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Éditorial 

     Les énergies renouvelables sont au cœur des débats. Elles préoccupent aussi bien les 

 décideurs économiques que les  chercheurs universitaires, et ce depuis l’avènement  du 

protocole de Kyoto 1997. Elles complètent idéalement les énergies fossiles,  permettre 

l’accroissement de l’offre en énergie, et soutenir la croissance économique mondiale, tout 

en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Elles constituent une source d’énergie 

inépuisable. Allant du solaire à l’éolien en passant par la géothermie.  

Grâce à ces énergies peu polluantes, on peut envisager un  monde meilleur doté de 

systèmes de production énergétique plus respectueux de la nature. De fait, la croissance 

des inquiétudes face au risque climatique, raréfaction des ressources naturelles et la prise 

de conscience de la vulnérabilité des systèmes énergétiques hyper centralisés 

(traditionnelles) se traduisent par un engouement sans précédent pour les énergies 

renouvelables. 

    L’Algérie, au vu des ressources considérables et inépuisables des énergies 

renouvelables que recèle son territoire, un gisement solaire exceptionnel et un potentiel 

énergétique éolien et géothermique appréciable, a adopté une stratégie nationale de 

développement des énergies renouvelables ambitieuse à l’horizon 2030. Une stratégie 

basée sur l'intégration nationale pour l'instauration d'une industrie nationale des 

énergies renouvelable et arrimée à une feuille de route regroupant une série d'objectifs et 

de plans d'action ventilés sur le court, moyen et long terme de même qu'elle a été 

accompagnée par des réformes d'ordre législatif, organisationnel et institutionnel. 

    Ceci est dit, Les énergies renouvelables demeurent  un volet important des bilans 

énergétiques du futur pour  la sécurité d’approvisionnement et la sécurité 

environnementale. 

Dr DOUAH Belkacem 

Vice doyen chargé de la post graduation, 

de la recherche scientifique et relations extérieures 

Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion 

Université de Mostaganem 
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ل دراسة املاليةأثرتحديدقياسية ار عالتنمية بت شطة الناميةأ ةالدول املمتدة للف

ن ب   2015و2005ما
Impact of financial development on innovation activities in developing 

countries for the period 2005 to 2015: An econometric study 

ستالم خ خ                                              01/02/2018:تار شرقبولتار   26/02/2018:ال

توفيق. د ماوي
حنان. د                                                                             * عاتق بن

   

قسم محاضر قسم                                                                  -أ-أستاذ محاضرة   -أ-أستاذة

سعيدة زائر-  جامعة معسكر                                                             ا زائر–جامعة  ا

  :صامل

من دف الورقةال دراسةذه زو عز املالية التنمية ةدور ار بت  شطة

بانل بيانات نامية20لباستخدام ةدولة ثار2015إ2005مناملمتدةللف ن ب التم مع ،

تطوريال ا منخلف ارل بت ع ئتمان أسواق و املالية   .سواق

النتائج رت أظ قد وو ار، بت يع ما م دورا تلعب الشاملة املالية التنمية أنأن

ميةل أ املصر القطاع شطةالغةبتطور لتحف موال الدولتوجيھ ة ار بت

أن ن ح املمنوحة،النامية؛ اع خ براءات عدد ختالفات يفسر ال املالية سواق تطور

إ ارإشارة باالبت املتعلقة شطة ز عز ما م دورا تلعب ال املالية سواق   .أن

لماتا اع،ا:املفتاحية ل خ براءات املالية، التنمية املصرتطور املا،لقطاع السوق  .تطور

Abstract: 

This paper examines the role of financial development in promoting innovative activities using 

panel data for 20 developing countries for the period from 2005 to 2015, while distinguishing 

between the effects of the development of both stocks markets and credit markets   on 

innovation. 

      Estimation results show that the overall financial development plays an important role in 

promoting innovation and that the development of the banking sector is very important in 

directing funds to stimulate innovative activities in developing countries.   Interestingly, we 

findthat the stocks markets development does not explain differences in the number of patents. 

Keywords: Financial Development, Patents, Banking Sector Development, Stocks Market 

Development. 

                                                             
* e-mail : hadjmaoui_toufik@yahoo.fr   e-mail : behanane_dz2002@yahoo.fr 
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  :مقدمة .1

أن فيھ شك ال ارمما املبت ل تحقيقرئالحركش عداقتصادينمولضمان كما ،

منمصدرا للعديد التنافسية ة للم النامية،واملؤسساتاما البلدان ا ف بما والبلدان

ط يرىذا باستمرارPorter 1992ار ار بت تنافسية أك ون ت ح ات الشر ع ب ي أنھ

ة املعنو و املادية صول ثمار س خالل من التنافسية ا م من ن تحس ع العمل .1و

ش حدwilliambaumolو الذي قتصادي النمو ل سب ي أن يمكن عمليا، أنھ، منذإ ث

تم ا قد و ار؛ لالبت ساس عشر الثامن تمKarl Maxالقرن ا لكنھ ار بت مية أ شدة

الت من مية أ أقل العمال جعل املتمثلة و السلبية تائجھ ب أن. أك ةإال النظر سس

طتال قتصادير النمو و ار بت ن شومبيعودب عمل شدد1912إ دورالذي ع

التكنولو ار بت و قتصادي النمو تحف ل املشروع.التمو صاحب شومبي عت و

التدم ا عل اصط عملية قتصاد ة جذر ات غ إحداث ع قادر كمبدع الفردي

الق نفسھ،creative destructionا الوقت و وظائف و ثروة و جديدة صناعات يخلق و ف

الوظائف و املنتجات من العديد و القائمة ات الشر لبعض مدمرا   2.عد

ارHolnstrom 1989حسبو بت عملية أن افإن أ كما ا بؤ الت يمكن ال و لة طو عملية

الفشل احتمالية من تخلو عملية،ال فان ارلذلك بت ماليةتتطلبترقية أسواق فعال ل ش

أد و جيد، ل ش اعمل تخصيص ل، التمو اليف ت لتخفيض اتيجية اس تقييموار ملوارد،

و  املبتكرة ع املخاطر،املشار شومبيوإدارة أشاد طار 1911قد تطورذا سواق بدور

اريةاملال بت   3.تحف

منقدو ل تو Cabral and Mata 2003أشار عدم مشاركةاأن من يقلل ل تمو مصادر فر

املؤسساتامل ا تواج ال املالية القيود زادت لما أخرى عبارة و ار، بت شطة أ ؤسسات

مالية اسواق و مصرفية قطاعات وجود فان عليھ و الفشل، حاالت ارتفعت لما املبتكرة

ع فاظ ا و النمو لتحف ار ا ل التمو ال أش مختلف توف مية بالغ أمر متطورة

اربقاء من؛املؤسساتبت ل يرى املتطورRajan and Zingales 98و املا القطاع أن

توصل ال النتائج ر تظ و داخليا، موال مصادر إ اجة ا من ات الشر أنوايحرر ا إل

ال البلدان يا س أسرع ل ش تنمو ار ا ل التمو ع أك عتمد ال الصناعات

ت مالياأك   4.طورا

ارو باالبت املتعلقة شطة ع ي ايجا تأث املا للقطاع سبقأن مما أنيت إال سواق،

مختلفة أدوارا تلعب قد ئتمان أسواق و لالتأثذااملالية إليھ أشار ما و  Allen andو

Gale 2000. 
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عتقد نو الباحث اعض ع القائم الرأي أنصار ةمن خ ذه مية بأ علبنوك

لق فرص م ل الذين ع املشار اب أل موارد تخصيص خالل من ة، ار بت شطة

مرتفع نجاح معدل ا ل جديدة اسواق انتاج، طرق جديدة،  Morales 2003, King and( منتجات

Levin 1993, Acemoglu and al 2006(ن؛ عح القائم الرأي أنصار ةاملاليسوق عتقد

ذهأن املخاطرةخ تطور من د ا ع صوليقلتوال،(Levin 1991)قادر ا اليف ت من ل

املبتكرة ات للشر أك اح أر توليد بالتا و املعلومات  Holmstrom and Tirole)ع

نتقاء5،(1993 ع التغلب ع عمل قد املالية سواق فأن ذلك إ السلإضافة

Adverse selectionخالقية املخاطر   .Moral Hazardproblem *و

ذات الصناعات ار لالبت خاص ل ش مفيدة املالية سواق أن خر البعض يرى و

نو   ،املرتفعةتالتكنولوجيا ب لس   6:ذلك

ا:أوال ن ثمر املس ع مما املخاطر إدارة أدوات من غنية مجموعة توفر ا نحوأل لتوجھ

مرتفعة عوائد تحقيق مقابل باملخاطر املحفوفة ع ال. املشار ئتمان أسواق فإن املقابل و

التكنولوج ذات املجاالت ار بت الكفاية فيھ بما غالباع البنوك ألن ذلك العالية، يات

يرى نا و باملخاطر، املحفوفة شطة ل تمو تتجنب سوق Stiglitz 1985ما يمنة أن

التكنولوجيات ذات ة ار بت شطة ثمار س من يقلل قد املا النظام ع ئتمان

  .العالية

أشار السياق ذات املحفوفةBerger and Udell 1990و شطة ذات املؤسسات أن

صعب أمر و و قروض، ع صول ل ضمانات تقديم ا عل ن يتع ما عادة عباملخاطر

و الصناعات ة كب رأسمالية ثمارات اس تتطلب ال ة ار سمالبت ت ما اغالبا أعمال

وب ناملخاطرة اليق ش. عدم تحMorck and Nakamura 1999و ا ل ئتمان أسواق أن

ة ار بت ع املشار ثمار س ات الشر بط ي مما املتحفظة ثمارات س وفقااتجاه و ل،

Brown and al 2009تميل ر التطو و البحث عالية نفقات ا لد ال ة ار بت ات الشر فإن

القروض عن كضمان ا الستخدام امللموسة صول عض ا لد ون ت أن   7.إ

  

  

                                                             
تماثل* عدم أو التناسق عدم من حالة وجود من ينطلق خالقية املخاطر حالة لوجود قتصادي التفس إن

  .Asymetrical informationاملعلومات
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خالقية:ثانيا املخاطر ل مشا ع التغلب ع قدرة أقل ئتمان أسواق ون ت قد

الت ذات الةاملرتفعة تكنولوجياالصناعات الو ل مشا إ إضافة ،*Agency problemال

أيضا م املدراء ان إذا ما حالة الصناعات من النوع ذا ثمار س ا ل يتعرض أن يمكن

ن م   .مسا

شو حيث ن، الرأي ن ب يجمع من ناك ف سبق، ملا الوجودإAghion and al 2005خالفا أن

ك مناملش ل واسو أل ئتمان لةاملاليسواقق ش عمل مالئم تمو ما نظام يخلق

ار بت ع القائم النمو لنموذج ار بت لعملية   8.جيد

العديدف ناك أن إال ار، بت تحف املالية سواق تطور بدور أشاد شومبي أن من بالرغم

توصلت ال التطبيقية الدراسات تنميةمن ن ب للعالقة ا دراس مختلفة و متباينة نتائج إ

عليھ بناء و ار، بت و املالية املاليةسواق التنمية دور دراسة و الورقة ذه من دف ال فان

ة للف النامية البلدان من لعينة ار باالبت املتعلقة شطة ر نعز ب و2005املمتدة

ال؛2015 وجھ ع ابو ع املع الشاملة املالية التنمية مية أ من التحقق ،املاماتحديد

شاط ختالفاتاملاال لتفس التمو ل ي ال املمنوحة،، اع خ براءات كماعدد

تطور و ي البن القطاع لتطور ية س ال مية ع الضوء سلط املاالس عالتأث سوق

بت شطة   .ارأ

تقسيم تم ذلك لتحقيق إذهو التاليةالدراسة   :العناصر

السابقة-2 التطبيقية   .الدراسات

ية-3 املعتمدةاملن البيانات   .و

النتائج-4   .مناقشة

اتمة-5   .ا

السابقة الدراسات .2   :التطبيقية

ي فيما ا نوجز ال و الدراسات من مجموعة ع ذه نا دراس دنا ش   :اس

املتعلقة: Tee et al, 20149دراسة- شطة ر تطو املالية التنمية دور دراسة ن الباحث قام

من لعينة ار من7باالبت ة للف آسيا شرق دول من أن2009-1998دول النتائج رت أظ و ،

سوق  و البنوك شاط و املا القطاع طلبم ع ي ايجا تأث املالية براءاتوراق

آسيا  شرق ار بت شطة أ دعم مة م أدوارا يلعب املصر القطاع أن و اع؛   .خ

                                                             
ال* ال الة كفؤةا بصورة ن م املسا مصا تحقيق ع ات الشر ي مس و مدراء ا ف   .عملون
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ن:Hsu et al, 2013 10دراسة- مستخدم ار، بت ع املالية سواق تطور تأث ن الباحث درس

من ونة م عينة ع البانل نماذج ناشئة32ذلك و متقدمة ةدولة مع2006-1976للف ؛

تطور التمي أثار ن منب عنھل ين مع ار بت انتاجية ع ئتمان أسواق و املالية سواق

اع خ براءات عملية. عدد يحفز و ع املالية سواق تطور أن النتائج رت أظ قد و

ار بت شطة أ عيق ئتمان أسواق تطور نما ب ار،   11.بت

الباحث:Maskus et al, 201212دراسة- تم املون ا التنمية من ل أثار املحليةبدراسة الية

الدولية كثافو منع لعينة ر التطو و البحث ليةصناعة 22ة التحو الصناعات بلد18من

عتبار الباحثون أخذت قد و قتصادي، امليدان التنمية و التعاون منظمة بلدان من

ا ا مثل الصناعة امللموسةخصائص صول مقدار و ار ا ل التمو إ لتحقيق. جة و

الدراسة من الباحثون املبت املحليةاستخدم املالية التنمية طرفلقياس من املقدم ئتمان

للسندات السوقية القيمة و م لألس السوقية القيمة و اص، ا القطاع إ يداع بنوك

اصة سا من ل استخدما كما ثمار؛ س ارجيو ا الدين املباشرة، ية جن ثمارات

الدولية املالية التنمية عن للتعب كمؤشرات املالية   .املحافظ

النتائجقدو رت كثافةأظ ع املحلية املالية التنمية ات متغ ملعظم معنوي و قوي تأث وجود

صوصأال ا وجھ ع و ر، التطو و ونبحث السندات للبحثمصدرسوق الرئ ل التمو

ر؛ التطو إو و الباحثون توصل فقد ية جن موال رؤوس لتدفقات سبة ثماربال س أن

املالية للتنمية الوحيد املؤشر و املباشر لھالدوليةجن ان عالذي قوي شطةتأث أ

رالبحث التطو  .و

ب:Varsakelis 200613دراسة- الباحث ارقام بت شطة أ ع تؤثر ال العوامل دراسة

من ونة م لعينة السياسية املؤسسات و التعليم نوعية جودة دور ع ك ال مع 29الوطنية

وبلد البحث نفقات و ومية ا املؤسسات جودة التعليم، جودة الباحث استخدم قد و ،

املتم ع التا املتغ لتفس مستقلة ات كمتغ ر اعالتطو خ براءات عدد   .ثل

بإنتاجية ايجابيا و ا كب ارتباطا يرتبط التعليم ثمار س ارتفاع أن النتائج رت أظ و

املساءلة و الفساد، انخفاض و املدنية، و السياسية قوق ل ة القو ماية ا أن و ار، بت

ود ج جودة و كمية ع تؤثر امة عوامل عت التقدمالعالية و ار بت صنع الدولة

  .التكنولو

فان باملثل عواتوصلSpielmanet al, 2008و ي ايجا تأث ما ل ب التدر و التعليم أن إ

من ل ا قام ال للدراسة مماثلة النتائج ذه عت و ار، بت انتاجية كفاءة  youtieمستوى

and shapira 2008مية أ تؤكد منال ة ار بت شطة ز عز التعليم جودة ن تحس
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ا شا من ال املبتكرة ار ف ام إلل العالية ارات امل ذات و املتعلمة العاملة القوة رعاية خالل

ار بت شطة ا ع   14.ان

الباحث:Aoife et al, 2011دراسة- دورون حاول مندراسة قليميةل املالية والتنمية

ثمار   ن،س الص قلي ار بت املباشر أنجن التقدير نتائج رت أظ قد لعمقلو

قلي ار بت أداء ع كب ي إيجا أثر للمنطقة اع(املا خ براءات تدخل)يل أن و ،

أن ا شأ من ال للموارد التخصيصية الكفاءة من يقلل ال ومي ا املا أداءالنظام عرقل

قلي ار  15.بت

ال .3 و الدراسة ية املعتمدةمن   :بيانات

نماذج الدراسة ذه الطولية(البانلستخدم املالية) البيانات التنمية انت إذا فيما لفحص

ة ار بت شطة ع التأث ما م و حاسما دورا متلعب عينة ونع دولة20*منةت

اختيار تم الدراسةنامية ة لف البيانات توافر مدى أساس ع   . ا

للبيانا العام للمسار س التجا عدم أو س التجا خصوصية فحص ع سنعمل وتالبداية

ستخدم نموذجالختيارلHausman 1978اختبارخ و الثابتة ات التأث نموذج ن ب

العشوائية ات   .التأث

املستخدم   :النموذج

الدراسةسنحاول يذه ال ثار ن ب تطورالتم ا منخلف القطاعل و املالية سواق

ار بت ع   .املصر

منو  ل ا قام ال الدراسة إ ذلك ندنا اس  .L.T. Tee, S. W. Low, S. R Kew, N. Aقد

Ghazali 2014،الدراسةو من املبت بلتحقيق   . معادالت8صياغةقمنا

نحيث ولىأثرتب الاملعادلة املاتطور أماسوق ار، بت شاطات ،)3(،)2(املعادالتع

أثر) 5(و) 4( لفحص خصصت املصرفقد القطاع أماتطور ار؛ بت شطة أ املعادالتع

ة خ تف) 8(و) 7(،)6(الثالث اخصتم التنيص أثر ارلدراسة بت شطة أ ع املالية  .مية

 
 

 
 

                                                             
باكستان،* يا، مال ردن، ايران، ند، ال جورجيا، ولومبيا، ن، الص ، شي ل، از ال ش، بنغالد ن، رجنت

نام الفي أوكرانيا، تركيا، س، تو تايالند، روسيا، ن، الفلب   .بنما،
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أن   :حيث

 
  الدولة: 

  .السنة: 

β :املستقلة ات املتغ معامالت  .شعاع

الثابت:  د   ا

طأ:  ا   حد

املمنوحة:  اع خ براءات تقر،عدد كمؤشر استخداما ك املؤشر تمثل و

ةلل ار بت اعت(Griliches, 1990)نواتج قد و ،Acsأخرون م2002و ل دراسة خالل أنمن

اس ع ا ا باعتبار ة ار بت شطة لقياس ما حد إ بھ موثوقا مصدرا عت اع خ براءات

ديدة ا املعارف لتدفق شطة. عادل ملستوى كمقياس اع خ براءات استخدمت قد و

ع  ديثة ا الدراسات ة ار الدراساتبت االغرار منأجرا   :ل

L.Tee and al 2014, Po-Hsuan Hsu and al 2013, A. Hanley and al 2011, Ang 

2011,Versakelis 2006, Kortum 1993. 
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رقم ل املمنوحة: 1الش اع خ براءات عدد   .إجما

 
باال :املصدر ن الباحث إعداد إحصائياتمن ع ةعتماد الفكر للملكية العاملية   املنظمة

املا:  السوق تطور مؤشر بميمثل عنھ الناتجع إ سبة م لألس السوقية القيمة

ام ا  .الداخ

املصر: القطاع مؤشر بميمثل عنھ منع اص ا القطاع إ املقدم ئتمان

يدا خرى بنوك املالية املؤسسات و   .ع

مؤشر: املصرتطوريمثل بمالقطاع عنھ إع سبة ي البن ئتمان

املصرفية ع   .الودا

مؤشر: وتطوريمثل ، املصر منيمثلالقطاع اص ا القطاع إ املقدم ئتمان

يداع   .بنوك

بنوك:  امأصول ا الداخ الناتج إ سبة تم(يداع باللوغار ا ع   )مع

كالقطاعشاط: واملا املالية، التنمية ماو مؤشر ن مؤشر ضرب حاصل

يداع بنوك من اص ا القطاع إ املقدم عنھئتمان املع املا السوق التداول م و

املتداب جمالية امالقيمة ا الداخ الناتج إ سبة املالية وراق سوق   .ولة

كالقطاعم: واملا املالية، التنمية ماو مؤشر ن مؤشر جمع ئتمانحاصل

و  يداع بنوك من اص ا القطاع إ املالياملقدم السوق بمؤشر عنھ السوقيةاملع القيمة

ال الناتج إ سبة م املألس ا   .(MarketCapitalization to GDP)داخ

ل: لالقطاعي كمؤشر باملا عنھ ع و املالية، قسمةلتنمية حاصل

يداع بنوك من اص ا القطاع إ املقدم إعئتمان سبة م لألس السوقية القيمة

ام ا الداخ   .الناتج
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ال ات املتغ ببعض لألخذ أدرجناو ار، باالبت عالقة ا براءات ،ل مؤشر إ وإضافة اع خ

املالية، التنمية اتمؤشرات   :التاليةاملتغ

العاسبة:  بالتعليم ا: لتحاق قام ال للدراسة فإنWang 2006وفقا

س ع معنوي و ي ايجا تأث العلمية البحوث كمية و العا وللتعليم البحث مجال ثمار

ر، فإنالتطو ذلك من العكس ع احصائياآخرونوBuesaو معنوي غ التعليم ان وجدوا

اع خ اءات ل   16.كمحدد

وكمة:  استخدام:ا منتم املعدة وكمة ل العاملية املؤشرات متوسط

العالطرف ن(البنك ب ومة،رةالسيط: )%2.5-و%2.5-محصور ا فعالية الفساد، ع

املساءلة و املشاركة القانون، سيادة ا، تطبيق و ع شر ال جودة و ، السيا   .ستقرار

ام:  ا الداخ الناتج من الفرد ب قامنص ال الدراسة ت أثب قد و ،

و Tietel 94ا البحث نفقات و ام ا الداخ الناتج من الفرد ب نص تأثأن ما ل ان ر التطو

ار بت شطة ا ع ي   .ايجا

البيانات مصادر و الدراسة ذه املستخدمة ات املتغ التا دول ا   .عرض

رقم دول مصادر: 1 ا و املستخدمة النماذج ات   :البيانات متغ

ات متغ

 الدراسة

ات باملتغ ف   املصدر  التعر

LPatent  املم اءات ال عدد العاملية  نوحةإجما املنظمة

ة الفكر   للملكية

LGDPPCA  الشرائية القوة لتعادل وفقا ام ا الداخ الناتج من الفرد ب نص

عم( ي مر للدوالر الثابتة تم) 2011باألسعار باللوغار عنھ   .مع

التنمية مؤشرات

البنك(العاملية بيانات

  )العال

Education العااملعدل بالتعليم لاللتحاق ذات%(جما ة العمر حة الشر من

  ).الصلة

التنمية مؤشرات

البنك(العاملية بيانات

  )العال

Governance  العال البنك طرف من املعدة وكمة ل العاملية املؤشرات : متوسط

ستقرار الفساد،فعالية ع السيطرة ومة، ،وجودة ا  السيا

عات شر ا،سيادة ال ن(واملساءلة القانون،املشاركة وتطبيق ب -محصور

 )%2.5-و2.5%

العاملية املؤشرات

وكمة   ل

LBank  يداع بنوك من اص ا القطاع إ املقدم تم(ئتمان باللوغار عنھ التنمية  )مع مؤشرات

البنك(العاملية بيانات

  )العال
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LCredit  القطاع إ املقدم املاليةئتمان املؤسسات و يداع بنوك من اص ا

تم(خرى باللوغار عنھ   )مع

التنمية مؤشرات

البنك(العاملية بيانات

  )العال

LDeposit  املصرفية ع الودا إ سبة ي البن تم(ئتمان باللوغار عنھ التنمية  )مع مؤشرات

البنك(العاملية بيانات

  )العال

LAsset بن امأصول ا الداخ الناتج إ سبة يداع تم(وك باللوغار ا ع التنمية  )مع مؤشرات

البنك(العاملية بيانات

  )العال

LStock ام ا الداخ الناتج إ سبة م لألس السوقية ا(القيمة ع مع

تم   )باللوغار

التنمية مؤشرات

البنك(العاملية بيانات

  )العال

LActivity  يداع بنوك من اص ا القطاع إ املقدم جماليةxئتمان القيمة

ام ا الداخ الناتج إ سبة املالية وراق سوق عنھ(املتداولة مع

تم   )باللوغار

التنمية مؤشرات

البنك(العاملية بيانات

  )العال

LStructure يدا بنوك من اص ا القطاع إ املقدم السوقية/ عئتمان القيمة

ام ا الداخ الناتج إ سبة م تم(لألس باللوغار عنھ   )مع

التنمية مؤشرات

البنك(العاملية بيانات

  )العال

LSize  السوقية القيمة و يداع بنوك من اص ا القطاع إ املقدم ئتمان

ام ا الداخ الناتج إ سبة م تم(لألس باللوغار عنھ   )مع

التنمية مؤشرات

البنك(العاملية بيانات

  )العال

ن: املصدر الباحث إعداد   .من

النتائج .4   :مناقشة

لنماذ سبة بال بھ القيام يجب ما أول املقطعيةإن الزمنية السالسل بيانات و)البانل(ج

التام س التجا فرضية م(اختبار متطابقة املفسرة ات املتغ معلمات و الوحداتالثوابت ) يع

عدمھ ومن الدراسة، محل ول لتحديدللمعادالت ن، اختبار استخدمنا املناسب و  النموذج

نختبار  أسلوب املجمعب نحدار ثارPooledRegression Model (PRM)نموذج نموذج و

اختبار،FixedEffects Model (FEM)الثابتة و ي الثا ختبار نلالخHausman 78و ب تيار

الثابتة ات التأث العشوائيةو (FEM)نموذج ثار   RandomEffects Model (REM).17نموذج

املجمع: ول ختبار . 1.4 نحدار نموذج ن ب الثابتة(PRM)ختيار ثار نموذج و

(FEM).  

طوة ا ذه التاليةFاختبار استخدمنا إلجراء الصيغة يأخذ الذي   18:املقيد
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أن   :حيث

املقدرة:  املعلمات   .عدد

الثابتة:  ات التأث نموذج استخدام عند التحديد   .معامل

املجمع:  نحدار نموذج استخدام عند التحديد   .معامل

قيمة انت ما إذا حالة املالئم النموذج و الثابتة ات التأث نموذج عت أواملFو أك ة حسو

ساوي أو أقل حتمال القيمة انت إذا أو دولية، ا القيمة إ ة و0.05مساو تحققت، إذا

اختبار ع القائم ي الثا ختبار إ أ ن الة ا   .Hausman 1976ذه

برنامج باستخدام التاليةEviews 8و يجة الن ع   :تحصلنا

رقم دول ن:2ا ب ختيار املجمعنتائج نحدار الثابتة(PRM)نموذج ثار نموذج و

(FEM): 

 (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)  املعادالت

Fة   8.98  8.85  8.26  9.2  9.33  9.2  9.2 9.5  املحسو

Fدولية  1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64  1.64  ا

برنامج:املصدر مخرجات ع باالعتماد ن الباحث إعداد  .Eviews 8من

ة املحسو القيم أن أعاله دول ا من املعادالتإلحصائيةيت ميع املقيد شر ف

دولية ا القيمة من أك والثمانية الثابتة ات التأث نموذج فإن بالتا و ،

اختبار إلجراء يدفعنا ما ذا و املالئم نموذجلالختيارHausman 78النموذج ن اتب التأث

العشوائية (FEM)الثابتة ثار نموذج   .RandomEffects Model (REM)و

يختبار  . 2.4 العشوائيةHausman 1978اختبار: الثا ثار نموذج ن ب و(REM)لالختيار

الثابتة ثار   .(FEM)نموذج

اختبار التأHausman 1978ستخدم نماذج ن ب من أفضل النموذج أي والختيار الثابتة ات ث

العشوائية ات التأث  .نماذج

ن التاليت ن ت الفرض اختبار ع النموذج ذا   :يقوم

 

 
العدم:  عفرضية اتعدمالدالة املتغ و للدولة الثابتة ثار ن ب ارتباط وجود

فإن بالتا و التقدير، محل النموذج العاملستقلة ات التأث ونموذج املالئم و شوائية

املعممة الصغرى عات املر قة طر ع عتماد يتم الة ا   .GLSذه
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البديلة:  املستقلةالفرضية ات املتغ و للدولة الثابتة ثار ن ب ارتباط وجود ع الدالة

فإن بالتا و التقدير، محل االنموذج و الثابتة ات التأث يتمنموذج الة ا ذه و ملالئم

الصغرى عات املر قة طر ع  .OLSعتماد

اختبار اختبارHausmanيقوم احصائيةع ع عتمد يمكنو Wald 19الذي ال

التالية الصيغة خالل من ا عل صول   :ا

  
أن   :حيث

ن:  ملعلمات ك املش التباين و التباين العشوائيةمصفوفة ات التأث   .موذج

الثابتة:  ات التأث نموذج ملعلمات ك املش التباين و التباين   .مصفوفة

الثابتة ات التأث نموذج أن ع الدالة البديلة الفرضية قبول و العدمية الفرضية رفض يتم

فضل، النموذج الو أن ن تب إلحصائيةإذا ة املحسو يعختبار قيمة تر مناي أك

دولية ا قيمة(القيمة انت إذا ختبار pأو  .)0.05منأقلإلحصائية

برنامج باستخدام التاEviews 8و دول ا نة املب النتائج ع   :تحصلنا

رقم دول اختبار:  3 ا  :Hausmanنتائج

يع  املعادالت تر اي احصائية -Chi-squareقيمة

statistic  

P. Value  القرار  

الفرضية  0.4917  3.41  )1(املعادلة   قبول

)2(املعادلة الفرضية  0.5024  3.34   قبول

)3(املعادلة الفرضية  0.452  3.67   قبول

)4(املعادلة الفرضية  0.5176  3.25   قبول

)5( املعادلة الفرضية  0.4872  3.44   قبول

)6(املعادلة الفرضية  0.269  5.18   قبول

)7(املعادلة الفرضية  0.4152  3.39   قبول

)8(املعادلة الفرضية  0.413  3.95   قبول

مخرجات: املصدر ع باالعتماد ن الباحث إعداد   Eviews 8من

رقم دول ا نتائج حصائية)3(ش القيمة انخفاض عندإ دولية ا القيمة عن

ة معنو ة%95مستوى حر درجة عند قيمة4و أن إ و ،pمن أك ختبار و،0.05إلحصائية

اخ ب ي الذي فضل النموذج علىأن العدميةالدالة الفرضية قبول يتم نموذجعليھ و تياره

العشوائية ات   .التأث
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املعممة. 3.4 الصغرى عات املر قة طر باستخدام العشوائية ات التأث نموذج   :GLSتقدير

رقم دول العشوائية: 4ا ات التأث نموذج تقدير عنتائج املا السوق تطور تأث لفحص

ار باالبت املتعلقة   :شطة

ع التا   )1(ةاملعادل  Paitاملتغ

 0.86  الثابت

(0.89) 

Educationit  0.004** 

(2.45)  

Governanceit -0.06 

(-0.47)  

LGDPPCAit 0.51** 

(2.06)  

LStockit 0.02 

(0.28)  

R2  0.21  

مخرجات: املصدر ع باالعتماد ن الباحث إعداد   Eviews 8من

عد و املالية سواق تطور ن ب العالقة نتائج أعاله دول ا ن ويب اع، خ براءات قدد

املعادلة ورد كما ام) 1( استخدمنا ا الداخ الناتج إ سبة م لألس السوقية القيمة

تطور عن املاللتعب ش. السوق اتو التأث نموذج تقدير خالل من ا عل املتحصل النتائج

أن امعاملالعشوائية الناتج إ سبة م لألس السوقية االقيمة معنو يختلف ال ام ا لداخ

اع خ براءات عدد ختالفات يفسر ال املالية سواق تطور أن ع ذا الصفر،و عن

ار  باالبت املتعلقة شطة ز عز ما م دورا تلعب ال املالية سواق أن أي الدولاملمنوحة،

  .النامية

سبة معامل أن إ النتائج ش علتو مما الصفر عن ا ر جو يختلف العا بالتعليم حاق

لأن سبة ال ذه كماارتفاع ضعيف؛ أنھ إال ار بت ع معنوي و ي ايجا ارتفاعتأث أن

اع خ براءات عدد ادة ز ا حيو دورا يلعب ام ا الداخ الناتج من الفرد ب نص

الد ادة ز أن إ يرجع قد ذلك و عاملمنوحة، الطلب ادة ز ع ع قد الفردي خل

و تنافسية، ة م كسب أجل من ار بت ع املؤسسات يحفز قد ما ذا و املبتكرة املنتجات

من ل إليھ أشار ما  .Teitel 1994, Romer 1994, Babosa and Faria 2011ذا
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رقم دول تأث: 5ا لفحص العشوائية ات التأث نموذج تقدير املصرنتائج القطاع تطور

ار باالبت املتعلقة شطة   :ع

ع التا )2(املعادلة  Paitاملتغ )3(املعادلة  )4( املعادلة  )5(املعادلة   

 0.84-  الثابت

(-0.61)  

0.65 

(0.63)  

-1.24 

(-0.85)  

-0.6 

(-0.43)  

Educationit  0.44** 

(2.13)  

0.004** 

(2.03)  

0.005** 

(2.83)  

0.005** 

(2.41)  

Governanceit -0.18 

(-1.37)  

-0.06 

(-0.47)  

-0.18 

(-0.36)  

-0.15 

(-1.12)  

LGDPPCAit 0.77** 

(2.29)  

0.49** 

(1.99)  

0.82** 

(2.42)  

0.75** 

(2.23)  

LCreditit 0.38** 

(2.25)  

      

LDepositit    0.16 

(0.74)  

    

LBankit        0.27 

(1.52)  

LAssetit     0.44** 

(2.09)  

  

R2  0.24  0.26 0.14  0.23  

مخرجات: املصدر ع باالعتماد ن الباحث إعداد   Eviews 8من

اع،ي خ براءات عدد و املصر القطاع تطور ن ب العالقة نتائج أعاله دول ا ن قدو ب

املعادالت ورد كما للتعب) 5(و) 4(،)3(،)2(استخدمنا ستخدام عة شا مؤشرات عة أر

ا القطاع تطور من. ملصرعن ل أن إ النتائج ذه ش القطاعو إ املقدم ئتمان م

مجموع و خرى املالية املؤسسات و يداع بنوك من اص يداعا بنوك ماأصول ل ان

املصر القطاع تطور أن ع مما ؛ املمنوحة اع خ براءات عدد ع معنوي و ي ايجا تأث

اما دورا الناميةيلعب الدول اع خ براءات طلبات ز ل. عز دراسات مع ذا يتفق و

بأنAghion and al 2005, Aghion and Howit 2009, Maskus and al 2012من القائلة

لت املال رأس توف مختص املصر نظرامالقطاع باملخاطر املحفوفة ة ار بت شطة ل و

امل و البنوك املخاطرة من التخفيف املالية   .ؤسسات
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رقم دول ع: 6ا املالية التنمية تأث لفحص العشوائية ات التأث نموذج تقدير نتائج

ار باالبت املتعلقة   :شطة

ع التا )6(املعادلة  Paitاملتغ )7(املعادلة  )8(املعادلة   

 0.64  الثابت

(0.67)  

0.32 

(-0.23)  

0.64 

(-0.23)  

Educationit  0.003 

(2.18)**  

0.005 

(2.63)**  

0.004 

(2.51)**  

Governanceit -0.07 

(-0.63)  

-0.13 

(-0.98)  

-0.04 

(-0.34)  

LGDPPCAit 0.53** 

(2.21)  

0.72** 

(2.09)  

0.59** 

(2.4)  

LActivityit 0.07** 

(2.49)  

    

LSizeit    0.16 

(1.01)  

  

LStructureit     -0.06** 

(-2.05)  

R2  0.23 0.22  0.25  

مخرجات: املصدر ع باالعتماد ن الباحث إعداد    Eviews 8من

الشاملة املالية التنمية و املمنوحة اع خ براءات عدد ن ب العالقة نتائج أعاله دول ا ن يب

املصر( املاليةالقطاع سواق ب) و ،ماملقاسة املا وشاطالقطاع املا لالقطاع ي

املعادالتعالقطا وارد و كما أن) . 8(و) 7(،)6(املا إ النتائج ذه ش لو شاطي و

يؤكد ذا و املمنوحة، اع خ براءات عدد ا معنو و موجبا ارتباطا يرتبطان املا القطاع

أ غ النامية؛ الدول ة ار بت شطة لأل سبة بال الشاملة املالية التنمية مية مأ ن

املمنوحة اع خ براءات عدد البلدان ن ب ختالفات يفسر ال املا   .القطاع
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  :خاتمة .5

املالية عد سواق و ئتمان أسواق من ل ل ك املش االوجود ضرور ماأمرا نظام لق

مالئم أتمو إال ة، ار بت شطة مختلفةادعم أدوارا تلعب أفضتو.ذلك قد قد

السياق ذا براءاتالنتائج عدد و املصر القطاع تطور ن ب ي ايجا ارتباط وجود إ

مية أ املصر للقطاع أن ع يدل ما ذا و املمنوحة، اع ةخ لتحفكب موال توجيھ

نما ب النامية؛ الدول ة ار بت الشطة املالية سواق زيتطور عز ما م دورا لعب

النامية الدول ار باالبت املتعلقة   .شطة

ذلك إ رتإضافة ينتائجأظ ايجا ل ش يرتبطان املا القطاع شاط و ل ي أن الدراسة

شطة لأل سبة بال الشاملة املالية التنمية مية أ يؤكد ذا و املمنوحة، اع خ براءات عدد

ة ار النامية؛بت نالدول املاح القطاع م البلدانلمأن ن ب ختالفات يفسر

املمنوحة اع خ براءات   . عدد

ال  ان قد براءاتو عدد ادة ز ا حيو دورا ام ا الداخ الناتج من الفرد ب نص رتفاع

املمنوحة اع الناميةخ يرجعالدول و اإذلك، مفاد قدأحقيقة الفردي الدخل ادة ز ن

من ار بت ع املؤسسات يحفز قد ما ذا و املبتكرة املنتجات ع الطلب ادة ز ع ع

تنافسية ة م كسب ما.أجل سبةو أن تمام الدوليث العا بالتعليم لتحاق

توصلت ما عكس أي ار، بت ز عز شما مح دورا ا ل ان الدراساتالنامية مختلف إليھ

ة سيو الدول و املتقدمة الدول ع ا إجراؤ تم  .ال

ل أك العمل النامية الدول ع ستوجب ا إل املشار النتائج من سواقتوجيھانطالقا

، املصر القطاع جانب إ ةنحو املالية، ار بت شطة تمويع ما نظام لق

عملمالئ جيدم ل عش فاظ ا و النمو لتحف ار ا ل التمو ال أش مختلف لتوف

املؤسسات ار بت نبقاء يتع كما يعأكالعملالدولذهع؛ البحثعملياتع

ر التطو إدراج و داو املعا و أكامعات ةبصفة ار بت  .شطة
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اتيجيةللنفط كبديل السياحةقطاعجاذبيةتحليل   لتنميةاإس

يةدراسة العر الدول   تجارب

بانيلب نماذج املقطعية( استخدام   )البيانات

Analysis of the attractiveness of the tourism sector as an alternative to oil in the 

development strategy: Study of the experiences of Arab countries 

Using Pannel Models  

ستالم خ خ                                                        01/02/2018:تار شرقبولتار   27/02/2018:ال

سعاد     بلقاسم.د                                                                                                     بودية   دواح

دكتوراه     محاضر                                                             طالبة   )أ(أستاذ

مستغانم    زائر-جامعة مستغانم                                                    ا زائر- جامعة   ا

ص   :م

ـــ ن البــاحث مـــن العديــد شـــغل ا اليةلقــد ـــإشـــ خاصــة الســـيا ر ـــاالناميـــة،دولالــالتطــو م

زائـــر امـــةا ســـياحية بمقومـــات تزخـــر ـــ مـــنال ي عـــا ـــا ةلك وصـــعو داخليـــا ـــا موارد ق ســـو

بالتاخارجيا جالعدمو ع السياحذقدرة   .ب

ذ البحثيةتم الورقة عناصربه ملختلف تحليلية و جاذبيـةدراسة اختيـاركـداالسـياحة عوامـل

ـــــذ ا إمنــــاطق إضـــــافة الســـــيا و ب الســـــياح عـــــدد ن بـــــ العالقـــــة دراســـــة يـــــراداتـــــ مـــــع الليـــــا

سياحية دول مسة ردناملتالسياحية مصر، املغرب س، تو زائرو  مثلة  .ا

ن بـــ التقـــارب إيجـــاد محاولـــة تحليــــــدف خـــالل مـــن الـــدول الســـياحية لـــذه التباعـــدو يـــرادات

ل   .امل

املفتاحيـة لمـات اذبيةالسـياحة،: ال السـيا،ةيالســياحا ،العرض السـيا معطيــات،الطلب

  .بانيل

Abstract: 

 Many researchers have been preoccupied with development of tourism 

problem, especially in developing world countries. Algeria is one of those countries  
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that are rich in tourist resources but suffer from problem failure to market their 

resources internally and externally, causing the region inability to attract tourists. 

This paper deals with the analytical analysis of the various elements of the 

attractiveness of tourism, as well as the factors of choosing the areas of attractiveness 

tourism and the study of the relationship between the number of tourists and nights 

with the tourism incomes in five tourist countries(Tunisia Morocco; Egypt Jordan and 

Algeria)  ,which was intended to try to find a convergence between countries’ tourism 

revenues and their spacing. 

Keywords: tourism, tourism attraction, tourist demand, tourist offer, panel data. 

  :مقدمة

السـياحة جاذبية موضوع تمامـحظي ـ اا معظـممـناكب ـ ن املختصـ و ومـات ا العـالم قبـل دول

ناميــــــــة أو انــــــــت أساســــــــإذ،متقدمــــــــة دعامــــــــة الســــــــياحة أن التجــــــــارب ــــــــت قتصــــــــاديةأثب للتنميــــــــة ية

ــ الــدخلاباعتبار مصــادر مــن املجتمعــاتمصــدر ــده ل يــةو،القــومي جن العمــالت ســاب اك مصــدر

ينفو  بمــــا و ذلــــك العمــــالت ــــذه مــــن ــــدمات وا الســــلع ــــ ع الســــائح الصــــعبةقــــھ العمــــالت أن ينكــــر ال

اد اســـــت مـــــن البلـــــد تمكـــــن املغـــــرب و س تـــــو و كمصـــــر الناميـــــة الـــــدول ـــــ ندو ،املنتجاتخصوصـــــا ســـــ

ال ــ إ يــؤدي مــا املحليــة و العملــة م ــ الت مــن شــةتقليــل املع مــورداكمــ.غــالء الســياحة جاذبيــة عــد ا

ترقيــــة و لتنميــــة ادفــــا ــــوجنــــاملتامــــا مــــورداطــــار إالســــيا ليصــــبح املســــتدامة الســــياحية التنميــــة

املتعاقبــــة جيــــال منــــھ ســــتفيد لت،1مســــتداما ادفــــا امــــا مــــوردا الســــياحة جاذبيــــة عــــد نميـــــةكمــــا

إ ــ الســيا املنتــوج منــھوترقيــة ســتفيد مســتداما مــوردا ليصــبح املســتدامة الســياحية التنميــة طــار

املتعاقبـــة، أصــــبحجيـــال قتصـــادياتإذ لتنميــــة ح ـــ مق بـــديل عتمــــدت ـــ ف طبيعيــــة، مـــوارد ـــ ع

واء املاء،ال واملعادن ،الطاقةاآلثار،   ،2رض

لالرتقـ تصـبوا ـ ال النامية الدول تلك من واحدة زائر ةا ـ الكث ـود ا رغـم إذ بالسـياحة، اء

طاقـات مـن ـا ف تتـوفر ملـا تبعـا دوليـة سـياحية ـة وج لتصـبح ـذا يومنا إ ستقالل مند ا بذل ال

جذابــة مقاصــد ل شــ ل الطبيعيــة و خيــة التار و غرافيـة ا ونــات امل ــا ف اوج ــ ت ــا ل ة ــ نظ ال سـياحية

أوائــل مــن ــون لت ــا ل تؤ الســائح، ا شــد عيــدةي تبقــى ذلــك رغــم أن إال العــالم ــ الســياحية الــدول

ا و خرى، الدول مراكب اسـتغاللعن أحسـن ا قدرا ستغل العامليـةال سـواق انـدماج ظـل ـ

املنافسة ادة ز  .و
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تم ســـ حيـــث ــي العر الســـيا املســتوى ـــ ع تطبيقاتنــا وخاصـــة بحثنـــا موضــوع ميـــة أ ي تــأ نـــا مــن

املوض التاليةدراسة النقط خالل من    -:وع

السياحية،:أوال اذبية ا حول يم   مفا

ية:ثانيا العر الدول لبعض بانيل نماذج ردن-تقدير زائرو س،ا ،تو املغرب   .  مصر،

و :  ثالثا تاجات احاتست  . ق

البحث داف   -:أ

يم -1 بمفا ف السياحيةالتعر اذبية  .ا

ذ -2 ا عناصر السيابدراسة للطلب الرئ املصدر تمثل ال  .السيا

بحكمـــة -3 الســوق لتقيـــيم يــة العر الســـياحية يــآت ال ـــ القــرارات اب ـــ أ ـــو  دفــع ع الوقـــوف

محكمــة اتجيات إسـ لتحديـد الـدول لــبعض ـة النا التجـارب ـم ناسـبأ ي الظــروفبمـا مـع

غرافية، ليةا التمو خاصة و  . جتماعية

تــــأث  -4 ودراســـة ــــادة زمــــات ز ـــ س،ضــــطرابات تــــو زائــــر، ا مــــن ـــل ل الســــياحية يــــرادات

ردن و املغرب  .  مصر،

الية   :ش

ة ــ خ املراتــب يحتــل زائــري ا السـيا القطــاع جعلــت ــ ال املعوقــات طبيعــة ــ ــامـا توفر رغــم

و  النجاح مقومات مع و تقارب س تو مصر الدول ذه ن ب ؟انيات   املغرب

التالية ساؤالت ال طرح يمكن ري و ا السؤال   :من

؟ -1 السيا ذب ا مناطق اختيار عوامل  ما

ي -2 مــــنتــــاث كمــــنأيــــن ـــــل ل الســــياحية يــــرادات ــــادة ز ـــــ مصـــــر،زمــــات س، تــــو زائــــر، ا

ردن؟ و     املغرب

  :فرضيات

ساســـية و: الفرضـــية املعلومـــات شـــمولية و تـــوفر ـــذالبيانـــاتإن ا بمنـــاطق اصـــة الســـياا ب

التخطيطيةال عمدة أحد عت السياحيةذي ثمارات س ات توج تفعيل مستوى رفع إ   يؤدي

الفرعية تقني:الفرضية لة مؤ غ ة زائر ا السياحة منظمات ة دار القيادات أغلب
ً
ا

السيا ذب ا عناصر مع للتعامل
ً
نيا   .وم

السابقة نذكر: الدراسات نا دراس تناولت ال بحاث م أ   :من

واش زائرخالد ا حالة قتصادية التحوالت ظل السياحة مية أ ،2003_2004،

زائر ا ،جامعة سي ال وعلوم ة التجار قتصادية، العلوم لية دكتوراه، أبرز،أطروحة إذ

قتص ا مي وأ السياحة، مؤشرات م اتأ التغ ظل الصناعة ذه وآفاق زائر، ا ادية
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مختلف إ وتوصل ية العر الدول من للعديد السياحية التجارب عض إ ناد باالس العاملية

تزخر ال السياحية املقومات مختلف وجود من بالرغم القطاع ذا ش م املتمثلة النتائج

البالد   .ا

القادر، عبد نان زائرعو ا واملعوقات_ السياحة انيات ظل) 2025_2000(م

السياحية يئة لل التوجي للمخطط ديدة ا السياحية اتيجية أطروحة،2025س

زائر دكتوراه، ا ا) 2013_ 2012(  3جامعة نتائج ة: من كب سبة ب السياحة مة مسا

الد م ادة ز حيث من قتصادية املدفوعات،التنمية ان م ن وتحس ية، جن بالعملة خل

كما الدول، من للكث جما املح الناتج مة املسا إ باإلضافة البطالة، م وتخفيف

املجاالت ش ا لد ترك ما واملغرب مصر و س تو من ل ل السياحية تجارب عض إ تطرأ

ايجابية أثار من جتماعية و ضعيفا،قتصادية يزال ال زائر ا السيا القطاع أن وإبراز

ا أنواع ش املقومات توفر رغم مجة امل دافھ أ يحقق                                                                                               . ولم

البحث والقيا:أسلوب والتحلي الوصفي سلوب مناعتمدنا متاح ما خالل من بحثنا

ن ب العالقة لقياس القيا تحليل وع النظري انب ا لتغطية متخصصة ودراسات كتب

لبيانات بانيل نماذج ع باالعتماد السياحية يرادات و السياح لعدد السياحية الليا عدد

ية العر الدول حالة قتصادية و السياحية ات باملتغ اصة  . ا

السياحية،وعوامل: أوال اذبية ا حول يم السيامفا ذب   ا

جتماع و قتصادية ، السـيا للموقع ـذب ا مناطق م لف السيا التخطيط ار أف لت يةس

أن حيث املوقع قوة تحدد دوراال تلعب سانـية و غرافية ا انيات م انت ما م منطقة ل

السيا ذب ا ة السوق،النظر انتھ م يحّدد املالئـمذي السياحـي العرض بتعدد ذلك و

ا   .لـ

السياحية-1 املنطقة جاذبية وم   :مف

اذبية1-1 ا ف   :السياحية عر

ن، معـ ـان م ـ السـياحية شـآت للم السيــاح جـذب ـ ع القـدرة تتمثل للمنطـقة السياحـة جاذبية

الـــدو و ــ املح املســـتوى ـــ ع ـــ3للتنقــل ال و أساســــية عناصـــر ثــالث ـــ ع الســـيا النظــام شـــتمل ،

ال ـــــــا أول غامضـــــــا، النظـــــــام ـــــــذا يصـــــــبح ا ســـــــانبـــــــدو املتحـــــــرك ي الـــــــدينامي العنصـــــــر أي ،ئحســـــــا،

املتمث الثابت السياوالعنصر املوقع أي املكـان وسـائلل أو النقـل طـرق ـو ف الثالـث العنصـر ،أما

السائح ن ب ط ان)سان(الر املـ  :4و
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ا الســــــــيا ـــــــــذب ا أصـــــــــناف جميــــــــع شــــــــمل عليــــــــھ مـــــــــتفق ـــــــــف عر يوجــــــــد جتماعيـــــــــةال لطبيعيـــــــــة،

ة ضـــار ــــاوا م أ ذكــــر يمكــــن أنــــھ إال الســــياحية، اذبيــــة ا أن يــــرى ســــكتلندي الســــيا فـــاملجلس

محّدد عمر ا ل ، السيا القـصد املنتج( بمناطق حياة ـا)دورة خلق أو ا ــشاف الك ـ سا الغـرض ،

،أّمـــا إدراكـــھ و ثقافتـــھ، ـــادة ز أو تـــھ ب و الفـــرد متعـــة ـــادة ز ســـياحية" ميديلــــتون "ـــو مواقــــع ـــا أ يـــرى

اش بتصمعروفة و رت د الفر ا ـادةاملميم ز ـا وجود مـن ـدف وال متخصـص إداري از ج ا يدير ، م

الفرد وثقافة   .ومتعة

ذابة-1-2 ا السياحية املنطقة ف   :عر

مســـــــتوى تــــــوف أي ، الســـــــيا املنــــــتج عـــــــرض الــــــذي ــــــ غرا ا ـــــــان امل ــــــ تتمثـــــــل الســــــياحية املنطقــــــة

رغبات و اجات شاطات ال ملختلف املقدمة دمات السياحا   . 5( Franke,2002 )مختلف

السياحية-1-3 ذب ا مناطق اختيار   :عوامل

ــــــ و تتم خـــــــدمات ــــــ ع شـــــــتمل إذ الطبيعيــــــة ا بصــــــفا ســـــــة متجا ــــــا و ب الســــــيا ـــــــذب ا منطقــــــة

مـن ـذاب، ا السـيا للسـوق ساسـية ة ـ الرك املنطقـة عد كما السيا للعرض مكملة يالت س

ي ما إ النظر لنا ن يتع   :نا

ـــــالت1-3-1 املواصـــ و ـــل ـــ يــــــــرتبط:النقــ التكنولــــــــو التقــــــــدم و املواصــــــــالت أداء ن تحســــــــ مة مســــــــا إن

ـــا ف تتــوفر ال طاملــا ن للســائح جـــذبا ــ أك املنطقــة تصــبح ال إذ الســـيا ــذب ا بتطــور وثيقــا ارتباطــا

ا يالت ســـ أن ن حــــ ــــ الســــيا للمقصــــد الوصــــول انيـــة خلــــقإم ــــ ع ســــاعدت املواصــــالت و لنقــــل

جديدا خلقا سياحية   .   6مراكز

ــــاليف1-3-2 الت و موطنــــھ:املوقــــع مــــن الســــائح النتقــــال ــــ الرئ الــــدور انيــــة امل ختالفــــات تلعــــب

يمكــــن بحيــــث الســــياح ورود مصـــادر مــــن بــــا قر املوقـــع ــــان لمــــا ف املنــــاطق، ـــذه مختلــــف ــــ إ صـــ

بت و ســرعة إليـــھ املغـــربالوصــول بلـــدان ــا أمثل ومـــن ة ــ كب اذبيـــة ا درجــة انـــت لمـــا قليلــة ـــاليف

املنطقة لقرب ذلك و السياح من عدد أك يجتذبان إذ ا أور جنوب دول و ي   .                7العر

مــن1-3-3 و الشــرطان:السـالم عــد إذ الســالم و مــن أشــعة فيــھ شــرق منــاخ ــ الســياحة ــر تزد

وضــاعأساسـيان فتــوتر أمنيــا و سياسـيا رتيــاح عــدم ا مضـادا مــن و ــذب ا منطقـة نجــاح و لعلــو

و الـــداخ شــقيھ الســـيا ــذب ا ـــ ع الســلبية ـــا بظالل ــ تر العـــالم ــ منطقـــة أيــة ـــ السياســية

و8الـــــــدو املنتجـــــــات مـــــــن مجموعـــــــة شـــــــمل و الســـــــياحية، اذبيـــــــة ل معيـــــــارا الســـــــيا املنـــــــاخ عتــــــــ ،

د مــان،ا جــو ــ قامـــة مقــر ســتقبال ــ ن بالتــأم تقــوم ــ ال فــراد ــا يقــوم الســياحية، مـــات

كمــــا ـــــران، ط منطـــــقة ــــ خاصـــــة جانــــب ن املســــافر ـــــماية خاصــــة شــــرطة توجـــــد مــــثال إيـــــران ففـــــي

السياح لتأميـن ى الك الفنـادق من زائر ا   .9يتوفر
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التعل1-3-4 الــة أنــھ:يميــةا كمــا السياســية و قتصــادية للتنميــة ساســية ة ــ الرك التعلــيم ــ عت

شــاط ال ـ ع مـؤثر ـ أك بأنــھ فيـھ شـك ال ممـا املتاحـة، للمقومــات مثـل الـدعم و لالسـتغالل وسـيلة

الــو درجــة و الســائح مــع م التفــا و التعامــل قــة طر ــ ع ذلــك يــنعكس حيــث املنطقــة، ــ الســيا

أ السياححول لتأميـن جدا ام اقتصادي كمورد السيا شاط ال     .10مية

السياحة-1-4 جاذبية سوق   :  تحليل

عـــن ــ التم و التفــرد مــن نوعـــا دولــة ــل ل تمــنح ــ ال الســـياحية للمقومــات الســياحة جاذبيــة ســوق إن

البلدان ـذب.  11بقية ا مقومـات مـن قليال عددا ع إال تمتلك ال دول ناك أن لـذلكغ السـيا

قية ســو ال العمليـة نجـاح مقــوم ـم أ يمثـل الـذي شــري ال العنصـر ـ ع ــا ف السـيا شـاط ال عتمـد

السـيا املقصــد ـ إ الطلـب اتجـاه ــ مـا م دورا تلعـب ـ للســوق12ال ديـدة ا ركـة ا نمــو ظـل ـ ،

العر  و السيا الطلب خالل من السياحة جاذبية سوق تحليل تم س السياالسياحية   ض

ذابة-1 ا السياحية   :السوق

ـ املتمثـل الطلـب صـاحب ي املشـ و العـرض صـاحب ع البا يلتقي الذي ان امل و السياحية السوق

الســـياحية الـــدول جميـــع شـــيطھ وت إثارتـــھ ـــ إ ـــدف ـــ ال ن واملـــرتقب ن ـــالي ا ين املشـــ مـــن مجموعــة

والرغبــة القــدرة ــم ل والــذين العــالم دول مختلــف ممــن وإشــباع م خــدم يمكــن والــذين الشــراء ــ ع

ن للســــائح املســــتقبلة الــــدول جانــــب الــــذين13مــــن صــــيات بوجــــود الســــياحية الســــوق ــــ تتم كمــــا ،

السي للسلعة ن لك ومس ن منتج ون الطلبعت و العرض ما يحدد الذي   .احية

السيا1-2   :الطلب

ن الي ا ين للمش الك الطلب أوو و منطقـة ـارة ز أو سـيا منـتج شـراء ـ ع ن املقبل ن املرتقب

ا بـــــذا ســـــياحية ـــــون14دولــــة ي قـــــد ســـــيا منـــــتج وجــــود ـــــ ع الســـــيا الطلـــــب ســـــوق شــــتمل كمـــــا ،

، الســـــيا ـــــذب ا ـــــ ع القـــــدرة لـــــھ الـــــذي ســـــان صـــــنع مـــــن أو وطبيعيـــــا خـــــدمات بوجـــــود يتمتـــــع و

و  يالت ــــــاســــــ تجعل مختلفــــــة ســــــياحية شــــــطة ــــــدأ أوتز ــــــوث م الســــــائحمــــــن ــــــارة ز و 15تكــــــرار التــــــا،

الرغبـا املختلفـة العناصــر مـن متـداخل ج مـز مــن ـون يت السـيا وفالطلـب اجــات ا و سـانية ت

نامليول، للسائح املستقبلة الدول لدى   . 16املتواجدة

ادة1-2-1 ز ع املؤثرة السياالعوامل السيا(الطلب ذب ا):ا يص ت ييمكن   :  17اآل

النقل - وسائل التقدم إ أدى الكب التكنولو و العل  التقدم

الـــدخل - ـــادة ز و شـــة املع مســـتوى صـــناعةارتفـــاع ـــ املـــؤثرة ة شـــر ال العوامـــل ـــم أ مـــن عـــد

العال الطلب مستوى تحديد املباشر ه تأث و العالم دول من الكث  .السياحة

يؤكـــد - مـــا ـــو للســياح املصـــدرة الـــدول ــ القـــومي الـــدخل مـــن الفــرد ب نصـــ متوســـط ارتفــاع

السفر ع قبال و الدخول ات مستو ن ب الطردي رتباط قيقة  . ا
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ع - الســـر و ـــ الكب تصـــال تحقيـــق ـــ إ أدى تصـــاالت و املعلومـــات مجـــال ـــ ـــ الكب التقـــدم

للسا املستقبلة و املصدرة الدول ن نب  .ئح

الســــياحية - ا خــــدما و الصـــناعية و الطبيعيــــة ـــا بمقوما الســــياحية الــــدول مـــن ــــ كث تمـــام ا

السياحية ا ا بمغر ستمتاع و ا ار لز السياح إقبال ادة ز إ أدى الذي ل  .بالش

ـــــــ - املتمثلـــــــة الســـــــياحة جاذبيـــــــة ـــــــادة ز ـــــــ م ســـــــا ـــــــ السيا و يـــــــد ا قتصـــــــادي الوضــــــع

الداخلية ارجيةالرحالت ا   . و

الســيا1-2-2 الطلــب قيمــة:مرونــة ــ غي ــ رة ظــا قيمــة ــ غي تــأث مــدى ــ ع الطلــب مرونــة ــ ع

خــــرى رة املختلفـــــة18الظــــا للمــــؤثرات عــــا تا ــــون ي الســــيا الطلــــب مرونــــة ــــ غ قابليــــة أن حيــــث ،

السياسية،ا و قتصادية و جتماعية، الـداخ السـيا السـوق ـ عنـدمالسـائدة التـا و ـار ا

الكميــــة ـــ غي ـــ للســـعر ســـ ال التــــأث مـــدى عـــن ـــ ع املرونـــة فــــإن ن مـــرتبطت ن رت ظـــا لـــدينا ـــون ت

أنــــھ ــــ ع ألســـعري الطلــــب مرونــــة عـــرف كمــــا ـــة، ــــ(املطلو ــــ للتغ ـــة املطلو الكميــــة اســــتجابة مقـــدار

  .19)السعر

للســ املســتقبلة الــدول ــ الســائدة قتصــادية ــدماتالظــروف ا أســعار ــ بتغ عالقــة ــا ل ــ ال و ياح

السـياحية املنتجـات ملختلـف سـعار انخفضـت لمـا إذ ، السيا الطلب مرونة ر ِ
ّ
تؤث ، السياحية

ــــون ي الســــياحية املنتجــــات أســــعار ارتفعــــت لمــــا أي يح ــــ العكــــس و ــــا عل الســــيا الطلــــب ارتفـــع

السيا الطلب التا20نخفاض املنح توضيحھ يمكن   : ،ال

رقم سعار) : 9-2(املنح و السيا الطلب ن ب   العالقة

 
ـــدر ــ ـــ ـــ الســــــــــــميع- :املصـ عبـــــــــــــد ي الفنــــــــــــدصــــــــــــ الســــــــــــيا ق ســـــــــــــو ال تجـــــــــــــارب-، و علميــــــــــــة أســـــــــــــس

ية ،،عر ،مصر رة ،القا ة دار للتنمية ية العر املنظمة شورات   105،ص2007م

السيا الطلب مرونة إيجاد يمكن ة(كما التالية) السعر العالقة   :21باستخدام
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املصـدرة سـية الرئ الـدول ـ القـومي الـدخل مـن الفـرد ب نصـ ارتفـاع ـ املتمثـل جتماعيـة الظروف

خاصة و ـللسياح ع قبـال ن بـ رتبـاط حقيقـة يؤكـد مـا ـو اليابان و الشمالية ا أمر و ا أورو

للنقــــل خاصـــة وســــيلة و مســــكن أو أرض قطعــــة وامـــتالك الــــدخول ات مســــتو و ــــ"الســــيارة"الســـفر ال

الزائر جذب قوة و ركة ا ولة س للتأث اما دورا درجـة22تلعب فتصـبح السـلع مـن ذلـك ـ غ إ

،مرونــة يح ـــ والعكـــس الســـيا الطلـــب ارتفــاع ـــا مع مصـــاحبة منخفضـــة الــة ا ـــذه ـــ الطلـــب

السيا الطلب مرونة معامل حساب يمكن املوالية)الداخلية(كما قة بالطر يحسب ي   : 23اآل

 

  

، جيـــدة دراســة ــا ل املصــدرة الــدول ــ الطلــب مرونـــة دراســة ــا عل يتوجــب للســياح املستـــقبلة الــدول

الطلـب ارتفاع و سعار انخفاض ن ب و ، الطلب انخفاض و سعار ادة ز ن ب رتـباط درجة ملعرفة

و 24الســيا قتصــادية الظـــروف ظــل ـــ يم جتماعيـــة، أن ــ غ السياســـية، كــذا أنو شـــارة كـــن

فحس كب إقبال ا ل سعار بخفض تقوم دولة ل س نحـول شديدة السيا الطلب راسية الظـوا

ركــة ل مالئــم ــ غ املنــاخ ،يصــبح للســياح املســتقبلة املنطقــة اســتقرار و أمــن املشــكالت و قتصــادية

ا لد املتوفرة املقومات انت ما م   .   السياحية

السيا1-3   :العرض

ا ـــــــذب ا مقومـــــــات و ـــــــات املغر مختلـــــــف الســـــــيا العـــــــرض ،يمثـــــــل خيـــــــة التار و الطبيعيـــــــة لســـــــيا

غيـرهو  دون البلد ذلك ارة لز فراد ع املؤثرة شـآت25الصناعية، امل تقدمـھ مـا ـل ـ يتمثل كما ،

خـدما مـن ن املحتملـ و ن الفعليـ للسياح و السياحية حاجـات م لـد للـذين ومسـتلزمات ـرغبـاتت غ

يا س ثابتة بأسعار الشراء ع القدرة م لد و   .مشبعة

الســــياحيةعوامــــ1-3-1 دمــــة ا جاذبيــــة نجــــاح تمــــام:ل رايمــــل تطــــو الســــياحية دمــــة ل ــــ الكب

النو  ع الوقوف السيا العرض لسوق عة السر ركة ا ملواكبة صناعة و التاليةفنا   :قط

دمة - ا تم  .مدى

دمة - ا  السياحيةوضوح

السياحية - دمة ا مستوى  .ارتفاع

دمة - ا أسعار  .مناسبة

ارجيــة - ا و الداخليــة قية ســو ال ئـة الب تحليــل خــالل مــن ـون ت ــ ال دمــة ا تقــدم أسـلوب

ـــ مث اتيجيات ســـ بنـــاء تـــم مـــن و ديـــدات ال و الفـــرص و الضـــعف و القـــوة نقـــاط بتحديـــد

الســـــياحة جاذبيــــة ــــادة ـــــ،26لز ع أساســــا تكـــــز ف الســــياحية لألســــواق الضـــــعف نقــــاط أمــــا

ل شـــ ممـــا الســـياحية للمواقـــع دارة مســـتوى ضـــعف ـــ إ إضـــافة ســـتقرار و مـــن عامـــل

 الدخلمعدل التغري النسيب يف الطلب     معدل التغري النسيب يف =  )الداخلية(معامل مرونة الطلب 
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تنــوع و كفايــة عــدم و النحتيــة يــة الب ضــعف ، الســياحية ثمارات ســ ــذب مضــادا عــامال

السياحية شات  .27امل

مرونــــة1-3-2 ـــعــــدم ـ ــيا الســ ـــرض ــالعـ القصــ ــــل:املــــدى تحو ــــ ع القــــدرة عــــدم ــــ ذلــــك ــــر يظ

ــ مطــار ــ إ فنــدق مــثال ــل تحو يمكــن ال أي أخــرى، اســتخدامات ــ إ الســياحة ــ املســتخدمة املــوارد

شـآت م بنـاء يمكـن ال كما قص كـذلكوقت قصـ وقـت ـ جديـدة معـداتسـياحية ـ إ تحتـاج ـا أل

عاملة أيدي و مواقع و ائن م رةو     .28ما

ل: اثاني بانيل نماذج اتقدير يةبعض العر املغرب: لدول س،مصر، زائر،تو   ردنو  ا

الليــا عــدد و الســياح عــدد أثــر تقــدير الدراســة ــذه دفت ــاســ غ الســياحيةيــراداتــ

خاللل دول مس ةعينة ذا2013-1995الف لتحقيق بانيل،و نماذج استخدام لبيانـاتا(تم

النموذج)الطولية بتقدير قمنا الغرض ذا ل و ذوpooledجما، النمـوذج تقـدير تـم من  ثـرو

ذوالثابــت نمـــوذج العالقـــةثــر و لدراســة جيـــد و أحســن النمـــاذج أي تحديــد تـــم ومــن ي العشـــوا

و للسياح الليا عدد ن   .السياحيةيراداتب

ا3-1 متغ ف الدراسةعر  : ت

معادلـــة اســــتخدام تـــم النمــــوذج بنـــاء أجــــل تمـــن نلوغــــار وإيــــراداتبـــ ع تــــا ــــ كمتغ الســـياحية

التا النموذج استخدام تم و مستقلة ات كمتغ السياح وعدد الليا   : عدد

Ln y = + + +  

للسياحة:     قيقية ا يرادات تم   .اللوغار

السياحية:   الليا عدد تم  .اللوغار

السياح:   عدد تم   .اللوغار

النموذج3-2   : pooledجماتقدير

التا ل الش يأخذ الذي العادية الصغرى عات املر قة بطر النموذج تقدير   :  يتم

y = + + +  
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رقم جما):01(جدول النموذج   pooledتقدير

Method: Pooled Least Squares   

Date: 03/13/16   Time: 20:04   

Sample: 1995 2013   

Included observations: 19   

Cross-sections included: 5   

Total pool (unbalanced) observations: 93  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -2.907720 0.533750 -5.447715 0.0000 

X1? 2.191599 0.125376 17.48028 0.0000 

X2? 0.308076 0.065111 -4.731566 0.0000 

     
     R-squared 0.856730     Mean dependent var 9.290577 

Adjusted R-squared 0.853546     S.D. dependent var 0.630000 

S.E. of regression 0.241096     Akaike info criterion 0.024487 

Sum squared resid 5.231474     Schwarz criterion 0.106184 

Log likelihood 1.861365     Hannan-Quinn criter. 0.057474 

F-statistic 269.0924     Durbin-Watson stat 0.677941 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
نإعدادمن    :املصدر      برنامجالباحث   Eviews8باستعمال

أعاله دول ا من ا عل املتحصل النتائج خالل من عليھ املتحصل   :النموذج

Ln y = -2.90 + 2,19  + 0,30  +  

أن ـــة: املالحــظ معنو ــا ل النمـــوذج الليـــاأيإحصــائيةمعــالم عــدد و الســـياح عــدد مـــن ــل

ما تفســـنســـا ،يـــراداتـــ للســـياحة قيقيـــة الســــياحيةا الليـــا عـــدد ـــ ـــادة ز ـــل حيــــث

ـ%1ب ـد سـبة.% 2,19بيـراداتيز ب السـياح عـدد ـ ـادة ز ـل مـن%1أمـا يـراداتيرفـع

ب ـــــ إضـــــافة،%0,30الســـــياحية املســـــتقالنإ ين ـــــ املتغ حـــــواأن ـــــ85,67يفســـــران التغ مـــــن ٪

حــوا البالغــة و املتبقيــة القيمــة و ع التــا ــ املتغ ــ اصــل مت14,33ا تــأث تمثــل أخـــرى٪ ات ــ غ

النمــوذج ــ تــدخل أن.لــم ـــةFحصــائيةكمـــا معنو ــا ل شــر ـــةإحصــائيةف معنو مســتوى ٪5عنــد
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أن ــــ ع داللــــةالــــدال لـــــھ النتـــــائج.إحصــــائيةالنمــــوذج ــــده ل قبولنــــا اعتبـــــارهإال رغـــــم يمكــــن ال أنــــھ

بتقدير نموذجأحسن سنقوم عليھ   .  أخرىنماذجو

النموذج3-3 دواتيةالثابتثر ذوجماتقدير ات املتغ   : (LSDV)باستعمال

دواتية3-3-1 ات املتغ باستعمال   : (LSDV)تقدير

التاإدخاليتم   ل الش يأخذ و الثابت ة الصور ات   :املتغ

التا: ثالثا الدراسة رقم:نتائج  ):02(جدول

Dependent Variable: LOGY   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/14/16   Time: 09:44   

Sample: 1995 2013   

Periods included: 19   

Cross-sections included: 5   

Total panel (unbalanced) observations: 93  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LOGX1 1.390205 0.151720 9.162963 0.0000 

LOGX2 -0.048511 0.126433 -0.383689 0.7022 

D1 0.053860 0.512088 0.105177 0.0165 

D2 0.379806 0.568514 0.668068 0.0059 

D3 0.738912 0.579538 1.275001 0.0057 

D4 0.696148 0.532670 1.306903 0.0047 

D5 0.628129 0.565900 1.109964 0.0001 

     
     R-squared 0.944549     Mean dependent var 9.290577 

Adjusted R-squared 0.940680     S.D. dependent var 0.630000 

S.E. of regression 0.153440     Akaike info criterion -0.838725 

Sum squared resid 2.024778     Schwarz criterion -0.648099 

Log likelihood 46.00071     Hannan-Quinn criter. -0.761756 

Durbin-Watson stat 1.444132    

     
برنامجإعدادمن  :املصدر      باستعمال ن  Eviews8الباحث
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ـــــــ ـــــــ املو الـــــــداخ النمـــــــوذج تقـــــــدير نتـــــــائج ن رقـــــــمتبـــــــ ات) 02-3(جـــــــدول ــــــــ املتغ ـــــــل أن

دواتيــــةاملســــتقلة، ات ــــ املتغ ــــا ف ــــةبمــــا معنو ــــا الإال  إحصــــائيةل سعــــدد لــــ ــــةليــــا معنو ــــا ل

موافقة إحصائية قتصاديةلغ ة   .لنظر

الفردي - ثـــر وجـــود  :اختبار

خــــــالل نمــــــن جـــــــودالنمـــــــوذج و اختبــــــار تم ســـــــ ن ـــــــثــــــر الســــــابق ع نادا اســــــ الفـــــــردي

التالية    :الفرضية

   : = = = ⋯ =  

 : Ǝ ≠  

  

ع   :التاليةحصائيةاعتمادا

=
  −     /( − 1)             

1 −  /( − − )          
 

= 12.05 

                         ( , )
. = 2.45 

الفرضــــية نقبـــل و العـــدم فرضــــية نـــرفض دوليـــة ا شــــر ف مـــن ـــ أك ة املحســــو شـــر ف أن بمـــا

النموذج بأن القائلة أخرىالبديلة إ دولة من يختلف ثر أن أي فردي أثر  .ذو

  : (WITHIN)فرادداخلالثابتثر ذوجماالنموذجتقدير 4-2-1

املمر    البيانـــــات ـــــ ع العاديـــــة الصـــــغرى عـــــات املر قـــــة بطر التقـــــدير تأخـــــذيـــــتم ـــــ ال و كـــــزة

التا ل   :الش

− .   =  ( − . ) +   ( − . ) + ( − . )   
التالية   العالقة من الثابت تحديد   :يتم
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رقم ):03(جدول  

Dependent Variable: D(Y?)   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 03/15/16   Time: 18:57   

Sample (adjusted): 1996 2013   

Included observations: 18 after adjustments  

Cross-sections included: 5   

Total pool (unbalanced) observations: 87  

Period SUR (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.031765 0.015285 2.078110 0.0409 

D(X1?) 0.452116 0.583736 0.774522 0.0409 

D(X2?) 0.296753 0.395357 0.750595 0.0551 

Fixed Effects (Cross)     

_ALG--C -0.005469    

_TUN--C 0.017582    

_EGIP--C 0.009524    

_ORD--C -0.018016    

_MAR--C 0.004532    

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.020699     Mean dependent var 0.027903 

Adjusted R-squared 0.052749     S.D. dependent var 0.160937 

S.E. of regression 0.165127     Akaike info criterion -0.687164 

Sum squared resid 2.181357     Schwarz criterion -0.488758 

Log likelihood 36.89165     Hannan-Quinn criter. -0.607272 

F-statistic 0.281814     Durbin-Watson stat 2.718905 

Prob(F-statistic) 0.943982    

     
برنامجإعدادمن   :املصدر                باستعمال ن   Eviews8الباحث
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نتـــــــائجإن   لنـــــــا ت حســـــــ قـــــــد دواتيـــــــة ات ـــــــ للمتغ الصـــــــغرى عـــــــات املر قـــــــة بطر التقـــــــدير

التقــدير ـــ ــا عل موجبـــةنأحيــثجمـــااملحصــل ارجيــة ا ات ـــ املتغ عالقـــةأي،إشــارة نــاك

قتصـــادية ـــة النظر توافـــق بالتـــا و الداخليـــة ة ـــ املتغ مـــع ـــانأ إال،طرديـــة ل س لـــ الليـــا عـــدد

ــة ــةإحصــائيةمعنو معنو مســتوى ممكــن0,05عنــد ــراجــع، لألخإ ي الــذا رتبــاط ل طــاءمشــ

الحقــا ـــا معا تم ســـ ــ ـــ.ال دولـــة ـــل تــأث اخـــتالف نـــاك بــأن ـــ مو ـــو مــا حســـب وأيضـــا

ادة از وإيرادا قد ما ذا و  .  أيضا فراد تأثاختبارآنفا السياحية

ارتباط - وجـــود التالية: خطاءاختبار الفرضيات ع اعتمادا ذلك   :يتم

   :ρ=0 

 : ρ˃0 نجد املوسعة سن وا ن در حصاءة خالل : من DW = 1.473867 

أن موجب:   dL=1,62˂DWبما ارتباط يوجد   فإنھ

ارتبـــاط - وجـــــــود حالـــة ــــ ارتبــــاط(cochrane-orcutt): خطــــاءالتقـــدير يوجــــد أن بمـــا

النـــــوعخطــــاء مــــن خطــــاء ارتبـــــاط عتبــــار ن عــــ خـــــذ مــــع التقــــدير فـــــيمكن موجــــب

AR(1).  
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رقم  ):04(جدول

Dependent Variable : Y11   

Method : Panel Least Squares   

Date : 03/15/16   Time : 16 :10   

Sample (adjusted) : 1996 2013   

Periods included : 18   

Cross-sections included : 5   

Total panel (balanced) observations : 90  

Convergence achieved after 10 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.114522 0.022589 -5.069749 0.0000 

X11 1.254270 0.127965 9.801658 0.0000 

X22 0.017504 0.018372 0.952801 0.0435 

AR(1) 0.299594 0.106521 2.812522 0.0061 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.849779     Mean dependent var -0.092055 

Adjusted R-squared 0.836955     S.D. dependent var 0.366859 

S.E. of regression 0.148133     Akaike info criterion -0.896719 

Sum squared resid 1.799368     Schwarz criterion -0.674514 

Log likelihood 48.35237     Hannan-Quinn criter. -0.807113 

F-statistic 66.26595     Durbin-Watson stat 2.154601 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Inverted AR Roots       .30   

     
نإعدادمن :املصدر      برنامجالباحث  Eviews8 باستعمال
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أن نDW ˂4-dL   ˂dU:بما ب ارتباط يوجد ال أنھ ع   خطاءذا

خالل دول من أنللتقدير عليھصلاملتحا فنجد ت تحس قد النمـوذجالنتائج معـالم ل

إحصـــــــــائية ـــــــــة معنو ـــــــــا ـــــــــةل معنو مســـــــــتوى ارجيــــــــــةأنحيـــــــــث،0,05عنـــــــــد ا ات ـــــــــ املتغ إشـــــــــارة

ةأي،موجبة النظر توافق بالتا و الداخلية ة املتغ مع طردية عالقة   . قتصاديةناك

رقم املعممة تقدير) :05(جدول الصغرى عات املر ق طر عن  :( MCG )النموذج

Dependent Variable: Y11   

Method: Generalized Linear Model (Quadratic Hill Climbing) 

Date: 03/14/16   Time: 09:11   

Sample: 1995 2013   

Included observations: 95   

Family: Normal    

Link: Identity    

Dispersion computed using Pearson Chi-Square  

Convergence achieved after 1 iteration  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
C -0.113586 0.028191 -4.029210 0.0001 

X11 1.338183 0.152210 8.791708 0.0000 

X22 0.003947 0.030641 0.128802 0.8975 

     
     Mean dependent var -0.113586     S.D. dependent var 0.373249 

Sum squared resid 6.945805     Log likelihood -10.57575 

Akaike info criterion 0.285805     Schwarz criterion 0.366454 

Hannan-Quinn criter. 0.318393     Deviance 6.945805 

Deviance statistic 0.075498     Restr. Deviance 13.09560 

LR statistic 81.45653     Prob(LR statistic) 0.000000 

Pearson SSR 6.945805     Pearson statistic 0.075498 

Dispersion 0.075498    

نإعدادمن :املصدر برنامجالباحث  Eviews8 باستعمال
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ــــــة نظر حســــــب أن تقــــــديرKruskalاملالحــــــظ و الــــــداخ تقــــــدير بــــــان ــــــ نفــــــسMCGالوا أعطــــــي

 .            النتائج

النموذج - الفرقالثابتثر  ذي جما تقدير ق طر  :ول عن

التا ل الش   :يأخذ

− =  ( −  ) +   ( −  ) + (
−  )   

العالقة التالية يحدد العالقة   :وفق

&
^ =  . − . 

رقم  ) :06(جدول

Dependent Variable: D(Y?)   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 03/15/16   Time: 18:57   

Sample (adjusted): 1996 2013   

Included observations: 18 after adjustments  

Cross-sections included: 5   

Total pool (unbalanced) observations: 87  

Period SUR (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.031765 0.015285 2.078110 0.0409 

D(X1?) 0.452116 0.583736 0.774522 0.0409 

D(X2?) 0.296753 0.395357 0.750595 0.0551 

Fixed Effects (Cross)     

_ALG--C -0.005469    

_TUN--C 0.017582    

_EGIP--C 0.009524    

_ORD--C -0.018016    

_MAR--C 0.004532    
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 Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.020699     Mean dependent var 0.027903 

Adjusted R-squared 0.052749     S.D. dependent var 0.160937 

S.E. of regression 0.165127     Akaike info criterion -0.687164 

Sum squared resid 2.181357     Schwarz criterion -0.488758 

Log likelihood 36.89165     Hannan-Quinn criter. -0.607272 

F-statistic 0.281814     Durbin-Watson stat 2.718905 

Prob(F-statistic) 0.943982    

اعـــــــــــــداد          مــــــــــــن برنامجإعدادمن :املصدر         باستعمال ن   Eviews8 الباحث

أثــــــر إن   أعطــــــى ول الفــــــرق ــــــق طر عــــــن الصــــــغرى عــــــات املر قــــــة طر باســــــتعمال التقــــــدير

ـ ع الليـا عــدد كـدا و السـياح لعـدد ي الفـرديالســياحيةيـراداتايجـا ثـر يختلــفالـذيو

دولـــة ـــمـــن أحســـنأخـــرى  إ فـــان عليـــھ عـــددالثابـــتثـــرو دالنمـــوذجـــونمـــوذجو فـــان بالتـــا و

يفسرا السياح عدد و سبةيراداتقيمةنالليا جـدا، 2%ب يلة ضـ سـبة تم.و سـ ـدا ول

للزمنالثابتثرذينموذجتقدير و  .الحقالألفراد

التباين - الفرقوالتباينمصفوفة ق طر عن لتقدير ك  :للمعالمول املش

 D(X1?) D(X2?) 

D(X1?)  0.161045 -0.075291 

   

D(X2?) -0.075291  0.075786 

 

 :   HAUSMANإختبار -

التالية الفرضية باختبار   :يتم

   : جيدا محدد و ي  تقار

جيدا:  محدد غ و ي تقار س  ل
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التالية حصاءة ع   : باالعتماد

H=  .  - ) V( ) )-V( _( . )  .  - 

)  

H = 0.566540022 = 5.99 

جيدا محدد و ي تقار النموذج أن ع ذا املجدولة القيمة من أصغر ة املحسو القيمة أن بما

غ ا عل املتحصل التقديرات ةو   متح

النموذج- الفرديذيجماتقدير الثابت   :الزم-ثر

رقم الفردي):07(جدول الثابت ثر ذي جما  الزم-النموذج

Dependent Variable: Y?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 03/15/16   Time: 19:07   

Sample: 1995 2013   

Included observations: 19   

Cross-sections included: 5   

Total pool (unbalanced) observations: 93  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 3.117445 1.530487 2.036898 0.0456 

X1? 0.939899 0.274707 3.421459 0.0011 

X2? 0.000417 0.127425 0.003273 0.9974 

Fixed Effects (Cross)     

_ALG—C -0.638853    

_TUN—C 0.054461    

_EGIP—C 0.328194    

_ORD—C -0.168370    
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_MAR—C 0.196750    

Fixed Effects (Period)     

1995—C -0.112872    

1996—C -0.068458    

1997—C -0.120654    

1998—C -0.097771    

1999—C -0.098683    

2000—C -0.109304    

2001—C -0.101975    

2002—C -0.137246    

2003—C -0.100701    

2004—C -0.078949    

2005—C 0.045918    

2006—C 0.062318    

2007—C 0.066834    

2008—C 0.122666    

2009—C 0.068819    

2010—C 0.056276    

2011—C 0.252267    

2012—C 0.041054    

2013—C 0.018989    

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.956929     Mean dependent var 9.290577 

Adjusted R-squared 0.941728     S.D. dependent var 0.630000 

S.E. of regression 0.152080     Akaike info criterion -0.704283 
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Sum squared resid 1.572717     Schwarz criterion -0.023477 

Log likelihood 57.74917     Hannan-Quinn criter. -0.429393 

F-statistic 62.95003     Durbin-Watson stat 1.367046 

Prob(F-statistic) 0.000000    

نإعدادمن :املصدر                برنامجالباحث  Eviews8باستعمال

الصغرى إن   عات املر قة طر باستعمال ةذات التقدير الصور ات أعطىLSDVاملتغ

عدد و الليا لعدد ي ايجا ثر،السياحيةيراداتعالسياحأثر اختبار بفضل و

فان شر لف ما ا دولةالفردي من يختلف الفردي لناكذلكو،أخرى إلىثر و قد

ألثرتأث  تحديدالكب الظروف(يراداتالزمن أن سنةمنيةأي سادت ال

انت2002- 2001 اال غزو ا م أ اتمن تفج و تم11لعراق الواليات2001س

كيةاملتحدة تراجعمر عنھ نتج مما السياح حركة ع أثر ما )السياحيةيراداتدا

املفسرة، ات املتغ فان يةادن تفس قدرة ا ال سب بجيدة رغم%95,69تقدر ادن ،

ل أحسنإال النتائجذهقبولنا ون ي أن يمكن ال تقديرإال  النماذجأنھ ثر  نموذجعد

ي   .العشوا
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رقم لألفراد):08(جدول ي العشوا ثر ذو بانيل   نماذج

Dependent Variable: Y?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 03/15/16   Time: 19:45   

Sample: 1995 2013   

Included observations: 19   

Cross-sections included: 5   

Total pool (unbalanced) observations: 93  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.210847 0.531460 0.396732 0.6925 

X1? 1.466721 0.139553 10.51018 0.0000 

X2? 0.078481 0.108073 0.726188 0.4696 

Random Effects (Cross)     

_ALG—C -0.406445    

_TUN—C 0.117507    

_EGIP—C 0.230249    

_ORD—C -0.174893    

_MAR—C 0.118810    

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.180483 0.5805 

Idiosyncratic random 0.153440 0.4195 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.758664     Mean dependent var 1.794290 

Adjusted R-squared 0.753300     S.D. dependent var 0.307496 

S.E. of regression 0.157819     Sum squared resid 2.241605 

F-statistic 141.4617     Durbin-Watson stat 1.325017 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.798192     Mean dependent var 9.290577 

Sum squared resid 7.368978     Durbin-Watson stat 0.403063 

     
     

نإعدادمن :املصدر برنامجالباحث  Eviews8باستعمال

قدثر  نموذجتقديرإن لألفراد ي يةالعشوا التفس القدرة كدا و ، دولة ل ل الكب ثر و

سبةلنموذج   %75,86ب

دور  لھ الزمن فان التا ي،السياحيةيراداتتحديداو عشوا ثر دا أن   . إال

  : خاتمة

السـياحة   إيـرادات ملقارنـة تطبيقيـة دراسة البحث ذا يـةمـسعت عر خـالل،دول مـن ذلـك و

ــــم-إبــــراز الكيفيــــةأ و الكميــــة ات ــــ املقطعيــــةاملتغ الزمنيــــة السالســــل بيانــــات أن،باســــتخدام عــــد

املشــلــذلك، عرضـنا أن لنــا ــ لات الســياا العــرض ــ ع ســيطرت قــد السياســية و قتصــادية

ة العشـــر ـــخـــالل الدراســـةو الط،مـــن ـــادة ز مصـــاحبا ة ـــ خ نمـــا الســـياب يتضــــمنالـــذيلـــب

جتماعيـة و السياسـية و قتصـادية ات ـ للتغ اسـتجابة السيا العرض من جديدة أنواع ور ظ

سعــــالم كــــداو تــــو و املغــــرب و مصــــر مــــن ــــل ل املســــبوقة ــــ غ التكنولوجيــــا زائــــرغ ،و ا رغــــمأن

الســـياحية الت املـــؤ مـــن للعديـــد ـــا لة،امتالك مشـــ مـــن ي عـــا ـــا أ مإال ق ـــانســـو الســـياحيةتوجا

خارجيا و لتفعيل،داخليا املناسبة ودات املج غياب السـياالسيما ق سـو شـيوال ركـةت ا ط

                                  .السياحية

  :فرضياتالاختبار   

ساســـية البيانـــات: الفرضـــية و املعلومـــات شـــمولية و تـــوفر الســـياإن ـــذب ا بمنـــاطق اصـــة ا

تفع مســـــــتوى رفــــــــع ـــــــ إ يـــــــؤدي التخطيطيــــــــة عمـــــــدة أحــــــــد ـــــــ عت ثماراتالـــــــذي ســــــــ ـــــــات توج يــــــــل

يحة، ـــــ فرضـــــية قلـــــةالســـــياحية، و ـــــة زائر ا الســـــياحة سياســـــات و خطـــــط وضـــــوح عـــــدم حيـــــث

السياحية ل يا لل نجاز قدرة ضعف إ تؤدي الرقابة و    .الشفافية

الفرع ـــية ـــةالفرضـ :يــ
ً
تقنيـــــا لـــــة مؤ ــــ غ ـــــة زائر ا الســـــياحة منظمــــات ـــــ ـــــة دار القيــــادات أغلـــــب

يحة، ــــ فرضـــية ، الســــيا ـــذب ا عناصـــر مــــع للتعامـــل
ً
نيـــا يــــةوم الب تجســـيد املمكــــن ـــ غ مـــن

إدارة غيـــاب الســياحية املنظمــة ملـــوارد مثــل ســتخدام دون ـــة زائر ا الســياحة ر لتطــو التحتيــة

ة نا و لة ديداتمؤ ال و املخاطر ة   .ملواج

احات ق و تاجات   :ست

الدراسةو  ذه خالل التاليةمن احات ق و تاجات ست إ   :توصلنا
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تاجات/ أوال   :ست

مة - لالســـياحةجاذبيـــةمســـا شـــ يـــة العر الـــدول مـــن العديـــد اقتصـــاديات ـــ ي ايجـــا ل شـــ

يــــــؤدي ممـــــــا قتصــــــادية التنميـــــــة ـــــــ مــــــا م عـــــــامال ـــــــأصــــــبحت الرخـــــــاءإ مســـــــتوى مــــــن الرفـــــــع

و ي؛قتصادي  سا

زائ - ا الســياحة سياسـات و خطــط وضـوح تـعـدم ــ ال الرقابـة و الشــفافية قلـة و ـة ــر إ ؤدي

الضـعف ــل يا لل نجــاز ــقــدرة املب ديــد ا التنمــوي النمــوذج زائــر ا اعتمـاد رغــم ســياحية

السياحة قطاع فيھ بما القطا التنوع  ؛ع

ســــتخدام - دون ــــة زائر ا الســــياحة ر لتطــــو التحتيــــة يــــة الب تجســــيد يمكــــن ملــــواردمثــــلال

تتعـــرض ـــ ال ديـــدات ال و املخـــاطر ـــة ملواج ـــة نا و لـــة مؤ إدارة غيـــاب الســـياحية املنظمـــة

ا السياحيل الطلب و العرض عناصر  ن؛ل

الســـــياحيةضــــعف - ـــــاليفــــالثقافــــة ت ارتفــــاع ب ســـــ الداخليــــة الســــياحة ضـــــعف و زائــــر ا

تـــؤدي ـــ ال ع املشـــار مـــن العديـــد جـــدوى ـــ ع يـــؤثر ممـــا ـــالســـياحة اتـــبإ امل أداء كفـــاءة قلـــة

والتنظـــيمالســياحة ســـي بال ن تمــ امل عـــن الصـــادرة التصـــرفات عـــض بوو الســـياحةتمـــام

جاذبة ا م أك  .الطاردة

قـد - و السـياحية يـرادات باإليجـاب يـؤثر السـياح عـدد أن املدروسـة املقطعية النماذج ت أثب

أثــر ـــ ع فضـــال دولـــة ــل أثـــر لنـــا ت ــ ـــو ال الســـياحةضـــطرابات ـــ يـــة العر الــدول ـــزت

ـاو  ل ـ ال ـ ك للـدول مسـتقل انحـدار نمـوذج بنـاء يمكن بالتا و النتائج، ده من العائدات

السيا القطاع   .قوة

احات/ثانيا   اق

ملبــادئ - الثقــا الــو شــر ل املخــاطر تفــادي بــرامج اتجاذبيــةوضــع املســتو ــل ــ ع  الســياحة

ـة ودار الوسـطى و لالعليـا السـياحيةالتنفيذيـة ـ غ و السـياحية خـالللمنظمـات إقامـةمـن

دراسيةندوات أيام مؤتمراتو او الكيان مستوى اتع ا تبادل و لالستفادة ي  .لعر

دليــــل - التـــــواجز وضــــع مــــؤ ــــمو أ ـــــ ع الوقــــوف و ـــــة زائر ا الســــياحية التجـــــارباملنظمـــــة

ــــة اتجياتالنا إســــ لتحديــــد الــــدول لــــبعض ــــة كميـــــةالتنمو طــــرق ــــ ع باالعتمــــاد محكمــــة

يتو  وتحليلية الية ا املخاطر ة ملواج ا أفضل اختيار  .املحتملةم

بتطبيـقت - مرتبطــة جديـدة سياسـات اتيجيةحديـد علإسـ أسـس ــ ع و تقـوم سـليمة القــدرميـة

ناســــب ت ـــ ال ة ـــ ا و املوضـــوعية مـــن ـــا الظـــروفال غرافيـــةمـــع خاصــــة,  ا و جتماعيـــة

لية الدالتمو السيا الطلب مع يتالءم املحتملبما و املتاح ار ا و  .اخ
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سوق انة وكمةوراقم ا نظام ضمن   املالية

ية"  العر الدول عض و ي مر للنموذج مقارنة  "دراسة
The position of the stock market within the system of governance 

"A comparative study of the American model and some Arab countries" 

ستالم خ خ                                  23/11/2017:تار شرقبولتار   07/01/2018:ال

شارف.د القادر عبد
 *

ثابت.د                                             بن                                                  عالل

سي ال وعلوم قتصادية العلوم غواط -لية زائر -جامعة   ا

ص   امل

إ    بالنظر املؤسسات، حوكمة نظام ع املالية وراق سوق ات تأث دراسة إ البحث دف

نموذج ا باعتبار كية مر املتحدة الواليات ة بتجر ا ومقارن ية العر الدول عض ة تجر

وكمة ا وتطبيقات املالية السوق القتصاد   .أسا

البحــث ـــذا ميـــة أ ز ــ ـــوت ع الناميـــة الـــدول مــن ـــ كب عـــدد إقبــال مـــن يالحـــظ مــا خـــالل مـــن

الـدور ـد يز أن شـأنھ مـن والـذي ، املاليـة وراق أسـواق ر وتطـو تفعيـل ع املتقدمة الدول غرار

مراقبـــــــة وســــــيلة أخـــــــرى ــــــة ج ومــــــن ـــــــة، ج مــــــن ـــــــل للتمو ــــــام كمصــــــدر ســـــــواق، لتلــــــك املنــــــوط

تحقيـــــــق لضـــــــمان وكآليـــــــة ا ومســـــــ قيمـــــــةللمؤسســـــــات عظـــــــيم و ن م املســـــــا ثـــــــروة ـــــــادة ز ـــــــدف

وكمة ا نظام تفعيل التا و سي ال وسوء الفساد من املصا اب أ وحماية   .املؤسسة

حولھ تجري وال املؤسسات حوكمة موضوع عا ا و كذلك الدراسة ذه مية أ ز ت و

امل والدول الدولية املؤسسات مستوى ع النقاشات من الدولالعديد تطبيقھ ومدى تقدمة

الدول ا ف بما دولة، ل سعت ال املالية وراق ألسواق ايد امل بالدور طھ ور النامية،

صفة إضفاء ع رص وا ا ف املؤسسات من قدر أك وإدراج ا ر وتطو ا شا إ ع النامية،

ا عل   .الكفاءة

املفتاحية لمات ا:ال نظام املؤسسات، املتحدةحوكمة الواليات املالية، وراق سوق وكمة،

ية عر دول كية،  .مر

Abstract :  

          This paper aims to study the stock market effects on corporate governance 

system in some Arab countries and compare them to the United States as a financial 

market economy model with effective governance applications.  

                                                
  all_benth@yahoo.fr : mail-e         charefaek@yahoo.fr : mail-e *         
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The importance of this study stems from the fact that significant number of 

developing along with developed countries lunched several measures in order to 

improve and develop security markets so that to increase the role of these markets as 

the main financing source on one hand, and as a mean to oversight institutions and 

their managers to ensure the achievement of increasing shareholder wealth, 

maximizing enterprise value, and protecting stakeholders from corruption on the 

other hand. In another word how to improve the governance system through security 

market mechanism.  

   The paper deals as well with the subject of corporate governance which was the 

corner stone of many discussions at the international organization level and among 

developed countries as to what extent it would be possible to apply corporate 

governance procedures in developing countries. Moreover, relating the growing role 

of security markets which were established and developed to include as much as 

possible of companies, and to ensure that markets are efficient.     

Keys words: Corporate governance, Governance system, Stock market, USA, Arab 

countries. 

  :مقدمة

ومراقبــــة ـــا ع ومتا املؤسســـات، ـــ وكمـــة ا ميــــة بأ ايـــدا م تمامـــا ا العامليـــة الســـاحة د شـــ

التالعـب ومنع طراف ا و ن م املسا حقوق تضمن عات شر و ضوابط وجود وضمان ا نتائج

قلـــق بديــد ب ســمح الـــذي مــر للمؤسســة، النـــا لــألداء يقــود والـــذي ، ســي ال وســوء والفســاد

ثمر ثماري املس س املناخ الثقة عث و   . ن

العقـــود خـــالل والناميــة املتقدمـــة قتصــاديات عديـــد ـــ ــ أك ـــوم املف ــذا تمـــام عــاظم و

مــن عـدد ا د شـ ــ ال املاليـة زمـات و قتصــادية يـارات أعقـاب ــ خاصـة املاضـية، القليلـة

روســيا، ــ و آســيا وشــرق يــة الالتي كيــا أمر ــ ــاالــدول ــت من ــ ال املاليــة الفشــل حــاالت عــدد و

واملعـــــــاي فصـــــــاح ملعـــــــاي الدراســـــــة مـــــــن ـــــــد مز إليـــــــالء دفـــــــع ـــــــذا ـــــــل ى، ـــــــ ك عامليـــــــة مؤسســـــــات

إدارة مجـالس وإيجـاد الشـفافة والرقابـة صيفة ا ية ذلـك... مسـئولةاملحاس ـ ـا ل تصـب ـ وال

ـــوم بال. املف ـــ ح جـــراءات، ــــذه مثـــل ــــ إ فتقـــاد مــــورو تجعـــل ــــة، القو لالقتصـــاديات ســــبة

ن ثمر املس ثقة ضياع بمجرد ة كب سرعة ار   .ت
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تتـوفر ـ ال الداخليـة ليـات عـض ـة ج مـن وجـود، مـن بـد ال وكمـة ل فعـال نظام ولتطبيق

املاليــة وراق ســوق ــا ف تحتــل أن يمكــن خارجيــة، آليــات أخــرى ــة ج ومــن ــا، ذا املؤسســات ــ

امـــــــة انـــــــة طـــــــرافم ـــــــل و ن م املســـــــا مصـــــــا وحمايـــــــة وكمـــــــة ا وممارســـــــات قواعـــــــد ـــــــز لتعز

املؤسسة   .املشاركة

الدراسة لة   :مش

يـة العر الـدول ـ ع ن يتع سبق لـألوراقأنومما ا أسـواق ر بتطـو ـة ج مـن ، كـذلك ـ تقـوم

ســــ و املـــال رأس ــــ ع صـــول ا اجــــل مـــن ة ــــ الكب املنافســـة ــــة مواج ـــ ــــذا و ومــــناملاليـــة ثمار،

ســوق انــة م ز ــ ت نــا و املؤسســات ومراقبــة وكمــة ا نظــم ر لتطــو بإصــالحات القيــام أخــرى ــة ج

يم مفـــا إطـــار ـــ املؤسســـات ملراقبـــة كآليـــة وإنمـــا فقـــط، ليـــة التمو ـــا ان م س لـــ ، املاليـــة وراق

املا الســــوق ــــ يحــــدث مــــا ــــا م أ الــــدول، مــــن العديــــد ــــ وجــــوده يالحــــظ مــــا ــــذا و وكمــــة، ليــــةا

كية   .مر

الدراسة داف   :أ

التالية النقاط إ للوصول الدراسة ذه   :دف

عـن .1 ـل بالتمو ـا وعالق املؤسسـات، بحوكمـة تتعلـق جوانـب ـ ع الضوء سليط محاولة

املالية؛ وراق سوق ق   طر

نظــــام .2 ــــ ع التـــأث ــــ املاليــــة وراق ســـوق تلعبــــھ أن يمكــــن الـــذي الــــدور يــــان ت محاولـــة

  املؤسسات؛حوكمة

الدول .3 عض املالية وراق وسوق املؤسسات حوكمة واقع ع الوقوف محاولة

كية مر املتحدة بالواليات مقارنة ية  .العر

الدراسة مية   :أ

حولھ تجري وال املؤسسات حوكمة موضوع عا ا و الدراسة ذه مية أ ز ت

املؤسسات مستوى ع النقاشات من الدولالعديد تطبيقھ ومدى املتقدمة والدول الدولية

الدول ا ف بما دولة، ل سعت ال املالية وراق ألسواق ايد امل بالدور طھ ور النامية،

صفة إضفاء ع رص وا ا ف املؤسسات من قدر أك وإدراج ا ر وتطو ا شا إ ع النامية،

ا عل   الكفاءة

الدراسة   :من

وكمـــة النظـــري طـــار تنـــاول ـــ الوصـــفي املـــن ـــ ع الدراســـة جوانـــب عـــض ـــ عتمـــاد تـــم

ـ ع املاليـة وراق سـوق أثـر دراسـة عند التحلي املن استخدم أخرى جوانب و املؤسسات،

تـم كمـا يـة، العر الـدول عـض مع كية مر املتحدة الواليات ة تجر مقارنة وعند وكمة، ا نظام
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وأســلوب  ـت، ن ن ــ املتاحـة البيانـات وقواعــد اإلحصـاءات يــة املن دوات بـبعض سـتعانة

السابقة الدراسات ومراجعة النظري طار بناء املكت   .امل

الدراسة ل   : ي

حوكمة لنظام ملدخل يتطرق ول املحور أساسية، محاور عة أر إ البحث تقسيم تم

ور  وا وكمة،املؤسسات، ا نظام ع املالية وراق سوق ات التأث مختلف عا ي الثا

واملحور وكمة، ا نظام ع السوق تأث مجال ي مر النموذج فيدرس الثالث املحور أما

ية العر الدول عض تجارب دراسة حول ان ف ع والرا   .خ

املؤسسات .1 حوكمة حول يم   مفا

املؤسسا حوكمة ايدعت وم واسع تمام با تحظى تزال وال حظيت ال يم املفا أحد ت

والقانون  واملحاسبة واملالية دارة مجاالت ة خ عديدة. ا...السنوات جوانب من ا ل ملا

ا ونا وم ا شأ و ا وم مف يان ت النقطة ذه نحاول ا، سي و املؤسسة حياة ع  .تؤثر

ا.1.1 وم واحد:مف وم مف ع تفاق يتم لم ديدة، ا ات املصط شأن ذلك ا شأ

املؤسسات حوكمة املؤسسات،ملصط حوكمة أن عت من ناك والعمليات" ف نظمة

مستمرة قيمة وتحقيق ا أدا ادة ز إ دف وال املنظمات، ومراقبة لتوجيھ املطبقة

ن م   .1"للمسا

عت وكمةElain sternbergو ا املؤسسات"أن أعمال ون ت بأن تضمن ال الطرق

ن م املسا مصا خدمة دف ل ة   . 2"مس

فينظر تحديدا، دقة أك ان من الكتاب من ناك وكمة  Gérard charreauxو ا"ل أ ع

ين املس قرارات ع والتأث د ا ا شا من ال التنظيمية ليات   . 3"مجموعة

من ل عت ن يتمحورHoward Gospel & Andrew pendeltonح وكمة ا وم مف أن

عوامل ثالث ن ب العالقة املال،: حول لرأس ن م مناقشة. والعملدارةاملسا تحاول وال

مختلف ما املؤسسة؟، س ة مص أي و املؤسسة؟، ع سيطر و يمتلك من الية إش

وغ املباشرة ا؟الطرق عل الرقابة عمليات ا تنفد ال   .4.املباشرة

أن ى ف قتصادية والتنمية التعاون منظمة مجموعة"أما تتضمن املؤسسات حوكمة

بذلك و ن، خر املصا اب وأ ن م واملسا ا إدار ومجلس املؤسسة إدارة ن ب العالقات

املؤ  داف أ وضع خاللھ من يمكن الذي ل ي ال عةتوفر ومتا داف تلك بلوغ ووسائل سسة

  .5"النتائج
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شاط ع والرقابة والتحكم التوجيھ نظام ع املؤسسات حوكمة أن إ البعض ب ذ وقد

ع وتوز املؤسسات تلك القرارات اتخاذ عملية تنظيم ع مب مة املسا مؤسسات

وذلك سية الرئ طراف ن ب فيما واملسؤوليات لالصالحيات ش ن م املسا مصا دمة

عام ل ش طراف ومختلف    .6خاص

وكمة. 2.1 ا نظام   :مكونات

ما أو أساسية، ونات م ثالث ا تجميع يمكن متعددة، عناصر من وكمة ا نظام ون يت

بنموذج ل:  " Paradigme " SPCس ،" Procédures " Pإجراءات،" Structures " Sيا

  .Comportements " C "7وسلوكيات

وكمة .1.2.1 ا ل تطبيق:يا ع املشرفة واملؤسسات يئات ال مجموع ا قصد و

وكمة ل باملؤسسة. فعال خاص و ما ا فم ومختلفة، متنوعة ل يا ال ذه و

ا: املعنية ل ونة امل ان ال مختلف دارة، مجلس العامة، معية ان( ا

نات التعي ان ط...)املرجعة، تر املؤسسة عن خارج و ما ا وم عالقات، ا مع ا

ة: عاقدية املص ومؤسسات والتقييم، يف التص االت و حسابات، مراجع

الضبط يئات ك  .العامة

وكمة .2.2.1 ا شر:إجراءات كيفية تنظم ال عات شر وال التنظيمات ا يقصد

فصاح الو تلك أو التجاري، القانون أو املحاس املخطط املعلومات عن

امل دخول كيفية ن سعتب ال وإجراءات البورصة إ صدارؤسسة  .ا... و

ل يا شكيلة املؤسسات–عت وكمة املنظم ي املؤسسا املحتوى   .إجراءات

وكمة .3.2.1 ا حيث: سلوكيات املؤسسات، وكمة شري ال انب ا يمثل الذي و و

انب ل ن ل املش ن واملعنو ن الطبيعي عوان مختلف تصرفات يتضمن

يامل ل( ؤسسا السوي). إجراءات–يا بالسلوك عوان ؤالء تح فبدون

ن القوان بمختلف نضباط و خالق، وسوء والتالعب الفساد عن البعيد

ب ي كما س أن وكمة ا لنظام يمكن ال جراءات،  .و

ش وإدار Roland PÉREZو نظام حالقات من حلقة إال و ما وكمة ا نظام املؤسسات،أن ة

ي كما نة مب أساسية ات مستو ثالث من ون يت  : والذي
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رقم ل املؤسسة): 01(ش وكمة ا نظام ات   مستو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Roland PEREZ, " La gouvernance des entreprises "in sciences 

humaines, Hors série N° 44,2004.P:29. 

والضبط وكمة ا نظام ضمنيا محتوى املؤسسات إدارة نظام أن السابق ل الش ن ب . و

قبل من املؤسسة إدارة فبعد املؤسسات، إدارة نظام من الثانية الدرجة عت وكمة ا فنظام

ا نظام قبل من املؤسسة إدارة ي تأ ا، دارةمس بإدارة وكمة ا ع يطلق ذا ول   .وكمة،

يئات ق طر عن وكمة ا تمارس ا وف ثالثة، كدرجة الضبط يئات مة م ذلك عد ي تأ ثم

وكمة ا بإدارة عليھ يطلق املستوى ذا و املؤسسات، وتوجيھ نظيم ب متخصصة   .ومؤسسات

  المستوى األول
  إدارة املؤسسات من قبل مسرييها

  المستوى الثاني
مثال ( من قبل سلطات خاصة لكل مؤسسة "   Management du managementإدارة اإلدارة "احلوكمة أو 

  )جملس اإلدارة أو اجلمعية العامة 
  المستوى الثالث

  :من قبل هيئات متخصصة"  Management de la gouvernanceإدارة احلوكمة " أو  Régulationالضبط 
  منظمات مهنية؛ -                           
  السلطات اإلدارية؛ -                           
  .السلطات القضائية -                           

  المستوى الرابع
  :عن طريق " gouvernance de la gouvernanceحوكمة احلوكمة " وكمة هيئات الضبط أو ح

  املناهج السياسية من قوانني وتشريعات؛ -          
  .املناهج القضائية من حماكم وجمالس قضائية -          

  المستوى الخامس
  :املتعلقة بتنظيم احلياة اجلماعية للمجتمع من قبل املبادئ األساسية" :  Méta gouvernance" احلوكمة الفوقية 

  فعلى مستوى الدولة جند الدساتري؛ -
  .على املستوى الدويل جند املعاهدات واملواثيق الدولية -
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وتتطابق لتتوافق الضبط يئات توجھ ع الرا املستوى جراءاتو و والتنظيمات ن القوان مع

وكمة ا بحوكمة س املستوى ذا و عية شر   .ال

ذلك ون و ياة، ا س تحكم ال ساسية عراف و باملبادئ يتعلق امس ا املستوى ا وأخ

تفاقيات و دات املعا أو الواحدة، الدولة الدستوري املجلس أو الدستور ق طر عن غالبا

العال الصعيد ع سان حقوق ن وقوان نطاق. الدولية من يخرج املستوى ذا و

بـاملؤسسات س ما أو السياسية الفلسفة نطاق   Méta gouvernanceللدخول

املؤسسات. 3.1 حوكمة نظم   : أنواع

مــــــن مجموعــــــة شــــــمل الــــــذي النظــــــام ذلــــــك بأنــــــھ وكمــــــة ا نمــــــوذج نصــــــف أن يمكــــــن ســــــبق ممــــــا

مســــتوى ــــ ع واملؤسســــية والقانونيــــة جتماعيــــة و قتصــــادية و والسياســــية يــــة البي صــــائص ا

مختلـفالدولة ن بـ التعارض حل آليات ع تؤثر وال ة شا امل الدول من مجموعة أو الواحدة

صــــائص. طـــراف ا ــــ ع إســـقاطھ ــــ ب ي وآخــــر، املؤسســـات وكمــــة ن معــــ نظـــام ن بــــ ــــ وللتمي

  : 8التالية

 للمؤسسة؛ السائد وم   املف

 دارة؛ مجلس أعضاء ن عي و اختيار   نظام

 م ع املصا اب أ املؤسسة؛قدرة القرارات اتخاذ عملية ع التأث   مارسة

 القومي؛ قتصاد املالية وراق أسواق مية   أ

 املؤسســة ــ وكمـــة ا بقضــية يتعلــق فيمـــا الســوق ميــة واملنافســـة( أ والطلــب العـــرض

  ؛)

 تركزه؛ من تھ ش ومدى للمؤسسة امللكية ل   ي

 علي يحصل وما املؤسسة أداء ن ب ط الر وحوافز؛مدى أجور من ين املس   ھ

 قتصادية للعالقات الزم   .فق

وكمة ل ن التالي ن النظام ن ب التمي بمكن صائص، ا تلك تطبيق   : 9و

بالسـوق. 1.3.1  موجـھ ــل: Le système oriente marchéنظـام ي ت شـ ب النظـام ـذا ـ يتم

ووجــود ن، م املسـا صـغار مـن ــ كب عـدد ن بـ ــامللكيـة ـا أوراق مدرجـة املؤسســات مـن ـ كب عـدد

ــــــذاالبورصـــــة ســـــم و محـــــدودة، بصـــــورة ـــــون في البنكيـــــة املاليـــــة الوســـــاطة ـــــ ع عتمـــــاد أمـــــا ،

املؤسســـــات مـــــن قليــــل عـــــدد ووجـــــود للســــيولة، ة ـــــ وكب واســــعة جـــــد ســـــوق بوجــــود كـــــذلك النظــــام

بـ س ما أو أخرى مؤسسات رقابة ع   .Les holding de contrôleشرف

ين املس ملراقبة ارجية ا ليات عض ع تھ غالب النظام ذا عتمد   :و
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 ســـــواق تلعبـــــھ الـــــذي ي العقـــــا ين،( الـــــدور املســـــ أســـــواق ي، العـــــدوا نـــــدماج أســـــواق

املالية وراق   ؛)ا...أسواق

 العام؛ القانون قواعد بتطبيق غالبا ون ي ن ثمر للمس ة القو القانونية ماية   ا

 املؤسسات؛ أداء ع بناءا ين املس كفاءة ع ية مب للتحف   خطط

 ين؛ املس ع الرقابة دارة مجلس   قوة

أخـــرى  ســـميات عــــدة النظـــام ــــذا ســـمية ن: يمكـــن ـــارجي ا نظــــامsystème outsiderنظــــام ،

ن م نجلوsystème shareholdersاملسا النظام ي-،   .système anglo-saxon سكسو

بالشــبكة. 2.3.1 موجــھ وتركــز: Le système oriente réseauنظــام املــالك بكبــار ــ يتم والــذي

الفاعلــة والبنــوك العــائالت وملكيــة امللكيــة ــل ــ. ي ــا محور دورا النظــام ــذا ــ البنــوك وتلعــب

وعموديــــا أفقيــــا املــــة مت ــــا بي فيمــــا شــــبكة ل شــــ املــــة، مت مؤسســــات ـــــذا. مجموعــــات ســــم و

ســواق شـاط ضــعف و مرتفعــة بنكيـة مديونيــة ســب ب مايــةكمــا. النظـام املطبــق القـانون أن

ي املــد القــانون غالبــا ــو ن ثمر ليــات. املســ ــ ع عتمــد نظــام ــو املتمثلــةو ــالداخليــة أساســا

مجــــــالس ــــــ ع ســــــيطرون والــــــذي واملؤسســــــات البنــــــوك ــــــ ن ممثلــــــ املــــــالك وكبــــــار دارة مجـــــالس

ن. دارة الـــداخلي نظـــام كـــذلك النظـــام ـــذا اsystème insiderســـ ي، ملـــا ي-لنظـــام اليابــــا

système germano-nippon.  

حـال ـو كمـا ن السـابق ن النظـام ن بـ وسـيط نظـام ـ ع عتمـد الـدول عـض أن إ كذلك ش و

ية ور الدول عض و مثال سا   .فر

التالية عة ر النماذج إ دقة أك ل ش وكمة ا أنظمة يف تص مكن    :10و

 البور املاليـة،: Le modèle boursier النموذج السـوق تضـبطھ الـذي النموذج و و

التقليـــدي النمــوذج ــ عت الـــة. و الو ــة نظر ـــ تناولــھ تـــم النظـــام. وقــد ــذا ـــ ون واملســ

م مــــ تصــــرفات ــــ ســــتجيب ــــ ال الســــوق خــــالل مــــن يــــتم. مراقبــــون النمــــوذج ــــذا ــــ و

ليـــات عـــض ـــ ع العـــ: عتمـــاد القيمـــة، توليـــد العمـــوميمؤشـــرات ،OPAللشـــراءرض

للتداول العمومي   .OPEالعرض

 طـــراف متعـــدد ـــ:   Le modèle partenarial النمــوذج ع تنظيمـــھ ـــ عتمـــد والـــذي

مصـــــا خدمــــة ــــ ع ــــ ك ال يــــتم ال النمــــوذج ـــــذا ــــ و املؤسســــة، ــــ املصــــا اب ــــ أ

ســــــاس ــــــ طــــــراف مختلــــــف مصــــــا ــــــ عت وإنمــــــا فقــــــط، ن م ــــــذا. املســــــا ند ســــــ و

ين مســـــ ن بــــ العالقــــة ـــــ عت ال إذ واســــع، ــــوم بمف ولكــــن الـــــة الو ــــة نظر ــــ ع -النمــــوذج
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فقــــــــط، ن م ــــــــمســـــــا وكــــــــالء م باعتبـــــــار طــــــــراف مختلـــــــف ــــــــ إ تمتـــــــد العالقــــــــة ولكـــــــن

  .املؤسسة

 ــا إدار املســ العموميــة،: Le modèle administré النمـوذج الســلطات تنظمــھ والــذي

تقــوم ــ ال ــ ــا يئا و الدولــة أن حيــث ن، الســابق ن النمــوذج عــن ا جــذر يختلــف ــو و

وامل فــــراد أمــــا العامـــة، ة املصــــ وتنظــــيم ســــوىبضـــبط يمثلــــون فــــال اصـــة ا ؤسســــات

اصة ا م ـو. مص و الدولـة، ن وقـوان وتنظيمـات عات شـر ـ ع النظـام ـذا عتمد و

السائدة للدولة العامة امللكية فيھ ون ت الذي املركزي النظام غالبا يتواجد   .ما

 ي الشـــب مجموعـــة: Le modèle réticulaire النمـــوذج خـــالل مـــن ضـــبطھ يـــتم والـــذي

تنــــاوالشـــب قـــل ـــو النمـــوذج أن مـــن ــــالرغم و جتماعيـــة، و صـــية ال العالقـــات ات

شــــــاطات ال انـــــدماج ــــــ ع عتمـــــد ــــــو و العـــــالم، ـــــ شــــــارا وان أقدميـــــة ــــــ ك ـــــ عت لكنـــــھ

قتصــادية العقـود أنــواع مــن عقـد ــل ف املجتمـع، ــ إقــراض-بيـع( قتصـادية -شــراء،

اض العال...) اق عـن ا فصـل يمكـن السـمعةال فعنصـر ـا، تحـيط ـ ال جتماعيـة قـات

املجتمع العالقات ذه لضبط ن الزم   .  والثقة

وكمة .2 ا نظام ع املالية وراق سوق ات   تأث

دراسة نحاول املؤسسات، وكمة ا نظام ع ات وتأث أدوار عدة املالية وراق لسوق

خالل من النقطة، ذه ا م التاليةجانب ات   :التأث

ات. 1.2 الشر حوكمة املالية السوق تنظيم يئات   :دور

جميــع ــ املاليــة الســوق تنظــيم يئــات املؤسســاتأنحــاءتلعــب حوكمــة ــ بــارزا دورا العــالم

املاليــــة الســـوق ـــ ن ثمر املســــ عنـــد الثقـــة بـــذور لغــــرس املناســـبة ئـــة الب بتــــوف ـــا قيام خـــالل مـــن

ا قيـام مـن يئــاتوالتأكـد ال تلـك ـ عت حيـث بـھ، ــا ل املنـوط ا بـدور السـوق ـ املدرجــة ملؤسسـات

للســــوق املنظمـــة ــــة ا نواملســـئولةـــ ثمر للمســــ مــــان و بالشـــفافية ســــم ت ســـوق ن تــــأم . عــــن

ضمان مة م يئات ال ذه   :11تتو

 تحقيــــق طــــرف ألي ســــمح ال بحيــــث التعــــامالت، ــــاحقانونيـــة حســــابأر ــــ ع عاديــــة ــــ غ

  خرى؛افطر 

 الثقـة ـز لتعز امـة عناصـر ـ عت ـ وال مـوال، رؤوس أسـواق واسـتقرار ـة نزا شفافية،

ن؛ ثمر املس   لدى

  السوق ار بت و املنافسة يع إ تؤدي ال السوق،   .كفاءة
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تلــــك ــــــــدافولتحقيــــق و رقابيــــة وســــلطة تنظيميــــة ســــلطة الســــوق يئــــات تمتلــــك أن يجــــب ،

حيان عقابيةعض ـ. سلطة وال ـات، والتوج التعليمـات من عدد بإصدار تقوم أن يمكن كما

التالية الوظائف أداء ساعد ان    :12يمكن

 ؛ للمؤسسات السوق عتماد   سليم

 ؛ السوق العمل قواعد   تحديد

 ة؛شراف از ح واملعاي ن القوان حسب املؤسسات   ع

 املعلو شــراف جــودة ــ تقــومع ــ ال املؤسســات قبــل مــن ن ثمر املســ ــا يتلقا ــ ال مــات

اعرض   املالية؛أوراق

 للسوق؛شراف يد ا التنظيم   ع

 ــالغش القانونيــة ــ غ شــطة و التجــاوزات معاقبــة حيــان عــض ــ و الســوق، وقايــة

شرعيةأو املعلومات غ بأموال ثمار س أو سعار   .التالعب

انضــباطووجــود ــ إ تــؤدي جيــد املاليــة وراق لســوق يؤســس أن شــأنھ مــن يئــات ال تلــك مثــل

ســرعة م ثمارا اســ تصــفية مــن ن ثمر املســ ن وتمكــ ســرعة ســعار إشــارات بإرســال ن املتعــامل

ــــــ ع ا وقــــــدر املؤسســـــة م أســــــ قيمـــــة ــــــ ع يــــــؤثر بـــــدوره ــــــذا و ة، ـــــ كب ــــــاليف ت يتحملـــــوا أن ودون

املال إ يو . الوصول ما إ يدة ا املالية وراق سوق   :13تحتاج

 ،ا ف تجار و املؤسسة وديون ملكية قوق املالية وراق إصدار تحكم ن قوان

والوسطاء املالية وراق مصدري امات وال مسؤوليات ات(وتحدد وشر السماسرة

ثمار س شاري ومس ة) املحاسبة ا وال الشفافية من أساس مية. ع أ ناك و

صناديق شاء بإ سمح و املعاشات صناديق تحكم ال واللوائح ن للقوان خاصة

مفتوحة أموال برؤوس ي عاو ثمار  .اس

 مشددة معاي أساس ع املالية وراق سوق قوائم املؤسسات إدراج شروط

م لألس مستقلة الت وضع الصدد، ذا املفيد، ومن فصاح، و  .للشفافية

 منظمة مبادئ ا عل نصت ال كتلك ن م املسا من قلية حقوق ماية ن قوان

املؤسسات حوكمة حول للتنمية قتصادي  .التعاون

 تنظيم سلطة م ل وتخو ن، ل املؤ ن املستقل ن املشرع من عدد مزود ومي ح از ج

املالية وراق ن قوان وإنقاذ للمؤسسات املالية وراق  .عمليات
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والشفافية. 2.2 فصاح ز عز و املالية وراق سوق   كفاءة

من لھ ملا ايدا، وم ا كب تمام ا لقيت ال املواضيع من املالية السوق كفاءة موضوع عت

السوق لكفاءة يمكن كيف يان ت املبحث ذا نحاول السوق، ودينامكية شاط ال ع تأث

املؤسسا ملراقبة وسيلة تصبح عأن ك ال خالل من ا ف وكمة ا نظام ن وتحس فصاحت

ا شفافي ودرجة املعلومات   .عن

ع بصدق املؤسسة قبل من ا ع املف املعلومات ا ف تنعكس ال الكفاءة والسوق

املالية وراق ين. أسعار املس مراقبة آليات من عت اصية ا ذا أن الباحث ى ف

م كفاء يان ت محاولة إ حيان غالب ون املس س ف م، موانضباطي خاللوأدا من

ع م إالحرص ذلك ى يتأ وال ومستقرة، مرتفعة ا يديرو ال املؤسسة أوراق أسعار ون ت أن

وال السوق، فإن وإال ن، ثمر املس ا إل يحتاج ال ة الضرور املعلومات ل عن باإلفصاح

سعار انخفاض ق طر عن م بمعاقب ستقوم ة، املطلو بالكفاءة الكفاءة. تتمتع أن كما

للسوق  شغيلية شفافيةال و املعلومات ل عن التام باإلفصاح املؤسسات تلزم أن   .ستد

ان ر و املبادئ أحد املالية وغ املالية املعلومات عرض والشفافية يد ا فصاح يمثل

يئة أو منظمة عن صادر ر تقر أي يخلو لم لذا املؤسسات، حوكمة ا عل تقوم ال سية الرئ

من علمية دراسة ماأو وأ خاصة وكمة ا نظام ز عز والشفافية فصاح دور ع التأكيد

املؤشرات أحد مثالن و العالقة ذات املختلفة طراف مصا لتحقيق الفعالة ساليب من

املؤسسات داخل عدمھ من وكمة ا نظام تطبيق ع كم ل امة   .ال

امل ال الوضع سياسة إتباع و املحاس فصاح الو امة ال املالية قائق ا جميع ار وإظ

ألعداد سة الرئ املبادئ م أ من فصاح عد و باملؤسسة، العالقة ذات طراف ا عل عتمد

ا، املرفقة ضافية واملعلومات واملالحظات املالية القوائم شتمل أن ع مما املالية، القوائم

ب املتعلقة املتاحة املعلومات ل ةع املص اب أ طراف تضليل لتجنب و. املؤسسة ف

املعلومات جميع تحوي مالية لقوائم وفقا ا، ملستخدم املعلومات بتوصيل تم ية محاس أداة

اتخاذ ثم ومن التأكد عدم حالة تقليل ع عمل وال املقبولة املحاسبة ملبادئ وفقا املعدة

مضللة وغ ة ووا سليمة   . 14قرارات

أنوامل ن يب السابق وم نفصاحف التالي ن ون امل حول ول : يتمحور ون املعلومات: امل

يحة وال افية ال أو ة الضرور املعلومات ية املحاس ر والتقار القوائم تتضمن أن يجب حيث

املضللة وغ قيقية ن. وا مستخدم إ يتفرعوا الذين املعلومات مستخدمو م ي الثا ون امل

توصيل يتم حيث املؤسسة بإدارة يتمثل الداخ فاملستخدم ن، خارجي ن ومستخدم ن داخل

دارة و املحاسب ن ب املباشر تصال عن ناجمة ولة س ر التقار خالل من إليھ أما. املعلومات
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ن واملقرض ن ثمر املس متباينة مصا ذات عديدة بأطراف فيتمثل ار ا املستخدم

ن وميـةواملحلل ا ات وا ن إعداد... املالي الفئات ذه إ املعلومات إيصال قت و ، ا

املحاس النظام ا عل ينص ال ساسية املالية   .القوائم

املالية، ر التقار إعداد الشفافية أو العادل باإلفصاح املؤسسات املالية وراق سوق وتلزم

إ املؤسسات، ي مس من مطلوب أرادو إذ ،ان الكفء السوق فرضية ع بناء عادل سع

التالية سة الرئ الصفات ا ف تتوفر مناسب، ي معلوما محتوى ذات مالية ر تقار   : 15تقديم

والتأث:املالئمة -أ املعلومات مستخدم قرار غي ع ية املحاس املعلومات قدرة واملالئمة

القرار. عليھ اتخاذ فرق إليجاد املعلومات قدرة أخرى، لمات الصفة. و ذه تحت ندرج و

ةالقدرة بؤ يدالت ا والتوقيت العكسية التغذية تتحقق. املناسبأو وقيمة أن كذلك مكن و

عإذاالئمةامل القرار متخذ ساعد املعلومات خاللدراكانت من املتاحة للبدائل م والف

املناسب، الوقت وذلك والتوقعات، بؤات الت ذه ة من والتأكد والتوقع بؤ للت توفره ما

ا عل صول ا لفة ت من اك ا م الفائدة ون ت بحيث منفعة، ذات ون ت أن طة   .شر

والتح:ثوقيةاملو –ب طأ ا من ية املحاس املعلومات خلو مدى ومعقول،إأي منطقي حد

يجب ا فإ ا عل عتماد مكن و ا ية املحاس املعلومات ون ت ي صفاتأنول عدة : تمتلك

ياد ا الصادق، العرض أو التمثيل والتحقق، ة ال املصداقية. قابلية إعطاء أجل ومن

بامل فإنواملوثوقية ية، املحاس اإدارةعلومات ص و ا يجمع ال املعلومات ستخدم املؤسسة

املؤسسات وأن السياسات، ورسم القرارات التخاذ كأساس املالية القوائم املحاسب ا ضع و

إذا املالية والقوائم البيانات ذه ع عتمد ومية، ا والدوائر ن ثمر واملس ن م واملسا املالية

ت امما املحاسبةإعداد نة بم ن العامل قبل من ومقبولة ا ف مع ومبادئ ي.  ألعراف ول

أو املضمون التعب بصدق سم ت أن يجب املصداقية خاصية ية املحاس املعلومات سب تك

أو ر الظوا يم ملفا الوا التحديد ضرورة يتطلب ذلك وتحقيق ل، الش مجرد س ول ر و ا

املاليةحداث القوائم ا ع عنھحاملقدمة ع ما طبيعة موا يتف أن ن للمستخدم س ي

الشفافية درجة ادة لز ذا و ا ع املف   .املعلومات

املقارنة-ج معلومات:قابلية مع معينة بمؤسسة اصة ا املعلومات مقارنة انية إم ع و

كذلك و أخرى، انيةمؤسسات املعلإم ذه املؤسسةمقارنة لنفس ھ مشا معلومات مع ومات

ذا و ا عل تطرأ ال ات والتغ املالية القوائم ات اتجا تحديد أجل من مختلفة زمنية ات لف

منإعداديتطلب ية، املحاس ات واملعا يف التص حيث من ثابت أساس ع املالية ر التقار

استخد أي الثبات، عليھ يطلق ما و و أخرى، إ ة ةف ف من ية املحاس ات املعا نفس ام
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السنة ية املحاس املعاي نفس ستخدم املؤسسة أن آخر مع و الظروف، ولنفس ألخرى

السابقة ة الف مطبقة انت كما الية   .ا

ية-د س ال ذات:مية البنود جميع ار إظ ع عتميةو و منفصل، ل ش ية س ال

أ ذات تؤدياملعلومات حذفت إن حال كماإمية ا، مستخدم قرار التأث أو التغي

ان إذا ية س مية أ ذات املعلومات عت مستخدميفصاحو قرار ع تأث لھ عدمھ أو ا ع

املحيطة الظروف ظل ا يح ت أو ا حذف أو املالية القوائم ا تضمي ان وإذا املعلومات،

م حيث ثمرمن للمس ال كم ا غ أو يؤثر أن يحتمل ل ش ا وتوقي ا ونوعي ا

املعلومات ذه ع عتمد الذي ي   .العقال

قاعدة ملتطلبات وفقا املالية، السوق يزودوا أن املؤسسة ي مس منفصاحفع العادل

نود ب املؤسسات، حوكمة    :16التاليةفصاحمنظور

العامةفصاح. أ املعلومات تتضمن:عن خلفية: وال ي، القانو ا ل وش املؤسسة اسم

وصف املستقبلية، ا وتوقعا املؤسسة داف أل مختصر عرض املؤسسة، خ تار عن مختصرة

دمات ا أو للمنتجات وصف م، وا والوظائف املواقع حيث من سية الرئ ات للممتل

وص ر، والتطو البحوث شطة أ سية، والعقودالرئ م وأنواع م عدد حيث من للعمالة ف

ا عل يحصلون ال واملزايا م مع مة   .امل

املؤسسةفصاح. ب بإدارة املعلومات شمل:عن من: حيث املؤسسة، إدارة مجلس أعضاء

ين املس اح، باألر ا ارتباط ومدى وافز وا واملرتبات ات وا والوظائف سماء حيث

من ن احالتنفيذي باألر ا ارتباط ومدى وافز وا واملرتبات ات وا والوظائف سماء حيث

مجلس مع ن سي الرئ ن املتعامل عن معلومات اتبدارةواملسؤوليات، امل مديري من

من و ة   .والسكرتار

لفصاح. ج التمو ل ي تخص ال املعلومات أساسا:عن رأس: و عن عامة معلومات

ات التغ عن معلومات املحتجزة، اح ر ا، و ت أسباب مع تفصيال حتياطيات املال،

القروض م حيث من واملديونية القروض عن معلومات ة، خ السنوات امللكية حقوق

خرى  الديون ومجموع صول إجما إ ا سب و البنوك   .من

املاليةفصاح. د املعلومات ع: عن شمل ساسية: و املالية للبيانات تار ص تطور( م

صول، النقديةيراداتم التدفقات اح، ر ، ف املصار انية،...)، امل عن معلومات ،

التدفقات قائمة امللكية، حقوق التغ قائمة النتائج، حسابات جدول عن معلومات

يةالن املحاس السياسات يضاحاتقدية، الفروض(املتممةو املستخدمة، القياس أسس
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التأكد عدم حالة التقديرات مرحلية...) ساسية، قوائم تقدير شمل ة دور معلومات ،

املؤسسة ثمار س عن معلومات اح، ر عات توز   .بانتظام،

بمعامال فصاح. ـ املتعلقة املعلومات املصاعن اب أ شمل: ت اب: و أ نوعية

العائلة( املصا أفراد كة، مش ع مشار شقيقة، مؤسسات عة، تا مؤسسات قابضة، ات شر

ن العالقة..).املقر ذوي طراف معامالت عن معلومات صول،( ، و ات املمتل بيع أو شراء

عقود الة، الو بات ر،يجارترت والتطو البحوث ل تمو ل، التمو خيص، ال ،...)عقود

أفرادفصاح ومنافع حوافز ندارةعن عد( ساسي واملنافع جل ة قص وافز ا شمل و

حقوق واملنافع   ..)..امللكيةالتقاعد

واملتوقعةفصاح. و ديثة ا التطورات شمل:عن أعمال: و اتجاه عن عامة معلومات

السوقية القيمة ع تؤثر أن يمكن أخرى معلومات املالية، للقوائم خ تار آخر منذ املؤسسة

مالية توقعات من القدم العام نتائج ع تؤثر سوف ال سية الرئ العوامل عرض للمؤسسة،

ة   .وتجار

ا: أخرى وإيضاحاتمعلومات. ز بي ع: من أماممعلومات املنظورة والقضايا الدعاوي ل ن

املحتمل من وال وتأثأنالقضاء ل لش عرضا للمؤسسة، املا املوقف ع تأث ا ل ون ي

من دا مز التنظيم، إعادة أو املؤسسة مال رأس غ إ تؤدي أن يتوقع ال الظروف

والتفاصيل املضافيةاملعلومات القوائم تقدم مالئمةوال قة بطر   .الية

ن:2-3 املؤسساتي ن ثمر املس   تأث

ليـــات أحـــد م باعتبـــار ن املؤسســـاتي ن ثمر املســـ تـــأث عـــن لمـــت ت ـــ ال دبيـــات ـــ ة ـــ كث

و  ا ومســـــــ املؤسســــــة ملراقبـــــــة ــــــة ـــــــاالقو مراقب وكيفيـــــــة املؤسســــــات حوكمـــــــة نظـــــــام ــــــ ع م تـــــــأث

سـي لل محـددة طــرق نحـو ـا ونوتوج ــ عت املتعـاملون ـؤالء أن باعتبــار ـذا القـرارات، واتخــاذ

رؤوس وسـالمة أمـان ـ ع ـرص ا ـو ـم م ف املؤسسـات تلـك ـ ع ن املسـيطر ن م املسـا ن ب من

م   .أموال

طرق ن املؤثر م وأ املالية، السوق ن املتعامل م كأ ن املؤسسي ن ثمر املس ور بظ إذ

نجاع و املؤسسات ماسي عن لم يت الكتاب من الكث أصبح لدى ا التأث بفعالية س

ن املؤسساتي ن ثمر ع L'activisme des investisseurs institutionnelsاملس ا ف عر مكن و

التا    :17النحو

ا اHervéعرف رضاه: " بأ عدم ب س ثمر املس بھ يقوم وسلوك ات تحر الواسع ا وم بمف

مااتيجيةإسعن مسا ا ف عت ال املؤسسة نجاعة ذا". أو ن يب ساس ذا وع
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وإنما املؤسسة مع اتصال ست ل ن املؤسسي ن ثمر املس لدى التأث نزعة أن اتب ال

ا قبل من املتبع وكمة ا بنظام قبولھ لعدم املؤسسة ضد ا يصدر   .إشارة

وضوحاRousseauوCrêteأما ك شاطات ال لوصف ستعمل الغالب ا أ ع ا فيعرفا

املؤسسة سي قة وطر ين املس سلوك غي إ دفون الذين ن م املسا Cabyوعند". لبعض

ن أساسي ن ل ش واملؤسسة ن املؤسسي ن ثمر املس ن ب املوجودة العالقات و: تأخذ تفاو

يمر . نزا التفاو ل املعنيةالش املؤسسة حوكمة ر تطو ع تتمحور مفاوضات خالل . من

اح اق خالل من ون فيت التطرفية، التغي فعالية بصدد فيھ ون ن والذي ، ا ال ل الش أما

م مع املفاوضات لفشل ين املس إ الرجوع دون ن م للمسا العامة معية ا ع لول ا

أخHervéوكذلك. مسبقا مرة ح أنيق عت إذ السابق، وم املف من دقة أك وما مف رى

غي ع املؤسسة ؤالء يع خالل من ر تظ ن، م للمسا التطرفية التغي فعالية

ت التصو حق ممارسة ن م املسا عض من ض تفو ع صول ا بواسطة ا اتيجي . إس

ة رؤ كذلك توجد لـأك كما أنSmithتحديدا يرى نالذي م للمسا التطرفية التأث فعالية

خالل من تفرض ال املؤسسة ع التنظيمية الرقابة ل ي غي إحداث محاولة

املؤسس ن ثمر وناتاملس يدر الذين ن مأني ثرو عظيم دف تحقيق ع ر س ال   .املؤسسة

إ ن املؤسساتي ن ثمر املس لدى التأث فعالية نقول عامة، صفة عدمو خالل من تنجم نما

ا قبل من املتبع وكمة ا نظام ع عديل إلحداث الس التا و املؤسسة، أداء ع م   .رضا

ع والتأث د ا ا شا من ال التنظيمية ليات مجموع وكمة ا أن سابقا أشرنا وكما

م صالحيا مجال ن وتب م ا توج والتحكم ين، املس ةو. قرارات نظر ع أساسا تقوم

ن تحس يتم ح م معاقب يتم فإنھ ين املس أداء ضعف حالة انھ ع تنص وال الة الو

م عأدا رون س س م فإ املالك رضا عدم شعرون حينما ين املس فإن ساس ذا وع ،

م أدا ر من. تطو ل ن ب ثPrevost & Raoوقد املس قبل من سلوك أي نأن املؤسساتي ن مر

السوق لتحرك أولية كإشارة عت إذا املالية، السوق ي إيجا أثر لھ ون سي للتغي محاولة

ن م املسا مع م ط تر ل مشا وجود أو ين املس أداء ضعف ة من.مواج الكث ت بي ولقد

ب فلقد املؤسسة، ع ن ثمر املس لسلوك ي يجا التأث عن حالةSolhنالدراسات أن

ع إيجابا سيؤثر ذلك فإن املؤسسة رأسمال من ة معت سبة ل ن املؤسسي ن ثمر املس امتالك

املث ثمارات س اختيار جل ل طو ين املس ثمرون،18سلوك املس ستعمل و

ين املس قرارات ع التأث ن وسيلت ا: املؤسساتيون يع و املالية وراق عن بالتخ إما

املؤسسة سياسة بتعديل القيام محاولة ا،أو قيم ع السل ثر لھ ون سي واحدة،مما دفعة
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إشا إصدار نا ومن ت، التصو م حقوق وممارسة م سلط إحدىباستعمال تأخذ رات

التالية ال   :ش

 القانونية؛ م حقوق امل ممارسة ع ا إرغام محاولة للمؤسسة القضائية عة   املتا

 املؤسسة؛ إدارة مجلس دارة طاقم ن عي ضد ت   التصو

 للمؤسسة ح الصر داف   .س

ن أساســـــي ن قســــم ـــــ إ املؤسســــة داف اســـــ تقســــيم مكــــن ت: و التصـــــو ــــق طر عـــــن داف ســــ

أصــواتLe ciblage par proxy بالتوكيـل مـن عـدد ـ أك ـ ع صـول ا ـق طر عـن ذلـك ــون و ،

العامـــة معيـــة ا ـــ ـــ التغي شـــأن اح ـــ اق إمـــرار ومحاولـــة بالتوكيـــل، ن م مـــن. املســـا داف ســـ و

املؤسسـة أداء عـن le ciblage pour performanceأجـل ـور م ا إعـالم خـالل مـن ذلـك ـون و

املؤسسة أداء عن ن ثمر املس رضا ا. 19عدم م أ مراحل عدة داف س من ول النوع   :يمر

 لة املش املحفظة من دف س س ال املؤسسات باختيار املؤسساتيون ثمرون املس يقوم

م؛   لد

 بمحاولة ثمرون املس ؛يقوم التغي احات اق عض شأن املؤسسة تلك مع حوار   أجراء

 ة السنو العامة معية ا ع ا لعرض رسمية بوثيقة م اح اق ثمرون املس يحرر

ن؛ م   للمسا

 العامة معية ا ع يمرر فلن اح، ق ع ن ثمر واملس املؤسسة ن ب تفاق تم إذا

ع اح ق عرض تم إذا أما ا، سر يضل فإنبل ن، م للمسا العامة معية ا

املؤسسة قبل من اح ق ذا تنفيذ مراقبة سيحاولون ن ثمر   .املس

ور م ا إعالم خالل من يتم وإنما السابقة، باملراحل يمر فال داف، س من ي الثا النوع أما

املؤسسات أداء ب ترت ن تب قوائم بإعداد وذلك املؤسسة، أداء   بضعف

النموذج. 3 ينجلودراسة كية(  سكسو مر املتحدة الواليات   )حالة

وراق أسواق نجد أين النموذج، ذا الرائد املثال كية مر املتحدة الواليات عت

نظام وع السياسات مختلف ع التأث و قتصاد ل تمو امة انة م تحتل املالية

ا ف السائد وكمة              .ا
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رقم   انة): 1(جدول الووراقسوق م   أ.م.املالية

  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

املدرجة املؤسسة  4381 4369 4180 4102 4170  279 4  عدد

السوقية دوالر(القيمة ليون تر

ي   )  أمر
17.28 15.64 18.67 24.04 26.33 25.07 

إ السوقية القيمة سبة

الداخ   ) %(  جماالناتج
115.50  100.79 115.56 144.24 151.78 139.68 

العال: املصدر البنك    http://data.albankaldawli.org/indicator 20/11/2016موقع

ا، أعال دول ا ن الذيب حيثيالدور ، ي مر قتصاد املالية وراق أسواق تلعبھ

من أك ة كب ات مستو بلغ املؤسسات الواليات4000عدد السنوات مختلف مؤسسة

البورصات، من الغالب ا ع مشار ل تمو ع املؤسسات اعتماد ر يظ الذي مر ، املتحدة

الدول  اعتماد يؤكد ما و املالية نجلوو السوق اقتصاد نموذج ع ونية   .ساس

السوقية القيمة تمثل سنةجماليةكما كية مر عن2015للمؤسسات د يز مليار25ما

سبة ب الداخ% 139.68دوالر الناتج والنصف،جمامن الضعف با تقر   أي

آلية منھ جعلت املالية وراق لسوق انة امل ذه الدولةو تلك املؤسسات مراقبة امة

ا ف وكمة ا نظام وقلب ر جو بمثابة و   .ف

املؤسسات حوكمة تحكم ال ن القوان م أ كية مر املتحدة الواليات   :نجد

 يدراجقواعد ا ال ورك نيو   ؛Final NYSE Listing Rules    (2003) بورصة

 يدراجقواعد ا ال ناسداك  ؛Final NASDAQ Listing Rules (2003)  بورصة

 اوكس س ان سار  ؛The Sarbanes-Oxley Act (2002) قانون

 ات الشر حوكمة املستديرة-مبادئ املائدة  Principles of Corporate اجتماع

Governance – The Business Round Table (2002) 

 ات الشر حوكمة اتتحلي: مبادئ وتوج ي--ل مر القانون د  Principles of مع

Corporate Governance : Analysis & Recommandations – American Law 

Institute (2002) 

 ات الشر حوكمة ز مبادئ الب التقاعد  CalPERs Global Corporate لصندوق

Governance Principles (1999)؛  

وامل ن القوان ذا ل النظر يو ما املؤسسات حوكمة نظام خصائص م أ نجد    :20بادئ
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 75%املدرجة املؤسسات ام2004عامS&P 500من م ن ب الفصل ا ف يتم  ال

للمؤسسة التنفيذي س الرئ و دارة مجلس س   .رئ

 ن؛ مستقل أعضاء من الغالب املدرجة ات الشر إدارة مجالس ون  تت

 عن مسؤول ن عي ع عتمد ايد م ل ش أصبحت املدرجة املؤسسات من كث

وكمة وصل‘CGO ’Chief Governance Officerا وحلقة ة واج بمثابة و والذي ،

ن و املتخصصة، ان وال دارة مجلس ن و ة، املص اب أ جميع مع

ن م املتصلة. املسا املخاطر تحديد تتمثل املؤسسةومسؤوليتھ وكمة   .با

 أو نات التعي نة من توصية ع بناءا ن املدير ن عي املؤسسات"يتم حوكمة   ".نة

 املدير ا شغل ال دات الع عدد من تحد رسمية لوائح توجد   .ال

 مجالس مؤتمر عامدارةيو زء2003منذ ا بدقة بتحديد ضات التعو نة

ول  التنفيذي املدير أجر من والثابت   .املتغ

 ورك نيو بورصة تفرضھ سنوي ي ذا لتقييم دارة مجالس ون. تخضع ت أن ب و

املؤسسة ا تطبق ال املؤسسات حوكمة مبادئ مع علنا ا ع مكشف التقييم   .آليات

  املؤ جميع ع ،يجب أوكس ي سار قانون تنفيذ بدء ومنذ املدرجة، أنسسات

ن مستقل أعضاء من لية ا ف املراجعة نة   .تتألف

 التقاعدية املعاشات صناديق مطالبات خالل من أساسا ن م املسا حقوق ام اح يتم

م املسا صوت كية مر املتحدة الواليات عت   .ال

 مسؤول املتحدة؛ املدراءالواليات ع تؤثر ال تلك وخصوصا ين، املس ية

وسيط قبل من أساسا تتم ات، الشر حوكمة شأن املجلس وأعضاء ن التنفيذي

باسم عرف من". class action"إلجراء ن م املسا من لألقلية سمح جراء ذا

ي املس تصرفات ب س ن م املسا ميع ض التعو ق ا طلب آلجل نالتجمع،

م تضر أن يحتمل   . ال

 البحتة لية الش وانب ا ع املؤسسات حوكمة تقييم ن(يتم للقوان متثال

نظمة ا) و وأداؤ الفع املؤسسات عمل تقييم دون ور. فقط ظ إ يؤدي ما و و

ع الذي مر ر، و ا دون ل الش ع عتمد نموذج يتمثل وكمة ل خطر

ال خرى املؤسسات دون نظمة و ن للقوان   .تمتثل

نجلـــو  النظــام ـــ أنـــھ القــول، يمكـــن ســـبق مــا خـــالل يومــن وراقسكســـو أســـواق فيـــھ تلعــب ،

التالية النقاط خالل من وكمة ا نظام ع التأث اما دورا   :املالية
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 العـرض خاصـة ـا م املؤسسات، لرقابة مة م خارجية آليات املالية وراق أسواق توفر

للشـــــــراء تأديــــــــبOPAالعمـــــــومي ـــــــ املســـــــتعملة مــــــــة امل دوات ن بـــــــ مـــــــن أصــــــــبح الـــــــذي

داء؛ ضعيفة املؤسسات ومعاقبة ين   املس

 ألســــعار يجعــــل ممــــا والكفــــاءة، بالتقــــدم النمــــوذج ــــذا ــــ ســــواق ــــ املاليــــةتتم وراق

ــذه يجـر الــذي مـر عامــة، بصـفة واملؤسسـات ين املســ أداء ـ ع كــم ا ـ مـا م دورا

ن؛ ثمر املس ة مص تصب ا قرارا ون ت ان ة   خ

 معــــــاي لوضـــــع ســـــعت ـــــ ال البورصـــــات أول ن بـــــ مـــــن الـــــدول ـــــذه ـــــ البورصـــــات ـــــ عت

ا يـــــنظم ـــــ وا إطـــــار وضـــــع ـــــ إ ـــــدف ومبـــــادئ حـــــددوقواعـــــد و ـــــا، ف دارة و لعالقـــــات

حقــوق حفــظ و ــا وغايا املؤسســة ــداف أ يحقــق بمــا واملســؤوليات والواجبــات قــوق ا

ذلك ون و بھ، املرتبطة املصا ذوي أوإماطراف املؤسسـات ابإلزام عـادة(  إرشـاد

مبــدأ الصـــدد ــذا ـــ يطبــق ام"مــا ــ ل عـــدم تفســ أو ام ـــ املم") ل ــز عز ـــ ارســـاتع

وكمة؛ ل  السليمة

ية. 4 العر الدول عض تجارب   :دراسة

وال ، العال قتصاد ا عرف ال ات التغ يجة ن مؤثرا مركزا ية العر قتصاديات تحتل

ات التغ تلك م أ من ولعل ا، عل ا بدور عكست املعلومات: ا تكنولوجيا التقدم

رأس حركة ع القيود رفع تصاالت، خلقو سية، الرئ العمالت صرف أسعار م عو املال،

القطاع دور ادة وز عية شر ال القيود من واملالية املصرفية زة ج ر تحر جديدة، مالية أدوات

اص ا القطاع إ العامة العمومية املؤسسات من عدد ملكية ل تحو خالل من اص ولقد. ا

ورا أسواق ع ا كث ات التغ تلك خرىأثرت عرفت ال املالية، عميقة،إصالحاتق

يل س وكمةإرساءخاصة ل سليم   .نظام

أسواق: 4-1 عض أداء عن عامة يةوراقنظرة العر   املالية

البورصات أداء حول ي العر النقد صندوق من ا عل املتحصل البيانات خالل من ر يظ

سواق ب ترت ول املركز تحتل السعودية املالية السوق أن ومجتمعة منفردة ية العر

الثالثة السنوات خالل بلغت وال السوقية للقيمة مليار373.42،467.43،483.44بالنظر

أمر سوقدوالر ثم قطر بورصة ا تل ظي، القيمة لألوراقأبو سبة ل النظر و املالية،

املح الناتج إ بـجماالسوقية قطر بورصة ول املركز نجد ثم 2014سنة%87.7،

بـ عمان سبة69.8%بورصة ب املالية لألوراق ن البحر سوق ات. %65ثم الشر لعدد النظر و
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نجد بـاملدرجة ول املركز عمان سنة236بورصة ف2014مؤسسة لألوراق، ت و ال  سوق

ب بـ207املالية السعودية املالية السوق ثم   .مؤسسة169مؤسسة

املوا دول ا ره يظ ما ذا   :و

رقم ية): 02(جدول العر املالية وراق أسواق   2014-2012أداء

  2014  2013  2012  السوق 

أبو  لألوراقظ سوق

 املالية

السوقية دوالر(القيمة )مليار  77.65 116.90 110.44 

جما املح الناتج إ السقية  26.5% 29.1% 22.9% القيمة

املدرجة ات الشر  67 66 66 عدد

عمان  بورصة

السوقية دوالر(القيمة )مليار  27.00 25.77 25.50 

املح الناتج إ السوقية جماالقيمة  %93.5 %76.6 %69.8 

املدرجة ات الشر  236 240 243 عدد

لألوراق ن البحر سوق

 املالية

السوقية دوالر(القيمة )مليار  15.54 18.46 22.09 

جما املح الناتج إ السوقية  65.0% 56.4% 60.2% القيمة

املدرجة ات الشر  47 47 47 عدد

السعودي م س  سوق

السوقية دوالر(القيمة )مليار  373.42 467.43 483.44 

جما املح الناتج إ السوقية  62.1% 62.7% 55.8% القيمة

املدرجة ات الشر  169 163 158 عدد

لألوراق دمشق سوق

  املالية

السوقية دوالر(القيمة )مليار  1.04 0.96 0.77 

املح الناتج إ السوقية جماالقيمة  1.7 2.8 - 

املدرجة ات الشر  22 22 22 عدد

املنقولة القيم بورصة

لبيضاءابالدار   

السوقية دوالر(القيمة )مليار  52.61 54.50 54.47 

جما املح الناتج إ السوقية  53.2% 49.9% 64.2% القيمة

املدرجة ات الشر  77 75  77 عدد

املالية وراق بورصة

س  بتو

السوقية دوالر(القيمة )مليار  8.87 8.59 9.28 

جما املح الناتج إ السوقية  20.8% 18.2% 19.1% القيمة

املدرجة ات الشر  72 65 59 عدد
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املا ي د  سوق

السوقية دوالر(القيمة )مليار  49.52 70.69 87.86 

جما املح الناتج إ السوقية  21.1% 17.6% 14.6% القيمة

املدرجة ات الشر  59 55 57 عدد

لألوراق ن فلسط سوق

 املالية

السوقية دوالر(القيمة )مليار  3.25 3.25 3.19 

جما املح الناتج إ السوقية  26.7% 26.7% 32.4% القيمة

املدرجة ات الشر  49 49 48 عدد

لألوراق مسقط سوق

 املالية

السوقية )دوالرمليار (القيمة  30.30 36.80 37.82 

جما املح الناتج إ السوقية  47.0% 46.2% 41.7% القيمة

املدرجة ات الشر  131 118 117 عدد

قطر  بورصة

السوقية دوالر(القيمة )مليار  126.30 152.60 185.83 

جما املح الناتج إ السوقية  87.7% 75.4% 72.8% القيمة

املدرجةعدد ات الشر  42 42 43 

وت ب  بورصة

السوقية دوالر(القيمة )مليار  10.55 10.42 11.22 

جما املح الناتج إ السوقية  23.5% 23.4% 26.0% القيمة

املدرجة ات الشر  10 10 10 عدد

ة املصر  البورصة

السوقية دوالر(القيمة )مليار  61.62 61.96 69.93  

جماالقيمة املح الناتج إ السوقية  %26.2 %22.8 %25.1 

املدرجة ات الشر  77 75  77 عدد

جما  
السوقية دوالر(القيمة )مليار  940.49 1137.70 

1202.8

9 

املدرجة ات الشر  1405 1360 1358 عدد

لسنوات:املصدر املوحد ي العر قتصادي ر التقر ي، العر النقد ،2015،2014صندوق

2013.  

ي ما نالحظ كية، مر السوق أداء مع مجتمعة سواق أداء بمقارنة القيمة: لكن بلغت

مجتمعة ية العر لألسواق حوا 1202.89السوقية أي ي أمر ر دوال دوالر1.2مليار ليون تر

ي كيةأمر مر السوق السوقية بالقيمة لغت و دوالر26.33، ليون يتر بـأمر أك 20أي
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ات الشر لعدد سبة بال وكذلك ية، العر املالية سواق مة مسا ضعف ع يدل و و مرة

ية العر سواق نجد سنة1405املدرجة، وجد2014شركة السوق4369و شركة

كية ما.مر و نحكمو لأنيجعلنا تمو نموذج عن البعد ل عيدة مازلت ية العر الدول

املالية السوق ق طر عن   .قتصاد

أسواق. 4-2 وكمةوراقدور ا نظام ية العر   :املالية

املؤسسات، حوكمة تطبيق شأن التأخر تدارك ية العر املالية سواق من العديد سارعت

ا تفرض وكمة ل ومبادئ قواعد بإصدار ا م كث عأو وقامت املقيدة املؤسسات ا ترشد

ا قتصادإتباع ونات م ل و ن ثمر املس لدى املرجوة الثقة إ الوصول اجل   .من

م جانب عرض القواعدنحاول تلك وصياغة وضع ية العر سواق تجارب   :ن

ردن. 4-2-1 ة   :تجر

تم فبعدما املؤسسات، حوكمة ز عز ا دور خالل من رائدة عمان بورصة ة تجر عت

السوق ادوار عامإفصل عمان بورصة شاء بإ وذلك ورقاب تنفيذي ن لتقوم1997دور

شا بإ وكذلك التنفيذي ا مركزبدور يئةوراق إيداعء و لتقوماوراقاملالية املالية

ي الرقا ما سنةأيضابدور ردنية املالية وراق يئة ت ان وقد دليلإعدادمن2008،

ات الشر عردنيةحوكمة يركز والذي عمان بورصة ميةاملدرجة حوكمةأ موضوع

وش وتوضيح تقديم خالل من الداخاملؤسسات بالنظام اصة ا فات التعر عض رح

ن وتب تنظم ال عات شر وال ن القوان من العديد وضع املشروع تضمن وكذلك ات للشر

مجلس و مسة ا وكمة ا بمبادئ يتعلق فيما اكمية ا وم افئةدارةمف املت واملعاملة

، ن العالقة،طرافللمتعامل فصاحذات و و مون،والشفافية املسا إ إضافةحقوق

ار ا والتدقيق الداخلية الرقابة ام م ع. تنظيم أبواب خمس ع الدليل ذا وشمل

التا   :النحو

ول  ف؛:الباب   عار

ي  الثا التالية:الباب النقاط وتناول مة، املسا الشركة إدارة ومسؤوليات- : مجلس ام م

دارة، دارة،-مجلس مجلس ا ل ش ال ان دارة؛-ال مجلس   اجتماعات

الثالث العامة؛:الباب يئة ال   اجتماعات

ع الرا التالية:الباب النقاط وشمل ن، م املسا ،- : حقوق العامة قوق ضمن-ا قوق ا

العامة؛ يئة ال   صالحيات

                                                
 املوقع من للدليل الرجوع : يمكن

http://www.sdc.com.jo/arabic/images/stories/pdf/corporate_governance_companies.pdf 
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امس ا وشمل:الباب والشفافية، التدقيق،-: فصاح التدقيق،-نة نة ام -م

التدقيق، نة ار-صالحيات ا سابات ا   .مدقق

الدليل ذا ضع ينظمإطاراو ا وا والعالقاتمتقدما واملسؤوليات والواجبات قوق ا

ة املص اب أ حقوق حفظ و ا داف أ يحقق بما املدرجة   .املؤسسات

عية شر ال القواعد سيخ ل الدليل ذا ردنية املالية وراق يئة وضعت وإرساءفلقد

ادة وز ن ثمر املس حماية ز عز مة املسا التا و جديدة، حمائية سوققواعد الثقة

دولية ومعاي قواعد ع املب ثماري س واملناخ املالية   .وراق

ة. 4-2-2 املصر ة   :التجر

مناخ ن وتحس قتصادي، صالح مجال تقدم تحقيق ة املصر السوق ت ن

ية جن و ية والعر املحلية ثمارات س من د املز وجذب ثمار، ومة. س ا إجراءاتوتتخذ

مصر، ثمار س مناخ ن ثمر املس ثقة ز عز و قتصادي النمو ادة ز إ دف وخطوات

ة املصر املؤسسات حوكمة مبادئ تطبيق ع العمل و جراءات تلك م أ من لذلك. ولعل

ر أكتو ثمار لالس العامة يئة ال املقيد2005قامت اصة ا املؤسسات حوكمة دليل ةبإصدار

تضمن حيث مصر، املؤسسات حوكمة ملبادئ العام طار الدليل مثل و البورصة،

حقوق وضمان ات، الشر إدارة مجالس فعالية ادة ز ا شأ من ال القواعد من امة مجموعة

التالية النقاط إ الدليل ذا تطرق و ات، الشر مع ن واملتعامل ن، م تطبيق:املسا نطاق

حوكم مراقبقواعد الداخلية، املراجعة إدارة دارة، مجلس العامة، معية ا املؤسسات، ة

املراجعة، نة سابات، عارضفصاحا تجنب قواعد جتماعية، السياسات عن

خرى  للمؤسسات سبة بال وكمة ا قواعد ،   .املصا

سنة املال لسوق العامة يئة ال قامت م2007كما سيق بالت العامةكذلك املؤسسات ع

س املؤسسات حوكمة لتطبيق عم دليل بوضع التنفيذية" السوق القواعد تطبيق دليل

بالبورصة املقيدة وغ املالية وراق مجال العاملة ات الشر ذا"وكمة عد بحث ،

واملراج دارة مجالس وألعضاء وكمة ل التنفيذية للقواعد مكمال جزءا نالدليل الداخلي ن ع

م م ل واختصاصات دور ملعرفة الدليل ذا ل الرجوع يمكن حيث ن، ارجي ا ن . واملراجع

                                                
 املوقع من الدليل ذا ل الرجوع : يمكن

http://www.cipe.org/regional/menacg/pdf/Egypt%20CG%20Code%20Final%20-%20Arabic.pdf  



سواق و املالية   2018/ 8دالعد/4املجلد                                    مجلة

69 

للمراجعة كذلك التفصي والتنظيم الداخلية، الرقابة ع شمل قا م الدليل تضمن و

ا ف العمل ونظم ا شكيل و ا اختصاصا ذلك بما   .الداخلية،

ال. 4-2-3 اململكة ة السعوديةتجر ية   :عر

ذا و بالسوق املدرجة السعودية ات الشر حوكمة الئحة بإصدار املالية السوق يئة قامت

ات الشر حوكمة بمبادئ الدو تمام عاظم ضوء املالية السوق ر تطو مخطط ضمن

ذ ز عز التا و املالية السوق وكفاءة انتظام مدى س تق ال ليات م أ ا السوقواعتبار ه

ا ف املتداولة املالية وراق جاذبية ادة املقرة. وز املبادئ الالئحة إعداد يئة ال راعت ولقد

قواعد أو ن قوان من أقرتھ وما الدول بتجارب شاد س تم كما الدولية، املنظمات من

ات الشر حوكمة التاليةضوت. مجال النقاط الالئحة   :م

ول  ام: الباب يدية؛أح   تم

ي الثا تضمن: الباب و العامة، معية وا ن م املسا ن،-:حقوق م للمسا العامة قوق -ا

املعلومات، ع م وحصول م قوق ن م املسا ممارسة يل املتعلقة-س ن م املسا حقوق

العامة معية ا ت،-باجتماع التصو م-حقوق س اح أر ن م املسا   .حقوق

ال والشفافية: ثالثالباب تضمن: فصاح باإلفصاح،-: و املتعلقة جراءات و -السياسات

دارة مجلس ر تقر   . فصاح

ع الرا دارة: الباب تضمن: مجلس دارة،-: و ملجلس ساسية مجلس-الوظائف مسؤوليات

دارة،-دارة مجلس ن و ا،- ت واستقاللي دارة مجلس املراجعة،- ان نة-نة

افآت، وامل شيحات عمال،-ال وجدول دارة مجلس مجلس-اجتماعات أعضاء افآت م

م ضا عو و دارة؛-دارة مجلس املصا   عارض

امس ا ختامية: الباب ام   أح

ذ من بالرغم نظامهلكن ن تحس إ الرامية ية العر البورصات قبل من ود إالا وكمة، ا

نأن يب فمثالأنالواقع ية، العر لألسواق سبة بال املنال عيد مازال يدة ا وكمة ا ق طر

إ بحاجة مازالت ية العر املالية وراق أسواق أن ر ظ للتخطيط، ي العر د للمع دراسة

بحو  املتعلقة تلك
ً
خصوصا املؤسسية، طر و فصاح و الشفافية قواعد ر اتتطو الشر كمة

ر يظ أخرى ة ج ومن ، ة ج الأنمن ية، العر الدول املصارف
ً
خصوصا املؤسسات معظم

و و والوضوح، الشفافية مبدأ ح أو
ً
تنظيميا أو

ً
ليا ي سواء املؤسسات حوكمة معاي يطبق

                                                
 املوقع الدليل ذا ل الرجوع : يمكن

http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/pool_extra_efsa/howkama_02.htm 
 املوقع من لالئحة الرجوع يمكن التفصيل من د   http://www.sahmy.com/t114714.html: ملز
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الر  وكمة ا ام ال ع شدد ال املؤسسات، وكمة الدولية املعاي بھ تنادي شيدة،ما

مع التعامل وأسلوب ا، وإجراءا فصاح و والشفافية الرقابة ئة و دارة مجلس لة ي و

قلية حصص ي   .مال

م أ أن ت واعت ية، العر م س ألسواق واملؤس التنظي طار الدراسة ذه وشرحت

فاعلية من التأكد ،
ً
عموما املال أسواق الشفافية لتوف دراجليات متطلبات

وإجراءات قواعد ن وتأم السوق، املدرجة وراق ومعلومات التداول، وقواعد ا، وشفافي

نية م معاي ووضع املالية، وراق إليداع مركز خالل من واملقاصة ة سو لل عة وسر سليمة

واتخ ا، ومتان للوسطاء املالية وضاع قوة من والتأكد م، ووكال باتللوسطاء ت ال اذ

معاي ووضع املالية، الوساطة ات شر لدى املودعة املالية وراق و موال ماية املناسبة

وتوف املال، أسواق املدرجة املؤسسة حوكمة شأن الشفافية متطلبات مع ناسب ت

ن للمتعامل ا وإتاح املعلومات من قدر أك ستوعب الذي ي و لك   .السوق التداول

يتمثل ية، العر م س أسواق شفافية من تقلل ال املعوقات م أ أن الدراسة ت واعت

قبل من املعنية السوق يئة بھ تقوم الذي شر ال الدور بفصل املتعلقة عات شر ال غياب

املا ستقالل غياب عن
ً
فضال البورصة، إدارة بھ تقوم الذي التنفيذي الدور عن ومة، ا

القطاع وحدات كإحدى ا ومعامل ومة ا تدخل من د يز ما ية، العر للبورصات داري و

بمعاي بالتقيد سواق املدرجة للمؤسسات امللزم ضعفھ أو شر ال طار وغياب العام،

املالية ر التقار ا معلوما شأن والوضوح الشفافية ومتطلبات الع. ( املحاسبة د ياملع ر

  .) 2011للتخطيط،

زائر. 4-2-4 ا ة   : تجر

وضآلة ا، ف املدرجة املؤسسات وقلة زائر، ا بورصة العمل جمود ورغم زائر ا

التنظيمية املواد عض نجد شر ال املستوى ع فإنھ قتصاد، ل تمو عملية ا م مسا

البورصة عمليات عة ومتا تنظيم نة تصدره  La commission d’organisation et deال

surveillance des opérations de bourse ( COSOB))،وكمة ا يم بمفا عالقة ا ل وال

رقم النظام ام ألح طبقا د1996جوان22املؤرخ02-96فمثال تر ال املؤسسة ع ن يتع

ا تتضمن إعالمية مذكرة شر و ر بتحر تقوم أن للبورصة منالدخول ال عالمية لعناصر

عن معلومات كذكر ة دار عن قراره اتخاذ من ثمر املس تمكن أن ا القيم: شأ مصدر تقديم

ا وخصائص ا إنجاز املقرر العملية موضوع شاط، ال تطور املالية، وضعيتھ وتنظيمھ،   .املنقولة

تقدم أن جب و للمصدر، الشر املمثل ا عل وقع و املذكرة ذه املرافقةتؤرخ املالية البيانات

خاصة صفة و للمؤسسة، ية واملحاس املالية الوضعية ع دقيقة معلومات عالمية للمذكرة
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ل التمو مجال ا ومردودي املا ا ل ي بطبع. ع املصدر يقوم عالمية املذكرة إ إضافة

املذكرة  جاء ما البيان ذا ص و شره، و إعالمي كبيان املعلومات مقدما عالمية

املمثل طرف من عليھ وقع و البيان يؤرخ ا، إنجاز املقرر والعملية املصدر يخص فيما مية أ

للمصدر رقم. الشر النظام ن ب تلك1997نوفم30املؤرخ03-97وقد عن نموذج

النظام ذلك ا إل الرجوع يمكن عالمية،   .املذكرة

طبقا رقموكذلك النظام ام ذات2000جانفي20املؤرخ02-00ألح املؤسسات ع ن يتع ،

ولدى ا ومراقب البورصة عمليات تنظيم نة لدى تودع أن البورصة املسعرة املنقولة القيم

عالم وسائل ا شر ب والقيام والدائمة، ة الدور املعلومات القيم بورصة سي . شركة

املعل أووتتضمن محافظ رأي وكذلك والسداسية ة السنو املالية الكشوف ة الدور ومات

الكشوف ذه وقانونية ة مدى حول سابات ا املعلومات. محافظي فإن ذلك، ع ادة وز

املالية الوضعية أو شاط ال تأث ذي حدث أي أو مية أ ذات معلومة ل تخص الدائمة

خالل.للمؤسسة من يالحظ الكن شر ت ال ة السنو ر عضcosobالتقار تقاعس

افية غ ون ت ا أ أو املالية الكشوفات سليم بتأخر وذلك عالمي، ا ام ال عن   .املؤسسات

رقم شر ال مرسوم ناك شروطcosobوتنظيمات10- 93و ن ب من انھ ع تنص وال

مبادئ ام باح مرغم و و ن، املدخر ماية ة املطلو ة ا ال بصفات سام املا الوسيط

عليھ حيث صية، ال تھ مص قبل ؤالء مصا يق س و ائنھ ز اتجاه املساواة و العدالة

ون لكن السوق، شروط بأحسن و وجھ أحسن ع ائنھ ز أوامر شاطبإتمام ال ملحدودية ظرا

الواقع أرض ر ظا غ ام ل ذا يبقى ن ثمر املس مع   .والتعامل

قواعد بھ تنادي مما جزء ا أ ع ا إل النظر يمكن وتنظيمات عليمات وجود من الرغم و

الدول  مختلف وكمة ذا. ا ف املؤسسات، بحوكمة أساس تتعلق قواعد أو مبادئ وجود لكن

لي ببعضغائب للبورصة، املؤسسات دخول شروط ن تضم ح زائر، ا بورصة عن ة

ن م املسا حقوق أو الداخلية الرقابة ونظم باملراجعة أو دارة بمجالس تتعلق ال اللوائح

ن الرا الوضع أن نقول التا و طالق، ع ا إل شر لم املؤسسة طراف ومختلف

                                                
 التعليمة   :أنظر

COSOB, Règlement n°96-02 du 06 safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 relatif à l'information à publier 

par les sociétés et organisation faisant appel public a l’épargne lors de l’émission de valeurs mobilières. 
التعليمة   :أنظر

COSOB, Règlement n°2000-02 du 14 Choual 1420 correspondant au 20 Janvier 2000 relatif à l'information à 

publier par les sociétés dont les valeurs sont cotées en bourse.  
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ا أ ا ل سمح ال امللبورصة وال العادل فصاح ع املؤسسات إللزام فعالة آلية ون ت

املؤسسات حوكمة  .بمنظور

  :والتوصيات النتائج

ي ا م أ يتمحور النتائج، من مجموعة ا شق الدراسة   :أفرزت

 الداخليـــــــة ليـــــــات، مـــــــن مجموعـــــــة نـــــــاك املؤسســـــــات، وكمـــــــة جيـــــــد نظـــــــام لتحقيـــــــق

كمجلـــــــــس باملؤسســـــــــة، الداخليـــــــــة،املتعلقـــــــــة واملراجعـــــــــة لـــــــــھ، عـــــــــة التا ـــــــــان وال دارة،

ن م املســـــا والبنـــــوك،... وجمعيـــــة ارجيـــــة، ا املراجعـــــة أخـــــرى، خارجيـــــة آليـــــات نـــــاك و

العمــل وأســواق الضــبط، أحـــد... وســلطات الصــدد، ــذا ــ املاليــة وراق ســوق ــ عت و

املؤسسات؛ وكمة امة ال ارجية ا   ليات

 وراق ســوق اتــؤثر م مســـا خــالل مـــن املؤسســات، حوكمــة نظـــام ــ ع مباشــرة املاليـــة

تتعلـــــق املؤسســـــات، حوكمـــــة ومبـــــادئ قواعـــــد ل شـــــ ـــــ ع ـــــات وتوج إرشـــــادات وضـــــع ـــــ

مـن ـا تطبيق ـ سـوق، ـل ل طبقـا ـة، ختيار أو لزاميـة بصـفة وتتمتـع عديدة، بنوا

ــــــ وأغلـــــب خــــــرى، املؤسســـــات بــــــا أو املدرجـــــة املؤسســــــات والقواعــــــدقبـــــل املبـــــادئ ذه

مبــادئ أو والتنميــة، قتصــادي التعــاون منظمــة كمبــادئ معروفــة تجــارب مــن مســتمدة

الدولية ل التمو   ؛...مؤسسة

 وراق ســـوق كفـــاءة خــالل مـــن املؤسســـات، حوكمــة نظـــام كـــذلك أخــرى ات تـــأث نــاك

املعلومـات ـل ل امـل وال التـام فصـاح املؤسسـات ـ ع تفرض ال ـاملالية ة الضـرور

حــد ــ ـ عت ســعار ــذه املاليـة، وراق أســعار ــ ع بصـدق لتــنعكس املناســب الوقـت

مصــــا خدمــــة ــــ يصــــب ال ســــلوك ــــل حيــــث ين، املســــ لســــلوك يــــة تأدي وســــيلة ــــا ذا

خطـر ـ إ ين املسـ عـرض ممـا سـعار، ـ ع سـلبا نعكس سـ طراف مختلف أو املالك

رت ش انخفاض أو السوق؛قالة   ھ

 التأث سلوك خالل من وا تأث لھ ون ي أن كذلك، املالية وراق لسوق يمكن

املؤسسات ع ضاغطة قوة ون عت الذين ن، املؤسساتي ن ثمر للمس الفعال

من ونھ يمتل ما خالل من ن، ثمر املس ؤالء ستطيع ف يد، ا داء نحو ا لتوج

املؤسسات، ة معت املؤسساتحصة ي مس ع كب وضغط سلطة يمارسوا أن

سلبية؛ نتائج حدوث  حالة

 نجلو املتقدمة الدول وكمة ا نظام املتحـدةسكسـونية -يتم كيـةالواليـات مر

حملـــــة صـــــغار مــــن ـــــ كب عـــــدد ن بــــ امللكيـــــة ـــــل ي ت شــــ مب العمـــــلســــ أســـــواق وقـــــوة
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مراق ـــــ نـــــدماج، و وراق ينوأســــواق واملســـــ املؤسســـــات ـــــدفإذابـــــة عـــــن انحرفـــــوا

لســــــوق املدروســـــة ات التــــــأث أغلـــــب ــــــر تظ النظـــــام ــــــذا ظـــــل ــــــ و املـــــالك، ثــــــروة عظـــــيم

بالسوق؛ موجھ نظام عت و ف وكمة، ا نظام ع املالية   وراق

 ال صالحات من الرغم و ية، العر املالية لألسواق س ال التطور من بالرغم

ا أنباشر إذ ضعيفا، مازال املؤسسات حوكمة ع التأث أن إال الدول، تلك أغلب

املتقدمة الدول املوجودة تلك قل ع وكمة، ا ل يا ل تفتقد املؤسسات  .اغلب

ــــ ال التوصــــيات ــــم أ ـــيص ت يمكــــن الدراســــة، ــــذه ـــ ــــا إل التوصــــل تــــم ـــ ال النتــــائج ضــــوء ـــ

مكــن  و ة ضــرور ــا أ ــعتقــد ع البحــث، بموضــوع املرتبطــة املختلفــة املجــاالت ــ ــا م ســتفادة

التا   :النحو

 ناســــــب ي بمـــــا يــــــة، العر املاليـــــة وراق أســـــواق لعمــــــل املنظمـــــة القانونيــــــة ئـــــة الب ر تطـــــو

وضــــرورة املؤسســــات، حوكمــــة ــــلإصــــدار ومتطلبــــات ب خــــاص وكمــــة ل دليــــل أو ميثــــاق

شـــــروط ن تضـــــم مـــــع تخـــــصإدراجســـــوق، لبنـــــود البورصـــــة ـــــ قتصـــــادية املؤسســـــات

امليثاق؛ ذالك ا عل ينص ال واملبادئ القواعد ام باح ام  ل

 مـن السـوق، ـ ن املتعـامل مختلف ن ب املؤسسات حوكمة ثقافة البورصـةإطـاراتشر

الصلة؛ ذات طراف من ا وغ ن واملحاسب ن واملراجع   والوسطاء

 قيــام ــ ع ســواءالتأكيــد املؤسســات، بحوكمــة يتعلــق مــا ــل عــة بمتا الوصــية الســلطات

فصــاح مســألة خاصــة خــرى، اصــة وا العموميــة املؤسســات أو بالبورصــة، املقيــدة

طراف؛ مختلف مصا ام واح سي ال وسوء   والشفافية

 دارة مجــــــــالس مــــــــن وكمــــــــة، ل خــــــــرى ليــــــــات مختلــــــــف بتفعيــــــــل تمــــــــام ضــــــــرورة

ــــــــلوالر  التمو وأســــــــواق العمــــــــل وســــــــوق ــــــــا، ونا م بمختلــــــــف واملراجعــــــــة الداخليــــــــة قابــــــــة

الرقابية املالية وراق سوق وظيفة مع امل لتت ذا و ا املتعلقة ن  .والقوان

  

  

  

  

  

  

  

  



سواق و املالية   2018/ 8دالعد/4املجلد                                    مجلة

74 

وامش   :ال
                                                

1Martin FAMY & al, beyond governance creating corporate value, through 

performance, conformance and responsibility, John Wiley & Sons Ltd: England, 

2005;P163.  
2Elain STERNBERG, Corporate governance: accountability in marketplace,2 Ed ,The 

institute of economic affairs: London,2004,P28 
3Gérard CHARREAUX, Le gouvernement des entreprises, Economica, Paris, 1997,P11.  
4Howard GOSPEL & Andrew Pendelton, corporate governance and labour 

management: An international comparison, on food: New York, 2005, p03.  
5Organization for Economic Co-operation and development (OCED), corporate 

governance in Asia: a comparative perspective, 2001.p12. 
وآخرون،6 فخرا امللك عبد وراق" محمود أسواق املدرجة مة املسا ات شر حوكمة أثر

ة دار و املالية البيانات عن فصاح درجة ع تحليلية: املالية مجلة"دراسة الدراسات،

ع رة، القا جامعة ة، والتجار مارس1املالية   .215،ص2000،
7Roland PEREZ ; La gouvernance de l'entreprise, Édition La découverte: Paris, 

2003,p24-25.  
8 ، مصطفى عبده ع" محمد تطبيقية دراسة داء، ع ات الشر حوكمة آليات عض تأث

ل"مصر مجلة مجلد، ة، سكندر جامعة العلمية، للبحوث التجارة ع43ية مارس1، ،

 .334-333ص،2006
9John TAE LEE; " Structure de propriété, stratégie de diversification et gouvernance des 

entreprises ", Thèse de doctorat en sciences économique, université Toulouse, 2005, 

p11-13.  
10Roland PEREZ, " La gouvernance des entreprises ",2004 , op-cit ,p10-12. 
11 Gunther CAPELLE-BLANCARD & al, Les marchés financiers en fiches, ellipses, Paris : 

2004, p61. 
12 Ibid., p62. 

ات 13 الشر حوكمة س تأس دليل اصة، ا الدولية املشروعات الناميةمركز قتصاديات

مارس ، رة القا مكتب واملتحولة،  .24ص.2002ًوالصاعدة



سواق و املالية   2018/ 8دالعد/4املجلد                                    مجلة

75 

                                                                                                                        
14 ، ال نادر د ف م" محمد ألس قيقية ا القيمة تحديد املحاس فصاح دور

املالية لألوراق ت و ال سوق املتداولة ات شورة"الشر م غ ماجست مذكرة ،

ي العر عمان جامعة العليا،املحاسبة، واملالية ة دار الدراسات لية العليا، للدراسات ة

ص2006عمان، ،25. 
القضاة، 15 محمد م" يح ألس قيقية ا السوقية القيمة ار إظ املحاس فصاح دور

عمان بورصة املتداولة ات عمان" الشر جامعة املحاسبة، شورة م غ ماجست مذكرة ،

للدرا ية عمان،العر العليا، واملالية ة دار الدراسات لية العليا، ص2004سات ،32-35. 
غزوي، 16 آل ليل ا عبد ن املعلومات" حس فصاح مستوى ع ا وأثر ات الشر حوكمة

ية السعودية: املحاس ية العر اململكة العامة مة املسا ات شر ع ھ اختبار مذكرة"دراسة ،

غ قتصاد،ماجست و دارة لية الدنمرك، ية العر اديمية املحاسبة، شورة م

  .69-55ص.2010
17Céline DU BOYS," L'activisme des investisseurs institutionnels, est-il un outil 

efficace? "w.p N655, université de droit, d'économie et des sciences d'Aix Marseille,  

mars 2003, p15.  
18Sophie MONTANDRAU, " L'activisme des investisseurs institutionnels, 

gouvernement d'entreprise et richesse de l'actionnaire ", W.P No 693, Université Paul 

Cézanne, Juillet 2004 p06.  
19Fabrice HERVE,"Faut-il acheter les actions des entreprises apparaissant sur les listes 

noirs du conseil des investisseurs institutionnels?», revue de l'économie financière, 

No36 (3-2001, p07.  
20l’Institut Français des Administrateurs, "Pratiques internationales de gouvernance: 

Une Approche comparative" http://ifa-sso.com/download.php?module=documents 

&file id=87&fichier nom=document-87.pdf&Name=document. 
  



سواق و املالية  2018/ 8دالعد/4املجلد                                                                                                                    مجلة

76 

املفتوحةص السوق عمليات لتفعيل كآلية سالمي ل التمو املركزي–كوك البنك ة تجر

نموذجا ي                                                                                                                                       -السودا

Islamic finance instruments as a mechanism to activate open market operations 

- Experience of the Central Bank of Sudan as a model - 

ستالم خ شر                                                         03/01/2018:تار ال قبول خ   18/02/2018:تار

ر.د.أ الطا محمد وش اللطيف.د                در عبد د.د               تيقان يز                            تقرارت

شلة جامعة  زائر    -  خ شلة جامعةا زائر-خ زائر- البوا أم  جامعة          ا   ا

ص   :امل

مناملر  البنك تمكن وآليات وسائل السيولة وإدارة النقدية السياسة تنفيذ يتطلب  القيام كزي

ليات الوسائل أن إال بدوره، صفة السيولة وإدارة النقدية للسياسة التقليدية و خاصة و

ع سالمي، املصر النظام إطار  متاحة غ املباشرة غ ليات الية ذه وللتغلب  ش

ار املركزي  السودان بنك قام غ بديلة جديدة وآليات وسائل ابت  ع القائمة ملباشرةا لآلليات

د سعر ج ك الفائدة،و ن مش يئة املركزي  البنك ب الشرعية العليا وال  للمصارف للرقابة

ار تم املالية واملؤسسات ادات جديد نوع ابت الش  وتص الشرعية سس مع تتوافق ال من

ق عن السيولة إلدارة كآلية ا طر ذهاملفت السوق  عمليات أشبھ عمليات تداول و وحة،

الالزمة موال وتجميع قيقية ا املدخرات اجتذاب وسائل من ة نا وسيلة عت وك الص

عن العامة انية امل ز ال جتماعية و قتصادية دوى ا ذات العامة املشروعات ل لتمو

ا ل رأس, تمو رد ع أو للمشروع املتوقع ح الر املشاركة أساس ع تقوم ،وقدو  املال

يل س ادات ذه من ول  ا مشاركة الش ادات ادات )شمم( املركزي  البنك ش  مشاركة وش

ومة امة ( ا   .السودان النقدية السياسات إدارة نوعية نقلھ التطور  ذا ،واعت) ش

املفتاحية لمات سالمية: ال ل التمو وك ،ص املفتوحة السوق ،سياسة النقدية ،السياسة

ي السودا املركزي   .البنك
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:Abstract  

Requires implementation of monetary policy and liquidity management Means and 

mechanisms enabling the Central Bank to play its role,But the traditional means and 

mechanisms of monetary policy and liquidity management, In particular indirect 

mechanisms, Not available within the Islamic banking system,And to overcome this 

problem The Central Bank of Sudan has devised means And new alternative 

mechanisms for indirect mechanisms Based on the interest rate,And a joint effort 

between the Central Bank and the Supreme Supervisory Authority of banks and 

financial institutions A new type of certification has been created Certificates that are 

compatible with the Islamic foundations And serves as a liquidity management 

mechanism By trading in operations similar to open market operations,These 

instruments are a successful means of attracting real savings And to raise the funds 

needed to finance public projects Economic and social feasibility that the general 

budget is unable to finance,It is based on participation in the expected profit of the 

project Or the return of capital,The first generation of these certificates was named 

Certificates Share Certificates Central Bank (Shamam) And government participation 

certificates (Shahama), This development was considered a qualitative transfer in the 

management of monetary policies in Sudan. 

Keywords: monetary policy, open market policy, Islamic finance instruments. Central 

Bank of Sudan. 

  :املقدمة

لسنةاستحدث ل التمو وك ص بقانون س قانون الدولة1995السودان قرارات مع
ً
تمشيا م

أو خطوة القانون ذا إصدار عت ،و
ً
عموما الدولة معامالت من ة و الر الصيغ إللغاء الرامية

انت ال ة و الر الدين لسندات بديلة إسالمية مالية أدوات إيجاد يل س امة ستخدمو

واملا قتصادي النظام إسالم قبل وذلك الدولة انية م ز ال ولسد السيولة إلدارة

وضمن السيولةالسودان إلدارة جديدة نقدية أدوات ار ابت السودان بنك ود ج إطار

مقام, قتصاد تقوم أدوات إ تداء املالية ووزارة املركزي البنك من ل عملياتفكر

ة ش من ا بخلو سالمية عة الشر ات موج مع وتتما التقليدي النظام املفتوحة السوق

ا   .الر
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البحث*  لة   :مش

لتنظيم ا اتخاذ يتم ال جراءات سالمي قتصادي النظام النقدية السياسة تبحث

بما خرى والنقدية املالية واملؤسسات النقود عمل عةوضبط الشر مبادئ مع ناسب ي

املن و سالمية وغ سالمية النقدية السياسة ن ب التباين فان التا ،و سالمية

ما، م ٍل انية املتبع إم عن ستفسر نا كأداةاستخدامومن سالمي ل التمو وك ص

التا الية ش خالل من املفتوحة السوق عمليات محل تحل   :ليةبديلة

املفتوحة"  السوق لعمليات بديل إليجاد سالمي ل التمو صكوك توظيف يمكن كيف

نادا ؟اس السودان بنك ة   "لتجر

التا النحو ع ساؤالت ال من مجموعة إ يقودنا ساؤل ال   :اذ

سالمي؟- املصرف تصورات ظل املفتوحة السوق عمليات يقصد   ماذا

الت- وك ص مية أ سبةما بال سالمي ل   مي؟سال لالقتصادمو

املفتوحة- السوق لعمليات كبديل املستخدمة سالمية ل التمو وك ص منتجات ما

  السودان؟

سالمي - أوال ل التمو    :صكوك

صول ق تور اضر ا العصر املالية املستجدات أبرز ةمن ثمار وذلك س ية، العي

أو  إ ا ل املباشرةبتحو م ملكي من بدال ن ثمر املس ا يمتلك وك ص يئة ع مالية راق

وراق، تلك ا تمثل ال عتو  لألصول
ُ

وك  من الص م كذلك  الوقت  املوارد عبئة أدوات أ

اضر، َّ ف ا ُ
لية تل التمو اجات مة للمشروعات ا ا ال ال ومية املؤسسات تقيم   .ا

الصك –1 ف سالميةعر   .وك

ل عملية عن عبارة التصكيك وك إ شرعا املقبولة صول  تحو املالية الذمة مفصولة مالية ص

ة عن شئة ا ا امل طة مالية سوق   للتداول  وقابلة ل ون  أن شر ا ت وذات ، أعيانا غالبھ محل

س ولكن محدود أو محدد غ عائد محددة آجال   .املخاطر من خاليا ل

اء واصط  وذلك التصكيك، عمليات سالمي طار  التورق عمليات سمية عالفق

ن ب   : ما لس

وك لمة من مشتقة تصكيك لمة*  وك و ص لمة يسالم البديل تمثل ص و سندات ل

التعامل ع   .املحرمة والفائدة املدانية ع قائمة مالية بأداة ضمنيا

ق لمة*  ون  ع أساسية بصفة قائمة التقليدي املا رالفك  التور و الديون  م عنھ ما و  ين

  .1تفصيال التبادل  الشرع

اللغة وك ع:والص جمع ،و الكتاب ،بمع صك اك: جمع وِص وك وص ُصك
ُ
  .أ
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وك ملكية:املاصطالحوالص عة شا حصصا تمثل القيمة ة ساو م مالية أوراق

أو أو أعيان أو منافع ن مع مشروع موجودات ،أو ثماري شاط خدمات   2.خاصاس

عت وك و تصدر التقليدي، املا النظام  للسندات سالمي البديل  سالمية الص  و

  أصول  مقابل
ً
ون  ما غالبا ة ت وك عائد، ذات مالية أوراق أصول  أو عقار ع والص ون  مدى ت

ل أو متوسط تم)وأك سنوات خمس( جل طو ا كتتاب ،و ات، عدة من ف  وتحصل ج

ا املصدرة الشركة وك ذه مقابل فوري نقد ع ل ح أو بفائدة الص مكن ثابت، سنوي  ر  و

وك ذه تداول  ات قبل من الص ال ا ا، املالية مكن أصدر ا أيضا و ل م إ تحو  انت إذا أس

ا و ل قابلة ص   .للتحو

عرف وكال و ا سالمية ص ة وثائق" بأ ساو عة حصصا تمثل القيمة م أو  شا  شاط ملكية

ثماري، وك قيمة تحصيل عد وذلك اس ا كتتاب، باب وقفل الص أصدرت واستخدام  من فيما

ا   ".أجل

وك عرف كما ا سالمية الص كة ملكية"بأ ا ما، أصل  مش ق ول عن الدخل  ا  الناتج

ق عن إما صل  ذا يمكن قابلة أدوات ع وترجمتھ ترسيخھ فيتم الدخل تدفق طر  للتداول

ا ،لذلك السوق   إصدار وك فإن املالية ثمر تمكن الص العوائد ز أو حصر من املس

لة متوسطة   3".جل وطو

سالميةشأة– 2   .الصكوك

مر املتحدة الواليات وطرأت شأت التصكيك عامفكرة يئة1970كية ال قامت عندما م،

ن بالر املضمونة القروض ع ند س وك ص بإصدار العقاري ن للر ومية ا الوطنية

املالية باألوراق صلية الديون ط ر و التصكيك من سا دف ال ان حيث العقاري،

مقاب مالية أوراق إصدار ثم محفظة ل ش الديون تجميع خالل من املحفظةمباشرة تلك ل

ا بضمانا   4.مضمونة

عام إ سالمية وك الص شأة عود إسالمي1983و بنك أول عمليات بدأ عد وذلك

و و يا يا"مال مال إسالم إسالمات،حيث" بنك بنك عزوف ي املال املركزي البنك ملسؤو

ا و زانة ا سندات أو ومية ا السندات تملك عن يا سالميةمال عة للشر مخالفة

ادات ش إلصدار ي املال املركزي البنك أ ثمار ،ولذلك ا الاس ر ع ا آليا   .تحتوي

رقم القرار سالمي الفقھ مجمع أصدر خ05ثم املقارضة04/08/1988بتار سندات شأن

ثمار وسندات الصيس ذه لتب سالمية ات الشر أمام الباب سنةففتح ،و الناشئة غ

شر2002 معيار بإصدار سالمية املالية للمؤسسات واملراجعة املحاسبة يئة قامت
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وك ثمار لص املختصةس املؤسسات ع تطبيقھ سري أن جانفياعتبارا،ع أول من

20045 .  

ياواستمرت وك حتفاظمال بالص املتعاملة الدول ن ب الصدارة ابمركز ل و سالمية

مارات ،و ليجية ا الدول ن ب ا أخذ من أول انت ال ن البحر أخرى إسالمية دول

ا وغ ت و وال   .والسعودية

الصكوك– 3   .أنواع

أساس ع سالمية وك الص فكرة ثمار تقوم املشروعةس العقود من أك أو أحد

ة املضار عقد و سالمي أنالفقھ ستطيع ،و جارة وعقد السلم وعقد ستصناع وعقد

ن صنف إ ا   :نقسم

امللكية -أ تمثل   .صكوك

املنافع أو عيان تمثل أن إما امللكية ذه ا,و أمثل   :ومن

ة*  املضار   :صكوك

ح املق املشروع وإدارة التنظيم بتقديم د املتع ا يصدر ة ساو م قيما تحمل وك الص ذه

بالعملغرض ا ف لھ املفوض أو املفصلة املشروعات من مجموعة أو املشروع ذلك ل تمو

م بي مشاركة املشروع بقى و املشروع مال رأس اب أ م وك الص حاملو ون ي موجبھ و

املال رأس املتوقعة سائر ا تحملون و ح الر من ا عل متفق سبة ب املنظم ن   6.و

جارة*    .صكوك

و  تمثل ثمار  متاحة أصول  ملكية  مشاعة حصة جارة كص أصول انت سواء ،لالس

ج أو خدما أو منافع، أو حقيقية، ر و لھ، ذلك من مز وك أنواع أش   .طالق ع الص

ن الشركة أساس ع تدار مشروعات تمثل مشاركة وثائق  :املشاركة صكوك*   أحد بتعي

اء ا الشر   .إلدار

ة وثائق  :عةاملزار  صكوك ساو ا كتتاب حصيلة الستخدام تصدر القيمة م ل ف  تمو

صبح للمزارعة، مشروع وك ملة و  .املحصول   حصة الص

الة صكوك*  ثمار الو أساس تدار مشروعات تمثل مشاركة وثائق  :باالس الة ع  الو

ثمار ن باالس ع وك حملة من وكيل و   . اإلدار  الص

ة وثائق  :ملغارسةا صكوك*  ساو ا كتتاب الستخدام تصدر القيمة م ار غرس ف  أ

صبح املغارسة، عقد أساس ع وك ملة و و  حصة الص   7.الغرس رض

ة وثائق  :املساقاة صكوك * ساو ا كتتاب حصيلة الستخدام تصدر القيمة م  سقي  ف

ار ا مثمرة، أ صبح املساقاة، عقد أساس ع ورعاي حصة ملة و وك   .الثمرة من الص
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املديونية-ب إ تؤول ا: صكوك   وم

املرابحة*    .صكوك

ة وثائق  ساو ل تصدر القيمة م وتصبح سلعة شراء لتمو  مملوكة املرابحة سلعة مرابحة،

وك امل   .الص

السلم*    .صكوك

ة وثائق  ساو سلعة السلم، مال رأس لتحصيل تصدر القيمة م  امل مملوكة السلم وتصبح

وك   .الص

ستصناع*    .صكوك

ة وثائق  ساو ا حصيلة الستخدام تصدر القيمة م ف يع  كتتاب صبح سلعة، تص  و

ا املصنوع وك امل مملو   8.الص

  :سالمية لصكوكا خصائص  – 4

صائص توضيح يمكن وك العامة ا   : التا الوجھ ع سالمية للص

وك*  ا باسم تصدر وثائق عن عبارة الص ة بفئات مالك ساو ا حق إلثبات القيمة م  مالك

ا الصادرة املوجودات   .بموج

ون *  وك تداول  ي واملنافع صول  لتداول  الشرعية الضوابط و الشروط ع بناء الص

دمات ا ال وا   . تمثل

وك تمثل*  عة ملكية حصص الص ن أو قائمة موجودات  شا ا يتع تمثل وال منافع أو إيجاد

ا ع دينا   . مصدر

ثماري  الصك*  ح من حصة حاملھ عطى سالمي س   . وجدت أن الر

ثماري  الصك*  ثمار مخاطر بتحمل صاحبھ يلزم سالمي س   .املة س

ثماري  الصك*  ثمار فيھ كتتاب حصيلة يخصص سالمي س ع  لالس أ مشار  شطةأو

ام مع تتفق عة أح ا يتم وعادة سالمية الشر   . مسبقا تحد

ناد*  ن العالقة يؤطر شر عقد ع الصك اس   .9  التصكيك عملية افر أط ب

سالمي– 5 ل التمو صكوك مية   .أ

ل       التمو وسائل أفضل من عد ا أ وك الص مية أ معقتصاديتكمن املتفقة

سال  عة تنميةالشر ا م يقصد ،وال ةقتصادمية كب اح أر وتحقيق ناحية من سالمي

وك الص مية أ تتج ل التمو وي الر النظام فيھ ساد الذي الوقت ،و أخرى ناحية من

و ا ورا من ،فالغرض سالمية عة الشر ام أح مع يتفق ل ش التقليدية للسندات كبديل

أج من موال ثمار لتجميع احس ر سالمية10وتحقيق وك الص مية أ نوجز أن مكن ،و

ي   :فيما
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وك بفكرة الوصول  إن -  وحكمة سعة مدى يو العال التداول  مستوى  إ سالمية الص

امل   .سالمي النظام وت

الدولة تل  - ل  احتياجات ع تمو ية مشار ة التحتية الب  سندات ع عتماد  من بدال والتنمو

نة ز   . العام والدين ا

ن  ساعد -  حية تحس ات املالية املؤسسات ر ا والشر  عمليات ألن وذلك املالية، ومراكز

وك إصدار عمليات سالمية الص انية خارج عت لفة تحتاج وال امل ة لت ا  كب ل  .اوإدار  تمو

وك - ن الشفافية، ع ساعد أداة الص ية وتحس  العديد يتطلب ألنھ السوق،  املعلومات ب

د يوفر مما قراض، عملية  املؤسسات من العديد ودخول  جراءات، من   املعلومات من املز

  .السوق 

ادة- شيط دوات تداول  ز وت ن احتياجات مع اوتجاو  سالمية املالية السوق  املالية  املدخر

ن ثمر بعد بآليات ةوالدول واملس  11.شرعا املحرمة الفوائد س

العديد - يتطلب ألنھ السوق، املعلومات ية ب ن وتحس الشفافية، ع ساعد أداة وك الص

من من د املز يوفر مما قراض، عملية املؤسسات من العديد ودخول املعلومات جراءات،

   12.السوق 

  .الصكوك نجاح متطلبات- 6

ر  * ئةا تطو عية لب شر   .الضرائب وقانون  والقانونية ال

سالمية املعنیة الدولیة يئاتال عن الصادرة املعای شمولية  * املالية   .باملؤسسات

  . للتداول  ثانوي  سوق  وجود *

امل وتداول  إصدار نظام وجود *  ن ثقة لضمان مت ثمر ة املس النمو املحافظة واستمرار   .ع

ر * ئة تطو يل ومتصلة مرنة ب س یل و ونیة بالوسائل والتعامل ال ات لك سو وال   .للتداول

ة معای تب*  ون  بحیث للعقود وا   . للدولة مرجعیة ت

ة وجود*  ة قانونیة معا عة مع ومتفقة وا   .التع االت الشر

ن یع * ات ذوي  من الباحث ر الضعف نقاط ع للوقوف العملیة ا للتعامل لول ح وتطو

ا   .مع

وأثنائھ*  صدار ع شراف يتم بحيث وك الص متخصص شر وتحقق رقابة وجود

صدار مدة اء إن عد   13.و
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سالمية-ثانيا املصارف ع والرقابة ي القانو  : طار

طبيعة   مع تتفق ال وضوابط ملعاي سالمية املالية واملؤسسات املصارف تخضع

سالمية الدول ،فأغلبية الدولية املؤسسات مستوى أو املحلية ات املستو ع ،سواء ا عمل

باملعاي سالمية البنوك والتنفيذية الرقابية ا سلطا تلزم ا تتواجد ال سالمية وغ

طبي اختالف مراعاة ،دون التقليدية املصارف ع ا تطبق ال ا نفس املالية عةوالضوابط

قانونية اما أح سالمية املصارف ع تطبق ة املركز ،فالبنوك املؤسسات ذه وخصوصية

البنوك أعمال وطبيعة ناسب ي بما صيغت عات شر إ أساسا ند س ة إدار عليمات و

ة و املصرفية14.الر التقسيمات طة خر ع سالمية البنوك موقع حول راء عددت ولقد

من متخصصة،التقليدية ة تجار غ ا بنو أو ة تجار بنوك ا و حيث من عية، شر ال الناحية

نواختلف والقوان للظروف وفقا وآخر بلد ن ب التطبيقية الناحية من البنوك ذه ب تبو

دولة ل املركزي البنك ومرئيات ة   ،15السار

ا، وواقع سالمية البنوك أنماط تنقسم املصرفي و ئة للب عملتبعا ال عية شر وال ة

إ البنوك ذه ا   : ظل

تقليدية- 1 مصرفية ئة ب عمل ال سالمية البنوك   : نمط

صدر حيث التقليدية، املصرفية والنظم القواعد البلدان ذه سالمية البنوك ع سري و

قانون ا يل نا البناست شاط تحكم ال ن القوان من معفاة ست خرى،ول التقليدية وك

سالمية بالدول البنوك ذه معظم وتتواجد التقليدي، ھ بأسلو املركزي البنك ا عل شرف و

ية مة16والعر مل غ املصر شاط لل املنظمة واللوائح والتنظيمات ن القوان أن حيث ،

ف ات والشر واملصارف التجارة ن قوان معظم أن وذلك سالمية، عة وفقبالشر وضعت قد ا

سالمي املصر العمل شطة أ تناسب ال اما أح وتحتوي التقليدي املصر مثل17النمط ،

ية أجن مصرفية ئة ب عمل لبنوك سبة بال مر وكذلك ت، و وال بمصر العاملة     .البنوك

مختلطة- 2 مصرفية ئة ب عمل ال سالمية البنوك   :نمط

البنو  ع سري وإعفاءاتو ن قوان البلدان ذه سالمية جزئية–ك أو ن–املة قوان من

ا ل ضع و ا حرك ينظم سالمية، للبنوك خاص قانون صدر حيث القائم، التقليدي النظام

من وتتأكد ا شاط ع شرف ال ومية ا زة ج ا ل خصص و دود وا الضوابط

فإ ذلك من الرغم وع ا، تخضعممارسا املركزي والبنك سالمية البنوك ذه ن ب العالقة ن

سالمية، البلدان عض موجود و ما ذا و التقليدية، الرقابية والتعليمات ن القوان لبعض

اشمية ال ردنية واململكة املتحدة ية العر مارات   *. مثل

ف الذكر، ستد إسالمية مصرفية ة بتجر مارات تقروتنفرد ي العر عاملنا دولة أول

سالمي املصر للعمل رقم(قانونا تحادي املصارف1985لعام6القانون شأن م
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سالمية ة ثمار س ات والشر املالية عات)واملؤسسات شر د يحّدِ لم القانون ان وإن ،

لد سالمية للبنوك خاصة عات شر توجد ال عليھ ناء و ا، ي،لعمل مارا املركزي املصرف ى

البنوك ع تطبق ال جراءات و ن القوان ل ل تخضع سالمية املصارف يجعل الذي مر

عة الشر ومبادئ ام أح مع نا ت أعمال أية من ا ن ست املركزي املصرف ان وإن ة، و الر

  .18سالمية

مصر - 3 ئة ب عمل ال سالمية البنوك املةنمط مت إسالمية   : فية

املصر للنظام عامة ن وقوان نظم بإصدار البلدان تلك ومات ح قامت النمط ذا ل تبعا و

والسودان، وإيران باكستان دول حدث كما ذا و سالمي، املن ام أح مع ليتما بأكملھ

وقواع بضوابط سالمية البنوك ن و املركزي البنك ن ب العالقة أسستتالءمدوتتحدد مع

نظامومبادئ إل امل بال املصر از ا ل تحو تم حيث سالمي، املصر شـاط ال

   19.إسالمي

أثر للبنوك ي القانو طار و املركزي البنك لرقابة فإن سالمية البنوك عمل لطبيعة نظرا و

ي ما نوجزه سالمية البنوك ع   : سل

 املالي وراق امحافظ وعوائد نة ز ا أذون ع عتمد املركزي البنك ا يطرح ال ة

ة، التجار للبنوك ة م وإعطاء التوظيف سالمية البنوك انيات إم ع يضيق مما الفائدة،

الدول  من كث النور تر لم ا تقني رغم ل التمو وك ص زالت   .وال

 التعا صور من صورة ة التجار وراق خصم املصرفإعادة العرف ا يقر ال وي الر مل

سعر متمثل وعائد ة التجار للبنوك سيولة لتوف ة املركز للبنوك شاطا وتمثل سالمي،

صم  .ا

السوق سياسة ق طر عن النقدية السياسة إلدارة املركزي البنك ا عل عتمد دوات ذه و

صم ا إعادة وسياسة  .املفتوحة

 ا تفاوت اداتناك كش ومية وا ة التجار البنوك أوراق ن ب ية الضر ملعاملة

ثمار  شطةس أ نما ب بة، الضر من عفى ثمار ال شاطس ل الرئ املجال و

العامة بة الضر عن فضال والصناعية، ة التجار اح ر بة لضر تخضع سالمية املصارف

  .للدخل

 ا سبة تطبيق التفرقة حتياطيلسيولةعدم وسقوفو املركزي بالبنك النقدي

وحساباتئتمان ة ار ا ع الودا ن ثمارب يجةس ن ااعتبار ، بنو سالمية البنوك

ة  .تجار

 السيولة أزمة عند املركزي البنك إ وء ال اضيرتبط يمثلباالق نما فب الفائدة، سعر

يت فال ة التجار للبنوك أمانا ااستعمالھسرذا الر تحرم ال سالمية  20 .للبنوك
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 سبة ونات م عض لغياب يجة ن بھ املسموح د ا من بأقل السيولة سبة ار إظ

سالمية املصارف  .السيولة

 واملعلومات البيانات تلك لطبيعة املركزي البنك ا يطل ال ر والتقار النماذج مالئمة عدم

الد ا عل تحتوي سالميةال باملصارف حصائية و ية املحاس   21. فاتر

 قانون ينص املثال يل س فعل سالمية، املصارف شاط ل املصرفية ن القوان تضيق

رقمئتمان أن1957لسنة163والبنوك ع العميل" مصر منح بنك أي ع يحضر

يالت س تتجاوزائتمانيةالواحد نوع أي املا25%من رأس للبنكمن املدفوع واحتياطاتھل

حضر و ومية، ا ات ل املمنوحة يالت س ال ذا من ث س اتامتالكو شر م أس

ع قيمتھ د تز بما مة القيمة40%املسا تتجاوز ال أن ط ش و الشركة، مال رأس من

املـصدر مالھ رأس مقدار ات الشر ذه البنك ا يمتلك ال م لألس   22. " ياطاتھواحتسمية

النقدية -ثالثا   :سالميقتصادالسياسة

السلطة ا ن ستع ال الوسائل أو دوات عام ل ش النقدية السياسة أدوات إن

داف أ عظيم إ دف وإجراءات تداب خالل ،من املعروضة النقود كمية إدارة النقدية

الن النقدية السياسة ،وتبحث امعينة اتخاذ يتم ال جراءات سالمي قتصادي ظام

مبادئ مع ناسب ي بما خرى والنقدية املالية واملؤسسات النقود عمل وضبط لتنظيم

و سالمية وغ سالمية النقدية السياسة ن ب التباين فان التا ،و سالمية عة الشر

فاألو ، ما م ٍل املتبع فةاملن الشر ة النبو والسّنة م الكر القران عاليم من تتخذ

ساس ا مصدر الوضعية عات شر ال فان الثانية أما ، ا ل
ً
  23.مصدرا

ي ما نجد سالمية النقدية السياسة أدوات ن ب   :ومن

املشاركة– 1 نظام إطار املفتوحة السوق   .عمليات

املفتوحة السوق عمليات فةمقابل الص يالئم الذي البديل نجد التقليدي النظام

ل س مما وشموال تنوعا أك تجعلھ السوق عمليات ضمن متعددة وسائل ستخدم سالمية

الوضع متطلبات حسسب النقود وكمية ئتمان م ع التأث املركزي البنك مة م

والشراء بالبيع ن املدخر ور جم مع وتتعامل اقتصادي حصيل تخضع وسندات وك ص

سارة وا ح الر ماي24.ملبدأ شمل ف سالمية قتصادي النظام ظل ا أدوا   :أما

سالمية- ة املضار وك عدم(ص اط اش مع سلفا محددة فائدة معدل دون من ادات ش

املحرمات ا)التعامل بأ ا ف عر مكن ال" ،و املالية واملصارفوراق ات الشر ا تصدر

من سبة و الصك صاحب عليھ يحصل الذي العائد ون ي ،بحيث الشرع ام باح م تل ال

وك الص ذه ع تطبق ال ام ح بأن ا،علما سنو ثابتة فائدة س ول الشركة اح أر
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وا عمال اب أر ما اء الشر من ن نوع ع تحتوي ال ة املضار شركة ام الذيأح ملضارب

ا ثمر س و موال   .يدير

مع- اك باإلش أو بنفسھ ا س بتأس سالمي املصرف يقوم ال املصارف أو ات الشر م أس

ه   .غ

شرعا- املحرمة بالفائدة تتعامل ال وال ا شرا املصرف يقوم ال م   .س

يم- أذ املصارف ذه عند دولية أو انت محلية يداع ادات ثماراتش اس ا استخدام كن

الشرع ام أح مع م   .ت

مالية- أداة ا و ب املركزي البنك ا بإصدار يقوم ال ادات الش ،و ة املركز ع الودا ادات ش

م أ من ذا و ة التجار املصارف لدى املركزي البنك ع ودا ما س ا حامل عطي ي ل خالصة

شرا و الرقابة باإلضافة ا ا فضالمم ة التجار واملصارف املركزي البنك قبل من املزدوج ف

ا ف ثمار س عند املالية املخاطر درجة إنخفاظ   .عن

سالم- جتما افل الت مبدأ ع ادات الش ذه فكرة ،وتقوم املركزي قراض ادة ش

أية يدفع أي دون ا عل املقرض يحصل أن غرض املركزي البنك ا صدر أو،و فوائد ض املق

العام القبول بصفة ن،وتمتاز املعسر إحتياجات لتلبية   . 25مقابل

صم– 2 ا لسعر كبديل ح الر سبة   .آلية

النقدية السياسة فعالية ذات أداة ون ت أن يمكن املشاركة او ة املضار ح الر سبة إن

التا النحو   :علة

توسعية- نقدية سياسة امل: ظل منيوجھ ا حص سبة تخفيض نح املصارف املركزي صرف

رى ،و ا لد تودع ال موال عل ح الر من ا حص ،وترفع ا ا مضار أو ا ا مشار ح الر

تؤثر أن يفضل م عض ان ،إال النقدية السياسة فعالة أداة ح الر سبة أن الباحثون

عن مباشر غ ل ش الرح سبة النقدية عنالسلطة عوضا ة املضار أموال توف ق طر

مباشرة ح الر سبة ب   .التحكم

تقييدية- نقدية سياسة فعلتھ: ظل ما عكس السياسة ذه النقدية السلطة تفعل

أو املشاركة صيغة وفق م أموال ن للمودع ح الر حصة سبة ترفع ،حيث التوسعية السياسة

السوق  من م أموال إلستقطاب ة مناملصار املوال تدفق لتقليل ح الر من ا حص ،وترفع

م الت من يحد ،مما النقد سوق إ   .26املصارف
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عا لعمليات - را كبديل سالمية ل التمو صكوك إصدار املركزي السودان بنك ة تجر

املفتوحة   :السوق

امل البنك قيام سالمي املصرف تصورات ظل املفتوحة السوق عمليات قصد ركزيو

ع ودا ما س ا امل عطي وال ة املركز ع الودا ادات ش مثل إسالمية، مالية أوراق بإصدار

البنوك ن ب ة املركز ع الودا ادات ش من لديھ ما بتخصيص خ ذا فيقوم املركزي، البنك

مجال بنك ل وكفاءة ملقدرة تبعا ثمارسالمية املركزي س للبنك مكن و ذه، شراء

النقدي املعروض ادة ز رغبتھ حالة ادات   .27الش

قتصاد السيولة إلدارة جديدة نقدية أدوات ار ابت السودان بنك ود ج إطار فكر, و

املفتوحة السوق عمليات مقام تقوم أدوات إ تداء املالية ووزارة املركزي البنك من ل

و  التقليدي االنظام الر ة ش من ا بخلو سالمية عة الشر ات موج مع أن،تتما ان ف

املركزي البنك من ل تدي السودان( ا أسس) بنك ع تقوم مالية أدوات إ املالية ووزارة

املداينة عن
ً
بدال املشاركة ع تقوم دوات ذه و والواقعية املرونة من بدرجة وتتم شرعية

ا رك املركزي, وذلك البنك مشاركة ادات ش من ل ار ابت تم التوجھ ذا ظل ) شمم(و

ومة ا مشاركة ادات امة( وش وراق،) ش املتاجرة لھ يحق ال السودان بنك ان ما و

الدور ذا لتقوم املالية دمات ل السودان شركة شاء إ تم فقد مباشرة ور م ا مع املالية

وزا تنازلت ان لصاعد
ً
جزئيا أو

ً
ليا اململوكة البنوك ا أصول من السودان نك و املالية رة

سبة،الشركة ب مملوكة الشركة و% 99أصبحت السودان بنك وزارة% 1بواسطة بواسطة

لعام ات الشر قانون تحت ات للشر العام ل امل لدي ا يل تم وقد انھ1995املالية أي م

السودان شركة شاء إ قتصادتم و املالية ووزارة السودان بنك بواسطة املالية دمات ل

قدره مصرح مال براس قدره10الوط مدفوع ورأسمال دينار مثل2مليون و دينار مليون

حة حة) ب(الشر الشر أما الشركة رأسمال القيمة) أ(من من ون فتت الشركة رأسمال من

ية امل ( Fair Value) املحاس البنوك ل املاليةل ووزارة السودان لبنك
ً
جزئيا أو

ً
ليا وقد،ملوكة

ل أبر اية البنوك ذه ل ية املحاس القيمة ي3.94نحو1998بلغت سودا دينار ،بليون

عدد ا بموج املركزي3940أصدرت البنك مشاركة ادة واحد) شمم( ش ا قدر اسمية بقيمة

الواحدة ادة للش دينار لوذلك،مليون بتحو املالية ووزارة السودان بنك من ل قام ان عد

ذه ل املالكة أصبحت وال املالية دمات ل السودان شركة لصا البنوك ذه ا أصول

  28.صول 
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ادات- 1   :)شمم( املركزي  البنك مشاركة ش

ادات ذه ا عرف الش ادات بأ ا تمكن مشاركة ش السودان مشاركة من حامل  املركزي بنك

مھ ملكيتھ ة بالبنوك ألس شأ ، التجار ادة وت مات عد الش مسا  املركزي  السودان بنك حصر

ا وتحديد ا ثم ومن قيم مشاركة إ تجزئ ادات ة بقيم ش ساو ستخدم،م السودان و  بنك

ادة ذه املركزي  ذه بدء ،قتصاد  النقدية السيولة تنظيم أجل من الش   ادةالش العمل

  29.م 2004 العام  ا العمل انت و م 1998 العام

دفت ادات و   :ي تحقيق إ ) شمم ( ش

از داخل السيولة إدارة-   .املصر ا

ثمار فرصة البنوك منح- ا الس ة آلجال فوائض   .قص

رقم ة):01(جدول الف خالل شمم ادات ش   2008-1998رصيد

،:املصدر حسن م الكر عبد ي الف سالمييوسف طار النقدية ة(السياسة التجر

ة الف خالل ع)2008-1997السودانية الرا منظورقتصاديةزمة "،املؤتمر من العاملية

سم16-15إسالمي، ،ص2010د ت و ال   .14-13:،جامعة

دول  يو ادات رصيد انخفاض أعاله (01) ا  م، 1998 العام عن م 1999 العام  شمم ش

ع السودان أن ذلك و  رصيد زاد فقد م 2000 عام  أما العام، ذا  سيولة ب قام قد بنك

ادات اة، مشم ش ع املش السيولة، ذلك و  وارتفع م 2001 العام  الرصيد انخفض ثم ب

ب دف وذلك م 2002 العام  أخرى  مرة قتصاد السيولة و  ذا ،ووصل) من

ل ب ع مما ، م 2003 عام  قيا مستوى  إ نخفاض ش ، السيولة  وانخفض كب

 قتصاد  عالية سيولة ل سًبة وذلك م 2004 عام  اأيضً  قياسًيا انخفاضا أخرى  مرة

وتصفية ي ادات ذه السودا   .30الش

جنيھ(الرصيد  السنة   )%(التغ  )مليون

1998  48.51  -  

1999  42.02  -13.4  

2000  57.91  37.8  

2001  53.40  -7.8  

2002  56.38  5.6  

2003  6.33  88.8  

2004  11.69  84.7  
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مشاركة عمل آلية-أ ادات   :)شمم( املركزي  البنك ش

ب ادات  *العالقة ت   شمم ش
ً
  : ي وفقا

ب- ن العالقة ت ن ب ثمر ن بتمليك الشركة قيام ع والشركة املس ثمر  املرتبطة ماتاملعلو  املس

لألصول  باألداء ونة املا   .للشراكة امل

وضع املركزي  السودان بنك عن نيابة الصندوق  الشركة ت - ا تحت و  إصدار غرض إدار

وك   .الص

ثماره عد الصك يمثل - ون  وحقيقية قائمة موجودات اس   .الشراكة مل

وك ع العائد يتحدد - ون  املا داء وفق الص   31.اكةالشر  مل

مشاركة خصائص -ب ادات   :)شمم( املركزي  البنك ش

م أ سرد مشاركة خصائصيمكن ادات ي البنك ش فيما   :املركزي

ا - ون  (face value) محددة إسمية قيمة ل رة ت ادة  مظ ية الش محاس  fair market) وقيمة

value) ا يتم ر ثالثة ل إعال عكس أش قيقية و ا اح ادة ةالنقدي ر  قيمة  الرأسمالية والز

ا املسنودة صول  وسعر ذه عل ادات، تحدد (selling price) للتبادل الش ق عن و  طر

ن التفاوض ع ب ى  البا تبادل واملش ادة عند   . الش

ست - ا ل ة ل ان ف ة السوق   للتداول  قابلة و محددة سر لة الثانو يل وس س  no) ال

maturity, negotiable and highly liquid.(  

  .املزاد خارج معامالت توجد ولكن مزادات خالل من أساسا يتم والشراء البيع -

ا املزاد عمليات- ا محددة وضوابط أسس تحكم د ع الطلب يحتوى  أن م تز ال  عن عروض

أسعار خمسة ا يتم مختلفة و قة ترتي د ال وأن تنازلية بطر العروض يز  25 عن للمصرف مجموع

نيابة يتقدم أن مصرف ألي سمح وال املزاد جملة من %   .آخر مصرف عن عرض

  تمثل -
ً
  منفذا

ً
ا ثمار ع اس يل سر س ة للمصارف ال للبنك السيولة إلدارة وآلية التجار سبة  بال

  .املركزي 

ون  - ل  شمم ع العائد ي اح ش ا يتم رأسمالية أر ادة بيع عند تحقيق احف تدفع وال الش أر  ا

  . نقدية

قتصادي أن رأى فإذا السيولة إدارة  التحكم  البنك قبل من لية ذه ستخدم - شاط  ال

ادات ذه شراء عرض سيولة إ حاجة  ا من الش ادة وإذا ، مالك بز  ما عرض السيولة  شعر

ادات من عنده الطبع السيولة يمتص الذي بالقدر للبيع ش و  عرضھ الذي السعر لعبي الزائدة

ادة البنك   للش
ً
  دورا

ً
والشراء عمليات تنفيذ  اما   32.البيع
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مشاركةإجراءات–ج ادات ي: )شمم( املركزي  البنك ش فيما جراءات ذه   :تتمثل

جزئيا- أو ليا ما ل اململوكة ة التجار البنوك املالية ووزارة السودان بنك ملكية حصر تم

بمو  شأ السودان،أ لبنك امل بال ا مملو مستقال صندوقا ا   .ج

ادات- الش من معلوما عددا السودان بنك ناداأصدر للصندوقاس ية املحاس القيمة إ

جن النقد وخصوم أصول صا تقييم إعادة زائدا ن م املسا حقوق قيمة فقط تمثل وال

الشراكة لصندوق ونة امل   .للبنوك

ا- ي مش للصندوقيصبح لية ال للقيمة اداتھ ش قيمة سبة ب الصندوق ا مشار ادات ( لش

الك ادات الش لعدد ي للمش اململوكة ادات الش عدد سبة ب ة) أو ف ذهامتالكھخالل ل

ادات   .الش

بمبلغ- ا بموج صندوقا ون و ية املحاس القيمة تحديد ي3.940تم سودا دينار 30مليون

ل إصدار1998أفر تم الواحدة3940،وعليھ ادة للش دينار مليون تبلغ إسمية بقيمة ادة ش

القيمة ت غ ما م املصدرة ادات الش عدد وكذلك ثابتة سمية القيمة ذه ستظل ،حيث

ونزوال صعودا ية  .املحاس

وكذلك الصرف سعر ات غ بأي إيجابا أو سلبا ا ر ش تأثر س ية املحاس صافالقيمة

بنك لصا اح أر من ستحق ما ات التغ ذه إ ،وتضاف جن النقد وخصوم أصول

املال رأس ادة بز ن م املسا حقوق ادة ز وكذلك املالية وزارة أو احالسودان ر املوزعة،و  غ

اوعل بيع عند ادة الش قيمة ع سنعكس البنوك ملجموعة ية املحاس القيمة النمو فإن   .يھ

ادات*  الش   : بيع

بقدر ادات ش بإصدار يقوم فإنھ ة التجار البنوك لدى السيولة تخفيض السودان بنك أراد إذا

دف املس املبلغ ان ،فإذا ة التجار البنوك من بھ يود الذي سيقومملي400املبلغ دينار ون

وكذلك400بطرح ا شراء تود ال ادات الش عدد ا عروض لتقديم للبنوك عطاء ادة ش

يقدم حيث الغرض لذلك املعد النموذج يتم التقديم ذا ،و ا تقديم ترغب ال سعار

البنك يقوم أن ذلك سعار،ومثال بأع باديا عرضھ التا(x)البنك عرضھ   :بتقديم

  

ادات الش الدينارات  عدد بآالف للعرض  السعر لية ال   القيمة

5  10200  51000  

3  10100  30300  

4  10050  40200  
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قة بطر ادات الش جمع وكذلك ى د إ ع من ا ألسعار وفقا العروض ل ب ترت يتم

بيعھ املراد للرقم اك ال الرقم يصل ،وعندما املثال(تراكمية ادة400ذا السعر) ش ون ي

طلب آخر مع اك(املقدم ال العدد بھ يصل الذي بھ) مليون 400الطلب يتم الذي السعر و

السوق، تصفية سعر و ذا و ة املطلو ادات الش ل و بيع خ السعر ان 1010000فإن

منھ أع بأسعار قدمت ال العروض ل ع يطبق السعر ذا فإن   .دينار

اداتشرا*  الش   : ء

السيولة ادة ز املركزي البنك أراد تقديمقتصادإذا البنوك من يطلب فسوف الوط

املزاد يجة لن وفقا السعر تحديد يتم ،وسوف املركزي البنك مشاركة ادات ش لبيع عروض

مساو ادات للش اك ال املجموع يجعل طلب أخر يقابل الذي ع ون ي نا السعر اولكن

شرائھ، املركزي البنك يرغب كما ملا ن آخر إ ا إعطاء أو ا بيع ادات الش امل مكن و

ا كث ب تق ادات الش ذه أن ع ذا ،و عطاء الدخول دون السودان لبنك ا بيع لھ يحق

املة ال السيولة   33.من

كومة– 2 ا مشاركة ادة امة(ش   ):ش

وك عن عبارة و ا املشاركة صيغة سأسا ع تقوم ص قتصاد املالية وزارة تصدر  الوط و

عن ومة نيابة تم السودان ح ا و ق دمات السودان شركة ع سو ات و املحدودة املالية ل  شر

الة   .املعتمدة الو

رقم كومةإصدارات):02(جدول ا مشاركة ادة امة(ش عامي):ش   .2015،2016خالل

  

ال : املصدر      السنويبنك ر ،التقر املركزي   .76:،ص2016سودان

دول من يت ديد كتتاب انخفاضا  إ 2015 عام خالل جنيھ مليون  2,974.3 من ا

 446.6 من التصفيات انخفاض وكذلك ،% 22.8 بمعدل 2016 عام خالل جنيھ مليون .2,294

نما .% 58.6 بمعدل 2016 عام خالل جنيھ مليون  185.0 إ2015 عام خالل جنيھ مليون   ب

 جنيھ مليون  18,260.5 إ 2015 عام خالل % جنيھ مليون  15,471.6 من التجديدات ارتفعت

  18.0 .بمعدل 2016 عام خالل
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كومةخصائص-أ ا مشاركة ادة امة(ش   ):ش

 املركزى البنك قبل من السيولة إلدارة وآلية املوازنة ز ل لتمو وسيلة   .تمثل

 لتجمي وسيلة متمثل فوائض ثمار اس ع فراد و املؤسسات ع و القومية املدخرات ع

النقد سوق ر تطو ساعد  . و

 ن ب ن اوح ي مرتفع عائد ا شغيلية% 33-28ل ال اح ر تمثل حقيقية عائدات و

للصندوق ونة امل للمؤسسات  .والرأسمالية

 الص خطوات ناك و امل عام محددة ان سر ة ف ا أقلل ان سر ة بف ادات ش  .دار

 متطورة ة ثانو سوق ا ول يل س ال لة  .س

 خاص ل ا يحمل من بأسماء ادات الش  .ل

 املالية لألوراق رطوم ا سوق ا تداول تم و ل للتحو  .قابلة

 محددة ضوابط املزاد عملية وتحكم محددة ات ف مزادات ق طر عن  34.عرض

م–ب ادة ش داف كومةأ ا امة(شاركة  ):ش

دف ادات و امة ( ش   : ي تحقيق إ)ش

يع القومية املدخرات استقطاب - ثمار و   .س

 الك قتصاد مستوى  ع السيولة إلدارة املركزي  السودان لبنك شرعية إسالمية أداة توف -

السياسات   .املالية وإنفاذ

ر -   .قليميةو املحلية املال رأس أسواق تطو

ن مجز عائد تحقيق - ثمر م خالل من للمس ون   مشارك  أك ع يحتوي  الذي الشراكة م

كفاءة ات   .عاٍل  وإداري  ما أداء وذات الشر

ن - ا من يقلل مما حقيقية مالية موارد من ستدانة من املالية وزارة تمك  ستدانة ع اعتماد

املركزي  البنك   .من

امة ( اداتش عمل آلية -ج    ):ش

ي لآل وفقا امة ش ادات ش العالقة ب :ت  

الشرعية- املالية املشورة بتقديم الشركة قيام ع والشركة ن ثمر املس ن ب العالقة ب ت

للشراكة ونة امل لألصول املا باألداء املرتبطة املعلومات ن ثمر املس .وتمليك  

املصد- ادات الش ق سو ب الشركة اتقوم قدر عمولة مقابل ا وإدار الوزارة من يتم % 2رة

الوزارة من ا   .تحصيل

عد- الصك ثمارهيمثل الشراكةاس ون مل وحقيقية قائمة   .موجودات
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الشراكة- ون مل املا داء وفق وك الص ع العائد   .يتحدد

خ ال- تار قبل منھ جزء أي أو رأسمالھ ب ثمر للمس تداولھو ستحقاقيجوز حق لھ لكن

ادات الش ذه ا ف تدرج أخرى مالية أسواق وأي املالية لألوراق رطوم ا   35.سوق

ن–د ب يمقارنة اد وشممش امة   :ش

أن يرغم اد وشممش امة اش كث ان شا املشاركةباعتبار ي صيغة من مستمد ما م ل أن

املؤس اح أر املالية ووزارة السودان بنك عضمع ناك أن ،إال ا ف مان سا ال سات

التاختالفات دول ا ضمن ا نوجز   :داف

رقم ن): 03(جدول ب يمقارنة اد وشممش امة   ش

  
دمات السودان شركة :راملصد السنوي املالية ل ر  .31:،ص2014،التقر

ثمار صكوك- 3 كومية س   : )صرح( ا

املشاركة حققتھ الذي الكب النجاح من الرغم ع ادات ومية ش امة( ا ادات )ش  البنك وش

  بات قد أنھ إال ،)شمم (املركزي 
ً
ا املؤسسات برنامج ظل و وا صة ومية خ  ذه أن ا

ادات القيمة من محدودة الش التا والعدد، حيث كأداة  ستمرار فان و ا  استخدام

تواجھ املستقبل  السيولة إلدارة النقدية للسياسة ات عض قد   .الصعو

ماسة ناك أن بالسودان النقدية السلطات رأت عليھ باط حاجة  مالية أوراق واستحداث الست

جديدة ا تتوفر إسالمية باملرونة الشرعية العقود شروط ف سم آجال والتنوع وت  مختلفة، و

ن رغبات تل بحيث ثمر املس ناسب بما افة م مع ي السيولية يةاملال موارد م   وتص ومواقف

ون  أن الوقت ذات البنك آليات ت ن فقد ذا  .النقدية السياسة إدارة  املركزي  ع  تم طار

وك استحداث ثمار ص ومية س   .ا
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وك ذه تصدر قتصاد املالية وزارة الص عن الوط و ومة نيابة ة ح ور  وتتم السودان، جم

ا ا إدار ق سو دمات السودان شركة ع ولية السوق  و دف،36املالية ل  تحقيق إ و

  37:ي

قليمية القومية املدخرات تجميع•  يع و ثمار و   .س

  .املفتوح السوق  عمليات عرف ما ع الك قتصاد مستوى  ع السيولة إدارة• 

ر • قليمية املحلية املال رأس أسواق تطو   .و

ل  ملدخراتا توظيف• ومي التمو ع ع الصرف ملقابلة ا ة املشار   . التنمو

مية ثار تقليل•  ل بتوف وذلك الت   .للدولة وحقيقي مستقر تمو

وك حملة بن العالقة تقوم ة عقد أساس ع والشركة الص الوزارة الشر املضار ن  والشركة و

ل صيغ عقود أساس ع دأ سالمية، التمو وك بإصدار لعملا و ثمار ص ومية س  ا

جري  م 2003 العام  )صرح( ا العمل و ر ذا إعداد ح إصدار ا صدر وقد التقر  ح م

ي 17 ن بما تمتاز ا ا مم عن ،أما   :إصدارة

اح معدل ثبات •  ة مع مقارنة )سنوات 6 إ 2 من( صدارة عمر طيلة ر املتغ اح  ر
ً
ا  سنو

امة  .خرى  والصناديق ش

ع •  ع التوز اح سنوي  والنصف الر وك ألر ا الص   يجعل
ً
  إيرادا

ً
خال ثابتا ن ثمر  .العام للمس

شيط إ أدت  •   .املالية وراق  التعامل ثقافة وترسيخ املالية وراق سوق  ت

رقم ثمار صكوكإصدارات):04(جدول كومية س   .)صرح( ا

  
السنوي : املصدر ر ،التقر املركزي السودان   .77:،ص2016بنك

دول من يت ب ارتفاعا ات نص ادة 140,468 من والصناديق الشر   إ 2015 عام خالل ش

ادة 833,438 ب وانخفاض ،%   493.3بمعدل 2016 عام خالل ش  والتخطيط املالية وزارة نص
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ادة 2,032,402  من قتصادي ادة 853,009 إ 2015 عام لخال ش  2016 عام خالل ش

  .58.0%بمعدل

ادة - 4 اب( املركزي  البنك إجارة ش   : )ش

ا تم   إصدار
ً
دف ، 2005  جارة عقد ع بناءا   :إ و

ن   -   .السيولة إدارة من املركزي  البنك تمك

ة فرص توف  - ثمار   تحقق اس
ً
حا وك، ذه ملة ر  املركزي  البنك صول أ بتصكيك وذلك الص

ا ن .وعرض ثمر   .للمس

ن العالقة وتكيف ن ب ثمر الة أساس ع والشركة املس الو ن .عقد  والبنك ) الوكيل( الشركة و

ه شراء أساس ع وتأج ن إجارة( لھ صل ا ملن الع يئة من املجازة باع   38.)العليا ال

رقم ادةإصدارات):04(جدول اب( ركزي امل البنك إجارة ش   .2013،2014لسن)ش

  2014  2013  البيان

ادات عدد القيمة  الش

جنيھ(   )مليون

ادات عدد جنيھ(القيمة  الش   )مليون

 املركزي  السودان بنك رصيد

  العام بداية عند

60609  60.6  185830  185.8  

ادات اه الش  بواسطة املش

  املركزي  البنك

125221  125.2  58.041  58  

ادات  بواسطة باعةامل الش

  املركزي  البنك

0  0  0  0  

  املركزي  السودان بنك رصيد

  العام اية عند

185830  185.8  243871  243.9  

ادات صا  لدي الش

  املصارف

58041  58  0  0  

دمات السودان شركة:  املصدر السنوي املالية ل ر   .2014،التقر

ال بواسطة اة املش اب ش ادات ش أن نالحظ أعاله دول ا سنةمن خالل املركزي 2013بنك

بلغت البنك125221قد لرغبة وذلك ا م ادة ش أي بيع يتم لم نما ب ادة استدعاءش

بمبلغ توسعيا موقفا عكس مما املركزي البنك إجارة صندوق عمر اية ل ادات 125.2الش

جنيھ، ادات امتالك تم أنھ يالحظكما مليون اب ( ش امل)ش  املركزي  سودانال بنك بواسطة بال

العام اية تمت م 2014 ب ا وقد اب إصدار بصدد تصفي   ).2(ش
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ةتقييم- 5   :التجر

ة و التقييم إن بوضوح للتجر ا إ ش للسياسة غ كآليات نجاح  وإدارة النقدية مباشرة

ا السيولة للبنك أل   املركزي  توفر
ً
  بديال

ً
ع للسندات معقوال  من للتدخل ئدةالفا سعر القائمة

السوق  خالل السودان39املفتوحة عمليات بنك ا ف عامل ال الزمنية ة الف أن من فبالرغم ،

ش ة للتجر و التقييم أن إال ا عل حكم إلصدار تكفى وال ة قص عت وشمم امة ش

ا وأ السيولة وإدارة النقدية للسياسة مباشرة غ كآليات ا نجاح إ للبنكبوضوح توفر

السوق عمليات خالل من للتدخل الفائدة سعر ع القائمة للسندات
ً
معقوال

ً
بديال املركزي

. املفتوحة
ً
عامال ل ش مما ة كب بفعالية ادات الش ذه استخدام السابقان العامان د ش وقد

م الت معدل وخفض الصرف سعر يت تث مت أس النقدية السياسات نجاح
ً
مساعدا

إ% 14.2إ عامي% 8.1ثم ن2000و1999خالل للعام دف املس بأن
ً
علما % 10و% 12م

من اص ا للقطاع املقدم ل التمو م ارتفاع رغم التوا دينار92.5إ52.6ع ( بليون

دف التوا67.6و52.6املس ع ن جما)للعام املح الناتج نمو معدل بأن
ً
علما ،

قيق منا ارتفع أيضا إ1999عام% 6.2ي دف2000عام% 8.3م باملس مقارنة م

التوا% 6.5و% 6.2   . 40ع

ادات وتمثل ومية املشاركة ش امة ( ا ثمار ) ش س وك ومية وص  أدوات إحدى )صرح ( ا

مة ، الداخ الدين مسا بلغت ادات حيث ومية املشاركة ش امة (ا لت  ) ش ز مو ال

سبة جنيھ مليون  2,611.2 مة ب مة بلغت كما ، % 37 مسا جارةمسا وك ومية ص  صرح( ا

سبة جنيھ مليون  ) 50.3 مة و ل من    1 %مسا تمو ز إجما   . 41م 2015 عام  ال

ل التمو تقديم مة سا تواجھ ال للمصارف املا الدعم بتوف للمصارف املباشر كما

ق عن مؤقتة سيولة مصاعب وك( املالية وراق شراء طر   )الص
ً
يحدده وفقا  املركزي  البنك ملا

ل تقديم إ باإلضافة املوسمية لسد للمصارف التمو ل  الفجوات  سياساتھ لتنفيذ أو التمو

سوق .املعلنة دعم ن ما وكذا يع املصارف ب ن ع املصارف ب و شطة محافظ ت ل  لتمو

  42.نتاجية القطاعات خاصة املختلفة ديةقتصا

ماسة ناك أن بالسودان النقدية السلطات رأت و باط حاجة  مالية أوراق واستحداث الست

جديدة ا تتوفر إسالمية باملرونة الشرعية العقود شروط ف سم آجال والتنوع وت  مختلفة، و

ن رغبات تل بحيث ثمر املس ناسب بما افة م مع ي السيولية ملاليةا موارد م   وتص ومواقف

ون  أن الوقت ذات البنك آليات ت ن فقد ذا  ،النقدية السياسة إدارة  املركزي  ع  تم طار

وك استحداث ثمار ص ومية س   .43ا

ومية*  ا وك الص تداول دون عوق ل مشا ناك ثمار ولكن ةلالس الثانو السوق

مما وعادلة شطة السيولةبصورة إدارة الفاعلة دوات أحد ا اقتصاديجعل   :م
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فراد- حصة خرى امتالكضعف بالقطاعات مقارنة ومية ا وك   .الص

من- اح ر ع توز ة ف إ3عدد ر التداول6أش ة ف قصر إ تؤدي الغالب ،و ر أش

سع للتغ ا وقت يح ي ال   .ارمما

عد- ة الثانو بالسوق صدارات إدراج اءتأخر عدكتتابمنن إال ا إدراج يتم ال وال

ية عي أصول إ الصندوق موجودات غالب ل   .تحو

انحصرت- وال السوق والوكالء املالية دمات ل السودان شركة ن ب العالقة ضعف

شراف و       44.الرقابة

الط - إعتمد تصل وال ادات الش ذه ل العالية حية الر ع امة ش ع ايد امل (%30)لب

ومة ل عالية لفة ت خرى الناحية من تمثل امة ش ام حية الر ذه ولكن العام

ذا ى تد أي فان الوقت نفس و ، ل الطو املدى ا تحمل ستمرار ا عل يصعب

مؤ  ن بتضم عالعائد
ً
سلبا سيؤثر امة ش قاعدة يمثل الذي الصندوق حية ر أقل سسات

  .الطلب

ن أوساط  التيقن عدم حالة ارتفاع - ثمر ب املس وف نفصال س وزارة من وا  املالية مقدرة

ض ع   .ةللدول العامة يرادات  الفاقد عو

ا ع ثوالتأ املدخرات استقطاب  واملصارف البنوك مزاحمة -  من بالرغم مالية، وسائط دور

ت قد سابقة دراسة ناك أن مية ذات عالقة توجد ال أنھ أثب النمو ما تذكر أ ن  وراق  ب

ومية املالية ل  النمو و ا وك إصدار التوسع أن بمع أي املصر التمو ومية الص  ا

ل من يحد أو يؤثر لم يدحض اصا للقطاع املصر التمو ادات بان القول  مما امة ش  انت ش

 
ً
ل ع خصما إال للقطاع املصر التمو اص ام ناك زال ما أنھ ا  البنوك بمزاحمة للشركة ا

والتأث استقطاب  واملصارف   .مالية وسائط املصارف دور  ع املدخرات

ادة - لفة ز ناك قتصاد ت ن قبل من ادعاء ف اح معدالت بأن الباحث ا ال ر  املالية وزارة تدفع

ن ثمر ادات  للمس وك الش د مما عالية والص لفة يز التا قتصاد ت ادة و  معدالت ز

م   .45الت

  : الدراسةنتائج – 6

يمكن*  عدة مالحظات نالك ف ن والتحس ر التطو من د مز إ تحتاج ة التجر أن شك ال

ومن طار ذا ا إل اشارة م   :أ

والعمل وراق إصدار  الواقعية- أو إصدار تقليص ع املالية ادات ا وقف الش  إصدار

 
ً
السيطرة ح مؤقتا ا، يتم قيام عل املالية وكذا  ملقابلةاإيرادا من جزء بتخصيص وزارة

امات الية ل ذا ا يؤدي و     .الثانوي  السوق  انتعاش إ بدوره
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تخفيض العمل- اح سبة ع ناف عند ر التا صدارات است العبء و  وزارة ع تقليل

إدارة وتقليل املالية لفة الفارق  أن ع والعمل قتصاد ت ون   ي
ً
يال ن ض اح وامش ب  ر

ا تقدم اح البنوك ال امة وأر   .46ش

ع- و استمرار يتطلب
ً
مستقبال وشمم امة ش ع الطلب ونمو استمرار ولةضمان س ز ز

س تأس يتطلب كما التداول إجراءات سيط وت ة الثانو سواق عميق ق طر عن ا يل س

أداء حول املة ال املعلومات توف تضمن الشفافية من جيد بمستوى معقولة إجراءات

ن املتعامل ور م ا حي ور وشمم امة لش ونة امل ثمارات   47.س

  املشار من ن املدخر صغار ن قدلتمك مر فإن امة وش شمم ع الطلب الفاعلة كة

ور م ا عامة مقدور ا شراؤ ون ي ة صغ بفئات ادات ش إصدار  .يتطلب

 السودان بنك يطور أن من بد ال النقدية للسياسة كآليات وشمم امة ش دور لتفعيل

عندما وكذلك املزاد وخارج داخل والبيع الشراء أسعار حول ة وا البيعسياسات ون ي

بالشفافية سم ت معادالت وتحديد املركزي البنك من برغبة أو املصارف من   .بمبادرة

 نظام ر تطو إجراءات استكمال ادات الش ذه سيولة ز لتعز
ً
أيضا ة يو ا مور من

بما ة الثانو السوق عميق و ة لتقو شائھ إ ع السودان بنك عمل الذي السوق صناع

ب ما سوق البنوكذلك   .ن

 للتخلص الدولة ا ت ت ال صة ا برنامج من ادات الش ذه ع مخاطر نالك

مر فإن ولذلك امة وش لشمم املمثلة الصناديق قاعدة ل تآ وتتمثل ا أصول من

من ي الثا يل ا ر تطو ن يتم الفعل و مساعدة أو بديلة آليات إيجاد الس يقت

غ وكليات وص السلم وك وص التأج وك ص ا م أ ومن النقدية للسياسة املباشرة

 .48التنمية

 السوق عمليات ع السيولة إدارة ستخدم كأداة وك للص سية الرئ داف لتحقيق

ي ما ع العمل يمكن  :املفتوحة

  لة طو إ جل ة قص ن ب ما اوح ت مختلفة بآجال ومية ح وك ص  .جلإصدار

 البنوك ن ب ما سوق وتفعيل ر  .تطو

 ن ومحلل مالية وساطة ات شر من للسوق الصغرى ية بالب وض  .ال

 وك الص ألسعار باملؤشرات وض العائد(ال  )منح

 قليمية ة املركز البنوك خاصة و وك الص إلصدار قليمية البنوك دور  .تفعيل

 ات سو وال الدفع نظام ر  49.تطو
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املعتمدةجعاملراقائمة   :واملصادر

1. ، صا محمد ع الرحمن الةفتح ل باإلشارة سالمية وك الص مخاطر إدارة

سالميةالسودانية املالية للمنتجات ع الرا املخاطر" ،امللتقى وإدارة التحوط

سالمية املالية ،"املؤسسات رطوم ل06-05،ا   .05:،ص2012أفر

الش .2 هللا عبد بن ،يوسف ثمارةي س والوحدات وك والص م س وتداول إصدار

الشرعية ا وضوابط أوالديون النقود ع ،جامعةاملشتملة سالمية وك الص ،ندوة

من ة الف ، ،جدة ز العز عبد   .09:،ص05/2010/ 26-24امللك

3. ، كر أبو أحمد سالميةصفية وك الواق الص ن ب سالمية املصارف ع،مؤتمر

من ة ،الف ي ،د ص2009جوان03 –ماي31واملأمول ،:07.  

ي، .4 زع الدين معالء التنمية، ا دور ا مي أ ا، أنواع ا، ف عر وك الص

صدار تحديات ا، عنوانإصدارا عمل لورشة م مقدَّ بحث سالمية؛(، وك الص

دولية ممارسات تنمية، ردن) تحديات، اململكة عمان، ،يومي، اشمية ال ـ18ية

  .11:،ص19/7/2010

ة، .5 ور ا ليم ا عبد قتصادأسامة التنموي ا ودور ثمار س وك ،رسالةص

للدراسات ام ا الدعوة د ،مع سالمية الدراسات املاجست ادة ش لنيل

، ا ،سور   .26،27:،ص2009سالمية

فرح .6 محمد الفتاح ل،عبد وتمو وك ي،التنميةالص و لك املوقع ع شور م  بحث

:www.kantakakji.com يوم عليھ   .10/01/2014: ،أطلع

7. ، صا محمد ع الرحمن ةفتح التنمو املشروعات ل تمو سالمية وك الص دور

ـجو  سالمية،لبنان فة الص ملنتدى مقدمة بحث   .17:،ص2008ان،ورقة

كر، .8 أبو أحمد سالميةصفية وك سالميةالص املصارف مؤتمر إ مقدم ،بحث

ن ب ة ،الف واملأمول الواقع ن و31ب ،ص2009جوان03ماي ي   . 08،11،12:،د

9. ، صا محمد ع الرحمن الةفتح ل باإلشارة سالمية وك الص مخاطر إدارة

للالسودانية رطوم ا من،ملتقى ة ،الف سالمية املالية ل6إ05منتجات أفر

  .10:،ص2012

10. ، املطلق محمد بن هللا وكعبد عبدالص امللك ،جامعة سالمية وك الص ،ندوة

ة الف ،السعودية،،خالل ز   .04:،ص2010ماي25 – 24العز

11. ، ادة ن حس ن سبابحس و املعاي سالمية املصارف السيولة إدارة

ي و لك باملوقع ،بحث سالمية املصرفية بحوث  :،سلسلة

www.darelmashora.comخ بتار عليھ   .37:،ص2014-12- 10:أطلع
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12. ، يوسف الرحمن سالميةفتح املصارف استخدام عزز التحتية ية الب غياب

السيولة إلدارة وسطجر ،لألصول الشرق ول10الثالثـاء ،دة يـع 23ـ1431ر

اير ي،11410العدد2010ف و لك ا موقع   .www.classic.aawsat.com : ع

ندسة آليات، بوخاري  لو .13 وك مخاطر إلدارة كأداة املالية ال  أثر و سالمية الص

وك سوق  ع املالية زمة امللتقىسالمية الص قتصاد والد ، عنوان  ول

انات ..الواقع ، سالمي يومي ور ، غرداية فيفري24-23املستقبل،جامعة

  .11-09:،ص2011

14. ، يم إبرا بن سالميةالغا البنوك ثماري س و التمو القرار عاد دراسة(أ

،)تطبيقية ردن ،عمان، ع والتوز شر لل س النفا  .47:،ص2011،دار

ش .15 ،أحمد ع محمد املصرعبان علىالقطاع املعاصرة ات املتغ اسات ع إ

املركزي  مصر،ودورالبنك ة، سكندر امعية  . 74:،ص2006،الدارا

16. ، القو املنعم العالمعبد سالمي املصر شار املستقبل( ن آفاق و الدوافع

العدد) ، ية العر املصارف إتحاد مجلة تم298، س ص2005، ، :41 . 

17. ، ن حس املستقبلحمد و التحديات مارات سالمية البنوك ة مقالتجر ،

ي و لك املوقع ع شور خwww.islamonlin.com: م بتار عليھ  28أطلع

/09/2008 . 

18. ، محمد كمال سالميةيوسف النقديةالسي( املصرفية للطباعة)اسة الوفاء دار ،

، مصر ، امعات ل شر ال دار ، شر ال ص1996و ص ،     :15،16 .  

19. ، حدة س را ، ضر نظاممرغاد ظل سالمية للبنوك املركزي البنك رقابة
معاصر  ومصر القانونية التحوالت ظل البنكية املنظومة حول الوط امللتقى ،

،قتصاد شار ام ا املركز ، ل25 – 24ية ص2006أفر ص ، :3،4 .  

الوداي، .20 اظم مجيد مختارةعمار إسالمية دول إسالمي نقدي نظام تطبيـق آليات

العلوم)2006-1981(للمدة دكتوراه أطروحة امعةقتصادية، ،ا

العراقية، ة ور م ة،ا نصر   .96:،ص2009املس

لك .21 املاليةاملوقع دمات ل السودان لشركة ي ،أطلع sd.com-www.shahama:و

خ بتار  .11/11/2017:عليھ

حصاء البحوث قسم .22 السودان و دمات شركة ، ل وك أداء تقييماملالية  الص

ومية ة قتصاد ع وأثره السودان  ا للف م  2012وح م  1998من الوط

  .02:،ص

مصطفى، .23 قر الدين السيولةبدر إدارة السودانية ة عمليات(التجر تطبيق

ومية ا وك الص ع املفتوح ،)السوق املركزي السودان   .15،14:،ص2009،بنك
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القصوي، .24 املنعم النقديةعبد السياسة مجال السودان ة ،بحث12:،صتجر

لك املوقع ع شور يم خ،أطلع www.kantakji.com:و بتار   .12/11/2017:عليھ

25. ، مصطفى قر الدين سالميةبدر وك الص وإدارة إصدار السودانية ة التجر

العدد ، املصر ،49،مجلة تم     .5،6:،ص2009،س

26. ، محمد سعيد هللا عبد لشمو النظري املركزيطار البنك مشاركة ) شمم(ادة

ومة ا مشاركة ادة امة(وش ما)ش ل الشر البحروالتكييف جامعة ،مجلة

ر ،أكتو ول ،العدد السودان ة ور   .92:،ص2011حمر،جم

دمات السودان شركة .27 وكاملالية، ل لص ة الثانو السوق شيط ت حول دراسة

ومية ا ثمار  .06:،صس

دمات السودان شركة .28 ، ل عاملالية وأثره السودان ومية ا وك الص أداء تقييم

من ة للف الوط  07:،ص 2012وح1998قتصاد

مقدمة .29 عمل النقدية،ورقة السياسة مجال السودان ة ،تجر حسن محمد صابر

ومؤسسات ة املركز املصارف ملحافظي ن والعشر امس ا السنوي جتماع ضمن

تمالنقد ،س ي،أبوض   .22:،ص2011العر

30. ، مو هللا عبد اج ا سالميمحمد ل التمو مبادئ مقياس ،جامعةمحاضرات

، املفتوحة  .195:،ص2016السودان

السنوي .31 ر ،التقر املركزي السودان   .2016بنك

دمات السودان شركة .32 السنوا،التقاملالية ل ر   .2010،2013،2015،2014:ةر

وامش  :ال
                                                             

1  ، صا محمد ع الرحمن سالميةفتح وك الص مخاطر السودانيةإدارة الة ل عباإلشارة الرا ،امللتقى

سالمية املالية سالمية" للمنتجات املالية املؤسسات املخاطر وإدارة ،"التحوط رطوم ل06- 05،ا أفر

  .05:،ص2012
2 ، ي الش هللا عبد بن النقوديوسف ع املشتملة ثمارة س والوحدات وك والص م س وتداول إصدار

الشرعيةأ ا وضوابط منوالديون ة الف ، ،جدة ز العز عبد امللك ،جامعة سالمية وك الص  26-24،ندوة

  .09:،ص05/2010/
3  ، كر أبو أحمد سالميةصفية وك منالص ة ،الف ي ،د واملأمول الواقع ن ب سالمية املصارف 31،مؤتمر

ص2009جوان03 –ماي ،:07.  
ز  4 الدين ي،عالء صدارع تحديات ا، إصدارا م التنمية، ا دور ا مي أ ا، أنواع ا، ف عر وك ،الص

عنوان عمل لورشة م مقدَّ دولية(بحث ممارسات تنمية، تحديات، سالمية؛ وك اململكة) الص عمان، ،

،يومي اشمية ال   .11:،ص19/7/2010ـ18ردنية
ة،   5 ور ا ليم ا عبد قتصادصأسامة التنموي ا ودور ثمار س املاجستوك ادة ش لنيل ،رسالة

، ا ،سور سالمية للدراسات ام ا الدعوة د ،مع سالمية   .26،27:،ص2009الدراسات



سواق و املالية  2018/ 8دالعد/4املجلد                                                                                                                    مجلة

102 

                                                                                                                                                           
فرح  6 محمد الفتاح التنمية،عبد ل وتمو وك ي،الص و لك املوقع ع شور م  : بحث

www.kantakakji.comيوم عليھ   .10/01/2014: ،أطلع
7  ، صا محمد ع الرحمن ةفتح التنمو املشروعات ل تمو سالمية وك الص مقدمةدور بحث ،ورقة

ـجوان سالمية،لبنان فة الص   .17:،ص2008ملنتدى
كر،  8 أبو أحمد سالميةصفية وك مقدمالص ة،بحث ،الف واملأمول الواقع ن ب سالمية املصارف مؤتمر إ

ن و31ب ،ص2009جوان03ماي ي   . 08،11،12:،د
9  ، صا محمد ع الرحمن السودانيةفتح الة ل باإلشارة سالمية وك الص مخاطر رطومإدارة ا ،ملتقى

من ة ،الف سالمية املالية ل6إ05للمنتجات   .10:،ص2012أفر
10  ، املطلق محمد بن هللا وكعبد ،السعودية،،خاللالص ز العز عبد امللك ،جامعة سالمية وك الص ،ندوة

ة   .04:،ص2010ماي25 – 24الف
11، ادة ن حس ن سبابحس و املعاي سالمية املصارف السيولة املصرفيةإدارة بحوث ،سلسلة

باملوقع ،بحث يسالمية و خ www.darelmashora.com:لك بتار عليھ   .37:،ص2014-12- 10:أطلع
إلدارة  12 لألصول سالمية املصارف استخدام عزز التحتية ية الب غياب ، يوسف الرحمن فتح

،السيولة وسط الشرق دة ول10الثالثـاء ،جر يـع اير23ـ1431ر ا،11410العدد2010ف موقع ع

ي و   .www.classic.aawsat.com : لك
ندسة آليات، بوخاري  لو 13 وك مخاطر إلدارة كأداة املالية ال  سوق  ع املالية زمة أثر و سالمية الص

وك امللتقىسالمية الص قتصاد الدو ، عنوان انات ..الواقع ، سالمي ول غرداية ور املستقبل،جامعة

يومي   .11-09:،ص2011فيفري23-24،
14، يم إبرا بن سالميةالغا البنوك ثماري س و التمو القرار عاد تطبيقية(أ س)دراسة النفا ،دار

، ردن ،عمان، ع والتوز شر  .47:،ص2011لل
15، ع محمد شعبان املعاأحمد ات املتغ اسات ع املركزي إ ودورالبنك املصر علىالقطاع صرة

مصر، ة، سكندر امعية  . 74:،ص2006،الدارا
ص 16 ، سابق مرجع ، ع محمد شعبان   .   107: أحمد
17 ، القو املنعم العالمعبد سالمي املصر شار املستقبل( ن آفاق و املصارف)الدوافع إتحاد ،مجلة

العدد ، ية تم298العر س   41: ،ص2005،
18، ن حس املستقبلحمد و التحديات مارات سالمية البنوك ة املوقعتجر ع شور م مقال ،

ي و خwww.islamonlin.com: لك بتار عليھ  . 09/2008/ 28أطلع
ساب 19 املرجع ، ع محمد شعبان صأحمد ،   .  108: ق

من* املواد رقم59 – 50تضمنت البنوك قانون بھ2000لسنة28من العمل بدأ الذي و حاليا بھ املعمول

من القانون1/8/2000إعتبارا يحدد حيث ، ردن سالمية املصارف عمل تنظم ال املواد نصوص

ا تقديم و ، سالمي البنك غايات و داف أ ديد غا ثمار س و ل التمو أعمال و املصرفية دمات

افلية الت دمات ا وتقديم ، الفائدة أساس ع   . القائم
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20 ، محمد كمال سالميةيوسف النقدية( املصرفية شر)السياسة ال دار ، شر ال و للطباعة الوفاء دار ،

، مصر ، امعات ص1996ل ص ،     :15،16 .  
ض21 ،مرغاد حدة س را ، معاصر ر مصر نظام ظل سالمية للبنوك املركزي البنك امللتقىرقابة ،

، شار ام ا املركز ، قتصادية و القانونية التحوالت ظل البنكية املنظومة حول ل25 – 24الوط أفر

ص2006 ص ، :3،4 .  
محمد 22 كمال صيوسف ، سابق مرجع ، :16 .  
الوداي،عمار 23 اظم للمدةمجيد مختارة إسالمية دول إسالمي نقدي نظام تطبيـق ،)2006-1981(آليات

العراقية، ة ور م ة،ا نصر املس امعة ،ا قتصادية العلوم دكتوراه   .96:،ص2009أطروحة
سالم 24 فة الص دور شيد ل املالئمة واملالية النقدية السياسة ،أدوات صال قتصادصا ،مجلة   ية

ي و لك ا موقع ع شور م ،مقال العاملية طالعhttps://giem.kantakji.com :سالمي خ ،تار

10/05/2018. 
يمحمود 25 ا الس عليوي صا سالميعبيد قتصاد النقدية والسياسة الس: ،النقود ة ودانتجر

ردن، ، ل،عمان امل   .97-95:ص- ،ص2016أنموذجا،دار
ش  26 شاو مصطفى للفكروليد العال د ،املع الوض قتصاد و سالمي الفقھ ن ب النقدية ،السياسة

املتحدة، ،الواليات يا   .432:،ص2011سالمي،فرجي
ص 27 ص ، سابق مرجع ، ع محمد شعبان  .   219،220: أحمد
املاليةاملوق28 دمات ل السودان لشركة ي و لك خ،أطلع sd.com-www.shahama:ع بتار عليھ

:11/11/2017. 
دمات السودان شركة29 السنوي املالية ل ر   .18:،ص2010،التقر

التعامل*  أطراف  :تتمثل
ً
ثمرون : أوال  ثان،)املصارف( املس

ً
 ،)الصندوق  مدير( الشركة :يا

ً
 السودان بنك : ثالثا

ون  املالك( املركزي  ة و الشراكة مل ادات من املستفيدة ا الش   .)السيولة إدارة  ذه
،ص30 سابق ،مرجع حسن م الكر عبد ي الف   .14: يوسف
دمات السودان شركة31 السنوي املالية ل ر   .13:،ص2015،التقر
حصاء البحوث قسم32 السودان و دمات شركة ، ل وك أداء تقييماملالية ومية الص  وأثره السودان  ا

ة قتصاد ع للف   .02:،صم  2012وح م  1998من الوط
مصطفى، 33 قر الدين السيولةبدر إدارة السودانية ة وك(التجر الص ع املفتوح السوق عمليات تطبيق

ومية املر )ا السودان ،،بنك   .15،14:،ص2009كزي
القصوي، 34 املنعم النقديةعبد السياسة مجال السودان ة ي12:،صتجر و لك املوقع ع شور م ،بحث

:www.kantakji.com خ،أطلع بتار   .12/11/2017:عليھ
دمات السودان شركة35 السنوي املالية ل ر  .12:،ص2013،التقر
36 ، مصطفى قر الدين سالميةبدر وك الص وإدارة إصدار السودانية ة ،التجر املصر ،مجلة

،49العدد تم   .5،6:،ص2009،س
دمات السودان شركة37 السنوي املالية ل ر  .15:،ص2015،التقر
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،ص 38 سابق مصطفى،مرجع قر الدين   .6:بدر
39 ، محمد سعيد هللا عبد املركزيطار مو البنك مشاركة ادة لش مشاركة) شمم(النظري ادة وش

ومة امة(ا ما)ش ل الشر روالتكييف ،أكتو ول ،العدد السودان ة ور حمر،جم البحر جامعة ،مجلة

  .92:،ص2011
،ص 40 سابق القصوي،مرجع املنعم   .13:عبد
دمات السودان شركة41 السنوي املالية ل ر   .42:،ص2015،التقر
دمات السودان شركة42 السنوي املالية ل ر   .37:،ص2010،التقر
دمات السودان شركة43 السنوي املالية ل ر   .15:،ص2015،التقر
دمات السودان شركة44 وميةاملالية، ل ا ثمار س وك لص ة الثانو السوق شيط ت حول  .06:،صدراسة
دمات السودان شركة45 ، ل و املالية الص أداء الوطتقييم قتصاد ع وأثره السودان ومية ا ك

من ة  07:،ص 2012وح1998للف
،ص46 السابق  .08:املرجع
47 ، حسن محمد النقديةصابر السياسة مجال السودان ة السنويتجر جتماع ضمن مقدمة عمل ،ورقة

ي،أب العر النقد ومؤسسات ة املركز املصارف ملحافظي ن والعشر امس تما ،س   .22:،ص2011وظ
48 ، مو هللا عبد اج ا سالميمحمد ل التمو مبادئ مقياس املفتوحةمحاضرات السودان ،جامعة

  .195:،ص2016،
،ص 49 سابق ،مرجع مصطفى قر الدين   .51:بدر
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املصدرقتصاد أحادية ولغز قتصادي ع التنو ن ب زائري تحليلية: ا   .دراسة

Algerian economy between economic diversification and Single Source Puzzle: 

An analytical study                                                                                                                                       

ستالم خ خ                                 27/11/2017:تار شرقبول تار 29/01/2018:ال  
 سفيانال عطية بن شارف  

دكتوراه سي لية،طالب ال وعلوم ة والتجار قتصادية   العلوم

بن محمد ران-حمدأجامعة زائر-2و  .ا

ص   :امل

ع تنو موضوع الدراسة ذه ناول نت ب من خ ذا عد والذي زائري ا قتصاد

ذه ع كب ل ش عتمد ال النفطية املوارد خاصة الطبيعية املوارد ة وف قتصاديات

الك,يرادات قتصاد مؤشرات من جعلت أثار عنھ ترتب قد الك الشبھ عتماد ذا و

النفط أسعار بتقلبات ونة لعنة, مر عدوى زائري ا قتصاد إصابة انية إم يخلق ما ذا و

النفطية الذي مر, املوارد باملوارد رتباط ذا فك ستعص ومة ا من ن. جعل  أن ح

زائري  دقتصا تخليص ع من ا أساسا املحروقات عتماد العوائد يرتكز استغالل ع

املحروقات قطاع خارج ة تنمو بدائل  التوازن  وخلق ساسية القطاعات دعم خالل ،من لتحقيق

ا   .بي

املفتاحية لمات اقتصادي:ال ع املوارد؛تنو زائري ؛لعنة ا   .قتصاد

Abstract: 

This study deals with the diversification of the Algérien economy, which is among the 

most abundant economies of Natural resources, especially the oil resources, which 

rely heavily on these revenues, and this semi-total dependence has resulted in the 

effects made macroeconomic indicators subject to fluctuations in oil prices, The 

Algerian economy has been hit by the curse of resources, which has made it difficult 

for the government to break this link with oil resources. 

 While the elimination of the Algerian economy from dependence on fuel is based 

mainly on the exploitation of revenues to achieve development alternatives outside  
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the hydrocarbons sector, by supporting the basic sectors and creating a balance 

between them. 

Key words: economic diversification, resource curse, Algérien économie.  
  :مقدمة

خالل من قتصادي النمو دعم ع زائر ا عملت علقد للتنو شاملة اتيجيات اس

ي واملؤسسا قتصادي للمحيط لة ي إعادة من ذلك يتطلبھ وما وطنية، ة كأولو قتصادي

و  املحروقات، لقطاع بديلة فرص لق خرى القطاعات مة مسا تفعيل لغرض ذا

زائري  ا ع,قتصاد للتنو نموذج تطبيق عن ناتجة ة تنمو سياسات خالل من وذلك

جميع ن ب القنوات مختلف ط ور تنمية يتم ا خالل من وال الھ، أش بمختلف قتصادي

مما فك القطاعات، م املصدرسا ع عتماد و الدائم ع الر وم بمف التدر رتباط

وة لل الق ا ا ,الوحيد واقع و النفط أسعار تراجع عن الناتجة السلبية ثار إ راجع ذا و

املحروقات قطاع مبيعات ع و بالدرجة عتمد خ ذا حيث ، الوط قتصاد ع

العاملية الطاقة نةأسواق خز ل اقتصادالدولةتمو شاط تراجع وقوع تفادي ولغرض ،

ع التنو اتيجية إس اج وان مستدامة ة تنمو برامج سط إعادة ومة ا ع وجب زائر ا

 .قتصادي

الدراسة الية تية: إش الية ش الدراسة تطرح املوضوع ة   :وملعا

قتصاد ع لتنو انية إم ناك ؟ل ھ تواج ال التحديات ظل زائري   ا

الدراسة داف التالية: أ داف تحقيق إ الدراسة ذه   :س

قتصادي√ ع للتنو النظري طار ع   .التعرف

الطبيعية√ باملوارد الغنية الدول تواجھ ال املعوقات ع الكشف زائر محاولة ا   .خاصة

حول√ احات اق أو حلول إإيجاد ر مصدر من انتقال أي طبي غ مصدر ذات إيرادات

متنوع   .مصدر

الدراسة إتباع:من ات لعرض املناسب املن باعتباره التحلي الوصفي املن ارتأينا  محتو

عطي, الدارسة ذه ح سلط والتدقيق التحليل من حقھ املوضوع ذلك وناتھ ع الضوء و  .م

الدراسة تية:خطة طة ا ع الدراسة عتمد الية ش ذه ع لإلجابة   :و

قتصادي-1 ع التنو حول يم  .مفا

واحد-2 بمصدر رتباط ألثر النظري  ). النفط(طار

و-3 زائري ا قتصاد ھ حقيقة تواج ال العقبات أدرة  .وأليات
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قتصادي: أوال ع التنو حول يم   مفا

ع عالتنو لتنو ة ممن عملية عن عبارة امصاقتصادي القاعدةخدلدر توسيع ل،

نتاجية القطاعات مة مسا ادة دماتية( نتاجية،وز وا لمحلي الناتج افي ) السلعية

الكبما ،إلجماليا عتماد مخاطر من جيا تدر قتصاد واعلى يفك رئحمورد مورد(د

إستخرا مورد أو ان استغالل, )زرا عملية كذلك ع وطكافة كما ااقااملوارد نتاجإلت

متجددة موارد توليد ع قادرة ون ت ال املعرفية القدرات تراكم تحقيق م سا بما املحلية

و ، الداخ السوق ع التامة سيطرتھ يبلغ املح نتاج من تجعل عةفي ، متتا مراحل

عد كما ، الصادرات ع قتصاديلتنو للتخلف حد وضع ع عمل ال ات ولو من ع التنو

ارجية ا املوارد ع التام الشبھ عتماد و املفرطة  .1والتبعية

قتصادي ع التنو قتصادية،كذلك املخاطر سبة من التقليل إ دف ة تنمو سياسة و

خ من وذلك الدخل، مستوى ن وتحس املضافة، القيمة نحوورفع قتصاد توجيھ الل

تم حيث ن مع منتوج أو قطاع أو سوق ع عتماد من بدال متنوعة أسواق أو قطاعات

ع التنو إ واحدة"شارة سلة البيض وضع مصادر". عدم أو واحد مصدر ع فاالعتماد

املصادر تلك تقلبات ملخاطر عرضة اقتصاد أي يجعل والغاز، النفط   .2محدودة،

قتصادي ع التنو عاد وأ خصائص م أ شمل أخر تصور ناك ع,كما التنو أن حيث

الدخل مصادر نكماش حالة من قتصاد خروج تضمن ال العملية و , قتصادي

وذلك إيرادات، ع صول ا وحيدة سلعة أو ن مع قطاع أو مورد ع عتماد وتخفيض

مت اقتصادية قاعدة وبإعداد للمجتمع ساسية اجيات وا ملتطلبات ستجيب ومتنوعة نة

ارجية ا الصدمات من قتصاد حماية   . 3املقابل

سية الرئ داف م أ تحديد يمكن قتصادي ع التنو وم مف حول ذكره تم ما خالل ومن

ي فيما واملتمثلة قتصادي ع   : 4للتنو

ة√ وت ن وتحس استمرار وضمان متعددة قطاعات ر تطو خالل من ا ال أش بمختلف التنمية

لغرض جن وللنقد للدخل مصادر ع لتنو كأرضية عد وال ا ف ثمار س يع و متنوعة

جما املح الناتج املضافة ا قيم ورفع العامة املوازنات ل  .تمو

ارجي√ ا والصدمات زمات مع التعامل ع املواداملقدرة أسعار التقلبات ة مواج ة،

قتصادي شاط ال ور تد أو الغذائية، و الزراعية للمواد سبة بال فاف ا أو ول، الب ولية

ية العر للدول سبة بال ية ورو الدول مثال كة الشر الدول خاصة العاملية  .سواق
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ع√ املفرط عتماد من والتقليل الصادرات ادة الكيةز س السلع اد است ارج ا

ن تحس التا و العمل فرص توف كذلك دمات، وا السلع من ي الذا كتفاء تحقيق لغرض

فراد شة مع  . مستوى

فرصة√ عإعطاء التنو من دف ال ون ي قد ،و الدولة دور وتقليص اص ا للقطاع

عز  و التوسع و القص املدى ع التاقتصادي و مثال ول الب الرئ القطاع عائدات ز

املدى ع أما ة التصدير والعائدات جما املح الناتج من ل القطاع ذا ب نص ادة ز

اقتصادية تنمية إحداث الرئ القطاع عن سبة املك العوائد استخدام و ف ل الطو

ثمار س نحو والتوجھ ع التنو ع أخرى مرتكزة   .قطاعات

واحد: ثانيا بمصدر رتباط ألثر النظري   ).النفط(طار

ن السنوات خالل سلبية النفط تصدير ع القائمة التنمية نتائج انت ع واملتمثلة.املاضية ر

مؤشرات ، قتصادي التنوع وضعف ، قتصادي النمو بطء : ، وتراجع جتما ية  الرفا

ات وارتفاع الالمساواة  الفقر مستو ثار ، و ئة املدمرة و والفساد املح املستوى  ع للب ،

شري  كم املس شار الفاسد، وا روب الصراعات وان ألول.وا املوارد لعنة وم مف استعمل وقد

قتصادي ا قدم أطروحة الغنية )richard auty )1993مرة الدول وصف غرض وذلك

باقتصادياتھباملوارد للر وات ال تلك استخدام ع قادرة تكن لم وال   .5الطبيعية

لوحظ الطبيعيةوقد املوارد عض الثمينةأن املعدنية الرواسب أو ، الطبي والغاز النفط

قتصادية والتنمية قتصادي النجاح إ بالضرورة تؤدي ال ال ذلك. خرى ع مثال وخ

واملاس، بالنفط الغنية غو و وال والسودان، يا، ونيج غوال، أ مثل قية فر البلدان من العديد

تز  ما خرى، املعادن منخفضةأو الدول ن ب من ن ح نوعية ال ي وتد الفردي الدخل

ياة وسنغافورة. ا وتايوان ا ور واليابان، آسيا شرق اقتصاديات فإن نفسھ الوقت و

ة ر جزر ا و من الرغم ع ة معت اقتصادي نمو معدالت زر (حققت ا أشباه وذلك) أو

الطب باملوارد الغنية الدول مع  .6يعيةمقارنة

قدم اقتصادي) collier )2009وقد داء ع الطبيعية املوارد تؤثر أن يمكن كيف حول بحث

مختلفة سياسية أنظمة ذات يرادات, لدول مستوى انخفاض ناك أن إ توصل حيث

سبة ب الديمقراطية نظمة مع مقارنة بدادية س نظمة املح%8الطبيعية الناتج من

ا.  7جما  ل ون ي الديمقراطية النظم ذات الطبيعية باملوارد الغنية الدول من العديد و

بدادية س للنظم السابق املستوى من أع ب عكسية, نص عالقة ناك أن ع يدل ما ذا و

اتخذت قد املوارد لعنة أن القول يمكن نا و الطبيعية املوارد ثروات ع وتوز نظمة نوع ن ب ما

اقتصاديعدا و مما أك   .سياسيا
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و: ثالثا زائري ا قتصاد ھ  حقيقة تواج ال العقبات ادرة   .وأليات

مال بإ ت تم ا أ قتصادية التنمية مجال ية العر التجارب حول الدراسات اغلب أكدت

عن التغا و زمات حدوث لغاية ا مواج سياسات و وسائل و قتصادية حلولالتحديات

الر للدخل ة الكب مة املسا إ راجع ذا و ا ا ان عد زمات   عوائد(ذه

ارجية,النفط ا بات وال النفطية,املساعدات الدول اثأر) ومساعدات ترك ع ساعد ما و و

قتصادية دارة وسائل من وسيلة و لألزمات حل ون ت يمكن ال ات ا ن و ت سلبية

تب ،8ةالسليم أزمةاوكما أثار ت سنة العال قتصاد ع 2007ي ذا2009ففي   دخل

مما مرحلة ود عكس الر ية قتصاديات ع ا ا مدى حسب وذلك سلبًيا العر ا انفتاح  وارتباط

وقد العال باالقتصاد اد لالنخفاض ان ، داية 2008 العام منتصف  النفط أسعار  ا  و

  2009 العام
ً
الصادرات انخفاض  أساسًيا دورا   ترافق والذي النفطية قيمة

ً
 انخفاض مع أيضا

  نتاج كميات
ً
ك قرارات مع تماشيا ذا و ور  إ أدى ما و النمو تد  الدول  أغلب  معدالت

ية ا النفطية وخاصة العر معدالت  انخفاض مع النمو معدالت  نخفاض ذا ترافق وقد م

م يجة 2008عام   10.5% مقابل  3.6% إ 2009 عام  الت  ولية السلع أسعار تراجع ن

وال سواق    15% بحوا الغذائية السلع أسعار وكذلك % 31 بحوا قدرت الدولية

 . 359%بحوا الطاقة ومنتجات

عت او أقل و تركزا قتصاديات أك من زائري ا وقتصاد خرى الدول مع مقارنة عا تنو

أك لعدد ا تصدير و ا القتصاد أك ع نو ب تتم ال املغرب و س كتو ا ل املجاورة البلدان مع

و املنتجات لا من جمالش املح الناتج ن و ت القطاعات ل مة مسا يو التا

ة الف غاية2000خالل   :2015إ

رقم ل القطاعاتمس): 01(الش مة املحساسيةا الناتج ن زائرجماتكو ا

دج( 2015ا2000من   ).مليون

  
زائر:املصدر ا بنك ر تقار ع اعتمادا الباحث إعداد  .2017من
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أن نالحظ أعاله املو ل الش خالل عمن تنو املحروقات خارج خرى القطاعات مة مسا

نتا ل ي قتصاديال النمو معدل حيث من تراجعا د ش زائري ا قتصاد وتنمية

ودات املج من بالرغم وذلك الوطنية، العمل قوة يعاب واس جما املح الناتج ن و وت

للنمو املحركة القطاعات بمختلف وض ال اجل من الدولة ا اتخذ ال جراءات و ة الكب

زائر من املحرقات خيلمدا تمثل حيث. ا ة املداخيل إجما من %80 أك زائر  السنو    .ا

املحروقات لقطاع سبة سنةبال ن ب ما ة الف غاية2000خالل ت ظل ففي2015إ تم ة  ف

قوي  حيث أسعار  بارتفاع  دوالر 147 حوا إ 2001 سنة دوالر 29 من سعار ارتفعت النفط

عاودت ، 2008 سنة ب انخفاضوثم ود س العاملية زمة تداعيات عن الناتج العال الر

ل 2014 غاية إ2009 من ارتفاعھ وعاود ،2008 ناحية فقد .دوالر 112 ل من زائر ا عرفت

الصادرات و الصادرات م م ن ت ت ف ادة تم  ، 2006 غاية إ لفية بداية من بالز

ال أما يومي، نفط برميل مليون  1.2 للصادرات معدل أع وصل حيث ا املرحلة  غاية إ تل

ت 2014 ي بانخفاض تم انت القديمة؛ بار من النفط مستخرجات تراجع عن ناتج جز  أع و

القطاع حصة مة كما املالية زمة قبيل 2008 سنة%45.3 املح الناتج إجما  ملسا  العاملية،

مت زائر صادرات سا املح تدعيم  الغاز من ا املؤشرات, جما الناتج ذه خالل ومن

لنا و يت املحروقات قطاع املحدد القطاع ان و  وأرقام الك قتصادي لألداء الرئ

صوص، وجھ ع قتصادي النمو ذلك ا  أن كما خارجية، عوامل اقتصادنا نمو يتحدد و

ل ذا الرئ املش ال القطاع ل  لبقية تدعيمية آثار أو إيجابية خارجية وفوارت يولد أنھ

 . 10خرى  القطاعات

الصنا  للقطاع سبة بع خالل من فالب مة تطور  ت ام الداخ الناتج القطاع ذا مسا  ا

ن يب أعاله حيث املو دول زائر  الصناعة قطاع أن ا م ا سبة سا   %6 تتعدى ال ب

ام الداخ الناتج سبة ا سبة مقارنة ضعيفة و مة ب  ذه تطور  أن كما النفط، قطاع مسا

سبة ستال النتائجل ا املخطط مستوى عاش أجل من ل زائر،  الصناعة قطاع إ  ا

ود من فبالرغم ن الداعمة ا القطاع لتحس مة  توجيھ خالل من العمومي، الصنا مسا

سبة أما. مة مالية مغلفات اص للقطاع بال و ا د ف  ظل  السيما تدر تحسن ش

ثمار، ع التحف سياسة زائر اعتماد عد خاصة س صالحات جملة ا  إعادة إطار  من

لة ي تمام الصناعية ال اصة باملؤسسات و ام للدور  نظرا ا  تلعبھ أن يمكن الذي ال

اصة املؤسسات عدد بلغ حيث املحلية، التنمية  حوا 2013 عام من ول  السدا اية  ا

 . 11قتصادية شطة مختلف ع موزعة مؤسسة 747387
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الفال للقطاع سبة بال أعاله أما املو ل الش خالل أنفمن مة نالحظ مسا سبة

تتعدى ال الزرا جما%10القطاع خ, الناتج ذا املناسبة توف ستد و رضية

يد للتوجيھ املحروقات املالية للعوائد ا انيات واستغالل من ر  املتاحة م  الزراعة تطو

وخاصة  املستدامة زائر  الزراعة وتقنيات املتجددة الطاقة من ستفادة يخص فيما ا

ضراء توجيھ.ا التا زائر موارد و ا ا انيا ر وإم  يحقق أن يمكن ،والذي الزرا القطاع لتطو

اد فاتورة يخص فيما السيما امة وفورات ارج من الغذائية السلع است بلغت ا  خالل ال

ي دوالر مليون  9580  حوا 2013لسنة ول  الّسدا سنة أمر مع بلغت2000مقارنة وال

دوالر2416 يمليون  . 12أمر

دمات ا لقطاع سبة بال متھأما مسا حيث من تدر تحسن د ش و ف زائر ا

إ وصل حيث جما املح الناتج ن و سنة10620.3ت دينار سنة2015مليون مقارنة

حوا2000 ان مختلف1841.9حيث ر تطو زائر ا سياسة ا راجع ذا و دينار مليون

ة شر ال التنمية م ,مؤشرات يخص فيما بمؤشرإما عنھ واملع قتصادي التنوع ؤشر

فندل عددشمان ع ن مع بلد صادرات اعتماد درجة عن ع املؤشر ذا حيث

السلع من ي,محدود أ التاليةو اضية الر الصيغة ع املؤشر   :13ذا

H. H =
∑ − 1/n

1 − 1/n
 

  :حيث

Xi  :السلعة   .iصادرات

X  :الصادراتإجما. 

N :اإجما تصدير املمكن السلع فندال. عدد شمان مؤشر قيم توضيح مكن و

التا دول   :ا

رقم دول زائري): 02(ا ا لالقتصاد سبة بال فندال شمان مؤشر قيم تطور

)2000-2015(  

 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

املؤشر 0,89 0,85 0,81 0,85 0,88 0,95 0,98 0,97  قيم

 السنوات 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

املؤشر 0,93 0,82 0,81 0,72 0,69 0,69 0,68 0,61  قيم

زائرإحصائياتعاعتماد الباحث إعدادمن:املصدر ا بنك ر  2016, تقار
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خالل املؤشر ان نالحظ أعاله املو دول ا خالل غاية2000من ن2010إ ب ما ينحصر

واحد0.98و0.8 مورد ع زائري ا قتصاد اعتماد إ يدل ما ذا و الواحد إ ب قر و و

سنة من لكن النفطية يرادات و غاية2012و إ2015إ ليصل تراجع د ش و 0.61ف

امل السياسات يجة ن املداخيل طفيف تنوع ع يدل مما الصفر من ب يق و منو ة ن

زائري  ا قتصاد ع لتنو الدولة التجارة, .طرف كفاءة مؤشر يخص ما ب: أما ترت جاء فقد

سنة زائر ي2014ا  :14كما

رقم دول عام) : 01(ا زائر ل سبة بال التجارة كفاءة  .2014مؤشر

املنتوج يب نوع ب ال ت بال العالم دول  عدد

الزراعية  179 145 املنتجات

املصنعة  169 90 غذية

ية ش ا  146 113 املنتجات

ة الكيماو  155 83 املنتجات

لدية ا  122 87 املنتجات

ساسية  154 120 الصناعات

ونية الك غ  151 135 معدات

ونية الك  138 138 معدات

متنوعة  155 140 صناعات

املعدنية  168 18 املنتجات

ع:املصدر اعتمادا الباحث إعداد املوحدمن ي العر قتصادي ر املالحق)2015(التقر ،

ص املتحدة، ية العر مارات ، ظ أبو  .481حصائية،

وخصوصا خ دائما زائر ا ب ترت أن نالحظ أعاله املو دول ا خالل فمن

املعدنية املنتجات إال املحروقات خارج طبيعيةاملنتجات موارد ا أ ا ع القول يمكن وال

ع الر ع طا تركز يو ما ذا قطاعو خارج زائري ا قتصاد ع تنو ع العمل وجب بالتا و

تحقق ح بحذر ا ع متا و لذلك الالزمة اتيجيات س وضع ع بالعمل ذلك و املحروقات

استقرارا يحقق أن شأنھ من الذي و السابقة التجارب من الدروس باستخالص ذلك و ا نتائج

تحقيق ع عمل و زائري ا ارجلالقتصاد ل التبعية درجة تقليص و املستدام  .  النمو
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ي ما ع بالعمل وذلك الر قتصاد دائرة من روج ا زائر ا ع اوجب   :لذا

قتصاد -1 ع تنو املح: ضرورة الناتج القطاعات مختلف مة مسا خالل من وذلك

تقليص, جما متمثلة أخرى داف أ تحقيق املقابل منو النفطية الصادرات سبة

السلعية الصادرات من,إجما النفطية يرادات ع عتماد سبة تقليص كذلك

إليھ الوصول زائر ا ستطيع لم والذي م و ذا و العامة يرادات ع, مجمل ادة ز

ال دور لدى لية ي ات غ بإجراء إال يتحقق لن قتصادي ع التنو دف إن دولةذلك

لغرض خرى القطاعات مختلف إ النفطية العوائد توجيھ وكذلك قتصاد توجيھ

القطاعات ن ب ما ا ت  .15خلق

دارة -2 ا: حوكمة ف شرت اس ال قتصاديات ن ب من زائري ا قتصاد عد حيث

الفساد مجاالتھ, آليات ومختلف قتصادي شاط ال حركة ع تؤثر خ,وأصبحت ذا

ات شب توسع ا أدى مما الدولة ملؤسسات قتصادية و السياسية الكفاءة من يحد

ع حتما يمر الفساد كبح التا و رقابة دون تتحرك ال وات ال وتنامي املوازي السوق

الشفافية وتب املسائلة باعتماد وذلك دارة نوإقرار حوكمة القوان صنع املشاركة

ستدوالقرا ما ذا و قتصادية  :16رات

دارة√ نائيةتحديث مركيةآلياتوتدعيما وا بائية ا  .الرقابة

لضمانأك التحكم√ كفيلة وسائل خالل من قتصادي و التجاري شاط ال مسارات

قتصادية املعلومة ا  .الوصول

يئات√ ال مختلف مع املعلومات وتبادل سيق التجاريالت شاط بال الصلة ذات دارات و

قتصادي  .و

املعرفة -3 ع قائم اقتصاد قأكدت: بناء طر ال الدول معظم ان ديثة ا الدراسات

ع عتمد العلإنتاجالتقدم والبحث العل,املعرفة البحث يبقى زائر ا لكن

تتعدى ال ف منعدمة نقل لم وان سبة املح%2محصور مقارنةجماالناتج

ا ف م سا ال املتقدمة العلإنتاجبالدول املح%10منبأك البحث الناتج

التعليم. جما مة ال ثمارات س يتطلب املعرفة ع قائم اقتصاد صناعة التا و

ند وامل وادر، ال التعلي النظام يوفر أن يجب حيث ، ومنالعا ن، ل املؤ ن والفني ن س

عمل فرص خلق املعرفة، بمجال واملتعلقة جتما املجال العاجلة ات ولو م أ

قتصاد واملتوسطة ة الصغ املؤسسات شاء وإ خاص ل ش للشباب جديدة

أجل من الدعم خدمات ن وتحس العمل، سوق ملتطلبات وفقا العمالة ب وتدر ، جتما

قتصاديبناء ع التنو مسار ضمن ون ت ات  .17الشر
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عتمدول ال مستقبلية داف أ وضع ا على اوجب زائر ا املتاحة ة التنمو البدائل تحقيق

إ زائر ا سعت طار ذا و ة، شر وال الطبيعية املوارد ن أساس ن عنصر ع ا ونا   :م

استغاللتث√ ن الطبيعيةاملم عتمد:وارد ر اقتصاد و زائري ا قتصاد باعتبار

، املحروقات قطاع ع و ذروتھكمابالدرجة بلغ قد النفط أن الدراسات من الكث أكدت

با قر بات ھ ونضو الك س حيث املتاحة, من قتصادية املوارد ع مباشر تأث لھ خ ذا

أ خلق إ بالضرورة ستؤدي قتصاديةوال القطاعات مختلف ع سلبية صناعة،(ثار

زراعة خدمات، ا،)ا...زراعة، الك اس وترشيد الطبيعية وات ال ع توز إعادة عت و

مستدامة اقتصادية تنمية لتحقيق ساسيات ن ب من زائر املوارد,ا ذه الوفرة التا و

إ التحول لبداية سا ر ا الطبيعيةعد املوارد قطاع خارج خرى القطاعات مختلف

التحديات,   مع للتأقلم املتاحة ة التنمو البدائل عب للبحث زائر ا سعت املجال ذا و

التنمية وم مف تحت ة تنمو برامج عدة تفعيل و تجسيد ق طر عن وذلك ا تواج ال

مل ا تحض املتجددة الطاقات نامج ك النفطقتصادية د ع عد ما شود, 18 رحلة امل دف وال

القاعدة توسيع خالل من الوط قتصاد ع تنو محاولة و ة املنت اتيجية س ذه من

حماية و و أسا لغرض ذا و للدخل وحيد مصدر ع تام شبھ رتباط وفك نتاجية

املوا قطاع ب تص أن يمكن ال التقلبات من الوط قطاعقتصاد األخص و الطبيعية رد

 .املحروقات

ر√ ة املوارد وتنمیة تطو شر م :ال أ ن ب من اتیجیة املحددات حيث ثمارات ذب س  س

یة ن جن و ت و ا يل وتوط ، الرأسمال وتأ شري املنطلق ال ذا ومة لزم ومن ا  ع

ة زائر العنصر ا شري  إعطاء من ال ذا و ة   :  19مای خالل أولو

ب مراكز توف - دف تدر القادرة توف متخصصة رة املا لة العمالة  مع للتعامل واملؤ

اصة شطة یة باملؤسسات ا ك.جن تنمیة ال بداعیة البحثیة القدرات ع   .و

السیاسات ع العمل - ر یة التعلیمیة تطو و ومنا والت داف أ سط  الذي النحو ع و

م أداء سا ة، املوارد ترقیة شر التعلیم أن علمنا إذا خصوصا ال ن نظام و   والت

زائر بالروح ا عن التقلیدیة یتصف اتھ العصر متطلبات وابتعاده اولو من أصبح حيث

ة الكب تمام النظر وانب وانب حساب ع با   .التطبیقیة ا

ادة رفع - ة للبحث املخصصة موال وز واملوج ر امعات والتطو  .البحوث ومراكز ل

ة زائر ا السوق للمتطلبات الستجابة ا داف أ تطبيق إطار ذا بوضع,و قامت إطاركما

ي قتصاديقانو اء الذ لسياسات الداعمة ة التنمو ع املشار وتدعيم  . لتنظيم



 2018/ 8 4/العدد املجلد سواق                                                                  و املالية  مجلة

115 

اتمة   :ا

حققت ال النفطية الدول من ا كغ زائر ا ةبإعتبار خ السنوات ة كب مالية موارد

ل بالش ستغل لم املوارد ذه ن ح السوق عرفت الذي نتعاش بفعل املحروقات قطاع

وا اتي اس مسار إتباع لعدم ذا و مستدامة، اقتصادية تنمية تحقيق لغرض املطلوب

املناسبة البدائل عن البحث التا و العوائد، ذه أصبحالستغالل زائري ا قتصاد ع لتنو

وة ال ذه نضوب توقعات و ذروتھ النفط بلغ عتبار خذ عند ذا و ضروري أمر

والبعيدة املتوسطة القطاعات,جال شيط وت ترقية أن إليھ التطرق تم مما لنا ت و

ع تنو وخلق اقتصادية تنمية بتحقيق سمح ال البدائل ن ب من عد املحروقات خارج خرى

مستدام   .اقتصادي

ي ما ا استخالص يمكن ال النتائج م أ   :ومن

عن - عبارة الدولة أن ع ع وم مف قتصادي ع قائمةالتنو تصدير التا و إنتاج

املنتجات من وخدمات(واسعة الطبيعية) سلع باملوارد الغنية للدول سبة بال منھ دف وال

ت ث وكما النفط خاصة املوارد ذه أسعار لتقلبات السلبية ات التأث تجنب و مثال زائر ا

الط املوارد نقمة طر عرضة اقل البلد يجعل قتصادي ع التنو  .بيعيةعن

ت  - الوفرة من العديد  الدراسات أثب ذات تتم النفط، خاصة الطبيعية باملوارد الدول

املوارد, النفط لعوائد مثل ستخدام عدم ذه ة الوف الدول ذه من ا كغ زائر وا

راجع ذا و املحروقات قطاع خارج خرى القطاعات مة مسا و ترقية كب تأخر د إش

ليج ا كدول الدول من الكث عكس ع واملوارد انيات م ذه ل ستغالل  .سوء

ة - خ السنوات زائر ا املستدامةاستغلت التنمية مؤشرات ادة ز النفطية العوائد

تحتية ب اقامة ية(واملتمثلة ال شآت امل السكنات، بناء امعات، ا املدارس، بناء

منية ا) و فإ ة، ضرور انت وإن املؤشرات ذه أن إال الفردي، الدخل مؤشر من الرفع كذلك

مستدامة اقتصادية تنمية لتحقيق ا وحد تص  . ال
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زائرنفتاح ا النفطية غ الصادرات ترقية متھ ومسا   التجاري

ة- للف قياسية   -2016إ1990دراسة

Trade openness and its contribution to the promotion of non-oil exports in 

Algeria : A Econometrics study for the period 1990 to 2016                

خ خ                                             01/2018/ 02:ستالم تار شر قبول تار 20/02/2018:ال  

نبر . د حس حولية. د                           اطي م. د                                ي مر   نون

قسم محاضر قسم               -ب -أستاذ محاضر قسم      -أ-أستاذ محاضرة   -ب-أستاذة

مستغانم تموش                                 جامعة ن لع ام ا تلمسان        تاملركز   جامعة

زائر ا زائر ا

زائر   ا

ص   :امل

سياسات    مة مسا مدى تحليل إ الدراسة ذه طرفنفتاحس من ة املنت التجاري

أزمة ظل ففي ، النفطية غ الصادرات ر تطو زائر يار ا خ ا النفط أصبحةأسعار

السياسات خالل من النفطية غ الصادرات يع ب وذلك أخرى بدائل عن البحث لزاما

ثمارات واستقطابالتجارينفتاح ية س سعرجن كسياسة أخرى اوأدوات وغ   الصرف

من املمتدة ة الف الدراسة ذه امنباستخداموذلك2016إ1990خصت امل امل الت تقنية

درجة و النقطية غ الصادرات ن ب ما إيجابية عالقة وجود إ التوصل التجارينفتاحوتم

أثر ر يظ لم ن ثمار ح امللالس ع النفطية غ الصادرات ع لجن الطو   .دى

مفتاحية النفطية:لمات غ الصادرات ة، التجار سياسة ارجية، ا التجارة ر   .تحر

Abstract:  

This study attempts to analyze the contribution of the trade openness policies adopted 

by the Algerian government in the development of non-oil exports. In light of the 

recent oil`s crisis, Algeria has to look for another alternatives by encouraging non-oil 

exports through different policies such as: trade liberalization, increasing foreign 

investments and exchange rate policies.  
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This study was conducted between 1990 and 2016 using the cointegration technique. 

The results show a positive relationship between the non-oil exports and the degree of 

trade openness, while there was no foreign investment`s effect on the non-oil exports 

in the long term. 

Key words : Liberalization of foreign trade, trade policy, foreign trade, non-oil exports. 
 

  :املقدمة

السنوات          خالل زائر ا يار جراءاقتصاديةبأزمةخ مرت عتا والذي النفط أسعار

مما الدولة انية مل الرئ وتفاقمانجر املدخل الواردات وتقليل تقشفية سياسات إتباع ا عل

ساسةالبطالة ا القطاعات عض عدا ما الدولة التوظيف مسابقات تجميد ب اس وغ

اساتمن الوضعع ع جتما قتصاديالسلبية عو يتوجب مما زائري، ا

الوضعمتخذي ذا من روج ل مغايرة اتيجيات وإس سياسات عن البحث الدولة القرار

النفطية التبعية من   .والتحرر

عود         يار قد وا النفط ع العال الطلب نقص ا بي من أسباب لعدة النفط أسعار

النف مصدري أك كأحد يا ولي العراق من ل وسقوط ري، ال ول الب وإنتاج ما ط إستالء

ع بداعش و بار عرف العراق املوازيالنفطية السوق ا ق سو و يا الي عد... وغ

وصل سنةأن خالل قياسية حدود إ ب 2011سعره ميل109.38وقدر لل اذاستمر دوالر

سنةرتفاع إ السعر 2014السعر متوسط آنذاك100وقدر ميل لل ار ،دوالر سعروا

سنة ول حدود2015الب إ ليصل السابقة قيمتھ نصف دا50إ ستمر و ميل لل دوالر

سنة ب2016الوضع قدر ميل44و لل   .دوالر

املعطيات ذه ل ظل غففي الصادرات وترقية ر تطو إ الس زائر ا ع لزاما أصبح

و  بالنفطية مناسبةاتخاذذلك وإجراءات يعسياسات جراءات ذه ن ب ثمار ومن س

القانونية جراءات يل س و يةأمامجن جن ثمار املؤسسات منلالس د ا دف البلد

السلعتالواردا تصدير ةاملنتجةأيضا املنت السياسات املؤسسات،وكأحد ذه قبل من

س إتباع وضاع ذه الوطنيةنفتاحياسةمثل للمنتجات فرص منح أجل من التجاري

العامليةلل سواق   .ولوج

مكن حديننفتاح اعتبارو دي سالح و و العوملة ا فرض ال تميات ا كإحدى التجاري

و ر تطو إليھ عزى أن يمكنييمكن كما الوطنية الصادرات أمامأع عائقا ون ي  ن
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منا ورغبة ودة وا السعر مستوى ع شرسة منافسة من يوفره ملا املحلية املؤسسات

واقع وتحليل التاليةقتصادمعرفة الية ش بصياغة قمنا زائري   :ا

درجة خارجنفتاحل الصادرات ر وتطو ترقية م سا زائر ا التجاري

؟ املحروقات  قطاع

الفرضيات وضعنا   :التاليةوعليھ

 أثر نةنفتاحغياب الرا وضاع ظل النفطية غ الصادرات ر تطو ع التجاري

  .الوطلالقتصاد

 مة ثمار مسا النفطيةس غ الصادرات سبة ادة وز ر تطو   .جن

 ة م إعطاء ساعدت الوطنية العملة قيمة ور تد الوطنيةإن   .للسلع

 النمو املناسبقتصاديمستوى املناخ يأ ثمار الدولة ترقيةلالس بالتا و

النفطية غ   .الصادرات

الدراسة مية   :أ

املحروقات      صادرات ع أسا ل ش النامية، الدول من العديد غرار ع زائر ا عتمد

ل اتمو يعاحتياطا و الدعم إجراءات تكن ولم الصعبة، العملة غمن الصادرات

من بداية ا ف شرع ال قطاع1996النفطية ة زائر ا املؤسسات أداء مستوى من فع ل

تتعدى ال الصادرات ظلت إذ ومع %5التصدير، الظروف يار أحسن بدا ال النفط أسعار

الوضع ن لتحس ود ا اثف وتت املجال ذا البحوث تتوا   .قتصاديأن

I.  النظري   :طار

فالتجارة       مجتمع أي ة يو ا القطاعات من ارجية ا التجارة ساعدعد ارجية ا

القدرة عن توسيع البالد ية رفا ادة ز م سا كما جديدة، أسواق فتح ق طر عن التنافسية

قاعدة توسيع ق ياراتطر الك ا ثماركمالالس ار .لالس ا بالتجارة قصد ات1جيةو التحر

اقتصادي اصطالح و دمات وا للسلع السلع الدولية حركة إ ن يتصرف ب دمات وا

ياة، ا ات ضرور من الدول ن ب دمات وا السلع من املنتجات تبادل عت و املختلفة، الدول

تتدخل قد وال ا، بع لت ياة ا ات ضرور من يتوفر ما ع دولة ل حصول ذلك بع ي حيث

أو فنية أو طبيعية ا ظروف لد إنتاجھ عدم   .رأسمالية

  :التجاري نفتاح .1

التجارة        لقانون جديدة معالم تب ال الثانية العاملية رب ا عد قتصادي الفكر توجھ

من لتحقيق وذلك ة التجار املبادالت وتحديد املنافسة، ة حر ع أساسا والقائمة الدولية

ومبادئوالسلم معالم ع ية مب ارجية ا سواق جعل إ الدول سعت كما ن، العاملي
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العامة تفاقية انطلقت ذلك خالل ومن ة، ر با سم ي تجاري انفتاح لتحقيق موحدة

سنة مركية ا فات والتعر ات1947للتجارة ا ا عل يطلق  .وال

ا بدأتھ ما لتكمل الدولية التجارة منظمة شأت سنةو وذلك من1994ات أك توقيع عند

دول  وتقديم ية املغر مراكش ة دور نتائج ع دولة املنظمة،ب ةآخر  مائة إ نضمام طلبات

بتجارة املتعلقة والتداب املبادئ من مجموعة وضع ع مقتصرة ات ا منظمة انت بحيث

السلع ت ن است وقد فقط، السلع منظمةعض جاءت نما ب ا، م سوجات الزراعية،وامل

دمات وا السلع من العاملية التجارة مجمل لتغطي العاملية   .التجارة

أنھ ع فھ عر مكن و متعددة، يم مفا التجاري تقليل2لالنفتاح ا شا من ال السياسة تلك

الغالب قتصاديون املحللون ركز و الصادرات، ضد ز التج التخفيضاتدرجة ع

وتراخيص ف رسوم التعر ذا رتبط و ارجية، ا التجارة إصالح أساسية كخطوة اد س

قيمة ون ت أن بالضرورة ستلزم ال ارجية ا التجارة ر تحر أن تتمثل امة بخاصية

أن يمكن ف التعر ذا حسب التا و جدا، متدن مستوى ح أو صفرا مركية ا فات التعر

جمركية فات عر يفرض الوقت نفس و ومحررا مفتوحا اقتصادا   .  يوجد

التجاري  نفتاح التصدير3إن ضد املنحازة السياسات عن التخ إ تؤدى ال السياسة تلك

مركيةوإتباع ا فة التعر قيمة من والتخفيض اد ست و التصدير ن ب حيادية سياسات

تحو  إ باإلضافة برنامجاملرتفعة مضمون ون ي التا و مركية ا فة عر إ الكمية القيود ل

يع وسياسة اد ست سياسات يتعلق فيما جراءات من للعديد شامال التجارة ر تحر

التنظيمية والسياسات الك قتصاد إدارة وسياسة الصرف، سعر وسياسة الصادرات،

اء الشر اتجاه ة التجار نوالسياسات   .التجار

ا شأ من ال والعوائق القيود وإزالة التجارة ر لتحر املتبعة ليات ن ب حركةنأومن تمنع

نجد الدول ع   :التجارة

امل اأخذو قتصاديالت م ال أش   : 4عدة

 رة التجارة منطقة مركية:ا ا الرسوم افة إلغاء ع الدول من مجموعة اتفاق و و

مع ا بي فيما التبادل ع املفروضة الكمية مركيةاحتفاظوالقيود ا ا بتعرف دولة ل

غ الدول مع ا تبادل ع قيود من تفرضھ  .عضاءوما

 مركية تحادات ت ال الدول :ا مركية تحادات إت  ءإلغا وأ لتخفيض قعو تت ا

واجز ة ا ا فيما التجار فات وضع و بي مركية التعر صص و ا اء ضد مفروضة ا  .الغر

 ر ى يتعد نظيمت و:قتصادية تحادات ةااملبادالت تحر ر إلتجار  حركة تحر

شاء موال ورؤوس اص ل إقامة  بفرض ذلك و املشروعات وإ امل اقتصادي ي  مت
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 اقتصادية وحدة املستقبل  تحقق يثح. واملالية قتصاد السياسات ش توحيد مص

و ش تضم كة سوق  قاليم، شاء ع باملوافقة ذلك يتم مش  اقتصادية سياسات إ

كة كة عملة الفائدة،وح وأسعار الضرائب فرض مثل مجاالت  مش  .مش

  كة السوق كة السوق  حالة  عضاء الدول  تتفق:املش  املفروضة القيود إزالة ع املش

ة ع ا التجارة حر فة وضع مع  بي ة  موحدة عر  عضاء،أساسا غ ى خر الدول  مواج

كة السوق  تحاد املش ي و مر ا ا  حركة ع القيود لتخفيف أيضا متفقون  عضاء ف

قتصاد لناس  مثال نتاج عوامل واجز كتقليل وكذل و ع بيع ع ض ع ال ا  .البضا

 مركية لرسوم املتوا التخفيض دف :ا شاء من سا ال  و العاملية التجارة منظمة إ

ة دفھ طراف متعدد تجاري  نظام إلقامة الس  مبدأ تطبيق خالل من الدولية التجارة حر

مركية لرسوم املتوا التخفيض   الدخول  املنظمة  عضاء الدول  جميع ع يجب أي ا

فات كب تخفيض لتحقيق متبادلة مزايا ع تنطوي  حيث للمعاملة اتفاقيات مركية لتعر  ا

 .أخرى  إ سلعة من الرسوم خفض معدل يختلف و

زائر .1 ا ارجية ا التجارة ر تحر  :سياسات

للتجارة العاملية املنظمة شاء إ عد صوص ا و التجاري ر تحر نحو ا وا ا توج العالم عرف

صالحات من جملة عرفت فقد زائر ا أما ، السلع حركة أمام واجز ا رفع ع عمل ال

فتح إ ا م سعيا ارجية ا ا تجار ر لتحر ا م ية سواقمحاولة املأمام جن ا حليةمنتجا

تحاد مع الشراكة وعقد ن القوان من مجموعة سن يوذلك نحو ورو الدائم والس ،

للتجارةنضمام العاملية مراحل.للمنظمة ثالث ع زائر ا التجارة ر تحر تم   :وقد

قبل ما ار مرحلة( :1990مرحلة للتجارةاحت ارجيةالدولة املرحلة 5)ا ذه خالل

أيضا ت وتم ، عمومية مؤسسات انت الدولة الناشطة حمائيةبأتباعاملؤسسات سياسات

إختالالتاآل ب عنھ نتج ما ذا و الدعم سياسة إ ةاقتصاديةضافة   .كب

للتجارة املقيد ر التحر والقرض: 1991 -1990مرحلة النقد قانون بصدور املرحلة ذه ت تم

زوجاء لتعز القانون ثمار ذا لھس ان ،و زائر با اسجن ع ارجيةا ا التجارة كما.ع

كسر املرحلة ذه ار تضمنت السابقحت ارجية ا التجارة ع مورس   . 6الذي

ي ز ا ر التحر املرحلة: 1994-1991مرحلة ت عباقتصار السابقةتم ارجية ا التجارة

معينة ملة(فئة ا وتجار املعتمدون قبلواستخدام،) الوكالء من املحظورات من قائمة

                                                             
 سنة سنة2002عقدت التنفيد ح   . 2005وأصبحت
 املرحلة قد ذه خالل شأ عأ يقل ال وتصدير7000ما اد إس   .مقاول
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النقاط ذه لتخطي املرحلة ذه وجاءت ، الصعبة العملة من رصيد توف وضرورة ، الوزارة

ورة سمااملذ مقيوذلك معنوي او طبي متعامل ل ل غح أو زائمقم ا أويم شرط دون ر

ي( 7قيد البن ن التوط شرط ناء   ) . بإست

للتجارة التام ر التحر عد مرحلة   :  1994ما

النخيل اتجية س املنتجات ناء بإست التصدير ع القيود جميع بإلغاء املرحلة ذه ت تم

وسلع يوانية ا خيةذاتوالثورة تار مية ة(أ انت) أثر ارجية ا التجارة ر تحر أن حيث

إلتمام الدو النقد صندوق قبل من املقدمة الشروط ،تفاقأحد الديون جدولة إعادة ع

سنة مركية ا الرسوم تخفيضات عدة املرحلة ذه عرفت ثم%50إ%60من1996كما

 .1997 %45إ

II. سابقة  :دراسات

قدم      حيث املوضوع ذا تحليل حاولت ال الدراسات من عدد قامemery (1967) 8يوجد

النمو ن ب العالقة بتحليل فرادقتصاديإمري دخول و الصادرات خالل50ونمو دولة

ة معامل) 1963 -1953(الف إستخدام الصادراترتباطو تنمية أن الدراسة ذه توصلت

النمو إحداث التا و القومي الدخل من الفرد ب تص ادة ز ي إيجا دور ا ل ون ي أن يمكن

النموقتصادي إحداث أن كما النامية، الدول عقتصاديعض إيجابيا ينعكس

وقد ، متبادل تأث وجود أي الصادرات ادة الفردعالدراسةذهاعتمدتز ب نص متوسط

للنمو كمؤشر الناتج   .من

من9 أخرى دراسة        ل أثر ع ثماراتركزت املعلوماتيةس التحتية ية الب و ية جن

للدول الصادرات للباحث) AFTA ASEAN )2003/ع ، Suhend  Khan من ل تحليل وتم

تدفقات ثماراتتطور للمعلوماتس التحتية ية الب تطور و ية تصالجن استخداموتمو

ل مقطعية ن26بيانات ماب ة للف نامية ت2000 -1995دولة بي التحتيةأنوالنتائج ية الب

ي يجا أثر أن غ املصدرة الدول ة معنو و إيجابية عوائد إ تؤدي ثماراتاملعلوماتية لالس

قي ع ية لجن ي ال لطبيعة عائد مر و ، الدول معظم ة معنو ر تظ لم الصادرات مة

املتبعةقتصادي ة التجار السياسات صوص ا و  .للدول

املعنونة م ع م مر للباحثة والنمو:  10دراسة الصادرات ن ب قتصاديالعالقة

ن ماب يا لي تحليلية ة نظر دف2010 -1980دراسة  واقع تحليل إ الدراسة حيث

ية، الصادرات ا ومدى اللي م  آلت ما إ مختصرة إشارة مع ، جما املح الناتج نمو  مسا

                                                             
 زائر ا بنك لدى معتمد تجاري بنك ع عملية ل ر تمر   .أي
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 بمجموعة الدراسة خرجت ،وقد)م 2011 ( عام  الصراع شوب عقب النفطية الصادرات إليھ

ا النتائج من    :أبرز

 مة ضانخفامعا النفط،  واحدة سلعة ع التصدير قطاع اعتماد  الصادرات مسا

، املح الناتج  النفطية غ مة ارتفاع مقابل جما ذا  النفط صادرات مسا

   .الناتج

 .الصادرات إيرادات ع العتماده مستقر؛ غ نمو و جما املح الناتج  النمو 

 .النفطية

هللا عبد باقر صديقة الباحثة النفطية11تناولت غ الصادرات وتنمية التجاري ان امل موضوع

السلعية الصادرات ل ي ع التنو عدم خطورة حول الية ش وتمحورت عتمادالعراق و

التجاري  ان امل لواقع دراسة للتصدير قابلة سية رئ كسلعة ام ا النفط غع والصادرات

ة للف العراق انأنحيث2011إ1990النفطية امل متواصل ز من ي عا العراق

النفطية غ للسلع امأن إذ.التجاري ا النفط اوحصادرات نت من) 99،7(و) 99،6(ماب

أي الصادرات الواحدأنإجما تتعدى ال نفطية الغ عةباملائالصادرات يدل ما دا و

النفطية غ السلعية القطاعات أداء   .العراقتصادضعف

مرغيت ميد ا عبد للباحث النفطية غ الصادرات يع إيران ة عود   :12تجر ميةو أ

ذ ة نا ة تجر عد إيران أن ون الدراسة فاذه  للنفط منتج أك خامس املجال

اتخذت املصدرة البلدان منظمة ضمن حيث ،  إجراءات املاضية السنوات  إيران للنفط

ة تھ انت فبعدما . النفطية غ الصادرات يع غرض حاسمة ل خ  فقط باملائة 3 ش

ا ،ارتفعت 1979 عام  البلد صادرات إجما من ل حص  مقداره ما 2014 عام لتبلغ تدر ش

م انجاز و و ، باملائة46 ة ذه نجاح عوامل ع للتعرف والتحليل الدراسة ستحق م   التجر

ع ا يزال ال ال للبلدان الدروس استخالص ثم ومن ، قتصادي التنو  عتماد شديد اقتصاد

النفطية مداخيل ع ال.الصادرات جراءات ن ب   :إيراناذاتخومن

 واملنتجات الصناعية السلع تصدير مداخيل ع باملائة 100 ضر إعفاء إقرار تم 1997 عام-

 .الفالحية

ر 21 " يوم اختيار تم- اصة املعارض فيھ تقام للصادرات وط كيوم سنة ل من " أكتو  ا

ذا الندوات وكذلك املصدرة املنتجات بمختلف  .التجارة وزارة من مباشر إشراف تحت و

ن ميع موافقتھ الوزراء مجلس منح 1998 مارس - م ة للتمتع املصدر امل ستخدام بحر  ال

يةإليرادا100 % جن العملة من م عن الناجمةم  جراء ذا سمحت قد و .التصديري  شاط

ن الصعبة بإنفاق للمصدر بالعملة م اد ع عائدا م غيار وقطع خام مواد است  من بدال ألعمال
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م ا ع إجبار ي الرس الصرف سعر املحلية للبنوك بيع يرا املركزي البنك ان أن عد

ا لصرف يرانية للبنوك التصدير عائدات ل تحو من للتأكد كفالة دفع ن املصدر من يطلب

رسمية   .بأسعار

باإلضافة يرانية الصادرات م ات صادرات إ أ وكيماو  غ الصادرات قائمة شمل ، الب

اد : ع النفطية س ، ال سيج املال زة،ال ا  التفاح،التمور،الطماطم الفالحية املنتجات ا

ب، ،(عامليا ول  املركز)،الفستق ،التفاح،الزعفران، ،الكيوي  ،البطيخ ،البطاطس  والقطن الز

لود، أنواع جميع-والكمون  الصمغ حذية ا افيار -و  2015 عام) ال

م إيران افتتحت افيار إلنتاج العالم  مزرعة أ  مواد - والصابون  املنظفات أنواع مختلف- ( ال

 : البناء

ار،  : املعادن- الغيار قطع و السيارات: النقل مركبات-الصلة ذات واملنتجات سمنت،

ديد النحاس ، ملنيوم دمات -...الزنك ، ،ا ندسية التقنية ا   ... ال

زائري ا قتصاد خصت ال الدراسات سنعرض ي محمدوفيما براق الباحثان قدم

محمد املحروقات13وعبيلة خارج ة زائر ا الصادرات دفع عنوان املوضوع باستخدامبحثا

ن الباحث إليھ خلص ما م وأ الدو ق سو ال ة الصادراتأنمقار يع و دعم إجراءات

ال املحروقات منخارج بداية ا ف ة1996شرع زائر ا املؤسسات أداء مستوى من فع ل

تتعدى ال التصدير الظروف%5قطاع إ. أحسن دلك رجع   :و

 ا تنوع وعدم زائر ا الصناعية القاعدة  .ضعف

 زائر ا املؤسسات لدى دو ق سو ثقافة  ,غياب

 نامتالكعدم زائراملصدر ممكننا ال العاملية سواق عن افية أنمعلومات

م إل سبة بال قية سو فرصا ل  .ش

إ الباحثان ش ،أتفاقدخولأنكما التطبيق ح ي ورو تحاد مع نضمامالشراكة و

يتوجب ة زائر ا للمؤسسات فرصا ل ش أن يمكن ، للتجارة العاملية املنظمة إ املرتقب

ااستغ    . الل

سعيدي وصاف من مقدمة للموضوع أخرى والنمو14دراسة الصادرات تنمية عنوان تحت

الصادراتقتصادي يع سياسة نجاح أن الباحث يرى حيث وتحديات واقع زائر ا

الكفاءة رفع يقت ، زائر املؤسساتقتصاديةا ن ب التنافس مناخ من د مز بخلق

عقتصادية البلد املحاعتبار داخل السوق ،نأن العالم ع منفتحا سوقا أصبح

و الفالحة امة قطاعات ية س ة م تمتلك زائر فا املؤسسات ن ب فيما تحالفات وإقامة
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يجعل مما السياحة ، التقليدية الصناعات ، ستخراجية الصادراتأنالصناعات ترقية

ممك املحروقات لبناءخارج اتيجية إس ضمن ود ج بتضافر يضيفاقتصادنا كما ، نفطي غ

أن الوضعنضمامالباحث سوء من يد س للتجارة العاملية املنظمة من ل   .ل

ترقية           ارجية ا التجارة ر تحر دور ، بحثنا موضوع تناولت ال الدراسات م أ ن ب ومن

املحروقات خارج نةالصادرات الرا الدولية التطورات ادة15ظل ش لنيل مقدمة كرسالة ،

سكرة بجامعة  ماجست

ع التنو ل مش ة معا إ الدراسة  لتجنب واحد منتج ع عتماد وعدم  قتصاديس

التا قتصادية، زمات آثار  آليات اعتماد بواسطة النفطية غ الصادرات ترقية ع العمل و

ر ارجية التجارة تحر ثمار الصرف، سعر  واملتمثلة ا التكتل آلية املباشر، جن س

رة، واملناطق قتصادي وصصة، ا اص القطاع تدعيم ا  القيود تخفيض ع والعمل ا

مركية بائية و ا ة ا دار شطة ع و يل آليات إ باإلضافة املصدرة، املؤسسات أ  تأ

ودة حيث من املؤسسات ية سواق  والتنافسية ا   .جن

إ الدراسة  :وخلصت

م ر كأداة الصرف سعر سا ق عن املحروقات خارج الصادرات ترقية  التجارة لتحر  جعل طر

ية سواق  تنافسية وأك سعر اقل املحلية املنتجات التا جن ادة و  والتقليل الصادرات ز

 الواردات من

ادة إن - ثمار تدفق ز زائر إ املباشر جن س م ا ل سا  خارج الصادرات ترقية  كب ش

ق عن املحروقات وة خلق طر قوم نتاجية للمؤسسات املضافة والقيمة ال ة بتوف و  ا

ادة الالزمة واملنافسة والتكنولوجيا   التصدير شاط وتطور  نتاج لز

م مركية القيود تخفيض سا بائية ا ة وا دار  عن املحروقات خارج الصادرات ترقية ع و

ق ادة طر سياب حركة ز دمات السلع ا يع موال رؤوس وانتقال وا  ع املؤسسات و

اد اليف بأقل املستلزمات إس التا ت  للتصدير قابلة تنافسية منتجات إنتاج و

م - اص القطاع سا شيط بواسطة املحروقات خارج الصادرات ترقية ع ا  العمل ت

ثماري  نتا والتجاري  س التا للمؤسسات و  دور  من لھ ملا وذلك التصدير عملية دعم و

ة القرارات أتحاذ  وفعال قيادي ثمار ية سواق  املخاطرة )الصعبة س  .جن
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III.القياسية   :الدراسة

مة مسا مدى حول تتمحور ال الية ش ة معا سنحاول القياسية الدراسة خالل من

تمنفتاح الية ش ذه ع جابة وألجل املحروقات خارج الصادرات ترقية التجاري

التالية ات املتغ  :استخدام

EXPOاملحروقات خارج متغ:الصادرات املحروقات خارج الصادرات عت النموذج ذا

املستخدمة القياس ووحدة عة التا ات باملتغ تأثره وتحليل و دراسة سنحاول حيث مستقل

دوالر   .مليار

TCHالصرف بالدوالر:سميسعر مقوم الرس الصرف سعر و   .و

Openيقا:التجاري نفتاح و ف التجاري نفتاح الصادراتمتغ إجما ن ب  والواردات رن

التالية املعادلة حسب ام، ا املح   :والناتج

Pib ام ا الداخ الناتج ةاستخدام تم(: نمو املئو سبة   .)ال

Ideثمار بالدوالراستخدامتم:املباشرجن س املقومة ة ار ا   سعار

البيانات .1  :Sources of Dataمصادر

لإلحصائيات الوط الديوان من البيانات ع صول ا ي(ONS)تم و لك املوقع

www.ons.dz،العال البنك الدولية املؤسسات والصندوق(World Bank data base)ومن

الدو للتجارة (IMF Statistics) النقد املتحدة مم مؤتمر يانات . (UNCTAD STAT) و

سنة من املمتدة ة الف من ة سنو سنة1990والبيانات   .2016إ

ةاختبار  .2   :ستقرار

الدرجة نفس من مستقرة الزمنية السالسل ون ت أن و امل للت ساسية الشروط أحد

اختبار املرحلة ذه ستعمل ختباراتADF16و أكفء من عد الذي حادي ذر ا لوجود

القدرة لھ و ال، أم مستقرة الزمنية السالسل انت إذا ما  عدم نوع تحديد ع الختبار

ة انت ستقرار باستعمال ثالثةنماذج أي صيغ ثالثة ع عتمد و و،DSأوTSمسار من إن

قة عات طر  (MCO):الصغرى املر

∆Y = ρY − ∑ ∅ ∆Y + ε )   1(النموذج  

∆Y = ρY − ∑ ∅ ∆Y + c + ε )   2(النموذج  

∆Y = ρY − ∑ ∅ ∆Y + c + dt + ε ) 3(النموذج  

القيمة مع دولية ا القيمة ن ب املقارنة خالل من ذلك ع كم ا يتم ات املتغ استقرار (T)و

ة   :املحسو
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نADFاختبار التاليت ن ت الفرض ع   :يقوم

العدمية j: الفرضية 1:0  

البديلة : الفرضية
1:1  j 

ي اآل ي حصا القرار ون ي   : بحيث

ان- منحتمالإذا العديمة:  % 5أك الفرضية غ) : H0(نقبل الزمنية السلسلة أن أي

أحادي جذر لوجود ذلك و   .مستقرة،

ان- منحتمال إذا العديمة: % 5أصغر الفرضية الأي) : H0(نرفض الزمنية السلسلة أن

مستقرة ف بالتا و أحادي، جذر ا  .يوجد

 

رقم دول اختبار):01(ا النموذج ات ملتغ الزمنية السالسل ة   ppإستقرار

املستوى   املتغ ول   عند الفرق   عند

Expo 0.9906 
  

0.0000 
  

Tch  0.9836   0.0089   

Ide  0.3744   0.0000   

Open 0.5030 
  

0.0000 
  

Pib  0.2140 
  

0.0000 
  

برمجية:املصدر مخرجات ع باالعتماد ن الباحث إعداد  Eviewe6من

خالل دولمن املستوى)1(رقما عند مستقرة غ الزمنية السالسل أن ذاLevelنالحظ ل ،

مستقرة الزمنية السالسل أن إ وخلصنا و الدرجة من الفروقات قة طر بتطبيق قمنا

قيم انت منTحيث أصغر ة نرفضTاملحسو بالتا و املدروسة ات املتغ ل ل دولية ا

العديمة ف): H0(الفرضية بالتا و أحادي، جذر ا يوجد ال الزمنية السلسلة أن أي

ول  الفرق عند الدرجة.مستقرة نفس مستقرة ا ل السالسل أن بما و(وعليھ ) الدرجة

الدرجة من املة مت عد الزمنية السالسل أن بمع أي تحقق قد امن امل امل الت شرط فإن

سنقوم ي وفيما وختبار باو امن امل امل   .سناالت
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مو و كما نتائجھ ر تظ رقموالذي دول  :)2(ا

رقم دول سن): 02(ا ا جو اختبار امنJohansonنتائج امل امل   للت

ثر اختبار  نتائج
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.752230  77.17471  69.81889  0.0115 

Atmost 1  0.634993  42.29340  47.85613  0.1507 

Atmost 2  0.408554  17.09740  29.79707  0.6329 

Atmost 3  0.145263  3.967784  15.49471  0.9061 

Atmost 4  0.001748  0.043738  3.841466  0.8343 

     
      Trace test indicates 1 cointegratingeqn(s) at the 0.05 level 

برمجية:املصدر مخرجات ع باالعتماد ن الباحث إعداد  Eviewe6من

أن ت بي ال و الدراسة نموذج ات ملتغ الوحدة جذر اختبارات إ مستقرةبالنظر ة خ ذه

الدرجة و(نفس قة )الدرجة طر باستعمال ك املش امل الت نموذج بتقدير قمنتا دا ول

عدد لتقدير ن اختبار سون ا جو ح يق حيث ات، املتغ جميع بضم وذلك سون ا جو

ثر اختبار املتمثلة و ك، املش امل الت ات العظ(Trace)متج القيمة اختبار و

)Maximum Eigenvalue(،ن ب جل لة طو عالقة وجود من التحقق إ ختبار ذا دف

ات   .املتغ

سن ا جو اختبار ةJohansonنتائج رقماملو دول ثر)03(ا اختبار شTraceنتائج

داللة مستوى عند العدمية الفرضية رفض امل.%5إ للت متجھ وجود ع يدل امنمما امل

 .Trace Statisticحسب

املحروقات خارج الصادرات ن ب ساكنة خطية توليفة وجود ع يدل منexpoفذلك ل و

الدراسة ات املحروقاتIDE)،PIB،OPEN،(TCHمتغ خارج الصادرات أن أي ع(، تا ) متغ

الدراسة ات متغ با مع امنا م امال ت امل املستقلة(يت ات ء)املتغ وجود،ال ع يقر الذي

املدرو  نموذج ات متغ ن ب ل الطو املدى توازن ععالقة مما ا شا م ا سلو ر تظ و سة،

ل الطو املدى ا كث البعض ا عض عن تعد ت ال ا أ   .ذلك



و املالية    2018/ 8دالعد/4املجلد                                                                                                           سواقمجلة

130 

سن ا جو اختبار ا ر أظ النتائج نفس عظمJohansonوأيضا ان  Maximumم

Eigenvalueرفض إ داللةش مستوى عند العدمية امل%5الفرضية ت وجود التا و ،

امن   .م

ي اال امن امل امل الت معادلة تقدير يمكن   ومنھ

EXPO= -8.85E-10IDE +4.76E-05 open +0.040141pib +0.004497tch 

ذه خالل يمن ما ن ب ي   :املعادلة

 ثمار س و املحروقات خارج الصادرات ن ب عكسية عالقة يادةجنوجود ف املباشر،

ثمار سبةجنس ب الصادرات%1املباشر نخفض بحوافس املحروقات 08.85خارج

املحروقاتوحدة، خارج الصادرات ادة ز رغم يدل مإال مما سا ال ل الطو املدى انھ

ثمار عننجس ا خروج رغم الصادرات انھ ع يدل مما قتصاد جيد ل ش املباشر

ا إالاملحروقات قليلةأ قتصادأيمازالت ق طر زلنا معظملراال ون وذلك ،

غ املؤسسات أما النفط مجال عمل مؤسسات البالد عمل ال ية جن ات الشر

حديثة ف املدىالنفطية تحسسھ يمكن ولكن ل الطو املدى ا أثر ر يظ ال لدلك شأة ال

أ إ شارة ن وال ، املوالية ختبارات ثمارالقص س يخصاملباشرجنن فيما

للسلع مستوردة انت ما بقدر إنتاجية مؤسسات تكن لم زائر ا الصناعات فتحعض رغم

شر  و مؤسسات القطاعاعدة ش الات الصناعية املؤسسات خاصة تكنت سوى لم

العاملية لألسواق للوصول املناسب والسعر ودة ا غياب إ باإلضافة تركيب  .مؤسسات

 املحروقات خارج الصادرات ن ب طردية عالقة نفتاح وجود يادة ف التجاري، نفتاح و

سبة ب بحوا%1التجاري املحروقات خارج الصادرات داد التجاري04.76فس نفتاح وحدة،

التصدير و اد ست ن ب العالقة اجو للسياساتفبان زائر الشراكةنفتاحا التجاري

إ ورو ذا عود و املحروقات خارج الصادرات ادة ز خفيف ل ش م سا متوسطية

ا نتاجية القاعدة عضعف عتمد تزال ال ذا يومنا إ زائر ا ون إ إضافة زائر

وعدم التقييد أساليب من ا وغ صص ا ونظام مركية ا واجز ماا املنظمةانضمام إ

ع تنص ال املنظمة مبادئ بإحدى يخل مما السلع عض اد إس تمنع ا و للتجارة العاملية

فتح أي باملثل اأسوااملعاملة دولأمام ق مع الوضعية نفس ا سلع تحظى ح ية جن السلع

للمنظمة  . املنظمة

 ام ا الداخ الناتج نمو و املحروقات خارج الصادرات ن ب طردية عالقة لكن وجود و

سبة ب ام ا الداخ الناتج نمو يادة ف املحروقات%1ضعيفة، خارج الصادرات داد فس

سبة ي0.04ب ادةوحدة،مما ز أن نؤكد املقيم ن املنتج جميع جانب من املضافة القيمة إجما
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والذي املحروقات، خارج الصادرات ادة ز ع اثر لھ ةPIB)(قتصاد ع كمؤشر عت

اقتصاد زائر ا اقتصاد أن ورغم لألفراد، شة املع مستوى لقياس كمؤشر وكذلك قتصاد

سبة ارتفاع أيضا و الدولةر ع ذا ل يدة، ا الكفاءة ذات العاملة اليد قلة و البطالة

ومن ية ضر ات تحف بمنح دا و ا يع و الصناعات ع تنو و اص ا للقطاع املجال فتح

مجال من روج ا و التصدير ع ح و يع التص ع ي الذا باالعتماد إ الوصول أجل

ع التنو و الر منھقتصاد و املحروقات خارج الصادرات ع التنو ون ي منھ و قتصاد

لألفراد الشرائية ة القدر  . ارتفاع

 املحروقاتوجود خارج الصادرات ن ب طردية سعر عالقة ضعيفة و لكن و س الصرف

سبة ب س الصرف سعر يادة ف سبة%1جدا، ب املحروقات خارج الصادرات داد فس

أن0.004 إ راجع ذا و املحروقاتوحدة، خارج الصادرات ادة ز ا إالرغم النأ قليلة تبقى

سعر الن قليلة، ون ت س الصرف سعر ادة ز عليھ و املحروقات ون ت الصادرات معظم

العمالت مقابل زائري ا الدينار راجعضعيفخرى الصرف دا قتصادإو ضعف

ن ع ة كب سبة ب اعتماده و زائري بمةقا فتحسود الذ ع دة جا زائر ا س دا ل ،

شاط ال ة تقو عليھ و املحروقات من روج ل ع التنو اجل من اص ا للقطاع املجال

وا ذلك ون ي و سثر قتصادي الصرف سعر  .ع
ا يح ت املوجھنموذج  طأ

املوجھ طأ ا يح ت جل(VECM)نموذج املتغ سلوك لتكييف وسيلة ستعمل

خطاء أو الفروقات ستخرج و ف ل، الطو جل سلوكھ مع الفعليةeالقص القيم ن ب

بإدخال للنموذج التقدير عاد ثم ام الت النموذج املقدرة القيم و ع التا ولللمتغ الفرق

التالية املعادلة ھ تو كما جديد مستقل كمتغ   :17لألخطاء

∆ = ∁ + + ∆ + ∆ +                            < 0   

∆ = ∁ + + ∆ + ∆ +            < 0   

         = − −  

املوجھ طأ ا يح ت نموذج تقدير يتم برنامج(VECM)ومنھ فيتمEviews6باستخدام

ة املو و التالية النتائج ع صول رقما دول   ):04( ا
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رقم دول املوجھ): 03(ا طأ ا يح ت اختبار   (VECM)نتائج

  

  

  

  

برمجية:املصدر مخرجات ع باالعتماد ن الباحث إعداد  Eviewe6من

سالبا معامال املوجھ طأ ا يح ت معامل أن نحو نالحظ الرجوع قوة يمثل و و معنوي وغ

سنةبمقدارجالالتوازن ل ي التوازن عن نحراف أن ع والذي لة، ،%10,26الطو

ا مقدار التعديل وجود(1/0.10=9)سرعة من والتأكد طأ ا يح ت نموذج قبول التا و ،

الدراسة ات متغ ن ب ما امن م امل ت   .عالقة

أن       العلم بمقدارالنموذجمع يمكن40%مفسر سبة و ااعتب، أنار أي اختيار جيدة

رة لظا ة معت سبة أخر نموذج وكأي أنھ إال ما حد إ صائبا ان رة للظا املفسرة ات متغ

ات املتغ عد مال إ إ يرجع وقد النموذج ذا داخل مفسرة غ املحروقات خارج الصادرات

ا ل وال بة الضر ات التحف ع التا املتغ ع واملؤثرة مة املؤسساتامل يع ع م م أثر

غيب ال الدولية قية سو ال السياسات إ إضافة ، وتصديره ترقيتھ و نتاج ع الوطنية

الطلب دراسة إ س وال املح الطلب تلبية ا داف أ نصب تضع ال مؤسساتنا ع

إ دولة من تتغ ال خصائصھ مختلف و دأخرى العال ألسباب ذا وو ومناخية ية ي

ا وغ   ... نفسية

املدىوفيما املحروقات خارج الصادرات ع الدراسة ات متغ تأث بتحليل سنقوم ي

 .القص

التباين   :Variance Décompositionتحليل

الذي واملقدار املتغ نفس بؤ الت إ عود الذي بؤ الت التباين مقدار ع للتعرف ستعمل

التغ مقدار س يق و أي خرى، ات املتغ خطأ إ خرى(عود ات املتغ إ عود الذي

نفسھ) النموذج املتغ التغ إ عود والذي ما   .متغ

أخرى  عبارة طأ: أو ا تباين متھ مسا مدى وحساب تحديد إ دف طأ ا تباين 18.تحليل

رقمو دول ييو ) 05(ا كما   :ذلك

  

  

  

CointEq1 -0.102691 

SE  (0.13522) 

F statistic [-0.75946] 
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رقم دول التباين): 04(ا تحليل  Variance Décompositionنتائج

برمجية:املصدر مخرجات ع باالعتماد ن الباحث إعداد  Eviewe6من

التباين تحليل نتائج ةVariance Décompositionخلصت مو رقمكما دول )05(ا

أن   :إ

املحروقات خارج بالصادرات بدأ الف EXPOس تقلباتھ فمعظم نفس1 ة، من ناجمة ف

سبة ب قدر و ة الف املحروقات خارج للصادرات التباين تحليل أن أي ، ع%100املتغ

ة متقار سب ب تنخفض سبة ال دأت و ، املتغ لنفس يرجع تباينھ بؤ بالت طأ ا من ب ت ال

و ة خ ة الف خالل وصلت ا%50.29إ10ح مقدار بمع ات، املتغ يخص الذي لتغ

بـ يقدر ترجع%49.71خرى ف املحروقات خارج الصادرات لتقلبات ك مة فاملسا وعليھ ،

ثمار س من ل سبةIDEاملباشرجنإ س%32.63ب الصرف سعر سبةTCHتم ب

ام07.16% ا الداخ الناتج نمو ا عد سبةPIBو ا%05.67ب أخ التجاري  و OPENنفتاح

سبة املتغ%04.23ب من ل وعليھ ب، ت ال ع بؤIDEكما الت خطأ أكEXPOيفسر

ات املتغ بقية تفسره   ).TCH،OPEN،PIB(مما

ثمار سبةجنفاالس ب والثالثة الثانية ة الف يفسر التوا%20.01،%21.73املباشر ع

بؤ الت خطأ ةمن الف انخفاضا سب ال عرفت ا عد و املحروقات، خارج الصادرات

سبة ب امسة ا و عة ح%17.37،%17.54الرا مستمرا ارتفاعا عرفت ا عد و ب، ت ال ع

سبة ال بنفس والعاشرة التاسعة ة للف بؤ%32.63وصلت الت خطأ يحتلEXPOمن و و ،

 Period S.E. EXPO IDE OPEN PIB TCH 

       
        1  0.212825  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.258925  76.40872  21.73597  0.011653  0.174752  1.668907 

 3  0.279993  70.53109  20.01387  3.187307  4.355362  1.912367 

 4  0.302773  72.18093  17.54081  3.571350  4.831012  1.875897 

 5  0.305674  71.17679  17.37022  4.226837  4.973546  2.252612 

 6  0.323982  63.39490  24.68360  5.067444  4.710245  2.143817 

 7  0.335573  59.10211  26.88738  5.006757  5.458715  3.545045 

 8  0.347292  56.35847  29.09942  4.821611  5.148448  4.572051 

 9  0.362940  52.47545  32.63684  4.455482  4.984618  5.447617 

 10  0.373946  50.29304  32.63347  4.232520  5.673888  7.167086 
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خطأ تفس حيث من الثانية بؤاملرتبة خ EXPOالت ة أنالف الوا ومن ، ة

مة ثمارمسا اتجن س الف خالل سيطا ان املحروقات خارج الصادرات املباشر

ا مر ال رجة ا ة الف لطبيعة راجع دا و للدراسة عدمقتصادو من زائري ا

دولةاستقرار  زائر ا جعل ما وأم نسيا ثمر املس قبل من بعدة حجانبمس دا و

السادسة ة   .الف

ال سعر ا ل سو يةTCHصرف التفس القوة مستمرة ادة ز ناك أن نالحظ حيث

سبة ب العاشرة ة الف ية تفس قوة أع بلغت حيث ات، بؤ%7.16للمتغ الت خطأ من

EXPOبؤ الت خطأ تفس حيث من الثالثة املرتبة يحتل و و ،EXPOة خ ة ومنالف ،

ون ي أن غانخفاضاملنتظر املرونات من عرف كما الصادرات ادة لز عامال العملة قيمة

املرجوة داف يحقق لم ودة وا نتاج ضعف   .أن

سبة بال الناتجأما املنمو ا سبةPIBالداخ ب الثانية ة الف بؤ%0.17يفسر الت خطأ من

ية التفس القوة ا عد وعرفت جدا، يل ض تفس و و املحروقات، خارج الصادرات

سبة ب عة السا ة الف ية التفس القوة بلغت حيث ادة ز ات بؤ%5.45للمتغ الت خطأ من

EXPOالقوة انخفاض عرفت ا عد و التاسعة، ة الف وصلت حيت ات للمتغ ية التفس

بـ تقدر سبة بؤ%4.98إ الت خطأ ةEXPOمن الف ية التفس القوة ارتفعت و ة، خ

سبة بؤ%5.67ب الت خطأ تفس حيث من عة الرا املرتبة يحتل و ةEXPOو خ ة  .الف

التجاري لالنفتاح سبة بال سبة OPENأما ب الثانية ة الف بؤ%0.01يفسر الت خطأ من

و و املحروقات، خارج ات الصادرات للمتغ ية التفس القوة ا عد وعرفت جدا، يل ض تفس

سبة ب السادسة ة الف ية تفس قوة أع بلغت حيث ادة بؤ%5.06ز الت خطأ من

EXPOية التفس القوة انخفاض عرفت ا عد و ح، ات إللمتغ خ ة الف وصلت

بـ تقدر بؤ%4.23سبة الت خطأ خطأEXPOمن تفس حيث من امسة ا املرتبة يحتل و و ،

بؤ ةEXPOالت خ ة منتجاتنانفتاحإن.الف أمام العوائق إزالة إليھ عزى التجاري

أيضا العوائق ل يز ولكنھ وفرضاملنتأماماملحلية املحلية سواق للدخول ية جن جات

ك ل مش ب س الوطنية مؤسساتنا تراجع إ يؤدي مما املحلية للسلع ة كب منافسة

سياسة تبقى دا ول ودة ا ونقص اليف ترقيةنفتاحالت ع جدا سيط اثر ا ل التجاري

املحروقات خارج   .الصادرات

م الت أن إ نخلص التا بؤIDE و الت خطأ تفس ات املتغ بقية من أع ة بؤ ت قوة لھ

املحروقات خارج العشرEXPOالصادرات ات الف طوال   .ع
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الدفعية ستجابة دوال   Impulse Réponse Fonctionتحليل

حساب ع عمل أي الديناميكية العالقات مجموع عتبار ن ع تأخذ ستجابة دوال قة طر

فعل رد خطاء صدمة حدوث إثر ن تب ف املوجودة، الديناميكية نظاماملضاعفات

الداخلية، ات ات املتغ متغ با وع نفسھ ع ملتغ ووحيد مفا انخفاض أثر ن تب و

وقاتالنظام   19.ل

معرفة ع عمل ف النموذج، ات متغ ن ب الديناميكية العالقة لتحليل الثانية داة أو

وذلك متوقعة غ لصدمات الداخلية النموذج ات متغ من متغ ل استجابة مدى ما

واحد املعيار ا انحراف مقدار ات، املتغ خطأ رقمدو او. حدود ذلك)06(ل ييو   :كما

رقمدو ا الدفعية): 05(ل ستجابة دوال تحليل   Impulse Réponseنتائج

 Period EXPO IDE OPEN PIB TCH 

      
       1  0.212825  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.077018 -0.120716 -0.002795 -0.010824  0.033450 

 3  0.063777  0.033434  0.049909  0.057422 -0.019503 

 4  0.104286  0.019743  0.027842 -0.031847  0.014847 

 5  0.018331  0.012258  0.025991  0.014781  0.019624 

 6  0.006063  0.098381  0.037008  0.017232  0.012061 

 7  0.003517  0.066096  0.017862 -0.034683  0.041735 

 8 -0.037693  0.069425  0.013318 -0.007914  0.039018 

 9 -0.033890  0.088846  0.007319 -0.018878  0.040761 

 10 -0.034697  0.051401 -0.007039 -0.036988  0.053350 

برمجية:املصدر مخرجات ع باالعتماد ن الباحث إعداد  Eviewe6من

 املحروقاتاستجابة خارج   :(EXPO to EXPO)الصادرات

واحد معياري انحراف بمقدار ا حدو بمجرد املفاجئة أو لية ي ال الصدمة الصادراتإن

املحروقات أنھخارج نالحظ أنھ إال ، و السبع ات ف ل خالل ي إيجا أثر لھ فذلك نفسھ،

تناقص عرف ا عد و عة الرا ة الف ارتفع و تناقص ان الثالثة ة الف إ و ة الف من

ة الف ةح وصلخ الثالثةأثار  إح ات الف ةسلبية حصائيةخ الداللة فمن ،

ة الف ن ب ما ون ي ثر ذلك الدراسةوفإن من عة السا   .إ

 ثمار س  :(EXPO to IDE)املباشرجناستجابة

ثمار س ع صدمة أي حدوث فذلكجنفبمجرد واحد معياري انحراف بمقدار املباشر

الثاني ة الف خالل سل ل ش املحروقات خارج الصادرات ع عديؤثر ليصبح الدراسة، من ة
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الثالثة ة الف ن ب ما إيجابيا ثر ة إذلك فمنخ القيم، تدبدبا عرفت ال الدراسة من

إ الثالثة ة الف ن ب ما ون ي ثر ذلك فإن حصائية ةالداللة الدراسةخ   .من

 التجاري  استجابة  :(EXPO to OPEN)نفتاح

واحد، معياري انحراف بمقدار الواسع بمعناه النقد عرض ع مفاجئة صدمة أي حدوث إن

ع يؤثر اسوف عد و الثانية ة الف خالل السل باألثر املحروقات خارج باألثرالصادرات

تدبدبا، ا قيم عرفت ال الدراسة من التاسعة ة الف ح الثانية ة الف ن ب ما وذلك ي يجا

منو مقبوال ثر ون ي حصائية الداللة ومن ، سل ثر يصبح الدراسة من العاشرة ة الف

الدراسة من التاسعة ة الف ح الثانية ة   .الف

 ام ا الداخ الناتج نمو  :(EXPO to PIB)استجابة

س واحد، معياري انحراف بمقدار ام ا الداخ الناتج نمو ع تحدث لية ي صدمة يؤثرأي

املحروقات خارج الصادرات ذلك ع عد ثر ذا ليصبح الثانية، الدراسة ة ف خالل سلبيا

من ي إيجا بأثر ومتصاعدا عة، الرا ة الف ع سل بأثر ا عد و الثالثة ة الف إيجابيا أثرا

ون ي ا عد و السادسة، و امسة ا ن ت حثر الف عة السا ة الف من ةسل خ ة الف

امسة ا و الثالثة ة الف ن ب ما فقط ون ي ثر ذا فإن حصائية الداللة فمن الدراسة، من

الدراسة من السادسة   .و

 سمي الصرف سعر  :(EXPO to TCH)استجابة

تحدث مفاجئة صدمة سأي الصرف يؤثرسعر سوف واحد، معياري انحراف بمقدار

ون ي ا عد و الدراسة، من الثانية ة الف ي ايجا بأثر املحروقات خارج الصادرات ع ذلك

الدراسة،وثر  من الثالثة ة الف حإماسل عة الرا من ات ةالف ونخ يثر ي ايجا

ح الداللة ناحية من أما الدراسة، مقبولمن التأث ذا ف وإحصائياصائية الثانية ات الف

ح عة الرا ةمن  .خ

  :اتمةا

للنمو داعم أسا عنصر للنفط املصدرة الدول املحروقات خارج الصادرات تنمية عت

الدخلقتصادي وع املدفوعات ان وم ، التجاري ان امل ع إيجابية أثار من ا ل ملا

زائر وا ، الصعبة العملة من الدولة صيلة الرئ ون امل الصادرات ل ش كما جما

وعدم ا صادرا ع تنو تحاول للنفط ومصدرة نامية آثارعتمادكدولة لتجنب واحد منتوج ع

مٌرقتصاديةزمات منذقتصاد،فقد املحطات من بالعديد زائري دأتستقاللا و

منذ النفطية غ الصادرات ترقية ع زائر ا ختعت ا 1990عمل تار حرجة ة الف ده

للبلدقتصاد السياسية وضاع ور تد أن بحيث زائري السوداء( ا ة أثر) العشر ا ل ان
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ور  تد يلةقتصاديالوضعع ض سبة تمثل النفطية غ الصادرات سبة أن نجد دا ول ،

تتجاوز لم ال الصادرات إجما من سنة %3جدا عدى ما سعينات ال السنوات خالل

النفطية1996 غ الصادرات سبة بلغت ذا6,58حيث ببارتفاعو مقارنة املحسوس

ع بضا ل ش ع روسيا إ ا ديو من زء زائر ا سديد ل يجة ن ان قيةالسنوات ،و

سنة إ شمة مح نفطية غ قدرت2012الصادرات مة سبة حيث إجما2,87ب مسا من

با2165قيمة عادل ما أيالصادرات خالل ة متقار ة املئو سب ال انت و دوالر مليون

ة الف ان املالحظ ومن غ2008إ2005السنوات الصادرات سبة تدر تزايد عرفت

ما لكن طبيعيا النفطية اسا ع إ دا ان و النفطية غ الصادرات سبة اجع لل عود دلك عد

العاملية املالية   .لألزمة

ا حققت ال السنة  2014 سنة عت مة قيمة أع ف  ما أي دوالر مليون  2810 ب مسا

يجة ذا و  %97, 5عادل ا ال قتصادية و السياسية صالحات ملة ن زائر انت  ا

ر ة ذه خالل لت فقد النفطية الصادرات يخص فيما أما النفطية، غ الصادرات لتطو  الف

ب ذا و 2015و2013،2014 السنوات خالل وا تراجع  ألسعار املستمر نخفاض س

ول  . عليھ العال الطلب قلة و الب

زائر إن        اتيجيات من بالرغم و ا ا حاولت ال س ع إتباع ا لتنو ا إال صادرا  باءت أ

مة سبة أن حيث بالفشل ار العالم نحو % 2 وز  تتجا لم النفطية غ الصادرات مسا  و ا

سبة تك ال  النفطية الصادرات مازالت زائري  قتصاد أن وعليھ ك ال  مازال ا

  . ر اقتصاد

التا    منو بد بواسال املحروقات خارج الصادرات ترقية ع آلياتعتمادةطالعمل ع

التجارة ر ارجيةتحر أدواتا بإستخدام و مركية ا القيود تخفيض ، رة ا املنطقة شاء إ

الصرف سعر ثمار أخرى س بائيةو ا والسياسة ، وصصة وا ، املباشر   .جن
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ا م ستفادة انية إم مدى و قتصادية التنمّية سالمي اف الت ن ّ التأم ات شر دور

The role of Islamic Takaful insurance companies in economic development and 

the possibility of benefiting from them. 

ستالم خ خ                                             28/12/2017:تار شرقبولتار   09/02/2018:ال

حـدو. د بن  فؤاد

سي ال علوم و ة التجار قتصادية، العلوم د   مع

انةا ز أحمد ام ا ان-ملركز زائر-غل  ا

ص  :امل

اتتلعب لةشر دفع و قتصادية التنمية
ً
شطا و

ً
ا حيو

ً
دورا سالمي اف الت ن التأم

ن قتصادي لألعوان متنوعة ومنتجات خدمات من تقدمھ ما خالل من والبناء النمو

ا ل يتعرضون ال وارث وال املخاطر ة بأقساط. مواج اصة ا ية التأمي للفوائض ا ثمار اس و

ن عقداملستأمن ال ع الت عقد ساس ع تقوم ا و ل
ً
شرعا واملباحة ادفة ال ع املشار

ثمار اس ا الر ع ال ة واملضار باألجر الة الو عقد ع و ن التأم أقساط دفع املعاوضة

كب من ا منتجا لبعض وتب التجاري ن التأم ات شر ال ا و كما ن املستأمن ارأموال

لسنة العاملية املالية زمة عد العاملية ن التام ات نجاعة2008شر ع دليل م

خال ا  .نظام

املفتاحية لمات التأمي :ال الفائض قساط؛ التجاري؛ ن التأم سالمي؛ اف الت ن  .التأم

Abstract : 

The Islamic Takaful insurance companies play a vital and active role in economic 

development and growth and construction through a variety of products and services 

in the face of economi curging the risks and disasters to which they are exposed. And 

the investment of surpluses of  assurance premiums in project saimed at Sharia as 

being based on the basis of the donation is not a netting the payment of insurance  
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premiums and on the agency contract remuneration and speculation not usury in 

investment fundscustodians as is the case in the commercial insurance companies to 

adoptsome of their products from  top  insurance companies after the global financial 

crisis of 2008, the benefit of evidence of the efficacy of its ethics 

Keywords : Islamic Takaful insurance, commercial insurance, premiums, insurance 

surplus.  

 :مقدمة

الية )1 املستحدثة :ش العقود من ن التأم عقد   عد
ٌ
الوسيلة  امل و

ً
جدا العصرمة

ا ل تتعرَّض ال وارث وال املخاطر ة واج
ُ
ِمل ديث قتصاديةاملا ذه .ؤسسات ون ل

ً
 ونظرا

ع طا ذات ونھأن إال تجاري، العقود حيث من ولكن املبدأ، حيث من ا ترفض لم عة الشر

الر  يقصد وسيط، وجود أساس ع
ً
قائما

ً
ا تجار

ً
ننظاما املستأمن أموال ستغل و ذلك. ح

يات الت ذل و الناس ن ب التعاون إ دعا سالم أن ون الل ع الت من أساس ع

عااملعاوضة عاونوا﴿: قولھ ِّ و ِ ال
َ
َع

َ
َوال ْقَوى ُعْدَواِن عاونواَوالتَّ

ْ
َوال ِم

ْ
ث ِ

َ
1.﴾َع

اتو1 شر ع الضوء سلط ل البحث ذا ى أ لھ ذا سالميظل اف الت ن  التأم

يتعرضون ال وارث وال املخاطر ة مواج ن قتصادي ن للمتعامل أمان صمام ا باعتبار

قتصادية التنمية لة دفع و ستقرار كب ل ش م سا ف التا و ا   . ل

تتمثل البحث ذا ا عا ال ساسية الية ش فإّن ن" :لذلك التأم ات شر دور

سال  اف ا؟الت م ستفادة انية إم مدى و قتصادية التنمية مقارنة-مي دراسة

التجاري  ن التأم   ".-مع

البحث )2   :فرضيات

التجاري  - ن للتأم بديل و سالمي اف الت ن   .التأم

الت - التنميةأفعالية فوائضھ خالل من سالمي اف الت ن   .قتصاديةم

البحث )3 مية معرفة :أ املوضوع ذا اختيار أسباب و صورةذهتكمن ن التأم إلقاءمن

امھأسسعنظرة امل ذا التجاري ن التأم تفرد ظل عملھ الساحةوطرق

 .قتصادية

ال )4 من دف معرفة : بحثال البحث ذا من دف ال شيمكن افدور الت ن ّ التأم ات ر

ا فعالي ومدى و سالمي قتصادية ستفادةالتنمّية اكيفية نظامم خالل من

 .الفوائض
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البحث )5 ية البحثاعتمدنا: من الوصفيعذا ذااملن ملعرفة النوعالتحلي

نمن التأأوجھملعرفةاملقارن املنو ،التأم مع ختالف و التجاري الشبھ ن   .م

البحث )6 ذه :خطة ع خمسةولإلجابة إ البحثية الورقة بتقسيم قمنا الية ش

سية رئ   :مباحث

  ول ن: املبحث التأم إ  .مدخل

 ي الثا التجاري : املبحث ن  .التأم

 الثالث سالمي: املبحث اف الت ن   .التأم

 ع الرا ثماره: املبحث اس طرق و عھ توز وآلية التأمي   . فائض

 امس ا ن: املبحث لسنةالتأم العاملية املالية زمة و اف ا2008الت عد وما  .م
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ول  ن: املبحث التأم إ   .مدخل

ول  ن: املطلب التأم وم   .مف

 
ً
وف: لغة- أوال ا ضد و و من من ن  2.التأم

 
ً
 -ثانيا

ً
أو: "و: اصطالحا لھ، املؤمن إ يؤدي أن بمقتضاه املؤمن م يل املستفيدعقد الذي-إ

ھ لصا ن التأم ط وقوع-اش حالة آخر ما عوض أي أو ،
ً
مرتبا إيراد أو املال من

ً
مبلغا

لھ املؤمن ا يؤد مالية دفعة أية أو قسط نظ وذلك بالعقد ن املب طر ا أو ادث، ا

  3".للمؤمن

القان شراح يذكره كما كعقد ن التأم عن يختلف كنظام ن كنظاموالتأم ن فالتأم ون،

بھ واحد:" يقصد طر
ً
جميعا ن معرض الناس من كب عدد ن ب

ً
دقيقا

ً
تنظيما منظم . عاون

ل ا يبذل قليلة ية بت تھ، مواج ميع ا عاون م عض إ سبة بال طر ا تحقق إذا ح

م م بھ طر ا نزل بمن تحقيق جسيمة
ً
اضرارا ا يتالفون م،   4".م

ع الزرقارفولقد مصطفى فيقول ستاذ ن التأم علماء:" نظام ان أذ املاثل وم املف أن

واملصائب املخاطر أجزاء ت تفت إ يؤدي تضام ي عاو نظام أنھ ن التأم لنظام القانون

املجموع املال من للمصاب يدفع الذي ض التعو ق طر عن ن املستأمن مجموع ع ا ع وتوز

أقساط حصيلة وحدهمن املصاب عاتق ع الضرر يبقى أن من
ً
بدال سالم. م، أن قولون و

مجتمع إقامة إ دف قتصادية و جتماعية ياة ا نظيم ب املتعلقة عاتھ شر جميع

والواجبات قوق ا املطلق افل والت التعاون أساس  5".ع

ا جاء ال افلية الت ية التأمي نظمة ن ب   6:نجدسالمفمن

العاقلة .1 من: نظام الرجال و و القاتل عائلة ع طأ ا القتل دية ع بتوز يق الذي

تھ  .عش

اة .2 الز من ن الغارم كفالة أو: نظام م أنفس ع اإلنفاق خاصة ة ملص املدينون و و

ن املتخاصم ن ب اإلصالح عامة ة  .ملص

ن .3 واملساك الفقراء كفالة الذين: نظام م مطعمو من م كفاي بھ سدون ما يجدون ال

منھ م ل بد ال ما وسائر  .ومسكن

اة .4 الز من يل الس أبناء كفالة وأصبحوا: نظام م أموال عن انقطعوا الذين م و

املوضع ذلك املال إ ن  .محتاج

قارب .5 ن ب النفقات الفق: نظام بھ قر ع باإلنفاق ال ب القر م  .فل

افل .6 الت يفعل:جتمانظام ان كما الواحد، والبلد الواحد ال أبناء ن ب

واحد صعيد م طعام جمعوا م طعام قل أو أرملوا إذا انوا حيث ون، شعرّ
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ة بالسو م بي فيما سموه الرسول . واق م علم وسلم-فلم وآلھ عليھ هللا - ص

وقال م َن ﴿: امتدح ِ
َعِرّ

ْ
ش اإنَّ

َ
، ِإذ ْزِو

َ
الغ وا

ُ
دِيَنِة  أْرَمل

َ
بامل ْم ِ ِعَياِل َعاُم

َ
ط لَّ

َ
ق ْو

َ
، أ

ِة  َّ ِو بالسَّ َواحٍد اٍء
َ
إن ْم ُ َ َبْي َسُموُه

َ ْ
اق مَّ

ُ
ث ، َواِحٍد ْوٍب

َ
ث ْم ُ ِعْنَد اَن

َ
َما ِ َجَمُعوا

ّ ِم ْم ُ َ
ف

ْم  ُ ْ ِم ا
َ
 .7﴾َوأن

ي الثا ووظائفھ: املطلب ن التأم نظام داف   .أ

ا   م أمور عدة إ ن التأم   8:دف

املجتمع .1 وتماسك خوة و والتواد التحابب  .تحقيق

أو .2 عينھ فرد ا يتحمل أن من
ً
فبدال والنكبات، املصائب آثار من املجتمع ن تحص

أثر وتخفيف املصاب ذلك لنصرة بون م جميع مة أفراد فان ا، عي مجموعة

عليھ بة  .املص

نة .3 طمأن حاجاتھتحقيق ل أن الفرد شعر فحينما الدنيا، والسعادة النفس

حياتھ ع ن طم و نفسھ ترتاح الطوارئ حاالت  .مؤمنة

4. ً
ا ر ش

ً
ا ا اش يدفع ن التأم نظم من نظام ك فاملش ا، وادخار موال توف

طر ا وقوع عند كب أثر ذا بمجموعھ ون ي
ً
 .سيطا

الثالث نأقسام: املطلب   .التأم

و  أقسام ثالثة إ بھ تقوم ال املؤسسات حيث من ن التأم العلماء  :قسم

 
ً
ي- أوال التعاو ن والعمال،): جتما( التأم ن املوظف ة ملص الدولة بھ تقوم الذي و

اب وأ والعمال املوظفون حصيلتھ م س و والشيخوخة ز وال املرض إصابة من م فتؤم

اح9.والدولةعمال ر تحقيق ذلك وراء من الدولة تقصد التالية. وال الصور ع شتمل   10:و

التقاعد .1 معينة: نظام
ً
سنا بلوغھ عد

ً
ا ر ش

ً
مرتبا للموظف الدولة تجعل أن و و

معينة مدة الوظيفة وثھ م عد أو الدول، عض سنة ن وخمس خمسة إ تصل

اقتطا مقابل سنة ن عشر إ ري تصل الش راتبھ من جزء  .ع

جتما .2 الضمان الضمان:نظام كمؤسسة ا ع ينوب من أو الدولة تجعل أن و و

ك املش والعامل للموظف جتماعية للتأمينات العامة يئة ال أو جتما

اقتطاع مقابل الشيخوخة، أو ز ال أو باملرض صابة حالة ضات عو املؤسسة

راتبھ من إجزء يصل ري ا%) 9(الش عمل ال املؤسسة  %).26(وتدفع

السابقة صوره بجميع القسم ذا  إن
ً
شرعا املؤمنجائز طر ا نوع ان ما م خالف بال

، جتما افل الت إ تدعو ال عة الشر مقاصد مع م ي ألنھ الدولة11منھ، من ل ف

ال عمال اب نوأ التأم ذا من املصائبيقصدون ترميم يقصدون وإنما اح، ر تحقيق
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والعمال ن باملوظف ل ت ن. ال املشارك سائر من إليھ يحتاج ملن اكھ باش ع مت ك واملش

من الفقراء ن كتأم لھ ة كث
ً
صورا سالمي الفقھ عرف وقد الضمان، صندوق أو املؤسسة

اة   .الز

 
ً
التباد-ثانيا ن ت: التأم الذي حاجاتو ن لتأم والتعاونية ية ا معيات ا بھ قوم

رتبون و ما، خطر بھ ل ي من ض عو ع م بي فيما جمعية ل أعضاء فيتفق ا، إل ن سب املن

ل ي الذي الصدع ورأب واملؤازرة، ع الت يل س ع املال من ن مع مبلغ دفع عضو ل ع

الت ذلك وراء من يقصدون وال فراد، حببعض والر والكسب من. جارة النوع ذا ر ظ وقد

ا م صور عدة ن   12:التأم

و .1 ا: الصورة ل أ فيتدا واملدن القرى ل أ ن ب شأ ت ال ية ا معيات ا

ل ع رتبون و ا ل نظاما ضعون و م بلد باسم ية خ جمعية ن و ت إ بلدة ل من

يوضع املال من معينا مبلغا ك بمش أص ملن منھ يصرف حيث الطوارئ صندوق

ذلك غ أو معيل وفاة أو سيارة كحادث ما  .بخطر

الثانية .2 إ: الصورة يتداعون حيث مؤسسة ل ن املوظف ن ب شأ ت ال معيات ا

الذي املحتاج منھ عطى و ن، مع بمبلغ موظف ل فيھ م س للطوارئ صندوق شاء إ

أساس ع بة مص بھ ل افلت والت  .القرض

ن التأم من النوع ذا  إن
ً
شرعا أثرجائز تخفيف ع محض عاون ألنھ خالف؛ بال

اح ر ا ورا من يقصد وال ستطاعة، بقدر ا آثار وترميم وارث   .ال

ا
ً
التجاري -ثالث ن محل: التأم ما و و التجاري، ن التأم ات شر بھ تقوم ما ناو املبحثدراس

  .املوا

ي الثا التجاري : املبحث ن   .التأم

ول  التجاري : املطلب ن التأم وم   .مف

 
ً
التجاري - أوال ن التأم ف ح: عر الر لتحقيق مة املسا ات الشر بھ تقوم الذي ن التأم و

باألمن أوتجارة الضياع أو الغرق أو ق ر ا ضد ع البضا ع
ً
ا بحر

ً
تأمينا ون ي أن إما و و ،

صابة و واملرض املوت خطار؛ ضد اص ع
ً
تأمينا ون ي وقد السرقة، أو التلف

العمل وإصابات السيارات إصابات ع ن التأم وادث؛ ا ع
ً
تأمينا ون ي كما ة،   13.عا

 
ً
التجاري -ثانيا ن التأم ان و: أر ان أر عة أر التجاري ن التأم   14:لعقد

و: املتعاقدان .1 طر،املؤمن ا وقوع عند ض التعو وتدفع املال تقبض ال الشركة

ض التعو مقابل القسط يدفع الذي ص ال و و املستأمن أو لھ  .واملؤمن
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طر .2 املؤمن: ا إرادة دون بالوقوع تحقق و املستقبل، الوقوع املحتمل ادث ا و

 .لھ

حسب: القسط .3
ً
ا سنو أو ا ر ش لھ املؤمن يدفعھ الذي املبلغ عد. تفاقو و

يجار جرة أو البيع الثمن بمثابة  .القسط

املا .4 تحقق: العوض عن الناتجة سارة ا قيمة بحسب
ً
ضا عو ون ي أن إما و و

ن التأم عقد عليھ
ً
منصوصا

ً
محددا

ً
مبلغا ون ي أن وإما ضده، املؤمن طر   .ا

 
ً
التجاري -ثالثا ن التأم عقد ا:  خصائص عقد التاليةيختص صائص با التجاري ن   15:لتأم

ي .1 رضا ن التأم ا: عقد عل يوقع بوثيقة إال عادة ت يث ال و و املتعاقدين، باتفاق يتم

  .الطرفان

للمتعاقدين .2 ملزم ن التأم عقاده: عقد ا عد ھ ف أو عنھ الرجوع ما ألحد يجوز فال

خر العاقد برضا  .إال

معاوضة .3 عقد ن التأم يأخذفكال: عقد لھ فاملؤمن يدفع، ملا
ً
مقابال يأخذ العاقدين

ن التأم قسط دفع مقابل طر ا وقوع عند ن التأم قسط) الشركة(املؤمن. مبلغ يأخذ

طر ا وقوع عند ن التأم مبلغ بدفع ده ع مقابل ن   .التأم

احتما .4 عقد ن التأم من: عقد كال ألن الغرر؛ عقود ضمن ي املد القانون أورده

سيدفع؛العاقد ما مقدار وال املال، من سيأخذ ما مجموع العقد إبرام عند عرف ال ين

عقد
ً
ا وا الغرر ون ي ذلك و وقوعھ، عدم أو طر ا وقوع ع متوقف ذلك ألن

ن   .التأم

إذعان .5 عقد ن التأم انب: عقد وا خر، من أقوى العقد طر أحد أن بمع

املؤمن و فيھ   ).الشركة(القوي

زمعق .6 ن التأم و: د ون ي حيث فيھ،
ً
ا ر جو

ً
عنصرا الزمن ون ي الذي العقد و و

املؤمن يدفعھ الذي واملبلغ ن التأم قسط من العقد محل بھ يقدر الذي ( املقياس

  ).الشركة

 
ً
عا التجاري - را ن التأم إ: أنواع ا حقيق ترجع ن، التأم من أنواع ة خ ونة رت ظ

سةأنواع رئ   16:ثالثة

نفس .1 ع ن ي:التأم ز ا أو الك ز ال وع ياة، ا ع ن التأم شمل  .و

املال .2 ع ن واملؤسسات: التأم ع، واملصا والنقل ع، والبضا املتاجر ع ن التأم ومنھ

الطبيعية وارث ال أو الغرق، أو السرقة، أو ق، ر ا  .ضد
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املسؤولية .3 ع ن لھ،:التأم املؤمن بفعل الغ ع تقع ال وادث ا من ون و

 
ً
مثال باخرة أو طائرة أو سيارة طأ ا  .القتل

ي الثا التجاري : املطلب ن للتأم الشر كم   .ا

عقود من عقد بأنھ الوض القانون صفھ و حتمالية، العقود من التجاري ن التأم عقد

تح احتمال ع مب أنھ ذلك عقدالغرر، ان أر من عد طر فا منھ؛ املؤمن طر ا قق

يدفعھ، الذي املقدار ل يج واملستأمن يتحقق، ال وقد يتحقق قد ول مج ض التعو ألن ن؛ التأم

ا عض أو ا ل قساط يدفع د17.فقد اج فقد املستحدثة العقود من ن التأم عقد ان ما و

 
ً
شرعا عليھ كم ا إ التوصل املعاصرون اء جما.الفق و ما ا تجاه ان وقد

بدمشق سالمي الفقھ أسبوع ندوة
ً
متمثال التجاري ن التأم م بتحر شوال القائل

الث1961/ـ1380 ن املسلم علماء ومؤتمر سنةم، رة القا ي علماء1965/ـ1385ا ومؤتمر م،
ً
أيضا ا ف ع السا ن ف،1972/ـ1392املسلم الشر ر ز سالمية البحوث ومجمع م،

سالمي الفقھ سنة ومجمع املكرمة مكة سالمي العالم وقرار1978/ـ1398رابطة م،

الس ية العر باململكة العلماء كبار يئة سنةمجلس الندوة1977/ـ1397عودية وقرار م،

سنة و ال ل التمو ت ب الثالثة ية سالمي1993/ـ1413الفق الفقھ مجمع وقرار م،

رقم بأن 18،)9/2(9: الدو فاسد"أقرت عقد و الثابت القسط ذو أو التجاري ن التأم عقد

يق ال وتارة يقع تارة احتمال أو خطر ع معلق ألنھ ،
ً
عشرعا شتمل و مع قمار و ف ع

 
ً
حراما تجعلھ أسباب   19:و" خمسة

 
ً
ا- أوال ثمر: الر س و ا، ر و و عوض، بال املدفوعة قساط ع ادة ز ن التأم عوض ففي

سداد تأخر إذا املستأمن ع فائدة سب وتح ة، و ر شطة أ ا أموال ن التأم ات شر

ن القائل أن ح املستحقة، تھقساط ش أو ا الر بوجود فون ع ن التأم عقد بجواز

ن التأم  .عوض

 
ً
س-ثانيا ال غ الفاحش محقق: الغرر وال ثابت غ احتما أمر ع ون ي ن التأم مقابل أن

الغرر  ع بناء مقابل، دون
ً
ا كب

ً
مبلغا ن التأم ات شر غرم وقد غرر، ذا و  .الوجود،

 
ً
ن-ثالثا ا: الغ والعلمشتمل العقد، محل وضوح لعدم فاحش، ن غ ع التجاري ن لتأم

العقد ة ل شرط  .باملحل

 
ً
عا القمار: القمار- را و ذا و ولة، مج لفرصة واملال النفس ض لتعر مخاطرة ن التأم

تقابل ون في قمار، ذا و ، كب مبلغ اخذ انتظار املال من س ال يبذل واملستأمن عينھ،

ا سيقع،ل أنھ فرض ع وقوعھ، بزمن ن للطرف علم وال الوقوع، مؤكد س ل أمر ع
ً
معلقا م

ذا إبرام عليھ يقوم الذي النية حسن ومناقضة ن، التأم ألخذ
ً
با س املستأمن يفتعل ما

ً
ا وكث
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فيندلع ه، غ أو ي ا ر ك بمس
ً
مثال التجاري محلھ ق حر أحداث فيفتعل وتنفيذه، العقد

ر  أوا والتعمد والتعدي النية سوء إثبات تعذر و ن، التأم ض بتعو عوضھ ثم املتجر، ق

 .مال

 
ً
الة-خامسا من: ا وا و كما العاقدين من ل ل القدر ول مج املستأمن يدفعھ ما أن

أو ق ر ا أو املسؤولية ع ن التأم املؤمن يدفعھ ما أن كما ياة، ا ع ن الالتأم الغرق

سارة، ا أو ح الر من يحققھ ما عرف ال عقد بموجب العاقدان تعامل و مقدراه، عرف

ادث ا وقع وزمن ن التأم عوض مقدار ة وا الة  .وا

إ ن املعاصر العلماء دفعت ورة املذ سباب ذه بديلل وطرح التجاري ن التأم م تحر

ن التأم ذا نأل التأم و و يال   .التعاو

بالفعل قامت حيث ايجابية، أثار ية الفق والندوات واملؤتمرات املجمعات لقرارات ان ولقد

إسالمية، ن تأم ات شر ليعض ا ثمار لالس سالمية والشركة سالمي، فيصل بنك

ي التعاونية،السودا املؤسسات ذه فيھ شر تن الذي اليوم ذا إ نوا ل وإننا إ، ت ت حيث

اري، حت الرأسما النظام تمثل وال ة التجار ن التأم عقود رجعة بحق 20غ ا وصف والذي

الغزا محمد هللا–الشيخ لمات،:" -رحمھ بال ومتاجرة ح، للر محاولة ا و عن د تز ال ا بأ

م امل م غد من الناس َيب ل
ً
 21".واستغالال

الثالث ا: املبحث ن سالميالتأم اف   .لت

من أساس ع املخاطر آثار ترميم ع عمل ال ية التأمي باملعامالت غ سالم إن

املعامالت ذه ومن اح، ر وتحصيل التجارة من أساس ع ال ، جتما افل والت التعاون

أنظا ت اتج ولذا ذلك، وغ والوقف العاقلة ونظام النفقات ونظام اة نالز املسلم علماء ر

إ سالمي باالقتصاد ن تم التجاري وامل ن التأم ات لشر الشر البديل  22.طرح

ول  سالمي: املطلب اف الت ن التأم وم   .مف

 
ً
سالمي-أوال اف الت ن التأم ف ،: عر

ً
مشـروعا

ً
عاونيـا

ً
تأمينـا سـالمي اف الت ن التأم عت

ع ــ ت ــ ع ــعيقــوم وتوز ســالمية، عة الشــر ــام ألح الشــركة مخالفــة وعــدم باألقســاط، املســتأمن

دارة ــــ املشــــاركة و الزائــــدة، ســــارة ا ــــ واملشــــاركة ن، املشــــارك ــــ ع التــــأمي وتقــــوم. الفــــائض

ة املضار أساس ع موال ثمار باس املشروع ن23.إدارة ـافوالتأم عـنالت سـالمي البـديل ـو

املحرمالتأم التجاري التاليةن نواع ع شمل   :و

املختلفة .1 سيمة ا وادث وا اص ع ن  .التأم

أو .2 ـــالك ال أو الســـرقة أو ـــق ر ا مخـــاطر مـــن ع والبضـــا ـــات واملمتل شـــياء ـــ ع ن التـــأم

ا  .نحو
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الغ .3 تجاه املسؤولية ع ن  24.التأم

 
ً
ن-ثانيا التأم افخصائص ن: سالميالت التأم افيتمتع خصائصالت بثالث سالمي

  25:و

مع .1 افلتحقيق وصدقالت بحق ن ك املش جميع وإفادة ،
ً
 .فعال

ثمر .2 س و ضرار، وترمم املخاطر، غطي حيث ، عم واقع إ افل الت مبدأ ل تحو

ميع ا ساب  .الفائض

ومن .3 مؤمن ك مش ل ألن اك، ش قيمة ون) مستأمن(لھغي في ذاتھ، الوقت

ة السنو وادث ا أو للمخاطر
ً
تبعا النقص، أو ادة للز عرضة م م املطلوب اك ش

 
ً
وكما

ً
  .نوعا

 
ً
ن-ثالثا التأم ال افأش ن:  الت التأم افيصنف ماالت ن بنوع   26:سالمي

ن .1 افالتأم سيطالت أو:ال معية ا ك مش ل م يل جما ن تأم عقد و

م م أيا ب تص قد ال ضرار ض لتعو ع الت يل س ع املال من مبلغ بدفع يئة ال

أو ا، عل املؤمن للبضاعة الغرق حادث أو السرقة، منھ املؤمن طر ا تحقق عند

ذلك شابھ ما أو عليھ، املؤمن املصنع أو ل امل ق   .حر

نالتــ .2 ـــافأم بـــدفع: املركــبالت فيـــھ ك مشــ ـــل بموجبـــھ م ــ يل جمـــا ن تــأم عقـــد ـــو

ـــــاف ت بأســـــلوب م مـــــ ن املتضـــــرر ض لتعـــــو ع، ـــــ الت يل ســـــ ـــــ ع املـــــال مـــــن ن معـــــ مبلـــــغ

منھ املؤمن طر ا تحقق عند ن. وتضام التـأم عمليـات إدارة متخصصـة شـركة وتتو

معلوم بأجر الة الو أساس  .ع

 
ً
عا سالمي - را اف الت ن التأم ات عأ: شر شار ن اف الت ن التأم ات شر خذت

عقاد عد العالم، بلدان مختلف ن سالمي الفق للمجمع و الدورة ا التأم اف وإقرار  الت

 
ً
ن بديال ن قطاع مر وقد التجاري، للتأم اف التأم أول  منذ مراحل عدة الت ان شأ و   ذلكمرة

ذه م، 1979سنة السودان ز خ خالل من املراحل وت  27:التالية التوار

س السودان  سالمي فيصل بنك قام:م1979سنة .1 ن لشركة أو بتأس اف تأم  ت

ن شركة" اسم تحت السنة"السودانية سالمية التأم نفس كذلك ور ظ و ،

سالمية ية الشركة ن العر ي  "إياك" للتأم قبل د ي بنك من  .سالمي د

رت:م1983سنة .2 اما جزر   الوجود ح إ ظ افل شركة"البا افل وإعادة الت  الت

ات مع تتعامل ال"سالمية ن شر  .فقط سالمية التأم

رت:م1984سنة .3 افل شركة" ظ ية الت ا ال"املال ي  سالمي البنك يملك  .املال
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رت:م1985سنة .4 اململكة  ظ اض ية الر الوطنية"السعودية العر ن الشركة  للتأم

ي ي، مرسوم بموجب "التعاو ومية شركة و مل امل ح رت كما .بال  نفس  ظ

ن سالمية الشركة"السنة ن وإعادة للتأم ن"التأم  .البحر

رت:م1992سنة .5 ن  ظ العاملية" البحر سالمية ن لتأم  بنك ان وال ،"شركة

ن ا، البحر شا إ ما م
ً
دورا ا سالمي أموال ثمار  .واس

رت:م1996سنة .6 الوجود ظ ح ن شركة"إ  العامة املساندة سالمية التأم

ي سالمي البنك قبل من ردن  "املحدودة  .رد

ور  :م2002سنة .7 اف" ظ الت ن للتأم آمان  .بلبنان"شركة

شركة:م2003 سنة .8 السعودي"باشرت املصري ن التأم ت ة" ب ور م ا ا أعمال

ة املصر ية  .العر

السعودية" :م2008سنة .9 ن التام إعادة باململكة"شركة اض الر ا أعمال باشرت ،

السعودية ية  .العر

ات عدد بلغ :م2016سنة .10 سالمي شر اف الت ن ا شركة308التأم ات معظم  شر

ن ا و مباشر تأم ات عض والبعض إعادة شر ن، ات خر تأم ن شر ن وإعادة تأم  تأم

 .العالم ع موزعة

ي الثا سالمي:  املطلب اف الت ن التأم وضوابط مزايا و عاد   .أ

 
ً
سالمي- أوال اف الت ن التأم عاد ن: أ التأم مفاسد أو عيوب ي التعاو ن التأم س ل

عامل أو شاط قساط ستغل ال حيث ا، أور قمار أو الة ج أو غرر أو مخاطر من التجاري

ن التأم ن ك للمش ا ح ر أو ا نفع عود مشروعة وجوه ثمر س وإنما وي، حقق.ر و

قتصادية ياة ا التعاون ن والمنع التأم خاصة، فئة من الناس أموال واستغالل ار حت

وي  الر النظام آثار من أثر و الذي النقدي م الت وال وات، ال م لت ن28.يؤدي فالتأم

ي ما وفق ا مع تما و السمحة سالمية عة الشر قواعد مع يتفق الذي و يح   29:ال

ال .1 يل س ع مالھ من
ً
نا معي

ً
مبلغا الفرد يدفع ذاأن ومن خوة، بحق

ً
قياما ع ت

سائر، وا وارث ال حالة ن للمحتاج ة املطلو املساعدات تؤخذ املجموع املال

ن الغرم بند تحت اة الز مال من املبلغ ذا ون ي أن مكن  .و

ــــ .2 غ املشـــروعة بالوســــائل ذلـــك فــــيكن نافعـــة ع مشـــار ــــ مـــوال ــــذه ثمار اســـ ـــد أر إذا

ة و  .الر

تظــر .3 ي عـــوضال مــا ســارة ا حــال ــ عطــى وإنمــا دفــع، ملــا
ً
محــددا

ً
مقــابال ع ــ املت الفــرد

ماعة ا مال من  .خسارتھ
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حرام .4 ا ف والرجوع ألن ع؛ الت الرجوع يجوز  .ال

 
ً
سالمي-ثانيا اف الت ن التأم ي: مزايا ما ا م أ متعددة مزايا سالمي اف الت ن   30:للتأم

من .1 د املز منإيجاد التخفيف م سا مما العمل قوة من ن للمتعطل العمل فرص

املجتمع البطالة  .حدة

ز .2 وال املرض حال للمواطن م الكر ش الع سبل إيجاد  .املساعدة

ع .3 املحافظة خالل من الدولة قتصادي النمو لة دعم يجابية املشاركة

الوطنية واملدخرات ن التأم سالميأموال ن التأم ات شر فيھ شأ ت الذي القطر

املختلفة ة التنمو املشروعات ثمار س نحو ا  .وتوج

عن .4 وذلك سالمي، قتصاد حلقات استكمال اف الت ن التأم ات شر م سا

ا دور تأدية من لتتمكن سالمية املالية واملؤسسات سالمية البنوك دعم ق طر

اقت مع امل مت ل ش املجتمع  .صادي

أساس .5 ع موال فيھ ثمر س الذي التجاري ن التأم عن متمايز اف الت ن التأم إن

املشروعة بالطرق تتم أموالھ إدارة عملية الن املحرم، ا أو(الر املشاركة أسلوب مثل

ة ا) املضار الر من ء ا ف س ول معلوم بأجر الة الو أساس  .ع

اف): 01(رقم دول ا الت ن والتأم التجاري ن التأم ن ب  مقارنة

عناصر

  املقارنة
التجاري  ن اف  التأم الت ن   التأم

ل ش

ن   التأم

أو ئتمان و مان من التجاري ن التأم خصائص

سبة ف موال، رؤوس ن و وت طمئنان، و الثقة

تجار و ستغالل ع وقائمة دخارمحدودة، و

حالة و و واحد جانب الفائدة وقصر ح والر

  .املستأمن

ون ي اف الت ن التأم

ن مؤمن ن ك املش ل

ن   .ومستأمن

دف   ال

املجموعة موال املتصرفة الشركة و املؤمن ون ي

ح الر و ا دف ون و ا، مصا   .بحسب

من دف ال ون ي نما ب

و اف الت ن التأم

حالتعاون الر   .ال

  العائد
ا وحد الشركة ع فيعود التجاري ن ثمار  .التأم س عائد عود و

ميع ا   .ع

الباحث:املصدر إعداد   .من
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ً
سالمي-ثالثا اف الت ن التأم نظام ام وأح النظام:  ضوابط أن لنا ن تب عرضھ تقدم مما

وترا ي التعاو ن التأم و التجاري ن للتأم التاليةالبديل ام ح و الضوابط   31:فيھ

التعاون، .1 أطرافھ ميع ساسية الغاية ون ت بأن
ً
عاونيا ن التأم نظام ون ي أن

ا ل يتعرض ال املخاطر ميم ل وذلك سن، ا القرض أو ع الت ق طر عن سواء

ع ينص وان اح، ر تحصيل قصد الغاية ذه ع تط أن يجوز وال عضاء،

سا النظام  .ذلك

بمراقبة .2 د ع و العامة، عة الشر قواعد الصندوق وأعمال سا النظام ترا أن

الشرعية الرقابة يئة ل  .ذلك

شركة .3 ا عل عتمد ال حصائيات و سابات ا من الفنية بالوسائل ستعان أن

التعو  ومبلغ قساط أو ات ا ش لتحديد التجاري ن  .ضالتأم

م .4 تمثيل ق طر عن وذلك الصندوق، إدارة ن واملؤسس ن ك املش جميعھ ك ش أن

املتبادل بالتعاون شعروا ل دارة،  .مجلس

ع .5 القيام أو حساباتھ مسك أو الصندوق إدارة إليھ د ع ملن املثل أجرة دفع يجوز

أموالھ عض ثمار  .اس

مشروع .6 بطرق الصندوق أموال ثمار اس الغايةيجوز لدعم موال تلك ع ر رصد و ة،

ن املتضرر ن ك املش ض عو ع املالية القدرة ز بتعز الصندوق من . ساسية

مكن و م، وحد ن م املسا ع توزع أن يجوز وال موال، جميع إ اح ر فتضم

دارة مقابل ن للمؤسس اح ر من سبة  .تخصيص

ب .7 ال يقبل أن للصندوق منيجوز ساسية الغاية لدعم املشروطة غ عات والت ات

املخاطر ترميم ع التعاون و  .الصندوق،

ع .8 فتؤمن ن التأم إعادة ات شر مع تتعامل أن سالمية ن التأم ات لشر يجوز ال

جوازه عدم نا ب الذي التجاري ن التأم عقد وفق املخاطر  .عض

مد .9 اء وان حوادث وقوع عدم نتجحالة وما قساط أو ات ا ش عاد تفاق ة

مجلس أو ن املؤسس من ا ا أ غ يأخذ أن يجوز وال عضاء، إ اح أر من ا ع

ية. دارة خ ة ا ع الت ع تفاق جوز  .و

ة .10 معا مكن و م، أموال سبة ب ن ك املش عضاء جميع الصندوق ز ال يتحمل

ن و بت اتذلك ا ش فائض من  .احتياطي
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ع الرا ثماره: املبحث اس طرق و عھ توز وآلية التأمي   .الفائض

ول  التأمي: املطلب الفائض وم   .مف

 
ً
التأمي-  أوال الفائض ف   :عر

 :  لغة .1
ً
ْيضا

َ
ف َيفيُض املاء فاَض الوادي. يقال ة ضفَّ ع سال َّ ح

ُ
ك  .32أي

2.  
ً
الفائض : اصطالحا سالمية املالية للمؤسسات واملراجعة املحاسبة يئة عرفت

بأنھ خصم: " التأمي عد ما وعوائد حتياطات و ن ك املش أقساط من بقى ي ما

الناتج ذا ف السنة، خالل ستدفع ال أو واملدفوعة ضات والتعو املصروفات جميع

 
ً
فائضا ٌ س وإنما حا، ر س  33".ل

 
ً
التأميال -ثانيا للفائض الفق بما: تكييف يھ ش أنھ التأمي للفائض الفق والتكييف

ِد  ْ َّ ال بمسألة َّ س ما أو ن شعر و( حديث الّسفرو ة بالسوّ ة
َ

َفق النَّ من ة
َ

ق
ْ
ف الرُّ تخرجھ ما

العدو دة ُمنا عند و
َ
أ م،34)، ل و ف خرج فما ن شعر ؤالء أموال وظفت لو كما و ف

مقيٌد نا َع الت ألن عنھ، املن الصدقة الرجوع من الفائض رجوُع عت وال م، بمجموع

م م و و ن التأم   35.بحساب

 
ً
التجاري -ثالثا ن التأم ح ر و اف الت ن التأم فائض ن ب  نالتأم  التأمي الفائض: الفرق

اف م من و الت ّ ما أ ُن  بھ يتم اف التأم ن عن سالمي الت يبقى ألن. التجاري  التأم  من ما

ن أقساط ضات عد التجاري  التأم ب التعو ن لشركة لھ يذ خ التجاري، التأم عت   و
ً
حا  ر

 
ً
يا   تأمي

ً
و وإيرادا خاص و   .للشركة ملك
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رقم دول التجاري ):02(ا ن التأم ح ر و اف الت ن التأم فائض ن ب  .الفرق

عنصر

  املقارنة

سالمي ن التأم التجاري   فائض ن التأم ح   ر

  املع

أداء عد ا اح وأر ات ا ش من فاض ما

مبالغ ودفع واملصروفات ضات التعو

حتياطات ب وتجن ن التأم إعادة

  واملخصصات

عد املال رأس اصلة ا ادة الز

ثمار س و بالتجارة   تقليبھ

شأه   م
أصالة مقصود س فل و ف قصد، ال حساب  تبع يدخل و أصالة مقصود

ن التأم قسط   عناصر

منھ دف الضرر   ال تحمل افل والت فقط  التعاون ن التأم شركة ة مص   تحقيق

م  امللكية وحد ن ك املش حق نمن  . من م املسا الشركة"حق   "مالك

ع   التوز
ومجلس الشركة نظام يقرره ملا وفقا

ة املص تقتضيھ ما وحسب   دارة

ة ومص القانون يقتضيھ ما حسب

الشركة ن م   املسا

مادي،: املصدر يم ابرا ق، ا عبد ن"العيفة التأم ات شر عھ وتوز التأمي الفائض

امللتقى"سالمي ية، التأمي الصناعة حول ع السا ر،_ الدو التطو أفاق و العم الواقع

الشلف، ، بوع بن بة حس ،4_3جامعة سم ص2012د  .8م،

ي الثا فيھ: املطلب املؤثرة العناصر و التأمي الفائض وجود   .أسباب

 
ً
التأمي-  أوال الفائض وجود افل: أسباب الت صندوق الفائض نوعا"يتحقق التأم " ء

ي ما ا م نذكر مختلفة أسباب يجة  : ن

دقيق .1 ل ش املخاطر قياس ع م قدر و ن التأم اء خ عمل ارة  .م

صندوق  .2 فائض تحقيق إ يؤدي املصروفات ضغط املدير  .نجاح

املخاطر .3 مستوى ضمن و متم عائد ذات ثمارات اس الصندوق أموال توظيف

بھ  .املسموح

قة .4 إطر يؤدي ع د ا عند ة خ ذه تحديد حيث ؛ ات ا ش مبلغ تحديد

فائض  36.إيجاد

 
ً
التأمي-ثانيا الفائض م املؤثرة ات: العناصر شر التأمي الفائض م يتأثر

التالية بالعوامل النقصان و ادة الز حيث من اف الت ن   : التأم

ا .1 ا ش م و ن ك املش افلعدد الت صندوق املوجودة  .ت
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ن .2 ك املش من ن للمتضرر املدفوعة ضات التعو    .مقدار

افل .3 الت صندوق ا يتحمل ال ف واملصار النفقات  .م

الفنية .4 حتياطات ثمار-م لالس املخصصة ات ا ش من املتوافرة املالية  -املبالغ

التأ .5 مجال متخصصة و ة متدر ة شر وادر افوجود الت ن  .م

املشروعة .6 ة ثمار س ع للمشار الشركة إدارة اختيار  .حسن

عادة .7 لسعر ن التأم إعادة ات لشر ا اختيار عند الشركة إدارة   .مراعاة

ية .8 التأمي العمليات الشركة ا أساس ع تدير ال الة للو املعلوم جر  .مقدار

للمسؤولية .9 م تحمل ومدى ن ك املش  37.سلوك

الثالث عھ:  املطلب توز آلية و مكوناتھ، و ، التأمي الفائض   أنواع

 
ً
التأمي- أوال الفائض ن: أنواع ب اف الت ن التأم ات شر لعمل املنظمة واللوائح النظم فرقت

ما مصطل م ل وم مف بيان ي وفيما التأمي الفائض صا و التأمي الفائض   : إجما

إجما .1 ف التأميعر مخصوما" : الفائض ضات والتعو ات ا ش ن ب الفرق و

الالزمة الفنية واملخصصات شغيلية وال ة دار و قية سو ال ف املصار و38"منھ و

التالية باملعادلة ن   :املب

التأمي الفائض ات=  إجما ا ضات- "قساط" ش + املدفوعة( التعو

ة+ املستحقة سو ال تحت ضات شغيلية) + عو وال ة دار و قية سو ال ف + املصار

والقانونية الفنية حتياطات و  .املخصصات

ثمار اس الشركة د ج عن تج ي لم الفائض من النوع ذا و ع، للتوز قابل غ و و

  39.قساط

التأمي .2 الفائض صا ف يخص: عر ما جما الفائض إ يضاف أن و

باملعادلة ن املب و و ف مصار من م عل ما خصم عد ثمار س عوائد من ن ك املش

  : التالية

التأمي الفائض التأمي=  صا الفائض ثمار+( إجما س حصة–عوائد

ح الر من ن م   40).املسا

عوو  للتوز املخصص زء   .ا

 
ً
ن -ثانيا التأم الفائض تجدر: مكونات ، التأمي الفائض ونات م عن ديث ل التطرق قبل

إليھ ترُد الذي ن، التأم بوعاء س ما أو افل، الت صندوق و وجوده محل أن بالقول شارة

ي مما التأمي الفائض ون ت و ضات، التعو منھ وُتصرف ات ا   : ش

مباشرة .1 الشركة بواسطة بة املكت ن التأم  .أقساط
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ن .2 التأم أقساط فائض ثمار اس اح أر من ن ك املش  .حصة

ن .3 التأم إعادة عمليات من املتأتية  .العوائد

القانونية، .4 حتياطات و السابقة السنوات اكمة امل سابات ا عتاحتياطات و

يرادات مجموع الذكر السالفة فالعناصر املصار أما افل الت لصندوق ترد ال

ي فيما فتتمثل الفائض ونات م تؤثر وال منھ تصرف ضات،: ال التعو

ن م للمسا الة الو عمولة ، ن التأم إعادة نفقات ، الفنية الشركة"حتياطات مالك

اة"    41.والز

 
ً
التأمي -ثالثا الفائض ع توز التأم: آلية معياُر م

َّ
نظ رقمقد سالمي التصرف) 26: (ن كيفية

ي كما التأمي  :بالفائض

التأمي.12   :الفائض

فيھ12/1 -
ُ

التصرف تمُّ و ن، التأم حساب موجودات من جزٌء التأمي الفائض

البند ورد ي) 5/5(حسبما ما و التصرف: "و ع املعتمدة اللوائح شتمل أن يجوز

ة املص فيھ بما أوالفائض حتياطيات، ن و ت مثل املعتمدة اللوائح حسب

ن ك املش ع منھ جزء أو عھ توز أو ية، خ ات بھ ع الت أو ات، ا ش تخفيض

الفائض ذلك من
ً
ئا ش املديرة الشركة ستحق ال أن  ."ع

تية،12/2 - الطرق بإحدى يتم الوثائق حملة ع منھ جزء أو الفائض ع توز حال

و اللوائح، ا م املختارة قة الطر ع ُينص أن  :ع

ع  .أ  حصل من ن ب تفرقٍة دون م اك اش سبة ب الوثائق حملة ع ع التوز

املالية ة الف خالل يحصل لم ومن ضاٍت  .عو

ة  .ب  الف خالل
ً
أصال ضاٍت عو ع يحصلوا لم الذين الوثائق حملة ع ع التوز

حصلوا من دون ضاتاملالية، التعو  .ع

ة  .ج  الف خالل م ل املدفوعة ضات التعو حسم عد الوثائق حملة ع ع التوز

 .املالية

للمؤسسة  .د  الشرعية الرقابة
ُ
يئة ا تقر أخرى قٍة طر بأي ع   42.التوز

ع الرا التأمي: املطلب الفائض مية   .وأثره أ

 
ً
التأمي- أوال الفائض مية ع:  أ توز مبدأ تطبيق نذكرإًن فوائد عدة يحقق التأمي الفائض

ا ي  م  43:ما

الوثائق .1 حملة لصندوق املا املركز ة ن"تقو ك الفائض: "املش ع توز باملبدأ فالعمل

ب تجن ق طر عن وذلك افل الت لصندوق املا املركز يقًوي ن ك املش ع التأمي
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قبال و اف الت ن بالتأم الناس ثقة ادة ز إ يؤدي ذا و منھ، حتياطات صرف

 . عليھ

قساط .2 قيمة خفض: تخفيض م سا ُ التأمي الفائض ع توز بمبدأ فالعمل

ات ا لالش الفعلية ية"القيمة التأمي يقومون" قساط م ف ون، املش ا يقًدم ال

ع ا عند قساط الفائضبدفع تحقق حالة املالية السنة اية و العقد قاد

دفعوه مما جزءا م إل ُيرجع  .التأمي

اف .3 الت ن التأم عن ار حت صفة التأمي: منع الفائض ع توز بمبدأ فالعمل

تقوم الذي التجاري ن التأم عكس ع ار، حت صفة عنھ يمنع اف الت ن التأم

ا شر ه سي عب اح ر من قدر أك لتحقيق وسيلة ن التأم من تتخذ خاصة ت

وتقوم ا، ف مبالغا أقساطا تأخذ و عسفية شروطا تفرض و ن، املستأمن حساب

اصة ا املصا لتحقيق دف اري احت بأسلوب ا ثمار واس ة خ ذه باستغالل

التأمي الفائض ع توز بمبدأ العمل أما الشركة، اب ار،أل حت صفة عنھ فيمنع

حدود ن التأم خدمة بقاء مع الناس من عدد ألك ة املص تحقيق منھ الغاية ألًن

لفتھ  .ت

 
ً
التأمي-ثانيا الفائض يجابية: أثر ثار من العديد التأمي الفائض ع توز عملية عن تج ي

ذه جملة ومن ، التأمي شاط ال ع إيجابا تنعكس يال ما نذكر  : ثار

ن .1 التأم مبادئ من م م ملبدأ عمليا تطبيقا عت التأمي الفائض ع توز عملية إًن

و و ن"سالمي ك املش ع التأمي الفائض ع  " .توز

ن .2 ك املش ن ب ا ز عز و املصداقية تأكيد إ التأمي الفائض ع توز عملية تؤدي

اف الت ن التأم  .وشركة

التأمي .3 الفائض ع توز عملية م سالمي سا ن التأم ثقافة وتوسيع  . شر

قساط .4 ادة ز إ تؤدي ن ك املش عدد ادة بز ة و امل التأمي الفائض مبلغ ادة ز

ا مع ن م واملسا ن ك املش ة مص يخدم الذي ء ال ا، ثمار اس  .وعوائد

ا .5 التأمي الفائض من ستفادة منھيمكن جزء بتخصيص لھ-ملحقق لدعم-أو

خدمات ع عتماد تقلل ا يجعل الذي ء ال ، اف الت ن التأم لشركة املا املركز

ن التأم إعادة ات  .شر

الك .6 لالقتصاد القومي الناتج ن التأم قطاع مة مسا إ يؤدي التأمي الفائض

ثماره اس ق طر مختلفة44عن وآليات لطرق املطلب،وفقا يانھ ب سنقوم ما و و

 .املوا
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امس املطلب التأمي: ا الفائض ثمار اس طرق و   .آليات

 أ
ً
التأمي- وال الفائض ثمار اس الفائض: آليات ثمار اس اف الت ن التأم مؤسسات عتمد

التالية الكّيفيات ع   45: التأمي

صندوق .1 املرصد التأمي الفائض ثمار الفنيةاس حتياطات حساب املخاطر

فإذا ن؛ التأم عقد ذلك ع نًص وُ معلوم، بأجر الة الو أو ة املضار أساس ع

قوم و املضارب مقام املديرة الشركة تقوم ة املضار أساس ع ثمار س ان

معلومة ة مئو سبة ب تقدر عة شا حصة ح الر ون و املال، رب مقام ون املش

تحققھ وكيلة. حالة الشركة ون ت معلوم، بأجر الة الو أساس ع ثمار س ان وإذا

ح الر من ة مئو سبة مقابل م أموال من جزء ثمار واس تنمية ن ك املش عن

 .املتحقق

الة .2 الو أو ة املضار أساس ع ا وجوه حساب املرصد التأمي الفائض ثمار اس

ر  و معلوم، ثماربأجر س من الغاية ألن نفسھ؛ ساب ا إ تؤول املتحققة اح

ية ا ع املشار ا لتوظيف ا وجوه حساب أموال ادة ز و تنمية الة ا ذه

الثواب و جر تحصيل  .غية

ا .3 مل عد ع التوز عد ك مش ل ب نص فإًن ، التأمي الفائض لصا سبة بال أًما

وال  بھ املاليةخاصا القيمة ي لتد نظرا و صاحبھ، بإذن إال منھ ء ثمار اس يجوز

عدد ان إذا إال مجديا ون ي ال الة ا ذه ثمار س فإن ك مش ل صة

املتقدم النحو ع موال تلك ثمر س أن يمكن ا عند ا، كب فيھ ن الراغب

ن السابقت ن الت  .ا

 
ً
التأمي- ثانيا الفائض ثمار اس الفائض:  طرق ثمار باس اف الت ن التأم مؤسسات تقوم

التالية الطرق وفق   46: التأمي

يئة .1 ات توج وفق م س بيع و شراء خالل من املالية؛ سواق املباشر ثمار س

للشركة الشرعية  .الرقابة

العم .2 السوق التأمي الفائض ثمار الصرفاس عقد ام بأح ام ل و الصعبة  .الت

تقوم .3 حيث ة؛ املضار عقد وفق سالمية املصارف خالل من املباشر غ ثمار س

ح والر املضارب، الطرف سالمي البنك ون و املال، رب مقام اف الت ن التأم شركة

تفاق حسب ما  .بي
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امس ا سالمي: املبحث اف الت ن لسنةالتأم العاملية املالية زمة وما2008و م

ا  .عد

الية ا زمة كية مر ن التأم ات شر قامت العقاري -لقد ن الر الديون ن-أزمة بتأم

با س ما و و والقروض ،الديون غ ال اح ر ج غرضھ التجاري ن فاسدلتأم عقد و

ع شتمل و ، مع قمار و ف يقع، ال وتارة يقع، تارة الحتمال، أو خطر ع معلق ألنھ ،
ً
شرعا

الة و الفاحش، ن والغ والقمار، والغرر، ا، الر و
ً
حراما تجعلھ أسباب نأما. خمسة التأم

سالمي اف عرفناهالت وان سبق عبأنھكما يقوم مشروع، ي عاو ن املستأمنتأم ع ت

ع التأمي الفائض ع وتوز سالمية، عة الشر ام ألح الشركة مخالفة وعدم باألقساط،

دارة املشاركة و الزائدة، سارة ا واملشاركة ن، ثمار. املشارك باس املشروع إدارة وتقوم

ة املضار أساس ع يؤمن. موال أن سالمي قتصاد استطاع بدونولقد القروض و الدين

رام ا  .الوقوع

ول  ا: املطلب م الغرض و القروض ن   .تأم

 
ً
القـــــروض-أوال ن : تـــــأم

ً
ضـــــمانا يتضـــــمن ض ـــــ واملق للمقـــــرض ســـــبة بال ـــــوي الر القـــــرض أن الشـــــك

التــا و باالتفـاق، محــرم ـو و فاســد، أو باطـل عقــد ـو ف التــا و ـة، و الر وفائدتــھ ض ـ املق للمـال

يجــــوز  ذلــــكفــــال ــــ الن املحرمــــة، للفائــــدة املتضــــمن القــــرض ــــذا ــــ ع ن التــــأم ســــالمي ن للتــــأم

عــــــا هللا قـــــال وقــــــد ، ثـــــم ــــــ ع
ً
ــــــِم﴿:عاونـــــا

ْ
ث ِ ــــــ

َ
َع َعـــــاَوُنوا

َ
َوال ْقــــــَوى َوالتَّ ِ

ّ ـــــ ِ
ْ
ال ــــــ

َ
َع َعـــــاَوُنوا

َ
َو

ـــــ
َ

ِعق
ْ
ال ـــــِديُد

َ
ش ـــــَھ

َّ
الل ِإنَّ ـــــَھ

َّ
الل ُقـــــوا َواتَّ ُعـــــْدَواِن

ْ
دفـــــع47﴾ابَوال ـــــ إ يـــــؤدي ن التـــــأم ـــــذا ـــــ إ باإلضـــــافة ،

املحرمـة جــائز.الفائـدة ـ غ ـذا ف ـي املرا املقـرض لصـا تـم فــان ، القـرض أصـل ـ ع ن التـأم وأمـا

ـــ أســـرتھ مايـــة أو دينـــھ، لـــرد ض ـــ املق لصـــا ـــان إذا أمـــا ثـــم، ـــ ع التعـــاون ـــ يـــدخل ألنـــھ

جائز فذا زه أو موتھ   48.حالة

 
ً
الدين -ثانيا ن تأم ات،: مقاصد ج بثالث بھ املعمول الغالب يتعلق الدين ع ن التأم إن

ا م واحدة ل ل داف و غراض م أ نذكر فإننا   :لذلك

ــ .1 ـ و ـــة خـــال: ا مـــن ـــا ائ ز ـــ ع ديـــون ـــا ل ـــ ال الدائنـــة املاليـــة ـــالاملؤسســـات عقود

أن حيــث مـا، ونحو استصـناع، و مرابحــات مـن نجلـة التــأم عمليـة إجــراء ـ ا ـداف أ

أو مــــات إذا ـــون الز أن ســــيما وال ـــا، وديو ا ثمارا الســــ مـــان وتحقيــــق املخـــاطر، تقليـــل

يـع و املحـاكم ل ملشـا أو للسـداد، املـال وجـود عدم ملخاطر تتعرض املؤسسة فان ز،

ق أوالد ــون للز ــان لــو فيمــا ي ســا انــب ا مالحظــة عــن يــك نا ــون، لــذلكاملر صــر،

ــا ع وتــدرأ جيــدة،
ً
وأغراضــا طبيــة،

ً
ــدافا أ للمؤسســات ــائن الز ديــون ــ ع ن التــأم فــان

ل ومشا  .مفاسد
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ـــة .2 الثانيـ ــــة أغراضــــا: ا ديونــــھ ــــ ع ن التــــأم لــــھ يحقــــق حيــــث حيــــث، املــــدين ص ــــ ال

موتـــھ عـــد بديونـــھ ُيحّملـــوا أن ـــ القصـــر أوالده ـــم يحمـــل ال أنـــھ حيـــث طّيبـــة،
ً
ـــدافا وأ

نفيتحو  ب مص م عل  .ل

ـــة .3 ـــ ــ الثالثـ ـــــة ــ ــ ن: ا التـــــــــأم املؤمنـــــــــة(حســـــــــاب الشــــــــــركة دمــــــــــة) أو ا ـــــــــذه يقـــــــــدم حيـــــــــث

ون املشـــــار ســــتفيد و عضــــاء، ــــادة ز خــــالل مــــن ســــاب ا ســــتفيد ف فيــــھ، ن للمشــــارك

كتورايـــــة ـــــة النظر أن حيــــث ضـــــات، والتعو ــــة دار عبـــــاء ـــــع توز خــــالل مـــــن كــــذلك

قل العدد زاد لما أنھ   49.العبءتقت

 
ً
الدين-ثالثا ما: غطية ن بحالت خاص الدين ع ن التأم أن ن، التأم ات الشر عرف جرى

نيابة الدائنة للمؤسسة الشركة تدفع حيث ،
ً
ليا

ً
زا املدين ز وحالة املدين، موت حالة

زه أو موتھ يوم املدين ع الثابتة املتبقية املبالغ جميع ن التأم حساب   .عنھ

،إذا .1 املشــــروعة العقــــود أســــاس ـــ ع ــــا عقود أقامــــت ســـالمية املاليــــة املؤسســــة انـــت

ب سـ الثابـت الـدين جميـع ـ ع يـؤمن أن
ً
شرعا لھ يحق سالمي اف الت ن التأم فان

ــ غ أم املرابحــة، ــ كمــا الــثمن أصــل مــع
ً
حــا ر يتضــمن الــدين ــان ســواء مشــروع، عقــد

املو  حالة فانھ التا و املـوتذلك، يـوم الـدين مـن املتبقي املبلغ ل يدفع ز ال أو ت

ز ال  .أو

وقــــد .2 الغــــراء، عة الشــــر ــــام بأح مــــة مل ــــ غ ماليــــة مؤسســــة الدائنــــة املؤسســــة انــــت إذا

وإنمــا ا، لصــا يـؤمن ال ســالمي ـاف الت ن التــأم فــان ـا، الر أســاس ـ ع ــا دي أقامـت

ا راس ــ ع املــدين لصــا يــؤمن أن لــھ يــدفعيحــق أن لــھ يجــوز فــال بالتــا املــدفوع، ملــال

عنـھ يـدفع أن لـھ يجـوز ال حيـث املتبقـي، املال رأس سبة ب إال زه أو املدين موت عند

املال رأس ع ت حس ال   50.الفوائد

قمـار أو الـة ج أو غـرر أو مخـاطر من التجاري ن التأم مفاسد أو عيوب ي التعاو ن تأم س ول

عـود مشـروعة وجوه ثمر س وإنما وي، ر عامل أو شاط قساط ستغل ال حيث ا، ر أو

ن التأم ن ك للمش ا ح ر أو ا قتصادية. نفع ياة ا التعاون ن التأم حقق ـارمنـو حت ع

الــذي النقـدي م ـ الت وال وات، ـ ال م ـ لت يـؤدي وال خاصـة، فئـة مـن النـاس أمـوال واسـتغالل

وي  الر النظام آثار من أثر   51.و

ي الثا سالمي: املطلب اف الت ن للتأم املستقبلية   .فاق

ج باّتِ الدوليِة اِت الشر ى ْ ُ
ك تحرَّكْت العاملية املالية زمة شركِةعد ِغرار ع افِل الت اِه

جيھ" أي وشركِة " إيھ ِم؛
َ
العال ٍن تأم شركِة ِ َ"أليانز" أك وشرك ا، أورو ٍن تأم شركِة ِ " أك

ي س ب أس صناعِة" أفيفت"و"إش ٍة ِحصَّ القتناِص
ً
عْرضا َمْت قدَّ

ُ
حيث طانيا؛ بر ِ ك
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مشر  منَح ن ح يا، مال افِل شيال"وُعالت ياِة؛" برودين ا ع ِن التأم وثائِق لبيِع
ً

َصة
ْ

ُرخ
ُ
شركة

ُ
وتبحث يا، مال افِل الت ملبدِأ

ً
وتْمتِلُك" أكسا"وفقا افِل، الت سوِق دخوَل

ُ
سية الفر

اُت  ري " شر ينك و"م ري "، س و"سو ري "، و"صانوفر يوم"، ،" ونف ٍ
ّ اف ت ٍن تأم إعادِة اِت شر

أّن ّ ح
َ
سة لندن"ُمؤسَّ أوف دس ِّ " لو اف الت ِن للتأم

ً
عروضا ُم  .ُتقّدِ

منتوٍج أّوَل ِم
َ
العال ِن التام إلعادِة شركٍة َ أك ِن التأم إلعادِة

ُ
ة سر السو

ُ
الشركة ت

َ ودشَّ

بھ صرََّح كما ِم،
َ
العال مّوِ النُّ

َ
عة سر ولكن ة،ً صغ انت ولو ٍة؛ ِحصَّ ضماِن دِف َ ِ ا؛ ِل إسالمّيٍ

نغلتون" س س ياةِ " كر ا ع ِن التأم قسِم ُس آسيا؛رئ وجنوِب وسِط، الشرِق ِة َّ
ِ

ّ وال

قاَل  نرى: "إذ نا لكنَّ سالمية؛ املصرفيِة الصناعِة عن سنواٍت ِبضَع ٌر ِ
ّ

ُمتأخ سالميُّ نُّ التأم

َرةٍ  ِ وُمزد عٍة يا ِلُسوٍق   52".بداياٍت

شركة أشارت يونج" ولقد أند ست العامل"  أر سالمية املصرفية دمات رل تقر آخر ية

جتذب و ينمو بأن بأ وتت ، اف الت ي التعاو ن التأم قطاع تنامي إ ا عام25ل اية ب دوالر مليار

  53.م2015

اتمة   : ا

تم     البحث ذا خالل من من مجموعة إ احعنتائج، التوصل اق تم ا من أساس جملة

االتوصيات   : ي كماإيجاز نقدم

 
ً
  :النتائج - أوال

ن .1 التأم السالميافتال أن الشربدو نيل حك التقليدي،التجاري للتأم مھوأن

الشرعية للضوابط
ً
وفقا واز ما التحر فحكمھ التجاري ن التأم  .وأما

ضات .2 التعو عد ا وعوائد ن التأم أقساط من املتبقي الفرُق و التأمي الفائض أن

حيث واملخصصات ف الوثائقواملصار
ُ
حملة م و ن ك املش ع عضھ أو لھ ُيصرف

سالمي ،فقط اف الت ن التأم بھ يتم ما م أ  .و

افيكمن .3 الت ن التأم من ثمارستفادة اس خالل من قتصادية التنمية

و الفوائض البنوك و العاملية و املحلية سواق ية العمالتالتأمي و شراء

اقتصادية ع ةمشار باألجركب الة الو أو ة املضار أسلوب ق طر دفعلغرض عن

والقضاء النمو البطالة لة  .ع

رت  .4 املاليةأظ العقاري ( م،2008لسنةالعاملية زمة ن الر الديون صالبة) أزمة

اتأالت شر كبار تب حد إ سالمي اف الت ن نأالتم ام لصيغ  .العاملية
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ً
  :توصياتال-ثانيا

و .1 ندوات التأاتورشعمل من شر ل سالميعمل و اف الت ن وم ي العر الوطن

العالم  .دول

ع .2 ا العمل ثمار ةاس التنمو ع املشار ية التأمي ةذاتلفوائض ولو

اقتصادية النمو لة ودفع ،. 

التأغرس .3 افثقافة الت ن اسالميم ل ج ترو  و
ً
التأإعالميا من والتحذير ن، م

من لھ ملا التقليدي لألموالالتجاري بالالناساستغالل ا ل واملتاجرةوا ، باطل

 باألمن
ً
شرعا حرمتھ و ،. 

اديمية إيجاد .4 أ عليمية و جامعية برامج د جمعا لتخر تخصصات وفتح ية تدر

ال ن التأم تخصص افدفعات قتصادسالمي ت حلقة  .سالميالستكمال

العامليةزمةاستغالل .5 ار املالية التإظ افأجوانب الت ن  .سالميم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 2018/ 8 4/العدد املجلد سواق                                                                       و املالية  مجلة

163 

واملراجع وامش ال   :قائمة
                                                             

ية 1 املائدة،   .03سورة
ابادي2 وز الف عقوب بن محمد الدين املحيط" ،مجد اث،،"القاموس ال وتحقيق للدراسات الرسالة مركز

الثالثة، الطبعة دمشق، ، الرسالة صم2012/ـ1433مؤسسة مزة، ال فصل ،1176.  
عبده،3 املعاصرة"ع املالية للمعامالت اكمة ا الشرعية الطبعة "العقود عتصام، دار ،، و

صـ1397 ،131.  
وري،4 الس الرزاق ي" عبد املد القانون شرح زء"الوسيط ا دت، وت، ب ي، العر اث ال إحياء دار ،

ص ع،   .1080السا
حسان،5 حامد ن ن"حس التأم عقود سالمية عة الشر ،"حكم و الطبعة رة، القا عتصام، دار ،

ص1976   .10م،
6، شب عثمان سالمي" محمد الفقھ املعاصرة املالية ردن،،"املعامالت ع، والتوز شر لل س النفا دار

السادسة، ص.م2007/ـ1427الطبعة ،82-83.  
البخاري،7 إسماعيل بن محمد هللا عبد ي البخاري "أ و"يح د وال الطعام الشركة باب الشركة، كتاب ،

رق حديث اض،2486مالعروض، الر ع، والتوز شر لل الدولية ار ف ت ب   .470ص. م1998ـ1419،
الزرقا،8 أحمد ن"مصطفى التأم فيھ-نظام الشر والرأي الطبعة"حقيقتھ وت، ب الرسالة، مؤسسة ،

عة، ص.م1994الرا د99، املصري،. ، السميع والتطبيق" عبد ة النظر ن ب سالمي ن مكتبة"التأم بة،، و

، و الطبعة رة، ص1980القا   .14م،
حسان،9 حامد ن ن"حس التأم عقود سالمية عة الشر ص"حكم سابق، مرجع ،31.  

10، شب عثمان سالمي" محمد الفقھ املعاصرة املالية ص"املعامالت سابق، مرجع ،84-85.  
ي النقا النظام ان ون سبة ال ذه بدفع الشركة أو املوظف ا ف عمل ال املؤسسة إلزام ب س عود و

سباب، من ب لس العمل ك ي الذي للعامل دمة ا اية افأة م دفع العمل صاحب أو الشركة ع يفرض

واحدة دفعة يدفعھ حينما العمل صاحب ل ا املبلغ ذلك يثقل ، : انظر. وقد شب عثمان املعامالت" محمد

سالمي الفقھ املعاصرة ص"املالية سابق، مرجع ،85.  
11، البلتا سالمي"محمد الفكر ة وج من ن التأم ت،"عقود و ال ، ة العرو دار ص1982،   .204م،
12، شب عثمان سالمي" محمد الفقھ املعاصرة املالية ص"املعامالت سابق، مرجع ،86.  
13، العو السيد املالية"رفعت سواق و والنقود املصارف سالمي قتصاد مداخل-موسوعة

سالمي قتصاد للفكر"أساسية العال د املع جمة، وال ع والتوز شر وال للطباعة السالم دار ،

، و الطبعة رة، القا صم2009/ـ1430سالمي، ول، املجلد ،250.  
عبده،14 املعاصرة" ع املالية للمعامالت اكمة ا الشرعية ص"العقود سابق، مرجع ،133-134.  

1، شب عثمان سالمي" محمد الفقھ املعاصرة املالية ص"املعامالت سابق، مرجع ،93-94.  
سري،16 حنفي حسن سالمي" الشيخ داف-قتصاد وأ وخصائص للكتاب،"مبادئ ة سكندر مركز ،

طة،   .254-253صم،1999/ـ1419زار
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العوض،17 السيد املالية"رفعت سواق و والنقود املصارف سالمي قتصاد مداخل-موسوعة

سالمي قتصاد ص"أساسية سابق، مرجع ول، املجلد ،250-251.  
م  فم

ً
مطلقا أجازه ،:  ما ع الرحمن عبد والشيخ فيف، ا ع والشيخ الزرقا، مصطفى الدكتور

الراج الغ عبد والدكتور ، مو يوسف محمد م. والدكتور  وم
ً
مطلقا حرمھ بخيت،: من محمد الشيخ

ال محمد الشيخ و تاج، الرحمن عبد الشيخ ك مام و رة، ز أبو محمد والشيخ يم، إبرا أحمد ،والشيخ غزا

القرضاوي  يوسف الدكتور و حسان، حامد ن حس م. والدكتور خروم البعض وحرم أنواعھ عض أجاز : من

طيب ا م الكر عبد ستاذ و ، السنو طھ أحمد ستاذ ، الثعال وري ا سن ا بن محمد .الشيخ

سري، حنفي سالمي" حسن داف-قتصاد وأ وخصائص ساب"مبادئ مرجع ص،   .259-254ق،
18، الزحي بة املعاصرة" و املالية الثامنة"املعامالت الطبعة دمشق، الفكر، دار ص2011/ـ1432، ، م

263-264.  
19، الزحي بة املعاصرة" و املالية ص"املعامالت سابق، مرجع يدي،،267-268، الز جابر سالم بن ن " حس

والكساد م ،،"الت و الطبعة وت، ب العلمية، الكتب   .452-451صم،2008دار
سري،20 حنفي حسن سالمي" الشيخ داف-قتصاد وأ وخصائص ص"مبادئ سابق، مرجع ،262.  
21، الغزا محمد اكية" الشيخ ش واملنا رة،"سالم القا ص1951،   .132م،
22، شب عثمان امل" محمد املالية سالمياملعامالت الفقھ ص"عاصرة سابق، مرجع ،113.  
23، الزحي بة املعاصرة" و املالية ص"املعامالت سابق، مرجع ،128.  
صوان،24 حسن سالمي" محمود قتصاد ،"أساسيات و الطبعة عمان، ع، والتوز شر لل املنا دار ،

صم2004/ـ1424 ،244  
25، الزحي بة املعاصرةاملعامالت" و ص"املالية سابق، مرجع ،128-129.  
ص26 املرجع،   .241-240نفس

خديجة،  1  فرو ، يبة ذ اف"  مو الت ن التام ات شر التأمي الفائض استغالل شركة–طرق

نموذجا للتأمينات العدد"  السالمة ول، املجلد مليانة، س خم ديد، ا قتصاد طبعة،12مجلة

ص2015 سعود،،68، ة"  وليد السوقتجر اف الت ن التأم ق سو للتأمينات سالمة

زائري  حول " ا الدولية الندوة عمل أوراق و ن: " بحوث التأم ومؤسسات التقليدي ن التأم ات شر

التطبيقية ة والتجر ة النظر سس ن ب اف يومي"الت ل 25-26، ،2011افر عباس فرحات جامعة م،

ص زائر، ا دواة ياملوقع.02سطيف، و وتوصياتقرارات"  ،egypt.com-https://www.wethaq  :الك

اتالعامليلالتحادالتاسعالعاماملؤتمر  افللشر نالت ر13,12  أيام"سالميوالتأم 2016اكتو

ة  ور يةمصر بجم لك .العر ي،املوقع طالعbankingwords.com/library/article.php?id=22و خ تار ،

  .م03/05/2017يوم
28، الزحي بة املعاصرة" و املالية ص"املعامالت ، ،272.  
29، الغزا محمد اكية" الشيخ ش واملنا ص"سالم سابق، مرجع ،260.  
صوان،30 حسن سالمي" محمود قتصاد ص،"أساسيات سابق،   .241مرجع
31، شب عثمان سالمي" محمد الفقھ املعاصرة املالية ص"املعامالت سابق، مرجع ،130-131.  
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ري،32 و ا حماد بن اللغة "إسماعيل اح العلم" ال دار لبنان، عطار، الغفور عبد أحمد تحقيق ،

ط ن، ج4،1987للمالي ص2م، ،57      

سالمية،33 و املالية للمؤسسات واملراجعة املحاسبة الشرعية" يئة رقم")48-1(املعاي الشر معيار ،

طبعة) 26( ن، البحر املنامة سالمي، ن   .439صم،2014/ـ1435التأم
الدين34 اباديمجد وز الف عقوب بن املحيط" ،محمد ص،"القاموس النون، فصل سابق،   .323مرجع
35، دا القره الدين م سالمي" ع اف الت ن التجاري-التأم ن بالتأم مقارنة تأصيلية ية فق دراسة

العملية التطبيقات السادسة،"مع الطبعة وت، ب ع، والتوز شر ال و للطباعة سالمية شائر ال دار ،

ص2011/ـ1432 ي، الثا زء ا   .362-361م،

عي36 بن القري ع التأمي" د،محمد امھ" ،"الفائض أح و سابھ اح ملؤتمر"ومعاي مقدمة بحثية رقة و ،

ي التعاو ن منھ" التأم سالمية عة الشر وموقف وآفاقھ عاده ردنية،"أ امعة ا ل13- 11، ص" 2010أفر

5                                                          

ا37 ال محمد باإلدارة"وي،شعبان افل الت صندوق وعالقة افل الت ات شر التأمي بحث"الفائض ،

ن، البحر واملراجعة، املحاسبة يئة ل الشرعية يئات ال ملؤتمر ص2010ماي،27- 25مقدم   8م،

حيدر،38 محمد امھ"يثم أح و سابھ اح معاي و التأمي ي"الفائض التعاو ن التأم مؤتمر ا مقدم بحث ،

منھ" عة الشر وموقف وآفاقھ عاده ردن،"أ ل11-13، صم2010افر ،10 .  

مادي،39 يم إبرا ق، ا عبد سالمي"العيفة ن التأم ات شر عھ وتوز التأمي الدو"الفائض امللتقى ،

ية التأمي الصناعة حول ع الشلف_ السا ، بوع بن بة حس جامعة ر، التطو أفاق و العم 4_3،الواقع

، سم ص2012د ص 8م، ،07  

حيدر،40 محمد امھ"يثم أح و سابھ اح معاي و التأمي سابق"الفائض مرجع ص، ،10  

41، م ا يجاوي ال ية"حنان التأمي دمات ا التوسع ع وأثره التأمي الفائض ع توز

سال "سالمية املصارف املاجست درجة لنيل مقدمة مذكرة املالية، للعلوم ية العر اديمية مية،

دمشق، ص2008/ 2007واملصرفية،    27،28م،
سالمية،42 و املالية للمؤسسات واملراجعة املحاسبة الشرعية" يئة رقم")48-1(املعاي الشر معيار ،

ص) 26( سابق، مرجع سالمي، ن   .443التأم

ص43 السابق، املرجع أسامة، وعامر ز    5عماري

44، حسن محمد واز" حامد ا و املنع ن التأم الفائض ن م املسا اقتصادية"مشاركة دراسات ،

املجلد العدد18إسالمية، ص2،2012، ، والملبور   35،37م،

45، م م سالم سالمي"أحمد ن لل"التأم التصور ن تب شرعية يدراسة التعاو ن ،"تأم سابق مرجع ،

  180-179ص

م،46 م سالم سالمي"أحمد ن التأم ات شر ا وتطبيقا اف الت ن التأم الثقافة،"إعادة دار عمان، ،

صم1،2015 ط ،162  
ية47 املائدة،   .03سورة
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48، دا القره الدين م سالمي" ع اف الت ن ية-التأم فق التجاريدراسة ن بالتأم مقارنة تأصيلية

العملية التطبيقات ص"مع ي، الثا زء ا سابق، مرجع ،547 .  
49 ، دا القره الدين م سالمي" ع اف الت ن التجاري-التأم ن بالتأم مقارنة تأصيلية ية فق دراسة

العملية التطبيقات ي"مع الثا زء ا سابق، مرجع ص، سابق، مرجع ،548-551.  
املرجع50 صنفس ،552 -553.  
51، الزحي بة املعاصرة" و املالية ص"املعامالت سابق، مرجع ،266.        
بلباد52 ٍة" ،محمد إْسالميَّ ة برؤ ُن أِم

ّ
راٌت -الت ِ

ّ
ومؤش أرقام سالمّيِ ِ

ّ ُ
اف الت ِن التأم ِصناعِة ُر " ،" تطوُّ

قتصاد املوقع"العاملية سالميمجلة ،

ي و   http://giem.kantakji.com/article/details/ID/697#.WQpEpdSLRwBلك
صالح53 الفتاح سالمي:" عبد ل للتمو العاملي املركز لتكون س موقع"لندن قتصاد، موسوعة

طالع خ تار سالمي، ل   ./http://iefpedia.com/arab .م29/05/2014: والتمو
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كفاءة اتتقييم اتيالشر س املتحالف   :الختيار

بالبورصة املدرجة ية الكو العقار ات شر   حالة

Measuring the Efficiency of Companies to Select a Strategic Partner: Case of 

Real Estate Companies Listed in Kuwait Stock Exchange 

ستالم خ خ                                                  03/02/2018:تار شرقبولتار 25/02/2018:ال  

راوي .د.أ          حاج ــــــمودي ـــــــ ــــوب                                                    *حــــــ بـ ش ـــــــــمة ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــــ   ر

زائر- 1سطيفجامعة           ججامعة                                                        ا ر بوعر زائر-برج  ا
 

ص   :امل

واملتمثل لھ الرئ ساؤل ال عن لإلجابة البحث كفاءة: دف معيار اعتماد يمكن كيف

أساسااتالشر يكون ؟ال ح اتي س املتحالف ركزنا  ختيار اتوقد شر ع ذلك

من عينة ع البحث طبق حيث بالبورصة، املدرجة ية و ال من 35العقار املمتدة ة للف شركة

دة 140( 2015إ 2012 الرمادية). مشا نظمة ة نظر ع قي باالعتماد التطو والتحليل

س املتحالف اختيار انية إم البحث نتائج ت أثب اضية، ر كأساليب قللبيانات طر عن اتي

والالحقة الية ا ة للف ات الشر كفاءة ضعفمقارنة النتائج ت بي حيث ات؛ الشر كفاءة

الدراسة إقامةيفرضممامحل وقد ضرورة ات، الشر أداء ن لتحس اتيجية اس تحالفات

شركة من ل ت ليجاعت ا س،أجوان زور ر فلكس الدولية،شركة والشركة دلقان شركة

اتينتجعاتللم اس كمتحالف  .فضل

املفتاحية لمات قة:ال طر الرمادية، نظمة ة نظر ات، الشر كفاءة ، اتي اس متحالف

للبيانات قي التطو  .التحليل
 

Abstract:  

The thrust behind embarking on the present study is to answer the main question of 

the research which was formulated as follows:  How can any company select a 

strategic partner by measuring the efficiency of other companies? The study is 

concerned about the real estate companies listed in Kuwait Stock Exchange; the 

sample has contained 35 companies during the period 2012-2015, providing 140 
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observations. Based on the application of Grey System Theory and Data Envelopment 

Analysis as mathematic methods, the research’s findings have shown the possibility of 

selecting the strategic partner by comparing the efficiency of companies during the 

current and future period. The results have shown also the lack of efficiency which 

enforces the necessity of selecting a strategic partner to improve the companies’ 

performance; in this side, Ajwan Gulf, Falex Resorts, Dulaqan and International 

Resorts companies are the best as strategic partners. 

Keywords: Strategic partner, efficiency of companies, Grey System Theory, Data 

Envelopment Analysis. 
 

  :املقدمة

سعرا ا ل يضمن بما اليف الت تقليل ع العمل ات الشر ع التنافسية ئة الب تفرض

اتيجيات اس التباع ات الشر عض أ ت قد لذلك ح، الر من امش ع فاظ ا مع تنافسيا

مقابل ا ل ون ي أن دون اليف الت من ترفع أن ا ل ال ام امل عن ا تخل ع أساسا قائمة

السوقغط ا بقاء بذلك تضمن ح أخرى ات شر مع للتعاون أ ت قد أو امل، بال ا

اتيجية س بالتحالفات عرف ما   .إطار

ا، م ى الك خاصة ات الشر قبل من واسعة تمامات ا اتيجية س التحالفات عرفت

ن مع مشروع إنجاز أخرى ات شر مع التعاون حاليا ات الشر تفضل ذافقد وأن خاصة ،

رضا وتضمن الوقت ح تر ا يجعل مما ة، وا بصورة التنافسية ا مزايا فيھ ز ت ال خ

ا بمفرد إنجازه من بدال املعالم،. العمالء، وا أجلھ من التحالف املراد املشروع ان فإذا

؟ اتي س ا متحالف تختار أن ات للشر يمكن   فكيف

املت اختيار عملية عمليةعت ضمن ساسية طوات ا ن ب من اتي س حالف

ا تحقيق بدل اليف ت الشركة تكبد إ بالضرورة سيؤدي طأ ا املتحالف فاختيار التحالف،

ع. لعوائد يمكن ال املعاي من عدد وضع ع ن الباحث من العديد عمل الصدد، ذا

بذلك ون لت يد، ا املتحالف اختيار ا فـــتحكمأساس املجال، ذا امة الشركة كفاءة

يجعل ا، مستوا ع سي ال حسن عكس مخرجات من ا ع يتولد وما ا مدخال الشركة

خرى  ات الشر تمام ا محل ا   .م

عمليات عن عبارة تبقى ف ن، مع بقطاع اتي س التحالف عمليات ترتبط ال

املح الظروف ا تفرض اتيجية بالشركةاس ن. يطة ب من العقار قطاع عت املجال، ذا

ذا ع مشار أن خاصة اتيجية، اس تحالفات ا تقام أن يمكن ال امة د ا القطاعات
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ذلك من ك و امة، ثمارات اس تتطلب ا أ كما املدى، لة طو عت القطاعات من النوع

حس د ا القطاعات ن ب من القطاع ذا لفعت ي ن مع مشروع إقامة طأ فا اسة،

، أساسافالكث يكون ح الشركة كفاءة معيار اعتماد يمكن املتحالفال كيف ختيار

؟ اتي   س

البحث موضوع ون ل النظر و ، و ال املال سوق املدرجة العقار ات شر ع بالتطبيق

ن ت ف ع يتم يجعلھ مما اتيجية اس عملية ع - 2016(ومستقبلية) 2015-2012(حاليةيركز

ي)2019 تحقيق إ ذا بحثنا دف س ، :  

تحالفا - أك أو ن شركت ن ب ن مع عاون اعتبار ا أساس ع يمكن ال السمات م أ يان ت

اتيجيا  .اس

املا - ا أدا مؤشرات حيث من البحث محل ات الشر ن ب التباين  .دراسة

املا - بالوضع بؤ مستقبالالت الدراسة محل ات  .للشر

كفاءة - ا أك لتحديد املستقبلية ة والف الية ا ة للف الدراسة محل ات الشر كفاءة تقييم

اتيجيا اس متحالفا ون ت ح م ب ترت ثم  .ومن

اختيار     بذلك ل س ح ات الشر كفاءة لتقييم دف باعتباره البحث لطبيعة بالنظر

س ساليباملتحالف باعتماد كتفاء تم و للبحث فروض غيب فإنھ ، سا اتي

ذلك اضية   .الر

البحث ميتھستمد منأ يدرسھ الذي القطاع مية وأ ة، ج من موضوعھ مية أ من

أخرى، ة ات، ج الشر ببقاء يرتبط باعتباره سي ال علم ضمن أسا بموضوع تمامھ فا

وا ا ساع وا ا أنھاستمرار خاصة ما م منھ يجعل اتي س املتحالف اختيار قة طر ملتمثل

من عت ال الرمادية نظمة ة نظر أساسا محصورة اضة الر ساليب ع ذلك عتمد

ية، العر باللغة باألبحاث يتعلق فيما خاصة ستخدام قليلة أخرى ة ج ومن حديثة ة ج

ال انية إم يح ت الية،وال ا املعطيات ع اعتمادا مستقبلية ة ف خالل معينة رة بظا بؤ ت

تقييم واسع ل ش اعتمد والذي للبيانات قي التطو التحليل أسلوب اعتماد إ باإلضافة

ات الشر جتما.  كفاءة بالوضع يرتبط عامة بصفة العقارات فقطاع املدروس، القطاع عن

حساس جد يجعلھ مما واللفرد ل ش ز ت قد مخاطر من بھ يرتبط ما إ باإلضافة

لسنة املالية إقامة2008زمة أرادت ما إذا ات الشر قبل من ا كب تماما ا ستد مما ،

اتيجية اس  . تحالفات
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أجزاء؛ ثالثة إ البحث أجزاء تقسم التطبيقية، البحوث إعداد ية من مع توافقا

ان ا جزء أول باملوضوع،يتضمن املتعلقة يم املفا م أ ضبط يتم وفيھ للموضوع النظري ب

ات متغ البحث، عينة فيضبط للموضوع امل انب ا ي الثا زء ا ستعرض ن ح

البحث داف أ لتحقيق املعتمدة اضية الر ساليب وكذا لتحليل. البحث خ زء ا يخصص

ساليب مختلف من املستمدة االنتائج ع املعلن البحث داف أ يخدم بما املعتمدة

توصيات. البداية لتقديم مجاال وتفتح ا إل املتوصل النتائج م أل ش بخالصة البحث   .يختم

للبحث: أوال النظري اتيجيةالتحالفات( طار مية: س و وم   )املف

ما ا بي من ال ش من العديد ات الشر ن ب التعاون بالتحالفاتيتخذ عرف

خالل من سواء ة خ ونة ن الباحث من العديد تمام ا محل أصبحت ال اتيجية س

من تيجية س التحالفات عزز أن ض يف حيث املجال، بالتنظ أو عملية حاالت دراسة

ستقاللي ع فاظ ا مع ذلك ا وكفاء ع املشار إنجاز ع ات الشر اقدرة ل القانونية   . ة

سي ال ات نظر إ أساسا ند س اتيجية س التحالفات فكرة اإن مقدم ي يأ ،

املوارد تبعية ة أن La théorie de la dépendance des ressourcesنظر ة النظر ذه ض تف أين ،

و  الشركة، اتيجية اس عت ال املوارد ع السيطرة ع تقوم ذهالسلطة جذور عود

ارجية ا ئة الب ع كب ل ش عتمد ا أ أي مفتوح، نظام الشركة أن فكرة إ ة النظر

ومرتبطة عة تا ا يجعل مما ة املطلو للموارد ا مناتحصيل ة خ ذه بھ تمتاز ما ظل و ،

امل من تقلل أن ا ل اتيجيات اس التباع اجة ا ر تظ التأكد، عدم منحاالت ارجية، ا خاطر

اتيجية س التحالفات ا الصفقة. بي اليف ت ة نظر ذلك إ  La théorie des coûts deيضاف

transaction،عودأين للسوق كبديل ات الشر قيام أساس أن ع ة النظر إبدايةتنص

ة النظر ذه ل ول املنظر بحسب فالسوق الصفقات، اليف عددينطCoase (1937)ت ع وي

خر املتعاقد عن البحث اليف ت مثال ا م اليف الت ع(من ي /با التعاقد)مش اليف ت ،

بفعل ذلك عد لتتطور اليف، الت ذه من تقلل أن نظره ة وج بحسب وللشركة ا، وغ

نWilliamson (1985)أبحاث ب تختار أن للشركة فبحسبھ وكمة، ا ل يا عرف ما إطار

ياراتالعد ا من وكمة(يد ا ل يتم) يا ا كث املخاطرة ارتفعت فإذا ا، مخاطر لدرجة تبعا

من نوعا خر و اتي س التحالف ون ي بذلك إلتمامھ، خار لطرف املشروع يد ع

وكمة ا ل يا   .أنواع

أنھ ع اتي س التحالف مستقل: "عرف منظمات ن ب متعمدة عالقات غيةإقامة ة

كة مش شغيلية داف أ للمنظمات،،1"إنجاز املبدئية ستقاللية يفرض بذلك فالتحالف
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أنھ ع أيضا إليھ بتجميع: "شار ات الشر فيھ تقوم أين أك أو ن شركت ن ب التعاونية ود ا

ا بمفرد ا تحقيق ا عل يصعب كة مش داف أ تحقيق أجل من ا و،2"موارد بذلك دف فال

ا،ت ع املعلن داف تحقيق اليف ت عرفھقليل أنھJaouen (2006)  كما عاون: "ع اتفاق

مشروع تحقيق دف ، رس غ أو رسميا ان سواء عقد ع قائم ن، شركت ن ب متبادل

مستدام عاون إقامة أو ك موارد. مش ساب واك نقل شارك، تبادل، ع تفاق ذا يقوم

ع نوكفاءات، املتحالف ن ب باملثل املعاملة س. 3"أساس ول شراكة و بذلك فالتحالف

  . اندماجا

صائص ا من مجموعة توفر يجب اتيجيا اس تحالفا ن شركت ن ب التعاون عت   :4ح

تحقيق - أو ك، مش دف ، القص أو ل الطو املدى ع تحقيق، أجل من التعاون الرغبة

طر عن الفردية اداف وال تفاق  .ق

ة - واملعنو ة شر ال املادية، املالية، املوارد  .تجميع

الطرف - من فعل رد يقابلھ طرف من فعل ل أن أي باملثل، املعاملة مبدأ وفق التعامل

 .خر

الظروف - انت ما م ن الطرف ن ب ي القانو ستقالل ع فاظ   .ا

التقلي تكمن ة النا التحالفات مية أ الطرفإن مع ا بمشارك اليف الت من ل

التكنولوجيا ونقل جديدة وأسواق موارد إ الوصول املعلومات، تبادل عض. خر، أشارت

بالشركة خاصة سمات ع قائم التحالفات إلقامة الشركة اختيار أساس أن إ الدراسات

ا ذا داخلية(حد ا)عوامل ئة الب أن خر البعض يرى ن ح وا، ل ش تؤثر ارجية

ا إقام وكيفية التحالفات لة5ع ي عيد أن الشركة ع يجب تنافسية، ئة ب ظل ففي ،

أخرى  ات شر مع لعالقات ا إقام خالل من ا وكفاءا ا ر. موارد تطو ع العمل فإن الواقع،

اتي اس تحالف وإقامة ، الغ ق طر عن بالتعلم أساسا يمر ناملعارف ب التعلم فرص تضمن

التحالفات6املنظمات دراسة خرى أساسية التنظي التعلم ة نظر ت اعت لذلك ،

اتيجية الباحثان. س أشار أن7Solesvik & Westhead (2010)وقد مختلفة دراسات إ نادا اس

ا اليف بت أساسا ترتبط اتيجية اس تحالفات إقامة ساسية املوارد،الدوافع ملعامالت،

ودخول املخاطر من د ا التعلم، للشركة، التناف بالوضع املرتبطة اتيجية س الدوافع

جديدة  .أسواق
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ع عمل أن ما م واحدة ل ع يفرض ن، شركت ن ب اتي اس تحالف إقامة إن

ع تحالفنجابة إلقامة فعال ا حاج مدى تحدد ال سئلة من معمجموعة اتي اس

نجاعتھ ومدى ا عي الشركة   :8تلك

ا؟ - داف وأ الشركة ة رؤ ح املق التحالف يخدم  ل

كفاءة؟ - أك نحو ع الشركة داف أ بتحقيق التحالف ذا سمح  ل

سيحظى - ل الشركة؟ اتيجية اس ضمن تضمينھ يتم ح جدا م م التحالف ذا ل

عد ا ودعم العليا دارة تمام  شكيلھ؟با

ا؟ - بمفرد الشركة عمل بدل التحالف ذا إقامة إ أدت ال سية الرئ سباب  ما

ن؟ - املحتمل ن اتيجي س اء الشر ع للتعرف املستخدمة ليات و الطرق  ما

؟ - اتي اس تحالف إقامة أجل من ا عل التغلب يجب ال واجز ا اما  .وغ

ذ بحثنا يو أن سبقع ما عن جابة تمت حالة اتي س املتحالف اختيار قة طر ا

بدقة ميتھ وأ التحالف أسباب تحديد وتم إيجابا أسئلة من  .ذكره

للبحث: ثانيا امل  طار

الباحثان أشار فقد آلخر، باحث من باين وت ك الشر اختيار أسس  & Solesvikتختلف

Westhead (2010)9  م ا،دراس وأسس ك الشر اختيار أساليب تناولت ال بحاث م أ إ ا

مجة بال يتعلق ما خاصة ذلك، الكمية ساليب اعتمدوا من ن الباحث من أن ليؤكدا

طية الباحث. ا ية من اتباع و ذا بحثنا بھ العمل تم س  .Wang & al وزمالئھما

اختيا10(2016) كيفية بدراسة تموا ا السياراتأين سوق مستوى ع اتي س املتحالف ر

م( ات) شركة 20أ الشر بأداء بؤ الت ع ذلك ركزوا حيث اضة، الر ساليب إ نادا اس

اتي اس كمتحالف ا التخاذ كفاءة أك ا أ قياس ثم مستقبال الدراسة سنحاول. محل

وكذا الدراسة مجتمع من ل ي يأ فيما ستعتمدالتفصيل ال ات واملتغ ساليب شرح

ذا بحثنا   .ضمن

اتھ .1 ومتغ البحث ذا:مجتمع ضمن العقارات ثمار س مجال ع ك ال تم س

العقار عت أين ت، و ال بورصة ضمن واملدرجة املجال الناشطة ات الشر تحديدا البحث،

ل ا دول بورصات ضمن امة د ا املجاالت ن ب أكمن ن ب من عت و عامة، بصفة يج

خاصة بصفة ية و ال بالبورصة ا ا شر تدرج ال املا. القطاعات السوق عموما يحتوي

و املوازي 42ال السوق ذلك بما العقار قطاع ضمن مدرجة لم(شركة ال ات الشر
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السوق  ا إدراج القابض)يكتمل ات الشر ذا بحثنا ضمن نا ن است املجال، الناشطة ة

يكتمل لم ال ات الشر ع وحافظنا املة، املالية ا معلوما تتوافر ال ال ات الشر وكذا

يتم أن ض يف أين مستقبلية زمنية ة بف وتأخذ ة بؤ ت الدراسة أن إ بالنظر عد ا إدراج

الدراسة محل ات الشر عدد بذلك ون ي ح ائية، بصفة ات الشر شركة 35 إدراج

ق( ة)1امل خ سنوات ع ر طيلة ا دراس يتم نظمة) 2012-2015(، ة نظر تتطلبھ بما

دات املشا عدد بذلك ليبلغ مالية، ككشوف أيضا يتوافر ما و ل 140الرمادية عا دة، مشا

للب قي التطو التحليل يتطلبھ ما وفق القرار التخاذ مركزا عت و حدى ع دة منمشا يانات

دات للمشا ت. عدد و ال بورصة موقع ع اعتمادا املعطيات ع صول ا  تم

) www.kuwaitse.com(أساسية برامج عة أر باستخدام ا معا وتمت ، SPSS/V20،Excel، 

SIAD V3 وMatrix calculator.  

يتوقف   البحث ات متغ اختيار أساساإن ا موضوع اختيار. ع فإن ذا، بحثنا

لھ، املتاحة للموارد استخدامھ كفاءة تحقيق ع قدرتھ ع يتوقف اتي س املتحالف

تتمتع شركة ا بمثيال مقارنة ا عوائد بذلك فتعظم ا استخداما تتحكم ال فالشركة

، سي ال حسن عن متولد داء اتيبكفاءة اس كمتحالف حسن ا أ ض يف . لذلك

التحليل اعتماد تم س الكفاءة حيث من ا أحس اختيار ل س بما ات الشر كفاءة لقياس

من تمكنت ال ات الشر تحديد انية إم يح ت معلمية ال اضية ر قة كطر للبيانات قي التطو

املجال نفس ناشطة أخرى ات شر مقارنة كفاءة وو . تحقيق التحالف أن اعتبار ع

خالل الوضع عليھ ون سي بما بؤ الت يتم أن ض فيف املدى، ل طو أنھ أي ، اتي ع–اس

ع-قل أر بمعطيات بؤ للت الرمادية نظمة ة نظر اعتماد تم س لذلك القادمة، سنوات ع ر

غاية إ أي أخرى، ل. 2019سنوات البحث) 1(الش خطوات ص   :ي

لال البحث):1(ش   نموذج

  

  

  

  

  

  

ن:ملصدرا الباحث إعداد     .من

 )2015-2012(العوائد: املخرجات )2015-2012(ستخدامات: املدخالت

 
لسنة التالية ع ر للسنوات واملخرجات املدخالت لتقدير الرمادية نظمة ة نظر  2015اعتماد

الكفاءة لقياس البيانات ق تطو نموذج  )2019- 2012( اعتماد
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كمدخالت     امللكية وحقوق صول مجموع اعتماد تم فس واملخرجات، املدخالت عن

صول ع العائد سب عت حيث مالية، سنة ل اية العوائد عظم أن ض يف

الصافية( يجة صول /الن امل)مجموع حقوق ع العائد الصافية(لكية، يجة مجموع/الن

امللكية بحثنا) حقوق ضمن  . مخرجات

املعتمدة .2 حصائية و اضية الر  :ساليب

الرمادية .أ  نظمة ة تأسست: Grey Systems Theory/ La Théorie des Systèmes Gris نظر

سور وف ال الش الصي ا الر يد ع ة النظر قةك 1980سنة Deng Julongذه طر

الزراعة، خاصة املجاالت من العديد ة خ السنوات ا استخدام ليتم الكمية، بؤات للت

ة و ا رصاد إ. ا...قتصاد، تنقسم املؤكدة غ املعلومات أن إ ة النظر صاحب ش

عة أر وا: أصناف الرمادية املعلومات العشوائية، املعلومات الغامضة، غاملعلومات ملعلومات

أو. املؤكدة ا م فقط جزء ع صول ا يمكن ال املعلومات عن الرمادية املعلومات ع و

والقدرة ش شو ال مور، عقد ب س دقة و املة ا عل صول ا من بدال ا ل تقر نطاق

النظام بع ت ع وال. املحدودة بيض النظام ن ب وسيط نظام و الرمادي نظامفالنظام

تماما، معروف غ سود النظام أن ن ح تماما، معروفا نظاما ول عت حيث سود،

تماما معروف غ وجزءا معروفا جزءا شمل الرمادي النظام بذلك ون ثمرون. لي املس

لذلك خطار، من الكث ون يواج م يجعل بما ن اليق عدم سم ت ظروف للعمل يضطرون

صن رمادياعملية نظاما عت ثمار س مجال القرار  .  11ع

سا     الرمادي النموذج اضية، الر الناحية ن GM(1,1)من عمليت ع عتمد

الصاعد املجمع التكرار ن، ت ا Accumulated Generating Operation (AGO)أساس وس ومع

النازل املجمع خطواتInverse Accumulated Generating Operation (IAGO) التكرار عطى ،

ي وفق  :12التقدير

ولية السلسلة شاء   :  إ

 
أن عتبار ن ع خذ وأن سلسلة مع موجبة قيم السنوات ذات عدد عن ع

دت(   ).املشا

قة طر ديدةAGOباعتماد ا السلسلة تقدير يتم   :حيث،،
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                                                                                                                                                          : حيث

  
املتوسطة القيم سلسلة   : للسلسلة تحديد

 
 :حيث

 
لـــ GM (1,1) النموذج و الدرجة من التفاضلية املعادالت باعتماد يب أن   : يمكن

 
ن املعلمت إيجاد الصغرى عات املر قة طر اعتماد  :و يمكن

  

 

 
س البيانات، حيث و  مصفوفة البيانات السلسلة سلسلة   .معلمات

ي وفق التفاضلية املعادلة حل ون ي   : وعليھ،

 
املتوقعة GM(1,1)باعتماد السلسلة   : تصبح

 
وقت املبدئية للبيانات املتوقعة القيمة ع صول ل ا، اعتماد(k+1)أخ   : IAGOيتم
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ا يمكن أخرى طرق ثالث ن ب من قة طر أحدث قة الطر ذه اوتبقى قة. عتماد الطر ض تف

ميع موجبة ون ت ح الفرق بإضافة سالبة قيمة أي عديل تم س لذلك القيم، إيجابية

خرى    .القيم

للبيانات .ب  قي التطو  Data Envelopment Analysis (DEA)/ L’Analyseالتحليل

d’Enveloppement des données (AED): ر قة طر و للبيانات قي التطو الالتحليل اضية

ن الباحث قبل من وضعت كفاءة1978سنةRhondesو Charnes, Cooperمعلمية لتقييم

من متماثلة مجموعة استخدام ض يف أين حية الر غ املنظمات القرار اتخاذ وحدات

قرار اتخاذ وحدة قدرة تقييم من ن ِ
ّ

يمك التحليل أن حيث واملخرجات،  Decision)املدخالت

Making Unit DMU)ط تر ال العالقة لتفس اجة ا دون مخرجات إ املدخالت ل تحو ع

قرار اتخاذ وحدة كفاءة قياس ع ساعد للبيانات قي التطو فالتحليل باملخرجات، املدخالت

DMU « 0 » القرار اتخاذ وحدات من مجموعة مع معينة، « DMUs « nمقارنة عينة من

م تحديد و ذلك من دف كفاءةوال ق ستوى طر عن قرار اتخاذ وحدة ل

القرار اتخاذ وحدات لبقية بالنظر ا ومخرجا ا مدخال ذه. 13مقارنة ع اصط وقد

حدودا ل ش الكفؤة الوحدات أن إ بالنظر للبيانات قي التطو بالتحليل قة ) غلف(الطر

الكفؤة غ الوحدات الك.14لبقية فمستوى بالنظروعليھ، يحسب قرار اتخاذ وحدة ل ل فاءة

دود ا ع الواقعة الوحدات كفاءة ون فت الكفؤة، الوحدات ا ترسم ال الكفاءة دود

يح ال للواحد ة الكفاءة)%100أو(مساو حد خط تحت الواقعة الوحدات أن ن ح ،

يح ال الواحد عن يقل كفاءة مستوى ون) %100أو(تحقق ي التا نو لتحس امش ا لد

اتخاذ وحدات ناك ون ت أن يمكن ال أنھ مالحظة مع التامة، الكفاءة بذلك تبلغ ح ا أدا

الواحد يفوق كفاءة مستوى يل انية إم لعدم ذا و الكفاءة حدود فوق تقع قرار

يح   . 15ال

املستعمل التوجھ باختالف تختلف اضية ر صيغ عدة للبيانات قي التطو منللتحليل

داخليا ان سواء ة بالتقليل (L’orientation input)ج ذا نفس و ع فاظ ا مع املدخالت من

املخرجات خارجيامستوى بL’orientation output)(أو ذا مستوىو باعتماد املخرجات تعظيم

املدخالت، من ن امع عوائد العمل يتم ل املعتمدة قة الطر إ بالنظر أخرى ة ج مومن

أو(-Le modèle de rendements d’échelle constants/constant returns to scale –CRS)الثابتة

م ا ةعوائد  Le modèle de rendements d’échelle variables/variable returns to)املتغ

scale –VRS-) .بال خارجيا أو داخليا ونھ ن ب اعتماده املراد التوجھ تحديد يتم إحيث نظر

التوجھ اعت املدخالت غي ع القدرة لھ القرار متخذ ان فإذا ، التأث ع القرار متخذ قدرة
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ناك انت ما فإذا خارجيا، التوجھ ُعدَّ املخرجات غي ع القدرة لھ انت وإذا داخليا،

بلوغھ القرار متخذ د ير الذي دف لل النظر يتم التوجھ نوع تحديد ة سصعو ل ،

املخرجات عظيم أو املدخالت الداخ16لتقليل التوجھ اعتماد تم فس بحثنا، ملوضوع بالنظر ،

مستوى ع ثمارات س مجموع يؤثر أن لھ القرار متخذ أن الالشركةباعتبار ن ح ،

ا نتائج ع مباشرة بصفة التأث    .يمكنھ

الثابت م ا عوائد ن ب ختيار عن عأما يتوقف و ف ة املتغ م ا وعوائد ة

والذي ا ل مثل م ا عند عمل الوحدات انت فإذا ا، ذا حد القرار اتخاذ وحدات

يقل م عند عمل انت إذا أما ثابتة، م عوائد أمام ون ن التامة املنافسة ظل يتحقق

التا غ املنافسة ظل يتحقق والذي مثل م ا معن ا عوائد أمام ون ن ار حت أو مة

لغياب بالنظر الواقع أرض ع التحقق صعبة الثابتة م ا عوائد أن واملالحظ ة، املتغ

حيان من كث التامة مع. 17املنافسة الثابتة م ا عوائد اعتماد ذا بحثنا ضمن تم س

ر  و مثل، ا م عند عمل ات الشر جميع أن اضنا ماف ا لعوائد اختيارنا ب س جع

وفق الكفاءة حدود رسم يتم حيث قة، الطر ذه وفق تقل الكفؤة ات الشر عدد أن إ الثابتة

وال ة املتغ م ا عوائد عكس ع الكفؤة، الوحدات عدد نقلل يجعلنا مما مستقيم خط

ل الش النقاط، مختلف بع بت الكفاءة حدود رسم ا ف ذهيقرب18)2(يتم النظر ة   :وج

ل للبيانات):2(الش قي التطو النموذج باستخدام الكفاءة   حدود

  
  
  
  
  
  

ل للش القرار) 2(بالنظر اتخاذ مركز أن مBنجد ا عوائد اعتماد تم سواء كفؤا عت

القرار اتخاذ مركزي أن ن ح ة، املتغ أو مCوAالثابتة ا لعوائد بالنظر كفاءة حققا

القراراملتغ  اتخاذ مركزي عن أما الثابتة، دون النقاطDوEة أن شارة مع كفاءة، يحققا فلم

مركز ابتعد لما وتقل يح، ال للواحد ة مساو ا كفاء ون ت الكفاءة حدود ع تقع ال

الكفاءة حدود عن القرار ومع. اتخاذ ي البيا الرسم من انطالقا الكفاءة حساب أردنا ما إذا

القراراعتما اتخاذ مركز كفاءة أن نجد الداخ التوجھ املسافةDد قسمة حاصل تمثل مثال
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UDCRSعUDاملسافة قسمة حاصل ساوي و الثابتة، م ا عوائد UDعUDVRSحالة

من أك ة املتغ م ا عوائد ع بناء الكفاءة من يجعل مما ة، املتغ م ا عوائد حالة

  .الثابتة

ي وفق للبيانات قي التطو للتحليل ا الر ل الش   :19عطى

وجود ضنا اف قرارnإذا اتخاذ لديناDMUsوحدة قرار اتخاذ وحدة ل من j=1…….nول

القرار اتخاذ بمركز اصة ا املدخالت ون ت واملخرجات، ممثلة  j :DMUj (x1j, x2j,…, xmj)املدخالت

املصفوفة واملخرجاX(m*n)وفق املصفوفة(y1j, y2j,…, ysj)ت، وفق  :Y(s*n)ممثلة

 
 
  

املدخالت أوزان إيجاد و دف وال املدخالت، ع املخرجات بقسمة الكفاءة  vi تقاس

(i=1,…, m)  املخرجات وفقur (r=1,…,s)وأوزان اضيا ر بذلك فتصاغ الكفاءة، عظم أن ا ل ال

  :ي

  
ل ون ي طية ا مجة ال   :ديناباعتماد

  
طية ا مجة ال املعتمدة الطرق مختلف باستخدام للنموذج املث لول ا تحديد . يمكن

ح الفرق بإضافة سالبة قيمة أي عديل تم س لذلك القيم، إيجابية قة الطر أيضا ض تف

خرى  القيم ميع موجبة ون   .ت

  

 
; 
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الدراسة: ثالثا نتائج   تحليل

ات .1 للشر املا الوضع  :دراسة

ة الف تقدير تم ن، ت ف شمل و ف منھ، جزء ا بؤ ت عت فالبحث الذكر، سبق كما

االستعانة و الرمادية نظمة ة نظر باستخدام و ة الف معطيات ع اعتمادا الثانية

ن matrixcalc.orgبموقع املعلمت قيم إليجاد املصفوفات بؤbوaحساب الت من يمكن بما

املستقبليةبالقي املالحق(م كما)2و1راجع الواحد املعيار ذو التباين تحليل نتائج انت وقد ،

دول ا ا ص   ):  2(ي

دول الدراسة):2(ا محل املؤسسات املا داء   مؤشرات

دينار(  ؛ألف   )%كو

  املؤشرات
ي سا ا املعياري   املتوسط مستوى  نحراف

ة  الداللة ة  1ف ة  1ةف  2ف   2ف

صول    0.06  252105.57  152808.09 181769.64  134918.31  مجموع

امللكية حقوق   0.168  95682.53  68730.83  81427.58  67672.04  مجموع

صول  ع   0.801  6.57  0.068  0.170  0.02  العائد

ح ع   0.019  0.582  0.442  0.56  0.09  امللكية.العائد

ال:املصدر بيانات ة       .دراسةمعا

دول ا من ي) 2(انطالقا استخالص   : يتم

الثانية - ة الف عت سابية ا للمتوسطات فبالنظر ا، قيم حيث من عموما تان الف باين ت

ما وفق و ة الف عن الثانية ة الف قيم ت ش ت ن ح البنود، مختلف ع و من أحسن

عموم املعياري نحراف قيم زه أخرى ت وتراجع ات شر أداء الكب التحسن عكس مما  . ا،

وظ - م تباين ناك أن أي القيم، ن ب ت ش ال ك يالحظ حدى، ع ة ف ل ع ك بال

أن إال املؤشرات، ذه باالستعانة ا أحس اختيار ل س املالية ا مؤشرا حيث من ات الشر ن ب

دات للمشا ي سا ا املتوسط اتارتفاع املقار وفق املا داء تحسن بالضرورة عكس ال

قيمة خلق من تمكنت إذا إال ا سي حسن عكس ال الشركة ستغلھ أو تنفقھ فما ديثة، ا

ع التأكيد مع املالية، املؤشرات بدل ذا بحثنا ضمن الكفاءة اعتماد تم لذلك ا، مستوا ع

القي خلق عكس ال خرى الكفاءة املاليةأن املؤشرات اعتماد من أفضل عت ا لك مة،

 .مباشرة
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ذا - عت و عموما، تان متباي ن ت الف فإن الواحد، املعيار ذو التباين تحليل يفرضھ ما وفق

عن الداللة مستوى النخفاض د ممكنا%0.05التباين اتي س التحالف بذلك ون ي ح ،

ة أر ) 2019-2015(للف ما املاليةإذا املؤشرات أن إ بالنظر ذا و بذلك، القيام ما شركة ادت

املتوسط تحسن س ات  .للشر

دال - غ عت امللكية حقوق ع بالعائد يتعلق فيما التباين فإن املالية، املؤشرات إ بالنظر

صول  ع بالعائد يتعلق فيما ظھ ن ما عكس س. ع بات ب بؤ الت فيتم لعوائدوعليھ،

تحالفات إلقامة الس حسن من بذلك ون لي الالحقة، ع ر السنوات خالل ن م املسا

ن م املسا عوائد من الرفع انية وإم ة، ج من ع للمشار يد ا الس يضمن بما اتيجية، اس

أخرى  ة ج  .  من

ات .2 الشر كفاءة  :دراسة

بؤ     الت تم ال املالية للمؤشرات تحليلنا ت نظمةأث ة نظر اعتماد خالل من ا

ل ف الالحقة، ع ر السنوات خالل اتيجية اس تحالفات إقامة انية إم ناك أن الرمادية

بذلك؟ تقوم ح كفؤة فعال ات الشر ون   ست

قي     التطو التحليل اعتماد تم س ا، أحس اختيار ومحاولة ات الشر كفاءة لتحديد

الكفاءة، حساب مدخالتھ،للبيانات امللكية وحقوق صول مجموع من ل ل ش أين

تم س حيث مخرجاتھ، امللكية حقوق ع والعائد صول ع العائد من ل ل ش ن ح

وأيضا ا، مخرجا س ول ا مدخال التأث ا يمك ات الشر أن اض باف املدخ التوجھ اعتماد

الثا م ا عوائد بنموذج خذ تم الكفؤةبتس دات املشا عدد لتقليل   .ة

دول واملستقبلية) 3(ا الية ا ن ت للف الدراسة محل ات الشر كفاءة ص   :ي

دول الدراسة):3(ا محل ات الشر   كفاءة

و  املؤشرات ة الثانية  الف ة   الف

ي سا ا   0.1559 0.1708  املتوسط

املعياري    0.2740  0.2005  نحراف

القصو    1  1  ى القيمة

الدنيا   0.0002  0.0044  القيمة

التامة الكفاءة ذات دات املشا   5  2  عدد

التباين تحليل الختبار الداللة   0.605  مستوى

الدراسة:املصدر بيانات ة     .معا
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دول ا من ي) 3(انطالقا استخالص   : يتم

حيث - ن، ت الف كال خالل جدا ضعيفة الدراسة محل ات الشر كفاءة كفاءةعت لت

بـــ بلغت %17.08تقدر ن ح ، و ة الف تقل %15.59خالل معدالت و الثانية، ة الف خالل

أمثال استغالال ا موارد استغالل ع ات الشر قدرة ضعف عكس مما النصف عن بكث

ال نفس عاملة أخرى ات لشر بالنظر ذا ل ة، معت مالية عوائد تحقيق من ا قطاع،يمك

املرجعية املقارنة مبدأ ع قائم للبيانات قي التطو التحليل أن  . باعتبار

سبة - بلغت حيث كفاءة، معدالت تحقيق ا بي فيما ة الف نفس خالل ات الشر باين ت

و ة الف ت ش بلغت%20.05ال ن ح إحداث 27.04%، م سا الثانية، ة الف خالل

امل ك والعظالفارق الدنيا ن القيمت ن ب الفاصل  .دى

إال - ، و من أحسن الثانية ة الف أن ا ذكر السابق املالية املؤشرات تحليل نتائج ت أثب

إقامة من يمنع ال ذا الثانية، من أحسن و ة الف عت الكفاءة ات ملستو بالنظر أنھ

أثب الدراسات من العديد ون اتيجية اس اتيجيةتحالفات س التحالفات مية أ ت

اختيار تحسن أن ات الشر ع ض يف أنھ إال قيمة، خلق من ا وتمكي ات الشر أداء ن تحس

اتي س  .املتحالف

مجموع - من ات شر خمس تامة لكفاءة املحققة ات الشر عدد دة(شركة 140بلغ ) مشا

جدا، ضعيفا عت ما و و الثانية، ة الف أنخالل يمكن ال ات الشر عدد يحصر أنھ إال

سي ال حسن عكس ومخرجات ا مدخال ن ب توافق تحقيق من ا لتمك جيدا متحالفا ون ت

ما وفق الكفاءة حدود ذه ات شر مس ا ل ش أن ض ف و ا، بمثيال مقارنة ا مستوا ع

الش عمل أن يتوجب ن ح للبيانات، قي التطو التحليل نيفرضھ تحس ع خرى ات ر

دود ا ذه تبلغ ح  .كفاءة

عة - أر مجاالت إ الكفاءة قيم تقسيم تم ما جدا،] 0,0.25: ]إذا ضعيفة،] 0.25,0.5]ضعيفة

و] 0.5,0.75] تية] 0.75,1]مقبولة سب ال عطى  :جيدة،
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دول ن): 4(ا ت الف خالل الكفاءة  مجاالت

الكفاءة ة  مجاالت الثانية  والف ة   الف

جدا  84% %80  ضعيفة

  5%  11%  ضعيفة

  3%  5%  مقبولة

  9%  4%  جيدة

الدراسة:املصدر بيانات ة     .معا

دول ا خالل من كفاءة) 4(يالحظ ذات عت املستقبلية ة الف خالل ات الشر أغلب أن

عت ال ات الشر سبة أن حيث جدا، بذاتضعيفة قد جيدة من %9لغتكفاءة فقط

يقابل ما أي دات؛ املشا دة(شركة 12مجموع أجوان) مشا شركة من ل ب مر تعلق و فقط،

ليج سنوات(ا ع ر مدار س)ع زور ر فلكس شركة أيضا(، سنوات ع ر مدار شركة)ع ،

ة العقار سنوات(دلقان ثالث للمنتجعات) خالل الدولية واحدة(والشركة سنة مع)خالل ،

ات الشر وضع تحسن ن ح ن، ت الف خالل جيدة ا كفاء عت دلقان شركة أن مالحظة

باألو مقارنة الثانية ة الف سنوات خالل وتركزت. املتبقية ات الشر عدد تقلص قد ون ي ذا

اتي اس متحالف اختيار انية   . إم

   :خاتمة

يالبحثركز      وفق صيغت وال لھ سية الرئ الية ش عن جابة كيف " ع

أساسا يكون ح الشركة كفاءة معيار اعتماد اتيال يمكن س املتحالف ،"؟ختيار

بالنظر اتي س املتحالف اختيار ا اتباع يمكن ال طوات ا م أ يان لت بذلك دف أين

اعتماد  و ا كفاء إملستوى التوصل تم وقد اضية، الر   : ساليب

ختيار - عملية يركز أن لھ اتي س املتحالف اختيار اضية الر ساليب اعتماد إن

دقة أك ا جعل  .و

البحث - ي ف خالل جيدة مالية ملؤشرات ا تحقيق البحث محل ات الشر باين عموما،ت

خالل التحسن نحو املؤشرات ذه تميل املستقبليةأين ة انية) 2019-2015(الف إم يح ي مما

اتياتحالفإقامة اس بذلكخالل القيام ما شركة أرادت ما   .إذا

قدرة - ضعف عكس مما ن ت الف كال خالل جدا ضعيفة الدراسة محل ات الشر كفاءة عت

م عوائد تحقيق من ا يمك أمثال استغالال ا موارد استغالل ع ات ةالشر معت أن. الية رغم
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البحث ونتائج من أحسن الثانية ة الف أن ت املاليةأثب املؤشرات ات مستو حيث إالمن ،

إقامة من يمنع ال ذا الثانية، من أحسن و ة الف عت الكفاءة ات ملستو بالنظر أنھ

التحالفا مية أ ت أثب الدراسات من العديد ون اتيجية اس اتيجيةتحالفات س ت

ات الشر أداء ن  .تحس

من - ل ليجعت ا أجوان سنوات(شركة ع ر مدار س)ع زور ر فلكس شركة ع(،

أيضا سنوات ع ر ة)مدار العقار دلقان شركة سنوات(، ثالث الدولية) خالل والشركة

واحدة(للمنتجعات سنة كمتحا)خالل ذلك و الكفاءة حيث من اتيحسن اس معلف ،

ات الشر وضع تحسن ن ح ن، ت الف خالل جيدة ا كفاء عت دلقان شركة أن مالحظة

باألو مقارنة الثانية ة الف سنوات خالل   . املتبقية

ي اح الق املجال يفتح إليھ، التوصل تم مما   :انطالقا

يو  - اضية الر ساليب اعتماد فإن البحث، ورة لس اختياربالنظر عملية ك ل بھ

اتي س  .املتحالف

تحالفات - عملية عرف أن لھ ت و بال العقارات قطاع فإن املدروسة، ات للشر بالنظر

اجعة امل ات الشر كفاءة لوضع بالنظر اتيجية أنبمااس ض الوضعيف ذا من مع،يحسن

أن ع ك اال عملية عد ات الشر نجاح ع كم أخرىيرتبطلتحالفا بدراسات

عمال ئة ب ات غ ا م خرى العوامل مختلف ثبات ض اف ذا بحثنا أن خاصة مستقبلية

جن ثمار س  .وكذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2018/ 8 4/العدد املجلد و سواق                                                                                                      املالية      مجلة

184 

و وامش ال   :املراجعقائمة
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ق الرمادية): 1(امل نظمة ة نظر   استخدام

حقوق ملؤشر ة، العقار ة التجار الشركة ولتكن فقط، واحد وملؤشر فقط واحدة شركة ع التطبيق سنحاول

  : امللكية

 

قة طر ا،AGOباعتماد قبل ال القيمة مع تجمع القيمة أي إحصائيا، الصاعد املجمع التكرار يقابل ما و يتم و

ديدة ا السلسلة   :حيث،تقدير

 
املتوسطة القيم سلسلة ن  للسلسلة تحديد متتاليت ن لقيمت الوسطية القيمة أي ،:  

 
التفا املعادلة يعطى وفق الدراسة محل الرمادي للنظام    :ضيلة

 

النمطي ا الر ل الش ع ا كتاب تتوجب لذلك ا، ل باملصفوفات ستعانة   :تتم

 
ي وفق املصفوفات بذلك   : عطى

 
من مجموعة توفر قة طر ل ط ش أنھ إال املصفوفات، باعتماد طية ا مل ا ل الطرق تتعدد

العالقةالشروط، اعتماد تم س لذلك استخدامھ، يتعذر ما و و عة مر املصفوفة ون ب يتعلق ما ا م خاصة

ن املعلمت إيجاد  :و تية

 
  :حيث

 
 

 

BT :والعكس أسطر إ عمدة ل تحو أي مصفوفة؛   .منقول

(BTB)-1 :املصفوفة جداء اBمقلوب    .منقول

امل نامجساب ب ستعانة تمت   .matrix calculator صفوفات

ي اآل حالتنا ن املعلمي قيم  a= -0,03913276،b= 242864,6154: عطى
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املعادلة باعتماد ة بؤ الت القيم حساب يمكن   : وعليھ،

 

251329 

قيمة بتغي فقط قة، الطر بنفس القيم با حساب  .k يتم

صول  ل ا، اعتمادأخ يتم املتوقعة القيمة السابقةIAGOع القيمة من قيمة ل بطرح ذا و ،.   
ق ة): 2(امل بؤ الت  القيم

حقوق ع العائد

 امللكية

ع العائد

 صول 

حقوق

 امللكية

إجما

 صول 
ات السنوات  الشر

ا 2016 542415,224 289811,502 0,06833081 0,12632588 ة التجار ةالشركة  لعقار

ة 2017 613605,871 301377,453 0,06658887 0,13304773 العقار ة التجار  الشركة

ة 2018 694140,113 313404,983 0,06489133 0,14012726 العقار ة التجار  الشركة

ة 2019 785244,275 325912,515 0,06323707 0,14758349 العقار ة التجار  الشركة

ت 2016 268223,283 128861,147 0,05930962 0,12573931 و ال عقارات  شركة

ت 2017 299697,39 130203,391 0,0493743 0,11668311 و ال عقارات  شركة

ت 2018 334864,761 131559,616 0,04110331 0,10827917 و ال عقارات  شركة

ت 2019 374158,774 132929,968 0,03421784 0,10048051 و ال عقارات  شركة

العقاري  2016 37168,1734 17520,9236 0,34353534 0,71066738 ثمار لالس التعم  شركة

العقاري  2017 39070,757 16121,5334 0,3679797 0,86200179 ثمار لالس التعم  شركة

العقاري  2018 41070,7309 14833,9121 0,39416342 1,0455624 ثمار لالس التعم  شركة

العقاري  2019 43173,0806 13649,1326 0,42221025 1,26821168 ثمار لالس التعم  شركة

ة 2016 604543,322 233190,874 0,04296213 0,11039627 العقار الوطنية  الشركة

ة 2017 631197,588 251396,756 0,04099213 0,10162303 العقار الوطنية  الشركة

ة 2018 659027,038 271024,023 0,03911247 0,093547 العقار الوطنية  الشركة

ة 2019 688083,486 292183,647 0,037319 0,08611278 العقار الوطنية  الشركة

ية 2016 132344,655 116342,871 0,09446741 0,10767237 ف ال ة العقار أجيال  شركة

ية 2017 132970,322 116252,925 0,09054977 0,10390324 ف ال ة العقار أجيال  شركة

ية 2018 133598,948 116163,049 0,08679459 0,10026605 ف ال ة العقار أجيال  شركة

ية 2019 134230,545 116073,242 0,08319515 0,09675618 ف ال ة العقار أجيال  شركة

العقارة 2016 17276,6763 13484,7435 0,63173717 0,81191735 للمدن العاملية  الشركة

العقارة 2017 15859,11 13062,9944 0,64543087 0,78698172 للمدن العاملية  الشركة

العقارة 2018 14557,8563 12654,436 0,65942139 0,76281192 للمدن العاملية  الشركة

العقارة 2019 13363,3716 12258,6556 0,67371517 0,73938442 للمدن العاملية  الشركة

العقاري  2016 188209,232 73948,4797 0,08626511 0,16602256 ر للتطو أبيار  شركة

العقاري  2017 186753,646 71598,1844 0,10616443 0,19838421 ر للتطو أبيار  شركة

العقاري  2018 185309,317 69322,5883 0,13065405 0,2370539 ر للتطو أبيار  شركة

أب 2019 183876,159 67119,3172 0,16079286 0,28326122 العقاري شركة ر للتطو  يار
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ة 2016 154224,112 97984,7064 7,15550965 0,38479865 العقار العاملية رجان  شركة

ة 2017 157648,784 109774,311 11,2276614 0,47185482 العقار العاملية رجان  شركة

الع 2018 161149,505 122982,45 17,6172469 0,57860642 العاملية رجان ةشركة  قار

ة 2019 164727,962 137779,804 27,6431019 0,70950932 العقار العاملية رجان  شركة

للمنتجعات 2016 13092,7649 8704,74758 0,85404705 1,04798174 الدولية  الشركة

للمنتجعات 2017 10672,2706 7565,00768 1,03077371 1,08485191 الدولية  الشركة

للمنتجعات 2018 8699,25955 6574,49749 1,24407015 1,12301925 الدولية  الشركة

للمنتجعات 2019 7091,00429 5713,67792 1,5015037 1,1625294 الدولية  الشركة

ة 2016 185420,027 89222,9121 0,04875483 0,08209104 العقار ع للمشار شآت م  شركة

ة 2017 210536,856 96830,756 0,02615238 0,04206766 العقار ع للمشار شآت م  شركة

ة 2018 239055,989 105087,304 0,0140283 0,02155763 العقار ع للمشار شآت م  شركة

ة 2019 271438,297 114047,87 0,00752486 0,01104724 العقار ع للمشار شآت م  شركة

للتنمية 2016 99257,384 58983,4324 0,17029661 0,28358864 إنجازات ةشركة  العقار

ة 2017 98535,4373 60993,7613 0,18727835 0,29788773 العقار للتنمية إنجازات  شركة

ة 2018 97818,7417 63072,6082 0,20595349 0,31290781 العقار للتنمية إنجازات  شركة

ة 2019 97107,2589 65222,3083 0,22649089 0,32868522 العقار للتنمية إنجازات  شركة

العقاري  2016 118734,47 70269,3732 0,09349216 0,17240533 ر للتطو و ي د  شركة

العقاري  2017 136609,223 75933,5796 0,06702838 0,13731933 ر للتطو و ي د  شركة

العقاري  2018 157174,911 82054,361 0,0480554 0,10937363 ر للتطو و ي د  شركة

العقاري  2019 180836,639 88668,5205 0,03445289 0,08711514 ر للتطو و ي د  شركة

ة 2016 496158,543 139880,014 0,05049642 0,18524042 العقار التمدين  شركة

ة 2017 581802,322 147599,428 0,04871323 0,2020194 العقار التمدين  شركة

ةش 2018 682229,393 155744,845 0,04699301 0,22031822 العقار التمدين  ركة

ة 2019 799991,555 164339,775 0,04533353 0,24027453 العقار التمدين  شركة

ة 2016 18863,1954 14793,8868 0,71272554 0,91633632 العقار مالك إدارة  شركة

ة 2017 18325,8781 14443,6435 0,74022522 0,95120148 العقار مالك إدارة  شركة

ة 2018 17803,8662 14101,6921 0,76878593 0,9873932 العقار مالك إدارة  شركة

ة 2019 17296,7238 13767,8363 0,79844863 1,02496196 العقار مالك إدارة  شركة

ة 2016 85307,6787 45558,3148 0,08926938 0,16475307 العقار ت و ال رمال  شركة

ة 2017 84816,0578 44705,1131 0,07008036 0,13023844 العقار ت و ال رمال  شركة

ة 2018 84327,2702 43867,8898 0,05501615 0,10295438 العقار ت و ال رمال  شركة

ة 2019 83841,2994 43046,3458 0,04319008 0,08138614 العقار ت و ال رمال  شركة

املصا 2016 160145,928 24246,4323 0,05074355 0,29754362 ةشركة  العقار

ة 2017 162432,375 21367,3181 0,05617079 0,35533444 العقار املصا  شركة

ة 2018 164751,466 18830,0809 0,0621785 0,42434978 العقار املصا  شركة

ة 2019 167103,668 16594,125 0,06882876 0,50676971 العقار املصا  شركة

ة 2016 168245,42 71858,9403 0,09872596 0,2303137 العقار ية العر  الشركة

ة 2017 165546,307 73433,4337 0,11369694 0,2547351 العقار ية العر  الشركة
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ة 2018 162890,495 75042,4256 0,13093815 0,28174602 العقار ية العر  الشركة

الع 2019 160277,289 76686,672 0,15079384 0,31162106 ية العر ةالشركة  قار

املتحدة 2016 601328,883 211369,494 0,03112233 0,08977829 العقارات  شركة

املتحدة 2017 649955,363 217595,233 0,02682841 0,08176389 العقارات  شركة

املتحدة 2018 702514,025 224004,346 0,02312691 0,07446493 العقارات  شركة

املتحدة 2019 759322,845 230602,236 0,01993611 0,06781753 العقارات  شركة

ة 2016 35674,689 29071,6694 0,41491002 0,51386477 العقار ثمارات لالس عقار  شركة

ة 2017 39212,8703 30141,5546 0,37781415 0,49810613 العقار ثمارات لالس عقار  شركة

عقا 2018 43101,965 31250,8134 0,34403492 0,48283076 ةشركة العقار ثمارات لالس  ر

ة 2019 47376,7764 32400,8946 0,31327579 0,46802383 العقار ثمارات لالس عقار  شركة

ي 2016 758589,643 346859,4 0,07865557 0,17627597 املبا  شركة

ي 2017 929780,887 398335,551 0,06386502 0,15436901 املبا  شركة

ي 2018 1139604,93 457451,092 0,05185572 0,13518456 املبا  شركة

ي 2019 1396780,06 525339,758 0,04210466 0,11838429 املبا  شركة

العقارة 2016 106651,084 78527,9957 0,15289371 0,20791316 أعيان  شركة

العقارة 2017 107545,61 80542,2211 0,15940146 0,2132583 أعيان  شركة

العقارة 2018 108447,639 82608,1109 0,1661862 0,21874085 أعيان  شركة

العقارة 2019 109357,233 84726,9903 0,17325973 0,22436434 أعيان  شركة

ة 2016 6449,79885 6359,55334 1,87286058 1,90027124 العقار دلقان  شركة

العقار  2017 6776,97008 6680,67818 1,72521688 1,75126046 دلقان  ةشركة

ة 2018 7120,73732 7018,01818 1,58921242 1,61393445 العقار دلقان  شركة

ة 2019 7481,94244 7372,39212 1,46392963 1,48737692 العقار دلقان  شركة

ة 2016 29609,7888 23712,1199 0,42503067 0,53369645 العقار التجارة مراكز  شركة

ة 2017 29762,6881 25000,2651 0,4253433 0,51059956 العقار التجارة مراكز  شركة

ة 2018 29916,3771 26358,388 0,42565616 0,48850224 العقار التجارة مراكز  شركة

ة 2019 30070,8596 27790,29 0,42596925 0,46736123 العقار التجارة مراكز  شركة

نما 2016 110310,448 69461,5396 0,15884847 0,25239199 ةشركة العقار  ء

ة 2017 113833,437 73536,3649 0,16118848 0,24979685 العقار نماء  شركة

ة 2018 117468,939 77850,2319 0,16356296 0,24722838 العقار نماء  شركة

ة 2019 121220,549 82417,1634 0,16597242 0,24468633 العقار نماء  شركة

ة 2016 10089,3425 9959,40575 1,2062033 1,22209144 العقار سنام  شركة

ة 2017 9641,13207 9514,36164 1,25046141 1,26736056 العقار سنام  شركة

ة 2018 9212,83299 9089,20468 1,29634344 1,31430655 العقار سنام  شركة

ة 2019 8803,56073 8683,04621 1,34390899 1,36299153 العقار سنام  شركة

ة 2016 266294,638 142185 0,07998975 0,149592 العقار ية الصا  شركة

ة 2017 264264,569 143135,254 0,07385551 0,1360748 العقار ية الصا  شركة

ة 2018 262249,976 144091,859 0,0681917 0,12377902 العقار ية الصا  شركة

ةشركة 2019 260250,741 145054,857 0,06296223 0,11259429 العقار ية  الصا
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العقاري  2016 68934,2069 39222,4113 0,18666554 0,33205533 ثمار س و التجارة  شركة

العقاري  2017 77481,5123 40885,7619 0,16033596 0,30911281 ثمار س و التجارة  شركة

ا 2018 87088,617 42619,6522 0,13772023 0,28775545 ثمار س و التجارة  لعقاري شركة

العقاري  2019 97886,9279 44427,0736 0,11829449 0,26787372 ثمار س و التجارة  شركة

العقاري  2016 46444,8876 23204,4917 0,23967888 0,50128898 ر للتطو الدولية املساكن  شركة

ا 2017 53421,1915 22486,5414 0,19114017 0,48436101 ر للتطو الدولية املساكن  لعقاري شركة

العقاري  2018 61445,3786 21790,8045 0,1524313 0,46800467 ر للتطو الدولية املساكن  شركة

العقاري  2019 70674,8473 21116,5938 0,12156158 0,45220067 ر للتطو الدولية املساكن  شركة

للعقارا 2016 79050,3093 11856,7214 0,17456129 1,16998237 الوطنية الدار  تشركة

للعقارات 2017 79243,265 12192,994 0,18740831 1,22832681 الوطنية الدار  شركة

للعقارات 2018 79436,6918 12538,8038 0,20120082 1,28958076 الوطنية الدار  شركة

للعقارات 2019 79630,5906 12894,4212 0,2160084 1,35388931 الوطنية الدار  شركة

والعقارات 2016 8399,76108 5969,26725 1,65846785 2,32880959 للمنتجعات س زور ر فلكس  شركة

والعقارات 2017 9204,12198 6093,15861 1,63927573 2,46748466 للمنتجعات س زور ر فلكس  شركة

والعقارات 2018 10085,5085 6219,62131 1,62030571 2,6144175 للمنتجعات س زور ر فلكس  شركة

والعقارات 2019 11051,2965 6348,70873 1,60155522 2,77009984 للمنتجعات س زور ر فلكس  شركة

يجار 2016 22628,2798 21122,1851 0,4943764 0,53054271 و ل للتمو عمار  شركة

يجار 2017 21394,8227 20498,7085 0,48443655 0,50702859 و ل للتمو عمار  شركة

يجار 2018 20228,6008 19893,6354 0,47469655 0,48455664 و ل للتمو عمار  شركة

يجار 2019 19125,9491 19306,4226 0,46515238 0,46308066 و ل للتمو عمار  شركة

العقارة 2016 7147,81903 7136,81424 1,78786646 1,7906867 ليج ا أجوان  شركة

أجو  2017 7005,08821 6995,02191 1,8732423 1,87604052 العقارةشركة ليج ا  ان

العقارة 2018 6865,20751 6856,04668 1,96269509 1,96546277 ليج ا أجوان  شركة

العقارة 2019 6728,12 6719,83256 2,0564195 2,05914736 ليج ا أجوان  شركة

العقارة 2016 38779,6499 33921,6303 0,45179247 0,52040842 ت و ال ان أر  شركة

العقارة 2017 37619,1125 36233,6406 0,48956776 0,51427727 ت و ال ان أر  شركة

العقارة 2018 36493,3059 38703,2316 0,53050153 0,50821835 ت و ال ان أر  شركة

العقارة 2019 35401,1907 41341,1434 0,57485785 0,50223082 ت و ال ان أر  شركة

ة 2016 17327,7883 64023,4322 1,95818812- 0,26742992 العقار ية و ال عمال مدينة  شركة

ة 2017 11143,1399 68916,9381 6,29614384- 0,25265194 العقار ية و ال عمال مدينة  شركة

ة 2018 7165,92128 74184,4696 20,2439321- 0,23869058 العقار ية و ال عمال مدينة  شركة

ة 2019 4608,25479 79854,6146 65,0901242- 0,22550072 العقار ية و ال عمال مدينة  شركة

ة 2016 30417,2753 17352,7706 0,36150472 0,62524624 العقار يا ال دار  شركة

ة 2017 34229,4498 17208,8834 0,29995673 0,58388246 العقار يا ال دار  شركة

ة 2018 38519,4013 17066,1893 0,2488876 0,54525515 العقار يا ال دار  شركة

ة 2019 43347,0093 16924,6785 0,20651323 0,50918326 العقار يا ال دار  شركة
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ق الكفاءة): 3(امل   معدالت

ة ة 2الف الشركة 1الف  اسم

عدد

دات ة املشا ة 2الف الشركة 1الف  اسم

عدد

دات  املشا

املت 0,020023 0,000762 العقارات ة 0,01615 0,000999 71 حدةشركة العقار ة التجار  1 الشركة

املتحدة 0,019304 0,000674 العقارات ة 0,072705 0,001011 72 شركة العقار ة التجار  2 الشركة

0,050602 0,197914 

ثمارات لالس عقار شركة

ة ة 0,016156 0,001025 73 العقار العقار ة التجار  3 الشركة

0,044878 0,1787 

ثماراتش لالس عقار ركة

ة ة 0,015538 0,001038 74 العقار العقار ة التجار  4 الشركة

0,040194 0,167365 

ثمارات لالس عقار شركة

ة ت 0,033042 0,002236 75 العقار و ال عقارات  5 شركة

0,036289 0,164 

ثمارات لالس عقار شركة

ة و 0,033407 0,002054 76 العقار ال عقارات  6 تشركة

ي 0,116298 0,001165 املبا ت 0,032768 0,001887 77 شركة و ال عقارات  7 شركة

ي 0,091617 0,000888 املبا ت 0,030908 0,001733 78 شركة و ال عقارات  8 شركة

ي 0,020327 0,000677 املبا  0,153423 0,092965 79 شركة

ثمار لالس التعم شركة

 9 العقاري 

ي 0,016873 0,000517 املبا  0,08916 0,122544 80 شركة

ثمار لالس التعم شركة

 10 العقاري 

العقارة 0,055736 0,006967 أعيان  0,140579 0,161547 81 شركة

ثمار لالس التعم شركة

 11 العقاري 

العقارة 0,052359 0,007056 أعيان  0,158753 0,212914 82 شركة

ثمار لالس التعم شركة

 12 العقاري 

العقارة 0,053515 0,007142 أعيان ة 0,023945 0,00112 83 شركة العقار الوطنية  13 الشركة

العقارة 0,052349 0,007234 أعيان ة 0,023211 0,000926 84 شركة العقار الوطنية  14 الشركة

ة 0,926601 0,966732 العقار دلقان العقا 0,020368 0,000791 85 شركة الوطنية ةالشركة  15 ر

ة 1 0,84798 العقار دلقان ة 0,019577 0,000675 86 شركة العقار الوطنية  16 الشركة

ة 0,76849 0,833096 العقار دلقان  0,031681 0,002767 87 شركة

ة العقار أجيال شركة

ية ف  17 ال

ة 0,638944 0,652433 العقار دلقان  0,032371 0,002661 88 شركة

العقار أجيال ةشركة

ية ف  18 ال

ة 0,17238 0,062966 العقار التجارة مراكز  0,031603 0,002561 89 شركة

ة العقار أجيال شركة

ية ف  19 ال

ة 0,173296 0,059122 العقار التجارة مراكز  0,031663 0,002464 90 شركة

ة العقار أجيال شركة

ية ف  20 ال

ال 0,176157 0,059355 التجارة مراكز ةشركة  0,093358 0,165338 91 عقار

للمدن العاملية الشركة

ة  21 العقار
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ة 0,159469 0,052056 العقار التجارة مراكز  0,278087 0,171982 92 شركة

للمدن العاملية الشركة

ة  22 العقار

ة 0,072153 0,008741 العقار نماء  0,255533 0,178772 93 شركة

للمدن العاملية الشركة

ة  23 العقار

ة 0,069683 0,008282 العقار نماء  0,214875 0,185732 94 شركة

للمدن العاملية الشركة

ة  24 العقار

ة 0,067381 0,007846 العقار نماء العقاري  0,029523 0,005145 95 شركة ر للتطو أبيار  25 شركة

ة 0,064986 0,007436 العقار نماء العقاري شر  0,035797 0,006351 96 شركة ر للتطو أبيار  26 كة

ة 0,328715 0,397297 العقار سنام العقاري  0,039192 0,007839 97 شركة ر للتطو أبيار  27 شركة

ة 0,332296 0,431217 العقار سنام العقاري  0,037653 0,009674 98 شركة ر للتطو أبيار  28 شركة

ة 0,3216 0,468004 العقار سنام  0,061029 0,238634 99 شركة

العاملية رجان شركة

ة  29 العقار

ة 0,341307 0,507954 العقار سنام  0,057969 0,334226 100 شركة

العاملية رجان شركة

ة  30 العقار

ة 0,032261 0,002411 العقار ية الصا  0,055286 0,468106 101 شركة

العاملية رجان شركة

ة  31 العقار

ةشركة 0,033448 0,002179 العقار ية  0,061667 0,65562 102 الصا

العاملية رجان شركة

ة  32 العقار

ة 0,031695 0,001969 العقار ية الصا للمنتجعات 0,247004 0,338822 103 شركة الدولية  33 الشركة

ة 0,030926 0,001779 العقار ية الصا للمنتجعات 0,287097 0,450999 104 شركة الدولية  34 الشركة

0,019405 0,100452 

ثمار س و التجارة شركة

للمنتجعات 0,246188 0,618363 105 العقاري  الدولية  35 الشركة

0,017327 0,119186 

ثمار س و التجارة شركة

للمنتجعات 0,135246 0,858737 106 العقاري  الدولية  36 الشركة

0,015476 0,112725 

ثمار س و التجارة شركة

 0,152103 0,002139 107 العقاري 

ع للمشار شآت م شركة

ة  37 العقار

0,01382 0,102116 

ثمار س و التجارة شركة

 0,115553 0,009965 108 العقاري 

ع للمشار شآت م شركة

ة  38 العقار

0,049513 0,168509 

ر للتطو الدولية املساكن شركة

 0,063297 0,0005 109 العقاري 

ع للمشار شآت م شركة

ةالع  39 قار

0,049371 0,169375 

ر للتطو الدولية املساكن شركة

 0,046307 0,000241 110 العقاري 

ع للمشار شآت م شركة

ة  40 العقار

0,049222 0,163469 

ر للتطو الدولية املساكن شركة

 0,073381 0,011237 111 العقاري 

للتنمية إنجازات شركة

ة  41 العقار

0,049079 0,148337 

امل رشركة للتطو الدولية ساكن

 0,070434 0,011694 112 العقاري 

للتنمية إنجازات شركة

ة  42 العقار

للعقارات 0,245426 0,048121 الوطنية الدار  0,069844 0,012175 113 شركة

للتنمية إنجازات شركة

ة  43 العقار
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للعقارات 0,299071 0,230879 الوطنية الدار  0,072756 0,012682 114 شركة

للتنمية إنجازات شركة

ة  44 العقار

للعقارات 0,367058 0,235716 الوطنية الدار العقاري  0,079052 0,005712 115 شركة ر للتطو و ي  45 د

للعقارات 0,306992 0,240644 الوطنية الدار العقاري  0,088795 0,004144 116 شركة ر للتطو و ي  46 د

1 0,516957 

س زور ر للمنتجعاتفلكس

العقاري  0,068516 0,003056 117 والعقارات ر للتطو و ي  47 د

1 0,004357 

للمنتجعات س زور ر فلكس

العقاري  0,060746 0,002251 118 والعقارات ر للتطو و ي  48 د

1 0,679575 

للمنتجعات س زور ر فلكس

العقار 0,041924 0,003034 119 والعقارات التمدين  49 ةشركة

1 0,643171 

للمنتجعات س زور ر فلكس

ة 0,034804 0,003137 120 والعقارات العقار التمدين  50 شركة

يجار 0,167003 0,078274 و ل للتمو عمار ة 0,030183 0,003242 121 شركة العقار التمدين  51 شركة

يجار 0,191645 0,078473 و ل للتمو عمار ة 0,033426 0,003351 122 شركة العقار التمدين  52 شركة

يجار 0,168745 0,078671 و ل للتمو عمار ة 0,261411 0,170679 123 شركة العقار مالك إدارة  53 شركة

يجار 0,730189 0,07958 و ل للتمو عمار ة 0,255645 0,182126 124 شركة العقار مالك إدارة  54 شركة

ا 0,532646 0,818686 أجوان العقارةشركة ة 0,260159 0,194335 125 ليج العقار مالك إدارة  55 شركة

العقارة 0,357668 0,875116 ليج ا أجوان ة 0,28445 0,207365 126 شركة العقار مالك إدارة  56 شركة

العقارة 0,438549 0,935513 ليج ا أجوان العقار 0,095702 0,00829 127 شركة ت و ال رمال  57 ةشركة

العقارة 0,508628 1 ليج ا أجوان ة 0,088875 0,006675 128 شركة العقار ت و ال رمال  58 شركة

العقارة 0,165881 0,045699 ت و ال ان أر ة 0,081138 0,005381 129 شركة العقار ت و ال رمال  59 شركة

العقارة 0,162905 0,045196 ت و ال ان أر ة 0,065985 0,004334 130 شركة العقار ت و ال رمال  60 شركة

العقارة 0,162434 0,047562 ت و ال ان أر ة 0,085569 0,028121 131 شركة العقار املصا  61 شركة

العقارة 0,15892 0,053133 ت و ال ان أر ة 1 0,03811 132 شركة العقار املصا  62 شركة

0,050424 0,042975 

ية و ال عمال مدينة شركة

ة ة 0,103436 0,051643 133 العقار العقار املصا  63 شركة

0,074099 0,087742 

ية و ال عمال مدينة شركة

ة ة 0,112367 0,069996 134 العقار العقار املصا  64 شركة

0,108842 0,077673 

ية و ال عمال مدينة شركة

ة الع 0,052355 0,004488 135 العقار ية العر ةالشركة  65 قار

0,159892 0,789073 

ية و ال عمال مدينة شركة

ة ة 0,051049 0,007949 136 العقار العقار ية العر  66 الشركة

ة 0,238899 0,082576 العقار يا ال دار ة 0,05502 0,008603 137 شركة العقار ية العر  67 الشركة

ة 0,249742 0,077764 العقار يا ال دار ة 0,054739 0,009313 138 شركة العقار ية العر  68 الشركة

ة 0,202542 0,07323 العقار يا ال دار املتحدة 0,022329 0,000974 139 شركة العقارات  69 شركة

ة 0,188203 0,068954 العقار يا ال دار املتحدة 0,021283 0,001331 140 شركة العقارات  70 شركة
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املستقبل انات ور الواقع تحديات ن ب ية العر املالية سواق  اندماج

The integration of Arab financial markets between the challenges of reality and 

future bets  

ستالم خ خ                                             26/01/2018:تار شرقبول تار   22/02/2018 :ال

ز.د دعاس مان  بن نر   رقوب

دكتوراه طالبة أ قسم محاضر   أستاذ

سطيف سطيف - 1جامعة جامعة زائر زائر - 1ا  ا

ص       :امل

اندماج مسار يص إ الدراسة ذه خاللدف من ية العر املالية سواق

كة، املش ية العر يئات ال إشراف تحت ا إبرام تم ال ندماج و التعاون اتفاقيات مختلف

ية، العر املالية سواق مؤشرات م أ ن ب رتباط مصفوفة باستخدام قياسھ خالل من وكذا

ض بحكم املأمول، املستوى دون يزال ال أنھ إ خلصنا ندماجوقد اتفاقيات أغلب تنفيذ عف

ال ة املعت انيات م من بالرغم ية، العر املالية سواق مختلف ن ب رتباط درجة ي وتد

يتعلق تحقيقھ، دون تحول ال واملعوقات العراقيل من العديد ب س وذلك املنطقة، ا تحوز

ا عض و السائدة، والسياسية قتصادية بالظروف ا ا عض ذا حد املالية باألسواق . خر

رادة وتوفر العراقيل، ذه ة مجا يتطلب ندماج من مستوى ى أد فتحقيق وعليھ

لھ الداعمة   .السياسية

املفتاحية لمات ية:  ال العر املالية سواق املال، رأس أسواق اندماج ، املا   .ندماج

Abstract: 

     This study aims at diagnosing the course of the integration of Arab financial 

markets through various cooperation and integration agreements which have been 

concluded under the supervision of the Arab joint bodies, as well as by measuring this 

integration using the correlation matrix among the most important indicators of the 

Arab financial markets. We have found that it is still below the desired level, due to the 

weak implementation of most of the agreements of the integration and the weak 

correlation between the different Arab financial markets, despite the considerable  

       ouk.fr  narimeneragoub@outl: mail-e      zoh_ir19@hotmail.com:  mail-e  
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potential that the region possesses, that due to so many obstacles and impediments 

that prevent to achieve it, which some are related to economic and political conditions 

in the region, and some are related to financial markets themselves. So achieving the 

lowest level of integration requires confronting these obstacles and providing the 

political will that supports it.  

ncial fina , Arabinancial marketsfinancial integration, integration of f:  Keywords

markets.                      

  

  :مقدمة

ست    تحقياك املاليةفكرة سواق ن ب ندماج ميةق قتصاديأ ندماج ود ج بالغة

بفعل ي منذطوراتالتالعر الدولية قتصادية العالقات طبعت ال عة السر قتصادية

ال ع املاالر القرن من ي ا،ثا بفعل حدوكذا امل الت ة نظر ا عرف ال ة ذر ا لتحوالت

ا، ندماجأصبح إذذا من مستوى أي تحقيق للدول عادهمتاح ضرورةأ دون املختلفة

ب بالسامرحليةاملرور   .بيال

ذلك خضم ي،و العر النقد صندوق غرار ع ك املش ي العر العمل مؤسسات حاولت

املا القرن نات ثمان منذ ية العر سواق اندماج تحقيق دف س ال املبادرات ل يع

سواق، ذه آليات مختلف ن ب والدمج ط للر ومنافذ قنوات إيجاد محاولة خالل من

املالي وراق سوق قاعدة التنظيميةكتوسيع عات شر ال سيق وت العرب ن ثمر املس أمام ة

ر بتدو سمح بما التداول، آليات وتوحيد ك املش دراج عمليات يل س و املالية ا ألسواق

التنمية وتحقيق ية البي ة ثمار س التدفقات يع و إقليميا ية العر املالية الفوائض

ا ذه أن إال شودة، امل إقتصادية الوصول دون حالت جمة لتحديات عرضت ود

ود ج استعراض خالل من ذلك ع الوقوف سنحاول البحثية الورقة ذه و ا، داف أ

مستقبال، لتفعليھ آليات طرح عض طرح مع املالية ا أسواق اندماج تحقيق ية العر الدول

التا البحث الية إش طرح تم فقد   : وعليھ

ا   تفرض ال التحديات ظل ية العر املالية سواق ن ب ندماج نجاح انات ر ما

نة الرا قتصادية   ؟التحوالت

التالية الفرعية ساؤالت ال س الرئ ساؤل ال ضمن ندرج   :و

املالية؟-        سواق باندماج يقصد   ماذا

ية؟-       العر املالية سواق ا عرف ال التطورات أبرز   ما
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املالية؟-       ا أسواق اندماج تحقيق ية العر الدول أحرزتھ الذي التقدم قدر   ما

ية؟-       العر املالية سواق اندماج تواجھ ال التحديات   ما

اندماج-       تفعيل يمكن   كيف

مختلف ع محاور ولإلجابة ثالث إ البحث تقسيم تم ، املطروحة ساؤالت   :ال

املالية-      سواق اندماج وم   مف

يةتطورتحليل-      العر املالية سواق   .2016-1994أداء

تفعيلھ-      وآليات ية العر املالية سواق اندماج مسار   .يص

  

املالية: أوال سواق اندماج وم    :مف

املاعرف    القرن من نات الثمان عقد مطلع منذ العال املا وماليةالنظام نقدية تحوالت

أسواق عميقة، مختلف ن ب ندماج و ابط ال وتنامي املالية، العوملة رة ظا س تكر ا أبرز لعل

ف عر إبراز سنحاول ي وفيما ل، املالية التمو سواق قياسھاندماج وأسس تحقيقھ   .وطرق

املالية -1 سواق اندماج ف ندماج: عر من جزء املالية سواق مجال ندماج عت

ات تحر يل س و ر لتحر الدول ا تتخذ ال املبادرات تلك إ ش الذي الواسع بمعناه املا

دود ا ع موال ع،1رؤوس صول ا امل الت منطقة داخل املشروعات ميع سمح بما

افئة مت بفرص ثمار س و ل التمو ألغراض املال رأس وانتقال ة ساو م شروط   . 2ئتمان

،و      أك أو ن مالي ن سوق ن ب رتباط درجة ادة ز عن ع فاالندماج املالية لألسواق سبة بال

ل متبادل بإدراج سمح حدما املال لرأس سبة بال ع ن ح املال، رأس وسندات م ألس

ن ب ا تنقال ع القيود إلغاء بفعل شأت ال قليمية أو الدولية ركية ا تلك عن ذاتھ

املة املت   .3الدول

نا     ش عو التوز بحسب يتحدد فنطاقھ ودرجتھ، ندماج نطاق ن ب التفرقة ضرورة إ

غرا دوا ما واندماج إقلي ما اندماج ز ي نا و ل، التمو درجة.  ألسواق ع ن ح

أو إقليميا ان أ سواء ندماج نطاق داخل بدال لالس املالية دوات قابلية مدى ع ندماج

بدرجة.   دوليا اتصف ما إذا ندماج من عالية بدرجة يتصف أنھ ما سند ع نقول فمثال

بدال لالس القابلية من أصل4عالية أي وشراء بيع فإن وعميقا شامال ندماج ون ي وعندما ،

البي ما سعر ع تأث أي شأنھ من ون ي لن مختلفة مناطق درجة5ما انت لما و ،

ل التمو أسواق مختلف إ الوصول الفرص افؤ ت مبدأ تحقق لما عالية   .ندماج

مية-2 املاليةأ لألسواق قليمي ي:ندماج ما ا ز ن أن   :6يمكن

؛-       املا ثمار س أدوات ع   تنو
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ا؛-       سو و الصفقات إبرام إجراءات سيط وت التداول نظم  تحديث

ودوليا؛ -       إقليميا موال رؤوس حركية ع القيود   رفع

سواق-       ن ب دخارندماج وتجميع ثمار س وسائل من وسيلة بمثابة ون سي املالية

املة؛ املت املنطقة مستوى ع مية ت غ قة  بطر

املحافظ؛-     ع تنو سياسات خالل من ل التمو مخاطر تقاسم انية  إم

إ-     يؤدي ونھ قتصادي، للنمو مرتفعة معدالت الستدامة مة م آلية املا ندماج

املال رأس اليف ت من خفض و التخصيص   . كفاءة

املالية-3 سواق ن ب ندماج تحقيق البعض:طرق ا ببعض سواق ط ر البلد يتم

اقتصادي تكتل داخل أك أو بلدين ن ب أو يبأس الواحد ما ا م نذكر مختلفة، وآليات   :7اليب

أو-     املستمر ط الر خالل من قليمية أو الدولية ات بالشب املحلية املعلومات شبكة ط ر

اليومية؛ الساعات من  عدد

املاليون؛ -     بالوسطاء املال رأس أسواق ط  ر

محفظة -     ناء ب وذلك الدولية ثمار س بمحفظة ط متعددةالر مالية أوراق ذات ثمار س

سية؛  ا

توحيد -    ق طر عن ط سيقالر ت نأو ب املالية املة،السياسات املت سياساتالدول حيث من

ثمار س وسياسات ، املا قراض و اض يلانون وق،ق ال وشروط ات، الشر

 ؛..البورصة

شر -    وال التنظي ط التنظيميةباستخدام الر ل يا ال مع متوافقة تنظيمية ل يا

ا مع ط الر دف املس خرى سيق؛بالبورصات ت ةوكذلك ثمار س و قتصادية عات شر ال

 ؛واملالية

املة؛ -    املت البورصات ن ب كة املش ات الشر أوراق وتداول إدراج يع خالل من ط  الر

ألسواق -    امل املت ط الر نفستحقيق السابقة ط الر آليات معظم بتحقق وذلك املال رأس

  .الوقت

املالية-4 سواق اندماج قياس ا :أسس م أ يمن ما   :نذكر

ندماج-4-1 ود املباشر يص ال إ ند س تفاقات:قواعد مختلف بفحص تتم

امل والتعاون السياسات سيق ت دف س ال الرسمية دات لواملعا ع القيود وإزالة ، ا

فصاح و التداول وآليات ك املش دراج اتفاقيات وكذا دود، ا ع املالية العمليات

  .ا..والرقابة
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الرأسمالية-4-2 صول تقييم ة نظر من مستمدة عن:قواعد طار ذا ديث ا يمكن

املالية صول سع خالل)ICAPM(الدونموذج من ع، املسعرة املالية صول قيم تقدير

سوق؛ من أك مخاطرو مستوى ن ب نحراف ينعدم عندما ن مندمج ن مالي ن سوق ون

ا انفصال حالة يح والعكس ما؛ ف املتداولة املالية   .8صول

رتباط-4-3 معامل إ ند س املالية:قواعد وراق عوائد ن ب رتباط معامل تقدير يتم

ة ف خالل السندات أو م س عوائد شمل زمنية سلسلة وفق املندمجة املالية سواق

أك سواق انت الواحد من ب قر العوائد ن ب رتباط معامل ان لما و محددة؛ زمنية

  اندماجا؛

ا-4-4 ة نظر إ ند س امنقواعد امل امل ذه :cointégrationلت لتأصيل الفضل عود

إ ة الدولية1986سنة grangerالنظر املالية سواق ن ب رتباط بدراسة قام عندما ،

طرف من عد فيما ا ر تطو تم وقد الزمنية؛ السلسلة ة استقرار عدم grangerوangle إطار

م. 1987سنة العديد امات إس ا الثالثةلتل لفية بداية منذ ن قتصادي   .9ن

داء : ثانيا تطور نتحليل ب ية العر املالية   2016- 1994سواق

عض     عة متا خالل من ية العر املالية سواق أداء تطور ع الوقوف ي فيما سنحاول

م السوقية، القيمة تطور تحليل ولية، اإلصدارات ا، أدا معدلمؤشرات التداول،

  .ا..الدوران

ية-1 العر املالية سواق شأة تم  :ظروف س ر ش اية غاية إ ية العر املنطقة تحوز

ا19ع2016 تجار تراكم بحسب أخرى إ دولة من ا شأ ظروف تختلف ماليا، سوقا

املالية ا ا   .10وخ

السعودي -1-1 املا سوق : السوق س تأس يةعود العر اململكة وك والص م س

إ شاء23/11/1984 السعودية إ أن إال السعودية ؛ املالية ان )تداول (السوق رسميا

ونظم2007مارس دراج قواعد يخص فيما امة تطورات ة خ السنوات عرف وقد ؛

واملقاصة ة سو وال   .11ا..التداول

قطر -1-2 سوق: بورصة س تأس القانونتم بموجب املالية لألوراق دأ1995/ 14الدوحة و ،

سنة فعلية بصفة فيھ سنة1997العمل منذ ونيا الك عمل أصبح وقد لھ. 200012، تحو وتم

تم س من ابتدءا قطر بورصة  . 2010إ

املا-1-3 ن البحر سنة:سوق سھ تأس من1987تم اعتبارا فعليا شاطھ زاول ،

فصاح،،17/6/1989 و بالشفافية املتعلقة تلك خاصة صالحات من العديد عرف وقد
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ليتمو  املالية، التعامالت سالمة مقفلةضمان مة مسا كشركة ن البحر بورصة إ لھ  تحو

رقم املرسوم   .2010لسنة60بموجب

مارات-1-4 بدولة املالية عام: السوق املا ا سوق ي د إمارة إطالق؛2000أسست وتم

العاملية ي د أي2005سنة) DIFX(بورصة م أس بإدراج فيھ سمح املنطقة سوق كأول ،

دولة أي من نوفم. شركة ابتدءا شغيلھ تم فقد املالية لألوراق ظ أبو سوق   . 2000أما

املالية-1-5 لألوراق ت الكو سنة: سوق افتتاحھ ة1970تم عتبار صية ال صفة وأخذ ،

إدارتھ،1982سنة تتو مستقلة مالية يئة أصبحت أين السوقو ، ا م أسواق عدة تضمن

يارات ا سوق ة، املواز والسوق   . الرسمية،

املالية-1-6 لألوراق مسقط يوم:سوق الدور20/5/1989تأسس لفصل السباق عت و ،

، لي وا ي العر املستوى ع شر ال الدور عن ي عالرقا السوق إدارة عملت حيث

للمعلومات واملستمر الدائم بالتوف يح ال للتعامل ساسية القواعد   . ترسيخ

عمان -1-7 مس01/01/1978تأسست): ردن(بورصة املا"تحت عمان " سوق

يوم الصادر شأة ال لقانون اما ع. 13/03/1967احت شر ة املتم سواق م أ من عت ياو

آليات تنظيم مجال الدولية املعاي ع عتمد إذ ، والعال قلي املستوى ع وتقنيا

والشفافية والكفاءة بالعدالة سم ي الذي التداول ونظام السوق ونات عرف..وم وقد ،

رقم دراج لتنظيم قانون ا م عديدة، عديالت75/2002إصالحات عدة عليھ أدخلت والذي

ةخالل   .13)2006/2014(الف

ن -1-8 فلسط سنة:بورصة املالية لألوراق ن فلسط سوق البداية كشركة1995تأسست ،

سنة ا جلسا أو انطلقت خاصة، مة سنة1997مسا منذ ا ل تحو وتم شركة2010، إ

ن، فلسط بورصة إسم بذلك وأخذت ومة، ا ا س ال القواعد مع تتجاوب عامة مة مسا

الف املال رأس سوق يئة إشراف تحت عمل رقمو للقانون طبقا ية   . 200414سنة12لسطي

مصر -1-9 املالية وراق البورصات: أسواق وأعرق أقدم من ة املصر البورصات عت

سنة ة سكندر بورصة أول شأت أ حيث ية، العر بورصة1883املنطقة شاء إ ا تال ،

سنة رة سنة( 1890القا فعليا عرفت. 15)1903انطلقت انتعاشةوقد ن البورصت ن ات

رع
ُ

ش حيث ، املا القرن من يات سعي ال عقد إصالحات عد خاصة ما شأ منذ وظة م

سنة منذ ي و لك التداول إ اليدوي التداول من بالتحول التداول، نظام ر ثم1998تطو ،

بنظام املعروف للتداول ديد ا يل ا منX-Stemاستعمال تحديث،2008ابتدءا تم كما

سنة من ابتدءا ة سو وال املقاصة النيل2010نظام بورصة شاء إ إ باإلضافة داخل ،

سنة ة سكندر و رة القا ة2010بورص املصر واملتوسطة ة الصغ ات الشر لتفعيل  .كآلية
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ية-1-10 املغر سنة: البورصة إ ية املغر البيضاء الدار بورصة شأة حيث،1929عود

اسم تحمل والصرف،"انت الدفع عمليات التحكم دف املنقولة، القيم املقاصة مكتب

سنة املنقولة القيم تداول مكتب ا محل صالحات. 1948ليحل من العديد عرفت وقد

لسنة الواسعة صالحية املبادرة ا م أ ان ا، عمل سن1986آليات وإصالح ،1998و1997؛

إص التداول 2007الحاتثم بآليات   . 16املتعلقة

س-1-11 تو فيفري:بورصة العديد1969شأت عرفت وقد عمومية، شركة ل ش ع

وراق بورصة شاء وإ والرقابة، السوق، سي ام بم املتعلقة تلك ا م أ صالحات، من

سن لتت1995و1994املالية املقاصة، وشركة السوق، يئة وكذا فأك، أك ا إصالحا عمق

سندات2007سنة وسوق ة الصغ ات الشر وسوق ى ك ات شر سوق تضم أصبحت حيث ،

العام   . الدين

زائر-1-12 ا شر:بورصة ال للمرسوم وفقا ولم1993ماي23املؤرخ93/10شأت

عد إال فعليا م1997ماي25تنطلق أ صالحات من العديد عرفت وقد سنة، حيث2012ا

ات للشر وسوق ى، ك ات بالشر املتعلقة الرسمية السوق و أسوق، ثالث تضم أصبحت

العام الدين سندات وسوق واملتوسطة، ة   .17الصغ

املالية-1-13 لألوراق دمشق مرسوم:سوق بموجب املالية لألوراق دمشق سوق تأسست

يوم صادر املالية،10/01/2006شر ستقاللية و ة املعنو صية ال املشرع ا أعطا وقد ،

املستمر املزاد مبدأ وفق التداول تم و املالية سواق و وراق يئة   . 18وترتبط

السودان-1-14 املالية وراق شاءه:سوق إ لإلصالحجاء الشاملة اتيجية س ضمن

سنة)1992-2002( رطوم ا لسوق املنظم القانون بصدور ل ما رسميا1994، أفتتح وقد ،

التوسع1995سنة نتاج وظة م تطورات لفية بداية منذ د ش كما للتداول، ة ثانو كسوق ،

وا البنوك، ن، التأم قطاع خاصة املدرجة، القطاعات عرفتھ دماتالذي وا   .19لصناعة

املا-1-15 وت ب ع03/07/1920تأسس:سوق ده ع بداية عملياتھ تركزت ،

مع إال قيقي ا دوره بلور ي ولم آنذاك، بالسوق املقبولة مة املسا ات شر لقلة نظرا ب، الذ

املا السوق س تأس تم حيث املا القرن من يات سعي ال عقد قتصادي نفتاح

سس أحدث ع والنقدي الرأسما لھ املعروفةش   .20العاملية

ية-1-16 اللي املالية وراق سنة: سوق افتتاحھ والثانية2006تم طرابلس و ن غرفت ،

رقم القرار بموجب وذالك   . 2006يونيو3الصادر134بنغازي،
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املالية-17- لألوراق العراق القانون):ISX(سوق بموجب شاءه إ مر 1991سنة24تم وقد ،

سنة من و امتدت ن، ت أساس ن ت بف الغزو ( 2003إ1993شاطھ ة)سنة الف أما ،

خ بتار إطالقھ إعادة عد ي فتأ   . 200421مارس18الثانية

ية-  2 العر املالية سواق ولية صدارات م: تطور س من ولية صدارات عرفت

أو القيمة حيث من سواء ملموسا تطورا ية العر املالية سواق وك والص والسندات

ي فيما عليھ الوقوف سنحاول ما ذا و   . العدد،

م-2-1 س ولية بداية:كتتابات منذ تحسن م س من ولية صدارات عرفت

الت رغم سنلفية، ن ب ا عرف ال املالية2010و2009ذبذبات زمة تداعيات ب س ،

فقد22العاملية ة خ السنوات أما يل، و( إصدار26تم إجمالية) كتتاب بقيمة

حوا سنة10,5بلغت دوالر صدارات2014مليار ذه مختلف الثقة تواصل عكس ما ، .

القطاعا تصدرت طرفوقد من ا عل يمن م ان عدما ديدة ا صدارات قائمة الصناعية ت

القيمة حيث من سيطرتھ تواصل رغم السابقة، السنوات دمات وا البنوك تمثل( قطاع

حوا دمات وا البنوك قطاع إصدارات ولية%57قيمة صدارات قيمة حيث،)من من أما

كتتابات ع املال رأس ادة سنةز تراجعت فقد صدار حوا2014حقوق 44إ

تتعدى لم اكتتاب بقيمة سنة3,4عملية، لت عدما دوالر عملية46حوا2013مليار

بقيمة سنة4,2اكتتاب انت اكتتاب عملية أع أن العلم مع دوالر، 94بحوا2008مليار

بلغت بقيمة اكتتاب دوالر21عملية    .مليار

ية -2-2 العر املالية سواق السندية سنة: صدارات السندية صدارات 2014توسعت

حوا لة بقيمة107م جديد مقابل18,7إصدار دوالر سنة87مليار بقيمة2013إصدار ،

تتعدى لم ة16,6إجمالية الف ا تطور ع ملحة عطينا أدناه ل والش دوالر، -2008(مليار

2014.( 
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رقم ل ية): 01(الش العر ات للشر السندية صدارات   2014-2008إجما

  
املوحد،: املصدر ي العر ر التقر ي، العر النقد ص2015صندوق ،:187  

أجل من السندية صدارات ع ية العر ات الشر اعتماد تواصل أعاله ل الش من يت

بحوا صدارات ذه ع ية العر مارات ات شر يمنة تواصلت كما ا، ع مشار ل 35تمو

سنة جديد بقيمة2014إصدار مقابل11، دوالر، سنة24مليار 8,8بحوا2013إصدار

دوالر   .مليار

سنة لت فقد السيادية السندية صدارات يخص فيما إصدار183حوا2014أما

عدت إجمالية بقيمة مقابل53جديد دوالر سنة166مليار ا2013إصدار جل ارتبطت وقد ،

من أك ع استحوذا اللتان ومصر ردن خاصة ي املواز ز ال ل إجما %65بتمو من

صدا اذه لوحد مصر أصدرت حيث سنة30رات، عدت2014إصدار مليار26بقيمة

حوا بلغت إصدارات بقيمة ردن ا تل بقيمة9,1دوالر، ن والبحر ت و وال فقطر دوالر، مليار

التوا4,7،4,1،3,3إصدارات ع دوالر تواصلت.  مليار سنةوقد صدارات 2015ذه

حوا لة بلغتملي90.4م ة كب ادة ز سبة ب أي دوالر، إصدارات70ار مع باملقارنة املائة

  . 201423سنة

ية-2-3 العر املالية سواق الصكوك سالميةإصدارات وك الص إصدار تواصل

ية العر الدول من ات( العديد والشر ومات السابقة،) ا بالسنوات مقارنة ا وت تراجع رغم

سنة19بلغتحيث دوالر سنة21,4مقابل2014مليار دوالر اجع2013مليار ال ذه عود و ،

و بالدرجة ات الشر إصدارات انخفاض بحوا( إ ا إصدار 2014سنة%33تراجعت

سنة سنة ).2013مقارنة ن ب ا تطور ن يب التا دول ا  .2015- 2006و
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رقم    دول   2015-2006الصكوكإصدارات) 01(ا

عــدد  السـنوات

  إصدارات

إصدارات قيمة

ات   الشر

قيمة

صدارات

كومية   ا

قـيمة

-صـدارات

د   والرباملليار

2006  40  9,02  2,4  11.42  

2007  50  15,13  3,72  18.88  

2008  43  5,54  3,49  9.03  

2009  34  2,26  5,75  8  

2010  33  4,14  2,27  9  

2011  46  5,45  15,28  20.7  

2012  44  10,95  10,52  21,47  

2013  50  14,11  7,5  21,66  

2014  32  9,98  9,1  19,08  

2015    10,6  -  -  

أعداد: املصدر     ي، العر النقد صندوق املوحد، ي العر قتصادي ر التقر ع اعتمادا

  مختلفة

سنة   عرفت وك الص من ومية ا صدارات قيمة أن أعاله دول ا من ادة2014 يت ز

سنة%21بنحو حوا. 2013مقارنة بلغت حوا9,1حيث مقابل دوالر دوالر7,6مليار مليار

إ2013سنة ا أعداد انخفاض رغم سنة23مقابل) 2014سنة(إصدار16، ،2013إصدار

السعودية املالية السوق انت صدارات ذه جل أن إ شارة ورصة) إصدار12(تجدر و

ي، ود ظ بالدوالر)إصدارات4(أبو والبا املحلية بالعمالت إصدارات ثمانية تمت حيث ،

بحوا إجارة وك ص ل ش جاءت وقد ي، بحوا3,2مر ة املضار وك فص دوالر، مليار

بحوا2 واملرابحة ة ثمار س وك الص ثم دوالر، التوا1,3و1,5مليار ع دوالر   ,24مليار

ية-3 العر املالية سواق ية جن ثمارات سواق: س جانب ثمارات اس قفزت

بحوا ية العر سنة2014سنة%70املالية ثمار2013مقارنة س ئة ب تحسن ب س

والسندات م لألس ولية صدارات شاط تحسن إ باإلضافة ية، العر الدول من العديد

وك، يةوالص العر املالية سواق جانب ثمارات اس تطور ز ي التا ل   .والش
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املوحد،: املصدر ي العر ر التقر ي، العر النقد ص2015صندوق ،:182  

جانب عامالت م تنامي أعاله ل الش من ومؤسسات( يت سواق) أفرادا أغلب

سنة ا مجمل جانب يات مش بلغت حيث وشراء، بيعا ية العر 108حوا2014املالية

يمثل ما و دوالر، ية،%13 مليار العر املالية سواق املتداولة م س قيمة إجما من

حوا جانب مبيعات بلغت ن سنة103ح دوالر قدره2014مليار تدفقات صا يمثل ما ،

يخص4,4 فيما ية العر املالية سواق تتصدر ي ود ظ أبو أسواق تزال وال دوالر، مليار

جن ثمار س جانبحركية عامالت ما لوحد ي ود ظ أبو سو ل حيث ا( ، ف بما

حوا%47حدود) العرب جانب تداول ا ف يمثل ال ن البحر ببورصة متبوعة ،35%،

حوا جانب يتداول ع%21و%20كما قطر ورصة و ة املصر املالية وراق سوق ،

مة مسا تبقى ن ح ، منالتوا أقل ية العر سواق با   .%10جانب

يةمؤشراتتحليل-4 العر املالية سواق ية : 2016-1994أداء العر املالية سواق دت ش

الرسملة أو ا أسواق بمؤشرات علق ما سواء ا، أدا مة م تطورات ة الف ذه طوال

م س أو املدرجة ات الشر عدد أو ذلك..املتداولةالبورصية لنا ص ي أدناه دول وا ،   .ا
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رقما أداء ) : 02(دول يةتطور العر املالية   2016 -1994سواق

املؤشر

املركب

ن ص

  ع

معدل

 دوران

م  %أألس

عدد

ات الشر

 املدرجة

م س عدد

املتداولة

م س بمليون

م س قيمة

  املتداولة

دوالر(  )مليون

القيمة

  السوقية

دوالر(   )مليون

  

100 14.49 1089 3,150.05 10,513.17 72,536.71 1994 

108.3 17.71 1081 9,590.30 14,988.24 84,619.44 1995 

119.93 28.33 1091 26,621.45 30,529.62 107,766.49 1996 

138.45 43.9 1184 35,856.03 63,894.75 145,562.02 1997 

104.12 28.92 1446 15,837.26 35,536.37 122,872.06 1998 

114.31 23.86 1643 11,865.53 35,594.20 149,150.33 1999 

102.21 24.66 1678 9,073.06 36,538.94 148,158.38 2000 

100.11 28.04 1687 23,522.53 42,687.85 152,230.05 2001 

100.71 31.31 1826 46,086.29 65,400.09 208,858.11 2002 

141.87 63.88 7261 63,388.64 232,420.38 363,827.70 2003 

215.7 91 1597 57.029.43 568.289.15 622.425.15 2004  

413  111  1665  110.847.0  1435412.0  1.289.637  2005  

237  189  1623  168582.0  1684997.6  888.221  2006  

328.3  98  1541         323019.0  1108070.1  1.338.600  2007  

166.2  57.7  1543  280,373.68    891,999.98    805,561.98  2008  

196.3  66  1520  350,816.30  567,872.92  887,087.36  2009  

257.6  38.2  1480  200,757.89  348,944.77  991,533.62  2010  

292.2  44  1458  152,496.56 379,897.20 884,490.05 2011  

310,8  37,4  1392  223,945.58 586,387.58 941,412.62 2012  

320,9  47  1373      272,937.00     483,364.33 1,120,246.78 2013  

327,4  69,4  1405      356,000.30     800,955.65 1,231,473.46 2014  

-  43  1402      231,457.38      540,506.96 1,085,991.47 2015  

-  -  -        37,861.94       72,149.58 1,021,462.44 6/2016  
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النقد: املصدر صندوق ية، العر املالية سواق بيانات قاعدة من انطالقا الباحث إعداد من

املوقع ع متاح مختلفة، أعداد املوحد، ي العر قتصادي ر التقر ي،      www.amf.orgالعر

دول ا من املالية)02(يت سواق أن ات، مستو امة تطورات عرفت ية العر

أزمة أعقاب خاصة خرى، و الفينة ن ب ا تذبذبا رغم ا املركب2007أدا املؤشر بلغ وقد ،

سنة مداه ي العر النقد حدود2005لصندوق إ وصل إذ من413، ا عد ليأخذ نقطة،

إ انخفض حيث ة، خ املالية زمة تداعيات سب سنةتناز اتھ مستو ى لم2008أد إذ ،

ا166يتعدى عد ليعرف ية؛ العر املالية سواق مختلف ن ب الفت ل ش تفاوتھ مع نقطة

بلغ أن إ متتالية ة سنو سنة327ارتفاعات التدر2014نقطة التعا عكس ما و و ،

منذ السيادية الديون أزمة تداعيات رغم املالية سواق يع2011ألداء الر موجات وكذلك ،

لكن ية، العر الدول من العديد ثماري س املناخ ور تد ع ات تأث ا ل انت ال ي العر

تم س منذ النفط أزمة خاصة2014تداعيات ية العر املالية سواق أداء ع ة وا انت

ليجية ا املالية سواق املؤش25ع انخفاض ع عكس ا ما بحوا، املركب ي العر %7ر

سنة2015سنة   .2014مقارنة

ة الف السوقية القيمة يخص فيما حيث2015-1994أما امة، ارتفاعات عرفت فقد ،

حوا من سنة72انتقلت دوالر يقارب1994مليار ما سنة1,1إ دوالر مع2015ترليون ،

أ لعل أخرى، إ سنة من ا تذبذبا سنيل ن ب حدث ما ا حيث2008و2007برز ،

ي العر النقد صندوق بيانات قاعدة املدرجة ية العر سواق السوقية القيمة انخفضت

حوا عدت888إ عدما دوالر سنة1,3مليار دوالر تداعيات2007ترليون ب س وذلك ،

ية العر املالية سواق ع العاملية املالية ب. زمة س سنة، عد سنة تنامي ا عد لتعرف

وراق سوق املا ي د وسوق السعودي م س كسوق ية العر سواق م أ رسملة ارتفاع

إ سنة من ا أدا س ال والتحسن ية، العر سواق عدد ارتفاع إ إضافة ، و ال املالية

ال استقرار وكذا املطبقة، صالحات يجة ن املوادأخرى أسعار وارتفاع قتصادية ظروف

سنة اية النفطية زمة تداعيات بروز قبل     .201426ولية

قيمةأما   وظ م ارتفاع ية العر املالية سواق لت فقد التداول ام بأ يتعلق فيما

من انتقلت حيث املتداولة، م سنة10س دوالر يتعدى1994مليار ما دوالر 1.11إ ليون تر

ت200727اية و ال ورصة و السعودي م س سوق التداول م ارتفاع ب س ،

لسنة العاملية املالية زمة تداعيات أن إال ، املا ي د وسوق املا مسقط لھ2007وسوق ان

حدود إ تراجعت حيث ية، العر املالية وراق تداول قيم ع الوا سنة348التأث مليار

ان،2010 اجعوقد ال الفتذا ل السعوديةش املالية السوق أسواق، ستة
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رة، القا ورصة و قطر، بورصة مارات، سو ية، و ال ل(والبورصة ش سواق ذه

ية%  91حوا العر البورصات التداول ام أ عد. 28)من سنة تدر عا ا عد لتعرف

مدا التداول قيمة بلغت حيث سنةسنة، ب835بحوا2014ا أي دوالر، قدرهمليار ارتفاع

سنة56% سيولة2013مقارنة ات مستو الكب لالرتفاع و بالدرجة ذلك عزى و ،

بحوا ا ف املتداولة م س قيمة ارتفعت ال السعودية، املالية دوالر،206السوق مليار

لألجانب والسماح ديدة ا دراجات ا،سب ف ةبالتداول الكب ادت الز تلك ا باالضافة

ومصر قطر و ظ أبو بورصات التداول ة ,)مليار120حوا(قيمة خ النفط أزمة أن إال

تتعدى لم إذ التداول، قيم مجمل ع سل تأث ا ل اية541ان دوالر    .2015مليار

حواو  بلغت فقد مجتمعة، ية العر املالية سواق املتداولة م س عدد يخص 231فيما

اية م س قدره2015مليون ـ% 34.2بانخفاض سنة حوا2014مقارنة لت 356ال

املالية السوق املتداولة م س قيمة تراجع يجة ن نخفاض ذا جاء وقد م، س مليون

ب ليجيةالسعودية ا البورصات وسائر و أسعار29الدرجة انخفاض تداعيات ب س ،

سنة من ي الثا النصف منذ   .2014النفط

فيت الصفقات، اليف ت نقصان إ أدى ارتفع لما الذي الدوران معدل يخص فيما أما

سنة منذ متتا ارتفاع عرف أنھ السابق دول ا خالل مستو2000من أع ل و اتھ،

سبة عدى حيث ت، و ال وسوق السعودي غاية% 150السوق إ ا   . 2007ف

سنة أن كذلك يالحظ منذ2014وما ية العر املالية سواق دوران معدل أحسن لت

عدى2008أزمة ثمارات%69حيث س حركية تنامي ع دليل و و كمتوسط،

ل امل ذلك دوران معدل أع بقى و النفط، أسعار يار ا قبل خاصة ية العر البورصات

بحوا السعودية املالية بحوا%184السوق املا ظ أبو وسوق ال118%، انا عدما ،

سنة %61و%78يتعدى ن   .2013السوق

وانكشافإن جانب ن ثمر املس مخاوف ارتفاع إ عزى يا عر الدوران معدل تذبذب

إ باإلضافة املديونية، أزمات و العاملية املالية زمة ات تأث ع ية العر املالية سواق

املنطقة ا د ش ال ي(حداث العر يع بالر س كبدت). ما ال النفط أزمة تبعات ا وأخ

سنة  خالل مجتمعة ية العر املالية حدود2015سواق يمثل146.6خسائر ما دوالر، مليار

السوقية % 12حوا ا قيم   .من

ية-5 العر املالية سواق سمات م مستوى: أ ن ب املقارنة خالل ومن سبق، ما ضوء ع

ي ما تج ست أن يمكن ية العر البورصات   :أداء

كب- ا؛تفاوت ا وخ ا تجار لتفاوت نظرا داء ات مستو مختلف ية العر سواق ن  ب
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التداول؛- أيام وعدد الدوران معدل ضعف تحديدا ذلك ر ظ و السيولة، درجة  ضعف

عدىت- فإذا البورصية، الرسملة معدالت والسعودية100%تفاوت ردن و ت و ال

كز ت ا فإ وقطر، مارات نو الدول؛% 50و%10ب   بقية

ات- الشر عدد متوسط بلغ حيث املدرجة، ات الشر عدد قياسا ية العر سواق نطاق ضيق

حوا مقابل70املدرجة و350شركة الناشئة سواق سواق750شركة شركة

  املتقدمة؛

املؤسسات- املتقدمة الدول فنجد ، السو املال رأس م حواصغر ع %60ستحوذ

حوا ع ا ف فراد ستحوذ ية العر املالية سواق ن ح ثمارات س م%80من من

 التداول؛

إ- ردن كز ال درجة وصلت فمثال م، س من محدود عدد ع التداول عمليات تركز

من من%   70أك  السعودية؛%75وأك

البو - رسملة ل تتعدىش سبة ليجية ا ية%80رصات العر البورصات رسملة من

  ؛مجتمعة

م؛- س شراء ل تمو املصر ئتمان استعمال   فراط

أدخلت- حيث ية، العر سواق ش تحسن والرقابية والقانونية عية شر ال طر عرفت

والشفافي الكفاءة ملبادئ ند س جديدة عمل آليات ا وكمة؛جل وا فصاح و   ة

لسنة-  العاملية زمة ات تأث فمثال العاملية، املالية زمات ع ع2007نكشاف تداعت

اية منذ ية العر ما2008سواق العاملية، سواق ع املنفتحة قتصاديات خاصة ،

و  السيولة، ب س قتصادي ا نمو معدالت تباطأ إ لأدى ش موال رؤوس خروج

املؤسسية أو الفردية سواء ية العر سائر ا بذلك اكمت ف ي، العر املا النظام من مكثف

ة؛ التنمو ع املشار ع سلبا عكس ا ما العاملية، قيقية وا املالية صول أسعار يار ا ب   س

وآليات: ثالثا ية العر املالية سواق اندماج مسار   :تفعيلھيص

يئات ال ود ج ع الوقوف خالل من ية العر املالية سواق اندماج ود ج يص يمكن

سواق ذه مختلف ن ب ابط ال درجة قياس خالل من وكذلك كة، املش ية   .العر

ية-1 العر املالية سواق اندماج تحقيق كة املش املالية واملؤسسات يئات ال ود      :ج

يئاتعت ال م أ من ي العر النقد وصندوق املال أسواق يئات و ية العر البورصات اتحاد

املالية سواق ب تقر أجل من ية مض ود ج تبذل ال كة املش ية العر املالية واملؤسسات

ا اندماج لتحقيق يدا تم البعض ا عض من ية   .العر
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ا-1-1 املال أسواق يئات و البورصات اتحاد يةدور ية: لعر العر البورصات اتحاد
ُ
أ

سنة ية العر املال أسواق يئات ة1982و املركز البنوك محافظي مجلس الجتماعات ج كتتو ،

القائمة، املالية املؤسسات ن ب التعاون وإرشاد ي العر املا التعاون أواصر تدعيم أجل من

و  سيق ت مة واملسا الفنية، واملعونة ة ا اوتبادل املعمول نظمة و ن القوان توجيھ

وتوسيع ي العر ثمار س ض ع ال العقبات تذليل ع عالوة املالية، سواق ميدان

السوق إلطالق سعيا ية، العر املالية وراق وتبادل إدراج يع و أدواتھ، ع وتنو قاعدتھ،

ام امل م أ من عت ال كة املش ية العر سااملالية نظامھ ا عل نص   30ال

سنة سھ تأس منذ تحاد ود ج تركزت يع1982لقد و ة العضو قاعدة توسيع ع ،

والبيانات املعلومات وتبادل التوظيفي الو شر و ية، العر الدول منظمة مالية أسواق قيام

املعمول  نظمة و ن القوان وتوجيھ سيق وت عضاء، الدول ن املالية،ب وراق قطاع ا

من تجاه ذا العمل نرصد أن مكن و ية، العر املالية سواق ن ب ط الر مجال وكذا

ن مرحلت   : خالل

و- من: املرحلة امتدت ال ة الف تحاد ود ج يع1992-1987تركزت ع ،

وتباد ية العر الدول مختلف البورصات شاء عضاءإ البورصات ن ب دراجات   .ل

الثانية- سنة: املرحلة عد تحاد سواق1992تب ن ب ط الر لتحقيق جديدة آليات

الصادرة املالية وراق وتداول تملك يل س دفت اس تحاد، عضاء املالية

اعتماد وكذا لفة، وت د ج بأقل أخرى بورصة أي لة سواقوامل ن ب ك املش دراج

ك املش ط الر اتفاقيات ودعم ية العر   .31املالية

ية-1-2 العر املالية سواق اندماج تحقيق ي العر النقد صندوق صندوق: دور س

سيق والت ر التطو متطلبات ع كثب عن التعرف إ عملھ داية و سھ تأس منذ ي العر النقد

سواق ن ب ط شأتھوالر اتفاقية نصت إذ ية، العر داف)1976سنة(املالية أ من أنھ ع ،

ية العر املالية سواق ر تطو ع العمل   .الصندوق

مؤتمرات عدة املا القرن من نات الثمان أوائل منذ الصندوق نظم السياق ذا و

امل سواق مختلف ادثة ا للتطورات الدوري التقييم دفت ماس سا كما ية، العر الية

ن ب دراجات وتبادل ية، العر ات الشر م أس تداول انية إم حول متخصصة دراسات عدة

سنة ومنذ املنطقة، سواق ر1987مختلف لتطو الشامل الك املخطط تنفيذ بدأ

ل الطو مد ا بي فيما ط الر وتوثيق ية، العر املالية ومن32سواق تب، ذلك أجل

التالية العناصر من ون يت عمل برنامج ي العر النقد   :  33صندوق
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روج- وا ا أوضاع يص قصد ية العر املالية سواق ع ميدانية مسوحات إجراء

سيق؛ والت ر للتطو محددة عملية  بتوصيات

املال- لرأس ية العر سواق شاط حول بيانات قاعدة شاء   ؛)1994منذ(إ

ية،- العر بالدول القائمة املالية سواق ا املعمول نظمة وتوحيد سيق ت ع العمل

والسندات؛ م س من صدارات تبادل يل س و ا، بي لالتصال قنوات  وإيجاد

مواكبة- أجل من ا ع وتنو ية العر باألسواق املعروضة ثمار س أدوات ر تطو مة املسا

ال ةمتطلبات ج من دف املس ي العر قتصادي و املا ندماج وتحقيق ة، ج من تنمية

 .أخرى 

ية-2 العر املالية سواق ن ب ندماج و التعاون ية:اتفاقيات العر املالية سواق تمكنت

اتفاقيات عدة عقد وذلك ا، بي فيما ندماج و التعاون مسار إيجابية خطوات تحقيق من

يثنائي ما ا م نذكر والتداول، ك املش لإلدراج وثالثية   :ة

سنة-2-1 ي الثال ط الر ت–مصر( ألسواق1996اتفاقية أفضل): لبنان-الكو من عت

وفنية تنظميھ أسس ع ا لقيام وذلك ي، العر املا التعاون مسار تمت ال نجازات

و  ن القوان وتوحيد سيق ت دف س ة، وراقوا وتداول إدراج مجال ا املعمول نظمة

ات بالشر اصة ا املالية البيانات عن فصاح عمليات وتنظيم املعلومات تبادل وكذا املالية،

تفاقية أطراف البورصات   .34املدرجة

سنة-2-2 املا ن البحر وسوق املا عمان سوق ن ب ك املش التعاون :1998اتفاقية

ية،جا والبحر ردنية مة املسا ات شر ثمار س يع م سا ي ل تفاقية ذه ءت

املالية وراق البلدين ملواط التعامل إجراءات يل س  .و

املالية-2-3 لألوراق ت الكو وسوق ردن املالية وراق يئة ن ب م تفا تم:مذكرة

التع آفاق تنمية دف ا نإبرام ب ثمارات س سياب ا أمام العقبات وتذليل ن، السوق ن ب اون

  . البلدين

املالية-2-4 وراق ألسواق الف ط الر سلطنة(اتفاقية ية، العر مارات السعودية،

مشروع): عمان ضمن عمان وسلطنة مارات و السعودية ألسواق الف ط الر عملية تندرج

ا املالية سواق ط املاليةر وراق تداول حول املعلومات توف من ُيمكن بما فنيا، ليجية

دولة ل قل ع واحد وسيط ق طر عن ا بي فيما   .ظيا



سواق و املالية   2018/ 8دالعد/4املجلد                                                                             مجلة

211 

سنة-2-5 مة امل ليجية ا املالية سواق التعامل آليات توحيد جاءت:     2011اتفاقية

تفاقيات ل ل ج كتتو تفاقية ارتكزتذه ا و املجلس، دول ن ب ا إبرام تم ال السابقة

التداول نظم توحيد خالل من ليجية ا املالية سواق التعامل آليات امل ت تحقيق ع

م أس وتملك وشراء تداول ع املجلس مواط ساعد بما ية البي والوساطة دراج و

صو  ل ضمانا ا، أسواق املدرجة ات السوقالشر إطار تمي دون املعاملة نفس ع ل

ة سو وال املقاصة آليات توحيد وكذا التداول، أيام سيق ت إ باإلضافة كة، املش ليجية   .35ا

أخرى -2-6 عاون و م تفا نذكر:مذكرات والتعاون م التفا مذكرات من العديد إبرام تم

ا   :36م

سنة-  ية املغر البيضاء الدار ورصة و املا ن البحر سو ن ب م تفا مذكرة اتفاقية

1996. 

سنة-  ا إبرام تم س تو ورصة و مصر بورص ن ب عاون ادة2001اتفاقية ز دف ،

وتبادل املقاصة، آليات يل س و والتداول، دراج يخص فيما ك املش التعاون

 .املعلومات

ا-  إبرام تم ردنية، املالية وراق يئة و املصري املا السوق يئة ن ب م تفا مذكرة

واملقاصة22/02/2004يوم الرقابة مجال والتعاون املعلومات تبادل دف ،

ب والتدر ة سو  .وال

عمان-  لسلطنة املالية السوق يئة و ة املصر املال أسواق يئة ن ب م تفا تم: مذكرة

يوم ا وتبادل09/06/2005إبرام ب التدر مجال والتعاون املعلومات تبادل غية ،

ات  ا..ا

املصري -  املا السوق يئة وال مارات لدولة املالية وراق يئة ن ب م تفا تم: مذكرة

يوم ا ات20/03/2006إبرام وا التقنيات يخص ما م التفا ز عز دف

لغرضواملعلوم ة الضرور املعلومات ع البلدين ن ثمر املس حصول يل س و ات

ثمار  .س

باملغرب-  املنقولة القيم ومجلس ة املصر املال ألسواق العامة يئة ال ن ب م تفا : مذكرة

يوم ا توقيع الفنية6/6/2006تم واملعلومات ات ا وتبادل التعاون ز عز دف

بأس اصة ا عات شر البيوال ثمار س معوقات إزالة ع والعمل املال،  .واق

العمانية- املالية والسوق ة السور املالية السوق ن ب م تفا يوم: مذكرة ا توقيع تم

املالية8/7/2010 وراق وتداول إصدار مجال التعاون عميق غرض ،. 
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كة-3 املش ية العر املالية السوق نحو إتحادبدأ: تجاه شاء بإ ا إطالق نحو تجاه

سنة ية العر ع1982البورصات أر بدايتھ يضم ان وقد ية، العر الدول جامعة إطار

فقط املغرب(بورصات ، س تو ، عمان ، معظم)لبنان ورصات و أسواق يضم وحاليا ،

ية العر    . الدول

املوحدة-3-1 ية العر البورصة شاء تم( إ خطوة): 2006س املوحدة ية العر البورصة عت

تم س ا س تأس تم وقد ، قلي املا ندماج لتحقيق نة2006امة ال إقرار عد

نظام اعتمد وقد املعلومات، ونظم واملقاصة التداول كعمليات ا، لعمل املحددة لآلليات الفنية

شب خالل من تطبيقھ يتم برنامج أساس ع ا ف املاليةالتداول سواق ن ب لالتصاالت كة

اليومي، التداول أسعار بدء ونظام وامر يل وكيفية التداول مواعيد يحدد الذي ية، العر

وحدات وكذا اليومي، التداول جلسات خالل سعار وانخفاض الرتفاع املحددة سب وال

يوميا ا تداول املسموح   .التداول

الضو  من عدد تحديد تم مكما أس الختيار واملوضوعية والعملية العلمية واملعاي ابط

تحقق ال شيطة ال م س من عدد اختيار من انطالقا والتعامل، للتداول تطرح ال ات الشر

الشركة، شاط من ة خ السنوات خمس خالل حية الر من مقبولة ات تم. 37مستو وقد

ال سا ا مقر ون ي أن ع وتفاق واحدة عملة التعامل تم و بمصر، الذكية ة قر

ي مر   .38الدوالر

ية-3-2 العر املال أسواق يئات خ:   اتحاد التأس2007جانفي30  بتار جتماع عقد تم

جتماع وشارك ظ أبو بمدينة املالية لالتحاد وراق أسواق يئات ومسؤو رؤساء

ية ذا. العر دف س املطبقةو نظمة و ن القوان ن ب والتوافق املواءمة تحقيق تحاد

والكفاءة العدالة يحقق بما والتنظي شر ال ا بمستوا رتقاء و ية، العر املالية سواق

ا ف بما املتخصصة املالية دمات ا ات شر ر وتطو شاء إ يع إ باإلضافة والشفافية،

وال التغطية دي سواقمتع ك املش والتداول دراج وكذلك ديدة، ا لإلصدارات ق سو

العرب ن ثمر املس لدى ثماري س الو شر و ية، البي ثمارات س ز عز و ية،   .العر

ية -4 العر املالية سواق م أ ن ب ابط ال درجة الدراسة :2014-1994قياس ذه حاولنا

خالل من ندماج ابطيص ال درجة عة ية39متا العر املالية سواق مؤشرات ن ب

ة املاليةغرض ؛40)2014-1994(الف سواق واندماج ترابط مسار عن ة وا فكرة أخذ

ية والعر برمجية، باستعمال املتاحة ة السنو للمعطيات تنا معا خالل توصلناSPSSمن ،

التالية رتباط مصفوفة  :إ
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دول  ية): 03(ا العر املالية سواق م أ ن ب رتباط   2014-1994مصفوفة

  
عند*  مدلولية ذا رتباط عند** ؛0.01معامل مدلولية ذا رتباط   .0.05معامل

برمجية: املصدر باستعمال الباحث إعداد املاليةSPSSمن سواق مؤشرات ع اعتماد ،

من   2014-1994املجمعة

املصفوفة من املاليةأعالهيت سواق ن ب الثنائية رتباط معامالت تفاوت ناك أن

ية، خر،فالعر البعض مع تماما ومنفصلة سواق عض مع ترتبط سواق مؤشرات بعض

ع يدل ما و سيةالو التو البورصة ثمر املس مثال فنجد ا، ف ن ثمر املس سلوك تفاوت

سوق ثمر املس يفعلھ بما يأبھ املاال مامسقط بي رتباط عالقة مدلولية عدم . بحكم

إحصائية داللة ا ل ال تلك املقبولة رتباط معامالت نجد ن حيثخاللح املدروسة، ة الف

سو  سواقعت أك ي د وسوق السعودية املالية والسوق ت و ال ورصة و ردنية عمان ق

ذه ا عرف ال التحوالت أن ع يدل ذا و ، ظ وأبو ن البحر بورصة أقل درجة و ارتباطا،

وع ة، ج من ما بي متبادل تأث لھ وتراجعھ ا أدا وتطور ا ف ن ثمر املس وسلوك سواق

ارتباطابقية  أك ية املغر البيضاء والدار س تو بورصة مؤشر أن نجد ن ح خرى؛ سواق

يرتبط ة املصر البورصات مؤشر أن كما سواق، بقية مع مقارنة ة املصر السوق بمؤشر

أما ، ي ود ن والبحر مسقط ورصة و عمان ورصة و وت ب بورصة بمؤشر و بالدرجة

أ ا فمؤشر قطر ومسقطبورصة ي ود عمان بورصة مؤشر مع ارتباطا   .ك

حصائية مدلولياتھ و ية العر املالية سواق ن ب رتباط معامل ختالف ذا إن

ثم س السلوك يوجھ ماليا مركزا تمثل ة محور ية عر مالية سوق وجود عدم ع ارييدل

تباعد ع يدل كما ي، والتالعر دراج ياشروط س سواق ذه أداء واختالف ا ف   .داول



سواق و املالية   2018/ 8دالعد/4املجلد                                                                             مجلة

214 

سنة من تمتد ة لف ة سنو جاءت ال الدراسة معطيات إ النتائج ذه من جزء عزى كما

سنة1994 ا2014إ ومؤشر املالية ا أسواق إطالق الدول من العديد تأخرت حيث   .؛

شارة املاليةأتجدر سواق اتجاه من بالرغم إالنھ جيا، تدر البي ا ارتباط نحو ية العر

الدولية، املالية سواق مع فأك أك ا ترابط إ أدى ا عل املؤثرة ع والوقا حداث شابھ أن

داخلية، ا م أك خارجية ات متغ تحكمھ تزال ال ي العر ثمر املس سلوك أن يدل   ما

املالية -5 سواق اندماج يةمعوقات   :العر

ا ع نجم وما املتعددة ا وفلسف ية العر للبلدان ماعية ا قتصادية السياسات تكن لم

ابط ال ح أو امل الت بتحقيق كفيلة اقتصادية واتفاقيات والت برتو نمن ب قتصادي

ف ية، العر لمالدول خر والبعض ، يخت لم ا عض و ميتة ولدت تفاقيات من الكث ناك

ل، ك ية العر للبلدان قتصادي الواقع ع سلبا عكس أ ما و و محسوس، تأث ذا وعيكن

ن  أخذنا وإذا صوص، ا وجھ ع ية العر املالية منظسواق كث أن نجد سوق ل ع رة

ع عوق ال نجماملعوقات أن مكن و ة، شا م ندماج و ط الر فيمالملية املعوقات ذه

  :ي

عية -5-1 شر ال يةترتبط: املعوقات عر دولة ل عات شر ا،ب م أ ينذكر ومن   :ما

ا - قواعد عض تحد حيث ، الفع ابط وال التعاون من تحد ال عات شر ال عض وجود

ا أسواق املالية لألوراق جانب تداول  املحلية؛من

القواعد - مع تتالءم ال ية عر سوق ل والتداول باإلدراج خاصة ونظم قواعد وجود

ال عدام ا التا و خرى، سواق اصة ا بادلوالنظم ب سمح الذي ى د د ا أو س تجا

ولة س ات الشر  ؛..إدراج

قتصاديةقصو  - و املالية عات شر ال ندماجر و التعاون متطلبات مسايرة ع ية العر

ية؛ العر املالية سواق ن  ب

عا - شر ام ا عاتتعدم شر ال مع ية العر الدول من العديد واملؤسسات ات الشر

املاليةاملنظمة ا  ؛ألسواق

خرى؛ - دون معينة سية ج ع أو محدودة ة ثمار اس أدوات ع التبادالت  قصور

من - حة صر لنصوص املالية وراق بأسواق املتعلقة عات شر ال من كث مةظافتقار

املحاس التدقيق بقواعد التقيد وعدم املا فصاح و الشفافية  .ا...واملالقواعد

لية-5-2 ي ال سواق :املعوقات اندماج من تحد لية ي معوقات عدة يةتوجد نذكرالعر

ا   :م



سواق و املالية   2018/ 8دالعد/4املجلد                                                                             مجلة

215 

أو - املا ختصاص ذات التنظيمية زة ج لبعض املعطاة ام امل وتداخل شابك وجود

ا؛ وتطور املالية سواق عمل عيق ما و و الواحدة، الدولة التجاري أو ثماري   س

املال عتماد - أسواق إ وء ال دون املشروعات ل تمو املصرفية يالت س ال ع

ذات ع املشار ل املتقدمة؛تمو قتصاديات حاصل و كما ة الكب  ام

املصارف - استفادة كمصعدم املال أسواق وجود من ية ؛العر جل لة طو تمو  در

الق - اك اش وعدم وصصة، ا برامج اصتأخر ا الالزم(طاع مسؤولية) بالقدر تحمل

 ؛التنمية

س - تأس إ ن ثمر املس اتوء مةالشر مسا ات شر س تأس من بدال املصغرة اصة ا

محدودة؛ قطاعات يتمركز ا شاط ف وجدت إن و ة، الكب ام  ذات

ثم - س فرص تنوع ثمارعدم س ضعف يجة ن الالزم بالقدر ؛ار  البي

ي - العر والنقدي التجاري ندماج مستوى   .ضعف

يةاندماجتفعيلآليات-6 العر املالية مسار  :سواق أن السابق العرض خالل من يت

ية العر قتصاديات ع يتوجب لذلك عديدة، عراقيل ھ شو يزال ال ي العر املا ندماج

وم بدعمھ الكفيلة ليات مختلف تحدياتھتفعيل مختلف ة   .جا

آلية-  باعتباره املخاطر ة ومركز املا ستعالم نظام ر لتجميعتطو مة املعلوماتم وتحليل

قلي و املح املستوى ع املالية الوساطة عمليات كفاءة من الرفع أجل من ة ثمار   .س

ة-  سو وال الدفع نظام يةتوحيد العر املصارف أداء كفاءة دعم يلعبھ الذي للدور بالنظر ،

وكذا ة، ج ندماجآل لدعمھمن ثانيةليات ة ج من ل ك ي العر  .املا

ي -  العر املا ندماج تحقيق سالمية البنوك دور املبادرات،تفعيل ل بدعم وذلك

تطور  أمام العوائق إزالة دف س ال ود الفوا الدعم وتوف سالمية، املصرفية

ودراسة الدولية، والتجارب ات ا تبادل أجل من املؤتمرات عقد وتكثيف ا، ل شر وال

صناديق  وك؛ الص سالمية، فة الص آليات توطيد ثمار،فرص اة،س الز أموال إدارة

املصر العمل ضوابط لتكييف ة الضرور   .    ا...املتطلبات

بالرقابة-  املتعلقة الدولية املعاي وتب ية العر املصارف وانفتاح ر التحر سياسات عميق

ع الودا ضمان مؤسسات شاء وإ موال، يض تب افحة وم فصاح و وكمة وا املخاطر وإدارة

املصرفيةواملخ   . اطر

ر - يةالتطو العر املالية لألسواق ي البدقبلف: الذا قلي رتباط ما سوق أي شروع

والتنظيمية عية شر ال صعدة، افة ع ي الذا ر التطو عملية كب شوطا يقطع أن

الر  ن املستو ع سواق ذه مية بأ الو خلق إ باإلضافة معوالرقابية، ، والشع س
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أو جديد نظام أي استحداث عند والتناف ي ز ا س ول ام والت ي التعاو بالتفك تمام

املالية وراق ثمار س يخص فيما قائم نظام ر روال . تطو تطو خالل من إال ذلك ى يتأ

السوق  والتنظيميةو م املؤسسية تھ بن وتدعيم فيھ العرض جانب ر   .تطو

ي - العر ثماري س املناخ القراراتو  :تحسن واتخاذ ثماري س الو نمية ب ذلك ى تأ

النقدية والسياسات عات شر ال النظر وإعادة ثمار، س معوقات ع للتغلب الكفيلة

ي العر ثمارات س يع ل مالئمة أك ا عل الفائدةواملالية أسعار كتعديل ية، البي عة

ع ا تفرض ال الفائدة أسعار دعم سياسة خلق من ومات ا ن وتمك ل، الطو املدى

ل تحو ع القيود ة معا وكذا التنمية، ثمارات اس ل لتمو ضون يق الذين ن ثمر املس

من محددة ألنواع ية العر املجموعة داخل تفضيلية معاملة تطبيق خالل من موال رؤوس

الرأ الت   .سماليةالتحو

الندماج- قليمية اتيجيات س التعاون املاليةسواقتفعيل مجلس دول مستوى ع

والتقارب، س التجا من بنوع يتمتعان إقليمان ما باعتبار ي، املغار تحاد ودول لي ا

ون ي أن يمكن التا العإو قتصادي و املا ندماج لتجسيد نواة ما كال أو ما يحد ر

أفاق الشامل ي العر قتصادي امل الت اتجية إس تحقيق. 2020ضمن ع أساسا القائمة

املصر العمل آليات وتوحيد والنقدية، املالية عات شر ال والتقارب سيق الت من د املز

املش  ية العر ع واملشار ية البي والتجارة ية البي ثمارات س م ادة لز سعيا   .كةوالبور

املرحليةإضرورة- املاليةعتماد ا أسواق اندماج رأسمنانطالقاتحقيق أسواق ط ر مرحلة

ق طر عن املالاملال رأس ألسواق ي اسو ا ط والدفعالر واملقاصة الوساطة أعمال سيق وت

املا قراض و اض ق وسياسات املالية النقدية السياسات سيق ت وكذا ، ة سو   ؛وال

و  - املنطقة شعوب ن ب ثماري س الو شر ل الالزمة التثقيفية امج ال يعإعداد

يون املؤسس ن ثمر سبة(املس يمثلون حوال% 3حاليا جبائية) أحسن ات تحف خالل من

؛  ومالية

ا؛- توصيا وتطبيق ك املش التعاون يئات و املالية املؤسسات  دعم

   :الصةا

الدراسة       ذه لنا ن اندماجأنتب تحقيق نحو ية العر قتصاديات اتجاه ادة ا ز أسواق

ذه معظم ا ب ت ال لإلصالحات يجة ن ان املا القرن يات سعي منذ املالية

املالية، ا جوان خصوصا فقدقتصاديات التاليةوعموما النتائج إ   :توصلنا
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اعتماد-   ادة التحسنز تجسد تمو كنمط املالية سواق ع ية العر قتصاديات

ذه ل السوقية القيمة وارتفاع وأدواتھ، التداول م و املدرجة ات الشر عدد س ال

  .ا...سواق

ك-  ومالية اقتصادية انيات إم ع ية العر قتصاديات لتحقيقتحوز ة ااندماجب أسواق

ا، استغالل تم إذا لھاملالية، الداعمة السياسية رادة توفرت إذا   . وكذا

آليات-  سواقعميق يةاملاليةاندماج لدعمالعر وسيلة و ما بقدر ذاتھ حد دفا س ل

سيعزز ونھ شودة، امل قتصادية التنمية وتحقيق ي العر قتصادي ندماج خطوات

ثمار  س اجاذبية وتدور ية العر موال رؤوس استقرار تحقيق ع عمل و املنطقة، إ

يا املوسعة. عر السوق مزايا من لالستفادة م(باإلضافة ا املال)اقتصاد رأس لفة وتقليل ،

الدول ن ب ثمارات س ع ةوتوز ناملنضو ب موال رؤوس انتقال يل س و امل الت مظلة تحت

ية العر ل التمو أسواق ر وتطو املة، املت يك؛الدول املاليةنا سواق انة م تر عن

ية العالالعر املا   .النظام

لھ،-  الداعمة السياسية رادة توفر ع أساسا ية العر املالية سواق اندماج نجاح يتوقف

املاو  املناخ ن تحس غية وذلك ية، العر قتصاديات جل ة ر التحر صالحات مواصلة

ية البي ية العر ثمارات س خاصة ثمارات س من د املز وجذب ثماري تتعدى(س %10ال

للتجارة)حاليا زا عز ى الك ية العر التجارة منطقة ودفع كة، املش ية العر ع املشار ودعم

نةا الب ية تتعدى(لعر   .)حاليا%12ال

حصائية-  الدراسة ت يأثب سواقال تد مؤشرات مختلف ن ب يةابط العر ما،املالية

مع لالندماج ة القطر ا ا اتجا منالدوليةسواقيكرس اأك البياتجا ندماج    .نحو

ىتحقيق-  نأد ب ندماج من اسواقمستوى معوقا ة مواج يتطلب ية العر املالية

ليةصالحاتومواصلةامليدانية ي عيةوالتنظيميةال شر اوال   .ألسواق

بضرورة الباحث يو الدراسة نتائج ع ناء ودو الداعمة السياسة رادة توفر

ي، العر القومي البناء ا ل يتعرض ال اق خ سياسات وتجاوز من مواصلةو ندماج ا ود ج

تحقيق ااندماجأجل امأسواق ل و ط والر التعاون اتفاقيات مختلف تطبيق خالل من

فصاح يخص فيما الدولية املعاي والتداول،والشفافيةبتطبيق دراج أساليب وتوحيد ،

الوساطة؛ مؤسسات مختلف عمل د إ باإلضافةوآليات املز سيق من إرساء ن الت  السياسات ب

ضرورة،واملالية النقدية املاليةإيالءمع لألسواق قلي ندماج اتحادخاصةمبادرات

نواة ا اعتبار انية وإم ذلك، ا قطع ال ة الكب شواط بحكم لي ا التعاون مجلس

ل ك ي العر املا   .لالندماج



سواق و املالية   2018/ 8دالعد/4املجلد                                                                             مجلة

218 

و قائمة وامش   :املراجعال
                                                             

 بالسا لBéla Alexander Balassa  )6 بيال البنك)1991مايو10-1928افر وخب مجري، اقتصادي ،

منذ عملية،1991إ1966الدو ندماج اعت حيث ندماج، ة نظر ر تطو ة كث امات إس لھ انت

التمي إلغاء ا م يراد ال التداب تتضمن عملية بوصفھ دولوحالة، إ املنتمية قتصادية الوحدات ن ب

تجسد و القومية، قتصاديات ن ب التفرقة صور مختلف إلغاء يتمثل فإنھ حالة وصفھ و مختلفة، قومية

كة، املش السوق ثم ي، مر ا تحاد ثم ، التفضيلية التجارة منطقة من تبدأ ة وا مرحلية وفق ندماج

التام ندماج   .وأخ

 
1- Sergiol.Schmukler and Pablo Zoido- Sobaton ,"Financial Globalization: Opportunities and 

Challenges for Developing Countries", World Bank, Washington D.C.,2001,p1 
2  -  Imbs, J  : ” Trade, finance, specialization, and synchronization “, The Review of Economics and 

Statistics   , vol 86,2004 p 723–734 
3  -  commission  économique pour l’Afrique ; rapport de l’intégration financiers, et gouvernance 

régionale en Afrique du nord2012, sur http://api.ning.com/files/Im3ca9MUYErA*.pdf;p: 3-4 
العر -  4 النقد لبنان،صندوق وت، ب ية، العر الوحدة دراسات مركز ي، العر النقدي امل الت ص1981ي، ، :

576. 
5  -، مدبو مكتبة ية، العر والتنمية ي العر قتصادي امل الت مسار عة الضا الفرص املنذري، سليمان

ص1999مصر، ، :136. 
ع-  6   :باالعتماد

الع-   السوق ميد، ا عبد املطلب الثالثعبد لفية كة املش ية النيلر مجموعة رة،،ة،   ،2005القا

  237-235: ص

العدد-   والتنمية، ل التمو مجلة ، ام با الرقص ، وآخرون بروكس ن يونيو3رو الدو النقد صندوق

ص2003 ، :48-51  

- commission africain ; Perspectives économiques en Afrique 2009au du système bancaire a 

l’intégration financiers régionale ; p: 46 ; books.google.dz/books?isbn=9264009795  
ع -  7   :باالعتماد

ة- سكندر امعة ا شباب ،مؤسسة املالية ندسة وال البورصات ، النجار د ص1999فر ، :159  

 -A, scannavine, marches financiers internationaux, EDITION duned, PARIS 1999,p 112 

-PH. Chamin , marchees mondiaux ,EDITION economica , PARIS 2000, p89 
دمشق؛-  8 جامعة شورات م ة؛ ثمار س واملحافظ ثمارات س إدارة ؛ الع أحمد و قاسم الرزاق عبد

ص2011   .368؛
9 -voir : jelien idier, financial integration,comovements and monetary policy, these doctorat, 

université paris-1.2009 :p 68-78. 



سواق و املالية   2018/ 8دالعد/4املجلد                                                                             مجلة

219 

                                                                                                                                                           
ية؛-  10 العر البورصات موقع   http://copti.blogspot.com انظر
ع-  11 تداول شركة موقع انظر تطوراتھ حول التفصيل من د   www.tadawul.com.sa :ملز
مو-  12 أبو احمد عمان،رسمية ع، والتوز شر لل املع والنقدية،دار املالية سواق   72: ،ص2005،

عمان  -13  لبورصة الرس املوقع    :www.ase.com.jo: انظر
انظر-  14 ا أدا وتطورات ن فلسط بورصة شأة ظروف حول التفصيل من د    www.pex.ps:ملز

املوقع- 15  ع ة املصر البورصات شأة ظروف  www.egx.com.org انظر
 www.casablanca-bourse.com : انظر-  16
  /www.sgbv.dz/arانظر-  17

ا،-  18 سور دمشق؛ رسالن؛ دار املالية؛ وراق بورصة ؛ ا ص2010مصطفى   88:؛
ي-  19 و لك صالدليل ي؛ العر ن املوقع9-8للقانون ع  .www.arab low.inf.com:متوفر
ص-  20 ذكره، سبق مرجع ، مو أبو احمد   .76رسمية

للسوق - 21  الرس املوقع  karamal.com-www.isx : انظر
قتصاديانظر-  22 ر التقر ي؛ العر النقد املوحدصندوق ي ص2012،العر ،:151 -152.  
ص-  23 املوحد، ي العر قتصادي ر التقر ي، العر النقد املوقع186:صندوق ع    www.amf.org:متاح
ص-  24 املوحد، ي العر قتصادي ر التقر ي، العر النقد املوقع188:صندوق ع    www.amf.org:متاح

لألسوا- 25  ة القطر املؤشرات تطور يةأنظر العر املالية ع2016-1994ق ن ص موقع ع  www.amf.org : ؛
ية-  26 العر املالية سواق م أ البورصية الرسملة تطور ع2016-1994أنظر ن ص موقع ع : ؛

www.amf.org  
التقر-  27 ي؛ العر النقد املوحد،صندوق ي العر قتصادي ص2007ر ، :13-15.  
ية-  28 العر املالية سواق م أ م س وقيمة م س عدد تطور ع2016 -1994أنظر ن ص موقع : ع

www.amf.org  
الفصلية؛-  29 شرة ال ية؛ العر املالية سواق أداء ي؛ العر النقد تمصندوق ص2011س   .37: ؛
زائر-30 ا جامعة دكتورة، أطروحة وأفاق، واقع املالية، لألوراق ية العر سواق ، الصا احمد ،2003وليد

  218: ص
ص - 31 السابق، املرجع   44: نفس
قتصادية-32 الدراسات د مع ية، العر املالية سواق ر تطو الصندوق مة مسا ي، العر النقد ،صندوق

ص2005 ، :6-7 .  
عالم33 - ية، العر البورصات ط ور ر تطو ، سيات ا املتعددة ات الشر ن، حس الدين صالح الس

رة، القا ص2003الكتب، ، :78  
أسواق- 34 ن ب التعاون اتفاقية الركي لبنان(صعفق ، ت و ال ، العدد)مصر ية، العر البورصات اتحاد ،

نوفم18 ص1996، ،:4  
انظر-  35 تفاقية ذه حول التفصيل من د ع: ملز ي العر ليج ا لدول التعاون ملجلس العامة مانة

طالع؛ sg.org/index38a8.html?ac.-http://www.gccاملوقع خ   .12/02/2016تار



سواق و املالية   2018/ 8دالعد/4املجلد                                                                             مجلة

220 

                                                                                                                                                           
مختلفة- 36 أعداد ، ي العر النقد صندوق ، املوحد ي العر قتصادي ر التقر ع   .اعتمادا

السياسية-   37 الدراسات مركز ، واملعاي الضوابط ، املوحدة ية العر البورصة ، املنذري سليمان

رة القا اتيجية، س ص2005و ، :165.  

الع-  38 البورصة مشروع مية أ ، الركي مؤتمرصعفق مداخلة العوملة، تحديات ة مواج املوحدة ية ر

وت، ب ، ية العر البورصات    2005اتحاد

ن- 39 ب ما قيمتھ اوح ت بحيث السوق؛ مؤشرات ن ب رتباط معامل ساب اح لألرقام. 1-و1+يتم تحليل و
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العمل املؤسسةدوران ع ه   وتأث

Job Turnover and its Impact on the Organisation 

ستالم خ خ                                         25/12/2017:تار شرقبول تار 03/02/2018:ال  

مولود.أ ن م. د.أ                                                                                       نور الكر عبد ش   ال

دكتوراه           العا                                                                                          طالب التعليم   أستاذ

زائر- الشلف جامعة   زائر-الشلف جامعة     ا   ا

ص   :م

شري           ال املال رأس الوال أحدأصبح لدورهات نظرا الدول، من العديد تمام ا تلقى

تحتاج وة ال ذه ف قتصادية، التنمية تحقيق تمامإالكب من ة كب سمحدرجة ،

عل اوتُ اباملحافظة تراكم فالنوو الكحقق والكفاءة، ارة بامل تتم ال بكِس تُ  العمالة

ا إل ت ت ال املؤسساتخاصيةاملؤسسة ن ب اخرى،التم با س ون احتالوت ركزمل ل

سيالصدارة وال السمعة حيث واملنافسة من نتاج إن. و العمالة ذه يُ لكن الم إل نظر

 
َ
 ن

ً
اظرة لوُ ستحق باإلبداعسمح القرارواملا صنع وتنطلق،شاركة املؤسسة ك ست ا فإ

أخرى  بمؤسسات وظائف عن سميھ،البحث ما ذا رة و و ظا العمل، موضوعدوران تمثل ال

ذا   .بحثنا

لمات العمل: املفتاحيةال الوظيفي- دوران سرب العمل-العامل –املؤسسة -ال دوران   .معدل

Abstract: 

The human capital has become an interesting subject for countries, due to its 

important role in achieving sustainable development. Such concept necessitates a 

further consideration that contributes to its development and its qualitative and 

quantitative accumulation. The workforce, which is qualified, contributes to the 

building of a distinctive and a leading enterprise. Such workforce, if ignored, will 

migrate to look for better opportunities in other enterprises. This phenomenon is 

called job turnover, a prime subject of this article.  

 Key words: job turnover, job leakage, enterprise, worker, job turnover’s rate. 
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  مقدمة

إ ي ا ش النظام من الوط قتصاد انتقال السوق عد الدولة،اقتصاد ستطع لم

املحروقات لقطاع التبعية من وإخراجھ الوط قتصاد دعم ع قادرة مؤسسات ذلكبناء ،

جيد ل ش مدروسة تكن لم شري ال العنصر ثمارات س   .أن

و فرغم      اليفاملخططات ةالت املالالكب رأس من ثروة ن و ت يل س الدولة ا تكبد ال

ح لسد شري وةال ال ذه ع فاظ ل جيدا تخطط لم ا أ إال والكفاءات، وادر ال من ا اجا

ارج ا إ رة ال التفك من ا ومنع ا ا واحتضا ل مالئمة أك وظائف عن حيث.والبحث

، الوط املستوى ع املؤسسات ن ب ة كب حركية الكفاءات ضالتھمفم عرفت وجد من

ف املؤسسات ا،بإحدى أخرى،استقر إ مؤسسة من يتأر من م موم للعملوم اجر من

س ما ذا و ارج، العملبا دوران أو الوظيفي سرب   .بال

تو  سبق لدينامما اليةبلور ساؤلالبحثإش ال تتمثل   : يال

تأث  مدى املؤسسةدورانما ع   ؟العمل

ذهولإلجابة اليةع املوضوعو املطروحةش ذا بحثناارتأيناحاطة   : إتقسيم

العمل: أوال دوران وم   .مف

العمل: ثانيا دوران   .أسباب

العمل: ثالثا دوران   .آثار

عا ل: را املتبعة منالطرق العمللتقليل   .دوران

البحث مية   :أ

املؤسسة - ع رة الظا ذه اسات ع ا إ باه ن ،لفت الوط قتصاد ع التا و

وات ال أحد عت الذي شري ال املال رأس فقدان ع رة املا العمالة ففقدان

 .الثمينة

باملؤسسات - ن واملشرف القادة س العملبثقلتحس دوران عن الناتجة اليف   .الت

البحث داف   : أ

دوران - معدل تتحكم ال العوامل م أ ع الضوء  .العملسليط

والعمالإبراز  - املؤسسة من ل ع العمل دوران  .أثر

العمل - دوران معدل من للتقليل ية سي ال الطرق عض  .تقديم
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وم:أوال   العملمف

ف-1 العمل عر ي:  دوران يأ ما ا م العمل دوران وم مف حول ف التعار   :تتعد

ول  ف جدد: التعر اص أ دخول عن الناتجة ركة ا اصإن أ وخروج شأة امل إ

العمل دوران اسم ا عل يطلق ا م ن   1آخر

ي الثا ف مقارنة: التعر ما مؤسسة سنة مدة خالل املعوضة العمالة سبة و العمل دوران

العمال و.  2بمتوسط العمل دوران أن ول ف التعر مع يتفق ف التعر ذا أن نالحظ

ا من العمال وخروج دخول يجةعملية ن الشاغرة للمناصب ض عو ناك ون في ملؤسسة،

املغادرة   .عملية

الثالث ف نظام: التعر إ نتماء حاجز يجتاز الذي الفرد حركة يجة ن و العمل دوران

 3اجتما

و و ا، ف عمل ملؤسسة تبعيتھ أو النتمائھ الفرد اء إ و ف التعر ذا حسب العمل دوران

ف التعر مع ذاتھيتفق حد و املؤسسة إ نتماء حاجز اجتياز أن ون لھ السابق

ا ع انفصال   .عملية

اب-2 الذ ال ي:أش يأ فيما ا نذكر اب الذ من أنواع ثالثة   :ناك

الطبي-)أ اب العامل: الذ فطاقة التقاعد، أو الوفاة ب س املؤسسة دمة ا ترك و و

ع نفذ س العمل ع الراحة،وقدرتھ إ ة كب بحاجة مرفوقا ون ي ذا و ن مع سن بلوغھ ند

جديدة عناصر أمام املجال يف مما التقاعد إ بھ يدفع     4مما

العمالة أن ذلك معتقدة التقاعد سن تقديم سياسة تطبيق إ املؤسسات عض أ وت

املؤسسة تفقد ذا مقابل ولكن أفضل، مردودية ا ل ون ت واملعارفالشابة ة وا الكفاءة

للمؤسسة ارجية ا والعالقات سي وال اليف الت يخص فيما املتقاعدين سوى ا س يك ال   .ال

املوظف-)ب من طلب ع بناء دمة ا اء عالقة: إ اء إ عامل ل إرادة عن التعب و و

و استقالة طلب بتقديم وذلك بھ، تتعلق ألسباب املؤسسة مع قانونياالعمل بھ ف مع . حق

أو س الرئ استالم خ تار عت و ستقالة، العامل رغبة فيھ ر تظ ا مكتو الطلب ذا ون و

شعار ة ف بداية و الطلب ع   5املشرف

املؤسسة-)ج من بقرار دمة ا اء املدة: إ ذي العمل عقد اء إ و باإلقالة، سميھ ما ذا

املحددة، العملغ صاحب وموضو. بإرادة حقيقي ب س إال اء ذا ون ي   6وال

التالية لألسباب ذا و العمل عقد اء إ إ العمل بصاحب يدفع الذي و املوظف ون ي   :وقد

مرضية - غ ة  .تجر
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العمال - عدد لتقليص ح سر  .ال

املحددة - املدة ذو عمل عقد اء  .إ

قدم ابJ.M.Peretti و الذ ال التاليةأش   :7النقاط

 ستقاالت -

اقتصادية - ألسباب  الفصل

املحددة - لة امل ذات العقود اء  .إ

ة - التجر مرحلة أثناء اب  .الذ

أخرى  - إ وحدة من الت  .التحو

املسبق - التقاعد أو التقاعد نحو رادي اب  .الذ

 .الوفاة -

الطو) د اب العامل: الذ ن ب اتفاق عن الطو اب الذ شأ كي ي حيث العمل، وصاحب

نقدي ض عو ع ذلك مقابل تحصل و املؤسسة   .العامل

العمل-3 دوران وتحليل   :قياس

العمل-3-1  دوران الغالب: قياس و العمل، دوران معدل ساب ن مختلفت ن قت طر ناك

عدد بمتوسط مقارنة للمؤسسة ن التارك العمال سبان ا تأخذ الطرق جميع العمالفان

ة الف نفس   .خالل

و) أ قة مقارنة: الطر للمؤسسة ن والتارك ن املنضم العمال عدد مقارنة ع عتمد

العمال عدد   8بمتوسط

نفصال + معدل  نضمام   معدل  

متوسط عدد العمال
=   معدل  دوران العمل

  :حيث

ة  ن خالل الف العمال املعين

ة متوسط عدد العمال خالل نفس الف
= نضمام  معدل  

ة  ن خالل الف العمال املنفصل

ة متوسط عدد العمال خالل نفس الف
= نفصال  معدل  
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العدد و ف العمال عدد متوسط املوجود أما العدد إ باإلضافة ة الف بداية املوجود

ن اثن ع مقسوما ة الف   .اية

الثانية) ب قة قة: الطر الطر ذه عددعتمد حساب ع العمل دوران معدل حساب

ي كما حسب و ب، الس ان ما م املؤسسة خارج ن املغادر   9:العمال

ن     عدد العمال  املغادر

متوسط عدد العمال  
=  معدل دوران العمل

قة طر فأحسن العمل، ترك أسباب يحدد ال أنھ و أعاله املعدل حساب ل املش إن

امل أسباب يتقسيم ما إ   : غادرة

 
ستقاالت   عدد 

متوسط عدد العمال  
  

م بإراد املؤسسة وا تر الذين العمال عدد بإعطاء سبة ال ذه سمح   .و

 
ة     ة التجر ن خالل ف  عدد العمال املغادر

م   جما الذين تم توظيف  عدد العمال 
  

وتفيد ة التجر ة ف خالل املؤسسة وا تر الذين العمال عدد بإعطاء سبة ال ذه سمح و

ن والتعي ختيار برامج ن تحس املؤسسة سبة ال   .ذه

 
ن     عدد العمال  املسرح

متوسط عدد العمال  
   

اقتصا  ألسباب سواء املؤسسة من بقرار ن املفصول العمال عدد عن سبة ال ذه غع أو دية

ية( اقتصادية   .)تأدي

العمل-3-2 دوران   : تحليل

فإنھ لذا ا، قيم من ينقص ا ل تفس أو تحليل تقديم دون فقط املؤشرات حساب إن

املقارنات مثل التحاليل من مجموعة تقديم العمل دوران معدل حساب عند فضل من

السنوات بمعدالت الدراسة محل للسنة املؤسسة العمل دوران معدل مقارنة أي الزمنية

التحلي أو معالسابقة، بالدراسة املعنية للمؤسسة العمل دوران معدل مقارنة و و ار ا ل

القطاع نفس من أخرى مؤسسات   .معدالت

ي كما العمل دوران تحليل طرق إيجاز مكن   : 10و
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 العمل لدوران السنوي املعدل ثم: تحليل للمؤسسة العمل دوران معدل حساب يتم

املؤسسات معدالت مع مقارنتھ الفرعتتم نفس مثال(خرى الصناعة فإذا)فرع ،

فرع العمل دوران معدل متوسط من أع املؤسسة الدوران معدل أن وجد

أسباب عن البحث مع املعدل، ذا لتخفيض الالزمة جراءات اتخاذ يجب الصناعة،

املرتفع املعدل  .ذا

 س ا حيث من العمل دوران معدل قيمتھ(تحليل ناثمقارنة و ور الذ ن من)ب ،

 .ا....امل–جتما الصنفحيث

 تقسيم فيمكن نية، امل املراحل مختلف ن ب بمقارنتھ العمل دوران معدل تحليل

مراحل إ نية امل ياة عد:ا ما مرحلة ب، التدر عد ما مرحلة ب، التدر مرحلة

قية ون....ال ي العمال أن مثال وجدنا فإذا با التدر مرحلة كب بمعدل العمل

العمال ب لتدر املعتمدة الطرق النظر إعادة يجب الة ا ذه  .ففي

 ترك أسباب تحليل ختياري ،العملالتعمق ك ال  .خاصة

العمل: ثانيا دوران ن: أسباب نوع إ العمل دوران أسباب يف تص   يمكن

العامل-1 فصل املؤسسة: أسباب من   بقرار

 لوظيفتھ العامل مالئمة املؤسسة: عدم من بقرار وظيفتھ العامل ك ي أن و ب،و س

إطار إليھ لة املو املسؤوليات ا تتطل ال والقدرات الت املؤ ع توفره عدم

بنجاح ية التجر املرحلة اجتياز العامل فشل فعند ا، شغل ال يمكن،الوظيفة

إعطا مكن و مباشرة، يفصل أخرى أن وظيفة إ بنقلھ ثانية فرصة مع،ءه ناسب ت

ا يحمل ال الت يمكن،املؤ كما امھ، م اء إ با س ذلك ان أخرى، مرة فشل فإذا

لوظيفتھ العامل ك ب يق قرارا تصدر أن حصول،للمؤسسة ع مستوى ھبناء ع

الوظيفي داء م تقو ر تقر  .11ضعيف

 تقليص دف ح سر العمالال يدفع: عدد مما املؤسسة حاجة عن العمال ادة ز و

مر ل ش م ام مل م أداء رغم م فصل إ تجعل12باملؤسسة ال سباب و ،

تراجع قتصادية، زمات تأث ا م ة كث اجة ا عن زائدين عمال موضع العمال

معينة، مواسم ذا يحدث وقد للمؤسسة، التناف عاملركز الطلب فيتقلص

تزاولھ الذي شاط ال طبيعة حسب أخرى مواسم ايد و مواسم العمالة

 .املؤسسة
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 التأديب دف ح سر ب: ال س أي العامل، وسلوك صية الفصل ب س ون و

أدائھ سوء جيد، الغ سلوكھ أو العمل، ملواعيد امھ اح كعدم ا، يرتك ال خطاء

 .للعمل

م خطاءMichel Magnien ولقد من أنواع ثالثة ن  : 13ب

سيط) 1 ال طأ شاط: ا س عرقلة إ يؤدي العمل تنفيذ مرتكب خطأ ل و

العامل فصل إ طأ ا من النوع ذا يؤدي وقلما   .املؤسسة

الكب)2 طأ ب: ا سر من، بقواعد ام ل عدم وامر، تطبيق عدم تمثل و

النقل قرارات رفض   .املعلومات،

سيم) 3 ا طأ قطع: ا سرقة ولية، املواد سرقة رادية، العمل حوادث مثل

  ا...الغيار

رادي-2 اب الذ بإرادتھ: أسباب للمؤسسة العامل ترك   أي

وافز) 1 وا قية ال نظام عن الرضا إ: عدم درجة من يل التأ سلم التدرج قية ال

ا م أحسن كذلك،درجة املناصب توفر حسب و ا، ل العامل استحقاق بحسب قية ال . وتتم

تتعلق ال املؤسسة ة كب مية أ تك ال الوظائف العمال منح إ قية ال دف و

العمل ترك التفك إ بالعامل تدفع قية ال الفرص فقلة ونوعا، كما نتاج ن بتحس

الروح. ةباملؤسس ورفع ة، ج من املؤسسة إنتاجية رفع افئات وامل وافز ا م سا كما

والتمسك م لعمل م ح د يز مما أخرى، ة ج من م أداء ن وتحس للعمال ة املعنو

أدائھ سن املعنوي فالتقدير ا، إلشباع دا جا س ورغبات حاجات لھ فالعامل م، بوظائف

ق طر عن العمل تحقيقوتفانيھ ودوره املؤسسة تواجده مية بأ العامل شعر افئتھ م

ا داف   .أ

جور) 2 عن الرضا ات: عدم مستو ن ب ة قو عالقة ناك أن ع ن الباحث معظم يتفق

لما جور زادت لما و للعمل، سا الدافع و جر ألن ذا و الوظيفي، سرب وال جور

ترك التفك يكسبھ، 14العملقل ستحقھ الذي أجره ع صول ا العامل حق فضمان

املؤسسة   .الثقة

العمل) 3 الزمالء مع قلق: العالقات مصدر ون ت فقد الفرد، رضا ع العمل جماعة تؤثر

م ي و نھ ب للمنافع ومحققة جيدة العمل زمالءه مع الفرد عالقات انت لما ف لھ، ،وتوتر

عملھ عن الفرد رضا زاد  15لما
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شراف) 4 و القيادة عن الرضا يتحلوا: عدم أن املؤسسة ن واملشرف القادة ع يجب

لألوامر، م وإصدار ات للتوج م تقديم أثناء ن املوظف مع التعامل سنة ا بالسلوكيات

امل بالواجبات للقيام مناسبة عمل ئة ب يوفر السليم القيادة كبفأسلوب ل ش يؤثر و ف نية،

املؤسسة داف أ لتحقيق م د ج قصارى بذل إ م دفع و العمال سلوك سلوك. ع إن

نفسية ع ينعكس لھ ي سا انب فا العمل، عن العمال رضا ع كب وقع لھ املشرف

الوق أجل من الكث تقديم إ م دفع و م عمل عن التامة باملسؤولية م شعر ف معالعمال وف

عض وقعت لما مور يم وت صارمة بصفة وامر إصدار أن نجد ذا مقابل و م، قائد

عن الرضا غياب التا و ن واملشرف العمال ن ب العالقات توتر إ يؤدي العمل، خطاء

  .العمل

الث م لد عزز ذا ف فعلية، بصفة القرارات اتخاذ ن العامل إشراك يجب بالنفسكما قة

ار بت إ م دفع و املؤسسة إ م من. 16وانتماء املؤسسة القرارات صنع سلطة ار فاحت

ات اتجا يخلق القرار اتخاذ واملشاركة م آراء بإبداء للعمال السماح وعدم القادة طرف

ا العمال ن و نھ ب التعاون عالقات تنمية ع عمل أن املشرف فع ومعارضة، لذينسلبية

م والء سب يك ذا ف م، أخطاء من عضا تجاوز و م ظروف م يتف وأن إشرافھ، تحت عملون

العمل ترك التفك من م منع و العمل عن م رضا تحقق   .و

دارة) 5 س ع: سي يؤثر باملؤسسات ة دار العمليات سي السيا التدخل إن

فصل فيجب لة املؤ الكفاءات ناستقرار موظف فوجود املؤسسات، إدارة عن مدراء( السياسة

ن مشرف فيما) أو العمال معاملة والتمي التفرقة إ يؤدي ن، مع حزب إ سياسيا ن منحاز

تج ي والذي لة، املؤ العاملة اليد إقصاء ذا ب س ي وقد قية، وال الوظائف شغل يخص

ترك إ يؤدي مما الوظيفي الرضا نقص   .17العملعنھ

اح) 6 ر العمال وإشراك العوائد لدى: عدالة الرضا يحقق عادلة قة بطر العوائد ع توز

عوائد ع م حصول أو ة الكب م ود ج لقاء مرتفعة عوائد ع العمال فحصول العمال،

املؤسسة ن العامل ن ب العوائد ع توز عدالة ع دليل القليلة، م ود ج لقاء   . 18منخفضة

بالعامل أدت ال سية الرئ العوامل من عت املؤسسة اح أر العمال إشراك أن كما

ما ذا و فقط، موظفا س ول ا ف م مسا بأنھ العتقاده ملؤسستھ، والء أك ون ي أن ي اليابا

املؤسسة ونجاح لنجاحھ د ا من د املز يبذل العامل   .19يجعل

داء) 7 م تقو العمال: عدالة رضا تحقيق ما م عامال ن، العامل أداء م تقو العدالة عت

عملية القيام عند الدقة يتحرى أن القائد أو املشرف واجب فمن باملؤسسة، م واستقرار

إ م يدفع قد ن املسؤول عض شدد ف تحدث، أن يمكن ال خطاء عض لتفادي م التقو
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لمنح سا ي وقد م، لد ة املعنو الروح يقتل مما م قياد تحت ن العامل ملجموع قليلة درجات

خر البعض ناك و للعمال قيقي ا داء مع ناسب ت ال عالية درجات فيمنح خر البعض

م تقو املرتكبة خطاء عض ذه ف العامل، ال رأيھ ع مھ تقو عتمد من

وال أساسياداء عامال ون ي أن م التقو ذا ل مكن و والعمال، املسؤول ن ب ية كرا تخلق

زائفة    20ترقية

صية) 8   :أسباب

تتعارض- ال عة الشر ام كأح القيم، ببعض تمسكھ ب س املؤسسة ك ي أن للعامل يمكن

العمل بأماكن التحرش الرشاوى، شار ان ة، و الر البنوك   .مع

العا- الصغرسن أن نجد حيث ما، بي عكسية عالقة ناك ف العمل ترك قرار ع يؤثر مل

العمل ترك ة كب رغبة ا يقابل القليلة قدمية سنوات وعدد   .السن

إ- بالعامل تؤدي أفضل مع مستوى لتحقيق الطموحات ة وك ة سر املسؤولية ادة ز

حي من أحسن ون ت أخرى وظيفة عن جرالبحث   .   ث

العمل) 9 ظروف   :سوء

إ"    وتنقسم عملھ، سلوكھ وتوجھ بالعامل تحيط ال العوامل تلك العمل بظروف قصد و

شاط ملستوى ساسية املحددات إحدى ف اجتماعية، وأخرى تنظيمية يائية، ف عوامل

وت إعاقة أو يل س ا ا بإم ال العوامل مجموعة بمع العملالعمال،   21"ة

كذلك     العمل ظروف عرف يائية" و الف العوامل مجموعة ا أمن(بأ ، وذ عض اق ) إر

والتكنولوجية التنظيمية   22"والقيود

عملھ ان م بالعامل تحيط ال العوامل العمل ظروف بان القول يمكن سبق مما

واجتماع تنظيمية يائية، ف عوامل إ تنقسم ضاءة،وال و والذ العض اق اإلر ية،

تھ ع تؤثر ف ، م والوضع الضوضاء النظافة، ة، الرطو رارة، ا ة، و النفسية(ال

سمية املجموعة) وا اتجاه سلوكھ املؤسسة) فراد(و اتجاه شعوره و ا مع عمل ال

امل إحدى العوامل ذه عت كما ا، إل ت ي العمال،ال شاط ملستوى ساسية حددات

والبحث باملؤسسة العمل ترك التفك يخص فيما العمال قرار ع كذلك ا كب ا تأث وتؤثر

م ل مالئمة أك ون ي أخرى بمؤسسة عمل   .عن

ضا) 10 الفو: العمل من نوع حدوث إ ضا العمل يؤدي االت ا عض

العمل، املتقسيم ومستقبلھ أدائھ ع يؤثر مما ت ش ال من بنوع العامل   .23فيصاب

للعمل      العمال استدعاء أو اليومي، السا م ا تمديد يتم املؤسسات عض ففي

القيام م ا بإم سوا ل العمال فبعض ، ضا العمل عليھ يطلق والذي سبوع اية عطلة



سواق و املالية   2018/ 8دالعد/4املجلد                                                                             مجلة

230 

اما ال ب س إضافية العملبأعمال ترك إ م يدفع للضغوط م عرض و العائلية، م

  . باملؤسسة

العملثارأ: ثالثا   دوران

مكن و للمؤسسة، سبة بال أو العمل ي لتار سبة بال سواء وسلبية ايجابية آثار ناك

ي يأ فيما ا   :إجمال

يجابية) 1    :  ثار

ون ي أن يمكن الذي والتوتر، ن والروت امللل ع القضاء يجابية، ثار ذه ن ب من

جديدة، اجتماعية عالقات وإقامة ن، سر امل العمال لدى شاط وال ة يو ا لتجديد فرصة

ان امل من أفضل ان م ش للع انتقالھ النفسية، ة ال وتحقيق العمل ضغوط من روب ال

ان ةالذي وتقو قامة ان وم العمل ان م ن ب املسافة تقليص املؤسسة، ترك قبل فيھ يقيم

ة سر مرغوب. العالقات الغ العمال عض من التخلص املؤسسة ساعد أن لھ يمكن كما

بداع عملية م س أن يمكن مما داء، حيث من م م أحسن ن بموظف م بدال واس م، ف

والت والالمباالةوالتغي التغيب، ة ك مثل السلوكيات عض من انتقال.  24قليل ل ش و

قتصادي النمو تحقيق ايجابية خطوة ديثة ا الصناعية باملؤسسات للعمل   .الكفاءات

م قدرا بإبراز م ل سمح و العمال با ات معنو يرفع م لوظائف العمال عض ترك أن كما

املؤقت الشغل خالل ب،من والتدر قية ال م أمام الفرصة يح ي مما الشاغرة، للوظائف

ات الصعو عض من يخفف مما ديثة ا التكنولوجيا بإدخال سمح   .25و

السلبية) 2     :ثار

املؤسسات با أمام املؤسسة وصمود تقدم عيق عقبة الوظيفي سرب ال رة ظا إن

بالكفاءة تتم ال العاملة اليد فخروج الصعبة، قتصادية الظروف ظل خاصة املنافسة،

ارج، ا من وافدة عمالة أو قل ع الكفاءة نفس ا ل جديدة، عاملة بأيد ا ض عو يتطلب

تطا ةوال با تتم ال الوطنية العاملة باليد يدفع ما ذا و عالية، جد بأجور الغالب لب

جباري والدخول ب والتدر التعليم اليف ت فقدان التا و ارج، ا إ رة ال بطلب والكفاءة

ا عل عتمد ُ جديدة لة مؤ عاملة يد ن و لت جديدة، اليف   . ت

املو  سرب عت ؤثرو و ا إنتاجي ع يؤثر و ف املؤسسة، نجاح عائق وأك أول ن ظف

وذوي ن املنتج ن املوظف من ن سر امل ان إذا خاصة املنافسة، املؤسسات ن ب ا سمع ع

متماسكة عمل مجموعة يمثلون أو وظائف. القيمة، ع للمؤسسة ن التارك العمال فحصول

ع م قاء و عالية بأجور مجديدة عض لدى ب س املؤسسة، ن الباق بالعمال اتصال

إ يؤدي مما العمل، سوق بديلة عمل فرص وجود حقيقة م ل كشف و املعنوي حباط



سواق و املالية   2018/ 8دالعد/4املجلد                                                                             مجلة

231 

يبقى لن ذا و املؤسسة، خارج إ سرب ال معدل ادة وز نتاجية، وإبطاء داء ضعف

سيطة ال ة ا ذوي العمال سوى قطعكما. 26املؤسسة إ العمل ترك يؤدي أن يمكن

إ منطقة من انتقالھ أو الوظيفة غي ب س وعائلتھ، العامل ن ب جتماعية العالقات

ام ح يبادلونھ انوا العمل،الذين زمالء وفقدان قدمية، خسارة عنھ تج ي كما أخرى،

بالثقة جدير س رئ فقدان أو   . والتقدير،

عا املت: را للالطرق العملمنتقليلبعة   دوران

ختيار-)1 و امل تقدم:التوجيھ ال دمات ا تلك العام، ا معنا التوجيھ لمة ع و

مختلف ذاتھ وتحقيق تھ بي ن و نھ ب التوافق وإيجاد التكيف ع مساعدتھ بقصد للفرد

ا مع يتفاعل ال   . 27املجاالت

ف    التعر ذا خالل الفرد،من إ دمات ا من مجموعة تقديم و امل التوجيھ أن ،يت

وقدراتھ اراتھ م مع تتوافق وال تالئمھ، ال الوظيفة أو نة امل اختيار مساعدتھ وكذا،دف

ا ف بداع و ا مع والتكيف نة امل ذه ل عداد   .مساعدتھ

الغالب    ب،و املوافقة سلوب للفردعتمد املؤسسة م تقو أو تقدير ع نة وامل الفرد ن

التنظيمية للمتطلبات سبة وتقدير،بال العمل وعينات املوحدة متحانات وأساليب والوظيفية

النقاط حسب التوظيف صية. طلبات ال الفرد ة لس رد ا ساليب،وكشوف ن ب من

ا من التحقق يتم حينما   28املفيدة

ي ما ع امل ختيار و التوجيھ عتمد   :و

الوظيفي.أ وما: التحليل ا، ل ونة امل جزاء ع التعرف دف الوظيفة دراسة بھ قصد و

وسبل املستعملة، واملعدات دوات و والعقلية، املادية واملتطلبات الواجبات من عليھ تنطوي

ومدى العمل وساعات جور وفئات قية، بباال ا وعالقا العمل، تتخلل ال ات الصعو

  .الوظائف

الوظيفي التحليل فان ارات،وعليھ امل معرفة ع عتمد بلال فقط، ا ل الالزمة والقدرات

جر،ي ع صول ا كيفية مثل املادية، بالظروف معرفة اإذاطلب ر ش أو أسبوعيا ان

  .مثال

من يختلف الوظيفي القطاعوالتحليل داخل يختلف أن يمكن كما أخر، إ قطاع

ما مؤسسة لعامل سبة بال الوظيفي للوصف تتطلبھ،الواحد،فيمكن ما ع شتمل أن

ام امل تنفيذ وسرعة ارات وم عضلية ودات مج من الوصف....الوظيفة يتم نما ب ، ا

ع بالطا املؤسسة ملدير حسنداري الوظيفي ع تكز ف واتخاذ، والقيادة، التخطيط

السليمة   .ا...القرارات



سواق و املالية   2018/ 8دالعد/4املجلد                                                                             مجلة

232 

النقاط وظيفة ألي شامل وظيفي تحليل لتقديم ا تجميع يجب ال املعلومات ص وتت

  :29التالية

العامل - بھ يقوم  .ما

عملھ - العامل يقوم  .كيف

عملھ - مقابل العامل يحصل ماذا  .ع

العمل - ذا لتأدية الالزمة ارات  . امل

التقييم،       عملية و داء، ن لتحس املناسبة الطرق إيجاد الوظيفي التحليل ساعد

عامل ل ل املناسبة الوظيفة واختيار قية، ال نظام وضع وكذلك جور،    .تحديد

فرادو  إعطاء يجب حيث الوظيفي، الوصف نوعية ع التوظيف عملية نجاح توقف

ال املعلومات ن واملوضوعيةاملر العمل30املة ترك التفك من يقلل ما ذا و ، .  

وانوس نموذج عرض خالل) 1978(و من ذا و سرب، ال ع الواقعية العامة النظرة تأث كيفية

ام ل و للمؤسسة ي الذا ختيار ز عز و املؤسسة، السلبية العناصر ضد ي الوقا التطعيم

ختيار   .ذا

للوظيفة                                            الواقعية يدية التم للنظرة النفسية     ثار

          

  

                    

                    

                                                

                    

                    

                    

                    

                    

      

    

  

ن: املصدر املوظف سرب ، مو ه ترجمة: وليام عليھ، السيطرة نتائجھ، نجيب: أسبابھ، محمد

اض، الر العامة، دارة د مع   33،ص1982املقطوش،

 اإلدراك الحسي لألمانة والرعایة

نظرة 
تمھیدیة 
 واقعیة
 للوظیفة

التركیز الداخلي  االختیار الذاتي تطعیم بالتوقعات 
 للرقابة

االلتزام اتجاه 
 اختیار المنظمة

 موائمة الحاجات توضیح الدور

تطور أسالیب التغلب على 
 المشكالت في الوظیفة الجدیدة

 الرضا الوظیفي

 أداء الوظیفة
 تسرب اختیاري

 مدة الخدمة في المنظمة تسرب غیر اختیاري
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الفرد.ب للفرد:  دراسة مالئمة أك الوظيفة ون ت ي املؤسسة،ل من ل ا ف ك ش أن يجب

إبراز الفرد مواصفات فتحليل الوظيفي، للتحليل مكملة ي تأ الفرد فدراسة والفرد،

 ُ وال الفرد، ا يتمتع ال فعالة،الصفات بصورة وظيفة أو عمل ألداء ة ضرور ا بأ عتقد

تتمثل الصفات ذه س: و املقاي ة، املطلو نيةاملعرفة امل ة وا العلمية، الت واملؤ

الوظيفة ا تتطل ال الصفات ل و العقلية، القدرة صية، ال والصفات   . 31السابقة،

ي ما ع الفرد دراسة امل التوجيھ عملية عتمد   :و

عتم: املقابلة) 1 فو الفرد، دراسة ا كث ا عل ختيارد عملية أسا   .ركن

املقابلةومن   :فوائد

ا - شغل سوف ال الوظيفة وع املؤسسة ع امل  .عرف

املستقبلية، - تھ ورؤ امل امل ما عن افية ال املعلومات ع صول با سمح

نظره ة وج  .ومعرفة

ال: ختبارات) 2 ختبارات ركية، ا القدرات اختبارات اء، الذ باختبارات مر تعلق و

الثباتتق درجة حيث من تختلف أن يمكن ختبارات ذه حيث نفعالية، الفرد سمات س

 .والصدق

تصال-)2 و   :شراف

تخفيف:شراف.أ إ يؤدي مما سانية، العالقات ن تحس عنھ تج ي شراف حسن إن

أخرى، ة ج من دارة و العمال ن و ة، ج من العمال ن ب تج ي أن يمكن الذي الصراع درجة

ن املوظف شؤون تمام ن املشرف ع يجب ذا م(ول م دد ا ظروف)خاصة يئة ب وذلك ،

الص فعالقات جيدة، ندماجعمل ع ساعد وافز ا ووجود العمال ن ب ة القو داقة

ضعيفة املؤسسة ترك العامل نية وتصبح املؤسسة، استقرار فيحدث العمل، ع السر

  .جدا

إ: تصال.ب فرد من املعلومات نقل منآإن عت ا، نوع ان ما م مؤسسة أي خر

ذا فبواسطة ة، ر و ا ات وإحداث) تصال(النقلالضرور السلوك، عديل يمكن

داف وتحقيق ات   .32التغي

تصال أطراف ن ب ومرنا ال س املعلومات انتقال ون ي ي الكفاءة،ول معاي تتحقق أن يجب

  :33التالية

 .السرعة -

املع -  .انتقال

الرسالة - متلقي ع  ).املعلومة( التأث
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امل - إ الرسالة متلقي حاجة  .علوماتإشباع

العوائق     من مجموعة ا شو أن يمكن تصال املعلومات،وعملية وصول دون تحول

ي فيما تتمثل وال ة، وا قة   :بطر

اللغة) 1 ة إليھ: صعو املرَسل يجيد ال املتخصصة ات املصط ستخدم أن املرِسل ع

أك ا ل س ول محددة ات املصط ذه ون ت أن جب و ا، م معف   .34من

تصال) 2 طر ن ب صية ال بمعلومات :الفروق إليھ املرِسل إبالغ املرسل د ير فإنھ،عندما

املرَسل فإن املقابل و الوظيفي، ومركزه وقيمھ عاداتھ مع ناسب ت لمات و عبارات ستخدم

ذا ل فيمكن وعاداتھ، وقيمھ وسلوكياتھ ملشاعره وفقا املعلومات ذه ستقبل ختالفإليھ

ن الطرف ن ب والسلوكيات واملشاعر املرسلة،القيم املعلومات م ف إ إليھ باملرَسل يؤدي أن

املرِسل ا يقصد يكن لم قة   .35بطر

ة) 3 دار ات املستو عدة: عدد خالل من تمر سوف ا فإ املستقِبل، إ الرسالة تصل ي ل

 ُ مما ة، إدار ات إعرّ مستو املعلومات إداريض مستوى من ا انتقال أثناء التغي أو خفاء

تصال عملية عائقا ل ش ما ذا و آخر،   .إ

العمل-)3 وظروف جتماعية دمة   :ا

جتماعية.أ دمات للعامل، :ا سليمة اجتماعية عمل ئة ب خلق ع دمات ا ذه ساعد

دمات وا والسكن، التغذية تتمثل نتقال،وال وسائل إ باإلضافة والتعاون حية و ال

جذب جتماعية دمات ا م سا و للعامل، ة املعنو الة ا ع ة كب بدرجة تؤثر ف

العمال ن ب عادلة قة بطر توزع أن يجب ذا ول املؤسسة، م بقا ع وتحافظ ن   .املوظف

العمل.ب ظروف   :يئة

ظروف        يئة والفنية،عرف ة دار جراءات من مجموعة تتضمن عملية ا أ ع العمل

داخل العمل، أماكن السائدة والتنظيمية جتماعية يائية، الف الظروف بدراسة تم ال

ع السيطرة املتخصصة امج ال خالل من خاص، بوجھ ا وخارج عام وجھ ع املؤسسة

واد ا بات ومس مصادر مإزالة تأدي أثناء العمال ب تص أن يمكن ال املحتملة، مراض و ث

الكفيلة ماية ا سبل توف ع بالعمل ذا و م، ع،ألعمال السلبية ا وآثار املخاطر لتفادي

العمل ان م العمال وسالمة   36ة

ال"    توف من تمكن ال جراءات و الدراسات مجموع العمل ظروف يئة ب قصد ظروفو

حوادث من التقليل ق طر عن داء وكفاءة للعمل الدافعية ادة ز م سا قد ال املالئمة

  37"العمل

التالية املجاالت العمل ظروف يئة ون   :وت



سواق و املالية   2018/ 8دالعد/4املجلد                                                                             مجلة

235 

 يائية الف العمل ظروف ان: يئة م بالعامل تحيط ال الظروف تلك ا قصد و

ة و و حرارة إضاءة، من يدةا....عملھ ا فاإلضاءة وسالمتھ، تھ ع تؤثر وال

أن كما البصري، دراك ع كب ل ش عتمد ال عمال أساسيا شرطا عت

ة مطلو املناسبة رارة ا أوأل  ،درجة رارة ا درجة زادت لما تقل الفرد كفاءة ن

املطلوب املعدل عن   .انخفضت

 جتماعية العمل ظروف املؤسسة: يئة ا توفر ال جتماعية دمات ا وتتمثل

ا التنقل،،لعمال ف مصار العمل، طب خدمة املتمثلة م احتياجا سد دف

ان س و فراد.طعام ن ب سانية بالعالقات املؤسسة تمام ا إ باإلضافة

لتقو ة شر ال املوارد إدارة من ودا ج ذا يتطلب حيث نالعمل، ب ي سا انب ا ة

م انتماء عزز و العمال تحف ع عمل ال ساليب أحد ذا عت حيث ن، العامل

العمل مجموعات   .38إ

 التنظيمية العمل ظروف التنظي: يئة انب ا أيضا العمل ظروف يئة تتمثل

عمل،للمؤسسة طة خر وضع خالل من العمل إجراءات سيط بت متض،وذلك

جراءات من ذه،مجموعة وتتج ، الفو لتفادي ا إتباع عامل ل ع يجب

التفصيلية طوات ا من مجموعة العامل،جراءات ا عل س أن يجب ال

متھ مل ة،انجازه املطلو ندات واملس الوثائق جراءات ذه ظل تقرر والعمال،و

املحددة طوات ا وفق ام امل ذه بانجاز ن    . 39املعني
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 :خاتمة

خالل      من حاولنا البحثلقد العمل،ذا دوران تأث مدى املؤسسةمعرفة منع وذلك ،

رة الظا ذه ل ف التعار مختلف تقديم مإوالتطرق،خالل ثمسبابأ ا، إل تؤدي ال

ل ك الوط قتصاد و واملؤسسة العامل من ل مستوى ع ا ك ت ال قدمنا ،ثار ثم

ا الطرق اعض حدو من للتقليل ية سي   .ل

ا        مصدر وأخرى املؤسسة ا مصدر أسباب إ عود ن العامل سرب رة ظا أن إ فتوصلنا

العامل إ عود صية ذاتھعوامل ايجابية.بحد ون ت أن إما رة الظا ذه اسات ع ا وأن

ي فيما تتمثل وال للمؤسسة سبة بال سلبية   :أو

املؤسسة) 1      ع العمل لدوران يجابية اسات   :ع

من- ن ِ
ّ

مك وٌ م، ف مرغوب الغ العمال عض من التخلص املؤسسة العمل دوران ساعد

ن بموظف م بدال حيثجدداس من روحداءأفضل دفع ساعد مما نضباط، و والوالء

والتمارض،بداع التغيب ة ك مثل املؤسسة، ة مرغو الغ السلوكيات من والتقليل

  .والالمباالة

البعض- أمام الفرصة يح ي للمؤسسة العمال عض مإلبراز  خرترك ارا وم م من،قدرا

الشاغرة الوظائف شغل ةخالل مص يصب ذا و قية، ال الفرصة م ل يضمن مما

اليف ت بأقل املفقودة العمالة ض بتعو سمح حيث   .املؤسسة

املؤسسة) 2      ع العمل لدوران السلبية اسات   :ع

اليف- ت عنھ تج ي أن يمكن للمؤسسة بالكفاءة تتم ال العاملة اليد ألنترك ة، كب

الة،املؤسسة ا ا ذه ت أن مرتفعة إإما اليف بت العمال من مجموعة ب تدر

ا، ض جديدةإدخال إأولتعو بأجورعمالة وتطالب املؤسسة وضع ستغل أن يمكن

جديدةعالية اليف ت والدخول ب التدر اليف ت فقدان   .،أي

خاصة- املنافسة، املؤسسات ن ب ا سمع ع يؤثر املؤسسة من ن املوظف انإذاسرب

ين املتم ن املوظف من ن سر حقيقةامل يكشف أن يمكن للمؤسسة م ك ف القيمة، وذوي

أخرى  مؤسسات عالية بأجور وظائف    .وجود
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و  وامش ال   :املراجعقائمة

                                                             
ة:   1 سكندر ة، املصر امعات ا دار العمالية، جتماعية دمة وا العمل عالقات ي، ز أحمد ،1986بدوي

  . 215ص
2 : Petit Larousse Illustré 1990, librairie Larouse, paris,1989 ,P859 
3 : Neveu Jean-Pierre, A propos de l’intention de démission, revue de Gestion des ressources 

Humaines, Edition ESKA, N12,Octobre 1994,p27 
رقم:   4 داري، القائد دليل سلسلة ة، شر ال املوارد إدارة هللا، نور جمة03كمال وال للدراسات طالس ،

دمشق، ، و الطبعة شر،   302،ص1992وال
سس:   5 و املبادئ ن، املوظف شؤون إدارة حسن، ن حس يةعمار العر اململكة والتطبيقات العامة

العامة، دارة د مع   409ص1991السعودية،
6 : Alquier Claude, dictionnaire encyclopédique économiques et social, édition Economica,2éme 

édition, 1990,p310 
7 : Peretti J.M, gestion des ressources humaines, librairie, vuibert, 5éme édition, paris 1994, p41 

وت:   8 ب امعية ا الدار فراد، إدارة الغفار، عبد   90ص1989حنفي
9 : Savel Heneri, Zardet Véronique, maitriser les couts et les performances cachés, édition Economica 
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املعلوماتإستخدام االتكنولوجيا وأثر ية املحاس املالية نظم ر التقار جودة   ع

مستغانم   الساحل ملبنة  حالة

The use of information technology  in accounting  Systems and their impact 

on the quality of financial reports  

ستالم خ خ                                          11/01/2018:تار شرقبول تار 27/02/2018:ال  

اللطيف عبد   *عثمان

دكتوراه   طالب

ميد ا عبد سبنجامعة زائر-مستغانمباد   ا

   : صم

إلبراز الدراسة ذه ميةدف يةأ املحاس النظم املعلومات تكنولوجيا ذلك واستخدام أثر

املالية ر التقار جودة املؤسسات،ع ع لزاما أصبح احيث أنظم ر تطو و عصرنة

ر تقار ل ش ع جم ت جودة ذات معلومات ع صول ل املحاس النظام ا ف بما املعلوماتية

م ساعد أنمالية الدراسة اتھ خالل من توصلنا وقد مثل، القرار اتخاذ ا ستخدم

املما لت س املعلومات تكنولوجيا معلوماتاستعمال تقديم ع ساعدت و ية املحاس رسة

للمؤسسة املا داء ن وتحس املناسب الوقت القرار اتخاذ عملية تدعم   .دقيقة

لمات ي،:  املفتاحيةال و لك املحاس النظام املعلومات، املعلوماتجودةتكنولوجيا

املاليةاملالية ر التقار ،  

Abstract : 

This study ains to highlight the importance of using information technology in 

accounting systems and the impact on the quality of financial reports, As it is 

necessary for institutions to modernize and develop their information systems, 

including the accounting system to obtain quality information translated in the form 

of financial reports that help users to make the best decision. 

Information Technology, Accounting System, Quality of Financial  : words  eyK

Information,  Financial Reporting  
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  :قدمةم

يلعب حيث ة، دار املعلومات لنظام الفرعية نظمة م أ من املحاس املعلومات نظام عت

و ية املحاس نظمة ت غ العوملة ور ظ و التق التقدم مع و املؤسسة، اما  تطورتدورا

معلفأصبح أنظمة تصميم ع العمل يتطلب يحة و موثوقة دقيقة، معلومات وماتيةإنتاج

ا تحتاج ال ة الضرور املعلومات من ائل ال الكم ع السيطرة ع ولقد املؤسسة،ساعد

املعلومات تساعد كبتكنولوجيا ل تتمذلكش البيانات ة معا عملية أصبحت حيث ،

ي و لك املحاس املعلومات بنظام عرف ما ر فظ آلية قة بدوره بطر م سا الذي و

بأعتحس و وقت أقصر املعلومات ع صول با سمح أّنھ إذ املالية ر التقار جودة ن

ساعد ما ذا و مثلجودة، القرار اتخاذ املعلومات ذه املنطلق.مستخدم ذا ومن

ي األ الرئ ساؤل ال نطرح إن   :يمكن

ال جودة ع ية املحاس النظم معلومات تكنولوجيا تأث مدى ؟ما املالية ر   تقار

وضع تم الية ش ذه ع نولإلجابة فرعي ن  :سىؤال

 املحاس املعلومات لنظام أثر نالك يل و خصائصلك ودة ا تحقيق ع

؟ املالية   املعلومة

 املطبق ي و لك املحاس املعلومات نظام قدرة مدى مستغانمما ملبنة عمؤسسة

جودة ن رالتتحس   ؟املاليةقار

الدراسة   فرضيات

 معلومات ع صول البياناتماليةا شغيل إ يرجع جودة معلوماتذات نظام ضمن

ي و إلك   فعال محاس

 ين و لك املحاس املعلومات تجظام ماليةي ر ملؤسسةتقار قيقية ا الوضعية جم ت

مستغانم   ملبنة

داف الدراسة:الدراسةأ ذه ادف نوجز النقاط من مجموعة الوصول   :إ

 د خالل من منظم، و عل نظري إطار متقديم تكنولوجيا استخدام مية أ علوماتراسة

ية املحاس   .النظم

 ن تحس ع ذلك اسات ع إ و ي و لك املحاسب املعلومات نظام ر تطو مية أ إبراز

املاليةجودة ر   ،التقار

 واقع ع مستغانمممؤسسةالوقوف تكنولوجيالبنة إستخدام من ا استفاد مدى و

املا ا أدا ن تحس و ية املحاس ا نظم ر تطو   املعلومات
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الدراسة مية   :أ

 ثمار س كيفية ع جودةطالع ذات معلومات ع صول ل املعلومات  تكنولوجيا

 
ّ

مستخدمتمك منن استغاللا ل    ،مثل

  املمار التطوراتتحديث مع يتوافق ملا منطقية ا جعل و املالية ر التقار إلعداد العملية سة

ية، املحاس املستجدات ظل خاصة   التكنولوجية

 املؤسسات ي و لك املحاس املعلومات نظام تطبيق ةواقع زائر ملبنة-ا حالة

  مستغانم

السابقة   :الدراسات

 در،دراسة قو حاج ن  وجودة تكلفة على)  SCF(  يلاملا يباسحملا النظام بيقتطثرأقور

حاول)2012(ملعلوماتا تكنولوجيا ظل يف اسبيةحملا  املعلومات حيث  الدراسة ھذه يف،

 وإنتاج تشغيل تكلفة فيضخت على يلاملا يباسحملا النظام تطبيق من املتوقعة اآلثار أھم إبراز

 ذات معلومات ميتقد يف هدور و واالتصال املعلومات تكنولوجيا و ظل يف اسبيةحملا املعلومات

 عالية  جودة

  املعلومة تكنولوجيا أنظمة تدقيق مة مسا عنوان جيال وقالون حميمش نرجس دراسة

ة زائر ا املؤسسات املعلومات تكنولوجيا حوكمة من)2016(تجسيد حاول وال ،

تج املعلومات تكنولوجيا أنظمة تدقيق دور إبراز إ الباحثان ا ذهخالل حوكمة سيد

مخاطر تقلبل م سا املعلومات تكنولوجيا تدقيق أن إ توصال قد و التكنولوجيا

املعلومات تكنولوجيا أنظمة ع الرقابة ام وإح املعلومات  تكنولوجيا

 عنوانشر نسلما  نحمرلا دعبدراسة اتلشا وكمةحق بیطت نبی لعالقةا تحلیلوان  ر

ادة على ھارثوأ تماولمعلا ياجولوتكن وكمةحو وال)2017( لمحاسبةا تماولمعلا ودةج ز ،

ا خالل من اتلشا وكمةحطبيقت ــــرثأ ناــــيب ىـــلإ   حاول  ىـعل تاـمولمعلا ـياجولوتكن وحوكمة ر

ادة يوجدبــلمحاسا تاــمولمعلا ــودةج ز أنھ إ توصل قد و تطبيق ينب ةــعالقو ارتباط ية،

اتلشا وكمةح و تماولمعلاجياو لوتكن وكمةح ا ر م جزءا عت  ىوأد لها دادمتواحيث

ابطت اتش يـفيق ادة لىإ نیطفلس صةور ب في جةدرلما تمادلخا ـر  تماولمعلا ودةج ز

 .لمحاسبةا
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 : الدراسة من

ية لعناصر األساس ملعاجلة هذا البحث تطرقنا إىل املنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل عرض املفاهيم
 )، التقارير املاليةاملعلومات املالية، النظام احملاسيب االلكرتوين تكنولوجيا املعلومات،(موضوع الدراسة 

نامجالذي متت  االستبيان، وكذا حتليل نتائج والتعمق يف إبراز العالقة فيما بينهم  ب تھ    spss20معا

الدراسة   :خطة

اليةع ولإلجابة  املعلومات إلبراز الدراسة دافأ وتحقيق ش تكنولوجيا استخدام        اثر

ية، املحاس النظم خالل من املالية ر التقار جودة  :التالية املحاور  إ الدراسة تقسيمب قمنا ع

املحاس :أوال النظام ر تطو املعلومات تكنولوجيا   .دور

ع :ثانيا ي و لك املحاس املعلومات نظام املاأثر داء ن تحس و املالية ر التقار   جودة

مستغانم :ثالثا ملبنة ي و لك املحاس املعلومات نظام   .دراسة
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املحاس: أوال النظام ر تطو املعلومات تكنولوجيا   دور

املعلومات   - أ تكنولوجيا وم عةعر : مف أر إ نادا إس املعلومات تكنولوجيا يفاتف  تص

 1: تمثلةاملو 

 تصاالت: 1املجموعة و املعلومات تكنولوجيا ا شمل ال زة ج ع ترتكز ال يم  املفا

املعلوماتتعرف املجموعةتكنولوجيا املتعلقةب ذه وانب ا جميع شمل ال ا أ

لية اسبات اتببا امل وآلية عد عن تصاالت حيثو صن، الدوعّرف النقد دوق

زة ا ا امج وال لية اسبات ا تتضمن ا بأ املعلومات تكنولوجيا الدو قتصادي فھ عر

عد عن تصال   .ومعدات

 املعلومات:  2املجموعة تكنولوجيا ا تقوم ال شطة ع ترتكز ال يم املفا

تصاالت  و

تكنولوجيا وم مف أّن البعض يرى نا ن،و تخز ة، معا يتمثل تصاالت و املعلومات

املعلومات جاع واس تنظيم إدارة، املعلومات، تكنولوجيا عرض  .إرسال،

 تقوم: 3املجموعة ال شطة و تصاالت و املعلومات تكنولوجيا زة أج ع ترتكز ال يم املفا

  ا

تصاالتعرفت و عالم ذتكنولوجيا إ نادا عاس يف التص النظما مجموعة ا ّ أ

ودقة سرعة ا جاع واس ا وتخز ا وإرسال املعلومات ة معا املطبقة ديثة ا التكنولوجية

عد، عن تصال تكنولوجيا البيانات، تفعيل تكنولوجيا النظم ذه أبرز ومن عالية، وكفاءة

زة ا ا امج وال لية اسبات ا   تكنولوجيا

  شري : 4عةاملجمو ال والعنصر شطة زة، ج ع ترتكز ال يم  املفا

باملؤسسة املعلومات أنظمة جميع تتضمن تصال و املعلومات تكنولوجيا بأن البعض يرى نا و

ا م املستفيدين وكذلك املعلومات تكنولوجيا ع ية  .واملب

ي ما استخالص يمكننا السابقة ف التعار خالل   :من

 البياناتجياكنولو ت تجميع ا نختصر املراحل من جملة شمل تصاالت و املعلومات

ا م املستفيدة طراف إ ا عل املتحصل املعلومات توصيل ثم ومن ا ومعا ة  .الضرور

 اسبات ا رمجيات و تقنيات استخدام ع أسا ل ش عتمد املعلومات تكنولوجيا

 .لية
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 املعلوما بلتكنولوجيا فحسب، ديثة ا التكنولوجية املعدات استخدام عند تتوقف ال ت

إ املدخالت ل لتحو زمة
ّ
الال والتقنيات ساليب و ة والفكر املعرفية وانب ا إ تمتد

  .مخرجات

ي-ب و لك املحاس املعلومات يضفي  عرفت:نظام معلومات نظام ا أ ع املحاسبة

بيان ع الرس ع قتصاديالطا الواقع عن وموثوقة ة وا معلومات قدم و املؤسسة، ات

املا بالوضع املصا اب أ وإعالم ا، مل قرارا اتخاذ م ملساعد ا عليھ .2ل نظامو عرف

الذي املؤسسة داري املعلومات نظام من سا زء ا ذلك بأنھ املحاس املعلومات

البيانا وجمع بحصر ليقوم تيقوم وخارجية داخلية مصادر من إ املالية ا ل وتحو ا شغيل ب

  معلومات

مفيدة التا.3مالية ل الش خالل من ذلك نو   :و

رقم ل املحاس) : 01(الش املعلومات   نظام

امعية،: صدرامل ا الدار ية، املحاس املعلومات نظم ن، حس ع ن حس ص2014أحمد ،49.  

امل ل الش خالل يمكننامن أعاله صو يت املحاس املعلومات نظام دور بأن   : القول

البيانات املادية الروتينية من - 3
  العمليات الداخلية

أداء للمساعدة معلومات

املادية اليومية   العمليات

املحاس املعلومات   نظام

ة دار املالية: املحاسبة املحاسبة ليف   ت

ة دار نظمموازنات: املحاسبة   ودراسة

بيانات- 1

العمليات

اليومية

مع العادية

  طراف

بيانات- 2

خاصة

من أخرى

مصادر

  .خارجية

املالية ر التقار

أخرى ر وتقار

ن للمستخدم

ن ارج   ا

خا- 4  صةبيانات

داخلية ة ادار قرارات   من

للمساعدة خاصة معلومات

ة دار القرارات   اتخاذ

  الوحدة االقتصادية
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 أولية مالية بيانات صورة ل ش املالية العمليات يل و   .حصر

 املتعارف ية محاس ملبادئ وفقا مالية ملعلومات ا ل وتحو املالية البيانات ة ومعا شغيل

ا   .عل

 ال اتخاذ ساعد معلومات توليد أو   .قرارخلق

 املالية ر التقار ق طر عن ة املص اب أ إ املعلومات  .إيصال

التا  املستخدمةو الوحدة أو ل ي ال أنھ ع ي و لك املحاس املعلومات نظام عرف

قة بطر تتم ال بات ت وال جراءات من مجموعة خالل من ية املحاس الدورة وإنجاز تنظيم

عتماد املتعلقةآلية البيانات وتفس يص وت يل و وتحليل تجميع اسب ا  ع

املالية الصفة ذات قتصادية تقوم4باملعامالت منظمة إجراءات مجموعة عن عبارة و ،ف

لتوف اسب ا باستخدام آلية قة بطر املالية املعلومات ن وتخز يل و وقياس يص ب

صول وا اليف الت وتقليل جودةالوقت ذات معلومات   .ع

ي -ج و لك املحاس املعلومات نظام ا :خصائص يتم ال صائص ا من جملة ناك

ي فيما ا م أ نحصر ي و لك املحاس املعلومات   :5نظام

 الوقت و املالئمة باملعلومات القرار اب أ د وتزو املختلفة العمليات أداء السرعة

  .املناسب

 وفقالتق للبيانات ية املحاس ة املعا ضمان خالل من الغش أو طأ ا احتماالت من ليل

من الدولية لذلك  املعاي مخصصة وتطبيقات برامج   .خالل

 دقة أك نتائج وإعطاء الكفاءة من عالية بدرجة ية املحاس بالعمليات   .القيام

 ا نظام أجزاء قية و املحاس املعلومات نظام دمج انية داري إم   .ملعلومات

 املتاحة امج ال ن ب اجة ا حسب واملفاضلة ختيار فرصة   .إتاحة

 املخزنة ية املحاس للمعلومات ة والسر ماية   .ا

املالية: ثانيا ر التقار جودة ع ي و لك املحاس املعلومات نظام   أثر

ا املعلومات نظام أثر دراسة يمكننا يح و لك التملحاس جودة املاليةقع ر وجبار

التطرق  أوال النوعيةعلينا صائص ا املاليةللمإ ر التقار ا توافر يجب ال املالية             .علومة

املالية - أ للمعلومات النوعية صائص املالية:ا املعلومة خصائص    :تنحصر
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الداللة- 1 أو الق: 6املالئمة املعلومات تلك ا يقصد القرار،و اتجاه غي إحداث ع ادرة

باملستقبل بؤ الت أجل من املا يعاب واس اضر با التحكم ا تأث ادة ز خالل من وذلك

لو مما وأكفأ أدق قرار واتخاذ صنع عملية املعلومات تلك مستعم ع ل س بموضوعية

مالئمة غ املعلومات تلك ال .انت املالئمة لتكييف خصائص،إذن ثالث توافر من   :بد

 ب الت القيمة للمعلوماتوئخاصية تائج:ية ب بؤ الت ع املعلومات قدرة ا قصد و

البديل اختيار ع القرار متخذي ملساعدة املا نتائج ضوء املستقبلية التوقعات

سب و  مثل

 للمعلومات جاعية س قيمة :القيمة املعلومات جاإتمتلك القدرةس ا ل ون ي عندما عية

كما املستقبلية، أو الية ا التوقعات يح وت التغي القيمةع خاصية يطلق

خاصية  مية أ عن مية أ تقل ال و أيضا، العكسية بالتغذية للمعلومات جاعية س

توقعاتھ ة مدى تقييم املعلومات مستخدم ساعد و للمعلومات ة بؤ الت القيمة

التوقعاتالساب ذه ع تب ال القرارات نتائج تقييم املعلومات ستخدم التا و   قة،

 للمعلومات املناسب ا: التوقيت ملستخدم املالية ية املحاس املعلومات إتاحة بھ قصد و

وقوع من لة طو ة ف عد ا تقديم التأخر أتم فإذا اجة، ا وقت ا م لالستفادة ا حي

القرارحداث اتخاذ ا فعالي فقدت ا   املتعلقة

واملصد-2 القوائم :7)املوثوقية(قيةاالدقة شورة امل املعلومات مقدار خالل من ا تقدير يتم

قتصادية والعمليات لألحداث الصادق والتطور العرض والتح خطاء من الية ا املالية

خص ثالث وجود من البد ا لتوافر   : ائصإذن

 التعب يجة: الصدق ن للمؤسسة الفع للواقع املالية القوائم ترجمة بھ قصد و

وقعت ال حدث و   .املعامالت

 ياد تفضيل: ا وعدم ا مستخدم جميع تفيد ا اختيار يتم ال املعلومات ون ت أن يجب

م ملستخدم املحاسبة املعلومات تح عدم أي خر حساب ع ن مع منطرق ن ع

املالية ر التقار   مستخدمي
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 للتحقيق قبل: القابلة من أو املحاسب قبل من ا م للتحقيق قابلة امللية القوائم ون ت حيث

إ بالرجوع الية ا القوائم ذه الواردة رقام من تأكده انية وإم آخر ص

مرحلة أي املالية بالعمليات املتعلقة ندات   .املس

ا-ـ3 تمارس: 8ملقارنةقابلة ال خرى املؤسسة السائدة القياس طرق نفس استخدام أي

املنافسة املؤسسة مع مقارنة عد القرار اتخاذ ا ملستخدم يح ي قتصادي،ح شاط ال نفس

سنوات ن ب أو وأخرى مؤسسة ن ب السنة لنفس املالية ر التقار بنود مقارنة أيضا شمل كما

اقتصادية   مؤسسة

الوضوح-4 أو م الف ا: 9قابلية ستخدم ملن ومة مف انت إذا املعلومات من ستفادة يمكن ال

أن اض اف املالية القوائم إعداد ع والقائمون املحاسبة معاي يضعون من ع ن يتع لذلك

معلوم بقدر املعلومة دراسة والرغبة املعرفة من معقول مستوى املعلومات مستخدمي لدى

الرغبة املالية. من القوائم ا ستعملو ملن مغزى ذات انية إم م سا ال جراءات ومن

ووضع م الف لة س املع ة وا ن عناو ستعانة جانب إ م وحد ن للمحاسب س ول

ذه البيانات ستخدمون من يرغب ال رقام وتقديم البعض ا عض مقابل ابطة امل

م االقوائم   .عرف

املاليةالتق  -ب ر ا ار داف     وأ

املالية ر التقار إ التطرق أنقبل إ ش أن املاليةيجب االقوائم م تمثل جزء  حيث

لأل ساسيالوسائل  ية املحاس املعلومات لتوصيل القوائمة ان من الرغم وع ارجية ا طراف

م معلومات ع تحتوي قد خارجاملالية مصادر يةن املحاس الت يةأالإال املحاس النظم ن

عمصمم عام ل ش املاليةأة القوائم عناصر شمل ،10ساس  :وال

 انية  امل

 ال حسابات  يجةنجدول

 نة ز ا تدفقات  جدول

 رؤوس ات غ  .موالجدول

عد املالية و ر االتقار واملستفدين ية املحاس املعلومات نظام ن ب اتصال داخلأداة ن ملختلف

ا، خارج و إاملؤسسة أيضافإضافة تحوي ف املالية حاتالقوائم تصر و ن املدير ر تقار
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ا، غ و ن املراجع ر تقار و دارة رمجلس التقار بجودة املعلومات نظم فاعلية تتعلق لذلك

و للمستخدممدىاملالية ا إ ،11مالءم دف ف   :لذلك

  ر التقار تحديدساعد العوائدالكفء ستخداماملالية تقييم واملساعدة للموارد

املتاحة والفرص ثمار باالس املتعلقة  واملخاطر

 ن و ت لقرارات مناسبة ئة ب خلق  رأسمالساعد

 رتقاء ع سواق لرأسمال الكفء باألداءساعد  خرى  و

 ة متح وغ محايدة عادلة معلومات  تقديم

 قراراتت اتخاذ املفيدة املعلومات ماعمالقديم تحديد بدون قتصادية والقرارات

القرارات تلك عليھ ون ت ان   .يجب

املالية  -جـ ر التقار جودة ن تحس ع ي و لك املحاس النظام   :أثر

يل و لك املحاس النظام إدخال أثر يةقد املحاس البيانات مشغيل منع جموعة

املالية والقوائم املحاس الدليل ية، الدف واملجموعة ندية املس املجموعة املتمثلة املقومات

ذلك يو التا دول ا و خرى ر   :والتقار

رقم دول ياستخدامأثر): 01(ا و لك املحاس املعلومات   نظام

التقليديال  املقومات املحاس املحاال  نظام ينظام و لك   س

  

املجموعــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ندية   املس

  

  

البيـــــع فــــوات ـــــ تتمثــــل انــــت

الســــــــــــداد وإيصــــــــــــاالت والشــــــــــــراء

ــــــــــــــــــــان و ــــــــــــــــــــا وغ والتحصـــــــــــــــــــيل

الــــــدفاتر ـــــ ع ـــــا محتوا ل ـــــ

الت   . وال

وســــــــيطية ندية مســـــــ مجموعـــــــة اســـــــتخدام

ندات املســــــ ـــــ املوجـــــودة البيانـــــات ـــــل لتحو

اسـوب ا ا م يف قة بطر ا وترجم صلية

كمدخالت ا غذيتھ يمكن   .ح

  

  

املجموعــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ية   الدف

    

مجلــــــــــــدات عــــــــــــن عبــــــــــــارة انــــــــــــت

لـــــــع
ّ
يط مــــــن ـــــــل ل يمكــــــن وأوراق

مـــــــــــــن ــــــــــــا مـــــــــــــا يقــــــــــــرأ أن ــــــــــــا عل

  .بيانات

    

عــــــــــ عبــــــــــارة مضــــــــــغوطةأصــــــــــبحت أقــــــــــراص ن

وال الـــــــذاكرات مــــــن ــــــا وغ فــــــالش وأقــــــراص

خــــــــالل مــــــــن
ّ
إال ا بــــــــداخل مــــــــا معرفــــــــة يمكــــــــن

والقــــــراءة ــــــار ظ طــــــرق باســــــتخدام ــــــا قراء

ي و لك للنظام   املناسبة
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لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدليلا

  املحاس

قائمـــــــــــــــة عـــــــــــــــن عبـــــــــــــــارة انـــــــــــــــت

جماليــــــــة ســـــــابات ا بأســـــــماء

القواعـــــــد ومجموعـــــــة والفرعيــــــة

ــــــ ال تحكــــــم ــــــ ـــــــلال ــــــ يل

  .حساب

  

يل ســـ ل منظمـــة خطـــة عـــن عبـــارة أصـــبحت

ســـــــــــــــــــابات ل املاليــــــــــــــــــة املعـــــــــــــــــــامالت توجيــــــــــــــــــھ

  املختصة

.  

  

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائم

املاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ر والتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  خرى 

   

وقـــت ســتغرق ر التقـــار إعــداد

أقل وجودة أك لفة و   أك

والدقـة بالتفصيل ر تقر أي ع صول ا

احتــــــــــــواء ــــــــــــق طر عــــــــــــن املناســــــــــــبة والســــــــــــرعة

نـــ اســـوبال ا ـــ ع شـــغيلھ يـــتم الـــذي امج

ر التقار ذه تمثل خاصة، إجراءات   .ع

البيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

واملعلومــــــــــــــــــــــات

ية   املحاس

داخـــــــــل البيانـــــــــات حفـــــــــظ يـــــــــتم

جانــــــــــــــب ــــــــــــــ إ خاصــــــــــــــة ملفــــــــــــــات

تحـــوي ــ ال الت ــ وال الــدفاتر

لة امل   البيانات

دخـــــال وحـــــدات مــــن البيانـــــات نقـــــل يــــتم

وســـــــيط مخـــــــزن ـــــــ و اســـــــوب ا ذاكـــــــرة ــــــ إ

قبــــــلل ــــــا إدخال يــــــتم ــــــ ال امج ــــــ وال لبيانــــــات

ونتــــــائج وســــــيطية نتــــــائج ل شــــــ ــــــ ــــــا إخراج

اسوب ا من   .ائية

إعداد:املصدر راوي،باالعتماد  الطالبمن د مصطفى الدين كمال املعلومات( ع نظم

ية   ) 2009املحاس

اما دورا لعبت املعلومات تكنولوجيا أّن تج ست دول ا ذا خالل نظاممن ر تطو

نالك عد لم حيث ية املحاس النظم ع وا و كب ل ش أثرت فقد ، املحاس املعلومات

ا سم ت أصبحت ال الدقة جانب إ عنھ، ر والتقر ن ّ مع حدث وقوع ن ب ما زم فاصل

عنھ املتولدة   .املعلومات

ومات احملاسيب اإللكرتوين وحتقق كما نستنتج أّن هنالك عالقة طردية بني فاعلية نظام املعل
ودة يف التقارير املالية الصادرة عنه، حيث ميكننا تقييم كفاءة النظام احملاسيب اجلخصائص 

  . اإللكرتوين من خالل جودة املعلومات احملاسبية اليت تتضمنها التقارير املالية
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ملبنة: ثالثا ي و لك املحاس املعلومات نظام   -  مستغانم -حلالسادراسة

ملبنةدراسةل املالية ر التقار جودة ن تحس ونية لك ية املحاس املعلومات نظام دور

وتم خالل من الالزمة البيانات جمع تم.مستغانم يانات غ است النتائج وتحليل البيانات تفر

ة ملجتمع عند،حيثspss 20   برنامج باستخدام املعا ل وضعنا الدراسة اختيارنا  ، العل املؤ

ة و و وا ، شاطھ ا يزاول ال ة ل العينة م تحديد تم املص  لتجاوب نظرا مسبق ش

ن من العديد حيث، الدراسة مع املوظف ن جزئ إ يان ست ذا تقسيم تم   :حيث

 زء زء ذا شمل :ول  ا صية املعلومات ا س، ( الدراسة تحت للعينة ال  لعمر،ا ا

ل الوظيفة املؤ ، الية، العل ة ا ة ا املص نية،   .امل

 ي الثا زء ية حول  املتمحور  املوضوع طبيعة مع تماشيا: ا املحاس املعلومات نظام اثر

املالية ر التقار جودة ع ونية عشرلك عة أر طرح مقسمة ؛ سؤ تم  : ي كماانت

  املؤسسة حول  أسئلة 7 ضم: ول  املحور املحاس املعلومات نظام  فعالية

  ي املحور ر حول أسئلة 7 ضم: الثا التقار وجودة ونية لك ية املحاس املعلومات نظام

 املالية

يان استمارات توصيل اعتمدنا و موظفي إ ست املحاسبة،دارة،مجموعة مصا

قة طر ع ع التوز و سليم نتاج ا ، املباشر ال مستوى  بوضع املؤسسة ع اتب م ،مختلف

ع بتوز ل ظل ممكنة تمثيل سبة اك لتحصيل استمارة 35 فقمنا انال املشا  أثناء واج

دول   ذلك توضيح يمكن و ، ستمارات تحصيل مرحلة               :التا ا

رقم دول يان): 02(ا ست بإحصائيات املتعلقة   حصائيات

 البيان التكرار النسبة

املوزعة 35 %100 ستمارات  

عد  3 %8.58 الواردة جالستمارات  

للدراسة 32 %91.42 ة الصا ستمارات  

إعداد: املصدر الطالبمن  

نالحظ أعاله املو دول ا خالل  ال و ، استمارة 35 بلغ املوزعة ستمارات عدد أن ، من

ا استخلص ة ستمارةا32  م ا لعدم سواء فألغيت ستمارات با أما للدراسة، صا  تحصيل
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ب العينة أفراد من أصال  و العلمية الشروط ع فراد ؤالء توافر لعدم أو التماطل، س

  . ستمارة  املحددة العملية

ون  يت ح املقياس و ا تختلف ال سئلة من مجموعة من املق ات بصدد  ،النظر وج

ن إلجابة خمسة مستخدم  محايد، ، موافق غ ، شدة موافق غ(من تتدرج حيث أنماط

تمثل إلجابة عطى حيث ، )شدة موافق موافق، ات مستوى  أع ال  خمس يجابية تجا

ا ال وإلجابات درجات، ع تل ثم درجات ثالث درجات، أر ن كذا واحدة درجة فدرجت  كما ، و

ا د يو   :التا ول ا

رقما ا: )3(دول واوزا يان ست اسئلة ع جابة   .مجاالت

يف موافق  التص غ

  شدة

موافق موافق  موافق  محايد  غ

  شدة

  5  4  3  2  1  الدرجة

إعداد: املصدر الطالبمن  

  :یلي كما المرجح المتوسط قیم حسب اإلتجاه نحدد ثم ، الحسابي المتوسط حساب ذلك بعد ویتم

رقم دول تجاه: )4(ا تحديد   معاي

ي سا ا   املستوى   املتوسط

  1  1.79إ1من

  2  2.59إ1.8من

  3  3.3إ2.6من

  4  4.19إ3.4من

  5  5إ4.20من

يان نتائج ع باالعتماد الطالب إعداد من :املصدر   ست

الدراسة– عينة خصائص  : عرض

الت دول ا ا ص ن   :او
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رقم دول املدروسة): 05(ا العينة أفراد   خصائص

سبة التكرار البيان املتغ  ال

س  ا
 53,1 17 ذكر

 46,9 15 أن

 السن

من  31,3 10 سنة30اقل

 56,3 18 سنة40إ30من

من  12,5 4 سنة40أك

املستوى

 اديمي

س سا  28,1 9 ل

 25 8 ماس

س  6,3 2 ماج

 6,3 2 دكتوراه

أخرى  ادات  34,4 11 ش

الوظيفة

الية  ا

 3,1 1 مدقق

معتمد  6,3 2 محاسب

اداري   71,9 23 موظف

ة مص س  15,6 5 رئ

ين  3,1 1 مس

 الخبرة المھنیة

من  31,3 10 سنوات5اقل

 37,5 12 سنوات10إ5من

 21,9 7 سنة15إ10من

من  9,4 3 سنة15أك

الفئة 
 المستھدفة

واملحاسبة املالية ة  28,1 9 مص

نتاج ة  12,5 4 مص

ع التوز ة  21,9 7 مص

ة شر ال املوارد ة  37,5 12 مص

اعداد  :املصدر برنامجالطالبمن مخرجات ع  .spss 20اعتمادا

إن نالحظ أعاله املو دول ا خالل عمن س حسب الدراسة عينة أفراد توز  فنالحظ ، ا

ور  سبة أن ع الدراسة عينة   الذ ا كث تتفاوت ور  سبة تبلغ حيث ، ناث سبة ال  الذ

و 53.1% بلغت ذكرا 17 عادل ما و نما سبة 15 أي  %46.9 ناث سبة ب ال ذه وتؤكد أن

تطبيق فكرة مع ن س ا من ل يأنھ و الك محاس ي معلوما عباأما ،نظام لتوز سبة  ل
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ن أفراد ة، الفئات ع الدراسة ع ن يمكن العمر ب ما م أعمار الذين العينة أفراد أن استخالص

الدراسة40إ30 محل ن املوظف ملجمل سبة بال ك سبة ال لون ش من م سبةو،سنة ال

ادي امنللمستوى الت املؤ مع مقارنة سبة أع م أخرى ادات ش م خرىل لعلمية

ب تقدر أخرى ادات ش ع ن اصل ا سبة انت م%34.4حيث الدراسة عينة أفراد ،اغلب

ب طارات مع مقارنة دارة موظفي سب بلغت حيث ن عادي ةوعن،%71.9موظفون ل

نية أامل نيةفإن امل م خ تتجاوز ال العمال سبة10غلب ال بلغت حيث سنوات

ال37.5% عدد،و اك ع تحتوي ال ة شر ال املوارد ة مص انت ف دفة املس للفئة سبة

ة شر ال املوارد ة مص موظفي سبة بلغت حيث املؤسسة شاط ل نظرا العمال . %37.5من

التا ل الش خالل من ذلك يص ت مكن   :و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ا سواقمجلة و   2018/ 8دالعد/4املجلد                                                                             ملالية

254 

رقم ل ع) :02(الش   الدراسة عينة أفراد توز

  

 

  

  

اعداد:املصدر مخرجاتالطالبمن ع   spss 20اعتمادا
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 ول املؤسسة: املحور املحاس املعلومات نظام  فعالية

رقم دول املعلوماتحول الدراسة لعينة العام تجاه) : 06(ا نظام                     فعالية

  ملؤسسةااملحاس

مخرجات باالعتماد الطالبإعداد من: املصدر   spss 20ع

 محور   تصب ال العبارات ل ع املوافقة حول  يتمركز الدراسة لعينة العام تجاه أن نالحظ

املحاس املعلومات نظام  الفقرة أن بمع 0.05 من اقل و 0.000 الداللة مستوى  عند فعالية

مما انت امل نأ ع يدل إيجابية، املعلومات نظام إتطبيق آثار لھ املؤسسة عحاس يجابية

النظام ذا املعلوماتمستخدمي جودة ان،وتحقيق ي طاملتوس ف سا يندرج3.57 ا والذي

عة الرا الفئة موافق) 4.19-3.4(ضمن درجة إ ش معياري،وال انحراف إ 0.97باالضافة

رضا ع يدل مما العينة أفراد توافق مع العبارات س لتجا وذلك الواحد من اقل قيمة و

العينة أفراد املعلوماتةفعالي يوجد أنھ الفرضية ة نقبل وعليھ ،غالبية نظام لتطبيق

ي و لك ةاملحاس املعنو مستوى عند   0.0000املؤسسات

  

 

 العبارات
موافق غ

موافق دةش  موافق محايد غ

موافق

 شدة

ف
حرا

ن
ط 

وس
ملت

ا
ام 

لع
ها

جا
ت

 

رار
تك

ال
بة 

س
ال

رار 
تك

ال
بة 

س
ال

رار 
تك

ال
بة 

س
ال

رار 
تك

ال
بة 

س
ال

رار 
تك

ال
بة 

س
ال

 

 موافق  3,66 1 9,4 3 68,8 22 6,3 2 9,4 3 6,3 2  01العبارة

02العبارة  
 موافق  3,9 0,93 21,9 7 59,4 19 9,4 3 6,3 2 3,1 1

03العبارة  
 موافق  3,75 0,76 3,1 1 81,3 26 6,3 2 6,3 2 3,1 1

04العبارة  
 محايد  3,16 1,05 6,3 2 40,6 13 18,8 6 31 10 3,1 1

05العبارة  
 موافق  3,69 0,99 15,6 5 56,3 18 12,5 4 13 4 3,1 1

06العبارة  
 دمحاي  3,31 1,09 6,3 2 53,1 17 12,5 4 22 7 6,3 2

07العبارة  محايد  3,53 1 9,4 3 56,3 18 18,8 6 9,4 3 6,3 2 

نظام فعالية ملحور العام املتوسط

املحاس  املعلومات
 موافق 3,57 0,97
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 ي الثا املالية: املحور ر التقار وجودة ونية لك ية املحاس املعلومات  نظام

رقم دول يةحول الدراسة لعينة العام تجاه) : 06(ا املحاس املعلومات              نظام

و املاليةلك ر التقار وجودة   نية

 العبارات

موافق غ

 شدة
موافق شدة موافق محايد غ  موافق

ف
حرا

ن
ط 

وس
ملت

ا
ام 

لع
ها

جا
ت

رار 
تك

ال
بة 

س
ال

رار 
تك

ال
بة 

س
ال

رار 
تك

ال
بة 

س
ال

رار 
تك

ال
بة 

س
ال

رار 
تك

ال
بة 

س
ال

 

 / 08العبارة
 

 موافق 3,59 0,87 6,3 2 62,5 20 15,6 5 15,6 5

 2,81 0,99 / / 34,4 11 18,8 6 40,6 13 6,3 2 09لعبارةا
غ

 موافق

 موافق 3,71 0,85 15,6 5 50 16 25 8 9,4 3 / / 10العبارة

 موافق 3,84 0,68 9,4 3 71,9 23 12,5 4 6,3 2 / / 11العبارة

 موافق 3,91 0,73 15,6 5 65,6 21 12,5 4 / / 6,3 2 12العبارة

 محايد 3,28 0,88 / / 53,1 17 25 8 18,8 6 3,1 1 13العبارة

 محايد 3,34 0,86 / / 59,4 19 15,6 5 25 8 / / 14العبارة

نظام ملحور العام املتوسط

وجودة املحاس املعلومات

املالية ر  التقار
          

 موافق 3,5 0,84

مخرجات باالعتماد الطالبإعداد من: املصدر  spss 20ع

 محور   تصب ال العبارات ل ع املوافقة حول  يتمركز الدراسة لعينة العام جاهت أن نالحظ

املالية ر التقار وجودة املحاس املعلومات  0.05 من اقل و 0.000 الداللة مستوى  عند نظام

مما انت الفقرة أن بمع ن ع يدل إيجابية، تحس م سا املحاس املعلومات نظام إن

الت ،جودة املالية ر انقار ي املتوسط ف سا عة3.50 ا الرا الفئة ضمن يندرج -3.4(والذي

معياري) 4.19 انحراف إ باإلضافة موافق درجة إ ش الواحد0.84وال من اقل قيمة و

العبارات س لتجا العينةمعوذلك أفراد غالبية رضا ع يدل مما العينة أفراد  وعليھتوافق

فعال أنھ الفرضية ة نقبل محاس نظام ق طر عن ون ت املالية ر التقار جودة

ة املعنو درجة مستوى عند   0.0000املؤسسات

  خاتمة

أنمعتاجت ع فراد كبإجابات اثر ية املحاس النظم املعلومات تكنولوجيا الستخدام

املحور  خالل من أنھ حيث املالية، ر التقار جودة بأنتحقيق نرى امليدانية للدراسة ول

أّن فرضية إثبات تم ومنھ موافق، درجة نحو ان الدراسة لعينة العام عتجاه صول ا
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ي و إلك محاس معلومات نظام ضمن البيانات شغيل إ يرجع جودة ذات مالية معلومات

تجاهفعال أن امليدانية للدراسة ي الثا املحور نرى كما الدراسة، لعينة نحوالعام ان

أّن فرضية ة إثبات تم منھ و أيضا، موافق تجدرجة ي ي و لك املحاس املعلومات نظام

مستغانم ملبنة ملؤسسة قيقية ا الوضعية جم ت مالية ر استخالصتقار تم ذلك ع بناءا و ،

ا نحصر النتائج من   :جملة

 املعلوم تكنولوجيا تضافر يةإّن املحاس النظم مع مات يةسا املحاس املمارسة يل س

ا؛ م ف سيط ت  و

 موثوقة معلومات إنتاج مستغانم بملبنة ي و لك املحاس املعلومات نظام م سا

مالئمة؛  و

 إدارة ي و لك املحاس املعلومات نظام امستغانم ملبنة ساعد قرارا وترشيد

؛ املا ا أدا ن  تحس

 ل ياملعلوماتنظاممخرجاتس و لك من ملبنةاملحاس املدقق عمل مستغانم

جودة ذات مالية قوائم توف  خالل

 و باملوضوعية ي و لك املحاس املعلومات نظام عن املتولدة املالية ر التقار تتم

ية؛ س ال  مية

 املال ر التقار بملبنةعكس ذلك ية و للمؤسسة املالية للوضعية الصادقة الصورة مستغانم

املطبق ي و لك املحاس النظام لفعالية  راجع

وض لل ا ف ثمار لالس التوصيات من مجموعة تقديم سنحاول سبق ما ا ع بناءا و

ون املالية املعلومة جودة وتحقيق فأك أك املعلومات تكنولوجيا محصربمجال ذهأ

  :التوصيات

 ادة لز املعلومات تكنولوجيا مجال املعدات و مجيات ال و التقنيات أحدث تب ضرورة

ا عل صول ا اليف ت تدنية و املعلومة  جودة

 استخدام بطرق يتعلق فينا م ارا م ر لتطو للعمال ية تدر دورات إقامة ضرورة

املعامالت املعلومات يةتكنولوجيا  املحاس

 تكنولوجيا استخدام املصا اب وأ املؤسسة ن ب الفعلية الشراكة ز عز ضرورة

القرارات اتخاذ شيد ل  املعلومات

 تكنولوجيا ثمار س ضرورة املؤسسات ع يفرض منظم ي قانو إطار وضع ضرورة

ا ملمارس م إطار ووضع  .املعلومات
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وامشقائمة   :ملراجعاوال
  1  - ، مو ع فرغ هللا ي،عبد و لك و التقليدي ق سو ال ا ودور املعلومات تكنولوجيا

مصر، رة، القا شر، وال للطباعة اك ان ، و ص2008الطبعة ص ،25-27.  
2  - Carlotte DISLE, Anne Marie Bouvier, Introduction à la comptabilité, Runod, Paris, 

2008, p01. 
ن-  3 حس ع ن حس يةأحمد املحاس املعلومات نظم ة، دار التطبيقية والنظم الفكري طار ،

ة، سكندر ص2014، ،47.  

  4 -، الزغ أحمد ادة ز يد، العر د ف عصام جمعة، حل يةأحمد املحاس املعلومات ،نظم

ردن، عمان، ، املنا دار ، و ص2007الطبعة ،56.  
يم، - 5 إبرا القراراتميدة اتخاذ ودوره املحاس ي املعلوما النظام املؤثرة العوامل

ردنية الصناعية ات الشر اتيجية والقانونية،س قتصادية العلوم دمشق، جامعة مجلة ،

ول، ص2009العدد ص ،525-529. 
خوال -  6 لعشوري جمعة، حوكموام دور ية، املحاس املعلومة جودة تحقيق ات الشر ة

للمؤسسة ية املحاس وكمة ا حول الوط وآفاق(امللتقي انات، الر بن)واقع ي العر جامعة ،

، البوا أم يدي سم08-07م ص2010د ،14.  
حماد، - 7  العال عبد املعطارق مع ا ومقارن ديثة ا الدولية املالية ر التقار معاي ايرشرح

كية ةمر واملصر ليجية وا ية والعر يطانية زءوال ،مصر،ا ة سكندر امعية ا ،الدار

 .207،ص2006،ول 
حفيظة، -   8 ي زائرلصنو ا املا املحاس النظام تطبيق أفاق و لنيلواقع مقدمة أطروحة ،

تخصص قتصادية، العلوم الدكتوراه ادة النظ: ش و جامعةالتدقيق ، املا املحاس ام

ص2017-2016مستغانم،   26- 25ص
دور - 9 يامنة، ي قتصاديةتدالو للمؤسسات اتي س داء تقييم ية املحاس ،املعلومات

تخصص قتصادية، العلوم الدكتوراه ادة ش لنيل مقدمة النظام: أطروحة و التدقيق

مستغانم، جامعة ، املا   38ص2017- 2016املحاس
لطفي، -  10 أحمد السيد ن املحاسبةأم معاي ضوء املالية القوائم عرض و الدارإعداد ،

، و الطبعة مصر، امعية، ص2008ا ،42   
محمد، - 11 الرزاق عبد يةقاسم املحاس املعلومات ع،،نظم التوز و شر لل الثقافة جار

، و الطبعة ردن،  125ص،2004عمان،
راوي، - 12 د مصطفى الدين كمال املعلوماتع تكنولوجيا ظل ية املحاس املعلومات ،نظم

مصر، ديث، ا ام ا ص2009املكتب ص ،409-411  
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ضراء ا لكالسندات لتمو خضرعملية ودعمأداة قتصاد إ   نتقال

مسار  املستدامةضمن التنمية  تحقيق
The Green Bonds as a Financial Tool to Support the Transition Process 

into Green Economy as a Part of Achieving the Sustainable 
Development 

خ خ                                             20/01/2018:ستالمتار شرقبولتار  19/02/2018:ال
ن .د    *القادرعبدس

قسم محاضر   -أ-أستاذ

دراية أحمد زائر-درارآ-جامعة                                       ا

ص إبراز:م إ الدراسة بموضوعمستوىدف حتميةتمام ع القائم خضر قتصاد

باقتصاديات عالنتقال متفاوتة درجات و التمصادر عتمد ئةالطاقات للب وامللوثة الناضبة قليدية

و جتما املستوى ع إن سلبية اسات ع ا ا و ول ة، ج من ةقتصادي ج من املناخ ات غ

خضراءإأخرى، عةقائماقتصاديات واملتجددةمصادرأساسا ديدة ا ئةالطاقات للب ،الصديقة

رسموذلك خالل اتمن ومقار اتيجيات تحقيقإس إ و بالدرجة اقتصاديةمنافعدف

ية ي و املستدامةواجتماعية التنمية تحقيق مسار ا،ضمن ال ل التمو ن تأم الية إش أن غ

قتصادي، نتقال ذا ع مشار الدوللتجسيد أمام كتحدي إيبقى ا اقتصاد ل تحو الراغبة

أخضر، الشأناقتصاد خضر،ذا ل بالتمو س ل التمو من خاص نوع ار ابت منوذلكتم

ستخدم خضراء سندات اخالل إصدار وخلصتحصيلة ضراء، ا ع املشار ل لتمو خصيصا

م نموا عرف خضر ل التمو سوق أن إ ةالدراسة خ السنوات خاصة) 2017-2010من(ايدا

ل التمو ذا ملثل ا قو دفعا أعطى الذي للمناخ س بار اتفاق وعادلةعد متوازنة تنمية تحقيق إطار

الدول  جميع ن       .ب

مفتاحية خضر،:لمات ضراء،قتصاد ا السندات خضر، ل ضراءالتمو ا ع ،املشار

  .املستدامةالتنمية

البحث   Q5, Q57.01Q ,: مجال

Abstract:  

The study aims to highlight the level of interest in the green economy based on the inevitability of 

the transfer of economies depending on varying degrees of sources of traditional energies that are 

poor and polluting the environment and have negative repercussions on the social and economic 

level on the one hand, and the environmental level and climate change on the other hand to green 

                                                             
* e-mail :lahcieneaek01@gmail.com 
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economies based mainly on sources Renewable energies, through the development of strategies and 

approaches aimed primarily at achieving economic, social and environmental benefits in the path of 

achieving sustainable development, but the problem of securing adequate funding for the 

embodiment of Mashary This economic transition remains a challenge for countries wishing to 

transform their economies into a green economy. A special type of financing, called green financing, 

has been created by issuing green bonds specifically for financing green projects. The study found 

that the green financing market has grown in recent years (2010-2017), especially after the Paris 

Climate Agreement, which gave a strong impetus to such funding in the context of achieving 

balanced and equitable development among all countries. 

Keywords: Green economy, green finance, green bonds, green projects, sustainable development.  

JEL Classification: Q01, Q5, Q57.  

  :مقدمة

ئة للب صديق اقتصادي شاط باعتباره خضر قتصاد نحو والنظر تمام بدأ

املستدامة التنمية تحقيق سبل رض،وإحدى قمة من البداية انت و(حيث جان دي و ر

عاما)1992عام ن عشر عد و و(، جان دى و للتنمية) ر املتحدة مم مؤتمر أخرى مرة

وRIO+20 املستدامة ر ومؤتمر املستدامة، التنمية تحقيق نحو جديدة يلزم20+أفاق

عادل اقتصادي نمو ا وعود بتطبيق الدول ومات   . ومستدامح

عملية ضراء التنمية إ نتقال إن س ا   ل
ً
ا حدثا  أن يمكن واحد بقرار يمكن فور

لة عملية و بل عال، مستوى  ع يتخذ ا وشاقة، طو  القاعدة إ ع من سياسية نظرة توج

ة ذه القمة، إ القاعدة من شعبية ومشاركة  السياسية الشرعية تحول  عطي املقار

جتماعية ة و ود حشد لضمان املطلو  . حقيقة التحول  ذا عل واسع نطاق ع ا

 مقارنة للفرد أع دخل تحقيق شأنھ من خضر قتصاد إ الشامل التحول  إن

ه الية قتصادية النماذج ظل  بنظ ية البصمة تقليل مع ا سبة البي   % 5 ب
ً
با  العام  تقر

  . املعتاد العمل بن مقارنة ، 2050

جاء املنطلق ذا  النظام من مل خيبة من خضر قتصاد إ بالتحول  التفك ومن

زمات حاليا السائد العال قتصادي امنة العديدة و سواق،( امل يارات  املالية زمات ا

ارتفاع قتصادية، اجع املناخية، التقلبات البطالة، سبة ارتفاع الغذاء، أسعار و ع ال   السر

سارع الطبيعية املوارد ، التغي و التحول)املنتجة را  املتنامية الندرة البي ذا أن غ ،

الدول بمقدور س ل مة مبالغ تخصيص املجتمعيتطلب ع حتم مما ا، تأمي منفردة

الثم دول قمم خالل من إالدو إضافة ن، العشر ودول و انية ومراكشقمة س بار مؤتمر
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املناخ عنحول البحث ل، لتمو جديدة إودعممصادر نتقال ع مشار ثمار س

خضراء املصادراقتصاديات ذه أحد ضراء ا السندات عد ،.  

الدراسة الية خضر:إش ل التمو بھ يضطلع أن يمكن الذي والتنموي التمو الدور إ نظرا

التنمية لتحقيق خضر قتصاد إ نتقال مسار ضمن ضراء ا السندات باستخدام

الثالثة ا عاد بأ ية(املستدامة والبي جتماعية الدراسة)قتصادية، ذه تبحث سوف ،

التمو  إ وء ال مجاالتحتمية خضر قتصاد إ التحول عملية ملرافقة خضر ل

التا ساؤل ال ع جابة خالل من   : متعددة،

بواسطة خضر ل التمو بھ يضطلع أن يمكن دور ضراءأي ا ل إطارالسندات تمو

اقتصادالتحول عملية املستدامةإ التنمية تحقيق مسار ضمن   .؟أخضر

الدراسة التالية: فرضية الفرضية نطرح ساؤل، ال ذا عن بالسندات: لإلجابة ل التمو

الدول  ودعم حفز م سا أن يمكن ما ار ابت باعتباره ضراء الشرق-ا منطقة خاصة

اقتصاد إ ا انتقال مسار قيا إفر وشمال حصيلة أخضروسط ثمار اس خالل من

إنتاج ع مشار ا مصاإصدار من متجددةالطاقات ةدر الطاقو الفعالية    .تحقيق

وأ  مية الدراسةأ ة: دف املقار موقع من الدراسة مية أ ر الدوليةتظ اتيجية س و

مية أ من لھ ملا ل، التمو قطاع ذلك بما أخضر اقتصاد إ نتقال ملسار الداعمة

والنامية ة والفق ا م الغنية العالم دول جميع ن ب ومتوازنة عادلة اقتصادية تنمية تحقيق

أم مية، حيث من ذا املجاالت، ش و ميع ا ع بالفائدة داف،عود جانب من ا

ي ما بلوغ إ الدراسة س   :   ف

خضر - قتصاد إ نتقال سياق ع ومتطلباتالتعرف بھ ف التعر خالل من

التحول؛  وتحديات

ا؛ - ف ثمار س ونجاع خضر لالقتصاد لة ي امل  القطاعات

خضر؛ - املال رأس  سوق

م - و ضراء ا السندات إصدار سوق ثمارواقع س ع مشار ل تمو متھ مسا

خضر  .قتصاد

الدراسة ية املن: من البحث والتحلي نستخدم سياق منالوصفي وصف خالل

باالعتماد ضراء ا والسندات خضر ات واملجالت الكتب، ع قتصاد ر والدور  وتقار

لباالقتصاد املتعلقة واملؤتمرات املنظمات السندات،خضر والتمو إصدار واقع وتحليل

خضر قتصاد قطاعات ل تمو ا م مسا م و ضراء   .   ا
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السابقة خضر: الدراسات قتصاد موضوع تناولت ا قل ع الدراسات من عدد ناك

ا م نذكر لھ، تمو الية   : وإش

لـ - د،:دراسة فر ورتل و خديجة ضراءعرقوب ا الصكوك التنميةدور تحقيق

يا مال ة،املستدامة شر ال املوارد ر وتطو البحث مركز والدراسات، للبحوث رماح مجلة ،

جوان18العدد ،2016.  

مالية كأداة ضراء ا وك الص موضوع الدراسة ذه تمتناولت جديدة إسالمية

وحاو  اجتماعيا، واملسؤولة ئة للب الصديقة ع املشار ثمار دورباالس إبراز الدراسة لت

خصائص من بھ تتمتع ما خالل من يا مال املستدامة التنمية تحقيق ضراء ا وك الص

إ الدراسة وخلصت ضراء، ا التنمية ع للمشار الالزمة موال تجميع ع ا وقدر ومبادئ

عاد بأ املستدامة التنمية تحقيق ا مم دورا تلعب ضراء ا وك الص الثالثأن : ا

ية والبي جتماعية و   .قتصادية

لـ - ، :دراسة سم وشرقرق يبة و ة خضر قتصادقحاف ية التحديات ملواج  وخلق البي

ع-عمل فرص زائر  خضر قتصاد مشار جامعةا واملالية، قتصادية البحوث مجلة ،

سم د السادس، العدد ، البوا   .2016أم

الدراسة خاللملتناولت من خضر قتصاد إوضوع الدول  تصور  وضع س

اتيجية ع مب اقتصاد إلطالق ن خذ مع أخضر، اقتصاد إ نتقال إس عة عتبار ع  أر

ددة مخزوناتھ أصبحت الذي حفوري الوقود أسعار وارتفاع الطاقة أزمة :أساسية محاور   م

زمة بالنضوب، ثمارات وتوظيف قتصادية و ضراء س عاش وسيلة ا  قتصادي، لإل

بة الدفيئة غازات انبعاث من التخفيف وسياسات الدراسة لالحتباس املس وخلصت راري، إا

مستدامة، عاد بأ أخضر القتصاد التحول عملية  تضر ال راءخض قطاعات ع عتماد عأن

ئة، ر بالب ارات وتطو ية ابت شاء بي ة،جديدة أسواق وإ ية التحديات ملواج  فرص وتوف البي

ق عن نظيفة عمل ضراء طر ا ثمارات   .س

لـ- خنفر، :دراسة را البيعايدة خضر”قتصاد أسيوط،“قتصاد مجلة

العدد ية، البي يناير39للدراسات ،2014  

موضوع الدراسة  نقل  ساعد أن يمكن الذيخضر  قتصاد إ التحول أثارت

ي العالم ستقرارستدامة يضمن التنمية  جديد اتجاه إ العر ئة  و   الب
ً
 مع جنب إ جنبا

ساو وزن إعطاء حول  خضر لالقتصاد ساسية املبادئ تتمحور  حيث قتصاد،  للتنمية م

ستدامة جتماعية والعدالة قتصادية ية، و  أساًسا توفر الثالثة داف ذه وتلبية البي

ة سليًما ية، قتصاديات  الضعف نقاط ملعا  تحقيق إ والبطالة، الفقر تخفيف من العر
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ي، أمن ع إ غذا  أجل من الطبيعية لألصول  الكفء ستخدام أن كما للدخل، عدالة أك توز

ع ة آلية يمثل الذي قتصاد، تنو  تقلبات وجھ  مناعة يوفر خضر، لالقتصاد أساسية ورك

  .مجتمعاتنا من كث عن الغائب قتصادي ستقرار يحقق بما العال قتصاد

للبح ذه نا دراس ي منوتأ خضر، قتصاد إ التحول ع مشار ل تمو مجال ث

مس تحت جديد ما ار ابت طرح ضراء"خالل ا وم"السندات التمو، الدور عرفة

املالية داة ذه ل   .والتنموي

البحث محاور :محاور ثالثة إ البحث قسمنا الدراسة الية إش ة   : ملعا

  ول خضرحولأدبيات: املحول   قتصاد

 ي الثا والتحديات: املحول املبادئ ضراء، ا السندات   سوق

 الثالث ل: املحور التمو مة قتصادبالسندات مسا إ نتقال ضراء ا

 خضر
  

ول  خضر حول أدبيات: املحول    قتصاد

وم إن وم محل يحل ال خضر قتصاد مف يجة ولكنھ املستدامة، التنمية مف ن

ايد قتناع لن املستدامة التنمية تحقيق بأن امل ة، ق عن إال تتحقق املطلو ج طر و لفكرة ال

ئة تدم من عقود عد خضر قتصاد ق عن الب امللوثة طر التنمية ع املب قتصاد

ولن ئة، ون  للب داف بمقدورنا ي ة تحقيق  عتمد ال ستدامة تحقيق دون  لأللفية التنمو

ا عناصرخضر قتصاد فكرة ع بدور من ي يأ ما خالل من عليھ تعرف س ما و و ،. 

خضر.1 قتصاد ف   عر

ر لقد وم ظ املاضية، القليلة السنوات خالل الساحة ع خضر قتصاد مف

و  وتقليل املستدامة التنمية سياق  خضر قتصاد فكرة ونوقشت قتصادرّ عُ الفقر، ف

بأنھ املتحدة مم نامج ل وفقا قتصاد": خضر نبعاثاتالذيذلك من ونيةيقلل الكر

ة العمر الفئات جميع ستوعب و املوارد استخدام كفاءة فيھ زداد   .1"و

و خضر قتصاد أن نقول أن أيضا مكن للتنمية: "و ديدة ا النماذج أحد

و ا داف أ م أ وال ئة للب يدة ا املعرفة ع أساسا يقوم والذي النمو عة السر قتصادية

املتباد العالقة ة الطبيمعا البي والنظام سانية قتصاديات ن ب ما   . 2"لة

ف سيط والتعر ة سبة بھ يوجد الذي قتصاد اعتباره و خضر لالقتصاد ال  صغ

ون  من تم الكر بكفاءة، استخدام فيھ و ي والتوظيف الدخل  النمو أن كما املوارد ق عن يأ  طر

ثمارات اصة، العامة س ون  انبعاثات تقلل ال وا  املوارد استخدام كفاءة وتدعم والتلوث الكر
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، التنوع خسارة وتمنع والطاقة، ذا البيولو  السياسات إصالح خالل من إال يتحقق ال و

عات شر   .3لذلك املنظمة وال

خضر .2 قتصاد مية الدوليةأ ات املقار   ضمن

ل املناخ ش افحةو  قتصادية للتنمية عائقا غ قيا،  الفقر م ذه مع لتكيفواإفر

رة ات، الظا ولو ة أولو مية تقل ال مسائل عدة إ إضافة و راري  حتباس :مثل أ  ا

ديدة الطاقات فعيلوت سي الفعالة الطاقات جانب إ واملتجددة ا فاظ النفايات و  ع ا

ية النظم افحة مثل البي ر م ور  الت ط ع املحافظة إ باإلضافة را وتد  الشر

املنا الساح  .والتغ

قيا قارة تواجھ ال التحديات أك نإ ، ندماجو الفقر ع القضاء إفر  جتما

افحة كذلكو  توف من البطالة م ا أساسية خدماتو  الئقة ظائفو  خالل ذا جانب إ ،نللس

ميع دف زائرو  ا صوص جوو  ع ا ديثة الطاقة خدمات ع ا ز مع ا  التنمية برنامج عز

يدة للشراكة الطاقة مبادرةو  التحتية الب  قيا تنمية أجل من ا  .(NEPAD) 4إفر

ساس ذا ا خضر قتصاد س ال ساسية داف تكمنوع   تحقيق

  :التالية النقاط

 ؛املستدامة التنمية تحقيق 

 ضراء الصناعة توف املستدامة؛ ا  واملؤسسات

 ضراء الوظائفتوف  ؛ا

 الفقر رة ظا ة   .محار

خضرمتطلبات. 3 قتصاد إ ئا: التحول ش س ل ضراء ا التنمية إ نتقال عملية إن

جاء وقد ، اتي إس عد ذات راشدة سياسية نظرة ا توج وشاقة لة طو عملية بل ال، س

ةالتفك  وك العال قتصاد املتكررة مل يبات يجة ن خضر قتصاد إ بالتحول

ا يمر ال املوارد(زمات ع السر اجع ال املناخية، التقلبات الغذاء، أسعار ارتفاع

قتصاد5)الطبيعية إ للتحول الدول يع ل حوافز توفر من البد املنطلق ذا ومن ،

اخض بي من نذكر   : ر،

 قتصاد أن حيث فية، الر املناطق الفقر تخفيف دف فية الر بالتنمية تمام

نظمة و الطبيعية للموارد كيمة ا دارة ق طر عن وذلك الفقر تخفيف م سا خضر

ولوجية؛   ي
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 تح أن حيث ا، ترشيد اد ج و ا تلو وعدم باملياه املياهتمام كفاءة ن س

املياه ع صول ا طرق تحسن أن كما ا الك اس كب بقدر يخفض أن يمكن ا واستخدام

السطحية؛ املياه ع فاظ ا وأيضا بار داخل وفية ا املياه توف م سا   سوف

 ل وتحو الطاقة أسعار دعم خفض إ الوصول ق طر عن ما ا النقل قطاع دعم

تحض و النقل، مجال ا نتقال و الطاقة تحض إ الدعم ذا قطاع% 50مبالغ من

العام النقل استعمال يع و الطاقة فاعلية من بالرفع يجة ن ية العر البلدان النقل

ينة؛ ال    والسيارات

 من أك أن حيث ا، ر تدو أعادة ومحاولة الصلبة النفايات لة ملش من% 50التصدي

تم أذا ولكن املياه تلوث إ تؤدي ا م ارجة ا نبعاثات وأن املياه ا ألقا يتم النفايات ذه

والتقليل ئة الب نظافة إ تؤدي سوف ا ر تدو محاولة أو وجيدة ية بصورة ا م التخلص

السامة؛م نبعاثات  ن

 كفاءة رفع وإجراءات الطاقة مجال املستدامة ثمارات س ادة ز ع العمل

ا وظ م تخفيض إ تؤدي سوف خضر قتصاد إ النقلة حيث غازاتالطاقة، نبعاثات

راري؛ ا    6حتباس

 قتصاد لنظام خاضعة سياسات ا وجعل ومية ا السياسات فإذامراجعة خضر

السوق سياسة ف والعمل ديمقراطية سياسة إ ا غ يجب ة ديكتاتور سياسة انت

نتاج؛ يع  ل

 يركز وأن الطبيعية املوارد ع الوطنية بالسياسة ف ع أن خضر قتصاد ع

ومستدام؛ دائم إنتاج نتاج يجعل وأن ا كفاء  ع

  الدو التجارة ع قيود فرض اتعدم شو ال ة معا خضر قتصاد وع لية

والواردات؛ الصادرات ع املفروضة الضرائب ة   التجار

 ار؛ بت يع و التعليم ن  تحس

 العام للقطاع اص ا القطاع    7.مشاركة

لة.4 ي امل خضرل القطاعات كقطاعات: القتصاد ستخدم أن يمكن مجاالت عدة توجد

لالقتصاد لة ي أخرى،م ة ج من ياة ا منا ل ز عز و ة ج من ئة الب ع حفاظا خضر

ي ما املجاالت ذه ن ب   8:من

 املتجددة ا: الطاقة وجود يتكرر ال الطاقات ا بأ املتجددة الطاقات عرف

الطبيعية املوارد من املستمدة الطاقات ا أ بمع ودوري، ي تلقا نحو ع الطبيعة

تتج مكنال و رض سطح ع ان م ل متوفرة و تنضب، ال ال أو دد
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ا م أنواع عدة وتوجد طاقة، إ ولة س ا ل اح،: تحو الر وطاقة الشمسية الطاقة

ا بمصادر املتجددة الطاقة عد نا ومن ا، وغ املياه وطاقة ة يو ا الكتلة طاقة

امل ذا سية رئ اقتصادية فرصة   ال؛جاملتعددة

 ضراء ا والعمارة املستدام ن: البناء لك املس أحد العمرانية القطاعات عد

فإن أخرى ة ج ومن والطاقة، واملياه واملواد األرض الطبيعية للموارد ن س الرئ

يج ال من ة كب كميات ا ع تج ي واملعقدة ة الكث يد ش وال البناء صناعة عملية

الصلبة، واملخلفات لوالتلوث املشا أبرز من واملياه الطاقة در لة مش وتبقى

ية ،-البي املب شغيل ة ف طوال ا وديموم ا استمرار ب س ي للمبا قتصادية

املستدام التصميم س البناء جديدة وأساليب يم مفا رت ظ سباب ذه ول

ا للقطاعات املتنامي تمام عكس املستدامة، ضراء ا بقضاياوالعمارة لعمرانية

مثل ستغالل و الطاقة الك اس وخفض ئة الب حماية ظل قتصادية التنمية

عت و الطبيعية املتجددة؛للموارد الطاقة مصادر ع   ماد

 املستدام ل: النقل ش واملجتمعات لإلفراد ساسية اجات ا املستدام النقل يوفر

ضرر إحداث دون وذلك وأكيد، جيالآمن ومصا البي النظام أو ة بال

م ون ت فيھ النقل وسائل الن ذلك املناخ، ع بالسلب يؤثر ال التا و عتمدةالقادمة،

املتجددة؛ الطاقة مصادر   ع

 املياه للنظم :إدارة وان املستدامة، التنمية عناصر من ا ر جو عنصرا املياه عد

فاظ ا سيا رئ دورا ولوجية خضري قتصاد عمل و ونوعا، كما املياه ع

طاقة توليد إ إضافة البحار، مياه وتحليھ ا، استخدام وإعادة مطار مياه جمع ع

املخزون ع فاظ ا رغبة املستعملة املياه استخدام إعادة وأيضا املياه، من

ي   ؛املا

 املستدامة الزراعية را تم: إدارة من خضرالبد قتصاد وم بمف ام

الفقر من د ا سياسات ودمج ف الر شة املع سبل ودعم الزرا القطاع لتخض

ثار من للتخفيف ديثة ا الزراعة تكنولوجيا وتكيف التنمية، اتيجيات اس

املعاصرة ية البي التحديات ة ملواج التنمية ات شرا ز عز و املناخ، غ عن الناجمة

،ا البيولو التنوع وفقدان املستدام، غ ي العمرا والزحف الغابات، وإزالة ر لت

من مجموعة ر تطو عن فضال خضر، للنمو ك مش م ف ن و ت ذلك تطلب و

قتصادية وانب ا غطى ال جتماعية؛املؤشرات ية والرفا ية   والبي
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 ضراء ا ا:التكنولوجيا بأ ضراء ا التكنولوجيا املنتجات: "عرف وتطبيق ر تطو

ثار من تقلل وال واملوارد، ئة الب ع فاظ ل املستخدمة والنظم واملعدات

ة شر ال شطة لأل التالية"السلبية املعاي مع التكنولوجيا ذه ناسب ت أن طة شر ، :  

 ئة؛ الب ور تد من  التقليل

 انبعاثات من الدفيئة؛التقليل  الغازات

 امل من الطاقة استخدام ع الطبيعيةاملحافظة واملوارد املتجددة  . صادر

خضر.5 قتصاد لنمو املواتية ئة قتصاد: الب إ التحول ة تجر الدول تخوض ي ل

ة كث نوا لة ي إلعادة ة قو وقانونية عية شر ئة ب يئة و إعداد إ تحتاج خضر

ا وم    9:املجتمع،

 للسلع جمالية لفة ال ضمن الطبيعية املوارد واستخدام التلوث لفة إدماج

دمات؛  وا

 التنفيذ؛ آليات وتوضيح ية البي ن القوان وتحديث  مراجعة

 القابلة ة ولو ذات القطاعات ا ف تحدد ضراء ا للتنمية وطنية اتيجيات اس وضع

خضر؛ لالقتصاد  للتحول

  التنمية؛ اتيجيات واس الوطنية طط ا اطر ضمن ية البي عتبارات  إدماج

 املستدامة؛ الك س و نتاج أنماط ثقافة ز عز و لك املس لدى الو  بناء

 مثل الداعمة السياسات من سلة التكنولوجيا،: اعتماد نقل ية، البي شطة لأل حوافز

ودةالبحث ا ادات ش برامج ر،  . والتطو

ثمار نجاعة .6   خضر قتصاد  س

ق عن النظر غض خضر قتصاد نحو التحول  يح عليھ سيعتمد الذي الطر  سي

و عديدة، منافع م ف توف القلق تخفيف  سا  وع والطاقة، واملاء الغذاء مجال  من إزاء

و أوسع نطاق داف تحقيق يدعم أن شأنھ من ف لوغ املستدامة التنمية أ  نمائية داف و

ا لأللفية م   10:وأ

غ خضر قتصاد :أوال الة حسب: املناخ و ال نماط فان للطاقة، الدولية الو ا

الك يد الطاقة الس ي انبعاثات من س ون  أكسيد ثا سبة الكر  مما ،2050بحلول املائة  130 ب

رارة درجة ارتفاع إ يؤدي ة، درجات ستة بمعدل العاملية ا  حدوث احتمال إ يؤدي مما مئو

ئة  إصالحھ يمكن ال غ ن ما تصل قد اقتصادية وخسائر الطبيعية، الب   وعشرة خمسة ب

ا، جما املح الناتج إجما من املائة ثمار سنو س ون  بقلة يتم الذي قتصاد  و  الكر

ة فعالة وسيلة و املوارد ونجاعة  .التحدي ذا ملواج
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ثمارات نصف أن يرافقھ خضر قتصاد نحو التحول  إن  نفقات لتغطية توجھ س

يا سليمة بتقنيات التقليدية التكنولوجيات غي ون  قليلة(بي ثمار ،)الكر س  مع التكيف  و

ولوجية النظم أساس ع وطأتھ من والتخفيف املناخ غ ل ي  أخضر اقتصاديا حال ش

ثمارات  نبعاثات ستؤثر حيث إضا اس ادة د ز ي الناجمة نبعاثات من ل وتد  عن

دارة الغابات، ز للغابات املستدامة السليمة و عز ي الغطاء و  .الغا

الك خضر قتصاد :ثانيا س نتاج و الك نتاج ممارسات: املستدام و س  املستدام و

م من عت الرشيدستخدام  من يحد املستدام فاإلنتاج خضر قتصاد تحديات أ غ

ا نفاد التا و يع ،للموارد سم منتجات ع الطلب ف د ت ج ع(ستدامة من بمز و  ال

الك ة لألعمال جديدة أسواقا يوجد أن ستطيع) املستدام لالس  إنتاجية ممارسات ذات التجار

ادة إ تف حيث مستدامة ديدة والوظائف يرادات تدفقات ز  سواق توسعتف ،ا

سية ات لألغذية الرئ ة واملشرو سبة العضو ة  املتوسط  املائة  20 إ 10 ب ن ما الف  ب

صل ، 2007 و 1999 سن قرابة حاليا املنتجات ذه العاملية التجارة م و دوالر، بليون  50 إ

احم ذا نظرا يك الدو ال مية ة خضر قتصاد لفرص أ  تحف ملواصلة واملتاحة الكث

ثمار نتاج  س و الك ن، س  العاملية السوق  م تضاعف يتوقع وفعليا املستدام

دمات للمنتجات ية وا تقل البي ليون  1.37 من لي ا دوالر تر ا الوقت  سنو  2.74 إ ا

ليون    . 2020بحلول دوالر تر

ادة إن: والنفايات الكيمائية املواد وإدارة خضر قتصاد: ثالثا عة الز  استخدام  السر

طرة الصلبة النفايات وإنتاج الكيميائية املواد ئة، تلوث إ غالبا تؤدي وا  ية مخاطر الب

شراتملبيدات مثال التعرض املوارد،  وتلف سامة وانبعاثات  )الزراعية الكيميائية املواد(ا

ل نيا خطرا ش ب قد كب م سمم س ا ينجم ،الوفاة أو ال سمم حاالت عن سنو  باملبيدات ال

ن ثالثة ا يصل وفاة وحاالت إصابة، مالي التا العالم، ع حالة 220.000إعدد  ونظرا و

ر حصائيات طورة ع تحرك ظ ة سر جيح والنفايات، الكيميائية املواد إدارة مسألة ملعا  ل

يارات كفة ة السياسية ا دار ادفة و ز إ ال التا منة  البدائل وتنفيذ عز  التحول  يع و

 .خضر قتصاد نحو

تأثر الصلبة النفايات إدارة يخص وفيما ا فس سبة وحد اوح ب ن ما ت   50 و 20 ب

انيات معظم من املائة ذا والتصدي املدن، م يح أن يمكن التحدي ل ة فرص ي  اقتصادي لنمو كب

كية املتحدة الواليات ففي الوظائف، وخلق ر إعادة صناعة تدر فقط مر  بليون  236 مبلغ التدو

ا، دوالر د شغل و سنو شأة 56000  ص مليون  من أز  .م



 2018/ 8 4/ العدد املجلد سواق                                                              و املالية  مجلة

269 

عا ل بمثابة و الطبيالرأسمال: يكولوجية النظم وخدمات خضر قتصاد :را  يا

ولوجية ع لنا تقدم اي دمات ،..)والوقود الغداء(البضا واء تنظيف(وا عديل ال  ،..)املناخ و

ار ف اة تطبيقات(و ا تحوال تحدث أن يمكن ال الطبيعة محا  نتاج عملية  جذر

  خاصة الطبي لرأسمال نتاجية القدرة استخدام ع خضر قتصاد عمل ،..)التقليدية

لول  وإيجاد صياغة شون  ينذلل ا عتمدون  الفقر  ع صول   مباشرة الطبيعة ع و  ع ا

م، من كب جزء ت حيث رزق ولوجية النظم أن حديثةدراسات بي  والشعاب الساحلية ي

 ثالثة لنحو الغذاء وتوفر العالم،  سماك مصائد من املائة  50 ـب تقدر سبة توفر املرجانية

نات من املائة  50 إ باإلضافة سمة مالي وت يوانية ال ن مليون  400 لنحو واملعادن ا  آخر

ولوجية النظم فاستخدام،النامية البلدان   و معھ وللتكيف املناخ غ وطأة من فيفل ي

  .خضر قتصاد عمل مجال

خضر.7 قتصاد إ التحول عتمد :تحديات تقليدي اقتصاد من التحول مسار إن

مصادر ع أك فيھ عتمد أخضر اقتصاد إ ئة، للب امللوثة الطاقة مصادر ع و بالدرجة

ما ا نوجز التحديات عديد قھ طر يقف ئة، للب الصديقة واملتجددة ديدة ا الطاقة

ي   11 :يأ

الك تحقيق: ول  التحدي ن وإنتاج اس ن بفضل ،مستديم لك ن مس تج  ع عملون  ومن

ام وانب اح ية ا جتماعية البي دمات للمنتجات و م دورة طيلة وا  ؛حيا

ي التحدي ب واسع نطاق ع معلومات شر ع املعرفة مجتمع: الثا بية والتدر  طيلة وال

ياة صول  ا د دعم وع الثقافة، ع وا ون  ما البحث من مز  .للتنافسية شرطا ي

كم: الثالث التحدي ساعد ا ر ع و اتإشراك خالل من مجتمعنا تطو  الفاعلة ا

يئات الدولة(املعنية ات املحلية وال ومية غ واملنظمات والشر  ؛..)والنقابات ا

ع التحدي ا ال باملنتجات وتحفظ دقة أك يتطلب والطاقة املنا التغ :الرا لك ر س  وتطو

 قاليم؛ مع والتكيف املتجددة الطاقات

امس التحدي ركة النقل:ا ز خالل من تتحقق املستديمة، التنقل وا حيل عز  املوجھ ال

امل ق عن تلوث قل والنقل والت ر املج التنقل بتخفيض التمسك طر  ؛املبتكرة نظمة وتطو

فظ: السادس التحدي دارة ا  من تجري  ،الطبيعية واملوارد البيولو للتنوع املستدامة و

ر خالل اف املعرفة تطو ع ل و  دعم إ باإلضافة أساسية ك حاجاتنا بتلبية أفضل ش

ار  تحفظا أك منظمات وتحض قتصاد ية الناحية من اوابت  ؛البي
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ع التحدي ة:السا باه خالل من تتحقق املخاطر وإدارة والوقاية ،العامة ال  ع خاص ان

ئة نوعية واء(الب بة واملياه ال عدام وع ) ..والضوضاء وال  املحتملة جتماعية املساواة ا

 ؛بذلك املتعلقة

رة الديموغرافيا: الثامن التحدي  ع ثر تحديد خالل من تتحقق،جتما والضمان وال

ماية أنظمة وتوازن  قتصاد افحة والتمسك جتماعية، ا ل الناتجة قصاءات ل بم  ش

ب، التعليم  والنقص والفقر العمر عن خاص عتماد والتدر  املتعدد الثقا البعد ع و

  .للمجتمع

التاسع العالم:التحدي الفقر افحة وم املستدامة التنمية شأن الدولية  تتحقق،التحديات

أفضل ل ش املستدامة التنمية متطلبات دمج غية الدو كم ا دعم ق طر خالل ومن،عن

تحقيق مة وتمناملسا ي للبلدانأالغذا الطاقة ن   .حرماناك م

وتحقيق خضر قتصاد مسار ضمن ضراء ا اتيجية س داف تحقيق إن

وتبقى ئة، للب صديقة خضراء ع مشار مة ثمارات اس يتطلب املستدامة، التنمية

أك اقتصاديات إ التحول أمام عقبة ع املشار ذه لتجسيد الالزمة ل التمو ن تأم الية إش

ت طار ذا و عرفاخضرار، جديدة لية تمو أداة ار ابت ضراء/بالسندات"م ا وك أو" الص

املناخ" ذه "سندات مثل ودعم ل لتمو خصيصا ا حصيل ذاتوجھ طبيعة فما ع، املشار

ل نالتمو التالي ن املحور والتحليل التفصيل من ء لھ تعرض س ما ذا ،.  
    

ي الثا ضراء،: املحور ا السندات والتحدياتسوق   املبادئ

  العالم دول  أسواق خطت
ً
دعم مؤخرا  للتجارة املتحدة مم مؤتمر(املتحدة مم من و

 فيھ شك ال ومما خضر، قتصاد نحو التحول  يع باتجاه امة خطوات )اونكتاد والتنمية

  تلعب املال رأس أسواق بأن
ً
  دورا

ً
يئات يمكن حيث املجال، ذا  اما سواق الرقابة ل  املالية و

ن ثمر ات واملس ون  أن خرى  طراف وجميع والشر ا ي  وضمن ،التحول  ذا باتجاه مؤثر دور  ل

كأداة مبادرة جاءت طار ذا ضراء ا السندات ق سو و إطالق من خضر ل التمو سوق

ام ال قتصادي التحول ذا ل مرافقة ل   .تمو

ضراء.1 ا السندات ف   التعر

ضراء"عرف ا الدخل): grenn bonds("السندات ذات مالية أوراق ا أ ع

ضراء ا السندات وغالبية محددة، ية بي فوائد مع للمشروع املال رأس من ترفع وال الثابت

املختلفة والصناديق والعامة الدولية املالية املؤسسات من تصدر امل"ال ،"ناخسندات

ستحقاق عند امل ال داد س و الفائدة من ثابت معدل مع   .12وتصدر
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ا راد و ضراء ا السندات اسم طلق املناخو وال) climate bonds(سندات

ا عرف أ فوائد: ع مع للمشروع املال رأس من ترفع وال الثابت الدخل ذات مالية أوراق

سندات ستخدم و محددة، ية لبي التمو دف خاصة ل-املناخ تمو إعادة الالزمة-أو ع املشار

املتجددة والطاقة اح الر مزارع مشروعات وتمثل ا، مع التكيف أو املناخية ات التغ ة ملعا

السندات ذه ق طر عن تمول ال ع املشار م أ   .  13من

س ضراء"و ا املشار" السندات ل لتمو ستخدم ا عوائد ألن ضراءبذلك ا ع

نبعاثات من تقلل ال ومية ا النقل ع مشار أو النظيفة الطاقة ع مشار    .14مثل

سوق اسم يطلق ضراء"كما ا ترتبط" السندات ال السندات إصدارات ع

وقبل ئة، للب الصديقة ثمارات يتخطىباالس ال صدارات ذه إجما ان الزمن من عقد

عام لكن ا، سنو الدوالرات ن مالي من مئات قيمة2016بضع ضراء"بلغت ا 97" السندات

لبنك وفقا دوالر سكيلدا"مليار إ ا س انديناف اية" س ومع دي إ2017السو 135وصلت

أ اء ا بعد س وال العام، ذا دوالر السنداتمليار ذه إلصدارات جمالية القيمة تتجاوز ن

العالم حول املالية عام220سواق دوالر   . 2020بليون

السندات القطاع/إن أو ومات ا ا تصدر ال املالية داة ضراء ا وك الص

الدولية ل التمو مؤسسات أو ة التجار املصارف أو اص الد(ا البنك املثال يل س الذيع و

عام أخضر سند أول ملساندة)2008أصدر فقط ب تذ ضراء ا السندات ذه وحصيلة ،

وقد ونية، الكر نبعاثات منخفضة للتنمية مسبقا محددة معاي ستو محددة ع مشار

يا بي ن املستدام ن ثمر املس جانب من ا كب ترحيبا السندات ذه   .القت

ضراء ا السندات عرفت اوقد بأ ا: "أيضا إصدار حصيلة توجھ ال السندات

ومبادئ معاي تتطلب ا لك خرى، السندات مثل و ئة، للب صديقة ع مشار ثمار لالس

ل للتمو املختارة ع املشار و ا خاصة السندات،15رفيعة با عن ضراء ا السندات وتختلف

حيث   16:من

العامة،:املصدر - البنوك ومات، ا الدولية، املالية املؤسسات من ون ت قد

التنمية؛ بنوك ة، التجار ات  الشر

املعدل - أو:قيمة عائم معدل أو ثابت، فائدة سعر و معدومة، بمعدالت ون ت قد

؛ البي داء بمؤشرات  مرتبط

ق - أو:التور ة العقار ون الر مثل صدار، مؤسسات أصول من قروضتدعم

ثالث طرف من مضمونة أو العام،   .القطاع
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سوق ور ظ بداية ضراء"ومع ا مدى" السندات يقررون السندات ذه مصدرو ان

الدو البنك ئة الب إدارة قامت ذلك عد ولكن عدمھ، من السوق ذه السندات ارتباط

من املمولة ع املشار ضراء"بإدارة ا ا"السندات حاليا شمل و السندات، ذه ل املصدرة ات

مثل ن ثمر املس من مختلفة أنواعا فإن الطلب جانب وع الدول، وح ات والشر البنوك

صناديق شاء بإ البعض قوم و السندات ذه ون ش ن التأم ات وشر صول مديري

لـ ر تقر ناقش و ا، ف ثمار لالس ست"مخصصة ونوم السند" إي إصدار تحكم ال اتاملبادئ

حاليا ا م ي عا ال ل واملشا ضراء    .17ا

ضراء.2 ا السندات مبادئ: مبادئ وضع البنوك من مجموعة بدأت طار، ذا ضمن

ضراء ا السندات) GBP(السندات إصدار إطار تحدد ال رشادات من مجموعة و

الدولية املال رأس أسواق رابطة أصدرت وقد ضراء،  The International Capital Markets«ا

Association«مارس ر ش وذلك املبادئ ذه من ة خ ة ال املبادئ2015، ذه عت و ،

م سا مما ة ا وال فصاح ز عز و الشفافية ضمان إ دف حيث ة، واختيار ية توج

إل  املثالية الطرق توضيح خالل من ضراء ا السندات سوق ر ضراء،تطو ا السندات صدار

توفر حيث املال، رأس سوق العالقة ذات طراف افة قبل من املبادئ ذه استخدام مكن و

ذات خضراء سندات إطالق املشاركة سية الرئ ات با املتعلقة ات التوج ن للمصدر

  .18مصداقية

اض سا املبدأ يكمن ضراء السندات «فئة من سندي الق  موال تخصيص » ا

ا تم ال ا جمع ل حصر ع لتمو كما مشار ضراء السندات مبادئ«تقت خضراء،  بأن» ا

ضراء السندات مصدر عرف ل ا عھ أو ملشروعھ البي التوجھ تفصي ش  لھ سمح مما مشار

ضراء ضمن بإدراجھ ا ع داف القبول  معاي وفق املقبولة املشار ية ستدامة وأ  .البي

ضراء السندات مبادئ « توصيات وفق ودائما  السندات مصدري  بواجبات املتعلقة» ا

ضراء، ن ا ن ؤالء ع يتع  السندات مبلغ أن من للتأكد الالزمة املقتضيات اتخاذ املصدر

ضراء ل مرتبط و املتداولة ا الت بجاري  دائم ش ع املرصدة التمو ضراء للمشار  املستوفية ا

  19.للشروط

ن املبادئ ذه ساعد كما ثمر ز خالل من املس  ثر لتقييم الالزمة املعلومات توافر عز

ضراء، للسندات البي ساعد ا  ذه وتؤكد فصاح، خالل من كتتاب عملية  أيضا و

ات املتعلقة املعلومات عن والكشف صدار عملية شفافية ع املبادئ  يمكن مما املصدرة، با

ن، ثمر ة، والبنوك والبنوك، املس ثمار ات س ن، وشر  ذوي  طراف وجميع والوسطاء، التأم
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م من العالقة كما سندات أي خصائص ف  ال املعلومات وسالمة دقة ع املبادئ تؤكد خضراء،

تم ا الكشف س ا وال ع ات توفر اب املصدرة ا ة أل  .املص

ضراء السندات وُتمكن ع من ا شطة تنو ن، أ ثمر ادة املس م، التعاون  وز  ورفع بي

شطة الو مة املُصِدر، بأ ل عبئة ع ساعد سوق  بناء  واملسا اص القطاع من تمو  ا

كز ال شطة ألغراض ون  ع ت وت ومن صديقة املناخ ئة، م للب
َّ
 السندات أن بھ املُسل

ضراء ون  ا رة ت ات ُمسعَّ بة بمستو ن فإن ثمَّ  ومن التقليدية، السندات من جدا قر ثمر  ال املس

ِ استعدادا ُيبدون 
ّ
لفة دفع أو العائد عن للتخ انب مقابل إضافية ت  يتصل وما للسند البي ا

الرغم من بھ و ر، شأة حديثة السوق  ذه مراقبو ش ذلك، من تقار  والتفضيل الطلب إ ال

ايد ضراء للسندات امل ايد عدد جانب من ا ن من م ثمر ن، املس   التقليدي
ً
 ذلك، عن وفضال

ثمرو  استطاع ضراء السندات مس ب التقليدية السندات من أع بأسعار البيع ا  ندرة س

ضراء السندات   .ا
ً
ات وتبعا نة، أسواق  والعرض الطلب التجا ر قد ُمعيَّ  املستقبل  يظ

ضراء للسندات تفضي سع سبة ا    .20خرى  السندات إ بال

تلقى أن شرط ن خضراء ا أ ع السندات قبول يتم أصبح السوق، نمو ومع

من أك وقع وقد ذلك، ع خار ما مراجع من ومديري140موافقة البنوك أك من

ضراء ا السندات إصدار تحكم ال املبادئ ع العالم  .صول

ضراء.3 ا بالسندات ل التمو  التعاون  منظمة عن الصادرة الدراسات بموجب: تحديات

م فإن والتنمية، قتصادي ضراء السندات تواجھ ال التحديات أ  عدد ضعف  تكمن ا

ن ثمر ن، املس يف نظام وضعف املحلي إضافة التص ي،  لقياس معاي وجود عدم إ ئتما

 مكنو السوق،  السيولة كفاية وعدم املخاطر من التحوط أدواتوجود وعدم العوائد،

يص  21:ي فيما التحديات ذه ت

ضراء السندات بمزايا الو نقص.أ ية واملبادئ ا  يمثل العالقة ذات الدولية واملعاي التوج

م عدم إ إضافة القائمة، الدولية املعاي معرفة عدم  السندات لسوق  املحتملة الفوائد ف

ضراء ات السياسات صا من ل لدى ا ن السندات ومصدري  التنظيمية، وا ثمر  واملس

 الدول؛ من عدد عند امة عقبة

ية مبادئ وجود عدم.ب ية التحديات تختلف أن يمكن محلية توج  ،أخرى  إ دولة من البي

وافز سياسة استخدام يمكن لذلك ضراء السندات سوق  لدعم ا وقد ا ،  عض تتطلب املح

فات سواق ذه سبة السندات مبادئ جانب إ إضا وإفصاح عر ال و ضراء، ذه ا  ل

فات وجود عدم  ول  العائق يتمثل البلدان،  السندات عن فصاح ومتطلبات محلية عر

ضراء؛  ا
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اليف.ج ضراء السندات إصدار ت ضراء، السندات حالة من التحقق يتم :ا  ومراقبة ا

ة استخدام ة قبل من للعائدات املصدرة ا ات مثل(ثالث طرف ضمان أو ثانية ج  املحاسبة شر

االت ن من العديد فإن ذلك، ومع)املتخصصة بحاث وو  القيام كيفية عرفون  ال املصدر

فإن سواق، عض التحقق عملية لفة وعليھ صول  ت  ثالث طرف ضمان أو ثان رأي ع ا

لفا أمرا و لذلك م ات لبعض عائقا يمثل ف ة، املصدرة الشر اليف ارتفاع إ إضافة الصغ  ت

 فصاح؛ متطلبات إدارة

يفات توفر عدم.د ضراء السندات وقوائم ومؤشرات، تص يفات ساعد ا  ئتمانية التص

ضراء، ية املعلومات تتضمن وال ا اصة البي يفات ا ن ساق تقييم ع السندات، بتص  ب

ضراء السندات ية املبادئ مع ا مكن الدولية، واملعاي التوج ن أيضا ساعد أن و ثمر  املس

م ع ية العوامل تأث ف ات جمالية املخاطر ع البي مكن ل و  السندات ملؤشرات املصدرة،

ضراء ن توجيھ ا ثمر ثمار املس ضراء السندات  لالس م؛ تل ال ا  احتياجا

ضراء السندات نقص.ه قلة :املطروحة ا ضراء السندات عد  سواق عض  املعروضة ا

م من سية العوائق أ ن، توفر رغم الرئ ثمر ذا املس ع وجود عدم عكس و  قابلة خضراء مشار

ل ا يمكن وال سواق عض  للتمو ل من إعادة أو تمو ا ل ضراء، السندات خالل تمو  مع ا

مية ع التأكيد  السندات فعدد ال، أم خضراء السندات انت ما إذا تقييم كيفية ع التعرف أ

الية املعاي من واحدة تل ال كمن ا ا و ون  أن يمكن خضراء سندات اعتبار  من بكث أك ت

ضراء"عدد ا   حاليا؛ املتواجدة" السندات

ة.و ن نفاذ صعو ثمر ن املس ثمرون يجد :املحلية سواق إ الدولي ة الدوليون  املس   صعو

فمن سواق عض إ الوصول  ن املحلية، ات ب م ال الصعو ض ف نجد ع اصة التعار  ا

ضراء بالسندات ذه إ سوق  من تختلف فصاح ومتطلبات ا د ختالفات آخر،  من تز

اليف ضراء السندات تحتاج حيث املعامالت، ت ف ا  أو سمية إعادة إ واحدة سوق   ا املع

إضافة سوق   اعتماد إعادة يل ع( املخاطر من حماية أي وجود عدم إ أخرى،  ضد املثال، س

 ).العملة مخاطر

ن توفر عدم.ز ثمر ن املس ضراء السندات شراء يتم: املحلي  من الغالب  سواق عض  ا

ن قبل ثمر ن املس ب إما املحلي واجز أو املال رأس ضوابط س فية، ا  وجود فإن لذلك التعر

ن ثمر ن مس تم ضراء بالسندات م  .اف طلب وجود لضمان أساسيا أمرا عت ا
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ضراء.4 ا للسندات املستدام التنموي   الدور

ل تمو واجتماعيا يا بي املستدامة ضراء ا السندات عستخدم املشار من العديد

ياة ا ز عز و ة، ج من خضر قتصاد نحو التحول إطار ئة الب ع تحافظ ال

نذكر املجاالت ن ب ومن أخرى، ة ج من ياة ا منا ل و    22:جتماعية

املتجددة: أوال الطاقات ثمار يتكرر: س ال الطاقات ا بأ املتجددة الطاقات عرف

ا الطبيعيةوجود املوارد من املستمدة الطاقات ا أ بمع ودوري، ي تلقا نحو ع الطبيعة

ولة س ا ل تحو مكن و رض سطح ع ان م ل متوفرة و تنضب، ال ال أو تتجدد ال

ا م أنواع عدة وتوجد طاقة، وطاقة: إ ة يو ا الكتلة طاقة اح، الر وطاقة الشمسية الطاقة

السنداتامل عمل مة أمو يتطلب الطاقات من النوع ذه ثمار س و ا، وغ ياه

لصناعة ضراء ا السندات ق طر عن االكتتاب ا، ل املناسبة الكميات حشد ع ضراء ا

واء ال نات وتور الشمسية   .اللوحات

ضراء: ثانيا ا والعمارة املستدام البناء ثمار أحد: س العمرانية القطاعات عد

فإن أخرى ة ج ومن والطاقة، واملياه واملواد األرض الطبيعية للموارد ن س الرئ ن لك املس

والتلوث يج ال من ة كب كميات ا ع تج ي واملعقدة ة الكث يد ش وال البناء صناعة عملية

ا أبرز من واملياه الطاقة در لة مش وتبقى الصلبة، يةواملخلفات البي ل قتصادية-ملشا

يم مفا رت ظ سباب ذه ول ، املب شغيل ة ف طوال ا وديموم ا استمرار ب س ي للمبا

عكس املستدامة، ضراء ا والعمارة املستدام التصميم س البناء جديدة وأساليب

ظل قتصادية التنمية بقضايا العمرانية للقطاعات املتنامي وخفضتمام ئة الب حماية

الطاقة مصادر ع أك ل ش عتماد و الطبيعية للموارد مثل ستغالل و الطاقة الك اس

مختلف احتياجات لتلبية موال حشد ع قادرة ضراء ا فالسندات وعليھ املتجددة،

قل و ئة للب الصديقة املواد ستخدم خضراء ي مبا عم مجال ن ثمر ااملس ال اس

دائق ا إقامة مع ضاءة، و ة و ال والص البي انب ا ا ف يرا وال واملياه للطاقة

السطح ع ضراء   . ا

املستدام: ثالثا آمن: النقل ل ش واملجتمعات لإلفراد ساسية اجات ا املستدام النقل يوفر

البي النظام أو ة بال ضرر إحداث دون وذلك الوأكيد، التا و القادمة، جيال ومصا

الطاقة مصادر ع معتمدة ون ت فيھ النقل وسائل الن ذلك املناخ، ع بالسلب يؤثر

  .املتجددة

عا املياه: را للنظم :إدارة وان املستدامة، التنمية عناصر من ا ر جو عنصرا املياه عد

و  كما املياه ع فاظ ا سيا رئ دورا ولوجية جمعي ع خضر قتصاد عمل و نوعا،
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وأيضا املياه، من طاقة توليد إ إضافة البحار، مياه وتحليھ ا، استخدام وإعادة مطار مياه

ي املا املخزون ع فاظ ا رغبة املستعملة املياه استخدام    إعادة

املستدامة: خامسا الزراعية را وم: إدارة بمف تمام من خضرالبد قتصاد

الفقر من د ا سياسات ودمج ف الر شة املع سبل ودعم الزرا القطاع لتخض

غ عن الناجمة ثار من للتخفيف ديثة ا الزراعة تكنولوجيا وتكيف التنمية، اتيجيات اس

وإزا ر الت املعاصرة ية البي التحديات ة ملواج التنمية ات شرا ز عز و الغابات،املناخ، لة

ك مش م ف ن و ت ذلك تطلب و ، البيولو التنوع وفقدان املستدام، غ ي العمرا والزحف

قتصادية وانب ا غطى ال املؤشرات من مجموعة ر تطو عن فضال خضر، للنمو

جتماعية ية والرفا ية   . والبي

ضراء: سادسا ا ب:التكنولوجيا ضراء ا التكنولوجيا اعرف املنتجات: "أ وتطبيق ر تطو

السلبية ثار من تقلل وال واملوارد، ئة الب ع فاظ ل املستخدمة والنظم واملعدات

ة شر ال شطة التالية"لأل املعاي مع التكنولوجيا ذه ناسب ت أن طة شر ، :  

 ئة؛ الب ور تد من  التقليل

 الدفيئة؛ الغازات انبعاثات من  التقليل

 ع الطبيعية؛املحافظة واملوارد املتجددة املصادر من الطاقة  استخدام

 املتجددة الطاقة مصادر استخدام ع  .يع

ة موج خضراء سندات كتتاب طرق عن ضراء ا التكنولوجيا ثمار س يتم حيث

تصبح بحيث ا، ر وتطو ا تحسي أو ا يع تص أجل من سواء ضراء ا التكنولوجيا ملجال

جتماعيةصدي ياة ا من وتحسن جديدة عمل مناصب وتخلق فأك أك ئة للب قة

قتصادية  .و

مجاال   عد ر، التدو وإعادة النفايات كإدارة ا وغ الذكر السابقة املجاالت إن

نتقال و ئة الب ع فاظ وا املستدامة التنمية تحقيق يل س اجتماعيا املسؤول ثمار لالس

القطاع من خصوصا موال حشد ع قادرة ضراء ا والسندات خضر، قتصاد إ

احتي لتلبية اص نا ثمر املس مختلف   .  اجات

خضر: الثالثاملحور قتصاد إ نتقال ضراء ا بالسندات ل التمو مة   مسا

ةإن   السنو العاملية ثمارات تنفيذس عإطار املستدامة التنمية داف أ

العال حوابالصعيد إ ا7- 5حاجة سنو دوالر ليون ثمار،تر س ذا ل ش مو ال

تبلغ ة سنو ة ثمار اس فجوة ستواجھ حيث النامية البلدان أمام ة كب دوالر2.5عقبة ليون تر

والزراعة الص والصرف واملياه النظيفة والطاقة التحتية ية الب ع أن،مشار املتوقع ومن
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خضر  ل التمو ضراءسد ا السندات إصدار ق طر مواءمةعن خالل من الفجوة ذه

القتصادا لية التمو حتياجات مع املالية  .مستدامأخضرلنظم

خضرواقع.1 املال رأس خضر: أسواق ل التمو وراق سوق للتعامل منظمة سوق

وتتحدد للتداول، القابلة ومية ا ضراء ا السندات وكذا خضراء، وسندات م أس من املالية

العض ملقتضيات وفقا سعار ا خفضف ع مشار ل تمو إ السوق ذه دف و والطلب،

وصناديق الطقس، مؤشر ع القائمة ن التأم وصناديق ضراء، ا وافز ا وصناديق ون، الكر

ة العقار والصناديق ضراء، ا التحتية ية والب والدولية، الوطنية التا23املناخ دول وا ،

ا املؤسسات لبعض ضراء ا السندات إصدار السوقيو والعامة والدولية ملالية

ة الف خالل ضراء   .2016-2007ا

رقم دول ضراء): 01(ا ا السندات نخاللإصدار ب ما ة   )2016-2007(الف

صدار ة   ج
عدد

  صدارات
ي أمر دوالر باملليون   املبلغ

الدو   3844  46  البنك

ثمار لالس ي ورو   3479  12  البنك

الدوليةشركة ل   2001  8  التمو

Communal banken AS  8  175  

للتنمية قيا إفر   838  7  بنك

والتنمية عمار إلعادة ي ورو   376  7  البنك

للتنمية سيوي   794  6  البنك

الشما ثمار س   412  4  بنك

وري ال والواردات الصادرات   500  1  بنك

)املصدر( Source: Craig Alexander, Sonya Gulati, OBLIGATIONS VERTES : LES OBLIGATIONS DE LA 

VICTOIRE DE L’ENVIRONNEMENT, date de consultation 07/02/2018  www.td.com/economics 

ن.2 ب ما ة الف ضراء ا السندات إصدار سوق خطت): 2017-2010(اتجاه  أسواق لقد

  العالم دول 
ً
دعم مؤخرا  قتصاد نحو التحول  يع باتجاه امة خطوات املتحدة مم من و

  تلعب املال رأس أسواق بأن فيھ شك ال ومما خضر،
ً
  دورا

ً
 يمكن حيث املجال، ذا  اما

يئات سواق الرقابة ل ن املالية و ثمر ات واملس ون  أن خرى  طراف وجميع والشر ا ي  دور  ل

ذا ذا باتجاه مؤثر وضمن  Sustained(املستدامة املال أسواق مبادرة جاءت طار، التحول،

Stock Exchanges Initiative (ا ال  والتنمية للتجارة املتحدة مم مؤتمر أطلق

ن الرقابة يئات بمشاركة،)UNCTAD(اونكتاد ثمر ات، واملس دت حيث والشر  املال أسواق ع

ل املبادرة ذه بموجب ش ا طو و ام يع ال ات ب  السياسات أفضل لتطبيق املدرجة الشر

ئة املتعلقة وكمة جتماعية واملسؤولية بالب   .24وا
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سبة ب ضراء ا السندات سوق مت العاملية% 3وسا السندات سوق صفقات من

عام من ي الثا ع ما ،2017الر يل من82مجموعھوتم ضراء ا للسندات 74صفقة

من أك مع مرة،% 50مصدًرا ألول ن املصدر س"وذكرت من فاينا إن نيو غ  "بلومب

إ يصل أن املقرر من ضراء ا للسندات السنوي صدار أن ا ل تحليل مليار134.9أحدث

اية مع   .2017عامدوالر

يئة دول  عدة بدأت كما والتنظي املناخ ب شر يع املناسب ال  وراق إصدار ل

ضراء، املالية أسواق كذلك وقامت ا  املالية ألوراق) Indexes( مؤشرات بإصدار مالية عدة

فقد ضراء، ضراء املالية وراق مؤشرNasdaq نازدك أصدرت ا ات غطي الذي ا  ال الشر

ندة قتصادية التنمية  دعم ع عمل ون  انبعاثات تخفيض إ املس   .الكر

من الدولية، ل التمو ومؤسسة الدو البنك لة
َّ
ممث ، الدو البنك مجموعة انت و

عام أخضر سند أول الدو البنك أصدر حيث ضراء، ا السندات سوق ر تطو الرواد

عام2008 و مؤسسة2013، أخضرصارت
ً
سندا تصدر مؤسسة أول الدولية ل التمو

من ضراء ا السندات سوق ل تحو بذلك
ً
مة ِ مسا دوالر، مليار بقيمة

ً
عامليا

ً
ا معيار

انة م الدولية ل التمو ومؤسسة الدو البنك بوأ و العامة، سواق إ املتخصصة سواق

ضر  ا للسندات إصدار ج كأك السوق الالزمةرائدة موال بتعبئة يقومان حيث اء،

عّرفان و فراد، و املؤسسات من ن ثمر املس من وواسعة متنوعة مجموعة من املنا ل للتمو

لعب كما ضراء، ا السندات أصول بفئة مرة ألول ثمرون س الذين ن ثمر املس من الكث

ممار  أفضل صياغة
ً
ا محور

ً
دورا

ً
أيضا واملؤسسة الشفافيةالبنك صعيد ع السوق سات

ر التقار   .25وتقديم

الجتذاب املضمار ذا السوق رائدا باعتباره انتھ وم تھ خ الدو البنك ستغل و

ع ا ملساعد البلدان مع عمل و السوق، إ ن ثمر واملس ن املْصدر من
ً
تنوعا أك مجموعة

ضراء، ا السندات إصدارات تدعم سوقية أطر لوضع تمو أطر وضع
ً
مؤخرا شارك حيث

عن أسفرت أخضر خضراء إسالمي سند أول يا( إصدار و )مال أخضر، سند أول إصدار

صاعد اقتصاد   .  ُيْصدره

الف  ضراء ا السندات إصدارات يو التا ل نوالش ب ما من2017- 2010ة

البنك خرى قبل يئات ال عض و  .الدو
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رقم ل ة): 02(الش الف خالل ضراء ا السندات إصدار وعدد   ) 2017-2010(م

 
)املصدر( Source: GREEN BOND IMPACT REPORT FINANCIAL, INTERNATIONL FINANCE CORPORATIO, World Bank 

Group, 2016. http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/91ca0e7f-3819-4c0e-a929-

f2753539e6fa/FY17+Green+Bond+Impact+Report_Final.pdf?MOD=AJPERES   (26/02/2018). 

ع.3 مشار ل تمو ضراء ا السندات استخدام خضرواقع  قتصاد

ضراء 1.3 ا بالسندات ل للتمو الداعمة إحدى: املؤسسات الدو البنك مجموعة عد

ع د يز ما عبأت وقد العالم، ضراء ا للسندات املصدرة ات ا من16أك دوالر مليار

منخالل أك عام200إصدار منذ أخضر باملناخ2008سند مرتبطة ثمارات اس لصا

ئة   .والب

خضر، ل للتمو جديدة أسواق شاء إ ع البلدان
ً
أيضا الدو البنك ساعد كما

املثال، يل س  " في"عدفع
ً
سياديا أخضر

ً
سندا ُتْصدر صاعدة سوق عبأتأول حيث ،50

التخ تداب ملساندة دوالر، حصيلةمليون ستخدم
ُ
س

ْ
إذ آثاره، مع والتكيف املناخ غ من فيف

انتقال ل تمو السند ة" في"ذا مواج ع ا قدر بناء مع ون الكر منخفض اقتصاد إ

نفسھ الوقت املناخ غ عن الناشئة عة. ثار أر إال خضر السند ذا إصدار ستغرق ولم

ر   .أش

تم س أصدر 2017وح مجموعھ، ما عشرة135البنك ي بثما
ً
مقوما أخضر

ً
سندا

عادل ما ع د يز بإجما الدولية10.2عملة ل التمو مؤسسة أصدرت فيما دوالر، 77مليار

بقيمة أخضر
ً
ع5.8سندا موزعة دوالر  .عملة12مليار

و  ، الدو البنك مجموعة أعضاء أحد و الدولية، ل التمو مؤسسة عمل شركةكما

املالية املؤسسات من د املز يع ل جديدة ُسبل إيجاد ع الرائدة، ية ورو صول إدارة

لألسواق مكرس خضراء سندات صندوق أك شأتا أ حيث خضراء، سندات إصدار ع املحلية
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وتوسيع املحلية املال رأس أسواق عميق إ دف دوالر ملياري بقيمة مبادرة الصاعدة،

املناخيةال ثمارات لالس املقدم ل   .تمو

قوم ضراء و ا ساسية السندات املْصَدرة  صندوق ضراء ا السندات شراء

ع البداية
ً
زا

ّ
مرك الصاعدة، حيثسواق من العالية انيات م ذات والبنوك البلدان

غطية
ً
أيضا املؤسسة وستوفر أخرى، أسواق إ يتوسع أن قبل ضراء، ا السندات إصدار

القطاع من موال عبئة وع املخاطر تقليل ع ساعد مما ، و سارة ا ضد ية تأمي

ا ع الصندوق قدرة ضمان ع ذلك ساعد وس اص، عا تنطوي ال سواق لعمل

فق شد البلدان ا ضم ومن بالصراعاتتحديات، املتأثرة واملناطق
ً
التا،را ل نوالش يب

حسبم ضراء ا السندات صدارطبيعةإصدارات ة   .ج

رقم ل حسب): 03(الش ضراء ا السندات صدارطبيعةإصدار ة  ج

 
)املصدر( Source: Global Green Bonds Mid-Year Summary 2017 Climate Bonds Initiative.    

www.climatebonds.net/files/files/Global_Green_Bonds_S1_Summary-2017.pdf 
  

ث املس م أ أن واملؤسساتيالحظ ة التجار البنوك ضراء ا السندات ن مر

ن املتعامل مختلف ستقطب ا أ أي ن، التأم ات  .وشر
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ة2.3 الف خالل ضراء ا السندات إصدار لعملية متعددة وانب    2016-2014دراسة

ضراء.أ ا السندات إصدار املتصدرة الدول حيث   من

رقم ل الدول): 04(الش ضراءل املصدرةقائمة ا  2017سنةخالللسندات

 
)املصدر( Source: Global Green Bonds Mid-Year Summary 2017 Climate Bonds Initiative.    

www.climatebonds.net/files/files/Global_Green_Bonds_S1_Summary-2017.pdf   

ا   و ضراء، ا للسندات املصدرة الدول قائمة سا فر تتصدر أن جدا الطبي من

إنجاح ا م ورغبت ئة، للب امللوث ون الكر أوكسيد ي ثا انبعاثات معت ل ش م سا

للمناخ بارس اتفاق املتجددة،تطبيق الطاقات ا أك ستمار إ جيا تدر بالتحول القا

من ل ي تأ ثم ضراء، ا السندات فئة من اخضرارا أك الت تمو إ اب الذ من بد ال ان ف

ع ال للدول سبة بال التوا ع والثالثة الثانية املرتبة ن والص املتحدة الواليات

خضر ل التمو ئةوتدعم للب الصديقة ع  . للمشار

العملة.ب نوع حسب ضراء ا السندات   إصدار

رقم ل ضراء): 05(الش ا السندات ا تصدر ال العمالت  أنواع

 
)املصدر( Source: GREEN BOND IMPACT REPORT FINANCIAL, INTERNATIONL FINANCE CORPORATIO, World Bank 

Group, 2016. http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/91ca0e7f-3819-4c0e-a929-

f2753539e6fa/FY16+Green+Bond+Impact+Report_Final.pdf?MOD=AJPERES   (26/02/2018).  
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من يالحظ رقمما ل من) 05(الش يقرب ما السندات80أن إصدار من باملائة

عة امل الت التمو م أ أن إ عود ذلك ب والس ي، مر بالدوالر مقيمة ضراء ا

املستدامة، التنمية تحقيق إ ووصوال ئة الب ع حفاظا املتجددة الطاقات بقطاع وض لل

ستخ الدو للبك بع ت يئات من اقادم عامال جمع أساسية كعملة ي مر الدوالر دم

امات ل دفع أو صدار ناحية من   .   سواء

غرافيا.ج ا واملناطق القطاعات حسب ضراء ا السندات   إصدار

رقم دول ثمار  مجاالت): 02(ا ضراءاس ا السندات إصدار   حصيلة

  
)املصدر( Source: GREEN BOND IMPACT REPORT FINANCIAL, INTERNATIONL FINANCE CORPORATIO, World Bank 

Group, 2016. http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/91ca0e7f-3819-4c0e-a929-

f2753539e6fa/FY17+Green+Bond+Impact+Report_Final.pdf?MOD=AJPERES   (26/02/2018). 

رقم دول ا الواردة حصائيات ر احتلت) 02(ُتظ املتجددة الطاقة قطاع أن

سن ضراء ا السندات إصدار بحصيلة املمولة القطاعات حيث من ،2015و2014الصدارة

ي يأ ذهثم ألن ة، الطاقو الفعالية تحقيق ع عمل ال املشروعات قطاع الثانية الدرجة

إ للنفط املصدرة الدول ع حتم التقليدية، الطاقة أسعار حادة انخفاضات عرفت ة الف

املتجددة، الطاقات مجال ى ك ع مشار إطالق ق طر عن لطاقة، بديلة مصادر عن البحث

ذا ع ادة ستخدامز بفعل رض وكب حرارة بارتفاع املناخ مستوى ع ات غ حدثت

بار  اتفاق خالل من يقرر الدو املجتمع جعلت ئة، للب امللوثة الطاقة ملصادر والكب سالواسع

بواسطة ماليا ا ودعم ضراء ا ع املشار ثمار س نحو التوجھ بضرورة جديا التفك للمناخ

سند خضرإصدار ل التمو مجال القطاع ذا صّدر
َ
ت يفسر ما ذا و باملناخ، خاصة  . ات
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رقم دول غرافيام): 03(ا ا املناطق حسب ضراء ا السندات   إصدار

 
)املصدر( Source: GREEN BOND IMPACT REPORT FINANCIAL, Op cit. 

متفاوتة سب ب متواجدة ضراء ا السندات أن غرافيةيالحظ ا املناطق مختلف

وأ الشمالية ا أمر مناطق تبقى لكن أخرى، دون ة ج ع تقتصر أسياو وال وسط ودول ا رو

سن خالل خاصة ضراء ا السندات إصدار كب ل ش م ا2015و2014سا باعتبار ،

املتجددة الطاقات املجال املستخدمة ضراء ا التكنولوجيا   .  تتحكم

التالية: خاتمة النتائج إ توصلنا الدراسة محاور جاء ما خالل   : من

ك التحدي  نحو التحول   الراغبة النامية الدول  من العديد يواجھ الذي إن

يكمن قتصاد ية السياسات برسم املتعلقة املؤسسية القدرات نقص  خضر ا البي وتطبيق

ود تظافر يتطلب الذي مر ات جميع ج  ذا الذاتية القدرات بناء دف العالقة ذات ا

ذا .املجال عية طر مراجعة يتطلب مر و شر ا والتنظيمية ال عديل ع و  التحول  بما

  .خضراء مال رأس أسواق نحو املطلوب

عتوفر    وتحافظ ونية الكر نبعاثات منخفضة ع ملشار ل التمو ضراء ا السندات

الوقت آثاره، من والتخفيف املناخ ات غ مع التكيف ع البلدان ساعد أن مكن و ئة، الب

وف واعد سوق ضراء ا السندات سوق وأن ن، ثمر املس ع ة كب عائدات فيھ تدر الذي

ا كب نموا د ش القادمةوس   . السنوات

يصل ما إ الدولية ل التمو مؤسسة ثمار اس صندوق325ساعد دوالر مليون

املتعاملة البلدان ضراء ا السندات سوق أبواب فتح ع ضراء، ا ساسية السندات

ضراء ا السندات شراء الصاعدة سواق بلدان الديون بإدارة للصندوق بالسماح ا مع

وآسيا الشرقية ا وأورو ية الالتي ا وأمر وسط والشرق وآسيا قيا أفر البنوك ا أصدر ال

  .الوسطى



 2018/ 8 4/ العدد املجلد سواق                                                              و املالية  مجلة

284 

ضراء ا للسندات املصدرة ات ا أك إحدى الدو البنك مجموعة عد

ع د يز ما عبأت وقد من16العالم، أك إصدار خالل من دوالر منذ200مليار أخضر سند

ئة2008 عام والب باملناخ مرتبطة ثمارات اس    .لصا

ع املشار من العديد ل لتمو ا كث ا عل عول ال لول ا أحد ضراء ا السندات

كما ا، يل س ل س مالية أدوات ا و و الثابت، بالدخل سم ت حيث العالم، ضراء ا

التخفيف ع مشار ع ا تدر ال موال تخصيص معھيقتصر والتكيف املناخ غ آثار من

م سا ال ثمارات باالس مدعومة ا ولك التقليدية، السندات خصائص ل ب تتمتع لية ذه

املناخ غ افحة م أو املستدامة   .التنمية

مبادئ ضراء السندات عد ية توصيات بمثابة ا  بالشفافية تو العمل  للمن

فصاح ث و ةال  ع وا ر غية ا عا نموا عرف ال السوق  ذه تطو   .سر

زا عز و الدراسة، ذه اص املال رأس حشد ع املا النظام لقدرة اية ا  خضر

ثمار التالية باالس توصيات نقدم ضراء، ا ع   : املشار

املالية - ارات بت دراسات تخدم ال اديمية والبحوث كة املش الدراسات تب

والعال قلي املستوى ع ضراء ا السندات مثل ية  . البي

ية السياسة وأطر إشارات توف - قتصادية البي ثمار ات و ّ مثل خضر، س  تب

داف واتفاق أ املستدامة س التنمية  .للمناخبار

 شبكة مثل املعرفة ع القائمة القدرات بناء عمل منصات لتوسيع الدعم حشد -

ثمار ومبادئ املستدامة املصرفية املعامالت اجتماعيا س ا ال املسؤول  مم ساند

ل مبادرات ع عالوة املتحدة، قلي الدو الصعيدين ع خرى  خضر التمو  .و

ضراء للسندات أسواق تنمية عملية دعم -  طلب ع بناًء  املحل،ي املستوى  ع ا

تمة البلدان ر امل  .املحلية بالعملة خضراء سندات أسواق بتطو

ر - ضراء للسندات إرشادات تطو  ع القدرة إ باإلضافة فصاح ومتطلبات ا

ض وثائق ة من التحقق ية التفو  .البي

ز - يل أجل من الدو التعاون  عز ثمار س دود العابر س ضراء السندات  ل   .ا
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اتحوكمةدور  كفاءةالشر من عمالالرفع ةمؤسسات زائر   ا

تلمسان" والية ملؤسسات ميدانية   "دراسة

The role of corporate governance in raising the efficiency of Algerian 

business enterprises  "Field Study of Tlemcen State Institutions” 

ستالم خ خ                                     17/01/2018:تار شرقبولتار   19/02/2018:ال

سيمة.د ة.أ                                          *غالي عمار ي حياة.أ    م  غالي

ام ا ن–املركز ت ع مستغانم                        تموش تلمسان                    جامعة   جامعة

زائر زائر        ا ا زائر   ا

  :لــخصم

حوكم رة ظا وةعت املعرفة اقتصاد ا ع كشف ال ليات م أ احد ات الشر

حماية ا لدور نظرا الدولية، العاملية املنظمات قبل من كب عال تمام ا نالت ال

التعر  من ات والشر املا والفشل التع االت مخاطرض من ا ماي أيضا و داري

عظيم ا دور عن فضال ذا ، والتصفية ا نمو و ا بقا ضمان و السوق املؤسسة قيمة

املستوى  ع ا والدواستمرار   .املح

خصصنا البحثلقد توجدذا ال ة زائر ا املؤسسات من لعدد ميدانية لدراسة

القرار اب أ و املؤسسات ذه ي مس إ ناه وج يان است خالل من تلمسان بوالية

ن ت مدى ع للوقوف ا حوكمةف ملبادئ ا تطبيق مدى كذا و جتماعية للمسؤولية ا

برنامج خالل من النتائج تحليل و دراسة تم و ، ات   SPSS version 19.الشر

املفتاحية لمات وكمةةحوكم: ال ا مبادئ الكفاءة، ة، زائر ا املؤسسات ات،  .الشر

Abstract: 

The phenomenon of corporate governance is one of the most important mechanisms 

revealed by the knowledge economy, which has received great international attention 

by the international organizations, in view of its role in protecting companies from 

defaults and financial and administrative failures, as well as to protect them against 

liquidation risks. The value of the institution in the market and ensure its survival, 

growth and continuation at the local and international level. We have devoted this 

research to a field study of a number of Algerian institutions that are located in the  

                                                             
* e-mail : nasssimag5@yahoo.fr    e-mail :  maria_grono@hotmail.com    e-mail : hayetg88@yahoo.fr 
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Wilayat of Tlemcen through a questionnaire addressed to the leaders of these 

institutions and their decision makers to determine their adoption of social 

responsibility as well as their application of the principles of corporate governance 

with SPSS version 19. 

Keywords: Corporate governance, Algerian institutions, efficiency, governance 

principles. 

  :مــقـــدمـــة

         ، اليوم ة القو قتصاديات ا عل تب ال ساسية املعاي احد ات الشر حوكمة عت

مختلف تطبيق و ا ن ت إ ات الشر مختلف س ضمنلذا من و ا، عل تنص ال املبادئ

م ط تر ال و املصا اب أ مختلف مصا تحقيق ع ا حرص نجد املبادئ ذه

عن اجتماعيا مسئولة ا إ نجد بالتا و مباشرة غ أو مباشرة انت سواء عالقات باملؤسسة

طراف ذه  .ل

تمامزاد لقد اتا وكمةالشر يجةبا ادةوكذلكاملاليةالعوملةوتحدياتسواقتطور ن ز

نو ثمر اتاملس وكمة،ممارسةعدمعنالناجمةباملخاطر القائمةوالشر إأضفا

ميةذلك ئة،املجتمعمنلتجاهالشركةمسؤوليةأ ةذهعدحيثوالب اناخ ر

ةإيؤديوكمةلالسليمةاملبادئفإتباع.قتصاديةاملؤسساتأماممستقبليا محار

وقراطيةالفساد ياةالشفافيةيعمعدارة،و عاملؤسساتوحثقتصاديةا

نآخذةصالح، ئةمراعاةمعقتصادية عمليةاستدامةكذلكعتبار ع والعدالةالب

سي تطبيقيصبحوعليھ.القادمةلألجيالالفرصوخلقجتماعية وكمةراشدالال وا

سقتصاديةاملؤسسة اتحقيقإاملؤسسةبوصول مشروطال حي ةر وإنما فقط،التجار

حيةمنلتحقيقخاللمناملستدامالنمو تحقيقإذلكيتعدى يةجتماعيةالر والبي

مشاركة افئةو نومتوازنةمت االدولةب وم ا،وح و .املستدامةيةالتنمإللوصول ومؤسسا

الية طرحيمكننا سابقاقلناهمالعبناء بل :التاليةش ةاملؤسساتت زائر  ا

اتحوكمةمبادئ اليةذهضمنوتندرج ؟الشر   :التاليةالفرعيةسئلةش

اتبحوكمةاملقصودما - ا؟ماو الشر   مباد

مأن يمكنكيف - وكمةسا ةاملؤسساتكفاءةمنالرفعا زائر   ؟ا

الية ذهعنلإلجابة و ساؤالتتلكلو ش    :التاليةالفرضيةصياغة رتأينااال

ب ةاملؤسساتت زائر اتحوكمةمبادئ ا   .الشر
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الدراسة   :من

،اعتمدنا الدراسة موضوع ة معا ع قادرة علمية و ية من أساليب عن انبحثنا ف

غرض ذلك و التحلي و الوصفي املن خاللھ استخدمنا نظري جانب عن عبارة ول املحور

ات الشر حوكمة موضوع نا نقصد و الدراسة موضوع رة الظا ع   .التعرف

ار  كما ، ستمارة تقنية ع اعتمدنا اختيارو متمثلة سية رئ جوانب ع النتائج تحليل تكز

و الفقرات عدد بيان و البحث املستخدمة س املقاي تحديد تتضمن ال و البحث س مقاي

البحث ات ملتغ ي حصا بالوصف يتعلق ي الثا انب   .ا

السابقة   :الدراسات

ما و فقط ن عمل السابقة الدراسات اختصار   :يمكننا

 ع داء) :2014( مناد ات الشر حوكمة دور عن تتحدث رسالتھ انت

الطرق–املؤس إدراج و املؤس داء تقييم عملية ت عا حيث قياسية، دراسة

داء تقييم معاي جميع عتبار ن ع يأخذ نموذج ع ك بال ، داء قياس ديثة ا

دا بطاقة يتمثل املتوازن الذي  .ء

داء ع ات الشر حوكمة اثر لقياس نموذج اح اق تم امليدانية الدراسة خالل و

املحيط مة مسا عتبار ن ع خذ مع ، ة زائر ا العامة مة املسا ات للشر املؤس

نموذج استخدام ق طر عن ، ات للشر جتماعية املسؤولية أخالقيات و ي املؤسسا

ال مناملعادالت ونة مت لعينة لية و120ي ، الوط القطر ع موزعة مة مسا شركة

من ل و املختارة ات الشر حوكمة مؤشرات ن ب ارتباط عالقة وجود إ النتائج توصلت

س تكر و ، لألعمال مالئمة مؤسساتية ئة ب توفر حالة رتباط ادة ز و الشركة أداء

جتماعية املسؤولية   .أخالقيات

 خضرة صديقي مة ) : 2010(دراسة مسا مدى ار بإظ ا مذكر تمت ا

إ الوصول اجل من انھ إ الدراسة خلصت و ، ات الشر حوكمة تحقيق البنوك

يوفر كذلك ، سليم ي بن نظام وجود من البد املؤسسات وكمة ل يد ا التطبيق

لعمليا الالزمة السيولة و ئتمان ي البن القطاعالقطاع أن كما ، ا ونمو الشركة ت

ات الشر وكمة املؤس طار بناء م س ال املؤسسات احد و السليم ي  .البن

البنك تحقيق أن القول يمكن و شار مطاحن وحدة اض الر مؤسسة بدراسة قامت كما

ذا أن حيث وارد غ معھ املتعاملة املؤسسات لدى ات الشر حوكمة وم ومملف املف

ن املسئول من العديد لدى املعامالت خال للوازع نظرا ي عشوا ل ش يمارس

باملؤسسة ن   .العامل
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ول  نظري : املحور منظور من ات الشر   حوكمة

ات -1 الشر حوكمة ف   :عر

بحاث معظم فان ات الشر حوكمت رة ظا ا تتعلق ال وانب ا لتعدد نظرا

ت كت تبعاال ات الشر حوكمت ملصط مختلفة فات عر أعطت املوضوع ذا أدبيات

إليھ الوصول املرغوب دف لل تبعا أو رة للظا ا م ينظر ال ة استعراض. للزاو يمكن وعليھ

ات الشر حوكمت وم مف ا مجمل تو ال فات التعر من   .مجموعة

ات الشر بحوكمت من: يقصد عدد ن ب إالعالقة تؤدي ال ن املشارك و طراف

دارة و م س حملة من ل بمعرفة املؤسسة ألداء الرشيد التوجھ   1.تحديد

قدمھ الذي ف التعر ،1994عامCorporate GouvernanceكتابھParkinsonإن شمل

ا أ ع وكمة ا عرف املعت: حيث سيقي ألت و شرا ، داري عكسجراء الذي و مد

اء الشر ملصا ا رعاي الشركة إدارة   2.مصداقية

يمكن ثم من و صائص ا من مجموعة وفق ات الشر حوكمت وم مف بلورة يمكن سبق مما

بأنھ   :وصفھ

ا - برامج و الشركة شطة أ ع ة دار و املالية للرقابة امل مت  نظام

اب - أل يمكن ا خالل من ال الطرق ممجموعة حقوق ع طمئنان املصا

متوازنة القيام.بصفة ع يحرص مس يوجد صائص ا ذه اليوميةان باإلدارة

نائية است بصفة إليھ أسندت ال املوضوعات ايضا و بالشركة، شغيلية ال شطة لأل

القرارات تنفيذ من التأكد إ باإلضافة ، دارة مجلس اختصاصات ضمن تقع ال و

دارةال مجلس ا  . 3اتخذ

ع الرقابة و م عل شراف و ن خر توجيھ و التنظيم و بالتخطيط املس يقوم كما

تجدر و الوظيفي، منصبھ بحكم ا إدار مسئولية يتحمل ال شطة و فراد

ا م للمس مختلفة مسميات ناك أن إ ا: شارة غ و املوجھ املشرف،  .4املدير،

ة التجذر و و جديد وم مف ات الشر حوكمة ضمن يوجد بھكما يقصد رغبة:"و

ن م املسا مراقبة من جزئيا لو و التخلص املدير أو حتفاظ, املس لغرض

مداخليھ عظيم بالتا و عملھ ة ر ا ادة ز و   .5بمنصبھ

وردوافع -2 اتظ الشر   :حوكمت

خالل النامية و املتقدمة الدول من العديد ات الشر حوكمت وم مف إ اجة ا رت ظ لقد

حدثت ال املالية زمات و قتصادية يارات أعقاب خاصة املاضية القليلة العقود

قتص ده ش ما كذلك و ، ايطاليا و روسيا و ية الالتي ا أمر و آسيا شرق دول من ادالعديد
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عا خالل ية محاس و مالية يارات ا من مؤخرا ي ات2002ممر الشر من العديد ق طر ،عن

س ال و التعقيد شديدة ية املحاس ساليب من الكث استخدمت ات الشر ذه ان حيث

سعر ارتفاع ع فاظ ل ذلك و قيقة ل باملخالفة حيان عض و اح ر يم ت بأساليب

للشركة الشديد بالنجاح نطباع عطي مما ثمارات س قيمة رفع إ باإلضافة م   .6الس

عام كذلك ة سيو املالية زمة انفجار وكمت1997مع جديدة نظرة ينظر العالم اخذ ،

تنظم ال عات شر ال و املؤسسات ثقة أزمة انت ا بأ ا وصف يمكن زمة ذه و ات، الشر

ومة ا و عمال مؤسسات ن ب فيما العالقات و عمال العديدة. شاط ل املشا انت قد و

قارب و ن الداخلي ن املوظف معامالت و عمليات تتضمن زمة أثناء املقدمة إ برزت ال

ات الشر وحصول ، ومة ا و عمال مؤسسات ن ب صدقاء الديونو من ائلة مبالغ ع

معرفة عدم ع فيھ حرصت الذي الوقت نفس جل ة ذهقص إخفاء و مور ذه

مبتكرة ية محاس ونظم طرق خالل من قتصادية  .5الديون زمة ذه ر مظا م أ ولعل

يار ا و غأسعار العنيفة ل ش ا عمال صرف أسعار يار ا مستوى، ى أد إ املالية وراق

، قتصاديمسبوق النمو معدالت   7.انخفاض

ات-3 الشر حوكمة كفاءة تدعيم   :خطوات

و قتصاديات تقدم ات الشر وكمت ة ر و ا مية لأل و

القواعد سيخ ب الناشئة و املتقدة الدول من عدد تمت ا املجتمعات

قتصاديات بتلك سواق الستقرار ا ل يدة ا ة.والتطبيقات لنظر انت لقد

لفة ت من تتظمنھ ملا ذلك و ات الشر حوكمة ور ظ ة كب مية ا الة الو

تية ال ش عض تأخذ أن  :8يمكن

ين - املس و دارة تصرفات مراقبة ف  .مصار

من - ا ف املرغوب غ التصرفات من التقليل ع ساعد بما التنظيم لة ي ف مصار

ين املس  .قبل

عام فعالية2002فخالل تدعيم يل س امة ال طوات ا ببعض الدول من د عد قامت ،

املثال يل س ع ا م و ا، ات الشر   9:حوكمت

املتحدة - ورك:الواليات نيو بورصة ات)NYSE(قامت الشر يلزم للقيد قواعد اح باق

دارة مجلس اجتماع ضور ن مستقل ن مدير قامت. بتحديد القوميةكما الرابطة

و ن املستقل ن املدير لتدعيم ات الشر مخاطر عة ملتا نة شكيل ب ات الشر ملديري

املحتملة للمخاطر ة الدور  .املراجعة
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وكمت:اليابان - يدة ا للتطبيقات دليل بوضع ستقوم ا أ طوكيو بورصة أعلنت

يل  س ذلك و ، اليابانية املؤسسات ا تدي ل ات محليةالشر ملعاي عداد

ي اليابا التجاري بالقانون العمل ان سر بدء توقع ظل خاصة و يابانية

 .2003عام

ية - ورو ر:املفوضية تطو مة م وكسل ب املستوى عال عمل ق فر إ أناطت

ن ثمر املس حماية و فصاح لتدعيم ات، الشر لقانون شر ال طار  .وتوحيد

اتمبادئ-4 الشر   :حوكمة

التعاون منظمة مجلس سنةقتصاديقرر خالل الوزاري اجتماعھ 2002والتنمية

كذا و ات الشر حوكمت مجال التطورات ا تقييم تطبيق و ا اعتماد تم ال املبادئ تقييم

ذلك و املنظمة وكمةدول العال املنتدى من بدعم و الدو البنك مع اتبالتعاون الشر

من ا ذلك وغ بما ة املص اب أ من واسعة طائفة مع شاور ال من د املز مع ات ا

و مم ، عمال قطاع الدوليةث العمالية والنقابات والوطنية نية امل واملنظمات ، ن ثمر املس

ذه نقيح ب املنظمة قامت لذلك و املعنية ات ا من ا غ و ي املد سنةواملجتمع املبادئ

املالية،2004 وراق ألسواق حات ومق ية توج مبادئ وتقديم ات، الشر إلدارة ذلك و

و ات، الشر وكمت فعال نظام تنمية املشاركة خرى طراف و ات والشر ن ثمر املس

ي كما املبادئ ذه باستعراض سنقوم  10:ن

ات وكمة فعال إلطار أساس ضمان - 1   .الشر

مح - 2 س حملة  .قوق

ة املعاملة - 3 ساو ن امل م  .للمسا

اب دور  - 4  .املصا أ

 .والشفافية فصاح - 5

  .دارة مجلس مسؤوليات - 6

  :و املبادئ ذه تطبيق كيفية تفسر ال رشادات من مجموعة املبادئ تلك وتتضمن كما

ات وكمة فعال إلطار أساس وجود ضمان -  :الشر

ات الشر حوكمت إطار أنع و ، فعالة و شفافة أسواق لقيام عا م ون ي أن

السلطات مختلف ن ب املسؤوليات ع توز بوضوح يحدد أن و ، القانون حكم مع متوافقا ون ي

ن القوان تطبيق تفرض ال و التنظيمية و التالية .11شرافية املتطلبات مراعاة   12:مع

مر - مع ات الشر حوكمت ل ي ر تطو يتم أن ويجب الك قتصاد ع ا تأث اعاة

سواق كفاءة و لشفافية ج و ال و بالسوق ن للمشارك ا تخلق ال وافز ا و ، سواق ة   .نزا
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داخل- ات الشر حوكمت ممارسة ع تؤثر ال الرقابية و القانونية املتطلبات إن

ل و والشفافية القانون قواعد مع تتوافق أن يجب ع شر بتطبيقھال   .ام

ن - م املسا    :حقوق

ي املبدأ ينص ات حوكمة مبادئ من الثا انھ الشر   :ع

ب" ات حوكمة إطار ع ي ماية يوفر أن الشر ن ا م ل وأن للمسا م س  ممارسة ل

م القضايا"حقوق من مجموعة ع الشركة التأث ن م املسا حقوق ترتكز حيث ،

مثل ، وساسية الوثائق ع التعديالت إدخال إ ،باإلضافة دارة مجلس أعضاء اختيار

املسائل من ذلك غ و عادية، الغ املالية التعامالت إقرار و ، للشركة ساسية ندات املس

يل13ساسية س و حماية ع قادرا ون ي أن ات الشر حوكمت إطار ع ن يتع لذلك و ،

حملة يممارسة بما ا إجمال يمكن ال و م قوق م   14:س

ملكية- نقل و ل تحو و ، م املسا ملكية يل ل امن نظام سا ن م املسا حق

م   .س

منتظم- و دوري ل ش بالشركة اصة ا املعلومات ع صول با م املسا  .حق

م - س ملة العادلة   :املعاملة

إطار يضمن أن ميعيجب افئة املت املعاملة ات الشر حوكمت ممارسة أساليب

فرصة ن م املسا افة ل تتاح أن ب ي كما ، أجانب أو ن م املسا صغار انوا سواء ن م املسا

عليھ و م حقوق اك ان حالة فع ض عو ع صول   15ا

افئة- مت معاملة الفئة نفس إ املنتمون مون املسا عمل أن   .يجب

يجب- ن م املسا افة ،ف ت التصو حقوق نفس فئة ل داخل ن م للمسا ون ي أن ب ي

فئات من ل ل املمنوحة ت التصو بحقوق املتصلة املعلومات ع صول ا من يتمكنوا أن

م س شراء م قيام قبل ذلك و ن م   .املسا

من م عل املوافقة يتم ن معين اص أ بواسطة ت التصو يتم أن ميجب س مالك   قبل

ب-   مة حماية ي ا يتم أو ا يقوم ال ستغالل إساءة من قلية مسا ة إجراؤ ملص

ن م اب املسا سب أ اكمة ال ل سواء ا القيام يتم وال ا مباشر، غ أم مباشر ش

ب ون  أن و   .لإلصالح فعالة وسائل ناك ت

املصا- اب أ   :دور

و ، القانون ا يرا كما ا ا أ بحقوق اف اع ع ات الشر حوكمت إطار ينطوي أن يجب

العمل فرص و ، وة ال خلق مجال املصا اب أ ن ب التعاون يع ع أيضا عمل أن
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سليمة مالية أسس ع القائمة للمشروعات ستدامة تحقيق التأكيد12و يتضمن بما ذلك و ،

  :16ع

العالقة - لذوي القانونية قوق ا ام   .اح

املؤسسة- مع م تفاعل و العالقة ذوي مشاركة و أداء ن لتحس آلية   .توف

مع- م عامال حدود تقييم و م أدوار لتفعيل الالزمة و املناسبة املعلومات ع صول ا

  .املؤسسة

فعل- ضات عو ع صول ل الفرصة املصا اب أل تتاح أن أييجب اك ان يجة ن ية

م حقوق   .من

م- بمسؤوليا لالضطالع الالزمة املعلومات املصا اب أل تتوفر أن يجب   .كما

الشفافيةفصاح-   :و

شان املالئم الوقت و الدقيق فصاح تحقيق ات الشر حوكمت نظام يكفل أن ب ي

ا و افة الشركة س بتأس املتعلقة املسائل بي أسلوب: من و امللكية، و داء و ، املا املوقف

ة دار السلطات   .ممارسة

ز ع عمل قوي  إفصاح نظام وجود عت  ساسية املالمح أحد الفعلية الشافية عز

ع ات لإلشراف سًيا أمًرا عت والذي السوق، أساس ع القائمة الشر ن لقدرة رئ م ع املسا

م حقوق  ممارسة ر مدروسة، أسس ع ملكيا م أسواق ذات الدول   التجارب وتظ س

مة شطة، ال ون  أن يمكن فصاح إن ال ة أداة ي ات سلوك ع للتأث قو وحماية الشر

ن، ثمر ساعد املس فاظ موال رؤوس جذب ع فصاح و ن ثقة ع وا ثمر  أسواق املس

  الضعيف حفصا فإن تماًما العكس وع املال

غ الشفافة غ واملمارسات م خالقية والسلوكيات ة فقدان  س  بل املا السوق  نزا

ذا السوق  بل فقط الشركة  يؤثر لن و ل الوط قتصاد ثم ومن املا و   .ك

دارة- مجلس   :مسئوليات

و ، للشركة اتي س التوجھ ضمان ات الشر حوكمت إطار عع الفعالة الرقابة

و املؤسسة من ل تجاه دارة مجلس مسئولية ضمان و ، دارة مجلس قبل من دارة

ي ما يتضمن بما و ، ن م   17:املسا

و- املؤسسة ة مص ع رص ا و العناية ذل و موثقة و افية معلومات بموجب العمل

م س   .حملة

افة- ل العادلة ناملعاملة م   .املسا

ي   بما ام ل دارة مجلس أعضاء ع انھ ع ات الشر حوكمت مبادئ تنص    18:كما
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الداخ- بالتدقيق لة املو ة ا   .تحديد

ن- ارجي ا ن املدقق باختيار يتعلق فيما الشركة ا بع ت ال السياسة عن   .فصاح

لل- املالية و ية املحاس ر التقار سالمة   .19شركةضمان

ال ياملحور امليدانية: ثا الدراسة   إجراءات

الدراسة .1  :تقنيات

املراحل ل ل ا إعداد خضعت ال ، ستمارة تقنية ع الدراسة ذه اعتمدنا

مباشرة ا سليم ق طر عن ا ع توز تم و العل البحث عمليات املستعملة ية املن

التوجھ تم ال املؤسسات ي مس للدراسةإ كعينة ا اختيار و ا   .ل

 الدراسة أداة اجلھ:  صدق من وضعت ما قياس ع الدراسة أداة مقدرة بھ   يقصد

عدد ع ا عرض قمنا ات الشر ع ا ع توز و لالستمارة ي ا ال ل الش تحديد قبل

مالئمة مدى ملعرفة ذلك و التخصص مجال ن امعي ا ن الباحث ساتذة من

عد و ا شأ م احا اق و م أرا بإبداء قاموا حيث ، الدراسة داف أل عباراتھ

بالتعديال  يالقيام ا ال ا ل ش خرجت الالزمة   .ت

الدراسة أداة تطبيقھ: ثبات اعيد اذا ا نفس النتائج يان ست عطينا ان بھ يقصد

نفس الظروف و ن مختلفت ن ت ف العينة افراد نفس التحققع تم قد و ، ا

كرونباخ الفا معامل باستخدام الدراسة اداة ثبات منAlpha Cronbachمن للتاكد

عباراتھ ن ب الداخ ساق درجة و يان لالست الك  .الثبات

البحث .2 عينة و   :مجتمع

 البحث عينة و ال:مجتمع اصة ا و العامة املؤسسات من عدد اختيار تم لقد

البحث مجتمع ون لت إدارة مجلس ا ل وال تلمسان والية  .توجد

 الدراسة ع:عينة ستمارات وزعت حيث ، العشوائية قة بالطر العينة اختيار 45تم

ا إخضاع تم ال ة الصا و جعة املس ستمارات عدد ان و ، 30للدراسةمؤسسة

للدراسة ة صا فقط  .استمارة

الدراسة .3 أداة  :بناء

انيات م و البحث املتبع املن ع و ا يرادجمع ال البيانات لطبيعة نادا اس

شورة م كمعلومات البحث بموضوع مرتبطة أساسية معلومات توفر لعدم نظرا و ، لنا املتاحة

أ لتحقيق مالئمة ك داة فإن تم، يان ست خالل من بانة س البحث ذا داف

ا داف أ وتحقيق الدراسة ساؤالت عن لإلجابة الالزمة الدراسة بيانات  .جمع
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 ستمارة تصميم:بيانات ق طر عن امليدانية الدراسة خالل من البيانات جمعنا

القرار اب أل ا خصصنا ن املستجو حول معلومات ع احتوت واستمارة املؤسسة

من املعلومات ذه ونت وت ة شر ال املواد مدير و عام مدير ، عام مدير س رئ م نقصد

خصائص حول معلومات ثم ، الشركة العمل ة خ ، التعلي املستوى ، س ا ، السن

ضمت و الشركة ات بحوكمة.أسئلة04ومم تتعلق أسئلة سعة ع الدراسة احتوت

ات   .الشر

 ستمارةالط أسئلة صياغة املتبعة قة صياغة:ر ا اتبعنا ال قة الطر إن

تحديد يتم حيث ، املحدودة جابات أو املغلقة سئلة ق طر عن ستمارة أسئلة

املناسبة جابة تحديد املبحوث ص ال من يطلب و سؤال ل ل املمكنة  .جابات

عن جابة تم لذلك املؤسسةباإلضافة مسئو احد مع صية ال باملقابلة يان ست

يحة ال قة بالطر لألسئلة مھ ف من  .للتأكد

 البحث ية املقابلة :من و ستقصاء أسلوب ع التطبيقية الدراسة ارتكزنا

صول ا دف ذلك و املؤسسة القرار اب أ أراء تحليل ارتأينا حيث ، املباشرة

معلومات اتناع شر وكمة ا توجد مدى أي إ معرفة من للتمكن موضوعية أك

. 

للعلوم حصائية زمة ا برنامج ع ستمارات ة معا و تحليل اعتمدنا وقد

س)   19SPSS version( جتماعية املقاي م أ حساب ع نامج ال ذا ساعدنا حيث

ختبارات م أ إجراء و  .حصائية

الثاامل ا: لثحور تحليل و امليدانية الدراسة  نتائج

ا معا و ا غ بتفر قمنا يان ست من املعلومات بجمع قيامنا سابقاعد ذكرنا نامجكما بال

جتماعية للعلوم حصائية زم ا باسم املعروف ي عت SPSS version 19حصا الذي و

املستعمل حصائية امج ال م أ استخداممن تم قد و ، حصائية التحليالت إجراء ة

التالية حصائية ات املعا   :ذه

كرونباخ - ألفا  .معامل

نحرافات - و سابية ا املتوسطات إ باإلضافة ، التكرارات و ة املؤ سب ال

ة  .املعياير

املتوسطات - ن ب الفروقات  . T-Testاختبار

سيط - ال نحدار حادي REGRESSIONمعامل التباين تحليل  .ANOVAو
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س -1 ا حسب العينة أفراد ع  :توز

رقم دول س):  01(ا ا حسب العينة أفراد ع   توز

مخرجات:املصدر ع باالعتماد ن الباحث إعداد   .SPSSمن

سبةمن بلغت حيث ناث فئة تفوق ن املستجو ور الذ فئة بان لنا يت أعاله دول ا

ور ناث73.3الذ سبة بلغت نما ب ، س٪26.7 من أك م ور الذ أن ع يدل ما ذا و ٪

ناث س ل و   .املؤسسات

السن -2 حسب العينة أفراد ع  :توز

رقم دول العينة) :  02(ا أفراد ع السنتوز   حسب

سبة  التكرار  السن   ال

ة٪   املئو

من  1   0  0  سنة25اقل

30إ25من  2

  سنة

08  26.7  

40إ31من  3

  سنة

13  43.3  

سنة41من  4

  فأك

19  30  

  100  30  املجموع  

الباحث:املصدر إعداد نتائجنمن ع  SPSSباالعتماد

س   ٪  التكرار  ا ة املئو سبة   ال

  73.3  22  ذكر  1

  26.7  08  أن  2

  100  30  املجموع  



سواق و املالية  2018/ 8دالعد/4املجلد                                                                              مجلة

298 

ن ب ن املستجو أعمار ا ف اوح ت ال الثالثة الفئة أن تج ست دول ا سنة40إ31من

سبة ب الغالبة الفئة43.3الفئة بلغت حيث ة متقار عة الرا و الثانية الفئة أن ن ح ، ٪

عة26.7الثانية الفئةالرا و املد٪30 العينة ين املس اص بان نالحظ كما ال٪، روسة

من اقل م من م بي من   . سنة25يوجد

التعلي -3 املستوى حسب العينة أفراد ع  :توز

رقم دول املستوى): 03(ا حسب العينة أفراد ع   التعليميتوز

  

نتائج:املصدر ع باالعتماد ن الباحث إعداد  SPSSمن

حيث امعات ا خر م ين املس من ن املستجو غالبية بان لنا ن ب ي أعاله دول ا من

م سب القرار٪80بلغت اب أ و فقط ن املدير ع وزعت ستمارة ألن ر م ذا و

أن ض املف من الذين و جامعيةباملؤسسات ادات ش ع ن متحصل ونوا أني نجد ن ح ،

و سبة ال بنفس م أو ثانوي إما م ن املستجو   .٪10بقية

  

  

  

  

  

املستوى  

  التعليمي

سبة  التكرار ال

ة٪   املئو

  0  0  متوسط  1

  10  03  ثانوي   2

  80  24  جام  3

  10  03  م  4

  100  30  املجموع  
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ة -4 ا حسب العينة أفراد ع  :توز

رقم دول نية):  04(ا امل ة ا حسب العينة أفراد ع  توز

نية   امل ة سبة  التكرار  ا ال

ة٪   املئو

من   1   10  03  سنوات 5اقل

  40  12  سنوات10إ5من  2

  33.3  10  سنة20إ11من  3

فأك21من   4   16.7  05  سنة

  100  30  املجموع  

الباحث:املصدر إعداد نتائجنمن ع   SPSSباالعتماد

ن ب اوح ت نية م ة خ م لد ن املستجو اغلب بان لنا يت دول ا سنوات10و5من

ا قدر سبة م40ب ل سمح افية نية م أقدميھ م لد ن املستجو معظم أن ع يدل ذا و ٪

الذين ن املستجو سبة بلغت ن ح يان، ست مأل املصداقية و باملوضوعية بالتح

خ  اوح منت سبة20إ11م من33.3سنة م خ اوح ت الذين أما ، فأك٪21 سنة

ب م سب   . ٪16.7قدرت

القياس أداة   :ثبات

كرونباخ ألفا الثبات معامل استخدام تم يانAlpha Cronbachلقد لالست الك الثبات لقياس

ل ل و يان ست عبارات ميع كرونباخ ألفا معامل قيمة انت ف لعباراتھ، الداخ ساق و

التا دول ا كما   :محور

رقم دول كرونباخ) :  05(ا ألفا  حساب

  Alpha Cronbach  املحور   

يان  1 ست عبارات   0.757  جميع

ات  2 الشر حوكمة   0.915  محور

الباحث:املصدر إعداد نتائجنمن ع  SPSSباالعتماد
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معامل نAlpha Cronbachباستخدام ب قيمتھ اوح ت من) 0،1( الذي ب تق انت أو0فإذا

من ب اق لما نما ب ، البيانات ثبات ناك س ل انھ ع ذا دل لھ ة أن1مساو ع دل

ثبات   .ناك

قيمة أن لنا يت دول ا من بلغتAlpha Cronbachو قد يان ست عبارات 0.757ميع

ما75.7أي ذا و باملوثوقية و الداخ بالتناسق سم ت يان ست عبارات أن ع يدل ذا و ٪

التحليل و للدراسة ة صا ا   .يجعل

قيمة فAlpha Cronbachأما جتماعية املسؤولية بقملحور حوكمة0.715لغد ملحور و

ب قدرت ات من0.915الشر بان تق ما لتا سم1و ت يان ست محاور أن ع يدل مما

  .بالتناسق

 ات الشر وكمة حصائية املعاي   :عض

رقم دول ات): 06(ا الشر حوكمة حول ن املستجو إجابات   يو

عم ال سئلة   

23السؤال 16 14  

24السؤال 21 09  

25السؤال 16 14  

26السؤال 17 13  

27السؤال 20 10  

28السؤال 24 06  

29السؤال 22 08  

30السؤال 22 08  

31السؤال 19 11  

ة٪ 68.34 31.66 املئو سبة  ال

الباحث: املصدر إعداد نتائجنمن ع  SPSSباالعتماد

وكمة ا مبادئ تطبق العينة مؤسسات بان يت دول ا خالل سبةمن نما68.34ب ب ٪

التا31.66 التكراري املدرج يؤكده ما ذا و املعاي ذه تطبق ال املؤسسات من ٪:  
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حوكمة مبادئ عض تطبيق مدى يو تكراري اتمدرج الشر  

ات-6 الشر وكمة حصائية املعاي عض   :حساب

رقم دول ات):  07(ا الشر وكمة حصائية املعاي عض  يو

ع د د ا ا

ى د  

نحراف

 املعياري 

املتوسط

ي سا  ا

  السؤال

طط 1.5000 0.57235 1.00 3.00 ا يضع دارة مجلس

اتيجية س  

23السؤال  

ضوابط 1.3000 0.46609 1.00 2.00 يضع دارة مجلس

 الرقابة

24السؤال  

يضع 1.4667 0.50742 1.00 2.00 دارة مجلس

أعضائھ اختيار  سياسات

25السؤال  

ة 1.4333 0.50401 1.00 2.00 مكتو سياسات يضع

دارة  مجلس

26السؤال  

تضمن 1.3333 0.47946 1.00 2.00 ال السياسات يضع

فصاح  

27السؤال  

دارة 1.2000 0.40684 1.00 2.00 مجلس أعضاء اختيار

أساسيتم ع  

28السؤال  

0

20

40

60

80

نعم ال

68,34

31,66
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دارة 1.2667 0.44978 1.00 2.00 مجلس يقوم

ة دور  باجتماعات

29السؤال  

املصا 1.2667 0.44978 1.00 2.00 اب أ م سا

اتيجية س  وضع

30السؤال  

ترقية 1.8000 0.58132 1.00 3.00 و العمال تحف

نتاجية  

31السؤال  

للمحور  1.4333 0.44978 1.00 2.00 لية ال 02املحور الدرجة  

الباحث:املصدر إعداد نتائجنمن ع   SPSSباالعتماد

تقدر الثالث باملحور اص ا ي سا ا للمتوسط للمحور لية ال القيمة أن يت دول ا من

قيمتھ1.4333ب معياري انحراف بنعم0.44978و أجابوا ن املستجو اغلب أن ع ذا و

أن املؤسساتأي سي و تنظيم فعالة قة بطر م سا دارة السؤال. مجلس جاء كما

قدره28 ي حسا بمتوسط و معياري1.2000املرتبة بانحراف أن0.40684و يؤكد ذا و

ن التعي أساس ع يتم دارة مجلس السؤال.أعضاء جاء ة خ املرتبة أن31و أي

املصا اب بأ ي سا ا املتوسط قدر حيث العمال تحف مون و1.8000سا

قدره معياري   .1.4333بانحراف

  :الفرضية

ات - الشر حوكمة مبادئ ة زائر ا املؤسسات  H0:   تطبق

ات -  الشر حوكمة مبادئ ة زائر ا املؤسسات تطبق   H1:  ال

أسئلة ع لإلجابات ي سا ا املتوسط بمقارنة الفرضية ذه اختبار حوكمةتم محور

ات ب الشر ب تتعلق ال وكمةمبادئو ةا زائر ا   .املؤسسات

رقم دول اختبار):  08(ا تطبيقحاديT- TEST نتائج عن جابة لدرجة العينة

ات الشر حوكمة   مبادئ

القيمة 

 Sig  حتمالية

درجة

ة ر  ا

T قيمة

ة  املحسو

نحراف

 املعياري 

املتوسط

ي سا  ا

 

وكمةتب 1.4333 0.44978 17.455 29 0.000 ا مبادئ  

الباحث: املصدر إعداد نتائجنمن ع   SPSSباالعتماد

الداللة مستوى عند معنوي   0.05رتباط
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املتوسط قيمة أن لنا ن ب ي أعاله دول ا خالل بمن قدرة ي الثا املحور أسئلة ل ل ي سا ا

قدره1.4333 معياري بانحراف حوكمة0.44978و مبادئ مع تطبيق عدم يقابل ما ذا   و

من اقل و ةα =0.05 Sig =0.000و املعنو الداللة مستوى قيمة أن كما ، ات   الشر

ة الصفر الفرضية نرفض بالتا و املعتمدة ة املعنو الداللة ومستوى البديلة الفرضية تقبل و

ة زائر ا املؤسسات تطبق ال ات ال الشر حوكمة   .مبادئ

  :خـــاتمة

تلمسان والية من ات شر ضمت ميدانية دراسة بإجراء ذا،قمنا انتو إذا ما معرفة اجل من

ات الشر حوكمة مبادئ ب ت ة زائر ا ضم،وذلكاملؤسسات يان است خالل منمن مجموعة

ي  مس إ ت وج علق،املؤسساتذهسئلة ا أول ن سي رئ ن محور ع يان ست واحتوى

ات الشر حوكمة مبادئ تطبيق ضم ي الثا املحور و الشركة ات مم و   .بخصائص

النتائج  إ توصلنا البحث فرضيات اختبار و التطبيقية الدراسة نتائج تحليل خالل من و

  :التالية

ات- الشر حوكمة مبادئ ة زائر ا املؤسسات تطبق   .ال

التالية لألسباب النتائج محدودة عت الدراسة ذه أن   :إال

ال- الوطن واليات ن ب من فقط تلمسان والية مؤسسات ع امليدانية الدراسة   .48اقتصرت

املسؤولية- فان علم كما و املؤسسات ي مس إ ت وج ا أ حوكمةكما و جتماعية

من ل رأي استقصاء يجب ان بالتا و املصا اب أ مختلف ا جوان تمس ات الشر

باملؤسسة العالقة ذات طراف من ا غ و املح املجتمع ائن، الز العمال، ، ن م   .املسا
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زائراأث ا قتصادية التنمية ع ول الب أسعار تقلبات   ر

The effects of oil prices fluctuation over the economic development in 

Algeria 

ستالم خ خ                                              13/12/2017:تار شرقبولتار 24/01/2018:ال  

رقية.د مصطفى.أ                                    مال آسية.د                     خوصة   ار

مستغانم زائر–جامعة مستغانم            ا زائر–جامعة مستغانم           ا زائر–جامعة   ا

ص   :امل

من ا كث استفادت وقد للنفط املصدرة البلدان من زائر ا وعت املادة ذه تصدير

قد و والعمران، التحتية الب مة ة تنمو ع مشار املحروقات عائدات ثمار اس

ارتفاع من مستفيدة ارجية ا املديونية من التخلص املحروقات عائدات بفضل استطاعت

ا املوارد ع زائري ا قتصاد اعتماد لكن ولية، الب العائدات ادة ز و النفط وليةأسعار لب

الناتج نمو من جعلت الك قتصاد ع أثار عنھ ترتب الصعبة للعملة وحيد كمصدر

العاملية سواق النفط أسعار بتقلبات ون مر املح قائق ذه ل. جما  تدفعناإ ا

ة الية من انطالقا املوضوع معا سية ش أسعار:تية الرئ تقلبات تأث مدى عما ول الب

زائر؟ ا قتصادية االتنمية ل ان ول الب أسعار تقلبات أن ا الدراسة وخلصت ؛

زائر ا قتصاد ع   .تداعيات

املفتاحية لمات ول:ال الب أسعار قتصادية، التنمية زائري، ا     .قتصاد

Abstract: 

Algeria is considered as one of the exporting oil countries where it has 

benefited from exporting this substance and investing the revenues in various  mega  

development projects such as infrastructure and urbanization, and because of these  

revenues  it   was able to get rid of the exterior debts due to the  rising in oil  prices  and 

revenues , but Algeria’s depending on oil revenues as a unique source of foreign 

currency  had an effects over the macroeconomy , which made the growth of GDP   

hinge on the fluctuating oil prices in global markets. 

e-mail :  melahidz@yahoo.fre-mail:  mkhossa@yahoo.fre-mail :assiahadj28@yahoo.fr 
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all these facts have   pushed  us to study   this topic starting from the following 

general question. to what extent do the oil prices fluctuation affect the economic 

development in Algeria? 

finally the study showed that the fluctuation oil prices do have an effects over 

the economy of Algeria. 

Keywords: Algerian economy, economic development, oil prices. 

 

 : املقدمة

ا    إل س ال سية الرئ داف من املع املستوى ن تحس و قتصادية التنمية عت

ل لتمو الالزمة املالية املوارد توف قصد ا اقتصاد ة تقو ع ذلك معتمدة العالم دول

ة التنمو ع   .مشار

التنمية تحقيق ا زائر ا س الدول من ا كغ زمةو عد خاصة قتصادية

مجموعة سطرت قد ا فنجد ، السوداء ة بالعشر س ما او املا القرن اية ا عاش ال

ال املالية بالوفرة ذلك مدعومة ، ا ا القرن بداية مع الطموحة ة التنمو ع املشار من

أسعار  دتھ ش الذي رتفاع جراء من العمومية نة ز ا ا مععاش العاملية سواق النفط

عت ولية الب باية ا أن و خاصة ، دوالر املئة سقف تجاوزت حيث ا ا القرن بداية

زائر ا إليرادات الرئ   .املورد

فقد النفطية سواق ا تتم ال سية الرئ صائص ا من سعار تقلب الن و

سنة دت مباشر2014ش وصلتانخفاض ان ا نخفاض معدل ليتواصل النفط أسعار

سنة حلول مع ميل لل دوالر ن ع ر دون ما الية؛2016ا ش تطرح ذا من وانطالقا

التالية سية زائر؟:الرئ ا قتصادية التنمية ع ول الب أسعار تقلبات تأث مدى   ما

الف نضع املطروحة الية ش من   : تية ةرضيانطالقا

لت ش ول الب أسعار املاليةأزمةتقلبات يرادات انخفضت حيث زائر ل  اقتصادية

ز ال حاالت ل التجاري ان امل دأ ، و املسطرة ة التنمو ع املشار ل تمو استحالة مع

لقطاعمر  بديلة حلول عن البحث إ ا يدفع و زائري ا قتصاد شاشة عكس الذي

الوطا لالقتصاد ساسية ة الرك عت الذي   .ملحروقات
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داف    :الدراسةأ

عن الكشف ا الدراسة ذه زائرياتتقلبآثار دف ا قتصاد ع النفط أسعار

التنمية  .البالدقتصاديةومسار

 :البحث من

داف لتحقيق توضيحا م بجمع التحلي الوصفي املن ع اعتمدنا فقد البحث أ  أ

ية واملراجع الكتب  ماورد ية العر جن ات و حصائيات والدور ر و  املتعلقة الرسمية والتقار

 . البحث بأدبيات

البحث   تية:خطة املحاور دراسة البحث   :يتضمن

ول العاملية:املحور سواق ع ول الب أسعار تقلبات   أثار

ياملحور زائري واقع: الثا ا   قتصاد

زائري : الثالثاملحور ا قتصاد ع ول الب أسعار تقلبات   أثار

عاملحور التنمية:الرا زائر مسار ا ول قتصادية الب أسعار تقلبات   ظل
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ول  تقلباآ: املحور العامليةتثار سواق ع ول الب   أسعار

أسعار1.1   :النفطمحددات

يتعلق       و اقتصادي و ما ا م اكبة م عوامل عدة ا النفط أسعار ات التغ تخضع

النفطبآلية من العال املعروض يتأثر حيث ، ما بي التفاعل كذا و الطلب و العرض

مستوى يتأثر فيما ، ن العاملي ن املنتج ن ب نتاجية صص ا ع توز و نتاجية بالقدرات

بمحددات النفط أسعار تتأثر كما ، شاطھ و العال قتصاد أداء بمستوى العال الطلب

مختلفة   .1أخرى

الطلب1.1.1 و العرض  :معادلة

يخص   فإنآليةفيما الطلب و بوطاأسعار العرض الطلب و العرض ات بمستو تتأثر النفط

النفط من العال املعروض مستوى يتأثر حيث ، ما بي الفجوة م بحسب صعودا و

و ره تكر و استخراجھ ع نة الرا نتاجية بالقدرة كذلك و منھ املتوفر ت املث باملخزون

النفط ع الطلب مستوى يتحدد فيما ، التكنولو كدرجةالتقدم العوامل من بمجموعة

و كية مر املتحدة الواليات مثل ة املحور الدول عض كذا و عموما العال قتصاد أداء

تدور العال قتصاد لة انت فإذا ، ند وال ن عأفضلالص الطلب داد ف ا حاال

يح العكس و   .النفط

النفط2.1.1 أسعار تؤثر أخرى   :عوامل

و العرض ديناميكية ا إضافة النفط سعر تؤثر أخرى عوامل عدة ناك

الرؤساء ن الالعب سلوكيات يتعلق العوامل ذه عض و مالطلب النفطوأفعال سوق

ا عض و ن املالي ن ثمر واملس ن املضار و ن لك واملس ن املنتج عواملخر العاملية عن ينجم

وخارجةإراديةال روب ا و وارث ال و السياسية االضطرابات السيطرة و التحكم نطاق عن

الك س أماكن ح او د التور قنوات و نتاج أماكن دد ال اعات   .ال
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العاملية2.1 النفط أسعار   :2016ـ1973تطور

رقم ل خ:  01الش التار ع ام ا النفط أسعار   تقلبات

  

الك:املصدر قتصاد ات توج مختص      موقع

http://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart  

رقم ل الش ن من01يب ة الف ففي ات ف عدة مرت النفط أسعار ا1973ان

من 1979 حوا4ارتفع ا انقطاع14 دوالر و ر أكتو رب يجة ن ذا و ميل لل دوالر

سنة و ية العر حوا1979مدادات ا ول الب أسعار انت38ارتفعت عدما 15دوالر

سنة ارتفعت ا ا كما ، ا امدادا انقطاع و يرانية للثورة يجة ن يجة1990دوالر ن ذا و

ح ا عد استقرت ثم ليج ا حدود1997سنةرب مباشرة سعار ار دوالر10لت

ة سيو لالزمة يجة نجد. ن حيث قتصادي ود الر حاالت ا أعاله ل الش عمدة ش

سنة حدث ما و و اقتصادي ود ر عقبھ سعار املفا التغ سنة1974ان 1982و

سنة سنة2009و ب1990و اقلسبان   .ة

ل أفر من ة الف خالل جوان2011أما غاية النفط2014ا أسعار استقر فقد

ن ب غاية123ما حيث111ا العاملية املالية زمة من العال قتصاد لتعا ميل لل دوالر

سلعة بوصفھ النفط استخدام تنامى وقد الطلب، ادة ز مع م م ل ش ايد ي العرض أخذ

جوانمالية من وابتداء املال، أسواق بھ ة واملضار النفط2014للمتاجرة أسعار بدأت

بحوا كب تم55% انخفاض من2014س أقل إ سم38ووصلت د ميل لل دوالر

ي2015 ما ذلك أسباب م أ من   2:ان

 الت املخزون من النفطية املراكز املوجود النفطي الذيالفائض اتي س و جاري

مواصلة3يفوق للنفط املنتجة الدول استمرار مع حاليا، اليوم برميل ن مالي

الك؛ س ادة ز لغرض منافذ بإيجاد سعار ي تد رغم ا إنتاج ادة   ز
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 مع املح إنتاجھ م من رفعت ال املتحدة الواليات ري ال النفط طفرة

النفط إنتاج قياتضاعف أفر غرب دول من فيف ا النفط اد است ووقف ي، م

طلب يا ونيج غوال، ا زائر، ا مثل دول فقدان إ النفطية السياسة ذه أدت

ذه خسرت حيث الواردات، محل وإحاللھ النفط، من النوع ذا ل كية م سواق

تصدر  انت ا أل املتحدة الواليات السوقية ا حص املماثلالدول فيف ا النفط

ري؛ ال للنفط   النوعية

 من أك إ ا إنتاج وصل ال روسيا مثل الدول بقية من النفط إنتاج ادة 10.7ز

عند السعودية ية العر واململكة برميل، ن كندا10.300مالي من ل إ إضافة

ادة ز وجود دون النفطية سواق عرض فائض شأ أ مما الطلبوالعراق،

قية و ل از وال ند وال ن الص مثل النامية، قتصادية الدول من خصوصا ، العال

النفط عرض ادة الز إ إضافة قتصادي، النمو ضعف مع العالم دول

يومي؛ ل ش سعار خفض مما ي   يرا

 وج مع ورو منطقة قتصادي ود الر ب س النفط ع الطلب تحسنتراجع ود

الواليات خصوصا املتقدمة الدول استخدامالوقود الكفاءة معاي تطبيق

كية؛ مر  املتحدة

انخفاض إ أدى سية الرئ العمالت م أ أمام ي مر الدوالر صرف أسعار ارتفاع

ول للب املنتجة الدول منظمة وفقدان العاملية النفط يك"أسعار الفعال" و ا الدور وقدر

متضررة دولة أك زائر ا وتبقى سعار، التحكم التا و النفطية، سواق التأث ع

سبة ب النفط أسعار بوط ول الب أسعار انخفاض من تباطؤ% 40املنظمة إ جزئيا عود

إ جزئيا وكذلك ، العال ك"قتصاد توقعات" أو من أك أنتجت  .سواقال

املستقبلیة3.1 النفطي التوقعات العاملي   :للسوق

النفطي1.3.1  العاملي للطلب املستقبلیة   :التوقعات

ع العال الطلب أن إ ك و منظمة توقعات بمقدار ش یزداد سوف النفط

عام ملیون 23 بحلول الیوم السابق 2035 برمیل دول ا مو و ون  كما ب ی دول نص

ذه آسیا من ، النامیة ادة عرفھ80% الز الذي النمو یجة ن ن ذلك الص خاصة الدول، ذه

یصل أن یتوقع النفط ال من ا الك ب18.4است عام/م بحلول یتجاوز 2035ي لم م8.9والذي

عام/ب   3.2010ي

الطلب عرف قتصادي وقد التعاون منظمة دول النفط ادة  (OECD)ع  ز

عام ة یتقلص2005كب أن املتوقع من أنھ غ ل ، الطو   .جل
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والتنمیة قتصادي التعاون منظمة خارج دول النفطي الطلب ادة الز إن

سبة ب ادة90%ناتجة الز النقل عن النفط عض. استخدام م سا أن یتوقع كما

النفطي الطلب ادة ز النامیة الدول خاصةالقطاعات استعماالت ، الفالحة، الصناعة،

والتجارة فیما. العائالت عن أما ناتج و ف التعاون منظمة دول الطلب انخفاض بتوقع یتعلق

اقتصادیة ات عر ع عتماد یجة ن ي، ال النقل النفط استخدام وتراجع تراجع جینة، و

ب ملكیة س ول السیارات الب أسعار   .ارتفاع

دول النفطي:  01رقما العاملي للطلب املستقبلية   2035ـ2010التوقعات

  2035  2020  2015  2010  السنوات

قتصادي التعاون منظمة   46.1  46.00  45.2  41.9     (OECD)دول

النامية   61.9  41.8  41.8  35.9  الدول

املتحولة   5.9  5.3  50.2  4.8  قتصادات

  109.7  97.8  92.9  86.8  العالم

النفط: املصدر ألسعار ة بؤ ت و قياسية دراسة جمعة، رضوان تومي، صا

العدد2018ـ1970العاملية الباحث، مجلة زائر،16، ا ص2016، ،69.  

املستقبلیة2.3.1 النفطي التوقعات العاملي   :للعرض

دول  ا ن خارج یب دول النفطي العرض بمقدار أن یزداد سوف ك ب03أو ي/م

، بحلول  والوالیات2015عام ا، أورو كندا، ل، از ال ن، قزو بحر من فمن. املتحدة ل

ذه عوض أن ا املمكن وأمر الشمال بحر النفط من املعروضة الكمیات اجع ال ادة  الز

غ النفط من ك و عرض یزداد أن توقع یة،و بمقدار الالتی ب02التقلیدي بحلول /م عام ي

ب11و2015، عام/م بحلول   2035.4ي

رقم دول النفطي: 02ا العاملي للعرض املستقبلية   2035ـ2010التوقعات

  2035  2020  2015  2010  السنوات

قتصادي التعاون منظمة   19.9  20.3  20.4  22.2     (OECD)دول

النامية ك دون  الدول   19.3  19.4  18.4  16.9  او

املتحولة   16.1  14.9  14.3  13.4  قتصادات

ك او خارج دول   60.5  57.3  55.3  52.3  اجما

ك  39.3 33.2 31.3 29.3  او

 109.9 98.0 93.1 84.4  العالم

النفط: املصدر ألسعار ة بؤ ت و قياسية دراسة جمعة، رضوان تومي، صا

العدد2018ـ1970العاملية الباحث، مجلة زائر،16، ا ص2016، ،69.  
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ي املحور  زائري : الثا ا قتصاد   واقع

زائري1.2 ا قتصاد  خصائص

صائص ا من بجملة العالم اقتصاديات من ه كغ زائري ا قتصاد يتم

ون ت أو املطلوب ل بالش العال قتصاد ندماج ع قدرتھ مدى تحدد قتصادية

لطبيعة التعرض يجب صائص ا ذه وملعرفة أمامھ ة ع أداءرة و زائري ا   5هقتصاد

زائري 1.1.2 ا قتصاد  طبيعة

العائدات ع سا العتماده نظرا عيا ر اقتصادا زائري ا قتصاد عت

خرى القطاعات مة مسا ن ح املحروقات، قطاع و و واحد قطاع من املتأتية النفطية

السياحة و والزراعة ون... الصناعة ت اد   .منعدمةت

مصدر و منتج أول ا و مسيطرة انة م زائر ل منح املحروقات قطاع أن ن ب ي و

الفضاء ا طاقو عمالقا بذلك فتعد ، املتوسط البحر حوض الطبي الغاز و ول للب

و روسيا عد الطبي الغاز مجال ي ورو لالتحاد الثالث املمول عت ا وا خاصة املتوسطي

و   .جال

زائري2.1.2 ا قتصاد أداء  تطور

إذ نات الثمان منتصف منذ ة جذر ات غي زائري ا قتصاد ع طرأت لقد

الذي نخفاض فمنذ السوق، آلية حسب س اقتصاد إ املركزي التخطيط نظام من تحول

سنة ول الب أسعار شرعت1986عرفتھ عقبتھ، ال قتصادية زمة بإدخالو زائر ا

سنة قيقية ا ا بداي انت ال و لية ي ال صالحات اتفاق1994عض توقيع تم عندما

ل تمس أصبحت ال صالحات ذه واستمرت سنة ملدة الدو النقد صندوق مع مساندة

سنة الدو النقد صندوق مع ي ثا التفاق ا توقيع عد ذلك و قتصاد ملدة 1995قطاعات

ل ابر غاية إ سنوات   .1998ثالث

السوق اقتصاد إ نتقال و العال قتصاد ندماج إ زائر ا س إن

البنك و الدو النقد كصندوق الدولية املنظمات ا عل ا فرض امات ال إ تخضع ا جعل

تح ادة ز و التنافسية ز عز و الشفافية ع تقوم ال قتصادالعال ر   .ر

زائري 1.2.1.2 ا قتصاد ا د ش ال   :صالحات

سنة باإلصالحات ة زائر ا السلطات تم1988بدأت حيث شمة مح بصورة

املنافع تحقق لم الدولة، مؤسسات إصالح إ ترمي ال ن القوان من جملة ع التصديق

الوط لالقتصاد يحية الت جراءات تلك من ااملتوقعة عاش ال منية لالزمة نظرا ،
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البنك و الدو النقد صندوق إ وء ال و ة زائر ا السلطات أمام املخرج ان زائر ا

الديون جدولة إعادة و العقود إلبرام   .العال

من املدعمة يك ال التكييف و يت التث املتمثلة صالحية السياسات دف

ال النقد صندوق ذلكقبل و ار ا و الداخ املا التوازن استعادة إ العال البنك و دو

م أ من و لالقتصاد التنافسية القدرة ورفع املدفوعات ان م ن وتحس م الت من د ل

ماي املتبعة صالحية   6السياسات

 يك ال   صالح

ترمي ا أ الصندوق يرى ال جراءات من مجموعة ع عشمل توز تحقيق إ

املجال ذا التوصيات م أ تتمثل و ، سعار ات شو إزالة و للموارد ي   :عقال

 وصصة؛ ا يع و العام القطاع   ترشيد

 ؛ جن و الوط ثمار س   يع

 سعار قيقيةتطبيق   .ا

 املالية   السياسة

ط عن معينة داف أ تحقيق املالية بالسياسة ضماناملقصود و انية امل ق ر

التالية طوات ا باتباع ذا و النفقات و يرادات ن ب   :التوازن

 خاصة املباشرة الضرائب التنوع بخلق ذا و الضر النظام ن تحس

الطلب من د ل يات املش ع   .الضرائب

 ع مركية ا واجز ا رفع كذا و ، دمات وا املنتجات أسعار رفع

  . املنتجات

 النقدية   السياسة

نكماش أو التوسع إليجاد النقود عروض التأث إ النقدية السياسة دف

و الطلب شيط ت و الشرائية القوة ادة ز من دف ال و للمجتمع الشرائية القوة م

الدو النقد صندوق ا اقر ال دوات و ، البطالة تخفيض و نتاج ادة ز و ثمار تمثلتس

ي   :فيما

 الفائدة أسعار   .رفع

 املح باالئتمان اصة ا ئتمانية السقوف   .تحديد

 ترشيده و النقدي صدار  .التحكم
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 املديونية إدارة و ة التجار   السياسة

تقليل و الصادرات ادة ز إ دف ال جراءات ل السياسة ذه شمل

جراءات ذه م أ من و املديونية لتغطية ية جن رصدة من د املز ن تام ثم من و الواردات

ارجية ا التجارة ر   :تحر

 مركية ا فة التعر قطاع   ترشيد

 تدفق يل س و ار ا اض ق شروط ن سرةتحس امل   .املوارد

زائري 2.1.2 ا قتصاد النفط انة   :م

و النفط من ل أن باعتبار زائري ا قتصاد مة م انة م املحروقات تحتل

سا املصدر شكالن و ، زائر ل مة مالية عوائد تحقق ن اتيجيت اس ن مادت الغاز

قطاع عت بالتا و الصعبة العملة عليھلتوف عتمد الذي الفعال املصدر املحروقات

سبة يمثل و ف املجاالت ش من%40التنمية أك و جما املح الناتج من%60من

سبة ب م سا و ، ولية الب باية ق طر عن تمول للدولة العاملة انية ايرادات%96امل من

ة زائر ا   .الصادرات

التنمية امج منف املنتجة الكميات تطور عام ع عتمد زائر ا

ول الب من املصدرة للكميات املحدود الوزن ب س و ، دوليا ا أسعار ارتفاع ع و املحروقات

القدرات لرفع زائر ا س وسط الشرق بلدان مثل الكبار ن املنتج مع مقارنة خاصة

املداخ ادة لز التصدير كميات و تطورانتاجية عرف بدا الذي الطبي الغاز من وخاصة ، ل

و ب منھ أك غازي بلد ا أ ع عرف زائر ا يجعل مما ة خ السنوات   .فعليا

زائري 2.2 ا قتصاد   :يص

عائدات ل ش حيث علىالنفط ا اقتصاد عتمد ال البلدان من زائر ا عت

ا% 96النفط إيرادات بتقلبمن مباشر ا تأث يتأثر زائر ا اقتصاد يجعل الذي مر ، لدولة

ات مم عدة زائري ا قتصاد يتم و ، العاملية سواق ول الب   7:أسعار

 الصنا القطاع و% 5يمثل ام ا الداخ الناتج القطاع% 95من من

ة وا ا رؤ دون من ة صغ مؤسسات ن عبارة  . الصنا

 83 %س ل اللذان دمات ا و التجزئة تجارة يمثلھ زائر ا اقتصاد من

فعالة سياسة غياب مع الواردات ع عتمدان اللذان ، املضافة القيمة خلق وزن ما ل

الوط املنتوج  .إلحياء

 واسعة املنتجات من ة كب الئحة تدعم ال الدول من زائر ا عت

الك  .س
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عليھ النفطو اسعار تقلب امام سيما ال شا اقتصاد زائري ا قتصاد فيعت

من ة الف ففي ، زائر ا إلرادات الرئ املورد عت أسعار2008إ2001ال دت ش

سنة ل ل وظا م ارتفاع من2008النفط زائر ا مكن الذي مر ا ا مستو أع

وت املديونية من عرفتالتخلص كما ، ة التنمو ع املشار ثمار س و املالية ا وضعي ن حس

تراجع2009سنة رغم زمة وجھ الصمود من تمكنت زائر ا لكن النفط أسعار يار ا

ا عاش ال املالية الوضعية بفضل ذا و   .يرادات

ة الف دت املحر 2015ا2001ش خارج القطاعات بمعدلتوسع % 6وقات

كذلك و مستقرة و ة قو ة بوت العمومية شغال و البناء لقطا خاصة سن ا داء عود و

ن القطاع ذين قتصادي شاط لل املتواصل التحسن مكن قد و ، دمات ا قطاع نمو

وصل اين ة خ السنوات خالل البطالة معدل تخفيض من للشغل نةس%   10.6املولدين

  . 2000سنة%   28.9مقابل2014

ارجية1.2.2 ا   :التجارة

مديرة احصائيات ع عتماد تم س ة زائر ا ارجية ا التجارة تحليل و لدراسة

من ة للف مارك سنة2015ا2005ا منذ مستمرا ارتفاعا الصادرات دتقيمة ش حيث

سنة2007ا2005 مباشر ارتفاع ل ا2008ل انت79298لتصل عدما دوالر مليون

و 60163 ، دوالر امليون وصلت اين النفط أسعار املباشر لالرتفاع راجع دوالر148ذا

سنة ، ميل ازمة2009لل عد الصادرات قيمة املباشر2009تراجعت نخفاض و

سنة عد ، النفط الصادرات2009أسعار قيمة ع إيجابا عكس ا ما ول الب أسعار ت تحس

منتصف سع2014؛ ماتراجعت ذا و الصادرات قيمة انخفضت حيث أخرى مرة ار

تزايد زائر ا واردات دت ش ؛ النفط بأسعار ارتباطھ و زائري ا قتصاد شاشة يكشف

ة الف ادة2014ا2005مستمر ز بالتا و ان الس عدد ارتفاع مختلفة لعوامل يجة ن

ادة ز ا إضافة سنةانفاقاملتطلبات و املالية، الوفرة ب س نجد2015ومي

ازمة ة ملواج التقشفية الدولة سياسة ا راجع ذا و الواردات قيمة حاد 2014انخفاض

ة الف فائض التجاري ان امل د ش متأثرة2014ا2005؛ التغطية سبة اختالف رغم

سنة اما النفط أسعار امل2015بتغ د ش ةفقد الف مرة ألول ز التجاري ا2005ان

النفط2015 أسعار دتھ ش الذي الكب نخفاض ن يب ما الواردات قيمة تقليص رغم ذا   8و
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رقم ل ة:   02الش للف التجاري ان امل   2015ا2005وضعية

  
ةإحصائيات: املصدر زائر ا ارجية ا التجارة مارك ا ة  مدير

http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/Serie.pdf  

ة   الف الصادرات قيمة اد ا رتفاع السابقان ل الش بيانات 2008ا2005ش

ا استغالل ن يب ما الواردات قيمة حاد ارتفاع بعھ ادةي ز املحققة املالية للوفرة ومة

سنة و ، اد لكن2009ست النفط أسعار بانخفاض متأثرة الصادرات قيمة انخفضت

لنجده التجاري ان امل ع اثر ما ذا و يلة ض سبة ب لكن الواردات قيمة ادة ز استمرار نجد

سنة عد ، افؤ الت نقطة من ب اق فات2010قد رغمواصلت رتفاع الواردات ورة

ز ال حالة ل ل مباشر انخفاض التجاري ان م فنجد الصادرة لقيمة س ال ستقرار

  . 2015سنة

زائر2.2.2 ا  صادرات

رقم دول ة: 03ا الف زائر ا صادرات دوالر  2015ا2010مختلف مليون   الوحدة

ةإحصائيات:  املصدر زائر ا ارجية ا للتجارة مارك ا ة مدير

http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/Serie.pdf  

املنتجات يف   2015  2014  2013  2012  2011  2010 تص

غذائية   193  323  402  315  355  315  مواد

يم ال مواد و   290 27  304 60  960 62  804 69  427 71  527 55  الطاقة

ام ا   77  109  109  168  161  94  املنتجات

املصنعة نصف   278 1  121 2  458 1  527 1  496 1  056 1  املنتجات

الفالحة معدات و   /  2  /  1  /  1  السلع

صناعية ات تج و   14  16  28  32  35  30  سلع

الكية س   8  11  17  19  15  30  السلع

  860 28  886 62  974 64  866 71  489 73  053 57  املجموع
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سنة منذ تراجع زائر ا صادرات بان السابق دول ا ن سبة2011يب ب لكن

سنة د ش ل من2015قليلة ا قيم تراجعت حيث حاد دوالر 62انخفاض 2014سنةمليون

سبة28ا بان البيانات ر تظ كما ، النفط أسعار الكب باالنخفاض متأثرة دوالر مليون

منتوجات95% عن عبارة باملئة خمسة فقط و املحروقات عن عبارة زائر ا صادرات من

سبة مصنعة النصف املنتوجات تمثل حيث املحروقات قطاع ما% 81.99خارج ذا و ا م

املحروقاتيدل قطاع خارج القطاعات مختلف شھ ع الذي الضعف   .ع

زائر3.2.2 ا  واردات

رقم دول ة:  04ا الف زائر ا واردات   2015ا2010مختلف

دوالر مليون ر9( الوحدة   )اش

  

املنتجات يف   2015  2014  2013  2012  2011  2010 تص

غذائية   051 7  005 11  580 9  022 9  850 9  058 6  مواد

مواد و الطاقة

يم   ال

955  1 164  4 955  4 385  2 879  1 699  

ام ا   177 1  891 1  841 1  839 1  783 1  409 1  املنتجات

نصف املنتجات

  املصنعة

10 098  10 685  10 629  11 310  11 310  8 971  

معدات و السلع

  الفالحة

341  387  330  508  658  526  

ات تج و سلع

  صناعية

15 776  16 050  13 604  16 194  18 961  13 195  

الكية س   573 6  334 10  210 11  997 9  328 7  836 5  السلع

  192 39  580 58  028 55  376 50  247 47  473 40  املجموع

ةإحصائيات:  املصدر زائر ا ارجية ا للتجارة مارك ا ة   مدير

http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/Serie.pdf  

رقم دول ا بيانات سنة 04ش منذ مستمر تزايد الواردات فاتورة 2010بان

سنة2014ح يكشف2015و ما الواردات قيمة كب تراجع انخفاضنالحظ ازمة تأث

ل مصنعة النصف املنتجات و الصناعية السلع ؛حيثأن زائر ا انية م ع النفط أسعار

الغذائية باملواد متبوعة املستوردة السلع ن ب من سبة   .اك
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واردات قيمة نجد حيث املنتجات باختالف تختلف الواردات نخفاض وقيمة

ترا قد الصناعية مناملنتجات ا961 18جعت دوالر رجع195 13مليون و دوالر مليون

ال ع البضا و اص نقل مركبات و السيارات اد اس الكب اجع ال ا ب الس

بقيمة لسنة871تراجعت زائر ا بنك ر تقر حسب دوالر   . 2015مليون

الو  من الثانية املرتبة املصنعة نصف املنتجات واردات مناحتلت وتراجعت اردات

سنة310 11 دوالر سنة8971ا2014مليون دوالر املواد2015مليون واردات تراجعت كما

بنك ر تقر حسب ليب ا وق م واردات تراجع ا ب الس عود و كب سبة ب الغذائية

لسنة زائر   2015.9ا

ة3.2 للف زائري ا الك قتصاد   2015/ 2011دراسة

النفطلقد أسعار بتقلب متأثرا التذبذب من حالة زائري ا قتصاد د ش

ول، الب عائدات ع ا إيرادا املطلق زائر ا العتماد راجع ذا و العاملية سواق

رقم دول ة 05وا للف زائري ا الك قتصاد بيانات ن يب   . 2011/2015أدناه

رقم مؤشرات:  05جدول ةتطور للف زائري ا الك   2015/ 2011قتصاد

  2015  2014  2013  2012  2011  السنوات

سمة مليون ان الس   39.950  39.114  38.297  37.495  36.717  عدد

م جما املح   181.828  213.567  209.705  209.048  200.236  د/الناتج

م لية ال الصادرات   37.787  62.886  69.659  77.123  77.668  د/قيمة

م ول الب صادرات   21.751  40.628  44.662  42.271  51.409  د/قيمة

م الواردات   51.501  58.580  63.642  59.483  57.275  د/قيمة

م التجاري ان   30.074 -    9.434-  999  12.420  17.770  د/امل

مقارنة الصرف سعر متوسط

  بالدوالر

72.94  77.54  79.37  80.58  100.69  

لسنةمن : املصدر ك و منظمة إحصاءات ع نادا اس ن الباحث   2015إعداد

http://www.opec.org/opec_web/en/publications/2979.htm  

ن ب ما ستقرار من حالة عاشت الصادرات قيمة أن أعاله دول ا ن لتبدأ2012و2011يب

سن عند سنة2014و2013بالتناقص ار النفط2015لت أسعار يار ا ا راجع ذا و

لسنة ي الثا النصف من ابتداء تراجعا لت سنة2012حيث ار ما2015لت ذا و ،

من اك ل ش الذي و ول الب صادرات قيمة تراجع زائر% 94يفسره ا إيرادات   .من
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سنواتفيما    وظا م ارتفاعا لت الواردات قيمة أن البيانات ش

طلب2011/2012/2013 ع ال ان الس عدد ادة الز إ اد ست ادة الز عود و

سنة و ، الك س الدولة2015/ 2014اك لسياسة راجع ذا و الواردات قيمة تراجعت

افحة  م اجل من قتصاديةاملتبعة   .زمة

السنوات     فائض التجاري ان امل ل ستقرار2011/2012/2013لقد إ راجع ذا و

ن ب ما ول الب إ108أسعار سن112دوالر أما ، د2015و2014دوالر ش فقد

خاصة العاملية سواق النفط أسعار يار با متأثرا ز حالة التجاري ان أين2015امل

إبلغ ز ال قيمة عتمد30.074ت ال قتصاديات مساوئ عكس ما ذا و دوالر مليون

لإلرادات واحد مصدر   . ع

حيثانخفضت ة خ السنوات وظ م تراجع زائر ا الدينار صرف سعر د ش

من الدوالر مقابل الدينار   . 2015سنة100.69ا2011سنة72.94قيمة

زائري :  الثالثاملحور ا قتصاد ع ول الب أسعار تقلبات   أثار

من زائر ا و العاملية سواق النفط أسعار بتقلب النفطية قتصاديات تتأثر

حوا ع ا إرادا عتمد ال النفط%  94الدول أسعار لتقلب فان ول، الب عائدات من

اقتصاد ع اثر العاملية ارتفاعسواق حالة ثار ذه ا التطرق تم س ي فيما و ا

نخفاض حالة و   .سعار

زائري 1.3 ا قتصاد ع ول الب أسعار ارتفاع   :أثار

و الواحد القرن بداية مع العاملية سواق دتھ ش الذي النفط أسعار ارتفاع أدى

زائ ا قتصاد انفراج حدوث ا ن سنةالعشر منتصف غاية إ دام عت2014ري و

فبلوغ زائر ا قتصادية املؤشرات تحسن وراء الرئ ب الس ميل ال سعر تحسن

النفط سنة38أسعار انت2000دوالر سنة10عدما ميل لل تطور1998دوالر مواصلة و

سنھ ح النفط ا2008أسعار ا مستو أق بلغت مداخيل148 اين ادة ز إ أدى دوالر

من أك إنفاق تم الدو النقد صندوق فحسب ، ايجابية ثار انت بالتا و زائر 200ا

سنة ح دوالر باية2009مليار ا إيرادات الرتفاع يجة ن ذا و ة التنمو ع املشار ع

ارجية ا املديونية معدالت تراجع تم كذلك و ولية، رتفاعالب أدى و ، ا ا مستو ي اد إ

ن ب ان الوثبات أحسن و زائري ا ام ا الداخ الناتج تحسن إ النفط ألسعار املتواصل

ة ام2008إ2007الف ا الداخ الناتج وصل سنة162.9أين ان عدما دوالر مليار

يتعدى2007 دوالر135.3ال   10.مليار



2018/ 8 4/العدد املجلد سواق                                                                                                    و املالية                              مجلة

321 

تداعيات رشملت تظ اين زائري ا التجاري ان امل ايضا النفط أسعار ارتفاع

سنة ان2008النتائج امل فائض حدوث ا أدى ما قياسية ات مستو سعار بلغت أين

قيمتھ بلغت حيث زائري ا ان39.983التجاري عدما دوالر سنة32.898مليار دوالر مليار

احتي2007 لت وكذاك بلغت، حيث ارتفاع الصرف سنة143.1اطات دوالر 2008مليار

انت سنة110.2عدما دوالر   . 2007مليار

النفقات لت حيت النفط أسعار اصل ا باالرتفاع الدولة انية م تأثرت

من أك زائر ا صرفت أين التج نفقات السيما طردي ارتفاع دوالر700العامة مليار

ارتفاعلتم ا تال ، التنمية خلق اجل من ا سطر ال ع ر ماسية ا ا مخططا ل و

سنة العمومي الوظيف ن قوان مراجعة عد خاصة سي ال انية الت2012م التحو ا سب

أسعار ارتفاع أدى باملقابل ، ن للمواطن الشرائية القدرة ن تحس دف املتعاقبة جتماعية

إالنفط أدى الذي مر الطاقية و الغذائية املنتجات عض أسعار دعم الدولة مواصلة إ

ن للمواطن املع املستوى ن   .تحس

زائري 2.3 ا قتصاد ع النفط أسعار انخفاض  :أثار

زائري ا قتصاد ع سلبية أثار العاملية سواق النفط أسعار النخفاض

النفط أسعار انخفاض تداعيات الن و ، رئ ل ش املحروقات ع ا صادرا عتمد الذي

أزمة ا التطرق تم س ، ا نفس ون ت النفطية قتصاديات ثار،2014ع ذه ار إلظ

أسعار ارت ا لستةحيث ي الثا السدا من بداية نخفاض2014النفط معدل تواصل و

إ وصلت أن مطلع30إ ميل لل انت2016دوالر جوان110عدما ميل لل ،2014دوالر

انخفاض   .  % 72بمعدل

ذا و قتصاد مؤشرات ع مباشرة أثار النفط أسعار النخفاض يكن لم إن و

زائ ا وء ب سنةس مطلع ة زائر ا الدولة أسستھ الذي يرادات ضبط صندوق إ ر

تداعيات2000 احدى ا ذا حد طوة ا ذه أن إال ، املالية الفوائض فيھ تصب انت أين

لسن سعار انخفاض تواصل نتائج أن كما سعار ع2016و2015انخفاض رة ظا بدت

ي وفيما ، الوط زائرقتصاد ا ع النفط أسعار انخفاض أزمة   11:تداعيات

 لسنة النفط صادرات قيمة تراجعت بلغت2015فقد مليار14.91أين

مقابل سنة27.35دوالر دوالر مقابل2014مليار تراجعت ا بدور   .  2013ال

 سنة تراجع2015لت الرئ ب الس ان و التجاري ان امل ز

صادر  العامليةقيمة سواق سعار بانخفاض املتأثرة النفط  .ات
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 لسنة الدولة انية م ز و املالية رصدة ة كب خسائر يل تم

النفط2016و2015 أسعار ل أن يجب ان تتوازن110حيث أن اجل من ميل لل دوالر

انية تتجاوز2016م لم سعار أن لل 50إال  .ميلدوالر

 ة ملواج زائر ا إليھ أت ال رادات ضبط صندوق موارد انخفاض

ب موارد تراجعت حيث النفط أسعار ة1714.6انخفاض الف دج  . 2015إ2014مليار

 قيمة ارتفاع و الصادرات قيمة اجع ل ذا و ارجية ا سابات ا ز

ل الصادرات غطية سبة بلغت حيث سنةالواردات   110مقابل% 77فقط2015واردات

سنة % من ول    2014النصف

 ا الصرف احتياطات انخفاض سنة178.9استمرار دوالر 2014مليار

ا اية144.1ليصل دوالر سنة2015مليار الذروة بلغ عدما ذا مستوى2013و ل ل

دوالر194  . مليار

 انخفاض استمرار دفع ومةكما ا العاملية سواق النفط أسعار

رفع اجل من الصرف سعر تخفيض و الضرائب ادة ز و سعار عن الدعم رفع إ ة زائر ا

املستوى انخفاض و للمواطن الشرائية القدرة انخفاض إ أدى الذي مر يرادات قيمة

 .املع

اس ع ما سعار انخفاض استمرار حال مقابلو يرادات قيمة تراجع تمرار

عدما التج نفقات تخفيض إ السلطات يدفع و زمة حده من يد س النفقات قيمة ارتفاع

العمل فرص خلق ضعف بالتا و النمو ة وت تباطؤ ع الذي مر سي ال نفقات خفضت

املديونية إ ومة ا ا ت أن يمكن كما ، العام االقطاع ن ت عدم حال ارجية ا

للمحروقات بدائل عن البحث و فعالة اتيجية   .الس

ع الرا التنمية: املحور ول مسار الب أسعار تقلبات ظل زائر ا   قتصادية

من ة الف خاصة قتصادي ود الر من ة ف زائر ا عاشت ذا2000إ1986لقد و

أسعار النخفاض الوضعنظرا إ إضافة الدول إليرادات سا املورد عت الذي و ول الب

بداية مع ول الب ألسعار س ال التحسن مع و ، املرحلة تلك البالد بھ مرت الذي م

الذي قتصادي عاش برنامج الدولة ت انت املداخيل وفرة عنھ نتج الذي لفية

التنمي خلق إ التنميةدف اصل ا التأخر وتدارك البالد   .ة

قتصادي1.4 عاش دعم   :2001/2004برنامج

ل ابر زائر ا ن2001قررت ب ما ة للف ي ثال برنامج حيث2004و2001وضع

نامج ال لفة ت وقدرت ، جديدة شغل مناصب خلق و الفقر ة كمحار سية رئ داف أ وضعت
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عادلمليار7.5 ما ع525دوالر املشار ذه ملثل يخصص ما غالف م أ عت و دينار مليار

أسعار ارتفاع جراء من البالد ا ش ع انت ال يدة ا املالية للوضعية نظرا ستقالل منذ

ي فيما نامج ال محاور تمحورت و الديون انخفاض و ول  12: الب

 املرافق انجاز التعليمية (: العموميةميدان املؤسسات يل تأ وإعادة انجاز

 (. 

 ة ال املتخصصة:  ميدان املؤسسات شاء  . إ

 للشرب ة الصا املياه وإيصال التط ات شب انجاز املائية، املوارد ميدان

املياه ة معا محطات و السدود  . وانجاز

 يد ش و البلدية و الوالئية الطرق شاء إ ، قتصادية شآت امل ميدان

سور  .ا

 ا م البعض توسيع و املطارات شاء إ ئ املوا  .ميدان

 الفال الفالحية:  امليدان ثمرات املس شاء إل ن الفالح  .تدعيم

القط حسب املالية عتمادات تقسيم يو التا دول ا والسنواتو  .اعات

رقم دعم:   06جدول نامج ل القطاعات حسب املالية عتمادات ع توز

دينار مليار الوحدة قتصادي   عاش

نامج : املصدر ل اقتصادية دراسة ، ية بو مذكرةعياش ، زائر ا املطبق عاش دعم

، زائر ا جامعة ، زائر ا ، التحليالالقتصادي املاجست ادة ش ص2010/2011لنيل ،50  

  

  

  

ة  2005  2004  2003  2002  2001  القطاعات املئو سبة   ال

صالحات  % 8.5  45.0  15  13  11  6  دعم

املنتجة شاطات ال  % 12.8  65.3  12.0  22.5  20.2  10.6  دعم

املحلية  % 21.7  114.0  3.0  35.7  42.9  32.4  التنمية

شاطات ال و ى الك شغال

  القاعدية

93.0  77.9  37.6  2.0  210.5  40 % 

ة شر ال املوارد  % 17  90.2  3.9  17.4  29.9  39  تنمية

 % 100  525.2  36  126.2  181.9  181  املجموع
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صالحات 1.1.4  :دعم

نتاجية الوطنية للمؤسسات املالئمة الظروف توف إ املحور ذا دف

امل ن تحس و الفعالية معاي وفق منللعمل ذا و املؤسسة ضمنھ عمل الذي قتصادي ناخ

التنافسية ر لتطو صندوق وضع الصناعية املناطق يئة ، باية ا ادارة تحديث خالل

  .الصناعية

املنتجة 2.1.4 شاطات ال  :دعم

مالية باعتمادات املائية املوارد و البحري الصيد و الفال شاط ال تدعيم يتضمن

ذه صنفت حيث ة وةمعت لل املنتجة القطاعات من   .القطاعات

ة3.1.4 شر ال و املحلية  :التنمية

مبلغ ا ل قدر وال املحلية التنمية القسم ذا مخصص113يتضمن دينار مليار

و النائية املناطق يل تأ كذا و ن للمواطن اليومية ياة با صلة ا ل ال ع املشار ل لتمو

ا و الشغل كذلك ، قدرهاملعزولة ما غالف ا ل قدر ال جتماعية دينار16ماية مليار

شغل مناصب خلق إ يد, دف تتطلب ال ى الك ع املشار كذا و ة الصغ القروض تدعيم

ة كث   .عاملة

القاعدية4.1.4 شآت امل و ى الك  :شغال

ومة ا عزم ع يدل ما ما غالف اك القطاع ذا ل زخصص ال تدارك ع

عد الدولة ا عاش ال زمة عد القطاع ذا اصل   . 1986ا

ة 5.1.4 شر ال املوارد   :تنمية

بية ال كقطاع باملواطن وثيقة صلة ا ل ال القطاعات ن تحس إ القسم ذا دف

و اضة الر و ان الس و ة ال و العل البحث و العا التعليم و امل ن و الت وو تصال

ية الدي   .الشؤون

قتصادي2.4 النمو لدعم التكمي نامج   2005/2009ال

بـ يقدر ما غالف نامج ال ذا ل تخصيص ما4202.7: تم أي جزائري دينار مليار

نامج150يفوق ال ذا تقسيم تم و ، املسطرة ع املشار م ع يدل ما ي أمر دوالر مليار

برا خمسة التاإ دول ا ة مو فرعية   :مج
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رقم نامج:07جدول لل القطا ع قتصادي التوز النمو لدعم جزائري (التكمي دينار   )مليار

ة: املصدر الف زائر ا املطبقة قتصاد عاش لسياسة تقييميھ دراسة ، بوفليح يل ن

اديمية2000/2004 املجلة العدد، ، سانية و جتماعية جامعة9للدراسات ،

، زائر ا ص2013شلف ،47.  

املسطرة امج نامج  ال لل املخصص نامج  املبلغ لل املخصصة سبة   ال

ان - 1 الس شة مع ظروف ن تحس  برنامج

 السكن 

 و العا التعليم و بية ال

امل ن  التكو

 للتنمية البلدية امج  ال

 ضاب ال مناطق تنمية

راء ال و  العلبا

 و باملاء ان الس د تزو

الغاز و اء ر  الك

 القطاعات   با

1908.5  

555  

399.5  

200  

250  

192.5  

311.5  

45.5 % 

القاعدية - 2 ل يا ال ر تطو  برنامج

 شغال قطاع

النقل و  العمومية

 املياه  قطاع

 العمرانيةقطاع يئة ال

1703.1  

  

1300  

393  

10.15  

40.5 %  

  

قتصادية - 3 التنمية دعم  برنامج

 التنمية و الفالحة

البحري  و الصيد و فية  الر

 ترقية و الصناعة

ثمار  س

 املؤسسات و السياحة

واملتوسطة ة الصغ   و

337.2  

312  

18  

7.2  

  

8%  

العمومية - 4 دمة ا ر تطو  برنامج

 والداخلية  العدالة

 دارات ا و والتجارة  املالية

 و ديثة ا تكنولوجيا و يد ال

  لالتصال

203.9  

99  

88.6  

16.3  

4.8  

ديثة - 5 ا التكنولوجيات ر تطو   12  50  برنامج
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النمو    لدعم التكمي نامج ال بھ حظي الذي املعت املا الغالف رغم انھ أعاله دول ا ن يب

فقط انھ فيما% 8قتصادي قتصادية التنمية دعم نامج ل خصصت %  40.5منھ

سبة و القاعدية ل يا ال ر تطو نامج ل خصصت انية امل ن% 45.5من لتحس خصصت

سبة ب ديثة ا التكنولوجيا ر تطو قطاع وحظي ان الس شة مع % 4.8و% 12ظروف

ة زائر ا الدولة تمام ا ع يدل ما ذا و العمومية دمة ا قطاع ن لتحس خصصت

ان للس شية املع الظروف ن   .بتحس

ما3.4 ا التنمية  : 2010/2014برنامج

ن ب ما ة للف زائر ا سائر2010/2014خصصت لبلد سبق لم ائل ما غالف

بحوا املقدر و خصصھ أن النمو ق الدولة286طر ود ج عكس ما ذا و ، دوالر مليار

نامج ال ذا شمل و ، اصل ا التأخر تدارك و التنمية نتحقيق أساس ن شق ما   13:ا

 و ديدية ا السكة قطاعات خاصة ا انجاز اري ا ع املشار استكمال

بمبلغ املياه و دوالر130الطرق  .مليار

 قدره ما غالف جديدة ع مشار دوالر156إطالق  . مليار

التنمي نامج ل القطاعات حسب املالية عتمادات تقسيم التا دول ا ن ةيب

ما   .  2010/2014ا
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ما:  08جدول ا التنمية نامج ل القطاعات حسب املالية عتمادات ع   2010/2014توز

املسطرة  القطاع   داف

ة شر ال ة5000  التنمية و تر شاة   م

جام600.000 بيداغو ان   م

الطلبة400.000 إيواء ان   م

امل300 ن و الت   مؤسسة

سكنية2 وحدة   مليون

ية1500 قاعدية شاة   م

و2توصيل الطبي بالغاز ت ب اء220.000مليون ر بالك في ر   سكن

من اضة5000أك الر و بة لشب قاعدية شاة   م

الدي للشؤون امة برامج إ والثقافةيإضافة دين املجا و   ة

ثمارات س

  العمومية

لتوسيع3100 ة موج دينار ئمليار املوا طاقة ادة ز و   الطرقات

من السكك2.800أك ات شب توسيع و النقل لقطاع مخصصة دينار مليار

ضري  ا النقل ن تحس و ديدية   ا

ئة500 الب و قليم يئة ل دينار   مليار

الضرائب1800 ضبط وإدارة العدالة و املحلية دمات ا ن لتحس دينار   .مليار

ل1500 دينار الوطمليار قتصاد تنمية   .دعم

الشغل350 مناصب يع   ل

سرة2000 م بنكية قروض دينار   مليار

املؤرخ: املصدر الوزراء مجلس اجتماع بيان ع بناء ن الباحث إعداد   24/05/2010من

http://algerianembassy-saudi.com/PDF/quint.pdf  

ما      ا التنمية برنامج ان أعاله دول ا ن امج2010/2014يب ل تكملة عن عبارة و

و العمومية دمات ا و التحتية الب ن بتحس زائر ا تمام ا نجد حيث السابقة ة التنمو

املخصصة انية للم نظرا ذا و العمومية يئات ال و السكنات نجدتوف كما ، ع املشار ذه ل

مع مقارنة يلة ض ا ل املخصصة انية امل ان املنتجة القطاعات بدعم الدولة تمام ا رغم انھ

رئ كمصدر النفط ع ا اعتماد مواصلة زائر ا نية عكس ما ذا و القطاعات با

ا اقتصاد لة ي إلعادة ة وا اتيجية اس وضع عدم و ا التبعيةإليرادا دوامة من روج ا و

  .للمحروقات
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القول، مكن زائرأسعار انخفاضأنو ا ع املشار ع مباشرة يؤثر لم النفط

ضبط كصندوق الدولة ا عل ترتكز مالية منافذ لوجود نظرا ذا ريراداتو استمرا أن إ

زائر ا قتصاد ع تداعيات ا ل انت   . زمة

منذع      كب ل ش زائري ا لالقتصاد ساسية العوامل تفاقمت ، قتصادي الصعيد

عام عام2014منتصف إ2015ففي النمو تراجع 2014عام% 3.8من% 2.9،
ً
متأثرا ،

من النفط أسعار متوسط بوط عام100ذلك ميل لل عام59إ2014دوالر
ً
. 2015دوالرا

امل التوقعات ب س عنو التقاعس أدى ،
ً
ال طو ستمر لن النفط أسعار انخفاض بأن بدئية

إ املوازنة ز تضاعف إ املالية أوضاع بضبط عام% 15.9القيام املح الناتج إجما من

إ. 2015 أمثالھ ثالثة ة ار ا املعامالت حساب ز ال قفز الناتج% 15.2كما إجما من

عام إور . 2015املح م الت معدل ارتفع النقدية، السياسة يق تض وذلك% 4.8غم

سبة ب للدينار سمية القيمة خفض تأث ا م مختلفة دف% 20ألسباب وذلك
ً
با تقر

ار ا ساب ا لل ا ب من. تصو أك إ البطالة بوجھ% 10وزادت ا حد وتزداد ،

والشباب ساء ال ن ب   14خاص

ا اضطرت اكما م تقشفية إجراءات اتخاذ إ ة زائر ا   :ومة

 تورماي وشبكة شفيات مس ا بي من التحتية الب ع مشار من عددا تجميد

و( حديدية؛) م  وسكك

 ؛ العام القطاع التوظيف  تجميد

 عاما؛ ن ست ا التقاعد سن بتخفيض قرار  تفعيل

 خرى تصال ووسائل نت ن و واتف ال ع مضافة قيمة ضرائب فرض

؛% 17بحدود الشرائية القدرة ضعف ا يؤدي  ما

 ن عشر بحدود الدينار سعر الدوالراملائةخفض سعر ا ئةام(باملقارنة

با تقر الدوالر مقابل دخارو 15)دينار قيمة تقليل ا يؤدي الذي م الت حدوث بالتا

   .العائ
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اتمة   :ا

ة،   كب سبة ب ول الب عوائد ع اراداتھ عتمد زائري ا قتصاد ان الدراسة ت بي لقد

ضفي و العاملية سواق النفط أسعار بتقلبات ة زائر ا املالية الوضعية ن ير الذي مر

ات املم رغم انھ النفط أسواق دراسة ت بي كما ، شاشة ال ع طا زائري ا قتصاد ع

ان ا ل قيقية ا البدائل عدام ال ا مم تمام ا و ة يو ا املادة ذه ا تحظى ال

ة كب بدرجة الطلب و العرض عام تتأثر السلع سائر مثل ا   .أسواق

تاجات   :ست

يمن ما تاج است يمكن ذكره سبق ما   :خالل

 تفتقر زائر ا اتيجية اس أن يت املسطرة امج ال خالل ومن

تقليل و القومي الناتج ورفع نتا ل ي ال التوسع ا ا داف أ

من عت ال و وات ال ع توز مالتفاوت داف أ التنميةأ

انت زائر ا ا اعتمد ال ة التنمو ع املشار ان نجد حيث قتصادية

ول الب ارتفاع عن الناتجة املالية للفوائض ترجمة عن   .عبارة

 زائر ا قتصادية التنمية لتحقيق اتي اس خيار قتصادي ع  .التنو

 :التوصيات

التوصل تم الدراسة خالل   : أنمن

 ا لتحقيق مش ان حيث قتصاد ة بتقو ون مر قتصادية لتنمية

النفط ع ا اعتماد بل النفط أسواق س ل عية الر لالقتصاديات

اجمالية   .بصفة

 قتصاد لة ي إعادة ع عتمد زائر ا قتصادية التنمية تحقيق

املحروقات لقطاع التبعية من والتخلص   . الوط

 املحروقاتتمتلك قطاع خارج امل مت اقتصاد لبناء مقومات عدة زائر ا

و ة الصغ املؤسسات قطاع خاصة و املتجددة الطاقات و السيا و الفال القطاع مثل

العاملية قتصاديات ل ل الفقري العمود عت الذي  .املتوسطة
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Résumé: 

L'objectif du présent article est d’étudier empiriquement avecl'approche ARDL, 

Bound Test, CUSUM et CUSUMSQl'existence d'une relation à long terme entre 

l'inflation et le taux de change parallèle en Algérie pour la période 1989-2014. Les 

résultats empiriques montrent qu'il existe une relation à long terme entre l'inflation, le 

taux de change parallèle et d'autres indicateurs (les variables de contrôles). Le test 

CUSUM et le test CUSUMSQ confirment clairement la stabilité de la relation à long 

terme au cours de la période d'étude. Cependant, ce document a conclu qu'il y avait 

un déséquilibre à court terme (un an), et 77% de ce déséquilibre est corrigé après 

l'année suivante (1: 0,77 = 1,29). 

Mots clés :  ARDL, Bound Test, CUSUM & CUSUMSQ tests, Inflation, le taux de 

change parallèle, Algérie. 

Abstract: 

The target of this paper is to investigate empirically with ARDL procedure, Bound test, 

CUSUM and CUSUMS the relationship between inflation and black market exchange 

rate in Algeria during the period of 1989-2014. The empirical results show that there’s 

an evidence of long-run link among inflation, black market exchange rate and the 

other indicators (control variables). The CUSUM and CUSUMQ tests approve  
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obviously the stability of this model, so the long-term relationship was stable over the 

period of study. Therefore, the paper showed also that there’s disequilibrium in the 

short-run (one year), and 77% of this imbalance was adjusted after the following year 

(1: 0.77 = 1.29). 

Keywords:  

ARDL, Bound Test, CUSUM & CUSUMSQ tests, Inflation, black market exchange 

rate, Algeria 

 Introduction 

Le marché parallèle de change est souvent illégal, existant en même temps que le 

marché de change officiel, les restrictions sur les opérations de change dans les pays à 

régime de taux de change fixe ont provoqué l'émergence du phénomène des marchés 

parallèles de change. Aux cours des dernières années, plusieurs pays en voie de 

développement ont adopté un régime de change dual, en raison de protéger les 

réserves internationales de devise. Cependant, le soulagement de la balance des 

paiements relié à un régime de change dual n'a souvent été que provisoire. Ces 

dernières années, il a été reconnu  que les restrictions généralisées au commerce et 

aux échanges dans les pays en développement étaient inefficaces pour préserver les 

réserves ou soutenir un taux de change surévalué (Agénor 1992). Il est également 

reconnu que le taux de change parallèle a un impact négatif sur la performance 

macro-économique, puisque la prime parallèle révèle une distorsion du marché, et 

cela donc réduit le commerce et la croissance. L'émergence du marché parallèle des 

changes était en raison des restrictions des changes qui ont favorisé l'existence d'un 

taux de change dual (un taux officiel et un taux parallèle). La prime parallèle du 

marché de change noir représente l'écart entre les deux taux de change, elle permet 

d'estimer les distorsions économiques et monétaires provoquées par les autorités 

responsables de la politique monétaire et économique. La littérature théorique sur les 

systèmes de taux de change parallèle a récemment mis en évidence un lien 

potentiellement défavorable entre l'unification des taux de change et l'inflation (Pinto 
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1989). En effet, Le taux parallèle évolue plus étroitement avec l'inflation que le taux 

officiel. A cet égard, la problématique de cette étude s’articule sur la question suivante: 

- Est-ce qu'il existe une relation de long terme entre l'inflation et le taux 

de change parallèle? 

Pour répondre à cette problématique, nous posons l'hypothèse suivante: 

- Il existe une relation de long terme entre l'inflation et le taux de change 

parallèle. 

- L’objectif de ce papier est de tester la relation de long terme entre l'inflation et 

le taux de change parallèle  pour le cas de l'Algérie, il semble utile de faire recours au 

modèle ARDL (Autoregressive Distributed Lag et l'Approche de cointégration bound 

testing, en  incluant Cinque variables et en utilisant des données annuelles pour une 

période s’étalant entre 1989 et 2014. 

I. Revue de la Littérature 

Nous allons présenter quelques études qui ont discuté et testé cette relation mais 

principalement entre l'inflation et le taux de change parallèle.    

II.1  Revue théorique 

Le débat entourant la relation entre l'inflation et le marché noir pour les marchés 

des changes est largement dichotomisé dans l'approche néo-classique et l'approche 

structuraliste. La catégorisation de ces deux approches est basée sur des idées 

contradictoires contemporaines sur les questions de développement dans les 

économies en développement et la nature de leur crise du secteur extérieur (Berge, 

1995). La croyance néo-classiciste soutient que l'inflation affecte le marché parallèle 

de devises à travers deux voies; Premièrement, cela fait que le taux de change nominal 

fixe devient de plus en plus surévalué, ce qui entraîne à son tour une expansion de la 

taille du marché parallèle. Deuxièmement, en réduisant les taux d'intérêt intérieurs 

réels, l'inflation entraîne la fuite des capitaux. À cet égard, l'inflation peut faire 

augmenter le taux de change parallèle (Degefa, 2001). L'école de pensée structuraliste 

postule que si le taux de change parallèle augmente ou que le taux de change officiel 

est dévalué, la demande de monnaie augmente en raison d'une augmentation du coût 
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des devises en monnaie nationale, ce qui entraîne une hausse des prix intérieurs. 

Cependant, un écart énorme entre le taux de change parallèle et officiel a des effets 

destructeurs sur la performance macroéconomique en termes de taux d'inflation 

élevé, de  faible croissance économique. Pinto (1990) dans la Revue économique de la 

Banque mondiale 3, 321-338, a montré que l'unification des marchés de change 

officiels et parallèles peut conduire à une augmentation de l'inflation, en raison de 

l'impact budgétaire des changements de taux de change officiels. Les résultats de 

Pinto (1991) indiquent qu'il existe une relation de long terme stable entre l'offre de 

monnaie, déficit gouvernemental, la prime de change, l'inflation et le taux de change 

officiel. Pinto analyse les impacts de l'unification de taux de change officiel et 

parallèle, son papier aide à créer une base théorique pour spécifier un modèle 

empirique. Les ajustements des réserves internationales de devises et le crédit 

intérieur, jouent un rôle dans la relation entre l'inflation et la prime de change, et pas 

seulement l'élasticité de la demande de monnaie par rapport à l'inflation Park (1995). 

Cependant, les deux papiers prouvent que ces résultats sont sensibles à la manière 

dont on définit les variables monétaires et le financement des dépenses fiscales. 

Morris (1995) prouve aussi que les résultats de Pinto peuvent être renversés si on 

définit les variables fiscales d'une façon différente. Park (1995) prouve la même 

relation dont Pinto a trouvé, ce qui concerne, La relation entre le taux de change 

officiel et la prime de change. Mais, il note que puisque l'élasticité de la demande de 

monnaie par rapport à l'inflation devrait augmenter avec une dépréciation de taux de 

change officiel, cette relation est positive et deviendra plus efficace dans le cas d'un 

accompagnement entre l'inflation et une hausse dépréciation  de la monnaie. Pour 

Pinto, La relation entre l'inflation et la prime de change peut différer sous certaines 

conditions. Park(1995) et Morris (1995) trouvent, que dans le cas où la prime de 

change est positive à l'équilibre, et avec une dévaluation fixe du taux de change, 

l'inflation se diminue, lorsque la création de monnaie augmente (J.P GERVAIS, 1996, P 

4-10). 
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II.2  Revue empirique 

Peu de travaux empiriques ont étudié la relation entre le taux de change parallèle 

et inflation. Ils ont souvent étudié la relation entre le taux de change officiel et 

l'inflation et la relation entre le taux officiel et le taux parallèle. 

Chhibber et Shafik ont utilisé un modèle macroéconomique pour le Ghana. 

Cette étude, qui couvre la période 1965-1988, suggère que la croissance de la masse 

monétaire est une variable clé expliquant le processus inflationniste ghanéen. Des 

variables telles que le taux de change officiel et les salaires réels ne peuvent exercer 

aucune influence significative sur l'inflation. Une relation positive significative a été 

trouvée entre le taux de change parallèle et le niveau général des prix. 

Elbadawi écrit sur le processus inflationniste, la stabilisation et le rôle des 

dépenses publiques en Ouganda a montré que la dépréciation abrupte du taux de 

change parallèle était le principal déterminant de l'inflation. Cette conclusion est 

évidemment d'accord avec les conclusions de Chhibber et Shaffik  à Ghana. 

EATZAZ Ahmad et SAIMA Ahmed Ali (1999), ont étudié la relation entre le 

taux de change et l'inflation en Pakistan, en utilisant la méthode OLS et la causalité de 

Granger.  Ils constatent que la vitesse d'ajustement de niveau des prix et de taux de 

change aux impulsions domestiques ou externes est lente. Ainsi, les politiques anti-

inflationnistes, telles que la contraction monétaire, sont susceptibles de montrer 

progressivement leur impact.  

Degefa(2001), Dans cette étude, les modèles (équations) sont estimés par les 

moindres carrés ordinaires (OLS) en utilisant des données annuelles couvrant la 

période 1966-1996. Les tests de stabilité structurelle (CUSUM), et (CUSUMSQ), qui 

sont respectivement utilisés pour des changements systématiques dans les paramètres 

de l'équation, et le test Engel-Granger. Les résultats de l'estimation révèlent que la 

prime parallèle a un effet négatif sur les exportations de marchandises. D'autre part, 

les termes de l'échange n'affectent négativement la prime qu'à court terme. En outre, 

l'inflation provoque généralement le taux de change parallèle pour la période 

considérée. 
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HAFEEZ URREHMAN et al (2003), L'objectif de cette étude est d'examiner 

empiriquement l'impact du taux de change du marché noir sur la demande de 

monnaie au Pakistan où les taux de change officiel et noir fonctionnent côte à côte en 

raison des contrôles des changes. Il a estimé  le modèle en utilisant des données 

trimestrielles sur la période 1972-2000. En utilisant l'approche ARDL combinée avec 

les tests CUSUM et CUSUMSQ, les résultats montrent que M2 est cointégré avec le 

revenu, le taux d'inflation et le taux de change du marché noir. 

Ebaidalla(2017), a étudié le marché parallèle des devises au Soudan, ses 

déterminants et son impact sur la performance macroéconomique. Il a identifié les 

facteurs qui influent sur la prime de change parallèle au Soudan durant la période 

1979-2014 en utilisant la méthode ARDL. Les résultats empiriques montrent que la 

prime du taux de change parallèle est considérablement affectée par des variables de 

politique telles que le taux de change réel, l'ouverture commerciale et la masse 

monétaire. De plus, les résultats démontrent que les primes parallèles ont un impact 

négatif sur la croissance économique. Les résultats montrent aussi une association 

positive et significative entre le taux de prime et le taux d'inflation. 

II. Aperçu sur l'inflation en Algérie 

Au cours des dix dernières années, l'Algérie a réussi à contenir l'inflation autour 

de 4% malgré des pics de prix en 2004 et 2009, principalement dus à la hausse des 

prix internationaux des produits alimentaires et des matières premières. Au cours de 

cette période, la banque centrale a utilisé plusieurs mesures pour absorber l'excès de 

liquidité dans le secteur bancaire. Cependant, l'inflation a atteint un niveau sans 

précédent de 11% au début de 2012 et est devenu une véritable préoccupation pour 

les autorités. Le taux d'inflation en Algérie a largement fluctué entre 2003 et 2011, 

passant d'un minimum de -1% en 2003 à un maximum de 7% en 2009. Début 2012, 

les prix ont encore augmenté jusqu'en avril 2012, lorsque l'inflation a culminé à 11% 

pour cent. L'inflation alimentaire a largement contribué à la récente flambée de 

l'inflation en Algérie. La forte demande injectée par les dépenses publiques dans une 

situation de grande liquidité a également fourni un environnement favorable. Les 
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fortes augmentations des salaires réels et d'autres transferts se sont traduites par une 

inflation plus élevée. En outre, le crédit au secteur public a augmenté de plus de 20% 

en 2012, contribuant aux pressions inflationnistes, tandis que la croissance du crédit 

au secteur privé a été modérée à 10% en 2012(FMI, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré les mesures prises par les autorités algériennes pour lutter contre les 

hausses de prix, l'inflation a été un peu plus rapide au cours des dernières années. Ce 

phénomène ne doit pas être négligé dans l'analyse du modèle de développement 

algérien. Des facteurs externes s'ajoutent aux facteurs inflationnistes inhérents à 

l'économie algérienne elle-même, tels que les déséquilibres intersectoriels ou la baisse 

de la productivité. Alors que dans certains secteurs nous constatons un recul de 

l'inflation, une telle politique doit être considérée comme un palliatif à l'élaboration 

d'une doctrine claire sur les prix dans une société qui prétend être à un stade de 

transition vers le socialisme. 

IV. Historique de La politique de change en Algérie: Evolution du taux de change 

officiel 

Le taux de change algérien a connu quatre phases importantes qui ont 

caractérisées la politique algérienne de change; la première phase était juste après 

l'indépendance, et cela entre (1964-1970) qui correspond à la création du dinar, 

Evolution de l'Inflation (1989-2014) 

Source : données de https://www.usherbrooke.ca/ traitées via EViews 10 
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jusqu'à la période dite de parité avec le franc français. La deuxième étape (1971-1987) 

est liée au rattachement du dinar à un panier de devises de 14 monnaies représentant 

les principaux partenaires commerciaux de l'Algérie. En effet, Le protectionnisme 

financier a eu lieu pour la première fois en 1967, avec un arrêt quasi total de la 

convertibilité de dinar, avec des contrôles et restrictions sur le taux de change 

(A.MERGHIT). La troisième étape (1988-1994), considérant que les évènements 

d'Octobre 1988 ont fait basculer l'Algérie vers l'économie de marché. Quand l'Algérie 

a abandonné le régime de change fixe et s'est orienté vers une flexibilité importante 

du dinar, et précisément vers un flottement administré par la Banque centrale. La 

dernière étape, enfin, se caractérise par la loi sur la monnaie et le crédit. Le dinar 

algérien a connu plusieurs dépréciations, entre 1986-1990 il a enregistré une 

dépréciation de 150% suivie d’une seconde dépréciation, de l’ordre de 22% en 1991. 

Ensuite 40% en 1994, suite à la cessation de paiements et suite au rééchelonnement  

imposé par le FMI, suivi par une convertibilité commerciale du dinar en 1995-1996. 

En 2013, un euro valait 111,25 et le 24 octobre 112,831, contre 102,060 courant 

juillet 2013. La baisse du dinar est due essentiellement à la chute du prix des 

hydrocarbures, et lorsque  les recettes en devises baissent, la Banque d’ Algérie, 

provoque un ajustement automatique du taux de change du dinar. 
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V.L'Emergence et l'Evolution du marché parallèle en Algérie 

Le marché parallèle de devise est devenu l'institution informelle la plus répondu 

en Algérie, En effet, L'émergence de ce marché est due aux contrôles et restrictions sur 

les changes, la mobilité des capitaux et les échanges, ce qui a donné suite à deux taux 

de change qui fonctionnent simultanément, avec un écart qui est devenu ces dernières 

années très important. L'indisponibilité de la devise étrangère à l'achat dans les 

banques et l'absence totale des bureaux de change, a facilité la croissance de ce type 

de marchés d'une façon spectaculaire et a laissé la voie libre aux transactions hors la 

loi. En, 1972 la prime du marché de change parallèle a connu une croissance de 30% 

et 70%. Cependant, d'après la littérature, la vraie demande de la monnaie nationale 

peut être appréciée par les marchés parallèles de devise. Une prime parallèle élevée 

représente un meilleur indicateur qui oriente la politique monétaire que le taux de 

change officiel. Aussi, il est souvent reconnu que le taux de change parallèle est le taux 

le plus significatif économiquement. Carmen Reinhart et al. (2004). En 1994, le dinar 

algérien a connu une dévaluation de plus de 40% par rapport au dollar américain 

après les conditions et le rééchelonnement imposé par le FMI, cela était suivi par la 

convertibilité commerciale de dinar en 1995/1996. Ces dernières années, il existe un 

écart ou des distorsions entre le taux de change officiel du dinar et le taux parallèle 

entre 40% et 50%.  On remarque que la valeur du dinar algérien est si insignifiante, le 

taux officiel de dinar a enregistré 79.37 dinars pour un dollar  et 107.94 dinars pour 

un euro en 2013, et selon le cours du Forex il a marqué 109.3 dinars pour un dollar,  

en 2015, Le dollar et l’euro valent, respectivement 150 dinars et 172 dinars au taux de 

change parallèle noir. Sur le marché officiel, l'Euro est à 120,18, dinars tandis que le 

dollar est à 105,36. Puis en décembre 2016 l'euro a enregistré 207 dinars l'unité et 

diminué à 198 dinars, en décembre 2017, Le dollar a également baissé à 165 dinars 

l’unité. Cette forte baisse des principales devises sur le marché noir algérien intervient 

alors que sur le marché interbancaire, l’euro a enregistré un nouveau record historique 

à 137,24 dinars et le dollar 114,91 dinars. Mais, en mois de Janvier 2018, l'euro a 
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enregistré: 1 € = 137,51 DZD (Officiel), 205 DZD (Parallèle), et pour le dollar: 1$ = 

171 DA sur le marché parallèle et 115.18 sur le marché interbancaire. 

VI. L'Etude économétrique 

VI.1 Description et sources des Données  

Notre objectif à travers ce travail est d’étudier la relation d’équilibre de long 

terme entre l'inflation et le taux de change parallèle en Algérie, pour cela, nous avons 

choisi un nombre d’indicateurs qui sont les plus répandus dans la littérature théorique 

sur le sujet, qui correspondent au cas Algérien et dont les données sont disponibles 

pour la période de l’étude. . L’analyse suivra le modèle d'Aron et Elbadawi (1992) et  

d'Ebaidalla (2017). Nos données sont les suivantes : 

Le taux d'inflation (INF), une variable monétaire (M), le taux de change officiel 

(TCO), le taux de change parallèle (TCP), l'ouverture commerciale (OPN),   

Les données sur le taux de change parallèle sont récoltées comme suit: du 1989-

1998 dans le site web de Carmen Reinhart1, du 1999-2009 les données sont puisées 

du site Financial Data, et du 2010-2014 les données sont récoltées du marché noir 

algérien de devises2. L'inflation et l'ouverture commerciale sont puisées de la Banque 

Mondiale, Les données sur la masse monétaire sont puisées de l'ONS (Office National 

des Statistiques), le taux de change officiel puisé du site internet de l'université de 

Sherbrooke (Québec, Canada).  

VI.2 Spécialisation du modèle 

Après avoir examiné la littérature et les preuves dont nous disposons, nous avons 

été en mesure de démontrer la relation de long terme entre l'inflation et le taux de 

change parallèle, bien que d'autres variables telles que la demande de monnaie, le 

taux de change officiel, l'ouverture commerciale en Algérie, pour la période 1989-

2014, en utilisant le modèle ARDL (Auto Regressive Distributed Lag) développé par 

                                                             
1 Carmen M. Reinhart, Minos A. Zombanakis Professor of the International Financial System John F.   Kennedy School of 

Government Harvard University,79 JFK Street Cambridge, MA. http://www.carmenreinhart.com/  
2  On a pu récolter les données (informelles) qui n’existent pas dans une institution officielle, après une enquête qui a 

duré plus que 2 ans, auprès des marchés de change de devises dans quelques villes de l’Algérie. 
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Pesaran et Shin(2001). Notre choix des variables est basé sur une théorie de 

Pinto(1991) et des études empiriques, celle de Jean-Philippe GERVAIS(1996), d'Aron 

et Elbadawi (1992) et celle d'Ebaidalla (2017).  

Sur la base de la relation présentée précédemment, nous présentons une forme 

fonctionnelle de ces variables sur l'inflation comme suit: 

INF = F (TCO, M, TCP, OPN)…………………………. (1) 

Donc le modèle se présente comme suit : 

INFt = B0 + B1 TCOt + B2 Mt + B3TCP t + B4OPNt +εt……….….(2)  

Soit : 

INF: le taux d'inflation       /    TCO : Taux de change officiel /  M: La demande de 

monnaie 

TCP: Taux de change parallèle     /    OPN: L'ouverture commerciale 

B0 : Intercepte de la fonction; B1, B2, B3, B4: paramètres d'estimation; εt: erreur de 

mesure. 

L'impact de la masse monétaire devrait être positif sur l'inflation. L'effet de l'ouverture 

commerciale est ambigu, une augmentation de l'ouverture commerciale peut 

décourager ou encourager le niveau des prix, en fonction des performances du secteur 

des exportations. Le taux de change officiel influence directement l'inflation par le 

biais des biens importés et indirectement l'économie réelle par le biais du commerce 

extérieur. Le taux de change parallèle serait soit négative soit positive, car il existe un 

désaccord dans la littérature sur l'impact de taux de change parallèle sur l'inflation.  

VI.2.1 L'Estimation  du Modèle ARDL 

L'équation (2) ci-dessus sera estimée à l'aide de l'approche de cointégration 

ARDL Bound Testing, développée par Pesaran (1997), Pesaran et Shin (1999) et 

Pesaran et al, (2001). Cette méthode présente plusieurs avantages par rapport aux 

méthodes conventionnelles telles que la cointégration d'Engel et Granger (1987), 

Johansen (1988) et Johansen et Juselius (1990). Par conséquent, la technique de 

cointégration ARDL est préférable traiter des variables qui sont intégrées d'ordre 

différent, I (0) & I (1) ou purement I(0) ou I(1), c'est-à-dire la procédure ARDL n'exige 
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pas que la série soit intégrée du même ordre, mais, cette procédure ne peut pas être 

appliquée à des variables avec ordre d'intégration supérieur ou égal à deux. L'objectif 

principal de cette étude est de tester l'existence de la relation de long terme entre 

l'inflation et le taux de change du marché noir et les autres indicateurs cités ci-dessus 

dans l'équation (2). Ainsi, l'incorporation de la dynamique à court terme dans 

l'équation (2) conduit à un modèle de correction d'erreur de la forme ARDL suivant 

Pesaran et al. (2001): 

 

 
 

Avec l'opérateur Δ la première différence, εt le bruit blanc représentant le terme 

d'erreur. Basé sur l'équation (3), l'hypothèse nulle est   H0: β1=β2=β3=β4=0 (l'absence 

de la relation de cointégration), et l'hypothèse alternative (l'existence de la relation de 

cointégration) est:         H1: β1 ≠0, β2 ≠0, β3 ≠0, β4 ≠0. 

Des limites supérieures et inférieures sont fournies pour la distribution de la 

statistique F. (Pesaran et al. 2001). Si la statistique F dépasse la bande supérieure, alors 

l'hypothèse nulle est rejetée, alors il y a une relation de cointégration entre les 

variables.    

VI.3 Résultats empiriques   

VI.3.1 Les tests de Stationnarité 

Les résultats des tests de racine unitaire (Augmented Dickey-Fuller(ADF) et le test 

Phillips-Perron (PP)), indiquent que toutes les variables sont stationnaires à niveau I 
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(1). Ce résultat représente une justification appropriée pour l'utilisation de l'approche 

ARDL3. 

Tableau 1: UNIT ROOT TEST RESULTS (ADF &Philips-Perron) 

 Log INF log TCO log M log TCP log OPN 

 

ADF 

Level -1.1001 

[0.2384] 

0.6124 

 [0.8417] 

-0.0386 

[0.6603] 

1.3886 

[0.9545] 

1.1739 

[0.9335] 

1st  

difference 

-4.5288 

[0.0001]* 

-2.6117 

[0.0114]* 

-4.0709 

[0.0003]* 

-3.2146 

[0.0025]* 

-5.4003 

 [0.0000]* 

 

 

PP 

Level -1.1489 

[0.2213] 

 1.1358 

[0.9290] 

-0.0386 

[0.6603] 

 1.0104 

[0.9127] 

1.9163 

[0.9839] 

1st  

difference 

-4.5389 

[0.0001]* 

-2.6683 

[0.0099]* 

-4.0327 

[0.0003]* 

-3.2030 

[0.0026]* 

-5.4029 

 [0.0000]* 

    * dénote le rejet de l'hypothèse nulle. Les valeurs entre crochet sont les probabilités 

              Source: Calculé par les auteurs en utilisant Eviews10 

VI.3.2Test des limites (Bounds test) 

Notre objectif principal était de parvenir au test des limites, pour tester l'existence 

ou non de la relation de long terme (cointégration) entre les variables de notre modèle 

dans l'équation (3), les résultats de test de limites est présentés dans le tableau 2, et 

montrent que la valeur de F= 11.17 dépasse largement celles des limites supérieures 

des valeurs critiques. Dans ce cas, on n'a qu'à rejeter l'hypothèse nulle de l'absence de 

relation de long terme et à conclure à l'existence d'une relation de long terme entre les 

variables. 

Tableau 2 : Résultat du test des limites 

 I0 Bound I1 Bound Significance 

 

F Statistic :  11.17 

2.2 3.09 10% 

2.56 3.49 5% 

2.88 3.87 2.5% 

3.29 4.37 1% 

                                                             
3  Selon Pesaran et Shin(1999), on peut utiliser le modèle ARDL avec des variables purement I(0) ou I(1) ou une mixture. 

Voir : http://sci-hub.hk/https://doi.org/10.1002/jae.616 

https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/418/pss1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Source: Calculé par les auteurs en utilisant Eviews10 

VI.3.3 Résultats du modèle à correction d’erreur 

Les résultats du modèle à correction d'erreur confirment le résultat trouvé par 

Bound Test à propos de l'existence d'une relation de long terme entre les variables 

(Tableau 3). On retrouve le coefficient d'ajustement qui est négatif (-0,58), compris 

entre 0 et -1 et fortement significatif (Probabilité=0.0001).  La valeur du coefficient 

peut être interprétée comme la vitesse d'ajustement ou de retour à l'équilibre (à la 

relation de long terme) après une déviation à court terme. Elle peut être également 

vue comme le pourcentage de déséquilibre qui est corrigé4.  

Les résultats de l'analyse à long terme suggèrent que la plupart des variables portent 

leurs signes attendus, à l'exception de l’ouverture commerciale et de taux de change 

officiel. Les coefficients de la masse monétaire et du taux de change parallèle sont 

positifs et statistiquement significatifs, conforme à la théorie.  

Tableau 3 : Résultat du modèle à correction d’erreur 

Variable coefficient t-Statistic Prob 

D(INF(-1)) -0.497 -6.122 0.0017 

D(INF(-2)) -0.562 -7.620 0.0006 

D(M) 0.720 8.386 0.0004 

D(M(-1)) -0.302 -3.081 0.0274 

D(M(-2)) 0.111 1.652 0.1594 

D(OPN) 1.298 7.787 0.0006 

D(OPN(-1)) 2.640 7.243 0.0008 

D(OPN(-2)) 1.718 6.134 0.0017 

D(TCO) 0.693 5.918 0.0020 

D(TCO(-1)) 1.043 5.450 0.0028 

D(TCO(-2)) 0.415 2.755 0.0400 

D(TCP) -0.175 -2.579 0.0495 

CointEq(-1) -0.588 -11.582 0.0001 

                                                             
4 Service d'Interprétation et d'Analyse des données (SIAD), MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL, Analyse ’intégration de marchés : cas des marchés de Pont-Sondé et de 

Croix-des-Bossales Octobre 2017. 
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Source: Etabli par les auteurs en utilisant Eviews10 

Depuis l’application du programme d’ajustement structurel, il y’a eu une grande 

dépréciation du dinar algérien dans les années 1990, qui a produit un effet sur les prix 

intérieurs, l'inflation s'est caractérisée par une hausse des taux d'inflation. Mais après 

l’année 2000, l'inflation avait connu sa plus faible moyenne, cela n’indique pas la 

fiabilité du programme structurel appliqué, mais grâce aux recettes pétrolière et du 

gaz importantes, qui conduise à une stabilité macroéconomique. La surévaluation de 

la monnaie domestique est un déterminant important de la dépréciation future de 

cette monnaie (Goldfajn and Valdes, 1999). Quand la correction de cette 

surévaluation du taux de change est faite pour réaliser l’équilibre du taux de change, 

alors aucun effet inflationniste n’est produit par cette dépréciation. Il y’aura seulement 

un changement dans les prix des biens échangeables/biens non échangeables, mais 

pas une hausse généralisée des prix. Par contre, lorsque la dépréciation est excessive, 

allant au delà de ce qui est nécessaire pour retrouver la valeur d’équilibre du taux de 

change, elle produit certainement des effets inflationnistes. Borenstein et De Gregorio 

(1999) voient que la dévaluation des monnaies nationales est le principal déterminant 

de la baisse de l’inflation à long terme. D’un côté, un degré d’ouverture élevé peut 

signifier, comme le montre cKinnon (1963), une forte sensibilité de l’économie aux 

variations du taux de change. D’un autre côté, selon la théorie de la crédibilité, il est 

possible d’observer une relation négative entre inflation et degré d’ouverture5. 

Les résultats de l'analyse à court terme, indiquent que le taux de change parallèle est 

négatif et significatif, contrairement aux résultats de long terme qui indiquent que le 

taux de change parallèle et la demande de monnaie stimulent le taux d'inflation, 

comme prévu. Selon la théorie monétaire,  l’augmentation des prix provient d’une 

                                                             
5  Samia Jebali, Tahar Moulahi, Mohamed Slim Mouha, Taux de change et Inflation: une analyse en modèle VAR du 

canal du taux de change : Cas de la Tunisie, P4 : http://www.tn.refer.org/CEAFE/Oral_presentations/Jebali.pdf.  
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création de monnaie excessive. Il est créé plus de monnaie que de richesse réelle dans 

le pays, ce qui déprécie la valeur de cette monnaie, donc fait augmenter les prix pour 

compenser cette dépréciation. Cela indique que la dépréciation de la monnaie 

nationale augmente la demande de monnaie, en raison de l'effet de richesse, et c’est le 

cas en Algérie.  Finalement, les résultats trouvés, qui indiquent l’existence d’un impact 

positif du taux de change parallèle sur l’inflation, confirme le travail de Pinto (1991), 

qui démontre qu'une variation de taux de change parallèle, provoque une 

augmentation de l’inflation. L’importance de la masse monétaire sur le marché 

informel, favorise une concentration du revenu au niveau de cette sphère et alimente, 

la demande au niveau du marché parallèle  de la devise. Les transferts illégaux au 

moyen de surfacturation permettent d’accroitre l’offre  et d’éviter un dérapage plus 

accentué du dinar sur le marché parallèle qui forcerait les autorités à dévaluer 

fortement le dinar  officiel, accentuant la pression  inflationniste. 

VI.3.4 Diagnostic du modèle 

Les coefficients du modèle sont significatifs, mais il est important de vérifier sa 

validité, D'où la nécessité de conduire à plusieurs tests:  

 A-Test d’autocorrélation 

Les résultats d'un corrélogramme sont présentés dans le Tableau 4, qui présente 

graphiquement des fonctions d'autocorrélation et d'autocorrélation partielle des 

résidus jusqu'à 12 retards (tableau 4). On remarque absence totale d'autocorrélation 

des résidus. En effet, que ce soit dans le cas d'autocorrélation simple ou partielle des 

résidus, tous les termes se trouvent à l'intérieur de l'intervalle de confiance. Ainsi,  la 

probabilité de la statistique Q est nettement supérieure au seuil de 5%, cela signifie 

qu'on accepte l'hypothèse nulle de l'absence d'autocorrélation des résidus. 
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Tableau 4: Corrélogramme 

 
Source: Etabli par les auteurs en utilisant Eviews10 

Selon les résultats de tableau 5, on peut dire que le modèle est sous forme 

fonctionnelle (Prob=0.1952>0.05), les résidus sont normalement distribués 

(Prob=0.451379>0.05), et aussi ils sont non corrélés (Prob=0.8629>0.05), enfin, ils 

sont loin d'héteroscédasticité (Prob=0.9669>0.05). 

B-Tests de validité du modèle (Tableau 5) 

Test d’autocorrélation de Breusch-Godfrey 

F-statistic : 0.154978 Prob. F(2,3):0.8629 

Obs*R-squared : 2.153799 Prob. Chi-Square(3) :0.3407 

Test de spécification RESET (Ramsey-RESET) 

F-statistic : 2.414582 Prob.F(1,4): 0.1952 

Test d’hétéroscedasticité de Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic : 0.314484 Prob. F(17,5) :0.9669 

Obs*R-squared : 11.88483 Prob. Chi-Square(10) :0.8071 

Scaled explained SS : 0.335717 Prob. Chi-Square(10) :1.0000 

Test de normalité (Jarque Bera) 

Jarque Bera :1.590895 Prob : 0.451379 

Source: Etabli par les auteurs en utilisant Eviews10 

VI.4 Test de stabilité du modèle  

Afin d'examiner le niveau de constance des paramètres du modèle, on utilise le 

test de stabilité de CUSUM (Cumulative Sum) et CUSUMSQ. 
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Le test CUSUM et CUSUMSQ montrent clairement La stabilité de la relation de 

long terme au cours de la période de l’estimation entre l'inflation et le taux de change 

parallèle en Algérie. 

Conclusion 

Pour atteindre l'objectif de l'étude, l'approche de cointégration ARDL Bound 

Testing a été utilisée comme cadre d'analyse. Dans le cadre de ce travail, l'hypothèse 

de l'existence d'une relation de long terme entre l'inflation et le taux de change 

parallèle a été confirmée, ainsi et d'après les résultats de notre étude on a trouvé 

qu'une relation de long terme existe entre toutes les variables de notre modèle, 

l'inflation, le taux de change parallèle, le taux de change officiel, la demande de 

monnaie, (M2), et l'ouverture commerciale. En effet, suite à une déviation enregistrée 

au cours d'un an, 58 % de ce déséquilibre est corrigé après plus qu'une année 

(1:0.58=1.72). Ces résultats impliquent que le taux de change parallèle a un impact 

négatif sur la performance économique en Algérie. Ainsi, étant donné la longue 

tendance à la hausse des taux de change parallèles au cours de la période étudiée, 

cette constatation implique que le taux de change parallèle est l'un des facteurs 

responsables de la performance économique rigide de l'économie du pays. 
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Source: Etabli par les auteurs en utilisant Eviews10 

Figure 1: CUSUM& CUSUMSQ tests 
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RESUME :   

Cet article présente le développement financier en Algérie en introduisant les activités 

de la bourse comme une composante de la performance de système financier dans 

son ensemble.  Ainsi, pour construire un indice de développement financier, sur la 

période (1999-2015), nous avons agrégé dix indicateurs à l’aide d’une technique 

statistique appelée «Analyse en Composantes Principales "ACP"».  Les résultats de 

notre étude montrent que la contribution de la bourse au développement financier 

demeure encore marginale. Par conséquent, le développement financier en Algérie 

devrait être appréhendé dans un contexte isolé des recettes des hydrocarbures. 

Mots clés : capitalisation boursière, indice de développement financier, système 

financier, Algérie. 

ABSTRACT:  

This article presents financial development in Algeria by introducing the activities of 

the stock market as a component of the performance of the financial system. Thus, to 

build a financial development index over the period (1999-2015), we have aggregated 

ten indicators using a statistical technique called "Principal Components Analysis" 

PCA". The results of our study show that the contribution of the financial market to the 
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development of financial activity remains insufficient. Therefore, financial 

development in Algeria should be understood in a context isolated from hydrocarbon 

revenues. 

Keywords: market capitalization, financial development index, financial system, 

Algeria. 

JEL: C43, P20, G20 

Introduction  

La littérature sur la relation entre la finance directe et développement financier est très 

riche. Cependant, jusqu'a présent, il n'existe pas encore un consensus théorique ni sur 

la nature de la relation ni sur le sens de la causalité. En effet, malgré l'énorme 

importance donnée au développement des systèmes financiers, la plupart des 

analyses et investigations ont traité les composantes de l'activité financière, en se 

basant sur l'intermédiation bancaire et en intégrant un certain nombre de variables 

quantitatives qui sont supposées  représentatives de l'intégralité du système financier.  

Certes, dans les pays qui ont une tradition basée sur un système financier centralisé, 

où les banques et les intermédiaires financiers jouent un rôle incontestable dans 

l'allocation des richesses, le développement des marchés boursiers (financiers) reste 

encore non achevé et il demeure marginal dans la plupart des économies concernées.  

En effet, si nous considérons la cas du système financier algérien, nous  constatons 

que ce dernier a connu plusieurs étapes de restructuration depuis l'indépendance à ce 

jour :  (a) étape d'une économie planifiée dit socialiste qui s'est étendue sur la période 

1967-1979 ; (b) étape de la restructuration des entreprises publiques économiques de 

1980 à 1989 qui s’est définie par un chevauchement entre une économie dirigée et 

une économie tendant à se libéraliser ; (c) étape de l’instauration d'une économie de 

marché dés 1990 qui s'est  caractérisée par l'émergence d'un  marché financier 

algérien, institué par le décret législatif n°93- 10 du 23 mai 1993.  

Le démarrage officiel des activités de marché financier algérien a commencé en 1998 

avec un certain dynamisme à ses débuts pour soutenir le développement financier et 
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amorcer le passage d'un système bancaire financièrement réprimé vers un système 

financier libéralisé.  

Pour mieux cerner notre étude, concernant le développement financier en Algérie, le 

présent article est essentiellement inspiré des travaux déjà réalisés, puisqu'on y 

considère à la fois les variables financières issues du système bancaire et du marché 

boursier,  pour bâtir un indice de développement financier.  

Ainsi, pour identifier les variables quantitatives, l'étude1 de (Robert G. King and Ross 

Levine,1993) sera notre modèle de référence.   

Les données utilisées, dans notre analyse, portent sur une période (1999- 2015) et 

concernent uniquement le cas algérien.  Dans la première section, intitulée revue de la 

littérature, nous rappelons brièvement les différents travaux théoriques et empiriques 

ainsi que leurs apports à la compréhension du développement financier.   la section 2 

présentera l'étude de Robert G. King and Ross Levine ( op. cit.) et ses différentes 

conclusions. La section 3 est enfin consacrée à la constitution de l'indice du 

développement financier en Algérie et son analyse par la méthode ACP.  

Section 1 : Revue de la littérature  

Du point de vue schumpetérien2 (Joseph Schumpeter ,1911), nous déduisons que les 

institutions financières sont nécessaires au développement économique et 

l'innovation technologique. Cette dernière est conditionnée par   les services fournis 

par les intermédiaires financiers qui assurent : (1) une meilleure mobilisation de 

l'épargne ; (2) une juste évaluation des projets ; (3) une bonne gestion des risques ; (3) 

un suivi efficace des projets et (4) une forte fluidité des transactions. Cependant, cette 

idée n’a reçu un écho favorable qu’à partir des années 50 : les travaux empiriques de 

(Goldsmith, 1969) et de (Mackinnon, 1973)3, sur un échantillon de pays de petite 

taille, ont montré qu’il existe un lien étroit entre le développement financier et le 

développement économique. De nombreux économistes influents, en revanche, 

croient que la finance est un facteur relativement peu important dans le 

développement économique. Notamment, (Robinson, 1952) soutient que le 

développement financier suit simplement la croissance économique. Au début des 
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années 80, à la suite des travaux4 de (Stiglitz, 1986) et en réaction à la thèse de 

McKinnon et Shaw, le problème du développement financier a été soulevé d’une 

autre manière. Les théories de type Stiglitz mirent en avant, spécifiquement, 

l’existence des imperfections sur les marchés financiers et montrent que l’information, 

sur ces marchés, est imparfaite, ce qui entraine que la libéralisation financière puisse 

se révéler inefficace, compte-tenu des déficiences caractérisant le marché du crédit. A 

la fin des années 80, (Lucas, 1988)5 a insisté sur les termes de la relation entre 

développement économique et développement financier6. (Levine et zervos, 1996) 

ont, pour leur part, concentré leur analyse sur l'importance des marchés financiers 

dans la stimulation de la croissance et le développement financier. Leur étude est 

basée sur la constitution d'un indice composite à partir d'un certain nombre 

d'indicateurs suivants :   (1) ratio de la capitalisation boursière rapporté au PIB pour 

identifier la taille des marchés financiers ; (2) ratio de la valeur des échanges rapporté 

au PIB pour mesurer la liquidité des marchés financiers, (3) l'estimation 7 de 

(Korajczyk, 1996) pour mesurer les capacités des agents à partager les risques à 

l’échelle internationale ; (4) ratio (M3)/PIB pour estimer la profondeur financière 

d'une économie.   Leur étude a conclu que sur un échantillon de 41 pays entre 1976-

1993, il existe une forte corrélation entre le développement de leurs marchés 

financiers et la croissance économique de long terme. De même8, (Boulila et Trabelsi, 

2004) ont analysé la relation entre le développement financier et la croissance 

économique en Tunisie durant la période 1962-1997. Les auteurs ont appuyé leur 

étude sur trois indicateurs du développement financier : (1) le ratio (M3/PIB) ; (2) le 

ratio des créances sur le secteur privé rapporté au PIB et le ratio de l’épargne 

monétaire (M3-M1) rapporté au PIB ; et trois autres indicateurs pour la croissance 

économique. Leurs résultats suggèrent que la libéralisation financière entamée en 

Tunisie n’a pas encore donné les résultats espérés en termes de croissance et de 

développement financier.  De même9, (Ben Jedidia et al. 2014) reprennent les 

indicateurs utilisés par (Boulila et Trabelsi, 2004), sur une période plus récente (1973-

2008). Les résultats de leurs analyses confirment le sens de causalité à long terme 
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entre l'intermédiation financière et croissance économique. Cependant lorsqu'ils 

introduisent les variables quantitatives des marchés financiers, la relation devienne 

fragile.  

Un certain nombre de travaux développés récemment sur les systèmes financiers des 

pays exportateurs de pétrole ont montré que le développement financier a un impact 

positif sur la croissance du secteur non pétrolier10 (Fidrmuc et al, 2014). En revanche, 

son impact sur la croissance de secteur pétrolier reste négatif ou insignifiant. Cela 

suggère que le développement financier est fondamentalement différent dans les 

économies dominées par les ressources naturelles. 

Section 2 : Une synthèse sur l'étude de Robert G. King and Ross Levine 

concernant le développement financier et les indicateurs de croissance 

économique 

 En utilisant des données portant sur plus de 80 pays, ces deux économistes (King et 

Levine) ont voulu voir si le niveau de développement financier est significativement 

corrélé avec le taux de croissance économique, l'accumulation de capital physique et 

l'amélioration de l'efficacité du système financier. 

L’objectif de l’étude a été, à la fois, de mettre en relief la croissance et la taille initiale 

du secteur financier et le taux de croissance du PIB réel par tête en utilisant des 

données en moyennes sur la période 1960-1989. Ensuite, ils ont mené une analyse en 

"données de panel" en s’appuyant, essentiellement, sur les valeurs moyennes des 

indicateurs de la croissance dans les trois décennies (les années 1960, 1970 et 1980). 

Leur base de données comprend 119 pays développés au départ, avec l'élimination 

des principaux pays exportateurs de pétrole, ce qui a réduit l’échantillon à 80 pays. 

2.1- Quatre indicateurs du niveau de développement du secteur financier ont 

été construits.  

(1)  La taille de l’ensemble des systèmes financiers du secteur formel par rapport 

à l'activité économique afin de mesurer la profondeur financière, sous l'hypothèse que 

la taille des intermédiaires financiers est positivement liée à la fourniture de services 
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financiers. Ils ont retenu comme mesure, le rapport au PIB du volume des actifs 

liquides du système financier (monnaie + dépôts à vue et dépôts à terme), (ratio noté 

LLY dans leur étude). 

(2) Leur deuxième indicateur de développement financier mesure l'importance 

relative des banques de dépôts par rapport à la Banque centrale dans l’allocation des 

crédits domestiques. Sur un échantillon d'environ 80 pays, la variable retenue est 

construite à partir des actifs sous forme de dépôts des banques et ceux de la Banque 

centrale. De façon précise, les auteurs ont retenu le rapport entre le volume des crédits 

accordés par les banques (créances sur l’État et créances sur le secteur privé) et le total 

des crédits du système bancaire (la somme des crédits accordés par les banques de 

dépôts et les crédits accordés par la Banque centrale ; les crédits accordés par la 

Banque centrale concernent les créances sur l’Etat et les créances sur les banques de 

dépôts).  Cette variable est appelée « BANK ». 

(3)    Les deux derniers indicateurs retenus sont relatifs à la distribution des actifs 

domestiques. Le premier correspond au ratio des crédits accordés au secteur privé 

(aux entreprises) par rapport au total des crédits domestiques noté (PRIVATE). Il s’agit 

d’une mesure de l’importance relative des crédits accordés au secteur privé par 

rapport au secteur public. Le deuxième est le rapport au PIB des crédits accordés par 

les banques de dépôts au secteur privé rapporté au PIB, noté (PRIVY). Ce ratio a deux 

avantages : tout d’abord, il permet de déterminer l’effet de l’intermédiation financière 

au sein du système bancaire, et il permet aussi d’isoler les crédits du secteur privé par 

rapport aux crédits du secteur public. 

2.2- Le lien entre le développement financier et le financement de l’économie. 

Dans l'approche de King et Levine (1993), on retient l'idée que la croissance 

économique de long terme est tributaire d’un ensemble de variables qui sont 

relativement liées aux indicateurs de développement financier (définis 

précédemment). Ainsi, un système financier suffisamment développé permet une 

meilleure allocation des ressources et donc un financement efficace de l’économie, ce 
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qui implique une croissance économique de long terme soutenue. Pour approfondir 

cette hypothèse, King et Levine mettent l’accent sur l’indicateur de développement 

financier qui est introduit comme variable explicative de croissance à long terme dans 

une étude économétrique, et procèdent à des régressions avec des données en coupes 

transversales. Ils étudient donc les différences des écarts de taux de croissance annuel 

moyen à long terme dans le cadre d’une comparaison internationale entre différents 

pays, sur la base de l’estimation de différentes relations de la forme suivante : 

 

1 ,

,
= ( ) +

(1 − )log ( ( , ))
+

1 − ∗ log ( ( , ))

+
1 − ∗ (∑ ( , , , ))

−
1 − ∗ log ( , )

… (1) 

 (1) =>    ( , )) = ∅ log( , + ∅ log , + ∑ ∅ , , + ∅ log( , ) +

+  .....(2) 

(2)    =>   =  . + . + . + (3). 

Pour chaque pays i, g est la valeur moyenne sur la période (1960-1989) d’un 

indicateur de croissance, sachant que les indicateurs de croissance retenus dans 

l’étude de King et Levine sont les quatre indicateurs suivants : 

GYP : le taux de croissance du PIB réel par tête ; 

GK : le taux d’accumulation du capital physique par tête, c'est-à-dire le taux de 

croissance de stock du capital par tête ; 

INV : le ratio d’investissement divisé par le PIB ; 

EFF : l’augmentation de la productivité (une approximation de la hausse de la 

productivité totale des facteurs). 

  est un « menu » de variables de contrôle, parmi d’autres, qui sont associées au taux 

de croissance économique de long terme. 

Les résultats des tests de ce modèle sont indiqués dans les tableaux ci-dessous 

(tableaux 1 et 2) ; ils confirment, globalement, que l’effet des variables financières sur 

la croissance à long terme, notamment l’indice de développement financier qui est pris 
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comme variable explicative, est significativement positif pour chaque régression 

effectuée. Ainsi, les variables financières telles que la taille initiale du secteur financier, 

le poids des banques de dépôts par rapport à la Banque centrale, la part des crédits 

accordés au secteur privé par rapport au secteur public sont, aussi, corrélées 

positivement et significativement avec les sources de la croissance. 

Tableau 1. Le degré de développement financier moyen et le taux de croissance 

du PIB réel par tête d’habitant : période 1960-1989. 

 Croissance très 

rapide 

Croissance 

rapide 

Croissance 

faible 

Croissance très 

faible 

Corrélation 

avec la 

croissance 

P-Value 

LLY 

BANK 

PRIVATE 

PRIVY 

GYP 

0,60 

0,81 

0,70 

0,35 

0,045 

0,38 

0,73 

0,56 

0,27 

0,026 

0,29 

0,71 

0,61 

0,20 

0,014 

0,22 

0,60 

0,51 

0,13 

-0,005 

 

0,55 

0,44 

0,37 

0,5 

(0,001) 

(0,001) 

(0,001) 

(0,001) 

 

Source : article de King et Levine (1993a). 

Très rapide : GYP>0,03, Rapide : 0,02<GYP<0,03, faible : 0,005<GYP<0,02, très faible GYP<0,005.  LLY : ratio des actifs 

liquides (M2) par rapport au PIB. BANK : volume des crédits domestiques accordés par les banques de dépôt divisé par le 

total des crédits domestiques (crédits des banques de dépôts et ceux de la Banque centrale). PRIVATE : ratio des crédits 

au secteur privé par rapport au total des crédits. PRIVY : ratio des crédits de secteur privé par rapport au PIB. 

 Tableau 2. Lien entre les indicateurs de développement financier et la 

croissance. 
Les variables dépendantes LLY BANK PRIVATE PRIVATY 

 

GYP 

0,024*** 

(0,009) 

R2 = 0.5 

0,032*** 

(0,010) 

R2 =0.52 

0,034*** 

(0,010) 

R2=0.52 

 

0,032*** 

(0,010) 

R2=0.52 

 

GK 

0,022*** 

(0,006) 

= 0,65 

0,022** 

(0,008) 

= 0,62 

0,020** 

(0,008) 

= 0,62 

0,025*** 

(0,007) 

= 0,64 
INV 0,097*** 

(0,029) 

= 0,46 

0,133*** 

(0,038) 

= 0,46 

0,115*** 

(0,036) 

= 0,45 

0,102*** 

(0,034) 

= 0,44 
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EFF 0,018** 

(0,008) 

= 0,42 

0,026** 

(0,010) 

= 0,43 

0,027*** 

(0,009) 

= 0,45 

0,025*** 

(0,009) 

= 0,44 

Source : article de King et Levine (1993a). Nombre d’observations 77. GYP : le taux de croissance du 

PIB réel par tête ; GK : le taux d’accumulation du capital physique par tête. INV : le ratio 

d’investissement divisé par le PIB. EFF : l’augmentation de la productivité (une approximation de la 

productivité totale des facteurs) avec EFF= GYP-0,3*GK. 

Le tableau 1 présente un aperçu des statistiques sur les quatre indicateurs financiers, 

la croissance et les sources de croissance. Chaque indicateur financier est 

significativement et positivement corrélé avec chaque indicateur de croissance au 

niveau de significativité de 0,01. Autrement dit, les variables explicatives du niveau de 

développement financier (la taille du secteur financier, l’importance relative des 

banques des dépôts par rapport à la banque centrale, la part des crédits accordés aux 

entreprises privées en pourcentage de PIB) ont un effet positif et significatif sur la 

croissance économique et les sources de croissance.     

Ce tableau 1 illustre également une «partie» des relations entre le développement 

financier, la croissance et les sources de la croissance. Par ailleurs, King et Levine ont 

souligné qu’une augmentation du niveau des indicateurs financiers BANK, PRIVATE et 

PRIVY, dont les coefficients de corrélation partiels (voir le tableau 2 ci-dessus) sont, 

respectivement, de 0.032, 0.034 et 0.032 , permettent un gain de taux de croissance 

moyen par an respectivement de 0,64%, soit  (0,032*((0,81-0,60)), de 0,68%, soit  

(0,034*( 0,70-0,51)) et de 0,70%, soit (0,032* (0,35-0,13)). Ce qui signifie que pour un 

pays pauvre qui augmente, respectivement, les ratios BANK, PRIVATE et PRIVY de 

leurs niveaux annuels moyens les plus faibles (60%, 51% et 13% : voir le tableau 1) à 

leurs niveaux les plus élevés (81%, 70% et 35%), son taux de croissance par tète 

annuel augmentera de 0,64%, 0,68% et 0,70%. Toutes choses égales par ailleurs, le 

développement du système financier exerce une sorte d’effet de levier et réduit l’écart 

existant entre le développement financier des pays riches et des pays pauvres grâce à 

une meilleure allocation des ressources par les banques en faveur du secteur réel. Par 

ailleurs ,  selon la même étude de King et Levine, l’introduction des variables de 
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contrôle comme la croissance de la population, les révolutions et les conflits…etc, le 

taux de change, l’indice de gouvernance et d’autres variables muettes, n’ont aucun 

effet sur les résultats des indicateurs financiers. 

Un autre résultat de King et Levine, qui est important, est que le niveau initial de 

développement financier est corrélé positivement avec la croissance économique de 

long terme. Ainsi, le rythme de croissance ultérieur à long terme est d’autant plus 

rapide que le niveau initial de développement de secteur financier est élevé. C’est ainsi 

que le développement financier ne suit pas uniquement la croissance économique 

mais il est une condition initiale et préalable à la croissance. 

Tous ces résultats ont été confirmés, par la suite, par d’autres études comme celles de 

(Levine et Loayza (2000) et Levine et Beck (2001).        

Section 3- Constitution de l'indice de développement financier et son évolution 

en Algérie  

Conformément à l'objectif de notre recherche et à l’instar des travaux11 de Demirguc-

Kan A. et R. Levine (1996), nous avons construit un indice de développement financier 

à partir des différents indicateurs qui ont été définis dans la littérature économique et 

en fonction de certains critères essentiels. Ainsi, pour le cas algérien, nous avons 

retenus dix (10) indicateurs relatifs aux activités de l'intermédiation bancaire et au 

marché financier, comme suit :  

3.1- Les variables composites de l'indice de développement financier en Algérie  

 Variables quantitatives de développement du système financier : 

1) La masse monétaire au sens large en pourcentage du PIB (M2/PIB), traduisant 

l’approfondissement financier. 

2) Quasi monnaie (M2-M1) en pourcentage du PIB, (QMPIB), traduisant 

l’augmentation de l’épargne monétaire.   

3) Le ratio de la base monétaire par rapport à la masse monétaire, (BM/M2), qui 

mesure l’importance de la monnaie centrale (« hot money ») dans la masse 

monétaire en circulation ; 
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4) Actifs des banques créatrices de monnaie/total des actifs de la Banque centrale et 

des banques créatrices de monnaie (ABCM/TOT). King et Levine soutiennent ce 

type de ratio car les banques de second rang, comparativement à la Banque 

centrale, sont susceptibles d’identifier la qualité des investissements, en 

mobilisant l’épargne et en réduisant les coûts ; 

5) Le ratio du crédit intérieur par rapport au PIB, (CIT/PIB), qui représente 

l’importance des crédits accordés par le système monétaire (Banque centrale plus 

les banques de dépôts) à l’économie. Lorsque ce ratio est élevé, il traduit à la fois 

l’importance des crédits bancaires et un certain degré d’indépendance des 

banques vis-à-vis de l’Etat.  

6)  Le crédit au secteur privé en pourcentage du PIB, (CSP/PIB), traduit la maitrise de 

l’effet d’éviction du secteur public par rapport au secteur privé. Il permet aussi de 

distinguer les crédits du secteur privé par rapport aux crédits du secteur public. Il 

mesure aussi le niveau de libéralisation interne d'une économie. 

 Variables de liquidité du marché financier 

1) Les transactions en valeur par rapport au PIB (Trans/PIB) 

2) Les transactions en valeur par rapport à la capitalisation boursière (trans/Bourse) 

 Variables de répression financière 

1) Réserves obligatoires (ROB/PIB) : dépôts des banques créatrices de monnaie au 

passif de la Banque centrale par rapport au PIB; 

2) Taux de réescompte  

Selon les travaux de recherche12 de (Gana B. ,  2013), La formalisation des indices 

de chaque ratio ( ) et celle de l’indice de développement financier (IDF) est 

indiquée dans la relation suivante  :  

=
2

; ;  
2

; ; ;
1

; . .   

   (1999 … 2015) .  
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Contrairement aux travaux antérieurs exposés dans la littérature économique, nous 

avons choisi un seul pays pour marquer plus de précision et intégrer l'ensemble des 

variables du système financier dans la construction de l'indice.  Les résultats sont 

indiqués dans les deux figures de l'annexe (2) : 

3.1.1- Une lecture graphique de l'indice de développement financier (IDF) 

algérien 

Sur la période d'étude (1999-2015), nous constatons aisément que l'activité du 

marché financier contribue marginalement au développement du système financier 

dans son ensemble. Les résultats de l'évolution de l'indice présenté dans les deux 

images (1) et (2) de l'annexe 2, bien qu'ils soient insatisfaisants en apparence, ils sont 

d'une grande importance.  En effet, l'image 1 montre l'évolution de l'IDF qui est 

composé de l'ensemble des indicateurs sélectionnés. L'image 2 est réalisée en 

soutirant de l'IDF les variables de liquidité du marché financier.  

En effet, une première lecture des deux images (1) et (2), voir l'annexe 2, montre que 

la surface couverte par le développement financier en Algérie est restreinte, non 

homogène et la contribution du marché financier demeure marginale. En effet, le 

marché financier algérien est l'une des places financières les plus petites 

comparativement aux marchés financiers des pays émergents ou tout au moins celui 

enregistré par certains pays du Maghreb. "Pour Relever le défi, une Bourse est mise en 

place en Algérie mais la construction d’une véritable place financière en Algérie 

nécessite des conditions adéquates qui risquent de prendre encore du temps13". 

 3.1.2- Libéralisation financière et capitalisation boursière en Algérie 

Si on observe de près les reformes du marché financier, nous remarquons facilement 

que le processus de libéralisation engagé n'a pas encore produit les résultats 

souhaités. En effet, depuis les  années 90, le systèmes financier algérien a évolué dans 

le sens d'une plus grande libéralisation interne et externe : le processus de 

libéralisation financière interne est marqué par le changement de statut des banques 

publiques vers le statut de banques privés, suppression du plafonnement des taux 
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d'intérêt, l'introduction de marchés interbancaires de devises,  par des changements 

dans la politique des taux d'intérêt, par la présence de banques étrangères qui opèrent 

librement,….etc.  Dans la plupart des études menées sur la région Moyen-Orient et 

Afrique du Nord (MENA), la libéralisation financière externe a atteint un niveau 

avancé via la libéralisation des mouvements de capitaux entrants dans les pays, avec 

des flux d'investissements étrangers qui ne cessent d'augmenter depuis l'année 2000.  

Cependant, le système financier algérien est toujours dominé par l’intermédiation 

bancaire et le marché financier semble assurer un grand retard par rapport à d’autres 

régions du monde. 

Par conséquent, la bourse d’Alger créée en 1997, demeure la plus petite place 

boursière de la région MENA, avec une capitalisation en moyenne inférieure à 0,2% 

du PIB (voir l'annexe 1 bis). 

 3.2- Analyse de l'indice du développement financier par la méthode ACP 

L'analyse en Composantes Principales (ACP) est un outil indispensable pour notre 

analyse du fait que notre étude comporte un nombre important de données 

quantitatives. En ce sens, l'ACP est un moyen extrêmement puissant qui permet la 

compression et la synthèse de l’information.  C'est une méthode d'analyse factorielle 

qui génère des axes principaux (facteurs), qui sont des combinaisons 

linéaires des variables initiales et indépendantes les unes des autres.  Selon Béguin et 

Pumain14 (2000), les facteurs produits par la méthode "ACP" sont l'« expression de 

processus généraux dirigeant la répartition de plusieurs phénomènes qui se 

retrouvent ainsi corrélés entre eux ».  

Par analogie,   l'application de cette analyse factorielle pour déterminer les indicateurs 

du développement financier dans le cas du système financier algérien, nous ont fourni 

les informations qui sont indiquées dans le tableau 3 relatif aux caractéristiques des 

variables, la matrice de corrélation (tableau 4), valeur propres (tableau 5), 

représentation sur le premier plan factoriel (graphique 3). Enfin, les annexes 3, 4, 5, 

permettront de résumer le reste de l'information.  
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3.2.1- Les caractéristiques des variables du développement financier  

La méthode ACP permet de synthétiser les informations de plusieurs axes relatifs au 

développement financier. Ces axes sont résumés dans un indice qui est composé de 

dix indicateurs présentés dans les sessions précédentes.   La variable obtenue a été 

sélectionnée par l'analyse en composante principale de la matrice sur les années de 

(1999-2015) et concerne le cas de l'Algérie. L'indice est constitué à partir des variables 

centrées et réduites par rapport à la moyenne et à l'écart type. Ainsi, les indices 

supérieurs (inférieurs) à la moyenne indiquent l'influence positive (négative) de la 

variable concernée sur le développement financier en Algérie, (voir le tableau 3 

suivant). 

Tableau 3 : Caractéristiques des variables 

Variable Moyenne Min Max Ecart-type 

ABCM/TOT 48%  0.37 0.69 0.10 

bourse/PIB < 1% <0.01 0.01 <0.01 

ROB/M2 6% <0.01 0.11 0.02 

Taux de réescompte 5% 0.04 0.07 0.01 

M2/PIB 64% 0.46 0.83 0.10 

BM/M2 31% 0.27 0.38 0.03 

QM/PIB 23% 0.09 0.34 0.06 

Transacti/bourse <1% <0.01 <0.01 <0.01 

CSP/PIB 13% 0.07 0.22 0.04 

CIT/PIB 34% -0.15 1.36 0.39 

Source : Analyse factorielle par la méthode ACP (logiciel sphinx IQ). 

Comme le montre le tableau 3, lorsque l'indice du développement financier est égal à 

zéro( la moyenne), l'impact des activités du marché financier (capitalisation boursière) 

et (la valeur des transactions) ont une quantité qui est inférieure à 1%.  Ceci témoin 

d'une faible influence des activités de la bourse par rapport à l'intermédiation bancaire 

(voir aussi l'annexe 4). Par conséquent, le système financier algérien est dominé par 
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les banques, puisque les quantités élevées des autres variables (ABCM/PIB, M2/PIB, 

BM/M2, QM/PIB, CSP/PIB, CIT/PIB) sont issues des activités de l'intermédiation 

financière.  

3.2.2 : La corrélation des variables 

La matrice des corrélations, présentée dans le tableau 4 ci dessous ainsi que le test 

ALPHA de CRONBACH, montrent que les différentes variables explicatives utilisées 

sont fortement corrélés en Algérie, ce qui nous permet d’appliquer l’ACP sur le tableau 

des données qui croise les indicateurs et les années de la période étudiée pour les 

agrégées en un seul indice de développement financier et restituer ainsi  le maximum  

d’informations. 
Tableau 4: Matrice des corrélations 

 

ABCM

/TOT 

brse/

PIB 

ROB/M

2 

T. 

réesct 
M2/PIB BM/M2 QM/PIB Tr/brs CSP/PIB CIT/PIB 

ABCM/TOT - 
         

brse/PIB 0.89 - 
        

ROB/M2 -0.27 -0.55 - 
       

T. réesct 0.86 0.93 -0.44 - 
      

M2/PIB -0.63 -0.66 0.49 -0.58 - 
     

BM/M2 -0.25 -0.25 0.51 -0.27 0.75 - 
    

QM/PIB 0.37 0.18 0.35 0.27 0.28 0.27 - 
   

tr/bourse 0.26 0.37 -0.21 0.50 -0.30 -0.33 -0.14 - 
  

CSP/PIB -0.72 -0.75 0.39 -0.73 0.91 0.65 -0.02 -0.29 - 
 

CIT/PIB 0.90 0.90 -0.36 0.82 -0.40 0.06 0.37 0.16 -0.50 - 

Alpha de Cronbach standardisé : 0.57 

La valeur de l’alpha indique que les conditions d’indépendance des variables explicatives sont assez 

bien satisfaites 

3.2.3 : Détails de la variance expliquée par les principaux facteurs 

La variance expliquée par les facteurs successifs pourrait se résumer ainsi : 
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Dans le tableau 5 (Valeurs propres) ci-dessous, nous trouvons la variance des facteurs 

que nous avons successivement extraits.  Dans la troisième ligne, ces valeurs sont 

exprimées en pourcentage de la variance totale.  Comme nous pouvons le voir, le 

facteur 1 explique 91.53 % de la variance, le facteur 2 en explique 6.24 %, soit un total 

de 97.76%. La quatrième ligne contient la variance extraite cumulée.  Les variances 

extraites par les facteurs sont appelées valeurs propres. 

Tableau 5. Valeurs propres 

 F1  F2 F3 F4 F5 F6 

Valeur propre 0.15 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

variance expliquée 91.53%  6.24%  1.64%  0.30%  0.20%  0.06%  

variance cumulée 91.53%  97.76%  99.40%  99.71%  99.91%  99.97%  

Source : logiciel Sphinx IQ 

La lecture du tableau 5, montre que le développement financier est expliqué à 91.53% 

par la première composante principale. Cette dernière restitue donc plus de 91% de 

l'information et elle représente mieux le niveau du développement financier en 

Algérie.  

 Graphique 3 : Représentation dans le premier plan factoriel   

Une construction graphique dans le plan factoriel, voir le graphique 3 ci dessous, 

relative aux différentes variables de la composante principales,   nous révèle que 

97.76% de l'information, sur l'évolution de développement financier, est liée au deux 

premières composantes, comme suit : 

Sur l’axe 1 (axe horizontal)  : les trois ratios (CIT/PIB),  (QM/PIB), (ABCM/TOT)   sont 

liés positivement à l’axe 1 et leurs poids factoriels est trés significatifs ( voir l'annexe 

3). Ces variales ont une forte corrélations aux composantes et elles contribuent  

fortement à l'évolution de développement financier durant la période de notre étude.    

Sur l’axe 2 (axe vertical) :  la variable  (M2/PIB) a la plus grande contribution 

positive, suivi des autres variables: CSP/PIB,  ROB/M2. Ces variables sont fortement 
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corrélées aux composantes et elles expliquent mieux le développement financier en 

Algérie. 

Nous remarquons aussi que les variables (transact/PIB) et (bourse/PIB), qui 

symbolisent les contributions de la bourse au développement financier, sont 

faiblement corrélées aux composantes et elles contribuent marginalement au 

développement financier. Ces variables ont un poids factoriel qui ne dépasse pas 0.01 

(voir l'annexe 3).   

Graphique 3: représentation dans le plan factoriel  

 
Source : le logiciel Sphinx IQ.  
 Les points représentent la projection des différentes observations des variables sur les 

composantes. 

 Les traits symbolisent chaque variable représentée par des points de coordonnées égales aux 

corrélations avec les composantes. 

 Les variables situées au centre sont faiblement corrélées aux composantes.  

Les angles entre variables situées loin du centre indiquent des corrélations positives (angles aigus) 

ou négatives (angles obtus). 
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Conclusion 

Il est communément admis que les systèmes financiers des pays qui sont caractérisés 

par la prédominance des recettes du pétrole ou d'autres ressources naturelles, 

incarnent naturellement des caractéristiques spécifiques non partagées par les 

économies industrialisées ou en développement. En effet, dans le cas du système 

financier algérien, une fraction importante, souvent la plus grande partie, de l'activité 

économique est représentée par l'extraction de ressources naturelles (Gaz et pétrole), 

délimitée par une faible valeur ajoutée et souvent par un haut degré de la 

réglementation étatique. La performance financière, par conséquent, est contrôlée par 

les prix des ressources qui sont déterminés par les différentes places financières 

internationales plutôt que par le développement financier national.  Par conséquent, 

selon notre étude, nous pouvons déduire deux situations possibles relatives au 

système financier algérien et selon la tendance de la conjoncture internationale : 

Situation 1 : période de surliquidité entre (2000-2014), cette étape est caractérisée par 

la hausse des exportations des hydrocarbures ce qui a entrainé, automatiquement, un 

accroissement artificiel de la valeur du PIB. Par analogie,   le développement financier, 

en Algérie, est contracté pendant cette période et l'indice de développement financier 

a affiché des valeurs négatives à plusieurs reprises. En effet, la plupart des variables 

introduites dans la construction de l'indice sont déterminées par rapport au produit 

intérieur brut (PIB). La valeur élevée du PIB tire les indicateurs de développement 

financier vers le bas et rend les principaux ratios du système financier très sensibles à 

la variation des prix des hydrocarbures.  

Situation 2 : période de pénurie de liquidité et chute des prix des hydrocarbures à 

partir de 2014. L'indice de développement financier devient mécaniquement positif 

car la chute des prix des hydrocarbures a entrainé graduellement, (1) une diminution 

progressive de la surliquidité ; (2) une baisse des avoirs extérieures ; (3) une réduction 

spontanée des crédits ; (4) une panne de l'investissement et (5) une contraction du 

PIB.   Par conséquent, les ratios que compose l'indice de développement financier 

deviennent, artificiellement, légers et positifs.   
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Enfin, nous résultats suggèrent aussi que le développement financier en Algérie 

devrait être appréhendé dans un contexte isolé des recettes des hydrocarbures. Nous 

pouvons même rajouter que la diversification économique et le développement du 

secteur privé sont des conditions préalables pour faire émerger un nouveau système 

financier. Ceci s'exprime par l'intégration de l'économie réelle et l'initiative privée dans 

le circuit économique algérien, qui permettraient probablement de générer un besoin 

de financement adéquat et sans faire appel au secteur des hydrocarbures. Par 

conséquent, les mécanismes d'ajustements entre offreur et demandeur de capitaux 

nécessiteront une expansion des activités du marché financier pour garantir une 

gamme, suffisamment adaptée, de produits et satisfaire tout type de besoin financier.  

C'est seulement à ce stade de développement financier que les variables financières 

seront sans biais et refléteront la vraie valeur de notre indice.    
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : les différents ratios de l'indice du développement financier en Algérie (1999/2015) 

A
N

N
EES 

A
B

C
M

/TO
T 

B
ors/PIB

 

R
O

B
/M

2 

T. réesco 

M
2/PIB

 

Q
M

/PIB
 

B
M

/M
2 

 

Tran/bou 

 

C
IT/PIB

 

C
SP/PIB

 

1999 0.693 0.00615 0.003 0.065 0.457 0.175 0.306 
0.0055 1.361 0.069 

2000 0.590 0.00527 0.028 0.065 0.496 0.239 0.272 
0.0335 0.826 0.072 

2001 0.601 0.00347 0.078 0.065 0.584 0.292 0.314 
0.0362 0.666 0.080 

2002 0.594 0.00246 0.060 0.055 0.651 0.333 0.292 
0.0102 0.636 0.123 

2003 0.554 0.00215 0.109 0.045 0.651 0.335 0.344 
0.0015 0.538 0.114 

2004 0.524 0.00164 0.074 0.040 0.610 0.257 0.310 
0.0008 0.405 0.110 

2005 0.482 0.00138 0.056 0.040 0.552 0.229 0.280 
0.0004 0.204 0.119 

2006 0.444 0.00077 0.049 0.040 0.571 0.203 0.274 
0.0222 0.122 0.122 

2007 0.458 0.00069 0.084 0.040 0.545 0.093 0.298 
0.1487 0.002 0.130 

2008 0.408 0.00059 0.052 0.040 0.627 0.180 0.277 
0.1874 -0.145 0.127 

2009 0.394 0.00065 0.051 0.040 0.715 0.222 0.308 
0.1368 -0.056 0.160 

2010 0.392 0.00066 0.058 0.040 0.678 0.210 0.319 
0.0014 -0.030 0.150 

2011 0.366 0.00102 0.053 0.040 0.681 0.191 0.316 
0.0124 0.032 0.136 

2012 0.368 0.00080 0.065 0.040 0.680 0.206 0.337 
0.0028 0.106 0.139 

2013 0.398 0.00083 0.075 0.040 0.718 0.222 0.347 
0.0035 0.161 0.164 

2014 0.427 0.00084 0.069 0.040 0.794 0.237 0.341 
0.0056 0.330 0.181 

2015 0.442 0.00093 0.076 0.040 0.826 0.268 0.381 
0.0810 0.572 0.216 

Source des données statistiques : les indices sont calculés par l’auteur à partir des données 

statistiques de la Banque d’Algérie et des documents SGBV et COSOB.AIRE  

 Encaisse des banques de dépôts  

Com 

pôts 
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Annexe1bis : La capitalisation boursière en Algérie, période (1999/2015) 

 
années  

PIB (Md DA) Capitalisation 
boursière en Md DA 

Capitalisation 
boursière/PIB 

1999 3215.125 19.800 0.62% 
2000 4078.675 21.500 0.53% 
2001 4235.6 14.720 0.35% 
2002 4455.4 10.990 0.25% 
2003 5149.4 11.100 0.22% 
2004 6130.32 10.100 0.16% 
2005 7525.256 10.400 0.14% 
2006 8634.21 6.710 0.08% 
2007 9366.6 6.460 0.07% 
2008 11090.0 6.500 0.06% 
2009 10034.3 6.550 0.07% 
2010 12049.4 7.900 0.07% 
2011 14588.5 14.960 0.10% 
2012 16208.7 13.030 0.08% 
2013 16643.2 13.820 0.08% 
2014 17242.5 14.600 0.08% 
2015 16591.9 15.430 0.09% 

  moyenne  0.18% 

Source : Tableau construit par l'auteur à partir de documents Sgbv et Cosob et "rapports de la Banque 

d'Algérie" 
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ANNEXE 2:  L'évolution de l'IDF en Algérie période( 1999/2015) 

 
Figure 1 : L'évolution de Indice de développement financier en intégrant les dix indicateurs  
 

 
Figure 2: évolution de l'indice de développement financier en soutirant les variables du 

marché financier  

Source : réalisées par l'auteur à partir du tableau de l'annexe 1 
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Annexe 2 bis : Les indices de développement financier en Algérie  

 

I(T
ra/PIB

) 
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I(C
IT

/PIB
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I(R
O

B
)/M
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I(C
E

C
O

/PIB
) IG

D
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2000 

2.53 

-0.17 

-0.10 

1.94 

0.23 

-0.22 

0.04 

-0.13 

-0.45 

1.45 

-0.55 

-0.14 

0.37 

2001 

1.52 -
0.11 -
0.01 

0.94 

0.25 -
0.08 

0.27 

0.00 -
0.39 

0.98 

0.28 -
0.10 

0.30 

2002 

-0.50 

-0.75 

0.13 

0.38 

0.24 

0.02 

0.46 

-0.07 

-0.05 

0.89 

-0.02 

0.00 

0.06 

200
3 

-
0.93 -
0.96 

0.04 

0.20 

0.16 

0.02 

0.46 

0.10 -
0.12 

0.60 

0.78 -
0.05 

0.02 

2004 -
0.97 -
0.98 -
0.04 -
0.08 

0.09 -
0.04 

0.12 -
0.01 -
0.15 

0.20 

0.22 -
0.12 -
0.15 

2005 -
0.99 -
0.99 -
0.16 -
0.23 

0.01 -
0.13 

0.00 -
0.11 -
0.08 -
0.40 -
0.08 -
0.16 -
0.28 

2006 

-0.65 

-0.45 

-0.09 

-0.57 

-0.07 

-0.10 

-0.11 

-0.12 

-0.06 

-0.64 

-0.19 

-0.22 

-0.27 

2007 

1.05 

2.66 

0.05 

-0.61 

-0.04 

-0.14 

-0.59 

-0.05 

0.00 

-0.99 

0.37 

-0.17 

0.13 

2008 

1.20 

3.62 -
0.01 -
0.67 -
0.15 -
0.02 -
0.22 -
0.12 -
0.02 -
1.43 -
0.14 -
0.17 

0.16 

2009 

0.79 

2.37 

0.10 -
0.64 -
0.18 

0.12 -
0.03 -
0.01 

0.23 -
1.17 -
0.17 

0.09 

0.13 

2010 

-0.98 

-0.97 

0.00 

-0.63 

-0.18 

0.06 

-0.08 

0.02 

0.15 

-1.09 

-0.05 

-0.04 

-0.32 

2011 -
0.75 -
0.70 -
0.07 -
0.43 -
0.24 

0.07 -
0.17 

0.01 

0.05 -
0.90 -
0.13 -
0.10 -
0.28 

2012 

-0.96 

-0.93 

-0.10 

-0.55 

-0.23 

0.07 

-0.10 

0.08 

0.07 

-0.68 

0.06 

-0.07 

-0.28 

2013 

-0.94 

-0.91 

-0.06 

-0.54 

-0.17 

0.13 

-0.03 

0.11 

0.26 

-0.52 

0.22 

0.09 

-0.20 

2014 -
0.91 -
0.86 

0.05 -
0.53 -
0.11 

0.25 

0.03 

0.09 

0.39 -
0.02 

0.12 

0.33 -
0.10 

2015 

0.51 

1.00 

0.14 

-0.48 

-0.08 

0.30 

0.17 

0.22 

0.66 

0.70 

0.24 

0.55 

0.33 
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ANNEXE 3: Contributions des variables aux composantes 

Les chiffres entre parenthèses donnent le poids des variables dans la définition des composantes 

 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Contributions 
positives 

CIT/PIB 
(93.49)  

M2/PIB 
(69.76)  

CSP/PIB 
(3.19)  

ROB/M2 
(36.08)  

BM/M2 
(29.45)  

M2/PIB 
(14.98)  

ABCM/TOT 
(4.80)  

QM/PIB 
(8.36)  

CIT/PIB 
(2.60)  

ABCM/TOT 
(30.41)  

ROB/M2 
(16.28)  

taux de 
réescompt
e 
(6.87)  

QM/PIB 
(0.28)  

CSP/PIB 
(7.18)  

BM/M2 
(1.32)  

BM/M2 
(14.99)  

QM/PIB 
(4.15)  

ABCM/TOT 
(2.57)  

taux de 
réescompt
e 
(0.04)  

BM/M2 
(5.90)  

M2/PIB 
(0.24)  

CSP/PIB 
(3.14)  

CIT/PIB 
(0.42)  

BM/M2 
(0.85)  

bourse/PIB 
(<0.01)  

CIT/PIB 
(2.11)  

bourse/PIB 
(<0.01)  

M2/PIB 
(0.48)  

bourse/PIB 
(<0.01)  

bourse/PIB 
(0.06)  

BM/M2 
(<0.01)  

ROB/M2 
(0.76)  

transacti/P
IB 
(<0.01)  

transacti/P
IB 
(<0.01)  

 

transacti/P
IB 
(<0.01)  

transacti/P
IB 
(<0.01)  

     

Contributions 
négatives 

M2/PIB 
(-1.10)  

ABCM/TOT 
(-5.86)  

QM/PIB 
(-66.93)  

QM/PIB 
(-14.10)  

ABCM/TOT 
(-28.06)  

CSP/PIB 
(-68.17)  

CSP/PIB 
(-0.25)  

taux de 
réescompt
e 
(-0.06)  

ABCM/TOT 
(-21.77)  

CIT/PIB 
(-0.55)  

M2/PIB 
(-11.00)  

QM/PIB 
(-4.80)  

ROB/M2 
(-0.04)  

bourse/PIB 
(<0.01)  

ROB/M2 
(-3.90)  

taux de 
réescompt
e 
(-0.25)  

CSP/PIB 
(-10.57)  

ROB/M2 
(-1.59)  

 

transacti/P
IB 
(<0.01)  

taux de 
réescompt
e 
(-0.06)  

bourse/PIB 
(-0.01)  

taux de 
réescompt
e 
(-0.08)  

CIT/PIB 
(-0.11)  

    

transacti/P
IB 
(<0.01)  
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ANNEXE 4: Caractéristiques des facteurs 

Vecteurs propres (extrait de logiciel sphinx) 

 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 

ABCM/TOT 0.22 -0.24 -0.47 0.55 -0.53 0.16 

bourse/PIB <0.01 <0.01 <0.01 -0.01 <0.01 0.02 

ROB/M2 -0.02 0.09 -0.20 0.60 0.40 -0.13 

taux de réescompte 0.02 -0.02 -0.02 -0.05 -0.03 0.26 

M2/PIB -0.10 0.84 0.05 0.07 -0.33 0.39 

BM/M2 <0.01 0.24 0.11 0.39 0.54 0.09 

QM/PIB 0.05 0.29 -0.82 -0.38 0.20 -0.22 

transacti/PIB <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

CSP/PIB -0.05 0.27 0.18 0.18 -0.33 -0.83 

CIT/PIB 0.97 0.15 0.16 -0.07 0.06 -0.03 

Source : sorties de logiciel SPHINX IQ 

 ABCM/PIB: actifs des banques créatrices de monnaie par rapport au PIB 

 Bourse/PIB: la capitalisation boursière par rapport au PIB 

 ROB/PIB: les réserves obligatoires par rapport au PIB 

 M2/PIB: la masse monétaire au sens large /PIB 

 BM/PIB: la base monétaire avec, (BM=Billets et monnaie en circulation+dépôts des BCM à la BC+ 

dépôts des autres institutions bancaires),  par rapport PIB 

 Transact / PIB : les valeurs de transaction en titre du capital rapportées au PIB 

 CSP/PIB: les crédits du secteur privé par rappot au PIB 

 CIT/PIB : les crédits intérieurs totaux /PIB 

 ANNEXE 5: Corrélations entre les variables et les facteurs (logiciel sphinx) 

 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 

ABCM/TOT 0.91 -0.26 -0.26 0.13 -0.10 0.02 

bourse/PIB 0.91 -0.29 0.02 -0.15 0.03 0.16 

ROB/M2 -0.36 0.40 -0.46 0.60 0.33 -0.06 

taux de réescompte 0.84 -0.25 -0.13 -0.12 -0.05 0.28 

M2/PIB -0.43 0.90 0.03 0.02 -0.06 0.04 

BM/M2 0.02 0.85 0.21 0.30 0.34 0.03 

QM/PIB 0.37 0.52 -0.75 -0.15 0.07 -0.04 

transacti/PIB 0.18 -0.28 0.02 0.05 -0.26 0.21 

CSP/PIB -0.53 0.75 0.25 0.11 -0.16 -0.23 

CIT/PIB 1.00 0.04 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 
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les clusters: le développement des capacités d’innovation technique et 

organisationnelles », cas de l’industrie  pharmaceutique Algérienne 

The clusters : the development of capacities of technical innovation and 

organizational"  the case of the pharmaceutical industry in Algeria 
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Résumé: 

                 La transformation de l’économie, au changement de millénaire, en raison de 

l’intégration des marchés nationaux au marché international, implique une nouvelle 

donne pour les stratégies de croissance et de compétitivité. Dans ce nouveau climat 

économique, les facteurs traditionnels de croissance et de compétitivité, capital et 

travail, ont été relégués au second plan par de nouveaux facteurs, à savoir les 

connaissances, les institutions et le capital social. 

             En effet ; dans un contexte marqué par la mondialisation, par la concurrence 

entre entreprises, entre territoires, et par une économie basée sur la connaissance en 

forte progression, les avantages compétitifs se construisent aujourd'hui, et de plus en 

plus, autour de la R&D (Recherche - Développement) , les connaissances ,et sur la 

capacité d'innovation des entreprises. Ainsi, en termes de stratégie industrielle, sont 

apparues de nouvelles façons de faire que l'on appelle les clusters ou les pôles de 

compétitivité. 

         Cette recherche porte sur les clusters algériens de l’industrie pharmaceutique , (le 

4e pôle de recherche en biotechnologie après celui de Boston en Amérique, Singapour 

en Asie et celui de Dublin en Europe).l’objectif de ce papier et de fournir quelques 

éclairages à même de contribuer à la réflexion sur une question aujourd’hui  de 

grande actualité en Algérie ; 

 
e-mail :benianimourad@yahoo.fr        e-mail : nmenaguerr@gmail.com      
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 la création d’un pôle de recherche et d’innovation technologique, dans la perspective 

de développer une industrie pharmaceutique locale en mesure de couvrir les besoins 

de la population en médicaments 

           Afin de suggérer des éléments de réponses  à ce phénomène , ce travail se 

propose d’aborder dans un premier temps  la nature et les mécanismes  particuliers 

qui structurent les relations de coopération et des clusters dans le domaine 

pharmaceutique ,nous posons l'hypothèse que la nature et  l'intensité de ces 

collaborations procurent aux entreprises de ce cluster des ressources humaine , sous 

forme d'avantages compétitifs, qui facilitent leurs  capacités à innover techniquement 

et  sur le plan organisationnel ; Nous  analyserons spécifiquement le transfert de 

connaissance dont peut bénéficier une entreprise grâce à leur inscription dans ce 

cluster ; où on remarquera que le transfert de connaissance se fait en générale en sens 

unique(en faveur de l’allié dominant). 

Mots clés : clusters, apprentissage organisationnel, pôle de recherche en 

biotechnologie, les connaissances, Algérie 

: Abstract 

The transformation of the economy, to the change of millennium, due to the 

integration of national markets to the international market, implies a new gives for the 

strategies for growth and competitiveness. In this new economic climate, the 

traditional factors of growth and competitiveness, capital and labor, have been 

relegated to the second plan by new factors of knowledge, the institutions and the 

social capital. 

In effect; in a context marked by globalization, the competition between companies, 

between territories, and by an economy based on the knowledge in strong progress, 

the competitive advantages are built today, and more and more, around the R&D 

(Research - Development) , the Knowledge ,and on the innovation capacity of 

businesses. As well, in terms of industrial strategy, have emerged new ways of doing 

that is called the clusters or the poles of competitiveness. 
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This research focuses on the Algerian clusters of the pharmaceutical industry , (the 4e 

pole of research in biotechnology after that of Boston in America, Singapore in Asia 

and that of Dublin in Europe).The objective of this paper and provide some insights to 

contribute to the reflection on a question today of great relevance in Algeria;  

the creation of a pole of research and technological innovation, in the perspective of 

developing a pharmaceutical industry able to cover the needs of the population in the 

drugs 

in order to suggest elements of answers to this phenomenon , this work proposes to 

address in a first time the nature and the specific mechanisms that structure the 

relationships of cooperation and Clusters in the pharmaceutical field ,we hypothesize 

that the nature and the intensity of these collaborations provide businesses of this 

cluster of human resources , in the form of competitive advantages, which facilitate 

their capacity to innovate technically and on the organizational plan; we will analyze 

specifically the transfer of knowledge that can benefit a company thanks to their 

registration in this cluster; where it will be noted that the transfer of knowledge is 

done in general in single direction(in favor of the dominant Ally). 

Keywords: clusters, organizational learning, pole of research in biotechnology, 

knowledge, Algeria 

Introduction : 

Dans le cadre d’une économie de marché mondiale, la bataille compétitive pousse les 

pays à se différencier en développant des avantages comparatifs à l’échelle 

nationale ;l’enjeu consiste à attirer des investisseurs du monde entier pour produire de 

la valeur ajoutée à l’échelle locale. 

Un découpage s’opère ainsi à l’échelle mondiale, principalement entre les pays du 

Nord spécialisés dans les domaines de compétences High-tech à forte innovation 

technologique, et les pays du sud dans les domaines de compétences Low-Tech à forte 

intensité de main-d’oeuvre : la Silicon Valley en Californie, la Silicon Wadi à Tel-Aviv, 

Sophia Antipolis en France et les clusters High-tech en Inde, en Grande-Bretagne ou 

en Chine. Ce découpage tend à s’inverser au fur et à mesure que les pays du sud 
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améliorent leur niveau d’industrialisation, à l’image de l’Algérie, le Maroc et de la 

Tunisie qui ont décidé depuis quelques années de se focaliser sur la dynamisation de 

leur territoire à travers la mise en place de pôles de compétitivité en se spécialisant 

essentiellement sur des niches de marché1. 

Ce phénomène n’est pas nouveau et les approches conceptuelles faisant référence aux 

réseaux territorialisés d’organisation foisonnent autant dans la littérature que dans les 

politiques industrielles des États : districts industriels en Italie (Becattini, 1986), 

systèmes productifs locaux (Courlet & Pecqueur,1992), parcs technologiques, villes 

créatives comme Barcelone et Montréal (Cohendet et al., 2009), clusters (Porter, 

1990), systèmes régionaux d’organisation, pôles de compétitivité, réseaux 

d’innovation. Devant l’abondance conceptuelle de ce que l’on appelle communément 

« réseaux territorialisés d’organisation », trois formes génériques semblent pourtant se 

dégager : les districts industriels2, les systèmes productifs locaux3 et les pôles de 

compétitivité (ou clusters). 

Revue de littérature : 

Les pôles de compétitivité et plus généralement les « clusters » peuvent être abordés 

dans la perspective générale des réseaux organisationnels, caractérisés par 

l’interaction d’au moins deux entreprises juridiquement distinctes (Heitz, 2000). A la 

fois différents du marché et de la hiérarchie (Powell, 1990), les réseaux se 

caractérisent par le fait que des organisations 

capitalistiquement indépendantes sont rassemblées « au sein d’une même chaîne de 

valeur ajoutée » (Fréry, 1996). De nombreux cas différents de réseaux ont été décrits 

et ont fait l’objet de classifications (Leclair et Le Boulaire, 1999 ; Rorive, 2005). Parmi 

tous ces cas possibles, Ebers et Jarillo (1997) ont attiré l’attention sur les réseaux 

industriels, qui rassemblent des organismes différents – firmes, syndicats, agences 

étatiques – ayant des liens récurrents et desservant un marché particulier. La variété 

des membres et les logiques de 
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constitution de ces réseaux industriels varient (Defélix et al., 2006), pour se 

concrétiser en districts industriels, systèmes productifs locaux ou « clusters » à 

l’américaine.4 

I. QU’EST CE QU’UN CLUSTER ? 

« Une entreprise isolée est une entreprise potentiellement en danger  ». Cette maxime 

reflète précisément le climat économique dans lequel nous sommes. 

En effet, face  aux différentes mutations auxquelles le monde économique est 

confronté, comme l’exacerbation de la concurrence, l’internationalisation qui accroît 

la concurrence entre les entreprises ou encore la crise économique mondiale, les 

entreprises doivent trouver des solutions pour rester compétitives. Nous pouvons 

observer que les entreprises qui travaillent en réseau arrivent à traiter certains sujets 

de manière collective, accroître leur compétitivité et leur capacité d’innovation ;d’où la 

nécessité des entreprises à se  regrouper afin de faire face à des pertes de marchés et 

ainsi développer des partenariats et collaborations sur des projets qu’il n’aurait pas été 

possible de réaliser seul.5 

Parallèlement ,Cassidy et Collab.(2005) ne cessent de nous rappeler que « le 

développement des grappes industrielles promettait une solution en apparence facile 

aux défis crées par l’intensification de la concurrence internationale et par 

l’importance grandissante  de l’innovation dans les économies du savoir ,en particulier 

pour les régions de moindre envergure caractérisées par une activité  industrielle 

traditionnelle. »6 

Face à ce constat, plusieurs politiques de soutien aux réseaux d’entreprises ont été 

mises en place : 

1998 : le lancement des Systèmes Productifs Locaux (SPL) ; 

2006 : le lancement du  programme (SPL+ ) ; 

2002 : la politique des pôles de compétitivité, dont l’évaluation a eu lieu en 2008. A la 

suite de cette évaluation, plusieurs pistes de travail sont envisagées dans 

l’accompagnement et le soutien aux réseaux d’entreprises de façon complémentaire 

aux pôles de compétitivité. Ces pistes de travail ont débouché en 2009 sur la politique 
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des grappes d’entreprises initiée par la Délégation Interministérielle à l'Aménagement 

du Territoire et à l'Attractivité Régionale (DATAR). 

Les grappes d’entreprises ne constituent pas un nouveau label mais une nouvelle 

catégorie de cluster. 

Cette nouvelle forme de coopération tend à renforcer les dynamiques clusters et 

collectivités territoriales ainsi qu’à amener les clusters à suivre une dynamique 

nationale cohérente et efficace sur ses plans d’actions. 

1. Généralité sur le terme : 

Le terme a été utilisé de plus en plus souvent, avec des significations parfois très 

différentes, aujourd’hui  trois acceptions du mot cluster coexistent : 

 La première, économique, met l’accent sur l’aspect sectoriel et fait du cluster 

un regroupement d’entreprises liées par des relations clients-fournisseurs ou 

par des technologies, des zones d’emploi, des clients ou des réseaux de 

distribution communs. 

 La seconde, relationnelle, s’appuie sur la mise en réseau des acteurs, la 

proximité géographique est alors très variable. 

 La troisième, plus territoriale, voit d’abord dans le cluster, un lieu, un pôle, 

présentant une masse critique d’acteurs grâce à une concentration 

particulièrement forte d’entreprises, d’organismes de recherche et de 

formation, opérant dans un domaine particulier, s’appuyant sur la présence 

de capital-risque, sur l’Etat et les collectivités territoriales et visant l’excellence 

internationale. L’ancrage territorial y est fort.7 

Les clusters peuvent être analysés selon différents prismes : 

économique, politique, relationnel, territorial,…Il est à noter cependant que malgré 

que la littérature regorge de terminologies diverses concernant cette notion, mais 

s’entendre sur une seule définition .8 
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a. Définition du clusters : 

En 1990, Michael Porter, professeur à la Harvard Business School, a popularisé la 

description desphénomènes d’agglomération d’entreprises, et le concept de cluster en 

particulier, en le définissant comme 

Un c1uster est "un groupe d'entreprises et d'institutions partageant un même domaine 

de compétences, proches géographiquement, reliées entre elles et complémentaires" 

(Porter, 1990).9 

Le "c1uster" est donc un regroupement d'entreprises faisant partie d'un même secteur 

d'activité (même domaine de compétences) et qui sont ancrées dans un territoire ou 

localisées géographiquement. Ce regroupement permet aux entreprises de bénéficier 

d'avantages compétitifs grâce notamment aux « externalités » qu’elles suscitent.  

b. Un concept élastique : 

Après M. Porter, de nombreux auteurs ont travaillé le concept de cluster. 

Rosenfeld (2002), par exemple, définit le cluster comme « une masse critique 

d’entreprises (suffisante pour attirer des services, des ressources et des fournisseurs 

spécialisés) ayant des relations systémiques fondées sur des complémentarités et des 

similarités, sur une étendue géographique limitée. » 

Einright (1996), professeur à l’Université de HongKong, utilise le terme de cluster 

régional pour désigner « un cluster sectoriel dont les entreprises bénéficient d’une 

proximité géographique ». Il renoue avec une certaine reconnaissance du territoire, 

dans la continuité des districts industriels de Beccatini. 

Cooke (2003) , met l’accent sur l’écosystème dans lequel s’insère le cluster et le 

caractérise par « la concentration géographique d’acteurs technologiques unis par des 

chaînes de valeur économique, évoluant dans un environnement bénéficiant 

d’infrastructures de soutien, partageant une stratégie commune et visant à attaquer un 

même marché ». 

2. compétitivité et avantage compétitifs : 

Selon (Michalet, 1999; Porter, 1990),il existe deux types de compétitivité. Elles 

correspondent respectivement aux voies basse et haute de restructuration industrielle 
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proposées par Pyke et Sengenberger (1992) et aux compétitions faible et forte de 

Storper et Walker (1989). 

 La compétitivité par les coûts : Elle se caractérise par une stratégie de 

réduction des coûts de production (dont les coûts du travail) qui peut aller 

jusqu’à une déréglementation du marché du travail. Cette compétitivité 

repose sur l'idée que les entreprises se concurrencent uniquement par les 

coûts.  

  La compétitivité par la différenciation de l'offre : Elle implique des stratégies 

de qualité et d'innovation pour augmenter les capacités de créer de 

nouveaux produits. Dans ce cas, les entreprises ne se concurrencent pas en 

produisant les mêmes produits à moindre coût, mais en produisant de 

nouveaux produits avec de nouvelles possibilités de performances et de 

nouveaux potentiels techniques (Asheim, 1997). Joseph Schumpeter est le 

premier à avoir souligné ce point.10 

a.Clusters et compétitivité : 

Michael Porter a identifié quatre éléments essentiels et complémentaires 

favorisant la compétitivité : 

• L'environnement politique, législatif et économique qui doit être sain et 

stable. 

• Des ressources spécialisées et de qualité : la main d'oeuvre, notamment 

scientifique et technique (dans les disciplines du c1uster); le capital (pour les 

différentes étapes de financement des entreprises; les infrastructures 

(équipement, administration, information, centres de recherche) ; les 

ressources naturelles. 

• Un marché local de qualité : des consommateurs connaisseurs et exigeants 

pour les produits du cluster, poussant ainsi en permanence ces produits vers 

plus d'innovation et de qualité. 

• Un tissu riche de fournisseurs et d'industries connexes. 

b.La dynamique compétitive des clusters : 
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Ces quatre éléments réunis dans un même cluster ont un triple effet bénéfique en 

accroissant à la fois la productivité, l'innovation et l'entrepreneuriat. 

 La productivité des entreprises augmente considérablement, grâce 

notamment à l'accès à un véritable marché local du travail bien adapté aux 

besoins du cluster, à l'accumulation de connaissances et aux transferts 

d'information au sein du cluster, aux complémentarités entre acteurs ou 

encore aux effets d'échelle qui peuvent être par exemple obtenus sur les 

achats ou sur les coûts de promotion du cluster. 

 La capacité d'innovation des entreprises est facilitée au sein d'un cluster. Les 

entreprises du cluster perçoivent plus rapidement d'une part les nouveaux 

besoins de leurs clients, d'autre part les nouvelles technologies qui 

permettraient de les remplir. Grâce à la présence de talents et de partenaires, 

elles sont ensuite plus à même de mettre en place rapidement les solutions 

innovantes avec un coût et un risque limités. 

 la formation de nouvelles entreprises est largement facilitée au sein des 

clusters. Les bonnes idées peuvent naître et circuler aisément, mais aussi être 

mises en oeuvre plus facilement qu'ailleurs grâce à la concentration de 

partenaires, de talents et de capitaux disponibles. 11 

3. Objectifs poursuivis par les entreprises impliquées dans un cluster : 

Soumises à des pressions concurrentielles de plus en plus fortes et de plus en plus 

internationales, les entreprises sont conduites à redéfinir ou développer de nouvelles 

stratégies sur certains segments voire sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Les 

stratégies de coopération entre entreprises constituent des moyens par lesquels elles 

peuvent gagner un certain nombre d’avantages économiques. 

De manière générale, les entreprises visent la recherche combinée d’un certain niveau 

de profit et de croissance. L’investissement est un vecteur de croissance susceptible de 

générer de nouveaux profits, ces derniers permettant de financer une nouvelle 

croissance. 
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Le graphique suivant rappelle les principaux leviers de profit et de croissance 

mobilisés en règle générale par les entreprises pour atteindre leurs objectifs. 

Figure 1 : Arborescence des principaux objectifs poursuivis par les entreprises : 

 
Source : E.Waelbroeck-Rocha, S.Morin, M,Rodriguez (2006)« Avantages retirés par les 

entreprises de leur participation à un « cluster » (pôle de compétitivité, SPL) : Etude 

exploratoire »france,p 7 

Pour faire face à la concurrence réelle ou potentielle à court et à moyen terme, les 

entreprises doivent développer leur compétitivité c’est-à-dire leur capacité à vendre 

durablement et avec profit. Pour ce faire, elles vont chercher à exploiter l’ensemble 

des ressources disponibles, en particulier celles qui sont spécifiques et/ou différentes. 

Elles vont notamment s’appuyer sur les actifs locaux qui sont peu transférables du fait 

de coûts irrécouvrables de transfert, tels que le travail qualifié, certains savoir-faire, les 

connaissances collectives, ou qui sont trop onéreux à développer par une entreprise 

individuelle et doivent alors être mutualisés. C’est le cas de certains équipements 

spécifiques.12 

-Transfert de technologie et savoir faire au sein des clusters : 

« Notre monde est fait d’organisations… » : En paraphrasant la célèbre maxime 

d’Henry 

Mintzberg (1983), il serait facile mais justifié d’avancer que notre monde économique 

contemporain est fait d’innovation ,Nouvelles technologies, travail à distance ,de 

savoir faire.13 
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Notre hypothèse de départ est de considérer le transfert de technologie  comme un 

facteur déterminant dans la logique des pôles de compétitivité que ce soit au niveau 

de leur structuration que de leur développement. L’Algérie s’est ainsi lancée dans 

l’établissement d’un écosystème d’innovation qui rassemble une multitude de parties 

prenantes dans le cadre de partenariats public-privé, afin de favoriser le 

développement régional et la compétitivité de son tissu industriel. 

En effet,dans la plus part des poles de compétitivités, des partenariats solides et un 

leadership déterminé ont été des facteurs essentiels de leurs réussite. Les partenariats 

public-public sont le moyen d’assurer la coordination souhaitable de l’ensemble de la 

stratégie de développement d’un pôle ; la qualité de vie est un facteur important pour 

retenir, renouveler et accroître la masse critique de talents dans les pôles car les 

réseaux sociaux, les services à la personne, des procédures bureaucratiques allégées et 

des infrastructures de qualité sont 

autant de facteurs qui concourent à attirer, et à retenir, du personnel très qualifié dans 

un lieu donné.Et enfin, il est important de souligner que dans tous les pôles de 

compétitives, le capital social constitue un actif immatériel majeur, qui a certainement 

contribué à leur réussite. L’innovation ne peut se développer dans un environnement 

hostile et il est donc important d’encourager la création et le renforcement de réseaux 

de confiance et d’échanges.14 

Les pôles soutiennent la croissance économique en offrant un environnement propice 

à l’innovation et à l’entrepreneuriat dans des activités données qui concourent à la 

croissance de la productivité grâce aux améliorations de l’efficience, de la qualité et de 

la différenciation des biens et des services. Bon nombre de ces avantages se 

produisent naturellement sans nécessité d’intervention publique : les connaissances 

se diffusent lorsque les travailleurs changent d’entreprise et que des entrepreneurs 

exploitent des idées provenant de grandes entreprises ou d’instituts de recherche ; les 

coûts de recherche d’emploi et de formation sont réduits du fait de l’existence de 

vastes gisements locaux de main-d’oeuvre spécialisée ; et les entreprises réalisent des 
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économies d’échelle lorsqu’elles vendent des biens intermédiaires spécialisés sur de 

vastes marchés locaux.  

II. LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE ALGERIEN :ETAT DES LIEUX : 

Devant la mondialisation, la libéralisation  des économies l’augmentation du niveau 

de vie et l’éducation et devant les nouvelles exigences des populations :(le 

vieillissement de la population, la transition épidémiologique l’apparitions de 

nouvelles pandémies ) ;devant l’augmentation de la consommation des médicaments 

et de molécules innovantes  de plus en plus chères ,les pays émergents dont l’Algérie 

doivent être à même d’assurer une couverture médicale a leur population  et 

notamment aux plus faibles et aux plus déshérités ,qui ne bénéficient pas toujours des 

fruits de la croissance.15 

 
Source : Enjeux et Perspectives de l’environnement Pharmaceutique en Algérie, CIOPF 

Paris le 05. 11. 2008 

1. Caractéristiques du marché : 

Les principales caractéristiques du marché algérien du médicament sont; sa taille 

relativement élevée, sa forte croissance et une dépendance très forte des marchés 

extérieurs.16 

Le marché du médicament a une finalité humaine et un caractère social puisque qu’il 

«… participe à cette nécessité vitale de soigner les pathologies et de sauver des vies 
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humaines  »selon Jean-Louis Machuron, Membre du Conseil d’administration d’Aide 

Médicale Internationale. Mais il est également un marché qui draine beaucoup 

d’argent et qui n’échappe pas à la loi du plus fort. Si le marché pharmaceutique 

africain, ne représente qu’à peine 1,3 % du marché mondial, on constate que les 

extrémités du continent s'arrogent les plus larges parts de ce marché : environ 1/3 

pour le Maghreb et plus du ¼ pour l’Afrique du Sud. Et au Maghreb, l’Algérie est le 1er 

marché pharmaceutique. Elle est également un gros importateur de médicaments de 

France, qui demeure son premier fournisseur avec 70 % de parts de marché (470 

millions d’euros en 2007).17 

Fin 2009, la facture global des médicaments s’était établi à 1.670million d’euros (une 

facture lourde qui confirme la dépendance par apport  à l’étranger ); alors que la 

production locale avait atteint l’année 2010 ,533 millions d’euros : 5400 médicaments 

,toutes spécialités confondus ,ont été enregistrés à la même période soit 1.022 

appellations internationale  communes.  

Cette facture du médicament qui se répercute sur les comptes de la sécurité sociale et 

également sur la balance des paiements, inscrit  le pays dans une tendance lourde et 

ascendante d’importateur de produits pharmaceutiques, dont l’utilité et l’efficacité ne 

sont pas exemptes de réserves 18. 

Mr le ministre de la santé , tout en affirmant la nécessité d’encourager le 

développement de la production nationale, ainsi que l’utilisation des médicaments 

génériques, ne veut rien lâcher sur le front des importations mettant l’accent sur un 

contrôle plus ferme des importations des médicaments. Il a dans ce sens ,encourager 

les experts chargés de l’élaboration de la nomenclatures médicaments à réduire 

l’importation des médicaments et favoriser la production locale et la recherche 

scientifique dans ce domaine qui, selon lui, n’a pas bénéficier de moyens nécessaires. 

Les produits pharmaceutiques aussi bien importés que fabriqués localement doivent 

être soumis à un contrôle rigoureux. 

Le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques LNCPP assure cette 

tache et veille à la sécurité du consommateur, en contrôlant les produits 
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pharmaceutiques, en examinant le consommable médicale exposé  dans les 

pharmacies publiques et privées et à élargir l’activité de contrôle des équipements 

médicaux aux pharmacies publiques et privés. 

Par ailleurs, le LNCPP a entamé depuis octobre 2007 des expériences de 

bioéquivalences visant à contrôler et à déterminer l’efficacité  des médicaments 

génériques par apport aux médicaments princeps ; une mesure longtemps  

revendiquée par les producteurs, les distributeurs de médicaments, mais aussi par les 

pharmaciens et les médecins algériens.19 

2. Le pole de compétitivité de sidi Abdellah : 

Réduire la lourde facture des médicaments estimée à 2,5 milliards de dollars par an, en 

encourageant la production pharmaceutique locale et notamment du générique, est le 

défi que les pouvoirs publics s'attellent à relever depuis quelques années en mettant  

en place des mesures en faveur de la production nationale. D'où l'importance de 

multiplier les partenariats de l’Algérie avec les leader mondiaux de l’industrie 

pharmaceutique mondiale en commençant une passionnante aventure qu’est la 

réalisation du pôle de biotechnologie, le quatrième à l’échelle mondiale après celui de 

Boston, de Dublin et de Singapour. Ce pôle biotechnologique, qui permettra de 

transformer l'Algérie en une véritable plaque tournante de l'industrie pharmaceutique 

sur le plan africain, à l'horizon 2020. 

le pôle biotechnologique de Sidi Abdellah permettra de stimuler les énergies et 

d'attirer les compétences algériennes. Une surface de 112 hectares est réservée à ce 

pôle scientifique dans la technopole de la nouvelle ville de Sidi Abdellah.  

Il sera réalisé en collaboration avec neuf des plus grands laboratoires producteurs de 

médicaments dans le monde.Le centre de biotechnologie a pour mission de participer 

au développement de la recherche scientifique et à la valorisation des résultats des 

travaux de la recherche. Pour ce faire, elle tendra à identifier et maîtriser les 

techniques, notamment en matière de fabrication ou de production dans le domaine 

des biotechnologies. En plus d’une mise en place de laboratoires et unités de 



Revue finance et marchés                                                                                              Volume 4/ Numéro 8/ 2018 

63 

recherches afin d’encourager le partenariat national et international avec les 

institutions, établissements et entreprises dans la création d’entreprises innovantes. 20 

3. Les partenariats de l’Algérie en matière de médicament : 

De plus des réalisations cités, l’Algérie a enregistré entre 2009 et 2010 la 

concrétisation d’un ensemble d’accords de coopérations et de partenariat : 

 Algérie - Tunisie 

En marge d’une visite au salon international de la santé tenu à Tunis du 25 au 27 

11/2010, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a 

appelé: 

-Les Etats maghrébins à procéder à l’achat groupé de produits pharmaceutiques sur les 

marchés mondiaux eu égard à la forte demande de médicaments dans le Maghreb, en 

vue d’en réduire les prix dans la région du Maghreb 

- A la mise en place de groupes de travail communs entre les institutions de la 

production pharmaceutique algérienne et son homologue tunisienne et à 

l’organisation de sessions au profit d’experts dans le domaine des pharmacies et des 

hôpitaux afin de renforcer la dynamique de la coopération sanitaire et 

pharmaceutique entre les deux pays. 

 Algérie - USA 

En octobre 2010, et pour le renforcement des échanges et de coopération entre le 

Groupe Saïdal et l’entreprise « Pfizer », à l’effet de consolider et renforcer le partenariat 

entre les deux parties pour la production de médicaments génériques destinés à la 

lutte contre le cancer, les maladies chroniques et d’intensifier la coopération en 

matière de transfert de technologie et d'identification des besoins du marché du 

médicament en Algérie. Points saillants de cette rencontre : 

-Pfizer ambitionne de mettre à disposition des médicaments à des prix raisonnables, 

notamment ceux destinés aux personnes atteintes de maladies chroniques, d'élargir 

son champ d'investissements en Algérie, tout en appréciant le taux de couverture de 

ses produits pharmaceutiques estimé à 70% entre production interne et importation 

et de multiplier par trois la production interne et mettre en place un partenariat réel 
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avec la partie algérienne, tout en y intégrant la biotechnologie et l'investissement dans 

l'industrie des médicaments génériques destinés à traiter différents formes de 

maladies cancéreuses .Ainsi que la production des vaccins. 

 Algérie - France 

Le CNI a étudié récemment douze dossiers d’investissement, notamment un projet de 

fabrication de médicaments présenté par le groupe pharmaceutique français Sanofi-

Aventis En effet,une délégation de 14 fournisseurs français d’équipements et de 

services à l’industrie pharmaceutique, a rencontré, en novembre 2010 à Alger, les 

principaux laboratoires pharmaceutiques algériens. L’objectif est de faciliter les 

échanges entre les deux parties afin de mettre en oeuvre des projets de partenariat 

concrets dans le secteur de l’industrie pharmaceutique ;En juillet dernier, Sanofi-

Aventis Algérie a décidé d’augmenter son capital social de 3,670 à 6,502 de dinars. Ce 

laboratoire a réactivé son accord de partenariat avec Saïdal. Ainsi ce dernier et Sanofi-

Aventis ont relancé leur filiale commune, Winthrop Pharma Saïdal (WPS), en vue de 

réactiver la production de générique. 

 Algérie - Italie 

Un contrat d'études pour la modernisation et l'extension des capacités du Groupe 

Saïdal a été signé en 2010 à Alger entre ce groupe pharmaceutique et un cabinet 

d'études italien (CTP System), en présence du ministre de l'Industrie de la PME et de la 

promotion de l'investissement. 

 Algérie – Cuba : 

En 2009, trois accords de coopération dans le domaine de la production de 

médicaments génériques ont été signés en mois d’octobre à savoir : 

Le premier accord cadre entre le groupe Saidal et le pôle scientifique cubain 

représenté par Heber Biotec, Cimab, Vacunas Finlay, Cenpalar et l'entreprise Dalmer, 

porte sur le transfert de technologie de fabrication des vaccins et produits 

biopharmaceutiques y compris l'assistance à la conception de nouvelles unités de 
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produits pharmaceutiques, Il est également question de coopération dans le domaine 

de la recherche et du développement en biotechnologie ; 

Le deuxième accord concerne Saïdal et Quimefa et tourne autour de la production et 

de la commercialisation de médicaments génériques et des échanges commerciaux. Il 

prévoit aussi la coopération dans les domaines de la production de contraceptifs 

oraux et hémodérivés ; 

Le dernier accord concerne un protocole d'intention d'achat/vente entre Saïdal et 

Medicuba qui envisage la mise sur le marché cubain de médicaments de la gamme de 

Saïdal. 

 Algérie – Jordanie : 

L'entreprise jordanienne Hikmat Pharma spécialisée dans la production de 

médicaments a été appelé à renforcer l'investissement en matière de production des 

médicaments de base et à contribuer au transfert technologique, le ministre a affirmé 

lors de sa rencontre avec le président exécutif, la nécessité d'intensifier et de valoriser 

la coopération bilatérale en accompagnant l'Algérie dans la concrétisation de sa 

nouvelle vision dans le domaine de la production de médicaments. La coopération 

Algéro-jordanienne avait commencé au début des années 90, le président de Hikmat 

Pharma a évalué le montant consacré en Algérie pour le soutien de l'investissement à 

180 millions Md$. L’entreprise emploie actuellement plus de 450 personnes, toutes 

spécialités médicales et paramédicales confondues, « Hikmat Pharma 

Algérie », couvre 30% des besoins en médicaments dont 10% produits localement. 

Cette entreprise ambitionne de couvrir à l'avenir 50% des besoins. 

Une nouvelle usine ouvrira l'année prochaine dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah 

destinée à la production de médicaments génériques dans le traitement des maladies 

graves notamment le cancer. 

 Algérie - Pologne 

l'Algérie oeuvre au renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de la 

chirurgie infantile et cardiaque, de l'équipement médical ainsi que celui de la 

formation et des échanges d'expériences qui sont des points déjà inclus dans le 
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protocole d'accord de 2006, les Polonais ont proposé en marge d’une visite effectuée 

en 2010 deux secteurs importants qui concernent le matériel chirurgical et 

orthopédique pour les accidentés ainsi que le matériel de l'assainissement, (l'hygiène 

des hôpitaux). 

Les domaines d'intérêt de la Pologne, selon le président de la Chambre polonaise du 

commerce, sont les équipements médicaux, les produits consommables et le 

bâtiment, notamment en ce qui concerne la construction des hôpitaux. 

 Algérie - Russie 

Les Russes ont affiché récemment leur intérêt au secteur pharmaceutique algérien en 

prévoyant la construction d'une usine pour la production de l'insuline.21 

Conclusion : 

Les poles de compétitivités  peuvent répondre à divers mobiles, survenir dans 

différents environnements, le secteur de l’industrie pharmaceutique n’y fait pas 

exception. en effet, l’industrie pharmaceutique est un secteur considérer de haute 

technologie, et ce, d’autant plus  que les axes de recherches sont très pointu . 

Ce dit, pour se maintenir sur le marché mondial , les laboratoires doivent chaque 

année lancer trois molécules susceptibles de dépasser 1 milliard de dollar de chiffre 

d’affaire .Pour cela ,il faudrait une taille et des ressources significatives pour maintenir 

les investissements dans les compétences professionnelles ,les technologies et 

l’expertise qui seront requises pour découvrir ,développer et commercialiser de 

nouveaux médicaments plus rapidement et plus nécessairement. 

Pour les laboratoires pharmaceutiques algériens , la formation de partenariat  

semblent être leur seul porte de sortie ;d’une part ,la nécessité de s’allier peut être 

économique et d’autre part ,la nécessité de maintenir un niveau d’innovation élevé 

pour garder un avantage concurrentiel substantiel .  
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