  تصحيح
 الخطأ جل المقدرة باستخدام نموذج تصحيحمرونات الواردات قصيرة وطويلة األ (05)الجدول رقم

 املرونات طويلة األجل املرونات قصرية األجل املتغريات 
  1.577597 0.173318    الدخل احلقيقي 

 األسعار النسبية 
  

  
  -0.737966 -8..1.8.0 

 ..7.80.7- 1.901702-    سعر صرف الدينار 

 EVIEWS 7من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج : المصدر
أي  األجل،و من اجلدول أعاله نالحظ أن إشارة املعلمات جاءت حسب املتوقع يف األجل القصري 

كما أن . طرديا مع الدخلو بسعر صرف الدينار اجلزائري، و أن الواردات تتأثر عكسيا باألسعار النسبية 
غري مرنة بالنسبة و الواردات تظهر بأهنا مرنة بالنسبة لسعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي، 

يف املدى الطول فتصبح مرنة بالنسبة لكل  األسعار النسبية يف املدى القصري، أماو لكل من الدخل احلقيقي 
 (.الدخل احلقيقيو سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي، األسعار النسبية، )املتغريات 

 :   من النتائج نالحظ أنو 
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تستمر الزيادة و  ،%0..33187: يؤدي إىل زيادة الطلب على الواردات بـ %.: ـــ زيادة الدخل احلقيقي بـ
 .%0..00...: يف املدى الطويل لتصل إىل
يستمر و ، %...7.080: يؤدي إىل اخنفاض الطلب على الواردات بـ %.: ـــ زيادة يف األسعار النسبية بـ

 . % 1.8.0..8: االخنفاض يف املدى الطويل ليصل إىل
 %.: بـ(  اخنفاض قيمة العملة احمللية)ـــ زيادة يف سعر الصرف األجنيب للدينار اجلزائري مقابل الدوالر 

: يستمر يف املدى الطويل ليصل إىلو  ،%7...1702 :يؤدي إىل اخنفاض الطلب على الواردات بـ
7.80.7..% . 

 :(.7)اجلدول رقم  على حتصلنامنوذج تصحيح اخلطأ   نتائج تقدير من خاللأيضا 
 

 معامالت التصحيح في األجل القصير(:  12) الجدول رقم 

D(LYT) D(LERT) D(L_PM_PD) D(LMT) 
Error 

Correction 

170101.0 17111011 171101.. 171111.1 -CointEq1 

 EVIEWS 7من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج : المصدر
 :جندفمن خالل اجلدول أعاله 

من عدم  %77أي  0.221285- :وهي سالبةو ـــ أن سرعة تصحيح اخلطأ يف معادلة الواردات معنوية 
بالتايل فإن فرتة التعديل تستغرق تقريبا و التوازن يف األجل الطويل يف الواردات يتم تصحيحه يف السنة، 

 .سنتني
من عدم التوازن يف األجل  %.. أي 0.143189 :هي ـــ سرعة تصحيح اخلطأ يف معادلة األسعار النسبية

 ..بالتايل فإن فرتة التعديل تستغرق تقريبا و  .الطويل يف األسعار النسبية يتم تصحيحه يف األجل القصري
 .أيام .وشهرا 

من عدم التوازن يف األجل  %.8أي  0.343093 :هي ـــ سرعة تصحيح اخلطأ يف معادلة الدخل احلقيقي
 .بالتايل فإن فرتة التعديل تستغرق ثالث سنواتو . الطويل يف الدخل احلقيقي يتم تصحيحه يف السنة
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، (سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي)اخلطأ يف معادلة سعر الصرف ـــ سرعة تصحيح 
. من عدم التوازن يف األجل الطويل سعر الصرف يتم تصحيحه يف السنة %..أي  0.150362 :هي

 .أيام .وشهرا  ..بالتايل فإن فرتة التعديل تستغرق و 
 :اختبار العالقة السببية: خامسا

من أكثر النماذج شيوعا يف حتديد اجتاه السببية بني املتغريات االقتصادية،  كرنجريعترب منوذج 
تتحدد ( Y)هذا إذا كانت القيم املتنبأ هبا للمتغري ( Y)سببا يف حدوث التغري يف ( X)ووفقا له تكون 

لى متغري اليت تكون أفضل حال من االعتماد على القيم املبطأ عو Y , X) ) وفق القيم املبطأ للمتغريين
 :يستند هذا االختبار على تقدير املعادلتني التاليتني و واحد، 

          

 

   

        

 

   

            

          

 

   

        

 

   

            

 .املتغري املستقل على الرتتيب املتباطئان زمنياو املتغري التابع      ،      حيث 
.املعامالت اليت توضح اآلثار لطول الفجوة الزمنية:          

.  عدد التباطؤات:    i,j  
 : هناك أربعة احتماالت الجتاه السببية 1، 0وعلى ضوء تقدير املعادلتني 

                         ـــ االجتاه االعتيادي  
                ـــ االجتاه املعاكس   
        ـــ التغذية العكسية 

               ـــ انعدام السببية       
 :صياغة الفرضيات تكون بالشكل التايلو 

 :ـــ فرضية العدم اليت تنص على انعدام العالقة السببية
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 1        : .املعادلة 
  1        :  0املعادلة 

  11 :الفرض البديل الذي ينص على وجود العالقة السببية
 1        :  .املعادلة 
 .  1        :  0املعادلة 

الدخل احلقيقي : الدراسة حمل املتغريات بني نتائج اختبار العالقة السببية (70)رقم  اجلدول يوضح
    )، األسعار النسبية(   )،  الواردات (   )

  
، سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر  ( 

 (.     )األمريكي 
 نتائج اختبار جرانجر للعالقة السببية(: 10)رقم الجدول 

    
    
 Null Hypothesis: Obs 

F-
Statistic  Prob.  

    
     LMT does not Granger Cause LYT  19  0.00139  0.9707 
 LYT does not Granger Cause LMT  11.4317  0.0038 
    
 LERT does not Granger Cause LMT  19  4.37610   0.0527 
 LMT does not Granger Cause LERT  0.05079  0.8245 
    
     L_PM_PD does not Granger Cause LMT  19  8.27865  0.0109 
 LMT does not Granger Cause L_PM_PD_  3.29583  0.0882 
    

 EVIEWS 7من إعداد الباحث بناء على برنامج : المصدر
 

 :بني كل من (70)بني متغريات الدراسة، يف اجلدول رقم  السببية للعالقة التقدير نتائج تشري
  0.0038قدره باحتمال 8.0....بلغت F  أن ،(   )الدخل احلقيقي و (    )ـــ حجم الواردات 

 التغريات جراجنر مفهوم حسب يسبب (   )الدخل احلقيقي  يف التغري أن فرضية نقبل فإنناوعليه 

                                                 
 .... 8..كرمي حسن محزة، مرجع سابق، ص ص   - 11
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  تتجه من سببية عالقة وجود فرضية اختبار لنتيجة بالنسبة أما ،(   )يف حجم الواردات  احلاصلة
حجم  يف التغري أن إىل التقدير نتائج فتشري ،(   )الدخل احلقيقي  إىل(     )حجم الواردات 

 .7.77.8بلغت  F أن حيث  ،(   )الدخل احلقيقي  يف تغريات يسبب ال (   )الواردات 
 (.        عالقة سببية ذات اجتاه واحد) . 070..7باحتمال قدره 

    )األسعار النسبية و (    )ـــ حجم الواردات 

  
قدره  باحتمال ..1.701بلغت F أن  ، ( 

    )األسعار النسبية  يف التغري أن فرضية نقبل فإنناوعليه  .7.7.7

  
 مفهوم حسب يسبب  ( 

 عالقة وجود فرضية اختبار لنتيجة بالنسبة أما ،(   )يف حجم الواردات  احلاصلة التغريات جراجنر
    )األسعار النسبية  إىل(     )حجم الواردات   تتجه من سببية

  
 أن إىل التقدير نتائج فتشري ، ( 

    )األسعار النسبية  يف تغريات يسبب ال(    )حجم الواردات  يف التغري

  
 F أن حيث  ، ( 

   عالقة سببية ذات اجتاه واحد . ) 7.7117باحتمال قدره  18..8.7بلغت 
  

  
     .) 

 Fأن قيمة ،(    )سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي و (    )ـــ حجم الواردات 
سعر صرف الدينار  التغري يف أن فرضية نقبل فإنناوعليه  7.7.70قدره  باحتمال 7..80..بلغت 

يف حجم  احلاصلة التغريات جراجنر مفهوم حسب يسبب (    )اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي 
حجم الواردات   تتجه من سببية عالقة وجود فرضية اختبار لنتيجة بالنسبة أما ،(   )الواردات 

 إىل التقدير نتائج فتشري، (    )سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي  إىل(     )
سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر  يف تغريات يسبب ال (   )حجم الواردات  يف التغري أن

عالقة سببية ذات . ) ..7.17باحتمال قدره  .7.7.70بلغت  F أن حيث ، (    )األمريكي 
 (.         اجتاه واحد 

الدخل احلقيقي، األسعار : فإننا نقبل فرضية أن حمددات الطلب على الواردات يف اجلزائر تتمثل يف لذا
 .  النسبية، سعر صرف العملة احمللية
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 :خاتمة
 قياسية تقنيات باستخدام الواردات يف اجلزائر على الطلب حمددات تقدير الدراسة هذه استهدفت

 وكمدخل (...77 - ....) الفرتة خالل اخلطأ، تصحيح ذجو ومن املشرتك التكامل حتليل مثل حديثة
 على الطلب مبحددات املتعلقة اهلامة النظرية املالمح بعض الدراسة استعرضت البحث ملوضوع نظري

 واألسعار الدخل من كل أمهية الدراسة إىل هذه أشارت حيث وخصائص الواردات اجلزائرية، الواردات،
وقد توصلت هذه الدراسة إىل النتائج . الواردات على يف حتديد الطلبسعر صرف العملة احمللية و  النسبية
 :التالية

الواردات، الدخل احلقيقي، األسعار النسبية، سعر صرف الدينار : ــ كشفت نتائج اختبار استقرارية كل من
مما أكد على أن كل سلسلة زمنية متكاملة من  بأن هذه املتغريات مستقرة يف الفرق األول،. اجلزائري

 ؛الدرجة األوىل
 .ــ كشف اختبار التكامل املشرتك على وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني متغريات الدراسة

كما مت من . ــ كشفت نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ عن وجود آلية لتصحيح يف النموذج قيد الدراسة
 ؛التوازنية قصرية وطويلة األجلخالله تقدير العالقة 

األسعار النسبية، و ــ هناك عالقة سببية يف اجتاه واحد بني كل من الواردات والدخل احلقيقي، الواردات 
حيث أهنا تتجه من الدخل احلقيقي إىل الواردات، من األسعار  .سعر صرف الدينار اجلزائريو الواردات 

أي أن الواردات اجلزائر تتحدد . ار اجلزائري إىل الوارداتالنسبية إىل الواردات، من سعر صرف الدين
 . سعر صرف العملة الوطنيةو الدخل احلقيقي، األسعار النسبية، : بكل من

سعر صرف الدينار اجلزائري، هي احملددات األنسب للطلب على و ــ متغري الدخل، األسعار النسبية 
 ؛الواردات يف اجلزائر

 ؛زائري يف املدى القصري أهم حمدد للطلب على الواردات يف اجلزائرـ يعترب سعر صرف الدينار اجل
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ـ يف املدى الطويل يصبح أهم حمدد للطلب على الواردات يف اجلزائر األسعار النسبية مث بعد ذلك سعر 
 ؛صرف الدينار اجلزائر، فالدخل احلقيقي

لكن يف املدى . سعر صرف الدينار اجلزائريــ الواردات غري مرنة حملدداهتا يف املدى القصري، ماعدا بالنسبة ل
الدخل احلقيقي، األسعار النسبية، سعر صرف الدينار )الطويل تصبح مرنة بالنسبة جلميع حمدداهتا 

 ؛(اجلزائري
أن فرتة و باجتاه قيمتها التوازنية،  %77وــ إن قيمة الواردات تصحح اختالل توازهنا من كل فرتة سابقة بنح

 .سنتني 7يقارب التعديل تستغرق ما 
 

 : هذه النتائج يف الواقع العملي تؤكد
ــ  . ــ اعتماد واردات اجلزائر على الدخل، األمر الذي ينعكس سلبيا على ميزان املدفوعات يف املدى الطويل

كما أن مرونة األسعار النسبية يف املدى الطويل تدل على تدين أمهية الواردات بالنسبة لالقتصاد 
على عكس املدى القصري . يؤدي إىل اخنفاض تكلفة الواردات على االقتصاد احمللي اجلزائري، مما قد

الذي تظهر من خالله أمهية معتربة للواردات بالنسبة لالقتصاد اجلزائري، مما قد يؤدي إىل ارتفاع تكلفة 
  ؛الواردات على االقتصاد احمللي

ار اجلزائري، يبني عدم االستقرار الذي مييز ــ ضف إىل ذلك أن مرونة الواردات بالنسبة لسعر صرف الدين
االقتصاد و سعر صرف العملة احمللية، األمر الذي ينعكس سلبيا على ميزان املدفوعات بصفة خاصة، 

 .احمللي بصفة عامة
 

 :من خالل هذه النتائج ميكن وضع التوصيات اآلتية
 املوارد اإلنتاجية املتاحة، كافة استغالل خالل من اجلزائري، االقتصاد يف الدخل مصادر تنويع ــ ضرورة
 .الواردات أساسيا لتمويل مصدرا تشكل البرتول اليت عوائد على تقليل االعتماد أجل من وذلك
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 نظرا الواردات على الدخل متغري أثر االعتبار بعني األخذ من البد التجارية السياسات صياغة ــ عند
  .على ميزان املدفوعاتو ملا له من أثر على اإلنتاج احمللي و الطويل،  املدى يف للواردات كمحدد ألمهيته
 يف كما أنه احمللي، اإلنتاج حساب على الدخل من كبري جزء استنزاف يؤدي إىل الواردات  على فاإلنفاق
 .املدفوعات ميزان على سلبية آثارا له تكون قد البرتول عوائد اخنفاض حالة

ــ كما ينبغي األخذ بعني االعتبار سعر صرف الدينار اجلزائري عند صياغة السياسة التجارية أيضا، نظرا 
الطويل، هذا من جهة، من جهة أخرى لعالقة سعر و ألمهيته كمحدد للواردات يف املدى القصري 

ي عند اخنفاض الصرف مبيزان املدفوعات حبيث ميكن استخدامه كآلية للتخفيف من عجز امليزان التجار 
 . أسعار البرتول

النقدية خاصة التوسعية منها، ينبغي األخذ بعني االعتبار تغريات األسعار و ــ عند صياغة السياسة املالية 
ألن األثر الصايف و الداخلية، نظرا ألمهية األسعار النسبية كمحدد للواردات يف املدى الطول من جهة، 

مع و لتوسعية يؤدي إىل ارتفاع املستوى العام لألسعار من جهة أخرى، النقدية او لتوليفة السياسة املالية 
تزيد الواردات، مما ينعكس سلبيا على ميزان و هذه الزيادة يف املستوى العام لألسعار تنخفض الصادرات 

 .  املدفوعات
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 ،في السوق الماليزيكفاءة شركات التأمين التكافلي   وتحليل قياس
 مقارنة مع عدد من الشركات التقليدية في السوق دراسة

 ياسمينة إبراهيم سالم                                                                
  1، جامعة سطيف طالبة دكتوراه                                                                 

 jasmenbrasal@yahoo.fr :الربيد اإللكرتوين
 

 :ملخص
خصوصا بدول جنوب شرق  التأمني التكافلي بوترية سريعة يف اآلونة األخرية تزايد نشاط شركات

آليات تطوير األداء ورفع الكفاءة، باالرتكاز على إىل منافسة الشركات التقليدية  ، وأصبحت تسعىآسيا
الورقة البحثية حول  تتمحور. ملواكبة التطورات احلديثة وضمان النمو واالستمرارية اتعد أهم حتد هلاليت 

  .مفهوم الكفاءةو  مفهوم التأمني التكافلي
مقارنتها كافلي و كات التأمني التد  يف ااجان  التطبيقي إىل قيا  وحتلي  الكفاءة لبع  شر وهت

استخدمت الدراسة . 1122، 1121، 1122لسنوات  بالسوق املاليزي بع  شركات التأمني التجاريب
منوذج التوجيه  واستعملتاألقساط وعوائد االستثمار كمخرجني وتكاليف اإلدارة والعموالت كمدخلني، 

،(BCC-Iو  CCR-I)اإلدخايل 
 باستخدام أسلوب حتلي  مغلف البيانات. 

مل حيث  ضعيفة مقارنة مبثيالهتا من الشركات التقليدية؛ أن شركات التأمني التكافليالنتائج  نتبي
يف  2نسبة الكفاءة  اثنتان منهايف منوذج ثبات غلة احلجم، بينما حققت  2درجة الكفاءة  أي منها حتقق

عليها  ويبقى. غري مربرة منوذج تغري غلة احلجم؛ ما يعين أهنا حتسن استخدام املوارد، وليس هناك تكاليف
 .الوصول إىل احلجم األمث  لنشاطها حىت تستفيد من وفورات احلجم

 .التأمني التكافلي، حتلي  مغلف البيانات، الكفاءة التقنية، كفاءة احلجم :الكلمات المفتاحية
 
 
                                                 

   ب مغلف البيانات ومن ظهرت مناذج عديدة إلجياد مؤشرات الكفاءة باستخدام أسلوب التحلي  التطويقي أو أسلو
أو ما يسمى بنموذج عوائد ( Charnes, Cooper and Rhodes 1978)نسبة إىل من وضعه  CCRأبرزها منوذج 
 Banker, Charnes and Cooper)نسبة إىل  BCC، وثانيا منوذج (Constant returns to scale)احلجم الثابتة 

  (.Variable returns to scale)أو ما يسمى بنموذج عوائد احلجم املتغرية ( 1984

mailto:jasmenbrasal@yahoo.fr
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Abstract  

Takaful insurance companies’ activity was increased at a rapid pace in 
recent times; especially in the countries of Southeast Asia, and it seek to 
compete with traditional companies, basing on mechanisms of performance 
development and increase efficiency, which is the most important challenge 
for them to keep abreast of modern developments and to ensure the growth 
and continuity. This paper is centered on the concept of Takaful insurance 
and the concept of efficiency. The aim of this research in the practical side 
is to measure and analyze the efficiency of some Takaful insurance 
companies, and to compare them with some commercial insurance 
companies in the Malaysian market in 2011, 2012 and 2013. The study used 
premiums and investment incomes as outputs and management costs and 
commissions as inputs, and applied the input-oriented DEA model (CCR-I 
and BCC-I), using the method of data envelopment analysis. 

The results summarized in the Takaful insurance companies are weak 
compared with those of traditional companies; because they did not achieve 
the degree of efficiency 1 in constant returns to scale model, while the two 
of them achieved efficiency ratio 1 in variable returns to scale model; 
means they better use their resources, and there is no unjustified cost. And it 
remains to these companies to attain the optimum size of activity in order to 
benefit from economies of scale.  

Key words: Takaful insurance, data envelopment analysis, technical 
efficiency, scale efficiency. 

 تمهيد
سواء فيما يتعلق بعدد ملحوظا يف السنوات القليلة املاضية،  سارعاشهد نظام التأمني التكافلي ت

 حظي وقد .صناعة قائمة بذاهتا نتيجة لذلك وأصبحشركات التأمني التكافلي أو حجمها وتعدد آلياهتا، 
االنتقادات الفقهية فيما خيص  كما تعرض للعديد من. يف اآلونة األخرية باهتمام كبري على الساحة الدولية

إسهامات فكرية وحماوالت جادة إلجياد حلول ألبرز  وهو ما استدعى طرح. صيغ إدارته، وتقنياته الفنية
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البحث عن أسالي  وطرق حديثة إلدارته بكفاءة اقتصادية عالية، هبد  الرفع من مع  .شكالتهذه امل
 .ار االقتصادي واالجتماعيمسامهته كنظام يف تنمية االقتصاد، ودعم االستقر 

ومبدأ الفص  بني صندوق  والتكاف  بني مشرتكيه يقوم نظام التأمني التكافلي على مبدأ التعاون
وتُعترب األقساط اليت يدفعها  .، أي وجود حسابني ماليني منفصلني حماسبيانياملسامهصندوق التكاف  و 

، يف حالة التكاف ، والذي ُتدفع منه التعويضات مبثابة تربّعات لصندوق لصندوق املشرتكني محلة الوثائق
 . وقوع األخطار حلاملي الوثائق

املتمثلة أساسا يف إدارة العملية التأمينية العمليات اليت يرتكز عليها عم  شركات التأمني التكافلي 
الشركة جعلت من الكفاءة أهم حتّد تواجهه هذه الشركات؛ أي االستغالل األمث  ملوارد واالستثمارية، 

  .خرجات أو النتائجاملادية واملالية والبشرية للوصول إىل أفض  املوإمكاناهتا 
أساسه وضع تقييم لعم  الشركة مقارنة مبثيالهتا يف . يعد مفهوم الكفاءة مفهوما مرنا ونسبيا

ءها لسنة ما أو تقييم الشركة وأدا, أو تقييم عملها مقارنة باألداء والنتائج املطلقة للشركة ذاهتا, السوق
إن من أهم أسالي  قيا  الكفاءة أسلوب حتلي  مغلف البيانات؛ الذي يرتكز . مقارنة بسنوات أخرى

أساسا على مقارنة نسبية بني الشركات ويعطي قيمة من الواحد ألداء الشركة بالنظر إىل حدود اإلنتاج 
هبد  حبث . كافلي والشركات التقليديةوهو آلية تسمح لنا باملقارنة بني كفاءة شركات التأمني الت. املثلى

 .النقائص واالستفادة من جتارب الشركات التقليدية
 :إشكاليـة البحث

من االسرتاتيجيات العملية لرفع حتدي الكفاءة أن تقوم شركات التأمني التكافلي باستخدام مواردها 
تقلي  التكاليف قدر اإلمكان بكفاءة عالية ال تق  عن شركات التأمني التجارية املنافسة، ويتطل  ذلك 

. مع احلفاظ على نفس مستوى منتجاهتا، واحلصول على أقصى قدر ممكن من املخرجات أو النتائج
ويتأتى لشركات التأمني ذلك من خالل حبث أو معرفة احلجم األمث  لنشاطها، وكذا املزيج األمث  

 .للمدخالت واملخرجات
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 :الرئيسي لاؤ الل الطرح السابق، ميكن طرح السمن خ
ما مستوى كفاءة شركات التأمين التكافلية الماليزية مقارنة بمثيالتها من الشركات التقليدية العاملة 

 في السوق؟
 :الفرعية التالية سللةميكن إدراج األو 

  ؟وتصنيفاهتا املتعددة مفهوم التأمني التكافلي ومفهوم الكفاءةما 
 كأداة لقيا  الكفاءة؟  على أي أسا  يقوم أسلوب حتلي  مغلف البيانات 
 ما مدى قدرة شركات التأمني التكافلي على منافسة شركات التأمني التجاري ذات اخلربة والتجربة؟ 

 :فرضيات البحث
 :اإلشكالية املطروحة، ميكن وضع الفرضيات التالية حماولة لإلجابة عن يف

  األهدا ؛الكفاءة مفهوم نسيب ومتعدد ااجوان  بتعدد اجملاالت واالستخدامات و 
 تتسم شركات التأمني التكافلي حبداثتها لذا مل تص  إىل احلجم األمث  يف نشاطها؛ 
 تعترب شركات التأمني التجاري أكثر كفاءة من شركات التأمني التكافلي بسب  عام  اخلربة 

 .األقدمية يف اجملال التأميينو 
 :أهمية البحث

 :ميكن اختصار أمهية البحث يف النقاط التالية
 شركات التأمني التكافلي حلقة يف سلسلة االقتصاد اإلسالمي، وهذا يتطل  دراسات حتليلية  تعد

وقياسية لوضعها يف السوق، هبد  رسم سياسات وخطط مبنية على أسس سليمة لتطوير نشاطها، 
 يف مواجهة املنافسة الشديدة من قب  الشركات التقليدية؛

 ى رصد االحنرافات، ومعرفة معوقات تطور عم  يساعد تقييم الكفاءة للشركات يف السوق عل
شركات التأمني التكافلية، ومن مث رسم منحى تصحيحي ملسارها، من أج  ضمان منوها، والرفع من 

 .تنافسيتها يف السوق التأمينية
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 :تتمحور أهدا  البحث األساسية يف :أهداف البحث
 حبث مفهوم التأمني التكافلي ومفهوم الكفاءة؛ 
 ن أسالي  قيا  الكفاءة وهو حتلي  مغلف البيانات؛شرح أسلوب م 
  حتلي  كفاءة شركات التأمني التكافلية مقارنة ببع  شركات التأمني التجارية العاملة بالسوق املاليزية

 .كمرجع للتحلي 
 :مت تقسيم البحث إىل ثالث حماور أساسية هي :خطة البحث

 لك ذكر ضوابط ممارسته والفروق ااجوهرية بينه وبني مفهوم التأمني التكافلي؛ مبا يف ذ: احملور األول
  ؛التأمني التجاري

 مفهوم الكفاءة؛ مرورا إىل ذكر خمتلف التصنيفات هلا، مث شرح أسلوب من أسالي  : احملور الثاين
 ؛قياسها وهو أسلوب حتلي  مغلف البيانات

 لسوق املاليزي؛ باالعتماد على حتلي  وقيا  كفاءة بع  شركات التأمني التكافلي يف ا: احملور الثالث
عينة من شركات التأمني التكافلي، وأخرى لشركات التأمني التجاري كمرجع للتحلي  واملقارنة بني 

 .النتائج

 لتأمين التكافليفهوم ام: المحور األول
  التأمني التكافلي هو أقرب من غريه اجوهر التأمني القائم على مبدأ التعاون، ما جعله حيتّ  أمهّية

 .التأمني التجاريكبرية يف فرتة وجيزة، ومع تطّوره أصبح قائما على أسس فنية وضوابط معّينة متّيزه عن 
 التأمين التكافلي تعريف :أوال

رغم األمهية الكبرية اليت أصبح حيتّلها التأمني التكافلي؛ إاّل أنّه مل تسبق صياغة تعريف حمّدد هلذا 
 .والت متعّددة يف هذا السياقالّنظام أو مفهومه؛ ولكن هناك حما
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تعاون جمموعة من األفراد معّرضني : "املعاصرين من عّر  التأمني التكافلي على أنّه العلماءمن 
خلطر معنّي على تفتيت وتوزيع آثار ذلك اخلطر عليهم مجيعا، وذلك عن طريق دفع اشرتاكات متساوية، 

 .1"ك بغية تعويضه عّما أصابه من ضررتُقّدر وفقا للضرر الفعلّي الذي أصاب املضرور؛ وذل
باشرتاك حمّدد،  لميوّ اشرتاك جمموعة من النا  يف إنشاء صندوق هلم : "أّما املعىن البسيط له فهو

يدفعه كّ  واحد منهم، ويأخذ كّ  منهم من هذا الصندوق نصيبا معّينا إذا أصابه حادث، والفارق بينه 
ّمعة من االشرتاكات تبقى ملكا للجميع بدل أن تؤول إىل أصحاب وبني التأمني التجاري أّن األموال اجمل

الشركة، فهو هبذا الشك  نوع من أنواع التكاف ، ولكّنه تكاف  منّظم بدال من أن يكون مرتوكا 
 .التأمني التجاري، ومن هنا ينفرد التأمني التكافلي ببع  اخلصائص اليت متّيزه عن 2"للظرو 
 

 ين التأمين التكافلي والتأمين التجاريالفروق الجوهرية ب: ثانيا
 :كما يلياألساسية  ميكننا تصنيف االختالفات 

التأمني التكافلي جيمع فيه العضو بني صفيت املؤمِّن واملستأمن يف ذات الوقت، : من حيث الشكل .1
 . اكاتسواء قام هبذا التأمني األعضاء أنفسهم أو شركات مستقّلة، فرأ  مال التأمني التكافلي هو االشرت 

 .التأمني التجاري فتقوم به شركات التأمني التجاري؛ حيث كّ  شركة مملوكة للمسامهني أّما
العالقة اليت تربط الطرفني . استثمار األقساطبهم جمّرد عمالء وليس هلم صلة بأموال الشركة وال  واملشرتكون

 .الذي يفرض التزامات متبادلة يف ذّمة ك  طر  ،حيكمها عقد التأمني
التأمني التكافلي نظام تربّعي ليس هدفه حتقيق الربح، ب  هو تعاون وتضامن بني : من حيث الهدف .2

املشرتكني على جرب آثار الكوارث، وليس هناك اسرتباح من الفرق بني االشرتاكات وتعويضات األضرار 
 . اليت حدثت

                                                 
، املكت  ااجامعي احلديث، التأمين التجاري والتأمين اإلسالمي بين النظرية والتطبيقنعمات حممد خمتار،  1

 .512-512، ص 5002اإلسكندرية، 
، 5006، 1، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، طالمنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  2

 .225ص 
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عن طريق ، بك  وسيلةامهني التأمني التجاري فتقوم به شركات التأمني هبد  حتقيق الربح للمس أّما
 .االستثمارعن طريق و ، الفروق بني األقساط وقيم التعويضات املدفوعة

عادة ما تكون اشرتاكات التأمني التكافلي منخفضة؛ تعكس تكلفة فعلية  : من حيث أقساط التأمين .3
 .كون التأمني التكافلي نظاما تربّعيا ليس اهلد  منه حتقيق الربح

ني التجاري فعادة ما يكون مرتفعا، ألّن شركة التأمني هتد  إىل حتقيق الربح القسط يف التأم أّما
 .بأيّة وسيلة ، كما تفرض على املستأمن فوائد تأخريية ُتضا  إىل القسط

يقوم املسامهون يف شركة التأمني التكافلي بإدارة عمليات : من حيث عائد االحتياطي واالستثمارات .4
قا، كما يقومون باستثمار األموال مقاب  حّصة من العائد، ويكون الفائ  التأمني مقاب  أجر معلوم مسب

 . حقا خالصا للمشرتكني
أّما عائد االحتياطي وعائد االستثمارات يف التأمني التجاري فإنّه يعود على املسامهني دون 

 .املستأمنني، ألهّنم عمالء لشركات التأمني وليسوا مسامهني فيها أو مالّكها
يقوم التأمني التكافلي على التضامن اجرب آثار الكوارث : فكرة التي يقوم عليها كل نظاممن حيث ال .5

 . واألخطار اليت تلحق بأحدهم، وهذا من قبي  التعاون على الرب، وكّ  ذلك ِوفق الشريعة اإلسالمية
صد حتقيق الربح أما التأمني التجاري فإنّه يقوم على جتميع رأ  املال مثّ االجتار يف جماالت التأمني ق

 .  بأّي وسيلة، فالتأمني التجاري يقوم على االستغالل واالجتار يف أمور غري جائزة شرعا
 .ك  االختالفات سابقة الذكر حتكمها ضوابط البد من مراعاهتا يف ممارسات التأمني التكافلي

 ضوابط ممارسة التأمين التكافلي: لثاثا
  3:التكافلي وفق األسس واملبادئ التالية شركات التأمني اإلسالمي التأمني متار 

                                                 
، 1ط عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،إعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين اإلسالميأمحد سامل ملحم،  3

 .  101-101، ص 5002
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ستثمار، وعدم التأمني على االااللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية يف إدارة العمليات التأمينية و  -أ
 املمتلكات احملّرمة أو اليت ُتدار بالطّرق غري املشروعة، كالبنوك التجارية؛

  شركات التأمني اإلسالمي على أسا  الوكالة بأجر إدارة العمليات التأمينية وأموال التأمني من ِقب -ب
 ؛(محلة الوثائق)معلوم حُيّدد ابتداء قُبي  بداية ك  سنة مالية، ويُدفع من اشرتاكات املستأمنني 

الفص  بني حقوق املسامهني يف الشركة بوصفها مديرا لعمليات التأمني، وبني حقوق املشرتكني؛ حبيث  -ج
 بع للمسامهني مفصوال فصال كامال عن أموال املشرتكني؛يكون رأمسال الشركة التا

حتقيق مبدأ التعاون والتكاف  بني املشرتكني، من خالل قيام الشركة باالحتفاظ باالشرتاكات يف  -د
 حساب واحد حتقيقا لفكرة التكاف  فيما بينهم؛ حيث يتّم جرب أضرار املشرتك من هذا احلساب؛

اكات على أسا  عقد املضاربة؛ حبيث تكون الشركة طرفا مضاربا، استثمار املتوافر من االشرت  -ه
 واملشرتكون الطر  صاح  املال، واألرباح بني الفريقني حصة شائعة؛

حتقيق مبدأ العدالة بني املسامهني من جهة واملشرتكني من جهة أخرى، وكذلك حتقيق مبدأ العدالة بني  -و
 : عدالة بني املسامهني واملشرتكني تُراعى األمور التاليةاملسامهني أنفسهم، ففيما يتعّلق بتحقيق ال

 عطائها الوضع القانوين، ويُقّدم املشرتكون أموال التأمني؛إليقّدم املسامهون رأمسال الشركة  -
يقوم املسامهون بدفع مجيع املصاريف العامة، مث  الروات  واإلجيارات واملصاريف اإلدارية األخرى،  -

 الرأمسالية واليت ختّص األموال الثابتة؛ باإلضافة إىل املصاريف
 يتقاضى املتضّررون ما ُيستحق هلم من تعويضات من صندوق التأمني طبقا لشروط الوثائق؛ -
 يستحّق املسامهون أرباح استثمار رأ  املال كاملة بصفتهم أصحابه؛ -
 اكات؛ُتسّدد املطالبات ومصاريف إعادة التأمني، وكّ  ما خيص الوثائق من حساب االشرت  -
يُؤخذ االحتياطي املايل القانوين من مستحّقات املسامهني، حس  الّنس  املنصوص عليها يف قانون  -

 الشركات الذي ُأّسست الشركة على أساسه؛ حيث سرُيّد إليهم يف هناية عمر الشركة؛
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ية عمر تُقتطع من أموال املشرتكني االحتياطات الفنية؛ حيث يتّم التربع هبا يف وجوه اخلري يف هنا -
 هتا؛اممارس املرتتبة عنالشركة، بعد أن تكون الشركة قد قامت بتسديد كافة االلتزامات واحلقوق 

 .يتّم توزيع األرباح املستحّقة للمسامهني بنسبة ما ميلك ك  مساهم من إمجايل أسهم الشركة -
احلسن، إذا مل تف تقدمي الدعم املايل الالزم حلساب املشرتكني من أموال املسامهني بصفة القرض  -ز

 االشرتاكات، ومل يكن لدى الشركة رصيد احتياطي من فائ  االشرتاكات يف صندوق التأمني؛
توزيع الفائ  على املشرتكني ألهّنم أصحاب احلّق فيه؛ وذلك وفق املعيار الذي تعتمده ك  شركة من  -ح

 مجلة معايري توزيع الفائ  التأميين؛
ركة من ِقب  مجاعة من اخلرباء يف التأمني التكافلي، وإدارة أعمال وضع األسس التفصيلية لكّ  ش -ط
 .، جتمع بني الكفاءة يف العم  وااللتزام بأحكام الشريعة اإلسالميةشركات من خالل موارد بشرية فّنيةال

يّتضح لنا ممّا سبق أّن التأمني التكافلي له شروط وحدود البّد من التقّيد هبا، وإاّل أصبحت شركات 
 .غري تأمني التكافلي امسا وشعارا الال

 

 لكفاءة مفهوم ا: المحور الثاني
 .يتسم مفهوم الكفاءة باملرونة والنسبية وسنحاول توضيحه فيما يلي

 الكفاءة  تعريف: أوال
تعين القدرة على فع  األشياء بشك   (Peter Druker)الكفاءة باملفهوم البسيط عند بيرت دراكر 

 .ا الطرح إال أنه يقدم مفهوما لغويا ومعىن واضحا وجليا، ورغم بساطة هذ4صحيح
الكفاءة بالفرق بني القيم املتحققة للمدخالت واملخرجات والقيم  (Lovell 1993)يعر  لوفي  

أو جمموعة املدخالت )وهي تعرب عن جمموعة املخرجات املثلى حمسوبة على أسا  املدخالت  .املثلى هلا
 .5(خرجاتاملثلى حمسوبة على أسا  امل

                                                 
4 Guy Callendar, Efficiency and management, Rout ledge Studies in Management USA, 

2009, p:1. 
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كذلك ميكن القول أن الكفاءة هي النسبة بني كمية املدخالت واملخرجات وكمية املدخالت 
 .6أو هي حدود اإلنتاج احملتملة للشركة يف الصناعة .واملخرجات املعرفة باحلدود القصوى لإلنتاج

إىل أفض   بتعبري آخر ميكننا القول أن الكفاءة ما هي إال نسبة مستوى معدل اإلنتاجية احملقق
، أو هي نسبة معدل اإلنتاجية احملقق إىل أكرب (كفاءة نسبية)مستوى معدل إنتاجية ممار  أو مسج  

 .يف ظ  املعطيات( كفاءة مطلقة)7معدل إنتاجية قاب  لإلجناز
 أفض  إنتاجية ممارسة/ اإلنتاجية احملققة = الكفاءة 

ة؛ حيث أن النسبة اليت تعرب عن املخرجات إذا تعد الكفاءة تقييما لإلنتاجية وليست هي اإلنتاجي
فقد يكون معدل اإلنتاجية مرتفعا،  .ال تعطي أي داللة على كفاءة أو عدم كفاءة الشركة ،إىل املدخالت

ولكن الشركة ميكنها رفعه من خالل نفس املوارد واإلمكانات املتاحة، كما ميكن أن توجد شركات أخرى 
ة أعلى من هذا املعدل، ومن مث ميكن اعتبار اإلنتاجية األداة يف نفس الصناعة حتقق معدل إنتاجي

 . املستخدمة حلساب الكفاءة
الكفاءة املبنية على أسا  قيا  إنتاجية العناصر املنتجة، : "ليه التعريف بأهناوهذا ما يذه  إ

 .بكفاءة احلدود وتعر  8،"بأسلوب املقارنة
 أنواع الكفاءة: ثانيا

مفهوم نسيب ومتغري حبس  الظرو  والشركات والقطاعات، لذا ال ميكن كما سبق القول   الكفاءة
 .حصر أنواعها وتصنيفاهتا، وارتأينا أن نكتفي بذكر أهم التصنيفات، واملرور على بع  األنواع

                                                                                                                                      
5 Harold O.Fried and all, efficiency and productivity, p 7, in website: 

http://pages.stern.nyu.edu/~wgreene/FrontierModeling/SurveyPapers/Lovell-Fried-
Schmidt.pdf. 

6 Daraio C. and Simar L., Advenced Robust and Nonparametric Methods in 
Efficiency Analysis: Methodology and Applications, 2007, p 14, in website: 
http://www.springer.com/978-0-387-35155-1. 

7 Chia-Yen Lee and Andrew L.Jhonson, Operational Efficiency, p 3, in website: 
https://www.yumpu.com/en/document/view/18940407/operational-efficiency. 

 .11، ص 1222، مكتبة غري ، القاهرة، اإلنتاجيةإدارة األفراد والكفاءة علي السلمى،  8
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يعتمد هذا التصنيف على التقسيم املبين على التدرج من كفاءة االقتصاد إىل  :التصنيف الرأسي (1
 : ىل كفاءة الشركة أو املؤسسة، كما يليالكفاءة اهليكلية مث إ

 الكفاءة على مستوى االقتصاد ككل (أ 
عن نظام اقتصادي أنه كفء عندما حيقق حد أعلى من االستخدام األمث  للموارد  نقول

 . 9االقتصادية ويليب أقصى إشباع حلاجات املستهلك
درجات الكفاءة عندما  الكفاءة عند باريتو، يبلغ النظام االقتصادي بأسره أقصى ملفهوم وفقا

يصبح من غري املمكن إعادة ترتي  عناصره من مشروعات، ومستهلكني، وأسواق وتدفقات، وقرارات 
 .10اإلنتاج واالستهالك، أو أي شيء آخر، اجع  البع  يف مركز أفض  دون جع  اآلخرين يف مركز أسوأ

 الكفاءة الهيكلية (ب 
عن الكفاءة التقنية لصناعة ما أو قطاع  Structural Efficiencyالكفاءة اهليكلية  مفهوميعرب 

 Forsundوطوره جزئيا كال من فورزند وجاملارسون  2591سنة  Farrellما، وقد قدمه األمريكي فاري  
and hjalmarsson  وجنحا يف تطبيقه على صناعة الل  بالنرويج عام  .2511يف دراستهما سنة

على املنشآت  Albachوطبق من قب  ألباش  .2515وعلى معام  األلبان بالسويد عام  2511
 .11، مث تلتها دراسات أخرى2511الصناعية األملانية عام 

الكفاءة اهليكلية لصناعة ما حس  فاري  حبساب املعدل املرجح أو املعدل املوزون  تقا 
(average weighted )  للكفاءة التقنية للمؤسسات اليت تشك  الصناعة؛ ويكون الرتجيح مبعام
 .لكمية لك  مؤسسة داخ  الصناعة، والذي ميث  الكمية املنتجة للمؤسسة إىل الكمية املنتجة للصناعةا

                                                 
9 Dominick Salvatore and Eujenea Djulio, Principles of economics, McGrawHill, united 
states, 2003, p 79. 

 .26، ص 5001، دار الني  للطباعة والنشر، مصر، الخصخصة والكفاءة االقتصاديةأمحد يوسف الشحات،   10
11 Shawna Grosskopf, The Measurement Of Efficiency Of Production, kluwer -Nijholf 
Publishing, united states of America, 1985, p 9,10. 



 ياسمينة إبراهيم سالم
 ،قياس وتحليل كفاءة شركات التأمين التكافلي في السوق الماليزي

 دراسة مقارنة مع عدد من الشركات التقليدية في السوق
 

45 
 

وعليه تكون الكفاءة اهليكلية للصناعة حمصلة الكفاءة التقنية للمؤسسات مضروبة يف معامالهتا الكمية 
 12.على عدد املؤسسات

 الكفاءة االقتصادية للمؤسسة (ج 
ؤسسة بصفة مطلقة، ملا هلذا املفهوم من أبعاد خمتلفة وجوان  متعددة، معااجة كفاءة امل ميكنال 

يف هذا . مقياسا بسيطا لكفاءة املؤسسات يغطي مدخالت متعددة( Farrel,1957)وقد طرح فاري  
ومن . الكفاءة الفنية والكفاءة التوزيعية: املقيا ، يفرتض فاري  أن كفاءة أي شركة تتألف من عنصرين مها

هذين املقياسني ميكن قيا  الكفاءة االقتصادية، وبينما ترتبط الكفاءة الفنية بالقرارات اإلدارية خالل دمج 
 13.داخ  املؤسسة، ترتبط الكفاءة التوزيعية بالبيلة التشريعية وظرو  االقتصاد الكلي

 وتعين قدرة الشركة على احلصول على أكرب قدر من املخرجات : الكفاءة الفنية أو اإلنتاجية
 14.من كمية متاحة من املدخالت( عظيم املخرجاتت)
 أيضا الكفاءة التخصيصية  وتسمى: الكفاءة التوظيفية أو التوزيعيةAllocative 

Efficiency وتعين قدرة الشركة على استخدام املزيج األمث  للمدخالت، آخذة بعني االعتبار ،
 .15أسعار املدخالت والتقنيات اإلنتاجية املتاحة

ويتحدد هذا التصنيف حس  األهدا  التقليدية للشركات، حيث ميكن قياسها  :األفقيالتصنيف  (2
 : جمتمعة يف نفس الشركة، وهي

                                                 
دراسة نظرية وميدانية للبنوك -قياس الكفاءة االقتصادية في المؤسسات المصرفية قريشي حممد ااجموعي،  12

كتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود ومالية، جامعة ، أطروحة لني  شهادة د -1994/2003الجزائرية 
 .16، ص 5006ااجزائر، 

، املعهد املايل تحليل كفاءة مؤسسات التمويل األصغر في البلدان الناميةحممد كبري حسن وبنيتو سانشيز،   13
  :، يف املوقع االلكرتوين2، ص 5002لعام  15للشبكات جبامعة انديانا، ورقة عم  رقم 

http://ssrn.com/abstract=492238 
14 Timothy J.Coelli, , An Introduction To Efficiency And Productivity Analysis, 

Springer Science+ Business Media, United states, 2005, p: 51. 
15 Idem, p: 51. 
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 كفاءة اإليراد (أ 
التغريات يف اإليرادات بالنسبة لإليرادات املقدرة أو املمكنة من عملية إنتاج حزمة املخرجات  تقيس

شك  مباشر؛ وإمنا يتم اشتقاقها من خالل دالة لفجوة اليت حتقق أفض  أداء، وال يتم قيا  هذه الكفاءة ب
وتنشأ كفاءة اإليرادات عندما تتمكن شركات التأمني مثال من حتمي  املستهلكني . الكفاءةاإلنتاج تقيس 

 16.فائ  املستأمن ستقطابت جودة عالية بوجود قوة سوقية الأسعارا أعلى خلدمات ذا
 كفاءة التكلفة (ب 

ركة التأمني مثال بالنسبة للتكاليف املقدرة إلنتاج حزمة من املخرجات تقيس التغري يف تكاليف ش
بواسطة الوحدات ذات األداء األفض ، وتضم دالة الكفاءة أسعار املدخالت وكميات املدخالت 
واملخرجات الثابتة واملتغرية؛ ويرجع نقص الكفاءة يف هذه احلالة إىل استخدام كمية أكرب من املدخالت، 

ار السائدة هلا وكمية املخرجات، وتتميز بأهنا أق  عرضة من كفاءة اإليرادات أو كفاءة يف ظ  األسع
 17.األرباح للعوام  غري الطبيعية

ميكن أن تنتج من اعتماد تقنيات وتكنولوجيا حتقق تكاليف عند حدها األدىن، وعمليا تقيس  
 .18تكاليف عند حده األدىن كفاءة التكلفة درجة اقرتاب الشركة من تكاليف أفض  ممارسة ومبنحىن

 كفاءة الربح (ج 
تعرب عن املدى الذي تقع فيه أرباح الشركة دون أفض  وأقصى ربح حمقق من قب  أفض  ممارسة 
داخ  العينة؛ حيث تقيس كفاءة الربح مدى اقرتاب شركة التأمني مثال من حتقيق أقصى ربح ممكن عند 
                                                 

كفاءة الفنية وكفاءة الربحية للبنوك تحليل ال: هل تتحول الكويت لمركز مالي إقليميحممد إبراهيم السقا،   16
، جملة جامعة امللك عبد العزيز لالقتصاد التجارية بدولة الكويت مقارنة ببنوك دول مجلس التعاون الخليجي

 .21، ص 5002، 5واإلدارة، ع
 .21،22املرجع نفسه، ص   17
دراسة : على أداء البنوك التجاريةأثر قوة السوق وهيكل الكفاءة عز الدين مصطفى الكور ونضال أمحد الفيومي،   18

، 2، العدد2، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللدتطبيقية على البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان
 .526، ص 5002
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خرى، وهي تعتمد يف نتائجها على ك  من مستوى معني من املدخالت واملخرجات واملتغريات األ
كفاءة الربح : التكاليف واإليرادات، ومن مث توفر معلومات أمش  تفيد يف حتلي  الكفاءة، وهي فرعان

  .املعياري وكفاءة الربح البدي 
 أنواع أخرى للكفاءة -1

م أنواع إن أنواع الكفاءة متعددة ومتشابكة؛ حبيث يصع  حتديد تصنيفاهتا ولذا اكتفينا بأه
 .ذات العالقة األخرى الكفاءة
 تفرضها إمكانات وطاقات ك  وحدة ( املطلقة)الكفاءة الذاتية : الكفاءة الذاتية والكفاءة الفعلية

وبالدراسة التحليلية اجميع العناصر املنتجة املستخدمة بوحدات صنع القرار؛ . إنتاجية على حدة
صر من أداء، وأكرب ناتج ميكنها حتقيقه يف الوقت ميكن حتديد أقصى ما ميكن أن حتققه هذه العنا

وبناء على النتائج تتضح املستويات الذاتية املفروض حتقيقها، أما الكفاءة . املناس  وبتكلفة مناسبة
فتقيس الفرق بني مستويات الكفاءة الذاتية، واملستويات اليت حتققت يف األزمنة ( النسبية)الفعلية 

 .كفاءة الفعلية يف الصناعةالسابقة، وكذا مستويات ال
ويتضح مما سبق أن الكفاءة تتحدد أساسا بالقيا  وباملقارنة بني عدد من املستويات؛ منها ما هو 
داخلي باملقارنة بني فرتات زمنية متقاربة أو متباعدة لتحديد االجتاه العام الذي تسلكه الكفاءة 

قارنة بني املستويات الذاتية واملستويات اليت الفعلية واالحنرافات املسجلة، ومنها ما هو خارجي بامل
 . 19حتققها شركات أخرى يف نفس الصناعة املعينة

 تتعلق باآلجال، فالكفاءة االستاتيكية : الكفاءة الديناميكية والكفاءة االستاتيكيةStatic 

Efficiency  نقطة يف)يقصد هبا االستخدام األمث  للموارد االقتصادية املتاحة يف األج  القصري 
، وهي يف مفهومها الواسع تتضمن مفهومي الكفاءة الفنية والتوزيعية معا؛ أما الكفاءة (معينة

                                                 
  ي  تفرتض كفاءة الربح املعياري منافسة كاملة أي عدم وجود قوة السوق يف التسعري، أما كفاءة الربح البدي  فهي التمث

 .األقرب للواقع؛ حيث أهنا تفرتض وجود قوة السوق يف تركيبة األسعار وتشكك يف فرضية املنافسة الكاملة
 .12، ص5001، مؤسسة شباب ااجامعة، اإلسكندرية، ، الكفاءة اإلنتاجية للمنشآت الصناعيةأمحد حممد املصري 19
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وهي هتتم بالتجديد واالستثمار املثايل . الديناميكية فتهتم بكفاءة الشركة خالل فرتة زمنية معينة
يد، ومن مث لتحسني طرق اإلنتاج الذي يساعد على ختفي  التكلفة املتوسطة على املدى البع

تستوج  الكفاءة الديناميكية االهتمام بأنشطة البحث والتطوير ودعم أنشطة االبتكار واإلبداع 
 20.واالضطالع بالتغريات اهليكلية اليت من شأهنا املسامهة يف خلق موارد جديدة

 الكفاءة السينية  X-efficiency : تتعلق الكفاءة السينية بظرو  التنظيم الداخلي للشركة
لظرو  التنافسية اخلارجية، فهي ال تتعلق مبشكلة فنية قدر تعلقها بطبيعة التنظيم اإلنساين ذاته، وبا

سواء يف داخ  املشروع أو خارجه، وعلى ذلك فإن الكفاءة السينية تستوج  االهتمام بكيفية 
ى التنظيم الداخلي للمشروعات وتعريضها ملنافسة خارجية قوية إلجبار اإلدارة على بذل أقص

ااجهود لتخفي  التكاليف ومن مث احملافظة على وجودها يف السوق، فالكفاءة السينية قد تعزى إىل 
 21.أسباب تقع خارج نطاق سيطرة القائمني على إدارة الشركة

 .ومتث  بيانيا بامتداد خط الكفاءة إىل احلدود املثلى لإلنتاج
 DEA  أسلوب تحليل مغلف البيانات: ثالثا

، والذي  2511سنة  Edwardo Rhodesإىل طال  الدكتوراه  DEAأسلوب يعود فض  بناء 
 .كان يعم  على برنامج تعليمي يف أمريكا، ملقارنة أداء جمموعة من الطالب يف املناطق التعليمية املتماثلة

وكان التحدي الذي واجه الباحث يتمث  يف تقدير الكفاءة الفنية للمدار  اليت تشم  جمموعة من 
وللتغل  على هذه املشكلة قام . وجمموعة من املخرجات بدون توفر معلومات عن أسعارهااملدخالت 

-Charnesنسبة إىل ) CCRكوبر وشارنز بصياغة منوذج عر  فيما بعد بنموذج : الباحث ومشرفيه

Cooper-Rhodes) . والفائدة اليت أضافها رودز هي استخدامه ملخرجات ومدخالت متعددة، وهذا ما
أما سب  تسمية هذا األسلوب باسم التحلي  التطويقي للبيانات أو مغلف البيانات . فاري مل حيص  ل

                                                 
 .22أمحد يوسف الشحات، مرجع سابق، ص  20
 .رجع نفسهملاأمحد يوسف الشحات،  21
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الوحدات اإلدارية غري ( تغلف)فيعود إىل كون الوحدات ذات الكفاءة اإلدارية تكون يف املقدمة وتطوق 
 22.الكفؤة

ه األداء يقوم األسلوب على أسا  تقييم ك  وحدة بالنسبة ألفض  الوحدات، أو ما يطلق علي
.Best Practiceاألفض  

يتم تصنيف الوحدات على أسا  مستويات الكفاءة احملققة، أي على  23
أما الوحدات األق  كفاءة  100%أسا  أن أفض  أداء بني مفردات اجملموعة حيص  على قيا  يساوي 

 .كفاءهتافتحص  على قيم أق  أو أكثر، وهكذا كلما اخنف  القيا  احملسوب للوحدة كلما اخنفضت  
لتوضيح مفهوم التحلي  التطويقي للبيانات نستعني بالشك  ونفرتض لدينا سبع وحدات اقتصادية 

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7 تستخدم هذه الوحدات مدخالت وخمرجات متشاهبة . 
 تحليل تطويق البيانات: 01شكل رقم 

 
 
 
 

 
 

                                                 
التحلي  "عبد الكرمي منصوري ورزين عكاشة، قيا  الكفاءة النسبية للبنوك ااجزائرية باستخدام النموذج املتعدد املعايري  22

التخاذ القرار في ( األهداف)الطرق المتعددة المعايير : الملتقى الوطني األول حول، "DEAالتطويقي للبيانات 
 .2، 1، ص 5010ديسمرب  2و 2تلمسان، ااجزائر،  (ة وتطبيقيةدراسة نظري)المؤسسة الجزائرية 

المؤتمر الدولي للتنمية طالل بن عايد األمحدي، تقييم كفاءة أداء اخلدمات الصحية يف اململكة العربية السعودية،  23
نوفمرب  1-1، معهد اإلدارة العامة، اململكة العربية السعودية، اإلدارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي

 .2، ص 5002
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املقارنة إىل ك  الوحدات ، حتس  الكفاءة النسبية لك  وحدة اقتصادية بDEAحس  مفهوم 
ة وهي تقع على سطح املنحىن هي وحدات كفؤ   P1, P2, P3, P4األخرى يف اجملموعة، فالوحدات

، أما الوحدات اليت تقع أسف  من منحىن )املدخالت / املخرجات(احلدودي لألداء الذي يطوق البيانات 
 .رجات الوحدات األخرىالكفاءة، فتعد وحدات غري كفؤة استخدمت مدخالت أكثر إلنتاج نفس خم

 

 كفاءة بعض شركات التأمين التكافلي في السوق الماليزي   تحليل وقياس: المحور الثالث
ترتبط نتائج أي حبث باحلدود اليت يشملها، وقب  أن نوضح مسار العم  البد من معرفة املتغريات 

 .اتاملختارة لتحقيق األهدا  املتعلقة بالدراسة، وكذا حتديد مصادر البيان
 تحديد مصادر البيانات وعينة الدراسة: أوال

اليت نشرت يف  امليزانية العمومية وبيان الدخ ،عبارة عن املصدر األساسي للبيانات املستخدمة 
سواء كانت شركات تأمني تكافلي أو )التقارير السنوية على مستوى مواقع شركات التأمني املدروسة 

يرجع . ومل يقتصر هذا ااجان  على عملية جتميع البيانات، وإمنا مت تعديلها وتصحيحها(. شركات تقليدية
البيانات عن طريق العم   بع حة لذلك إىل اختال  السنوات املالية لك  شركة ما جعلنا نقوم بإزا

باملتوسطات، فبع  الشركات تنتهي السنة املالية هبا شهر مار  وأخرى شهر جوان وأخرى شهر نوفمرب، 
، هلذا السب  مت تصحيح البيانات تفاديا للحصول على نتائج مغلوطة بشك  كبري. وأخرى شهر ديسمرب

السنة والسنة اليت تليها ولذلك حتصلنا على بيانات  وللحصول على نتائج سنة ما حنتاج إىل بيانات هذه
 .يف التصحيح 1121، واستخدمنا بيانات 1122، 1121، 1122سنوات 

، أما شركات التأمني ، منها ستة شركات تأمني تكافليةشركة تأمني 22تتكون عينة الدراسة من 
ساسية يف دراسة شركات التأمني التجاري فهي عشوائية وقد اقتصر العدد على مخسة حىت توازي العينة األ

التكافلي وال تتعداها، كما أهنا شركات تعم  يف نفس الشروط والظرو  اليت تعم  هبا شركات التأمني 
لتقليدية والشركات التكافلية التكافلي، وهي عينة تُعترب كمرجع للتحلي  واملقارنة بني أداء الشركات ا

 .1122، 1121  ،1122 لسنوات
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 عينة شركات التأمين التكافلية متبوعة بشركات التأمين التجارية في ماليزيا: 01جدول رقم 
 اسم الشركة ترتيب الشركة 

 
شركات تأمين 

 تكافلي

DMU1 Etiqua Takaful Berhard 

DMU2 Takaful Ikhlas 

DMU3 Prudential BSN Takaful 

DMU4 MAA Takaful 

DMU5 Sun Life Takaful 

DMU6 Hong Liong MSIG Takaful 

 
 شركات تأمين تجاري

DMU7 Prudential Assurance Malysia 

DMU8 AIA (American International assurance) 

DMU9 MAA Assurance 

DMU10 Etiqua Insurance 

DMU11 MCIS Zurich Insurance 

 .لي  مغلف البياناتووفق أسلوب حت ،Deapنشري إىل أن حتلي  البيانات يتم عن طريق برنامج 
بعد أن مت حتديد مصادر البيانات وعينة الدراسة البد من حصر واختيار مدخالت وخمرجات العينة 

 .بالشك  الذي خيدم أهدا  وحمتوى البحث
 تحديد المدخالت والمخرجات وعرض البيانات: ثانيا

 :إىل عدة مداخ  أي شركةحتديد خمرجات ومدخالت  خيضع
أخذ بعني االعتبار البعد املايل للعمليات اليت حتص  يف شركات التأمني التكافلي ت :مدخ  الوساطة -

 خالل فرتة زمنية معينة، وينظر إليها كوسيط مايل يقوم بتجميع املدخرات مث يعيد استثمارها؛
من خالله تعترب شركات التأمني منتجة للخدمات، ومن مث تضم املدخالت العم   :مدخ  اإلنتاج -

 ؛الشركات التأمنيال وعناصر أخرى، أما املخرجات فتتمث  يف اخلدمات املقدمة أي منتجات ورأ  امل
ويسمى كذلك مقاربة الدخ ؛ حيث ينظر إىل شركة التأمني التكافلي كأهنا وحدة  :املدخ  التشغيلي -

ات شركة جتارية هدفها النهائي هو حتقيق املداخي  عن طريق جمموع التكاليف املتحملة، ومن مث فمخرج
 . التأمني التكافلي هو جمموع اإليرادات، بينما املدخالت فتتمث  يف جمموع التكاليف
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 .وغريها... أدخ  هذا األسلوب بعضا من املقاييس املتعلقة باخلطر ونوعية اخلدمات :املدخ  احلديث -
تار، إن اختيار نوع املدخالت واملخرجات يرتبط أساسا بأهدا  الباحث، وكذا املدخ  املخ

فالدراسة ترتكز على  قيا  كفاءة شركات التأمني؛ وعليه مت اختيار مدخالت وخمرجات تتماشى مع 
 .وتوسيع دائرة االستثمارات االشرتاكات تسيري عملية املدخ  التشغيلي الذي يتمث  أساسا يف

 .يعرض ااجدول املوايل قائمة املدخالت واملخرجات املختارة للدراسة
 تالمخرجا المدخالت

 Premiumsاالشرتاكات أو األقساط  Commissionsعموالت 
 investement incomeمداخي  االستثمار  Management expensesتكاليف اإلدارة 

 
  :ةول املوالياكما بينها ااجد فيما يلي 1122، 1121، 1122سنوات  بياناتويتم عرض 

 (رينجت 2111بـ الوحدة ) 2011عرض بيانات المدخالت والمخرجات لسنة : 02جدول رقم 
RM'000 المدخالت المخرجات 

 تكاليف اإلدارة عموالت مداخيل االستثمار األقساط الشركات
DMU1 1111812 219211 211151 111111 

DMU2 928821 22121 211212 11111 

DMU3 981521 21111 219122 221112 

DMU4 111111 22192 81211 21215 

DMU5 212121 28219 28519 22821 

DMU6 211221 1151 21811 29511 

DMU7 1221111 912111 191158 211851 

DMU8 1181219 521118 252911 112585 

DMU9 2111112 215211 281118 211129 

DMU10 1912121 921128 112115 181128 

DMU11 111229 219851 215222 19511 

 5011ارا املاليزي والتقارير السنوية للشركات لسنة باالعتماد على بيانات بنك نيج: المصدر
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 2012عرض بيانات المدخالت والمخرجات لسنة : 03جدول رقم 
RM'000 المدخالت المخرجات 

 تكاليف اإلدارة عموالت مداخيل االستثمار األقساط الشركات
DMU1 1991211 211218 211181 115815 

DMU2 111989 89281 215228 51111 

DMU3 111229 21211 211112 222199 

DMU4 281118 29511 11151 92511 

DMU5 218118 21121 15128 11119 

DMU6 221528 5115 28521 11215 

DMU7 1811281 881515 191119 282211 

DMU8 2218221 511881 121151 211811 

DMU9 2211212 211515 281192 258111 

DMU10 1121182 911111 115292 212112 

DMU11 118291 211251 225511 11518 

 5015باالعتماد على بيانات بنك نيجارا املاليزي والتقارير السنوية للشركات لسنة : المصدر
 1023 عرض بيانات المدخالت والمخرجات لسنة: 04جدول رقم 

RM'000 المدخالت المخرجات 
 ةتكاليف اإلدار  عموالت مداخيل االستثمار األقساط الشركات

DMU1 2341591 428877 272726 260642 

DMU2 747023 79544 106362 112695 

DMU3 907810 24854 199528 156109 

DMU4 473919 19182 97168 59257 

DMU5 379158 59191 36003 78758 

DMU6 110351 9845 14571 21718 

DMU7 5035494 745558 959546 494198 

DMU8 5193011 1397443 669789 535816 

DMU9 1275571 343376 154912 217984 

DMU10 2351311 606578 168185 276846 

DMU11 573812 182074 85502 67978 

 5012باالعتماد على بيانات بنك نيجارا املاليزي والتقارير السنوية للشركات لسنة : المصدر
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 (CCR, BCC)عرض وتحليل نتائج تحليل مغلف البيانات : ثالثا
 .للشركات يتناول هذا ااجزء قيا  الكفاءة التقنية والكفاءة التقنية البحتة وكفاءة احلجم

 1022نتائج الكفاءة خالل سنة : 00 جدول رقم

 نوع الشركة الشركات
الكفاءة التقنية في ظل 

ثبات غلة الحجم 
(CCR) 

الكفاءة التقنية في ظل 
تغير غلة الحجم 

(BCC) 
 غلة الحجم كفاءة الحجم

DMU1 

 
شركات تأمني 

 تكافلي

 متزايدة 0.990 0.855 0.847
DMU2 0.576 0.623 0.925 متزايدة 
DMU3 0.488 0.523 0.932 متزايدة 
DMU4 0.688 0.829 0.830 متزايدة 
DMU5 0.680 1.000 0.680 متزايدة 
DMU6 0.687 1.000 0.687 متزايدة 

  0.840 0.805 0.661 املتوسط 
DMU7 

 
أمني شركات ت
 جتاري

 ثابتة 1.000 1.000 1.000
DMU8 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
DMU9 0.796 0.810 0.983 متزايدة 
DMU10 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
DMU11 0.847 0.889 0.953 متزايدة 

  0.987 0.940 0.928 املتوسط 
  0.907 0.866 0.783 المتوسط العام

 Deapسابقا واليت مت حتليلها باستخدام برنامج  من البيانات اجملمعة: المصدر
 الكفاءة التقنية يف ظ  تغري غلة احلجم/ الكفاءة التقنية يف ظ  ثبات غلة احلجم= كفاءة احلجم: حيث

 .كفاءة احلجم× الكفاءة التقنية البحتة = أو الكفاءة التقنية
 Fileاستخدام ، بWindows لكن ميكن تشغيله يف MS-DOS: هو برنامج: DEAPبرنامج 

Manager (إدارة امللفات .) حيتوي الربنامج على ملفات بسيطة، ملف يرفع على مستواه البيانات
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لتعليمات اخلاصة بالبحث فيما يتعلق بعدد الشركات، عدد لاخلاصة باملدخالت واملخرجات، وملف صغري 
 .وصول إىل النتائج السابقة، ومن مث يطبق الربنامج التعليمات على البيانات املسجلة لل...السنوات

يتضح من خالل البيانات الواردة يف ااجدول أعاله أنه على مستوى املتوسط العام، بلغت : تحليل النتائج
، أي أن شركات التأمني 12.1، وهذا يعين أن نسبة عدم الكفاءة هي 11.2الكفاءة التقنية حوايل 

زيادة يف كمية أو مقدار املوارد أو التكاليف؛ أي أن  دون أي 12.1للعينة ميكنها زيادة إنتاجها بنسبة 
 .12.1الشركات تستخدم تكاليف غري مربرة بنسبة 

 5.2، أي أن عدم كفاءة احلجم تبلغ نسبة 51.1أن متوسط كفاءة احلجم حوايل  حنييف 

نية البحتة فقط، وهذا دلي  على أن عدم الكفاءة التقنية يعود يف األسا  إىل عام  عدم الكفاءة التق
 .، أي أن هناك تكاليف غري مربرة ناجتة عن استخدام تكاليف إضافية لك  وحدة(الكفاءة اإلدارية)

 1022نتائج متوسطات الكفاءة لسنة : 03 شكل رقم

 
 2من إعداد الباحثة باالعتماد على ااجدول رقم : المصدر    

جند أن عدم الكفاءة التقنية يعود بشك  كبري إىل ضعف كفاءة شركات  نظرنا إىل ااجزئيات ماوإذا 
من عدم  12.5دل نسبة ، مبا يعا88.2التأمني التكافلي؛ حيث يبلغ متوسط الكفاءة التقنية هلا 

، يعود هذا 51.1أما بالنسبة ملتوسط الكفاءة التقنية لشركات التأمني التجاري فقد بلغ نسبة  .الكفاءة
 .211باألسا  إىل حتقيق ثالث شركات من أص  مخسة ملعدل كفاءة كاملة 
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الكفاءة التقنية  الكفاءة التقنية
 البحتة

 كفاءة الحجم

 متوسط شركات التأمين التكافلي

 متوسط شركات التأمين التجاري

 المتوسط العام
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  زيادة ، تتميز بغلة حجم متزايدة؛ أي أن ك2اليت حققت كفاءة حجم أق  من  الشركاتباقي 
 (02  كشلا رظنأ) .يف املخرجات حتتاج إىل زيادة بنسبة أق  يف املدخالت

طات الكفاءة التقنية البحتة، نالحظ أن متوسطات كفاءة احلجم أقرب إىل الواحد مقارنة مبتوس
ما جيع  هذه األخرية السب  الرئيسي يف نس  عدم الكفاءة، أي أن هناك تكاليف إضافية غري مربرة 

 .كما يالحظ تفوق شركات التأمني التجاري على شركات التأمني التكافلي. ميكن االستغناء عنها
 .فاءةوفيما يلي جدول بالرتتي  التنازيل للشركات حس  درجة الك

 التقنية ترتيب الشركات حسب الكفاءة: 06 جدول رقم
نسبة الكفاءة  الرتبة

 التقنيةالتقنية
 اسم الشركة ترتيب الشركة

01 1.000 DMU7 Prudential Assurance Malysia 

01 1.000 DMU8 AIA (American International assurance) 

01 1.000 DMU10 Etiqua Insurance 

04 0.847 DMU1 Etiqua Takaful Berhard 

04 0.847 DMU11 MCIS Zurich Insurance 

06 0.796 DMU9 MAA Assurance 

07 0.688 DMU4 MAA Takaful 

08 0.687 DMU6 Hong Liong MSIG Takaful 

09 0.680 DMU5 Sun Life Takaful 

10 0.576 DMU2 Takaful Ikhlas 

11 0.488 DMU3 Prudential BSN Takaful 

 2من إعداد الباحثة باالعتماد على ااجدول رقم : المصدر

يالحظ من ااجدول سيطرة الشركات التجارية على املقدمة بالنظر إىل أقدميتها وخربهتا الطويلة، مث 
اليت استفادت من خربة الشركة األم،  Etiqua takafulتليها شركات التأمني التكافلية على رأسها شركة 

 . Etiquaم  حتت لواء شركة التأمني التجارية على أسا  أهنا تع
 . 1121سنة لوفيما يلي نتعرض لتحلي  تطور الكفاءة 
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 1021نتائج الكفاءة خالل سنة : 07جدول رقم 

الكفاءة التقنية  الكفاءة التقنية نوع الشركة الشركات الرتبة
 البحتة

 غلة الحجم كفاءة الحجم

04 DMU1 

 
شركات تأمني 

 تكافلي

 متزايدة 0.994 0.877 0.871
07 DMU2 0.718 0.781 0.920 متزايدة 
10 DMU3 0.539 0.583 0.925 متزايدة 
08 DMU4 0.626 0.752 0.832 متزايدة 
11 DMU5 0.372 0.690 0.539 متزايدة 
09 DMU6 0.604 1.000 0.604 متزايدة 
  0.689 0.780 0.621 املتوسط  
01 DMU7 

 
شركات تأمني 

 يجتار 

 ثابتة 1.000 1.000 1.000
01 DMU8 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
06 DMU9 0.755 0.798 0.947 متزايدة 
01 DMU10 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
05 DMU11 0.859 0.928 0.926 متزايدة 
  0.974 0.945 0.927 املتوسط  
  0.881 0.855 0.759 المتوسط العام 

 Deap معة سابقا واليت مت حتليلها باستخدام برنامجمن البيانات اجمل: المصدر

حظ أنه ليس هناك تغيري يف ترتي  الشركات إال فيما خيص وما يال .يوضح نتائج الكفاءة السابقوااجدول 
، اليت انتقلت من الرتبة العاشرة إىل الرتبة السادسة؛ نتيجة للتطور Takaful Ikhlasشركة وحيدة هي 
 .ومدخالهتا امللحوظ يف خمرجاهتا

أنه على مستوى املتوسط العام،  11يتضح من خالل البيانات الواردة يف ااجدول رقم  :تحليل النتائج
، أي أن شركات  11.2وهذا يعين أن نسبة عدم الكفاءة هي . 19.5بلغت الكفاءة التقنية حوايل 

ية أو مقدار املوارد أو التكاليف؛ دون أي زيادة يف كم 11.2التأمني للعينة ميكنها زيادة إنتاجها بنسبة 
 .11.2أي أن الشركات تستخدم تكاليف غري مربرة بنسبة 
. 22.5؛ أي أن عدم كفاءة احلجم تبلغ نسبة 11.2يف حني أن متوسط كفاءة احلجم حوايل 

فاءة الك)وهذا دلي  على أن عدم الكفاءة التقنية يعود يف األسا  إىل عام  عدم الكفاءة التقنية البحتة 
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؛ أي أن هناك تكاليف غري مربرة ناجتة عن استخدام تكاليف إضافية لك  وحدة من املخرجات، (اإلدارية
 .إضافة إىل عدم وصول الشركات إىل احلجم األمث 

يوضح نتائج املوايل وااجدول  .1122وفيما يلي نتعرض لتحلي  تطور الكفاءة آلخر سنة مدروسة 
 .الكفاءة

 1023سنة للكفاءة نتائج ا: 08جدول رقم 

 نوع الشركة الشركات الرتبة
الكفاءة التقنية في 

ظل ثبات غلة 
 (CCR)الحجم 

الكفاءة التقنية في 
ظل تغير غلة الحجم 

(BCC) 
 غلة الحجم كفاءة الحجم

05 DMU1  
شركات 
تأمني 
 تكافلي

 متزايدة 0.987 0.978 0.965
08 DMU2 0.727 0.788 0.922 متزايدة 
10 DMU3 0.599 0.649 0.922 متزايدة 
06 DMU4 0.802 0.955 0.840 متزايدة 
07 DMU5 0.753 0.917 0.822 متزايدة 
11 DMU6 0.590 1.000 0.590 متزايدة 
  0.847 0.881 0.739 املتوسط  
01 DMU7  

شركات 
 تأمني جتاري

 ثابتة 1.000 1.000 1.000
01 DMU8 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
09 DMU9 0.694 0.709 0.979 متزايدة 
01 DMU10 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
01 DMU11 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
  0.974 0.945 0.927 املتوسط  
  0.995 0.942 0.938 المتوسط العام 

 Deapمن البيانات اجملمعة سابقا واليت مت حتليلها باستخدام برنامج : المصدر

أنه على مستوى املتوسط العام،  11خالل البيانات الواردة يف ااجدول رقم  يتضح من :تحليل النتائج
وهي نسبة عالية ،  8.1 وهذا يعين أن نسبة عدم الكفاءة هي. 52.1بلغت الكفاءة التقنية حوايل 

 .تدل على زيادة تنافسية عينة الدراسة فيما بينها
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هذا يدل على تطور أداءها يف السوق، حتسنت قيم الكفاءة لشركات التأمني التكافلي إمجاال، و 
أما فيما خيص شركات التأمني التجاري فتبقى رائدة، إضافة إىل أن شركة . واكتساهبا لبع  اخلربة تدرجييا

 .MCIS Zurich Insurance  وهي 2أخرى قد تصدرت هي األخرى اجملموعة بنسبة كفاءة كاملة 
السوق، وتراجع ترتيبها كثريا وذلك راجع  قد ضعفت كفاءهتا يف MAA assuranceغري أن شركة 

 .باألسا  إىل تدين قيم االشرتاكات مع ارتفاع تكاليف اإلدارة
 .1122، 1121، 1122 :تطور متوسطات الكفاءة جمتمعة لسنوات يوضح املوايلوالشك  

 تطور نتائج متوسط الكفاءة: 04شكل رقم 

 
 .السابقة النتائج ى جداولمن إعداد الباحثة باالعتماد عل: المصدر         

إىل حتسن أداء  باألسا  راجع ؛من الشك  التحسن العام لقيم الكفاءة يف آخر سنة يالحظوما 
 .شركات التأمني التكافلي مقارنة بشركات التأمني التجاري

 

 خاتمة
ر ملث  تعد هذه الدراسة لبنة يف جمال بناء قاعدة بيانات يف اجملال حيث تفتقر سوق التأمني بااجزائ

لذا فقد سطر البحث دراسة سوق تأمينية . هذا النوع؛ حيث تتواجد به شركة تأمني تكافلي واحدة فقط
 21متطورة يف هذا اجملال وهي السوق املاليزية؛ اليت تتوفر حاليا على عدد شركات تأمني تكافلي تفوق 

 .ليزيا، حس  املوقع الرمسي لبنك نيجارا مبا1122شركة بالنظر إلحصائيات عام 
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 :وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية
  منوذج مغلف البيانات يستخدم بشك  واسع يف قيا  كفاءة املؤسسات سواء الرحبية وغري الرحبية ومن

يستخدم الربجمة  .بينها شركات التأمني التجاري وشركات التأمني التكافلي، وهو منوذج ال معلمي
. القصوى؛ ومن مث يقيس درجة الكفاءة مقارنة هبذا املنحىن احلدود اخلطية إلجياد نقاط التجزئة ملنحىن

 BCCوتغري غلة احلجم  CCRمت استخدامه يف هذا البحث من خالل منوذجي ثبات غلة احلجم 
شركات تأمني تكافلي ومقارنتها  8الكفاءة الفنية، الكفاءة الفنية البحتة، كفاءة احلجم لـ : يف قيا 

 ؛1122، 1121، 1122سوق املاليزي لسنوات ري يف الشركات تأمني جتا 9بـ 
  ؛ حيث مت 2يالحظ على نتائج الدراسة أهنا تنتج أكثر من شركة واحدة ذات الكفاءة الكاملة

شركات كفؤة بالنسبة لنموذج  9شركات كفؤة بالنسبة لنموذج ثبات غلة احلجم، و 1و 2تسجي  
للكفاءة لشركة واحدة هي  2تعطي قيمة ، لذا وج  البحث عن أسالي  أخرى تغري غلة احلجم

 ؛األجدر وباقي الشركات تأخذ نس  تنازلية حىت نقوي من القدرة التمييزية بني الشركات
  يف منوذج ثبات غلة احلجم،  2بالنسبة لشركات التأمني التكافلي مل حتقق أي منها درجة الكفاءة

لة احلجم؛ ما يعين أهنا حتسن استخدام يف منوذج تغري غ 2ان منها نسبة الكفاءة تبينما حققت اثن
غري أنه عليها الوصول إىل احلجم األمث  لنشاطها حىت  .التكاليف، وليس هناك تكاليف غري مربرة

تستفيد من وفورات احلجم الناجتة عن التوسع، وكذلك فإنه على باقي الشركات العم  على حتسني 
ذات اخلربة ومنافسة شركات التأمني التقليدية طلوبة استغالهلا للموارد للوصول إىل درجات الكفاءة امل

 ؛والتجربة الطويلة
  على الرغم مما سبق فإن التقارب يف درجات الكفاءة كان نتاجا ألن أغل  شركات التأمني التكافلي

تأمينية رفقة شركات جتارية، ما جعلها تستفيد من خرباهتا، وختتصر الكثري من  احتاداتتعم  يف 
 .بي  منوها وتطورهااملراح  يف س
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عمالأهمية عوامل الثقافة التنظيمية في دعم عمليات إدارة المعرفة في منظمات األ  
بوالية المسيلة البنوك الجزائرية لعينة مندراسة تطبيقية   

 رياض عيشوش .أ
 جامعة أم البواقي-بكلية العلوم االقتصادية  ،أستاذ مساعد

 r.aichouche@gmail.com: الربيد اإللكرتوين
 : الملخص

، حبيث إدارة املعرفة عملياتذه الدراسة الستكشاف العالقة بني الثقافة التنظيمية وجناح ه هتدف
 جوانب تكنولوجيا املعلومات،على  الرتكيزخاصة بسبب  بادراتاملأثبتت الكثري من الدراسات فشل بعض 

مت بناء منوذج . ةعرفإدارة امل تبين أهم عائق يف جناححسب رأي الكثريين  املالئمة تبقى الثقافة التنظيميةو 
إدراك مفاهيم ادارة املعرفة، البيئة التعاونية، الرؤية : الدراسة بالرتكيز على أربعة عوامل ثقافية أساسية
التوليد، : وبالنسبة لعمليات ادارة املعرفة مت الرتكيز على. التنظيمية املشرتكة، وأخريا ممارسات االدارة العليا

  .املشاركة، والتطبيق
تائج الدراسة اىل أن للعوامل الثقافية تأثريا هاما على عمليات ادارة املعرفة يف البنوك حمل أظهرت ن

أن و بني الثقافة السائدة يف البنوك وجناح عمليات إدارة املعرفة، متوسطة هناك عالقة اجيابية  أن  الدراسة، و 
وتعزيز البيئة  ،ية ادارة املعرفةمث ضرورة ادراك معىن وأمهأكرب عامل مؤثر هو ممارسات اإلدارة العليا، 

أخريا ضرورة وجود رؤية تنظيمية يشرتك فيها كل أعضاء املنظمة تدعم التوجه حنو تبين هذا و  التعاونية،
الضرورية ميكن أن تساهم يف التغيري حنو الثقافة  املقرتحاتقدمت الدراسة بعض  .املنهج االداري احلديث

 .املطلوبة
 .ة المعرفة، الثقافة التنظيمية، عمليات إدارة المعرفة، البنوكإدار : الكلمات المفتاحية

Abstract: 
This study sought to explore the role of organizational culture in 

successful implementation of knowledge management Processes. Previous 
studies have shown the failure of Knowledge management initiatives that 



 رياض عيشوش .أ
 ليات إدارة المعرفة في منظماتأهمية عوامل الثقافة التنظيمية في دعم عم

 بوالية المسيلة لجزائريةالبنوك ا لعينة مندراسة تطبيقية  :عمالاأل
 

64 
 

depend on the technological aspects. The organizational culture factors 
remain an important obstacle to the success of KM adoption. The study 
model focuses on four main cultural factors: the awareness of knowledge 
management concepts, collaborative environment, shared organizational 
vision, and top management practices. For knowledge management 
processes, the study focuses on three processes: Knowledge generation, 
sharing, and application. 

The results showed that there is a moderate positive relationship 
between Bank's culture factors and the success of knowledge management 
processes, and also showed that the most important factor is the 
administrative practices, then the awareness of the meaning and the 
importance of knowledge management, enhancing the collaborative 
environment, and finally the importance of sharing a common vision 
supports the adoption of this new management approach. This study also 
provided some suggestions may lead to the change towards a culture of 
knowledge management. 
Keywords: knowledge management, organizational culture, knowledge 
management process, the banks. 

 

 مقدمة
ة على املوارد يف تغيري الكثري من وجهات يلقد سامهت العديد من املقاربات وخاصة املقاربة املبن

والعوملة، بدأت املنظمات تعطي اهتماماً كبرياً ظل املنافسة الشديدة  النظر وخاصة مع بداية التسعينيات يف
أن تصبح لديها مستوى أفضل من املعرفة كأفضل مورد اسرتاتيجي على االطالق، مبعىن أن تكون ذات 
مستوى متميز ومتفوق يف جمال كيفية احلصول على املعرفة والتعامل معها وتطبيقها، وذلك لتحقيق امليزة 

عتمد بدرجة متزايدة علي استغالهلا الكفء ملصادر املعرفة الداخلية ينظمات فلقد أصبح جناح امل. التنافسية
فبعد أن كان الرتكيز على تكنولوجيا املعلومات . واخلارجية يف التكيف مع املتغريات اليت حتدث يف حميطها

األساس يف باعتبارهم حجر  ومجع املعلومات، أصبح االجتاه هو االهتمام باألفراد وبقدراهتم وإمكانياهتم،
  .بناء جمتمع واقتصاد املعرفة
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لقد كانت املقاربة املبنية على املعرفة كجزء هام منن املقاربنة املبيننة علنى املنوارد، انطالقنة هامنة ملفهنوم 
املنظمننننات املبنيننننة علننننى املعرفننننة، حيننننث أصننننبح النمننننوذج اةدينننند ل سننننرتاتيجية يننننرى أن املؤسسننننة كمحفظننننة 

ة للنشناطات  وبالتناا ااداد االهتمنام باملعرفننة كمنورد اسنرتاتيجي أكثننر للمعنارف والكفناءات ولنيم كمحفظنن
 .قيمة من املعلومات وظهرت احلاجة إىل إدارهتا

 

I. للدراسة االطار المنهجي 
 إشكالية الدراسة :أوال

اإلدارية احلديثة، وقد أثبتت التجارب اليت  األساليبالكثري من املنظمات تتحمم بداية يف تطبيق 
ليست كل املنظمات سواء يف تبين أي أسلوب وتطبيقه،  :املنظمات الرائدة أمرا أساسيا خاضتها بعض

و أتطبيق بعض األساليب احلديثة يكلف املنظات مبالغ كبرية وأن نتائجه ميكن أن تطول  ن  أخاصة و 
 دارة املعرفة يف منظمات االعمال قضية جوهرية يفلت مسألة كيفية التطبيق السليم إللقد شك. تقصر

جيب أن  بعض الكتابات واملقاالت خاصة يف اآلونة األخرية، أين تساءل كثريون عن النموذج األمثل الذي
ت الاالت ختطأ يف النظر امدارة املعرفة، وأكد بعض الباحثني أن الكثري من املنظيتبع يف تبين أي مشروع إل

. ان يكون حول التكنولوجيا واستعماالهتاعلى انه جمرد إدارة للمعلومات وأن الرتكيز جيب  هذا املفهوماىل 
 غري ان اةوانب السلوكية هلا أمهية كبرية يف تبين وجناح إدارة املعرفة  

 :التاا سؤالاالشكالية يف العليه مت صياغة و 
 هي أهمية العوامل الثقافية في منظمات األعمال في نجاح عمليات إدارة المعرفة؟ ما

 : وضع الفرضيات الفرعية التاليةجابة على هذه اإلشكالية متول 

  هناك عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني مستوى إدراك األفراد إلدارة املعرفة وجناح عملياهتا -

  هناك عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني البيئة التعاونية وجناح عمليات إدارة املعرفة -

  ة التنظيمية املشرتكة وجناح عمليات إدارة املعرفةهناك عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني الرؤي -
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 .هناك عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني ممارسات اإلدارة العليا وجناح عمليات إدارة املعرفة -
 الدراسةأهمية :ثانيا

ففنني  .أمهيننة تبننين إدارة املعرفننة ملواكبننة التطننورات يف االقتصنناديات يف إطننارللتنبيننه الدراسننة  تننأه هننذه
يف و , املتقدمة جند هناك اهتمام أكرب مبوضوع إدارة املعرفة، ويقل هذا يف جمتمعاتنا بشكل عام االقتصاديات

ظل التغريات املتسارعة اليت تشنهدها بيئنة األعمنال املصنرفية، واالنفتناح علنى املنافسنة العاملينة، يتطلنب األمنر 
حقينق التمينز واإلبنداع املسنتمر، وتعند إدارة املعرفننة منن البننوك ضنرورة االهتمنام بناألدوات اإلدارينة احلديثننة، لت

القطاع إال أن الدراسات اليت أجريت عليه مااالت هذا رغم أمهية و  .احد تلك األدوات اهلامة لتحقيق ذلك
 .حمدودة باملقارنة بالبحوث والدراسات اليت أجريت على القطاع الصناعي مما جعله جماال خصبا للبحث

  الدراسةأهداف :ثالثا

 .التعرف على الثقافة التنظيمية السائدة يف البنوك اةزائرية ودرجة دعمها إلدارة املعرفة -

، بننداعز واإلللتميننالتأكينند علننى دور إدارة املعرفننة يف رعايننة وتعزيننز وتنشننئة الثقافننة التنظيميننة الداعمننة  -
 .األداء واالجناا واملزايا التنافسية ومعايري لدعموبناء قيم 

اننت البننوك اةزائرينة تندرك أمهينة إدارة املعرفنة، ومنا إذا كاننت قند بندأت فعلينا يف تبنين معرفة منا إذا ك -
 .مبادرات إدارة املعرفة

  الدراسةمنهج :رابعا
فاالسنتطالع هنو   1l'explorationسنيعتمد يف البحنث علنى املننهج االستكشنايف أو االسنتطالعي

والفهننم، حيننث ينطلننق مننن اخلننا  إىل العننام  اكتشنناف أو تعميننق نشننال معننني لتحقيننق هنندفني مهننا التفسننري
هبنندف جعننل نتننائج البحننث معممننة، مننن جانننب اخننر سننيتم اسننتةدام تقنيننة دراسننة حالننة بعننض وكنناالت 

                                                 
1 Pour aller loin voir: Raymond-Alain Thiétart et coll, Méthodes de recherche en 

management, Dunod, Paris, France, 1999, pp 65-69. 
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االقرتاحننات  بعننضالبنننوك العموميننة اةزائريننة مننن خننالل اسننتبيان لغننرت اختبننار فرضننيات الدراسننة وإعطنناء 
   .الضرورية
 الدراسةمحددات :خامسا

 .معنيومكاين ة على االستبيان ةمع املعلومات وفق إطار امين اقتصرت الدراس .1
كذلك مبدى صدق تقييم و  مدى متثيلها جملتمع الدراسةو  تتحدد نتائج الدراسة بطريقة اختيار العينة .2

 .أفراد العينة كما عربوا عنها يف مقياس الدراسة
 نموذج الدراسة: سادسا

 :الذي حيدد طبيعة كل متغري من متغريات الدراسة الشكل املواا ميثل النموذج النظري للدراسة
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II.  للدراسةاإلطار النظري 
 مفهوم إدارة المعرفة:أوال

بالنسنبة  أمهينةأننه شنبيها مبنا حيندث منع املفناهيم اإلدارينة النيت أثبتنت   1991Wiig ويجج لقد أشنار
ل تندرجيي يف العمنل الينومي للمنظمنات، لبقاء املنظمنات، فن ن إدارة املعرفنة وتطبيقاهتنا سنيتم اسنتيعاهبا بشنك

تتكامنننل منننع و  وسننتعترب كمننننهج إلدارة القيمنننة أو منننا يشنننبهها منننن التوجهننات اإلسنننرتاتيجية، وسنننوف تنننندمج
بالتنناا فنن ن التوقعننات تشننري أن إدارة املعرفننة ستواصننل  2.التطبيقننات األخننرى علننى أن تكننون مسننتقلة بننذاهتا

، وسنننيزداد اإلنفننناق عليهنننا، وتبنننين املزيننند منننن تكامنننل املفننناهيم النمنننو، وسنننتغطي أغلنننب املنظمنننات يف العنننام
الشاملة إلدارة املعرفة، أي بناء منظمة املعرفة، بل إن املنظمات ستتمكن منن حسناب أصنوهلا الفكرينة بدقنة 

 & Capshow فرابججوالو  كابشججاويعننرف كننل مننن مننن جهننة أخننرى  .يف خننالل السنننوات القليلننة القادمننة

Frappola املمارسننات والتقنيننات الننيت تسننهل تولينند وتبننادل املعرفننة علننى مسننتوى "ة علننى أ ننا إدارة املعرفنن
ال و  حيننث يشننري هننذا التعريننف إىل أن إدارة املعرفننة تعننرب عننن ممارسننات تنظيميننة وأيضننا إىل تقنيننات3"املنظمننة

ة أكثنر إدارة املعرفن"أن   Carlisle 2002 كارآليجلتعنرب فقنع عنن تكنولوجينا املعلومنات، وهنذا منا يؤكنده  
مننن جمننرد إدارة ألجهننزة وبرجميننات وحلننول املشنناكل، بننل تتعلننق أيضننا سلننق أفضننل إمكانيننة السننتةدام إبننداع 

 4."وخربة البشر واإلدارة الفعالة للعمليات االجتماعية لتوليد واستغالل أنواع عديدة من املعارف
نا   I. Becerra بيسجيرارى أيضا ف دارة املعرفة ال تركز على استغالل املعرفة الفردية فقع، حيث ين أ  

تشننري إىل حتدينند املعننارف اةماعيننة واالسننتفادة منهننا لنندعم تنافسننية املنظمننة، حيننث يتوقننف أداء الشننركة " 
عمومنا علنى مندى القندرة علنى حشند املنوارد املعرفيننة النيت ميتلكهنا األفنراد وفنرق العمنل، وحتويلهنا إىل أنشننطة 
                                                 
2 KARL M.  WIIG: Knowledge Management: Where Did It Come From and Where 

Will It Go? The Journal of Expert Systems with Applications, Vol.13, No. I, 1997, p08 
، 8002صفاء للطباعة والنشر والتوايع، عمان، األردن، الطبعة األوىل،  دارإدارة المعرفة، عليان رحبي مصطفى،  3

 832. 
4 Hafizi Muhamad, Nor Hayati Ahmad Ali: knowledga management in malysian banks- 

a new paradigm-, Journal of Knowledge Management Practice, Vol. 7, No. 3, 
September 2006.  
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ليجدنر و  شجولتز، حينث ينرى اةماعينةة يتمثنل بتنظنيم وتوجينه األنشنطة جوهر إدارة املعرفإن  . 5"خللق القيمة
Schultze & Leidner  تولينند، متثيننل، ختننزين، نقننل، حتويننل، تطبيننق، دمننج و ايننة املعرفننة "أ ننا تشننمل

. 6"التنظيمية، وتعترب مفاهيم الذاكرة التنظيمية وتبادل املعلومنات والعمنل التعناوين مرتبطنة جندا بن دارة املعرفنة
عن هتيئة  حقيقة ، يعرب-إدارة املعرفة-ن أن هذا املصطلحمع ما ذهب إليه البعض م تتفقريف االتع ههذ ن  إ

وآخجرو   أحمد بجارفيزمن جهة أخرى يرى  .البيئة الثقافية والتنظيمية املالئمة خللق ومشاركة وتطبيق املعرفة
Ahmed Pervaiz & al  عملينة تنظيميننة  هنيقلة، بنل أن إدارة املعرفنة ليسنت وظيفنة أو عملينة مسنت

متعنننددة االرتباطنننات، هتننندف إىل تعزينننز ومواصنننلة خلنننق املعرفنننة اةديننندة، منننن خنننالل تعزينننز رافعنننة التكامنننل 
احلاصل بني تكنولوجيا املعلومات والقدرة اخلالقة واإلبداعية للبشر، وال ميكن فصل إدارة املعرفة عنن التوجنه 

وبننذلك فكننل تلننك العوامننل تشننكل عناصننر أساسننية ال  7.لياهتننااالسننرتاتيجي للمنظمننة وال عننن ثقافتهننا وعم
 .املتكاملميكن فصلها عن إدارة املعرفة يف مفهومها 

 عمليات إدارة المعرفجججة :ثانيا
تتعلق عمليات إدارة املعرفة بتحديد اآلليات اليت تستةدم لكي تكون املعرفة متاحة للنشال املعني، 

 8.يكل حسب املتطلبات املتكررة واملنطقية للحاجة والنشال املطلوبهبذا املعىن ف ن العمليات ترتب وهت
    كيرلي وكيفوتجججججججججزويرى  اختلف الباحثون يف مراحل دورة إدارة املعرفة من حيث تعداد هذه املراحل،و 

K F. Curley & B. Kivowitz  أن إدارة األصول املعرفية يف املنظمة يتضمن ثالث عمليات

                                                 
5 IRMA BECERRA et al. Knowledge Management: An Evolutionary View, M.E Share, 

New York, USA, 2008, p 06. 
6 Imed Boughzala & Jean-Louis Ermine: Trends in Enterprise Knowledge Management, 

ISTE Ltd, UK, London, 2006, p 118. 
7
 Pervaiz K. Ahmed, Kwang Kok Lim, Ann Y. E. Loh, Learning Through Knowledge 
Management, Butterworth-Heinemann, First edition, 2002, p 12. 

دراسجة اسجتطالعية آلراع عينجة مجن مجدراع  :رأس المال الفكري وإدارة المعرفة العالقة واألثر، لطيف عبد الرضا عطية 8
 ،)3(العننندد )80 (اإلدارينننة واالقتصنننادية، اجمللننند ، جملنننة القادسنننية للعلنننوم المصجججارف الحكوميجججة فجججي محافظجججة الديوانيجججة

  .811   ،8002جامعة القادسية، العراق، 
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بالتاا  .وأخريا تطبيقها يد املعرفة  مشاركتها أي جعلها متوافرة يف املكان والوقت املناسبني تول 9:أساسية
 :وألغرات هذه الدراسة سيتم الرتكيز على ثالث عمليات أساسية

 توليد أو إنشاع المعرفجججة  .1
ذلك هو  يتزايد االهتمام بتوليد املعرفة التنظيمية داخل املنظمات مبعدل ال مثيل له، ومن أسباب

أن املعرفة تنتشر بسرعة أكرب يف األسواق هذه األيام اليت حيتدم فيها التنافم املستند إىل حد كبري للمعرفة 
وبالرغم ف ن هذه العملية هي األصعب يف اإلدارة، إال أن إدارهتا بالنسبة إىل بعض املنظمات معناه البقاء 

عرفة السابقة اليت مت التوصل إليها تكون ذات رشيمية ف ن امل منوذج نوناكا املعروفوحسب   10.واالستمرار
Seminal Feature  وهي مسة أن يكون املنتج احلاا أو املعرفة احلالية حتمل بذور التطوير ملنتجات أو

تحقيق دورة التعزيز الذاه خالفا لألشياء عموما لمعارف أخرى فيما بعد  مما يعىن أ ا ذات إمكانية أكرب 
 11.ة التدهور الذاهاليت متر بدور 

 مشاركة المعرفججججة  .2

واملهارات بني األشةا  تنمو  باالستةدام واملشاركة، وبتبادل األفكار واخلربات املعرفة تزداد
، حيث يرى الكثري من الباحثني أن أهم تشجيع املشاركة وتتعاظم لدى كل منهم، لذا سعت املنظمات إىل

 .ة وحتقيقه ألهداف املنظمة هو جناح اةزء املتعلق مبشاركة املعرفةعناصر النجاح يف تبين نظم إدارة املعرف

أن املشاركة باملعرفة أصعب من توليدها، ف ذا كانت املعرفة موردا فريدا ومصدرا للميزة  البعضيعترب 
ا  والتميز، فلماذا وألي مربرات عقلية وعملية ميكن املشاركة هبا مع اآلخرين، وقبول انتقاهلا ورمبا خسارهت

                                                 
9 Kathleen Foley Curley & Barbara Kivowitz, The manager's guide to knowledge 

management, HRD PRESS, Canada ,USA, 2001, p 43. 
مقاربججة تجريبيججة فججي قطاعججات مركزيججة فججي دول : يججة إدارة المعرفججةمنهجاللجنننة االقتصننادية واالجتماعيننة لغننر  اسننيا،  10

 .83،   8002، نيويورك، االسكو األعضاع
،الوراق للنشر والتوايع ،عمان، األردن ،الطبعة  -المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات-إدارة المعرفةجنم عبود جنم،  11

  .82،   8002الثانية ،
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، بالتاا ف ن املشكلة احلقيقة يف إدارة املعرفة "املعرفة قوة"كقيمة حقيقية، فاملنطق السائد عند األفراد أن 
فاملنظمات اليت تستطيع إجياد الطرق الكفيلة بتسهيل املشاركة وغالبا من . تتعلق مبسائل املشاركة باملعرفة

وم يبق هلا إال أن حتقق قيمة . ا املنظمات املتعلمةخالل طرق حتفيزية لألفراد، ستكتسب ميزة هامة من مزاي
 .  تلك املعرفة من خالل تطبيقها

 تطبيججججججججق المعرفججججة  .3
من املالحظ يف أدبيات إدارة املعرفة عدم الرتكيز كثريا على هذه العملية باالستناد إىل أنه من 

يعين تطبيق "و. تطبيق الفعال هلا واالستفادة منهااملفرتت أنه طاملا مت توليد املعرفة ف نه حتما سيتم الحقا ال
املعرفة جعلها أكثر مالئمة لالستةدام يف تنفيذ األنشطة املؤسسة وأكثر ارتباطا باملهمات اليت تقوم 

أن املعرفة تأه من العمل وكيفية تعليمها  Peffer & Sutton 1999 سوتنو  بافرويبني  .12"هبا
علم والشرح، فالتعلم يأه عن طريق التجريب والتطبيق مما حيسن مستوى لآلخرين، حيث تتطلب املعرفة الت

املعرفة ويعمقها، ولذلك ال بد من أن يؤخذ تطبيق املعرفة يف املقام األول، وأنه ال يوجد عمل بدون 
أخطاء، وما على الشركة إال أن تستوعب ذلك وتطبق مفهوم التسامح كثقافة تنظيمية، ألن الوحيد الذي 

 13.ئ هو من ال يعمل ، ف ذا فعلت الشركة ذلك ف  ا تستوجب االحرتام واإلعجاب وليم اخلوفال خيط
توليد المعرفة يعني اإلبداع ومشاركتها تعني تحقيق التعلم التنظيمي ميكن القول أن 

، ف دارة املعرفة تشمل إدارة اإلبداع وتعزيز التعلم التنظيمي حنو حتقيق واستخدامها يعني خلق القيمة
ولكي تستطيع املنظمات تنفيذ ما تعرفه عليها أن . القيمة أو خلق املزايا التنافسية وبالتاا االستمرار والبقاء

 .وحتويلها إىل التنفيذ املعرفة هي اليت ترشد اإلدارات إىل كيفية استثمار املعرفة حتدد النموذج، فنماذج إدارة
 

                                                 
، الطبعة األوىل، 8002األردن،  ، عام الكتب احلديث للنشر والتوايع، عمان،لمعرفةإدارة ا: عيم إبراهيم الظاهرن 12

 38. 
، مداخلة ضمن فعاليات املؤمتر دراسة استعراضية تحليلية: مفهوم خريطة المعرفةعبد الستار العلي غسان العمري،  13

 .02،    82/2/8002-88" لزيتونة، األردنإدارة املعرفة يف العام العر ، جامعة ا" العلمي الدوا السنوي الرابع 
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 ليات إدارة المعرفةكمدخل لنجاح عم: الثقافة التنظيميجججججة: ثالثا
 )ما هو مهم(جمموعة القيم املشرتكة "بأ ا الثقافة التنظيمية  Uttal (1983) آتل يعرف
 14".اليت تتفاعل مع اهليكل التنظيمي ونظم الرقابة لتنتج قيم سلوكية )كيف تعمل األشياء(واالعتقادات

، حبيث تتضح القيم بناء على ة منهاالثقافة وخاصة غري العلنييركز هذا التعريف على املكونات اخلاصة ب
  شاين سالف. األثر بني تلك املكونات، غري أن التعريف م يذكر اهلدف أو الدور الذي تقوم به الثقافة

Schein  جمموعة املبادئ والقيم األساسية اليت اخرتعتها اةماعة أو "الذي عرف الثقافة على أ ا
املتعلقة بالتكيف اخلارجي واالندماج الداخلي واليت أثبتت فعاليتها ل مشكالهتا أو طورهتا أثناء ح اكتشفتها

فالثقافة التنظيمية . 15"واليت يتم تعليما لألعضاء اةدد واعتبارها أفضل طريقة مبعاةة املشكالت وإدراكها 
فكر هبا جمموعة القيم والعادات واملعايري واملعتقدات واالفرتاضات املشرتكة اليت حتكم الطريقة اليت ي"هي

أعضاء املنظمة وطريقة اختاذ القرارات وأسلوب تعاملهم مع املتغريات البيئية، وكيفية تعاملهم مع املعلومات 
 16."واالستفادة منها لتحقيق امليزة التنافسية

 تأثيرات الثقافة على المعرفة التنظيميججة .1

 ،ميثل اةانب املةفي أو غري الرمسي مةإن  جزءا هاما من ثقافة املنظ: الثقافة كجزع من المعرفة التنظيميجة
يفسر مسألة هامة  ولعل هذا. واملتمثل أساسا يف املعتقدات والتصورات، االجتاهات، والقيم واملعايري وغريها

الثقافة مع  للتكيفتتعلق بصعوبة فهم بعض العاملني اةدد للثقافة املوجودة وملاذا يستغرقون بعض الوقت 
أن الضرورة تقتضي إضافة نوع  Chooجو  عتبار أمهية مكونات الثقافة وتأثريها يرىوبا .التنظيمية احلالية
وتتكون من جمموعة من القيم، االفرتاضات  .Cultural Knowledgeبالمعرفة الثقافية اخر ويسم يه 

                                                 
14 Shili Sun, Organizational Culture and Its Themes, International Journal of Business 

and Management, Vol. 3, N. 12, December 2008, p 137. 
15  Edgar Schein, The corporate culture: survival guide, Published by Jossey-Bass, New 

and Revised Edition, San Francisco, United States of America, 2009, p 27. 
، 8001، الدار اةامعية، اإلسكندرية، مصر، التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرةمصطفى حممود أبو بكر،  16

  208. 
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ف األفراد يف حتديد املشاكل والفر  وإدراك قيمة املعار  واألعراف واالجتاهات املشرتكة اليت يستةدمها
ويعترب هذا النوع مربرا ل شارة إىل األمهية الكبرية للثقافة يف تشكيل املعرفة التنظيمية، بالرغم  17.اةديدة

 غري واضح Choo جويرى أن الصنف الذي أضافه Stenmark D. 18ستانمارك ومنهم  من أن البعض
فالثقافة التنظيمية تتعلق  .ضمَّنة أصال يف الصنفني السابقنيال يضيف جديدا  فاملعرفة الثقافية متو 

باملمارسات اليومية اليت هي جزء من املعرفة الضمنية، وأن الروتينيات والقواعد واإلجراءات ما هي إال جزء 
 .ةفياملمن املعرفة الصرحية  فالثقافة ذاهتا منها ما هو ظاهر ومنها 

 

 الثقافة كعنصر مؤثر في المعرفة التنظيميجججة  2.1
 حول املهم من املعرفة الثقافة حتدد التوقعات 8.8.8

االعتقادات يف حد ذاهتا فأكثر مبا يعتقده ويتوقعه األفراد، وأيضا  وترتبعضمين  إن اغلب املعرفة
مكون أساسي من مكونات الثقافة التنظيمية، وعليه فالثقافة حتدد املعرفة، أي حتدد ما يعتقده األفراد أنه 

 .اكمة السابقةرفهم الضمنية املرت صحيح، وبالتاا يضاف إىل معا
 الثقافة وسيع للتفاعل بني املعرفة الفردية واملعرفة التنظيمية  8.8.8
 مكتوبة حتدد سلوك األفراد، من الثقافة ميثل قواعد غري أن جزءا هاما De Long & Faheyيرى 

 19.حيدد كيف تتحول املعرفة من املستوى الفردي إىل اةماعي ومن مث إىل املستوى التنظيميها ومن
 
 

                                                 
17

 Chun Wei Choo, The Knowing Organization: How Organizations Use Information to 
Construct Meaning, Create Knowledge and Make Decisions, Oxford University Press, 
Second Edition, New York, USA, 2006, p 144. 

18
 Stenmark, D: The Relationship between Information and Knowledge, in Proceedings 
of IRIS 24, Ulvik, Norway, August, 2001, p 17. 

19 David W. De Long and Liam Fahey: Diagnosing cultural barriers to knowledge 
management, academy of Management Executive, Vol. 14, No. 4, 2000, p 118. 
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 افة تنشئ إطارا للتفاعل االجتماعي الستةدام املعرفةالثق 3.8.8

الذي يقرر بدوره كيف سوف إن املعرفة التنظيمية ينظر هلا كنتاج للتفاعل اةماعي داخل املنظمة 
تؤطر السلوك التنظيمي  ف ذا كان تدعم توجها و  ، فالثقافة كما عرفنا حتددتستةدم املعرفة يف مواقف معينة

 .من خالل نشرها وتطبيقهاها لك يساعد على تعزيز االستفادة منة معينة  ف ن ذمعينا حنو تبين معرف

حينئذ لن تنفع اخلربات والدروس اليت يتعلمو ا، و  ال يكون معروفا أن يتشارك األفراد املعارف عندما
نر ليدخرى يرى أمن جهة  .ة املضافة من املعرفة تكون ضائعةتكنولوجيا التشارك أو غريها، اذن فالقيم

أن السياق االجتماعي هو الذي يظهر تأثريات القيم اةوهرية على سلوكات  Leidner & al وآخرو 
عن حتويل القيم واالعتقادات اةوهرية  املسؤولالسياق االجتماعي للثقافة التنظيمية هو ف 20.إدارة املعرفة

، ويصبح ظاهرا  جانبها الظاهرانبها الضمين إىلمن جها إدارة املعرفة، وبالضبع يف حتويللتةدم ممارسات 
 .سات سلوكية تدعم إدارة املعرفةأن املنظمة تتبع بشكل واضح ممار 

 اجتاه املعرفة اةديدة )ردة الفعل  (الثقافة حتدد التفاعل 2.8.8

الثقافة تعين ما تعلمه األفراد خالل فرتة امنية معينة من خالل حماولتهم التعامل مع مشاكل بيئتهم 
وأكثر الثقافات متيزا هي اليت يصل . د بقاء املنظمة، إضافة إىل املشاكل الداخلية للتنظيماخلارجية اليت هتد

أفرادها إىل مرحلة من اإلدراك املشرتك وطريقة التفكري املوحد حبيث تتحكم يف شعور وأحاسيم اجملموعة 
ظيمية حتدد أن الثقافة التن David De Longيرى  .واجتاهاهتم وقيمهم وسلوكهم يف  اية املطاف

وأيضا توايعها داخل  )إجااهتا أو رفضها  (  أي كيفية التقاطها واستقباهلا21االستجابة اجتاه املعرفة اةديدة
ديناميكية هذه العملية متثل مشكلة لدى كثري من املنظمات اليوم واليت تواجه الكثري من التغريات . املنظمة

                                                 
20

 Dorothy Leidner & al: The Role of Culture in Knowledge Management: A Case 
Study of Two Global Firms, International Journal of e-Collaboration, V 2(1), January-
March 2006, p 21. 

21
 David De Long: Building the Knowledge-Based Organization: How Culture Drives 
Knowledge Behaviors, WORKING PAPER, CENTER FOR BUSINESS  
INNOVATION, may 1997, p 21. 
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د بقاءها، واليت يتوجب عليها االستجابة بالسرعة الكافية التكنولوجية وأيضا املنافسة الشديدة اليت هتد
 .وحتديد التوجه االسرتاتيجي وختصيص املوارد

III. الجانب التطبيقي للدراسججججججججججججججة 
ويعاجل اةانب التطبيقي  ،لتحديد صحة الفرضيات مت اختيار عينة من البنوك اةزائرية بوالية املسيلة

اعتمادها الختبار الفرضيات، انطالقا من كيفية حتديد أداة الدراسة اىل غاية  االختبارات اإلحصائية اليت مت
 .دراسة الشرول األساسية لتطبيق كل اختبار احصائي

 تحديد أداة الدراسة: أوال  
خا   القسم األول: من قسمني االستبيان من أجل مجع البيانات يتكونلقد مت  استةدام تقنية 
اةنم، العمر، املؤهل العلمي، عدد سنوات : فية املتعلقة بأفراد العينة وتشملباملعلومات الشةصية والوظي

الثقافة التنظيمية كمتغري : خا  باألسئلة املتعلقة مبتغريات الدراسة اليت هي الثاينو  .اخلربة، املركز الوظيفي
 .همستقل وإدارة املعرفة كمتغري تابع، حيث مت وضع لكل متغري متغريات فرعية لغرت قياس

 الثقافة التنظيميجججة: المحور األول. 1
متثل كل منها  ربعة أبعادأل ميثل متغري الثقافة التنظيمية املتغري املستقل للدراسة ولقياسه مت تقسيمه 

 :فرضية من الفرضيات الفرعية وهي ميثل كل متغري فرعي، متغريات مستقلة فرعية
مدى إدراك أفراد العينة  قياسضمن تسع فقرات لغرت حيث ت (:مستوى إدراك إدارة املعرفة) البعد األول

  ملفهوم إدارة املعرفة
  تضمن سبع فقرات لقياس متغري البيئة التعاونية داخل البنوك األربعة (:البيئة التعاونية) البعد الثاين
  تضمن سبع فقرات لغرت معرفة هل هناك رؤية تنظيمية مشرتكة (:الرؤية املشرتكة) البعد الثالث

 .تضمن تسع فقرات تتمحور حول املمارسات اإلدارية (:ممارسات اإلدارة العليا) د الرابعالبع
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 إدارة المعرفة: المحور الثاني. 2
عمليات األساسية إلدارة املعرفة متغريات فرعية متثل الخالل  مت قياسه من التابع للدراسة املتغري يعد

 :وهي
 .أسئلة حول اجتاه البنوك حمل الدراسة يف جانب توليد املعارف متعلق بتوليد املعرفة، وتتضمن: البعد األول
 .املشاركة باملعرفة، يتضمن سبع فقرات تتمحور حول عملية املشاركة باملعرفة داخل البنوك: البعد الثاين
 .تطبيق املعرفة تضمن مخم فقرات تتعلق بعملية تطبيق املعرفة داخل البنوك حمل الدراسة:البعد الثالث

 .فقرة 10بلغ عدد  الفقرات مجيعها وبذلك 
 :وقد كانت إجابة كل فقرة من حماور الدراسة وفق أسلوب ليكارت اخلماسي كما يلي

1 2 3 4 5 
 متفق تماما متفق متفق نوعا ما غير متفق غير متفق تماما

مث ، مت حساب املدى (احلدود الدنيا والعليا) ولتحديد طول اخلاليا مقياس ليكرت اخلماسي
، مث إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس وهي الواحد ( 0.2=1/2)تقسيمه على عدد اخلاليا

 :الصحيح وذلك لتحديد احلد األعلى للةلية، وعليه سيتم تفسري النتائج حسب اةدول التاا
 إجابات األسئلة وداللتها : 1جدول رقم

 الوان النسيب املتوسع احلسا  الرمننز اإلجابة على األسئلة
 %38أقل من  8.20إىل أقل من  8من  8 غري موافق متاما

 52 %أقل من-%38 8.8اىل أقل من   8.20 8 غري موافق
 % 82أقل من  - 52 % 3.2اىل أقل من  8.8من   3 موافق إىل حد ما

 %22أقل من  - %82 2.8اىل أقل من  3.2 2 موافق
 فأكثر %22 فأكثر 2.8 1 موافق متاما

دار خوارام ، SPSSباستخدام  االستدالليو  الوصفي اإلحصاع في مقدمة :الفتاح عز عبد: اعتمادا على: المصدر
 .120،   8002العلمية للنشر والتوايع، 
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 %80مت القيام بقياس صدق وثبات أداة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ، وتعد نسبة 
اةدول املقابل أن كل النسب بالنسبة لكل احملاور واألبعاد من . سبة ملعامل ألفا مقبولة إحصائيابالن

وفقرات االستبيان كانت أعلى بكثري من هذه النسبة، مما يدل على أن فقرات االستبيان هلا معدالت ثبات 
 .عالية

 نتائج اختبار ثبات وصدق أداة الدراسججججججة: 2الجدول رقم 

 SPSSاعتمادا على مخرجات برنامججججج : المصججججججججدر
ية وثبات البيانات من عكم نتائج العينة على جمتمع إن ايادة قيمة معامل ألفا تعين ايادة مصداق

ألفا )عن طريق حساب جذر معامل الثبات  The validityالدراسة، كما ميكن حساب معامل الصدق 
، هذا املعامل يقيم فيما إذا كان املقياس وهو استبيان الدراسة يقيم فعال ما وضع لقياسه، (كرونباخ

، األمر الذي يدل %80اكرب من النسبة املعتمدة إحصائيا والبالغة ويالحظ أن كل النسب كانت عالية و 
 .على صدق أداة الدراسة

 عدد الفقرات األبعاد واحملاور الرقم
 لثباتا معامل

Cronbach's Alpha 
 معامل الصدق
Validity c 

 0.228 0.221 02 مستوى إدراك إدارة المعرفة 8
 0.223 0.222 02 البيئة التعاونية 8
 0.212 0.231 02 الرؤية المشتركة 3
 0.282 0.212 02 ممارسات اإلدارة العليا 2
 0.220 0.211 08 توليد المعرفة 1
 0.281 0.222 02 المشاركة بالمعرفة 8
 0.228 0.228 01 تطبيق المعرفة 2
 0.288 0.212 82 محور إدارة المعرفة 2
 0.221 0.222 38 محور الثقافة التنظيمية 2

 0.220 0.221 10 االستبيجججججا  عباراتكل 
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باستةدام احلزمة اإلحصائية لتطبيقات العلوم ( حمل البحث)مت القيام بتحليل البيانات األولية 
 :يلي مبا ومتت االستعانة Statistical Package for Social Science {SPSS}االجتماعية 

  وسطات واالحنرافات املعيارية املت (Mean & Standard Deviation )،  ومعامل االختالف
  لقياس درجة التشتت النسيب لقيم اإلجابات عن وسطها احلسا 

  وكذلك معامل االرتبال بريسون لبيان العالقات االرتباطني بني املتغريات املستقلة والتابعة يف الدراسة
  املستقلة وبعضها البعض درجة االرتبال بني املتغريات

  اختبار(Kolmogrov-Smirnov(K-S) )للبيانات التوايع الطبيعي اخلا  باختبار  
  مصفوفة معامل االرتبالMatrix Correlation  وذلك للتعرف على درجة االرتبال بني املتغري

  التابع واملتغريات املستقلة
  اختبار شيفيه البعدي حتليل التباين وتطبيق Scheffe والتعرف على ت إلجياد الفروق بني املتوسطا

 .داللتهاو  اجتاه تلك الفروق
ومن املعروف أن الطرق املعلمية تستلزم توفر بعض الشرول، وتعتمد فرضيات أساسية جيب 

جتانم ، إعتدالية توايع األخطاء  ، استقاللية األخطاء ، اخلطية 22:هاأمهو  اختبارها عند التطبيق العملي،
 .اخلطأ

 
 

                                                 
 :لمزيد حول هذه الفروت ومشاكلها من اةانب النظري ميكن الرجوع إىلل   22
-880،      8228، ملةصات شوم، دار ماكروهيل، ، اإلحصاع واالقتصاد القياسيدومينيك سلفادور -

838. 
 :ميكن مراجعة spssولكيفية التعامل معها من خالل برنامج 

- Julie Pallant: SPSS Survival; Manual A Step by Step Guide to Data Analysis 
using SPSS for Windows, Open University Press, third edition, England, 2007, pp 
155-165. 
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  خصائص عينة الدراسججة :ياثان
ألن الدراسة هتدف إىل معرفة مسامهة الثقافة التنظيمية يف جناح إدارة  ايعترب جمتمع الدراسة حمدود

املعرفة بالتطبيق على بعض وكاالت البنوك العمومية بوالية املسيلة، ويرجع اختيار العينة على أساس أ ا 
على عينة اختيارية من العاملني يف البنوك حمل الدراسة، وقد  استبيان 21حتقق أغرات الدراسة، مت توايع 

 :اةدول التاا يلةص اخلصائص املتعلقة بأفراد عينة الدراسة. %800أعيدت بأكملها ونسبة االسرتجاع 
 الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسجججة: 3الجدول رقم
 % النسبة العدد الفئات والسمات المتغيججججججججر

 الجنججس
 75.6 34 ذكر
 24.4 11 أنثى

 100 45 المجموع

 العمجججر

 17.8 20 سنة 22-22
 51.1 23 سنة 32-32
 24.4 11 سنة 42-42
 6.7 3 فأكثر 52

 100 45 المجموع

 المستوى العلمججي

 13.3 6 ثانوي أو أقل  
 82.2 37 ليسانس
 4.5 2 ماجستير
 22 22 دكتوراه

 100 45 المجموع

 الخبرة الوظيفيججة
 28.9 13 سنوات 1-5
 51.1 23 سنوات 6-12

 8.9 4 سنة 11-15
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 11.1 5 سنة 15أكثر من 
 100 45 المجموع

 المركجز الوظيفجي
 

 2.2 1 مدير عام
 8.9 4 نائب المدير
 6.7 3 رئيس فرع

 33.3 15 رئيس مصلحة
 48.9 22 موظف

 100 45 المجموع

 بنججكاسم ال

BADR 13 28.9 
CPA 12 26.7 
BNA 10 22.2 
BEA 10 22.2 
 100 45 المجموع

 SPSSاعتمادا على خمرجات برنامننننج : المصججججججججدر         
يالحظ من اةدول أن غالبية أفراد العينة من حاملي شهادات الليسانم  ويعود ذلك من جهة، 

داخل البنوك نتيجة شرول التوظيف اليت يتطلبها العمل فيها لوجود حاملي الشهادات بنسبة معتربة 
خصوصا خالل السنوات األخرية، ومن جهة أخرى إىل الرتكيز على هذه الفئة يف توايع االستبيان، مما يؤثر 

كل ذلك مؤشر على أن البنوك تستقطب الكوادر البشرية ذات املستويات العلمية . على مصداقيتهإجيابا 
 .ينعكم اجيابيا على املعرفة املوجودة بالبنك وكذلك على تنافسيتهاالعالية، مما 

 )سنوات80-8 (من حيث مدة اخلدمة أو اخلربة الوظيفية يف العمل املصريف، ف ن الفئة الثانية 
، بينما بلغت فئة أكرب من %82.2بنسبة [ سنوات1 -8]مث تلتها الفئة األوىل  %18.1بلغت نسبة 

كل هذه األرقام   .%2.2بنسبة  [سنة81-88]وأخريا فئة  %88.8ا بنسبة سنة نسبة ال بأس هب 81
تؤشر على تراكم اخلربة املعرفية يف العمل املصريف ألفراد العينة  مما يؤثر على صدق اإلجابات على استبيان 
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 الدراسة، ملا متنحه هذه اخلربة من قدرات ومهارات تنعكم يف سهولة فهم املتغريات املراد االستفهام
 ويوضح اةدولمراكز إدارية عليا،  تشغليالحظ من اةدول أن نسبة ال بأس هبا من أفراد العينة  و.عنها

 .يف وكاالت البنوك حمل الدراسة املسؤولنيمن أفراد العينة هم من بني  50%أن أكرب من 
 اتجاهات أفراد العينة نحو متغيرات الدراسة:ثالثا

يع تكراري ملتغريات الدراسة واملستةدم ألغرات التحليل مت إعداد جدول توا لتبسيع النتائج 

 واالحنرافات املعيارية  اإلحصائي الوصفي، للحصول على األوسال احلسابية املرجحة 
 :متغري من متغريات الدراسة وفيمايلي نتائج كل. واألواان املئوية لنسب االتفاق احملققة 

 :يف اةدول التااها ميكن تلةيصسصو  األبعاد املتعلقة مبتغري الثقافة التنظيمية 
 الثقافة التنظيميججة:ملخص لنتائج أبعاد المحور األول: 4جدول رقم 

 SPSSاعتمادا على خمرجات برنامننننج : رالمصججججججججد

بوان نسيب  3.02بشكل إمجاا حقق احملور األول اخلا  بالثقافة التنظيمية متوسطا حسابيا قدره 
، مما يشري إىل درجة موافقة متوسطة على هذا احملور من قبل %38.01ومعامل اختالف  88.80%
التعاونية أوال مث يليه متوسع فقرات الرؤية املشرتكة مث  حبيث جاء متوسع العام لفقرات البيئة.أفراد العينة

مستوى إدراك إدارة املعرفة وأخريا املتوسع املتعلق مبمارسات اإلدارة العليا داخل البنك، وهذه النتائج 

__

)( Xw Si

 األبعججججججججاد
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوز  
 النسبي

الترتيب 
 األهمية حسب

 االختالف معامل
C.V % 

 30.222 8 %82.80 0.2220 3.88 اك إدارة المعرفةمستوى إدر 
 82.212 8 %20.20 8.0820 3.12 البيئة التعاونية

 38.232 3 %12.00 0.2812 8.21 الرؤية المشتركة
 38.228 2 %13.00 0.2221 8.81 ممارسات اإلدارة العليا

 38.011  %88.80 0.2223 3.02 (محور الثقافة التنظيمية) 
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تعكم أن األفراد لديهم الرغبة يف العمل اةماعي ويف العمل وفق رؤية مشرتكة ولكن تبقى ممارسات 
 .يان كثرية عائقا أمام االستفادة من كل نتائج ذلكاإلدارة يف أح

 :وميكن تلةيص نتائج األبعاد الثالثة اخلاصة مبتغري إدارة املعرفة يف اةدول التاا
 إدارة المعرفة: ملخص لنتائج أبعاد المحور الثاني: 5جدول رقم 

 SPSSلى خمرجات برنامننننج اعتمادا ع: المصججججججججدر
 

عامل مب 3.002بشكل إمجاا حقق احملور الثاين اخلا  ب دارة املعرفة متوسطا حسابيا قدره 
 .، مما يشري إىل درجة موافقة متوسطة على هذا احملور من قبل أفراد العينة%32.32اختالف 

 نحو متغيرات الدراسةالعينة دراسة اتفاق أفراد : رابعا
: إىل اجتاهات أفراد العينة حنو حماور وفقرات االستبيان، لكن يرد سؤال هام ما سبق لقد تعرفنا يف

هل هناك اتفاق لدى أفراد العينة يف البنوك األربعة حنو فقرات االستبيان؟ أي هل نستطيع إن نقبل بشكل 
ل جابة على هذا  ؟عام أن هناك توافقا بني األفراد املبحوثني لكل بنك على اإلجابة على فقرات االستبيان

السؤال، نستةدم حتليل التباين األحادي، من خالل حتليل متوسطات اخلاصة بكل بنك، حبيث إذا كانت 
لكن قبل إجراء حتليل التباين ف نه ال بد من حتقيق فرت جتانم . املتوسطات متساوية نقبل بأن هناك اتفاقا

 األبعججججججججاد
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوز  
 النسبي

 يب حسبالترت
 األهمية

 معامل
 االختالف
C.V % 

 32.328 3 %12.20 8.022 8.22 توليد املعرفة
 38.883 8 %88.80 0.222 3.02 املشاركة باملعرفة
 32.820 8 %12.20 8.030 8.22 تطبيق املعرفة
 إجمالي األبعاد

 (محور إدارة المعرفة)
3.002 8.032 80.82%  32.328 
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اختبارا هلذا الغرت   SPSSيوفر برنامج  . ختباروت األساسية إلجراء هذا االالتباين حيث يعد أحد الفر 
 :ما يننلي، والذي بني test Levene   جيار ليجفجنجججاختبججوهو 

 تجانس التبايني لاختبار ليفن :6الجدول رقم 

 Levene Statistic df1 df2 املتغريات
 مستوى املعنوية

Sig. 
 689. 41 3 494. الثقافة التنظيمية
 063. 41 3 2.633 إدارة املعرفة

 SPSSاعتمادا على خمرجات برنامننننج  :المصججججججججدر              
( عدم التجانم)يف مقابل الفرضية البديلة ( جتانم التباين)اةدول يبني نتيجة اختبار فرضية العدم 

  ف ن ذلك يدعونا إىل قبول فرضية العدم القائلة 0.01ومبا أن مستوى املعنوية بالنسبة للمتغريين أكرب من 
إمجاا ) نبدأ أوال بتحليل التباين باجتاه حموري الدراسة . بتجانم التباين وهو ما ميكننا من إجراء التحليل

 : على النحو التاا( األبعاد
 تحليل التباين التجاهات أفراد العينة نحو محوري الدراسة :7 الجدول رقم

 
جمموع 

 ربعاتامل
درجة  
 احلرية

 متوسع
 املربعات

F   قيمة
 مستوى املعنوية

Sig 

 الثقافة التنظيمية
 044. 2.952 664. 3 1.992 بني اجملموعات
   225. 41 9.219 داخل اجملموعات

    44 11.211 اإلمجاا

 إدارة املعرفة
 463. 873. 272. 3 815. بني اجملموعات
   311. 41 12.762 داخل اجملموعات

    44 13.578 اإلمجاا

 SPSSاعتمادا على خمرجات برنامننننج : المصججججججججدر

 :نياةدول يبني نتيجة اختبار فرضيت
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الجتاه األفراد تعزى إىل متغري اسم البنك: الفرضية الصفرية
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 .اسم البنكمتغري إحصائية تعزى إىل توجد فروق ذات داللة : الفرضية البديلة
مما يدعونا إىل قبول  0.01وهو أكرب من  0.283بالنسبة حملور إدارة املعرفة ف ن مستوى املعنوية بلغ 

ويالحظ أن مستوى املعنوية بالنسبة حملور  .الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بوجود فروق ذات داللة  القولمما يدعونا إىل  0.01أقل من وهي  0.044الثقافة التنظيمية بلغ

ل جابة على السؤال ال بد من إجراء حتليل التباين خا  . ولكن أين تكمن الفروق أساسا. ةإحصائي
 :أوال البد من إجراء اختبار خا  بالفرت املتعلق بتجانم التباين. بأبعاد الثقافة التنظيمية كل على حدة

 اختبار ليفن لتجانس التبايججن:  0الجدول رقم 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

 189. 41 3 1.668 مستوى إدراك إدارة المعرفة
 436. 41 3 927. البيئة التعاونية
 184. 41 3 1.693 الرؤية المشتركة

 801. 41 3 333. ممارسات اإلدارة العليا

 SPSSاعتمادا على مخرجات برنامججججج : جدرالمصج
أنظر ) وبالتاا نقبل الفرت القائل بتجانم التباين 0.01لكل األبعاد أكرب من  .Sigمستوى املعنوية 

  مما 0.01نوية بالنسبة لألبعاد الثالثة األوىل كان أكرب من يالحظ أن مستوى املعحيث (. 2ول اةد
مستوى املعنوية  ف نجيعلنا نقبل بالفرت القائل بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ، ماعدا البعد الرابع 

أي   ولكي نعرف ترتيب البنوك. تتعلق باملمارسات اإلدارية  مما يشري إىل وجود فروق 0.01أقل من 
م أكثر مع ي حيقق أكرب فروق معنوية يأه أوال، والذي كانت املمارسات اإلدارية فيه تتالءالبنك الذ

البعدي اخلا  ب جياد الفروق بني املتوسطات  scheffe اختبار شيفيهيستةدم  .متطلبات إدارة املعرفة
 . والتعرف على اجتاه تلك الفروق وداللتها
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 تحليل التباين التجاهات أفراد العينة نحو متغيرات الدراسة: 2 جدول رقم 

 Df مجموع المربعات المصدر المتغيججججرات
 متوسط
 المربعات

Fقيمة Sig. 

رفةمستوى إدراك إدارة المع  

 218. 1.543 559. 3 1.676 بني اجملموعات
   362. 41 14.838 داخل اجملموعات

    44 16.514 اإلمجاا

 البيئة التعاونية

 140. 1.927 867. 3 2.601 بني اجملموعات
   450. 41 18.444 داخل اجملموعات

    44 21.045 اإلمجاا

 الرؤية المشتركة

 270. 1.356 480. 3 1.440 بني اجملموعات
   354. 41 14.512 داخل اجملموعات

    44 15.952 اإلمجاا

 ممارسات اإلدارة العليا
 

 019. 3.700 1.390 3 4.170 بني اجملموعات
   376. 41 15.406 داخل اجملموعات

    44 19.576 اإلمجاا

 SPSSخمرجات برنامننننج : المصججججججججدر    

يالحظ من اةدول أن بنك ، حيث 80بينها اةدول نستطيع احلصول على نتائج االختبار كما 
،  مما 0.01وهي أقل من  0.082بداللة إحصائية   0.281حق ق أكرب فروق معنوية  BADRالبدر 

العينة ف ن بنك البدر أحسن من البنوك األخرى يف جانب املمارسات  يشري أنه حسب إجابات أفراد
 . اإلدارية اليت تدعم إدارة املعرفة

 
 
 
 



 رياض عيشوش .أ
 ليات إدارة المعرفة في منظماتأهمية عوامل الثقافة التنظيمية في دعم عم

 بوالية المسيلة لجزائريةالبنوك ا لعينة مندراسة تطبيقية  :عمالاأل
 

86 
 

 نتائج اختبار شيفيه البعدي التجاهات األفراد نحو متغيرات الدراسة:  12 الجدول رقم 

 
 SPSSخمرجات برنامننننج : المصججججججججدر   
 

 اختبار فرضيات الدراسججة: خامسا
، حيث تعد من اهلام جدا إجراء بعض االختبارات اإلحصائية قبل استةدام االختبارات املعلمية

 .إثبات أو نفي تلك الفرضياتيف  شروطا أساسية لتطبيقها، ومن مث استةدامها

 اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات  .1

متهيدا الستةدام ،  K.Sمن أجل التحقق من فرضية التوايع الطبيعي، مت اللجوء إىل اختبار 
ألن االختبارات املعلمية تشرتل أن   أحد األساليب اإلحصائية املعلميةأسلوب حتليل االحندار باعتباره 

ميكن إجراء االختبار املسمى باختبار جودة  SPSSات طبيعيا، ومن خالل برنامج يكون توايع البيان
  :كما يتضح يف اةدول التاا( Kolmogorov-Smirnov) كولمنجروف سمرنوف املطابقة 
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 اختبجججار التوزيع الطبيعي لبيانات متغيرات الدراسة:11الجدول رقم 

 

 المتغيججججججججججججججججججججججججججججججججرات

 إدراك
إدارة 
 المعرفة

 البيئة
 التعاونية

 الرؤية
 المشتركة

 الممارسات
 اإلدارية

 توليد
 المعرفة

 مشاركة
 المعرفة

 تطبيق
 المعرفة

محور 
الثقافة 
 التنظيمية

محور إدارة 
 المعرفة

إجمالي (
 (األبعاد

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Positive 
Negative 

.089 .082 .109 .116 .091 .121 .116 .101 .150 

-.098 -.094 -.111 -.114 -.091 -.082 -.070 -.072 
-

.075 

 ks .656 .632 .745 .780 .611 .810 .777 .675قيمة اختبار 
1.00

5 
 مستوى المعنوية
Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

.783 .819 .636 .577 .850 .527 .582 .753 .265 

  SPSSخمرجات برنامننننج : المصججججججججدر

 :اةدول يعطي نتائج اختبار الفرضيتني التاليتني
(Ho): تتبع البيانات التوايع الطبيعي . 
(H1): ال تتبع البيانات التوايع الطبيعي. 

،  مما يدعونا إىل قبول الفرضية 0.01يالحظ أن مستوى املعنوية لكل األبعاد واحملاور أكرب من 
يع الطبيعي، وهذا ميكننا من استةدام االختبارات املعلمية وخاصة الصفرية وبالتاا إتباع البيانات للتوا 

 .أسلوب االحندار املعتمد على طريقة املربعات الصغرى وكذلك حتليل التباين
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 الفرضيات المتعلقة باستخدام االنحدار المتعدد  .2

رية ف نه سيتم سيتم استةدام االحندار املتعدد يف اختبار الفرضية الرئيسية وباعتبار أمهية هذه األخ
فيما يتعلق سطية النموذج ومالئمة خع االحندار  .اختبار الفروت األساسية املتعلقة بنموذج الدراسة

، حيث ظهر B1الختبار الفرضية اخلاصة مبعلمة امليل  ANOVAللبيانات مت إجراء جدول حتليل التباين 
 :ضح نتائج هذا التحليلأن خع االحندار ميثل البيانات متثيال جيدا واةدول التاا يو 

 لالنحدار المتعدد  نتائج تحليل التباين: 12جدول رقم 
 تحليل التبججججججاين

 المصدر مجموع مربعات dfدرجات الحرية   متوسط مربعات
  SSRاالنحججججججججدار 10.276 2 2.569

 SSEالبواقججججججججي   3.302 20 0.083

 SSTالكلججججججججججي   13.578 
 Sig.       =2.222:  عند مستوى معنوية        F =             31.110قيمة 

 SPSSخمرجات برنامننننج : المصججججججججدر            
 

إن الفروت الالامة لتطبيق االحندار املتعدد هي نفسها فرضيات النموذج البسيع، إضافة إىل شرل 
. (multicollinearity)ات املستقلة أساسي اخر وهو عدم وجود ارتبال خطي متعدد بني املتغري 

 Variance Inflation Factorولغرت الكشف عن ذلك سيتم حساب معامل تضةم التباين 

(VIF)  واختبار التباين املسموح بهTolérance  لكل متغري من املتغريات املستقلة، حبيث أن احلصول
يشري إىل تأثر املتغريات املستقلة   0.8من أو كانت قيمة التباين أقل  10يتجاوا  VIFعلى معامل التباين 
 : حيث. مبشكلة التعدد اخلطي

Tolerance =  ; VIF= 

 

othersXiR .
2

1 
Tolerance

1
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 :ف نه ميكن احلصول على النتائج التالية SPSS  ومن خالل برنامج 
 نتائج اختبار التعدد الخطي بين متغيرات نموذج الدراسة:  13الجدول رقم 

 المتغيرات
 المستقلة

Collinearity Statistics Normality test 

معامل تقييم 
 التباين
VIF 

التباين المسموح 
 به

Tolerance 

 معامل
 االلتواع

Skewness 

 الخطأ
 المعياري
Std. 

Error 

 نسبة معامل االلتواع
الى  الخطأ 
 المعياري

 0.223- 0.312 0.322- 0.377 2.655 إدراك إدارة المعرفة

 8.812- 0.312 0.222- 0.499 2.003 البيئة التعاونية

 0.330- 0.312 0.882- 0.760 1.316 الرؤية المشتركة

 0.082 0.312 0.008 0.598 1.673 ممارسات اإلدارة العليا
 

 SPSSاعتمادا على خمرجات برنامننننج : المصججججججججدر
من اةدول ميكن مالحظة أنه ال توجد مشكلة تتعلق بوجود ارتبال عال بني املتغريات املستقلة 

بالنسبة لكل  (VIF<10, Tolerance >0.1) كن أن يسبب مشكلة، حيث يالحظ حتقق الشرل مي
كما يوضح اةدول اختبارا اخر للتوايع الطبيعي، انطالقا من معامل االلتواء . املتغريات املستقلة

Skewness بة تقع ضمن املدى النس: كل املتغريات ه يفف نيف حالتنا هذه . إىل اخلطأ املعياري له
 .وهذا ما يدعم النتيجة السابقة بالتاا نقبل الفرضية القائلة بالتوايع الطبيعي للبيانات،و  (8،8-)املطلوب 

علمية يف اختبار الفرضيات، ويعطي كل ما سبق من االختبارات ميكننا من اعتماد الطرق امل
 .مصداقية أكرب لنتائجها، وبالتاا االعتماد عليها يف رفض أو قبول الفرضيات الفرعية والفرضية الرئيسية

ميكن تلةيص نتائج الدراسة وفق النموذج املقرتح، ب دراج معامالت االرتبال وكذلك درجة التأثري ومعامل و 
ختتصر النتائج املتعلقة  . املتغريات، وترتيب املتغريات حبسب درجة تأثريهاالتحديد يف كل عالقة تأثري بني
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ليها تدعم اةانب ن كل النتائج املتوصل إبأ الذي يوضح منوذج الدراسة 8رقم  باالختبارات يف الشكل
  .النظري للدراسة

 يمثل نتائج اختبار الفرضيات وفق نموذج الدراسة: 21الشكل رقم 
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حيث جاء  ,حيث أظهرت النتائج صحة الفرضية الفرعية املتعلقة بدور ممارسات اإلدارة العليا
، مث مستوى االدراك ملفاهيم إدارة %83هذا املتغري أوال من حيث نسبة تفسريه للمتغري التابع إدارة املعرفة 

 .%88، وأخريا البيئة التعاونية %88، مث الرؤية املشرتكة %22املعرفة 
ال كما يظهر الشكل نتائج معامالت االرتب. وقد أظهر اختبار فيشر معنوية معامالت التحديد

ومشاركتها وتطبيقها والبعد املرتبطة به، حبيث جاءت كل  ةبني عمليات إدارة املعرفة املتمثلة يف توليد املعرف
وتأه أمهية ممارسات اإلدارة العليا من جانب أن البنوك اةزائرية حمل . معامالت االرتبال إجيابية ومعنوية

ركزية يف اختاذ القرارات، مما يؤثر سلبا على عمليات إدارة الدراسة الاالت تتبع اهلياكل التنظيمية اهلرمية وامل
. فبدون إدارة داعمة من الصعب جدا أن تؤثر العوامل األخرى بشكل كاف لدعم إدارة املعرفة ،املعرفة

من التغريات يف متغري إدارة املعرفة  %21بالنسبة للفرضية الرئيسية فقد فسر متغري الثقافة التنظيمية عموما 
ظهر أمهية توفري بيئة تشجع ثقافة إدارة املعرفة من أجل ضمان حناجها ومسامهتها يف دعم املزايا مما ي

 .  التنافسية ألي منظمة يف أي قطاع نشال
 

 خاتمججججججججججججججة
اةننزء األصننعب يف تطبيننق بننرامج إدارة  أن: ن خننالل هننذه الدراسننةإن أهننم مننا ميكننن الوصننول اليننه منن

فقد ظهنرت أمهينة اةواننب السنلوكية والثقافينة يف جنناح إدارة  .الثقافة الصحيحة واملناسبة هلا توفرياملعرفة هو 
. منناتنننه ينبغنني إعطاؤهننا اهتمامننا أكننربا يف تبننين هننذا املنننهج اإلداري احلننديث يف بيئننة أعمننال املنظأاملعرفننة، و 

رغم التنأثريات النيت تركتهنا التحنوالت املةتلفنة يف بيئنة األعمنال املصنرفية، فن ن وسصو  اةانب التطبيقي، ف
التوجهننات احلاليننة تشننري إىل ضننعف توجننه البنننوك العموميننة يف تبننين املمارسننات احلديثننة ، فننرغم العدينند مننن 

رمبنا يكنون ذلنك الن اإلصنالحات النيت  اإلصالحات اليت مسنت البننوك إال أ نا م تنؤثر بالشنكل املطلنوب،
مشلنننت البننننوك اةزائرينننة، م تكنننن هتننندف يف أساسنننها إال إىل تطنننوير عمنننل البننننوك ورفنننع مشننناركتها يف تنمينننة 
االقتصاد بصنورة مادينة، منع جتاهنل أمهينة العناصنر غنري املادينة  وهنذا منا يوضنح مندى البعند الشاسنع للبننوك 

 .بنوك األجنبية اليت أصبحت إدارة املعرفة من بني أهم اهتماماهتاالعمومية اةزائرية عن درجة تطور ال
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ولعننننل املرحلننننة احلاليننننة الننننيت ميننننر هبننننا النظننننام املصننننريف اةزائننننري، جنننندير بننننأن تنننندرك اإلدارة يف البنننننوك 
وحسن توظيفها يساهم يف خلنق لذلك ف ن امتالك املعرفة . واملؤسسات املالية طبيعة ومعطيات هذه املرحلة

 . فة لألعمال يف قطاع نشال أي مؤسسةقيمة مضا
 :االقتراحات

  أظهننرت النتننائج فنن ن ملمارسننات اإلدارة العليننا أكننرب تننأثري، ممننا يشنندد علننى ضننرورة ا ننرال اإلدارة العليننا
 بشكل أكرب يف برامج إدارة املعرفة وفهم مضمو ا 

 ممنننا يتطلنننب األمنننر منننن . شنننودملنإن مسنننتوى إدراك إدارة املعرفنننة يف البننننوك حمنننل الدراسنننة دون املسنننتوى ا
ولني يف هذه البنوك بذل جهود حثيثة مكثفة وخمططة، منن خنالل عقند دورات تدريبينة يف البننوك املسؤ 

  لزيادة إدراك املستويات اإلدارية املةتلفة والعاملني
  بدرجنة إن الثقافة التنظيمية السائدة يف البنوك العمومينة حمنل الدراسنة، تندعم وتشنجع تبنين إدارة املعرفنة

حبيث من الضروري تشةيص اةوانب واألبعاد الثقافينة املةتلفنة وأن تعمنل . متوسطة، وهذا غري كاف  
  اإلدارة على تغيريها مبا يشجع ويدعم إدارة املعرفة

  جتدر اإلشارة إىل ضرورة ختصيص فرينق مهنين متةصنص ضنمن قسنم إدارة املنوارد البشنرية منثال، يكنون
  طة وجهود ادارة املعرفةهدفه األساسي هو إدارة أنش

 ضرورة االهتمام بالندوات واملؤمترات العلمية وتشجيع األحباث والدراسات والعمل بنتائجها وخمرجاهتا   . 
 االهتمام بأسلوب الدافعية والتحفيز ملا ثبت من تأثريه اهلام يف حتسني جوانب املشاركة باملعرفة  
   جه حنو االقتصاد املعريف، من خالل ختصيص مبالغ معتربة نتيجة اقتناع الدولة اةزائرية بضرورة التو

إنشاء هيئة حكومية ، ميكن 8082-8080لالستثمار يف هذا الباب يف إطار املةطع اخلماسي 
مبادرات إدارة  ب طالقتعىن بشؤون إدارة املعرفة، وتتلةص مهمتها برسم السياسات العامة املتعلقة 

  املالية العمومية البنوك واملؤسسات املعرفة يف خمتلف
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 م إدارة يهايتمكن الطالب من خالله من استيعاب مف زائريةاستحداث مساق دراسي يف اةامعات اة
مما يعزا من مسامهته يف تنفيذ مبادرات إدارة املعرفة عند  وعملياهتا، وأهدافها، وفوائدها، املعرفة،

  العملالتحاقه بسوق 
  اعتماد املستوى املعريف كأساس لتقسيم  اةزائرية عموما البنوك العمومية ومنظمات األعمالعلى

  االنفتاح على التجارب الدولية يف جمال إدارة املعرفة لالستفادة من تطبيقاهتاوضرورة  .الوظائف
 املؤسسات اةزائريةإدارهتا يف و  إجراء املزيد من البحوث النوعية املتعمقة حول املعرفة. 
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 العالقة بين األمن االقتصادي واألمن الفكري
 "مدخل إسالمي"

 جريبة بن أحمد الحارثي .د
 كلية إدارة األعمال، جامعة طيبة،  أستاذ مساعد

 املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية 
  :ملخص

بيان التأثري املتبادل بني األمن االقتصادي واألمن الفكري، سواًء من حيث  يهدف البحث إىل
النظريات االقتصادية، أو من حيث السلوك والوضع االقتصادي، وذلك وفق رؤية إسالمية، حيث مت 
توضيح مفهوم كٍل من األمن الفكري واألمن االقتصادي، وأمهية كل منهما، وبيان أثر العوامل االقتصادية 

رد واجملتمع يف الفكر والسلوك، وأثر الفكر يف احلياة االقتصادية للفرد واجملتمع، واإلشارة إىل أهم وسائل للف
 .حتقيق األمن االقتصادي، واألمن الفكري

  :وقد توصل البحث إىل عدة نتائج أمهها

العدالة  يتحقق األمن االقتصادي بالفهم الصحيح ألهداف النشاط االقتصادي، وحتقيق -
  ؛االقتصادية، وتوفري املستوى املعيشي املناسب

مثة تأثري متبادل بني كٍل من األمن االقتصادي واألمن الفكري، حيث ال يتحقق أٌي منهما كما  -
 .ينبغي دون حتقيق اآلخر بالصورة الصحيحة

 اإلسالميةاألمن االقتصادي، األمن الفكري، النظرية االقتصادية، الرؤية : الكلمات المفتاحية
Abstract:  

This research aims to clarify the reciprocal impact of the intellectual 
and economic security, both in terms of economic theory, and in terms of 
behavior and economic status from Islamic perspective. It explains the 
concepts of intellectual security and economic security showing their 
importance. It reveals the impact of economic factors on individuals' and 
society' thoughts and behavior, depicting the influence of thought on 
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individual's and society's economic life, highlighting the most important 
means of achieving economic security.  
The research findings include: 

- Economic security is realized by proper understanding of the 
objectives of economic activity; the achievement of economic 
justice; and the provision of suitable standard of living; 

- There is a mutual effect between economic security and intellectual 
security, where the achievement of the former cannot reach without 
proper realization of the latter. 

 

 مقدمة
تسعى كل اجملتمعات والدول لتحقيق األمن الفكري، ألمهيته يف حتقيق األمن العام؛ حيث إن 

اآلمنة املطمئنة للفرد واجملتمع ال تتحقق بدون حتقيق األمن الفكري على مستوى الفرد واجملتمع، احلياة 
حيث إن األمن الفكري هو أساس األمن يف كل جماالت احلياة، وال يكتمل األمن الفكري دون حتقيق 

 .لفرد واجملتمعاألمن االقتصادي، الذي يتطلب حتقيق العدالة االقتصادية وتوفري املعيشة املناسبة ل
وقد حبث كثري من املختصني يف العوامل املختلفة ومدى تأثريها يف االقتصاد، والعوامل املؤثرة يف 
الفكر، ومل حتظى العالقة بني األمن االقتصادي واألمن الفكري بعناية كافية، بل سعت أغلب الدراسات 

واألخالق، ولكن الواقع يدل على عدم جناح  االقتصادية الوضعية إىل جتريد االقتصاد عن القيم واملعتقدات
نشأة علم االقتصاد كانت نتيجة لظهور حتيزات وأهواء جديدة لدى )ذلك التجريد، بل مثة من يرى أن 

ويستطيع الدارس لتطور الفكر االقتصادي أن يكتشف العالقة بني كثري  (1)،(املنشغلني باملسائل االقتصادية
 .وف املختلفة اليت نشأت فيها تلك النظرياتمن النظريات االقتصادية والظر 

  :يسعى البحث إىل اإلجابة عن السؤال اآليت :البحثإشكالية 

                                                 
 01العلمية لعلم االقتصاد، ص فلسفة علم االقتصاد، حبث يف حتيزات االقتصاديني، ويف األسس غري : جالل أمني (1) 

 .بتصرف
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 هل توجد عالقة بين كٍل من األمن االقتصادي واألمن الفكري؟
  :كما يسعى البحث لإلجابة على السؤالني الفرعيني اآلتيني

 هل يؤثر املستوى املعيشي للفرد على فكره وسلوكه؟  -
 هل يؤثر الفكر على نظريات االقتصاد واحلياة االقتصادية للفرد واجملتمع؟ -

 : أهمية البحث
تسعى كل الدول واجملتمعات إىل حتقيق أمن فكري، ينعم اجلميع يف ظله حبياة آمنة مطمئنة، وقد 

لكن ، و ..أقيمت مؤمترات، وعقدت ندوات، وقدمت أحباث، حول األمن الفكري، وأمهيته ووسائل حتقيقه 
مل تقدم دراسات كافية لبيان تأثري العوامل االقتصادية، ودور األمن االقتصادي لألفراد واجملتمعات يف 

 .حتقيق األمن الفكري، واحلد من األفكار الفاسدة، والسلوكيات املنحرفة
 :أهداف البحث

فراد، يهدف هذا البحث لتوضيح التأثري املباشر لألمن االقتصادي على أفكار وسلوكيات األ
وتأثر االقتصاد باألفكار واملعتقدات الفاسدة، وذلك من خالل استعراض النصوص الشرعية والوقائع 

 .االقتصادية اليت يقتضيها املدخل اإلسالمي
 :الدراسات السابقة

ركزت كثري من األحباث على العالقة بني االقتصاد واألمن مبعناه العام، ومل يعثر الباحث على 
 .ة بني األمن االقتصادي واألمن الفكريدراسة عن العالق

 : منهج البحث
تقتضي طبيعة البحث من حيث أهدافه وأمهيته وجماالته اتباع املنهج الوصفي، واالستقراء النظري 
للنصوص واألدلة الشرعية، والوقائع االقتصادية ذات العالقة؛ للتعرف على مدى التأثري املتبادل بني األمن 

فكري، وعدم حتقق أي منهما على الوجه املطلوب دون حتقق اآلخر، وعدم صحة االقتصادي واألمن ال
 .دعوى جتريد االقتصاد ونظرياته عن األخالق واملعتقدات واألفكار
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 :البحث من ثالث حماور أساسية هييتألف  :خطة البحث

 ؛مفهوم األمن االقتصادي واألمن الفكري: املبحث األول -

 ؛تأثري الفكر االقتصادي يف الفكر والسلوك: الثاين املبحث -

 .تأثري الفكر يف االقتصاد: املبحث الثالث -
 

 .مفهوم األمن االقتصادي واألمن الفكري: المبحث األول
 . مفهوم األمن االقتصادي: أوال

العدالة  يتحقق األمن االقتصادي بالفهم الصحيح ألهداف النشاط االقتصادي، وحتقيق
 (2).االقتصادية، وتوفري املستوى املعيشي املناسب للفرد

 .أبعاد التصور الصحيح ألهداف النشاط االقتصادي وآثاره -1
 :أبعاد التصور الصحيح ألهداف النشاط االقتصادي - أ

 (3):يتضح التصور الصحيح ألهداف النشاط االقتصادي من خالل عدة أبعاد لعل أمهها
َن :)ممارسة النشاط االقتصادي جزء من وظيفته يف احلياة، قال تعاىلإميان املسلم بأن  - ُهَو أَنَشَأُكم مِّ

أي أمركم بعمارهتا من خالل ممارسة النشاط االقتصادي؛ مثل بناء  (4)،(اأَلْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم ِفيَها
 (5).األرضاملساكن وغرس األشجار وحفر اآلبار، وحنو ذلك، ويف اآلية داللة على وجوب عمارة 

                                                 
بدون حتقيق العدالة االقتصادية؛ ألن حتقيق العدالة االقتصادية جيعل األفراد واجملتمعات " األمن االقتصادي"ال يتحقق  (2) 

يشعرون باألمن والرضا، واالستقرار املادي والنفسي، حىت وإن قصرت املوارد أو الظروف عن حتقيق املستوى املعيشي 
اإلسالمي بإعطاء كل ذي حق حقه، دون خبس وال تأخري، ومنع الظلم  املناسب هلم، وتتحقق العدالة يف االقتصاد

 .جبميع صوره وأشكاله
ه ، 0141الفقه االقتصادي ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل، دار األندلس اخلضراء، جدة، : انظر للباحث (3)

 .16-10اململكة العربية السعودية، ص
 (.10)سورة هود، اآلية  (4)
 (.4/361)الكشاف : ، الزخمشري(4/611)نيل األوطار : ، الشوكاين (3/403)أحكام القرآن : اجلصاص: انظر ( 5)
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ويرتتب على ذلك أن يستهدف املسلم من ممارسة النشاط االقتصادي االستجابة للتوجيه الرباين 
بعمارة األرض، وهتيئتها لالنتفاع هبا، وأن ميارس املسلم النشاط االقتصادي هبمة، ويسعى لتحقيق 

 ؛أعلى درجات اإلتقان
وزراعات يعد من فروض الكفاية على اإلميان بأن توفري احتياجات األمة من صناعات وجتارات  -

إن هذه الصناعات فرض على الكفاية؛ فإنه ال تتم مصلحة :) األمة، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
فإذا كان الناس حمتاجني إىل فالحة قوم، أو نساجتهم، أو بنائهم، صار هذا العمل .. الناس إال هبا، 

 (6)؛(بعوض املثل -إذا امتنعوا  -واجباً؛ جيربهم ويل األمر عليه
اإلميان بأن ممارسة النشاط االقتصادي عبادة من العبادات، وأن ممارسة نشاط اقتصادي حيقق  -

لإلنسان كفايته وكفاية من تلزمه نفقتهم أفضل من االنقطاع لنوافل العبادات، يدل على ذلك ما رواه 
سلم، فلما رجعوا ذكروا للنيب أبو داود أن رجاًل خرج حاجًا مع قوم يف عهد النيب صلى اهلل عليه و 

صلى اهلل عليه وسلم كثرة تعبد ذلك الرجل، وأنه إذا نزل من زاًل مل يزل يصلي حىت يرحل، فقال النيب 
: كلنا يا رسول اهلل، قال: ، قالوا(فمن كان يكفيه علف ناقته، وصنع طعامه؟: صلى اهلل عليه وسلم 

يرتك شاب ممارسة النشاط االقتصادي وخيرج  وعندما رغب بعض الصحابة أن (7)،(كلم خري منه)
معهم يف غزوة تبوك، صحح هلم النيب صلى اهلل عليه وسلم هذا الفهم، ووضح هلم أن ممارسة ذلك 

غزونا مع رسول اهلل صلى اهلل : الشاب للنشاط االقتصادي تعترب يف سبيل اهلل، يقول أنس بن مالك 
لو كان هذا الشاب يف سبيل اهلل،  : غنيمة له، فقلناعليه وسلم تبوكاً، فمر بنا شاب نشيط يسوق 

كذا : ، قلنا(ما قلتم؟: )، فانتهى قولنا حىت بلغ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقال !كان خرياً له

                                                 
 .01، 01احلسبة يف اإلسالم، صابن تيمية،  (6)
  (.311)املراسيل، حديث رقم : أبو داود ( 7)
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أما إنه إن كان خرج يسعى على والديه، أو أحدمها، فهو يف سبيل اهلل، وإن كان يسعى :)وكذا، قال
 (8)؛(سبيل اهلل، وإن كان يسعى على نفسه فهو يف سبيل اهللعلى عياٍل يكفيهم فهو يف 

اإلميان بوجوب ممارسة املسلم نشاطًا اقتصاديًا حيقق من خالله كفايته وكفاية من يعول، وأن التفريط  -
 (9)؛(كفى األمر إمثاً أن يضيع من يقوت:)يف ذلك يعرضه لإلمث، ويف احلديث

االقتصادية اليت ميارسها املسلم، وااللتزام بتلك األحكام، مما يؤدي تعلم األحكام الشرعية للنشاطات  -
إىل اتساق اإلنتاج واالستهالك؛ فال ينتج اجملتمع املسلم ما ال جيوز استهالكه، وال يكفي أن تكون 
املنتجات مباحة، بل ينبغي أن تكون وسائل إنتاجها مباحة، وأن يتحلى املسلم باألخالق الفاضلة يف 

للنشاط االقتصادي، وأن يبتعد عن السلوكيات الضارة باآلخرين، مما يوجد بيئة مرتابطة ممارسته 
 .مستقرة، تسودها احملبة والتعاون

 : اآلثار اإليجابية للفهم الصحيح ألهداف النشاط االقتصادي - ب
إن التصور الصحيح ألهداف النشاط االقتصادي ترتتب عليه نتائج إجيابية مهمة تؤثر إجيابيًا يف 

 :   تكوين أمن فكري، ومن تلك النتائج
عندما يسود هذا الفهم ألهداف النشاط االقتصادي لدى املسلم فإنه ال ميكن أن يقبل فضاًل عن أن  -

 ؛يسعى لتدمري وتفجري املقومات االقتصادية لألمة
 هذا الفهم يدفع املسلم حنو ممارسة نشاط اقتصادي حيقق كفايته وكفاية من تلزمه نفقته، ولكي -

يستغين عن الناس، وال يكون عرضة لالبتزاز، واستخدام اإلغراء املادي للتأثري يف أفكاره ومعتقداته، 
 ؛وبالتايل يسلم من التأثري السليب للفقر واحلاجة

إن تصحيح النيب صلى اهلل عليه وسلم نظرة الصحابة ألهداف النشاط االقتصادي، وتأكيده أن هذا  -
ذا صحت نية من ميارسه، كل هذا حيول دون النظرة الدونية للنشاط النشاط يعترب يف سبيل اهلل إ

                                                 
وإن كان خرج )، ويف آخره (301-4/303)الرتغيب والرتهيب : ، واملنذري (6/666)السنن الكربى: البيهقي (8)

 (.يسعى رياء ومفاخرة فهو يف سبيل الشيطان
 .واللفظ له ( 0194)السنن، حديث : ، و داود(991)أخرجه مسلم يف صحيحه، حديث رقم  (9)
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االقتصادي، مما يكون لدى املسلم نظرة متوازنة، جتعله ينظر بإجيابية إىل النشاط االقتصادي، واعتقاده 
أن من ميارس نشاطًا اقتصاديًا فإنه يتقرب بذلك إىل اهلل تعاىل، كما أن تصحيح تلك املفاهيم يؤدي 

  ؛حتقيق التوازن بني احلقوق والواجبات يف حياة املسلم؛ حبيث ال يطغى جانب على آخرذلك إىل 
التصور يدفع األفراد حنو العمل، وبالتايل تتقلص البطالة يف اجملتمع، وما يرتتب عليها من آثار  هذا -

 .سلبية على الفرد واجملتمع، ففي أوساط العاطلني تتولد األفكار الضالة، والسلوكيات املنحرفة
 إن البطالة مرض اجتماعي خطري يفتك بالعاطلني، ويولد لديهم مشكالت نفسية، ومشكالت

اجتماعية، ومشكالت أمنية وسياسية، فنسبة كبرية من العاطلني عن العمل يفتقدون تقدير الذات، 
ويشعرون بالفشل، وأهنم أقل من غريهم، كما أن نسبة منهم يسيطر عليهم امللل، ويضعف لديهم االنتماء 

موال للوطن، ويكرهون جمتمعاهتم، وينقمون عليها، السيما أصحاب السلطة وأصحاب رؤوس األ
باعتبارهم يف نظر العاطلني يتحملون مسؤولية البطالة اليت يعانون منها، مما قد يرتتب عليه ممارسة العنف 

  ( 10).واإلرهاب ضد وطنهم ومقدراته
 : تحديد الجانب المادي لألمن االقتصادي وأهميته – 2
 :مفهوم الجانب المادي لألمن االقتصادي - أ

كري معنوي يرتبط بالتصور الصحيح ألهداف النشاط يتكون األمن االقتصادي من جانب ف
 .االقتصادي، وجانب مادي يتعلق بتحقيق آثار ذلك التصور يف حياة الفرد واجملتمع

، حبيث ميلك "حد الكفاية"واملقصود باجلانب املادي أن يتحقق للفرد املستوى املعيشي املالئم 
 .وهتيئ له حياة آمنة مستقرةالوسائل اليت متكنه من إشباع حاجاته األساسية، 

واألصل أن مسؤولية حتقيق حد الكفاية يقع على عاتق الفرد نفسه أوالً؛ ويكون ذلك من خالل 
السعي للحصول على املال وتنميته، واالمتناع عن كل سلوك يرتتب عليه ضياع املال أو تبذيره، فإذا عجز 

                                                 
اآلثار االجتماعية واالقتصادية والسياسية للبطالة يف الوطن : سع ي دي حي ي، ب وق رة راب ح، ق ري ن ع لي: انظر (10)

 .العريب، جامعة املسيلة، اجلزائر، بدون تاريخ
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ن من أقاربه الذين تلزمهم نفقته، فإن مل يتوفر له أقارب الفرد عن حتقيق كفايته انتقلت املسؤولية إىل القادري
ميثل اجملتمع يف ( الدولة)قادرون على حتقيق كفايته انتقلت املسؤولية إىل اجملتمع، واألصل أن ويل األمر 

وسيأيت بيان التأثري السليب النعدام توفر حد  (11).حتقيق الكفاية ألفراد اجملتمع العاجزين عن حتقيق كفايتهم
 . لكفاية يف الفرد واجملتمع يف املبحث الثالثا

 : أهمية األمن االقتصادي - ب
حفظ )يعترب أحد مقاصد الشريعة اخلمسة الضرورية  -كاألمن الفكري-إن األمن االقتصادي

ولذلك فإن سعي الفرد لتحقيق األمن االقتصادي له وملن يعول يعد من الفروض العينية عليه  (12)،(املال
إذا كان من القادرين على السعي، وكما سبق فإن سعيه وممارسته للنشاط االقتصادي بقصد التعفف عن 

 .  اهلل عز وجلاحلاجة لآلخرين يعد من األعمال الصاحلة، وعبادة من العبادات اليت يتقرب هبا املسلم إىل
ومل يقف األمر عند ذلك، بل أوجب اإلسالم على الفرد أن يسعى كذلك لتحقيق األمن 
االقتصادي ألقاربه الذين تلزمه نفقتهم إذا عجزوا عن حتقيق كفايتهم، وفوق ذلك ندب اإلسالم الفرد 

نياء خري من أن تدعهم إنك إن تدع ورثتك أغ) لتحقيق األمن االقتصادي لورثته بعد وفاته، ويف احلديث 
 (13).(عالة يتكففون الناس

ومما يدل على أمهية األمن االقتصادي أن الشريعة جعلته متطلبًا أساسيًا لتطبيق بعض احلدود 
الشرعية، يدل على ذلك أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل رفع حد السرقة يف عام اجملاعة لعدم قدرة بعض 

لرجل من  األفراد على حتقيق األمن االقتصادي ألنفسهم، فقد سرق غلمان حلاطب بن أيب بلتعة ناقة
يا كثري بن الصلت اذهب فاقطع أيديهم، فلما وىل هبم ردهم : )مزينة، وأقروا على أنفسهم، فقال عمر

أما واهلل لو ال أين أعلم أنكم تستعلموهنم وجتيعوهنم، حىت إن أحدهم لو أكل ما حرم اهلل : عمر، مث قال

                                                 
 11التكافل االجتماعي يف اإلسالم، ص: حممد أبو زهرة : انظر (11)
 . 313-461سابق، صاملرجع ال: حممد سعد بن أمحد اليويب: انظر  ( 12)
 (.0146)، مسلم، حديث رقم (4614)متفق عليه، البخاري، حديث رقم  ( 13)
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يا مزين بكم أريدت : مة توجعك، مث قالعليه حّل له، لقطعت أيديهم، وامي اهلل إذ مل أفعل ألغرمنك غرا
 (14).(اذهب فأعطه مثامنائة: بأربعمائة، قال عمر: منك ناقتك؟ قال

يوضح األثر السابق أنه إذا مل يتحقق للفرد األمن االقتصادي ألسباب خارج عن إرادته،  
يكاد يسلم الفرد  كاألزمات االقتصادية واجملاعات، حبيث يغلب على الناس احلاجة والضرورة، وبالتايل ال

من ضرورة تدعوه إىل السعي للحصول على ما يسد به رمقه، وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن احملتاج، 
وبعبارة أخرى فإنه ال بد من إزالة أسباب اجلرائم قبل إيقاع العقوبة على مرتكبيها، وعام اجملاعة يكثر فيه 

لى حاجاهتم األساسية، ويف تلك احلال ال يتميز احملاويج واملضطرون الذين ال جيدون ما حيصلون به ع
املستغين عن السارق املضطر بسبب حاجة ضرورية، فاشتبه من جيب عليه احلد مبن ال جيب عليه، فدرئ 
احلد، فإن علم أن السارق ال حاجة له أو أنه مستغن لوجود مال عنده يكفيه لسد رمقه، فإن احلد يقام 

  (15).عليه لسقوط الضرورة يف حقه
ومما يدل على أمهية األمن االقتصادي أن األفراد واجملتمعات مفطورون على بذل اجلهود لتحقيق 
األمن االقتصادي، وتتنافس الدول بل وتتصارع لالستحواذ على املوارد االقتصادية، وفتح األسواق العاملية 

تها البشرية، ويف العصر لتصريف منتجاهتا، وكانت احلرب االقتصادية من أقدم أنواع احلروب اليت عرف
  (16).احلديث كانت األسباب االقتصادية من أهم أسباب قيام احلرب العاملية األوىل واحلرب العاملية الثانية

يف كونه من أهم مقومات األمن الفكري،  -أيضًا  -وأخريًا فإن أمهية األمن االقتصادي تظهر
 .وسيتضح ذلك يف ثنايا البحث

 
 

                                                 
 (.410-44/436)االستذكار: ، ابن عبد الرب(439-01/436)املصنف: ، عبد الرزاق(4/616)املوطأ: مالك (14) 
فقه عمر بن اخلطاب موازنًا بفقه : رويعي بن راجح الرحيلي. ، د(04-3/00)اعالم املوقعني : ابن القيم: انظر (15) 

 (.490-0/491)أشهر اجملتهدين
 .130، 116القاموس السياسي، ص: أمحد عطية اهلل : انظر  (16)
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 . األمن الفكري وأهميته مفهوم: ثانيا
 :مفهوم األمن الفكري -1

يقصد باألمن الفكري أن يتحلى الفرد بصحة الفهم وحسن القصد، وصحة الفهم جتعل 
وتتحقق  (17)،(بني الصحيح والفاسد، واحلق والباطل، واهلدى والضالل، والغي والرشاد)الشخص مييز 

به علماً، وفهم الواجب يف الواقع؛ وهو فهم حكم اهلل حىت حييط .. فهم الواقع والفقه فيه؛)صحة الفهم ب 
الذي حكم به يف كتابه أو على لسان رسوله صلى اهلل عليه وسلم يف هذا الواقع، مث يطبق أحدمها على 

 (18)....(اآلخر
وبعبارة أخرى فإن األمن الفكري يعين أن األفكار والقيم اليت حيملها اإلنسان صحيحة وسليمة، 

قع حتت تأثري الشبهات والشهوات؛ فالشبهات تنحرف بالفهم، والشهوات تنحرف وأن عقله مل ي
احنراف )، وقد تكون بأسباب داخلية (غزو فكري)بالقصد، وهذه التأثريات قد تكون بأسباب خارجية 

 (.فكري
فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه  فََأمَّا الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِْم زَْيغٌ ) :ويف بيان تأثري الشبهات يف الفكر؛ يقول اهلل تعاىل

َنِة َوابِْتَغاء تَْأِويِلهِ  وهذا يعين أن املنحرفني فكريًا مالت قلوهبم عن االستقامة؛ بأن  (19)،(ِمْنُه ابِْتَغاء اْلِفت ْ
فسدت مقاصدهم، وصار قصدهم الغي والضالل، واحنرفت قلوهبم عن طريق اهلدى والرشاد، يثريون 

 (20).الشبهات، وبذلك حتصل الفتنة وتضطرب اجملتمعات
َهَواِت َأن مَتِيُلوْا َمْيالً َويُرِيُد الَّ ): ويف بيان تأثري الشهوات يف الفكر؛ يقول اهلل تعاىل ِذيَن يَ تَِّبُعوَن الشَّ

ويقدموهنا على ما فيه رضا حمبوهبم، ) واملعىن أن الذين مييلون مع الشهوات حيث مالت  (21)،(َعِظيًما

                                                 
 (.013 – 4/011)إعالم املوقعني عن رب العاملني : ابن القيم (17) 
 (.4/013)نفسه  املرجع(18) 

 (.6)سورة آل عمران، اآلية  (19)
 .044تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص: ابن سعدي: انظر (20)

 (.46)سورة النساء، اآلية  (21)
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ويعبدون أهواءهم، ويقدموهنا على طاعة رهبم، هؤالء يريدون أن تنحرف األمة عن الصراط املستقيم، وعن 
وبالتايل يتصدع السياج الفكري لألمة، وتكون عرضة لألزمات  (22)،(إىل طاعة الشيطان طاعة الرمحن

 .والصراعات
إن األمن الفكري باملفهوم السابق ال يتحقق إال للمسلم الذي رزقه اهلل فهمًا صحيحًا لإلسالم، 

 (23).( الدينمن يرد اهلل به خرياً يفقه يف)ومنحه قصداً نبيالً، ونية حسنة، ولقد جاء يف احلديث 
أوهلما، بناء الفكر : ومن خالل ما سبق ميكن القول بأن حتقيق األمن الفكري يتطلب أمرين

 (.صيانة)؛ وثانيهما، احملافظة على الفكر من االحنراف (صياغة)السليم 
  :أهمية األمن الفكري -2

اآلمنة املطمئنة  إن األمن الفكري مطلب ضروري لتحقيق االستقرار واالزدهار؛ فبه تتحقق احلياة
للفرد وللمجتمعات، وبه يعيش الناس يف أمن وسالم، وبدونه حتدث احلروب والن زاعات، ويتفاقم الفقر، 

صحة الفهم وحسن القصد من أعظم : )وتنتشر اجملاعات، يقول ابن القيم موضحًا أمهية األمن الفكري
أفضل وال أجل منهما؛ بل  -بعد اإلسالم  -نعم اهلل اليت أنعم هبا على عبده؛ بل ما أُعطَي عبٌد عطاًء 

وإذا حتقق األمن الفكري مبفهومه الصحيح حتقق األمن يف كل  (24)،..(مها ساقا اإلسالم، وقيامه عليهما
 . جماالت احلياة

أمرن ا اهلل أن نس أله يف ك ل ركع ة م ن الص الة ( ص حة الفه م وحس ن القص د)وألمهي ة األم ن الفك ري
يم، ص  راط امل  نَعم عل  يهم؛ ال  ذين ص  حت فه  ومهم وحس  نت قص  ودهم، وأن جينبن  ا أن يه  دينا الص  راط املس  تق

طري    ق ال    ذين احن    رف فك    رهم، وه    م املغض    وب عل    يهم ال    ذين فس    د قص    دهم، والض    الني ال    ذين فس    دت 
وبعب  ارة أخ  رى ف  إن املس  لم ي  دعو اهلل يف ك  ل ركع  ة م  ن ص  الته ب  أن حيق  ق ل  ه األم  ن الفك  ري،  (25)،فه  ومهم

                                                 
 .بتصرف 063املرجع نفسه، ص(22)  

 (.1991) الصحيح ، حديث رقم: ، مسلم(60)اجلامع الصحيح، حديث رقم : متفق عليه؛ أخرجه البخاري  (23)
 (.4/011)املرجع السابق : ابن القيم (24) 

 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها (25)
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رَاَط اْلُمْسَتِقيمَ ): وذلك يف قوله تعاىل : ويسلمه من االحنراف الفكري، وذلك يف قوله تع اىل (26)،(اهِدنَا الصِّ
وه  ذا ال  دعاء أفض  ل األدعي  ة وأوجبه  ا عل  ى اخلل  ق؛ فإن  ه جيم  ع  (27)،(َغ  رْيِ اْلَمْغُض  وِب َعلَ  ْيِهْم َواَل الضَّ  الِّنيَ )

واالس  تقامة تع  ين االعت  دال؛ وه  ي ض  د االعوج  اج واالحن  راف؛  (28)،ص  الح العب  د يف ال  دين وال  دنيا واآلخ  رة
فالشَّ يء املس  تقيم ه و املعت  دل ال  ذي ال اعوج اج في  ه؛ أي أهن  ا تع ين س  المة الفك  ر م ن االحن  راف، واس  تقامته 

 . على اجلادة
ومما يدل على أمهية األمن الفكري أن العقل الذي هو مناط التفكري، جعلت الشريعة الغراء 

أحد مقاصدها اخلمسة الضرورية، بل إن حتقيق كل مقصد من تلك املقاصد اخلمسة ( لحفظ العق)
وحفظ . يقتضي سالمة الفكر، وبقدر التزام األمة بالسعي لتحقيق تلك املقاصد؛ يتحقق هلا األمن الفكري

العقل يرتتب عليه حفظ باقي الضرورات، ويكون حفظه من خالل صياغته وصيانته، وذلك ببناء الفكر 
أم معنوية ( مثل شرب اخلمر)الصحيح وحماربة الفكر الفاسد، وحترمي مفسدات العقل سواء أكانت مادية 

     (29)...مثل التصورات الفاسدة يف الدين أو االجتماع أو السياسة أو غريها من أنشطة احلياة
يَ ْوَم ) :تعاىل ومن جهة أخرى فإن سالمة الفكر طريق لتحقيق السعادة يف الدنيا واآلخرة، قال اهلل

ال   ذي س   لم م   ن الش   رك )والقل   ب الس   ليم ه   و  (30)،(ال يَنَف   ُع َم   اٌل َوال بَ نُ   وَن ِإالَّ َم   ْن أَتَ   ى اللَّ   َه ِبَقْل   ٍب َس   ِليمٍ 
والش  ك وحمب  ة الش  ر واإلص  رار عل  ى البدع  ة وال  ذنوب، ويل  زم م  ن س  المته مم  ا ذك  ر؛ اتص  افه بأض  دادها م  ن 

وتزيينه يف قلبه، وأن تكون إرادته وحمبت ه تابع ة حملب ة اهلل، وه واه تبع اً مل ا اإلخالص والعلم واليقني، وحمبة اخلري 
، وقد ذك ر اهلل س المة القل ب ألن ه م ؤثر؛ واللس ان واجل وارح تب ع؛ فل و ك ان القل ب س ليماً (31()جاء عن اهلل

                                                 
 ( .6)سورة الفاحتة ، اآلية  (26)
 ( .6)سورة الفاحتة ، اآلية  (27)
 (.01/341، 6/331)جمموع الفتاوى : ابن تيمية  (28)
  413-431، ص..مقاصد الشريعة اإلسالمية : حممد سعد بن أمحد اليويب : انظر (29)
 ( .69 - 66)سورة الشعراء ، اآليتان  (30)
 .393املرجع السابق، ص: ابن سعدي (31)
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ول ذلك ، (32)لكانا س ليمني ال حمال ة، والعك س عن دما ينح رف القل ب تنح رف اجل وارح، وتعب ث يف األرض
فك    ل طغي    ان أو ع    دوان أو فس    اد يف األرض، س    واًء أك    ان ذل    ك عل    ى مس    توى األف    راد أم عل    ى مس    توى 
اجملتمع  ات وال  دول فإمن  ا يك  ون نتاج  اً لالحن  راف الفك  ري، وه  ذا يع  ين أن األم  ن الفك  ري ه  و أس  اس األم  ن 

 .الشامل
 :االرتباط بين األمن االقتصادي وبين األمن الفكري :ثالثا

ن ُجوٍع : )ط بني األمن االقتصادي وبني األمن الفكري، يف قوله تعاىلبيان االرتبا َأْطَعَمُهم مِّ
ْن َخْوفٍ  ْن : )يقول اهلل تعاىل (33)؛(َوآَمنَ ُهم مِّ ن ُجوٍع َوآَمنَ ُهم مِّ فَ ْليَ ْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَ ْيِت الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّ

فاإلطعام من اجلوع إشارة إىل األمن االقتصادي، واألمن من اخلوف يتضمن األمن  (34)،..(َخْوفٍ 
األمن املادي : الفكري، السيما وأن بعض املفسرين قد أشار إىل معاين لألمن يف اآلية تدل على أنه يشمل

بحوا آمنهم باإلسالم، فأص) األمن الفكري؛ أي و(. أمن الطريق، والسالمة من اعتداء اآلخرين عليهم)
 (35).(خوف الضالل ببيان اهلدى على معرفة بالدين الذي جيب على العاقل أن يتمسك به، وآمنهم من

يف اجلمع بني إطعامهم من جوع وآمنهم من خوف نعمة عظمى؛ ألن اإلنسان ال ينعم وال يسعد إال )و
 (36).(جتماعهمابتحصيل النعمتني معاً؛ إذ ال عيش مع اجلوع، وال أمن مع اخلوف، وتكمل النعمة با

 

 .تأثير الوضع االقتصادي في الفكر والسلوك: المبحث الثاني
من املهم أن نوضح أن اإلنسان عندما يتحقق لديه األمن الفكري، من خالل فهم صحيح، 
وقصد سليم، فإن ذلك حيصنه من التأثر بالعوامل اخلارجية، وجيعله أكثر قدرة على الثبات يف مواجهة 

 .املنحرفة، وبالتايل فإن التأثري املقصود هنا هو التأثري يف ذوي البناء الفكري اهلشالتيارات الفكرية 
                                                 

 (. 6/306)التفسري الكبري: الفخر الرازي : انظر (32)
 (. 1)سورة قريش، اآلية  (33)

 (.1،3)سورة قريش، اآلية  (34) 
 .بتصرف( 00/499)املرجع السابق : الفخر الرازي  (35)
 (.9/493)عطية حممد سامل : أضواء البيان، تتمة تلميذه: حممد األمني الشنقيطي (36)
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إن الواقع البشري يف املاضي واحلاضر يؤكد أن أفكار األفراد واجملتمعات تتأثر بظروفهم املعيشية، 
 : يواحلياة االقتصادية السائدة، ومثة أدلة توضح تأثري االقتصاد يف الفكر، نذكر منها ما يل

 .تأثير الوضع االقتصادي للفرد في فكره وسلوكه: أوالا 
 :تأثير الغنى في الفكر والسلوك -1

َوَلْو َبَسَط اللَُّه الرِّْزَق )وقال تعاىل  (37)،(َكالَّ ِإنَّ اإِلنَساَن لََيْطَغى َأن رَّآُه اْستَ ْغىَن : )قال اهلل تعاىل
إذا مل يكن قوي  -إن الغىن قد يكون سببًا للبغي والطغيان؛ ألن الغين  (38).(لِِعَباِدِه لَبَ َغْوا يف اأَلْرضِ 

حتدثه نفسه بأنه غري حمتاج إىل غريه، وأن غريه حمتاج، فريى نفسه أعظم من أهل احلاجة، وال ) -اإلميان
يزال ذلك التوهم يربو يف نفسه حىت يصري خلقاً؛ حيث ال وازع يزعه من دين أو تفكري صحيح، فيطغى 

 (39)....(الناس لشعوره بأنه ال خياف بأسهم؛ ألنه له ما يدفع به  االعتداء على
ولقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم خيشى على أمته الغىن أكثر من خشيته عليهم الفقر، 

واهلل ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من  : )ويقول
 (40).(سوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما أهلتهمكان قبلكم، فتناف

 :ومثة أدلة واقعية تدل على حدوث احنراف فكري بسبب الغىن نذكر منها
  االحنراف الفكري لدي قارون، فقد أخرب اهلل تعاىل بأنه أغىن قارون، وأعطاه من الكنوز

َا أُوتِيُتُه َعَلى عِ )والثروات الشيء الكثري، فقال قارون   (41).(ْلٍم ِعنِديقَاَل ِإمنَّ
  ،االحنراف الفكري لدى صاحب اجلنتني، فقد أعطاه اهلل جنتني من الزروع والثمار املختلفة

 (42).(أَنَا َأْكثَ ُر ِمنَك َماال َوأََعزُّ نَ َفرًا : )فقال لصاحبه الفقري مستعلياً عليه

                                                 
 (.6-1)سورة العلق، اآلية  (37)
 ( 46)سورة الشورى، اآلية  (38)
 (.31/394( )التحرير والتنوير)تفسري ابن عاشور : حممد الطاهر ابن عاشور (39)
 (.1146 -1143)أخرجه البخاري يف صحيحه، حديث رقم  (40)
 .66سورة القصص، اآلية  (41)
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  استقامة وفكر قصة ثالثة من بين إسرائيل كانوا يعانون من الفقر والعاهات، وكانوا على
سليم، فمن اهلل عليهم بالصحة واملال، وبعد أن أغناهم اهلل وامتحنهم احنرف منهم اثنان، وأنكرا نعمة اهلل 

 (43).عليهما
 :تأثير الفقر في الفكر والسوك -2

إذا كان للغىن آثاره السلبية يف بعض األفراد، فإن ذلك ال يعين تفضيل الفقر عليه، ألن للفقر  
كذلك تأثرياته السلبية، ومن ذلك أنه يدفع اإلنسان ضعيف اإلميان الرتكاب اجلرائم، وخمالفة تعاليم 

ْن ِإْمالٍق َواَل :) اإلسالم، فيدمر اجملتمعات، ويفسد القيم واألخالق والسلوك، قوله تعاىل تَ ْقتُ ُلوْا أَْوالدَُكم مِّ
ففي  (45):(َواَل تَ ْقتُ ُلوْا أَْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق حنَُّْن نَ ْرزُقُ ُهْم َوِإيَّاُكم:)وقوله تعاىل (44)،(حنَُّْن نَ ْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهمْ 

هاتني اآليتني الكرميتني توضيح لتأثري الوضع االقتصادي للفرد يف فكره وسلوكه، حيث قد يقدم على 
ارتكاب جرائم كربى جتاه أقرب الناس إليه؛ تفقده فلذة كبده، ألن املعاناة من الفقر أو اخلوف من الوقوع 

، والقرآن الكرمي !ألبعدين؟يف الفقر قد يرتتب عليه عدوان الشخص على أقرب الناس منه، فكيف با
يصحح تلك العقائد الباطلة واألفكار السقيمة، ويؤكد أن الرزق بيد اهلل سبحانه، فال تؤثر كثرة األوالد وال 

( قتل األوالد)قلتهم يف الرزق، وال شك أن تصحيح تلك األفكار يقضي على دوافع تلك اجلرمية البشعة 
 .رة السليمةاليت تقشعر منها األبدان، وتأباها الفط

ين)ولذلك كان النيب صلى اهلل علية وسلم يستعيذ من املغَرم  إن الرجل إذا َغرِم : )ويقول( الدَّ
واعترب اإلسالم الفقر بالء ومصيبة، وحث على دفعه، وأن يستعاذ  (46)،(حّدث فكذب، ووعد فأخلف

                                                                                                                                      
 (.31)سورة الكهف ، اآلية  (42)
 (.3111)انظر تفصيل قصتهم يف البخاري، حديث رقم  (43)
 (030)سورة األنعام، اآلية  (44)
 (. 1/496)روح املعاين : األلوسي: وانظر يف تفسري تلك اآلية وآية سورة األنعام( 30)سورة اإلسراء، اآلية  (45 )
 (.٧٩٣٢)احلديث أخرجه البخاري، حديث رقم  (46)
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 (47)،..(بك من الكفر والفقراللهم إين أعوذ )باهلل من شره، وكان من دعاء النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 (48).ولعل يف الربط بني الكفر والفقر يف احلديث إشارة إىل تأثري كل منهما يف اآلخر

ومن جهة ثانية، فإن الفقري قد ينشغل بالسعي يف طلب الكسب عن تربية أوالده، وبذلك 
 . أة احلاجة واإلغراء املادييكونون عرضة للضياع، ورمبا تعرضوا لألفكار اهلدامة، واآلراء الفاسدة، حتت وط

ومما ينبغي فهمه هو أن الفقر والغىن ليس هلما تأثري ذايت، فقد يكون اإلنسان غنيًا شاكراً، وقد 
الفقر والغىن ليسا حسنني لذاهتما، وال سيئني لذاهتما، بل آلثارمها يف )يكون فقريًا صابراً، ولذلك فإن 

وال يقع التفاضل بالغىن والفقر، بل بالتقوى، فإن استوى الفقري والغين يف التقوى استويا يف )  (49)،(الناس
 (50).(الدرجة

 : األثر اإليجابي للتوسط في االستهالك في الفكر والسلوك -3
إذا كان لكل من الفقر والغىن آثاره يف فكر اإلنسان وسلوكه، فإن التوسط يكون أسلم، ولذلك  

اللهم ال تكثر من الدنيا فأطغى، وال تقل يل منها فأنسى، : )اخلطاب رضي اهلل عنه يقولكان عمر بن 
فالغىن قد يسبب طغياناً يتجاوز احلدود، والفقر قد حيدث نسياناً  (51)،(فإن ما قل وكفى خري مما كثر وأهلى

 .يرتتب عليه نسيان احلقوق، والسالمة يف التوسط
 :الفكر والسلوك تأثير التوسع في االستهالك في -4

عندما يتوسع القادرون يف االستهالك، ويتجاوزون حد االعتدال يف اإلنفاق على السلع 
واخلدمات، ويبالغون يف امللذات والشهوات، فإن ذلك يولد األحقاد والكراهية داخل اجملتمع؛ ويؤدي إىل 

                                                 
، واحلديث أخرجه أبو داود، السنن، 030دور الزكاة يف عالج املشكالت االقتصادية، ص: يوسف القرضاوي: انظر (47) 

 (.3191) حديث رقم
 (.311-3/339)مرقاة املفاتيح : املال علي القاري: انظر (48) 
 .بتصرف( 1/41) الذخرية: القرايف  (49) 

 (.4/114) مدارج السالكني: ابن القيم: انظر: بتصرف من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية (50) 
 (.1/31)املصنف، : ابن أيب شيبة (51) 
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ون حاجاهتم األساسية، ويف الوقت تقطيع أواصر احملبة والتآلف بني أفراد اجملتمع؛ فالفقراء الذين ال جيد
نفسه يرون األغنياء من حوهلم ينفقون األموال الكثرية يف كل ما لذ وطاب، ويهتمون مبصاحلهم الذاتية، 
يتولد لديهم نقمة على ذلك اجملتمع، ويضعف لديهم الوالء ألوطاهنم وجمتمعاهتم، وبالتايل يتزعزع األمن 

 . ثر يف متاسكه واستقراره، ويكون عرضة لالضطرابات واألزماتمبعناه الشامل داخل اجملتمع، مما يؤ 
 .الفكر والسلوك تأثير طريق توزيع الدخل والثروة في: ثانياا 

من أهم معايري تقييم النظم االقتصادية أن يكون النظام قادراً على حتقيق العدالة يف توزيع الثروات 
السياسات االقتصادية املنحرفة احنراف كبري يف توزيع  ولقد نتج عن (52)،وإعادة توزيعها بني أفراد اجملتمع

الثروات على مستوى اجملتمعات وعلى املستوى العاملي، ويرى كثري من االقتصاديني أن من األسباب 
الرئيسة للكساد العاملي واألزمات االقتصادية هو حصر الثروات وتركزها يف أيد قليلة، حبيث أصبحت نسبة 

  (53).ئة من سكان العامل يستحوذون على مثانني يف املئة من ثروات العاملال تتجاوز مخسة يف امل
 تأثير عدالة التوزيع في الفكر والسلوك -1

إن عدالة التوزيع تساعد على تلبية حاجات الفقراء، وحتيي مبدأ التكافل يف اجملتمع، وتقوي 
الرضا حىت وإن كانوا يعانون من الفقر روابط احملبة واأللفة بني األفراد واجملتمعات، فاألفراد يشعرون ب

واحلاجة ما داموا يشعرون بوجود عدالة يف توزيع الثروة داخل اجملتمع، وبذلك يتم احلد من أسباب 
التشاحن والتباغض بني مكونات اجملتمع، ويتحقق األمن واالستقرار االجتماعي، ويستفيد من جراء ذلك 

بينما يرتتب على سوء توزيع الثروات انتشار الفقر والبطالة، وتتكون نتيجة لذلك  (54)،الفقراء واألغنياء معاً 
فئات ومناطق فقرية تتكون فيها البيئة املناسبة لنشوء األفكار والسلوكيات املنحرفة، مما يرتتب عليه ازدياد 

تحدة تقييمًا النعدام معدالت اجلرمية، وبالتايل يتزعزع األمن واالستقرار االجتماعي، وقد أصدرت األمم امل
                                                 

 .16مبادئ االقتصاد، التحليل اجلزئي، ص: ماجد املنيف: انظر (52)
، جملة اجملتمع، العدد 004-000الكساد الكبري يف التسعينات، ترمجة موسى الزعيب، ص: رايف باترا: انظر (53)

 .14ه ، ص0103، شوال (0014)
 . 91-69صمقدمة يف اقتصاديات املالية العامة، : عبد اهلل الشيخ حممود الطاهر: انظر (54)
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م أن البلدان 4116األمن االقتصادي، وجاء يف دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل للعام 
األكثر فقرًا تشعر بانعدام األمن بسبب االضطرابات السياسية واالجتماعية النامجة عن ارتفاع األسعار، 

العمل، وما يرتتب على ذلك من حتويل االقتصاد إىل وانعدام املساواة، وعدم استقرار احتماالت فرص 
  (55).نقطة من النقاط التأثري يف قضايا األمن العاملي

 -وهم األنصار  -ومما يؤكد تأثري طريقة التوزيع يف الفكر والسلوك أن األنصار رضي اهلل عنهم 
ومل يعط األنصار شيئاً، )هبم عندما قسم النيب صلى اهلل عليه وسلم غنائم حنني بني الطلقاء واملؤلفة قلو 

، فلما بلغ ذلك رسول اهلل صلى (إذا كانت شديدة فنحن ندعى، ويعطى الغنيمة غرينا: فقالت األنصار
فإين أعطي رجاالً حديثي عهد بكفر أتألفهم، أما ترضون أن يذهب الناس :) اهلل عليه وسلم مجعهم، وقال

إىل رحالكم؟ فواهلل ملا تنقلبون به خري مما ينقلبون به، قالوا باألموال، وتذهبون بالنيب صلى اهلل عليه وسلم 
    (56)...(قد رضينا

لقد ادعى بعض معتنقي األفكار الضالة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يعدل يف توزيع األموال، 
اجملتمع  وأرادوا بذلك التأثري يف أفكار اآلخرين ومعتقداهتم، وزعزعة االستقرار والقضاء على التآلف يف

اإلسالمي، فقد قسم النيب صلى اهلل عليه وسلم غنائم حنني، وأعطى املؤلفة قلوهبم، وآثرهم يف القسمة، 
واهلل إن هذه القسمة ما ُعدل فيها، وما أريد هبا وجه اهلل، فلما بلغ ذلك رسول اهلل صلى اهلل : فقال رجل

 (57)...(فمن يعدل إذا مل يعدل اهلل ورسوله؟: عليه وسلم قال
وهي وسيلة مهمة وأساسية يف  -وألمهية التوزيع العادل وإعادة التوزيع جعل اإلسالم الزكاة 

ركنًا من أركان اإلسالم، وقرهنا بالصالة يف كثري من آي القرآن الكرمي، ألن الصالة  -التوزيع وإعادة التوزيع
د األصناف املستحقة للزكاة، ومل وقد توىل اهلل حتدي (58)،حق اخلالق، والزكاة تشري إىل حقوق املخلوقني

                                                 
 https://www.un.org: انظر (55)
 (1336-1330)املرجع نفسه، األحاديث رقم  (56)
 (.3031)صحيح البخاري، حديث رقم  (57)
 .10ابن سعدي، ص: انظر (58)
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وهو ما حيصل عليه املسلمون ) بل إنه سبحانه وتعاىل عندما قسم الفيء  (59)،يوكل ذلك ألحد من خلقه
َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة بَ نْيَ اأَلْغِنَياء )، وجعله حمصورًا يف الفقراء، عقب على ذلك بقوله تعاىل (بدون قتال

واملعىن أن اهلل حصر الفيء يف الفقراء واحملتاجني لكي ال يبقى املال متداواًل بني األغنياء؛  (60)،(ِمنُكمْ 
 (61).يتداولونه بينهم دون اآلخرين، ويف ذلك من الفساد ما ال يعلمه إال اهلل

 :استخدام العوامل االقتصادية لزعزعة األفكار والعقائد -2
الَِّذيَن يَ ُقوُلوَن ال تُنِفُقوا َعَلى َمْن ِعنَد َرُسوِل اللَِّه َحىتَّ ُهُم : )قال اهلل تعاىل عن املنافقني

فقد ظن املنافقون أن جتويع املؤمنني جيعلهم يتخلون عن عقيدهتم، وينفضون عن نصرة رسول  (62).(يَنَفضُّوا
اختاذ  -أيضاً -اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهي خطة تستخدم كثريًا للتأثري يف العقائد واألفكار، ومن ذلك

قريش قرارا باحلصار االقتصادي للنيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه يف شعب أيب طالب ملدة ثالث 
وال زال ذلك األسلوب متبعًا حىت اليوم للتأثري يف األفكار  (63)،سنوات لكي يرتاجعوا عن عقيدهتم

ققوا أهدافهم فذّكرهم بأن األرزاق واملعتقدات، وقد رد اهلل على أولئك الذين ظنوا أهنم بذلك ميكن أن حي
َماَواِت َواأَلْرِض َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقنَي ال يَ ْفَقُهونَ  : )بيد اهلل، فقال تعاىل   (64).(َولِلَِّه َخزَاِئُن السَّ

ومن ذلك إقامة املشروعات  -ويف العصر احلديث يستخدم االقتصاد على نطاق واسع 
 .للتأثري يف العقائد واألفكار -ةاالقتصادية، وتقدمي اخلدمات املختلف

 
 

                                                 
 .من سورة التوبة( 11)يظهر ذلك يف اآلية رقم  (59)
 (.6)سورة احلشر، اآلية  (60)
 (.9/061)حماسن التأويل: ، القامسي630املرجع السابق، ص: ابن سعدي: انظر (61)
 (.6)سورة املنافقون، اآلية  (62)
 (.1-4/3)السرية النبوية : انظر تفصيل ذلك احلصار لدى ابن هشام  (63)
 .(436-9/431)املرجع السابق، : وانظر تفسري اآلية لدى القامسي(. 6)سورة املنافقون، اآلية  (64)
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 : استخدام سهم المؤلفة قلوبهم في الزكاة للتأثير في الفكر والسلوك -3
األصناف اليت تصرف فيها الزكاة صنف املؤلفة قلوهبم، وهم الذين يعطون من الزكاة ممن  من

يُرجى إسالمهم أو لكف شرهم عن املسلمني، أو لتقوية إسالمهم، أو رجاء نفعهم يف الدفاع عن 
 (65).املسلمني، أو نصرهم على عدوهم، وحنو ذلك

 (66)؛(أعطي رجااًل حديثي عهد بكفر أتألفهمفإين :) وقد سبق قول النيب صلى اهلل عليه وسلم 
( املال)والشاهد أن العوامل االقتصادية . أي أعطي األموال لضعيفي اإلميان من أجل تثبيتهم وتقوية إمياهنم

 .قد استخدمت إلحداث تأثري إجيايب يف معتقدات األفراد وأفكارهم ومواقفهم
 :قائدتأثير الظروف االقتصادية في األفكار والع: ثالثاا 

َنٌة  :)قوله تعال  ٌر اْطَمَأنَّ ِبِه َوِإْن َأَصابَ ْتُه ِفت ْ َوِمَن النَّاِس َمن يَ ْعُبُد اللََّه َعَلى َحْرٍف فَِإْن َأَصابَُه َخي ْ
ْسرَاُن اْلُمِبنيُ  نْ َيا َواآلِخَرَة َذِلَك ُهَو اخلُْ مما ذكر يف سبب نزول هذه اآلية  (67):(انَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ

أن األعراب كان يقدمون على النيب صلى اهلل عليه وسلم يف املدينة فيسلمون، فإذا رجعوا إىل بالدهم، 
إن : ، قالوا(أحوال اقتصادية جيدة)ووجدوا أن السماء قد أمطرت، واألرض قد أنبتت، واخليل قد أنتجت

ما يف : ، قالوا(أحوال اقتصادية سيئة...) جلدب والقحطديننا هذا صاحل؛ فيتمسكون به، وإن وجدوا ا
..( أو اخلصب.. اجلدب)وهذا يدل على أن الظروف االقتصادية  (68).ديننا خري، وارتدوا، فنزلت اآلية

 .تؤثر يف األفكار والعقائد إما بتثبيتها وتقويتها، وإما بزعزعتها وتغيريها
 :والسلوكتأثير األزمة المالية المعاصرة في الفكر  -1

، وامتد تأثريها إىل بقية القطاعات (وول سرتيت)شهد العامل أزمة مالية حادة، بدأت يف بورصة 
االقتصادية، وظهرت آثارها يف أحناء العامل، وال زال العامل يعاين من تلك األزمة، وال ميكن أن جيزم أحد مبا 
                                                 

 (.4/391)فقه الزكاة : ، ويوسف القرضاوي( 096-4/096)الكايف : ابن قدامة : انظر ( 65)
 01سبق خترجيه، ص (66)
 (.00)سورة احلج، اآلية  (67)
 .(3/409) تفسري القرآن العظيم: ، ابن كثري(04/06)اجلامع ألحكام القرآن : القرطيب: انظر (68)
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ام حتذيرات مؤسسات دولية كربى من تأثري سيؤول إليه الوضع يف املستقبل، ونسمع ونقرأ كثريًا هذه األي
األزمة على األمن الفكري واالستقرار العاملي، وخلطورة تلك األزمة، واخلشية من تداعياهتا شكلت بعض 
الدول أجهزة أمنية خاصة لرفع تقارير لصناع القرار عن تأثريات األزمة وعالقة ذلك باجلرمية واإلرهاب، 

 (69).واألمن القومي
 : االقتصادية وتأثيرها في الفكر والسلوك التبعية -2

، وقد (من خالل اتباع النظريات واألفكار االقتصادية املخالفة لقيمنا)التبعية قد تكون فكرية 
عندما يصبح غري قادر على تلبية ( مادية)تكون مادية حيث يكون اجملتمع يف حالة تبعية اقتصادية 

مباشرة، أو توفري موارد ذاتية لتمويل استريادها، وال يقصد هنا أن احتياجات نفسه وأفراده، إما بإنتاجها 
يكون اجملتمع منغلقاً على نفسه؛ إذ من غري املمكن أن حيقق أي اقتصاد االكتفاء الذايت، ويستغين عن كل 

 .االقتصادات األخرى
احلضاري بدون إن التبعية االقتصادية تولد تبعية ثقافية وفكرية، إذ ال يتم االستقالل السياسي و 

االستقالل االقتصادي، السيما عندما تصطدم السياسات االقتصادية واخلطط التنموية مع مسار املنظومة 
 (70).الفكرية، والنظام القيمي

 : تأثير المعامالت المحرمة في الفكر والسلوك -3
الشريعة من مقاصد الشريعة يف تشريع األحكام حتصيل املصاحل ودرء املفاسد، لذلك ما حرمت 

معاملة إال وفيها من املفاسد ما يغلب ما قد يوجد فيها من مصاحل، وقد ذكر القرآن الكرمي مفاسد بعض 
يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا ) :املعامالت احملرمة، ومن تلك املعامالت أكل الربا ولعب القمار، قال اهلل تعاىل

                                                 
جريدة : سبيل املثال شكلت احلكومة الربيطانية جلنة أمنية خاصة ملتابعة اآلثار األمنية لألزمة املالية، انظر على (69) 

 .3ه ، ص03/3/0131، يف (3149)االقتصادية، العدد 
 .31حمنة االقتصاد واالقتصاديني، ص: حازم الببالوي: انظر (70) 
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َن اللَِّه َوَرُسولِِه َوِإن تُ ْبُتْم فَ َلُكمْ اللََّه َوَذُروْا َما بَِقَي ِمَن ال ْؤِمِننَي، فِإن ملَّْ تَ ْفَعُلوْا فَْأَذنُوْا حِبَْرٍب مِّ  رِّبَا ِإن ُكنُتم مُّ
 (71).(ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُمونَ 

الربوية حيصل الشطط فالربا يرتتب عليه ظلم، ومع وجود الظلم وانتفاء العدل يف املعامالت 
الفكري، واالحنراف السلوكي، وحيدث خلل يف توزيع الثروات، مما يؤدي إىل تقويض العالقات اجملتمعية، 

: وانتشار التباغض والعداوات، وقد ذكر القرآن الكرمي تلك اآلثار بوضوح يف اخلمر وامليسر فقال اهلل تعاىل
ْيطَاُن َأن يُوِقَع ) َا يُرِيُد الشَّ َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاء يِف اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن ذِْكِر اللَِّه َوَعِن الصَّالِة ِإمنَّ بَ ي ْ

نتَ ُهونَ   (72).(فَ َهْل أَنُتم مُّ
 تأثير الفكر في االقتصاد: المبحث الثالث

جماالت احلياة، سبق القول بأن استقامة الفكر، وحتقق األمن الفكري هو أساس األمن يف كل 
وفيما يتعلق بتأثري الفكر يف االقتصاد، فسنجد أن األفكار تؤثر يف بناء النظريات االقتصادية، ويف السلوك 

 :االقتصادي لألفراد واجملتمعات، وفيما يأيت نستعرض أدلة وشواهد توضح تأثري الفكر يف االقتصاد
 .التصور الخاطئ لبعض المفاهيم الشرعية: أوالا 
 :ور الخاطئ لمفهوم التوكلالتص -1

عندما ساد لدى بعض املسلمني فكر يعترب السعي يف طلب الرزق، وممارسة النشاط االقتصادي 
منافيًا للتوكل على اهلل، فقد ترتب على ذلك الفكر اخلاطئ االنصراف عن ممارسة النشاط االقتصادي، 

ال ) طلب الرزق، بل يقتضيه؛ ألنه وغري خاف أن التوكل من أعمال القلوب، وال يتناىف مع السعي ل
 (73)....(فالتجرد من األسباب مجلة ممتنع عقاًل وشرعاً وحساً .. يستقيم ألحد دين إال باألسباب

 

                                                 
 .469-466سورة البقرة اآليات  ( 71) 
 (.90)اآلية  ،ائدةسورة امل ( 72) 
  (4/031)مدارج السالكني : ابن القيم  ( 73) 
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 :   التصور الخاطئ لمفهوم الزهد -2
ومن األفكار ذات األثر السليب يف احلياة االقتصادية للمسلمني االعتقاد بأن ممارسة النشاط 

يتناىف مع الزهد، مما ترتب عليه االنصراف عن ممارسة النشاط االقتصادي، بدعوى أن عدم االقتصادي 
ممارسة نشاط اقتصادي يقرب العبد من ربه عز وجل، فكان من نتائج ذلك شيوع البطالة التعبدية، 

 واالعتقاد بأن الفقر عقيدة، واإلحجام عن الكسب عبادة، وغري خاف أن الزهد ال يتناىف مع الكسب
بل زهد الغين أكمل من زهد الفقري؛ فالغين زاهد عن قدرة، والفقري عن عجز، وبينهما بعد بعيد، ) والغىن 

برتك احلالل، )والزهد ال يكون  (74)،(وقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حال غناه أزهد اخللق
لدنيا، وقد يكون الفقري دنيوياً، إذا اشتد وال إضاعة املال؛ فقد يكون الغين زاهداً، إذا كان قلبه مفرغاً من ا

وبعبارة أخرى فإن الزهد احلقيقي يكون فيما ميلكه اإلنسان،  (75)،(حرصه، وكان معمور القلب بالدنيا
  (76).وليس الزهد فيما ال ميلكه، أو يعجز عن حتصيله

وسلوكيات سيئة إن شيوع تلك األفكار واملفاهيم اخلاطئة للتوكل والزهد يؤدي إىل نتائج 
 (77):منها

تعطيل املوارد االقتصادية، والقضاء على الرغبة يف استغالهلا، وبالتايل تعثر عمارة األرض، والتنمية  -
هؤالء قوم سوء؛ يريدون تعطيل )االقتصادية، يقول اإلمام أمحد عن معتنقي تلك األفكار 

 (78)؛(الدنيا

 ؛البطالة التعبدية، وسيصبح هؤالء العاطلون عالة على اجملتمع؛ ألهنم لن يستغنوا عن املال انتشار -

                                                 
 413عدة الصابرين، ص: ابن القيم( 74) 
 163القوانني الفقهية، ص: ابن جزي  (75) 
 .   431انظر له املرجع السابق، ص( زهد إفالس، ال زهد رغبة يف اهلل والدار اآلخرة )يسميه ابن القيم  (76) 
   .169-166الفقه االقتصادي ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، ص: انظر للباحث (77) 
 . 316 ص تلبيس إبليس،: ابن اجلوزي  (78) 
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شيوع تلك املفاهيم يؤدي إىل إمهال النشاط االقتصادي، فيرتتب على ذلك نقص يف العرض، دون  -
أن يصاحب ذلك نقص مماثل يف الطلب، فيؤدي ذلك إىل اخنفاض األسعار، وحدوث التضخم، 

لقوة الشرائية للنقود، واخنفاض مستوى املعيشة يف اجملتمع، وبالتايل عرقلة جهود التنمية واخنفاض ا
 ؛وحتقيق الرفاهية االقتصادية للمجتمع

ينظر معتنقو هذا الفكر إىل النشاط االقتصادي بأنه رذيلة، وبالتايل ينظرون نظرة دونية إىل من يزاول  -
ال يعطون أي اعتبار للمقومات االقتصادية لألمة،  النشاط االقتصادي، وكأنه يرتكب خطيئة؛ لذلك

وال يلقون هلا بااًل؛ بل قد يقدمون على تدمري تلك املقومات بدعوى أهنا من حطام الدنيا املذموم، 
 .وأهنا تتعارض مع التوكل أو الزهد وفق مفهومهم

 .الجذور الفكرية للنظريات واآلراء االقتصادية الوضعية: ثانياا 
للنظريات االقتصادية أهنا تتأثر باألفكار السائدة يف اجملتمعات اليت نشأت فيها تلك جيد الدارس 

النظريات، وقد روعي يف وضع تلك النظريات ظروف ومصاحل تلك اجملتمعات، ومن ذلك أن آراء املدارس 
) س، االقتصادية املختلفة تأثرت مبصاحل الدول والظروف االقتصادية اليت نشأت يف ظلها تلك املدار 

وال زال هذا املنطق هو السائد يف  (79)،(وتشكلت آراء كل كاتب يف ظل الظروف واملصاحل اخلاصة لبلده
  (80).العصر احلاضر

 . أثر استقامة األفكار والعقائد على الوضع االقتصادي لألفراد والمجتمعات: ثالثاً 
ا سبب يف حمق الربكات، استقامة األفكار والعقائد سبب الربكة والرخاء االقتصادي، واحنرافه

وضيق العيش، والعسر االقتصادي؛ عندما تستقيم األفكار واملعتقدات للمجتمع، ينبثق منها سلوكيات 

                                                 
 .96تاريخ الفكر االقتصادي، : لبيب شقري : انظر (79) 

 .00-9، ص1-3نظريات التنمية والنمو االقتصادي، ص: فايز إبراهيم احلبيب: انظر (80) 
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وأعمال صاحلة، فيظهر أثر ذلك يف الظروف االقتصادية للمجتمع، حيث تزدهر احلياة االقتصادية، ويبارك 
َماء َواألَْرضِ َوَلْو أَنَّ أَْهَل الْ :) اهلل فيها، قال اهلل تعاىل َن السَّ  (81).(ُقَرى آَمُنوْا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بَ رََكاٍت مِّ

وباملقابل فإنه عندما تنحرف األفكار واملعتقدات، ينبثق منها سلوكيات وأعمال فاسدة،  تؤثر 
والطمع، وحتل األثرة، سلبًا يف احلياة االقتصادية، حيث متحق الربكة يف األموال والثروات، وينتشر اجلشع 

َوَمْن أَْعَرَض َعن ذِْكرِي فَِإنَّ لَُه َمِعيَشًة : )ويرحل اإليثار، ويعيش اجملتمع معيشة ضنكاً، قال اهلل تعاىل
ن  : )وقال سبحانه (82)،(َضنًكا ُكلِّ َمَكاٍن َوَضَرَب اللَُّه َمَثاًل قَ ْريًَة َكاَنْت آِمَنًة مُّْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها رِْزقُ َها َرَغًدا مِّ

فهذه القرية كانت يف ازدهار  (83)،(َفَكَفَرْت بِأَنْ ُعِم اللَِّه فََأَذاقَ َها اللَُّه لَِباَس اجلُْوِع َواخْلَْوِف مبَا َكانُوْا َيْصنَ ُعونَ 
فسدت سلوكيات أهلها، فتغريت أحواهلا، وفقدت ( الكفر بأنعم اهلل) واستقرار، وبسبب االحنراف الفكري

وكيف : توشك القرية أن خترب وهي عامرة، قالوا:) قرارها، يقول عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهأمنها واست
 (84).(إذا عال فجارها، وساد بالدنيا منافقوها: خترب وهي عامرة؟ قال

 

 اتمةـــــالخ
يف هذا البحث مت توضيح وأمهية كٍل من األمن االقتصادي واألمن الفكري، وتوصل البحث إىل 

يتحقق بالفهم الصحيح ألهداف النشاط االقتصادي، وحتقيق العدالة االقتصادية، )االقتصادي أن األمن 
، ولألمن االقتصادي جانب معنوي وجانب مادي، وله أمهيته (وتوفري املستوى املعيشي املناسب للفرد

 .الكبرية يف حياة األفراد واجملتمعات والدول

                                                 
 (.   91)سورة األعراف، اآلية  (81) 
 .041سورة طه، اآلية  (82) 
 .004سورة النحل، اآلية  (83) 
 (.00/461)كنز العمال : املتقي اهلندي  (84) 
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ن القصد، ولكل من األمن االقتصادي واألمن كما أن األمن الفكري يتحقق بصحة الفهم وحس
الفكري أمهية كبرية، وكٌل منهما يؤثر ويتأثر باآلخر، كما أن األمن الفكري هو أساس األمن يف كل 

 .جماالت احلياة
 النتائج: أوال

  :ميكن تلخيص أهم نتائج البحث يف النقاط التالية

يتحقق األمن االقتصادي بالفهم الصحيح للنشاط االقتصادي، وحتقيق العدالة االقتصادية، وتوفري  -
  ؛املستوى املعيشي املناسب

 ؛يتحقق األمن الفكري بصحة الفهم وحسن القصد -

يتحقق لدى اإلنسان األمن الفكري، فإن ذلك حيصنه من التأثر بالعوامل اخلارجية، وجيعله  عندما -
أكثر قدرة على الثبات يف مواجهة التيارات الفكرية املنحرفة، وبالتايل فإن تأثري العوامل االقتصادية 

 ؛يكون يف األشخاص ذوي البناء الفكري اهلش

، وهو مطلب أساسي لتحقيق السعادة يف (فظ العقلح)يدخل األمن الفكري ضمن مقاصد الشريعة -
 ؛الدنيا واآلخرة

 ؛للفهم الصحيح للنشاط االقتصادي أبعاد عدة، وله آثار إجيابية مهمة يف ترسيخ األمن الفكري -

 ؛، ويعترب من أهم مقومات األمن الفكري(حفظ املال)األمن االقتصادي يندرج ضمن مقاصد الشريعة -

 مهم يف الفكر؛ حيث تتأثر األفكار سلبًا وإجيابًا باألوضاع االقتصادية للفرد للعوامل االقتصادية تأثري -
 ؛، كما تتأثر بالسياسات االقتصادية املتبعة..(غىن، فقر)واجملتمع

 ؛تأثر الفكر بالغىن ال يقل عن تأثره بالفقر -

 ؛تستخدم اجلوانب االقتصادية للتأثري يف الفكر واملعتقد -
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لباً وإجياباً، ومن ذلك تأثري بعض األفكار السلبية يف تكريس التخلف، كما يؤثر الفكر يف االقتصاد س -
أن النظريات االقتصادية تتأثر باألفكار واملعتقدات السائدة، ومن جهة أخرى يرتتب على استقامة 

 .الفكر آثار اقتصادية إجيابية
 التوصيات: ثانيا

 :يتأهم ما ميكن أن يوصي به الباحث حول موضوع البحث ما يأ

 ؛االهتمام بصياغة الفكر السليم لألجيال وفق منهجية مدروسة، وصيانته من كل املؤثرات السلبية -

نظرًا ألمهية دور األمن االقتصادي يف حتقيق األمن الفكري، فإنه ينبغي السعي لتحقيق األمن  -
 :االقتصادي من خالل عدة وسائل منها

 : التربية االقتصادية ألفراد األمة، وتشمل - أ
  ؛توضيح أمهية النشاط االقتصادي وأنه جزء من العبادة -
التوعية بوجوب ممارسة األفراد القادرين لنشاط اقتصادي حيققون به كفايتهم وكفاية من تلزمهم  -

 ؛نفقته
 ترشيد السلوك االقتصادي لألفراد من خالل تعلم األحكام الشرعية للنشاط االقتصادي كسباً  -

 ؛وإنفاقاً ( إنتاجاً )
 ؛املسؤولية الفردية واجلماعية عن محاية املقومات االقتصادية لألمةتوضيح  -
 ؛توضيح أن القوة االقتصادية من أهم أسباب قوة األمم والشعوب -
 ؛ترشيد االستهالك، وضبط املصروفات، وحماربة اإلسراف والتبذير -
 ؛إحياء روح التكافل االجتماعي داخل اجملتمع، وتبيني حقوق اآلخرين يف املال -
وعية بأمهية الزكاة ووجوهبا، واتباع الوسائل املناسبة الستخراجها ممن جتب يف أمواهلم، وتوضيح الت -

 .آثارها اإلجيابية يف الفرد واجملتمع
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الزراعية )االهتمام بتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، بحيث تشمل كل القطاعات  - ب
 .، وتشمل جميع األقاليم، وجميع الفئات(والصناعية والخدمية

توضيح ألمهية النشاط  -يف مراحل التعليم املختلفة -التوصية بأن تشمل املقررات الدراسية  -
  ؛االقتصادي، وتبيني موقف املسلم منه

التوصية بأمهية قيام وسائل اإلعالم بأداء دور إجيايب يف التوعية بأمهية النشاط االقتصادي،  -
هلم، كما ينبغي أن تؤدي وسائل وضرورة ممارسة القادرين لنشاط اقتصادي يناسب أحوا

 ؛اإلعالم دورها يف ترشيد االستهالك، ومحاية املستهلك، والرتبية االقتصادية عموماً 

التوصية بضرورة قيام العلماء واملفكرين بدورهم يف التوعية والرتبية االقتصادية من خالل ما  -
 ؛يكتبون أو يلقون من حماضرات وفعاليات فكرية

ور اإلجيايب لألئمة واخلطباء يف الرتبية االقتصادية، واحلث على التكافل التوصية بتفعيل الد -
 ؛االجتماعي، ورعاية احملتاجني من مجاعة املسجد

التشجيع على مزاولة النشاط االقتصادي ودعمه، وتشجيع الشباب على مزاولة النشاط  -
وما يرتتب  االقتصادي، حيققون من خالله كفايتهم، ويقضون بذلك على الفراغ والبطالة

 ؛عليهما من اآلثار السيئة

االهتمام بالفقراء واحملتاجني، ورعايتهم، لكي ال يقعوا حتت تأثري احلاجة املادية إلغراءات تؤثر  -
 .وبالتايل يؤثر ذلك على أدائهم االقتصادي. سلباً يف أفكارهم وسلوكياهتم
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 ، عوامل نمو الشركات الصناعية الخاصة الجزائرية
 "Higgins"دراسة تطبيقية باستخدام نموذج 

 هناء بوصبع. د                                              
 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري أستاذة مؤقتة،                                     

 عنابة، جامعة باجي خمتار                                    
 ملخص

هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن العوامل املؤثرة على النمو احملتمل للشركات اجلزائرية، 
شركة صناعية خاصة يف اجلزائر خالل الفرتة  ( 64)ست وأربعون  واستخدمت الدراسة عينة ُمشكلة من

سي يعتمد على منهجية االحندار البسيط واملتعدد ملعرفة ، وقامت الباحثة ببناء منوذج قيا(9002-9026)
مدى تأثري املتغريات املستقلة املتمثلة يف نسب الرحبية، الرافعة املالية، نسبة السيولة العامة على املتغري التابع 

ومها عمر  ، إضافًة إىل متغريين ضابطني"Higgins"املتمثل يف معدل النمو احملتمل املقرتح من طرف 
 .م الشركةوحج

وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن النمو احملتمل للشركات الصناعية اخلاصة اجلزائرية يتأثر بنسب 
 .ومعدل النمو احملتمل ، يف حني مل تُثبت الدراسة وجود أي عالقة بني بقية املتغرياتوالسيولة العامة الرحبية

لتوصيات ميكن أن َتعَتمد عليها وبناًء على تلك النتائج؛ توصلت الدراسة إىل جمموعة من ا
 .األطراف املهتمة يف اختاذ القرارات املالية

النمو احملتمل، الرحبية، الرافعة، نسب السيولة، حجم الشركة، عمر الشركة، الشركات : الكلمات الدالة
 .الصناعية اخلاصة اجلزائرية

Abstract 
The study aims to investigate the factors that affect the sustainable 

growth of Algerian firms, the current study was on sample of (46) private 
industrial firms in Algeria during the period from (2009-2014), the 
researcher develop a standardized model, depend on simple and multiple 
regression to define the effects of the independent variables which are 
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profitability, leverage, and current ratio on the dependent variable which is 
Higgins’s sustainable growth rate, by adding two control variables: the firm 
age and firm size. 

The findings of this study indicate that the sustainable growth of 
Algerian private industrial firms is affected by profitability and current 
ratio. But the study results didn’t show any relationship between the rest of 

variables and the sustainable growth rate. Based on these results, the study 
made recommendations that can be adopted by interested parties in 
financial decision-making.  
Keywords: Sustainable growth, Profitability, Leverage, current ratio, firm 
size, firm age, Algerian Private Industrial Firms.        

 :ةــــمقدم
ُلتفَبَبة الَبَب  تفَبَبر  نفسَبها بقَبَبوة يف األوسَبَبا  األكادمييَبَبة؛ حيَبَب  

يُعتَبَر منَبَبو الشَبَبركات مَبَبن املوضَبوعات امل
تسعى ُجل الشركات إىل حتقيقه رغبة يف االستفادة من املزايا املرافقة للنمو كتفسني الصورة الذهنيَبة للشَبركة 

عَبَبن ذلَبَبك مَبَبن جيثَبَبار اىابيَبَبة علَبَبى االقتصَبَباد  ضَبَبمن قطَبَبام أعمامَبَبا ومنفهَبَبا القَبَبوة للمنافسَبَبة، إضَبَبافة ملَبَبا ينَبَبتج
الَبَبوطو وعلَبَبى الفاَبَبات العاملَبَبة فيَبَبه؛ فخيَبَبار النمَبَبو ميُثتَبَبل بَبَبذلك ااسَبَبرتاتيجية األتَبَبع ل َبَبمان البقَبَباء واالسَبَبتمرار 

 .والتأقلم مع املعطيات اجلديدة للمفيط االقتصادي
ر املرتقبة منه، بل يرجع واالهتمام بنمو الشركات ال يعود فقط للتطورات العاملية غري املسبوقة واآلثا

وجهات نظر ، وال  أثبتت الدراسات التجريبية إمكانية دراستها من النموأي ًا إىل التغيري يف إدراك عوامل 
متعددة، ال تتفدد فقط باخلصائص التقليدية كفجم وعمر الشركة، بل أي ًا بعدة عوامل أمهها تلك 

 .ر ااسرتاتيجية العامة للشركةاملرتبطة بااسرتاتيجية املالية باعتبارها جوه
تدويل أنشطتها وتوسع أسواقها عر العامل، إىل الزيادة من كما أدى منو الشركات وتوجهها حنو 

أمهية املعلومات الواردة يف التقارير املالية، وطرح مشكل القابلية للمقارنة من طرف خمتلف الفاعلني 
لغة حماسبية موحدة، ُُتثتل قاعدة مشرتكة للمقارنة والتماثل؛ االقتصاديني، وبالتايل زادت احلاجة إىل إىاد 
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؛ كل ذلك مفتوى ااعالمي للقوائم املاليةومن هنا جاءت املعايري احملاسبية الدولية ل مان قراءة موحدة لل
 .جعل التفليل املايل يتجاوز دوره التقليدي ليفتل مكانة هامة يف حتديد املعامل والتوجهات ااسرتاتيجية

صالحات االقتصادية انتهجت اجلزائر سياسات تنموية، جتسدت جبملة من اا، مع رياح التغيريو 
يف شكل تشريعات وأحكام قانونية، تستهدف بشكل رئيسي ودائم حتقيق أف ل القرارات ووضع أنسب 
ااجراءات ال  تسمح بتطور النشا  االقتصادي ككل، والذي عاىن يف السنوات األخرية من عقد 

 .مانينيات من العديد من املشاكل وقفت أمام تقدمه يف جمال الرتقية االقتصاديةالث
وعلى اثر ذلك، ويف إطار التفول حنو اقتصاد السوق، مت تكريس العديد من الرامج وااجراءات 
ي العملية بُغية التفرر التدرىي لآللة اانتاجية، حتوتلت يف نطاقها النظرة للقطام اخلاص وخاصة الصناع

كما دفعت هذه املرحلة منه، من التهميش إىل االعرتاف والتماس املشاركة الفعلية يف التنمية االقتصادية؛  
االنتقالية، بالسلطات العمومية اجلزائرية إىل إجراء إصالحات على نظامها احملاسيب حبي  يستطيع أن 

لشركات، وحُتقق البعد ااعالمي يستجيب ملتطلبات توفري معلومات مالية تعكس الصورة احلقيقة ألداء ا
للقوائم املالية الذي أصبح مطلبًا أساسيا لكافة املستثمرين من أجل اختاذ قراراهتم االقتصادية واملالية، وهذا 

 .ما متت بالفعل، وذلك بإصدار الدولة اجلزائرية النظام احملاسيب املايل املستوحى من املعايري احملاسبية املالية
  :دراسةإشكالية ال/  أ

ين وي هدف النمو حتت قائمة األهداف املرغوب فيها من الناحيتني االقتصادية واالجتماعية،  
ثتل أهم املؤشرات لقياس تاح الشركات، األمر الذي دفع الباحثني إىل تركيز االهتمام يف التفري  كونه ميم

 . أو يزيد فيهعن تلك العوامل ال  قد تؤثر فيه، سواء ما حيد منه 
 :اًء عليه؛ ميكن صياغة إشكالية الدراسة يف السؤال اآليتوبن

ما هي العوامل المؤثرة على النمو المحتمل للشركات الصناعية الخاصة الجزائرية في إطار التحول 
 نحو اقتصاد السوق؟
 :املتمثلة يفو  وينبثق من السؤال الرئيسي اشكالية الدراسة عدة أسالة فرعية،
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 جلت ظاهرة منو الشركات؟ ما هي النظريات ال  عا -

 و ما هي مناذج قياس النمو احملتمل؟ -

صائص هل يتأثر النمو احملتمل للشركات اجلزائرية باخلصائص املالية للشركة أو يقتصر التأثري على اخل -
 احلجم؟و  التقليدية كالعمر

 : اآلتيةات ملعاجلة إشكالية الدراسة متت االعتماد على الفرضي :فرضيات الدراسة/  ب

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الرحبية معراً عنها مبعدل العائد على املبيعات ومعدل النمو  -
  ؛للشركات الصناعية اخلاصة اجلزائرية Higgins (1977)احملتمل املقرتح من قبل 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الرافعة املالية ومعدل النمو احملتمل املقرتح من قبل  -
Higgins (1977) ؛للشركات الصناعية اخلاصة اجلزائرية 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نسبة السيولة العامة ومعدل النمو احملتمل املقرتح من قبل  -
Higgins (1977) للشركات الصناعية اخلاصة اجلزائرية. 

 أهمية الدراسة /  جـ
تعد  ، بلمنو احملتمل للشركاتعوامل   عن َتستمد الدراسة أمهيتها من املنهج املتنامي للبف

مبا تُقدمه من نتائج مُيكن أن ُتسهم يف بناء مؤشرات الدراسة احلالية استكمااًل وإثراًء للبفوث السابقة 
 .منطية يمعتمد عليها يف دراسة مثل هذه املوضوعات، هذا من ناحية

ول املتقدمة يف الدرجة ومن ناحية أخرى، فان أغلب الدراسات قد ُتفورت حول شركات الد
األوىل، ومل يتم القيام بدراسات من هذا النوم على شركات الدول النامية إالت يف اآلونة األخرية،  وعلى 

، فانت تطبيق الدراسة على مرحلة التفول حنو اقتصاد السوقاعتبار اجلزائر من الدول النامية ال  تعيش 
نظرًا ملكانة هذا القطام ضمن يُعدت جمااًل مالئمًا ما، اخلاص  للقطام الصناعيالشركات اجلزائرية التابعة 

النسيج الصناعي يف اجلزائر؛ كما تزامنت الدراسة تطبيق الشركات اجلزائرية لنظام حماسيب مستوحى من 
 .املعايري احملاسبية الدولية
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 :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية :أهداف الدراسة/  د
 ظريات منو الشركات، وال  مل تلقى االهتمام الكايف يف البفوث العربية؛ عر  خمتلف ن -
 ؛ Higginsعر  مناذج قياس النمو احملتمل، مع الرتكيز على منوذج  -
 .التعرف على العوامل املؤثرة على النمو احملتمل للشركات الصناعية اخلاصة اجلزائرية -
واألهداف املرجوة منه؛ متت استخدام املنهج الوصفي الذي ُتاشياً مع طبيعة املوضوم  :منهجية الدراسة / هـ

املعرفة الدقيقة والتفصيلية لعناصر مشكلة أو ظاهرة قائمة، للوصول إىل فهم حُيَاَول من خالله الوصول إىل 
ااحصائي رغبة يف  نهجاستخدام املإضافة إىل  أف ل وأدق أو وضع ااجراءات املستقبلية اخلاصة هبا،

 .    نات وتفسريها حبثاً عن مدى حتقيقها لدالالت إحصائيةحتليل البيا
 

 اإلطار النظري للدراسة: ثانيا
ميُكن حتديد مفهوم منو الشركات على ضوء عدة رؤى نظرية  :النظريات المفسّرة لنمو الشركات/ 1 

 : أبرزها ما يلي
دية احلديثة من خالل أفادت النظرية التقلي:االتجاهات االقتصادية لتحديد مفهوم نمو الشركات  . أ

، أن حجم الشركة ما هو إالت نتيجة مليكانيزمات (The economy of scale)نظرية وفرات احلجم
كما أنت شدة املنافسة يف السوق ترتك . السوق الذي يدفعها للنمو حىت تبلغ احلجم األمثل أو تزول

وجود فجوة يف السوق، وفرات  للشركات، خاصة الصغرية واملتوسطة جمااًل من احلرية والذي ينجم عن
 1. حجم أو مزايا تنافسية أخرى

أنت وفرات احلجم تتفقق يف الشركات كبرية احلجم،   (Penrose,1959)يف هذا الصدد ترى و 
 2.ال  تصل إىل إنتاج سلع وخدمات أكثر فعالية وكفاءة مما تنتجه الشركات صغرية احلجم

                                                 
1 JANSSEN Frank, la croissance de l’entreprise : une obligation pour les PME?, 1er 

édition, Belgique, Edition De Boeck,2011 , p37. 
2 PENROSE E,The theory of the growth of the firm", Oxford university press 

Oxford,1959, p35. 
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الذي و  عدم التجانس يف حجم الشركات (Brok & Evans,1986)يف ذات النطاق، فستر و 
واعتر أنت  (Gibrat,1931)يؤدي بالنتيجة إىل اختالف النمو بينها بالنموذج العشوائي الذي قدمه 

احتمال منو الشركة أو عدمه يعود إىل تراكم الفرص وجمموعة من املتغريات املؤثرة املستقلة عن بع ها 
اخل، ففي حني أن بعض العوامل تساهم ...ج واحمليط االقتصاديرحبية الشركة، عوامل اانتا : البعض مثل

 3.يف منو الشركة، البعض اآلخر قد يساهم يف زواما، وبالتايل، فتوزيع حجم الشركات مستقل عن حجمها
وقد أثار هذا القانون موجة من األحباث يف جمال منو الشركات، للتأكد من مدى صفة قانون 

Gibratل جتريبية كانت نتائجها متناق ة بني مؤيد للقانون على غرار نتائج ، وذلك من خالل أعما
؛ ومعار  لصفة هذا القانون، بل إثبات وجود (Wiklund,1999 ; Johnson,1989)أحباث 

 4.(Westhead,1995)عالقة اىابية بني حجم الشركات ومنوها وهو ما توصل إليه  
اثل  :نمو الشركاتاالتجاهات التطورية لتحديد مفهوم  . ب إن منوذج دورة حياة الشركة هو منوذج ممم

لنماذج النمو يف اجملال البيولوجي، حي  ُيشبتهه الباحثون بدورة حياة الكائن احلي، إذ يتشكل من مراحل 
 5..وكل مرحلة ناجتة عن سابقتها وُمسببة للمرحلة املواليةمتعاقبة تنتقل فيها الشركة من مرحلة إىل أخرى ، 

نت االعتقاد بوجود عملية تطور ومنو الشركات قد يرجع إىل كتابات االقتصادي وعلى الرغم من أ
، إالت أن االهتمام مبفهوم دورة حياة الشركة وبالقوى املؤثرة Alfred Marshall (2441-2441)الرائد 

Chandler (2491 )على ميالد، ومنو، واحندار الشركات مل يتبلور إال من خالل الدراسة ال  قام هبا 
حتديد العديد  Chandlerمن كريات الشركات األمريكية؛ فقد استطام ( 07)لتفليل تاريخ منو سبعني 

من االسرتاتيجيات التنظيمية ال  يرتبط كل منها بأحد األشكال املمميتزة للهياكل التنظيمية يف هذه 

                                                 
3 BROCK W and EVANS D,The economic of small business: Their role and regulation in 

the U.S economy, Holmas and Meier: New York.1986. 
4 JANSSEN Frank, op. cit, p 50. 
5 WITMEUR Olivier, l’évolution des stratégies de croissance des jeunes entreprises, thèse 

doctorat en sciences de gestion, Solvay Brussels School, université d'Europe, 2008, 
p33. 
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، وبذلك استطام صياغة منوذج الشركات، كما استطام أي اً أن حُيدد املراحل التطورية املميزة مذه الشركات
 6.اميكل التنظيميو  ااسرتاتيجية: للنمو التنظيمي يقوم على متغريين أساسني مها

هذه قستم حياة الشركة إىل عدة مراحل، فقد ،  Marshallاالقتصادي االتليزي وبالعودة إىل 
خصائص تنظيمية كل مرحلة   حىت زواما أو انسفاهبا، وتتميتز( نشأهتا)املراحل تبدأ من ميالد الشركة 
 مات تعمل على حتديدها، تتعر  فيها من حني إىل جيخر إىل قيود وأز وتسيريية ووضعيات مالية خمتلفة

تعداد مراحل دورة حياة  حصرتومنذ ذلك احلني، تعددت مناذج دورة حياة الشركة، وال  ، جماهبتهاو 
 Churchill and Lewis1983   .7 :الشركة يف مخسة مراحل للتطور أمثال

 التيار الفكري القائم على الموارديعتر : نمو الشركاتاالتجاهات التفسيرية لتحديد مفهوم  . ت
واحد من أهم نظريات اادارة ال  تندرج ضمن هذا التيار، حي  تفرت  أن موارد الشركة ُتشكل مصدر 

  ُُتيتز مراحل منو الشركات خمتلف اخلصائص ال Garnsey  (1998)وقد بنيت ، للميزة التنافسية املستدامة
احلديثة وأمهية املوارد يف حتقيق النمو، باعتبار أن أي شركة تبدأ بالبف  عن املوارد ال رورية ملشروعها  
كمرحلة أوىل، وكمرحلة ثانية تعمل على تعباة املوارد بمغية االنطالق الفعلي يف املشروم، ويف املرحلة الثالثة 

ا تتجه انتاجها بنفسها، وهذا ما من شأنه تدعيم منو الشركة ال تستهلك الشركة قدرًا كب ريًا من املوارد إمنت
 8.احلديثة يف املرحلة الرابعة

 نماذج قياس النمو المحتمل/ 9
تتعدد مؤشرات قياس النمو بتعدد وجهات النظر حول تعريف النمو كظاهرة معقدة، فكل ُمنظر 

مثل لقياس منو الشركة، والذي ي من حتقيق عوائد على يعتمد على مؤشر ُمعنيت ويعتره املؤشر األ
 .االستثمارات أكر من تكلفة رأس املال املتاح من قبل هذه الشركة

                                                 
 ،ملنظمة العربية للتنمية ااداريةمعوقات منو الشركات الصناعية العائلية،مصر، او  زيدان عمرو عالء الدين، مراحل6

 .02-00، ص ص 9002
7 JANSSEN Frank, op.cit, p 70. 
8 AYERBE Cécile et BERNASCONI Michel, Création et croissance des jeunes 

entreprises innovantes, Stratégies de croissance, Dirigé par MEIER Olivier, Paris, 
édition Dunod, 2009, p 13. 
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وباعتبار الشركة وحدة مستقلة، فمن ال روري االعتماد على العوامل الداخلية، ذلك أنت ارتفام 
تجات جديدة يتطلب ُتوياًل مناسباً القتناء عدد األنشطة نتيجة تطور مبيعات املنتجات احلالية أو ترويج من

األصول ال رورية ، فاحلصول على الوسائل املالية بغر  النمو، حُيقق نتائج االستغالل، وعند سياسة مالية 
معدل منو ممكن وحيد لألصل االقتصادي للشركة حُيافظ على شرو  التوازن املايل  ثابتة، ال يوجد إذن إالت 
 .وفيما يلي عر  ألهم مناذج النمو احملتمل 9،عتباره معداًل للنمو احملتملاحلايل، والذي ميكن ا

" منوذجًا لقياس النمو، يف مقالة حتت عنوان  Higgensقدتم  : Higgens (1977)نموذج  . أ
حي  بنيت طبيعة النمو احملتمل، وبرهن على صفة  10،"أن تبلغه؟كم يبلغ معدل النمو الذي ميكن للشركة 

النسبة " بأنته  ( Sustunaible Growth Rate :SGR) وقد عرف النمو احملتمل ؛ النموذج املقرتح
املاوية للنمو يف رقم األعمال واملتوافقة مع السياسة املالية للشركة ال  تتميتز برغبتها يف االحتفاظ بنسبة 

 11."حمددة من معدل توزيع األرباح، وهيكل مايل حمدد، دون اللتجوء إىل موارد دائمة جديدة
 12:ويستند منوذج النمو احملتمل املقرتح  إىل الفرضيات التالية

 بشكل تناسيب؛ (CA)منو أصول الشركة ورقم األعمال  -
 النتيجة الصافية تتناسب بدقة مع رقم األعمال؛ -
  الديون إىل األموال اخلاصة؛ : تنتهج الشركة سياسة توزيع أرباح ُمعرت عنها بنسبة مستهدفة -
 .م جديدال يتم إصدار أسه -
 عرض النموذج 

 :، أي(Debt) والديون (Equity)ُتثل جمموم األموال اخلاصة (  (Assetsاألصولانطالقاً من أنت  -
                                                 
9 EVRAERT Serge, Analyse et diagnostic financier : méthodes et cas , Paris ,édition 

Eyrolles,1991, p285. 
10 Higgins Robert c (1977), How much growth can a firm afford? ,pp.7-16, 

https://studies2.hec.fr/jahia/webdav/.../Hggins.pdf 
11 ST-PIERRE Josée, La gestion financière des PME, Canada, Presses de l’université du 

Québec, 2007, p 232. 
12 BARNETO Pascal et GREJORIO Georges, Finance : Manuel et application, 2éme 

édition, Paris Dunod ,2009, pp.248-249. 
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 :التالية( 2)فانت تغريت األصول، مبني يف املعادلة رقم    

                            
 :وبافرتا   

T : ؛( إىل رقم األعمالاألصول )نسبة دوران األصول 
p :معدل هامش الربح بنسبة من رقم األعمال؛ 
d :معدل توزيع األرباح؛ 
L : ؛(الديون إىل األموال اخلاصة)الرافعة املالية 

S0 :رقم األعمال للسنة اجلارية؛ 
S1 :رقم األعمال للسنة املوالية؛ 
 S :  التغري يف رقم األعمال، حي: 

              
NI :تيجة الصافية، حي الن: 

              
RE : النتيجة املعاد استثمارها، حي: 

              
 :وعند األخذ بعني االعتبار معدل توزيع األرباح، ميكن كتابة 

                                     
 :بااضافة إىل     

                                 
 

                
     

       
       

 :وبالتايل       
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 :كذلك      

             
       

  
        

 :وال  تكافئ      
            

 :كما يلي( 2)وعليه تمصبح العالقة 
                                           

 :أي        
                                     

 

                       
     

 
        

               :وباعتبار 
                              

 :وبالتايل لدينا 
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 :إذن
   

  
  

                   

                        
       

 
 نماذج أخرى لقياس النمو المدعم . ب
    (1986)نمــوذج Zakon 

مَبَبن النمَبَبوذج املقَبَبرتح مَبَبن جمموعَبَبة بوسَبَبطن  Zakonانطلَبَبق   :13
 :لالستشارة ، واقرتح منوذجا بسيطا الحتساب معدتل النمو احملتمل، والذي متت صياغته كاآليت

    
 

 
                  

 :حي 
       SGR :معدتل النمو احملتمل؛ 

D/E    :الديون إىل األموال اخلاصة؛ 
R     : ؛العائد على األصولل ُتثت 

     I :؛(معدل ال رائب -2) معدل الفائدة وال  تساوي 
P      :معدل األرباح احملتجزة؛ 
  نموذجOlson et al  (2991)

قدتم الباحثون منوذجاً ي م جمموعة من املتغريات،  :  14 
الحظ تركيز هذا النموذج وامل ال  يمعتقد ب رورة أخدها بعني االعتبار عند حساب النمو احملتمل للشركة،

على عنصر السيولة، وذلك أن النمو يتطلب أن ُتتلك الشركة قدرًا كافيا من السيولة ملواجهة احتياجات 
 :وهو على شكل الصيغة التالية .النمو

   
                  

   
           

 
                                                 
13 AMOUZESH A, MOEINFAR Z and MOUSAVI Z, op.cit, p 250. 
14 ST-PIERRE Josée, op.cit, p 234. 
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 :حي 
g     :معدل النمو احملتمل؛ 

F :ارات؛االرتفام املتوقع يف االستثم 
D  :توزيعات األرباح املتوقعة؛ 
O  :األموال املخصصة لألنشطة االستثمارية؛ 
X   :التغري املتوقع يف املتفصالت؛ 

W  :التغري املتوقع يف األصول املتداولة خارج التفصيل؛ 
E  :التكاليف املتوقعة وال ينتج عنها تدفقات خارجة؛ 
I   :تفصالت؛اايرادات املتوقعة وال ينتج عنها أي م 

SE  :املواد اخلارجية املتوقعة؛ 
P  :صايف الربح؛ 
R  :رقم األعمال للسنة السابقة. 
  نموذجBeaudoin, St-Pierre et Bourgeois (1991) 15:عتمد هذا النموذج ي

، يف أنته  Olson et alيفرت  عدم ثبات دوران إمجايل األصول، وخيتلف عن منوذج على السيولة، و 
يأخذ النموذج املقرتح من الباحثني الصيغة و  القة بني خمتلف املتغريات ورقم األعمال،يستند إىل وجود ع

 :التالية

   
                     

                       
         

 :حي 
        V    :مبيعات السنة األخرية؛ 

 صايف الربح بنسبة ماوية من رقم األعمال؛:       

                                                 
15 ST-PIERRE Josée, op.cit, p 234. 
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Am   :من املبيعات؛ االهتالك بنسبة 
D      :الديون ااضافية احلاملة للفوائد بنسبة ماوية من األرباح املعاد استثمارها؛ 

Divid    :األرباح املوزعة؛ 
CC    :حساب الزبائن، نسبة من رقم األعمال؛ 

St    :املخزون ، نسبة من رقم األعمال؛ 
Imm    :االستثمارات اخلام، بنسبة من رقم األعمال؛ 

CF    :حساب املوردين؛ بنسبة من رقم األعمال . 
  نمـوذجVan Horne (1991)16 :  اقَبرتحVan Horne  منوذجَباً، علَبى أساسَبه عَبرتف النمَبو

 ،"احلد األقصَبى لألربَباح احملققَبة بنَباء علَبى النشَبا  التشَبغيلي للشَبركة، الَبديون واألربَباح املوزعَبة " احملتمل أنته 
 .مكانية حتيق مشروعاهتا لألهداف املرغوبةعلى أساس هذا التعريف حُتدد الشركات مدى إو 

يف منوذجه املتغريات الكمية ففسب، واعتر أن معدل النمو املَبدعم يتوقَبف  Van Horneوقد أدرج      
 :ويأخذ النموذج الصيغة املوالية، على الدخل املتأيت من املبيعات

    
  

 
 

  
  
 
     

 
  

  

 
 
    

  
 
     

 
  

  
       

 :حي 
       SGR  :معدتل النمو احملتمل؛ 

A/S   :معدل جمموم األصول إىل رقم األعمال؛ 
NP/S   :معدل النتيجة الصافية؛ 

B    :األرباح احملتجزة؛ 

                                                 
16 AMOUZESH A, MOEINFAR Z and MOUSAVI Z, op.cit, p250. 
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D/Eq    :معدتل الديون إىل األموال اخلاصة؛ 
    S      :املبيعات خالل السنة اجلارية؛ 
 S      :يعات السنة اجلاريةالتغري املطلق يف مب. 

 

 الدراسة الميدانية: ثالثا
 منهج الدراسة/ 1

متغريات مت اختيارها بناءا على دراسات سابقة، وهي  اعتمدت الدراسة على: متغيرات الدراسة . أ
  :موضفة يف اجلدول أدناه

 كيفية حساب المتغيراتو  صيغة نموذج الدراسة(:  11)الجدول رقم 
 حسابطريقة ال الترميز المتغيرات 

 Higginsمنوذج  SGR معدل النمو احملتمل المتغير التابع
 

 المتغيرات المستقلة
 املبيعات/ النتيجة الصافية  ROS العائد على املبيعات
 جمموم األصول/ الديون  FL الرافعة املالية
 اخلصوم املتداولة/ األصول املتداولة  CR السيولة العامة

 المتغيرات 
 الضابطة

 اللوغاريتم الطبيعي جملموم األصول SIZE ركةحجم الش
 اللوغاريتم الطبيعي لعمر الشركة AGE عمر الشركة 

 .من إعداد الباحثة: المصدر

رغبة يف احلصول على البيانات الالتزمة للبف ، متت التوجه يف مرحلة أوىل : أدوات الدراسةو  عينة . ب
فاهبا عن التزويد باملعلومات املالية للشركات وال  أعر  جمل أص إىل العديد من مكاتب احملاسبني،

لسريتها، أو نظرًا ألن القوائم املالية للشركات ال  حبوزهتم ال تتوافق مع الشرو  ال  متت حتديدها يف هذه 
شركة  2044الدراسة؛ وبالتايل، كان الديوان الوطو لإلحصائيات احملطة املوالية، والذي وفتر بيانات عن 

االسم التجاري، رمز الوالية، قطام النشا  والشكل القانوين، وال  مل تتوفر : ملعلومات اآلتيةصناعية ت م ا
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على جل البيانات املطلوبة خاصة عدد العمال لتفديد حجم الشركات ومل يتمت التفصل من هذه القائمة 
ملعيار العمالة بني  شركة فقط كبرية احلجم وفقاً  24شركة كاملة املعلومات؛ لُيستخرج منها  260علىإالت 

شركة بعد االطالم  29، كما متت استخراج قائمة ت م (عامل 920أين يفوق عدد العمال )العامة واخلاصة 
على ملف مت التفصتل عليه اثر الزيارة امليدانية للديوان الوطو لإلحصائيات واملتعلق برنامج ميدا لالحتاد 

من أجل استكمال قائمة الشركات الكبرية، ويف    وزارة املاليةويف مرحلة ثانية مت اللتجوء إىل 17؛األورويب
تنظيم قائمة الشركات بالعودة إىل موقع  للتأكد من قطام النشا  الذي تنتمي  18"املشري"مرحلة ثالثة مت ت

شركة صناعية خاصة كبرية  02إليه كل شركة وطبيعة امللكية ؛ ومن ُُث متت احلصول على عينة مشكلة من 
يف مرحلة رابعة متت اللتجوء إىل املركز الوطو للسجل التجاري بقائمة حمددة، كما متت التوجه إىل بقية احلجم؛ و 

 ،شركة 29لعينة تتكون من ( 9026-9002)للفرتة  الشركات املعنية، ليتمت التفصل على املعلومات املالية
 :ُاستبعدت الشركات التالية أسس، بغر  ضمان جتانس عينة الدراسة أينوقد استندت الدراسة إىل عدة 

 الشركات ال  ال تتوافر عنها معلومات كافية الحتساب املتغريات احملددة خالل فرتة الدراسة؛ 
 الشركات ال  ُتيزت مبؤشرات منو سلبية؛ 
 الشركات ذات الطابع املايل على غرار شركات التأمني، البنوك... 

( بالنظر إىل جمموم األصول) خاصة كبرية احلجم  شركة صناعية 64ومبراعاة هذه األسس متت اختيار 
 .فروم صناعية موضفة يف اجلدول املوايل 4موزعة بني تقريبا من شركات جمتمع الدراسة،  % 46ُتثل 

 
 
 
 

                                                 
17 Programme MEDA de l’Union Européenne, Réalisation De L’étude D’actualisation Du 
Plan National De L’eau, Version finale Août 2010. 
18 elmouchir.caci.dz 
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 توزيع شركات عينة الدراسة حسب فروع النشاط االقتصادي (: 10)الجدول رقم
  القطاع الصناعي الخاص: عينة الدراسة 

 ت الغذائيةفرع الصناعا
2 Spa conserverie N'gaous 22 Sarl Haal 

1 Sarl Set Toudja 21 Sarl Raja Food Industrie 

3 Spa Fruital 23 Sarl Pâturages d'Algérie 

4 Spa  Trefl 24 Spa-Mami 

5 Spa Danoune   25 Sarl Laiterie Soummam 

9 Chocolaterie Le Regale 29 Sarl Ifri 

0 Sarl Hodna Lait 20 Sarl Ramdy 

4 Eurl Groupe Amara Thtph 24 SPA Hamoud Boualem 

4 Sarl Tchin Lait 24 Sarl Vitajus 

27 Sarl Sofamar تعداد مؤسسات الصناعات الغذائية 
 19: عينة البحث 

 فرع مواد البناء
17 Eurl Briqueterie Amouri 15 Knauf Plâtres Sarl 

12 Eurl Briqueterie Ouled Nail 19 Sarl Metal Soude 

11 Sarl Céramiques Hippocampe 10 Sarl Marbre et Granit 
Cheurfa 

13 Sarl Argilex 14 Sarl Céramique El Hidab 

14 Céramique Boumerdes 19: تعداد مؤسسات مواد البناء عينة البحث 
 فرع الصناعة الحديدية، الميكانيكية، االلكترونية

14 Sarl Molino Grani 34 Sarl Lotfi Electronics 

37 Sarl Essalem Electronics 35 Simaf Sarl 
32   Sarl Biolux 39 Amimer Energie 

31 SPL Metal Sarl 30 Sarl Tirsam 

33 Sarl Toufik 34 Snc Meheleb 
 11: ثتعداد مؤسسات الصناعة الحديدية،الميكانيكية،االلكترونية عينة البح

 البالستيكو  فرع الكيمياء
34 Sarl Meriplast 41 Spa SMPCA 

47 Sarl Sapharm 43 Unilab Pharmaceuticals 
Sarl 
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42 Spa Chiali Profi Plast  البالستيك و  تعداد مؤسسات فرع الكيمياء
 05: عينة البحث

 الورق و  فرع الخشب
44 Eurl Aures Emballages الورقو  شبتعداد مؤسسات فرع الخ 

 02: عينة البحث 
45 Sarl General Emballage 

 المحاجرو  فرع المناجم
49 Sarl AGREGAL المحاجر عينة و  تعداد مؤسسات فرع المناجم

 11: البحث
 (ONS)فروم النشا  وفق الديوان الوطو لإلحصائيات  تصنيف–من إعداد الباحثة  :المصدر

  وهي (شركة 64)اسة تتمثل يف جمموعة من الشركات باعتبار عينة الدر  :أدوات الدراسة ،
، (9026-9002)عر جمموعة من السنوات  (Cross section data)بيانات ذات طبيعة مقطعية 

، فان مشاهدة( 974)مبجموم مشاهدات  (Time Series Data)وتُعتَر كذلك بيانات سالسل زمنية 
االحندار املشرتك ستقلة على املتغري التابع هو منوذج منوذج االحندار املالئم لقياس أثر املتغريات امل

(Pooled Data Regression) طريقة املربعات الصغرى ب(OLS) الرنامج ااحصائي  خالل، من
(E-Views)  النسخة الرابعة(version 4)  يف التفليل القياسي كما ثل أحد الرامج املتقدمة كونه ميم ؛

 19.الناجتة عن تقدير مناذج االحندار يسمح مبعاجلة املشاكل ااحصائية
 

 اختبار صحة البيانات للتحليل اإلحصائي/ 0
مجلة من  (General Linear Model:GLM)" النموذج اخلطي العام" يتطلب تطبيق 

 الشرو ، تعكس صفة البيانات للتفليل ااحصائي
 :، وال  تتمفور يف20 

 
                                                 
19 WILLIAM H Greene, Econometric Analysis, Fifth Edition, New York University, 

Prentice Hall, 2003, pp. 283-305. 
 اجلامعة جملة. الصناعية األردنية الشركات من دليل  :األرباح جودة يف املؤثرة محدان،  العوامل موسى حممد عالَّم  20

 .970ص  ، 9029،(9)90اجمللد  واادارية، االقتصادية للدراسات ااسالمية
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 اختبار التوزيع الطبيعي  . أ
، حي  تتمثل (Jarque-Bera : J-B) لطبيعي متت االعتماد على اختبارلغر  اختبار التوزيع ا

، إذا كانت االحتمالية ااحصائية (أي أنت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي)قاعدة القرار يف قبول فرضية العدم 
(J-B)  وتكتب   0.02.21أكر من: 

      
   

 
 
       

  
        

 :حي  
    SK:  ُثتل االلتواء مي(Skewness)؛ 

Ku  :  مُيثتل التفرطح(Kurtosis.) 
، ففي حال اقرتاب إحصائية Skewness, Kurtosisكما يتتم االعتماد على قيم اختبار 

Kurtosis  قيمة  و  الصفرمنSkewness   22.، يعتر توزيع البيانات طبيعياً 6من 
إحصائية اختبار  طبيعي، وذلك نظراً ألمهيةيت ح أنت توزيع املتغريات غري  (06)من خالل اجلدول 

"J-B "  املسجلة من جهة، وتسجيل مستوى الداللة(sig =0.00000) ؛ كما أن قيم كل من
، ال حُتقق الشرو  املذكورة سابقًا من جهة أخرى،   Skewnessو إحصائية Kurtosis إحصائية 

، وبالتايل تأكيد النتائج 0.02دراسة أقل من وباعتبار أن مستوى الداللة جلميع املتغريات املدرجة يف ال
 .الفرضية البديلة، أي أن البيانات ال خت ع للتوزيع الطبيعيالسابقة، وقبول 

 
 

                                                 
 تطبيقية دراسة: األرباح إدارة من ي عبد املطلب، أثر جلان التدقيق يف شركات املسامهة العامة األردنية على احلدالسرطاو  21

، 9026، (06) 97العاملية، جملة جامعة النجاح لألحباث، اجمللد  املالية األزمة قبل ما الصناعية الشركات على
 .066ص

22 PIGET Patrick, Analyse Financière en IFRS, Paris, France, Economica , 2011, p42. 
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 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي(: 10)الجدول رقم
 J-B Probability Skewness Kurtosis المتغيرات

SGR 70.89211 0.000000 6.262226 2.270222 
ROS 2607.947 0.000000 6.092262 96.66069 
FL 60229.22 0.000000 4.622200 40.266266 
CR 22924.00 0.000000 4.762229 76.72222 

SIZE 20.22227 0.000000 0.609749 9.092970 
AGE 602.7246 0.000000 2.462096 7.206674 

 EVIEWSمستخرج من الرنامج ااحصائي : المصدر

حجم العينة يفوق الثالثون  لكنت هذه النتائج  لن تؤثر على صفة منوذج الدراسة باعتبار أن ت
(n>30). 

 دراسة استقرار السالسل الزمنية . ب
إن إدراج السالسل الزمنية يف منوذج االحندار قد يؤدي إىل نتائج م للة، ينشأ عنها االحندار 

الزمنية لكل متغرية من  السالسل ، وبذلك ىب اختبار استقرار (Spurious Regression)الزائف 
، ومن أجل ذلك متت (Unit Root Test)املتغريات املدرجة  يف الدراسة من خالل اختبار جذر الوحدة 

، (Philips-Perron : PP)واختبار  ( Augmented Dickey-Fuller: ADF)استخدام اختبار 
 (06)والنتائج موضفة يف اجلدول 

؛ مما يعو رفض %2و %2يم احلرجة عند مستويي املعنوية أن القيم احملسوبة أقل من الق ويالحظ
، أي إثبات أن H1قبول الفرضيةو  ،(السلسلة غري مستقرة)القائلة أن هناك جذر وحدة  H0فرضية العدم 

السلسلة الزمنية ملتغريات الدراسة مستقرة، وبالتايل إمكانية إخ اعها لالختبارات القياسية، مع ضرورة 
أكر من القيم   (SIZE,AGE)اية االختبار، تبنيت أنت القيم احملسوبة للمتغريين املراقبني ااشارة أنته يف بد

احلرجة، أي أن السلسلة الزمنية لكل متغري غري مستقرة، ما استدعى إجراء الفروق من الدرجة األوىل على  
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ل على غياب ، وال  تدت   D(AGE)و D(SIZE)كل سلسة زمنية، فتم التفصتل على السلسة املعدتلة 
 (.كما هو موضح يف اجلدول السابق)اجلدر الوحدوي  

 نتائج اختبار استقرار السالسل الزمنية (:10)الجدول رقم 
المتغيرات 

المدرجة في 
نموذج 
 الدراسة

 القيم
 المحسوبة 

(T-
statistic) 

 القيم AFDاختبار 
 المحسوبة

(T-statistic) 

 PPاختبار 
 القيم الحرجة

(Critical Value) 
 القيم الحرجة

(Critical Value) 
%1 %5 %1 %5 

SGR -5.058165 -2.5762 -1.9407 -4.629500 -2.5762 -1.9407 
ROS -5.879481 -2.5762 -1.9407 -6.015278 -2.5762 -1.9407 

FL -5.238381 -2.5762 -1.9407 -4.527362 -2.5762 -1.9407 
CR -7.181383 -2.5762 -1.9407 -7.165383 -2.5762 -1.9407 

D(SIZE) -19.33661 -2.5762 -1.9407 -20.91743 -2.5762 -1.9407 
D(AGE) -22.76121 -2.5762 -1.9407 -22.76121 -2.5762 -1.9407 

 EVIEWSمن إعداد الباحثة؛ باالعتماد على خمرجات الرنامج ااحصائي  :المصدر

 
  اختبار التداخل الخطي . ت

، (Multicollinearity Test)منوذج الدراسة من مشكلة التداخل اخلطي للتأكد من سالمة   
 عامل ت خم التباين من خالل حساب م (Collinearity Diagnostics)اختبار يتم إجراء 

(Variance Inflation Factor: VIF)  والتبايتن املسموح(Tolerance ) لكل متغري من املتغريات
 :فق الصيغة التاليةو  VIF قيمة حسابويتم . املستقلة
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 التداخل الخطي اختبار  (:15)رقمالجدول 
 VIFمعامل   Tolerance معامل    (R2)معامل التحديد     المتغيرات المستقلة     

ROS 0.0002 0.2222 2.0002 
FL 0.0011 0.2202 2.0022 
CR 0.0102 0.2022 2.0209 

SIZE 0.0865 0.2262 2.0267 
AGE 0.0672 0.2692 2.0790 

 R2بالنسبة لَب EVIEWSمن إعداد الباحثة، باالعتماد على خمرجات الرنامج ااحصائي  :المصدر

اختبَبَبار ، وأن قَبَبيم ( 2)جلميَبَبع املتغَبَبريات مل تتجَبَباوز الَبَبَبَبَب  (VIF)أنت قَبَبيم ( 02)ُيالحَبَبظ مَبَبن اجلَبَبدول 
، ممَبا يعَبو أن منَبوذج الدراسَبة خيلَبو مَبن مشَبكلة التَبداخل (0.02)أكَبر مَبن( Tolerance) التبَباين املسَبموح

 .اخلطي
 تحليل النتائج/ 0

حددت الباحثة ضمن منهجية الدراسة منوذج النمو :  اإلحصائيات الوصفية لمتغيرات الدراسة . أ
منوذج لقياس منو الشركات الصناعية اخلاصة اجلزائرية، وفما  Higgins   (1977)املقرتح من قبل احملتمل

 .ااحصائيات الوصفية للمتغريات املستقلة وال ابطةو لي ااحصائيات الوصفية ملعدل النمو احملتمل ي
، ، أن متوسط النمو ملتغريات الدراسةاملتعلق بااحصائيات الوصفية ( 06) شري اجلدول رقمي

،  وهذا ما ُيشري إىل أنت الشركات تقريباً  %22اىايب، مبا يمعادل Higgins  (SGR )حسب منوذج 
الصناعية اخلاصة املدروسة قد حققت منوًا مقبواًل خالل فرتة الدراسة، لكن يُعاين هذا النمو من التذبذب 
والذي يظهر من خالل إحصائيات أعلى قيمة وأدىن قيمة، كما بلغت قيمة االحنراف املعياري قيمة 

0.2267. 
 
 



 بوصبع هناء .د
 ،عوامل نمو الشركات الصناعية الخاصة الجزائرية

 " Higgins "دراسة تطبيقية باستخدام نموذج 
 

150 
 

 للمتغيرات المستقلة والضابطة الوصفيةاإلحصائيات (: 11)الجدول رقم 
 .Mean Maximum Minimum Std. Dev المتغيرات
SGR 0.149990 1.098740 -0.221179 0.154708 
ROS 0.290662 2.229200 -0.204226 0.902220 

FL 2.220609 26.66490 -0.229222 2.272772 
CR 2.460220 90.44297 0.296220 2.402699 

SIZE 2.666226 20.20269 0.274797 0.667726 
AGE 2.607202 9.622692 0.062020 0.922972 

 EVIEWSمستخرج من الرنامج ااحصائي  :المصدر

أنت قيم املتوسط لكل متغري موجبة، سواء تعلتق  قية املؤشرات ااحصائية الوصفية،كما تمشري ب . ب
، حجم وعمر  (CR)ة السيولة العامة نسبو  (FL)نسبة الرفع املايل و  ،(ROS)األمر مبتغري الرحبية 

أدىن قيمة، و  تعاين من التذبذب بالنظر إىل إحصائيات أعلى قيمة إالت أهنا ،(SIZE,AGE)الشركات 
 :وال  مُيكن تفسريها بعدم انتهاج الشركات املدروسة اسرتاتيجية منو واضفة، حي 

قق يف املتوسط ، أي أن هذه الش0.290( ROS)يبلغ متوسط العائد على املبيعات  . ت ركات حتم
 كعائد على املبيعات، كما يعكس قدرة الشركات على توليد عائد انطالقاً من رقم أعماما؛   % 29.0
تعتمد الشركات املدروسة على التمويل الذايت، وكذا القرو  قصرية األجل لتمويل احتياجاهتا،  . ث

( .Std. Dev)االحنراف املعياري ، مع مالحظة أنت (FL)النسبة  والذي يظهر جليًا من خالل متوسط
بني شركات القطام يف قدرهتا على تسديد  الكبري األمر الذي يعكس التفاوت 2.272مذه النسبة يبلغ 

ديوهنا املالية اعتمادًا على التمويل الذايت، وبالتايل فانه ال يوجد ختطيط مايل موحد لشركات القطام حي  
 تعمل كل شركة مبعزل عن األخرى؛

وهي قريبة من النسبة النمطية املتفق عليها  2.462( CR)لغ متوسط نسبة السيولة العامة يب    . ج
، بالشكل الذي يُوضتح العديد من اخلصائص املالية مذه الشركات، والذي يمظهر التوظيف 9وقدرها 
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ة أنت السليم ملصادر التمويل قصرية األجل وال  ُتوجه لتمويل االستخدامات قصرية األجل، مع مالحظ
األمر الذي يدل على وجود تفاوت بني  2.402غ يبل( CR)االحنراف املعياري لنسبة السيولة العامة 

 .شركات القطام يف قدرة أصوما املتداولة على تغطية اخلصوم املتداولة
  .اجلدول أدناه مصفوفة االرتبا  بني متغريات الدراسة نيت يُ:تحليل االرتباط بين متغيرات الدراسة /1.0

 Pearson وفق معامل ارتباط الدراسةمصفوفة االرتباط بين متغيرات (: 10)الجدول رقم 

 EVIEWSمستخرج من الرنامج ااحصائي  :لمصدرا

 :، مُيكن استخالص االستنتاجات التالية(07)بناءاً على املعلومات الواردة يف اجلدول رقم  . ح
العائد و  (SGR)احملتمل  معدل النموهناك درجة ارتبا  متوسطة القوة ويف االجتاه الطردي بني  . خ

، إذ يُعتر هذا املتغري من مؤشرات 0.622، حي  بلغت قيمة معامل االرتبا  (ROS)على املبيعات 
 ؛الرحبية، ويُعد هذا االرتبا   طبيعياً، نظراً لسعي شركات القطام اخلاص إىل حتقيق الرحبية

، حي  (CR)نسبة السيولة العامةو  (SGR)احملتمل  معدل النمويوجد ارتبا  طردي ضعيف بني  . د
 ؛0.997بلغت قيمة معامل االرتبا  

بأي متغري من املتغريات الباقية بصورة قوية أو حىت متوسطة ( SGR)ال يرتبط معدل النمو احملتمل  . ذ
 .(FL, SIZE, AGE)القوة واملتمثتلة يف 

 SGR ROS FL CR SIZE AGE 

SGR 1,0000      

ROS 0.622276 1,0000     
FL 0.047266 0.09092 1,0000    
CR 0.297442 0.066692 -0.076226  1,0000   

SIZE -0.092672  -0.206227  -0.062647  0.290420 1,0000  
AGE -0.006067  -0.066667  -0.000062  0.062620 0.972220 1,0000 
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 املتغريات املستقلة، والذي كما ُيستدل من خالل عر  مصفوفة االرتبا  إىل عدم وجود ارتبا  بني    
 . م النتائج السابقة املتعلقة باستقرار السالسل الزمنيةعيدت 

 تحليل العوامل المؤثرة على النمو المحتمل  /0.0
 نتائج االنحدار البسيط . أ

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الرحبية معرًا عنها : " نصت الفرضية األولى على أنّه
للشركات الصناعية  Higgins (1977)ى املبيعات ومعدل النمو احملتمل املقرتح من قبل مبعدل العائد عل
 ".اخلاصة اجلزائرية 

 Pooled Data)وسيتم اختبار هذه الفرضية باستخدام حتليل االحندار املشرتك 
Regression)  للعينة التجميعية(Pooled Sample)  ؛  (9026-9002)للشركات اجلزائرية للفرتة

ضافة إىل استخدام اختبار ثبات تباين اخلطأ العشوائي للتخلص من مشكلة عدم ثبات تباين اخلطأ باا
وال  قد تنشأ نتيجة التباين يف خصائص الشركات؛ حي  اُعتمد  (Hetroskedasticity)العشوائي 
خدام بصفته يتالءم مع طبيعة هذه الدراسة، إذ يتم إجراؤه بشكل روتيو باست (White)على اختبار

 . بعد اكتشافه من الرجميات نفسها E-Viewsالرنامج ااحصائي 
هو أصغر من و  ،0.04=أنت مستوى الداللة ، إىل (08)ُتشري النتائج الواردة يف اجلدول رقم 

عدل،  0.02القيمة  
ُ
، مما (0.49)تبلغ  (Adjusted R-squared) كما أنت قيمة معامل التفديد امل

تقريبًا من التغريات احلادثة يف النمو احملتمل للشركات،   % 49نسبتهبيعات يُفستر ما العائد على امل يعو أن
، (Prob F-stat =00)ذو داللة إحصائية  -ككل   –أن منوذج االحندار (F)كما أظهر اختبار 

-Durbin)بااضافة إىل خملو منوذج االحندار اخلطي البسيط من مشكلة االرتبا  الذايت، حي  أنت قيمة 
Watson :DW)  وهي نتيجة مثلى باعتبارها ترتاوح (2.29)االحندار املستخدم هي لنموذج ،

يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية  وبالتايل؛ مما يُعزز دقة نتائج هذا النموذج( 9.2-2.2)بني
 :  البديلة اآلتية
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على املبيعات ومعدل  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الرحبية معرًا عنها مبعدل العائد" 
 ".للشركات الصناعية اخلاصة اجلزائرية  Higgins (1977)النمو احملتمل املقرتح من قبل 

 

المقترح من قبل  نموذج االنحدار بين العائد على المبيعات ومعدل النمو المحتمل(: 11)الجدول رقم
Higgins (1977) 

 EVIEWSمستخرج من الرنامج ااحصائي : المصدر
 

 : وميكن كتابة معادلة االحندار البسيط املتفصل عليه كما يلي
                           

 (SGR)وتمبنيت هذه النتائج، وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني معدل النمو احملتمل
، مبعىن أن الزيادة يف العائد على املبيعات أو الرحبية يساهم يف رفع مستوى (ROS)العائد على املبيعات و 

منو الشركات ، مبعىن جيخر أنه كلما ارتفع رقم األعمال زاد صايف الربح،  وبالتايل حقوق امللكية، ومن ُثت 
 .ارتفام معدل النمو احملتمل

Dependent Variable: SGR 
Method: Pooled Least Squares 
Sample: 2009 2014 
Number of cross-sections used: 46 
Total panel (balanced) observations: 109 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

 Prob.   t-Statistic Std. Error Coefficient Va
ria
ble 

 7.7777 23.09345 0.727214 0.234473 C 
 

0.0434 2.072094 0.744400 0.  414492  
RO
S 

0.144447 Mean dependent var 0.  51301  R-squared 
0.154074 S.D. dependent var 7.44447 Adjusted R-squared 
9.434045 Sum squared resid 0.253140 S.E. of regression 
2.529309 Durbin-Watson stat 9.107313 F-statistic 
   0.000054 Prob (F-statistic) 
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، Meschi (2444)،  (1722)، املناصري (9020)خلطيب وتتفق هذه النتائج مع دراسة ا

Montebello (2442) ،Amouzesh,Moeinfar and Mousavi (2011) ، Kouser 

Bano, Azeem and Hassan  (1721)، Norfhadzilahwati and Noriza  (1724)   ، إالت
قة عكسية بني رحبية ال  أثبتت وجود عالReid  (1995)أنت هذه النتائج اختلفت مع نتائج دراسة 

 .الشركات ومعدل منوها
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الرافعة املالية ومعدل : " نصت الفرضية الثانية على أنّه

 ".للشركات الصناعية اخلاصة اجلزائرية Higgins (1977)النمو احملتمل املقرتح من قبل 
 Higgins  (1977)مالية ومعدل النمو المحتمل نموذج االنحدار بين الرافعة ال(: 19)الجدول رقم

 EVIEWSمستخرج من الرنامج ااحصائي : المصدر

كر من القيمة احملددة يف ، وهو أ7.4741=أنت مستوى الداللة ، (09)يُبنيت اجلدول رقم 
تبلغ  (Adjusted R-squared) كما أنت قيمة معامل التفديد املعدل،  0.02الفرضية أي 

Dependent Variable: SGR 
Method: Pooled Least Squares 

Sample: 2009 2014 
Number of cross-sections used: 46 
Total panel (balanced) observations: 109 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

 Prob.   t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

 0.0000 0.545444   0.024747 0.239413  C 
 0.4741 7.435407   0.727072 0.774442    FL 

  0.144447 Mean dependent var     0.774925 R-squared 
 0.254074 S.D. dependent var     0.777449 Adjusted R-

squared 
   9.552994 Sum squared resid     0.254931 S.E. of 

regression 
   2.949534 Durbin-Watson stat     2.107340 F-statistic 

      0.197904 Prob (F-statistic) 



 بوصبع هناء .د
 ،عوامل نمو الشركات الصناعية الخاصة الجزائرية

 " Higgins "دراسة تطبيقية باستخدام نموذج 
 

155 
 

، كما (SGR)، مما يدل على عدم تفسري الرافعة املالية للتغريات احلادثة يف منو الشركات (7.7774)
 Prob F-stat)دال إحصائيا  غري –بشكل عام  –أن منوذج االحندار اخلطي البسيط  (F)أظهر اختبار 
إىل ُخلو منوذج االحندار من مشكلة االرتبا   (Durbin-Watson :DW)قيمة وُتشري ،  (0.2606=

مما يُعزز دقة نتائج هذا ( 1.5-2.5)، وهي نتيجة مثلى باعتبارها ترتاوح بني(2.94)الذايت، حي  بلغت 
فستر ذلك مبفدودية جلوء الشركات الصناعية اخلاصة ويُ . نقبل الفرضية العدمية الثانية بالتايلو  النموذج ؛

اجلزائرية إىل املديونية، والذي يرتبط بنمط اادارة املالية ونوم القيود املالية املفروضة عليها، وبعبارة أخرى، 
فمستوى  املديونية ليس نتيجة قرار اختياري إمنا يرتكز على درجة حتمل اخلطر والقدرة على االستدانة ال  

 :ويأخذ هذا النموذج الصيغة التاليةتوافق مع املتعاملني البنكيني واالقتصاديني، ت
                          

( FL)ُتشري دالة االحندار اخلطي البسيط، إىل وجود عالقة طردية ضعيفة بني الرافعة املالية 
، مبعىن أن زيادة املديونية يؤدي إىل ( SGR)ية ومعدل النمو احملتمل للشركات الصناعية اخلاصة اجلزائر 

زيادة معدل النمو احملتمل، وبالتايل فان كفاءة الشركة يف استغالل أصوما االقتصادية تسمح بزيادة معدل 
، Meschi (2220)  :وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات، منها. منوها احملتمل

Montebello (2202). حني خُتالف هذه النتائج الكثري من الدراسات، أمهها يف :Mateev and 
Anastasov (2010) ،(2011) Gill and Mathur . 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني السيولة معرًا عنها : " نصت الفرضية الثالثة على أنّه
للشركات الصناعية اخلاصة  Higgins (1977)بنسبة السيولة العامة ومعدل النمو احملتمل املقرتح من قبل 

 ".اجلزائرية 
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 Higgins (1977)والنمو المحتمل  نموذج االنحدار بين نسبة السيولة العامة(: 11)الجدول رقم 

 EVIEWSمن الرنامج ااحصائي مستخرج : المصدر
 

من القيمة احملددة يف الفرضية  قل، وهو أ0.0607=أنت مستوى الداللة ، (20)يُبنيت اجلدول رقم 
، كما (0.907)تبلغ  (Adjusted R-squared) كما أنت قيمة معامل التفديد املعدل،  0.02أي 

 Prob F-stat)دال إحصائيا – بشكل عام –أن منوذج االحندار اخلطي البسيط  (F)أظهر اختبار 
إىل ُخلو منوذج االحندار من مشكلة االرتبا   (Durbin-Watson :DW)قيمة وُتشري ، (0.007=

يُعزز دقة نتائج هذا مما ( 9.2-2.2)، وهي نتيجة مثلى باعتبارها ترتاوح بني(2.22)الذايت، حي  بلغت 
 .  الثانية بديلةنقبل الفرضية ال بالتايلالنموذج ؛ و 

                           

Dependent Variable: SGR 
Method: Pooled Least Squares 
Sample: 2009 2014 

Number of cross-sections used: 46 
Total panel (balanced) observations: 109 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

 Prob.   t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

 0.0000 11.01497 0.011270 0.145910 C 
 0.0340 1.055449 0.004044 0. 296823 CR 

  0.144447 Mean dependent var    0.3295215 R-squared 
 0.254074 S.D. dependent var    0. 287458 Adjusted R-

squared 
   9.500775 Sum squared resid    0.154932 S.E. of regression 
   1.594952 Durbin-Watson stat    0.274424 F-statistic 

      0.770109 Prob (F-statistic) 
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 Gill and (2011) :وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات، منها   

Mathur ،Mateev and Anastasov (2010) . ،يف حني خُتالف هذه النتائج الكثري من الدراسات
 . Amouzesh ,Moeinfar and Mousavi (2011)  :أمهها
 ائج االنحدار المتعددنت . ب

باعتبار أنت هذه الدراسة تسعى إىل الكشف عن حمددات النمو احملتمل للشركات اجلزائرية، 
فستت من هذه اخلطوة التوصل إىل دالة االحندار املتعدد بني املتغريات املستقلة، واملتغري التابع، مع إدراج 

 :وذلك على النفو التايل، املتغريين ال ابطني
  بين العائد على المبيعات والمتغيرات الضابطة وبين معدل النمو المحتملالعالقة. 
 :، فان منوذج االحندار املتعدد هو على النفو التايل(22)كما هو موضتح يف اجلدول رقم    

                                                
 

 ، وجود عالقة طردية بني النمو احملتمل للشركات املدروسة وحجم الشركة(22)يُبنيت اجلدول رقم 
 .بني العائد على املبيعات، كما توجد عالقة عكسية مع عمر الشركةو 

بوحدة واحدة ، يؤدي إىل زيادة النمو احملتمل ( ROS)حي  أن زيادة  العائد على املبيعات 
و للشركة مبقدار وحدة واحدة يؤدي إىل خفض معدل وحدة، يف حني أن تقدم العمر الزم 0.026مبقدار 

 .وحدة 0.027النمو احملتمل مبقدار 
تبلغ  (Adjusted R-squared) كما ُتشري النتائج إىل أنت قيمة معامل التفديد املعدل

من التغري يف معدل النمو احملتمل يُعزى إىل تغري يف كل من العائد على   %92.2، أي أن (0.922)
إىل ُخلو منوذج االحندار من  (Durbin-Watson :DW)قيمة وُتشري ، املتغريات ال ابطة؛ و  املبيعات

أن منوذج االحندار اخلطي املتعدد  (F)كما أظهر اختبار   .(2.26)مشكلة االرتبا  الذايت، حي  بلغت 
  .فقط بني النمو احملتمل والعائد على املبيعات (Prob F-stat =0.00)دال إحصائيا 

 



 بوصبع هناء .د
 ،عوامل نمو الشركات الصناعية الخاصة الجزائرية

 " Higgins "دراسة تطبيقية باستخدام نموذج 
 

158 
 

   نموذج االنحدار بين العائد على المبيعات والمتغيرات الضابطة(: 11)رقم  الجدول
 Higginsوبين النمو المحتمل 

 EVIEWSمستخرج من الرنامج ااحصائي : المصدر
 

على منو ( AGE)، و(SIZE)كما ُتشري الدراسة، إىل عدم تأثري كل من املتغريات ال ابطة 
 Mateev and Anastasov (2010)، (2011) Gill and :الشركات، وهذا ما يتفق مع دراسة

Mathur ،ئج خُتالف نتائج دراسة كل منإالت أن هذه النتا: Kouser, Bano, Azeem And 
Hassan  (9029) . 
 العالقة بين الرافعة المالية والمتغيرات الضابطة وبين معدل النمو المحتمل 
 :، فان منوذج االحندار املتعدد هو على النفو التايل(29)كما هو موضتح يف اجلدول رقم    

                                                  

Dependent Variable: SGR 

Method: Pooled Least Squares 
Sample: 2009 2014 

Number of cross-sections used: 46 
Total panel (balanced) observations: 109 

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

 Prob.   t-Statistic Std. 
Error 

Coefficient Variable 

 0.4417 7.094492 0.143444 0.240444 C 
 0.0413 2.917107 0.757142 0.424944 ROS 
 0.4707 0.129447 0.715031 0.003774 SIZE 
       

0.74512 
2.027959-  0.033477 -0.050442 AGE 

  0.144447 Mean dependent var 0.395991 R-squared 
 0.254074 S.D. dependent var 0.145924 Adjusted R-squared 
9.341340 Sum squared resid 0.153372 S.E. of regression 

   2.544904 Durbin-Watson stat 19.47543 F-statistic 

               0.072991 Prob (F-statistic) 
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المتغيرات الضابطة وبين النمو المحتمل و  نموذج االنحدار بين الرافعة المالية(: 10)الجدول رقم 
Higgins (1977) 

 EVIEWSمستخرج من الرنامج ااحصائي : المصدر

تبلغ  (Adjusted R-squared) أنت قيمة معامل التفديد املعدل ،(21)يُبنيت اجلدول رقم 
مشكلة االرتبا   إىل ُخلو منوذج االحندار من (Durbin-Watson :DW)قيمة ، وُتشري ( 7.7721)

 (.2.94)الذايت، حي  بلغت 
، وباعتبار هذه القيمة أكر من مستوى 7.4975=ويُظهر اجلدول أي ا، أن مستوى الداللة 

املتغريات ال ابطة، و  نقول أنه ال توجد عالقة بني الرافعة املاليةو  ، يتم قبول الفرضية الصفرية7.75املعنوية 
  . اعية اخلاصة اجلزائريةوبني النمو احملتمل للشركات الصن

 العالقة بين السيولة  والمتغيرات الضابطة وبين معدل النمو المحتمل. 
 :، فان منوذج االحندار املتعدد هو على النفو التايل(26)كما هو موضتح يف اجلدول رقم 

                                                 
 

Dependent Variable: SGR 
Method: Pooled Least Squares 
Sample: 2009 2014 
Number of cross-sections used: 46 
Total panel (balanced) observations: 109 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

 Prob.   t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

 0.3424 0.451313 0.230044 0.119457 C 
 0.4975 0.034444 0.017424 0.070445 FL 
 0.4440 7.794401-  0.025324 7.772054-  SIZE 
 0.2133 -1.545943 0.035922 -0.055744 AGE 

0.144447 Mean dependent var 0.027440 R-squared 
0.154074 S.D. dependent var 0.077221 Adjusted R-squared 
9.527325 Sum squared resid 0.154074 S.E. of regression 
2.944472 Durbin-Watson stat 1.444440 F-statistic 

   0.343415 Prob (F-statistic) 
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وبين النمو  نموذج االنحدار بين نسبة السيولة العامة والمتغيرات الضابطة(: 10)جدول رقم ال
 Higgins (1977)المحتمل 

 EVIEWSمستخرج من الرنامج ااحصائي : المصدر

، وجود عالقة طردية بني السيولة العامة وبني النمو احملتمل للشركات (23)يُبنيت اجلدول رقم 
، غري أن هذه األخرية ليست ذات داللة عمر الشركةحجم و املدروسة ، كما توجد عالقة عكسية مع 

 .إحصائية
، (7.24)تبلغ  (Adjusted R-squared) ج أنت قيمة معامل التفديد املعدلكما ُتظهر النتائ

إىل ُخلو منوذج االحندار من مشكلة االرتبا  الذايت، حي   (Durbin-Watson :DW)قيمة وُتشري 
 (.2.53)بلغت 

 أقلوباعتبار هذه القيمة (Prob F-stat =0.039) وُتشري النتائج أي ا، إىل أن مستوى الداللة 
نقول أنه توجد عالقة بني السيولة واملتغريات و  الفرضية الصفرية رفض، يتم 7.75ستوى املعنوية من م

  . عينة البف ال ابطة، وبني النمو احملتمل للشركات 

Dependent Variable: SGR 
Method: Pooled Least Squares 
Sample: 2009 2014 
Number of cross-sections used: 46 
Total panel (balanced) observations: 109 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

 Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

 0.2786 1.085620 0.236915 0.157200 C 
 0.0491 6.552391 0.478125 0.310033 CR 
 0.8808 -7.150076 0.025261 -7.773791 SIZE 
 0.0983 -1.658860 0.035372 -0.058677 AGE 

0.144447 Mean dependent var 0.117440 R-squared 
0.254074 S.D. dependent var 0.244451 Adjusted R-squared 
9.527325 Sum squared resid 0.154074 S.E. of regression 
2.534215 Durbin-Watson stat 21.444402 F-statistic 

   0.7343415 Prob (F-statistic) 
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 :ةـــــــــــــــــخاتم
ذلك و  حاولت هذه الدراسة معاجلة ظاهرة منو الشركات يف إطار املنهج املستوحى من الفكر املايل،

نظريات ودراسات، وال  أتاحت الفرصة أمام التطبيقني و  دا إىل ما جاءت به األدبيات من مداخلاستنا
خللق الرتابط ما بني القرارات الوظيفية بشكل تفاعلي ، لتصب جمتمعة ضمن بوتقة واحدة يف مسار 

 . ااسرتاتيجية العامة للشركة عر املفاضلة ما بني البدائل املتاحة
دميه من عرو  وحتليالت متصلة بالبف ، وانطالقًا من طريقة املعاجلة ال  مجعت وتبعًا ملا مت تق

بني الدراسة النظرية من جهة ودراسة التطبيقية من جهة أخرى، فقد متت التوصل إىل عدد من النتائج ومن 
 .ُث التوصيات

 نتائج الدراسة : أوال
 :خلصت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج اآلتية الذكر

د أثبتت نتائج تطبيق منوذج النمو احملتمل على الشركات اجلزائرية اخلاصة، خصوصية جمتمع لق -
األعمال اجلزائري ، وقد أيدت هذه النتائج التساؤل الذي مت عرضه يف بداية هذا البف  عن حاجة 

اختالفاً   هذا املفهوم الختبار وتدعيم تطبيقاته يف اجملتمعات العربية، وال  ختتلف وتتباين خصائصها
 كبرياً عن اجملتمعات الغربية ال  تبنت مفهوم منو الشركات ودعمته مبختلف التطبيقات؛ 

يوجد أثر اىايب ذو داللة إحصائية للرحبية على النمو احملتمل للشركات الصناعية اخلاصة اجلزائرية،  -
 لشركات أو زيادته؛ويُعزى ذلك إىل أنت حتقق الربح املالئم يؤدي للمفافظة على معدل منو هذه ا

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للرافعة املالية على النمو احملتمل، ومرتد ذلك ضعف اعتماد هذه  -
ال خي ع لنفس  اجلزائرية املدروسةالشركات على التمويل اخلارجي، مما يؤُكد أن سلوك منو الشركات 

 ؛ميكانيزمات األنظمة املالية احلديثة



 بوصبع هناء .د
 ،عوامل نمو الشركات الصناعية الخاصة الجزائرية

 " Higgins "دراسة تطبيقية باستخدام نموذج 
 

162 
 

على النمو احملتمل للشركات الصناعية اخلاصة اجلزائرية،  للسيولةلة إحصائية ر اىايب ذو داليوجد أث -
ُحسن قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماهتا، دليل على أدائها املايل اجليد، وبالتايل أنت  سبب ذلكو 

 .قدرهتا على حتقيق النمو
 

 التوصيات: ثانيا
 : توصيات هذه الدراسة يف النقا  التاليةيف ضوء النتائج ال  متت التوصل إليها، ميكن إمجال 

إنت النجاح يف تبو إسرتاتيجية النمو يستدعي من أي شركة أن تسعى جاهدة الن تكون مرنة سريعة  -
ز ذلك من خالل تبنيها منهجًا اسرتاتيجيًا يدعم مركزها التنافسي ويُعز و  االستجابة ألي تغري طارئ،
 ؛قدرهتا على االستمرارية والنمو

ل روري أن تسعى الشركات إىل اختاذ قراراهتا االستثمارية والتمويلية يف إطار إسرتاتيجية مالية من ا   -
مدروسة تتوافق مع ااسرتاتيجية العامة للشركة، وبالتايل اختاذ هذه القرارات يف ضوء جيثارها على 

 إسرتاتيجية النمو املستهدفة؛

لتمويل ( بصفة غري مبالغ فيها) ئر على الرفع املايلضرورة اعتماد الشركات الصناعية اخلاصة يف اجلزا   -
 .ذلك لالستفادة من الوفرات ال ريبية للقرو  وحتقيق هدف النموو  احتياجاهتا،
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 كردودي سهام. د
 أستاذة حماضرة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 اجلزائر، جامعة بسكرة
 

 بن قدور علي. د
 أستاذ حماضر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 اجلزائر، جامعة سعيدة
 ملخص 

باعتبارها  يف التنبؤ الشبكات العصبية االصطناعية مدى مسامهةهدفت هذه الدراسة إىل معرفة 
من الدراسات  العديدوهذا ما تؤكده ، قدا  عللية التدقياسلوب من اساليب املراجعة التحليلية احلديثة أل

استعلاالت الشبكات العصبية االصطناعية يف املراجعة التحليلية امهها اليت تناولت التنبؤ اليت تناولت 
تطبيق لمن أجل ذلك جا ت  هذه الورقة البحثية كلحاولة باألرصدة الكتشاف االخطا  اجلوهرية، 

من خالل  ،ولدها املراجعة التحليليةاليت ت ، ألدا  منوذج يعرفنا على مؤشرات التحقيقتكنولوجيا جديدة
باستخدام قلنا ، حيث تطبيق منوذج الشبكات للتنبؤ حبجم املبيعات وحتديد االحنرافات املوجودة فيها

 . (0202-0202) ةت فلا لالخ ملركب تكرير امللح لوطاية بسكرةسنوات  مخسالبيانات الشهرية خالل 
صبية االصطناعية متلك إمكانية أن أغلب الباحثون أشاروا إىل أن الشبكات العبينت النتائج 

تطبيقها كأداة للتنبؤ يبدو مفيدة لتحديد األمناط اليت ميكن أن تشري ، حيث ان سني املراجعة التحليليةلتح
 .إىل حتقيقات حمتللة من البيانات املالية غري املدققة لللؤسسة خالل السنة احلالية

 لومات، مراجعة حتليلية، تدقيق، فعاليةشبكات عصبية اصطناعية، تكنولوجيا مع :كلمات مفتاحية
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Abstract  
The aim of this study is to find out  the contribution of artificial neural 

networks in forecasting as method of new analytical review to performance 
of the audit process, and many studies which addressed the use of ANN in 
analytical Procedure, the most important which dealt the forecasting the 
account balance to discover the material errors, In order to achieve the 
objective of this research, this paper is  came as an attempt to improve the 
analytical methods through the application of new technology, represented 
by the artificial neural networks to perform a model to knows us  the 
investigation indicators  that generated by the analytical review. Through 
apply model of artificial neural network for the purpose of forecasting we 
have undertaken an applied field work in an enterprise specialized in the 
production of salt, located in El Outaya-Biskra for the period (2010-2014). 

As result of the study, the most of the researchers pointed out that the 
artificial neural networks have the potential to improve the analytical 
procedures. Cause their application as tool to forecast it seems useful to 
identify patterns that could indicate a possible investigation of unaudited 
financial statements of the entity during the current year.  
Key words: Artificial Neural Networks, Information Technology, 
Analytical Review, Audit, Effectiveness, 

 

 مقدمة
جا  تطبيق املراجعة التحليلية من أجل أن حيسن من أوجه القصور الكامنة لتقنيات التحليل 

. التحليليةاملراجعة جا  كلحاولة لتحسني أساليب ة الورقة البحثيالتقليدية، من أجل ذلك ومن خالل هذا 
إىل أهم التيارات اليت عاجلت موضوع تبين تطبيق الشبكات العصبية االصطناعية  سنحاول التطرقحيث 

مع حماولة لتطبيق اسلوب الشبكات العصبية االصطناعية للتنبؤ حبجم املبيعات  يف جمال املراجعة التحليلية 
  القدرة على حتسني أدا  عللية التدقيق وذلك بالتعرف على األخطا  اجلوهرية، هلا اختبار ما إذا كان و 

 : التايل سؤالومن هنا حاولنا طرح ال
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مثل دعامة أساسية للمراجعة التحليلية من اجل أداء يالشبكات العصبية االصطناعية التنبؤ ب هل
 ؟ عملية التدقيق

 :الثالث التاليةسنتطرق لللحاور إشكالية البحث لإلجابة على 

 ؛ وفوائد استخدامها يف املراجعة التحليلية ماهية الشبكات العصبية االصطناعية :المحور األول -

تطبيقات للشبكات العصبية االصطناعية يف املراجعة التحليلية للتحسني من أدا   :المحور الثاني -
 عللية التدقيق؛

-0202) يف الفتة-بسكرة-لوطاية E.NA.SEL مركب تكرير امللحراسة حالة د:المحور الثالث -

0202). 
 

 وفوائد استخدامها في المراجعة التحليليةماهية الشبكات العصبية االصطناعية  .0
 يف مللوسا   هاما   تطورا   يعكس الذي اإلصطناعى، ا كالذ  جماالت أهم من العصبية الشبكات تعترب

 احلاسب باستخدام البشرى العقل ةحماكا حول العصبية الشبكات فكرة وتدور التفكري اإلنساين، طريقة
 .اآليل
 .تعريف الشبكات العصبية االصطناعية 0.0

 ويرجع العصبية، البيولوجية الشبكات من االصطناعية العصبية الشبكات أسلوب إقتباس مت قد
، والشبكات Pitts (3491) و ؛ Mc.Cullochيد  على العاملية األعلال دائرة إىل دخوهلا إىل .الفضل

 Artificialَ  غالبا تسلى الشبكة العصبية  Artificial Neural Network صطناعيةالعصبية اال

Neural  وهي منوذج رياضي أو منوذج حاسويب يستند على الشبكات العصبية البيولوجية، فهي تتكون من
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وحماكاة  1جملوعة متابطة من الشبكات العصبية واملعلومات املعاجلة باستخدام منهج ترابطي للحوسبة،
 .. لشبكات العصبية االصطناعية يشري إىل حماكاة هيكلة العقل، التفكري والتعليم البشرا

 مفهوم بسيط للشبكة العصبية البيولوجية والشبكة العصبية االصطناعية(: 0)الشكل رقم 

 
Source : YASHPAL SINGH, ALOK SINGH CHAUHAN, NEURAL NETWORKS IN DATA 
MINING, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2005 - 2009 JATIT., P 38 

كلا جا  تقسيم الشبكات إىل طبقات، حيث تتكون طبقات الشبكة من قائلة طبقة املدخالت 
، وبني طبقة املدخالت واملخرجات ميكن أن جند طبقة أو أكثر من (يف األخري)وطبقة املخرجات ( أوال)

ضف إىل ذلك أن التنوع يف أصناف الشبكات العصبية ( (. 0)الشكل رقم  انظر)الطبقات اخلفية
 SOM Selfاالصطناعية يعطينا اختالف يف عدد الطبقات، يف حني أن خرائط التنظيم الذايت 

Organisation Maps  2.يتكون من طبقة مدخالت وخمرجات فقط 
لشبكات العصبية ا أن :Coakley.J & Brown.C( 0222)ويف تعريف جا  به الباحثان

، كل Neural عصبونمن ترابط عنصري عايل للوحدات احلسابية تسلى  تتكون  ANNs االصطناعية

                                                 
1 YASHPAL SINGH, ALOK SINGH CHAUHAN, NEURAL NETWORKS IN DATA 

MINING, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2005 - 2009 
JATIT., p37 

2 Efstathios Kirkos ,  Charalambos Spathis ,Yannis Manolopoulos, (2007). Data Mining 
techniques for the detection of fraudulent financial statements, Expert Systems with 
Applications, ELSEVIER,  32, 995–1003 , p999 
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هلا جملوعة من املدخالت املتابطة واليت تستقبل إشارات من (( 2)انظر الشكل رقم )حدة حاسوبية و 
ة ضبط التحيز، ودالة وحدات حاسوبية أخرى وأداة ضبط التحيز، جملوعة أوزان لكل مدخل اتصال وأدا

 3 .التحويل اليت حتول جملوع أوزان مدخالت التحيز  للحكم على قيم املخرجات من الوحدة احلاسوبية
 بنية بسيطة للشبكة العصبية الصناعية(  0)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Coakley James R. and Brown Carol E. (2000),  Artificial Neural Networks in 
Accounting and Finance: Modeling Issues, International Journal of Intelligent Systems in 
Accounting, Finance & Management, 9, 119–144 , p 121 

فإننا ميكننا استخالص تعريف شامل ملاهية الشبكات العصبية االصطناعية من التعاريف السابقة 
 العصبيةالصناعي املتطورة، تعتلد علي فكرة التكيب العصيب للخاليا على أهنا أحد أساليب الذكا  

 الطبيعية املكونة للعقل البشري، واليت حتاكي الذكا  البشري والسلوك اإلنساين، كلحاولة لتقليد مهاراته
 .العصبونات، فهي بنية مكونة من جملوعة العناصر تسلى من حيث اكتساب وتنظيم املعلومات

 .لشبكات العصبية االصطناعيةمكونات ا  0.0
علليات كلا رأينا أن الشبكات العصبية حتتاج لوحدات إدخال، ووحدات معاجلة يتم فيها 

  4:وعليه ميكن حتديد مكونات الشبكة العصبية االصطناعية فيلا يلي، حسابية تضبط األوزان
                                                 
3 Coakley James R. and Brown Carol E. (2000),  Artificial Neural Networks in 

Accounting and Finance: Modeling Issues, International Journal of Intelligent Systems 
in Accounting, Finance & Management, 9 : 119–144 , p121  
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 بيانات كلية أو واليت حتتوي على عدد من العقد واليت ميكن أن تكون على صورة : المدخالت
 ؛وصفية أو تكون خمرجات لوحدات معاجلة أخرى

 ؛احلل لللشكلة حمل الدراسة، واليت ميكن أن تكون هي املستوى األخري يف الشبكة : المخرجات 
 هو املستوى الذي يلي مستوى املدخالت، وقد يكون يف الشبكة أكثر من  :المستوى الخفي

شبكة ذات الطبقة )حتتوي على مستوى خمفي واحد  أو، (شبكة متعددة الطبقات)مستوى خمفي 
 ؛(الواحدة

 ومن سابية للبيانات املبدئية املدخلةيعرب الوزن يف الشبكات عن القوة النسبية أو القيلة احل :األوزان ،
 ؛امللكن تعديل األوزان من خالل خاصية التعلم يف الشبكة واليت تعرف بدالة التجليع

 عليها بدالة التحفيز، وذلك ألن العصب يقوم باستقبال املدخالت من وقد يطلق  :جميعيةتدالة الال
 ؛، وبالتايل يتم استخدام املخرجاتاألعصاب األخرى أو من املصادر اخلارجية

 يتم حساب هذا  إن كل خلية عصبية هلا مستوى استثارةدالة التنشيط أو مبا يسلى : دالة التحويل ،
  . ا يسلي باحملاكاة الداخليةاملستوى عن طريق دالة التجليع وهذا م

 
 

                                                                                                                                      
 :أنظر إىل   4 

استخدام الشبكات العصبية لزيادة جودة اخلدمات املصرفية يف البنوك التجارية (. 0222)وائل حسن اجلراحيي أمحد -
. ة رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف إدارة األعلالالعامة، دراسة ميدانية يف حمافظات القنا

 .001، 002مصر، ص ص :  جامعة قناة السويس كلية التجارة باإلمساعيلية
أسلوب الشبكات و  Box-Jenkinsاملفاضلة بني أسلوب " دربايل عبد القادر، عدوكة خلضر، رملي حملد،  -

دراسة حالة املؤسسة االقتصادية اجلزائرية  -بيعات يف املؤسسة االقتصاديةالعصبية االصطناعية يف التنبؤ حبجم امل
GIPLAIT  ،نوفلرب 01/02الطرق واألدوات الكلية املطبقة يف التسيري :ورقة مقدمة للللتقى الدويل األول 

 .22، ص 0202
- Coakley James R. and Brown Carol E. (0222) ,OP.cit, p130 
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 مكونات ومنظومة الشبكات العصبية الصناعية :(3)الشكل رقم 

 
أسلوب الشبكات و  Box-Jenkinsاملفاضلة بني أسلوب " دربايل عبد القادر، عدوكة خلضر، رملي حملد، : المصدر

سة حالة املؤسسة االقتصادية اجلزائرية درا -العصبية اإلصطناعية يف التنبؤ حبجم املبيعات يف املؤسسة االقتصادية
GIPLAIT، 01/02الطرق واألدوات الكلية املطبقة يف التسيري  :ورقة مقدمة للللتقى الدويل األول 

 .20، ص 0202نوفلرب

   فوائد استخدام الشبكات العصبية االصطناعية في المراجعة التحليلية 1.3
انب، فقد مت تعريفها يف أدبيات احملاسبة لقد مت تناول مفهوم املراجعة التحليلية من عدة جو 

 5: املعاصرة مبصطلحات خمتلفة منها
تنطلق من املقاييس العامة اليت يعتلد عليها املدقق لتوقع حالة املؤسسة حتت : التدقيق القياسي

 ؛التدقيق، حيث يضع برنامج التدقيق استنادا لذلك

                                                 
أمهية تطبيق إجرا ات املراجعة التحليلية يف رفع كفا ة أدا  عللية ( .0220)خادمة، حاكم الرشيد، امحد عبد الرمحان امل  5

 .224، ص 2العدد  2اجمللة األردنية يف إدارة األعلال، اجمللد . -دراسة ميدانية–التدقيق 
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ملؤسسة باملقارنة مع املؤسسات األخرى، أو تقييم نظرا ألمهيتها بتحديد مستوى كفاية ا :تدقيق الكفا ة
سسة من خالل نشاطها السابق، إضافة إىل قيامها بتقييم أدائها ومستوياهتا اإلدارية املختلفة ؤ وضع امل

 .    ولذلك مسية تدقيق الكفا ة
دقيق يف األدبيات احملاسبية العديد من املصطلحات اليت تستعلل لوصف املراجعة التحليلية يف الت 

يف هذا البحث  6مثل التدقيق التحليلي، املراجعة التحليلية، إجرا ات املراجعة التحليلية، األدلة التحليلية،
سوف نستعلل املراجعة التحليلية كلصطلح شامل لألصناف املختلفة لإلجرا ات التحليلية واليت تنتج 

   .األدلة التحليلية ملراجع احلسابات 
الة هو تأكيد موثوقية قيم األرصدة، حيث جيب عليه التحقق من نظام إن أدا  املدقق يف كل ح

املؤسسة للتسجيل، معاجلة املعامالت وتقييم مدى كفايتها ومالئلتها كأساس إلعداد البيانات املالية من 
بالتايل جيب على املدقق تنفيذ هذه املراجعة للحسابات املالية والذي هو  . أجل حتسني أدا  عللية التدقيق

كاف بالتزامن مع االستنتاجات املستخلصة من أدلة التدقيق األخرى اليت مت احلصول عليها، كإمكانية 
   .ملنحهم أساسا معقوال لرأيهم على البيانات املالية

وقد قيلت حبوث التدقيق فعالية املراجعة التحليلية البديلة يف قدرهتا على توجيه االهتلام حنو 
7،ي على أخطا  جوهريةأرصدة احلسابات اليت حتتو 

هذه اإلجرا ات تراوحت من مناذج التنبؤ البسيطة   
نسبيا إىل طرق السالسل الزمنية والشبكات العصبية االصطناعية حيث تشري إىل احلاجة إىل منهجية، واليت 

ت أن ميكن تطبيقها  لتحليل النلاذج املعقدة واملرتبطة باحلسابات املالية، وبينت الكثري من هذه الدراسا
أهم هذه  املراجعة التحليلية ميكن تطبيقها على حنو فعال ملساعدة املدقق يف اكتشاف األخطا  اجلوهرية

                                                 
6 Eija Koskivaara , )2007(, Intergrating Analytical Procedures Into The Continous Audit 

Environment, Journal of Information Systems and Technology Management, Published 
by: TECSI FEA USP ,Vol. 3, No. 3 : 331-346 , p 334 

7 Coakley, James R. (1995). op.cit, p 513   
 يلية يف اكتشاف األخطا  اجلوهريةبعض الدراسات اليت تشري إىل دور املراجعة التحل  (1) إىل اجلدول رقم انظر 

 باالعتلاد على الشبكات العصبية االصطناعية
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 & Coakley,1982; Coakley & Brown, 1991,1993, 1995; Busta) :الدراسات

Weinberg 1998;  Kinney, 1978, 1979, 1987; Kinney & Salamon, 1978, 
1982; Knechel; 1986, Wright & Ashton, 1989, Loebbecke & Steinbart, 

1987 
خلصت إىل أنه يف اكتشاف األخطا   Wright & Ashton  (1989) ويف دراسة للباحثني

باستخدام اخلربة باحملاذاة مع السنوات  %03تكتشف عن طريق االختبارات،  %94خالل التدقيق؛ 
مع إجرا ات  %0باستقصا  الزبون،  %31، عن طريق إجرا ات املراجعة التحليلية %31السابقة، 

ويف نفس الدراسة بينت أن بإمكان املدققني اكتشاف العديد من األخطا  النامجة عن  8التدقيق العامة،
 .خمتلف اإلجرا ات الفاشلة

من األخطا  اليت واجهتها  %92أن Kreutzfeldt   & Wallace (1986)قدمهويف تقرير 
 الكشف عنها من خالل استخدام املراجعة التحليلية، ويف دراسة قدمها خالل االنطالق يف التدقيق مت

من تعديالت التدقيق الناجتة عن أكرب  %00وجدا أن حوايل  Hylas & Ashton  (1982) الباحثان
بأن اإلشارات األوىل من التدقيق ناجتة من املراجعة التحليلية، ألن   CPAشركة لللحاسبني القانونني 

للبيانات وكيف للبيانات ميكن أن  اجعة التحليلية تعتلد على افتاض حول املفهوم الضلينإجرا ات املر 
 9 .تكون متابطة،  جيب استخدامها حبذر، وتكون أكثر فعالية عندما تستخدم من قبل خربة املدقق

 مراجعة حتليلية يف ظل نظام الشبكات العصبية االصطناعية تقدم خيار جذابا لتحسني أدا  ألجلو 
عللية التدقيق، فإن البحث والتطوير يف وسائل التدقيق يعترب مهم، ألن مهلة املدقق اليوم أصبحت أكثر 

 . إرهاقا وتعقيدا يف آن واحد من آي وقت مضى
يف دراستهلا أن إجرا ات املراجعة التحليلية يف ظل  Weinberg و Bustaبني الباحثان  حيث

أكرب من إجرا ات املراجعة التقليدية، الن إجرا ات املراجعة  الشبكات العصبية االصطناعية هلا مزايا
                                                 
8 Busta, Bruce– Weinberg, Randy. (1998) Using Benford's law and neural networks as a 

review procedure. Managerial Auditing Journal, 13 (6), p 356. 
9 Coakley, James R. (1995). op.cit, p 513  
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التحليلية التقليدية هلا القدرة يف اكتشاف األخطا  الكبرية، يف حني العديد من األخطا  الصغرية تكون 
 10.اقل حظا يف اكتشافها

رى أن لذلك إننا ن. التدريب فإهنا ميكن التنبؤ هبا وتصنيف أمثلة جديدة بسرعة كبرية ومبجرد
املدققني قد يستفيدون من تطبيق الشبكات العصبية االصطناعية، يف الكشف عن االجتاهات يف البيانات 
احملاسبية، أو املقارنة بني السجالت احملاسبية، على سبيل املثال مع خوارزمية االنتشار العكسي املدقق قد 

سبية، ومن مث مقارنة نتائج الشبكات العصبية يولد أدلة استنادا إىل االجتاهات الداخلية يف البيانات احملا
املدقق قد يتصور جملوعات وأمناط  SOMاالصطناعية مع القيم الفعلية، أما مع خوارزم التنظيم الذايت  

 .الكشف يف البيانات احملاسبية
كلا ذكرنا سابقا، الشبكات العصبية االصطناعية جيدة يف التعامل مع البيانات، فلن ميزات نظام 

شبكات العصبية االصطناعية ميكن أن متنح معلومات إضافية يف عللية القرار، فبلساعدهتا ميكن لللدقق ال
 . أن جيد بعض األمور املتعلقة بالبيانات تكون أكثر كفا ة وفعالية من املراجعة التحليلية التقليدية

عالوة على ذلك،  .بنا  على ذلك فإن هذا النظام يتوقع استقرار العديد من املهام مع املدقق
الشبكات العصبية االصطناعية تعترب واحدة من التكنولوجيات الناشئة، فتكنولوجيا املعلومات تطورت 
وقدرات املعاجلة للحواسيب الشخصية جتعلها ممكنة لنلوذج نظام املعلومات القائم على الشبكات العصبية 

 .االصطناعية ألجل علليات املراقبة والضبط
قون ميكن أن يستفيدوا من قدرة الشبكات العصبية االصطناعية للتعلم من البيانات باختصار املدق

  .لدعم خرباهتم ومعارفهم حول شركة الزبون
 

                                                 
10 Busta, Bruce – Weinberg, Randy: op.cit, p 564 
 SOM : Self Organisation Maps 
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تطبيقات للشبكات العصبية االصطناعية في المراجعة التحليلية للتحسين من أداء عملية  .0
 التدقيق

اليت ترتبط مبجال التدقيق، واليت نرى يف هذا اجلز  سنقدم نظرة عامة لدراسات الشبكات العصبية 
وتكلن أهم جماالت تطبيقات الشبكات العصبية االصطناعية يف  .أهنا ختدم عللية املراجعة التحليلية

 :يلي املراجعة التحليلية  فيلا

  ؛اكتشاف األخطا  اجلوهرية -

  ؛اكتشاف ممارسات التزوير اليت تقوم هبا اإلدارة -

 ؛االستلرارية دعم قرارات -

  ؛ديد مشاكل الذائقة املاليةحت -

 .تقييم خماطر الرقابة الداخلية -
  :اكتشاف األخطاء الجوهرية 0.0

إن أكرب جمال لتطبيق الشبكات العصبية االصطناعية يف عللية املراجعة التحليلية هي األخطا  
لية عندما اجلوهرية، حيث إن تطبيقات األخطا  اجلوهرية توجه اهتلام املدقق إىل قيم احلسابات املا

وما هي طبيعة إشارات التدقيق /فاملدقق له القرار فيلا إذا. للعالقات احلالية ال تتوافق مع العالقات املتوقعة
اإلضافية املطلوب القيام هبا لتفسري النتائج غري املتوقعة، ومناذج الشبكات العصبية االصطناعية لألخطا  

ويف مايلي عرض ألهم الدراسات ، ترتيب البيانات كل من توقع القيم املستقبلية أواجلوهرية ختص  
 :والبحوث اليت تناولت مواضيع الشبكات العصبية االصطناعية ملشاكل األخطا  اجلوهرية
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 Coakley and Brown (1991a), Coakley and Brown:11دراسات الباحثان 0.0.0

(1993), and Coakley (1995)   
للشبكات العصبية االصطناعية القدرة على حتسني تقوم هذه الدراسات على اختبار ما إذا كان 

أدا  عللية التدقيق وذلك بالتعرف على األخطا  اجلوهرية، حيث قام الباحثان باستخدام البيانات الشهرية 
التنبؤ خالل األربع سنوات لللؤسسات متوسطة احلجم، أما النلوذج الذي قدماه يستند على 

األوىل استخدمت لتدريب اجمللوعة، أما السنة الرابعة من البيانات انات السنوات الثالث بي. باالجتاهات
ولتلثيل أغلب أصناف امليزانية ، ANNاستخدمت كفتة تنبؤية لتقييم أدا  الشبكة العصبية االصطناعية 

  .بة، مت اختيار مخسة عشر رصيد حساالعلومي
ى اعتبار بعدم وجود اخطا  عل -تقوم هذه البحوث على مقارنة النقص املفتض لألخطا  احلالية

وقد أثبتت ، دا  الشبكات العصبية االصطناعيةومصدر األخطا  اجلوهرية لتقييم أ -يف القوائم املالية
املتوقعة،  من ناحية أخرى   الشبكات العصبية االصطناعية مقدرة تنبؤية جيدة مع تباين كلي أقل يف القيم

 .كل إجرا ات املراجعة التحليلية  ت املالية حتد من فعاليةبني الباحثان أن طبيعة التقلبات يف البيانا
 
 
 

                                                 
 : أنظر إىل  11

- Coakley, James R. – Brown, Carol E. (1991a) Neural Networks Applied to Ratio 
Analysis in the Analytical Review Process. In: Proceedings of the Fourth 
International Symposium on Expert Systemsin Accounting, Finance and 
Management, University of Southern California. Pasadena California, USA, October 
30 – November 1, 1991, 1–36. 

-Coakley, James R. – Brown, Carol E. (1993) Artificial Neural Networks Applied to 
Ratio Analysis in the Analytical Review Process. International Journal of Intelligent 
Systems in Accounting, Finance and Management, 2 (1): 19–39. 

-Coakley, James R. (1995) Using Pattern Analysis Methods to Supplement Attention-
Directing Analytical Procedures. Expert Systems with Applications, 9 (4): 513–528 
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   Coakley and Brown (1991b):  12دراسة الباحثان 0.0.0
يف هذه الدراسة اخترب الباحثان تكنولوجيا الشبكات العصبية االصطناعية للتعرف على مناذج يف 

م املستقبلية عن طريق الشبكات كذلك قاما بالتنبؤ بالقي. النسب املالية، لشركة صناعية متوسطة احلجم
مت حتديد األرصدة املالية اليت متنح معلومات حول املالئلة املالية للشركة وحركة . العصبية االصطناعية

شهر من البيانات مع عللية التابط  24مت تدريب النلوذج باستخدام . حسابات الذمم واملخزون
 .  auto-associationالذايت

 Busta, Weinberg (1998): 13الباحث  دراسة  2.0.0
من خالل هذه الدراسة قام الباحثان بالتحقق من مقدرة الشبكات العصبية االصطناعية يف درجة 

، وذلك من خالل التفرقة  اكتشافها ملختلف التالعبات يف جملوعات البيانات املستلدة من توزيع بنفورد
أو املزورة حيث أن الشبكة حتلل متغريات املدخالت مث " املتالعب هبا "و "  "" العادية"بني البيانات املالية 

 . تولد تقديرات لدرجة التشويش يف جملوعات البيانات
شبكات عصبية ( 24)من جملوعات بيانات، كلا قام الباحث باختبار ستة  222مت مجع 

خالل عللية قيلة العتبة الستقرار االختباري االصطناعية مت تصليلها لتحديد النلوذج األكثر فعالية، 
 .2.21التدريب كنقطة توقف ملعقولية الشبكة هي 

                                                 
12 Coakley, James R. – Brown, Carol E. (1991b) Neural Networks for Financial Ratio 

Analysis. In: Proceedings of The World Congress on Expert Systems, ed. by Jay 
Liebowitz. Orlando Florida, USA, December 16–19, 1991, 132–139. 

   التابط الذايتauto-association   او التنظيم الذايتSelf Organisation  هي خوارزم اليت تعتلد على
 التدريب غري املراقب حبيث يتم تدريب مدجالت الشبكة ذاتيا دون احلاجة اىل مراقب 

13 Busta, Bruce– Weinberg, Randy (1998) Using Benford's law and neural 
networks as a review procedure. Managerial Auditing Journal, 13 (6): 356–366 

  يقول قانون بنفوردBenford’ low   حيث أنه  .تنبؤيعلى منط أن أرقام األعداد اليت حتدث بشكل طبيعي توزع
وهذا يعين أن فرص أي رقم يف قاعدة  .يةحيدد الوترية املتوقعة لكل رقم يف موضع يف اجمللوعة من األرقام العشوائ

طريقة فعالة . الن الوترية املتوقعة لكل رقم يف اجمللوعة هو معروف .بيانات معينة هي اليت ميكن التنبؤ هبا حسابيا
  لللدققني ليس فقط للتعرف على العلليات املتناقضة بل الكتشاف األخطا  يف  أرقام احلسابات
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بينت نتائج البحث أن الشبكات العصبية االصطناعية قادرة على التصنيف الصحيح بـنسبة  
، من ناحية أخرى النتائج جد حساسة ملستوى 222الأهنا صحيحة من جملوعات البيانات  02.2%

أو  % 02عند مستوى " مغشوشة "أنه إذا كانت البيانات التشويش يف كل جملوعة، حيث بينت النتائج 
من الوقت، وإذا كانت البيانات غري مغشوشة ،   %42أكثر فإن الشبكة سوف تكتشف هذا عند 

من الوقت، الن إجرا ات املراجعة  %40مبعدل " cleanنظيفة "االختبار سوف يشري إىل أن البيانات 
إجرا ات املراجعة التحليلية املوضحة يف بينت الدراسة إىل أن كلا . التحليلية ال تستخدم بشكل منعزل

هلا هذه الدراسة هلا مزايا أكرب من إجرا ات املراجعة التقليدية الن إجرا ات املراجعة التحليلية التقليدية 
  القدرة يف اكتشاف األخطا  الكبرية يف حني العديد من األخطا  الصغرية تكون اقل حظا يف اكتشافها 

 ت التزوير التي تقوم بها االدارةرسامما 0.0
والذي  من قبل اإلدارة،مرتكب  كاحتيال مقصوداإلدارة   ممارسات التزوير اليت تقوم هبا ميكن تعريف

 ال ميكنهم إجرا  املدققنيو  .لبيانات املاليةاجلوهري ل تضليلال من خاللالدائنني املستثلرين و يصيب 
 إمكانية يكونوا على بينة من ينبغي عليهم أن .اإلدارةقبل  من ويرالتز  باألمانة أو فيلا يتعلق افتاضات

 .اإلدارة حتريفات احتلالإعادة النظر يف و  عللية التدقيقيف  عند البدايةالتزوير اليت تقوم هبا اإلدارة 
  Green and Choi (1997) 14دراسة الباحثان 0.0.0

ذي يصنف التزوير باستخدام قام الباحثان بتطوير منوذج للشبكات العصبية االصطناعية وال
البيانات املالية، حيث قام الباحثان باستخدام مخس نسب مالية، وثالث أرصدة حسابات كلتغريات 
املدخالت للشبكة، تتكون عينة التزوير من البيانات املالية ملختلف الشركات اليت مت تصنيفها من قبل جلنة 

                                                 
14 Green, B. P. and  J. H. Choi. 1997.  Assessing the risk of management fraud through 

neural network technology.  Auditing: A  Journal of Practice and Theory Vol. 16, (01). 
(Spring): 14 - 28 
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ب  يتم اختيارهم مباشرة من احلاسو  لية لعينة غري املزورين، أما البيانات املا15والبورصاتاألوراق املالية 
 .، وحجم، وصناعة سنة االساسومطابقتها لعينة التزوير لسنة

،  أظهرت النتائج أن الشبكات هلا إشارات حمتللة لتحقيقات اضافية حول التزوير وأداة اكتشاف
والنوع الثاين تشري إىل أهنا اقل من  كلا بينت النتائج أن جملوع كل من معدالت اخلطا  من النوع األول 

،  أيضا من الية اجرا ات املراجعة التحليليةوهذا دليل على فع 0.22النلوذج القياسي لالحتلال العشوائي 
 . النتائج أن اخلطا  من النوع الثاين يف اخنفاض مستلر

 قرارات مبدأ االستمرارية والضائقة المالية 1.3

 الفشل أو خطريف  الزبون عندما تكون شركة، الستلراريةل مشكوك فيه رأي مدقق حساباتمينح 
ومن بني حاالت عدم القدرة على قدرهتا على االستلرار،  اليت هتدد الضائقة مؤشرات أخرى من عالمات

 . اإلفالساالستلرارية 
 Hansen ,  McDonald  , Stice  (1992) 16: دراسة الباحثون 0.3.0

شركة حتصلت على  22شركة هبا ذائقة مالية؛  22من  أجرى الباحثون دراستهم على عينة تتكون
 12اليت مل تتلق تقرير املدقق بإستلرارية املؤسسة؛ كذلك  22وتقرير املدقق باالستلرارية لللؤسسة، 

قام الباحثان بوضع منوذجني مع بيئة متغريات خمتلفة؛ منوذج ابدا  حيث  مؤسسة متورطة يف املقاضاة، 
نسبة من البيانات املالية اخلتامية أو معلومات الدفاتر اخلتامية  00يتكون إما من الرأي حول التدقق والذي 

متوسط اخلطأ للنلوذج األول هو . متغريات  1األخرى كلتغريات، ومنوذج التقاضي والذي يتكون من 
 . للنلوذج الثاين %02.00و  2.22%

                                                 
15 SEC : Securities and Exchange Commission 
16 Hansen, James V. – McDonald, James B. – Stice, James D. (1992) Artificial 

Intelligence and Generalized Qualitative-Response Models: An Empirical Test on Two 
Audit Decision-Making Domains. Decision Science, 23 (3): 708–723 
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، مناذج االستجابة "لراي حول التدقيقابدا  ا"تشري نتائج الباحثون يف حالة التوقع بالنلوذج األول 
النوعية يتم أدائه عند مستوى تنافسي مع مناذج تعليم اآللة، حيث ذكر الباحثون أن مناذج االستجابة 

مرغوبا فيه عند عينات تدريب صغرية نسبيا، وان هناك حاجة لدمج معللات  النوعية ميكن أن تكون بديل
  .اخلطأإضافية مثل احتلاالت الفتة،  تكاليف 

 Koh, Tan (1999) 17:دراسة الباحثان 0.3.0
نسب مالية مع منوذج الشبكات العصبية  4قام الباحثان بالتنبؤ باستلرارية املؤسسة من خالل 

مؤسسة مع عدم  041االصطناعية، وكانت جملوعة البيانات عبارة عن عينة من املؤسسات مقسلة إىل 
 222ستلرارية، اما يف تطبيقه للشبكات مت استعلال متطابقة مع مبدأ اال 041واالستلرارية لللؤسسة 

حالة الباقية من اجل االختبار، مت مقارنة نتائج االستلراية   22حالة من اجل تدريب الشبكة، أما 
للشبكات العصبية االصطناعية مع منوذج االحتلالية ووجهة نظر املدقق، فكانت نتائج الدراسة تشري إىل 

طناعية على األقل جيدة مثل ما هي كذلك يف كل من منوذج االحتلالية أن الشبكات العصبية االص
 .ومنوذج املدققون ألجل التنبؤ حباالت االستلرارية لللؤسسات انطالقا من النسب املالية

 تقييم مخاطر الرقابة 2.0
يأخذ املدقق بعني االعتبار احلسابات الكلية هائلة من البيانات عند تقييم املخاطر يف هيكل 

بالتايل، تقييم خماطر  .بة الداخلية ملؤسسة فشلت يف منع أو اكتشاف األخطا  كبرية يف البيانات املاليةالرقا
عوامل املخاطر ذات الصلة، أمهيتها النسبية نهجية لدمج األحكام املهنية حول هو عللية م الرقابة

 .لقابلة للتدقيقأو األحداث اليت أدت إىل حتديد األنشطة ا / والظروف املعاكسة احملتللة و
 
  

                                                 
17 Koh, Hian Chye – Tan, Sen Suan (1999) A neural network approach to the prediction 

of going concern status. Accounting and Business Research, 29 (3): 211–216.  
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  Ramamoorti, Andrew, Richard. (1999) 18:نيلباحثلدراسة  0.2.0
متغري نوعي لعوامل اخلطر كلتغريات املدخالت  01ومتغري كلي  04قام الباحثان باستخدام 

للنلاذج، مت تعريف املخاطر يف سياق املراجعة الداخلية، كلا مت تصليم النلاذج يف حميط كليات اجلامعة 
من  %02من كليات اجلامعة، حيث مت استعلال معدل  020ية، حيث أن العينة تتكون من احلكوم

كبيانات املقاومني، أما قيم عامل اخلطر النوعي استخلصت من    %22البيانات لعينة تدريب الشبكة، 
دة ، وكان عدد من املتغريات احملد9-0موظفي التدقيق باستخدام املراجعة باستخدام مقياس حمدد مسبقا 

 .جملوعة 02إىل   7يف هناية املطاف لبنا  مناذج يف 
أشارت النتائج إىل أن املدققني الداخليني ميكن هلم االستفادة من استخدام الشبكات العصبية 
االصطناعية لتقييم اخلطر، حيث أن مناذج الشبكات العصبية االصطناعية تستقطب اخللس وعشرون 

 .   %00-22اطر مبعدل دقة يتاوح بني األوىل من  الكليات احملفوفة باملخ
 

  0202-0202 الفترة في -بسكرة- لوطاية E.NA.SEL مركب تكرير الملحراسة حالة د .1

كلا هو معلوم أن القوائم املالية ألي مؤسسة حتتوي العديد من أرصدة احلسابات، وهنا يكلن 
من األخطا  اجلوهرية، وتتطلب  دور املدقق حيث هو حباجة لتحديد فيلا إذا كانت هذه األرصدة خالية

 .إجرا  تعديل على البيانات املالية
قبل التطرق إىل حتديد االرصدة املراد تدقيقها سنحاول حصر أهم مصادر األخطا  اليت تستعلل 

: هناك نوعني من مصادر األخطا  تستعلل للتأثري على حتليل األرصدة املالية. للتأثري على حتليل األرصدة
مسجلة و تسجيل ومهي لللبيعات، ومن خالل هذه الدراسة سنحاول التكيز على امكانية  مشتيات غري

 .وجود اخطا  جوهرية ناجتة عن مبيعات ومهية

                                                 
18 Ramamoorti, Sridhar – Bailey, Andrew D. Jr – Traver, Richard O. (1999) Risk 

Assessment in Internal Auditing: A Neural Network Approach. International Journal of 
Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management, 8 (3): 159–180 
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 :وصف المؤسسة محل الدراسة  0.3
حيث  ، E.NA.SELيعد مركب امللح بلوطاية أهم الوحدات اإلنتاجية التابعة لللؤسسة الوطنية

مليون دج يف السنة، من خالل هذه الدراسة مت احلصول على األرصدة  002تنتج إيرادات ما يقارب 
، وعلى الرغم أن كل سنة من 0202-0202الفعلية لنهاية كل شهر للتجارة باجلللة ألربع سنوات تقوميية 

السنوات األربع مت تدقيقها، إال أن األرصدة الشهرية مل تدقق بشكل فردي، كان من املفتض أن هذه 
لشهرية خالية من األخطا  اجلوهرية، أضف إىل ذلك مل تكن هناك تسويات حماسبية يف هناية األرصدة ا

خطأ من السنة للحسابات، ويف هذه احلالة األخطا  املكتشفة من خالل تطبيق املراجعة التحليلية متثل 
وذلك على افتاض عدم وجود أخطا  جوهرية يف حني اكتشاف أخطا  على مستوى  النوع الثاني

 . األرصدة الشهرية
تطبق املراجعة التحليلية لتقدير الرصيد املتوقع يف احلساب، هذا الرصيد املتوقع يقارن مع الرصيد 

 : احلايل لتحديد فيلا إذا كان هناك تباين، وهناك نتيجتني من هذه املقارنة
قيقات إضافية يف إذا كان التباين اجلوهري موجود، مع املراجعة التحليلية تشري إىل احلاجة إىل حت -

 ؛احلسابات املالية
إذا كان التباين اجلوهري مل يتم اكتشافه، مث احلاجة إىل حتقيقات إضافية يف احلسابات املالية ال  -

 .تشري إىل ذلك
باإلضافة فإن توليفات نتائج املراجعة التحليلية متنح أربع أنواع من القرارات؛ أمهها القرارات اخلاطئة 

النوع األول  والذي ميثل مقياس للكفا ة، حيث أن العدد الكبري من هذا النوع من  اليت متنح اخلطأ من
اخلطأ ميكن أن يقلل من كفا ة التدقيق، ألهنا حسابات إضافية ميكن االستغنا  عنها، أما النوع الثاين من 
القرارات اخلاطئة واليت تشكل لنا خطأ من النوع الثاين والذي حيدث عندما لللراجعة التحليلية تفشل 

 .لإلشارة إىل وجود خطأ جوهري هو يف الواقع موجود
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، فإهنا حتتاج يف كأسلوب حديث يف املراجعة التحليلية ام الشبكات العصبية  الستخد بالنسبةأما 
حالة التنبؤ على بيانات تارخيية يف شكل سلسلة زمنية، ويف دراستنا هذه مت تطبيق التنبؤ باملبيعات اخلاصة 

ة امللتدة ، حيث مت احلصول على املبيعات الشهرية يف شكل سلسلة زمنية للفت *املركب امللح لوطاية بسكرة
 ( (1)رقمأنظر اجلدول )  مشاهدة 12أي ما ميثل  0239إىل  0232من 

 .0202-0202تطور المبيعات الفعلية الشهرية للفترة الممتدة ( 1)الجدول رقم 

 6118884,00 00, 6174132 5786570,00 5505870,00 3445823,00 2262335,00 0232-21إلى  23
 8665769,88 8169173.53 8318930.65 8121619.73 7124612.45 7022082.80 0232-30إلى  20

 8127653.37 8515793,34 8257169,81 7306078,98 10643785,68 8154776,54 0233-21إلى  23

 16183542,80 8837329,04 9358110,26 8396883,57 7693131,95 8106468.42 0233-30إلى  20

 8109847,29 8106246,44 7079555,15 8101703,22 9803457,99 9316280,18 0230-21إلى  23

 16557321,79 9598580,00 10530134,43 9822913,34 4026462,62 6870723,08 0230-30إلى  20

 9826564,02 9021096,08 9414533,72 5517509,04 5670983,66 2362272,07 0231-21إلى  23

 13302138,63 12011181,53 11025450,37 8933562,25 6796020,27 9077726,38 0231-30إلى  20

 22171630,38 7933840,77 12167330,75 10311582,5 10513155,4 7065784,26 0239-21إلى  23
 11075152,21 18763107,21 17190091,38 22362479,3 8204810,5 16792417,8 0239-30إلى  20

  0202-0202للسنوات  G50 باالعتلاد على تصرحيات نيالباحث عدادإمن : المصدر

مشاهدة ممتدة من  42 ـــبالسلسلة املوجودة لدينا تتلثل يف املبيعات الشهرية للللح واحملددة 
سجلت  2262335,00 دنياوقيلة  9362169,55 حساب، مبتوسط 0202إىل ديسلرب  0202جانفي 

ة عن ، وتتشتت قيم هذه السلسل2014يف سنة  00240201,22و قيلة قصوى  0202يف سنة 
وهو ما ،  1,66E+13خيص معامل التباين فيلا أما4074331,56  قدرهمتوسطها باحنراف معياري 

يعطينا فكرة حول درجة عدم جتانس مستويات السلسلة هذا ما يشري بالنسبة لللدقق الحتلال وجود 
 .أخطا  جوهرية واليت حتتاج إىل حتقيقات إضافية

 

                                                 
كلا أن املركب ال يعتلد يف   ية سوا  التقليدية أو املتطورة،عتلد على أساليب املراجعة التحليلتاملؤسسة حمل الدراسة ال   *

ات املخططة من خالل الوحدة تنبؤته باملبيعات على األساليب الكلية بشكل أساسي، وإمنا يتم احلصول على املبيع
 .املركزية لقسنطينة
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 زة المستخدمةتحليل البيانات والبرامج الجاه نموذج 0.3
تتطلب أي عللية قياس حتديد األساليب اإلحصائية املناسبة، ومن مث حتديد حزم الربامج اجلاهزة 
اليت سوف يتم استخدامها، وكلا هو معلوم أن املراجعة التحليلية تعتلد على األساليب الكلية التقليدية 

يثة ممثلة يف منوذج الشبكات العصبية واملتطورة، ولذلك سنتطرق يف هذا اجلز  الحد أهم االساليب احلد
 :االصطناعية

 نموذج الشبكات العصبية الصناعية 0.0.3
األساليب الشائع استخدامها يف التطبيقات التجارية وخباصة يف جمال  احملاسبة والتدقيق،  كأحد

خطا  وقد مت استخدام هذا األسلوب للتنبؤ باملبيعات الشهرية وكذا التوصيف بوجود أو عدم وجود أ
جوهرية يف القوائم املالية املدققة على اعتبار انه مت تدقيق البيانات السنوية وعدم تدقيق البيانات الشهرية، 

 .والتأكد من مدي قدرة أسلوب الشبكات العصبية الصناعية على التنبؤ الدقيق
  (MATLAB R2013a)برنامج الشبكات العصبية الصناعية 0.0.3

 رب اخلاصة باستخدام أسلوب الشبكات العصبية الصناعية لتصنيفالباحثان يف إجرا  التجا اعتلد
والتنبؤ باملبيعات الشهرية، على أحد الربامج اليت تستخدم يف بنا  الشبكات  األخطا  اجلوهرية ومصادرها

يقوم هذا الربنامج ببنا  الشبكة العصبية  ،(MATLAB R2013a)العصبية الصناعية وهو برنامج 
را   مبراحل أساسية بعد أن حيول إليه ملف البيانات املراد بنا  الشبكة  العصبية على واختبار دقتها، مرو 

 . أساس ما حيتويه امللف من بيانات ختص املشكلة املراد التنبؤ هبا او تصنيف مكوناهتا
أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية في التنبؤ بحجم نتائج المراجعة التحليلية باستخدام  3.3

   المبيعات
ينطوي على يف التنبؤ  استخدام منوذج الشبكات العصبية االصطناعيةاملراجعة التحليلية ب تطوير

، وكلا بيانات املدخالت وتدريب النلوذج وإعداداختيار النلوذج املناسب للشبكات العصبية االصطناعية 
االصطناعية، ومن  ذكرنا اعاله العديد من الدراسات قدمت افكار يف خمتلف مناذج الشبكات العصبية
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اجلهود السابقة ركزت على إمكانية التنبؤ بالشبكات العصبية االصطناعية، العديد من العوامل اليت تؤثر 
على أدا  املراجعة التحليلية البديلة اليت حتتوي مستويات جوهرية ومستويات احصائية للثقة املفروضة على 

واصفات خاصة خلوارزمية التدريب ، وبنية معلارية حنتاج م ANNاملراجعة التحليلية، ولتحديد منوذج 
 : باملرور على جملوعة من اخلطوات حمددة ادناه حتصلنا على النتائج التاليةودالة التنشيط ، و 

 :خطوات التنبؤ باستخدام الشبكة العصبية االصطناعية 0. 3.3
 : يلي ج املتوصل إليها يف ماهم النتائأحتديد أهم خطوات التنبؤ باستخدام الشبكة العصبية مع  ميكن

واملتلثلة يف السلسلة الزمنية لللبيعات الشهرية من مادة امللح مت احلصول عليها  اختيار المتغيرات .أ 
من دائريت احملاسبة واملالية ودائرة التجارة ملركب امللح لوطاية بسكرة، وهذا لفتة زمنية متتد من جانفي 

 ؛(مشاهدة 60)  2014إىل ديسلرب  0202
مادام انه تتوفر لدينا سلسلة زمنية واحدة فقط، وتوقع القيم املستقبلية للسلسلة معالجة البيانات  .ب 

والذي يعتلد على القيم املاضية من هذه السلسلة فإن هذا الشكل يعد من أشكال  y(t)الزمنية 
 ؛(NAR) تنبؤ االحندار الذايت غري اخلطي

البيانات إىل جماميع، حيث سيتم الربنامج بتقسيم  ىف هذه املرحلة يقوم. مرحله تحليل البيانات .ج 
 :هلدف  العشوائي إىل ثالث جملوعاتتقسيم ناقالت املدخالت ونواقل ا

 مشاهدة؛ 20للتدريب أي ما يعادل  02% -
 ؛جل التحقيق من أن الشبكة معللةأل(  مشاهدة 21) 01% -
 .املتبقية كاختبار مستقل متاما عن تعليم الشبكة( مشاهدة 21)  01% -

 : يف حتديد هذا النلوذج للشبكة العصبية مت اختيار اآليت : تحديد النموذج .د 
 ؛مشاهدة 60عدد عصبونات اإلدخال يساوي الواحد، وهي عبارة عن املبيعات الشهرية   -
 ؛عدد الطبقات املخفية حددت آليا بطبقة واحدة -
  ؛طبقات 02 ــــعدد العصبونات املخفية والذي حيدد عن طريق التجربة والذي حدد آليا ب -



 كردودي سهام. د
 بن قدور علي. د

، ت العصبية االصطناعية كدعامة للمراجعة التحليلية في عملية التدقيقالتنبؤ بالشبكا
   0202-0202في الفترة  (بسكرة) E.NA.SEL  حالة مركب تكرير الملح

 

187 
 

 .خراج و يساوي الواحدعصبون اإل -
 بيان خوارزم الشبكة العصبية: نموذج الشبكة( 2)الشكل رقم 

 
 .MATLAB R2013aباالعتلاد على  الباحثني إعدادمن  :المصدر            

التأخر إىل ضبط هذه األرقام إذا كان أدا  تدريب الشبكة ردي ، حيث العدد االفتاضي من  حنتاجقد 
 .وهذا بعد إعادة التدريب 0وقد مت تغيري هذه القيلة إىل  0يساوي 

 : تضم هذه املرحلة مايلي: تدريبال .ه 
حىت تتحقق االستفادة من استخدام الشبكات العصبية يف التنبؤ والتصنيف،  :تعليم النلوذج -

 العصبونات واليت البد من إجياد جملوعة األوزان بني والتأكد من دقة نتائجها وقدرهتا التنبؤية،
وبأخذ اجلذر التبيعي ملتوسط مربعات اخلطأ نكون ، 19MSEد أقل قيلة ملتوسط مربع اخلطأ،دحت

    RMSEقد وصلنا ملقياس آخر وهو جذر متوسط مربعات األخطا    
 .تستخدم خوارزمية التدريب لتقليل امليل: خوارزمية شبكة االنتشار اخللفي للخطأ  -

                                                 
ا  يف قياس جودة التوفيق وهو يعترب من أكثر املقاييس شيوعا  واستخدام: (  MSE) متوسط مربعات األخطا    19

وحيسب وفقا  لللعادلة  ،للنلاذج
n

e

MSE

n

i





1

2
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ترب الشبكة من حيث قدرة التكيف مع حالة التغري يف دورة وإمكانية إعادة حيث خت: تنفيذ الشبكة .و 
 .التدريب والوصول إىل أقل مربع خطأ عند تغري البيانات

 نتائج التنبؤ بالشبكة العصبية االصطناعية    3.1.1
 :من خالل عللية التدريب حتصلنا على النتائج األولية

 .بيان لتدريب الشبكة( 5)الشكل 

 
 .MATLAB R2013aباالعتلاد على  نيثحابلاد ادعإمن  :المصدر

  :ناك ثيح
   MSE و  معيار التقييم املعتلد عليه عبارة عن معامل االرتباط

 R=-2.6405, MSE= 1.208520e14: معيار التدريب

 e14 R=0.9333 , MSE= 2.26251 :معيار التحقق

 e13 R=1.7885 , MSE= 1.12209 :معيار اختبار االستقاللية
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 المدرج التكراري للمعايير الثالث اعاله(: 6)الشكل 

 
 .MATLAB R2013a باالعتلاد على نيثحابلا عدادإمن : المصدر

مما لللحور الصفري،  ةبسنلاب ةغري متناظر  كراريتلا جر دملا ةدلعأن أنالحظ  قباسلا لكشلا لالخ نم
 .يستلزم علينا القيام بتدريب الشبكة

االنتشار العكسي لتقييم اخلطأ هو أقل  معيار التقييم املستخدم يف شبكةمن جهة أخرى كذلك، 
العدد االفتاضي من   1.20195E14والذي مت إجياده يساوي قيلة ،  MSEقيلة ملتوسط مربع اخلطأ 

ومن خالل دراسة دالة . ، ولكن يبقى اإلشكال املطروح هل ميكن أن حنسن من قيلته0 التأخر الذي هو
، حيث نالحظ أن معظم احلدود تقع خارج جمال الثقة وهذا (1)االرتباط الذايت واملبينة يف الشكل رقم 

للحصول على أفضل  ارتباط ذايت بني األخطا  مما يتحتم علينا إعادة تدريب النلوذج مؤشر على وجود 
 .أدا  هلا
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 دالة االرتباط الذاتي لألخطاء( 7)الشكل 

 
 .MATLAB R2013a باالعتلاد على نيثحابلا دادعإمن : المصدر

 Rو  MSE النتائج األولية لمعيار(: 8)الشكل 

 
 .MATLAB R2013a باالعتلاد على نيثحابلا دادعإ نم :المصدر

والذي يعكس القيلة املقاسة للعالقة بني األهداف واملخرجات  R=-0.19491عامل االرتباط أما م
 (0) املقابل  جملوع مربعات االخطا  مبينة يف الشكلوالنتائج االولية ملعامل االرتباط و 

 :من خالل عللية إعادة التدريب حتصلنا على النتائج النهائية املواليةو 
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 .تدريب الشبكةإلعادة بيان (9)الشكل رقم 

 
 .MATLAB R2013a باالعتلاد على نيثحابلا دادعإ نم: المصدر

 

 

 المدرج التكراري للمعايير الثالث اعاله بعد عملية التدريب(: 02)الشكل 

 
 .MATLAB R2013a باالعتلاد على نيثحابلا دادعإ نم: المصدر

لللحور الصفري أي أن االخطا  متناظرة بالنسبة للصفر، مما يعين انه  ةبسنلاب متناظر لتكراريا جر دملانالحظ ان 
من جهة أخرى خوارزم شبكة االنتشار اخللفي للخطأ لتقليل امليل، أي أقل ، ال يوجد هناك اشكال يف هذه العينة

بالعدد االفتاصي من التأخر الذي   1.194E+12والذي مت اجياده يساوي قيلة  MSEتوسط مربع اخلطأ قيلة مل
 .0هو 

 : معيار التدريب
R=0.529 ,  MSE=1.38077E13 

 :معيار التحقق
 R=0.5591 , MSE= 7.0819E12 

 :اختبار االستقالليةمعيار 
 R=0.6938 , MSE= 8.3089E12 
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                Rو   MSEالنتائج النهائية لمعيار (: 33)الشكل 

 
 MATLAB R2013a باالعتلاد على نيثحابلا دادعإ نم: المصدر

 .والذي يعكس القيلة املقاسة للعالقة بني األهداف واملخرجات =2.5509R معامل االرتباط أما
  (32()4()4)ل االشكاالنتائج مبينة يف ، كل هذه مؤشرات تدل على عدم تدريب الشبكة مرة اخرى

للحكم على أقل قيلة ملتوسط مربع اخلطأ او صحة النلوذج املدروس نستعني بدالة االرتباط و 
 (00)الشكل  الذايت لألخطا  الذي يوضحه

 دالة االرتباط الذاتي لألخطاء بعد إعادة التدريب(: 00)الشكل 

 
 MATLAB R2013a باالعتلاد على نيثحابلا دادعإ نم: المصدر

، وهذا مؤشر على غياب االرتباط -0و  0دود تقع داخل جمال الثقة بني احل أغلبحيث نالحظ أن 
 (02)والذي يعكس استقرار السلسلة الزمنية واملوضحة يف الشكل رقم  األخطا الذايت بني 
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 دالة االستجابة للمخرجات للسلسلة الزمنية مع دالة االرتباط الذاتي لالخطاء(: 03)الشكل 

 
 .MATLAB R2013a علىباالعتلاد  نيثحابلا دادعإ نم :المصدر

 :قياس  جودة التوفيق 3.3.3

 الشبكات العصبية كأسلوب من اساليب املراجعة التحليلية يف جمال التنبؤ جودة التوفيق لقياس
: ، اقتصرنا على اهم املقاييس تكرر استخدامها يف تلك الدراسات ممثلة فيلا يليألدا  عللية التدقيق

 . ملعامل االرتباطمتوسط مربعات األخطا ، جذر متوسط مربعات األخطا ، باإلضافة 
مت حساب احنرافات األخطا ، حيث كللا قلت االحنرافات حول الوسط دل ذلك على وجود  وقد

للتنبؤ باملبيعات ملركب تكرير امللح وبتطبيق املقاييس السابقة لقياس القدرة التنبؤية، .جودة توفيق النلوذج 
 ((0)جلدول أنظر ). لوطاية بسكرة

 ية لجودة التوفيقالمقاييس األساس( 0)جدول 
 خمرجات الشبكة العصبية االصطناعية

 املعيار املستخدم
 النتائج االولية النتائج النهائية

 Rمعامل االرتباط  0.19491 - 2.5509

1,19E+12 1,20E+14   متوسط مربعات األخطاMSE 

 RMSEجذور متوسط مربعات األخطا   10.963.348,00 1.092.703,07

 .MATLAB R2013a باالعتلاد على الباحثان دمن اعدا: المصدر
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 حقق درجة توفيقالنتائج املتحصل عليها من اجلدول السابق، أن أسلوب الشبكات العصبية  تؤكد
من جودة توفيق مقبول  بعات األخطا  وجذرها ، على مستوىكلا دلت مقاييس متوسط مر . للنلوذج

   .النلوذج اخلاص بالشبكات العصبية
خالل توقع القيم املستقبلية للسلسلة الزمنية الذي يعتلد على القيم املاضية من ذلك من  ويتضح

 19.49- منبدال  %55.24هذه السلسلة ملبيعات امللح الشهرية فقد حدد معامل االرتباط بنسبة

 .والذي يعكس القيلة املقاسة للعالقة بني االهداف واملخرجات%
 أصبح 1,20E+14بعدما كان يساوي  MSEاخلطأ كلا مت التوصل إىل اقل قيلة ملتوسط مربع 

وهذا بعد عللية التدريب، وباحتساب جدر متوسط مربع اخلطأ املتحصل عليه من  1,19E+12يساوي 
  10.963.348,00 بدل 1.092.703,07 عللية اعادة تدريب الشبكة يساوي

جم االخطا  مؤشرات تؤكد على فعالية التنبؤ باعتلاد على الشبكات العصبية لتقليل ح كلها
 مما تساهم يف تسهيل عللية املراجعة التحليلية يف أدا  عللية التدقيقاملرتكبة 

 اتمة ــــخ
مت االجتاه الستخدام األدلة االلكتونية، واليت تساعد على  ،احملاسبة الفورية كنتيجة لوجود نظم

 .   لتحريفات اجلوهرية للقوائم املالية، وليس تصحيح أو إلغا  تلك التحريفات بعد حدوثهااملنع والوقاية من ا
 ة االصطناعيةومن خالل مراجعة العديد من الدراسات اليت تناولت استخدامات الشبكات العصبي

 ةحليليإىل أن الشبكات متلك إمكانية لتحسني املراجعة الت واللراجعة التحليلية، أغلب الباحثون أشار ل
  تكرير امللح لوطاية بسكرة وبعد تطبيق مؤشرات جودة التنبؤ،ركب ملالدراسة امليدانية بينت  دقو 

ساليب املراجعة التحليلية،  أمن  كأسلوب االصطناعيةقلنا مبحاولة تطبيق منوذج الشبكات العصبية 
تطبيقها كأداة للتنبؤ يبدو مفيدة لتحديد األمناط اليت ميكن أن تشري إىل حتقيقات ان  أظهرت النتائج 

 .انات املالية غري املدققة لللؤسسة خالل السنة احلاليةحمتللة من البي
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 أثر تقرير محافظ الحسابات على اتخاذ القرارات االستثمارية
 الجزائر، دراسة حالة البنوك التجارية بجيجل

 جمام محمود .د.أ
 اجلزائر -أم البواقي -جامعة العريب بن مهيدي ،أستاذ التعليم العايل

 أميرة دباش .أ
 اجلزائر -أم البواقي -جامعة العريب بن مهيدي طالبة دكتوراه،

 ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل بيان أثر تقرير حمافظ احلسابات على عملية اختاذ القرارات االستثمارية يف 

ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالهتا صممت استمارة جلمع  .البنوك التجارية جبيجل
املعلومات، حيث وزعت هذا االستمارة على مستثمرين ومسامهني ومدراء ماليني، ومت حتليلها باستخدام 

 .SPSSالربنامج اإلحصائي 
سابات واختاذ حمافظ احل بني تقريروقد توصلت الدراسة إىل أنه هناك أثر إجيايب ذو داللة إحصائية 

  .القرارات االستثمارية
 .تقرير حمافظ احلسابات، اختاذ القرارات االستثمارية، البنوك التجارية جبيجل: الكلمات المفتاحية

Abstract 
This study aims at demonstrating the impact of the report governor 

accounts on the making investment decisions process in commercial banks 
at jijel .  To achieve the objectives of the study and answer its questions the 
questionnaire was designed to collect the information, it was distributed to 
investors and shareholders and financial managers, and its analysis by the 
statistical program SPSS.   

The study has concluded that there is a positive impact with a 

statistically significant between report governor accounts and making 
investment decisions. 
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 ةـــمقدم
نظرا ملا يشهده العامل من تطورات معاصرة يف بيئة األعمال، وتنشيط أسواق املال وتعاظم املنافسة 

تساهم بصورة أكثر فعالية يف اختاذ  ومالية حماسبيةإىل أمهية توفري معلومات  بني املؤسسات، أدى كل ذلك
اهلامة يف تعظيم القدرة على حتليل  من القرارات القرارات هذه إذ تعدخمتلف القرارات املتعلقة باالستثمار، 

وخمتلف البنوك  فرص االستثمار املتاحة خاصة يف املؤسسات املطروحة أسهمها يف سوق األوراق املالية
 .التجارية

بعامل  رتباطهاالنظرا ي قرارات أخرى أات كوهنا قرارات أكثر خطورة من يز هذه القرار مي وما
 صعبمن ال التكاليف واليت تعدالقرارات جمموعة من  ينتج عن هذه، حيث املخاطرة اليت تتعرض له

 .من إنفاق مبالغ كبرية اتعديلها أو الرجوع فيها نظرا ملا يرتتب عليه
من عرض رأيه الفين حول صدق احلسابات افظ حموسيلة متكن  يعد تقرير حمافظ احلساباتف

املعلومات احملاسبية  إىل مستخدمي وعدالة القوائم املالية للمؤسسة، حيث يعمل على إيصال نتائج عمله
  .مع القوائم املالية يرفقمن خالل صياغة آرائهم على شكل تقرير كتايب  هبا، وذلك املهتمني واملالية

 :سبق فإن مشكلة الدراسة تظهر من خالل طرح السؤال الرئيسي التايلتأسيسا ملا  :إشكالية البحث
 ما هو أثر تقرير محافظ الحسابات على اتخاذ القرارات االستثمارية 

 في البنوك التجارية بجيجل ؟
 : أهمية الدراسة

األمهية الكبرية اليت حيضى هبا موضوع تقرير حمافظ احلسابات  توضح أهنا الدراسة يف أمهية جسدتت
والقرارات االستثمارية وذلك بالبحث يف تأثري تقرير حمافظ احلسابات على اختاذ القرارات االستثمارية 

 .بالبنوك التجارية جبيجل، إذ يعد هذا التقرير من أهم عوامل النجاح يف اختاذ القرارات االستثمارية
 :هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق ما يلي: راسةأهداف الد
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 توضيح املفاهيم النظرية املتعلقة بتقرير حمافظ احلسابات والقرارات االستثمارية؛ 
 التعرف على طبيعة األثر الذي يرتكه تقرير حمافظ احلسابات على اختاذ القرار االستثماري؛ 
 يف البنوك التجارية حمل الدراسة قياس أثر تقرير حمافظ احلسابات على القرارات االستثمارية. 

 :من أجل اإلجابة على مشكلة الدراسة سوف يتم طرح الفرضية الرئيسية التالية :الدراسةفرضيات 
  يوجد أثر إجيايب ذو داللة إحصائية لتقرير حمافظ احلسابات على اختاذ القرارات االستثمارية يف

 .البنوك التجارية بوالية جيجل
 :إىل الفرضيات الفرعية التاليةوسوف يتم جتزئتها 

 ذو داللة إحصائية للتقرير النظيف على اختاذ القرارات االستثمارية يف البنوك  إجيايب يوجد أثر
 ؛التجارية بوالية جيجل

 ذو داللة إحصائية للتقرير املتحفظ على اختاذ القرارات االستثمارية يف البنوك  إجيايب يوجد أثر
 ؛التجارية بوالية جيجل

 ذو داللة إحصائية للتقرير السليب على اختاذ القرارات االستثمارية يف البنوك  إجيايب يوجد أثر
 ؛التجارية بوالية جيجل

 ذو داللة إحصائية للتقرير االمتناع عن إبداء الرأي على اختاذ القرارات االستثمارية  إجيايب يوجد أثر
 .يف البنوك التجارية بوالية جيجل

 (:ألساليب اإلحصائيةا) أدوات الدراسة 
الستخراج النتائج اإلحصائية، واستخدام األساليب اإلحصائية  SPSSv20مت استخدام برنامج 

معامل ، معامل االرتباط بريسون، (klomogrov- smirnov)ksاختبار ، معامل ألفا كرونباخ: لتفسريها
 .طياالحندار اخلو  التحديد
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 نيلإلجابة على إشكالية الدراسة وإثبات أو نفي صحة الفرضيات مت االعتماد على املنهج :منهج الدراسة
التحليلي، حيث استخدام املنهج الوصفي يف اجلانب املتعلق بعرض مفاهيم تقرير حمافظ و الوصفي 

 .احلسابات والقرارات االستثمارية، واملنهج التحليلي يف التعقيب على ما مت وصفه 
 

 الجانب النظري: ولالمبحث األ
ملية وع تقرير حمافظ احلساباتعلى مفاهيم نظرية عامة حول  سنقتصر من خالل هذا اجلانب

 .اختاذ القرارات االستثمارية
 :تقرير محافظ الحسابات .1

  :تعريف تقرير محافظ الحسابات -1.1
التقارير املالية وسيلة اتصال بني احملافظ ومستخدمي "يعرف تقرير حمافظ احلسابات على أنه 

بشكل وثيقة مكتوبة يبني فيها حمافظ احلسابات ما قام به من إجراءات وما توصل إليه من أحكام 
  1".ويلخص فيها رأيه حول مدى عدالة القوائم املالية

ذلك الكشف الناتج عن املراجعة اليت جيريها حمافظ احلسابات والذي يربز فيه " كما يعرف بأنه  
 2 ."بيانات املالية ومدى صالحيتها واملقدم ملتخذي القراراتمدى مصداقية ال

تقرير يعده حمافظ احلسابات يؤكد فيه صحة املعلومات املالية من عدمها " عرف أيضا على أنه وي
 3 ."ومدى خلوها من األخطاء املادية واالحتيال لتكون بذلك جسرا الختاذ القرارات املناسبة

                                                 
املعدل واخلاص بتقرير ( 011)أثر تعديالت معيار التدقيق الدويل رقم " ، (1122)إبراهيم سليمان عمر الزوي وآخرون  1

آلراء مدققي احلسابات ومعدي القوائم املالية واملستثمرين : املدقق على تضيق فجوة التوقعات دراسة ميدانية
 .790، ص 1122، 4، العدد 0األردنية يف إدارة األعمال، ، اجمللد ، األردن، اجلامعة األردنية،  اجمللة "واألكادمييني

2  Lois munro and Jenny Stewart,  External auditors reliance on internal audit: the impact 
of sourcing arrangements and consulting activities, Griffith university, 2009, p6. 

3  The role and function of external auditors, The Institute of Chartered Accountants in 
Australia, www.charteredaccountants.com.au, p8. 
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الناتج النهائي  " نه ميثلأحيث , راجعةمن أهم مكونات عملية امل اتحمافظ احلسابيعترب تقرير إذ 
املراجع حد أويعترب , ج اليت مت التوصل إليهاالذي يبني فيه النتائ افظعمل احمل الصةوهو خ, العمليةلتلك 

  4 ."افظماد عليها لتحديد مسؤوليات احملعتالالرئيسية اليت يتم ا
عن  احلسابات افظحمالتقرير الذي يعرب فيه " تقرير حمافظ احلسابات على أنه  ميكن تعريفوعليه 

صداقية املعلومات املالية وعلى أساسه يستطيع مستخدمي هذا التقرير على اختاذ خمتلف م حولرأيه 
 ".القرارات الرشيدة ورسم السياسات احلالية واملستقبلية

 :أهمية تقرير محافظ الحسابات -1.2
 الوسيلة اليت يستطيع عن طريقها أن يعرب حمافظ يف كونه تقرير حمافظ احلساباتتكمن أمهية 

، حول موثوقية وعدالة املعلومات اليت حتتويها القوائم والتقارير املالية، والذي يستطيع احلسابات عن رأيه
 ثر مالئمة ومصداقية،من خالله مستعمل هذا التقرير على اختاذ قرار رشيد يكون مبين على أسس ذات أك

  5:فيما يلي وميكن إجياز أمهية تقرير حمافظ احلسابات
 تقرير ال ويعد  البيانات واملعلومات املتعلقة باملؤسسةوسيلة مراجعة متكن من التعرف على كافة  يعد

على أنه خالصة ما وصل إليه احملافظ لعمله، واليت انعكست يف النهاية على نتائج األعمال واملركز 
ملايل، حيث يكون هذا التقرير عبارة عن كشف يقدم ملن يهمه األمر يبني فيه التصرفات املالية اليت ا

 قامت هبا املؤسسة خالل فرتة مالية؛
 املساعدة على اختاذ خمتلف القرارات واليت من شأهنا أن حتافظ على أموال املستثمرين؛ 
 ماهتا املستحقة ؛الوفاء بالتزاو  املؤسسة مدى استمرارية إمكانية معرفة 

                                                 
اخلاص بتقرير مدقق احلسابات على ( 011)املنتصر باهلل سهيل نقوال ترزي، أثر تعديالت معيار التدقيق الدويل رقم  4

 مذكرةدراسة حتليلية آلراء مدققي احلسابات ومعدي القوائم املالية واألكادميية يف قطاع غزة،  -تضييق فجوة التوقعات 
 .28، ص1122ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 

، عمان، األردن، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، " تدقيق احلسابات املعاصر الناحية النظرية"غسان فالح املطارنة،  5
 .227، 224، ص 1112الطبعة األوىل، 
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  التعرف على سالمة الوضع املايل للمؤسسة ضمانا لقروضهم ومساعدهتم يف اختاذ خمتلف القرارات
 الالزمة؛

  زيادة الثقة يف املعلومات املالية اخلاصة مبختلف األنشطة. 
جيب  عند إعداد تقرير حمافظ احلسابات: عند إعداد تقرير محافظ الحسابات ةالمعايير المتبع -1.1

  6 :تتبع ما يلي
 جيب أن حيدد التقرير ما إذا كانت القوائم املالية املعدة طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها أم ال؛ 
  جيب أن حيدد التقرير الظروف اليت أدت إىل عدم الثبات على استخدام معايري حماسبية معينة يف

 الفرتة احلالية مقارنة بالفرتة السابقة عليها؛
  ينظر إىل جوانب اإلفصاح عن املعلومات بالقوائم املالية على أهنا كافية بصورة معقولة إال إذا أشار

 تقرير احملافظ خلالف ذلك؛
  جيب أن يتضمن التقرير التعبري عن رأي احملافظ يف القوائم املالية على أهنا كافية بصورة معقولة إال إذا

 أشار تقرير احملافظ خلالف ذلك؛
 تعبري عن رأي احملافظ يف القوائم املالية ككل أو بيان أسباب عدم إمكانية ن التقرير تضمجيب أن ي

ي، ويف كل األحوال فإنه عندما يقرتن اسم احملافظ بقوائم مالية معينة، فإن التقرير ثالتعبري عن هذا الرأ
املسئولية اليت جيب أن يتضمن إشارة قاطعة لنوع الفحص الذي قام به احملافظ إن وجد ومدى 

 .يتحملها عنه
والذي حيدد حمتوى  1122يونيو  14حسب القرار املؤرخ يف : مكونات تقرير محافظ الحسابات -1.1

 :يـجب أن يتـضمن تقرير حمافظ احلسابات معايري تقارير حمافظ احلسابات، حيث
 اسم وعنوان حمافظ احلسابات ورقم اعتماده ورقم التسجيل يف اجلدول؛  -

                                                 
، 1117، اإلسكندرية، مصر، الدار اجلامعية، (منظور التوافق الدويل) أمني السيد أمحد لطفي، نظرية احملاسبة  6

 .498ص
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شري إىل أن األمر يتعلق بتقرير حمافظة احلسابات لكيان حمدد بوضوح وأنه خيص سنة مالية عنوان ي -
 .مقفلة بتاريخ إقفال دقيق
 :نويتمحور هذا التقرير حول جزأي

  7:ويتضمن: التقرير العام للتعبري عن الرأي  -1.1.1
  ؛مقدمة التقرير -
  ؛الرأي حول القوائم املالية -
 فقرة املالحظات -

 8:يتمحور هذا اجلزء: املراجعات واملعلومات اخلاصة -1.1.1
 اخلالصات الناجتة عن بعض املراجعات اخلاصة؛ -
 املخالفات والشكوك اليت ال تؤثر يف احلسابات السنوية؛ -
 املعلومات اليت يوجب القانون على حمافظ احلسابات اإلشارة إليها؛ -
نوية وإعداد تقريره العام املتعلق يؤدي حمافظ احلسابات مهمته املتعلقة بفحص احلسابات الس -

يوم ابتداء من تاريخ استالم احلسابات ( 47)بالتعبري عن الرأي يف أجل قدره مخسة وأربعون 
 9السنوية املضبوطة من طرف جهاز التسيري املؤهل؛

 جيب أن يتطابق تاريخ التقرير مع تاريخ االنتهاء الفعلي من مهمة الرقابة؛  -
                                                 

، املتعلق مبحتوى  14للعدد  1124أفريل  21الصادر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  1122يونيو  14قرار مؤرخ يف  7
معايري تقارير حمافظ احلسابات حيث يـجب أن يتـضمن الـتقـرير الـعام لـلتـعبـري عن رأي حمافظ احلسابات حول احلسابات 

 .24الفردية، ص
، املتعلق مبحتوى معايري  14للعدد  1124أفريل  21الصادر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  1122يونيو  14قرار مؤرخ يف  8

تقارير حمافظ احلسابات حيث يـجب أن يتـضمن الـتقـرير الـعام لـلتـعبـري عن رأي حمافظ احلسابات حول احلسابات 
 .27الفردية، ص

 21، الصادر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ 1124يناير سنة  21املوافق ل  2427عام ربيع األول  21قرار مؤرخ يف   9
 .11، حيدد كيفيات تسليم تقارير حمافظ احلسابات، ص14للعدد  1124أفريل 
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 تقرير مشرتك للتعبري عن الرأي يف حالة تعدد حمافظي احلسابات املمارسني؛يـتم إعداد وتوقيع  -
تضامنني، يديل كل حمافظ حسابات برأيه ملفـي حالة اختالف يف الرأي بني حمافظي احلسابات ا -

 .ضمن التقرير املشرتك
 :القرارات االستثمارية .1

املستثمر واليت تعد من أصعب القرارات هو قرار  يتخذها من بني القرارات اليت تتخذها اإلدارة أو
واعتماده على الكثري من التنبؤات وصعوبة  على بقاء واستمرارية املؤسسة االستثمار، وذلك لكون تأثريه

 .الرتاجع فيها باإلضافة إىل صعوبة تقدير بعض التقديرات الكمية للتدفقات
 : تعريف القرار االستثماري -1.1

القرار الذي ينصب اهتمام متخذها على كيفية توظيف األموال "تثماري على أنه يعرف القرار االس
اليت يتم احلصول عليها، أي التوظيف األفضل هبدف احلصول على العوائد املالئمة ملستوى املخاطرة اليت 

  10 ".تتعرض هلا هذه األموال عند توظيفها
 واليت الالحقة السيولة على للحصول األصول اقتناء إىل يؤدي إنفاق قرار أي : "وقد عرف على أنه

     11". واملؤسسة املالك ثروة زيادة إىل هتدف
ذلك القرار الذي يقوم على اختيار البديل االستثماري الذي يعطي أكرب " على أنه  يعرف أيضاو 

عائد استثماري من بني بديلني على األقل فأكثر واملبىن على جمموعة من دراسات اجلدوى اليت تسبق 
وفقا عملية االختيار ومتر بعدة مراحل تنتهي باختبار قابلية هذا البديل للتنفيذ يف إطار منهجي معني 

 12 ".ألهداف وطبيعة املشروع االستثماري
                                                 

 .9، ص 1117، عمان، األردن، دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة، "مبادئ االستثمار املايل احلقيقي زياد رمضان، 10
11

 Finance d’entreprise décision d’investissement et choix de financement, Nathalie 
GARDES maître de conférence en gestion, 29/06/2006, p6. 

 20/20/0200بتاريخ  /http://static.canalblog.com  :املوقع من 
، مصر، الدار اجلامعية، "االستثماريةدراسات اجلدوى االقتصادية الختاذ القرارات "عبد املطلب عبد احلميد،  12

 28، ص1111
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القرار الذي يقوم على صرف " عملية اختاذ قرار االستثمار بأهنا  أما من النظرية املالية يعرف
   13."اإلنفاق الفوري من أجل االستفادة من ربح أو فائدة على عدة فرتات متتالية

القرار الذي يقوم على اختيار البديل  هو"ومن ما سبق ميكن تعريف القرار االستثماري على أنه 
لقرار أكثر خطورة الرتباطه املايل الكبري، واعتباره من أهم القرارات املالية املالئم من البدائل املتاحة، فهو ا

بأقل  اليت ميكن اختاذها يف املؤسسة، واهلدف من هذا القرار هو حتقيق عائد خالل سنوات متعاقبة
 ". خماطرة

كغريه من القرارات خبصائص عديدة لعل   القرار االستثماري يتميز :القرار االستثماري خصائص -2.2 
  14:من أمهها

أنه قرار غري متكرر حيث أن كل اجملاالت التطبيقية لدراسات اجلدوى كلها ال يتم القيام هبا إال  -
 على فرتات زمنية متباعدة؛

 أداة متد البصر إىل املستقبل؛إن القرار االستثماري هو قرار اسرتاتيجي حيتاج إىل  -
 إن القرار االستثماري يرتتب عليه تكاليف ثابتة مستغرقة ليس من السهل تعديلها أو الرجوع فيها؛ -
حييط بالقرار االستثماري عدد من املشكالت والظروف اليت من الضروري التغلب عليها؛ مثل  -

املتغريات للقياس الكمي وكلها  ظروف عدم التأكد وتغري قيمة النقود ومشاكل عدم قابلية بعض
 حتتاج إىل أسس ومنهجية علمية للتعامل معها؛

 .ميتد القرار االستثماري دائما إىل أنشطة مستقبلية وبالتايل يرتبط غالبا بدرجة معينة من املخاطرة -
 
 

                                                 
13

 Patrick, PIGET, "décision d’investissement Incertitude et information", Ed Economica, 

paris, 2011, p7. 
 .29عبد املطلب عبد احلميد، املرجع سبق ذكره، ص 14
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االستثماري تتضمن عملية اختيار البديل : مراحل عملية اختيار البديل للقرارات االستثمارية -3.2 
    15:يلي ما

مرحلة تكوين البديل الذي يساعد يف سد الفجوة يف االستثمارات هبدف زيادة إمكانية املستثمر يف  -
 انتهاز الفرص أو احلد من التهديدات اليت يتوقعها من البيئة اخلارجية؛

اخلارجية والداخلية ومبدأ مرحلة تقومي البدائل باالستناد على معايري أمهها التوافق واملالئمة مع البيئة  -
 املالئمة يف االستثمار له دورا فاعال يف جناح االستثمارات؛

مرحلة املفاضلة بني البدائل لغرض حتديد البديل االستثماري املناسب البد من معرفة أهم العوامل  -
 .اليت تؤثر يف حتديد البديل املناسب

االستثماري يوجد أسس البد من أخذها بعني عند اختاذ القرار : أسس اتخاذ القرار االستثماري .1
 :االعتبار

حيث يعد العائد على أنه مثن حتمل عنصر املخاطرة أو عدم التأكد، إذ كلما كان طموح  :العائد -1.1
حيث جند  16.املستثمر للحصول على عائد أكرب كلما كانت درجة املخاطرة أكرب أي وجود عالقة طردية

 .يسعى دوما للحصول على أكرب عائد متوقع مقابل احلصول على أقل خماطرةأن متخذ القرار االستثماري 
تعد املخاطرة واالستثمار عنصرين متالزمني ال ميكن الفصل بينهما، ألن أي عملية : المخاطرة -1.1

فاملخاطرة عبارة عن عدم انتظام العوائد نتيجة عدم التأكد بالتنبؤات  17،استثمارية تتعرض خلطر طبيعي
 :عات املستقبلية وتنقسم املخاطرة إىل قسمنيوالتوق

                                                 
اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، دار "االستثمار والتحليل االستثماري"كامل آل شبيب دريد، 15

 .42، 41، ص  1119
، 1122جهاد فراس الطيلوين، دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  16

 .49، 48ص
17

 Anne PEZET, la gestion du risque dans la décision d'investissement  industriel : de 
lamesure a l'analyse. une étude longitudinale et contextuelle, 

   http://basepub.dauphine.fr/ , p 2. 
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  18؛املخاطر اخلارجية أو املنتظمة -
  19.املخاطر غري منتظمة -
وهو عبارة عن املدة اليت حتتفظ هبا الورقة املالية حيث قد تكون مدة طويلة أو مدة : التوقيت -1.1

 . قصرية
 

 الجانب العملي : نيالمبحث الثا
واملديرين املستثمرين  وذلك من خالل معرفة آراء عينة منفروض الدراسة،  سنخترب يف هذا اجلانب

يف البنوك  ستثماريةوأثرها على القرارات اال تقرير حمافظ احلساباتاملاليني واملسريين للبنوك التجارية بشأن 
 .جبيجل التجارية

لقد مت استخدام تقنية االستبيان كأداة جلمع البيانات من أفراد عينة الدراسة، : تقديم استبيان الدراسة .1
سؤال، ومت تقسيمه ( 12)ليتضمن االستبيان ، مت تصميم (12)بناء على منوذج الدراسة املبني يف الشكل 

 :ئنيإىل جز 
 ة؛وهو مكون من عدة أسئلة تتعلق باملعلومات الشخصية ألفراد عينة الدراس: اجلزء األول 
 مبتغريات الدراسة والذي قسم إىل حمورين خاص: اجلزء الثاين: 

o  والذي خصص لتقرير حمافظ احلسابات؛ 
o وضعت له عدة فقرات خاصة باختاذ القرارات االستثمارية. 

 
 
 
 

                                                 
 .218، 217كامل آل شبيب دريد،  مرجع سبق ذكره، ص   18
 1117مان، حممد مطر، فايز تيم، إدارة احملافظ االستثمارية، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، ع 19
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 نموذج الدراسة: 1الشكل رقم 
 المتغير المستقل

 
 
 
 
 
 
 

 المتغير التابع
 

 

 نيثحابلا دادعإ نم :ردصملا
 

 :كما هو مبني باجلدول التايل مت اعتماد مقياس ليكارت اخلماسي، وقد
 مقياس ليكارت الخماسي: 1جدول رقم 

 موافق بشدة موافق محايد موافق غير غير موافق بشدة اإلجابة
 7 4 2 1 2 الدرجة

 :سوف يتم تفسري املتوسطات احلسابية وفقا ملقياس ليكارت اخلماسي كما يلي
 يشري إىل موافق بشدة أو تسهم بدرجة مرتفعة جدا؛ 4.1متوسط أكثر من  -
 يشري إىل موافق أو تسهم بدرجة مرتفعة؛ 4.1إىل  2.4متوسط يرتاوح بني أكثر من  -
 يشري إىل حمايد أو تسهم بدرجة متوسطة؛ 2.4إىل  1.2يرتاوح بني أكثر من متوسط  -
 يشري إىل غري موافق أو تسهم بدرجة ضعيفة؛ 1.2إىل  2.8متوسط يرتاوح بني أكثر من  -

 تقرير محافظ الحسابات

المتحفظالتقرير  التقرير النظيف تقرير امتناع عن  التقرير السلبي 
 إبداء الرأي

 أثر أثر أثر أثر

 القرارات االستثمارية
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 .إطالقا يشري إىل غري موافق بشدة أو ال تسهم 2.8إىل  2متوسط يرتاوح بني  -
 :عينة الدراسةتحديد  .1

وقع االختيار على ستة بنوك جتارية جبيجل وهم البنك الوطين اجلزائري، بنك التنمية احمللية، بنك 
التنمية الريفية، البنك اخلارجي اجلزائري، القرض الشعيب الوطين، الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط، إذ مت 

  .% 91استمارة أي بنسبة ( 22) استمارة، ومت اسرتجاع( 41)توزيع 
وذلك لكون  وكان اختيار العينة بطريقة عمدية مكون من املستثمرين، املسامهني واملديرين املاليني

البنوك  عينة واجلدول املوايل يبني توزيع االستمارات على .ارتباطهم بعملية اختاذ القرارات االستثمارية
 :التجارية جبيجل

 االستمارات على البنوك التجارية بجيجلتوزيع : 1 جدول رقم
عدد االستمارات  اسم البنك

 الموزعة
عدد االستمارات 

 المسترجعة
نسبة عينة كل بنك 
 من إجمالي العينة

 22.22 12 10 البنك الوطين اجلزائري

 29.44 10 18 بنك التنمية احمللية

 22.22 12 12 بنك التنمية الريفية

 22.22 12 10 البنك  اخلارجي اجلزائري

 22.88 17 12 القرض الشعيب الوطين

 22.22 12 12 الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط

 %211 22 41 اجملموع

 بيانن باالعتماد على بيانات االستامن إعداد الباحث: المصدر
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وإمكانية االعتماد عليها يف اختبار الفرضيات  ألجل اختبار ثبات أداة الدراسة: ثبات أداة الدراسة .1
 :وحتقيق أهداف الدراسة مت استخدام معامل ألفا كرونباخ، واجلدول املوايل يبني ذلك

 مدى ثبات محاور الدراسة:  1جدول رقم
 قيمة ألفا كرونباخ العنوان الرقم

 1.01 تقرير حمافظ احلسابات: احملور األول 2

 1.28 النظيف التقرير: اجملال األول 1

 1.00 التقرير املتحفظ: اجملال الثاين 2

 1.24 التقرير السليب: اجملال الثالث 4

 1.90 تقرير امتناع إبداء الرأي: اجملال الرابع 7

 1.02 اختاذ القرارات االستثمارية: احملور الثاين  2

 1.01 االستمارة ككل 0

 .SPSS برنامج خمرجاتباالعتماد على : المصدر
، وهي نسبة جتعلنا نقول أن االستمارة تتميز 70% تبني أن معامل الثبات بلغ  (2)من اجلدول 

 .بالثبات العايل ومن مثة صالحيتها للتحليل اإلحصائي
 – Kolmogorovللتأكد من ذلك سوف نستخدم اختبار : اختبار التوزيع الطبيعي .1

Smirnov خيترب الفرضية الصفرية اليت مفادها أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي والفرضية  املوايل اجلدول، و
البديلة اليت مفادها أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي، ومن خالل مستوى املعنوية نالحظ أن كلها أكرب 

علمية املتمثلة يف مما يدعونا إىل قبول الفرضية الصفرية ومن مثة إمكانية إجراء االختبارات امل 0.05من 
 .معامل ارتباط بريسون وحتليل االحندار

 
 



 جمام محمود .د.أ
    أميرة دباش .أ

 أثر تقرير محافظ الحسابات على اتخاذ القرارات االستثمارية
 -الجزائر -دراسة حالة البنوك التجارية بجيجل 

 

212 
 

 مدى مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي: 1 جدول رقم

 – Kolmogorov العنوان الرقم
Smirnov 

مستوى 
 المعنوية

 1.211 1.174 تقرير حمافظ احلسابات: احملور األول 2
 1.211 1.222 التقرير النظيف: اجملال األول 1
 1.211 1.121 التقرير املتحفظ: اجملال الثاين 2
 1.111 1.124 التقرير السليب: اجملال الثالث 4
 1.211 1.147 تقرير امتناع إبداء الرأي: اجملال الرابع 7
 1.211 1.112 اختاذ القرارات االستثمارية: احملور الثاين  2
 1.211 1.222 االستمارة ككل 0

 .SPSS برنامج خمرجاتباالعتماد على  :المصدر

سنحاول حتليل البيانات أو املعلومات : تحليل اتجاهات أفراد العينة اتجاه متغيرات الدراسة .5
الشخصية املكونة لالستبيان واملتحصل عليها من إجابات أفراد العينة إضافة إىل حتليل نتائج أسئلة  

 .املعياريةباعتماد املتوسطات احلسابية واالحنرافات احملورين 
 :تحليل خصائص عينة الدراسة - 1.5
 يتوزع أفراد عينة الدراسة حسب جنسهم كما هو موضح يف : توزيع مفردات العينة حسب الجنس

 :اجلدول التايل
 توزيع مفردات العينة حسب الجنس:  5جدول رقم 

 (بالمائة) النسبة  التكرار الجنس
 22.21 11 ذكر

 28.91 24 أنثى

 211 22 اجملموع
 .SPSSبرنامج  ن باالعتماد على إجابات أفراد العينة وخمرجاتامن إعداد الباحث: المصدر               
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 يتوزع أفراد عينة الدراسة حسب سنهم كما هو موضح يف اجلدول  :توزيع أفراد العينة حسب السن
 :التايل

 توزيع أفراد العينة حسب السن: 6جدول رقم 
 (بالمائة)النسبة  التكرار السن

 / / 15أقل من 
13-15 2 22.01 
13-15 11 77.21 

 10.81 21 15أكثر من
 211 22 المجموع

 .SPSSبرنامج  ن باالعتماد على إجابات أفراد العينة وخمرجاتثامن إعداد الباح: المصدر               

 حسب مستواهم الدراسي  يتوزع أفراد عينة الدراسة : توزيع مفردات العينة حسب المستوى الدراسي
 :كما يف اجلدول التايل

 توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي: 7جدول رقم 
 النسبة التكرار المستوى الدراسي

 / / متوسط

 8.21 2 ثانوي

 07.11 10 ليسانس

 22.01 2 ماستر

 / / ماجستير

 / / دكتوراه

 211 22 المجموع
 .SPSSبرنامج  باالعتماد على إجابات أفراد العينة وخمرجاتن امن إعداد الباحث: المصدر
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  يتوزع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات : توزيع مفردات العينة حسب عدد سنوات الخبرة
  :اخلربة كما هو يف اجلدول التايل
 الخبرة عدد سنوات توزيع أفراد العينة حسب: 8جدول
 (بالمائة)النسبة  التكرار الخبرة

 / / سنوات 5أقل من 
 33.3 12 سنوات 5-13

 52.80 19 سنة 13-15
 13.90 5 سنة 15أكثر من

 100 36 المجموع
  .SPSSبرنامج  ن باالعتماد على إجابات أفراد العينة وخمرجاتثامن إعداد الباح :المصدر

  
أفراد عينة  سنحاول عرض إجابات: تحليل اتجاهات أفراد العينة اتجاه متغيرات الدراسة - 1.5

 :الدراسة وحتليلها باعتماد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية من خالل اجلداول التالية
مبا أن احملور األول واملتمثل يف تقرير حمافظ : تحليل إجابات أفراد العينة نحو محور األول -1.1.5

 :العينة حسب هذه اجملاالت كما يلي والذي قسم إىل أربعة جماالت وعليه كانت اجتاهات أفراد احلسابات
 تحليل إجابات أفراد العينة نحو مجال التقرير النظيف: 

 :ميكن استنتاج ما يلي (9) من خالل اجلدول
 : أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على أن

 ؛يعرب التقرير النظيف على مصداقية وعدالة القوائم املالية -
تغريات يف املبادئ احملاسبية والطرق املطبقة وقد مت حتديدها يعرب التقرير النظيف على أن هناك  -

 واإلفصاح عنها يف القوائم املالية ؛
 إن التقرير النظيف يعرب عن دقة تعبري القوائم املالية لنتائج األعمال والوضع املايل؛ -
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 .يدل التقرير النظيف على موضوعية القوائم املالية -
 : أفراد العينة موافقون على

 الدوليةاسبة احمللتقرير النظيف على أن القوائم املالية قد أعدت وفق ملعايري يعرب ا. 
 :أفراد العينة محايدين على

 ؛يدل التقرير النظيف على عدم وجود خمالفات جوهرية للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها 
 التقرير النظيف يعرب عن عدم وجود أخطاء جوهرية تؤثر على احلسابات احملاسبية. 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التقرير النظيف: 9جدول رقم

 الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 2 1.49 4.22 يعرب التقرير النظيف على مصداقية وعدالة القوائم املالية 2

1 
لنتائج إن التقرير النظيف يعرب عن دقة تعبري القوائم املالية 

 األعمال والوضع املايل
4.22 1.48 

 
2 

 4 1.48 4.22 يدل التقرير النظيف على موضوعية القوائم املالية 2

4 
يعرب التقرير النظيف على أن القوائم املالية قد أعدت وفق 

 دوليةالاسبة احململعايري 
4.22 1.21 

7 
 

7 
التقرير النظيف يعرب عن عدم وجود أخطاء جوهرية تؤثر 

 احلسابات احملاسبية على
2.18 1.02 

 
0 

2 
يعرب التقرير النظيف على أن هناك تغريات يف املبادئ 

احملاسبية والطرق املطبقة وقد مت حتديدها واإلفصاح عنها يف 
 القوائم املالية

4.44 1.71 1 

0 
يدل التقرير النظيف على عدم وجود خمالفات جوهرية 

 للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها
2.71 1.27 2 

 1.14 4.12 .املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام
 .SPSSبرنامج  خمرجاتباالعتماد على : المصدر
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 تحليل إجابات أفراد العينة نحو مجال التقرير المتحفظ: 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التقرير المتحفظ: 13جدول رقم

 الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 1 1.49 4.29 يعرب التقرير املتحفظ عن وجود تالعبات يف القوائم املالية 2

1 
يبني التقرير املتحفظ أن هناك غموض ولبس يف القوائم 

 املالية
4.29 1.49 2 

2 
يعد التقرير املتحفظ أن حمافظ احلسابات وجد أخطاء 

 املاليةوتالعبات يف بنود القوائم 
2.29 1.41 

7 
 

4 
التقرير املتحفظ يبني عن وجود انتقادات واعرتاضات اليت 

 يرى من الضرورة اإلشارة إليها
4.22 1.42 4 

يدل التقرير املتحفظ عن عدم كفاية اإلفصاح أو خمالفة  7
 السياسات احملاسبية

4.78 1.71 2 
 

 1.12 4.20 .املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام
 .SPSSبرنامج  خمرجاتباالعتماد على : المصدر

 :من خالل اجلدول ميكن استنتاج ما يلي
 : أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على أن

 ؛يدل التقرير املتحفظ عن عدم كفاية اإلفصاح أو خمالفة السياسات احملاسبية -
 ؛يعرب التقرير املتحفظ عن وجود تالعبات يف القوائم املالية -
 ؛التقرير املتحفظ أن هناك غموض ولبس يف القوائم املاليةيبني  -
 .التقرير املتحفظ يبني عن وجود انتقادات واعرتاضات اليت يرى من الضرورة اإلشارة إليها -

 : أفراد العينة محايدين على
 .يعد التقرير املتحفظ أن حمافظ احلسابات وجد أخطاء وتالعبات يف بنود القوائم املالية -
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  التقرير السلبي إجابات أفراد العينة نحو مجالتحليل: 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التقرير السلبي: 11جدول رقم

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

يعرب التقرير السليب عن عدم متثيل الواقع الصحيح  2
 للمركز املايل

4.72 1.71 
 
1 

يبني التقرير السليب عن وجود اختالالت يف احلسابات  1
 السنوية 

4.20 1.78 
2 

يعد التقرير السليب أن احلسابات السنوية مل تعد وفق  2
 النظام احملاسيب املايل

4.11 1.41 
2 
 

 1.17 4.48 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
 .SPSSبرنامج  خمرجاتباالعتماد على : المصدر

 :من خالل اجلدول ميكن استنتاج ما يلي
 : أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على أن

 ؛يبني التقرير السليب عن وجود اختالالت يف احلسابات السنوية -
 ؛يعرب التقرير السليب عن عدم متثيل الواقع الصحيح للمركز املايل -
 .اسيب املايليعد التقرير السليب أن احلسابات السنوية مل تعد وفق النظام احمل -
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 تقرير امتناع إبداء الرأي تحليل إجابات أفراد العينة نحو مجال: 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال تقرير امتناع إبداء الرأي: 11 جدول رقم

 الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

2 
الرأي عن  وجود قيود يعرب تقرير االمتناع عن إبداء 

 مفروضة على عمل حمافظ احلسابات
4.71 1.71 

2 
 

1 
يبني تقرير عدم إبداء الرأي على وجود أحداث 

 مستقبلية ال ميكن التكهن بنتائجها املستقبلية
2.29 1.49 

7 
 

2 
يعرب تقرير عدم إبداء الرأي على قيام زميل آخر 

 للمحافظ الرئيسي بتدقيق بعض القوائم املالية
4.40 1.71 

4 
 

4 
يعد تقرير امتناع الرأي عن وجود أسباب تضييق 

 نطاق الفحص الذي جيريه املراجع
4.72 1.71 1 

7 
عند عدم متكن احملافظ من احلصول على أدلة إثبات 

 اليت متكن من إبداء رأيه فيه ميتنع عن إبداء الرأي
4.72 1.71 2 

 1.22 4.18 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
 .SPSSبرنامج  خمرجاتباالعتماد على : المصدر

 :من خالل اجلدول ميكن استنتاج ما يلي
 : أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على أن

عند عدم متكن احملافظ من احلصول على أدلة إثبات اليت متكن من إبداء رأيه فيه ميتنع عن إبداء  -
 الرأي؛

 ؛أسباب تضييق نطاق الفحص الذي جيريه املراجع يعد تقرير امتناع الرأي عن وجود -
 يعرب تقرير االمتناع عن إبداء الرأي عن  وجود قيود مفروضة على عمل حمافظ احلسابات؛ -
 .يعرب تقرير عدم إبداء الرأي على قيام زميل آخر للمحافظ الرئيسي بتدقيق بعض القوائم املالية -

 



 جمام محمود .د.أ
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 : أفراد العينة محايدين على
 .إبداء الرأي على وجود أحداث مستقبلية ال ميكن التكهن بنتائجها املستقبليةيبني تقرير عدم  -

 

 : اتخاذ القرارات االستثمارية تحليل إجابات أفراد العينة نحو المحور الثاني  -1.1.5
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور اتخاذ القرارات االستثمارية: 11جدول رقم

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

2 
يعتمد البنك بشكل دائم يف اختاذ قراراته االستثمارية على 

 تقرير حمافظ احلسابات
2.22 1.48 7 

1 
ساعد تقرير حمافظ احلسابات يف حتسني جودة ي

املعلومات احملاسبية مما ينعكس ذلك على عملية اختاذ 
 القرارات االستثمارية

2.82 1.42 2 

2 
إن توفر تقرير حمافظ احلسابات يف اختاذ القرارات 

 االستثمارية يعد من األمور الضرورية واملهمة لدى البنك
4.40 1.71 2 

4 
إن االعتماد على احلكم الشخصي يؤدي إىل عدم اختاذ 

 القرار االستثماري املناسب
2.41 1.71 4 

7 
تضليل ينجر عن جتاهل رأي حمافظ احلسابات  إىل 

 القرارات االستثمارية
4.41 1.71 1 

2 
يف حالة عدم توفر املعلومات الكافية فان متخذ القرار 
 مييل إىل حكمه الشخصي يف اختاذ القرار االستثماري

2.41 1,71 2 

 1.22 2.48 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
 .SPSS برنامج خمرجاتباالعتماد على : المصدر

 :اجلدول ميكن استنتاج ما يلي من خالل
 :أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على أن

  إن توفري تقرير حمافظ احلسابات يف اختاذ القرارات االستثمارية يعد من األمور الضرورية واملهمة
 لدى البنك؛
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 ينجر عن جتاهل رأي حمافظ احلسابات  إىل تضليل القرارات االستثمارية. 
 : أفراد العينة موافقين على

 ساعد تقرير حمافظ احلسابات يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية مما ينعكس ذلك على ي
 ؛عملية اختاذ القرارات االستثمارية

 إن االعتماد على احلكم الشخصي يؤدي إىل عدم اختاذ القرار االستثماري املناسب. 
 :أفراد العينة محايدين على

  بشكل دائم يف اختاذ قراراته االستثمارية على تقرير حمافظ احلساباتيعتمد البنك. 
 :أفراد العينة غير موافقين بشدة

  يف حالة عدم توفر املعلومات الكافية فان متخذ القرار مييل إىل حكمه الشخصي يف اختاذ
 القرار االستثماري

خالل اإلجابات السابقة ألفراد العينة ومن خالل الوسط احلسايب تبني أن إجاباهتم كانت  من
أغلبيتها موافقة وهذا ما يبني أن كلما كان التقرير نظيف كلما كان القرار املتخذ رشيد وصائب وسوف 

افظ احلسابات من إذ يعد تقرير حم يقلل من درجة املخاطرة وذلك للتعبري عن الوضع احلقيقي واملركز املايل
األمور املهمة اليت على أساسها يتخذ القرار االستثماري، إذ يصادق على موثوقية وموضوعية القوائم املالية 
وأهنا أعدت بطريقة صحيحة أما التقرير املتحفظ فهو يدل على أثر التقديرات يف صدق وعدالة القوائم 

 .املالية
اختبار فرضيات الدراسة، من خالل استخدام معامل االحندار سنحاول : اختبار فرضيات الدراسة .6

 .البسيط، معامل االرتباط ومعامل التحديد، حيث من خالله يتم رفض أو قبول فرضيات الدراسة
كما   1.17ويكون األثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من  :الفرضية الفرعية األولى -1.6

 :هو يف اجلدول التايل
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 نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى: 11قمجدول ر 

 البيان
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل 
 االنحدار

 الثابت
درجة 
 الحرية

Sig 
مستوى 
 الداللة

أثر التقرير 
النظيف على 

القرارات 
 االستثمارية

1.404 
 

1.117 
 

1.222 2.201 

2 
 

1.112 
24 

27 

 SPSSبرنامج  خمرجات باالعتماد على :المصدر
 

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي داللة إحصائية بني التقرير النظيف واختاذ القرارات 
أي ما قيمته  R2(1.117) ، ومعامل التحديد R(1.404) معامل االرتباط  حيث بلغاالستثمارية، 

من التغري يف عملية اختاذ القرارات االستثمارية ناتج عن التغري يف التقرير النظيف أي أن نسبة  1.117
كما بلغت قيمة . %11.71مسامهة املتغري املستقل يف تغري احلاصل على مستوى املتغري التابع يقدرب

ؤدي إىل الزيادة يف حتسن ، وهذا يعين أن الزيادة بدرجة واحدة يف التقرير النظيف يB (1.222)درجة التأثري
أي  0.05كما نالحظ أن مستوى الداللة أقل من   (1.222)اختاذ القرارات االستثمارية لعينة الدراسة بقيمة

 .عالقة معنوية  ومنه نتأكد من صحة الفرضية الفرعية األوىل
 

كما   1.17ويكون األثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من  :الفرضية الفرعية الثانية -1.6
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي داللة إحصائية بني التقرير ، حيث (27)هو يف اجلدول 

 ، ومعامل التحديد R(1.210) معامل االرتباط  حيث بلغاملتحفظ واختاذ القرارات االستثمارية، 
R2(1.210)  من التغري يف عملية اختاذ القرارات االستثمارية ناتج عن التغري يف  1.210أي ما قيمته

ــــ ب يقدرالتقرير املتحفظ أي أن نسبة مسامهة املتغري املستقل يف تغري احلاصل على مستوى املتغري التابع 

واحدة يف التقرير ، وهذا يعين أن الزيادة بدرجة B (1.472)التأثريكما بلغت قيمة درجة . 21.01%
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كما نالحظ ( 1.472)املتحفظ يؤدي إىل الزيادة يف حتسن اختاذ القرارات االستثمارية لعينة الدراسة بقيمة
 .أي عالقة معنوية  ومنه نتأكد من صحة الفرضية الفرعية الثانية 0.05أن مستوى الداللة اقل من 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية: 15جدول رقم

 البيان
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل 
 االنحدار

 الثابت
درجة 
 الحرية

Sig 
مستوى 
 الداللة

أثر التقرير 
املتحفظ على 

القرارات 
 االستثمارية

1.210 1.210 1.472 
 

7.282 
 

2 
 

1.117 24 

27 
 SPSSبرنامج  خمرجات باالعتماد على :المصدر

 
 

كما   1.17ويكون األثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من  :الثالثةالفرضية الفرعية  -1.6
  .(22)يف اجلدول مبني هو 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 16جدول رقم

 البيان
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل 
 االنحدار

 درجة الحرية الثابت
Sig  مستوى

 الداللة
أثر تقرير السليب 

اختاذ على 
القرارات 
 االستثمارية

1.14 1.11 1.117 2.717 

2 
 

1.121 
24 

27 
 SPSSبرنامج  خمرجات باالعتماد على :المصدر

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي داللة إحصائية بني التقرير السليب واختاذ حيث 
 وهو ارتباط ضعيف جدا ومعامل التحديدR(1.14 ) القرارات االستثمارية، حيث بلغ معامل االرتباط 

R2(1.11)  أي أن التغري  يف عملية اختاذ القرارات االستثمارية ال يفسره التقارير السلبية وهذا يدل على
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ندرة التقارير السلبية فغالبا ما تكون التقارير اجيابية فاملستثمرون غالبا تتوفر فيهم املواصفات املالية 
، وهذا يعين أن الزيادة بدرجة واحدة يف التقرير السليب B (1.117)بلغت قيمة درجة التأثري واحملاسبية، كما

كما نالحظ أن ( 1.117)يؤدي إىل الزيادة يف حتسن اختاذ القرارات االستثمارية لعينة الدراسة بقيمة
 .أي عالقة معنوية  ومنه نتأكد من صحة الفرضية الفرعية الثالثة 0.05مستوى الداللة اقل من 

كما   1.17ويكون األثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من  :الفرضية الفرعية الرابعة -1.6
 :هو يف اجلدول التايل

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: 17جدول رقم

 البيان
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل 
 االنحدار

 الثابت
درجة 
 الحرية

Sig 
مستوى 
 الداللة

أثر تقرير امتناع  عن 
إبداء الرأي على اختاذ 
 القرارات االستثمارية

1.174 1.112 1.218 2.944 

2 
 

1.128 24 

27 
 SPSSبرنامج  خمرجات باالعتماد على :المصدر

أثر ذي داللة إحصائية بني تقرير امتناع عن إبداء الرأي أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود 
R2(1.112 ) ، ومعامل التحديد R(1.174) بلغ معامل االرتباط  واختاذ القرارات االستثمارية، حيث

من التغري يف عملية اختاذ القرارات االستثمارية ناتج عن التغري يف تقرير امتناع إبداء  1.112أي ما قيمته 
 %12.11ــــ ب يقدرالرأي، أي أن نسبة مسامهة املتغري املستقل يف تغري احلاصل على مستوى املتغري التابع 

تقرير امتناع عن إبداء ، وهذا يعين أن الزيادة بدرجة واحدة يف B (1.218)كما بلغت قيمة درجة التأثري
كما نالحظ أن ( 1.218)بقيمة الرأي يؤدي إىل الزيادة يف حتسن اختاذ القرارات االستثمارية لعينة الدراسة

 .أي عالقة معنوية  ومنه نتأكد من صحة الفرضية الفرعية الرابعة 0.05مستوى الداللة أقل من 
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 :الختبار صحة هذه الفرضية اجلدول التايل يوضح ذلك :الفرضية الرئيسية -5.6
 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية: 18جدول رقم

 البيان
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل 
 االنحدار

 الثابت
درجة 
 الحرية

Sig 
مستوى 
 الداللة

أثر تقرير حمافظ 
احلسابات على اختاذ 
 القرارات االستثمارية

1.471 1.112 2.199 8.219 
2 

1.112 24 
27 

 SPSSبرنامج  خمرجات باالعتماد على :المصدر

من اجلدول السابق أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي داللة إحصائية بني تقرير 
، ومعامل التحديد R (4710.) حمافظ احلسابات واختاذ القرارات االستثمارية، حيث بلغ معامل االرتباط 

 R2  (1120. ) من التغري يف عملية اختاذ القرارات االستثمارية ناتج عن التغري يف  0.203أي ما قيمته
تقرير حمافظ احلسابات، أي أن نسبة مسامهة املتغري املستقل يف تغري احلاصل على مستوى املتغري التابع 

الزيادة بدرجة واحدة يف ، وهذا يعين أن B (2.119)كما بلغت قيمة درجة التأثري. % 20.30بيقدر 
تقرير حمافظ احلسابات يؤدي إىل الزيادة يف حتسن اختاذ القرارات االستثمارية لعينة الدراسة بقيمة 

أي عالقة معنوية  ومنه نتأكد من صحة  0.05، كما نالحظ أن مستوى الداللة أقل من (2.119)
 .الفرضية الفرعية الرئيسية

 

 :اتمةـــــخ
خمرجات مطلوبة يعتمد عليها  وذلك العتبارهيعد تقرير حمافظ احلسابات ذات أمهية كبرية 

يف ختفيض درجة املخاطرة اليت تصاحب قرار  مسامهته باإلضافة إىل ،املستثمرين عند اختاذ قراراهتم
اعدة اإلفصاح احملاسيب وبالتايل مس مستوى إذ يؤدي تقرير حمافظ احلسابات إىل زيادة ،االستثمار

 .املستثمرين واملقرتضني يف ترشيد خمتلف قراراهتم االستثمارية



 جمام محمود .د.أ
    أميرة دباش .أ

 أثر تقرير محافظ الحسابات على اتخاذ القرارات االستثمارية
 -الجزائر -دراسة حالة البنوك التجارية بجيجل 

 

225 
 

 :بينت الدراسة أن :نتائجلا -أوال
بني تقرير حمافظ احلسابات واختاذ  1.17هناك أثر إجيايب ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -

 ؛القرارات االستثمارية يف البنوك التجارية جبيجل
وفر على خصائص التقرير النظيف دورا هاما يف ترشيد القرار االستثماري يتيلعب التقرير االجيايب الذي  -

 ؛نظرا ملا يتوفر من معلومات ذات أمهية كبرية
يعد  تقرير حمافظ احلسابات من أهم مصادر املعلومات الضرورية اليت حيتاجها املستثمرين ألجل ترشيد  -

لكون احتواءه على معلومات كيفية تعرب عن صدق وعدالة القوائم املالية حيث   قراراهتم االستثمارية نظرا
 .كلما كانت املعلومات صحيحة وواضحة كلما أدى إىل ترشيد القرار

 :من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ميكن وضع مجلة من االقرتاحات: قتراحاتاال -ثانيا
   املعايري الدولية للمراجعة لكي يتميز هذا  قاحلسابات وااللتزام بتطبيتطوير الكفاءة املهنية حملافظ

 التقرير بأكثر مصداقية وشفافية وبالتايل تسهيل عملية اختاذ القرار االستثماري؛
  جيب أن حيتوي تقرير حمافظ احلسابات عن كل اإليضاحات واإلفصاحات املرفقة للقوائم املالية

داقية هذه القوائم املالية اليت تساهم مستخدمي هذه املعلومات وذلك بغرض أن يثبت موضوعية ومص
 يف اختاذ القرار الرشيد؛

  تأهيل العنصر البشري لكي تزيد قدرته على حتليل املعلومات احملاسبية وبالتايل ترشيد القرار
 .االستثماري،  حيث أن قلة اخلربة سيؤدي إىل بعض الغموض
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 ،دور القطاع الخاص في دعم التنمية االقتصادية المحلية
 دراسة حالة الجزائر

 شريط عابد .د.أ
 .جامعة تيارتأستاذ تعليم عايل، كلية االقتصاد، 

 

 بن الحاج جلول ياسين .أ
 .جامعة شلف، طالب دكتوراه

  :ملخص

انعكست على دور  شهد العامل يف أواخر القرن العشرين تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية،
الدولة، وبالتايل حدث انتقال من نظام حكم حملي تسيطر فيه اجملالس احمللية املنتخبة إىل نظام حكم حملي 

لذلك جلأت . يشارك فيه يف حتمل املسؤوليات والسلطات واملوارد إىل جانب هذه اجملالس القطاع اخلاص
هندف من خالل و  .ت التحول إىل القطاع اخلاصاحلكومات احمللية يف العديد من الدول إىل تبين سياسا

الدور الذي و  إىل التعرف على مضمون كل من التنمية االقتصادية احمللية والقطاع اخلاص،هذا البحث 
   .ميكن أن يلعبه هذا القطاع يف عملية التنمية االقتصادية على املستوى احمللي يف اجلزائر

را كبريا يف حتقيق أهداف التنمية االقتصادية احمللية من القطاع اخلاص يلعب دو وقد توصلنا إىل أن 
خالل زيادة معدالت النشاط االقتصادي وتوفري فرص عمل للمواطنني احملليني، كما يساهم يف تعزيز 

 .القدرات التنافسية لالقتصاديات احمللية، ويف رفع كفاءة اخلدمات العامة احمللية
االقتصاد احمللي، منطقة الشمال الغريب  ،نمية االقتصادية احملليةالت، القطاع اخلاص :الكلمات المفتاحية

 . مشروعات التنمية احمللية ،للجزائر
Abstract:  

The world has seen in the late twentieth century political, economic 
and social developments, reflected on the role of the state, and thus the 
transmission of local government in which elected local councils controlled 
by the local government is engaged on the responsibilities, authorities and 
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resources as well as the boards of the private sector system occurred. So it 
resorted local governments in many countries to adopt privatization 
policies.  And the aim of this research is to identify the content of each of 
the local economic development and the private sector, and the possible 
role that the sector plays in economic development at the local level in 
Algeria. 

We have reached that the private sector plays a major role in 
achieving the objectives of local economic development through increased 
economic activity rates and provide job opportunities for local citizens, and 
contribute to enhancing the competitiveness of local economies, and in 
raising the efficiency of local public services 

 Key words: the private sector, Local Development, the local 
economy, local development projects. 

 :مقدمة

تتضمن التنمية االقتصادية احمللية املشاركة بني القطاع العام واخلاص واملنظمات األهلية وأصحاب 
املصاحل احملليني لتنفيذ االسرتاتيجيات اليت تستهدف االستخدام األكفأ واألكثر تنافسية للموارد املتاحة 

 .ي واستدامته يف اجملتمع احملليحمليا هبدف توفري فرص عمل الئقة وزيادة مستوى النشاط االقتصاد
وأوضحت التجارب الدولية أنه ال ميكن أن يستمر اعتماد التنمية االقتصادية احمللية على التدخل 

. واملساندة احلكومية فقط، حيث يستطيع القطاع اخلاص أن يكون احملرك الرئيسي للتنمية االقتصادية احمللية
ألولية للتنمية احمللية، ولكن استمرار التنمية احمللية البد وأن يكون وقد تساهم احلكومة يف مساندة املراحل ا

 .  مدفوعا بقوى السوق يف حني تلعب احلوافز احلكومية دورا يف دعم هذه القوى
ويلعب القطاع اخلاص دورا حيويا يف حتقيق أهداف التنمية االقتصادية احمللية من خالل زيادة 

فرص عمل للمواطنني احملليني، كما يساهم القطاع اخلاص يف تعزيز معدالت النشاط االقتصادي وتوفري 
القدرات التنافسية لالقتصادات احمللية، ويف رفع مستوى وكفاءة اخلدمات العامة احمللية، خاصة يف جمال 

 .البنية األساسية واملرافق العامة هبدف حتسني نوعية احلياة للجميع
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  :إشكالية البحث
 : طرح أمامنا اإلشكالية التاليةتع إن دراسة هذا املوضو 
 ؟التنمية االقتصادية المحلية  في تدعيممدى تأثير القطاع الخاص ما 

 :عن السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التاليةوينبثق 
 ؟  ما املقصود بالتنمية االقتصادية احمللية وما هي خصائصها وأهم أهدافها -

 ؟ بالقطاع اخلاص وما هي متطلبات عملهما املقصود   -

  طاع اخلاص يف التنمية االقتصادية احمللية يف اجلزائر ؟ما هي أشكال مشاركة الق  -

   ما هي عوامل جناح مشاركة القطاع اخلاص يف مشاريع التنمية االقتصادية احمللية يف اجلزائر؟  -
 :الفرضيات

تعترب التنمية االقتصادية احمللية عملية مشرتكة، تتضافر فيها جهود كافة األطراف من خمتلف  -
 .حتفيز األنشطة االقتصادية على املستوى احملليالقطاعات، من أجل 

 .يلعب القطاع اخلاص دورا حموريا يف حتقيق أهداف التنمية االقتصادية احمللية  -

 .يستطيع القطاع اخلاص أن يكون احملرك الرئيسي للتنمية االقتصادية احمللية يف اجلزائر  -

القطاع اخلاص يف عملية التنمية االقتصادية مهية تتمثل أمهية هذا البحث يف حماولة إبراز أ :أهمية الدراسة
إعادة خاصة يف ظل . احمللية املنشط األول للقطاعات االقتصادية يعترب، إذ طرفا فاعال فيها، باعتباره احمللية

 .صياغة دور الدولة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية
التنمية االقتصادية يل نربط فيه بني دف من خالل هذا البحث إىل حماولة تقد م حتلهن :هدف الدراسة

 .احملليةيف عملية التنمية االقتصادية  هذا القطاع دور ، لنبنياحمللية والقطاع اخلاص
 القطاع اخلاصسنعتمد يف هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي، لوصف مضمون  :منهج البحث

القطاع على عملية التنمية  طات هذاانعكاسات نشا، مث حتليل أهم متطلبات عملهوكذا أهم خصائصه و 
 .احمللية
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واليات  70اقتصرت دراسة احلالة على منطقة الشمال الغريب من الوطن، اليت تتكون من  :مجتمع البحث
تلمسان، عني تيموشنت، مستغامن، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، باإلضافة إىل والية  وهران،: هي

فضال عن حماولة . الوطين وصعوبة دراسة كل الواليات اجلزائريةتيارت، وذلك بالنظر إىل شاسعة القطر 
 .تقييم جتربة التنمية احمللية على مستوى اإلقليم الشمايل الغريب

    :ملعاجلة إشكالية البحث، قسمنا حبثنا إىل احملاور التالية:  محاور البحث
 ؛ التنمية االقتصادية احمللية -
 ؛ القطاع اخلاص -
 .يف التنمية احمللية يف اجلزائر وأهم عوامل جناحه مسامهة القطاع اخلاص -

 التنمية المحلية: أوال
تشري الكتابات العديدة يف جمال التنمية منذ احلرب العاملية الثانية إىل أن مفهوم التنمية مل يعد يركز 
على جانب معني، بل أصبح عملية جمتمعية متعددة األبعاد واجلوانب، تنطوي على تغريات هيكلية 

جذرية يف اهلياكل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية واإلدارية، على أن يسري ذلك كله بشكل و 
متوازن متاما مع زيادة معدالت النمو االقتصادي وحتقيق العدالة يف توزيع مثار تلك التنمية أي حتقيق 

 .العدالة يف توزيع الدخل الوطين
، فقد ظهر وتطور أيضا مفهوم التنمية احمللية خاصة بعد ويف إطار هذا التطور يف فكر التنمية

احلرب العاملية الثانية، حيث حظيت اجملتمعات احمللية باهتمام كبري يف معظم الدول النامية كوسيلة لتحقيق 
 .التنمية الشاملة على املستوى الوطين

 :مفهوم التنمية االقتصادية المحلية  -1

لية أذهان الكثري من الباحثني واملهتمني بالنواحي السياسية شغل مفهوم التنمية االقتصادية احمل
واالقتصادية واالجتماعية، لكن إذا كان هؤالء قد اختلفوا يف إعطاء تعريف موحد هلذا املوضوع، فان 
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احتياجات السكان : اهتمامهم بعملية التنمية االقتصادية احمللية مل خيرج عن إطار التفكري يف قضاياهم
 ...القتصاد احمللية، والبيئةاحملليني، وا

تلك العملية اليت يشرتك فيها كل الناس يف :" وتعرف األمم املتحدة التنمية االقتصادية احمللية بأهنا
احملليات والذين يأتون من كل القطاعات ويعملون سويا لتحفيز النشاط االقتصادي احمللي، والذي ينتج 

عملية هتدف إىل تكوين الوظائف اجليدة وحتسني نوعية احلياة عنه اقتصاد يتسم باملرونة واالستدامة وهي 
  1."لعموم الناس مبا فيهم الفقراء واملهمشون

أما البنك الدويل فيعرفها باعتبارها نوعا من املشاركة بني السلطات احمللية والقطاع اخلاص 
ملنطقة حملية معينة، هبدف رفع ومنظمات اجملتمع املدين واجملتمعات احمللية، هبدف بناء القدرة االقتصادية 

 2.مستواها االقتصادي يف املستقبل وحتسني نوعية احلياة للجميع
عملية التغيري اليت تتم يف إطار سياسة عامة حملية تعرب " كما تعرف التنمية االقتصادية احمللية بأهنا 

ستغالل املوارد احمللية، وإقناع وذلك من خالل القيادات احمللية القادرة على ا. عن احتياجات الوحدة احمللية
املواطنني احملليني باملشاركة الشعبية واالستفادة من الدعم املادي واملعنوي احلكومي، وصوال إىل رفع مستوى 

 3.معيشة مجيع أفراد الوحدة احمللية، ودمج مجيع الوحدات يف الدولة
ة تعمل على تشجيع القطاعني العام يتضح من التعريفات السابقة أن عملية التنمية االقتصادية احمللي

واخلاص واجملتمع املدين، على التعاون املثمر الذي ينتج عنه إجياد حلول على املستوى احمللي للتحديات 
وهتدف التنمية االقتصادية احمللية يف هذا الصدد إىل متكني . االقتصادية اليت يواجهها مجيع  هذه األطراف

                                                 
: ، تاريخ التصفح10 ، جامعة بغداد، العراق، صمقدمة في تنمية االقتصادات المحليةعلي كر م العمار،  1

72/01/7102   .http://socio.montadarabi.com/t1978-topic 
ماجستري يف االقتصاد،   مذكرة، دور الالمركزية المالية في تحقيق التنمية المحلية في مصرعيد رشاد عبد اجمليد،   2

 .84، ص 7107عني مشس، مصر، كلية التجارة، جامعة 
، مركز دراسات واستشارات إطار عام مع التركيز على النظام المحلي المصري: النظم المحليةمسري عبد الوهاب،   3

 .088، ص 7111اإلدارة العامة ، كلية القتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، 

http://socio.montadarabi.com/t1978-topic
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من استخدام املؤسسات االقتصادية والعمالة ورأس املال واملوارد ( احملليني)ليمجيع الشركاء على املستوى احمل
احمللية بشكل أكثر فعالية وذلك لتحقيق األهداف واألولويات املشرتكة على املستوى احمللي مثل خفض 

  . فرص العمل، مع تضمني القيم االجتماعية والبيئيةو  معدالت الفقر، وتوفري احلاجات األساسية

 :ادئ التنمية االقتصادية المحليةمب  -2

هناك مبادئ عامة تتصل بالتنمية االقتصادية احمللية ذاهتا كعملية تكاملية، حبيث إن مل تتوفر هذه 
املبادئ أو أمهل بعضها فقدت تنمية اجملتمع احمللي ركائز حتقيق أهدافها الكاملة، وميكن حصر أهم مبادئها 

 :فيما يلي
مشروعات وبرامج التنمية كافة جماالت احتياجات اجملتمع االقتصادية  مبعىن أن تغطي: الشمولية -

والصحية والعمرانية والتعليمية واالجتماعية، أي مشول التنمية كل قطاعات اجملتمع اجلغرافية والسكانية، 
 4 .حتقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بني املواطنني

فلكل جمتمع  5،حسب حاجة اجملتمع احمللييعين هذا املبدأ االهتمام جبوانب التنمية : التوازن -
احتياجات تفرض وزنا خاصا لكل جمال من جماالت هذه التنمية، مبعىن حتديد معدالت االستثمار يف كل 
جمال بالنسب املالئمة، وتعديل هذه املعدالت حتقيقا للتوازن الذي يتطلبه حتريك التنمية االقتصادية يف 

 .ا دور اجملهودات احلكومية وغري احلكوميةاجملتمع، كما يتناول التوازن أيض

على عملية التنمية  يهدف هذا املبدأ إىل توفري جو يسمح بتعاون مجيع األجهزة القائمة: التنسيق -
وتداخل الربامج أو تضارهبا، ولتحديد األدوار وتوقيتها  وتضافر جهودها وتكاملها مبا مينع ازدواج احمللية

 .نميةعلى ضوء وضوح أهداف عملية الت

                                                 
، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، االجتماعية دراسات في التنميةعبد اهلادي اجلوهري وآخرون،  4

 .67، ص 2001
 .82، ص 7112، ايرتاك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، تمويل التنمية المحليةالسبيت وسيلة،  5
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احلضر مبعىن أنه ال ميكن إجراء تنمية ريفية دون تنمية و  يعين هذا املبدأ التكامل بني الريف :التكامل -
 احلضر، كما يعين التكامل بني اجلوانب املاديةو  حضرية أو العكس حيث توجد عالقة عضوية بني الريف

أخرى غري مادية و  لتغيري له جوانب ماديةهذا او  البشرية فالتنمية ما هي إال إحداث تغيري مرسوم يف اجملتمعو 
 6.غري ماديو  حيث يكون التغيري متوازنا يف كال اجلانبني مادي

 :أهداف التنمية االقتصادية المحلية  -3

 7 :تتمثل هداف التنمية االقتصادية احمللية يف العناصر التالية
 ؛زها يف مناطق اجلذب السكاينمشول مناطق الدولة املختلفة باملشاريع التنموية، واحليلولة دون مترك -

عدم اإلخالل يف الرتكيبة السكانية وتوزيعها بني أقاليم الدولة، واحلد من اهلجرة الداخلية من الريف  -
 ؛إىل املناطق احلضرية

تسريع عملية التنمية الشاملة وازدياد حرص املواطنني على احملافظة على املشروعات اليت سامهوا يف  -
 ؛ختطيطها واجنازها

 ؛ادة القدرات املالية للهيئات احمللية، مما يسهم يف تعزيز من زيادة قيامها بواجباهتازي -

مبا يسمح برفع مستوى . تطوير اخلدمات واملشروعات االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمعات احمللية -
 ؛معيشة املواطنني احملليني

ت احمللية، مما يساهم يف تطوير تلك جذب الصناعات والنشاطات االقتصادية املختلفة ملناطق اجملتمعا -
 ؛املناطق ويوفر مزيدا من فرص العمل ألبنائها

زيادة التعاون واملشاركة بني السكان وجمالسهم احمللية مما يساعد يف نقل اجملتمع احمللي من حالة  -
 . الالمباالة إىل حالة املشاركة الفعالة

 

                                                 
 .92سابق، ص مرجع عبد اهلادي اجلوهري وآخرون،  6
 .02، ص 7101، دار وائل للنشر، عمان، األردن، اإلدارة المحلية، أمين املعاين  7
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 :ركائز التنمية االقتصادية المحلية  -4

ية االقتصادية احمللية الناجحة جمموعة من الركائز واملقومات اليت تلزم لتحقيق األهداف تتطلب التنم 
التنموية، حيث أن التنمية احمللية ليست جمرد شعارات، بل هي جمموعة من احلاجات واملشكالت املتفاعلة، 

مة اليت تسهم يف تفعيل واليت حتتاج إىل حلول واقعية ال تنبع من فراغ بل البد من توافر بعض الركائز اهلا
 :التنمية االقتصادية احمللية، ومن أهم مقومات التنمية احمللية، ما يلي

مبعىن تبين القيادة اإلدارية والسياسية يف الدولة لسياسة ثابتة ومدروسة يف جمال  :اإلرادة السياسية -
لشاملة، إذ أن وجود مثل هذه التنمية االقتصادية احمللية، وربطها بفعالية ومالئمة مع التنمية الوطنية ا

 .السياسة العليا هو أمر حيوي حاسم يف الدول النامية وبدونه قد تبقى اجلهود عند حدودها الدنيا

والذي ينعكس يف صورة الفاعلني احملليني األساسيني من قطاع عام وقطاع خاص  :الحكم المحلي -
 .وع مشرتك لتنمية اجملتمع احملليوجمتمع مدين حملي وإدارة حملية ، واملوجهني مجيعا حنو مشر 

مبعىن إشراك مجيع أفراد اجملتمع احمللي يف التفكري والعمل على وضع وتنفيذ الربامج : المشاركة الشعبية -
واملشروعات اليت هتدف إىل النهوض هبم، وذلك عن طريق إثارة الوعي مبستوى أفضل يتخطى حدود 

اجلديدة وتدريبهم على استعمال الوسائل احلديثة يف  حياهتم التقليدية وعن طريق إقناعهم باحلاجات
 .اإلنتاج وتعويدهم على أمناط جديدة من العادات االقتصادية واالجتماعية مثل االدخار واالستهالك

اليت تلزم من أجل تنفيذ الربامج احمللية وحتقيق أهدافها التنموية، وتشمل هذه  :توفر اإلمكانيات -
 :اإلمكانيات ما يلي

 ؛صادر التمويل الكافية من خمتلف اجلهات احمللية واحلكومية وغريهاتوفر م . أ

 ؛توفر املوارد البشرية املؤهلة من السكان احملليني . ب

 ؛وجود اإلطار التشريعي املالئم لتعزيز جهود التنمية . ت

توفر اإلمكانات التكنولوجية واليت تلزم يف اجملاالت التنموية املختلفة كالزراعة والصناعة واحلرف  . ث
 .   غريهاو 
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 :مجاالت واستراتيجيات التنمية االقتصادية المحلية -5

أي إسرتاتيجية للتنمية احمللية يفرتض تصورا واضحا جملاالت التنمية املطلوبة، وهذا حىت  رسمإن 
ميكن وضع السياسات  اليت تتالءم معها، وهذا ال يتأتى إال إذا كان لدينا تصورا واضحا عن طبيعة النظام 

االجتماعي ككل، ألن التنمية احمللية هي جزء متكامل مع التنمية الوطنية الشاملة وأي خروج االقتصادي و 
وميكن . عن املبادئ واألهداف يؤدي إىل تنمية غري متوازنة ختلق العديد من املشاكل على املدى الطويل

  8:حصر معظم جماالت التنمية احمللية فيما يلي
 :  لمحليةمجاالت التنمية االقتصادية ا -1.5 
 :تشمل هذه الربامجو  :برامج خدمية وعمرانية -

 ؛اخل...الصرف الصحي وفتح الطرقاتو  املسامهة يف توفري مرافق اخلدمات العامة كاملياه -
 ؛إعادة تأهيل املناطق احلضرية احمللية -

 ؛تأهيل املرافق وكل اهلياكل احمللية -

 املسامهة يف املشاريع السكنية -

 :الربامجتشمل هذه و  :برامج صناعية -
 ؛الغاز الطبيعيو  توسيع شبكة التغطية بالكهرباء -
 ؛املتوسطة بنسب متويلية معينةو  دعم املشروعات الصغرية -

 ؛هتيئة املناطق الصناعية -

 . إجناز وحدات صناعية على املستوى احمللي -

 : برامج فالحية -

 .توسيع املساحات اخلضراء -

                                                 
، 1999، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، تقويم برامج تنمية المجتمعات الجديدةحممد سيد فهمي،  8

 .029 -195ص ص 
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 .اجنازات قنوات السقي -

 .نتجدعم االستثمار الفالحي امل  -

 .فك العزلة على املناطق ذات الطابع الفالحيو  فتح املسالك الفالحية -

 :برامج اجتماعية وثقافية -

 .املسامهة يف إنشاء مراكز رعاية األمومة والطفولة ودور احلضانة -
 .إنشاء املراكز الصحية واملستشفيات العامة املسامهة يف -

الوعي لدى فئات اجملتمع، وإنشاء فصول  دعم التوسع يف إقامة املكتبات العمومية لزيادة درجة -
 .حملو األمية

تناقش األحداث و  احملاضرات اليت تتناول قضايا تدعيم التنميةو  املسامهة يف تنظيم الندوات -
 .اجلارية

 :استراتيجيات التنمية االقتصادية المحلية -2.5
ية، فال بد من تبين أما فيما خيص االسرتاتيجيات والسياسات اليت تقوم عليها التنمية احملل  

 9:االسرتاتيجيات املالئمة للظروف احمللية والوطنية املرتابطة، وفيما يلي أهم هذه االسرتاتيجيات
من خالل قيام احلكومة املركزية بوضع اخلطط املالئمة لكافة : التخطيط المركزي والتنفيذ المحلي -

تزام هبا يف أي جمال من اجملاالت التنموية، أقاليم الدولة وتكليف جهات حملية بتنفيذ هذه اخلطط أو االل
وقد تكون مثل هذه اإلسرتاتيجية مالئمة يف حال عجز اإلمكانات احمللية خاصة يف جمال الكفاءات 

  .البشرية أو املالية أو التكنولوجية أو غريها من اإلمكانات

                                                 
عمان، األردن، : نشر والتوزيع،  الطبعة األوىل، دار الصفاء للممارسون وفاعلون: التنمية المحليةفؤاد بن غضبان،  9

 .25، ص 7102
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ذ واملتابعة والتقييم والرقابة يف اجلهود التنموية ومبختلف مراحل التخطيط والتنفي: المشاركة المتوازنة -
املستمرة، وقد تكون هذه اإلسرتاتيجية مالئمة يف حالة توفر إمكانات حملية جيدة مبا فيها القدرات البشرية 

 .والوعي االجتماعي والسياسي توفر املصادر املالية وغريها

ية مالئمة يف مراحل وقد تكون هذه اإلسرتاتيج: الالمركزية في التخطيط والتنفيذ للجهود التنموية -
متقدمة من التنمية الوطنية الشاملة، حيث قد تظهر أسباب عملية وفكرية وسياسية تدعو لذلك، فعندما 
ينمو اجملتمع ويتطور بدرجات عالية، وعندما تتوفر اإلمكانات احمللية املناسبة، قد يكون مثل هذا التوجه 

 .الالمركزي عمليا وناجحا

التنموية املالئمة لألقاليم احمللية والوطنية حمصلة لتفاعل عوامل اقتصادية إن اختيار اإلسرتاتيجية 
 . وإدارية وسياسية واجتماعية وفكرية وثقافية وبيئية عديدة ومرتابطة

 

 القطاع الخاص: ثانيا
اعتمدت فلسفة التحوالت االقتصادية يف الدول النامية على اعتماد آليات السوق وتوسيع دور 

 النشاط االقتصادي وحتول الدولة من دور الفاعل األساسي والوحيد إىل دور احلكم القطاع اخلاص يف
ورسم السياسات، وبعد أن قطعت الدول النامية شوطا كبريا يف رحلة هذه التحوالت من خالل برامج 
اإلصالح االقتصادي، أصبح القطاع اخلاص يف معظم األقطار النامية يشكل عصب االقتصاد الوطين، 

 .ت أنشطته اإلنتاجية والتجارية وأصبح ميثل الدعامة الرئيسية لالقتصاديات الناميةوتعدد
 :مفهوم القطاع الخاص  -1

اخلاص، تعكس االختالفات الفكرية  تعريفات متباينة وخمتلفة للقطاع لقد ظهرت عدة
 .واإليديولوجية للمهتمني باملوضوع
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على أساس امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج،  قطاع يف االقتصاد الوطين، يقوم" فيعرفه البعض بأنه 
   10."وفيه يتم ختصيص املوارد اإلنتاجية بواسطة قوى السوق، أكثر مما هو بواسطة السلطات العامة

ذلك اجلزء من االقتصاد الغري خاضع لسيطرة "كما يعرف القطاع اخلاص، بشكل عام، بأنه 
أما من وجهة نظر احملاسبة القومية، فيعرف على أنه . "احلكومة، ويدار وفقا العتبارات الرحبية املالية

اخلاصة، القطاعات  املشروعات: 3991يشمل القطاع اخلاص، وفقا لنظام احلسابات القومية لسنة "
العائلية، واهليئات اليت ال هتدف للربح وختدم العائالت وذلك بغض النظر عن ملكية املقيمني أو غري 

 11 ."املقيمني للشركات اخلاصة
ومنظم يف النشاط االقتصادي يكتسي امللكية اخلاصة، تقوم  عنصر أساسي:" كما يعرف على أنه

فيه عملية اإلنتاج بناءا على نظام السوق واملنافسة، وحتدد فيه املبادرة اخلاصة وحتمل خماطر القرارات 
 12 ."واألنشطة املتخذة

هو ذلك اجلزء من االقتصاد : ع اخلاصهذه التعريفات ميكن وضع التعريف التايل للقطا  علىوبناءا 
 .       الوطين الذي يقوم على امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج وإدارهتا

اخلاص مبثابة الركيزة األساسية لقيام وتطور النشاط االقتصادي يف أي دولة، إذ أنه  القطاعويربز 
، إال أن األدبيات االقتصادية ورغم اجلدلية القائمة خبصوص أبعاد نشاطه يف ظل تواجد القطاع العام

وبالرغم من اختالفها تشري إىل األمهية الكبرية اليت يلعبها يف التأسيس لنشاط اقتصادي ديناميكي ومزدهر، 
وذلك يف ظل توافر مجلة من الشروط اليت تعترب مبثابة اإلطار املتكامل لنشاط القطاع اخلاص وتفعيل أدائه 

 .يف احلياة االقتصادية

                                                 
 .715، ص 0222، مكتبة القاهرة احلديثة، القاهرة، موسوعة المصطلحات االقتصاديةحسني عمر،  10
تقييم واستشراف، : القطاع اخلاص يف التنمية: املؤمتر الدويل حولالنظرية والواقع، : بيئة القطاع الخاصأمحد الكواز،  11

 .01، ص 7112طيط، الكويت، املعهد العريب للتخ
، الكويت، 74،  املعهد العريب للتخطيط، العدد بيئة ممارسة أنشطة األعمال ودور القطاع الخاصأمحد الكواز،  12

 .12، ص 7114
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 :لقطاع الخاصخصائص ا  -2

التنمية  لتحقيقالقطاع الرئيسي يتميز القطاع اخلاص مبجموعة من اخلصائص اليت جعلت منه 
الشاملة للمجتمعات من خالل النشاط حتقيق نشاط اقتصادي قائم على إنتاج الثروة وتوفري مناصب 

 :صائصه نذكرومن أهم خ. العمل بشكل يسمح خبلق وترية منو وتطور ديناميكية على املدى الطويل
وذلك لتوفر احلافز على املنافسة . السرعة يف االجناز وحتقيق أهداف الربامج واملشاريع االقتصادية -

 ؛باملقارنة مع القطاع العام

 ؛القطاع اخلاص يزيل ختوف رأس املال األجنيب ويشجعه على االستثمار والشراكة -

وسرعة املبادرة قبل فوات الفرصة، أي عدم ميتاز القطاع اخلاص أيضا، خباصية الديناميكية واحليوية  -
 ؛وجود بريوقراطية معرقلة بعكس القطاع العام الذي ميتاز بالبطء يف حركته ومبادرته

متيز القطاع اخلاص بكفاءة عالية مقارنة بالقطاع العام مما يؤدي إىل توفري املوارد املالية وحتسني األداء  -
 ؛يف جمال النشاطات اليت يقدمها

طاع اخلاص بإتباع أساليب إدارية حديثة وكذلك باستعمال تكنولوجية متطورة مما يساعد يتصف الق -
  ؛على جتديد األصول الثابتة وزيادة جودهتا يف االقتصاد احمللي مما يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية

توظيف العدد الضروري من العمال، وهذا عكس القطاع العام والذي يوجد فيه باستمرار فائض يف  -
 ؛العمال مما خيفض إنتاجيته عدد

   . وضوح اهلدف يف القطاع اخلاص، واملتمثل أساسا يف الوصول إىل أقصى ربح -

 :متطلبات تنمية القطاع الخاص  -3

تتطلب تنمية القطاع اخلاص توفر جمموعة من العوامل األساسية املرتبطة مبناخ االستثمار، ومن أهم 
 13 :ما يليالعوامل احملددة لنمو القطاع اخلاص نذكر 

                                                 
دراسة حالة اجلزائر، :بونوة شعيب وموالي خلضر عبد الرزاق، دور القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية بالدول النامية 13

 .052، ص 7101-7112، جامعة املسيلة، 12، عدد لباحثمجلة ا
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حيث أن زيادة معدل منو الناتج اإلمجايل احلقيقي من شاهنا أن  :معدالت نمو اقتصادي مقبولة -
تعطي املستثمرين مؤشرا اجيابيا عن مستقبل الطلب الكلي واألداء االقتصادي، مما حيفزهم على تنفيذ 

 .مشاريع استثمارية جديدة

كثري من الدول تعتمد يف متويل اجلزء األكرب من   إن املؤسسات االقتصادية يف :القروض االستثمارية -
استثماراهتا على القروض املصرفية، لذا فان توفر هذه القروض من شأنه أن يدعم القطاع اخلاص 

 .خاصة يف الدول النامية

يؤثر اإلنفاق احلكومي بشكل اجيايب على مشاريع القطاع اخلاص، فالزيادة يف  :اإلنفاق الحكومي -
تؤدي إىل زيادة الطلب الكلي مما حيفز القطاع اخلاص على زيادة االستثمارات ، وأي  اإلنفاق العام 

نقص يف اإلنفاق احلكومي من شأنه أن يؤثر سلبا على الطلب الكلي يف االقتصاد، وبالتايل يؤثر 
 .   سلبا كذلك على توقعات القطاع اخلاص جتاه رحبية املشاريع اجلديدة

دالت الضريبة املرتفعة على استثمارات القطاع اخلاص من خالل تأثريها تؤثر مع :السياسة الضريبية -
كما أن .على الدخول املتاحة للقطاع العائلي، مما يؤدي إىل نقص االدخار واحلد من االستثمار

الضرائب على أرباح الشركات حتد بصورة مباشرة من االستثمارات اخلاصة، ألهنا تؤثر على معدل 
 .الستثماراتالعائد املتوقع من ا

والذي يعترب من عناصر املناخ االستثماري، فعدم االستقرار يؤخر من  :االستقرار السياسي واألمني -
خطوات التنمية ألنه يؤدي إىل عدم التأكد وعدم الضمان اجتاه املستقبل، األمر الذي يؤدي برجال 

 .األعمال اخلواص إىل سحب أو توقيف مشاريعهم التنموية

إن جناح الدول يف إصدار تشريعات مالئمة ألوضاعها االقتصادية الداخلية : ريعياالستقرار التش -
ومتجاوبة مع األوضاع االقتصادية العاملية، ميكنها من استقطاب املزيد االستثمارات اخلاصة، وعلى 
ذلك فإن عدم شفافية التشريعات وغموضها يثبط املستثمرين على اختاذ القرارات االستثمارية، فعدم 
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تأكد من استمرار السياسات، وتوقع العدول عن القوانني املطبقة ميثل عامال جوهريا يف إعاقة ال
 . التوسع االستثماري اخلاص

وتتمثل هذه البنية التحتية يف الطرقات والطاقة واملوانئ : البنية التحتية المادية واالجتماعية -
ذه اخلدمات األساسية  أمهية كبرية ولتكوين وتعزيز ه. واالتصاالت، إضافة إىل التعليم والصحة

فتوفر بنية حتتية . بالنسبة لنشاطات املؤسسات بصفة عامة مؤسسات القطاع اخلاص بصفة خاصة
مادية عالية اجلودة يؤثر يف فعالية عمليات وأنشطة املؤسسات االقتصادية، كما أن االستثمار يف رأس 

   14.ائم لتطوير القطاع اخلاصاملال البشري، والسيما التعليم والصحة، ترسي الدع

 :آليات مساهمة القطاع الخاص في تطوير التنمية المحلية -4

تشري التجارب الدولية الناجحة إىل أن القطاع اخلاص يستطيع دفع معدالت التنمية االقتصادية 
 15:احمللية وحتقيق أهدافها املنشودة، من خالل ما يلي

 ؛تنمية احمللية لزيادة كفاءة وفعالية هذه العمليةاملشاركة يف عملية التخطيط االسرتاتيجي لل -

 ؛تأمني املزيد من املوارد املالية واملادية، واملعرفة واخلربة اليت غالبا ما ال تتوفر داخل اجملتمع احمللي -

كفاءة التعامل مع ظروف االقتصاد احمللي حيث أن أصحاب املشاريع اخلاصة عادة ما يكونون  -
وأكثر قدرة على حتديد . ودة مقارنة بالقطاع العام أو السلطات احملليةأكثر دراية بالفرص املوج

  ؛العقبات اليت تواجه إسرتاتيجية التنمية احمللية

 ؛ربط السكان احملليني باألنشطة االقتصادية احمللية، ومن مث توفري فرص عمل جديدة هلم -

ومن مث رفع جودة احلياة يف هذه حتسني مستوى املرافق العامة والبنية األساسية للمناطق احمللية،  -
 ؛املناطق وجعلها أكثر جذبا للعمل واإلقامة

                                                 
، دراسة حالة الجزائر:متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول الناميةبونوة شعيب وموالي خلضر عبد الرزاق،  14

 http://fseg.univ-tlemcen.dz/pdfmecas/moulay%20lakkdar.pdf  02/00/7102 :تاريخ التصفح. 05ص
، جامعة القاهرة، تفعيل البعد المحلي في التنمية االقتصادية،كلية االقتصاد والعلوم السياسيةلبىن عبد اللطيف،  15

 .290، ص 7100مصر، 

http://fseg.univ-tlemcen.dz/pdfmecas/moulay%20lakkdar.pdf
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مساندة إسرتاتيجية التنمية احمللية على النحو الذي يساعد على تعزيز ثقة املستثمرين ورجال اإلعمال  -
 ؛..والشركات

إضفاء الشرعية الالزمة على عملية التنمية احمللية وتنقيتها من االعتبارات السياسية لضمان استدامتها  -
 .على املدى البعيد

 

 .مساهمة القطاع الخاص في التنمية المحلية في الجزائر وأهم عوامل نجاحه :ثالثا
تتبعها اجلزائر، ومن مث، فإن  يرتبط تطور دور القطاع اخلاص ارتباطا وثيقا بإسرتاتيجية التنمية اليت

دور القطاع اخلاص خالل حقبة الستينات والسبعينات كان هامشيا، نظرا الجتاه الدولة إلتباع إسرتاتيجية 
التوجه حنو االقتصاد االشرتاكي، ولكن مع بداية تطبيق السياسات االقتصادية املتحررة منذ التسعينات 

بدأ القطاع اخلاص يف االتساع نسبيا، وتصاعدت وترية ذلك  واليت مسيت بسياسات االنفتاح االقتصادي
التوجه مع اتفاقيات التعديل اهليكلي واإلصالح االقتصادي اليت بدأ تطبيق التزاماهتا منذ النصف األول من 

 .عقد التسعينيات من القرن العشرين
لتنمية االقتصادية، وتشري اإلحصائيات التطبيقية إىل عدة مؤشرات لتحليل دور القطاع اخلاص يف ا

وذلك سواء من ناحية اتساع حجم القطاع اخلاص ومسامهته يف النشاط االقتصادي أو من ناحية حتسن 
الكفاءة االقتصادية، ومنها نسبة مسامهة االستثمارات اخلاصة يف إمجايل االستثمارات ونسبتها إىل الناتج 

سواء كان ذلك على املستوى الوطين أو  .ومن ناحية كذلك استحداث مناصب الشغل. احمللي اإلمجايل
 .على املستويات احمللية

 :مساهمة القطاع الخاص في التنمية االقتصادية الشاملة بالجزائر  -1

ميثل القطاع اخلاص اليوم يف اجلزائر حمور عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية نظرا ملسامهاته 
 .اعيةالكبرية يف عديد اجملاالت االقتصادية واالجتم

يعترب الناتج احمللي اخلام املقياس : مساهمة القطاع الخاص في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي -1.1
وقد حتسنت مسامهة القطاع اخلاص يف عملية تكوين الناتج احمللي  األساسي للنمو االقتصادي،
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مهة واجلدول التايل يوضح مسا. وهذا كانعكاس واضح لتحول الدولة حنو اقتصاد واليات السوق
 .القطاع اخلاص يف تكوين القيمة املضافة

 .0102-0101: تطور مساهمة القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة الخام: 10جدول رقم 
 (ج.مليون د: الوحدة)                                                                                                     

 2010 2011 2012 2013 

 5.598.000,5 6.057.318,7 5.855.054,1 4.706.973,0 ميقطاع عمو 

 7.210.852,4 6.326.169,1 5.447.850,7 4.962.644,3 قطاع خاص

 12.808.852,9 12.383.487,8 11.302.904,8 9.669.617,3 المجموع

 .21ص ، 1122، سبتمرب 1122إلى  7111الحسابات االقتصادية من الديوان الوطين لإلحصائيات،  :المصدر

نالحظ من اجلدول التحسن املستمر يف مسامهة القطاع اخلاص يف تكوين القيمة املضافة الكلية 
وبالتايل التحسن املستمر يف املسامهة يف الناتج احمللي اخلام، حيث وصلت نسبة مسامهته يف القيمة 

لرغم من التطور املستمر لكن با. 7105من إمجايل الناتج احمللي اخلام لسنة  %29.72املضافة الكلية إىل 
يف دور القطاع اخلاص يف عملية خلق الثروة إال أهنا تبقى دوت التطلعات املنتظرة من قبل الفاعلني يف 

 .االقتصاد الوطين
 : القطاعات االقتصادية في تطويرمساهمة القطاع الخاص  -2.1

ذلك بالنظر ملا  و  ختلفة،لقد أصبح للقطاع اخلاص دورا أساسيا يف تطوير القطاعات االقتصادية امل
أصبح يتمتع به هذا القطاع اليوم من مزايا وإمكانيات كبرية أهلته للقيام بدور ريادي يف شىت اجملاالت 

 .  تطبيق برامج دعم النمو يف السنوات األخريةاالقتصادية االجتماعية، خاصة مع 
القطاعات االقتصادية األساسية، حيث واجلدول التايل يوضح تطور مسامهة القطاع اخلاص يف اجلزائر يف 

نالحظ من خالله التطور املستمر ملسامهة القطاع اخلاص يف كل القطاعات االقتصادية اإلسرتاتيجية 
باستثناء قطاع احملروقات الذي يبقى فيه القطاع العام هو املسيطر وذلك بالنظر ملتطلبات املادية واخلربات 

 . ا القطاعالكبرية املطلوبة لالستثمار يف هذ
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 تطور مساهمة القطاع الخاص في اإلنتاج الكلي : 10جدول رقم 
 (ج.مليون د: الوحدة )         .0102-0101: حسب القطاعات االقتصادية                           
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هيمنة القطاع اخلاص على جماالت التجارة واخلدمات والبناء واألشغال السابق يتضح من اجلدول 
 .العمومية والفالحة، ويعود هذا إىل الربامج الكبرية املسطرة لتطوير هذه القطاعات

من جهة أخرى ظلت مسامهة القطاع اخلاص يف اجملال الصناعي متواضعة، مما يؤكد أن التنمية 
صناعية مازالت تعتمد نظريا وعمليا على القطاع العام، وتفضيل القطاع اخلاص لبعض الصناعات ال

 .الصغرية واملتوسطة والصناعات الغذائية
وعليه ميكن القول أن القطاع اخلاص قد دعم مركزه يف الفروع والقطاعات االقتصادية اليت تعترب تقليديا من 

 .   واألشغال العمومية والفالحةاختصاصه كالتجارة واخلدمات والبناء 

 :مساهمة القطاع الخاص في التشغيل -3.1

لقد أصبح القطاع اخلاص يلعب دورا رئيسيا يف عملية التشغيل انطالقا من الرؤية االقتصادية اليت 
تعمل على إجياد قطاع خاص رائد وفعال وذو قدرة تنافسية عالية، حيث يعمل كمولد رئيسي للدخل 

 .والبيئية الوطين ويعمل على توفري فرص العمل اجملزية للمواطنني ويتحمل مسؤولياته االجتماعية

 .0102-0101: تطور مساهمة القطاع الخاص في التشغيل: 12جدول رقم 
 (عامل: الوحدة)                                                                                                               

 2010 2011 2012 2013 

 74777..4. 4777..41. 140.14777 141.64777 قطاع عمومي

 641.94777 40364777. 40.64777. 641974777 قطاع خاص

 3740004777 3743074777 94.994777 901.777 المجموع

 ،0102-0101 التشغيل والبطالة: اإلحصائيات االجتماعيةالديوان الوطين لإلحصائيات،  :المصدر
 :وقععلى امل 0/00/7102 االطالع بتاريخمت 

http://www.ons.dz/-EMPLOI-ET-CHOMAGE-au-Quatrieme,56-.html 
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 0102-0101: تطور مساهمة القطاع الخاص في التشغيل: 10الشكل رقم 

 
 .باالعتماد على معطيات اجلدول السابق نيمن إعداد الباحث :المصدر

أن القطاع اخلاص يعترب أهم ُمنشأ ملناصب العمل، حيث  نيالسابق والشكل نالحظ من اجلدول
من حجم التشغيل مقارنة  %5..5أي ما نسبته  0102ل سنة ماليني عام 10أصبح يشغل أكثر من 

للقطاع العام،  وهذا يعطي صورة واضحة عن التحوالت اهلامة اليت جتري داخل االقتصاد  %20.0بـ 
 .  الوطين وكذا الوزن واملكانة اليت تزيد كل سنة للقطاع اخلاص يف جمال التشغيل

 

 :منطقة الشمال الغربيمساهمة القطاع الخاص في التنمية المحلية ب -2

واضح يف اجلزائر حنو االعتماد على القطاع اخلاص يف حتقيق التنمية على مستوى  حتوليوجد  
خمتلف األقاليم والوحدات احمللية ، خاصة يف ظل النتائج املتواضعة إلسرتاتيجية التنمية احمللية املعتمدة على 

ق التنمية احمللية نظرا الفتقادها جملموعة املؤهالت الدولة وكذلك عدم قدرة اجلماعات احمللية على حتقي
 .االقتصادية واملقاوالتية

  :التحتية على المستوى المحلي البنيةدور القطاع الخاص في تطوير  -1.2

الذي عرفته السياسة االقتصادية يف اجلزائر بداية من العشرية األخرية من القرن العشرين،  التحول إن
وتسيري  تطويريف جمال  القطاع العامهياكل االقتصاد الوطين، فبعد جتارب أفرز تغريات هامة خاصة يف 

، ويظهر  دور القطاع اخلاص يف هذا اجملال، أعطت الدولة جماال أوسع ودعما لنمو وترقية  البنية التحتية
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البناء، األشغال العمومية يف قطاعات  املشاريع الضخمة اليت أسندت للقطاع اخلاصذلك من خالل 
واجلدول التايل يوضح مسامهة . احمللية جل تفعيل دوره يف حتقيق التنمية االقتصاديةأمن  كن،والس

 :االستثمارات اخلاصة يف جمال البنية التحتية، مبنطقة الشمال الغريب

 األشغال العمومية والسكن بمنطقة مشاريع القطاع الخاص في قطاع البناء،: 12جدول رقم 
 0102-0110: الشمال الغربي
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 ،0102-0110البناء، األشغال العمومية والسكن : اإلحصائيات الوالئيةستثمار، الوكالة الوطنية لدعم اال :صدرالم
 :وقععلى امل 74/00/7102 االطالع بتاريخمت 

regionale-http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique 
 

 .0102-0110: ي البنية التحتية بمنطقة الشمال الغربيمشاريع القطاع الخاص ف: 10الشكل 

 
 .باالعتماد على معطيات اجلدول السابق نيمن إعداد الباحث :المصدر
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أن القطاع اخلاص أصبح يساهم بشكل كبري يف اجناز مشاريع البنية  السابقةعطيات املنالحظ من 
 .092.09: قة الشمال الغريب إىل، حيث وصلت قيمة استثماراته مبنطعلى املستوى احمللي األساسية

مشروع، وتأيت والية وهران على رأس  2102مبجموع . 0102-0110مليون دينار جزائري خالل الفرتة 
 .القائمة من حيث قيمة وعدد املشاريع بالنظر إىل مكانتها كعاصمة للغرب اجلزائري

 :دور القطاع الخاص في دعم القطاعات االقتصادية على المستوى المحلي -2.2

لقد اتسعت هيمنة القطاع اخلاص على القطاعات االقتصادية اإلنتاجية واخلدمية يف هذه املنطقة، 
واقتصر دور الدولة على التوجه حنو القطاعات اإلسرتاتيجية، األمر الذي ساهم يف التخلص من املشاكل 

وحتقيق املنافسة اليت تضمن اليت كان يعاين منها القطاع العام يف هذا اجملال باإلضافة إىل تنويع اإلنتاج 
 . اجلودة ورفع الفعالية االقتصادية

 صادية مساهمة القطاع الخاص في القطاعات االقت: 15ول رقم جد
  (عدد المشاريع: الوحدة)       0102-0110: بمنطقة الشمال الغربي                                 

  

 معسكر مستغانم تلمسان وهران  
سيدي 
 بلعباس

عين 
 تيموشنت

 تيارت غليزان

 2.7 .10 191 .12 209 .63 ... 3762 النقل

 90 92 07 336 310 .36 390 620 الصناعة

 9. .. .1 .. 6. 336 337 1.. الخدمات

 31 39 7. .7 30 09 6. .. الفالحة

 32 71 .7 .3 32 .3 23 61 الصحة

  79  71 21   70 79  .2  32   .0   السياحة 

 مجموع القيمة
 ( مليون دج) 

3.327.090   337.10. 300.000  332.67.  60.017 306.779  371.6.3   .0.30. 

،   74/00/7102: ، تاريخ االطالعالمرجع السابق: اإلحصائيات الوالئيةلة الوطنية لدعم االستثمار، الوكا :المصدر
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique-regionale 

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique-regionale
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يوضح مسامهة القطاع اخلاص يف القطاعات االقتصادية على مستوى منطقة  السابقواجلدول 
 .  الشمال الغريب للجزائر

ونالحظ منه املشاركة الفعالة للقطاع اخلاص يف مجيع القطاعات االقتصادية احمللية األمر الذي 
. إىل حتويل االقتصاديات احمللية إىل اقتصاديات متنوعة قادرة على االستغالل األمثل للموارد املتاحةيؤدي 

وتبقى والية وهران على رأس قائمة واليات الشمال الغريب يف كل القطاعات االقتصادية، سواء من حيث 
 .مليون دينار جزائري .9..0.001العدد أو من حيث القيمة اليت وصلت إىل 

 

 :لمحليدور القطاع الخاص في التشغيل على المستوى ا -3.2

 %.5.8 على مستوى الوطن بنسبة لسوق التشغيل" املمول األساسي"القطاع اخلاص  لقد أصبح

  .من إمجايل مناصب الشغل املستحدثة

حسب الديوان الوطين لإلحصائيات، فإن بنية التشغيل حسب قطاعات النشاط يهيمن عليها و 
من جمموع الناشطني متبوعا % .598قطاعي التجارة واخلدمات الذي يشغل أكثر من النصف أي بنسبة 

 16% .0180 والفالحة بنسبة %0080بقطاعي البناء واألشغال العمومية بنسبة 

أما على مستوى منطقة الشمال الغريب للوطن، فان القطاع اخلاص حيتل كذلك مكانة ريادية يف 
ية، وتبقى والية وهران عملية توفري فرص العمل للسكان احملليني يف خمتلف القطاعات االقتصادية واخلدم

الرائدة يف هذا اجملال لكوهنا متثل عاصمة اجلهة الغربية للوطن ومركز جذب لالستثمارات واملشاريع اخلاصة 
 .واجلدول التايل يوضح ذلك. احمللية واألجنبية

 
 
 

                                                 
الشروق اليومي، اجلزائر،  ، جريدةالقطاع الخاص هو الممول األساسي لسوق الشغل في الجزائرحممد بن مرادي،  16

 00، ص 74/00/7102، ليوم 4931:العدد رقم
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 . 0102-0110: مساهمة القطاع الخاص في التشغيل بمنطقة الشمال الغربي: 10جدول رقم 
 (عدد: الوحدة)

  

 معسكر مستغانم تلمسان وهران  
سيدي 
 بلعباس

عين 
 تيموشنت

 تيارت غليزان

عدد مناصب 
 الشغل

00..00 3..260 22.13. 3..360 33.966 6.003 27..0. 30.321 

،   74/00/7102: ، تاريخ االطالعالمرجع السابق: اإلحصائيات الوالئيةالوكالة الوطنية لدعم االستثمار،  :المصدر
regionale-http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique 

 

 : عوامل نجاح القطاع الخاص في تفعيل التنمية المحلية -3

على الرغم من أمهية الدور الذي يقوم به القطاع اخلاص يف دعم عملية التنمية االقتصادية احمللية، 
ال أن جناح مشاركة القطاع اخلاص يف مشروعات البنية األساسية واملرافق العامة أو يف املشروعات إ

 :17 اإلنتاجية واخلدمية حيتاج إىل توافر عدد من العوامل اليت ميكن إمجاهلا فيما يلي

عد الفهم الدراية التامة باألسواق احمللية وبالقطاعات اليت حتتاج إىل مشاركة القطاع اخلاص، حيث يسا -
العميق لطبيعة األسواق ومواطن الضعف والقوة فيها وللقطاعات املختلفة وما تتمتع به من فرص استثمارية 

 .على حتديد األسلوب األمثل ملشاركة القطاع اخلاص

ضرورة وجود إرادة سياسية داعمة ملشاركة القطاع اخلاص يف األنشطة املختلفة وااللتزام مبساندة هذه  -
 ؛إطار رؤية حمددة طويلة املدى املشاركة يف

 ؛القضاء على العوائق البريوقراطية اليت تؤثر سلبا على مشاركة القطاع اخلاص يف برامج التنمية احمللية -

توفري العقار الالزم إلقامة املشروعات، خاصة وأن هذه املشكلة تعد من أكرب العوائق اليت تواجه القطاع  -
 ؛اخلاص يف أغلب الواليات

 ؛دمات واملرافق األساسية الالزمة إلقامة التجمعات الصناعية والتجاريةتوفري اخل -
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تشجيع إقامة شبكة العالقات اليت تساند النشاط االقتصادي داخل الواليات من خالل املسامهة يف  -
 ؛تأسيس مجعيات رجال األعمال والتكتالت االقتصادية املختلفة

 ؛ع اخلاصوجود مشاركة قوية بني السلطات احمللية والقطا  -

 ؛تشجيع مشاركة القطاع اخلاص منذ البداية ومن املراحل األوىل للتخطيط للمشروعات احمللية املختلفة -

املتابعة املستمرة ملشروعات القطاع اخلاص للوقوف على ما تعانيه من صعوبات ملواجهتها بشكل سريع  -
املماثلة، كما يتعني تقييم اثر وحاسم أو التعرف على عوامل النجاح وحماولة حماكاهتا يف املشروعات 

 .هذه املشروعات على معدالت التنمية احمللية لتحديد مدة جدواها ومدى حتقيقها ألهدافها

ويف ضوء ما سبق ذكره، يتضح ضرورة قيام السلطات احمللية بتقد م املساندة الالزمة لتحفيز القطاع اخلاص 
 . للقيام بدوره يف التنمية االقتصادية احمللية

 

 :اتمةـــــخ
تناولت هذه الورقة كيفية العمل على رفع معدالت التنمية االقتصادية احمللية من خالل تشجيع 

وقد أوضحت هذه التجربة . منطقة الشمال الغريب منوذجا: القطاع اخلاص، وذلك يف ضوء التجربة اجلزائرية
احمللية من خالل املشاركة مع  أن القطاع اخلاص يستطيع أن يلعب دور فعال يف جمال التنمية االقتصادية

القطاع العام يف مشروعات البنية األساسية واملرافق العامة أو من خالل املسامهة يف  املشروعات اإلنتاجية 
ويتمثل األثر االجيايب ملسامهة القطاع اخلاص يف مشروعات التنمية االقتصادية احمللية يف . واخلدمية املختلفة

التجربة اجلزائرية أظهرت أن ولكن . ادة الدخول مستوى اخلدمات وزيرفع معدالت التشغيل وحتسني
القطاع اخلاص ال يبادر باملشاركة تلقائيا يف مشروعات التنمية احمللية بسبب فشل األسواق ووجود وفورات 

يزه احلجم، وهنا يظهر الدور الداعم للحكومة والسلطات احمللية يف توفري املناخ املالئم للقطاع اخلاص وحتف
 .على املسامهة يف جهود التنمية االقتصادية احمللية

ويف اجلزائر، كغريها من الدول اليت جنحت يف رفع معدالت التنمية االقتصادية احمللية على مستوى 
جل األقاليم واملناطق احمللية، تستطيع املؤسسات احمللية مساندة القطاع اخلاص للقيام بالدور املنوط به يف 
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يتمثل األول يف هتيئة بيئة األعمال  :لتنمية االقتصادية احمللية من خالل حمورين رئيسينيخدمة أهداف ا
بينما يرتبط احملور الثاين بالقضاء على البريوقراطية  ؛ملشروعات وممارسة النشاطالتيسري إجراءات تأسيس 

قدرة التقنية أو املالية على والفساد اإلداري املرتبط بقيام احملليات بتحمل مسؤوليات دون أن تكون لديها ال
 .مما يؤثر سلبا على حتفيز مسامهة القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية احمللية. حتملها

لصغرية واملتوسطة على االنتفاع من مثار التنمية اوتستطيع املؤسسات احمللية مساندة الشركات 
جة ترابطها بالشركات الكبرية اليت تعمل يف االقتصادية احمللية من خالل املشاركة يف مشروعاهتا وزيادة در 

احملليات، كما تعمل على حتفيز القطاع غري الرمسي على االندماج يف القطاع الرمسي من خالل جمموعة من 
الدور اهلام للمؤسسات احمللية يف قيادة جهود التنمية االقتصادية احمللية  تأكيدوال يعين . احلوافز واخلدمات 
اص على املسامهة فيها، إغفال دور احلكومة يف هتيئة مناخ األعمال واالستمرار يف وحتفيز القطاع اخل

 احمللية اإلصالحات االقتصادية واملؤسسية والتشريعية الداعمة للتنمية بشكل عام وللتنمية االقتصادية
 . بشكل خاص
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 ،المعوقاتو  االنجازات: الحكومة االلكترونية في الجزائر إرساءنحو االتجاه 
  تجربة قطاع الضمان االجتماعي

 د نور الدين شنوفي.أ
 أستاذ التعليم العايل، املدرسة العليا للدراسات

 اجلزائر، تيبازة -التجارية
 

 موالي خليل. أ
 ائر، اجلز الشلف جامعة، طالب دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية

 :ملخص
املعوقات اليت تواجه جتسيد و  تقييم إجنازات احلكومة االلكرتونية يف اجلزائرإىل  هتدف هذه الدراسة
 .مع تبيان مكمن اخللل يف عدم التقدم  يف اجناز هذا املشروع املشروع على ارض الواقع،

اجملهودات احلكومية املبذولة لتحقيق التحول االلكرتوين غري  أنالنتائج املتوصل إليها ، أهمومن 
 االتصالو  ضعف جاهزية اجلزائر يف استخدام تكنولوجيا املعلومات أثبتتمتثل ذلك يف مؤشرات و  فعالة،

إال ان هذا مل ، يواجه حتقيق هذا املشروع العديد من املعوقات إذ، التجارة االلكرتونيةو  كومةالتوجه حنو احلو 
مينع قطاع الضمان االجتماعي من تطبيق نظام الشفاء الذي حقق قفزة نوعية خلدمة الضمان االجتماعي 

 .يف اجلزائر رغم حمدودية خدمته 
احلكومة االلكرتونية، تكنولوجيا املعلومات، اقتصاد املعرفة، نظام  االلكرتونية، اإلدارة :الكلمات المفتاحية

 .الشفاء، نظام التصريح عن بعد
Résumé: 

Cette étude vise à évaluer les réalisations du e-gouvernement en 
Algérie et les obstacles auxquels le projet est confronté sur le terrain, en 
soulignant les défaillances dans son avancement. 

L'un des principaux résultats obtenus, c’est l’inefficacité des efforts 

déployés par le gouvernement en vue de concrétiser la transition numérique, 
et cela se traduit  dans des indicateurs témoignant la faiblesse de la capacité 
de l'Algérie dans l'usage des technologies de l'information et de la 
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communication , mais aussi une faible orientation vers l’e- gouvernement et 
l'e-commerce ,comme il fait face à de nombreux obstacles, mais cela n'a pas 
empêché le secteur de la sécurité sociale dans le lancement du système de 
"chifa", qui  constitue un saut qualitatif pour le service de la sécurité sociale 
en Algérie malgré son service limité. 
Mots clés: e-management, e-gouvernement,  technologie de l’information, 

économie de savoir , système chifa, système de déclaration à distance . 
 

:ةمقدم  
عصر املعلومات هبدف االستفادة من التقنيات  أفاقالعامل بأسره قد دخل مرحلة متطورة ضمن  إن

الذي تقاس به درجة  األساسياملعيار  أصبحالذي ، االتصاالتو  تقنية املعلوماتو  املتاحة يف جمال نظم
كانت حىت   أساليبو  قد احدث هذا التطور انقالبا يف مفاهيمو  العشرين،و  يف القرن احلادي األممتقدم 

التعامل على مستوى  أساليبالتطور السريع غري املفاهيم السائدة يف فهذا ، يوم قريب من املستحيالت
، املكاينو  مسح بتجاوز البعد الزمين، و العامل قرية صغرية مرتابطة أصبححبيث  األفرادو  املنظماتو  الدول

 1.مؤثرا يف تنفيذ هذه املعامالتو  ليشكل جزءا حيويا فاعال
 يف العاملية املستجدات مع يتوافق مبا احلكومية األجهزة تطوير ضرورة املعلومات تقنية اقتضت فلقد

 أو الدولة لنهضة امرادف تقنية من الدول متتلكه ما وأصبح، اخلدمات إدارة تطوير يف التقنية النظم استخدام
 تسعى اليت الدول من العديد هدف هو احلكومية األعمال كافة يف املعلومات تقنية إدخال وأصبح، ختلفها
 عليه أطلق جديد مفهوم بظهور احلكومية األجهزة يف املعلومات تقنية استخدام ارتبط ولقد، والرقي للتقدم

 اجلهاز  تطوير إعادة وسائل من وسيلة املفهوم هذا ويعد،  (E-Government) اإللكرتونية احلكومة
 مبا، االلكرتوينيعتمد على االسلوب  للدولة اخلدمية األجهزة داخل جديد عمل أسلوب وتبين احلكومي

 األهداف مقدمة يف والسرعة الشفافية ووضع احلكومي باألداء املتعلقة املفاهيم من مجلة تغيري يضمن
 اخلدمية األجهزة أولويات سلم قمة على اخلدمة من املستفيد املوظف أو املواطن جعل مع احلكومية

                                                 
 5ص   0202، االردن، دار اسامة، ، الطبعة االوىل" االدارة المعاصرةو  الحكومة االلكترونية"، حممود القدوة   1
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 خدمات تقدمي خالل من اجملتمع فئات مجيع مع التعامل يف العدالة ملعاين اجمسد املفهوم هذا ويأيت، للدولة
 .املواطن ورضا اإلجناز سرعة حيقق مبا حمدودين ووقت وتكلفة وجهد قياسي زمن يف متكافئة
:بحثال إشكالية  

 اندماج هذه التقنيات يف احلياة، و الواقع الذي فرضته افرزات عصر التقنيات الرقمية العالية هذا أمام
فان ، يف حتقيق الرفاهية للمجتمع ككل األكيدةو  تزايد القناعة بنتائجها القطعيةو  الواسعقبوهلا اجلماهريي و 

ذلك بغرض مسايرة و  0202احلكومة اجلزائرية قامت بتسطري مشروع اجلزائر االلكرتونية مع افاق سنة 
ما و  ملشروعما يسمح لنا بتقييم ما حتقق من هذا ا، قد انتهت املدة احملددة للمشروعو  هذه املستجدات،

 .املستقبلية اليت ترهن جتسيدهو  حجم التحديات الراهنةو  ينتظر حتقيقه على ارض الواقع
:التايل البحث يف السؤال اجلوهري إشكاليةتتمحور  إذ  

؟رض الواقع أوصل تجسيد مشروع الحكومة االلكترونية في الجزائر على  أين  
  : التالية ومن خالل السؤال السابق ميكن طرح االسئلة الفرعية

 ؟ ما هية احلكومة االلكرتونية -
 ؟يف ضوء التقارير العاملية  0202ما هي االجنازات احملققة من مشروع اجلزائر االلكرتونية  -
 ؟إلجناح هذا املشروع   ن ترفعها السلطات املسؤولةأهم التحديات اليت جيب أما هي  -
قطاع الضمان االجتماعي من خالل املشروع الرائد نظام الشفاء  هل ميكن اعتبار مشروع عصرنة -

 ؟خطوة عمالقة حنو ارساء احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر
ميكننا صياغة الفرضيات التاليةاإلشكالية املطروحة على  ولإلجابة: فرضيات البحث   

 ؛االتصالو  املعلوماتجناح احلكومة االلكرتونية  يف اجلزائر مرهون بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا  -
هداف نية يف اجلزائر يبقى بعيدا عن األحد االن من مشروع احلكومة االلكرتو إىل  ان ما حتقق -

 واإلدارية؛ التقنيةذ يواجه هذا املشروع يف اجلزائر العديد من املعوقات إاملسطرة، 
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 عصرنة قطاع الضمان االجتماعي من خالل نظام الشفاء ساهم يف اختزال االجراءات االدارية -
  .حتسني اخلدمات املقدمةو 

 :همية البحثأ
ما قد ، و يف حد ذاهتا باعتبارها املشروع احللمن امهية الدراسة تنبع من امهية احلكومة االلكرتونية إ

 ما مت الوصول حتقيق رفاهيته، اذا و  للحكومة اجلزائرية يف خدمة املواطن اجلزائريفعالية  و  حتققه من كفاءة
 .تطبيقها باملعايري املعمول هبا يف الدول املتقدمة إىل 

:هندف من خالل هذا البحث إىل : البحثهداف أ  
 ؛مهيةاألو  االهداف، املبادئالتعرف على ماهية احلكومة االلكرتونية من حيث احملتوى  -
 ؛التحديات اليت تواجههاو  تسليط الضوء على جتربة اجلزائر يف ارساء احلكومة االلكرتونية -
 ؛البحث عن مكمن اخللل يف عدم تطبيق اجلزائر للحكومة االلكرتونية بالسرعة املطلوبة -
 العناصر وبيان، التصريح عن بعدو  تقييم جتربة قطاع الضمان االجتماعي ممثلة يف نظام الشفاءو  عرض -

لتعميم الفائدة  أخرى ملؤسسات التجربة نقل إمكانية بغرض ذلكو  املشروع اجناز يف واملعوقات اعمةالد
 .العملية

  :البحثمنهج 
 ،الوصف والتحليل بأداتيه اعتمدنا على املنهج االستنباطي، وعن املنهج املستخدم يف الدراسة

 .شكالية البحثإطبيعة الدراسة مع و  تناسبهذلك بسبب و 
  :البحثهيكل 

 املطروحة  مت تقسيم الدراسة كذا اختبار صحة الفرضياتو  طروحة قصد االجابة على االشكالية امل
، مفهومها، نظريا للمفاهيم املتعلقة باحلكومة االلكرتونيةحيث يتضمن االول عرضا ،ثالثة حماور إىل 

هم أو  ملشروع احلكومة االلكرتونية يف اجلزائراما احملور الثاين من البحث فجاء فيه تقومي ، متطلباهتا، نواعهاأ
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ما احملور الثالث فخصصناه أ، التقارير العامليةإىل  املعوقات اليت تواجه جتسيده وذلك باالستنادو  االجنازات
 . لعرض جتربة قطاع الضمان االجتماعي يف سياق ارساء احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر

 

 المفاهيمي للحكومة االلكترونية اإلطار: ول المحور األ
هو و  ان نقف عند مفهوم حيتاج لإليضاح قبل احلديث عن موضوع البحث حمل الدراسة  ال بد 

 يطرححبيث ، موضوع الدراسةو  ذلك يعود ألمهية فك التشابك بني هذا املفهومو  اإللكرتونيةاالدارة 
-e اإللكرتونية األعمال مثلبصورة مرتادفة مع مصطلحات اخرى  اإللكرتونية اإلدارة مصطلح

Business ،e-Commerce  اإللكرتونية التجارة ،e-Government  وغريها اإللكرتونية احلكومة 
 .االتصالو  تكنولوجيا املعلومات واستخدام األنشطة بني تربط اليت املفاهيم من

االلكرتونية عالقة الكل  واألعمال احلكومة االلكرتونيةو  حيث تعترب العالقة بني االدارة االلكرتونية
فضاء رقمي حيتضن كل االعمال االلكرتونية للداللة و  باجلزء، ان االدارة االلكرتونية هي منظومة متكاملة

 . احلكومة االلكرتونية للداللة على االدارة االلكرتونية لألعمال احلكوميةو  على االدارة االلكرتونية لألعمال،
 توجد يف االدب االداري حماوالت متعددة لتعريف احلكومة االلكرتونية : مفهوم الحكومة االلكترونية-1
لكنها ترتبط بصفة عامة خبيط منهجي يتمثل بفكرة ، تنطلق من مداخل خمتلفةو  مربراهتا،و  حتليل ابعادهاو 

ساعة يف  02توزيعها الكرتونيا خالل و  اخلدماتو  املعلومات إنتاجان احلكومة االلكرتونية تعين ببساطة 
 2. األعمالو  بطريقة ترتكز على تلبية احتياجات املواطنني، و األسبوعيام يف أ 7، اليوم

 واإلدارية التقنية لألبعاد نظرا اإللكرتونية احلكومة ملصطلح حمدد تعريف يوجد ال بأنه املصادر تشري
 جهة من أكثر من اإللكرتونية للحكومة تعريفات عدة وهناك، عليها تؤثر اليت واالجتماعية والتجارية

                                                 
 .52ص  0222الطبعة االوىل ،عمان  ، ، دار املسرية" االدارة االلكترونية"، محدأحممد مسري   2
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 العاملية والشبكة اإلنرتنت بأهنا استخدام اإللكرتونية احلكومة املتحدة األمم عرفت 2002 ففي عام، دولية
 3.للمواطنني احلكومة وخدمات معلومات لتقدمي العريضة

عملية استخدام : "بأهنامفهوما امشل للحكومة االلكرتونية ( 0225)كما قدم البنك الدويل 
 أساليب، و شبكة االنرتنت، و شبكات املعلومات العريضة: املؤسسات احلكومية لتكنولوجيا املعلومات مثل 

 رجال االعمالو  حتويل العالقات مع املواطننيو  اليت لديها القدرة على تغيريو  االتصال عرب اهلاتف احملمول 
يا ميكنها ان ختدم عددا كبريا من االهداف مثل تقدمي وهذه التكنولوج.خمتلف املؤسسات احلكومية و 

متكني املواطنني ، و جمتمع الصناعةو  التفاعل مع رجال االعمالو  حتسني التعامل، و للمواطنني أفضلخدمات 
كما ان نتائج ،  ادارة اكثر كفاءة للمؤسسات احلكوميةو  من الوصول للمعلومات مما يوفر مزيدا من الشفافية

ختفيض ، و تعظيم العائد ككل، و زيادة الشفافية، و حتجيم الفسادإىل  ميكن ان تؤديهذه التطبيقات 
 4."وزيادة قناعة املواطن بدور املؤسسة احلكومية يف حياته، النفقات

استخدام نتاج الثورة التكنولوجية يف  :ميكن تعريف احلكومة االلكرتونية بأهنا بناءا على ما سبق 
تعزيز فعاليتها يف حتقيق االهداف املرجوة و  حتسني مستويات االداء يف املؤسسات احلكومية ورفع كفائتها

إىل  جل تسهيل الوصولأهذا من ، و تسهيل التفاعل مع املواطننيو  ذلك بدعم االعمال احلكوميةو  منها،
 .املساواة بني املواطننيو  على اساس العدلو  مكانو  اخلدمات احلكومية يف كل زمان

                                                 
املؤمتر السادس جلمعية ، "االستراتيجية االمنة للحكومة اإللكترونية  " مداخلة بعنوان، منال صبحي حممد احلناوي  3

 .2ص  0202التطبيقات، الرياض و  املعلومات السعودية حول بيئة املعلومات االمنة املفاهيم التشريعاتو  املكتبات
مصر ، اإلدارية، املنظمة العربية للتنمية "متكامل إداريالحكومة االلكترونية  مدخل "عبد احملسن زكي،  إميان  4

 .02ص ،0222
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من النظام الكالسيكي اي ، احلكومة االلكرتونيةإىل  ان التحول :هداف الحكومة االلكترونيةأ-2
حيقق ، اسلوب عمل جديد يعتمد على التكنولوجيا احلديثةإىل  االدارة احلكوميةو  التقليدي يف التنظيم

 5:فيما يلي جمموعة من االهداف تتمثل
اخلدمة يف اي وقت طوال اليوم دون االلتزام إىل  زيادة الوقت املتاح لتأدية اخلدمة حبيث ميكن الوصول -

 ؛بساعات عمل رمسية حمددة
النماذج املطلوبة مبا ميكن من استكماهلا قبل الذهاب ملكان و  حتديد متطلبات احلصول على اخلدمة -

 ؛ألداء اخلدمةاجلهد الالزم و  من مث ختفيض الوقتو  داء اخلدمةأ
 ؛االرتقاء بثقافة ووعي املواطنني من خالل تشجيعهم على استخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة -
اليت حتول دون جذب   واإلجراءات توفري مناح مالئم لالستثمار يعمل على ختفيض املعوقات -

 ؛مبا يوفر عامل جذب للشركات العاملة يف جمال التكنولوجياو  املستثمرين
 .لالندماج يف النظام العاملي ملواكبة نظم املعلومات احلديثة املتبعة واإلعداد ة االداء احلكوميرفع كفاء -
ترشيد االنفاق احلكومي حيث يتم ختفيض عدد املوظفني باإلضافة الستبدال استخدام املستندات  -

 ؛يةلبالتحول حنو استخدام احلاسبات اآلاملستندات و  املخازن املتكدسة بالوثائقو  الورقية
 ؛سوء االدارةو  التخلص من بعض صور الفساد -
 ؛املواطننيو  حتقيق الشفافية من خالل اتاحة املعلومات بصورة متكافئة لكافة املؤسسات -
 .مشروعاهتا التنموية املطلوبةو  الرتويج للخطط املستقبلية للدولة -
 
 
 

                                                 
، امللتقى الدويل حول متطلبات " الحكومة االلكترونيةإلى  معوقات التحول"مداخلة بعنوان ة،آخرونو  محدأعالش   5

 ،         0202، اجلزائر–جتارب بعض الدول، جامعة سعد دحلب البليدة  -رساء احلكومة االلكرتونية يف اجلزائرإ
 .2-2ص ص
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 6 :تيةالعناصر اآلكومة االلكرتونية يف تتمثل حماور احل :محاور الحكومة االلكترونية -3
 ؛املواطنني -
 ؛عمالمؤسسات األ -
 ؛جهزة احلكوميةاألو  الوزارات -
 .االدارات الداخلية -

متكني املواطنني من خالل اتاحة إىل  تؤدي احلكومة االلكرتونية : إقامة الحكومة االلكترونيةمزايا -2
حتسني تنفيذ خدمات إىل  تؤديو  الصناعةو  حتسني التفاعل مع شركات التجارةو  املعلوماتإىل  وصوهلم

 تتمثل الفوائد النامجة عن ذلك يف تسهيل التعاملو  .زيادة كفاءة االدارة احلكومية و  احلكومة للمواطنني
زيادة امكانيات إىل  كلها امور تؤديو  احلد من الفسادو  زيادة الشفافيةو  حتسني كفاءة النظام االقتصاديو 

 7 .نبيةاألجالبلدان النامية يف جذب االستثمارات 
ي مشروع أن أنه شأن مشروع احلكومة االلكرتونية شإ : متطلبات اقامة الحكومة االلكترونية – 5

حتقيق التنمية يف املتمثلة يف جوهرها و  ،هداف املنتظرة منهيئة البيئة املناسبة لكي حيقق األهتإىل  حيتاج
 8:اذ يتطلب توفري جمموعة من العوامل ميكن تلخيصها فيما يلي ، الشاملة

  ؛البنية التحتية -
 ؛توافر الوسائل االلكرتونية -
 ؛توافر عدد البأس به من مزودي اخلدمات باالنرتنت -

                                                 
دراسة  –متطلبات ارساء الحكومة االلكترونية  في الجزائر "  " مداخلة بعنوان، غردي حممدو  بن نذير نصر الدين  6

جتارب بعض الدول،   -اجلزائرامللتقى الدويل حول متطلبات ارساء احلكومة االلكرتونية يف ، " –تجارب بعض الدول 
 .4،ص  0202جامعة سعد دحلب البليدة ، العلوم التجاريةو  كلية العلوم االقتصادية

العدد ، االداريةو  ، جملة الغري للعلوم االقتصادية" االبعاد االقتصادية للحكومة االلكترونية" خولة رشيج حسن،  7
 . 6-5ص ص 0202بغداد ، جامعة الكوفة، الثالثون

 .22-22،  ص ص مرجع سبق ذكره القدوة،حممود   8
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 ؛بناء القدراتو  التدريب -
 ؛توافر مستوى مناسب من التمويل -
 ؛السياسية  اإلرادةتوفر  -
 ؛القانونيةالنصوص و  وجود التشريعات -
 ؛السرية االلكرتونيةو  االلكرتوين األمنتوفري  -
 ؛خطة تسويقية  دعائية شاملة للرتويج -
بطاقات ) وضع عدة نظم للسداد النقدي مقابل اداء اخلدمات من خالل االنرتنت  -

 9.....(االئتمان
تساعد على التقنية اليت و  العناصر السابقة الذكر جيب توفري بعض العناصر الفنيةإىل  باإلضافة

منها توحيد اشكال و  تسهيل استخدام احلكومة االلكرتونية مبا يتناسب مع ثقافة مجيع املواطننيو  تبسيط
كدليل جلميع ( بوابة الكرتونية)نشاء موقع شامل إو  توحيد طرق استخدامهاو  واإلدارية املواقع احلكومية

 .عناوين املراكز احلكومية  االدارية يف البالد
حكومة الكرتونية مبراحل إىل  مير حتول احلكومة التقليدية :الحكومة االلكترونيةإلى  تحولمراحل ال – 6

، التخلي عن اساليب عمل احلكومة التقليديةو  احلكومة االلكرتونيةإىل  حبيث يتم االنتقال تدرجيا، متتالية
احلكومة إىل  دراسات كثرية ذات الصلة مبوضوع احلكومة االلكرتونية  مقرتحات للتحول وأوردت

إال انه جند تشاهبا  يف  أخرىإىل  اإللكرتونية حبيث اختلفت مراحل التحول من حيث العدد من دراسة
 10:احلكومة االلكرتونية يتم عرب املراحل التالية إىل  ووفقا لدراسة هيئة االمم املتحدة فان التحول .املضمون

 ؛emerging présence))مرحلة الظهور الناشىء  -
 ؛(enhanced présence)الظهور املتقدم  مرحلة -

                                                 
، مؤمتر احلكومة االلكرتونية حول االدارة العامة " التطبيق العمليو  الحكومة االلكترونية بين النظرية"، علي لطفي 9

 .6ص ،  0227االمارات العربية املتحدة ، ديب، احلكومة االلكرتونيةو  اجلديدة
 22ص  ،0200االردن ، دار اسامة، الطبعة االوىل، تكنولوجيا الحكومة االلكترونية، سوسن زهري املهتدي 10
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 ؛( interactive présence)مرحلة الظهور التفاعلي  -
 ؛(transactionnal présence)مرحلة الظهور التباديل  -
 .(network présence)مرحلة الظهور الشبكي  -

 

 استراتيجية الجزائر االلكترونية :  المحور الثاني
 اطلقت احلكومة اجلزائرية من خالل وزارة الربيد:مشروع اقامة حكومة الكترونية في الجزائر -1
، 0202 -0222هو برنامج اجلزائر االلكرتونية و  احد امللفات الكربى، االتصالو  تكنولوجيا املعلوماتو 

 اخلواصو  العمومينياملتعاملني االقتصاديني و  العمومية واإلدارات الذي مت التشاور فيه مع املؤسسات
اذ ، االتصالو  عالمتكنولوجيا اإلو  اجلمعيات املهنية اليت تنشط يف جمال العلومو  مراكز البحثو  اجلامعاتو 

ان اهلدف االساسي من  أشهرمناقشتها خالل ستة و  شارك اكثر من ثالمثائة شخص يف طرح االفكار
 11:هو 0202مشروع اجلزائر االلكرتونية 

 ذلك بتسهيل، و ان تكون متاحة للجميعو  تقدمي اخلدمات احلكومية للمواطننيضمان الفعالية يف  -
 ؛احلصول على وثائق او معلوماتإىل  تبسيط املراحل االدارية اليت يسعى من خالهلاو 

 ؛اهليئات الرمسيةو  التنسيق بني خمتلف الوزارات -
 ؛مكافحة البريوقراطية اليت تشكل كبحا لتنمبة البالد -
املسامهة كذلك يف جتسيد و  اخلدمات املقدمة للمواطنني يف خمتلف جماالت حياة جمتمعناحتسني نوعية  -

كذا حتقيق السياسة الوطنية اجلوارية عن طريق تقريب و  املساواةو  على ارض الواقع العدالة االجتماعية
 ؛االدارة من املواطن

كذا ظاهرة و  نظمة العابرة للحدودباألخص اجلرمية املو  بالدنا ضد افة اجلرمية املنظمةو  محاية جمتمعنا -
 .جواز السفر كوسيلة النتشارها و  تقليد وثائق اهلويةو  اليت تستعمل غالبا تزويرو  االرهاب

                                                 
 01ص ، مرجع سبق ذكرهخرون، آو  دأمحعالش   11
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مت حتقيق العديد من االجنازات يف اطار التحول  :انجازات مشروع الحكومة االلكترونية في الجزائر -2
 12:سبيل املثال ال احلصرعلى نذكر ، و 0202االلكرتوين اجلزائر االلكرتونية 

هي نظام شامل يتضمن و  (RIG)اليت اختصارها و   Intranetتنصيب شبكة حكومية داخلية  -
 ؛جمموعة الوسائل احلديثة لالتصال على مستوى احلكومات العاملية

  IDARAعلى مستوى مصلحة املوارد البشرية مت وضع برنامج  و  على مستوى الوظيف العمومي -
مت تنصيب شبكة معلومات تربط االدارات ، اما فيما خيص التسيري التنبؤي لعمال الوظيف العمومي

 ؛احمللية املكلفة بالوظيف العموميو  مع اهلياكل املركزية
 ؛اطالق جواز السفر البيومرتيإىل  االلكرتونية  باإلضافةو  اطالق بطاقة التعريف الوطنية البيومرتية -
 ؛املتعلقة مبختلف الدوائر احلكومية .ابعة امللفات القضائيةمتو  اعداد نظام تسيري -
 ؛اعداد شبكة الصحة اجلزائرية مع ربط خمتلف املؤسسات الصحية -
باإلضافة إلنشاء موزعات بنكية  ، احلسابات الربيديةو  اعداد نظام الدفع البنكي -

TPE ,DAB ,CAB   ؛الدفع االلكرتوينو  توزيع بطاقات السحبو 
 ؛التعليم املتوسطو  شبكة لإلطالع على نتائج امتحانات شهاديت البكالوريا -
امتتة العديد من املعلومات  املتعلقة مبختلف الدوائر احلكومية عرب مواقع الويب مثل موقع ادارة  -

 ؛اخل...الضرائب، موقع وكالة تطوير االستثمار
لى شكل شهادة رقمية دائمة هذا السجل الذي سيكون ع" اصدار السجل التجاري االلكرتوين -

هذا املكسب العصري سيسمح حبل  ،على اخلط يعوض الصيغة الورقية اليت ستختفي بشكل هنائي

                                                 
امللتقى  ،" الحكومة االلكترونية في الجزائر إلى  تحديات التحول"  مداخلة بعنوان ، خرونآو  بلعريب عبد القادر  12

مارس ، املركز اجلامعي مخيس مليانة، انعكاساته على االقتصاديات الدوليةو  العلمي الدويل اخلامس االقتصاد االفرتاضي
 . 00-00ص ص ، 0200
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مشاكل عدة أمهها القضاء على البريوقراطية وتسهيل احلصول على املعلومة فضال عن مواجهة 
 14؛0202وقد دخل حيز التنفيذ يف مارس 13".لظاهرة الغش واالحتيال يف استعمال السج

هولة خدمة ما توفره من مزايا فيما خيص س، و خدمة بطاقة الشفاء يف قطاع الضمان االجتماعي -
 .حناء الوطنأمكانية استعماهلا يف مجيع إو  دويةاملؤمن هلم يف شراء األ

 تقريرتعمل منظمة االمم املتحدة على اصدار  :مشروع الحكومة االلكترونية في الجزائر  تقويم -3
هو تقرير يصدر كل عامني و  ،(e-government Survey)  خبصوص التقدم يف احلكومة االلكرتونية 

يعترب التقرير اهم مرجع ذي ، و لرصد مستوى التقدم  يف مسار احلكومة االلكرتونية يف خمتلف دول العامل
يقيم حالة تنمية احلكومة  يعد ايضا التقرير الوحيد عامليا الذيو  نطاق عاملي يف جمال احلكومة اإللكرتونية

يستمر يف الصدور منذ سنة  ، و دولة  022االلكرتونية يف الدول االعضاء يف االمم املتحدة البالغ عددهم 
 :فيما يلي نتناوهلا بالتفصيلو  خرى فرعيةأثالثة مؤشرات و  تتضمن هذه التقارير مؤشر رئيسو  ، 0222

 استعدادية لقياس اإللكرتونية تنمية احلكومة مؤشر يستخدم :الحكومة االلكترونية  تنميةمؤشر -3-1
 املعيار وهلذا .العامة اخلدمات لتقدمي االتصاالتو  املعلومات تقنيات الستخدام الوطنية اإلدارات وقدرة
 الكتساب اخلاص والقطاع املدين اجملتمع وممثلي والباحثني سياساتال اعصنو  احلكوميني للموظفني نفعه
 اخلدمات لتوفري اإللكرتونية احلكومة من ستفادةاال عند للدولة النسيب للوضع املقارنة للمعايري أعمق فهم

 15.املواطن على واملرتكزة ؤولةساملو  الشاملة

                                                 
 باملركز الوطين للسجل التجاري، من املوقع االلكرتوين اآليل اإلعالمتصريح مديرة قسم  13

http://www.mptic.dz/ar    20/25/0205تاريخ االطالع  
   20/25/0205تاريخ االطالع http://www.elbilad.net :ععلى املوق14 
نشرة  ،" التوجهاتو  الممارسات أفضلالحكومة االلكترونية " ، أسيااالجتماعية لغريب و  اللجنة االقتصادية 15

املوقع /  8ص  0202، بريوت، املتحدة األمم، 02العدد ، االتصاالت للتنمية يف املنطقة العربيةو  تكنولوجيا املعلومات
 www.escwa.un.orgااللكرتوين  

http://www.mptic.dz/ar
http://www.elbilad.net/
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حتسب قيمة هذا املؤشر باملتوسط احلسايب البسيط لثالثة مؤشرات فرعية اخرى هي مؤشر الرأمسال 
 املمكنة القصوى القيمة دتوحدمؤشر اخلدمات االلكرتونية، و  مؤشر البنية القاعدية لالتصاالت، البشري

، حبيث كلما زادت قيمة املؤشر فإهنا بالصفر األدىن واحلد واحد، بالرقم اإللكرتونية احلكومة رتطو  ملؤشر
 .دليل على التحسن يف وضعية احلكومة االلكرتونية 

في مؤشر التقدم في الحكومة االلكترونية  بعض الدول المغاربيةو  موقع الجزائر : 11الجدول رقم 
(2112-2112) 

 السنوات
 المغرب تونس الجزائر

 الترتيب الدولي قيمة المؤشر
قيمة 
 المؤشر

الترتيب 
 الدولي

قيمة 
 المؤشر

الترتيب 
 الدولي

2112 0.3242 002 0.3310 000 0.2774 028 
2112 0.3515 000 0.3458 002 0.2944 022 
2111 0.3181 020 0.4826 66 0.3287 006 
2112 0.3608 020 0.4833 022 0.4209 002 
2112 0.3106 136 0.5390 75 0.5060 82 

Source: Etabli par les chercheurs en se référant à: United Nations, E-
Gouvernement Survey : 2005, 2008, 2010, 2012 et 2014.                           

 : نالحظ أن (20)رقم  اجلدولمن خالل 
إىل  0225ملحوظ يف قيمة املؤشر على مدى السنوات املذكورة يف اجلدول من  حتسنهناك 

 0225كانت االستثناء حبيث اخنفض املؤشر مقارنة بالسنوات السابقة    0202ن سنة أ، إال 0200
 – 0225سنة  2.2020 املالحظ ايضا ان هناك حتسن يف قيمة هذا املؤشر حيث انتقلت من، و 0228و

 0202سنة  2.2080إىل  مث تراجعت 2.2505إىل  -0202أي قبل اطالق مشروع احلكومة االلكرتونية 
املغرب حيث كانت قيمة مؤشر  و  ذا عملنا مقارنة مع تونسإو  .0200سنة  2.2628إىل  لرتتفع من جديد

 0200سنة  2.2022و 2.2822إىل  انتقلو  0225على التوايل سنة  2.0772و 2.2202كل منهما 
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هذا التحسن يف قيمة املؤشر  أنميكن القول  إذ. للمغرب % 50و لتونس % 26أي زيادة نسبية بــــــــ 
 .املغربو  دون املستوى الذي بلغته الدول اجملاورة مثل تونس اجلزائر يبقىللحكومة االلكرتونية يف 

أي بعد سنة من التاريخ املربمج إلمتام مشروع احلكومة االلكرتونية اجلزائر  ،0202ويف سنة 
املغرب و  باملقارنة مع تونسو  ،0200مقارنة بسنة  % 02.20نالحظ ان املؤشر قد اخنفض بنسبة ، 0202

مبعدالت مرتفعة على عكس املؤشر للجزائر الذي يتأرجح بني و  فان املؤشر هلذه الدول يف حتسن دائم
 (.0202-0225)االخنفاض على مدى الفرتة و  تفاعاالر 

ن الرتتيب العاملي للجزائر املتعلق بالتقدم إالتحسن الطفيف املسجل يف قيمة املؤشر املذكور، ف رغم
 026املرتبة إىل  0225دولة سنة  072من ضمن  002يف احلكومة االلكرتونية قد سجل تراجعا من املرتبة 

 .0202دولة سنة  022من ضمن 
تونس حتسن ترتيبهما يف الرتتيب الدويل للتقدم يف و  ن كل من املغربأجند ، ما سبقإىل  باإلضافة

من املرتبة  0202و 0225ذ جند ان تونس سجل ترتيبها حتسنا ملحوظا بني سنيت إ، احلكومة االلكرتونية
سنا ملحوظا يف عامليا، نفس الشيء بالنسبة للمغرب الذي هو عرف ايضا حت 75املرتبة إىل  لتصل 000

 .عامليا 80املرتبة إىل  ليصل 028من املرتبة  0202و 0225املرتبة بني سنيت 
 املؤسسي الطابع أضفت اليت أفريقيا مشالو  األوسط الشرق يف الدول أوىل من واحدا املغرب  يعدو 

 كبرية خطوات حقق وبذلك والالسلكية، السلكية االتصاالت قطاع يف املنافسة لتعزيز التنظيمية البيئة على
 اسرتاتيجية تطوير مت، 1999 أوائل ويف .السوق يف والنجاح للدخول العاملة الشركات أمام اجملال متهيد يف

اساسا  بعد فيما أصبحت   واليت الدولة، يف واالتصاالت املعلومات تقنية ؤيةر  قواعد إلرساء وطنية
 Digital" “ اآلن الرقمي واملغرب ” e-Morocco “ اإللكرتوين املغرب مثل الالحقة، للخطط

Morocco ” .16 
 

                                                 
16 United Nations, E-Government Survey 2014, op.cit, p 73. 
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   :المؤشرات الفرعية قراءة عربية  لوضعية الحكومة االلكترونية في الجزائر من خالل -3-2
 17:مؤشرات هي ةيضم تقرير االمم املتحدة اربع

  املواقعحيسب هذا املؤشر الفرعي من خالل معاينة عدد من  :االلكترونيةمؤشر الخدمات 
 وتشمل هذه.  املتحدة األمم يف األعضاء البلدان من كل يف االنرتنت على الوطنية اإللكرتونية والبوابات

 والعمل التعليم وزارات مثل املعنية، الوزارات من عدد ومواقع اإللكرتونية الرئيسية احلكومة بوابة املواقع
 اخلدمات وتطور ونوعيته احملتوى جودة تقييمإىل  وباإلضافة .والبيئة واملالية الصحةو  االجتماعية واخلدمات
 املواقع هذه قدرة مدى اختبار جيري ،)اإلطار( التطور من مراحل أربع وفق االنرتنت عرب املقدمة احلكومية

 شبكات احتاد كتيب يف جاء ما وفق وذلك واملعوقني، اخلاصة االحتياجات لذوي املعلومات تقدمي على
 لذوي باالو  حمتوىإىل  النفاذ  إرشادات" حول( World Wide Web Consortium) العاملي باالو 

 . اخلاصة االحتياجات
 مؤشرات مخسة من مركب حسايب متوسط هو االتصاالت مؤشر :مؤشر البنية التحتية لالتصاالت 

 هذه وتشمل .وحساهبا مجعها لالتصاالت الدويل االحتاد يتوىل االتصاالت،و  املعلومات بتكنولوجيا متعلقة
 100 لكل الثابت اهلاتف خطوط وعدد السكان، من فرد 100 لكل االنرتنت مستخدمي عدد املؤشرات

 اشرتاكات وعدد السكان، من فرد 100لكل  النّقال اهلاتف خدمة مشرتكي وعدد السكان، من فرد
 االنرتنت خدمة تقدم اليت العامة املرافق وعدد السكان، من فرد 100 لكل الثابت االنرتنت خدمات

 .السكان من فرد 100 لكل احلزمة العريض الثابت
  فرعيني مؤشرين من كبر م حسايب متوسط هو البشري املال رأس مؤشر :البشري المال رأسمؤشر: 

 والعايل والثانوي االبتدائي التعليم مبراحل اإلمجايل االلتحاق ونسب الكتابة؛و  بالقراءة البالغني إملام معدل 
صص حبيث الفرعية مؤشراته لكل من خمتلفة أوزان بتحديد املؤشر قيمة هذا وحتسب .جمتمعة  األوزان ثلثا خيخ

                                                 
 .02-8ص ص  ،ذكرهمرجع سبق ، سياآاالجتماعية لغريب و  اللجنة االقتصادية  17
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 وتتوىل .التعليم مبراحل اإلمجايل االلتحاق بنسبة الباقي الثلث ويتصل الكتابة،و  بالقراءة البالغني إملام ملعدل
 .وحتصيلها الفرعية املؤشرات هذه مجع )اليونسكو( والثقافة العلمو  للرتبية املتحدة األمم منظمة
  عشرين و  يتكون مؤشر املشاركة االلكرتونية من نتائج قياس احدى 18اإللكترونيةمؤشر المشاركة

، التعليم :هيو  الأيف ستة جماالت  كية هادفة للتيسري على املستفدينتشار و  خدمة الكرتونية معلوماتية
جمال عام غري حمدد يتاح لكل دولة تقدمي افضل إىل  ضافةإ، التوظيفو  املاليةو  الرفاهة االجتماعية، الصحة

 .ما لديها من جناحات
الالفت للنظر ان دول جملس التعاون اخلليجي قد احتلت صدارة التقرير حيث احتلت دول 
اجمللس املراكز االوىل عربيا، وكانت دول مشال افريقيا يف وسط الرتتيب حبيث تصدرت هذه اجملموعة تونس، 

الدول العربية خاصة الدول االفريقية منها فقد تذيلت الرتتيب، وميكن ارجاع هذا االختالف بني اما باقي 
االوضاع االمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية هلذه الدول  اليت اثرت إىل  الدول العربية يف الرتتيب 

 .على درجة اهتمام حكومات الدول بربامج وسياسات احلكومة االلكرتونية 
عامليا، تليها االمارات العربية  08دول جملس التعاون اخلليجي، تتبوأ مملكة البحرين املرتبة  وضمن

املتحدة واململكة العربية السعودية وقطر وعمان، وقد انشات مملكة البحرين اللجنة العليا لتقنية املعلومات 
خطيط لتطوير وتنفيذ اسرتاتيجية ، وتأسست هيئة احلكومة االلكرتونية لتتوىل الت(SCICT)واالتصاالت 

 19.احلكومة االلكرتونية الشاملة
 
 

                                                 
مم الوطن العربي من خالل مؤشرات األ واقع الحكومة االلكترونية في"خرون، مداخلة بعنوان آو  حواس صالح 18

، امللتقى الدويل حول متطلبات ارساء احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر جتارب بعض الدول، جامعة سعد " المتحدة
  00ص ،0202دحلب البليدة 

 
19 United Nations, E-Government Survey 2014, op.cit., p 46. 
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 2112ترتيب الدول العربية حسب تقرير االمم المتحدة للحكومة االلكترونية  :( 12)الجدول رقم 

 الدول
مؤشر 

الخدمات 
 االلكترونية

مؤشر البنية 
التحتية 

 لالتصاالت

مؤشر التنمية 
 البشرية

المؤشر  
 العام

 الترتيب
العالمي 
2112 

الترتيب 
العربي 
2112 

 0 08 2.8282 2.7822 2.7255 2.2272 البحرين
 0 20 2.7026 2.6657 2.5220 2.8802 االمارات ع م

 2 26 2.6222 2.7260 2.5502 2.7707 السعودية
 2 22 2.6260 2.6670 2.5872 2.6525 قطر

 5 28 2.6072 2.6602 2.2872 2.7202 سلطنة عمان
 6 22 2.6068 2.7022 2.5860 2.5728 الكويت
 7 75 2.5222 2.6707 2.2272 2.6278 تونس
 8 72 2.5067 2.7020 2.2022 2.5027 االردن
 2 82 2.5002 2.5200 2.2570 2.5226 مصر

 02 80 2.5262 2.2220 2.2252 2.6202 المغرب
 00 82 2.2280 2.7272 2.2222 2.2522 لبنان
 00 000 2.2752 2.7800 2.2080 2.2057 ليبيا

 02 022 2.2020 2.5082 2.0072 2.0262 العراق
 02 025 2.2022 2.5825 2.0220 2.0575 سوريا
 05 026 0,3106 2.6522 0.1989 0,0787 الجزائر
 06 052 2.0702 2.2822 2.0022 2.2270 اليمن

 07 052 2.0626 2.2252 2.0827 2.0202 السودان
 08 072 2.0822 2.2580 2.0606 2.2272 موريتانيا
 02 022 2.2022 2.2222 2.2052 2.2057 الصومال

 0202باالعتماد على تقرير االمم املتحدة للحكومة االلكرتونية  الباحثني عدادإمن  :المصدر
 

دول يف غريب آسيا نظرا الرتفاع  02وحتتل دول جملس التعاون اخلليجي الست مراتب ضمن اعلى 
الرغبة احلريصة من قبل و  اخنفاض اعداد السكانو  الكتابةو  معدالت االملام بالقراءةو  الناتج احمللي االمجايل
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بالتايل يزود املواطنون باخلدمات االلكرتونية و  اإللكرتونيةتطوير بواباهتا الوطنية و  حكوماهتا لالستثمار
لكافة دول جملس التعاون اخلليجي بواباهتا االلكرتونية املرتبطة و  ى املعلومات،يسهل احلصول علو  املتقدمة

 20.املعلوماتإىل  الوصولو  ببعضها البعض، مما يسمح ملواطنيهم بسهولة التصفح
تبدو ضعيفة جدا مقارنة  0202بالنسبة لقيمة مؤشر البنية التحتية لالتصاالت يف اجلزائر يف سنة 

هي ايضا اقل من ، و قطرو  السعودية، ماراتاإل، على الرتتيب مثل البحرينأاردة يف مع الدول اخلليجية الو 
 .املغرب و  نظريهتا كل من تونس

 ن معظم الدول العربية تعاين ضعف يف مؤشر البنية التحتية لالتصاالت باستثناء البحرينأنالجظ 
 من كل معاينة تشري، يف العامل العريب  هم املعوقات يف تطبيق احلكومة االلكرتونيةأذ يعترب من إ، ماراتاإلو 

 معظم أنإىل  ىحد على لالتصاالت الفرعي املؤشر حساب يف تدخل اليت الفردية االتصاالت مؤشرات
 من فرد 100 لكل الثابت االنرتنت خدمات اشرتاكات عدد يف حاد اخنفاض من تعاين املنطقة دول

 .الدول هذه يف االتصاالت مؤشر قيمة على سليب بشكل يؤثر الذي األمر السكان،
مسجلة ضعف جد واضح يف مؤشر اخلدمات ، وامللفت لالنتباه ان اجلزائر تذيلت الرتتيب عربيا

 .الدول املغاربيةو  سورياو  العراقو  مؤشر  البنية التحتية لالتصاالت مقارنة مع الدول اخلليجيةو  االلكرتونية
 ما العربية، املنطقة يف اإللكرتونية احلكومة تطوير صعيد على التقدم من بالرغم إنه إذا القول ميكنو 

 االتصاالت،و  املعلومات لتكنولوجيا األساسية البنية لتطوير أكرب جهود بذل املنطقة بلدان مجيع على زال
 21.األمية وحمو مراحله، جبميع التعليم وتعزيز البشرية، القدرات وبناء

مم املتحدة للحكومات االلكرتونية مؤشر املشاركة تقرير األدرج ي، املؤشرات السابقةإىل  باإلضافة
 متكنيإىل  فهذا املؤشر يعترب من اهم املؤشرات حبيث يهتم باملمارسات الرامية، االلكرتونية كمؤشر مستقل

ان هذا املؤشر يقيس مدى إىل  باإلضافة، تعزيز مشاركة املواطنني يف عمليات صنع القرار الدميقراطيو 
تطوير و  التواصل مع مجهور املواطنني يف صياغة السياساتو  كومة لالنرتنت يف ممارسة الشفافيةاستخدام احل

                                                 
20  United Nations, E-Government Survey 2014, op.cit., p 47. 

 00ص ، سيا، مرجع سبق ذكرهآاالجتماعية لغريب و  اللجنة االقتصادية  21
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 العمليات تصميم وإعادة اخلدمات حوسبة على تقتصر ال اليوم اإللكرتونية فاحلكومة 22،اخلدمات
 وحشد احلوكمة، يف االخنراط من املواطنني متكن اتيةمو  بيئة إنشاءإىل  رئيسي بشكل   هتدف بل الداخلية،

 القرارات صنع عند آرائهم واستطالع مواطنيها مع احلكومات تواصل وتشجيع العامة، للسياسات الدعم
 دةاملزوّ  احلكومية املواقع على االجتماعي التواصل أدوات استخدام عرب ذلك وجيري، مستقبلهم يف تؤثر اليت

 هذه وتتيح ،وغريها وتويرت وفيسبوك، واملنتديات، والدردشة، نات،املدو  مثل 2.0 باالو  بتكنولوجيا
 23.العامة للسياسات الدعم وحشد واملالحظات اآلراء تلقي واألدوات التطبيقات

 يف العاملية املرتبة تقودان كوريا ومجهورية هولندا قد متكنت كل من ،0202و يف تقرير سنة 
 أوروغواي أن حني يف فريقيا،إ يف متسابقتني أوىل مها وكينيا واملغرب .أورغواي تليهما لكرتونيةإلا املشاركة

 مجهورية مها آسيا يف اإللكرتونية شاركةملل املنفذة الدول وأعلى ،األمريكيتني يف املراتب تتصدران شيليو 
 .أوقيانوسيا تقودان ونيوزلندا اسرتاليا تزال ال ،أخرياو  .واليابان كوريا

اذ يبقى ضعيف جدا مقارنة ، 2.2782بقيمة  070لجزائر فقد احتلت املرتبة بالنسبة ل أما
 2.8222عامليا بقيمة  07عامليا او املغرب الذي احتل املرتبة  02مرتبة  2.8025بالبحرين بقيمة 

للمواطن اجلزائري يف صنع  مما يدل على ضعف املشاركة االلكرتونيةالصدارة على املستوى اإلفريقي، و 
 .القرار

 :معوقات تطبيق الحكومة االلكترونية في الجزائر -2
 :ما يليإىل  عامليا يف املؤشرات املذكورة سابقاو  و ميكن ارجاع هذا التأخر املسجل بالنسبة للجزائر عربيا

 قطاع تكنولوجيا  يلعبه الذي للدور الرئيسي نظرا : االتصاالتو  ضعف جاهزية شبكة المعلومات
 للقطاع التحتية البنية وتطوير عامة بصفة التنمية االقتصادية لعملية رئيسي كمحركاالتصاالت  و  املعلومات

 خالهلا من يبني السنوية تقاريره العاملي االقتصادي يصدر املنتدى" خاصة  بصفة األعمال وملؤسسات

                                                 
 02ص ، اخرون، مرجع سبق ذكرهو  حواس صالح  22
 12ص ، سيا، مرجع سبق ذكرهآاالجتماعية لغريب و  اللجنة االقتصادية  23
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 .املشاركة للدول Readiness for Network Word املعلومات واالتصاالت شبكة جاهزية مدى
 اإلعالم تكنولوجيات استخدام حول العاملي االقتصادي املنتدى عن الصادر التقارير أفادت ولقد

 وعربيا، عامليا األخرية املراتب حتتل اليت الدول بني من اجلزائر أن التاسعة طبعاته يف العامل عرب واالتصال
 24؛اجملاورة العريب املغرب ودول اجملاورة العربية الدول عن بذلك متأخرة
  حبيث نسبة ، حمدودية انتشار استخدامات االنرتنت يف اجلزائر :ضعف عدد مستخدمي االنترنت

هذه التقنية الواسعة االنتشار عامليا الزال ضعيفا مقارنة بدول ( نسبة مئوية من عدد السكان)مستخدمي
ت يف اجلزائر ال تتعدى نسبة مستخدمي االنرتن 0202يف احصائيات سنة ، و جماورة او افريقية او عربية

 صلتو  ما املغرب فقدأ،  % 26.0إىل  يف حني يف دول جماورة مثل تونس وصلت فيها النسبة % 07.0
البشرية على سبيل املثال و  قد سجلت نسب مرتفعة يف دول تتميز بقلة امكانياهتا املاديةو  ،% 60.2إىل 

  25؛% 26.2على نسبة عربيا قدرت بــــــ أسجلت البحرين و  ،% 70إىل  يف مايل
 نت أنديكس"صنفت مؤسسة  26:ضعف تدفق االنترنت" سنة  األمريكية يف تقريرها األخري

اجلزائر يف ذيل قائمة الدول يف جمال سرعة تدفق األنرتنت لتنزل بثالث مراتب عن تصنيف العام  0202
حيث تبلغ سرعة حتميل  دولة مشلتها الدراسة، 020من أصل  077واحتلت اجلزائر املرتبة ، 0202

، حيث 28ميغابايت لكل ثانية، وبالنسبة خلدمة األنرتنت عرب املوبايل فتحتل املركز رقم   0.6 البيانات هبا
بعد   ميغابايت لكل ثانية، وهو ما أهلها لتكون يف املراتب األخرية يف التصنيف، 0.2 تبلغ سرعة التحميل

 .اكل من ليبيا اليت أهنكتها احلرب األهلية والسودان املقسوم وموريتانيا اليت احتلت املركز الثاين عربي

                                                 
بعد عشرية .... تكنولوجيا االعالم في الجزائر و  تقييم قطاع  االتصاالت" اخرون ،مداخلة بعنوانو  حممد شايب 24

 االستثمارو  انعكاساهتا على التشغيلو  ثار برامج االستثمارات العامةآ، املؤمتر الدويل حول تقييم " من االصالحات
 .00ص  0202اجلزائر ، 0جامعة سطيف ، 0202-0220النمو االقتصادي خالل الفرتة و 

25 http://www.internetworldstats.com/stats1.htm     02/20/0202 تاريخ االطالع على املوقع  
26 http://www.echoroukonline.com/ara/articles/214198.html  02/26/0205 تاريخ االطالع على املوقع   

    نت اندكس هي شركة امريكية متخصصة يف وضع الدراسات العاملية يف جمال االنرتنت.  

http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/214198.html
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ميغابايت لكل ثانية، أما  02وبالنسبة للمعايري الدولية فإن متوسط سرعة التحميل العاملية تبلغ 
  .ميغابايت لكل ثانية 8,7لعاملية اإلنرتنت عرب املوبايل فتبلغ متوسط سرعة التحميل ا خدمةفيما خيص 

بني الدول األسرع يف خدمات  اعاملي 22يا واحتلت املركز رقم وجاءت اإلمارات يف املرتبة األوىل عرب
ميغابايت لكل ثانية، وبالنسبة خلدمة األنرتنت عرب  02.6األنرتنت، حيث تبلغ سرعة حتميل البيانات هبا 

رتبة ميغابايت لكل ثانية، لتليها قطر يف امل 05.0حيث تبلغ سرعة التحميل املوبايل فتحتل املركز الثالث،
، واألردن 144ا، يليها املغرب يف املركز عاملي 022فيما احتلت العراق املركز رقم  .اعاملي 77والثانية عربيا، 

 .اعاملي 085كز رقم احتالهلا املر ، لتغلق سوريا قائمة الدول العربية ب068مث تونس يف املركز  050يف املركز 
 معوقات بشرية: 

خاصة االمين و  االجتماعيو  هجرة أالف املهندسني يف االعالم االيل يف ظل الوضع السياسي -
 ؛ثر يف فقدان كفاءات قادرة على اجناح املشروعكان له األ،  الصعب يف العشرية السوداء

يقتصر تدريبهم على الشرح حيث ، عدم كفاية التدريبات الالزمة للعاملني يف االجهزة احلكومية -
 ؛النظري دون العملي

 .بل تبني مواقف سلبية منها، تطبيقاهتاو  و ضعف الوعي بأمهية التكنولوجياأانعدام  -
 األمية أكرب وبشكل التعليمية األمية من اجلزائر تعاين حيث: المعلومات مجتمع ضعف 

 التعليمية الربامج ضعف الدخل، معدل اخنفاض منها عديدة اعتباراتإىل  ذلك ويرجع التكنولوجية،
 اإللكرتوين التحول مواكبة على قادر جمتمع على تكوين سلبا أثر ما وهو خمتلفة، تعليمية أطوار يف

 جمتمع مصطلح تداول من وبالرغم اجلزائر أن إذ اخلدمة، داخل مؤسسات التغيري ثقافة يف ويساهم
بناء االطار العام هلذا  مشكل من تعاين تزال ال أهنا إال الرمسية، من اخلطابات العديد يف املعلومات

  27    .اجملتمع

                                                 
التجربة –دور االدارة االلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية " مداخلة بعنوان ، اخرونو  عبد الفتاح عالوي 27

، ، امللتقى العلمي حول جودة اخلدمة االلكرتونية يف ظل احلوكمة االلكرتونية  حالة البلدان العربية"الجزائرية كنموذج
 15، ص 0202اجلزائر ، جامعة بومرداس
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 تدريب جمموعة و  الذي يتطلب اصدار تشريعات متخصصة يف هذا الشأن  :معوقات تشريعية
 28 .احملامني وفق ما يتطلبه التعامل الرقميو  مناسبة من القضاة

 من  اإللكرتونيةيعد االمن املعلومايت من اهم التحديات اليت تواجه تطبيق احلكومة  :منيةمعوقات أ
ما يرتتب عنه من فقدان ، و اخرتاق للمنظومة املعلوماتية من قبل قراصنةإىل  حيث امكانية التعرض

 .و تدمريهاأعدم حذفها و  ضمان بقائهاو  سالمتهاو  سرية املعلومات و  اخلصوصية
 كذا و  هناك فئات واسعة من املتعاملني االقتصاديني" :مالت االلكترونيةضعف الثقة في التعا

املواطنني يتخوفون من استعمال البطاقة املغناطيسية يف سحب امواهلم  بسب كثرة االخطاء النامجة عن 
 29."التأخري الكبري يف حتيني حساباهتمو  جهاز السحب االلكرتوين

 

 في سياق ارساء الحكومة االلكترونية الضمان االجتماعيقطاع تقييم تجربة : المحور الثالث 
شهد قطاع التأمني االجتماعي يف  :قطاع الضمان االجتماعي في ظل الثورة الرقمية عصرنة -1

السنوات األخرية استحداث أنظمة عمل جديدة مكنت املستفيدين من احلصول على تعويضاهتم يف أسرع 
وبصورة منظمة ومبسطة من خالل إدخال أنظمة اإلعالم اآليل وخاصة بطاقة الشفاء ، وقت ممكن
فقد مشل برنـامج العصرنة الذي شرع يف تطبيقه خالل  ،اإللكرتونيةهبدف تطبيق االدارة  اإللكرتونية

 30 :عدة حماور من بينها السنوات األخيـرة 
مما مسح برفع  خالل التكوين وحتسني املعارفتثمني املوارد البشرية هليئات الضمان االجتماعي من  -

تكوين إصدارات يف ختصصات دقيقة وتطوير إىل  عون باإلضافة 02222مؤهالت أزيد من 
 ؛ضمان االجتماعيالالدراسات االستشرافية يف جمال 

                                                 
جامعة ، العدد السابع، ، جملة الباحث" اثر تطبيق الحكومة االلكترونية على مؤسسات االعمال" ،امحد بن عيشاوي 28

 022، ص 0222/0202، اجلزائر، قاصدي مرباح، ورقلة
 .022ص ، مرجع نفسه  29
 00مبناسبة انطالق عملية التصريح عن بعد يوم  وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي لوح؛كلمة السيد طيب    30

 .0200ديسمرب 
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 ؛هيكل تابع هليئات الضمان االجتماعي 0222عصرنة املنشات القاعدية مع هتيئة اكثر من  -
مما ، (intranet)وإنشاء شبكات التواصل الداخلي ، تعميم استعمال تكنولوجيا اإلعالم االتصال -

حيث انتقل عدد مراكز احلساب من ، مسح بتوسيع حظرية اإلعالم اآليل هليئات الضمان االجتماعي
من  ارية االستعمالارتفع عدد أجهزة احلاسوب اجل، و 0200مركز سنة  82إىل  2000سنة مركز  17

 ؛0200سنة  02.222أكثر من إىل  0222وحدة يف سنة  5225
إىل  0222هيكل يف سنة  222ياكل اليت مت ربطها بشبكات التواصل الداخلي من اهلوارتفاع عدد  -

 ؛0200هيكل يف سنة  252أكثر من 
الصندوق  إدخال نظام بطاقة الشفاء للمؤمن اجتماعيا ويعد أهم اجناز على اإلطالق يف جمال عصرنة -

 ؛ضمان االجتماعيلالوطين ل
ول بطاقة الشفاء حاليا حق كافة واليات الوطن وختيف    0200فقد أصبح نظام بطاقة الشفاء يف سنة  -

وقد مت تعميم استخدامها منذ شهر أوت  ،االستفادة من نظام الدفع من قبل الغري بالنسبة لألدوية
فادة من نظام الدفع من قبل الغري يف إطار جهاز أعضاء عائالهتم باالستو  وتسمح للمتقاعدين 0200

الطبيب املعاجل، كما أصبح نظام الشفاء منذ هذه السنة يستخدم يف نظام الدفع من قبل الغري بالنسبة 
رات الطبية لفائدة األطفال يف سن التمدرس وما قبله من ذوي حقوق املؤمنني اجتماعيا اللنظ

 ؛وأصحاب الدخل الضعيف
ضمان االجتماعي من خالل تكوين أعوان األرشيف وفق معايري معقدة اليئات عصرنة أرشيف ه -

وفتح  ،ري أرشيف هيئات ضمان االجتماعييلدى املركز الوطين لألرشيف وتطوير برجميات يف جمال تس
ثالثة مراكز جهوية خمتصة يف حفظ األرشيف الصندوق الوطين للتقاعد مدعمة بتجهيزات عصرية يف  

 .غردايةو  أم بواقيو  تكل من عني متوشن
يعترب مشروع نظام الشفاء الطموح الذي يعتمد على  :قطاع الضمان االجتماعينظام الشفاء في -2

يأيت هذا النظام يف إطار و  والذي ينتج بطاقة ذات شرحية تسمى الشفاء" الدقيقة "التكنولوجيات  استعمال
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 .عربياو  اذ تعترب اجلزائر السباقة يف العمل به قاريا االجتماعي، الشاملة لقطاع الضمانالعصرنة 
فهو نظام معقد سواء من الناحية التقنية أو العملية أو الوظيفية، متعدد األبعاد ذو انعكاسات هيكلية    

 .بيئتهو  على سري الصندوق
ن مشروع البطاقة االلكرتونية الشفاء يندرج ضمن تسيري هيئات الضما :نشأة نظام الشفاء-2-1

يعد ادخال البطاقة االلكرتونية و  من االجنازات اليت مت حتقيقها يف جمال عصرنته، يكمل سلسلةو  االجتماعي
حيث مت شراء املشروع من ،باألخص التامني الصحي منه و  الشفاء اصالحا عميقا للتامني االجتماعي

احداث ما هو معمول إىل  يهدف املشروع عموماو  مليون اورو، 06الفرنسية مببلغ  GIMALTOشركة 
 31.به يف الدول اليت ادخلت هذه التكنولوجيا يف التسيري

يستفيد من نظام الدفع من قبل الغري للمواد الصيدالنية كل مؤمن له  :المستفيدون من النظام -2-2
 اي صيدلية متعاقد معها عرب كل واليات الوطنإىل  ذلك بالتوجهو  اجتماعيا حائز على بطاقة الشفاء،

 .مركز انتسابهإىل  يبقى املؤمن له اجتماعيا تابعاو  مهما كانت وكالة االنتساب،و 
 :ساسيتنيأمت جتسيد هذا النظام عرب مرحلتني  :مراحل تجسيد نظام البطاقة االلكترونية الشفاء-2-3

 0227اليت انطلقت يف ، و متثلت يف وضع االسس اليت يرتكز عليها نظام الشفاء :ولىالمرحلة األ -

ليات اليت تكفل السري اآلو  دواتعلى وضع كافة األ، عكف خالهلا القطاع 0200لتنتهي يف 
 ؛التطبيقات املعلوماتيةإىل  قامة شبكة معلوماتية وصوالانطالقا من التجهيز مرورا بإ، احلسن للنظام

فيفري  22املتعلقة بتعميم استعمال بطاقة الشفاء عرب مجيع واليات الوطن منذ  :المرحلة الثانية  -
ي مؤمن له اجتماعيا استعمال بطاقة الشفاء القتناء الدواء من اي أ، حبيث اصبح مبقدور 0202

 .صيدلية متعاقد معها داخل الوالية اليت يقيم فيها او خارجها يف اي والية من واليات الوطن
 

                                                 
نشرية لوزارة ، اجللسة العامة باجمللس الشعيب الوطين، حول مشروع قانون التأمينات االجتماعيةالطيب لوح، مداخلة  31

  .7-6ص ص ، 0227كتوبر أ، اجلزائر، الضمان االجتماعيو  التشغيلو  العمل
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 : داءات املقدمة عن طريقحتسني نوعية األ :أهــدافــه-2-2
 ؛ السريعةو  التعويضات املنتظمةو  يف احلصول على األداءات املنتهجة اإلجراءات بسيطت -
 ؛حتسني العالقات فيما بني مقدمي اخلدمات الصحية، مبا فيهم الصيادلة واألطباء واهلياكل الصحية -
مكافحة كل أشكال إىل  التحكم يف التسيري سواء عن طريق القوة اإلنتاجية والدقة يف املراقبة، إضافة -

 .التجاوزاتو  الغش
ي يرتكز على آليات تقنية ر يعرف نظام بطاقة الشفاء بكونه نظام عص :التعريف ببطاقة الشفاء-3

دونت فيها كل املعلومات اليت 32،شرحية إلكرتونية فهي بطاقة حتتوي على ،تستعمل فيها تقنيات حديثة
اليت تسمح هلم باحلصول وعلى ذوي احلقوق كما حتتوي على املعلومات  تسمح بالتعويض على املؤمنني

 .حمل تلك اليت كانت حبوزهتم سابقاوتستعمل هذه البطاقة ،يف تعويض أداء الضمان االجتماع على حقهم
كمل نصوص يل 0228جانفي  02ه املوافق لـ  0202حمرم  05املؤرخ يف  20-28وجاء قانون       

املتعلق بالتأمني االجتماعي ويعترب هذا القانون الوعاء التشريعي الذي يقوي تطبيق  00-28القانون 
 33.استعمال بطاقة الشفاء

 موجهة مهنية برجميات األجراء للعمال االجتماعية للتأمينات الوطين الصندوق صمم السياق، هذا ويف
 من ميكنهم الذي الصحيني املمارسني مبفتاح تزويدهم يتم الذين الصحيني املمارسني قبل من لالستعمال

 .الطبية راتالنظا صانعي الشفاء الطبيب، الشفاء الصيديل، الشفاء :التالية الربجميات استعمال
 ملختلف الفاعلني يف القطاعوتتمثل أمهية هذه البطاقة بالنسبة :أهمية استخدام بطاقة الشفاء -3-1

       :فيما يلي
 

                                                 
تاريخ ،  .http://www.cnas.dz./index.php.syschifa: تعريف بطاقة الشفاء متحصل عليه من املوقع   32

 .0205/20/00طالع اإل
33 http://www.cnas.dz./index.php.syschifa ، 0202/25/00 اإلطالعتاريخ. 

http://www.cnas.dz./index.php.syschifa
http://www.cnas.dz./index.php.syschifa
http://www.cnas.dz./index.php.syschifa
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 استخدام بطاقة الشفاءأهمية  :( 13)الجدول رقم 
 لشركاء الضمان االجتماعي للمؤمن االجتماعي ضمان االجتماعياللهيئات 

 .سني نوعية األداء حت - -
ضمان لإنشاء بنك معلومات دقيقة ل - -

 .االجتماعي
التسيري مبا يسمح متابعة أفضل  صرنةع - -

 .ومراقبة أحسن لألداء 
التحكم اجليد يف و  معاجلة ملفات التعويض - -

 .املصاريف الصحية 
تسري تطبيق نظام التعاقد مع اهلياكل  -

الصحية ومع املؤسسات العمومية 
 .للصحة 

االستغناء عن املستندات الورقية  - -
 .املستعملة املكلفة بالعالج

سرعة احلصول على التعويضات  - -
 .املستحقة 

ختفيف اإلجراءات وإلغاء إجراءات  - -
ضمان الالتعويض على مستوى مراكز 

 االجتماعي 
تسهيل االنطالق يف حلقة املوالية  - -

د مع عاقام التظلإلصالحات وتطبيق ن
 .األطباء 

 شركاء الضمان ريعصرنة تسي - -
 .االجتماعي 

حتسني نوعية اخلدمات املعروضة على  - -
 .املؤمنني االجتماعيني 

مقدمي  بني عالقة فيماالحتسني  - -
اخلدمات الصحية مبا فيهم الصيادلة 

 .واألطباء واهلياكل الصحية
د مع عاقام التظتسري عملية االنضمام لن - -

عالقة بالضمان الخمتلف اهليئات ذات 
 .االجتماعي

 المصدر : من اعداد  الباحثين باالعتماد على:
http://www.cnas.dz./index.php.syschifa 

قسم ، رسالة ماجستري غري منشورة". بطاقة الشفاء مستقبل الضمان االجتماعي"نسرين خيلف وآخرون ؛  -
 .07ص ،0200الم واالتصال جامعة املدية، علوم اإلع

ضمان االجتماعي من أنظمة عمل جديدة أي بطاقة الباستفادة قطاع  :مزايا بطاقة الشفاء-3-2
 ديد من األطباءعال عاقدانضمام وتو  ،يدةأقبل عدد كبري املؤمنني عليها بسب مزاياها العد ،الشفاء

وذلك من خالل تسهيلها على املستفيدين مهمة الدفع  ،ضمان االجتماعيالالصيادلة مع صندوق و 
واسرتجاع مستحقاهتم دون الوقوف لساعات طويلة يف طوابري االنتظار لتصميمها الدقيقة فهي تسمح 

حتمل معلومات خاصة وبيانات طبية وتقنية مما تساعد  هاوهذا جيعل ،بالتعويض أكرب قدر من املعلومات
 .استعماهلا وتسهل على ممتهين الصحة طريقة

 
 

http://www.cnas.dz./index.php.syschifa
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 :عيوب بطاقة الشفاء -3-3
نه يسمح حلامل أذ إ، دج 2222يشتكي معظم مستخدمي بطاقة الشفاء من اخلدمة املسقفة مببلغ  -

هذه االلية و  وان ال تفوق الفاتورة املبلغ املذكور سابقا، أشهرالبطاقة شراء الدواء مرتني يف كل ثالثة 
 تقليدية يف تعويض مصاريف الدواء؛الطريقة الإىل  املؤمن هلم اللجوءبعيدة متاما عن الواقع مما حيتم على 

 la)فأهنا تفرض على االطباء احرتام تسعرية املعاينة األطباءفيما خيص االتفاقيات املربمة مع  -
consultation  ،رفض العمل إىل  مما ادى، ذ يعتربها االطباء منخفضة جدا إاحملددة يف االتفاقية

 .هبا
تكوين إىل  تسهيل تطبيقه مث اللجوءو  بغرض تعميم نظام الشفاء :نظام المحاضرات المرئية عن بعد-2

هذا من خالل استغالل الوسائط االلكرتونية الذي يعترب يف حد ذاته احد تطبيقات و  العنصر البشري
 امة حماضراتهذا من خالل استغالل وسائل تكنولوجيا املعلومات من خالل اقو  احلكومة االلكرتونية

صطلح على تسميته بنظام اهو ما و  الرفع من كفاءة العنصر البشريإىل  ملتقيات تكوينية هتدفو 
الذي اطلق على مستوى الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال و  احملاضرات املرئية عن بعد

،اعالم املؤمن هلم اجتماعيا عرب الشبكة بتكوين املستعملني الفيديوو  االجراء عن طريق ادراج نقل الصورة
 .كذا مراقبة مواقع الصندوق عن بعدو  مبراكز الدفع

 الضمان اتاكباشرت  التصريح نظام ميثل :نظام التصريح عن بعد باشتراكات الضمان االجتماعي-2
 آجال مااحرت  قصد ،العمل أرباب احتياجات وفق ومكيفة وسريعة بسيطة وسيلة بعد عن االجتماعي
 اخلدمات نفس بتقدمي وذلك انتساهبم لواليات الصندوق وكاالتإىل  التنقلإىل  احلاجة دون االستحقاق

 .العادي التصريح مهاديق اليت
 للخدمة املتواصل التحسني وكذا االجتماعي الضمان قبل من املنتهجة العصرنة اسرتاتيجية إطار يف

 العمال لفائدة االجتماعي الضمان باشرتاكات التصريح إجراءات تسهيل جمال يف سيما العمومية وال
 أرباب لفائدة جديد اجراءات بإطالق األجراء للعمال االجتماعية للتأمينات الوطين الصندوق قام، ءار جاأل
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 الضمان باشرتاكات بعد عن التصريح بنظام األمر ويتعلق الوطين الرتاب كافة مستوى على العمل
 34.تاألنرتن طريق عن االجتماعي
 ،2014 أفريل 15 تاريخ من ابتداء العمل أرباب تصرف حتت وضع الذي النظام هذا يسمح حيث

 هذه، www.cnrss.dz   :االلكرتوين املوقع عرب بعد عن االجتماعي الضمان رتاكاتباش بالتصريح
 . أيام 7 على أيام 7، ساعة 24 على ساعة 24 مدار على متوفرة عالية بدرجة املؤمنة اخلدمة

 معاجلة عملية ءجراإ بواسطة ءجراواأل لألجور السنوي التصريح وحتليل بتحميل أيضا يسمح كما
 أن بعد االلكرتوين املوقع عرب اخلاصة هتماحسابإىل  الدخول العمل أرباب مبقدور أصبح واليومـ، واحدة

 باشرتاكات املباشر بالتصريح القيام قصد هبم اخلاصة السر كلمة االجتماعي الضمان مصاحل منحتهم
 .للعمال الفصلية أو الشهرية االجتماعي الضمان

 

 :خاتمـــــــــــة 
احلكومة االلكرتونية  إرساءان مشروع التحول االلكرتوين يف اجلزائر فيما خيص ثبتت التقارير العاملية أ

متثلت يف مؤشرات عكست ضعف جاهزية اجلزائر يف استخدام ، و يتقدم خبطوات متثاقلةو  اليزال يف مهده،
 .  التجارة االلكرتونيةو  التوجه حنو احلكومةو  االتصالو  تكنولوجيا املعلومات

امللموسة يف امليدان، مثل نظام الشفاء الذي ميكن و  نه ال ميكن امهال النتائج االجيابيةأيف حني 
  دفعة قوية خلدمة الضمان االجتماعي يف اجلزائر،و  جها اخرالذي اعطى و و  اعتباره مشروع رائد يف جماله،

 .دج 2222املسقفة مببلغ و  بتسهيله تعويض االدوية للمؤمن هلم اجتماعيا على الرغم من حمدودية خدمته
 :الدراسة ما يلي اهيلإ تلصو تومن أهم النتائج اليت 

لكن تبقى غري كافية من اجل اللحاق بركب الدول  ميكن القول ان جمهودات حكومية جادة تبذل، -
 ؛مارات يف العامل العريباإلو  املتفوقة يف هذا امليدان على سبيل املثال البحرين

                                                 
اطالق نظام التصريح عن بعد باشتراكات الضمان "، الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء 34

 .06ص ،  0202، كتوبرأ، اجلزائر الوكالة املركزية،، 22، جملة جسور التواصل، العدد " االجتماعي

http://www.cnrss.dz/
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ضعف مؤشر التقدم يف احلكومة االلكرتونية للجزائر، دليل على عدم فعالية اجملهودات املبذولة من  -
 ؛طرف الدولة

برز املعوقات امام تطبيق احلكومة أمن  احلكومة االلكرتونية تيعاب مشروعضعف البنية التحتية الس -
 ؛االلكرتونية يف اجلزائر

حمدودية اخلدمات االلكرتونية املقدمة من طرف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي مثل تسقيف  -
 اذ اصبح ميثل عائق بالنسبة حلاملي هذه أشهردج كل ثالثة  2222مبلغ التعويضات االدوية بـــــــ 

 .ثار استيائهم يف الكثري من االحيانأالبطاقة مما 
توفريها بتدفق عايل، مما يعرقل و  نرتنتعربيا يف تزويد املواطنني باألو  تبقى اجلزائر جد متأخرة عامليا -

 .اندماج اجلزائري يف احلياة الرقمية
هداف املسطرة باالجنازات تبقى املدة املسطرة إلرساء مشروع اجلزائر االلكرتونية غري كافية اذا قارنا اال -

 .احملققة
ترقية ثقافته يف استخدام و  برز التحديات اليت تواجه احلكومة اجلزائرية هي تدريب الفرد اجلزائريأمن  -

 .جمتمع املعرفة إىل  بالتايل حتقيق التحولو  االتصالو  تكنولوجيا املعلومات
 

 :قائمة المراجع
 :مراجع باللغة العربية

 :مؤلفات
 .0222الطبعة االوىل ،عمان  ، ، دار املسرية"االدارة االلكترونية "، محدأحممد مسري  .0
، املنظمة العربية للتنمية "الحكومة االلكترونية  مدخل اداري متكامل " ،اميان عبد احملسن زكي .0

 .0222مصر ، داريةاإل
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، ردنالطبعة االوىل، األ سامة،أدار ، االدارة المعاصرةو  الحكومة االلكترونيةحممود القدوة،  .7
0202.   

 . 0200ردن األ، وىلالطبعة األ، سامةأدار ، تكنولوجيا الحكومة االلكترونية، سوسن زهري املهتدي .4
 :مذكرات

غري منشورةـ، اجستري م مذكرة ،"بطاقة الشفاء مستقبل الضمان االجتماعي"؛ نسرين خيلف وآخرون .5
 .0200جامعة املدية، 

 :مقاالت
 جملة الغري للعلوم االقتصادية، االبعاد االقتصادية للحكومة االلكترونية، حسنخولة رشيج  .0

 . 0202بغداد ، جامعة الكوفة، العدد الثالثون، االداريةو 
، ، جملة الباحث" اثر تطبيق الحكومة االلكترونية على مؤسسات االعمال"، امحد بن عيشاوي .3

 .0222/0202، اجلزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد السابع
، جملة اقتصاديات " مدخل استراتيجي :سبل تطبيقها و  الحكومة االلكترونية"سحر قدور الرفاعي  .8

 .0222جامعة الشلف ، العدد السابع، مشال افريقيا
 :مداخالت

ورقة حبثية مقدمة ملؤمتر  اإللكترونيةاالستراتيجية االمنة للحكومة "، منال صبحي حممد احلناوي .9
التطبيقات، و  املعلومات السعودية بيئة املعلومات االمنة املفاهيم التشريعاتو  جلمعية املكتبات السادس
 .0202الرياض 

ورقة حبثية مقدمة ملؤمتر احلكومة ، التطبيق العمليو  الحكومة االلكترونية بين النظرية، علي لطفي .02
 .0227االمارات العربية املتحدة ، ديب، "احلكومة االلكرتونية و  االدارة العامة اجلديدة" االلكرتونية 
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دراسة  –متطلبات ارساء الحكومة االلكترونية  في الجزائر ، غردي حممدو  بن نذير نصر الدين .00
جتارب  -مللتقى الدويل حول متطلبات ارساء احلكومة االلكرتونية يف اجلزائرا -تجارب بعض الدول 

  0202 بعض الدول، جامعة سعد دحلب البليدة
امللتقى الدويل حول متطلبات  اإللكترونيةالحكومة إلى  معوقات التحولآخرون، و  محدأعالش  .00

 . 0202جتارب بعض الدول ،جامعة سعد دحلب ،البليدة  -ارساء احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر
دور الحكومة االلكترونية في تحسين جودة  الخدمات الحكومية حالة وزارة  ، وسيلة واعر .07

امللتقى الدويل حول ادارة اجلودة الشاملة بقطاع  -الجزائر–ماعات المحلية الجو  الداخلية
 . 0200ماي  00-02، جامعة منتوري قسنطينة، علوم التسيريو  كلية العلوم االقتصادية،  اخلدمات

 واقع الحكومة االلكترونية في الوطن العربي من خالل مؤشرات االمم"، خرونآو  حواس صالح .04
جتارب بعض  -مللتقى الدويل حول متطلبات ارساء احلكومة االلكرتونية يف اجلزائرا، " المتحدة

 . 0202 الدول، جامعة سعد دحلب البليدة
بعد .... تكنولوجيا االعالم في الجزائر و  تقييم قطاع  االتصاالت "خرون ،آو  حممد شايب .02

انعكاساهتا و  مارات العامة، املؤمتر الدويل حول تقييم اثار برامج االستث" عشرية من االصالحات
، 0جامعة سطيف ، 0202-0220النمو االقتصادي خالل الفرتة و  االستثمارو  على التشغيل

 .0202اجلزائر 
التجربة –دور االدارة االلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية  "خرون ،آو  عالوي عبد الفتاح .00

امللتقى العلمي الدويل حول جودة اخلدمة االلكرتونية يف ظل احلوكمة االلكرتونية   ،"الجزائرية كنموذج
 0202اجلزائر ، جامعة بومرداس، حالة البلدان العربية

امللتقى  ،" الحكومة االلكترونية في الجزائر إلى  تحديات التحول"  ، خرونآو  بلعريب عبد القادر .03
املركز اجلامعي ، انعكاساته على االقتصاديات الدوليةو  العلمي الدويل اخلامس االقتصاد االفرتاضي

  . 0200مارس ، مخيس مليانة
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 :وثائقو  دوريات
اطالق نظام التصريح عن بعد باشتراكات "، األجراءاالجتماعية للعمال  للتأميناتالصندوق الوطين  .08

 .0202كتوبر أ، اجلزائر، 22جملة جسور التواصل، العدد  ،" الضمان االجتماعي
اجللسة العامة باجمللس الشعيب ، مشروع قانون التامينات االجتماعية الطيب لوح، مداخلة حول .09

 .0227كتوبر أ، اجلزائر، الضمان االجتماعيو  التشغيلو  نشرية لوزارة العمل، الوطين
 :تقارير
 التوجهاتو  الحكومة االلكترونية افضل الممارسات" سيا،آاالجتماعية لغريب و  اللجنة االقتصادية .02

، االمم املتحدة، 02 تصاالت للتنمية يف املنطقة العربية، العدداالو  املعلومات ، نشرة تكنولوجيا"
 .0202بريوت 

 :مواقع االنترنت 
 www.escwa.un.org-  االجتماعية لغريب اسياو  االقتصاديةاللجنة   
  موقع الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعيةwww.cnas.dz 
 جريدة الشروق موقع: 

    http://www.echoroukonline.com/ara/articles/214198.html 
 االتصال و  تكنولوجيا املعلوماتو  موقع وزارة الربيد   http://www.mptic.dz/ar   
 موقع جريدة البالد   http://www.elbilad.net/ 

 

  :مراجع باللغة األجنبية
1. United Nations, E-Government Survey: 2005, 2008, 2010, 2012 et 

2014. 
 

http://www.escwa.un.org/
http://www.cnas.dz/
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http://www.elbilad.net/


 العيد قريشي .أ
 لخضر مرغاد .د.أ

 دور إستراتيجية التكامل العمودي الخلفي في تحسين أداء مؤسسة سوناطراك
 0202 -0222 دراسة تحليلية للفترة

 

289 
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 ليجج -يحي نب صديقالجامعة حممد ، (أ)أستاذ مساعد 

 

 لخضر مرغاد .د.أ
 بسكرة -جامعة حممد خيضرأستاذ تعليم عايل، 

 ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل إبراز دور إسرتاتيجية التكامل العمودي اخللفي الذي تتبناه مؤسسة 

 . سوناطراك يف حتسني أداء املؤسسة يف النشاط اخللفي للصناعة النفطية
أداء املؤسسة يف القطاع، و  بني التكامل العمودي اخللفي وأثبتت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية

زيادة حيث سامهت هذه اإلسرتاتيجية يف حتسني مؤشرات أداء املؤسسة يف النشاط اخللفي من حيث 
مما ساهم يف حفاظ املؤسسة على مستويات االحتياطات . حتسني االكتشافاتو  التنقيبفعالية نشاط 

 .املؤكدة لديها من احملروقات
 .إسرتاتيجية املؤسسة،التكامل العمودي، التكامل اخللفي،أداء املؤسسة: كلمات المفتاحيةال

Abstract 
The study is aims to illustrate the role of strategy of vertical 

integration backward adopted by SONATRACH institution in improving 
the performance of the enterprise in the rear of the activity of the oil 
industry. 

 the results of the study a positive relationship between the vertical 
integration back and the performance of the enterprise in the private sector, 
Where this strategy has contributed to improve the organization's 
performance indicators in the back of activity in terms of increase the 
effectiveness of drilling activity and improve the discoveries. This 
contributed to maintaining levels of the organization’s oil reserves. 
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Keywords: the enterprise strategy, vertical integration, Rear integration, the 
performance of the enterprise. 

 ة ـــمقدم
االسرتاتيجيات املتبعة من طرف املؤسسات  أهمالتكامل العمودي اخللفي من  إسرتاتيجية تعترب

ألن هذه عموديا، البرتولية خاصة، حيث تعترب الصناعة النفطية بصفة عامة من الصناعات املتكاملة و  عامة
 من استكشاف اإلنتاجيةالسيطرة على مجيع حلقات العملية للمؤسسات النفطية ب تسمح اإلسرتاتيجية

 .أحد مميزات هذه الصناعة اإلسرتاتيجيةصبحت هاته أبالتايل و  استخراج املواد األولية،و  تطويرو  حبثو 
 البحث)اهلدف من تكامل أي مؤسسة نفطية مع النشاط اخللفي للصناعة النفطية  نأ كما

من  اإلمجاليةمن مث الرفع من كمية االحتياطات و  هو حتسني االحتياطات املكتشفة كل سنة( التنقيبو 
 .احملروقات قصد توفريها لإلنتاج أو على األقل تعويض الكميات املنتجة بكميات مكتشفة جديدة

يف اجلزائر حمتكرة من قبل شركة سوناطراك، حيث يظهر التكامل العمودي  الصناعة النفطيةوتعترب 
لسوناطراك من خالل نشاطاهتا ووجودها القوي يف كل جمال سواء اخللفي منه أو األمامي من خالل 

حيث تعمل مؤسسة سوناطراك منذ سنوات على توسيع نشاطها اخللفي يف الصناعة .مؤسساهتا التابعة
وهذا من اجل حتسني ادائها . نفطية من خالل االستثمار يف وسائل البحث والتنقيب عن احملروقاتال

ما يرافقه من تراجع يف و  يف ظل االهنيار املتسارع ألسعار النفط يف السوق الدولية اخللفي يف القطاع
 .اإليرادات

 :التايلالرئيسي  سؤالالتكمن إشكالية البحث يف  :إشكالية البحث
 سوناطراك  مؤسسةلما هو دور استراتيجية التكامل العمودي الخلفي 

 ؟النشاط الخلفي في في تحسين أداء المؤسسة 
 :الفرعية التالية األسئلةخالل طرح  من ،املوضوع جوانب حتليل ميكننا هذا السؤالولإلجابة على 

مةةربرات تبنيهةةا مةةةن و  هةةي أهةةم دوافةةع مةةةاو  ماهيةةة إسةةرتاتيجية التكامةةل العمةةودي اخللفةةي للمؤسسةةات   -
 طرف املؤسسات 
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 ما مدى تكامل مؤسسة سوناطراك يف النشاط اخللفي للصناعة النفطية يف اجلزائر   -
كيةةت تسةةاهم إسةةةرتاتيجية التكامةةل العمةةةودي اخللفةةي ملؤسسةةة سةةةوناطراك يف حتسةةني أداء املؤسسةةةة يف   -

 النشاط اخللفي   
 :طرح الفرضيات التاليةإشكالية البحث سنلإلجابة على  :فرضيات الدراسة

تواصل مؤسسة سوناطراك التوسع اخللفي يف النشاط اخللفي لصناعة احملروقات باالعتماد على  -
 ؛جمهوداهتا اخلاصة بدل الشراكة األجنبية يف القطاع

 ؛حتسن أداء املؤسسة يف النشاط اخللفيو  هناك عالقة طردية بني التكامل اخللفي يف القطاع -
حتسن مستوى االحتياطات النفطية يف السنوات األخرية نتيجة حتسن االكتشافات اليت حتققها  -

 . سوناطراك 
التعرض  يفاملنهج الوصفي  على عتماداالمسايرة لطبيعة املوضوع، فقد تطلبت الدراسة  :منهجية الدراسة

 .احلالة سةراديف التحليلي  نهجعلى املو . يف الصناعة التكامل العموديإىل بعض املفاهيم النظرية حول 
 اليوم معلومة أصبحت الدويل االقتصاد يف عامة بصفة الطاقة ومصادر احملروقات أمهية إن :الدراسة أهمية
 الباحث رأى فقد اجلزائري، لالقتصاد الفقري العمود هو يف اجلزائر احملروقات قطاع أن ومبا .اجلميع، لدى
سعار النفط يف اآلن يف ظل االهنيار املتسارع أل مؤسسة سوناطراك تبحثألن  أوال املوضوع، هذا خيتار أن

 اجلزائري االقتصاد يف خاصة مكانة حيتل احملروقات قطاع ألن ثانياو  ،السوق الدولية على حتسني ادائها
 .التنمية عملية تقريبا وتتوقت عليه

 :نذكر منها ما يلي األهداف،هندف من خالل هذا الدراسة إىل حتقيق جمموعة من  :أهداف الدراسة
العمودي اخللفي كاسرتتاتيجية، وذلك عن طريق مؤسسة تسليط الضوء على مفهوم التكامل  - 

 ؛سوناطراك
 ؛املؤسساتمن قبل اخللفي معرفة أهم املربرات واحلجج لتبين إسرتاتيجية التكامل العمودي   -
 .سوناطراك ؤسسةأداء مو  اخللفي حتديد العالقة بني التكامل العمودي  -
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 التأصيل النظري إلستراتيجية التكامل العمودي : أوال
 تعريف التكامل العمودي للمؤسسات. 0

 من أكثر بتنفيذ املؤسسة قيام فكرة على مجيعها تركز العمودي، التكامل ملفهوم تعريفات عدة هناك
  .أمامي عمودي وتكامل خلفي عمودي تكامل :مها بطريقتني العمودي التكامل ويتم  .إنتاجية عملية
 يعين فهو لألمام، التكامل أما املدخالت، مصادر حنو بالتحرك املنشاة قيام اخللفي، التكامل ويعين     
 .بنفسها منتجاهتا لتسويق األمام حنو بالتحرك املنشاة قيام

 :التعاريت هذهبني  من ونذكر النظر، وجهات باختالف العمودي التكامل تعريت حيث خيتلت     
 بورتر تعريف " Porter  "هو قرار الشركة باستخدام املعامالت " حيث يعرف التكامل العمودي

  1؛"الداخلية، بقرار إداري، بداًل من معامالت السوق وذلك لتحقيق أهدافها االقتصادية
    تعريف قلي": "Glais "املراقبة الفعالة و  يتم تعريت التكامل الرأسي من الناحية الفنية باإلدارة

 2؛"ذلك حتت سلطة مشرتكةو  التوزيع-ملرحلتني منفصلتني على األقل من مراحل عملية اإلنتاج
  تعريف مارتين": " A.CH.MARTINEالتكامل الرأسي للشركة هو التموقع مبنبع "حيث يعترب

توزيع و  عيف مراحل متتالية ومتصلة لتصني، أو مبصب النشاط األصلي ،بدال من الشراء أو البيع
 3؛"املنتج

  تعريف روجر كالرك"Roger Clark :" يتمثل التكامل العمودي يف قيام مؤسسة ما بعملية
يف مراحل متتالية يكمل بعضها البعض وذلك بغرض احلصول على منتج ما أو توليفة من  إنتاجية

   4؛كما تعترب التكامل العمودي احملدد الرابع هليكل الصناعة  توزيعها،املنتجات أو 

                                                 
1
 Michel PORTER, «  Choix stratégiques et concurrence», Economica, 1982, p 327. 

2
 Michel GLAIS, « Incidences de l'intégration verticale sur la promotion de 
l'efficience économique et le fonctionnement concurrentiel des marchés », Revue 
de la Concurrence et de la Consommation, n° 89, 1996, p 5. 

3 A. CH. MARTINET, « Stratégie », édition Vuibert, 1982, p 180.   
 .782، ص 4991دار املريخ للنشر، السعودية، ، فريد بشري طاهر: ،  ترمجة اقتصاديات الصناعةروجر كالرك،  4



 العيد قريشي .أ
 لخضر مرغاد .د.أ

 دور إستراتيجية التكامل العمودي الخلفي في تحسين أداء مؤسسة سوناطراك
 0202 -0222 دراسة تحليلية للفترة

 

293 
 

 املنشأة فيه تستخدم الذي الوضع " أنه على العمودي التكامل يعرف :تعريف أحمد سعيد بامخرمة 
 ".5 أخرى إنتاجية عملية إنتاج مستلزمات أحد من كل أو إنتاجية كجزء عملية إنتاج كل

يعترب من بني الطرق املتبعة من قبل  القول أن التكامل العمودي، يف بعض األحيان، ميكنومنه 
وعليه فعندما تريد أو ترغب املؤسسة يف حتسني وضعيتها ،فإن , املؤسسة املتخصصة لتحسني وضعيتها

فاملؤسسة تستفيد من األرباح احملققة عند كل مرحلة  «Raisonnable» التكامل يبدو كاختيار منطقي
 .من مراحل اإلنتاج

 وذلك عمودية، ملكانة املؤسسة احتالل على يعتمد إسرتاتيجي جهتو  إذن التكامل العمودي هو
 منافذ حنو بالتحرك وٕاما اخللفي، العمودي بالتكامل يُعرف ما وهو مصادر التوريد؛ حنو بالتحرك إما؛

 إسرتاتيجية التكامل اعتبار وميكن كليهما، أو األمامي، العمودي يُعرف بالتكامل ما وهو التوزيع؛
 .القيمة نظام يف من إسرتاتيجية التنويع خاص شكل العمودي

 :التكامل العمودي للمؤسساتأنواع  .0
 :ذلك حسب كل متغري، منهاو  حتديد عدة تصنيفات للتكامل العمودي ميكن
 حسب اتجاه توسع النشاط  .0.0

ذات صلة بنشاطها الرئيسي يعترب منوا  (سواء كان للخلت أو لألمام)إن قيام املؤسسة بإنشاء وحدة أو فرع 
 .داخليا، أو قيامها بالنمو اخلارجي بدمج أو اكتساب مورديها أو عمالئها

 (Intégration en amont  -أو التكامل من المنبع): الخلفي  التكامل .أ
زمة عمودي للخلت يتمثل يف سيطرة مؤسسة ما على عمليات إنتاجية تنتج مدخالت أل التكامل

مثال ذلك قيام شركة نسيج بإقامة مصنع للغزل أو ، للمنتج الرئيسي الذي تتوىل إنتاجه يف الوقت احلايل
قيام شركة جتميع سيارات ، و وقيام شركة خمابز بإقامة مطاحن للغالل أو مزارع للقمح، بإقامة مزرعة للقطن

                                                 
 .99ص  ،4991التوزيع، جدة، و  ، الطبعة األوىل، دار زهران للنشراقتصاديات الصناعةأمحد سعيد باخمرمة،  5
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لتكامل للخلت هو نوع من التحرك ومن مث فإن ا، أو عجالت السيارات، بإقامة مصانع لزجاج السيارات
 .اجتاه مصادر املدخالت

 أن " وهو األعلى، إىل التكامل أو املنبع، من بالتكامل كذلك اخللفي العمودي التكامل ويسمى
 إنتاجية عملية إنتاج مستلزمات أحد من كل أو كجزء خلفية إنتاجية عملية إنتاج كل املنشأة تستخدم

 6."أمامية
 من اإلنتاجي النظام يف املدخالت عناصر تدعم اليت األعمال توسيع اخللفي التكامل يعينوبذلك 

 جمال يف للمشروبات الكربى شركاتال تكامل ذلك منو  .مصنعة شبه سلعو  أجزاءو  طاقة،و ، أولية مواد
 النهائي املنتج نوعية على السيطرة من أعلى مستوى حتقيق ،لغرض البالستيكيةو  الزجاجية القناين تصنيع

 القصب لزراعة واسعة حقول السكر صناعة شركات امتالك مثل ممكن حد أدىن إىل التكاليت خفضو 
 7.املدخالت لدعم خلفي تكامل هوو  السكري

 الرئيسي للمنتج الزمة مدخالت تنتج إنتاجية عمليات على ما منشأة تسيطر " أن أيضا يعين وهو
 . "8 احلايل الوقت يف إنتاجه تتوىل الذي

 (Intégration en aval -أو التكامل إلى المصب ):التكامل األمامي .ب
يف قيام مؤسسة ما بتملك عمليات إنتاجية هتدف إىل تسويق  التكامل العمودي لألماميتمثل 
وقيام شركة نسيج بإقامة مصانع ، مثال ذلك قيام شركة صلب بإقامة مصانع للسفن، منتجاهتا احلالية

 وقيام شركة دبغ اجللود بإقامة مصانع لألحذية، للمالبس اجلاهزة أو إقامة مراكز لتوزيع منتجاهتا يف السوق
 . ومن مث فإن التكامل لألمام هو نوع من التحرك اجتاه السوق، احلقائبو 

                                                 
 .92-96  ص ص، سابق مرجع، الصناعة اقتصاديات، باخمرمة سعيد أمحد 6
 115 -116   ص ص، 2010، ،األردن اليازوردي دار ،اإلستراتيجية اإلدارة ياسني، غالب سعد 7
، التوزيعو  والنشرالدار اجلامعية للطباعة ، التطبيقو  النظرية بين الصناعي االقتصاد، عطية القادر عبد حممد القادر عبد 8

 73  ص ،4991، اإلسكندرية
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 «en aval» ل حنو األمامللمواد األولية يتكام «Fabricant» ما أن منتج, على سبيل املثال
والذي , ويف اخلدمة والطريقة, هذا التنويع يكمن يف النوعية, حىت ميكنه االستفادة أكثر للتنويع يف منتجاته

فإن التكامل األمامي , وبنفس الطريقة. يسمح للمؤسسة بطلب أسعار أعلى وبالتايل حتقيق أرباح كبرية
 .طابقا ملتطلبات املؤسسةملنتوج ما يسمح بأن توزيع املنتجات يكون م

فهو قد حيدث يف نفس الوقت الذي تنشأ فيه ، وحيدث التكامل العمودي بأكثر من أسلوب
يسمى هذا بالتكوين ، و املتجهة للخلت متكاملتانو  املؤسسة، ومن مث تولد عملييت اإلنتاج املتجهة لألمام

قيامها بإقامة فروع مكملة هلا و  سةقد حيدث التكامل العمودي نتيجة للنمو الداخلي للمؤس، و العمودي
كما قد حيدث التكامل العمودي عن طريق قيام مؤسسة . يسمى هذا بالتوسع العمودي ، و مع مرور الزمن

ما بتملك مؤسسة أخرى قائمة تعمل يف مرحلة إنتاجية سابقة أو الحقة مكملة للمؤسسة األم ويسمى 
 .هذا باالندماج العمودي

 حسب درجة التكامل  0.0
فهو يكون تاما عندما يكون إنتاج العملية املتجهة ، قد يكون التكامل العمودي تاما أو جزئيا

يكون جزئيا عندما يكون هناك ، و للخلت مستخدما بالكامل كمدخل وسيط يف العملية املتجهة لألمام
ومن مث ، مامجزء من إنتاج العملية املتجهة للخلت مستخدما يف إشباع جزء من حاجة العملية املتجهة لأل

كما أن العملية املتجهة ،  فإن هذا يعين أن العملية املتجهة للخلت تبيع جزءا من انتاجها لزبائن جدد
 9 .لألمام تشرتي جزءا من احتياجاهتا من بائعني جدد

 :آخر غري تامو  وبالتايل ينقسم التكامل الرأسي أيضا إىل تكامل تام
يتم هذا النوع من التكامل بني مرحلتني من مراحل اإلنتاج، حيث يتم توفري مجيع  :التكامل التام .أ

أيضا يتم بيع و  متطلبات اإلنتاج أي بشكل كامل دون اللجوء إىل شرائها من اخلارج يف املرحلة األوىل،
املة هذا ما جنده يف مصانع الصلب ذات النشاطات املتكو  املنتج بالكامل داخليا يف املرحلة األخرى،

                                                 
 . 788  ص، سابقمرجع ، روجر كالرك 9
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من مث ال تقوم و  بشكل كبري، حيث أن كل إنتاج الصلب اخلام يتم ختصيصه لعملية تصنيع الصلب،
 .الشركات بشراء املواد اخلام من اخلارج

يوجد هذا النوع من التكامل عندما ال حتقق مراحل اإلنتاج اإلكتفاء الذايت : التكامل غير التام .ب
إمكانياهتم اخلاصة يف إنتاج ما حيتاجون و  يعتمدون على أنفسهم هلذا جند أن مصنعي السياراتو  الداخلي،

 .ذلك بصورة جزئيةو  التصنيع إليه من مكونات أساسية لعملية
جند يف بعض الصناعات أن هناك بعض الشركات تتكامل مع بعضها البعض بشكل رأسي، و  هذا،

تاج بداية من الكشت عن حقول تتحد يف مجيع عمليات اإلنو  مثل شركات البرتول العمالقة اليت متتلك
التوزيع اخلاصة هبا، بينما يف و  البرتول اليت تنتجه الشركة يف حمطات اإلمداد انتهاء بتوزيعو  البرتول اجلديدة

البناء جند أن هناك و  بعض الصناعات األخرى ال جند هذا التكامل بالشكل الكايف، ففي عمليات التشييد
 توفري املواد اخلامو  منها من يقوم بوضع التصميماتو  تقوم بأنشطة خمتلفةالكثري من الشركات املنفصلة اليت 

 حىت يف داخل الصناعة الواحدة قد جند أن الشركات تتنوعو  غريها من عمليات املقاوالت األخرى،و 
 .ختتلت بشكل كبري فيما يتعلق بالتكامل الرأسيو 

فهو يكون تاما عندما يكون إنتاج العملية املتجهة ، وقد يكون التكامل العمودي تاما أو جزئيا
يكون جزئيا عندما يكون هناك ، و للخلت مستخدما بالكامل كمدخل وسيط يف العملية املتجهة لألمام

ومن مث ، جزء من إنتاج العملية املتجهة للخلت مستخدما يف إشباع جزء من حاجة العملية املتجهة لألمام
كما أن العملية املتجهة ،  تجهة للخلت تبيع جزءا من إنتاجها لزبائن جددفإن هذا يعين أن العملية امل

 .لألمام تشرتي جزءا من احتياجاهتا من بائعني جدد
 مبررات التكامل العمودي/دوافع. 3

تدنية ، و الرئيسية الثالثة اليت تؤدي باملؤسسات للتكامل عموديا هي نقائص السوق األسباب
 10:التكنولوجيةزيادة الكفاءة و  التكاليت

                                                 
10

 PERRY M.K., « Vertical Integration: determinants and effects », Handbook of 
Industrial Organization, SCHMALENSEE R. et WILLIG R.D. ed,1989 , vol I, p 185. 
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 :السوق( عيوب) تجنب نقائص 0.3
التدخالت احلكومية، املنافسة غري ، العوامل اخلارجية: تتنوع أسباب عيوب السوق يف احلقيقة إىل

 :الكاملة، وتباين املعلومات
 (:(les externalitésالخارجية احتواء العوامل  .أ

فمثال مسعة املوزع الذي توزع املؤسسة من  قد ترغب املؤسسة يف احتواء وامتالك العامل اخلارجي،
ويف الواقع، فالتكامل الرأسي إىل األمام يعترب وسيلة . خالله منتجاهتا مثال على أحد العوامل اخلارجية

للمؤسسة لتتجنب العوامل اخلارجية السلبية اليت تؤثر على أدائها، وذلك من خالل قيام املؤسسة بتسويق 
 .السمعة يف التوزيعو  من خالل عالمات جتارية سيئة الصورة منتجها بنفسها دون توزيعه

 (:les interventions publiques)تجنب التدخالت الحكومية .ب
ففي حالة صناعة الغاز . يعترب التكامل الرأسي وسيلة للتهرب من رقابة الدولة أو اجلهة املنظمة

فإذا كان الناقل متكامل أماميا مع  .نظمنيأسعاره خاضعة لرقابة املو  مثال، نشاط النقل هو احتكار طبيعي
 .حتكم اجلهة املنظمةو  املمون، هنا تكون أسعار عمليات النقل الداخلي خارجة عن رقابة

خمتلت التجارب تظهر أن هذه السلطات التنظيمية تسعى للتأكد من فصل احلد األدىن بني نشاطات   
 .النقل واملوفرين لتجنب هذه الظاهرة

بالتايل مجيع التشريعات تؤدي إىل حتفيز النمو من خالل التكامل بني الوحدات املختلفة للشركة 
 .سواءا رأسياً أو أفقياً 

 (:les asymétries d’information)تباين المعلومات . ج
هذه املعلومات املتنوعة . إنتاج املعلوماتو  التكامل الرأسي ميكن أن يقلل من تكاليت اكتساب

 .أن تؤثر على هيكل تكاليت الصناعة أو على مستوى الطلب يف السوق الوسيطة أو النهائيةميكنها 
توزع األسعار بني خمتلت وحدات و  ضافة إىل ذلك، التكاليت الثابتة مرتبطة بتوقعات العرض والطلب،إلبا

 .اهليكل املتكامل
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لرفع ( تكامل خلفي )وبصرف النظر عن أي حافز آخر، قد متيل املؤسسة لدمج نشاطات املنبع 
وبالتايل تتخذ قرارات االستثمار واإلنتاج كوهنا . حالة عدم اليقني بشأن سعر واحد من عوامل إنتاج املنبع

، الذي  ( ARROW 1975)بدأ هذا النوع من النماذج يف التحليل مبسامهة االقتصاديو   .أكثر يقينا
 .ور املعلومات يف عملية التكامل العموديكان واحداً من األوائل الذين قاموا بتسليط الضوء على د

نظرية الوكالة هي أيضا من النماذج اليت تعترب احلصول على املعلومات اخلاصة هي لب قرارات 
، فهذا (الوكيل)دخلت يف عقد مع موزع يف املصب ( نشاط رئيسي)فإذا مؤسسة من املنبع . االندماج

 . ياألخري سيطالب بالكشت عن السعر النهائي احلقيق
 .تلك املعلومات اخلاصة متنح لألخري إيرادا من اآللية املفروضة على املمون إلعداد الطلب النهائي

التكامل الرأسي إىل األمام يلغي عدم الكفاءة النامجة عن عدم متاثل املعلومات نظرًا ألن املمون يكون قد 
 .تابع األرباح املفصلة

اكتشاف و  أرباحا إضافية فقط بالتعرف( املوزع)ملصب وميكن أن حتقق الشركة املتكاملة مع فرع ا
 .ذات صلة باألرباح احملصلةو  السعر النهائي احلقيقي الن الكمية األمثل متعلقة بالسعر املعلن

، حيث يفرتض أن التكامل الرأسي ( CROCKER 1983)وهذا هو النهج الذي اقرتحه كروكر 
 وباإلضافة إىل ذلك، وكما الحظ بريي. توزيع بكفاءةال يغري من حافز مؤسسات الفرع املسؤولة عن ال

(PERRY 1989 ) 11.فانه لكي نصل إىل نتيجة مماثلة جيب إبرام عقد جد معقد 
 .وأخرياً، جتدر اإلشارة إىل أن التكامل الرأسي ال يعين بالضرورة الكشت عن معلومات ذات قيمة

ميكن أن توجد أهداف حمددة لكل منها إىل جانب  فإذا أرادت الشركات املتكاملة اإلبقاء على هيكلها،
وهذه األهداف املشرتكة ميكن أن تؤدي إىل استمرار عقد وكالة . حتقيق احلد األقصى للمنفعة املشرتكة

يف هناية املطاف، ميكن أن يسمح التكامل الرأسي بإبراز قدر أكرب من املعلومات و  .يتميز مبعلومات خاصة
 .معلومة خاصةولكن ال يضمن اختفاء أي 

                                                 
11 PERRY M. K, op.cit, p 209. 
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 (:l’efficacité d’un monopsone ) فعالية المحتكر. د

دمج نشاطات املنبع عن طريق و  قد يكون من املفيد ملؤسسة يف وضع احتكاري، التكامل للخلت
 ذلك ما يزيد يف أرباحهاو  شراء واحدة أو أكثر من مورديها حلماية نفسها من ارتفاع أسعار مداخالهتا،

 .ازدهارها عموماو 
أن أي مؤسسة يف وضع احملتكر تسعى إىل أن تستحوذ على ( PERRY 1989) وقد بني بريي 

وردين يف وقت واحد، أو تستحوذ 
ُ
إذا أهنا هتدف إىل التكامل التام . عليهم واحداً تلو اآلخر(شراء)مجيع امل

 .إعادة شراء الشركات تؤدي إىل زيادة يف قيمة األصولو  للخلت،
وردين، وتزيد من كميات الشراء من اخللت، مما فخطوة خبطوة، املؤسسة 

ُ
احملتكر تبدأ بشراء احد امل

وردين اآلخرين، وبالتايل تقليل أيضا تكلفة مشرتياهتا
ُ
 .يقلل من اإليرادات يف نظر امل

 :تدنية تكاليف المعامالت 0.3
وهي تتعلق ، (باإلضافة إىل سعر البيع) وتتمثل تكاليت املعامالت يف تكاليت اللجوء إىل السوق

كما أهنا تأخذ يف االعتبار  .أخرى موزعو  تنفيذ العقد املربم بني شركة موردو  بتصميم وصياغة التفاوض
 .الوقت الالزم للبحث عن سعر البيع

أول من ركز ( WILLIAMSON 7311)مث ويليامسون ( Coase 7391)يعترب كل من  كوز 
حتليل التكامل العمودي مير عرب استبدال املبادالت  ،COASEبالنسبة لة . على تكاليت املعامالت

 .التكامل العمودي فقط وضع للتبادل الثنائي بني هذين الكيانني. العمودية بداًل من عملية اإلنتاج
لذلك، إذا كانت تكلفة املبادالت يف السوق تتجاوز األرباح النامجة عن هذه الصفقة، مثل هذا التبادل لن 

 .تثمار واإلنتاج املرتبط هباته املعامالت لن يتحققيتم، وبالتايل االس
فاصل . على خصوصية األصول WILLIAMSONويركز مفهوم تكاليت املعامالت عند 

 . خاص يؤدي إىل احتكار ثنائي بني املشرتي والبائع الناجتة على مستوى هذا األصل
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بادل بني شركتني من أرباح يف الواقع، يزيد االستثمار يف األصول اليت ميكن أن تكون مكرسة للت
و ميكن أن يكون األصل عنصر رأس املال العيين كما قد يكون رأس املال بشري للشركة، أو .األخريين

 (.عالمة جتارية على سبيل املثال)أيضا استثماراً غري املادي 
. فصياغة عقد حيدد التزامات كل من الطرفني بكل االحتماالت املمكنة سيكون باهظ التكلفة

هذا الوضع يسمح بظهور السلوك االنتهازي الذي تسعى من خالله الشركات مناسبة لتحقيق شبه إيراد و 
و بالتايل تظهر إسرتاتيجية التكامل الرأسي لتكون وسيلة أكثر .التهديد بفسخ اتفاق التسويةو  من التلويح

 .فعالية إلدارة العالقات
 (: L’efficacité technologique )زيادة الكفاءة التكنولوجية  3.3

كما يف حالة إنتاج الكهرباء من )يف حالة شركات الطاقة، السيطرة على إمدادات الطاقة األولية 
ذلك باهلروب من و  .يتماشى مع الرغبة يف احلصول على منتج يف ظروف مستقرة( الغاز الطبيعي أو النفط

ورد
ُ
الذي ميكن أن يكون )ضمان الوصول إىل عامل اإلنتاج اهلام  وبصورة عامة، .البيئة املتقلبة ألعمال امل

 .هي الفكرة الرئيسية للتكامل العموديو  (مادة خام أو عمالة متخصصة، أو أصول خاصة
، يف أن (CARLTON et PERLOFF 1998)بريلوف و  وذلك ما أشار إليه كل من كارلتون

مادة خام أساسية، (صول على مدخالت هامة التفسري التقليدي للتكامل العمودي هو احلاجة لضمان احل
                   ).12من ناحية العمل الدرجة متخصص عاصمة معني، الطاقة األساسية

 :تعزيز القوة السوقية. 3.3
باإلضافة إىل األسباب الرئيسية الثالث السابقة، ُتربز ُمشكلة خيار االستعانة مبصادر خارجية أو 

للنشاطات املتمركزة يف املنبع أو املصب أمهية مسألة التكامل العمودي مرارا حيازة الشركات و  اكتساب
اخليارات اليت هي حىت اآلن األقل و  لفهم النتائج املتوقعة من هذه التحركاتو  .وتكرارا لدى املؤسسات

 .تعترب األقل خضوعا للقواعد اإلدارية يف عامل اخليارات اإلسرتاتيجيةو  وضوحا
                                                 
12

 CARLTON D.W. et PERLOFF J.M, « Economie Industrielle », 1998, de Boeck 
Université, p 556. 
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 لتحليل، فاملوضوع حساس ومرتبط ارتباطًا وثيقا بالسياق اخلاص هبيكل السوقأما فيما يتعلق با
ومع ذلك، األدبيات احلديثة يف االقتصاد الصناعي توفر شبكة للتحليل القاعدي توضح . التكنولوجياو 

 :القضايا واألهداف بالتمييز بني هذين اخليارين بشكل صحيح
 هل من األفضل للمؤسسة اكتساب وسائل اإلنتاج: التنظيميةالنهج األول يستند على مبدأ الفعالية  -  
 13 إبرام العقود و  التوزيع أم االعتماد على السوقو 

يستهدف حتوالت القوة السوقية يف احتكارات القلة الثنائية ألحد و  أما الثاين، يتعلق بالتنافسية، -   
 .املتنافسني املتكاملني رأسياً 

 

 الدراسة التحليلية لدور إستراتيجية التكامل العمودي في تحسين أداء مؤسسة سوناطراك :ثانيا
 في القطاع لمؤسسة سوناطراكالتكامل الخلفي  .0

سوناطراك يف الصناعة اخللفية  عرفة درجة التكامل العمودي اخللفي الذي تطبقه مؤسسةمل
 .يف النشاط هافروعكذا و  ا يف الصناعةبنفسه نشطة اليت تغطيها املؤسسةألالبد من معرفة ا ،للمحروقات

  األنشطة الرئيسية لمجمع سوناطراك 0.0
 ، فإن قطاعكما هو احلال يف الصناعة النفطية العاملية اليت تتميز بدرجة عالية من التكامل العمودي

 هتيِمن منشأة إذ البرتولية، اخلدمات أنشطةو  خلفية أنشطةو  أمامية أنشطة يتجزّأ إىل اجلزائرياحملروقات 
 الشريك كوهنا األنشطة هذه على ملحوظ بشكل" الشركة الوطنية لنقل وتسويق احملروقات"  سوناطراك
من ، يف السنوات األخرية كبرية بسرعة سوناطراك مؤسسة عمل ميدان توسعو  للدولة، املّمثل األساسي
 صناعة احملروقات ميادين مجيع يغطِّي أضحى ،حبيث الذي تقوم به يف القطاع التكامل العموديخالل 

 يبقى هيمنة حمدودة، األنشطة بعض هيمنتها يف أن إال .واإلنتاج النقل على البداية يف مقتصرا كان أن بعد

                                                 
13

 Hervé TANGUY, « Stratégie d’intégration verticale : efficacité organisationnelle et 

pouvoir de marché», La jaune et la rouge, october 2013, p p 26-27. 
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 النحو على التجزئة نلخِّص هذهو  املهام، خمتلت إلجناز األحيان من الكثري يف الشراكة إىل تلجأ إذ
 14:التايل
إنتاج و  االستثمارو  التنقيب نشاطات خمتلت املنبع نشاط يُغطِّي :(المنبع نشاط) خلفية أنشطة -

 الوطنية املؤسسات بني قوية منافسة النشاط هذا يشهدو  األنابيب، عرب النقلو  النفط، منابع
 جتري مؤسسات حيث األجنيب، االستثمار على االنفتاحو  القطاع حترير بعد خصوًصا األجنبية،و 

 اإلنتاج؛و  التنقيب أعمال إلجناز األجنبية املؤسسات من العديد مع شراكة عقود سوناطراك
ُميَّع، غازات فصل الطبيعي، الغاز متييع أنشطة يُغطي  (:المصب نشاط) أمامية أنشطة -

 البرتول امل
 قلة كبريًا بسبب تأخًرا يَعِرف الذيو  إخل،...الصناعي الغاز إنتاج البرتوكيماويات، التكرير،

رَتقب من لكن اإلستثمار،
ُ
 ملؤسسة السياسيات االستثمارية لتوجُّه نتيجة كبريًا منًوا يشهد أن امل

 .املؤسسات األجنبية مع الشراكة عرب املشاريع من العديد إقامة حنو سوناطراك
حلاجة مؤسسة سوناطراك لتدعيم تكاملها يف االنشطة اخللفية، حيث يغطي نشاط املنبع نشاطات  نظراو 

أو عن , تضطلع سوناطراك هبذه األنشطة مبجهود ذايت. إنتاج احملروقاتو  تطوير ،اإلستكشاف ،البحث
من  -حيث يغطي جممع سوناطراك أنشطته يف القطاع اخللفي. طريق الشراكة مع شركات برتولية أخرى

لصناعة عرب شركاهتا القابضة ملختلت املراحل اخللفية  اليت متتلكها (filiales) خالل فروع املؤسسة
 .احملروقات يف اجلزائر

 لفي فروع المؤسسة في النشاط الخ.0.0
اخللفية ملؤسسة سوناطراك أو ما يعرف بنشاطات املنبع عبارة عن تكامل عمودي  تعترب النشاطات

تستثمر يف مرحلة سابقة ( Sonatrach)ويعين أن املؤسسة األم ، للمؤسسة األم( أو إىل األعلى)للخلت 
 .ملراحل اإلنتاج 

                                                 
 المحروقات قطاع مؤسسات حالة النمو الخارجي دراسةو  الداخلي النمو خيار أمام المؤسسةالياس بن ساسي،  14

 .488ص  ،7008، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، بالجزائر
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ملؤسسة سوناطراك نشاطات البحث واالستغالل والتطوير وإنتاج  اخللفيويشمل النشاط 
 .أجنبيةاليت تؤمن من طرف شركة سوناطراك لوحدها أو يف إطار شراكة مع شركات برتولية و  احملروقات،

تطوير احلقول البرتولية املكتشفة، وحتسني معدل اسرتجاع واستيفاء  إىلوهتدف هذه املهام 
 15.ياطاتاالحت

  16:عرباملرتبطة به، )*( الفروع، العملية إسرتاتيجيتهويدمج النشاط اخللفي يف 
  املؤسسة الوطنية للجيوفيزياءENAGEO ؛ 
  الشركة الوطنية للهندسة املدنية والبناءGCB ؛ 
  املؤسسة الوطنية خلدمة اآلبارENSP ؛ 
  املؤسسة الوطنية للحفرENAFOR ؛ 
  الشركة الوطنية ألشغال البرتول الكربىENGTP . 

واليت تشارك يف تطوير ، %400وتعترب مجيع الفروع السابقة ممتلكة من طرف جممع سوناطراك بة 
 .يف النشاط اخللفي واستغالل احملروقات

  :االستكشاف أداء نشاط تطور .0
 ارتفعت فكلما الدولية، السوق يف األسعار مبستوى العموم، يف واإلنتاج االستكشاف أنشطة تتأثر

 اإلعتمادات حجم بزيادةه املؤسسة هلذ ذلك مسح كلما كبرية، عائدات ةاملنتج املؤسسة توحقق األسعار
 إكتشافها مت حقول تطوير أو وتطويرها والغاز للنفط جديدة حقول عن البحث يف لالستثمار املخصصة

 .قبل من
 
 

                                                 
15

 www.sonatrach-dz.com/activiteamont . 
16 Sonatrach, Rapport annuel 2010, p 34 . 

 % .400نقتصر هنا على الفروع الوطنية لسوناطراك واململوكة من طرفها بة  *

http://www.sonatrach-dz.com/activiteamont
http://www.sonatrach-dz.com/activiteamont


 العيد قريشي .أ
 لخضر مرغاد .د.أ

 دور إستراتيجية التكامل العمودي الخلفي في تحسين أداء مؤسسة سوناطراك
 0202 -0222 دراسة تحليلية للفترة

 

304 
 

 :Forage d'exploration))االستكشافي  أو الحفر نشاط التنقيب -0
 املسح نشاط زاد الزلزايل، فكلما املسح جمهود بتطور عادة االستكشايف احلفر نشاط تطور يرتبط

 .املوالية يف السنوات احلفر أعمال العمل على تكثيت على مؤشرا ذلك كان كلما إجيابية، نتائج حتققتو 
اسرتاتيجية التكامل العمودي اخللفي يف القطاع، حيث  واصلت سوناطراك تبين وبناءا على ذلك،

واصلت املؤسسة عملية اقتناء حفارات جديدة متاشيا مع تطور املساحة املسكتشفة باملسح الزلزايل 
ن يف نشاط احلفر لك اصبح عدد احلفارات العاملة اآلبذو  ، للبحث عن احملروقاتاالستكشايف

 :كما يوضحه اجلدول التايل،  حفارة 19االستكشايف التابعة للمؤسسة 
 2015- 2000لمؤسسة سوناطراك للفترة  االستكشافي الحفر نشاط تطور(:  20)الجدول

 السنوات
 الحفارات

( Rig ) العاملة 
 اآلبار المنجزة

 (Wells -بئر)
 السنوات

 الحفارات
( Rig ) العاملة 

 اآلبار المنجزة
 (Wells -بئر)

0222 42 432 0222 72 249 
0220 20 418 0222 72 265 
0220 22 427 2010 24 258 
0223 70 429 2011 33 249 
0223 70 490 2012 38 258 
0222 74 498 2013 49 191 
0222 71 302 2014 49 215 
0222 79 260 2015 19 770 

 .للبرتول تقارير رمسية ملنظمة الدول املصدرة باالعتماد على نيمن إعداد الباحث:  المصدر              

سلك منحةى تصةاعديا مسةتمرا  احملفورة اآلبار عدد منحىن أن يبني أعاله اجلدول معطيات حتليل إن
عةةدد و  لكةةن منةةذ تلةةك السةةنة رغةةم تذبةةذب عةةدد احلفةةارات العاملةةة يف تلةةك الفةةرتة، ،7009إىل غايةة سةةنة 

                                                 
 جديدة غازية أو نفطية اكتشافات على احلصول هبدف جديدة حقول يف آبار حفر هو االستكشايف احلفر. 
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تضةاعت عةدد احلفةارات  قةد سةجلو  .بئةر يف السةنة 700 قل عةنمل يو  اآلبار احملفورة كل سنة يف شبه ثبات
 . 7041حفارة سنة  19إىل  7009حفارة سنة  71العاملة للمؤسسة يف النشاط من 

 ( :Les Découvertes et taux de succès) معدل النجاحو  االكتشافات -3
 العمةوم، حيةث علةى جيةدة نتةائج األخةرية السةنوات يف احملروقةات عةن االستكشاف نشاط أمثر لقد

 7043 احملققةة عةامي الةيت تلةك نتيجةة أفضةل وكانةت سةنة، كةل يف اكتشةافا 48 املتوسةط يف املعةدل جتةاوز
 .اكتشافا 37 بة 7041و

يف الفةةرتة األخةةرية  تقةةدما عمةةا كةةان حيققةةه مةةن قبةةل، حيةةث كةةان  االكتشةةافاتوقةةد سةةجل متوسةةط 
اكتشةةافات فقةةط للسةةنة عهةةود تعتةةرب كبةةرية يف  1هةةو  4980-4924احملقةةق يف الفةةرتة  االكتشةةافاتمعةةدل 

-7000اكتشةافا للسةنة عهةود استكشةاف أقةل يف الفةرتة  41نشاط االستكشاف  بينمةا ارتفةع إىل حةوايل 
 .  هو ما يعرب عن زيادة فعالية نشاط االستكشاف يف تلك الفرتةو  ،7040
 السنوي املعدل أن اكتشافا، أي 470فقد بلغت االكتشافات احملققة يف الفرتة السابقة  النفط، خيص ففيما

 ةةب ،7041 عام النتائج أفضل حتققت ولقد .تقريبا اكتشافات7هو  الفرتة يف النفطية لالكتشافات املتوسط
 .اكتشافا 41

 السةنة، يف اكتشةافات  40 هةو أكثةر مةن الفرتة لنفس االكتشافات معدل الغاز، فإن خبصوص أما
 عندما تعترب جيدة أهنا غري النفطية، االكتشافات نتائج متقاربة مع ما حد إىل ظاهرها يف تبدو وهي نتائج

 .النفطية احلقول على أكثر منصبا كان النشاط تركيز أن نعلم
نسةةةبة النجةةةاح يف االكتشةةةاف مةةةن  ارتفةةةاع نالحةةةظ( 07)مةةةن خةةةالل املعطيةةةات الةةةواردة يف اجلةةةدول 

هاتةةةه النسةةةبة مةةةن  ،7000-4994للفةةةرتة   % 71إىل مةةةا يقةةةارب  4980-4924كمعةةةدل للفةةةرتة   42%
معةةةةدل يف زيةةةةادة ذلةةةةك مت تسةةةةجيل رغةةةةم  . 7040-7004للفةةةةرتة املواليةةةةة   %74النجةةةةاح اسةةةةتقرت علةةةةى 

يف السةةةنوات  سةةةوناطراك هةةةذا مةةةا يةةةوحي إىل حتسةةةن خةةةربة  مؤسسةةةةللسةةةنة، /اكتشةةةافا  41 إىلاالكتشةةةافات 
 . األخرية يف النشاط
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 2015- 2000لمؤسسة سوناطراك للفترة  والغاز النفط عدد اكتشافات (:07)الجدول

 السنوات االكتشافات الغازية االكتشافات النفطية المجموع
22 09 03 0222 
22 03 03 0220 
06 03 03 0220 
22 04 03 0223 
00 04 08 0223 
22 09 07 0222 
02 44 09 0222 
02 1 41 0222 
02 3 43 0222 
02 1 47 0222 
02 41 41 2010 
02 40 40 2011 
30 08 73 2012 
30 47 70 2013 
30 41 42 2014 
30 47 48 2015 

 باالعتماد على تقارير خمتلفة لسوناطراك نيمن إعداد الباحث :المصدر

 بإدراج تقنيات ،السنوات األخرية على مر ،مسحت اخلربة املكتسبة من قبل سوناطراكحيث 
جهة  مسح منو  .ية جديدة من احملروقاتاليت يعود هلا الفضل يف اكتشاف حقول برتولو  استكشاف جديدة

 .خيار الشراكة املتخذ يف سياق تقاسم املخاطر االستكشافية بتكثيت جمهودات االستكشاف، أخرى
 :7040-97نسب النجاح احملققة يف الفرتة و  الشكل التايل يوضح تطور عدد االكتشافاتو 
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 7040-4997نسبة النجاح لمؤسسة سوناطراك للفترة و  تطور عدد االكتشافات(: 20)الشكل 

 
 Ministère de l’Energie et des Mine, Evolution du Secteur de :بناءا على  نيمن إعداد الباحث :المصدر

l'Energie et des Mines. 
 

 مؤسسة حتليل تطور عدد االكتشافات احملققة يف النشاط اخللفي للقطاع، نالحظ أن لمن خال
نشاط املسح االستكشايف عرب ،فباإلضافة إىل تطوير يف حتقيق هاته النتائج سوناطراك سامهت بشكل كبري

العاملة لديها  االستثمار املتواصل اليت تقوم به املؤسسة لتطوير أسطول احلفاراتو  املسح ثالثي األبعاد تقنية
الشكل و  ،تواصل منو االكتشافات احملققة من طرف سوناطراك مبجهوداهتا لوحدها. يف نشاط التنقيب

 .التايل يربز نصيب املؤسسة من االكتشافات عهدها اخلالص مقارنة بنتائجها عرب شراكة
ا اخلالصة حيث يف السنوات األخرية حققت سوناطراك نتائج جيدة جدا باعتمادها على جمهوداهت

 . يف نشاط البحث لتحقيق االكتشافات لوحدها دون شراكة مع األجانب
عمودي التكامل التبين املؤسسة خليار  عن  ربواالعتماد على اجملهودات الذاتية بدل الشراكة يع

حيث افرز هذا التكامل حتقيق نتائج معتربة حني تضاعفت فعالية املؤسسة يف  نشاط التنقيب،مع لفي اخل
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 7007- 7004سنة يف سنوات /اكتشافات 1 مرات، حيث انتقلت االكتشافات من 9النشاط إىل حوايل
 . 7041-7041سنة يف /اكتشاف 30إىل ما يقارب 

  
 0202-0222تطور حصة سوناطراك لوحدها من االكتشافات للفترة (: 20)الشكل 

 
 السنوية باالعتماد على تقارير سوناطارك نيمن إعداد الباحث :المصدر

سوناطراك واصلت إسرتاتيجية التكامل العمودي من خالل الشكل السابق يتبني أن مؤسسة 
ذلك من و  اقتناء حفارات جديدة كل سنةو  االعتماد على قدراهتا الذاتية اخللفي هلا يف النشاط من خالل

  .اجل حتسني أدائها يف النشاط اخللفي
 كان البد من دراسة العالقة  ،(y)على عدد االكتشافات (x)وملعرفة تأثري عدد احلفارات العاملة 

 :املوجودة بني املتغريين يف الدراسة اإلحصائية التالية
اخلاص بتطور عدد احلفارات ( 07) فمن خالل املعطيات السابقة املتحصل عليها من اجلدول رقم

 ل سنة،قابلة هلا كمقارنتها بالنتائج اخلاصة بعدد االكتشافات املو  7041-7000العاملة للفرتة 
 :حصلنا على الشكل التايل الذي ميثل العالقة اخلطية بني املتغريين EVIEWS  بربنامج باالستعانةو 

 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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4 4 3 
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7 
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 سوناطراك بالشراكة سوناطراك لوحدها
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 عدد االكتشافات المحققةو  لدى سوناطراكعالقة الخطية بين عدد الحفارات لا: (23)الشكل

 
 EVIEWSباالعتماد على برنامج  نيمن إعداد الباحث: المصدر

 :من خالل النتائج املتحصل عليها من الربنامج، مت التوصل إىل صياغة العالقة اخلطية البسيطة التالية
 
 
 
 

فانةه ميكةن اسةتنتاج أن  ،0.22تسةاوي إىل و  جةاءت موجبةة ""مبةا أن قيمةة و  العالقة السابقة،من 
حفةارة كلمةا  4تتمثةل يف أنةه كلمةا زاد عةدد احلفةارات العاملةة  بةة و  .واضحة بني املتغريين هناك عالقة طردية

هو مةا و  جاءت سالبة ""يف حني القيمة الثابتة .  اكتشاف يف السنة 0.22زادت عدد االكتشافات ب 
هةو أمةر و  تكةون عةدد االكتشةافات احملققةة اقةل مةن السةابقيعين أنه يف حالة ثبات عدد احلفةارات فغالبةا مةا 

 . منطقي يف الصناعة النفطية ،كون تقادم هاته احلفارات من سنة ألخرى ينقص من مردوديتها
علةى املتغةري ( عةدد احلفةاراتX ) مدى تأثري املتغري املستقل و  والختبار جودة منوذج العالقة السابقة

اليت تشرح وتفسر نسبة كبرية من التغريات ( R)أ لقيمة معامل التحديد نلج، (عدد االكتشافات Y)التابع 
نالحةةظ مةةن خةةالل الشةةكل السةةابق أن قيمتةةه  و  الةةيت حتةةدث يف معةةدالت االكتشةةافات ملؤسسةةة سةةوناطراك،

Y= - 4.58 + 0.77 X 
:حيث   

Y :متثل عدد االكتشافات احملققة 
X :متثل عدد احلفارات العاملة 
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مةةةةن التغةةةةريات الةةةةيت حتةةةةدث يف عةةةةدد االكتشةةةةافات يفسةةةةرها تطةةةةور عةةةةدد  %21 مةةةةا يعةةةةين، "0.21"كانةةةةت 
يؤكةةةد العالقةةةة الطرديةةةة بةةةني عةةةدد و  كمةةةا أن شةةةكل االنتشةةةار يبةةةني. احلفةةةارات العاملةةةة يف البحةةةث والتنقيةةةب

 .املتمثل يف عدد احلفارات العاملة يف نشاط التنقيبو  االكتشافات كمتغري تابع للمتغري املستقل
 عالقة الخطية بين عدد الحفارات لشكل االنتشار في ا :(23) الشكل

 عدد االكتشافات المحققةو  لدى سوناطراك

 
 EVIEWSباالعتماد على برنامج  نيمن إعداد الباحث: المصدر

 

ن عةةةدد احلفةةةارات العاملةةةة يف نشةةةاط التنقيةةةب ملؤسسةةةة سةةةوناطراك أو بةةةاألحرى التكامةةةل إوبالتةةةايل فةةة
، باالعتمةاد علةةى فروعهةا يف النشةةاط بةدل الشةةراكة يف نشةاط االستكشةةاف العمةودي اخللفةي الةةذي تقةوم بةةه

 .فيما خيص عدد االكتشافات احملققة كل سنة يؤثر بشكل كبري على أداء املؤسسة مع األجانب
بتطةةةةوير أسةةةةطول احلفةةةةارات العاملةةةةة يف نشةةةةاط  -صالةةةةذا ميكةةةةن القةةةةول أن لالسةةةةتثمار اخللفةةةةي اخلةةةة 

هةو مةا يتضةح يف عةدد االكتشةافات و  .دور هام يف حتسني أداء املؤسسةة يف النشةاط اخللفةي -االستكشاف
 .اليت تساهم بدورها يف حتسني مستوى االحتياطي العام من احملروقات للمؤسسة
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 :تطور احتياطي المحروقات لمؤسسة سوناطراك -ثانيا
تشةةافات اجلديةةدة املسةةجلة كةةل إن منةةو االحتيةةاطي مةةن احملروقةةات مةةن سةةنة ألخةةرى تسةةاهم فيةةه االك

بالتايل يعترب تطور املستوى . من طرف مؤسسة سوناطراكهو ناجم عن نوعية االكتشافات املسجلة و  سنة،
 .املؤشر احلقيقي على أداء املؤسسة يف النشاط اخللفي للمؤسسة يف القطاع يالعام لالحتياط

 :الخام النفط احتياطي تطور -0
منةوا متواصةال بعةد فةتح القطةاع للشةةراكة ملؤسسةة سةوناطراك شةهد االحتيةاطي املؤكةد مةن الةنفط اخلةام 

 8,8، إال يف بعض السنوات املعدودة، حيث كان مستوى االحتياطي يف حةدود  4989مع األجانب سنة 

 400مليةار برميةل أي مبعةدل زيةادة قةةدره  9,7مسةتوى  4990، بينمةا سةجل سةةنة 4989مليةار برميةل سةنة 
ليصةةل هنايةةة  7000-90، فيمةةا تضةةاعت هةةذا املعةةدل للفةةرتة 4990-4989مليةةون برميةةل يف السةةنة للفةةرتة 

ُسةجل أعلةى و  .مليةار برميةل 47,7ةةعلةى  7009ليستقر سةنة . مليار برميل 44,3إىل أزيد من  7000سنة 
 .7001 سنةية هنامليار برميل  47,72بةاخلام  للنفط احتياطي

 أن بعةد إذ .مليةون برميةل 47700بلوغةه  ثباتةا بعةد 7009سةنة  بدايةة مةناالحتيةاطي  سةجللكةن 
علةى  وحةدها قةادرة غةري املاليةة أو التقنيةة سةواء الوطنيةة القةدرات أن والثمانينيةات السةبعينيات أثبتةت جتربةة

 املباشةر وعلةى األجنةيب االسةتثمار علةى االنفتةاح مةن البةد أنةه اجلزائةر اقتنعةت شاسةع، منجمةي جمةال تغطية
-2003 الفةرتة يف اجلزائةر قامةت اجلديةدة، القطاعيةة السياسةة هلةذه وتطبيقةا .اجملال هذا يف األجنبية اخلربات
 يف وجنحةت االستكشةاف، جمةال يف أجنبيةة نفطيةة شةركات مةع شةراكة عقةد 50 مةن أكثةر بتوقيةع 1987
 اجملمةوع يف قامةت شةركة 50 مةن أكثةر الفةرتة نفةس يف عةددها بلةغ حيةث الشةركات، مةن كبري عدد جذب
 .وحده االستكشاف ميدان يف دوالر مليار 2.5 عن يزيد مبلغ بإنفاق
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 2014- 0222للفترة  النفط الخام احتياطي تطور (:22)الشكل 

 
 على تقارير سنوية لسوناطراك باالعتماد نيمن إعداد الباحث:  المصدر

 

مقارنةةةةة بإمجةةةةايل  انةةةةه يعتةةةةرب صةةةةغرياائةةةةري مةةةةن البةةةةرتول اخلةةةةام، إال اجلز منةةةةو االحتيةةةةاطي مةةةةن رغم و بةةةةال
وهةي نسةبة ضةعيفة . من إمجايل احتيةاطي العةامل مةن الةنفط اخلةام % 4االحتياطي العاملي، حيث مل يتجاوز 

 % 77,18ة بةالكويت واإلمارات اليت قةدرت نسةبها  و  للغاية إذا ما قورنت بنسب اململكة العربية السعودية
 17.على التوايل من إمجايل احتياطي العامل % 8,34و % 8,97و

الربيطانيةةة، ( (British petroleumكمةةا قةةدرت إحصةةائيات الطاقةةة العامليةةة الصةةادرة عةةن شةةركة 
احلاليةة،  والتقنيةة االقتصةادية شةروط االسةتغالل ظةل يف العمةر االفرتاضةي الحتيةاطي الةنفط اخلةام اجلزائةري،

حبلةةةةول عةةةةام  بةةةدون اكتشةةةةافات جديةةةدة يف القطةةةةاع سينقضةةةي االحتيةةةةاطيأي أن هةةةذا  18.سةةةةنة 48حبةةةوايل 
7072. 

 

                                                 
 .40 ص، 7040 السنوي اإلحصائي التقرير للبرتول، املصدرة العربية األقطار منظمة 17

18   BP Statistical Review of World Energy, June 2010, p 6 
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 :الغاز الطبيعي احتياطي تطور -0
احتياطي كبري من الغاز الطبيعةي، مكنهةا مةن احةتالل املرتبةة الرابعةة مةن بةني أكةرب دول  اجلزائر متتلك

 حتتةةةل املرتبةةةة األوىل بةةةني دول الشةةةرق األوسةةةط و  النةةةرويج،و  كنةةةداو  العةةةامل املصةةةدرة للغةةةاز الطبيعةةةي بعةةةد روسةةةيا
ميثةل حقةل حاسةي ، و فاحتياطات اجلزائر الثابتة مةن الغةاز جتعلهةا حتتةل املرتبةة الثامنةة يف العةامل .مشال أفريقياو 

مليار مرت مكعب من االحتياطات الثابتة ،و مةن املتوقةع منةو إنتةاج  7380الرمل أكرب حقل يف اجلزائر يضم 
 19. 7031الطلب احمللي حىت عام و  لتلبية احتياجات أوروباالغاز الطبيعي 

مليةار  0369قفةز مةن  حيةث4999وسجل االحتياطي العام من الغاز الطبيعي منوا كبريا خةالل سةنة 
رغةةم أن عةةدد االكتشةةافات املسةةجلة ، 4999مليةةار مةةرت مكعةةب سةةنة  4523إىل  4998مةةرت مكعةةب سةةنة 

اكتشافات للغاز فقط وذلةك الن هاتةه االكتشةافات أفةرزت عةن حةوض بةه كميةات  3كان   4999يف سنة 
 .كبرية من الغاز الطبيعي يف حاسي الرمل

 1101علةةةى مسةةةتوى ( 7041 -7000) لفةةةرتة طويلةةةة و  لكةةةن بعةةةد ذلةةةك ظةةةل االحتيةةةاطي مسةةةتقرا
 .مليار مرت مكعب رغم عدد االكتشافات املسجلة كل سنة للغاز الطبيعي

مةةن إمجةةايل احتيةةاطي العةةامل يف هنايةةة  %7,3اجلزائةةر الثابةةت مةةن الغةةاز الطبيعةةي و يشةةكل احتيةةاطي 
اململكة العربية السعودية واإلمةارات الةيت قةدرت و  ، وهي بذلك حتتل املرتبة الرابعة عربيا بعد قطر7041سنة 

 20.على التوايل % 3.09و % 1.74و %  47.32بة نسبها  
الربيطانيةةة العمةةر ( (British petroleumإحصةةائيات الطاقةةة العامليةةة الصةةادرة عةةن شةركة  وقةدرت

 21.سنة 11 مناحلالية، بأكثر  شروط االستغالل ظل يف اجلزائري،الغاز الطبيعي االفرتاضي الحتياطي 
 

                                                 
 ،7001جامعة اجلزائر،  وحة دكتوراه،طر أ، أثره على االقتصاد الوطنيو  الغـاز الطبيعي في الجزائر كةتوش عاشةور،  19

 . 432:ص
 .49:ص، 7041 السنوي اإلحصائي التقرير للبرتول، املصدرة العربية األقطار منظمة 20

21   BP Statistical Review of World Energy, op. cit, p 6. 
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 2014-0222الطبيعي بالجزائر للفترة  الغاز احتياطي تطور (:22)الشكل 

 
 .OPECملنظمة الدول املصدرة للبرتول باالعتماد على تقارير سنوية  نيإعداد الباحثمن  :المصدر      
 

 .2015- 2000 للفترة الطبيعي لسوناطراك الغاز احتياطي تطور (:23)الجدول
 مرت مكعب مليار :ةالوحد                                                                                      

 النمو % اإلحتياطي السنة النمو % اإلحتياطي السنة
0222 4523 0,07 0222 4154 0,00 
0222 4523 0,00 0222 4154 0,00 
0220 4523 0,00 2010 4154 0,00 
0222 4545 0,49 2011 4154 0,00 
0222 4580 0,77 2012 4154 0,00 
0222 4580 0,00 2013 4154 0,00 
0222 4154 -1,66 2014 4154 0,00 
0222 4154 0,00 2015 4154 0,00 

 .باالعتماد على تقارير سنوية لسوناطراك نيمن إعداد الباحث:  المصدر

اليت تعرب يف احلقيقة عةن الفةرق بةني الكميةات و  السابقالشكل من خالل نسب النمو الواردة يف و 
مثلةةت النمةةو  7001-4988جنةةد أن الفةةرتة . املكتشةةفة مةةن الغةةاز الطبيعةةي يف مقابةةل الكميةةات املنتجةةة منةةه

إىل مةا  4988سةنة  3مليةار م 3700حيث قفز االحتياطي مةن ( 4991باستثناء سنة )املستمر لالحتياطي 
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حةىت  3مليةار م 1100بينمةا تراجةع املسةتوى بعةدها ليسةتقر عنةد . 7001هناية سنة  3مليار م 1180يعادل 
مةةةا يعةةةين أن الكميةةةات املنتجةةةة مةةةن الغةةةاز الطبيعةةةي يف هاتةةةه الفةةةرتة كانةةةت تعةةةوض بكميةةةات  ،7041هنايةةةة 

 (.03أنظر اجلدول . )مكتشفة جديدة
 

 :اتمةــــخ
إسرتاتيجية التكامل العمودي اليت ، ميكن القول أن ومن خالل الدراسة التحليلية يف األخري

التنقيب عن احملروقات و  يف حتسني قدرات البحث املتمثلةو  تتبناها سوناطراك يف النشاط اخللفي للقطاع،
 عهود املؤسسة لوحدها بدل اجلهود مع بالشراكة، قد سامهت يف حتسني أداء املؤسسة يف النشاط اخللفي

هاته األخرية حىت وان مل تسجل حيث  .الغازو  النفط اخلامكل من املستويات العامة الحتياطي  املتعلق بو 
أي أن  .حتياطاتلال اإلنتاج على ثبات املستوى العاموترية فقد حافظت املؤسسة رغم مواصلة منوا، 

مل تسجل اخنفاضات إال يف و وى املخزون العام من االحتياطات االكتشافات املسجلة حافظت على مست
  .هو االمر الذي يعترب اجيابيا من الناحية االقتصاديةو  سنة  واحدة

التحليل العالقة اليت تربط بني التكامل العمودي اخللفي الذي تقوم به مؤسسة و  ولقد بينا بالعرض
التنقيب عرب تطوير احلفارات و  سوناطراك يف القطاع عرب االعتماد على قدراهتا الذاتية يف نشاط البحث

ن هذا التكامل يساهم يف حتسني اداء املؤسسة فيما خيص أالعاملة يف نشاط البحث والتنقيب، حيث تبني 
 .االحتياطات املؤكدة عرب حتسني االكتشافات املسجلة

، حيث واصلت مؤسسة سوناطراك التوسع اخللفي يف صحة الفرضية األولىمت التأكد من وقد 
ذلك و  جنبية يف القطاعالنشاط اخللفي لصناعة احملروقات باالعتماد على جمهوداهتا اخلاصة بدل الشراكة األ

االستثمار املتواصل اليت تقوم به املؤسسة لتطوير أسطول و  تطوير نشاط املسح االستكشايف من خالل
 .احلفارات العاملة لديها يف نشاط التنقيب
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املتمثلة يف وجود عالقة طردية بني التكامل اخللفي و صحة الفرضية الثانية،التأكد من  أيضا مت
املتغري التابع و  املمثل بعدد احلفارات العاملة يف النشاطو  مستقل يف الدراسة اإلحصائيةيف القطاع كمتغري 

 .املتمثل يف عدد االكتشافاتو  لتحسن أداء املؤسسة يف النشاط اخللفي
النفطية يف السنوات األخرية  حتسن مستوى االحتياطات صحة الفرضية الثالثة، نفي متإال أنه 

نتيجة حتسن االكتشافات اليت حتققها سوناطراك، حيث تبني أن االحتياطات النفطية املؤكدة مل تتزايد بل 
ميكن القول بان االكتشافات احملققة من طرف سوناطراك سامهت يف احلفاظ و  .شهدت نوعا من الثبات

 . إلنتاجعلى استقرار االحتياطي دون تراجع  رغم تواصل ا
 :ومن خالل الدراسة التحليلية مت التوصل إىل النتائج التالية 

تواصل مؤسسة سوناطراك االعتماد على اسرتاتيجية التكامل العمودي مع النشاط اخللفي للقطاع  -
 ؛باالعتماد على جمهوداهتا اخلاصة عرب فروعها يف البحث والتنقيب

ص بتطوير أسطول احلفارات العاملة يف نشاط االستكشاف له دور هام يف اأن لالستثمار اخللفي اخل -
 ؛حتسني عدد االكتشافات كل سنةو  حتسني فاعلية نشاط التنقيبحتسني أداء املؤسسة يف 

تقدما عما  حقق  ملؤسسة سوناطراك عهودها اخلاصةيف الفرتة األخرية  اكتشافات النفطمتوسط أن  -
التنقيب و  نشاط االستكشافأداء املؤسسة يف رب عن زيادة فعالية هو ما يعو  ،كان حيققه من قبل

   ؛عن احملروقات
حافظت مؤسسة سوناطراك عن طريق حتسني عدد االكتشافات كل سنة من احلفاظ على املستوى  -

 .اإلنتاجالعام لالحتياطات رغم مواصلة وترية 
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dépasser une demi-page pour chaque résumé. L’un rédigé en langue 

arabe, l’autre en langue française ou en langue anglaise. De même 
que le résumé doit montrer la finalité de la recherche et ses résultats ; 

 Le volume de l’article ne doit pas dépasser 25 pages, et ne pas être 
en deçà de 15 pages, et ce suivant les critères énumérés ci-dessous : 
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- L’article réalisé en langue arabe est rédigé selon les caractères 
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caractère (Times New Roman), police 13  ;  
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l’éditeur, l’année de publication) 
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et ce, pour l’acceptation ou le refus de leur publication, et à tout le 
moins procéder à des modifications nécessaires ; 

 Ne peuvent être acceptés que les articles transmis par leurs auteurs 
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retournés, qu’ils aient été publiés ou pas ; 

 La revue conserve l’ensemble des droits inhérents à la publication. 

De ce fait, une deuxième publication du même article exigerait une 
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la revue ;  



 
 

 
6 

 Un deuxième article n’est publiable que trois années après la 

publication du premier ;  
 Les concepts et les opinions exprimés dans les articles n’engagent 

que leurs auteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adresse: Revue Stratégie et Développement, Faculté des Sciences 

Economiques-site Kharouba, Université de Mostaganem 

– W- Mostaganem 27000 , Algérie 

Fax: 00213 45421150       -       E-mail: strg.devp@gmail.com 

Site web: www.revuesd.net  
  

mailto:strg.devp@gmail.com
http://www.univ-mosta.dz/


 
 

 
9 

REVUE STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT 
Revue Scientifique Internationale Approuvée Spécialisée 

dans le domaine économique 
ISBN: 3974-1111     
ISSN : 2170-0982 

Impact Factor: SJIF 2014 = 4.712 

Numéro : 10   –   Janvier 2016 

SOMMAIRE 
 

Performance des terminaux 
portuaires, Cas du port de 

Mostaganem 

Mr.  CHACHOUA Fadloun 

Mme.  HENNI Amina 

Université de 
Mostaganem, 

Algérie 

Page 
80 

Etat des lieux des 
incubateurs en Algérie, 
Cas de l'incubateur de 

l'INTTIC d'Oran 

Mr. Mohammed DJELTI    
 
Prof.  Bouchama CHOUAM 

Université 
d’Oran 2, 
Algérie 

Page 
36 

Mondialisation, 
Normalisation ISO et Effets 
de la Certification ISO 9001 

sur les Entreprises 
Algériennes 

Dr. DAOUDI Mohammed 
Université 
d’Oran 2, 
Algérie 

Page 
66  

Corporate social 
responsibility in the 

hospitality industry: Five-
star hotels at Medina, Saudi 

Arabia 

Dr. Mohammed, KASSIM M. 

Taibah 
University, 

Medina, Saudi 
Arabia 

Page 
91  



Mr. CHACHOUA Fadloun 
Mme. HENNI Amina 

Performance des terminaux portuaires 
Cas du port de Mostaganem 

 

8 
 

Performance des terminaux portuaires 
Cas du port de Mostaganem 

 
Mr. CHACHOUA Fadloun 

Doctorant, Univ. de Mostaganem 
Email : fad_chachoua@yahoo.fr 

 
Mme. HENNI Amina 

    Maitre assistante "A", Univ. de Mostaganem 
Résumé : 

Les ports sont l'un des maillons clés de toute chaine logistique qui 
nécessite un transport maritime dans une de ses étapes. L'efficacité de la 
chaine logistique ne peut exister qu'avec un port maritime fiable, capable 
d'assurer des services logistiques de bonne qualité et de minimiser les coûts 
portuaires dont le temps d'attente des navires. L'objectif de cette étude est 
d'utiliser la théorie des files d'attente pour mesurer le temps moyen d'attente 
des navires en rade et en quai au niveau du port de Mostaganem.  

Les résultats ont démontré que le temps moyen est de 19 jours, ce qui 
prouve que les services logistiques portuaires sont d'une qualité limitée. 
D'où, il est indispensable d'introduire une fonction logistique efficace dans 
la gestion portuaire.  
Les mots clés: port, logistique portuaire, théorie des files d'attente, système 
M/M/1. 
Jel Classification: C44, L92, F02. 

 :ملخص
فال ميكن . يعترب امليناء أهم عنصر يف أي سلسلة لوجستية تستلزم نقل حبري يف مرحلة من مراحلها

إىل  ةإضافستوى، حتقيق سلسلة لوجستية فعالة بدون ميناء حبري قادر على تقدمي خدمات لوجستية يف امل
الدراسة إىل قياس متوسط مدة  ههذهتدف . أمهها مدة انتظار السفنتدنية تكاليف التشغيل واليت من 

 .انتظار السفن خارج وعند الرصيف يف ميناء مستغامن باستعمال نظرية الطوابري
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أن  ا ما يؤكدهذيوم، و 91أكدت النتائج أن متوسط مدة االنتظار السنوية للسفن هي حوايل 
وبالتايل، نقرتح حتسني القدرات اللوجستية . اخلدمات اللوجستية اليت يقدمها ميناء مستغامن جد حمدودة

 .للميناء من أجل حتقيق مستوى أداء أحسن
 .M/M/1ميناء، لوجستيك امليناء، نظرية الطوابري، نظام : الكلمات المفتاحية

 .JEL:C44 ، L92، F02 تصنيف
Introduction 

Les ports jouent de plus en plus un rôle prépondérant dans le système 
de transport global. En effet, avec la mondialisation et le processus 
d’intégration économique internationale, les ports maritimes sont devenus 

l’une des préoccupations majeures des autorités portuaires et des 
responsables politiques dans le monde. Les ports sont le poumon du 
commerce international mais aussi la clef du développement économique 
des régions enclavées et côtières. 

Aussi, le développement du commerce international et l'envahissement 
des produits chinois toute la planète ont causé une pression sans précédant 
sur les ports maritimes. Les navires doivent à présent rester au large un bout 
de temps, dans des files d'attentes avant d'être servis sur un quai. Ce qui 
peut représenter des coûts directs et indirects. Pour rester compétitifs, les 
ports ont donné plus d'importance à la fonction logistique. En effet, ces 
derniers se sont procurés des infrastructures développées afin d'assurer des 
activités logistiques portuaires à un niveau de service élevé. Ceci permet de 
servir le navire, de la meilleure façon qui existe, et de minimiser le temps 
d'attente des navires. Pour cela, la théorie des files d'attente peut être 
utilisée comme outil pour mesurer le temps d'attente des navires. En effet, 
le temps d’attente (au large ou en quai) réduit la qualité des services 

logistiques portuaires. 
En effet, une mauvaise prestation des ports maritimes est fatale pour 

l'économie. Les coûts d'attentes des navires sont trop élevés et peuvent se 
mesurer par milliards. Aussi, l'ignorance de la fonction logistique dans les 
ports se traduit souvent par des coûts qui peuvent être évités. C'est 
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malheureusement le cas des ports algériens qui restent moins performants 
que leurs voisins Maghrébins. Le port de Mostaganem n'en fait pas 
l'exception malgré les efforts entretenus jusqu'à présent. Ces efforts visent à 
disposer le port d'une plate forme logistique efficiente. D'où, la question qui 
doit être posée est:  

Quel effet peut avoir la logistique portuaire sur  
la performance des quais? 

Pour répondre à la question ci-dessus, on élabore les hypothèses 
suivantes: La première suppose que les capacités logistiques sont des 
indicateurs d'efficience du port. En effet, on ne peut réduire le temps 
d'attente du navire (qui est considéré comme variable des coûts logistiques) 
au port sans avoir les moyens logistiques indispensables. La deuxième 
hypothèse présume que la théorie des files d'attente peut être un outil de 
mesure fiable de la performance du port. La troisième hypothèse indique 
que le port de Mostaganem n'a pas les moyens logistiques nécessaires pour 
réduire le temps d'attente des navires au quai.   

Le principal objectif de cette étude est d’évaluer la performance du 

port de Mostaganem en utilisant le système M/M/1 (model Markovien à un 
seul serveur)  comme un indicateur de performance. Une fois mesuré, cet 
indicateur permet de déterminer si les activités logistiques portuaires ont un 
bon niveau de prestation de service.  

Ce travail se décompose en quatre sections. La première section est 
consacrée aux évolutions qu'ont connues les ports. La seconde présente la 
logistique portuaire. La théorie des files d'attente est brièvement expliquée à 
la troisième section. Finalement, la dernière section est un cas pratique où la 
performance du port de Mostaganem est évaluée à l'aide  du model 
Markovien à un seul serveur.  

 
I. Evolution et développement des ports maritimes 

Le développement des ports et l'évolution des activités portuaires se 
fait en général sur quatre étapes distinctes. Il faut remarquer aussi que 
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certains ports se sont arrêtés sur une étape précoce de cette évolution quand 
d'autres se sont développés sans passer par toutes les étapes.1 
- Les ports de la première génération: Avant les années 60, les ports de 

cette génération recevaient principalement des bateaux à vapeur. Ils se 
sont développés dans un environnement de colonisation, de montée en 
puissance des nations et d'une croissance rapide du commerce. Les 
fonctions portuaires se limitaient au transbordement, à l'entreposage et au 
commerce. Cette génération était la plus territorialisée, étroitement 
dépendante des besoins locaux et régionaux qu'elle cherchait à concentrer 
autour d'elle2. Cependant, les services portuaires étaient élémentaires et à 
faible valeur ajoutée. A cette époque, les ports ne représentaient qu'un 
point de transbordement dans la chaîne de transport. 

-Les ports de la deuxième génération: Les ports de la deuxième 
génération se sont développés après les années soixante lorsque des 
évènements (comme la pétrochimie, la prospérité structurelle et 
l'industrialisation)se sont  étendus. En plus du transbordement, 
l'entreposage et le commerce, les fonctions portuaires touchaient même 
l'industrie. Les services portuaires sont devenus combinés et leurs valeurs 
ajoutées se sont améliorées. Quand à la zone portuaire, elle s'est 
développée pour avoir une meilleure extension et des infrastructures plus 
modernes. Les ports sont devenus des nœuds de transport et des centres 

industriels et/ou commerciaux.3 
- Les ports de la troisième génération: le port de la troisième génération 

devient un centre de transport intégré et une plateforme logistique pour 
le commerce international4. En effet, à partir des années 1980 et 
jusqu'aux années 2000, les ports ont vu le jour dans un monde où 
l'internationalisation et les entreprises multinationales ont envahi le 

                                                 
1
 OCDE(2000), "La desserte terrestre des ports maritimes", Table ronde n°113,2000, p11. 

2 Jacques Guillaume (2008), "Les transports maritimes dans la mondialisation", édition 
l'Harmattan, France, p17. 

3 OCDE (2000), op-cit, pp:09-11 
4 Bureau International du Travail (2002), "Travail dans les ports: répercussions sociales 

des nouvelles méthodes de manutention", Conférence internationale du travail, 90ème 

session, Genève, p28  
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monde. En plus des fonctions traditionnelles des ports, ces derniers ont 
occupé même la fonction de la distribution. Aussi, la conteneurisation au 
sein de ces ports et la disponibilité des infrastructures ont largement 
augmenté la valeur ajoutée des ports. Durant cette période, les ports ont 
connu une orientation commerciale et sont devenus des centres 
logistiques. Le transport est devenu intégré au sein des ports.5 

-Les ports de la quatrième génération: Ce sont les ports-réseaux qui 
décrivent un ensemble de plates-formes reliées et intégrées6. A partir des 
années 2000, les ports sont devenus des centres et des réseaux intégrés de 
transport, de logistique et d’information. En effet, c'est avec la 
globalisation, qui en ouvrant les portes à un vaste commerce 
international, et l'informatisation, qui a facilité le flux physique et 
d'information, que la logistique portuaire a pris toute son envergure dans 
la supply chain. 

Comme il est cité auparavant, les ports de la troisième et la quatrième 
génération se sont de plus en plus intéressés à l'amélioration de la 
performance des ports à travers l'accomplissement des services logistiques. 
Les ports sont devenus de vrais centres logistiques, englobant des 
plateformes logistiques développées. 
 
II. La logistique portuaire  

La logistique portuaire est un ensemble des moyens stratégiques et 
opérationnels permettant d'optimiser les fonctions intermodales dans la 
chaîne portuaire. C’est aussi une démarche permettant de rendre plus rapide 
et plus efficiente les différentes opérations d'un port7. En d'autres termes, 
elle se traduit par l'installation de la logistique dans les zones portuaires 
comme un atout et un plus indéniable afin d'assurer l'optimisation du flux 
physique au sein de ces sites à moindre coût et avec la qualité de service 
recommandée.  

                                                 
5 OCDE (2000), op-cit, p 11 
6 Bureau International du Travail (2002), op-cit, p29 
7 http://www.leressac.com/dossiers/presentations/article/la-logistique-portuaire consulté 

le 20/08/2015 à 21h28 
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On ne peut donc pas parler de la performance des ports et de leur 
capacité à gérer les files d'attente des bateaux sur le quai sans évoquer la 
logistique portuaire. Dans les secteurs maritime et portuaire, la concurrence 
a ces dernières années cessé d'être une concurrence entre sociétés 
d'armements et ports pour se muer en une concurrence entre chaînes 
logistiques maritimes reliant les lieux d'origine et de destination entre eux. 
Les ports de mer modernes sont des maillons cruciaux des chaînes 
logistiques internationales et des réseaux qui y sont associés. Le bon 
fonctionnement des chaînes logistiques est fonction de la compétitivité des 
ports de mer qui en font partie, tandis que celui des ports de mer est 
fonction de la compétitivité des chaînes logistiques qui les englobent. Le 
même raisonnement s'applique à tous les autres acteurs maritimes, depuis 
les armateurs jusqu'aux entreprises de transport de l'arrière-pays en passant 
par les entreprises portuaires.8 

En effet, le transport international d’une marchandise par la voie 

maritime nécessite l’intervention de nombreux acteurs spécialisés dans une 

tâche précise et qui vont s’employer à rendre un service pour le compte du 
chargeur. Dans cette logique modale, l’organisation du transport d’une 

marchandise par la voie maritime se caractérise par une très grande 
complexité liée au nombre d’intermédiaires mobilisés. Une négociation 

réussie entre ces intermédiaires aboutit à un contrat de transport qui permet 
la réalisation effective du Transport. Celle-ci mobilise dans le port des 
acteurs qui surveillent le bon respect du contrat, notamment lors des 
opérations de chargement et de déchargement du navire, moment précis où 
la marchandise change de main, pour passer de la responsabilité du 
commissionnaire de transport à celle de l’armateur ou inversement, avec du 

côté du chargeur et de la marchandise le transitaire portuaire, désigné par le 
commissionnaire de transport, et du côté de l’armateur, l’agent 

consignataire, désigné par l’agent maritime. En outre, viennent s’ajouter 
                                                 
8 Van de Voorde E. & Vaneldlander T. (2010), "Puissance de marché et intégration 

horizontale et verticales des activités maritimes et portuaires", dans OCDE/FIT, 
Intégration et concurrence entre le transport et les activités logistiques, Editions OCDE, 
Belgique, 2010, p73. 
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pour l’armateur les très nombreux services au navire, indispensables à la 

bonne réussite de l’escale. Ils reposent sur des métiers qui ont chacun des 
histoires et des organisations différentes, lesquelles varient fortement d’un 

port à l’autre.9 
Pour Martin et Thomas (2001), la communauté portuaire engagée dans 

le traitement des marchandises diverses est un système fractionné entre les 
différents acteurs. Ce système s’explique par une division ferme des 

différentes fonctions, afin de limiter au maximum la responsabilité de 
chacun sur la marchandise en cas de dommage. Malgré cela, des zones 
d’ombre persistent sur les notions de responsabilité, particulièrement lors 
du passage de la marchandise du navire au quai ou inversement, avec des 
usages et rituels différents selon les ports.10 
 
III. Théorie des files d'attentes 

Lorsqu'une capacité limitée confronte une demande quelconque dans 
un système, ce dernier peut être conçu comme un système d'attente, en 
particulier si l'instant de manifestation de cette demande ou son volume est 
imprévisible. Il suffit que la demande ou la capacité soit irrégulière pour 
qu'un conflit se constitue sur cette capacité et la queue apparaît. 

L'accent est mis sur l'aspect qualité du problème, notre objectif est de 
pouvoir mesurer la qualité du service, il s'agit donc de modélisation et non 
d'optimisation. Cela n'empêche pas de relever quelques remarques sur une 
meilleure organisation possible du système d'attente. 

 
III.1. Définition   

Un phénomène d'attente est constitué d'une source de demande 
appelée société et d'un système d'attente composé d'un ensemble de clients 
et d'un ensemble de guichets (stations ou serveurs).Le système d'attente est 

                                                 
9 FRÉMONT A. (2009), "Intégration, non-intégration des transports maritimes, des 

activités portuaires et logistiques :Quelques évidences empiriques", Document de 
référence 2009-1 — OCDE/FIT,2010, p7. 

10 Martin J. and Thomas B. J. (2001), "The container port community", Maritime Policy 
and Management, 28(3), pp. 279-292. 
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composé d'un lieu d'attente appelé centre d'attente et un lieu de service 
appelé centre de service.11 

Figure 1: Présentation d'une file d'attente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Source: Auteurs, basée sur des lectures de Bonald T. & Feuillet M. (2011), 
"Performances des réseaux et des systèmes informatiques", édition Lavoisier, 
France. 

 

L'étude d'un phénomène d'attente porte généralement sur les aspects 
rendement et qualité du service fournit par le système d'attente. Pour être 
analysé, le système d'attente est considéré comme un processus de 
naissance et de mort au niveau d'une société de clients (encours de service 
ou en attente). La naissance se produit lorsqu'un client arrive au lieu du 
service, la mort se produit lorsqu'un client quitte le lieu de service12. 
 

                                                 
11Alain Ruegg (1989), "Processus  Stochastiques", Presses polytechniques romandes, 

Lausanne, Suisse, p 65 
12KLEINROCK L.(1976), "Queueing system" Vol 1: Theory, John Wiley & Sons, 
editions, New York,1976, p20. 
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Plus précisément, la description de ce système doit impérativement 
spécifier:13 

 Le mécanisme d'arrivée des clients (c'est-à-dire, la loi à laquelle le 
processus d'arrivée obéit). 

 Le temps de service (distribution de la durée du service). 

 La discipline de service (quel client servir en premier?): la discipline 
de priorités des modèles de files d'attente est ceux où la discipline de 
systèmes file d'attente est basée sur une priorité. Ainsi l'ordre est 
dans lequel les membres de la file d'attente sont choisis sur la base de 
leurs priorités assignées pour le service. Par exemple, des navires 
importants doivent être servis en priorité. 

III.2.  Notation de Kendall des files d’attente: A/B/S/L/D/ 
Cinq caractéristiques sont retenues pour décrire le fonctionnement 

d'un système d'attente, elles sont représentées par un groupe dit la notation 
de Kendall où :14 
A est le code de la loi des arrivées; 
B représente le code de la loi des services; 
S est le nombre de guichets; 
L désigne la capacité du système, en d'autres termes, il s'agit du nombre 

maximum de clients qui peuvent se présenter simultanément dans le 
système. La capacité d'un système peut être limitée ou illimitée. 
Lorsqu'elle est limitée, un client qui arrive lorsque le système est déjà 
saturé, le quitte immédiatement et le client est dit perdu; 

D indique la discipline d'attente, c'est-à-dire la règle suivant laquelle le 
prochain client à servir est sélectionné, par souci d'équité, la discipline 
la plus courante est Premier Arrivé Premier Servi (PAPS), c'est le cas 
dans les bureaux de poste, une telle file est dite file ordonnée. D'autres 
disciplines moins courantes existent: Dernier Arrivé Premier Servi 
(DAPS) lorsque l'attente se constitue en pile, le temps de service le plus 

                                                 
13 Mehri H. & Djemel T., "Etude de l'Attente Prioritaire Dans Les Ports", hal- 00258630, 

version 2, mars 2009. 
14 www.rogp.hec.ulg.ac.be/Crama/Teaching/RO1lic/Docs/Chap2_Files.pdf consulté le 

23/06/2015 à 17h43 
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court d'abord, selon le degré d'urgence, etc. La priorité peut être 
absolue (le service est interrompu pour servir la demande prioritaire 
lorsqu'elle apparaît) ou relative (la demande prioritaire est placée 
première queue). 
En général, on décrit l'arrivée des clients par le temps entre deux 

arrivées successives, ce dernier peut être une constante, ou une variable 
aléatoire avec une distribution de probabilité connue. Celle-ci est notée M 
pour markovienne (ou encore E pour exponentielle), Er pour la distribution 
d'Erlang à paramètre r = 1, 2, 3 …; ou G pour une distribution quelconque. 

Le temps de service peut être une constante ou une variable aléatoire à 
distribution connue. Dans certains cas, le temps de service est dépendant du 
nombre de clients existant déjà dans le système. Aussi, il est essentiel de 
définir si le client a besoin du service d'un seul quai comme c'est 
généralement supposé, ou bien s'il passe par plusieurs quais en série (dans 
ce cas, le système est appelé à cascade). 
III.3. Présentation générale 

En général, seules les trois premières grandeurs caractéristiques sont 
utilisées. Dans ce cas la capacité du système est supposée illimitée, la file 
d'attente est ordonnée et les clients arrivent individuellement. Dans le cas 
d'une File M/M/1, la fréquence d’arrivée et la capacité de service sont 
indépendantes de l’état.15 

k = , k = 0, 1, …. 

k = , k = 1, 2, .... 

D’où, par application des résultats des processus de naissance et de 
mort, nous avons: 

k

k pp


















0  ……………………………….……………… (1) 























1

0

1

1

k

k
p





 ………….…………………………………(2) 

                                                 
15 Robert P. (2000), "Réseaux et file d'attente: méthodes probabilistes", Springer, 

Allemagne, pp.104 -106. 
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La condition de stabilité (condition de convergence du dénominateur 
de la formule de p 0

) est donc que   /   1 . Cette variable représente le taux 
d’utilisation du serveur. Dans ce cas l’expression des probabilités d’état est: 

pk = (1 - )k, pour k = 0, 1, ……………….……………. (3) 

À partir de ces probabilités nous pouvons calculer des variables 
opérationnelles telles que le nombre moyen de clients dans la file (longueur 
moyenne de la file) ou le temps de réponse à partir du temps de service s: 

 






 









1
1

11 k

k

k

k kkpQ  ……………………………..(4) 









 








11

/1

1

/ sQ
R  …………………………………(5) 

 
IV. Evaluation des performances du port de Mostaganem 

Cette étude propose d'analyser les indicateurs de la fiabilité du port de 
Mostaganem. Elle couvre un échantillon de navires servis sur le quai n° 4 
(appelé le quai de l'indépendance) du port de Mostaganem, sur une période 
déterminée de douze mois  (de janvier 2013 à décembre 2013). Les données 
utilisées sont des statistiques obtenues au niveau de l'entreprise qui 
concernent la date et le temps des arrivées et des sorties des navires de 
céréales.  
IV.1. Généralités sur le port de Mostaganem et ses capacités 
logistiques16 

Le port se distingue d'une position avantageuse, il est situé dans la 
partie Est  du golfe d'Arzew à  latitude 35° 56' Nord et longitude 00° 05' 
Est. Sa  position le relie aux marchés internationaux: agricoles (céréales, 
pomme de terre de semence, bois, …) et commerciaux (transit de matériel 

et équipements de prospection et de forage de pétrole et gaz). 
Il existe plusieurs activités logistiques et portuaires au niveau du port 

de Mostaganem. Cependant ces activités restent limitées en matière de 
qualité de service  vu les capacités peu modernes du port. Parmi ces 

                                                 
16 Les chiffres et informations cités sont obtenus de l'Entreprise Portuaire de Mostaganem 
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activités, on peut citer: assistance aux navires, pilotage, remorquage, 
lamanage,  opération de manutention…etc. 

Néanmoins, le Port de Mostaganem offre de grands atouts, de par sa 
position géostratégique, ses dessertes à un vaste hinterland composé de 
douze (12) wilayas représentant le quart du nombre total des wilayas et le 
tiers de la superficie du pays. Cette structure offre de grands avantages à ses 
usagers par la mise à disposition d'infrastructures, de superstructures et 
d'équipements de manutention de façon à pouvoir donner la meilleure 
qualité de service aux moindres coûts. 

Le Port de Mostaganem continue à attirer une majorité de clients et à 
drainer d'autres trafics forts intéressants notamment sur les opérateurs 
économiques les plus « exigeants et agressifs » commercialement et, plus 
particulièrement, les armateurs de lignes régulières qui ont opté pour le 
choix de ce port. Ce choix s'explique par les performances reconnues pour 
d'excellents services rendus en matière de productivité, rendement, cadence 
de déchargement, délai réduit de séjour en rade et à quai et de bonne 
préservation des marchandises par les utilisateurs du port. 

 Malgré le vaste programme d'investissement entrepris par 
l'Entreprise pour la réalisation d'opérations d'aménagement, de rénovation, 
de renouvellement et d'acquisition de nouveaux équipements de 
manutention dans le but d'améliorer les conditions générales d'exploitation 
et de fluidité du trafic, le Port de Mostaganem ne peut surmonter toutes les 
contraintes, notamment celles d'ordre physique liées directement à 
l'infrastructure logistique et portuaire comme la faiblesse des tirants d'eau 
variant de 6,77 à 8,22 mètres (quai le plus profond), insuffisance de terre-
pleins servant de surfaces d’entreposage des marchandises, manque en 

capacités de transit et d'entreposage des marchandises comparativement aux 
normes portuaires admises…etc.17 
 
 

                                                 
17 Entreprise Portuaire de Mostaganem (2015), "Réalités & perspectives", revue El-Bahri, 

EPM octobre 2015.  
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IV.2. Application de la théorie des files d'attente 
Pour cette étude, l'application du système à un seul serveur est faite à 

l'entreprise portuaire de Mostaganem et plus précisément sur les files des 
navires des céréales du quai spécialisé n°4.  Conformément aux données 
disponibles sur l'annexe n°1, les temps de services sont classés dans un 
ordre croissant tel qu'il est démontré à l'annexe n°2. Ensuite, on doit : 
1. Déterminer la valeur maximale t max et la valeur minimale t min 

t max =176H 
t min = 8h 15min 

2. Déterminer le nombre des intervalles selon la relation suivante :18 

  
27,0

2142,015,1







 nr …………….…………………….(6) 

Où "n" est le nombre d'observations 

Le résultat obtenu est rapproché au premier nombre naturel. Sachant que 
cette équation se rapproche de la racine de n. 
Donc, dans ce cas, l’approximation de la valeur résultante au plus proche 

nombre naturel est de:  
27,0

213242,015,1







r

D'où: r 6 
3. Calculer les limites des intervalles  selon la relation suivante : 

r

tt
t minmax 
    …………………………..(7) 

 6

min158176 HH
t


  30 t  

4. Etablir un tableau qui précise les limités des intervalles, le centre des 
intervalles, le nombre de fréquence absolue mj et les fréquences relatives 
mj/n. tel qui est expliqué au tableau ci-dessous. Puis effectuer le test de χ2 

qui permet de confirmer l'hypothèse que les données étudiées suivent la loi 
exponentielle. 

 

                                                 
18 Lejeune M.(2010), "Statistique: la théorie et ses applications ", Edition Springer, 

deuxième édition, France, p184. 
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Tableau n° 1:Traitement statistique des temps de service selon la loi 
exponentielle 

L’intervalle j 
Les limites de 
l'intervalle tj, 

tj+1 

Centre de 
l’intervalle tj 

Fréquence 
absolue  mj 

Fréquence 
relative mj/n 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0-30 
30-60 
60-90 
90-120 
120-150 
150-180 

15 
45 
75 
105 
135 
165 

4 
13 
8 
4 
2 
1 

0,125 
0,4065 
0,25 
0,125 
0,0625 
0,03125 

   32 1  
Source: Auteurs, en utilisant le programme Excel 

 
Le tableau n°1 permet d'établir l’histogramme suivant : 

Figure2: Traitement statistique des temps de service selon la loi 
exponentielle 

 
Source: Auteurs, en utilisant résultats du tableau n° 

 

D’après cet histogramme, les services présentés aux navires de taille 
moyenne [le temps de service (30-60) heures] sont très performants par 
rapport aux autres navires car le type de cargaison (sachet) et la taille de ces  
navires permet une utilisation optimale des ressources humaines et 

0 

5 

10 

15 

mj la fréquence absolue 
des navires en services 

Les intervalles (temps de services 
des navires) 
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matérielles. Par contre, les navires de grande taille dont leur temps de 
service est entre 90 et 120 heures sont moins performants. Cela assure que 
la performance du service présenté au quai est limitée selon le type de 
cargaison et la taille des navires. Le tableau n°2 présente le traitement des 
données correspondant aux services offerts par le port. Sachant que la 
fonction de répartition F (t) et la fonction de densité f (t) sont calculées 
selon les relations: 

n

n

j

mj

tF



 1
)(    ……………………………………………..(8) 

tn

mj
tf


)(       …….……………………………………….(9) 

 
Tableau n°2: Calcul du taux moyen des services des navires 

Source: Auteurs, en utilisant le programme Excel 
Pour calculer le déterminant espéré  , il faut calculer en premier le 

temps d'attente espéré t  selon la  relation suivante : 

n

m jt j
t

.
  

   = 
    

  
 min3765 Ht   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
j jt  jm  jmt  jt  e

jt  )(tf  )(tf


 
)(tF  )(tF



 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

15 
45 
75 
105 
135 
165 

4 
13 
8 
4 
2 
1 

60 
585 
600 
420 
270 
165 

0,23 
0,68 
1,14 
1,59 
2,05 
2,51 

0,79 
0,5 
0,32 
0,2 
0,12 
0,08 

0,004 
0,013 
0,008 
0,004 
0,002 
0,001 

0,012 
0,007 
0,004 
0,003 
0,002 
0,001 

0,125 
0,40 
0,025 
0,125 
0,0625 
0,03125 

0,21 
0,5 
0,68 
0,68 
0,88 
0,92 

  32  2100      1   

…….……………………………………… (10) 
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donc,  est calculé de la façon suivante : 

t

1
 …….……………………………………….(11) 

 ./01523,0
625,65

1
heurenavire  

 

Le calcul des valeurs estimées de la fonction de répartition  )(tF


et de la 

densité estimée )(tf


se fait comme suit: 

e
ttF  1)(



     …….……………………………………….(12) 
 

e
ttf  )(ˆ

    …….……………………………………… (13) 
 
Pour déterminer les caractéristiques théoriques de la loi exponentielle, il 
faut calculer Pj qui est la probabilité que les données expérimentales sont 
réalisées dans l'intervalle j, comme suit: 

ttfPj  )(  …………………………………….……(14) 
Tableau n° 3: Détermination des caractéristiques théoriques de la loi 

exponentielle 
1 2 3 4 5 6 7 8 

j  jt  jm  )(tf


 jP  jnP  jj npm   )(
2

jj npm   

1 
2 
3 
4 
5 
6 

15 
45 
75 
105 
135 
165 

4 
13 
8 
4 
2 
1 

0,0012 
0,007 
0,004 
0,003 
0,002 
0,001 

0,12 
0,39 
0,24 
0,12 
0,06 
0,03 

3,84 
12,48 
7,68 
3,84 
1,92 
0,96 

0,16 
0,52 
0,32 
0,16 
0,08 
0,4 

0,0256 
0,2704 
0,1024 
0,0256 
0,0064 
0,0016 

  ∑=32   ∑=30,72  ∑=0,423 
   

Source: Auteurs, en utilisant le programme Excel 
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Le tableau ci dessus permet d'effectuer le test de χ2, on peut donc calculer la 
valeur de χ2 : 







jnp

jnpjm )(
2

    …….…………………………………….(15) 

074,0
72,30

432,0
  

En comparant la valeur de χ
2  calculé à sa valeur tabulée sous une 

signification de 0,05 et un degré de liberté égal à (n-1) soit 31, on trouve  
(χ

2  = 0,074)< (χ2* =45,1) où χ2* est la valeur tabulée de χ2  
Donc, on accepte l'hypothèse que les données étudiées suivent la loi 
exponentielle. 

Aussi, il faut traiter les données qui correspondent aux temps des 
arrivées qui sont supposés suivre la loi de poisson. Ainsi, et conformément 
à l'annexe n°1, on classe les temps des arrivées selon un ordre croissant. 

Puis, on peut suivre les même étapes avec les quelles on a calculé   pour 

calculer  qui est la moyenne d’arrivée des navires, et pour cela on doit 

suivre  la procédure suivante : 
1. Détermination de la valeur maximale tmax et la valeur minimale tmin de 
l'échantillon: 

tmax= 354 heures 
tmin = 00 heure 40 minutes 

2. Détermination du nombre des intervalles qui se rapproche de la racine de 

n et est de r  6 
3. Le calcul de la longueur de l'intervalle est effectué selon  la relation (7) : 

6

min40354 


H
t 60 t  

Le traitement des données statistiques de la loi de poisson qui 
correspondent aux temps des arrivés est effectué au tableau n°4 et 
schématisé à la figure n°3.  
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Tableau n°4: Traitement statistique des données relatives aux temps 
des arrivées des navires selon la loi de poisson 

J 
Limites de 
l’intervalle 

tj, tj+1 

Centre de 
l’intervalle 

Ej 

Fréquences 
absolues 

mj 

Fréquences 
relatives 

mj/n 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0-60 
60-120 
120-150 
180-240 
240-300 
300-360 

30 
90 
150 
210 
270 
330 

21 
5 
2 
2 
1 
1 

0,65625 
0,15625 
0,0625 
0,0625 
0,03125 
0,03125 

   ∑mj=32 ∑nj/n  1 
Source: Auteurs, en utilisant le programme Excel 

 

Figure 3: Traitement statistique des données relatives aux temps des 
arrivées des navires selon la loi de poisson 

 
Source: Auteurs, en utilisant le programme Excel  
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D'après l'histogramme, on constate que les navires qui ont un temps 
d'arrivée estimé entre 0 et 60 heures sont les plus fréquents. Il faut noter 
aussi qu'il s'agit des navires de petite ou moyenne taille (comme le montre 
le temps de service dans la figure 1). Ces navires occupent le quai 
constamment et augmentent ainsi le temps d'attente des autres navires ( les 
navires de grande taille). Cela explique la fréquence réduite des navire de 
grande taille qui préfèrent être mieux servis dans un autre port. Donc le quai 
à une capacité de service limité. 

 Le calcul du taux d’arrivé )( a  

Pour calculer )( a , on doit traiter les données statistiques des arrivées des 

navires (comme au tableau n° 5, puis calculer(  ) selon la relation (10). 
 
Tableau n° 5:Calcul du taux moyen des arrivées des navires  

1 2 3 4 
j Tj mj tjmj 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

30 
90 

150 
210 
270 
230 

21 
5 
2 
2 
1 
1 

630 
45 

300 
420 
270 
330 

  ∑=32 ∑=2400 
Source: Auteurs, en utilisant le programme Excel 


32

2400
t 75 t  

Donc, ( A ) peut se calculer selon la relation suivante :  

t
A

1
       …….…………………………………………… (16) 

 A  = 
 

  
 = 0.01333 navire / heure soit 9,59 navire/mois 

Où )( A est le taux d’arrivée des navires par heure  
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 Le calcul des intervalles du déterminant  : 

minmin



      …….……………………..……………… (17) 

 

 214

)1(4

min









n

n

    ………..………………………………… (18) 

 

Où,  est l’équivalant de loi normale selon la signification   : 



min
= 

  12372,89

124

2
65,1)132(4

)132(4






 39,1min 


 

 min = 
        

    
 = 0.01095 navire / heure soit 7,88navire/mois 

 
………..……………………………………….….(19) 
 

 214

)1(4
max










n

n

       ………..………………………..…… (20) 

 max  
2

65,1)132(4

)132(4




 76,0

32127,162

124
max    

heurenavire /0200,0
76,0

01523,0
max    soit 14,4navire/mois 

4,1488,7    
Le temps moyen des arrivées est donc de: 

heureaT

aT

65,65
01523,0

1

1






 

Et pour calculer l’intervalle (Ta) : 

max
max




 

 
………..…………………………………...…...….….(21) 
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 214

4
2

 




n

n
a     ………..…………………………………..…… (22) 

 265,1)132(4

324
2




a  38,1

2

a  

 265,1132(4

324
1




a  766,01 a  

T max = a2 Ta = 1,38×65,65=90,597 heure 
Tmin= a1 Ta = 0,766×65,65=50,287 heure 

597,90287,50  Ta  

 Le calcul de l’intervalle du déterminant des arrivées des navires    : 

On à déjà : 01333,0  

62,120175,0
76,0

01333,0
max

max
max












 

79,60095,0
39,1

1333,0
min

min
min












 

62,127    

Le taux d’arrivée des navires est entre 12,62 navires par mois au maximum, 

et 7 navires par mois au minimum. 

 Le calcul de l’intervalle du temps d’arrivées des navires : 

heureT s

T s

01,75
01333,0

1

1







 

Les limites de l’intervalle de la moyenne du temps de service 
peuvent être déterminées en fonction  des deux relations suivantes : 

 
………..………………………………..………….(23) 

 
………..…………………..….....……… (24) 

…..…………………………..…….…..…….(25) 
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01,5701,75766,0min

1min





T s

T saT s

 

52,10301,7538,1max

2max





T s

T saT s

 

25,10346,57  T s  

 Le calcul du  taux d’exploitation p qui peut être calculé d’après   et 
  : 

)25.........(



p

 

sachant que 01523,001333,0   et  

875,0
01523,0

01333,0
p

 
IV.3. Détermination des indications de performance du port

 Les probabilités finales des autres cas de système se calculent selon 
l'équation : 

)1( ppp
k

K  ………..………………………………..…….(28) 
 

Mais, l’indicateur de compétence le plus important de ce système est la 

moyenne des  nombres des navires dans ce système :  

p

p
L




1
 


naviresL 7

875,01

875,0



  

D’après cet  indicateur, on peut observer que le système à un seul 
serveur dans le quai N°04  n’est pas performant, car on trouve 7 navires en 

attente dans ce quai, ce qui va faire subir à l'entreprise portuaire de 
Mostaganem des coûts très élevés. 
 
 

 
………..…………………………………..…….(26) 

 
………..………………………………...…..…….(27) 

………..……………………………………..…….(29) 
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A propos de la moyenne de l’attente du navire dans le système : 

heures

L

525
01333,0

7









soit environ 22jours 

On peut dire que cet indicateur est une autre preuve qui démontre la 
non fiabilité de ce système car 22 jours d'attente pour un navire est un délai 
trop long. 

Sachant que : heurenavire /01333,0   Soit 10 navires par mois, 

et heurenavire /01523,0 Soit  11 navires par mois. 

 Ces valeurs permettent de déterminer les cas du système pour pouvoir 
l'analyser: 

 Eo : aucun navire ne se trouve dans le système (la demande est zéro) ; 

 E1= un seul navire dans le système (le quai est occupé) ; 

 E2= le quai est occupé et un autre navire est en file ; 

 En= le quai est occupé et un autre navire est en attente.  
Cette situation peut se répéter dans le système. d'où, la série de naissance et 
de mort prend le schéma suivant.  
 

Figure 4: Série de naissance et de mort du système MM1 
 
 
 
 

 
 
 

Source: Auteurs, basée sur des lectures de Bonald T. & Feuillet M. (2011), 
"Performances des réseaux et des systèmes informatiques", édition Lavoisier, 

France. 

 
 

59,9  59,9      

E0 
E1 E2 

En 

96,10

 

96,10

 
  
  

  
  

………..……………………….………..…….(30) 
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On peut donc calculer la probabilité du cas initial selon la relation suivante : 
P0=1-P ………………………………………… (31) 
P0=1-0,875 P0=0,125 
 

La probabilité de non transfert du serveur est trop petite 12,5%, et les 
demandes dans la file sont: 

 

naviresLq

P

P
Lq

12,6

1

2






 

Le résultat obtenu démontre que ce système n'est pas fiable pour le cas du 
quai spécialisé des céréales. Surtout, en comparant les coûts d’attentes en 

rade avec les recettes. La moyenne d’attente du navire devient alors:   

hW q

L
W q

q

459
01333.0

12.6





 

Soit, environ 19 jours par an. Ce qui représente des coûts importants pour le 
port. 
 
Conclusion 

Après avoir démontré l'importance de la logistique portuaire dans les 
ports de la quatrième génération et présenté la théorie des files d'attente, on 
a essayé d'examiner l'effet des capacités logistiques sur la performance des 
quais.  L'étude empirique au niveau du port de Mostaganem démontre que 
le port de Mostaganem n'est pas un port de quatrième génération. La 
profondeur limitée du port le paralyse à recevoir les grands cargos. Aussi, 
les engins de manutention, du chargement et du déchargement relativement 
vieux ne permettent pas un service de bonne qualité. Il est évident que la 
performance du port reste néanmoins limitée. 

Cette première impression sur le port est confirmée après l'application 
de la théorie des files d'attente, plus précisément, la mise en œuvre du 

système M/M/1 au quai spécialisé des céréales, où la moyenne d'attentes 

………..………………………………..…… (32) 

………..………………………………..……  (33) 
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des navires est d'environ 19 jours par an, ce qui fait supporter à l'entreprise 
des coûts très élevés. On confirme donc les trois hypothèses citées dans 
l'introduction et on conclu qu'il ne peut y avoir de ports performants sans 
une logistique portuaire de haut niveau.  

Les résultats obtenus permettent de faire  quelques propositions afin 
d’augmenter la fiabilité de service dans le port à travers le changement du 
système de service actuel en adoptant un autre système avec plusieurs 
serveurs  et une file non bornée, et comme le flux de la demande est non 
limité pour des temps de service différent, il est donc possible qu’une file 

en parallèle donne le même service. Aussi, comme un seul quai est non 
fiable, nous proposons plusieurs quais à travers l’extension du port et 

l'apport des moyens logistiques nécessaires. 
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Annexes: 
A 1: Date et temps des arrivées et des sorties des navires de céréales  

 
Source: document officiel de l'entreprise portuaire de Mostaganem 

  

Nom  du 
Navire 

Cargaison N° 
Arrivée à la rade Entrée à quai Sortie de quai 
Date Heure Date Heure Date Heure 

Muenster Blé 1 13/01/13 19: 00 15/01/13 22: 50 16/01/13 21: 00 

Sommosky Blé 2 17/01/13 11: 00 18/01/13 14: 15 21/01/13 23: 40 
Sotiria Blé 3 22/01/13 12: 00 23/01/13 07: 40 25/01/13 18: 00 

Magarito Blé 4 28/01/13 01: 30 31/01/13 12: 00 02/02/13 12: 30 

Le Petane Blé 5 04/02/13 22: 00 08/02/13 20: 45 11/02/13 15: 45 

Perseas Blé 6 11/02/13 10: 50 14/02/13 19: 15 19/02/13 10: 00 

Margarita Blé 7 10/03/13 20: 00 18/03/13 08: 45 20/03/13 16: 15 
Sea-link Blé 8 20/03/13 22: 55 21/03/13 08: 00 21/03/13 16: 15 

Espada Blé 9 27/03/13 05: 30 01/04/13 10: 35 03/04/13 11: 00 

Milmi –K Blé 10 05/04/13 12:00 08/02/13 17: 30 08/04/13 11: 00 
Deven Blé 11 08/04/13 02:15 14/02/13 12: 00 13/04/13 11: 15 

Soemonskinp Blé 12 12/05/13 09: 45 12/05/13 11: 55 15/04/13 10: 15 

Narearita Blé 13 17/05/13 12: 30 25/05/13 11: 45 27/05/13 20: 00 

Deven Blé 14 04/06/13 06: 30 05/06/13 10: 45 07/06/13 08: 00 
NADAG Blé 15 10/07/13 04: 30 12/07/13 20: 15 13/07/13 10: 35 
MAS.K Blé 16 14/07/13 07: 20 16/07/13 09: 20 19/07/13 17: 15 
JAMNO Blé 17 21/07/13 19: 06 21/07/13 19: 46 22/07/13 18: 30 

Sormoucking Blé 18 31/07/13 07: 00 31/07/13 15: 50 02/08/13 20: 55 
Eurotrader Blé 19 08/08/13 18: 41 11/08/13 16: 00 19/08/13 00: 00 
USDYE Blé 20 05/08/13 13: 50 07/08/13 17: 15 09/08/13 13: 00 

Lady nursen Blé 21 19/08/13 06: 30 26/08/13 17: 30 31/08/13 06: 55 
Yenigapu Blé 22 30/08/13 05: 15 01/09/13 09: 35 06/09/13 15: 00 
ANDZER Blé 23 08/09/13 15: 48 19/09/13 16: 12 24/09/13 10: 00 
ARCHON Blé 24 12/09/13 12: 30 27/09/13 06: 30 29/09/13 18: 00 
TALTY Blé 25 27/09/13 20: 30 29/09/13 20: 45 01/10/13 12: 30 
TOTOS Blé 26 02/10/13 08: 00 04/10/13 13: 30 05/10/13 19: 55 

ENOMYA Blé 27 13/10/13 00: 42 14/10/13 07: 00 20/10/13 12: 00 
UHIT SEA Blé 28 01/11/13 14: 25 03/11/13 13: 42 06/11/13 18: 25 

HISAR Blé 29 07/11/13 21: 25 07/11/13 22: 45 10/11/13 11: 40 
MAS. K Blé 30 20/11/13 22: 20 21/11/13 14: 10 24/11/13 10: 25 

JACIARIF Blé 31 27/11/13 09: 30 28/11/13 11: 30 30/11/13 19: 15 
ANSIRO Blé 32 20/11/13 10: 30 30/11/13 20: 50 04/12/13 14: 55 
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A2: Le classement des temps de service et des temps des arrivées progressivement 
Le classement Le temps de service Le temps des arrivées 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

08 :15 
14 :20 
22 :10 
22:44 
30 :25 
39 :45 
41 :30 
43 :45 
45 :15 
48 :25 
48 :30 
53 :05 
55 :30 
55 :45 
56 :15 
58 :20 
59 :30 
60 :55 
67 :00 
68 :15 
70 :20 
76 :43 
79 :55 
81 :25 
90 :05 
95 :15 
109 :25 
110 :45 
113 :48 
125 :25 
149 :00 
176 :00 

0 :40 
0 :20 
2 :10 
8 :50 
9 :05 
15 :50 
19 :40 
26 :00 
27 :15 
28 :15 
29 :30 
30 :18 
33 :45 
34 :20 
47 :17 
48 :15 
50 :00 
51 :25 
51 :50 
52 :20 
53 :30 
63 :45 
69 :19 
8 :25 
82 :30 
94 :45 
125 :05 
179 :00 
180 :45 
191 :15 
264 :24 
354 :00 

Source: auteurs (Basés sur les données de l'annexe A1) 



Mohammed DJELTI 
Prof. Bouchama CHOUAM 

Etat des lieux des incubateurs en Algérie, 
Cas de l'incubateur de l'INTTIC d'Oran 

 

36 
 

Etat des lieux des incubateurs en Algérie 
Cas de l'incubateur de l'INTTIC d'Oran 

 

Mr. Mohammed DJELTI 
Maître Assistant "A",  INTTIC, Université 

d’Oran 2 
 

Pr. Bouchama CHOUAM 
Professeur, Université d’Oran 2 

Résumé : 
Cette étude vise à montrer le rôle et l’importance des incubateurs des 

écoles supérieures dans  la formation et l’accompagnement des porteurs de 
projet que ce soit des étudiants, des ingénieurs et/ou des doctorants jusqu’à 
la création de leur startups.  

A travers nos résultats sur un échantillon de 14 porteurs de projets, on 
peut dire que, malgré les divers problèmes rencontrés par les porteurs de 
projet (étudiants, ingénieurs et doctorant) et le peu de moyens mis à leur 
disposition, leurs motivations et leur satisfaction ont été supérieures à la 
moyenne. Ils sont très motivés pour surmonter toutes ces difficultés pour 
atteindre leurs objectifs.  
Mots clés : porteurs de projet, entrepreneuriat, incubateurs, startup, TIC 

 :   خصمل
هتدف هذه الدراسة إىل إظهار دور وأمهية حاضنات املدارس العليا يف التدريب والدعم ألصحاب 
املشاريع سواء كانوا الطالب مهندسني واملهندسون أو طالب يف الدكتوراه حىت إنشاء أعماهلم بدقة 

 .واملتمثلة يف املؤسسة الناشئة
أنه رغم الوسائل احملدودة واملشاكل املتعددة واملختلفة إىل أن الدوافع ورضا حاملي النتائج  بينت
فهم حمفزون إىل .  طالب قيد الدراسة، مهندسني وطالب دكتورة كانت أعلى من املتوسط: املشاريع من

 .ختطي كل هذه الصعوبات للوصول إىل حتقيق أهدافهم
عمال، احلاضنات، شركة ناشئة وتكنولوجيات املعلومات حاملي املشاريع، ريادة األ: كلمات المفتاح

 .واالتصاالت
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INTRODUCTION  

Aujourd’hui, nous assistons à travers le monde entier à des mutations 
importantes dans les domaines de l’économie de l’internet et des TIC. Tous 

les pays essayent d’investir dans ces technologies pour assurer une place 
dans le monde numérique, l’Algérie fait partie de cette communauté, elle 

encourage tous les acteurs qui contribuent à l’instauration de la société de 

l’information. Sur le plan des ressources humaines, l’Algérie possède un 
véritable réservoir de potentialités humaines, plus de 66% de la population 
sont âgés entre 15 et 64 ans1. Chaque année, des milliers de diplômés qui 
sortent des universités, des grandes écoles et des écoles de formation 
professionnelle, arrivent sur le marché du travail. La majorité d’entre eux ne 
décroche pas un emploi et le nombre des chômeurs s’élève d’année en 

année. Ce phénomène constitue un danger pour la gestion de l’Etat; pour y 

faire face, nous considérons que le secteur de l’entrepreneuriat constitue 
l’une des solutions pour absorber une bonne partie de ces jeunes. Il est 

impératif qu’une stratégie claire et durable soit appliquée pour que le 

secteur de l’entrepreneuriat réussisse et génère de l’emploi et de la richesse. 
Le secteur de l’entrepreneuriat en TIC connaît un essor très important 

grâce à la déréglementation des télécommunications et au choix 
incontournable des entreprises pour l’usage de ces technologies dans leurs 
systèmes de gestion. Pour pouvoir aider les jeunes porteurs de projet à créer 
des startups et des PME innovantes, les pouvoirs publics ont mis en place 
des dispositifs comme l’ANPT

2 et l’ANSEJ3. Aussi, pour la découverte du 
monde de l’entrepreneuriat et de l’entreprise dans le domaine des TIC, les 
opérateurs des télécommunications et l’ANPT organisent des forums et des 
événements (les startups week-end, des foires…) pour informer et se 

rapprocher des jeunes porteurs d’idées. Les jeunes porteurs de projet 

peuvent aussi se présenter avec un dossier à soumettre pour étude au niveau 

                                                 
1 Démographie algérienne 2014 http: //www.ons.dz/IMG /pdf /Demographie _algerienne_ 

2014 .pdf consulté  le 03-03-2015  
2 L’agence nationale des promotions des parcs technologiques dont le siège se situe dans 

futur village technologique de Sidi Abdellah. 
3 Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes.  
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des incubateurs qui sont installés à Alger (Parc technologique de Sidi 
Abdallah), Oran (Incubateur de l’INTTIC), Annaba (Incubateur de 

l’Université d’Annaba…). Si l’idée du projet est innovante, le porteur de 

projet est admis au sein de l’incubateur, il est accompagné jusqu’au 
montage de sa startup. Cette dernière peut évoluer et devenir, le cas 
échéant, une entreprise émergente. 

Dans le cadre du projet e-Algérie et en vue d’encourager l’économie 
immatérielle, l’Etat a investi beaucoup d’argent dans la construction de 
parcs technologiques et d’incubateurs. Les objectifs tracés par les pouvoir 

publics sont, d’une part, d’aider les porteurs de projet à créer des startups et 

des entreprises innovantes génératrices d’emplois et de richesses et d’autre 

part, de promouvoir l’appropriation des TIC et leurs développements. 
Pour réussir dans les domaines de l’économie numérique comme c’est 

le cas de certains pays émergents (la Malaisie, la Corée du sud,…), 

l’Algérie doit poursuivre une politique claire et transparente dans la 

numérisation de tous les secteurs. Cette situation incitera inéluctablement 
les jeunes porteurs de projet ayant des idées innovantes à fonder leur 
entreprise et à développer les TIC et leurs utilisations. Certes, les jeunes 
entrepreneurs se sont heurtés à des difficultés pour l’obtention des 

financements nécessaires au démarrage de leur startup. Mais, l’Etat a mis à 

la disposition de ces jeunes porteurs de projet, des dispositifs notamment le 
FAUTIC4 

pour soutenir la création, l’accompagnement et le développement 

des startups. La question fondamentale qu’on doit poser est : quel est le rôle 
de la startup des TIC dans le domaine économique en Algérie ? Pour 
répondre à cette question nous partons de l’hypothèse suivante : la startup 
TIC joue un rôle prépondérant dans l’appropriation de ces technologies et le 

développement de l’économie des connaissances. Les startups évoluent 

généralement en deux dimensions, l’amélioration de l’existant en proposant 
l’intégration de nouvelles choses (c’est l’innovation) d’une part et 

                                                 
4 Le FAUTIC (Fonds d’appropriation des usages et du développement des technologies 
de l’information et de la communication) que gère le ministère de la Poste et des 

Technologies de l’information et de la communication pour le soutien et le 

développement des startups et des porteurs de projet dans le secteur. 
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l’accroissement de la compétitivité d’autre part. Nous allons essayer à 
travers cet article de montrer l’importance des incubateurs des écoles dans 

la formation et l’accompagnement des porteurs de projet en TIC en vue de 

la création des startups. Ils auront pour mission le développement des TIC 
et leur appropriation par les différentes catégories d’entreprises (petites, 
moyennes et grandes). 

Ce travail se divise en deux parties : dans la première, on aborde le 
cadre théorique pour clarifier et cerner la problématique. La deuxième 
partie est illustrée par une étude de cas concernant les startups en Algérie en 
général et l’incubateur de l’INTTIC d’Oran en particulier.  
 
1. CADRE THEORIQUE  
1.1 Définitions et concepts   

Pour les auteurs dans le domaine de l’entrepreneuriat, une pépinière 
ou un incubateur peut être défini suivant différents angles. Dans le monde 
anglo-saxon, les deux expressions signifient la même chose, seuls les 
français font une distinction sémantique sur ces structures de 
l’accompagnement à la création

5. Pour comprendre ces concepts, nous 
allons proposer quelques définitions.  
1.1.1 Pépinière d’entreprises : Le petit Robert la définit comme une : « 
Structure proposant des aides pratiques (secrétariat, salles de réunions…), 

des conseils pour aider les jeunes entreprises.». Pour le ministère algérien 
de la PME, elle est définie comme « une structure publique d’appui, 

d’accueil, d’accompagnement et de soutien aux promoteurs de projets, mise 

en place par le ministère de la PME»6. 
1.1.2 Les incubateurs : L’incubateur est défini comme « une structure 
accueillant et accompagnant des entreprises en création, jusqu'à leur 
création et parfois pendant leurs premiers mois d'existence » selon  

                                                 
5 ARLOTTO Jacques et PACITTO Jean-Claude « Incubateurs, pépinières d’entreprises et 

accompagnement entrepreneurial : propositions de cadrage sémantique pour mieux 
appréhender ces concepts » 2013 Article en ligne : http://www.aei 
2013.ch/FR/Documents/8_Arlotto_et_al_AEI2013.pdf   consulté le 22-11-2014 

6  http://www.mdipi.gov.dz/?-Les-structures-d-appui-et-d- consulté le 22-11-2014 
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innoviscop 7  
Le terme incubateur regroupe les différents dispositifs d’accompagnement 

de projets d’innovations, portant sur trois étapes8 : 
- La pré-incubation : dans cette étape,  il y a lieu de faire l’évaluation 

de l'innovation, le plan d'affaires, l’élaboration et la modélisation de 

l’entreprise et la formation ; 
- L’incubation : cette étape consiste à faire l'accès au financement, 

l'encadrement, l'hébergement, la commercialisation et la 
planification des activités de pointe ; 

- La post-incubation : elle concerne le diagnostic de l'innovation, le 
soutien de la technologie, la commercialisation et développement des 
affaires.  

L’incubateur intervient avant la création de l’entreprise proprement 
dite sous plusieurs formes comme le coaching individualisé, la formation et 
la transmission des expériences du terrain. Les missions essentielles d’un 
incubateur se résument dans les points suivants :  

 apporter un réseau relationnel. 

 permettre de gagner du temps. 

 apporter des conseils dans différents domaines. 

 assurer une formation en entrepreneuriat, management, marketing, 
gestion financière, comptabilité, propriété intellectuelle, droit des 
affaires…etc 

À la différence d'une pépinière d'entreprises ou d'un hôtel 
d'entreprises, un incubateur s'adresse à des sociétés très jeunes ou encore en 
création et leur propose un ensemble de services adaptés. 
 
1.1.3 L’entrepreneuriat 

L’entrepreneuriat représente une activité essentielle pour la création 

                                                 
7 Conseil en financement de la recherche et de l'innovation http: //www.innoviscop.com 

/definitions/incubateur ; consulté le 14-09-14. 
8 SEGHIR OUIZA Mohamed (2013) « l’incubateur d’entreprises sociales : un outil de 

potentialisation des dispositifs d’action sociale en Algérie »,  p 20 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9pini%C3%A8re_d%27entreprises
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B4tel_d%27entreprises&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B4tel_d%27entreprises&action=edit&redlink=1


Mohammed DJELTI 
Prof. Bouchama CHOUAM 

Etat des lieux des incubateurs en Algérie, 
Cas de l'incubateur de l'INTTIC d'Oran 

 

41 
 

de la valeur dont elle permet d’exploiter les opportunités après leur 

exploration et leur évaluation9
. On peut dire qu’elle est la force motrice du 

développement économique et social en produisant de nouveaux biens et 
services pour satisfaire les besoins d’un marché donné. Le Petit Robert 
définit l’entrepreneur comme «Toute personne qui dirige une entreprise 
pour son propre compte, et qui met en œuvre les divers facteurs de 

production (agents naturels, capital, travail), en vue de vendre des produits 
ou des services ». L’entrepreneur est une personne ayant une volonté et une 
capacité pour exploiter les opportunités offertes par l’environnement en se 
basant sur son expérience, ses connaissances et sa vision anticipative10 . La 
vision et la personnalité de l’entrepreneur contribuent à chercher des idées 

innovatrices en motivant le futur entrepreneur à prendre les risques pour 
concrétiser ses ambitions. En réalité les définitions de l’entrepreneur 
dépendent du contexte dans lequel il est apparu et de son comportement au 
regard de l’évolution de l’environnement

11. Pour Joseph Schumpeter, 
l’entrepreneur constitue le centre de gravité du processus 
d’innovation « destruction créatrice » en utilisant toutes les informations 
venant des sources externes qui lui permettent d’identifier les opportunités 

et les exploiter avant les concurrents.12 Pour donner un exemple 
d’entrepreneur visionnaire plein de charisme et d’enthousiasme, il n’y a pas 

mieux que le défunt « Steve Jobs », le fondateur d’Apple, qui a réussi à 
l’âge de 21 ans à bâtir son entreprise. La prise de risque, l’incertitude et 

l’acceptation de l’échec sont des facteurs qui ont aidé cette dynamique de 

                                                 
9 Yvon PESQUEUX (2011), Entrepreneur, entreprenariat (et entreprise): de quoi s’agit-

il? Article en ligne  
https: //hal.archives-ouvertes.fr/hal-00567820/document consulté le 02-10-2013 

10 Mme TABET AOUL née LACHACHI Wassila (2006) « l’influence des valeurs et de 
l’environnement sur l’orientation stratégique de l’entrepreneur privé algérien : étude 
exploratoire » Thèse de doctorat soutenue à l’université Aboubakar  Belkaid de 
Tlemcen. 

11 TOUNÉS, Azzedine (2003) L’ENTREPRENEUR : l’odyssée d’un concept. Cahier de 
recherche N°03-73 du réseau de chercheurs entreprenariat. 

http://archives.auf.org/49/1/03-73.pdf  consulté le 20-01-2014. 

12 J.A. SCHUMPETER (1962), Capitalism, Socialism and Democracy, Harper and Row, 
New-York, (trad.. G. Fain, Capitalisme, socialisme et démocratie, Payot, Paris, 1990).       

http://archives.auf.org/49/1/03-73.pdf
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réussite chez les jeunes entrepreneurs de la Silicon Valley.  
 

1.1.4 Startup  
L’absence d’un consensus autour du concept « Startup » nous pousse 

à donner les définitions suivantes : commençant par Larousse, il la définit 
comme une «Jeune entreprise innovante, dans le secteur des nouvelles 
technologies». L’auteur Eric Ries a une autre définition : « Une startup est 
une institution humaine avec la mission de livrer un nouveau produit ou 
service dans des conditions d’incertitude extrême » 13. Dans son livre Lean 
startup (La traduction française: « adopter l’innovation continue »), Eric 
Ries utilise « Startup lean » qui est une nouvelle approche qui se distingue 
du management traditionnel. Selon cet auteur, il faut changer la façon dont 
les startups se développent et la façon dont les projets sont menés. Cette 
approche s'intéresse à deux leviers de croissance : les capitaux et la 
créativité humaine. Elle s'appuie sur « l'apprentissage validé » et sur un 
certain nombre de pratiques contre-intuitives qui permettent de raccourcir 
les cycles de développement du produit, de mesurer les progrès et 
d'apprendre ce que les clients veulent vraiment. Et pour terminer, nous 
proposons une définition qui est donnée par Steve Blank et Pedro Bados qui 
est cependant de loin celle qui fait l'unanimité : « Une startup est une 
organisation temporaire à la recherche d'un business model 
industrialisable, rentable et permettant la croissance ».14 

Dans leur ouvrage « Le manuel du créateur de startup », les deux 
auteurs Steve Blank et Pedro Bados, montrent aux lecteurs que ce livre 
constitue une véritable boîte à outils pour les entrepreneurs, il donne à 
chaque entrepreneur des conseils pratiques et des processus spécifiques à 
suivre pour créer une entreprise viable et profitable. Par analogie, on peut 
dire que cet ouvrage ressemble à un manuel d'entretien d’une voiture 

                                                 
13 Eric RIES (2011) The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous 

Innovation to Create Radically Successful Businesses New York Crown Publishing 
Group,  p 27 

14 DORF BOB,  Steve Blank (2013), The Startup Owner's Manual (Le Manuel du 
Créateur de Startup), Éditions Diateino, p 25 

http://www.diateino.com/fr/50_bob-dorf
http://www.diateino.com/fr/49_steve-blank
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montrant le mode opératoire à suivre. Pour les deux auteurs qui sont des 
hommes de terrain, avec leur expérience en matière de création et 
développement des startups. Il est nécessaire de l’utiliser comme référence 
pour la création et développement d’une entreprise émergente. 
1.2  Création et les sources de financement des startups   
1.2.1 Les étapes de création d’une startup : 

Chaque startup passe par plusieurs étapes et le modèle d’Alfred 
Marshall15 est considéré comme le premier modèle qui décrit les différentes 
étapes de création d’une entreprise. La figure 1 ci-dessous explique bien ces 
étapes. 

Figure 1 : cycle de vie d’une startup 

 
Source : http://analyzethiz.fr/business/differentes-sources-financement-startups/ 

(Schéma repris et retravaillé) 

                                                 
15MARSHALL Alfred économiste britannique, considéré comme l'un des pères 

fondateurs de l'école néoclassique. Considéré comme l'un des économistes les plus 
influents de son temps, né à Londres le 26 juillet 1842, il est mort à  Cambridge le 
13 juillet 1924.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_n%C3%A9oclassique
http://fr.wikipedia.org/wiki/26_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/1842
http://fr.wikipedia.org/wiki/13_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/1924
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1. La création : à partir, généralement, d’une idée qui permettra de 
satisfaire des besoins solvables d’un segment des clients bien ciblé. Elle 
constitue la raison de la naissance de la startup.  
2. Le démarrage : constitue le point de départ. Cette étape est 
caractérisée par un trou noir car le taux d’échec est très élevé. « Le taux 
de mortalité des jeunes entreprises est de 70% durant les deux 
premières années et 90% dans les cinq premières années. »16. Dans 
cette étape la plupart des startups recourent à l’autofinancement fondé 
sur les fonds propres, l’aide de la famille, des amis et des copains, et 

parfois sur des particuliers- investisseurs avec l'absence de la banque 
dans le financement. Les fonds propres de base (le capital d’amorçage) 

est nécessaire dans cette phase critique de la startup. 
3. La croissance : dans cette phase, la startup élargit ses activités, ses 

produits et ses services horizontalement et verticalement pour avoir 
une bonne position sur le marché. Les startups ont une ambition vers 
une expansion majeure, où la créativité et l'innovation constituent le 
moteur des changements positifs dans un environnement 
concurrentiel. A ce stade, les startups n’ont pas les capacités 
financières nécessaires malgré le fait que le risque ici est caractérisé 
comme ayant un niveau inférieur. Le financement par le capital reste 
toujours le moyen le plus préféré dans la phase de croissance malgré 
le recours au financement classique. 

4. La maturité : au cours de son parcours, il y a des startups qui se 
trouvent dans une situation de saturation du marché, où elles doivent 
chercher des solutions possibles pour promouvoir la demande en 
recourant à la différenciation et à l’innovation incrémentale dans 
toutes les activités. A ce stade, les risques ont tendance à diminuer et 
les startups ont les capacités d’emprunter auprès des banques 

classiques. Dans cette étape, le financement des projets par le 
capital-risque représente une part importante dans le développement 

                                                 
16 Michel Marchesnay, la stratégie : du diagnostic à la décision industrielle, OPU, Alger, 

1987, p152 
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des startups. 
5. Le déclin : c’est une étape du vieillissement où l’entreprise se trouve 

confrontée à plusieurs problèmes, y compris la question de l'héritage, 
le transfert de propriété et la distribution de la richesse. 

6. La relance ou la stratégie d’un changement : c’est la phase la plus 
cruciale dans la vie de l’entreprise, il faut adopter une stratégie pour 
faire survivre la startup, c’est l’innovation. La relance doit se faire, 
par exemple, en améliorant nettement le modèle d’un produit.  

1.2.1 Le capital risque  
Pour la création d’une startup; il faut recourir au capital d’amorçage 

et aux institutions financières. C’est la phase la plus difficile dans le 

montage d’une startup, les fonds utilisés constituent un capital risque. Il est 
défini par infinance, « Le capital risque (ou venture capital en anglais) est 
un financement apporté, sous la forme d'une prise de participation au 
capital, à de jeunes entreprises dont l'activité présente un fort potentiel de 
développement»17. La plupart des pays anglo-saxons adoptent une méthode 
ou une technique de financement des projets d'investissement par des 
sociétés appelées sociétés de capital à risque. Il s’agit de l'argent du 

financement privé et semi-privé, visant à financer les premiers pas qui sont 
généralement basés sur le contenu des préparatifs technologiques. Le 
capital-risque se compose de trois sous-fonds : 

a. Le fonds d'amorçage :  
Ce type de financement est utilisé avant la phase qui précède la 

création de la startup appelée, généralement, l'étape zéro. Ce fonds est 
nécessaire pour couvrir les frais de recherche et de développement avant le 
lancement, la conception du produit et la création du prototype. Cette phase 
est pleine de risques, elle exige généralement plus de temps pour obtenir un 
rendement. Durant cette phase, les donateurs sont indécis pour le 
financement. 

                                                 
17 http://www.infinance.fr/articles/entreprise/conseiller-en-investissement-

financier/article-le-capital-risque-definition-et-fonctionnement-55.htm#qu-est-ce-que-
le-capital-risque  Consulté le 22-12-14 
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b. Le capital création : 
Il s’agit d’un fonds qui est destiné pour le financement des frais de la 

création de la startup dans ses débuts. L’autofinancement est considéré 
comme le type de financement le plus utilisé pour couvrir les frais de 
création et de constitution.  

c. La première étape de croissance :  
Tout juste après la phase de création, les startups ont besoin des 

capitaux pour se développer et s’accroître. La création et le développement 

d’une startup reposent essentiellement sur la recherche d’idées innovantes 
et la capacité de les transformer en produits et services pour satisfaire les 
besoins des clients potentiels. Un bon système d’information marketing et 

une vision anticipative peuvent être les facteurs clés de succès d’une 
startup. 

 
2.  Etude Empirique Sur Les Incubateurs En Algérie : Le Cas De 
L’incubateur de L’INTTIC d’Oran 
2.1 Les Incubateurs En Algérie  

Dans le cadre e-Algérie, une stratégie nationale en matière de 
promotion et de développement des parcs technologiques a été mise en 
œuvre.18 Plusieurs incubateurs à travers le pays ont vu le jour; le Cyberparc 
de Sidi Abdellah (2010), l’incubateur de Ouargla (2012), l’incubateur                      
« Technobridge » de l’INTTIC d’Oran (2013) et l’incubateur de l'université 
de Batna(2013). Leur mission principale est de  prendre en charge les 
porteurs de projets innovants dans le domaine des TIC et les accompagner 
jusqu’à la création de la startup. Des conventions de partenariat ont été 
signées entre l'ANPT19 et ces établissements. Les incubateurs de startup 
dans le domaine des TIC sont pilotés par ANPT.  

                                                 
18 Hamid BESSALAH alors ministre du Ministère de la Poste et des Technologies de 
l’Information et de la Communication (2010), Allocution donnée à l’occasion de la 

cérémonie du remise des prix du 1er concours national de création de startup dans les 
TIC. http://www.mptic.dz/fr/IMG/pdf/DiscoursMMinistre-2.pdf, consulté le 
23/12/2013 

19 Agence Nationale du développement des Parcs Technologiques 
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2.1.1 Les incubateurs généralistes 20  
Le ministère algérien des PME suit une politique d’accompagnement 

pour les jeunes porteurs de projet en vue de la création de leur entreprise. Il 
a implanté des pépinières d’entreprises dénommées « incubateurs 
d’entreprises » à travers toutes les grandes villes, elles ont le statut 
d’EPIC.21 La pépinière d’entreprise accompagne, oriente les futurs 

entrepreneurs et leur assure une formation et un suivi. Les porteurs de projet 
se présentent avec une idée ou un projet aux responsables de l’incubateur. 

Une évaluation de ce projet est faite par une équipe spécialisée, sur la 
base d’une comparaison entre ce qu’il comporte comme idée innovante et 

les besoins sur le marché, ce qui détermine les chances de sa viabilité. Si le 
projet est jugé viable, alors, il est validé. Le porteur de projet se trouve en 
phase de pré-incubation environ 06 mois, un plan d’affaires (business plan) 
est élaboré. Pour le prêt bancaire, le porteur de projet est orienté vers un 
dispositif ANSEJ qui le prend en charge pour les démarches auprès des 
banques. L’objectif de l’incubateur est que les porteurs de projet arrivent à 

établir eux-mêmes leur business plan. Toutes les prestations fournies par la 
pépinière d’entreprises envers les porteurs de projet sont gratuites, sauf 
l’hébergement qui est un service payant. Les locaux mis à la disposition des 
futurs entrepreneurs sont équipés de meubles, de téléphones de réseau 
Internet et même d’une bibliothèque. D’après certains responsables de la 

tutelle, plusieurs projets ont abouti et sont en phase d’exploitation, d’autres 
sont à différentes phases de création. Les porteurs de projet sont confrontés 
à des problèmes qui heurtent leur avancement, on cite entre autres, la durée 
de location des locaux. Il y a aussi, la bureaucratie et le manque 
d’information. La pépinière d’entreprises fait face à ce genre d’obstacles 

qui entravent son développement. Malgré les problèmes, les incubateurs 

                                                 
20 J’ai choisi le nom « généraliste » pour le différencier des autres incubateurs qui 

appartiennent soit aux universités et aux grandes écoles soit à des incubateurs qui 
s’occupent d’une spécialité bien définie.  

21 EPIC établissement public à caractère industriel et commercial qui relève du ministère 
de l’Industrie. Cet organisme est destiné à accompagner les porteurs de projet voulant 

se lancer dans l’entrepreneuriat. 
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d’entreprises ont réussi à incuber plusieurs entreprises innovantes jusqu’à 

leur création, mais l’objectif tracé par l’Etat reste non atteint, selon certains 

responsables du ministère de l’industrie et des mines
22. Chaque incubateur 

d’entreprises héberge une vingtaine de projets par an, pour une période 

allant de 24 à 30 mois, avec la création de 15 startups par an au minimum. 
La pépinière d’entreprises d’Oran a hébergé une quarantaine d’entreprises 

depuis sa création selon les propos de la première responsable de cette 
structure. Sur l’importance des incubateurs dans l’économie nationale, Mr 

Abdelhak LAMIRI 23 précise dans une interview par le magasine 
électronique reporters.dz en date du 29 avril 2014 « …il faudra songer à 

augmenter le nombre des incubateurs et pépinières d’idées. Aujourd’hui, 

nous n’avons que 15 incubateurs à l’échelle nationale, il faudra en avoir 

plus de 1000, pour assurer le développement du pays… ».24 A cette action 
sera ajoutée la réorganisation de l’Etat, en créant des connexions avec les 

institutions universitaires et de recherches. Le dispositif de l’ANSEJ a 

financé 8434 startups de 1996 à 2014 avec 22 000 emplois générés. 
L’agenda de l'ANSEJ prévoit la création de 10.000 startups pour la 

période de 2015 à 201925. Si on prend la Tunisie pour exemple pour 
comparer, on peut dire que le réseau des pépinières d’entreprises dans ce 

pays a connu une remarquable évolution de 12 en 2001 à 30 en 2013.26 Ces 

                                                 
22 Ce qui a été dit par les responsables site http://www.mdipi.gov.dz/?Les-Pepinieres-

d'entreprise 
23 Expert en économie  
24https://www.reporters.dz/abdelhak-LAMIRI-expert-en-economie-les-5-prochaines-

annees-seront-decisives-pour-lavenir-economique-du-pays/3313: une Interview donnée 
par LAMIRI Abdelhak au journal en ligne reporters.dz  consulté le 30avril 2014  

25 Selon le premier responsable de l’ANSEJ, ces informations sont prises du site 
http://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=68255 
consulté le 15-01-2015 

26 Sonda BEN TAHER GHERYAANI, Younes BOUJELBENE  (2015)  « Evaluation des 
structures d’accompagnement d’entreprises du point de vue des créateurs: Le cas de la 

Tunisie», p 6   
    http://ipco-co.com/ESMB_Journal/IEM-2015/4.pdf 

https://www.reporters.dz/abdelhak-lamiri-expert-en-economie-les-5-prochaines-annees-seront-decisives-pour-lavenir-economique-du-pays/3313
https://www.reporters.dz/abdelhak-lamiri-expert-en-economie-les-5-prochaines-annees-seront-decisives-pour-lavenir-economique-du-pays/3313
http://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=68255


Mohammed DJELTI 
Prof. Bouchama CHOUAM 

Etat des lieux des incubateurs en Algérie, 
Cas de l'incubateur de l'INTTIC d'Oran 

 

49 
 

pépinières ont hébergé plus de 150 startups en 2008 avec la sortie de 50 
entreprises.27 
2.1.2 Incubateur académique  

La présence d'incubateurs au sein de l'Université a donné de bons 
résultats dans les pays développés, dans le domaine de la structuration des 
projets entrepreneuriaux. En Algérie, depuis quelque temps, on assiste à 
l’implantation des incubateurs au sein des universités et des grandes écoles.  

Les incubateurs universitaires favorisent le développement de 
l’environnement et facilitent les conditions favorables (techniques, 

financières, humaines) à la création d’entreprises à partir de projets issus de 

recherche publique et des PFE.28 L’Université doit valoriser ses résultats de 
la recherche qui sont l’une ses missions pour : 
- réduire le décalage entre la génération des résultats de la recherche et leurs 
applications, 
- rapprocher les opérateurs académiques et les opérateurs socio-
économiques. 

L’une des particularités de l’incubateur de l’Université est la mise en 
relation avec des laboratoires. L’objectif est d’apporter de la valeur ajoutée 
à des projets innovants et d’accélérer leur développement via la recherche 
universitaire. Dans un premier temps, il y a lieu d’analyser les besoins des 
projets innovants en matière de  recherche avec la collaboration des 
laboratoires de recherche. Ainsi, il est nécessaire qu’une relation se crée 
entre le porteur de  projet et le laboratoire. Pour plus de détails et 
d’explications éclairantes, nous vous invitons à parcourir la partie traitant 

l’incubateur de l’INTTIC qui fait partie des incubateurs universitaires et qui 
fait l’objet d’une étude de cas. 
 
2.1.3 Quelques dispositifs d’aide à la création des entreprises  

Dans le but de promouvoir l’investissement en Algérie, l’Etat a mis en 
œuvre des organismes d’aides et de soutien pour les porteurs de projets : 
 
                                                 
27 Sonda BEN TAHER GHERYAANI, Younes BOUJELBENE  (2014)  « L’Interaction 
entre les Orientations Stratégiques et les pratiques de l’accompagnement en Tunisie », 
Journal economics et strategic management of busness process vol 5, p5 

28 PFE c’est un mémoire de fin d’étude.  
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Dispositif Désignations/Développement  Missions ou Nature du service rendu 

ANGEM 

L’Agence Nationale de Gestion du Micro 

crédit. Ce dispositif est destiné aux jeunes 
de plus de 18 ans, généralement sans 
revenus ou un revenu instable et pour les 
femmes au foyer. 

- Elle s’occupe du développement des 
capacités individuelles des personnes pour la 
création de leur propre activité.  
- Elle aide le postulant à avoir un prêt lui 
permettant l’acquisition des équipements et des 

matières premières pour le  démarrage de son 
activité. 

ANSEJ 

Agence Nationale de Soutien à l’Emploi 

des Jeunes. Ce dispositif est destiné aux 
jeunes chômeurs qui sont âgés entre 19 et 
35ans et sont porteurs d’idée de projet 

pour la création d’entreprise. Elle 

n’intervient que dans les projets de 

création dont le coût global ne dépasse pas 
les 10 millions de dinars. 

- Elle est chargée de l’encouragement, du soutien et 
de l’accompagnement à la création des petites 

entreprises.  
- Elle assure un processus d’accompagnement pour 
couvrir les différentes phases: de création, de 
lancement et d’extension de l’entreprise.  
- Ce dispositif a pour missions:  

- L’assistance et l’encadrement du jeune 

entrepreneur pour la maturation du projet et 
l’élaboration du Business Plan ; 
- L’assistance à l’obtention du financement 

bancaire (70% du coût global du projet)29  

- Le coaching et la formation à la gestion 
d’entreprise pour le futur entrepreneur pendant le 
montage du projet et après la création de 
l’entreprise. 

ANDI 

Agence Nationale de Développement de 
l’Investissement. 

Cette  institution a été créée dans le but de 
faciliter, encourager et accompagner 
l’investissement pour la création des entreprises 

en utilisant des formules d’incitation qui reposent 

essentiellement sur des mesures d’exonération de 

taxes et de réduction fiscale. 

CNAC 

Caisse Nationale d’Assurance Chômage. 

C’est un dispositif de soutien à la création 
et à  l’extension des activités qui sont 
réservées aux chômeurs qui ont perdu leur 
emploi pour des raisons économiques dont 
l’âge est fixé entre 30 et 50 ans. Cette 

institution n’intervient que dans des 

projets dont le coût maximum ne doit pas 
dépasser 10 millions de dinars. 

Elle a pour mission envers cette catégorie de 
personnes : 
- l’assistance de l’entrepreneur pendant toutes les 
phases du projet avec aussi la préparation de 
Business Plan ; 
- l’aide de l’entrepreneur pour l’obtention du 

financement bancaire (70% du coût global du 
projet) comme pour le dispositif de l’ANSEJ. 

 

                                                 
29 Le dispositif ANSEJ intervient à travers une procédure simplifiée par la mise en place 
du comite de sélection et validation et de financement des projets et la garantie des crédits 
assurée par le fonds de caution mutuelle Risques/crédits jeunes. 

 

Tableau 1 : Les dispositifs contribuant à la création des entreprises 
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ANPT 

L’Agence Nationale de Promotion et de 

Développement des Parcs 
Technologiques   

Ce dispositif est chargé entre autres : 
- Encourager l’utilisation des TIC en Algérie. 
- Accélérer le taux de formation et d’expansion des 
startups et des PME. 
- Diversifier la chaîne de valeurs des TIC. 

- Organiser des événements (séminaires, congrès, 
forums,….) qui présentent un intérêt pour les 

porteurs de projet et startups hébergés au niveau des 
incubateurs de l’ANPT.  
-  Promouvoir la R&D, l’innovation, 
- Favoriser le rapprochement entre le monde de 
l’entrepreneuriat et de la recherche et de 

l’enseignement, 
-  Favoriser la création d’entreprises innovantes via 
la valorisation de la recherche et les processus 
d’incubation. 

FAUDTIC 

(Fonds d'Appropriation des Usages et du 
Développement des Technologies de 
l'Information et de la Communication. Ce 
dispositif est géré par deux organes :  

- Le comité du FAUDTIC qui est un 
organe dont la mission principale est la 
conception du programme d’actions de ce 

fonds et le suivi de sa mise en œuvre. 
- La cellule opérationnelle du FAUDTIC 
est un organe qui a pour mission le suivi et 
la gestion des projets financés par ledit 
fonds. 

Ce dispositif contribue au financement des 
projets et des initiatives qui s'inscrivent dans la 
stratégie e-Algérie en se basant entre autres sur 
les points suivants :  

- Actions de soutien pour l'appropriation des TIC 
par les PME et les grandes entreprises.  
- Généralisation de l'accès au réseau Internet. 

- Renforcement de la recherche, développement et 
de l'innovation.  
- Mise à niveau des entreprises relevant du secteur 
des TIC. 
- Investissement matériels et immatériels 
concourant à la mise à niveau des entreprises.  

Source : Les informations concernant le tableau 1 sont recueillies auprès des sites 
web des différents organismes précités. 
 
2.2  L’incubateur de l’INTTIC d’Oran  
2.2.1 Présentation de l’incubateur de l’INTTIC 

Créé en 2013, l’incubateur de l’INTTIC a pour objet 
l’accompagnement des porteurs de projet tout au long de leur parcours de 
création de startup. Cet incubateur a pour vocation de favoriser la création 
des startups et de très petites entreprises innovantes dans le domaine des 
TIC à travers toute la région Ouest. Il répond à un double objectif de 
dynamisation ; la valorisation des technologies et des innovations qui sont 
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développées au sein de l’Institut et l’activité économique régionale et la 

création d’emplois. 
L’incubateur a effectivement démarré le 27 avril 2014. Il dispose de 

04 grandes salles de superficie comprise entre 41 et 60 m² l’une dont la 
superficie globale est de 140 m². Chacune de ces salles est aménageable en 
bureaux et ateliers pour les porteurs de projet. L’incubateur répondra aux 
besoins d’espace, d’équipement, de services et même de recherche de 
partenaires. Toutes ces commodités sont mises à sa disposition, si le porteur 
de projet active dans le secteur des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC). 

2.2.2 Le recrutement 
Les porteurs de projet sont sélectionnés selon de plusieurs formules de 

recrutement :  

- les lauréats issus de l’événement de Startup Week-end30qui s’est déroulé 
les 11, 12 et 13 avril 2013 au sein de l’INT TIC. 

- les lauréats issus de l’événement Weekend BeMyApp31qui s’est produit 
à l’Institut en date du 13 décembre 2013. Il s’agit d’un concours de 
développement d’applications mobiles pendant 48 heures de travaux.  

- sur présentation d’un dossier comportant une idée innovante. Il s’agit 
des étudiants de l’INTTIC et d’autres étudiants et jeunes cadres ayant 
l’intention de créer leur propre startup. Pour cette formule, le porteur de 
projet doit s’inscrire dans l’un des 02 cadres suivants : 

o soit en répondant aux avis d’appel à projet lancés par l’ANPT,32  

                                                 
30 Un événement d’une durée de 54 heures où les porteurs de projets innovants 

(développeurs, designers, spécialistes du marketing, amateurs, etc.) se réunissent pour 
partager leurs idées et les exposer aux participants. Ces derniers retiennent, après 
élection, les meilleures idées permettant ainsi aux équipes de se former et de se 
concentrer sur le développement de leur projet.  

31 Cet événement s’inscrit dans le cadre d’une initiative mondiale qui a déjà  pris place 
dans de nombreux pays (les Etats-Unis, la France, la Belgique, le Maroc, le Brésil, la 
Tunisie, l’Angleterre, l’Italie...). 

32 L’agence nationale des promotions des parcs technologiques 
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o soit en se présentant aux différents incubateurs qui sont installés 
à Oran (INTTIC), Alger (Sidi Abdallah), Université d’Annaba…) 

avec un dossier à soumettre à l’étude.  
Si l’idée du projet est innovante, le porteur de projet est admis au sein 

de l’incubateur, il est accompagné jusqu’au montage de la startup qui peut 
évoluer et devenir une entreprise émergente. 
L’avis d’appel à projet a été lancé le 24 févier 2013, mais l’ouverture des 
dossiers de candidature s’est déroulée le mois de mars 2014. Le retard est 
dû essentiellement à la mauvaise gestion des dossiers par l’ANPT. Tous les 
candidats ont été convoqués dont seulement 14 ont répondu à l’appel, ils 
ont été auditionnés par une commission de sélection composée par le 
responsable de direction de l’incubation de l’ANPT et des membres de 
l’incubateur de l’INTTIC. Ladite commission a retenu l’ensemble des 
candidats soit 14 pour accéder à la phase de pré-incubation.  
Le diagramme (Figure 2 ci-dessous) résume sommairement toutes les 
opérations de recrutement des porteurs de projet suivant les différentes 
formules utilisées par l’incubateur de l’INTTIC 
 

Figure 2 : admission des porteurs de projets a l’incubateur 
 

 
Source : Cette figure nous l’avons conçue nous même 
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2.2.3 L’accompagnement 
L’incubateur joue un rôle important dans le renforcement de la 

confiance au sein des porteurs de projet. L’incubateur est présent durant 

tout le processus entrepreneurial, il met à la disposition des porteurs de 
projet une structure d'accompagnement solide grâce à un grand nombre de 
dispositifs. Il favorise également les rencontres et les mises en contact avec 
des experts dans tous les domaines qui touchent à l’entrepreneuriat. 

L'une des missions essentielles de l'incubateur consiste en 
l'accompagnement personnalisé des porteurs de projets sur plusieurs phases 
que nous avons déjà évoqués dans le paragraphe ci-dessus (1.1.2). La figure 
5 reprend d’une manière chronologique les différentes phases d’incubation 

avec les modalités de passage d’une phase à une autre. L’accompagnement 
constitue un ensemble d’actions que l’incubateur assure en faveur des 

porteurs de projet. Sur cet ensemble d’action, nous allons citer trois qui sont 

les plus importantes d’après notre vision. Cet avis est partagé par la 
majorité des porteurs de projet. Ces actions sont le coaching, la formation et 
l’aide pour avoir le financement. 
 

Figure 3 : les étapes chronologiques d’incubation 

 
Source : Cette figure nous l’avons conçue nous même 
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a. Le Coaching  
 « Le coaching professionnel se définit comme une relation suivie dans une 
période définie qui permet au client d’obtenir des résultats concrets et 

mesurables dans sa vie professionnelle et personnelle » Selon International 
Coach Fédération (ICF).33 Si la notion de projet est centrale dans la 
formation à l'entrepreneuriat, celle du coaching des porteurs de projets est 
incontournable. Le coaching intervient à différentes phases d’incubation 
avec l’avancement du projet. Le coach permet au porteur de projets de se 
préparer dans une dynamique de création d’entreprise et de se confronter à 

sa future responsabilité de chef d’entreprise. A la fin de la mission, le 
processus de coaching permet au client d’approfondir ses connaissances et 

d’améliorer ses performances. Le coaching est devenu indispensable pour 
permettre au futur dirigeant d’améliorer ses qualités managériales ou d’en 

développer de nouvelles.34 
b. La formation  

La formation tient une place importante dans le dispositif de 
l'incubation. En effet, une culture générale liée à l’entrepreneuriat et à la 

bonne conduite de projets est nécessaire à toute démarche de création 
d'entreprise. Dans ce contexte, l'incubateur met à la disposition des porteurs 
de projet un contenu pluridisciplinaire (entrepreneuriat, création 
d’entreprises, management, marketing et gestion des projets TIC, droit, 
finance, psychologie, etc). Ainsi les futurs entrepreneurs, pourront 
développer des compétences dans le domaine de l’entrepreneuriat. Ces 

enseignements sont assurés par des professeurs des universités et des 
professionnels spécialisés dans la création et le financement des entreprises 
ainsi que dans l’accompagnement entrepreneurial. Les porteurs de projet 

sont issus de formations technologiques (ingénieurs ou master en 

                                                 
33http://www.coachfederation.fr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=categ

ory&task=category&id=323&Itemid=1086, pour la définition du coaching (consulté le 
17-02-15) 

34 AUDET Josée et COUTERET Paul  (2005), « Le coaching entrepreneurial : spécificités 
et facteurs de succès ». 

 

http://www.coachfederation.fr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=323&Itemid=1086
http://www.coachfederation.fr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=323&Itemid=1086
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informatique, électronique et télécommunications). Ces actions de 
formation vont sensibiliser les futurs dirigeants d’entreprise à la partie 
financière du Business Plan, et de leur donner des clés pour établir et lire un 
compte de résultats, un bilan, un plan de financement et la trésorerie et aussi 
l’établissement du plan financier prévisionnel du projet d'entreprise. Les 
actions de formation sont assurées tout au long du projet, jusqu’au 
lancement de la startup35.  

c. L’aide au financement   
Le financement de démarrage est l'une des aides financières pour la 

création de startup, chaque porteur de projet a droit à un financement 
pendant la durée de l’incubation. Il fait partie du processus 

d'accompagnement mis en œuvre par l'incubateur. 
Pour le cas de l’incubateur de l’INTTIC, le financement doit se faire 

par FAUDTIC. En réalité aucune enveloppe budgétaire n’a été débloquée 
pour les incubateurs d’Oran, Ouargla et Annaba. Ce fonds a été créé pour 

jouer, le cas échéant, un rôle important dans le développement des actions 
de l’incubateur, il est mal exploité. En principe, il y a un site du FAUDTIC 

mis en ligne, il s’adresse à toute entreprise dans les TIC qui s’intéresse à un 

financement. Mais, la procédure reste toujours difficile pour pouvoir se 
procurer de l’argent auprès de ce dispositif. Vu la complexité de sa gestion, 

ce fonds nécessite l’aval de l’ANPT pour débloquer de l’argent, chose qui 

n’est pas évidente avec cet organisme. 
 L’incubateur d’Oran comme les autres fonctionnent dans le cadre 

d’un partenariat avec l’ANPT mais ils n’ont jamais bénéficié de 

financement de ce fonds. Seul l’incubateur d’Alger avec les porteurs de 
projet et les startups sont pris en charge par ce fonds. Nous avons conçu un 
schéma appelé « cadre conceptuel de réussite d’une startup » (Figure 4) ; il 
retrace d’une manière explicite et sommaire le parcours d’une startup qui a 

réussi toutes les étapes d’incubation depuis l’idée jusqu’à sa création.  
 

                                                 
35 GUECHTOULI Widad et GUECHTOULI Manelle (2005), « L’entreprenariat en 

Algérie : quels enjeux pour quelles réalités ? », Working Paper 2014-150 , p 7. 
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Figure 4 : Cadre conceptuel de la réussite d’une startup 
 

 
Source : Figure nous l’avons conçue nous-mêmes 

 
2.3 Les relations de l’incubateur 
2.3.1 Relation avec l’établissement et le laboratoire de recherche  

L’Incubateur de l’INTTIC encourage l’esprit d’innovation et de 
l’entrepreneuriat auprès des étudiants ingénieur de l’établissement ainsi que 
des étudiants en Master et Doctorat des Universités de l’Ouest. Les porteurs 
de projets innovants (enseignants chercheurs et les doctorants) faisant partie 
des équipes de recherche du laboratoire de recherche de l’INTTIC 

(LaRATIC) 36 peuvent bénéficier en priorité des services de l’incubateur. 
Tous les étudiants du cycle ingénieur, dans le cadre de leur PFE, 

peuvent présenter des projets scientifiques et technologiques individuels ou 
collectifs, dont les plus prometteurs peuvent bénéficier d’une place au sein 

de l’incubateur pour qu’ils soient accompagnés, jusqu’à donner lieu à la 

création de startup. 
                                                 
36 Laboratoire de Recherche Appliquée en TIC.  
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Les étudiants ingénieur et les chercheurs du laboratoire (doctorants et 
enseignants) ont aussi la possibilité de se faire accompagner dans leur projet 
en faisant appel à d’autres structures et dispositifs d’aide (ANSEJ, PNR…) 

pour financer leurs projets en vue de la création de startups et d’entreprises. 
La recherche à l’INTTIC s'inscrit dans le domaine des TIC. Elle 

s'appuie sur un corps d’enseignants-chercheurs et doctorants. C’est une 
composante active qui rentre dans le domaine de la recherche globale de 
notre département ministériel. Cette structure, en s’associant avec 
l’incubateur, vise des perspectives pour se positionner comme un acteur 

majeur de la recherche fondamentale de la recherche développement et de 
l’innovation dans le domaine des TIC. La Recherche devrait être un des 
piliers de l'activité de l’INTTIC : elle génère constamment des résultats qui 
alimentent l’incubateur de l'institut. L’une des missions essentielles de 
l’incubateur de l’INTTIC est de promouvoir et encourager les initiatives 

entrepreneuriales émanant notamment des chercheurs et lauréats de 
l’INTTIC. 

2.3.2 Relation avec l’ANPT 
L’objectif de l’Algérie numérique est de consolider une plateforme 

d’échange entre les différents acteurs de l’économie immatérielle en 

Algérie, de créer une ouverture sur l’international et de mettre en avant les 

possibilités d'investissement dans le secteur des TIC. C’est aussi une 
occasion de faire émerger les possibilités d'exportation du savoir-faire 
national en matière des TIC et de penser à investir en dehors du pétrole. 
Pour atteindre cet objectif une structure appartenant au MPTIC37 appelée 
ANPT a été créée pour promouvoir l’utilisation des TIC en Algérie. Cela 

ambitionne la création d’un nombre important d’incubateurs à travers le 

territoire national. A l’instar de l’incubateur Cyberparc de Sidi Abdallah 

(Alger), d’autres sont venus s’ajouter comme des acteurs de l’innovation et 

constituant une plaque tournante de l’entrepreneuriat innovant pour 

favoriser un environnement entrepreneurial émergeant avec les impératifs 
de la compétitivité et les besoins du marché. C’est dans ce contexte que 

                                                 
37 Ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication 
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nous allons parler de la relation reliant l’incubateur de l’INTTIC et l’ANPT. 
L’idée de la création d’un incubateur à l’Institut d’Oran est née de 

volonté de l’ANPT de développer ce genre de structures à l’échelle 

nationale et de celle de l’Institut de s’ouvrir sur l’environnement socio-
économique au niveau régional. La collaboration de l’INTTIC avec l’ANPT 

a pour objectif le développement des compétences managériales des 
porteurs de projet, des futurs chefs d’entreprise, par le coaching et la 
formation. L’INTTIC a mis à la disposition de l’ANPT un espace 
important, pour l’implantation de l’incubateur d’Oran, avec des moyens 

pédagogiques importants (dix bureaux, dix micro-ordinateurs connectés à 
internet).  

Une convention a été signée entre les deux parties ayant pour objet 
l’établissement d’une coopération entre l’ANPT et l’INTTIC et de mettre 

en évidence les conditions dans lesquelles les partenaires seront  amenés à 
coopérer dans les domaines de l’entrepreneuriat, de la formation et de la 
recherche scientifique. La convention prévoit aussi que l’ANPT met à la 

disposition des porteurs de projet et des startups des Coachs et des 
formateurs, pour assurer un accompagnement entrepreneurial de qualité. 
2.5 Les porteurs de projet de l’incubateur de l’INTTIC 

La création d’entreprise reste toujours une tâche laborieuse effectuée 
par les entrepreneurs, elle est essentielle à la dynamique économique d’un 

pays.  
Il s’agit d’un travail de recherche dont les données proviennent 

directement des porteurs de projet vivant la création de startups. Ils sont 
vivement remerciés pour leur engagement et leur collaboration sans laquelle 
cette étude n’aurait pas pu être réalisée

38. Nous éprouvons une certaine 
admiration à l’égard de ces jeunes porteurs de projet (futurs entrepreneurs). 
Un questionnaire adressé aux porteurs de projet nous a permis de récolter 
des données quantitatives. Les thèmes abordés sont le cadre du projet, la 
durée de l’incubation, les problèmes rencontrés, les aspects du produit 

                                                 
38 Etude réalisée au sein de l’incubateur de l’INTTIC d’Oran avec un échantillon de n=14 
en mois d’avril 2014. 
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réalisé et comment évaluer la satisfaction des clients. 
Les données recueillies font l’objet d’une analyse descriptive 

complétée par une approche explicative à l’aide d’une méthode empirique. 
2.6 Résultats de l’enquête 

La structure et les activités qui composent le système sont le résultat 
de plus d’une année d'expérimentation durant laquelle de nombreuses 

améliorations ont été apportées.  
L'efficacité de la recherche appliquée dont la récolte des données 

quantitatives a été étudiée en consultant par un questionnaire les porteurs de 
projets. Un échantillon de quatorze porteurs de projets (n = 14) au sein de 
l'incubateur de l'INTTIC depuis avril 2014. Les porteurs de projets sont 
pour la plupart des ingénieurs âgés entre 25 et 27 ans soit 50% (voir Figure 
5). Pour la collecte des données les porteurs de projet ont rempli un 
questionnaire comprenant les données concernant le responsable de la 
startup, la présentation de la startup, distribution et information relative au 
produit. 

Figure 5 : l’âge des porteurs de projet 

 
Source : les données de l’étude de cas 

Pour les analyses statistiques, nous avons utilisé le logiciel SPSS 15.0. 
Dans cet article, nous nous sommes contentés uniquement aux réponses des 
porteurs de projet qui se rapportent aux questions suivantes :  
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1) Lors du lancement de votre projet, quels sont les problèmes que vous 
avez rencontrés ? Les répondants ont exprimé un avis négatif concernant 
en particuliers,  les procédures administratives qui sont trop lentes ;  

2) Par quel(s) moyen(s) souhaiteriez vous donner les informations sur votre 
produit ?100% des réponses émanant des porteurs de projet concernent 
Internet et le téléphone portable et 2% seulement sont intéressés par le 
canal de la publicité dans les journaux et/ou revues.  

Enfin, on peut dire que les porteurs de projet préfèrent utiliser les 
moyens d'information internet et la téléphonie mobile qui sont très pratiques 
dans la manipulation (Figure 6).  

 
Figure 6 : moyens d’information utilisés par les porteurs de projets 

 
 
Source : les données de l’étude de cas 
 
CONCLUSION  

L’Algérie est un pays qui possède des ressources matérielles et des 

ressources humaines importantes. Pour qu’elle figure parmi les pays 

émergents, il faut qu’elle adopte une stratégie entrepreneuriale à long terme. 

Les jeunes porteurs de projets sont très motivés pour mettre en application 
leur compétence, savoir et savoir faire. Ils doivent être bien accompagnés 
jusqu’à la création de leur startup.  

Les pouvoirs publics essayent d’encourager les jeunes porteurs de 
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projet pour créer leur entreprise, mais ce qui se passe sur le terrain ne les 
motive pas. Malgré l’existence de plusieurs dispositifs qui sont mis à leur 
disposition par l’Etat, mais le porteur de projet se trouve confronté à une 

bureaucratie qui le bloque. Ces jeunes porteurs de projet sont pleins 
d’énergies, malgré toutes les difficultés rencontrées, avec les moyens de 

bord, ils continueront à produire. Le résultat, on le voit à travers les 
événements et les rencontres scientifiques comme notamment les startups 
week-end, il y a de bonnes idées qui peuvent être accompagnées et faire 
l’objet de la création de startup. La performance de l'incubateur a été plus 
ou moins appréciable ; d'importantes activités de développement 
notamment dans les domaines de la formation, du management, de la 
création d’entreprises, de l’entrepreneuriat et du marketing ont été réalisées. 

 De nouvelles initiatives sont prévues en tirant des leçons de l’exercice 
2014. L’incubateur de l’INTTIC compte consolider ses activités si de 

bonnes volontés se manifestent de la part de la tutelle pour le soutien 
financièrement et techniquement dans sa mission. C’est à travers 

l’incubateur qui est un espace autour duquel les jeunes talents édifieront 

leur avenir. Sans doute, dans un tel endroit les jeunes talents feront le 
meilleur usage de leur énergie, de leur compétence, de leur savoir, savoir 
faire et de leur esprit créatif. En fin de son cursus, l’étudiant porteur de 

projet sortira avec un diplôme en main en plus de la création de son 
entreprise. Pour le financement, nous prévoyons, que les porteurs de projet 
et responsable de l’incubateur fassent du porte à porte chez les responsables 

des grandes entreprises privées, en essayant de les convaincre pour 
bénéficier d’une aide financière.  

Ce résultat que nous avons obtenu à l’échelle micro-économique, nous 
pouvons le généraliser et le confirmer à travers tous les incubateurs à 
l’échelle nationale dans une étude ultérieure. 
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Résumé :  
Poussée par la mondialisation des échanges de biens, de services et 

des finances, la normalisation a pris une ampleur importante dans le monde. 
Près d’un million deux cent mille organisations sont certifiées ISO 9001 en 

2013. Le présent article tente de répondre à la question, peu étudiée dans le 
contexte des pays en développement, des effets de la norme ISO 9001 sur 
les entreprises algériennes certifiées. Il présente les résultats d’une enquête 

réalisée sur un échantillon de 41 entreprises algériennes certifiées. 
 Les résultats montrent une concordance avec d’autres travaux relatifs 

à l’effet positif sur les performances des entreprises en interne et en externe, 

mais une discordance quant à l’influence de certains facteurs de 

contingence. 
Mots clés : Qualité – certification – normes ISO -  système qualité 

 :ملخص
أمهية كبرية يف العامل، حيث سجل قياس وفق املعايري الدولية بتطور وتوسع ظاهرة العوملة، أخذ ال 

هذه املقالة اإلجابة على حتاول . 0102يف هناية عام   1110مؤسسة معتمدة  ايزو  0011111رقم 
على املؤسسات  1110ايزو نَاِدرًا ما درست يف سياق البلدان النامية، املتعلقة بتأثريات املقياس  إشكالية

ص نى تطبيق نظم إدارة اجلودة وفقا لوبعـد مراجعـة األدبيـات املتعلقـة باآلثار املرتتبة عل. اجلزائرية املعتمدة
 . مؤسسة جزائرية معتمدة 10من  نعرض نتائج دراسة استقصائية أجريت على عينة ، 1110ايزو 

أداء األعمال  تأثري إجيايب على أظهرت وقد أظهرت النتائج االتساق مع أعمال أخرى حيث
يف  أجريتمع حبوث  الطوارئداخليا وخارجيا، ولكن وجود تباين بشأن تأثري بعض عوامل  للمؤسسات

 .سياقات أخرى
 نظام إدارة اجلودة - ايزو  مقياس - شهادة -  اجلودة : كلمات مفتاحيه 
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Introduction  
Débordant le champ de la technologie, les standards et les normes 

investissent progressivement la majorité des activités lucratives et non-
lucratives et jouent un rôle majeur dans la mondialisation des échanges de 
biens et des prestations de services. Ainsi, la mondialisation des échanges 
financiers crée le besoin de l’harmonisation des pratiques comptables et 

pousse le déploiement rapide des normes comptables IAS/IFRS. De même, 
les normes ISO débordent le champ de la technologie pour étendre la 
normalisation à de nouveaux domaines explicitement organisationnels et 
sociétaux. Les normes sur la qualité (ISO 9000), l’environnement (ISO 

14000) ou encore sur la responsabilité sociétale (ISO 26000) prennent une 
importance comparable à celle des normes techniques. 

L’ISO a, depuis ses début, montré un grand intérêt aux pays en 

développement. Ainsi, plus des trois quarts des 178 membres de l’ISO 

viennent de pays en développement.  
Dans ce cadre, la normalisation Qualité touche de plus en plus 

d’entreprises dans le monde économique. Près d’un million deux cent mille 

organisations sont certifiées ISO 9001 en 20131, et que leur nombre ne 
cesse de croître, en particulier dans les pays en développement. L’Algérie, à 

l’instar des pays en développement, n’échappe pas à cette logique du 

recours à la certification Qualité. 540 entreprises sont certifiées en 2013. 
Paradoxalement, le développement de ce phénomène s’accompagne 

de peu d’études quant aux impacts réels de la certification sur les 

organisations qui la mettent en œuvre notamment dans les pays en 

développement comme l’Algérie. 
Dans ce papier, nous tenterons de revenir sur cette question d’impact 

de la normalisation qualité sur les performances des entreprises, mais avant 
cela, nous essaierons de débattre des liens entre la normalisation 
internationale et le mouvement de la mondialisation en particulier dans le 
contexte des pays en développement. 

 

                                                 
1 Enquête réalisée par ISO (ISO Survey, 2013). 
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I. Normalisation et Mondialisation : Quelle Relation ? 
Depuis 60 ans, les normes et standards se sont développés avec la 

libéralisation des échanges mondiaux. Ils apparaissent désormais comme de 
véritables instruments d’accompagnement et de développement de la 

mondialisation. 
Longtemps cantonnés dans les domaines techniques, les normes et 
standards n’ont pas tardé à conquérir progressivement la majorité des 

activités et connaissent un rôle de plus en plus important dans la 
mondialisation des échanges de biens et des prestations de services. Le 
développement rapide des échanges financiers internationaux a vite suscité 
l’harmonisation des pratiques comptables et favorisé la généralisation des 

normes comptables IAS/IFRS. De la même manière, l’organisation 

internationale de normalisation (ISO) a pendant longtemps limité ses 
normes aux aspects techniques. A partir des années 70, l’ISO étend sa 

normalisation à de nouveaux domaines explicitement organisationnels et 
sociétaux. Les normes sur la qualité (ISO 9000), l’environnement (ISO 

14000) ou encore sur la responsabilité sociétale (ISO 26000) prennent une 
importance comparable à celle des normes techniques. 

Avec la mondialisation des réseaux de production, elles s’imposent 

peu à peu dans tous les pays et pour toutes les activités. Leur généralisation 
dans les administrations publiques et les organisations non-
gouvernementales fournit une bonne illustration. Les standards et les 
normes sont, en quelque sorte, la face cachée de la mondialisation2. Leur 
rôle a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Ils ont 
accompagné la libéralisation des échanges et le renforcement du marché 
comme moteur central de la croissance et de la performance économique. 
Le développement récent des standards et des normes a participé au 
repositionnement des agents économiques : État, entreprises privées, 

                                                 
2 Capron, M., Chiapello, E., Colasse, B., Mangenot, M., & Richard, J. (2005). Les normes 

comptables internationales, instruments du capitalisme financier (pp. 151-181). La 
Découverte. 
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consommateurs, organismes institutionnels privés ou publics, nationaux ou 
supranationaux… Les standards et les normes apparaissent désormais 
comme les instruments privilégiés du développement des marchés et de leur 
internationalisation, favorisant l’innovation et l’adéquation optimale de 

l’offre et de la demande. 
 

II. Normalisation ISO et Mondialisation  
Le système actuel de normalisation internationale est structuré autour 

de trois éléments.  On  recouvre l’activité de normalisation qui correspond à 

la production de normes ; l’évaluation de la conformité qui sert à démontrer 

qu'un produit, un service, ou un système satisfait aux exigences contenues 
dans une norme ; et l’accréditation - c’est-à-dire la désignation officielle des 
acteurs compétents qualifiés pour se livrer aux activités d’évaluation à la 

conformité qu’elle a choisie. Les activités de normalisation technique, 
d’évaluation en conformité et d’accréditation forment ainsi un « réseau 

socio-économique» relativement cohérent qui a actuellement une portée 
globale et un rôle de coordination vital dans le commerce international. 
L’élaboration et l’édition des normes constituent le point de départ de la 
chaîne d’autorité de ce régime.  

Dans le cadre de cette structure de normalisation, trois organisations 
produisent la grande majorité des normes internationales: il s’agit de 

l’Organisation internationale de normalisation (ISO), de la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) et de l’Union internationale des 

télécommunications (UIT). Parmi ces trois organisations, l’ISO est la seule 

qui produit des normes généralistes et multisectorielles dans tous les 
domaines excluant les secteurs électriques et électrotechniques qui sont pris 
en charge au sein de l’UIT et la CEI. Avec plus de 20 000 normes, elle est 
le plus grand producteur de normes internationales au monde et se trouve de 
facto à l’amont du système de normalisation international.  

L’ISO est organisée mondialement autour d’un ensemble  

d’organismes nationaux  de normalisation érigés en réseau. Il s’agit des 

membres de l’ISO et représentent l’ISO dans leur pays à l’exemple de 
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l’IANOR en Algérie. L’ISO est aujourd’hui représenté dans 178 pays dans 

le monde. 
Créée en 1947, l’ISO est peu connue jusque dans les années 80 avant 

de devenir un acteur central dans la gouvernance de la mondialisation. Cette 
place centrale peut s’expliquer par le fait que l’ISO entretient une relation 
essentielle avec l’OMC

3
. En ce sens, l’ISO est enchevêtré dans un double 

système de gouvernance : d’une part, il entretient des liens de service avec 

le système juridique global puisque les normes techniques sont le tremplin 
normatif des organismes d’évaluation en conformité et d’accréditation; 

d’autre part, il est également inséré dans la gouvernance de la 

mondialisation à travers les références aux normes ISO dans les accords 
internationaux. Ce faisant, l’organisation joue un rôle important et croissant 
dans la gouvernance de la mondialisation en ce qu’elle appuie la 

privatisation, la dérégulation et libéralisation des échanges.  
Enfin, depuis les années 80, l’organisation connaît une influence 

grandissante et étend ses activités normatives à de nouveaux domaines. En 
effet, alors que les premières normes ISO avaient une dimension 
explicitement technique, les normes appelées de seconde et troisième 
génération publiées depuis les années 80 normalisent sur des objets plus 
explicitement organisationnels et sociétaux comme les systèmes de gestion 
(ISO 9000), l’environnement (ISO 14 000) et la responsabilité sociétale 

(ISO 26 000). 
 

III. Normalisation et Pays en Développement 
L’ISO a depuis ses début montré un grand intérêt aux pays en 

développement. Ainsi, plus des trois quarts des membres de l’ISO viennent 

de pays en développement4 mais restent des « preneurs » et non les « 
faiseurs» de normes ISO. Ils participent peu ou prou à ses travaux de 
normalisation. Pour inciter les pays du Sud à peser plus sur les activités 
normatives de l’organisation, l’ISO a progressivement mis en place des 

                                                 
3 OMC : organisation mondiale du commerce 
4 www.iso.org/iso/fr/home/about.htm  [avril 2015] 
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politiques d’inclusion institutionnelle qui concordent avec le mouvement 

d’internationalisation de l’organisation – geste logique dans une 
organisation qui prône l’adoption volontaire des normes qu’elle élabore et 

qui cherche à avoir une portée globale. Ainsi, dans le milieu des années 60, 
l’organisation crée une nouvelle catégorie de membre, les membres 

correspondants afin de permettre aux pays en développement de jouer un 
rôle dans ses travaux. Il s’agissait de permettre aux pays nouvellement 

indépendants de participer à la normalisation sans avoir à supporter les 
coûts d’une adhésion à part entière comme « membres à part entière ». 

Parallèlement, un organe dédié aux besoins des pays en 
développement, le Comité pour les questions relatives aux pays en 
développement (DEVCO), est créé en 1961. Cet organe, qui existe toujours, 
a pour mandat initial l’identification des besoins des pays en 

développement dans le domaine de la normalisation, de faire des 
recommandations au sujet de ces besoins et d’être un catalyseur. Il s’agit 

d’une sorte de forum pour eux au sein de l’organisation. Dans le milieu des 

années 1970, il y eut des discussions dans le but de donner au DEVCO le 
rôle de comité d’experts mais cette nouvelle orientation n’eut jamais lieu et 

le DEVCO est aujourd’hui ce qu’il a toujours été, à savoir un organe de 

coordination dans l’ISO qui joue un rôle mineur
5. 

L’ISO explique dans son plan que les normes internationales 
apportent plusieurs bénéfices aux pays en développement. Des avantages 
technologiques, économiques et sociétaux. En s'attachant à harmoniser les 
spécifications techniques pour les produits et services, elles augmentent 
l'efficacité dans tous les secteurs d'activité et aident à éliminer les obstacles 
au commerce international.6 

En effet, pour les pays en développement, les normes internationales 
peuvent être une source importante de savoir-faire technologique. Elles leur 
permettent d'accéder aux connaissances dans des domaines où ils n'ont pas 
nécessairement les compétences et/ou les ressources requises.  
                                                 
5 DU COMMERCE, C. P. L. D. (2000). Conseil économique et social, p 15. 
6 Voir la présentation sur le site internet de l’organisation « Qui sommes-nous ? », en 

ligne : ISO<www.iso.org> 
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En outre, ils peuvent faciliter l'accès aux marchés mondiaux. En 
définissant les  caractéristiques exigées des produits et services sur les 
marchés d'exportation, elles aident les pays en développement à participer 
sur une base équitable au commerce international. 
Les pays en développement peuvent aussi tirer avantage d'une participation 
active à l'élaboration des normes internationales. Un engagement actif dans 
ce processus peut leur permettre de : 

 d'influencer le contenu technique des normes de manière à ce 
qu'elles tiennent compte de besoins spécifiques ; 

 d'acquérir une expérience concrète des travaux de normalisation qui 
sera utile pour mettre en place des infrastructures nationales;  

 de donner accès en amont aux informations et aux connaissances 
technologiques. 

Cela étant dit, plusieurs chercheurs (BOIRAL, O. 2008) et (Graz, J. 
C., & Niang, N. 2013), 7   remettent en cause cette engagement bienfaisant 
et idéaliste de l’ISO envers les pays en développement. L’idée développée 

par ces auteurs est que l’ISO, déployé par les ambitions impérialistes de 

grandes nations et dans un objectif de domination et de contrôle de ces 
pays, produit chez eux un sentiment de nécessitarisme fort qui consiste à 
être convaincu que la normalisation internationale constitue la condition de 
leur insertion dans le marché mondial et donc de leur développement.8 

 
IV. Les effets de la norme ISO 9001 sur les entreprises certifiées : 

revue de la Littérature 
La certification touche de plus en plus un grand nombre d’entreprises 

dans le monde économique. Cette question concerne un nombre croissant 
de dirigeants, puisque près d’un million deux cent mille organisations sont 

                                                 
7 Boiral, O. (2008). Les pays du sud à l'épreuve des normes ISO: vers un sous-

développement durable?. Management international, 12(2), 49. p.10 
   Graz, J. C., & Niang, N. (2013). La normalisation des services dans la 

mondialisation. Académique, 15-64, p.22. 
8 Niang, N. (2014). Normes Iso, Droit International et Emancipation des Pays en 

Developpement: Eclairages (et Impasses) de Perspectives d'Economie Politique 
Internationale. Rev. Quebecoise de Droit Int'l, N° 117, p.5. 
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certifiées ISO 9001 en 2013,9 et que leur nombre ne cesse de croître, en 
particulier dans les pays en développement. L’adoption du standard ISO 

9001 s’est étendue à des pays et à des secteurs d’activités de plus en plus 

diversifiés. Paradoxalement, le développement de ce phénomène 
s’accompagne de peu d’études quant aux impacts réels de la certification 

sur les organisations qui la mettent en œuvre
10. Cependant, des questions 

émergent aujourd’hui relatives aux apports de la certification d’une part, et 

au caractère contingent ou non de la mise en place de ces systèmes, d’autre 

part. Que savons-nous des implications et des effets de la certification sur 
ces entreprises ? 

De façon surprenante, malgré plusieurs études empiriques réalisées 
sur la question, les effets réels de la certification continuent à soulever des 
controverses, tant dans le domaine de la recherche que dans les entreprises11  
Compte tenu de cette dispersion des études, nous avons réalisé  une revue 
d’une sélection  d’études empiriques

12 sur les effets de la norme ISO 9001 
sur les performances des organisations  publiées entre 1994 et 2008 dans 
des revues arbitrées. Nous présentons ici les conclusions de cette revue : 

 Bien que la majorité des études réalisées affirment une relation 
positive entre la certification ISO 9001 et la performance, comme on 
vient de le mentionner plus haut, il y a aussi un autre groupe de 
chercheurs qui n’ont pas trouvé suffisamment de preuves pour 

                                                 
9 Enquête réalisée par ISO (ISO Survey, 2013). 
10 Rolland, S. (2009). Un bilan de 20 ans de certification des systèmes de management de 

la qualité: les apports perçus de la certification ISO 9000 par les 
managers. Management & Avenir, 29(9), 31-51, p.32 

11 Walgenbach, P. (2001), “The Production of Distrust by Means of Producing Trust”, 

OrganizationStudies, Vol. 22 No.4, pp.693-714 
Marcjanna, M. A., et John, D. P. (2000). “ISO 9000 and performance of small tourism 

enterprises: a focus on Westons Cider Company” Managing Service Quality, 10(6), pp. 
374. 

Christmann, P. et G. Taylor (2006) “Firm Self-Regulation Through International 
Certifiable Standards: Determinants of Symbolic Versus Substantive Implementation”, 

Journal of International Business Studies, vol. 37, no. 4, pp. 863-878. 
12 DAOUDI, M. (2015). Les effets des systèmes de management de la qualité : cas des 

entreprises certifiées ISO 9001(thèse de Doctorat, Université d’Oran, Algérie), (pp.94-
115). 
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appuyer une telle relation13 (Terziovski et al., 1999; Quazi et Jacobs, 
2004;. Conca et al, 2004). Les résultats obtenus par Terziovski et 
al. (1999) et de Quazi et Jacobs, (2004) ont montré que la présence 
ou l'absence de la norme ISO 9001 n’est pas un indicateur fiable de 

la performance ou non en qualité.   

 Les motivations de certification ISO 9001 peuvent également être 
classées en catégories internes et externes. Les premiers sont liés à 
l'amélioration en termes de marketing et les aspects promotionnels, 
tandis que les prestations internes sont en relation avec des 
améliorations organisationnelles. La majorité des recherches 
constatent une domination des raisons externes pour le projet de 
certification.14 

Cependant, le portrait des effets de la norme qui ressort de la littérature tend 
donc à être positif mais reste largement discutable pour plusieurs raisons : 
                                                 
13 Terziovski M., Samson D., Dow D. (1999), « The Business Value of Quality Management 

Systems Certification.Evidence from Australia and New Zealand », Journal of operations 
management, vol. 15, p. 1-18. 

Quazi, H. A., & Jacobs, R. L. (2004). Impact of ISO 9000 certification on training and 
development activities: an exploratory study. International Journal of Quality & 
Reliability Management, 21(5), pp.497-517. 

Conca, F., Llopis, F. and Tarı´, J. (2004), “Development of a measure to assess quality 

management in certified firms”, European Journal of Operational Research, Vol. 156 

No. 3, p.683-97. 
14 Gotzamani, K. and Tsiotras, G. (2002), “The true motives behind ISO 9000 

certification: their effect on the overall certification benefits and long term contribution 
towards TQM”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 19 

No. 2, pp. 151-69 
Poksinska, B., Dahlgaard, J. and Antoni, M. (2002), “The state of ISO 9000 certification: 

a study of Swedish organizations”, The TQM Magazine, Vol. 14 No. 5, pp. 297-306. 
Corbett C.J., Montes-Sancho M.J., Kirsch D.A. (2005), « The Financial Impact of ISO 9000 

Certification in the US: An Empirical Analysis », Management science, vol. 51, No.7, 
pp.1046-1059. 

Llopis, J. and Tarı´, J. (2003), “The importance of internal aspects in quality 
improvement”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 20 No. 

3, pp. 304-24. 
Williams, J. (2004), “The impact of motivating factors on implementation of ISO 

9001:2000 registration process”, Management Research News, Vol. 27 Nos 1/2, pp. 74-
84. 
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- Le nombre très faible d’études qu’ils lui sont consacré comparé à 

l’ampleur du phénomène ; 
- La très grande majorité des études ont été publiées dans des revues 

spécialisées dans le domaine de la qualité. Il est clair que certains 
articles manquent de recul critique et s’adressent surtout à un public 

de praticiens de la qualité a priori favorables à ces normes ; 
- La grande majorité des études sont concentrées dans les pays 

développés. On connait très peu de choses sur les effets de la norme 
dans les pays en développement alors qu’ils connaissent une forte 

croissance du nombre de certifications ;  
- Une partie importante des études sont réalisées dans les deux seuls 

pays : Etats unis et Espagne ; 
- Peu d’études comparatives internationales ; 
- Les bénéfices de la norme ne sont pas forcément automatiques et 

dépendent clairement de certains facteurs de contingences qui sont 
trop souvent ignorés dans la littérature ; 

Ces insuffisances constatées nous amènes à dire que la recherche 
scientifique doit encore se pencher sur cette problématique des effets et des 
implications de la norme ISO 9001qui reste, non seulement très peu étudiée, 
mais dont les résultats sont souvent critiqués. La multiplication de 
recherches scientifiques diversifiant les approches méthodologiques et leurs 
orientations vers les pays en développement permettra de mettre plus de 
lumière sur la complexité des effets de la norme ISO 9001. 
V. les effets de la norme ISO 9001 sur les entreprises algériennes 

certifiées : une étude empirique 
1. La certification ISO en Algérie 
1.1. L’évolution de la certification en Algérie 

Comme nous l’avons rappelé à plusieurs reprises, le phénomène de la 

certification a connu une croissance importante dans le monde. L’étude de 

l’organisme international de normalisation ISO (ISO survey 2011) donne 

des statistiques intéressantes quant à l’adoption de ses normes et confirment 
les constats plus haut avec plus d’un million de certification dans 178 pays,  
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ISO 9001, qui définit les exigences relatives aux systèmes de management 
de la qualité, se positionne toujours solidement comme la norme 
d’application mondiale la plus adoptée. A la fin de l’année 2013

15, au moins 
1 129 446 certificats ISO 9001 avaient été délivrés dans 178 pays, soit une 
augmentation de 65 695 (+6,17 %) par rapport à 2009, où la barre du 
million avait pour la première fois été dépassée avec 1 063751 certificats.  

La Chine conserve sa position en tête de classement pour le nombre de 
certificats ISO 9001, devant l'Italie et la Fédération de Russie. Elle 
enregistre aussi la plus forte croissance du nombre de certifications dans le 
domaine, suivie par la Fédération de Russie et l'Italie. 

L’étude montre aussi que même si cette croissance connait, ces 
dernières années, un ralentissement dans les pays développés, expliqué 
notamment par un phénomène de saturation, cette croissance devient de 
plus en plus importante dans les pays en développement. Ainsi, cette 
tendance est représentée par le nombre de certificats dans la région du 
Maghreb et du nord Afrique. 

En Algérie, la figure n°1 montre que, depuis la première entreprise 
certifiée en 1998,  le nombre de certificats n’a cessé d’augmenter. La 

période de 2003 à 2010 représente la croissance la plus importante à 
l’exception des deux années 2006 et 2007. La baisse du nombre de certificat 

sur ces deux années peut, probablement, être expliquée par l’approche de la 

nouvelle édition prévue pour 2008 de la norme ISO 9001. En effet, il est 
possible d’émettre l’hypothèse qu’à l’approche de l’édition de la nouvelle 

version de la norme, certains dirigeants d’entreprises préfèrent temporiser 

pour mettre en place un système qualité directement conforme avec la 
nouvelle édition de 2008. Quant à la baisse de  l’année 2011, aucune 

tentative d’explication ne peut-être émise pour l’instant. 
 
 
 
 

                                                 
15 Enquête réalisée par ISO (ISO Survey, 2013). 
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Figure n° 1 : Evolution certification ISO 9000 de l’Algérie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : élaboré a partir des statistiques ISO « ISO survey 2011 » 

 

1.2. La  certification en Algérie comparée à la Tunisie et au Maroc 
Comme le montre les graphiques des figures 2 et 3 Les deux pays 

voisins devancent l’Algérie en nombre de certification. Les chiffres du 

cumul des entreprises certifiées de 2013 représentés dans cette figure 
montrent l’importance du décalage. La Tunisie occupe la première place 
avec 838 suivis par le Maroc avec 689 entreprises certifiées alors que 
l’Algérie n’enregistre que le chiffre modeste de 540 entreprises certifiées.  

Il devient claire que l’Algérie reste bien derrière ces voisin dans ce 

domaine.  Ce retard accusé par l’Algérie en matière de certification, peut 

aussi être expliquée par plusieurs raisons, parmi lesquelles on peut citer : 
- L’année de la première certification : Alors que le Maroc et la 

Tunisie obtiennent en 1994 leur première certification, ce n’est qu’en 

1998, c'est-à-dire 4 années plus tard, qu’une première entreprise se 

fait certifiée en Algérie. 
- La période d’instabilité politique et sécuritaire : cette instabilité qu’a 

connue l’Algérie pendant plus d’une décennie, a eu un impact 

considérable sur tous les domaines de développement socio-
économiques. 
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-  L’efficacité de la politique de mise à niveau : comme nous l’avons 

développé plus haut dans l’analyse rétrospective du programme de 

mise à niveau, plusieurs observateurs mettent en cause le manque 
d’efficacité des politiques algériennes de mise à niveau.  

En outre, cet état de fait peu aussi être accentués si on introduisait 
certaines variables comme les budgets consommés pour les programme de 
mise à niveau. Même si nous ne disposons pas de chiffres exacts, selon 
certains observateurs, l’Algérie a dépensé 3 fois plus  que la Tunisie ou le 

Maroc avec, comme résultat, 3 fois moins. 
Figure n° 2: Nombre de certification ISO 9000. Algérie- Tunisie- Maroc, 

année 2011 

 
 

Figure n° 3:  

 
 

Source : élaboré a partir des statistiques ISO « ISO survey 2011 » 
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Toutefois, nous tenons à rappeler qu’il ne s’agit là que d’une vision 

superficielle et purement hypothétique de la situation. Certaines 
informations ou affirmations ne peuvent être confirmés que par des 
recherches dédiées à ces questions. 

 

2. Méthodologie de la recherche empirique 
2.1. Objectif et plan de l’étude 

L’objectif de cette étude est de nous renseigner quant à cette question 
des effets de la mise en œuvre de la norme ISO 9001 sur les entreprises 

algériennes, dans un premier temps et de les confronter aux résultats des 
études réalisées dans d’autres contextes, dans un second.  

La réponse à cette problématique des effets de la norme nous revoie à 
trois interrogations sous-jacentes sur la base desquelles nous avons élaboré 
notre plan de recherche : 

D’abord, nous avons cherché à interroger le terrain sur les premières 
motivations des dirigeants algériens à l’origine du projet de certification. 

Ces premières motivations peuvent être de nature interne ou externe. Notre 
revue de la littérature nous apprend  qu’il y a une domination des 

motivations externes.  
Ensuite, notre recherche à tenter de répondre à la question des effets de la 
norme. Les résultats des études réalisées dans d’autres contextes montrent 

que, dans beaucoup de cas, la mise en œuvre du système qualité selon cette 

norme a eu un effet positif sur les performances des entreprises.  
Dans une deuxième phase et dans la mesure où les réponses aux 

interrogations précédentes nous renseignent sur les premières motivations et 
les effets de la norme, se pose alors la question de savoir l’influence de 

certains variables dites de « contingence » qui peuvent modérer, relativiser, 
voire biaiser les résultats.  
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Sur la base de travaux scientifiques qui ont abordés cette question,16 
nous avons retenue deux variables : 

La première concerne l’influence des premières motivations. L’idée 

soutenue est que les entreprises qui s’engagent sur des motivations internes 

obtiennent de meilleurs résultats et bénéfices de la mise en œuvre de la 

norme que celles qui avaient des motivations externes.  
La deuxième variable concerne le degré de participation des 

employés. L’idée défendue là est que les effets positifs et les bénéfices de la 

norme dépendent largement du degré d’implication des travailleurs dans le 

processus d’implantation.  
2.2. Méthodologie de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée en deux phases complémentaires. La 

première à été menée sous forme d’entretiens semi-directifs auprès d’une 

dizaine d’entreprises de la région ouest. La seconde consistait en une 

recherche quantitative par questionnaire sur un échantillon de 41 entreprises 
de régions, tailles et secteurs variés. 

Afin de minimiser les biais relatifs aux conditions de réalisation de 
l’enquête, les entreprises sélectionnées devaient être certifiées pendant au 

moins trois ans et les répondants devaient avoir vécus la période d’avant 

certification et celle de l’implantation du système qualité.  
Quant au profil des répondants, nous avons opté pour les responsables 

qualité et les managers d’entreprises. Même si le choix de ces profils 

comporte des risques de biais de perception, il est néanmoins justifié par la 
nécessité d’avoir une vision d’ensemble permettant de répondre à la nature 

de nos questions. Le traitement des données de l’enquête relatif au profil 

                                                 
16 Jang, W. and C., Lin (2008), "An Integrated Framework for ISO 9000 Motivation, 

Depth of ISO Implementation and Firm Performance: the Case of Taiwan", Journal of 
Manufacturing Technology Management, vol. 19(3), pp. 194-216. 

Martinez-Costa, M. et A. Martinez-Lorente (2007), « A triple analysis of ISO 9000 
effects on company performance » Journal of Productivity and Performance 
Management, Vol. 56, No. 5-6, pp. 484-499. 
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des répondants, montre qu’il y a une domination des responsables qualité 
(78% responsables qualité et 22% managers). 

Enfin, la collecte des données s’est effectuée en deux périodes compte 

tenu des deux phases d’enquêtes. La première période relative à la première 

phase d’enquête par les entretiens semi-directifs a eu lieu entre le mois de 
juin et de juillet 2012. La seconde période relative à l’enquête quantitative 

par questionnaire a eu lieu entre le début du mois de septembre et la fin du 
mois de janvier 2012, date à laquelle nous avons réceptionné le dernier 
questionnaire. 
3. Présentation et analyse des principaux résultats 
3.1. Résultats sur les motivations premières de certification 

L'objectif de cette section du questionnaire visait à décrire les 
motivations qui précèdent la prise de décision formelle de la direction d'une 
entreprise quant à la l’engagement d'un projet ISO 9000.  

Les résultats de cette première question relative aux motivations 
premières sont représentés dans la figure ci-dessous : 

Figure n° 4 : Motivations de certification 

 
Source : Notre élaboration à partir des données de l’enquête 

 
Il apparait donc clairement que les raisons externes dominent de 

manière significative les motivations premières des dirigeants quant à 
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trois premières questions (1, 2 et 3 à partir du bas de la figure) nous donne 
un pourcentage de 69 %.  

Les résultats par ordre d’importance, se présente de la manière 

suivante : 
En première position sur les motivations externes, en retrouve la 

pression de la concurrence (un ou plusieurs concurrents sont certifiés où ont 
engagés le processus de certification) avec 27%. Suivi par les 
exigences/Pression des clients (condition inévitable pour accéder aux 
marchés) avec 24% et, en troisième position,  la recherche d’avantages 

concurrentiels (Volonté  d’anticipation) avec 18%. 
Quant au plan interne, les résultats obtenus montrent que la seule 

motivation relativement évoquée concerne l’amélioration des produits et 

services. 
3.2. Résultats sur l’impact de la certification sur les performances 

Les résultats obtenus de la question relative à l’impact de la norme sur 

les performances des entreprises sont résumés dans la figure ci-dessous. 
Nous avons testé cette question sur  onze éléments d'amélioration possibles 
suite à la mise en œuvre d’un système qualité et à l'obtention d'une 

certification ISO 9001. Les domaines d’amélioration intégrés représentent 
ceux qui ont été les plus évoqués durant nos entretiens semi-directifs 
réalisés au préalable. 

Figure n° 5: Impact ISO 9001 sur les performances 

 
Source : Notre élaboration à partir des données de l’enquête 
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Les résultats résumés dans ce graphique nous permettent de constater, 
en globalité, que les entreprises affirment que le système qualité à eu un 
impact positif considérable sur leurs performances. Ces résultats 
s’accordent avec ceux enregistrés dans la plus grande partie des études 
évoquées dans notre revue de la littérature. 
L’observation de ces résultats montre que les améliorations sont constatées 

en interne et en externe : 
En externe, les plus importantes améliorations des performances sont 

perçues sur l’image de l’entreprise et la position compétitive, alors qu’il 

semble que les répondants sont plutôt déçus sur les performances 
commerciales. 

En interne, les améliorations sont plus ressenties dans la gestion 
documentaire, la qualité des produits/services et la maitrise des procédés de 
production. Les améliorations, également, assez évoquées concernent la 
mobilisation des travailleurs et la communication interne, alors que les 
domaines de l’organisation, de la délégation du pouvoir et de 

l’approvisionnement, restent moins évoqués.   
3.3. Influence des facteurs de contingence 

Dans cette deuxième phase et dans la mesure où nous disposons de 
données nécessaires (premières motivations de certification et degré d’effet 

positif de la norme sur les performances), nous tentons de tester l’influence 

des deux facteurs de contingences retenus, à savoir, l’influence des 

motivations premières et du degré d’implication des travailleur sur l’effet 

positif de la norme sur les performances.  
3.3.1. Influence des motivations  sur la nature des effets de la norme ISO 

9001 
Comme nous le montre la figure ci-dessous, le teste à montrer que, 

dans notre cas, le degré d’effet positif de la norme n’est pas étroitement lié 

aux premières motivations de certification. Même si certaines études ont pu 
établir ce lien, dans notre cas, les effets positifs de la norme restent 
indépendants des premières motivations. 
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Figure n° 6 : Effet positif interne 

 
Source : Notre élaboration à partir des données de l’enquête 
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Pour ce faire, nous avons administré dans le questionnaire une section 

dont l’objectif été d’identifier les modes de participation  des travailleurs 
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inspirons des travaux de (DOMENC et MARQUIE, 1998)17. Nous avons 
considéré la participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du système 

documentaire comme l’indicateur majeur du degré de participation, dans la 

mesure où cette activité constitue le volet majeur du projet qualité. Le 
traitement des réponses à cette question a permis de distinguer trois 
catégories d’entreprises selon le mode d’association des employés :   
- Un mode non participatif (consultant seul)  
- Un mode faiblement participatif (consultant avec le RMQ18)  
- Un mode participatif (consultant, RMQ et les membres de l’entreprise)  

Sur la même logique des résultats précédents, le teste montre 
également que le degré d’effet du système qualité et totalement indépendant 

                                                 
17 Domenc, M., &Marquié, H. (1998). Les procédures qualité et coproduction par les 

acteurs. Performances humaines& techniques, (94), pp.24-29. 
18 RMQ : Responsable management qualité 
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du degré d’association des employés au processus d’implantation du 

système. Comme nous pouvons l’observer sur la figure ci-dessous et bien 
que plusieurs études ont démontré un lien entre le degré de participation des 
travailleurs au processus d’implantation du SMQ

19 et le degré d’effet positif 

de la norme, les résultats de notre recherche montrent que quelque-soit le 
degré d’association des employés, les apports de la certification restent 
pareillement important. 

Figure n°7 : Effet positif interne 

 
Source : Notre élaboration à partir des données de l’enquête 
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Conclusion 
En conclusion, d’abord nous avons constaté que les normes 

internationales investissent la majorité des activités lucratives et non-
lucratives et jouent un rôle majeur dans la mondialisation des échanges de 
biens et des prestations de services. L’ISO restent le plus grand producteur 
de normes et celles-ci sont les plus  adoptés dans le monde. L’ISO a depuis 
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ses début montré un grand intérêt aux pays en développement. En 
établissant des programmes spécifiques pour les intégrer dans le processus 
de normalisation, l’ISO plaide pour les retombées positives de la 

normalisation. En effet, pour les pays en développement, les normes 
internationales peuvent être une source importante de savoir-faire 
technologique et de facilitation d'accès aux marchés mondiaux, mais 
plusieurs chercheurs20,  restent sceptiques à cette plaidoirie et remettent en 
cause cette engagement bienfaisant et idéal de l’ISO envers les pays en 

développement. L’idée développée par ces auteurs est que l’ISO, déployé 

par les ambitions impérialistes de grandes nations et dans un objectif de 
domination et de contrôle de ces pays, produit chez eux un sentiment de 
nécessitarisme fort qui consiste à être convaincu que la normalisation 
internationale constitue la condition de leur insertion dans le marché 
mondial et donc de leur développement. 21  

Ensuite et à l’issue de la revue de la littérature, le travail montre qu’en 

dépit de l’ampleur que prend la certification dans le monde économique et 
de l’intérêt grandissant que lui accorde la recherche scientifique,  nous 
connaissons encore peu de choses sur les implications de la certification. 
Cette problématique reste pertinente et a besoin d’être alimentée par de 

nouvelles recherches, notamment provenant de pays en développement. 
Enfin, Sur un plan empirique et à la lumière des résultats de l’enquête, 

notre recherche confirme la tendance internationale et le consensus qui se 
profile concernant les premières motivations de certification et l’impact 

positif de la norme sur les performances des entreprises. Par contre, nos 
résultats infirment la sensibilité de l’impact de la norme aux premières 

motivations et au degré d’association des employés au processus 

d’implantation.  

                                                 
20 Boiral, O. (2008). Les pays du sud à l’épreuve des normes ISO: vers un sous-

développement durable?. Management international, 12(2), pp.49-54. 
21 Niang, N. (2014). Normes Iso, Droit International et Emancipation des Pays en 

développement: Eclairages (et Impasses) de Perspectives d'Economie Politique 
Internationale. Rev. Québécoise de Droit Int'l, N° 117. 
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Cette dissemblance peut être expliquée, à notre avis, par, non 
seulement le caractère fédérateur et mobilisateur du processus qualité, qui 
contient dans les conditions de sa mise en œuvre des éléments capables de 

générer des motivations individuelles et une dynamique collective 
d’amélioration des performances, mais également par la situation de 

beaucoup d’entreprises algériennes. C'est-à-dire, des entreprises avec des 
tailles importantes sur le plan technique et marché, mais avec un important 
déficit en organisation et système de gestion. Le processus de mise en 
œuvre du système qualité, dans ce cas, dépasse les contours des objectifs 
qualité pour jouer le rôle d’un processus de mise à niveau globale de 

l’entreprise. Cette impact positif non attendu, qui va au-delà des objectifs 
qualité, pousserai probablement la perception très positive des répondants et 
peut également être à l’origine de l’atténuation des effets de certains 

facteurs de contingences.  
Quant aux limites de ce travail que nous identifions, la première est 

relative à la nature de notre échantillon qui limite les possibilités d’analyses 

notamment dans l’étude de l’influence de certains facteurs tels que la taille 
et le secteur de l’entreprise. Aussi, il pourrait être peu pertinent de 

prétendre à la généralisation des résultats sur l’ensemble des entreprises 

algériennes certifiées. La seconde limite est relative au profil des 
répondants (RMQ et managers). Même si ce choix est justifié par leur 
position qui leur permet de répondre à la nature de nos questions, leur 
perception peu souffrir de biais.   Compte tenu de leur engagement et 
responsabilité dans le projet, ils peuvent considérer les résultats de la 
certification comme le fruit de leur propre effort et donc, de manière 
volontaire ou pas, ils peuvent majorer les résultats et passer sur certains 
échecs. La troisième est relative à la difficulté d’identifier les effets et 

améliorations liées exclusivement au processus de certification. 
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Abstract 
This study aims to understand the perception of CSR on five-star 

hotels in Medina, Saudi Arabia. This involves recognizing the extent to 
which hotels espouse and the initiatives they implement to meet the social 
responsibility of their organizations. 

The paper opted for an exploratory study using in-depth face-to-face 
interviews with managers from different involved in corporate social 
responsibility in their organizations. The findings suggest that the concept 
of CSR, among other issues, is a perceptual notion that is influenced by its 
context; thus, it is an individualistic, subjective and culturally constructed 
concept.    
Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR); Five-star hotels; 
Medina-Saudi Arabia; Perception. 

 ملخص
يتطلب فهم شامل للمسؤولني  (CSR) دراك ومعرفة مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركاتإ

هتدف هذه  .عن األنشطة املتعلقة به، ويتطلب استكشاف وجهات نظرهم الكامنة وطريقة فهمهم له
الدراسة إىل فهم تصور املسؤولية االجتماعية للشركات يف فنادق اخلمس جنوم يف املدينة املنورة، اململكة 

ينطوي هذا على الوقوف على مدى تبين هذه الفنادق للمسؤولية اإلجتماعية واملبادرات و . العربية السعودية
 .ية جتاه اجملتمع والبيئة واجلهات املعنية األخرىاليت تنفذ من قبلها لتلبية متطلبات املسؤولية االجتماع

خدام طريقة املقابالت الشخصية القائمة على وقد مت است راسة استكشافية نوعيةهو د البحث
مع املديرين من مستويات واملقابلة اليت متت  األسئلة املفتوحة مع وجود قائمة ارشادية مبوضوع األسئلة

تشري النتائج إىل أن مفهوم . ملسؤولية االجتماعية للشركات يف منظماهتمملف وأنشطة اخمتلفة ممن يتولون 
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يعتمد على اإلدراك الشخصي ويتأثر بثقافة املسؤولني عنه مفهوم هو املسؤولية االجتماعية للشركات، 
 .واملعنيني به

INTRODUCTION 
While CSR is increasingly employed in the business world today and 

has become a crucial issue in management systems, it is both remarkable 
and regrettable that there is no universal definition of CSR. The concept and 
attitudes of CSR have been through much debate; in some cases, 
controversial. Indeed, one of the inevitable questions about CSR is what it 
means. CSR (also known as corporate social accountability and socially 
responsible behavior of business) is seen as a form of business 
accountability to a wide range of stakeholders, along with shareholders and 
investors (Azmat & Zutshi, 2012).1 Foremost areas of interest include social 
welfare, environmental protection and the wellbeing of employees.  

Although, CSR, in general, remains a set of efforts that aim to 
develop the public contributions of private business, it is viewed as an 
umbrella concept that does not have a universally accepted definition. The 
term CSR has evolved from being viewed as an economical device that 
aims to improve the competitive position of business to a legal and ethical 
issue, and later as a form of citizenship and social participation (Benn and 
Bolton, 2011). 

Purpose – Recognizing corporate social responsibility (CSR) and 
ascertaining a comprehensive understanding of the drivers of such activities 
requires an exploration of the underlying perspectives in determining how 
they think and feel. This study aims to understand the perception of CSR on 
five-star hotels in Medina, Saudi Arabia. This involves recognizing the 
extent to which hotels adopt and the initiatives they implement to meet the 
social responsibility of their organizations towards their community, 
environment, society and other stakeholders.   

Design/methodology/approach – The paper opted for an 
exploratory study using the open-ended approach of grounded theory, 

                                                 
1 Azmat, F. & Zutshi, A. (2012). Perceptions of corporate social responsibility amongst 

immigrant entrepreneurs. Social Responsibility Journal, 8(1): 63-76. 
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including 18 in-depth face-to-face interviews with managers from middle 
and senior management levels involved in corporate social responsibility in 
their organizations (five-star hotels).  The data analysis process was based 
on a phenomenological approach in analyzing collected data.  This was 
achieved through the employment of an inductive reasoning process. The 
data was complemented by archive and documentary analysis, including a 
description of CSR activities and initiatives. 

Findings – The findings suggest that the concept of CSR, among 
other issues, is a perceptual notion that is influenced by its context; thus, it 
is an individualistic, subjective and culturally constructed concept. The 
paper suggests that successful CSR implementation requires the 
communication, involvement and participation of all managers and staff in 
all levels, as well as, fundamentally involving all stakeholders. 

Practical implications – The paper includes implications for the 
development and comprehension of the context through which managers 
deal and view the concept of CSR. The paper argues that the hospitality 
industry should be socially proactive and an initiator in adopting and 
implementing their social responsibility; where CSR becomes a crucial part 
of any strategic plan of the organization. 

Originality/value – This paper addresses the concept of CSR and 
encompasses a more comprehensive meaning to those who engage in it. 
This is achieved by understanding their perception and recognizing the 
extent they adopt and put into action initiatives to meet the social 
responsibility of their organizations.   
1. THEORETICAL PERSPECTIVE 

The concept of CSR is a notoriously difficult term to define, 
probably because CSR is learned and derives from one’s organizational 

culture and personal perception. The individualistic nature of perception 
and its related components such as culture and feelings underline 
differences in perspectives among people, and thus highlight the key role of 
personal points of view in formulating a common meaning of CSR. 
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Giannarakis and Theotokas (2011)2 support this argument and point out that 
CSR is elaborated in its unique way depending on the stakeholder’s 

perception and expectations.  
Perception is our sensory experience of objects that involves both the 

recognition of environmental stimuli and actions in response to these 
stimuli (Cherry, 2014)3. Much of the complexity of understanding the 
concept of CSR comes from the different usages of the term. People from 
different fields, backgrounds, organizations,  and  even  those  who  belong  
to  the  same  field  or organization, may have different  perspectives 
regarding the meaning of CSR, its types and its classification.  

The lack of a universally agreed definition of CSR has resulted in 
many interpretations that have perhaps created obstacles in its applications. 
Building on this argument, further research has demonstrated the powerful 
impact that perception can have on behavior. For example, Mohammed 
(2010)4 found that the perception-behavior relationship regarding objects 
plays a major role in shaping and explaining the way that firms behave 
and act toward these objects; including their social agenda. Perception is an 
essential part of awareness and behavior with its inclusive active role in 
identifying some social phenomena, such as the concept of CSR 
phenomenon. For this reason, it is not surprising that the extent 
corporations commit with and have programs related to social responsibility 
depends widely on the perception of those corporations’ management body 

who deal with this issue (CSR).  
As a result, the concept of CSR was used in diverse approaches; all 

of which are still used until today. Accordingly, CSR has become 
complicated than previously thought with a proliferation field of approaches 

                                                 
2 Giannarakis, G. & Theotokas, I. (2011). The effect of financial crisis in corporate 

social responsibility performance. International Journal of Marketing Studies 3(1): 
2-10. 

3 Cherry, k. (2014). Perception and the perceptual process. Retrieved March 6, 2015, 
from http://psychology.about.com/.  

4 Mohammed, K. 2010. Perceptual Aspect of Risk: The Concept and Management- A 
Qualitative Study. An-Najah National University Journal, 24 (3): 985-1016.  



Dr. MOHAMMED, Kassim M Corporate social responsibility in the hospitality 
industry: Five-star hotels at Medina, Saudi Arabia 

 

95 
 

and theories (Brusseau, 20125; Shamir, 20116). CSR, indeed, is not only a 
landscape of theories but also an abundance of approaches that are, in many 
instances, debatable whether in terms of definition or applications. These 
approaches/theories may be classified into groups as following: (i) 
Economical Device Theory (Leon & Arana, 2014) 7; (ii) Legal-Legislation 

Theory (Birch, 2003)8; (iii) Business theory (Murphy, Oberesder & 
Laczniak, 2013) 9; (iv) Ethical/Stakeholder Theory (Caroll and Buchholtz, 
2015)10; (v) Citizenship Theory (Rapp, Hill & Lehmann, 2014) 11; and (vi) 
Political theory (Scherer and Palazzo, 2011)12. 

With respect to these changes and diverse visions of CSR, the 
different approaches and theories in describing CSR prompt many 
researchers to link CSR with perception. They refer to the variables of 
perception (such as cognition, values, feeling, attitudes, experiences, 
knowledge, context, and sensations) to explain why CSR is described 
differently by different people. These variables are different from one 
individual to another, and thus perception can be viewed differently.     
                                                 
5 Brusseau, J. 2012. The business ethics workshop. Washington D.C.: Flat World 

Knowledge. 
6 Shamir, R. 2011. Socially responsible private regulation: World culture or world- 

capitalism? Law and Society Review, 45 (2): 313-336.  
7 Leon, J. & Arana, J. 2014. Impact of different dimensions of corporate social 

responsibility on tourism demand: Does the status quo matter? Tourism Economics, 
20(3): 493-507.  

8 Birch, D. 2003. Corporate social responsibility: Some key theoretical issues and 
concepts for new ways of doing business. Journal of New Business Ideas and Trends, 
1(1): 1-19.  

9 Murphy, P., Oberesder, M. & Laczniak, G. (2013). Corporate societal responsibility 
in marketing: Normatively broadening the concept. Academy of Marketing Science 
Review, 3(2): 86-102. 

10 Caroll, A. & Buchholtz, A. (2015). Business and society: Ethics, sustainability, and 
stakeholder Management. Connecticut, USA: Cengage Learning. 

11 Rapp, J., Hill, R. & Lehmann, D.(2014). Modeling non-consumer behavior: 
Consumption-as-restriction and corporate social responsibility. In R. P. Hill and R. 
Langan (Editors), Handbook of research on marketing and corporate social 
responsibility: 198-218. London: Edward Elgar Publishing Limited. 

12 Scherer, A. & Palazzo, G. (2011). The new political role of business in a globalized 
world: A review of a new perspective on CSR and its implications for the firm, 
governance, and democracy. Journal of Management Studies, 48(1): 899-931.  

https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ams-web.org%2F&ei=CUnpU6P7DMno8AWLyYCAAg&usg=AFQjCNEN5pa9S3W0SS8QOeetF6FMfWmaHw&bvm=bv.72676100,d.dGc
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Consequently, recognizing CSR and ascertaining more completely 
its meaning to those who deal with it, requires examining the underlying 
perceptive of them and determining how they think and feel.   
2. RESEARCH METHODOLOGY 

As the aim of this research is to examine the way the concept of CSR 
is understood by those who are in the management of hotels and in the 
hospitality industry, it used the qualitative research methodology. 
Qualitative research is an appropriate methodology when collecting data to 
explain and interpret a particular phenomenon, and to explore and find out 
the actual knowledge, meanings and interpretation held by individuals, 
thus, answering ‘how’ and ‘why’ questions in a naturalistic and holistic 
way (Yin, 2014)13.       

Qualitative approach is a context-bound framework through which 
the researcher engages in, and becomes sensitive to, the phenomenon 
without predetermining themes; instead, themes are derived unswervingly 
from collected data (Holloway & Wheeler, 2010)14. However, it is not 
straight forward to assess qualitative research without numerical data that 
supports some explanations and descriptive issues. In fact, it is unlikely to 
avoid pointing to some statistical figures and evidences when analyzing 
collected data, even though these data obviously exist in qualitative form 
(Silverman, 2013)15.   
2.1. Data Collection Technique: 

In line with key qualitative approaches, this research used the in-
depth person-to-person interviews collection techniques. Yin (2014) 
argues that interviews are effective tools to find out from people those 
things we cannot directly observe, especially those things that are related 
to the inner-self, and includes feelings, attitude and sensations, rather than 

                                                 
13 Yin, R. 2014. Case study research: Design and methods (5th ed.). California: Sage 

Publications, Inc. 
14 Holloway, I. & Wheeler, S. (2010). Qualitative research (3rd ed.). Iowa: Wiley-

Blackwell Publishing. 
15 Silverman, D. (2013). Doing qualitative research: A practical handbook (4th ed.). 

California: Sage Publications, Inc. 
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visible aspects of manner. Along with the in-depth interview technique, 
this research used another two qualitative data-collection techniques. These 
were: (i) observation and field visits and (ii) archival records and document 
search. Using multiple research methodology and sources of data were 
useful in collecting data and, most importantly, in maintaining validity and 
reliability through the triangulation process (Yin, 2014). However, the main 
communication technique that used was comprehensive person-to-person 
interview technique. 
2.2. Selection of Subjects: the research setting, Sample Selection, Size 
and Structure 

In this research, the target participants were five-star hotels. The 
research targeted one type of hotels rather than all other types of hotels due 
to the main aim of the research: to conduct an in-depth study of how 
hospitality industry perceive CSR. Otherwise, the study would lose its 
navigation and might become a comparative study rather than an in-depth 
phenomenological study that endeavors to understand the incident and its 
context from the perspective of participants.  

The number of participants was 25 which represented almost all the 
five-star hotels in the Medina District. At the end, due to different reasons 
related to the participants and some apologies for participation, the total 
number of research participants was 18; all of them from the senior 
managerial level. All the participants were asked to give 1–2 hours of 
their time to participate in the interview. T h e  participants were provided 
with the information sheet on the research process and its aims. The 
researcher then contacted the participants to check who was interested in 
participating in the study.   
2.2.1 Data Analysis 

The data analysis process in this research is based on thematic 
analysis.  By using the data collected from the interviews, analysis in this 
research was carried out to identify themes that arose from the data. This 
analysis was based on the phenomenological approach in analyzing 
collected data and generating the themes of this research. The 
phenomenological strategy is an appropriate analytical approach for this 
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research rather than other analytical strategies as it allows seeking and 
finding out the basic details about the phenomenon. 
2.2.2. Interviews Guidelines 

CSR interpretation was explored throughout the in-depths 
interviews. Therefore, the participants were asked to indicate their 
understanding of the term. In particular, the main question focused on 
demanding from participants to explain what they understand by the term 
CSR, and their initiatives to be socially responsible. The interview protocol 
guidelines/questions included:  

 What do you understand by the term “Corporate Social Responsibility” 

in hotels and hospitality organizations? 

 Provide an example of CSR in your area. 

 How do you manage CSR in your organization? 

 Who is responsible for managing CSR in your organization? 

 What are the mechanisms (programs) and initiatives in your 
organization that enables you to carry out CSR?  

3. FINDINGS 
By analyzing the feedback from the participants on the term ‘CSR’ 

and their perspectives regarding its meaning, it was apparent that the 
participants had common perspectives, yet showed some different 
viewpoints, though both commonalities and differences were not absolute. 
However, in many instances the participants demonstrated diversity rather 
than contradiction.  

The interviews revealed similarity regarding participants' 
interpretation of CSR. All participants viewed CSR as altruistic and 
voluntary activities in which they are directed towards serving community. 
This trend was articulated by one of the participants who maintained that: 
“CSR is about serving community, offering help and giving donation to 

it.”  
The participants agreed that CSR is a significant part, or at least 

should be a part, of organization’s core business. As organizations are 

working within a society, then they should support it. In addition, the 
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participants used to correlate between CSR and ethics. They expressed, 
consciously and spontaneously, that CSR is a face and a phase of the ethical 
side of management.   

What was evident was a common sense approach among participants 
which in-turn highlighted variations in their response when they explained 
who should benefit from business social activities.  One participant pointed 
out that: “CSR is a broad term and hard to analyze. The hospitality sector 
has many stakeholders and it is difficult to identify CSR or its forms or 
what it covers.”  

Despite there was an agreement in perspectives among 
interviewees regarding voluntary and charitable aspects of CSR, the 
participants demonstrated different interpretations  about the meaning of 
word ‘social’ in CSR, and to whom the corporation is socially 

responsible. Some participants, in particular eight of them, had a very 
narrow perspective, as they limited CSR to one field: supporting and 
providing aid and donations to charitable institutions in society. The 
participants believe that no other stakeholder is eligible to be involved 
or considered when talking about social activities of business. Thus, the 
main inconsistency was whether CSR is regarded as a charity-based 
business, or whether it could take other forms and cover other 
stakeholders. However, there were two participants who believed that it 
was not a problem if businesses used CSR as a promotional tool.   

Regarding other stakeholders, there were participants who agreed 
with the previous eight participants that CSR is a charity business. 
However, they also believed that CSR may involve some other aspects 
and forms too. In addition, they pointed to other stakeholders that may 
be involved in CSR; in particular: customers, environment, employees, 
and government.  

What became apparent was that four of the eighteen participants 
interviewed pointed out that the principle of the ‘customer’ could be a 

significant principle of CSR.  They supposed that dealing with customers 
politely, respectfully and responding to their concerns are forms of CSR.   
These participants considered helping customers in finding shopping 
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centers and advising them about some places to visit are voluntary that is 
not part of their core business. On the other hand and regarding the 
environment, there were three respondents who believed that keeping the 
environment clean is a form of social responsibility. They pointed out that 
using disposable materials and the rationalized use of water and electricity 
are forms of CSR too.   

With regards to the factor of hotel’s human resources, an additional 

three respondents highlighted the principle of human resources as a factor 
involved in CSR. They suggested that delivering training programs and 
developing employees’ skill sets would witness greater self-esteem and 
career development within the hotel industry.    

Related to the issue of staff, one of the interviewees believes that 
following the government employment policy in recruiting and hiring local 
people is one main form of CSR, although adhering to government rules 
and policies in recruiting and employing the compulsory quota of local 
people in the hotel will avoid the hotel from governmental penalties.    

On the other hand, it was noticeable that most participants related the 
social responsibility of their organizations to spiritual issues and faith; in 
particular to Islamic values. The participants, therefore, identified CSR as 
an ethical issue that was related tremendously to the religious belief and 
faith rather than just a social activity and positive behavior.    

Unfortunately, none of the participants identified additional 
stakeholders such as suppliers and shareholders as points worth addressing 
with regards to the CSR of their organizations. Conversely, With the 
exception of two participants, all respondents declared that they did not 
think there was a plan or specific budget regarding the social responsibility 
of their hotels. Even for these two participants who mentioned that there is 
a pre-plan and budget regarding social contributions of their hotels, they 
pointed out that this was related to their regional managements’ plans, 

rather than specifically to their hotels.    
4. DISCUSSION 

A comprehensive analysis of the concept of CSR, from the 
perspective of the participants, was addressed in the Findings section of this 
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research. However, while the participants demonstrated commonalities 
about the voluntarily aspect of CSR, especially towards society and 
charitable institutions, the differences between the participants presented, 
were useful in explaining and describing the social initiatives, scope and 
implementation of CSR. Furthermore, it was helpful in understanding and 
identifying those stakeholders who might be included and considered in 
CSR activities.  

Six major themes have emerged from reviewing and analyzing the 
data collected from the participants. These themes will be discussed in next 
paragraphs with regard to relevant literature. However, these themes are not 
rigid. They are tools to help in organizing and recognizing the participants’ 

perspectives. These themes involve (see table 1): 
4.1. CSR is Altruistic, Voluntary and a Charitable Business  

The charitable dimension of CSR was apparent in all interviewees’ 

responses in relations to the core meaning of CSR from their perspectives. 
There was a commonality among participants that social activities involved 
donations to the community and its social institutions. This notion was 
dominant over the participants’ viewpoints. The participants, also, pointed 

to the necessity that donations and charitable activities should be voluntary 
not compulsory. These two aspects of CSR were present at all times.  

In the literature, business stakeholders are defined as all groups, 
persons, or organizations that can place a claim on a business’s attentions 
(Jamali, 2008)16. However, many participants, in terms of CSR, did not 
agree with this perspective. In their perception, some sectors such as 
government, competitors and suppliers are not, and should not be, among 
those who may be included in and benefit from CSR’s activities. With this 

point of view, the participants went with Soydan (2012)17 in considering 
social activity, in one of its forms, as a donation or any related work to 
people and society; whether it was a personal effort or an organizational 

                                                 
16 Jamali, D. (2008).  A Stakeholder approach to corporate social responsibility: A fresh 

perspective into theory and practice. Journal of Business Ethics, 82: 213-231. 
17 Soydan, H. (2012). Understanding social work in the history of ideas. Research on 

Social Work Practice, 22(5): 468-480. 
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action. In fact, all participants generally identified CSR as charitable work 
toward society; although Soydon (2012) pointed to other additional 
subdivides. 

Regarding the voluntary aspect of CSR, the participants had the 
same opinion of Ikejiaku (2012)18 when pointing out that CSR is a concept 
whereby businesses make a decision voluntarily to contribute to a better 
society. From their point of view, CSR is a voluntary commitment rather 
than a mandatory action. However, some researchers, such as Epstein and 
Buhovac (2014)19, deemed that the social activity of organizations did not 
necessary mean it was a charitable one. They considered charity as one part 
of the many factors of CSR; and there is a need to modify the perception of 
laypersons towards the concept of CSR from charity to social services. In 
this study, none of the participants differentiated between the charitable 
contributions and social activities of CSR. Despite the diversity in 
perspectives regarding CSR, the philanthropic dimension of CSR in the 
literature remains the dominant one; in similarity with the participants’ 

believe.    
4.2. CSR as an Ethical Issue 

In 2005 the World Bank surveyed business leaders in Estonia, 
Latvia, and Lithuania to recognize their viewpoints on CSR. The findings 
showed that the most important factor encompassed by the social 
responsibility of corporations was to behave ethically (The World Bank, 
2005)20. In this regard, Ikejiaku (2012)21 emphasized that for any operation 
to be considered among business social contributions, it should involve a 

                                                 
18 Ikejiaku, B. (2012). Consideration of ethical and legal aspects of corporate 

social responsibility: The issue of multi-national corporations and sustainable 
development. Nordic Journal of Commercial Law, 1(1): 2-33. 

19 Epstein, M. & Buhovac, A. (2014). Making sustainability work: Best practices in 
managing and measuring corporate social, environmental, and economic impacts. San 
Francisco: Berrett-Koehler Publishers. 

20 The World Bank (2005).What does business think about corporate social 
responsibility?  Washington D.C.: The World Bank. 

21 Ikejiaku, B. 2012. Consideration of ethical and legal aspects of corporate 
social responsibility: The issue of multi-national corporations and sustainable 
development. Nordic Journal of Commercial Law, 1(1): 2-33. 
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voluntary commitment as well as ethical aspects toward the local 
community and entire society.  

Dimitriades (2007, p.11)22 went beyond this by proclaiming that “the 

concepts of business ethics and social responsibility are often used 
interchangeably, although each has a distinct meaning”. Ikejiaku (2012) 
Claimed that when CSR is permeated with ethics, it helps in guiding 
corporate activities, and practically goes on to maintain a moral course that 
favors the larger public.  

From the research findings, it was obvious that participants agreed 
with Dimitriades (2007) and Ikejiaku (2012) in their statements that ethics 
and CSR are inter-related concepts that may be, in many instances, 
synonymous with each other. They believed that both societal ethical norms 
and CSR have a common aim which is to respect and meet standards, 
norms, and expectations that reflect the concern of the society and its 
components. All participants in this research were in a harmony with 
previous perspectives and described CSR as strategies through which firms 
conduct their business in a way that complies with societies’ norms and 

requirements.  
4.3. CSR as a Promotional Tool versus Unethical Use of CSR 

The ideal image of CSR may be to promote social welfare, without 
any business intention; thus, the main stakeholder of CSR is society and 
social institutions (Jamali, 2008)23. This concept of CSR limits social 
contributions to philanthropic activities. Many participants (eight out of 
eighteen) adopted this notion as they highlighted that CSR should be purely 
a voluntary and charitable activity that does not aim or is used as a tool for 
business development. In their perception, if social contributions involve 
economical targets or promotional intentions, then it is an investment tool; 
whether or not it may involve benefits for society. Furthermore, some 

                                                 
22 Dimitriades, Z. (2007). Business ethics and corporate social responsibility in the e-

economy: A commentary. Business and Organization Ethics Network, 12(2): 11-18. 
23 Jamali, D. 2008.  A Stakeholder approach to corporate social responsibility: A fresh 

perspective into theory and practice. Journal of Business Ethics, 82: 213-231. 
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participants considered utilizing social contributions for achieving other 
economical goals is an unethical issue.   

Contradictorily, the business and the economical theory of CSR 
illustrate that when a business serves the community and provides good 
value for money, then the business becomes socially responsible (Jenkins, 
2009). Therefore, there is no contradiction between serving society and 
improving business image. In addition, Taylor, Bowen and Ryu (2014)24 
see no harm if the corporate employs its social contributions and promotes 
its social awareness and practice as a part of its efforts to reinforce the 
positive feelings about the firm or brand, which will be used as a 
competitive instrument.  

The findings of this research pointed to two participants who 
agreed with Taylor, Bowen and Ryu (2014) when they declared that there 
is no problem if CSR is used as a tool for improving a business’s image, 

and hence directed some benefits and contributions. Firms which promote 
their socially conscious business practices do so in part because they 
believe that this will lead to positive feelings about the firm or brand, which 
in return, can be used as a revenue driver. Furthermore, Garriga and Mele 
(2004)25 explained that some theories of the social responsibility of firms 
suppose the main stakeholder that CSR activities should focus on and 
consider is shareholders and their financial interests (i.e.; profit). Garriga 
and Mele (2004, p.5) called these theories ‘instrumental theories’ as they 

view and understand CSR as “a mere means to the end of profits.”  In view 

of that, and in contrast to most participants, Epstein and Buhovac (2014)26 
urged that an effective CSR should lead to competitive advantages. 

                                                 
24 Taylor, C., Bowen, C. & Ryu, H. 2014. Corporate social responsibility: A look at 

Eastern nations. In R. P. Hill and R. Langan (Editors), Handbook of research on 
marketing and corporate social responsibility: 234-251. London: Edward Elgar 
Publishing Limited. 

25 Garriga, E. & Mele. D. 2004. Corporate social responsibility theories: Mapping the 
territory. Journal of Business Ethics, 53 (1): 51-71. 

26 Epstein, M. & Buhovac, A. (2014). Making sustainability work: Best practices in 
managing and measuring corporate social, environmental, and economic impacts. San 
Francisco: Berrett-Koehler Publishers. 

http://link.springer.com/journal/10551
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Whether CSR is an issue of ethics or economic growth, its 
significance should not be understated.  CSR can have profound effects on 
business success.  As such, the issue of poor CSR can have a severe impact 
on an organization, with regards to negative publicity, loss of potential 
sales, and to the damage of a reputable brand image.  
4.4. CSR as a Form of Citizenship 

The citizenship theory, which considers corporations as individuals 
who have commitment toward their society, urges that corporations should 
contribute and serve their society as they generate their profits from these 
societies (Kotler & Lee, 2004)27. Participants were in harmony with this 
theory when one of them stated that “It is simply not possible to separate 
the business from its social context … CSR exists, and should be available, 
in every action or decision that is taken by management.” In this regard 
Brich (2003)28 noted that corporations have become more demanded to 
contribute to society as part of their belongingness.  
4.5. CSR and Stakeholders 

Firms’ stakeholders, as mentioned earlier, are those parties who can 

affect or be affected by firms’ activities, policies, decisions and operations 

(Brown and Forster, 2013)29. The participants in this research were in 
agreement about the community and the entire society as stakeholders in 
term of CSR. This involved societal charitable institutions, such as 
orphanages. When analyzing the scope of CSR, what was evidenced by the 
responses of eight of the participants was that no other stakeholders were 
highlighted, other than those mentioned earlier. What later became apparent 
was that although these participants believed CSR to be an ethical issue and 
moral action of all aspects of work, they supposed that social responsibility 
related activities should be directed toward society, while other 

                                                 
27 Kotler, P & Lee, N. (2004). Corporate social responsibility: Doing the most good for 

your company and your cause. New Jersey: Wiley & Sons, Inc. 
28 Birch, D. (2003). Corporate social responsibility: Some key theoretical issues and 

concepts for new ways of doing business. Journal of New Business Ideas and Trends, 
1(1): 1-19.  

29 Brown, J. & Forster, W. (2013). Corporate social responsibility and stakeholder theory: 
A tale of Adam Smith. Journal of Business Ethics, 12(2): 301-312. 

http://link.springer.com/journal/10551
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stakeholders must be excluded. In this estimation, the participants 
demonstrated a contradiction with the stakeholder theory which urges that 
there are many stakeholder groups that should be involved and considered. 
These involve: society, employees, trade unions, suppliers, customers, 
political groups, communities, governmental bodies, and even competitors 
(Miles, 2012)30. Many researchers, such as Duckworth and Moore (2010)31, 
consider stakeholders theory as a framework to CSR, through which all 
parties are, and should be, parts of business social activities and plans. 
However, the other ten participants, as findings showed, mentioned four 
types of stakeholders; these are customers, employees, environment, and 
government.   
4.5.1. Customers 

In a research conducted by Peloza and Shang (2011)32 the findings 
demonstrated that CSR activities in the form of customer help practices 
carry the potential to enhance satisfaction of customers. The participants in 
this research differentiated between serving customers as a core business of 
their jobs (i.e.; customers’ routine services) and helping customers as a part 

of social activities (i.e.; answer their questions about Medina’s features and 

shopping malls). In general, there were many issues regarding customer-
CSR relationship that had been ignored by the participants. Examples 
include level of trust, customer satisfaction, and customer retention.   
4.5.2. Employees 

Two participants considered organizations’ interests in staff as a 

form of CSR. These two participants agreed with Dawkins (2012)33 when 
they pointed to employees’ rights in training as CSR related issues. In the 

literature, researchers noted that CSR has become a crucial part of 

                                                 
30 Miles, S. (2012). Stakeholders: Essentially contested or just confused? Journal of 

Business Ethics 108 (3): 285–298. 
31 Duckworth, A. & Moore, A. (2010). Social responsibility: Failure mode effects and 

analysis. Florida: CRC Press.  
32 Peloza, J. & Shang, J. (2011). Investing in CSR to enhance customer value. Director 

Notes, 3(3): 1-9. 
33 Dawkins, C. E. 2012. Labored relations: Corporate citizenship, labor unions, and 

freedom of association. Business Ethics Quarterly, 22(3): 473-500. 
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corporations’ human resources strategies such as career development and 

training rather than payment (Duckworth & Moore, 2010)34.      
4.5.3. Environment 

Two participants went with McLachlan and Binns (2014)35 
perspective of the significance of social environmental activities and 
CSR. When looking at the extent of corporate responsibility work in the 
private sector, it is common to realize a push towards environmentalism. In 
this regard, one of the participants mentioned that the hotel, where he is 
employed, at engaged in the use of green recyclable products. 
4.5.4. Government  

In many instances, CSR, which is seen as a societal obligation, is 
viewed in terms of the scope of respecting society’s law and acts 

represented by governmental regulations. In this meaning, three participants 
pointed to legal responsibilities of CSR and stated that their organizations 
performed CSR through committing with laws and the labor regulations.  
Hassan, Nareeman and Pauline (2013)36 noted that the ethical aspect is not 
enough for good CSR practice if it does not attach with legal requirements.  
4.6. CSR: Reactive versus Proactive Behavior 

In their responses, the participants described CSR activities as 
reactive rather than proactive in form. Many participants mentioned that 
their organizations’ social contributions came, in general, as a response to 

charitable institution demands. One of the participants stated that “when a 

charitable organization approaches the hotel and asks for donations, then 
the management assesses its demand and makes contributions”. This 

participant added “we do not go to society and offer our contributions”. 

Relatively, the participants mentioned that there is no predetermined plan or 
budget of their CSR related activities. In contrast to this depiction, there is a 

                                                 
34 Duckworth, A. & Moore, A. (2010). Social responsibility: Failure mode effects and 

analysis. Florida: CRC Press. 
35 McLachlan, S. & Binns, T. (2014). Tourism, development and corporate social 

responsibility in Livingstone, Zambia. Local economy Journal, 29(2): 98-112. 
36 Hassan, Z., Nareeman, A. & Pauline, N. (2013). Impact of CSR practices on customer 

satisfaction and retention: An empirical study. International Journal of Accounting, and 
Business Management, 1 (1): 63-81. 
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consensus among researchers, such as Torugsa, O’Donohue and Hecker 

(2012)37, that CSR should be a proactive approach, especially in terms of 
social and environmental concerns.   
5. RESULTS and CONSEQUENCES 

In this study, the prime theme was CSR. The business case was 
concerned with the primary question: How do participants (in this research: 
hotel corporations) understand the concept of CSR? Then, how do their 
perceptive affect their engagement and practice in CSRs including 
organization policies, activities and initiatives?  

The results (see table 2) revealed that 100% of the interviewees 
related the concept of CSR to charity and voluntarily contributions. The 
same percentage was also seen regarding the ethical aspect of CSR. In 
addition, all participants agreed that CSR is considered a main component 
of the core business of their organizations. On the other hand, 88.9% of 
participants reported that CSR was a form of corporate citizenship, while 
83.3% were reported that CSR is a reactive activity rather than proactive 
issue with no specific budget or pre-determined plan.  

In terms of stakeholders, 44.4% of participants declared that CSR 
efforts should be directed only towards serving society as a sole 
stakeholder, and no other stakeholder should be covered. However, the 
remaining participants (10 participants), who represent 55.6% of the total 
number of the total participants, believed that other stakeholders might be 
included, such as: (i) customers (22.2% of participants); (ii) environment 
(16.7%); (iii) employees (16.7%); and (iv) government (11.1%). Finally, 
11.1% of participants believed that CSR could be a promotional tool that 
used to serve society while profiting business. 

The findings of the research highlighted a number of significant 
trends with regards to the appreciation and perception of CSR on five-star 
hotels in Medina, Saudi Arabia.  The results illustrated the notion of CSR as 

                                                 
37 Torugsa, N., O’donohue, W. & Hecker, R. 2012. Capabilities, proactive CSR and 

financial performance in SMEs: empirical evidence from an Australian manufacturing 
industry sector. Journal of Business Ethics, 109(4): 483-500. 
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subjective and individualistic in the sense that people react to CSR through 
their own personal interpretations and perceptions of what CSR actually 
means.  It was realised that if individuals did not identify with a particular 
behaviour as one of the principles of CSR, then such an action would not be 
acknowledged when engaging in a social activity.  

Furthermore, the issue of CSR was found to be a culturally 
conceived concept that is inevitably influenced by the context in which it is 
set in, and thus becomes a factor of an individual’s mindset based on his/her 

values and beliefs.  However, the most universal notion of culture in this 
research related to the concept of CSR as being encompassing the voluntary 
or charitable contribution paradigm, in contrast to the idea of being a 
compulsory action of necessity and obligation to the needs of society.  In 
many instances, the research highlighted participants’ reliance on their own 

perceptions, beliefs and value judgments in identifying what activity 
constituted as a contribution to the environment or to charitable institutions. 
 The majority of participants did universally concur that CSR is indeed a 
voluntary act that rests on the foundations of charitable activities. 
 Nevertheless, as the research highlighted significant variances in the 
perception of CSR by participants, even though when there were degrees of 
similarities in certain cases, differences in CSR perception always 
surfaced.  

Differences between participant perspectives emerged when CSR 
implications were discussed.  This was particularly evident when 
participants illustrated their views with regards to whether or not CSR was 
exclusively a charitable voluntary action or as an action based on business 
notions of profit.  This was similarly the case when participants highlighted 
their beliefs on whether CSR was an issue based on ethics or as a 
promotional tool to further advance an organisations reputation, and to 
differentiate between the inclusion and exclusion of certain groups of 
stakeholders from CSR activities.  

The research concluded that CSR activities was initiated by 
individuals where the activity ran besides their other core duties and 
responsibilities. As opposed to delivering CSR activities through a specific 
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unit that was responsible for the social activities of an organisation, the 
research did identify only two hotels that had established department/unit 
responsible for CSR activities. 

 
RECOMMENDATIONS 

What can be deduced from the research conducted is that CSR is a 
social occurrence that is significantly influenced by the environment and 
context in which it is situated in.  As such, fully conceptualising the 
significance of the environment and its interaction with time, space and 
individuals becomes of fundamental importance if managers are to truly 
understand the notion and underlying fundamental principles of CSR.  In 
such case, the concept of CSR should not only involve executives and 
employees of all levels of management, but should also actively involve 
stakeholders too.  Concurrently, the creation of a plan and budget for such 
activities should be created to cater for this.  Thus, as part of any future 
CSR strategic plan, the hospitality industry should be viewed and work as a 
proactive social partner, engaging in CSR activities in order to fulfill their 
social responsibilities.  Perhaps creating an independent department 
responsible for all CSR activities as well as the establishment of training 
initiatives may create further awareness and place greater importance in the 
need for CSR activities in business establishments. 

 
CONCLUSION 

Themes that emerged from analyzing t h e  data pointed out and 
indicated that business social responsibility (CSR) is a matter of perception 
and a product of culture and context. The results showed the notion of CSR 
as subjective and individualistic in the sense that people react to CSR 
through their own personal interpretations and perceptions of what CSR 
actually means.  Differences in the perception of CSR by participants 
existed in many instances. Even when there were commonalities on 
particular points, degrees of difference surfaced. Indeed, there was no 
absolute commonality and there was, always, room for variation. In 
addition, the participants in this study described their own forms of CSR 
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rather than selecting from a pre-determined list. In many instances, personal 
attributes and attitude of participants had a significant role in describing 
CSR types and forms. This highlights the role of perception in determining 
the understanding of CSR. As a result, some types and forms of CSR that 
were described by participants or a group of participants were not described 
by others.  

Although all participants were in agreement that CSR is voluntary 
and charitable activity, and the participants frequently connected CSR with 
ethics, differences between participants were seen to be more obvious when 
they talked about CSR’s implications. In particular, the participants had 

different opinions about the following issues: whether CSR is, exclusively, 
voluntary and charitable or a variable in gaining profits; whether there was 
a contradiction between the notion of CSR as an ethical issue and the 
employment of CSR as a promotional tool to improve the organization’s 

image; and the stakeholders who could be included, and those who should 
be excluded, from CSR. 
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TABLES 
Table 1: Categorization of CSR activities as revealed by the 

participants 
CSR Category Examples of Specific CSR Activities 

Philanthropy 
Donations. 
Sponsoring charity events. 
Free nights in a hotel for orphans. 

Voluntary 
Activities 

Voluntary employee work in community activities, 
like participating in cleaning campaigns. 

Business 
Practices 

Recycling (environmental issue). 
Customer relations. 
Employees’ training and development. 
Comply with government regulations and labor law in 
terms of recruiting local people. 
Ethical Manners. 

Product-related 
Activities 

Services quality. 

 
 

Table 2: Themes: CSR forms, as viewed and described by the 
participants, in order of rank according to frequency 

Themes Percentage 
Voluntary activities 100% 
Philanthropic and charitable contribution 100% 
Ethical issue and should be a part of  core business of the hotel 100% 
CSR as  a form of corporate citizenship 88.9% 
Response on CSR by the organization is reactive not proactive 
with no specific plan 

83.3% 

Society as the sole stakeholder that should be benefited from 
CSR activities 

44.4% 

Customers as a beneficiary stakeholder from CSR 22.2% 
Environment  as a beneficiary stakeholder from CSR 16.7% 
Employees  as a beneficiary stakeholder from CSR 16.7% 
Government  as a beneficiary stakeholder from CSR 11.1% 
CSR could be a promotional tool 11.1% 
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