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 االفتتاحية
 

يعترب االقتصاد عصب احلياة والقلب النابض بالنسبة للمجتمعات احلديثة، والميكن ألي جمتمع   
تمعات أن يتقدم وأن حيقق اخلطط التنموية دون أن ينمو اقتصاده ويتطور أن عملية  إال. من ا

املخاطر والتحديات اليت هناك الكثري من التنمية والنمو هذه الختلو من املشاكل والصعوبات ، ف
.تواجه اقتصاديات الدول وخاصة الدول النامية  

القرن احلادي والعشرين قرن العوملة االقتصادية واملالية، كان البد من وإذ حنن نقف على أعتاب 
الوقوف على هذه التحديات والتعرف على الفرص واآلفاق اليت ميكن ألي اقتصاد يف العامل أن 

ا  .حيظى   
لة العلمية واملسماة ويف  مبجموعة من " املالية واألسواق" هذا املضمار جاء هذا العدد من هذه ا

األحباث املوضوعية املتخصصة من أجل املسامهة العلمية االجيابية ومعاجلة اإلشكاليات املطروحة  
 والتحليل بالدراسة على املستويني النظري والتطبيقي يف  جماالت اقتصادية عديدة، واليت تطرقت

االقتصادية ملوضوعات احلوكمة والطاقات املتجددة واالقتصاديات املغاربية وغريها من املواضيع 
.املهمة واحلديثة  

دف هذه الدورية  ا األساتذة  إىلكما و توسيع دائرة االستفادة من الدراسات القيمة اليت ساهم 
والباحثون املتخصصون يف العلوم االقتصادية واملالية، وذلك ملعاجلة وحتليل املشكالت االقتصادية 

وتشارك يف إبراز احللول املقرتحة ملعاجلة هذه . اليت تواجه بالدنا اجلزائر وغريها من الدول النامية
.كل من قبل املتخصصنياملشا   

الفكرية والعلمية احلالية واملستقبلية ، تستدعي مزيدا من التعبئة وعلى هذا األساس فان التحديات 
بغية االستفادة من هؤالء  ،للكفاءات، اليت أضحت تعاين من التهميش واإلقصاءاالستقطابية  

.دنا من حالة التخلف االقتصاديبال خترج  الباحثني واخلرباء وذلك لبلورة البدائل واحللول اليت  
واالمتنان لكافة األعضاء القائمني على تسيري شؤون هذه ويف األخري أتقدم جبزيل الشكر والتقدير 

لة العلمية، متمنيا هل من  مع املزيدالتوفيق والنجاح واالستمرارية يف هذه املسرية البحثية   ما
.النجاحات  

ادر باباـــعبدالق  .د/أ  
للكلية المجلس العلميرئيس   
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.والبديل للوقاية من أزماته أساليب التمويل اإلسالمي كآلية الستقرار النظام المالي العالمي  
  صليحة عشي . د

 .بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري" أ" أستاذ حماضر
  .، اجلزائر1 جامعة احلاج خلضر، باتنة

  سامية مقعاش . د
 .ارية وعلوم التسيريبكلية العلوم االقتصادية والتج "ب" حماضرأستاذ 

  .، اجلزائر1 جامعة احلاج خلضر، باتنة
 :ملخص

اية العشرية األوىل من األلفية الثالثة، أزمة مالية عاصفة مست كل أركان االقتصاد     شهدت 
ا ترجع إىل اإلقبال على . األمريكي وانتقلت إىل باقي دول العامل بدرجات متفاوتة ولعل أهم أسبا

املستحدثة، واملمارسات الربوية اليت تقوم عليها القروض العقارية، ويثبت التاريخ أن  األدوات املالية
عددا ال يستهان به من األزمات املالية كانت نتيجة األسس اليت يقوم عليه النظام النقدي واملايل 

دف هذه الورقة البحثية إىل التعريف بأساليب التمويل اإل. وأساليب التمويل التقليدي سالمي لذا 
لألزمات املالية، مع الرتكيز  األسباب الرئيسيةوأهم املبادئ اليت يقوم عليها، مث تسليط الضوء على 

ما يقدمه التمويل اإلسالمي من بدائل حلل الورقة البحثية ستعرضكما ت على أزمة الرهن العقاري،
  .  وجتاوز أزمات النظام املايل العاملي

  .التمويل اإلسالمي ،األزمات املالية، القروض العقارية  ريكي ،االقتصاد األم:الكلمات المفتاح
Abstract: 

The end of the first decenie witnesses from the third millennium a big 
funding crise which influence the American economy that spread to the 
other country in the world as uneven degrees. Probably the most important 
reason refers to progressive funding tools; beside the corruption that the 
mortgage. luaus are focus on. In addition, the history insures that many 
funding crises are caused by the principals that depend on the funding 
system and the traditional funding. Therefore, this research aims to define 
the Islamic funding thus the most important principal that focus on it, and 
concerning on the important reasons of funding crises, with focusing on 
mortgage. Finally, we show what the Islamic financial presents solutions to 
avoid International financial System crises.                                                                                 
Key words: American economy, mortgage, funding crisis, Islamic financial, 
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  :مقدمة
، سيما تلك اليت النظام املايل العاملي ومازال يعاينوالفوضى اليت عاىن منها رإن عدم االستقرا 

ظهرت نتيجة األزمات املالية، جعل منهذا املوضوع ظاهرة حمل دراسة ومتحيص وحتليل، والسبب يف 
دد االستقرار االقتصادي واالجتماعي وحىت  ذلك يعود إىل آثارهذه األزمات اخلطرية واليت 

عدم االستقرار املايل يف دولة ما مبفردها هو أنوما زاد من خطورة األمر . ول املعنيةالسياسي للد
ميكن أن يهدد سالمة النظام املايل والنقدي الدويل برمته، حيث أن آثار املشاكل اليت تواجه أي 

قي لبا نظام مايل أو مصريف يف دولة ما مل يعد مقتصرا على احلدود القطرية لتلك الدولة، بل متتد
اآلثار تنتقل من دول إىل أخرى مثل النار يف اهلشيم نتيجة انتشار عدوى األزمات  هذهالدول؛

 . املالية الناجم عن االنفتاح االقتصادي واملايل الذي تشهده معظم دول العامل
مشكلة الرهن لقد تكبد االقتصاد العاملي خسائر مجة جراء األزمة العاملية احلالية،واليت كان أساسها 

ا تطفو على السطح؛ هذه األخرية  بدأت العقاري بالواليات املتحدة األمريكية، ومازالت تداعيا
وكانت نتيجة تعثر قروض عقارية  ،2008 وبرزت مالحمها جليا خالل سنة ،2007 بوادرها سنة

أن حتولت بعد ذلك إىل أزمة مالية عامة مست كل االقتصاد  لبثتممنوحة لقطاع العائالت، مث ما 
على أن األسباب الرئيسية حلدوث هذه االختالالت ترجع إىل ممارسات  إمجاع ومثة. العاملي

املتعاملني يف هذا القطاع واألسس اليت يقوم عليها،واستفحال ظاهرة املضاربة والسيطرة اليت متارسها 
سع يف نظام صناديق التحوط، والتحرير املايل املفرط، واالستعمال املكثف للمشتقات املالية، والتو 

  .التوريق، وغياب الشفافية
بروز توجه جديد يدعو إىل  املمارسات السالفة الذكر نتائج سلبية وخيمة أدت إىلعن  قد ترتب

تبين نظام التمويل اإلسالمي كبديل لنظام التمويل التقليدي، على أساس أن أسباب هذه الفوضى 
ت وعدم االستقرار الذي يهز كل مرة النظام املايل العا ملي هي نفسها املخالفات الشرعية اليت 

مت ثراء املوضوع، إل ومتاشيا مع مضمون الورقة البحثية وسعيا .الشريعة اإلسالمية عن ممارستها
  :التايلالنحو  تقسيمها على

ا -أوال   .األزمات املالية وأسبا
  .موقف اإلسالم من أسباب أزمات النظام املايل العاملي -ثانيا
  .ب التمويل اإلسالمي احلل والبديلأسالي -ثالثا
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  :األزمات المالية وأسبابها -أوال
وميكن إدراج  ،باختالف زوايا النظر إليها املالية ألزمةا تناولتاختلفت التعاريف اليت 

  :بعضها فيما يلي
  :تعريف األزمة -1

  : لغة - أ
ي الضيق الشدة والقحط، يقال تأزم الشيءأي اشتد وضاق وتأزم أي أصابته أزمةواألزمة ه

عض بالفم كله عضا : أزم على الشيء"ورد يف معجم الوسيط تعريفا لألزمة كما يلي والشدة،
اشتد : شديدا، يقال أزم الفرس على اللجام، وأزم فالن على كذا لزمه، وواظب عليه، وأزمة السنة

ة والقحط، الشد: أصابته أزمة واألزمة: أغلقه، تأزم: احكم فتله، وأزم الباب: قحطها وأزم احلبل
  1.يقال أزمة مالية سياسية مرضيةالضيق والشدة،و " األزمة"وزام أمجع 

  : األزمة اصطالحا - ب
واألزمة  ."kriss"الكلمة اليونانية  وإىل"criss"إىل املصطلح الالتيين " أزمة"تعود أصل كلمة 

ا اإلغريقي، ويقصد بهمصطلح قدمي ترجع جذوره التارخيية إىل الطب  حلظة قرار  نقطة حتول أي أ
حامسة يف حياة املريض، وهي تطلق للداللة على حدوث تغري جوهري ومفاجئ يف جسم 

االقتصاد لإلشارة إىل الفرتات القصرية اليت يكون خالهلا  وتستعمل هذه الكلمة يف 2.اإلنسان
ا التداول الكبري ملصطلح األزمة إال أنه ليس هلمن رغم على الو  3.االقتصاد يف حالة غري مستقرة

  :تعريف موحد ودقيق وميكن إدراج التعاريف التالية
ا أو هي ". حالة من عدم التوازن واالتساق بني ما مت وبني ما جيب أن يتم" :تعرف األزمة على أ

دد بقاء الناس " كل ما ال ميكن توقعه أو التفكري فيه سواء من أحداث أو تصرفات تؤثر أو 
ا 4".حلياة الطبيعيةومنظمات األعمال أو تلوث البيئة وا رب عن موقف تعّ  :وتعرف أيضا على أ

                                                             
 .17، ص)2004مكتبة الشروق الدولية، : مصر( ،طمعجم الوسيجممع اللغة العربية،  -1
 .9، ص )2004مكتبة األجنلو مصرية، : مصر(، إدارة األزمات والسياحةنفني احللواين حممد،  -2

3- Jacques Pavoine, les trios crise des x xe siècle, (Paris: Ed Ellipses, 1994), P. .8  
. ، ص)2003الدار اجلامعية اجلديدة للنشر، : اإلسكندرية(، ية وإدارة األزمات، اإلدارة االستراتيجعبد السالم أبوقحف -4

346.  
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وحالة يواجهها متخذ القرار يف أحد الكيانات اإلدارية، تتالحق فيها األحداث وتتشابك معها 
ا املستقبلية   5.األسباب بالنتائج ويفقد معها متخذ القرار قدرته على السيطرة عليها وعلى اجتاها

عرض  ، مثلعن تغري كبري تعرفه كل أو بعض قيم املتغريات املالية التاليةارةعب: فهيأما األزمة املالية 
السندات واألسهم وسعرها، الطلب على القروض، حجم الودائع البنكية، سعر الصرف، كما متثل 

يارا للنظام املايل بشقيه النقدي و  ا 6.املايلاألزمة املالية ا اضطراب واختالل  :وينظر إليها على أ
ا وعدم املالءمة أوعدم قدرة  ،األسواق املاليةيصيب  ويتميز باخنفاض معترب يف أسعار األصول 

حيث مييل املستثمرون للبحث عن السيولة أكثر فأكثر من خالل  ،املدنيني والوسطاء على الدفع
وينتشر هذا االختالل على شكل تفرعات عرب النظام املايل  .نفاآالتخلي عن األصول املذكورة 

 7.طا أو مبطال قدرة األسواق على ختصيص رؤوس األموال يف االقتصاد بشكل فعالمثب
ا أيضا وتعرف لبلد معني أو جمموعة من  واالئتمانهي حالة متس أسواق البورصة : بأ

ا على االقتصاد مسببة بدورها أزمة اقتصادية مث انكماش اقتصاد ، البلدان ي عادة وتكمن خطور
يار ال الرعب  منواخنفاض يف االستثمار وحالة  ،السيولة النقدية يف أزماتو  ،قروضما يصاحبها ا

  8.واحلذر يف أسواق املال
  9:هيو  ،أن لألزمة خصائص أساسيةب يالحظمما سبق و 
ا الهتمام اجلميعأاملفاج -   ؛ة العنيفة عند حدوثها، واستقطا
ا -   ؛التعقيد، التشابك والتداخل يف عواملها وأسبا
  ؛وعدم وضوح الرؤية حوهلا ،نقص املعلومات -
  .سيادة حالة من اخلوف قد تصل إىل حد الرعب من قد حيدث مستقبال يف إطار األزمة -

                                                             
. ، ص)1990 مكتبة مدبويل،: القاهرة(، منهج اقتصادي إداري متكامل لحل األزمات: دارة األزماتإ، حمسن أمحد اخليضري -5

53.  
  .  18. ص ،)2009الدار اجلامعية، : اإلسكندرية(العالمي،  األزمة المالية وإصالح النظام الماليإبراهيم عبد العزيز النجار،  -6
 .19.املرجع نفسه، ص -7
ا وحلوهلا"الداوي الشيخ،  -8 ، مداخلة يف مؤمتر األزمة املالية العاملية وكيفية عالجها من املنظور النظام "األزمة املالية، انعكاسا

 .3. ، ص)2009مارس  -14-13(، طرابلس، مجلة الجناناالقتصادي الغريب واإلسالمي، 
  .املرجع نفسه -9
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ا املستقبلية، باعتبارها خطر حقيقي ال يتعلق باملاضي إومنه ف ن األزمة ينظر هلا من خالل تأثريا
  . واحلاضر، بل ميتد تأثريها إىل املستقبل

  :والمالية أنواع األزمات االقتصادية -2
ميكن و ، من حيث الشكل واملضمون واالتساع واحلدة تعدد أنواع األزمات االقتصادية واملالية

  10:تصنيفها على النحو التايل
وهي تعين أن بلد أو جمموعة من البلدان أصبحت غري قادرة  ،أزمات مديونية خارجية - أ

ا اخلارجيةتسديد على    .ديو
يتعرض فيه بنك أو عدد من البنوك لعدم القدرة ي ذنوع الذلكال وهي ،أزمات مصرفية-  ب

 .على مواجهة طلبات سحب الودائع عند حدوث تدافع شديد للمودعني
حيدث هذا النوع عندما تتعرض عملة بلد ما هلجوم مضاريب عنيف، يؤدي  ،أزمات عملة - ج

لدفاع إىل اخنفاض قيمتها اخنفاضا كبريا، أو إىل إكراه السلطات احلكومية هلذا البلد على ا
ا الدولية أو عن طريق رفع أسعار  ،عن عملتها عن طريق إنفاق جانب كبري من احتياطا

 .الفائدة عليها بشكل حاد
هي تتميز باضطرابات شديدة يف األسواق املالية تضعف من و  ،أزمات مالية شاملة -  د

ا على العمل بكفاءة، وتؤدي إىل آثار غري مرغوب فيها بالنسبة لالقتصاد احلق يقي، قدر
 : أمهها ،ويتضمن هذا النوع صورا خمتلفة

غالبا ما تنتج عن االندفاع حنو سحب الودائع من البنوك، واليت قد : أزمة سيولة -
تكون بسيطة إذا تعلق األمر ببنك واحد، حيث يستطيع يف هذه احلالة بيع بعض 

ة طلبات املودعني، لكن إذا كان التزاحم على سحب الودائع ظاه ا رة أصوله 
ن تنافس البنوك على التصرف يف أصوهلا إعامة تتعلق بكل النظام املصريف، ف

يار قيمتها، ومن مث تتحول مشكلة السيولة إىل  وحماولة تسييلها يؤدي إىل ا
 .مشكلة عدم القدرة على الوفاء بااللتزامات

                                                             
: القاهر(، األزمات المالية في األسواق الناشئة مع إشارة خاصة ألزمة جنوب شرق آسياأمحد يوسف الشحات،  -10

  .16–14. ، ص ص)2001دار النيل للطباعة والنشر، 
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تنتج عن اختالل اهلياكل التمويلية و  :أزمة التوقف عن الوفاء بااللتزامات -
شروعات، وعدم توافق هياكل االستحقاق بني أصول وخصوم البنوك للم

وحمدودية رؤوس أمواهلا، عندما تتعرض املشروعات والبنوك إىل التعثر وتصبح على 
ا،  متيل إىل الدخول يف جماالت استثمار مرتفعة و وشك التوقف عن الوفاء بالتزاما

الدخول يف جماالت  املخاطر أمال يف احلصول على عوائد مرتفعة، كبديل من
ا هذا السلوك إىل  استثمار آمنة منخفضة العائد، ويف كثري من األحيان ينتهي 

 مريكيةتحدة األاليات املاإلفالس، كما حدث لبنوك اإلقراض واالدخار يف الو 
 .من القرن املاضي اتيمطلع الثمانين

بشكل  ألصول أسعار ا ارتفاعحتدث هذه األزمة عند  :أزمة انفجار فقاقيع األصول -
بسبب هجوم مضاريب عنيف، حيث يعتقد كل مضارب أنه مبعزل عن  كبري

يار السوق ألنه يستطيع اخلروج منه يف الوقت املناسب، أو لتحقيقه  خماطر ا
يار، ولكن مبجرد عودة أسعار  مكاسب رأمسالية ضخمة تؤمنه ضد خماطر اال

يار، وخري  مثال عن ذلك أزمة الكساد األصول إىل قيمتها احلقيقية حيدث اال
يار سوق األو الواليات املتحدة األمريكيةيف  1929 سنةالعظيم  راق املالية يف ، وا
 .1990 سنةاليابان 

ن األزمات عند إصدار حيصل هذا النوع م :أزمة استراتيجيات وقف الخسائر -
ا ما ، فإذالتجار أوامرهم بالبيع أو الشراء إىل السماسرة بسعر معنياملضاربني و 

ن اخنفاض األسعار سيتفاقم بشكل ضخم، ومن أشهر إ، فانتشرت هذه املمارسات
 .الواليات املتحدة األمريكيةيف  1987من سنة  األمثلة على ذلك أزمة أكتوبر

  :أسباب األزمات المالية -3
ا العامل يف عدد مناألسباب  منها، بعض تشرتك معظم األزمات املالية اليت مر 

سباب تتعلق باجلهاز أل قد ترجع لوجود خلل يف اهليكل االقتصادي، أو ية،داخل ةوأخرىخارجي
  :تتمثل يف ، وهيوممارسات املتعاملني فيه املصريف
عترب أحد أهم مصادر االضطرابات على املستوى الكلي، وت ،تقلبات سعر الصرف - أ

لدان بعض الب لكيتستقطبو .األسباب الرئيسية يف حدوث العديد من األزمات املالية ومن
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عملتها، إال أن هذا  أسعار صرف تعمل على حتريرتدفقات رؤوس األموال الدولية 
يعرضها كما ،  ضد املضاربات املزعزعة لالستقراراحلماية الكافية  هلا ال توفر اإلجراء

 11.ألزمات مدمرة
 .بالغ يف حدوث عدد من األزمات املاليةال ثراأل كان هلااليت  ، تدفقات رأس المال - ب

قصرية األجل من بني أخطر أنواع التدفقات املالية، واألكثر عرضة ؤوس األموال ر وتعترب 
  12.النتيجة التعرض ألزمة ماليةوعادة ما تكون ،قياسيةللسحب خالل أوقات 

يف السنوات األخرية، وهذا راجع  سيما ،الكبير والمفرط في تقديم القروضالتوسع  - ج
املصريف يف أعمال كثرية كان  القطاعباخنراط  حالتحرير املايل الذي مس ،لعدة أسباب منها

 إىل املنافسة اهلدامةإضافة .قلة املهارةلممنوعا منها سابقا، مما يؤدي إىل أخطاء كثرية 
رفع سقف الفائدة على املدخرات، مما  للحصول على حصة أكرب من السوقمن خالل

 13.االستثمار األجنيب وأيضا علىيؤثر على تكلفة االقرتاض 
الناجتة عن املمارسات غري األخالقية اليت انطوت  ،وتضارب المعلوماتدم الشفافية ع -د

 14.على التضليل واخلداع من قبل فئة من املتعاملني يف القطاع املصريف واملايل
، حيث شكل التوسع يف منح االئتمان والتدفقات الكبرية اضطرابات القطاع المالي -ه

يار أسواق األوراق املالية القاسم املشرتك الذي يسبق  لرؤوس األموال من اخلارج وا
حدوث األزمة املالية فلقد أدى التوسع يف االئتمان إىل تركزه على نوع أو قطاع واحد كما 

 15.بني خصوم وأصول البنوك التوازنأدى التوسع يف القروض إىل حالة من عدم 
م االستقرار يف األسواق تعترب العامل الرئيسي املسبب لألزمات وحاالت عد، و لمضاربةا - و

منها سلوك املضارب يف السوق املايل الذي يستند إىل ،وذلك لعدة اعتبارات ،املالية
ويف أقل مدة زمنية ممكنة  ،بأقل تكلفةو ربح ممكن  أكرباعتبارات فردية تتمثل يف حتقيق 

                                                             
11-Peter Isard, Globalization and the International Financial System, What’s Wrong and 

What Can BeDone, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2004), P. 244. 
  . 21الشحات، مرجع سابق، ص 12-

13-Gavin Michaol and Ricardo Hausmann, ‘‘The Roots of Banking Crises: The Macro 
Economic Contatext’’, BIS, (January 27 ,1998), P. 7. 

يار البورصات"ام الدين حممد السيد، حس -14   ،موقع أحلى منتدى، "الناجون من ا
http://aljobah.ahlamontada.com/t257-topic     (4/7/2016). 

  .83 ص ،)2009،دار إثراء للنشر والتوزيع: عمان( ،األزمات المالية، عبد السالم حممد مخيس ،حممد عبد الوهاب العزاوي -15
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ما یعني طغیان المصلحة  ،وهذااالعتبار ظروف السوق دون األخذ بعني
يؤدي يف معظم األحيان إىل خسارة  األمر الذيساب املصلحة اجلماعية الفردية على ح

  16:حدوث األزمات املاليةإىل يف السوق املايل قد تؤدي
شجع املضاربني على التوجه حنو التداوالت  ،هاتطور الهندسة المالية وظهور مشتقات - ي

ىل تعاظم املخاطر ا يؤدي إمموهي عمليات شراء وبيع مستقبلية لألوراق املالية  ،اآلجلة
وبالتايل ازدياد  ،املصاحبة هلذا النوع من املعامالت نتيجة حالة عدم التأكد اليت تصاحبها

 17.فرص وقوع األزمات املالية
  :نموذجأأزمة الرهن العقاري ك -4

 هزت حيث من أعنف األزمات املالية اليت شهدها القرن احلايل، ،تعترب أزمة الرهن العقاري
االقتصاد عترب قائد قاطرةالتيت الواليات املتحدة األمريكيةوهي  ،يف العامل اقتصاد أقوى دولة

 ،ضعف القواعد التنظيمية والضابطة لعمل البنوكالرئيس هلذه األزمة يرجع إىل سبب ولعل ال.يالعامل
حدثت فيه  منأول قطاع العقارات كان و  .يف ظل تنافس هذه األخرية ملنح قروض عالية املخاطر

ا لتأخذتطورت ما لبثت أن زحف بعدها إىل باقي القطاعات األمريكية، مث األزمة لت  اأبعاد تداعيا
 18.كله  خطرية هددت النظام املايل والنقدي العاملي

  :الرهن العقاري مفهوم - أ
قرض ميكن املقرتض سواء كان فردا أو مؤسسة من االقرتاض : يعرف الرهن العقاري بأنه
أي أنه عند العجز . ث تصبح ملكيته هلذا العقار ضمانا للقرضلشراء منزل أو أي عقار آخر، حي

عن سداد هذا القرض فإن للمقرض حق اختاذ اإلجراءات الكفيلة للحجز على هذا العقار، 

                                                             
الملتقى ، "التمويل اإلسالمي كأسلوب ملواجهة حتديات األزمة املالية العاملية"د اهللا احلرتسي محيد، بوفليح نبيل وعب -16

، جامعة األمري عبد القادر للعلوم أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك اإلسالمية الدولي حول
  . 8 ، ص)2009أفريل   7-6(، "اإلسالمية

  .نفسه املرجع -17
 27(، بنغازي العليا الدراسات أكاديمية منتدى، "حماولة الفهم –األزمة املالية العاملية احلالية "الببالوي،  حازم -18

  ).2010جويلية 
http://academie.yoo7.com/t23-topic#23   (4/7/2016). 
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وبصورة أخرى فإن العقار يبقى مرهونا حىت يتم سداد القرض، وعلى ذلك يسمى املقرض 
ن"     19".بالراهن"واملقرتض " باملر

بالتوسع الكبري من قبل  األمريكيةالرهن العقاري اليت ظهرت يف الواليات املتحدة أزمة ارتبطت 
املصارف االستثمارية يف إصدار أصول املديونية، وذلك بعدما جتمعت لديها حمفظة كبرية من 
الرهونات العقارية استخدمتها يف احلصول على قروض من املؤسسات املالية األخرى، عن طريق 

ومع تدهور قدرة . لية جديدة بضمان هذه احملفظة، وهو ما يعرف بعملية التوريقإصدار أوراق ما
املؤسسات املالية والسيما املصارف وشركات االستثمار وشركات األوراق املالية على الوفاء 

ا، انتشرت حاالت اإلفالس املصريف واملايل على نطاق كبري    20.بالتزاما
ثري من األمريكيني على شراء بيوت للسكن بالتقسيط عن عندما قام الكهذه األزمة بدأت وقد 

طريق احلصول على قروض من البنوك مقابل رهن البيت ولكن مبعدالت فائدة عالية، مع العلم أن 
ويف حال تأخر املشرتي عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة . أسعار الفائدة متغرية وليست ثابتة

عت قيمة العقارات بعد أن زاد إقبال املواطنني على وعندما ارتف. سوف تتضاعف ثالث مرات
. احلصول على قرض جديد، وذلك مقابل رهن من الدرجة الثانية ب البيوتاشراءها، حاول أصح

لتوليد “ املشتقات املالية”هذه القروض األقل جودة، واستخدمت  بالتوسع يف قامت البنوكو 
فظة كبرية من الرهونات العقارية، جلأ إيل البنك حم ىمصادر جديدة للتمويل، فعندما جتمع لد

ا من “ احملفظة من الرهونات العقارية”استخدام هذه  إلصدار أوراق مالية جديدة يقرتض 
  securitization’’.21‘‘ "التوريق"بضمان هذه احملفظة، وهو ما يطلق عليه  األخرىاملؤسسات املالية 

مثل بنوك  ،علي املؤسسات املالية الوسيطة ونتيجة نقص أو انعدام الرقابة واإلشراف الكايف
 ،)مثال املشتقات املالية(ومساسرة الرهون العقارية والرقابة على املنتجات املالية اجلديدة  ،االستثمار

                                                             
: بريوت(، واالمتياز دراسة تحليلية شاملة ألحكام الرهن والتأمين: التأمينات العينيةحسني عبد اللطيف محدان،  -19

  .   60. ، ص)2002منشورات احلليب احلقوقية، 
  ".أزمة الرهن العقاري"، الجزيرة نت -20

www.aljazeera.net/ebusiness/pages/89da5f34-ac15-467d-85b5-ba49d1900d74      
(11/7/2016). 

صحيفة الشرق ، "ثارها على القطاع املايلآ: أزمة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة األمريكية "سعيد الشيخ،  -21
  .6. ، ص)23/10/2007(، 105556، العدد األوسط



  مقعاش سامية.عشي صليحة، د.د                                                                   واألسواقجملة املالية 

10 

اجتمعت كل هذه العناصر لتخلق أزمة املالية عنيفة مل يقتصر أثرها على القطاع املايل األمريكي، 
ركات الرهن العقاري وشركات التأمني، بل إنه هدد كل أركان نتيجة إفالس عدد من البنوك وش

  22.االقتصاد العاملي
 :أسباب أزمة الرهن العقاري  - ب
منحت قروض الرهن العقاري مبعدل فائدة متغري ومرتبط حيث  :ارتفاع أسعار الفائدة  -

ن بسعر فائدة البنك املركزي، وهذا يعين أن األعباء املالية للتسديد عند االنطالق تكو 
وإذا تأخر املدين عن سداد أي دفعة  منخفضة الجتذاب املقرتضني مث تزيد بالتدريج،

تضاعفت أسعار الفائدة، كما أن املدفوعات الشهرية خالل السنوات الثالث األوىل 
تذهب كلها لسداد الفوائد، مما يعين أن املدفوعات ال تذهب إىل ملكية جزء من العقار 

هذا ما أدى إىل تزايد عدد العاجزين عن سداد  القروض  إال بعد مرور ثالث سنوات،
العقارية يف الواليات املتحدة األمريكية، كما اخنفضت أسعار املنازل يف ظل تشبع 

كل ذلك نتج عنه ارتفاع حجم القروض . السوق وتراجع الطلب من جهة أخرى
  23.املتعثرة

الرهن العقاري ببيع البنوك  حيث بدأت أزمة :بيع الديون لغير المدين بأقل من قيمتها  -
ومؤسسات التمويل العقاري هلذه القروض لشركات التوريق اليت أصدرت سندات 

م وطرحتها يف أسواق املال، ومن جانب آخر قام أصحاب املنازل بإعادة رهن عقارا
، وقامت هذه املؤسسات ببيع هذه القروض ملؤسسات أخرى مقابل احلصول على قروض

ا سندات وطرحتها يف األسواق املالية، ومت تداول هذه إىل شركات أخرى  أصدرت 
السندات بني اإلفراد وشركات االستثمار على نطاق واسع حىت تكونت أهرامات من 
الديون كلها قائمة على رهن عقار واحد وأصبحت قيمة هذه الديون متداولة مبوجب 

                                                             
  .املرجع نفسه -22
دار النهضة، : دمشق(، العالمية المالية األزمات معالجة في اإلسالمي االقتصاد ضوابط مظهر قنطقجي، سامر -23

 .28. ، ص)2008
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ون عن سداد األقساط السندات أضعاف قيمة العقار، وعندما اخنفضت وعجز املقرتض
ار البناء كله حمدثا األزمة، وتسمى هذه العملية التوريق   24.وفوائدها، ا

يف ظل االستعمال الواسع  :سوء التسيير وعدم شفافية ووضوح البيانات المالية  -
للمشتقات املالية، ويتجلى ذلك من خالل قيام البورصات والبنوك بالتسرت على 

  25.ومات احلقيقية يف قوائمها املاليةخسائرها، وعدم إظهار املعل
غياب رقابة السلطات مع  :عدم مراعاة األسس والسياسات وقواعد العمل المصرفي  -

النقدية اليت اكتفت باستخدام سعر الفائدة كأداة إلدارة النشاط االقتصادي، إضافة إىل 
قيمة منو نشاط املضاربة بشكل كبري دون أن يقابله حدوث منو حقيقي مماثل يف ال

  26.االقتصادية للمؤسسات املصدرة لألوراق املالية

بليغا لالقتصاد األمريكي، ونتج عنها  أزمة الرهن العقاري قد سببت ضرراأن ميكن القول و 
إفالس عدد من البنوك وشركات الرهن العقاري وشركات التأمني وكل ذلك انعكس سلبًا على 

ه األزمة املالية إىل العديد من الدول نتيجة ارتباط خمتلف النشاطات االقتصادية، وقد امتد ضرر هذ
وال شك أن . عدد كبري من املؤسسات املالية خاصة األوروبية واآلسيوية بالسوق املالية األمريكية

  .وكذلك بيع الديون) الفائدة(أهم أسباب أزمة الرهن العقاري التعامل بالربا 
   :مالي العالميموقف اإلسالم من أسباب أزمات النظام ال - ثانيا

أن األسباب اليت أدت إىل حدوث األزمة املالية العاملية هي نفسها املخالفات بسبق،  يالحظ مما
ت الشريعة اإلسالمية عن ممارستها،   : واليت ميكن تلخيصها يف النقاط التالية اليت 

 :الفوائد الربوية -1
األزمة املالية  حدوث يفكل عمليات التمويل العقاري وتوابعها كانت السبب الرئيسي إن  

ا العاملية  ،"ربا اجلاهلية"أو  "ربا النسيئة"والفائدة تصنف حتت باب الربوية؛ تقوم على الفوائد  أل

                                                             
الدار اجلامعية اجلديدة، : اإلسكندرية(، مية، األسباب و النتائجاألزمة المالية العالعبد العزيز قاسم حمارب،  -24

  .63. ، ص)2011
  . 56. النجار، مرجع السابق، ص -25
الدار اجلامعية، : اإلسكندرية(، الديون المصرفية المتغيرة واألزمة المالية العالميةعبد املطلب عبد احلميد،  -26

     .299. ، ص )2010



  مقعاش سامية.عشي صليحة، د.د                                                                   واألسواقجملة املالية 

12 

وبالتايل حيرم التعامل بالفائدة أخذ وعطاء يف مجيع  ،الذي جاء حترميه قطعيا يف القران الكرمي
قوله : منها النبوية الشريفة، والسنة رآن الكرمييف القولقد ورد يف التحرمي نصوص كثرية . املعامالت

نـَُّهْم الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبا ال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك بِأَ { :تعاىل
َا اْلبَـْيُع ِمْثُل الرِّبا َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيعَ  َوَحرََّم الرِّبا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن رَبِِّه َفانـْتَـَهى فـََلُه َما َسَلَف  َقاُلوا ِإمنَّ

: وقال سبحانه وتعاىل 27.}َوأَْمرُُه إىل اللَِّه َوَمْن َعاَد فَأُوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
: وورد يف نفس السورة أيضا 28.}ُه ال حيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيمٍ َميَْحُق اللَُّه الرِّبا َويـُْرِيب الصََّدَقاِت َواللَّ {
ُلوا َفْأَذنُوا ِحبَْرٍب يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني، َفِإْن ملَْ تـَْفعَ {

يف سورة آل عمران و  29.}فـََلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َوال ُتْظَلُمونَ  ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإْن تـُْبُتمْ 
يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا الرِّبا َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم {: قال سبحانه وتعاىل

  30.}تـُْفِلُحونَ 
لعن آكل الربا : "ضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلمر " جابر بن عبد اهللا"وثبت عن 

رضي اهللا عنه عن النيب " عبادة بن الصامت"وروى  31".هم سواء: وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعري بالشعري، : "صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

 32".ح بامللح، مثال مبثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرىبوالتمر بالتمر، واملل
 : الرهن العقاري -2

يتم الرهن العقاري من خالل عقد ثالثي األطراف يشمل مالك العقار، ومشرت، وممول قد 
ويالحظ . وهذا األسلوب غري جائز شرعا من املنظور اإلسالمي .يكون بنك أو شركة متويل عقاري

أما  .ظم البنوك العقارية اإلسكانية تقوم على أساس الفائدة قلت أو كثرت وهذا حمرم شرعامعأن 
ا املؤسسات املالية اإلسالمية فهي كثرية منها شراء مؤسسة التمويل العقار  ،الطرق اليت تتعامل 

                                                             
  .275، اآلية رقم 2لبقرة، مدنية، رقمها ، سورة االقرآن الكريم -27
  .276املرجع نفسه، اآلية رقم  -28
  .279 -278املرجع نفسه، اآلية رقم  -29
  .130، اآلية رقم 3، سورة آل عمران، مدنية، رقمها القرآن الكريم -30
  ".105331فتوى رقم "، اإلسالم سؤال وجواب -31

http://islamqa.info/ar/ref/105331   (12/7/2016).  
  .املرجع نفسه -32
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يضا املشاركة مع العميل لبناء املبىن، وهناك أ) مقاولة(للمبىن وبيعه مراحبة، أو إبرام عقد استصناع 
املؤسسة املالية حصتها  وفيها يشرتك العميل واملؤسسة املالية يف شراء العقار مث تؤجر ،التأجريية

  33 .للعميل وتبيع له كل سنة جزءا من حصتها حىت ينتهي العقد بتملك العميل للعقار
  : المضاربة في األسواق المالية -3

ا املضاربات اليت تقوم على توقعات ا لكسب فروق  ،ملضاربني بتغري األسعار يف الفرتات القصريةواملقصود 
إن املضاربات تتم من . أوراقا مالية األسعار وزيادة حجم التعامل بإتاحة التعامل ملن ال ميلك ماال أو

دوات املالية الذي يتم فيه االلتزام بتسليم كمية حمددة من األ ،جلجلة فــي الســوق اآلخالل التعامالت اآل
ن يتم التسليم بتاريخ حمدد يف أبيعها أو شرائها بسعر يتم االتفاق عليه يف الوقت احلايل على  املراد

، ويشمل التعامل مبا "جـلاآل السعر"املستقبل، والسعر الذي يتم االتفاق عليه يف هذا السوق يسمى
  34:، وهي)جلة، العقود املستقبليةعقود اخليارات، العقود اآل( "باملشتقات"يسمى 
  : ’’option contracts‘‘ عقود الخيارات -أ

يف شراء ) وليس اإلجبار(وهو اتفاق يعطي حامله احلق  ،خيار الطلب أو الشراء: ولوتشمل صنفني األ
ويسمى السعر املتفق عليه بني . أو أية أوراق مالية أخرى بسعر حمدد خالل فرتة حمددة ،سهم معني

اخليار يعطي املشرتي احلق يف تنفيذ الشراء أو إلغائه  ويفهم من ذلك أن ".بالسعر الضارب"الطرفني 
أما البائع فهود ملزم برغبة املشرتي يف تنفيذ أو عدم تنفيذ العقد مادام قد قبض مثن  ،خالل فرتة حمددة

مشرتي هذا  خيار العرض أو البيع وهو اتفاق يعطي: والثاين هو. "بالعمولة"اخليار وهو ما يعرف 
يف بيع عدد معني من األسهم أو األوراق املالية األخرى بسعر ) وليس اإلجبار(احلق  )مالك اخليار(اخليار

أما قابض مثن اخليار فهو جمرب على الشراء إذا ما قرر مشرتي هذا احلق البيع  معني خالل فرتة حمددة،
  .بالسعر املتفق عليه خالل الفرتة احملددة

   :’’Forward contracts‘‘  العقود اآلجلة -ب
لعقد اآلجل عبارة عن اتفاقية بني شخصني لتسليم أصل معني يف وقت الحق مستقبًال وبسعر حمدد وا

يسمى سعر التنفيذ، ويتحدد يف العقود عادة مواصفات األصل كدرجة اجلودة أو التصنيف والكمية 

                                                             
  . 43. حمارب، مرجع السابق، ص -33

تداعيات األزمة المالية وأثرها على تمر مؤ ، "منظور إسالمي األزمة املالية العاملية ومعاجلتها من"، سعيد احلالق -34
  .77-76ص  ، ص)2009أبريل  5-4(، القاهرة، اقتصاديات الدول العربية
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ر بني وطريقة التسليم ومكان التسليم والسعر وطريقة السداد حيث يتم التفاوض على مجيع هذه األمو 
  .البائع واملشرتي

   :’’Future contracts‘‘ عقود المستقبليات - ج
بسعر حمدد ) سلعة أو ورقة مالية(وهي عقود تعطي حاملها احلق يف شراء أو بيع كمية من أصل معني 

العقود املستقبلية منطية موحدة من  هذه وتكون. مستقبالعلى أن يتم التسليم يف تاريخ الحق  ،مسبقا
او  ،يخ االستحقاق وحجم العقدتوار  ،حيث    35.يتم تداوهلا بوحدات نقدية موحدة أو مبضاعفا
  : حكم العمليات اآلجلة -4

جوهري بني اخليار الشرعي املعروف يف  من الواضح أن هناك فرق :حكم عقد الخيار - أ
صود بعقود حيث أن املق ،”Option“ ةــالفقه اإلسالمي وعقود اخليارات املتداولة فـي األسـواق املالي

االختيارات االلتزام ببيع شيء حمدد موصوف أو شرائه بسعر حمدد خالل فرتة زمنية معينة أو يف 
وقت معني إما مباشرة أو من خالل هيئة ضامنة حلقوق الطرفني وحكمه الشرعي أن عقود 

 هي عقود مستحدثة ال تنطوي حتت أي عقد -كما جتري اليوم يف األسواق املالية  -االختيارات
من العقود الشرعية املسماة ومبا أن املعقود عليه ليس ماًال وال منفعة وال حقاً مالياً جيوز االستدالل 

  36.به فإنه غري جائز شرعاً ومبا أن هذه العقود ال جتوز ابتداء فال جيوز تداوهلا
باعتبار أن واقع العقود املستقبلة هو نفس واقع  :حكم العقود المستقبلية واآلجلة -ب

عقود اآلجلة مع وجود فروق فنية بسيطة بينها فان حكم العقود املستقبلة هو نفس حكم العقود ال
ا تنطوي على بيع شيء مؤجل بثمن مؤجل فالعقود اآلجلة يف . اآلجلة وهي غري جائزة شرعا أل

ن السوق املالية ليست من قبيل بيع السََّلم اجلائز يف الشريعة اإلسالمية وذلك للفرق بينهما م
يف السوق املالية ال يُْدَفُع الثمن يف العقود اآلجلة يف جملس العقد، وإمنا يؤجل :  األوىل: وجهتني

يف : الثانية. دفع الثمن إىل موعد التصفية، بينما الثمن يف بيع السََّلم جيب أن يدفع يف جملس العقد
حيوزها املشرتي األول  وقبل أن السوق املالية تباع السلعة املتعاقد عليها وهي يف ذمة البائع األول

                                                             
  ).25/10/2007(، "ود اآلجلة واملستقبلياتالعق"، منتدى التمويل اإلسالمي -35

http://islamfin.go-forum.net/t51-topic     (16/7/2013). 
  ).23/11/2011(، مركز الفتوى، "، حكم عقود اخليارات يف األسواق الدوليةإسالم ويب -36

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=167993    
(13/7/2016). 
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، وليس الغرض من ذلك إال قبض أو دفع فروق األسعار بني البائعني واملشرتين غري عدة بيوع
الفعليني؛ خماطرة منهم على الكسب والربح كاملقامرة سواء بسواء، بينما ال جيوز بيع املبيع يف عقد 

  37.السََّلم قبل قبضه
أو املستقبلي ال تنطبق عليه أحكام السلم بسبب تأجيل دفع وهذا تأكيد على أن البيع اآلجل 

ا عدة مرات وهذا يدخلها يف باب املقامرة   .الثمن كما أن السلعة تباع قبل حياز
 :رهن المرهون -5

سعى العديد من املقرتضني من البنوك واملؤسسات املالية األمريكية إىل شراء عقارات 
م املشرتاة سلفا رهنا من الدرجة الثانية، وبالتايل جديدة بقروض جديدة من خالل رهن عقارا

حيمل العقار الواحد حبقوق رهن متعددة، وعندما توقف هؤالء املقرتضون عن السداد مل تكف 
 38.قيمة العقار املرهون لسداد قيمة املقرضني وعجزت البنوك عن اسرتجاع حقوقها كاملة

ن الفقه اإلسالمي أنه لو رهن الشخص الشيء اويقرر  ملرهون بدين آخر غري األول بدون إذن املر
ال يصح ولو بإذن يصح الرهن الثاين ويبطل الرهن األول؛ ألن الرهن حق على عني وال جيتمع 

إذا باع الراهن الشيء املرهون يصري الثمن رهنا ال جيوز التصرف لك وكذ .حقان على عني واحدة
ن للراهن بالبيع والتصرف  ،فيه وبالتايل يكون القرض  ،يف الثمن سقط حقه يف الرهنفإذا أذن املر

   39.خاليا من الرهن
لقد حرمت الشريعة اإلسالمية كافة صيغ وصور وأشكال  :بيع الدين بالدين -6

كما حرمت نظام   ،مثل خصم األوراق التجارية وخصم الشيكات املؤجلة السداد ،بيع الدين بالدين
صّلى اهللا عليه وسّلم بيع الكالئ حممد ى رسول اهللا ولقد  .جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة

الدين   جعلوهي تعين  ،"التوريق" اسمويطلق على هذه العملية  40بيع الدين بالدين،أي  بالكالئ
                                                             

  .78. احلالق، مرجع سابق، ص -37
دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، : القاهرة(، األزمة المالية العالمية، رؤية إسالميةأشرف حممد دوابة،  -38

  .129. ص، )2009
  .املرجع نفسه -39
مؤتمر األزمة ، "حلالية واملتوقعة على اجلهاز املصريف األرديناألزمة املالية االقتصادية العاملية وآثارها ا"مجعة حممود عباد،  -40

، جامعة اجلنان، بريوت، المالية العالمية وكيفية عالجها من منظور النظام االقتصادي الغربي واالسالمي
  .21، ص)2009(
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يف صورة صكوك قابلة للتداول،  مة وحلول أجلهيف الفرتة ما بني ثبوته يف الذ يف ذمة  الغري   املؤجل
يات التبادل والتداول املختلفة، وينقلب إىل نقود بعد أن كان جمرد وبذلك ميكن أن جترى عليه عمل

ا تتكون من بيع الدين لشركة التوريق  ،وعملية التوريق غري جائزة شرعا. املدين  التزام يف ذمة أل
باإلضافة إىل أن  .وهذا يعين أن تدفع الشركة أقل وتأخذ أكثر وهو عني الربا ،بأقل من قيمته

 41 وهو بيع الدين بالدين وهو حمرم شرعا ،اوهلا يف البورصة باألجل أو على أقساطالسندات يتم تد
أن األسباب الرئيسة حلدوث أزمات النظام املايل ترجع أساسا إىل املمارسات اليت بستخلص يوعليه 

 .ابتكار أدوات مالية جديدة لكتسود أسواق املال، من معامالت ربوية ومضاربات مستقبلية، وكذ
ت عنها الشريعة اإلسالمية اليت إىلإضافة   انعدام الرقابة على املؤسسات املالية، وهي ممارسات 

  .واالستغالل واالحتكار واملقامرة، لكذباو  على الربا تقوم اليت واالقتصادية املالية املعامالت حترم
  :أساليب التمويل اإلسالمي الحل والبديل - ثالثا

اليت تعترب احلل والبديل  السالمي، وكذلك أساليبهميكن التعرف على مفهوم التمويل ا
     :ألساليب التمويل التقليدي، وذلك من خالل العناصر التالية

  : مفهوم التمويل االسالمي -1
إن املعىن العام للتمويل ينصرف إىل تدبري األموال أو املوارد الالزمة للنشاط واألصل أن يتم 
التمويل من املوارد الذاتية للجهة، وإذا عجزت هذه املوارد عن الوفاء باالحتياجات التمويلية فإنه 

مفهوم التمويل  ومن هنا يتضح أن .ايتم اللجوء إىل من لديهم فائض مايل ال ميكنهم استثماره ذاتي
أما التمويل  42.نقل القدرة التمويلية أو الفوائض املالية من فئات الفائض إىل فئات العجز: هو

وهي أن الربح يستحق  ،اإلسالمي فهو أسلوب يف التمويل يستند إىل قاعدة فقهية معروفة ومهمة
ن أن يدخل النشاط وهو ما يعين أن عنصر العمل ميك ،يف الشريعة اإلسالمية بامللك أو بالعمل

                                                             
  . 44. حمارب، مرجع سابق، ص -41

، املعهد ندوة الصناعة المالية اإلسالمية، "احلكومياألدوات املالية اإلسالمية للتمويل "حممد عبد احلليم عمر،  -42
. ، ص)2000أكتوبر  18-15(اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة، اإلسكندرية، 

11.  
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االقتصادي على أساس الربح، ومبا أن التمويل املصريف يعتمد على امللك أساسا للربح، فإن 
  43.القاعدة تقتضي أن من ملك شيئا استحق أية زيادات حتصل يف ذلك الشيء

  :تتضمن العديد من األساليب، وهي :أساليب التمويل اإلسالمي -2
  :وتشمل: ي األرباح والخسائرأساليب تمويل مستندة إلى المشاركة ف - أ

  :املضــــاربة -*
وهي عقد بني طرفني  44.ِ}اهللا َفْضلِ  ِمنْ  يـَْبتَـُغونَ  اَألْرضِ  ِيف  َيْضرِبُونَ  َوآَخُرونَ {: يقول تعاىل يف كتابه العزيز

أو أكثر يقدم أحدمها املال واآلخر يشارك جبهده على أن يتم االتفاق على نصيب كل طرف يف الربح 
ا . علومة من اإليرادبنسبة م وحترص املصارف اإلسالمية حرصا شديدا على التعامل بصيغة املضاربة أل

تقوم على التآلف احلقيقي بني من ميلكون املال وليس لديهم اخلربة أو الوقت لتشغيله وبني من ميلكون 
قد و  45.م من مالال مال هلم أو أن طاقتهم اإلنتاجية تفوق ما لديهو اجلهد واخلربة و الوقت الكايف 

 ضرورة توافر العناصر مجيعها على تالقتفقهي ال من اجلانباريف عدة تعأيضا للمضاربة  وردت
   46:التالية

  ؛اتفاق بني شخصني _
  ؛)املضارب(خر بالعمل به ويقوم اآل ،)رب املال(حدمها املال أيقدم  _
  ؛موضوع املضاربة هو استثمار املال _
  .غاية املضاربة حتقيق الربح _

كانت شائعة بني العرب زمن و . بلغة أهل العراق" باملضاربة"و ،بلغة أهل احلجاز "بالقراض" أيضا وتعرف
حممد وقد أقرها الرسول  ،قريش أهل جتارة يعطون املال مضاربة مقابل جزء من الربح تكانو  ،اجلاهلية

رة بأموال السيدة خدجية رضي للتجا الصالة والسالمصلى اهللا عليه وسلم يف اإلسالم، بدليل خروجه عليه 
ا بعد البعثة و  ، اهللا عنها على أن يكون له نصيب يف الربح مشروعية فإن ومنه  47.يضاأاستمر العمل 

                                                             
  .13. بوفليح، احلرتسي، مرجع سابق، ص -43
  .20، اآلية رقم 73، سورة املزمل، مكية، رقمها القرآن الكريم -44
  .14. ص يح، احلرتسي، مرجع سابق، صبوفل -45
  ).24/6/2006(، "تعريفه وشروط صحته: عقد املضاربة" ،أون إسالم -46

www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8281/48660-2004-08-01%2017-37-04.html    
(10/7/2016). 

  .82. ، مرجع سابق، صاحلالق -47
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َوَآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِيف اْألَْرِض {: تعاىلمن خالل ما ورد يف كتاب العزيز احلكيم، منها قوله املضاربة ثابتة 
  .صلى اهللا عليه وسلم حممد بإقرار الرسولكذلك و  48.}هِ يـَْبتَـُغوَن ِمْن َفْضِل اللَّ 

عدم  لعند صياغة عقد املضاربة البد من مراعاة الشروط التالية  :أحكام عقد المضاربة
  49:، وهيو بالنواحي القانونيةأاالخالل باملشروعية 

  :شروط المتعاقدين  -
والعقل يف حال   أن يكون املتعاقدين متمتعني باألهلية القانونية من حيث السن -

م أطراف يف العقود أو أن يكونوا مفوضني عن سواهم تفويضا قانونيا سليما  كو
  . مبوجب وكالة

  .يشرتط يف عقد املضاربة ما يدل على انعقاد شركة املضاربة أي اإلجياب والقبول -
األصل يف عقد املضاربة انه عقد غري الزم إذ جيوز ألي طرف فسخ العقد مىت  -

     .الم بقية الشركاء تفاديا لوقوع األضرار باآلخرينشاء شريطة إع
  : الشروط الخاصة برأس المال -

أن يكون رأس املال من النقود املضروبة من الدراهم والدنانري وهو اشرتاط عامة  -
 الفقهاء

  .أال يكون رأس املال دينا يف ذمة املضارب -
ناولة أو بالتمكني من إما أن يكون التسليم بامل(أن يتم تسليم رأس املال للمضارب -

  ).املال
  :الشروط الخاصة بالربح -

  .أن تكون حصة كال الطرفني من الربح معلومة -
ليس مبلغا ( لربح شائعة كالنصف أو الثلث مثالأن تكون حصة كل منهما من ا -

  ).مقطوعا
يف حال عدم حتقيق أرباح أو حتقيق خسائر يتحمل صاحب املال اخلسائر وخيسر  -

فقط، وال ميكن مطالبته بدفع خسائر ما مل تكن ناجتة عن  الشريك العامل جهده
                                                             

  .20، اآلية رقم 73مها ، سورة املزمل، مكية، رقالقرآن الكريم -48
  .84-83احلالق، مرجع سابق، ص ص  -49
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يتحمل املضارب اخلسارة يف حال وجود ما يدل (إمهال متعمد أو سوء نية مثبت 
 .)على التعدي والتقصري من قبله

ال يتم توزيع الربح إال بعد اسرتداد رأمسال وإخراج املصاريف عمال بالقاعدة  -
  ."الربح وقاية لرأمسال"

  :لخاصة بالعملالشروط ا -
  .أن خيتص العامل بالعمل دون رب املال -
  .أن ال يضيق رب املال على العامل يف العمل -
جمال العمل كان يف السابق يقتصر على التجارة ويف الوقت احلايل أجاز العديد  -

 . ن تشمل املضاربة كافة القطاعات األخرىأمن الفقهاء ب
  50:منهاضاربات، للم صور أو أشكال عدة هناك: أنواع المضاربة

 .واحد شخص من مقدمان والعمل املال أن مبعىن :الخاصة المضاربة -
 .العمل وأصحاب األموال أصحاب فيها يتعدد  :المشتركة المضاربة -
 من حمدد بنوع املضارب املال صاحب فيها يقيد ال اليت وهي :المطلقة المضاربة -

 يراه الذي النشاط ختيارا يف احلرية مطلق له يكون وإمنا التجارة االستثمار أو
 .مناسبا

 املضارب املال رأس صاحب فيها يلزم اليت املضاربة وهي :المقيدة المضاربة -
 .قبله من معينة جتارة أو نشاط يف األموال باستخدام

   :المشاركة - *
وتتم عن طريق اشرتاك املصرف  ،ن أهم صيغ استثمار األموال يف الفقه اإلسالميتعد م

آخر إلنشاء مشروع استثماري يشرتك الطرفان يف إدارته ومتويله، وكذلك اإلسالمي مع طرف 
 51.وهي جائزة شرعا ،يتشاركان يف أرباحه وخسائره بنسب متفقة مع حصة املشاركة يف رأس املال

أنا ثالث الشريكني ما : "يف حديث قدسي روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال قدو 
                                                             

دار وائل للنشر، : عمان(، إدارة البنوك مدخل استراتيجي معاصرفالح حسن احلسيين، مؤيد عبد الرمحان الدوري،  -50
 .201. ، ص)2000

   .14. بوفليح ، احلرتسي، مرجع سابق، ص -51
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َوَأْشِهُدوا ِإَذا تـََبايـَْعتُْم {: واهللا تعاىل يقول 52".امإذا خانه خرجت من بينهمل خين أحدمها صاحبه، ف
  53.}َوال ُيَضارَّ َكاِتٌب َوال َشِهيدٌ 

  54:تتمثل شروط املشاركة يف النقاط التالية :شروطها
  :الشروط المتعلقة برأس المال

نت حصة بعض املشاركة من النقود احملددة واملعروفة، وإذا كا أن يكون رأس مال -
  . الشركاء ص هؤالءالشركاء عينية جيب تقييمها بدقة مراعاة للعدل يف تقييم حص

أحد الشركاء بشيء معنوي له قيمة مالية، كرباءة االخرتاع أو االسم  مسامهةجيوز  -
  .مثال التجاري

 .ال يشرتط التساوي بني احلصص وال العمل يف هذا األسلوب -
 .ركة دين ألحد الشركاء يف ذمة شريك آخرأن ال يكون رأس مال املشا -

  :الشروط المتعلقة بالربح
  .أن يكون نسبة معلومة وليس مقدار من املال -
يف حالة حتقيق خسارة يتحملها الشركاء بقدر حصة كل شريك ومسامهته يف رأس  -

  .املال
  :االستثمار المباشر - *
م أن يقوم  البنك باستثمار أموال املودعني  بهواملقصود  بنفسه أو عن طريق املتعاملني معه بتمويله لعمليا

فإذا قام املصرف بتمويل مشروعات املتعاملني فهو يف هذه احلالة رب مال، واملتعاملني هم . االستثمارية
بنفسه فهو يف هذه  ويسمى ذلك استثمار غري مباشر، ويف حالة قيام املصرف باستثمار األموال ،املضاربني

الستثمار يف هذه لعقد املضاربة بينهم، ويسمى ا ، وذلك طبقااملودعني هم أرباب األموالو  احلالة مضاربا
االستثمار الذي ميتلك مبوجبه املصرف اإلسالمي املشروع الذي  ذلك ويقصد به .احلالة استثمارا مباشرا

                                                             
  ".ع شرحهاأحاديث قدسية م"، مركز الفتوى، إسالم ويب -52

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=32710    
(12/7/2016). 

  .282، اآلية رقم 2، سورة البقرة، مدنية، رقمها القرآن الكريم -53
كتبة وهبة، م: القاهرة(، ، الواقع واالفاقاإلسالمي يالمصرف أساسيات العمل، عبد احلميد حممود البعلي -54

  .126، ص)1990
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استثمارات غري أو  ،)يشرف عليها بنفسه(يقوم بتأسيسيه وإدارته، وجيوز للبنك إنشاء استثمارات مباشرة 
ابة عنه وحلسابه وحتت إشرافه إدارة نيكما جيوز له إنشاء مؤسسات استثمارية يقوم بتمويلها لتتوىل   .مباشرة

مهية يف أعماله األمع األخذ  يف االعتبار أن إلغاء التعامل بالفائدة من النقاط ذات  ،مشروعات استثمارية
   55.االستثمارية

وتشمل األساليب  :المشاركة في األرباح والخسائر أساليب تمويل غير مستندة إلى  - ب
  :التالية

  :بيع المرابحة - *
النبوية  والسنة الكرمي نآيعترب أحد أنواع البيوع املشروعة يف الفقه اإلسالمي، والبيع جائز بادلة من القر و 

ِإالَّ َأْن {: يف قوله تعاىل أيضاو  56.}بَاَوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّ {: يف كتابه العزيز تعاىل يقولو  .الشريفة
 57.}َتُكوَن ِجتَارًَة َعْن تـَرَاٍض ِمْنُكمْ 

  58".أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مربور: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قول: ومن السنة
 بيع سلعة بسعر يشمل تكلفةوتعين . لغة مأخوذة من الربح وهو الزيادة أو العائد املراحبةو 

والتكلفة تشمل السعر الذي اشرتى البائع السلعة به، مع  59.السلعة، مضافا إليها ربح معلوم
مثل قيمة الشحن والتخزين والنقل وغريها مما يدخل يف التكلفة اإلمجالية لوصول  ،تكاليف إضافية
  61:ويوجد نوعان من عقود املراحبة 60.السلعة إىل البائع

 :عقد المرابحة البسيط -
من العقود تعتمده بعض املؤسسات املالية اليت تتفق مع جهة متخصصة على  وهذا النوع

توفري منتجات أو عقارات معينة، ومن مث تعرض املؤسسة املالية هذه املنتجات على زبائنها لبيعها 
                                                             

  .88. ، مرجع سابق، صاحلالق -55
  .275، اآلية رقم 2، سورة البقرة، مدنية، رقمها القرآن الكريم -56
  .29، اآلية رقم 4، سورة النساء، مكية، رقمها القرآن الكريم -57
  ".منرب احلديث النبوي وعلومه"، منابر ُسُبل الهدى السلفية -58

http://m-sobolalhoda.net/salafi/showthread.php?t=628    (10/7/2016). 
 .املرجع نفسه 59-

 . 4، ص "صناعة التمويل اإلسالمي ودورها يف التنمية" ،صالح بن فهد الشلهوب -60
faculty.kfupm.edu.sa/IAS/shalhoob/files/Islamic%2520fin 
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 مبعىن .غالبا على فرتة السداد اليت يرغبها الزبونفيه يعتمد  الذيبالتقسيط مع إضافة هامش ربح، 
  . ، وذلك حسب نسب ربح مئوية يتفق عليها طريف العقدزادت املدة زاد اهلامش أنه كلما
 :المرابحة لآلمر بالشراء -

 يف املؤسسات ، أصبح منتشرا يف بشكل كبري"مع الوعد بالشراء"ميكن أن يعرب عنه و 
كانت   ، وبطلب من العميل تقوم بشراء سلعة معينة سواءاملالية اإلسالمية، وذلك أن املؤسسة املالية

عة بعد متلك مثل السيارات أو املنازل على أساس أن طالب التمويل يشرتي هذه السل ،لألفراد
ويزيد هذا اهلامش وينقص حسب  ،مع هامش ربح يضاف اىل سعر السلعة، املؤسسة املالية هلا

برزهم النوع من العقود سبق أن تكلم عليه الفقهاء ولعل من أ إن هذا. املدة اليت يتم فيها السداد
وإذا أرى الرجُل الرجَل السلعَة فقال اشرت هذه : "حيث قال "األم"يف كتابة  "اإلمام الشافعي"

  ".وأرحبك فيها كذا فاشرتاها الرجل فالشراء جائز
  :اإلستصناع - *

طلب صناعتها (يعرب املصرف اإلسالمي من خالل هذا البيع عن رغبته يف استصناع السلعة 
السلعة ومثنها ووقت تسليمها يف عقد اإلستصناع حيث يدفع املصرف ، ويتم حتديد )من الصانع

مثن السلعة معجال مث حيصل على السلعة، ويقم املصرف اإلسالمي من خالل عالقاته الواسعة مع 
   62.الصناعيني والتجار ببيع هذه السلعة بثمن عاجل أو آجل

   63:عقد االستصناع ما يلييف يشرتط و 
  .وأوصافه املطلوبة بيان جنس املستصنع وقدره -
   .أن حيدد فيه األجل -
جيوز يف عقد االستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إىل أقساط معلومة آلجال  -

  .حمددة
جيوز أن يتضمن عقد االستصناع شرطًا جزائيًا مبقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما مل  -

  .تكن هناك ظروف قاهرة

                                                             
األزمات المالية، قديمها وحديثها، أسبابها ونتائجها، مخيس،  حممد عبد الوهاب العزاوي وعبد السالم حمسن -62

  .202. ، ص)2010إثراء للنشر والتوزيع، : عمان(، والدروس المستفادة
  .90، مرجع سابق، صاحلالق -63
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  :أطراف العقد -
  .املصنع للعميل الشيءتزم بتقدمي وهو البائع الذي يل :الصانع  -
 ). تصنيع املنتج املطلوب( وهو الذي يباشر الصنع  :المقاول  -
  .وهو الطرف املشرتي يف عقد االستصناع :المستصنع  -

  :عقود التورق - *
وهو الفضة وذلك ألن طالب التمويل  ،بكسر الراء التورق يف األساس مأخوذ من الورق

السلع يف الغالب ليس لديه الرغبة يف متلك السلعة ولكن الغرض أو من يقدم على شراء مثل هذه 
شراء  يعينالتورق  .يف السابق الفضة والذي كان احلصول على املال وأحد أشكال النقد من ذلك 

 64.سلعة يف حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، مث يبيع املشرتي بنقد لغري البائع للحصول على النقد
  65:من أبرزهاميكن أن يأخذ عدة أشكال 

 :التورق التقليدي -
، لعقد األول بيع السلعة بسعر مؤجلهو عقد يشرتك فيه ثالثة أطراف حيث أنه يتم يف ا

، ومن مث يقوم املشرتي ببيعه يف السوق إىل شخص آخر غري احلاضرمن السعر  أعلىيكون غالبا 
 هذا العقد ليس هناك اي ، مع العلم بأنه يفمن السعر األول ليحصل على النقد البائع األول بأقل

  .ترتيب مسبق بني البائع يف العقد األول واملشرتي يف العقد الثاين
هذا النوع من العقود الزال ميارس على مستوى األفراد إذ أن كثري من املؤسسات املالية تباشر 

  .عملية بيع مراحبة لألفراد وهم بالتايل يتولون عملية تسييل هذه املنتجات يف السوق
 :ورق المصرفي المنظمالت -

منتجات تتوافق   تقدمهو أيضا أحد أشكال التمويل الذي تباشره عدد من املصارف اليت
على األفراد  ، ومن أبرز أشكال هذا العقد هو أن يقوم املصرف بشراء معادن مث بيعهامع الشريعة

وكيال  بصفته ،أو املؤسسات مراحبة ، ومن مث ترتيب عملية بيع تلك املعادن نيابة عن عمالئه
  .، ومن مث إيداع تلك املبالغ يف حسابات عمالئه، وذلك يف السوق العامليةعنهم

  :  بيع السلم - *
                                                             

  .6، مرجع سابق، ص الشلهوب -64
  .6املرجع نفسه، ص  -65
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 "السلف بيع" يسمى وقد قادمة، فرتة إىل تسليمه وتأجيل حاال مثنه يقبض شيء بيع وهو
 مقدما مثنها إىل السلعة صاحب وحيتاج السلعة يشرتي أنب املال رأس صاحب وحيتاج ، أيضا

ذا. املشرتي وصفها السلعة اليت على لينفقه  املال يقرض أن له ميكن تاجر أي أو املصرف نفإ و
 معينة مبنتجات ولكن ،)بالفائدة قرض( سيكون ألنه النقدي باملال ال ويسدد القرض للمنتجني
يف االمجاع، و  النبوية الشريفة والسنةاهللا العزيز كتاب يف  ومشروعيته جاءت  66.الذمة يف وموصوفة

  67.}م بدين إىل أجل مسمى فاكتبوهنتيأيها الذين آمنوا إذا تداي{: تعاىل قوله
املدينة  قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :رضي اهللا عنه قال "ابن عباس"عن بت ومن  السنة ما ث

لوم ووزن معلوم من أسلف فليسلف يف كيل مع  : "رسول اهللا مر العام والعامني فقالثوالناس يسلفون يف ال
  وألن السلم على غري القياس فقد وضع العلماء 68 ".إىل أجل معلوم

   69:ومنها ،شروط وقيود حتفظ للسلم إباحته 
  . بيان اجلنس والنوع والصفة يف الثمن جتنبا للنزاع -
 ).السلعة(بيان جنس ونوع وصفة املسلم فيه  -
  . أن يكون املسلم فيه مؤجال إىل أجل معلوم -
  .  جلسلم موجودا عند حلول األأن يكون امل -
وأن ال يكون متفقا معه يف  ،يشرتط يف املسلم فيه أن ال يكون من جنس الثمن -

  .     على ربوية
البعض اشرتط بأن ال يقل األجل عن شهر واحد ذلك ألن الشهر أقل مدة ميكن  -

  . أن تتحقق فيها الفائدة من بيع السلم
 .  جيب أن يكون الثمن معجال -

                                                             
. ص ،)2000 ،الدار اجلامعة: القاهرة(، اريةالبنوك التجو  المؤسسات المالية البورصة حممد صاحل احلناوي، -66

411. 
  .282، اآلية رقم 2، سورة البقرة، مدنية، رقمها القرآن الكريم -67
  ". موسوعة احلديث الشريف"، شبكة إسالم ويب -68

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?hflag=1&bk_no=1131&pid=864557    
(15/7/2016). 

  .90، مرجع سابق، ص القاحل -69
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  : ل بالقرض الحسنالتموي - *
بعد مدة من الزمن  ص ماله آلخر مث اسرتداد مثله كما وصنفاالقرض احلسن هو تقدمي شخ

  70.واليت يكون ملقدم التمويل احلق يف اسرتداد ماله الذي قدمه فقط دون أي عائد. يتفق عليها
أساليب عديدة الستخدام املال واستثماره بالطرق توفر  ياإلسالم صيغ التمويلإن 

املشروعة، سواء بتعاون املال مع املال أو بتعاون املال مع العمل، مبا حيقق غاية كل من املستثمر 
  .واملصرف ووفق مبادئ الشريعة

  :خاتمة
 على اقتصاديات سليبوقع ة كان هلا أزمات كثري من تأثري النظام االقتصادي واملايل العاملي  عاىن

ا ، إالعديد من الدول األسواق املالية، ولعل من أهم األسباب يف ذلك فشل  تدهوريف سببت تذ أ
إضافة إىل التالعب بقواعد التعامل واإلفراط يف  ،األنظمة املصرفية يف أداء مهامها الرئيسية

كل ذلك أدى إىل . واالنغماس يف احملرمات ةاملضاربات الومهية غري املشروعة واملعامالت الربوي
الرجوع إىل ضرورة اإلسراع يف البحث عن خيارات بديلة إلنقاذ الوضع، ومن بني البدائل املطروحة  

أساليب  تطبيق واعتماد، و املبنية على القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة مبادئ الشريعة اإلسالمية
حبيث حيصل كل طرف على حقه بدال من  ،دالة بني طريف املعاملةحتقق العاليت  التمويل اإلسالمي

نظام اإلقراض بفوائد الذي حيصل املقرض على حقه من مبلغ القرض والفوائد، بينما يظل حق 
 تميز بالتعدد والتنوعتالتمويل اإلسالمي مصادر  كما أن .املقرتض حمتمال قد حيدث أو ال حيدث

وحتفظ حقوق كل األطراف دون  املصرف واملستثمر يف آن واحدمبا يليب متطلبات  وثبات املبدأ
  .الوقوع يف احملذورات

  
  
  
  
  

                                                             
  .23عبد احلليم عمر، مرجع سابق، ص  -70
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  :خالل الفترةفي الجزائر  على النمو االقتصاديدراسة قياسية ألثر السياسة النقدية 
 1970- 2014  

  .اجري خرية، طالبة دكتوراه، جامعة تلمسان.أ
  .بابا عبد القادر، جامعة مستغامن. د.أ

  الملخص
يف دي والنمو االقتصا السياسة النقديةالعالقة بني يهدف هذا البحث إىل دراسة وحتليل       

مبا يتوافق وواقع  املتغريات، وقد ّمت استخدام جمموعة من 2014 -1970اجلزائر خالل الفرتة 
  . االقتصاد اجلزائري باالعتماد الدراسات التجريبية

أسعار ؛ لقروض املمنوحة لالقتصادا لكل منتأثري موجب هناك توصلت الدراسة إىل أّن       
اإلمجايل  منو الناتج احملليعلى  ن الكتلة النقدية والتضخم؛ وتأثري سالب لكل مالصرف احلقيقية

نموذج تصحيح اخلطأ فقد توصلت النتائج إىل أن هناك تأثري على املدى الطويل، أما بالنسبة ل
ا بني املدى  سليبوتأثري ؛ للقروض املمنوحة لالقتصادومعنوي موجب  للتضخم؛ واختلفت تأثريا

 .الطويل والقصري
  .السياسة النقدية؛ التكامل املشرتك؛ منوذج تصحيح اخلطأالنمو االقتصادي؛ : احالكلمات المفت

  
Abstract 

        The purpose of this research is to study and Analysis of the relationship 
between the Monetary Policy and economic growth in Algeria during the 
period 1970 - 2014, using a set of determinants that are consistent with the 
reality of the Algerian economy and relying on empirical studies.  
        The result of this study, there is a positive effect of Loans to the 
economy, the real exchange rates on the economic growth over the long-
term. As for the error correction model, the result shows that there is a 
positive effect of Loans to the economy, and a negative effect of inflation 
over the short-term; besides, their effects differ between the short and long 
term. 
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  :مقدمة
صريف وأداء االقتصاد الكلي، وقد اهتمت املدارس املختلفة بالعالقة بني النظام املايل وامل        

الناتج احمللي اإلمجايل والنظام  اجتمعت مجيع هذه املدارس والنظريات على وجود عالقة طردية بني
كن أن يسرع وحيفز معدل املالية مياملايل، فبعض الدراسات تعتقد أن التطور املايل يف الوساطة 

تأثري النظام املايل على األداء  تراكم رأس املال وبالتايل يعزز النمو االقتصادي، حبيث يأيت
عن طريق سعر (ستثماري االقتصادي من خالل التأثري يف حجم اإلنفاق بشقيه االستهالكي واال

ل على زيادة حجم ره يعمفزيادة عرض النقود يؤدي إىل ختفيض سعر الفائدة وهذا بدو ، )الفائدة
  .االستثماراالدخار ومن ّمت 

ايل، فبهدف االنتقال من االقتصاد وعرف االقتصاد اجلزائري تطورات مهمة يف نظامه امل      
حات على نظامها املايل واملصريف، املخطط إىل االقتصاد احلر، أجرت اجلزائر جمموعة من اإلصال

يق معدالت منو حتفيز االدخار ومن ّمت االستثمارات لتحقوعجلت إىل التحرير واالنفتاح من أجل 
ات األخرية من طرف البنك املركزي اقتصادية موجبة، ونظرا للسياسة التوسعية املتبعة يف السنو 

تلبية احتياجات االقتصاد الفورية للغرض متويل الربامج التنموية، جعلته أمام حتمية إتباع الكفاءة 
مبا يفوق الوقوع يف الفائض يف حجم النقود م يف الكتلة النقدية، لتفادي للتمويل واإلنتاج، والتحك

فاع التضخم الذي يؤثر بالسلب احتياجات االقتصاد يف متويل اإلنتاج والدخل، مما يساهم يف ارت
  :    االقتصادي وتثبيطه، وعليه يتم طرح اإلشكالية التالية النموعلى 

اإلصالحات المالية والمصرفية المطبقة أثر إيجابي  في ظلالنقدية  للسياسةهل كان        
  على النمو االقتصادي في الجزائر؟      

  :حماور رئيسية هي أربعسنتطرق يف هذه الورقة البحثية إىل  ولإلجابة على هذه اإلشكالية
 .مفاهيم عامة حول النمو االقتصادي  -
  ).عامة مفاهيم(السياسة النقدية   -
 .لعالقة التطور النقدي بالنمو االقتصادي استعراض أدبيات النظرية -
 .النمو االقتصادي يف اجلزائرالعالقة بني السياسة النقدية و قياس  -

  
  



  بابا عبد القادر. د.اجري خرية، أ.أ                                                              جملة املالية واألسواق       

32 

  حول النمو االقتصاديعامة مفاهيم  :أوال
حيتل موضوع النمو االقتصادي موقعا هاما يف الفكر االقتصادي، حيث أن معظم دراسات        

ر االقتصادي وتاريخ الوقائع االقتصادية، ترجع األصول األوىل للنمو النظرية االقتصادية، تاريخ الفك
االقتصادي إىل الثورة الصناعية، فمنذ ادم مسيث ورؤيته املتفائلة، احتل موضوع النمو االقتصادي 
تفكري الكثري من االقتصاديني، وذلك من خالل أعمال توماس مالتوس ودافيد ريكاردو وكارل 

وائل والسباقني للتطرق عن أسباب النمو االقتصادي، فالكتابات االقتصادية ماركس إذ اعتربوا األ
ة عن هذا  األكادميية ال ختتلف كثريا يف حتديدها ملفهوم النمو االقتصادي، فهي تركز بصورة مشا
املفهوم بالزيادة الكمية لإلنتاج والدخل القومي، باإلضافة إىل الرتكيز على التحليل يف املدى 

  .الطويل
بأنه عبارة عن ظاهرة كمّية تتمثل يف حدوث  - )1(وعليه ميكن تعريف النمو االقتصادي       

الزيادة يف الناتج احمللي أو الدخل القومي مما يؤدي إىل حتقيق زيادة يف متوسط الدخل الفردي 
يف نصيب مصحوبة بزيادة  جيب أن تكون الزيادة يف الناتج احمللياحلقيقي خالل فرتة زمنية طويلة، و 

  :أي أن، - الفرد
يكون هذا ، وأن معدل النمو السكاين –الناتج احملليمعدل منو = معدل النمو االقتصادي    

  .املعدل حقيقي وليس نقدي
معدل الزيادة يف الدخل الفردي = معدل النمو االقتصادي احلقيقي :موجبوأن يكون     

  ،التضخم معدل - النقدي
ـــا ال ختتفـــي مبجـــرد أن ختتفـــي الزيـــادة يف يجـــب أن تكـــون       الـــدخل علــى املـــدى الطويـــل، أي أ

  .األسباب
  : حيسب معدل النمو االقتصادي وفق طريقة معدالت النمو البسيطة كالتايل وبصفة عامة

1

1
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  )مفاهيم عامة(السياسة النقدية : ثانيا
  :نذكر منهالنقدية تعددت التعاريف اليت أعطاها االقتصاديون للسياسة ا

 التأثري بغرض املركزي البنك يستخدمها اليت اإلجراءات من جمموعة هي النقدية السياسة .1
، )2( االقتصادية األهداف من جمموعة حتقيق إىل ما للوصول بطريقة النقدي العرض على
 العرض زيادةب توسعية نقدية سياسة بإتباع تقوم الدولة والركود الكساد فرتات ففي
 انكماشية نقدية سياسة بإتباع الدولة تقوم الشديد والرواج التضخم فرتات ويف دي،النق

 ؛النقدي العرض تخفيضب
ا  السياسة النقديةتعرف  .2 ض النظر إذا كان بغ القرارات واإلجراءات النقديةمجيع تشمل أ

دف إىل التأثري، وكذلك الأهدافها نقدية أو  يف  مجيع اإلجراءات الغري النقدية اليت 
  .)3(النظام النقدي

ا        من جمموعة من خالل التعاريف السابقة، ميكننا إعطاء تعريف شامل للسياسة النقدية، بأ
 عرض يف للتأثري والتحكم النقدية السلطة ا تقوم اليت والتدابري واإلجراءات والوسائل القواعد
  .معينة تصاديةاق أهداف لتحقيق ،االقتصادي النشاط مع يتوافق مبا النقود
  )وجهة نظر المدارس االقتصادية(العالقة بين التطور النقدي والنمو االقتصادي : ثالثا

يف األدبيات احلديثة للنمو االقتصادي تلعب الدولة دور مهم فالنظام االقتصادي        
والسياسات االقتصادية الكلية تلعب دور جوهري يف النمو املستدام، فمن بني أهداف هذه 

لسياسات حتقيق إنعاش اقتصادي، هلذا جند أن النمو يتوقف على الكفاءة االقتصادية اليت تقوم ا
ا احلكومات واليت تساعدها بالقيام باألدوار اهلامة إلنعاش االقتصاد من كل اجلوانب وخاصة 

قد تركز املتعلقة بالظروف االجتماعية، وهلذا جيب الرتكيز على مصادر النمو االقتصادي احلديثة، و 
  .يف اآلونة األخرية على العالقة بني التطور املايل والنمو االقتصادي

إن تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي يتم بطريقة مباشرة من خالل السياسة النقدية، اليت       
دف إدارة النقود واالئتمان وتنظيم السيولة،  وعليه اهتمت  يتم التخطيط هلا يف البنك املركزي 

ا والنمو االقتصادي، وأمجعت مجيع خمت لف املدارس االقتصادية بالعالقة بني السياسة النقدية وأدوا
هذه النظريات على وجود عالقة طردية بني منو الناتج احمللي اإلمجايل وحجم النقود املتاحة يف 
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 يف حجم حبيث يأيت تأثري السياسة النقدية على األداء االقتصادي من خالل التأثرياالقتصاد،  
، فزيادة عرض النقود يؤدي إىل )عن طريق سعر الفائدة(اإلنفاق بشقيه االستهالكي واالستثماري 

  .ختفيض سعر الفائدة وهذا بدوره يعمل على زيادة حجم االدخار ومن ّمت االستثمار
النقود  كمية من تتجه وحجم اإلمجايل احمللي الناتج منو بني العالقة أن النقديون يرى  .1

 الناتج النقود على التغري يف كمية يرتكه الذي يعكس األثر مما ،Y الناتج إىل  Mروضةاملع
 الكالسيكية إىل املدرسة األصل تعود يف الفرضية بالرغم من أن هذه. اإلمجايل احمللي
اإلنتاج  مستوى يف للتقلبات هو السبب الرئيسي النقود عرض يف التغري أن يرون حيث

 لذلك، وكنتيجة، )4(الطويل األسعار يف األجل تقلبات وإىل صري،الق األجل يف والعمالة
  .النقود عرض يفعن طريق التحكم  عالجه ميكن لألسعار العام املستوى يف التغري فإن

مؤسس املدرسة الكينزية، حيث بىن نظريته يف ظروف مغايرة " جون مينارد كينز"عترب ي  .2
أهم هذه الظروف أزمة الكساد ومن قة، فيها النظريات الساب ليت بنيتلتلك الظروف ا

ليت من مظاهرها حدوث كساد يف السلع او  - 1929الكبري اليت أصابت العامل الغريب سنة 
؛ توقف العملية اإلنتاجية وبالتايل عملية النمو )العرض يفوق الطلب(واخلدمات 

ن أزمة حيث اعترب أ، -االقتصادي؛ ارتفاع مستوى البطالة؛ اخنفاض مستويات األسعار
ذ انصب اهتمامه الكساد الكبري هي أزمة قصور يف الطلب وليس أزمة فائض يف العرض، إ

إذ عّرف الطلب الفعلي على أنه اجلزء الذي ينفق يف حتليل هذه األزمة يف األجل القصري، 
من الدخل الوطين على االستهالك واالستثمار وذلك ليتحرك العرض، وعليه فإن األمر 

، وذلك ملعرفة السياسات )القومي(حتديد حمددات الطلب الكلي  يتطلب حسب كينز
االقتصاد حيتاج إىل توى أقل من االستخدام الكامل فإن املناسبة، فهو يرى أنه يف حالة مس

حالة السياسة املالية عن طريق الزيادة يف اإلنفاق يف ) الطلب خيلق العرض(حتريك الطلب 
 إىل تؤدي النقود عرض فزيادةالسياسة النقدية،  أو الزيادة يف املعروض النقدي يف ظل

 طريق وعن االستثمار، حجم زيادة على يعمل وهذا بدوره الفائدة سعر ختفيض
 النموذج إطار يف النقدية السياسة وهو ما يعرف بدور الناتج، حجم يرتفع املضاعف
 .)5(الفعال بالطلب اخلاص الكينزي
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  قدية والنمو االقتصادي في الجزائرقياس العالقة بين السياسة الن: رابعا

ومنو شهدت أدبيات النمو االقتصادي اهتماما بالعالقة بني تطور مؤشرات السياسة النقدية       
، فبعض هذه العالقةنوع لي اإلمجايل، وتطرقت العديد من الدراسات التجريبية إىل حتديد احملالناتج 

وتسهيل املعامالت وتقييم املشروعات ئة املدخرات ر النقدي عن طريق تعبالدراسات تبني بأن التطو 
فنجد تعزيز فرص النمو االقتصادي، أس املال، وبالتايل وغريها، ميكن أن تسرع معدل تراكم ر 

املصارف التجارية يف توفري تؤكد على أمهية  )7(Schumpeter و )Bagehot)6 دراسة كل من 
 )McKinnon)8من تصادي، أما دراسة كل ز النمو االقالتمويل الضروري يف االقتصاد لتحفي

الكمية اليت القيود على أمهية التطورات النقدية يف النمو، حيث استخلصوا أن  تؤكدف Shaw)9(و
وإنتاجية ميكن أن يعرقل وحيد من كمية  تفرضها احلكومات يف الدول النامية على النظام املصريف،

  .يقود إىل عدم استقرار األسعار والتضخماالستثمارات، وبالتايل يعرقل النمو االقتصادي و 

  النموذجمتغيرات  -1
 وبالنظر خلصوصية االقتصاد اجلزائريوعلى صعيد األحباث والدراسات التطبيقية السابقة       

وبالقيم اإلمجايل كمتغري تابع وبعض مؤشرات النقدية  سنحاول حتديد العالقة بني الناتج احمللي
املمنوحة لالقتصاد،  والقروضسعر الصرف؛ ؛ التضخم؛ )حجم النقود(كالكتلة النقدية احلقيقية  

 األساليبباستخدام  ،2014 -1970سنوية لالقتصاد يف الفرتة بيانات  وسوف يتم االعتماد على
املشرتك ومنوذج  بتطبيق اختبارات السكون، التكامل، الزمنية السالسل لتحليل احلديثة القياسية

ولتجنب  الطويل املتغريات يف األجل بني عالقةإمكانية وجود فة ملعر متجهات تصحيح اخلطأ، 
  .على اختاذ قرارات سليمةتساعد االحندار الزائف واحلصول على نتائج منطقية 

إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي  - PIB: م من أهم يعترب اإلنتاج الداخلي اخلا
معات  نية اجلزائرية، وهو عبارة عن جمموع القيم السوقية االقتصادية يف احملاسبة الوطا

ائيا خالل فرتة زمنية معينة) النقدية( ، ويعترب من أكثر لكافة السلع واخلدمات املنتجة 
احلقيقية واستخداما لقياس األداء االقتصادي، وقد مت استخدام القيم املقاييس شيوعا 
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قيمه  ألن القيم االمسية للناتج تعرب عن ، ذلك2001الثابتة لسنة للناتج احمللي باألسعار 
التغري يف اإلنتاج يف هذه احلالة نتيجة األسعار ال الكميات، باألسعار اجلارية حيث يكون 

احلقيقية للناتج بقسمة الناتج اإلمجايل االمسي على ألجل إزالة أثر السعر نلجأ للقيم و 
 :كالتايل(*)مؤشر األسعار

100*







IPC
PIB

PIB n
r 

وبلغت قيمته  2014أعلى قيمة للمتغري الناتج احمللي يف سنة بلغت  حيث
  .مليون دينار 10464614,2

حيث مت أخد الكتلة النقدية : الكتلة النقدية - rM يف  ملا تؤديه التطورات النقدية 2
صريف ام املاالقتصادي حيث من املتوقع أن يكون تأثريه موجب إذا كان النظحتفيز النمو 
 يعتمد على الكفاءة، وإذا كان العكس فمن الطبيعي أن يكون تأثريه سالب،يف اجلزائر 

بلغت و  2M  مليون   8292711,05 بقيمة قدرت بـ 2014قيمة له يف سنة أعلى
  .دينار نتيجة الربامج التنموية يف األلفية األخرية

التضخم  - INF :ألن عدم رب التضخم سببا رئيسيا يف ضعف النمو االقتصادي، يعت
باإلضافة إىل من شأنه أن يؤدي إىل تشوهات يف مؤشرات االقتصاد الكلي، التحكم فيه 

فقدان ثقة األعوان االقتصادية احملليني منهم أو األجنبيني يف كل التدابري أنه يؤدي إىل 
ما، ويستخدم عدة مؤشرات لقياس هذا  السياسة االقتصادية يف بلد املتخذة يف إطار

، فقد بلغ أعلى  )10(استخدام املؤشر العام ألسعار االستهالكغري، ولكن عادة يتم املت
األوضاع املزرية آنذاك اليت أجربت الدولة إتباع  بسبب 1992يف سنة  31,7معدل له 

 انعكست دعم بعض السلع األساسية واليتها عن سياسة تقشفية كتحرير األسعار وختلي
 0فقارب التضخم وصوله إىل  2000يف سنة  0,3، وسجل أدىن معدل له على التضخم
هود  .التعديل اهليكليات اليت بدلتها الدولة ضمن سياسة بفضل ا

 القروض الممنوحة لالقتصاد - rCE: حافزا مهما يف  تعترب القروض املمنوحة لالقتصاد
مستويات  قتصادي، فالقروض املوجهة لالقتصاد يساعد على رفعمعدالت النمو االرفع 
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وعليه فمن الطبيعي أن تؤثر هذه القروض بشكل إجيايب على منو الناتج احمللي االستثمار، 
وبلغت  ،اإلمجايل CE  3947684,65بقيمة قدرت بـ  2014أعلى قيمة له يف سنة 

 .نموية يف األلفية األخريةالربامج التمليون دينار نتيجة 

سعر الصرف  - rTCHANGE : من بني أهم السياسات االقتصادية اليت تعتمد عليها
الدولة يف التأثري يف   حجم الصادرات وتقليل الواردات، للحفاظ على توازن امليزان 

ي تلجأ إىل املدفوعات وحتسني امليزان التجاري، فإذا كان هناك عجز يف امليزان التجار 
ختفيض قيمة العملة لزيادة حجم الصادرات وتقليص الواردات، ومبا أن سعر الصرف هو 
نسبة مبادلة عملة حملية مقابل عملة أجنبية بأخذ بعني االعتبار أسعار احمللية مقابل 

ميكن كتابة عالقة سعر الصرف احلقيقي اليت سيتم استخدامها   )11(األسعار العاملية
 : )12(كالتايل

IPC
IPC

e
IPC
IPC

e
R USA

USA

**1
  

       
بناءا على الدراسات السابقة ومن خالل شرح املتغريات اليت ّمت االعتماد عليها لبناء ومنه  

  :النموذج، نأخذ الصيغة الرياضية ملتغريات الدراسة كالتايل
 rrrr TCHANGECEINFMfPIB ,,,2  

  : حيث تمثل
rPIB :مجايل مأخوذ بالقيم احلقيقيةإمجايل الناتج احمللي اإل.  
rM   .بالقيم احلقيقية )حجم النقود(الكتلة النقدية : 2

INF :معدل التضخم.  
rTCHANGE :سعر الصرف احلقيقي.  
rCE :بالقيم احلقيقية القروض املمنوحة لالقتصاد.  

 : دير املعلمات ال بد من إدخال اللوغاريتم على طريف املعادلةولغرض تق

rrrr TCHANGECEINFMAPIB lnlnlnlnlnln 2  
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  تحليل السالسل الزمنية والنتائج القياسية -2
يتم اختبار استقرار السالسل الزمنية للمتغريات يف مستواها اللوغارمتية قبل بدء تقدير        

ا متغريات ساكنة أو غ ري ساكنة يف املستوى، األمر الذي يسمح لنا باختيار النموذج لتأكد من كو
  .أفضل الطرق لتقدير النموذج للوصول ألفضل النتائج

    نتائج اختبار استقرار وسكون - 1.2
ة للمتغريات حمل يتم استخدام اختبار جذر الوحدة ملعرفة درجة تكامل السالسل الزمني       

" ديكي فولر"ملوسع لـ وقد ّمت االعتماد على االختبار االدراسة،  ADF)13( ونظرا ألمهية درجة ،
تأخري    اختبار جذر الوحدة مت االستعانة مبعيار أكايكي يف AIC تأخري اليت وأخذ درجة ال

هلذا املعيار وقد ّمت أخذ أقصى درجة لـتقابل أدىن وأقل قيمة  3 درجة احلرية نظرا لالحتفاظ ب
مشاهدة وتبني أن بالنسبة للوغاريتم الناتج احمللي اإلمجايل  50السلسلة أقل من لقلة عدد سنوات 

 rPIB  التأخري املناسبة بالنظر ملعيار أن درجة AIC  هي 0 أما  الثاينة للنموذج بالنسب
 فقد اختري األول 1الكتلة النقدية  ، وبالنسبة للوغاريتم 2M  فدرجة التأخري املناسبة هي

 1  للوغاريتم القروض املمنوحة الثاين، وجاءت درجة التأخري املناسبة و بالنسبة للنموذج األول
 القتصادل CE مساوية لـ  األول والثاينذج و يف النم 0،  أما فيما خيص لوغاريتم أسعار
صرف احلقيقيةال R  النموذجني املناسبة يف كالفجاءت درجة التأخري  0 ، وبالنسبة

اءت درجة التأخري املناسبة يف كال النموذجني للوغاريتم التضخم فج 1 ، واجلدول التايل يبني
 .النموذجنتائج اختبار سكون متغريات 
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  النموذجالموسع لمتغيرات " ديكي فولر"اختبار : )1.2(الجدول رقم                 

  ". Eviews " اعتمادا على برنامج الباحثني إعدادمن : المصدر 
  .املتغريات مأخوذة باللوغاريتم*

  .حيتوي على متجه زمين وقاطعالنموذج  ‡
  .النموذج حيتوي على قاطع ودون اجتاه زمين¥ 

وتشري النتائج املوضحة يف اجلدول السابق أن مجيع متغريات الدراسة غري مستقرة يف مستواها        
يف النموذجني سواء حتتوي على متجه زمين وقاطع أو على قاطع دون اجتاه زمين، فقد كانت 

إحصائية  ct  بالقيمة املطلقة، وبأخذ الفروق  %5احملسوبة تقل عن قيمها احلرجة عند املعنوية
ا متكاملة من الدرجة  األول هلا اتضح أن مجيع املتغريات استقرت، أي أ 1I ماعدا لوغاريتم ،

امل من الدرجة الذي استقر عند الفروق الثانية فهو إذن متك الكتلة النقدية 2I ، ّمت  هحيت أن
يف اختبار ديكي فولر االستغناء عن النموذج الثالث الذي ال حيتوي على قاطع وال على اجتاه زمين 

السالسل الزمنية حمل الدراسة حتتوي على قاطع  أناتضح  1ألنه من خالل األشكال البيانيةاملوسع 
  .)II(و) I(النموذجني عتماد على اه زمين، وعليه مت االو اجت

 

  

                                                             
  .24. ص ،أنظر امللحق -  1

  *المتغيرات
  الفرق الثاني  الفرق األول  المستوى

 ¥النموذج  I ‡نموذجال
II  

 النموذج  Iنموذج ال
II  

 النموذج  Iنموذج ال
II  

rPIB  - 2,79  -1,27  - 4,25  - 6,17  -  -  

rM 2  - 2,08  - 0,99  - 3,37  - 3,45  - 6,96  - 7,03  
INF  - 2,28  - 1,96  - 5,29  - 5,31  -  -  

rCE  - 2,46  - 1,96  - 5,16  - 5,22  -  -  
rTCHANGE  - 1,77  - 0,63  - 5,79  - 5,85  -  -  

  -2,94  -3,53  -2,94  -3,53  -2,93  -3,52  %5 القيم الحرجة
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  "جوهانسون" نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام أسلوب - 2.2

للتحقق من كون متغريات النموذج تزيد عن متغريين، " جوهانسون"يفضل استخدام طريقة        
جل بني طويلة األ السالسل الزمنية حمل الدراسة ذات تكامل مشرتك أي إمكانية وجود عالقةأن 

مكانية العظمى، النموذج، ومن املعروف أن هنالك اختبارين، اختبار األثر واختبار اإلمتغريات 
حيث تبني من خالل معيار ) األثر(بعرض أحدامها واملتمثل يف االختبار األول حيث سنكتفي 

 AIC  تائج االختباريبني ن، واجلدول التايل )2-1(التأخري املناسبة هي أن درجة:  

 نتائج اختبار التكامل المشترك: )2.2(الجدول رقم 

  فرضية العدم
  القيم الحرجة

  القيمة الذاتية  اختبار األثر
1%  5%  

 ال يوجد 0r*  96,58  87,31  114,37  0,56  

على األكثر يوجد متجه 
واحد  1r  70,05  62,99  79,72  0,54  

على األكثر يوجد 
متجهين  2r  

48,45  42,44  47,07  0,44  

على األكثر يوجد 
متجهين  3r  

30,45  25,32  22,56  0,28  

على األكثر يوجد 
متجهين  4r  16,26  12,25  8,46  0,18  

  " Eviews " اعتمادا على برنامج نيالباحث إعدادمن : المصدر    
  .%)5(تشري لرفض فرضية العدم عند مستوى معنوية  *      

القيمة احملسوبة ومن خالل استعراض نتائج االختبار املبينة يف اجلدول أعاله، يتضح أن        
الختبار األثر   37,114rtrace معنوية  أكرب من القيم احلرجة لنفس االختبار عند مستوى

، وبالتايل رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود أي متجه للتكامل )87,31(بلغت اليت  )5%(
امل املشرتك للتك على األكثر اتهمتج 3فإنه مت قبول فرضية العدم القائلة بوجود ملقابل املشرتك، با

الختبار األثر ألن القيمة احملسوبة   56,22rtrace اجلدولية يمة احلرجة أو أقل من الق وهي
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توليفة خطية ساكنة بني  (**)على األقلمعنوية، مما يدل على وجود  عند نفس مستوى) 25,32(
القروض  سعر الصرف احلقيقي؛ التضخم؛؛ الكتلة النقديةاتج احمللي اإلمجايل؛ الن(املتغريات 

  .تغرياتأي وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني هذه امل، )املمنوحة لالقتصاد

  تقدير معادلة التكامل المشترك -3
  : مت احلصول على املعادلة طويلة األجل كالتايل" جوهانسون"وبتقدير متجه واحد للتكامل املشرتك لـ

 67,162log

ln14,0ln004,0ln81,1ln25,186,6ln 2





Likelihood

TCHANGEINFMCEPIB rrrr

  
  :   مناقشة تقدير النموذج - 1.3

ة حيث أوضحت النتائج أن مجيع معامالت متجه التكامل املشرتك معنوية ألن قيم 
 Likelihoodlog   وباستعراض معادلة التكامل املشرتك يتضح لنا ما 162,67كبرية وتساوي ،

  :يلي

 مرونتهو الناتج احمللي اإلمجايل، وقدرت منعلى  للقروض املمنوحة لالقتصاداألثر االجيايب  .1
 القروضيف  خرى ثابتة، مما يعين أي زيادةمع بقاء العوامل األ )1,25(املدى الطويل على 

 جةالنتي وهذه ،%1,25بـ اإلمجايل  الناتج احمللييؤدي إىل زيادة  %1بـ لالقتصاد املمنوحة 
 حتفيزاالستثمارات، ومنه القروض املوجهة لالقتصاد تزيد من ف اقتصاديا، منطقية ومقبولة

يف  كانت متثل حصة األسدمن أن القروض قصرية األجل  بالرغم النمو االقتصادي، 
 إىل ذلك ويعود ،2000 -1996بني خالل الفرتة املمتدة  قروض املوزعةال حجم

 كان حيث ،القروض بتوزيع يتعلق ما يف البنوك طرف من متبعة كانت اليت السياسات
 عدم وضعية إىل باإلضافة ،االستثمارات متويل يف بالضعف يتميز اجلزائري البنكي النظام
 يعترب كان هذا كل باجلزائر، ستثماراتاال متويل يف متخصصة وبنوك مايل سوق وجود

 منها خاصة االقتصادية املؤسسات تطور تعيق تزال وال كانت اليت العقبات أهم من
ليكون عائدها أكرب، ومن ّمت مسامهة   األجل طويل متويال تتطلب اليت واإلنتاجية الصناعية
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 جديدا ميتاز بارتفاع يف السنوات األخرية توجها حيث جند أنه .كبرية يف النمو االقتصادي
 إىل االرتفاع هذا ويعود، 2006منذ األجل لة وطويالقروض املوجهة لالقتصاد متوسطة 

 والقروض اخلاصة املؤسسات لفائدة االستثمار قروض توزيع جمال يف املبذول اجلهد
 .)14(األسر لفائدة املعمرة السلع لتمويل املوجهة

، وبالتايل )-1,81(دى الطويل، الذي قدر معامله بـ للكتلة النقدية على املوكبري سليب  أثر .2
وهذا ، %1,81مبقدار  اإلمجايلالناتج احمللي تؤدي إىل اخنفاض  %1فإن أي زيادة بـ 

حيث يتم استنتاج خمالف للنظرية االقتصادية اليت تبني أن للكتلة النقدية تأثري موجب، 
ة النقدية يؤثر بالسلب م الكتلاستمرار السلطات النقدية بإصدار النقود وزيادة حجأن 

، وميكن تفسري ذلك بأن هذا الفائض يف حجم على املدى الطويل االقتصاديعلى النمو 
عدم التحكم يف الكتلة النقدية مبا يفي احتياجات أي النقود يفوق احتياجات االقتصاد 

وسعية األخرية اليت مت فيها إتباع سياسة تخصوصا يف العشرية  متويل اإلنتاج والدخل
ارتفاع التضخم الذي يؤثر بالسلب على يساهم يف  لغرض متويل الربامج التنموية، مما

 من جمموعة تطبيق رغم اجلزائري واملصريف املايل القطاع ضعفالنمو، وكل هذا راجع إىل 
 هذه وبالتايل، 1990ة سن منذ املايل التحرير وإصالحات واملصرفية املالية اإلصالحات
الكفاءة، وجاءت هذه النتيجة توافق  بسبب نقص مقبولة نتائج ققحت مل اإلصالحات

يف حبثهم أن منو الكتلة النقدية حيث توصلوا " دهان حممد"و" بوعرتوس احلق عبد"دراسة 
، وباملقارنة مع بعض )15(احملليمنو الناتج تؤثر سلبيا على  )2005 -1970(خالل الفرتة 

هناك تأثري السليب حلجم أن  )16("دين أمحد مصبحعماد ال"الدول النامية اتضح يف دراسة 
النقود 2M  فجاءت خمالفة  )17("خطيب"سوريا، أما دراسة على النمو االقتصادي يف

كفاءة لداللة على   حيث تبني أن هناك أثر موجب للكتلة النقدية على النمو يف سعودية
 .دارة االقتصاد السعوديالسياسة النقدية اليت تطبقها الدولة يف إ

قدرت املرونة بـ (يتضح أن التضخم له عالقة عكسية مع منو الناتج احمللي اإلمجايل  .3
تؤدي إىل خفض الناتج  %1، حيث أن كل زيادة يف معدل التضخم بـ )-0,004

االقتصادية وأغلبية الدراسات السابقة  هذا ما يتوافق مع النظرية% 0,004احمللي مبقدار 
حيث يعترب التضخم من بني أهم عوامل عدم االستقرار االقتصادي الذي يضعف من 
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النمو االقتصادي من جراء السلبيات اليت يلحقها يف االقتصاد، وتعترب هذه النتيجة 
ابية حسب نظري أن للتضخم تأثري ضعيف ويتوافق مع ما ّمت التوصل إليه بإجيمنطقية 

 .تدخالت الدولة يف هذا اجلانب
، وبلغت املرونة )ختفيض قيمة العملة احمللية(أيضا ألسعار سعر الصرف  موجبهناك أثر  .4

أي كلما تغري سعر ، )0,14(بالنسبة ألسعار سعر الصرف للناتج احمللي اإلمجايل اجلزئية 
اعة السياسة النقدية ، هذا لداللة على جن%0,14تتغري اإلنتاجية الكلية بـ  %1الصرف بـ 

اليت أثبتت حتكمها يف سعر الصرف وعدم املغالت فيه حيث إتباع اجلزائر سياسة الصرف 
املرن حقق بعض االجيابيات يف استقطاب رؤوس األموال األجنبية وزيادة الصادرات ودعم 
النمو االقتصادي، حىت ومل تكن بالقدر الفعال بالنظر للمجهودات املبذولة، حيث من 

 .املتحصل عليها 0,2توقع أن تكون املرونة أكرب من امل
   تقدير نموذج تصحيح الخطأ  -4

بعد التأكد من وجود تكامل مشرتك الذي يعين إمكانية تصميم منوذج متجه احندار ذايت        
على هيئة فروق أوىل للمتغريات وإضافة فجوة زمنية متباطئة حلد تصحيح ) متجه تصحيح اخلطأ(

يت اخلطوة األخرية يف التحليل القياسي يف هذه الدراسة هي تقدير واشتقاق منوذج اخلطأ، تأ
تكامل مشرتك اليت مت توصيفها يف له عالقات تصحيح اخلطأ، حيث يعرف هذا النموذج أن 

حول عالقتها التكاملية جمع تالطويل لت على املدىداخلية سلوك املتغريات القييد تاختبار التكامل ل
، واجلدول التايل يبني نتائج منوذج تصحيح اخلطأ املدى القصريالتعديل الديناميكي يف بمع السماح 

باستخدام طريقة املربعات الصغرى اليت تساعد على معرفة معنوية املعلمات والختبار جودة 
أن النموذج وحىت يتم التأكد من خلو النموذج من مشكلة االرتباط الذايت يف حدود اخلطأ، ونظرا 

أي سيكون هناك فرتتني متباطئتني لكل متغري، إذن سيكون ) 1-2(لتأخري املناسبة هي درجة ا
 هناك حدود كثرية يف النموذج وعليه سيتم االختصار بأخذ إال املتغريات املعنوية يف اجلدول

 .باإلضافة إىل ذكر بعض املتغريات الغري املعنوية وذلك ألجل التفسري االقتصادي
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  نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ :)3.4(جدول رقم 

  "  Eviews " اعتمادا على برنامج الباحثني إعدادمن : المصدر 
 :   مناقشة تقدير النموذج – 1.4

املعلمة املقدرة حلد (تكيف يتضح من خالل تقدير منوذج تصحيح اخلطأ أن قيمة معامل ال -
اخلطأ  تصحيح بنموذج األدبيات اخلاصة مع متوافقة )-0,20(سالبة ومعنوية ) اخلطأتصحيح 

أي هناك األجل،  طويلة العالقة وحن قصرية األجل العالقة تتجه به الذي للمعدل الذي يشري
عالقة سببية متجهة من املتغريات املستقلة حنو املتغري التابع  rPIBln ، وتعين هذه اإلشارة

، أي )18(حنو التوازن طويل املدى) الرجوع(اليت ميثل قوة اجلذب  الرتاجع إىل القيمة التوازنيةالسالبة 
األجل الطويل يصحح كل سنة مبقدار يف عن التوازن احمللي اإلمجايل  للناتجأن االحنراف الفعلي 

20.%  
يالحظ من خالل نتائج التقدير املبينة أعاله أن مجيع معامالت النموذج معنوية وختتلف عن  -

حيث ، وبعضها غري معنوي %10ألن قيم احتمال مجيع املتغريات أقل من مستوى املعنوية  صفر

  *المتغيرات rPIBln  نموذج تصحيـح الخــطأ  

الخطأ المعياري  الميل الحدي ES.    إحصائية t  قيمة االحتمال vp.  
CointEq1  سرعة
     التكيف

0,20-   0,09  -2,13 0,04 

12ln  tM 0,1 -  0,22  0,45-  0,65 

22ln  tM  0,11 0,20  0,53 0,60 
1ln  tTCHANGE0,14  0,17 0,84 0,41 

1ln  tCE  0,23 0,11 2,16 0,04 

2ln  tCE  0,20 0,12 1,69 0,09 

1ln  tINF  0,003-  0,03 -0,12 0,91 

2ln  tINF  0,001-  0,02 0,05-  0,96 
 0,08 1,8 0,02 0,04  الحد الثابت

2R  0,32  -  -  -  
WD.  1,94  -  -  -  
DS.  0,1  - - - 
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ليست هلا معنوية إحصائية، ومل يتم ذكرها يف اجلدول ولكن بصورة ات اليت املتغري  أننا ختلصنا من
 هاومقارنة مرونت هاييف املدى القصري، وذلك ليتم التعليق عل املتغريات الغري املعنويةمتعمدة مت إضافة 

قيمة معامل التحديد كما بلغت مع مرونته يف املدى الطويل،  القصرية األجل  32,02 R  وهذا
 الناتج احمللي اإلمجايلمن املتغريات اليت حتدث يف  %32تفسر النموذج مجيع متغريات معناه أن 
 rPIBln .  

وجود هذا االرتباط من  ألنيتم التأكد من خلو النموذج من االرتباط التسلسلي بني البواقي  -
من قيمته احلقيقية، وبالتايل فإن قيمة  شأنه أن جيعل قيمة التباين املقدر للخطأ يكون أقل

تكون أكرب من قيمتها احلقيقية مما جيعل القرار  إحصاءات االختبارات اليت تعتمد على هذا التباين 
اخلاص جبودة توفيق النموذج قرار مشكوك يف صحته، ويتم احلكم على مدى وجود استقالل بني 

"مضاعف الغرنج"باستخدام اختبار البواقي  LMBG. ، ويتضح من اختبار LMBG.  أن
القيمة  14,0F  بقيمة احتمالية قدرت بـ 86,0. valueP وهي أكرب من مستوى معنوية 

  .يتم قبول الفرضية العدم خبلو النموذج من مشكلة االرتباط الذايت للبواقيوعليه  ،5%
الختبار التوزيع الطبيعي االحتمايل للبواقي، وأثبتت النتائج أن  "بريا -جارك" م اختبارمت استخدا -

قيمة  BJ.  وهي أكرب من مستوى معنوية  )0,2(مبستوى داللة قدرها  )3,21(احملسوبة بلغت
  .وعليه مت قبول فرضية العدم القائلة بأن البواقي تتبع القانون الطبيعي 5%
يتم من بني أحد شروط طريقة املربعات الصغرى هو حتقق افرتاض ثبات جتانس البواقي، وعليه  -

استعمال اختبار االحندار الذايت املشروط بعدم التباين  ARCHبلغت : ، وكانت النتائج كالتايل
قيمة االختبار  04,0F  قيمة االحتمال(مبستوى داللة ( 84,0. valueP  وهي أكرب من
   . وعليه يتم قبول فرضية العدم بثبات تباين البواقي ،%5 مستوى معنوية

بعد القيام بتقدير النموذج وتشخيص جودته، جيب التأكد من استقراريته على طول فرتة  -
 وذج املقدرالدراسة، ومن بني أهم االختبارات اليت تسمح بالكشف عن االستقرار اهليكلي للنم

 :الذي تصاغ فرضياته على الشكل CUSUM)19(اختبار
  0H:ـقرالنموذج مست

  1H:النموذج غري مستقر
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، ويتم قراءة نتائج االختبار مباشرة أن يكون املنحىن داخل املمرينواالختبار يستند على 
ومن الشكل  يالحظ أن منوذج ،  Eviewsصل عليه باستعمال برنامج من التمثيل البياين احمل

   ).30. أنظر امللحق ص( الدراسة املقدر مستقر على طول فرتة الدراسة
قدرت ( املتأخر بسنة يف املدى القصري الناتج احمللييتضح أن التضخم له عالقة عكسية مع  -

 %1ن كل زيادة يف معدل التضخم بـ حيث أ) 0,001-(والتأخر بسنتني  ،)-0,003املرونة بـ 
هذا ما يتوافق مع النظرية  %0,001و  %0,003 مبقدار منو الناتج احمللي اإلمجايلتؤدي إىل خفض 

  .االقتصادية
، وقدرت مرونته يف على الناتج احمللي قتصادالل للقروض املمنوحةهناك تأثري اجيايب ومعنوي  -

يؤدي  %1بـ  القروضألخرى ثابتة، مما يعين أي زيادة يف مع بقاء العوامل ا )0,23(املدى القصري 
تأثري  لالقتصادللقروض املمنوحة وباملقارنة مع املرونات جند  ،%0,23بـ  منو الناتج احملليإىل زيادة 

أكرب يف الفرتة طويلة األجل بالنظر للفرتة القصرية، وهذه النتيجة منطقية حيث أنه يف املدى القصري 
ت واإلجراءات االيدارية املطولة واملكلفة اليت تعرقل أعمال املستثمرين يف املدى ونظرا للتعقيدا

القصري مما تؤجل هذا االستثمار إىل حني تسوية هذه اإلجراءات للشروع يف العملية االستثمارية 
  .اإلنتاجية اليت تكون تأثريها يف املدى الطويل أكرب فاعلية

وسليب للكتلة النقدية املتأخرة ) املتأخر بسنتني( دى القصريللكتلة النقدية على امل أثر إجيايب -
منو الناتج  اخنفاضتؤدي إىل  %1بـ وبالتايل فإن أي زيادة ، )- 0,1(، الذي قدر معامله بـ بسنة

 ، أي أنه)0,11(أما أثر الكتلة النقدية املتأخر بسنتني قدر معامله ، %0,1مبقدار احمللي اإلمجايل 
وهذا مطابق للنظرية ، %0,11دي إىل ارتفاع منو الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار تؤ  %1أي زيادة بـ 

أن للكتلة النقدية تأثري موجب، وهذا التأثري املوجب يف اجلزائر راجع لضخ  دية اليت تبني االقتصا
لتلبية احتياجات االقتصاد الفورية للتمويل  2001الربامج التنموية منذ  كتلة نقدية هائلة خالل

هذا األثر مع مرور إىل حني زوال هذا األثر االجيايب وانعكاسه إىل  إلنتاج، حيث نالحظ أنه يقلوا
  . ما مت تبيينه من خالل معادلة التكامل املشرتكى الطويل هذا أثر سليب يف املد

يف املدى ) ض قيمة العملة احملليةختفي(اتضح أنه ال يوجد تأثري معنوي ألسعار سعر الصرف  -
، أي  )0,14(بالنسبة ألسعار سعر الصرف  اإلمجايلاحمللي  للناتجوبلغت املرونة اجلزئية  القصري،
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املالحظ أن و  ،%0,14بـ  اإلمجايل احمللي الناتج يرتفع %1يرتفع سعر الصرف احلقيقي بـ كلما 
وبالنظر للمعنوية فأسعار الصرف يف ، املدى القصري واملدى الطويل متساويةأسعار الصرف مرونة 

، وهذا من يف املدى القصري جلزائر ال ختتلف عن الصفر، وعليه فهي ال تؤثر يف النمو االقتصاديا
ال يؤدي مباشرة إىل ) ارتفاع سعر الصرف احلقيقي(الطبيعي ألن التخفيض يف قيمة العملة احمللية 

بأثر املنحىن حتسن يف امليزان التجاري بل حيتاج لبعض الوقت، وهذا األثر املعروف يف االقتصاديات 
)J( الذي يبني أثر سعر الصرف على امليزان التجاري الذي يعرف تدهور يف املراحل األوىل وبعد ،

أن  هذا ما الحظناه يف معادلة التكامل املشرتكعلى املدى الطويل، ذلك يبدأ يف عودة التحسن 
   . املدى الطويل موجبة ومعنويةمرونة أسعار الصرف يف 

  :خاتمةال
 والنمو االقتصادي ةالنقدي السياسةطبيعة العالقة بني وحتليل دراسة  إىل البحث اف هذهدي      

يف  هذه السياسة ةومدى فعالييف اجلزائر يف األجل الطويل، واختبار وجود عالقة قصرية بينهما، 
هناك أثر االجيايب للقروض أنه يف املدى الطويل واستخلصت الدراسة  املدى القصري والطويل،

أثر سليب وكبري للكتلة النقدية على املدى ؛ نوحة لالقتصاد على منو الناتج احمللي اإلمجايلاملم
، أما يف املدى القصري، فإن إىل أن هناك أثر اجيايب أيضا ألسعار سعر الصرف الطويل؛ باإلضافة

 معنوي غري؛ أثر إجيايب تأثري اجيايب ومعنوي للقروض املمنوحة لالقتصاد على الناتج احمللي هناك
  .؛ واتضح أنه ال يوجد تأثري معنوي ألسعار سعر الصرف يف املدى القصريللكتلة النقدية

ا الدولة أن ميكننا القولالنهاية ويف  على نظامها املايل النقدي مل يأيت  اإلصالحات اليت قامت 
حتكمه عوامل قتصاد بالنتائج املتوقعة، وأن التحسن احلاصل يف املؤشرات املالية والنقدية والنمو اال

عامال يف عرقلة اإلصالحات املالية وعليه فإن غياب رؤية واضحة وإرادة سياسية تشكالن أخرى، 
العمل على تبين سياسة اقتصادية من أجل تنويع إيرادات الدولة بومن ّمت يتوجب تنويع والنقدية، 

د على استثمارات منتجة هيكل االقتصاد، واحلد من التبعية لقطاع احملروقات، وضرورة االعتما
باإلضافة إىل ضرورة تطوير وتفعيل السوق املايل وإصالح البنوك يف بعيدة عن الصدمات اخلارجية، 

اجلزائر، الندماجها يف النظام العاملي بإقامة نظام مايل حديث وفعال يساهم يف متويل املشاريع 
  .ول للرفاهية االقتصاديةالتنموية مبا ينسجم وأهداف النمو، بدل تشجيع الواردات للوص
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   المراجعقائمة الهوامش و 
قسم  -دراسات نظرية وتطبيقية- حممد عبد العزيز عجمية، إميان عطية ناصف، التنمية االقتصادية )1(

  .71. ص ،2003 جامعة اإلسكندرية،، كلية التجارة  ،االقتصاد
 - 2003مصر،  اإلسكندرية، عةجام الكلية، االقتصادية النظرية يف مقدمة مندور، حممد أمحد )2(

  .244 .، ص2004
زكريا الدوري، يسري السامرائي، البنوك املركزية والسياسات النقدية، دار اليازوري العلمية للنشر  )3(

  . 98. ، ص2006والتوزيع، األردن، 
)4(  Rashe, Robert H. (1986),”A Comparative Stastics Analysis of Some 

Monetarist Proposition,”, in Current Issuse in Monetary Theory and Policy, 
edit. By Thomas M. Havrilesky and John T. Boorman, AHM Publishing 
corporation. 

-2011بابا عبد القادر، حماضرات يف االقتصاد الكلي، ماجستري حتليل اقتصادي وتقنيات كمية، ) 5(
2012 .  

 )6(  Bagehot, Walter (1873), "Lombart Street", 1962 ed. (Richare D. Irwin, 
Homewood, IL) Banque Centrale de Tunisie, Statistiques Financières, 1999. 

)7(  Schumpeter, Joseph A. (1912), "Theorie der Wirtschaftlichen (The 
Theory of Economic Development)", Leipzing: Dunker & Humblot, 
Translated by Revers Opi, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934. 

)8(  McKinnon, Ronald (1988), "Financial Liberalization in Retrospect: 
Interest Rate Policies in LDs", in Ranis, Gustav and T Paul Shultz (eds). 
The State of Development Economics: Progress and Perspectives, Basil 
Blackwell, New York, pp. 386-410. 

)9(  Shaw, E. (1973), "Financial Deepening in Economic Development", 
Oxford University Press, New York. 

حيث يعرب مكمش الناتج الذي حتسب فيه مجيع األسعار يف االقتصاد يف حساب القيمة احلقيقية  (*)
  .ناتج احمللي، ونظرا لغياب إحصائيات هذا األخري، ارتأينا استخدام مؤشر أسعار االستهالكلل
يد قدي، )10( دراسة حتليلية تقييمية، الطبعة الثالثة، : مدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية عبد ا

  .46. ص، 2006 ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،
يف  فيما خيص األرقام القياسية لالستهالك ONSصائيات الديوان الوطين لقد مت االعتماد على إح )11(

األمريكية هالك للواليات املتحدة أما فيما خيص األرقام القياسية لالست، )كأساس  2001سنة (اجلزائر 
 واعتمادا، )2010سنة األساس  (  Sherbrooke Perspective Mondeموقع اجلامعة مأخوذة من
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 أساس سنة إىل خمتلفة أساس للسنوات بالنسبة املؤشرات حنول فإننا  القياسية األرقام خصائص على
 األساس، سنة تبديل هي القياسية األرقام خصائص بني منف، فكما هو معروف 2001 وهي واحدة
 جديد، كأساس اختيارها مت اليت القياسي للسنة الرقم على األول القياسي الرقم تقسيم طريق عن وذلك
ا إال الطريقة هذه على ابيع ما ورغم   .اإلمجايل التغري على تؤثر ال املختصني رأي يف أ

ايل، شالش خالد إياد) 12(  عمان يف بورصة األجنيب حجم االستثمار يف االقتصادية املتغريات أثر ا
 جامعةوالقانونية،  االقتصادية ، جملة العلوم2009 -1994حتليلية خالل الفرتة  دراسة: املالية لألوراق

لد   .342. ص، 2011، 4 ، العدد27 دمشق، ا
 ، الدار اجلامعيةالقياسي بني النظرية و التطبيق االقتصاد، عبد القادر حممد عبد القادر عطية )13(

  .648. ص، 2005 ،اإلسكندرية
ّمت من خالل اختبار التكامل املشرتك وجود على األكثر متجهني، حيث سنكتفي من خالل هذه  )**(

  .%5 الداللة مستوى واحد عند مشرتك متجه تكاملاسة بتقدير الدر 
-1970(اجلزائر  يف االقتصادي النمو على املايل التحرير سياسة تطبيق أثربن عالل بلقاسم،  )14(

، alger.org-info@fes: االلكرتوين املوقعطريقة قياسية باستعمال طريقة التكامل املتزامن، ): 2010
  .19. ص

 االقتصاد احمللي يف الناتج على النقدي التداول يف التغري دهان، أثر بوعرتوس، حممد احلق عبد )15(
  .21. ص، 2009، 5العدد  وإدارية، جامعة بسكرة، اقتصادية أحباثاجلزائري، 

 -1970(ل الفرتة حمددات النمو االقتصادي يف سورية خال ،عماد الدين أمحد املصبح )16( 
االقتصادية، جامعة  العلوم فلسفة دكتوراه يف العلوم االقتصادية والتخطيط، فرع ، أطروحة)2004

  .2008، دمشق، سورية
اإلدارة  ،»السعودي النفطي غري القطاع يف االقتصادي النمو حمددات«ممدوح عوض،  اخلطيب )17(

لد العامة،   .16. ، ص2009، 3العدد  ،49 ا
الطبعة  ،دار حامد للنشر والتوزيع، حماضرات وتطبيقات: طرق االقتصاد القياسي، يخي حممدش )18(

  .291. ص، 2012 األوىل،
(19) Edouard Nsimba , (2008) "Renforcement des capacités sur les 
régressions, tests, simulations et projections du modèle inplabura sous le 
logiciel eviews", SOFRECO, Volume 1, France , p. 70. 
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  :المالحق
     دراسة استقرارية السالسل الزمنية (في المستوى، وفي الفروقات األولى والثانية)
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  اختبار األثر :اختبار التكامل المشترك
Date: 11/25/16   Time: 15:51 
Sample(adjusted): 1973 2014 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) 
Series: LNPIBR LNM2R LNTCHANGER LNINF LNCER  
Lags interval (in first differences): 1 to 2 
Unrestricted Cointegration Rank Test 
 
Hypothesiz

ed 
 Trace 5 Percent 1 Percent  

No. of 
CE(s) 

Eigenvalue Statistic Critical 
Value 

Critical 
Value 

 

      
None **  0.561712  114.3702  87.31  96.58  

At most 1 
** 

 0.540477  79.72525  62.99  70.05  

At most 2 *  0.442072  47.06743  42.44  48.45  
At most 3  0.285110  22.55934  25.32  30.45  
At most 4  0.182496  8.462998  12.25  16.26  
      
 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
 Trace test indicates 3 cointegrating equation(s) at the 5% level 
 Trace test indicates 2 cointegrating equation(s) at the 1% level 
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  معادلة التكامل المشترك
Vector Error Correction Estimates 
 Date: 11/25/16   Time: 20:42 
 Sample(adjusted): 1973 2014 
 Included observations: 42 after adjusting endpoints 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
Cointegrating Eq:  CointEq1     

LNPIBR(-1)  1.000000     
      

LNM2R(-1) -1.806494     
  (0.27195)     
 [-6.64286]     
      

LNINF(-1)  0.003716     
  (0.06461)     
 [ 0.05751]     
      

LNTCHANGER(-
1) 

 0.141959     

  (0.12492)     
 [ 1.13643]     
      

LNCER(-1)  1.254491     
  (0.31203)     
 [ 4.02039]     
      

C -6.860861     
Error Correction: D(LNPIBR) D(LNM2R) D(LNINF) D(LNTCHA

NGER) 
D(LNCER) 

CointEq1 -0.202401  0.093762 -1.976816 -0.107861 -0.178722 
  (0.09507)  (0.06886)  (0.55847)  (0.12493)  (0.12717) 
 [-2.12889] [ 1.36172] [-3.53973] [-0.86338] [-1.40533] 
      

D(LNPIBR(-1)) -0.151636 -0.035865  3.274422 -0.074731  0.182492 
  (0.19545)  (0.14155)  (1.14807)  (0.25682)  (0.26144) 
 [-0.77584] [-0.25337] [ 2.85212] [-0.29098] [ 0.69803] 
      

D(LNPIBR(-2)) -0.022300  0.236481  1.951066  0.029803  0.221776 
  (0.20347)  (0.14736)  (1.19518)  (0.26736)  (0.27217) 
 [-0.10960] [ 1.60479] [ 1.63244] [ 0.11147] [ 0.81485] 
      

D(LNM2R(-1)) -0.101663  0.348050  0.252863 -0.146389  0.201834 
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  (0.22440)  (0.16252)  (1.31812)  (0.29486)  (0.30016) 
 [-0.45305] [ 2.14163] [ 0.19184] [-0.49647] [ 0.67242] 
      

D(LNM2R(-2))  0.107562 -0.059763 -1.592347 -0.105729 -0.444017 
  (0.20412)  (0.14783)  (1.19899)  (0.26821)  (0.27303) 
 [ 0.52696] [-0.40427] [-1.32808] [-0.39420] [-1.62623] 
      

D(LNINF(-1)) -0.003470 -0.039696 -0.521493 -0.011585  0.000556 
  (0.02920)  (0.02115)  (0.17152)  (0.03837)  (0.03906) 
 [-0.11882] [-1.87710] [-3.04044] [-0.30195] [ 0.01424] 
      

D(LNINF(-2)) -0.001328 -0.027085  0.027333 -0.011595 -0.044725 
  (0.02432)  (0.01761)  (0.14283)  (0.03195)  (0.03253) 
 [-0.05463] [-1.53803] [ 0.19136] [-0.36291] [-1.37510] 
      

D(LNTCHANGE
R(-1)) 

 0.146658 -0.124500  1.252531  0.134888  0.154939 

  (0.17389)  (0.12594)  (1.02142)  (0.22849)  (0.23260) 
 [ 0.84341] [-0.98861] [ 1.22627] [ 0.59034] [ 0.66612] 
      

D(LNTCHANGE
R(-2)) 

 0.041429 -0.160571  2.310604  0.021569 -0.822732 

  (0.16573)  (0.12003)  (0.97350)  (0.21777)  (0.22169) 
 [ 0.24998] [-1.33779] [ 2.37349] [ 0.09904] [-3.71124] 
      

D(LNCER(-1))  0.230520  0.078192 -0.355739 -0.057921  0.270678 
  (0.10683)  (0.07737)  (0.62749)  (0.14037)  (0.14289) 
 [ 2.15792] [ 1.01067] [-0.56692] [-0.41263] [ 1.89427] 
      

D(LNCER(-2))  0.202559  0.106713 -0.089204 -0.015931 -0.118658 
  (0.11920)  (0.08633)  (0.70020)  (0.15663)  (0.15945) 
 [ 1.69929] [ 1.23609] [-0.12740] [-0.10171] [-0.74417] 
      

C  0.042696  0.029800 -0.302106  0.045698  0.053943 
  (0.02368)  (0.01715)  (0.13911)  (0.03112)  (0.03168) 
 [ 1.80282] [ 1.73742] [-2.17167] [ 1.46846] [ 1.70281] 

 R-squared  0.316385  0.593354  0.602644  0.113059  0.566192 
 Adj. R-squared  0.065727  0.444251  0.456946 -0.212153  0.407129 
 Sum sq. resids  0.285646  0.149826  9.855987  0.493207  0.511098 
 S.E. equation  0.097578  0.070670  0.573178  0.128219  0.130524 
 F-statistic  1.262215  3.979483  4.136270  0.347647  3.559548 
 Log likelihood  45.20871  58.75949 -29.15402  33.73901  32.99073 
 Akaike AIC -1.581367 -2.226642  1.959715 -1.035191 -0.999558 
 Schwarz SC -1.084890 -1.730165  2.456192 -0.538714 -0.503081 
 Mean dependent  0.063362  0.070129 -0.007493  0.022457  0.059294 
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 S.D. dependent  0.100952  0.094797  0.777800  0.116460  0.169516 
 Determinant Residual 
Covariance 

 1.60E-09    

 Log Likelihood  162.6770    
 Log Likelihood (d.f. adjusted)  127.3474    
 Akaike Information Criteria -2.968926    
 Schwarz Criteria -0.279675    

  

  نموذج تصحيح الخطأ باستخدام المربعات الصغرى
System: UNTITLED 
Estimation Method: Least Squares 
Date: 11/25/16   Time: 17:57 
Sample: 1973 2014 
Included observations: 42 
Total system (balanced) observations 42 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C(1) -0.202401 0.095074 -2.128889 0.0416 
C(2) -0.151636 0.195448 -0.775839 0.4439 
C(3) -0.022300 0.203469 -0.109598 0.9135 
C(4) -0.101663 0.224397 -0.453050 0.6538 
C(5) 0.107562 0.204117 0.526963 0.6021 
C(6) 0.146658 0.173887 0.843410 0.4057 
C(7) 0.041429 0.165730 0.249981 0.8043 
C(8) -0.003470 0.029199 -0.118824 0.9062 
C(9) -0.001328 0.024315 -0.054626 0.9568 

C(10) 0.230520 0.106825 2.157921 0.0391 
C(11) 0.202559 0.119202 1.699288 0.0996 
C(12) 0.042696 0.023683 1.802823 0.0815 

Determinant residual covariance 0.006801   
Equation: D(LNPIBR) = C(1)*( LNPIBR(-1) - 1.806493732*LNM2R(-
1) + 
        0.1419594315*LNTCHANGER(-1) + 0.003715877348*LNINF(-
1) + 
        1.254491114*LNCER(-1) - 6.860860779 ) + C(2)*D(LNPIBR(-1)) 
+ 
        C(3)*D(LNPIBR(-2)) + C(4)*D(LNM2R(-1)) + C(5)*D(LNM2R(-
2)) + 
        C(6)*D(LNTCHANGER(-1)) + C(7)*D(LNTCHANGER(-2)) + 
C(8) 
        *D(LNINF(-1)) + C(9)*D(LNINF(-2)) + C(10)*D(LNCER(-1)) + 
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C(11) 
        *D(LNCER(-2)) + C(12) 
Observations: 42 
R-squared 0.316385     Mean dependent var 0.063362 
Adjusted R-squared 0.065727     S.D. dependent var 0.100952 
S.E. of regression 0.097578     Sum squared resid 0.285646 
Durbin-Watson stat 1.937173    

  

  اختبار مضاعف الغرنج للكشف عن االرتباط الذاتي بين البواقي
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
F-statistic 0.141726     Probability 0.868477 

Obs*R-squared 0.420918     Probability 0.810212 

  

  التوزيع الطبيعياختبار 
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Sample 1973 2014
Observations 42

Mean       4.65E-16
Median  -0.000647
Maximum  0.214733
Minimum -0.231432
Std. Dev.   0.083468
Skewness   0.124942
Kurtosis   4.331255

Jarque-Bera  3.210692
Probability  0.200820

  
 اختبار التجانس

ARCH Test: 
F-statistic 0.036965     Probability 0.848533 

Obs*R-squared 0.038824     Probability 0.843797 
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  اختبار استقرار النموذج

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

1990 1995 2000 2005 2010

CUSUM 5% Significance
  

 



  حايد زهية.عتيق خدجية،أ.عتيق عائشة،أ.أ                     لة املالية و األسواق                                       جم

57 

  الجزائريسلوك المستهلك  على وأثرهاقيمة العالمة التجارية 
  )حالة العالمة التجارية موبيليس دراسة(

  
  .جامعة مستغامن،عتيق عائشة.أ

  .تلمسانجامعة ،حــــــــــايــــــد زهيـــــة.أ،عتيق خدجية.أ
  :ملخص 
تسليط الضوء على العالمة التجارية اليت تسعى املؤسسات حاليا  إىله الدراسة دف هذ        

ا عن باقي املنتجات املنافسة وه،جاهدة لبناء عالمة جتارية قوية  ا من ذمتكنها من متييز منتجا
ا مكونات قيمة العالمة  دراسة أهمخالل  ا وشهر اليت تشمل كل من الوعي بالعالمة و صور

والوالء ، وكيف تأثر على سلوك املستهلك اجلزائري ،ولغرض حتقيق  إضافة إىل اجلودة املدركة
 ) 29(  متعلقة مبوضوع البحث واليت مشلت أسئلةالدراسة فقد مت تصميم وتوزيع استمارة  أهداف

جل مجع البيانات وحتليلها واختبار فرضيات أ، ذلك من  موبيليس عالمة التجارية فقرة حول ال
 عينية، وقد تكونت  ) spss 22 ( للعلوم االجتماعية  اإلحصائيةالدراسة باستخدام احلزمة 

،  سعيدة بوالية يتواجدون والذين موبيليسمتعامل ملنتجات وخدمات العالمة  )100(الدراسة من 
عملية  إجراءوبعد الدراسة ،  أهدافلتحقيق  اإلحصائية األساليبكما مت استخدام العديد من 

هلا أثر على سلوك  موبليسالعوامل املؤثرة يف بناء قيمة العالمة التجاريه  أن یلإالتحليل مت التوصل 
  .املستهلك اجلزائري 

 .العالمة التجارية ، مكونات قيمة العالمة، املستهلك، موبيليس :الكلمات المفتاحية 
Abstract : 
     This study aims to highlight the strong commercial brand that institutions 
currently seek striving to build; in order to distinguish their products from 
the rest of the competitive products. This will be shown through the study of 
the most important components of the brand value. This includes the 
awareness about the brand , its image fame ,the perceived quality , fidelity, 
and how it affects the Algerian consumer behavior. In order to achieve the 
objectives of this study, there has been a distribution of a questionnaire 
composed of twenty – nine (29) clauses about the trademark Mobilis.  
Statistical package of social sciences 22 (spss 22) is used to collect and 
analyse data , and test the hypotheses. 
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The sample of the study is formed of (100) dealers of the products and 
services of Mobilis in the region of Saida . Many statistical methods were 
used to achieve the goals of this study. After the data collected , the study 
comes to result that the factors affecting in building the Mobilis brand have 
an impact on the Algerian consumer behavior. 
Keywords: Brand ,Valuable Components of the mark , Consumer, Mobilis. 

  :تمهيد
ويزداد هذا . من اهتمام الشركات والعمالء على حد سواء حتتل العالمات التجارية حيزا كبريا       

ويف زمن العوملة وانفتاح التجارة . االهتمام مع ازدياد معدالت اإلنفاق وتعدد مظاهر االستهالك
 ذروته، واألسواق بشكل غري مسبوق، يصبح من الطبيعي أن يصل االهتمام بالعالمة التجارية إىل

 ..حىت أن البعض يراه هوسا
 وأقوى همأ من التجارية العالمة أصبحت فقد املنافسة وزيادة التجارية العالمات ومنو تسارع ومع

ال يف أمهيتها ازدادت فقد قيمة، امللموسة غري األصول  سلوك تعقد لزيادة نتيجة التسويقي ا
 بشراء يقوم ال تهلكفاملس التسوق، يف أقل وقت ضمن املنتجات أجود القتناء هاوتطلع تهلكاملس

 اليت بالصورة متأثرا املنتجات أحد بالشراء يقوم قد بل امللموسة صهاخلصائ وفقا دائما املنتجات
 .للمنتج التجارية العالمة تعكس

دليل مهم للمستهلك ميكنه من خالله التعرف على مصدر املنتجات  التجارية حيث تعترب العالمة
ا معرضة ملخاطر التزوير والتقليد،  التسويقيةواخلدمات ومتيزها وبالتايل تسهيل العملية  عليه، إال أ

مما جعل الدول تسعى جاهدة إىل تبين نظام محائي يكفل هلا عدم التزوير ىف العالمات التجارية، 
وذلك بإصدار نصوص قانونية وطنية وإبرام معاهدات دولية للبث يف أحكام العقوبات املقرر على 

يد العالمات التجارية، فقد تكون هذه العقوبات مدنية أو جنائية،ومع خمتلف اجلنح الناجتة عن تقل
هذا يبقى التقليد ظاهرة ويؤثر  تأثريًا سلبيًا على املنتجات الوطنية، كما تؤثر على  أمن وسالمة 

 .البالد اقتصاديا،وهذا يستوجب املزيد من التشديد على األسواق واملنتجات

 صهاحر  هو مؤسسة ألي تسويقي نشاط ألي اإلسرتاتيجية األولويات أهم بني من فإن لذلك 
 من أكثر ا وتقرتب سهامناف عن ا تتميز جتارية عالمة أو صورة وخلق إنشاء عن الدائمثها وحب
 التام الوالء درجة إىل الوصول مت ومن اهل الرضا وحتقيقها علي احلفاظ أجل من هكل هداو  نهازبائ

  .املنتجا
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  للدراسة العام اإلطار: المحور األول 
 :                الدراسة  مشكلة

العوامل املؤثرة يف بناء قيمة العالمة  دراسة إىل دف اليت الدراسة هده جاءت تقدم ما أجل ومن
 لدى الناجتة التأثريات أهم ومعرفة حتديد إىل إضافة ،تهلكاملس سلوك على ثريها أوث التجارية 

حيث يعود للعالمة .هلا التجارية العالمة لصورة أو لشكل املؤسسة غريت حال يفتهلك املس
ا  ا ومبنتجا لك متييزه ذ باإلضافة إىلالتجارية اليت تتبناها املؤسسات الفضل الكبري يف التعريف 

ا عن بق   : ه الدراسة من خالل طرح التساؤل التايل ذا سيتم معاجلة هذة املنافسني ، هليمنتجا
لمستهلك أثرها على سلوك افي بناء قيمة العالمة التجاريه موبليس وما  المؤثرةماهي العوامل 

  الجزائري ؟
  :فرضيات الدراسة 

 ألغراضبالصيغة العدمية املطروحة حناول تقدمي جمموعة من الفرضيات  اإلشكاليةمن خالل    
  :  كاأليتوهي  البحث  أهدافاختبارها وحتقيق 

سلوك لقيمة العالمة التجارية من خالل الوعي بالعالمة على  إحصائيةثر دو داللة أال يوجد  -
  .اجلزائري  املستهلك

 سلوكلقيمة العالمة التجارية من خالل اجلودة املدركة على  إحصائيةثر دو داللة أ ال يوجد -
  .اجلزائري  املستهلك

 املستهلك سلوكلقيمة العالمة التجارية من خالل الصورة على  إحصائيةثر دو داللة أال يوجد  -
  .اجلزائري 

 املستهلكسلوك لقيمة العالمة التجارية من خالل الشهرة على  إحصائيةثر دو داللة أال يوجد  -
  .اجلزائري 

ثر دو داللة إحصائية لقيمة العالمة التجارية من خالل الوالء للعالمة على سلوك أال يوجد  -
  .املستهلك اجلزائري

  : الموضوع  أهمية
 يسبق مل املواضيع اليت من البحث هذا ويعد املوضوع ، حداثة من البحث أمهية تنطلق      

ميز تي الذي والتغري التعقدا من خالل ذوه له املصاغة املشكلة بنوعية األمر تعلق بقدر فيها اخلوض
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ارجي عرفته وسائل االتصال واالنفتاح على العامل اخل الذيالتقدم  وأيضابه سلوك املستهلك ، 
وتفوق املؤسسة ، وبالتايل تعمل هده  العوامل الزدهار أهمد قيمة العالمة تع أصبحت،حيث 
جانب ضرورة تنبيه املؤسسات  إىلاملستهلكني  أذهانعلى بناء صورة جيدة لعالمتها يف  األخرية

  .ة لتحقيق التميز العالم بقيمةاالهتمام اجلزائرية لضرورة 
  : الدراسة منهجية

هده  معاجلة يف االعتماد سيتم نهفإ ومتميزة وافية شاملة دراسة بتقدمي القيام أجل من       
 من االستنباطي جنهامل يستخدم حبيث واالستقرائي، االستنباطي نهجامل من كل على الدراسة
 الدراسة مبوضوع املتعلقة احلقائق وسرد وصف على يعتمد الذي الوصفي األسلوب تطبيق خالل

 كل بدراسة واملتعلقة باملوضوع مباشرة والغري املباشرة الصلة ذات يماهاملف خمتلف تقدمي بذلك ليتم
 األسلوب استخدام على االستقرائي نهجامل يعتمد حني يف ،تهلك املس وسلوك التجارية العالمة من

 العالمةقيمة  مكونات بتأثري اخلاصة النتائج خمتلف بعرض القيام من انطالقا اهدو  التحليلي
 أغراض ختدم اليت والتوصيات النتائج بعض استخالص مت ومن تهلكاملس سلوك على التجارية
  .البحث

 تضمن فيما للدراسة العام اإلطار نهام يتناول األول حماور أربعةضمن  الدراسة معاجلة حيث سيتم
 تواختتم الدراسة اختبار فرضيات إىل الثالث احملور وخصص للدراسة النظري اإلطار الثاين احملور

 .االستنتاجات أهم  تقدميب واخلاص الرابع باحملور الدراسة
   : السابقة الدراسات

 ومراجعة معاينة مت كتهلاملس سلوك على التجارية العالمة قيمة لتأثري بالدراسة التطرق قبل     
 كتهلاملس سلوك أو التجارة العالمة سواء هاشقي احد ضمن املوضوع تناولت اليت الدراسات بعض
  :يلي ما نذكر نهام واليت

واليت هدفت إىل التعرف على العالقات :    Kayaman &Arasli 2007واسلي  دراسة كارمن
الوعي بالعالمة ، الوالء للعالمة ، اجلودة املدركة ، : بني أربعة عناصر لقيمة العالمة التجارية هي 

صورة العالمة ، وحاولت تطوير إطار مفاهيمي لقيمة العالمة التجارية يف قطاع الفنادق ، حيث 
مخس جنوم من خالل توزيع استبانه على عينة مكونة  طبقت الدراسة يف مشال قربص ، على فنادق

مستفيد من خدمات الفنادق يف تلك املنطقة ، موزعني على إحدى عشر بلدة متجاورة  345من 
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مت بناء منوذج الدراسة باعتبار متغري اجلودة املدركة عامال مستقال ، مت تقسيمه إىل أبعاد جودة . 
واعتربت . ادية والثقة و التعاطف وسرعة االستجابة اخلدمات اخلمسة ، وهي االعتمادية وامل

  .الدراسة األبعاد الثالثة األخرى لقيمة العالمة التجارية عوامل تابعة 
وجدت الدراسة أن بعد الوعي بالعالمة التجارية مل يكن له تأثري دو داللة على قيمة العالمة 

الوالء للعالمة ، اجلودة املدركة (بعاد األخرى التجارية ، باملقابل أكدت الدراسة  على أمهية الثالثة أ
. يف تكوين وبناء قيمة العالمة التجارية يف قطاع الفنادق اخلمس جنوم ) ، صورة العالمة التجارية 

ا  كما أوصت الدراسة املديرين التنفيدين مبزيد من االهتمام بالعناصر األربعة وحماولة االسرتشاد 
   .مةعند تصميم عملية تسليم اخلد

دف  : Ghodeswar  2008دراسة جودسوار حتديد العناصر اهلامة يف بناء العالمات  إىلواليت 
 أربعمفاهيمي لبناء العالمة التجارية يف سوق تنافسية مكون من  منوذجالتجارية ، من خالل اقرتاح 

تعتمد كل مرحلة على املرحلة اليت عليها ،وهده املراحل هي مراحل متسلسلة  منوذجمراحل مت بناء 
من اخلصائص امللموسة وغري ملموسة للمنتج ، ووظائف املنتج  األوىلتسبقها ، وتكونت املراحل 

املستهلك من خالل املرحلة  إىل اإلعالنيةتنتقل عرب الرسائل  أن، هده العناصر حتتاج  ومنافعه
واستخدام  واألفكارمن احلمالت الرتوجيية  الثانية وهي اتصاالت العالمة اخلارجية ، واليت تتكون

 إىلالعالمة التجارية  أداء إيصالاملرحلة الثالثة فهي تعتمد على  أما. واملعارض  واألحداثاملشاهري 
،والدي بدوره سيقود  وإسعادهماملنتج واخلدمة والعناية بالعمالء ورضاهم  أداءالعمالء وذلك بنقل 

توسع العالمة التجارية ، : زيادة قيمة العالمة التجارية وتفوقها من خالل صور عديدة منها  إىل
  .والتعاون االجتماعي  األخرىوتكاملها والتعاون مع العالمات 

جتارية قوية ،من خالل ميكن الشركات من بناء عالمات  النموذجهدا  أن إىلخلصت الدراسة 
هوية العالمة التجارية  بأبعادلعالمة التجارية ، ورسائلها املتعلقة االتصاالت املنسجمة واملتكاملة ل

 ذهنيةاليت تعترب هامة ومؤثرة على جناح جهود بناء العالمات التجارية من خالل نقل صورة 
  .لدى املستهلكني  للذاتمنسجمة ومعززة 

 التنافسية امليزة حتقيق أدوات من أداة التجارية العالمة صورة تطوير: 2009 محمد عبادة دراسة
 الذهنية الصورة دراسة طريق عن التجارية العالمة هوية تسيري لوظيفة التطرق إىل الدراسة هدفت"

 التجارية بالعالمة املتعلقة الوسائل ألهم  بالتطرق الدراسة تم أين هلا ، يتحملها املستهلك اليت
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ا  خاص بنموذج االستعانة مع لتسيريها، ووصوال إنتاجها عملية من تطورها انطالقا ومدى وصور
  .التلفاز أجهزة إنتاج يف املتخصصة التجارية لصورة العالمات التنافسية الوضعية بتحليل
 للمستهلك واالجتماعية الشخصية والعوامل املنتج مواصفات أثر: 2010 صالح حاج مؤيد دراسة

 والعوامل املنتج مواصفات أثر عن البحث إىل الدراسة فتث هدحبي ، التجارية للعالمة الوالء حنو
 ميدانية دراسة تقدمي خالل من التجارية للعالمة الوالء حنو لكتهللمس واالجتماعية الشخصية

 بني متفاوتة ارتباط عالقة وجود إىل التوصل مت وقد دمشق، مدينة يف احملمول تفهلاا جهزةأ ملشرت
  .التجارية للعالمة والوالء الشخصية والعوامل املنتج مواصفات من كل

  للدراسة النظري اإلطار :المحور الثاني 
  :  التجارية العالمة تعريف
 منتج تعرِّف هذا، كل من تركيبة أو شكل أو رمز أو اسم إىل التجارية العالمة مفهوم يشري       

ا اسمKotler يعرفها فهلا  مساندة ميزة لتعطيها معينة مؤسسة  شعار أو رمز أو مصطلح أو على أ
 الباعة من جمموعة أو بائع خدمة أو أو سلعة تعريف إىل يهدف كله هذا من مزيج أو تصميم أو
   . باملنافسني اخلاصة تلك عن اخلدمات و السلع هذه متييز و
 منتجات عن املؤسسة منتج متيز ال عالمة من جدوى ال إذ األساس هي هنا التميز خاصية تعترب و

 نفس يف و1 .حقيقيا  ياحتد يعترب ما هو و السوقية، حصتها على احلفاظ هلا لتضمن منافسيها
 محالتك يتابع و يسمعك مجهورا لك يكون حىت بأنه زمالؤه و Lamarqueكل من  يرى السياق
 محالتك على تنفقه ما كل من تستفيد حىت اآلخرين عن عنصرا مييزك يكون لك أن ينبغي الرتوجيية
ا ال اليت التجارية،العالمة  عنصر هو و الرتوجيية  بالتايل و عليك التعرف للمستهلكني ميكن بغيا

 2.مساعك  ميكنهم ال
 مكانًا، مشهورة، شخصية خدمة،متجرًا، سلعة، تكون قد التجارية العالمة فإن سبق ملا وفًقا

 األصول إحدى هي التجارية العالمة بأن القول ميكن استعراضه مت ما خالل فكرة من أو مؤسسة
 مييز ما أهم لكن السوق، يف املنافسون يقدمه ما على معروضها و لتمييز املؤسسات املستخدمة

 .املؤسسة أو املنتج منظور من التجارية العالمة تعريف هو عامل أساسي يف اشرتاكها التعاريف هذه
 ملعادلة الثاين الطرف يف املتمثل و التجارية بالعالمة اآلخر اخلاص اجلانب على الضوء تسلط مل و
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 تأخذه مل إذا تنجح أو تتميز أن جتارية ألي عالمة ميكن ال الذي املستهلك، يف ممثال صياغتها
 3.االعتبار بعني

واجلدير بالذكر أن أول  تدخل للمشرع اجلزائري يف جمال العالمات كان يف السنوات اليت        
، ومت إلغاءه مبوجب 1966املؤرخ يف مارس   57_66عقدت االستقالل وهذا بناء على األمر رقم 

وحتاول . املتعلق بالعالمات  2003جویلیة  19املؤرخ يف  2003/06مؤخرا عند إصدار األمر رقم 
األحكام الراهنة إجياد احللول لبعض اإلشكاليات اليت يعاين منها امليدان التجاري واملقصود هنا 

  4.حماربة جنحة الفساد 
ظهر مفهوم قيمة العالمة التجارية يف أوائل التسعينات ،وهو من  :التجارية  مفهوم قيمة العالمة

أهم املفاهيم املتعلقة بالعالمة التجارية،وقد تناوله العديد من الباحثني بالدراسة و التحليل ،وقدموا 
  .الكثري من التعريفات واإلسهامات املتعلقة به 

لدراسة قيمة العالمة التجارية احدمها يستند إىل الناحية ن هناك دافعني اثنني اKeller واعترب كيلر 
املالية كدافع لتقدير قيمة العالمة التجارية بشكل أكثر دقة ألغراض حماسبية تفيد يف امليزانيات أو 

والدافع الثاين يستند إىل أسباب إسرتاتيجية .قرارات االندماج ،او االمتالك أو ألغراض التصفية 
لتسويقية ،ودلك نظرا الرتفاع التكاليف ،وزيادة املنافسة ،حيث أصبحت لتحسني اإلنتاجية ا

ا التسويقية  وأكثر حاجة إىل الفهم العميق لسلوك . الشركات تسعى إىل زيادة كفاءة نفقا
  5.املستهلك باعتباره أساسا الختاذ القرارات اإلسرتاتيجية 

ل منظورين ، األول منظور تسويقي والثاين بصفة عامة مت التطرق اىل قيمة العالمة التجارية من خال
  6:منظور مايل ،وفيما يلي استعراض هلدين املنظورين 

ا جمموعة من Aaker لقد عرفها اكر : قيمة العالمة التجارية من منظور تسويقي_ أ على أ
قيمة األصول واملسؤوليات املرتبطة بشعار واسم العالمة التجارية واليت تضيف أو تقلل من إمجايل ال

ا املنفعة .اليت تقدمها سلعة أو خدمة ما إىل مؤسسة ما ا واىل مستهلكيها أو لكليهما  وبالتايل فإ
املدركة واجلاذبية اليت تضفيها العالمة التجارية على منتج ما ، من خالل إدراك املستهلك لتفوق 

رى وتشري إحدى منتج ما حيمل عالمة جتارية معينة مقارنة مبنتجات حتمل عالمات جتارية أخ
دا الصدد إىل أن املستهلكني مستعدين لدفع  م التجارية املفضلة  %20الدراسات  إضافية لعالما

وعليه وبتعبري أدق ميكن القول أن قيمة العالمة التجارية هلا . مقارنة بأقرب عالمة جتارية منافسة هلا 
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رفنا القيمة من وجهة نظر املستهلك جند إذ أنه ادا ع.اثر على تقييم املنتج أيا كان نوع هدا األثر 
ا الفرق بني ما يتحصل عليه من منافع وما يتحمله من تكاليف وأعباء مالية وغري مالية  بأ

وبالتايل فان اقتناء منتج دو عالمة جتارية معروفة يقلل من تكاليف التسويق وبالتايل يزيد من قيمة .
م املستقاة من الصورة االجتماعية للعالمة التجارية املنتج لدى املستهلك بغض النظر عن تلك القي

تمع    .وما يرتتب عنها من قيمة ونظرة اجيابية يف ا
هي عبارة عن تلك التدفقات النقدية اإلضافية اليت : قيمة العالمة التجارية من منظور مالي _ ب

ويعرفها  .ارية تنشا عن منتجات حتمل عالمات جتارية مقارنة مبنتجات ال حتمل اي عالمات جت
ا من املالحظ بان قيمة العالمة من املنظور التسويقي هي أصل قيمتها من املنظور  كوتلر على أ
املايل ، الن ما تضفيه العالمة التجارية من قيمة مدركة من املستهلك للمنتج هو ما جيعله مستعدا 

وحىت تتمكن املؤسسة من . لدفع مقابل أعلى واكرب مقارنة بتلك اليت ال حتمل أي عالمة جتارية 
خلق قيمة لعالمتها التجارية ينبغي هلا أن تركز على مجلة من مصادر القيمة لدى املستهلك حىت 

  .حتقق القيمة املالية املرجوة 
  :بناء قيمة العالمة الجارية 

متيزت بداية الثمانينات باحلروب السعرية بني الشركات الكربى اليت كانت تسعى لزيادة       
ا وحصتها السوقية ، من خالل تقدمي خصومات واسعة ، إال أن هده اإلسرتاتيجية مل تكن  مبيعا
مناسبة ، ومل يؤدي ختفيض األسعار اىل حتقيق هدف زيادة مبيعات هده الشركات ،وقاد هدا اىل 

  7. حقيقة أن املنتجات والعالمات التجارية هلا جوانب نفسية غري ملموسة ، ميكن االعتماد عليها
وقد نتج عن هده العوامل والتوجهات تقدمي العديد من مناذج بناء العالمة التجارية اليت ساعدت 

م التجارية  وفيما يلي استعراض ألهم النماذج اليت .املديرين على تطوير وإدارة وتقييم عالما
  :اعتربت إسهامات هامة يف بناء الالزمة التجارية القوية

 kellerالتجارية باالستناد إلى المستهلك ل كيلر  بناء قيمة العالمة:أوال 
، عرض فيه ) CBBE(قدم كيلر  منوذجا امساه بـ قيمة العالمة التجارية باالستناد إىل املستهلك

قيمة العالمة التجارية من وجهة نظر املستهلك ، سواء كان فردا او منظمة ، وهو منوذج يقوم على 
ا "فرضية  العالمة التجارية تكمن يف ما تعلمه العمالء ، وشعروا به ،واستمعوا إليه القوة اليت تتمتع 

م مع مرور الزمن    8".عن العالمة التجارية نتيجة جتاو
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واعترب أن السبيل لبناء قيمة عالمة جتارية قوية ،وفقا هلدا النموذج يكون من خالل اخلطوات األربع 
  :أساسية يسال عنها العمالء بشان العالمة التجارية املتسلسة اآلتية ،حبيث متثل كل خطوة  مسالة 

ا ضمان حتديد العالمة التجارية مع فئة منتج معني أو حاجة العميل من أنت ؟ -1   .ويقصد 
ا إنشاء معىن العالمة التجارية يف ذهن العميل من منطلق اسرتاتيجي من ما أنت ؟ -2 ويقصد 

  .خالل روابط ملمومسة وغري ملموسة للعالمة 
ا توضيح استجابة العميل ملعىن العالمة التجارية ومتايزهاماذا عنك؟ -3   .ويقصد 
ا حتويل االستجابة إىل فعل نشط،من خالل عالقة وثيقة ووالء ماذا عنك وعني؟ -4 ويقصد 

للعالمة التجاريةكما يعرض يف هذا النموذج ستة مكونات متتابعة لبناء العالمة التجارية مع 
  : كما يليارية  ،واليت ميكن جتميعها على شكل هرم للعالمة التجالعمالء 

  kellerنموذج بناء قيمة العالمة التجارية باالستناد إلى المستهلك ل كيلر ) :1(الشكل رقم 
                                

                           
         ةالشهر                                  

                             
                               

     احلكم       املشاعر                          
                           

  اء                                   األد      التصور                         
       الربوز والظهور 

  
  

strategie brand management , keller k ,2008.p 60  Source :  

  
 العالمة التجارية ويتصل بالوعي بالعالمة التجارية بروز.  
 العالمة التجارية ويتصل برضى العمالء واالحتياجات الوظيفية أداء.  

 العالقات
 ماذا عنك وعني؟

 استجابة
 ماذا عنك؟

 معنى العالمة
 ما أنت ؟

 هوية
 من أنت ؟



  حايد زهية.عتيق خدجية،أ.عتيق عائشة،أ.أ                     لة املالية و األسواق                                       جم

66 

 م النفسية صورة   .العالمة التجارية فتتصل بارتياح العمالء واحتياجا
 م للعالمة التجارية وأدائهاإعلى العالمة التجارية ويركز على أراء العمالء و  الحكم    .دراكا
 فهي مشاعر العمالء واالستجابات العاطفية وردود األفعال حنو العالمة التجارية  المشاعر  
 وشهرة العالمة التجارية فتتمثل بالعالقة الوثيقة بني العميل والعالمة التجارية صدى. 

  ألصول العالمة التجارية) المقيم(المخمن :  ثانيا
 Young and Rubicam تسمىهو منوذج مت تطويره من قبل وكالة الدعاية واإلعالن اليت

(Y&R)  أصول العالمة التجارية  ) مقيم(أطلقوا عليه اسم خممنBAV  . حيث وفر هذا النموذج
موعات السلعية املختلفة  مقاييس مقارنة لقيمة العالمة التجارية ملئات العالمات عري مئات من ا

ويوجد حسب هذا النموذج أربع .مستهلك يف أربعني دولة  20000وذلك باالعتماد على حوايل 
  9:دعائم رئيسة لبناء قيمة العالمة التجارية وهي 

 ويقيس الدرجة اليت ميكن أن ترى فيها العالمة التجارية خمتلفة عن العالمات األخرى : التمايز  .1
 .وتقيس مدى جاذبية العالمة التجارية : الصلة الوثيقة .2
 .ويقيس تقدير العالمة التجارية واحرتامها :  التقدير واالحترام .3
 .  ويقيس ألفة املستهلكني للعالمة التجارية  :المعرفة .4

ويشري هذا النموذج إىل أن بعدي التمايز والصلة الوثيقة ميثالن معا قوة العالمة التجارية ،       
ا انعكاسا للماضي ،أما بعد االحرتام والتقدير واملعرفة  ويشريان إىل قيمتها املستقبلية أكثر من كو

من جمرد تقرير عن أداء ،فيجتمعان معا ليمثال ما يسمى مكانة العالمة التجارية ، والذي هو أكثر 
ويشري اختبار العالقة بني هذه األبعاد األربعة يف النموذج ، إىل الوضع احلايل . العالمة السابق 

واملستقبلي ، حيث جتتمع قوة العالمة التجارية ومكانة العالمة التجارية معا ليشكال ما يسمى 
ا بشبكة القوة ، واليت تفسر مراحل دورة تطوير العالمة التجا رية ، حيث يكون لكل واحدة مسا

ا يف منوذج الدعائم وذلك بشكل زمين ربعي متتايل  ويشري النموذج إىل أن العالمات . اخلاصة 
التجارية بعد انطالقها بفرتة بسيطة تظهر مستويات منخفضة من األربع دعائم ، بعكس العالمات 

االختالف والتمايز أكثر من الصلة الوثيقة  التجارية اجلديدة القوية اليت تظهر مستويات مرتفعة من
كما أن العالمات التجارية . بالعالمة ، بينما يبقى بعدا  االحرتام و املعرفة يف مستويات منخفضة 

وأخريا تظهر العالمات التجارية يف مرحلة . القائدة تظهر مستويات عالية يف مجيع الدعائم األربع 
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يمة ، ومستوى عايل من املعرفة ، ومستويات منخفضة من االحندار من خالل مؤشرات أداء الق
  .االحرتام والصلة الوثيقة و التمايز 

  لبناء العالمة التجارية  Ryderنموذج رايدر : ثالثا 
. يشري رايدر إىل أن عملية بناء العالمة التجارية تبدأ بتطوير خمطط لقيمة عالمة جتارية مقرتحة 

اخلطوة التالية هي جعل الزبائن جيربون هده العالمة التجارية ، الن  ومبجرد أن يتم هذا األمر ، فان
  10.ذلك سيوفر جتربة مرضية هلم يؤدي إىل االستعداد لتكرار الشراء مرة أخرى 

و حتتاج الشركة من اجل استمالة املستهلك لتجربة املنتج وتكرار الشراء ، إىل إيصال قيم العالمة 
ك من خالل مزيج من املنبهات اليت تتعلق باالتصاالت املنسجمة ، التجارية وتعزيز روابطها ، وذل

  .واخلربات واالستخدام املرضي ، والوعي بالعالمة والثقة 
يبدأ بناء العالمة التجارية بتحديد القيمة بشكل واضح ، حبيث يكون العرض : القيمة املقرتحة 

ومن  اجل حتقيق ذلك ، جيب على . مام قويا ميكن املستهلك احملتمل من حتقيق املتعة وإثارة االهت
الشركة أن تطور فهما قويا لزبائنها احملتملني ، وان حتدد القيم واملنافع اليت يبحثون عنها وكيف 

هذا مع األخذ بعني االعتبار أن هذه القيمة .ميكن للمنتجات أن تتهيأ إليصال هذه القيم هلم 
  .جابة للتغريات السوقية املقرتحة جيب أن يعاد تقييمها باستمرار لالست

، )  P(اخلدمات الفعالة  أوإن إجياد القيمة املقرتحة يكون من خالل اجلمع بني السلع        
  ) . AV( ، والقيمة املضافة  ) I(واهلوية املميزة للعالمة

BRAND = P x I x AV 
  قيمة مضافة  xهوية عالمة مميزة   x  سلعة أو خدمة فعالة  =العالمة التجارية 

وتعترب السمات الثالث مسات هامة وأساسية ، تعمل كل واحدة منها بشكل مضاعف وليس 
مضافا إىل األخر فقط ، حيث انه من املستحيل بناء العالمة التجارية الناجحة بدون وجود السلعة 

املنافسون ، ال ميكن وباملثل مامل تكن العالمة متمايزة وخمتلفة عن ما يقدمه . او اخلدمة اجليدة 
ا ، ولن تكون جاذبة لقاعدة قوية من العمالء ، أما القيمة املضافة فهي قلب بناء  تطوير الوي 

  .العالمة التجارية الناجحة 
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وحتدث القيمة املضافة عندما يتم شراء العالمات التجارية لتلبية االحتياجات ألسباب عاطفية 
ث يستخدم الناس العالمات التجارية للتعبري عن أساليب حي. باإلضافة إىل األسباب الوظيفية 

م  م وقيمهم ومستوى ثروا م ، واهتماما   .حيا
  Berry :11نموذج بناء قيمة عالمات الخدمات لـــــــ : رابعا 

، أسلوبا خمتلفا لدراسة قيمة العالمات التجارية ، حيث حلل اسرتاتيجيات أربع  Berryعرض 
مستوى أداء عال يف مرحلة النضج ، وذلك ليطور منوذجا خاصا لقيمة عشرة شركة خدمات ذات 

الوعي بالعالمة ومعىن : العالمة التجارية للخدمات ، وقسم قيمة العالمة إىل مكونني رئيسيني مها 
العالمة ، حيث أشار إىل أن التأثري الرئيسي على وعي املستهلك بالعالمة يتم من خالل العالمة 

. تسهيالت اخلدمة ، ومظهر مزودي اخلدمة ، واسم الشركة وشعارها : كة وتشمل اليت متثلها الشر 
والتأثري الثانوي على وعي املستهلك بالعالمة يكون من خالل اتصاالت العالمة اخلارجية ، واليت 
تعود إىل املعلومات اليت يستلمها املستهلك عن العالمة ، واليت تكون على األغلب غري مسيطر 

  .بل الشركة مثل كلمة الفم املنقولة والعالقات العامة عليها من ق
كما اعترب أن معىن العالمة يتأثر بشكل رئيسي بتجربة املستهلك مع الشركة وذلك الن اخلدمات 
حتتاج إىل عمل مكثف ، وتعتمد على األداء البشري أكثر من أداء اآلالت مما يلعب دورا هاما يف 

 .ية يف ذهن املستهلك بناء معىن وقيمة العالمة التجار 
من النماذج اهلامة اليت هدفت اىل تطوير منوذج خاص بقيمة العالمة التجارية  Berryويعترب منوذج 

  .يف قطاع اخلدمات 
  Aakerنمودج األبعاد الخمسة للعالمة التجارية لــــــــــــ : خامسا 
ا جمموعة األصول واملسؤوليات املتعلقة بالعالمة   Aaker أيكرعرف  قيمة العالمة التجارية بأ

التجارية ، وامسها ورمزها ، واليت تضيف أو تقلل من قيمة سلعة أو خدمة مقدمة من منظمة ما إىل 
كما قدم منوذجا لقيمة العالمة التجارية مكونات من . هذه املنظمة أو عمالئها  واىل كليهما معا 

أبعاد هامة هي الوالء للعالمة التجارية ، والوعي بالعالمة التجارية ،واجلودة املدركة للمنتج ،  مخسة
  12.وروابط الالزمة التجارية ، وبعض األصول األخرى اململوكة مثل براءات االخرتاع وما شابه
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  لقيمة العالمة التجارية  Aakerنموذج )   :  2( الشكل رقم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :  Aaker, D., (1996), Building Strong Brands . p 09. 
 
 

للمستهلك تعزز توفري قيمة 
الثقة بالقرار الشرائي ومستوى 
 الرضا والتعاون مع املعلومات

توفري قيمة للشركة تعزز فعالية 
وكفاءة الربامج التسويقية 
والوالء والتسعري وتوسيع 
 العالمة املميزة التنافسية

ختفيض نفقات التسويق ، 
جذب عمالء جدد ، وقت 
ديدات  اكرب للرد على 

 املنافسني

 امليزة التنافسية

دعم العمليات ، التمايز 
واملكانة ، سبب الشراء ، 

اجتاه اجيايب وتوسيع 
 العالمة

األلفة وامليل وااللتزام 
 والشعور بأمهية العالمة

سبب الشراء والتمايز 
واملكانة ، السعر والتوزيع 

 وتوسيع العالمة

 والء العالمة

أصول وحقوق 
للعالمة أخرى  

 الوعي بالعالمة

 اجلودة املدركة

 روابط العالمة

قيمة العالمة 
 التجارية
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يف منوذجه إىل أن روابط العالمة التجارية هي األصل اجلوهري لبناء قيمة Aaker أشار أيكر    
الوعي بالعالمة التجارية أصل مهم لكنه غري كاف : عالمة قوية وذلك ألسباب عديدة منها أن 

ا متلك جودة سيئة  وعلى كل . لبناء قيمة عالمة قوية حيث ميكن أن تكون العالمة معروفة أل
وأبعاد . وية ،جيب أن متتلك وعيا ومعرفة اكرب من العالمة التجارية الضعيفة األحوال العالمة الق

قيمة العالمة التجارية األخرى كلها تعزز الوالء للعالمة التجارية  ، وهي اجلودة املشرتكة ،وروابط 
 . العالمة التجارية ،والوعي بالعالمة التجارية 

واألكثر أمهية من العالمة التجارية هو ثقة إىل أن اجلزء األساسي   Aaker كما أشار  أيكر 
املستهلك بان العالمة حتافظ على توقعاته املتعلقة مبجموعة املنافع الوظيفية والعاطفية اليت حيصل 

  .عليها 
ويشري منوذج األبعاد اخلمسة للعالمة التجارية إىل أن قيمة العالمة التجارية توفر قيمة للمستهلك ، 

هدا وتوفر قيمة العالمة . ن قيمة العميل هي األساس لتوفري قيمة إىل الشركة وكذلك للشركة ، إال أ
  :التجارية قيمة إىل الشركة مبا ال يقل عن ستة طرق 

  .قيمة العالمة التجارية ، ميكن أن تعزز كفاءة وفعالية برامج التسويق : األولى 
الوعي بالعالمة التجارية ، اجلودة املشرتكة ، وروابط العالمة التجارية ، ميكنها أن تعزز :  الثانية

  .الوالء للعالمة التجارية عن طريق زيادة رضا العمالء وتوفري أسباب لشراء املنتج 
قيمة العالمة التجارية عادة ما توفر هوامش أعلى للمنتجات من خالل السماح بزيادة : الثالثة 

  .سعار وتقليل االعتماد على الرتويج األ
  .قيمة العالمة التجارية ميكن أن توفر فرصة للنمو عن طريق توسيع العالمة التجارية : الرابعة 

  .قيمة العالمة التجارية ميكن أن توفر نفوذا وقوة يف قناة التوزيع :  الخامسة
ا تشكل حاجزا قد مينع  أصول قيمة العالمة التجارية توفر ميزة هامة للشركة: السادسة  ، حيث أ

  13.العمالء من التحول إىل غريها من املنافسني 
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  :العناصر المكونة لقيمة العالمة التجارية 
  : تتكون قيمة العالمة التجارية من خالل جمموعة من العناصر واليت تتمثل يف  

  : الجودة المدركة للعالمة التجارية 
عام حول العالمة ، وغالبا ما يتم احلكم على جودة العالمة من  اجلودة املدركة هي تقييم إحساس

املنتج بواسطة عوامل موضوعية وشكلية عديدة ، باإلضافة اىل بعض اإلحياءات ودرجة الرمزية 
عموما ميكن ربط اجلودة املدركة لعالمة ما مع ما متثله من منافع ورموز للمستهلكني .الكامنة فيها 

  14.احملتملني 
ذلك بعض العوامل املرتبطة بالعالمة اليت ميكن أن تكون مرتبطة بعوامل خارجية مثل  يضاف إىل

  .السعر ،مسعة العالمة نوعية املزيج الرتوجيي املستخدم 

تزود هده العوامل جمتمعة أو منفردة رجال التسويق باألسس الالزمة اليت جيب االنتباه هلا عند 
للمستهلكني حول اجلودة املدركة للعالمة موضوع  العمل لتشكيل املدركات احلسية املرغوبة

  االهتمام 
  15:وميكن تقسيم العوامل اليت تؤثر يف اجلودة املدركة للعالمة إىل 

 ترتبط العوامل الداخلية خبصائص العالمة نفسها مثل احلجم ، اللون وأحيانا :العوامل الداخلية
ا يربط بعض املستهلكني بني اخلصائص املختلفة للعالمة و   .مدى جود

 مييل املستهلكون يف غياب اخلربة الفعلية عن العالمة  لتقييم اجلودة على أساس :العوامل اخلارجية
 .السعر ،مسعة نقطة البيع ،مسعة أو صورة البلد املنشأ: عدد من العوامل اخلارجية منها 

ا متثل االختالف وتسمح اجلودة املدركة برفع السعر ، واحلصة السوقية وتعترب دافعا للشراء  ، أل
الذي يسعى إليه املستهلك ، وهي بدلك ترفع من قيمة العالمة لدى املستهلكني واملوزعني ، كما 

ال للمؤسسة من  ا تفتح ا   .جل توسع العالمة أأ
  :الصورة الذهنية للعالمة التجارية 

ا التقدمي العقلي   Imageيعرف قاموس ويبسرت الصورة الذهنية       ألي شئ ال ميكن تقدميه بأ
للحواس بشكل مباشر، أو هي حماكاة لتجربة حسية ارتبطت بعواطف معينة حنو شخصية معينة أو 
نظام ما أو فلسفة ما أو أي شيء آخر ، وهى أيضا اسرتجاع ملا اختزنته الذاكرة أو ختيل ملا أدركته 

  16.حواس الرؤية أو الشم أو السمع أو اللمس أو التذوق  
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ا  الناتج النهائي لالنطباعات الذاتية اليت تتكون يف أذهان األفراد إزاء فرد وميكن ت عريفها على أ
وقد تتكون هذه االنطباعات من خالل التجارب املباشرة وغري املباشرة ... معني أو نظام ما 

م  وعقائدهم  بغض النظر عن صحة املعلومات  وترتبط هذه التجارب بعواطف األفراد واجتاها
ا ينظرون ا ليت تتضمنها خالصة هذه التجارب فهي يف النهاية متثل دافعا صادقا بالنسبة ألصحا

  .من خالله إىل ما حوهلم ويفهمونه على أساسها
 :شهرة العالمة التجارية   

ا على العالمة شهرة  Aakerعرف   العالمة هذه أن على وتذكر معرفة حمتمل زبون ألي القدرة أ
 17.املنتجات  من معني صنف إىل وتنتمي موجودة
 :أساسيني شرطني وجود تفرتض التعريف ذا فالشهرة

 .العالمة هذه أعرف 1-
  .تنتمي  املنتجات من صنف ألي أعرف 2-

 ليس الرتتيب هذا أن مستويات مع مالحظة أربعة يف الشهرة درجات ترتيب ميكن Aakerفحسب 
 خدمات أو ملنتجات واملستهلكني احملتملني احلاليني الزبائن مع حتصيله مت إذا إال أمهية أو معىن له

  . املعينة العالمة
 .العالمة  ملعرفة الكلي الغياب املستوى هذا ويناسب :الصفر  المستوى 1-

 بوجود للمستهلك العادية املعرفة حالة وتناسب:  Notoriété assistée األول المستوى -2
 باإلجياب جييب ؟ س العالمة تعرف هل املستهلك يسأل عندما أي السوق، يف العالمة هذه

 .وفقط
 تناسب وهي قوية، عالمة لوجود مؤشر وهي  :Notoriété spontanéeالعفوية  الشهرة 3-

 .قبله من معروفة لعالمة معني منتج ينسب أن منه طلب كلما املستهلك يعدها اليت العالمات
 اليت العالمات تناسب هي و:  ( Top of mind)األولى  الدرجة من العفوية الشهرة 4-

 أصبحت احلالة ذه فهي األوىل املرتبة يف بعفوية يذكرها لكن منه، طلب كلما يعدها املستهلك
 يف ولدينا .التنبيه عند الذهن إىل يتبادر اسم أول فهي العالمة، هذه فيه تذكر فعل سريع كرد

 18 . الشهرة من الدرجة هذه على مثال أحسن مشروب كوكا كوال املشروبات الغازية
 )الشهرة املؤهلة (مستوى أخر  George lewiباإلضافة إىل هده املستويات يضيف 
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 أهم و العالمة يعرفون املستهلكني أن تعين : Notoriété qualifiéeالمؤهلة  الشهرة 5-
 احلالقة، أدوات أقالم، BIC ( مثل العالمة  العالمة هذه حتت اسم توجد اليت املنتجات
ا تكن مل إذا مهمة مهما كانت حسبه فالعالمة )اخل...قداحات  يستطيع أي مؤهلة، شهر

ا، أهم معرفة املستهلكون  19.والشيخوخة للهرم ومعرضة مؤشرا لالبتذال تصبح منتجا
  : الوالء للعالمة التجارية 

أن والء العالمة التجارية ، يعكس جمموعة من العادات الشرائية للمشرتين  Aakerيذكر أيكر  
الراضيني امللتزمني مبشاعر االرتياح جتاه العالمة التجارية ،و الذين  يضيفون قيما أساسية عن طريق 

مستخدمي العالمة  إىلخفض تكاليف التسويق ، كما جيعل من الصعب على املنافسني الوصول 
التجارية ألنه ليس لديهم الدافع ملعرفة املزي عن البدائل ، مما جيعل العبء كبريا بني منافسي 

  : العالمة التجارية الناجحة ويقم الوالء للعالمة التجارية العديد من الفوائد منها 
 .خيلق عوائق لدخول عالمات منافسة  -
 .جيعل من املمكن رفع  األسعار -
 .يعطي الوقت للشركة للرد علة إبداعات وابتكارات املنافسني  -
 .يساعد على مواجهة املنافسة السعرية املكثفة  -

ويبىن أوهلا الوالء العاطفي ، . الوالء للعالمة التجارية ظاهرة معقدة Dickson يعترب ديكسون      
اطفية قوية مع العالمة التجارية واليت بدورها ختلق روابط عمن خالل التجربة الفريدة اليت ال تنسى 

ووالء . اما والء اهلوية ، فهو يكون عندما تستخدم العالمة التجارية للتعبري عن الذات وتعزيزها .
صفات وخصائص متفوقة  إدراكاالختالف والتمايز ، الذي يستند والء املستهلك فيه على 

. أن استمرار الوالء يكسبه معاملة خاصة  أما والء العقود ،فيعتقد املستهلك فيه. للعالمة التجارية 
ووالء التحول املكلف ، حيث حيصل والء املستهلك الن ما ينطوي عليه جهده يف البحث عن 

، فهو والء ) املألوفة(  أما والء األلفة.البائل والتكيف مع بديل جديد ال يستحق العائدات املتوقعة 
ا بشكل كبريللعالمة التجارية حيصل نتيجة وعي املستهلك ا وأخريا والء املالئمة ، وهو . لذهين 

وهدا النوع من الوالء ميكنان يهاجم من . والء العالمة املستند إىل مالءمتها ويسر عملية شرائها 
  20.خالل توسع املنافس يف قنوات توزيع املالئمة 
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  مجتمع وعينة الدراسة و اختبار الفرضيات:المحور الرابع
  : مجتمع الدراسة وعينتها  .1

 جهاتو  دوافع، آراء،مواقف، ،جهاتتو  معرفة هلاخال من ميكن اليت الوسائل أهم بني من إن      
 وهدا معينة، إعالنية رسالة أو إعالن أو معينة، خدمة أو منتج جتاه مؤسسة أي زبائن وسلوك نظر
 جند سوقية، حصة أكرب إىل والوصول نهازبائ رغبات تلبية إىل فد املؤسسة كل من حرصا لهك

 ومن.  من عدمها   املقدمة الدراسة فرضيات صحة من التأكد من أيضا يساعد الذي االستبيان
 املراسلة كاملقابلة، ذلك يف يهاعل االعتماد ميكن ِعدَّة وأدوات طرق كهنا باالستبيان القيام أجل

 تبنيهام على َوجب االستبيان عملية يف االنطالق وقبل لذلك اخل، ... االنرتنت ف،هلاتبالربيد،ا
 جيهتو  يتمهلا خال من واليت األسئلة، قائمة وهي االستبيان أدواتأهم  فائقة وبعناية بإعداد القيام

 وذلك )منهم املستقصى( نهم املعلومات مجع املراد الدراسة جمتمع من لعينة األسئلة من جمموعة
 تتناسب املختارة األسئلة أن من الباحث يتأكد أن الضروري فمن لذلك ،نهاع اإلجابة لغرض
 إعداد أثناء أنه كما ،وأهدافها الدراسة ريهاتث اليت والتساؤالت للمعاجلة املطروح املشكل وطبيعة
 دهاحتدي جيب اليت واخلطوات املعلومات من العديد هناك االستبيان نتائج ومناقشة وحتليل وتوزيع

 .مصداقية ذات نتائج إىل والوصول الدراسة عملية لتيسرييها عل والتعرف
 الدراسة وعينة مجتمع : 

اليت تشمل كل من  التجارية العالمةكونات قيمة مب تتعلق تهامعاجل يتم اليت الدراسة أن كون      
ا إضافة إىل اجلودة املدركة  ا وشهر  ، لكتهاملس سلوك على هاتغيري  وتأثريالوعي بالعالمة و صور

تمع فإن  يتواجدون والذين ملوبيليس النقال تفهلاا خط متعاملني خمتلف يف ميثلللدراسة  احملدد ا
 الوقت يف رهاتقدي ميكن ال واليت املنطقة يف ملوبيليس املتعاملني عدد التساع ونظرا ، سعيدة مبنطقة
 التوزيع عملية بعد اأ إال األمر بداية يف فرد 120 دهاعد بلغ بعينة االستعانة مت فقد احلايل

 لعدم نتيجة وذلك واملعاجلة، التحليل عملية يف فرد 100 على االعتماد مت فقد واالسرتجاع
 ،مإجابا يف خلل وجود نتيجة الدراسة من البعض واستثناء املوزعة االستبيانات بعض اسرتجاع

 باالعتماد يهعل االستبيان وإجراء توزيع سيتم اليت العينة هلاخال من ميكن اليت الطريقة حتديد مت وقد
تمع حول البيانات قاعدة لغياب وهذا ،)اإلحتمالية غري( العشوائية غري الطريقة على  املدروس ا
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 جمتمع من العينة مفردات اختيار ولةسهل ونظراً  بالبحث للقائم بالنسبة ميسرة اولكو  ،جهة من
 .ذلك يوضح (1 ) رقم واجلدول . أخرى جهة  من الدراسة

  : المستخدمة اإلحصائية األساليب
 للعلوم اإلحصائية احلزمة بربنامج االستعانة مت النتائج ومناقشة حتليل عملية يلسهت بغرض      

 أيضا مت وقد الدراسة، نتائج واستخراج الهوحتلي البيانات ملعاجلة)   SPSS 22(االجتماعية  
  :يلي كما الدراسة ومتغريات تتناسب واليت اإلحصائية األساليب من عدد استخدام

 لفقرات الداخلي االتساق درجة لقياس كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha)الثبات  معامل -
 .االستبيان

 . الدراسة عينة مفردات إجابات نسب إلظهار املئوية والنسب التكرارات -
 .االستبيان أسئلة عن املدروسة العينة موافقة درجة ملعرفة احلسابية، املتوسطات -
 طهاوس عن الدراسة عينة إجابات قيم تشتت درجة لقياس املعيارية، االحنرافات استخدام -

 .                                       احلسايب
.                                              لإلجابات احلسايب املتوسط ملقارنة ، (One-Simpelt Teste)اختبار - 
 ةاهر الظ متغريات بني إحصائية داللة ذات عالقة هناك كان إذا ما ملعرفة،  (T-Test) اختبار -

  . املدروسة
 الدراسة أداة وثبات صدق قياس : 

 اختبار سيتم املطروح املشكل ملعاجلة االستبيان أسئلة استمارات اهزية ج مدى معرفة قصد     
 وهي االستبيان وثبات صدق دراسة بغرض الداخلي، االتساق معامل دراسة خالل من القياس أداة

 يف املستعملة املعامالت أهم بني من حيث الدراسة، يف املستعملة األداة تقييم منها  يراد  مرحلة 
 واليت )1-0 (من القيمة يأخذ الذي و)  الفا كرونباخ( Cronbach's Alpha"" معامل جند ذلك
 ، وهي)  0.941( كرونباخ ألفا معامل قيمة بلغت وقد ، املختارة للعينة الثبات نسبة عن تعرب
 رقم اجلدول و والصدق، بالثبات تتصف الدراسة عينة أفراد إجابات أن يبني ما وهدا مرتفعة نسبة

  . االختبار نتائج يوضح )2(
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 الدراسة عينة ألفراد الشخصية البطاقة وصف :  
 نسبة بلغت حيث ، اإلناث من أكرب الذكور عدد أن لنا يتضح (3 ) رقم اجلدول من        
 عملية وطريقة طبيعة إىل ذلك يعود وقد لإلناث النسبةب)% 34.4( مقابل )%65.6 ( الذكور
 يرتاوح الذي العينة فرادهناك تقارب يف النسب أل جليا ظهرفي السن بينما عشوائي، الغري التوزيع
،ويليها بعد  % 30سنة بنسبة  50 -40العينة   أفرادو  %31بنسبة  سنة 40-30 ـال بنيسنهم 
 األفرادسنا هم  األكربمث الفئة العمرية  %22سنة ب  30-20 ي يرتاوح سنهم بنيلذا األفرادذلك 
وهدا ما .  %8 سنة بنسبة 20من  األقلالفئة العمرية  أخريا،و  9%سنة ب نسبة  50من  األكرب
الفئة املستهدفة لدى  أيضاوهي الفئة متوسطة العمر هي كانت حمل الدراسة  أن إىليشري 

ا ومنه الوصول  املؤسسات لتحقيق  الرضا والوالء ملنتجات وخدمات  إىلوتلبية احتياجات ورغبا
املي حل العينة أفراد أن النتائج ظهرتأ فقد الدراسة لعينة املستوى التعليمي خيص وفيمااملؤسسة ، 

 الكوادر من سواء  دراسات العلياال شهادات و  و دوي املستوى الثانوي وشهادات اجلامعية 
على الرتتيب  ،  )7%،14%،60%(، وذلك بنسب  مهن احلرة أصحاب أو موظفني أو واإلطارات

 العينة أن إىل يشري ما وهدا اجلامعية اداتشهال محلة من الدراسة عينة أفراد غالبية يؤكد ما ذاوه
 الدخل بأن لنا يتبني اجلدول نتائج ومن أهدافها ، حتقيق يف الدراسة تساعد علمية التؤهم متتلك

 %27و %12 بني ترتاوح وهي هاتقدمي مت اليت االختيارات حسب متنوع العينة أفراد لغالبية شهريال
 حسب العينة أفراد مجيع أخد على سيساعد ما وهدا االختيارات خمتلف مشلت قد فالدراسة يهوعل 

 .الدراسة أهداف حتقيق يف االعتبار بعني لهمدخ
  أهم االستنتاجاتو  اختبار الفرضياتنتائج :المحور الرابع 

بعد عملية مجع وتفريغ وحتليل نتائج االستبيان سيتم اختبار فرضيات  :اختبار فرضيات الدراسة 
املعتمد  ثقةجمال ال أنرفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة ، علما  أوالدراسة من خالل قبول 

  :ليه فالفرضيات هي ع،وبناءا %95يف الدراسة هو 
  قبول فرضية العدمH0  0.05(كرب من أ اإلحصائيةا كان مستوى الداللة إذ( .  
  رفض فرضية العدمH0  ، وقبول الفرضية البديلةH1 أو قل أ اإلحصائيةا كان مستوى الداللة إذ

 . )0.05(    يساوي
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يوجد اثر دو داللة إحصائية لقيمة العالمة التجارية اليت مفادها انه ال  : األولىالفرضية  اختبار
عليه ومن خالل عملية التفريغ ،وبناءا من خالل الوعي بالعالمة على سلوك املستهلك اجلزائري

يتبني لنا أن أجوبة أفراد عينة  )4(اجلدول رقم  يفوالتحليل لنتائج االستبيان واليت مت توضيحها 
اقل من ذات مستوى داللة ) 04ىل الفقرة ا01من الفقرة (الدراسة للفقرات املتعلقة بالفرضية األوىل 

ا، مبعىن 0.05 مبتوسط حسايب  األوىلواليت احتلت فيها الفقرة الثانية املرتبة  إحصائيةداللة  ذات أ
 3.61،يف حني بلغ اقل متوسط حسايب يف هده 0.7961و احنراف معياري يساوي  4.15قدر ب 

 املتوسط احلسايب أن نالحظ والدي يتعلق بالفقر الرابعة ، كما 1.100واحنراف معياري يقدر ب 
 مت ما وإذا ،)0.77637(يساوي معياري وباحنراف )3.8375(ب  ردق ككل األوىل الفرضية لفقرات

 النتائج أن إىل تشري واليت (4 ) رقم اجلدول يف واملبينة t (One-sample test) اختبار  نتائج تتبع
 tإحصائية، وهدا نتيجة لقيمة  داللة ذات الفرضية فقرات على الدراسة عينة طرف من املقدمة

وهو اقل من مستوى الداللة املعتمد يف ( 0.000 ) ومبستوى داللة يساوي 10.787: املقدرة ب 
يوجد اثر من خالل الوعي  بأنهيرون   الدراسة عينة أفراد فإن عليه  ، وبناءا (0.05 ) الدراسة

  . بالعالمة على سلوك املستهلك اجلزائري 
ال يوجد اثر دو داللة إحصائية لقيمة العالمة  بأنهالقائلة H0  ومنه سيتم رفض فرضية العدم 

التجارية من خالل الوعي بالعالمة على سلوك املستهلك اجلزائري ، وقبول الفرضية البديلة اليت 
وجود أثر دو داللة إحصائية لقيمة العالمة التجارية من خالل الوعي بالعالمة على سلوك  إىلتشري 

ا مميزة  ملستهلك اجلزائري لديه وعي بالعالمة موبيليسا أنومنه نستنتج .املستهلك اجلزائري حيث أ
  .ومألوفة بني خمتلف املستهلكني 

يوجد اثر دو داللة إحصائية لقيمة العالمة التجارية نه ال أ إىلاليت تشري  :اختبار الفرضية الثانية 
،وبناءا عليه ومن خالل عملية التفريغ  لعالمة على سلوك املستهلك اجلزائريصورة امن خالل 

يتبني لنا أن أجوبة أفراد عينة  )4(والتحليل لنتائج االستبيان واليت مت توضيحها يف اجلدول رقم 
ذات مستوى داللة اقل من ) 10اىل الفقرة 05من الفقرة ( الثانيةالدراسة للفقرات املتعلقة بالفرضية 

ا، مبعىن  0.05 مبتوسط  األوىلاملرتبة  امسةواليت احتلت فيها الفقرة اخل إحصائيةداللة  ذات أ
يف حني بلغ اقل متوسط حسايب يف هده  ،1.045و احنراف معياري يساوي  3.72حسايب قدر ب 

املتوسط  أن نالحظ ، كما لعاشرةوالدي يتعلق بالفقر ا 1.183واحنراف معياري يقدر ب  3.34
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 )0.775361(يساوي  معياري وباحنراف) 3.5283(ب  رقد ككل الثانية الفرضية لفقرات احلسايب
 تشري واليت (4 ) رقم اجلدول يف واملبينة  t (One-sample test)  نتائج اختبار تتبع مت ما وإذا ،

إحصائية، وهدا  داللة ذات الفرضية فقرات على الدراسة عينة طرف من املقدمة النتائج أن إىل
وهو اقل من مستوى ( 0.000 ) ومبستوى داللة يساوي )  7.011( املقدرة ب tنتيجة لقيمة 

يوجد اثر من  بأنهيرون  الدراسة عينة أفراد فإن عليه  ، وبناءا (0.05 ) الداللة املعتمد يف الدراسة
  . لعالمة على سلوك املستهلك اجلزائري صورة اخالل 

يوجد اثر دو داللة إحصائية لقيمة العالمة ال  بأنهالقائلة   H0  ومنه سيتم رفض فرضية العدم 
على سلوك املستهلك اجلزائري ، وقبول الفرضية البديلة اليت تشري  صورة العالمةالتجارية من خالل 

لعالمة على سلوك صورة اوجود أثر دو داللة إحصائية لقيمة العالمة التجارية من خالل  إىل
 تتشكل لديه صورة ذهنية قوية حول العالمة املستهلك اجلزائري  أنومنه نستنتج .املستهلك اجلزائري

نه توجد لدى املستهلك انطباعات اجيابية حول العاملني يف شركة االتصاالت أ إضافةموبيليس 
  . موبيليس

يوجد اثر دو داللة إحصائية لقيمة العالمة التجارية انه ال  إىل مفادهااليت  :اختبار الفرضية الثالثة
من خالل اجلودة املدركة للعالمة التجارية على سلوك املستهلك اجلزائري ،وبناءا عليه ومن خالل 

يتبني لنا أن أجوبة  )4(عملية التفريغ والتحليل لنتائج االستبيان واليت مت توضيحها يف اجلدول رقم 
ذات مستوى ) 19اىل الفقرة 11من الفقرة (ات املتعلقة بالفرضية الثالثة أفراد عينة الدراسة للفقر 

ا، مبعىن 0.05داللة اقل من   األوىلاملرتبة  17واليت احتلت فيها الفقرة  إحصائيةداللة  ذات أ
،يف حني بلغ اقل متوسط حسايب 1.156و احنراف معياري يساوي  3.76مبتوسط حسايب قدر ب 

 أن نالحظ ، كما 12والدي يتعلق بالفقر  1.121معياري يقدر ب واحنراف  3.07يف هده 
 يساوي معياري وباحنراف ) 3.3889(ُقدِّر ب  ككل لثةالثا الفرضية لفقرات املتوسط احلسايب

 النتائج أن إىل تشري واليت t (One-sample test) نتائج اختبار  تتبع مت ما وإذا ، )0.80162(
 tإحصائية، وهدا نتيجة لقيمة  داللة ذات الفرضية فقرات على الدراسة عينة طرف من املقدمة

وهو اقل من مستوى الداللة املعتمد يف ) ( 0.000  ومبستوى داللة يساوي )  4.851(املقدرة ب 
يوجد اثر من خالل اجلودة  بأنهيرون  الدراسة عينة أفراد فإن عليه  ، وبناءا (0.05 ) الدراسة

رفض فرضية  أيضا ومنه سيتم. على سلوك املستهلك اجلزائري التجارية موبيليس املدركة  للعالمة



  حايد زهية.عتيق خدجية،أ.عتيق عائشة،أ.أ                     لة املالية و األسواق                                       جم

79 

اجلودة يوجد اثر دو داللة إحصائية لقيمة العالمة التجارية من خالل ال  بأنهالقائلة   H0  العدم 
وجود  إىلعلى سلوك املستهلك اجلزائري ، وقبول الفرضية البديلة اليت تشري التجارية عالمة املدركة لل

على سلوك  اجلودة املدركة للعالمة موبيليسأثر دو داللة إحصائية لقيمة العالمة التجارية من خالل 
يعترب ان العالمة موبيليس ذات جودة عالية املستهلك اجلزائري  أنومنه نستنتج .املستهلك اجلزائري

يليس على مستوى عال العاملني يف شركة االتصاالت موب أن إىل إضافةوهي تليب مجيع توقعاته ، 
  . من الكفاءة واخلربة 

يوجد اثر دو داللة إحصائية لقيمة العالمة التجارية انه ال  إىلاليت تشري  :اختبار الفرضية الرابعة
 )4(العالمة على سلوك املستهلك اجلزائري ،وبناءا عليه ومن خالل اجلدول رقم  شهرةمن خالل 

اىل الفقرة 20من الفقرة ( رابعةيتبني لنا أن أجوبة أفراد عينة الدراسة للفقرات املتعلقة بالفرضية ال
ا، مبعىن 0.05ذات مستوى داللة اقل من ) 23 واليت احتلت فيها الفقرة  إحصائيةداللة  ذات أ
ني بلغ اقل ،يف ح1.010اويو احنراف معياري يس 3.52 مبتوسط حسايب قدر ب األوىلاملرتبة  23

 أن نالحظ ، كما 1.183واحنراف معياري ب  3.34حيث قدر ب  22الفقرة متوسط حسايب يف 
( يساوي معياري وباحنراف )3.4050(ب  ُقدِّر ككل رابعةال الفرضية لفقرات املتوسط احلسايب

 النتائج أن إىل تشري واليت  t (One-sample test) نتائج اختبار تتبع مت ما وإذا ،)0.93053
 tإحصائية، وهدا نتيجة لقيمة  داللة ذات الفرضية فقرات على الدراسة عينة طرف من املقدمة

وهو اقل من مستوى الداللة املعتمد يف ( 0.000 ) ومبستوى داللة يساوي  )4.352(: املقدرة ب 
شهرة العالمة ثر من خالل أيوجد  بأنهيرون  الدراسة عينة أفراد فإن عليه  ، وبناءا (0.05 ) الدراسة

   .على سلوك املستهلك اجلزائري
يوجد اثر دو داللة إحصائية لقيمة ال  بأنهالقائلة   H0  رفض فرضية العدم  كذلك  ومنه سيتم

العالمة على سلوك املستهلك اجلزائري ، وقبول الفرضية البديلة  شهرةالعالمة التجارية من خالل 
العالمة على شهرة وجود أثر دو داللة إحصائية لقيمة العالمة التجارية من خالل  إىلاليت تشري 

ا سامها يف متيزها عن  أن ومنه نستنتج .سلوك املستهلك اجلزائري مسعة العالمة موبيليس وشهر
   .باقي العالمات املنافسة 

ئية لقيمة العالمة يوجد اثر دو داللة إحصاانه ال  مفادها اليت   :اختبار الفرضية الخامسة 
على سلوك املستهلك اجلزائري ،وبناءا عليه اجلدول رقم للعالمة موبيليس  الوالءالتجارية من خالل 
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اىل 24من الفقرة ( خلامسةيتبني لنا أن أجوبة أفراد عينة الدراسة للفقرات املتعلقة بالفرضية ا) 4(
ا، مبعىن 0.05ذات مستوى داللة اقل من  )29الفقرة  واليت احتلت فيها  إحصائيةداللة  ذات أ
،يف حني 1.029و احنراف معياري يساوي  3.65مبتوسط حسايب قدر ب  األوىلاملرتبة  24الفقرة 

 ، كما 1.183واحنراف معياري  3.34 والذي قدر ب 27الفقرة بلغ اقل متوسط حسايب يف 
 معياري وباحنراف ) 3.3400(ب  ُقدِّر ككل اخلامسة الفرضية لفقرات املتوسط احلسايب أن نالحظ
 رقم اجلدول يف واملبينة t (One-sample test) نتائج اختبار  تتبع مت ما وإذا ،)0.87998(يساوي 

 داللة ذات الفرضية فقرات على الدراسة عينة طرف من املقدمة النتائج أن إىل تشري واليت (4 )
وهو اقل ( 0.000 ) ومبستوى داللة يساوي  )3.864(املقدرة ب  tإحصائية، وهدا نتيجة لقيمة 

 بأنهيرون  الدراسة عينة أفراد فإن عليه  ، وبناءا (0.05)  من مستوى الداللة املعتمد يف الدراسة
  . على سلوك املستهلك اجلزائري  موبيليس لعالمةالوالء ليوجد اثر من خالل 

يوجد اثر دو داللة إحصائية لقيمة ال  بأنهالقائلة   H0  رفض فرضية العدم  أيضا ومنه سيتم
على سلوك املستهلك اجلزائري ، وقبول الفرضية الوالء للعالمة موبيليس العالمة التجارية من خالل 

الوالء للعالمة وجود أثر دو داللة إحصائية لقيمة العالمة التجارية من خالل  إىلالبديلة اليت تشري 
راض عن اخلدمات املستهلك اجلزائري  أننستنتج  ومنه.على سلوك املستهلك اجلزائريموبيليس 
لو توفرت نفس  سيضل يستخدم العالمة موبيليس حىت وانه يف شركة االتصاالت موبيليساملقدمة 

  . اخلدمات يف العالمات املنافسة
  :اتمةالخ

دراسة  حول قراءة تقدمي إىل األول املقام يف تركز واليت ا القيام مت اليت الدراسة من انطالقا     
ا إضافة إىل اجلودة  ا وشهر أهم مكونات قيمة العالمة اليت تشمل كل من الوعي بالعالمة و صور

 العالمة متعاملني أخد مت وقد املدركة والوالء ، وكيف تأثر على سلوك املستهلك اجلزائري ،
 آراء ومعرفة لتحديد تفصيلية دراسة تقدمي مت أينموبيليس  النقال هلاتفا متعامل خلدمات التجارية

هده  كانت لذا ،العوامل املؤثرة يف بناء قيمتها  هم أموبيليس و  التجارية العالمة حول الدراسة عينة
 يف املتعاملني الزبائن من لعينة وجه استبيان وإعداد تصميم طريق عن ا القيام مت اليت الدراسة
 بغرض االستبيان وحتليل دراسة متت وقد ،سعيدة  مبنطقة موبيليس النقالهلاتف ا خطوط خدمات
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من خالل سابقا،ها سرد مت قد واليت بالدراسة اخلاصة الفرضيات واختبار اإلشكالية على اإلجابة
  : يلي كما واملوضحة التوصيات بعض وتقدمي عرض ميكنذلك 

 :التوصيات
 التوصيات من جمموعة هناك فإن التحليل اإلحصائي، ونتائج وأدبياته البحث أهداف على بناءا
 :التوصيات أهم يأيت مميزة، وفيما جتارية عالمات لديها اليت الشركات ا أن تأخذ ميكن اليت
 ميكن اليت العمالء، أذهان يف الشركة يف مصادر التميز أهم كأحد التجارية العالمة على الرتكيز .1
 .لديها امللموسة غري األصول أهم تكون أحد أن
 ميزة لتحقيق مهًما مصدرًا املهمة لنظرية املوارد اليت تشكل الركائز أحد هي التجارية العالمة إن .2

 بناء إىل املنتجة أكرب الشركات حاجة جتعل املختلفة ووظائفها تشابه املنتجات فإن وعليه .التنافسية
 .عليها واحلفاظ املميزة التجارية العالمات

ا التجارية عن العمالء رضا الشركات تعد أن .3  رضى لقياس األساسية ائزالرك أحد عالما
 حنوٍ  على العمالء أذهان وتعزيزه يف موقعها حتسني على يعمل مما ومستمر، دوري على حنوٍ  العمالء
 .مستمر

 املدركة واجلودة الوعي بالعالمة ، (:وهي اخلمسة، التجارية قيمة العالمة االهتمام مبكونات .4
 اخلمسة تلعب املكونات هذه إن ،حيث)للعالمة، صورة العالمة ، شهرة العالمة ، الوالء للعالمة 

 .رضاه يف التأثري العميل،وبالتايل لدى الشرائي القرار اختاذ يف جوهريا دورًا
ا بالعالمة التجارية العميل لثقة املستمر التعزيز على العمل .5  رضاه يف تؤثر اليت الركائز أحد كو

 حالة هي الناحية هذه عن العميل رضى ألن وذلك لديه؛ املستقبلية الشراء نوايا تؤثر يف وقد
 .مستمر تعزيز إىل حباجة مستمرة
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  :ملحق الجداول واألشكال البيانية 
  للمعالجة عدد االستبيانات الموزعة والمسترجعة والقابلة: 1الجدول رقم 
  النسبة  أفراد العينة  البيان 

 %100  120  االستبيانات املوزعة
  %90  109  املسرتدة االستبيانات

  %83  100  االستبيانات القابلة للمعاجلة
  من إعداد الباحثني:المصدر

    ختبار معامل الفا كرونباخ الستبيان الدراسةانتائج  :2الجدول رقم 
  قيمة معامل الثبات الفاكرونباخ  عدد فقرات االستبيان   

  0.941  29  االستبيان
لنتائج االستبيان باستخدام برنامج  اإلحصائيالباحثني بناءا على التحليل  إعدادمن  :المصدر 

spss  
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حسب الجنس، المستوى التعليمي ، السن ، توزيع أفراد عينة المستهلكين : 3الجدول رقم 
  .الدخل

من إعداد الباحثني بناءا على التحليل اإلحصائي لنتائج االستبيان باستخدام برنامج : المصدر 
spss  

  

  النسبة  التكرارت  الفئة  املتغري الدميغريف  النسبة  التكرارات  الفئة  املتغري الدميغرايف
  %8  8  سنة 20أقل من           

   66  دكر  اجلنس
65.6%   

أقل من   - 20من   السن
  سنة30

22  22%  

    34  %  
34.4   

أقل من   -30من   
  سنة40

31  31%  

أقل من   - 40من         انثى  
  سنة 50

30  30%  

موع     100  100  ا
%  

  %9  9  سنة50أكثر من    

إبتدائي   
  وأقل

موع    3%  3 100  100  ا
%  

  %17  17  دج18000أقل من     %6  6  متوسط  
املستوى 
  التعليمي

اقل -دج18000من   الدخل  %14  14  ثانوي
  دج36000من 

23  23%  

اقل -دج36000من     %60  60  جامعي  
  دج54000من 
  

27  27%  

اقل -دج 54000من           
  دج 72000من 

21  21%  

دراسات   
  عليا

  دج 72000أكثر من     7%  7
  

12  12%  

موع   موع    %100  100  ا 100  100  ا
%  
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إلجابات أفراد عينة الدراسة  tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار : 4الجدول رقم       
  .على فقرات االستبيان

    
رقم 

  الفقرة

        
  محتــــــــــــــــــــوى الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

  
المتوسط 
  الحسابي

  
االنحراف 

  المعياري

  t  One-sample test  اختبار 
 02= قيمة االختبار

   sig         df        t قيمة
مؤسسة االتصاالت يتبادر يف ذهين عندما أفكر يف   01

  .العالمة موبيليس اليت أفضلها 
3.74  1.079  16.127  99  0.000  

  0.000  99  27.005  0.796  4.15  .العالمة موبيليس مألوفة بني الناس  02
  0.000  99  17.184  1.077  3.85  .أستطيع متييز العالمة موبيليس اليت أفضلها بسهولة   03
  0.000  99  14.636  1.100  3.61  .السم العالمة موبيليس اليت أفضلهالدي ألفة كبرية   04
  0.000  99  10.787  0.77637  3.8375  النتيجة اإلجمالية للفرضية األولى 

تشكل الصورة الذهنية اليت امحلها للعالمة موبيليس   05
  .دافعا قويا للتعامل معها 

3.72  1.045  16.456  99  0.000  

االنطباعات االجيابية عن العاملني يف ذهين جمموعة من   06
  .يف شركة االتصاالت موبيليس

3.51  0.948  15.927  99  0.000  

عندما أفكر يف شركة اتصاالت موبيليس يتبادر يف   07
ا    .ذهين جودة خدما

3.68  1.062  15.812  99  0.000  

تتفرد العالمة موبيليس مبزايا وصفات غري متوفرة يف   08
  .العالمات املنافسة 

3.44  1.192  12.082  99  0.000  

خصائص اخلدمة اليت تقدمها شركة االتصاالت   09
  .موبيليس تتوافق مع الصورة الذهنية اليت امحلها هلا

3.48  1.030  14.374  99  0.000  

لدي قناعة أن العالمة موبيليس اليت أفضلها تقدم   10
  .خدمات خمتلفة عن غريها 

3.34  1.183  11.332  99  0.000  

  0.000  99  7.011  0.75361  3.5283  النتيجة اإلجمالية للفرضية الثانية 
مقارنة مع العالمات األخرى أعترب أن عالمة موبيليس   11

  .اليت أفضلها ذات جودة عالية
3.41  1.198  11.765  99  0.000  

  0.000  99  9.541  1.121  3.07  .تليب العالمة موبيليس اليت أفضلها مجيع توقعايت  12
أعترب العالمة موبيليس اليت أفضلها األحسن أداء بني   13

  .العالمات املنافسة
3.49  1.133  13.156  99  0.000  

العاملون يف شركة االتصاالت موبيليس على مستوى   14
  .عال من الكفاءة واخلربة

3.49  1.152  10.330  99  0.000  

تتم عملية تقدمي اخلدمة يف شركة االتصاالت موبيليس   15
  .وبدون أخطاء بالدقة 

3.16  1.143  10.145  99  0.000  

إذا وقعت يف أخطاء يهتم العاملون بإصالحها بسرعة   16
.  

3.34  1.148  11.674  99  0.000  

  0.000  99  15.228  1.156  3.76  .يتميز العاملون يف شركة االتصاالت بالنظافة والرتتيب   17
يستخدم العاملون يف شركة االتصاالت موبيليس   18

  .عبارات لبقة ومؤدبة
3.67  1.155  14.457  99  0.000  

العاملون يف شركة االتصاالت موبيليس على مستوى   19
  .عال من التفهم حلاجات العمالء

3.41  1.181  11.934  99  0.000  

  0.000  99  4.851  0.80162  3.3889  النتيجة اإلجمالية للفرضية الثالثة 
التعامل مع العالمة السبب األول الذي دفعين الختيار   20

ا  ا وشهر   .موبيليس هو شكل إعالنا
3.43  1.183  12.090  99  0.000  
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  spssمن إعداد الباحثني بناءا على التحليل اإلحصائي لنتائج االستبيان باستخدام برنامج : المصدر 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متيزها  يفأسهمت شهرة العالمة موبيليس اليت أفضلها   21
  .عن بقية العالمات املنافسة

3.40  1.082  12.934  99  0.000  

ا   22   0.000  99  11.549  1.100  3.27  .أسهم اسم العالمة موبيليس يف تعزيز قناعيت خبدما
أسهمت السمعة الطيبة للعالمة موبيليس  اليت أفضلها   23

ا    .يف حتسني صور
3.52  1.010  15.052  99  0.000  

  0.000  99  4.352  0.93053  3.4050  النتيجة اإلجمالية للفرضية الرابعة 
  0.000  99  16.041  1.029  3.65  .أنا راض عن اخلدمات املقدمة من العالمة موبيليس   24
استخدم العالمة موبيليس اليت أفضلها حىت لو توفرت   25

  .نفس اخلدمات يف العالمات املنافسة
3.49  1.176  12.667  99  0.000  

سأكون دائما راض يف اختيار املنتجات اجلديدة   26
  .املعروضة من طرف العالمة موبيليس 

3.47  1.077  13.644  99  0.000  

حىت وان كانت هناك  أفضل شراء العالمة موبيليس  27
  .عالمات أحسن منها 

2.97  1.322  7.340  99  0.000  

  0.000  99  11.593  1.113  3.29  .متنحين العالمة موبيليس شعورا باألمان   28
اختياري للعالمة موبيليس والتعامل معها كان سببا يف   29

  .ثقيت بنفسي 
3.17  1.288  9.087  99  0.000  

  0.000  99  3.864  0.87998  3.3400  الخامسةالنتيجة اإلجمالية للفرضية  
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  السكان والتغيرات الديموغرافية وأثرها على المتغيرات االقتصادية الكلية في االقتصاد الليبي 
  )دراسة تحليلية (

  خالد علي العجيلي احملجويب.د
  باريس -الدبلوماسية و اإلسرتاتيجيةباحث مبركز الدراسات 

:ملخص  
املواضيع  ضمن  االقتصادية منغرافية وأثرها على التنمية و موضوع السكان والتغريات الدمي يعترب

اليت تصنف  لتلك السائرة يف طريق النمو و بالنسبة وخاصة العامل،  بلدانالكبرية لكل  األمهيةذات 
غرافية ترتبط بعالقات مباشرة وغري مباشرة بالتنمية و فالسكان والتغريات الدمي ضمنها، ليبيا من

االقتصادية، إذ يعترب النمو السكاين أحد عوامل حتقيق التنمية االقتصادية إذا ما توافق مع درجة 
.                                    األساسيةعالية من االهتمام بالربامج التعليمية والصحية والبنية   

غرافية على التنمية االقتصادية يأخذ أمهية بالغة يف الدراسات و ن والتغريات الدميإن قياس أثر السكا
غرافية على و االقتصادية وهو ما حناول اخلوض فيه، حيث نناقش أثر السكان والتغريات الدمي

  .   املتغريات االقتصادية الكلية ، مث نتطرق إىل تطور السكان والقوى العاملة يف ليبيا
ه الورقة  املنهج الوصفي التحليلي الذي من خالله يتم اإلجابة على التساؤالت نستخدم يف هذ 

                        .الواردة مبشكلة الدراسة، وتتضمن اخلامتة جمموعة من النتائج والتوصيات
  .ليبيا، البنية األساسيةتغريات الدميوغرافية، التنمية االقتصادية، وال السكان:المفتاحية الكلمات

Abstract :  
The subject of population and demographic changes and their impact on the 
economic development is considered one of the subjects of great importance 
to all the countries of the world, particularly the developing countries, 
among which Libya. In fact, population and demographic changes are 
linked to direct and indirect relations with economic development. For, 
population growth is one of the factors of economic development if it 
accords with a high degree of interest in education, health and infrastructure 
programs. 
The measurement of the impact of population and demographic changes on 
the economic development takes a great importance in economic studies, 
which we are trying to handle, as we discuss the impact of population and 
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demographic changes on the macroeconomic variables, then we address the 
evolution of population and the working forces in Libya.  
In this paper, we use the analytical descriptive method by which the 
questions of the study problems are answered. The conclusion includes a set 
of results and recommendations. 
Key-words: Population and demographic variables, economic development, 
infrastructure, Libya. 

  :مقدمة
غرافية واملتغريات االقتصادية، و بالعالقة بني املتغريات الدميثني حااهتم العديد من العلماء والب      

كما أولت العديد من . والندوات العلمية الدولية واحمللية يف هذا الشأن وُعقدت العديد من املؤمترات
  .التقارير اإلقليمية والدولية جانبا مهما هلذه املواضيع

تارخييا عرف الصينيون القدامى تفضيلهم للزيادات السكانية بشرط عدم إخالهلا بالتوازن بني عدد و 
، وهو ما اتفق الحقا مع قانون تناقص الغلة يف النظرية السكان واملساحة املتوفرة من األراضي الزراعية

  .االقتصادية
 إسرتاتيجية إىليف بوخارست، خلص املؤمتر  1974عندما عقد املؤمتر العاملي للسكان يف عام و 

للسيطرة على النمو  األسرةلربامج تنظيم  أساسية أولوية إعطاء إىلعمل تدعو الدول املتقدمة 
الذي يهدد التنمية االقتصادية، إال انه يف  األكربالسكاين، الذي اعترب يف ذلك الوقت مبثابة اخلطر 

عندما عقد املؤمتر العاملي للسكان يف املكسيك، خرجت الواليات املتحدة بفكرة  1984عام 
، حيث  1974ارست عام جديدة ختتلف عن تلك الفكرة اليت تبنتها دول العامل يف مؤمتر بوخ

سيئاً ، وان املناخ االقتصادي احلر هو  امرأالنمو السكاين ليس بالضرورة  أنرأت الواليات املتحدة 
العامل كان متفق  أنبالرغم من . املكون السحري لكل من التنمية االقتصادية والتحكم يف اخلصوبة

دا للتنمية االقتصادية يف مؤمتر يعد عامال مقي على وجهة النظر القائلة بان النمو السكاين
، اليت تقول  األمريكيةحول وجهة النظر  إمجاعكان هناك شبه   1984بوخارست، إال انه يف عام

ذه الصورة) النمو الدميوغرايف والتنمية(القضيتان  أن   . ليس متناقضتان 
املضافة اليت تكون يف  غري املباشرة على القيمة اآلثارالتغري الدميوغرايف يؤثر على الدخل من خالل 

التغريات الدميوغرافية تؤثر بشكل مباشر على  أنللدولة، كما  اإلمجايلجمموعها الناتج احمللي 
  .السلوك االدخاري واالستثماري للسكان، مما ينعكس على عرض العمل والدخل
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، وبالتايل الرأمسايل للحكومة اإلنفاقزيادة حجم  إىلزيادة معدالت النمو الدميوغرايف تؤدي  إن
املال يف القطاعات اخلدمية العامة مثل الصحة والتعليم، حيث ترتبط نوعية وجودة  رأسزيادة تراكم 

هذه االستثمارات مبعدالت الدخل العام يف الدولة، الذي يؤثر بدوره يف كل من معدالت اخلصوبة 
  .إجيابا أوسلبا  إماومعدالت الوفيات 

إن آثار املتغريات الدميوغرافية على املتغريات االقتصادية الكلية متعددة ومتغرية ومتشعبة، وهي أثار 
مباشرة وغري مباشرة ،منها ما ميكن مالحظته يف األجل القصري ومنها ما يتعذر مالحظته إال يف األجل 

ذه املوضوعات أن النمو الدميوغرايف حمفز لل نمو االقتصادي وللعديد من الطويل، إذ يرى املهتمني 
  .األخرىاملتغريات االقتصادية 

  :الدراسة يف السؤال الرئيسي التايل إشكاليةوانطالقا مما سبق ميكن صياغة 
في االقتصاد غرافية على المتغيرات االقتصادية الكلية و السكان والتغيرات الديمما هو أثر 

  ؟الليبي
  :التالية العناصر  سنتناول املوضوع من خالل  اإلشكاليةولإلجابة على هذه 

  .السكان والتغريات الدميوغرافية وأثرها على املتغريات االقتصادية -أوالً 
  .السكان والتغري الدميوغرايف والتنمية االقتصادية يف ليبيا -ثانياً 
  .العالقة بني املتغريات الدميوغرافية واملتغريات االقتصادية الكلية يف ليبيا -ثالثاً 
  .تطور السكان والقوي العاملة يف ليبيا ونسبة مشاركتها -رابعاً 
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  :السكان والتغيرات الديموغرافية وأثرها على المتغيرات االقتصادية -أوالً 
ذا    :1املوضوع ميكن أن منيز بني ثالث وجهات نظر رئيسية هيمن خالل تتبع الدراسات املهتمة 

الدولة القليلة  أنيرى الكاتب االجنليزي وليام تابيل : النمو السكاني يحفز النمو االقتصادي   - 1
السكان حيصل رعاياها على غذائهم دون صعوبة وهو ما يطبعهم بطابع الكسل،يف حني ان الدولة 

، وهو ما يعين حتفيز 2الكثيفة السكان تبعث يف نفوس رعاياها النشاط والكفاح من أجل البقاء
سكاين يساهم يف هذه الفكرة أن النمو ال أنصارحيث يرى ،النمو ومن مث زيادة النمو االقتصادي

  :النمو االقتصادي من خالل عدد من املتغريات منها ما يلي
 .النمو السكاين املتسارع يساهم يف حتفيز التطور التكنولوجي واالبتكار -
 .زيادة استفادة الدولة من اقتصاديات احلجم الكبري إىلالنمو السكاين يؤدي  -
يف عدد املبدعني والعباقرة وذوي القدرات االستثنائية  أوفرحظ  إىلالنمو السكاين يؤدي  -

 .التحوالت املستقبلية املرغوبة إحداثالقادرين على 
حجم السكان الكبري يف دولة ما يشكل عامال من عوامل التطور االقتصادي  البعض أنكما يرى 

 .3واالجتماعي هلذه الدولة مبا يف ذلك مشاركتها يف تقسيم العمل الدويل
 أنيرى االقتصادي الشهري آدم مسيث   :نمو السكاني ال يساهم في النمو االقتصاديال -2

زيادة عدد  أن،أي 4الكفاف إىلاحلد الذي يهبط مبستوى املعيشة  إىلالسكان يتزايدون دائما 
النمو الدائم يف  أنكما يرى مالتوس . اخنفاض مستوى املعيشة إىلالسكان بعد حد معني يؤدي 

خلق زيادة يف الدخل لفرتة قصرية  إىلفيما يعمل التقدم التكنولوجي . إليهالدخل ال ميكن الوصول 
  .ويدفع النمو السكاين حنو الزيادة، مما يشكل ضغطا على املوارد املتاحة

من اخنفاض يف عدد السكان وتطورات اقتصادية خمتلفة خالل  األوروبيةإن ما مرت به الدول 
موضع الشك،  إىل، هو ما وضع عالمات االستفهام على هذه املدرسة وادخلها  األخريةالعقود 
يف اجتذاب العمالة من اخلارج وهو ما يعد ابلغ دليل على قصور هذه  األوربيةالدول  أخذتحيث 

                                                             
1   - http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/SDD-2005-5-a.pdf  
2   - http://www.onefd.edu.dz/infpe/2MEF/cours-Pdf-2mef/Env1/Geo/L2-ENV1-GEO.pdf  

، 1987عارف دليله، حبث يف االقتصاد السياسي للتخلف والتقدم والنظام العاملي، دار الطليعة، بريوت، . د  - 3
 .119ص

4  -  http://www.onefd.edu.dz/infpe/2MEF/cours-Pdf-2mef/Env1/Geo/L2-ENV1-GEO.pdf  
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العديد من  أن إالال تعري هذا النموذج أي اهتمام،  األوربيةالدول  أصبحت ، ونتيجة لذلك الفكرة
تم به وتعتمده يف ختطيطها   .الدول النامية الزالت 

 أنوجدت  األخرىالعديد من الدراسات اليت تفرتض ثبات العوامل  :السكاني األثرحياد  -3
 إمهال إىل أدىنسبة النمو السكاين ليس هلا أي اثر معنوي على النمو االقتصادي، وهو ما 

اثر العوامل  أنالدراسات السكانية يف العديد من الدول النامية واملنظمات الدولية، حيث اعتربت 
الدميوغرافية غري واضح التأثري على النمو االقتصادي، إال انه من خالل ما اثبت حديثا يوضح ان 

االعتماد على معدل التغري  ما افقد النمو السكاين أمهيته يف الدراسات االقتصادية القياسية هو
تفصيال ،  أكثر أخرىالسنوي يف عدد السكان فقط، وإمنا جيب االعتماد على متغريات دميوغرافية 

سوق العمل أو املتوقع دخوهلم يف  إىلمثل التوزيع العمري للسكان وخاصة فئة الداخلني اجلدد 
  .املستقبل القريب وبالتايل جيب اخذ عامل الزمن يف احلسبان

 إثباتهذه املتغريات حتت عملية القياس،جاءت النتائج خمتلفة عن السابقة، ومت  إدخالندما مت ع
  .يساهم يف تعزيز النمو االقتصادي أنمنو فئة السكان النشطني اقتصاديا ميكن  أن
اثر النمو السكاين على النمو االقتصادي يوصف بأنه آين  أنتوضح بعض الدراسات القياسية  

. يكون له مفعول اجيابيًا عند منو فئيت السكان املعيلني واملعالني باجتاهات خمتلفة ومرحلي، حيث
يرتبط بزيادة متوسط العمر املتوقع يف فرتة التحول  آخركما تظهر بعض الدراسات ختوفا من نوع 

الضمان االجتماعي وزيادة حجم الفئة  أرصدةالدميوغرايف مع ما يرافق هذه الزيادة من ضغط على 
اخلدمات الصحية املتطورة جعلت الكثري  أنعالة من السكان بفعل ازدياد فئة كبار السن ، إال امل

ممن وصلوا سن التقاعد قادرين على االستمرار يف العمل واإلنتاج وحتقيق اجنازات كبرية على 
  .املستوى االقتصادي

  :السكان والتغير الديموغرافي والتنمية االقتصادية في ليبيا - ثانيا
تعترب ليبيا دولة ذات حجم سكاين قليل وهلا معدالت دخل مرتفعة ،حيث يرتفع مستوى الدخل 

ا ومرد ذلك االرتفاع  متتلك ليبيا ،و الثروة النفطية اليت تشكل املصدر الرئيسي للدخل إىلالفردي 
ما  (املتوسط  األبيضموقعا جغرافيا متميزا بامتالكها ألطول ساحل على احلوض اجلنويب للبحر 

الذي يعطيها صفة  األمر) كم1000(وتعمقها يف الصحراء مبا يزيد عن ) كم  2000يقارب من 



  خالد علي العجيلي احملجويب.د                                                                          واألسواقجملة املالية 

93 

ا مصادر الطاقة من نفط وغاز وكذلك هي بلد غين مبصادر الطاقة  التنوع املناخي، كما تتوفر 
  .)الطاقة الشمسية(اجلديدة 

سمه، توزعوا بني احلضر والريف بلغ عدد السكان قرابة املليون ن 1951عند استقالل ليبيا يف عام 
على التوايل، مع اكتشاف النفط يف مطلع الستينات وبداية تصديره حصلت  %80،%20بنسبة 

تزامن ذلك مع منو حجم ،و 5منو عدد السكان إىلتغريات دميوغرافية أدت يف حمصلتها النهائية 
بدأ نصيب الفرد من الناتج احمللي ،و املدن إىلالقوى العاملة، وبدأت عملية االنتقال من الريف 

توسع دور الدولة على صعيد االستخدام واالستهالك وأخذت رؤوس و اجتاهه حنو النمو،  اإلمجايل
  .ليبيا إىليف التدفق  األجنبيةالعاملة  واأليدي األموال

يار و    جع النفط العاملية يف منتصف الثمانينات وما تبعه من تدهور اقتصادي، ترا أسعاربعد ا
النمو االقتصادي وتدهورت القيمة الفعلية لألجور وتضاعف معدل البطالة، خاصة بعد سيطرة 

  .القطاع العام وسيطرة الدولة على النشاط االقتصادي وتراجع خلق فرص العمل
 1990عام  5.0 إىلمث  1985عام  6.6 إىل 1980عام  7.8من 6ةاخنفض معدل اخلصوبو  

واستمر يف االخنفاض حىت وصل اىل  2000يف عام  3.1 إىلمث  1995يف عام  3.7 إىلواخنفض 
تالحظ منذ  آثارهبدأت  ،وقد 20127يف عام  2.4و  2010يف عام  2.5و 2005يف عام  2.8

-1954للفرتة  3.8منتصف الثمانينات حيث حصل اخنفاض يف معدالت النمو السكاين من
 أعلىوهو  1983-1973للفرتة  4.2 إىلمث ارتفع ،  1973-1964للفرتة  3.4 إىل، 1964

، 1995-1984للفرتة  2.9معدل منو خالل العقود املاضية،مث اخنفض معدل النمو السكاين اىل
  . 20068-1995للفرتة  1.8وصل أن إىلواستمر معدل النمو السكاين يف االخنفاض 

  
                                                             

 جامعة فرحات عباس، ة،،رسالة دكتوراه غري منشور  األورويبتطور جتارة ليبيا اخلارجية مع دول االحتاد  خالد احملجويب، -  5
  .61،ص03/06/2010كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،اجلزائر،

املؤمتر الوطين حول السكان والتنمية  الدميوغرافية، و اإلحصائيةحتديد واختيار املؤشرات  الدين مصطفى الكاتب، نصر- 6
  .486ص  ،وآخرون،اهليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق 2004

  املوقع االلكرتوين: البنك الدويل - 7
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.GROW?page=6  

 :                 والتعداد، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لسنوات اإلحصاءمصلحة  - 8
1954،1964،1973،1984،1995،2006  
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  )2012-1980الفترة معدل الخصوبة ومعدل الزيادة السكانية خالل :) 1(الجدول رقم 
  معدل الزيادة السكانية  معدل الخصوبة  السنوات
1980  7.8  4.0  
1981  7.6  4.1  
1982  7.4  4.1  
1983  7.2  4.0  
1984  6.9  3.8  
1985  6.6  3.4  
1986  6.3  3.1  
1987  5.9  2.7  
1988  5.6  2.5  
1989  5.3  2.4  
1990  5.0  2.3  
1991  4.7  2.3  
1992  4.4  2.3  
1993  4.2  2.2  
1994  3.9  2.1  
1995  3.7  2.0  
1996  3.5  1.9  
1997  3.4  1.8  
1998  3.2  1.7  
1999  3.1  1.7  
2000  3.1  1.6  
2001  3.0  1.6  
2002  2.9  1.5  
2003  2.9  1.5  
2004  2.8  1.5  
2005  2.8  1.6  
2006  2.7  1.6  
2007  2.7  1.7  
2008  2.6  1.6  
2009  2.6  1.5  
2010  2.5  1.3  
2011  2.5  1.0  
2012  2.4  0.8  

  :البنك الدويل :المصدر
1- http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.GROW?page=6  
2- http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN?page=6 
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اخنفاض مستوى اخلصوبة بشكل مباشر،حيث يتضح من  إىلالتأخر يف سن الزواج يؤدي  إن 
من السكان % 70ا يقارب ممنسبة املتزوجون قد اخنفضت  أننتائج التعدادات السكانية يف ليبيا 

 إىلمث اخنفضت  1984يف عام  %55 إىل 1973سنة فما فوق يف عام  15 أعمارهمالذين 
  .2006عام % 40مث اىل 1995عام % 42
حيث يالحظ ارتفاع متوسط العمر ،هذه النسب تؤثر بشكل مباشر على مستوى اخلصوبة  إن

عام سنة يف  25بني الذكور  األولعند الزواج ألول مرة، إذ مل يتجاوز متوسط العمر عند الزواج 
 األولسنة،بينما كان متوسط العمر عند الزواج  34حنو  إىل 2006وقد وصل يف عام  1973

  .2006سنة يف عام  33حوايل  إىل، وقد وصل 1973سنة يف عام  19 اإلناثبني 
يف ذلك هو تغري البنية العمرية للسكان وما  األهم أنرغم امهية معدالت النمو السكاين،إال 

حيث كانت البنية العمرية يف ليبيا ،لعمل واالقتصاد الكلي بصفة عامةينعكس عنه على سوق ا
تتميز يف املاضي بسيطرة صغار السن،إال انه حدث حتول تدرجيي يف امليزان لصاحل من هم يف 

املتزايدة  األعدادإن ذلك يتطلب من سوق العمل أن تتأقلم مع هذه . النشاط االقتصادي أعمار
  .الباحثني السابقني عن عمل إىللطاليب العمل ألول مرة، باإلضافة 

بلغت  أنبعد األخرية لقد شهدت معدالت الوالدات اخنفاضا ملحوظا يف ليبيا خالل العقود 
ووصل معدل ،1983-1973معدالت النمو السكاين مستويات مرتفعة جدا خالل الفرتة 

ث كان معدل اخلصوبة عامال من العوامل اليت تدفع مستقبال ،حي 7.8اىل 1980اخلصوبة يف عام 
لكن املعطيات احلديثة تبني اجتاها حنو اخنفاض معدالت اخلصوبة . حنو منو القوى العاملة يف ليبيا

  .تباطؤ معدالت النمو السكاين إىلبشكل ملحوظ يف ليبيا وهو ما أدى 
تمع السكاين يف ) و الثمانيناتالسبعينات (بسبب ارتفاع معدالت اخلصوبة يف املاضي  الزال ا

مستوى  إىلهامة للنمو، فالفئات املولودة يف السبعينات والثمانينات وصلت  إمكانياتليبيا خيتزن 
ليبيا  أنهذا يعين  إن). اإلجناب( اجلديدة  األسرمزاويل النشاط االقتصادي وأعمار مكوين  أعمار

ممن  أكثرا العقد والعقود القادمة، وكذلك عدد يف هذ األطفالسيكون لديها عدد اكرب من 
كبرية للرتكيب العمري للسكان عند   أمهية إعطاءيدخلون سوق العمل ألول مرة، وهو ما يتطلب 

النمو السكاين املتسارع يؤدي  أنالدالئل على  إن. السياسات االجتماعية واالقتصادية إعداد
ارتفاع معدالت البطالة والفقر والبؤس البشري هي دالئل ضعيفة، بل على العكس متاما،  إىلحتما 
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العامل السكاين عامال فعاال يف النمو االقتصادي، فعند  أناحلديثة  األحباثبينت العديد من فقد 
 معدالت منخفضة للوفاة وكذلك عند االنتقال من معدالت منخفضة إىلاالنتقال من معدالت مرتفعة 

معدالت مرتفعة للخصوبة ترتفع نسبة السكان الصغار وحيدث تدرجييا تطور توزيع السكان حنو زيادة  إىل
  . الفئة العمرية للشباب ومن هم يف سن العمل

كبرية من صغار السن   أفواجالرتكيب العمري للسكان يؤثر على وثرية النمو االقتصادي، فعندما تصل  إن
 أنالفرد يف التوسع، كما  أساسلالقتصاد على  اإلنتاجية اإلمكانياتتبدأ النشاط االقتصادي  أعمار إىل

من الصغار وكبار السن  أكثراالدخار واالستثمار  إىلالنشاط االقتصادي يتجهون  أعماريف  األفراد
  .ويشكل كل من املستثمرين والقادمني اجلدد لسوق العمل عامال حمركا للنمو االقتصادي

القادمة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل ألول مرة وخلق فرص عمل هلم  األعداداستيعاب  إن
للنظام االقتصادي يف ليبيا، الذي لو  األبرزهو ما يشكل التحدي  اإلنتاجومسامهتهم الفعالة يف زيادة 

 التغريات أن إذ. حتقق ما من شك انه سيكون للنمو الدميوغرايف أثر اجيايب يف النمو االقتصادي للبلد
معدالت ملحوظة للنمو االقتصادي ،فالعامل الدميوغرايف له تأثري من  إىلالدميوغرافية لن تؤدي تلقائيا 

خالل تركيب اهليكل العمري للسكان، الذي يؤدي اىل منو يف عرض العمل، فمن املمكن لو مت استغالله 
  .ان يساهم يف ارتفاع معدل النمو االقتصادي األمثلاالستغالل 

ا قوى عاملة غري ماهرة ذات مستويات منخفضة من حيث جودة القوى ا إن لعاملة يف ليبيا تتسم بأ
دولة وفقا لتقرير  148من بني  104التعليم، حيث سجل مؤشر التعليم العايل والتدريب الرتتيب 

يساهم يف عدم  وهو ما يؤكد تدهور التعليم والتدريب يف ليبيا الذي. 20149-2013التنافسية العاملي 
الذي يتطلب رفع جودة التعليم والتدريب اللذان يعتربان الطريق املباشر حنو  األمرتطوير القوى العاملة، 

كما ان برنامج الضمان االجتماعي يف ليبيا يعترب برنامج غري متطور ويتوقع ان يعاين . تطوير القوى العاملة
ذروته، ووصل متوسط العمر املتوقع عند  إىلكان مالية يف املستقبل، حيث يصل تعمري الس أزماتمن 

وهو ما يتطلب العمل على . 201110البشرية وفقا للبيانات الواردة عن تقرير التنمية 74.8الوالدة 
  .تطوير هذا الربنامج بالنحو الذي جيعل منه قابل لالستدامة

  

                                                             
خالد احملجويب ، تطور القدرة التنافسية لالقتصاد اللييب واسرتاتيجيات تدعيمها،دراسة حتليلية،مؤمتر القدرة التنافسية  - 9

  .17لالقتصاد اللييب الواقع وسبل النهوض،ص
  .132،ص )1(، اجلدول رقم اإلحصائيةة، اجلداول ، دليل التنمية البشري2011تقرير التنمية البشرية  - 10
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  .2012-1980معدل المواليد للفترة ) 2(الجدول رقم 
  شخص 100المواليد لكل معدل   السنوات
1980  4.1  
1981  4.0  
1982  3.9  
1983  3.8  
1984  3.7  
1985  3.5  
1986  3.4  
1987  3.2  
1988  3.1  
1989  3.0  
1990  2.9  
1991  2.8  
1992  2.7  
1993  2.6  
1994  2.5  
1995  2.4  
1996  2.4  
1997  2.3  
1998  2.3  
1999  2.2  
2000  2.2  
2001  2.2  
2002  2.3  
2003  2.3  
2004  2.3  
2005  2.3  
2006  2.3  
2007  2.3  
2008  2.2  
2009  2.2  
2010  2.2  
2011  2.2  
2012  2.1  

http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN?page=6 :المصدر:   البنك الدويل 
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  :العالقة بين المتغيرات الديموغرافية والمتغيرات االقتصادية الكلية في ليبيا - ثالثا
الكلية يف ليبيا من خالل النقاط  التحول الدميوغرايف على املتغريات االقتصاديةميكن استخالص أثر 

  :التالية
حيث يؤثر النمو السكاين على عرض العمل :تأثير المتغيرات الديموغرافية على سوق العمل - 1

يف حالة ان هذه الزيادة تتناسب مع املوارد  اإلنتاجزيادة  إىلزيادته، وتؤدي هذه الزيادة  إىلويؤدي 
ا ستؤدي حتما  ا إىلاملتاحة، ويف حالة العكس، فإ الفرق بني كمية : زيادة البطالة اليت تعرف بأ

 .11العمل املعروضة وكمية العمل املأجورة
غري املعالني وزيادة  إىليؤثر اخنفاض اخلصوبة على عرض العمل من خالل خفض معدل املعالني 

يب ، وبالتايل فان التغري يف الرتكاألسرةيف قوة العمل، نتيجة الخنفاض حجم  اإلناثفرصة مشاركة 
  .العمري يؤثر على سوق العمل مما يؤثر على النمو االقتصادي

سن العمل، بالتزامن مع اخنفاض  إىلسنة  15ان تقادم العمر ووصول الفئات العمرية ما دون  
  .يف قوة العمل اإلسهاممعدالت اخلصوبة سيساهم يف خفض عدد املعالني وارتفاع معدل 

حتقق االستيعاب املطلوب مع اخنفاض معدل  وإذافئة متكن سوق العمل من استيعاب هذه ال إذا
كما سيؤدي . اإلمجايلحتسني حصة الفرد من الناتج احمللي   إىل، فان ذلك سيؤدي اإلعالة

ويساهم يف فرص  لألطفال، األوىلاخنفاض معدل اخلصوبة اىل اخنفاض عدد سنوات الرعاية 
يف قوة العمل، ويساهم يف خلق فرص عمل جديدة ترتبط بنوعية الرتبية والرعاية  اإلناثمشاركة 

مراكز  إىلوربات البيوت  األمهات، مما يتيح الفرصة للتحول تدرجييا من عمل األطفالاليت يتلقاها 
 األعمالالعامالت باملنازل واملربيات وهو ما يرتتب عليه زيادة مسامهة  إىل أوالرعاية واحلضانة، 

االجتاه العام ملعدل اخلصوبة  أن )3(يف اجلدول رقم  ، حيث نالحظاإلمجايلاملنزلية يف الناتج احمللي 
العمرية بينما تأخذ نسبة مشاركة املرأة الليبية يف القوى  اإلعالةيف ليبيا حنو االخنفاض وكذلك نسبة 

  .2010-1980العاملة حنو الزيادة خالل الفرتة 
  
  

                                                             
 .141، ص2008، األردنحسني عجالن حسن، اقتصاديات العمل، إثراء للنشر والتوزيع، . حممد طاقة، د. د - 11
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في ليبيا  خالل  اإلناثالعمرية ونسبة مشاركة  اإلعالةالخصوبة ونسبة  معدل)  3(الجدول رقم 
  ).2013-1980(الفترة 

  اإلناثنسبة المشاركة في القوى العاملة من   العمرية اإلعالةنسبة   معدل الخصوبة لكل امرأة  السنوات
1980  7.8  96  -  
1985  6.6  89  -  
1990  5.0  82  18  
1995  3.7  71  22  
2000  3.1  59  27  
2005  2.8  54  30  
2010  2.5  52  30  
2013  2.4  52  -  

  :البنك الدويل  :المصدر
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.DPND 

http://data.albankaldawli.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS 
املعالني  األشخاص،هي نسبة )من السكان يف سن العمل(%  العمرية اإلعالةنسبة  إنحيث   

سنة اىل السكان يف سن العمل يف الشرحية  65سنة أو اكرب من  15الذين تقل اعمارهم عن 
  .12)كل مئة شخص من السكان يف سن العمل  إىلنسبة املعالني ( عاما، 15-65

اخنفاض  إىلالنمو السكاين يؤدي  إن:تأثير المتغيرات الديموغرافية على االدخار واالستثمار - 2
تؤثر زيادة عدد السكان على  إذاخنفاض النمو االقتصادي،  إىلثمار وهو ما يؤدي االدخار واالست

يضعف  األسرة أفرادزيادة عدد  إنعملية خلق الرتاكمات الالزمة لتمويل عملية التنمية، حيث 
وكلما كان حجم  االستهالك، إىل األسرةعلى االدخار نتيجة لتوجيه اغلب دخل هذه  األسرةقدرة 

صعوبة وضعف متويل  إىلوهو ما يؤدي  ضعيفا كلما كان حجم االستثمار ضعيفا،االدخار 
 .الذي يعرقل الربامج التنموية األمراملشاريع االستثمارية يف الدولة، 

واملسنني،  األطفالارتفاع معدالت االستهالك لدى فئة املعالني من  إىلتشري العديد من الدراسات 
سنة، وذلك نتيجة للميل العام )65-15(لنشيطني اقتصاديابينما تنخفض هذه املعدالت لدى ا

،بالتايل )التقاعد(زيادة معدالت االدخار حتسبا للفرتة اليت بعد اخلدمة  إىلألفراد هذه الفئة العمرية 
                                                             

 .277م، ص2010، األردن، 1علم الدميوغرافيا، دار وائل، ط ئيونس محادي علي، مباد. د - 12
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يزيد امليل احلدي  إذفان اخنفاض معدالت اخلصوبة واإلعالة له عالقة موجبة مع مستوى االدخار،
  . أبنائهالصغرية، كما يرتفع عندها امليل لالستثمار يف تعليم لالدخار عند العائلة ا
على التعليم  اإلنفاقزيادة  إىلاملرتبط بالتحوالت الدميوغرافية يؤدي  اإلعالةان اخنفاض معدل 

يف  اإلعالةوبالتايل حتسني نوعية التعليم وزيادة االستثمارات التعليمية،ويساهم اخنفاض معدالت 
ارتفاع متوسط العمر يساهم يف زيادة معدل  إنزيادة معدل سنوات االلتحاق بالدراسة،كما 

 إىلااللتحاق بالتعليم وكذلك زيادة عدد سنواته، هذه الزيادة يف عدد السنوات الدراسية تؤدي 
املال احمللي يف القطاع التعليمي  رأسواستثمار  على التعليم لدى السكان من ناحية، اإلنفاقزيادة 

وكل ذلك يساهم يف الرفع من مستويات املعيشة ومستويات التنمية بصفة عامة  أخرىمن ناحية 
  .مستقبال

معدالت النمو السكاين قد حققت قيمة موجبة خالل  أننالحظ  )4(من خالل اجلدول رقم 
ا إال 2010- 1995الفرتة  عدد السكان يف ليبيا كان يف  أن إىلكانت متناقصة وهو ما يشري   أ

االستثماري فقد حققت  اإلنفاقمعدالت منو  إىلبالنسبة  أماازدياد مستمر ولكنه مبعدل متناقص، 
تراجعا يف قيمة االستثمار وان   أومعدالت منو مطربة فأحيانا تكون بالسالب وهو ما يعين انكماشا 

موجبة وتستمر  إشارةتأخذ  أخرى وأحيانا سنتني على التوايل أومن سنة  أكثركانت ال تستمر 
ومرد معدالت النمو  االجتاه العام لقيمة االستثمار حنو الزيادة، أن إىللسنوات وهو ما يشري 

مكونات اقتصادها الكلي  أن إىلليبيا دولة نفطية مما يؤدي  أن إىلاملطربة لإلنفاق االستثماري 
ليبيا تعتمد اعتمادا   أنتتأثر بالتغريات يف سوق النفط العاملي وما حيدث فيه من تطورات وخاصة 

ا النفطية   .كليا على صادرا
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  اإلجماليواالستثمار  واإلجماليواالستهالك العائلي  اإلجماليالناتج المحلي :)  4( الجدول رقم
                                                                                              ).2010- 1995(فترةومعدالت النمو خالل ال

  القيمة باملليار دوالر
الناتج   السنوات

  احمللي
  اإلمجايل

  معدل منو
  الناتج

  االستهالك
  العائلي 

  معدل منو
  االستهالك

  االستهالك 
  اإلمجايل

معدل منو 
  االستهالك

  اإلمجايل

االستثمار 
  اإلمجايل

  معدل منو
  االستثمار

معدل 
  النمو

  السكاين
1995  35.277      -       -  28,784      -  6,721      -     2  
1996  36.481  3.4  24,119    29,763  3.5  6,607  - 1.7  1.9  
1997  33.508  - 8.1              1.8  
1998  27.773  - 17.1              1.7  
1999  31.826  14.6  19,287    26,415    3,766    1.7  
2000  34.789  9.3  15,925  -21.0  23,156  12.3-  4,642  21.1  1.6  
2001  27.785  -20.1  16,949  6.6  23,341  0.87  3,162  -30  1.6  
2002  19.360  -30.3  11,193  -34.3  14,404  -39.1  2,769  -12.5  1.5  
2003  24.358  25.8  12,079  8.1  16,067  14.2  3,078  11.2  1.5  
2004  31.982  29.1  12,053  -0.22  16,071  00  3,196  3.8  1.5  
2005  42.766  35.5  13,854  14.9  18,977  18.7  3,824  18.8  1.6  
2006  55.227  30.9  14,206  2.5  20,015  5.26  11,416  200  1.6  
2007  63.854  14.5  16,655  17.2  23,467  15  14,111  23.7  1.7  
2008  86.506  36.5  18,897  13.5  26,670  13  18,005  28.6  1.6  
2009  63.769  -26.7  20,433  8.1  28,336  7.7  20,772  15  1.5  
2010  79.841  25.4  23,454  14.8  32,629  14  23,642  13.8  1.3  

  :الباحث اعتمادا على البيانات الواردة يف املصادر التالية إعدادمن  :المصدر
  البنك الدويل –
  .التقرير االقتصادي العريب املوحد، آخرون وصندوق النقد العريب  –

 إىلالنمو السكاين يؤدي  إن:تأثير المتغيرات الديموغرافية على الطلب على السلع والخدمات - 3
على السلع واخلدمات بنوعيهما الضروري والكمايل ويف مقابل حمدودية  اإلمجايلزيادة الطلب 

كما يرى بعض . الذي يشكل ضغطا على برامج التنمية األمرالدخل وزيادة احلاجات، 
 اإلنتاجزيادة  إىلوهو ما يؤدي  اإلنتاجالنمو السكاين يساهم يف زيادة الطلب على  أناالقتصاديني 

 .وبالتايل زيادة النمو االقتصادي
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زيادة  إىلزيادة الدخل الفردي، الذي يؤدي  إىلواخلصوبة يؤدي  اإلعالةاخنفاض معدالت  إن
طلب على السلع واخلدمات،بالتايل زيادة الطلب الكلي ، الذي يستجيب له السوق بزيادة ال

  .مضطردة يف االستثمار تساهم يف زيادة عرض السلع واخلدمات ملواجهة تلك الزيادة يف الطلب
مبا ان الطلب على العمل هو طلب مشتق من الطلب على السلع واخلدمات، فان الزيادة يف 

زيادة الطلب على العمالة وبالتايل  إىلا يرافقها من زيادة يف االستثمار ستؤدي الطلب الكلي وم
الذي ينعكس اجيابيا على قدرة السوق يف  األمريف قوة العمل،  اإلناثزيادة معدل مشاركة 

، وهو ما يعين الرفع من األفرادالتشغيل وختفيض معدالت البطالة، وحتسني توزيع الدخل بني 
  .رد ومستوى التنمية بصفة عامةمستوى معيشة الف

يف الثمانينات يتفق مع  األولالذي شغل منصب الوزير   Raymond Barreاالقتصادي الفرنسي 
حدة على تشكيلة الطلب أي  أكثرلكن التأثري  التزايد الدميغرايف يزيد من الطلب، إنالرأي القائل 

مما يؤثر على جانبه الكمي وميكن توضيح ذلك باملثال  أكثرانه يؤثر على اجلانب النوعي للطلب 
نتيجة حلدوث ندرة يف عرض  األجورعند اخنفاض نسبة النمو الدميغرايف ترتفع مستويات : التايل 

 األموالالعمل مما حيدث تغريا يف اجلانب الكمي من الطلب ويتسبب ذلك بدوره يف حتويل رؤوس 
طلب على السلع اليت تنتجها او اخلدمات اليت تقدمها حنو من القطاعات اليت تعرف تراجعا يف ال

من شكل (اخنفاض نسبة النمو الدميغرايف تغري من التشكيلة السكانية  أن، كما  أخرىقطاعات 
) بالتايل الطلب على السلع واخلدمات( وكما هو معروف ختتلف االحتياجات )اهلرم السكاين 

  .13باختالف الفئات العمرية
 اإلنفاقمعدالت منو  إىلبالنسبة  أماعدد السكان يف ليبيا يزداد مبعدل متناقص  أنذكرنا سابقا 

فقد حققت معدالت منو مطربة  اإلمجايلاالستهالكي  اإلنفاقاالستهالكي العائلي ومعدالت منو 
تراجعا يف قيمة االستهالك العائلي واالستهالك  أوفأحيانا تكون بالسالب وهو ما يعين انكماشا 

 إشارةتأخذ  أخرى وأحياناسنتني على التوايل  أومن سنة  أكثروان كانت ال تستمر  يلاإلمجا
االجتاه العام لقيمة االستهالك العائلي واالستهالك  أن إىلموجبة وتستمر لسنوات وهو ما يشري 

 اإلمجايلاالستهالكي العائلي واالستهالك  لإلنفاقحنو الزيادة،ومرد معدالت النمو املطربة  اإلمجايل
                                                             

تمع،النظريات السكانية  زهري ظافر، -13 ا على االقتصاد وا ،سبتمرب 10جملة الباحث االجتماعي، العدد  وانعكاسا
  .76،ص2010
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مكونات اقتصادها الكلي تتأثر بالتغريات يف سوق النفط  أن إىلليبيا دولة نفطية مما يؤدي  أن
ا النفطية وهو  أنالعاملي وما حيدث فيه من تطورات وخاصة  ليبيا تعتمد اعتمادا كليا على صادرا

معدل منو الناتج  إىلة بالنسب أما، اإلمجايلسابقا عند حديثنا على االستثمار  إليه اإلشارةما مت 
باستثناء السنوات  إليهايف ليبيا فقد حقق معدالت منو موجبة خالل الفرتة املشار  اإلمجايلاحمللي 

حقق الناتج احمللي معدالت  1997،1998ففي سنة .1997،1998،2001،2002،2009
اية عام  األوبكمنو سالبة نظرا لقرار دول منظمة   اإلنتاجف الذي تضمن زيادة سق 1997يف 

العاملي من  اإلنتاجزيادة  إىل أدى، مما  1998بداية من عام  األعضاءجلميع الدول %  10بنحو 
يار  إىل أدىالنفط ونتيجة لذلك زاد فائض العرض من النفط العاملي الذي  النفط اخلام  أسعارا

حقق الناتج احمللي  2001،2002كذلك يف عامي . 14خالل نفس العام %35-30بنحو 
 أن، حيث األخرىمعدالت منو سالبة نظرا لتغيري قيمة الدينار اللييب مقابل العمالت  اإلمجايل

  .بالدينار اللييب حقق معدل منو موجب اإلمجايلمعدل منو الناتج احمللي 
بسبب اخنفاض عوائد النفط  2009معدالت منو سالبة يف عام  اإلمجايلكما حقق الناتج احمللي 

وختفيضات  2009وبداية عام  2008النفط يف منتصف عام  أسعارد يف نتيجة للرتاجع احلا
يف هذا الشأن،وكان ذلك نتيجة الخنفاض الطلب  أوبكالنفط متاشيا مع قرارات منظمة  إنتاج

وهو ما  2008االقتصادية العاملية اليت اجتاحت العامل يف عام  األزمةالعاملي على النفط بسبب 
حتقيق  أنكما . للدول النفطية اإلمجايلمدى تأثري القطاع النفطي يف الناتج احمللي  إدراك إىليقودنا 

الناتج احمللي ملعدالت منو عالية وموجبة ومساوية ألضعاف قيمة معدالت النمو السكاين خالل 
 اإلمجايلجيعل من قياس العالقة بني معدل النمو يف الناتج احمللي  إليهااغلب السنوات املشار 

  .يتطلب حتديد العديد من العوامل املتشابكة لعل من بينها عامل الزمن امراً ل النمو السكاين ومعد
   
  
  
  

                                                             
جامعة فرحات عباس،  غري منشورة، هرسالة دكتورا ،األورويبتطور جتارة ليبيا اخلارجية مع دول االحتاد  خالد احملجويب، -14

  .82،ص03/06/2010سطيف ،اجلزائر،
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  :العاملة في ليبيا ونسبة مشاركتها ىتطور السكان والقو  - رابعاً 
تشري اإلحصائيات إيل أن متوسط معدل النمو السنوي للسكان  :معدالت النمو الديمغرافي -1

سنويا يف الفرتة % 2.92سنوياً بعد أن كان  %3.26 بلغ 2010 – 2000يف ليبيا خالل الفرتة 
 .وهو أعلي معدال منو سنوي يف دول جنوب املتوسط ،)15( 2000- 1990

نظرًا لبداية اخنفاض معدل اإلجناب فقد اخنفضت نسبة فئة  :زيادة من هم في سن العمل -2
مث إىل  2000عام  % 32.2إيل  1990عام %  45.9سنة يف ليبيا من  15األطفال األقل من 

سنة ، فقد زادت نسبتها  65- 15أما الفئة اليت ترتاوح أعمارها ما بني . 2010عام %  30.4
وهو ما )16( 2010عام  % 65.3مث إيل  2000عام %  64.5إيل  1990عام  %51.7من 

يعين زيادة الوزن النسيب لفئة من هم يف سن العمل وميكن أن نقول أنه قد حدث تضخم يف عدد 
  . 2010 – 1990من هم يف سن العمل خالل الفرتة 

تشري البيانات املتوفرة أن حصة اإلناث من جمموع  :ة في القوى العاملةأتزايد مشاركة المر  -3
، أي أن 2010عام % 37.7إيل  1990عام %  14.8ن القوي العاملة يف ليبيا قد ارتفعت م

، هذا يعين أن املرأة الليبية قد )17(2010 – 1990خالل الفرتة % 154.7معدل ارتفاعها كان 
إن . زادت مسامهتها يف القوى العاملة وأصبحت تنافس الرجال ومرد ذلك إيل زيادة انتشار التعليم

تنعكس يف زيادة العرض يف سوق العمل يف ذات الوقت الذي هذه الزيادة يف مشاركة املرأة الليبية 
  .مير فيه سوق العمل اللييب بأزمة بطالة وشغل حقيقية

ميكن أن نصف القوى العاملة الليبية بضعف مشاركتها يف  :خصائص القوى العاملة الليبية - 4
ة املقنعة النشاط االقتصادي نتيجة الخنفاض معدل إنتاجية العامل ، ووجود ما يعرف بالبطال

يف االقتصاد اللييب ، وتتوزع القوي العاملة يف ليبيا علي ثالث قطاعات بنسب خمتلفة ،هي 
  : كما هو موضح من خالل هذه النقاط  الزراعة، الصناعة، واخلدمات،

                                                             
 . 292ص)  2/8(، اإلحصائيات، ملحق 2011ر االقتصادي املوحد صندوق النقد العريب، التقري -15
 . 329ص)  2/9(ملحق / ، اإلحصائيات 2012صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي املوحد  -16
 .340ص)  2/17(امللحق / ، اإلحصائيات 2012صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي املوحد  -17
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يتميز متوسط نسبة املشاركة يف القوي العاملة إيل إمجايل عدد السكان يف :معدالت المشاركة - 
حنو  2010ليبيا باخنفاض كبري إذا ما قارناه باملتوسطات العاملية، حيث بلغت هذه النسبة يف عام 

  .)18(% 3.1حمققة معدل منو سنوي %  31.2حنو  1995بينما كانت يف عام  36.7
العمالة الليبية حسب اإلحصائيات املتوفرة علي ثالثة قطاعات  توزعت:توزيع العمالة الليبية - 

رئيسية بنسب خمتلفة، حيث كان تركز القوى العاملة واضحًا علي قطاع اخلدمات الذي بلغت فيه 
، مث يأيت القطاع الصناعي يف 1995عام % 70.7 بدال من 2010يف عام % 75.1نسبة الرتكز 

يف عام % 21.2بدال من   2010يف عام % 21.9الرتتيب الثاين حيث بلغت نسبة العمالة فيه 
وتذهب النسبة الباقية إيل القطاع الزراعي، إذ بلغت نسبة القوي العاملة يف القطاع . 1995

 1995يف عام%  8.1 بدًال من 2010 عام %3.0الزراعي بالنسبة إيل إمجايل القوي العاملة 
وهي نسبة صغرية جداً وتشري إيل هجرة القوى العاملة من قطاع الزراعة إيل قطاع اخلدمات ،  )19(

  .األمر الذي يشري إيل اضمحالل أمهية هذا القطاع االسرتاتيجي
مرت ليبيا مبا يعرف مبرحلة التحول  1978منذ عام   :القوي العاملة والقطاع العام في ليبيا - 

االشرتاكي ، فقبل هذا التاريخ كان القطاع اخلاص يلعب دوراً بارزاً يف النشاط االقتصادي إذ كان 
من القوى العاملة ، إال أن حتكم الدولة يف كل أوجه النشاط  %75يستوعب ما يزيد عن 

ل إىل القطاع العام وأصبح ما يزيد عن االقتصادي وحتوهلا إىل القطاع العام أدت إيل حتول العما
ا من اخلزانة  80% من القوى العاملة هلا مناصب عمل يف مؤسسات القطاع العام وتستلم مرتبا

العامة ، واستمرت الدولة يف هيمنتها علي النشاط االقتصادي،حيث مهشت دور القطاع اخلاص 
من املخصصات املالية  %85زيد عن يف النشاط االقتصادي ، وأصبح القطاع العام يستأثر مبا ي

ومت حتويل كل املؤسسات اآلتية إيل القطاع  )1985- 1981- 1980- 1976( خلطط التنمية
املصارف ، التجارة ، اخلارجية ، جتارة احلملة ، التجزئة ، الشركات الصناعية وشركات ( العام
م ، إال أنه مل مير أكثر من لقد ساعدت طفرة النفط علي اتساع نشاط القطاع العا.  )20()البناء

                                                             
 .املرجع السابق )18(
  . املرجع السابق )19(
 :ملزيد من االطالع انظر ، السنوسي بسيكري ، خصصة القطاع العام يف ليبيا )20(

                              WWW.MAFHOUM.COM/PRESS10/29/1E14.HTM              
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عشرة سنوات حىت وجدت الدولة الليبية أمامها أزمة اقتصادية حادة نتيجة لسياسة التمويل املفرط 
،حيث نفقت أغلب االحتياطيات املالية يف وقت شحت فيه اإليرادات املالية عقب أزمة النفط 

رب املورد الرئيسي للتمويل وانعكس واخنفاض إنتاجه وأسعاره خالل فرتة منتصف الثمانيات الذي يعت
ذلك سلبًا علي خمتلف القطاعات االقتصادية وأدى إىل فشل املؤسسات والشركات اليت تتبع 
القطاع العام ،وضلت لفرتة من الزمن عبئًا على خزينة الدولة، حيث استمرت يف استنزاف معظم 

من وأصبحت الضرورة تلح علي اإليرادات النفطية املتحصل عليها ما ال يقل عن عقدين من الز 
ال من جديد أمام  الرجوع عن فكرة سيطرة الدولة على كامل النشاط االقتصادي وإفساح ا

من سكن ورعاية صحية وخدمات ( القطاع اخلاص وخاصة بعد تدهور مستويات املعيشة لليبيني 
يت أصبحت مؤسسات إضافة إيل أن هذه املؤسسات الليبية ال) تعليمية ، إنفاقات معيشية أخري 

فاشلة اقتصاديا كانت تضم اآلالف من العمالة الليبية اليت أصبحت تشكو يف البداية من عدم 
مناسبة املرتبات ملتطلبات املعيشية ، مث بعد ذلك أصبحت هذه املرتبات ال تصرف إال بعد أشهر 

  .وأحيانا أكثر من سنة كاملة
املشاكل كان من أبرزها ارتفاع معدالت التضخم إن السياسات االقتصادية أدت إىل العديد من  

والبطالة وتدين الكفاءة اإلنتاجية وتدين مستوي اخلدمات الصحية والتعليمية وخدمات املرافق 
   .واإلسكان والربيد والكهرباء

لقد استنتجت جلنة خرباء االقتصاد والنفط يف مركز البحوث االقتصادية يف جامعة بنغازي أثناء و 
اية عقد الثمانيات وبداية عقد التسعينات حبثها  أسباب األزمة االقتصادية اليت عرفتها البالد يف 

اأن أساس املشكلة هو انتهاج الدولة لسياسة التحول االشرتاكي اليت بد يف عقد السبعينات  أ
منه واليت أدت إيل القضاء علي القطاع اخلاص وإلغاء مسامهته يف احلياة االقتصادية وأصبحت هي

كما قام مركز حبوث العلوم . القطاع احلكومي هيمنة مطلقة علي النشاط االقتصادي يف ليبيا
إعادة هيكلة  أسس(بإعداد دراسة بعنوان  1991االقتصادية ببنغازي مع وزارة التخطيط يف عام 

يف  حيث أوضحت هذه الدراسة بضرورة حترير االقتصاد من قبضة الدولة املتمثلة،)االقتصاد اللييب
  . سيطرة القطاع العام

ميكن أن نصف القوى العاملة الليبية باخنفاض نسبتها إىل   :ملين في ليبياالحالة العملية للعا - 
إمجايل السكان رغم منوها السريع ، وتدين مستوي إنتاجيتها نتيجة هلشاشة التعليم والتدريب املهين 
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ع العام يستحوذ علي نسبة عالية من القوة ، وارتفاع نسبة العمالة غري املاهرة ، كما أن القطا 
العاملة وقد أدت كل هذه العوامل إيل اختالل التوازن بني الطلب والعرض يف سوق العمل، كما أن 

استخدام للمهارات  وءهناك ندرة يف كثري من التخصصات ذات املهارة املتطورة والفنية مع وجود س
. 21املتاحة يف ذات الوقت ، كما أن هناك هدر كبري للقوى العاملة نتيجة البطالة املقنعة أو اجلزئية

وتشري البيانات املتوفرة إيل ارتفاع معدالت منو القوي العاملة يف ليبيا نتيجة لالرتفاع يف اهلرم 
، تسمح بوصول أعداد متزايدة إيل العمري للسكان ،الذي يتميز بقاعدة عريضة من صغار السن 

سوق العمل سنويًا إضافة إيل استمرار أثر ارتفاع معدالت اخلصوبة يف العقود املاضية ومن املتوقع 
أن يستمر معدل منو العمالة مرتفعًا لعدة عقود قادمة نتيجة لتأثري مضاعف معدالت النمو 

 %3.5لنمو السنوي للقوي العاملة السكاين العالية يف العقدين السابقني ، حيث بلغ معدل ا
وتعاين ليبيا من ضعف إنتاجية العمل نظرًا لالعتماد الكبري علي . 2001-1995خالل الفرتة 

. القطاع احلكومي يف التوظيف واإلنتاج وكذلك حملدودية دور القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي
بينما كان متوسط  2001ليوم يف عامدوالر يف ا15.051كما بلغ متوسط إنتاجية العامل يف ليبيا 

، واعتمدت سياسة التوظيف يف  )198022دوالر يف اليوم عام % 37.261إنتاجية العامل اللييب 
ليبيا علي توسع أنشطة القطاع العام خالل العقود املاضية، حيث مت التحول إيل القطاع العام يف 

تعكس اإلنتاجية املطلوبة للعامل ومل تكن ليبيا منذ منتصف السبعينات ، إال أن أجور العاملني مل 
حيث بلغ مستوي متوسط اجر العامل يف ليبيا يف الصناعات ،أجور تنافسية بأي حال من األحوال

دوالر يف اليوم يف عام  6.683بينما كان  2000دوالر يف اليوم يف عام  5.183التحويلية 
199523.  

  
  
  

                                                             
  ). 1/10(، امللحق  2003صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، - 21
  ).10/4(املرجع السابق، امللحق  - 22
، العدد ) 2000- 1992(املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، نشرة اإلحصاءات الصناعية للدول العربية،  -  23

  . 2001اخلامس، ديسمرب 
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  :خــــــــــــــاتمة
  :النتائج  والتوصيات التالية إىلتوصلت هذه الدراسة 

  :النتائج -أوالً 
ما افقد النمو السكاين أمهيته يف الدراسات االقتصادية هو االعتماد على معدل  إن -

 أخرىالتغري السنوي يف عدد السكان فقط، وإمنا جيب االعتماد على متغريات دميوغرافية 
تفصيال ، مثل التوزيع العمري للسكان وخاصة فئة الداخلني اجلدد اىل سوق العمل  أكثر

 .أو املتوقع دخوهلم يف املستقبل القريب وبالتايل جيب اخذ عامل الزمن يف احلسبان
 .التأخر يف سن الزواج يؤدي اىل اخنفاض مستوى اخلصوبة بشكل مباشر إن -
معدالت اخلصوبة بشكل ملحوظ يف ليبيا وهو  املعطيات احلديثة تبني اجتاها حنو اخنفاض -

 .تباطؤ معدالت النمو السكاين إىلما أدى 
يف هذا العقد والعقود القادمة، كذلك  األطفالليبيا سيكون لديها عدد اكرب من  إن -

 .ممن يدخلون سوق العمل ألول مرة أكثرعدد 
دية اجلزئية والكلية ومن التغري يف الرتكيب العمري للسكان يؤثر على املتغريات االقتصا إن -

النشاط  أعمار إىلكبرية من صغار السن   أفواجمث التنمية االقتصادية ، فعندما تصل 
 أنالفرد يف التوسع، كما  أساسلالقتصاد على  اإلنتاجية اإلمكانياتاالقتصادي تبدأ 

ر من الصغا أكثراالدخار واالستثمار  إىلالنشاط االقتصادي يتجهون  إعماريف  األفراد
وكبار السن ويشكل كل من املستثمرين والقادمني اجلدد لسوق العمل عامال حمركا للنمو 

 .االقتصادي والتنمية االقتصادية بصفة عامة
القادمة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل ألول مرة وخلق  األعداداستيعاب  إن -

للنظام  األبرزهو ما يشكل التحدي  اإلنتاجفرص عمل هلم ومسامهتهم الفعالة يف زيادة 
االقتصادي يف ليبيا، الذي لو حتقق ما من شك انه سيكون للنمو الدميوغرايف أثر اجيايب 

التغريات  أن إذ. على املتغريات االقتصادية الكلية والتنمية االقتصادية بصفة عامة
فالعامل معدالت ملحوظة للنمو االقتصادي ، إىلالدميوغرافية لن تؤدي تلقائيا 

منو يف  إىلالدميوغرايف له تأثري من خالل تركيب اهليكل العمري للسكان، الذي يؤدي 
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يساهم يف ارتفاع معدل  أن األمثلعرض العمل، فمن املمكن لو مت استغالله االستغالل 
 .النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية بصفة عامة

العمرية، بينما  اإلعالةفاض وكذلك نسبة االجتاه العام ملعدل اخلصوبة يف ليبيا حنو االخن -
 - 1980تأخذ نسبة مشاركة املرأة الليبية يف القوى العاملة حنو الزيادة خالل الفرتة 

2010. 
 إال 2010- 1995معدالت النمو السكاين قد حققت قيمة موجبة خالل الفرتة  إن -

ا عدد السكان يف ليبيا كان يف ازدياد مستمر  أن إىلكانت متناقصة وهو ما يشري   أ
 .ولكنه مبعدل متناقص

االستثماري  حقق معدالت منو مطربة فأحيانا تكون بالسالب وهو ما يعين  اإلنفاق -
سنتني على  أومن سنة  أكثرتراجعا يف قيمة االستثمار وان كانت ال تستمر  أوانكماشا 

 أن إىلموجبة وتستمر لسنوات عديدة وهو ما يشري  إشارةتأخذ  أخرى وأحياناالتوايل 
االجتاه العام لقيمة االستثمار حنو الزيادة، ومرد معدالت النمو املطربة لإلنفاق 

مكونات اقتصادها الكلي تتأثر  أن إىلليبيا دولة نفطية مما يؤدي  إناالستثماري، 
ليبيا تعتمد  أنصة بالتغريات يف سوق النفط العاملي وما حيدث فيه من تطورات وخا

ا النفطية  .اعتمادا كليا على صادرا
 اإلمجايلاالستهالكي  اإلنفاقاالستهالكي العائلي ومعدالت منو  اإلنفاقحققت معدالت منو  -

تراجعا يف قيمة االستهالك  أوطربة فأحيانا تكون بالسالب وهو ما يعين انكماشا ضمعدالت منو م
 ،وأحياناسنتني على التوايل أومن سنة  أكثرانت ال تستمر وان ك اإلمجايلالعائلي واالستهالك 

االجتاه العام لقيمة  أن إىلموجبة وتستمر لسنوات عديدة وهو ما يشري  إشارةتأخذ  أخرى
طربة لإلنفاق ضحنو الزيادة، ومرد معدالت النمو امل اإلمجايلاالستهالك العائلي واالستهالك 
مكونات  أن إىلليبيا دولة نفطية مما يؤدي  هو أن ايلاإلمجاالستهالكي العائلي واالستهالك 

ليبيا  أناقتصادها الكلي تتأثر بالتغريات يف سوق النفط العاملي وما حيدث فيه من تطورات وخاصة 
ا النفطية  .تعتمد اعتمادا كليا على صادرا

يف ليبيا حقق معدالت منو موجبة خالل الفرتة املشار  اإلمجايلمعدل منو الناتج احمللي  -
نظرا العتبارات  ،وذلك1997،1998،2001،2002،2009باستثناء السنوات  إليها
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 إىلوهو ما يقودنا ، 2002- 2001النفط العاملية باستثناء العامني  أسواقالتغريات يف 
 .يف ليبيا اإلمجايلمدى تأثري القطاع النفطي يف الناتج احمللي  إدراك

  :التوصيات - ثانياً 
االهتمام بالشباب والعمل على توفري البيئة املناسبة اليت تشجع الشباب على الزواج املبكر والتوسع   -

يف منح القروض السكنية واالجتماعية وتقسيطها على فرتات طويلة واالستثمار يف بناء املشاريع 
ا  اإلسكانية   .واالجتماعية وملحقا

العامالت خارج البيوت   األمهاتاالستفادة من جتارب الدول املتقدمة يف جمال الرعاية ألطفال  -
املوجودة يف  األطفالعلى ذلك رياض  األمثلةفما فوق، ومن  أشهر أربعةمن  أطفالكتوفري رياض 
ال  الذي يزيد من معدل مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي األمرالغربية، أوربافرنسا وبلدان  ويفتح ا

  .مزيد من مسامهة ربات البيوت يف النشاط االقتصادي أمام
احلوامل واملواليد ملراكز  األمهاتوالعمل على تنظيم جدول زمين لزيارات  اإلجنابيةاالهتمام بالصحة  -

تمع،    .بالبلدان املتقدمة أسوةاملتابعة الصحية على نفقة ا
 أكثريف هذا العقد والعقود القادمة، كذلك عدد  األطفالمن  ليبيا سيكون لديها عدد اكرب أنمبا  -

واملدارس واملؤسسات  األطفاللذا فان التوسع يف بناء رياض . ممن يدخلون سوق العمل ألول مرة
ال بصفة عامة يعد من  ، خاصة يف بلد يعاين من األولوياتالتعليمية املختلفة واالستثمار يف هذا ا

  .يف االستثمار للموارد البشرية األولويةاملوارد املالية متوفرة، فإن  أنالتخلف وطاملا 
إن التحدي األبرز للنظام االقتصادي يف ليبيا هو استيعاب الداخلني اجلدد لسوق العمل عن طريق  -

تأهيلهم لالحتياجات اخلاصة بسوق العمل يف ليبيا خالل السنوات القادمة وخلق فرص العمل مما 
ومسامهتهم يف البناء االقتصادي بشكل يدعم التنمية املستدامة  اإلنتاجم الفعالة يف زيادة يتيح مشاركته

  .للبلد
ان مكونات  إىلنظرا هليمنة قطاع النفط على باقي القطاعات االقتصادية يف ليبيا، مما يؤدي  -

،فانه من الضروري اقتصادها الكلي تتأثر بالتغريات يف سوق النفط العاملي وما حيدث فيه من تطورات 
يئة الظروف لسوق املنافسة وكبح االحتكار وإنعاش باقي  العمل على تنويع القاعدة اإلنتاجية و

  .واخلدمية اإلنتاجيةالقطاعات االقتصادية 
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  تطوير و تنمية استغالل الطاقات المتجددة في الجزائر آليات
  بوزيد سفيان. د

  أستاذ حماضر قسم ب، جامعة مستغامن
  حممد حممود حممد عيسى . د

  أستاذ حماضر قسم أ، جامعة مستغامن 
  

  :ملخص
 إذ تشكل املستدامة، االقتصادية التنمية لتحقيق املتاحة البدائل أهم أحد املتجددة الطاقات تعترب 

ا ا  نضوب حال يف و النمو االستقرار و حتقيق اإلنتاج عجلة دفع يف أساسيا عامال إمدادا نظري
 عرب الفقر و احلد من املعيشة مستويات حتسني يف و يساهم الدائمة العمل فرص يوفر مما التقليدية،

 .ملالعا
 رغم - املتجددة، الطاقات استغالل جمال يف كبرية إمكانيات للجزائر أن الدراسة هذه لصتو خَ 

 قبل من املرشحة الدول أبرز بني من اجلزائر تٌبقي ، -نسبيا مرتفعة تزال ما استخدامها تكلفة أن
 مصادر المتالكها نظرا الطاقة، معادلة يف و مهما رئيسيا لتلعب دوراً  العامل، يف الطاقة خرباء
  .املتجددة الطاقات جمال يف هائلة طبيعية

  .املتجددة الطاقة برنامج املتجددة، الطاقة األحفورية، الطاقة الطاقة، :الكلمات المفتاحية
Abstract : 
      Renewable energies are one of the most important available alternatives 
in order to achieve the Sustainable economic development. Therefore, its 
supplies form a main factor which pushes the production process, and 
realizes stabilization and growth in case of nonrenewable energy been 
exhausted; thus, it offers permanent employment opportunities, and 
contributes in improving the living standards as well as reduces poverty 
across the world. 
This study concluded that Algeria has great potential in the field of 
renewable energies exploitation. Although the cost of their use is still 
relatively high, Algeria is still among the most prominent countries 
nominated by energy experts in the world. Hence, it plays a major and 
important role in the energy equation regarding its enormous natural 
resources in the renewable energies. 
Key words: energy, fossil energy, renewable energy, renewable energy 
program. 
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  :مقدمة
 معادلة لطريف مهاأل العامل تعد و اإلسرتاتيجية الصفة تكتسب مازالت و كانت طاقةإن ال  

 مبعدل دولة أي لدى مالتقد مؤشرات تتحدد حيث االجتماعي و االقتصادي االرتقاء و مالتقد
 اقتصاديات على تتوقف دولة أي يف التنمية عملية نأ كما ستهلكة،امل الطاقة من الفرد نصيب

 عملية الستمرار أساسيا مرتكزا جعلها ما وه و ،التكلفة و النقل و وردامل حيث من الطاقة ذهه
  .اإلنسانية يةهالرفا و النمو من ممكن قدر أكرب لتحقيق الرامية التنمية

 مع خاصة بالظهور، ريةخط و حقيقية مؤشرات بدأت هأن إال للطاقة التنموي الدور من بالرغم و
 نكا .ضاألر  كوكب على متسارعة مبعدالت يتزايد نأ يتوقع الذي السكاين الضغط معضلة بروز
 الطاقة موارد على مليالعا الطلب تنامي السكاين التعداد يف الزيادةهذه  ترافق نأ الطبيعي من

 يهني السن نيمالي مدى على نتتكو  اليت  األحفورية الطاقة موارد نأ الشك و .ةاألحفوري
 ذروة إىلم اليو  وصل فالعامل. هالرصيد يوميا ريالكب بالسحب بالقياس ذلك و ،دودةحم بالضرورة
 خنفاضاه لكن و نتجنياملطرف  من فقط ليس اإلنتاج يف فاضخناال بدأ و الطاقوي يالعامل اإلنتاج
 الفحم و الطبيعي،البرتول، الغاز (  األحفورية الطاقة مصادر الكاسته نأ بديهي و للمورد، طبيعي

ا حلظة من يقرب و اهنفاذ سرعة سيعجل القائم يالعامل عدلبامل ) احلجري   . نضو
 الذي نشود،امل زدوجامل احلل و ستدامامل النسق متجددة أو بديلة طاقات مصادر إىلو ميثل التحول 

 تنمية لتحقيق  كنة،مم سرعة بأقصى اهتطوير  و بديلة مصادر ريلتوف ه الدول إلي تلجأن أ البد
 واردامل توزيع يف عادلة فرص تؤمن و اإليكولوجية األنظمة دوديةحم االعتبار نيبع تأخذ مستدامة

 . ستقبلامل و احلاضر جيالأ نيب تجددةامل ريغ و تجددةامل
 بشكل اهتوليد الطبيعة تعيد نأ كنر اليت ميصادامل من ستمدةامل الطاقة يه تجددةامل فالطاقة
 و، احليوية الكتلة و األرضية احلرارية الطاقة و الشمسية الطاقة و الرياح طاقة و ياهامل مثل ،مستمر

 العاملول د تتسارع حيث اضيةامل القليلة السنوات لخال ريةكب يةمهأ صادراملذه ه احتلت قد
 و هاانتشار  تدعم تيجياتااسرت  و سياسات بروز لخال من تجددةامل الطاقات عصر إىل اللالنتق

 غرار على النفطية للدول تبعيتها من التقليل و الصناعية ولللد الطاقة أمن لتحقيق استخدامها،
 . العربية ولالد
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 تجددةامل اهمصادر  من الكهرباء إنتاج وسائل من تاحةامل باإلمكانيات تعلقةامل الدراسات أثبتت وقد
 طاقة و الشمسية الطاقة خاصة تجددةامل الطاقة مصادر يف ريةكب بوفرة تعهامت العربية، نطقةامل يف

 نطقةامل دول معظم تتمتع و . الشمسي ماحلزا منطقة يف العربية دولال تقع معظم حيث الرياح،
 الطاقة مصادر على عالوة ، الكهرباء لتوليد الرياح طاقةجمال  يف جيدة بإمكانيات أيضا العربية

 يف تمثلامل احلل يبدو لذلك .احليوية الكتلة طاقة مصادر جانب إىل ،لدولا بعض يف ائيةامل
ا بتصنيع اخلاصة التقنيات نقل و . تاحةامل تجددةامل الطاقة مصادر تغاللاس  لدولا من معدا
  .الطاقة مصادر تنويع و نيلتأم العربية للمنطقة جاذبا خيارا العربية ولالد إىل تقدمةامل

:ميكن صياغة إشكالية الدراسة يف السؤال اجلوهري التايل السياقويف هذا   
  ؟تطوير و تنمية استغالل الطاقات المتجددة ماهي الجهود التي بذلتها الجزائر في مجال 

  :ولإلجابة على هذا اإلشكال سيتم تناول املوضوع من خالل احملاور التالية
  .املتجددة للطاقات مفاهيمي مدخل : احملور األول

  .اجلزائر يف املتجددة الطاقات استغالل تطوير إسرتاتيجية :الثاين  احملور
  .اجلزائر يف املتجددة الطاقات حتديات و اجنازات:احملور الثالث 
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  :مدخل مفاهيمي للطاقات المتجددة -1
  :مفهوم الطاقات المتجددة 1-1

  :تعريف الطاقات المتجددة: أوال
تتشكل الطاقات املتجددة من : الطاقات املتجددة كما يلي IEAتعرف وكالة الطاقة الدولية 

مصادر الطاقة الناجتة عن مسارات الطبيعية التلقائية كأشعة الشمس والرياح اليت تتجدد يف الطبيعة 
  )1(.بوترية أعلى من وترية استهالكها

الطاقات املتجددة هي الطاقة املتولدة من مصادر طبيعية : تعرف الطاقات املتجددة أيضا كما يلي
متجددة يتكرر وجودها يف الطبيعة على حنو تلقائي و دوري كأشعة الشمس و الرياح و املطر و 

ا املستمر ، إذ تتميز مصادر الطاقات املتجددة بقابلية إستغالهل)2(املد و اجلزر و احلرارة األرضية 
  .دون أن يؤدي ذلك إىل استنفاذ منبعها لذلك أطلق عليها باملصادر املتجددة

و عليه فالطاقات املتجددة هي الكهرباء اليت يتم توليدها من الشمس و الرياح و املياه و 
الكتلة احليوية و احلرارة اجلوفية، و هي كذلك الوقود احليوي و اهلدروجني املستخرج من مصادر 

الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة املائية، طاقة الكتلة احليوية، : ة، و هي عدة أنواعمتجدد
  .الطاقة احلرارية اجلوفية

  :خصائص الطاقات المتجددة: ثانيا
  :من خالل التعريف السابق يتضح لنا أن الطاقات املتجددة تتميز بعدة خصائص نذكر منها

املتجددة سواءا بصورة مباشرة أو غري مباشرة لذلك الشمس هي املصدر األساسي للطاقات  - 1
  )3(.هناك من أطلق شعار الشمس أم الطاقات

ا ال تتسبب يف ارتفاع درجة حرارة األرض و ال ينتج عنها خملفات  - 2 تعترب طاقات نظيفة، أي أ
  )4(.تضر بالبيئة هلذا أطلق عليها الطاقة اخلضراء

إنتاجها بشكل دائم على مدار اليوم، مثل طاقة  ميكن لبعض أنواع الطاقات املتجددة - 3
احمليطات و الوقود احليوي، و إنتاج بعضها األخر يكون متقطع، مثل الطاقة الشمسية و طاقة 

  )5(.الرياح، و ذلك إلرتباطهما بظواهر مناخية متغرية

د بشرية إن إنتاج الطاقات املتجددة يتطلب تقنيات جد متطورة، و بالتايل فهي حتتاج ملوار  - 4
  .ذات خربات عالية
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تتوفر أشكال خمتلفة من الطاقات املتجددة األمر الذي يتطلب استخدام تكنولوجيا مالئمة  - 5
  .لكل شكل منها

  .ال مركزية االستعمال، و متنح ملستخدميها استقاللية خاصة عن الشبكة املركزية لتنويع الطاقة - 6
و الرياح القادرة على تدوير املراوح، لذلك هناك  هناك احلاجة لعدد كبري من األيام املشمسة - 7

  .حاجة لنظام خزن الطاقة لأليام اليت ال توجد فيها الطاقة
  مميزات الطاقات المتجددة 1-2

ا حيقق العديد  ا، لذلك فإن استخداما تتميز مصادر الطاقات املتجددة بتنوع و تعدد استخداما
  :من املزايا التالية

فالنظام املوزع لتوليد الطاقة من املصادر املتجددة يوفر نظام طاقة أكثر متانة  هي موارد موثوقة، -
  .و أقل عرضة إلنقطاع إمدادات الطاقة مقارنة باألنظمة املركزية

تقي اإلقتصاديات من األزمات اليت حتدثها التقلبات يف أسعار الوقود التقليدية، و محاية  -
تمعات من مظاهر الفوضى اإلقتصادي ة اليت تنشأ عن تقلبات يف األسواق العاملية للسلع ا

  .األساسية
هي مصادر حتقق األمن الوطين، فالنظام املوزع ألنظمة توليد الطاقة املتجددة يبقى مبأمن عن أي  -

  .هجوم، مبعىن أنه لن يشكل على األرجح أهدافا عسكرية
تمعات اليت ت - ستخدمها، ما يوفر احلس بالقيمة و تتميز هذه األنظمة بوجودها على مقربة من ا

  .امللكية اجلماعية املشرتكة
تتميز بقابلية استغالهلا املستمر دون أن يؤدي إىل استنفاذ منبعها فهي طاقة ال تنضب نظيفة و  -

  .جمانية
هول، باإلضافة إىل إلغاء تكلفة نقل الطاقة  - تعترب طاقة مضمونة و ليست مغامرة أو خماطرة يف ا

  .الشحن و تكلفة
تستطيع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة أينما وجدت و يستطيع متلكها أي فرد أو شركة يف  -

ا ليست حقال نفطيا ال ميكنك  العامل و هي متاحة للجميع و ليست حكرا على أحد كما و أ
  .امتالكه أو استثماره على مستوى فردي أو نقله إىل مكان تواجدك
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العقارية اليوم باإلستثمار يف الطاقة املتجددة لتحسني سعر العقار  تقوم العديد من الشركات -
...). ذهب، فضة، حناس( فاألمر أصبح كمن يشرتي قطعة أرض حتتوي على ثروات معدنية 

فالطاقة النظيفة هي من أهم العوامل السريعة اليت تقوم بزيادة سعر العقار هذا األمر الذي ختتلف 
  )6(.تقوم بتخفيض سعر العقار عنه الطاقة األحفورية اليت

معظم الطاقات البديلة صاحلة للمصادر الثابثة، فرقائق اخلشب أو القش ميكن استخدامها  -
اقتصاديا لتوليد الكهرباء، و لكن ال ميكن استعماهلا كوقود للسيارات عوضا عن الغازولني، و 

  .شكل كبريلكنها حبدود مقبولة يف حال األزمات النفطية و ارتفاع األسعار ب
ال يوجد ملعظم الطاقات املتجددة حد أدىن للتكلفة و حد أعلى لتكلفة التشغيل، و هو امليزة  -

  )7(.األوىل لتدفق الطاقة

ا -   .هي مصدر حملي ال ينتقل، و يتالءم مع واقع تنمية املناطق النائية و الريفية و احتياجا
احمللية اليت حتد من مدى التوسع يف استغالل أية  ال ختضع لسيطرة النظم السياسية و الدولية أو  -

  .كمية منها
  :أسباب التوجه لإلستثمار في الطاقات المتجددة 1-3

هناك العديد من العوامل و األسباب اليت دفعت للتوجه حنو تشجيع استخدام الطاقات املتجددة 
  :منها

و حرق مليارات األطنان من تغري املناخ، لقد أدى التوجه حنو تطوير الصناعة إىل استخراج  -
الوقود األحفوري لتوليد الطاقة، هذه االنواع من املوارد األحفورية أطلقت غازات حتبس احلرارة  

و متكنت هذه الغازات من رفع حرارة . كثاين أكسيد الكربون و هي من أهم األسباب تغري املناخ
  .الصناعيةدرجة مئوية مقارنة مبستويات ما قبل الثورة  1.2الكوكب إىل 

، حكم على عدد من األنواع احلية )8(شخص يوميا 4400فالتغري املناخي يتسبب يف وفاة حنو 
كما بدأ يكبد صناعات العامل خسارات مبليارات الدوالرات كالصناعات . الربية باإلنقراض

 الزراعية، و يف غياب تدخالت فعالة، سريتفع عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية، و
  .كما سيسهم التغيري املناخي يف زيادة العبئ الصحي. سيعاين عدد منهم من ضغط مائي مستقبال

استمرار اإلفتقار و احلاجة إىل الطاقة الذي يعيق بشكل خطري التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية  -
يون نسمة بل 1.6حيث ال يزال يوجد يف البلدان النامية ما يناهز , يف العديد من الدول النامية
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بليون نسمة يعتمدون على  2.4، و ال يزال حوايل )9(يفتقرون إىل سبل احلصول على الكهرباء
و سيتوقف حتقيق اهلدف . الكتلة اإلحيائية التقليدية للطبخ و التدفئة، خاصة يف املناطق الريفية

ر واحد يف اليوم اإلمنائي لأللفية املتمثل يف ختفيض نسبة سكان العامل الذين يقل دخلهم عن دوال
على تزويد هؤالء الناس بسبل احلصول على خدمات الطاقة  2015مبقدار النصف حبلول عام 

م األساسية و ميكن أن تسهم نظم الطاقة املتجددة ذات الطابع . العصرية لتلبية احتياجا
  .الالمركزي يف جهود القضاء على الفقر

نمو اإلقتصاد العاملي أربعة أمثال حبلول عام استمرار النمو اإلقتصادي، فمن املتوقع أن ي -
، وما مل حتدث تغريات حتويلية، فإن الطلب على الطاقة و انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 2050

  )10(.ذات الصلة بالطاقة سيتضاعفان أكثر

املخاوف الدولية من نضوب موارد الوقود األحفوري، حيث يعترب الوقود األحفوري من املصادر  -
ضبة أو القابلة لإلستنفاذ، ذلك أن هذه املوارد تستخدم بوترية أسرع مما تستطيع الطبيعة إعادة النا

إنتاجها أو استكماهلا، و لقد حذرت العديد من اجلهات و العلماء و املنظمات و الشركات من 
خطر النضوب داعية الدول و احلكومات يف نفس الوقت إىل ترشيد استهالك الطاقة و تبين 

إال أن تقدير كمية موارد الوقود األحفوري صعب جدا، و . دام مصادر الطاقة املتجددةاستخ
لذلك ال توجد يف احلقيقة طريقة معروفة لوضع توقعات دقيقة و موثوقة حول كميات املوارد 

  )11(.املستقبلية اليت ستكون متاحة كوقود لتوليد الكهرباء

يف أوساط احملللني على أن أساسيات السوق من لقد كان هناك إمجاع : اضطراب أسعار النفط -
طلب و عرض و مستويات املخزون غري كافية لتربير اإلختالل يف مستويات األسعار خاصة خالل 

، 1979، 1973الصدمات النفطية لسنوات ( السنوات األخرية، فقد كانت لألزمات النفطية 
ارث الطبيعية دور أساسي يف و العوامل اجليوسياسية و الكو ) 2008، 2004، 1998، 1986

  )12(.التأثري يف أسعار النفط
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  :تطوير استغالل الطاقات المتجددة في الجزائر إستراتيجية -2
ال تزال عملية التنمية يف اجلزائر معتمدة على إيرادات احملروقات لكن مع حمدودية 

من جهة ثانية أدت باجلزائر احتياطات اجلزائر من احملروقات من جهة و تزايد الطلب احمللي عليها 
إىل ضرورة وضع إسرتاتيجية ناجحة تكرس مفهوم التنمية املستدامة و تضمن إنشاء بنية حتتية كافية 

  .إلستدامة الطاقة و حتقيق مستويات أعلى للتنمية اإلقتصادية
  :أهمية تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر 2-1

 ال املتجددة الطاقة مصادر استخدام فإن احلياة يف الطاقة مصادر أمهية خمـتلف إىل بالنظر
 املستدامة، التنمية أهداف على حتقيق تقوم التقليدية، فهي األخرى عن مصادر أمهية يقل

 : التالية حتقيق األهداف يف الفعال دورها إىل باإلضافة
 خمـتلف يف الطاقة لقطاع السلبية التأثريات من احلد و اجلوي الغالف و البيئة و محاية حتسني -

 الطاقة مصادر تعترب و .اخلصوص وجه على النقل و الصناعة قطاعي يف و النشاطات االقتصادية
 . البيئة على تؤثر نظيفة ال مصادر املتجددة

 االستخدام عناصر من عنصرا هاما البيئة أصبحت حيث املتاحة للموارد العقالين االستغالل -
 املوارد من الكثري و لكون املستدامة، التنمية متغريات من أساسيا متغريا و للموارد املتاحة األمثل

 أو االختالل إىل تؤدي و ال البقاء على حتافظ قواعد وفق استغالهلا مما حيتم متجددة غري الطبيعية
ا التقديرات اليت إىل إسنادا و" . النمو كبح  أن هناك حنو )الفاو ( الزراعة و األغذية منظمة نشر

م النامية الدول يف شخص ملياري  طريق عن احلاضر الوقت يف الطاقة من يسدون احتياجا
  )13(.عادة تنمو مما أكثر القريبة األشجار اجتثاث

 من الطاقة و البشرية التنمية بني العالقة تتضح إذ املعيشة، مستوى رفع و البشرية التنمية حتقيق -
 يف خاصة و البشرية التنمية مؤشر و الطاقة من الفرد استهالك متوسط بني القوي االرتباط خالل
 التنمية مؤشرات يف حتسن دورا هاما املتجددة املصادر من الكهرباء إنتاج النامية، يؤدي الدول

 . احلياة نوعية حتسني بالتايل و الصحية و التعليمية اخلدمات يف حتسني تأثريها طريق عن البشرية
 تتنوع اليت القطاعات من واحد الطاقة قطاع ميثل، املستدام غري االستهالك و اإلنتاج أمناط تغيري -
  للنمو نتيجة االستهالك يف املطردة الزيادة ظل يف و املستدامة، غري االستهالك و أمناط اإلنتاج ا
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 الطاقة موارد تنمية و الطبيعية للموارد املستدام االستغالل ضرورة يتطلب فإن األمر السكاين
  .املتجددة

 املصادر يف وفرا الكهربائية حيقق الطاقة توفر و الطاقة مصادر تنويع إن الطاقة، مصادر تنويع -
 املستقبل يف فائض إمكانية حتقيق إىل باإلضافة املتجددة، الطاقة مبشاريع توفريه يتم التقليدية للطاقة

 النفط سوق إىل تصديره ميكن املتجددة و التقليدية املصادر من املنتجة الطاقة الكهربائية من
 يتم املتجددة و اجلديدة للطاقة االقتصادي التقييم أن أي العاملي بيعه بالسعر ميكن و" .العاملية
 )14(.الدولة قبل من املدعوم احمللي السعر ليس و. للنفط العاملي السعر أساس على

ة  و متطور  و نظيفة جديدة عمل فرص املتجددة الطاقة أنظمة توفر حبيث العمل فرص خلق -
 و تركيب تصنيع حاالت يف اجلودة العالية للوظائف النمو سريع مزودا يشكل فالقطاع .تكنولوجيا

 . و صيانتها املتجددة الطاقة معدات
  أهمية مصادر الطاقة المتجددة: 01الشكل رقم 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ريماجست رسالة اجلزائر، يف املستدامة التنمية يف دورىا و املتجددة الطاقة آفاق و واقع تكواشت، عماد :المصدر
 االقتصادية، العلوم قسم ،ريالتسي علوم و االقتصادية العلوم كلية باتنة، – ضرخل جحلا ا جامعة منشورة، ريغ
  .50 ص ، 2012زائر،جلا التنمية، اقتصاد صصخت

 تنمية المناطق النائية

التحكم في تكنولوجيا 
 المستقبل

 أسواق جديدة واعدة

األطماع و المنازعات 
 السياسية

محدودية مصدر 
 الطاقة

تأمين فرص عمل 
 جديدة

 تلوث الهواء

 تآكل طبقة األوزون

ارتفاع درجة الحرارة و 
 تغير المناخ

 األمطار الحمضية

  
  

  
  

أهمية 
التوجه 
نحو 

الطاقات 
 المتجددة

 
 أمن البيئة

األمن 
 اإلقتصادي

 أمن الطاقة

األمن 
 اإلجتماعي

تأمين التنمية 
 المستقلة
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  في الجزائر المتجددةو حوافز إنتاج الطاقات  إمكانات 2-2
لدى اجلزائر موارد طبيعية مهمة إلستغالهلا يف إنتاج الطاقات املتجددة بالنظر ملوقعها 

سوف نتناول يف هذا العنصر إمكانات اجلزائر من املوارد الطبيعية اجلغرايف احملفز على ذلك، و 
  .املتجددة مع اإلشارة إىل اإلجراءات املعتمدة لتشجيع استغالهلا

  :مصادر الطاقات المتجددة 1- 2-2
ا املتجددة الطاقة مصادر تتميز  بعد ينتشر مل استعماهلا بأن و للتجدد قابلة مصادر بأ

 من و الفين التقدم درجة حيث من بينها فيما املصادر هذه ختتلف و واسع، جتاري نطاق على
 املتجددة الطاقات ملصادر نتعرض سوف يلي وفيما أمهيتها و االقتصادية جدواها حيث

  .الناضبة غري املصادر هلذه املتاحة اجليولوجية و الطبيعية واإلمكانات
 الشمس أشعة من المستمدة الطاقة: أوال

ا على الشمس تعرف  ما اهليدروجني فيها ميثل الوزن بنسب و الساخنة، الغازات من هائلة كرة أ
 متثل و منهم، لكل %1.5 األكسجني و النيرتوجني و الكربون و %25  اهلليوم و %70 نسبته
 .%0.5  العناصر باقي
 يف مئوية درجة 15000 وحوايل السطح على مئوية درجة 5000 إىل الشمس حرارة درجة تصل
 يقطعها كيلومرت مليون 149.6 مقداره ما األرض بني و بينها املسافة متوسط و ،)املركز( اللب
ا أي كيلومرت مليون 1.4 فيبلغ قطرها أما نصف، و دقائق مثاين يف الشمس ضوء  من أكرب أ

 حجم كوكب مليون حلوايل تتسع الشمس أن يعين ما هو و مرة، 109 األرض كوكب
  .)15(األرض

 الشمس طاقة فتدفئ مقابل، دون الطاقة و الضوء من ضخمة بكميات األرض الشمس متد و
انية احلرارية الطاقة الناس استخدم طاملا و .ءاهلوا و البحر و األرض سطح احلرارية  من املستمدة ا

 العامل دول من العديد أن جند  رقم الملحق في المبينة الخريطة إىل كثب عن نظرنا فإذا الشمس
 األقطار هذه يف الناس بإمكان أن يعين مما الشمسية، الطاقة من كبرية كميات فيها تتوفر الفقرية

انية احلرارية الطاقة من هائل قدر استخدام  والوقود الغذاء من كل يف الطاقة مصدر أن حيث ،ا
 أكسيد ثاين يتحد الطريقة فبهذه النبات، يف الضوئي التمثيل بواسطة الشمسية الطاقة إىل يرجع

 الكربوهيدرات على للحصول كحافز اخلضراء الكلوروفيل مادة وجود مع املاء، ببخار الكربون
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 املواد من بقايا إال الغاز و البرتول من األحفوري الوقود أنواع ليس و إمثاره، و النبات لنمو الالزمة
 يف الضغط و احلرارة بفعل وحتولت السنني ماليني منذ تراكمت ا، تغذت اليت األخرى العضوية

ا و أنواعها إىل األرض باطن  طريق عن إما الشمسية، الطاقة استغالل يتم و .احلالية مركبا
 من أو مباشرة إما احلرارة هذه تستهلك لكي للحرارة ما ناقل لتسخني الشمسية احلرارة استخدام

  )16(.كهربائية طاقة إىل األوىل بالدرجة و للطاقة أخرى أشكال إىل حتويلها أجل

 بالفوائد تقاس إمنا املنتج الكيلووات بعدد تقاس ال املتجددة الطاقة قيمة أن أيضا بالذكر اجلدير و
 األخرى التطبيقات و الشمسية للطاقة املباشرة غري و املباشرة االستخدامات من الناجتة االقتصادية

 .املتطورة و النامية الدول يف سواء حد على الغين و للفقري احلرارية االحتياجات لتلبية هلا
 األشعة من متباينة مقادير تتلقى أجزائها الشمس حول اادور  و لألرض الدائري الشكل جيعل و

 املدارية و االستوائية املناطق على عمودي شبه بشكل الشمس أشعة تسقط إذ احلرارية، الشمسية
ا و الشمس ألشعة تعرضا أكثر املناطق هذه تكون بذلك و لألرض  و الشمالية املناطق من حرار
 لكل ساعة كيلووات 2500 مقداره ما يسقط و هلا، اجلنويب و الشمايل القطبني و اجلنوبية
  يف و العربية اجلزيرة شبه منطقة و األفريقية كالقارة العامل من احلارة املناطق يف سنويا مربع كيلومرت
 63.11 قدرها إشعاعية بطاقة يبعث الشمس سطح من مربع مرت كل أن حيث الالتينية أمريكا

 تقدر إشعاعية بطاقة يبعث الشمس سطح مساحة من مربع كيلومرت مخس أن يعين مما يغاواتم
 يف األولية الطاقة على العاملي الطلب إمجايل لتلبية يكفي ما هو و سنويا، إكساجول 400 ب

  )17(.حاليا األرض

  و طاقة الكتلة الحيوية الرياح طاقة: ثانيا
 طاقة الرياح -1
 يف عاش اليت املاضية الظروف فرضت فقد اجلديد، باألمر ليس الرياح لطاقة اإلنسان استخدام إن

 احتياجاته لتلبية إخضاعها و الطبيعة يف املتوفرة الطاقة مصادر استخدام إىل يلجأ أن ضرورة ظلها
 فعال و مهم دور للرياح فكان .رالعصو  خمتلف يف السائدة التكنولوجيا مستويات و ظروف ضمن

 الشراعية السفن تسيري و اهلواء طواحني إدارة يف استخدمت حني املختلفة احلضارات ازدهار يف
 من اإلنسان متكن حىت البحرية القطع أسرع الشراعية السفن فظلت احمليطات، و البحار عرب

 ما غالبا اإلشارة فإن الرياح طاقة عن هذا يومنا يف يدور احلديث كان إذا و .ةالبخاري اآللة اخرتاع
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 و التكاليف ذات الضخمة التوربينات بواسطة الكهرباء توليد يف الطاقة هذه استعمال تعين
 )18(.الفائقة التكنولوجيا

 نتيجة هي اهلواء حركة أن حيث الشمسية، الطاقة صور من مباشرة غري صورة الرياح طاقة تعترب و
 مرتفع ضغط ذات منطقة من اهلواء حترك الضغط فرق يسبب و اجلوي، الغالف يف الضغط لفرق
 اليت للشمس احلرارية التأثريات اختالف نتيجة الضغط فرق ينشأ و الضغط منخفضة أخرى إىل

 الرياح هلبوب ميكن حيث .حالريا  حدوث يف السبب تكون ليتا و األرض حرارة درجة يف تتحكم
 العواصف يف 2م/كيلووات 10 ب تقدر الشمس أشعة تولده مما كثافة أكثر طاقة يولد أن

 للطاقة األقصى احلد أن حني يف األعاصري، هبوب عند 2م/كيلووات 25 مقداره ما و الشديدة
 بسرعة عليل نسيم هبوب أن حني يف هذا ،2م/كيلووات 1 ب تقدر الشمسي اإلشعاع عن الناجتة

  .2م/كيلووات 0.075  مقداره ما يولد أن شأنه من  )الساعة يف كم 18(  الثانية يف مرت 5
 الحيوية الكتلة طاقة -2

 أوراقها، و األشجار فروع و امليتة، األشجار مثل خملفات، من جتميعه يتم ما احليوية بالكتلة يقصد
 خالل من املخلفات من االستفادة ميكن حيث غريها، و اخلشب قطع و احملاصيل خملفات و

 أن ميكن ما هو و Re-Use  االستخدام إعادة أو  Recycling  التدوير إعادة إجراءات
 إلنتاج استخدامها إعادة املخلفات بتدوير يقصد و .ةالقمام و املخلفات حجم تقليل إىل يؤدي

 إعادة مثال االستخدام، بإعادة يقصد حني يف األصلي، املنتج من جودة أقل أخرى منتجات
 .تعقيمها بعد املعدنية للمياه البالستيكية الزجاجات استخدام

 يف كبريا حتديا احليوية الكتلة طاقة من الوقود إنتاج و احلرارية و الكهربائية الطاقة توليد يعترب و
 أكسيد ثاين غازات انبعاث من التقليل يف يساهم بيئيا مكسبا و احلديثة، الطاقة حتويل مناذج

 على تأثريها كبح و احليوية املخلفات هذه تعفن عملية استغالل خالل من الدفيئة الكربون
 )19(.بديلة كطاقة باستخدامها هذا و اجلوي، الغالف

 مستقبل و حلاضر القصوى ألمهيتها نظرا خاصة مكانة على احليوية الكتلة طاقة حتتوي حيث
 احليوية الكتلة على السكان من %70 حوايل فيعتمد .ةاملتقدم و النامية الدول يف الطاقة

 كما .يللطه كوقود خصوصا و املنزلية لالستخدامات احليوانات و احملاصيل بقايا و كاخلشب،
 من مثال البنزين فبدائل ، غازي و وسائل صلب وقود إىل حتويلها ميكن احليوية الكتلة طاقة أن
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 للخشب احلرارية املعاملة طريق عن و التقطري، و التخمر بواسطة احليوية الكتلة من إنتاجها املمكن
 الكتلة من الوقود إنتاج أيضا الكيميائية التفاعالت من ذلك بغري ميكن و الزراعية، احملاصيل بقايا و

  )20(.حمدود حملي نطاق على أو واسع صناعي نطاق على احليوية

 املستخدم التقليدي احلطب من ترتاوح اليت احليوية الكتلة لوقود املختلفة األمناط من العديد هناك و
 األمناط إىل الكفاءة، عن البعد كل بعيدة بطريقة حرقه يتم الذي و الريفية باملناطق الطهي يف

 تستخدم أن Manure احليوانات روث مثل الزراعية للمخلفات ميكن و .للغاية املتطورة و احلديثة
 .Ferment التخمر عملية على باالعتماد الطاقة أيضا توليد باملستطاع أنه غري حيوي، كوقود

  الطاقة المائية و طاقة المحيطات: ثالثا
 :المائية الطاقة -1

 الكائنات و لإلنسان غىن ال و للحياة ضروري فاملاء خلقة، على وجل عز اهللا نعم أعظم من املاء
 )30 اآلية األنبياء سورة("يـُْؤِمُنونَ  َأَفَال  َحيٍّ  َشْيءٍ  ُكلَّ  اْلَماءِ  ِمنَ  َوَجَعْلَنا:"تعاىل قال عنه، األخرى

 أنه خواصه أهم من و أكسجني، ذرة و هيدروجني ذريت احتاد عن ناتج كيميائي مركب فاملاء ،
 مئوية، درجة 100 عند يغلي و مئوي صفر حرارة عند يتجمد و الرائحة، و الطعم و اللون عدمي

 من يتحول و الغازية و السائلة و الصلبة احلالة يف الطبيعة يف يتواجد الذي الوحيد املركب هو و
 مساحة من %71 املاء يكون و احلرارية، الطاقة من كمية فقدان أو باكتساب ألخرى حالة

   .ةاألرضي الكرة سطح
 ر من جزءا املياه كانت سواء الطبيعية الطاقة من ضخم خمزون على املتحركة املياه حتتوي حيث
 اجليولوجي الرتكيب و التضاريس لطبيعة نتيجة إال هي ما املائية فاملساقط .احمليط يف أمواجا أو جار

 مصادر من مصدرا املائية الطاقة تعترب عليه و ثابتا، طبيعيا موردا اعتبارها ميكن اليت األرض لسطح
 و للري املياه لرفع املاء بقوة تدار اليت الدواليب اإلنسان استعمل حيث التقليدية املتجددة الطاقة
ار، ضفاف على أنشأها اليت الطواحني و العجالت إلدارة  و الطواحني هذه أمهية أن إال األ

ار، يف املياه جريان فرتة على تقتصر كانت الدواليب  املناطق على أمهيتها اقتصرت فقد لذا األ
ار أصبحت و الدائم اجلريان ذات  فقلت الصناعة، مواقع حتدد من هي اجلريان الدائمة السريعة األ
 و الفحم حيث أمريكا و أوروبا غرب يف خاصة و البخارية اآللة اخرتاع عند املائية الطاقة أمهية
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 املولدات اكتشاف و التكنولوجي و العلمي التطور بعد أمهيتها اسرتجعت مث السكان، كثافة
    .ااستعماهل نطاق اتساع و تطورها إىل أدى مما للكهرباء املقاومة املعدنية األسالك و الكهربائية

 :المحيطات طاقة -2
 مساحة  تبلغ فبينما األرضية، الكرة سطح من جدا واسعة مساحات احمليطات و البحار تغطي

 مليون 361  مساحته ما تغطي احمليطات و البحار فإن ،2كم مليون 149 األرض على اليابسة
 مازال و استعمل اإلنسان أن تارخييا معروف و اليابسة، مساحة ضعف من أكثر أي ،2كم

 أشكال هناك و .رآلخ مكان من النتقاله أو غذائه إلنتاج سواء حمليطاتا و البحار يستعمل
 تؤدي اليت اجلزر و املد حركة فهناك البحر، من عليها احلصول اإلنسان يستطيع الطاقة من عديدة

 قد و م،منتظ بشكل تتكرر دورية حركة ضمن اخنفاضها مث الشواطئ على املياه منسوب ارتفاع إىل
 الطاقة توليد يف أخريا و املالحة أعمال يف الظاهرة هذه من االستفادة من اإلنسان متكن

 .الكهربائية
 إنتاج أو الكهربائية الطاقة لتوليد احمليطات و البحار يف احلرارية الطاقة استغالل كذلك و

 عن نتكلم أن غريبا يبدو قد و .ةالنهائي الطاقة لتوليد كوقود استعماله ميكن الذي اهليدروجني
 على مئوية درجة 30 من أكثر ترتفع ال األخرية هذه كون احمليطات و البحار يف احلرارية الطاقة

 ال احمليطات و البحار أعماق يف احلرارة درجة أن من بالرغم و العامل، من مكان أي يف السطح
 ما هو )الباطن( القعر و السطح بني ما املاء حرارة درجة فوارق أن إال مئوية درجات 5 عن ترتفع

 النوع هذا أن على الرغم فعلى ،)21(احلرارية الطاقة توليد أجل من احلراري التدرج باستغالل يسمح
 و ميدانيا استغالهلا إمكانية على املختصني تأكيدات رغم اآلن جيد بشكل مستغل غري الطاقة من

 الطاقة مصدر على تعمل واحدة كهربائية حمطة إلنشاء املطلوبة االستثمارات أن إال تكنولوجيا
 حمطة إنشاء سيكلفه ما ضعف هو و الدوالرات من املاليني مئات سيكلف البحار يف احلرارية
  .اإلنتاج قدرة بذات و النووية بالطاقة تعمل
 األرض باطن حرارة أو الجوفية الحرارة طاقة:رابعا
 Geo كلمة من مشتق امسها أن حىت األرض، نشأة زمن إىل اجلوفية احلرارة طاقة وجود تاريخ يرجع

 .األرض حرارة Geothermal كلمة تعين وبالتايل، حرارة فتعين Thermalأما  ،أرض تعين و
 القشرة يف املشعة للعناصر الطبيعي التحلل مصدرها الصخرية الطبقات يف املختزنة  احلرارية فالطاقة
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 البوتاسيوم و اليورانيوم مثل عناصر حتلل عن الناجتة املنصهرة الصخور يف الكامنة احلرارة و األرضية
 و املد طاقة غري الوحيد املتجدد الطاقة مصدر اجليوحرارية الطاقة تعترب و .ةاملشع املواد من غريها و

 عمليا اجليوحرارية الطاقة استخدام يعترب و للطاقة، األويل كمصدرها الشمس على تعتمد اليت اجلزر
 تكون ما غالبا هذه و السطح، من قريبا عالية األرض حرارة درجة تكون حيث أماكن يف أكثر
 قدميا، اإلنسان بواسطة الطاقة من املصدر هذا استغالل مت قد و .جيولوجيا نشطة مناطق من قريبة
 إىل قاد األحفوري للوقود بدائل عن البحث لكن طبيعية، حرارية محامات شكل على عادة

 لتوفري مباشرة اجلوفية احلرارية الطاقة تستخدم حيث اجليوحراري، النشاط يف متجددة اهتمامات
 املركبة العظمى احلرارية القدرة كانت 2000 عام اية يف و الصناعية، العمليات و لألبنية احلرارة
ميغاوات حرارية حبسب تقرير  15000الكهربائية أعلى من  غري التدفئة تطبيقات إىل بالنسبة عامليا

  .)22( 2005عام  )IGA( وكالة الطاقة اجليوحرارية 

  :اإلجراءات التحفيزية 2- 2-2
وضعت إسرتاتيجية تطوير الطاقات املتجددة ضمن أطر قانونية تنظم عملية تنفيذه عن طريق تنظيم 
مهام خمتلف اهليئات املعنية بتطوير و متويل استغالل املوارد الطبيعية املتجددة يف حدود اختصاص 

على ذكر القوانني و اهليئات اليت تعمل على تشجيع إنتاج  و فيما يلي سنعمل. كل واحدة منها
  .الطاقات املتجددة يف اجلزائر

  اإليطار القانوني: أوال
ا ضبط و تنظيم إن تطوير الطاقات املتجددة يف اجلزائر مؤطر بالنصوص القانونية اليت  من شأ

ال، و هي كااليت   :اإلستثمار يف هذا ا
  1999جويلية  28المؤرخ في  99 - 09القانون رقم  -1

يتعلق هذا القانون بالتحكم يف الطاقة، يهدف إىل حتديد شروط السياسة الوطنية للتحكم يف 
الطاقة ووسائل تطويرها ووضعها يف حيز التنفيذ، كما يشمل هذا القانون خمتلف التدابري و 

تجددة و التقليل من أثار اإلجراءات املتخذة من أجل ترشيد استهالك الطاقة ة تطوير الطاقات امل
مث ادخال تنظيم الطاقات . النظام الطاقوي على البيئة من خالل ختفيض إصدار الغازات الدفيئة

املتجددة يف هذا القانون ألن موضوع تطوير الطاقات املتجددة هي إحدى أساليب التحكم يف 
  )23(.الطاقة
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  2002فيفري  05المؤرخ في  02 - 01القانون رقم  -2
ال للمنافسة يتعلق  هذا القانون بالكهرباء و التوزيع العمومي للغاز، ينص هذا القانون على فتح ا

يف إنتاج و توزيع الكهرباء من خالل منح املتعاملني حق الدخول يف إنتاج الكهرباء و توصيلها إىل 
. هرباء و الغازالشبكة الوطنية للكهرباء بدون متييز مع احلفاظ على مهام اخلدمة العمومية كنقل الك

تم بضمان احرتام و تطبيق  2004كما مت وضع جلنة ضبط الكهرباء و الغاز يف جانفي  اليت 
  .التنظيم اجلديد

  2004أوت  04المؤرخ في  04 - 09القانون رقم  -3
يتعلق هذا القانون بكيفية ترقية الطاقات املتجددة يف إطار التنية املستدامة، حددت من خالله 

العامة خبصوص املراكز و املعدات الكهربائية كالقواعد و التقنيات املطبقة على املنشأت التدابري 
كما ينص على إنشاء مرصد وطين للطاقات املتجددة يعود عليه . الكهربائية و اإلنارة العمومية

  )24(.الفضل يف ترقية الطاقات املتجددة و تطويرها

  اإلجراءات التمويلية: ثانيا
ريع إسرتاتيجية تطوير الطاقات املتجددة يف اجلزائر وضعت عدة إجراءات متويلية بغرض متويل مشا

دف إىل تشجيع إنتاج الطاقات املتجددة من خالل توفري الظروف املالئمة لإلستثمار يف مجيع 
  :فروع جمال الطاقات املتجددة، و هي كما يلي

، يناط 2010مشروع قانون املالية إنشاء صندوق وطين للطاقات املتجددة طبقا ملا نص عليه  - 1
إىل هذا الصندوق مهمة متويل الطاقات املتجددة، كما تضمن قانون املالية الصادر يف جويلية 

  )25(.من عوائد احملروقات من أجل دعم هذا الصندوق %1ختصيص نسبة  2011

وحة مبوجب األمر ميكن حلاملي املشاريع يف جمال الطاقة املتجددة اإلستفادة من املزايا املمن - 2
، و املتمثلة يف حوافز و منافع )26(املتعلق بتطوير اإلستثمار 2001أوت  20املؤرخ يف  01 -03

و مجركية و مالية كافية و أمن قانوين، و حرية اإلستثمار و عدم اللجوء إىل التأميم، حرية جبائية 
  )27(.انتقال رؤوس األموال و أخريا إقرار التحكيم الدويل

امتيازات مالية و مجركية لتفعيل األنشطة و املشاريع اليت تتنافس يف حتسني الفعالية منح  - 3
  .الطاقوية و ترقية الطاقات املتجددة

  .تقدمي إعانات لتغطية التكاليف الزائدة النامجة عن نظام التسعرية املطبق على الكهرباء - 4
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هذه املشاريع و منح قروض بدون إنشاء الصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة من أجل متويل  - 5
  .فوائد و بدون ضمانات من طرف البنوك و املؤسسات املالية

ختفيض احلقوق اجلمركية و الرسم على القيمة املضافة عند اإلسترياد بالنسبة للمكونات و  - 6
املواد األولية و املنتجات نصف املصنعة املستعملة يف صناعة األجهزة داخل اجلزائر يف جمال 

  .طاقات املتجددةال
زيادة على كل ذلك تستفيد كل األنشطة و املشاريع يف جمال الطاقات املتجددة من اإلمتيازات 
املنصوص عليها يف إطار التشريع و التنظيم املتعلقني برتقية اإلستثمار، إضافة إىل كل ما سبق 

ا فيها تعريفة التغذية، أدخلت احلكومة أيضا حوافز إلنتاج الكهرباء من حمطات الطاقة املتجددة مب
سعر شراء الطاقات املتجددة من طرف  2004املؤرخ يف  25/14القانون رقم حيث حدد 

املستثمر الذي قام بإنتاجها حسب نوع التكنولوجيا املستخدمة إلستغالهلا و حسب نسبة مسامهة 
  .املصادر املتجددة منها

يف حالة ما مت إنتاج الكهرباء من تطبيقات  و يف هذا الصدد حددت ثالثة أنواع من تعريفة التغذية
  :هجينة مع الطاقة الشمسية كما يلي

عن نظريها األحفوري، شرط أن ال يقل  %200تتم زيادة التعريفة للكيلوواط الساعي بنسبة  -
  .من إمجايل الطاقة املنتجة %25نسبة مسامهة املصدر الشمسي عن 

ا األحفورية، إذا تراوحت  %180بنسبة زيادة التعريفة للكيلوواط الساعي املنتج  - عن نظري
  .من إمجايل الطاقة املنتجة %25إىل  %20مسامهة املصدر الشمسي من 

ا األحفورية، إذا تراوحت  %160زيادة التعريفة للكيلوواط الساعي املنتج بنسبة  - عن نظري
  .من إمجايل الطاقة املنتجة %20إىل  %15مسامهة املصدر الشمسي من 

ا األحفورية، إذا تراوحت  %140التعريفة للكيلوواط الساعي املنتج بنسبة  زيادة - عن نظري
 .من إمجايل الطاقة املنتجة %15إىل  %10مسامهة املصدر الشمسي من 

ا األحفورية، إذا تراوحت  %100زيادة التعريفة للكيلوواط الساعي املنتج بنسبة  - عن نظري
  .من إمجايل الطاقة املنتجة %10إىل  %05مسامهة املصدر الشمسي من 

املنتجة من اخلاليا الشمسية فيتم زيادة ) الطاقة الشمسية الضوئية ( أما بالنسبة للطاقة الكهربائية 
ا األحفورية، و خبصوص الطاقة الكهربائية  %300تعريفة الكيلوواط ساعي املنتج بنسبة  عن نظري
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ا  %300الكيلوواط ساعي املنتج بنسبة املنتجة من الرياح يتم زيادة تعريفة تغذية  عن نظري
  )28(.األحفورية

  إجراءات البحث و التطوير: ثالثا
تعمل اجلزائر على تطوير املعارف و اكتساب تكنولوجيات الطاقات املتجددة من خالل إعطاء 

دة و أولوية للبحث لتجعل من إسرتاتيجية الطاقات املتجددة حافزا حقيقيا إلنتاج الطاقات املتجد
القدرات اجلزائرية سواء كانت بشرية، مادية أو علمية، هذا ما فرض تأطريا نوعيا تثمني خمتلف 

للموارد البشرية و تشجيع التعاون بني كل من اجلامعات و مراكز البحث و خمتلف املتعاملني يف 
  :و الشكل التايل يوضح ذلك. جمال الطاقات املتجددة

  التطوير في مجال الطاقات المتجددة في الجزائرهيكل البحث و : 02الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

اإلقتصاد اجلزائري يف ظل صباح براجي، دور حوكمة املوارد الطاقوية يف إعادة هيكلة  :المصدر
ضوابط اإلستدامة، مذرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة املاجيستري يف إطار مدرسة 

  .163، ص 2012الدكتوراه يف العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري، جامعة فرحات عباس، 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وزارة الطاقة و املناجم

SONALGAZ  

UDES اجلامعات 
CREDEG NEAL 

APRUS 
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اءها من سيتم التعريف بكل هيئة على حدا مع إضافة مراكز حبث أخرى يف اجلزائر قد مت إنشو 
  .أجل تشجيع البحث يف جمال الطاقات املتجددة

  :UDESوحدة تطوير التجهيزات الشمسية  -1
ببومساعيل والية تيبازة و هي مكلفة بأداء مهمة  1988جانفي  09أنشأت هذه الوحدة يف 

  :تطوير التجهيزات الشمسية و إجناز مناذج جتريبية متعلقة مبا يلي
  املفعول احلراري وذات اإلستعمال املنزيل أو الصناعي و الفالحيالتجهيزات الشمسية ذات.  
 التجهيزات الشمسية ذات اإلنارة الفولطية و ذات اإلستعمال املنزيل و الفالحي.  
  التجهيزات و األنظمة الكهربائية، احلرارية و امليكانيكية و اليت تدخل يف تطوير التجهيزات

  .الشمسية إلستعمال الطاقة الشمسية
  :APRUEالوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استخدام الطاقة  -2

مبوجب املرسوم الرئاسي  1987هي هيئة عمومية ذات طبيعة صناعية و جتارية، أنشأت سنة 
، تعمل حتت إشراف وزارة الطاقة و املناجم، تتمثل مهمتها الرئيسية يف تنفيذ 1985الصادر عام 

  :خالل السياسة الوطنية للحفاظ على الطاقة من
 تعزيز كفاءة استخدامها.  
 تنفيذ الربنامج الوطين للتحكم يف الطاقة.  
  عامة الناس، و املهنيون، و ( الوعي و نشر املعلومات يف جمال إدارة الطاقة حنو أهداف خمتلفة

  ...).املدارس
  الصناعة، البناء، ( تنفيذ خمتلف الربامج اليت متت املصادقة عليها مع خمتلف القطاعات

  )29(...).النقل،
  :CREDEGمركز البحث و التطوير في الكهرباء و الغاز  -3

مع  تتمثل مهامها األساسية يف البحث التطبيقي، التطوير  SONELGAZو هي شركة فرعية 
التكنولوجي، معاينة التجهيزات و حتليل سلوك األجهزة و املواد اليت هي يف طور اإلستغالل و 

مع  إنتاج، نقل و توزيع الكهرباء عرب أي  SONELGAZالتصنيع يف ميدان املهن القاعدية 
ا ما يليالشبكة، ترقية الطاقات اجلديدة و املتجد   :دة، من بني صالحيا

 اإلرشاد و املساعدة يف امليدان الصناعي.  
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 املصادقة على األجهزة الكهربائية و الغازية ذات اإلستخدام العمومي.  
 اختبار املعدات و التجهيزات الكهربائية و الغازية.  
  البحث إدخال التقنيات و التكنولوجيات اجلديدة يف كل من الدراسات و اإلختبارات و

  .التطبيقي
 تطوير و ترويج استخدام الطاقات املتجددة.  
  املعايري الدالئل التقنية، النشرات، ( تسيري املرجعيات التقنية و التكنولوجية و متابعتها و نشرها

 )30().و غريها
  :NEALالشركة الجزائرية للطاقات الجديدة  -4

 New Energyاليت تقابلها باللغة اإلجنليزية  NEALختتصر الشركة اجلزائرية للطاقات اجلديدة يف 

Algeria و مها شركة  عن طريق شراكة بني أكرب شركات الطاقة يف اجلزائر 2002، أنشأت عام
SONATRACH  وSONELGAZ  إضافة إىل شركةSIM  املتخصصة يف صناعة املواد

  .%10، %45، %45: الغذائية، وفقا للنسب التالية على التوايل
  :CDERمركز تطوير الطاقات الجديدة و المتجددة  -5

  :ببوزريعة، تتلخص مهامه يف مايلي 1988مارس  22أنشأ املركز يف 
  مجع و معاجلة املعطيات من أجل تقييم دقيق للطاقات الشمسية و طاقة الرياح و طاقة احلرارة

  .اجلوفية و الكتلة احليوية
  إنتاج الطاقات املتجددة و استعماهلاصياغة أعمال البحث الضرورية لتطوير.  
 صياغة معايري صناعة التجهيزات يف ميدان الطاقات املتجددة و استعماهلا.  
  :UDTSوحدة تطوير تكنولوجيا السيلسيوم  -6
حتت وصاية وزارة التعليم العايل و البحث العلمي، تتمثل  1988أنشأت هذه الوحدة عام  

سيوم، إجراء أعمال البحث العلمي و اإلبداع التكنولوجي، تطوير تكنولوجيا السيل: مهامها يف
املواد و األجهزة نصف املوصلة للتطبيقات التكوين ملا بعد التدرج يف جمال العلوم و تكنولوجيات 

، كما تساهم هذه )الكهروضوئية، الكشف، البصريات اإللكرتونية، ختزين الطاقة( يف ميادين عدة 
  .عات جزائرية يف تطوير السيلسيومالوحدة بالتعاون مع عدة جام
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يقوم هذا املعهد بدور أساسي يف جهود  :IAREالمعهد الجزائري للطاقات المتجددة  -7
التكوين املبذولة من طرف الدولة يف جمال الطاقات املتجددة، يشمل التكوين يف هذا املعهد كل 

  )31(.املشاريعمن ميادين اهلندسة، األمن و األمان، التدقيق الطاقوي، تسيري 

  :URAERوحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة  -8
بغرداية، و هي تابعة ملركز تطوير الطاقات املتجددة، تطمح  1999أنشأت هذه الوحدة سنة  

هذه الوحدة لتكون قاعدة أساسية دولية لإلختبارات و مهزة إتصال جهوية يف جمال تطوير و تثمني 
التحكم يف التكنولوجيات احلديثة هلا، من مهامها التعاون مع اجلامعات و الطاقات املتجددة و 

  .املراكز البحثية األخرى من خالل البحث و التدريب يف جمال الطاقات املتجددة
وحدة األبحاث التطبيقية في مجال الطاقة المتجددة في المناطق الصحراوية  -9

URERMS:  
، كانت 1988ة يف الوسط الصحراوي بأدرار سنة أنشأت وحدة البحث يف الطاقات املتجدد 

حتمل اسم حمطة جتريب األجهزة الشمسية يف الوسط الصحراوي سابقا، و هي مؤسسة ذات طابع 
علمي حتت وصاية وزارة التعليم العايل و البحث العلمي، يتلخص نشاطها أساسا يف القيام 

املناطق الصحراوية و إعادة هيكلة بنشاطات البحث و التجريب و تطوير الطاقات املتجددة يف 
  )32(.مؤسسات البحث

  :انجازات و تحديات الطاقات المتجددة في الجزائر -3
على الرغم من أن إسرتاتيجية تطوير الطاقات املتجددة جد طموحة إال أنه هناك عدة حتديات 

إىل كل من إجنازات تواجه انتشار إنتاج الطاقات املتجددة يف اجلزائر، و فيما يلي سنحاول التطرق 
  .و حتديات الطاقات املتجددة يف اجلزائر

  :أهم إنجازات الجزائر في مجال الطاقات المتجددة 3-1
يف إطار جهود احلكومة اجلزائرية املبذولة لرفع نسبة مسامهة الطاقة الشمسية من إمجايل 

اجلنوب و اهلضاب العليا إنتاج الكهرباء مت إجناز عدة مشاريع يف العديد من املناطق النائية يف 
  :و تشمل تلك املشاريع ما يلي. ألجل ذلك

  أسرة يف املناطق اجلنوبية بواسطة استخدام تقنية األلواح الشمسية  1000توصيل الكهرباء إىل
  )33(.متنراست، أدرار، إليزي، تندوف: موزعة على املناطق التالية
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  بئر بالطاقة الشمسية 96منزل ريفي بالكهرباء، إضافة إىل جتهيز  2170توصيل أكثر من.  
على العموم ميكن شرح القدرات املركبة من الطاقات املتجددة إمجاال و مسامهتها يف خمتلف 

  :األنشطة وفقا للجدول التايل
  2012مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء في الجزائر سنة : 01 جدول رقم

 الوحدة: الواط
  القدرات المركبة  التطبيقات

  1352800  كهربة املنازل
  288400  الضخ

  48430  اإلضاءة العمومية
  498000  اتصاالت

  165630  أنشطة أخرى
  2353260  اإلجمالي

Source : le bilan énergétique national, ministére de l’énergie et des mines, 
algérie, 2013. 
من خالل اجلدول أعاله يتضح أن إنتاج الطاقات املتجددة يف اجلزائر ال يزال يف بدايته، فإنتاج 
الوقود احليوي يبقى منعدما أما إنتاج الكهرباء انطالقا من املوارد الطبيعية املتجددة يظل هو األخر 

ذلك، مع العلم و هذا راجع لنقص كل من التمويل و التكنولوجيات و اخلربات الالزمة لحمدودا، 
  .و اجلدول التايل يوضح ذلك. 2011أن أول إنتاج جتلري للطاقات املتجددة كان سنة 

  استهالك الطاقات المتجددة في الجزائر :02 لجدول رقما
 الوحدة: مليون طن نفط مكافئ

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنوات

 الطاقات استهالك

  الجزائر في المتجددة

/  /  /  /  /  /  *  0.1  0.1  0.1  0.1  

Source : James’s Square, BP Statistical Review of World, London, 64th 
edition, June 2015, p 3. 
يشري اجلدول السابق إىل أن اإلستهالك الفعلي للطاقات املتجددة يف اجلزائر حمدود، حيث سجل 

ليحافظ على نفس كمية اإلستهالك لسنوات ) م ط ن م(  0.1و ألول مرة  2010منذ سنة 
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على التوايل، هذا ما يدل على إنتاج الطاقات املتجددة يف اجلزائر  2014، 2013، 2012
  .ات سنقوم بذكر أمهها يف الفرع التايلتقابله عدة حتدي

 .عالجها و سبل الجزائر في المتجددة الطاقات استغالل تواجه التي التحديات 3-2
 املتجددة الطاقات استغالل تواجه اليت التحديات خمتلف نبني أن عنصر هذا خالل من سنحاول

 :يلي كما و ذلك بعالجها، الكفيلة السبل هي و ما اجلزائر يف
 :في حصرها يمكن :الجزائر في المتجددة الطاقات استغالل تواجه التي التحديات :أوال
 من ختفف أن ميكن اليت العوامل أحد و هي األحفورية، بالطاقة الغنية الدول من اجلزائر تعترب -

و  النفط إنتاج منظومة يف سليب تأثري إحداث من خوفا املتجددة، الطاقة حنو اندفاع املسؤولني
 حيث ، 2030آفاق يف الصخري الغاز استغالل حنو اجلزائر يف توجه ذلك برز و قد أسعاره،

 للنفط بديال مكعب مرت مليار ألف 20 بنحو باحتياطي يقدر العامل يف خمزون ثالث اجلزائر متتلك
 االقتصاد على الريع قطاع على هيمنة يبقي ما و هو القادمني، العقدين خالل نفاده املتوقع

 الوطين؛
 إىل حيتاج االستثمار على العائد أن كما املتجددة، الطاقات ملشروعات الالزم املال رأس ارتفاع -

 االستثمار مع شراكة يف الدخول اجلزائر على حيتم األحفورية، الطاقة مصادر من أطول وقت
  النظيفة؛ التنمية املرتبطة بصناديق اخلارجية املنح أو األجنيب

 الشمسية، و الطاقة الرياح طاقة ملشروعات ختصيصها جيب اليت األراضي من الكبرية املساحات -
 و رغم للدولة، و متليكها األراضي الستخدامات واضحة و برامج سياسات يتطلب ما و هو

 )34(العقارية؛ األوعية توفر يف صعوبة من تعاين فهي اجلزائر ا تتمتع اليت اهلائلة املساحة

 مع املنافسة على القدرة و عدم املتجددة الطاقة إنتاج ملعدات احمللية التصنيعية القدرات حمدودية -
 إىل السلطات يضطر ما و هو الوطنية، الفنية البشرية املوارد كفاية عدم نتيجة العاملية، الشركات
و  العلمي للبحث املالية املخصصات ضعف إىل إضافة الدولية، االستشارية باملكاتب االستعانة

  املتجددة؛ الطاقة ملعدات التطوير
 الرياح، و طاقة الشمسية، الطاقة(  الطاقة إنتاج يف املتقدمة التكنولوجيات و استخدام إنتاج إن -

و  التصنيع شركات منهم الشركاء من كبري عدد جهود تضافر إىل حيتاج )احليوي و الوقود
 جيب كما و غريها، العلمي و البحث الصلة ذات التشريعية و التنفيذية و السلطات املستخدمني،
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 أجل من األطراف هذه بني للتنسيق إداري متكامل نظام و وضع التنفيذ و خطط األدوار حتديد
  من و تعاين التنسيقي تفتقر للجانب و اجلزائر متجددة، مصادر من الطاقة إنتاج إىل الوصول
 التخزين؛ صعوبة

و  عمل لطبيعة اخلاطئ و الفهم الطاقة إلنتاج املتجددة املصادر باستخدام االهتمام قلة إن -
ا كبري  عائقا يشكل بأسره تمعو ا املعنية األطراف قبل من املتجددة الطاقة تطبيقات تكنولوجيات

 حنو للدفع و التوعية اإلعالم دور يربز و هنا الطاقة، إنتاج يف املصادر املتجددة على االعتماد يف
 األمر للبيئة، و صديقة نظيفة مصادر من الطاقة صحيح إلنتاج مفهوم حنو تمعوا األفراد تأهيل
الت هذه يف و الفنية و البيئية االقتصادية احلقائق توضيح على يساعد الذي   .ا
  :الجزائر في المتجددة الطاقات استغالل تواجه التي المشاكل عالج سبل: ثانيا
 جديدة مرحلة يف و هي و الغاز، النفط عائدات على املبين اقتصادها الريعي من اجلزائر تعاين

 الذي املوقع نفس اجلزائر فيها حتتل ال و مشال إفريقيا، أوربا بني جديدة إقليمية سوق فيها تتشكل
 و على املتجددة جمال الطاقات يف املنافسني املتدخلني أمهية بسبب احملروقات سوق يف احتلته
 أجل جتنب من اخلطوات من جمموعة توخي اجلزائر من األمر يتطلب و لذلك املغرب، رأسهم
 :خالل من و ذلك مشسي، ريع إىل برتويل ريع من التحول

 سجلت و قد خاصة الطاقة، من الوطين االستهالك ارتفاع ظل يف: الداخلي الطلب تلبية - 1
ا م جيغاواط 10 من أزيد بلغ الكهربائية الطاقة من الوطين لالستهالك جديدا معدال تارخييا اجلزائر
 أن يتوقع كما الواليات، عديد يف الكهرباء انقطاع إىل أدى مما ، 2013جويلية 27-26بني 
 مقدر استهالك و إىل 2030 آفاق يف ميغاواط25000 حوايل  إىل الكهرباء على الطلب يصل

 الطلب تلبية عن حالة العجز يف الدولية السوق من أوىل احمللية فالسوق سا،/ترياواط 150 ب
 .الداخلي

 عن فضال جدد منافسني املتجددة للطاقات اجلديدة السوق تضم :املنافسني خطوات استباق - 2
 األحفورية الطاقة سوق يف النسبية امليزات و أن خاصة و مصر،  كاملغرب التقليديني، املنافسني

 ما و هو الشمسية، للطاقة بالنسبة خاصة متاما متقاربة هي اجلديدة، بل السوق يف متوفرة غري
و  االقتصادي البعدين بني جتمع شاملة رؤية خالل من جديدة نسبية ميزات اكتساب يتطلب

 )35(.السياسي
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 أسعار مبنح األملانية بالتجربة اقتداء املرحلة بداية يف اجلزائر حتتاج :السوق أساس على التسعري - 3
 .الشمسية األلواح النتشار تشجيعا املتجددة الطاقة ملنتجي تفضيلية للغاية

 و سوق املواد، سوق يشمل :املتجددة الطاقات يف متخصص صناعي نسيج إطالق - 4
  .الشغل و سوق اخلدمات،

 الفعالة للمشاركة الوطين اإلبداعي العمل تقييم خالل من و ذلك :التكنولوجي االبتكار حتفيز - 5
  .سنوية أيام أو ملتقيات يف فقط و ليس االقتصادية يف املخططات

  :الخالصة
 من مجلة إىل التوصل و مت املتجددة، الطاقات يف البالغة لالستثمار األمهية البحث هذا لقد أبرز
  :يلي فيما نوجزها النتائج،

 رئيسني، عاملني على يتوقف الطاقة مصادر تأمني يف مسامهتها و املتجددة الطاقة ُمسَتقبل -
 باألمور متعلق اآلخر األمر و تكلفتها، ختفيض و الطاقة هذه تكنولوجيات يف التقدما أحدمه
 للطاقة التشريعي و املايل والدعم األحفوري الوقود على تفرض اليت املتزايدة الضرائب و البيئية

  .املتجددة الطاقات إسرتاتيجية تبين إىل الدول توجه من تعيق لن العوامل هذه أن إال املتجددة،
 بل ليلة، و يوم بني التقليدية الطاقة دور يلغي لن املتجددة الطاقة على االعتماد زيادة إن -

 الطاقة جمال يف دولة كل جهد حبسب يقصر أو يطول لزمن بينهما املشرتك التعاون  سيستمر
 الطاقة حمل فشيئا شيئا سنة كل حتل سوف املتجددة الطاقة أن نؤكد أن نستطيعا  لكنن النظيفة،

  .األحفورية
 اجليو املركز من تزيد أن ميكن اليت املستقبلية، الطاقوية املصادر أهم من املتجددة الطاقات تُعترب -

 اجلزائر حتتل حيث العاملية، الشركات خمتلف اهتمام جمال وهو املنطقة، يف للجزائر إسرتاتيجي
 مبثابة هي اليت الشمسية بالطاقة يتعلق فيما خاصة والدولية، اإلقليمية الساحة يف مهما موقعا
 .االجتماعي و االقتصادي للتطور وحمرك فرصة

 للعمل  دائمة فرص خلق و يف البيئية التكاليف خفض يف املتجددة الطاقات اقتصاديات تساهم -
  .و الطويل املتوسط املدى على االقتصادية العوائد و حتقيق على الفقر و القضاء

 الطاقات نضوب حلتمية حتمية، ضرورة املتجددة الطاقوية البدائل على االعتماد حنو اجلزائر َحتول -
  .األحفورية
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أسعار  انخفاضالجزائر في ظل خيارات : جدوى االستثمار في استغالل الطاقة من الصخور
 .النفط

  حالم زواوية.أ
  أستاذة مساعدة قسم أ

  1-جامعة سطيف -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
  :ملخص

الغاز وحتقيق التوازن إن التقدم امللحوظ يف استخراج الطاقة من الصخور، ساهم يف خفض أسعار  
يف سوق الطاقة خاصة بأمريكا الشمالية مقارنة بأسعارها يف دول أوروبا ودول منظمة التعاون 
والتنمية وغريها من الدول اآلسيوية، وهذا على الرغم من ارتباط املخاطر والتأثريات البيئية 

ا ألن االقتصاد اجلزائري يعتمد و . باستخراج النفط والغاز الصخريني، خاصة على توفر املياه وجود
ا تعترب أول  %97 مبا ال تقل نسبته عن ا،باإلضافة إىل أ من موارد احملروقات ضمن هيكل صادرا

يف أفريقيا، ومتتلك ثالث أكرب احتياطي للغاز الصخري منتج للغاز الطبيعي وثاين أكرب منتج للنفط 
الطاقة الصخرية على موارد املياه السطحية يف العامل، ومن أجل دراسة األثر البيئي الستخراج 

اجلوفية، جاءت ورقتنا البحثية من أجل حتليل املخاطر والعوائق اليت تواجه االستثمار يف تطوير 
  .استخراج الطاقة من الصخور

املوارد الصخرية، االقتصاد اجلزائري، خماطر االستثمار، املياه  نضوب النفط،: الكلمات المفتاحية
 .اجلوفية

Abstract: 
  Progress in the extraction of lower-cost shale resources have eased the 
supply and demand balance and therefore improved the competitive outlook 
for primary energy In North America, where prices are around half those 
based on oil-indexation in Continental Europe or the OECD Asia-Pasific 
region. Although experts agree that critical environmental risks and impacts 
are associated with developing shale, the risks and impacts specific to 
surface and groundwater availability. Fossil fuels are the backbone of the 
Algerian economy; they accounted for 97% of export revenues, and the 
largest natural gas producer and second largest oil producer in Africa, and 
holds the third largest shale gas resource in the world. In addition to 
examining water availability and shale resource development in Algeria, we 
propose in this paper to analyze the risk to companies developing shale 
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resources in Algeria is the limited surface water availability and associated 
challenges in securing freshwater sources. 
Key Words: Oil decline, Shale Resources, Algerian Economy, Investment 
Risks, groundwater. 

  :مقدمة
حتديدا عقب تطورات أسعار الطاقة يف إن اقتصاد الطاقة من النفط عرب العقود الطويلة املاضية،  

اية، ولكل استغالل ، 1973السوق العاملية سنة   مثن،قد أرسى فكرة أن لكل رأس مال طبيعي 
اإلنسان جاهدا منذ ظهوره على سطح األرض استغالل موارد البيئة اليت يعيش فيها  حماولة ففي إطار

بقدر ما تسمح به قدراته اجلسمانية ودرجة حتضره وتفوقه العلمي والتكنولوجي، اختلفت صور 
كان جامعا لقوته ملوارد بيئته على املدى الزماين واملكاين، ففي املراحل األوىل من حياته   هاستغالل

وهو يف كل مرحلة من هذه . وملتقطا لغذائه مث انتقل بعد ذلك ليصبح صيادا مث راعيا وزارعا فصانعا
املراحل كان يوسع من دائرة استغالله موارد بيئته الطبيعية، ويزيد من درجة هذا االستغالل ويكثفه مبا 

ىت وصلنا إىل النصف الثاين من القرن يتفق ويتماشى مع تزايده وتكاثره عدديا وتفوقه حضاريا، ح
املاضي حيث بلغ عدد السكان تزايدا ملحوظا، وحيث أخذ التقدم العلمي والثورة التكنولوجية يف 
التطور فتوسعت دائرة نشاط اإلنسان مما زاد من الضغط البشري على املوارد بصورة رهيبة بات خيشى 

مما يهدد حياة السكان املتزايدين والذين يسعون معها خطر استنزاف هذه املوارد مبعدالت سريعة، 
وعلى هذا األساس برزت احلاجة لدراسة العالقة املتبادلة بني استهالك واستغالل  .ملزيد من اإلنتاج

 ةاعيماملوارد الناضبة وبني أمثلية تسعريها أو على األقل التسعري الذي يعكس التكلفة االجت
ا على االستمرار  واالقتصادية هلذه املوارد وإمكانية ضمان استمرارها لألجيال السابقة مبا يتوافق وقدر

اقتصادها موارد الطاقة  وألن اجلزائر كغريها من الدول النامية اليت أثرت على هيكل، يف العطاء
البحر األبيض من إمجايل الصادرات، ونظرا لرتبعها على ضفاف  %97األحفورية بنسبة تفوق 

املتوسط وامتالكها لبىن قاعدية حملية مواتية إلمكانية االستثمار فيها خاصة يف قطاع الطاقة، حيث 
إىل املرتبة  2015سنة اية  163تقدمت اجلزائر يف مراتب تصنيف  مناخ األعمال من املرتبة 

نضج ولعدم ، هذا من جهة Doing Businessحسب مؤشرات  2017سنة بداية  156
 تلبية الطلب احمللي وحىت األجنيباستغالل مصادر الطاقات املتجددة على وجه التسويق و  مشاريع

، 2030اية سنة  قبلوعدم إمكانية انتقاهلا من مرحلة املزارع التجريبية واحملطات النموذجية 
، ومؤخرا سنة 2011قات املتجددة والفعالية الطاقوية لسنة حسب ما جاءت به برامج الطا
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ا إىل سنة  2015سيناريوهات الطاقات للواليات املتحدة سنة أكدته ، و 2015 ، 2035وتقديرا
، اليت تشرف عليها أمانة االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة وحىت حسب إمجاع آخر مؤمترات البيئة

، واليت نقلت بعدها إىل 1994يف منذ دخوهلا حيز التنفيذ سنة بشأن التغريات املناخية يف جين
 والذي أشرف منذ، 1995،  الذي عقد يف برلني سنة (Cop 1)بون بعد املؤمتر األول لألطراف 

 7خالل الفرتة ما بني ) Cop22(عقد واحد وعشرين مؤمترا، كان آخرها يف مراكش على ذلك 
، والذي جاء ليشجع الدول على االلتزام باقتصاد منخفض الكربون، باإلضافة 2016نوفمرب  18و

، هذا  العامليالطاقوي إىل ضرورة إعادة صنع منوذج جديد للبشرية يف إطار ما يعرف بالتضامن 
، وبداية وتباطؤ االقتصاد الصيين 2008سنة  من بني تداعيات أزمة الرهن العقاري ألنو  كمربر؛

اية سنة النفط يف السوق الدو اخنفاض أسعار  ، تأثر هيكل االقتصاد اجلزائري مما 2014لية منذ 
موارد أخرى خارج هذا  نه ضرورة البحث علىأدى إىل عجز موارد ميزانية اخلزينة العمومية، وم

واستقطاب االستثمارات  القطاع كاالستثمار يف النسيج الصناعي وقطاع السياحة والفالحة وغريها
ولعدم متكن اجلزائر يف فرتة الطفرة املالية من حقن ما يزيد  ، كحتمية ال مآل منها؛حملياوتوطينها 

كانت تاريخ تأميم احملروقات،   1972مليار دوالر من موارد النفط والغاز منذ سنة  1000عن 
االقتصاد احمللية وإنعاش ضرورة إجياد البديل الفعال لتموين إمدادات الطاقة تستدعي  األمهية مبكان

كل هذه   ومن اآلن حىت نضوج تكنولوجيات الطاقات البديلة األخرى؛ ،خارج احملروقات الوطين
التقليدية من مصادر غل الطاقة االقتصاد األمريكي يعترب أول اقتصاد يستاحلقائق باإلضافة إىل أن 

ة مع الطاقات باملوازا والنفط الصخريني من الصخور يف إطار استخدام  الغازأخرى، هذه املرة 
جوف يف  ت الزيوت الصخريةحتياطياغالل هذا املورد باجلزائر لتوفر ا، ونظرا إلمكانية استالتقليدية
عامليا من حيث إمكانية استغالل  ن اجلزائر احتلت املرتتبة الثالثةصحراء اجلزائرية من جهة، وألال أراضي

  .من جهة أخرى الغاز الصخري بعد الصني واألرجنتني
  :إشكالية الدراسة

ما هي إمكانية استغالل  :ويف ضوء ماسبق ميكن صياغة إشكالية الدراسة يف السؤال الرئيسي التايل
والتحوالت يف وقائع  العاملية يف ظل التطورات احلالية يف أسعار الطاقة الطاقة من الصخور باجلزائر

  ؟االقتصاد العاملي
  



 جملة املالية و األسواق                                                                                         أ.حالم  زواوية

145 

إنتاج الغاز والنفط الصخريني يف العامل،  تنامي موجةتستمد الدراسة أمهيتها من  :أهمية الدراسة
ر اسعأأقل من تعد باحتساب تكاليف ختفيض الكربون استغالل الزيوت الصخرية أسعار حيث أن 

يف توليد  يشجع املزيد من استخدام الغاز والنفط الصخرينيمر الذي الغاز التقليدي والفحم؛ وهو األ
لألثر  يف السنوات األخرية التفات االنتباه السياسي والشعيباهتمام و الطاقة يف املستقبل، باإلضافة إىل 

منذ سنة  باجلزائر البيئي لعمليات التصنيع املائي املستخدمة يف استخراج واستغالل الطاقة الصخرية
اجلزائر تعترب دولة ريعية  خاصة وأن املواضيع،لتطرق إىل هذا النوع من وعليه نرى أنه البد ل ،2013

بامتياز، وال ميكن على املدى القريب إىل املتوسط إجياد بدائل أخرى للطاقة التقليدية غري طاقة أخرى 
تكون أقرب إليها من حيث تركيبة البىن التحتية القائمة، وطريقة االستغالل واليت تتكيف ونظم الطاقة 

ا، باإلضافة  لغاز ثاين  إصداراالطاقات األقل من بني تعترب  إىل أن الطاقة من الصخوراملتعامل 
، وهو ما يعزز أثناء االستغالل عزل االنبعاثات وحجز الكربونتوفر تكنولوجيات مع  أكسيد الكربون؛

تبحث على إجياد موارد إضافية لضمان استقرارها االقتصادي جناح هذا التوجه، ويف دولة كاجلزائر 
يف تسلكه اجلزائر س اجتاها لرمبامدادات نظامها الطاقوي،يعترب استغالل الغاز والنفط الصخريني وتعزيز إ

االقتصادية يف ظل قابلية االستثمار العاملي أوال مث ه البيئية او جد تإذا ما ثبتالسنوات القليلة املاضية، 
  .فيه والتحكم يف تكنولوجياته

  :الدراسةوأدوات منهجية 
لى املنهج الوصفي التحليلي وهذا من خالل مجع العديد من املعطيات والبيانات دراستنا عاعتمدنا يف  

من خمتلف اهليئات الدولية املهتمة بالطاقة وباحتياطيات النفط والغاز وموجة الطاقة من الصخور،  
ولية كقواعد بيانات البنك الدويل واملؤسسة العاملية للموارد، وشركة بريتيش برتوليوم، ووكالة الطاقة الد

عن دول العامل، وقمنا بالتحليل االقتصادي هلا من أجل املفتوحة وغريها من املصادر اليت تتيح البينات 
هذه الطاقة من الصخور وأعطينا وجهة نظرنا حماولة الوصول إىل فك اجلدل حول إمكانية استغالل 

ق إىل آثارها البيئية إال يف االقتصادية حول جدوى هذه املشاريع وقابلية استخدامها الفعلية، ومل نتطر 
  .نقطة اإلجهاد املائي للطبقات اجلوفية

  :،وذلك كما يليوجاءت ورقتنا البحثية يف ثالثة حماور  
  .مدخل إىل اآلثار اخلارجية، تسعري املوارد، ونضوب الطاقة ألمثلية هوتلينج -أوال
  .وإمكانية االستغاللاملوارد الصخرية املتاحة يف العامل، والتكنولوجيا  -ثانياً 
  .إمكانية االستثمار الستغالل الطاقة من الصخور باجلزائر:ثالثاً 
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  :مثلية هوتلينجنضوب الطاقة ألو ، تسعير المواردمدخل إلى اآلثار الخارجية،  -أوالً 
وتعرف على  ،)1920(لالقتصادي بيجو  ترجع أوىل لبنات النظرية الكالسيكية للمؤثرات اخلارجية

ا تأثري  يولده سلوك متعامل اقتصادي على رفاهية اآلخرين وال يكون لذلك التأثري مثن نقدي أو أ
مقابل يف السوق، أو مبعىن آخر هو عبارة عن اآلثار النامجة على نشاط معني دون األخذ بعني 

إذا ما قدم متعامل تحدد املؤثر اخلارجي إذا ي .1االعتبار هذه اآلثار يف احلسابات االقتصادية
اقتصادي خدمة معينة ملتعامل آخر مبقابل، وينتج عن هذه اخلدمة تولد آثار سلبية أو إجيابية 
ملتعامل آخر ال دخل له فيها ودون تقدمي أو احلصول على تعويضات نقدية عن الضرر أو املكسب 

ة اجلانب غري املدمج يف السوق للتكاليف االجتماعي املتحصل عليه، فغياب التعويض النقدي يبني
تمع من طرف قيام أحد املتعاملني بنشاط اقتصادي  املتمثلة يف جمموع اآلثار اليت يتحملها ا

  .معني
التكلفة الفردية اليت يتحملها املنتج متثل اجلانب املعوض نقديا من التكلفة االجتماعية الكلية ف 

لفة اخلاصة واليت ال للمجتمع، والتكلفة اخلارجية تعرب عن الفرق بني التكلفة االجتماعية والتك
تعوض نقديا، وهذه التكلفة اخلارجية ميكن أن يصري هلا مقابل نقدي عن طريق دمج التكاليف 

مع غياب أي تدخل للدولة بأي (أنه يف سوق منافسة تامة  )01(الشكل رقم  يوضحو  .اخلارجية
عة معينة مها ، يكون السعر والكمية لسل)شكل من األشكال سواء لكبح التلوث أو تنظيم السوق

، ال يعكس سعر السوق )مؤثرات خارجية(ومع وجود تكاليف غري معوضة  .Qو Pعلى التوايل 
أبدا إمجايل التكاليف اإلنتاجية للمجتمع فالتكلفة اخلاصة حتدد بطريقة ال تدمج ضمنها تكاليف 

تمع األصلي الذي مل يدمج املؤثرات  عوضا عن املنحىن ’Sواليت تتناسب مع منحىن العرض . ا
وعند  .الذي يعرب عن االنتقال من التكلفة احلدية اخلاصة إىل التكلفة احلدية للمجتمعو   Sاخلارجية

والذي يكون أكرب من  ’Pأخذنا بعني االعتبار هلذه التكلفة، أو املؤثر اخلارجي يتحدد السعر 
واليت دجمنا معها  Qاألقل من الكمية األصلية  ’Qمناسبا بذلك للكمية املنتجة  Pالسعر األويل 
 .2اآلثار اخلارجية
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  )المؤثرات الخارجية(االنحراف بين تكلفة المجتمع والتكلفة الخاصة ): 01(الشكل رقم 
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  :القيمة االقتصادية للطبيعة وتكلفة الجودة البيئية -
إذا كان علينا أن خنتار اسرتاتيجيات اقتصادية للبيئة الطبيعية، جيب أن نبدأ بالتعرف على القيمة 
االقتصادية املوجودة هناك بالفعل، فليس هنالك رأس مال طبيعي آخر غري ما متلكه البيئة، فرأس 

ألرضي مثال يزودنا جبميع ما حنتاج إليه، هذه هي أنظمة دعم احلياة املال الشمسي ورأس املال ا
اليت نعتمد عليها، فليس لدينا مصدر آخر للثروة أو مدخل إىل احلياة، فما هو حجم هذا الوقف 

ا حيث . املتمثل يف خدمات الطبيعة؟ وكم تبلغ قيمته؟ قدرت قيمة خدمات الطبيعة بصور

 السعر

 Q’ Q الكميات المنتجة

 التكلفة الحدية الخاصة

S 

S’ 

D 

 للمجتمعالتكلفة الحدية 

 المؤثرات الخارجية



 جملة املالية و األسواق                                                                                         أ.حالم  زواوية

148 

ا  تريليون دوالر سنويا، وأعالها تساوي قيمة الناتج القومي  16تساوي املختلفة أقلها اعتبارا أ
، وباحتساب جمموعة أكثر اكتماال 1997تريليون دوالر عام  18اإلمجايل العاملي أي تقريبا حنو 

 54من اخلدمات البيئية كاحتياطيات املياه، واهلواء النقي، والفضاءات الرتفيهية وصلت القيمة إىل 
ا أصال . 3سنوياتريليون دوالر  فالغابة السليمة مثال ال تدخل احلسابات االقتصادية إال مبجرد كو

ا تؤدي خدمات واسعة للحياة واالقتصاد والبشر، فهي توفر احلشرات  غري حمقق بالرغم من أ
امللقحة والطيور واحليوانات، وحبماية التنوع احليوي تعمل كمستودع للمواد الصيدالنية املنقذة 

البشرية، فجذورها تتحكم يف الفياضانات وحتفظ الرتبة من التآكل وتصد الرياح، ومن  للحياة
ا تقوم ببث األكسجني حىت نتنفسه ومتتص الكربون مث متنع املزيد  خالل الرتكيب الضوئي لنباتا

من احرتار الكرة األرضية، فإن مقدار ما نرغب يف دفعه مقابل كل هذا، أو على األقل على سبيل 
ثال مقابل األكسجني وحده، إذا مل نستطع احلصول عليه من الغابة، سريفع املبلغ فورا إىل امل

مليارات الدوالرات، لكن الغابة يف احلقيقة ال تظهر قيمتها يف كشوفات احلسابات االقتصادية، 
واألسوأ من هذا أن رواتب قاطعي األخشاب وأرباح الشركات ومصانع صنع الورق مجيعها حمسوبة 

الناتج اإلمجايل، لكن الغابة ليست كذلك، لذا كان البد من إجياد السبيل الذي يعطي القيمة  يف
، فالبد للمجتمع أن يقارن بني القيمة احلالية للمورد 4احلقيقية لألصول الطبيعية قبل تدهورها وزواهلا

P0  وبني قيمته املستقبليةPT  د، أو القيمة واليت تعكس عادة يف قيمة اإلنتاجية احلدية للمور
املضافة إلسهام املورد يف إنتاج سلعة ما على أساس سعر السلعة املنتجة حاليا، وتتحدد القيمة 

  i، وTيف املدة  PT، حيث أن القيمة املستقبلية  PT= P0(1+i)T: املستقبلية للمورد كما يلي
تساوي تكلفة االقرتاض أو الفائدة على اقرتاض أي مبلغ مايل، وبذلك تصبح قاعدة استخدام 

          :لقيمة املستقبليةاملورد هي أن يستخدم املورد حاليا إذا كانت القيمة احلالية أكرب من ا
P0>PT/ (1+r)T  

تعكس قيمة معدل التخفيض أو اخلصم االجتماعي، وبذلك يكون التخفيض للمورد  rحيث 
القابل للنضوب كما هو للسلع األخرى، فالفشل يف تعظيم القيمة احلالية الستخدام املورد 

  .5بكميات تعظم قيمته احلالية يؤدي إىل ظلم أو خسارة لألجيال القادمة
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  : الطاقات الناضبة أسعارومسار Hotelling’s Rule قاعدة هوتلينج -
، فاملقصود باملسار الناضبة من املنطقي أن نتساءل عن املسار التوازين األمثل ألسعار عرض املوارد 

التوازين لألسعار هو املسار الذي حيقق التعادل بني الكمية املطلوبة من السلعة والكميات املعروضة 
الذي حيدد نسبة الزيادة يف السعر، وهل جيب أن تكون هذه منها عرب الفرتات الزمنية املختلفة، فما 

أول من قدم حتليال اقتصاديا  ;L.C.Gray)  (1914ويعد قراي. النسبة ثابتة، متناقصة أم متزايدة؟
مبسطا ملورد قابل للنضوب، كان ممثال يف منجم حناس، كما يعد منوذج هوتلينج أول تطبيق حتليلي 
رياضي متكامل يف جمال االستغالل األمثل للموارد القابلة للنضوب من وجهة نظر املخطط 

 .6املورد حمتكر للسوق االجتماعي، حيث أن أهم افرتاضات هذا النموذج هو أن املنتج هلذا
أحد أوائل االقتصاديني الذين أرسوا األسس النظرية  1931وإجابة السؤال السابق قدمها يف عام 

، Harold Hotelingالقتصاديات املوارد الطبيعية غري املتجددة وهو االقتصادي هارولد هوتلينج 
من األصول اليت ميتلكها حيث يرى أن املورد الطبيعي املخزن يف جوف األرض ليس إال أصال 

تمع، وميتلك املنتج حق استغالهلا فالبرتول واحلديد أو النحاس أو غريها من املوارد املوجودة يف . ا
باطن األرض مثلها مثل األرصدة الرأمسالية اليت ميكن أن ميتلكها الفرد أو املنتج، ومن مث فإن احملدد 

تقريره ما إذا كان جيب اإلسراع باستخراج ما يف الرئيسي الذي جيب أن يكون دليال للمنتج يف 
باطن األرض يف الوقت احلايل أم يف املستقبل هو سعر الفائدة السائد يف سوق رأس املال، وعليه 
إذا كان هذا املعدل مرتفعا ميكن للمنتج أن يستخرج هذا األصل ويودع إيراداته الصافية يف البنك 

فائدة، والبديل اآلخر هو االنتظار واالحتفاظ باألصل ليحصل على عائد سنوي مساوي بسعر ال
   .7يف باطن األرض

افرتض هوتلينج يف منوذجه أنه يوجد مورد قابل للنضوب دالة الطلب عليه خطية كما هو موضح 
  ).02(يف الشكل رقم 
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  قاعدة هوتلينجمنحنى ): 02(رقم الشكل 
  
  
  
  
 
  

  :باالعتماد على باحثةمن إعداد ال: المصدر
Gilles Rotillon, Economie des Ressources Naturelles, Editions La 
Découverte, Paris, 2005, P 25. 

  
، وبذلك فإن مالك rمركبا مبعدل فائدة  P0يساوي سعره يف املدة االبتدائية  tفسعر املورد يف املدة 

،  P0(1+r)tأو يف املستقبل بسعر  P0املورد سيكون خمريا بني بيع وحدة من املورد اآلن بسعر 
، فإذا كان السعر القابل للنضوب غري املستخرج ثروة رأمسالية للمجتمعاعتبارا أن خمزون املورد 

:                                                               فإن Ptهو  t  والسعر يف املدة P0االبتدائي للمورد 
 Pt= MCt+ (P0-MCt)/ (1+r) t                                                                                                

                   Pt- MCt= (P0-MCt).(1+r)-t      

، يساوي القيمة tمن االستخراج احلايل يف الفرتة  Pt- MCtوتوضح املعادلة السابقة أن صايف الربح 
هي التكلفة  MCtيف الفرتة االبتدائية، علما أن  P0-MCtاحلالية لصايف الربح من االستخراج  

 :، وميكن كتابة قاعدة هوتلينج كما يليtالفرتة احلدية الستخراج املورد يف 
(Pt- MCt)+ P0-MCt / P0-MCt = r  

حيث توضح القاعدة أنه كلما ارتفع السعر، فإن ريع املورد ينمو زمنيا مبعدل يساوي معدل 
 .8الفائدة

كما يفرتض منوذج هوتلينج أن الطلب على املوارد الناضبة لن يتغري يف املستقبل، ورجوعا إىل هذا 
ا أصل  النموذج الذي يتعامل مع املوارد الطبيعية القابلة للنضوب يف مكامنها أو منامجها على أ

ما سيتم  رأمسايل نستنتج أن سعر املورد سريتفع مبعدل الفائدة السائد يف السوق، وأن جمموع

Pt 

P0 

  منحنى السعر

t 
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استخراجه من املورد عرب املدى الزمين لن يزيد عن املخزون االبتدائي املتوقع له، وأنه بالضرورة 
سيكون هنالك توازن بني العرض والطلب على املورد القابل للنضوب حىت يف حالة االحتكار 

  .9وسريجع التوازن تلقائيا حسب ميكانيزمات السوق
  والتكنولوجيا وإمكانية االستغالل في العالم، المتاحةالموارد الصخرية  - ثانياً 

إن أبسط بديل للنفط سيكون املصادر اهليدروكربونية البديلة، وأكثر ما يذكر من هذه البدائل مها 
وتعرف رمال القار باسم رمال ، Methane Hydrates، وماءات امليثان Tar Sandsرمال القار  

الزيت أو رمال القطران، وتتكون من الرمل والزيت الثقيل والطفل الغين باملعادن واملاء، ويقدر 
ألف بليون برميل، وهذا الرقم ميثل أضعاف  400االحتياطي العاملي من رمال القار بأكثر من 

 نصف الكرة الغريب يف كندا االحتياطي املؤكد من البرتول، ويرتكز معظم هذا االحتياطي يف
، وكولومبيا واألردن، وحتتوي الصخور الرتسبية حلجر السجيل على زيت صخري ثقيل 10وفنزويال

يسمى زيت السجيل الذي له خواص زيت النفط الثقيل، وتوجد هذه الصخور يف الواليات 
اد السوفيييت بلغ إنتاج املتحدة وبعض البلدان األخرى كاألردن واالحتاد السوفيييت سابقا، ففي االحت

واستعمل بشكل رئيس كوقود للمحطات  1973مليون طن عام  25الزيت من هذا الصخر 
الذي هو  Bitumenوألول مرة قررت كندا وصف زيت البتيومن  2003، ويف العام 11الكهربائية

يدروكربون كثيف بأنه احتياطي مثبت من البرتو  ل متاح عبارة عن مزيج من الرمل والطني حماط 
 180لتصل إىل  %3.6لالستخراج بصورة اقتصادية، حيث زادت احتياطيات كندا النفطية بـ

  .من طبقات األرض نيالصخريوالنفط ويبني الشكل طريقة استخراج الغاز  .12بليون برميل
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  عملية استخراج الزيوت الصخرية): 03(شكل رقم 

 
 www.eia.orgعلى املوقع ، (EIA) إدارة معلومات الطاقة األمريكية :المصدر

فكما نالحظ من الشكل السابق فإن الطاقة الصخرية تتواجد يف طبقات بعض أنواع الصخور  
ىل كيلومرت يف باطن األرض أو اقة بالنفاذ منها، وهي بعمق يصل إالرسوبية اليت ال تسمح لتلك الط

إىل  15أكثر، لذلك يستلزم استخراجه احلفر الرأسي مث األفقي حتت األرض ملدة ترتاوح ما بني 
لكل بئر وباستخدام تقنيات جد عالية ومضخات كبرية لدفع املاء املخلوط بالرمل واملواد  يوم 30

ألف برميل يوميا،  14دل يف املتوسط بـلرت لكل بئر وما يعا 304000الكيميائية مبا يعادل تقريبا 
  13.مليون لرت من املاء لكل بئر 25إىل  10واستخدام ما يعادل من 

ك العاملي تطور االستهال:والطاقة الصخرية لتقليديةنتاج واالستهالك العالمي من الطاقة ااإل -
تطور ) 01(يبني اجلدول رقم  ، حيثإىل يومنا هذا القرن املاضي ستينات للطاقة األولية منذ
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، حيث يعتمد العامل 2035الطلب العاملي على الطاقة األولية وتوقعات هذا الطلب حىت سنة 
بنسبة كبرية على النفط والفحم والغاز الطبيعي يف متوين إمداداته، ففي حني أن زيادة الطلب على 

 إحالل هذه الطاقات ، وهو ما يستدعي النظر يف2030حبلول سنة  %19الطاقة سريتفع بـ
  .ال تتأثر بتقلبات أسعار السوق الدولية وذات كفاءة اقتصادية وفعالية بيئيةبطاقات أخرى 
) 2035-1990(تطورات وتوقعات الطلب على الطاقة األولية ): 01(جدول رقم 

 )بالمليون طن مكافئ للنفط(
مصدر 
  الطاقة

1990  2000  2012  2020  2025  2030  2035  2012-2035  

 %0.5  4666  4600  4545  4469  4158  3663  3231  النفط
  %1.6  4127  3824  3537  3234  2869  2072  1668  الغاز

  %0.6  4398  4309  4238  4137  3796  2357  2230  الفحم
  %2.4  1118  1051  969  869  642  676  526  النووية

  %2.1  501  466  430  391  313  225  184  الكهرومائية
  %1.5  1848  1718  1598  1488  1318  1016  893  احليوية

  %7.3  717  566  432  311  142  60  36  املتجددة
  %1.2  17376  16534  15749  14899  13240  10070  8769  اإلمجايل

 : المصدر
World Energy Investment Outlook, International Energy Agency, Published 
by IEA, France, 2014, p 24. 
كما هو مبني يف اجلدول أعاله فإن تطورات استهالك العامل من الطاقة األولية سرتتفع حبلول سنة 

ا لن تزيد بنفس الوترية 2035 ففي حني سيسجل استهالك اليت عرفتها منذ الستينات، ، إال أ
ويا سن %1.6 إىل 0.5بيعي زيادة ال تتعدي نسبة املوارد األحفورية كاستهالك النفط والغاز الط

باإلضافة إىل الطاقة الكهرومائية ارتفاعا مقدرا  البديلة األخرى ستعرف معدالت استهالك الطاقات
، مما دفع العديد من  الذي ال يعترب كافيا لتلبية الطلب املستقبلي على الطاقةسنويا وهو  %2بنسبة 

ا استمرار كربيات الشركات االستخراجية للنف ط والغاز ملواصلة البحث عن طرق جديدة تكفل 
ا، وبناها القاعدية، فمن غري املقبول منطقيا أن تتبدد مجيع اآلالت واملعدات حلفر  استثمارا
واستكشاف واستخراج الطاقات التقليدية بني عشية وضحاها أمام طاقة أخرى قد تكون جمانية 

ستغالل الطاقة الصخرية بالواليات املتحدة األمريكية وكندا  ألمر الذي برر ظهور اااملصدر، وهو 
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كبديل أويل أو يف معوض للنفط والغاز والفحم خاصة وأن االقتصاد اليوم انتقل من مرحلة 
ويبني اجلدول أدناه  االقتصاد الكربوين إىل االقتصاد األقل كربونا يف مرحلة ما قبل الطاقة النظيفة،

  .لزيوت الصخريةقدرات العامل األعلى من ا
  2014سنة  قدرات العالم األعلى من الغاز والنفط الصخريين): 02(جدول رقم 
  )3م(النفط الصخري   )3تريليون م(الغاز الصخري 

  اإلجهاد املائي  السعة  البلد  اإلجهاد املائي  السعة  البلد
  ضعيف  75800  روسيا  ضعيف  1115  الصني

  مرتفع-متوسط  58100  املتحدةالواليات   متوسط-ضعيف  802  األرجنتني
  مرتفع  32200  الصني  قاحل وضعيف  707  اجلزائر
  متوسط-ضعيف  27000  األرجنتني  متوسط-ضعيف  573  كندا

  قاحل وضعيف  26100  ليبيا  مرتفع-متوسط  567  الواليات املتحدة
  ضعيف  17500  أسرتاليا  مرتفع  545  املكسيك

  ضعيف  13400  فينزويال  ضعيف  437  أسرتاليا
  مرتفع  13100  املكسيك  مرتفع  390  أفريقيا جنوب
  مرتفع جدا  9100  باكستان  ضعيف  287  روسيا

  متوسط-ضعيف  8800  كندا  ضعيف  245  الربازيل
  ضعيف  7900  أندونيسيا  ضعيف  167  فينزويال
  ضعيف  6800  كولومبيا  متوسط-ضعيف  148  بولندا
  قاحل وضعيف  5700  اجلزائر  متوسط-ضعيف  137  فرنسا

  ضعيف  5300  الربازيل  متوسط-ضعيف  128  أوكرانيا
  مرتفع-متوسط  4700  تركيا  قاحل وضعيف  122  ليبيا

  قاحل وضعيف  4600  مصر  مرتفع جدا  105  باكستان
  مرتفع  3800  اهلند  قاحل وضعيف  100  مصر
  مرتفع-متوسط  3700  الرباغواي  مرتفع  96  اهلند

  مرتفع جدا  3400  منغوليا  مرتفع-متوسط  75  الرباغواي
  متوسط-ضعيف  3300  بولندا  ضعيف  55  كولومبيا

  :المصدر
Paul Reig, Tianyi Luo, Jonathan N. Proctor, Global Shale Gas 
Development: Water Availability and Business Risks, World Resources 
Institute, Washington, 2014, pp 37, 38. 
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العامل من الغاز والنفط الصخريني يف عشرين دولة من بني  القدرات املتوفرة يفالسابق يبني اجلدول 
، 2014الدول األكثر كفاءة يف استخراج هذا املورد حسب دراسات وكالة الطاقة العاملية سنة 

فكما نالحظ أن استغالل هذا النوع من الطاقة يستلزم استخدام كميات كبرية من املياه وهو ما 
ة والذي يكون ضعيفا يف مناطق معينة ومرتفعا يف مناطق أخرى، سيسبب إجهادا لطبقة املياه اجلوفي

فبالرغم من توفر هذا املورد بسعات كبرية إال أن استغالله خيضع لشروط عديدة منها درجة إجهاد 
غري أن إنتاج . الطبقات اجلوفية، وهلذا ال تزال عملية استغالله عرب العامل يف مراحل جد حديثة

، خاصة يف الواليات املتحدة 2005قد بدأ يعرف منوا متزايدا منذ سنة  الغاز الصخري يف العامل
  .األمريكية، كما يظهر يف الشكل املوايل

-2005تطور إنتاج الغاز الصخري في العالم والتوقعات خالل الفترة ): 04(شكل رقم 
2035

  "bcf/d"اليوم /بليون قدم مكعب(  
  

  :المصدر
Bp Energy Outlook to 2035, 2016 Energy Outlook, available on 
www.bp.com, p 57. 

خالل  %5.6فكما نالحظ من خالل الشكل السابق فإن إنتاج الغاز الصخري قد منا مبعدل 
من إمجايل إنتاج الغاز  %11، حيث متثل نسبة إنتاج الغاز الصخري )2015-2005(الفرتة 
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. 2035حبلول سنة  %24، ومن املقدر أن تصل هذه النسبة إىل 2014العامل سنة الطبيعي يف 
فإن نصف العرض العاملي ) 2015-2005(كما يبني الشكل فإنه خالل العشر سنوات األخرية 

من الغاز الصخري يأيت من مشال أمريكا، ومنطقة حميط آسيا حتديد الصني اليت من املقدر أن يبلغ 
   .(Bcf/d)اليوم / بليون قدم مكعب 13ما سعته  2035إنتاجها حبلول سنة 

  بالجزائر الطاقة من الصخورإمكانية االستثمار الستغالل : ثالثاً 
خرى كالغاز الطبيعي ن الصخور مقرتنة مبصادر الطاقة األمن املهم معرفة آثار البيئية للطاقة م

قرار االستثمار، ففي الواليات املتحدة قبل اختاذ والفحم اللذان يسببنا انبعاثات الغازات الدفيئة، 
الستغالل املصادر  بيئيا خطرا 15، أهم (NGOs)مريكية نشرت الوكالة غري احلكومية للطاقة األ

  :، ونوجز نتائج هذه الدراسة يف اجلدول املوايلالصخرية
  ثر على قرار االستثمار في الطاقة الصخريةتؤ أهم اآلثار البيئية التي ): 03(جدول رقم 

  اآلثار البيئية  ألعباء اإلضافية للمشروعا  نشاطات إنجاز المشروع  مرحلة التطوير
موقع  حتضري

  االستغالل
  السطحية  على نوعية املياهريالتأث  تدفقات املياه  جتهيز البىن التحتية

  إزعاج السكان  جري السكانإمكانية 
  التأثري على نوعية اهلواء  انبعاثات غاز امليثان  غاز امليثان انسياب  عملية احلفر

  التأثري على املياه اجلوفية  انبعاثات غاز امليثان  وتغليف احلفر متليط
  التأثري على املياه اجلوفية  انبعاثات غاز امليثان  (casing)حوادث التغليف 

  اجلوفيةالتأثري على املياه   انبعاث السوائل من احلفر واختالطها باملياه  )cementing( مليطحوادث الت
 تشقيقال

  والتدهور
  التأثري على املياه السطحية  سحب املياه العذبة  اسخدام املياه السطحية واجلوفية

  التأثري على املياه اجلوفية
  التأثري على جودة املياه السطحية  انسياب السوائل  شقيقاستخراج السوائل والت

  على جودة اهلواء التأثري  انبعاثات غاز امليثان  انسياب غاز امليثان
االستخراج 

والتخلص من 
السوائل  تشقيق

واختالطها باملياه 
ورجوعها 

  للطبقات اجلوفية

  التأثري على جودة املياه اجلوفية  رجوع السوائل وتأثريها على املاء  موقع احلفر
  التأثري على جودة املياه السطحية  السوائل تشقيق

ضرورة معاجلة املياه عن طريق مياه 
  الصرف احمللية

  التأثري على جودة املياه السطحية  رجوع السوائل وتأثريها على املاء

ضرورة معاجلة املياه يف حمطات 
  املعاجلة اخلاصة

  التأثري على جودة املياه السطحية  رجوع السوائل وتأثريها على املاء

 Paul Reig, Tianyi Luo, Jonathan N. Proctor, Global Shale            :المصدر
Gas  Development: Water Availability and Business Risks, World Resources 

Institute, Washington, 2014, p 13.  
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يوت الصخرية يف الواليات املتحدة نالحظ تأثري عملية استغالل الز السابق من خالل اجلدول 
اهلواء، وهو ما دفع العديد من احلكومات إىل األمريكية على البيئة خاصة على جودة املياه وجودة 

الرتيث يف استغالل هذا النوع من الطاقة، الذي من شأنه التاثري على خمزون املياه اجلوفية عرب 
 غاز الصخريال ن أجل استخراجتقنيات احلفر والسحب وانبعاثات غازات امليثان، حيث البد م

ألرض من أجل احلصول على اسرتجاع للغازات من توفر املياه الالزمة وحقنها يف باطن جوف ا
والنفوط والزيوت الصخرية، مع ضرورة معاجلة املياه املستخدمة يف عملية االستخراج كيميائا، وهو 

لنظم الصرف الصحي احمللية وحىت بناء حمطات خاصة للمعاجلة الكيميائية  ما يتطلب تأهيال
 142ترسبا للطفل الصخري يف  688فاستنادا إىل علماء اجليولوجيا يوجد أكثر من  .للمياه

مكانية اإلنتاج فيها إىل يف بضع عشرات منها فقط، بيا حول العامل، ومل حتدد حاليا إحوضا رسو 
سنة  (BGR)أغلبها يف مشال أمريكا، حيث حدد املعهد الفدرايل لعلوم األرض والطبيعة 

تريليون مرت مكعب  456مل تقدر بنحو اموارد الغاز الصخري يف الع أن حجم خمزون 2009
من هذا املخزون سيكون ذي  %40يل رت مكعب للغاز التقليدي، وأن حواترليون م 187مقارنة بـ

من جمموع التقديرات،  %60ت الواليات املتحدة حوايل احيث متثل خمصص. جدوى اقتصادية
، من جمموع التقديرات العاملية وال تكاد %7وروبية ما نسبته بينما ال تتعدى تقديرات املوارد األ

  .14لكل منهما %2تبلغ حصة الصني واهلند 
  بالجزائر المخاطر االستثمارية وإشكالية اإلجهاد المائي- 
، قام الربملان اجلزائري باملصادقة على جمموعة من القوانني اليت تأطر 2013يف جانفي من سنة  

الغاز والنفط الصخريني، من خالل جمموعة من احلوافز املالية جلذب استغالل واستخراج 
، 2014االستثمارات األجنبية الستكشاف املوارد الصخرية يف الصحراء، ويف ماي من سنة 

أعلنت احلكومة على نيتها يف استغالل االحتياطيات الصخرية الكبرية، ومل يتم اإلفصاح بعدها 
اإلجهاد املائي ملناطق كما تبني اخلريطة أدناه  .15ا اإلطارعلى أي برنامج لالستثمار يف هذ

  .احتياطيات الطاقة الصخرية
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  بالجزائر جهاد المائيتياطيات الطاقة الصخرية ونسبة اإلمناطق اح): 05(شكل رقم 

  
  : المصدر

Paul Reig, Tianyi Luo, Jonathan N. Proctor, Op.Cit., p 46. 
جهاد املائي مبناطق تواجد ن اإلفإوكما يظهر يف اخلريطة فحسب دراسات هيئات الطاقة الدولية، 

، باإلضافة نوعية واملاليةيعترب مقبوال مقارنة مبزايا استغالل هذه الطاقة الاحتياطيات الطاقة الصخرية 
تقرير وكالة املوارد إىل أن نسبة الكثافة السكانية مبناطق االستغالل يف الصحراء قليلة حسب 

، يف منطقة أحنات مثال اليت تستخدم املياه 2كم/نسمة 0.4العاملية، حيث ال تتعدى هذه النسبة 
الزراعة، كما ترتاوح الكثافة  مرت ألغراض 3200مرت إىل  1006اليت تتواجد على عمق من 

ا على ع2كم/نسمة 0.9كانية مبنطقة رقان بـالس مرت إىل  1524مق من ، وتتواجد املياه اجلوفية 
  .مرت، وغريها من املناطق 4572
    :الترخيص الستغالل الطاقة الصخرية - 

لقد ثار اجلدل من طرف العديد من التكتالت واملواقف من املنظمات البيئية ملعارضة 
 قت على هذا املشروع من خالل إصداراستغالل الطاقة الصخرية، غري أن احلكومة اجلزائرية صاد

الذي يندرج ضمن  بشكله املعدل املتمم لقانون احملروقات، 2013سنة  13-01القانون رقم 



 جملة املالية و األسواق                                                                                         أ.حالم  زواوية

159 

واملتعلق باحملروقات، من خالل  2005أبريل سنة  28املؤرخ يف  07-50أحكام القانون رقم 
ختضع ممارسة النشاطات املتعلقة باستغالل املكونات اجليولوجية "مكرر واليت تصرح ألن  23املادة 

الغاز الصخري أو الزيت (أو النضيدية غري النفوذة، أو ذات قابلية نفوذ جد ضعيفة /نية والطي
ويف إطار موقف  .16"اليت تستعمل تقنيات التشقيق اهليدروليكي، ملوافقة جملس الوزراء) الصخري

املائية الذي يهدف باجلزائر إىل حتديد املبادئ والقواعد املطبقة الستخدام املوارد قانون املياه 
أوت  4املؤرخ يف  12- 05من القانون رقم  46وتسيريها وتنميتها املستدامة، حيث أقرت املادة 

منع كل وضع أو طمر للمواد غري الصحية اليت من ية، فت، ضرورة محاية املياه اجلوف2005سنة 
ا أن تلوث املياه اجلوفية من خالل التسربات الطبيعية أو إعادة التموين االصطنا   .17عيشأ

 ،للغاز الطبيعيمسحت احلكومة رمسيا باستغالل الغاز الصخري كبديل  2014ماي  21تاريخ وب 
وذلك بسبب األزمة االقتصادية اليت ألقت بظالهلا على اجلزائر بفعل اخنفاض أسعار النفط يف 

إال أن انطالق عمليات التنقيب يف أواخر سنة  ،السوق العاملية مما أثر بالسلب على االقتصاد
رافقتها العديد من االحتجاجات احمللية باملناطق املعنية بالتنقيب، سامهت فيها منظمات  2014

تمع املدين ومنظمات ناشطة يف جمال البيئة وحقوق اإلنسان عربت يف جمملها هذه . ا
خري واليت تتعدى تلوث املياه إىل تلوث االحتجاجات عن خماوفها من خماطر استغالل الغاز الص

املياه اجلوفية بسبب حاجة استغالل الغاز الصخري إىل كميات هائلة  د خمزوناهلواء إضافة إىل تبدي
وخالل هذه الفرتة اليت تصاعدت فيها االحتجاجات يف واليات ، من املياه لتنقيب احلجر الزييت

ل الدستور ونقاشات حول املواضيع واملسائل اليت اجلنوب كانت البالد تشهد مرحلة مشاورات تعدي
يتضمنها، وبغية امتصاص السلطة لغضب سكان اجلنوب وختوفها من خماطر انزالق األوضاع إىل 
ماال حيمد عقباه تنبأ الكثري من املختصني أن موضوع احلق يف البيئة سيكون من املواضيع املدرجة 

ذه االحتجاجات بثمارها إذ صرح الوزير األول خصوصا بعد أن أتت ه. يف التعديل الدستوري
اء عملية احلفر يف منطقة أحنات ملدة أربع سنوات حىت يتمكنوا من القيام  رمسيا وأعلن عن إ
بالدراسات الضرورية ليعلن رئيس اجلمهورية بعد ذلك بأيام تأييده هذا التصريح ويعلن جتميد 

  .18غاز الصخري يف اجلزائرالقانون الصادر عن الربملان خبصوص استغالل ال
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  خـــــاتمة
 من لالستخراج القابلة الصخري الغاز احتياطيات أفادت تقارير العديد من املختصني أنلقد  

تريليون قدم مكعب بنسبة تبلغ  1.115الصني األوىل عامليا حبوايل  تتمركز يف الفنية، الناحية
تريليون قدم  31ني حبوايل األرجنتتليها و موارد الغاز الصخري يف العامل،  من إمجايل 40.8%

اليت عترب اجلزائر الدولة األفريقية األوىل كما تمن اإلمجايل،   %44.1مكعب بنسبة تقدر حبوايل 
بينما  %9.7تريليون قدم مكعب بنسبة تبلغ حوايل  707احتلت املرتبة الثالثة عامليا حبوايل 

 %9تريليون قدم مكعب بنسبة  567ة حبوايل اخلامسة املرتبة يمريكة األات املتحداحتلت الوالي
كما . وهو ما يرجح استغالل هذه الطاقة من حيث توفر املورد الصخري املتاح .مجايلمن اإل

ت العديد من املصادر يف وزارة الطاقة اجلزائرية أن اجلزائر ستقوم بوضع ضوابط حلماية البيئة دأك
املناطق السكانية تعترب من من املخاطر املتأتية عن استغالل الطاقة الصخرية، وأن البيئة ومحاية 

ا الغاز والنفط ميكن القول أنه ميكن للجزائر اخلوض يف جتربة استخراج طار ويف هذا اإل .أولويا
البيئة والفرد، هذا ألن تقارير اهليئات  على الصخريني رغم ما يكتنف هذا املسار من خماطر وعوائق

املختصة تشري إىل ضعف كثافة اإلجهاد املائي مقارنة مبناطق أخرى من العامل، ومع جتميد قرار 
اية سنة  ني على اجلزائر القيام باملزيد من دراسات اجلدوى البيئية يتع، 2014االستغالل منذ 

، فهل يعترب النفط والغاز الختاذ القرار االستثماري حمايدةدولية والفنية حمليا ومن طرف هيئات 
، أم خيارا اسرتاتيجيا راحبا يف ظل موجة غروب الطاقة يف العامل، ومأزق  الصخريني مسارا حمتوما

هل ستنجح اجلزائر يف استغالل هذا النوع من الطاقة الذي أظهرت اخنفاض أسعار النفط، و 
   .؟العاملية الدراسات مسبقا  تأرجح كفيت معادلته يف ميزان تيار الرأمسالية
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  وأثرها على تحسين تنافسية المؤسسات االقتصادية الرعاية الرياضية
  - دراسة حالة مؤسسة كوندور  - 

  تان موراد. د
  بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم تسيري" أ"أستاذ حماضر 

  -املدية –جبامعة حيي فارس 
  موزاوي عبد القادر.أ

  بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم تسيري" ب"أستاذ مساعد 
  -مستغامن –جامعة عبد احلميد ابن باديس 

 :الملخص
تطرأ على املستهلكني والتحوالت  اليتيف سياق اقتصادي يتميز باالضطرابات و التغريات          

 لفوعة من الوسائل مع خمتناملؤسسة نفسها يف حاجة إىل تشكيلة متد جت،  والثقافية االجتماعية
اإلشهار و الرتقية و : جانب وسائل االتصال التقليدية على غرار و إىل. املتعاملني يف بيئتها

العالقات العامة و التسويق املباشر، تكتسي الرعاية أمهية متزايدة يف اتصال املؤسسة، حيث تسمح 
بتغطية النقائص املوجودة يف الطرق الكالسيكية، و على الرغم من ذلك يعتقد  هذه التقنية احلديثة

املختصون أن الرعاية متلك وسائل تشبهها على عدة مستويات و على هذا األساس ميلك املكلف 
كما تتوفر يف هذه التقنية .باإلعالنات اخليار يف أن يشارك سواء يف حدث رياضي أو ثقايف أو غريه

تربصات (  و اإلعالنات املالية) اخل ...جتهيزاتقروض، ( املساعدات املادية  عدة أنواع من
 .و ذلك يف شكل نفقات تأخذها املؤسسة على عاتقها  )..،نقل

ف إىل تثمني صوره املؤسسة على مستوى اجلمهور و املسامهة دقد  الرياضية ن الرعايةإ         
م ئالإن هذا يؤدي بنا إىل القول أن امليدان امل. عنيني الدعم للمتعاملني االقتصاديني املدمييف تق
و  فعيتمثل يف الرياضة ألنه يصل إىل شرحية واسعة من اجلماهري الشعبية ومهما كانت الدوا للرعاية

تهان به يف أعمال االتصال يس ميكن للرعاية أن متثل دعما ال ال،تصاألهداف ووسائل اال
 .التقليدي

، الكفاءة، التسويق الرياضي،  األداء،التنافسية،الرعاية الرياضية  :الكلمات المفتاحية
 .الزبون،الرتويج
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Abstract: 
          In an economic context characterized by turmoil and changes in 
consumer and social and cultural transformation, the institution itself in 
need of a variety of ways with the various dealers in the environment. And 
alongside traditional means of communication along the lines of: publicity 
and promotion, public relations and direct marketing, care increasingly 
important in the enterprise network, where these modern technique allows to 
cover deficiencies in the classic ways, and though specialists believe that the 
care have the means like them on several levels, and on this basis has the 
charge of advertising the option to participate in either a sports or cultural 
event or Gerh.kma available in this technique several types of material 
assistance (loans, equipment ... etc) and financial ads (stage, transfer ..) and 
in the form of the expenses of the organization take on it customers 
economists concerned. This leads us to say that the proper field care is 
innovative in the sport because it reaches a large segment of the popular 
masses and whatever the motives and goals and means of communication, 
can take care of that represents a significant work in traditional contact 
support. 
key words: Sports sponsorship , competitive , performance sports 
,marketing , efficiency , promoting ,customer. 

  تمهيد
احتلت الرياضة يف العقود األخرية مكانة هامة يف احلياة االقتصادية، وأصبحت عنصرا أساسيا من 

 خالهلا أن نصل إىل خمتلف الطبقاتعناصر الثقافة اإلنسانية، ووسيلة اتصال فعالة ميكن من 
  .االجتماعية

عامل والبطوالت ات كأس الفاألحداث الرياضية العاملية واإلقليمية ، كاأللعاب االوملبية ودور 
،أصبحت تثري بصورة متزايدة اهتمام مسريي املؤسسات االقتصادية اخلدماتية ،لإلشهار القارية

ا ولتحقيق األهداف التسويقية، الشيء الذي خيلق جوا تنافسيا بني هذه  ا ومنتجا بعالما
ا للبحث عن قنوات اتصالية جديدة تتيح هلا جذب اهتمام أك رب عدد املؤسسات ،ما يدفع 

ا إىل التوجه حنو احلدث الرياضي .ممكن من الزبائن والرعاية الرياضية هي عقد . وهو ما أدى 
عمل بني مؤسسة اقتصادية وهيئة أو منظمة غري جتارية، مثل نادي رياضي، أو احتادية رياضية، أو 

الرياضية،يف ظل وجود مقابل  فاملؤسسة الراعية تلتزم بتوفري اإلمكانات املادية واملالية هلته اهليئة.غريها
متنحه هلا هته اهليئات ،يتم حتديده مسبقا،فاهلدف من الرعاية هو إقامة مستفيد بني اجلانبني 

وقد برزت . املتعاقدين ،فكل منهم جيين أرباح مادية ومعنوية من جراء تنظيم احلدث الرياضي
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الثقافية واالجتماعية ،التعليمية وانتشرت بشكل هام يف السنوات األخرية ، ويف عدة جماالت منها 
ال الرياضي الذي استقطب االهتمام األكرب،حيث أن الرعاية يف هذا  ،اإلعالمية وخاصة يف ا

ال مازالت حتتفظ بالنصيب األوفر من اإلنفاق للمؤسسات االقتصادية خاصة اخلدماتية وقد . ا
،ملؤسسات  اإلبتكارية الرياضية ظهرت يف اجلزائر خالل السنوات األخرية ما يعرف بالرعاية

االتصال أو متعاملي اهلاتف النقال واليت أصبحت تتنافس عل هذا النوع من الرعاية كوسيلة فعالة 
ا،ومن مثة حتقيق أهداف املؤسسة ككل وانطالقا من أمهية الرعاية الرياضية . للرفع من مبيعا

جوة ،وحتسني مبيعات مؤسسة متعامل اهلاتف ودورها االسرتاتيجي يف حتقيق العوائد املر  اإلبتكارية
  :التالية اإلشكالية ، قمنا بطرح"جيزي"النقال 

  ؟كوندور مؤسسة   تنافسيةمن  تحسنأن  كيف يمكن للرعاية الرياضية
  :لإلجابة على اإلشكالية ميكن طرح األسئلة التالية

املؤسسات  يف الرفع من تنافسيةمصدرا مهما  الرعاية الرياضية اعتبار ميكن هل -1
 ؟ االقتصادية

  ؟مؤسسة كوندورمبيعات  وحتسني الرعاية الرياضية طبيعة العالقة بني ما -2
هل يوجد فروق ذو داللة إحصائية الجتاهات إجابات العينة حول واقع الرعاية الرياضية  -3

 .تعزى إىل املتغريات الشخصية
  :فرضيات الدراسة-2

 يع عالية للمؤسسات االقتصادية هذا ماللرعاية الرياضية مصدر هام لتحقيق معدالت ب -1
 .يؤدي إىل زيادة تنافسيتها

مؤسسة كوندور للصناعات توجد عالقة تأثري بني الرعاية الرياضية وحتسني مبيعات  -2
  .اإللكرتونية

 حول واقع الرعاية الرياضيةال يوجد فروق ذو داللة إحصائية الجتاهات إجابات العينة  -3
 .تعزى إىل املتغريات الشخصية
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  :أهمية الدراسة -3
  :إن أمهية الدراسة تكمن يف اآليت  

 يف الرعاية الرياضية تأثري إلشكالية النظري اإلطار بناء يف علمية مسامهة البحث هذا يعترب -1
  .الرفع من تنافسيتهاعلى  كوندورمؤسسة   حصول

 .يف العملية البيعية لتحقيق أهداف املؤسسة إشراك الرعاية الرياضية -2
 -خاصة يف الدول النامية ومنها اجلزائر-االقتصادية  اهتمام املؤسساتبسبب ضعف  -3

بأمهية الرعاية الرياضية ومدى مسامهتها يف ترويج املنتجات ،ميكن هلذا البحث أن يساهم 
ممثلة يف  بأمهية استعمال الرعاية الرياضية االقتصاديةيف زيادة حتسيس مسريي املؤسسات 

الاالبتكارات واإلبداعات احلاص   .لة يف هذا ا
  :أهداف الدراسة -4

 التحسني من تنافسيةدف هذه الدراسة إىل حتليل وحتديد وتقييم الرعاية الرياضية وأثره يف 
ذا اجلانب جند بعض األهداف.كوندورمؤسسة     :ولإلملام أكثر 
حماولة استقراء بعمق وتأصيل منهجي بعض اإلسهامات املعرفية املقدمة من طرف العديد  -1

 .من الباحثني يف جمال الرعاية الرياضية وحتسني املبيعات وحتليلها
حماولة اقرتاح مقاربة نظرية تفرتض أن حتسني املبيعات مرتبط بشكل رئيسي بالرعاية  -2

 .وتفعيلها الرياضية
 .حماولة اكتشاف بعض نظم املبيعات ذات الصلة بالرعاية الرياضية -3
 التنافسي التفوق عوامل أهم كأحد للرعاية الرياضية ، املتنامي الدور على التأكيد حماولة -4

 التنافسية، وحتليل امليزة لتحقيق قدرة ترويج املنتجات على املرتكز يف االقتصاد اجلديد
  .للمؤسسة احملتملة املكاسب

  :منهج الدراسة -5
الوصفي للوصول إىل معرفة دقيقة لعناصر إشكاليتنا، وقصد فهم أدق و أفضل، مت اعتماد املنهج 

، و حتليل كيفية حتقيق مبيعات أفضل وطرق  والتحليلي، وذلك يف حتديد ماهية الرعاية الرياضية
 .حتسينها
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 :اإلطار النظري
 :الرياضية مفهوم الرعاية -1
 مسريي اهتمام وتثري اجلماهري، من  املالين تستقطب دوريا تقام اليت الرياضية البطوالت إن

 يف موجبة نتيجة تعطي أن ميكن الرياضة أن االقتصادية املؤسسات مسريي أدرك فقد املؤسسات
 إىل اإلدراك هذا حتول حيث ، الوطين االقتصاد يف مكانا باحتالهلا لألمة القومي الدخل زيادة
 90.1 بلغ قد 2009عام األمريكية املتحدة الواليات يف الرياضة دخل أن أعلن عندما تامة قناعة
ا أمريكي دوالر مليار  ذالك يف متقدمة األمريكي االقتصاد يف عشر اخلامسة رتبةملا  احتلت وأ
 بشكل تتحسن سوف املرتبة هذه أن االمريكان ويضيف ، األمريكية املداخيل من كثري على

 جيدون حيث االقتصادية املؤسسات مسريي اهتمام أثار ما هذا 1.القادمة السنوات يف ملموس
 والبيع التجاري للرتويج فرصة وفيها التجارية ودعامة لعالمتها , والبيع التجاري للرتويج فرصة فيها

 . يسمى بالرعاية الرياضية ما وهذا التجارية لعالمتها ودعامة
 : هو الرعاية الرياضية ظهور إىل أدى الذي واألسباب

 الناجحة النماذج وكذالك الرأمسالية الدول يف احلر االقتصاد وظهور املؤسسات بني املنافسة :أوال
 القدم لكرة العامل كأس جتربة مثل.. خاص بشكل الرياضة واقتصاديات عام بشكل االقتصاد يف

 املادي والعائد االقتصادي اجلانب عن فيها أعلن اليت .2م 2014 عام بالربازيل يف أقيمت اليت
الربازيلية قد  واحلكومة بالربازيل العامل كأس بطولة انتهت حيث الدورة هلذه املصاحبة واالستثمارات

 دخل إىل باإلضافة فقط التذاكر دخل من , دوالر مليار 1.2 حتصلت على مداخيل قدرت ب
 ولألنشطة املباريات دخل من الضخمة العائدات هذه كل األعمال رجال ومتويل ، التلفزيوين النقل

 .3األخرى املداخيل من لكثري املرصود الدخل من بكثري فاقت قد املوازية االستثمارية
 . هلا  ممول عن تبحث األندية جعل الرياضة ومتويل دعم على احلكومي فاقنإلا من اإلقالل:ثانيا

 : الرعاية الرياضية مختلف تعاريف -2
  :ظهرت هناك عدة تعاريف نوجز منها

 مبعىن " sponsor "سبونسور التيين أصل من هي السبونسورينغ كلمة إن: األول التعريف
ا واإلعالن بالدعاية املؤسسة تقوم ،والرعاية الكفالة ا واإلشهار ملبيعا  مايل دعم مقابل ملؤسسا
 .املايل املوصي يقدمه



 موزاوي عبد القادر.،أ موراد تان. د                                         جملة املالية واألسواق                           

168 

 أو املمارسة طريق عن جتارية عالمة أو مؤسسة بني اتصال الرعاية الرياضية تشكل: الثاني التعريف
  .  معني جيذب مجهور الذي الرياضي احلدث

ال يف يعملون الذين لألشخاص متنح الرعاية الرياضية أن ونالحظ: الثالث التعريف  ، الرياضي ا
 معينة وخطط أساليب باستخدام باإلشهار يقوم الذي رياضي نادي بن يتم عقد عن عبارة فهو
  .واجلمهور املمولة واملؤسسة املنتج لشراء حتفيزه غرضب املستهلك إىل املنتج عن

ابعاد العالمة التجارية من اللغة اإلشهارية التقليدية وإدماجها فالقيمة املضافة للرعاية تتمثل يف 
بنجاح العملية، بصدق التظاهر أو بالفائدة من خالل  بالفكرة من وراء إقامة احلدث أو التظاهرة،

   .4احلصة أو الروبورتاج
 بشكل خاص ومتطلبات االتصال املعاصر، فيكون األثر اإلجيايب حول فالرعاية الرياضية تتكيف

  5.العالمة، حول وضع األطراف اليت حتظى باهتمامها، وحول صورة عالمتها شهرة

  احلدث أو التظاهرة، مث العمل علىكما أن الرعاية قد تشمل بالنسبة للمنظمة، إمكانية تنظيم هذا 
  6.االشرتاك معه إعالميا من أجل حتقيق أهداف االتصال التسويقي

ملسامهات املالية، املادية أو اخلدماتية اليت تقدم لرياضي أو يف الرعاية الرياضية نتحدث عادة عن ا
، فهي قد تأخذ عدة أشكال يف الرياضة، بدءًا بدعم ...)نادي حمرتف، مجعية،(منظمة رياضية 

رياضي أو دعم نادي، مث رعاية بشكل خاص أو ال ملنافسة أو لتظاهرة رياضية، أو حىت الدعم 
 7.املايل الحتادية أو رابطة

 :  الرياضية الرعاية أشكال -3
 :8للرعاية الرياضية أشكال عدة ختتلف باختالف الرعاة

 ا للتعريف الشهرة الرعاية الرياضية عن طريق املؤسسة تنتهج: بالشهرة الرعاية الرياضية -
ا،  الرياضني وألبسة الرياضية القاعات يف واضحا امسها تضع حيث ومبتوجا

 عن مالية مبالغ مقابل العب أو فريق صورة استغالل على يقوم: بالصورة الرعاية الرياضية -
ا  حتسن من األخرية هذه تستفيد ،حيث الشركة مع تربم عقود طريق  عند التجارية وعالمتها صور

 .اجلمهور
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واحلدث،  املنتوج ، املؤسسة على الشكل هذا يعتمد: المصداقية أو بالتجربة الرعاية الرياضية -
 الرياضي على ويعتمد الرياضة بنوع عالقة هلا اليت املؤسسات طرف من يستعمل الشكل وهذا

 . نفسه املنتوج وعلى للمنتوج املستعمل
 مسابقات بإجراء املؤسسة تقوم الرعاية الرياضية من الشكل هذا يف: بالشبكة الرعاية الرياضية -

  . بيعها شبكة طريق تنشيط عن اجلمهور من عدد جللب
 الرياضيةسوق الرعاية  -4

  9:ميكن حتديد التبادالت اليت تتم يف سوق الرعاية الرياضية، بني األطراف التالية

الذي يهدف للتعريف بعالمته منتوجه، أو باختصار تطوير شهرته أو صورته أمام  :الراعي 4-1
 .فيقدم يف املقابل دعم مايل، مادي، أو خدمايت. اجلمهور العريض أو احمللي

وهو يقدم للراعي . أو املالية/لزيادة شهرته، نشاطاته الرياضية و: منظم الحدث الرياضي4-2
 وسائل

أو منتوجه، يف ظل وجود تغطية إعالمية، تضمن الرّبط بني املؤسسة الراعية  للرتويج لصورته، عالمته
 .صورة الرياضة املمارسة أو احلدث املنظم مع

  :ق الرعاية الرياضية، من خالل الشكل التايلومنه ميكن متثيل آليات التبادل يف سو 
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 10آلية عمل سوق الرعاية الرياضية): 01(الشكل رقم                        

 

ا يف معظم احل االت، الرعاية الرياضية متكن من اّلرفع من شهرة العالمة، من خالل إشراك منتوجا
مع الفريق أو احلدث أو الرياضي الذي قامت برعايته، من خالل تغطية إعالمية جّيدة اليت تسمح 

  هذا األثر الكمي، ميكن أن يضاف إليه أثر كيفي،. باستهداف فئة عريضة من اجلمهور املستهدف

:األهداف  
.التعريف بعالمته أو منتوجاته-  

.العائد اإلعالمي أو املايل -  

حتسني صورة عالمة 
 املؤسسة

إشراك صورة املؤسسة لتستفيد 
 منها

إتاحة الوسائل اليت متكن من 
 االتصال العام أو احمللي

التغطية اإلعالمية اليت 
 تستفيد منها الرياضة

هيئة أو مؤسسة خاصة 
 أو عامة

 منظم احلدث الرياضي

 

:األهداف  
تطوير الفريق من حيث 
ازين  تكوين الشباب ا

 الرعاية الرياضية

 مقابل اإلعانة

 إعانات الراعي 

دعم مايل أو لوجيستسكي 
 ملنظم احلدث

مكافآت الالعبني أو اإلطارات 
 املسرية بالنسبة لرياضة االحرتاف

التكفل بنقل الفرق وتقدمي 
 وسائل و منشئات
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وشركة  Formule1مثًال العالقة بني سباق . من خالل زيادة إدراك اجلودة يف ذهن املستهلكني
Renault.11 

 معايير اختيار الرياضة من طرف الراعي4-3
لتحديد اختيار نوع الرياضة القادرة على تطوير صورة العالمة، شهرة أو صورة املنتوج أو اخلدمة، 

يفرق بني  Gary Tribouعينة املستهدفة، يف نفس السياق فإن جيب أوال حتديد ما نريد إبدائه لل
ال   :ثالث اسرتاتيجيات للمؤسسات يف هذا ا

  12استراتيجيات المؤسسات الراعية الختيار نوع الرياضة): 02(الشكل رقم     

قطاع املنتجات الفّعالة من حيث الصورة، قطاع (فبعد حتديد نوع القطاع الذي تنتمي إليه املؤسسة
  ، يأيت اختيار نوع الرياضة، والذي له عالقة مبدير )املنتجات الضارة، قطاع املنتجات الكتلية

  ، كما"حالة الرعاية السخية"أو تلك املألوفة لديه  املؤسسة والرياضة اليت كان ميارسها يف شبابه،
     .يتعلق أيضا حبجم املؤسسة

مؤسسة تستهدف مجهورا 
 عريضا جدا

مؤسسة تبحث عن تطوير  تزكية إسرتاتيجيةمؤسسة تؤدي 
 املنتوج إسرتاتيجية

:قطاع  
الصناعات الغذائية، 

...،السيارات  

:قطاع  
التبغ، الكحول، ألعاب 

املالية،  الصدفة، اخلدمات
.الكيمياء  

: قطاع  
النسيج، اإلعالم اآليل، 

السيارات، 
 ...اإللكرتونيك،

   

القطاعات اليت هلا نفس مجهور 
 الرياضات الشعبية

أين املنتوجات ميكن القطاعات 
تمع  أن تضر با

القطاعات اليت برهنت فيها 
املنتوجات على فعاليتها، بإشراك 

ا لرعاية احلدث الرياضي  صور
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   :الرعاية الرياضية في الجزائر-5
شهدت اجلزائر غداة االستقالل حتوالت سياسية واقتصادية مّست العديد من القطاعات، حسب 

ا ا، . الظروف واملواقف اليت مرت  فطرأت عليه بعض التغيريات حيث جند أن قطاع الرياضة تأثّر 
يف جمال التمويل الرياضي عامة أو الرعاية الرياضية خاصة، من خالل صياغة قوانني تكّرس 

وبالنظر يف تاريخ الرياضة اجلزائرية . استغالل املوارد املتاحة، والتفكري يف إجياد وسائل متويل جديدة
هة أخرى، ميكن أن منّيز ثالث مراحل من جهة، والتحّوالت اليت شهدها االقتصاد اجلزائري من ج

  :أساسية هي
  :1975إلى  1962مرحلة ما بعد االستقالل 5-1

 1901متّيزت هذه املرحلة بتمديد سريان القانون االستعماري يف هذا امليدان، وخاصة قانون سنة 
حول اجلمعيات، وبالتايل فقد اعتمد متويل النشاطات البدنية والرياضية خالل هذه الفرتة أساسا 
على اشرتاكات وهبات املنخرطني واملسريّين واملتطّوعني لألندية الرياضية، وكذلك على اإليرادات 

حيث . لمالعبالقليلة النامجة عن تسيري النوادي الرياضية، وتلك الناجتة عن بيع تذاكر الدخول ل
أن الشكل القانوين الذي وضع حّيز التنفيذ خالل هذه املرحلة، كان يتمثل يف اللجوء إىل الرعاية 

اية سنة  1962وخاصة من سنة    .1970إىل 
اية سنة  1971ابتداء من سنة  ، بدأت املبادرات والتجارب تظهر لوضع تصورات 1975إىل 

. ، من خالل تصرحيات حتمل رغبة ذات بعد سياسيوميكانيزمات لتمويل النشاطات الرياضية
خاصة إذا علمنا أن هذه املرحلة احلامسة عرفت اضطرابات عميقة، مع إضفاء الطابع االشرتاكي 

االت النشاطات الكربى، أال وهي الصناعة والفالحة   .13والتبعية للدولة، بالنسبة 
 للمبادئ والقواعد املرتبطة بالتمويل الرياضي وبالتايل فهذه املرحلة قد متّيزت خاصة بغياب التقنيني

عامة والّرعاية الرياضية خاصة، عدا بعض اإلشارات اليت ميكن استخالصها عند قراءة النصوص 
 .14القانونية السابقة

  :1988إلى  1976مرحلة اإلصالح الرياضي  5-2
  حتوالً كبريا فيما خيص أسسه القانونية، فبإصدار قانون الرتبية 1976عرف قطاع الرياضة ابتداء من 

والشروع يف تنفيذ اإلصالح الرياضي الذي محله ابتداء من سنة  ،1976البدنية والرياضية سنة 
، ما مسح بتقنني 1977محله ابتداء من سنة  ، والشروع يف تنفيذ اإلصالح الرياضي الذي1976
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والتكفل بالرتبية البدنية والرياضية، من خالل إضفاء الطابع االشرتاكي أويل للتنظيم والسري احلسن 
واضطالع الدولة بقطاع الرياضة، من خالل التمويل من طرف الوزارة واجلماعات احمللية 

، "اجلمعيات الرياضية للنخبة"ففي هذا اإلطار مت إدراك تطوير  .واملؤسسات االقتصادية العمومية
شاطات الرياضية املدجمة ضمن الشركات الوطنية اليت تضمن تسيريها، وهياكل دعم وتنظيم الن

فمن خالل التصور الذي جاء به قانون . إمدادها بالّدعم االجتماعي واملهين واملايل، وحىت مراقبتها
  :ميكن استخالص املزايا التالية 1976الرتبية البدنية والرياضية لسنة 

 إنشاء موارد مالية، دائمة وثابتة. 
 ية اجتماعية ومهنية للرياضيني، وتأطريهممحا. 
 بعث احليوية وروح التنافس يف الفاعلني الرئيسيني. 
 التمويل من طرف الدولة للمنشآت الرياضية، واليت نشأت عنها جمموعات رياضية كبرية مثل :

 .اخل...ديوان املركب األومليب، ديوان الرياضة للوالية، القاعات املتعددة الرياضيات
د الشروع يف تنفيذ هذا اإلصالح، ظهرت بعض االحنرافات والنقائص ترجع أساسا لعدم لكن عن

  :إصدار النصوص التطبيقية، واليت ميكن تلخيصها فيما يلي
 غياب روح املبادرة واملنافسة للبحث عن مصادر متويل أخرى، جنم عنها روح االعتماد. 
  من  %47أولوية التمويل للرياضات اجلماعية على حساب الرياضات الفردية، مع منح

 .املساعدات املالية املخصصة لرياضة النخبة، لفرع كرة القدم فقط
 الغياب الكلي للرقابة املسبقة والبعدية، فيما خيص تقسيم وتوزيع املوارد املالية املفتوحة. 

خّدة، من خالل التغريات اليت عرفها القطاع االقتصادي يف وازدادت هذه التناقضات واالحنرافات 
هذه املرحلة، خاصة إعادة اهليكلة واستقاللية الشركات الوطنية، حيث نتج عنه ختلي املؤسسات 
ا املالية إزاء اجلمعيات الرياضية للنخبة، ما يهدد أسس ومستقبل الرياضة يف  االقتصادية عن تعهدا

  .15القيام بإصالح رياضي جديد جمموعها، وبالتايل ضرورة
  :2008إلى  1989مرحلة الدخول القتصاد السوق 5-3

، ضمن سياق األزمة االقتصادية وعدم 1989فيفري  14املؤرخ يف  03-89بصدور قانون 
، واملتعّلق بإعادة تنظيم وتطور املنظومة الوطنية للرتبية البدنية )1988أكتوبر  5أحداث (االستقرار 

الّلتان ) 74-73(الذي يكّرس التصّور اجلديد للتمويل الرياضي، واملتضمن يف املادتنيوالرياضية؛ 
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من خالل مشاركة الّدولة، واجلماعات احمللية، : تشركان القطاع العام واخلاص يف التمويل
  .واملؤسسات واهليئات العمومية يف التكفل بالنشاطات الرياضية

الشباب والرياضة، والصناديق الوالئية املخصصة لدعم  مث إنشاء الصندوق الوطين لرتقية نشاطات
ال  ولقد ). من الضرائب تتجه للصناديق الوالئية لتمويل الرياضة %7(نشاط الدولة يف هذا ا

أدخل املشروع يف هذا القانون مفاهيم جديدة تتعلق باملتعاملني العموميني واخلواص من خالل؛ 
ع اإلشهاري والتكفل املايل باألشكال واإلجراءات األخرى ميكانيزمات التكفل املايل ذات الطاب

وبالتايل . املتعلقة بتسويق النشاطات الرياضية، مداخيل املالعب والقاعات، حقوق النقل التلفزيوين
  .16جديداً على املستوى النظري فقد أضفى هذا القانون تصوراً 

واملتعلق بتوجيه املنظومة الوطنية  ، أكثر وضوحاً 1995فيفري  25املؤرخ يف  09-95مث جاء األمر 
للرتبية البدنية والرياضية وتنظيمها، الذي أعطى داللة قوية على توجه الدولة إىل عملية الرعاية 

، اليت تنص )102(الرياضية، وختفيض نسبة دعمها للرياضة الوطنية، وهو ما يتضح جبالء يف املادة 
التدخل فيما خيص متويل عمليات دعم وترقية  ميكن للمتعاملني العموميني أو اخلواص: "على

يضبط احلد األقصى للمبالغ املخصصة لتمويل املمارسة . ورعاية املمارسات البدنية والرياضية
  .17"الرياضية ورعايتها اليت يقبل خصمها لتحديد الربح اخلاضع للضريبة طبقا للتشريع املعمول به

، )03(، من خالل املادة 2004هو قانون املالية لسنة ويف نفس السياق جاء التشريع املعمول به، و 
ليضبط احلد األقصى للمبالغ اليت ميكن أن ختصصها املؤسسات االقتصادية للرعاية الرياضية، واليت 

، واليت جيب أن تثبت يف حدود نسبة ماليين دينار 6سوف ختصم من رحبها اخلاضع للضريبة ب 
  .18من رقم أعمال السنة املالية للمؤسسة 10%

، لرتفع هذا املبلغ الذي ميكن أن تنفقه 2007من قانون املالية لسنة ) 13(وقد جاءت املادة 
من رقم أعمال %10كحّد أقصى ويف حدود نسبة   ماليين دينار 10املؤسسات على الرياضة، إىل 

  ).2009ية سنة لغا(وهو املبلغ املعمول به حلد اآلن . السنة املالية
فهذه املرحلة واليت تزامنت مع انتهاج اجلزائر القتصاد السوق، كانت بداية لعهد جديد يستوجب 
فيه البحث عن مصادر جديدة لتمويل القطاع الرياضي، ومن بينها الّلجوء لعملية الرعاية الرياضية، 

  .يف الدول ذات االقتصاد احلرّ  مثلما هو معمول به
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  رجال األعمال لألندية الرياضية في الجزائر دعم 5-4
رجال األعمال يدعمون أندية هلم ميول إليها، بصفة أو بأخرى، ولكن لألسف أيضًا لعدم وجود 

حيث أنك إذا دفعت دينارا فكم يكون املردود لك . التسويقي الذي يغري رجل األعمال القسم
بدعم هذه األندية فأيضا نطالب األندية من هذه العملية ؟ حيث اذا كنا نطالب رجال األعمال 

 .باالهتمام برجال األعمال
فمثال النادي الصفاقسي كان لديه مشروع تكوين الشباب والدولة التونسية تشجع كثريا 

متكوين الشبان وتعطي مناحي كثرية لكي تقوم كل األندية بتطوير الشباب  يف كل .. وإمكانا
ة بني املدارس الشبانية كما وجد حديثا باجلزائر وهي املبادرة وهذا برعاية دورات كروي. الرياضات

فرغم تطبيق جتربة الالهوائية أو ما يشبه االحرتاف مع وجود أيضا .اليت تبنتها مؤسسة سوناطراك 
اية السنة املالية كاسب دون عجز  .العبني أجانب إذ أن النادي الصفاقسي يستطيع أن خيرج يف 

يف بلد عريب نوعًا ما اقتصاده جيد أو غين أو حىت يف البلدان .. قد يسأل سائل سوءًا  يف
العربية األقل قدرة اقتصادية، ؛يسأل سائل كنادي من أين أبدأ؟ ماذا أفعل ألصل لذلك؟ هل 

  أذهب و أحبث عن مستثار مايل أو مستثار يف التسويق والتمويل 
الطريق لكي يتلمس اخلطى يف هذه كما يبحث املرء عن احملامي، أو ماذا يفعل؟ من أين يبدأ 

 االجتاه؟
واجلواب هو أن يعطي التسويق ملؤسسة متخصصة ويعطيها مجيع الصالحيات، والطريقة األخرى 

وللمعلومة فإن  ينادي الصفاقسالالذي هو تكوين فريق عمل خاص بالتسويق،فأنا أهنئ 
وليس غريب إن هم  تونس،صفاقس مشهورين هم من أحسن رجال األعمال يف  املستثمرين يف
  حنو األمام مباليري الدنانري، ومن جهة أخرى يف الزمالك املصري بدأوا خطوات  عندهم أرباح

ال،    وكذا يف أهلي ديبوقطعوا أشواطا يف جمال الرعاية الرياضية وحققوا  مداخيل معتربة يف هذا ا
 ..العربية املعروفة وغريها من األندية

إذن ليس عملية معجزة إنك تكون فريق . هذا يعين ان هناك إذن مالمح وجدت على العامل العريب
منهم  %50يكون  أنعمل وقسم تسويق متخصص من أعضاء النادي، أعضاء النادي ميكن 

م أصحاب مؤسسات ففي التجارة واألعمال ليس مشكل ال يف رجال أعمال حمرتفني تسويق كو
أما أن تعطي شركة متخصصة هلا كافة الصالحيات وتعطيها املميزات نك تكون فريق عمل، أ
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ق عمل متكامل من النادي تضع خطة تسويقية، يفر  تكون نكأن تؤمن لك الدخل، أو ألتستطيع 
اخلطة التسويقية أيضًا مهمة جداً، البد من عرض هذه اخلطة التسويقية أثناء عرض امليزانية على 

م معك كرجال أعمال وكأعضاء مؤسسة أعضاء جملس إدارة النادي حىت  تضمن دعمهم وتعاو
 .بالنادي، هذه بكل بساطة

 من حيث يةاملوكمثال على هذا أيضا نأخذ أمثلة أجنبية وشركات رمبا ليست معروفة ليست ع
تدعم  بلد 40وهي شركة حليب مبشتقاته لديها فروع يف ) فارملكا(يقال شركة  ،شهاراإلدعاية و ال

ا  )بارما(نادي  اإليطايل وثالثة أندية أخرى يف أمريكا اجلنوبية، ومتتلك عقود العبني، مبعىن أ
ال، هل يشمل مثل هذا ا راحبة يف هذا ا ميكن  تتحكم حىت يف تنقالتُ هؤالء الالعبني، ويقال إ

 أو ثالث أن يكون فيه صعوبة، ألنه أغلبية أعضاء أو رؤساء إدارة األندية يف اجلزائر يتغريون بعد سنتني
 يتسنني أو كل سنة، فيكون هناك صعوبة يف حتقيق ما يطبق اآلن يف أوروبا، لعدم وجود األنظمة ال

 ه باستمرارتغري مقر رئيسي ،ستثمر مبالغ يف تسويق أي نادي ت أنؤسسة ال ميكن ملحتمي املؤسسات، 
د صعوبة يف أن األندية جت حنن نعرف أن رئيس النادي يف اجلزائر ميكن أن يستقيل يف خالل أسبوع،،

 .أو املؤسسات التسويقية تلتزم بعقود طويلة األجل مع األندية
مسؤول عن أي شيء يتعلق بالنادي، عدم وجود هذا , كما ذكرنا سابقًا عدم وجود قسم تسويقي

القسم التسويقي يف النادي واجتماع أعضاء الشرف، أو إدارة النادي تركز على األلعاب فقط، بدون 
حق أي شخص أن يفتح له أي حمل ويبيع فيه أقمصة خاصة  تركز على املداخيل، طبعا منأن 

ا أشهر صور الالعبني ويبيع يف وقت انه ال  بالنادي أو هدايا تذكارية أو أي صحيفة، أو أي جملة 
يوجد متابعة ومحاية، فأنا أعرف أن أندية يف السعودية بالتحديد سجلت شعارها رمسيا لدى وزارة 

  .لتجارة حبيث تطارد أي مؤسسة أو أي شخص يسعى لتقليدها ا
دف  وما ميكن استخالصه من خالل ما أشرنا إليه، أن عملية الرعاية الرياضية تعترب كتقنية اتصال، 

اإلشراك عالمة املؤسسة الراعية  ا، مع القيم والثقافة الرياضية املتعّلقة باحلدث  ومنتجا وخدما
ل تقدميه للدعم املايل، املادي أو اخلدمايت ملنظم احلدث الرياضي، ويكون ذلك يف الرياضي، يف املقاب

شكل تعاقدي بني طريف الرعاية ومها؛ املؤسسات االقتصادية اليت تسعى لتحقيق أهداف االتصال 
م الرياضية الوطنية اليت تنظالتسويقي، وهو ما رأيناه يف الفصل األّول، والطرف الثاين وهي االحتاديات 

  .األحداث الرياضية، واليت سوف نتعّرض هلا يف الفصل الثالث من هذا البحث
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  :للدراسة المنهجياإلطار 
  :مجال الدراسة-1
ا اعلى مديرية التسويق وماقتصرت حدود الدراسة  :المجال المكـاني- أ   اإلشهار،الرعاية، (يتعلق 

  .كوندورمؤسسة   يف) مصلحة الزبائن،اإلعالن
بالرعاية  كوندورتناولت هذه الدراسة البحث يف مدى اهتمام مؤسسة   :الموضوعيالمجال - ب

  :اومه ، وذلك من خالل البحث يف حمورين أساسني التنافسيةالرياضية والتحسني من 
  .التنافسيةحتسني  -        .واقع الرعاية الرياضية -
  :عينة الدراسة-2

ديدها قبل البدء يف دراسته هي حصر جمتمع من العوامل األساسية اليت جيب على أي باحث حت
وهذا األخري يتكون من مجيع املفردات اليت تشكل مشكل الدراسة، وقد خيتلف عددهم  البحث،

مديريات  06ويف دراستنا هذه، جمتمع البحث يشمل .أو حجمهم حسب هدفها ودرجة دقتها
ا كمتوسط بالنسبة للمؤسسة، وقد كان حجم العينة يتمثل يف ) 300(واليت كان عدد العمال 

و قد مت اختيار هذه العينة بطريقة عشوائية . من جمتمع الدراسة %20فرد والذين مثلوا نسبة  60
 .من جمتمع الدراسـة األصلي و خاصة الذين هلم عالقة باإلعالن واإلشهار والتسويق الرياضي

  :نيةأدوات وأساليب الدراسة الميدا-3
  :أدوات الدراسة - أ

تعترب املتغريات الشخصية ذات أمهية كبرية يف التعرف : يتعلق بالبيانات الشخصية: الجزء األول
على خصائص العينة والوقوف على مدى تأثريها على نتائج الدراسة، من أهم املتغريات الشخصية 

  .لدراسياملؤسسة املعنية اجلنس، العمر، مدة اخلدمة، املستوى ا:للعاملني
اليت تتكون منها االستبانة، حيث تضمنت أداة الدراسـة  ويشمل هذا اجلزء العبارات :الجزء الثاني

. فقـرة على مقياس ليكرت اخلماسي وهي أوافق بشدة، أوافق، حمايد، ال أوافق، الأوافق بشدة 18
  :حمورينوهي مقسمة إىل 

إىل 1الفقرات من ( ،كوندورعبارات تصف واقع الرعاية الرياضية يف مؤسسة  :المحور األول*
أوافق بشدة، أوافق، حمايد، : (وتقابل كل فقرة من فقرات احملور قائمة حتمل العبارات التالية  ،)09

 ).بشدة ال أوافق، ال أوافق
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تقابل كل  ، و)18إىل 10الفقرات من ( ، ةيف هذه املؤسس حتسني املبيعات: المحور الثاني* 
أوافق بشدة، أوافق، حمايد، ال أوافق، ال أوافق : (فقرة من فقرات احملور قائمة حتمل العبارات التالية

 ).بشدة
جتاهات أفراد العينة ،مت إعطاء نقاط هلذه االختبارات ،ومت تقسيم السلم إىل اوحىت ميكن قياس 

  :ثالث جماالت لتحديد درجة املوافقة
ال - ال - مرتفعة؛ [ 2.5 -1[ا ال - متوسطة؛[ 3 -2.5 [ا  .منخفضة[ 5 - 3[ا
  :األسلوب اإلحصائي المستخدم في الدراسة- ب

من أجل حتقيق أهداف الدراسة و حتليل البيانات اليت مت مجعها، مت استخدام برامج التحليل 
  :، و ذلك من أجل حسابSPSS املسمى باحلزمة اإلحصائية للدراسات االجتماعية

  .ألفا كرونباخ حلساب معامل ثبات حماور االستبانة باإلضافة إىل االستبانة ككل معامل ثبات -
  .معامل ارتباط بريسون لتحديد مدى االتساق الداخلي ألداء الدراسة-
التكرارات والنسب املئوية واملتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري لتحديد استجابات أفراد عينة  -

  .ور الدراسةالدراسة اجتاه حما
  .اختبار االحندار اخلطي لقياس التأثري اإلحصائي للمتغري املستقل على املتغري التابع -
لتحديد داللة الفروق واالختالفات بني استجابات  ANOVA" ف"حتليل التباين األحادي-

، )اجلنس، العمر، مدة اخلدمة، املستوى الدراسي(أفراد عينة الدراسة باختالف متغريات الدراسة
  . فأقل) 0.05(واليت تكون عند مستوى داللة 
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  :ثبات االستبانة-1
مت حساب ثبات االستبانة مبحوريها واالستبانة ككل حبساب قيمة ألفا كرونباخ لقياس مدى ثبات 

  .كرونباخ/ واجلدول التايل يوضح معامالت الثبات ألفا  االستبانة
  20معامالت ثبات أبعاد االستبانة) 01(جدول رقم                       

  قيمة ألفا كرونباخ  االستبانة
 0.77  احملور األول
  0.80  احملور الثاين

  0.82  االستبانة ككل
يوضح اجلدول أعاله قيم معامالت الثبات حملاور االستبانة الثالثة واالستبانة ككل، ويتضح من 

ا قيمة عالية وأكرب من ) 0.77(قيمة ألفا كرونباخ للمحور األول وهي ،وهذا يؤكد  0.6حيث أ
كما تدل . ثبات هذا احملور وإمكانية االعتماد على نتائجه واالستفادة منها يف التفسري واملناقشة

  .كذلك مما يؤكد ثبات هذا احملور   هي عالية) 0.80(قيمة ألفا كرونباخ للمحور الثاين وهي
وهي قيمة عالية ، وعليه ميكن ) 0.82(لالستبانة ككل وهيويتضح من قيمة ألفا كروونباخ 

  . االستبانة واالستفادة من نتائجها يف التفسري واملناقشة االعتماد على نتائج
  :االتساق الداخلي -2

استبانه لعدم  7، و مت استبعاد %78.33استبانه، أي بنسبة 47بلغ عدد االستبيانات املسرتجعة 
حلساب االتساق الداخلي حملاور االستبانة مت و .استبيان 40جرى فعليا حتليل  استكماهلا، حيث

احملور الذي تنتمي إليه وتبيان  مع ينور من عبارات احملحساب معامل ارتباط درجة كل عبارة 
  .االتساق الداخلي حملاور االستبانة
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يوضح معامالت ارتباط العبارات التي تصف واقع الرعاية الرياضية في ) 02(جدول رقم
  21)0.01(دال عند مستوىكوندور مؤسسة  

  معامل االرتباط  رقم العبارة
1  *0.260 
2  **0.450  
3  **0.626  
4  *0.415  
5  **0.522  
6  0.120  
7  **0.538  
8  **0.641 
9  **0.519  

تصف واقع الرعاية  االرتباط بني درجة كل عبارة من العبارات اليتيتضح من اجلدول أعاله أن معامالت 
) 6(، ماعدا العبارة رقم)0.01(هلذا احملور مجيعها دالة إحصائيا عند مستوى كوندورالرياضية يف مؤسسة  

، وان قيم معامالت االرتباط مجيعها موجبة وترتاوح )0.01(فهي غري دالة إحصائيا عند مستوى
وهذا يشري إىل التجانس الداخلي بني العبارات اليت تصف واقع الرعاية ) 0.641(إىل) 0.260(بني

  .كوندورالرياضية يف مؤسسة  
كوندور في مؤسسة   التنافسيةيوضح معامالت ارتباط العبارات التي تصف تحسين ) 03(جدول رقم

  22)0.01(دال عند مستوى

10  **0.645  
11  0.158  
12  *0.276  
13  0.129  
14  **0.572  
15  **0.784  
16  0.055  
17  **0.517  
18  **0.428  
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حتسني تصف  يتضح من اجلدول أعاله أن معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من العبارات اليت
،ما )0.01(والدرجة الكلية هلذا احملور معظمها دالة إحصائيا عند مستوى كوندوريف مؤسسة  التنافسية 

وهذا يشري إىل التجانس ) 0.784(إىل) 0.276(وترتاوح بني، ) 16، 11،13(عدى العبارات 
 .حتسني التنافسية يف مؤسسة كوندورالداخلي بني العبارات اليت تصف مستوى 

  :عرض نتائج الدراسـة
  :تحليل نتائج الجزء األول-1

: يتم يف هذا اجلزء عرض البيانات املتعلقة باخلصائص الشخصية و الوظيفية لعينة الدراسـة و تشمل
 .اجلنس، العمر، مدة اخلدمة، املستوى الدراسي

  23الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة): 04(جدول رقم              

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 %النسبة   التكرار  الفئات  املتغري
 62.5  25  ذكر  اجلنس

  38.5  15  أنثى
  2.5  1  سنة 25أقل من   العمر

  17.5  7  سنة 30سنة إىل أقل من 25من 
  30  12  سنة35إىل أقل من سنة 30من
  17.5  7  سنة40سنة إىل اقل من35من
  22.5  9  سنة45سنة إىل أقل من40من

  10  4  سنة فأكثر45من
  22.5  9  سنوات 05أقل من   مدة اخلدمة

  32.5  13  سنوات 10إىل أقل من  05من 
  7.5  3  سنة15اىل أقل من10من

  37.5  15  سنة فأكثر15من
  7.5  3  الثانوي أقل من  املستوى الدراسي

  35  14  الثانوي أو مايعادله
  52.5  21  جامعي

  5  2  دراسات عليا
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  :وقسمناه إىل حمورين:تحليل نتائج الجزء الثاني -2 
  كوندورواقع الرعاية الرياضية في مؤسسة  :أوال

 :واجلدول التايل يبني النتائج التالية
يوضح استجابات عينة الدراسة اتجاه العبارات التي تصف واقع الرعاية الرياضية في  :)05(جدول رقم

  24كوندورمؤسسة  

أوافق  ال  ال أوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة  العبارة  الرقم
  بشدة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة   الترتيب
  الموافقة

          %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك
للرعاية   01

الرياضية 
أمهية بالغة 

لدى 
  مؤسستكم

  متوسطة  6  1.136  2.73  2.5  1  12.5  5  7.5  3  52.5  21  25  10

تقوم   02
املؤسسة 
باإلبداع 

واالبتكار 
يف هذا 

ال   ا

 منخفضة  4  1.165  3.10  25  1  30  12  12.5  5  52.5  21  2.5  1

للرعاية   03
الرياضية 
مصلحة 

تقوم بتقييم 
   أداء أعماهلا

 متوسطة  5  1.240  2.92  2.5  1  17.5  7  20  8  55  22  7.5  3

تسعى   04
املؤسسة 

جللب 
الكفاءات 

اليت متتلك 
املهارة 
يف  والقدرة
جمال 

التسويق 
  الرياضي

 منخفضة  3  1.075  3.44  5  2  27.5  11  25  10  27.5  11  15  6

استعمال   05
معايري 

ومواصفات 
معينة 

الختيار 

 منخفضة  1  0.498  4.22  7.5  3  20  8  27.5  11  37.5  15  7.5  3
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األندية 
والفرق 

والالعبني 
املعنيني 

باإلعالن 
عن 

منتجات 
  املؤسسة

يتم نشر   06
املعنيني 

باإلعالن 
للمؤسسة 

يف وسائل 
  اإلعالم

  مرتفعة  9  1.130  1.60  20  8  35  14  20  8  20  8  5  2

املتعاقدين   07
مع املؤسسة 
يف جمال 

الرعاية 
الرياضية 

يستحقون 
املبالغ 

  املقدمة هلم

 متوسطة  7  1.102  2.72  7.5  3  25  10  30  12  30  12  7.5  3

هناك بعض   08
املنازعات 

مع 
املؤسسات 

األخرى يف 
رعاية 

التظاهرات 
والفرق 

واألندية 
  والالعبني

 منخفضة  2  1.130  3.47  5  2  12.5  5  30  12  50  20  2.5  1

الرعاية   09
الرياضية 

 تأعط
 اأثاره

اإلجيابية 
ملداخيل 
  املؤسسة

 متوسطة  8  0.938  2.55  5  2  2.5  1  20  8  52.5  21  20  8

  متوسطة -  0.933  2.506 المجموع العام                                  -
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  :من اجلدول أعاله نالحظ أن 
 [3 -.52[و الذي يقع بني ) 2.506(املتوسط احلسايب الكلي  أن :تتبين نتائج المجموع العام
تم بالرعاية الرياضية كوسيلة فعالة  إىل حد ما يعتقدون ،يعنيأن أفراد عينة الدراسة أن املؤسسة 

ا، ولكن بتشتت صغري إلجابات أفراد العينة   ).0.596(باحنراف معياري قدره  لرتويج منتجا
 مجيع يفنستنتج من ترتيب قيم املتوسطات احلسابية أن املؤسسة تعتمد على وسائل اإلعالم - 

ا تسعى جللب الكفاءات اليت متتلك املهارة والقدرة يف جمال  ا يف جمال الرعاية الرياضية، وأ نشاطا
التسويق الرياضي، إضافة إىل استعمال معايري ومواصفات معينة الختيار األندية والفرق والالعبني 

اء املصلحة املكلفة بالرعاية املعنيني باإلعالن عن منتجات املؤسسة، وان اإلدارة العليا تراقب أد
  . الرياضية من خالل تقدمي تقارير شهرية وسنوية

  كوندورفي مؤسسة   تحسين التنافسية:ثانيا
ملعرفة ذلك مت حتديد التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعبارات 

، وقد مت حساب  كوندور مؤسسة  يف بتحسني التنافسيةاحملور الذي يصف العبارات اخلاصة 
حلساب ترتيبات العبارة وفق قيمة املتوسط احلسايب، واجلدول التايل يبني  املتوسطات احلسابية

  :النتائج التالية
تحسين يوضح استجابات عينة الدراسة اتجاه العبارات التي تصف ) 06(جدول رقم

  25كوندورلمؤسسة   التنافسية

المتوسط   الأوافق بشدة  الأوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة  العبارة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة   الترتيب
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك  الموافقة

تلبية رغبات   10
ومتطلبات 

الزبائن من 
أولويات 
  املؤسسة

12  30  24  60  3  7.5  1  2.5  
  
  

 مرتفعة  9  1.023  2.30  3.3  0

املنتجات   11
املسوقة هلا 

جودة 
ومواصفات 

حمددة 
  ومتميزة 

 منخفضة  5  1.130  3.31  0  0  0  0  7.5  3  57.5  23  35  14

تبيع   12
املؤسسة 
ا  منتجا

بطرق علمية 

 مرتفعة  8  1.020  2.44  0  0  0  0  5  2  65  26  30  12
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  ومتطورة

تقدمي   13
اخلدمات 

الالزمة 
للزبون يف 

  وقتها احملدد

 منخفضة  6  1.202  3.01  0  0  12.5  5  20  8  52.5  21  15  6

14 
  

لكل عامل 
مسؤولية 

تلزمه 
بتحسني 

اجلودة 
وبالتايل 

الرفع من 
مبيعات 
  املؤسسة

 مرتفعة  4  1.056  2.445  0  0  7.5  3  12.5  5  52.5  21  27.5  11

املنافسة من   15
املؤسسات 

األخرى هلا 
أثر إجيايب 
على جودة 

  منتجاتكم

 منخفضة  3  0.985  3.53  2.5  1  7.5  3  20  8  45  18  25  10

16 
  

رضا الزبون 
هو أهم 

إسرتاتيجية 
تتبعها 

املؤسسة 
فيما خيص 

التسويق 
  الرياضي

 متوسطة  7  0.957  2.61  0  0  7.5  3  7.5  3  60  24  25  10

للمؤسسة   17
منتجات 

ذات جودة 
  عالية

 منخفضة  2  0.514  4.25  0  0  5  2  15  6  45  18  35  14

هناك   18
ميزانيات 
تقديرية 

للتسويق 
  الرياضي

 منخفضة  1  0.480  4.44  05  2  10  4  25  10  40  16  20  8

  مرتفعة  -  0.828  2.472 المجموع العام                                                 -
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  :من اجلدول أعاله نالحظ أن
 2.5 –1[و الذي يقع بني ) 2.472(املتوسط احلسايب الكلي  إىل: تتبين نتائج المجموع العام

للرعاية الرياضية دور يف حتسني تنافسية ، وهذا يعين أن أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن [
باحنراف معياري قدره  إلجابات أفراد العينة معترب، ولكن بتشتت املؤسسة مع املؤسسات األخرى

  .،إذا فدرجة املوافقة مرتفعة[ 2.5 -1[، وقد جاءت درجة املوافقة حمصورة بني ) 0.828(
للمؤسسة حيتل مكانة نوعا ما جيدة ولكن هي ليست   حتسني التنافسيةوبالتايل نستنج أن مستوى 

كمستوى أداء املؤسسات املنافسة، ويف النهاية املؤسسة ال تواجه مشكلة تسويقية كبرية ، ولكن 
ا وتوسيع إسرتاجتيتها يف جمال الرعاية الرياضية و ذلك برفع  هناك مشكلة تكمن يف تطوير منتجا

  . رتاتيجية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف أكربأدائها أكثر خاصة التسويقي، ووضع إس
  :اختبار فرضيات الدراسة -3

  .من خالل اآليت ميكن حتديد صحة أو عدم صحة الفرضيات اليت وضعت فيما خيص الدراسة
  :واليت تنص على ما يلي :الفرضية الرئيسية األولى

H0 :  عند  كوندورال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للرعاية الرياضية على حتسني املبيعات ملؤسسة
  .0,05مستوى داللة 

H1 : كوندورسة  ؤسم التنافسية لدىيوجد أثر ذو داللة إحصائية للرعاية الرياضية على حتسني 
  . 0,05عند مستوى داللة 

    :  االحندار البسيط، كما هو موضح يف اجلدل التايلالختبار هذه الفرضية استخدمنا اختبار حتليل و 
 26التنافسيةنتائج اختبار االنحدار للرعاية الرياضية وتحسين ): 07(جدول رقم 

  المتغير المستقل الرعاية الرياضية  البيان
المتغير التابع 

التنافسية تحسين 
  كوندورلمؤسسة  

R االرتباط  
R2  معامل

  التحديد
B  معامل

  احملسوبة t  االحندار
Sig  مستوى

  املعنوية
0.801  0.625  0.135  5.103  0.00  

  حيث ،كوندورؤسسة  م التنافسية لدىيوضح اجلدول أعاله أثر الرعاية الرياضية على حتسني 
  :أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي ما يلي
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مما يوضح قوة العالقة  التنافسيةبني الرعاية الرياضية و حتسني  R=0.801قيمة معامل االرتباط  -
  .بني هذين املتغريين

 تنافسية املؤسسةمن التغريات يف  0.625أي أن ما قيمته  R2=0.625بلغ معامل التحديد  -
و هذا يعين    B= 0.135كما بلغت قيمة معامل االحندار ناجتة عن التغري يف الرعاية الرياضية،
املؤسسة بقيمة  تنافسية ي إىل الزيادة يفية الرياضية يؤدأن الزيادة بدرجة واحدة يف الرعا

  .0.00وهي دالة عند مستوى املعنوية  5.103احملسوبة t، كما بلغت قيمة 0.135
 ومنه نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أنه يوجد أثر ذو داللة 

  .0,05عند مستوى داللة  كوندورمؤسسة   من تنافسيةإحصائية للرعاية الرياضية على حتسني 
  :واليت تنص على ما يلي :الفرضية الرئيسية الثانية

4- H0 : حول واقع الرعاية ال يوجد فروق ذو داللة إحصائية الجتاهات إجابات العينة
 .الرياضية تعزى إىل املتغريات الشخصية

5- H1 : حول واقع الرعاية ال يوجد فروق ذو داللة إحصائية الجتاهات إجابات العينة
 .الرياضية تعزى إىل املتغريات الشخصية

للتحقق من one-way-anovaالختبار هذه الفرضية استخدمنا اختبار حتليل التباين األحادي 
وجود تباين ذات داللة إحصائية يف اجتاهات اإلجابات حول واقع الرعاية الرياضية تعزى إىل 

 .  املتغريات الشخصية
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  27نتائج التباين حسب المتغيرات الشخصية): 08(جدول رقم                   

  مستوى املعنوية F  Sigقيمة   متوسط املربعات  جمموع املربعات  مصدر التباين  املتغري

  اجلنس
موعات   0.531  0.285 2.643  بني ا

  
0.979  

موعات   0.497  7.867  داخل ا

  السن
موعات   2.577  46.546  بني ا

1.486  0.576  
موعات   2.403  61.921  داخل ا

  مدة اخلدمة
موعات   0.890  1.367 23.218  بني ا

  
0.560  

موعات   1.459  35.524  داخل ا

املستوى 
  الدراسي

موعات   0.608  11.263  بني ا
داخل   *0.037  1.001

موعات   ا
13.475  0.595  

  .a≥0.05وجود اختالف دال معنوياً عند مستوى داللة (*) 
انطالقًا من نتائج اجلدول ميكن حتليل تباين اجتاهات اإلجابات حول واقع الرعاية الرياضية 

ا كما يلي كوندوروفًقا للخصائص الشخصية ملؤسسة     :اليت يتميزون 
يوجد تباين ذو داللة إحصائية يف اجتاهات اإلجابات حول واقع الرعاية الرياضية تعزى إىل متغري  -

أقل من ) sig= 0.037(احملسوبة ) املعنوية(وذلك لكون مستوى الداللة املستوى الدراسي، 
فإجابات أفراد العينة ختتلف باختالف الفئة العمرية اليت ) 0.05(مستوى الداللة املعتمد 

  .ينتمون إليها
ال يوجد تباين ذو داللة إحصائية يف اجتاهات اإلجابات حول واقع الرعاية الرياضية إىل متغريات  -

 .س و السن و مدة اخلدمة اجلن
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  :الخاتمة
  :توصلت هذه الدراسة للنتائج والتوصيات التالية

  :النتائج -أوال
مبا فيها الرعاية ألي خدمة من للخدمات اليت .ختصيص مبالغ مالية ضخمة للحمالت اإلعالنية -

بصفة عامة خاصة يف تقدمها املؤسسة و هذا نظرا لألمهية البالغة للحمالت اإلعالنية و الرتوجيية 
  .جمال الرعاية

  .التعاقد مع جنوم عامليني سواء كانوا رياضيني أو فنانني عامليني للرتويج ملنتجات املؤسسة  -
  .تتفوق الرعاية على اإلشهار من خالل االستغالل يف العشرية األخرية و هذا ما أثبتته األرقام -
كما يتقارب مع املسؤولية االجتماعية .الزبائن ميكن أن حتقق الرعاية نوع من األثر النفسي على -

  .للمؤسسة
   .ميكن للرعاية أن حتقق أهدافها من خالل األحداث ذات االستقطاب الواسع من ناحية املتابعة -

 :التوصيات  -ثانيا 
 :بناء على نتائج املتوصل إليها، ميكن اقرتاح بعض التوصيات ندرجها كما يلي

البحوث اخلاصة بالرتويج و بتكوين فرق استشارية داخل القسم التجاري و التسويقي مكلفني  -
 ).بالنسبة للمؤسسة(التنسيق مع فريق مكلف بدراسة السوق املستهدفة بالرعاية يعملون 

توفري اجلو املناسب داخل املؤسسة خاصة بني األفراد العاملني و خلق بيئة داخلية مالئمة    -
ا املؤسسةا تتماشى مع  .ملكانة اليت حتظى 

القيام بعمليات تكوين إلطارات يف التسويق على املدى البعيد و القصري من املستحسن أن    -
 .يكونوا عاملني يف املؤسسة

ال الرياضي كذلك إبراز الشهرة اليت تتمتع  - ا يف ا ا احملققة و إسهاما ا املؤسسة و أيضا اجنازا
االشهارية، وهذا لرتسيخ و إظهار نوع من القيمة و اخلربة اليت أصبحت مستوى الرسائل  على

ا املؤسسة          .تتمتع 
حتسني دور العالقات العامة يف العمل الرتوجيي على مستوى املمارسني إلظهار مدى االنسجام و  -

م، و بالتايل العمل على إحداث قطب فعال يف التفهم الذي تبديه املؤسسة تنمية  لتحقيق رغبا
 .الرغبة يف اقتناء املنتج، و على مستوى آخر القيام بنفس العملية مع املناصرين و املتتبعني للرياضة



 موزاوي عبد القادر.،أ موراد تان. د                                         جملة املالية واألسواق                           

190 

 :المراجعالهوامش و قائمة 

1- Pierre Sahnoun ,sponsoring mode et emploi chotart associer éditeur,2010, 
paris ,p22. 
2-Champ Robin. Sponsoring sportif un marché original, 
http://librapport.org/getpdf.php؟ download=862. Consulté le 02 juin 2015 à 
12h22.  

ال يف التسويق ، سالمة العزيز عبد حممد- 3  جامعة بنني، الرياضية الرتبية ،كلية الرياضي ا
  38. ،ص 2010مصر، اإلسكندرية،

4-Michel Desbordes, Startégies des entreprises dans le sport, l’édition, Ed. 
Economica, Paris, 2004, P 50. 
5-Wallises.B, Le parrainage, Sponsoring et mécénat, Ed Dunod, Paris, 2006, 
P.16. 
6-Derbaix.C, Gérard. P et Lardinoit. T, Essai de Conceptualisation d’une 
activité éminemment pratique: Le Parrainage, Recherche et Application en 
Marketing 9, 2, 1994, P 43.  
7- http://librapport.org/getpdf.php؟download=862, consulté le 28 juin 2015 
à 12h22. 
8-Syivére piquet ,sponsoring et mécénat de kla communication par 
l'évenement ,Paris édition 1987,p13 
9-Champ Robin. Sponsoring sportif un marché original, http://librapport 
.org/getpdf.php؟ download=862. Consulté le 02 juin 2015 à 12h22.  
11- Champ Robin. op.cit. Consulté le 02juin 2015 à 12h22. 
12- Ibid. p4. 

و 21وزارة الشباب والرياضة، اجللسات الوطنية للرياضة، قصر األمم، نادي الصنوبر، اجلزائر، - 13
  . 76،ص1993ديسمرب  22
 77املصدر السابق، ص نفس- 14
  .78املصدر السابق، صنفس - 15
لسنة  09-95اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، وزارة الشباب والرياضة، األمر - 16

، 1995فرباير 28املوافق ل  1415رمضان عام 28اجلريدة اليومية، الصادرة بتاريخ ، 1995
 .190، ص75املادة 



 موزاوي عبد القادر.،أ موراد تان. د                                         جملة املالية واألسواق                           

191 

لسنة  10-04اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، وزارة الشباب والرياضة، األمر - 17
فرباير 18املوافق ل  1425عام رجب  02، الصادرة بتاريخ 52، اجلريدة الرمسية عدد 2004
  .32، ص102، الفصل العاشر، املادة 2004

يتضمن 24-06اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، وزارة الشباب والرياضة، قانون رقم  - 18
 1427ذو احلجة عام  07، الصادرة بتاريخ 85،اجلريدة الرمسية عدد 2007قانون املالية لسنة 

  .07، ص13قسم السادس،  املادةال، الفصل الثاين، 2006ديسمرب27املوافق ل 
 .SPSSنتائج  اإلستبانة و باالعتماد على من إعداد الطالب -)27،.........،19،20(
 
 



 جملة املالية واألسواق                                                                   أ.د. سليمان بوفاسة، أ. ساعد حممد 

192 

  تطبيقات اقتصاديات الصحة وانعكاساتها على التنمية البشرية
  - دراسة مقارنة بين الجزائر ودول أخرى - 

  املدية -جامعة حيىي فارس  -سليمان بوفاسة: د.أ

  ، جامعة تيارت"أ"أستاذ مساعد  ساعد حممد.أ
  

  :ملخص
السعودية، (على غرار يتناول هذا املقال بالتحليل واقع الصحة باجلزائر، ومقارنته بدول أخرى، 

التنمية البشرية،  كما يقف على تبيان مسامهة االقتصاد الصحي يف معدالت،  )السودان، املغرب
أحد أهم تطبيقاته آال وهو اإلنفاق الصحي وفقا ألسلوب التكلفة فيما خيص تقييم من خالل 

ر متوسط نصيب ، ومعياللمبلغ اإلمجايل للنفقات الصحيةمستوى النفقات الصحية، وهذا وفقا 
، إذ وجدنا أن هناك عالقة طردية بني تطور معدل العمر املتوقع وإمجايل الفرد من اإلنفاق الصحي

  .اإلنفاق الصحي الذي رفع من معدالت التنمية البشرية
 مؤشرات خمرجات الصحة على غرار ياس كفاءة االقتصاد الصحي يف حتسنيكما تناولت الدراسة ق
  . ياة، ومن مث الرفع من معدالت التنمية البشريةالعمر املتوقع عند احل
  .االقتصاد الصحي ، العمر املتوقع عند احلياة، التنمية البشرية :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
This article examines the health situation in Algeria and compares it with 
other countries such as Saudi Arabia, Sudan and Morocco. It also shows the 
contribution of the health economy to human development rates through one 
of its most important applications, This is in accordance with the total 
amount of health expenditure and the standard of average per capita health 
expenditure. We found that there is a positive relationship between the 
evolution of the life expectancy and the total health expenditure, which 
raised the rates of human development. 
The study also examined measuring the efficiency of the health economy in 
improving indicators of health outcomes similar to life expectancy, and thus 
raising the rates of human development. 
Keywords: health economics, life expectancy, human development. 
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: مقدمة  
الوضع الصحي ككل، ومشاكله وطرق  لعل دراسة اقتصاديات الصحة متثل أهم مدخل لفهم  

تطويره، وتشمل اقتصاديات الصحة متويل العالج اجلاري كما تشمل إنشاء وصيانة االستثمارات 
يف جمال تقدمي اخلدمات الصحية، مبعىن االقتصاد الصحي هو مفهوم واسع يدرس الصحة كمنتج 

املة البشرية واملادية، عدد على غرار القوى الع1ائي يتسع ليشمل مجيع مدخالت إنتاج الصحة
األسرّة من خالل قياس كفاءة اإلنفاق ،ومدى انعكاس هذا اإلنفاق الذي هو من اختصاص 

االقتصاد الصحي على خمرجات الصحة كمعدالت وفيات األطفال، معدالت وفيات ) تطبيقات(
تحديد مدى األمهات، معدالت اإلصابة باألمراض املعدية واملزمنة، وتستخدم هذه املؤشرات ل

جناح الربامج الصحية اليت تعرب عن مدى جناح االقتصاد الصحي الذي يعمل على رسم السياسات 
، لذا سوف نقتصر على والتخطيط الصحي، ومن مث نتعرف على مسامهته يف تفعيل التنمية البشرية

أحد أهم تطبيقات االقتصاد الصحي آال وهو مؤشر اإلنفاق الصحي وهذا على غرار بقية 
  .املؤشرات األخرى كالقوى البشرية الصحية أو املادية

  :مشكلة البحث
لقد اصبحت الصحة من األمور األكثر أمهية يف جمال التنمية بصفة عامة، وذلك بوصفها من  

ا بصفة خاصة، فال ميكن حتقيق التنمية البشرية  العوامل اليت تسهم يف التنمية البشرية وأحد مؤشرا
رئيسي يساهم يف تعزيز  ولن يتحقق ذلك إال من خالل اجلانب املايل كداعمبدون سكان أصحاء، 

،الذي يعترب أهم مبدأ من مبادئ توجيه اإلنفاققدرة النظام الصحي على االستمرارية من خالل 
: التايلالسؤال اجلوهري اقتصاديات الصحة، و على هذا األساس تتبلور اإلشكالية حمل الدراسة يف 

اقتصاديات الصحة من خالل اإلنفاق الصحي في تفعيل معدالت طبيقات تما مدى مساهمة 
  التنمية البشرية؟ 
  :فرضية الدراسة

، من احملتمل أن يكون له دور كبري يف الرفع من )أحد مؤشرات الصحة(مؤشر العمر املرتقب  
  ). مؤشر الدخل،مؤشر التعليم(معدالت التنمية البشرية على غرار بقية العناصر 
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  :أهمية الدراسة
متثل الصحة يف االقتصاد اجلزائري ركيزة أساسية يف عملية التنمية البشرية من خالل تأثريها على 
فرص النمو االقتصادي، وإمكانية حتقيق اخليارات األساسية للبشر، ومن هنا تظهر أمهية املوضوع 

  . مية البشريةيف إبراز مسامهة االقتصاد الصحي من خالل مؤشر الصحة يف تفعيل التن
أحد أهم دف الدراسة إىل إبراز أثر وإسهام االقتصاد الصحي من خالل  :أهداف الدراسة

  . يف حتسني حياة األفراد، ومن مث رفع مستويات التنمية البشرية) اإلنفاق الصحي(تطبيقاته 
   :منهج الدراسة

ع املعلومات واحلقائق مث لتحليل الدراسة اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي القائم على مج
  .حتليلها حتليال علميا

  : ولإلجابة على إشكالية الدراسة فإننا سنعاجل املوضوع من خالل احملاور التالية
  .مفاهيم أساسية حول اقتصاديات الصحة والتنمية البشرية: أوال
  .املقارنة حمل بالدول الصحية النفقات مؤشر: ثانيا
  .الصحة مؤشر خمرجات:ثالثا
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  .مفاهيم أساسية حول اقتصاديات الصحة والتنمية البشرية: أوال
  تعريف االقتصاد الصحي -1
ذلك العلم الذي يفسر املفاهيم والظواهر االقتصادية للخدمات : "يعرف االقتصاد الصحي بأنه 

الصحية مع حماولة ضبط عمليات األسعار والندرة النسبية والكميات للخدمات الصحية موضحا 
ا خلدمةأغراض ا ومجيع معطيا ا وفعاليا ا وتوظيفا   .2اإلنسان ها ومتعلقا

أحد فروع علم االقتصاد والذي يهدف إىل تطبيق : "كما يعرف االقتصاد الصحي بأنه
األدوات االقتصادية املتعارف عليها يف جمال اخلدمات والرعاية الصحية، بغرض املسامهة يف اختاذ 

ذا  القطاع اهلام لتحسني كفاءته، وكذلك املسامهة يف طرق للتفكري فيما يتعلق القرارات املتعلقة 
بالصحة واستخدام املوارد اخلاصة باخلدمات والرعاية الصحية، واليت تتميز بالندرة، ومن مث ضرورة 
دف تعظيم املنافع االجتماعية اليت ميكن احلصول عليها  حتقيق التخصيص الكفء هلذه املوارد 

 .3"املستخدمة يف إنتاج الصحة من املوارد

بأنه فرع من فروع علم االقتصاد والذي : "ويف نفس السياق يعرف االقتصاد الصحي
يبحث يف كيفية تطبيق أدوات علم االقتصاد على قضايا الرعاية الصحية، وتوضيح جوانبها 

يد ما إذا كانت املختلفة، حبيث تصبح أكثر قابلية للتحليل، كما يقدم علم االقتصاد معايري لتحد
كذلك . السياسات الصحية تزيد أو ختفض من الكفاءة االقتصادية وعدالة توزيع الرعاية الصحية

يهتم علم اقتصاديات الصحة أساسا بتخصيص املوارد االقتصادية النادرة بني استخدامات الرعاية 
ليها مع مرور الزمن ويقوم الصحية املتنافس عليها، واليت تزداد مواردها ندرة، بينما تزداد احلاجة إ

  :علم اقتصاديات الصحة باإلجابة على ثالث تساؤالت أساسية هي
  كيف يتم تقدمي الرعاية الصحية بأقل تكلفة ممكنة؟ -
ا؟ -   كيف يتم توزيع اخلدمات الصحية على من حيتاجو
تمع يف إنفاقها على الرعاية الصحية -   ؟4كم من املوارد احملدودة يرغب ا

فرع من فروع علم االقتصاد الذي يتعامل مع التكلفة : "قتصاد الصحي أنهكما يعرف اال
  .5"واإلنفاق على إنتاج واستخدام اخلدمات الصحية وزيادة فعاليتها
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ومن خالل ما سبق ميكن أن نستنتج أن االقتصاد الصحي يركز على حتليل القضايا الصحية ويقيم 
ا وأنظمتها من حيث تأثري   ا وتشريعا كل منها على العرض والطلب على خدمات الرعاية سياسا

ا   .الصحية، وكذا خيطط إلنتاجها بكفاءة وتوزيعها بعدالة وحيدد تكاليف ومنافع أي من خيارا
تتعدد وتتنوع مقاييس ومؤشرات الصحة العامة اليت ميكن االعتماد عليها :مؤشرات الصحة  -2

نيات املتوفرة ملواجهتها من خالل توجيه الربامج يف حتديد املشكالت الصحية ومن مث حتديد اإلمكا
  .الصحية بصفة خاصة ومن مث حتديد كفاءة النظام الصحي بصفة عامة

ت وميكن تقسيم هذه املؤشرات إىل فئات، تتضمن كل من العمر املتوقع عند امليالد، واجتاه الوفيا
ا الكلية والنسبيةومسب ا ومعدال   .6با

الوفيات و تستخدم يف حتديد املشاكل الصحية ويشتمل على ثالث مقاييس أو معدل  -أ
  :مؤشرات هي

احتمال الوفاة بني الوالدة والسنة األوىل (مولود حي  1000مؤشر معدل وفيات الرضع لكل  -
 ).من العمر

 .مولود حي 1000مؤشر معدل وفيات األطفال ما بني سنة ومخس سنوات من العمر لكل  -
 )سنة من العمر 60سنة و 15احتمال الوفاة ما بني (ني مؤشر معدل وفيات البالغ -
مقاييس أو معدل انتشار األمراض وهي تعتمد على الوفيات وال تعطي صورة حقيقية ملستوى  -ب

الصحة واملرض، وبالرغم من أن بعض األمراض ال تؤدي إىل الوفاة مثل األعراض العقلية وميكن 
  :يليقياس معدالت اإلصابة وانتشار املرض مبا 

 ).معدل حدوث املرض احلادة واملزمنة(معدل اإلصابة باملرض  -
 .معدل انتشار املرض وتشمل أمراض القلب واألمراض املزمنة كالسكري -
 .معدل األمراض النوعية كالسرطان والقلب واألمراض العقلية -

إبراز وإعادة لقد كان للربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة دور كبري يف :مفهوم التنمية البشرية -3
الرتكيز على البعد اإلنساين يف مناهج التنمية، وذلك مع صدور أول تقرير للتنمية البشرية عام 

  .، والذي أعطى مفهوما جديدا للتنمية تركز حول اإلنسان باعتباره أداة للتنمية وغايتها1990
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التنمية : "أطلق الربنامج هذه الرؤية اجلديدة للتنمية حتت عنوان 1993وحبلول عام 
ا، إذ أعيد االعتبار للفكرة القائلة بأن الناس " البشرية املستدامة اليت تضع اإلنسان يف قمة أولويا

  .هم وسيلة التنمية وغايتها
اختلف املنظرون حول ووضع تعريف شامل للتنمية البشرية، الن البدايات األوىل شهدت صياغة 

تم برأس املال املادي بدال  من االهتمام باإلنسان، لذا سنحاول التوفيق بني أفكار ونظريات 
  .خمتلف هذه التوجهات للوصول إىل تعريف شامل للتنمية البشرية

ا 1990جاء يف تقرير التنمية البشرية لعام  عملية توسيع خيارات : "تعريف التنمية البشرية على أ
اية7"الناس وتتغري مبرور الوقت وميكن  ، ويف واقع احلال أن هذه اخليارات ميكن أن تكون بال 

  : حصرها يف ثالثة عناصر
 أن حييا اإلنسان حياة مديدة صحيحة.  
 أن يكتسب املعرفة.  
 أن حيصل على الدخل واملوارد الالزمة لتحقيق حياة كرمية.  

الذي يسمح بتطوير قدرات البشر وذلك بتوفري الصحة والتعليم وذلك حىت ميكنهم من اإلنتاج، 
ا توزيع ناتج النمو االقتصادي توزيعا عادال، أما التنمية بواسطة والتنمية من أجل ا لناس فنعين 

  .8الناس هي إعطاء جمال لألفراد للمشاركة يف صنع هاته التنمية
ا اإلنصاف، احلكامة، : "والتنمية البشرية كما تشري إليها تقارير التنمية البشرية املستدامة على أ

  ".واالستدامة وهي التمكني
ار التقرير نفسه أنه إذا مل تتحقق هذه اخليارات األساسية الثالث، فهناك خيارات أخرى تصبح وأش

احلريات السياسية واالجتماعية والثقافية : غري متاحة وصعبة املنال، ومن بني هذه اخليارات
تمع وفرص ا إلبداع واالقتصادية، وكذا التمتع باحرتام الذات، والتمكني اإلحساس باالنتماء إىل ا

  .9واإلنتاج وضمان حقوق اإلنسان وغريها
  : ومن خالل ما سبق ميكن أن نستنتج أن للتنمية البشرية جانبان

  .تشكيل بناء القدرات البشرية عن طريق حتسني املستويات الصحية واملعرفة واملهارات  - 1
م املكتسبة لزيادة اإلنتاج والتمتع بأوقات الفراغ، وامل  - 2 شاركة يف األمور انتفاع الناس بقدرا

تمعية والثقافية   .السياسية وا



 جملة املالية واألسواق                                                                   أ.د. سليمان بوفاسة، أ. ساعد حممد 

198 

  مؤشر النفقات الصحية بالدول محل المقارنة: ثانيا
عادة ما يقاس املستوى الصحي لبلد ما مبعدل األمل يف احلياة، والذي ميثل متوسط عدد السنوات 

ارتفاع يف مستوى اليت يعيشها األفراد، فكلما ارتفع معدل األمل يف احلياة كلما دل ذلك على 
التنمية الصحية، ومن مث ارتفاع معدالت التنمية البشرية، ومن بني األساليب املستخدمة يف تقييم 

س فيما بعد على احلالة عكجمهودات بلد ما يف جمال التنمية الصحية جند أسلوب التكلفة الذي ين
يتمثل يف تعظيم الصحية للسكان، ويعتمد هذا األسلوب على مبدأ أن هدف النظام الصحي 

، وهذا كله من اختصاصات 10)التكلفة(احتماال على املوارد املتوفرة ) الفعالية(صحة السكان 
  . تطبيقات االقتصاد الصحي

فيما خيص تقييم ) اسلوب التكلفة(وجدير بالذكر أن املعايري املستخدمة وفقا هلذا األسلوب 
عامة يتمثل يف املبلغ اإلمجايل للنفقات  مستوى النفقات الصحية، فإن أحد املعايري املستخدمة
  :الصحية، وهذا ما سنتطرق إليه من خالل التحليل التايل

  مؤشر اإلجمالي اإلنفاق على الصحة بالدول محل المقارنة - 1 
مقدرا (تطور مؤشر اإلجمالي اإلنفاق على الصحة بالدول محل المقارنة : 01الجدول رقم 

  )بماليين الدوالرات األمريكية
  السنوات 

  محل المقارنة الدول
2000  2005  2010  2011  2012  2013  2014  

  35.44  31.77  28.35  238.87  18.40  11.22  9.45  السعودية
  14.08  13.19  12.55  10.53  8.24  3.33  1.91  الجزائر
  6.44  6.16  5.89  5.94  5.31  3.01  1.54  المغرب
  5.10  4.59  4.24  4.44  4.29  1.11  4.22  السودان

  :، على املوقع2016من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات أطلس العامل: المصدر
www.ar.Knoema.com  

  .20/12/2106: تاريخ االطالع
من اجلدول أعاله وحبسب مؤشر إمجايل اإلنفاق الصحي جند أن السعودية تأيت يف مقدمة الرتتيب، 

ا  ، 11.22، لريتفع إىل 2000مليون دوالر أمريكي لسنة  9.45إذ ميثل نصيب الصحة 
سنوات، ليتضاعف من  10على التوايل، وهذا يف غضون  2010، 2005لسنوات  18.400
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، 2012لسنوات  35.44، 31.77، 28.35إىل  2011يكي لعام مليون دوالر أمر  23.87
  . على التوايل 2014، 2013

ا تطورا ملحوظا، فبعدما كان ال يتجاوز أما اجلزائر فعرف إمجايل ا مليون دوالر  1.91لصحي 
، 10.53، 8.24، 3.33تضاعف مسجال أرقامامقبولة بانتقاله من  2000أمريكي لسنة 

، 2013، 2012، 2011، 2010، 2005سنوات ل 14.08، 13.19، 12.55
  .على التوايل 2014

ثة يف الرتتيب من حيث مؤشر إمجايل اإلنفاق الصحي بانتقال هذا يف حني جاءت املغرب ثال
 ،2000 لسنوات 6.44، 6.16، 5.89، 5.94، 5.31، 3.01، 1.54األخري من 

ان تذيلت على التوايل، أما السود 2014، 2013، 2012، 2011، 2010، 2005
لريتفع  2013إىل  2000مليون دوالر أمريكي من عام  4الرتتيب وحافظت على نفس املبلغ 

  . مليون دوالر أمريكي 5.10قليال إىل 
ومن خالل ما سبق نستطيع القول أن إمجايل اإلنفاق على الصحة بالسعودية واجلزائر يفوق نظريه 

دم االهتمام الذي تليه هذه الدول للجانب باملغرب وبأكثر حدة يف السودان، وهذا ما يعكس ع
ا ما زال بعيدا على املستويات  الصحي مقارنة بالسعودية واجلزائر، ومستوى متويل القطاع الصحي 

  .احملققة يف الدول حمل املقارنة
وجدير بالذكر أن معدل نفقات الصحية اإلمجايل يعكس مدى اهتما الدول بصحة مواطنيها، إال 

بدأ العدالة يف توزيع االنفاق الصحي أو ما ميكن أن يطلق عليه عدالة الوصول إىل أنه ال يعكس م
اخلدمات الصحية واليت ميكن قياسها مبتوسط نصيب الفرد ممن اإلنفاق الصحي العام، هذه األخرية 
وكما وسبق وأن ذكرنا تعترب من أهم تطبيقات االقتصاد الصحي يف رسم السياسات الصحية على 

  .التايل اجلدول ة التخطيط لإلنفاق الصحي، وهذا ما ميكن توضيحه من خاللغرار كيفي
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  مؤشر متوسط نصيب الفرد من النفقات الصحية في الدول محل المقارنة   -2
تطور مؤشر متوسط نصيب الفرد من النفقات الصحية في :  02الجدول رقم   

  )الدوالر األمريكيماليين مقاسا ب(الدول محل المقارنة 
              

  السنوات
محل  الدول

  المقارنة

2000  2005  2010  2011  2012  2013  2014  

  1147  1052  961  829  655  453  373  السعودية
  361.73  345.65  335.27  286.97  228.92  100.36  61.30  الجزائر
  190.05  184.23  178.72  182.64  165.63  99.08  53  المغرب
  129.84  119.38  112  120  118  34  15  السودان

  :من إعداد الباحثني باالعتماد على جمموعة البنك الدويل، على املوقع
www.albankaldawli.org 

من اجلدول أعاله، وحبسب مؤشر متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق الصحي تأيت السعودية يف 
املرتبة األوىل على اصل الدول حمل املقارنة، حيث يبلغ نصيب الفرد من اإلنفاق الصحي اإلمجايل 

، إىل 1052، 961، 829، 655، 453دوالر أمريكي ليتضاعف تدرجييا من مليون  3373
، 2013، 2012، 2011، 2010، 2005، 2000ر أمريكي لسنوات دوالمليون  1147
، 228.92، 100.36دوالر أمريكي مليون 61.30على التوايل، تليها اجلزائر بـ  2014

 53لنفس السنوات على التوايل، مث املغرب بـ  361.73، 345.65، 335.27، 286.97
، 184.23، 178.72، 182.64، 165.63، 99.08دوالر أمريكي لتنتقل إىل مليون 

  .لنفس السنوات 180.05
أما السودان تأيت يف مؤخرة الرتتيب إذ مل يتجاوز فيها مؤشر متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق 

، 119.38، 112، 120، 118، 34مليون دوالر أمريكي ليصل إىل  15الصحي 
  .لنفس السنوات السابقة على التوايل 129.84
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  مخرجات مؤشر الصحة:ثالثا
بعد تقييمنا ملؤشر اإلنفاق الصحي أحد أهم تطبيقات االقتصاد الصحي، سنحلل انعكاساته على 

  : خمرجات الصحة، وهذا على النحو التايل
  للدول محل الدراسة) شخص 1000كل (معدل وفيات إجمالي  -1

)شخص 1000كل (معدل الوفيات إمجايل : 03الجدول رقم   

البيان          الدول محل الدراسة  
  السنوات  

شخص 1000معدل الوفيات لكل   

 الجزائر

2000 5.12 
2005 5.00 
2010 5.11 
2014 5.13 

 السودان

2000 3.69 
2005 3.49 
2010 3.41 
2014 3.40 

 السعودية

2000 6.34 
2005 6.15 
2010 5.90 
2014 5.70 

 المغرب

2000 10.51 
2005 9.48 
2010 8.38 
2014 7.76 

، على املوقع 2016من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات أطلس بيانات العامل،  :المصدر
   .knoema.fr/atlas.comwww:     االلكرتوين
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  :ومن خالل اجلدول السابق سنمثل هذه املعطيات من خالل الشكل التايل
)شخص 1000كل (الوفيات إمجايل معدل : 01لشكل رقم ا  

 
.معطيات اجلدول السابق: املصدر  

يف دولة املغرب يفوق ) شخص 1000لكل (يتضح من الشكل أعاله أن معدل الوفيات إمجايل 
، 2005، 2000لسنوات  7.76، 8.38، 9.48، 10.51بكثري الدول حمل الدراسة بـ 

لنفس  5.7، 5.9، 6.15، 6.34على التوايل، مث تليها السعودية ب  2014، 2010
ف للسودان يف اخنفاض معدل الوفيات وهذا ال يعين أن السنوات،مث تليها اجلزائر ، مع تفوق طفي

ا جيد و للتذكري معدل الوفيات اإلمجايل يضم معدل وفيات األطفال الرضع و  املستوى الصحي 
األطفال دون اخلمس سنوات و معدل وفيات األمهات  و معدل وفيات الفئات العمرية أكثر من 

الوفيات أقل من مخس سنوات ألن هذه األخرية  مخس سنوات و دراستنا ختص املقارنة بني عدد
  . هي اليت تشكل العمر املتوقع الذي يقاس به مؤشر الصحة 
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  )مولود حي 1000لكل (وفيات األطفال الرضع -2
  )مولود حي 1000لكل (معدل وفيات األطفال الرضع: 04الجدول رقم 

السنوات         

  الدول محل الدراسة
2000 2005 2010 2015 

 21.9 23.5 28.8 33.9 السعودية

 12.5 14.7 16.8 19.4 الجزائر

 23.7 28.5 34.5 42.2 المغرب

 47.6 53.3 59.9 67.8 السودان

من إعداد الباحث باالعتماد على كتاب صادر عن وزارة الصحة السعودية، بعنوان  :المصدر
  . www.moh.gov.sa: على املوقع اإللكرتوين. 42: إجنازات وزارة الصحة، ص

. وباالعتماد على جمموع البنك الدويل مرجع سبق ذكره   
  :ومن خالل اجلدول السابق سنمثل هذه املعطيات من خالل الشكل التايل

)مولود حي 1000لكل (رضعمعدل وفيات األطفال ال: 02الشكل رقم   

 
  معطيات اجلدول السابق: ملصدرا
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مولود حي مرتفع بنسبة  1000من الشكل أعاله يتضح أن معدل وفيات األطفال الرضع لكل 
على التوايل، مع اإلشارة  2015، 2000لألعوام  47.60، 67.80أكرب يف دولة السودان بـ 

، لكنه يبقى مرتفع مقارنة بالدول حمل الدراسة، مث تليها 2015إىل  2000إىل أنه اخنفض من 
لنفس السنوات على  23.7، 28.5، 34.5، 42.2تفعة هي األخرى ب املغرب بنسب مر 

  . التوايل
ا إذ بلغ  ، 2000لسنوات  12.5، 19.40مع اإلشارة إىل أن السعودية املعدل يقل 

  .2015على التوايل، وهذا املعدل يكاد يكون متقارب بني املغرب واجلزائر لسنة  2015
، 14.7، 19.4،16.8يث عدد الوفيات ب لتأيت اجلزائر يف مرتبة جد مقبولة من ح

ا.لنفس السنوات على التوايل 12.5   .  وهذا ما يعزز ارتفاع مؤشر العمر املتوقع 
  )مولود حي 1000لكل (وفيات المواليد  -3

  )مولود حي 1000لكل (معدل وفيات املواليد : 05الجدل رقم 
  السنوات            

201 2010 2005 2000  الدول محل الدراسة
5 

 29.8 32.2 33.2 35.6 السودان

 17.6 21.1 24.3 27.5 المغرب

 15.5 16.5 19.5 21 الجزائر

 7.9 9.3 10.7 12.4 السعودية

  .الدويل، مرجع سبق ذكره جمموعة البنك من إعداد الباحث باالعتماد على: املصدر
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  :السابق سنمثل هذه املعطيات من خالل الشكل التايلومن خالل اجلدول 
)مولود حي 1000لكل (معدل وفيات املواليد : 03 الشكل رقم  

 
  معطيات اجلدول السابق: املصدر

مولود  1000لكل (من خالل الشكل أعاله يالحظ اخنفاض معدل وفيات املواليد 
، 17.6، 29.80إىل  12.40، 21، 27.50، 35.60بكل الدول حمل الدراسة من ). حي

، 2010، 2005، 2000، السودان، املغرب، اجلزائر، السعودية، لسنوات 7.90، 15.5
، )29.80(، وبأكثر حدة يف السودان مبعدل )7.90(، وبأقل حدة يف السعودية مبعدل 2015

ل لك(وهذا ما أثر على معدل العمر املتوقع بكل الدول حمل الدراسة، فمثال معدل وفيات املواليد 
إىل 73.85ساهم يف الرفع من مؤشر العمر املتوقع بالسعودية إذ انتقل من ) مولود حي 1000

إىل  76.5على التوايل، يف حني ساهم فيه يف اجلزائر  2014 -2011لسنوات  74.34
إىل  72.99لنفس السنوات، مث ساهم يف الرفع من معدالته يف املغرب بانتقاله من  77.2

لنفس  63.46اىل 62.42بأقل حدة يف السودان بانتقاله من لنفس السنوات و  74.02
  .السنوات على التوايل
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  ) مولود حي 1000لكل (وفيات األطفال دون خمس سنوات  - 4
  )مولود حي 1000لكل (معدل وفيات األطفال دون مخس سنوات :06الجدول رقم 

  السنوات     
201 2010 2005 2000  الدول محل الدراسة

5 
 70.6 80.2 91.9 105.9 السودان

 27.6 33.1 40.4 50 المغرب

 25.5 27.3 33.6 39.7 الجزائر

 14.5 17 19.7 22.9 السعودية

.جمموعة البنك الدويل، مرجع سبق ذكره من إعداد الباحث باالعتماد على: املصدر  

  :ومن خالل اجلدول السابق سنمثل هذه املعطيات من خالل الشكل التايل
  )مولود حي 1000لكل (معدل وفيات األطفال دون مخس سنوات  :04الشكل  رقم

 
  معطيات اجلدول السابق: املصدر  
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من الشكل أعاله نالحظ االخنفاض الواضح يف معدالت وفيات األطفال دون اخلامسة 
 2000حالة وفاة لسنوات  25.5حالة وفاة إىل  39.7يف كل من السعودية واجلزائر، من 

 14.5حالة وفاة إىل  22.9وبأقل حدة يف السعودية انطلق املعدل من على التوايل،   2015و
  .حالة وفاة على التوايل لنفس السنوات

واملالحظ أن معدل وفيات األطفال دون اخلمس سنوات مرتفع جدا بالسودان بالرغم من   
وىل مولود حي حمتلة املرتبة األ 1000حالة وفاة لكل  70.6حالة وفاة إىل  105.9انتقاله من 

من حيث عدد الوفيات، تليها املغرب يف املرتبة الثانية بالرغم هي األخرى هي من اخنفاض عدد 
ا من    .على التوايل 2015و 2000حالة وفاة لسنوات  27.6حالة وفاة إىل  50الوفيات 

ومن خالل ما سبق نستطيع القول أن جل مؤشرات الوفيات احتلت فيها دولة السودان 
من حيث ارتفاع عدد وفيات األطفال يف خمتلف األعمار ، وهذا ما يؤثر على مسامهة  املرتبة األوىل

مؤشر العمر املتوقع عند احلياة يف الرفع من مؤشر الصحة و من مث الرفع من معدالت التنمية 
البشرية و هذا ما سنتوصل إليه من خالل النقاط املقبلة، لتأيت السعودية هي األفضل مث اجلزائر 

  .املغرب، ولعل مرّد ذلك تناقص عدد وفيات األمهات، والتغطية بالتطعيمات وبعدها
  وفيات األمهات-5

  عدد وفيات األمهات: 07الجدول رقم 
  السنوات

  الدول حمل الدراسة
2000 2005 2010 2015 

 70.6 80.2 91.9 105.9 السودان
 27.6 33.1 40.4 50 املغرب
 25.5 27.3 33.6 39.7 اجلزائر
 14.5 17 19.7 22.9 السعودية

من إعداد الباحث باالعتماد على منظمة الصحة العاملية، واليونيسف، صندوق األمم : املصدر
  .املتحدة للسكان، البنك الدويل، مرجع سبق ذكره
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:ومن خالل اجلدول السابق سنمثل هذه املعطيات من خالل الشكل التايل   
  عدد وفيات األمهات: 05الشكل رقم 

 
  معطيات اجلدول السابق: املصدر  

، 6100من الشكل أعاله يتضح أن عدد وفيات األمهات يف السودان هو األعلى بـ 
، 2014، 2010، 2005، 2000حالة وفاة لسنوات  4100، 4200، 4400، 5300
، لنفس 1300، 1300، 1300، 1000، 1000على التوايل، تليها اجلزائر بـ  2015

، 890، 1000، 1200، 1400التوايل، لتأيت املغرب يف املرتبة الثالثة بـ السنوات السابقة على 
لنفس السنوات على التوايل، أما السعودية فعدد حاالت وفيات األمهات هو األدىن بـ  850
  . حالة وفاة 72، 75، 84، 100، 130

د  ومن خالل ما سبق نالحظ أن جل خمرجات الصحة يف اجلزائر والسعودية إجيابية إىل ح
كبري على عكس املغرب والسودان اليت احتلتا مراتب متدنية و هذا نظرا لضعف املؤشرات احليوية 
السابقة الذكر ، و جدير بالذكر أن هذا يؤثر على معدل العمر املتوقع الذي بدوره يؤثر على مؤشر 

  .إذ أن هذا األخري يؤثر بدوره على معدالت التنمية البشرية.الصحة 
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  على التنمية البشرية بالدول محل الدراسة) مخرجاته(انعكاسات مؤشر الصحة : رابعا
سنخترب مدى مسامهة مؤشر العمر املتوقع على غرار بقية املؤشرات األخرى املكونة للتنمية البشرية 
ا، وقبل التطرق إىل هذا جيب اإلشارة إىل مسامهة املؤشر اإلنفاق الصحي يف  يف الرفع من معدال

  .العمر املتوقع بالدول حمل الدراسةمعدالت 
دراسة مساهمة مؤشر اإلنفاق الصحي في معدالت العمر المتوقع بالدول محل الدراسة -1  

  تطور معدل العمر المتوقع اعتمادا على إجمالي اإلنفاق الصحي: 08الجدول رقم 
  البيان                           

  الدول
2000 2005 2010 2014 

  السعودية
اإلنفاق 
 1147 655 453 373  اإلمجايل

 74.34 73.7 73.18 72.53  العمر املتوقع

  الجزائر
اإلنفاق 
  اإلمجايل

61.3 100.36 228.92 361.73 

 77.2 76.3 75.5 70.18  العمر املتوقع

  المغرب
اإلنفاق 
  اإلمجايل

53 99.08 165.63 190.05 

 74.02 72.58 70.44 68.5  العمر املتوقع

  السودان
اإلنفاق 
 129.84 118 35 15  اإلمجايل

 63.46 62.041 59.84 57.97  العمر املتوقع
. 14: ، صONSالديوان الوطين لإلحصائيات : من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر

  . وجمموعة البنك الدويل، مرجع سبق ذكره
من اجلدول أعاله أن هناك عالقة طردية بني تطور معدل العمر املتوقع وإمجايل اإلنفاق الصحي، و 

إذ جند أنه كلما زاد مبلغ اإلنفاق اإلمجايل زاد معه معدل العمر املتوقع، وهذا إن دل شيء إمنا يدل 
يف الرفع  له دور كبري) مؤشر اإلنفاق الصحي(على أن االقتصاد الصحي ومن أهم أحد تطبيقاته 

  . من معدالت العمر املتوقع
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فمثال اجلزائر جاءت يف املرتبة األوىل من حيث معدل العمر املتوقع، إذ ساهم فيها مبلغ اإلنفاق 
نقطة  77.2إىل  70.18اإلمجايل بنسبة كبرية يف الرفع من معدالت العمر املتوقع، إذ انتقل من 

  . لى التوايلع 2014، 2000لسنوات  631.73و 61.3مببلغ قدره 
إىل  72.53لتأيت السعودية يف املرتبة الثانية من حيث معدل العمر املتوقع، حيث تضاعف من 

مليون دوالر أمريكي لنفس السنوات على التوايل، أما  1147و 373نقطة مببلغ قدر بـ  74.34
ه املبلغ نقطة ساهم يف ارتفاع 74.05إىل  68.5املغرب حلت ثالثة بانتقال العمر املتوقع من 

مليون دوالر أمريكي لنفس السنوات على التوايل،  190.05إىل  53اإلمجايل بانتقاله من 
 129.84و 15وتذيلت السودان الرتتيب وهذا نظرا لضعف مبلغ اإلنفاق اإلمجايل الذي كان 

ا إذ سجل   57.97مليون دوالر أمريكي، هذا األخري الذي أثر على معدالت العمر املتوقع 
  . نقطة لنفس السنوات على التوايل 63.46ونقطة 
 دراسة مساهمة مؤشر العمر المتوقع في معدالت التنمية البشرية -3
سنخترب مدى مسامهة مؤشر العمر املتوقع على غرار بقية املؤشرات األخرى املكونة للتنمية   

  .  البشرية
ا إلظهار  انعكاسات ومن خالل العرض السابق سنمثل تطور مؤشر التنمية البشرية  ومكونا

ا على النحو التايل) مؤشر الصحة(مؤشر العمر املتوقع    :على التنمية البشرية، من خالل معدال
  تطور معدل التنمية البشرية ومكوناتها :09الجدول رقم 

  البيان      
  الدول

  السودان  المغرب  الجزائر  السعودية

20
14

  20
14

  

  
20

14
  20

14
  

  63.50  74  74.8  74.3  )بالسنوات(املتوقع مؤشر العمر 

  3.1  4.4  7.6  8.7  )بالسنوات(مؤشر التعليم 

  3.809  6.850  13.054  52.821  مؤشر الدخل الوطين اإلمجايل

  0.479  0.628  0.736  08.37  مؤشر التنمية البشرية
Source :HumanDelopement Report, 2015Site : www.hdr.undp.org 
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اخلاصة  2014استنادا على املعلومات املتوفرة، سنحلل معطيات ) 06(سنحلل اجلدول رقم 
ا حىت سنة  ، إال أن 2016مبؤشر التنمية البشرية ومكوناته بالرغم من وجود معطيات خاصة 

  .2014توقفت عند سنة ) اإلنفاق أو التكلفة(الصحي اإلحصائيات اخلاصة بتطبيقات االقتصاد 
بالسعودية، ) نقطة 0.837(، قدر بـ نالحظ أن مؤشر التنمية البشرية) 06(من اجلدول رقم 

إذ ساهم يف ارتفاعها مؤشر العمر املتوقع . وهي بذلك تصنف ضمن التنمية البشرية املرتفعة جدا
الدول حمل الدراسة، ويتضح ذلك أكثر إذا ما قارناها  بنسبة كبرية، وهي حتتل املرتبة األوىل بني

، ساهم يف ارتفاعها مؤشر )نقطة 0.736(باجلزائر اليت احتلت املرتبة الثانية بتنمية بشرية مرتفعة بـ 
العمر املتوقع بنسبة كبرية بدليل مؤشر التعليم ومؤشر الدخل الوطين اإلمجايل، هو أقل منه يف 

  .ول أعالهالسعودية كما يظهره اجلد
، كان ملؤشر العمر املتوقع الدور )نقطة 0.628(أما املغرب حلت ثالثة بتنمية بشرية متوسطة 

األكرب يف الرفع منها بدليل أن مؤشر التعليم ومؤشر الدخل ضعيفان مقارنة منه بالسعودية واجلزائر 
  ).02أنظر اجلدول رقم (

ا لعدم كفاءة االقتصاد أما السودان فاحتلت رابعة يف الرتتيب، وكان هذا م توقعا 
الصحي الذي لديه تأثري على خمرجات الصحة، ومن مث معدالت التنمية البشرية، اليت متيزت بتنمية 

، بدليل أن مؤشر العمر املتوقع هو ضعيف جدا بالرغم من )نقطة 0.479(بشرية منخفضة 
ا، وهذا إذا ما قار  ناه مبعدالته ومعدالت التعليم، مسامهته يف حتسني معدالت التنمية البشرية 

  .معدالت الدخل يف كل من اجلزائر والسعودية
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  :اتمةــــخ
سبق نستطيع تثمني دور االقتصاد الصحي من خالل جناعة الربامج والسياسات ما من خالل  

األمر الذي  ،)أسلوب التكلفة(على الرعاية الصحية من خالل  الصحية املتمثلة يف كفاءة اإلنفاق
جعل اململكة السعودية واجلزائر حتتالن مراتب متقدمة يف ما خيص معدالت التنمية البشرية بني 

،ويظهر هذا جليا من )أسلوب الفعالية( الدول حمل الدراسة ساهم فيها العمر املتوقع بنسبة كبرية
خمرجات (األمهات  خالل اخنفاض معدل وفيات األطفال الرضع واملواليد األحياء، معدالت وفيات

واليت بدورها انعكست إجيابيا على ارتفاع مؤشر توقع احلياة عند الوالدة الذي يعرف بأنه ) الصحة
عدد السنوات اليت من املتوقع أن  حيياها الطفل حديث الوالدة يف حالة استمرار أمناط الوفاة 

ملتوقع عند الوالدة إىل العمر االسائدة وقت والدته على ما هي عليه طوال حياته، حيث يشري 
  .مدى التقدم احملرز يف حتقيق تنمية بشرية عالية، وهذا ما يؤكد فرضية الدراسة

  :التوصيات
مما تقدم على صناع القرار بالدول حمل الدراسة عامة، وعلى القائمني على قطاع الصحة   

وذلك من خالل إعطاء أمهية لتطبيقات بصفة خاصة إعطاء املزيد من االهتمام للرعاية الصحية 
، هذا األخري الذي له دور يف رفع ) أسلوب التكلفة(االقتصاد الصحي على غرار اإلنفاق الصحي 

 العمر املتوقعاليت تعىن برفع معدالت مؤشرات الصحة على غرار ختفيض عدد وفيات األطفال 
  .ية البشرية، الذي يساهم بدوره يف رفع معدالت التنم)أسلوب الفعالية(
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  الصناعة الرياضية في النظام األوروبي واألمريكي
  "دراسة مقارنة"
  معارفية  الطيب.أ

  "أ"أستاذ مساعد
  ستغامنعبد احلميد ابن باديس مبجامعة 

  :ملخص    
ظاهرة اقتصادية أساسية من منظور متوضع الرياضة يف السوق الدويل حبيث  تتناول هذه الدراسة  

نافسة الفتكاك أكرب قدر من احلصة السوقية بغية تعظيم األرباح تتمحور هذه الظاهرة حول جمال امل
الناجتة عن عوائد النشاط الرياضي للمنظمات وخمتلف الفرق واألندية الرياضية النشطة حسب 

  .اهليكل التنظيمي الرياضي السائد يف العامل، سواء األورويب أو األمريكي
يتفوق إحداها على اآلخر يف جوانب خمتلفة، تقوم منافسة حادة بني النظامني الرياضيني حيث 

لكن يظهر أن اجتاه العوملة فرض على األطراف الفاعلة أن تتفق فيما بينها على آليات للحد من 
املنافسة احلادة بغية تعظيم واقتسام األرباح بشكل يضمن مصلحة كل طرف، كما يضمن استمرار 

ق األهداف االقتصادية، كتحقيق الرتفيه، وذلك كله املنافسة الرياضية يف جماالت أبعد من جمرد حتقي
  .  وفق معايري تعزز ميزان املنافسة

السوق الرياضي، النموذج األورويب، النموذج األمريكي، الرياضات  :الكلمات المفتاحية
 .االحرتافية، ميزان املنافسة

 
Abstract: 
      This study focuses on a major economic aspect regarding sport in the 
internal market and competition issues; a competition which aims to gain as 
much as possible market share for the purpose of maximizing the profits 
which been obtained due to the revenues of the different sports' activities of 
different organizations, teams and clubs which function according to a 
dominant structure over the world, whether be an American or European 
system. 
There is an intense competition between the two different sport systems 
where each defeat the other in different aspects, but the globalization 
tendency impose on the active different parts to have an arrangement that 
settle and limit the extreme competition for the purpose of maximizing and 
sharing the profits, in a way which guaranteeing the interests of the different 
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parties as well as the sportive competition continuity more farther than 
focusing only on the economic purposes, like entertainment as an example, 
using several measures that enhance the competitive balance. 

 professionalModel,  American, European Model, marketsports  Keywords:
sports, competitive balance.  

  
  :مقدمة

عوائد هامة، لذلك تعترب  بل هي نشاط اقتصادي يدر،ال تقتصر الرياضة على الرتفيه فحسب 
ال ، على األقل من صناعة وقطاع حيوي يف كثري من الدول، ولعل الدول األوروبية رائدة يف هذا ا

ية هرمية بنية هيكلميز بالرياضة تنتظم وفق منظومة تت يث يالحظ أنناحية االهتمام بالرياضة، حب
اة ميزج ما بني الرياضة االحرتافية ورياضة اهلو النظام الرياضي األورويب تشمل كل الرياضات، كما أن 

بوجود آلية ترتيب تعتمد على ترقية هذا النظام يتميز مع استقاللية كل منهما عن بعض، وكذلك 
سواء مادية (حتقيق املنفعة واالهم من ذلك أنه نظام ميكن من  .ا إىل مستويات أدىنالفرق أو إنزاهل

لكن ينافس هذا النظام، نظام آخر رائد، و رمبا مهيمن على السوق، أال وهو النظام  ).أو معنوية
   .ني النظامني وفق مقاربة اقتصاديةلذلك نسعى للمقارنة ب ،األمريكي الرياضي

  :ميكن صياغة إشكالية املوضوع يف السؤال الرئيسي التايل و انطالقا مما سبق 
  ؟على مستوى السوق العالمي األمريكية لنظيرتها األوربية ما مدى منافسة الصناعة الرياضية

  :اإلشكالية مت تناول املوضوع من خالل احملاور الرئيسية التاليةهذه لإلجابة على و 
  .النموذج الرياضي األورويب -أوالً 
  .مريكيالنموذج الرياضي األ -ثانياً 
  .التوجه حنو تعظيم األرباح -ثالثاً 
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  :النموذج الرياضي األوروبي -أوالً 
حيكم النظام الرياضي األورويب سواء يف جوانبه االقتصادية أو التنظيمية منوذج رياضي متأثر    

واليت تنص عموما على بناء بشكل كبري باحلركة األوليمبية وبأهدافها املسطرة يف امليثاق االومليب 
عامل أفضل مسامل برتبية الشباب من خالل ممارسة الرياضة بدون إقصاء أو متييز، وفق روح 

يعترب بيري دي  حيث، .الصداقة والوحدة املشرتكة واللعبة العادلة، أو ما يسمى بالروح االوملبية
تشتمل ؛ أين 1بية عامليةالشخص الذي جعل من األلعاب األوملPierre de Coubertin كوبرتان 

احلركة االوملبية على كل املنظمات والرياضيني وكل األشخاص املوافقني على امليثاق األومليب والذين 
تشتمل . املشكلة للهيئة العليا اخلاصة باحلركة االوملبية IOCيعرتفون بسلطة اللجنة األوملبية الدولية 

،  NOCsو اللجان الوطنية األوملبية  OCOGsوملبية هته اهليئة على اللجان التنظيمية لأللعاب األ
باإلضافة إىل اللجان   IFs، وكذلك الفيدراليات الرياضية الدولية EOCواللجنة األوملبية األوروبية 

جيدر اإلشارة كذلك إىل أن املنظمات الرياضية بصفة عامة  .2الوطنية واألندية وخمتلف الرياضيني
ها تقدمي اخلدمة للهيئة العامة وملن هلم مصلحة يف املنظمة وفق تصنف كمنظمات غري رحبية هدف

  ،3قانون تشرعه اهليئة العامة للمنظمة ويسمى عادة بالدستور أو النظام الداخلي
  :هيكلية النظام الرياضي األوروبي -1
لغري النموذج الرياضي األورويب أو النظام الرياضي األورويب يتميز بوجود املنظمات احلكومية وا   

حكومية اليت تنشط جنبا إىل جنب، حيث تتواجد وفق هيكل هرمي حبسب أبعاد تنافسية 
ففي  ؛ 4ضمن صناعة رياضية موجهة باألساس من أجل إحداث أثر على من حيظرها .وتنظيمية

                                         
، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، الطبعة )الرعاية والتسويق والتمويل(حممد صبحي حسنني، عمرو أمحد جرب، اقتصاديات الرياضة   1

  .بتصرف .30، ص 2013األوىل، 
2 T. C. M. Asser Instituut, The Haghe, Netherlands; In cooperation with Edge Hill College, 
Lancaster University, United Kingdom; and, Sport2B 
Netherlands; WORKING PAPER, PROFESSIONAL SPORT IN THE INTERNAL 
MARKET, Brussels, European Parliament, 2005. Retrieved 31/12/2016 from: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2005/358378/IPOL-
IMCO_ET(2005)358378_EN.pdf . PP: 24-25. Adapted. 
 

  .08ترييس عوديشو، هادي عبد اهللا، احلوكمة الرياضية املبادئ والتطبيق،األكادميية األوملبية العراقية،بدون سنة نشر،ص   3
4 T. Christopher Greenwell, Leigh Ann Danzey-Bussell; Managing Sport Events; Publisher: 
Human Kinetics;  first edition (August 2, 2013), P11. 
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البعد التنظيمي يتكون هذا اهليكل من الفيدراليات الرياضية األوروبية و الوطنية، و اجلهوية، ومن 
أما يف البعد التنافسي، فهو عبارة عن حركة انسيابية عمودية بني مراتب . النوادي الرياضية خمتلف

خمتلفة حسب الفعالية واالستحقاق أين تتم الرتقية من قسم إىل آخر أو إنزال من قسم أعلى إىل 
  . أدىن منه

ألوروبية واليت يف الغالب يوجد يف أعلى اهلرم املشكل للنظام الرياضي األورويب الفيدراليات الرياضية ا
وهي اهليئة  UEFAهي منتسبة هليئات دولية، مثال ذلك احتاد الرابطات األوروبية لكرة القدم 

 FIFAاألوروبية املسرية لشؤون كرة القدم، اليت تنتسب بدورها للفيدرالية الدولية لرابطة كرة القدم 
  .وهي اهليئة العاملية لتسيري شؤون كرة القدم

ات الرياضية األوروبية تضع قواعد حتافظ على هيمنتها التنظيمية حيث تسمح مبوجبها الفيدرالي
لفيدرالية وطنية واحدة فقط لكل دولة أوروبية أن تنظم إليها؛ باإلضافة إىل الفيدراليات الرياضية 

؛ )ENGSO(األوروبية الغري حكومية واليت هي عبارة عن منظمات رياضية أوروبية غري حكومية 
دف هاته املنظمات إىل تعزيز الوحدة الرياضية على خمتلف املستويات من اهلواة إىل حيث 

احملرتفني، من أجل الدفاع عن استقالليتهم و حقهم يف التسيري الذايت، وكذا الدفاع عن املنافع 
املشرتكة ألعضائها، لصاحل تطوير وحتسني التنمية الرياضية يف بلدان األعضاء املنتسبني هلاته 

من العقد التأسيسي الرمسي  2حسب املادة (املنظمات الغري حكومية يف إطار الرياضة األوروبية 
و تعمل هاته املنظمات الغري حكومية مع االحتاد األورويب إذ لديها مركز . ENGSO :اخلاص بـ

لس األورويب؛ وهي تظم أربعني احتادية رياضية كأعضاء   .5استشاري مشرتك مع ا
اليات الرياضية الوطنية مباشرة يف الرتتيب اهلرمي حتت الفيدراليات الرياضية األوروبية، تأيت الفيدر 

واليت تنتسب هلا حبيث متثل كل منها رياضة ما يف دولة أوروبية، وهي مسئولة عن تنظيم وضبط 
 للدولة؛ كما تقوم بتمثيل أعضائها على املستوى األورويب" احمللي"الرياضة على املستوى الوطين 

هذه الفيدراليات الوطنية تلعب دورا . والدويل، باإلضافة إىل عملها على تنظيم البطوالت الوطنية
تنظيميا مهما يف أوروبا، نظرا لوجود رياضات عديدة و بالتايل تعدد الفرق الوطنية املتنافسة فيما 

  . بينها

                                         
5 T. C. M. Asser Instituut, The Haghe, Netherlands, Ibid . P: 25. Adapted. 
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املنظمات الرياضية األوروبية  
 غري احلكومية

 .الوطنیة الفيدراليات الرياضية

 .الفيدراليات الرياضية اجلهوية

 .الفرق واألندية الرياضية

  الفيدراليات
  .الرياضية  األوروبية 

+ 
 

 

 .النظام الرياضي األوروبي: 01الشكل رقم 

ئولة عن تنظيم البطوالت ينضوي حتت الفيدراليات الوطنية، الفيدراليات الرياضية اجلهوية املس
  .اجلهوية واليت تعمل كذلك على التنسيق الرياضي على املستوى اجلهوي

يأيت يف قاعدة الرتتيب اهلرمي للنظام الرياضي األورويب، الفرق واألندية الرياضية، ويف هذا املستوى 
  .  يغلب اهلواة وهم الرياضيون واملسريون الذين يعملون بدون مقابل مادي

  :ثيل النظام الرياضي األورويب حسب الشكل التايل والذي يوضح الرتتيب اهلرمي هلذا النظامميكن مت
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

 
  

 .من إعداد الباحث :المصدر
البنية اهلرمية للنظام الرياضي األورويب تعتمد على مبادئ ترتيب دميقراطي حبيث كل املنظمات يف    

و للهيئة املنظمة أو املسرية للمستوى الذي يليه، مبعىن كل مستوى أعلى أي مستوى هي عض
ا فيدرالية أو احتادية تشرف على .  يتحكم يف األدىن وهكذا كما أن أغلب الدول األوروبية 

كذلك، توجد فيدرالية واحدة لكل رياضة يف كل دولة أوروبية مما . خمتلف الرياضات كهيئة عليا
كار الذي يصعب على االحتاديات اجلديدة الدخول يف السوق الرياضي  يشكل نوعا من االحت

  .كمنافسني جدد
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  :االحتراف في النظام الرياضي األوروبي -2
يف النظام الرياضي األورويب توجد هيئة إدارية واحدة لكل من اهلواة واحملرتفني، لذلك مع انضمام    

أصبح هنالك صراع قائم ما بني مصاحل اهلواة  شركاء جتاريني أكثر ملختلف الفيدراليات الرياضية
فرغم أن األغلبية الساحقة من املشاركني يف أي رياضة هم رياضيون شباب أو احملرتفون . واحملرتفني

بشكل حمض، إال أن املنظمات الرياضية هي املستفيدة من األرباح التجارية بالدرجة األوىل؛ ولذلك 
أي إىل " من أعلى إىل أسفل"دة توزيع العوائد احملصلة فإنه من أجل دعم الرياضة ينبغي إعا

أو األغلبية املشكلة للمحرك الرئيسي اخلاص بالنشطات الرياضية، مما حيقق " القاعدة الشعبية"
  . وحدة بشكل عمودي ما بني القطاع اإلحرتايف والرياضيني اهلواة

نظرية اهلرم املزدوج حيث تبني أن أالف العالقة مابني رياضة النخبة والرياضة الشعبية للهواة تفسرها 
اهلواة ينتج عنهم أبطال أوملبيني بعدد قليل، بينما يف املقابل يلهم هؤالء األبطال، على قلتهم، 

كذلك، كلما استفاد هؤالء اهلواة من . اآلالف من اهلواة إىل املشاركة يف األلعاب الرياضية للهواة
صة بالرياضة االحرتافية، فإن النوادي االحرتافية ستكون حباجة قيم العوائد التجارية والرتوجيية اخلا

إىل دعم مادي لفئة من املتطوعني اهلواة غري األجراء باإلضافة إىل الدعم املفرتض من السلطات 
وهذا املزيج من الدعم املادي مابني القطاع اخلاص والعام هو ميزة أخرى ختص . احمللية واإلقليمية

  .  6ورويبالنموذج الرياضي األ
  :آلية المنافسة داخل النظام الرياضي األوروبي -3

يتميز النظام الرياضي األورويب كذلك بالنموذج التنافسي املفتوح، والذي يعتمد على ترقية الفرق أو 
إنزاهلا إىل مستويات أدىن، وفق هيكل هرمي خيص معظم املنافسات الرياضية، أين يف كل موسم 

م الرياضيةيتم ترتيب األندية أو  اية كل موسم يتم ترقية األبطال . الرياضيني وفق كفاء ففي 
الرياضيني إىل مستويات أعلى، بينما الفرق اليت حققت نتائج سيئة يتم إنزاهلا بدرجة إىل املستوى 

وجتدر . فيبقى يف أعلى اهلرم الفرق اليت ميكنها أن تتأهل للمشاركة يف املنافسات الدولية. األدىن
رة إىل انه يوجد بعض الفيدراليات الرياضية الدولية و الوطنية اليت اعتمدت معايري أخرى اإلشا

غري رياضية، تسمح مبوجبها للفرق املشاركة يف املنافسات االحرتافية، يف الغالب على " خمتلفة"
  . أساس الوضعية املالية للفرق واألندية اليت ترغب يف املشاركة

                                         
66 T. C. M. Asser Instituut, The Haghe, Netherlands, Ibid . P: 29. Adapted. 
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تنافسي مشكال مطروحا يف النموذج الرياضي األورويب، إال أنه  مت وضع رغم أنه مل يكن امليزان ال
مقاييس للحد من سطوة األندية الغنية، مثل نظام احلصص لعدد الالعبني األجانب الذين يتم 

معة من حقوق البث التلفزيوين فالنموذج . استقدامهم وكذلك احلصص اخلاصة بالعوائد ا
بطوالت الدوري وتشبعها بشكل أفقي، طاملا هنالك أندية وفرق  التنافسي املفتوح حيد من تكثف

جيدر اإلشارة إىل أن فكرة وجوب تقسيم العوائد . يتم إقصائها سنويا مقابل أخرى تنظم للمنافسة
بشكل عادل لصاحل اللعبة الرياضية عموما ليست على اإلطالق حمل اهتمام النموذج الرياضي 

  .األورويب
  :الرياضي األمريكيالنموذج  - ثانياً    
خيتلف النموذج الرياضي األمريكي عن األورويب من حيث أنه أكثر تنظيما وانه جتاري بالدرجة    

  .األوىل أي يهدف إىل حتقيق األرباح املادية باملوازاة مع حتقيق الرتفيه الرياضي
  :هيكلية النظام الرياضي األمريكي -1
اصية رئيسية تتمثل يف الفصل ما بني رياضة اهلواة ورياضة تتميز البنية اهليكلية هلذا النظام خب   

يكلية مغلقة وفق حدود اقتصادية أكثر  احملرتفني، بالرتكيز على تعظيم األرباح، فهو نظام تنافسي 
  . منها رياضية

يف النموذج الرياضي األمريكي تتمثل رياضة اهلواة بشكل أساسي يف الرياضة اخلاصة باجلامعات 
  . NCAAلرتبوي واليت تسريها وتشرف عليها حصرا الرابطة الوطنية للرياضة اجلماعية والنظام ا

ذا التنظيم أكثر احرتافية، ذلك  بالرغم من أن الرياضات اجلماعية ختص اهلواة فهي تكاد تكون 
أن كثري من اجلامعات األمريكية ختصص ميزانية تتجاوز إىل حد بعيد ما ختصصه املنظمات 

  . حرتافية يف أوروبا من أموالالرياضية اال
  :االحتراف في النظام الرياضي األمريكي -2
دوري رئيسي للبيسبول : الرياضة االحرتافية يف أمريكا ترتكز حول أربعة بطوالت دوري وهي   

MLB دوري وطين لكرة القدم ،NFL دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة ،NBA دوري رياضة ،
يث كل دوري من هاته البطوالت األربعة يقوم باألساس على حتقيق ؛ حبNHLاهلوكي الوطنية 

  .7أهداف جتارية حمضة
                                         

7 T. C. M. Asser Instituut, The Haghe, Netherlands, Ibid . P: 29. Adapted. 
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ى حتضا بامتياز تنظيم الدوري،  األندية املشاركة يف خمتلف بطوالت الدوري واليت يشار إليها على أ
دف تعظيم األرباح ا مثل أي مؤسسة جتارية   .هي مملوكة من طرف أفراد أو شركات ويتم إدار

حبيث تقوم هاته األندية بتنصيب هيئة رقابية لتنظيم املنافسة وتنفيذ النشاطات التسويقية اجلماعية 
  .قصد حتصيل أكرب دخل ممكن ملختلف األندية األعضاء يف هاته اهليئة

هاته الرابطات أو بطوالت الدوري االحرتافية األربعة هي منظمة على املستوى الدويل كذلك، ذلك 
ا تتشكل  وخارج البنية اليت . من فرق خمتلفة من داخل الواليات املتحدة األمريكية وكذا من كنداأ

تشكلها هاته الرابطات ال يوجد فريق خمصص للمنافسة الدولية وال العبني مقدمني على أساس 
م سيمثلون املنتخب الوطين عكس ما هو عليه احلال يف أوروبا   .   أ

رابطة مشرتكة مع  NFLرابطة الدوري الوطين لكرة القدم  بشكل إبداعي أنشأت 1991يف سنة 
وذلك لغرض دعم االهتمام بكرة القدم األمريكية داخل أوروبا  NFL Europeأوروبا حتت مسمى 

وهي رابطة للتنافس ال ختضع ألي فيدرالية وطنية أو أوروبية؛ كما أن . وفق إسرتاجتية تسويقية دولية
ا من طرف كل الفرق األعضاء يف . قر هلاته الرابطةعديد من الدول األوروبية هي م يتم تغطية نفقا

فكل الالعبني من كل واحدة من الفرق الرياضية لرابطة . NFLرابطة الدوري الوطين لكرة القدم 
NFL Europe وهذا كله ألجل زيادة طلب . يتم دفع أجورهم من واحدة من الفرق األمريكية

  .NFLامج التلفزيونية اليت تقدمها رابطة املستهلكني على البضاعة والرب 
  :آلية المنافسة داخل النظام الرياضي األمريكي -3
ترقية الفرق خيتلف النظام الرياضي األمريكي عن األورويب بوجود نظام تنافسي مغلق، أي بدون    

  يةأو إنزاهلا إىل مستويات أدىن؛ فالرابطات تتشكل من عدد حمدد من الفرق والنوادي الرياض
اعتمادا على التطورات احلاصلة يف . حيث عدد أعضائها ومستواها حتدده املعايري االقتصادية واملالية

السوق، و املقاييس االقتصادية، فإن مالكي الفرق والرابطات الرياضية ميكنهم اختاذ قرار حتويل 
  . فرقهم إىل السوق األكثر رحبية أو إدراج فريق إضايف جديد أو أكثر

ت الرياضية الرحبية يف أمريكا الشمالية عموما متحدة بشكل كبري فيما بينها على املستوى املنظما
ا األوروبية؛ ذلك أن مالكي الفرق الرياضية يبذلون ماال و جهدا معتربا  األفقي مقارنة مع نظري

م يدركون أن أي منافسة متوازنة ومثرية. لصاحل حتقيق عوائد ختص رابطة الدوري ككل يف  حيث أ
شاركة، وهو ما يربر وجود االحتاد ما بني الفرق نفس الوقت، ستحقق أرباحا لكل الفرق امل
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حىت أنه كثري من األثرياء أصحاب الفرق القوية يعملون على تشجيع الفرق الضعيفة حىت . املتنافسة
حيافظوا على استمرارية االهتمام مبا تعرضه رابطة الدوري، وبالتايل ضمان استمرارية تدفق العوائد 

  .       املالية لصاحلهم
  :التوجه نحو تعظيم األرباح - ثالثا

رغم أن الرابطات الرياضية األوروبية على العموم ال تسعى لتحقيق األرباح االقتصادية بقدر ما   
تويل أمهية يف الدرجة األوىل إىل الفعالية واألداء الرياضي والذي حيده كقيد اجلوانب املالية، فاألندية 

اول احلفاظ على حد أدىن مقبول من التمويل الضروري؛ تركز على حتقيق النتائج الرياضية بينما حت
وهو ما يدفع بالتساؤل عن مقدار هذا احلد املقبول، خاصة وأنه كلما زاد الطموح الرياضي يف 

لذلك هنالك توجه ناتج عن التأثر . اإلجناز وحتقيق النتائج كلما كان مقدار العجز املايل أكرب
الدرجة األوىل حبيث يسعى إىل حتقيق األرباح املادية مع بالنموذج األمريكي الذي هو جتاري ب

  .حتقيق الرتفيه الرياضي يف نفس الوقت
  :ل المنافسةظعوائد السوق الرياضي في  -1

األلعاب "يتم تنظيم الفعاليات الرياضية على املستوى العاملي بشكل دوري، كل أربع سنوات 
، أو لكل "البطوالت الرياضية السنوية"و سنويا ، أ"األوليمبية، منافسات كأس العامل لكرة القدم

وهي كلها فعاليا تستقطب االهتمام العاملي واملتابعة من . موسم مثل األلعاب الرياضية الشتوية
ومهما كانت الدورة الزمنية للرياضة حمل االهتمام فإن السوق الرياضي على الدوام . قطاعات خمتلفة

توقع زيادة يف مستوى السياحة وعروض العمل وفرص األعمال باإلضافة إىل  .يشهد ازدهارا كبريا
  . 8التجارية

اجلدول التايل يبني عوائد السوق الرياضي ألربعة سنوات بشكل دوري وفق معدل النمو السنوي 
  :CAGRاملركب 

  
  
 

                                         
8 Dr Geoff Walters Birkbeck, Bidding for Major Sporting Events: Key Issues and 
Challenges faced by Sports Governing Bodies in the UK, Birkbeck Sport Business Centre, 
Research Paper Series, University of London Volume 1, N 1, September 2008. P 10.  
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 .CAGRعوائد السوق الرياضي وفق : 01جدول رقم 
  "تقديرا"2013-2017  2013- 2009  2009- 2005  

  9 %  9 %  8 %  مكرة القد
  4 %  5 %  5 %  *الرياضات األمريكية

  4 %  4 %  3 %  01فورميال
  3 %  5 %  2 %  التنس

  4 %  2 %  3 %  الغولف
  9 %  9 %  11 %  رياضات أخرى

موع   5 %  7 %  6 %  ا
  : المصدر

Winning In The Business Of Sports - A.T. Kearney, retrieved 03/01/2017 
from: https://www.atkearney.com/. P: 02. 

كرة القدم األمريكية، البيسبول، اهلوكي، كرة السلة، سباق السيارات، الرياضة اخلاصة باجلامعات  *
 .College Sportsوالنظام الرتبوي 

 
و  2009شهد سوق الفعاليات أو األحداث الرياضية منوا بشكل متزايد، باخلصوص مابني سنة 

موعة من الرياضات املختلفة لأللعاب األوملبية وهي املدة اليت مشلت دور  2013 ة رياضية 
؛ باإلضافة إىل األلعاب االوملبية الصيفية و 2010الشتوية وكذلك كأس العامل لكرة القدم سنة 

، حيث بلغت عوائد السوق الرياضي زيادة 2012سنة  UEFAالبطولة األوروبية لكرة القدم 
للفرتة، أين مشلت ذروة هاته العوائد "  %7نوي مركب بلغ مبعدل منو س" مليار دوالر  18تقارب 
عندما استضافت لندن األلعاب األوملبية، واستضافت بولندا  2012مليون دوالر يف سنة  78.2

  .وأوكرانيا البطولة األوروبية لكرة القدم
 2009مليون دوالر سنة  58.4كما أن منو عوائد الفعاليات الرياضية السنوية كان مستقرا، من 

على مدى الفرتة أين منى  %7مبعدل منو سنوي مركب بلغ ، 2013مليون دوالر سنة  76.1إىل 
السوق الرياضي أسرع من معدل منو الناتج الوطين لكل الدول، بل و حىت يف كثري من املرات أكرب 

  .  ة، والفرنسيةمن معدل منو األسواق الرئيسية الكبرية مثل األسواق األمريكية، الربازيلية، والربيطاني
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  :صدارة كرة القدم -2
ا تقام على أساس رياضي بالدرجة األوىل  بعيدا عن "كثري من الرياضات تستمد شعبيتها من كو

، وهو ما جعل انتشارها ينمو ويتخطى احلدود اجلغرافية، إال أن رياضة كرة القدم "اجلوانب التجارية
على أساس رياضي، وإمنا كذلك من حيث  بقت هي املسيطرة، ليس فحسب من ناحية شعبيتها،

مليار دوالر  35.3إىل  2009مليار دوالر يف سنة  25.1املداخيل احملققة، فقد تزايدت من 
الشكل التايل يوضح . % 9على املستوى العاملي، مبعدل منو سنوي مركب بلغ  2013سنة 

  : عوائد الرياضات املتصدرة
 .2013حصة السوق لسنة  ة مليار دوالر وفقعوائد السوق الرياضي بوحد: 02شكل رقم 

 
يف " EMEAاملعروفة مبنطقة "عوائد رياضة كرة القدم لوحدها يف أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا 

مل بلغت  ، حيث تفوقت على جمموعة من الرياضات ممثلة يف 2013مليار دوالر سنة  27.1ا
كرة القدم األمريكية، ( األمريكية واليت عددها ستة األلعاب األساسية الرئيسية يف الواليات املتحدة 
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البيسبول، اهلوكي، كرة السلة، سباق السيارات، الرياضة اخلاصة باجلامعات والنظام الرتبوي 
College Sports   مليار دوالر  26وهي اليت حققت جمتمعتا .  

  :آليات للحد من المنافسة االقتصادية -3
ت مقاييس خمتلفة متكنها من تعزيز ميزان التنافس بني الفرق على أغلب الرابطات الرياضية اعتمد

أي احلد من تأثري قوى السوق " من خالل احلد من املنافسة االقتصادية " تنافس رياضي"امليدان 
" مع اإلبقاء على احلماسة وجو اإلثارة التنافسية رياضيا" بعيدا عن ميدان املنافسة الرياضية "

  :  ألرباح؛ تتمثل تلك املقاييس من أجل تعظيم األرباح يف ما يليواالتفاق على توزيع ا
لبنود االحتياطي، واملتعلق بعقود الالعبني حيث ما مل  Bosman styleأسلوب بومسان  .1

م من طرف فرقهم   تنتهي مدة العقد فإنه يتم االحتفاظ مبختلف احلقوق املتعلقة 
دا أخرى، فعند توقيع العقد ميكن كاحتياطي لضمان عدم توقيع أوالئك الالعبني عقو 

أي بيع حقوق "إعادة تعني الالعب، أو املتاجرة به مبعىن تداوله بواسطة فريقه، أو بيعه 
، أو االستغناء عن خدماته، وكله حبسب رغبة الفريق املالك حصرا "استغالل الالعب

           .        9حلقوق الالعب
م قائمة حمددة لالعبني املسموح هلم باللعب يف وهو استخدا ،roster limitsإتباع مبدأ  .2

 40العب، والقائمة املوسعة و متتد إىل  25الدوري، وفق منطني، القائمة النشطة وتظم 
  .   10العب

وفق اتفاقية حتد من حجم األموال اليت ميكن أن  ،salary capsوضع سقف للرواتب  .3
العب على حدى أو كمبلغ إمجايل تنفقها الفرق الرياضية على الالعبني كرواتب إما لكل 

يوافق القائمة اإلمجالية لالعبني احملددين واملسموح هلم باللعب يف الدوري، أو وفق 
وهو أسلوب يسمح بتخفيض الكلفة . 11الطريقتني معا كمبلغ إمجايل وراتب فردي

 . اإلمجالية
  

                                         
9  http://www.baseball-reference.com/bullpen/reserve_clause; retrieved: 02/01/2017. 
10  Stark, Jayson (November 22, 2011), retrieved 02/01/2017 from: 
http://www.espn.com/mlb/story/_/id/7270203/baseball-new-labor-deal-truly-historic-one 
11  http://amog.com/sports/101341-professional-sports-disputes, retrieved: 02/01/2017. 
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اقية ما ، وهي اتفCollective Bargaining Agreementترتيبات املفاوضة اجلماعية  .4
بني مالك األندية والرابطات، أصحاب رؤوس األموال، و خمتلف الالعبني، حبيث تصنف 
طريقة توزيع عوائد البطولة، وتضع معايري للسالمة وصحة الالعبني وكذلك معايري 
االمتيازات املمنوحة اليت تشمل خمتلف املنح الطبية ومعاشات التقاعد لكل الالعبني 

 .  12ضمن الرابطة
ائب على مرتبات الالعبني، ممثلة يف ضريبة الرفاهية، وهي عبئ إضايف على إمجايل الضر  .5

املرتبات لالعبني لدى كل فريق بغرض احلد من قدرة الفرق الكبرية من االحتكار 
واالستحواذ على املهارات الرياضية فيختل بذلك ميزان التنافس ضمن الرابطة؛ ومن مث 

حصص حمدودة "لفرق النشطة اقتصاديا يف أسواق صغرية توزع املبالغ احملصلة إما على ا
ا خدمة الصاحل العام " من السوق بغرض تشجيعها، أو توجه ألهداف أخرى من شأ

 . للرابطة الرياضية املعنية
، وهو تعني مهارات جديدة من الالعبني يف Draft systemنظام القرعة أو السحب  .6

ة معينة مسبقا تضم الالعبني املؤهلني الفرق ذات األداء السيئ بالسحب من جمموع
، حبيث يكون ملختلف الفرق، اليت حتتاج إىل العبني جدد، 13أصحاب املهارات اجلديدة

الفرصة بالدور يف االختيار وهو ما من شأنه أن حيد من املزايدة على أسعار التعاقد مع 
 .الالعبني

  
  
  
  
  
  

                                         
12  Collective Bargaining Agreement, Retrieved: 04/01/2016 from: 
https://nflpaweb.blob.core.windows.net/media/Default/PDFs/2011%20CBA%20Updated%
20with%20Side%20Letters%20thru%201-5-15.pdf 
13 T. C. M. Asser Instituut, The Haghe, Netherlands, Op cit . P: 31. Adapted. 
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  :خـــــاتمة
 بتحصيل عوائد هامة ناجتة عن نشاط اقتصادي أكثر منه تقوم املنظمات الرياضية عرب العامل   

رياضي، مما جيعلها حتصل على حصص سوقية وفق مبادئ التنافس احلر، حبيث تتوزع هاته 
احلصص السوقية وختتلف باختالف طبيعة النظام الرياضي االقتصادي املتبع، حيث يسيطر على 

  .العامل نظامني أورويب وأمريكي
قطاع اإلحرتايف واهلاوي يف الرياضة تتضح من خالل معرفة من هي اجلهة األكثر العالقة مابني ال

استفادة من األرباح التجارية، فرغم أن النظام األمريكي يبدو أكثر تنظيما وانه جتاري بالدرجة 
األوىل، حيث يتم فيه الفصل التام مابني رياضة اهلواة ورياضة احملرتفني، فإنه يف الغالب على 

العاملي تكون املنظمات الرياضية، مهما كانت طبيعتها، يف أعلى هرم النظام الرياضي هي  املستوى
املستفيدة بالدرجة األوىل؛ ولذلك فإنه من أجل حتقيق الوحدة مابني اهلواة و القطاع اإلحرتايف، 

ا دعم الرياضة ككل، فإنه ينبغي إعادة توزيع العوائد احملصلة إىل  قاعدة ال"الوحدة اليت من شأ
  .أو األغلبية املشكلة للمحرك الرئيسي اخلاص بالنشطات الرياضية املمثلة باهلواة" الشعبية

يكون أن إما " داخلي"مهما كانت طبيعة النظام الرياضي، فإنه يتحرك وفق نظام حتفيزي تنافسي 
 مفتوح أو مغلق، حيث يسمح مبوجبه للفرق أن تشارك يف املنافسات االحرتافية وفق معايري

حيث يتم يف النهاية حتقيق خمتلف العوائد سواء مادية . اقتصادية ومالية أو معايري رياضية حمضة
رغم أن اهلدف التجاري  .ممثلة يف الربح االقتصادي والتجاري أو معنوية بتحقيق الرتفيه الرياضي

  .يطغى يف كثري من األحيان
السوقية حبيث تقوم بتعزيز ميزان  يتم تعظيم األرباح وفق آليات تسمح بتقسيمها حسب احلصص

التنافس بني الفرق على امليدان وفق أساس أو مبدأ تنافسي رياضي، بعيدا عن املنافسة االقتصادية 
. اليت تؤثر الشك على اجلانب الرياضي احملض واألهداف السامية للنشاط الرياضي بصفة عامة

الرياضي االقتصادي وفق نظام يكفل  ففي النهاية أدى اعتماد تلك اآلليات إىل عوملة النظام
مصاحل خمتلف اجلهات واألطراف الفاعلة، سواء حمرتفني أو هواة، وحىت جمرد متابعني ملختلف 

  .النشاطات الرياضية
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التنافسي للمؤسسات االقتصادية األداءالحوكمة و دورها في تحسين   
.طالبة دكتوراة ،دداش امنة.أ  

. سعيدةجامعة    
–أ  -حماضر قسم  أستاذ ،بوزيان عثمان.د  

  .جامعة سعيدة

  :ملخص 

ظهرت احلاجة إىل احلوكمة يف العديد من االقتصاديات املتقدمة والناشئة خالل العقود القليلة 
يارات االقتصادية و األزمات املالية اليت مست العديد من دول العامل على  املاضية ، على اثر اال

يارات  غرار دول شرق آسيا  و أمريكا الالتينية ، وكذلك ما شهده االقتصاد األمريكي مؤخرا من ا
ا حتكم الرقابة على ادارات  ، 2002مالية و حماسبية خالل عام  ويرجع تزايد امهية احلوكمة لكو

ا ، يف ظل التزايد املستمر و املتنامي للمنافسة  وتأيت الدراسة .املؤسسات مبا حيسن ادائها وممارسا
اجلودة ، االنتاجية ، الرحبية ، ( راته احلالية اىل تبيان دور احلوكمة يف حتسني االداء التنافسي مبؤش

وخلصت الدراسة اىل امهية .يف املؤسسات االقتصادية ) التحكم يف التكاليف و احلصة السوقية
الدور الذي تلعبه احلوكمة يف رفع كفاءة االداء التنافسي يف ظل التغريات البيئية و اشتداد التنافس 

   .بني املؤسسات 
ة املؤسسات ، األداء التنافسي ،الكفاءة و الفعالية ، املؤسسات حوكم :الكلمات المفتاحية 

  .االقتصادية 
Abstract : 

The need emerged to governance in many developed and emerging 
economies over the past few decades, after the landslides economic and 
financial crises that affected many countries of the world like the countries 
of East Asia and Latin America, as well as the economy of recent U.S. of 
landslides in the financial and accounting during 2002 , Because of the 
growing importance of governance as the control of the departments of the 
institutions to improve their performance and practices, in the light of the 
continued growth and growing competition, is the current study to identify 
the role of governance in improving the competitive performance indicators 
(quality, productivity, profitability, control costs and market share) in 
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economic institutions .The study concluded to the importance of the role 
played by governance in raising the efficiency of competitive performance 
under the environmental changes and the intensification of the competition 
between the institutions. 
Keywords : Corporate governance institutions, competitive performance, 
efficiency and effectiveness, and economic institutions. 

  : مقدمة 

أدت احلوادث اليت وقعت خالل العقدين األخريين من القرن املاضي إىل إعطاء األولوية 
للموضوعات املتعلقة باحلوكمة املؤسسية املتمثلة بالفضائح املالية اليت أصابت عددا كبريا من 

 ENRON ANDالشركات العاملية بصف عامة و األمريكية بصفة خاصة ، فضال عن شركيت 

WORLDCOM     اليت أعلنت عن إفالسها ألسباب متعددة منها الغش  و األخطاء احملاسبية
وتدين أخالق املهنة و الفساد املايل و اإلداري  و ضعف الرقابة على املؤسسات ، و غري ذلك من 
األسباب اليت أدت إىل ضرورة وضع جمموعة من املعايري و القوانني اليت حتكم بالعالقات املهنية ، و 

املسامهني ،املوردين ،الدائنني ،املستثمرين ،العاملني و ( كفيلة حبماية حقوق األطراف املعنية مبادئ  
تمع بصفة عامة    .، كل ذلك ابرز حتديد نطاق مفهوم احلوكمة  و وضع قواعدها )ا

تعمل حوكمة املؤسسات على حتسني كفاءة استخدام املوارد و تعظيم قيمة املؤسسة و تدعيم 
ا الت نافسية يف األسواق ،مما ميكنها من جذب مصادر متويل حملية و دولية للتوسع و النمو مما قدر

جيعلها قادرة على خلق فرص عمل جديدة مع احلرص على تدعيم استقرارها األمر الذي يؤدي إىل 
  .حتقيق الكفاءة و الفعالية يف أدائها لزيادة حصتها السوقية

ميكن أن تساهم احلوكمة يف حتسني األداء التنافسي   كيف: اإلشكالية التاليةوعليه نطرح 
  للمؤسسة ؟

و  لذلك سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية أن نستعرض مفهوم احلوكمة و دورها يف تفعيل
  :األداء التنافسي للمؤسسات من خالل احملاور التالية  حتسني 

  .األسس النظرية للحوكمة:  احملور األول 
  .داء التنافسي  للمؤسسةاأل: احملور الثاين 

 .االقتصادية  األداء التنافسي للمؤسسات حوكمة املؤسسات و دورها يف حتسني: احملور الثالث 
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  األسس النظرية للحوكمة:  المحور األول. 
 corporate governance concept: شركاتحوكمة المفهوم  - 1

 corporate governance  للمصطلح   راجت اليت املختصرة الرتمجة هو احلوكمة مصطلح يعد
 اإلدارة سلطات ممارسة أسلوب" :فهي ، عليها اتفق واليت ، املصطلح هلذا العلمية الرتمجة أما

  )8انس القضاه ، ص (  1 ."الرشيدة
ا على احلوكمة  OCDE والتنمية االقتصادي التعاون منظمة عرفت م 1999 عام يف  ذلك :أ

 احلقوق احلوكمة هيكل وحيدد األعمال ، شركات وإدارة توجيه خالله يتم من الذي النظام
 من يتم الذي اهليكل حيدد كذلك ، الشركة الصلة بنشاط ذات األطراف خمتلف بني واملسؤوليات

سليمان ناصر ، بن زيد .( 2عليها  الرقابة ووسائل حتقيقها ووسائل الشركة أهداف وضع خالله
  ) 22ربيعة، ص 

 فاألساس بعيد ، لزمن يعود ظهوره أن إال املصطلح ، هلذا احلديث االستعمال من الرغم على
 بريلز لألمريكيني أوال ظهورها يعود اليت الوكالةَ  أوال لنظرية يرجع الشركات حلوكمة والتارخيي النظري
 وعملية الرقابة الشركة رأمسال ملكية بني فصل هناك أن الحظا الذين ، 1932 سنة وميرت

. 3الشركة أداء مستوى على آثار له كانت الذي الفصل هذا املسرية ، اتالشرك داخل واإلشراف
  ) 7عبد الرزاق بن الزاوي ، اميان نعمون ، ص (

ا اىل  لقد نشأت نظرية الوكالة كمحاولة حلل مشكلة تعارض املصاحل ، وذلك من خالل نظر
ا سلسلة من العقود أو التعاقدات االختيارية بني  األطراف املختلفة يف املؤسسة ، املؤسسة على أ

ا احلد من سلوك اإلدارة بتفضيل مصاحلها الشخصية على مصاحل األطراف األخرى ( . 4من شأ
  )186زريف عمار ، ص 

 :التالية اخلصائص إىل الشركات حوكمة مصطلح يشري :الشركات حوكمة خصائص - 2
 .والصحيح املناسب األخالقي السلوك إتباع أي :االنضباط
 .حيدث  ما لكل حقيقية صورة تقدمي أي :الشفافية

 .للعمل الزمة غري وضغوطات تأثريات توجد ال أي :االستقاللية
 .التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس أعمال وتقدير تقييم إمكانية أي :املساءلة
 .الشركة يف املصلحة دوي األطراف مجيع أمام مسؤولية وجود أي :املسؤولية
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موعات خمتلف حقوق احرتام جيب أي :العدالة  .الشركة  يف املصلحة أصحاب ا
، الرزاق بن الزاوي ، اميان نعمون عبد( .5جيد كمواطن الشركة إىل النظر أي :االجتماعية املسؤولية

  )9ص 
 من الشركات حلوكمة اجليد التطبيق أن على اتفاق هناك أن إىل اإلشارة جتدر :الحوكمة محددات - 3

 اخلارجية احملددات (احملددات من جمموعتني جودة مستوى كذا و توافر مدى يتوقف على عدمه
 ).الداخلية  واحملددات

 وتوزيع القرارات اختاذ كيفية حتدد اليت واألسس القواعد إىل وتشري :الداخلية المحددات -أ
 توافرها يؤدى واليت ، التنفيذيني واملديرين اإلدارة وجملس العامة اجلمعية بني الشركة داخل السلطات

 ، الثالثة األطراف هذه مصاحل بني التعارض تقليل إىل أخرى ناحية من وتطبيقها ناحية من
 :وتشمل نفسها الشركات داخل وتتكون

 .الشركة داخل السلطات توزيع آلية -
 .الشركة يف األساسية القرارات اختاذ لكيفية املنظمة واألسس والقواعد اآللية -
 اآللية ووضع التنفيذيني واملديرين اإدار  وجملس للشركة العمومية اجلمعية بني اهليكلية العالقة -

 هذه لتكامل وصوالً  الثالثة األطراف هذه مصاحل بني التعارض من خيفف مما العالقة هلذه املناسبة
 .املصاحل

 القوانني :يشمل والذي الدولة يف لالستثمار العام املناخ إىل وتشري :الخارجية المحددات -ب
 املايل القطاع كفاءة ، الدولة يف لالستثمار العام املناخ ، عموما االقتصادي للنشاط املنظمة العامة

 أسواق يف التنافس مستوى ، التمويل على األثر ذات مالية وأسواق تأمني وشركات بنوك من
 وكفاءة وجود ، اإلنتاجية انشاطا ملمارسة للشركات الالزمة واخلدمات والسلع اإلنتاج عناصر
 أعمال على الرقابة يف اقدر  ومدى املال أسواق هيئة وجود مثل ، الرقابية األجهزة ومقدرة

 مثل ، صلة ذات مهنية مجعيات وجود ، املال أسواق يف املدرجة الشركات خاصة ، الشركات
ودان عبد اهللا ، ( .6واالستشارات االئتماين والتصنيف املراجعة ومكاتب واحملاسبني احملامني مجعية

  )  105معطي لبين ، ص
  

 : ةالحوكم أهداف -4
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 األنظمة الكفيلة ووضع املؤسسات ، أداء كفاءة رفع حتقيق إىل أهدافها خالل من احلوكمة تسعى
 للرقابة على أنظمة ووضع املقبولة ، غري والتصرفات املصاحل ، وتضارب الغش تقليل أو بتخفيف

القواعد  وحتديد واملسؤوليات ، احلقوق كافة توزيع حيدد هيكل ووضع .املؤسسات تلك أداء
 ميكن اليت األهداف إمجال وميكن .املؤسسة داخل العمل بسري املتعلقة واملخططات واإلجراءات

 : يأيت مبا احلوكمة ُنظم تطبيق نتيجة حتقيقها
  .املعنية للجهات املؤسسة إدارة مساءلة يف احلق ومنح والعدالة الشفافية حتقيق -
 الدولة املختلفة، مؤسسات مع املتعاملني مصاحل مراعاة مع العامة للملكية الالزمة احلماية حتقيق -

 .العامة املصلحة تفضيل يف السلطة استغالل من واحلد
 مهمات واختصاصات هلا تكون التنفيذية اإلدارة أعضاء خارج من األداء مراجعة فرصة حتقيق -

 .ومستقلة فعالة لرقابة حتقيق وصالحيات
 معدالت منو وحتقيق االستثمار معدالت رفع يف يسهم مبا القومي االقتصاد إدارة يف الثقة زيادة -

 )119بومدين يوسف ، ص .( 7القومي الدخل يف مرتفعة
  CORPORATTE GOVERNANCE PRINCIPlES:   مبادئ الحوكمة المؤسسية - 5

  :8وهي  للحوكمة , عامة مبادئ والتنمية االقتصادي التعاون منظمة وضعت
 مبادئ الحوكمة المؤسسة:  )01(الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 

 2011- 1املايل االسرتاتيجي للمصارف ،ط األداءعالء فرحان طالب ،احلوكمة املؤسسية و  :المصدر 
  .،دار صفاء للنشر و التوزيع

 

 OCDE مبادئ احلوكمة املؤسسية 
  2004و املعدلة سنة  1999سنة 

اإلطار الفعال 
للحوكمة 
  املؤسسية

حقوق 
 املسامهني

املعاملة 
املتساوية 

 للمسامهني

دور 
أصحاب 

 املصاحل

اإلفصاح و 
 الشفافية

مسؤوليات 
 جملس اإلدارة
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  األداء التنافسي  للمؤسسة: المحور الثاني.  
 performance conceptمفهوم االداء  -1

حول مفهوم االداء ينبع من اختالف املعايري و املقاييس اليت تعتمد يف دراسة االداء  ان االختالف
النتائج املرغوبة :" و قياسه و اليت يستخدمها املدراء و املنظمات ، فاألداء يف ابسط صوره ميثل 

  )383خالد حممد بين محدان ، ص.( 9"اليت تسعى املنظمة اىل حتقيقها 
منطلقات النظرة املستندة للموارد يف تعريفهم االداء ، و Miller et Bromily  من  كل ويستند  -

يعدان ان االداء هو حمصلة قدرة املنظمة يف استغالل مواردها و توجيهها حنو حتقيق االهداف 
 بكفاءة واستغالهلا والبشرية املالية للموارد املؤسسة استخدام لكيفية انعكاس”:املنشودة فاألداء هو

وحيدد  ) 85هومن شرف الدين ، ص ( .“10أهدافها  حتقيق على قادرة جتعلها بصورة و فعالية ،
 )Michel Armstrong,p7.(  11االداء من حيث النواتج و حتقيق االهداف الكمية 

 الكفاءة مها يف التسيري ، هامني مبصطلحني يقرتن األداء مفهوم أن إىل اإلشارة جتدر كما -
حتقيق املؤسسة االهداف املنتظرة مع ختفيض املوارد املستخدمة لتحقيق والفعالية، فاألداء هو حماولة 

 ) 106حاب اهللا الشريف ، ص ( 12.تلك االهداف و يشمل مفهومي الفعالية و الكفاءة 
-   
 : Efficiency الكفاءة  .أ 

 استخدام من خالل وذلك للمؤسسة ، املتاحة املوارد يف الفاقد تدنية على القدرة تعين الكفاءة -
 بني العالقة تشري إىل فهي .والتكلفة واجلودة للجدولة حمددة معايري وفق املناسب ، بالقدر املوارد
 معني مستوى الالزمة لتحقيق املوارد من املدخالت مقدار هو ما مبسألة وترتبط والنتائج ، املوارد

  .التكاليف مقابل منفعة أعلى حتقيق مبعىن املنشود ؛ اهلدف أو املخرجات من
  : EFFECTIVENESS  الفعالية  .ب 

 آخر مبعىن املناسبة ؛ األنشطة أداء حتسن خالل من املؤسسة أهداف حتقيق على القدرة يف وتتمثل -
 دون تؤدى أنشطة هناك أن أم األهداف ، لتحقيق يؤدى أن جيب ما أداء العاملون حيسن هل
 .مربر

 لتحقيق واستخدامها املتاحة املوارد تأسيس على املؤسسة قدرة هي الفعالية بأن القول وميكن -
 ).63عالء فرحان ، ص (  .13األهداف إىل الوصول مدى مبعىن حمددة ، أهداف
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  : األداء قياس -2
 عنه تتحدث ما قياس بإمكانك يكون عندما" :قائال "كيلفني لورد" كتب قرن ، من أكثر منذ

 عن تعجز عندما ولكنك عنه ، شيئا تعرف أنك يعين ذلك فإن وأرقام ، أعداد يف صورة عنه وتعرب
 ."مرضية غري أو ضئيلة به معرفتك أن ذلك معىن يكون عددية ، صورة عنه يف التعبري أو قياسه
 بطريقة أدائه احتمال يزداد السليمة ، بالطريقة للقياس إخضاعه يتم ما" :بأن "جينز" يضيف كما

 ."سليمة
التقدم  يف املؤثرة العوامل مجيع خالل من حتدد بواسطتها اليت الصحيحة الوسيلة هو األداء قياس إن
 .األداء أبعاد جلميع شامال قياسا يكون حبيث اهلدف حنو

 .األداء لقياس إستعماال األكثر املقاييس يوضح التايل واجلدول
  األداء لقياس إستعماال األكثر المقاييس) : 03(الجدول رقم 

  التعبري عنه بالوحدات  يقيس  املقياس
املدخالت الفعلية إزاء   املؤسسة على أداء مهامهاقدرة   الكفاءة

  املدخالت املخططة
املخرجات الفعلية إزاء   قدرة املؤسسة على التخطيط ملخرجات العملية  الفاعلية

  املخرجات املخططة
مسالة اجناز وحدة العمل بشكل صحيح ،وان   اجلودة

تدابري الصحة هنا تتجدد حسب احتياجات 
  .العمالء

املنتجة بشكل عدد الوحدات 
صحيح إزاء إمجايل عدد 

  .الوحدات املنتجة
مسالة اجناز وحدة العمل يف التوقيت احملدد ،وان   التوقيت

  .معايري التقيت حتدد حسب احتياجات العمالء 
عدد الوحدات املنتجة يف 
الوقت احملدد إزاء إمجايل عدد 

  الوحدات املنتجة
  .املخرجات إزاء املدخالت  إلنتاج وحدة العملحجم املوارد اليت تستخدم   اإلنتاجية

دراسة  –هومن شرف الدين ،دور اإلدارة بالعمليات يف حتسني األداء للمؤسسة  االقتصادية  :المصدر 
 2011/2012مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التسيري  –حالة مؤسسة نقاوس للمصربات باتنة 

 .87ص،
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 مفهوم التنافسية - 3
موعة من القوى الداخلية و يبقى مفهوم  التنافسية غري موضح بشكل دقيق ، فهو حمصلة 

ا التنافسية ، ورغم ذلك اجتهد بعض  اخلارجية اليت حتدد خصائص نشاط املؤسسة و قدر
املفكرين املختصني يف جمال األعمال التجارية و االقتصادية و إدارة األعمال بتقدمي بعض التعاريف 

التنافسية هي القدرة على الصمود أمام املنافسني بغرض حتقيق :" لتنافسية من أمهها املتعلقة مبفهوم ا
  ".األهداف من رحبية و منو و استقرار و توسع وابتكار جديد 

كما يعرب على التنافسية باملعىن الضيق بان تكون املؤسسة تنافسية إذا استطاعت السيطرة على 
ا على احليز الذي تنشط فيه ، من خالل تركيزه ا يف السوق و زيادة قدر ا على حتسني صور

املنافسة ، كما تعترب املؤسسة تنافسية عندما تكون قادرة على حتقيق أهدافها بالصمود أمام عناصر 
البيئة التنافسية بصفة دائمة و مستمرة ، خاصة بالنسبة للشركات الرائدة فهي تسعى للحفاظ على 

ا و مركزها يف السوق بالع مل على حتقيق التموقع ، من خالل التتبع املستمر لكل متغريات رياد
السوق و البيئة التنافسية وقد ركزت بعض تعاريف التنافسية على التكلفة ، وهو الشعار الذي 

، إال أن هذا مل "باعتبار أن املؤسسة التنافسية هي اليت لديها التكاليف األقل : "   B.C.G رفعته 
يعد كافيا للتفوق على املنافسني وهذا ما جيعل املؤسسات تبحث عن أجنع السبل و الوسائل اليت 

عامر .( 14 تسمح هلا بتحسني أدائها و تنافسيتها ، للحفاظ على بقائها يف السوق مع األقوياء
  ) 4امحد ، ص  عامر

   porter  جالقوى التنافسية لنموذ -4

تقوم املؤسسة بنشاط رئيسي متمثل يف سبب وجودها و أنشطة ثانوية مكملة للرئيسية ، حيث 
  .تتعرض مجيع املؤسسات بدرجات متفاوتة لتأثري متغريات او عوامل البيئة اخلارجية و الداخلية

منوذج القوى اخلمسة للتنافس او ما يسمى ايضا مبحددات الرحبية    Porterويف هذا الصدد قدم 
  .يف الصناعة

بان املؤسسات ينبغي ان تركز اهتمامها و انشطتها على القوى التنافسية ، ودرجة  Porterويؤكد 
شدة التنافس يف الصناعة ، و تتوقف درجة املنافسة على القوى اخلمسة ، ويستلزم على املنظمة 

  .يل هذه القوى اخلمسة و درجة تأثريها على املؤسسةحتديد و حتل
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اىل ان ازدياد قوة كل من هذه القوى ، تؤدي  اىل تقليل قدرة املؤسسة على رفع  Porterو يشري 
اي ان التهديد يزداد بازدياد قوة هذه القوى ، يف حني تتوفر الفرص . اسعارها و حتقيق ارباح عالية

  ) 26هاين عرب ، ص (  15 .القوى اخلمسة على املنظمةعندما تنخفض قوة التأثري هلذه 
  

  Porterنموذج القوى التنافس الخمسة ل ) : 02(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

  
هاليل الوليد ، االسس العامة لبناء املزايا التنافسية و دورها يف خلق القيمة ، دراسة حالة  :المصدر 

، مذكرة ضمن متطلبا ت نيل شهادة املاجستري ، جامعة   mobilisالشركة اجلزائرية للهاتف النقال 
  .18، ص  2008/2009املسيلة ، 

تشكل اسس املنافسة داخل قطاع معني ، كما يوضح  يركز هذا النموذج  على العوامل اخلمسة اليت
هذا النموذج انه كلما زادت قوة عامل من هذه العوامل كلما تقلصت بدرجة اكرب قوة الشركات 
القائمة على رفع االسعار وحتقيق االرباح ، وميكن هذا التحليل املؤسسة من السيطرة على 

ا احمليط وكذا التعرف عل ى العوامل احلاكمة للمنافسة يف القطاع ، ويوجه التعقيدات اليت يتسم 
هاليل (  16. الطاقة االبداعية للمديرين حنو ما هو  اهم من اجل ضمان الرحبية على املدى الطويل

  )18الوليد ، ص 

ديد دخول شركات جديدة منافسة  

)حمتملة(   

 املنافسة بني الشركات القائمة

ديد دخول منتجات بديلة  

 قوة تفاوض العمالء

 

 قوة تفاوض املوردين
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وعليه نستخلص ان االداء التنافسي يتمثل يف النتائج املرغوبة اليت تسعى املؤسسة اىل حتقيقها 

البيئة التنافسية بصفة دائمة و مستمرة ، فهو يعتمد على زيادة االرباح و  بالصمود امام عناصر
  .ختفيض التكاليف بإنتاج منتوجات جبودة عالية و اسعار مقبولة مقارنة باملنافسني

 مؤشرات االداء التنافسي -5
ا تكون من خالل مستوى  ان جوهر التنافسية واحد هو حتقيق الربح لكن أشكاهلا ومؤشرا
التحليل سواء أكان مشروعا أم قطاعا أم على املستوى الكلي حيث ميكن قياس تنافسية الشركة 

  17. من خالل عدة مؤشرات أمهها ، الرحبية ومعدالت منوها عرب فرتة من الزمن
، الرحبية ،   Productivity، االنتاجية )  Quality(اجلودة: نافسيومن مؤشرات االداء الت  

  .التحكم يف التكاليف ، احلصة السوقية 

  :الجودة   .أ 

مث انتشر بعد ذلك  20ظهر مفهوم اجلودة و حتسينها ألول مرة يف اليابان ، وذلك يف بداية القرن 
  Qualityيف مشال امريكا ودول اوروبا الغربية اىل ان اصبح موضوع العصر ، ويرجع مفهوم اجلودة 

. جيد ، ويستخدم مصطلح اجلودة للداللة على ان املنتوج   Qualitiesاىل الكلمة الالتينية 
ا حتقق ميزة تنافسية يف جمال نشاطها  وتعترب اجلودة سالح اسرتاتيجي بالنسبة للمؤسسة وذلك أل

ا بوعنان نور (  18.و ملعرفة املقصود باجلودة ميكن تسليط الضوء على بعض املفاهيم املتعلقة 
  )2الدين ـ ص 

ان اجلودة هي عبارة عن جمموع اخلصائص يف املنتوج واليت تضفي عليه القدرة على : " فقد عرفت  
  )47مسعود طحطوح ، ص (  19" اشباع رغبات املستهلك 

 :االنتاجية   .ب 

انه ميكن حتديدها مبفهومها الواسع  إالبالرغم من االختالف يف وجهات النظر بشأن االنتاجية  
ا ي ميكن من خالله قياس حسن استغالل املوارد االنتاجية ، ويف ضوء ذلك تعين املعيار الذ بأ

وقد عرفت . ميكن حتديد و تقييم درجة االستفادة من توجيه املوارد وصوال اىل النتائج املستهدفة
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ااالنتاجية  ا تعرف  بأ انسبة الناتج النهائي اىل العناصر الداخلة يف تكوينه ، كما ا نسبة  بأ
ا نسبة او كمية او قيمة  املنتجات اىل املوارد املستخدمة فيها سواء املدخالت  اىل املخرجات  او ا

خيضر كامل محود ، هايل يعقوب .( 20القوى البشرية ، او املكائن و املعدات او املادة االولية 
 )44فاخوري ، ص 

ا مفهوم عام يطلق على كل نشاط مفيد و بالتايل ينسجم عن هذا  :الربحية   .ج  عرفت الرحبية على ا
، وهي قدرة الشركة على حتقيق ارباح ) 92فاطمة جاسم حممد ، ص ( 21النشاط رحبا معينا  

  )62نادية تامهي ، ص .( 22بشكل مستمر 
 :التحكم في التكاليف   .د 

يعد ختفيض التكاليف على كاهل املنظمة عنصرا هاما يف حتسني مردوديتها ، كما يعطيها القدرة 
النظام (  DPP: على تنافسية عالية االداء اجتاه منافسيها وتعتمد يف ذلك على عدة وسائل منها 

ؤسسة ، فامل) 96فيصل سايغي  ، ص ( 23 وسيلة مراقبة بالغة االمهية) احمليطي لعمليات التوزيع 
 تستعمل كآلية عمل بإعطاء االولوية للحصول على مواد اقل تكلفة من اليت حيصل عليها املنافسون

  )103فيصل سايغي ، ص .( 24

  :الحصة السوقية   . ه

ية و الرحبية ألي مؤسسة متثل احلصة السوقية احد اهم املؤشرات لقياس فعالية امليزة التنافس
لألداء يعد من املقاييس اجليدة واليت تتضح على احملور ، لذلك فان استخدامها مقياسا اقتصادية

االفقي للمصفوفة ، وهي تعرب على احلصة السوقية النسبية لكل جمال نشاط اسرتاتيجي قياسا 
بأكرب املنافسني يف السوق ، واليت تعرب بذات الوقت عن قوة املؤسسة يف تلك السوق او اجزائه 

  )33عمر تيمجغدين ، ص.( 25املستهدفة

إذا كان املنتج او النشاط او االستثمار يتمتع حبصة سوقية كبرية فان املؤسسة تستطيع ان حتقق ف
تدفقا تقديا جيدا من ورائه ، مث تستخدم ذلك التدفق يف تعزيز و تدعيم انشطة جديدة تنطوي 

  ) 82نوري منري ، ص .( 26على احتماالت منو جيدة 
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  في تحسين األداء التنافسي للمؤسسات حوكمة المؤسسات و دورها: المحور الثالث 
 االقتصادية 

 مستوى ورفع التنمية لعجلة دفع من متثله وما احلوكمة أمهية على واملهتمني الباحثني من الكثري يتفق
 والدول املؤسسات مستوى على واملايل اإلداري بالفساد املتعلقة املخاطرة وختفيض درجة األداء
احلوكمة و بضرورة اإلفصاح عن املعلومات الصحيحة يف الوقت سواء ، فبإتباع مبادئ  حد على

املناسب يساعد املؤسسة على اختاذ القرار الصحيح لزيادة تنافسيتها يف السوق و يساعد على 
االحتفاظ بالوضعية اجليدة لألداء التنافسي من اجل خلق ميزة تنافسية متكنها من مواجهة 

يه املؤسسة باكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك املنافسني يف السوق ،و هو ما تسعى إل
املستعملة من قبل املنافسني ، حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا االكتشاف ميدانيا و مبعىن آخر 

  .مبجرد إحداث عملية إبداع مبفهومه الواسع 
ان بقاء املؤسسات يف السوق مرهون مبدى كفاءة و فعالية أدائها التنافسي ، وهذا يتوقف على 
صياغة االسرتاتيجيات اليت متكنها من مواجهة املنافسة الشرسة يف األسواق احمللية و الدولية ، إىل 

وتشخيص جانب التحليل االسرتاتيجي لعوامل البيئة الداخلية يف حتديد نقاط القوة و الضعف ، 
مدى التغري احلاصل يف البيئة اخلارجية و حتديد الفرص و التهديدات، حيث ميكن معرفة موقع 

إنتاجية و كذا من خالل مقارنة أداء  –املؤسسة من التنافسية و ذلك باالستناد إىل الثنائية فعالية 
الذي يتحكم يف املؤسسة يف السوق بأداء منافسيها ، وهكذا جند أن األداء هو املؤشر األساسي 

   القدرة التنافسية للمؤسسة، 
ا  (porter) تسعى أحباث   إىل إجياد تفسري لنجاح بعض املؤسسات يف حتقيق ميزة تنافسية مبنتجا

و فشل البعض اآلخر ، حيث ميكن معرفة نسبيا موقع املؤسسة يف البيئة التنافسية من خالل مقارنة 
أداء املؤسسة يف السوق بأداء منافسيها ، ونقول أن املؤسسة ذات أداء فعال ، إذا متكنت من 

  .املسطرة هلا يف إسرتاتيجيتها حتقيق األهداف 
فاألداء هو عبارة عن استغالل القدرات املوجودة و اليت تساعد على االحتفاظ على الوضعية   

ال  اجليدة ، مع تطوير أنواع جديدة من امليزات التنافسية عرب خلق أو بناء قواعد جديدة يف ا
ألوىل على التحليل االسرتاتيجي للمجال التنافسي للمستقبل ، فاألداء التنافسي يعتمد بالدرجة ا

  )35بن دادة خري الدين ،ص ( 27.التنافسي



 جملة املالية و األسواق                                                                      أ. دداش أمنة ، د بوزيان عثمان

241 

  
إن التطبيق السليم ملبادئ حوكمة الشركات يشكل املدخل الفعال لتحقيق جودة املعلومات الناجتة 
عنه فتطبيق هذه املبادئ يؤثر على درجة ومستو ى اإلفصاح احملاسيب مما يؤكد على أن اإلفصاح 

ية وظاهرة حوكمة الشركات وجهان لعملة واحدة يؤثر كل منهما باآلخر ويتأثر به، فإذا  والشفاف
كان اإلفصاح هو أحد وأهم مبادئ احلوكمة فإن إطار اإلجراءات احلاكمة للشركات جيب أن يتم 

 )13حممد ياسني غادر ، ص (  28.ايري اجلودة اإلفصاح بأسلوب يتفق ومع
  :االداء التنافسي من خالل عدة طرق و اساليب امهها و للحوكمة دور كبري يف تعزيز 

التأكيد على الشفافية يف معامالت الشركة ، ويف اجراء احملاسبة و املراجعة املالية ، اذ ان احلوكمة  -
ا  تقف يف مواجهة احد طريف عالقة الفساد الذي يؤدي اىل استنزاف موارد الشركة وتآكل قدر

 .ملستثمرين عنها االتنافسية و بالتايل انصراف 
اجراءات حوكمة الشركات تؤدي اىل حتسني ادارة الشركة ، مما يساعد على جذب االستثمارات  -

 .بشروط جيدة وعلى حتسني كفاءة اداء الشركة 
تبين معايري الشفافية يف التعامل مع املستثمرين و مع املقرضني من املمكن ان يساعد على تفادي  -

 .حدوث االزمات املصرفية 
تطبيق حوكمة الشركات يقوي ثقة اجلمهور يف عملية اخلصخصة ويساعد على ضمان حتقيق  ان -

ا ، وهذا بدوره يعزز من القدرة التنافسية  ألفضلاملؤسسة  مركز .( 29عائد على استثمارا
 ).، دليل تأسيس حوكمة الشركات يف االسواق الصاعدة  2011املشروعات الدولية اخلاصة ، 
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 :خاتمة
ــا احـدث توجــه عـاملي إلحكــام الرقابـة علــى إدارات الشـركات ملنعهــا  يرجـع تزايـد أمهيــة احلوكمـة لكو
ا ، وحثها على محاية حقوق املسامهني و غريهم من أصحاب املصاحل ،  من إساءة استعمال سلطا

ا احملاســــبية وتــــوفري الشــــفافية يف التقــــارير امل اليــــة الصــــادرة اليــــة و غــــري املو حتســــني أدائهــــا و ممارســــا
تواجه املؤسسات عددا من التحديات و التغريات و التطورات العاملية ، ومع التزايد املستمر و .عنها

املتنـــامي للمنافســـة و أمـــام ظهـــور اقتصـــاد عـــاملي يســـتند يف أساســـه إىل التنـــافس القـــائم علـــى التميـــز 
ة و الكفــاءة و الفعاليــة يف واعتمادهـا علــى اقتصـاد املعرفــة ،أصـبح لزامــا علـى املؤسســات ذات اجلـود

  :يلي ما ميكن استنتاج عرضه مت ومما أداء أعماهلا و حدها القادرة على البقاء يف األسواق ، ، 
أصــبح مــن الضــروري علــى املؤسســات الــيت تريــد البقــاء أن تبحــث عــن إســرتاتيجية تنافســية تؤهلهــا  -

 .ملواجهة املنافسة بشكل أحسن
 .املؤسسة مرهون مبدى توفر عوامل استمرارية األداء االسرتاتيجيإن استمرارية فعالية أداء  -
ضرورة اإلفصاح و الشفافية عـن املعلومـات املوجـودة باملنظمـة لصـاحل املسـامهني حـىت حتقـق املؤسسـة  -

 .اداءا تنافسيا متميزا
 .جيب إعادة النظر يف اهلياكل التنظيمية للمؤسسات االقتصادية -
الهتمـــام األكـــرب للمحافظـــة علـــى املؤسســـة االقتصـــادية و بقائهـــا و ضـــرورة إعطـــاء عمليـــة احلوكمـــة ا -

 .استمرار نشاطها االقتصادي ، و العمل بصورة متناسقة بني مجيع اجلهات ذات العالقة
تكون املؤسسة تنافسية إذا كانت هلا اسرتاتيجية تنافسية جتعلها قادرة على الصمود أمام املنافسني و  -

 .احليز الذي تنشط فيهمتكنها من السيطرة على 
على املؤسسة تسخري مواردها و استغالهلا افضل استغالل و ذلك بتطبيق مبادئ احلوكمة  -

 .و الشفافية عن املعلومات باإلفصاح
 .تؤدي احلوكمة املؤسسية اىل توجيه و حتسني اداء املؤسسة -
ني كل االطراف املشاركة ضرورة االلتزام بقواعد احلوكمة اليت توجه سلوك املؤسسة و حتكم العالقة ب -

يف النشاط بالشكل الذي حيقق التفاعل بني تلك االطراف و مبا يؤدي اىل حتسني االداء و نزاهة 
و فاعلية  من اجل  ةالسلوكيات و احلد من املمارسات اخلاطئة فضال عن استغالل املوارد بكفاء

  .حتقيق اهداف املؤسسة
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  : والمراجعهوامش قائمة ال

                                                             
 وصفية حتليلية املالية دراسة يف القوائم الشفافية واإلفصاح لزيادة احلوكمة تطبيق إمكانية" انس قضاه ،   1
أداء  تفعيل يف احلوكمة دور :حول الثامن الدويل املؤمتر إىل مقدمة حبث ورقة ،"األردنية  البنوك :

واالقتصاديات كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة حسيبة بن بوعلي  املؤسسات
  .8، ص 2013 نوفمرب 20 و 19اجلزائر ، -بالشلف

 مقدمة حبث ، ورقة" اإلسالمية  الصكوك خماطر إدارة يف احلوكمة دور" ، بن زيد ربيعة،  سليمان ناصر  2
واالقتصاديات كلية العلوم  أداء املؤسسات تفعيل يف احلوكمة دور :حول الثامن الدويل املؤمتر إىل

 نوفمرب 20 و 19اجلزائر ، -االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
  . 22، ص 2013

 حبث ، ورقة"ارساء مبادئ احلوكمة يف شركات التامني التعاوين " عبد الرزاق بن الزاوي ، اميان نعمون ،  3
حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل و االداري ، جامعة حممد : الوطين حول  املؤمتر إىل مقدمة

  . 7،  ص  2012ماي  07و 06خيضر بسكرة ، 
 لتحسني مدخل للمؤسسة الصناعية، اسرتاتيجي كاختيار الصيانة بادارة التعهيد" زريف عمار ،   4

 ضمن مقدمة ، مذكرة" العاتر بئر -العنق جبل – للفسفاط املنجمي املركب : حالة دراسة .اإلنتاجية
 2012-2011،االقتصادية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة  العلوم يف املاجستري شهادة نيل متطلبات

  .186، ص 
  . 9عبد الرزاق بن الزاوي ، اميان نعمون ، مرجع سبق ذكره ، ص  5
 ، ورقة"حوكمة البنوك االسالمية ودورها يف مواجهة االزمات املالية " ودان عبد اهللا ، معطي لبين ،  6

قتصاديات كلية واال أداء املؤسسات تفعيل يف احلوكمة دور :حول الثامن الدويل املؤمتر إىل مقدمة حبث
 20 و 19اجلزائر ، -العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

  . 105، ص2013 نوفمرب
اخالقيات االعمال و ارتباطها باملمارسات السليمة للحوكمة يف منظمات االعمال " بومدين يوسف ،   7

 يف احلوكمة دور :حول الثامن الدويل املؤمتر إىل مقدمة حبث ورقة، " املعاصرة من منظور اداري و اسالمي 
واالقتصاديات كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة حسيبة بن  أداء املؤسسات تفعيل

  .119، ص 2013 نوفمرب 20 و 19اجلزائر ، -بوعلي بالشلف
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،دار  2011- 1ملايل االسرتاتيجي للمصارف ،طعالء فرحان طالب ،احلوكمة املؤسسية و االداء ا  8

    .صفاء للنشر و التوزيع
خالد حممد بين محدان ، االسرتاتيجية و التخطيط االسرتاتيجي ، الطبعة العربية ، عمان ، االردن ،   9

  .383، ص  2007
دراسة حالة  –هومن شرف الدين ،دور اإلدارة بالعمليات يف حتسني األداء للمؤسسة  االقتصادية   10

،   2011/2012مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التسيري  –مؤسسة نقاوس للمصربات باتنة 
85.  

11 Michel armstrong , performance management , kogan page , london and 
philadelphia ,2006 , p7 . 

، مذكرة لنيل " املؤسسة االقتصادية  دور التكاليف املعيارية يف حتسني اداء" حاب اهللا الشريف ،   12
  .106، ص 2009-2008شهادة املاجستري ، جامعة احلاج خلضر ، باتنة ، 

  63عالء فرحان طالب ،مرجع سبق ذكره ، ص   13
عامر عامر امحد ، مجيلة احسن ، التسيري االسرتاتيجي و صياغة االسرتاتيجيات التنافسية ، امللتقى   14

املنافسة و االسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف : الدويل الرابع حول 
  .4الدول العربية ، ص 

  .26، ص " حماضرات يف االدارة االسرتاتيجية " هاين عرب ،   15
هاليل الوليد ، االسس العامة لبناء املزايا التنافسية و دورها يف خلق القيمة ، دراسة حالة الشركة   16
، مذكرة ضمن متطلبا ت نيل شهادة املاجستري ، جامعة املسيلة ،   mobilisائرية للهاتف النقال اجلز 

  .18، ص  2008/2009
17 http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=12726 , 24/08/2015, 
19.29.   

، مذكرة ضمن متطلبا ت نيل " جودة اخلدمات وأثرها على رضا العمالء " بوعنان نور اليدن ،   18
  .2، ص 2006/2007شهادة املاجستري ، جامعة حممد بوضياف ، مسيلة ، 

دراسة حالة مؤسسة اقتصادية  –امهية التسويق يف تعزيز امليزة التنافسية للمؤسسة "مسعود طحطوح ،   19
،    2008/2009طلبات نيل شهادة املاجستري ، جامعة احلاج خلضر ، باتنة ، ، مذكرة ضمن مت" 

  .47ص  
، دار صفاء للنشر و " ادارة االنتاج و العمليات " خيضر كامل محود ، هايل يعقوب فاخوري ،  20

  . 44،  ص  2009،  1التوزيع ، عمان ، االردن ، ط
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دراسة حالة يف شركة املشروبات – االداء املايل اثر تكاليف اجلودة يف حتسني" فاطمة جاسم حممد ،  21

  .92،  جامعة البصرة ، ص  2008، شباط  20، جملة العلوم االقتصادية ، العدد "الغازية 
دراسة حالة مؤسسة  –نادية تامهي ،  دور التوزيع يف االسرتاتيجية التنافسية للمؤسسة االنتاجية   22

، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري ، جامعة حممد " لة احلضنة النتاج احلليب ومشتقاته باملسي
  .62، ص  2006-2003بوضياف ، املسيلة ،

ا ، فوائدها وتأثريها على تنافسية املؤسسة" فيصل سايغي ،  23 دراسة  -انظمة املعلومات ، استخداما
تري، جامعة احلاج ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجس"استطالعية على مؤسسات منطقة تبسة 

  .96، ص  2009-2008خلضر ، باتنة ، 
  103 فيصل سايغي ، مرجع سبق ذكره ، ص  24
دراسة حالة مؤسسة  -دور اسرتاتيجية التنويع يف حتسني اداء املؤسسة الصناعية" عمر تيمجغدين ،  25

condor   مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، جامعة حممد خيضر بسكرة ، "برج بوعريريج ،
  .33، ص  2012-2013

اسقاط على الوطن العريب ( التسويق االسرتاتيجي و امهيته يف مسايرة العوملة االقتصادية " نوري منري ،  26
  .82، ص  2004/2005، اطروحة دكتوراة ، جامعة اجلزائر ، ) 2000-1990للفرتة 

بن دادة خري الدين ، احلوكمة كالية لتحسني االداء يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة ،مذكر مقدمة   27
   35، ص  2012-2011الستكمال متطلبات شهادة املاسرت يف علوم التسيري  ، 

حممد ياسني غادر، ورقة عمل بعنوان حمددات احلوكمة ومعايريها مؤمتر دويل حول عوملة اإلدارة يف   28
  .13، جامعة اجلنان، طرابلس لبنان، ص  2012ديسمرب  27عصر املعرفة، 

  .، دليل تأسيس حوكمة الشركات يف االسواق الصاعدة  2011مركز املشروعات الدولية اخلاصة ،   29
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 األسواق المالية ودورها في تمويل االستثمارات في ظل األزمات
-  دراسة حالة بورصة عمان لألوراق المالية -   

  )جامعة مستغامن( بن ميينة كمال.د
  )جامعة حممد خيضر بسكرة( عطية حليمة .أ

  
  :الملخص

احلايل متثل أداة فعالة لتمويل استثمارات ومشاريع التنمية صبحت األسواق املالية يف العصر أ      
اية األلفّية الثالثة من تغّريات جوهريّة مّست مجيع  االقتصادية واالجتماعية وما شهده العامل 

من نقائص كبرية تبلورت يف األزمات املالّية، ويف ظّل مل ختل  اجلوانب، جلبت معها آثارا إجيابّية
دور البورصة يف الّنظام املايل ما جعل العديد من الدول دعم البورصات القائمة  هذه التحوّالت برز

ملسايرة التغّريات اليت مّست املالّية الدولّية من خالل الّدور االسرتاتيجي الذي تقوم به عرب حتريك 
 نقل االّدخار احلّر حنو طاليب الّرساميل من األشخاص املعنويّة فبهذا تكون البورصة قد وّفقت يف

التدّفقات بني األفراد حبيث حتقق العالقة بني االستثمارين املايل واحلقيقي، فقيمة األصول املالية 
للشركات تعتمد على أصوهلا احلقيقية حبيث يؤدي استخدام هذه األخرية يف العملية االنتاجية إىل 

 .توزيع الّدخل الناتج عن هذه العملية يف شكل أصول مالية
ا وأنواعها  الورقة هيف حني تتمثل أهداف هذ      يف حتديد اإلطار النظري لألسواق املالّية ومقّوما

آلّية عمل السوق األّويل وإلقاء الّضوء على سوق رأس املال األردين ودورها يف  ومن مث التعرف على
  . لذلك أجرينا دراسة ميدانية لبورصة عّمان )2014-2008(متويل استثمارات اململكة للفرتة 

  .، االستثمار املايل، بورصة عّمان لألوراق املاليةاألسواق املالّية :الكلمات المفتاحية
Abstract: 

         Financial markets have become in the current era is an effective tool to 
finance investments and projects of economic and social development and 
what the world has witnessed the end of the third millennium of 
fundamental changes touched all aspects, brought with them a positive 
effect not without significant shortcomings crystallized in the financial 
crisis, and under these transformations emerged role of stock markets the 
financial system has made many countries support the stock exchanges in 
place to cope with the changes that have touched the international financial 
through the strategic role played by the cross-moving free savings towards 
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asylum capital of the persons moral Through this be the stock market have 
been able to transport flows between individuals, so check the relationship 
between the financial and real Alasttmarin, The value of financial assets of 
companies rely on real assets so that the use of the latter leads in the 
production process to the distribution of income resulting from this process 
in the form of financial assets. 

       While The objectives of this paper is to identify the theoretical 
framework for financial markets and its components and types and then to 
identify the initial operation of the market mechanism and to shed light on 
the Jordanian capital market and its role in the financing of investments in 
the Kingdom for the period (2008-2014) so we conducted a field study of 
the ASE. 

Key words: financial markets, the financial investment, the Amman Stock 
Exchange. 

 
  : مقدمة

شهدت العالقات االقتصادية الدولية خالل العشريتني األخريتني إنشاء تكتالت اقتصادية       
مما أدى إىل ظهور حتديات جديدة أمهها التحرر االقتصادي والتجاري مبا يف ذلك  ،إقليمية ودولية

بني  أزمة مالية يف فرتة ماالدول حدوث  واليت جنم عن كثافة تدفقها بني ،لحركة رؤوس األموا
صادر املالية على احلربني العامليتني واليت كان من نتائجها هيمنة الواليات املتحدة األمريكية على امل

  . املستوى الدول
حيث أصبح  ،وهذا ما جعل موضوع األسواق املالية حيظى باهتمام بالغ يف كافة الدول     

دف إىل توفري السيولة وتعبئة  .وجودها ضرورة ملحة أملتها الظروف االقتصادية العاملية ا  إذ أ
وذلك  ،مدخرات األشخاص الطبيعيني واملعنويني واإلسهام يف عملية االستثمار وبالتايل التنمية

  .بوجود مسالك صحيحة وفّعالة للتمويل
ومن ضمن أسواق األوراق املالية العاملة يف منطقة الشرق األوسط جند سوق عمان لألوراق         

كمؤسسة عامة هلا شخصية اعتبارية واستقالليني مايل  1976ة الذي  مارس نشاطه سنة املالي
وإداري، ويعترب إنشاء هذا السوق من اخلطوات البارزة يف مسار تطوير القطاع املايل يف األردن 
دف حتقيق استغالل أفضل للموارد املتاحة من خالل تكوين سوق مالئمة لألوراق املالية  وذلك 

ولكن مع ذلك بقيت االستثمارات عند مستويات ومارست دورها يف متويل االستثمارات 
  .  متواضعة
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اليت حياول هذا املقال أن جييب عليها ميكن صياغتها فيما  اإلشكاليةن ما سبق فإمن خالل      
 :يلي

  ماهو الدور الذي يمكن أن تلعبه السوق المالية لتمويل االستثمارات في اقتصاد أي
  .ّصة؟بلد بصفة عامة وفي سوق عمان بصورة خا

ولإلجابة على إشكالية الورقة البحثية يتطلب األمر وضع التساؤالت الفرعية  :ةاألسئلة الفرعي - أ
 :التالية
   سوق املال إحدى الركائز األساسية للتطور االقتصادي، فما مكانتها ودورها يف احلياة كان إذا

  ؟ االقتصادية املعاصرة
  األدوات املتوفرة لديه بصورة مثلى يف متويل كيف ميكن لسوق عمان املايل أن يستعمل

االت االقتصادية خالل الفرتة    ؟)2014-2008(االستثمارات يف األردن يف كثري من ا
تنبع أمهية الدراسة احلالية من طبيعة املوضوع الذي تعاجله حيث أصبحت  :أهمية الدراسة - ب

املوضوعات املتعلقة باالستثمار واألوراق املالية تشغل جزءا كبريا من تفكري غالبية الناس ومل تعد 
تقتصر على كبار املستثمرين ورجال األعمال واملختصني واملتابعني والباحثني وتنبع األمهية من 

  : اط التاليةخالل النق
  لفت أنظار املستثمرين األفراد إىل ضرورة دراسة العوامل واملتغريات احملددة لإلسرتاتيجية

 .االستثمارية بدقة وموضوعية
  ميكن املهتمني باألسواق املالية من االستفادة من النتائج املتوصل إليها من خالل هذه

 .الدراسة
  بتحسني وتطوير أدائها لزيادة إقبال اإليعاز إىل الشركات املدرجة يف سوق عمان

 .املستثمرين عليها
استعمال املنهجني الوصفي والتحليلي كركيزتني  هذا املقال منا تطلب: الدراسة منهج -ج

أساسيتني يف هذه الدراسة، حيث يتبع املنهج الوصفي من خالل التعرض إىل خمتلف املفاهيم 
ّمعة وهذا حتقيقا  للمقالواألسس النظرية  أما املنهج التحليلي سيستخدم يف حتليل البيانات ا

  .الرئيسي للمقالللهدف 
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 املقالوالتساؤالت الفرعية مت تقسيم  إلجابة على اإلشكالية الرئيسيةول: محتويات الدراسة - د
  :أساسية ثالث حماور اىل

  اليةـــــــــــــــــــــواق املـــــــــــــظري لألســـــــــالن اإلطار :المحور األول 
 .بورصة عمان لألوراق املالية :المحور الثاني 
دور بــــــــــورصة عمان لـــــــــــألوراق املالية يف تلبية املتطلبات  :المحور الثالث 
  بعدهااألزمــــــــــــة املالية العــــــــــاملية ومــــــــا الستثمارية خالل فتـــــــــــرة ا

  :الماليةاإلطار النظري لألسواق : المحور األول
والطّالبني هلا،  األجلمكان التقاء بني عارضي رؤوس األموال طويلة  :مفهوم السوق المالية: أوال

وذلك بغية تعبئة وتسهيل تدفق الفوائض املالية حنو من هلم عجز مايل، وفق شروط معينة من أجل 
  1املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية

  :نوجزها يف اآليت :األدوات المتداولة في سوق المال: ثانيا
   :أدوات  سوق النقد-1

على أنه سوق القروض القصرية جدا، وهو سوق التعامل بني بنوك والذي  النقد سوق يعّرف     
يضمن حتقيق التوازن اليومي من آجال العمليات املدينة والدائنة للمؤسسات االئتمانية، حيث تقوم 

باستثمار فوائضها لدى هذه السوق كما حتصل منه على قروض الالزمة استنادا إىل وضعية   البنوك
ا لدى البنك املركزي  .2 احتياطا

  :السوق النقدي تتمثل فيما يلي أدواتكما أن 
عبارة عن صكوك تصدرها خزانة الدولة حلاملها ملدة قصرية ترتاوح بني : ةأذونــــات الخزين - 1-1

  3 يوم غالبا ما تصدر ملقابلة الغطاء املرتتب على زيادة اإلصدار النقدي 91يوم و 15

                                                             
، ورقــة مقدمــة للملتقــى الــدويل حــول سياســات التمويــل وأثرهــا علــى حتــديات الســوق املــايل اإلســالميمجــال لعمــارة، حــدة رايــس،   -1 

 22، 21االقتصاديات واملؤسسات دراسة حالة اجلزائر والدول النامية، كليـة العلـوم االقتصـادية وعلـوم  التسـيري، جامعـة بسـكرة، يـومي 
  .3، ص2006نوفمرب 

ملالية يف البورصة ودورها يف تنمية املعامالت املالية دراسة مقارنة لبلدان املغرب العريب، مذكرة خالد عيجويل، وظيفة الوساطة ا  -2
مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، ختصص نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، ديسمرب، 

  .7، ض 2006
  .448، ص 2005، الدار اجلامعية، مصر، رة البنوكإداحممد سعيد، أنور سلطان،  -3
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من الوسائل التقليدية اليت استخدمت للدفع، ظهرت بعد النقود : األوراق التجاريـــة - 1-2
حبيث متثل كمبياالت حلاملها تصدرها الشركات املعروفة مبثابة مركزها املايل ومسعتها ، 4مباشرة 

  5.يوم 270 السوق وترتاوح فرتة استحقاقها بني ثالثة أيام والضريبية يف 
هي وثيقة دين تصدرها املصارف واملؤسسات املالية  :شهادات اإليداع القابلة للتداول - 1-3

يثبت فيها قيام املستثمر بإيداع مبلغ معني لديها ألجل معني يبدأ من تاريخ إصدارها الشهادة 
  6.وينتهي عند االستحقاق وبسعر الفائدة معينة

إحدى أشكال االقرتاض حبيث يصادق البنك على سحب معني : القبـوالت المصرفيــة - 1-4
  7.عة وقوة متنحانه قابلية التداولفيصبح للسحب مس

عبارة عن قروض قصرية أجل يقل أجل استحقاقها عن أسبوعني : اتفاقيـات إعادة الشــراء- 1-5
تستدينها املصارف بضمان أذونات خزانة متتلكها، حبيث إذا مل يتمكن املصرف املقرتض من 

  .8الكا ألذون اخلزانة الضامنة للقرضاملقرض مالسداد يف التاريخ املتفق عليه مسبقا يصبح 
  :األدوات المتداولة في سوق المال_2

يعّرف على أنه السوق الذي تقوم فيه احلكومات واملصارف : مفهوم سوق رأس المال    
النقود ولفرتات طويلة أو  واملنظمات الدولية وشركات العمال باقرتاض واستثمار كميات كبرية من

  9.متوسطة
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دار وائل، األردن، (زكريا، صيام، أساسيات االستثمار العيين واملايل، ناظم حممد  نوري الشمري، طاهر فاضل البيايت، أمحد،  -7 

  . 246، ص )1990
، 90ص ص  ،)2005قسم االقتصاد للنشر، مصر، ( ،حممد يونس، كمال أمني الوصال، اقتصاديات نقود وبنوك وأسواق مالية -8 

91.  
واق املال اإلسالمية، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر حازم بدر اخلطيب، دور وأمهية العائدات واألوراق املالية يف أس -9

   .6، ص2007،  ماي 11 اجلزائر، العدد -بسكرة
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  :تتمثل فيما يلي أدوات سوق رأس المالكما أن 
جزء من رأس املال الشركة لذلك فهي متثل امللكية  صك يثبت امتالك حائزها: األســـهم - 2-1

األصلية يف املنشأة، وهي أيضا الوسائل الرئيسية للتمويل طويل األجل يف املنشاة خاصة رأس املال 
  :اليت ترتتب عليها إىل قسمنيوتنقسم األسهم حبسب احلقوق  ،10  الدائم

وثيقة تصدر عن شركة مسامهة ما :"وعّرف السهم العادي على أنه :األسهم العادية - 1- 2-1
بقيمة امسية ثابتة تضمن حقوقا وواجبات متساوية ملالكيها وتطرح على اجلمهور عن طريق 

  11 .الثانويةاالكتتاب العام يف األسواق املالية ويسمح هلا بالتداول يف األسواق 
تتوسط كال من األسهم العادية والسندات، وجتمع يف خصائصها  :األسهم الممتازة - 2- 2-1

ا حتصل على جزء  بني النوعني، فهي تشبه السندات من ناحية ثبات العائد، وتشبه األسهم كو
تنشأ يف ، حيث ميثل السهم املمتاز مستند ملكية وإن كانت ختتلف عن امللكية اليت 12  من األرباح

  13السهم العادي
والسند هو شهادة تثبت  ،14تعترب السندات أكثر أدوات االئتمان شيوعا :الســـــــندات - 2-2

 15 السند على فائدة سنوية ثابتةحامله املصدرة للسند مقابل أن حيصل  اجلهةدينا على 

العامة لالقرتاض يف وبالتايل يعترب السند أداة متويل طويلة األجل تصدرها شركات مسامهة      
  . 16سوق رأس املال

                                                             
  .496، ص )2000مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، (أساسيات االستثمار والتمويل،  عبد الغفار حنفي، رمسية قريا قص، -10 
، ص )1998االستثمار يف البورصة، دار احلامد للنشر والتوزيع، مصر، ( حممد عوض عبد اجلواد، علي إبراهيم الشديفات، -11 

13.  
  .100، ص )2006دار حامد، األردن، ( عبد الغفار حنفي، االستثمار يف البورصة، - 12
دار اجلامعة اجلديدة، مصر، (خيارات، _استثمار_وثائق _سندات_األسهم : االستثمار يف البورصة علي إبراهيم الشريفات، - 13

  .39، ص )2003
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، (سعيد سامي احلالق، حممد حممود العجلوين، النقود والبنوك واملصارف املركزية،   - 14

  .74، ص )2010األردن،
اإلدارة  ، كلية"األردن حالة دراسية"سحر عباس حسنني، أثر تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف نشاط األسواق املالية  - 15

لد   .26، ص 2008، 3، العدد 6واالقتصاد، جملة جامعة كربالء العلمية، ا
  .220، ص 2006، )دار وائل للنشر والتوزيع، األردن(حممد مطر، إدارة االستثمارات،  - 16
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ا :األوراق الماليـة المشتّقـة - 2-3 عقود تشتق قيمتها من قيمة : تعّرف املشتقات املالية بأ
األصول املعنية، وتتنوع هذه األصول ما بني األسهم والسندات والسلع وغريها وتتم تسويتها يف 

تتطلب مبلغ مبدئي صغري مقارنة بقيمة العقود،  تاريخ مستقبلي، وال تتطلب استثمارات مبدئية، أو
وتسمح املشتقات املالية للمستثمر بتحقيق مكاسب أو خسائر اعتمادا على آداء األصل موضوع 

  .17العقد
  .تتمثل يف عقود اخليار، العقود املستقبلية، اآلجلة وعقود املبادالت: أنواعها -
غري ملزمة حلاملها وهي عقود قانونية عبارة عن عقود مالية  هي : عقود الخيار - 1- 2-3

حلاملها احلق يف شراء أو بيع أصل معني، بسعر معني يسمى سعر املمارسة أو التنفيذ وينفذ يف 
تاريخ معني خالل مدة معينة وذلك مقابل حصول الطرف احملدد من الطرف احملدد له على عالوة 

  18.معينة حتددها الشروط
  :تنقسم عقود اخليار اىل تهصاحب احلق وطبيعبناء على : أنواع عقود الخيار- 
أداة مالية مشتقة تعطي حاملها احلق يف شراء أصل معني بسعر معني وخالل  :خيار الشراء - أ

فرتة معينة أو تاريخ معني وله مطلق احلرية يف ممارسة هذا احلق أو عدم ممارسته يف مقابل دفع 
  19العالوة

تعطي حلاملها احلق يف بيع أصل معني قبل أو حبلول  هي أداة مالية مشتقةو : خيار البيع - ب
  21.يسمى تاريخ انتهاء الصالحية أو تاريخ االستحقاق 20تاريخ حمدد

هو عقد جيمع خيارات البيع و خيارات الشراء ومبقتضاه يصبح حلامله : العقود المزدوجة - ج
وذلك مرهون مبصلحة املشرتي احلق يف أن يكون مشرتيا لألوراق املالية حمل التعاقد أو بائعا هلا، 

  22 .حيثما كانت فإذا ارتفعت أسعار السوق خالل فرتة العقد كان شاريا وإذا اخنفضت كان بائعا

                                                             
  .16، ص )2001ر،الدار اجلامعية، مص( ،"املفاهيم، إدارة املخاطر، احملاسبة"طارق عبد العال محاد، املشتقات املالية  - 17
  .20، ض )2009الدار اجلامعية، مصر (فريد النجار، املشتقات واهلندسة املالية،  - 18
الدار  (، "أسهم، سندات، وثائق االستثمار، اخليارات"عبد الغفار حنفي، أساسيات االستثمار يف بورصة األوراق املالية  - 19

  .408، ص )2005اجلامعية، مصر، 
  .258، ض )2005دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، ( حممد مطر، فايز  تيم، إدارة احملافظ االستثمارية، - 20
ال فريد، مصطفى، جالل العبد، تقييم األسهم والسندات،  - 21 ، )2007املكتب العريب احلديث، مصر ،(حممد صاحل احلناوي، 
  .260ص 
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هو اتفاق بني طرفني الطرف البائع ويطلق عليه صاحب  :العقود المستقبلية واآلجلة - 2- 2-3
يلزم الطرفني املتعاقدين على  ، 23 لاملركز القصري، والطرف املشرتي يطلق عليه صاحب املركز الطوي

  .24تسليم واستالم سلعة أو عملة أجنبية أو ورقة مالية بسعر متفق عليه يف تاريخ حمدد
عبارة عن عقد يلزم مبقتضاه طرفان احدمها بائع وآخر مشرتي لبيع : ةالعـــقود اآلجــل - 3- 2-3

 أو شراء أداة مالية أو 
وهذا النوع من القيود ال خيضع  25 مستقبال بسعر متفق عليهعملة أجنبية أو سلعة يف تاريخ حمدد 

  26 .ألي قيود، وبنوده تتحدد وفقا التفاق الطرفني
هي اتفاق بني طرفني أو أكثر على تبادل تدفقات نقدية يف  :عقــود المبــادالت - 4- 2-3

واحملسوبة بناءا  تاريخ معني وهي املبادالت اليت يتبادل طرفاها مدفوعات الفائدة اخلاصة بكل منهما
على فائدة الثابتة أو املتغرية أو يكون التبادل املدفوعات فرصة الدين بكل منهما واملقّومة بعمالت 

  .27خمتلفة
  :بورصة عمان لألوراق المالية: المحور الثاني

م، مبوجب قانون األوراق 11/03/1999مت تأسيس بورصة عمان يف  :نشأة بورصة عمان-1
دف إىل الربح و ؤسسة املالية كم تدار من قبل القطاع اخلاص ومصرح هلا مبزاولة العمل  مستقلة ال 

ا خبطوات مهمة ول األوراق املالية يف املكملة و كسوق منظم لتدا قد قامت بورصة عمان منذ نشأ
  28.هدفت إىل زيادة الشفافية والكفاءة يف هذا السوق، وكذلك إىل زيادة ثقة املستثمرين فيه

لرقابة هيئة األوراق املالية وذلك استنادا إىل أحكام قانون األوراق املالية رقم  البورصةوختضع        
دف إعادة  1997فقد جاء إصدار قانون األوراق املالية عام  1997لسنة  23 يف األردن 

                                                                                                                                                           
22 -  John c.hull,options,eutures,and other deveratives,prentice hall,toronti,5th 
edition,2003,p:6. 

 فاطمة الزهراء طاهري، العقود املستقبلية كوسيلة لتسيري خماطر السعر يف األسواق الزراعية، أحباث اقتصادية وإدارية، جامعة حممد خيضر - 23
   161.، ص2009، جوان 05اجلزائر، العدد  -بسكرة

  234 ص، )2003الدار اجلامعية، مصر، ( ل املراجعة يف أسواق املال،أمحد صالح عطية، مشاك - 24
  .339، ص 2010_2009، جامعة ورقلة، 7بلعزوز بن علي، اسرتاتيجيات إدارة املخاطر يف املعامالت املالية، جملة الباحث، العدد   -25
دراسـة الزمـة الـرهن العقــاري يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، مـذكرة مقدمــة " الوقايـة والعـالج:ناديـة العقـون، العوملـة االقتصـادية واألزمـات املاليــة  -26

 2012ظر باتنة،لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد التنمية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خل
  71، ض 2013_

  .6 ، ص2002، جوان 2ة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، العدد صاحل مفتاح، العوملة املالية، جمل - 27
28 www.ase.com.jo,10/05/2016 ,12.05  
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ملالية هيكلة سوق املال األردين واستكمال البنية التحتية لسوق األوراق املالية ليواكب األسواق ا
  29.الدولية
القطاع املايل، قطاع اخلدمات وقطاع : من ثالث قطاعات وهي عمان بورصةوتتكون      

الصناعة، ويتم اإلفصاح عن أوضاع تلك القطاعات من مقدار القيمة السوقية لكل منها ومقدار 
 .30 حجم التداول أيضا لكل منها، باإلضافة إىل املؤشر العام للبورصة ومؤشر كل قطاع

 76مبوجب قانون األوراق املالية رقم : األدوات المتداولة في بورصة عمان لألوراق المالية_ 2
ام طيلة أيالتالية يف مادته الثالثة، يتم التداول يف بورصة عمان باألدوات املالية  2002 لسنة

  31    .السبتاألسبوع ما عدا يومي اجلمعة و 
أن تكون عينية وتسدد دفعة واحدة أو على أقساط وهي أسهم نقدية وجيوز : األسهم العادية - 

هي متساوية احلقوق والواجبات، وتأخذ أرقاما أربع سنوات من تاريخ املباشرة و  ال تزيد عن
  32.تسلسلية

وهي أوراق مالية ذات قيمة امسية قابلة للتداول وتصدرها الشركات املسامهة : إسناد القرض- 
اخلاص للحصول على قرض ال تقل مدته عن مخس سنوات العامة وتطرحها لالكتتاب العام أو 

  .33 روتتعّهد الشركة مبوجب هذا اإلسناد بسداد هذا القرض وفوائده طبقا لشروط اإلصدا
وهي أداة من أدوات التمويل وفقا لقواعد التمويل اإلسالمي وختتلف عن : سندات المقارضة -3

ا عبارة عن  ا يف االقتصاد الوضعي لكو عالقة إقراض بني مصدر مكتتب تأخذ معىن لرد مثيال
األصل وليس املديونية أي أن الفائدة ال حتدد سلفا وإمنا يرتك أمرها ملدى الربح احملقق وال يوجد 

  .34أي ضمان لرد األصل وذلك الحتمال وجود خسائر
                                                             

، جامعة دمشق للعلوم 9 ، جملد"دراسة تطبيقية على بورصة عمان املالية"عبد الناصر الزيود، حممد أبو زيد، أثر االنرتنت يف األسواق املالية  -29 
لد    .85م، ص 2007، 01، العدد 23االقتصادية والقانونية، ا

دراسة مقارنة بني أنواع مؤشرات السوق من "فرضية السري العشوائي لبورصة عمان لألوراق املالية: فاروق، رفيق، التهتموين، مقال حول - 30
              : ، على املوقع2003-2007

www.Shatharat.net/vb/Showthread.php§t=11034,10/05/2016,9m20                                       
         
 ,2002 لسنة  76من القانون المؤقت لألوراق المالیة رقم  3المادة  -  31

Exchange.jo/sites/default/sec.laws.arabic,PdF,11/05/2016, 14:03       
 .164  ص، )2008األردن، وائل، دار( ،"يةلوالعم النظرية األسس" املالية األورق يف االستثمار فيصل حممود الشواورة، -32

  166 ص، نفس املرجع السابق -  33
  .166 صنفس املرجع السابق،  - 34
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حصول وهي عبارة عن أذونات وسندات اخلزينة اليت تصدرها احلكومة لل: أدوات الدين العام -4
على قروض من اجلمهور، ويعين الصك أو الكمبيالة الصادرة وسندات اخلزينة الصادرة بالنيابة عن 

قيمتها  يفاءخزينة احلكومة واليت تنتقل ملكيتها مبجرد التسليم، وتنّص على حق حاملها يف است
ات املسّجلة أو االمسية يف التاريخ احملدد مع الفائدة املستحقة، أما السندات اخلزينة فهي السند

 35.ندات حلاملها الصادرة عن احلكومةالس
المحور الثالث: دور بورصة عمان لألوراق المالية في تلبية المتطلبات االستثمارية خالل فترة 

 األزمة المالية العالمية وما بعدها:
 75بصورة كبرية ما ميثل ) جتارة خارجية وسياحة( يعتمد االقتصاد األردين على القطاع اخلدمي  

باملئة من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل، وعلى بعض الصناعات االستخراجية  كاألمسدة  واألدوية، 
وللوقوف على تأثري األسواق املالية يف االقتصاد األردين سيتم يف هذا املبحث عرض لنشاط كال 

  . يصبح باإلمكان حتديد درجة كفاءة األسواق املاليةمن السوق األولية والثانوية حبيث 
يسمح تتبع نشاط السوق األويل يف األردن بتحديد الدور   :واقع السوق األولية للبورصة _1

الذي تلعبه هذه السوق يف منو االستثمارات من خالل استيعاب املدخرات اليت حققتها كفاءة 
  .السوق

  طبيعة اإلصدارات في السوق* 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 168 صنفس املرجع السابق،  - 35
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        )  2014- 2008( لي األردنيتوزيع إصدارات السوق األوّ  :01 :جدول رقم
  .أردني مليون دينار: الوحدة

  األسهم  السندات  السنة

  
  
  
  
  

2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  

  سلطة مياه  إسناد قرض
سندات 
وأذونات 

  الخزينة

تأسيس 
  الشركات

التحول من 
شركة ذات 

مسؤولية 
محدودة على 
شركة مساهمة 

  عامة

زيادة رأس 
  المجموع  المال

141.700.000  
151.750.000  
93.768.170  
38.000.000  

101.200.000  
81.500.000  
86.725.000  

128  
138.5  
268.5  

801.38  
369 
180  
40  

2.981.2  
4.191  

4.641.3  
4110.9  
5622.5  

5.493  
6.135  

242  
3  

10  
/  
/  
/  
/  

89.4  
10.7  
13.6  

55  
/  
/  
/ 

3458.2  
2303.7  

96.1  
81.7  

144.8  
46  

153.8  

4.078.907.704  
4.798.571.922  
5.122.849.441  
5.086.951.251  
6.237.525.273  
5.800.847.161  
6.370.043.338  

  :باالعتماد على الباحثتنيمن إعداد  :المصدر
 :من املوقع 85، مرجع سابق، ص2012التقرير السنوي لبورصة عمان لسنة _ 

www.ammanexchange.com/art.phpid=98626319fa680dbeb8990cae5bb5650
9826, 31-11-2015,12.30 

 .27، ص2013التقرير السنوي لبورصة عمان لسنة  -
عنه يف سنة  2009ع نسبة اإلصدارات األولية لسنة نالحظ من خالل اجلدول أعاله ارتفا       

وتأيت هذه الزيادة كنتيجة منطقية لزيادة الدين العام الداخلي واملتمثل  % 17.6مبقدار  2008
مليون دينار من سندات وأذونات اخلزينة خالل عام  4191يف قيام احلكومة بإصدار ما قيمته 

عن مستواها يف العام  %6.8بنسبة  2010، كما ارتفعت نسبة اإلصدارات لسنة 2009
  . ملرتتب على احلكومة األردنيةلزيادة حجم الدين الداخلي ا 2009

قيمة  %0.7بنسبة  2011يف حني نالحظ اخنفاض يف قيمة اإلصدارات األولية لسنة      
عن  %27.6لتعاود االرتفاع بنسبة  2010 اإلصدارات األولية عن مستواها يف العام السابق

مليون دينار من أدوات دين  5622.5 لقيام احلكومة بإصدار ما قيمته 2011مستواها يف 
  . حكومي
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 2008وبالنسبة لإلصدارات األولية من األسهم شهدت آخر ثالث سنوات قبل عام         
إصدارات ضخمة من األسهم نشطت سوق اإلصدار األويل والذي يؤثر بصورة أو بأخرى يف 

آداء خمتلف القطاعات لذا  الناتج احمللي اخلام وبالتايل خلق فرص عمل وهو ما يؤدي إىل حتسني
جيب اإلشارة إىل الدور الذي لعبه سوق عمان املايل يف آداء االقتصاد األردين يف تلك الفرتة  
وذلك من خالل مسامهتها يف استقطاب استثمارات كبرية مصدرها املتغري بني األردنيني 

كتتاب بأسهم الشركات واملستثمرين األردنيني وخاصة اخلليجيني سواء من خالل مشاركتهم يف اال 
احلديثة اليت طرحت لالكتتاب العام أو مشاركتهم يف زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة واليت 
ميلكون حصة يف رأمساهلا ومنها مثال املشاركة اهلامة والكبرية يف زيادة رأس مال البنك العريب وحيث 

ا وجتميعها بالعمالت ا ألجنبية يف زيادة احتياطات األردن من سامهت األموال اليت مت االكتتاب 
العمالت الصعبة مما عزز ميزان املدفوعات وساهم باستقرار سعر الصرف إضافة إىل مسامهتها يف 
زيادة حجم الودائع إىل البنوك األردنية وانعكاس منو الودائع على حجم اإلقراض وبالتايل املسامهة 

  36.يف دعم النمو
 شركة من الشركات املسامهة العامة وحتول مخس 15تأسيس  2008حيث مت خالل العام     

شركات إىل شركات مسامهة عامة إضافة إىل قيام الكثري من الشركات القائمة بزيادة رؤوس أمواهلا، 
شركات ذات مسؤولية حمدودة إىل شركات مسامهة عامة  3يف حني مت تأسيس شركة واحدة وحتول 

 2010مليون دينار، كما مت خالل  261.4مواهلا مببلغ شركة قائمة بزيادة رؤوس أ 40وقيام 
شركة قائمة بزيادة رؤوس  33شركات مسامهة عامة وقيام  3تسجيل أسهم شركة واحدة وحتول 

  .مليون سهم 119.8أمواهلا مبقدار 
 مليون سهم  64.8شركات بزيادة رؤوس أمواهلا مبقدار  8يف حني مت حتويل شركة واحدة و قيام    

م  144.8شركة قائمة بزيادة رؤوس أمواهلا بقيمة  15قيام  2012، كما مت خالل 2011سنة 
  37         .دينار

                                                             
   

  :مقال معروض على شبكة االنرتنت، على املوقع االلكرتوين وتاريخ الزيارة اآلتيني -36 
www.alrai.com/article/637540.html, 12/05/2016, 18.25                                                          

       

  .2012-2011-2010-2008: مت االعتماد على خمتلف التقارير السنوية لبورصة عمان للسنوات -   37
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وبالتفصيل يف طبيعة هذه اإلصدارات جند توجه املصدرين حنو إصدار السندات أي هيمنة     
إصدار السندات على إصدارات أوراق رأس املال، حيث سجل إصدار األسهم أعلى نسبة له 

حبيث اقتصر دور السوق على نقل ملكيات أسهم الشركات  %10.98ب  2008ل خال
املدرجة من مستثمر إىل آخر دون أي إضافة تذكر لالقتصاد الوطين بصفة عامة ولسوق املال 

  . بصفة خاصة
 2008يف حني كان للرتاجع املستمر ملؤشرات سوق عمان املايل منذ الربع األخري من سنة    

واخلسائر اجلسيمة اليت تعرض هلا مسامهي الشركات واملستثمرين يف السوق واليت جتاوزت حاجز 
مليار دينار أردين من األسباب الرئيسية لتوقف ومجود سوق اإلصدار األويل وبالتايل من  20

إلجراءات املناسبة لتعزيز نشاط اعلى اجلهات الرقابية وأصحاب القرار االقتصادي وضع  املفروض
سوق عمان املايل يف ظل حتسن مؤشرات معظم أسواق املنطقة والذي ساهم بعودة النشاط إىل 

  .سوق اإلصدار األويل
 السوق يف اإلصدارات قيمة بلغت فقد املالية االوراق هيئة عن الصادرة البيانات وحسب    

 عن % 9.8 نسبته بارتفاع  2014 لعام دينار مليون 6370 وسندات أسهم من األولية
 من دينار مليون 6135 قيمته ما بإصدار احلكومة قامت حيث ، 2013العام يف مستواها
 العام خالل املصدرة اخلزينة سندات قيمة فيها بلغت ،2014عام  خالل اخلزينة وأذونات سندات

 بإصدار 2014 عام خالل املياه سلطة قامت كما .دينار مليون 5585 قيمته ما 2014
 قرض أسناد من دينار مليون 86.7 قيمته ما إصدار ومت دينار، مليون 82.5 بقيمة سندات

 قائمة شركات 8 قامت فقد األسهم؛ من األولية لإلصدارات وبالنسبة .العامة املسامهة الشركات
  دينار مليون 65.8 وبقيمة سهم مليون 69.0 مبقدار أمواهلا رؤوس بزيادة

خيتلف إسهام القطاعات االقتصادية يف إصدارات األوراق املالية : التنوع القطاعي لإلصدارات_2
من سنة ألخرى، إال أنه ما يالحظ يف بورصة عمان هيمنة القطاع املايل عامة والبنوك خاصة على 

  .هذا النوع من اإلصدارات
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         .2008نسب المساهمة القطاعية في حجم التداول لعام : 1:رقمشكل 

     
  
  

 2009نسبة المساهمة القطاعية في حجم التداول لعام : 2شكل رقم 

 
 
 
  
   

                                                                     
  
 
 
  

47,40%

26,70%

25,90%

.2008نسبة المساهمة القطاعية في حجم التداول لعام 

المالي
الخدمات
الصناعة

65,80%

21%

13,20%

.2009نسبة المساهمة القطاعية في حجم التداول لعام 

القطاع المالي
قطاع الخدمات
قطاع الصناعة

  ، على املوقع االلكرتوين 24 ، ص2008التقرير السنوي العاشر لبورصة عمان لسنة  :المصدر

www.ase.com.jo/node/1652,24/03/2016, 13:25 

:                                             ، على املوقع التايل22، ص2009التقرير السنوي احلادي عشر لبورصة عمان لسنة : املصدر
www.ase.com.jo/node/1652,24/03/2016, 13:30 
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        2010 نسبة المساهمة القطاعية في حجم التداول لعام: 3:شكل رقم

   
 
 
 

 2011نسبة المساهمة القطاعية في حجم التداول لعام : 4شكل رقم 

      
   

  
  
  
  
  
  
  

62,40%
26,10%

11,50%

2010نسبة المساهمة القطاعية في حجم التداول لعام

مالي
خدمات
صناعة

61,70%20,20%

18,10%

2011نسبة المساهمة القطاعية في حجم التداول لسنة 

القطاع المالي
قطاع الخدمات
قطاع الصناعة

 :على املوقع التايل.22، ص2010التقرير السنوي الثاين عشر لبورصة عمان لسنة  :المصدر
www.ase.com.jo/node/1652,24/03/2016, 13:40     

  :22، ص2011التقرير السنوي لبورصة عمان لسنة  :المصدر
www.ase.com.jo/node/1652,24/03/2016, 13:35        
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          .2012نسبة المساهمة القطاعية في حجم التداول لسنة  :5:شكل رقم

  20، ص2012التقرير الرابع عشر لسنة  :المصدر
  

  2013المساهمة القطاعات في حجم التداول لسنة نسبة : 6: شكل رقم

  

  .5، ص2013شركة احملفظة الوطنية لألوراق املالية، ، احلصاد السنوي لسنة  :المصدر
  2014نسبة المساهمة القطاعية في حجم التداول لسنة  :7:شكل رقم

  
  .22، ص2014التقرير السنوي الثاين عشر لبورصة عمان لسنة  :المصدر

66.7%16.5%

16.8%
القطاع المالي
قطاع الخدمات
قطاع الصناعة

60,10%20,40%

19,50%

قطاع المالي
قطاع الخدمات
قطاع الصناعة 

68,17%
17,22%

14,62%
القطاع المالي

قطاع الخدمات

قطاع الصناعة
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  : السابقة األشكالتحليل  - 
أن قطاع املايل قد احتل املرتبة األوىل من حيث حجم التداول،  السابقيبني الشكل : 2008 سنة

تاله قطاع اخلدمات مث قطاع الصناعة، مما يذكر بان التداول يف القطاعات الصناعية االستخراجية 
والبنوك استحوذت على ما  والتعدينية والعقارات والطاقة واملنافع واخلدمات املالية املتنوعة

على التوايل من حجم التداول  %15.9، %11.6، %16.5، %17.5، %30.3"نسبته
  .اإلمجايل

من الشكل أعاله وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي حلجم التداول وعدد األسهم : 2009سنة  
املتداولة فقد احتال القطاع املايل املرتبة األوىل من حيث حجم التداول وعدد األسهم املتداولة، تاله 
 قطاع اخلدمات مث قطاع الصناعة، مع اإلشارة إىل أن قطاعات العقارات واخلدمات املالية املتنوعة

 3.4: والبنوك واخلدمات التجارية، الصناعات االستخراجية والتعدينية استحوذت على ما نسبته
 .، على التوايل من حجم التداول الكلي يف البورصة% 7.1 ،9.3%،9.8%،% 3.8، %

من الشكل أعاله نالحظ استحواذ القطاع املايل على اجلزء األكرب من حجم  :2010 سنة
العقارات، : التداول، يليه قطاع اخلدمات مث قطاع الصناعة، ومما يذكر بان التداول يف القطاعات
، % 23.9اخلدمات املالية املتنوعة، اخلدمات التجارية، البنوك والنقل استحوذ على ما نسبته 

، على التوايل من حجم التداول اإلمجايل يف % 5.1، % 10.7 ،% 15.5، 23.3%
  . البورصة

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي حلجم التداول وعدد األسهم املتداولة، فقد احتل : 2011سنة  
القطاع املايل املرتبة األوىل من حيث حجم التداول تاله قطاع الصناعة مث قطاع اخلدمات، أما فيما 

سهم املتداولة فقد احتل القطاع املايل املرتبة األوىل تاله قطاع الصناعة مث قطاع يتعلق بعدد األ
اخلدمات، ومما يذكر بأن التداول يف قطاعات العقارات واخلدمات املالية املتنوعة والبنوك 

، % 26.4:والصناعات الكهربائية والصناعات االستخراجية والتعدينية استحوذت على ما نسبته
، على التوايل من حجم التداول اإلمجايل يف % 6.2، و % 7.1، % 16.1، % 16.5
  .البورصة

من خالل الشكل نالحظ أن القطاع املايل احتل املرتبة األوىل من حيث حجم : 2012سنة  
تاله قطاع اخلدمات مث القطاع الصناعة، أما من حيث أحجام  ،عدد األسهم املتداولةالتداول و 
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التداول للقطاعات الفرعية، فقد استحوذت قطاعات العقارات البنوك واخلدمات املالية املتنوعة، 
 8.3،% 17،% 17.2،% 52.2:النقل، الصناعات االستخراجية والتعدينية على ما نسبته

    .، على التوايل من حيث حجم التداول اإلمجايل يف البورصة% 4.6،%
ن القطاع املايل قد احتل املرتبة األوىل من حيث حجم من خالل الشكل نالحظ أ: 2013سنة 

  .التداول وعدد األسهم املتداولة، تاله قطاع اخلدمات مث الصناعة
 األوىل املرتبة املايل القطاع احتل فقد التداول، حلجم القطاعي بالتوزيع يتعلق وفيما: 2014 سنة
 فقد الفرعية، للقطاعات التداول أحجام حيث من أما اخلدمات، قطاع مث الصناعة قطاع تاله

 االستخراجية والصناعات والنقل املتنوعةاملالية  واخلدمات والبنوك العقارات قطاعات استحوذت
 7.0 و % 13.9 و % 22.3 و % 29.7 نسبته ما على الكيماوية والصناعات والتعدينية

 البورصة يف اإلمجايل التداول حجم من التوايل على  % 3.4 و % 4 و %
  : يف حني يوضح اجلدول املوايل القيمة السوقية للشركات املدرجة يف البورصة قطاعيا    

  )2014 - 2008(القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة قطاعيا : 2:رقم جدول
القطاع المالي مليون   السنة 

  دينار 
الخدمات مليون 

  ديانار 
المجموع مليون   الصناعة مليون دينار 

  دينار
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  

15501  
12559  
11742  

9847  
9584  

10562  
11001 

3630  
3877  
3735  
3481  
3398 
3276  
3389  

6270  
6091  
6381  
5944  
6159 
4395  
3693  

25401  
22527  
21858  
19272  
19142 
18233  
18083  

  :باالعتماد على الباحثنيمن إعداد  :المصدر
  .2012لبورصة عمان لسنة  التقرير السنوي الرابع عشر -
  .23 ، مرجع سابق، ص2013التقرير السنوي الرابع عشر لبورصة عمان لسنة  -
  .25 ، ص2014التقرير السنوي الرابع عشر لبورصة عمان لسنة  -
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من خالل اجلدول نالحظ أن القطاع املايل يستقطب أعلى نسبة من حيث مسامهته يف القيمة      
املدرجة يف بورصة عمان حيث يضم هذا القطاع خمتلف البنوك وكذا خمتلف السوقية للشركات 

وميكن إرجاع هذه السيطرة للقطاع  املؤسسات املالية من شركات تأمني وشركات القطاع العقاري
املايل إىل ضخامة رؤوس األموال وكذا القيمة السوقية ملختلف الشركات املنتسبة هلذا القطاع وارتفاع 

 . اول اليت تشهدها أوراقها خالل خمتلف السنوات حمل الدراسةيف قيمة التد
 :الخصخصة في األردن-3

مبرور الوقت وتنامي دور القطاع اخلاص يف احلياة االقتصادية وازدياد الروح الريادية لدى            
االقتصادية قطاع كبري من رجال األعمال واملستثمرون األردنيني يف الداخل واخلارج وازدياد األعباء 

واالجتماعية والتشريعية والتنظيمية للحكومة، حيث جاء توجه احلكومة األردنية حنو سياسة 
مستمدا من روح التكليف امللكي السامي للحكومة  1985اخلاصية يف مطلع الربع األول من عام 

معظم آنذاك الذي حث على تشجيع القطاع اخلاص ليأخذ دوره سواء يف التنمية االقتصادية يف 
القطاعات مبا فيها الصحة والتعليم، أو حتقيق العدالة االجتماعية؛ حيث جاءت عملية التخاصية  
كجزء من خدمة اقتصادية متكاملة تبنتها احلكومة منذ بداية التسعينات يف إطار برنامج اإلصالح 

األردين،  االقتصادي واإلعتماد على الذات يف أعقاب األزمة االقتصادية اليت حّلت باالقتصاد
باإلضافة إىل املنتجات االقتصادية يف جمال العوملة وازدياد املنافسة وإزالة احلواجز اجلمركية واإلدارية 

  .لتحرير التجارة العاملية وتدفق رؤوس األموال وثورة املعلومات واالتصاالت
أو حماكاة لتجارب مل تكن اخلاصية يف اململكة اهلامشية ترفا اقتصاديا أو تقليعة جديدة           

دول أخرى وإمنا أملتها وفرضتها الدراسات واملسموحات اليت أجريت على مشروعات القطاع العام 
واليت أكدت نتائجها على أن درجة كبرية من عدم الكفاءة اإلدارية والتشغيلية تسود شركات 

خلدمات اليت تقدمها ومؤسسات القطاع العام إضافة إىل هدر املال العام والرتهل اإلداري وتدين ا
ارتفاع املديونية يف حني حتقق شركات القطاع اخلاص عوائد ونتائج أفضل وتولد فرص عمل أفضل 

وذلك استجابة لسياسة صندوق النقد والبنك  38نظرا االرتفاع الكفاءة اإلدارية والتشغيلية فيها،
وقدمت الدولة تنازالت الدوليني حيث مل حيقق االقتصاد األردين أي مكاسب من وراء اخلاصية، 

                                                             
  :موقع بورصة عمان -38
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اقتصادية وسياسية غري مربرة ألهم الشركات الوطنية يف البالد، كما قدمت الدولة تنازالت عن 
إيرادات اخلزينة لصاحل الشركات األجنبية، يف حني أن اخلزينة هي بأمس احلاجة إىل هذه األموال، 

لى العكس حتقق أرباحا، فقط قسم كبري من الشركات ليست متعثرة وال تكبد اخلزينة خسائر بل ع
العتبارات تفرضها مصاحل االحتكارات العاملية، وللخضوع لشروط الصندوق والبنك الدوليني وقبل 
انتهاء من مرحلة بيع املؤسسات الدولة بدأت اخلطوات الالحقة لبيع األراضي العقبة بذريعة إطفاء 

هم مت إنفاقها ضمن النفقات العام لعام مليون در  354.5الديون علما أن قيمة أرض العقبة البالغة 
، ومل يتم إطفاء الديون بل على العكس قفزت املديونية بشكل يفوق كل التقديرات خالل 2008

  39.العامني األخريين
حيث كانت البداية الفعلية للخصخصة عن طريق بيع األسهم يف السوق األويل األردين        

وعلى الرغم من صغر حجم الربنامج اخلصخصة يف شركة  11م حبصيلة قدرها 1996كانت يف 
األردن مقارنة ببعض الدول األخرى إال أنه يعترب من أجنح الربامج يف الدول العربية نظرا للسرعة اليت 

بيع أسهمها يف  2000و 1996مت فيها تنفيذه فقد قامت احلكومة خالل الفرتة ما بني عامي 
  ن األسهم باملائة أو أقل م 5شركة متتلك فيها  21

من  %10شركة متتلك فيها أكثر من  11من األسهم و %10و 5شركة متتلك فيها بني  12و
  40.األسهم

مليار دينار منذ  5.2يف حني أظهر تقرير اخلاصية أن حصيلة عملية اخلصخصة يف األردن بلغت  
اية  1998سنة  مليار  3.5، وأظهر التقرير أن خزينة الدولة حققت إيرادات بلغت 2012حىت 

اية  1998دينار منذ بداية برنامج التخاصية عام    .201241حىت 
 
 
 
 

                                                             
    www.ase.com.jo/ar/node/868 ,12/05/2016,12.25  39موقع بورصة عمان

الوطين لالقتصاد الوطين ، املؤمتر نتائج وآثار األزمة املالية واالقتصادية مداخلة بعنوانجلنة التنسيق العليا لألحزاب املعارضة الوطنية األردنية،  40
 .26،27؛ ص ص 20/3/2010لإلصالح االقتصادي واالجتماعي، األردن يف 

41   www.jfra news.net/more_83267,12/05/2016, 14 :33                                                                                                  
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  :خاتمة
عن مدى  هو البحث ن اهلدف من هذه الورقة البحثيةالقول أمن خالل ما سبق نستطيع       

أي البحث  إمكانية االستفادة من رأس املال الفائض واستثماره يف خمتلف الوحدات االقتصادية،
  :    وهلذا توصلنا إىل مايلي ،)2014-2008(عن إمكانية متويلها يف بورصة عمان من

عمان ماهو مرغوب منها كوسيلة متويل فعالة خالل الفرتة حمل الدراسة مل حتقق بورصة  - 1
كنتيجة منطقية لزيادة أعباء الدين الداخلي واخلارجي املرتّتب على احلكومة ) 2014- 2008(

ا  األردنية، إذ جلأت هذه األخرية خالل كل عام إىل إصدار سندات خزينة وكذا أذونات تغطي 
إقتصرت عمليات إصدار األسهم اخلاصة بالشركات يف نقل ملكيتها من عجز امليزانية، يف حني 

 مستثمر إىل آخر دون أي اضافة تذكر لالقتصاد القومي
ظهرت بورصة عمان بوجه شاحب ويف معظم مؤشرات اآلداء ويعود هذا إىل تبعات األزمة  - 2

مواجهتها من جهة أخرى،   املالية العاملية وذلك للعالقات اخلارجية من جهة وللسياسات املتبعة يف
كما ال ننسى أزمة املديونية اخلارجية اليت عانت منها اململكة واليت كان هلا الدور الكبري يف ركود 

 .السوق األويل
تداعيات األزمة املالية العاملية خلفت آثارا كبرية أدت اىل ضعف الدور الذي يؤديه السوق - 3

 .األردين يف متويل استثمارات اململكة
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  )دراسة قياسية( التعليم المحاسبي في الجزائر متطلبات تحسين جودة
  درويش عمار      .د

  .عني متوشنت-أستاذ حماضر باملركز اجلامعي بلحاج بوشعيب
  :ملخص

مهية مؤسسات التعليم احملاسيب يف توفري حماسبني مهنيني قادرين على ولوج أيهدف هذا البحث إىل تبيان  
بكفاءات متكنهم من مواجهة حتديات التغري السريع يف بيئة األعمال ومعاجلة عامل الشغل، وذلك 

املشكالت االستثنائية، ولعل التعليم اجلامعي يعترب الركن األساسي للوفاء مبتطلبات سوق العمل، وهذا من 
ية خالل تكوين الطالب وفتح التخصصات اليت تعىن بالتكوين والتأهيل يف خمتلف فروع العلوم احملاسب

  .واملالية
فمن خالل هذا البحث تبني لنا أن هناك ضرورة إلعادة النظر يف برامج التعليم احملاسيب يف اجلزائر، وتطوير 

وتوسيع ثقافة التعليم احملاسيب بإنشاء ،(IFAC) للمحاسب الدويل االحتادمضامينه لتتوافق وتوصيات 
ختصصات جديد، ومراكز ومعاهد تعليم حديثة تعىن بالتكوين احملاسيب، باإلضافة إىل تيسري دخول عامل 

  .  مهنة احملاسبة بإصدار قوانني واضحة تنظم املهنة وتفعيل تطبيقها
مهنة  الدويل للمحاسبني،اإلحتاد  ،الدولية  التعليم احملاسيبمعايري التعليم احملاسيب، : الكلمات المفتاحية

  .احملاسبة
Abstract: 
 The aim of this research is to identify the importance of accounting education 
in providing professional accountants able to enter the world of  jobs 
efficiently, which would enable them to confront the changes and the 
challenges of rapid change in the business environment and addressing the 
exceptional issues, and perhaps university education is the cornerstone to fulfill 
the requirements of the job market during the formation of the students and the 
opening of specialties concerned with the training and qualification in the 
various branches of accounting and financial sciences. 
Through this research we have found that there is a necessity to reconsider the 
accounting education programs in Algeria and the development of its contents 
to correspond to the recommendations of the International Union of Accounting 
Education,  and expanding the culture of accounting education by creating a 
new specialties, centers and institutes of modern education concerned with 
accounting as well as to facilitate the entry to the world of the accounting 
profession by issuing clear laws regulating the profession and activate its 
application. 
Key words: Accounting education, International Education Standards (IES), 
International Federation Accountant (IFAC), the accounting profession. 
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  :مقدمة
لقد أوجبت ظاهرة عوملة األسواق املالية على معظم دول العامل ضرورة توحيد نظمها احملاسبية قصد 
 زيادة شفافية وموثوقية املعلومات الناجتة عن القوائم املالية املعدة يف ظل هذه النظم، ومحاية
م للكشوف املالية، حبيث بات تنقل املستثمرين بني خمتلف  املستثمرين األجانب وتسهيل قراء
الدول السمة األساسية واملظهر البارز من مظاهر العوملة، وكذا املسامهة يف تسهيل عملية التعاون 

  .الدويل حملاربة اجلرمية املالية
دة التعليم احملاسيب، وإنشاء له مدارس ومعاهد من هنا كان لزاما على كل دول العامل اإلهتمام جبو 

وجامعات تُعىن بتقدمي برامج وحمتويات تتوافق واملعايري الدولية للمحاسبة بغية الوصول إىل توافق 
  .وتوحيد حماسيب دويل

تكتسي قضية تطوير التعليم احملاسيب وحتسني جودته مبا يتوافق وتوصيات اإلحتاد الدويل للمحاسبني 
غة، ملا للمحاسبني من مسؤولية مهنية وأخالقية يف بدل العناية الالزمة يف ممارسة األدوار أمهية بال

م ، إذ تتعاظم هذه املسؤولية اليوم مع إزدياد املتغريات التكنولوجية واملعرفية اليت تشهدها املنوطة 
ب تسليح احملاسب بيئة األعمال، خاصة بعد اإلنفتاح على األسواق اخلارجية والعوملة، هذا ما يتطل

إضافة إىل املادة العلمية األساسية املتعلقة بعلوم احملاسبة، املالية، التدقيق والضرائب البد عليه من 
توسيع مداركه بتنمية قدرته على التفكري التحليلي واإلنتقادي كذا ملكة اإلتصال الفعال لديه، 

تقع على املؤسسات املكلفة بتكوين هذه املسؤولية إن . زمةالرات والقدرات الاوإكسابه امله
ا مبا يتماشى  احملاسبني من جامعات ومعاهد متخصصة، لذا وجب عليها تطوير مناهجها ومساقا
مع معايري جودة التعليم احملاسيب الصادرة عن اإلحتاد الدويل للمحاسبني إذ ال ميكن احلديث عن 

ية من مضامني وحمتويات املواد الدراسية،  جودة تعليم حماسيب ما مل يهتم جبودة مدخالت هذه العمل
كفاءة وختصص املدرسني، طرق التدريس اليت تعد الطالب من الناحية النظرية والفكرية ومن 

الشخصية للطالب من ناحية  الناحية املهنية امليدانية حبيث يتم اجلمع بينهما، واالستعدادات
  .القدرات واألخالق املهنية

  :اإلشكالية
لورقة البحثية دراسة البيئة اجلزائرية على وجه اخلصوص من حيث إهتمامها بإعداد تتناول هذه ا

لذا كانت إشكاليتنا تدور  وفقا ملعايري اجلودة املتفق عليها عموما، ملتطلبات سوق العملاحملاسبني 
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ايير الصادرة معالفي الجزائر مع التعليم المحاسبي  ما مدى توافق :حول السؤال الرئيسي التايل
 ؟ عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين

موعة من التساؤالت الفرعية التايل   :وملعاجلة هذه اإلشكالية مت حتليلها 
 ما املقصود جبودة التعليم احملاسيب؟ -
ا مؤسسات التعليم احملاسيب من أجل توفري جودة ما  - تم  أهم املدخالت اليت ينبغي أن 

ا  ؟ملخرجا
حترتم وتطبق معايري جودة التعليم  يف اجلزائر واملعاهد املتخصصةاجلامعات واملدارس  هل -

  ؟ احملاسيب الصادرة عن اإلحتاد الدويل للمحاسبني
  :الفرضيات

من أجل اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة إفرتضنا أن واقع التعليم احملاسيب يف اجلزائر ال يزال دون 
حمتويات املواد الدراسة اليت يتلقاها الطالب،  املستوى، إذ جيب تطوير مضامينه، سواء من ناحية 

مهنة ومتتعه بالكفاءات الفنية لكفاءة وختصص املدرسني ومتتعهم باخلربات الالزمة، قابلية الطالب ل
والشخصية لدخول عامل العمل احملاسيب، وكذا طرق وأساليب التدريس النظرية والتطبيقية 

ة، حبيث الدمج بني خمتلف هذه العناصر من شأنه وإستخدامات أجهزت اإلعالم واإلتصال احلديث
حتسني جودة التعليم احملاسيب، لذا قمنا بصياغة هذا اإلفرتاض يف جمموعة من الفرضيات اجلزئية كما 

  :يلي
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مضامني وحمتويات املواد الدراسية ومستوى  :01الفرضية 

 جودة التعليم احملاسيب؛
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني كفاءة وختصص املدرسني ومستوى جودة :02الفرضية 

 التعليم احملاسيب؛
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني طرق وأساليب التدريس ومستوى جودة التعليم :03الفرضية 
 احملاسيب؛

ومستوى  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مضامني وحمتويات املواد الدراسية:04لفرضية ا
  جودة التعليم احملاسيب؛

  :أهمية الدراسة
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تربز أمهية هذا النوع من الدراسات اليت تُعىن بالتعليم احملاسيب خاصة يف اآلونة األخرية يف اجلزائر، 
أين مت حل املصف الوطين للخرباء احملاسبني، حمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، وأصبح منح 

املهنة من صالحيات وزير املالية كمحاولة من الوزارة الوصية إسرتجاع مسؤوليتها ممارسة إعتماد 
على املهنة، لذا يفرتض من املؤسسات اليت تنوي الدولة إنشائها لتكوين احملاسبني أن تلتزم مبعايري 

ا من جودة التعليم احملاسيب الصادرة عن اهليئات الدولية واإلقليمية واحمللية، واملتفق عليها عموم
  .  أجل إعداد اخلرجني إعدادا الئقا مبتغريات مستجدات بيئة األعمال احلديثة

  :أهداف الدراسة
إبراز واقع التعليم احملاسيب يف اجلزائر، واملعوقات والتحديات اليت حتول دون وصوله إىل  -

 املستوى املطلوب؛
ا  - طرق التدريس،  املواد الدراسية، الطالب،(إظهار أهم العناصر الواجب اإلهتمام 

 من أجل حتسني مستوى التعليم احملاسيب يف اجلزائر؛) واملدرسني
 .إقرتاح بعض احللول الكفيلة بتصحيح مسار التعليم احملاسيب يف اجلزائر -

  :منهجية الدراسة
إعتمدنا يف دراستنا هذه على املنهج الوصفي التحليلي إلظهار أهم املفاهيم اليت إشتملت عليها 

اجلانب الدراسي، كما إستعملنا يف اجلانب التطبيقي اإلستبيان جلمع آراء عينة الدراسة الدراسة يف 
من الواقع حول حمتويات عملية تدريس احملاسبة، وإبراز اإلحتياجات الضرورية لتحقيق جودة 

والية التعليم احملاسيب، حبيث مت توزيع اإلستبيان على جمموعة من املوظفني واملمارسني ملهنة احملاسبة ب
  .عني متوشنت

  
  

  :الدراسات السابقة
 دور التعليمي احملاسيب يف صقل اخلرجني باملهارات الالزمة "، دراسة محمد مفتاح الفطيمي

  .، املؤمتر العريب حول التعاليم العايل وسوق العمل، اجلامعة املفتوحة، ليبيا"لسوق العمل
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 خريج يكتسبها أن جيب اليت واخلربات املهارات أهم وحتديد معرفة إىلدراسة ال هذه هدفت
 مث حيث .لتحقيقها السبل أهم ومعرفة عمله، يف ناجحاً  يكون حىت للمهنة دخوله عند احملاسبة
 دخوله عند اخلريج يكتسبها أن جيب اليت واملعارف واخلربات املهارات أهم إىل بالتحليل التعرض
 ومهارات الشفهية االتصال مهارات الشخصية، املهارات :املهارات هذه أهم ومن العمل لسوق

خلصت إىل نتيجة  فقد. اآلخرين مع التعامل مهارات والتحريرية،   التعلم مصادر إىل الوصول
 العناصر حتسني خالل من إال يتم ال املهارات ذه وصقلهم اخلرجيني وجودة نوعية أن مؤداها 

  .الطالب قبول معايري التدريس، طرق املناهج، :أمههاواليت من  احملاسيب التعليم لنظام األساسية
 مدى مالئمة مناهج التعليم احملاسيب يف اجلامعات "، دراسة خالد قطناني، خالد عويس

، كلية الزهراء للبنات، جامعة "العمانية ملتطلبات سوق العمل يف ظل تداعيات األزمة املالية
  .مسقط، سلطنة عمان

ا، املالية األزمة تداعيات :هي نقاط أساسية ثالثة إىل املوضوعيف هذا  البحثان تعرضا  وانعكاسا
 املراحل كافة يف وتقييمه عمان سلطنة يف احملاسيب التعليم واقع دراسةو  احملاسيب التعليم أمهية

 عمان سلطنة يف احملاسيب التعليم لتطوير الالزمة املتطلبات أهم حتديد مث التعليمية، واملستويات
  .العالقة ذات واملؤسسات التعليمية العملية عناصر كافة ذلك ليشمل
 بشكل العمانية كافية الباحثان إىل أن الربامج التعليمية احملاسبية املطبقة حاليا يف اجلامعات توصال

  .العمل سوق اليت يتطلبها  واخلربات واملهارات املعارف من % 80 حبوايل اخلريج لتزويد عام
 لتطبيق معايري التعليم احملاسيب تصور مقرتح"، األمين عبد الرحيم الفكيالفاتح : دراسة 

لة، "ودورها يف ضبط جودة مناهج احملاسبة يف اجلامعات السعودية  جودة لضمان العربية ا
لد السابع ، العدد  التعليم ، جامعة الشقراء، اململكة العربية السعودية، 16اجلامعي، ا

2014.  
خالل هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على معايري التعليم احملاسيب وكيفية هدف الباحث من 

الربامج احملاسبية باجلامعات، ودراسة معايري التعليم احملاسيب  إستخدامها عند تصميم مناهج
وحتليلها، وتوضيح كيفية اإلستفادة منها، وكذلك حماولة وضع إطار عام ميكن اإلسرتشاد به عند 

  .حملاسبية وتقييمهاتصميم الربامج ا
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توصل الباحث إىل عدة نتائج أمهها أن معايري التعليم احملاسيب توفر إرشادات واضحة لكيفية 
ا توفر خمرجات تعلم ميكن قياسها وحتقيقها، وأن هناك عالقة  تصميم منهج احملاسبة، وذلك أل

واإلعتماد األكادميي باململكة العربية  إجيابية بني معايري التعليم احملاسيب ومعايري اهليئة الوطنية للتقومي
  .السعودية

باإلضافة إىل هذه الدراسات هناك العديد من الدراسات العربية السابقة اليت أمجعت على أن 
دون املستوى املطلوب، وذلك لعدة أسباب وإعتبارات منها  التعليم احملاسيب بالدول العربية ال يزال

م ما يعزى للمواد املدرسة، مناهج ال تدريس، واملدرسني من جهة، وإستعدادات الطالب يف حد ذا
من جهة أخرى، وذلك أن التعليم يف معظم الدول العربية ال تزال جودته منخفضة بسبب إنتهاج 

  . سياسة الكم على حساب النوعية والكفاءة
  .ةالنظري الدراسة: أوال

ه إكتساب مهارات ومعرفة عالية حبكم املنصب املهم الذي يشغله احملاسب باملؤسسة يفرتض من
االت، اإلقتصادية والقانونية والتسريية، وحىت برامج اإلعالم اآليل  إضافة للتقنية  بالعديد من ا
ا عامل  املتعلقة بعلم احملاسبة، وذلك حىت يتسلح بكامل الكفاءات واملهارات اليت ميكن أن يواجه 

  . األعمال املتسم بالتغري املستمر
  :التعليم المحاسبيماهية  -1

تمع إىل علم احملاسبة حاجة ملحة كبقية العلوم األخرى ألنه  البد من التأكيد إىل أن حاجة ا
يرتبط بشىت جماالت احلياة، وينظم الكثري من عالقات األفراد، لذا ينبغي أن يُلي له اإلهتمام الالزم 

 .لتدارك نقائصه
الذاتية للمحاسبني يف احلكم على الكثري من فاحملاسبة فن يعتمد على استخدام القدرات "

علم ضمن العلوم االجتماعية ميتاز  ااألحداث االقتصادية واملالية اليت تواجه العمل احملاسيب، كما أ
امبعرفة مصنفة هلا  العلمية اليت أمكن الوصول إليها عن طريق الدراسة واخلربة معًا عرب مراحل  ماد

ا  ي مهنة منظمة متارس يف احلياة العملية وفق خصوصية تتصفخمتلفة من الزمن، وكذلك فه
تمع بصورة دائمة ومستمرة  .وجتعلها بارزة بني املهن األخرى اليت حيتاجها ا
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تمع من احملاسبة كان البد من االهتمام بعملية التعليم احملاسيب،  ويف سبيل الوفاء باحتياجات ا
األكادميية واملهنية القادرة على سد احتياجات الطلب املتزايد  تطارااإليئة  واليت ميكن من خالهلا

  .1"على احملاسبة، والناشئ عن التطورات العديدة اليت حتدث بصورة مستمرة
 من التدريس لطرق احلديثة العلمية األساليب وإتباع احملاسبية التعليمية للربامج اجليد التخطيط يعد

 جودة فيه تعترب الذي الوقت ففي .خمرجاته جودة وزيادة احملاسيب التعليم لنجاح األساسية العناصر
 هذه جودة أن جند االقتصادي، االنفتاح عصر يف الكبرية التحديات من احملاسيب التعليم خمرجات

  .2احملاسيب التعليم لنظام املكونة العناصر جودة على األوىل بالدرجة تعتمد املخرجات
 املتتالية، تبدأ األهداف من جمموعة من خالل تتم  احملاسيب التعليم خمرجات إن عملية لتطوير

 واخلربة املعرفة حتديد مث وواجبات احملاسب، مبهام يتعلق فيما الواقع العملي احتياجات بتحديد
 لتأهيل املناسبة التعليم وطرق أساليب حتديد هذا ويلي الواجبات، ذه للقيام املطلوبة واملهارة
 تطوير عملية تواجه اليت والعوائق املشاكل حتديد يتم ذلك وبعد املهام، هذه ألداء احملاسبة خريج

  .3العوائق وإزالة املشاكل حلل إجراءات اقرتاح وأخرياً  احلالية، التدريس وطرق املناهج وحتديث
لذا ميكن القول أن التعليم احملاسيب هو تلك العملية اليت من خالهلا نؤهل األفراد ليصبحوا قادرين 
على ممارسة العمل احملاسيب بكفاءة ومهارة مهنية، ويتمتعون بقدرات كافية الستخدام تقنيات 

ال احملاسيب   . املعلومات يف ا
  
  
  

                                                             
 زياد هاشم السقا، خليل إبراهيم احلمدان، دور التعليم اإللكرتوين يف زيادة كفاءة وفعالية التعليم احملاسيب، جملة أداء -1

  .49- 48.ص.، ص2012، 2املؤسسات اجلزائرية، العدد
زمة لسوق العمل، املؤمتر العريب حول التعليم الحممد مفتاح الفطيمي، دور التعليم احملاسيب يف صقل اخلرجني باملهارات ال -  2

 Date  http://www.7ou.edu.ly/alsatil/conf42010/1/21.pdf:أنظر الرابط. 04.العايل وسوق العمل، ص
de consultation :15-03-2016.  

يد الطيب شعبان، أثر تطبيق نظام الثانويات التخصصية على حتصيل الطالب يف املرحلة  -  3 عماد علي السويح، عبد ا
لة اجلامعة، العدد)اإلقتصاد جبامعة الزاويةدراسة تطبيقية على طلبة قسم احملاسبة بكلية (اجلامعية  لد الثاين، 16، ا ، ا

  .115.، ص2014أفريل
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 :جودة التعليم - 2
مجمتمع العملية التعليمية قادرين على أداء أدوارهم يف خرجينعين جبودة التعليم جعل من  ، من ا

، أو اإلنتاجيةة يدماخل القيام مبهامهممن  ممتكنه مهنيةبكفاءات تعليمة و  مخالل تزويده
  . 1بإستمرار ممعارفه وناحلديث، ويطور  بيئةمع خمتلف حاجيات ال ونويتفاعل

مت اإلتفاق على أن جودة  م1998بفرنسا سنة إستنادا ملؤمتر اليونسكو للتعليم والذي إنعقد 
التعليم  عبارة عن مفهوم متعدد األبعاد، حبيث ينبغي أن يشمل مجيع وظائف التعليم وأنشطته من 

حبيث ينبغي لكل عنصر أن . مناهج التعليم، الربامج التعليمية، الطالب، املرافق واألدوات التعليمية
  :2يتميز ببعض اخلصائص حىت يتصف باجلودة

ا تأهيله العلمي والسلوكي والثقايف، وخرباته العملية اليت : جودة هيئة التدريس - يقصد 
 ها مع تأهيله العلمي؛ر تتكامل بدو 

يف مراحل ما قبل اجلامعة عمليا وصحيا وثقافيا  مأي مدى تأهيله: جودة الطالب -
 دقائق املعرفة؛من إستيعاب  واونفسيا حىت يتمكن

ا ومرونتها وعمقها مشوهلاويقصد بذلك  :وطرق التدريس جودة الربامج التعليمية -  واستيعا
 املتغريات مع يتناسب مبا تطويعها ومدى، املعرفية والثورة العاملية التحديات ملختلف
 .للطالب املتكاملة الشخصية تكوين يفإسهامها  و العاملية

  :أساليب التعليم المحاسبي -3
بالنسبة ألدوات التعليم احملاسيب وأساليبه هناك تباين كبري بني دول العامل يف األسلوب األمثل، إال 

أوصى اإلحتاد الدويل للمحاسبني يف مقدمة معايريه التعليمية على ضرورة تدريب املعلمني، أنه قد 
 Learner-centered Teaching(وتشجيعهم على استخدام أساليب تدريس التعلم املركزي 

Methods(واليت تقع يف أحد عشر أسلوبا، كما يلي ،:  

                                                             
لد 3حممد نعمان نوفل، مأزق سياسات التعليم العايل يف ظل توجهات التنمية، جملة مستقبل الرتبية العربية، العدد  -  1 ، ا
  .29.، ص1995، 1
  
حالة يف   دراسة(ا كل املعاصر اليت تواجه اجلودة الشاملة للتعليم احملاسيب يف ليبيحممد أبو القاسم زكري، التحديات واملشا  -  2

 اجلودة نظم حول التعليم يف اجلودة لضمان العربية للمنظمة اخلامس ، مداخلة باملؤمتر السنوي)كلية اإلقتصاد فرع اجلفارة
  .7-6.ص. ، ص2013 ديسمرب 12 التعليم، تونس يف اجلودة لضمان مبتكرة أساليب تكنولوجية باستخدام وتطبيقها
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  إستخدام دراسات احلالة، وعروض العمل، وغريمها من الوسائل اليت حتاكي مواقف العمل؛ ) 1
  العمل يف جمموعات؛) 2
ا ) 3 احملاسبون تكييف األساليب واملواد التعليمية، ملواكبة التغري املستمر يف بيئة العمل اليت يعمل 

  املهنيون؛
وضع املناهج اليت حتث على التعلم الذايت، وبالتايل فإن الطالب سيتعلمون كيف يعلمون ) 4

  أنفسهم، وسيحملون معهم هذه املهارة إىل ما بعد التخرج؛
  حتفيز الطالب للمشاركة بفعالية يف العملية التعليمية؛) 5
التغري يف املعرفة واملهارات والقيم واألخالق إستخدام أساليب القياس والتقومي اليت تعكس ) 6

  والسلوك املهين املطلوب للمحاسبني املهنيني؛
دمج املعرفة واملهارات والقيم واألخالق والسلوك املهين، ضمن املواضيع والفروع الدراسية، ) 7

  وذلك لعرض اجلوانب املتعددة للمتطلبات املهنية والنموذج املثايل يف املواقف املعقدة؛
التعريف باملشاكل القائمة وسبل حلها، األمر الذي يشجع التعرف على املعلومات املالئمة، ) 8

  ووضع التقديرات املنطقية، والتوصل إىل استنتاجات واضحة؛
  إكتشاف النتائج البحثية؛) 9

  حتفيز الطالب لتطوير شكوكهم وآرائهم املهنية؛) 10
  .1وين يف عملية التعليم احملاسيباستخدام التكنولوجيا، والتعليم اإللكرت ) 11

  :ومن خالل ما تقدم يالحظ أن التعليم احملاسيب يتكون من شقني أساسيني مها
يتعلق باجلانب النظري، والذي جيب أن يلم به املتعلم كي : التعليم المحاسبي األكاديمي -

 يعتمد عليه يف التطبيق العملي؛
التطبيقي، والذي يؤهل املتعلم ملمارسة مهنة  يتعلق باجلانب: التعليم المحاسبي المهني -

  .2احملاسبة
لعل أفضل أساليب التعليم احملاسيب هو الدمج بني اجلانب النظري والتدريب امليداين، حبيث يتلقى 
املتعلم كل ما يتعلق بعلم احملاسبة كمادة خام مث حياول تطبيق تلك النظريات عمليا، وحتت إشراف 

                                                             
  .11.رندة عطية بوفارس، التعليم احملاسيب املهين وسبل تطويره، ص -1
  .49.زياد هاشم السقا، خليل إبراهيم احلمدان، مرجع سبق ذكره، ص -2
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معات واملعاهد واملدارس العليا باملهمة األوىل، أما املرحلة الثانية فمن مدربيه، حبيث تضلع اجلا
اختصاص مكاتب اخلربة احملاسبية، وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، أو املؤسسات 
اإلقتصادية وقطاع األعمال حىت ال يكون الطالب عبارة عن جهاز فقط حلفظ املعلومات وال ميتلك 

  .الكافية حلل اإلشكاالت اليت قد تواجهه ميدانيا القدرات واملهارات
  :التعليم المحاسبي وفقا لتوصيات اإلتحاد الدولي للمحاسبين معايير -4

معايري التعليم احملاسيب الدولية هي عبارة عن معايري توفر إرشادات حمددة جيب حتصيلها من طرف 
جامعات ومدارس عليا ومعاهد احملاسبني، وهي موجهة للجهات املكلفة بالعليم احملاسيب من 

دف . 1متخصصة، أو هيئات مهنية، تصدر هذه املعايري عن اإلحتاد الدويل للمحاسبني حبيث 
  :هذه املعايري إىل

 ختفيض اخلالفات الدولية بشأن التأهيل وعمل احملاسب املهين؛ -
 تسهيل التنقل العاملي للمحاسبني املهنيني؛ -
ليها لقياس مدى التزام املؤسسات التعليمية مبتطلبات توفري معايري دولية ميكن الرجوع إ -

  . 2التعليم احملاسيب الدولية واليت تساعد يف قياس كفاءة املخرجات
لقد دعي اإلحتاد الدويل للمحاسبني إىل ضرورة تزويد طلبة علم احملاسبة والذين سيكونون حماسيب 

  : 3املستقبل باجلوانب املعرفية التالية
 وتشمل هذه املعرفة النواحي املتعلقة باستخدام تكنولوجيا : تقنية المعلوماتالمعرفة العامة ب

املعلومات يف منظمات األعمال، والرقابة الداخلية تقييم عمليات األنظمة املعتمدة على 
 .احلاسوب

                                                             
ودورها يف ضبط جودة مناهج احملاسبة يف  الفاتح األمني عبد الرحيم الفكي، تصور مقرتح لتطبيق معايري التعليم احملاسيب - 1

لةاجلامعات السعودية،  لد السابع ، العدد  التعليم جودة لضمان العربية ا اململكة العربية  ، جامعة الشقراء،16اجلامعي، ا
  .114.، ص2014السعودية، 

.118.الفاتح األمني عبد الرحيم الفكي، املرجع السابق، ص - 2  
تكنولوجيا املعلومات يف اجلامعات بإستخدام نظم نعيم حسين دمهش، غسان دعاس، عفاف أبوزر، التعليم احملاسيب  -3

-12، أيام )واقع وحتديات:احملاسبة يف عصر املعلوماتية(مرحلة البكالوريوس، املؤمتر العلمي األول لقسم احملاسبة -األردنية
  .4.، جامعة مؤتة، األردن، ص13/10/2004
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 والرقابة عليها احملاسبية تشغيل وإدارة أنظمة املعلومات : استخدام المعرفة ومتطلبات المهارة
ومحايتها، إضافة إىل الربجميات املختلفة املستخدمة يف تطبيقات األعمال من برامج إدارية 

 .ومالية وحتليلية وخدماتية
 دوار املقيم واملدير أومتثل : كفاءات مدير أنظمة المعلومات أو مقيمها أو مصممها

  .واملصمم كفاءات متخصصة ملهنة احملاسبة
معايري ) 06(التابع لإلحتاد الدويل للمحاسبني اسيب الدويل أصدر جملس معايري التعليم احمل فقد

، ليصدر املعيار 2004السابع سنة ، مث بعد ذلك أصدر املعيار 2003األوىل دفعة واحدة سنة 
   :، كما هو موضح يف اجلدول التايل2006الثامن سنة 

  .معايير التعليم المحاسبي الدولية قبل التعديل): 01(الجدول رقم 
  المعيار  المعياررمز 

IES1  املهنية احملاسبة تعليم برنامج يف الدخول متطلبات  
IES2  املهنية احملاسبة تعليم برامج حمتوى  
IES3  املهنية املهارات  
IES4  املهين والسلوك واألخالق القيم  
IES5  العملية اخلربة متطلبات  
IES6  والقدرات املهنية الكفاءة تقومي  
IES7  املستمر املهين التطوير  
IES8  التدقيق حملرتيف الكفاءة متطلبات  

عبد اهللا سليمان بن صاحل، تفاعل اإلجتاهات احلديثة للتعليم والتأهيل احملاسيب بني جودة املخرجات احملاسبية  :المصدر
العريب السنوي األول ومتطلبات سوق العمل بالدول العربية يف ضوء التوجه حنو تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدولية، املؤمتر 

 .28.، ص2014أفريل  17-16، بغداد، العراق، "واقع مهنة احملاسبة بني التحديات والطموح"
إىل محاية املصلحة العامة عن طريق وضع متطلبات نزيهة ومتناسبة  هذه املعايريدف كانت 

ليم احملاسبة املهنية تساعد أولئك األفراد الذين يفكرون بااللتحاق بربامج تع -لاللتحاق بالربامج
وضمان أن ال تتم إساءة متثيل متطلبات االلتحاق بربامج تعليم  -على اّختاذ قرارات مهنية مناسبة

   .احملاسبة املهنية



 درويش عمار      .د                                                                                      جملة املالية واألسواق   

281 

من أجل التوحيد والتمثيل اجليد  2005بعد سنة التعديالت على هذه املعايري  ضليتم إدخال بع
للمتطلبات الواجب توفرها يف احملاسب إستجابة لتغريات بيئة األعمال احلديثة كما هو موضح يف 

  : اجلدول التايل
  .معايري التعليم احملاسيب الدولية بعد التعديل): 02(جلدول رقم ا

  المعيار  رمز المعيار
IES1  املهنية احملاسبة تعليم برنامج يف الدخول متطلبات  
IES2  الكفاءة الفنية -التطوير املهين األويل  
IES3  املهارات املهنية -التطوير املهين األويل  
IES4  القيم واألخالقيات والسلوكيات املهنية -التطوير املهين األويل  
IES5  اخلربة العملية -التطوير املهين األويل  
IES6  ءة املهنيةتقييم الكفا-التطوير املهين األويل  
IES7  التعليم مدى احلياة والتطوير املهين املستمر للكفاءة -املستمر املهين التطوير.  
IES8  التطوير املهين للشركاء املسؤولني عن مهمة املراجعة للقوائم املالية.  

  .124.الفاتح األمني عبد الرحيم الفكي، املرجع السابق، ص: المصدر

باإلضافة إىل العلوم الواجب حتصيلها للطالب الذي سوف يوجه للممارسة املهنية للمحاسبة من "
علم احملاسبة املالية، احملاسبة اإلدارية، الضرائب واجلباية، التمويل، التدقيق وغريها من املواضيع 

ثة املسرية لنظم تقنية املعلومات واألجهزة احلدي استخدام اعتباراملتعلقة ببيئة األعمال، فقد مت 
املعلومات من املتطلبات اإللزامية للمحاسب احملرتف حىت يضفي قيمة مضافة للمؤسسة اليت 

ا    .1"يشتغل 
  
  
  

                                                             
  .02.، مرجع سبق ذكره، صنعيم حسين دمهش، غسان دعاس، عفاف أبوزر -  1
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 املهنية املهارات من جمموعة  الدويل الثالث املشار إليه أعاله  يوضح املعيار فإن السياق هذا ويف
 كيف يبني كما. املهنية العمل إىل بيئة دخوهلم عند امتالكها احملاسبني من يتطلب واليت الالزمة،

 مخس يف املهارات هذه سرد وميكن .املهارات هذه تطوير يساهم يف أن العام ميكن التعليم أن
 :1التايل النحو على رئيسة جمموعات

 .والعملية الفنية املهارات. 2 - الفكرية املهارات 1-
 .واالتصال التواصل مهارات. 4 - الشخصية املهارات 3-
   .األعمال وإدارة التنظيمية املهارات 5-

  .الدراسة الميدانية: نياثا
  :مجتمع الدراسة - 1

حماسب (اإلطارات املكلفة بالعمل احملاسيب بوالية عني متوشنت متثلت يف متثل جمتمع الدراسة يف 
واملؤسسات ، وذلك مبختلف اإلدارات )إداري، حماسب معتمد، وموظف مكلف باحملاسبة واملالية

ال احملاسيب من خرباء حماسبة، حمافظي  والبنوك اإلقتصادية باإلضافة ملمارسني األعمال احلرة يف ا
حسابات وحماسبني معتمدين، والذين درسوا مقاييس تتعلق باحملاسبة واملالية بإحدى اجلامعات أو 

 املقاييس املدرسة يف مؤسسات التعليم املهين اجلزائرية، من أجل إستقصاء أرائهم حول مضامني
  .جمال احملاسبة ومتطلبات العمل احملاسيب يف الواقع

 )120(جتدر بنا اإلشارة إىل أن اإلستمارات املوزعة مل يتم إسرتجاعها بالكامل، حبيث مت توزيع 
منها بسبب عدم تعاون أفراد عينة البحث مع الباحث،   )80(إستمارة ومل يتم إسرتجاع سوى 

   .اإلستمارات اليت مت إسرتجاعها مل تكن كلها قابلة للتحليلذه جزء من هكما أن 
  :حدود الدراسة - 2
 2016شهر مارس  مت إجراء الدراسة امليدانية خالل: حدود زمنية.  
 اإلدارات، املؤسسات اإلقتصادية، مكاتب املمارسة املهنية للمحاسبة بوالية : حدود مكانية

  .عني متوشنت

                                                             
 . 07.، صمرجع سبق ذكره حممد مفتاح الفطيمي، -  1
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 تأثري بعض العناصر املكونة إقتصرنا يف دراستنا امليدانية على البحث يف : حدود موضوعية
حمتويات املواد الدراسية، املدرسني، طرق التدريس، والكفاءة (متثلت يف لبيئة التعليم احملاسيب 

أن هناك متغريا أخرى تؤثر يف مع إعتقادنا تغريات ، دون غريها من امل)الشخصية للطالب
 .التعليم احملاسيب واليت قد تكون موضوع دراسات مستقبلية جودة

  :نموذج الدراسة - 3
العناصر املكونة لعملية تمثل يف ت ةمستقل ات، متغري اتتغري نوعني من امليشتمل منوذج الدراسة على 

فمن خالل هذا النموذج سوف ، ومتغري تابع متثل يف جودة التعليم احملاسيب التدريس احملاسيب،
ا تغراتهذه امل وفرإختبار مدى تحناول  من خالل  بالعملية التعليمية وتأثري ذلك على جودة خمرجا
  :البسيط، كما هو موضح يف الشكل املوايل اخلطي اإلحندار حتليل

  .نموذج الدراسة): 01(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  

 .من إعداد الباحث: المصدر                             
  :التعريف بأداة الدراسة -4

على طبيعة البيانات اليت يراد مجعها وعلى املنهج املتبع يف الدراسة، ويف ظل الوقت املسموح بناء 
به واإلمكانيات املادية املتاحة وجدنا أن األداة الرئيسية األكثر مالئمة لتحقيق أهداف الدراسة هي 

صدق والثبات ، حيث قامنا بإعداده وإخضاعه لألسس العلمية يف البناء واختبارات ال)اإلستبيان(
 .من أجل التأكد من مدى صالحيته جلمع البيانات

 املتغريات املستقلة

مضامني وحمتويات املواد  -
 ؛الدراسية احملاسبية

كفاءة وختصص املدرسني  -
 ؛يف احملاسبة

  ؛وأساليب التدريسطرق  -
الكفاءة الشخصية  -

جودة التعليم  -
 .احملاسيب

  +عالقة 

  +عالقة 

  +عالقة 

  +عالقة 

 املتغري التابع
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يبون أرائهم  (Likert Scale) مت تصميم االستبيان وفق مقياس ليكرت اخلماسي ، حيث يبدي ا
حول فقرات اإلستبيان من خالل مخس إقرتاحات حتدد مستوى موافقتهم عليها، وتأخذ فيه 

اإلجابة على الفقرة، حيث أن الفقرة اليت يتم املوافقة عليها بشدة اإلجابات أوزان رقمية متثل درجة 
، أما الفقرة اليت يكون قرار )4(، والفقرة اليت يتم املوافقة عليها تأخذ الدرجة )5(تأخذ الدرجة 

يب عنها حمايدا تأخذ الدرجة  ، يف حني أن الفقرة اليت تكون اإلجابة عليها غري موافق تأخذ )3(ا
، ولتحديد مستوى )1(، وكذلك الفقرة اليت جياب عليها بغري موافق بشدة تأخذ الدرجة)2(الدرجة

املوافقة على كل فقرة من فقرات اإلستبيان إعتمدت الدراسة على قيمة الوسط احلسايب والنسب 
  . املؤوية

راد حمل وبناء عليه فقد تضمن االستبيان ثالث أجزاء، ُعين اجلزء األول بالبيانات العامة حول األف
) 30(الدراسة، يف حني إهتم اجلزء الثاين بالفقرات اليت ختص املتغريات املستقلة حبيث إشتمل على 

حمور املواد الدراسية، حمور كفاءة املدرسني، حمور طرق التدريس وحمور (حماور ) 04(عبارة يف شكل 
جودة (كل حمور واحد ، أما اجلزء الثالث فخصص للمتغري التابع يف ش)الكفاءة الشخصية للطالب

فقرات، حبيث حاولنا قدر املستطاع جعل اإلستمارة تتوافق مع ) 05(يتكون من ) التعليم احملاسيب
  .فرضيات البحث

  :إختبار صدق وثبات أداة الدراسة -5
 Cronbach’s)مت التأكد من توفر الثبات الداخلي لإلستبيان من خالل معامل ألفا كرونباخ 

Alpha Coefficient)  بإستخدام برنامج)SPSS. Ver. 20(  فتحصلنا على قيمة معامل ألفا
، وهو معدل مقبول حبيث ميكن االطمئنان %)69.7(أي  (0.697) جلميع فقرات اإلستبيان

  . ملصداقية وثبات أداة الدراسة وإعتمادها يف اإلجابة على الفرضيات وحتقيق أهداف البحث
  :إختبار الفرضيات -6
  : ىاألول ية إختبار الفرض - 1

" حمتويات املواد الدراسية احملاسبية"مت إجراء إختبار اإلحندار اخلطي البسيط بني املتغري املستقل 
  :جبميع فقراته وفقا للمعادلة التالية" جودة التعليم احملاسيب"جبميع فقراته واملتغري التابع 

Y= a0+a1X1 ᶓ +  
  :حبيث
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Y : ؛) احملاسيبجودة التعليم (متثل املتغري التابع  
a0 :الثابت؛   

X1: ؛ حمتويات املواد الدراسية احملاسبية  

ᶓ :اخلطأ العشوائي.  
  :يقوم هذا اإلختبار على صياغة فرضيتني إحدامها عدمية واألخرى بديلة كما يلي

:(Ho) جودة التعليم و  حمتويات املواد الدراسية احملاسبيةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  ال
  ؛احملاسيب

:(H1)  جودة التعليم و  حمتويات املواد الدراسية احملاسبيةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
  .احملاسيب
  :مت احلصول على النتائج التالية )SPSS. Ver. 20(على الربنامج اإلحصائي  ااإلعتماد

حمتويات أي أن املتغري املستقل األول املتمثل يف ) ,1390( قيمة (R2)شكل معامل التحديد 
جودة من املتغري التابع املتمثل يف ) %13,9(  لوحده يفسر ما نسبته املواد الدراسية احملاسبية

مما يعين أن هناك متغريات أخرى ذات أمهية تؤثر يف جودة خمرجات التعليم احملاسيب التعليم احملاسيب 
ا أصغر من أي ) 0010,( تساوي) .Sig( وقد كانت قيمةعلى غرار هذا هذا العنصر،  أ

 ورفض الفرضية العدمية (H1)  وهذا يؤدي بنا إىل قبول الفرضية البديلة، )0,05( املعنوية درجة
(Ho)،  ومضامينها متثل أهم املدخالت   حمتويات املواد الدراسية احملاسبية على أنوهو ما يؤكد

لتحقيق أعلى من طرف مؤسسات التعليم العايل والتكوين املتخصص ا  يُعتيناليت جيب أن 
) 1990(فقد ركزت جلنة تطوير التعليم احملاسيب سنة  يف اجلزائر،  جودة التعليم احملاسيبمستويات 

ول ااجلد هبينا تهو مو على أن برامج ومناهج احملاسبة جيب أن تعد الطالب ليصبحوا مهنيني، 
  :أدناه

  .معامل اإلرتباط بني املتغري املستقل األول واملتغري التابع ):03(اجلدول رقم 
 
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 
1 ,373a ,139 ,128 ,37801 
a. Valeurs prédites : (constantes), contenu  

  ).SPSS. Ver. 20(من إعداد الباحث باإلعتماد على خمرجات برنامج : المصدر
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 .معامل منوذج اإلحندار اخلطي البسيط للمتغري املستقل األول): 04(اجلدول رقم 
 
Modèle Coefficients non 

standardisés 
Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1
(Constante) 2,045 ,465  4,392 ,000 
contenu ,416 ,117 ,373 3,553 ,001 

a. Variable dépendante : qualité. 

  ).SPSS. Ver. 20(من إعداد الباحث باإلعتماد على خمرجات برنامج : المصدر
  :ختبار الفرضية الثانيةإ - 2

" كفاءة وختصص املدرسني يف احملاسبة   "باملتغري املستقل املمثلة ثانية دف إختبار الفرضية ال
  :صياغة املعادلة كما يليمت  "احملاسيبجبودة خمرجات التعليم "وعالقته 

Y= a0+a1X1 ᶓ +  
  :حبيث

Y : ؛) جودة التعليم احملاسيب(متثل املتغري التابع  
a0 :؛ الثابت  

X1: ؛ كفاءة وختصص املدرسني يف احملاسبة  

ᶓ :اخلطأ العشوائي.  
  :يقوم هذا اإلختبار على صياغة فرضيتني إحدامها عدمية واألخرى بديلة كما يلي

:(Ho) جودة  كفاءة وختصص املدرسني يف احملاسبةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني   ال
   ؛التعليم احملاسيب

:(H1)   جودة التعليم  كفاءة وختصص املدرسني يف احملاسبةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
   ؛احملاسيب

أن املتغري املستقل أي ) 0,044( بلغت  (R2)التحديد قيمةأظهرت النتائج املتوصل إليها أن 
جودة  "من املتغري التابع املتمثل يف ) %4,4(  يفسر ما نسبته ختصص املدرسني يف احملاسبة ثاينال

فعلى الرغم من إخنفاض معامل التحديد إال أنه ال ميكن إغفال أمهية تأثري هذا  " التعليم احملاسيب
التعليم احملاسيب، كما قد يدل من ناحية أخرى على جناح العديد من املدرسني املتغري يف جودة 

املتخصصني يف اإلقتصاد وليس يف احملاسبة واملالية بصفة دقيقة يف توصيل املعلومة وتكوين احملاسبني 
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ا أصغر من ) 0,042( بلغت) .Sig( قيمةذلك أن يؤكد ما و  ،بسبب اخلربة واملمارسة أي أ
ورفض الفرضية   (H1)  بنا إىل قبول الفرضية البديلة ما أدى هوو  ،)0,05( املعنوية درجة

  :أدناه الواردة ولااجلد استنادا إىل (Ho) العدمية
 .معامل اإلرتباط للمتغري املستقل الثاين واملتغري التابع: )05(اجلدول رقم 

 
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 
1 ,209a ,044 ,032 ,39843 
a. Valeurs prédites : (constantes), enseignant.  

  ).SPSS. Ver. 20(باإلعتماد على خمرجات برنامج  من إعداد الباحث: المصدر
 .ثاينمعامل منوذج اإلحندار اخلطي البسيط للمتغري املستقل ال): 06(اجلدول رقم 

 
Modèle Coefficients non 

standardisés 
Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 3,016 ,360  8,371 ,000 
enseignant ,191 ,101 ,209 1,891 ,042 

a. Variable dépendante : qualité. 

  ).SPSS. Ver. 20(باإلعتماد على خمرجات برنامج  من إعداد الباحث: المصدر
  :إختبار الفرضية الثالثة - 3

طرق وأساليب  "بني املتغري املستقل دف إختبار وجود عالقة التالية  قمنا بصياغة املعادلة
  :جبميع فقراته" جودة التعليم احملاسيب "جبميع فقراته واملتغري التابع "  التدريس

Y= a0+a1X1 ᶓ +  
  :حبيث

Y : ؛) احملاسيبجودة التعليم (متثل املتغري التابع  
a0 :؛ الثابت  

X1: ؛ طرق وأساليب التدريس  

ᶓ :اخلطأ العشوائي.  
  :يقوم هذا اإلختبار على صياغة فرضيتني إحدامها عدمية واألخرى بديلة كما يلي

:(Ho) ؛جودة التعليم احملاسيبو  طرق وأساليب التدريس توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني ال  
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:(H1)  جودة التعليم احملاسيبو  طرق وأساليب التدريس إحصائية بنيتوجد عالقة ذات داللة. 
فتم احلصول ) SPSS. Ver. 20(على الربنامج اإلحصائي إعتمدنا  ثالثةإختبار الفرضية ال بغرض

  :على النتائج التالية
 " طرق وأساليب التدريس "املتمثل يف  ثالثأي أن املتغري املستقل ال) 0,109( قيمة (R2)بلغت 

وهذا ، " جودة التعليم احملاسيب "من املتغري التابع املتمثل يف  )%10,9( لوحده يفسر ما نسبته
) 0030,( تساوي) .Sig( يؤكد أمهية هذا املتغري كمقوم أساسي لتبىن النظام، وقد كانت قيمة

ا أصغر من درجة  (H1)  وهذا يؤدي بنا إىل قبول الفرضية البديلة، )0,05( املعنوية أي أ
يسهم   التكنولوجيا احلديثةالطرق إستعمال أن على مما يدل  ،(Ho) ورفض الفرضية العدمية

نعيم حسين دمهش، غسان دعاس، عفاف (بفعالية يف حتسني جودة التدريس هذا ما أثبته دراسة 
، كما أن التعليم احملاسيب يتطلب التكامل بني التدريس النظري واملهين )2004إسحاق أبو زر، 

وجود عالقة اجلداول الواردة أدناه حيث أثبتت  ما مييزه عن بعض العلوم اإلقتصادية األخرى،وهو 
  :أساليب التدريس وجودة التعليم احملاسيبإجيابية بني تنوع 

  .معامل اإلرتباط للمتغري املستقل الثالث واملتغري التابع: )07(اجلدول رقم 
 
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 
1 ,330a ,109 ,097 ,38466 
a. Valeurs prédites : (constantes), méthode. 

  ).SPSS. Ver. 20(باإلعتماد على خمرجات برنامج  من إعداد الباحث: المصدر
  

  .ثالثمعامل منوذج اإلحندار اخلطي البسيط للمتغري املستقل ال): 08(اجلدول رقم 
 

Modèle Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 2,665 ,335  7,948 ,000 
méthode ,276 ,090 ,330 3,085 ,003 

a. Variable dépendante : qualité. 

  ).SPSS. Ver. 20(باإلعتماد على خمرجات برنامج  من إعداد الباحث: المصدر
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   :إختبار الفرضية الرابعة - 4
جبميع فقراته "  الكفاءة الشخصية للطالب "بني املتغري املستقل  التعبري رياضيا عن العالقةمت 

  :جبميع فقراته وفقا للمعادلة التالية " جودة التعليم احملاسيب "واملتغري التابع 
Y= a0+a1X1 ᶓ +  

  :حبيث
Y : ؛) جودة التعليم احملاسيب(متثل املتغري التابع  
a0 :؛ الثابت  

X1: ؛ الكفاءة الشخصية للطالب  

ᶓ :اخلطأ العشوائي.  
  :على صياغة فرضيتني إحدامها عدمية واألخرى بديلة كما يلي االختباريقوم هذا 
:(Ho)  جودة التعليم و  الكفاءة الشخصية للطالبتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني ال
  ؛احملاسيب

:(H1) جودة التعليم احملاسيبو  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الكفاءة الشخصية للطالب.  
  :من خالل عملية املعاجلة اإلحصائية توصلنا إىل النتائج التالية

الكفاءة الشخصية " رابعأي أن املتغري املستقل ال) 1150,( قيمة (R2)بلغ معامل التحديد 
وهذا ، "جودة التعليم احملاسيب" من املتغري التابع) %11,5(  لوحده يفسر ما نسبته "للطالب

) .Sig( وقد كانت قيمة لتحقيق جودة التعليم احملاسيب،يؤكد أمهية هذا املتغري كمقوم أساسي 
ا أصغر من درجة) 0020,( تساوي السمات يؤكد  على أن مما ، )0,05( املعنوية أي أ

تعترب عنصرا أساسيا لنجاح الطالب يف تعلم احملاسبة الشخصية والصفات النفسية والذكاء وغريها 
عماد علي السويح، (ومطلبا ضروريا لنجاحه يف احلياة املهنية الحقا، وهو ما أكدت عليه دراسة 

يد الطيب شعبان،  ورفض   (H1)  بنا إىل قبول الفرضية البديلة ما أدىوهذا  ،)2014عبد ا
الشخصية للطالب وإستعداده النفسي والفطري لتعلم  الكفاءةأي أن  ،(Ho)  الفرضية العدمية

هو  و فيتحقيق جودة التعليم احملاسيب،سوف تساهم بصفة جيدة وقناعته باملهنة  احملاسبة وممارستها
  :ول أدناهايف اجلد ا توضحهم
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  .معامل اإلرتباط للمتغري املستقل الرابع واملتغري التابع: )09(اجلدول رقم 
 
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 
1 ,339a ,115 ,104 ,38330 
a. Valeurs prédites : (constantes), étudiant.  

  ).SPSS. Ver. 20(باإلعتماد على خمرجات برنامج  من إعداد الباحث: المصدر
  .رابعاملستقل المعامل منوذج اإلحندار اخلطي البسيط للمتغري ): 10(اجلدول رقم 

 
Modèle Coefficients non 

standardisés 
Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 2,198 ,471  4,669 ,000 
étudiant ,394 ,124 ,339 3,185 ,002 

a. Variable dépendante : qualité. 

  ).SPSS. Ver. 20(باإلعتماد على خمرجات برنامج  من إعداد الباحث: المصدر
  

  :خـاتمة
ينبغي أوال اإلهتمام مبتطلبات عليم احملاسيب ه لضمان جودة خمرجات عملية التمما سبق أننستخلص 

حتقيق هذه اجلودة لوفقا ملا تنص عليه معظم معايري اجلودة وخاصة تلك الصادرة عن اإلحتاد الدويل 
من خالل ، من اإلهتمام مبضمون املواد الدراسة، طرق التدريس وكيفية إيصال املعلومة للمحاسبني

، وإعداد املدرسني إعدادا الئقا حبيث ينبغي إختيار أصحاب الدمج بني التكوين النظري والتطبيقي
ذه املهمة، كما ال ينبغي إغفال إختيار الطلبة الذين يتميزون بالقا بلية التخصص والكفاءة للقيام 

ا مهنة املستقبل، وذلك ملا هلذه العناصر من  واإلستعداد لتعلم تقنيات احملاسبة ولديهم قناعة بأ
  .عال يف حتسني جودة التعليمفالعالقة اإلجيابية والدور ال

ألجل تنمية التعليم احملاسيب باجلزائر البد من إنتهاج سياسة واضحة تُعىن بالتكوين كأولوية، ف
وتفعيل العالقة ما بني اجلامعة . الذي باشرته الدولة يف ما يتعلق بالتطبيق وباملهنةلتساير اإلصالح 

دف تدريب الطالب أثناء وبعد استكمال الدراسة النظرية خالل سنوات  واملتعاملني االقتصاديني 
باإلضافة إىل إنشاء خمابر متخصصة يف العمل احملاسيب، ومكاتب خربة تابعة للكليات يف . التكوين

شكل فرق عمل متكونة من الطلبة وحتت إشراف الفرق البيداغوجية، حبيث حياول الطالب من 
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خالهلا توظيف املعارف النظرية املكتسبة ميدانيا يف حاالت واقعية، حبيث تكون اإلستفادة من 
م  لألطراف أصحاب املصاحل من أعوان اقتصاديني ومصاحل الدولة، وبالتايل نساهم يف خدما

تغطية إحتياجات سوق العمل وننمى مهارات الطالب، ويكون هناك مردود مايل ملؤسسات 
  . التعليم

ا حبيث تغطي أحدث املستجدات من  كما يتطلب األمر حتديث وتطوير املناهج احملاسبية ومفردا
 جمال التخصص، وكذلك أساليب التدريس املستخدمة جيب تطويرها حىت تنمي لدى املعلومات يف

الطالب املهارات املعرفية والسلوكية والتنظيمية، وتتحول من الرتكيز على التلقني إىل الرتكيز على 
اإلبداع من خالل استخدام اسرتاجتيات فاعلة كاملشروعات البحثية، أسلوب حل املشكالت، 

شكالت واحلاالت العملية اليت حتتاج إىل مناقشة وحتليل، وكذلك استخدام الورقات وعرض هذه امل
البحثية املنشورة يف الدوريات احملكمة، واستخدام أسلوب احملاكاة، وغريها من األساليب اليت حترك 

  .روح احلوار واملشاركة واإلبداع لدى الطالب 
ا وينبغي أن يُنظر إىل التعليم احملاسيب والبحث ال علمي والتنظيم املهين للمحاسبني على أساس أ

عناصر مكملة لبعضها البعض، واالهتمام أيضا بتوجيه حبوث التخرج حنو املشاكل والصعوبات 
العملية اليت تتعرض هلا الوحدات االقتصادية، وهذا يتطلب توفري البيانات الالزمة حىت تساهم 

  .البحوث العلمية يف حل مشاكل التطبيق العملي
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  :المراجعقائمة 
ودورها يف ضبط  الفاتح األمني عبد الرحيم الفكي، تصور مقرتح لتطبيق معايري التعليم احملاسيب .1

لةجودة مناهج احملاسبة يف اجلامعات السعودية،  لد  التعليم جودة لضمان العربية ا اجلامعي، ا
 .2014السعودية، ، جامعة الشقراء، اململكة العربية 16السابع ، العدد 
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 دور األزمات المالية و االقتصادية في تطوير النظام النقدي الدولي
  بوزيان العجال .د

   والتجارية وعلوم التسيري بكلية العلوم االقتصادية حماضرأستاذ 
  مستغامن/جامعة عبد احلميد بن باديس 

  :    الملخص
أثره باألزمات املالية ، و مدى تتطور النظام النقدي الدويلإىل دراسة ورقتنا البحثية هذه دف 

عرض مكانة الذهب  كما تصبو إىلو  ، "التعومي"إىل نظام  "الذهبيةالقاعدة "من نظام  واالقتصادية،
وبروز الدوالر كعملة من املعامالت النقدية الدولية  ه اختفاءآلية   تبيان يف عمل هذه األنظمة مع

ياره "بروتون وودز"معومة بعد أزمة نظام  قوية أن كان يقضي بإمكانية حتويل الدوالر إىل بعد  وا
يارذهب وبالتايل    .النظام النقدي الدويل  ا

  .التحويل ،أسعار الصرفالنظام النقدي الدويل، األزمة، : الكلمات المفتاحية 
Abstract:  
This paper aims to study the international monetary system and extent 
influenced by the financial and economic crisis, from the he "golden rule" 
system to the "floating" system. 
 Also aspires to offer gold status in the work of these systems, with an 
indication to the disappearance gold mechanism from the international 
monetary transactions ,and the rise of the dollar as a strong floating currency, 
after the crisis of "Breton Woods" system, - possibility of converting the 
dollar into gold- thus the collapse of the international monetary system. 
Key Words:  international monetary system, crisis, exchange rate, 
convertibility.  

  : مقدمة

عرف العامل منذ زمن بعيد العديد من األزمات وخاصة قبل ظهور الرأمسالية والفكر الرأمسايل وحىت 
د ريكاردو، لكن ما يالحظ آدم مسيث ودافي: الأمث بداية تكونه على يد االقتصاديني األوائليف 

ا كانت بسيطة التحليل  فقد كانت تنشأ عن كوارث طبيعية  ومعرفة األسبابعلى هذه األزمات أ
عفوية كاجلفاف والطوفان واجلراد وغريها من اآلفات، كما كانت تنجم عن أحداث من صنع 

 كاحلروب والنزاعات، خاصة تلك اليت لوحظت يف املرحلة األوىل من بداية الرتاكم البدائي  اإلنسان
باخلراب، وتدمر املنشآت، مما  عظم القوى املنتجةمب يوكذا بداية الرتاكم الرأمسايل، فكانت تص
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اعات واألوبئة، وكانت تسمى واسع للفقر  انتشارحيدث  وتنجم عن " ضعف اإلنتاج" بأزماتوا
ة اإلنتاجية ، وإمنا عن أسباب عمل اآللأسباب غري نابعة مباشرة من جوهر أسلوب إنتاج معني

اليت حدثت يف مصر على  األزماتإىل معظم ) ـه845(تقي الدين املقريزي  أشار، وقد البسيطة
كاخنفاض (مر العصور وحدد أهم األسباب اليت نشأت عنها فمنها ما كان بسبب الطبيعة 

أو بسبب سلوك اإلنسان وتصرفه،   )احملصوالت احنباس املطر، واآلفات اليت تصيبمنسوب النيل، و 
  .ع أجورها واخنفاض قيمة النقودكالفنت واالضطرابات وتفشي الرشوة وغالء السكنات وارتفا 

أزمات عديدة أثرت بشكل مباشر على تطور النظام النقدي و مع تطور النظام الرأمسايل، نشبت  
حمافظة بذلك على مصاحلها  ،الدويل، هذا النظام الذي تلعب فيه القوى العظمى أدوارا رئيسية

  .االقتصادية والتجارية على وجه اخلصوص
  : ميكن صياغة اشكالية الدراسة يف السؤال الرئيسي التايل السياقومن خالل هذا 

 ؟األزمات المالية و االقتصادية في تطوير النظام النقدي الدوليكيف أثرت 
سنحاول تناول أهم األزمات اليت عرفتها البشرية اإلشكال املطروح  هذا ومن أجل اإلجابة على

م  حسب أهم مراحل تطور النظام املايل والنقدي الدويل متعرضني يف ذلك ألهم الفاعلني وعمال
مستندين يف ذلك على املنهج الوصفي التحليلي بوصف الوقائع واألحداث التارخيية  يف هذا الشأن

  :التالية ،وذلك من خالل احملاور وحتليل العالقات النقدية الدولية 
ا l’étalon d’orمرحلة قاعدة الذهب  -أوالً    .وطبيعة أزما
  .1929نظام الصرف بالعمالت والذهب وأزمة لة مرح -نياً ثا

   .وأزمة النظام النقدي الدويل"نظام بروتون وودز" العاملية الثانية مابعد احلربمرحلة  -ثالثاً 
  .األنانية النقدية األمريكية واندالع حرب العمالتو  نظام التعوميمرحلة  - رابعاً 
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  :يعة أزماتهاوطب l’étalon d’orمرحلة قاعدة الذهب  -أوال
قد استعملت هذه  ،و  krsisو اليونانية  Crisisمشتقة  من الكلمة الالتينية  كلمة أزمة   إن

وهذا للتعبري عن املدد القصرية والعسرية أين تكون حالة املريض جد ،الكلمة أوال يف جمال الطب 
من احلاالت وقد تعين كذلك حلظة حرجة ،مقلقة حبيث يصبح يف ميزان بني املوت و الشفاء 

احلاالت اليومية واليت   « roger martin de gard»حيث كتب روجر مارتن دي جارد ،اليومية 
وتبني  ...." تسمح مبتابعتها يوم بعد يوم أزمة بأزمة ، اإليقاع النظامي واملستمر لتفاقم اخلطورة

  جتاه العاماال كذلك حلظات من التطور العام احلتمي ، وهذا مايسميه املؤرخون بامليل أو
القصرية اليت " الفرتات" دوقد وجد استعمال هذا اللفظ يف العلوم االقتصادية حيث يعرب عن املد

على مداها صحة االقتصاد متر بأيام عويصة اليت ستؤدي إىل مرحلة طويلة من الرتاجع تفوق 
  . )1(السنة

ط اليت يتم يف إطارها مفهوم النظام النقدي الدويل الذي عن جمموع الشرو  يعربومن جهة أخرى 
خمتلف العمليات املرتبطة بالصرف واليت تؤثر على طبيعة املبادالت وكذا املوجودات النقدية 

ومبعىن أدق هو جمموع القواعد واملؤسسات اليت تنظم وتضبط األنظمة النقدية، وخلق ...للبلدان
دويل هناك نظام نقدي  النقود على املستوى الدويل، مبعىن آخر حيثما وجدت إمكانية دفع نقدي

  .)2(دويل
يرتبط متاما بكيفيات الرتاكم البدائي واليت كانت تتلخص  قاعدة الذهبرحلة محقيقة ما سبق  إن

، وبالتايل يف خصائص هذه )سلعة مقابل سلعة(  l’économie de troc يف عملية املقايضة
اليت تكلمنا عنها يف  فهي نفسهااألزمات اليت كانت حتدث يف مرحلة ما قبل قاعدة الذهب 

ا كانت تنشأ نتيجة اختالل جانب العرض أي فقدان السلع اليت ميكن مبادلتها مع تال قدمي، أي أ
  .سلع أخرى، وبالتايل استحالة التبادل ومن مث نشأة األزمة

لكن مع ظهور النقود تطورت عمليات التبادل كما أن التبادل ارتبط بظهور اإلنتاج السلعي، أي 
من أجل السوق، وقد زاد اختيار سلعة لتؤدي وظائف النقود وتقسيم العمل واإلنتاج  التخصص

من أفراد  تالشت صعوبات التبادل القائم على املقايضة، حبيث تتمتع هذه السلعة بالقبول العام
تمع اختياريا يف حالة النقود السلعية    )3(.يف حالة النقود القانونية" أو إلزاميا"ا
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ملعادلة الدولية لبناء التجارة اخلارجية كانت تقوم على االعتماد املتبادل بني الدول حبيث ومادام أن ا
لكل دولة عملتها اليت تسعى لتحويلها مقابل جمموعة من العمالت ومن هنا ظهرت احلاجة البالغة 
ألمهية سعر الصرف كمحدد يقيم العمالت فيما بينها والذي كان يتحدد خالل هذه املرحلة 

على أساس تثبيت كل قيمة عملة وطنية بالذهب، حيث ترتبط العمالت بأسعار " عدة الذهبقا"
  .صرف ثابتة يف إطار حتويل الواحدة منها إىل األخرى بال قيود وال شرط

أما عن أزمات هذه املرحلة فال تبدو عسرية وقوية وكانت أغلبها أزمات ال تتعدى احلدود * 
، وأدت هذه األخرية إىل تقلص 1825إنجلترا عام  أزمة ية خاصةاإلقليمية لبعض الدول الرأمسال

يف اإلنتاج وأحدثت إفالسات كثرية وأزمة تسليف ونقد وتراجع يف التصدير وانتشار البطالة والفقر، 
وأخرى سنة  1842ومشلت فروع الصناعة اإلجنليزية حىت سنة  1836أزمة أخرى سنة مث 

قعت بني الدول األوروبية مما سبب توترا كبريا يف أوروبا، كانت نتيجة بعض احلروب اليت و   1866
تاريخ تأسيس البنك الفيدرايل  1913وامتدت حىت سنة 1907وعام 1900عام  وأخرى

    )4(.األمريكي
فأغلب هذه األزمات مل تنشأ نتيجة قصور الطلب وضعفه بل بالعكس كانت دائما تعصف  

العدوى املفرطة وهذا يرجع لشروط عمل نظام ومل تتصف ب" اإلنتاج وقصوره"جبانب العرض 
  :القاعدة الذهبية بني الدول واليت تتصف مبا يلي

حتديد قيمة ثابتة للعملة الوطنية بوزن وعيار معني من الذهب وهذا الشرط هو الذي  .1
  .أعطى للذهب سعره الرمسي

تعادل فر حرية كاملة يف سبك وصهر الذهب دون تكلفة وهذا الشرط ضروري لتحقيق التو  .2
 .بني السعر يف السوق والسعر القانوين للذهب

 .ضمان قابلية العملة الوطنية للصرف بالذهب وبالعكس بال قيد وال شرط .3
يشرتط عدم وجود قيود على تصدير أو استرياد الذهب من اخلارج وهذا الشرط كذلك  .4

 )5( .ضروري لتحقيق التعادل بني سعر الذهب يف الداخل وسعره يف اخلارج
عيوب القاعدة الذهبية واملتمثلة خاصة يف عدم كفاية الذهب من جهة وعدم توزعه بشكل  فرغم

عادل بني خمتلف الدول خاصة حديثة الظهور، إال أن أزمات هذه املرحلة مل تؤدي كذلك إىل 
يارات واسعة يف النظام املايل النقدي الدويل لوال احلرب العاملية األوىل وآثارها اليت أدت إىل ا يار ا
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لب جلون باتيست ساي تصادي القائم على العرض خيلق الطقواعد اللعبة وأدت إىل تبين الفكر االق
J.B.Say .  

ا احلرب نتيجة الدمار واخلراب الذي أصاب اآللة اإلنتاجية باتت املؤسسة  فنتيجة الندرة اليت ولد
يف ظل إقرار نظام  1929زمة تنتج وتنتج إىل غاية بلوغ حالة من التشبع اليت أدت إىل انفجار أ

أي ما يسمى  1922 رسم عناصره ومبادئه األوىل يف معاهدة جينوة سنة متنقدي دويل جديد 
حيث أنه قد مت سحب جزء من الثقة  من الذهب نتيجة  بنظام الصرف بالذهب والعمالت،

دوالر يف املعامالت العيوب السابقة، وإدراج أهم العمالت آنذاك واللتان مها اجلنيه اإلسرتليين وال
الدولية، وهذا ما خلق فوضى يف النظام املايل النقدي الدويل نتيجة متسك بعض الدول، كفرنسا، 

  ".كتلة الذهب"ذه الكتلة  1936إىل غاية " بلجيكا، هولندا، إيطاليا وسويسرا
  .1929نظام الصرف بالعمالت والذهب وأزمة  مرحلة – ثانياً 

ة اليت ال متلك الذهب ألزم الدول التفكري يف نظام آخر وجاءت به عندما ظهرت الدول اجلديد
يف مؤمتر جينوة للدول الكبرية حبيث تقرر إدراج نظام الصرف بالعمالت وهذا زيادة  1922 ةسن

الدوالر : على الذهب، حبيث متكن هذه العمالت االحتياطية الدول من إصدار النقود مقابلها مثال
ذان أصبحا العملة االحتياطية األوىل، حبيث كانت بريطانيا متثل املركز املايل واجلنيه اإلسرتليين الل

العاملي وكانت مجيع الدول تسعى إىل فتح فروع يف بنك لندن، لكن ما ميز هذه املرحلة هو 
على أنه   J.M. Keynes، حيث اعتربه كينز 1929حدوث كساد مل يسبق له مثيل، وهذا سنة 

، "جتاهي الصعود واهلبوط يف مؤشرات الطلب والتشغيل والناتج واألسعارتعاقب منتظم ومكرر ال"
ا لتحل حملها قوى  ذه املؤشرات إىل األعلى وحىت نقطة معينة تفقد قدرا حيث تظهر قوى تدفع 

فحسب كينز فحرية  )6( أخرى تضغط على نفس املؤشرات يف االجتاه املعاكس أي إىل األسفل،
لتلقائية للتوازن كما تصورها الكالسيك بل بالعكس فاحلرية تؤدي إىل السوق ال تسمح بالعودة ا

  .)7( الدائمة Sous emploiحالة حتت العمالة 
ا ال تنتج (في ظروف ما يصبح الطلب أقل جدا من العرض، فاملؤسسات ختفض من إنتاجها ف أل

ركود ومع زيادة االخنفاض وبالتايل اخنفاض العمالة ويشهد االقتصاد حالة من ال). سوى ما تراه يباع
    )8( .يف الطلب يعرف االقتصاد حالة من الكساد والبطالة
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هذا عن السبب النظري هلذه األزمة أما عن األثر وخاصة على النظام النقدي الدويل جند أنه بعودة 
خلروج إجنلرتا إىل نظام السبائك الذهبية جعلتها غري قادرة على الصمود مما اضطرها يف النهاية إىل ا

عن القاعدة، خاصة وأن سعر صرف اإلسرتليين كان مغاال فيه على أساس القوة الشرائية لكال 
، وانعكس ضعف مركز لندن االقتصادي على األسواق النقدية العاملية )اجلنيه والدوالر(العملتني 

إىل  1929وهذا ما ساعد على حتول إفالس بورصات نيويورك يف خريف . فجعلها غري مستقرة
أزمة عاملية، حبيث أدى هبوط أسعار السندات واألوراق املالية إىل مستويات متدنية جدا، أعقبها 
موجات ضخمة من البطالة، وهبوط شديد يف حجم الطلب واألسعار وحجم الناتج كما الحظنا 

اسي سابقا، انعكست على األسواق احمللية نظرا الرتباط األسعار احمللية باألسعار العاملية كشرط أس
من شروط العمل بنظام الذهب، ومع حتول هذه األزمة إىل حالة ذعر مايل ناتج عن عدم الثقة 

إىل ذهب، ) البنكتوت(واخلوف من احتماالت املستقبل، زاد إقدام األفراد إىل حتويل أوراقهم املالية 
افت األفراد على الصرف ب %40وملا كانت الكمية املغطاة بالذهب ال تزيد عن   –الذهب فإن 

عرض مؤسسات االئتمان إىل حالة عجز حقيقي عن الدفع، مما أدى إىل إفالسها، وقد وصل عدد 
ا حىت عام    .بنك 3500إىل أكثر من  1932البنوك اليت أغلقت أبوا

  .وأزمة النظام النقدي الدولي"نظام بروتون وودز" العالمية الثانيةمابعد  مرحلة – ثالثاً 
صندوق النقد الدويل : ة املؤسستني املاليتني الدوليتنيبنشأ 1970سنة  متيزت هذه املرحلة حىت

FMI  البنك الدويل لإلنشاء والتعمريو BIRD واليت كان هدفها احملافظة على استقرار  1944سنة
للعملة واخنفاض للتضخم  استقرار،وفعال عرفت هذه احلقبة النظام املايل والنقدي والتجاري الدويل

وقد شكلت هذه املرحلة يف كل جانب من .الدخل الفعلي وازديادالنمو  ارتفاعو وتدين البطالة 
جوانبها نقيض ما كان سائدا خالل مرحلة نظام الصرف بالعمالت والذهب أو ما يسمى حبرب 

وارتكز النظام النقدي الدويل مبوجب .1936و  1921العمالت األوىل اليت امتدت مابني عامي 
 35(أ بقابلية حتويل الدوالرات الورقية إىل ذهب ,م,خالل التزام الو منبروتون وودز على الذهب 

ترتكز بشكل غري مباشر على الذهب عن  ،وقابلية التحويل كذلك إىل عمالت أخرى) لألونصة $
،و إلتزام صندوق النقد الدويل بتوفري قروضا قصرية األجل لدول حمددة تعاين من )9(طريق الدوالر

ا، عجز   .  )10(والذي يشرتط على الدول عدم ختفيض قيمة العملة إال بإذنه ميزان مدفوعا
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سنة أو ما تعرف بالثالثني الذهبية  30 الثالثون وقد شهد العامل الرأمسايل نوعا من االستقرار خالل
  :أ على التوسع يف اإلنفاق خارج احلدود األمريكية كالتايل.م.الرأمسايل وهذا ما شجع الو لالقتصاد
 يف منو سريع للشركات متعددة اجلنسيات  1955ال الذي ساهم منذ مشروع مارش

FMN األمريكية.  
  تدفق رؤوس أموال أمريكية إىل دول آسيوية معينة ملواجهة امتداد النموذج املاركسي

  .السوفيييت والصيين
 جونسون يف .خاصة بعد إنتخاب ليندون ب زيادة اإلنفاق على اآللة احلربية يف الفيتنام

ا احلرب يف الفيتنام والزبدة تشري –" األسلحة والزبدة"وبرناجمه حول  1974عام  األسلحة يقصد 
تمع العظيم"إىل برنامج    .-)11(واحلرب على الفقر"ا
 متويل الصراعات اإلقليمية يف الشرق األوسط وأمريكا الالتينية. 

املعامالت املالية  فكل هذه األسباب جعلت من الدوالر العملة األقوى واألجدر بالثقة يف 
أ كان .م.الدولية والقابلة حسب اتفاقية بروتوون وودز للتحويل إىل ذهب بالسعر الرمسي، والو

إىل حالة العجز  1958لكن نفس األسباب أدت منذ . باستطاعتها تأمني ذلك بسهولة
مخس  1960و  1958أ بني . م.اهليكلي يف ميزان املدفوعات األمريكي، حبيث خسرت الو

فقد أصبح ) $مليار  22.8( 1958يارات دوالر بعدما كان حجم األرصدة لديها سنة مل
، ويعود السبب يف ذلك كون كمية الدوالرات يف اخلارج رمسية  1960سنة ) $مليار 18.8(

وبالتايل ظهور العجز يف ميزان " ظروف احلرب الباردة"كانت أو خاصة ازدادت بنسبة حمسوسة، 
اخنفاض الثقة يف الدوالر مما ولد زيادة يف الطلب على الذهب املدفوعات األمريكي، و 

ا بالذهب وأخذت .م.واكتنازه،وأخذت املصارف املركزية تطلب من  الو أ تبديل قسم من أرصد
 )12( .تسدد العجز بالدوالر دون استعمال الذهب، وهنا تكمن اخلطورة على االقتصاد األمريكي

يدي وهي ترى خروج الذهب من مصارفها حنو البنوك أ مكتوفة األ. م.حبيث مل  تقف الو
 التخلص األوروبية، أي أن الذهب أصبح منافس قوي للدوالر واحلل بالنسبة لإلدارة األمريكية هو

  .منه يف املعامالت الدولية
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  حقوق السحب الخاصةDTS   
ألونصة، ل $40لألونصة إىل  $35نتيجة تذبذب قيمة الدوالر وحتسن الذهب حبيث انتقل من 

أ أن حجم السيولة الدولية غري كاف .م.وبناءا على قناعتها وقناعة حليفتها بريطانيا كانت ترى الو
وجيب العمل على زيادته لتأمني حاجة النشاط التجاري الدويل، عكس القناعة الفرنسية اليت كانت 

ن يف األخري انتصر ترى أن هناك فائض يف السيولة الدولية مما سبب اضطرا بات نقدية دولية، لك
أ من خالل خلق عنصر .م.يف الو BPالرأي األمريكي بالقضاء على عجز ميزان املدفوعات 

أو ما يعرف بالذهب  DTSجديد من عناصر السيولة ويتعلق األمر حبقوق السحب اخلاصة 
بعد  أ من إزاحة الذهب من املعامالت الدولية وإحالل الدوالر مكانه.م.الورقي، وهكذا متكنت الو

  .15/08/1970إعالن نيكسون عن مبادئه األربعة يوم 
 توقف حتويل الدوالر إىل ذهب.  
 ختفيض اإلنفاق الفيدرايل واملساعدات اخلارجية األمريكية. 
 فرض ضريبة اإلنتاج على السيارات األمريكية.  

ية ، وكانت تتحدد بالعمالت القو 1969هكذا وقد بدأ العمل فعليا حبقوق السحب اخلاصة منذ 
آنذاك وهي الدوالر واجلنيه، الفرنك، الني، املارك، أي أنه أصبح هناك سلة من العمالت حتت 
شروط حيث البلد الساحب ليس له احلق يف اختيار العملة اليت يريد سحبها عكس حقوق 

  .تبقى معلقة %70منها فقط و % 30ويلزم البلد الساحب كذلك برد  ،السحب العادية
نصر جديد أضيف إىل عناصر السيولة الدولية السابقة وترمي بصورة صرحية ع DTSوبالتايل فال 

باستغالل  %70إىل متويل العجز األمريكي والربيطاين وإعادة تغطية الدوالر األمريكي حبوايل 
فوائض الدول املصدرة للبرتول واليت ال تعرف العجز، كالعراق والسعودية وإجبارها بطريقة غري 

  )13( .سلع وخدمات جمانية، باإلضافة إىل رأس املال لالقتصاد األمريكيمباشرة على تقدمي 

  :األنانية النقدية األمريكية واندالع حرب العمالتو  نظام التعويممرحلة  – رابعاً 
على مستوى التبادالت االقتصادية الدولية، فاالستقرار النسيب للعمالت والذي مسح على مدى 

لعاملية قد مت تعويضه حبرب نقدية حقيقية واليت أصبحت الوسيلة السنني الذهبية بتطور التجارة ا
األساسية ملواجهات جتارية اليت أصبح من غري املمكن خوضها باألسلحة التقليدية للسياسة 
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ا طبعا اتفاقية  واملثال اشد وضوحا عن هذه احلرب وهو كيفية التحكم  GAATاحلمائية واليت قيد
  ).1988-1980(س ريقن يف الدوالر خالل عهديت الرئي

ومت ذلك من خالل  1985إىل  1980ومتيزت بارتفاع سعر الدوالر من : العهدة األولى
االرتفاع املذهل ألسعار الفائدة وعن طريق سياسة استعراض القوة العسكرية والسياسية واملالية 

 )1985-1978(تطور سعر الدوالر بالفرنك واملارك  :01الجدول رقم. )14(ألمريكا
  1985  1978  السنة                     1$

  10.62  3.98  سعر الدوالر بالفرنك الفرنسي
  3.48  1.73  سعر الدوالر باملارك األملاين

  74-73ص بناءا على معطيات من كتاب دانييل أرنولد من إعداد الباحث:المصدر
  1977الر بني مليار دو  184إىل  33فالنتائج كانت جد ثقيلة فالعجز األمريكي انتقل من 

أ .م.وكذلك عجز امليزانية وكيالمها مت تعويضهما من خالل سهولة االستدانة بالنسبة للو 1985و 
أ يف الثمانينيات جمموع دين العامل الثالث .م.حيث أصبح أول دائن يف العامل مدين وأصبح دين الو

)1300 Mds ( 4000وبلغ Mds يف العشرية املوالية.  
ثلت حمفزات االقتصاد األمريكي والقتصاديات أهم الشركاء التجاريني فهذه العجوزات قد م

م وقد استفادوا من .م.للو أ، فاألمريكيون يعيشون يف كل امليادين وبشكل واسع فوق إمكانيا
أ معظم االدخار العاملي وبه توجب العامل تقدمي .م.مشروع ماريشال بشكل عكسي وامتصت الو

  .طلب منقذ
كان مفتعل وأثار العديد من الكوارث، فالواردات زادت تكلفتها وخاصة البرتول فارتفاع الدوالر  

الذي أصبح سعره خالل هذه املرحلة جد مرتفع مما أدى إىل وضعية جد حرجة للعديد من الدول 
ا احملررة بالدوالر ارتفعت وبالتايل كان ميثل سبب من أسباب انفجار أزمة  )15( النامية ألن مديونيا
أ لصاحلها ولصاحل بنوكها املهددة باإلفالس من خالل .م.واليت استغلتها الو 1982ية سنة املديون

إنقاذ هذه األخرية عن طريق عملييت إعادة اجلدولة يف نادي باريس ونادي لندن وبالتايل تعميق 
  .الفجوة بينها وبني هذه الدول املدينة

مسه ملا قال فرنسوا ميرتون يف فارساي سنة فاألنانية النقدية األمريكية فاقت كل احلدود وهذا نل
، فأجاب ريقن آنذاك أن العمالت األخرى هي "الدوالر جد مرتفع، جد قوي: " أن 1982

  .األكثر ضعفا وأن الدوالر القوي يعكس أمريكا القوية
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األنانية األمريكية نفسها أدت إىل تغري الرؤية، فالعجز األمريكي أصبح الشغل : العهدة الثانية
 1982إىل  1980لشاغل، ألنه حل حمل استئناف االقتصاد األمريكي بعد عملية التصفية من ا

بضرورة ختفيض الدوالر  1987فيفري  Louvreو 1985سبتمرب   plazaلتقر خالل اتفاق 
  .واستقراره

وازدادت املشاكل حدة لكن بشكل آخر، ففي هذه املرة أصيبت صادرات أملانيا، فرنسا وخاصة 
بصدمة مماثلة للصدمة البرتولية فبالنسبة لليابان، فالتحكم يف أسعار الفائدة   N.P.Iو اليابان 

أصبح احملدد الرئيسي وكذلك السياسات االقتصادية وكل التحركات النقدية، وقد أدى التخوف من 
ارتفاع أسعار الفائدة بعد اإلعالن عن العجز األمريكي إىل إحداث الصدمة البورصوية سنة 

 .1989أ وأملانيا حىت سنة .م.وبالتايل نشأة حرب املعدالت بني الو، 1987
وهكذا فقد طالت األزمة وساد االضطراب النقدي الدويل الذي تعرب عنه التغريات شبه الطائشة 

كثريا عن قيمه التوازنية   دقدار ما استطاع الدوالر االبتعا، طائشة مب1987و 1980للدوالر بني 
لكن كيف كان تأثري ذلك على النمو؟ من . نظرية تكافؤ القدرات الشرائيةألجل قصري، املفروضة ب

يتبني أن  1987و 1985مث هبوطه بني  1985إىل  1980خالل مراقبة صعود الدوالر من 
مل يكن سببا بذاته يف  1985و 1980فصعود الدوالر بني . التأثري مل يكن ركودي بشكل واضح
ا بطء النمو االقتصادي، ماعدا الوالي ات املتحدة األمريكية اليت تراجعت تنافسيتها وتطورت واردا

فقد كانت له نتائج على النمو االقتصادي من  1985أما اخنفاضه بعد . على حساب إنتاج البلد
الصعب توضيحها، نظرا لتأثريات السعر واحلجم اليت كانت تعمل بشكل معاكس مما جيعلها 

 0.2-بني  1986اض الدوالر على النمو االقتصادي عام وتعطى تأثريات اخنف. متكافئة تقريبا
  .)16( نقطة 0.3+نقطة و

وعموما نستطيع القول أن التغريات الطائشة للدوالر هي إىل حد ما نتيجة ثانوية لألزمة يف هذه 
  . املرحلة وال تشكل تفسريا لطول أمدها لكن تشكل تفسريا حلرب عمالت واضطرابات نقدية دولية

 1994 أزمة المكسيك: 
أدت الفوضى العارمة يف النظام النقدي الدويل كذلك إىل بروز بعض األزمات اإلقليمية  واليت  

دد بشكل أو بآخر النظام النقدي الدويل كأزمة املكسيك، حيث ظهر السوق املايل املكسيكي 
أسعار الفائدة  يف الفرتة الزمنية اليت سبقت األزمة كفرصة استثمارية مالية لألجانب نتيجة الرتفاع
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حيث كان البيزو مرتبطا بالدوالر األمريكي واستثمرت  بعد اإلصالحات االقتصادية الشاملة للبلد
مليارات الدوالرات يف هذا البلد وبدأت تظهر بوادر احللم املكسيكي يف اللحاق بدول جنوب 

ا على احلد من وطأة أزمة املديونية اطل مما أدى هذا ال .شرق آسيا من حيث قدر وضع إىل 
تدين  -:نظرا للعوامل واألسباب التالية رؤوس األموال األجنبية لشراء العقارات والقيم املنقولة

معدالت الفائدة يف الواليات املتحدة األمريكية وما صاحبه من ركود األعمال واالستثمارات اليت 
  .هربت حنو املكسيك حبثا عن مكاسب أكثر

  )1994-1988سنويا بني  %3.1(ت مرتفعة زيادة الناتج احمللي مبعدال-
توسيع نطاق اخلوصصة اليت تعززت مع دخول املكسيك يف اتفاقية نافتا وهذا ما عزز ثقة  -

  .)17(املستثمرين األجانب
تباطؤ تدفق رؤوس  مما أدى إىلوبسبب النكسات السياسية اليت هزت الثقة يف إستقرار املكسيك 

ان املدفوعات املكسيكي، ونظرا الستقرار العملة املكسيكية خلق عجز يف ميز  األموال وعجل يف
ومع  ميزان املدفوعات بسبب ارتباطها بعملة أخرى وتوسع االئتمان املصريف، ومع تواصل العجز يف

من  %40احلقيقية ب  زمة دفعت احلكومة إىل الرفع املتزايد يف أسعار الفائدةاألتوقع حدوث 
، )18( 1994ترتفع قيمته بل فقدت نصف قيمتها مع مطلع الذي مل Pesoأجل دعم البيزو ال

التوسع االئتماين نتيجة ارتفاع أسعار  وتباطألكن مبجرد تعومي هذه األخرية اخنفضت قيمة البيزو 
  .الفائدة ومن مث انفجار األزمة وخروج رؤوس األموال األجنبية غري املقيدة وتفاقم مديونية املكسيك

 1997أزمة جنوب شرق آسيا: 
يبدو من دراسة الظروف املالية والنقدية واالقتصادية احلقيقية واملؤسسية اليت سادت يف الفرتة  

م يف شركات تضمها  السابقة لألزمة اآلسيوية، يتضح أن الوسطاء املاليون كانوا ميارسون نشاطا
ملالية، حبيث احلكومة وتدعمها بشكل خاص عناصر النخبة وتعترب قليلة اخلربة والتقنية اإلدارية وا

قام هؤالء الوسطاء بعمليات ائتمانية للمضاربني بفوائد أعلى، فرتاكمت فوائض مالية كبرية قابلة 
وهذا ما أسهم يف الرفع من معدالت التضخم يف  peggedللتحويل عند أسعار صرف مثبتة 

 overفيه  أسواق السلع واخلدمات واألموال املالية مما خلق حالة  عامة من التقييم املغاىل
évaluation  .  
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وملا كانت البنوك اليت قامت بعملية االقراض إىل هؤالء الوسطاء مدينة اجتاه اخلارج بأسعار فائدة 
ارت األصول املالية بعد إعالن الوسطاء عن عجزهم  متدنية أدت إىل نشأة ديون غري حموطة، فا

م وخاصة يف ظل عدم وجود سياسات إنقاذية مما أدى باملضاربني إىل زيادة  يف تسديد ديو
وبالتايل الضغط على العملة اليت اخنفضت مسجلة هروب   Bahtالتدخل بعرض مزيد من الباهت

وخاصة أن حجم التدفقات املالية   )19( لرؤوس األموال األجنبية وخسارة يف األصول املالية الكبرية
 توظف يف منها مل % 11.6لكن  1995يف  PIBمن  %12.3كان جد مرتفع فقد بلغ 

استثمارات مباشرة  طويلة األجل، األمر الذي كان يعين أن هذه التدفقات مل تسهم يف تعزيز 
مقابل الني اليباين  1998الناتج احمللي، ومع االرتفاع الكبري يف سعر صرف الدوالر األمريكي يف 

تضطر إىل  املقرض الرئيسي لفرتة قصرية األجل يف جنوب شرق آسيا، -اليابان-وهي 1995منذ 
ا من جهة ومن جهة أخرى رغم حماوالت التثبيت بالتدخل يف السوق النقدي  اسرتجاع ديو
لدعمه بواسطة االحتياطات من العمالت القابلة للتحويل، لكن مع تفاقم اخلسائر، اضطرت 

 1997مقابل الدوالر من جوان  %54.6السلطات إىل ختفيض القيمة اخلارجية للباهت بنسبة 
 % 83.6والروبية االندونيسية  % 44.9وبالتايل اخنفاض الرينجيت املاليزي  1998ري حىت فيف

بذلك قيم  دنتللعمالت األجنبية، فت جهتهاموا وبالتايل اخنفضت   )20( %39.4والبيزو الفلبيين 
األصول لتلك الدول فتم اغتنامها، وهذا ما حدث بالفعل حيث زاد اهتمام الشركات الدولية 

ول االستثمارية وشرائها صملتوقع حنو أسواق تلك الدول الغتنام فرصة تدين قيم األوعلى غري ا
  .$ )21(مليار 100بأسعار خبس، وقد خسرت جمموعة هذه الدول ما يفوق 

  الرهن العقاري: 2007األزمة المالية 
 نتيجة متثلت يف  2002-2001بوادر األزمة كانت مع مطلع  :ماقبل األزمة

ارتفاع األسعار، قلة املعروض من (أ بسبب أزمة العقارات .م.العقاري يف الويف الرهن  اضطرابات
 مما دفع باحلكومة األمريكية إىل البحث عن حل سريع لألزمة) املنازل،التشدد يف اإلقراض العقاري

عرف و  )22(فتم تسهيل عمليات اإلقراض العقاري من قبل البنوك. دون النظر إىل النتائج املنتظرة
ا من عقود آجلة وعقود خيارات توسعا التعامل يف  األصول املالية من أسهم وسندات ومشتقا

مدخرين صغار جدد من أبناء الطبقة الوسطى، وكبارا، مثل صناديق مذهال مما مسح بدخول 
وارتفعت كتلة األموال جريا وراء التكاثر املايل واتساع شبكة واسعة من ...املعاشات والتأمينات
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والوساطة املالية وصناديق االستثمار واملخاطرة وعرفت األوضاع املالية عزوف شركات السمسرة 
املستثمرين عن األصول احلقيقية حمدودة العائد واجتاههم بل تدافعهم حنو الصكوك والعقود املالية 
اليت تذر عليهم أرباحا طائلة وبسرعة، وهكذا سارت األوضاع بشكل حمموم حىت وقعت الواقعة 

 .)23(مةونشبت األز 
 أثناء األزمة:  

األزمة احلالية هي توسع املؤسسات األمريكية يف منح القروض سباب األساسية حلدوث إن من األ
) العقارات(البنكية بصورة مل يسبق هلا مثيل من ناحية وازدادت نسبة القروض إىل قيمة املمتلكات 

دون ضمانات حقيقية مبعىن  أي اإلفراط يف حجم اإلقراض يف السوق العقارية منمن ناحية أخرى،
آخر اإلفراط يف الرهان على نزاهة املقرتض ومصداقيته والذي تدعم بزيادة الثقة عن حدها 

  .Rating agency )24(ملؤسسات التصنيف
وقد قدمت املؤسسات املالية تلك القروض لعدد كبري من املستهلكني أصحاب املالءة الضعيفة أو 

م على سداد القروض متدنية وبالتايل يتعثرون عند اجلدارة االئتمانية الرديئة مب عىن أن رغبتهم وقدر
حلول مواعيد سدادها، مما يؤثر سلبا على وضع املؤسسات املالية اليت منحت القروض ومن مث 
يارها، وكما متيزت املؤسسات املالية املصرفية خباصية  ا وبالتايل ا ا على الوفاء بالتزاما عدم قدر

درجة التشابك الكبرية بينها وخصوصا بعد استحداث األدوات املالية اجلديدة وتطور معينة وهي 
ال املايل بصفة عامة ويف جمال التمويل العقاري بصفة  املعلوماتتكنولوجيات  واالتصال يف ا

يار  يار خاصة، فإذا تعرضت إحدامها لال أو اإلفالس سيؤدي بالضرورة احلتمية إىل تعثر وا
يار املؤسسة املالية بسبب وضعها السيئ  effet dominoالية أخرىمؤسسات م ،كما أن ا

يصيب املودعني بالذعر يف املؤسسات املالية األخرى، وبالتايل سيعمل املودعني على سحب 
يار هذه املؤسسة   .ودائعهم بصورة مفاجئة وبالتايل ا

األمريكية قد كان نتيجة تراكم السياسة  هذا عن السبب املباشر لألزمة أما عن غري املباشر يبدو أنه
أ احلرب على اإلرهاب يف كل منطقة من العامل .م.سبتمرب ملا أعلنت الو 11بعد أحداث  خاصة

ا يف العراق وأفغانستان يف ظروف كان يعرف  مما تطلب منها ضخ أموال هائلة لتمويل حرو
ذي عاىن من العديد من الصدمات االقتصاد األمريكي ركود مستمر وإمهال االقتصاد الوطين ال

 فضت فيه قيمة الدوالر مقابل اليوروخنوأزمات اقتصادية واجتماعية كالسكن يف الوقت الذي ا
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 أو اليوان للتعامل باليورووحتول العديد من الدول يف جمال املعامالت التجارية الدولية  واليوان
  .للدوالر الذي أصبح ال يفي بالغرضية كاحتياطي تصدر العملة مقابله وتعترب ضربة قو واعتمادها  

  :ويبقى من أهم نتائج هذه األزمة على اإلقتصادات العاملية كالتايل
   مع تسجيل إرتفاع  2007يف مرحلة كساد منذ ديسمرب  االقتصاد األمريكيدخول

وتسجيل اخنفاض حاد يف اإلنتاج الصناعي  % 6.5حاد ملعدل البطالة بأكثر من 
  .سنة 34يسبق له مثيل منذ  األمريكي مبعدل مل

  عام 13واحنسار الطلب فيه الذي مل يعرفه منذ  االقتصاد البريطانيتراجع. 
 يف الربع الثالث  %0.2مرحلة الركود االقتصادي بعد انكماش ب  منطقة اليورودخول

 .2008من 
  على مدى األشهر الثالث األخرية من عام  %0.1مبعدل  االقتصاد اليابانيانكماش

 .)25(خالل الفرتة نفسها %0.4كما تراجع الناتج الوطين مبعدل   2008
ففعال قد هددت هذه األزمة الدوالر بصفته العملة املعومة  النظام النقدي الدوليوعلى صعيد 

أعلن رئيس البنك العاملي روبرت زوليك أنه على  07/11/2010واألكثر قوة حبيث أنه يف 
الذهب كنقطة مرجعية دولية لتوقعات السوق يف شأن  استخدامجمموعة العشرين أن تفكر يف 

دعا الرئيس الفرنسي نيكوال  13/12/2010ويف .التضخم واالنكماش والقيم املستقبلية للعملة
ساركوزي إىل النظر يف دور أكرب حلقوق السحب اخلاصة يف النظام النقدي الدويل، ويومني فيما 

  .  ن بتقليص دور الدوالر يف التجارة العامليةروسيا والصني تطالبا 15/12/2010بعد أي يف 
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  :الخاتمة
يبدو من تتبع النظام النقدي الدويل وتطوره عرب الزمن أن كل صدماته كانت ناجتة عن العجز يف   

لبسط  الواليات املتحدة األمريكيةاألمريكي من جهة ومن جهة أخرى سعي  املدفوعات ميزان
ا على الفوائض املال كعملة احتياطي تصدر على   كل الدول باعتماد الدوالر  بإلزامية اخلارجية سيطر
  .أساسه العمالت األخرى

وكنتيجة هلذه األنانية النقدية األمريكية  نشأت العديد من األزمات اليت عصفت بالعديد من 
الواليات املتحدة ستطيع املقاومة والصمود سوى تاالقتصاديات وأدت إىل تصفية كل من ال 

ركز املايل العاملي تلزم العامل بتمويل عجزها ألن عجزها هو عجز املاليت ال زالت باعتبارها  ألمريكيةا
  .االقتصاد العاملي 

هو بروز اليوان  2008إن من النتائج البارزة حاليا للتطورات النقدية الدولية يف ظل تبعات أزمة 
و الصني حوايل نصف االحتياطي العاملي الصيين كعملة قوية منافسة للدوالر خاصة بعدما تدفق حن

مما جعلها تطالب يف مرات عدة العودة إىل القاعدة الذهبية أو على األقل ضمان  من الدوالر
إمكانية حتويل الدوالر إىل ذهب حىت تتمكن من تغطية عملتها بالذهب كما هو احلال بالنسبة 

حباجة إىل وسائل دعم للسيولة الدولية  أثبتت لنا أن النظام النقدي الدويل فالدراسة  ،للدوالر
كحقوق السحب اخلاصة واليت جيب أن تنفتح على العمالت القوية اجلديدة كاليوان لالكتتاب،أو 

   .االستعانة بالذهب أو كالمها
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  يــــــادل التجاري المغاربــــــفاق التبآواقع و 
  وهراين جمدوب.د

  -ب -أستاذ حماضر
  .جامعة مستغامنوالتجارية وعلوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية

  :ملخص
موعة من الدول هو طريق  أثبتت التجارب الدولية،أن السبيل الوحيد لتأسيس كيان اقتصادي 
التبادالت التجارية خصوصا عند ما تكون تقع يف نفس املنطقة مما يزيد من وترية ومعدالت التبادل 

عريب ولكن يف دول املغرب ال ،والتنميةاالقتصادي التجاري الذي يلعب دور مهم يف حتقيق النمو 
  .ال تشكل التجارة البينية هذه املعادلة الراحبة قد 

دف إىل إلقاء الضوء على واقع وآفاق التبادل  ويف هذا اإلطار جاءت هذه الدراسة ، واليت 
 .التجاري بني البلدان املغاربية

  .البلدان املغاربية، النمو االقتصادي، التبادالت ،التجارب الدولية :لكلمات المفتاحيةا
Abstract : 
International experiences prouve that to settle an effective economic union 
among economies is exchange, which will be enforced when these 
economies are sptially close .Therefore, commercial exchange flourish 
economic growth and facilitates devlopment. Yet intra-trade exchange 
between Maghreb economis is for away of these view. 
The aim of this article is to look for possible is factors that hinder intra-trade 
exchange in this area. 
Key words : International experiences, exchange, economic growth, 
Maghreb economis. 
 

  :لمقدمة ا
التكتالت والتجمعات االقتصادية ضرورة تفرضها األحداث والتطورات الدولية أصبحت   

خاصة إذا تعلق األمر مبجموعة من الدول اليت تربطها مجلة من املقومات التارخيية، االجتماعية، 
على الدول املغاربية فأمام التحديات اليت  دإىل حد بعي الثقافية، السياسية واالقتصادية، وهذا ينطبق

تشهدها هذه األخرية أصبح التكامل االقتصادي ضرورة حتمية وحقيقة تارخيية يف عامل يتجه حنو 
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مام املبادالت أ ،حيث تزول احلواجز,التعاون االقتصادي املتبادل يف إطار التكتالت اإلقليمية
  .التجارية وتنقل األشخاص ورؤوس األموال

، يف إطار العوملة تكتالت اقتصادية ظل التحوالت اليت تعرفها الساحة الدولية برزت يف
االت، وجتمعات جهوية تضم إىل جانب الدول املتقدمة  حيث تسعى إىل تعزيز التعاون يف مجيع ا

دف إىل بناء فضاءات اقتصادية مندجمة جعل دول جنوب املتوسط تسعى بدورها  ما ،دوال نامية 
ا واإلشباع مبنتجات الغري وفق معايري التكتالت إلجي اد فضاء اقتصادي حيقق هلا تصريف منتجا

مثل بقية دول جنوب املتوسط إىل ) اجلزائر،املغرب وتونس( لذا اجتهت البلدان املغاربية ,االقتصادية
لية إقامة عالقات تعاون وشراكة مع دول االحتاد األورويب من أجل إجياد حلول لالزمات املا

حيث رأت يف الشراكة ضرورة حتمية حىت تستطيع مواكبة العصر ,واالقتصادية اليت تعاين منها
ا اخلارجية اليت تعترب املتنفس الوحيد لالقتصاد  ة،الوطني ياتوحتقيق رغبتها املتمثلة يف حترير جتار

     .اليت تسمح باالنفتاح على العامل اخلارجي ودخول األسواق العاملية
يف سياق االجتاه حنو الشراكة الثنائية مع وجود فارق كبري يف املستوى االقتصادي بني و       

الضفتني جنم عن ذلك بعض التنازالت اإلرادية وغري اإلرادية لصاحل الطرف األورويب  باعتباره 
أو التقليل من  الطرف األقوى يف املعادلة مما شكل تكلفة اقتصادية ميكن لدول املنطقة جتنبها

الذي من خالله ميكن  ،العمل على تفعيل التكامل االقتصادي املغاريبب ذلك ال يتم إالو  احد
جتنب هذه التكلفة أو ختفيضها على األقل  ومن هذا املنطلق يظهر لنا جليا ضرورة إجياد الصيغ 

ارب واآلليات املناسبة واملساعدة على حتريك عجلة التكامل االقتصادي املغاريب و قد أثبتت التج
أن نسب التبادل التجاري املرتفعة بني جمموعة من الدول ذات اخلصائص االقتصادية املشرتكة  

  .كانت من أهم األسباب القوية يف ظهور أهم التكتالت االقتصادية 
  :ويف هذا السياق ميكن صياغة إشكالية املوضوع يف السؤال اجلوهري التايل

  بين بلدان المغرب العربي؟ادل التجاري ــــــفاق التبآواقع و ماهو 
  :ولإلجابة على هذه اإلشكالية  سيتم تناول املوضوع من خالل احملاور التالية

 .التبادل التجاري املغاريب   - 1
  .تطور املبادالت التجارية املغاربية  - 2
  .متطلبات تفعيل التجارة البينية للمجموعة املغاربية - 3
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     :التبادل التجاري المغاربي -1
  :التجاري والنموالتبادل  1-1

يعترب التبادل التجاري أحد أهم جماالت التفاعل بني االقتصاد احمللي واقتصاديات العامل 
ملا تتضمنه من تدفق للسلع واخلدمات من وإىل الدولة و ما ختلقه من روابط على  ،اخلارجي

أول من أشار إىل أن الصادرات كانت حمرك للنمو  "دنيس روبرتسون"الكلي،  مستوى االقتصاد
أن يثبت أن زيادة الصادرات كانت  "نوركسه"وبعده حاول  ،1940وذلك يف مقالة نشرها عام 

ويف وقت  1حمرك النمو يف األقطار املنتجة للمواد اخلام يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر
من االقتصاديني درجة االرتباط بني التجارة  مبكر من السبعينات من القرن املاضي أوضح عدد

 ،أظهرت الدراسات بأن منو الصادرات كان ذا ارتباط كبري مع الناتج احمللي اإلمجايل ، حيثوالنمو
بينت األدبيات أن البلدان  ، كماكان أثر ذلك واضح على االرتباط بني الصادرات وهذا النموإذ  

وأن زيادة الصادرات تقود إىل منو سريع يف  من السلع  اليت تنمو بسرعة متيل إىل تصدير املزيد
ا بسرعة أيضا    ،االقتصاد ا بسرعة متيل إىل أن تنمو مستوردا     .كما أن األقطار اليت تنموا صادرا

إن نظرية النمو الداخلي بالغة الدقة للعالقة اإلجيابية بني التجارة الدولية والنمو االقتصادي 
وباألخص الفروض النظرية اجلديدة للنمو االقتصادي الداخلي تعمل على  طويل األجل والتنمية،

من خالل  ،تصادي والتنمية يف األجل الطويلقتقليص العوائق التجارية وتسرع معدالت النمو اال
استيعاب الدول النامية للتكنولوجيا املتطورة يف الدول املتقدمة مبعدل أسرع وزيادة املنافع املتدفقة 

ث والتطوير ،كذلك حتقيق اقتصاديات احلجم يف اإلنتاج وتقليل تشوهات األسعار يقود من األحبا
إىل كفاءة أكرب لالستخدام املوارد احمللية يف القطاعات االقتصادية وحتقيق ختصص أكرب وكفاءة 
أكرب يف إنتاج املدخالت الوسيطة وتقدمي منتجات وخدمات جديدة وهذا ما يعزز النمو والتنمية 

  .حترير التجارة نتيجة
تعمل نظرية النمو الداخلي بعمق وتبحث بشكل تفصيلي على التقليل بشكل دقيق من 
العوائق التجارية للقنوات احلقيقية اليت حتفز النمو يف األجل الطويل ، بشكل حمدد تبحث هذه 

  . النظرية يف تفسري كيفية خلق األثار اخلارجية الناجتة عن التغري التكنولوجي الداخلي 

                                                             
. 38ص 2006عمان 1خالد حممد السواعي ، التجارة والتنمية، دار املناهج للنشر والتوزيع، الطبعة - 1  
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د سابقا أن حترير التجارة ورفع العوائق يسهم يف رفع معدالت النمو وإن كان نستنتج مما ور 
على املدى الطويل وإذا أسقطنا هذه اجلزئية على الدول املغاربية جند أن االقتصاديات املغاربية 
تبنت التحرير التجاري وإن كان بدرجات متفاوتة وبالتايل نستطيع طرح تساؤلني ومها هل ساهم 

ير التجاري يف النمو والتنمية للدول املغاربية وهذا التساؤل ال جواب عليه يف هذا املقام فعال التحر 
ألنه وبكل بساطة اليعين اإلشكالية األساسية اليت يدور حوهلا هذا املقال ،بينما الطرح الثاين وهو 

العريب وهل بيت القصيد مفاده مدى انعكاس حترير التجارة  على التبادل التجاري بني دول املغرب 
  ميكن له أن يعجل يف تأسيس إتفافية التجارة احلرة املغاربية ؟  

    :واقع التجارة البينية المغاربية 2-1
تتميز االقتصاديات املغاربية بفقر تنوعها حيث تعتمد أساسا على املواد األولية بنسبة تفوق 

 -احملروقات بالنسبة للجزائر وليبيا،  املعادن والفوسفات أساسًا والنسيج من الصادرات، 90%
ا اقتصاديات تبادلية. بالنسبة للمغرب - فيما خيص املنتجات الصناعية ا قائمة على  كما أ مبعىن أ

ا ، أم2من الناتج الداخلي ملوريتانيا% 87متثل  التجارة مع العامل اخلارجي بنسبة كبرية جداً فالتجارة
وحبكم ختلفها فإن . األسواق الدولية فقر التنوع االقتصادي فيجعلها عرضة لتقلبات األسعار يف

مما يزيد صعوبة تطوير املبادالت بني هذه االقتصاديات  واردات هذه الدول هي أساساً مواد مصنعة
يل دعم العامل املصنع، لكن القيادات السياسية مل تتخذ أي إجراء يف سب املوجهة أساسًا حنو

االت مثل وتطوير القطاع  التجارة البينية خاصة وأن إمكانيات التكامل موجودة يف بعض ا
ولإلشارة فإن كل الدول العربية  الزراعي الذي قد يساهم يف تقليص التبعية الغذائية لبعض الدول،

 .عدا تونس واملغرب وموريتانيا تستورد أكثر مما تصدر من املواد الغذائية ما
املغرب فقد عرف أزمة غذائية مما زاد من حجم  س تقرتب من االكتفاء الذايت، وأمافتون

اجلزائر الرقم القياسي املغاريب والعاملي يف جمال الواردات الغذائية،  وارداته من القمح، فيما حتطم
يعاين  وبالتايل. ، وهي أول مستورد يف العامل للقمح%80يصل عجزها الغذائي إىل نسبة  حيث

الطاقة بالنسبة (البلدان  غرب العريب من تبعية اقتصادية ألوروبا، ويؤدي التخصص الكبري هلذهامل

                                                             
.2017-01-15اإللكرتونية، موقع ويكيبيديا على الشبكة االلكرتونية تاريخ اإلطالع املوسوعة - 2  
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إىل االعتماد على اخلارج ) بالنسبة لتونس واملغرب للجزائر وليبيا، الزراعة واملواد املصنعة البسيطة
ا من  .املواد املصنعة مما حال دون تطوير التجارة البينية إلمدادها حباجيا

يف األهداف االقتصادية جيعالن معاهدة احتاد  هذا الطغيان يف منطق السيادة والتواضع 
إقليمي، إذ طغى العامل السياسي يف إنشاء احتاد املغرب العريب  املغرب بعيدة عن مشروع تكامل

 والغريب أن األدبيات املغاربية املتخصصة تتحدث عن احتاد املغرب. االقتصادي على اجلانب
  .وضرورة تنشيطه وكأنه بنية إقليمية رفيعة املستوى يف جمال التكاملالعريب 

تعترب التجارة احلرة حمرك أساسي ألي تكتل اقتصادي مبين على حرية األشخاص وانتقال 
اخلدمات والسلع وحرية انتقال رؤوس األموال قي مابني دول التكتل وهذا ال ينعكس على البلدان 

التبادل التجاري بني دول املغرب العريب يبقى حمدودا رغم التطور املغاربية كمجموعة إقليمية ف
النسيب الذي شهده يف السنوات األخرية إال أن العالقات التجارية موجودة منذ سبعينيات القرن 

زادت  1994-1988املاضي إىل الوقت الراهن، فعلى سبيل املثال خالل الفرتة املمتدة من 
من أجل توسيع التبادل التجاري بني بلدان املغرب العريب عملت  بية  فحركية التجارة البينية املغار 

كل واحدة إىل سد العجز احلاصل يف احلاجيات الضرورية للبلد اآلخر،باعتبار هـذه البلدان توفر 
فواردات املغرب مثال   ،فالحيةالو   ية عدناملية و و طاقال هامن  ،لبعضها، بعض املوارد األساسية

وىل من حيث يأيت املغرب يف املرتبة األ نتجات املستوردة من باقي البلدان املغاربية حبسب أمهية امل
د ،و مع .م48.9د و مع تونس حوايل .م69.19حيث الواردات اليت تصل مع اجلزائر اىل 

  3د.م44.24د ، و مع ليبيا .م3.88موريطانيا 
  
  
  
  
  

  

                                                             
. 15ص  2008نشرة اإلحصائيات والتعاونيات يف املغرب ، - 3  
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،مليون دوالر 1994-  1988الفترة واردات الدول المغاربية البينية خالل :01الجدول رقم
  أمريكي
  موريتانيا  ليبيا  تونس  الجزائر  المغرب  -

  3.83  162.1  48.9  69.19  -  المغرب

  23.02  8.73  109.63  -  63.8  الجزائر

  2.18  94.65  -  94.65  28.32  تونس

  0  -  44.24  6.23  66  ليبيا

  -  0  0.28  2.21  0.77  موريتانيا

  
  1994-  1988المغاربية البينية خالل الفترة صادرات الدول :02الجدول رقم 

  أمريكيمليون دوالر : الوحدة

   

                        

  

  

  2008نشرة اإلحصائيات والتعاونيات يف املغرب، لعام :المصدر
باعتبار هذه املرحلة تزامنت مع التقارب املغاريب من خالل تأسيس إحتاد املغرب العريب 
الذي مل يتوج بأي إتفافية جتارة حرة أو إحتاد مجركي ما بني دول املغرب العريب مما جعل هذا اإلحتاد 

ليت جتتمع املزعوم فارغ املضمون حبيث مل يرق بعد وإىل غاية اآلن ملستوى التكتالت االقتصادية ا
على حتقيق مصاحلها املشرتكة هذا من جهة ومن جهة أخرى هذا ما يفسر ضآلة املبادالت 

  موريتانيا  ليبيا  تونس  الجزائر  المغرب  -
  3.83  162.1  48.9  69.19  -  المغرب
  23.02  8.73  109.63  -  63.8  الجزائر
  2.18  94.65  -  94.65  28.32  تونس
  0  -  44.24  6.23  66  ليبيا

  -  0  0.28  2.21  0.77  موريتانيا
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التجارية بني دول املنطقة رغم اإلمكانيات املتوفرة، بعبارة أخرى أن الفرص املتاحة و اإلمكانيات 
  .يف املغرب العريب ال تعكسها حجم املبادالت التجارية بني االقتصاديات

موعات تسجل  التجارة البينية يف الدول املغاربية أدىن املعدالت يف العامل مقارنة با
  %3اإلقتصادية األخرى، إذ ال تتجاوز 

موعة  %22و %60باملقابل متثل التجارة البينية يف اإلحتاد األورويب  بني دول ا
التينية ويربز بني دول السوق املشرتكة ألمريكا ال %20االقتصادية لدول جنوب شرق آسيا و

موعات االقتصادية املتطورة بل ضعف نسبة التبادل التجاري يف املغرب العريب  ليس فقط مع ا
نسبة التبادل التجاري البيين يف  جتمعات اقتصادية أفريقية إذ تصل فها ال يقارن حىت مععض

موعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ما يعادل      4من التجارة البينية %20ا
وما مييز العالقات التجارية اخلارجية لدول املغرب العريب، أن اإلحتاد األورويب يعترب الشريك 

مع اإلحتاد  التجاري األول لدول املنطقة منفردة، حيث تصل نسبة التبادل التجاري لتونس
تقريبا من حجم  %50وكذلك الشأن بني اجلزائر وهذا اإلحتاد الذي يأخذ حصة  %60األورويب

مليار دوالر بينما املغرب يصل حجم التبادل  40دالت التجارية مع اخلارج،بقيمة تفوق املبا
من إمجايل مبادالته مع العامل اخلارجي كما ميثل اإلحتاد  %70التجاري له مع اإلحتاد األورويب 

املرتفعة إن هذه النسب التجارية  5األورويب الشريك األول ملوريتانيا ال سيما يف قطاع الصيد البحري
ا اخلاصة والعامة على سبيل املثال ال  ،مع الشريك التجاري املشرتك لدول املنطقة املغاربية هلا أسبا

والتنوع التكنولوجي والصناعي  لك درجة التطور والتقدمكذاحلصر العامل التارخيي و املوقع اجلغرايف و 
ا الكيان االقتصادي األورويب، هذا يعكس درجة ا لتبعية التجارية واالقتصادية لدول اليت يتمتع 

املنطقة املغاربية ال الشريك التجاري، إن التنويع يف الشركاء التجاريني من شأنه أن خيفف من درجة 
وىل لشركاء اجلزائر تصدرت الصني املرتبة األ  2014هذه التبعية ولو بدرجات أقل ففي 

ملغاربية بتخفيض نسيب يف نسب التبادل للمبادالت التجارية والفكرة أنه بإمكان دول املنطقة ا

                                                             
 12احلسن عاشي، اإلندماج املغاريب يف ضوء الربيع العريب،مركز كارنيغي للشرق االوسط، مقال منشور بيومية احلياة اللبنانية - 4

.2012يفيفر    
على موقع يومية العرب الصادرة  2016-05-13يوم مصطفى القلعي، اإلحتاد األورويب يبتلع إحتاد املغرب العريب، مقال منشور  - 5

 يف لندن    
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يف حالة الرفع من حجم املبادالت  مثال )اإلحتاد األورويب(التجاري املرتفعة مع الشركاء التقليديني 
  .إن مل نقل إقليميا املغاربية اليت تعترب األضعف عامليا البينية التجارية

  :معوقات وصعوبات التبادل التجاري المغاربي 3-1
ملفهوم التكتالت االقتصادية الذي أصبح يتجه إليه العامل، ظهر إىل الوجود احتاد املغرب نتيجة 

حيث كان اهلدف من إنشائه، توحيد اجلهود من أجل إرساء قواعد التعاون  1989العريب يف فرباير
ئمة والتكامل االقتصادي ومواجهة التحديات املقبلة، اليت تفرضها املتغريات الدولية اجلديدة القا

على أساس املنافسة ومنذ تأسيس هذا االحتاد وهو يعاين من أسباب القصور والثغرات اليت أدت 
ومن أهم هذه  إىل جعل مجيع االتفاقيات اليت مت توقيعها غري مفعلة وغري مطبقة على أرض الواقع،
 إىل يومنا هذا،االتفاقيات اتفاقية للتبادل احلر املمهدة خللق سوق مغاربية مشرتكة، مل ترى النور 

    :من أمهها الصعوبات والعوائقنظرا للكثري من 
مام أاستمرار وجود اخلالفات السياسية املعروفة واختالل اهلياكل االقتصادية، ميثل عائقا كبريا  - 

  .6جتسيد وتطبيق القرارات وتفعيل االتفاقيات املشرتكة حول تطوير التجارة البينية املغاربية
سرتاجتية واضحة لتفعيل وتطوير التجارة إطبيعة أنظمة اإلنتاج السائدة يف دول املنطقة وغياب  -

  .البينية
على حساب املبادالت  وروبية على هيكل التجارة اخلارجية لدول املغرب العريباهليمنة األ -

  .اد األورويبالتجارية البينية، خاصة يف ظل اتفاقيات الشراكة املنفردة لدول املغرب مع االحت
، والسياسات االقتصادية جانبا آخر من هذه العوائق يشكل اختالف االختيارات التنموية -

خصوصا سياسات احلماية اجلمركية والقيود على التجارة اخلارجية من جهة واالنفتاح يف السوق 
وحواجز اجلمارك وعياب البنية  ، حيث تساهم عوائق احلدود املغلقةوحترير التجارة من جهة أخرى

                                                             
لويل، إقامة منطقة التجارة احلرة املغاربية كمدخل لتحقيق التكامل االقتصادي بني دول املغرب العريب يف ظل التحديات - 6   . فيصل 

:االلكرتويناملوقع  ،الراهنةاالقتصادية  الدولية     
http//revues.univ-ouargla.dz 

2016-10- 25تاريخ اإلطالع     
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ا تسهيل حركة البضائع واألشخاص يف إضعاف التجارة البينية لدول املغرب  التحتية اليت من شأ
  .العريب

، فتنوع بنية اإلنتاج من شأنه إلنتاجياعيفة التنوع ض تصنف دول االحتاد املغاريب يف خانة الدول -
دراسات عدة ترابطا قويا بني مؤشر التجارة البينية غي أن يعزز التبادل التجاري البيين حيث أثبتت 

عف املزايا النسبية الديناميكية ض ، إىل جانبومؤشر التنوع يف هياكل اإلنتاج رقعة اقتصادية معينة
  .7توافر املزايا النسبية الساكنة مع
بدوره يشكل عقبة حقيقية أمام التبادل   السائد يف موانئ دول املغرب العريبريالتنظيم والتسي - 

أن البضائع احململة يف  البيين للمجموعة املغاربية، حبيث العديد من الدراسات تربز ذلك بدليل
  .يوما يف املغرب 11يوما يف تونسو18يوما باجلزائر و20احلاويات تظل مركونة يف املوانئ 

تعقيد املرتبط ببنية التعريفات حيث متوسط التعريفات اجلمركية وال املستوى املرتفع للرسوم و -
  . 8يف تونس %31.7يف املغرب و %26.2 يف اجلزائر %19التعريفات يصل إىل 

تعترب شبكة النقل الربي مبا  يف دلك الطرقات والنقل بالسكك احلديدية األكثر ضعفا بني دول  -
موعات االقتصادية ذات الرقعة  مما يعيق  اجلغرافية الواحدة يف العاملاملنطقة و األقل جودة يف ا

  .حركية نقل السلع والبضائع بني دول املنطقة
عدم وجود تعريفة مجركية موحدة وال قانون جتاري مينح امتيازات لتشجيع وتنشيط حركة التجارة  -

موعات والتكتالت االقتصادية، مما حيول دون  بني البالد املغاربية، على غرار ما هو معروف عند ا
  . حتقيق تسب عالية يف التبادل التجاري املغاريب

متعددة األطراف بني الدول املغاربية باعتبارها النواة األساسية غياب اتفاقيات جتارية تفضيلية  -
وضعف التنسيق يف السياسات التجارية بني  لتشكيل منطقة للتبادل احلر بني جمموعة من الدول

  .دول املنطقة

                                                             
.  2015-05-13: يومية احلياة اللندنية بتاريخ جريدة دي مغاريب، مقال منشور يفبشري مصيطفى،حنو إحتاد اقتصا - 7  

عبد الفتاح الصادقي، حممد لديب، جريدة األعالم، موقع ستار تاميز  - 8  
http//www.startimes.com 

.2016-11-21: تاريخ التصفح  
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تسهيال للتجارة البينية وتنقل  يف ظل غياب معامل لسوق مغاربية مهيكلة، ومنطقة للتبادل احلر
ذر على دول املنطقة، حتقيق األهداف املسطرة ملؤسسة إحتاد املغرب العريب منذ ما يتع األشخاص

   .يزيد عن ربع قرن من الزمن
  :تطور المبادالت التجارية المغاربية - 2 

ا عائقا لتحقيق  -كما بينا سابقا-تعد هزالة املبادالت التجارية البينية يف املنطقة املغاربية  حبد ذا
واالندماج االقتصادي املغاريب، إذ تعترب املبادالت التجارية مدخال رئيسيا للوصول إىل هذا التكامل 

  .اهلدف
  : المبادالت الجزائرية المغاربية  1-2

ا احملرك األساسي للعالقات      تلعب اجلزائر دورا حيويا يف التبادل التجاري املغاريب إن مل جنزم بأ
جتارية مع كل دول املغرب العريب دون أي استثناء يف ظل  عالقاتالتجارية املغاربية حيث تربطها 

الذي كان وال يزال من تفاقية عامة تشمل مجيع هذه البلدان ونظرا حلجم االقتصاد اجلزائري ا تغييب
ا من وإىل دول املنطقة احلركية  أهم االقتصاديات يف املنطقة حيث تغذي الصادرات اجلزائرية وواردا

غاز البوتان املميع ، غاز (حيث تتمثل صادرات اجلزائر أساسا يف احملروقات التجارية املغاربية 
زيوت عباد (إىل املواد الغذائية املتمثلة يف إضافة ..) طبيعي خام ، زيوت البرتول ، أمونياك ، الزنك 

و كذا األدوية و املواد املصفحة ..) ...الشمس ، السكر ، التمور ، املياه ، املشروبات ، اجلنب ،
  .للحديد و الصلب 

مقابل  2011مليار دوالر سنة  1.48فقد بلغت مداخل صادرات اجلزائر حنو دول االحتاد مبلغ 
  . 9% 15.46أي بارتفاع  2010مليار دوالر سنة  1.28

مليون دوالر أمريكي  677بينما بلغت الواردات اجلزائرية لدول املغرب العريب ما يعادل 
  .10 % 24.5أي بارتفاع  2010مليون دوالر أمريكي سنة  544مقابل  2011سنة 

خالل العشرية املاضية كان هناك تطور ملحوظ يف حجم التبادل البيين املغاريب وإن كان  
يف العموم ال ميثل وال يعرب عن اإلمكانيات اليت تتوفر عليها املنطقة وباألخص اجلزائر واملغرب 

                                                             
. 2010تقرير املركز الوطين لإلحصاء واإلعالم اآليل لسنة - 9  

الديوان الوطين لإلحصاء - 10  
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ور من باعتبارمها االقتصادين األكثر دينامكية يف املنطقة وبدرجة أقل تونس وميكن أن نعاين  التط
اجلزائرية مع كل من املغرب وتونس خالل الفرتة املمتدة من سنة  خالل تطور حجم املبادالت

  :املواليني 04واجلدول رقم  03وذلك ما يوضحه  اجلدول رقم  2007إىل غاية 2000
  2007- 2000المغربي للفترة –التبادل التجاري الجزائري : 03الجدول رقم

  مليون دوالر أمريكي  : الوحدة
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  680  388  318  218  167  148  178  169  الصادرات
  66  50  80  37  20  17  6  4  الواردات

  620  338  238  181  147  131  172  165  الميزان التجاري

 2008اجلمارك اجلزائرية، (CNIS) املركز الوطين لإلعالم واإلحصائيات :المصدر
  

  2007- 2000التونسي للفترة  –التبادل التجاري الجزائري : 04رقمالجدول 
  مليون دوالر أمريكي  : الوحدة

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
  208  106  73  168  80  84  87  75  الصادرات
  65  172  120  110  91  102  60  43  الواردات

  143  66-  47-  58  11-  18-  27  32  الميزان التجاري

 2008اجلمارك اجلزائرية، (CNIS) املركز الوطين لإلعالم واإلحصائيات: مصدرال 
يعترب املغرب خالل الفرتة املعنية الشريك التجاري األول يف املنطقة املغاربية للجزائر بتطور 

ومبيزان  2007عاممليون دوالر يف  688ليصل 2000مليون دوالر عام  169ملحوظ من 
يت تونس يف املرتبة الثانية من حيث أمليون دوالر أمريكي، مث ت 620جتاري لصلح اجلزائر مقدر ب

موعة املغاربية، التونسي–حجم التبادل التجاري اجلزائري  التطور امللحوظ الذي  هذا رغم يف ا
إلحتاد األورويب، يبقى ضعيفا مقارنة مع حجم التجارة اجلزائرية مع جمموعات اقتصادية أخرى كا

 208ليصل إىل 2000مليون دوالر يف سنة  75فانتقل حجم التبادل بني اجلزائر وتونس من 
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وبالتايل اجلزائر خالل هذه مليون دوالر أمريكي  143مليون مبيزان جتاري لصاحل اجلزائر حبجم 
ما أن واردات اجلزائر مليون دوالر أمريكي ك 888الفرتة تعترب املورد األساسي يف املنطقة املغاربية 

من املنطقة تبقى حمدودة وباعتبار اجلزائر ذات ميزة نسبة طاقوية فصادرات اجلزائر للمنطقة املغاربية 
ة واحملروقات، وملعرفة حجم التبادل موارد الطاق باألخص تونس واملغرب تتمركز بدرجة أكرب حول 

املواليني يعربان  )6(و )5( جزائر اجلدولنياجلزائري املغاريب ومكانته مع حجم التجارة اخلارجية لل
  :عن التجارة اخلارجية اجلزائرية حسب املناطق اجلغرافية

للفترة  )الواردات (التجارة الخارجية الجزائرية حسب المناطق الجغرافية:05الجدول رقم 
  مليون دوالر أمريكي:الوحدة، 2015 - 2014

                                      
  السنة

  المناطق

2014  
  القيمة

2014  
%  

2015  
  القيمة

2015  
%  

  التغير

  14.62-  49.21  25344  50.67  29684  اإلتحاد األوروبي
مجوعة التعاون والتنمية 

  )خارج االتحاد( االقتصادية
8436  14.40  7353  14.28  -12.84  

  37.70  2.37  1220  1.51  886  بلدان أوروبية أخرى
  26.13-  5.47  2818  6.51  3815  أمريكا الجنوبية

  6.25-  22.97  11830  21.54  12619  آسيا
خارج االتحاد (البلدان العربية

  )المغاربي
1962  3.35  1912  3.71  -2.25  

  8.67 -  1.31  674  1.26  738  بلدان  المغرب العربي
  20.45-  0.68  350  0.75  440  البلدان األفريقية

  12.08-  100  51501  100  58580  المجموع
  .2016اجلمارك اجلزائرية، (CNIS) املركز الوطين لإلعالم واإلحصائيات :المصدر
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للفترة  )الصادرات (التجارة الخارجية الجزائرية حسب المناطق الجغرافية:06الجدول رقم  
  مليون دوالر أمريكي:الوحدة،2015 - 2014

  السنة             
  المناطق

2014  
  القيمة

2014  
%  

2015  
  القيمة

2015  
%  

  التغير

  36.10-  68.28  25801  64.21  40378  اإلتحاد األوروبي
خارج ( مجوعة التعاون والتنمية االقتصادية

  )االتحاد
10344  16.45  5428  14.36  -47.53  

  62.24-  0.10  37  0.16  98  بلدان أوروبية أخرى
  50.52-  4.17  1575  5.06  3183  أمريكا الجنوبية

  49.37-  6.93  2619  8.05  5060  آسيا
  3.09-  1.66  628  1.03  648  )خارج االتحاد المغاربي(البلدان العربية

  47.57-  4.25  1607  4.87  3065  بلدان  المغرب العربي
  16.36-  0.24  92  0.17  110  البلدان األفريقية

  39.91-  100  37787  100  62886  المجموع

  .2016اجلمارك اجلزائرية، (CNIS) املركز الوطين لإلعالم واإلحصائيات :مصدرال
يظهر جليا من اجلدولني أعاله تراجع حجم التجارة اجلزائرية مع العامل اخلارجي على العموم 

هذا يعود إىل تراجع صادرات اجلزائر املكونة أساسا من احملروقات إن مل نقل من   ،2015يف سنة 
 كان أثرحيث   دولية،األسواق الالكمية فاملؤكد من القيمة باخنفاض رهيب لسعر برميل النفط يف 

  2014السلطات سياسة ختفيض الواردات ابتداء من  تبينوذلك ب  معتربا، لك على الوارداتذ
وبدوره تأثر حجم التبادل  ،2015يف  املتوقع كسياسة إستباقية ملواجهة العجز املايل والتجاري

مليار دوالر  3للمنطقة ما يفوق  التجاري للجزائر مع منطقة املغرب العريب فبعد أن صدرت اجلزائر
ا للمنطقة يف السنة املوالية ب 2014يف   % 47.57مليار أي حبوايل 1.6 تراجعت صادرا

 2015يف  %4.25فقط  للجزائر مع دول املغرب العريب )صادرات(باملقابل ميثل التبادل التجاري
التجاري مع املنطقة يبقى لصاحل إال أن امليزان  2014مرتاجع بنصف نقطة مئوية عما كان عليه يف

ا من من دول املغريب مثلت  اجلزائر فقط، وبالتايل ال متثل دول املغرب العريب  %1.31فواردا
  األوائل للجزائرالشركاء التجاريني 
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وهذا لضعف وضآلة املبادالت التجارية لدول املنطقة وافتقارها للتنوع إال أنه ميكن أن 
  .املغرب وتونس من الشركاء األساسيني إقليمياتتطور خصوصا أن كل من 

الصادرة عن املركز الوطين لإلعالم واإلحصائيات  2015حسب البيانات اإلحصائية لسنة 
متثل أهم الشركاء التجاريني  دولة 14يف قائمة تضم  11للجمارك يف اجلزائر احتلت تونس املرتبة 

من إمجايل الصادرات  %2.27ي ما ميثل أ مليون دوالر أمريكي 856حبوايل لصادرات اجلزائر
 667ب 13أي  ما قبل األخرية 13 باملقابل تراجعت صادرات اجلزائر للمغرب اليت احتلت املرتبة

من إمجايل الصادرات وما يفسر تقدم تونس على املغرب  %1.77ما ميثل  مليون دوالر أمريكي
، وتبعا لنفس البيانات 2009هو االتفاق التجاري التفضيلي بني اجلزائر وتونس املوقع سنة  مبرتبتني

يف قائمة أهم الدول املوردة ) ليبيا وموريتانيا(مل تظهر كل من تونس واملغرب وباقي دول املنطقة 
جارة ا ما يدل على ضعف التهذحيث حتتل الصني املرتبة األوىل و  2015لالقتصاد اجلزائري لسنة 

البينية للدول املغاربية ، لكن امللفت أن اجلزائر تربطها عالقات جتارية مع كل دول املنطقة باعتبار 
ا أن تساهم يف حركية التجارة املغاربية، بدليل أن االقتصاد اجلزائري له من اإلمكانيات  اليت من شأ

وهذا ما يوضحه  للمغرب ريقياجلزائر تعترب الشريك التجاري األول على املستوى املغاريب واإلف
  :على التوايل )08(و) 07(اجلدولني 
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  .البنية الجغرافية للصادرات المغربية إلى القارة األفريقية):07(الجدول رقم 
  مليون درهم مغربي: الوحدة

  النسبة  التطور  2014  2013  2012  2011  2010  

  1.5+  66+  4531  4465  4897  3368  3321  بلدان اتحاد المغرب العربي

  0.8-  15-  1770  1785  1999  1899  1163  الجزائر

  27.7+  341  1570  1229  1152  826  631  موريتانيا

  18.8+  140+  885  745  1046  903  1208  تونس

  56.7-  400-  306  706  700  240  319  ليبيا

  6.6+  795+  12758  11963  12793  7577  7462  البلدان األفريقية

  10783  أفريقيامجموع الصادرات إلى 
  11445  17690  16428  17289  +861  +5.2  

  .15ص 2015أوت  – 28جملة املالية لوزارة االقتصاد واملالية املغربية،العدد:المصدر
مليون : الوحدة،القارة األفريقية منالبنية الجغرافية للواردات المغربية ):08(الجدول رقم   

  درهم مغربي
  النسبة  التطور  2014  2013  2012  2011  2010  

  +2.0  +251  13083  12832  12013  11085  9579  بلدان اتحاد المغرب العربي
  +3.3  +357  11161  10804  9725  8687  7055  الجزائر
  - 8.3  - 157  1730  1887  2080  2280  2142  تونس
  +42.3  +55  185  130  203  110  372  ليبيا

  -36.4  - 4  7  11  5  8  10  موريتانيا
  +1.9  +131  7183  7052  7650  7957  8008  البلدان األفريقية

  +1.9  +382  20266  19884  19663  19042  17587  أفريقيا الواردات منمجموع 

  .15ص 2015أوت  – 28جملة املالية لوزارة االقتصاد واملالية املغربية،العدد:المصدر
نسبة واردات يظهر التوزيع اجلغرايف للواردات املغربية احتالل اجلزائر الصدارة حيث بلغت 

مع  %8.5بتونس ب  عةمن جمموع الواردات من القارة األفريقية متبو  %55.1املغرب من اجلزائر
العلم أن هذه األخرية يربطها مع كل من مصر واألردن اتفاقية للتبادل احلر أو ما يسمى باتفاقية 
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األخرى املستوردة أساسا  وتتشكل هذه الواردات باخلصوص من الغاز النفطي واحملروقاتأغادير، 
  .من اجلزائر

تربط املغرب عالقات جتارية قوية مع اجلزائر قابلة للتطور،  إذ ما وضعت املشاكل السياسية 
وإذا كان للعالقات  وهذا مطلب السلطات يف اجلزائر أساسا،) قضية الصحراء الغربية(على جانب 

ياسي اليوم هو بناء دبلوماسية اقتصادية قوية السياسية دور ممهد للعالقات االقتصادية فالتوجه الس
  .مع الشركاء لضمان املصاحل اإلسرتاجتية للدول

يعترب املغرب املورد األساسي يف املنطقة املغاربية ملوريتانيا حيث تستوعب سوق هذه األخرية 
ت ولكن الصادرا مليار درهم مغريب الرتباط البلدين باتفاقيات جتارية ثنائية 1.6ما يقارب 

املوريتانية حنو هذا البلد حمتشمة وهذا  يرجع لضعف التنوع االقتصادي ملوريتانيا واملنطقة املغاربية 
عموما، فرغم التطور النسيب امللحوظ يف حجم التبادل التجاري املغاريب إال أنه من أضعف النسب 

موعات االقتصادية األخرى   .مقارنة با
  :التجارة البينية المغاربيةاإلجراءات المتخذة لتفعيل  2-2

فالبلدان اليت عكفت .الذي يعد عامال حيويا لتقليص الفقر سبيال لتحقيق النمو التجارة تشكل
من خالل التجارة واالستثمار  بتجمعات اقتصادية وروابطها باالقتصاد الدويل اعلى تقوية صال

 تتمكن بعض البلدان املنخفضة هي البلدان اليت حققت بصورة اعتيادية منوا مبعدالت سريعة، مل
ا فيما يتعلق بالتجارة مثل تردي أوضاع البنية  الدخل من جين مثار العوملة بسبب ضعف قدرا

األساسية وقصور السياسة التجارية املعتمدة، ففي ظل اإلبقاء على حواجز جتارية ضخمة يف 
حلواجز إىل اإلطاحة بقدرة البلدان املنخفضة الدخل، مثل احلواجز غري اجلمركية، تؤدي تلك ا

       11املصدرين يف هذه البلدان على املنافسة يف األسواق اإلقليمية والعاملية على حد السواء
فرصا للتجارة قد ال تتوفر من خالل نظام  أو الثنائية ميكن أن ختلق اتفاقيات التجارة اإلقليمية

التجارة املتعدد األطراف، وغالبا ما يكون من األسهل حتقيق حترير تباديل للتجارة يف ظل عدد أقل 
مبرونة التصدي للمشكالت ) الثنائية( تفاقيات التجارة اإلقليمية اامللتزمني، كما تتمتع  شاركنياملمن 

عها بشكل جيد يف إطار املفاوضات املتعددة األطراف، فمثال عادة والقضايا اليت ال يتم التعامل م
                                                             

:، املوقع الدويلالبنك العاملي  -11   
www.worldbank.org/trade 
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ما تتجاوز االتفاقيات اإلقليمية مبجرد التخفيض اهلائل للرسوم اجلمركية لتتضمن اجلهود الرامية إىل 
احلد من املشكالت املتعلقة باملعايري ، اجلمارك والتجارة عرب احلدود،واللوائح املنظمة للخدمات 

قواعد العريضة املتعلقة بتحسني املناخ العام لالستثمار وزيادة على ذلك غالبا ما تشكل ومبعاجلة ال
 اتفاقيات التجارة الثنائية جزءا من جهود اقتصادية وسياسية يف جمال التعاون الثنائي أو اإلقليمي

هكذا تفاق التجاري التفاضلي بني اجلزائر وتونس جمسدا هذا التوجه ملثل ويف ا اإلطار جاء اال
تعاون الذي من شأنه أن يعزز التبادل التجاري البيين يف املنطقة املغاربية إذ ما احتدت كل دولة 

       .تفاقياتا النوع من االهذمغاربية مع أخرى مثل 
  :االتفاق التجاري التفاضلي بين الجزائر وتونس 1- 2-2

نوعية يف دعم الركائز األساسية يشكل االتفاق التجاري التفاضلي بني اجلزائر وتونس نقلة       
يعترب إطارا قانونيا يكفل حتفيز رفع حجم  اليت حتكم العالقات التجارية بني البلدين، فاالتفاق

املبادالت التجارية والتمهيد ألفق سوق موحدة بني البلدين وتشجيع االستثمار املشرتك، وقع 
وأصبح ساري املفعول يف بداية  2009 االتفاق بني اجلمهوريتان اجلزائرية والتونسية مطلع عام

حيث يسعى هذا  2010-01-11املؤرخ يف  12-10من خالل املرسوم الرئاسي رقم  2010
الني االقتصادي والتجاري من خالل دعم وتوسيع قاعدة  االتفاق إىل تطوير العالقات الثنائية يف ا

االت وتعاملصاحل املشرتكة واملنافع امل واالندماج بني االقتصاد  زيز عوامل التكاملتبادلة يف خمتلف ا
اجلزائري والتونسي، كما يهدف هذا االتفاق التفاضلي إىل إعفاء املنتجات الواردة يف هذا االتفاق 

عند  ذات املنشأ اجلزائري والتونسي من كافة احلقوق اجلمركية والرسوم والضرائب ذات األثر املماثل
وجتدر اإلشارة أن اإلعفاءات  12إىل اإلقليم اجلزائري أو التونسي دخول املنتجات املعنية يف االتفاق

اجلمركية املنصوص عليها يف االتفاق التجاري التونسي اجلزائري ال تسري على السلع املنتجة داخل 
يف الواقع مسح هذا االتفاق التجاري يف حتسني مستويات التبادل املناطق احلرة يف أي من البلدين،

لدين و سبق أن أشرنا إىل ذلك من خالل اإلحصاءات املقدمة أعاله ولكن ليس التجاري بني الب
بالقدر املطلوب ألن مثل هكذا اتفاق عادة ما يواجهه عوائق وصعوبات مفتعلة من األطراف 
املتعاقدة ولكن هذا يف منطقتنا املغاربية فقط  فعلى سبيل املثال ال احلصر واجه أحد املصدرين 

                                                             
. 04ص 12من االتفاق التجاري التفاضلي بني اجلزائر وتونس اجلريدة الرمسية العدد 2واملادة 1املادة  - 12  
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 منعا صارما من طرف اجلمارك التونسية بإيعاز من وزارة التجارة 2016تونس يف اجلزائريني اجتاه 
وبالتايل هناك إشكال يبقى  تفاق التجاري بني البلديناملنتج املصدر يدخل يف اال أن رغم التونسية،

مجيع املؤسسات و اهليئات اليت هلا  مطروح يف كيفية تفعيل مثل هكذا اتفاقيات من خالل إشراك
و على رأسها املنظومة  مباشرة وغري مباشرة يف تفعيل التجارة البينية بني دول املنطقةعالقة 
  .اجلمركية

  :اتفاقية أغادير للتبادل الحر 2- 2-2
تفاقية أغادير إىل جانب مصر واألردن بلدين من املغرب العريب ومها تونس واملغرب اتضم  

ا تضم كل من  وبالتايل تنضوي هذه االتفاقية إىل مصف االتفاقيات املتعددة األطراف، ولكن مبا أ
ا أن تساهم بشكل أو آخر يف دعم التبادل التجاري بني املغرب وتونس  تونس واملغرب من شأ

  .اليت تشملها االتفاقيةقل يف القطاعات على األ
واهلدف منها إقامة منطقة للتبادل احلر   2004يناير  25مت التوقيع على هذه االتفاقية يف 

مرحلة أوىل يف إطار عام وهو التوجه لسوق عربية مشرتكة حيث مت االتفاق على اإلعفاء الكلي ك
بالنسبة للسلع الصناعية املتبادلة بني دول االتفاقية باملقابل مت االتفاق على حترير  100%

كما تبحث االتفاقية يف تنفيذ مشروع لربط الدول األعضاء املنتجات الزراعية والزراعية املصنعة  
رة بشبكة نقل لزيادة التبادل التجاري بني دول االتفاقية يف إطار تطوير اجلانب اللوجسيت لإلشا

باقي ل ميكنانضمت إىل االتفاقية كل من لبنان وفلسطني وبالتايل  2016-04-04ابتداء من 
اجلزائر اليت  صوصباخل  ،لدول املغاربية أن تستفيد من مزايا هذه االتفاقية بانظمامها إليهاا

أصبحت قادرة على أن تقدم سلع صناعية كالسيارات واألجهزة اإللكرتونية بنسب إدماج تفوق 
فمنذ الدخول الفعلي لسريان االتفاقية يف  اتفاقية أغادير ا يفعليه لقواعد املنشأ املنصوص  40%
حني أخذت اجلمارك كل االلتزامات لتطبيق االتفاقية على أرض الواقع بالنسبة  01-04-2007

بينها للبلدان األربعة فخالل السنة األوىل من تفعيل االتفاقية زادت صادرات هذه البلدان يف ما 
   %6و املغرب  %19وتونس  %115بنسب كبرية، حيث ارتفعت صادرات مصر بنسبة 

ا كل من مصر  %86وأخريا األردن  واملالحظ أن هناك تفاوت يف حجم الزيادات اليت تستأثر 
من خالل اإلجراءات اجلمركية  االتفاقية ذها ما يفسر بعض املشاكل اليت تعرتض ههذواألردن و 

 .الصارمة واملعقدة اليت تصدم املصدرين من وإىل الدول األعضاء يف االتفاقية
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  :تأسيس البنك المغاربي لالستثمار والتجارة الخارجية 3- 2-2
غري أن  1993حت فكرة إنشاء البنك املغاريب  لالستثمار والتجارة اخلارجية منذ سنة طر 

وعدم عقد لقاءات  االتفاق حول حتديد آليات الرقابة الداخلية واخلارجية املشروع مجد بسبب عدم
موعة إلجياد الصيغة النهاية لبعث ا املشروع  دورية بني حمافظي البنوك املركزية و وزراء املالية لدول ا

واإلعالن على تأسيسه من العاصمة تونس من  2015يف أواخر  االسرتاتيجي، ليتم إعادة بعثه
راء املالية للدول اخلمسة للمغرب العريب املوقعني على النظام الداخلي وحمضر اجلمعية قبل وز 

العمومية التأسيسية للمصرف املغاريب لالستثمار والتجارة والذي اختريت تونس مقرا رئيسيا له، 
مليون دوالر أمريكي، حيث ستكون هذه  150حيث يقدر رأس مال هذا املصرف مبا يعادل 

الية مبثابة القاطرة االقتصادية للعمل التنموي واالستثماري املغاريب حيث سيقدم هذا املؤسسة امل
ودفع عجلة  من خالل تعزيز حركة تدفق رؤوس األموال البنك دفعا للتعاون االقتصادي املغاريب

موعة املغاربية        .االستثمارات ودعم املبادالت التجارية البينية بني ا
  :التجارة البينية للمجموعة المغاربيةمتطلبات تفعيل  -3

ينحصر التبادل التجاري بني دول املغرب العريب يف قطاعات حمدودة جدا حيث يصنف  
موعات االقتصادية األضعف على اإلطالق يف حدود  فقط كما يعزى  %3هذا األخري يف خانة ا

امل اإلنتاج ولكن األمر هذا الضعف إىل حمدودية التنوع و التشابه يف اإلنتاج إن مل نقل عو 
دون الرفع من حجم املبادالت هو غياب اتفاقية للتجارة احلرة مفعلة جتمع األساسي الذي حيول 

موعة املغاربية ولعل من بني األسباب غري تلك املعروفة لدى العام واخلاص ، جند بني كل دول ا
تلجئ الدول إىل محاية اقتصادها من خالل تقييد التحرير التجاري الذي مل  من اجلانب االقتصادي

حسب هذا املنطق يكون التبادل دائما لعبة ذات جمموع تصل له بعد دول املنطقة يف ما بينها 
 صفري حيث أرباح طرف تؤدي إىل خسائر الطرف اآلخر، وهذه رؤية خاطئة ألسس التبادل احلر

م يرتددون يف تطبيق وهي رؤية سائدة حىت  من  طرف الذين يؤمنون بإجيابيات التبادل احلر، أل
مبادئه يف مجيع احلاالت دون استثناءات ،نظرا العتقادهم أنه يف ظل تشابه البنيات اإلنتاجية بني 
الدول فالتبادل احلر ال ميكن أن يكون مفيدا بالنسبة جلميع األطراف،وهنا البد أن نرجع إىل 

هلذا الطرح لالقتصادي الربيطاين دافيد ريكاردو واليت تقول على كل بلد أن  النظرية املؤسسة
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يتخصص يف فروع االقتصاد اليت يتوفر فيها على مزايا نسبية تتعلق باإلنتاجية، بعد ذلك ميكن هلذه 
ا ، وتستفيد من مزايا التخصص،   الدول أن تتبادل حبرية منتوجا

تم بشكل خاطئ من طرف من يعتقدون أن التبادل هذه النظرية صحيحة لكن تفسريها  قد ي
مل اولكن وكما أشار إىل ذلك عالتجاري جيب أن يتم بني بلدان خمتلفة وحول سلع خمتلفة،

يف غالب األحيان "  2008االقتصاد األمريكي بول كروغمان احلاصل على جائزة نوبل يف 
ة لكنها تتبادل نفس املنتوجات التبادالت التجارية تتم بني دول ال تتوفر على بنيات إنتاج  " متشا

وهذا يظهر جليا يف حالة فرنسا وأملانيا اللتان تتبادالن السيارات وأيضا يف حالة السويد اليت تصدر 
إذا ال ميكن يف أي حال من األحوال تربير " مرسيدس"وتستورد من أملانيا عالمة  " فولفو"العالمة 

       13اتاإلنغالق التجاري حبجة تشابه املنتوج
ة يبقى مفيدا جلميع  ناويرى كروغم أن التبادل التجاري بني دول ذات بنيات متشا

األطراف ألنه يسمح للمنتجني باالستفادة من  حجم السوق االستهالكية األوسع من تلك اليت 
تتوفر عليها السوق احمللية أو الوطنية،وذلك عن طريق ما يسمى بوفرات اإلنتاج كما أن املستهلكني 

ات أوسع وأمثان أرخص للسلع وإذا ما أضفنا إىل ذلك عامل التنافسية بني سيستفيدون من اختيار 
فرصا أكرب  منتجني مدفوعني إىل االبتكار من أجل التميز عن منافسيهم فإن ذلك سيخلق حتما

يعين أذواقا  التحرير التجاريدائم،  وتقسيما جيدا للعمل مما سيؤدي إىل حتقيق منو اقتصادي
ا    .حسب كروغمان عار أرخص للمستهلكنيسوأجديدة لتلبية رغبا

متثل البلدان املغاربية يف شكلها احلايل أسواقا صغرية نسبيا وجمزأة، يف حني يسمح إنشاء 
مليون مستهلك أو يفوق، باستغالل الفوائض، وجيعل املنطقة  80سوق إقليمية تضم ما يعادل 

يات املتحدة واالحتاد األورويب إىل قطبا مهما الستقبال االستثمار،ويرتقب أن يسعى كل من الوال
ا االقتصادية واإل سرتاجتية مع منطقة املغرب العريب يف حال اندماجها والتسريع يف أول تعزيز عالقا

خطوة حنو ذلك يف تأسيس السوق املغاربية املشرتكة، كما تشر التقديرات أن إنشاء منطقة للتجارة 
ميكن أن يضاعف مستوى التجارة البينية، مخسة أضعاف على األقل احلرة بني بلدان املغرب العريب 

                                                             
يدي،مقال منشور على موقع منرب احلرية  -13      2009-05-25رشيد ا

http ;//minbaralhurriyya.org 
2016-11-09:عتاريخ اإلطال  
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يف مقابل ما هي عليه حاليا وال يتم هذا التوجه إال إذا أخذت مجلة من التدابري والقرارات 
موعة ميكن أن نوجزها يف ما يلي   :االقتصادية والسياسية الصارمة من طرف دول ا

البضائع وحتد من التبادل التجاري والنشاط االقتصادي،بني رفع القيود اجلمركية اليت تعرقل تدفق  -
البلدان املغاربية فتخفيض الرسوم والضرائب املطبقة على الواردات من شأنه أن يؤدي بصورة تلقائية 

  .إىل زيادة التبادل التجاري بني الدول اخلمسة للمغرب العريب
وليس هلا أي أساس قانوين، فهي غالبا  رفع احلواجز اإلدارية والفنية واليت تفرض بشكل تعسفي -

  .ما تعيق حركة التبادل التجاري بني الدول الشريكة
 تكريس وتفعيل مفهوم االفضليات التجارية من خالل عقد اتفاق جتاري تفاضلي ثنائي أو -

حيث يندرج مفهوم االفضليات التجارية  متعدد األطراف بني كل الدول املغاربية دون أي استثناء،
مقاربة حترير التجارة البينية وتسهيالت التجارة، ويلي اخلطوة اليت يتم عندها وضع اتفاق ضمن 

بروتكول التعريفة اجلمركية التفضيلية، ويغطي االتفاق التجاري التفاضلي باألساس اجلوانب املتعلقة 
مبنشأ املنتج،قواعد احلماية،التفكيك اجلمركي، حماربة اإلغراق، التسهيالت التجارية 
املمنوحة،والتعريفة اجلمركية والقيود الغري مجركية، ويف الواقع يعترب العديد من هذه اجلوانب حجرة 

  .العثرة أمام البلدان املغاربية وال ميكن حلها إال مبثل هكذا اتفاق مثل ما أثبتته التجارب الدولية
موعة ،عرب اإلسراع  - يف مرحلة أوىل بالتوقيع على العمل على حترير املبادالت التجارية بني دول ا

وع اتفاقية التبادل احلر بني دول املغرب العريب مع اختاذ كافة التدابري واإلجراءات املتعلقة بتعزيز ر مش
املغاربية ذات الصلة من خالل تكثيف  واإلسراع يف استكمال الربامج  البنية التحتية بدول االحتاد

موعةالنقل و السريعة  والطرق ة احلديدالسكبالربط املباشر    .البحري مع ضمان العبور بني دول ا
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  :الخاتمة 
إن التجارة البينية لدول املغرب العريب هي األضعف إقليميا ودوليا كما أشرنا إىل ذلك، رغم 

مو  ا املنطقة، يف الواقع ظلت ا ة املغاربية املؤسسة التفاقية عاإلمكانيات و الفرص اليت تتمتع 
إحتاد املغرب العريب جامدة مؤسساتيا حيث مل تفعل وال اتفاقية من ضمن االتفاقيات السبع وعلى 
رأسها اتفاقية التبادل احلر بني دول املنطقة رغم أن الدول املغاربية هلا عالقة مباشرة باملنظمة العاملية 

ا من املفروض أن يسهل وهذ للتجارة من خالل االنضمام إليها أو السعي لالنضمام إىل هذه اهليئة
  املهام ويزيل العقبات

جتاه حنو كيان اقتصادي مغاريب كان وال بد العمل بنظام األفضليات وكأول خطوة لال
التجارية فاالتفاق التجاري التفاضلي من شانه ان حيل مجلة من املشاكل اليت تتشكل من تضارب 

ومن الناحية االقتصادية على دول السياسات التجارية بني الدول هذا من اجلانب املؤسسايت 
املنطقة أن تسعى إىل حتقيق ثاللثة أسباب تعمل على دفع حركية التجارة البينية بني دول املغرب 
ا وهي أن تتوجه هذه االقتصاديات إىل حتقيق التكامل يف املنطقة  العريب ورفع معدالت االستثمار 

، فزيادة التكامل مرتبط باالنفتاح والتحرير ورفع كل يلواالجتاه حنو التدو  ، زيادة التنوع يف اإلنتاج،
القيود على حركية التجارة وتدفق االستثمار فمن خالل إزالة احلواجز أمام التجارة البينية مما 

مليون 80سيسمح بتدفق السلع واخلدمات مما سيتيح فرصا ال حصر هلا يف سوق تغطي أكثر من 
ة بزيادة التدويل مرتبطة باملؤسسات االقتصادية املغاربية احمللية  أما النقطة الثانية املتعلق مستهلك،

كاملؤسسات الصغرية واملتوسطة ميكن له ان تدخل التدويل من بوابة املنطقة املغاربية من خالل 
ا حلصص سوقية يف املنطقة املغاربية يف وضع يساعد على زيادة الصادرات إىل هذه الدول  اكتسا

وال يتأتى هذا التدويل إال بتحقيق التنوع يف اإلنتاج الذي  رات يف املستقبلقد تتحول إىل استثما
موعة وهذه األسباب الثالثة  من املمكن أن تساهم فيه سهولة تنقل عوامل اإلنتاج من وإىل دول ا
جمتمعة كفيلة برفع مستويات التبادل التجاري والنمو االقتصادي يف املنطقة و ال ميكن ان تتحقق 

ذا توفرت اإلرادة السياسية لصناع القرار يف املنطقة وحسمت قواعد الشراكة االقتصادية إال إ
  .اإلسرتاجتية بالعالقة رابح رابح
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.االقتصادية الجزائرية في المؤسسةحسابات الممارسة مهنة تدقيق   
  )طالبة دكتوراه( متار خدجية. أ

  .مستغامن_  جامعة عبد احلميد بن باديس 
    

  :ملخص
من خالل دراسة يف اجلزائر تبيان مهام ممارسو مهنة تدقيق احلسابات  إىل دراسةال دف هذه  

  .املهنةمع حتديد شروط ممارسة هذه أهم اهليئات واملنظمات اليت تقوم بذلك 
 .صعوباتحيث تعد مهنة تدقيق احلسابات مهنة دقيقة جدا ملا حتتويه من عراقيل وما متر به من    

رأت على االقتصاد اجلزائري حديثا ، كان عليها االخنراط يف التغريات االقتصادية اليت ط ففي ظل
ا ، ورغم تبين اجلزائر  هذه التغيـرات اليت مست اجلوانب االقتصادية وحماولة التكيف مع انعكاسا
يف الفرتة األخرية معايري احملاسبة الدولية يف إطار النظام احملاسيب املايل اجلديد ،إال أنه فيما خـص 

ا بقيت تشهد قصورا وطغى عليهـا الطـابع القـانوين أكثـر مـن مزاولـة مهن ـة التدقيق يف اجلزائر فإ
  الطـابع االقتصادي

و لضمان استمرارية وجناح مهنة التدقيق يتطلب تنظيم ورقابة داخلية وخارجية وهذا من طرف     
ا   . كل مستعملي املعلومة احملاسبية واملهتمني 

 الكلمات المفتاحيةː  مراجعة احلسابات˓ اخلبري احملاسيب˓ حمافظ احلسابات ، احملاسب املعتمد .
 
Abstract:  
This research aims to study the Practitioner the of the Auditing Profession 
through the study of the most important bodies and organizations that do so 
with the determination of the conditions to exercise this profession. 
 Where is the profession of auditing profession very accurate to the content 
of the obstacles and going through difficulties. In light of the economic 
changes in the newly Algerian economy, it had to engage in these changes 
that touched the economic aspects and trying to adapt to its impact, despite 
the adoption of Algeria in the recent period of international accounting 
standards in the context of the new financial accounting system, however, as 
regards the conduct auditing profession in Algeria they remained 
experiencing palaces and overshadowed by the more than economic nature 
of the legal nature 
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And to ensure the continuity and success of the audit profession requires the 
organization of internal control and external, and this by all the users of 
accounting information and interested in them. 
Keywords:  Auditor ˓ Accounting expert، Governor accounts ˓Chartered 
Accountant. 

  : دمةمق
مع تطور النشاط  تطور مفهومهاحيث القدمي كان منذ  احلسابات مهنة تدقيق رو ظهإن   

مع و ، اإلنسان يزاول ويدير نشاطه االقتصادي والتجاري بنفسه حينها كان   واالقتصادي وتعقده 
ا إ ىلإ أحجم أعماله جل توسع أشخاص آخرين مبا فيها تسجيل العمليات  ىلتفويض إدار
  .كلت هلم إدارة نشاطاته و رقابة من  ىلوبذلك ظهرت احلاجة إ،املالية

فكرة انفصال  من خاللمنو وتطور مهنة تدقيق احلسابات يف العديد من دول العامل جاء لقد    
قدرة تقل عن مدى إىل رأي مهين مس أصحاب القرار يف املؤسسةامللكية عن اإلدارة، وذلك حلاجة 

  .ستخدام مواردها املتاحةال املؤسسة
اهتماما متزايدا يف كافة األوساط املالية والقانونية واالقتصادية  حتتل مهنة تدقيق احلساباتو   

عند اختاذ  ،حول صحة وسالمة القوائم املالية املنشورة ألمهية رأي مدقق احلسابات ،املعاصرة 
ومن اجلهات احلكومية املختصة يف وحدات  ها،القرارات من األطراف املختلفة املستفيدة من

  .احملاسبية احلكومية أو شركات القطاع العام 
أن تقدم تأكيد عن ما إذا كانت املعلومات املتوافرة ميكن الوثوق فيها  تدقيقلميكن ملهنة احيث   
رجة وثوق القارئ القوائم املالية يف املعلومات الواردة بالقوائم املالية هو زيادة د راجعأي أن دور امل،

) مراقب احلسابات ( اخلارجي  دققمن طبيعة دور امل يد االهتمام خبدمات مهنة التدقيقوينبع تزا
ا على مقابلة احتياجات يف النظرة االنتقادية لواملتمثل  لعناصر املقدمة إليه لغرض زيادة مقدر

.املعلومات احملاسبية مستخدمي   
يف  االخنراطحديثا ، كان عليها  ياجلزائر  طرأت على االقتصاد يتال االقتصادية التغريات ففي ظل 

اوحماولة التكيف مع  االقتصاديةهذه التغيـرات اليت مست اجلوانب  ، ورغم تبين اجلزائر  انعكاسا
إال أنه فيما خـص املايل اجلديد ،يف الفرتة األخرية معايري احملاسبة الدولية يف إطار النظام احملاسيب 

ا ب وطغى عليهـا الطـابع القـانوين أكثـر مـن قيت تشهد قصورا مزاولـة مهنـة التدقيق يف اجلزائر فإ
  . االقتصاديالطـابع 
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  :إشكالية الدراسة
  : اإلشكالية التاليةطرح  اءا على ما تقدم ميكنو بن 

  ما هي اآلليات المنظمة لممارسة نشاط مهنة تدقيق الحسابات في المؤسسات
  ؟ االقتصادية في الجزائر

  :و هذه اإلشكالية متكننا من التطرق إىل األسئلة الفرعية التالية 
  ؛ ؟هي أهم  اهليئات و املنظمات املسرية ملهنة التدقيق احلسابات يف اجلزائر  ما .1
  ؛؟هي مهام ممارسو املهنة التدقيق يف اجلزائر  ما .2
.؟الشروط الالزمة ملمارسة مهنة تدقيق حسابات املؤسسة اجلزائريةهي  ما .3  

 فرضيات الدراسة:
:البد من طرح الفرضيات التالية  التالتساؤ  هعلى هذ ولإلجابة  

املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني و جملس النقابة الوطنية و جملس النقابة الوطنية  تعد. 1
.وجملس احملاسبة من أهم املنظمات املسرية ملهنة التدقيق احملاسيب يف اجلزائر   

  .مهام عادية وأخرى خاصة فان  مهام حمافظ احلسابات تنقسم إيل وفقا للقانون اجلزائري . 2
الشروط الالزمة ملمارسة مهنة تدقيق التأهيل العلمي والتأهيل العملي من أهم . 3

. حسابات املؤسسة اجلزائرية  
  :الدراسةأهمية 

  :ما يلي تربز أمهية هذه الدراسة يف 
وبالتايل مدى  املايل،للنظام احملاسيب  انتقاهلاالتطورات اليت تشهدها اجلزائر يف ظل  توضيح -   

؛معايري التدقيق الدوليةمبهنة تدقيق من خالل إلزامية تبين ضرورة إتباع ذلك    
 كون الكثري من الدول،  يف اجلزائر تدقيق احلساباتأمهية املوضوع يف ظل قصور مهنة ال تبيان -

اورة من .لدوليةااملشابه للجزائر أقدمت على تطبيق معايري التدقيق  االقتصاديالواقع  ذوي ا  
  أهداف الدراسة :

:من األهداف اليت تسعى إليها الدراسة     
؛اجلزائرية املؤسسات االقتصاديةومدى تطبيقها يف  اسيبالتعرف على مهنة التدقيق احمل -  
اجلزائر؛التعرف على أهم اهليئات و املنظمات املسرية ملهنة التدقيق احلسابات يف  -  
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. دراسة الشروط الالزمة ملمارسة مهنة تدقيق حسابات املؤسسة اجلزائرية   -  
  منهج الدراسة :

الكتب  واملراجع  جاءت به  االعتماد على املنهج  الوصفي لدراسة مابسيتم دراسة هذا البحث 
االت والبحوث واملقاالت العلمية ، كما نعتمد كذلك على املنهج ال تحليلي األجنبية والعربية وا

  .قي  أطوار النظرية للدراسة القوانني واملراسيم التنفيذية لبايف 
  :هيكل البحث

  :و لتحقيق الغرض املرجو من البحث قمنا بتقسيم هذه الدراسة لثالثة حماور أساسية ممثلة يف
  اهليئات و املنظمات املسرية ملهنة التدقيق احلسابات يف اجلزائر؛: احملور األول

  مهام ممارسو مهنة التدقيق يف اجلزائر؛: الثايناحملور 
  .الشروط الالزمة ملمارسة مهنة تدقيق حسابات املؤسسة اجلزائرية : احملور الثالث
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  :الهيئات و المنظمات المسيرة لمهنة التدقيق الخارجي في الجزائر -1
اليت تعمل على تطور هذه املهنة ، ينظم مهنة التدقيق يف اجلزائر جمموعة من القواعد واآلليات 

  :وتتمثل هذه اهليئات يف 
  :المحاسبين المعتمدين  الحسابات، المحاسبين، محافظيالمنظمة الوطنية للخبراء  1-  1

تأسست هذه املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبيني ،حمافظي احلسابات واحملاسبيني املعتمدين مبوجب 
، حبيث نصت املادة اخلامسة من القانون املذكور  27/04/1991املؤرخ يف  91/08القانون 

تنشا منظمة وطنية للخرباء احملاسبيني وحمافظي احلسابات املعتمدين تتمتع بالشخصية املدنية "
وجتمع األشخاص الطبيعيني أو املعنويني املؤهلني ملمارسة مهنة خبري حماسب وحمافظ احلسابات 

  .1ا القانونوحماسب معتمد حسب الشروط اليت حيدده
ا  يدير املنظمة الوطنية جملس يكون مقره قي مدينة اجلزائر ،وحيدد تشكيل املنظمة وصالحيا

  .2وقواعد سريها عن طريق التنظيم 
  :3وبالتايل  بعض مهام املنظمة مايلي 

  .السهر على التنظيم املهنة   -         
  .الدفاع على كرامة أعضائه واستقالليتهم  -         
إعداد النظام الداخلي للمنظمة الذي حيدد على اخلصوص شروط التسجيل و اإليقاف -         

  .والشطب من جدوهلا 
 -   احلسابات واحملاسبني املعتمدين يعد ويراجع وينشر قائمة اخلرباء احملاسبني وحمافظي  -       

ل احلق ملمارسة املهنة وحتدد  تنشر املنظمة الوطنية مقاييس تقدير اإلجازات والشهادات اليت ختو 
  .كيفية تطبيقها عن طريق التنظيم 

  

                                                             
، املؤرخة بتاريخ 28 السنة، 20 جلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية، املطبعة الرمسية، العدد رقما 1

  .652 ، ص1411 شوال 16 املوافق ل1991 ماي 01 
املتعلق مبهنة اخلبري  27/04/1991: املوافق ل 1411شوال عام  12املؤرخ يف  91/08املرسوم التنفيذي رقم  2

 .05احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد ،املادة 
 . 08/ 91التنفيذي رقم من القانون  10،11، 9: تبعا للمواد  3
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  :مجلس النقابة الوطنية ألعضاء مهنة المراجعة  1-2
  13/01/1992املؤرخ يف  92/08تأسس جملس النقابة الوطنية ألعضاء املهنة مبوجب مرسوم 

والذي حيدد تشكيل جملس  01/12/1997املؤرخ يف  97/458املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 
  .النقابة الوطنية ألعضاء املهنة ويضبط اختصاصه وفوائد عمله 

يدير النقابة جملس يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم اجلمعية العامة من بني األعضاء املسجلني 
  .4قانونيا يف جدول النقابة الوطنية

لس مايلي   :5ومن بني مهام ا
 .دية ألعضاء النقابةمحاية املصاحل املعنوية واملا -
متثيل النقابة الوطنية لدى السلطات العمومية وجتاه الغري واملنظمات األجنبية املماثلة  -

ومتثيلها  يف األعمال املدنية ويف إدارة األمالك العقارية واملنقولة اليت متلكها النقابة الوطنية 
 .و مدعى عليه ويف تسيريها  ويف االمتثال أمام العدالة باسم النقابة مدعيا أ

الوقاية من كل النزاعات املهنية بني أعضاء النقابة وتسويتها وعرضها إن اقتضى األمر   -
 .على غرفة املصاحلة واالنضباط والتحكيم

 .حتصيل االشرتاكات املهنية اليت يقررها املؤمتر  -
  .إعداد مشروع اإليرادات والنفقات واقرتاحه على املؤمتر للمصادقة عليه   -

  :المجلس الوطني للمحاسبة  1-3
  :إنشاء المجلس الوطني للمحاسبة  1- 3 – 1

لس الوطين للمحاسبة مبوجب مرسوم تنفيذي رقم القانون   25املؤرخ يف  96/318أنشئ ا
يقوم  يعد جهاز استشاري ذو طابع وزاري ومهين مشرتك" ، حيث تنص املادة الثانية  09/1996/

ا ،وبالتايل مبهنة التنسيق والتلخيص يف جم ال البحث وضبط املقاييس احملاسبية والتطبيقات املرتبطة 

                                                             
الدار بالجزائر،دراسة تحليلية لمستقبل تطبيق معايير المراجعة الدولية في مهنة المراجعة سهام حممد السويدي ، 4

 .116، ص 2010اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،
  . 09/02/2016:اطلع عليها يوم " MEIG"االقتصاد  اإلسالمي العاملية "جملة االلكرتونية  5

http://giem.kantakji.com/article/details/ID/620/print/yes/ 
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ميكن للمجلس أن يطلع على كل املسائل املتعلقة مبجال اختصاصه مببادرة منه أو بطلب من الوزير 
الس املنتخبة واهليئات والشركات واألشخاص الذين  املكلف باملالية ،وميكن أن تستشريه جلان ا

   مهم أشغاله
  :6ومن بني مهامه مايلي 

 .مجع واستغالل كل املعلومات والوثائق املتعلقة باحملاسبة وبتعليمها -
اجناز أو تكليف من ينجز كل الدراسات والتحاليل يف جمال التنمية واستخدام األدوات   -

 .والطرق احملاسبة
 ·اقرتاح كل التدابري إلزامية إىل ضبط املقاييس احملاسبية واستغالهلا العقالين   -
 .إبداء رأيه وتوصياته يف كل مشاريع النصوص التشريعية اليت هلا عالقة باحملاسبة  -

 :تشكيل المجلس الوطني للمحاسبة  1-3-2
لس ، فانه يرأسه وزير املالية أو ممثله ويتكون م  :ن فيما خيص تشكيلة ا

 .ممثل الوزير املكلف بالطاقة  -
 .ممثل الوزير املكلف باإلحصاء    -
 .ممثل الوزير املكلف بالرتبية الوطنية     -
 .ممثل الوزير املكلف بالتجارة   -
 .ممثل الوزير املكلف بالتعليم العايل  -
 .ممثل الوزير املكلف بالتكوين املهين   -
 .ممثل الوزير املكلف بالصناعة   -
 .العامة للمالية    رئيس املفتشية -
 .مدير العام للضرائب  -
 .مدير املكلف بالتقييس احملاسيب لدى وزارة املالية    -

                                                             
ــفــيــذي رقم  6 ، يـحـدد تـشـكـيـل   2011يـناير سـنة 27ـوافق Jا 1432صــفــر عـام  22مــؤرخ يف  11 -24مــرســوم تــن

ـــظــيـــمه ـ وقــواعــد سريه ـــمــحــاســـبــة وتــن لس الــوطـــين لــل  . 04، ص  02ادة ، املا
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 .ممثل برتبة مدير عن بنك اجلزائر  -
 .ممثل برتبة مدير عن جلنة تنظيم  ومراقبة عمليات البورصة -
 .ممثل برتبة مدير عن جملس احملاسبة  -
لس الوطين للمصف الوطين للخرباء  ) 03( ثالث  -  أعضاء  منتخبني عن ا

 .احملاسبيني  
لس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي  ) 03( ثالث  -  أعضاء منتخبني عن ا

 .احلسابات  
لس الوطين للمنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين  ) 03( ثالث  -  أعضاء منتخبني عن ا
أشــخـاص يــتم اخـتــيـارهم لــكـفــاءاتـهم يف مـــجـــايل احملـــاســـبـــة واملالـــيـــة ويـــعـــيـــنـــهم  )3(ثالثـة  -

 .الـــوزيـــر املكلف باملالية
جيب أن تتـوفر يف ممثلي  الـوزراء على األقل رتبة مـديــر بــاإلدارة املركزية ويـتم اخــتــيـارهـم لـكــفــاءاتـهم 

لس احملاسيب واملايل    .يف ا
لس بـــقـــرار من الـــوزيــر املكلف باملالية ملدة ست  يـــعــد سـنـوات بــنـاء عــلى اقـتـراح من  )6(أعـــضــاء ا

  .7من املرسوم أعاله  2الـــوزراء ومــســـؤويل الـــهــيـــئـــات املذكورة يف املادة 
لس بالثلث  وفـي حـــــالـــــة انـــــقـــــطــــــاع عـــــهـــــدة أحـــــد  ،2كل سنتني   )3/1(جتدد تشكيلة ا

اية العهدة يـــــتم استخالفه حسب األشكال نفسها، األعــــــضـــــاء   .ويستخلفه العضو اجلديد حىت 
  :لجان مجلس المحاسبة  3- 1-3

 29املوافق  1431رجب عــام  16املؤرخ يف  10-01من الــقـانـون رقم  5تـطـبـيــقـا ألحـكـام املادة 
   8:واملذكـــور أعاله تـــنـــشـــأ لـــدى الـمجلس الـــلـــجــان املتساوية األعضاء اآلتية 2010يـــونـــيــو ســـنــة 

 .ســـبــيــة والــعــنــايــة املهنيةجلــنــة تــقــيــيـس املمــارســات احملــا -
 .جلنة االعتماد -
 .جلنة التكوين  -

                                                             
   . 04ص ، 02نفس املرجع السابق ،املادة  7
 . 06، ص 17املادة  نفس املرجع السابق ، 8
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 .جلنة االنضباط والتحكيم  -
  .جلنة مراقبة النوعية  -

  :الجزائرمهن التدقيق في ممارسو مهام  -2
  :أنواع تدقيق  الحسابات - 2-1

القانون اجلديد املنظم وفق ما جاء به  اجلزائر يف التدقيق مهن ممارسو مهامإىل قبل التطرق إيل 
نذكر أنواع التدقيق يف اجلزائر واليت  وكذا مهام احملاسبني املعتمدين، .للمهنة والقانون التجاري

  : يلي  ما ىلتنقسم إ
   .تدقيق الحساباتأنواع  ):1(الشكل رقم 

 المميزات تدقيق قانوني تدقيق تعاقدي تدقيق داخلية خبرة قضائية
حتدد بكل دقة من طرف 

 احملكمة 
وظيفة دائمة يف 

 املؤسسة
مؤسساتية ،ذات طابع  تعاقدية

 عمومي 
طبيعة -

  المهمة
من طرف اإلدارة  من طرف احملكمة 

 العامة 
من طرف املديرية 
 العامة أو جملس اإلدارة 

 التعيين- من طرف املسامهني

إعالم العدالة وإرشادها 
 حول أوضاع مالية وحماسبية 

حتسني الدورة 
  اإلدارية ،

اقرتاح شروط حتسني 
التنظيم ومعاملة 

 املعلومات اإلدارة 

املصادقة على شرعية 
 وصدق احلسابات

املصادقة على شرعية وصدق 
احلسابات والصور 

  الفوتوغرافية الصادقة
تدقيق معلومات جملس 

 اإلدارة

 الهدف      -

مهمة ظرفية حيدد القاضي 
ا  مد

مهمة حتددها 
 ديرية العامة امل

مهمة حمددة حسب 
 االتفاقية 

مهمة دائمة تغطي مدة 
 التعيني الشرعية 

 التدخل-

عدم اخلضوع سلميا  تامة اجتاه األطراف 
ووظيفيا إال لإلدارة 

 العامة

تامة جتاه جملس اإلدارة  تامة من حيث املبدأ
 واملسامهني

 االستقاللية-

تدخل مباشر يف  ينبغي احرتامه
 التسيري

حيرتم مبدئيا لكن له 
تقدمي إرشادات يف 

 التسيري

مبدأ عدم - جيب احرتامه متاما
التدخل في 

 التسيير 
إيل القاضي املكلف 

 بالقضية 
املديرية العامة ، جملس  املديرية العامة 

 اإلدارة
جملس اإلدارة ،اجلمعية العامة 

 )عادية،غ عادية(
إرسال -

 التقارير إلي
التسجيل يف قائمة خرباء  التسجيل مبدئيا يف  أجري يف املؤسسة التسجيل يف اجلمعية الوطنية  شروط -
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احملاسبة لدى جملس لدى 
 القضاة

خلرباء احملاسبة ،حمافظي  اجلمعية الوطنية
 احلسابات 

ممارسة 
 المهنة 

أخبار وكيل - نعم ال ال غ م
الجمهورية 
باألعمال 

 الغير شرعية
حبسب النتائج  مبدئيا حبسب النتائج 

 مبدئيا
حبسب الوسائل أو 
حبسب النتائج حسب 

 نوع املهمة

 االلتزام - حبس الوسائل

 المسؤولية- مدنية ،جنائية،تأديبية مدنية ،جنائية،تأديبية حسب عقد العمل مدنية ،جنائية،تأديبية
من طرف القاضي املشرف 

 على اخلربات
سيسة ،عادة من أمهمة ت حمددة يف العقد حسب عقد العمل

طرف القضاء بعد طلب 
 املؤسسة

 التسريح

اقرتاح من اخلبري حيدد من 
 طرف القاضي 

 األتعاب- قانون رمسي حمددة يف العقد أجرة

طريقة تتماشى وحاجة 
 اخلربة القضائية املطلوبة

تقييم اإلجراءات 
تقييم الرقابة 
الداخلية مراقبة 

 احلسابات

تقييم اإلجراءات تقييم 
الرقابة الداخلية مراقبة 

 احلسابات

تقييم اإلجراءات ،تقييم 
املراقبة الداخلية ،مراقبة 

 احلسابات ،مراقبة قانونية

طريقة -
 العمل المتبعة

دراسة تحليلية لمستقبل تطبيق معايير المراجعة الدولية في مهنة المراجعة ،سهام حممد السويدي  :المصدر
.188،189ص ،، 2010،الدار اجلامعية اإلسكندرية ،مصر ،ئربالجزا  

من مدققي احلسابات يف اجلزائر وهم اخلرباء احملاسبني املكلفني بالقيام بالتدقيق  هناك نوعانو 
.اخلارجي التعاقدي، وحمافظي احلسابات املكلفني مبهام التدقيق اخلارجي القانوين  

يـــعــد خـــبــيـــرا مــحـــاســبــا فـي مــفـــهــوم هــذا الـقـانـون" أنهعلى : 01-10من القانون  18تنص املادة  و  
 ميـارس بـصـفـة عـاديـة بـاسـمه اخلـاص وحتت مـسـؤوليـته مـهـمـة تـنظـيم وفـحص وتـقـومي كل شـخص

ـمــــؤســــســـات والـهــيـئـات فـي احلـاالت الـتـي وحتـليل احملـــاســــبــــة ومــــخـــتــــلف أنــــواع احلــــســـابــــات لــــلــ
ذه املهمة بصفة تعاقدية خلربة احلسابات   ."9نص عـلــيـهــا الـقـانــون والـيت تكلفه   

                                                             
 ينـاير سنة 11 املوافق 1431رجب عـام  28،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  مــؤرخ يف 01-10قــانــون رقم  9

 .06،ص   18، املادة 42العدد   ،حيــدد يف الفصل الرابع ممارسة مهنة اخلبري احملاسب   2010
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   .ساباتمـع مــــــراعـــــــاة األحـــــــكــــــام الـــــــواردة فـي هــــــذا القانون ملمارسة وظيفة حمافظ احل ويــــــؤهـل
الشخص : "على أنه 4مكرر 715عرف القانون التجاري حمافظ احلسابات حسب املادة  كما

الذي يدقق يف صحة املعلومات املقدمة يف تقرير جملس اإلدارة أو جملس املديرين، حسب احلالة، و 
ا، و يصادق  على انتظام يف الوثائق املرسلة إىل املسامهني حول الوضعية املالية للمؤسسة و حسابا

اجلرد و حسابات املؤسسة و املوازنة، و صحة لذلك و يتحقق مندوبو احلسابات إذا ما مت احرتام 
   10."مبدأ املساواة بني املسامهني

كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه : "على أنه 01-10من القانون رقم  11وحسب املادة  
املؤسسات واهليئات وانتظامها و  اخلاص وحتت مسؤوليته، مهمة املصادقة على صحة حسابات

   11."املعمول به مطابقتها األحكام التشريع 
حمافظ احلسابات هو الشخص املؤهل علميا وعمليا : من خالل هذه التعاريف نستخلص أن

لتدقيق حسابات املؤسسة، و يتمتع باستقاللية تامة، ويقوم عادة بتدقيق نظام الرقابة الداخلية و 
  .تدقيق انتقادي قبل إبداء رأيه يف عدالة املركز املايل السجالت احملاسبية 

املهين الذي ميارس " احملاسب املعتمد على انه يعرف   01-10من القانون رقم 41وفقا للمادة  و 
ت مسؤوليته مهمة مسك وضبط ا سابات ، وحسابات التجار حلبصفة عادية بسمه اخلاص و

  ."12والشركات واهليئات اليت تطلب خدماته 
  .الجزائرمهام ممارسو مهن التدقيق الخارجي في : 2-2

من مدققي احلسابات يف اجلزائر وهم اخلرباء احملاسبني املكلفني بالقيام بالتدقيق   هناك نوعان
اخلارجي التعاقدي، وحمافظي احلسابات املكلفني مبهام التدقيق اخلارجي القانوين، وسنتطرق إىل 

وكذا مهام  .به القانون اجلديد املنظم للمهنة والقانون التجاريجاء  مهام كل من الفئتني وفق ما

                                                             
، اجلزائر، 1998مطبوعات برييت،  ، 4مكرر 715اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، القانون التجاري، املادة  10
 . 155ص
 ينـاير سنة 11وافق Jا 1431رجب عـام  28،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  مــؤرخ يف  1-10قــانــون رقم   11

 .07،ص  22، املادة 42، العدد   2010
، 42، العدد   2010 ينـاير سنة 11املوافق 1431رجب عـام  28اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  مــؤرخ يف  12

 .08، ص  41ة املاد
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احملاسبني املعتمدين، وقبل التطرق إيل هته املهام البد أن نذكر أنواع التدقيق يف اجلزائر واليت تنقسم 
  : إيل مايلي 

   :مهام الخبير المحاسبي    1- 2-2
:يف مايلي10-01من القانون  )18(تتمثل مهام اخلبري احملاسب حسب املادة   

 .حماسبة املؤسسات  (centralisation) القيام مبسك ومركزة   -
 .أي عقد عمل ا فتح وضبط ومراقبة وجتميع حماسبة املؤسسات واهليآت اليت ال يربطه -
 .تدقيق املايل واحملاسيب للشركات واهليئات وهو املؤهل الوحيد للقيام بذلك  -
 .امليدان املايل واالجتماعي واالقتصادي للشركات واهليئات يف  تقدمي استشارات -
م والتصرفات االيدارية والتسيري اليت هلا عالقة -  إعالم املتعاقدين معه مبدى تأثري التزاما

  .مبهمته 
 .تنظيم وفحص وتقومي وحتليل احملاسبة  -
لدى ) التدقيق القانوين(ويعد اخلبري احملاسب مؤهال للقيام مبهام حمافظ احلسابات  -

واهليآت املعنية بالتدقيق القانوين، وحاليا يف اجلزائر معظم اخلرباء احملاسبني إن مل الشركات 
 .نقل كلهم ميارسون مهام حمافظة احلسابات

  .تعترب مهنة اخلبري احملاسيب مهمة ظرفية  -
  :مهام محافظ الحسابات    2- 2-2

تعني حمافظا للحسابات أو على أن اجلمعية العامة العادية لشركة املسامهة  نص القانون التجاري 
أكثر ملدة ثالث سنوات ختتارهم من بني املهنيني املسجلني على جدول املصف الوطين للخرباء 

  .احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين
  :13وميكن تقسيم مهام حمافظ احلسابات إىل مايلي  

                                                             
 ينـاير سنة 11 ملوافقا 1431رجب عـام  28،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  مــؤرخ يف 01-10قــانــون رقم  13

  .07،ص  22، املادة 42العدد   ،حيــدد يف الفصل الرابع ممارسة مهنة اخلبري احملاسب   2010
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فإن حمافظ احلسابات يكلف  01-10من القانون  24و  23حسب املادة :المهام العادية : أوال 
 :باملهام التالية

ة تــمـــامــا يــــشــــهــــد بــــأن احلـــســــابــــات الــــســــنــــويـــة مــــنــــتــــظــــمـــة وصــحـــيــحــة ومــطـــابــقــ -
ا األمــــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــلــــوضـــعـــيـــة املـالـــيـــة لــنــتـــائج عــمــلـــيــات الــســنــة املـــنـــصـــرمـــة وكـــذ

 .وممتلكات الشركات واهليئات
يـفــحص صــحـة احلــســابـات الــسـنــويــة ومـطــابــقـتــهـا لــلـمــعـلــومــات املـبــيـنــة يف تــقـريــر   -

 .أو الشركاء أو حاملي احلصص  للمسامهنيالـتــسـيــيــر الـذي يــقـدمه املسريون 
يـبـدي رأيه يف شـكل تـقـريـر خـاص حـول إجـراءات الــرقـــابــة الـــداخــلـــيــة املـــصــادق عـــلــيـــهــا  -

  .من مـــجــلس اإلدارة وجملس املديرين أو املسري 
  :المهام الخاصة:ثانيا 

السابقة يقوم املراجع القانوين يف اجلزائر مبهام أخرى خاصة )  العادية( باإلضافة إىل املهام العامة  
 :منها

 .إخبار اجلمعية العامة العادية يف حالة عدم انتظامية و دقة احلسابات -
 . يف حالة اكتشاف أي جنحة عليه إخبار السلطة -
 .فحص حصص املسامهني -
حالة حتويل  إثبات أن األصول الصافية تساوي على األقل رأس املال االجتماعي يف -

 .املؤسسة
 .دعوة اجلمعية العامة العادية للمسامهني لالجتماع يف حالة عدم قيام جملس اإلدارة بذلك -

  :تقارير محافظ الحسابات    3- 2-2
  :14التقارير التالية  يـــتــــرتب عن مـــهـــمـــة مـــحـــافظ احلـــســـابــات إعداد

بـــتـــحـــفظ أو بـــدون حتــفـظ عــلى انـتـظام وصـحة الـوثائق الـسـنويـة تـــقـــريــر املـــصـــادقــة    -
 .رفض املصادقة املربر أو عند االقتضاء وصورتـهـا الصـحيـحة

                                                             
  .07،ص  24مرجع سابق، املادة  14
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  .عند االقتضاء تـــقــــريـــر املــــصـــادقـــة عــــلى احلـــســــابـــات املــــدعـــمـــة أو احلسابات املدجمة  -
 .ص حول االتفاقيات املنظمة تقرير خا -
 .تــــــقــــــريــــــر خــــــاص حــــــول تــــــفــــــاصـــــــيل أعــــــلـى خــــــمس تعويضات -
 .تـقـريـر خـاص حـول االمـتـيـازات اخلـاصـة املـمـنـوحة للمستخدمني  -
والــــنـــتــــيـــجــــة حـــسـب الـــســـهـم تقرير خاص حـول تطور نتيجة السنوات اخلمس األخـــيـــرة   -

 .أو حـــسـب احلـــصـــة االجتماعية
 .تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية  -
 .تــقــريـر خــاص فـي حــالــة مالحــظــة تــهــديـد مــحــتــمل على استمرار االستغالل  -

الـــتـــقـــريـــر وأشـــكـــال وآجـــال إرســـال الـتـقاريـر إىل اجلـمـعيـة الـعامـة وإىل األطـراف حتـــدد مـــعـــايــــيـــر  
 .املعـنـية عن طريق التنظيم

  :من نفس القانون 27وفقا للمادة :محافظ الحسابات  ةعهد 4 - 2-2
   .حدةسنوات قابلة للتجديد مرة وا)3(حتـدد عـهـدة مـحـافظ احلـسـابـات بـثالث  -
 )3(إال بعد مضي ثالث  متتاليتني نـفس حمـافظ احلسـابات بـعد عـهدتني ميكن تعـني ال -

  .سنوات
 )2( يف حــالــة عـدم املــصــادقــة عـلى حــســابـات الــشــركـة أو الـهـيــئـة املـراقـبــة خالل سـنـتـني  -

مـحــافظ احلــســابــات إعالم وكــيل اجلــمــهــوريـة املختص عـلـى  مـتـتـالـيـتـني ،يــتــعــني مـالــيـتـني
  .إقليميا بذلك، ويف هــــذه احلـــالـــة ال يــــجـــرى جتـــديــــد عـــهـــدة مــــحـــافظ احلسابات

  :يمارس محافظ الحسابات مهامه بطرق والكيفيات التالية  40.... 30ووفقا للمواد 
شـــركـــة مـحــافـظـة احلــسـابــات بـصـفــة مـحـافـظ  شـــركـــة أو هـــيـــئـــة، عـــنيعـــنـــدمـــا تـــ -

يف جــدول الغرفة  أعـــضــائـــهــا املــســـجــلـــني مـن بــني احلـسـابــات فـإن هـذه األخــيـــرة تــعــني
  .الوطنية حمافظا للحسابات يتصرف بامسها

فإن كل واحـد مـنهـم  أكـثر من مـحافظ حـسـابـات، شـركة أو هـيـئة تـعـينيعنـدمـا تقـرر  -
  .ميارس مـهـمته طبقا ألحكام هذا القانون
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  .حتدد ممارسة هذه املهمة عن طريق التنظيم -
إبالغ  عـلى مـحـافظ احلـسـابـات أو مـسـيـر شـركــة أو جتـمع مــحـافـظي حــسـابــات، يـتـعـني -

بـتـعيـيـنه بصـفـة مـحافظ لـلـحسـابـات عن طريق رسـالــة مـوصى عــلـيــهـا  قـبـة النـوعـيةجلـنـة مــرا
  .يوما )15(يف أجل أقــصـاه خــمـســة عـشـر 

ميــكـن مــحـــافظ احلـــســابـــات االطالع يف أي وقت وفـي عــــــني املــكــــــان عــــــلـى  -
ـــاســــــبــــــيــــــة واملــــوازنــــات واملــــراسالت واحملـــــاضــــر وبــــصــــفــــة عــــامــــة كل الــــــســــــجالت احملـــ

   .الوثائق والكتابات التابعة للشركة أو اهليئة
  : مهام المحاسب المعتمد 5- 2- 2

  :15ميارس احملاسب املعتمد املهام التالية
مـسؤولـيته وعـلـى أسـاس الـوثـائق واألوراق احملــاسـبـيـة املــقـدمـة يعـرض احملاسب املـعتـمد حتت  -

املمـتـلــكــات الـتــاجـر والشركة أو اهليئة اليت  الــكــتـابــات احملـاســبــيـة وتــطـور عــنــاصـر إلـيه
  .أسندت إليه مسك حماسبتها

زنـــات والــــســـجالت احملـاسبـيـة وكذا جـميع الـوثائق تـــعــــد وتـــبـــقـى احلـــســـابــــات واملـــوا -
ا احملاسب املعتمد   .ملكية الزبون املـتعـلـقة بـها الـيت يتـكلف 

ميــــكن احملـــاسب املـــعــــتـــمـــد أن يـــعـــد جـــمـــيع الـتصـريـحـات االجـتـماعـيـة واجلـبـائـية واإلداريـة  -
ااملـتـعـلـقة باحمل   .اسبة اليت كلف 

 .ميـكـنه أن يـسـاعد زبـونه لـدى مـخـتلف اإلدارات املعنية كـما -
  .بين المهن المحاسبية الثالثة اتاالختالف ): 2( رقم الجدول

 شروطها مهامها تعريفها المهنة
الخبير 
 المحاسبي

ــرا مــحـــاســبــا فـي  يـــعــد خـــبــيـ
الـقـانـونمــفـــهــوم هــذا  كل  

ميـارس بـصـفـة عـاديـة  شـخص
بـاسـمه اخلـاص وحتت مـسـؤوليـته 
 مـهـمـة تـنظـيم وفـحص وتـقـومي

تنظيم و فحص و تقومي و حتليل 
مسك و مركزة و فتح و . احملاسبة 

ضبط و مراقبة و جتميع حماسبة 
 املؤسسات

التدقيق املايل و احملاسيب للشركات 

 أن يكون جزائري اجلنسية ؛
أن يكون حائزا على الشهادة  

اجلزائرية للخربة احملاسبية أو شهادة 
 معرتفا مبعادلتها ؛
أن يتمتع جبميع احلقوق املدنية و 

                                                             
 .08،ص  45...42مرجع سابق، املادة  15
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ـــلف  ــخـــتـ ـــة ومــ ـــبـ وحتـليل احملـــاسـ
ــــات  أنــــواع احلــــســـاب
ـــؤســــســـات والـهــيـئـات فـي  ـــمـ لــــل
احلـاالت الـتـي نص عـلــيـهــا 
ذه املهمة  الـقـانــون والـيت تكلفه 
 بصفة تعاقدية خلربة احلسابات  

و اهليئات و هو املؤهل الوحيد 
للقيام بذلك ؛ تقدمي استشارات 
للشركات و اهليئات يف امليدان 
املايل و االجتماعي و االقتصادي 
 ؛

إعالم املتعاقدين معه مبدى تأثري  
التصرفات اإلدارية و  االلتزام و

 التسيري اليت هلا عالقة مبهمته

 السياسية ؛
أن ال يكون قد صدر يف حقه  

ة حكم بارتكاب جناية أو جنحة خمل
 بشرف املهنة ؛ 

أن يكون معتمدا من الوزير املكلف 
باملالية و أن يكون مسجال يف 
املصف الوطين للخرباء احملاسبني ، 
وفق الشروط املنصوص عليها يف 
 القانون ؛ 

أن يؤدي اليمني بعد االعتماد و قبل 
التسجيل يف املصف الوطين أمام 
لس القضائي املختص إقليميا حملل  ا

. تبهمتواجد مكا  
محافظ 
 الحسابات

الشخص الذي يدقق يف صحة 
املعلومات املقدمة يف تقرير جملس 
اإلدارة أو جملس املديرين، حسب 
احلالة، و يف الوثائق املرسلة إىل 
املسامهني حول الوضعية املالية 
ا، و يصادق  للمؤسسة و حسابا
على انتظام اجلرد و حسابات 
املؤسسة و املوازنة، و صحة لذلك 
و يتحقق مندوبو احلسابات إذا ما 
مت احرتام مبدأ املساواة بني 
 املسامهني

يشهد بان احلسابات السنوية 
منظمة وصحيحة ومطابقة متاما 
لنتائج عمليات السنة املنصرمة 
وكذا األمر بالنسبة للوضعية املالية 
و ممتلكات الشركات واهليئات ؛ 
يفحص صحة احلسابات -

السنوية ومطابقتها للمعلومات 
املبينة يف تقرير التسيري الذي يقدمه 
املسريون للمسامهني أو الشركاء أو 
يبدي هراي يف  -املشرتكني ؛ 

شكل تقدير خاص حول 
إجراءات الرقابة الداخلية املصادق 
عليها من جملس اإلدارة و جملس 
يقدر  -املديرين أو املسري ؛ ين 

ط إبرام االتفاقيات بني الشركة شرو 
اليت يراقبها و املؤسسات او 
اهليئات اليت تتبعها او بني 
املؤسسات و اهليئات اليت يكون 

جيب ان يكون حائزا على الشهادة -
اجلزائرية حملافظ احلسابات او شهادة 
ان يتمتع جبميع -معرتف مبعادلتها  
 احلقوق املدنية والسياسية ؛ 
آال يكون قد صدر بشأنه حكم -
على ارتكاب جناية أو جنحة 

ا أن ختل بالشرف عمديه  من شأ
السيما اجلنايات واجلنح املنصوص 
عليها يف التشريع املعمول به و 
املتعلق باملنع من ممارسة حق التسيري 
 والتصرف ؛ 
أن يكون معتمدا من الوزير -
املكلف باملالية من املصف الوطين و 
ان يكون مسجال يف الغرفة الوطنية 
 -حملافظي احلسابات ؛ 
مني املنصوص عليها يف ان يؤدي الي 
 القانون ؛ 
 . آن يكون جزائري اجلنسية-
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فيها للقائمني باإلدارة او املسريين 
للشركة املعينة مصاحل مباشرة او 
 غري مباشرة ؛
يعلم املسريين واجلمعية العامة -
 اواهليئة املداولة املؤهلة بكل نقص

قد يكتشفه او اطلع عليه و من 
طبيعته ان يعرقل استمرار استغالل 
 . املؤسسة

المحاسب 
 المعتمد

املهين الذي ميارس بصفة عادية 
ت مسؤوليته  بسمه اخلاص و
مهمة مسك وضبط احملسابات ، 
وحسابات التجار والشركات 
 واهليئات اليت تطلب خدماته

مسك وفتح وضبط احلسابات -
عرض الكتابات  -واحملاسبات ؛ 

احملاسبية وتطور عناصر ممتلكات 
التاجر والشركة أو اهليئة اليت 
 -أسندت إليه مسك حماسبتها ؛ 

إعداد التصرحيات اجلبائية واإلدارية 
 املتعلقة باحملاسبة

 

اجلريدة الرمسية  01_10من القانون 45.. 22املواد  علىباالعتماد  ةباحثمن إعداد ال :المصدر
،حيــدد يف الفصل الرابع ممارسة مهنة اخلبري   2010.رجب  28اجلزائرية ،  مــؤرخ يف للجمهورية 

  42العدد ،احملاسب
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  :الشروط الالزمة لممارسة مهنة تدقيق حسابات المؤسسة الجزائرية -3
  :شروط المعرفة المتخصصة لممارسة مهنة  1 -3

تأهيل علمي وتأهيل عملي، وتشمل شروط إن املعرفة املتخصصة للمهنة تقتضي احلصول على 
   16:املعرفة املتخصصة ملمارسة املهنة ثالثة عناصر رئيسية وهي

  .التعليم للحصول على التأهيل العلمي -
  .التدريب للحصول على التأهيل العملي  -
 .االمتحان التأهيلي لتقييم مدى اكتساب الطالب للعنصرين السابقني   -

  :التأهيل العلمي 
  أن يكون على درجة كبرية من التحصيل العلمي يف جمايل احملاسبة و التدقيقعلى املدقق 

و الذي يتحقق من خالل الدراسة األكادميية يف املعاهد و الكليات واملراكز املختصة بذلك، إذ  
ا دوليا والقاعدة العامة ترى و أن . جيب أن يتوج ذلك التكوين بشهادة جامعية عليا معرتف 

الشهادة قد اليكفي بل جيب مواصلة التكوين وجتديد املعارف باستمرار،  احلصول على هذه
فاملدقق الناجح هو الذي يدرك أن مستوى التعليم الذي حصل عليه رمبا ال يكون كافيا ملقابلة 

فاحملاسب و املدقق على حد سواء مطالبان و بصفة مستمرة ، بتحديث . متطلبات الدولية
ما واإلملام بأحدث  التطورات العلمية والتكنولوجية يف حميط املهنة، و تقوم املنظمات املهنية معلوما

خاصة يف أوروبا ، اليابان والواليات املتحدة ، جبهد كبري يف هذا الغرض عن طريق تقدمي برنامج 
دائم يضمن التعليم املستمر لألعضاء العاملني باملهنة، إميانا بان احملاسب واملدقق جيب أن يكون 

للتغريات البيئية بكل أبعادها وان يكون أيضا على معرفة تامة باإلصدارات اجلديدة اليت  مواكبا
تصدر عن هيئة معايري احملاسبة والتدقيق اليت تصدر عن جلنة معايري الدولية واإلصدارات اليت 

  ،17تنشرها املنظمات واهليئات األخرى حملية كانت أو دولية 

                                                             
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية ، نوقشت يف  تنظيم المهني للمراجعةشرقي عمار،  16

 . 48، جامعة سطيف ، ص  12/01/2013
يين للتقليل من مخاطر رشيد أداء المراجعين والمحاسبين الجزائر دكتور احـمد لـعـماري أستاذة حكيمة مناعي ، ت 17

 .07، ص 2010، جامعة باتنة ، 45،جملة العلوم اإلنسانية ، العددوتوصيل المعلومات المحاسبية االنحراف في إنتاج
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و كما يتطلب األمر . ة و مجيع البيانات الرمسية األخرى الصادرةوكل ما يتعلق بآداب وسلوك املهن 
من املؤسسات األكادميية خاصة جتديد املقررات الدراسية مبا يوافق تغري البيئة احملاسبية، كوسيلة 
فعالة لالحتفاظ بالكفاءة املطلوبة للمحاسب واملدقق يف جماالت التخصص، و موضوع التعليم 

كان، إذ جند بعض الواليات يف أمريكا ال جتدد ترخيص احملاسب إال إذا قدم املستمر من األمهية مب
 3ساعة دراسية كل   120( ما يثبت حضوره عددا من املقررات الدراسية اإلضافية املعدة مثال 

  .للتعليم املستمر) سنوات
االلتزام بأن  و سواء كان هذا االلتزام قانونيا أو غري ذلك ، فيجب على احملاسب واملراجع أن يقبل

  .يكون على درجة عالية من الكفاءة يف مجيع أوجه عمله 
   ) :الخبرة المهنية ( التأهيل العملي 

إن حتقيق الكفاءة املهنية تبدأ بالشهادة واملستوى األكادميي للمحاسب و للمدقق و من مث متتد إىل 
املالئم ملقابلة متطلبات املهام اليت اخلربة امليدانية التالية، إذ جيب على كل مهين أن جيري التدريب 
حيصل على املهارة  أي جيب أن. تنتظره، عن طريق قضاء فرتة زمنية حمددة لدى أحد مزاويل املهنة

املهنية من شخص أكثر منه خربة ودراية، فاالختالفات يف املمارسة و التطبيق العملي تنشأ من 
حييط املتدرب بعناية و إشرافه جيد و تقدمي تفاوت خربات األشخاص، و من مث فعلى املدرب أن 

العون له خالل فرتة التدريب و هذا ميثل أحد املسؤوليات امللقاة على عاتق أعضاء املهنة، على 
م اخلاص،  الرغم من أن غالبية املتدربني سوف يرتكون العمل بعد فرتة التدريب ملزاولة املهنة حلسا

  . 18لعمل يف الوظائف احملاسبية األخرىأو العمل لدى مكاتب تدقيق أخرى أو ا
و مع ذلك فيجب على املدرب تزويدهم باخلربة الالزمة ألداء األعمال املتعلقة مبهنتهم كما لو كان 
موقنا من بقاءهم يف مكتبة، فاملدرب عليه التزام مهين مبشاطرة اآلخرين يف معلوماته و خربته و يف 

ة الكافية لكي يصبحوا حماسبني متميزين و مراجعني مساعدة املتدربني على احلصول على اخلرب 
  .مؤهلني 

                                                             
، الدار اجلامعية دراسات في االتجاهات الحديثة في المراجعة شحاتة السيد شحاتة ، / منصور أمحد البدوي ، د .د 18

 .27ص  2002-2003اإلسكندرية 
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إن التأهيل العلمي و العملي يكمل كل منهما اآلخر عند قيام املدقق بأداء مهمته، و جيب أن 
يتضمن برنامج تدريب املراجع أحدث التطورات و يدرس و يطبق التوصيات اليت تصورها اهليئات 

  .19اسبية و اخلاصة باملبادئ احملاسبية و إجراءات التدقيقاملهنية املتخصصة يف الشؤون احمل
  : التأهيلياالمتحان  -

يعترب اإلمتحان كآخر مرحلة بالنسبة للمرتشح ملمارسة املهنة، حيث أنه الوسيلة الختبار مدى 
استيعاب الطالب للمعرفة املهنية املتخصصة ومدى امتالكه للمهارات الالزمة للممارسة املهنية، 

  .قدرته على مواجهة املشاكل العملية واستعداده إلجياد احللول الالزمة هلا وبالتايل
  :   الشروط العامة لممارسة المهنة  - 3-2

لــممـارســة مـهـنــة اخلـبـيــر احملـاسب أو مــهـنـة مـحــافظ احلسابات أو احملاسب املعتمد جيب أن تتوفر 
  :20الشروط التالية

  . أن يكون جزائري اجلنسية  -
  : أن يكون حائزا على الشهادة املطلوبة ملمارسة املهنة على النحو التايل  -
بالنسبة ملهنة خبري حماسب ، جيب أن يكون حائزا على شهادة جزائرية للخربة احملاسبية  -

  .،أو شهادة معرتف مبعادلتها 
افظ بالنسبة ملهنة حمافظ احلسابات، جيب أن يكون حائزا على شهادة جزائرية حمل -

  .           احلسابات  ،أو شهادة معرتف مبعادلتها 
بالنسبة ملهنة احملاسب املعتمد، جيب أن يكون حائزا على شهادة جزائرية حملاسب  - 

  .املعتمد،أو شهادة معرتف مبعادلتها 

                                                             
ب دار اجلامعات املصرية ،اإلسكندرية ،  مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق،عبد الفتاح الصحن و آخرون ،  19
 . 5،ص  س
 ينـاير سنة 11املوافق  1431رجب عـام  28،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  مــؤرخ يف 01-10قــانــون رقم  20

، 42العدد   مشرتكة ملهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد ، أحكام،حيــدد يف الفصل الثاين   2010

  .05،ص 08املادة 
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  .السياسية التمتع بكل احلقوق املدنية و - 
حة أو جنحة خملة بشرف أن ال يكون قد صدر يف حقه حكم بارتكاب جناية أو جن -

  .املهنة 
أن يكون معتمدا من طرف الوزير املكلف باملالية، وأن يكون مسجال يف املصف  -

الوطين للخرباء احملاسبني، أو يف الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وفق الشروط املنصوص 
  .عليها قانونا

لس القضائي املختص إقليميا حملل تو  - اجد مكتب حمافظ أن يؤدي ميني أمام ا
-10من قــانــون رقم  06احلسابات أو اخلبري احملاسب  ،واملنصوص عليه يف املادة رقم 

  :اعاله بالعبارات التالية 01
أقسم بااهللا العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية " 

المحترف وظيفتي وأن أكتم سر المهنة وأسلك في كل األمور سلوك المتصرف 
   ".على ما أقول شهيد  واهللالشريف، 

ال ميكن ألي خبري حماسيب أو حمافظ حسابات أو حماسب معتمد أن يسجل يف اجلدول 
  .وميكن له ممارسة املهنة يف كامل الرتاب املهين  خاص،ما مل يكن له عنوان مهين 

  : اإلجازات والشهادات  - ثانيا
ـا مـؤرخ   مارس24فـي أوىل املشرع اجلزائري أمهية بالغة هلا وذلك من خالل إصداره لقرار خاص 

م،باإلضافة إىل قرار يتضمن كيفيات نشر وتقدير اإلجازات والشهادات اليت ختول احلق يف 1999
   .ممارسة مهنة مراجعة احلسابات يف اجلزائر

  : 21املعايري التالية ملزاولة مهنة حمافظ احلسابات البد من توفري
 الحائزون على إحدى شهادات التعليم اآلتية أو أي شهادة أجنبية معادلة لها:

ليسانس يف العلوم املالية  -        .   
.       اجلزء األول والثاين من االمتحان األويل يف اخلربة احملاسبية  -         

شهادة الدراسات احملاسبية العليا   -        .   
                                                             

،جملة علمية دولية ،تصدر عن كلية العلوم االقتصادية والتجارية   واقع ممارسة مهنة المراجعة في الجزائرزهر عزة ، األ 21
 .29،ص  2012، 5وعلوم التسيري  ،جامعة وادي،اجلزائر ،العدد 
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املالية واحملاسبة (ليسانس يف العلوم التجارية فرع   -        ).   
ليسانس يف العلوم التجارية فرع احملاسبة  -         .   
ليسانس يف العلوم التسيري فرع احملاسبة   -         .   

ليسانس يف العلوم التجارية فرع املالية  -         .  
فرع املالية ليسانس يف العلوم التسيري  -         .   

 وجيب عليها زيادة على ذلك :
اية  )2(إما متابعة تدريب مهين كخبري حماسب مدته سنتني  مينح على إثره شهادة 

.الرتبص القانوين   
سنوات يف ميدان احملاسبة واملالية والقيـام بتـدريب )10(وإما إثبات خربة تقدر بعشر     

.أشهر  )6(مهنـي مدته ستة    
: اآلتيةالحائزون على إحدى شهادات التعليم العالي   

  ) .فرع اخر غري فرع املالية واحملاسبة(شهادة املدرسة العليا للتجارة -
  .فروع املراجعة واملراقبة وفرع االقتصاد واملالية(شهادة املدرسة الوطنية لإلدارة -
  )النظام القدمي(ليسانس يف العلوم االقتصادية  -
  . لتسيريليسانس يف ا -
  )فرع مراجعة احلسابات(شهادة املدرسة الوطنية العليا لإلدارة والتسيري -
  )فرع اخلزينة أو الضرائب(شهادة املعهد الوطين للمالية -
  .                   شهادة معهد االقتصاد اجلمركي واملايل باجلزائر-

 . شهادة معهد التمويل والتنمية للمغرب العريب بتونس-              
شهادة جامعة التكوين املتواصل يف املالية واحملاسبة -             .  

شهادة التحكم يف احملاسبة-             .  
 فضال عن ذلك يأيت :

         يف مكتب خبري حماسب أو حمافظ حسابات )2(إما تدريب مهين مدته سنتان   - 
ملـايل وتـدريب مهنـي مدتـه من خربة يف امليـدانيني احملاسـيب وا )10(وإما عشر سنوات  -           

.سـتة أشهر   
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المحاسبون المعتمدون والمسجلون في جدول النقابة الوطنية-  :  
اية التاريخ املدة والذين جنحوا يف امتحانـات االنـدماج التـي تنظمهـا اللجنـة   عند 

.سنوات  )3(اصـة يف دورة واحدة كل سنة خالل مدة ثالث اخل  
احلاصـلون علـى رتبـة مفـتش املاليـة فـي الدرجـة الثانيـة :أعوان المفتشية العامة للمالية - 

سنوات من النشاط  )10(أو مفـتش عـام للماليـة علـى األقـل واملتمتعون خبربة قدرها عشر
.ضمن هذه اهليئة   

  :االعـتمــاد لممارسة المهنة كيـفيــات - 3-3
ملـمارسة مـهـنــة اخلـبـيـر احملــاسب أو مـحـافظ احلــسـابـات أو احملـاسب  يلـزم الشـخص الطبـيعي املـرتشح

لس الـوطـين لـلـمـحـاسـبـة  املعـتـمـد بـإرسـال طـلب االعـتمـاد بـواسـطـة رسـالـة موصى عـلـيـهـا إىل ا
لس الوطـين لـلمـحاسـبـة، و  22ة الالزمةق اإلداريمـرفـقـا بـالوثـائ بعـد فحص مـادي  تقـوم أمـانة ا

يـسـلم له شـخـصـيـا مقـابل وصـل  لــلـوثـائـق،متـنح وصل إيــداع لـلـمــعـين يـكــون مـؤرخـا ومرقـمـا ومـوقـعـا،
  .استالم أو يرسل له بواسطة رسالة موصى عليها

  :المهني لمدقق الحسابات في الجزائر معايير األداء  3-4
  مت حتديد ستة توصيات إلزامية ينبغي على حمافظ احلسابات اتباعها ،وعلى جملس اخلرباء 

 .احملاسبني ،حمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين السهر على تطبيقها من طرف أعضائه 
   ¹23:باختصار فيما يليوتتمثل معايري األداء املهين ملراجع احلسابات يف اجلزائر 

على حمافظ احلسابات يف البداية التأكد من توافر عدة : قبول المهمة وبداية العمل :3-4-1
   :شروط أمهها

ساملة تعيينه وأنه مل يقع يف احلاالت املتعارضة واملمنوعة املنصوص عليها يف القوانني  -
  .والتنظيمات

اء جمالس إدارة الشركات احلليفة عليه احلصول على قائمة أعضاء جملس اإلدارة وأعض -
 .وكذا قائمة شركاء احلصص العينية إن وجدت

                                                             
ــفــيــذي رقم  22 ،يــحــدد شـروط  2011 يـنـايـر سـنة  27املوافق  1432صــفــر عـام  22مــؤرخ يف  11 -30مــرســوم تــن

 .21، ص  02مـهـنة اخلـبيـر احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد،املادة  وكيـفيــات االعـتمــاد ملمـارسة
 .120سهام حممد سويدي ،مرجع سبق ذكره ،ص  23
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التأكد من أنه سيؤدي مهمته باستقاللية تامة وخاصة اجتاه مسؤويل املؤسسة اليت   -
 .سرياقبها

  : 24ملفات العمل: 3-4-2
أن كون املراجعة مستمرة، فان ذلك جيعل املراجع مضطر إىل مسك ملفني ضروريني  -

للقيام باملهمة مها امللف الدائم وامللف السنوي، فوجودمها ميثل بنك معلومات دائم وأدلة 
إثبات يسمح باإلشراف على أعمال مساعديه ودليل على إتباع معايري األداء املهين 

 . املتفق عليها جهويا ودوليا
  : التقارير: 3-4-3

، احملدد حمتوى معايري تقارير مراجع  2013جوان  24أكد املشرع اجلزائري يف القرار املؤرخ يف 
  احلسابات، 

على مهام مراجع احلسابات كاملصادقة على احلسابات السنوية ومراجعة صدق وتطابق املعلومات 
  .لتحرير تقرير عام يوجه إىل اجلمعية العامة للمسامهني

  :التصريح باألعمال غير الشرعية: 3-4-4
قد يعثر مراجع احلسابات على أعمال غري شرعية أثناء املراجعة واملراقبة، محاية ودفاعا على مصاحل  

املسامهني، املستخدمني واملتعاملني مع املؤسسة املعنية، فعلى املراجع باعتباره مساعدا للعدالة، أن 
يف تقريره العام الذي حيقق يف القضية وخيرب وكيل اجلمهورية يف أقرب وقت ممكن، على أن ينشرها 

   .سيقدم للجمعية العامة للمسامهني
   :توجد ثالث مراحل للقيام بعمل املراجع وهي: إجراءات مراجع الحسابات: 3-4-5

مرحلة التأكد من ساملة تعيينه وتوفر اإلمكانيات جبميع أشكاهلا للقيام مبهمته، إضافة  -       
  .حلصوله على معرفة عامة حول املؤسسة

  مرحلة فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية؛ -        
االجتهادات "مرحلة فحص احلسابات، وقد خصصت هلا التوصية السادسة بعنوان  -        
  .اخلاصة مبراجع احلسابات املهنية 

                                                             
 ،أطروحة-دراسة حالة الجزائر–المحاسبي  اإلصالحأهمية تبني معايير المراجعة الدولية في ظل سـايـــج فــايـز، 24

 .194،ص 2015علوم التسيري،جامعة بليدة نوقشت يف ،: علوم التسيري ختصص: مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف
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هي مرحلة قد تتسع وقد تضيق األشغال فيها، وذلك حسب  و: فحص الحسابات: 3-4-6
  .املراجع يف املرحلتني السابقتني النتائج اليت توصل إليها

  : الخاتمة
ا    يف اجلزائر طرق ممارسة مهنة التدقيق احلسابات واليت استهدفت من خالل الدراسة اليت قمنا 

العلمية والعملية ملزاولة مهام  و املنظمات املسرية للمهنة ، والشروط  أهم اهليئاتدراسة من خالل 
، و قد مت التوصل إىل بعض االستنتاجات حول موضوع الدراسة، و كمدقق حسابات يف اجلزائر 

  :يلي ماكأمهها  اليت ميكن أن نذكر 
  :النتائج -أوال
  ؛احلسابات مهنة دقيقة جدا ملا حتتويه من عراقيل وما متر به من صعوبات تدقيقتعد مهنة  -
يتطلب تنظيم ورقابة داخلية وخارجية وهذا  من طرف   ان استمرارية وجناح مهنة التدقيقضم  -

ا    ؛كل مستعملي املعلومة احملاسبية واملهتمني 
هناك نوعان من مدققي احلسابات يف اجلزائر وهم اخلرباء احملاسبني املكلفني بالقيام بالتدقيق -

  .اخلارجي التعاقدي، وحمافظي احلسابات املكلفني مبهام التدقيق اخلارجي القانوين
  :أمههايف ضوء هذه النتائج اليت مت التوصل هلا نقدم بعض املقرتحات واليت من  و

 :التوصيات - ثانيا
 يف اجلزائر تتطلب هذه املهنة املزيد من التطور حىت تواكبخالل هذه الدراسة ملهنة التدقيق من  -

  ؛التحديات املهنية احلالية 
  ؛ملزاويل املهنة الكتساب مهارات جديدة  إضافيةالقيام بدورات تكوينية _ 
؛املعلوماتاملزيد من  اخلربات واكتسابلتبادل  أجنيةاتفاقيات مع دول  إبرام -  
 إمكانيةاملواصفات والشروط الدولية لتوفري  أساسوم على رة افتتاح معاهد ومجعيات مهنية تقضرو -

احمللي؛على املستوى  أحسن  
املنظمات املهنية الدولية يف جمال احملاسبة واملراجعة ، وزيادة تفعيل ضرورة تعامل اجلزائر مع  -

  .عضويتها يف تلك املنظمات 
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  -مقارنةدراسة -  رضا الزبونفي تحقيق جودة الخدمة  دور
زعباط  سامي.د  

)ب(أستاذ حماضر  
جامعة جيجل -والتجارية وعلوم التسيري كلية العلوم االقتصادية  

 
    :ملخص

وكالة (مؤسسة موبيليس  استخدام معرفة واقعنسعى من خالل هذه الورقة البحثية إىل 
نظرا لزيادة حجم التحديات اليت  ،رضا الزبون لتحقيقاخلدمة  جلودة  )ووكالة سطيف جيجل

كون الزبون انطالقا من   ،يف السوق الوطنية تواجهها سعيا منها للحفاظ على بقائها واستمرارها
   .جبودة اخلدمة وإدراكااهتماما  أكثر أصبح
ستبانه، وقد إ 200ستبانة على زبائن املؤسسة مت اسرتجاع منهاإ 210جل حتقيق ذلك مت توزيعأومن 

   .لعرض وحتليل النتائج واختبار الفرضيات SPSSمت استخدام الربنامج اإلحصائي
وقد تبني من خالل الدراسة أن تقييم الزبائن جلودة اخلدمة خيتلف من زبون ألخر، وجودة اخلدمة 

  .تؤدي إىل حتقيق رضا الزبون
   .وكالة جيجل، وكالة سطيف، رضا الزبائن ،مة، توقعات الزبائنجودة اخلد:الكلمات الدالة

Abstract: 
   We seek through this paper to know the reality of the use of  Mobilis 
organization (agency Jijel) for the quality of the service as a tool to build 
customer satisfaction, because of the increased size of the challenges they 
face in an effort to maintain, its survival and continuity in the national 
market from the fact that the customer has become more interested and 
aware of the quality of service. 
   In order to achieve this, 210 questionnaires were distributed to the 
organization’s customers, including the retrieval of 200 questionnaires, it 
has been used the statistical program SPSS to display, and analyze the 
results and test hypotheses. 
   It was found through the study that the evaluation of customers for the 
quality of service varies from one customer to another, and the quality of 
service will lead to customer satisfaction. 
Key words: Quality of service, Customer expectations, Customer 
satisfaction, Agency Jijel, Agency Setif.  
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:مقدمة  
 هاالتحديات اليت تواجه ىزاد من مستو  األسواق وانفتاح الزبونأمام زيادة ومنو الوعي لدى 

تسويقية ملواجهة هذه البيئة  أساليب إتباعالذي حتم عليها ضرورة  األمراملؤسسات اخلدمية، 
ا املقدمة لزبائنها لتحقيق رضاهم   من خاللالغامضة واملعقدة   كأساساالهتمام جبودة خدما

 علىجدد  آخريناحلاليني وكسب  هاميكنها من االحتفاظ بزبائنمما  ،واستمرارهالضمان جناحها 
 اتومنها مؤسس، جلها وجدت هذه املؤسساتأالعناصر اليت من  أهمعتبار الزبون احد إ
 .)ووكالة سطيف وكالة جيجل(مؤسسة موبيليس ممثلة يف اجلزائربتصاالت ا

  :التايلتساؤل العلى  اإلجابةمن خالل هذه الورقة البحثية حناول و 
في تحقيق رضا  )سطيفوكالة و  جيجل ةوكال(مؤسسة موبيليس جودة الخدمة لدى دور ما 

   زبائنها؟
  :ومن أجل ذلك سيتم تناول  املوضوع من خالل احملاور التالية 

.والزبون االتصال دمةخحول جودة  مفاهيم -أوالً   
.الزبون لرضا املفاهيمي اإلطار -ثانياً   
.امليدانية الدراسة -ثالثاً   
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 أوالً - مفاهيم حول جودة خدمة االتصال والزبون:
:خدمة االتصال جودة ماهية-1  

 يف الختالفوذلك مرده عدة عوامل منها ا ،ليت قدمت جلودة اخلدمةاالتعريفات  تعددت لقد
حاجات الزبائن عند البحث عن جودة اخلدمة املطلوبة، االختالف يف احلكم على جودة اخلدمة 

  .اخل...أخر إىلمن زبون 
:التعاريف من هذه بعضاليلي  وفيما  

ا: األولالتعريف - اليت  أيمدركة  أوقعة و ودة اخلدمات املقدمة سواء كانت متجهي :"تعرف بأ
ا يف الواقع الفعلي، أويتوقعها الزبائن  عدم رضاه حيث  أوزبون ال لرضاد الرئيسي دهي احملو  يدركو

االرئيسية اليت تزي األولوياتيعترب يف نفس الوقت من    1."د تعزيز مستوى اجلودة يف خدما
اعلى  تعرف :التعريف الثاين- يقصد جبودة اخلدمة يف هذا  أي التفوق على توقعات الزبون،:" أ

ا اليت تؤذيها فعليا على مستوى التوقعات اليت حيملها الزبون  التعريف بان املؤسسة تتفوق يف خدما
  2."اجتاه هذه اخلدمات

ا بعد الزبون عن اخلدمة، و ذلك الفرق الذي يفصل :" هي: التعريف الثالث- اجلودة اليت حيس 
 3."بعد تقدميها له أوا تعماله هلاس

وما ميكن استنتاجه من التعاريف املختلفة اليت قدمت جلودة اخلدمة ومنها مامت ذكره    
اسابقا  الذي يستوجب ضرورة االهتمام  األمر ،الشخصي و اإلجرائي ينينتيجة تفاعل البعد أ

  .ل تقدمي خدمة ذات مستوى جودةجأما من 
  :4 يف أمهيتهايف حني تكمن  
يتعلق نشاطها اليت  أواليت تقوم بتقدمي اخلدمات  املؤسساتعدد ازداد  لقد :الخدماتنمو  - أ

  .بتقدمي اخلدمات

                                                             
. 143 ، ص2001صفاء للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، دار ،إدارة الجودة الشاملةمأدون الدراركة وآخرون،  1  

.36، ص1999، ترمجة مكتبة جرير، الطبعة األوىل، األردن،أساسيات إدارة الجودة الشاملة ريتشارد ويليامز، 2  
3 Gerard taker, Michel lingbais, Marketing des services, édition de nord, paris, 1992, p45. 

  4 .151مأدون الدراركة وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص
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شديدة الوجود املنافسة  إىليؤذي  عدد املؤسسات اخلدمية التزايد يفإن :المنافسة زيادة- ب
  .تنافسية ميزة هاسوف يعطيقدمة امل يف اخلدمات ودةاجللذلك فان االعتماد على  ،بينها

حاليا أصبحت املؤسسات اخلدمية تركز على توسيع حصتها السوقية :االقتصاديالمدلول - ج
مع  ،سلوكهم الشرائي واستمالةجل كسبهم أمن  زبائن جدد األمر الذي يتطلب منها البحث عن

  .فاظ على الزبائن احلالينياحلضرورة 
اليت  اخلدمية التعامل مع املؤسسات إىلال مييلون الزبائن يريدون معاملة جيدة و  إن:فهم الزبون- د
سعر معقول دون املعاملة جودة مقبولة و فال يكفي تقدمي اخلدمة ذات  ،فقط ز على اخلدمةكتر 

  .لزبونحلاجات وتوقعات ا األكرباجليدة والفهم 
  :1 جلودة اخلدمة ثالث مستويات هي أنكما 

اليت  ملستوى جودة اخلدمة املقدمة زبونعبارة عن توقعات الالجودة المتوقعة؛:المستوى األول*
تعود لعدة عوامل تتمثل يف حاجاته الشخصية، خرباته السابقة، االتصاالت اخلارجية، االتصاالت 

  .يةهالشف
  .احلصول على اخلدمة أثناءتتمثل يف املستوى الفعلي للجودة ؛الجودة الفعلية:المستوى الثاني*
نتيجة مقارنته بني اجلودة املتوقعة واجلودة  الزبونيدركها الجودة المدركة؛:المستوى الثالث*

.احملصل عليها  
2-محددات جودة خدمة االتصال: تتمثل أهم احملددات املعتمد عليها يف احلكم على جودة 

:اخلدمة فيما يلي  
2  من عالية بدرجة الزبون يرغبها اليت اخلدمة أداء على اخلدمة مقدم قدرة يف تتمثل: االعتمادية  - أ

  .الدقة
 حل تعرب عن استعداد مقدمي اخلدمات على مساعدة الزبائن من خالل:االستجابة - ب

م م بالشكل املناسب ويف الوقت املالئم مهما كانت الظروفإ والرد على مشكال    3 .عرتاضا

                                                             
1 http//kenanaonlione.com/users/ahmedkordy.         20.49تاريخ االطالع2016/01/03، سا 
2 Pierre Eiglier, Marketing et Stratégie des Services, édition économica, Paris, 2004, p76. 
3 kotler et Dubois, Marketing Management,10 édition,  publié union, Paris, 2000,p453. 
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 واملعلومات القدرات حيث من اخلدمة تقدمي على اخلدمات4تعين قدرة مقدمي:الكفاءة - ج
  .الالزمة

 واملكان الوقت يف5أي مدى سهولة احلصول على اخلدمة:سهولة الحصول على الخدمة- د
   :حيث من املناسبني

؛سهولة االتصال مبقدمي اخلدمةو  توفري عدد كايف من منافذ احلصول عليها -  
.تيسري احلصول على اخلدمة عن بعدو  اخلدمة تقدميموقع  مالئمة-  
:اللباقة-ه  

6 وتقاليده عاداته إحرتام و التعامل يف واللطف اخلدمة لطالب والتقدير االحرتام توفري تعين  
بسيطة، سهلة وواضحة  بلغة ذلكستعمال املعلومات املتعلقة بباوصف اخلدمة :)االتصال- و

  .7 غموض

  .8الزبائن مع التعامل يف والصدق باألمانة اخلدمات مقدمي حتليتشري إىل  :المصداقية - ز
  .9 يقدمها ومن املقدمة اخلدمة يف بالثقة الشعور درجة عنيعرب  :األمان - ح
الزبائن  اجاتح يشري هذا إىل مدى قدرة مقدم اخلدمة على حتديد وفهم: الفهم والمعرفة - ط

  10.ةمن خالل دراسة وحتليل السلوك الشرائي لكل زبون على حد
تيسر تضم كل التسهيالت املادية املتاحة لدى املؤسسة اخلدمية اليت : الملموسية - ي
ا يف احلكم على تسوي ،اخلدمة من قبل الزبونحلصول على ا اشهد  .جود  
 
 

                                                             
  . 24، ص2005، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، إدارة الجودة الشاملة مجال الدين لعويسات، 4
، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، جودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوكدر ، ابريش عبد الق5

  .256ص ،2005، 3العدد الشلف، اجلزائر، جامعة حسبية بن بوعلي
6 Kotler et Dubois, op-cit, p453. 

   .257مرجع سبق ذكره، ص، در ابريش عبد الق 7
  . 444، ص2005، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، األردن، تسويق الخدماتهاين حامد الضمور،  8
    .257در ، مرجع سبق ذكره، صابريش عبد الق 9

   .446-445صهاين حامد الضمور، مرجع سبق ذكره،  10
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 3-نماذج قياس جودة خدمة االتصال
  :مهارئيسيني لقياس جودة اخلدمة و  منوذجنيهناك    

"(: The Gaps Model (الفجوات نموذج- أ   

berry"  ا كل من  يسمى منوذج الفجوة(servqul) نتيجة الدراسة اليت قام 
Parasuraman.zeilhmal و  

حلوال هلا، فجودة اخلدمةدف استخدامه يف حتديد وحتليل مصادر مشاكل اجلودة وإجياد   
  :التالية عادلةميكن التعبري عنها بامل 
  
  

فان تقييم جودة اخلدمة املتحصل عليها من قبل الزبون تكون من خالل مقارنة  النموذجهلذا  اووفق
طبيعة الفجوة يف احلصول عليه، ومن مت معرفة وحتديد  تم احلصول عليه فعال مع ما يرغبي ما

املقدمة، فجوات تسبب عدم بلوغ اجلودة بالنسبة للخدمة  )05(مخسبينهما، إذ مت حصر 
  :والشكل املوايل يوضح ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(servqul) التوقعات –اإلدراك الفعلي = جودة الخدمة  
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نموذج الفجوات): 01(الشكل رقم  
 

 

 

الزبون                                                                                               
                    

                                                                                                
        

المؤسسة         

                                                                                                
                    

 

 

 
Source:Lambin.J-J, Marketing Strategique et Operational, Dunod, Paris, 
2002, p345. 

:نشرح خمتلف الفجواتالسابق ومن الشكل   
االختالف بني توقعات الزبون وإدراك إدارة املؤسسة اخلدمية تتحقق بسبب :الفجوة األولى*

 هلا،كعدم الدقة الالزمة لرغبات الزبائن
  .اخل...املرغوبة كيفية حكم الزبون على مكونات اخلدمة

نتيجة عدم وجود تطابق بني مواصفات جودة اخلدمة املوضوعة وإدراك إدارة :الفجوة الثانية*
   الزبوناملؤسسة اخلدمية لتوقعات 

  .كوجود قيود تنظيمية حتد من إمكانية حتقيق الرتمجة احلقيقية لتلك االدراكات

احلاجات  اتصاالت خارجية  اخلربة السابقة

 اخلدمة املتوقعة

 اخلدمة املدركة

إدراك جودة 
  5الفجوة اخلدمة

اتصال 
مع 
 الزبائن

 

)خدمة مقدمة(أداء اخلدمة 4الفجوة  
1الفجوة  

  3الفجوة

)خدمة مصممة(حتديد خصائص اخلدمة وفقا لتوقعات الزبائن  

   2الفجوة

 إدراك اإلدارة لتوقعات الزبائن



 جملة املالية واألسواق                                                                                        د.زعباط  سامي

368 

املؤسسة ف الفعلي هلا، تعرب عن الالتطابق بني مواصفات اخلدمة املوضوعة واألداء:الفجوة الثالثة*
  .اليت تقدمها لزبائنها وضع املواصفات املطلوبة يف اخلدمة هنا مل تتمكن من اخلدمية

 ال وخاصة اإلعالن منها الرتوجيية األنشطةاملعطاة من خالل  الوعود تشري إىل أن:الفجوة الرابعة*
  .الفعلي للخدمة األداءتتطابق مع 

تتضح من خالل االختالف بني اخلدمة املتوقعة واخلدمة املدركة، واليت متثل :الفجوة الخامسة*
  .حمصلة جلميع الفجوات السابق ذكرها

الزبون يقارن بني ما حيصل عليه من خدمات مع  أن لالنموذج ميكننا القو من خالل هذا 
، )مستوى جودة عايل(كان االحنراف اجيابيا فالزبون راض عن اخلدمة املقدمة له  ذا، فاما كان يتوقعه

مستوى جودة اخلدمة يف ادين (وإذا كان االحنراف سليب فالزبون هنا غري راض عن اخلدمة املقدمة له
  ).مستوياته

)نموذج أداء الخدمة(نموذج االتجاه - ب   
The Service Performance Model/SERVPERF 

يرفض فكرة  إذ ذج السابق ذكره،مو الن إىلالذي جاء نتيجة االنتقادات اليت وجهت  1992سنة ظهر
م ويركز على تقييم األداء الفعلي للخدمة املقدمة للزبون، ومن  الفجوة بني ادراكات الزبائن وتوقعا

حد األدوات الفعالة املساعدة على إيضاح جوانب الضعف يف مستوى جودة أالناحية العملية 
  1 .اخلدمة من وجهة املستفيد منها

  2 :االفرتاضات التالية النموذجذا هل اتقييم اجلودة وفقوتتضمن عملية 
أولية يف غياب خربة الزبون السابقة يف التعامل مع املؤسسة فان توقعاته حول اخلدمة حتدد بصورة -

ا؛ملستوى تقييم  جود  
بناء على خربة الزبون السابقة املرتاكمة كنتيجة لتكرار التعامل مع املؤسسة؛-  
.ملستوى اجلودة أخرى إدراكيةمراجعات  إىلاخلربات املتعاقبة مع املؤسسة ستقود  إن-  
 

                                                             
 مذكرة ماجيسرت، ،)دراسة حالة مؤسسة البريد والمواصالت(تقييم جودة الخدمة من وجهة نظر الزبونرقاد صليحة، 1

  .51،ص2008جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
لدقياس جودة الخدمة المصرفيةناجي معال،  2 ، 1998، جوان2، العدد25، جملة العلوم اإلدارية، األردن ، ا
   .362ص
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  تصنيفات الزبائن- 4
هو ذلك الفرد الذي يصبح معتادا على الشراء، وهذا االعتياد يتحقق من :"يعرف الزبون على أنه

خالل مناسبات متعددة وعرب فرتات زمنية معينة، وعلى ذلك فانه من دون وجود تكرار منتظم 
  3".عتباره أبدا زبوناإللشراء فان الشخص املشرتي ال ميكن 

  :وفيما يلي خمتلف التصنيفات األساسية للزبائن
  4:وهنا منيز بني األصناف التالية:حسب أهمية الزبون- أ
  .ويف خلدمات املؤسسة وهو الزبون األكثر أمهية ومردودية:الزبون االستراتيجي- 1- أ
كانة ال يعترب هذا النوع من الزبائن أقل مردودية من النوع األول لكنه ذو م:الزبون التكتيكي- 2- أ

ا يف سلم أولويات املؤسسة اليت تسعى لرفعه إىل مستوى أحسن   .بأس 
  .يعترب أقل الزبائن أمهية ومردودية بالنسبة للمؤسسة:الزبون الروتيني- 3- أ

م والعائد املتوقع :على أساس العائد والنفقة- ب ميكن تقسيم الزبائن تبعا لنفقات االحتفاظ 
  5:منهم إىل

جيب حتديد هذا النوع من الزبائن والرتكيز عليهم :العائد منهم عن نفقاتهمزبائن يزيد - 1- ب
م وحماولة إشباعها   .ودراسة حاجا

ميكن إتباع إسرتاتيجية تفاعلية مكثفة مع هذا :زبائن يتساوى العائد منهم مع نفقاتهم- 2- ب
  .دماتالنوع من الزبائن لبيع املزيد اخل

جيب تقليص نفقات االحتفاظ بالزبائن بدال من :همزبائن يقل العائد منهم مع نفقات- 3- ب
ا   .زياد

  1:أدرج الباحثون حتت هذا املعيار األمناط التالية:التقسيم على أساس الخصائص الشخصية- ج

                                                             
 . 104ص، 2009، ، الدار اجلامعية، مصركيفية تحقيقه والحفاظ عليه: والء المستهلك، عباس عالء3
، دراسة تقييمية ملؤسسة ق االلكثروني وتفعيل التوجه نحو الزبون من خالل المزيج التسويقيالتسويسعادي اخلنساء، 4

  . 5، ص2006بريد اجلزائر، رسالة ماجيسرت، جامعة اجلزائر، 
، الشارقة، اإلمارات التسوسق عبر العالقات المستندة للتكنولوجيا، ملتقى التسويق في الوطن العربيبشري العالق، 5

  . 33، ص2002أكتوبر  16-15العربية املتحدة، 
   .19، ص2007، الطبعة األوىل، دار املناهج، األردن، سلوك المستهلكحممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف،  1
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  .يتصرف وفق عواطفه فال جند يف الغالب حتليال منطقيا هلذه التصرفات:الزبون العاطفي -1- ج
  .بالعقالنية والبحث الدائم عن حتقيق املنفعة وراء أي سلوكقراراته تتميز :الزبون الرشيد -2- ج
  .يعترب من الزبائن املرغوب فيهم، فهو ال يسبب أي مشاكل يف نقاط البيع:الزبون الودود -3- ج
  .يتخذ أحيانا قرارات شراء عشوائية:الزبون االنفعالي -4- ج
قرارات الشراء وال يستجيب بسرعة جلهود  اختاذيتميز بالتأين يف :الزبون الهادئ -5- ج

  .االستمالة
  .اليعرب عن رأية، وهو ما ميثل مشكلة أمام املؤسسة:الزبون الخجول -6- ج

 ثانياً -  اإلطار المفاهيمي لرضا الزبون:
:محددات رضا الزبون-1  

 أنشطتهامؤسسة خدمية هو الزبون، من خالل توجيه خمتلف  أيوجود  أساس إن
ا وغري التسويقية حنوه بغرض حتقيق رضاه، وفيما يلي بعض التعاريف اليت  التسويقية واسرتاجتيا

  :لرضا الزبونقدمت 
حكم الزبون بالنظر إىل اخلربة االستهالكية أو ":بأنه "P. Kotler" رفهيع:األولالتعريف -

 2."االستعمال الناتج عن توقعاته بالنسبة للمنتج واألداء املدرك

   3."ةاحلالة النفسية الناجتة عن عمليات تقييم خمتلف:"بأنه "R. Ladwin" يعرفه:التعريف الثاين-
لقاء التضحيات اليت  املكافأةعدم  أو باملكافأةاالنطباع :"بأنهيعرف كذلك :التعريف الثالث- 

  4".يتحملها الزبون عند الشراء
رضا الزبون حالة نفسية مرتبطة مبستوى جودة  أنومما سبق من تعاريف ميكننا القول 

العالقة الرتابطية التبادلية مع املؤسسة  بتوثيقتسمح تلك حالة الرضا  إذاخلدمة املدركة لديه، 
  5 :وفيما يلي خمتلف حمددات رضا الزبون. اخلدمية

                                                             
2 Philippe Kotler, B. Dubois, op-cit, p 68. 
3 Richard  Ladwin, Le comportement de consommateur et de l'acheteur, 2 ème édition , 
édition économica, Paris, 2003, p 3. 
4 Daniel  Ray, Mesurer et Développer la satisfaction des clients,  2 ème édition , édition 
d'orcanisation, Paris, 2001, p22.  

، مذكرة )دراسة حالة الصندوق الوطني للتعاون الفالحي(ثر محددات الجودة على رضا العمالء أ مزيان عبد القادر،5
   .105-103 ، ص2012يب بكر بلقايد، تلمسان، أماجيسرت، جامعة 
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احلصول املتوقع املنافع و اخلدمة  احلصول على قبل ذهنهالتصور الذي يكونه الزبون يف  هو:التوقع- أ
ا من خرب  معتمدا عليها من اخلدمات  االستفادةته السابقة من اعلى املعلومات الرتاكمية اليت يكو

عن جتارب  أخبارمن  إليهبتجاربه السابقة حول اخلدمة ومبا ينقل الشرائي  هقرار  يتأثر وقد ماثلة،امل
  :نذكر منهاعدة تصنيفات للتوقعات هناك  إذ ،على سبيل املثال األصدقاء

  .احلصول عليها من شراء اخلدمة زبوناملنافع اليت يتوقع ال تتمثل يف؛الخدمةوقعات عن طبيعة الت*
صول حيف سبيل  زبونيتحملها ال أنهي التكاليف اليت يتوقع ؛الخدمةالتوقعات عن تكاليف *

.اخلدمة  
 كاألقارب اآلخرين لألفرادهو رد الفعل املتوقع ؛التكاليف االجتماعيةأو التوقعات عن المنافع *

.اخلدمةعند شراء   
  :هي من التوقعات أنواع ةثالث "Pitts et Woodside"لقد عرضو 

 يفاليت يتوقع وجودها  يوضح معتقدات العميل عن اخلصائص:يؤ التوقع التنب-األولالنوع 
.اخلدمة  

 أداءيكون عليها  أنيرتكز على املستويات املثالية اليت جيب :التوقع المعياري- النوع الثاني
.، هو انسب حمددات الرضااخلدمة  

باخلدمات باملقارنة اخلدمة  أداءمعتقدات العميل حول  يعرب عن:التوقع المقارن:النوع الثالث
.األخرى املنافسة  

ستعماله إالذي حيصل عليها فعال الزبون نتيجة  األداءرب عن مستوى يع:المدرك األداء - ب
ا من خرب  هاوتقييمللخدمة  ته السابقة امعتمدا على املعلومات الرتاكمية اليت يكو

 أداة تكمن يف كونه يعترب املدرك لألداء أن األمهية األساسية"Permant Churchill"ويرى  ماثلة،امل
ا الزب ةمرجعي من بني ه، و ختيار إحمل دمة ن خبصوص اخلو لتحديد مدى حتقق التوقعات اليت كو

  .اخل...املتوسط جند األداء املثايل، األداءاملعايري املعتمدة يف نظرية مقاييس املقارنة لقياس الرضا 
منيز بني  إذالفرد، املدرك وبني توقعات  دمةاخل أداءاملقارنة بني تتحدد من خالل :المطابقة- ج 

  :هيمستويات ثالث 
غري راضي زبونال            التوقعات<األداء*  

راضي الزبون            التوقعات=األداء*  
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راضي الزبون            التوقعات>األداء*  
أساليب قياس رضا الزبون-2  

  1 :هيو يف قياس رضا الزبون  املستخدمة األساليب تتعدد
:يلي ما ذكر منها ناميكن نوعةمت:القياسات الدقيقة- أ  
تعلق مبجموعة من الزبائن، ولكن  إذانسبيا  يعد قياس احلصة السوقية سهل:الحصة السوقية- 1- أ

منو  بأخذعدد الزبائن ال يعرب حقيقة عن احلصة السوقية لك يكون لفرتة زمنية قصرية، و النجاح يف ذ
عتماد هذا املقياس يكون من إاخل، ولكن ...املال رأس، العائد على اخلدمية املؤسسة أعمالرقم 

  .املؤسسة خالل الزبائن الذين هلم عالقة طويلة مع
السوقية طريقة للحفاظ على منو احلصة  أحسن إن):الزبون أقدميه(معدل االحتفاظ بالزبون- 2- أ

من خالل  الزبائن هؤالءعدم الرضا على أو يعتمد قياس الرضا  إذ بالزبائن احلاليني، فاظتحهي اال
   .ممع ةاملنجز  األعمالمقدار  معدل منو

دها لتوسع و جهاخلدمية تبدل قصارى املؤسسة  أعمالجل منو مقدار أمن :جلب زبائن جدد- 3- أ
ا من الزبائن   .قاعد

ا :المردودية- 4- أ صنف من  أومن خالل قياس الربح الصايف الناتج عن كل زبون يكون حسا
معدل الرضا املرتفع واحلصة ف ،املقدمة لهعن اخلدمات  عدم رضاه أوتعرب عن رضاه  إذ ؛الزبائن

يتطلب من املؤسسة  فاألمروعليه  ،األرباحمنو سيلتني من وسائل و  إالمها  ما كذلكالسوقية  
مبردودية هذا  االهتمام وإمنااليت تنجزها مع زبائنها فقط  األعمالقياس مقدار ليس   اخلدمية

   .نشاطاتال
فهذا  لزبون على خدمات املؤسسةرتفع معدل طلب اإ إذا:من قبل الزبونمعدل الطلب - 5- أ

  .املرغوب فيكون شعوره هو الرضا اإلشباعتليب حاجاته وحتقق مستوى  األخريةتلك  أنيدل على 
       .للتعبري عن رضاهم أداةعتبار تطور عدد الزبائن إميكن :تطوير عدد الزبائن- 6- أ

:تعتمد على نوعيني ومها:القياسات التقريبية- ب  

                                                             
  . 73-69، ص2005، مذكرة ماجيسرت، جامعة البليدة، إستراتيجية رضا العميلكشيدة حبيبة،  1
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ب- 1- البحوث الكيفية:لقد أصبح الزبون ميثل نقطة إرتكاز خمتلف أعمال ومهام املؤسسة 
الزبون "و"أوالالزبون :"مثل ذكرالقول على سبيل ال هذا تأكدظهرت عدة شعارات  ، إذاخلدمية

."على حق ائماد  
ا ،أو عدم الرضاتعرب عن حقيقة شعور الزبون بالرضا  القياسات الدقيقة الإن  بعني  تأخذ ال إال أ

نطباعات إالتقريبية فهي تعتمد على  القياسات أما االعتبار توقعاته وهي تنجز بعيدا عن الزبائن،
  :إذ تشملالزبائن من خالل االستماع هلم 

وبالتايل إمكانية االحتفاظ به وال يتحول إىل زبون  ميكنها من حتقيق رضاهتسيير شكاوي الزبائن؛*
  .مفقود

من خالل دراسة وحتليل أسباب عدم تعاملهم مع املؤسسة بحوث حول الزبائن المفقودين؛*
.اخلدمية والعمل على حتقيق رضاهم  

مع تلك  همن خالل عملية املطابقة بني الشروط املثلى اليت حتقق رضابحوث الزبائن الخفي؛*
  .املتوفرة عل مستوى املؤسسة اخلدمية

قياس دقيق عن  لشكاوي واالقرتاحات غري كافية إلعطاءا تتعترب سجال:البحوث الكمية- 2- ب
يجب ف ،يفضلون التعبري عن ذلك راضيني الالمن الزبائن غري نسبة كبرية  إذ توجد ،رضا الزبون

حبوث  إعدادن أو ، االستقصاء عمالاستب قياسكمية يف الستعمال طرق  إاخلدمية املؤسسة  ىعل
  :الرضا يتم من خالل منهجية تتمثل يف

عدم الرضا،  أسبابمثل حتديد  ،إليهامن خالل حصر النتائج املراد الوصول البحث؛ أهداف*
   .اخل...قياس درجة الرضا

الرضا، صياغة  أبعادتتمثل يف  أساسيةهنا يتطلب عناصر  األمراالستقصاء؛ إعداد*
.اخل...االستقصاء  

كسلم   أخرىمناهج  إىل باإلضافةاملنهج التفصيلي،  أو اإلمجايلاملنهج  استخدامب؛األسئلةصياغة *
   .اخل...، نقاط الرضاالرضا

.ميكننا تعميمها إليهااختيار عينة ممثلة للمجتمع املدروس، فالنتائج املتوصل ؛حتديد العينة*  
بعني االعتبار جمموعة من العوامل منها  اذأخبطبيعة البحث  املالئمةالطريقة  إتباعجتميع البيانات؛*

.التكلفة وحجم العينة  
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معة؛* حتليل البيانات ا  
.عرض النتائج*  
  الزبونأدوات تحسين رضا -3

  1:عملية حتسني الرضا من خالل األدوات التالية تتم
إن حتسني األداء الداخلي للمؤسسة الذي يتمثل يف حتسني اجلودة الغرض منه :الجودة المدركة- أ

  .إال أنه غري كاف حيث جيب على املؤسسة أن تقوم بقياس رضا زبائنها ،إرضاء الزبون
تصاالت اليت من الضروري على يف حالة عدم الرضا تصبح عدد اال:تحليل عدم الرضا- ب

ا ملعاجلة املشاكل املسببة هلذه احلالة ن عدم الرضا املعاجل بطريقة سيئة ، ألكبري  املؤسسة أن تقوم 
  .يعادل زبون مفقود

قة وثيقة بني الزبون واملؤسسة، هذه العملية تأخذ عدة أشكال هدفها إقامة عال:متابعة الزبون- ج
  .العالقات شخصيةروري أن تكون هذه من الضف
إن الزبون الويف مردوديته متثل مرتيني ويكلف أقل من جلب زبون جيد، فيجب :والء الزبون- د

على املؤسسة توجيه إسرتاتيجيتها حنو اعتبار والء الزبون نقطة بداية، وأن التسيري اجليد بعدم الرضا 
  .يعترب ركيزة فعالة خللق الرضا

 4-جودة الخدمة محور رضا الزبون
عالقات طويل  وإقامةكسب زبائن جدد املؤسسة اخلدمية هدفها االسرتاتيجي هو   إن

وجود تفاعالت عرضية  هايفرتض فياخل، ...اجلذب االحرتام، رمعهم تقوم على التقدي األجل
ا   2 :تبادالت ذات طبيعة خمتلفة يتوفر فيها حتتوي يف طيا

؛نظرا للطبيعة غري املادية للخدمات) منها واملستفيدمقدم اخلدمة (األقلطرفني على التفاعل بني -  
؛االستمرارية يف العالقة-  
 
 

                                                             
  1 .99ص مرجع سبق ذكره،كشيدة حبيبة، 

2Peelen et autres, Gestion de la relation client, 2 ème édition, Pearson éducation,  Paris, 
2006, p23.   
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.ة موضوعية بني الطرفنيجلتطلب معا، مما يالواقعية باألحداث األطرافالتفاعل بني  أثارترتبط -  
  3 :التالية األساسيةتتشكل من العناصر عالقة املؤسسة بالزبون  إن

؛املتبادل بني الطرفني ميكن تنمية تلك العالقة واحملافظة عليهامن خالل االحرتام :الثقة- أ  
إجيابا على عالقة قوية وبعيدة  ثرأاك التزام متزايد ومتبادل كلما كان هن:االلتزام المتبادل- ب

  ؛املدى بني الطرفني
  ؛لنيقة وااللتزام املتبادالثناتج عن الجيايب اال رشعو ذلك العلى يعترب دليل :الرضا- ج
ه مرات أخرى يف تكرار على تبادل املنافع بني الطرفني مما خيلق رغبة شعورية ب مؤشر:التبادلية- د

  ؛فرتات الحقة
ا من:التفاعل-ه .عة سلوك الزبون بعد عملية الشراءمث متاب خالل عملية التبادل يف حد ذا  

اتقييم فعالية  حىت ميكن للمؤسسة اخلدميةقول مما سبق ميكننا الو  ائن، مع الزب عالقا
 من خالل الرتكيز على الزبائن املهمنياستعمال تلك الصفات بشكل جيد ب يتطلب منها فاألمر

 اخلدمية من الزبون خالل مدة عالقته باملؤسسة صل عليهاهي العوائد احمل اليت قيمة حياة الزبون
  :باملعادلة التاليةميكننا التعبري عنها  ، وواحملافظة عليه وإرضائه همطروحة منها تكاليف جذب

 
 

ا على تلبية احلاجات املختلفة للزبائن يتحقق لديهم  إن  اإلشباعاملؤسسة اخلدمية بقدر
ن رضا أف وبالتايلن اخلدمات املقدمة ذات جودة عالية، أب مما يوحي املرغوب وبالتايل رضاهم
الزبائن يف  بآراء تأخذالناجحة هي اليت  املؤسساتف اجلودة أهدافمن  الزبائن يعد هدفا رئيسيا

ا  ا املقدمة هلماملختلفة عمليا ن اخلدمة ذات مستوى أب األخرييسمح لنا بالقول يف ، وخدما
    . كرب لدى الزبونأحتقيق رضا  إىلي تؤد األعلىاجلودة 

  
  
  

                                                             
دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية بالمديرية -دور التسويق بالعالقات في زيادة والء الزبون بنشوري عيسى، 3

   .7، ص2009مذكرة ماجيسرت، جامعة ورقلة،، )ورقلة(الجهوية

الزبائنتكاليف جذب / التوقعات لشراء الزبائن للخدمة=قيمة الزبون  
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 ثالثاً :الدراسة الميدانية
 1-منهجية الدراسة
 أ- حدود الدراسة:

خدمة ستقتصر الدراسة على حتديد خمتلف املفاهيم املتعلقة جودة :الحدود الموضوعية - 1- أ
  .باإلضافة إىل املفاهيم ذات العالقة اإلطار املفاهيمي لرضا الزبوناالتصال، 

 أ- 2- الحدود الزمنية:مت إجراء هذه الدراسة خالل األربعة أشهر األوىل من سنة2016. 
مت توزيع  إذ، )ووكالة سطيف وكالة جيجل(مؤسسة موبيليس تتمثل يف  :الحدود المكانية - 3- أ
  .ستبانة على زبائن املؤسسةإ

االستقصاء للزبائن حيث صيغ استبيان موجه  أسلوب استخداممت :سلوب جمع البياناتأ- ب
واهلدف املرجو من وراء ذلك هو حتديد  ،)ووكالة سطيف وكالة جيجل(مؤسسة موبيليسلزبائن   

ودراسة عالقة االرتباط بني اجلودة املدركة مستوى جودة اخلدمات املقدمة من طرف املؤسسة  
  .اخلماسي (likert)ودرجة الرضا لدى الزبائن وفقا ملقياس ليكارت

ي ذال )Cronobach Alpha( كرونباخ ألفا ستبانة من خالل معاملوقد مت التأكد من ثباث اإل
داللة إحصائية عالية مما يشري إىل عالقة إثبات وترابط عايل بني  وهي ذات  0.945 بلغت قيمته

نفس الظروف سيكون هناك  عبارات االستبيان، حيث لو مت إعادة توزيع اإلستبانة أكثر من مرة يف
  .ستقرار يف النتائجإ

مؤسسة يف مجيع زبائن يتمثل جمتمع هذه الدراسة :مجتمع الدراسة وحجم العينة- ج
تمع  200، حيث مت اختيار )ووكالة سطيف وكالة جيجل(موبيليس الدي هو زبون كجزء من هذا ا

االستقصاء من خالل  أسلوبعلى ، حيث مت االعتماد العينة العشوائيةباستعمال عينة الدراسة 
الزبائن بغرض معرفة وتقييم مستوى جودة اخلدمات املقدمة  هلؤالءموجهة  أسئلة تصميم استمارة

 210من أصل  استبانه 200على  اإلبقاءمت  االستبيانات، وبعد مجع توى الرضا لديهمهلم و مس
   .استبانة

  :الفرضية الرئيسية التاليةوضع  مت:فرضيات الدراسة- د
 وكالة جيجل(بني جودة اخلدمات اليت تقدمها مؤسسة موبيليس إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة *

  .)0.05(ومستويات رضا الزبائن عند مستوى داللة) ووكالة سطيف
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  :التاليتنيالفرعيتني الفرضيتني عن هذه الفرضية الرئيسية ع ويتفر 
مؤسسة  دات جودة خدماتبني حمد إحصائيةعالقة ذات داللة  توجد:األولىالفرضية *

  .)0.05(عند مستوى داللة هازبائنومستوى رضا  )ووكالة سطيف وكالة جيجل(موبيليس
 اليت تقدمها ماتخدالكلية للودة اجلبني  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة :الفرضية الثانية*

  ).0.05(ورضا الزبائن عند مستوى داللة )ووكالة سطيف وكالة جيجل(مؤسسة موبيليس
حيث مت تصميم قائمة  يعترب االستبيان األكثر مالئمة ملثل هذه الدراسات،:الدراسةأدوات -ه

  :تكون من ثالثة أجزاءتمن األسئلة 
اجلنس، العمر، املستوى التعليمي، املهنة، (يتضمن بيانات شخصية متعلقة بالزبون:اجلزء األول*

  ).مدة االشرتاك
يقوم على حتديد ادراكات الزبائن ملستوى األداء الفعلي للخدمة املقدمة من طرف :اجلزء الثاين*

من خالل قياس حمددات اجلودة للخدمة املستفاد  )ووكالة سطيف وكالة جيجل(مؤسسة موبيليس
  .عبارة)14(منها من خالل أربعة عشر

عن )ووكالة سطيف وكالة جيجل(سمؤسسة موبيلييتعلق بتحديد درجة رضا زبائن :اجلزء الثالث*
  .   عبارات)07(اجلودة  الكلية للخدمات احملصل عليها من خالل سبع

ولتفسيري النتائج واختبار فرضيات الدراسة مت قياس متغريات اجلزئني الثاين والثالث باستخدام 
).      0.95(الذي يقابله مستوى الثقة) 0.05(مقياس ليكارت  اخلماسي عند مستوى داللة  

:جمموعة من األساليب اإلحصائية تتمثل يفاجلة بيانات الدراسة مت استخدام ملعو    
االحنراف املعياري - التكرارات والنسب املؤوية -معامل الفا كرونباخ  -تباط بريسون معامل االر - 

SPSS برنامج-   
.كرونباخ  ألفامعامل - املتوسط احلسايب-    T-est اختبار-   

 2-التحليل الوصفي لبيانات عينة الدراسة 
جل التعرف أمن :وصف خصائص عينة الدراسة- أ 

 من االستبيان الذي يشمل األولعينة الدراسة سنتناول اجلزء  ألفرادعلى اخلصائص الشخصية 
:كما هو موضح يف اجلدول املوايلالتعليمي، املهنة، مدة االشرتاك  اجلنس، العمر، املستوى   
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  .خصائص عينة الدراسة):01(الجدول رقم
%النسبة  المتغير الفئات التكرارات 

 وكالة جيجل وكالة سطيف وكالة جيجل وكالة سطيف
 الجنس ذكر 126 110 63 55

 أنثى 74 90 37 45 
سنة 25أقل من 26 33 13 16.5   

 العمر
 
 

سنة  25من 82 100 41 50
سنة 35اىل  

سنة إىل  36من 54 45 27 22.5
سنة 45  

سنة فما فوق 46 38 22 19 11  
  متوسط 08 12 4 6

المستوى 
 التعليمي

 ثانوي 58 66 29 33
 جامعي 90 70 45 35
 دراسات عليا 44 52 22 26
  موظف 92 100 46 50

 مهن حرة 42 40 21 20 المهنة
 متقاعد 38 20 19 10
 بدون عمل 28 40 14 20
سنة 1قل منأ 24 30 12 15   

مدة 
 االشتراك

 3سنة إىل  1من  38 50 19 25
 سنوات

سنوات فما  3 138 120 69 60
 فوق

  المجموع 200 100

      .SPSS باالعتماد على نتائج االستبيان باستعمال:المصدر  
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  :يظهر مايليالسابق  من اجلدول 
نسبة الذكور هي بالوكالتني، و  عينة الدراسة متنوعة بني اجلنسني  أنيالحظ :بالنسبة للجنس*

  .من إمجايل عينة الدراسة بوكالة سطيف %55وبوكالة جيجل  %63مبا يعادل األعلى
ولكن فئة الشباب اليت يرتاوح عمرها  العمرية لعينة الدراسة هي متنوعة،الفئات :بالنسبة للعمر*

  .بوكالة سطيف %50و بوكالة جيجل %41ى بنسبة تعادلسنة هي األعل35و 25بني
ذات فئة الولكن  لعينة الدراسة متنوع، نالحظ أن املستوى التعليمي:بالنسبة للمستوى التعليمي*

  .بوكالة سطيف %35و بوكالة جيجل %45عادلهي األعلى بنسبة ت املستوى اجلامعي
إذ  هي األعلى بنسبة  املوظفنيولكن  ،ةعينة الدراسة متنوع نالحظ أن مهن:بالنسبة للمهنة*

لفئة املتقاعدين بوكالة % 10بوكالة سطيف، وأدىن نسبة هي  %50و بوكالة جيجل %46تعادل
  .سطيف كذلك

ذات فئة الولكن  ،باينةلعينة الدراسة مت االشرتاكنالحظ أن مدة :بالنسبة لمدة االشتراك*
بوكالة  %60و بوكالة جيجل %69هي األعلى بنسبة تعادلاالشرتاك الذي يفوق ثالث سنوات 

  .سطيف
  :خبصوص :العينة إجاباتتحليل - ب
وكالة (محور جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسة موبيليس الجزء الثاني بخصوص- 1- ب

)جيجل  
املوايل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املوافقة إلجابات أفراد العينة يوضح اجلدول 

  :حول مستوى جودة اخلدمات املقدمة هلم
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  :يظهر مايليالسابق  ن اجلدول م
 والعايل جدا؛ ن اجتاهات أفراد العينة حنو مجيع العبارات تقع ضمن جمال التقييم العايلإ

  0.280املعياري ، واالحنراف 4.09اذ بلغ 3.40كرب من أحيث أن املتوسط احلسايب جلميع العبارات 
 ،0.340واالحنراف املعياري  4.21هذا بوكالة جيجل، أما بوكالة سطيف فقد بلغ املتوسط احلسايب 

غلب أفراد العينة يوافقون على أن جاذبية املظهر اخلارجي للمؤسسة وتوفرها على معدات أأي أن 
ء، السرعة يف الرد على وجتهيزات حديثة مما جيعل اخلدمات اليت حيصلون عليها خالية من األخطا

م حيضون ...االستفسارات من طرف املوظفني اخل،كما أبدى أفراد العينة موافقتهم على أ
بالوكالتني، ولكن بوكالة سطيف  باالحرتام والتقدير الكبريين عند تعاملهم مع مقدمي اخلدمات

  .أحسن باملقارنة مع وكالة جيجل
ت أفراد العينة ملستوى جودة اخلدمة املقدمة من دراكاإأن تقييم  ومما سبق ميكننا القول 

وبالنسبة لوكالة سطيف يقع  يقع ضمن جمال التقييم العايل) وكالة جيجل(طرف مؤسسة موبيليس
تتالئم وتوقعات الزبائن وتليب  هذه األخرية ، مما يدل أن خدماتضمن جمال التقييم العايل جدا

م، التزامها بالوقت واألداء كما مت ا لوعد به من قبل مما جعل الزبائن يشعرون باألمان عند حاجا
حصوهلم على اخلدمة، وأن مقدمو اخلدمات لديهم قدرات عالية على فهم حاجات الزبائن، كما 

وما ساعد على ذلك اجلوانب امللموسة . يتم الرد بسرعة على االستفسارات والشكاوي املقدمة
ملقدمي اخلدمات واملظهر اخلارجي للمؤسسة املتمثلة على وجه اخلصوص يف املظهر الالئق 

ا وكالة جيجل وتصميمها الداخلي   .بشكل يفوق نظريا
  الجزء الثالث بخصوص محور الرضا حول الجودة الكلية للخدمات الفعلية - 2- ب

يوضح اجلدول املوايل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املوافقة إلجابات 
  :مستوى رضاهم عن جودة اخلدمات املقدمة هلم أفراد العينة حول
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غلب العبارات تقع ضمن جمال أنة حنو العي أفراداجتاهات  نيتضح لنا أمن اجلدول أعاله 
بوكالة جيجل  بلغإذ  3.40كرب من أحيث أن املتوسط احلسايب جلميع العبارات  ؛التقييم العايل

واالحنراف  3.61وبوكالة سطيف بلغ املتوسط احلسايب ،0.371واالحنراف املعياري 3.76 )علىوهو األ(
العينة يوافقون عن رضاهم عن اجلودة الكلية للخدمات اليت  أفراد مما يبني أن، 0.342املعياري
م، تناسب رسوم  الوكالتني، لكن مع تفوق قليل بالنسبة لوكالة جيجلتقدمها  من حيث تلبية رغبا

ا، توفر املوقع االلكثروين للمؤسسة على خمتلف املعلومات االشرتاك للخدمات اجلديدة مع جود
ذلك جاذبية الربامج الرتوجيية واخلدمات التكميلية املصاحبة خلدمها  إىل، ضف إليهااليت هم حباجة 

  .اجلوهر
حتقيق رضا الزبائن  إىلمن وراء هذه اجلهود  كال الوكالتني تسعيانسبق ميكننا القول أن   ومما  

حىت تكون  ،الالزمةالتعديالت  وإجراءتقدمه من خدمات وبرامج  واحملافظة عليهم من خالل ما
م يف ظل بيئة عالية املرونة خاصة املنافسة  أكثر ، على لديهمومنو الوعي منها استجابة الحتياجا

   .امههدفا رئيسيا من أهداف الزبون حتقيق رضا أناعتبار 
  الفرضياتاختبار - ج
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين محددات جودة خدمات :تتمثل يف:األولىالفرضية 

عند مستوى ومستوى رضا زبائنها ) ووكالة سطيف وكالة جيجل(مؤسسة موبيليس
  .)0.05(داللة

H0:وكالة (مؤسسة موبيليس التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني حمددات جودة خدمات
  .)0.05(عند مستوى داللةومستوى رضا زبائنها ) سطيفووكالة  جيجل

  .الختبار الفرضية األولىt-testنتائج تحليل اختبار):04(الجدول رقم
مستوى الداللة  القرار

 احملسوبة
االحنراف  T اجلدولية T احملسوبة

 املعياري
املتوسط 
 احلسايب

 الفرضية

 رفض
 رفض

0.000 
0.000 

54.905 
62.127 

1.645 
1.645 

0.280 
0.340 

4.09 
4.21 

H0 

                                                      وكالة سطيفوكالة جيجل        
  باالعتماد على نتائج االستبيان باستعمال:المصدر
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  :يظهر من اجلدول أعاله مايلي
 0.280واحنراف معياري  4.09املتوسط احلسايب الجتاهات أفراد العينة بلغ :بالنسبة لوكالة جيجل-

ن أو ، 1.645اجلدولية (t)كرب من قيمةأ وهي، 54.905احملسوبة  (t)هو اجتاه عايل، وقد بلغت قيمة
  قل من مستوى الداللة املعتمدأوهو ) 0.000(مستوى الداللة احملسوبة

  .(H1) ونقبل الفرضية البديلة (H0) نرفض الفرضية الصفرية  لذلك. )0.05(   
 0.340واحنراف معياري  4.21املتوسط احلسايب الجتاهات أفراد العينة بلغ :سطيفبالنسبة لوكالة - 

ن أو ، 1.645اجلدولية (t)كرب من قيمةأ وهي، 62.127احملسوبة  (t)هو اجتاه عايل، وقد بلغت قيمة
  قل من مستوى الداللة املعتمدأوهو ) 0.000(مستوى الداللة احملسوبة

  .(H1)  الفرضية البديلةونقبل  (H0) نرفض الفرضية الصفرية  لذلك. )0.05(   
به من أنشطة متنوعة تصميم داخلي  انماتقوممن خالل  ووكالة سطيف وكالة جيجل

ا، االستعانة بالتكنولوجيا احلديثة، االهتمام مبظهر مقدمي اخلدمات، السرعة  مالئم لطبيعة خدما
ا ماخل الغرض منه هو التحسني يف مستوى جودة خدما...يف الرد على الشكاوي والتساؤالت

م وهو ما وفقتختالإاجات ورغبات الزبائن على حوصوال إىل إشباع خمتلف    .فيه اف طلبا
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الجودة الكلية للخدمات  :تتمثل يف:الفرضية الثانية

ورضا الزبائن عند مستوى  )ووكالة سطيف وكالة جيجل(مؤسسة موبيليس التي تقدمها
  ).0.05(داللة

H0:مؤسسة  بني اجلودة الكلية للخدمات اليت تقدمها إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  ال
  ).0.05(ورضا الزبائن عند مستوى داللة )ووكالة سطيف وكالة جيجل(موبيليس

  .الختبار الفرضية األولىt-testنتائج تحليل اختبار):05(الجدول رقم
مستوى الداللة  القرار

 احملسوبة
االحنراف  T اجلدولية T احملسوبة

 املعياري
املتوسط 
 احلسايب

 الفرضية

 رفض
 رفض

0.000 
0.000 

29.121 
18.721 

1.645  
1.645   

 

0.371 
0.342 

3.76 
3.61 

H0 

                                                                        وكالة سطيفوكالة جيجل         
  SPSS باالعتماد على نتائج االستبيان باستعمال:المصدر  
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  :اجلدول أعاله مايلييظهر من 
 0.371واحنراف معياري  3.76املتوسط احلسايب الجتاهات أفراد العينة بلغ :بالنسبة لوكالة جيجل- 

ن أو ، 1.645اجلدولية (t)كرب من قيمةأ وهي، 29.121احملسوبة  (t)هو اجتاه عايل، وقد بلغت قيمة
  (0.05)املعتمدقل من مستوى الداللة أوهو ) 0.000(مستوى الداللة احملسوبة

  .(H1) ونقبل الفرضية البديلة (H0) نرفض الفرضية الصفرية  لذلك   
 0.342واحنراف معياري  3.61املتوسط احلسايب الجتاهات أفراد العينة بلغ :سطيفبالنسبة لوكالة - 

ن أو ، 1.645اجلدولية (t)كرب من قيمةأ وهي، 18.721احملسوبة  (t)هو اجتاه عايل، وقد بلغت قيمة
  قل من مستوى الداللة املعتمدأوهو ) 0.000(مستوى الداللة احملسوبة

  .(H1) ونقبل الفرضية البديلة (H0) نرفض الفرضية الصفرية  لذلك. )0.05(   
  :الفرضية الرئيسية - 
وكالة (توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسة موبيليس- 

  ).0.05(ومستويات رضا الزبائن عند مستوى داللة) وكالة سطيف جيجل
H0:وكالة (ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني جودة اخلدمات اليت تقدمها مؤسسة موبيليس

  ).0.05(ومستويات رضا الزبائن عند مستوى داللة) ووكالة سطيف جيجل
  .رئيسيةالفرضية النتائج اختبار ):06(الجدول رقم
  القرار N  مستوى الداللة  r Sig  حمتوى الفرضية
  جودة اخلدمات

  
  رضا الزبون

0.214  
0.375  

0.002  
0.003  

0.005  
0.005  

200  
200  

  رفض
  رفض

                                               وكالة سطيفوكالة جيجل        
  SPSSباالعتماد على نتائج االستبيان باستعمال:المصدر

وعليه نرفض الفرضية  >0.05Sig=0.002نأمن اجلدول أعاله نالحظ :بالنسبة لوكالة جيجل- 
  )H1(ونقبل الفرضية  )H0( العدمية

 وكالةالمما يدل على وجود عالقة ارتباط  موجبة بني جودة اخلدمات اليت تقدمها  r=0.214 نأو  
 ورضا 0.05املعنوية مستوى عند
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   .الزبائن
وعليه نرفض الفرضية  >0.05Sig=0.002نأمن اجلدول أعاله نالحظ :بالنسبة لوكالة سطيف- 

موجبة بني   ارتباطمما يدل على وجود عالقة  r=0.375 نأو  )H1(ونقبل الفرضية  )H0( العدمية
  .الزبائن  ورضا 0.05 املعنوية مستوى عند وكالةالجودة اخلدمات اليت تقدمها 

ؤشرات اجلودة من خالل تقدمي مبتني كالو المن طرف اهتمام  وجود أنوما ميكن استخالصه    
 جدد آخرينوكسب  على الزبائن احلالينياحلفاظ  مما ميكنهما منخدمات تتالئم وتوقعات الزبائن، 

  .كسب مكانة سوقية مميزة وزيادة أرباحهالاملداخل الرئيسية  كأحد
 الخاتمة:

لدى مؤسسة جودة اخلدمة يف حتقيق رضا الزبون  عن دورلقد سعت هذه الدراسة للكشف 
د حتليل ومعاجلة البيانات مت عيف حتقيق رضا زبائنها، فب) ووكالة سطيف وكالة جيجل(موبيليس 

  :التوصل إىل النتائج التالية
ا  لتحقيق رضا ) ووكالة سطيف وكالة جيجل(اجتهت مؤسسة موبيليس* إىل االهتمام جبودة خدما

  ؛زبائنها ملواجهة التحديات اليت تواجهها
إن التطورات احلاصلة يف جمال املعلوماتية واالتصال مسحت بنمو الوعي لدى الزبون واملفاضلة بني *

وكالة جيجل (موبيليساخلدمات املعروضة من طرف مؤسسيت جنمة وجيزي، وهو ما أدركته مؤسسة 
ا وقياس مستوى الرضا لدى زبائنها؛) ووكالة سطيف   من خالل التحسني يف جودة خدما

على املعلومات املختلفة اليت  )ووكالة سطيف وكالة جيجل(موبيليس  ؤسسةتوفر املوظفني مب*
منها  املستفادال يتنقل بني املوظفني للحصول عليها، واخلدمة  األخريحيتاجها الزبون جعل هذا 

  ؛األخطاءخالية من 
ذات مستوى جودة عالية، ) ووكالة سطيف وكالة جيجل(مؤسسة موبيليساخلدمات اليت تقدمها *

وهذا ما تعكسه تقييم أفراد العينة ملختلف حماور االستبيان الذي كان ضمن جمال التقييم العايل 
؛والعايل جدا  

 باألمانعلى جودة اخلدمة لذا الزبون وبالتايل حتقيق رضاه هو الشعور  تأثرياالعناصر  أكثرمن *
العمل وحسن املعاملة؛ بأوقاتااللتزام  إىل باإلضافةوالثقة عند التعامل مع مقدمي اخلدمة،   
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ووكالة  وكالة جيجل(مؤسسة موبيليسدة اخلدمة من وجهة نظره بقدرة الزبون يربط مفهوم جو *
تتوافق وتوقعاته، وهذا ما حتقق مبعدالت عالية مما خلق انطباع اجيايب على تقدمي خدمات ) سطيف

  .لديه ومنه حتقيق رضاه
:التالية التوصياتوعلى ضوء ما سبق ميكننا تقدمي   

ا لتحقيق نظرا لتغري بيئة املؤسسة األمر يتطلب منها *  أعلىالتحسني املستمر يف جودة خدما
؛الزبونلدى رضا الدرجات   

.على األبعاد املختلفة للجودة ملا هلا من تأثري مباشر على رضا الزبونالرتكيز *  
لتعامل مع الزبائن املختلفني؛لإقامة دورات تدريبية تركز على املهارات السلوكية ملقدمي اخلدمات *  
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  المستدامة دور الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية
  مساعدة  أستاذة ، موساوي رفيقة.أ

  تلمسان -و التسيري  لإلدارةالعليا املدرسة 
  حماضرة أستاذة ،موساوي زهية .د

  تلمسان -كلية العلوم االقتصادية و التسيري  و العلوم التجارية 
  

     : الملخص
 ، التقليدية الطاقة خبالف العاملية للطاقة الرئيسية املصادر أهم أحد املتجددة الطاقات موضوعميثل 

 وهو املستدامة، التنمية حتقيق يف بالغة أمهية كسبهاي مما للبيئة ملوثة وغري نظيفة طاقةا ـأباعتبار 
  الدور الذي تلعبه الطاقات على الضوء بتسليط وذلك الدراسة هذه خالل من حناول إبرازه ما

  واقع االستثمار يف الطاقات املتجددة يف اجلزائر  حتليل إىل إضافة ،يف حتقيق التنمية املستدامةالبديلة 
الطاقات املتجددة يف  ،املستدامة التنمية ،الرئيسية  املصادر املتجددة، الطاقات : المفتاح كلمات

  .اجلزائر
Résumé : 
 Les énergies renouvelables représentent  l’un  des principales ressources de 
l’énergie mondiale contrairement à l’énergie traditionnelle. 
L’énergie renouvelable est une énergie saine et elle  ne présente aucun 
risque sur l’environnement ce qui lui donne une grande importance dans la 
réalisation du développement durable. 
Nous allons mettre en exergue à travers cette étude, le rôle jouer par les 
énergies alternatives dans la réalisation du développement durable, ajoutant 
à cela, l’analyse de l’investissement de l’énergie renouvelable en Algérie. 
Mots-clés : énergies renouvelables, principales ressources, développement 
durable, énergie renouvelable en Algérie. 
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  مقدمة 
ذ يعترب توفريها و االقتصادي و االجتماعي املستدام اتعترب الطاقة مطلب ضروري للتطوير      

 أسعار يف املتزايد االرتفاع ظل يف ،خاصة من  القضايا اهلامة على مستوى العامل  إليهاالوصول 
 نظيفة للطاقة، جديدة أخرى مصادر عن البحث سوى خيار من الدول أمام يعد مل النفط،

 .املناخية والتغريات احلراري االحتباس ظاهرة من املخاوف استمرار مع ورخيصة، وخباصة
 مصادر يف لالستثمار وأمريكا أوروبا يف وخباصة متزايدة توجهات ويشهد العامل اليوم دعوات و

  .املقبلة القليلة يف السنوات واعدة اقتصادية بآفاق تبشر اليت املتجددة الطاقة
أن تلعب  من الضروريأنه  إىل  21تقرير أصدرته شبكة سياسة الطاقة املتجددة للقرن أشار و 

و ذلك من أجل مواجهة التهديدات البيئية ،الطاقة املتجددة دورا رئيسيا يف إمدادات الطاقة العاملية 
لطاقات املتجددة أمهية بالغة يف لبأن ، وهذا ما يؤكد و االقتصادية للتغري املناخي اليت تتزايد خطرا 

   .محاية البيئة باعتبارها طاقة غري ناضبة و توفر عامل األمان البيئي
  :يف السؤال الرئيسي التايل هذه الدراسة ميكن صياغة إشكالية  ويف هذا اإلطار 

  ؟تحقيق التنمية المستدامة علىالطاقات المتجددة  كيف تعمل
  :وكمحاولة منا لإلجابة على هذا اإلشكال سنتناول هذه الدراسة من خالل احملاور التالية

  .وأمهيتهاالطاقات املتجددة  مفهوم :احملور األول
  املستدامة التنميةماهية :  الثاين احملور
  املستدامة التنمية حتقيق يفوأثرها  املتجددة الطاقات: الثالث احملور

  االستثمار يف الطاقات املتجددة يف اجلزائر : احملور الرابع 
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  وأهميتهاالطاقات المتجددة  مفهوم :ولالمحور األ
  : مفهوم الطاقة المتجددة -1

هي الطاقة املستمدة من الطبيعة من مورد ال ينفذ متجددة باستمرار تعترب نظيفة نسبيا و     
 ، تلقائي ودوري حنو على الطبيعة يف وجودها يتكرر اليت الطاقات تلكا كما أ  ،غري ملوثة للبيئة 

ا الطاقة تعرف كما  يأ يف متوفرة وهي ينضب ال طبيعي مصدر من تولد اليت الطاقة املتجددة بأ
ا املتجددة الطاقات تتميز ، طاقة إىل بسهولة حتويلها وميكن األرض سطح على مكان  أبدية بأ

 يف غالبا املوجودة للنضوب املتجددة القابلة غري الطاقات خالف على بذلك وهي للبيئة، وصديقة
  1منه إلخراجها اإلنسان تدخل بعد إال منها االستفادة ميكن ال األرض يف جامد خمزون

  :  أهمية الطاقة المتجددة  - 2
نه من أحيث  ،الدافع الرئيسي األول للبحث عن بدائل للطاقة التقليدية  هو دافع بيئي إن   
ظاهرة االحتباس احلراري و على العكس للطاقة  الستعمال الطاقة التقليدية هي اآلثار أهم

الغازات السامة  من انبعاثات  لتقليل املتجددة  أثر معروف يف محاية البيئة ، نتيجة ما حتققه ل
 أكسيدمليون طن من غاز ثاين  190تصل انبعاثات الغاز التقليدي  أننه من املتوقع أ، اذ 

  . 20172الكربون سنة 
  :يف النقاط التالية املكتسبة الستعمال الطاقة املتجددة  األمهية إجيازوعليه ميكن 

 العامل أحناء مجيع يف بكثرة متوافرة. 
 قيمة ذي حمليا بديال وتوفر الطاقة واردات على االعتماد تقلل. 
 مستدام بشكل بالطاقة والنامية الصناعية الدول إلمداد األساس متثل. 
 العامل يف معتربا منوا تشهد اليت األسواق من واحدة. 
 كبري اقتصادي عائد وذات االستخدامات من كثري يف اقتصادية. 

                                                             
يد، عبد قدي 1    133 ص ، 1ط، والتوزيع، للنشر اخللدونية دار البيئي، االقتصاد محو، حممد أوسرير، منور ا
 جملة أملانيا، جتربة عرض املستدامة، التنمية ألجل البيئة محاية يف املتجددة الطاقة أمهية حممد، ساحل حممد، طاليب 2

 ص ،  2008السادس العدد ورقلة، مرباح، قاصدي جبامعة التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية.العلوم كلية الباحث،
205  
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 مع واقع تنمية املناطق النائية والريفية  مصدر حملي ال ينتقل، ويتالءم
ا  .واحتياجا

 التجدد و بالدميومة املتجددة الطاقة مصادر تتمتع.  
   :ات البديلة الطاقزايا استخدام م -   3

 :، أدناه الطاقة املتجددةميكن أن نورد منافع      
احمللية املتوافرة يف سائر الدول، ما يضمن بالتايل أمن   األنظمة على مصادر الطاقة تعتمد هذه •

 . الطاقة
ا لن ُتستنفد أبداً أو تلحق الضرر بالبيئة احمللية أو الوطنية أو   موارد الطاقة • مستدامة، ما يعين أ

 . العاملية
يوفِّر نظام فالنظام املوزع لتوليد الطاقة من جمموعة متنوعة من املصادر املتجددة  موثقةهي موارد  •

فإن تعطل نظام . إمدادات الطاقة مقارنة باألنظمة املركزية النقطاع  طاقة أكثر متانة وأقل عرضة
 .واحد منها، لن تعيش املدينة بأكملها أو أحياناً الدولة ككل حالة من الطوارئ

طاعي النقل ال تلّوث هذه املوارد اهلواء أو اليابسة أو البحر، يف حني أن تلّوث اهلواء بفعل ق •
 . املدن إىل مصدر خطر يتهدد صحتنا والطاقة قد حّول العديد من

فاالعتماد على . الوقود التقليدية تقي االقتصاديات من األزمات اليت حتدثها التقلبات يف أسعار  •
مصادر الطاقة احمللية املتجددة ميكن أن حيمي االقتصاديات احمللية من مظاهر الفوضى االقتصادية 

 . العارمة اليت تنشأ عن تقلبات يف األسواق العاملية للسلع األساسية مصدرها التخمينات
مبأمن عن أي هجوم، مبعىن أنه لن يشكل  النظام املوزّع من أنظمة توليد الطاقة املتجددة يبقى •

يف . لكن حىت وإن حدث ذلك، ستكون النتيجة ضررًا بيئيًا طفيفاً . على األرجح أهدافًا عسكرية
املقابل، تطرح مصانع الطاقة النووية والوقود األحفوري الالمركزية الكبرية مشاكل هامة يف ما يتعلق 

 . باألمن الوطين
تمعاتتتمّيز هذه األنظمة بو  • اليت تستخدمها، ما يوفِّر احلس بالقيمة  جودها على مقربة من ا

 . املستدامة  وامللكية اجلماعية املشرتكة ويعزز التنمية
فالقطاع يشكل  فرص عمل جديدة ونظيفة ومتطورة تكنولوجيا أنظمة الطاقة املتجددة  توّفر •

مزّوداً سريع النمو للوظائف العالية اجلودة؛ وهو يتفوق من بعيد يف هذا السياق على قطاع الطاقة 
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  .التقليدية الذي يستلزم توافر رأمسال كبري
  :1عقبات استخدام الطاقة البديلة -4   

وبريوقراطية تواجه هذه الصورة اإلجيابية لتطوير الطاقة املتجددة ال تلغي وجود عقبات تكنولوجية 
  :برامج التحول حنو الطاقة املتجددة منها

  اعتماد اقتصاد الدول النفطية الكبري على مصادر الطاقة التقليدية مما يؤدي إىل تقليل
 .اإلندفاع حنو الطاقات املتجددة خوفا من التأثريات السلبية على أسعار النفط 

  ملشروعات الطاقة الشمسية وطاقة املساحات الكبرية من األراضي الواجب ختصيصها
الرياح األمر الذي يتطلب برامج واضحة فيما خيص استخدامات األراضي هلاته 

 .املشروعات
 تنظيف منشآت الطاقات الشمسية من الغبار حتتاج إىل كميات كبرية من املياه. 
 تتطلب صناعات الطاقة املتجددة عناصر نادرة مثل الغاليوم، التيتانيوم، وال يزال 

 .التنقيب عنها حمدودا
  ددة مما يفرض احلاجة إىل مشاركة ارتفاع رأس املال الالزم ملشروعات الطاقة ا

 االستثمار األجنيب 
  : خصائص مصادر الطاقة البديلة -   5     
 ا ذلك مصادر دائمة هي  الصادرة بالشمس و الرياح و املياه والطاقة أساسا مرتبطة أل

 .عنهم
 طول منتظم بشكل تتوفر ال اأ إال البعيد املدى على دميومتها رغم البديلة الطاقة مصادر 

 فمصادر نشاء مىت نشاء ما منه نستعمل خمزونا  جاهزا ليست فهي الساعة، مدار وعلى الوقت
 مقادير حتديد أو فيها التحكم على اإلنسان قدرة خارج بشكل ختتفي أو تتوفر البديلة الطاقة

 .اإلشعاع وشدة كالشمس املتوفر منها،
 املصادر هذه استخدام فإن وبالتايل الرتكيز، عالية ليست البديلة املصادر يف الطاقة شدة 

 أحد هو هذا أن والواقع الكبرية، واألحجام ذات املساحات األجهزة من العديد استعمال يتطلب

                                                             
  .36.، ص2011، أوت 02آفاق املستقبل، جملة سياسية اقتصادية، مركز اإلمارات للدراسات اإلسرتاتيجية، العدد   1
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 أحد عوائق الوقت نفس يف يشكل ما وهو البديلة الطاقة ألجهزة وليةاال التكلفة ارتفاع أسباب
 .السريع انتشارها أمام
 استعمال يتطلب الذي األمر البديلة الطاقة مصادر يف الطاقة من خمتلفة أشكال تتوفر 

 املوجات طاقة هي الشمسية البديلة  فالطاقة الطاقة من شكل لكل مالئمة تكنولوجيا
 واحلرارة، الضوء منها أشكال بعدة األرض على وتتجسد الشمس ألشعة املكونة الكهرومغناطيسية

 .ميكانيكية طاقة بدلك وهي نفسه اهلواء حركة ففي الطاقة اهلوائية أما
 كثافة مع يتفق بالذات الشمسية والطاقة البديلة املصادر بعض يف الطاقة تركيز ضعف 

 إذا أفضل بشكل وتتبلور العالقة هذه صحة االستهالك،وتتضح نقاط من العديد يف املطلوبة الطاقة
 ستهالكاال بتقليل الكفيلة اإلجراءات اتبعت ما
          :مصادر الطاقة البديلة  -  6

 عنها، الناجتة احلرارة ويف الشمس من املنبعث الضوء يف تتمثل :الشمسية الطاقة - أوال      
 التكنولوجيا وسائل من جمموعة باستخدام القدمية، منذ العصور تسخريمها اإلنسان استطاع حيث

 \واط كيلو 1,36 األرض ب إىل الواصلة الشمسي اإلشعاع كمية وتقدر ؛ باستمرار تتطور اليت
 سطح على تنعكس منها % 15 و الفضاء يف تنعكس منها % 50 حوايل وأن املربع، املرت

 يف الشمسية الطاقة خصائص وتتلخص1 .واألتربة واملاء اهلواء قبل من تصمت 35 %و األرض
 الشمسية الطاقة الستخدام الالزم عنصر السليكون توفر ؛ وفرة املعروفة الطاقة مصادر أكثر

 مما الطاقة األخرى، أشكال معظم إىل الشمسية الطاقة حتويل سهولة األرض؛ يف كبرية بكميات
 إنتاج خملفات توجد ال كما ملوثة، غري و نظيفة طاقة تعترب االستخدام؛ أوجه متعددة جيعلها
 موقع حبسب ذلك و .آلخر زمان من و آلخر، مكان من الشمسي اإلشعاعشدة  اختالف ضارة؛
 .االستواء خط من املنطقة
بط       منها 47%حوايل  يكون حيث ، كهرومغناطيسية إشعاعات هيئة على الشمس طاقة و
 البنفسجية فوق منها أشعة % 8 وحنو احلمراء، حتت أشعة منها % 45 وحنو مرئية، أشعة

 كيلو 1.35 بنحو ويقدر بالثابت الشمسي يسمى تقريبا ثابت مبعدل الشمس طاقة وتنبعث
                                                             

 العاملية التجارب بعض اىل بالرجوع اجلزائر حالة دراسة الصادرات على النفط استغالل أنظمة تطور أثر " أمينة، خملفي  1
  29 ص ، 2013 ورقلة،  مرباح قاصدي جامعة منشورة، غري االقتصادية .العلوم يف الدكتوراه شهادة لنيل ،أطروحة"
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 30 وهو الباقي وينعكس منها ،% 70 حنو األرض إال إىل الطاقة هذه من يصل وال ، 2 م/وات
  1وإشعاعات موجات هيئة على أخرى مرة الفضاء إىل %
 الضوئي التمثيل بواسطة الشمسية الطاقة إىل يرجع والوقود الغذاء من كل يف الطاقة مصدر أن     

 الكلوروفيل مادة وجود مع املاء، ببخار الكربون أكسيد ثاين يتحد الطريقة فبهذه النبات، يف
 الوقود أنواع وليس وإمثاره، النبات لنمو الالزمة الكربوهيدرات على للحصول كحافز اخلضراء

 منذ تراكمت ا، تغذت اليت األخرى العضوية املواد من بقايا إال والغاز البرتول من األحفوري
ا أنواعها إىل األرض باطن يف والضغط احلرارة بفعل وحتولت السنني ماليني  ويتم .احلالية ومركبا

 لكي للحرارة ما ناقل لتسخني الشمسية احلرارة استخدام طريق عن إما الشمسية، الطاقة استغالل
 . للطاقة أخرى أشكال إىل حتويلها أجل من أو مباشرة إما احلرارة هذه تستهلك

 اكتشاف قبل ما إىل للطاقة كمصدر املياه على االعتماد تاريخ يعود : المائية الطاقة- ثانيا 
 النواعري بعض تشغيل يف ارباأل مياه اإلنسان استخدم عشر،حيث الثامن القرن يف البخارية الطاقة

 أن وبعد اليوم، أما .األخشاب ونشر النسيج وآالت الدقيق مطاحن إلدارة تستعمل كانت اليت
 دول يف تشهد كما .الكهربائية الطاقة لتوليد املياه استعمال بدأ الكهرباء، عصر اإلنسان دخل

 على الطاقة توليد حمطات تقام الغاية، هذه أجل ومن .والربازيل وكندا والسويد النرويج مثل عديدة
 هذه تشغيل تضمن املاء من كبرية كميات لتوفري االصطناعية السدود وتبىن ار،مطاأل مساقط
  .دائمة بصورة احملطات
 الطاقة المائية أشكال :  

ار، منه مطرا تتكون لتسقط تتكاثف الشمس بفعل املتبخرة فاملياه :الكهرومائية الطاقة-أ  األ
ار ملياه األرضية اجلاذبية طاقة  وأستغلت  املائة خالل والكهربائية امليكانيكية الطاقة يف توليد األ

 أمهية ،وترجع العامل يف املولدة الكهربائية الطاقة من %   18حاليا حوايل متثل وهي املاضية، عام
ا املصادر ليس هذه ا وال بإستمرار، متجددة طاقة أل ا بل فحسب نظيفة طاقة أل  متثل جزءا أل

ا وأيضا ، املائية املصادر إستخدامات أفضل من متكامال  الطاقة توليد من نظم هام جزء أل
 املالية املصادر إمجايل ويبلغ .تشغيلها يف اإلعتمادية درجة وإرتفاع ملرونتها نظرا الضخمة الكهربائية

                                                             
  95-94ص   2005، سبتمرب  68- 67 عدد ، البيئة إزدهار أجل من للطاقة احلديثة التقنيات العريب، الوطين املؤمتر 1
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 9.70 تبلغ سنوية إنتاجية وبطاقة جيجاواط مليون 2.2 قيمته ما لإلستغالل والصاحلة املستغلة
  بليون ميجاواط ساعة 

 يف الفارق من الناجتة الكهربائية الطاقة وهي:المحيطات  لمياه الحرارية التدرج طاقة-ب
 ملياه احلراري التدرج طاقة عليها يطلق واليت احمليط مياه  OTEC طبقات  بني احلرارة درجات

 أساس وعلى جدا، منخفضة كفاءة ، ذات حرارية ديناميكية دورة خالل من احمليطات وذلك
  .العميقة واملياه السطح مياه بني ما التباين

 املتحدة الواليات يف واجلزر املد ظاهرة أستخدمت وقد  .واألمواج والجزر المد طاقة-ج
جنحت  وقد الغالل، طواحني بعض إلدارة فقط حمركة طاقة إلنتاج عشر السابع القرن منذ األمريكية

 قدرة وبلغت السني، ر خلدم يف واجلزر املد بطاقة تعمل كهربائية حمطة إنشاء يف فرنسا كذلك
ا ووصلت كيلووات 240000 احملطة هذه  إقامتها ميكن ال احملطات هذه ومثل %25 إىل كفاء
 تعد وهي الدول، بعض يف كبرية حيوية واجلزر الطاقة املد حمطات تشهد ذلك ومع مكان أي يف

   الطاقة صناعة يف مستقبل هلا ان اخلرباء ويرى 1املستقبل، يف إستغالهلا جيب متجددة طاقة
  :  الهوائية الطاقة-ثالثا 
 خالل أسعارها وارتفاع االقتصادية التقنية والتنمية يف املتجددة غري الطاقات دور تزايد أدى    

كمصدر للطاقة  بالرياح االهتمام إعادة إىل والعشرين الواحد القرن وبداية العشرين القرن أواخر
 نتيجة هي اهلواء حركة أن حيث الشمسية، الطاقة صور من مباشرة غري صورة الرياح طاقة وتعترب
 إىل مرتفع ضغط ذات منطقة من اهلواء حترك الضغط فرق ويسبب اجلوي، الغالف يف الضغط لفرق
 تتحكم اليت للشمس احلرارية التأثريات اختالف نتيجة الضغط فرق وينشأ الضغط منخفضة أخرى

 يولد أن الرياح هلبوب ميكن حيث .الرياح حدوث يف السبب تكون ليتاو  األرض حرارة درجة يف
 الشديدة العواصف يف  مربع م/كيلوات 10 تقدر ب الشمس أشعة تولده مما كثافة أكثر طاقة
 الناجتة للطاقة احلد األقصى أن حني يف األعاصري، هبوب عند  ربعمم /كيلوات 25 مقداره وما
 بسرعة عليل نسيم هبوب أن حني يف هذا ،م مربع /كيلوات 1 ب تقدر الشمسي اإلشعاع عن
  2ربعمم /كيلوات 0.075مقداره ما يولد أن شأنه من الساعة يف كم 18

                                                             
  95 ص ، القاهرة ،جامعة البرتول اقتصاد يف مذكرات ، الربادعي مىن 1

2 Volker Quaschning, Understanding  Renewable  Energy Systems, Earthscan publications, 
UK, First published 2005, P 181. 
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 ومصر عمان سلطنة الرياح طاقة الستغالل مالئمة املواقع أكثر من العربية الدول عن أما   
 وبسرعة سنة/ساعة 2500 مدى على املالئمة الرياح منها املناطق بعض يف تتوفر حيث واملغرب،

 ثانية /مرت 11 إىل 8 بني ترتاوح
 تباين مثل ،عدة  ومعوقات صعوبات يواجهه املصدر هذا استخدام فإن الوفرة هذه كل ومع   

 والشمس األرض حركة بسبب لألخر، مكان ومن لألخر، وقت من واجتاهها الرياح سرعة
 أضعاف بأربعة واملقدرة الكهرباء لإلنتاج املرتفعة الكلفة ؛ أخرى وعوامل اجلغرافية والتضاريس

 فعلى .واسعة مساحات إىل املصدر هذا حيتاج حيث التقليدية، الطاقة بواسطة الكهرباء تكاليف
 مليون تعادل كهربائية طاقة لإلنتاج مرتا   56  قطرها هوائية طاحونة ألف 50 يلزم املثال سبيل
 عدم مع املواقع بعض يف إال يتوفر ال الطاقة من النوع  هذا أن كما ؛ اخلام النفط من برميل

 مث ومن ملصدرا هذا من توليدها ميكن اليت الكهربائية الطاقة حفظ صعوبة إىل إضافة ، استقرار
  .التخزين مشكلة تتولد

  التنمية المستدامة ماهية : المحور الثاني 
 : المستدامة التنمية مفهوم  -1
 املتحدة األمم مؤمتر يف السبعينات عقد خالل دويل باهتمام املستدامة التنمية مفهوم حظي   

 كبرية بصورة واضحة كانت اليت البيئة قضايا على أساسا ركز والذي ، 1987 عام البشرية للتنمية
 القضايا حتظى ومل .االستهالك ملعدالت املتسارع والنمو الصناعية بالتنمية وارتبطت الشمال يف

 را استقرا أكثر اقتصاد إىل حاجتها وخصوصا الكايف باالهتمام منوا األقل الدول م اليت البيئية
 أصبحت والتنمية البيئة أهداف بني الربط إىل احلاجة أن إال فيها، البيئية األوضاع حتسني وكذلك

 الطبيعية املوارد يف النقص  نتيجة النمو على رضف  اليت القيود إىل االنتباه لفت و وضوحا، أكثر
 أدبيات يف املستدامة التنمية بقضايا االهتمام انتشر كما الطاقة، ومصادر الطبيعية الثروات مثل

 املديونية تفاقم إىل أدت واليت فيه، املطبقة التنموية السياسات من الكثري تعثر نتيجة الثالث العامل
 يف االجتماعية الفجوة اتساع وكذلك الصناعي، القطاع يف وخصوصا اإلنتاجية وتردي اخلارجية

اعة . بل الدول من كبري عدد  ساءت اليت الفقرية الفئات لدى األحيان بعض يف التغذية وقلة وا
 .هلاأحوا
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ريو ”مت التصديق عليها رمسياً يف مؤمتر قمة األرض الذي عقد يف “ فكرة التنمية املستدامة”أن     
أمهية فكرة التنمية  يف هذا املؤمتر م؛ حيث أدرك القادة السياسيني1992عام “ دي جانريو

م قد أخذوا يف اعتبارهم أنه ما زال هناك جزء كبري من سكان العامل يعيشون  املستدامة، ال سيما أ
حتت ظل الفقر، وأن هناك تفاوتًا كبرياً يف أمناط املوارد اليت تستخدمها كل من الدول الغنية وتلك 

ضغوط حادة، كل هذه األمور استدعت  الفقرية، إضافة إىل أن النظام البيئي العاملي يعاىن من
ضرورة إعادة توجيه النشاط االقتصادي بغية تلبية احلاجات التنموية املاسة للفقراء ومنع حدوث 
أضرار سلبية من دورها أن تنعكس على البيئة العاملية، وبالفعل استجابت الدول سواء النامية أو 

ى عهد جديد من النمو ملعاجلة قضايا الفقر الصناعية، واقرتحت البلدان النامية صياغة ما يسم
واملشاكل اليت تعاىن منها الدول األقل فقراً، وأما بالنسبة للدول الصناعية، فقد ارتأت ضرورة بذل 
اجلهود املضنية من أجل زيادة الطاقة واملواد الفعالة والكافية إضافة إىل إحداث حتول يف النشاط 

    لى كاهل البيئةلثقل من ع االقتصادي لتخفيف حدة ا
ا   األجيال بقدرات املساس بدون احلالية األجيال احتياجات تليب اليت التنمية" :كما تعرف با

م لتلبية املستقبلة  مستقبلنا تقرير خالل من األوىل للمرة التنمية مفهوم صياغة متت " احتياجا
 التنمية مفهوم كان حيث والبيئة للتنمية العاملية اللجنة عن م 1987 عام صدر الذي املشرتك

 اإلحتياجات بني ما دمج األوىل وللمرة أنه إذ التنموي، الفكر يف وثوريا جديدا مفهوم املستدامة
 .واحد تعريف يف والبيئة واإلجتماعية اإلقتصادية

 .منها املستدامة للتنمية تعاريف عدة وردت كما    
 الوفاء على املستقبل أجيال بقدرة اإلضرار دون احلاضر بإحتياجات تفي اليت التنمية هي 

ا  يف والتنمية النمو ألغراض الطبيعية األصول حفظ تفرتض وهي اخلاصة، بإحتياجا
 .املستقبل

 محاية مع احلياة، نوعية بتحسني تعين ناغمة،توم متوازية وإجتماعية إقتصادية تنمية هي 
 .1احليوي النظام

 اليت . الطبيعية املوارد بنوعية اإلضرار دون مستمرة، وإجتماعية إقتصادية تنمية هي 
 التنمية عملية عليها وتعتمد األنشطة يف تستخدم

                                                             
  130 ص ، 2006 سنة ، 118 عدد العريب، والتعاون النفط جملة اجلزائر املستدامة، والتنمية الطاقة الدين، نصر  1



  موساوي زهية   . موساوي رفيقة،د .أ                                                                 األسواقجملة املالية و 

401 

 :1التنمية المستدامة  أهداف- 2   
ا خالل  من املستدامة االقتصادية التنمية تسعى      األهداف من جمموعة قحتقي إىل وحمتواها آليا

  : يلي فيما تلخيصها ميكن
 /السكان معادلة طريف بني قالتوفي على املستدامة التنمية عمل:السكان رفاهية تحقيق -أوال

 النمو معدل وزيادة السكاين النمو معدالت ضبط خالل من بينهما، التوازن ضمان أجل من املوارد
 املوارد قاعدة حتمل طاقة عن بعيدة وبوترية السكانية، الزيادة معدالت على تتفوق بوترية االقتصادي
 األجهزة قعات على امللقاة واالجتماعية االقتصادية األعباء تزايد عليه يرتتب مما املتاحة االقتصادية

  .االجتماعي اإلنفاق ضغط حباجات الوفاء عن املسئولة
 العالقة على املستدامة التنمية تركز :التلوث وتقليل الطبيعية الموارد قاعدة على الحفاظ -ثانيا
ا على وحمتواها البيئية النظم مع التعامل خالل من والبيئة نشاطات السكان بني  حياة أساس أ

 التنمية عملية عن تنتج اليت املشاكل أهم من مصادرها املرتاكمة باختالف النفايات وتعد اإلنسان،
 تقليل إىل دف اليت واألساليب التقانات فإن تطوير هذا وإىل نفسه، الوقت يف مسارها وتعوق

 العامة الصحة سالمة اليت تضمن املستدامة التنمية أهداف أحد يعد التلوث ومنع النفايات
  .واستدامتها وصيانتها البيئة على واحلفاظ

 قدرة للبيئة:البيئية النظم استيعاب طاقة وتحديد الطبيعية للموارد األمثل االستخدام -ثالثا
 التغريات هذه تعدت فإذ البشري، النشاط تغري نتيجة عليها تطرأ اليت التغريات استيعاب على

 واملوارد األراضي تبديد يف تكون النتيجة فإن األنظمة الطبيعية هلذه والطاقة االستغالل حدود
ديد الطبيعية  الطبيعية املوارد على الدويل البنك أجراها دراسة موسعة أربتت فقد الكون، مستقبل و

 املوارد هذه قاعدة يف استكمال يتمثل تدامةومس مثلى بطريقة الستغالهلا الرريسي املفتاح أن
 األرض على طاقة باحلفاظ تسمح ومعرفية تكنولوجية وتقانات بشري مال ورأس قوية مبؤسسات

  .املستقبلية واألجيال احلايل للجيل

                                                             
 التنمية أجل من للمعرفة العربية املوسوعة وتطبيقية، نظرية مقاربة : املستدامة التنمية اسرتاتيجات مصطفى، مسري حممد 1

لد األول، املستدامة،  الطبعة للعلوم، العربية واألكادمية اليونسكو منظمة مع اتفاق مبوجب ناشرون -للعلوم العربية الدار ا
  453-447ص 2006 بريوت،ص األوىل،
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 تغيب المجتمع؛ وأولويات حاجات في مناسب تغيير وإحداث األسواق تحسين :رابعا
 واألسواق املؤسسات

 اختالالت تصحيح أجل من املؤسسات بناء إىل الضرورة تدعو مث ومن النامية الدول من كثري يف
 امللكية حقوق نظر وجهة من السوق يف املتعاملة األطراف حقوق حتديد خالل األسواق من هذه
 والسياسية واالقتصادية االجتماعية القوى بني التفاعل وتشجيع الفقر أوضاع بتحسني تسمح اليت

حفة واإلنتاج االستهالك تغيري أمناط على والعمل املؤسسات، إلصالح  والبشرية حق البيئة يف ا
  .معا

  في تحقيق التنمية المستدامة وأثرها الطاقات المتجددة  :المحور الثالث 
 يف االستثمارات تزايد أن فيه جاء املتحدة، لألمم التابع البيئة برنامج عن أخرياً  صدر تقرير يف    
 النظيفة الطاقة من حيتاجه ما بربع العامل يف إمداد سيساهم العامل، حول املتجددة الطاقة جمال

والطاقة  احليوي والوقود الرياح طاقة قطاع يف انه اىل التقرير أشار فقد ، 2030 العام حبلول
 عام عن 43%  بنسبة أكثر أي 2006 عام يف دوالر مليار 35 من أكثر استثمار مت الشمسية
2005 . 

دورا هاما يف حتقيق التنمية املستدامة حيث ينعكس استخدام هذا تلعب الطاقات املتجددة ف      
بعاد األو املتمثلة يف  الثالث املكونة للتنمية املستدامة بشكل إجيايب األبعادالنوع من الطاقات على 

استخدام الطاقات املتجددة سنبني مدى انعكاس ،اقتصادية ، األبعاد االجتماعية و األبعاد البيئية 
  :على حتقيق هذه التنمية

 االقتصادي البعد تحقيق في المتجددة الطاقات دور :أوال         
تمع راءوث والتمدن للتصنيع استجابة الطاقة على الطلب تزايد أدى      عاملي توزيع إىل ا

 اقتصاديات يف الطاقة من الواحد الفرد فاستهالك التفاوت، شديد توزيعا األولية الطاقة الستهالك
 على االقتصادية التنمية وتعتمد ،1ككل العامل يف األولية الطاقة أرباع الثث يعادل الصناعية السوق

 احمللي الدخل زيادة على للمساعدة أو اإلنتاجية وحتسني لرفع سواء الالزمة الطاقة خدمات توافر
 بدون أنه املعلوم ومن .الريعي القطاع خارج عمل فرص وتوفري الزراعية التنمية حتسني خالل من

                                                             
 ، 142 عدد املعرفة، عامل سلسلة املشرتك، مستقبلنا عارف، كامل حممد ترمجة والتنمية، للبيئة العاملية اللجنة تقرير 1

لس   215ص ، 1978 الكويت، واآلداب، والفنون.للثقافة الوطين ا
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 وبالتايل اإلنتاجية وزيادة العمل فرص توفر يصبح حديثة وقود ومصادر طاقة خدمات إىل الوصول
 إنشاء على يساعد اخلدمات هذه توفر أن إذ .كبرية بصورة حمدودة املتاحة االقتصادية الفرص

 ضروريا كذلك الوقود ويعترب خاصة، وأعمال معيشية بأنشطة القيام وعلى الصغرية املشاريع
 هذا إىل ويضاف الصناعية، األنشطة من وللعديد النقل وألعمال حرارة، إىل حتتاج اليت للعمليات

 فقرا األكثر الدول من العديد يف األجنبية الديون مصادر أكرب أحد حاليا متثل الطاقة واردات أن
 عرضها ميكن واليت مةالدائ العامل فرص استحداث يف املتجددة الطاقات مشاريع دور إىل باإلضافة

  : 1يلي فيما
  اليت احلوافز من خالل  املستدامة التنمية مع تتماشى اقتصادية جديدة مبادرات بروز 

 أن ميكن كما الوطين، على الصعيد واإلنتاج االستهالك من استدامة أكثر ا أمناط تعزز
املنتجات  وإنتاج خدمات والسيما ة،امللوث غري اجلديدة القطاعات تشجيع يساهم

 األنشطة توجه حتويل يف التقليدية غري الطاقوية لئالبدا عن والبحث للبيئة، مةاملالئ
 .بيئي املستدامة القطاعات يف فالوظائاستحداث  باجتاه االقتصادية

 املستدامة االقتصادية القطاعات يف اجلديدة املرحبة املشاريع تعترب النامية للدول بالنسبة 
 وإدارة اإليكولوجية التكنولوجيات يف والتنمية البحوث فإن ذلك شيوعا،ومع أقل بيئي

 حقيقية فرص تقدم وصيانتها، األساسية اهلياكل وإجياد العضوية الطبيعية والزراعة املوارد
 .إضافية بيئية تكاليف حتمل دون وحتول ومستدام مدائ لعمل

 النشاط زحتفي يف يساهم املتجددة للطاقة مصادر أو مصدر من الريف سكان متكني 
 وتوطني للبيئة احرتام مع بتواز املعيشية الظروف حتسني يرتتب عنه الذي االقتصادي

 .النامية الدول يف صناع القرار على هاما رهانا يعترب بأراضيهم، السكان هلؤالء
 المستدامة للتنمية االجتماعي والبعد المتجددة الطاقات :ثانيا
 أمام الفرص وإتاحة الفقر، من التخفيف الطاقة باستخدام املرتبطة االجتماعية القضايا تتضمن   

 الفئات ميش إىل الطاقة خلدمات احملدود الوصول يؤدي إذ ،واحلضري الدميغرايف والتحول املرأة،
ا تقليل وإىل الفقرية  ال العامل سكان لثث فحوايل املعيشية؛ ظروفها حتسني على حاد بشكل قدر

                                                             
 األعمال، جدول من الثاين البند مستدامة، عيش سبل لتحقيق املستدامة التنمية تعزيز الدويل، العمل مكتب تقرير 1

  3 ص ،2005 .نوفمرب جنيف، ،  294الدورة
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 اعتماد أن كما ضعيفة، بصورة اآلخر الثلث إىل تصل بينما الضرورية، الطاقة مصادر إليهم تصل
 البيئة على سلبية تأثريات له والطهو التدفئة يف التقليدية الوقود أنواع على الريفية املناط سكان
 معدالت يف املختلفة الدول بني كبري تباين هناك زال ما ذلك إىل وباإلضافة .السكان صحة وعلى

 مقارنة فرد لكل ضعفا25   يزيد مبعدل الطاقة تستهلك غىن األكثر فالدول الطاقة، استهالك
  1افقر  األكثر بالدول

 واخلاليا الشمسي كالسخان واملتجددة اجلديدة الطاقات مصادر على االعتماد ان 
 على القضاء يف ساهمي عضوي مساد إىل وحتويلها الزراعية املخلفات تدوير ية، وعملياتالضوئ
  .اهلدر من واملادية املالية املوارد على احلفاظ الفقر ويف و القضاء على  البطالة

 الكهرباء لتوليد أو احلرارية للتدفئة النارية قاملناط يف الشمسية الطاقة استعمال يساهم 
 ومنه واملهارات اخلربات من العديد واكتساب النارية املناط عزلة فك يف احملاصيل جتفيف أو بالبخار
  2التنمية احمللية  حتقيق يف املسامهة

 قاملناط يف خاصة واملدارس واملستشفيات الصحية قكاملراف التحتية البىن مشاريع حتتاج 
 البنايات بتقنيات تصميمها مت ما إذا ولكن ضخمة، متويلية مصادر املعزولة إىل والصحراوية يةالنائ

 فمن ،)وغريها مياه، رياح، مشس،( املتجددة مصادر الطاقات من طاقتها تستمد حيث اخلضراء
ا  التقليدية، احملطات وتشييد صيانة األسالك وتكاليف بالطاقة الربط تكاليف من تقلل أن شأ
ا ومن ال، هذا يف االستثمار حتفيز على تعمل أن كذلك شأ  العادلة الفرص يف توزيع وتساهم ا
 الواحد البلد واليات مجيع بني
التقليدية عن البيئة أهم   يعد االنعكاس السليب للطاقات: البيئي والبعد بديلةال الطاقات :ثالثا

األسباب اليت دفعت بدول العامل للبحث عن طاقات بديلة كفيلة بإصالح ما أفسدته الطاقات 
 .التقليدية و على األقل التخفيف من حدته

                                                             
 العمل، إطار :العربية املنطقة يف املستدامة التنمية ألغراض الطاقة آسيا، لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة تقرير  1

 لغريب اإلقليمي املكتب للبيئة، املتحدة األمم برنامج البيئة، شؤون عن املسؤولني العرب الوزراء .لس  الفنية السكرتارية
  5 ص آسيا،

تمع دور الدين، عماد عديل ، 2  للبيئة العربية الشبكة ومتجددة، جديدة آفاق :الطاقة كفاءة وحتسني ترشيد يف املدين ا
  على موقع املنظمة www.raednetwork.org، 12ص .RAED 2011والتنمية،
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 انبعاث تقليل يف جديا التفكري ينبغي العامل، يشهدها اليت الواضحة املناخية التغريات ظل يف    
 ذه يقةثو  صلة هلا واليت األحفورية الطاقة مصادر استخدام من الناجتة احلراري االحتباس غازات

 القرن تتجاوز ال سنوات بعد والغاز البرتول نضوب إمكانية وبسبب كله وهلذا .املناخية التغريات
 تنضب ال اليت النظيفة البديلة الطاقة إىل التوجه لزاما  أصبح الباحثني، من الكثري يؤكد كما

 رئسا يف املتوافرة احمللية الطاقة مصادر على تعتمد املتجددة الطاقات أنظمة وألن .املتعددة بأشكاهلا
 أن حني يف ، بالبيئة الضرر قيلح وال يستنفذ أن ميكن ال آمن، إمداد مصدر تعترب فهي الدول
 الصحة يتهدد خطر مصدر إىل املدن من العديد حول قد والطاقة النقل قطاعي بفعل اهلواء تلوث
  .العامة

 املثلى و اإلدارة ، احلياة نوعية حتسني هي ، املستدامة التنمية تواجه اليت التحديات أهم إن   
 من ، نوعيتها و الطبيعية خدمات املوارد على احملافظة على بالرتكيز ذلك و ، الطبيعية للموارد
 . واحد مورد على االعتماد يف اإلفراط متوازية دون إستهالك أمناط إتباع على التشجيع خالل
  . املستدامة التنمية حتقيق يف الطاقة تلعبه أساسي دور وهناك

  االستثمار في الطاقات المتجددة في الجزائر : المحور الرابع 
ا لتطوير مكثفة جديدة خطة اجلزائر تقود     العشرين سنة فخالل املتجددة الطاقة يف إستثمارا
 تنتجه الذي بنفس القدر املتجددة الطاقة مصادر من الكهرباء من كميات إنتاج  تأمل ، ةبلاملق
 تفعيل على وتعمل اجلزائر وهذا والنفط الطبيعي الغاز التقليدية للطاقة مصانعها من الياح

ا ا من فعالة أجنبية شركات مع املتجددة الطاقة من إستخداما  بإجناز القيام على أجل مساعد
  .البلد يف املتجددة الطاقة واردمل األمثل واإلستغالل مشاريعها

  :السياسات الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة  - 
 ونصوص قانوين إطار ضمن املتجددة الطاقات لتطوير الوطنية السياسات وضعت لقد    

 الطاقات ترقية قانون الطاقة، يف التحكم قانون :يف الرئيسية النصوص متثلت حيث تنظيمية،
 هذه وترتكز للغاز، العمومي والتوزيع الكهرباء قانون جانب إىل املستدامة التنمية إطار يف املتجددة

 يف منها، واحدة كل تم حبيث االقتصادية، واملؤسسات اهليئات من جمموعة على السياسات
 من جمموعة عرب السياسة هذه تنفيذ ويتم ، املتجددة الطاقات بتطوير اختصاصها، حدود



  موساوي زهية   . موساوي رفيقة،د .أ                                                                 األسواقجملة املالية و 

406 

  املتجددة الطاقات لتطوير الوطين املركز :1مثل البحث ومراكز االقتصادية واملؤسسات املنظمات
CDER   ، الصحراوية باملنطقة املتجددة الطاقات يف البحث وحدة URERMS ، وحدة 
 وحدة،  UDES الشمسية املعدات تطوير وحدة ، URAER املتجددة الطاقات يف البحث
 جبامعة املتجددة الطاقة معدات يف البحث وحدة ،   UDTS السلسيوم تكنولوجيات تطوير

  URMER تلمسان
 لتحديات شاملة ومستدامة حلول إجياد اجل من وذلك املتجددة الطاقة مسار يف اجلزائر تنطلق   

 على اإلسرتاتيجية االختيارات وتستند هذه االحفورية، الطاقة على احملافظة وإشكالية البيئية،
 ،)احلرارية الشمسية والطاقة الضوئية الشمسية الطاقة(الشمسية  طاقةلل للجزائر اهلائلة اإلمكانيات

 حبلول الكهرباء إنتاج من 37 % إيل الوصول املنتظر من حيث للربنامج، األساسي احملور متثل اليت
 الثاين متثل احملور اليت اهلوائية بالطاقة أيضا الربنامج ويهتم الشمسية، الطاقة طريق عن يكون 2030
   2030سنة  الكهرباء إنتاج من 3 % نسبته مبا تشارك أن يقدر حيث

 :نذكر ما يلي ,من بني االجنازات اليت مت حتقيقها على كل الرتاب الوطين
 للطاقة السنوي املعدل ويصل .سنويا ساعة/تيرتاواط 169440 حبجم  الشمسي احلقل 

 الساحلية باملناطق سنويا الواحد املربع للمرت س/واط كيلو 1700 إىل املستقبلة الشمسية
 .الصحراء يف 2650 بينما العليا، اهلضاب مناطق ويف

 ب  األمر يتعلق سيم، وجمموعة سونلغاز سونطراك، من كل بني مشرتكة شركة إنشاء، 
 الطاقات تطوير يف مهمتها وتتمثل  2002سنة املؤسسة  NEAL "  "أجلرييا اينارجي نيو

 الصناعي املستوى على اجلزائر يف املتجددة
 الشمسية والطاقة بالغاز تعمل الكهرباء لتوليد حمطة 2011 جانفي 14 يف اجلزائر دشنت 

 )نيال( شركة بني الشراكة إطار يف اجلزائرية العاصمة جنويب )الرمل حاسي( مبنطقة
 حقل أكرب حيث رو، او مليون 350 حنو الستثمار )أبينري( االسبانية والشركة اجلزائرية
 إنتاجها يتم ميغاوات 120 منها ميغاوات 150 احملطة هذه إنتاج وتبلغ إفريقيا، يف غازي

 الكهربائية بالشبكة متصلة وهي الشمسية الطاقة طريق عن ميغاوات 30 و الغاز بواسطة

                                                             
  35ص  2007 طبعة واملناجم، الطاقة وزارة إصدار املتجددة، الطاقات دليل  1
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 الشمسية للطاقة جامع 224 ا يوجد حيث هكتارا 64 مساحة احملطة وتغطي .الوطنية
 .مرتا 150 منها واحد كل طول يبلغ

 واليات 4 يف منتشرة قرية 20 يف عائلة 1000 ربط من سونلغاز مؤسسة متكنت 
 الالزم بالعتاد مساكنهم تزويد مت أن بعد الشمسية بالكهرباء اجلزائر جنوب صحراوية
 .الشمسية الطاقة الستغالل

  مع تفاهم مذّكرة بينها من األورويب، اجلانب مع الشراكة عقود من العديد اجلزائر أبرمت 
  2009 يف البيئة ومحاية املتجّددة الطاقة حول األملاين اجلانب

 برج أكرب إجناز عملية انطالق على أملانيا مع علمية شراكة إطار يف حاليا اجلزائر تعمل 
 35حبوايل اجلزائرية العاصمة غرب اهللا عبد سيدي اجلديدة باملدينة الشمسية للطاقة عاملي

 العامة املديرية قبل من وشراكة تعاون اتفاق عقد على الشأن ذا التوقيع مت وقد كيلومرتا،
 الدراسة إلعداد األملاين الشريك مع باجلزائر التكنولوجي والتطوير العلمي للبحث

 بكهرباء يسمى ما بإنتاج سيسمح الذي الكبري العلمي الصرح ذا املتعلقني والتصميم
 .الشمسية الطاقة

 286 حوايل هي الكهربائي اإلنتاج حلظرية الري قدرات فنسبة املائية، للطاقة بالنسبة 
 مواقع استغالل عدم واىل الري ملواقع الكايف غري للعدد االستطاعة هذه وترجع جيغاواط،

 .املوجودة الري
 :فنذكر ما يلي , االجناز قيد اليت ما زالت شاريعا املما

 املتجددة للطاقة ديزرتيك-لغازسون  وعمشر  يف مشاركتها تعليق اجلزائرية احلكومة قررت 
 .احلكومة شروط على األملانية ديزرتك موافقة حلني ، 2013 العام حىت
 ديسمرب يف اخلدمة نطاق دخوله مرتقبا كان بعدما مؤجل ضوئية-الكهرو الصفائح مصنع 

 فيه أنفق وقد جتسيده واجهت اليت الكثرية العراقيل بسبب ،  تأجيله جرى ، 2011
 إنتاج جيعل ما الالزمة، التجهيزات تسليم يف املمونني تباطؤ ومع واملال، اجلهد من الكثري
 أن ميكنه املصنع وهذا ،  معلوم غري إشعار إىل مؤجال ضوئية -الكهرو الصفائح أوىل

 ألف 100 و الوطين اإلنتاج جمال يف ألف 100 شغل منصب ألف 200 يستحدث
 التصدير يف آخر شغل منصب
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 وكلت ولقد بأدرار؛ ميغاواط 10ب تقدر بطاقة باجلزائر، رياح مزرعة أول تشييد تقرر 
يف  عرض أفضل اقرتح إذ واجلزائر، فرنسا بني مشرتك CEGELEC ل  للمجمع مؤقتا

 .عاملشرو  هذا خبصوص املفتوحة املناقصة
 : النقائص و الصعوبات لالستثمار في الطاقات البديلة -       
 اضافة اىلالتمويل، آليات قصور مع املتجددة الطاقة ملشروعات الرأمسالية التكلفة ارتفاع 

 من الرغم ىعل مالية خماطرة ميثل املشروعات هذه مثل يف االستثمار بأن اخلاطئ االعتقاد
ا  .البيئة علي حتافظ طاقة كو
 عدد جهود تضافر إىل حيتاج الطاقة إنتاج يف املتقدمة التكنولوجيات واستخدام إنتاج إن 

 والتنفيذية التشريعية والسلطات واملستخدمني، التصنيع شركات منهم الشركاء من كبري
 ووضع التنفيذ وخطط األدوار حتديد جيب كما وغريها، العلمي والبحث الصلة ذات
 من الطاقة إنتاج إىل الوصول أجل من األطراف هذه بني للتنسيق متكامل إداري نظام

  اجلزائرهو ما تفتقر اليه  و متجددة، مصادر
 ما وهذا املتجددة، الطاقة تكنولوجيا تطبيق اجل من الالزمة والتقنية الفنية الطاقات نقص 

 تتطلبه وما التصنيع يف احمللية للقدراتدقيقة  دراسات إىل حتتاج فهي، انتشارها دون حيول
 .العاملة األيدي توافر ومدي املتجددة الطاقة ومعدات مكونات تصنيع إجراءات

 عمل لطبيعة اخلاطئ والفهم الطاقة إلنتاج املتجددة املصادر باستخدام االهتمام قلة إن 
تمع املعنية األطراف قبل من املتجددة الطاقة تكنولوجيات وتطبيقات  يشكل بأسره وا

 دور يربز وهنا الطاقة، إنتاج يف املتجددة املصادر على االعتماد حنو ا كبري ا عائق
تمع األفراد تأهيل حنو للدفع والتوعية اإلعالم  من الطاقة إلنتاج صحيح مفهوم حنو وا
 االقتصادية احلقائق توضيح علي يساعد الذي األمر للبيئة، وصديقة نظيفة مصادر
االت هذه يف والفنية والبيئية  .ا

 نضوبه خاصية رغم الطاقة إنتاج يف أساسي بشكل النفط على تعتمد اجلزائر زالت ال 
 احلفاظ يف كبري بشكل تساهم قد اليت البديلة الطاقات إىل التحول على سلبا يؤثر وهذا
ا املستدامة التنمية مفاتيح احد فهي الثروة، هذه على  البيئية الشروط مع تتوافق أل

 .واالجتماعية واالقتصادية
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 ا لنا يوحي قد األوىل الوهلة يف املتجددة الطاقة استخدام إن  التنمية مع تتعارض بأ
  أحدى هي بل ذلك غري احلقيقة لكن هلا، األولية التكاليف ارتفاع بسبب االقتصادية

  .االقتصادية التنمية دعامات
  :الخاتمة

 يف املتوفرة املتجددة الطاقة مصادر واستغالل تطوير حنو للتوجه حقيقية وحاجة ضرورة هناك أصبح لقد  
 من يعدان حيث والرياح الشمسية الطاقة قطاعي يف الواعدة خاصة اتطاالنش وتسهيل  وتشجيع ، عاملنا
 اجلغرافية التحديات بدراسة االهتمام مع احلايل، الوقت يف الستثماراتل  وجذباً  منواً  الطاقة مصادر أسرع

 إلجراء الالزمة املالية املوارد وتوفري ، البديلة الطاقة مصادر استخدام تواجه أن املمكن من اليت واملناخية
ال  يف الدقيقة العلمية والدراسات البحوث  الستخدام املتقدمة  الدول جتارب من واالستفادة ،هذا ا
ا وسيلة لنشر املزيد من العدالة  املتجدد الطاقة مصادر يف العامل بني دول العامل الغين و دول العامل كما أ

ا ليست حكرا على الذين يعيشون اليوم فاحلد األقصى من استعمال الشمس و  الفقري باإلضافة إىل أ
الرياح اليوم لن يقلل من فرص األجيال القادمة بل على العكس فعندما نعتمد على الطاقة املتجددة 

الطاقة املتجددة بأنواعها تعترب بالفعل األمل يف توفري كثر أمانا فأوالدنا و أحفادنا أ سنجعل مستقبل
ا غري ملوثة للبيئة باإلضافة إىل ذلك  ا ال تنضب ومن ناحية أخرى أل الطاقة يف املستقبل من ناحية أل

  التقنيات احلديثة لتوليد هذه األنواع من الطاقة سيوفر فرص عمل متعددة للشباب  فإن تطبيق
ال من خالل   ذا ا   :وبالتايل يفرتض يف اجلزائر تكثيف االهتمام 

 الوقت يف اجنازها ليتم املتجددة الطاقة برامج لدعم صارمة وإجراءات سليم تشريعي إطار وضع 
 هلا احملدد

 جمال يف خصوصا مقتدرة ومهارات كوادر لتأهيل املتجددة الطاقات يف تكوين مراكز إنشاء 
 اخلارج من استريادها من بدال الشمسية الطاقة تكنولوجيا

 ال هذا يف املتقدمة الدول مع التعاون تشجيع ا من لالستفادة ا  خربا
 لقيادة املتخصصة البحث ومراكز اجلامعاتمع  والتعاون واخلاص العام القطاع بني الشراكة دعم 

  املتجددة الطاقة جمال يف التنمية
 اليت اإلعالن وسائل طريق عن وذلك املتجددة الطاقة أمهية إلدراك واسعة توعية بعملية القيام 

 االقتصادية واملؤسسات املستثمرين فقط ليس الفئات كل تستهدف
 قوي بشكل تدعم اليت ، جبائية أو مالية امتيازات خالل من املشاريع من النوع هلذا الدولة دعم 

 .للبيئة امللوثة املشاريع على غرامات وعقوبات وفرض املشاريع، هذه جناح
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  :قائمة المراجع
يد، منور أوسرير، حممد محو، االقتصاد البيئي، دار اخللدونية للنشر والتوزيع -1   .2010، اجلزائر،قدي عبد ا   

طاليب حممد، ساحل حممد، أمهية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة ألجل التنمية املستدامة، عرض جتربة  -2  
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Earthscan publications, UK, First published 2005, P 181. 
 8 – 2006،  118نصر الدين، الطاقة والتنمية املستدامة، اجلزائر جملة النفط والتعاون العريب، عدد    
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:املوقع االلكرتوينكة العربية للبيئة والتنمية،الشب  
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  -واقع وآفاق –في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي) البورصة(السوق المالي 
  مستغامن -لصنوين حفيظة، جامعة عبد احلميد بن باديس . أ
 سيدي بلعباس - بشوندة رفيق، جامعة اجلياليل اليابس .د.أ

 
  :الملخص

نظرا لألزمة االقتصادية واخللل يف التسيري عرفت اجلزائر عدة حتوالت جعلها تسارع يف القيام 
يئة احمليط، فرأت السلطات العمومية أنه من املفيد االنتقال إىل  بإصالحات لتحرير االقتصاد و

ئر اليت ميكن نظام اقتصاد السوق من خالل تبين النظام احملاسيب املايل ومن خالل إنشاء بورصة اجلزا
  .أن تساهم يف توجيه االستثمار وتنشيطه وإعطائه قوة دفع أكرب ومشولية أعم

 البورصة، النظام احملاسيب املايل، الشركات املدرجة يف البورصة، األسهم  :الكلمات المفتاحية
 .والسندات

Résumé: 
En raison de la crise économique et le défaut de la gestion; Algérie a 

vu plusieurs changements font accélérer les réformes pour libéraliser 
l'économie et de créer un environnement, les pouvoirs publics ont vu la 
transition utile à un système d'économie de marché grâce à l'adoption du 
système comptable financier et par la mise en place de l'Algérie Bourse, qui 
peut contribuer à l'investissement direct et la revitalisation et de donner une 
plus grande impulsion et l'exhaustivité en général. 

Mots-clés: La bourse; système comptable financier; les sociétés 
cotées, actions et obligations. 

  :مقدمة
تسيري بسبب هيمنة القطاع العام نظرا لألزمة االقتصادية اليت تعيشها اجلزائر واخللل يف ال

تذبذب وترية النمو االقتصادي، عرفت اجلزائر عدة حتوالت ما جعلها تسارع يف القيام و 
يئة احمليط، ورغبة منها يف ربح الوقت رأت السلطات العمومية أنه  بإصالحات لتحرير االقتصاد و
بورصة اجلزائر  إنشاءمن خالل  هذا ما حدث فعالإىل نظام اقتصاد السوق، و  االنتقالمن املفيد 

  .اليت ميكن أن تساهم يف توجيه االستثمار وتنشيطه وإعطائه قوة دفع أكرب و مشولية أعم
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احلقيقية اليت تعكس حقيقة األوضاع االقتصادية للدولة   مبثابة املرآة البورصة تعترب ومبا أن
ا   :ميكن طرح التساؤل التايل وحقيقة أوضاع الشركات املقيدة 

يف  قدرة هذا األخريما مدى واقع  البورصة يف ظل تبين النظام احملاسيب املايل و  هو ما
  ؟تهاوتفعيل حرك هاتنشيط

  : قمنا بتقسيم هذا البحث إىل النقاط التالية اإلشكالجابة على هذا ولإل
I.  ئهامراحل إنشااجلزائر و بورصة"Société du Valeur Mobile " :  
II. مقاييس قبول شركة ما يف البورصة. 
III. لشركات املدرجة يف بورصة اجلزائرا. 

  2016إىل غاية  2011مؤشرات الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر من سنة. 
 من قبل بورصة اجلزائر االمتيازات املمنوحة للشركات املدرجة. 
 آفاق بورصة اجلزائر من خالل تفعيل مشروع إنعاش البورصة 

IV. النظام احملاسيب املايل اجلديد. 
 مفهوم النظام احملاسيب املايل. 
  بورصة اجلزائرواقع تطبيق النظام احملاسيب املايل يف. 
  وشفاف النظام واليت تساعد يف بناء سوق مايل قويأسباب توجه اجلزائر حنو هذا.  
 االمتيازات اليت يقدمها النظام املايل احملاسيب للشركات املدرجة بالبورصة. 
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I. ومراحل إنشائها بورصة الجزائر: 
دج حتت اسم  320.000برأمسال إمجايل قدره  1990سبتمرب  9هذه البورصة يف  إنشاءمت   

 02الصادر بتاريخ  88-03من القانون رقم  01، استنادا للمادة SVM"1" شركة القيم املنقولة" 
" بورصة القيم املنقولة"، ليتم يف فرتات الحقة باستبدال هذه التسمية باسم 1988جانفي 
BMV"  حيث كان االفتتاح الرمسي والفعلي هلا يوم  2مليون دج، 9.32قبل أن يصل رأمساهلا إىل

  .مبقر الغرفة الوطنية للتجارة باجلزائر العاصمة 1997ديسمرب  17
 10 -93بدأت نشاطها مبوجب املرسوم التأسيسي للجنة تنظيم عمليات البورصة رقم   
 فيفري 17الصادر بتاريخ  03 -04واملعدل واملتمم بالقانون رقم  1993ماي  23املؤرخ يف 

تعد بورصة القيم املنقولة إطار لتنظيم وسري العمليات "حيث تعرفها املادة األوىل منه بـ  2000
فيما خيص القيم املنقولة اليت تصدرها الدولة واألشخاص لآلخرين من القانون العام والشركات ذات 

  ".األسهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
رأس املال هذا من جهة وانعدام  بإيديولوجيةمسيت شركة القيم املنقولة حتاشيا لكلمة البورصة اليت هلا عالقة  -1

مل يتطرق ملثل هذه  آنذاكالنص القانوين الذي ينظم عمليات البورصة ألن التشريع التجاري الساري املفعول 
  .النشاط

، جملة التواصل يف "بورصة اجلزائر، رهانات وحتديات التنمية االقتصادية"محداوي،  الطاووسالشريف رحيان،  -2
   .50، ص 2013، جوان 34واالجتماعية، العدد  اإلنسانيةالعلوم 
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  مراحل إنشاء شركة القيم المنقولةSociété du Valeur Mobile   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .نيمن إعداد الباحث :مصدرال

  :حتتوي البوصة اجلزائر على

  لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاCOSOB : تشكل سلطة سوق القيم
 املنقولة؛

  شركة تسيير بورصة القيمSGBV :هي مؤسسة السوق؛ 
  الوسطاء في عملية البورصةIOB :مؤسسات االستثمار؛ 
  المؤتمن المركزيPB :1.اجلزائر للمقاصة 

                                                   
1 - http://www.sgbv.dz.  

ذي رمق - لقمي  1991ماي  28يف  169-91املرسوم التنف املتضمن املعامالت اخلاصة 
 .املنقو

ذي رمق - ٔنواع القمي املنقو و  1991ماي  28يف  170-91املرسوم التنف املتضمن 
ذي رمق - ، رشوط ٕاصدارها و طرق تداولها و حتویلها  28يف  171- 91املرسوم التنف

ذي رمق - ه  1993ٔفریل  25يف  08-93املرسوم التنف دد ف اري  لقانون الت ممكل 
ٔنواع القمي املنقو  .خمتلف 

ذي رمق - املتضمن احملاور الكربى لسري القمي  1993ماي  03يف  10-93املرسوم التنف
ابعة معلیات البورصة  ، جلنة تنظمي و م سیري بورصة COSOBاملنقو ، و رشكة 

ذي رمق - صاد  1994جوان  13يف  175- 04املرسوم التنف ق ٔداة لتنظمي ومتویل 
 .الوطين

: 01المرحلة 
إنشاء عقد موثق 
وإصدار  ثالث 

رفع : 02المرحلة 
رأسمالها إلى 
و 9.320.000

 إصدار مرسومين

: 03المرحلة 
 إصدار مرسوم

 واحد
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 لبورصة الجزائر الهيكل التنظيمي: 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 http://www.sgbv.dz/arاملوقع الرمسي لبورصة اجلزائر : المصدر

الناشط  "صيدال"يوجد حاليا مخس شركات مدرجة يف تسعرية السوق الرئيسية هي جممع 
الناشطة يف قطاع السياحة، شركة  "األوراسي"يف القطاع الصيدالين، مؤسسة التسيري الفندقي 

رويبة الناشطة يف قطاع  "أ" "سي" "أن"للتأمينات الناشطة يف قطاع التأمينات، " أليانس"

المحاسبةوالمالیة   

 التنظیم الھیكلي

 مجلس
 اإلدارة

 المدیریة
 العامة

 خلیة االتصال

 خلیة اإلعالم

 السكریتاریة

ھیئة مكلفة بعملیة 
السوق تطویر  

 عملیات السوق

 تطویر السوق

 ھیئة مكلفة باإلدارة

الموارد البشریة 
 والوسائل العامة
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 الناشطة يف القطاع الصيدالين، يف حني أنه قدر عدد" بيوفارم"الصناعات الغذائية، وشركة 
شركة يف حالة القيام جبرد  1200الشركات اليت تتوفر فيها شروط الدخول يف البورصة بنحو 

  .موضوعي للمؤسسات والشركات العامة واخلاصة واألجنبية اخلاضعة للقانون اجلزائري
 أسواق بورصة الجزائر:  

  .لسندات الدينتتضمن التسعرية الرمسية لبورصة القيم املنقولة سوقاً لسندات رأس املال وسوقاً 
  :تتكون سوق سندات رأس المال من .1

 شركات ُمدرجة ) 04(ويوجد حاليًا أربع . املوجهة للشركات الكربى :السوق الرئيسية
 مؤسسة التسيري الفندقي األوراسي، - جممع صيدال : يف تسعرية السوق الرئيسية، وهي

 .رويبة-سي ا–أن  أليانس للتأمينات،

  والمتوسطة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطةسوق المؤسسات الصغيرة: 
مبوجب نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة  2012وقد مت إنشاء هذه السوق يف سنة 

، املعّدل 2012يناير  12املوافق  1433صفر  18املؤرخ يف  01-12ومراقبتها رقم 
 1997 نوفمرب 18املوافق  1418رجب  17املؤرخ يف  03-97واملتّمم للّنظام رقم 

 15بتاريخ  41صادر يف اجلريدة الرمسية رقم . (املتعّلق بالّنظام العام لبورصة القيم املنقولة
، وميكن هلذه السوق أن توفر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة عند )2012يوليو 

انطالقتها مصدراً بديالً للحصول على رؤوس أموال ما يتيح فرصة ممتازة للنمو بالنسبة 
غرية واملتوسطة من خالل توفري سوق ُحمكمة التنظيم للمستثمرين من للمؤسسات الص

م  .أجل توظيف استثمارا
 :تتكون سوق سندات الدين من .2

  سوق سندات الدين التي تصدرها الشركات ذات األسهم والهيئات الحكومية
ويوجد سند واحد مدرج يف تسعرية هذه السوق، وهو خاص مبجموعة : والدولة

 .2016تاريخ استحقاق سندها يف سنة  اليت حل" دحلي"
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 سوق كتل سندات الخزينة العمومية (OAT)  المخصصة للسندات التي تصدرها
 26وحتصي حالياً   2008تأسست هذه السوق يف سنة : الخزينة العمومية الجزائرية

مليار دينار جزائري،  400سند للخزينة العمومية مدرجة يف التسعرية بإمجايل أكثر من 
 15و  10و  7التداول على سندات اخلزينة، اليت تتنوع فرتات إستحقاقها بني ويتم 

عامًا، من خالل الوسطاء يف عمليات البورصة وشركات التأمني اليت حتوز صفة 
 .مبعدل مخس حصص يف األسبوع" املتخصصني يف قيم اخلزينة"

  : وميثل الشكل البياين التايل التسعرية الرمسية لبورصة القيم

  
  http://www.sgbv.dz/arاملوقع الرمسي لبورصة اجلزائر : المصدر

II. 1مقاييس قبول شركة ما في البورصة : 
جيب تقدمي تقرير مايل تقييمي ألصوهلا يعده خبري مايل مستقل؛ أن تكون قيمة أسهم 

  .األخرية راحبة للشركة اليت تود الدخول يف البورصةالشركة مدفوعة بالكامل؛ أن تكون السنة املالية 
مليون دينار جزائري؛ توزع  100لقبول السهم جيب أن يكون للشركة رأمسال ال يقل عن 

مساهم على األقل يوم إدراجه يف  300من رأمساهلا؛ يكون هلا  % 20على اجلمهور نسبة 
  .البورصة

                                                   
واملنشورة ، 06، ص 2004، اجلزائر، "عن سري البورصة االستعالم"جلنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها،  -1

  www. COSOB.org: على املوقع اإللكرتوين



 بشوندة رفيق.د.لصنوين حفيظة،أ.أ                                                                   جملة املالية و األسواق  

418 

سندات الدين مساويا على األقل ملئة  أما بالنسبة لقبول السندات فيجب أن يكون مبلغ
حائز على األقل يوم اإلدخال؛ تضع الشركة  100مليون دينار جزائري؛ عدد حائزي السندات 

  .هيكال داخليا لرقابة احلسابات وضمان خدمة مقبولة لنقل السندات
III. الشركات المدرجة في بورصة الجزائر: 

ذلك إىل طبيعة الشركات اجلزائرية اليت قسمها إىل  اجلزائر يف الواقع ليست حباجة إىل بورصة، ويعود
شركات عمومية، وأخرى خاصة، خصوصا وأن الشركات العمومية ال حتتاج للحصول على متويل 

من طرف البورصة، ألن لديها مصادر متويل بديلة تتمثل يف اخلزينة والبنوك العمومية، مما يفسر 
  1.درجةوجود عدد قليل جدا من الشركات العمومية امل

ا متتلك  وبالنسبة لشركات القطاع اخلاص تنقسم لصنفني، عائلية تعتمد على متويل ذايت، كو
إمكانيات مالية ضخمة وال حتتاج إىل متويل البورصة، والقسم الثاين ميثل الشركات املتوسطة 

لشركات منها الدخول يف البورصة، ألن أعماهلا ضعيفة، وبالنسبة ل% 98والصغرية حيث ال حيق لـ 
فهي شركات عائلية ال حتتاج إىل متويل من البورصة، لعدم وجود % 2املتبقية واليت تقدر نسبتها بــ

  .إمكانية للتوسع يف اإلنتاج بسبب غياب التنافسية يف السوق

 .الشركات المدرجة في بورصة الجزائر(): جدول رقم 
 البورصةالرمز في  اسم الشركة الفئة/القطاع اسمية دج.ق عدد األسهم

 ALL أليانس للتأمينات التأمينات 200 511 804 5

 ROUI رويبة. أن سي أ صناعة غذائية 100 950 491 8

 AUR األوراسي الفندقة 250 000 000 6

 SAI صيدال الصيدلة 250 000 000 10

 BIO  بيوفارم  الصيدلة 200 875 521 25
Référence : http://www.sgbv.dz/ar/?page=ligne_societe vue le 22/08/2016. 

                                                   
1  - http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/8/21  
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  2016إلى غاية  2011مؤشرات الشركات المدرجة في بورصة الجزائر من سنة : 
 ،هـو مؤشـر قيـاس أسـعار األسـهم يف السـوق بشـكل عـام علـى أسـاس يـومي البورصـةمؤشـر 

وهــو عبــارة عــن جممــوع ســعر األســهم مضــروبا حبجــم الشــركة يف الســوق حبيــث يكــون موجــب حــني 
دد األســهم الــيت ارتفعــت أســعارها أكثــر مــن عــدد األســهم الــيت اخنفضــت أســعارها خــالل يكــون عــ

  .اليوم ذاته والعكس صحيح
املؤشــر مبثابــة مقيــاس احلــرارة بالنســبة للســوق ويظهــر إن كــان مســتوى الســوق قــد ارتفــع أو 
ــــطة حيـــث حيتســـب  اخنفـــض وحيســـب االرتفـــاع واالخنفـــاض علـــى أســـاس تغـــري مســـتوى املؤشـــر بالنقـ
مستوى مبدئى للمؤشر يتم معرفة التغري بالنسبة له تقيس املؤشرات يف أسواق األوراق املالية مستوى 
األسـعار حيـث تقــوم علـى عينــة مـن أسـهم الشــركات الـيت يــتم تـداوهلا يف السـوق املاليــة ويـتم اختيــار 

  .العينة بطريقة تتيح للمؤشر أن يعكس حالة السوق اليت يهدف املؤشر إىل قياسها
  2016- 2011مؤشرات بورصة الجزائر للسنوات من (): ول رقم جد

 

  :على  باالعتماد الباحثنيمن إعداد : المصدر

http://www.sgbv.dz/ar  
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 :متثيل اجلدول بيانيا كما يليميكن 

 
  .باالعتماد على معطيات اجلدول السابق الباحثنيمن إعداد : المصدر

من خالل الشكل البياين نالحظ أن مؤشر التداول يف بورصة اجلزائر بلغ ذروته سنة 
وهذا  1086,8وقدرت بـ  2014بينما الحظنا أدىن قيمة يف سنة  1450,26بقيمة    2012

  .عوامل أبرزها اخنفاض أسعار النفط خالل هذه الفرتةراجع لعدة 
  االمتيازات الممنوحة للشركات المدرجة من قبل بورصة الجزائر  

ديسمرب  30املوافق  1435صفر عام  27املؤرخ يف  13 - 08مبقتضى القانون رقم 
   2014املتضمن قانون املالية لسنة  2013سنة 
العادية يف البورصة من ختفيض على الضريبة على تستفيد الشركات اليت تسّعر أسهمها  -

سنوات، وذلك ) 5(أرباح الشركات يساوي معدل فتح رأمساهلا يف البورصة ملدة مخس 
 .2014ابتداء من أّول يناير سنة 

) 5(تعفى من الضريبة على الدخل اإلمجايل أو الضريبة على أرباح الشركات، ملدة مخس  -
، نواتج وفوائض القيمة الناجتة عن عمليات 2014 سنوات ابتداء من أول يناير سنة

التنازل عن األسهم والسندات املماثلة املسجلة يف تسعرية البورصة وكذا نواتج األسهم أو 
 .حصص هيئات التوظيف اجلماعية يف القيم املنقولة
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، 2014سنوات ابتداء من أول يناير سنة ) 5(تعفى من حقوق التسجيل وملدة مخس  -
 .تعلقة بالقيم املنقولة املسجلة يف تسعرية البورصة أو املتداولة يف سوق منظمةالعمليات امل

تفتح فوائض القيم الناجتة عن عمليات التنازل عن األسهم أو احلصص االجتماعية احملققة  -
من طرف األشخاص الطبيعيني واألشخاص املعنويني غري املقيمني جماال لإلخضاع على 

وحيدد هذا . على الدخل اإلمجايل أو الضريبة على أرباح الشركاتالتوايل، بصدد الضريبة 
 .حمررة من الضريبة%  20اإلخضاع الضرييب بنسبة 

ديسمرب سنة  30املوافق  1431حمّرم عام  13املؤرّخ يف  09–09ووفقًا للقانون رقم 
  :2010املتضّمن قانون املالية لسنة  2009

الضريبة على أرباح الشركات النواتج وفوائض  تعفى من الضريبة على الدخل اإلمجايل أو -
القيمة الناجتة عن عمليات التنازل عن األسهم والسندات املماثلة احملققة يف إطار عملية 

 .اإلدخال إىل البورصة
  .تعفى من حقوق التسجيل العمليات املتعلقة باإلدخال إىل البورصة -
  رصةآفاق بورصة الجزائر من خالل تفعيل مشروع إنعاش البو:  

على مشروع  2011ماي  31وقعت احلكومة اجلزائرية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف 
مليون دوالر حبسب ما أعلنته جلنة تنظيم ومراقبة  1،5دعم إصالح السوق املالية يف اجلزائر بقيمة 

عمليات البورصة املكلفة باإلشراف على هذا املشروع الذي يندرج يف إطار مسعى احلكومة 
ا التنموية الرامية إىل تنويع اقتصادها بغض النظر من تقليل تبعيتها ا جلزائرية وإسرتاتيجيا

للمحروقات وحتسني تنافسية املؤسسات، حيث من املنتظر أن تساهم النشاطات املدرجة يف إطار 
دف تشكيل مصدر متويل مباشر  هذا املشروع إىل تطوير سوق فعال، مفتوح، منظم، وموثوق 

  .سات العمومية واخلاصةللمؤس
ويهدف هذا املشروع إىل تصور منوذج وخمطط تنظيم تسيري سوق مالية يف اإلطار 

املؤسسايت للجزائر وفقا للمعايري الدولية، والتزام دعم مراقبة السلطات وفاعلي السوق يف اجلزائر من 
، وميول املشروع  خالل وحدة تسيري املشروع اليت ستضم خرباء دوليني ووطنيني وسلطات وفاعلني
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كل من احلكومة اجلزائرية، جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، شركة تسيري بورصة القيم وبرنامج 
  1.األمم املتحدة للتنمية

 26وإلعادة بعث نشاط البورصة اجلزائرية منح جملس مسـامهات الدولـة خـالل اجتماعـه يف 
" كوســـيدار"يف البورصـــة كشـــركة  مؤسســـات وطنيـــة 10الضـــوء األخضـــر لـــدخول  2013ســـبتمرب 
واملؤسسة الوطنيـة للصـناعات " كار"وشركة التأمينات " موبيليس"،"القرض الشعيب اجلزائري"وبنك 

ومؤسسات عمومية لإلمسنت، يف حني مل يتم حتديد النسبة املئوية لرأمسال كل " أونيام"الكهرومنزلية 
 . مؤسسة ليتم تداوله وشروط الدخول

احلكومة موافقتها يف مرحلة ثانية لشركات وطنية أخرى لدخول البورصة  وينتظر أن متنح   
دف الوصول  كاخلطوط اجلوية اجلزائرية، نفطال، البنك الوطين اجلزائري، بنك التنمية احمللية وهذا 

شركة عمومية يف البورصة وبالتايل ضخ ديناميكية جديدة وإضافية يف بورصة  40إىل إدخال 
  2.اجلزائر

على مستوىات الوكاالت البنكية مبختلف " شبابيك للبورصة"بورصة اجلزائر فتح  كما تنوي
مناطق الوطن من أجل إعطاء ديناميكية لساحة البورصة، حسبما أعلن عنه املدير العام لشركة 

وتنظيم دورات تكوينية لصاحل إطارات البنوك من أجل التحضري لإلطالق  .تسيري بورصة القيم
دف هذه العملية إىل التقرب أكثر من التدرجيي هلذه الش بابيك يف مجيع الوكاالت البنكي، حيث 

املستثمرين واملتعاملني االقتصاديني وكذا اجلمهور العريض وحتسيسهم بأمهية االستثمار يف البورصة 
وتندرج هذه العملية يف إطار أعمال أخرى لشركة تسري بورصة  وضمان دفع أكرب لبورصة اجلزائر،

لدى " ثقافة البورصة"ومن أجل ترسيخ  اهلادفة إىل ضمان متويل منتظم لسوق البورصة،القيم و 
تسيري بورصة القيم إطالق محلة إعالمية لدى املتعاملني من   املتعاملني االقتصاديني تنوي شركة

ذا الصدد إنشاء مدرسة خمتصة يف البورصة  خالل تنظيم لقاءات وملتقيات جهوية، كما سيتم 
 .تكوينية يف املالية واألسواق املصرفية لفائدة اجلامعينيودورات 

                                                   
اهد ليوم  - 1 : املنشورة عرب املوقع اإللكرتوين 2011ماي  31جريدة ا

                                   http://www.elmoudjahid.com/ar/inscription        
 .2016أكتوبر  22أطلع عليه يوم 

2  -http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/185869.html vue le 02 août 2015. 
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مليار دج  14حيث أن دخول هذه املؤسسات البورصة سيسمح برفع رمسلة البورصة من 
عن إطالق خمطط  2012ماليري دوالر يف ظرف مخس سنوات، كما قد أعلن سنة  10حاليا إىل 

سني ظروف تثمني االحتياط بسوق إلصالح السوق املالية من أجل تنويع عرض السندات وحت
  1.البورصة

V. النظام المحاسبي المالي الجديد: 
مــن أجــل تــوفري قــوائم ماليــة تلــيب حاجيــات املســتثمرين واملقرتضــني بالدرجــة األوىل مــن أجــل 

كــان مــن الضــروري القيــام بتعــديالت جوهريــة علــى املخطــط   2تــوفري معلومــات ماليــة حماســبية دقيقــة
احملاسيب الوطين وحماولـة تكييفـه مـع املعـايري الدوليـة للمحاسـبة وذلـك مـن خـالل إعـداد إطـار نظـري 

، فبــدأت عمليــة إصــالح املخطــط احملاســيب الــوطين يف شــهر 3يتماشــى مــع متطلبــات اقتصــاد الســوق
لــس الــوطين للمح 2001أفريــل  اســبة بالتعــاون مــع عــدة خــرباء فرنســيني، والــيت انبثــق مــن طــرف ا

والـذي جـاء يف  2007نـوفمرب  25املـؤرخ يف  07/11عنها النظام احملاسيب املـايل مبوجـب القـانون 
ـا  نظـام لتنظـيم املعلومـة املاليـة، يسـمح بتخـزين معطيـات "مضمونه تعريف للمحاسـبة املاليـة علـى أ

تسـجيلها وعـرض كشـوف تعكـس صـورة صـادقة عـن الوضـعية قاعدية عددية، تصنيفها، تقييمهـا، و 
اية السنة املالية   4"املالية وممتلكات الكيان وجناعته، ووضعية خزينته يف 

من خصائص ومميزات هذا النظام أنه يرتكز علـى مبـادئ أكثـر مالئمـة مـع االقتصـاد الـدويل 
للمؤسسـة إلعـداده بصـفة أكثـر وإعداد معلومات مالية تعكس الصورة الصادقة عن الوضـعية املاليـة 

وضـــوحا عـــن املبـــادئ الـــيت حتـــدد التســـجيل للمعـــامالت وتقييمهـــا وإعـــداد القـــوائم املاليـــة ممـــا يســـمح 
  .بالتقليل من التالعبات وتسهيل مراجعة احلسابات

                                                   
1- Le Temps d’Algérie 23/04/2014, publier sur le site : http://www.sgbv.dz/ar 

مكتبة الشركة اجلزائرية، بوداوود، ، اجلزء األول، "حماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية"شعيب شنوف،  - 2
 .23، ص 2008اجلزائر، 

، 2002، جملة الباحث، اجلزء األول، جامعة ورقلة، "- جتربة اجلزائر –إشكالية التوحيد احملاسيب "مداين بن بلغيث،  - 3
 .57ص

 .املايل اجلديدواملتعلق بالنظام احملاسيب  2007/ 11/ 25املؤرخ يف  07/11املادة الثالثة من القانون  -4
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يتضــمن النظــام احملاســيب إطــارا تصــوريا للمحاســبة املاليــة ومعــايري حماســبية ومدونــة حســابات 
كشــوف ماليــة متمثلــة يف امليزانيــة؛ حســابات النتــائج؛ جــدول تغــريات األمــوال تســمح بإعــداد مخــس  

اخلاصــــة؛ جــــدول تــــدفقات اخلزينــــة؛ وملحــــق يبــــني فيــــه القواعــــد والطــــرق احملاســــبية املســــتعملة ووفــــر 
  .املعلومات املكملة عن امليزانية وحسابات النتائج

 واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي في بورصة الجزائر :  
تطبيق النظام احملاسيب املايل ميس كل املؤسسات االقتصادية واملالية الوطنية اليت هلا عالقة إن 

  .مباشرة أو غري مباشرة بالبورصة
  : واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة -1

ـــا النظـــام احملاســـيب إن الشـــركات املســـعرة يف البورصـــة تـــدرك متـــام اإلدراك التغـــريات ايت جـــا ء 
املـايل وعملـت جاهــدة لالسـتعداد لـذلك، والســيما يف جمـال تكـوين املســتخدمني يف احملاسـبة واقتنــاء 
الــــــربامج املعلوماتيــــــة املطابقــــــة أو بــــــاألحرى التمــــــاس املســــــاعدة مــــــن مكاتــــــب الدراســــــات اخلارجيــــــة 

دف مرافقتها يف أشغال االنتقال   .املتخصصة، وذلك 
احملاســـيب املــايل كـــان امتحانــا صــعبا للغايـــة بالنســبة هلـــذه الشــركات بســـبب  إن تطبيــق النظــام

ا اخلاصــة بالسداســي األول مــن ســنة االنتقــال وفقــه، حيــث أشــارت بعــض  إلزامهــا بضــبط حســابا
املؤسســات املســـعرة يف البورصــة إىل بـــض الصــعوبات الـــيت اعرتضــتها واملتعلقـــة بنشــر بعـــض اجلـــداول 

لعــدم وجــود بيانــات تتعلــق بتقيــيم اآلثــار الــيت متــت معاينتهــا حبكــم  خاصــة جــدول تــدفقات اخلزينــة
  .التغري الذي طرأ على املرجعية احملاسبية اجلزائرية

لجنــــة تنظــــيم ومراقبــــة عمليــــات "واقــــع تطبيــــق النظــــام المحاســــبي المــــالي علــــى مســــتوى . 2
  ":البورصة

ملســتخدمني يف جمــال قامــت جلنــة تنظــيم ومراقبــة عمليــات البورصــة بــدورات تكوينيــة لصــاحل ا
بدورات تكوينية بشأن املعايري الدولية للمحاسبة  ECOFAMاحملاسبة واملالية حيث قامت مؤسسة 

بتقــدمي النظــام احملاســيب املــايل  SIGPومعــايري اإلبــالغ املــايل الدوليــة، وأقــام املعهــد الــوطين العمــومي 
  .لنظام احملاسيب املايل وتطبيقاتهبتقدمي معايري ا IAHEFاجلديد وكيفية االنتقال إليه، ومؤسسة 
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وأوكلت جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها مهمة إعداد النظام احملاسيب املايل إىل مديريـة 
الشؤون القانونية واإلداريـة الـيت أعـدت مشـروع املخطـط وجـدول املطابقـة بـني النظـام القـدمي والنظـام 

  .احلسابات وإىل اللجنةاحملاسيب املايل ومت تقدمي ذلك إىل حمافظ 
أما فيما خيص الربجميات املعلوماتية واحملاسبية فقد مت االنطـالق يف عمليـة االستشـارة بغـرض 

عـن طريـق مناقصـة وطنيـة وذلـك  2010اقتناء هذه الربجميات حسب النظام احملاسيب املايل يف فرباير 
لتشـمل اقتنـاء برجميـات الشـركات بقصد إدراج عملية إنشاء قاعدة بيانات ومت توسـيع هـذه املناقصـة 

  .املصدرة وتطبيقات التحليل واملساعدة يف اختاذ القرار
مصــاحل مدريــة الشــؤون القانونيــة واإلداريــة قــد توجهــت حنــو استشــارة حمــدودة لــدى املــوردين 
بالربجميـات احملليـة قصـد تفعيــل العمليـة وحصـرها علــى برجميـات مسـك احملاســبة فقـط، ولقـد مت اجنــاز 

دج مبــــا يف ذلــــك تكــــوين  220.000.00بكلفــــة قــــدرها )شــــريك مهــــين(مــــع شــــركة خاصــــة  العمليــــة
  .املستخدمني

 وشفاف أسباب تبني النظام المحاسبي المالي والتي تساعد على بناء سوق مالي قوي: 
وميكــن حصــر أســباب توجــه اجلزائــر حنــو تبــين هــذا النظــام والــيت ميكــن أن تســاعد علــى بنــاء 

اولــة ترقيــة الســوق املــايل مــن خــالل تــوفري معلومــات ذات مصــداقية ســوق مــايل قــوي وشــفاف يف حم
وقوائم متتاز بالشفافية والوضوح باعتبـار أن القـوائم املاليـة مـن املـدخالت األساسـية يف عمليـة حتليـل 
الوضعيات املالية ملختلف املؤسسات االقتصادية، وتقريب ممارساتنا احملاسبية باملمارسات العاملية مما 

ا بالعمــل علـى ركيــزة مرجعيـة ومبــادئ أكثـر مالءمــة مـع االقتصــاد املعاصـر والــيت متكـن مــن يسـمح لنـ
إعداد معلومات دقيقة تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية مما 
 حيقق الشفافية يف تقدمي املعلومات الـيت تعتـرب مـن املـدخالت األساسـية للمسـتثمرين مـن أجـل اختـاذ
قرارات االستثمار يف األسواق املالية، إضـافة إىل اإلعـالن األكثـر وضـوحاً عـن املبـادئ والقواعـد الـيت 
توجـه التسـجيل احملاسـيب للمعـامالت، تقيمهـا وإعـداد القـوائم املاليـة، األمـر الـذي سيسـمح بالتقليـل 

وبالتــايل تقــدمي مــن أخطــار التالعــب اإلداري وغــري اإلداري بالقواعــد، وتســهيل مراجعــة احلســابات 
معلومــات ماليـــة وحماســـبية دقيقـــة تعكـــس الوضــعية احلقيقيـــة للمؤسســـات االقتصـــادية ممـــا يســـهل يف 
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حتقيق الشفافية يف السوق املايل، مع ضمان احلصول على معلومات مالية وحماسبية صحيحة متكن 
  1.من التقييم الصحيح لألسهم والسندات املتداولة يف السوق املايل

  التي يقدمها النظام المالي المحاسبي للشركات المدرجة بالبورصةاالمتيازات: 
سواء تعلق األمر بالشركات الوطنية املسعرة بالبورصة او اليت هي يف طريقها إىل البورصة فان 

استخدام النظام املايل احملاسيب ميكنها من أن حتظى مبجموعة من االمتيازات واليت تؤثر بطريقة أو 
  :بورصة اجلزائر حبيث أن استخدام هذا النظام يؤدي إىلبأخرى يف نشاط 

إعطاء شفافية وثقة أكرب يف املعلومات املالية واحملاسبية املقدمة، األمر الذي من شأنه الزيادة   -
مصداقية املعلومات اليت حيتاجها كل من املستثمرون وأصحاب األسهم وكذا باقي املتعاملني 

 .االقتصاديني
 .لتسهيل الرقابة سواء الداخلية أو اخلارجةتقدمي فرصة أكرب   -
تشجيع املستثمرين األجانب من اإلقبال على شراء أوراقها املالية بسبب سهولة قراءة  -

ا احملاسبية  املعطيات املالية للشركة املستخدمة للنظام املايل احملاسيب والذي يقرب ممارسا
 .باملمارسات العاملية

سبية األمر الذي يسهل من عملية اختاذ القرارات بالنسبة الرفع من جودة املعلومة احملا -
 .للمستثمرين يف أوراقها املالية

يقرتح النظام احملاسيب املايل حلوال تقنية للتسجيل احملاسيب للعمليات غري املعاجلة يف املخطط  -
الوطين للمحاسبة واليت منها عمليات القرض االجياري، ويسمح باالنتقال من حماسبة الذمة 
إىل احملاسبة املالية، بتغليبه للحقيقة االقتصادية على املظهر القانوين عند تسجيل التعامالت 

ا املؤسسة  .اليت تقوم 
ميّكن من إجراء أفضل مقارنة يف الزمن لنفس املؤسسة، ويف نفس الوقت بني باقي  -

وفهم املعلومات املؤسسات الوطنية أو الدولية حول الوضعيات املالية واألداء، وسهولة قراءة 
 .املالية املوجهة ملستعملي املعلومة من داخل اجلزائر

                                                   
  .150، ص 2003ثناء القباين، احملاسبة الدولية، الدار اجلامعية اإلبراهيمية، اإلسكندرية، مصر،  - 1



 بشوندة رفيق.د.لصنوين حفيظة،أ.أ                                                                   جملة املالية و األسواق  

427 

ا الحظنا من خالل ما سبق عزوف الشركات عن الدخول نرغم كل هذه االمتيازات إال أن
نوجز  يف البورصة واللجوء إىل البنوك لالستفادة من قروض بنكية لتمويل مشاريعها وميكن أن

غياب  قتصادي اجلزائري الذي يعتمد بنسبة كبرية على الريع؛املناخ االأسباب هذا العزوف يف 
الشركات اخلاصة هي عادة شركات عائلية حيث  ثقافة البورصة لدى املواطنني العاديني أو اخلواص،

طول مدة إجراءات الدخول يف البورصة اليت ترتاوح أفرادها فكرة دخول مستثمر أجنيب،  ال يقبل
ملة يف الغالب وهذا راجع إىل أن البورصة اجلزائرية سوق ناشئة أشهر إىل سنة كا) 06(من ستة 

  . جيب عليها احملافظة على مدخرات املستثمرين الذين يسعون إىل حتقيق أرباح مستقبلية
  :خاتمة

 13اجلزائر أصغر بورصة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا برأس مال ال يتعدى بورصة  تعد 
من خالل اخلمس  من الناتج الداخلي اخلام للبالد % 0.01مليار دينار جزائري أي أقل من 

مؤسسات املدرجة فيها، وهو رقم ضئيل رغم السيولة النقدية اهلائلة، حيث تتذيل اجلزائر الرتتيب 
املنتدى  العاملي ملقياس كفاءة أسواق املال الذي يندرج يف إطار تقرير املنافسة الدولية الصادرة عن

دولة نظرا  148من أصل  143، فتحتل بذلك املرتبة 2014و 2013االقتصادي العاملي لعام 
، وهذا ما دفع السلطات املعنية إىل للغياب الشبه التام للبورصة يف متويل نشاطات االقتصاد الوطين

املستثمرين دف إىل التقرب أكثر من ما تبذله من جمهودات جبارة العمل على تطويرها من خالل 
واملتعاملني االقتصاديني وكذا اجلمهور العريض وحتسيسهم بأمهية االستثمار يف البورصة وضمان دفع 

الذي يتطلب فرتة زمنية   ،2010خاصة بعد تبين النظام احملاسيب املايل سنة  أكرب لبورصة اجلزائر
ة تفتقر كون يف بيئة مؤسساتي، وهذا لن يحلكم على سلبياته وإجيابياتهلكي يؤيت مثاره ويتم ا كافية

باإلضافة إىل لكوادر بشرية خمتصة، وغري واعية باالمهية البالغة لشفافية املعلومات احملاسبية املقدمة 
بتفضيلهم اكتناز  االستثمارية لدى األفراد للثقافةانعدام تام للوسائل التكنولوجيا احلديثة وافتقاد 

  .األوراق املالية املعادن النفيسة على أن يتم استثمارها يف شراء األموال واستثمارها يف شراء

  

  

  



 بشوندة رفيق.د.لصنوين حفيظة،أ.أ                                                                   جملة املالية و األسواق  

428 

  :قائمة المراجع

 1-المؤلفات:

، اجلزء األول، مكتبة الشركة "حماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية"شعيب شنوف،   -1
.2008اجلزائرية، بوداوود، اجلزائر،   

.2003الدار اجلامعية اإلبراهيمية، اإلسكندرية، مصر، ثناء القباين، احملاسبة الدولية،  -2  

 الدوريات:

، جملة "بورصة اجلزائر، رهانات وحتديات التنمية االقتصادية"الشريف رحيان، الطاووس محداوي،  -1
.50، ص 2013، جوان 34التواصل يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد   

 جامعة األول، اجلزء الباحث، جملة ،"-اجلزائر جتربة – احملاسيب التوحيد إشكالية" بلغيث، بن مداين -2
.2002 ورقلة،  

 قوانين:

واملتعلق بالنظام احملاسيب املايل  2007/ 11/ 25املؤرخ يف  07/11املادة الثالثة من القانون  -1
.اجلديد  

 مواقع الكترونية:

1- http://www.sgbv.dz. 
2- www. COSOB.org 
3- http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/8/21 
4- http://www.elmoudjahid.com/ar/inscription    
5- http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/185869.html 

  
 

 

   

  



 

 

 

 املقاالت

 

يةباللغة  جن  
 

 



Revue finance et marchés       Dr. Moussa CHENINI ,Mlle.Yasmina MAOUCHE , Dr.Hamid KHERBACHI  

1 

Etude de l’évolution des pratiques managériales des  entreprises 
prestataires de services aux entreprises à Béjaïa  entre 2004 et 2014. 

 
 Dr.Moussa CHENINI 

Maitre de conférences, Ecole Supérieure de Management – ESM Tlemcen – 
Algérie 

       Mlle.Yasmina MAOUCHE 
Doctorante, Université Abderrahmane MIRA – Béjaia – Algérie. 

Pr.Hamid KHERBACHI 
Professeur, Université Abderrahmane MIRA – Béjaia – Algérie. 

 

Résumé : 

   L’objectif de cet article est d’analyser la manière dont les pratiques de 
gestion des entreprises du secteur des services aux entreprises de la wilaya 
de Bejaia ont évolué au cours de la décennie 2004 – 2014. Cette étude est 
basée sur l’analyse des données d’une enquête nationale réalisée par le 
CREAD en 2004 et sur la base de données de notre propre enquête de 
terrain réalisée sur un échantillon de 31 entreprises de la Wilaya de Bejaia 
en 2014. 

   La comparaison des résultats obtenus révèle que les entreprises accordent 
de plus en plus d’importance au client, à la gestion et aux technologies, 
qu’en dix ans l’utilisation de l’équipement informatique de base et 
d’Internet a connu une forte augmentation et que la connaissance des parts 
de marché dépend de l’évolution du chiffre d’affaires. 

Mots-clés : Algérie, Bejaia, Organisation, Part de marché, Prestations de 
services, PME, Secteur Tertiaire, Services, Stratégie, TIC. 
Abstract: 
   This article aims to analyze how the management practices of enterprises 
in the business services sector of Bejaia city have evolved during the decade 
2004 - 2014. This study is based on the analysis of the data of a national 
survey carried out by CREAD in 2004 in Algeria and on the basis of data 
from our own field survey realized on a sample of 31 companies in Bejaia in 
2014.  
   A comparison of the results shows that companies are increasingly 
focusing on customer, management and technology, and that over the past 
decade, the use of basic computer equipment and Internet has been strong 
and that knowledge of market shares depends on the enterprise’s gross. 
Keywords : Algeria, Bejaia, Organization, Market share, Services, SMEs, 
Services sector, Strategy, ICT. 
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Introduction :  

   Considérée pendant longtemps comme une activité sans intérêt 
économique, l’activité de services a connu une progression impressionnante 
dans le monde, et ce, depuis les années 1970. Cette progression a été 
favorisée, entre autres, par la hausse de la demande, le progrès 
technologique et le savoir comme facteur déterminant de la réussite et de la 
compétitivité des entreprises et comme nous l’avons déjà cité, par 
l’externalisation, par des entreprises industrielles, de certaines activités qui 
étaient auparavant réservées à ce secteur.  

   En effet, le secteur des services est devenu le premier secteur économique 
dans les pays développés, devant l'agriculture et l'industrie, contribuant 
ainsi en 2013 à plus de 70% du PIB de l’union européenne, du PIB 
américain, japonais et sud-africain, à plus de 40% du PIB chinois et turque 
et à plus de 30% du PIB algérien (C.I.A, The World Fact Book. 2014). 

   La croissance rapide des services marchands aux entreprises 
s’accompagne d’une forte imbrication entre les métiers de production et les 
métiers des services. Aujourd’hui, la recherche permanente de réduction 
des coûts et la spécialisation des entreprises (recentrage sur le métier de 
base) ont engendré un phénomène nouveau celui du recours à l’extérieur 
pour faire - faire certaines fonctions  ou services périphériques par des 
prestataires plus qualifiés ( Abedou & Al, 2004). 
   Cette nouvelle façon de faire des entreprises de prester une partie de leurs 
activités à l’extérieur a fondamentalement modifié les limites du périmètre 
de l’entreprise, changé la mentalité et la culture de l’entreprise à vouloir tout 
faire seule et enfin elle a ouvert le champ de la coopération et de la 
collaboration entre les entreprises demandeur de travail et des entreprises 
prestataire de service.   

   Nous tenterons de voir dans cet article la manière avec laquelle ont 
évolué les différentes pratiques managériales des entreprises prestataires de 
services aux entreprises dans la wilaya de Béjaia, et ce pour faire apparaître 
à quel point le poids de l’aspect « management » se fait ressentir, et quel est 
son ampleur dans une ère des TIC et de l’émergence de l’économie des 
services dans notre pays.   
 
   Voici deux hypothèses susceptibles d’apporter des éléments de réponse 
aux questions posées : 
1. Les entreprises ont connu des mutations organisationnelles et 
technologiques remarquables (2004 / 2014). 
2. Les entreprises ont une meilleure connaissance de leur marché. 
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1. Notions de base sur les services et les services aux entreprises : 
   Selon R. Judd (2004) : « un service est une transaction réalisée par un 
entrepreneur ou une entreprise où l’objet de l’échange est autre que le 
transfert de propriété d’un bien tangible ». Dans ce sens, Leonard Berry 
(1980) estime qu’un bien tangible est « un objet, une chose, un moyen », 
alors qu’un service est un « acte, une exécution, un effort (INSEE, 2015)». 
 
   Le concept de servuction a été développé par Pierre Eiglier et Eric 
Langeard (1987), ils définissent la servuction comme « l’organisation 
systématique et cohérente de tous les éléments physiques et humains de 
l’interface client-entreprise nécessaires à la réalisation d’une prestation de 
service dont les caractéristiques commerciales et les niveaux de qualité ont 
été déterminés ». 
 
   Pour Hervé GREUGNY & Al (2010) : « Les services aux entreprises sont 
« l’ensemble des services marchands dont l’utilisateur principal est une 
entreprise ou une collectivité, même si les ménages peuvent également, et de 
façon minoritaire, utiliser ces mêmes services ». 
 
   Toutefois, la demande de services s’est considérablement accrue lorsque 
celles-ci se sont mises à externaliser des tâches précédemment effectuées en 
interne telle que l’informatique, la publicité, les études de marché, le 
nettoyage, la sécurité, etc.  
   Pour ces entreprises, il s’agit essentiellement de réduire les coûts et 
d’optimiser la capacité de production, d’assurer la qualité à travers 
l’expertise externe et d’accroitre la spécialisation dans la mesure où le 
prestataire détient une expérience plus pointue dans son domaine de 
spécialisation. Les emplois externalisés ne constituent pas réellement de 
nouveaux postes mais représentent un transfert des emplois industriels vers 
des structures indépendantes de services. 
   La relation qui s’établit entre l’entreprise prestataire de services et son 
client est complexe car deux entités ayant deux cultures distinctes doivent se 
côtoyer. En effet, un prestataire peut être amené à évoluer dans une relation 
de dépendance très forte vis-à-vis de son client. La figure n°1, qui met en 
évidence la complexité de la relation entre la qualité de la prestation 
(satisfaction du client) et le niveau de dépendance du prestataire vis-à-vis du 
client. 
 
   L’analyse de ces quatre situations a permis de déterminer les quatre 
éléments constitutifs de l’intégration de la prestation au sein de l’entreprise 
cliente (Frederick DUPOND, 2000) :  
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-   Le premier est la caractéristique des échanges (s’agit-il d’une prestation 
qui suppose la mise à disposition d’un bien matériel ou est-ce une 
prestation à connotation immatérielle ?).  
- Le second identifie les différents intervenants dans la production de 

services et leur poids dans la prise de décision.  
- Le troisième est l’atmosphère de la relation qui est déterminée par le 

climat social, les stratégies, l’organisation et les représentants des deux 
parties.  

- Et le quatrième est l’environnement dans lequel évoluent le client et le 
prestataire. 

2. Présentation et Objectifs de l’enquête: 
 

   L’étude du CREAD (2004) se base sur de trois axes principaux : 
l’organisation, la stratégie et l’utilisation de supports électroniques pour 
évaluer l’évolution de ces dernières. Elle a été réalisée pour le compte du 
ministère de la PME et de l’Artisanat auprès des entreprises donneurs 
d’ordres des entreprises preneurs d’ordres et l’association des patrons 
d’entreprises (Abedou & Al, 2004). Nous allons uniquement étudier la 
partie consacrée aux preneurs d’ordres (les prestataires de services). 

   L’objectif principal recherché était de montrer la structure de l’offre de 
services, le fonctionnement des entreprises du secteur, leurs stratégies et le 
profil de l’entreprise de services en matière de résultats, d’innovation, de 
management, etc. Ce sont autant de questions de recherche que l’enquête a 
tenté de prendre en charge par : 
- La mesure et l’appréciation du poids et de la contribution du secteur dans 
le développement économique ; 
- La détermination des écarts significatifs, s’il en existe en matière de 
structuration entre l’offre et la demande de services, ou plus exactement 
entre les donneurs d’ordres et les preneurs d’ordres ; 
-  L’analyse des déterminants des choix organisationnels des entreprises 
selon la taille et l’expérience ; 
-  La mesure de l’intérêt accordé à la Gestion de la Ressource Humaine au 
sein des entreprises de services et la détermination des gisements potentiels 
pour l’émergence d’un management des ressources humaines. ;  
-  La connaissance des stratégies des entreprises de services au sein du 
territoire qui constitue sans aucun doute une piste importante pour la 
compréhension du développement et la concentration spatiale de l’activité ; 
 
- Enfin, connaître l’opinion des opérateurs institutionnels –le patronat- sur le 
fonctionnement du marché des services aux entreprises. 
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RISQUES NULS : MAINTENONS 
NOS EFFORTS 

RISQUES TRES FORTS MAIS 
POSSIBILITES D’ACTIONS 
LIMITEES 

Très bien Bi en  Mauvais Très mauvais 

Mesure de la qualité 

RISQUES NULS : MAINTENONS 
NOS EFFORTS, METTRE EN 
PLACE UNE VEILLE 

RISQUES TRES FORTS :  
SUR QUELLES CAUSES  
DEVONS NOUS AGIR ? 

Niveau de dépendance vis-à-vis du client 

+ 

Figure n°1. Les efforts possibles pour le prestataire de service / client. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Source: Frederick DUPOND, Management des Services, Editions ESKA, 
Paris, 2000.Page 25 

 
 
3. Méthodologie de l’enquête : 

   Pour les besoins de collecte d’information, l’équipe de recherche du 
CREAD a confectionné trois (3) types de questionnaires dont un consacré 
à l’offre de service destiné aux preneurs d’ordres. Il contient 77 questions 
ouvertes et fermées réparties en 8 sections : identification de l’entreprise, 
sa création, son organisation, sa stratégie, les contraintes qu’elle a 
rencontrées, la gestion de ses ressources humaines, l’usage d’outil 
informatique et le profil de son responsable. 

 
 La partie identification de l’entreprise et de l’activité exercée a pour 

objectif d’identifier les principales caractéristiques de l’entreprise 
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étudiée. Elle regroupe 15 questions qui nous donnent des 
renseignements sur l’identité de l’entreprise, à savoir son emplacement 
géographique, son statut juridique, sa date de création, son affiliation, sa 
branche de rattachement, le chiffre d’affaire et son évolution et des 
informations relatives au personnel. 
 

 La partie création de l’entreprise vise à mettre en évidence les conditions 
de création de l’entreprise. Elle est composée de 7 questions qui 
identifient, de manière détaillée, les conditions de création et les moyens 
par lesquels elle a été financée. 
 

 La partie organisation interne de l’entreprise comporte cinq questions 
relatives aux structures et aux critères d’organisation de l’entreprise. 
Elles permettent d’analyser les déterminants des choix organisationnels 
de l’entreprise. 

 
 La partie stratégie de l’entreprise est composée de 11 questions qui 

permettent d’avoir des informations sur le champ d’intervention et la 
connaissance des parts de marché de l’entreprise et de ses concurrents, 
des informations sur la stratégie, la perception de la croissance et les 
facteurs déterminants la compétitivité de l’entreprise. 

 La partie contrainte de fonctionnement n’a qu’une seule question qui 
essaie de déterminer les principales contraintes rencontrées durant les 
deux dernières années d’activité de l’entreprise et qui ont entravé son 
fonctionnement. 
 

 La partie gestion de la ressource humaine, à travers les 14 questions 
qu’elle comporte, a pour objectif d’identifier les moyens de recrutement, 
les méthodes de sélection et d’apporter des informations sur la 
ventilation, la formation du personnel et les principales contraintes de la 
législation du travail. 
 

 La partie informatisation de l’entreprise a 13 questions pour mesurer le 
niveau d’informatisation de l’entreprise, c’est-à-dire, savoir si 
l’entreprise utilise l’outil informatique et pour quelles raisons. L’intérêt 
de cette partie réside dans le fait de savoir si elle est en accord avec son 
temps et son secteur qui repose sur les connaissances, le support 
informatique et sur le net. 
 

 En ce qui concerne la partie relative au profil du dirigeant les questions 
sont posées dans le but de savoir si le responsable est le créateur de 
l’entreprise, la fonction qu’il assure, les fonctions qu’il délègue aux 
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autres, son dernier employeur, son diplôme et la fonction qu’occupe son 
père. 

 
Tableau n°1. La chaîne de valeurs stratégiques de l’entreprise de 
services. 

Fonctions Principaux services liés aux entreprises 
Administration Conseils en gestion,  Audit et comptabilité 

Services juridiques 
Ressource humaine Travail temporaire, Recrutement de 

personnel 
Intermédiation financière Banque ,Assurance 

Location et location/bail 
Fonction de production 
et technique 

Services d’ingénierie et technique 
Tests et contrôle qualité                   
Recherche et développement 
Entretien et réparation d‘équipement    
 

Gestion de l’information Informatiques et 
technologie de 

Marketing et ventes Publicité                        
Commerce de distribution 
Relation publiques, 

Transport et logistique Logistique                               
Services de transport 
Messagerie express  Gestion d’installations Services de sécurité                           
Services de nettoyage 
Restauration                             
Immobilier (entrepôts) 
Services environnementaux /  

Source : Enquête du CREAD, 2004. 

4. Résultats de l’enquête de 2004 pour la wilaya de Béjaia  :  
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Nous observons, à travers la figure n°26, que les trois formes 
juridiques les plus répondues sont les entreprises  individuelles, les 
sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions qui occupent 
84% de l’effectif total. Les ETS représentent 4% des réponses 
indiquant que très peu d’entreprises ne connaissent pas leur statut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   On observe, à travers la figure n°28, que 71% de l’effectif exercent des 
activités de services. L’administration, l’industrie, le commerce et d’autres 
types de services se partagent les 29% restants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   D’après la figure n°36 et la figure n°37, 46% des prestataires de la wilaya 
de Bejaia connaissent leur part de marché et 71% connaissent les parts de 
marché de leurs concurrents. Cela montre que les entreprises enquêtées sont 
attentives à leurs concurrents. 
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D’après la figure n°40, 58% des entreprises sont accès à internet. Ainsi, une 
assez grande partie ne bénéficie pas des avantages qu’offre internet en 
termes d’efficacité et de rendement. La figure n°41 nous indique que 29% 
ont pu utiliser internet dès leur installation et que le reste des entreprises qui 
ont eu des installations ont dû attendre pendant une durée relativement 
longue avant de pouvoir l’utiliser.   
  
 
   

 
 
D’après la figure n°42, le personnel a suivi une formation sur l’utilisation 
d’internet dans 72% des entreprises enquêtées de la wilaya de Bejaia. Et 
d’après la figure n°43, 43% des entreprises enquêtées seraient intéressées 
par des formations sur l’utilisation d’Internet et seulement 25% ne le 
seraient pas. 
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5. Enquête auprès des entreprises prestataires de services aux 
entreprises à Béjaia au cours de la Décennie 2004 - 2014 : 
 

5.1. Objectifs de l’étude : 
   L’enquête auprès des entreprises fournissant un service aux entreprises 
dans la wilaya vise à exposer et à analyser les changements qui ont eu lieu 
pendant ces dix dernières années au sein de ce secteur d’activités 
économiques. 
   L’objectif principal recherché était de montrer les évolutions de la 
structure de l’offre de services, de l’organisation des entreprises du secteur, 
l’évolution de leurs stratégies et de l’utilisation de l’outil informatique et 
d’internet au sein de celles-ci. Notre objectif principal actuel est de 
connaitre les caractéristiques de l’offre de services, l’organisation des 
entreprises du secteur, leurs stratégies et connaissances du marché. 
5.2  Méthodologie d’enquête : 
   L’enquête, lancée dans la wilaya de Bejaia en décembre 2014, sur les 
entreprises fournissant des services à d’autres entreprises, a pour objectif de 
contribuer à construire une connaissance plus ou moins précise de 
l’évolution de la conjoncture des affaires de ce secteur, de connaître la 
structure du marché des services, les principaux opérateurs intervenant sur 
le marché et leurs stratégies concurrentielles. 
 
   Pour les besoins de collecte d’information, nous avons élaboré un 
questionnaire consacré à l’offre de service des prestataires de services aux 
entreprises. Il contient 46 questions ouvertes et fermées réparties en 4 
sections similaires aux parties du questionnaire utilisé dans l’étude du 
CREAD en 2004 : identification de l’entreprise, organisation de l’entreprise, 
stratégie, et enfin usage d’outil informatique et d’internet au sein de celles-
ci. 
 
   L’enquête a concerné les entreprises de services intervenant dans le champ 
d’activités couvrant les rubriques 70 à 74 de la nouvelle nomenclature 
d’activités (voir Tableau n° 2). 
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Tableau n°2 : Liste exhaustive des activités selon la nouvelle 
nomenclature. 
 

70ACTIVITES MMOBILIERES  
70.1 Activités immobilières 
(biens propres/loués) 
70.11 Promotion immobilière 
70.12 Supports juridiques de 
programme 
70.13 Marchands de biens 
immobiliers 
70.2 Location de biens 
immobiliers 
70.21 Location de logements 
70.22 Location de terrains 
70.23 Location d’autres biens 
immobiliers 
70.3Activités immobilières 
(compte de tiers) 
70.31 Agences immobilières 
70.32 Administration de biens 
immobiliers 
70.33 Supports juridiques 
gestion de patrimoine 

71 LOCATION SANS 
OPERATEUR 71.1 
Location de véhicules 
automobiles 71.10 Location 
de véhicules automobiles 
71.2 Location d’autres 
matériels de transport 71.21 
Location d’autres matériels 
de transport terrestre 
71.22 Location de matériels de 
transport par eau 71.23 
Location d’appareils de 
transport aérien 71.3 Location 
de machines et équipements 
71.31 Location de matériel 
agricole 

72.4 Activités de banques de données 
72.40 Activités de banques de 
données 
72.5 Entretien et réparation de 
machines de bureau et de 
matériel informatique 
72.50 Entretien et réparation de 
machines de bureau et de 
matériel informatique 
72.6 Autres activités rattachées à 
l’informatique 72.60 Autres 
activités rattachées à l’informatique 

73RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT  73.1 
Recherche-développement en 
sciences physiques et 
naturelles 
73.10 Recherche-
développement en sciences 
physiques et naturelles 
73.2 Recherche-
développement en sciences 
humaines et sociales 
73.20 Recherche-
développement en sciences 
humaines et sociales 

74 SERVICES FOURNIS 
PRINCIPALEMENT  
AUX ENTREPRISES  
74.1 Activités juridiques, comptables 
et de conseil 
de gestion 
74.11 Activités juridiques 
74.12 Activités comptables 
74.13 Etudes de marché et sondages 
74.14 Conseil pour les affaires et 
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71.32 Location de machines et 
équipements pour la 
construction 
71.33 Location de 
machines de bureau et de 
matériel informatique 
71.34 Location de 
machines et équipements 
divers 
71.4 Location de biens 
personnels et domestiques 
71.40 Location de biens 
personnels et domestiques 

72ACTIVITES INFORMATIQUES  
72.1 Conseil en systèmes 
informatiques 
72.10 Conseil en systèmes 
informatiques 

72.2 Réalisation de logiciels 72.20 
Réalisation de logiciels 72.3 
Traitement de données 72.30 
Traitement de données 

l’administration 
d’entreprises 
74.2 Activités d’architecture et 
d’ingénierie 
74.21 Activités d’architecture 
74.22 Métreurs, géomètres 
74.60 Enquêtes et sécurité 
74.7 Activités de nettoyage 
74.70 Activités de nettoyage 
74.8 Services divers fournis 
principalement aux 
entreprises 
74.81 Activités photographiques 
74.82 Conditionnement à façon 
74.83 Secrétariat, traduction et 
routage 
74.84 Organisation de foires et salons 

74.85 Services annexes à la production 

Source : Enquête du CREAD, 2004. 
 
 
Tableau n°3 : Échantillons d’enquête :       

 
Source : Enquête de terrain, 2014. 
 
 
 
 
 

Population ciblée Echantillon 
prévu Echantillon réalisé Taux 

  Preneurs d’ordres 39 31 79,48% 
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                           Tableau n°4 : Structure de l’échantillon 

     Source : Enquête de terrain, 2014. 
 
 
5.3  Comparaison des résultats obtenus par les analyses uni-variée et bi-
variée : 
 
Nous pouvons synthétiser l’essentiel des facteurs de comparaison durant la 
décennie 2004 – 2014 pour la population d’entreprises étudiées comme 
suit : 
 
1. Le chiffre d’affaires moyen des entreprises de services aux entreprises 

de la wilaya de Bejaia a légèrement baissé, passant de 9 000 000 DA à 7 
000 000 DA au cours des dix dernières années mais l’évolution du 
chiffre d’affaires est plus positive actuellement qu’il y a dix ans.  

 
2. Le secteur des services aux entreprises de Bejaia emploie 

majoritairement des hommes. Ainsi, 75% des employés en 2004 étaient 
de sexe masculin (seulement 58 sur 211 étaient des femmes) et 73% des 
employés le sont aussi au jour d’aujourd’hui.  

 
3. Le recours à l’expertise externe dans le secteur des services aux 

entreprises a connu une forte augmentation au cours de ces dix dernières 
années. En effet, en 2004, la majorité (71%) des entreprises enquêtées 
n’avaient pas recours à l’expertise externe pour la production et la 
prestation des services qu’elles offraient. Aujourd’hui, seulement 29% 
des entreprises enquêtées n’y ont pas eu recours. Cette situation est 
favorable pour le secteur qui voit sa demande globale augmenter et les 
demandeurs de services se diversifier.  

Taille de l’entreprise Entreprises enquêtées en (%) 

TPE (0 à 9 salariés) 90,3% 

Petites entreprises (10 à 49 salariés) 9,7% 

Moyennes entreprises (50 à 250 salariés) 0% 

Total 100% 
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Cela indique aussi que ce secteur suit la tendance à l’externalisation qui a 
été initiée par les grandes et moyennes entreprises du secteur industriel. 
Ainsi, le recentrage des efforts sur le cœur de métier n’est plus réservé aux 
industriels ni aux grandes firmes. Les petites et très petites entreprises se 
sont aussi réapproprié cette pratique. 
 
4. La fonction production de services est la fonction la plus importante 

pour les entreprises étudiées sur les deux périodes de temps. En effet, 
68% des entreprises enquêtées en 2004 et 77% des entreprises enquêtées 
en 2014 comptent cette fonction au sein de leur organisation.  

Quant à la fonction commerciale, les entreprises lui ont donné, à travers le 
temps, plus d’importance puisque celle-ci se trouve aujourd’hui dans plus de 
la moitié des entreprises enquêtées alors, qu’il y a encore dix ans, elle n’était 
présente que dans un tiers des entreprises étudiées.  
La troisième fonction la plus répandue reste la fonction financière qui est 
présente dans un tiers (1/3) des entreprises enquêtées de 2004 et de 2014.  
 
5. Les critères d’organisation des entreprises enquêtées n’ont pas vraiment 

changé à travers le temps. En 2004, 67% des administrations font de la 
clientèle leur principal critère d’organisation. Alors que la moitié des 
entreprises de services, de l’industrie, 67% des unités commerciales et 
80% des entreprises qui ne se sont identifiées dans aucune des branches 
d’activités proposées, privilégient le type de prestations offertes. 

 
6. En 2014, les grandes tendances restent les mêmes. 72% des entreprises 

de services et des entreprises commerciales s’organisent en fonction de 
la clientèle, de leurs besoins et de leurs attentes. Les prestations 
proposées restent aussi importantes dans toutes les branches d’activités 
et occupent la deuxième position. Cela indique que les entreprises du 
secteur des services aux entreprises de la wilaya de Bejaia ont toujours 
donné beaucoup d’importance aux clients et aux types de services 
offerts.  

Cela suppose alors la mise en avant du front office qui se charge de la 
relation client et qui interagit avec ce dernier et du back office qui est 
responsable de la création de l’offre de service et de certains éléments de la 
servuction qui ne peuvent être dissociés de la participation du client dans la 
réalisation de celle-ci. 
 
7. La demande des services aux entreprises a, quant à elle, connu une 

augmentation au cours de ces dix dernières années. Ces trois dernières 
années, 55% de l’effectif a connu une augmentation alors qu’en 2004, 
seulement 39% des entreprises enquêtées ont vu leur demande 
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augmenter. Cette augmentation, d’après 74% des entreprises de services, 
n’est pas prête de s’arrêter.  

En effet, ces entreprises prévoient une augmentation du volume des 
prestations qui leur seront confiés par leurs clients au cours des trois 
prochaines années. Le nombre d’entreprises ayant vu leur demande baisser a 
aussi diminué de 15% et seulement 10% de celles-ci prévoient une 
diminution. 
 
8. Le pourcentage d’entreprises ayant connaissance de leur part de marché 

a connu une augmentation importante. 46% des prestataires 
connaissaient, en 2004, leur part de marché. En 2014, 71% des 
entreprises de notre échantillon connaissent leur part de marché. La 
connaissance des parts de marché des concurrents est resté relativement 
la même (elle passe de 71% à 68%). Cela indique que les entreprises 
sont plus attentives à leur environnement et donnent plus d’importance à 
la connaissance de leur marché qu’il y a dix ans. 

 
9. En 2004, les deux axes stratégiques les plus importants pour les 

prestataires de services aux entreprises étudiés dans la wilaya de Bejaia 
étaient le capital et les ressources humaines, car ces entreprises 
souffraient d’insuffisances au niveau de la demande, des ressources 
humaines et du capital.  

En 2014, en plus des deux axes précédemment cités, la technologie et la 
gestion sont les deux éléments sur lesquels se basent les entreprises pour 
dépasser la limitation des capacités de production induite par des 
insuffisances au niveau financier, au niveau de la demande et au niveau du 
personnel.  
 
10. En dix ans, l’objectif stratégique principal des entreprises prestataires de 

services aux professionnels est passé de l’amélioration de la qualité à la 
recherche de la croissance. La croissance, considérée comme étant 
synonyme d’augmentation des ventes et des capacités de production, 
représente toujours cela pour les entreprises de la wilaya de Bejaia.  

Ainsi, les entreprises enquêtées aujourd’hui, ne sont plus à la recherche 
d’une qualité meilleure mais sont en quête de rentabilité et d’expansion.  
 
11. L’équipement informatique de base (ordinateur) est répandu dans 

l’ensemble des entreprises et cela a toujours été le cas. Par contre, le 
nombre d’entreprises qui l’ont mis à la disposition de tous les membres 
de la direction a augmenté de 60%, ce qui n’est pas négligeable. Il est 
aisé de dire que le nombre d’ordinateurs et leur utilisation au sein des 
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entreprises de services de Bejaia a augmenté au cours de la dernière 
décennie.  

L’utilisation d’Internet a une marge de progression de 26%. Ce qui est tout à 
fait compréhensible vu le place qu’occupe l’équipement informatique et la 
connexion à l’internet dans notre société. 

 
5.4   Comparaison des résultats avec la méthode ACM : 

 
   Après avoir présenté les caractéristiques des entreprises enquêtées et 
analysé leur fonctionnement, nous allons procéder à une analyse 
multidimensionnelle. Cette méthode permet aussi de quantifier et de 
modéliser les relations entre les dimensions (facteurs) qui expliquent la 
majorité des informations contenues dans les variables utilisées. 
 
 Analyse multidimensionnelle des résultats de l’enquête de 

2004 : 
   D’après le tableau récapitulatif des modèles, le lancement de l’analyse 
factorielle multiple sur SPSS  a donné trois facteurs qui expliquent la 
quasi-totalité (99,8%) de toutes les informations contenu dans l’ensemble 
des variables utilisées dans cette analyse. Le premier facteur explique 
36%, le second 32% et le troisième 31%. 
Tableau n°5. Récapitulatif des modèles 
Dimension Alpha de 

Cronbach 
Variance expliquée 
Total (valeur propre) Inertie 

1 ,889 6,136 ,361 
2 ,871 5,544 ,326 
3 ,862 5,287 ,311 
Total  16,968 ,998 
Moyenne ,875a 5,656 ,333 

Source : Réalisé à partir des données de l’enquête de terrain.    

   Les variables qui représentent l’évolution du chiffre d’affaires et les 
insuffisances que connaissent les entreprises enquêtées en 2004 sont les 
deux variables qui expliquent le plus d’informations et qui sont les plus 
fortement corrélées avec le reste des variables. Elles sont même 
corrélées entre elles.                     

   Ainsi, d’après le tableau n°6 (Annexe 01), l’évolution du chiffre 
d’affaire peut être expliquée par le champ d’intervention (50%), la 
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signification de la croissance (52%), la branche d’activité (54%) et 
l’ancienneté de l’entreprise (52%).  

   En effet, par exemple, une entreprise opérant sur un marché local 
n’aura pas les mêmes opportunités d’affaires qu’une entreprise ayant 
accès au marché national et une entreprise qui n’a que deux années 
d’existence n’aura pas le même rendement qu’une entreprise ayant 
plusieurs années d’expérience. 
    
   Les causes de limitation des capacités de servuction des entreprises de 
notre échantillon influencent aussi l’évolution du chiffre d’affaires 
(71%) sachant que toutes les entreprises, ayant connu une diminution 
au cours des trois années qui ont précédé l’enquête, souffrent d’une 
demande insuffisante et que le manque de professionnalisme est le 
facteur le moins influant sur ce dernier. 
    
   Ces insuffisances sont aussi fortement corrélées avec la branche 
d’activités des entreprises enquêtées (51%) et avec leur ancienneté (57%). 
Ainsi, les entreprises qui font, par exemple, du commerce n’auront pas à 
utiliser les mêmes ressources (financiers, humaines, technologiques, 
locaux, etc.) qu’une entreprise de maintien des machines industrielles et 
les entreprises offrant des services purement immatériels n’auront pas la 
même approche du marché ni la même cible qu’entreprise proposant des 
services qui supposent l’utilisation de biens tangibles. 
    
   Les dernières variables, à être corrélées entre elles, sont l’évolution de 
la demande et les prévisions concernant cette dernière (62%). Ainsi, les 
prévisions sont faites essentiellement sur la base de l’évolution de la 
demande au cours des années précédant leur établissement. 
    
   Chaque dimension (facteur) est constituée de plusieurs variables de 
départ. D’après le tableau n°7, le premier axe factoriel est une 
combinaison linéaire de quatre variables. Ainsi, le nombre d’employés, 
les causes de limitations des capacités des entreprises (insuffisances), 
l’évolution du chiffre d’affaires et la signification de la croissance sont 
les composantes principales du facteur n°1.  

 
Cette première dimension (D1) peut être modélisée comme 

suit :    
  D1= 0, 54 X1 + 0, 51 X2 + 0, 61 X3 + 0, 67 X4 

Sachant que : 
 - X1 : Nombre d'employés                        -  X2 : Insuffisances 
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 - X3 : Signification croissance -  X4 : Evolution du 
chiffre d’affaires 

   Le second axe factoriel est une combinaison linéaire de six variables 
: la date de création, le nombre d’employés, les critères 
d’organisations, les objectifs stratégiques, les rapports des entreprises 
prestataires de services avec les entreprises demandeurs de services et 
l’évolution du chiffre d’affaires.  

 
Cette deuxième dimension (D2) peut être modélisée de la manière 
suivante : 
 
D2= 0, 50 X5 + 0, 81 X1 + 0, 60 X6 + 0, 50 X7 + 0, 61 X8 + 0, 51 X4 

Sachant que : 

-  X5 : Date de création -  X6 : Organisation 

-  X7 : Rapport-dépendance  -  X8 : Objectifs 
stratégiques 

   Le troisième axe factoriel est constitué de la date de création, du 
nombre d’employés, des insuffisances dont souffrent les entreprises, de 
l’évolution du nombre d’employés et celle du chiffre d’affaire. Nous 
avons modélisé cette composante comme suit :  

D3= 0, 53 X5 + 0, 95 X1 + 0, 54 X2 + 0, 60 X9 + 0, 62 X4 
Sachant que : X9 : Evolution du nombre d’employés 
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Tableau n°7. Mesures de discrimination : 
Dimensions 1 2 3 Moyenne 

1-date de création ,444 ,506 ,537 ,496 

2-Autonomie ,028 ,141 ,188 ,119 

3-Branches d’activités ,486 ,208 ,141 ,278 

5-Nombre d'employés ,544 ,818 ,958 ,773 

7-Nombre d'échelons ,326 ,380 ,061 ,256 

8-organisation ,197 ,600 ,395 ,397 

9-Type de clients ,170 ,050 ,369 ,196 

10-Champ d'intervention ,413 ,184 ,081 ,226 

11-évolution-demande ,251 ,081 ,104 ,145 

12-Insuffisances ,511 ,277 ,545 ,444 

13-expertise externe ,077 ,045 ,011 ,044 

14-volume des prestations ,349 ,265 ,031 ,215 

15-Rapport-dépendance ,261 ,506 ,102 ,290 

16-Objectifs stratégiques ,334 ,617 ,256 ,402 
17-Signification-
croissance 

,611 ,083 ,276 ,324 

6-Evolution-employés ,456 ,271 ,609 ,445 

4-Evolution du CA ,679 ,513 ,623 ,605 
Source : Réalisé à partir des données de l’enquête de terrain. 
 

 Analyse multidimensionnelle des résultats de l’enquête de 
2014 : 

   D’après le tableau récapitulatif des modèles, le lancement de l’analyse 
factorielle multiple a donné deux facteurs qui expliquent 89% de toutes 
les informations contenues dans l’ensemble des variables utilisée dans 
cette analyse. Le premier facteur explique 48% et le second explique 
40%. 
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Tableau n°8. Récapitulatif des modèles 
Dimension Alpha de 

Cronbach 
Variance expliquée 
Total (valeur 
propre) 

Inertie 

1 ,934 8,277 ,487 
2 ,908 6,890 ,405 
Total  15,166 ,892 
Moyenne ,922a 7,583 ,446 

Source : Réalisé à partir des données de l’enquête de terrain. 

   D’après le tableau n°9 (Annexe 02), La date de création est 
fortement corrélée avec un ensemble de variables telles que le nombre 
d’employés (67%), l’évolution du chiffre d’affaires (78%), la 
signification de la croissance (82%), les facteurs organisationnels 
(84%), les insuffisances (66%), l’état de la demande (89%) et les 
rapports interentreprises (73%). 

 
   Ceci est la preuve que l’ancienneté de l’entreprise influence l’entreprise 
dans beaucoup de domaines, que ce soit au niveau de sa rentabilité, de sa 
taille, de sa stratégie, de ses rapports avec le marché et avec sa cible. Elle 
modifie même la façon dont les responsables pensent la croissance et la 
façon dont ils envisagent le futur (prévisions de la demande). Cela peut 
être le signe que l’ancienneté est une source de sérénité pour les 
entreprises. 
 
   Les facteurs sur lesquels se basent les entreprises pour s’organiser, tels 
que la clientèle, la nature des prestations, les fonctions des entreprises et 
les projets sont fortement corrélés avec les objectifs stratégiques (73%), 
ce que la croissance signifie pour les entreprises (64%) et avec la 
demande (73%). Ainsi, le choix des éléments qui constituent des priorités 
organisationnelles, pour les entreprises enquêtées, influence le choix des 
objectifs stratégiques et pèse sur l’état de la demande et modifie ainsi 
profondément le fonctionnement de ces dernières. 

 
   Les insuffisances ou causes de limitation des capacités de production des 
entreprises enquêtées sont fortement corrélées avec le champ d’intervention 
de celles-ci. En effet, la majeure partie des insuffisances touche les 
entreprises qui ont étendu leur champ d’activité au marché national. Les 
entreprises qui exercent au niveau du marché local ne souffrent que 
d’insuffisances financières. 
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   L’état de la demande explique 89% de l’évolution du chiffre d’affaires 
et les prévisions de la demande (86%). Cela est parfaitement rationnel car 
le chiffre d’affaires suit les fluctuations de la demande. L’évolution du 
chiffre d’affaire est aussi fortement corrélée avec les prévisions en ce qui 
concerne la demande (96%). Ainsi, l’évolution positive du chiffre 
d’affaires implique plus ou moins l’augmentation de la demande dans le 
cas où les ressources financières sont mises en œuvre dans le but 
d’améliorer l’offre de services, de réduire les coûts ou dans le but d’être 
plus attrayants vis-à-vis de la clientèle. 

    
   Les rapports interentreprises sont fortement liés à ce que la croissance 
signifie pour les entreprises prestataires de services. En effet, 80% de la 
signification de la croissance est expliquée par les relations entre les 
prestataires et leurs clients. Les entreprises relativement dépendantes 
cherchent à augmenter les capacités de production plus qu’autre chose 
alors que les entreprises qui sont plus ou moins dépendantes voient la 
croissance comme étant la hausse des ventes et le renforcement de 
l’image. 

 
   D’après le tableau n°10, le premier axe factoriel est une combinaison 
linéaire de sept variables. En l’occurrence, les facteurs d’organisation, 
l’évolution et les prévisions de la demande, les causes de limitations des 
capacités des entreprises (insuffisances), l’évolution du chiffre d’affaires, 
les rapports entretenus avec les entreprises clientes et la signification de 
la croissance. Cette première dimension (D1) peut être modélisée comme 
suit : 

 
D1= 0, 78 X1 + 0, 94 X2 + 0, 57 X3 + 0,72 X4 + 0, 59 X5 + 0, 76 X6+ 0, 75 X7 
Sachant que : 

- X1 : Facteurs d’organisation - X2 : Evolution de la 
demande 

- X3 : Causes de limitation des capacités de production 

- X4 : Prévisions concernant la demande       - X5 : Rapports 
interentreprises 
- X6 : Signification de la croissance - X7 : Evolution du 
chiffre d’affaires 
 

    Le second axe factoriel est une combinaison linéaire de cinq 
variables : les branches de rattachement, le nombre d’employés, les 
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objectifs stratégiques, les rapports des entreprises prestataires de 
services avec les entreprises demandeurs de services et l’évolution de la 
demande.  
 
Cette deuxième dimension (D2) peut être modélisée ainsi: 
 

D2= 0,54 X2 + 0,58 X5 + 0,81 X8 + 0,90 X9 + 0,85 X10 
Sachant que :                     - X8 : Branche de rattachement 

- X9 : Nombre d’employés  
- X10 : Objectifs stratégiques 
 

    Ces deux dimensions sont représentées dans la figure n°2 (Annexe 
03). Nous voyons clairement les regroupements de variables et leurs 
tendances.  
 

   A travers les résultats de ces deux ACM, on peut voir qu’en 2004, la 
variable la plus influente était l’évolution du chiffre d’affaires. Les 
causes de limitation des capacités étaient fortement liées à l’ancienneté 
de l’entreprise et à sa branche de rattachement. L’insuffisance de la 
demande entrainait la diminution du chiffre d’affaires et les prévisions 
concernant la demande étaient faites sur la base de l’évolution de celle-ci. 
Dix ans après, l’ancienneté de l’entreprise prend le dessus sur l’évolution 
du chiffre d’affaires et prend la place de facteur le plus influant.  

   Elles sont expliquées par le champ d’intervention des entreprises, 
augmentant, ainsi, quand le champ d’intervention s’élargit. Les facteurs 
d’organisations influencent le choix des objectifs et l’évolution positive 
du chiffre d’affaires implique l’augmentation de la demande dans le cas 
où les ressources financières sont mises en œuvre dans le but d’améliorer 
l’offre de services.   
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Tableau n°10. Mesures de discrimination : 
Dimensions 1 2 Moyenne 

1-date-de-création 1,106 1,142 1,124 

2-autonomie ,089 ,001 ,045 

3-branche ,282 ,815 ,548 

4-Nombre D’employés ,490 ,900 ,695 

5-organisation ,780 ,109 ,444 

6-niveaux-hiérarchiques ,188 ,419 ,303 

7-type-de-clients ,148 ,230 ,189 

8-champ-d-intervention ,195 ,411 ,303 

9-état-de-la-demande ,941 ,543 ,742 

10-cause-limitation ,576 ,099 ,337 

11-expertise-externe ,153 ,047 ,100 

12-prévisions-demande ,728 ,266 ,497 

13-rapports-enter- ,589 ,580 ,585 

14-objectif-stratégique ,286 ,850 ,568 

15-signification- ,758 ,179 ,468 

16-évolution emploi ,217 ,068 ,142 

17-évolution CA ,752 ,231 ,492 

Total actif 8,277 6,890 7,583 
Source : Réalisé à partir des données de l’enquête de terrain. 
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Conclusion : 
 
L’objectif visant à identifier les changements les plus importants qui ont 
touché au cours de la décennie 2004 - 2014 les entreprises prestataires de 
services aux entreprises de la wilaya de Bejaia, nous a permis d’établir que 
le secteur connait depuis 2001 et connaitra, au cours des années à venir, une 
augmentation persistante de la demande et du chiffre d’affaires des 
entreprises le constituant. Celles-ci représentent une source d’emplois pour 
la wilaya de Bejaia et une source de richesse pour le secteur du fait que la 
majorité d’entre elles font appel à l’expertise externe. 
 
Les clients prennent de plus en plus d’importance pour ces entreprises qui, 
en l’espace de dix ans, ont fait de la fonction marketing et commercial un 
axe crucial dans l’organisation et la stratégie de celles-ci. La technologie et 
la gestion prennent, aussi, petit à petit de l’ampleur. 
 
Ces résultats montrent que le secteur des services aux entreprises de la 
wilaya de Bejaia a connu une évolution assez positive. Mais il a aussi 
régressé, notamment en termes d’objectifs stratégiques et d’utilisation de 
l’outil informatique. En effet, les entreprises ne prennent plus en 
considération la réalité de leur fonctionnement dans l’élaboration des 
objectifs stratégiques et ne visent plus que la rentabilité.  
 
En dix ans, l’objectif principal des entreprises est passé de l’amélioration de 
la qualité à la recherche du profit. Malgré la large augmentation du nombre 
d’ordinateurs et de leur utilisation ainsi que l’utilisation d’Internet, les 
entreprises n’ont pas su tirer profit des avantages que ces outils présentent. 
 
Nous pouvons aller encore plus loin et dire que la stratégie des entreprises 
enquêtées a aussi évolué à travers le temps. L’évolution de la gestion a été 
positive, celle de la stratégie et de l’utilisation de l’outil informatique est 
relativement négative. 
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A
nnexe n°1 : T

ableau des corrélations des variables de la base de données de 2004. 

Tableaux n°6. C
orrélations des variables 

D
im

ension: 1 
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 

1-date de création 
1,000 

,093 
,313 

,522 
,462 

,086 
,244 

,128 
,232 

,356 
,423 

,574 ,301 
,463 

,068 
,119 ,262 

2-A
utonom

ie 
,093 1,000 

,109 
,133 

,201 
-,115 

,130 
,309 

-,389 
-,122 

,100 
,152 ,175 

,255 
-,120 

-,192 ,120 

3-Branches 
d’activités 

,313 
,109 1,000 

,546 
,246 

,225 
,209 

,382 
,193 

,214 
,241 

,514 ,209 
,228 

,431 
,182 ,475 

4-Evolution du C
A

 
,522 

,133 
,546 1,000 

,425 
,184 

,365 
,360 

,170 
,503 

,394 
,715 

-
,006 

,426 
,305 

,475 ,525 

5-N
om

bre 
d'em

ployés 
,462 

,201 
,246 

,425 1,000 
,106 

,460 
,233 

,404 
,342 

,048 
,369 ,266 

,196 
,105 

,298 ,460 

6-Evolution-
em

ployés 
,086 

-,115 
,225 

,184 
,106 1,000 

,287 
,105 

,295 
-,015 

-,239 
,179 

-
,121 

-,211 
,322 

,119 ,369 

7-N
om

bre d'échelons 
,244 

,130 
,209 

,365 
,460 

,287 1,000 
-,170 

,250 
,205 

,081 
,361 ,341 

,228 
,406 

,396 ,428 

8-organisation 
,128 

,309 
,382 

,360 
,233 

,105 
-,170 1,000 

,117 
,247 

,146 
,201 

-
,179 

,259 
,152 

,218 ,444 

9-Type de clients 
,232 

-,389 
,193 

,170 
,404 

,295 
,250 

,117 1,000 
,168 

-,060 
,093 ,248 

,155 
-,108 

,438 ,381 

10-Cham
p 

d'intervention 
,356 

-,122 
,214 

,503 
,342 

-,015 
,205 

,247 
,168 

1,000 
,496 

,231 ,166 
,334 

,396 
,446 ,317 

11-évolution-
dem

ande 
,423 

,100 
,241 

,394 
,048 

-,239 
,081 

,146 
-,060 

,496 1,000 
,159 ,164 

,620 
,280 

,214 ,239 

12-Insuffisances 
,574 

,152 
,514 

,715 
,369 

,179 
,361 

,201 
,093 

,231 
,159 1,000 ,131 

,276 
,137 

,280 ,457 

13-expertise externe 
,301 

,175 
,209 

-,006 
,266 

-,121 
,341 

-,179 
,248 

,166 
,164 

,131 1,000 
,096 

-,133 
,170 ,037 

14-volum
e-

prestations 
,463 

,255 
,228 

,426 
,196 

-,211 
,228 

,259 
,155 

,334 
,620 

,276 ,096 1,000 
,133 

,226 ,142 

15-Rapport-
dépendance 

,068 
-,120 

,431 
,305 

,105 
,322 

,406 
,152 

-,108 
,396 

,280 
,137 

-
,133 

,133 1,000 
,268 ,217 
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 A
nnexe 02 : T

ableau des corrélations des variables de la base de données de 2014. 

16-O
bjectifs 

stratégiques 
,119 

-,192 
,182 

,475 
,298 

,119 
,396 

,218 
,438 

,446 
,214 

,280 ,170 
,226 

,268 1,000 ,394 

17-croissance 
,262 

,120 
,475 

,525 
,460 

,369 
,428 

,444 
,381 

,317 
,239 

,457 ,037 
,142 

,217 
,394 1,000 

D
im

ension 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 
15 

16 
17 

V
aleur propre 

5,138 2,053 1,691 1,560 1,274 1,008 
,836 

,736 
,705 

,541 
,482 

,301 ,259 
,158 

,123 
,081 ,054 

Tableau n°9. C
orrélations des variables  

 D
im

ension  
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 
15 

16 
17 

1-date de création 
1,000 

,290 
,481 

,670 
,839 

,405 
,361 ,408 

,889
,658 

-,031
,811 ,727 

,487
,828

-,145
,783 

2- autonom
e 

,290 1,000 
,532 

,185 
,050 

,520 
,023 

-
,125 

,185
,001 

,080
,132 ,294 

-,229
,312

,115
,144 

3- Branche 
,481 

,532 1,000 
,301 

,508 
,336 

-,154 
-

,239 
,358

,248 
,056

,101 ,335 
,490

,560
,081

,101 

4- N
om

bre d’em
ployés 

,670  
,185 

,301 1,000 
,535 

,210 
,305 ,095 

,561
,394 

,136
,569 ,431 

,286
,470

,471
,587 

5- organisation 
,839 

,050 
,508 

,535 1,000 
,185 

,093 ,320 
,735

,584 
-,109

,583 ,442 
,729

,630
-,157

,594 

6- niveaux hiérarchiques 
,405 

,520 
,336 

,210 
,185 1,000 

,238 ,220 
,325

,328 
,001

,255 ,236 
-,138

,340
,169

,210 

7- type de clients 
,361 

,023 
-,154 

,305 
,093 

,238 1,000 ,352 
,244

,505 
,099

,241 ,305 
-,031

,373
-,118

,178 

8- cham
p d’intervention 

,408 
-,125 

-,239 
,095 

,320 
,220 

,352 1,000 
,377

,748 
-,099

,486 ,149 
,013

,054
-,380

,499 

9- état de la dem
ande 

,889 
,185 

,358 
,561 

,735 
,325 

,244 ,377 1,000
,525 

-,120
,890 ,595 

,524
,636

-,172
,855 

10- insuffisances 
,658 

,001 
,248 

,394 
,584 

,328 
,505 ,748 

,525
1,000 

-,010
,398 ,349 

,420
,433

-,269
,375 

11- expertise externe a 
-,031 

,080 
,056 

,136 
-,109 

,001 
,099 

-
,099 

-,120
-,010 1,000

,049 ,110 
-,110-,125

-,048
-,060 
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          12- prévisions dem
ande 

,811 
,132 

,101 
,569 

,583 
,255 

,241 ,486 
,890

,398 
,049

1,000 ,582 
,227

,491
-,116

,966 

13- rapports inter-
entreprises 

,727 
,294 

,335 
,431 

,442 
,236 

,305 ,149 
,595

,349 
,110

,582 1,000 
,124

,805
-,259

,487 

14- objectif stratégique 
,487 

-,229 
,490 

,286 
,729 

-,138 
-,031 ,013 

,524
,420 

-,110
,227 ,124 1,000

,388
-,281

,263 

15- signification 
croissance 

,828 
,312 

,560 
,470 

,630 
,340 

,373 ,054 
,636

,433 
-,125

,491 ,805 
,388

1,000
-,138

,430 

16- évolution du nb 
d’em

ployés 
-,145 

,115 
,081 

,471 
-,157 

,169 
-,118 

-
,380 

-,172
-,269 

-,048
-,116 

-
,259 

-,281-,138
1,000

-,086 

17- évolution C
A

 a 
,783 

,144 
,101 

,587 
,594 

,210 
,178 ,499 

,855
,375 

-,060
,966 ,487 

,263
,430

-,086
1,000 

D
im

ension 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9

10 
11

12 
13 

14
15

16
17 

V
aleur propre 

6,985 2,253 1,832 1,438 1,153 1,132 
,921 ,422 

,396
, 188 

,137
,075 ,055 

,009
,004

,000
,000 
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Annexe 03 : (Figure 02) : Mesure de discrimination. 
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Annexe 04 : Questionnaire d’enquête. 
 

 
 
 

ENQUETE 2014 : 
 
 
BRANCHE D’ACTIVITES 

SERVICES AUX 
ENTREPRISES 

 
 

OBJET D’ETUDE : LES 
ENTREPRISES PRESTATAIRES 

DE SERVICES AUX 
ENTREPRISES 

 
 
 
Recommandations aux enquêteurs 
 
 Toutes les données sont traitées 

de manière strictement 
confidentielle. 

 Prière de cocher la case ( ) qui 
convient ou indiquer une valeur 
chiffrée (estimée si nécessaire). 

 Pour de plus amples 
informations sur l’enquête 
veuillez vous adresser au 
CREAD en téléphonant au 021-
94-12-72  ou bien au 021-94-11-
74. 

 Veuillez remplir le 
questionnaire même si les 
réponses sont parfois 
incomplètes ou approximatives. 

 Veuillez viser le questionnaire 
par le responsable de 
l’entreprise à la fin de 
l’entretien. 

 
 

INFORMATIONS SUR 
L’ENTREPRISE : 

 
1. Nom de l’entreprise : 
 
2. Adresse de l’entreprise : 
 
3. statut de votre entreprise : 
4. date de création de l’entreprise : 
 
5. Votre est-elle :   
- Une entreprise autonome   
- Une entreprise filiale d’un groupe 

  
6. Branche de rattachement : 
- Administration 
- Banque  
- Services 
- Industrie 
- Commerce 
- Autres. 
7. Veuillez indiquer sur la liste 

suivante des activités du secteur 

votre principal service fournis  
aux entreprises : 

______________(1)___________- 
Conseils en gestion                 

- Services juridiques 
- Audit et comptabilité 

______________(2)___________ 
- Travail temporaire      
- Recrutement de personnel           
- Formation professionnelle 

______________(3)___________ 
- Banque et Assurance    
- Location et location/bail 
 

______________(4)__________ 
- Services d’ingénierie             
- Tests et contrôle qualité     
- R recherche développement   
- Design industriel 
- Entretien et réparation 
d’équipement 

 
______________(5)__________ 

 
- Services informatiques et 
technologie de l’information      
- Télécommunications 
 

______________(6)__________ 
 
- Publicité                        
- Commerce de distribution 
- Relations publiques       
- Foires et expositions 
- Services après-vente     

______________(7)___________ 
Logistique                    Services de 
transport 
Messagerie express 

______________(8)___________ 
- Services de sécurité       
- Services de nettoyage 
- Restauration                   
- Services gestion des déchets 
- Services de fourniture d’énergies et 
d’eau 
- Immobilier (entrepôts) 
 
8. Veuillez indiquer les trois (ou 

deux) entreprises qui 
représentent la source majeure 
de vos revenus (citer ces 
entreprises par ordre décroissant) 

Première : 
Seconde :  
Troisième :   
 

9. Y-a-t-il eu un changement dans 
votre activité par rapport aux 
trois dernières années 

- Oui 
- Non 
si oui, veuillez donner quelques 
précisions sur les raisons du 
changement  

    
10. Chiffre d’affaires réalisées  en 

2003 :…………Da 
 
11. Votre chiffre d’affaire a évolué 

approximativement depuis 2001 
selon la tendance suivante : 

- Augmentation……% 
- Diminution……….% 
- Inchangé  

  
12. Quelle a été la part dans votre 

chiffre d’affaires des travaux ou 
activités destinées aux donneurs 
d’ordres : 

- Grande entreprises….. ……% 
- Petite entreprise … ……….% 
- Administration  ….……….% 
  
13. Nombre total d’employés en 

2003 : 
Dont     Hommes :  

 Femmes : 
Dont     Permanents :  

  Temporaire : 
  

14. Ventilation  des effectifs par 
niveau de qualification  

- Ouvriers et ouvriers spécialisés 
- Ouvriers qualifiés 
- Maîtrise  
- Personnel administratif 
- Cadres et ingénieurs 
 
15. Le nombre d’employés a évolué 

approximativement depuis 2001 
selon la tendance suivante : 

- Augmentation……% 
- Diminution……….% 
- Inchangé  
 

CONDITIONS DE CREATION DE 
L’ENTREPRISE : 

   
16. Votre entreprise, vous l’avez 

créée  
 

- Acquisition d’un brevet  
- Opportunités d’investissement  
- Taille importante du marché 
- Faible degré de concurrence 
- Expérience accumulée dans le 
domaine 
- Héritage de la famille 
- Autres.   

 
17. Avez vous fait une étude de 

marché avant la création de votre 
entreprise ? 

- Oui 
- Non 
18. Avez vous sollicité un crédit 

bancaire pour la création de 
votre entreprise, 

- Oui 
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Non   
 

1. Si la banque vous a refusé 
l’octroie du crédit demandé, 
comment avez-vous fait pour 
réunir le capital nécessaire ? 

- A partir de vos économies 
personnelles 
- Auprès de vos proches (amis et 
famille) 
- Auprès d’entreprise 

 
2. Pour la création de votre 

entreprise, vous avez  bénéficié 
de l’appui : 

- Organisme de soutien à la création 
d’entreprises 
- Entreprises donneurs d’ordre 
- Aucun appui 

 
3. Depuis la création de votre 

entreprise, avez-vous  demandé 
un crédit bancaire de 
fonctionnement ? 

- Oui 
- Non 

 
4. Si oui, pour financer 
- Extension des capacités de 
production 
- Moderniser les équipements 
- Les opérations courantes  

 
ORGANISATION DE 
L’ENTREPRISE  

  
5. Quelles sont les principales 

structures fonctionnelles qui 
existent dans votre entreprise ? 

- Production du service  
- Finances et comptabilité 
- Personnel 
- Commerciale 
- Administration 
- Achat et approvisionnement 
- Autres  

 
6. Votre entreprise dispose-t-elle 

d’un organigramme ?  
- Oui 
- Non 

 
7. Selon quels critères votre 

entreprise est-elle 
principalement organisée ? 

- D’après la clientèle  
- D’après la nature des prestations 
offertes 
- D’après les différentes fonctions de 
l’entreprise (production, 
administration, personnel, 
commercial, etc.) 
- D’après les projets et les équipes de 
travail. 

   

8. Pouvez-vous nous indiquer le 
nombre d’échelons hiérarchiques 
entre la direction  de l’entreprise 
et les travailleurs opérationnels 

- Un  seul échelon 
- Deux échelons 
- Plus de trois échelons  
 
9. Votre clientèle est composée 

essentiellement de (classer par 
ordre d’importance) 

- De grandes entreprises 
- Des administrations 
- De petites entreprises 
  

STRATEGIE DE L’ENTREPRISE 
 
10. Votre champ d’intervention 

(marché)  est-il 
- Local 
- Régional 
- National  

 
11. Ces trois dernières années, les 

demandes de prestations 
formulées par les entreprises 
ont-elles été  

- En hausse (+) 
- Stable       (S) 
- En Baisse (-)  
 
12. Estimez-vous actuellement être 

en situation de limitation de vos 
capacités de production de 
services comme vous le 
souhaiteriez en raison de  

- D’une demande insuffisante 
- D’un manque de personnel 
compétent 
- D’un manque de professionnalisme 
dans la profession 
- De contraintes financières 
- Difficultés d’acquisition 
d’équipements performants  
- Autres (précisez)   
  
13. Quels sont vos besoins pour faire 

face à la compétitivité ? 
- Technologies 
- Gestion 
- Formation 
- Capital 
- Main-d’œuvre qualifiée 
- Autres (précisez)   
 
14. Pour les prestations que vous 

réalisez. Connaissez-vous votre 
part de marché  

- Oui 
- Non 
connaissez-vous les parts de marché 
de vos concurrents 

- Oui 
- Non 

  

15. Pour la production de votre 
prestation, faites-vous appel  à 
l’expertise externe  ? 
- Oui 
- Non 

 
16. Le volume des prestations qui 

vous sera confié par les 
entreprises donneurs d’ordres, au 
cours des trois prochaines 
années, sera-t-il à votre avis  

- En augmentation  (+) 
- Sans changement        (S) 
- En diminution  (-)  

 
17. Estimez-vous que votre 

entreprise, vis à vis des 
entreprises donneurs d’ordres, 
est actuellement  

- Très dépendante  
- Assez dépendante 
- Peu dépendante  
- Non dépendante  
 
18. Quel a été récemment le 

principal objectif de la stratégie 
de votre entreprise ? 

- La lutte pour la survie  
- Consolidation de vos parts de 
marché 
- Croissance  
- Augmenter les profits  
- Améliorer la qualité  
- Introduire de nouvelles 
technologies  
- Autres  
 
19. Que signifie pour vous la 

croissance ? 
- Augmenter les ventes 
- Renforcer l’image de l’entreprise  
- Augmenter le nombre d’employés 
- Augmenter les capacités de 
production 
- Autres  
 
20. Sur quels facteurs considérez-

vous que votre entreprise est 
compétitive ? 

- Vous êtes performant en terme de 
délais et de coûts  
- Vous offrez les plus bas prix 
- Vous avez une bonne réputation 
auprès des entreprises du secteur  
- Vous offrez les meilleures 
compétences 
- Autres 
 

PRINCIPALES CONTRAINTES POUR 
LES ENTREPRISES  

 
Quelles sont les principales 
contraintes rencontrées durant les 
deux dernières années et qui ont 
entravé le bon  
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1. fonctionnement de votre 
entreprise : 

- Manque de main-d’œuvre qualifiée   
- Accès aux financements 
- Mise en œuvre de nouvelles 
technologies  
- Les exigences de qualité imposées 
par les donneurs d’ordres  
- Réglementations administratives   
- Difficultés d’accès ou 
indisponibilité des moyens de travail 
(électricité, téléphone, etc.) 
- Autres  
 - Aucune  
 
INFORMATION SUR LE PERSONNEL  

 
2. Par quel moyen recrutez-vous 

vos employés ? 
- Par  placard publicitaire 
- Par le réseau (connaissance et 
famille) 
- Par les agences d’emploi (ANEM) 
- Directement des centres de 
formation et université  
- Autres  
 
3. Quelles sont  vos méthode de 

sélection ? 
- Aucune  
- Sur la base d’entretien  
- Sur la base de tests 
- Sur la base du diplôme 
- Sur la base de l’expérience 
 
4. Le personnel recruté répond-il 

suffisamment aux exigences 
professionnelles et techniques de 
l’entreprise ? 
- Oui 
- Non 

 
5. Depuis son recrutement,  votre 

personnel a-t-il suivi une 
formation continue ?  

- Oui 
- Non 
 
6. Si oui, quelle est la ventilation 

des proportions des formés par 
catégories professionnelles  

- Ouvriers et ouvriers spécialisés 
…….% 
-Ouvriers 
qualifiés………………….% 
- Maîtrise …………………….% 
- Personnel 
administratif………………% 
- Cadres et 
ingénieurs………………% 
 
7. pour quelles raisons votre 

personnel a été formé  
- Augmenter la performance du 
personnel   

- Maîtriser les nouvelles technologies 
introduites  
- Mise en œuvre du programme de 
mise à niveau  
- Mieux fidéliser le personnel   
- Autres   
 
8. Dans quels domaines votre 

entreprise a formé son personnel 
 ? 

- Domaine technique  
- Domaine financier et  comptable  
- Dans la gestion du personnel 
- Dans le domaine commercial 
- Dans le domaine de 
l’administration 
- Dans les achats et 
approvisionnements 
- Autres  

 
9. Si non, veuillez mentionner 

uniquement deux raisons qui 
vous paraissent les plus 
importantes  

- La formation prend beaucoup de 
temps  
- La formation est difficile à réaliser 
à cause des contraintes financières 
- La formation est difficile à cause du 
manque de personnel de 
remplacement 
- La qualification du personnel est 
insuffisante 
- Le personnel n’est pas intéressé 
- Il n’y a pas d’offre de formation 
appropriée aux besoins de 
l’entreprise 
- Les PME ne sont pas suffisamment 
aidées en matière de conseil en 
formation   
- Ne sais pas 
- Autres  
  
10. Evaluez-vous votre personnel 
- Oui 
- Non 
 
11. Quelles sont les raisons de 

l’évaluation ? 
- Attribution de primes  
- Connaissance du potentiel humain  
- envoi en formation  
- La promotion 
- Autres  
 
12. Qui est chargé de l’évaluation ? 
- Vous-même 
- Le chef hiérarchique 
- Le responsable du personnel 
- consultant externe 
- Autres  
 
13. D’après vous, votre personnel a 

besoin (choisir une seule 
réponse)   

- D’un complément de formation 
pour être performant 
- D’être motivé pour fournir plus 
d’effort 
- D’être informé sur le devenir de 
l’entreprise 
- D’être mieux encadré (dirigé et 
orienté) dans son travail 
 
14. Comment faites-vous pour 

retenir vos meilleures 
compétences techniques au sein 
de l’entreprise ? 

- En attribuant plus de responsabilité 
et d’autonomie 
- En augmentant les salaires 
- En donnant plus d’avantage en 
nature  
- En  les intégrant dans le capital de 
l’entreprise 
- Autres  
 
15. Quelles sont les principales 

contraintes de la législation du 
travail qui entravent  le bon 
fonctionnement de l’entreprise ? 

- Législation du travail  
-  Hygiène et sécurité des travailleurs 
- Fiscalité du travail 
- Procédures administratives de 
recrutement 
- Contrat du travail 
- Ne sais pas   
- Autres  
 
 

INFORMATISATION DE 
L’ENTREPRISE  

 
16. Votre entreprise est-elle équipée 

en ordinateurs ? 
- Oui 
- Non 
 
17. Combien de membres de la 

direction  utilisent l’ordinateur 
couramment dans leur travail ? 
- Aucun 
- Quelques uns seulement 
- La plupart 
- Tous  

 
18. Votre entreprise est-elle 

branchée sur Internet ? 
- Oui 
- Non 

 
19. Si oui, depuis combien de temps 

Internet est devenu opérationnel 
au sein de votre entreprise ? 

- Dès son installation 
- Quelques mois après  
- Après une longue période  
- Autres  
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1. A quelles fins votre entreprise 
utilise-t-elle Internet ?  

- Diffusion de l’information sur 
l’entreprise et ses offres de services 
- Services à la clientèle 
- Transactions commerciales sur le 
Net (achat et / ou vente) 
- Communication et transferts de 
données 
- Recherche d’information (veille) 
- Autres 
 
2. Quels sont les services de 

l’entreprise qui ont accès à 
Internet ? 

- Direction 
- Service commercial 

- Service  financier et 
comptabilité 
- Achat et approvisionnement 
- Administration 
- Autres 

 
3. Pensez-vous qu’Internet vous a 

apporté un plus au niveau de 
votre entreprise ? 

- Oui 
- Non 
 
4. Si oui, a quel niveau ? 

 
5. Votre personnel  a-t-il suivi une 

formation à Internet 
- Oui 
- Non 
 
6. Si oui, dans quels domaines ? 
- Manipulation de logiciels et outils 
informatiques 
- Commerce en ligne 
- Marketing en ligne 
- Veille en ligne (surveillance de la 
concurrence)  
- formation en ligne 
- Autres 
 
7. Seriez-vous intéressé à proposer 

des formations à votre personnel 
sur l’usage d’Internet ? 

- Oui 
- Non 
 
8. Si oui, parmi les domaines 

suivants, lesquels seriez-vous 
intéressé à proposer à votre 
personnel ? 
- Production du service 

- Gestion des affaires sur le Net 
(comptabilité, gestion ressource 
humaine…). 
- Faire du commerce sur le Net 
- Faire du marketing sur le Net 
- faire de la veille  
- Autres  
 

9. Si non, veuillez indiquer les 
principales raisons  

- Technologie complexe 
- Le personnel ne dispose pas de 
compétences requises 
- Les programmes de formation ne 
correspondent pas aux champs 
d’activité de l’entreprise 
- Ne sais pas  
- Autres 

 
INFORMATIONS SUR  
L’ENTREPRENEUR  

 
10. Etes-vous le créateur de 

l’entreprise 
- Oui 
- Non 
11. Quelle fonction assurez-vous au 

sein de l’entreprise ? 
………………………………………
……………….. 
12. Quelles sont les fonctions que 

vous avez délégué à vos 
collaborateurs ? (cocher les 
cases correspondantes) 

- Production du service  
- Finances et comptabilité 
- Personnel 
- Commerciale 
- Administration 
- Achat et approvisionnement 
- Autres  
 
13. Quel est votre age : 
14. Votre lieu de naissance : 
15. Quel est votre lieu de résidence :  
16. Votre Sexe : 
17. Votre situation matrimoniale : 
18. Quel était votre dernier emploi 

avant la création de votre 
entreprise ? 
………………………… 

 
19. Quel était votre dernier 

employeur ? 
- Entreprise publique  
- Entreprise privée 
- Formation  
- Chômage 
- Autres  
20. Quel votre diplôme initial ? 
- Aucun diplôme  
- Ecole coranique, Médersa 
- Certificat d’étude  
- Brevet ou BEG ou BEF 
- Diplôme formation professionnelle 
- BAC 
- Licence, ingéniorat  
- Autres 
21. Quelle était la profession de 

votre père ?………  
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L’IMPACT DE LA PUBLICITE TELEVISUELLE DIFFUSEE PAR 
LE SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS EN ALGERIE SUR 
LES CONSOMMATEURS ALGERIENS DURANT LES ANNEES 
2008/2010 

 
Dr. MANSOURI Kheira Mounia 
Maître de conférences de rang B  
Université de Mostaganem.         
Dr. BENAMAR Amel 
 Maître de conférences de rang B  
Université d’Oran 2 
 

Résumé :  
Ce travail a pour objectif de montrer l’impact de la publicité 

télévisuelle diffusée par le secteur des télécommunications en Algérie sur 
le comportement du consommateur algérien.                                                                                                                             
La concurrence rude entre les produits et les marques et l’ouverture du 
marché, conduisent les entreprises à recourir à la publicité pour se 
différencier et montrer leurs particularités. Les entreprises algériennes 
sont dans l’obligation de mettre en œuvre une communication destinée à 
leur public cible notamment le secteur des télécommunications qui 
représente ces dernières années le plus grand annonceur dans le pays 
mais il reste à vérifier si leurs publicités sont efficaces, c’est de là que 
vient la nécessité d’évaluer leur impact.  
  Dans les pays développés et notamment la France, de telles études sont 
non seulement déjà très pratiquées et même diffusées notamment par 
l’Institut de Recherches et d’Etudes Publicitaires-IREP-. Enfin, en 
Occident le retour sur investissement de chaque dépense de marketing est 
effectivement effectué à partir du concept de ROMI « Return on 
marketing investment »   

Mots clés : Annonceurs, Consommateurs, Communication,  
Publicité, Télévision, Télécommunication, Impact.  

 ملخص :
التلفزيوين لقطاع االتصاالت يف اجلزائر على سلوك  اإلشهارتبيان تأثري  إىليهدف هذا العمل 

املستهلك اجلزائري نظرا للمنافسة الشديدة بني املنتوجات والعالمات النامجة عن انفتاح السوق،  
  . كوسيلة لتحقيق ميزة تنافسية هلا  اإلشهاركل هذا دفع املؤسسات إىل استعمال 
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مجهورها املستهدف خاصة  إىلال املوجهة يتعني على املؤسسات اجلزائرية تطبيق سياسة االتص
مؤسسات قطاع االتصاالت باعتبارها وخالل السنوات األخرية متثل املعلن األول واألكرب يف البلد، 

ما يستدعي ضرورة تقييم  اإلشهارولكن تبقى العديد من التساؤالت مطروحة حول مدى فعالية 
  .آثاره

 .، التلفاز، األثراإلشهاراملعلنون، املستهلكون، االتصال،  : الكلمات المفتاحية
Introduction : 
 Le besoin en communication marketing est une préoccupation 

majeure des entreprises dans le monde en général et en Algérie en 
particulier, notamment dans cette nouvelle ère d’ouverture sur le monde 
caractérisée par 2 phénomènes à savoir l’entrée en vigueur de l’accord 
d’association avec l’Europe et la prochaine adhésion de notre pays à 
l’OMC. 

La communication est l'ensemble des techniques et moyens servant à 
l’entreprise à présenter elle-même, ses activités ou ses produits et services 
afin d’améliorer son image, d'accroître sa notoriété ou d'augmenter les 
contacts avec des clients potentiels.  

On considère de plus en plus la communication comme un véritable 
dialogue entre l’entreprise et ses clients, qui se déroule avant et pendant la 
vente, pendant et après la consommation. Compte tenu des possibilités 
offertes par les technologies de l’information, l’entreprise ne doit plus 
simplement se demander : «Comment contacter mes clients?» mais aussi : «  
Comment permettre à mes clients de me contacter ? ».1 

Communiquer est une nécessité pour toute entreprise puisqu’il ne 
suffit pas de produire le bon produit au meilleur prix avec une distribution 
adéquate, mais encore plus, il faut le faire connaître pour pouvoir conquérir 
de nouvelles parts de marché ou maintenir ses parts existantes. Pour cela 
l’entreprise émet des signaux, des informations, des messages de toute sorte 
en direction des publics cibles auxquels elle s’intéresse (clients, prospects, 
prescripteurs, distributeurs). 

 
Toute communication a ses raisons d’être parmi lesquelles nous 

relevons : 
 Le comportement du consommateur est largement déterminé par sa 

connaissance du produit et de la marque, ce qui le pousse à l’achat, 
donc ce comportement dépend de ce qu’il sait, de ce qu’il pense, 
c'est-à-dire des communications auxquelles il a été exposé.  

                                                
1 P. Kotler et Alii, « Marketing Management », 12ème Ed Pearson Education, 2006, p.639. 
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 Le produit ne pourrait à lui seul constituer la meilleure 
communication ; l’image de l’entreprise peut aussi faire la 
différence à titre d’exemple : lorsqu’il s’agit de produits semblables, 
c’est la marque la plus connue qui l’emporte.   

 L’intensification de la concurrence nationale et internationale 
pousse l’entreprise à démontrer la supériorité et la singularité de ses 
produits à ses publics, et à leur rappeler son existence. 

 Les produits de grande consommation se sont banalisés ce qui 
pousse l’entreprise à se différencier en communication en montrant 
les spécificités de ses produits. 

 Le lancement de nouveaux produits et de manière plus large 
l’innovation nécessite une forte communication pour se faire 
connaître auprès des différents publics cibles.  

Parmi les outils de la communication marketing figure notamment la 
publicité. Cette dernière constitue une force importante pour le 
développement économique de l’entreprise. 
 Robert Leduc dans son livre « Qu’est-ce que la publicité»2, définit la 
publicité comme étant l’ensemble de moyens destinés à informer le public et 
à le convaincre d’acheter un produit ou un service. 
 Nous remarquons que nous pouvons trouver plusieurs définitions 
de la publicité mais on remarque que la plupart de ces dernières insistent sur 
trois éléments essentiels3 à savoir la publicité est une communication qui est 
destinée à une masse de gens et qui a une fonction socio-économique : 

- La publicité est un ensemble de communication provenant d’un 
commanditaire, le courant d’information est unidirectionnel et 
s’adresse aux clients potentiels de l’annonceur. 

- La publicité est une communication de masse, puisqu’elle vise tout 
le marché. 

- La publicité a une fonction socio-économique qui provient de son 
objectif à long terme qui est de convaincre les clients et les acheteurs 
potentiels d’acheter les produits ou services annoncés par 
l’entreprise.  
Ce que nous pouvons déduire c’est que la publicité est une 

communication constituée de messages informatifs qui ont pour raison 
d’être de convaincre et persuader l’acheteur éventuel d’acquérir un bien ou 
un service, et bien sûr la publicité n’est pas une information désintéressée ; 
souvent son contenu d’information est très pauvre,  Lendrevie et Lindon 
dans leur livre "Mercator"4 affirme que même lorsque son objet est la 

                                                
2  Robert Leduc, «Qu’est-ce que la publicité», Ed Dunod, 1983 
3 J-E. Brisoux et alli, « Gestion de la publicité », Ed Mc Graw-Hill, 1987, p.47.  
4 Jacques Lendrevie et Denis Lindon, « Mercator », 5ème Ed Dalloz, Paris, 1997. 
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description des caractéristiques d’un produit, l’information est choisie, 
souvent tronquée, toujours partiale.  
Les entreprises algériennes se voient dans l’obligation de mettre en œuvre 
une communication commerciale destinée à leur cible (clients, fournisseurs, 
leaders d’opinion, distributeurs,…). 
 La publicité dans la presse, la télévision, la radio et l’affichage a connu des 
enrichissements pour parvenir au niveau actuel mais a-t-elle vraiment de 
l’effet sur son public ciblé ? Qui pourra justifier ses investissements 
engagés, là est la question qui se pose aux annonceurs.   
La publicité est l’art de convaincre le consommateur en l’amenant 
consciemment ou inconsciemment vers un produit ou une marque.  
Les entreprises algériennes investissent de plus en plus d’argent dans leurs 
campagnes notamment dans les publicités télévisuelles étant donné que ce 
média occupe une grande importance dans l’univers de la publicité due à ses 
particularités (son, image, mouvement, audience, cible,…).  
Les dépenses publicitaires qui sont de plus en plus croissantes, doivent être 
justifiées par une évaluation de leur impact sur le consommateur qui 
représente la cible principale de ses publicités ; leur effet sur ce dernier ne 
doit pas être négligé vu qu’il permettra de justifier ces dépenses déployées 
et d’agir mieux sur les campagnes menées dans le futur pour un meilleur 
effet en améliorant la qualité des publicité diffusées, en prenant en compte 
l’appréciation des consommateurs qui servira à une meilleure performance 
dans le futur. 
 

Notre travail portera sur l’analyse de l’impact de la publicité 
télévisuelle diffusée par les télécommunications en Algérie en analysant les 
cibles principales : les entreprises et les consommateurs algériens. 
L’objectif de notre étude est de suivre le déroulement général des publicités 
télévisuelles diffusées par le secteur des télécommunications et 
particulièrement la manière de procéder à l’évaluation de l’efficacité de ces 
publicités télévisuelles sur les consommateurs qui sont la cible visée par les 
entreprises qui justifient leurs grands investissements dans ce domaine.  
On a spécifié le média qui fera l’objet de notre étude : « la télévision » étant 
donné ses particularités et son importance dans le domaine publicitaire.  
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Figure  n°1 : Les investissements publicitaires pluri média en 
Algérie en 2010 

 

 
 
 
Source : Réalisé  selon les données de Sigma conseil 

Voila des chiffres clés du marché publicitaire en Algérie en 2009 
donnés par M. Zargouni (directeur de l’agence SIGMA):5 

Investissement publicitaire pluri média : 12 415 705 727DA : 
 Investissement Publicitaire TV : 5 139 770 448 DA en hausse 2.4 % 
 Investissement Publicitaire Presse : 4 084 188 827 DA en hausse 

33.3 % 
 Investissement Publicitaire Radio : 874 663 156 DA en baisse -

30.8% 
 Investissement Publicitaire Affichage : 2 165 679 166 DA en hausse 

4.5 % 
 Investissement Publicitaire Internet : 151 401 130 DA 

On va s’intéresser au secteur des télécommunications en raison de la part 
cruciale qu’il occupe dans les dépenses publicitaires en Algérie ; il est classé 
parmi les trois premiers annonceurs sur les dix grands annonceurs en 
Algérie. 
 
 
                                                
5 http://www.tvdz.com/index.php?2010/02/04/1932-programme-open-sigma-2010-et-bilan-
annuel-medias-et-publicite-2009 
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Tableau n°1 : Le top 10 des annonceurs en Algérie en dinars 
(2009) 

Annonceur  Dépenses en dinars 
Orascom Télécom Algérie 1,246 milliard 
WTA 924 millions 
d’ATM Mobilis 724 millions 
Cevital 717 millions 
Hyundai Motors Algérie 427 millions 
Renault Algérie 379 millions 
Danone Algérie 235 millions 
Nissan Algérie 208 millions 
Autres entreprises enregistrent moins de 

200 millions de dinars 
 
Source : Réalisé selon les donnés de Sigma conseil 
 
En détaillant le top 10 M. Zargouni a annoncé que Orascom Télécom 

Algérie (OTA) se classe premier annonceur en Algérie avec 1,246 milliard 
de dinars consentis en 2009. Les autres entreprises non citées dans le 
classement, enregistrent toutes moins de 200 millions de dinars investis dans 
le marché publicitaire.  
En 2009, les groupes Orascom et Cevital ont été les plus gros annonceurs en 
Algérie selon Sigma, ATM Mobilis, Renault, Danone et Toyota sont 
également bien placés dans le top 10. L’ENTV a diffusé 22783 minutes de 
réclame venant de 123 annonceurs représentant 151 marques6.  La 
téléphonie mobile et l’agroalimentaire dominent le marché publicitaire 
algérien à plus de 50%. 
Après plusieurs années de stagnation de ce secteur, notre Gouvernement a 
mis en œuvre, en 2000, un calendrier de réformes se fixant pour objectif 
d'introduire la concurrence dans ce secteur et de mettre au standard 
international son secteur public des télécommunications tant sur la qualité et 
la diversité de l'offre que sur l'amélioration du service universel. 
Cette réforme qui prévoyait dès son lancement l'ouverture progressive de 
tous les segments du marché à la concurrence, a permis la création en 2001 
du premier opérateur privé de télécommunications mobile, Orascom 
Telecom Algérie sous la marque commerciale Djezzy et du second 
opérateur privé fin août 2004, Wataniya Telecom Algérie sous la marque 
Nedjma.  
La concurrence est rude entre les trois opérateurs mobiles : Mobilis (Filiale 
d’Algérie Télécom, c’est le premier opérateur mobile en Algérie, devenu 
                                                
6 http://www.africopen.com/index.php/2010/02  
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autonome en août 2003), Djezzy (filiale du groupe égyptien Orascom 
Telecom), ou Nedjma (filiale du groupe koweïtien Watanyia Telecom) les 
trois opérateurs de la téléphonie mobile en Algérie. Les Algériens vivent le 
boom de la téléphonie mobile. 
 Mr. Amar Tou, ex-Ministre des Postes et des Technologies de l'information 
et de la communication affirme  « Le portable est devenu un outil 
indispensable dans la société algérienne. Au sein d'une seule famille, il 
arrive que chaque membre possède un mobile et que certains utilisent deux 
puces d'opérateurs différents.» 7    
Figure n° 2 : Parts de marché des trois opérateurs des 
télécommunications en 2010 
 

 
 
Source : Réalisé selon les données de l’ARPT 
Dans l’objectif d’avoir un aperçu sur les pratiques publicitaires télévisuelles 
dans le secteur des télécommunications, nous avons mené une enquête de 
terrain portant sur deux études : 
La première étude nous a permis de jeter un regard sur le respect de 
certaines étapes nécessaires à la réalisation d’un spot publicitaire par les 
entreprises du secteur des télécommunications particulièrement le contrôle 
de l’efficacité publicitaire qui est l’objet de notre travail. Nous avons 
procédé à une enquête exhaustive auprès de la population de ces 3 
entreprises du secteur des télécommunications en Algérie, l’étude a été 
lancée en Janvier 2011. 

                                                
7 http://www.jeuneafrique.com  
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La seconde étude porte sur l’impact de la publicité télévisuelle diffusée par 
ce secteur sur le consommateur algérien. Bien entendu, le point de vue pris 
en considération dans notre enquête est celui du consommateur 
oranais. L’enquête effectuée auprès de l’échantillon des consommateurs a 
duré 2 mois, lancée en Juin 2011; le nombre de questionnaires répartis est 
de 300 et de ceux récupérés est de 160 questionnaires bien remplis pour 
obtenir un échantillon relativement représentatif et fiable à analyser par la 
suite. 

Notre étude a été menée par le biais des questionnaires destinés aux 
deux angles de notre approche (les entreprises du secteur des 
télécommunications en Algérie et les consommateurs) et par les techniques 
d'observation et d'interview qui nous ont  permis  respectivement de 
collecter des informations utiles recueillies durant nos enquêtes. 
Nous avons essayé de trouver les facteurs susceptibles d’améliorer 
l’efficacité publicitaire pour mieux guider les annonceurs dans leurs 
stratégies de conception et de réalisation des messages publicitaires. Cette 
efficacité publicitaire est aujourd’hui l’une des préoccupations majeures des 
principaux acteurs du paysage publicitaire avec l’arrivée de nouveaux 
annonceurs notamment étrangers, l’apparition de nouveaux supports 
audiovisuels concurrents, l’encombrement de spots publicitaires, il est donc 
de plus en plus difficile de garantir une audience déterminée à l’annonceur 
ainsi que l’attention des téléspectateurs. 
On est arrivé aux résultats suivants : 
Toutes les entreprises sont conscientes du but de la publicité celui de créer 
une image propre de l’entreprise dans l’esprit des consommateurs qui 
favorisera le choix de l’entreprise donc son produit en le mettant en avant 
par le défilement de ses qualités diverses, en outre faire connaître et aimer la 
marque pour pouvoir mieux vendre tels sont les objectifs de la publicité. En 
ajoutant que chaque publicité a un but précis visé par l’entreprise, elle reste 
relative principalement par rapport à la période donnée pour communiquer 
ce qu’elle veut atteindre comme objectif et le cycle de vie de son produit ou 
service à proumouvoir qui changent ses objectifs. 
Par ailleurs, les consommateurs sont conscients de l’objectif de la publicité 
télévisuelle transmis par chaque opérateur mobile (meilleurs opérateurs en 
Algerie), de vanter ses services pour les influencer et les mettre en avant 
pour plus de consommation et de maximaliser davantage le nombre 
d’abonnés en informant sur ses nouvelles offres et en faisant appel aux 
promotions qui sont vraiment remarquées par les consommateurs et les 
fidéliser par la suite. 
Pour cela, il communique sur les trois composantes de la marque : le 
logotype le slogan et le jingle, qui sont essentielles lors de la communication 
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pour faciliter la mémorisation du message, c’est de là que vient l’intérêt de 
bien les choisir. Notamment les consommateurs mémorisent bien les 
slogans, ils sont bien chosis selon certains consommateurs et c’est un 
élément important dans les publicités.  
Pour mieux répondre aux besoins de communiquer, toutes les entreprises 
ont une cellule de publicité au sein de leur organigramme. Pour rester dans 
un esprit marketing, le budget de publicité doit être déterminé en fonction 
du marché (concurrence, maximiser l’audience à attiendre pour garantir un 
meilleur contact avec la cible, stratégie que veut atteindre l’entreprise,…).  
 Le télévision reste le média le plus favorisé par l’ensemble des entreprises 
vu ses qualités (un vecteur de communication très puissant, à fort impact et 
offrant une couverture nationale massive).  
   Nous constatons que les critères pour choisir les chaînes de duffusion des 
publicités pour l’ensemble des entreprises donnent de l’importance au 
consommateur pour mieux agir sur lui et avoir plus de contacts. Mais les 
chaînes algériennes restent les plus sollicitées pour faire de la publicité et si 
on voit les chaînes les plus regardées par les consommateurs en Algérie, ces 
chaînes choisies restent moins regardées comparativement aux MBC,aux 
chaînes d'information et aux chaînes françaises qui occupent plus 
d’audience selon les réponses des consommateurs interrogés, d’où la 
nécessité de faire des études continues préalables d’audience pour choisir 
les chaînes de diffusion des publicités et le passage publicitaire pour garantir 
le plus de contact avec les consommateurs ciblés et un meilleur impact par 
la suite et constater effectivement dans notre enquête que la publicité ne 
peut pas avoir d’impact (positif ou négatif ; les réponses restent neutres) sur 
un nombre important de consommateurs vu qu’ils ne la regardent pas de 
façon permanente pour la raison simple que les chaînes qu’ils regardent de 
façon permanente, ne diffusent pas cette publicité. 
Selon SIGMA le  bureau leader dans les études marketing et médias en 
2012, la chaîne A3 domine le paysage audiovisuel, en plaçant en première 
place du top 10 des télés les plus regardées en Algérie avec un taux 
d'audience de 11,9%. Elle est suivie en seconde position par la télévision 
saoudienne MBC4, puis MBC et Abou Dhabi TV. 
Il est clair que les positions de ces chaînes ont été confortées grâce aux 
multitudes Drama turcs. La chaîne d'information Al Jazeera se place en 5e 
position des télévisions les plus regardées avec un taux d'audience de 5,4%. 
C'est la chaîne terrestre ENTV qui arrive en 6e position 4,6% suivie à la 7e 
position de MBC Drama avec 4,4%, alors qu’Abou Dhabi Drama, MBC 2 et 
MBC action se classent dans les dernières places de ce top 10.8  

                                                
8 http://www.lexpressiondz.com/culture/lecran_libre/168483-ennahar-tv-menace-tv-a3-au-
classement-algerien-de-sigma-conseil.html 
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La durée optimale d’un spot publicitaire pour un meilleur impact sur le 
consommateur est de 15 secondes à 20 secondes. Le consommateur dans ses 
réponses releve parmi ses remarques : ne pas être long dans les spots 
publicitaires et de bien résumer ce qu’on veut transmettre comme message 
pour ne pas être ennuyeux et le forcer à zapper pour l’occasion. 
Le briefing est un document qui constitue la plateforme pour l’élaboration 
des messages publicitaires et toutes les entreprises ont pris conscience de 
son importance. 
En résumant bien les informations qu’il doit fournir qui dépendent de 
l’objectif à atteindre et un briefing doit répondre aux questions suivantes : 
Qu’est-ce qu’on veut ? (objectif), Comment le veut-on ? (la création et à ce 
niveau on peut donner des informations sur le service en question pour 
orienter ce dernier), Quand le veut-on ? (délais, contrainte à respecter), et à 
combien le veut-on? (le budget à respecter). Ces reponses garantissent bien 
la bonne rédaction d’un briefing et de ses principaux éléments. 
Dans la copie stratégie d’un message publicitaire télévisuelle, nous devons 
montrer que l’entreprise prend en compte les attentes des consommateurs 
pour mieux les satisfaire en centrant son avantage produit partuculier par 
rapport à la concurrence qui facilite le choix du consommateur et ceci 
constiue l’axe publicitaire (la promesse : le bénéfice consommateur) tout en 
prenant la forme d’une publicité faisant appel à une bonne création (ton et 
atmosphère choisis).   
Chacune des entreprises a sa manière d’insérer son produit dans un message 
publicitaire (la consommation ou l’utilsation du service) au début, à la fin ou 
à plusieurs reprises ; la plus concluante des réponses selon le message et le 
but à atteindre, les insertions doivent être opérées.   
Les insertions de la marque doivent garantir une meilleure mémorisation de 
cette dernière ; nous constatons que toutes les entreprises ont perçu la 
nécessité de l’insérer à la fin pour qu’elle reste imprimée dans l’esprit du 
consommateur. 
Les entreprises font appel à plusieurs genres de campagnes, le plus 
important est de garder la continuité dans le temps et toujours communiquer 
et informer son public cible sur les nouvelles offres notamment 
promotionelles que le consommateur suit avec intérêt. 
Les entreprises se préoccupent bien de l’impact de leurs publicités qui est un 
élément important ; leurs études d’impact leur permettent de mieux 
communiquer en prenant en compte leurs consommateurs et l’appréciation 
de leurs messages pour mieux les influencer, les convaincre et être plus 
efficace. 
Pour cela, ils font appel aux pré-tests pour tester l’efficacité de leurs 
campagnes menées, les post-tests sont un peu négligé pour le contrôle de 
leurs campagnes publicitaires alors que ce sont des outils importants pour 
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contrôler l’effet des publicités menées sur les consommateurs et leur 
effisacité réelle sur ces derniers (le feed back) pour garantir une meilleure 
communication dans le futur en prenant en charge l’avis des consommateurs 
sur nos communications pour être plus convaincant et efficace dans le futur. 
 Parmi les outils utilisés : les Focus groupes, voire le Feed back par des 
sondages et questionnaire ;  mener des études quantitatives et qualitatives. 
Les annonceurs doivent maîtriser les outils de contrôle de l’efficacité des 
publicités diffusées pour l’étude de l’impact pour mieux agir dans le futur et 
garantir une meilleure efficacité d’où l’interêt d’une formation préalable 
dans le domaine pour une meilleure maîtrise. 
Les entreprises jugent que la publicité qu’ils diffusent a de l’effet positif sur 
le consommateur. 
L’impact de l’influence de la publicité est mesuré par les entreprises sur le 
chiffre d’affaires, le nombre des appels et des communications, le nombre 
d’abonnés et le nombre de visites des clients aux points de ventes en 
ajoutant qu’il y a des études menées par sondages pour bien comprendre et 
interpréter les résultats, vu qu’on ne peut pas calculer l’effet des publicités 
sur le chiffre d’affaires de façon exacte car d’autres facteurs entrent en jeu 
lesquels font qu’on ne peut pas dissocier l’effet de cette publicité et le 
mesurer de façon exacte sur le chiffre d’affaires.  
Donc la meilleure façon de calculer l’effet de la publicité est de mener des 
études notamment des sondages qui peuvent expliquer le comportement des 
consommateurs de telle ou telle façon et voir si c’est dû réellement à la 
publicité ou bien à d’autres facteurs qui entrent en jeu (si c’est 
principalement la publicité ou pas).  

 
Les consommateurs prennent en considération la qualité du service 

et les promotions pour leur choix d’opérateur ; la publicité reste un facteur 
négligé dans la décision d’achat du consommateur ; d’ou découle son rôle à 
ce niveau de mettre en avant un avantage produit crédible de l’entreprise et 
ses particularités pour mieux l’influencer et notamment l’informer sur les 
promotions proposées par l’entreprise qui doivent être bien organisées dans 
le temps. 
La publicité doit mettre en avant des avantages produit fiables et prouvés ; 
dans la réalité vu qu’un nombre de consommateurs à ne pas négliger, ne 
croient pas aux publicités diffusées en Algérie et pour l’occasion la 
regardent sans grand intérêt ou ne la regardent pas du tout, de là vient la 
nécessité de modifier cette mauvaise image incrustée dans l’esprit du 
consommateur vis-à-vis de la publicité pour qu’elle puisse jouer son rôle 
d’attirer l’intérêt du consommateur et transmettre ses messages.  
Les publicités de Nedjma restent les plus admirées par les consommateurs et 
les plus convaincantes et sincères et celles auxquelles ils font confiance et 
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éprouvent de la sympathie, en pensant que cette publicité leur montre que 
les services répondent bien à leurs attentes et que cette marque porte de 
l’intérêt aux consommateurs (sponsoring, campagne préventive, promotions 
du patrimoine culturel pour promouvoir le tourisme) Djezzy a aussi son 
rôle à ne pas négliger, Mobilis reste avec le moins de réponses positives, 
c’est un service public il donnait plus d’importance à sa couverture réseau 
au début, mais notamment une amélioration des publicités diffusées de plus 
en plus pour être au même niveau que ses deux rivales, l’opérateur est 
conscient de l’intérêt de communiquer avec son public cible mais il faut 
travailler davantage pour mieux satisfaire ce consommateur de plus en plus 
exigeant et être toujours à l’écoute de son marché.  
Cependant, le pourcentage de neutralité des réponses des consommateurs 
vis-à-vis des messages publicitaires, reste le plus déterminant pour les 
consommateurs pour la même raison déjà évoquée auparavant (le choix de 
chaînes de diffusion des publicités qui néscéssite une étude préalable 
d’audience). 
Les oprateurs doivent prendre en considération les avis des consommateurs 
dans la perception de leurs publicités pour mieux les améliorer notamment 
en relevant les points suivants : 
 Faire appel à des idoles, des chanteurs populaires des stars 

comme Zidane.  
 Faire usage  d’humour que pas mal de consommateurs aiment bien. 
 Penser à être créatif, les opérateurs doivent avoir plus d’inspiration 

et faire appel à plus d’idées nouvelles et originales pour mieux 
convaincre les consommateurs. 

 Diffuser plus d’informations sur les différentes offres propsées pour 
mieux orienter et faciliter les choix.  

 Etre bref dans les messages et simple, pour faciliter son 
interprétation et eviter la confusion. 

 Le sponsoring sportif reste apprécié par les consommateurs et le 
message qui les avait le plus marqué est : le message qui unit 
l’Algerie « maak ya khadra diri hala » par Djezzy qui a été le 
message le plus remarqué et mémorisé par les consommateurs pour 
supporter l’équipe nationale durant la coupe du monde 2010.  

 Aussi, les publicités qui accompagnent la météo, les campagnes 
d’intéret général et de protection de l’environement sont aussi 
appréciées par les consommateurs et les publicités pour l’intérêt du 
patrimoine algérien (pour proumouvoir le tourisme) présenté par 
Nedjma et Mobilis qui montrent que les opérateurs pensent à 
l’intérêt général : les communications institutionnelles sont apprciées 
par les consommateurs. 
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 Bien choisir les personnages, les scénarios et les discours des 
publicités qui doivent être simples et bien compris, les couleurs et 
les endroits de mise en scène et l’ambiance choisie ; elles doivent 
être en cohérence avec la marque et les messages à transmettre 
notamment elles sont bien perçues pour Nedjma plus que les autres 
opérateurs qui doivent améliorer leurs publicités en prenant compte 
la cohérence de ces éléments. 

  Les promotions doivent être bien organisées dans le temps pour que 
les consommateurs puissent suivre les offres. 

  La spontanéité dans les publicités pour être plus captivantes.  
La publicité diffusée par les télécommunications remplit bien ses 

rôles :  
  Le faire connaître,  
  Le faire aimer, 
  Le faire acheter.  

Ce sont les trois objectifs d’une publicité notamment remplis beaucoup plus 
par Djezzy et Nedjma (plus de la moitié des réponses positives) que par 
Mobilis (moins de la moitié), cette dernière doit prendre plus en 
considération les besoins de ses consommateurs en matière de publicité pour 
être plus convaincante. 
Les consommateurs restent conscients que Djezzy et Mobilis sont connues 
pour leur bon réseau et Nedjma pour ses promotions et ses techniques de 
multimédia ; elle reste la mieux adaptée encore plus avec ses offres internet, 
elle répond bien aux besoins de ses consommateurs qui évoluent et 
l’importance qu’elle accorde au patrimoine culturel et au sponsoring sportif 
l’avantage et fait que le plus grand pourcentage des réponses positives lui 
soit attribué ; leurs publicités tentent de montrer que l’entreprise donne de 
l’importance au consommateur et à la société en général avec ses messages 
sur la culture de la société qui essaient de promouvoir le tourisme, les 
opérateurs font appel de plus en plus aux messages promotionnels ; Mobilis 
considérée selon les consommateurs la moins chère (économique) avec un 
réseau qui couvre tout le territoire algérien et représente le secteur public 
mais la moins visible au niveau des publicités, elle a du travail à faire pour 
se mettre au niveau de ses concurrents et elle a pris conscience du fait 
qu’une amélioration de ses publicités est constatée par certains 
consommateurs durant l’enquête. 
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Conclusion : 
Nous concluons que la publicité reste l'un des outils privilégiés de la 
communication marketing qui influence de façon positive le comportement 
d'achat du consommateur mais il faut savoir s y prendre  en commençant à être 
à l’écoute de leurs consommateurs cibles, coller à leur marché ;les entreprises 
doivent être de plus en plus créatives et attractives pour mieux convaincre et 
avoir de l’impact et pour cela il y a du travail à faire pour l’ensemble des 
entreprises pour être toujours à cheval notamment dans le domaine du contrôle 
de l’efficacité publicitaire qui peut donner des informations très précieuses pour 
mieux comprendre les consommateurs et mieux agir sur eux en leur 
communiquant des messages publicitaires de façon plus efficace et pertinente 
sans oublier le fait que leurs publicités sont des investisements importants à 
supporter par l’entreprise et qui doivent être justifiés par leurs resultats.  
Cette influence regroupe l'attention portée au message, sa perception, sa 
compréhension et le plus important son impact final sur la perception du 
produit à promouvoir se concrétise par l’acte d’achat donc le choix du produit ; 
ces éléments restent positifs beaucoup plus pour Djezzy et Nedjma selon les 
réponses des consommateurs et moins pour Mobilis qui a le moins de réponses 
positives à ce niveau, donc il lui faut davantage de travail. 
La nécessité de la communication publicitaire n’est pas à prouver ; elle doit être 
intégrée dans une démarche globale de marketing. La communication est au 
service des objectifs marketing et de ses principales décisions, le plus important 
n’est pas communiquer pour communiquer mais de communiquer efficacement. 
Sachant que les consommateurs sont de plus en plus avertis et mieux informés, 
ce qui nécessite de la part des annonceurs un intérêt plus grand à la créativité et 
à l’originalité des campagnes. La création doit se fonder sur les attentes des 
consommateurs afin de mieux les convaincre. 
Cependant, il est à noter que l'ouverture du paysage audiovisuel, si le 
gouvernement renonçait au monopole, dynamiserait encore plus le marché 
publicitaire et en conséquence l'économie algérienne.  
La réflexion sur une loi, devenue indispensable, existait depuis des années, afin 
de réglementer les activités de publicités radiophoniques, télévisuelles, la vente 
par la télévision et le parrainage, elle devient une nécessité. 

Nous finissons par soulever le problème du manque de travaux sur le 
domaine publicitaire en Algérie, malgré l’ampleur que prend progressivement 
la publicité dans notre vie quotidienne ; en effet, il y a peu d’études descriptives 
des pratiques publicitaires qui ont été réalisées. Cette modeste étude empirique 
a donc apporté un certain nombre de réponses à nos questions et suscite 
également d’autres interrogations pour des recherches futures ; notre objectif 
est de contribuer à l’enrichissement de la connaissance des pratiques 
publicitaires permettant aux annonceurs et acteurs de publicité de pouvoir 
améliorer l’efficacité des annonces. 
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