
 1 

 ة االستراتيجيـة والتنميـةـمجل
 االقتصادي  جالمتخصصة في الممحكمة  دولية  مجلة  علمية  

 تصدر عن كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير  

 الجزائر  -مستغانم  عبد الحميد بن باديس، جامعة  ب

P-ISSN: 2170-0982    /   E-ISSN: 2600-6839    /   ISBN: 4793-2011    /   Class: B 

 

 مدير جامعة مستغامن -أ.د. مصطفى بلحاكم الرئيس الشرفي للمجلة: 
 أ.د. العجـال عدالـة مدير ورئيس تحرير المجلة:
 د. أحممد بلقاسم مدير مساعد:
 د. جيـاليل بوشرف رئيس لجنة القراءة ومستشار قانوني:
 اليمن -النهاري عبد هللا حممد د.  مدير النشر االلكتروني:
 تونس -د. حمسن سامل برامهي  نائب رئيس التحرير:

 
 أعضاء هيئة التحرير:

 د. حممد هاين د حممد العيد بيوض
 د. حيي حولية د. بلقاسم بن عالل
 د. فاطمة لعلمي د. عبد القادر بسبع
 د. أمينة مرابط د. خالدية بوجنان

 د. فتيحة خمتاري د. نسيمة جلويل 
 د. عبد احلق طري يسني سي الخضر غريبد. 

 

 خلية اإلعالم اآللي :
 أ. علي بوجالل د. حممد بن موسى

 أ. كرمية جالم . نظرة رشيدي سيدهمد
 خالد مدخلأ.  د. بن موفق زروق
  أ. سامية دريسي

 



 2 

 أعضاء لجنــة القـراءة:

 اجلزائر -أ.د. بلقاسم زايري 
 دمنارك -د. واان براندوسا ألبو 
 اليمن -د. توفيق سريع ابسردة 
 مصر -د. خالد عبد الوهاب البنداري 

 الربتغال -د. ساندرا سرابندو فيليب 

 اجلزائر - خليفة احلاجد. 

 تركيا -د. حممد كنوش 

 اجلزائر -د. عبد احلميد خلدميي 
 اجلزائر -د. فاطمة لعلمي 

 صربيا -د. زوران د. سيمونوفيك

 :العلميـةأعضاء اللجنــة 
 عميد الكلية -د. عبد القادر شاعة 

 اجلزائر -أ.د. أحسـني عثمانـي
 اجلزائر -أ.د. أمحد عامر عامر 

 اجلزائر -أ.د. عبد القادر اباب 
 اململكة املتحدة -أ.د. كمرون ابمتانغليش

 اجلزائر -أ.د. مصطفى بلمقدم 

 اجلزائر - أ.د. حممد بن بوزاين

 اجلزائر –أ.د. عبد السالم بندي عبدهللا 

 اجلزائر –أ.د. إمساعيل بن قانة 
 اجلزائر –أ.د. عبد الرزاق بن حبيب 
 اجلزائر –أ.د. أمحد بوسهمني 

 اجلزائر -أ.د. عبد القادر براينيس

 اململكة املتحدة -أ.د. جون ج. بريقوين
 فرنسا -أ.د. ابسكال كرتين
 اجلزائر –أ.د. بالل شيخي 

 فرنسا –عبد القادر جفالط  أ.د.
 اجلزائر –أ.د. بلقاسم دواح 
 مصر –أ.د. عطية أمحد منصور اجليار

 اجلزائر –أ.د. بلحاج فراجي 
 لبنان –أ.د. خليل فيغايل 

 كندا –أ.د. غادا ج. حممد
 اجلزائر –أ.د. سعدية قصاب 

 اجلزائر –كرابيل  أ.د. بغداد

 اجلزائر -أ.د. حممد العيد 
 فرنسا  -أ.د. سريفني ليلوان

 إسبانيا -فاريال -أ.د. أسان لوابز
 الربازيل –أ.د. موريسيو مارتينيلي سيلفا لوبريي 

 فرنسا -أ.د. بول ماراتن

 صربيا -أ.د. مريجاان رادوفيتش 

 اجلزائر –أ.د. عبد العزيز سامل 
 كندا –أ.د. شانكار سيثارام 

 صربيا –أ.د. فالدميري سيمويف 

 اجلزائر -يوسف  أ.د. صوار
 مصر  -أ.د. عاطف جابر طه عبد الرحيم 

 أوكرانيا –أ.د. تيتياان فازيلييفا 

 و.م.أ –أ.د. سايل واالس 

 اجلزائر -أ.د. رشيد يوسفي 
 اجلزائر –أ.د. فاطمة الزهراء زرواط 

 اجلزائر –د. بوسامل أبوبكر 
 اجلزائر –د. رايض عيشوش 



 3 

 :)تابع(  ةأعضاء اللجنة العلمي

 العراق -طارق توفيق يوسف العبدهللا د.
 العراق -احملياوي د. صباح نوري عباس

 اهلند -د. أنتوين راج آرول إيديسون

 السعودية -د. حممد بن دليم القحطاين
 اجلزائر –د. بشري بكار 
 اجلزائر – د. حممد بلبيـة
 اجلزائر – د. احلاج بن زيدان

 اجلزائر – حممد رضا بوسنةد. 
 أوكرانيا –فيوكتيستوفيش بروخانسكييد. روسالن 

 اجلزائر –د. إلياس شاهد 
 اجلزائر –د. مسري شرقرق 
 سلوفينيا –د. كراجل دافورين 

 فرنسا –د. كاانر دينسار 

 اجلزائر –د. رشيد درغال
 اليمن -د. رزق سعد هللا خبيت اجلابري 
 مصر -د. مصطفى حممد النشريت
 تونس -د. حممد التليلي حامدي 

 السودان –ء الدين التجاين محدد. عال
 اجلزائر - عباس فرحاتد. 

 اجلزائر -محدي د. أبو القاسم 
 السعودية –د. عبد هللا محود سراج 

 اجلزائر -د. العيد قريشي 
 اجلزائر -د. خمتار قوادري 

 اململكة املتحدة -د. كريستينا كوترا

 اليوانن -د. مارقاريتا كيفاالكي

 السعودية  -د. مجال لعمارة 
 فرنسا –د. سابني ليسان 

 فرنسا –د. اناتليا لوقفينوفا 

 اجلزائر –د. عبد النور جمدد 

 اجلزائر -د. ليلى مطايل
 اجلزائر -د. حممد حممود حممد عيسى

 بولندا –د. قزيقورز ميشالسكي 
 فرنسا –د. اناتيل نيفيجانس 

 فرنسا –د. جوديث نيكوقوسيان 

 الصومال –د. حممد إبراهيم نور 
 أسرتاليا –د. مارسيا بينهريو

 اجلزائر -د. أمال رمحان
 ماليزاي –د. عيسى رايس أمحد 

 و.م.أ. –د. دوانلد ريسال 
 فرنسا -د. عبد اجمليد سعيدي 

 اجلزائر -د. مليكة صديقي 
 اجلزائر –د. أمحد سالمي 

 اجلزائر –د. مصطفى طويطي 
 املكسيك - توفار ستيداد. ماراي إيلينا الاب

 الربتغال –د. إليزاابت ف. فريا 

 اجلزائر –مال يوب أد. 

 



 4 

 تقديم اجمللة
 

، تصدر عن كلية جمانية هي جملة علمية دولية حمكمة نصف سنوية "االسرتاتيجية والتنمية  "جملة 
اجلزائر. تفتح فضاء  -العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري جبامعة عبد احلميد بن ابديس، مستغامن

املتسمة ابجلودة واألصالة العلمية لمسامهة أبعماهلم لجلميع أصحاب القدرات العلمية يف اجلزائر وخارجها 
 .اليت مل يسبق نشرهاو  الفرنسيةليزية أو اإلجن وأالعربية حدى اللغات الثالث إب ررةاحملو 

األصيلة من طرف الباحثني واألساتذة وطلبة الدكتوراه  ةدف اجمللة إىل نشر البحوث العلميهت
وذلك هبدف تعميم نشر املعرفة واإلطالع على البحوث اجلديدة واجلادة وربط التواصل بني الباحثني كما 

عرب إصداراهتا  كن من الباحثنيهتدف اجمللة إىل إاتحة اإلطالع على البحوث والدراسات ألكرب عدد مم
 :ةجملاالت التاليهتتم ابوهي  ية.املطبوعة وااللكرتون

 ؛االقتصاد، االقتصاد القياسي واملالية 

 ؛اإلدارة واحملاسبة ،األعمال 

 ؛احملاسبة 

 ؛إدارة األعمال واإلدارة الدولية 

 ؛التسويق 

 ؛السلوك التنظيمي وإدارة املوارد البشرية 

 ؛االسرتاتيجية واإلدارة 

 ؛السياحة والرتفيه وإدارة الفنادق 

 ؛ناعيةالعالقات الص 

 اقتصاد إسالمي. 

 

 
 

 ، اجلزائر 27000 -امعة مستغامنجبجملة االسرتاتيجية والتنمية، كلية العلوم االقتصادية المراسالت واالشتراك: 
 strg.devp@univ-mosta.dz الربيد اإللكرتوين: /   421145 45 00213   الفاكس:

 http://rsd.univ-mosta.dz   اإللكرتوين ابللغة اإلجنليزية: املوقع

 http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276   :الرابط على املنصة االلكرتونية الوزارية

mailto:strg.devp@univ-mosta.dz
http://rsd.univ-mosta.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276
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 دليل املؤلف

 :تقديم المقاالت -1
" االطالع على مجلة االستراتيجية والتنميةندعو املؤلفني الراغبني يف نشر مقاالهتم يف "

 اجلزائرية:األقسام: "تعليمات للمؤلفني" و"دليل للمؤلفني" ملساحتنا احملجوزة على منصة اجملالت العلمية 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276 

. ميكن القيام Wordبصيغة  ASJPاملؤلفون مدعوون لتقدمي أوراقهم البحثية عن طريق املنصة 
 :ASJPالة على يسار الشاشة يف رابط املنصة بذلك عن طريق النقر على األيقونة إرسال املق

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276 

 لـ"جملة اإلسرتاتيجية والتنمية":كلمة مرور /  اسم مستخدمإذا كان لدى املؤلفني 
Aller à la connexion  

 هل حتتاج إىل اسم مستخدم / كلمة مرور؟
Aller à l'inscription 

 ب التسجيل والدخول لتقدمي املقاالت عرب اإلنرتنت وللتحقق من وضعية املقاالتمطلو مالحظة: 
 :المبادئ التوجيهية للمؤلف - 2

 بعناية؛ندعو املؤلفني إىل قراءة ومتابعة هذه التوصيات  •
 حيق لرئيس التحرير إعادة األوراق البحثية اليت مل يتم تقدميها وفًقا هلذه التوصيات. •

 قال:عملية تقييم الم - 3
 : ولىاأل ة. الخطو 3-1

يتم فحص املقال بشكل سري على مستوى جلنة القراءة للمجلة، اليت جتتمع ابنتظام وتتدخل يف 
مرحلة ما قبل التقييم. حيث تقدم قرارا أبهلية املقاالت قبل إرساهلا إىل احملررين املساعدين. إذا كان القرار 

صاحب املقال بسبب الرفض. ميكن للمؤلف إعادة إرساله  سلبيا فسيتم رفض املقال على املنصة مع اعالم
 مع األخذ بعني االعتبار التوصيات املقدمة.

  :الخطوة الثانية. 3-2
عدادها وفق قالب اجمللة ووفق شروط النشر(، إيف احلالة اليت تكون فيها املقالة مؤهلة للتقييم )مت 

 إثنني االختصاص، والذي بدوره سيقدمه إىل مراجعنيسيتم إرساهلا يف حالة مشفرة للمحرر املساعد ذي 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
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مسؤولية حتكيم الورقة البحثية وفًقا الستمارة تقييم موحدة متوفرة على املنصة . سيتوىل املراجعني يف شبكته
ASJP  .بشكل إلزامي 
لة الواجهة ميكن للمحرر املساعد املرتبط أيًضا تقييم املقالة إذا رغب يف ذلك. توفر سكراترية اجمل: مالحظة

 بني مؤلفي املقاالت واحملررين املساعدين.
 
نح فرتة تقييم مدهتا : فترة تقييم المقاالت -4 يوًما، ولكن يستغرق املراجعون مدة متتد لشهرين يف  30متم

 إلرسال نتائج التقييم إىل أمانة اجمللة.املتوسط 
إجيابيا وآخر سلبيا، يمطلب إجراء تقييم اثلث فعندما يتلقى مشروع املقال رأاي : حالة تقييم المقاالت -5

 من مراجع آخر، مع مراعاة أصله، وطنيا أو أجنبيا.
 :إعداد المقال -6 

لتسريع عملية نشر املقاالت يف "جملة االسرتاتيجية والتنمية"، ندعو املؤلفني الستخدام منوذج 
 قاالهتم." إلدراج متعليمات للمؤلفاجمللة. يتوفر قالب للمؤلفني يف قسم "

"، حيث ميكنهم الوصول إىل هذا الفضاء عن تعليمات للمؤلفميكن للمؤلفني تنزيل القالب من قسم "
 طريق زايرة:

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276 

 " على اجلانب األيسر من الشاشة.للمؤلفتعليمات مث النقر على "
 االطالع على ملف دليل المؤلف: -7

يتم حتميل ملف مضغوط، وهو توجيه لصاحب املقال  "دليل المؤلف" ابلضغط على أيقونة
يوضح طريقة إرسال املقال، كما يتضمن حقوق املؤلف اخلاص ابجمللة ويتضمن أيضا خطاب تعهد ميضي 

 أن امللكية الفكرية تعود للمجلة فقط.عليها صاحب املقال توضح 
 :المقال رسالإ -8

بعد إعداد املقال وفق لقالب اجمللة الذي مت حتميله، واإلطالع على دليل املؤلف، يتم الضغط على 
. تظهر استمارة للملء تتضمن خمتلف البياانت اخلاصة ابملقال وابملؤلفني: لغة "إرسال مقال" أيقونة

امللخص؛ كلمات مفتاحية؛ االسم الكامل للمؤلف؛ مؤسسة االنتماء؛ االمييل  املقال؛ عنوان املقال؛
 )وميكن إضافة مؤلف اثن(؛ اقرتاح مراجعني.

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276
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 "إرسال مقال"بعد ملء كل البياانت وحتميل ملف املقال على املنصة، يتم الضغط على أيقونة: 
 املوجودة أسفل استمارة املعلومات.

 إشعار باستالم مقال: -9
حالة جناح عملية إرسال املقال على املنصة تظهر رسالة على الشاشة تبني ذلك. ويف مرحلة يف 

موالية يستلم املؤلف املرسل على إمييله الشخصي إشعار بتقدمي مقال، وإشعار للمؤلف الثاين على إمييله 
 لتأكيد اشرتاكه يف املقال.

الب اجمللة وشروط النشر فسيتم إشعار املؤلف إذا تبني أن املقال ال حيرتم قإشعار برفض المقال:  -10
 برفض املقال.

 متابعة وضعية المقال على المنصة: -11
ميكن للمؤلف الدخول على حسابه يف املنصة ومتابعة وضعية مقاله مرحلة مبرحلة وذلك ابلضغط 

اصيل سيظهر جدول حيمل تف "المقاالت المرسلة" مث الضغط على أيقونة: "المقاالت" على أيقونة:
 املقال من: عنوان؛ اتريخ اإلرسال؛ اسم اجمللة؛ التفاصيل؛ احلالة. وهذه األخرية متر على عدة مراحل:

 : قبول أو رفض التحكيم1املرحلة  -
 : مقال يف انتظار املراجعة2املرحلة  -
 : اسناد املقال للمراجعني3املرحلة  -
 لتعديل : قرار املراجعني بقبول املقال أول رفضه أو طلب ا4املرحلة  -

 :سياسة االنتحال -12
تشكل السرقة العلمية، جبميع أشكاهلا سلوًكا غري أخالقي للمجلة. وال يتم قبول أي خرق هلذه 

  .القاعدة. ولن يتم قبول أي مقال آخر للمؤلف الذي قام ابالنتحال من خالل املراجعة اليت أجريناها
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 الفهـرس

 الصفحة اسم ولقب الباحث )ان( عنوان المقال
أثر الحوكمة الجيدة على االستثمار األجنبي المباشر في دول شمال 

دراسة قياسية باستعمال نموذج  - (2016-1996) إفريقيا للفترة
 -االنحدار الذاتي بالتأخيرات الموزعة على معطيات بانل 

 (3صاحب وليد )جامعة الجزائر 
 11 (3شقبقب عيسى )جامعة الجزائر 

 يعقوب مروة )جامعة مستغانم( أثر خصائص مجلس اإلدارة على أداء المؤسسات االقتصادية
 26 مستغانم()جامعة  بوشرف جياللي

االقتصادي مقاربة  النمو على والمصرفية المالية النظم تحرير أثار
 45 دة )جامعة تلمسان(العياطي جهي قياسية لحالة الجزائر

أثر أبعاد التسويق بالعالقات على والء العمالء بوجود الرضا كمتغير 
دراسة حالة بنك -وسيط باستخدام النمذجة بالمعادالت الهيكلية 

 -سعيدة  وكالة AGBالخليج الجزائر 

 )جامعة سعيدة( عتيق خديجة
 64 )جامعة مستغانم(بوروبة امحمد الحاج 

 المستحدثة )اإلضافية(أثر االبتكار في عناصر المزيج التسويقي 
دراسة تحليلية ألراء عينة من زبائن - على جودة الخدمات الفندقية

 -فندق شيراتون عنابة

 هناء رمضاني )جامعة تبسة(
 82 (3)جامعة الجزائر مختار عيواج 

األوراق أثر التحرير المالي الخارجي على القيمة السوقية لسوق 
 (2000-2017حالة مصر، لبنان وتونس )سة االمالية در 

 101 )جامعة مستغانم(إيمان طاهري 

أثر الصورة الذهنية للعالمة على نية شراء المستهلك الجزائري 
 لألجهزة الكهرومنزلية

 (2)جامعة قسنطينة  بن سيرود فاطيمة الزهراء
 121 )جامعة خنشلة( بن سيرود نور الهدى

دراسة - أبعاد جودة الخدمة المصرفية في بناء والء الزبون تبنيأثر 
 -عينة من المصارف الخاصة بوالية جيجل

 )جامعة جيجل( رفيقة بوقريقة
 140 )جامعة جيجل( سامي زعباط
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 الصفحة اسم ولقب الباحث )ان( عنوان المقال
الصرف الحقيقي على النمو االقتصادي في سعر تغير أثر 

 (1990-2017الجزائر دراسة قياسية للفترة )
 )جامعة تلمسان(بد اهلل بن سلوى رشيدة ع

 تلمسان( )جامعةموسليم حسين 
160 

أثر جودة الحياة الوظيفية في التشارك المعرفي دراسة تطبيقية 
على عينة من أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 التسيير بجامعة جيجل

 )جامعة جيجل( بوطالب جهيد
 )جامعة جيجل( نجيمي عيسى

179 

أثر عمليات االندماج على األداء المالي للبنوك دراسة حالة 
Bank of  America ( 2018 -1997خالل الفترة)  199 )جامعة برج بوعريريج(بن معتوق صابر 

نشطة في دعم المؤسسة على أهمية تطبيق سياسة إخراج األ
دراسة حالة شركة  ستراتيجية السيطرة بالتكاليفاتبّني 

«TCHIN LAIT» ببجاية 
 219 بوريش مهني )جامعة المسيلة(

المستهدفة  أداء صناديق االستثمار اإلسالمية نجاعةاختبار 
حاالت مختارة من السوق المالي  إلستراتيجية مخاطرة عالية

 2017-2008 السعودي خالل الفترة
 238 )جامعة ورقلة(خمقاني بدر الزمان 

جي في يكخيار استرات  صناديق الثروة السيادية العربيةاستثمارات 
 دعم الزراعة العربية المستدامة

 258 )المركز الجامعي ميلة( سليمان زواري فرحات

استدامة خيارات تنويع الموارد المائية في الجزائر وتوجهها نحو 
 االقتصاد األخضر: دراسة تحليلية

 )جامعة جيجل( زين العابدين طويجيني
 280 (2)جامعة قسنطينة  محمد سيف الدين بوفالطة

العالقة السببية من االنفتاح التجاري واالستثمار األجنبي 
المباشر إلى النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 

 .: السببية في ميدان الترددات1970-2018
 300 عياد هيشام )المركز الجامعي مغنية(

 320 )جامعة األغواط(العيد خيراني  العوامل المهّددة الستقاللية مدققي الحسابات

 النوافذ المصرفية اإلسالمية خطوة نحو الصيرفة اإلسالمية،
 337 )جامعة سيدي بلعباس( بحيح عبد القادر دراسة تحليلية لتجربة المنظومة المصرفية الجزائرية



 10 

 جملـة االسرتاتيجيـة والتنميـة
 

ISSN: 2170-0982    /   E-ISSN: 2600-6839    /   ISBN: 4793-2011   /  Class: B 

 2020  جانفي)الجزء األول( /  مكرر  1 عددال، 10مجلد ال

 الفهـرس )تابع(

 
 

 الصفحة اسم ولقب الباحث )ان( عنوان المقال
تحليل الفجوة ومدخل البقاء في قياس مخاطر أسعار الفائدة 

اإلستقرار المالي : تحليل لألزمة المالية ودورها في عدم 
 العالمية وحالة الجزائر

 356 (1رفيق غدار )جامعة سطيف 

دراسة  ترشيد نفقات التعليم في ظل تبني ركائز اقتصاد المعرفة
 376 )المركز الجامعي مغنية(بن لباد محمد  قياسية باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات

والفجوة التكنولوجية للقطاع الزراعي في  تقدير اإلنتاجية الكلية
الجزائر باستخدام التحليل الحدودي العشوائي للفترة الممتدة 

 2018-1980بين 
 395 أشواق بن قدور )المركز الجامعي تمنراست(
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-1996) أثر الحوكمة الجيدة على االستثمار األجنبي المباشر في دول شمال إفريقيا للفترة
 -تأخيرات الموزعة على معطيات بانلدراسة قياسية باستعمال نموذج االنحدار الذاتي بال- (2016

The Impact of Good Governance on FDI in North Africa countries 

for the Period (1996-2016) 

- Empirical Study Using Panel ARDL Approach -  
 

 2عيسى شقبقب، 1صاحب وليد

SAHEB Oualid 1, CHEKEBKEB Aissa 2 
1 University of Algiers 3 (اجلزائر) ،alger3.dz-saheb.oualid@univ 

2 University of Algiers 3 (اجلزائر) ،.dz3alger-chekebkeb.aissa@univ 

 والسياسات االقتصاديةخمرب العوملة 
 

  03/01/2020اتريخ النشر:               21/10/2019اتريخ القبول:                27/08/2019اتريخ االستالم: 
 

 :ملخص
على االستثمار األجنيب املباشر يف دول مشال إفريقيا  هتدف هذه الدراسة إىل قياس أثر احلوكمة اجليدة

(، أظهرت النتائج أن مجيع أتثريات Panel ARDL(، وذلك ابستخدام منوذج )2016-1996للفرتة )
مؤشرات احلوكمة غري معنوية يف األجل القصري، أي أن احلوكمة ال تساهم يف استقطاب االستثمار األجنيب 

الطويل فإن التأثريات ذات داللة إحصائية. حيث جاء كل من مؤشر فعالية  يف املدى القصري، عكس املدى
احلكومة، مؤشر االستقرار السياسي، مؤشر السيطرة على الفساد ومؤشر املشاركة واملساءلة ابإلشارة السالبة 

الوضع أي هناك عالقة عكسية بني هذه املؤشرات واالستثمار األجنيب املباشر وهذا راجع لعدة أسباب منها 
السياسي واألمين يف املنطقة خالل فرتة الدراسة يف حني مؤشر سيادة القانون ومؤشر جودة التشريعات 
وتطبيقها جاءا ابإلشارة املوجبة كما هو متوقع. ومنه ميكن القول إن هناك حمددات أخرى غري مدرجة يف 

  ل مشال إفريقيا من احلوكمة.الدراسة أكثر أمهية يف تفسري حركة االستثمار األجنيب املباشر يف دو 
 منوذج احندار  ،معطيات ابنل ،دول مشال إفريقيا ،استثمار أجنيب مباشر ،حوكمة جيدةكلمات مفتاحية: 

 ذايت بتأخريات موزعة.

__________________________________________ 

 oualidsaheb@gmail.comيميل: ، اإلصاحب وليد: المؤلف المرسل
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 JEL: F21، C23، D73، P48 اتتصنيف

Abstract: 

This paper examines the effects of the six components of good 

governance on foreign direct investment (FDI) inflows in North Africa 

countries during the period 1996–2016 using a Panel ARDL model. The 

results showed that all the effects of governance indicators are insignificant 

in the short term. In other words, governance does not contribute to attracting 

foreign investment in the short term. In contrast to the long term, the effects 

are statistically significant. 

Where the indicators of the Government Effectiveness, political 

stability, control of corruption and Voice and Accountability by negative 

signal there is an inverse relationship between these indicators and foreign 

direct investment and this due to several reasons, including the political and 

security situation in the region during the study period, while the rule of law 

indicator and regulatory quality came as positive as expected. It can be said 

that there are determinants not included in the study are more important in 

interpreting foreign direct investment movement in North African countries 

than governance.  

Keywords: good governance; foreign direct investment; North Africa 

countries; Panel ARDL Approach. 

JEL Classification Codes: F21, C23, D73, P48 

  :مقدمة .1
أدت العوملة إىل حترير التجارة على املستوى العاملي وزايدة حجم االستثمارات األجنبية املباشرة، 

رفع التشغيل وألمهية هذه األخرية يف حتقيق التنمية االقتصادية من خالل نقلها للتكنولوجيا، مسامهتها يف 
ومنه اخنفاض معدالت الفقر والعديد من امليزات األخرى اليت تستفيد منها الدول املضيفة، فإن خمتلف الدول 

 املتقدمة والنامية دخلت يف سباق جلذب املزيد من هذا النوع من االستثمار.
وابلتايل جاذبية  تعّد احلوكمة اجليدة إحدى املؤشرات على حسن املناخ االقتصادي والسياسي للدولة،

االستثمار األجنيب املباشر. فإن احلكومات اليت تسعى إىل جذب االستثمار األجنيب املباشر ينبغي أن هتيئ 
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مناخا أكثر مالءمة للشركات املتعددة اجلنسيات من خالل حتسني أداء املؤسسات السياسية واالقتصادية 
، هناك عدة عوامل مثل الفساد وعدم االستقرار السياسي اليت حتفز دخول املستثمر األجنيب املباشر. ومع ذلك

 وعدم االستقرار االقتصادي الكلي اليت تؤثر سلبا على مناخ االستثمار.
ويف هذا اإلطار، كان البنك الدويل من أوائل املؤسسات الدولية اليت دعت إىل مسامهة اجلهات 

واالقتصادية واالجتماعية، وال سيما داخل الدول  الفاعلة غري احلكومية يف عملية اختاذ القرارات السياسية
لتحسني احلكم على الصعيدين الوطين واحمللي؛ حيث عّرف البنك الدويل احلوكمة "أبهنا طريقة ممارسة السلطة 
يف إدارة املوارد االجتماعية واالقتصادية للبلد". كما عرفها األونكتاد على أهنا "الطريقة اليت تعمل هبا اجلهات 

 علة يف اجملتمع، احلكومات، قطاع األعمال واجملتمع املدين جلعل اجملتمع أفضل".الفا
بشكل عام فإن رشادة املؤسسات هلا أثر إجيايب على التنمية من خالل تشجيع االستثمار. ولذلك، 
فإن نوعية املؤسسات ميكن أن جتتذب االستثمار األجنيب املباشر من خالل احلوكمة اجليدة الذي يشكل 

مال هاما جلذب االستثمار األجنيب. كما أن الشفافية عنصر خاص له عالقة كبرية ابحلوكمة واالستثمار عا
 األجنيب املباشر. ويرتبط مفهوم انعدام الشفافية ابلفساد الذي يشري إىل غياب احلوكمة.

تسم يفضل املستثمرون األجانب استهداف البلدان املضيفة أين تكون البيئة املؤسسية مواتية ت
ابلشفافية وسياسة متماسكة. على هذا األساس هدفت الدراسة إىل معرفة أتثري مؤشرات احلوكمة على 

 تدفقات االستثمار األجنيب املباشر ابإلجابة على إشكالية البحث التالية: 
ما تأثير مؤشرات الحوكمة الجيدة على جاذبية االستثمار األجنبي المباشر في دول شمال 

 (؟2016-1996للفترة )إفريقيا 
 لإلجابة على هذه اإلشكالية نضع الفرضية التالية:

 أثروهلا  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف دول مشال إفريقيامن أهم حمددات مؤشرات احلوكمة  •
 .املدى القصري والطويل يفإجيايب 
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 العالقة النظرية بين االستثمار األجنبي المباشر والحوكمة .2
املتغريات االقتصادية ليست الوحيدة احلاكمة لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر هلذا ركزت أغلب 
الدراسات يف الفرتة األخرية على املتغريات املؤسسية. فتوفري إطار تشريعي وقانوين وقضائي مدعم للحقوق 

السياسية لألفراد وعدم انتشار وامللكيات، وأيضا مدى قوة املؤسسات السياسية ومحايتها للحقوق املدنية و 
املمارسات املرتبطة ابلفساد والبريوقراطية تعترب من أهم العوامل على حسن ونزاهة املناخ االستثماري ودليل 
على االستقرار السياسي والكفاءة املؤسسية للدولة. ما يقلل من حالة عدم التأكد لدى املستثمر األجنيب، 

املؤسسي التشريعي والقانوين والقضائي يساهم يف توفري الثقة واألمان يف وذلك يف ضوء فرضية أن اإلصالح 
املناخ االستثماري، األمر الذي يرتتب عليه جذب املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة، أما البريوقراطية 

ملزيد من تدفقات متارس أتثري سلبيا على املناخ االستثماري املؤسسي للدولة، وابلتايل عدم قدرهتا على جذب ا
ا على املناخ االستثمار األجنيب املباشر. أو مبعىن معاكس، أن جودة اللوائح والتنظيمات متارس أتثريا إجيابي

 .(67، صفحة 2011)بله ابسي،  االستثماري املؤسسي
أهنا مل تستطيع استقطاب املزيد من  الفنجد بعض الدول رغم الفرص واالمتيازات املقدمة من طرفها إ

االستثمارات األجنبية وميكن ارجاع السبب إىل عدم االستقرار السياسي وكذا القوانني املعمول هبا داخل 
 .ب االستثمار األجنيب املباشرالدولة كالقيود والشروط املفروضة، ومن هنا تربز أمهية احلوكمة اجليدة يف جذ

  :الدراسات السابقة .3
تعددت الدراسات اليت تناولت موضوع أثر احلوكمة على االستثمار األجنيب املباشر نذكر على سبيل 

  التحديد ال احلصر:
 :(Globerman & Shapiro, 2002) دراسة 1.3

املباشر إىل الداخل  حول ااثر البنية التحية للحوكمة على تدفقات االستثمار األجنيبحبثت هذه الورقة 
طريقة املربعات ستخدام اب، 1997-1995النامية خالل الفرتة لعينة واسعة من الدول املتقدمة و اخلارج و 

تشري النتائج بوضوح إىل أن البنية التحتية للحوكمة هي أحد العوامل املهمة لتدفقات و  .الصغرى العادية
 االستثمار األجنيب املباشر إىل الداخل واخلارج.
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 :(Asiedu, 2006) دراسة 2.3
قام الباحث يف هذه الدراسة بدراسة أثر املوارد الطبيعة، حجم السوق، السياسية احلكومية وعدم 
االستقرار السياسي ونوعية املؤسسة يف البلدان املضيفة لالستثمارات األجنبية املباشرة ابستخدام معطيات 

. وتوصل إىل أن األسواق احمللية الكبرية، املوارد الطبيعية، 2000-1984دولة إفريقية للفرتة  22لـ  ابنل
البنية التحتية اجليدة، التضخم املنخفض، نظام قانوين فعال، وإطار استثمار جيد أهم العوامل اليت تعزز 

السياسي هلما أتثري عكسي. أي ملؤشرات االستثمار األجنيب املباشر. يف املقابل، فإن الفساد وعدم االستقرار 
احلوكمة )سيادة القانون، االستقرار السياسي، السيطرة على الفساد( هلا أتثري إجيايب على االستثمار األجنيب 

 املباشر.
 :(Samimi & Ariani, 2010) دراسة 3.3

( MENAدولة يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا ) 16لـ  لبانلاستخدمت هذه الدراسة بياانت ا
، لتحديد أثر احلوكمة اجليدة يف االستثمار األجنيب املباشر؛ حيث قام الباحثان 2007 – 2002للفرتة 

ابختيار ثالثة مؤشرات للحكم هي االستقرار السياسي، السيطرة على الفساد وسيادة القانون، ومت تقدير 
( لتفادي املشاكل القياسية، أظهرت النتائج األثر EGLSعات الصغرى شبه املعممة )النموذج بطريقة املرب

  اإلجيايب للحوكمة اجليدة على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل بلدان الشرق األوسط ومشال أفريقيا.
 :(Shakib & Ziaur, 2017) دراسة 4.3

حاولت هذه الدراسة حتليل العالقة بني احلوكمة واالستثمار األجنيب املباشر ابستخدام بياانت البانل 
. اشارت نتائج التقدير بطريقة املربعات الصغرى العادية إىل أن 2014-1998دولة انمية للفرتة  80لـ 

  .التحسن املعياري ملؤشرات احلوكمة يزيد من حجم االستثمار األجنيب املباشر
 :(Andrés & Gilles, 2017) دراسة 5.3

دولة من إفريقيا جنوب الصحراء، ملعرفة الدور  22استخدمت هذه الورقة البحثية بياانت مؤسسية لـ 
. وتبني من خالل 2015-1996الذي تلعبه احلوكمة يف استقطاب االستثمار األجنيب املباشر خالل الفرتة 
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النتائج القياسية أن مؤشرات احلوكمة ليست فقط عوامل حمددة أكثر أمهية لالستثمار األجنيب املباشر من 
حجم األسواق احمللية، بل أيضا أتثريها على قدرة هذه الدول يف استقطاب املزيد من االستثمار األجنيب 

  املباشر يف األجل الطويل.
 :(2017)سردوك و عدوكة،  دراسة 6.3

هدفت هذه الورقة البحثية إىل إبراز دور احلوكمة على حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف 
. استعملت هذه الدراسة ثالث مؤشرات 2016-1996للفرتة  دول املغرب العريب ابستعمال بياانت البانل

للحوكمة )سيادة القانون، االستقرار السياسي، فعالية احلوكمة(، والنتائج أشارت إىل عالقة عكسية بني 
  مؤشرات احلوكمة واالستثمار األجنيب املباشر ابستثناء مؤشر سيادة القانون.

  نموذج ومعطيات الدراسة .4
-1996اختبار فرضية الدراسة اعتمدان يف هذه الدراسة على معطيات سنوية للفرتة ما بني )من أجل 

( لدول مشال إفريقيا )اجلزائر، تونس، املغرب، مصر، ليبيا(. والنموذج القياسي األساسي املتعمد كما 2016
 :يلي

𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
 :حيث

 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 االستثمارات األجنبية املباشرة للدولةمتثل صايف تدفقات i يف السنة t  مقاسة ابملليون دوالر
 قاعدة يهاعل حيث مت احلصول، (2010)مصححة مبكمش الناتج الداخلي اخلام األمريكي، سنة األساس 

 .لبنك الدويلابياانت 
 𝑋𝑖𝑡 األونكتادة منظمبياانت  ، املتحصل عليها من قاعدةثل مؤشرات احلوكمة اجليدة الستةمت. 

 :(286-285، الصفحات 2016)شقبقب و عديل ،  هيوهذه املؤشرات 
 : (Control of Corruption) تمثل مؤشر السيطرة على الفساد CC .أ

يقيس هذا املؤشر املدى الذي ميكن من خالله للسلطة العامة أن حتجم املكاسب الشخصية الصغرية 
 .والكبرية، وكذلك احلد من سيطرة النخب وأصحاب املصاحل الشخصية على احلكم
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 (:Government Effectivenessتمثل مؤشر فعالية الحكومة ) GE .ب
يقيس هذا املؤشر مدة جودة اخلدمات العامة، جودة اخلدمات املدنية، ودرجة استقاللية عمل 

 .وتطبيقها ومصداقية التزام احلكومة هبذه األنظمةاحلكومة عن الضغوط السياسية، جودة األنظمة 
 :(Political Stability and Absence of Violence)تمثل مؤشر االستقرار السياسي  PS .ت

يقيس هذا املؤشر احتمال زعزعة استقرار احلكومة أو حدوث انقالب غري شرعي، أو استخدام  
 .العنف وهذا يشمل العنف ذو الطابع السياسي واإلرهايب

 (:Regulatory Qualityتمثل مؤشر جودة التشريعات وتطبيقها ) RQ .ث
يعرب عن مدى قدرة احلكومة على صياغة وتنفيذ سياسات ولوائح فعالة من شأهنا دعم التنمية يف 

 .القطاع اخلاص
 (:Rule of Lawتمثل مؤشر سيادة القانون ) RL .ج

بشكل متساوي على كل األفراد  يقيس مدى ثقة املتعاملني بتطبيق القانون من قبل احلكومة
واملنظمات، وبشكل خاص الثقة يف مدى إنفاذ العقود، محاية حقوق امللكية، عمل الشرطة واحملاكمة، فضال 

 .عن احتمال حدوث اجلرائم والعنف
 :(Voice and Accountability)تمثل مؤشر المشاركة والمساءلة  VA .ح

 انتخاب حكومتهم، ابإلضافة إىل حرية التعبري يقيس مدى قدرة مواطين بلد ما على املشاركة يف
  وحرية تكوين اجلمعيات وحرية االعالم.

  :عرض النتائج ومناقشتها .5
 اختبار التجانس: 1.5

، للتحقق من جتانس Fisher( الذي يعتمد على إحصائية  ,1986Hsiaoيستعمل اختبار )
 املعلمات والثوابت جلميع األفراد، ومن مث معرفة النموذج املالئم للدراسة. 

، اليت تقر برفض فرض العدم القائل أن االفراد (Hsiao,1986)اختبار نتائج  (01اجلدول )يظهر 
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، أي رفض فرض %5غري معنوي إحصائيا عند  متجانسة كليا، و منر إىل االختبار الثاين الذي نالحظ أن
 يعين هناك اختالفات كليةالعدم اليت تنص على أن املعلمات متجانسة بني الدول، ومنه قبول الفرض البديل 

، وعليه ميكن القول أن مناذج ابنل التقليدية غري صاحلة يف هذه Interceptوالقواطع  Slopeيف امليول 
 ديناميكية، وكخطوة أوىل نقوم بدراسة إستقرارية السالسل.احلالة نستعمل مناذج ابنل ال

 :دراسة االستقرارية 2.5
ظهر حديثا عدد من االختبارات املطورة لتحليل وفحص جذر الوحدة لبياانت البانل، وأكثرها 

، (Hadri test, 2000)، (Breitung test, 2000)، (levin lin and chu, 2002)استخداما 
(Im, Pesaran and Shin test, 2003) و اختبارات كل من ،(Maddala and Wu test, 

فيليبس و اختبار  ADF، اليت تعتمد على اختبارات ديكي فولر املطور (Choi test, 1999)و  (1999
. تتفوق اختبارات جذر الوحدة لبياانت ابنل على اختبارات جذر الوحدة للسالسل الزمنية الفردية PP بريون

تتضمن حمتوى معلومايت مقطعي و زمين معا، و الذي يقود إىل نتائج أكثر دقة من اختبارات  نظر ألهنا
 السالسل الزمنية الفردية.

الذي يبني اختبارات جدر الوحدة لبياانت ابنل عدم رفض فرضية  (02اجلدول )يتضح من خالل  
غريات الدراسة أي غري مستقرة عن مستواها األول، ولكن عند العدم القائل بوجود جذر الوحدة جلميع مت

، أي رفض فرض العدم القائل بوجود جذر %5الفرق األول نالحظ إحصائية مجيع املتغريات معنوية عند 
وحدة، وقبول الفرض البديل بسكون متغريات البانل، وعليه ميكن أن نستنج أن مجيع السالسل متكاملة من 

 .I(1)الدرجة األوىل 
 :اختبار التكامل المشترك 3.5

هناك العديد من االختبارات واملطورة للكشف عن وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني مؤشرات 
 Maddala)و  (Kao test, 1999)، (Pedroni, 1999)احلوكمة واالستثمار األجنيب املباشر، منها 

and Wu, 1999).  وسوف نقتصر على اختبار بدروين(Pedroni) الذي يعد اختبار موسعا الختبار ،
جراجنر للتكامل املشرتك، ويقدم بدروين عددا من االختبارات للتكامل املشرتك لبياانت البانل، تسمح -اجنل
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بتباين القواطع ومعلمات االجتاه عرب الدول، ويفرتض أن مجيع السالسل متكاملة من الدرحة األوىل كما هو 
يظهر نتائج االختبار واليت تشري إىل أن غالبية اإلحصاءات تؤدي إىل رفض  (03اجلدول )احلال يف درستنا. 

، إذن %5فرضية العدم اليت تنص على عدم وجود عالقة تكامل مشرتك بني املتغريات عند مستوى معنوية 
 اص بكل دولة.ميكن احلكم أبنه هناك عالقة تكامل مشرتك لكل الدول، وعالقة تكامل مشرتك خ

 :PMG & MGاختبار المفاضلة بين  4.5
 Pesaran & Smith, Estimating long-run relationships from)تشري دراسة 

dynamic heterogeneous panels, 1995, p. 68)  أن تطبق فرضية الدمج أو تساوي امليول يف
 Bias ofالديناميكية تقود إىل مشكلة توصف بتحيز معلمات امليل غري املتجانسة ) مناذج البانل

heterogeneous slope parameters و اليت تفضي اىل تقديرات غري متسقة نظرا لعدم جتانس )
 ,Pesaran, Shin , & Smith, 1999)م كل من معلمات امليل حىت يف حالة العينات الكبرية، وقد قد

p. 94) طريقتني للتعامل مع التحيز الناتج عن امليول غري املتجانسة يف مناذج البانل الديناميكية، و مها 
 :(23-21، الصفحات 2010)العبديل، 

 & Pesaran)، يشري كل من MG: اختصار (Mean Group)أ. مقدرة وسط المجموعة 

Smith, 1995)  إىل أن هذه الطريقة تعطي تقديرات متسقة لوسط معامل منوذج البانل، كما أهنا أتخذ بعني
عدم التجانس يف املدى القصري والطويل أي تسمح ملعلمات النموذج أبن تتفاوت حسب كل دولة،  االعتبار

أتخذ يف احلسبان إمكانية أن بعض املعلمات النموذج قد تكون متجانسة أهنا ال  MGغري انه يعاب على 
 .وسط اجملموعة املدجمةعرب الدول، هلذا ظهرت طريقة 

، اقرتح كل PMGاختصار : (Pooled Mean Group)ب. مقدرة وسط المجموعة المدمجة 
هذه الطريقة اليت جتمع بني طريقة وسط اجملموعة، اليت تسمح بتفاوت كل  (Pesaran, et al, 1999)من 

(، مثل طريقة األاثر الثابتة أو Pooled estimationمعامل النموذج، و طريقة التقدير املدمج التقليدية )
عة العشوائية، اليت تقيد ميول النموذج و تسمح فقط بتفاوت القاطع لكل دولة. وتتلخص طريقة وسط اجملمو 
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املدجمة يف أهنا تفرض قيد التجانس على معلمات املدى الطويل، أي أهنا متساوية لكل الدول، أي أهنا 
متساوية لكل الدول، بينما تسمح بتفاوت معلمات املدى القصري، وحدود تصحيح اختالل التوازن، 

 وتباينات حد اخلطأ. 
اجملموعة ومقدرات وسط اجملموعة  لمفاضلة بني مقدرات وسطلتحديد طريقة التقدير املالئمة و ل

ففي ظل ، لفحص فرضية جتانس معلمات املدى الطويل (Hausman, 1978)، نستخدم اختبار املدجمة
 .MGمتسقة وأعلى كفاءة )ذات تباين أقل( من مقدر  PMGهذا الفرض تكون مقدرة 

القيمة احملسوبة أقل من اجلدولية  يظهر أنلذي ا (04اجلدول )ونتائج هذا االختبار موضحة يف  
، مما يعين أن تقديرات املدى الطويل القائل بتجانس معلمة تصحيح اخلطأ فرضية العدم ميكن قبولوابلتايل 

لدول مشال افريقيا متجانسة، بينما تقديرات املدى القصري وتصحيح اخلطأ غري متجانسة وتتفاوت من دولة 
 ( هي األفضل يف تقدير منوذج تصحيح اخلطأ.PMGذلك تصبح طريقة )إىل أخرى. وبناء على 

 :ومناقشتهاالتقدير نتائج  5.5
، حيث قدرت معلمة حد PMGنتائج تقدير النموذج ابستعمال طريقة  (05اجلدول )يظهر 

مة سالبة فهذا يؤكد معنوية ، ومبا أن إشارة املعل( وهي ذات معنوية إحصائية-0.72تصحيح اخلطأ بـ )
العالقة طويلة األجل بني احلوكمة واالستثمار األجنيب املباشر، وعليه فالنموذج يتضمن آلية تعديل االختالل 

 .% سنواي72عن التوازن، وتقدر سرعته حبوايل 
أن مجيع معلمات مؤشرات احلوكمة غري معنوية يف األجل القصري أي أن احلوكمة ال تساهم  ظنالح

 وعدم املغامرةجنبية الرتيث املؤسسات األ استقطاب االستثمار األجنيب يف املدى القصري بسبب تفضيل يف
وقتا كما أن فرتة الدراسة حتتوي على  والثقة تتطلببرؤوس أمواهلا يف الفرتة القصرية ألن بناء مناخ أعمال 

 .أزمات اقتصادية اثرت على املنطقة
مؤشر فعالية احلكومة ات ذات معنوية إحصائية. حيث جاء كل من أما يف املدى الطويل كل املعلم

(GE) ،مؤشر االستقرار السياسي (PS ،) مؤشر السيطرة على الفساد(CCومؤشر املشاركة ) واملساءلة 
(VA ابإلشارة السالبة أي هناك عالقة عكسية بني هذه املؤشرات واالستثمار األجنيب املباشر، وهذا قد )
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السياسي واألمين الذي مرت به دول العينة خالل فرتة الدراسة خاصة مبا مسي ابلربيع العريب، يرجع للوضع 
كما مت   ، 2011يف تونس سنة  %50و يظهر ذلك يف اخنفاض االستثمارات األجنبية املباشرة حبوايل 

، أما (438، صفحة 2013بو جامع ، )أ خفض تصنيف تونس االنتمائي إىل الصفر حسب وكالة فيتش
-2011يف الربع الثاين للسنة املالية ) %75يف مصر فقد تراجعت االستثمارات األجنبية فيها حوايل 

 ؛( بسبب األوضاع األمنية و عدم االستقرار السياسي يف تلك الفرتة، و ليبيا مل تكن أفضل حاال2010
يف حني أتثرت اجلزائر بتبعات    مقتل الرئيس اللييب.حيث شهدت عمليات عنف و حرب أهلية أدت إىل

األجانب ابلقاعدة الصناعية الرهائن  أزمة 2013الوضع غري املستقر يف دول اجلوار، بل شهدت خالل سنة 
عرفت بسببها الشركات األجنبية واحمللية خسائر كبرية. كما كان للحراك الشعيب الذي  ،عني أمناسالبرتولية 

 يف منطقة الريف هو أيضا إشارة على عدم االستقرار السياسي.عاشه املغرب 
منطقة الشرق األوسط ومشال ( أن 2017لسنة ) املبادرة العاملية للشراكة يف امليزانيةوحسب تقرير 

األدىن من حيث شفافية امليزانية واملساءلة. وميثل الفساد يف هذه املنطقة أحد مصادر القلق، فتذكر أفريقيا 
الشركات أنه طلب إليها دفع رشاوي بنسبة انتشار هي األعلى يف العامل، وحسب تقرير التنافسية لسنة غالبية 

( فإن الفساد يعترب اثين معوق يعرتض منو الشركات يف اجلزائر اليت تصنف ضمن أكثر 2014-2015)
 .(World Economic Forum, 2014, p. 366) الدول فسادا

( فقد جاءا ابإلشارة RQ)التشريعات وتطبيقها  ( ومؤشر جودةRL)ؤشر سيادة القانون ابلنسبة مل 
 املوجبة وهو ما يتوافق مع املتوقع نظراي.

 :الخالصة .5
استهدفت هذه الورقة البحثية دراسة أثر مؤشرات احلوكمة على جاذبية االستثمار األجنيب املباشر يف 

( ابستخدام منوذج 2016-1996دول مشال إفريقيا )اجلزائر، تونس املغرب، تونس، ليبيا( خالل الفرتة )
Panel ARDLوإبجراء اختبار . توصلنا من خالهلا إىل أن مجيع السالسل متكاملة من الدرحة األوىل ،

( ثبت وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني مؤشرات احلوكمة واالستثمار Pedroniالتكامل املشرتك لبدروين )
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( إىل أن تقديرات املدى الطويل لدول مشال افريقيا Hausmanاألجنيب املباشر. فيما اظهر اختبار هومسان )
اخلطأ غري متجانسة وتتفاوت من دولة إىل أخرى. ومنه  متجانسة، بينما تقديرات املدى القصري وتصحيح

 ( هي األفضل يف تقدير منوذج تصحيح اخلطأ.PMGفطريقة )
استخلصنا أن العالقات خمتلفة عن املتوقع ( PMGبطريقة ) Panel ARDLوبعد تقدير منوذج 

من  أخرى أكثر أمهيةلوجود الكثري من العراقيل كالوضع األمين من جهة، ومن جهة أخرى هناك حمددات 
دول مشال إفريقيا مل تدرج يف النموذج،  اىلتؤثر يف استقطاب االستثمار األجنيب املباشر  احملددات املؤسساتية

 .(2017)سردوك و عدوكة،  والنتائج املتوصل إليها يف جمموعها تكاد تتطابق مع نتائج دراسة
 :قائمة المراجع .6
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 : نتائج اختبارات جذر الوحدة02جدول 

 القرار نوع اإلختبار املتغريات
LCC BRE IPS MW-ADF MW-PP 

FDI 

 

 0.130- املستوى

(0.448) 

0.236 

(0.593) 

0.311 

(0.662) 

7.436 

(0.683) 

8.546 

(0.575) 
I (1) 

 7.027- الفرق األول

(0.000)*** 

-2.775 

(0.002)*** 

-41.285 

(0.000)*** 

41.285 

(0.000)*** 

65.460 

(0.000)*** 

GE 

 2.946- املستوى

(0.001)*** 

-0.616 

(0.268) 

-0.778 

(0.218) 

12.428 

(0.257) 

14.112 

(0.167) 

I (1) 

 8.264- الفرق األول

(0.000)*** 

-2.938 

(0.001)*** 

-6.443 

(0.000)*** 

49.565 

(0.000)*** 

75.712 

(0.000)*** 

PS 

 

 1.748- املستوى

(0.040)** 

-0.830 

(0.203) 

-0.299 

(0.382) 

8.590 

(0.571) 

7.211 

(0.705) 
I (1) 

 7.640- الفرق األول

(0.000)*** 

-2.608 

(0.004)*** 

-6.041 

(0.000)*** 

43.646 

(0.000)*** 

53.946 

(0.000)*** 

RL 

 (0.4858) 0.035- املستوى
3.018 

(0.998) 

1.749 

(0.959) 

3.867 

(0.953) 

4.820 

(0.902) 
I (1) 

 5.52- الفرق األول

(***0.000) 

-2.962 

(***0.001) 

-3.313 

(***0.000) 

29.661 

(***0.001) 

56.73 

(***0.000) 

RQ 

 0.930- املستوى

(0.176) 

-1.363 

(0.086) 

-1.273 

(0.101) 

18.306 

(0.050)* 

3.891 

(0.952) 
I (1) 

 5.496- الفرق األول

(0.000)*** 

-2.338 

(0.009)*** 

-3.725 

(0.000)*** 

33.096 

(0.000)*** 

38.308 

(0.000)*** 

VA 

 1.379- املستوى
(0.083) 

-0.430 
(0.333) 

-1.353 
(0.088) 

15.960 
(0.100) 

7.453 
(0.682) 

I (1) 

 8.625- الفرق األول

(0.000)*** 

-5.029 

(0.000)*** 

-6.594 

(0.000)*** 

45.915 

(0.000)*** 

53.090 

(0.000)*** 

CC 

 2.368- املستوى

(0.008)*** 

-1.822 

(0.034)** 

-1.152 

(0.124) 

14.271 

(0.161) 

10.389 

(0.40) 
I (1) 

 7.223- الفرق األول

(0.000)*** 

-1.716 

(0.043)*** 

-6.880 

(0.000)*** 

52.980 

(0.000)*** 

83.149 

(0.000)*** 

 على التوايل. %5و %1***)(، **)(، دال إحصائيا عند مستوى معنوية مالحظة: 
 Eviews 10بناءا على خمرجات برانمج  نيمن إعداد الباحث المصدر:

 
 (Pedroni Cointegration Test) بدروني للتكامل المشترك نتائج اختبار: 03جدول 

 القيمة االحتمالية إحصائية االختبار القيمة االحتمالية إحصائية االختبار االختبار
 (within-dimension) املشرتكة (AR) الذايت االحندار معلمة

Panel v-Statistic -0.226 0.5894 -1.439 0.9250 

Panel rho-Statistic 0.567 0.7147 0.924 0.8225 

Panel PP-Statistic -3.336 0.0004 -3.978 0.0000 
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Panel ADF-Statistic -3.332 0.0004 -3.867 0.0001 

 (between-dimensionالفردية ) (AR) الذايت االحندار معلمة
Group rho-Statistic 1.961 0.9751 

 Group PP-Statistic -3.748 0.0001 
Group ADF-Statistic -3.434 0.0003 

 Eviews 10بناءا على خمرجات برانمج  نيمن إعداد الباحث المصدر:
 (Hausman test)هوسمان : نتائج اختبار 04جدول 

Hausman test (𝑋  (4)إختبار هومسان 
2 ) 

Prob h-stat 

1.0000 0.00 

 STATAمن إعداد الباحثني بناءا على خمرجات برانمج  المصدر:

( في إطار PMG: نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ بإستخدام طريقة )05جدول    
ARDL(2,1,1,1,1,1,1) 

 مقدرات املدى الطويل
 االحتماليةالقيمة  (t)إحصائية  قيمة املعلمة املتغرية
GE -2.877 -26.632 0.0000 

PS -1.826 -19.563 0.0000 

RL 0.643 3.092 0.0037 

RQ 4.901 24.983 0.0000 

VA -4.070 -45.450 0.0000 

CC -0.533 -3.847 0.004 

 مقدرات املدى القصري
 0.701 -2.242   0.0307- (ETC) حد تصحيح اخلطأ

D(FDI(-1)) -0.003 -0.009 0.9926 

D(GE) 4.026 1.877 0.0679 

D(PS) 2.831 1.676 0.101 

D(RL) -3.690 -0.651 0.5185 

D(RQ) 0.865 0.237 0.8136 

D(VA) -1.298 -1.154 0.2552 

D(CC) -0.845 -0.204 0.8389 

C -0.765 -1.00 0.3212 

 Eviews 10بناءا على خمرجات برانمج  نيمن إعداد الباحث المصدر:
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 ات االقتصاديةمجلس اإلدارة على أداء المؤسس خصائص رأث
The affect of board of director’s characteristics on firms’ performance 

 

 2بوشرف جياللي ، 1يعقوب مروة

lalilBoucherf dji2  ,Yagoub maroua 1 
 STRATEV mosta.dz-maroua.yagoub.etu@univخمرب  جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن،1

 STRATEV ،r.fboucherf@yahoo-docteurخمرب جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن،  2
 03/01/2020 :نشراتريخ ال          21/10/2019 :اتريخ القبول               08/2019/ 30 اتريخ االستالم:

 : ملخص
 ،االقتصادية هتدف هذه الورقة إىل دراسة العالقة بني خصائص جملس اإلدارة وأداء املؤسسات

شركات مسامهة  10منمكّونة  لعينة2017إلى2015مناستخدمت بياانت على مدى ثالث سنوات 
االزدواجية اجمللس و  اإلدارة استقالليةجملس  ماإلدارة: حجعاملة ابجلزائر، مت حتديد ثالث خصائص جمللس 

 بني رئيس جملس اإلدارة واملدير العام أّما األداء فتم قياسه من خالل العائد على حقوق امللكية

(ROE)األصول والعائد على(ROA). 
االزدواجية أثر اجيايب على أداء املؤسسات حمل الدراسة أما عن النتائج أن الستقاللية اجمللس و  تشري

 ظهرت النتائج وجود أثر اجيايب على األداء.حجم جملس اإلدارة فقد أ
وأداء متثل هذه الدراسة إضافة لألدبيات فيما يتعلق بدراسة العالقة بني خصائص جملس اإلدارة 

 يف اجلزائر خاصة. املؤسسات
 االقتصادية.املؤسسات  ءأدا ،اإلدارةجملس  ،حوكمة املؤسسات االقتصادية كلمات مفتاحية:

 .JEL:L25 ،G34تصنيف 

Abstract:  

The purpose of this paper is to examine the Relationship between the 

characteristics of the board of directors and the firm performance. 
_______________ 

 yagoub.maroua.etu@univ-mosta.dz: يميلاإل، مروةيعقوب : المؤلف المرسل
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Data were used over a period of 3 years from 2015 to 2017 for a sample of 

10 firms in Algeria. Three characteristics were identified for the board: the 

size of the board of directors, the Independence of the board and the 

séparation between the chairman and the général manager.  

It was mesured by return on equity (ROE) and return on assets (ROA).  

The results indicate that the Independence of the board and the 

séparation have a positive impact on the performance of firms of study, as 

for the size of the Board of Directors, the results revealed to a positive impact 

on performance. This study is an addition to the literature concerning the 

Relationship between the characteristics of the board of directors and the 

performance of institutions in Algeria in particular.  

Keywords: corporate governance; board of directors; firms’ performance. 

Jel Classification Codes: G34, L25. 

 مقدمة: .1
ومتثل واحدة من القضااي اليت نوقشت على املستوى العاملي  أصبحت حوكمة املؤسسات االقتصادية

يتمثل يف توفري  احلوكمة اجلّيدة للمؤسسات والتنظيمية فدورهاما يعزز جناح اإلصالحات االقتصادية  عامال
 املديرين و مجيع األطراف األخرى من أجل تعزيز أداء هذه املؤسسات. املعلومات للمسامهني،

كل الذي يضمن العالقة على الرغم من تعدد آليات احلوكمة، إال أن جملس اإلدارة يعترب من أهم آلياهتا واهلي
عب دورا حموراي يف تقّدم مسامهيها، فحسب تقرير كادبوري جملس اإلدارة يلبني املؤسسات االقتصادية و 

فوجود  أكثر أبداء جملس اإلدارة وتكوينه، حوكمة املؤسسات االقتصادية جناحها، لذلك هتتم واملؤسسات 
، حسب نظرية الوكالة يتوىل جملس اإلدارة مهام ديةارة فّعال ينعكس على أداء املؤسسات االقتصاجملس إد

سلوكيات املديرين للتخفيف من تعارض املصاحل)مشاكل  الرقابة املختلفة مبا يف ذلك اإلشراف على
رة عالوة على ذلك تؤكد نظرية االعتماد على املوارد أن جملس اإلدا الوكالة(ومواءمة مصاحل املسامهني واإلدارة،

مما يعزز الصورة العامة هلا؛ يوفر اخلربة و يبين العالقات اخلارجية، فمن  اسرتاتيجيا للمؤسساتميثل موردا 
يف هذا  خالل هذه املهام تستطيع جمالس اإلدارة ذات الفعالية أداء دور اقتصادي يف حتسني أداء املؤسسة.

مت تنفيذ غالبية هذه الدراسات اإلطار، تناولت العديد من الدراسات أتثري جملس اإلدارة على األداء، لكن 
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يف االقتصادايت املتقدمة كما أجرّيت بعض الدراسات حول املوضوع يف الدول النامية أّما ابلنسبة للجزائر 
 فتعترب قليلة نوعا ما.

 الدراسة: إشكالية
مجلس  خصائصر تؤث كيف يف ضوء ما سبق، تربز إشكالية الدراسة من خالل التساؤل التايل:

 ؟ة في الجزائراالقتصادي ية هامة للحوكمة على أداء المؤسساتاإلدارة كآل
 أهداف الدراسة:

املؤسسات هتدف هذه الدراسة إىل تبيان أثر خصائص جملس اإلدارة كآلية للحوكمة على أداء 
 الدراسة، وتسعى إىل حتقيق األهداف التالية: حملاالقتصادية 

 لس اإلدارة؛التعرف على الدور احلوكمي جمل -
و العائد على حقوق (ROA)تبيان أثر حجم جملس اإلدارة على األداء معرّب عنه ابلعائد على األصول -

 ؛(ROE)امللكية
والعائد على حقوق  (ROA)تبيان أثر استقاللية جملس اإلدارة على األداء معرّب عنه ابلعائد على األصول -

 ؛(ROE)امللكية
املدير العام ورئيس جملس اإلدارة على األداء معرّب عنه ابلعائد على  تبيان أثر االزدواجية بني -

 .(ROE)و العائد على حقوق امللكية (ROA)األصول
 فرضيات الدراسة:

 الفرضيات التالية: أعاله نضعاملذكورة  وأهداف الدراسةاستنادا إىل اإلشكالية 
 ؛ROAاملؤسسات االقتصادية معرّب عنه بـــ ي داللة إحصائية على أداء حلجم جملس اإلدارة أثر سليب وذ -
 ؛ROEصادية معرّب عنه بــ تحلجم جملس اإلدارة أثر سليب وذي داللة إحصائية على أداء املؤسسات االق -
أداء املؤسسات االقتصادية معرّب عنه بـــ الستقاللية جملس اإلدارة أثر اجيايب و ذي داللة إحصائية على  -

ROA؛ 
الستقاللية جملس اإلدارة أثر اجيايب و ذي داللة إحصائية على أداء املؤسسات االقتصادية معرّب عنه بــ  -

ROE ؛ 
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لالزدواجية بني رئيس جملس اإلدارة و املدير العام أثر سليب على أداء املؤسسات االقتصادية معرّب عنه بـــ  -
ROA؛ 

املؤسسات االقتصادية معرّب عنه بــ لالزدواجية بني رئيس جملس اإلدارة و املدير العام أثر سليب على أداء  -
ROE . 

 منهج الدراسة:
اعتمدان  قصد حتقيق أهداف الدراسة النظرية والتطبيقية واإلجابة على اإلشكالية واختبار الفرضيات،

على املنهج الوصفي و املنهج التحليلي و قيما خيص األدوات ابلنسبة للجانب التطبيقي، اعتمدان على 
 .  EviewsوExcel    برانمج 

 اإلطار النظري:  .2
جل أمن ول لداليت تبنتها بعض احلديثة املفاهيم امن  ؤسسات االقتصاديةملاحوكمة م يعد مفهو

تلك  اقتصاديف ل نقطة حتوم لنظاا اميثل هذ، إذ اهتاقتصادايبض لنهول اجمالعاملية يف رات التطواكبة امو
 .اقتصادهايل مبا يصب يف خدمة ولدا وإلقليمي ون التعاامن ة حلقبة جديدا متهيدول لدا

 : مفهوم الحوكمة 1. 2
ملفهوم حوكمة  البحثني يف ميدان االقتصاد والقانون مجيعال يوجد تعريف موحد متفق عليه بني 

االجتماعية مع العديد من األمور التنظيمية واالقتصادية واملالية و يرجع ذلك إىل تداخله ات االقتصادية املؤسس
 (18، صفحة 2008)سليمان،  .تللمؤسسا

التنظيمية و املؤسسية اليت هتدف إىل حتديد السلطات  هي جمموعة من امليكانيزمات": charreauxتعريف
 .Darine, 2013, p) " و التأثري على قرارات املديرين،بعبارة أخرى هي امليكانيزمات اليت تنظم سلوكاته

4) 

ؤسسات لما لعماأيتم من خالله توجيه ي لذم النظاابأنها د:"محال لعااعبد رق يف حني عرفها طا
و هة النزا،ليةوللمسؤ مةزلالابالمعايير ء لوفااو فها ادهأجل تحقيق أمن ى على مستوأقبتها على امرو
ملؤسسات لنظام الذي يتم من خالله إدارة ا"ا أبهنا: احلوكمة وتعرف مؤسسة التمويل الدولية، ية "لشفافا

 (76، صفحة 2011)جبار،   والتحكم يف أعماهلا " االقتصادية

"جمموعة من العالقات بني إدارة الشركة  :احلوكمة أبهنا تعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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و أصحاب املصاحل اآلخرين، اليت توفر أطر و آليات لتحديد أهداف الشركة  املسامهني وجملس اإلدارة و
 (3، صفحة 2007)الوزير،  ."وطرق تنفيذها وآليات الرقابة على األداء

دولة ما على رايدة يعتمد اقتصاد " ؤسسات االقتصادية:حوكمة امل1992 عام  Cadburyوصف تقرير
ا حتدد الوضع وهكذا فإن الفاعلية اليت تؤدى هبا جمالس اإلدارات ملسؤولياهت ،ؤسسات االقتصاديةوكفاءة امل
، (11، صفحة 2007)محاد،  "املؤسسات االقتصاديةهو جوهر أي نظام حلوكمة  هذا وللدولة،التنافسي 

" نظام مبقتضاه تدار لة صغرية ولكنها شهرية كما يلي:يف توثيق بسيط وحمكم يف مج Cadbury  وتواصل
 يعرفها ميثاق احلكم الراشد للمؤسسات يف اجلزائر ، يف حني(4، صفحة 2012)خوالد،  "املؤسسات وتراقب

على أهنا:فلسفة تسريية وجمموعة من التدابري العملية الكفيلة يف آن واحد لضمان استدامة وتنافسية  2009
 للمؤسسة بواسطته:

  ؛التعريف حقوق وواجبات األطراف الفاعلة يف املؤسسة 
 .الصالحيات واملسؤوليات املرتتبة على ذلك" تقاسم 

 امالعطار اإل ثلمي ات االقتصاديةحوكمة املؤسس ميكن القول أن من خالل التعاريف اليت ذكرانها،
 . جيمع بني قواعد و عالقات و نظم و معايري تساعد على ممارسة السلطة و التحكم يف املؤسسات الذي 

 :خصائصهمفهوم مجلس اإلدارة و  2.2
وهذا  ،ويف نظام احلوكمة ات االقتصاديةطراف األساسية واملهمة يف املؤسسيعترب جملس اإلدارة من األ

حوكمة املؤسسات االقتصادية  أهم آليات فهو ميثل ،والعمل على حتقيق أهدافها هتااملهم يف إدار ه راجع إىل دور 
، صفحة 2003)فوزي،  .املسامهني ، يعنّي من طرفاملؤسساتالذي لديه أكرب قدر من سلطة الرقابة على 

8) 
يعّرف أيضا جملس اإلدارة على أنّه اهليئة العليا اليت حتكم املؤسسة، و هو مكّلف بتمثيل املسامهني 
ويكفل للمستثمرين أبن رأس املال املستثمر يتم استخدامه أبرشد األساليب من قبل مديري املؤسسة، كما 

كما يتوىل أهم وظيفة ي يسعى إىل زايدة قيمة املؤسسات،ذيعمل على حتسني األداء من خالل دوره الرقايب ال
ّمة اهليكل التنظيمي حيث يرتبع على ق ابعتباره جزء ال يتجزأ من املؤسسات االقتصاديةمن وظائف حوكمة 
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االستخدام األمثل يضمن التسيري اجلّيد للشركة و كما  (Van Den, 2008, p. 461) ،التدرج اهلرمي هلا
تتوقف قدرة جملس اإلدارة على القيام مبسؤولياته وواجباته بنجاح املال املقّدم من طرف املستثمرين، لرأس 

 وممارسة دوره اإلشرايف والرقايب بفاعلية جيب أن يتوفر على جمموعة من اخلصائص و هي:
 اإلدارة:حجم مجلس 

 تفعيل يف كبري بشكل تساهمأن  ميكن ليتا دفةهلاا حلوكمةا تلياآ حدأ دارةإلا جملس حجم يعترب
 .اجمللس، ميكن أن يعّرف حجم جملس اإلدارة بعدد األعضاء الذين ميثلون اجمللس أداء

 اإلدارةال تكاد ختلو الدراسات اليت تناولت دور جملس اإلدارة من ذكر مزااي و عيوب حجم جملس 

Eisenberg et al. ،1998 ،Jensen 1993 ،Zahra and Pearce 1989 ، يرىإذjensen   

وقد يؤدي جتذر املسرّيين،أن جمالس اإلدارة اليت تتكون من عدد كبري من األعضاء تشجع هيمنة و ( 1993)
و  األمر الذي ينتهي بصعوابت تواجه الوصول إىل التوافق ذلك إىل حتالفات و صراعات داخل اجمللس،

 (7، صفحة 2016)اللطيف،  .ؤسسات االقتصاديةالتنسيق الختاذ القرارات اليت هتم امل
يف املقابل هناك دراسات أخرى رّكزت على مهارات أعضاء جملس اإلدارة و افرتضت أنه كلما كان 

، 2013)مليجي،  فعاليته اإلدارة وزادت كفاءة و ارات جملس تنوعت مهس كبريا احلجم كبريا كلما زادت و اجملل
هو عامل يساعد على إثراء الربامج  ((Peace and Zohra,1992 فاحلجم الكبري حسب ،(15صفحة 

 .ؤسسات االقتصاديةاإلسرتاتيجية اليت تطرحها و تسعى إىل تنفيذها مستقبال إدارة امل
عضوا على  12أعضاء على األقل و 03جملس إدارة يتكون من سهمإدارة شركة األ يتوىليف اجلزائر 

األكثر، ويف حالة الدمج جيوز رفع العدد الكامل للقائمني ابإلدارة املمارسني منذ أكثر من ستة أشهر دون 
 (1993، 93)مرسوم  .عضوا، وعدا حالة الدمج اجلديد 24أن يتجاوز 
 ايت املتحدة األمريكية عضو جملسعّرف معهد املراجعني الداخليني يف الوال مجلس اإلدارة: استقاللية

أو إدارهتا، خبالف  ؤسسة"الشخص الذي ليس لديه ارتباطات مهنية أو شخصية ابمل اإلدارة املستقل أبنه:
تشّكل االستقاللية أبرز اخلصائص النوعية  ،(auditors, 2002, pp. 3,4) اخلدمات اليت يقوم هبا كعضو

)سليمان،  ؤسسات االقتصاديةفية فعالة على عمل إدارة املاليت يتمتع هبا جملس اإلدارة كآلية رقابية و إشرا
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جمموعة من احملددات  ؤسسات االقتصاديةهذا و قد حّددت مبادئ حوكمة امل(136، صفحة 2008
 لضمان استقاللية جملس اإلدارة واليت تتمثل يف:

 التنفيذين يف جملس اإلدارة؛ وجود عدد مالئم من األعضاء غري -
أنه  و يعود السبب يف ذلك إىل الفصل بني وظيفة رئيس جملس اإلدارة ووظيفة املدير العام التنفيذي، -

فإن ذلك سوف يؤدي إىل متركز السلطة واحتمالية  اإلدارة هو نفسه املدير العام،عندما يكون رئيس جملس 
 هو ينجر عليه تدين مستوى الرقابة؛تعارض املصاحل و 

 رئيس جملس اإلدارة مع األعضاء غري التنفيذيني ابستثناء األعضاء التنفيذيني؛ اجتماع -
 . أعضاء اجمللس اجلدد وجلانه رحتديد جملس اإلدارة طرق عمله بنفسه خاصة كيفية اختيا -

 ةكبري مكانة دارةإلا جملس ئيسر حيتل:دارةإلا مجلس ئيسر ظائفو معمدير العام لا ظائفو ازدواجية
 ازدواجية نبأ لتسليما لسهلا من بالتايلو ليوميا لتنظيموا اجمللس لعماأ ولجد تسيريمهمة  توليه حيث من
 رإلطاا اهذ يفو،لتنظيما اهلذ ةاالنضباطي لسلطةا من حتد اجمللس ئيسر ظائفو مع يلتنفيذا ملديرا ظائفو
 ما هوو ني،الوظيفت بني فصل دجوو ورةضر على لعامليةا تصارلبوا عن درةلصاا تلتوصياا غلبأ تكدأ

 دارةإلا جملس يف ةالزدواجيا عن ءإلبقاا وىجد عن ؤلللتسا ناديقو
 تطبيق سبل لكن، االقتصادية ؤسساتملا يف حلوكمةا دئمبا تطبيق عن ولالا ولملسؤا دارةإلا جملس يعد
 .سهاأيرت ليتا ملالئمةا لتوليفةا دجياإ دارةإلا جملس على نفإ لذلكو لتعقيدوا عبالتنو تتسم دئملباا هذه

 (2011)املشهداين ع.، 
 هتيئةاجمللس نفسهنتيجة  نستكو لتنيلا دارةإلا جملس قبل من ليقظةوا الستقالليةا به يعىن:لمستقلف اشراإلا

 رةإلشاا جيبو حابر ألاصايف  دةيازعلى دارة اإل حث ىلإ دييؤ مما ملسامهنيا مبصاحلأدق  جةربد املاللتز
 دارة،إلا و افلإلشر ساساأ يعترب ملستقلا لتفكريا صاحب دارةإلا جملسأن  انيؤكد حلكمةوا ملنطقأن ا ىلإ
 .تنفيذيني كمديرين نفسهمأ على افباإلشر نلتنفيذيوا ونملديرا ميقوأن  توقع ميكن فال هنا منو

 جيبو ،ما بعمل ملقياا على ألفضلا رةلقدذوي ا متكن ليتا آلليةا أي :لتنافسا على دارةإلا مجلس رةقد
 ةلفرت دارةإلا جتمد ال حيث داء،ألا على حلثا درمصا حدأ هرباعتبا قائما اذباالستحو لتهديدا نيكوأن 
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 دارةإلو ا دارةإلا جملس من كل الستبدا يف للمسامهني رةلقدا توفري على نلقانوا عملأن  لخال من طويلة
 ثالث. فطر ىلإ بيع أسهمه طريق عن
أن   جيب ليتا لوظائفا همأ من لوظيفةا هذه لعل :مؤسسةلا تيجيةاسترإ ضعو في دارةإلا مجلسور د
 ليتا هليكليةا اتلتغيريا بعد ما ىلإ تنظر صبحتأ نآلا لعامليةا ةلنظرأن ا حيث دارةإلا جملس ءعضاأ والهايت

 .اجمللس تجتماعاا غرفة خلدا يف هبا ملقياا يتم
عد األداء مفهوما جوهراي وهاما ي :المؤسسات االقتصادية أداءخصائص مجلس اإلدارة بعالقة  2.3

، لذا اهتم االحنرافات فهي متثل عملية رقابية تسمح ألصحاب املصاحل مبعرفة ابلنسبة للمؤسسة بشكل عام،
الفكرية إىل دراسة األداء، رغم ذلك مل يتم التوصل إىل إمجاع حول  اجتاهاهتمالعديد من الباحثني مبختلف 

 عدة تعاريف لألداء نذكر منها:  أعطيت، قد همفهوم
 التوفيق بني العديد منالناتج عن مؤسسة لعلى أنه اإلنتاج اإلمجايل ل ألداءا   chevalierعرف

وابلتايل فإن كل عامل  مباشرة من عنصر العمل،ج تأما األداء ين العوامل كرأس املال، العمل، املعرفة....،
 (86، صفحة 2001)مزهودة،  .سيعطى األداء الذي يتناسب مع قدراته و مع طبيعة عمله

يساعد املؤسسة على  أو نشاط أو تنفيذ مهمة أنه "إجناز و أتدية عمل على A.kherakhemعرفه 
 (218، صفحة 2009)الداوي،  .حتقيق أهدافها املسطرة"

سعى املنظمة إىل حتقيقها لذا فهو مفهوم يعكس كال من ت"املخرجات و األهداف اليت  عرف أيضا أبنه:
أوجه النشاط وبني األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها ي أنه مفهوم يربط بني ، أاألهداف والوسائل الالزمة بتحقيقها

 (4، صفحة 2004)احملسن،  .داخل املؤسسة
من خالل التعاريف السابقة ميكن اعتبار األداء على أنه اجناز األعمال لتحقيق أهداف املنظمة من خالل 

 .االستخدام األمثل للموارد املتاحة
لس اإلدارة املسؤول األّول عن قيادة املؤسسات االقتصادية إىل أحسن مستوايت األداء من يعترب جم

املهام خالل اإلشراف الكامل عن الوظائف والعمليات ورسم اإلسرتاتيجيات، وحىت يؤدي جملس اإلدارة 
فيه أعضاءه الكفاءات  املنوطة إليه جيب أن تتوفر فيه جمموعة من اخلصائص كأن يتمتع ابالستقاللية و يتوفر

الالزمة، ويف هذا اإلطار اهتمت العديد من الدراسات ابختبار العالقة بني خمتلف خصائص جملس اإلدارة 
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 و أداء املؤسسات االقتصادية وفيما يلي نقدم بعض األمثلة عن هذه الدراسات:
  (2016)دراسة مفروم بارودي، عبد اللطيف مصطيفى  

اإلدارة وجلنة املراجعة على األداء املايل  خصائص جملسأثر بار هدفت هذه الدراسة إىل اخت
ستقالله، احجم اجمللس، جملس اإلدارة يف:خصائص ،متثلت املدرجة يف السوق املايل الفرنسي مؤسساتلل

ستقالل وخربة جلنة املراجعة. مت استخدام حتليل اإلحندار اخلطي اتراكم مهام املدير العام ورئيس اجمللس، 
 ؤسساتاملربعات الصغرى كأداة لتحليل بياانت الدراسة املستخرجة من الواثئق املرجعية ملعدد بطريقة املت

داللة إحصائية بني وجود عالقة سالبة وذات  النتائج أظهرت. 2014إىل  2010العينة يف الفرتة من 
ني هيكل جملس اإلدارة واألداء بجملس اإلدارة واألداء املايل، وعالقة سالبة وذات داللة إحصائية  استقالل

املراجعة ومؤشر توبني،بينما أظهرت نتائج الدراسة املايل، وعالقة موجبة وذات داللة إحصائية بني خربة جلنة 
بني حجم جملس اإلدارة واألداء املايل وعالقة موجبة وغري ذات داللة عالقة سالبة وغري ذات داللة إحصائية 

املراجعة واألداء املايل، وقدمت الدراسة دليال جتريبيا على أن خصائص جملس  جلنةإحصائية بني إستقالل 
بضرورة الفصل وجلنة املراجعة تؤثر على األداء املايل للشركة الفرنسية املدرجة يف السوق املايل، وأوصت اإلدارة 

، صفحة 2016)اللطيف،  .صغريبني مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة وتكوين جمالس إدارة ذات حجم 
1) 

  دراسةG.Betancourt, D.L.Cortès, J.J.Gomez(2018) 
هدفت هذه الدراسة إىل اختبار العالقة بني ثالث خصائص جمللس اإلدارة واملتمثلة يف حجم اجمللس، 

ابلعائد على حقوق امللكية والعائد على  استقاللية األعضاء، عدد االجتماعات مع أداء املؤسسات معرّب عنه
( ابالعتماد على منوذج االحندار يف 2008-2014األصول لعينة من املؤسسات بكولومبيا خالل الفرتة)

عينة متوازنة، أظهرت النتائج أن احلجم األمثل جمللس اإلدارة يف املؤسسات الكولومبية يرتاوح ما 
خرى املدروسة مل تسجل هلا النتائج أن عالقة ذات داللة أعضاء أّما ابلنسبة للخصائص األ10و6بني

 ,Jorge Isaac Moreno Gomez) .إحصائية ابألداء يف املؤسسات الكولومبية حمل الدراسة
2017, p. 350) 
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 دراسة A.M.Abdel Atty, M.M.Soliman, A.E.Youcef (2018) 
هذه الدراسة أتثري خصائص جملس اإلدارة على أداء للمؤسسات االقتصادية يف مصر، وذلك  اختربت

مؤسسة اقتصادية مصرية أكثر نشاط مدرجة يف البورصة املصرية للقطاع  50ابالعتماد على عينة مكّونة من 
يف:هيكلة جملس ، متثلت املتغرّيات املعتمدة يف هذه الدراسة 2017إىل 2012غري املايل تغطي الفرتة من 

اإلدارة، االزدواجية بني الرئيس التنفيذي واملدير العام، حجم اجمللس، اجتماعاته، استقاللية أعضائه والتنوع 
، والعائد على حقوق امللكية R.O.Aبني اجلنسني أّما ابلنسبة لألداء املايل مت قياسه ابلعائد على األصول 

R.O.E وQ.Tobin ،االحندار واالرتباط لفحص العالقة بني خصائص  اعتمدت الدراسة على حتليل
جملس اإلدارة واألداء املايل، أظهرت النتائج وجود ارتباط إجيايب بني االزدواجية واألداء املايل مبختلف مقاييسه، 
أّما ابلنسبة لعالقة حجم اجمللس ابألداء املايل موجبة حيث أن اجملالس األكرب حجما تكون أكثر فعالية يف 

التقارير املالية ونفس النتائج سجلت خبصوص اجتماعات اجمللس إال أن النتائج أظهرت وجود عالقة  مراقبة
ضئيلة بني استقاللية اجمللس واألداء املايل للمؤسسات املدرجة يف السوق املالية املصرية يفسر ذلك بكثرة 

إلدارة وهذا ما يفسر ضعف نظام املؤسسات العائلية مبصر واليت ينتج عنها هيمنة العائلة يف شؤون جملس ا
احلوكمة يف مصر ويف األخري، العالقة بني التنوع بني اجلنسني واألداء املايل موجبة ابلنسبة لكل من 

R.O.AوR.O.E  أّما ابلنسبة ملقياسQ.Tobinال توجد أي عالقة ذات داللة إحصائية. (Ashref 
Mohamed Abdel Atty, 2018, p. 13) 

 الدراسة التطبيقية:.3
 الدراسة ة. عين3.1

 اهلدف من هذه الدراسة هو اختبار مدى أتثري خصائص جملس اإلدارة على أداء املؤسسات
شركات أسهم عاملة ابجلزائر  10مكونة من  عشوائية ، ولتحقيق هذه الدراسة اعتمدان على عينةاالقتصادية

متت الدراسة على مدى مع توفر البياانت و  الشكل القانوين وتوافر جملس اإلدارةقد مت االختيار على أساس و 
 واليت متثلت يف: (2017 ،2015،2016)سنوات ثالث 
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 قائمة الشركات الممثلة لعينة الدراسة  :01الجدول 
 الشركة  تسمية رقم الشركة

 ني، مستغامنالدلف-الصيد البحري 1
 شركة األسهم أفيب،مستغامن 2
 شركة نقاوس سيفيتال،ابتنة 3
 معسكر-مؤسسة توطني املنتوجات الفالحية،احملمدية 4
 معسكر-شركة اإلمسنت، زهانة 5
 املؤسسات العمومية االقتصادية لتسيري املركب السياحي األندلسيات،وهران 6
 شركة األشغال البحرية للغرب،وهران 7
 اروابكتور أجلريي، قسنطينة 8
 ، سيدي بلعباسصوانليكا فاماق 9
 اجلزائر -اجملمع الصناعي صيدال، الدار البيضاء 10

 إعداد الباحثني ن: مالمصدر

 :معطيات الدراسة رمصاد .3.2
 اعتمدان على قاعدة البياانت اخلاصة ابملركز الوطين للسجل التجاري قصد حتقيق هدف الدراسة،

 الدراسة للحصول على املعطيات املتعلقة ابلدراسة."سجلكم" ابإلضافة إىل املواقع االلكرتونية للشركات حمل 
 الدراسة: تمتغيرا .3.3

 املتمثلة يف:أضفنا متغريات الرقابة و  واملتغريات املستقلةع ابإلضافة إىل املتغري التاب
 األداء معرّب عنه ابلعائد على األصول، العائد على حقوق امللكية. :المتغير التابع

وظيفيت رئيس جملس اإلدارة  واالزدواجية بني: حجم جملس اإلدارة، استقاللية اجمللس المتغيرات المستقلة
 واملدير العام.
 نسبة املديونية. : حجم املؤسسة،ةرقابمتغيرات ال

 قياسها:املتغريات املعتمدة يف الدراسة و اجلدول املوايل يلخص  
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 وقياسهاالدراسة  ت: متغيرا02الجدول 
 الرمز  وحدة القياس  المتغير 

 ROA جمموع األصول /النتيجة الصافية العائد على األصول

 ROE األموال اخلاصة /النتيجة الصافية العائد على حقوق الملكية

 TAIL عدد أعضاء جملس اإلدارة حجم مجلس اإلدارة

 IND العدد الكلي ألعضاء اجمللس /عدد األعضاء اخلارجيني استقاللية مجلس اإلدارة

بين رئيس مجلس ازدواجية 
 اإلدارة و المدير العام

يف  1املدير العام هو نفسه رئيس جملس اإلدارة ، يف حالة0
 CUM حالة العكس

-TAIL لوغاريتم جمموع األصول حجم المؤسسة

FIRM 

 ENDET جمموع األصول /جمموع الديون نسبة المديونية

 من إعداد الباحثني  :المصدر

 2015،2016املتمثلة يف سنوات الدراسة و  وملدة ثالثأما البياانت املتعلقة مبتغريات الدراسة 

  :اجلدول التايل يلخصها 2017،

 الدراسة ت: معطيا03 الجدول
Ent An tail indep cum roa Roe tail-firm Endett 

1 2015 3 0.33 0 5.87 0.13 7.93 0.54 

1 2016 3 0.33 0 4.11 1.11 7.81 0.63 

1 2017 3 0.33 0 6.07 0.77 6.97 0.61 

2 2015 5 0.4 0 10.77 0.40 6.77 0.57 

2 2016 5 0.4 1 5.27 0.02 5.95 0.85 

2 2017 5 0.4 1 0.95 2.92 6.01 0.72 

3 2015 9 0.44 1 2.44 0.44 7.27 0.95 

3 2016 9 0.44 1 1.95 1.54 8.57 0.014 

3 2017 9 0.44 1 1.53 2.79 8.59 0.035 

4 2015 3 0.33 1 0.035 0.066 7.74 0.65 

4 2016 3 0.33 1 0.023 0.019 7.73 0.29 

4 2017 3 0.33 1 6.67 0.19 7.93 0.71 

5 2015 5 0.2 0 0.051 0.27 9.99 0.17 
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5 2016 5 0.2 0 0.10 0.55 10.02 0.18 

5 2017 5 0.2 0 0.07 0.42 10.05 0.42 

6 2015 4 0.5 0 0.05 0.3 9.27 0.05 

6 2016 4 0.5 0 0.09 0.61 9.32 0.06 

6 2017 4 0.5 0 0.08 0.58 9.35 0.05 

7 2015 5 0.2 1 0.01 0.014 9.3 0.28 

7 2016 5 0.2 1 0.02 0.03 9.36 0.21 

7 2017 5 0.2 1 0.02 0.04 9.39 0.14 

8 2015 11 0.45 1 0.04 0.26 8.51 0.7 

8 2016 11 0.45 1 0.045 0.17 8.6 0.69 

8 2017 11 0.45 1 9.76 0.023 8.4 0.5 

9 2015 6 0.33 1 0.35 0.35 9.54 0.15 

9 2016 6 0.33 1 0.21 0.61 9.64 0.16 

9 2017 6 0.33 1 0.16 0.49 9.66 0.09 

10 2015 8 0.125 1 0.05 0.59 10.49 0.17 

10 2016 8 0.125 1 0.19 0.46 10.54 0.19 

10 2017 8 0.125 1 0.2 0.44 9.65 0.16 

 إعداد الباحثني  ن: مالمصدر

نقدم اإلحصاء الوصفي متبوًعا ابلنماذج اليت شيدت  فيما يلي،تقدير نماذج الدراسة و تفسيرها:  .3.4 
ليت مت على أداء املؤسسات مع النتائج التجريبية ا رقابةفيما يتعلق ابحندار متغريات جملس اإلدارة ومتغريي ال

 املربعات الصغرى العادية أو املعممة. ةقيتطبيق طر  سيتم احلصول عليها وتفسرياهتا
 لمتغيرات الدراسة: وصفيال اإلحصاء

يعرض اجلدول املوايل املتوسط احلسايب، احلد األدىن و األقصى واالحنراف املعياري ملتغريات الدراسة 
 .  2017حىت2015خالل الفرتة من 

 الوصفية لمتغيرات الدراسة  ت: اإلحصاءا03 الجدول

 CUM 
ENDE

T 
INDE

P 
ROA  ROE  TAIL 

TAIL_FI
RM 

 Mean 
 0.6666

67 

 0.3646

33 

 0.6730

15 

1.9061

33 

 0.5534

00 

 5.9000

00 
 733139.8 

 Median 
 1.0000

00 

 0.2450

00 

 1.0730

15 

0.1750

00 

 0.4100

00 

 5.0000

00 
 733254.0 
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 Maximum 
 1.0000

00 

 0.9500

00 

 3.0730

24 

 10.770

00 

 2.9200

00 

 11.000

00 
 733825.0 

 Minimum 
 0.0000

00 

 0.0140

00 

 73012

0.0 

 0.0100

00 

 0.0140

00 

 3.0000

00 
 732040.0 

 Std. Dev. 
 0.4794

63 

 0.2818

41 

 35.633

77 

 3.0850

97 

 0.7112

23 

 2.5508

62 
 483.2040 

 Observati

ons 
 30  30  30  30  30  30  30 

  Eviews09: من خمرجات المصدر
 عضو،11و 3بني وفقا لإلحصائيات املسجلة يف اجلدول أعاله، جند أن أعضاء جملس اإلدارة يرتاوح

وهذا ما يتوافق مع ما نص عليه القانون ، %5حيث قدر متوسط حجم جملس اإلدارة يف شركات العينة 
أما نسبة  0.5و0.125ما بين استقاللية اجمللس  تراوحت قيمةيف حني  التجاري اجلزائري املعّدل واملتمم،

هذا ما يتعارض مع ما دعت إليه تقارير ليت تضم أعضاء من خارج املؤسسة و وا %67.30 االستقاللية
أّما ابلنسبة للمتغري األخري جمللس اإلدارة و املتمثل يف االزدواجية فنالحظ  ومواثيق حوكمة املؤسسات اجلّيدة،

على األقل خالل الثالث  صلت بني وظيفيت املدير العام ورئيس جملس اإلدارة،من احلاالت ف %67أن 
 سنوات حمل الدراسة. 

وهي نسبة منخفضة مما يدل على أن املؤسسات  ،%36,46كما بلغت النسبة املتوسطة لالستدانة 
اجلدول أن أما عن متغريات األداء، فيتضح من خالل  حمل الدراسة ال تلجأ إىل االستدانة بشكل كبري،

مبعىن كل زايدة يف قيمة حقوق امللكية بدينار واحد تؤدي إىل 0,41 متوسط العائد على حقوق امللكية بل
مبعىن كل  0,175يف حني بلغ متوسط معّدل العائد على األصول  دج، 0,41زايدة النتيجة الصافية ب

 .دج 0,175استثمار إضايف كأصول يؤدي إىل ارتفاع رقم األعمال مبتوسطـ 
 :(ROAأثر مجلس اإلدارة على أداء المؤسسات معّبر عنه بـ )

 اتبع، حتصلنا على معادلةكمتغري على األصول  عائد على الداء األ يف قياسيعتمد النموذج األول 
 على النحو التايل:االحندار 

ROA= α+β1endett+ β 2ent+ β 3tail+β 4tail_firm+ β 5INDEP + β 6CUM +µi 
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 األول النموذج نتائج تقديرعرض 04: الجدول
Estimation Command: 

========================= 

LS ROA C CUM ENDETT INDEP TAIL TAIL_FIRM Estimation Equation: 

========================= 

ROA = C(1) + C(2)*CUM + C(3)*ENDETT + C(4)*INDEP + C(5)*TAIL + 

C(6)*TAIL_FIRM.  

Substituted Coefficients: 

========================= 

ROA=-7297.855-1.95*CUM+0.72*ENDETT+0.01*INDEP+0.75*TAIL-

0.0044*TAIL_FIRM.  

 Eviews   09خمرجات :المصدر

 و ابالعتماد ء،من خالل نتائج تقدير النموذج األول املتعلق ابلعائد على األصول كمتغرّي مفّسر لألدا
راجع  (ROA)من التغرّيات اليت حتدث للعائد على األصول  %87,3على طريقة املربعات الصغرى جند أن 

 أي أن للعائد على األصول ارتباط كبري بكل من  إىل املتغرّيات املدروسة يف النموذج،
ترجع إىل  %12,7اجمللس( أّما النسبة املتبقية و املتمثلة يف  )االزدواجية، حجم جملس اإلدارة و استقاللية

 .متغرّيات ليست ابلنموذج
وعليه فالنموذج صحيح أي أنه توجد على األقل متغرّي واحد  %5من Fstatكما جند أن قيمة أقل  

)معنوية( بصورة معرّبة (ROA)له معنوية إحصائية يف النموذج، وبغرض معرفة أي املتغرّيات اليت تؤثر على 
وجدان املتغرّيات الثالث املتعلقة مبجلس اإلدارة تؤثر بصورة معرّبة ومعتربة )معنوية( على العائد على األصول 

 وكان أتثريها كما يلي:
 عكسية على العائد على األصول(؛)سلبية االزدواجية تؤثر بصورة  -
أّما املتغريات الضابطة  إجيابية.بصورة على العائد على األصول  واستقالليته يؤثرانحجم جملس اإلدارة  -
أن التغرّيات  األصول أيري معنوي على العائد على املتمثلة يف حجم املؤسسة ونسبة املديونية فتأثريمها غو 

 (01 اليت تطرأ عليهما ال تؤدي إىل تغيري يف العائد على األصول بصورة مباشرة. )امللحق
 :(ROE)أثر مجلس اإلدارة على أداء المؤسسات معّبر عنه بـ 

 كما يلي:االحندار   معادلة كمتغري توضيحي مت عرض  ROEيعتمد النموذج الثاين مقياس أداء 
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ROE= α+β1endett+β 2ent+ β 3tail+β 4tail_firm+ β 5INDEP + β 6CUM +µi 

 عرض نتائج تقدير النموذج الثاني:
 األول النموذج تقدير عرض نتائج05: الجدول

Estimation Command: 

========================= 

LS ROE C CUM ENDETT INDEP TAIL TAIL_FIRM  

Estimation Equation: 

========================= 

ROE = C(1)+C(2)*CUM+C(3)*ENDETT+C(4)*INDEP+C(5)*TAIL+ C(6)*TAIL_FIRM  

Substituted Coefficients: 

========================= 

ROE = -565.2260667 - 0.213325980041*CUM - 1.38134674609*ENDETT 

+0.0624*INDEP+0.087781189977*TAIL+000976955306701* TAIL_FIRM  

 Eviews09 خمرجات املصدر:
و  ء،كمتغرّي مفّسر لألدا  حقوق امللكيةمن خالل نتائج تقدير النموذج األول املتعلق ابلعائد على 

من التغرّيات اليت حتدث للعائد على األصول  %75,3ابالعتماد على طريقة املربعات الصغرى جند أن 
(ROA) ،أي أن للعائد على األصول ارتباط كبري بكل من  راجع إىل املتغرّيات املدروسة يف النموذج

ترجع إىل  %24,7ّما النسبة املتبقية و املتمثلة يف )االزدواجية، حجم جملس اإلدارة و استقاللية اجمللس( أ
 . متغرّيات ليست ابلنموذج

وعليه فالنموذج صحيح أي أنه توجد على األقل متغرّية هلا  %5 منFstat كما جند أن قيمة أقل 
بصورة معرّبة )معنوية(  (ROE)وبغرض معرفة أي املتغرّيات اليت تؤثر على  معنوية إحصائية يف النموذج،

وجدان املتغرّيات الثالثة املتعلقة مبجلس اإلدارة تؤثر بصورة معرّبة و معتربة )معنوية( على العائد على حقوق 
 و كان أتثريها كما يلي:

 )عكسية على العائد على األصول؛ االزدواجية تؤثر بصورة سلبية -
 بصورة اجيابية؛حجم جملس اإلدارة تؤثر على العائد على األصول  -
 استقاللية اجمللس تؤثر على العائد على حقوق امللكية بصورة اجيابية. -

 املتمثلة يف نسبة املديونية فتأثريها عري معنوي على العائد على حقوق امللكية،أّما املتغريات الرقابة و 
ية بصورة مباشرة أّما ابلنسبة أي أن التغرّيات اليت تطرأ عليهما ال تؤدي إىل تغيري يف العائد على حقوق امللك
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 (02إىل حجم املؤسسة أتثريه طفيف على العائد على حقوق امللكية )امللحق
 .اختبار الفرضيات و تحليل النتائج:4

معرّب عنه ابلعائد  األداء املايلقة سلبية بني حجم جملس اإلدارة و تقرتح الفرضية األوىل أن هناك عال
، الفرضية األوىل رفض اىف مع نتائج الدراسة وابلتايل يتموهذا يتن امللكية،العائد على حقوق على األصول و 

 أيضا مع نظرية الوكالة اليت ترى أن جمالس اإلدارة الصغرية تتوصل إىل توافق يف اآلراء ناىففنتائج الدراسة تت
 تختاذ القراراوتسمح لألعضاء ابالخنراط يف نقاش حقيقي لكن اجملالس الكبرية ميكن أن جتعل التنسيق وا

 أكثر تعقيدا وصعوبة و تقليال للكفاءة واألداء.
أّما الفرضية الثانية تقرتح أن الستقاللية جملس اإلدارة أثر اجيايب على العائد على األصول والعائد على 

ضا حقوق امللكية وقد أظهرت النتائج اجيابية هذه العالقة وابلتايل يتم أتكيد الفرضية الثانية، فالنتائج أي
تتماشى مع نظرية الوكالة و اليت تنص على أن وجود عدد أكرب من األعضاء املستقلني يف اجمللس يضيف 

 قيمة للمؤسسة من خالل تزويدها بقرارات و أحكام مستقلة.
سليب لالزدواجية على أداء املؤسسات االقتصادية خبصوص الفرضية الثالثة واليت تقرتح وجود أتثري 

النتائج وجود عالقة سلبية بني االزدواجية واألداء معري عنه ابلعائد على األصول  أظهرت ،حمل الدراسة
 والعائد على حقوق امللكية وابلتايل يتم أتكيد هذه الفرضية.

 .الخاتمــــــــــــة:5
 ت هذه الورقة يف العالقة بني متغرّيات خصائص جملس اإلدارة)حتديدا حجم جملس اإلدارة،حبث

معرب عنها ابلعائد على األصول  كآلية للحوكمة على أداء املؤسسات حمل الدراسة،  االزدواجية(االستقاللية و 
والدافع وراء هذه الدراسة هو الفجوة يف األدبيات املوجودة واألدلة احملدودة فيما  والعائد على حقوق امللكية،

لفة من حيث أتثري خصائص جملس يتعلق ابلبلدان النامية وخاصة اجلزائر، ولقد أظهرت الدراسة نتائج خمت
خاصة فيما يتعلق  اإلدارة على أداء املؤسسات حمل الدراسة بشكل عام تتماشى مع منظور نظرية الوكالة،

 ابستقاللية اجمللس واالزدواجية بني رئيس جملس اإلدارة و املدير العام.
 االت املدروسة.جملس اإلدارة على األداء يف كل احل خصائصأظهرت النتائج أتثري  عموما،
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 : ملخص
على أداء النامية يف الدول  هتدف الدراسة إىل إبراز انعكاسات سياسات التحرير املايل واملصريف

القطاع احلقيقي، واليت يف جمملها تعاين من ظاهرة نقمة املوارد، أما اجلانب التطبيقي للدراسة يركز على 
وهي السنة الفعلية لبدأ اإلصالحات،  1990سياسات التحرير املايل واملصريف يف اجلزائر بداية من سنة 

أزمات اقتصادية خانقة أمهها أزمة اخنفاض ر عرفت وأتثري ذلك على الناتج احمللي احلقيقي، ابعتبار أن اجلزائ
حينها اختذت الدولة إجراءات مالية ونقدية  2017إىل غاية  2014وكذا سنة  ،1986 سعر البرتول سنة

 .خمتلفة. وتعتمد دراستنا على النهج القياسي يف معاجلة البياانت
حمدود للمؤشرات  لنامية سامهت يف حتسنيوخلصت الدراسة أبن سياسات التحرير املايل واملصريف يف الدول ا

واجلزائر عرفت نسب منو  نظرا لعدم قدرة االقتصاد احلقيقي على التأقلم مع التغيريات املتخذة، االقتصادية،
 مقبولة يف بداايت االصالح لكن تواصلها على املدى الطويل مل يكن مقنع 

 االقتصاد اجلزائري. لنمو االقتصادي،ا: سياسات التحرير املايل واملصريف، الكلمات المفتاحية
 JEL: G28, N20, O43, P52 اتتصنيف

Abstract:  

The research aims to study the effects of financial and banking 

liberalization policies in developing countries on the performance of the real 

sector, while the application side of the study focuses on the policies of 
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financial and banking liberalization in Algeria since 1990, the actual year to 

start reforms and their impact on economic growth, where Algeria has known 

many crises Especially the crises of low oil prices, which obliged the state to 

various financial and monetary measures. Our study is based on econometric 

approach to data processing. 

The study concluded that financial and banking liberalization policies 

in developing countries contributed to a limited improvement in economic 

indicators, given the inability of the real economy to adapt to the changes that 

had taken place. Algeria had acceptable growth rates at the beginning of the 

reform, but its long-term sustainability was not convincing. 

Keywords: Policies of financial and banking liberalization, economic 

growth, Algerian economy. 

Jel Classification Codes : G28, N20, O43, P52 

 مقدمة:  .1
يعترب النمو االقتصادي من األهداف االقتصادية ابلغة األمهية لكل احلكومات قاطبة، ولعل مسببات 

ح يناقش بني املختصني كأحد أهم أصب إن حترير األنظمة املاليةو النمو هي الشغل الشاغل هلذه احلكومات، 
 هذه املسببات.

األنظمة املالية واملصرفية أصبح من الضرورايت من أجل الرفع من كفاءة توزيع املوارد ولعل حترير بيئة 
بينما اشار العديد من   (Cevdet, 1994)ك واستغالهلا بني فروع االقتصاد ككل مثلما اشار إىل ذل

ل اهليكلي لالقتصاد الباحثني يف هذا اجملال ابلدور الفعال هلذا األخري يف رسم قرارات االستثمار وبناء رأس املا
  . (John, 1994)ككل أمثال 

وقد اجتازت العديد من الدول النامية سياسات التحرير املايل واملصريف وخاصة الدول النفطية اليت 
تعاين من قصور يف هيكل اقتصاداهتا نظري اعتمادها على مورد واحد اال وهو النفط والغاز الطبيعي، وكانت 

لدول إىل سياسات تصحيحية موجة االصالحات يف سنوات الثمانينيات والتسعينبات أين جلأت العديد من ا
إما طواعية أو مبساعدة اهليئات العاملية كصندوق النقد الويل والبنك العاملي. واجلزائر كغريها من هذه الدول 

اين اضطرهتا األوضاع االقتصادية إىل  1990ابشرت العديد من االصالحات يف هذا اجملال بداية من سنة 
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، والذي أعاد صياغة 90/10خالل إصدار قانون النقد والقرض املباشرة يف إصالح النظام املصريف من 
العالقة بني النظام املصريف والدائرة املالية للدولة، وتوضيح صالحية السلطة النقدية والعمل عل تعزيز استقاللية 

الت البنك املركزي يف القيام مبهامهه دون تدخل السلطة التنفيذية، وقد عرف هذا القانون العديد من التعدي
املتتالية يف سنوات الحق هلذا االصالح. ويرى املتتبعون أن هذه االصالحات كانت هلا العديد من األاثر 

 على هيكل االقتصاد ككل وعلى االقتصاد احلقيقي ومعدالت النمو االقتصادي ابألخص.
 الرئيسي:من خالل هذه الورقة البحثية سنحاول اإلجابة على التساؤل . إشكالية الدراسة: 2.1

اليت ابشرهتا اجلزائر على معدالت النمو  اإلصالح املايل واملصريففيما تتمثل أهم اآلاثر اليت أحدثتها سياسات  -
 االقتصادي؟

 : وكمنطلق يف حتليلنا هلذا املوضوع وضعنا الفرضية التالية:. فرضية الدراسة3.1
 و االقتصادي يف اجلزائر؟سياسة التحرير املايل واملصريف هلا ااثر ضعيفة على النم -

 يهدف البحث أساسا إىل: . أهداف الدراسة:4.1
 معرفة مراحل وإجراءات إصالح املنظمة املصرفية يف اجلزائر من خالل قانون النقد والقرض. -
إعطاء نظرة شاملة لألهم املؤشرات اليت تتضمنها عملية التحرير املايل سواء يف دول متقدمة أو انمية من -

 دراسات السابقة أو من خالل الدراسة التطبيقية على حالة اجلزائر.خالل ال
حماولة تطبيق منهجية االحندار الذايت ملعرفة أعم األاثر املتوقعة ملؤشرات التحرير املايل على النمو االقتصادي -

 يف اجلزائر.
جلانب النظري، تعتمد هذه الدراسة املتواضعة على املنهج الوصفي لدراسة ا. منهجية الدراسة: 5.1

يف ذلك على أساليب التحليل االقتصادي يف استنباط النتائج، اَبإلضافة إىل املنهج التحليلي  ابالستعانة
-Vector Autoregression VAR-االحندار الذايت منهجية ابستعمال طريقة قياسية تعتمد على  والكمي

عن هيئات دولية )صندوق النقد الدويل والبنك الدويل(  على معطيات وإحصائيات صادرةمرتكزين يف ذلك  ،
 وهيئات وطنية )الديوان الوطين لإلحصائيات، وزارة املالية ...اخل(.

ومت تقسيم الدراسة إىل ثالث حماور، األول تطرقنا فيه إىل جزء نظري حول التحرير املايل والنمو االقتصادي، 
حات املالية واملصرفية يف اجلزائر وتطور املؤشرات املالية النقدية بينما احملور الثاين تضمن عرض ألهم اإلصال

، أما احملور األخري فعاجلنا فيه دراسة قياسية ألثر التحرير املايل على النمو 1990/2017خالل الفرتة 
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 1990/2017االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 
 . الدراسات السابقة:6.1

: قام الباحثان من خالل هذه الدراسة اليت طبقت على (Dawood & Howard, 2017) دراسة-
 النمو تعزيز هبدف املايل اليت اختذت القطاع حول إجراءات حترير 1994 / 1989 الفرتة ابكستان خالل

 وأداء كفاءة  أكثر مصريف قطاع خالل من املايل النظام على إجيابية آاثرًا واليت كانت هلا والرفاهية، االقتصادي
 التسعينيات بعد كبري  مايل تعميق شهدان، ذلك إىل ابإلضافة. ابكستان يف أكرب بفعالية املالية األوراق سوق

 .املصرفية اآللية حتسني خالل من املايل القطاع يف
 االقتصادي والنمو املايل التحرير بني العالقة يف الورقة هذه تبحث:  (Roux & Moyo, 2015) دراسة

 بلداً 15لـ السنوية البياانت استخدام ، حيث مت(SADC)األفريقي  للجنوب اإلمنائية اجملموعة بلدان يف
 OLS  ( دمج اختبار وكذلك(، GMM) وطريقة، الثابت األثر منوذج لتطوير 2011-1985 للفرتة

FMOLS )االقتصادي والنمو املايل التحرير بني إجيابية عالقة هناك أن النتائج وكشفت. ابلكامل املعدل 
 . املتغريين بني املدى طويلة عالقة توجد ال لكن SADC يف
حيث حاول الباحثان استخالص العالقة بني مؤشرات التحرير  (Qazi & wizarat, 2013) دراسة-

خالل الفرتة ، ARDL املايل والنمو االقتصادي على املدى القصري والطويل، ابستعمال منوذج
 يرتبطان االقتصادي يف ابكستان. وخلصت الدراسة إىل أن جل متغريات التحرير املايل والنمو 1971/2007
 إحصائيا على مهمة غري فإن متغريات التحرير املايل ،أخرى انحية من. القصري املدى على إجيابًيا ارتباًطا
 الطويل. املدى

. االقتصادي النمو املايل على يرالتحر  أتثري حبث إىل الدراسة هذه هتدف: (Ullah, 2013)دراسة -
. الفريق دمج طريقة تطبيق خالل من، 2012 إىل 1973 من دولة، 58 من مكونة بياانت ابستخدام

. املصريف القطاع صالحاتتندرج ضمن إ أبعاد مثانية من يتكون الذي FL مؤشر على الدراسة هذه تنطوي
 املالية النظم معظم أن إجيابية، والسبب هو أكثر استجابة أظهرت منواً  البلدان أقل أن التقدير نتائج وجدت

 على تعتمد النامية للبلدان املالية النظم معظم أن حني املهيمن، يف املصريف القطاع تشكل منواً  البلدان ألقل
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 العثور ومت. البلدان من اجملموعتني كلتا  يف غامضة نتائج التحرير من الكثري يظهر ذلك، على عالوة. السوق
 املالية. املؤسسات يضر التحرير من الكثري أن على يدل مما كبري،  سليب أتثري عرفت اليت النامية البلدان على

 املايل اإلقتصادي والتطور ابلنمو وعالقتها املايل التحرير سياسة حول (2014)بلقاسم بن عالل  دراسة-
 احملققة اإلقتصادي النمو على معدالت السياسة هذه تطبيق أثر تقييم خالهلا من مت حيث النامية، الدول يف
 املربعات طريقة إبستعمال قياسية طريق إجراء دراسة عن وذلك املايل، التطور شرط وجود يف اجلزائر يف

 الداخلي املايل التحرير مؤشرات على وابإلعتماد 2011و 1990 بني ما املمتدة للفرتة العادية الصغرى
 وقد. احمللي الناتج إمجايل إىل املتداولة 2Mالنقدية  الكتلة بنسبة عنه املايل املعرب التطور ومؤشر واخلارجي

 إجيايب على أثر هلا يكن مل اجلزائر يف املتبعة املايل التحرير سياسية أن إىل الدراسة هذه خالل من توصلنا
 سياسة أهداف حتقيق ، وأن90/10 رقم والقرض النقد قانون صدور منذ احملققة اإلقتصادي النمو معدالت
 .املايل التطور مستوى تعزيز يسبقه أن اجلزائر جيب يف املايل التحرير

وابلنظر إىل الدراسات السابقة، سوف حناول تشخيص أثر سياسات التحرير املايل واملصريف على النمو 
تبع أثر أهم ، والذي من خالله نستطيع تVARاالقتصادي يف اجلزائر ابستعمال منوذج االحندار الذايت 

املؤشرات املالية املعتمدة يف الدراسة على متغري النمو االقتصادي، ومت بيناء النموذج واختيار متغرياته اعتمادا 
على الدراسات السابقة وخاصة اليت تضمنت دراسة اقتصادايت مشاهبة لالقتصاد اجلزائري وعلى خصوصية 

 هذا األخري.
  :... أي عالقة ترابط؟ التحرير المالي والنمو االقتصادي .2

من أوائل واشهر  1973سنة  McKinnon and Shaw تعترب األعمال املقدمة من طرف  
التقليل من الكبح املايل الذي  فوائد ، من خالل حتليل(Fitdu & John, 2003)الدراسات يف هذا اجملال 

 داخل احمللي املايل النظام على أتثريه من احلد األقل وعلى ،متارسه الدولة على انظمتها املصرفية و املالية
 إجيايب أتثري له يكون أن البلدان ميكن هذه يف املالية القيود ختفيف أن إل الدراسة وخلصت. النامية البلدان

 السقوف فإن، التقليد هلذا وفًقا التنافسية، السوق توازن حنو الفائدة أسعار ارتفاع مع النمو معدالت على
 للموارد. الفعال التخصيص وتثبط املال رأس وتراكم املدخرات تقلل الفائدة ألسعار املصطنعة
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 :McKinnon and Shawمخطط توضيحي لألطروحة  1الشكل 

 

 

 

 

 

Source:  (Ullah, 2013, p. 5)  

حول التحرير  1973سنة  McKinnon and Shaw ألطروحة توضيح هو البياين الرسم هذا
 احلقيقي الفائدة سعر بني السلبية والعالقة واالدخار احلقيقي الفائدة سعر بني إجيابية عالقة تظهر واليت، املايل

 االستثمار ومستوى احلقيقي الفائدة سعر توازن يكونث *، حي e يف هي للسوق التوازن ونقطة. واالستثمار
 يعطينا بعضوهذا الوضع  احلكومة، قبل من قيود توجد ال حيث، التوايل على*،  I و*  r االدخار /

 فاترك، الودائع على الفائدة سعر على قيوًدا احلكومة فرضت إذا، األول للسيناريو فبالنسبة ،السيناريوهات
r1 .وإعاقة ، منخفض عائد مبعدل املكافأة بسبب االدخار معدل يف اخنفاض إىل يؤدي أن شأنه من هذا

 فإن، اإلقراض فائدة أسعار على قيود هناك تكن مل إذا، الثاين السيناريو" أما. "I1 عند االستثمار مستوى
 مستوى اخنفاض إىل هذا لذلك سيؤدي. r2 ابلقيمة لإلقراض إضايف فائدة سعر حبرية تتقاضى البنوك

 .للبنوك ربح ستكون r2 و r1 بني الفجوة. I1 عند االستثمار

عدة مداخل أمهها التأثري وإن أتثري سياسات التحرير املايل واملصريف على النمو االقتصادي أتيت من 
على حجم النظام املصريف الذي يعرف نوعا من التطور والتحسن يف هيكله، كما ان األنشطة املصرفية تعرف 

 تنوعا واتساعا، مثلما يوضحه الشكل البياين املوايل:
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 النامية للبلدان االقتصادي بالنسبة النمو على المالي التحرير : تأثير2الشكل 
 

 

 

 

Source: (Hazem & Chadi, 2016, p. 859), 

االقتصادي،  النمو يعزز أن ميكن املايل النظام أبن (King & Lrvine, 1993) كل من كما أشار
 بنمو وثيًقا ارتباطًا املالية التنمية ملستوى املختلفة املقاييس ترتبط. دولة 80واليت مشلت بياانت يف دراستهما 

 اليت الكفاءة يف والتحسينات، املادي املال رأس تراكم ومعدل احلقيقي، احمللي الناتج إمجايل من الفرد نصيب
 للتنمية مسبًقا احملدد املكون يرتبط، لكذ على عالوة. املادي املال رأس استخدام يف االقتصادات تستخدمها

 الكفاءة وحتسني املادي املال رأس وتراكم االقتصادي للنمو املستقبلية ابملعدالت وثيًقا ارتباًطا املالية
 .االقتصادية

.اإلصالحات المالية والمصرفية في الجزائر وتطور المؤشرات المالية النقدية خالل الفترة 3
1990/2017: 

 :1990االصالحات المالية والمصرفية في الجزائر بداية من سنة  1.3
عرف القطاع املايل واملصريف يف اجلزائر إصالحات سامهت يف إعادة توجيه للمجال النقدي يف البلد، 

 ومن أهم االصالحات اليت ابشرهتا الدولة يف هذا اجملال ما يلي:
 1990أبريل  14املؤرخ يف املتعلق ابلنقد والقرض 90/10صدار القانون رقم إباجلزائر يف هذا الشأن  قامت 

ستقاللية سياسة اإلصدار النقدي عن سياسة اإلنفاق الالذي وضع بعض املرتكزات التشريعية اليت تؤسس 
ميثل نقلة نوعية مهمتها الصحيحة.، وهذا اإلجراء  األمر الذي من شأنه أن يعيد للسياسة النقدية .احلكومي

)شويكات و  النقدية أمهها:ن هذا القانون جمموعة من األسس واملبادئ دي ابجلزائر إذ تضم  يف امليدان النق

تحرير المتغيرات المالية 
والمصرفية

 تطور حجم النظام المصرفي

المصرفيتوسع أنشطة النظام   

 إحداث نمو اقتصادي موجب

+ 

+ 
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منح استقاللية البنك املركزي الذي أصبح يسمى بنك اجلزائر، وأتسيس جملس النقد والقرض  (2013زاين، 
مثل يف جلنة الرقابة ابإلضافة إىل أتسيس جمموعة من اهليئات اليت تسهر على مراقبة النظام املايل واليت تت

املصرفية، مركزية املخاطر، مركزية عوارض الدفع، هيئة التأمني على الودائع وجهاز مكافحة إصدار الشيكات 
)بن عبد الفتاح،  مايلي: وظيفتهبدون رصيد. وأهم هيئة متت االشارة إليها وهي جملس القد والقرض 

2014) 
 راقبة الصرف وتنظيم سوقه.بغرفة املقاصة، م وأنظمة تتعلق صدار النقد،إ 
 ،املؤشرات النقدية.اإلشراف على تطور خمتلف و  أسس وشروط عمليات البنك املركزي 
 ،ومتثيلياهتا ابجلزائر. شروط البنوك واملؤسسات املالية وكذا شروط إقامة شبكاهتا وفروعها 
 ،النظم والقواعد احملاسبية اليت تطبق على البنوك واملؤسسات املالية 

 من نفس القانون. 45و44ن إلضافة إىل جمموعة أخرى من الصالحيات حددهتا املاداتاب

   يتعلق 2003أوت سنة  26مؤرخ  يف   11-03األمر رقم  من خالل 2003مث جاء إصالح سنة ،
جذري للقانون وكان ذلك بسبب األزمة اليت أصابت بنك  ، اليت متخض عنها إصالحابلنقد و القرض

 اخلليفة اليت أدت إىل إعادة النظر يف هذا القانون من جديد.

  املوافق 1431رمضان عام  16ؤرخ يف امل10-04من خالل األمر رقم  2010إصالح سنة  وتال ذلك
والذي شهد تعديل طفيف وذلك راجع لألزمة املالية   03/11يعدل ويتمم األمر 2010أوت  26ل 

 اليت عرفتها املؤسسات املالية العاملية. 2008 لسنة

  ية من ويف ظل األزمة اليت تعرفها اجلزائر جراء اخنفاض أسعار النفط اليت تدنت إىل أدىن املستوايت بدا
شهدت ميزانية الدولة اهنيار غري مسبوق بسبب اخنفاض مسامهة اجلباية البرتولية يف امليزانية  2015 سنة

العامة، مما لزم على الدولة اخاذ تدابري استعجالية تلخصت معظمها يف زايدة الضرائب لتعويض اخلسائر. 
عرف القطاع احلقيقي نسبة وابملقابل  ،2015 سنة PIB من  %20 فقد وصل العجز املوازين إىل
 . % 3.9 منو جد متواصعة قدرت ب

بسبب هذا الوضع العسري  2017 هذا الوضع لزم على اجلزائر إعادة النظر يف قانون النقد والقرض سنة  -

http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/ord0311_ar.pdf
http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/ord0311_ar.pdf
http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/legist/ar/ordre_10-04-26-08-2010.pdf
http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/legist/ar/ordre_10-04-26-08-2010.pdf
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( سنوات لتمكني اخلزينة من 5يف التمويل. من خالل إحداث التمويل غري التقليدي. إستثنائيا ملدة مخس )
رة لدى بنك اجلزائر ملواجهة العجز يف ميزانية الدولة وحتويل بعض ديوهنا لدى بنوك أو االقرتاض مباش

 .مؤسسات عمومية ومنح موارد للصندوق الوطين لالستثمار لكي يتسىن له اإلسهام يف التنمية االقتصادية
ال سيما  الرأي العام، وهذا املوضوع أاثر جدال كبريا واستفهاماً واسعاً لدى الكثري من املتابعني، خاصة منهم

 .وأنه مصطلح جديد على مسامع االقتصادي واملواطن اجلزائري
 :اإلصالحات المالية والمصرفية وتطور المؤشرات النقدية في الجزائر 2.3

إن االصالحات املصرفية اليت من خالهلا مت إصدار قانون النقد والقرض والذي  أعاد صياغة واقع 
إعادة الوضعية الصحيحة للسلطة النقدية، وكان هلذه اإلجراءات وقع كبري على  السياسة النقدية، من خالل

الواقع النقدي واحلقيقي لإلقتصاد، من خالل حتريك اسعار الفائدة، مما أثر على نسبة القروض املمنوحة 
% سنة 16%مث  12إىل  1990% سنة 8للقطاع اخلاص، و اليت انتقلت من معدل مثبت عند قيمة 

على التوايل، ويرجع ذلك احملللون إىل احلاجة إىل حشد املدخرات لدى البنوك، كخطوة  1995و 1994
% 8أوىل، واخلطوة الثانية هبدف تشجيع االستثمار من خالل ختفيض يف أسعار الفائدة اليت وصلت إىل من 

طاع . وفيما يلي تطور لألسعار الفائدة والقروض املقدمة للق2006% سنة  1.75، إىل 1999سنة 
 1990/2017اخلاص خالل الفرتة 

 :1990/2017: تطور لألسعار الفائدة والقروض المقدمة للقطاع الخاص خالل الفترة 3الشكل 
 

 

 

 من إعداد الباحثة اعتمادا على بياانت البنك الدويلالمصدر: 

بينما اهلدف الرئيسي من وراء حترير بعض املؤشرات النقدية هو الرقي مبعدالت النمو االقتصادي من جهة 
وحصر معدالت التضخم. وهو هدف جد صعب يف ظل اخنفاض اسعار النفط والصعوابت املالية يف فرتة 
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تدخل الدولة وحترير القطاع  التسعينيات. فقد أثرت السياسة املنتهجة على عديد األصعدة واليت سامهت يف تقييد
العملية االصالحية ابرتفاع شديد ملعدالت التضخم وتواضع يف معدالت النمو االقتصادي خاصة  اخلاص يف بداية

أين كانت معدالت النمو االقتصادي جد متواضعة ومبعدالت سالبة يف بعض  1990/1994خالل الفرتة 
أين شهدت معدالت مرتفعة  1990/1996نوعا ما من سنة  األحيان، بينما معدالت التضخم عرفت فرتة أطول

 ، والشكل البياين يوضح هذا التطور.1995% سنة 29جدا بلغت أوجها نسبة 
 1990/2017: تطور معدالت النمو االقتصادي والتضخم خالل الفترة 4الشكل 

 
 
 
 

 من إعداد الباحثة اعتمادا على بياانت البنك الدويلمصدر: ال
راءات اليت وصفت ابحلازمة هلا من التأثري اجللي واإلجيايب على معدالت التضخم اليت اخنفضت إىل وكانت هذه اج

حد مقبول بينما معدالت النمو رغم التحسن إال أن ذلك مل يكن عند الطموح املرغوب فيه إذ مل يرتفع فوق عتبة 
 .2017% سنة 1.3، وعل العكس بل زاد اخنفاضه إىل غاية 2003% منذ سنة 7
دراسة قياسية ألثر إ التحرير المالي على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة  4

1990/2017: 
 وصف تحليلي لمعطيات الدراسة: 1.4

 معطيات الدراسة ومصادرها:-أ
 : متغيرات الدراسة.1الجدول 

فترة  المصدر الرمز السلسلة
 الدراسة

 معدل النمو االقتصادي 
من الناتج المحلي نسبة -الكتلة النقدية

 -الحقيقي

Croi 

2M 
Inf 

-Ministère des 

Finances 

-Office nationale des 

statistiques 

-La Bank mondial 

1990 

2017/ 
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 معدل التضخم

 معدل االئتمان المقدم للقطاع الخاص

 تدفقات االستثمار األجنبي المباشر

 سعر الفائدة الحقيقي
 مؤشر االنفتاح التجاري

cps 
fdi 

i 

opc 

 : من إعداد الباحثة.المصدر
 التمثيل البياني لمعطيات الدراسة:-ب

 : تطور السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة5الشكل 
m2سلسلة الكتلة النقدية 

 

croi سلسلة معدل النمو االقتصادي 

 
inf معدل التضخم سلسلة   

 

cps معدل االئتمان المقدم للقطاع الخاصسلسلة   

 
 fdi تدفقات االستثمار األجنبي المباشرسلسلة 

 

 iسلسلة سعر الفائدة الحقيقي 

 

 opcسلسلة االنفتاح التجاري 
 

 من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات:مصدر: 

www.worldbank.orgLa Bank mondial - 

http://www.worldbank.org/
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 مراحل ونتائج الدراسة القياسية متبوعة بالتحليل االقتصادي:  2.4
 اختبار دالة االرتباط الذاتي الكلي والجزئي: 1.2.4

 : دالة ارتباط السالسل الزمنية.6الشكل 

m2 ةالكتلة النقديسلسلة   

 

 croiمعدل النمو االقتصادي 

 
inf معدل التضخمسلسلة   

 

cps للقطاع الخاصمعدل االئتمان المقدم سلسلة   

 
 fdiسلسلة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر 

 

 iسلسلة سعر الفائدة الحقيقي 

 

 opcسلسلة االنفتاح التجاري 

 

 Eviewsابالعتماد على برانمج  : من إعداد الباحثة مصدر
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ابلقيم السابقة  croiيوضح ان عالقة السلسلة  ، والذيcroiمن الرسم البياين أعاله وأنخذ مثال سلسلة 
وأتخذ يف الرتاجع تدرجييا بنسب ضعيفة  وهو مالحظ كذلك يف الفرتة  t-1 =0.43هلا  مثال عند الفرتة 

 Q=Statوتكون السلسلة غري مستقرة يف حالة ، t-12=-0.21إىل غاية الفرتة    t-2=0.33الثانية
رتباط الذايت مساوية للصفر والعكس حيث يتم رفض الفرض العدم أن كل معامالت اال 2xاحملسوبة أكرب من 

  صحيح.
أن تكون السالسل الزمنية حمل الدراسة مستقرة،  اختبار استقرارية السالسل الزمنية: يجب 2.2.4

 ، Augmented Dickey –Fuller(ADF)ذج لدراسة استقرارية السالسل الزمنية نعتمد على منو و 

 الزمنية: نتائج اختبار استقرارية السالسل 2الجدول 

 النتيجة

 المتغيرات عند المستوى عند الفروق األولى

Trend and 

intercept 
Intercept 

Trend and 

intercept 
intercept  

cv 
ADF  

stat 
Cv 

ADF 

stat 
cv 

ADF 

stat 
cv 

ADF 

  stat 
 

I(1) -3.59 -7.66 -2.98 -7.59 -3.58 -3.14 -2.97 -3.25 croi 

I(1) -3.60 -5.29 -2.98 -5.23 3.58- 4.04- -2.97 -0.92 M2 

I(0) - - - - -3.58 -5.19 -2.98 -5.79 cps 

I(1) -5.31 -3.59 -5.27 -2.98 -1.72 -3.58 -1.50 -2.97 inf 

I(1) -5.77 -3.60 -5.43 -2.98 -2.59 -3.58 -2.84 -2.97 fdi 

I(0) - - - - -3.58 -3.73 -2.67 -3.65 opc 

 

 

 

 

 

I(2) 

 
 

-3.59 -3.11 -2.98 -3.18 -3.59 -2.86 -2.98 -1.35 

 

 

 

I 

 
 

 عند الفروق الثانية    

    
Trend and 

intercept 
intercept 

    cv 
ADF  

stat 
cv 

ADF 

stat 

    -3.60 -5.20 -2.98 -5.31 

   
 Eviews10: من إعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات برانمج المصدر
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، و الكتلة النقدية croi معدل النمو االقتصادينستخلص يف األخري من أن السالسل الزمنية. التالية: 
M2 معدل التضخم ،INF تدفقات االستثمار األجنيب املباشر ،FDI هي سالسل زمنية مستقرة من الدرجة األوىل ،

املعرب عنه مبعدل القروض املقدمة للقطاع اخلاص عند الفروق األوىل، بينما السالسل التالية : مؤشر االنفتاح الداخلي 
CPS وممؤشر االنفتاح التجاري ،OPC، أما سلسلة سعر الفائدة احلقيقي .  هي سالسل زمنية مستقرة  عند املستوى

I  هي مستقرة من الدرجة الثانية ومبا أن هذه السالسل الزمنية هي مستقرة ولكن ليس من نفس الدرجة فإن ذلك
 VARختبار منودج االحندار الذايت يؤدي بنا ال

 :Pتحديد فترات اإلبطاء المالئمة  3.2.4
 VAR : تحديد درجة تأخير المسار3الجدول 

 

 
 
 
 

 Eviews 10: من إعداد الباحثة اعتمادا عىب خمرجات برانمج المصدر

 . 2باملالحظ من اجلدول أن هناك عدة اختبارات لإلبطاء، واتفقت على حتديد فرتة إبطاء تقدر 

من خالل الشكل  أدانه،  يتضح أبن النموذج املقدر حيقق شروط   اختبار استقرارية النمودج:  4.2.4
 .االستقرار إذ أن مجيع املعامالت أصغر من الواحد، و مجيع اجلذور تقع داخل دائرة الوحدة

 : النموذج المقدر يحقق شروط االستقرار7الشكل 

 
 Eviews: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج مصدر

الذي من خالله يتم الكشف  VARتقدير منوذج  يتم بسالسل زمنية مستقرة: VARتقدير نموذج  5.2.4
عن أهم اآلاثر املتوقعة ملتغريات التحرير املايل احملددة سابقا عل النمو االقتصادي، مع األخذ بقيم السالسل الزمنية 
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cps-من الدرجة الثانية بينما  diو  الدرجة األوىل من 2dm-dfdi-dinf-dpib مثلة فيما يلي:املستقرة املت

opc-  (.01)امللحق رقم  -1-مستقرة عند املستوى. والنتائج ملخصة يف اجلدول رقم 

  »Impulse response functions Analyse of"  :تحليل دوال االستجابة الدفعية 6.2.4

ونتيجة لذلك نكون قد حتصلنا على مقدار االستجابة للنمو االقتصادي مبقابل حدوث صدمة تقدر 
-بوحدة واحدة على مستوى كل متغري من متغريات التحرير املايل حمل الدراسة، ويبني اجلدول يف امللحق 

 ا كما يلي: مدى أتثر النمو االقتصادي بتغري يف مؤشرات التحرير املايل. واليت كانت نتائجه -1
فإن معدل النمو االقتصادي  %1فإن زايدته بنسبة  CPSبداية مبتغري القروض املوجهة للقطاع اخلاص -1

وهذا ما يدل ، %0.36يف السة األوىل، بينما يف السنة الثانية يكون االرتفاع بنسبة  %0.34يرتفع بنسبة 
االقتصادي على املدى القصري. بينما األثر  على األثر االجيايب للقروض املقدمة للقطاع اخلاص على النمو

 جد ضعيف ويف بعض األحيان بقيم سالبة على املدى املتوسط والطويل.
يكون له أثر على النمو االقتصادي من الصفر إىل  %1بنسبة  fdiأما زايدة تدفقات االستثمار األجنيب -2

ثة، وهذا ما يدل على أن األثر يكون موجب خالل الفرتة الثال %0.32قيمة سالبة ويرتفع األثر مباشرة إىل 
ويكون أثر  % 0.16إىل  fdiوضعيف على املدى القصري، ومتذبذب إىل غاية الفرتة العاشرة يرتفع اثر 

 موجب على املدى الطويل لكن دائما أثر ضعيف ال يرقة إىل الضعف.
لفرتة األوىل والثانية فإذا زاد معدل بينما يتجلى أثر سعر الفائدة احلقيقي على النمو االقتصادي ما بني ا-3

يف الفرتة الثانية، وذلك راجع  % 0.82بفإن الزايدة يف معدل النمو االقتصادي كانت  %1الفائدة ب 
ليتم رفعه  %8عند قيمة  1993و  1990إىل حترير سعر الفائدة مباشرة بعدما كان اثبت ما بني سنة 

، وهذا ما سبب هذا األثر وإن كان جد متواضع.  بينما يعود تسجيل أتثر % 12إىل قيمة  1994سنة 
من قيمة  2002إىل  1996جد ضعيف للنمو االقتصادي بتغري سعر الفائدة الذي اخفض من سنة 

من تغري سعر الفائدة يف  %1. حبيث كان اتثر معدل النمو االقتصادي مقابل %5إىل غاية  % 14
رتة اخلامسة أي عل املدى املتوسط. وفيما يلي الشكل يوضح تغري سعر فقط خالل الف % 0.15حدود 

 :الفائدة ومعدل النمو االقتصادي خالل فرتة الدراسة
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 1990/2017: تطور كل من سعر الفائدة والنمو االقتصادي  7الشكل 

 
 1: من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات اجلدول رقممصدر

هناك أتثر ملعدل النمو االقتصادي بتغري ملعدل التضخم حيث يعترب هذا األخري معيق لزايدة الناتج احمللي، -4
حبيث يالحظ قيم جد متدنية وأخرى سالبة ملعدالت النمو االقتصادي متاثرا ابرتفاع معدالت التضخم اليت 

 29بني  1996و 1995، واستمرت يف مستوى مرتفع حىت سنة 1992سنة    %31.70فاقت معدل 
 على التوايل. % 18و

سوف يكون له أثر على النمو االقتصادي من الصفر  %1بنسبة  m2أما زايدة مستو الكتلة النقدية  -5
خالل الفرتة الثانية، ومتذبذب بني قيم موجبة وضعيفة وقيم سالبة. إىل غاية الفرتة  %0.58إىل قيمة 

ما يدل على أن األثر يكون موجب لكن ضعيف على املدى . وهذا % 0.28اخلامسة يستقر عند قيمة 
 القصري.

أثر على النمو االقتصادي خالل فرتة الدراسة لكن بقيم جد متدنية ال  opcكان لإلنفتاح التجاري   -6
 ترقى إىل الضعف.

 خاتمة:.5
إن االقتصاد اجلزائري عرف عدة حتوالت وإصالحات مست العديد من القطاعات وأبرزها 

، وتلتها عدة تغيريات يف النظام املصريف 1990حات املصرفية واملالية منذ أول إصالح جدي سنة االصال
واملايل حسب التطورات االقتصادية وذلك هبدف حشد املوارد لتمويل االقتصاد الذي كان يعاين من نقص 

 التمويل الناتج عن اخنفاض اسعار النفط.
املوجودة بني مؤشرات التحرير املايل ومعدل النمو االقتصادي وجاءت هذه الدراسة لتشخيص العالقة 

، مع العلم أن Vectorial AutoRegressive model (VAR)االحندار الذايت  ابستعمال منوذج
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جل الدراسات األكادميية يف هذا اجملل أكدت أن هناك أثر جلي ملؤشرات التحرير املايل على النمو االقتصادي 
 ن اقتصاد ألخر.لكن خيتلف مقداره م

وخلصت دراستنا هذه إىل أن هناك أثر ملتغريات التحرير املايل على النمو االقتصادي لكن هذا األثر 
يكون جلي على املدى القصري وبقيم ضعيفة لكن سرعان ما يبدأ يف االخنفاض الشديد على املدى املتوسط 

جلزائري إىل العديد من األسباب منها إشكالية والطويل. ويرجع ذلك الكثري من املتتبعني للشأن االقتصادي ا
 استقاللية السلطة النقدية وعدم وجود نية عملية للنهوض ابلنظام املصريف وتطويره.

 ومن هذا املنطلق ميكن اخلروج جبملة من التوصيات كما يلي:
القطاع ضرورة العمل على تطوير العمل املصريف إبشراك القطاع اخلاص وعدم االقتصار على سيطرة -

 العمومي، والعمل بتوجه احلوكمة يف إدارة البنوك لضمان حقوق كل األطراف املشاركة.
تنويع النشاطات املصرفية ابالنفتاح على العديد من الصيغ التمويلية كالتمويل االسالمي بصيغه املتعددة -

 وما هلا من أتثري إجيايب على املتغريات االقتصادية.
ع التغريات اليت يعرفها االقتصاد اجلزائري دون التأثري على الوضع االجتماعي إجراء إصالحات تتالءم م-

 ابلسلب، مثلما حدث ربطت اجلزائر عدة اتفاقات مع اهليئات الدولية يف هذا اجملال.
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:مالحق. 7  
 بسالسل زمنية مستقرة :  varتقدير نمودج   1الملحق 

Vector Autoregression Estimates 

 CPS DCROI DFDI DI DINF DM2_PIB OPC 

        
CPS(-1)  1.211634  0.094970  0.163668 -0.002084  0.244714  0.476410 -0.002754 

  (0.38567)  (0.43416)  (0.12301)  (0.38141)  (0.78675)  (1.38976)  (0.00614) 

 [ 3.14165] [ 0.21874] [ 1.33054] [-0.00546] [ 0.31104] [ 0.34280] [-0.44814] 

CPS(-2) -0.275169 -0.379738 -0.194207  0.200027  0.523757 -0.465717  0.006207 

  (0.37540)  (0.42260)  (0.11973)  (0.37125)  (0.76579)  (1.35275)  (0.00598) 

 [-0.73301] [-0.89859] [-1.62201] [ 0.53879] [ 0.68394] [-0.34428] [ 1.03779] 

DFDI(-1)  0.623472  0.077172 -0.442289  0.080196 -0.575737  1.601421 -0.001332 

  (0.88488)  (0.99614)  (0.28223)  (0.87511)  (1.80512)  (3.18869)  (0.01410) 

 [ 0.70458] [ 0.07747] [-1.56711] [ 0.09164] [-0.31895] [ 0.50222] [-0.09448] 

DFDI(-2) -2.118992  0.425792 -0.841225  1.404032  0.829037 -1.343494 -0.016507 

  (1.29466)  (1.45743)  (0.41293)  (1.28036)  (2.64104)  (4.66531)  (0.02063) 

 [-1.63672] [ 0.29215] [-2.03722] [ 1.09660] [ 0.31391] [-0.28798] [-0.80029] 

DI(-1)  0.085032  0.513806  0.040276  1.251253  1.147164 -0.063060  0.007590 

  (0.33748)  (0.37991)  (0.10764)  (0.33375)  (0.68844)  (1.21610)  (0.00538) 



 

 -ة لحالة الجزائرمقاربة قياسي-أثار تحرير النظم المالية والمصرفية على النمو االقتصادي 
 

63 

 [ 0.25197] [ 1.35245] [ 0.37418] [ 3.74910] [ 1.66634] [-0.05185] [ 1.41165] 

DI(-2) -0.105624  0.023921  0.058477 -0.442177 -1.434695 -0.355163 -0.000218 

  (0.34071)  (0.38355)  (0.10867)  (0.33695)  (0.69503)  (1.22775)  (0.00543) 

 [-0.31001] [ 0.06237] [ 0.53812] [-1.31231] [-2.06421] [-0.28928] [-0.04011] 

DINF(-1)  0.132040  0.084150  0.020077 -0.156949 -0.631648 -0.213251  0.001533 

  (0.15520)  (0.17471)  (0.04950)  (0.15349)  (0.31660)  (0.55927)  (0.00247) 

 [ 0.85077] [ 0.48164] [ 0.40559] [-1.02256] [-1.99508] [-0.38130] [ 0.61985] 

DINF(-2)  0.102237 -0.060975  0.036118 -0.192000 -0.236836 -0.002941  0.000680 

  (0.14510)  (0.16334)  (0.04628)  (0.14350)  (0.29600)  (0.52287)  (0.00231) 

 [ 0.70460] [-0.37329] [ 0.78042] [-1.33800] [-0.80012] [-0.00563] [ 0.29429] 

DM2_PIB(-1)  0.172590  0.151646 -0.007939 -0.088780  0.016859  0.197946  0.003738 

  (0.14988)  (0.16872)  (0.04780)  (0.14822)  (0.30574)  (0.54009)  (0.00239) 

 [ 1.15154] [ 0.89879] [-0.16608] [-0.59896] [ 0.05514] [ 0.36651] [ 1.56524] 

DM2_PIB(-2)  0.059967  0.088436  0.026069  0.086999  0.044032 -0.269189  0.002792 

  (0.12685)  (0.14280)  (0.04046)  (0.12545)  (0.25878)  (0.45712)  (0.00202) 

 [ 0.47273] [ 0.61929] [ 0.64432] [ 0.69349] [ 0.17016] [-0.58888] [ 1.38158] 

OPC(-1) -34.05115 -3.152393 -15.53986  24.05759 -20.68481 -103.4937 -0.119038 

  (27.9038)  (31.4122)  (8.89989)  (27.5956)  (56.9226)  (100.552)  (0.44457) 

 [-1.22030] [-0.10036] [-1.74607] [ 0.87179] [-0.36338] [-1.02926] [-0.26776] 

OPC(-2)  27.48139  18.72619  4.991848 -34.02263 -34.77619  96.92284  0.183240 

  (31.9369)  (35.9523)  (10.1862)  (31.5841)  (65.1498)  (115.085)  (0.50882) 

 [ 0.86049] [ 0.52086] [ 0.49006] [-1.07721] [-0.53379] [ 0.84219] [ 0.36013] 

 Eviewsابالعتماد على برانمج  : من إعداد الباحثني مصدر
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أثر أبعاد التسويق بالعالقات على والء العمالء بوجود الرضا كمتغير وسيط باستخدام النمذجة 
 -سعيدة  وكالة AGBدراسة حالة بنك الخليج الجزائر -بالمعادالت الهيكلية 

The impact of the dimensions of relationship marketing on the loyalty 

of customers to the existence of satisfaction as an mediator variable 

using modeling structural equations - Case study Gulf Bank Algeria 

AGB Agency saida - 
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 : ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل معرفة أثر أبعاد التسويق ابلعالقات على والء العمالء بوجود الرضا كمتغري 

عميل  200وكالة سعيدة، الدراسة مشلت عينة مقدرة بـ  – AGBوسيط، دراسة حالة بنك اخلليج اجلزائر 
ابملعادالت اهليكلية ابالستعانة  سعيدة، حيث مت معاجلة البياانت ابستخدام النمذجة AGBمن عمالء

. وقد أظهرت النتائج امليدانية وجود أثر موجب ألبعاد التسويق ابلعالقات على الوالء Smart PLSبربانمج 
 بوجود الرضا متغري وسيط.

 النمذجة ابملعادالت اهليكلية. –رضا العمالء  –الوالء  –التسويق ابلعالقات كلمات مفتاحية: 
 .JEL:M31 ،C39اتتصنيف

Abstract: 

This study aims at knowing the dimensions of marketing by 

relationships and its effect on the loyalty of clients with the existence of 

satisfaction as a variable mediator. We have taken Algerian Gulf Bank 

(AGB) Saida agency as a case study.200 clients of this agency were taken as 

a sample and the data were analysed by Structural Equations modeling 
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 (Approach PLS) through using developed Smart PLS. The results show that 

there is a positive effect on the dimensions of marketing through relationships 

on loyalty of clients with the existent of satisfaction as a variable mediator. 

Keywords: Relationship Marketing, Customers Loyalty, Satisfaction, 

Structural Equations modeling. 

JEL Classification Codes :M31, C39. 

 : مقدمة.1
يف ظل األلفية الثالثة مل يعد العمالء أهدافا سهل الوصول إليها. ومع تزايد اهتمام املنظمات ابلرتكيز 

أصبح مفهوم التسويق ابلعالقات من العناصر الرئيسية لالسرتاتيجية العامة للبنوك،  على كسب والء العمالء،
والرحبية احملققة من جراء ذلك، ومل يتوقف  نظرا لتأثريه االجيايب على كل من: والء العمالء واالحتفاظ هبم،

 األمر على ذلك فحسب بل أصبح التسويق ابلعالقات من الضرورايت املهمة للتعامل مع العمالء.
هذا ويالحظ أن التسويق ابلعالقات ال يكون حال سريعا وال وسيلة تسويقية بسيطة، وإمنا هو اسرتاتيجية 

ء املداومني على التعامل مع البنك. وإعطائهم مزااي هبدف تنمية مدروسة تقوم على أساس االتصال ابلعمال
 الرابطة الشخصية بينهم وبني للبنك.

يسعى هذا البحث إىل معرفة واقع التسويق ابلعالقات )الثقة، االلتزام، االتصال، الكفاءة، معاجلة الشكاوى( 
وامل على رضا العميل ووالئه، وكذلك قياس يف بنك اخلليج اجلزائر وكالة سعيدة، ومن مثَ قياس أتثري هذه الع

 أتثري رضا العميل كمتغري وسيط يف العالقة بني أبعاد التسويق ابلعالقات ووالء العميل.
 مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث يف عدم معرفة كيفية أتثري أبعاد التسويق ابلعالقات على رضا العميل، كما 
التأثريات الوسيطة لرضا العميل يف العالقة بني أبعاد التسويق ابلعالقات ووالء تتمثل املشكلة يف التعرف على 

 :العميل، وابلتايل ميكن القول أبّن املشكلة تكمن ابإلجابة على اإلشكالية التالية
 ل بوجود عامل الرضا كمتغير وسيط؟ما أثر أبعاد التسويق بالعالقات على والء العمي

 :التالية الرئيسية الفرضية نقرتح اإلشكالية هذه على اإلجابة من للتمكن
فرع سعيدة اسرتاتيجيات التسويق ابلعالقات تؤثرا اجيابيا على رضا  -ميارس بنك اخلليج اجلزائر 



 

خدام النمذجة بالمعادالت الهيكلية أثر أبعاد التسويق بالعالقات على والء العمالء بوجود الرضا كمتغير وسيط باست
 -يدة وكالة سع AGBدراسة حالة بنك الخليج الجزائر -

 

66 

 هلا. يصبح مواليا أن إىل املصرفية املؤسسة مع التعامل إىل تدفعه الزابئن حبيث
 :التالية الفرعية التساؤالت بعض نطرح اإلشكالية هذه مضامني لتوضيح

 ما هي درجة ممارسة مفهوم التسويق ابلعالقات أببعاده يف بنك حمل الدراسة؟ -
 البنك؟الوالء عند العمالء الذين يتعاملون مع  ما هو مستوى الرضا و -
جل حتقيق املزيد أما هو أكثر عنصر من عناصر التسويق ابلعالقات اليت جيب على البنك االهتمام به من  -

 الزابئن؟ والوالء عندرضا من ال
 أهمية البحث:

أتيت أمهية هذا البحث من أمهية الدور البارز الذي يلعبه التسويق ابلعالقات يف احلصول على والء 
للعمالء، وذلك من خالل فهم احتياجات العمالء والعمل على تلبيتها، ومن أمهية العناصر اليت تلعب دورا 

التسويق ابلعالقات املتمثلة يف ) الثقة، االلتزام، االتصال، معاجلة الصراع رئيسيا يف حتقيق ذلك، أبعاد 
ابعتبار أَن احلصول على عمالء موالني ابت اهلدف األول الذي تسعى املنظمات إىل حتقيقه،  ،والكفاءة(

فقد أثبتت الدراسات أَن تكلفة اكتساب عميل جديد تبلغ  من مخسة إىل عشرة أضعاف تكلفة احلفاظ 
% قادرة 5ى عميل موايل للمنظمة، كما أَن املنظمات اليت تستطيع أن تقلل معدل فقد الزابئن مبقدار عل

% وأن حتّسن أداءها املايل ابإلضافة إىل القدرة على زايدة فعالية 85% إىل 25على زايدة أرابحها مبقدار 
 (Rosenberg & Czepiel, 1983, p. 47)التسويق وتقليل التكاليف.

 أهداف البحث:
 سعيدة.التعرف على مدى تطبيق مفهوم التسويق ابلعالقات أببعاده يف بنك اخلليج اجلزائر فرع  -
الزبون ووالئه ودراسة طبيعة هذه  وبني رضاتوضيح العالقة ما بني مفهوم التسويق ابلعالقات أببعاده  -

 .وتفسريهاالعالقة 
 قياس أتثري رضا العميل كمتغري وسيط يف العالقة بني التسويق العالقات ووالء العميل.- 
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 النظري: اإلطار. 2
العديد من الباحثني بدراسة موضوع التسويق ابلعالقات وكان  اهتم بالعالقات:عريف التسويق ت 1.2
مجيع هؤالء  ،Gronroos 2002Gemmesson 2004،Barnes1995،Berry 1994; أبرزهم

الباحثني أكدوا على أن هناك حاجة لتطوير عالقات طويلة األجل مع الزابئن وأصحاب املصاحل األخرى، 
(Stakeholders)حممود، له دور أساسي يف بناء وتطوير مثل هذه العالقات. .وأن التسويق ابلعالقات(

 (10، صفحة 2009
أول من استخدم هذا  Berryكان بريي و 1983ابلعالقات ألول مرة يف عام ظهر مفهوم التسويق 

معهم يف منظمات متعددة  وتعزيز العالقاتهبم  الزابئن واالحتفاظعلى أساس أنه عملية جذب  املفهوم وعرفه
اعالت تتم تعمل من خالل تف (Socially Process)اعتربه على أنه عملية اجتماعية  اخلدمات. كما

 (Berry, 1983) بني عدة أطراف يف إطار التبادالت التجارية.
حتديد وتعريف األبعاد األساسية ملفهوم التسويق ابلعالقات  نإ :بالعالقات ومكونات التسويقأبعاد  2.2

من األمور املهمة جدا، ألنه من خالل الفهم اجليد وحده لألبعاد واملكوانت اليت يشتمل عليها هذا املفهوم، 
 (Tahir & Razak , 2006, p. 26).وحيقق النجاحيستطيع أن يتطور 

ديد من الباحثني الذين عند دراستهم ملوضوع التسويق ابلعالقات إىل ذكر العناصر املكونة تطرق الع
فقد ، قت قد جرت تسميتها أبمساء خمتلفةالو  ويف نفسإذ مل يتفق الباحثني على منوذج حمدد،  هلذا النشاط،

 الثقة، واالستيعاب،واملتضمنة كال من: التفهم أسس مبادئ أو ( Kasper et al,2006أطلق عليها )
 التعاون، االلتزام والتكيف.

 واملتمثلة يففقد تناول منوذج التسويق ابلعالقات من خالل املكوانت الستة  2002سنة Sinأما 
 ,Sin, Tse, Yau, Lee)والتبادلية، التعاطف، القيم املشرتكة، االتصاالت، الروابط، كل من: الثقة،

& Chow, 2002)مثل ض الباحثني على ذكر أربعة منهاكما عمد بع(Lages at 

al.,2008 ;Ndubisi,2007)كان لكل عنصر من هذه العناصر األساسية للتسويق ابلعالقات   ث. حي
هذه املواضيع الوالء  ومن بنياليت ذكرت يف هذه األحباث واملقاالت دورا أساسيا يف التأثري على مواضيع شىت 



 

خدام النمذجة بالمعادالت الهيكلية أثر أبعاد التسويق بالعالقات على والء العمالء بوجود الرضا كمتغير وسيط باست
 -يدة وكالة سع AGBدراسة حالة بنك الخليج الجزائر -

 

68 

 العمالء.عند 
 ذكر أهم أبعاد مكوانت التسويق ابلعالقات: يلي ميكنوفيما 

 وتعرف الثقة(Wilson, 1995, p. 337): تعترب الثقة حجر األساس لبناء العالقةالثقة 1.2.2
على أهنا االستعداد لالعتماد على شريك التبادل سواء كان ذلك من جانب الزبون أو املسوق، كما أنه 

والكفاءة واألمانة والنزاهة واملصداقية خبصائص جوهرية كالدافعية  وإمنا أيضافقط ابلسلوك  ال يتصف
 املساعدة.  والشفافية والوعود وامليل إىل

أبنه الرغبة املستمرة من جانب إدارة املؤسسة يف احلفاظ على العالقة يعرف االلتزام  :االلتزام 2.2.2
(Palmatier et al.2006) االلتزام ابلعالقة املتغري األكثر تكرارا يف دراسات العالقة  ويعترب(Wilson 

et al,1996) كما أوضح ،(Dwyer et al ,1987)  أبن االلتزام متطلب رئيسي إلجناح العالقات على
 (59، صفحة 2009)الوزين، املدى الطويل.

: يعترب االتصال وسيلة تبادل رمسية أو غري رمسية للمعلومات (Communication)االتصال 3.2.2
بني البائعني واملشرتين، ألن التسويق ابلعالقات يسلط الضوء على أمهية تبادل املعلومات يف العالقات 

 كالتجارية. كذلعلى عنصر االلتزام يف العالقات  وغري مباشرالعنصر من أتثري إجيايب  وملا هلذاالتجارية، 
لية االتصال ابلعمالء من بني السمات اليت تتميز هبا املؤسسات اليت تقوم إبدارة عمالئها مباشرة إن عم

 ونظرا لدوره التسويق عرب التلفون أو الربيد املباشر واالنرتنيت. مثل:من خالل التقنيات اخلاصة ابلتسويق 
ن االتصال جوهر عملية التفاعل احلاصلة اعترب أ ومنهم من، واملورديناهلام يف العالقات السائدة بني الزابئن 

 (Prasad & Aryasri, 2008)والزابئنبني املوردين 

الكفاءة أبهّنا "عبارة عن إدراك املشرتي للمقدرة التكنولوجيّة  تـُعرف :(compétence)الكفاءة 4.2.2
 (Ndubisi & Chan, 2005) والتجاريّة للمزّود".

كما تعرف أبهّنا: "إمجايل املهارات الفردية واجلماعية واملعارف والقدرات املتخصصة يف املنظمة"،     
كما يعرّب عنها يف جمال العمل أبهّنا:" القدرة على خلق وحتقيق ميزة من خالل فرص العمل املتاحة". حيث 
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 (44، صفحة 2010)احلاجي، واستخدامها".تشري إىل أمهية اكتساب املعرفة 
"هي قدرة املزّود على تقليل النتائج السلبية للنزاعات : (Conflit handling)معالجة الصراع  5.2.2

مشاكل املوجودة، كما تعكس قدرته على جتنب النزاعات احملتملة، وحل النزاعات املوجودة قبل أن تتسبب يف 
 ,Oly Ndubisi)".أخرى ابإلضافة إىل القدرة على التحدث بشكل صريح وواضح عند ظهور مشكلة

Kok Wah, & Ndubisi, 2007, p. 226) 
رضا العميل مسألة مهمة جدًا من الناحية النظرية والعملية ابلنسبة ملعظم املسّوقني  : يعتربالرضا 6.2.2

بينت إحدى  ابملنافسة ولقدوالباحثني، وقد أصبح رضا العمالء املسألة األساسية يف عامل أعمال اليوم املليء 
 Pont)توايت الرضا.% من التغري احلاصل يف مستوايت والء العمالء يعود للتغري يف مس37الدراسات أّن 

& Mcquilken, 2005, p. 345) 
تعريفا للوالء على أنه: استجابة سلوكية وميول  1973سنة  Kynerو Jacobyوضع الوالء:7.2.2

عن عمليات نفسية ، وجود عدة بدائل متاحة والناجتة من طرف العديد من أصحاب القرارتفضيلي متحيز 
 (Lars Meyer, 2009, p. 63)قرار(.اختاذ بدائل و  )تقييم

 (70، صفحة 2013)قريش، :شروط بثالثة الوالء يتميز(Jacoby&Kyner, 1973) فحسب
 عن اختيارها تتفّوق متّ  اليت العالمة أبن تثبت اليت املعلومات ميتلك املستهلك فإن املعريف، املستوى على -

 .منافسيها
 .إجيايب بشكل العالمة هذه يفّضل أن املستهلك على ينبغي الوجداين، أو العاطفي املستوى على -
 .الشراء إعادة جلأ من نية املستهلك لدى تتكّون أن ينبغي االعتزامي، مستوى على -
 السابقة: الدراسات. 3

حيث هدفت إىل التعرف على متغريات وأبعاد رضا الزابئن، :(Khan & Jham, 2008) دراسة  1.3
ومعرفة ما هو دور التسويق ابلعالقات يف التأثري على هذه االبعاد، كما هدفت إىل قياس وربط رضا الزابئن 

زابئن  من 255بـ  تبيان على عينة الدراسة املقدرةأبداء املؤسسات املصرفية املوجودة يف اهلند، مت توزيع االس
 وأن هذاالبنوك املتواجدة اهلند. أثبتت نتائج الدراسة أن نشاط التسويق ابلعالقات له أتثري على رضا الزابئن 

 ن خالل تقدمي خدمات أفضل.األخري ينتج من خالل بناء عالقات أفضل معهم م
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إىل دراسة أبعاد التسويق ابلعالقات  هدفت اليت: (Nelson, Naresh, & Chan, 2009)دراسة 2.3
)الكفاءة، القدرة، االتصال ومعاجلة الصراعات( وأثرها على رضا ووالء العمالء. كما هدف إىل قياس أتثري 

بني أبعاد التسويق ابلعالقات ووالء العمالء، كما هدفت إىل تقدمي بعض  رضا العمالء كعوامل وسيطية
العمالء ورضاهم ووالئهم. مت توزيع  على عالقاتالتوجيهات للباحثني واملهتمني حول طبيعة العوامل املؤثرة 

 نتائج منها: مت التوصل إىل مباليزاي،زابئن البنوك املتواجدة  من 217بـ  االستبيان على عينة الدراسة املقدرة
أنه يوجد عالقة بني أبعاد التسويق ابلعالقات وبني رضا العمالء ووالئهم، كما توصلت إىل أن هناك تباين 

 يف درجة أتثري كل بعد من هذه األبعاد على رضا العمالء.
يهدف هذا البحث إىل دراسة قوة :(Rezvani, Gilaninia, & Mousavian, 2011)دراسة 3.3

يهدف إىل قياس أتثري رضا العمالء كعوامل وسيطية  العمالء، كماأبعاد التسويق ابلعالقات لضمان والء 
 مباشر واجيايب وغري معنوي أثر ديوج منها:بني أبعاد التسويق ابلعالقات ووالء العمالء. مت التوصل إىل نتائج 

 معنوي أثر ، يوجدخالل الرضاعلى الوالء العمالء من  النزاع مع والتعامل ، االلتزام االتصالالثقة من لكل
 لرضا العمالء على والئهم. اجيايب و

اهلدف من هذا البحث هو دراسة جتريبية ألثر التسويق :(SUNG & CHENG, 2015)دراسة4.3
 التسويقرضا العمالء ووالء العمالء، كذلك اختبار أتثري رضا العمالء كوسيط يف العالقة بني  علىابلعالقات 

ابلعالقات على  للرضا والتسويقيوجد أثر معنوي واجيايب  أنه الدراسة نتائج تالعمالء. أثبتابلعالقات ووالء 
 العمالء. رضا العمالء هو وسيط العالقة بني التسويق ابلعالقات ووالء والء العمالء

التسويق ابلعالقات يف بنك اخلليج اجلزائر  أثرهدفت الدراسة احلالية إىل معرفة  الدراسة الحالية: نموذج. 4
 الزبون بوجود الرضا كمتغري وسيط.على والء 
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 نموذج الدراسة :1الشكل 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 ني ابالعتماد على الدراسات السابقةاعداد الباحث نم المصدر:

 الفرضيات:1.4
 .والوالءذو داللة إحصائية بني أبعاد التسويق ابلعالقات  أثريوجد  الفرضية الرئيسية األولى:

 الفرضيات اجلزئَية:
 أثر ذو داللة إحصائية بني الثقة والوالء. -1
 أثر ذو داللة إحصائية بني االلتزام والوالء. -2
 أثر ذو داللة إحصائية بني االتصال والوالء. -3
 أثر ذو داللة إحصائية بني الكفاءة والوالء. -4
 ذو داللة إحصائية بني معاجلة الصراع والوالء. أثر-5

 .والرضاذو داللة إحصائية بني أبعاد التسويق ابلعالقات  أثريوجد  الفرضية الرئيسية الثانية:

H2 

H1 

H3 

 االلتزام 

 االتصال 

 معاجلة الصراع 

 الكفاءة 

 الثقة

 والء العمالء  الرضا 

 أبعاد التسويق بالعالقات 

 إفرتاض عالقة قوية
 إفرتاض عالقة ضعيفة
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 الفرضيات اجلزئية: 
 بني الثقة والرضا. يوجد أثر ذو داللة إحصائية -1
 يوجد أثر ذو داللة إحصائية بني االلتزام والرضا. -2
 يوجد أثر ذو داللة إحصائية بني االتصال والرضا. -3
 يوجد أثر ذو داللة إحصائية بني الكفاءة والرضا. -4
 أثر ذو داللة إحصائية بني معاجلة الصراع والرضا. يوجد- 5

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لرضا الزبون على والئه.الفرضية الرئيسية الثالثة: 
الرضا  والوالء بوجودذو داللة إحصائية بني أبعاد التسويق ابلعالقات  أثريوجد الفرضية الرئيسية الرابعة: 

 كمتغري وسيط.
 :الدراسة نموذج اختبار 2.4

 :(AGB)سعيدة وكالة  -عمالء بنك الخليج الجزائر  لعينة الدراسة نموذج اختبار
 وكالة–بعمالء بنك اخلليج اجلزائر  اخلاص االستبيان عبارات وجودة النموذج جودة اختبار لغرض

 .SmartPLSمع لتوافقهو ) اهليكلية املعادالت النمذجة (الربانمج خلصوصية وذلك النموذج اختبار مت سعيدة
 مخرجاتهو  الدراسة لنموذج البياني ل: التمثي2الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

 SmartPLS برانمج خمرجات المصدر:
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 االتصال، االلتزام، الثقة، ة:كامن  متغريات مثانية هناك أن أعاله املوضح الشكل خالل من يتضح
 كامن  متغري لوك .ابلعالقاتابلتسويق  اخلاصة ، حيث متثل هذه األبعاد املتغرياتالكفاءةو الصراع  معاجلة

 من متغري بكل املتعلقة األسئلة الستمارة املشكلة العبارات مبعىن قياس سلم عن تعرب جلية، مبتغريات موصول
ومعاجلة اللتزام ا عبارات لكل من ثالثة ستة للثقة، :التايل النحو على توزعت أهنا حبيث الكامنة، املتغريات
 . والوالءمن الرضا  لكل عبارات أربعة ستة عبارات للكفاءة، أربعة عبارات لالتصال، ،الصراع

 Latent Variable Corrélationsالكامنة:ما بين المتغيرات  طاالرتبا :1الجدول 
 الوالء الرضا الكفاءة االتصال االلتزام الثقة 
    0,56 0,68  الثقة

    0,53   االلتزام

  0,54  0,61 0,57 0,65 الكفاءة

  0,47 0,64 0,56 0,49 0,50 معالجة الصراع

 0,45   0,62 0,48 0,52 الرضا

  0,69 0,49 0,58 0,42 0,51 الوالء

 SmartPLSبرانمج على ابالعتماد نيالباحث إعداد نم المصدر:

يوضح اجلدول أعاله معامالت االرتباط بني املتغريات الكامنة، حيث أن مجيع معامالت االرتباط 
 موجبة مرتفعة ومقبولة إحصائيا وهذا ما يدل على وجود عالقة ارتباط قوية بني املتغريات. 

 : مؤشرات مطابقة نموذج القياس2الجدول 
LV 

Index 

Values 

 الموثوقية المركبة
Composite 

Reliability 

 التباين المفسر
AVE 

Cronbachs 

Alpha  

 الثقة 0,84 0,56 0,88 4,62
 االلتزام 0,75 0,66 0,85 4,53
 االتصال 0,67 0,50 0,80 4,60
 معالجة الصراع 0,78 0,83 0,91 4,27
 الكفاءة 0,85 0,58 0,89 4,28
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 الرضا 0,85 0,70 0,90 4,62
 الوالء 0,74 0,57 0,84 4,65

 SmartPLSبرانمج على ابالعتماد نيالباحث إعداد نم المصدر:
معنوية ومقبولة من الناحية اإلحصائية إذ أن  AVEمن خالل اجلدول يتبني أبن مجيع معامالت 

مما يدل على أن كل متغري كامن يشرح أكثر من النصف تباينات مؤشراته، كما  0.50كل القيم أكرب من 
وابلتايل وجود موثوقية  0.70معنوية ومقبولة من الناحية اإلحصائية ألهنا أكرب من  CRأن مجيع معامالت 

هي األخرى معنوية  Cronbachs Alphaلنموذج القياس املستعمل، إضافة إىل ذلك فجميع معامالت 
قية املركبة، وهذا ما يتطابق مع مؤشر املوثو  0.70ومقبولة من الناحية االحصائية ألهنا تقريبا مجيعها أكرب من 

حسب ما هو متفق  5و 2مقبولة احصائيا ألهنا ترتاوح ما بني LV Index Values  أما ابلنسبة لقيم
 عليه، وعليه ميكن احلكم على جودة املتغريات الكامنة حمل الدراسة.

 مؤشرات جودة مطابقة النموذج: 3.4
 : مؤشرات جودة مطابقة النموذج3 الجدول

Communality التحديد معامل  الشراكيةR Square  
 الثقة  0,56
 االلتزام  0,66
 االتصال  0,50
 معالجة الصراع  0,83
 الكفاءة  0,58
 الرضا 0,45 0,70
 الوالء 0,54 0,57

𝒄𝒐𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅  0,63 𝑹𝟐̅̅ ̅̅  0.49  
0.556 𝑮𝑶𝑭 

 SmartPLSبرانمج على ابالعتماد نيالباحث إعداد نم المصدر:
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ومقبولة إحصائيا، حبيث  معنوية R Squareمن خالل اجلدول أعاله يتضح أبن مجيع معامالت 
ما  الكفاءة تفسريف كل من الثقة، االلتزام، االتصال، معاجلة الصراع،  املستقلة املتمثلةأن املتغريات الكامنة 

األخري فسر الوالء مبقدار  هذا أنواملتمثل يف الرضا، يف حني  الكامن التابعمن املتغري  %45مقداره حوايل 
53.50% . 

( فهذا يدل على جودة 1أهنا تقرتب من الواحد ) Communality يوضح اجلدول أعاله مؤشر
 وصف املتغريات املقاسة للمتغري الكامن املرتبط هبا )جودة منوذج القياس(، بعدها قمنا حبساب

 فهذا ما يدل على جودة النموذج املقرتح ككل. 0.36أنه يفوق  ومبا 0.556والذي يساوي GOFمؤشر
 Outer Loadings التشبع:معامالت  :4 الجدول

 الوالء الرضا الكفاءة معالجة الصراع االتصال االلتزام الثقة 
Q1 0,73       

Q2 0,73       

Q3 0,71       

Q4 0,78       

Q5 0,78       

Q6 0,76       

Q7  0,82      

Q8  0,84      

Q9  0,77      

Q10   0,79     

Q11   0,68     

Q12   0,71     

Q13   0,64     

Q14    0,90    

Q15    0,92    

Q17     0,72   

Q18     0,81   

Q19     0,84   

Q20     0,81   

Q21     0,70   

Q22     0,67   

Q23      0,81  

Q24      0,84  
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Q25      0,85  

Q26      0,84  

Q27       0,76 

Q28       0,80 

Q29       0,69 

Q30       0,76 

 SmartPLSبرانمج على ابالعتماد نيالباحث إعداد نم المصدر:
من خالل اجلدول أعاله الذي يوضح مسامهة جمموعة من املتغريات اجللية يف قياس املتغري الكامن 
اخلاص هبا، ومن خالل األوزان االحندارية املعيارية الظاهرة يف عملية التقدير واليت تعرف مبعامالت التشبع 

 (.0.4ميكن احلكم على صدق العبارات )فقرات االستبيان( ألن قيمتها أكرب من )
 :Path Coefficientsمعامالت المسار 4.4

 : معامالت المسار5الجدول 

  SmartPLSبرانمج على ابالعتماد نيالباحث إعداد نم المصدر:
 أن:05اجلدول رقم يتضح لنا من خالل 

  املسار معامالتPath Coefficients  الوالء فهو غري  والكفاءة علىمعنوية ابستثناء أثر االلتزام
 .0.015من  أكربنقول ان معامل املسار معنوي إذا كان  SmartPLSحيث أن حسب قاعدة  معنوي،
  الثقة، االلتزام، االتصال، الكفاءة،  يف:التسويق ابلعالقات املتمثلة  ومباشر ألبعادوجود أثر موجب

 .وهو معنويابلرتتيب  0.06، 0.13، 0.39، 0.06، 0.13تساوي  الرضا، إذعلى  ومعاجلة الصراع

  الرضا الوالء
 الثقة 0,14 0,17

 االلتزام 0,07 0,05-

 االتصال 0,39 0,18

 معالجة الصراع 0,06 0,07

 الكفاءة 0,14 0,02-

 الرضا  0,49
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  على  ومعاجلة الصراعالثقة، االتصال،  يف:التسويق ابلعالقات املتمثلة  ومباشر ألبعادوجود أثر موجب
 .وهو معنويابلرتتيب  0.07، 0.18، 0.16األثر  يساوي الوالء، حيث

 الوالء سالب وغري معنوي. والكفاءة علىأثر االلتزام  وجود 
  0.49على الوالء إذ يساوي  موجب للرضاوجود أثر مباشر  

 IndirectEffectsالمباشر : األثر غير 6الجدول 
  الوالء

 الثقة 0,07
 االلتزام 0,03
 االتصال 0,19
 معالجة الصراع 0,03
 الكفاءة 0,07

 SmartPLS برانمج على ابالعتماد نيالباحث إعداد نم المصدر:
 يتبني لنا من خالل اجلدول أعاله ما يلي:

 وجود أثر موجب غري مباشر أكرب من األثر املباشر لالتصاالت على الوالء وهذا ما يعين أن الرضا متغري
 يتوسط هذه العالقة.

 مباشر ولكن ضعيف أكرب من األثر املباشر لاللتزام على الوالء وهذا ما يعين أن وجود أثر موجب غري
 الرضا متغري يتوسط هذه العالقة.

 وجود أثر موجب غري مباشر ولكن ضعيف أكرب من األثر املباشر لاللتزام على الوالء وهذا ما يعين أن
 .الرضا متغري يتوسط هذه العالقة

أصغر من األثر املباشر للثقة على الوالء وهذا ما يفسر على أنه عندما  وجود أثر موجب غري مباشر ولكن
تكون هناك ثقة يف البنك فهذا يؤدي مباشرة إىل كسب والء الزبون دون النظر إذ ما كان راض أم ال، وعليه 

 فالرضا ليس متغري وسيط بني الثقة والوالء لدى عينة الدراسة.
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ثر املباشر للكفاءة على الوالء وهذا ما يعين أن الرضا متغري وجود أثر موجب غري مباشر أكرب من األ
 يتوسط هذه العالقة.

 وجود أثر موجب غري مباشر ولكن أصغر من األثر املباشر ملواجهة الصراع على الوالء وهذا ما يفسر على
ره يؤدي مباشرة أنه عندما تكون هناك عمليات وأنشطة يقوم فيها البنك ملواجهة الصراع لدى زابئنه فهذا بدو 

إىل كسب والء الزبون دون النظر إذ ما كان راض أم ال، وعليه فالرضا ليس متغري وسيط بني مواجهة الصراع 
 والوالء لدى عينة الدراسة.

 Total Effectsالكلي:  : األثر7الجدول 

  الرضا الوالء
 الثقة 0,14 0,24

 االلتزام 0,07 0,02-

 االتصال 0,39 0,38

 معالجة الصراع 0,06 0,10

 الكفاءة 0,14 0,05

 الرضا  0,49

 SmartPLS برانمج على ابالعتماد نيالباحث إعداد منالمصدر 
يتضح لنا من خالل هذا اجلدول أن كل من االتصال والثقة والكفاءة هلا أثر كلي موجب كبري على 

كما ،  على الوالءكبري   أتثري كليالرضا إذ أن هذه العوامل كلها تساهم يف كسب رضا الزبون والذي بدوره له 
 ري على الوالء.أيضا أن كل من الثقة واالتصال وكذا مواجهة الصراع هلا أتثري كلي كبيتبني 
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 . نتائج الدراسة:5
ية ومقارنتها مع الدراسات استنادا إىل النتائج اإلحصائية السابقة ميكن أن نورد بعض النتائج النظر 

 السابقة يف النقاط التالية:
 اسرتاتيجيةبنوك التجارية متارس الحيث بين التسويق بالعالقات والرضا  يوجد أثر ذو داللة إحصائية 

، LeeوChengل من كالتسويق ابلعالقات تساعد بشكل فعال لزايدة رضا العمالء اليت تتفق مع نتائج  
Ndubisi وChan. 

 من اآلن فصاعدا على املنظمات أن تعلم بين التسويق بالعالقات والوالء  يوجد أثر ذو داللة إحصائية
أن والء عمالئها ليس تعريف موحد وهو مصطلح معقد ألنه يتضمن سلوكيات مواقف ومكوانت وعناصر 

مباشر سويق ابلعالقات هلا ارتباط هام و أن الت االعمالء. كممعرفية وإدراكية، وليست فقط انجتة عن رضا 
مكوانت التسويق ابلعالقات وهذه النتائج منسجمة ما توصل إليه فيما يتعلق أبسس و  بوالء العمالء

NdubisiAmine وAnvari كنتيجة التسويق ابلعالقات أصبح عنصرا هاما للشركات لتطوير والء ،
 .(word of mouth)العمالء، زايدة الرحبية والكلمة االجيابية 

 د الفرضية اليت مفادها أن رضا العميل مما يؤي الوالء على العمالء لرضا إحصائية داللة ذو أثر وجود
 WinstanleyCuruna   Ehigie-يشكل مدخال حيواي للوالء، وذلك ابتفاق العديد من وجهات النظر

  والءه.حيث أكدوا على أن لرضا العمالء أتثري إجيايب على  ،SentosaوNdubisiCaruana,Osmanو
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  على جودة الخدمات الفندقية المستحدثة )اإلضافية(أثر االبتكار في عناصر المزيج التسويقي 
 -دراسة تحليلية ألراء عينة من زبائن فندق شيراتون عنابة-

The Impact of Innovation in the New (Additional) Elements of 

Marketing Mix On the Quality of Hotel Services -An Anlytical Study of 

the Views of A Sample of Sheraton Annaba Hotel Customers- 
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 : ملخص
اختبار أثر االبتكار يف عناصر املزيج التسويقي املستحدثة )اإلضافية( على هتدف هذه الدراسة إىل 

جودة اخلدمات الفندقية، ولتحقيق هذا اهلدف مت استطالع آراء عينة عشوائية من زابئن فندق الشرياتون 
ينة ( عبارة وحددت الع30مبدينة عنابة، ابستخدام أداة االستبيان وفق مقياس لكارت اخلماسي املكون من )

 ( صاحلة للتحليل اإلحصائي.105( مفردة منها )116بـ )
توصلت نتائج الدراسة إىل وجود أثر معنوي لالبتكار يف عناصر املزيج التسويقي املستحدثة على 

 جودة اخلدمات الفندقية، ويرجع هذا األثر إىل االبتكار التسويقي يف )احمليط املادي، األفراد، العمليات(.
التسويقي يف األفراد،  االبتكار التسويقي يف احمليط املادي، االبتكار ،االبتكار التسويقيكلمات مفتاحية: 

 التسويقي يف العمليات، جودة اخلدمات الفندقية.  االبتكار
 .JEL  :M31 ،O15 ،O31 ،Z32ات تصنيف

Abstract: 

This study aims to test the impact of innovation in the new (additional) 

elements of marketing mix on the quality of hotel services, by exploring the 

views of a random sample of Sheraton Annaba Hotel customers, using the 
__________________________________________ 

 tebessa.dz-hana.ramdani@univيميل: ، اإلهناء رمضاين: المؤلف المرسل
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Likert scale questionnaire tool in five response choices. The questionnaire 

included (30 expressions) and the sample consisted of (116) items, of which 

(105) were valid for statistical analysis. 

The results of the study revealed a significant impact of innovation in 

the new (additional) elements of marketing mix on the quality of hotel 

services, this impact is due to marketing innovation in physical environment, 

staff, and operations.   

Key words: Marketing Innovation, Marketing Innovation in Physical 

Environment, Marketing Innovation in Staff, Marketing Innovation in 

Operations, Quality of Hotel Services. 

JEL Classification Codes: M31, O15, O31, Z32. 

 

 مقدمة:  .1
تقدمي خدمات تفوق توقعات الزابئن ومتطلباهتم لتضمن بذلك تسعى املؤسسات الفندقية اليوم إىل 

ا ذمتيزها عن املنافسني وتفوقها عليهم، وتعد اجلودة القاسم املشرتك الهتمامات املؤسسات الفندقية، ومن ه
لتقدمي خدمات ذات جودة عالية تستجيب إلرضاء   زابئن تعترب احلاجة إىل االبتكار مطلبا هاما املنطلق 
طابع  ذاالتسويق لتحقيق مزيج تسويقي متكامل أنشطة  جيب أن يطال االبتكار مجيع جوانبوعليه الفندق، 
 .ةمن شأنه أن يسهم يف الرقي جبودة اخلدمات الفندقي ابتكاري

 الدراسةإشكالية  1.1
 اإلشكالية من خالل السؤال الرئيسي املوايل: صياغة ميكن بناءا على ما سبق

على جودة الخدمات  المستحدثة )اإلضافية(االبتكار في عناصر المزيج التسويقي  إلى أي مدى يؤثر
 عنابة؟بمدينة شيراتون الالتي يقدمها فندق 

 الدراسة فرضيات 2.1
الختبار أثر االبتكار يف عناصر املزيج التسويقي املمتد على جودة اخلدمات الفندقية سيتم صياغة 

 الفرضية الرئيسية اآلتية:
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H:  و داللة إحصائية عند مستوى داللة ذيوجد أثرa≤0.05  عناصر املزيج التسويقي لالبتكار يف
 .عنابة مبدينة شرياتونالعلى جودة اخلدمات اليت يقدمها فندق  املستحدثة )اإلضافية(

 :فرعية وهي كاآليتفرضيات  ه الفرضية ثالثذتنبثق عن ه
1H:  0.05و داللة إحصائية عند مستوى داللة ذيوجد أثر≤a يف احمليط املادي على  التسويقي لالبتكار

 عنابة؛مبدينة شرياتون الجودة اخلدمات اليت يقدمها فندق 
2H:  0.05و داللة إحصائية عند مستوى داللة ذيوجد أثر≤a يف األفراد على جودة  التسويقي لالبتكار

 عنابة؛مبدينة شرياتون الاخلدمات اليت يقدمها فندق 
3H:  0.05و داللة إحصائية عند مستوى داللة ذيوجد أثر≤a يف العمليات على  التسويقي لالبتكار

 عنابة.مبدينة شرياتون الجودة اخلدمات اليت يقدمها فندق 
 الدراسة: أهداف 3.1

 ه الدراسة يف اآليت:ذتتجسد األهداف املرجوة من ه
 وجودة اخلدمات الفندقية؛املستحدثة املزيج التسويقي  عناصر البتكار يفلتقدمي إطار مفاهيمي  -
على جودة اخلدمات اليت يقدمها فندق املستحدثة املزيج التسويقي عناصر دراسة وحتديد أثر االبتكار يف  -
 عنابة؛مبدينة شرياتون ال
 للرقي املستحدثةر املزيج التسويقي تقدمي مجلة من التوصيات اليت إبمكاهنا زايدة فعالية االبتكار يف عناص -
 عنابة.مبدينة شرياتون الودة اخلدمات اليت يقدمها فندق جب

استخدام أداة مت ، كما ملسح آراء العينة التحليلي مت االعتماد على املنهج الوصفي: منهج الدراسة 4.1
 عينة الدراسة. عناالستبيان جلمع املعلومات 

 الدراسة النظرية .2
 :االبتكار في عناصر المزيج التسويقي المستحدثة 1.2

 إىل مفهوم االبتكار التسويقي والعناصر املستحدثة يف  املزيج التسويقي اخلدمي.   سيتم التطرق
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 :مفهوم االبتكار التسويقي 1.1.2

وحتويلها يعرف االبتكار التسويقي أبنه: "تصميم وتنفيذ جمموعة من األفكار اخلالقة وغري التقليدية 
 .(459، صفحة 2005)اخلري و آخرون،  "إىل تطبيقات عملية يف أحد جماالت املزيج التسويقي أو كلها

ويعرف أيضا على أنه: "التسويق الذي يتخيل ويعمل على إجياد حلول مل يفكر فيها الزبون أو حيلم 
 .(Kotler & Dubois, 2003, p. 27)" هبا

من خالل التعريفني السابقني ميكن إعطاء تعريف لالبتكار التسويقي أبنه االبتكار يف مجيع أوجه 
االبتكار  النشاط التسويقي واليت تسمح ابنسياب املنتجات من املنتج إىل املستهلك النهائي، حبيث يعمل

 سويقي على اكتشاف احلاجات الكامنة يف أذهان املستهلكني وتلبيتها بطريقة تفوق توقعات الزبون.الت
 في الخدمات: عناصر المزيج التسويقي المستحدثة 2.1.2

نتيجة للخصائص اليت تتميز هبا اخلدمات بصفة عامة واخلدمات الفندقية بصفة خاصة واليت تغلب 
ت احلاجة إىل استحداث ثالثة عناصر أخرى تضاف إىل املزيج التسويقي عليها خاصية الالملموسية، فقد دع

 . عملية تقدمي اخلدمةالتقليدي )املنتج، السعر، التوزيع، الرتويج(، وهي احمليط املادي، األفراد مقدمي اخلدمة و 
، بطاقات املباينتصميم دمة مثل خلاب احمليطة العروض امللموسةاحمليط املادي كافة  يشمل المحيط المادي: -

 .(Bhargav, 2017, p. 263) العمل، الالفتات واملعدات
يلعب األفراد دورا مهما يف العمليات واإلنتاج يف منظمات اخلدمة ويشكلون جزءا مهما من  األفراد: -

)املهارة، املظهر، اخلدمة ذاهتا، وتكون هناك عالقة تفاعلية بينهم وبني الزابئن، وتشمل مسات األفراد 
 .(106حة ، صف2005)الضمور و عايش، التعامل، االستجابة( 

تشمل سلوك العاملني وكيفية تقدمي اخلدمة وتوصيلها، ودرجة اآللية املستخدمة  عملية تقديم الخدمة: -
يف تقدمي اخلدمة، ودرجة احلرية املعطاة للعاملني ودرجة اشرتاك العمالء يف اجناز اخلدمة، وتدفق املعلومات 

 .(107، 106، صفحة 2005)الضمور و عايش، وأنظمة احلجوزات واالنتظار 
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 جودة الخدمات الفندقية 2.2
 يتناول هذا العنصر تعريفات جلودة اخلدمة الفندقية وحتديد أبعادها. 

 مفهوم جودة الخدمات الفندقية 1.2.2
ابخلدمة الفندقية حيث مت تعريفها على قبل التطرق إىل مفهوم جودة اخلدمة البد من توضيح املقصود 

األنشطة غري املادية واليت ميكن تقدميها بشكل منفصل وتوفر إشباع لرغبات وحاجات الضيوف، أهنا: "
 .(54، صفحة 2017)كايف، وليست ابلضرورة أن ترتبط مع بيع منتج آخر وال تتطلب نقل امللكية" 

على أهنا: "النشاطات اليت تكون غري مادية أو غري ملموسة  جودة اخلدمة الفندقيةيف حني تعرف 
واليت ميكن تقدميها بشكل منفصل أو مستقل وتوفر إشباع الرغبات واحلاجات، وليست ابلضرورة أن ترتبط 

 .(68، صفحة 2017)كايف،  مع بيع سلعة أو خدمة أخرى"
"، وتشمل )اجملاملة، مجيع تلك اإلجراءات اليت ستؤدي إىل إسعاد الضيوفوتعرف أيضا أبهنا: "

 .(Batinic, 2016, p. 27) التقييس، الشكاوي(، 
من خالل التعريفني السابقني يتضح أن جودة اخلدمات الفندقية متثل السمات واخلصائص املميزة 

 خلدمة معينة، حبيث تكون قادرة على إشباع حاجات ورغبات املستفيد منها. 
 أبعاد جودة الخدمة الفندقية  2.2.2

 ولقد مة بشكل دقيق،مل يكن هناك اتفاق بني الكثري من الكتاب والباحثني حول أبعاد جودة اخلد
، االعتمادية، ةيامللموسوزمالئه من حتديد مخسة أبعاد جلودة اخلدمات الفندقية وهي  Berryمتكن 

 . (Daudin & Tabiero, 1996, p. 9) االستجابة، الثقة، التعاطف
تشمل التسهيالت املادية املتاحة لدى املؤسسة الفندقية، فضال عن وضع ديكورات وأاثث  الملموسية: -

أن نظرة الزابئن إىل مجالية املؤسسة الفندقية متكنهم من  إذومظهر الئق للعاملني يتناسب مع درجة الفندق، 
 .(423حة ، صف2016)نصور و ابراهيم،  تقييم جودة خدماهتا
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تعرب عن قدرة مقدم اخلدمة على تقدمي اخلدمة بسرعة ومراقبة عقود تقدمي اخلدمات، التسعري،  االعتمادية: -
 .(Abukhalifeh & Som, 2012, pp. 136, 137) والتعامل مع الشكاوي

تعرب عن قدرة موظفي الفندق على االستجابة السريعة ملطالب الزابئن والعمل على حل  االستجابة: -
 .(55، صفحة 2007)أوسو،  مشاكلهم بطريقة ترضي الزبون وتشعره أبنه حمل اهتمامهم

، 2007)أوسو،  الزابئن جودة اخلدمةتعين املصداقية واألمان واجلدارة، واليت من خالهلا يقيم  الثقة: -
 .(55صفحة 

مهذب  قدرة مقدمي اخلدمة على كسب رضا الزبون من خالل جماملته ومالطفته أبسلوب التعاطف: -
 .(69، صفحة 2017)كايف،  وحمرتم
 عناصر المزيج التسويقي المستحدثة بجودة الخدمات الفندقيةعالقة االبتكار في  3.2

 .وجودة اخلدمات الفندقية يف عناصر املزيج التسويقي املستحدثة سيتم حتديد العالقة بني االبتكار
 وعالقته بجودة الخدمات الفندقية المحيط المادياالبتكار التسويقي في  1.3.2

ودة يف املؤسسات الفندقية، وهو ما يستدعي ضرورة يعترب احمليط املادي كأحد أهم مؤشرات اجل
االهتمام ابحمليط املادي وجعله جذااب ومرحيا وجمهزا أبحدث التكنولوجيا اليت تساهم إىل حد كبري يف تسريع 
تقدمي اخلدمة وجبودة عالية، كما تسهم أي بصمة أو تغري ابتكاري ولو كان بسيطا يف جزء منه إىل إعطاء 

سواء ابلنسبة للعاملني أو الزابئن، كاستخدام املثريات احلسية )طريقة مزج األلوان، املوسيقى، نتائج إجيابية 
كذلك توفري مستلزمات اإلطفاء احلديثة واليت تشعر   ،(14، صفحة 2011)عبد،  الروائح املنعشة...إخل(

  .(Hoffman & Bateson, 2011, p. 204) الزابئن ابألمان
مبثابة تغليف للخدمات املقدمة  ، فهي تعتربساهم يف زايدة راحة زابئن الفندقكلها ابتكارات ت

 ة.إجيااب على جودة اخلدمات املقدمتعطي تلميحات عن اجلودة للزابئن مما تنعكس  وابلتايل
 االبتكار التسويقي في األفراد وعالقته بجودة الخدمات الفندقية 2.3.2

لألفراد دور مهم يف تقدمي أعلى مستوى من اخلدمات الفندقية للزابئن، وهو ما يستدعي ضرورة 
، صفحة 2006)عبد السميع،  احلرص على تدريبهم تدريبا جيدا وتنمية مهاراهتم وخرباهتم بصفة مستمرة
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أو فيما خيص اجلوانب املتعلقة  خيص استعمال التسهيالت املادية، فيماوالتكوين املستمر هلم  ،(302
 .(121، صفحة 2013)أبو اجلليل و آخرون،  والرد على الشكاوي مبعامالت الزابئن وكيفية استقباهلم

، (86، صفحة 2008)امللكاوي، تبط مفهوم البيع الشخصي ابألفراد العاملني يف الفندق ولقد ار 
أسلوب القلب أو العكس وهو أسلوب مبتكر يف الرد )معاجلة( ومن بني األساليب املبتكرة يف هذا اجملال جند 

االلتزام ابملواعيد، عدم تطابق املعروض مع املوجود(، حيث يتم على االعرتاضات )ارتفاع األسعار، عدم 
، صفحة 2011)أبو مجعة،  استخدام نفس االعرتاض أو النقطة اليت يثار بشأهنا عيب أو نقص مثال

منط حياة مميز ومثري  أن يرسم مقدم اخلدمة، وهو ما يزيد من ثقة الزبون يف مقدم اخلدمة، كذلك (219
للزبون يكون أفضل من الوضع احلايل بنوع من االبتكار والتجديد جيعله حيس أبنه حيصل على شيء مبتكر 

كل من هذه األساليب املبتكرة تزيد من ثقة الزابئن يف   ،(200، صفحة 2009)مقابلة،  وفريد من نوعه
 وتشعرهم ابألمان، وابلتايل تساهم يف حتسني جودة اخلدمات الفندقية. مقدمي اخلدمات 

 االبتكار التسويقي في العمليات وعالقته بجودة الخدمات الفندقية 3.3.2
كنولوجيا املعلومات إىل إحداث ابتكارات يف عملية أدت التطورات احلاصلة يف جمال االتصاالت وت

تقدمي اخلدمة من خالل استخدام التقنيات احلديثة، ومن هذه االبتكارات تصميم بعض الغرف بشكل 
)برسيم، إلكرتوين حبيث يف حالة شعور الزائر ابلنعاس فإن ستائر الغرفة والتلفاز واإلضاءة تغلق تلقائيا 

)كورتل، والذي يوفر األمان للزابئن  ستخدام نظام إلكرتوين لقفل األبوابكذلك ا  ،(368، صفحة 2017
 .(257، صفحة 2008

 الدراسة التطبيقية .3
 :منهجية الدراسة التطبيقية 1.3

 نموذج الدراسة 1.1.3
 سيتم إعداد منوذج الدراسة على النحو املوايل:بناء على إشكالية الدراسة وفرضياهتا 
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 : نموذج الدراسة1الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحثني المصدر:

من مجيع زابئن فندق شرياتون عنابة، أما عينة يتكون جمتمع الدراسة  مجتمع وعينة الدراسة: 2.1.3
استمارة بطريقة عشوائية وذلك لضمان احلصول على متثيل جيد جملتمع الدراسة،  116الدراسة فقد مت توزيع 

استمارات لكوهنا غري مكتملة اإلجابة، ليصبح حجم  8استمارة واستبعدت منها  113حيث مت اسرتجاع 
 مفردة.  105العينة 

الذي يعترب األداة الفعالة يف مثل هذه الدراسات، وقد  مت االعتماد على االستبيان ة الدراسة:أدا 3.1.3
أعد وفق منوذج األسئلة املغلقة، والذي يتطلب من عينة الدراسة حتديد إجاابهتم للعبارات املتضمنة حملاور 
 أداة الدراسة وفق مقياس لكارت اخلماسي )غري موافق بشدة، غري موافق، حمايد، موافق، موافق بشدة(.

 (اختبار ثبات االستبيانة الدراسة )صدق أدا 4.1.3
االستقرار يف نتائج االستبيان وعدم تغيريها بشكل كبري فيما لو مت إعادة  يقصد بثبات االستبيان

 توزيعه على أفراد العينة أكثر من مرة خالل فرتة زمنية معينة، واجلدول املوايل يوضح نتائج ثبات االستبيان.

متدةاالبتكار في عناصر المزيج التسويقي الم  أبعاد جودة الخدمة الفندقية 

يف احمليط املادي االبتكار  امللموسية  

 االعتمادية

 االبتكار يف األفراد االستجابة

 الثقة

 االبتكار يف العمليات التعاطف
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 باخ( ناالستبيان )معامل ألفا كرو : نتائج اختبار ثبات 1الجدول 

 معامل الثبات )ألفا كرونباخ( عدد العبارات انيمحاور االستب
 0.886 15 االبتكار يف عناصر املزيج التسويقي املمتد

 0.906 15 أبعاد جودة اخلدمة الفندقية

 0.938 30 المعامل الكلي

 SPSSابالعتماد على نتائج  الباحثنيإعداد من  المصدر:

حماور الدراسة تزيد عن املعامل املقبول إحصائيا  معامالت ثبات أن 1اجلدول  توضح النتائج الواردة يف
(، كما أن معامل الثبات الكلي لالستمارة هو اآلخر يستجيب هلدا الشرط، وهو ما يعكس 0.6واملقدر بـ )

 ثبات أداة الدراسة.
 :تحليل فقرات االستبيان 2.3

  لك.ذواجلدول املوايل يوضح تحليل فقرات المتغير المستقل:  1.2.3
 : تحليل آراء المبحوثين تجاه االبتكار في عناصر المزيج التسويقي المستحدثة2الجدول 

رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة
 

 االتجاه

 موافق 1 0.475 4.19 االبتكار في المحيط المادي

1 
تصميم مبىن الفندق ابجلاذبية وإاثرة شكل و ميتاز 

 1 0.521 4.50 االهتمام
موافق 
 بشدة

2 
يهتم الفندق بتجديد التنظيم الداخلي ملركز تقدمي 

 اخلدمة
3.87 

 

 

 موافق 5 0.797

3 
حيرص الفندق على حداثة املعدات واألجهزة 

 موافق 3 0.718 4.15 تقدمي اخلدمة للزابئن املستخدمة يف

4 
تصميم ديكور الغرفة مميز ويشعرك ابلراحة 

 2 0.716 4.33 واالطمئنان
موافق 
 بشدة
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5 
ديثة يعتمد الفندق على تكنولوجيات االتصال احل

 موافق 4 0.750 4.11 يف تقدمي اخلدمات

 موافق 2 0.752 3.94 االبتكار في األفراد

6 
موظفني ذوي تكوين جيد يتوفر الفندق على 

 موافق 5 1.071 3.79 فائقةومهارات 

7 
حيرص موظفو الفندق على أداء عملهم أبسلوب 

 موافق 3 0.866 3.98 متميز وبشكل صحيح وبطريقة مبتكرة

8 
يتمتع موظفو الفندق بقدرات تؤهلهم لطلب 

 موافق 4 0.825 3.86 املشورة الفنية منهم

9 
يتمتع موظفو الفندق بقدرة كبرية على اإلنصات 

 موافق 1 0.791 4.09 واإلقناع

 موافق 2 0.956 3.99 يتميز موظفو الفندق بفعالية كبرية 10
 موافق 3 0.662 3.84 االبتكار في العمليات

 موافق 3 0.856 3.84 يتميز الفندق بسهولة ووضوح اإلجراءات 11

12 
وغري  ، سهلةيقدم الفندق خدماته بطرق حديثة

 موافق 2 0.859 3.95 معقدة

13 
موظفو الفندق حبرية التصرف يف تقدمي يتمتع 
 موافق 5 0.869 3.63 اخلدمة

 موافق 1 0.930 4.00 يتميز الفندق بدقة املواعيد يف تقدمي اخلدمة 14

15 
يقوم الفندق مبعاجلة الشكاوي بسرعة وبطريقة 

 موافق 4 0.913 3.80 مبتكرة

 موافق - 0.520 3.99 االبتكار في عناصر المزيج التسويقي الممتد
 SPSSابالعتماد على نتائج  الباحثنيإعداد من  المصدر:

تبين فندق شرياتون عنابة لالبتكار  اجلدول أعاله أن اجتاهات إجاابت عينة الدراسة حول منيالحظ 
وافق أي مبستوى مرتفع، حيث بلغ املتوسط احلسايب مابجتاه  جاءت يف عناصر املزيج التسويقي املستحدثة

وهذا ما يدل على أن فندق شرياتون عنابة يويل أمهية ، 0.520وابحنراف معياري قدر بـ  3.99العام 
 لالبتكار يف عناصر املزيج التسويقي املستحدثة.
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 لك.ذيوضح  اآليتواجلدول تحليل فقرات المتغير التابع:  2.2.3
 

 تحليل آراء المبحوثين تجاه أبعاد جودة الخدمة الفندقية :3الجدول 
رقم 
 العبارة العبارة

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة
 االتجاه 

 3 0.589 4.26 الملموسية
موافق 
 بشدة

 1 0.781 4.41 التصميم اخلارجي للفندق مناسب وجذاب 16
موافق 
 بشدة

17 
التنظيم الداخلي للفندق يسهل االتصال مع مقدم 

 موافق 3 0.786 4.09 اخلدمة

18 
الغرفة جمهزة بكل املستلزمات الفندقية من تكييف، 

 0.935 4.28 إضاءة...إخلو تدفئة 

2 

 

 

موافق 
 بشدة

 موافق 5 0.748 3.97 االعتمادية
 موافق 1 0.802 4.03 اخلدمة املتحصل عليها تتوافق مع وعود الفندق 19
 موافق 2 0.954 3.95 يلتزم الفندق بدقة املواعيد يف تقدمي اخلدمة 20

21 
بصورة صحيحة منذ  خدماتيقدم موظفو الفندق 

 موافق 3 0.864 3.94 البداية

 موافق 4 0.805 4.00 االستجابة

22 
يف كل  لتقدمي اخلدمة موظفو الفندق على استعداد

 موافق 1 0.900 4.09 األوقات

 موافق 2 0.976 4.00 موظفو الفندق ملطالبك رغم ضغوط العمل يستجيب 23

24 
الفندق ابالستجابة السريعة لشكاويك  يقوم موظفو

 موافق 3 0.946 3.90 واستفساراتك

 الثقة
4.33 

 

 

0.572 2 
موافق 
 بشدة
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 1 0.557 4.49 تشعر ابلثقة واألمان عند تعاملك مع الفندق 25
موافق 
 بشدة

 2 0.677 4.34 نيتوفر الفندق على كل أجهزة السالمة واألما 26
موافق 
 بشدة

 0.938 4.15 الفندق بكل مصداقية معكيتعامل موظفو  27

3 

 
 

 موافق

 1 0.641 4.36 التعاطف
موافق 
 بشدة

 2 0.748 4.36 يتصف موظفو الفندق ابللباقة واألخالق 28
موافق 
 بشدة

29 
يتمتع موظفو الفندق ابلروح املرحة والصداقة يف 

 1 0.794 4.42 التعامل معك
موافق 
 بشدة

30 
عند تعاملك مع حتصل على نصائح وتوجيهات 

 3 0.725 4.31 الفندق
موافق 
 بشدة

 موافق - 0.547 4.18 أبعاد جودة الخدمة الفندقية
 SPSSابالعتماد على نتائج  الباحثنيإعداد من  المصدر:

جاء مرتفعا،  الفندقية أن املتوسط العام ألبعاد جودة اخلدمة أعالهتوضح النتائج الواردة يف اجلدول 
، ويعزى ذلك لكون مجيع اإلجاابت كانت ابجتاه 0.547وقدر االحنراف املعياري بـ  4.18حيث بلغ 

فندق شرياتون عنابة يويل أمهية كبرية جلودة  ، مما يؤكد أنومرتفع جدا أي مبستوى مرتفع وموافق بشدة موافق
لك ذويعود  ،4.36ابقي األبعاد مبتوسط حسايب يقدر بـ  التعاطفحيث تصدر بعد  اخلدمات اليت يقدمها،

يف حني احتل بعد لالهتمام املتزايد الذي يبديه موظفو الفندق حنو الزابئن والتعامل معهم بلباقة ولطف، 
، وذلك لكثرة األخطاء املرتكبة عند تقدمي 3.97مبتوسط حسايب يقدر بـ  اخلامسة واألخريةرتبة االعتمادية امل

 اخلدمة.
 اختبار نموذج وفرضيات الدراسة 3.3

 اختبار نموذج الدراسة 1.3.3
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طبيعة توزيع متغريات الدراسة ابستخدام معاملي  يتم اختبار :طبيعة توزيع متغيرات الدراسة 1.1.3.3
  لك.ذااللتواء والتفلطح، واجلدول املوايل يوضح 

 

 معاملي االلتواء والتفلطح :4 الجدول
 معامل التفلطح معامل االلتواء األبعاد

 0.122- 0.207- املادياالبتكار يف احمليط 
 1.202 0.801- االبتكار يف األفراد

 1.392 0.628- االبتكار يف العمليات
 0.545 0.264- االبتكار يف عناصر املزيج التسويقي املمتد

 0.741 0.635- جودة اخلدمات الفندقيةأبعاد 
 SPSSابالعتماد على نتائج  الباحثنيإعداد من  المصدر:

أن كل قيم معامل االلتواء ترتاوح بني إىل  أعالهاجلدول  اإلحصائية الواردة يفتشري املعطيات 
(، كما أن 3و  -3( وهي ضمن املدى املقبول للتوزيع الطبيعي الذي يرتاوح بني )-0.207و -0.801)

)الضمور و مقراش،  (20لك أقل من )ذب ( وهو1.392و -0.122قيم معامل التفلطح حمصورة بني )
، وهو ما يشري إىل أن متغريات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي، ويتم اعتماد االختبارات (341، صفحة 2018

 املعلمية الختبار فرضيات الدراسة.
التباين   ختبار ابالعتماد على معامل تضخما االذيتم ه :اختبار استقاللية متغيرات الدراسة 2.1.3.3

أقل من  VIFا كانت قيمة ذوالتباين املسموح، ويتم التحقق من عدم ارتباط املتغريات املستقلة فيما بينها إ
واجلدول املوايل  (341، صفحة 2018)الضمور و مقراش، ، 0.10أكرب من  Toleranceوقيمة  10

 يوضح نتائج هدا االختبار.
 معامل تضخم التباين والتباين المسموح: 5الجدول 

 Toleranceالتباين المسموح  VIFمعامل تضخم التباين  المتغيرات المستقلة الفرعية
 0.713 1.402 االبتكار يف احمليط املادي
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 0.600 1.667 االبتكار يف األفراد
 0.633 1.579 االبتكار يف العمليات

 SPSSابالعتماد على نتائج  الباحثنيإعداد من  المصدر:

أن مجيع القيم أتيت ضمن احلدود املقبولة معامل تضخم التباين  5اجلدول  توضح النتائج الواردة يف
، وهو ما يؤكد استقاللية املتغريات املستقلة للدراسة وعدم 0.10والتباين املسموح أكرب من  10أقل من 

 تداخلها مع بعضها.
 لك.ذ اجلدول املوايل يوضح :وذجاختبار مالئمة النم 3.1.3.3

 نتائج تحليل التباين لالنحدار :6الجدول 

مصدر 
 التباين

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 Sigالداللة 

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
 التحديد

2R 

 6.109 18.327 3 االنحدار
48.220 0.000 0.767 0.577 

 0.127 12.796 101 البواقي
 31.122 104 المجموع

 SPSSابالعتماد على نتائج  الباحثنيإعداد من  المصدر:

( بقيمة احتمالية دالة إحصائيا 48.220احملسوبة بلغت ) Fأن قيمة  6 يتضح من نتائج اجلدول
  (، مما يعكس صالحية النموذج لالختبار.0.05( وهي أقل من مستوى الداللة املعتمد )0.000)

ي يعرب عن تباين املتغري التابع نتيجة التغري يف املتغري املستقل،  ذوال( 2R)كما أن معامل التحديد 
من التباين احلاصل يف جودة اخلدمات الفندقية،  (%57يشري إىل أن أبعاد املتغري املستقل تفسر ما نسبته )

 .دراسةأخرى مل تدخل يف منوذج الفتفسرها متغريات ( %43) النسبة أما ابقي
 اختبار صحة فرضيات الدراسة )اختبار الفرضيات الفرعية( 4.3

على  املستحدثة املزيج التسويقيعناصر اجلدول املوايل أثر كل بعد من أبعاد االبتكار يف  تبني نتائج
  جودة اخلدمات الفندقية.
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 علىفي )المحيط المادي، األفراد، العمليات( التسويقي : نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر االبتكار7الجدول 
 جودة الخدمات الفندقية

 
 النموذج 

 المعامالت غير المعيارية
المعامالت 

 tقيمة  المعيارية
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة
Sig A الخطأ المعياري beta 

 0.001 3.510 / 0.318 1.117 الثابت

 0.036 2.121 0.160 0.087 0.184 االبتكار في المحيط المادي

 0.003 3.015 0.248 0.060 0.181 االبتكار في األفراد

 0.000 6.212 0.498 0.066 0.411 االبتكار في العمليات

 SPSSابالعتماد على نتائج  الباحثنيإعداد من  المصدر:

  ما يلي: 7يتضح من نتائج اجلدول 
يف احمليط املادي على  التسويقي لالبتكار a≤0.05و داللة إحصائية عند مستوى داللة ذيوجد أثر  -

( وهي دالة 0.036( عند مستوى داللة )2.121بلغت قيمتها ) (Tقيمة )جودة اخلدمات الفندقية ألن 
، وابلتايل %16بنسبة  Betaا التأثري قيمة املعامالت ذ(، كما تؤكد ه0.05إحصائيا عند مستوى معنوية )

 .قبول الفرضية الفرعية األوىل
1H : 0.05و داللة إحصائية عند مستوى داللة ذيوجد أثر≤a يف احمليط املادي على  التسويقي لالبتكار

 جودة اخلدمات اليت يقدمها فندق شرياتون عنابة؛
يف األفراد على جودة  التسويقي لالبتكار a≤0.05و داللة إحصائية عند مستوى داللة ذيوجد أثر -

( وهي دالة إحصائيا 0.003( عند مستوى داللة )3.015) (Tقيمة ) حيث بلغت اخلدمات الفندقية
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وابلتايل قبول  %24.8بنسبة  Betaا التأثري قيمة املعامالت ذ(، كما تؤكد ه0.05عند مستوى معنوية )
 الفرضية الفرعية الثانية.

2H : 0.05و داللة إحصائية عند مستوى داللة ذيوجد أثر≤a على جودة  األفراديف  التسويقي لالبتكار
 اخلدمات اليت يقدمها فندق شرياتون عنابة؛

على جودة  العملياتيف  التسويقي لالبتكار a≤0.05و داللة إحصائية عند مستوى داللة ذيوجد أثر -
( وهي دالة إحصائيا 0.000( عند مستوى داللة )6.212بلغت قيمتها ) (Tقيمة )اخلدمات الفندقية ألن 
وابلتايل قبول  (%49,8بنسبة ) Betaما تؤكد هدا التأثري قيمة املعامالت (، ك0.05عند مستوى معنوية )

 الفرضية الفرعية الثالثة.
3H:  0.05و داللة إحصائية عند مستوى داللة ذيوجد أثر≤a يف العمليات على جودة  التسويقي لالبتكار

 اخلدمات اليت يقدمها فندق شرياتون عنابة.

 خاتمة: .4
يلعب االبتكار يف عناصر املزيج التسويقي املستحدثة )احمليط املادي، األفراد، العمليات( دورا فعاال 

توصلت الدراسة إىل النتائج يف الرفع من مستوى جودة اخلدمات اليت يقدمها فندق شرياتون عنابة، ولقد 
 املوالية:

لالبتكار يف عناصر املزيج التسويقي املستحدثة هناك اتفاق من قبل املبحوثني على تبين فندق شرياتون عنابة -
 مما كان له األثر اإلجيايب على جودة اخلدمات املقدمة؛

 من جودة اخلدمات الفندقية وهي قوة تفسريية قوية؛ (%57)تفسر املتغريات املستقلة ما نسبته  -
، حيث ندق شرياتون عنابةاليت يقدمها فلالبتكار التسويقي يف احمليط املادي أثر  على جودة اخلدمات  -

 ؛ %16تقدر نسبة التأثري بـ 
، حيث تقدر  اليت يقدمها فندق شرياتون عنابةلالبتكار التسويقي يف األفراد أثر  على جودة اخلدمات  -

 ؛ %24.8نسبة التأثري بـ 
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، حيث تقدر اليت يقدمها فندق شرياتون عنابةلالبتكار التسويقي يف العمليات أثر على جودة اخلدمات  -
 ؛ %49.8نسبة التأثري بـ 

هم واليت من شأهنا أن تسا ميكن تقدمي مجلة من التوصياتمن خالل ما مت عرضه يف هذه الدراسة 
 يقدمها فندق شرياتون عنابة وهي كاآليت: يف الرقي جبودة اخلدمات اليت 

دمي اخلدمات ابعتبارهم ضرورة احلرص على أن ميس االبتكار مجيع عناصر املزيج التسويقي وخاصة مق-
 األكثر أتثريا على جودة اخلدمات املقدمة؛

زايدة تفعيل االبتكار يف العناصر املستحدثة للخدمات ابعتبارها العناصر اليت متيز مؤسسة فندقية عن  -
 أخرى؛ 

 زايدة االهتمام ابألفراد مقدمي اخلدمات وتشجيعهم من خالل نظام احلوافز واملكافآت ومنحهم كامل -
 الصالحيات يف التصرف مما ينعكس ابإلجياب على جودة اخلدمات املقدمة؛

 ضرورة التفاعل مع شكاوي الزابئن والتعامل معها حبسن نية وبشكل مبتكر وإجياد احللول ملعاجلتها؛   -
 زايدة االهتمام أببعاد جودة اخلدمات املقدمة.-
 
 . قائمة المراجع:5

 العربيةقائمة المراجع باللغة  1.5

 ( ،2009مقابلة خالد ،)،"دار زهران للنشر والتوزيع، عمان. التسويق الفندقي "مدخل شامل 

 ( ،أثر املزيج التسويقي يف حتقيق جودة اخلدمة الفندقية "دراسة حتليلية 2007أوسو خريي علي ،)
جملة تنمية الرافدين،اجمللد آلراء عينة من الضيوف يف عدد من املنظمات الفندقية يف مدينة دهوك"، 

 .55(، ص:29(، العدد )88)
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 ( ،قياس مستوى جو 2016نصور ريزان وابراهيم نور حممود ،) دة اخلدمات الفندقية املقدمة يف
جملة جامعة تشرين للبحوث حمافظة الالدقية من وجهة نظر النزالء "دراسة حالة فندق أفاميا"، 

  .423(، ص: 4(، العدد )38والدراسات العلمية، اجمللد )
 ( ،2006عبد السميع صربي ،)،"املنظمة  التسويق السياحي والفندقي "أسس علمية وجتارب عربية

 العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة.
 ( ،2005اخلري طارق وآخرون ،)،منشورات جامعة دمشق، دمشق. مبادئ التسويق 
 ( ،2008امللكاوي عمر جوابرة ،)الطبعة األوىل(، مؤسسة  مبادئ التسويق السياحي والفندقي(

 الوراق للنشر والتوزيع، عمان.
 ( ،املزيج ال2011عبد غسان فيصل ،) تسويقي اخلدمي وانعكاساته على املكانة الدهنية "دراسة

(، العدد 1جملة العلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد )حتليلية آلراء رواد الفنادق مخسة جنوم يف بغداد. 
 . 14(، ص: 1)
 ( ،2008كورتل فريد ،)،دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان. تسويق اخلدمات 
  (، أثر االلتزام ابملسؤولية االجتماعية للشركات على 2018وز مصلح وفوزية مقراش، )الضمور فري

جملة العلوم االقتصادية والتسيري اجلزائر، -امليزة التنافسية "دراسة حالة شركة صناعة األدوية صيدال 
 .341(، ص: 1(، العدد )11والعلوم التجارية، اجمللد )

 ( ،2013أبو اجلليل حممد منصور  وآخرون ،)،دار غيداء  املفاهيم التسويقي احلديثة وأساليبها
 للنشر والتوزيع، عمان.

 ( ،2017كايف مصطفى يوسف ،)الطبعة األوىل(، إلفا للواثئق،  تسويق اخلدمات الفندقية(
 قسنطينة.

 ( ،دور التسويق االلكرتوين يف تطوير اخلدمات الفندقية "دراسة 2017برسيم مها عارف ،)
 .354(، ص: 10جملة الداننري، العدد )نة من الفنادق يف بغداد، استطالعية لعي
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 ( ،2011أبو مجعة نعيم حافظ ،)الطبعة الثانية(،املنظمة العربية للتنمية  التسويق االبتكاري(
 اإلدارية، القاهرة.

 ( ،أثر عناصر املزيج التسويقي اخلدمي لفنادق 2005الضمور هاين حامد وعايش هدى مهدي ،)
اجمللة األردنية يف إدارة يف األردن على الصورة املدركة من قبل السياح "دراسة مقارنة"،  اخلمس جنوم

 .107، 106(، ص ص: 1(، العدد )1األعمال، اجمللد )
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 (2000-2017حالة مصر، لبنان وتونس )سة ادر 

The impact of external financial liberalization on the market value of 
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 : ملخص
ى سوق األوراق املالية، ثري التحرير املايل اخلارجي علىل التعرف على مدى أتإ ،هدفت هذه الدراسة

بعات الصغرى واالستعانة املتعدد ابستخدام طريقة املر  اخلطي االحندار منوذجمت تقدير  ،ولتحقيق اهلدف
 االستثمارة يف سعر الصرف، فتم اختبار مؤشرات التحرير املايل اخلارجي املتمثل ،spssابلربانمج االحصائي 

 .ان وتونسلبن ،مصرعلى مؤشر القيمة السوقية لكل من  ،ملباشر، وحساب رأس املالاألجنيب ا
ر ثر حترير سعأ ،فمصر ،ن كل دولة من املنطقة استخدمت سياسة حمددةأ ،كشفت نتائج الدراسة  
 االستثمار أثر حني يف% على التوايل، 58، %50معا مبعدل ارتباط  األجنيب املباشر واالستثمارالصرف 

فتحرير  ،%، اما تونس68.8مبعدل ارتباط طردي قوي بلغ  ،يب املباشر على القيمة السوقية يف لبناناألجن
 %. 52 السوقية مبعدلاملؤثر الوحيد على القيمة  حساب رأس املال هو

دول ل االسواق املالية ملتعدد،ااالحندار اخلطي  القيمة السوقي ;التحرير املايل اخلارجي كلمات مفتاحية:
 .األوسط ومشال افريقيا الشرق
 . JEL :G15, C39, G29, F49 اتتصنيف

Abstract:  
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 imanetahri11@yahoo.frيميل: ، اإلطاهري إميان: المؤلف المرسل
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The objective of our study is to see to analyze the impact of the external 

financial liberalization on financial markets. To do this, we used the multiple 

regression linear model with the least squares method, with the SPSS 

statistical programming. As indicators of external financial liberalization for 

this purpose, the  exchange rate, foreign direct investment, capital account on 

the index of the market value for three countries, respectively, Egypt, 

Lebanon and Tunisia. 

The results of the study showed that each country used a specific policy. 

In Egypt, the effects of exchange rate liberalization and foreign direct 

investment together at a rate of 50% and 58% respectively, while the impact 

of foreign direct investment on the market value in Lebanon, a strong direct 

correlation rate reached 68.8%, while Tunisia, capital account liberalization 

is the only influence on the market value of 52%. 

Key words: External financial liberalization, Market value, Multiple 

regression linear , MENA Financial Markets.   

JEL Classification Codes: G15, C39, G29, F49.  

 مقدمة:  .1
لسياسات يف بلدان العامل ن االهتمام مبوضوع سوق األوراق املالية يف تزايد مستمر من قبل صانعي اإ

تؤديه من حشد املدخرات  اىل الدور الذي ابإلضافةنتيجة الزايدة املستمرة يف حجمها وكثرة معامالهتا، 
القتصادايت  املضطردفتاح العوملة واالنوتوجيهها يف قنوات استثمارية تدعم االقتصاد الوطين، ومع ظهور 

أسواق مالية قوية يف  فظهرت ،حالة عدم االستقرار يف األسواق املالية نشأت ،العامل على بعضها البعض
 ايل اليت كانت تتبعها.نتيجة سياسة الكبح امل ،مالية ضعيفة يف الدول النامية وأسواقالدول املتطورة 

تطبيق  املاضي حنو ات من القرنيات والتسعينيسنوات الثمانين فاجتهت معظم الدول النامية خالل
ل سياسات التدخل احلكومي شاكل االقتصادية اليت واجهتها بعد فشامل للتقليل من سياسة التحرير املايل، 

اجيابية خاصة يف األجل  ر، إال أن هذه السياسة كغريها هلا أاثيف حتقيق معدالت تنمية اقتصادية مقبولة
ما أكدته  سات متدرجة، وهووأاثر سلبية عند التسرع يف التحرير املايل اخلارجي، وعدم إتباع سيا الطويل،

 الكثري من التجارب الدولية.
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طورات، اذ ليست بعيدة عن هذه االحداث والت (MENA)ودول الشرق األوسط ومشال افريقيا 
 بد من مسايرة التقدم يف الدول فكان للدول التزامنت فرتة انشاء األسواق املالية فرتة ظهور التحرير املايل، 

طرحها يف السؤال يتم يت من هنا جاءت اشكالية الدراسة والاملتطورة والعمل على اصالح قطاعها املايل، 
 :التايل

األوراق المالية  ألسواقية تطبيق سياسة التحرير المالي الخارجي على القيمة السوق تأثيرما مدى  -
 وتونس؟مصر، لبنان لكل من 

 تالية:مث طرح الفرضيات ال الدراسةولية عن سؤال األ ولإلجابة: فرضيات الدراسة 2.1
 ;ية لسوق األوراق املاليةوالقيمة السوق اخلارجي بني مؤشرات التحرير املايلعالقة و  أتثري كهنا -
ير قامت الدولة بتحر  إذا إالة السوقية لسوق األوراق املالية، على القيم أثريكون للتحرير املايل اخلارجي  -

 ر معا;األجنيب املباش االستثمارسعر الصرف وحترير حساب رأس املال وفك الضوابط على 
 سبة.ؤثر التحرير املايل اخلارجي على أسواق دول الشرق األوسط ومشال افريقيا بنفس الني -

 نلخصها يف النقاط التالية :أهداف الدراسة :  3.1
 كل من التحرير املايل وسوق األوراق املالية;حتديد االطار النظري ل -
 خالل فرتة التحرير املايل; لدول املنطقة مؤشر القيمة السوقية ألسواق االوراق املاليةسة تطور ادر  -
 .فسري العالقة بني التحرير املايل اخلارجي والقيمة السوقية لسوق األوراق املاليةت -

 هم متءملال ،نهج االستقرائيواملالتحليلي واملنهج املنهج الوصفي : تعتمد الدراسة على  منهج الدراسة 4.1
تطور  ، حتليلاملالية وسوق األوراقرض وصف اإلطار النظري لكل من التحرير املايل غل ،وطبيعة املوضوع

لوب االحصائي القياسي لتقدير األسواق املالية لدول الشرق األوسط ومشال افريقيا خالل فرتة الدراسة، واألس
 .SPSSالعالقة بينهما ابستخدام برانمج 

 الدراسة اىل:  والختبار صحة الفرضيات قمنا بتقسيم لتحقيق اهلدف املرجو :الدراسةهيكل  5.1
  ;مفهوم التحرير املايل  اخلارجي واألسواق املالية  أوال: -
   ;ملنطقة خالل فرتة التحررا القيمة السوقية ألسواقتطور اثنيا:  -
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 .اس اثر مؤشرات التحرير املايل اخلارجي على القيمة السوقيةقي :اثلثا -
 وسوق األوراق الماليةمفهوم التحرير المالي الخارجي  .2

خلارجي وسوق االوراق املالية، النظري من الدراسة، مفهوم كال من التحرير املايل ااول يف هذا اجلزء ننت
 وذلك على النحو التايل:

  R.mckinnon سست نظرية التحرير املايل من أعمال كل منأت: التحرير المالي الخارجي 1.2
مكوانت التحرير  همأو  اجلديد، املايل النظام معامل احد املايل التحرير صبحا، ف1973سنة   E.showو

 االقتصادي.
على انه "احلل األمثل للخروج   Mc kinnonو Shaw: عرفه كل  تعريف التحرير المالي  1.1.2

 وتعزيز املال رأس تراكم يف للبدء املالية، الوساطة لتطوير الفعالة الوحيدة والوسيلة  يل،من حالة الكبح املا
     (HAKIMI, DJELASSI, & HELMI, 2011, p. 21)، البلدان النامية يف االقتصادي والنم

قيود على القطاع املايل واملصريف كتحرير ال إللغاءعلى انه اجراءات تطبق ، Murat Ucer  2000وعرفه
 املال، بغية اصالح القطاع املايل الداخلي واخلارجي للدولة. رأسمعدالت الفائدة، وفك القيود على حساب 

تتخذها  واالجراءات اليت األساليبعلى أنه جمموعة من  كذلكيعرف  كما   (541)مدايين و طلحاوي، صفحة 
. إصالحهو هبدف تعزيز كفاءته  ،قيود املفروضة على النشاط املايلالدولة من أجل إلغاء أو التخفيف من درجة ال

(HASSINE, 2000, p. 28) 
  من:يشمل كل  :الخارجي المالي التحريرجوانب  2.1.2

 مهمتكن دون حتول واليت األجانب املستثمرين ىلع املفروضة قيودالزالة إ خالل من املالية األسواق حترير -
 االقتصادية املؤسسات عن الصادرة ) مالية مشتقات سندات، أسهم، ( املختلفة املالية متلك األصول من

 (Ben Gamra & Clévenot, 2007)    ;احمللية
احلظر على معامالت حساب رأس وس االموال االجنبية ورفع خفض القيود املفروضة على حركة رؤ  -

 (201، صفحة 2016)بوعلي و عميمر،  ;املال
  ;اخلدمات املالية حترير جتارة -
 ابلنقد احمللية املعامالت اجراء ميكن حبيث األجنبية ملةابلع التعامل سعروحترير  سعر الصرف، حترير-
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 (8، صفحة 2010)بن بوزاين، بوعزازة، و غريب،  ألجنيب;ا
جيب توفر جمموعة من املتطلبات نذكر  ،لنجاح تطبيق هذه السياسة :المالي التحرير جاحشروط ن 3.1.2 

 (321-317، الصفحات 2017)سحنون و بلغنامي، : منها
 ;التضخم وعجز املوازنةونظام مايل كفء، يسمحان ابلتغلب على  املخاطر ك مستقرة اقتصادية بيئة توفر-
 ;ني ابلنسبة للمؤسسات املاليةمناسب إشرايف نظامو  قانوين نظاموجود  -
ات مالية قادرة لداخلي وبناء مؤسساالتدرج يف تطبيق سياسة التحرير املايل وهذا بدءا بتحرير القطاع املايل  -

 ;على التنافس ومواجهة الصدمات اخلارجية، مث حترير القطاع املايل اخلارجي
 وه االجيابية يف تدعيم االستقرار والنمأاثر ه عن : اتفق مؤيدو التحرير المالي الخارجي أثار 4.1.2

)حسن،  اهم أاثره نذكرومن ه السلبية على االقتصاد احمللي والدويل أاثر عن  وهفيما اجتمع معارض ،االقتصادي
 :(62-60، الصفحات 2011

 ;للمستثمرين وفر فرص كثرية ومتنوعة من املعامالت املالية تساهم يف ترشيد القرارات التمويليةي -
 ;د احملليةوار سمح للدول ابلوصول اىل األسواق املالية الدولية واحلصول على اموال لسد فجوة املي -
 ;قروض اخلارجيةساهم يف احلد من  املديونية اخلارجية، من خالل االبتعاد عن القروض املصرفية والي -
 على السوق، مما يزيد املنافسة بني الوكالء االقتصاديني آليةلعمل، وفق ايقوم التحرير املايل على مبدأ  -

 ;مصادر التمويل وابلتايل ختفيض التكاليف
ايل يف نقل التكنولوجيا وتطوير اليد األجنيب املباشر ابعتباره احد مؤشرات التحرير امل تثماراالسيساهم  -

 ;العاملة وزايدة اخلربات
رفع ، ع االقرتاض احمللييسمح بتدفق رؤوس االموال اليت تؤدي اىل خفض اسعار الفائدة حمليا، فتشج  -

 ;االقتصادي معدالت النمومستوايت االستثمار وزايدة املشاريع  وابلتايل ارتفاع 
 ;لبنوك اخلارجيةايداعات يف ا د على هروب االموال الوطنية واستثمارها خارج احلدود يف عقارات اويساع -
 ;يسبب انتقال االزمات املالية بسبب تكامل  وارتباط األسواق املالية -
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افراد معينني  الية اولدى مؤسسات م يؤدي اىل خطر تراكم  رؤوس االموال يف الدول املتقدمة او -
   ;يف العامل لألموالوهجرهتا من الدول النامية وابلتايل التوزيع غري املتكافئ 

 ،تخدام شبكات الصراف االيليسمح التحرير املايل بعوملة االتصاالت وابلتايل تنوع االدوات املالية واس -
 االموال.غسيل  النقود االلكرتونية والبنوك االلكرتونية مما يؤدي اىل خطر

 البائعني بني اجلمع مبوجبه يتم نظام عن عبارةا أبهن املالية األوراق سوق : تعرفالماليةسوق األوراق  2.2
 عدد وشراء بيع من وناملستثمر  بذلك يتمكن حيث معني، مايل ألصل أو األوراق من معني لنوع واملشرتين

 (18-17، الصفحات 2010)عصام،  .السوق داخلاملالية األدوات  من
 من:تتكون األسواق املالية  المالية:مكونات األسواق  1.2.2

عن طريق زايدة  او هي سوق اصدار األوراق املالية ألول مرة بعد طرحها لالكتتاب العام، :السوق األولية -
رح رأمسال الشركات لالكتتاب يف صورة طيو ، رأس مال الشركة لالكتتاب، وختتص بتأسيس الشركات اجلديدة

 (55، صفحة 2008)الشواوره، . أوراق مالية
وابلتايل تسمح بنقل  السوق األولية،األوراق املالية اليت سبق اصدارها يف  اتتداول فيه :السوق الثانوية  -

املؤسسات املالية اليت تقوم بتنشيط تعظيم قيمتها عن طريق  االصول اىل االفراد الذين حيتاجوهنا مما يؤدي اىل
تداول األوراق املالية وتوفري السيولة مثل شركات السمسرة وصناديق االستثمار وشركات ادارة حمافظ األوراق 

  :وتنقسم إىل (BRONER, VENTURA, & MARTIN, 2010, p. 1530)، املالية
هي البورصات اليت ختضع للقوانني اليت تضعها اجلهات الرقابية، تتداول فيها عادة األوراق  أسواق منظمة: -

قانون العرض والطلب، وجيري التعامل يف مكان مادي حمدد، يتم  وفقاملالية املسجلة، واليت تتحدد أسعارها 
، 2016)بن دغفل و زيتوين،  .ىة إىل أخر السوق وفق شروط ختتلف من دول هتسجيل األوراق املالية يف هذ

 (8صفحة 
 هي املعامالت اليت تتم خارج البورصات املنظمة، :(14، صفحة 2000)جودة،  األسواق غير المنظمة -

شبكة اتصاالت  ذه األسواق، ولكنها عبارة عنتدعى كذلك ابألسواق املوازية، فال يوجد مكان مادي هل
التجار واملستثمرين، وال يتم  مقابلة العرض والطلب على األوراق املالية، بل يتم ، جتمع بني السماسرة



 أثر التحرير المالي الخارجي على القيمة السوقية لسوق األوراق المالية 
    

107 

 ومها: تواجد داخل السوق غري املنظمة نوعان من األسواقتو  ،عن طريق شبكة االتصاالت عليها التفاوض
ن صفقات بيع وشراء األوراق املالية تتم خارج أع من السوق غري املنظمة، اي عترب قطا ت: السوق الثالثة  -

بشراء  السوقالبورصة من خالل اعضاء بيوت السمسرة خارج اعضاء السوق املنظمة، حيث تستطيع هذه 
 (287، صفحة 2008)حنفي و قرايقص،  وبيع أوراق مالية بكميات خمتلفة.

الل التعامل مباشرة بني هي السوق اليت تقوم بعمليات البيع والشراء الضخمة من خ السوق الرابعة: -
  املستثمرين وبدون وسيط ومتتاز ابخنفاض التكاليف وقلة االجراءات.

لضمان جناح وفعالية السوق املايل جيب تضافر الشروط :  مقومات نجاح سوق األوراق المالية 2.2.2
 (38-35، الصفحات 2006)الصرييف،  :والشكلية  ومن أمهها جنداملوضوعية 

ذلك من أجل احملافظة على استقرار و فيما يتعلق ابملعلومات اخلاصة ابملستثمرين  وهذاتنظيم األسواق املالية  -
ها احلقيقية، وكذلك تنظيم م مساوية لقيمتحبيث تصبح القيمة السوقية لألسه ،األسعار يف األسواق املالية

 ;املعامالت التجارية من خالل توفري الثقة بسوق األوراق املالية
املؤسسات اليت  السوق او نظام حماسيب متطور يتوافق مع االنظمة احملاسبية الدولية سواء على مستوى -

ني البدائل املتاحة حسب ن ابختيار بتتعامل فيها مما يوفر قدر كايف من املعلومات اليت تسمح للمستثمري
 ;املخاطرة اهدافهم ونسبة اجتاههم حنو

 تثمرين;وجود جمموعة متنوعة من األوراق املالية من حيث املخاطرة واحتياجات املس -
يل عملية تداول أسهم وجود ادارة عامة لسوق األوراق املالية تقوم بوضع شروط تنظيم السوق وتسه -

 ;ليها ومراقبتها، حيث تتمتع ابحليادية واالستقالليةالشركات واإلشراف ع
مالت وتنوع املستثمرين من املعا وكثرةان يتمتع السوق بقدر كاف من العمق حيث يتميز بكثافة التداول  -

 حيث احلجم والنوع;
منطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا سعت دول : تطور أسواق المالية للمنطقة خالل فترة التحرر   .3
حىت النصف االول وجعلها اكثر حداثة  ومنافسة لألسواق االقليمية والدولية، ف وتطوير أسواقها املالية نشاءإل

 يف الفرتة مابني أتسيسهمامت  متلكان سوق مالية،  مل تكن سوى مصر ولبنان ،ات القرن املاضييمن ستين
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ملت كل من املغرب ع 1969 سنة يف، 1967مث أنشأت ايران سوقها سنة ، 1920و 1899 سنيت
افتتحت كل من الكويت واالردن بورصة األوراق  ،اتيمع هناية السبعين ،وتونس اىل اقامة بورصة القيم املنقولة

 إبنشاءمث عمان  ،على التوايل 1988 ،1986، 1984 تاتركيا والبحرين سنالسعودية،   ااملالية لتليهم
بورصة  إبنشاءاملايل  لإلصالحخطوة  أبولمت اجلزائر قا ،اتياملالية، وخالل التسعين لألوراقسوق مسقط 

 .2006سنة مث سوراي  ،1996 وفلسطني سنة 1993اجلزائر للقيم املنقولة، بغداد سنة 
جمموع القيمة السوقية ألسهم الشركات  ويسمى ايضا ابلرمسلة السوقية، وهو:  القيمة السوقيةمؤشر   1.3

)الدعمي، ي لرأس مال السوق يف هناية السنة أي بسعر االغالق، املدرجة يف البورصة، ومتثل احلجم الكل
تستخدم لرصد تطور االنشطة االستثمارية لالقتصاد الوطين خالل الزمن، إذ ان  (177، صفحة 2010

سهم وان ارتفاع تلك القيمة قيمة األسهم تزداد مع زايدة حجم املشروعات االستثمارية اليت يتم متويلها ابأل
ارتفاع االسعار  سواء من حيث ارتفاع عدد األسهم والشركات املدرجة اوتوى السوق يدل على ارتفاع مس

اجلدول والشكل رقم  (317، صفحة 2010)الدعمي، اوكالمها معا، وابلتايل ارتفاع النشاط االقتصادي، 
تطور القيمة السوقية ألسواق االوراق املالية لكل من البحرين، اجلزائر، مصر، ايران، األردن، لبنان   ميثالن 1

 .2017سنة اىل غاية  2000عمان، السعودية، تونس، وتركيا يف الفرتة املمتدة من سنة 
 ليار دوالر(م)          لبعض دول الشرق االوسط وشمال افريقياالقيمة السوقية مؤشر تطور : 1الجدول 

 تركيا تونس السعودية عمان لبنان األردن ايران مصر الجزائر البحرين السنوات
2000 6,624 0,285 - 26,686 - 1,554 4,177 67,166 2,815 69,711 

2001 6,600 0,189 - 7,381 - 1,228 4,063 70,325 2,230 48,388 

2002 7,484 0,138 - 11,761 - 1,326 5,160 74,851 2,130 36,044 

2003 9,627 0,143 27,847 27,544 - 1,418 7,256 157,306 2,463 68,379 

2004 13,541 0,139 38,076 42,600 - 2,206 9,435 306,255 2,572 98,298 

2005 17,365 0,142 79,507 36,440 37,638 4,810 15,269 646,122 2,816 159,997 

2006 21,122 0,094 93,496 36,315 39.785 8,144 16,104 326,582 4,233 160,875 

2007 27,088 0,097 139,274 43,885 40,838 10,746 26,682 519,025 5,347 284,531 

2008 19,947 0,091 85,978 48,713 35,895 9,584 20,589 246,337 6,337 117,584 

2009 16,263 0,090 91,207 59,184 31,827 12,850 22,469 318,734 9,282 231,676 

2010 20,060 0,105 84,277 86,642 30,864 12,697 28,316 353,410 10,652 302,443 

2011 16,590 0,197 48,850 107,090 27,183 9,047 26,863 338,873 9,662 197,074 
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 (،2017-2000يب للفرتة )النشرات الفصلية لصندوق النقد العر  - على:ابالعتماد  ةمن إعداد الباحثالمصدر: 
  https://donnees.banquemondiale.orgموقع البنك الدويل :  -

 لبعض دول الشرق االوسط وشمال افريقياالقيمة السوقية مؤشر تطور : 1 الشكل
 

 
 
 
 
 
 

 1اجلدول ابالعتماد على  ةمن إعداد الباحثالمصدر: 

ت فنالحظ اهنا شهد ،االشرق االوسط ومشال افريقي دول ألسواقيعكس لنا اجلدول القيمة السوقية 
، فقد حافظ سوق األسهم السعودي 2017 سنة اىل 2000 من سنة تطورا واضحا يف قيمتها السوقية

فيما شهدت هذه الفرتة تغريات كبرية يف البورصات، منها من ارتفعت   ،ابملئة 672 على صدارته مبعدل منو
خروج عدد كبري من الشركات املقيدة فيها، قيمتها السوقية ومنها من اخنفضت نتيجة لتغريات سعر الصرف و 

 68.379مليار دوالر، تلتها بورصة تركيا بقيمة  157.306البورصة السعودية بقيمة  تتصدر  2003سنة 
 مليون دوالر. 143مليار دوالر لتتدىن  القائمة بورصة اجلزائر ب  60.952مليار دوالر، مث  الكويت ب 

وهتا حني سجلت البورصة السعودية رقما قياسيا ب طفرة نوعية بلغت ذر  2005 سنة توشهد
مليار  159.997تركيا ب  ،مليار دوالر 244.406تلتها االمارات بقيمة  ،مليار دوالر 646.121

 مليار دوالر على التوايل.  0.142و 4.810القيم ب أدينلتسجل لبنان واجلزائر  ،دوالر

2012 15,532 0,167 59,182 90,996 26,967 9,079 30,291 373,375 8,887 315,198 

2013 18,460 0,177 61,630 345,777 25,764 10,668 36,767 467,366 8,601 195,746 

2014 22,068 0,168 70,084 116,638 25,555 11,328 37,830 483,116 8,744 219,763 

2015 19,251 0,144 55,192 89,428 25,452 11,381 41,123 421,060 8,819 188,862 

2016 19,394 0,414 33,323 111,402 24,574 12,163 23,285 448,831 8,450 171,765 

2017 21,706 0,353 46,546 108,635 23,969 11,492 21,299 451,379 8,923 227,512 

https://donnees.banquemondiale.org/
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يف جمال  حتسني البيئة املؤسسية  اختذهتا اليت لإلجراءاتانعكاس  ان تصاعد القيمة السوقية هو
انظمة دولية لتحسني شروط مقاييس و قة املستثمرين االجانب واعتماد ثاليت هدفت اىل تعزيز  ،والتنظيمية

حترير أسواقها املالية من خالل اىل  ابإلضافةاالدراج يف البورصة، واالرتقاء مبستوى االفصاح والشفافية، 
لتقليل من االجراءات والقيود اليت كانت تفرضها، وغري املباشرة األجنيب املباشر  االستثمارخفض القيود على 

االقتصادي الناتج عن ارتفاع النفط يف معظم الدول، اال ان االرتفاع  غري  اىل الزايدة يف النمو ابإلضافة
لدور ( بسبب ضعف بنية األسواق وغياب ا2006-2005) سنيت طبيعي فوق املستوى القياسي خالل

اىل ان كلما وصل سعر سلعة ما اىل قيمة قياسية  ابإلضافة  2007ادى اىل اخنفاض شديد  سنة   ،الرقايب
وقد بلغ االخنفاض يف اكرب  ،نتيجة الطلب عليها حتما سيؤدي يف السنة املوالية اىل اخنفاض شديد يف قيمتها

عا مستمرا نتيجة التدرج يف اتباع سياسة تركيا وايران، شاهدات ارتفا تتأثريف حني مل ،% 50بورصة اىل  
 التحرير املايل.

 مؤشرات التحرير المالي الخارجي على القيمة السوقية:   أثرقياس  .4
قياس أثر مؤشرات التحرير املايل اخلارجي على القيمة السوقية يف  سة هوان اهلدف من هذه الدر إ 

 (.2017-2000خالل الفرتة )لبنان وتونس ، مصر
 لطريقة واالدوات المستخدمة : ا  1.4 

تتكون العينة اليت مشلتها الدراسة من متغريات البحث املفسرة  تقديم المتغيرات وصياغة النموذج: -
ؤشرات مهم االيت متثل  ،األجنيب املباشر، وسعر الصرف االستثماروالتابعة املتمثلة يف حساب رأس املال، 

 ، وهي كالتايل: التحرير املايل اخلارجي ومؤشر القيمة السوقية ) رمسلة السوق(
:EX-  اي سعر الصرف الذي حتدده السلطات الوطنية أو ،سعر الصرف الرمسي: سعر الصرف العملة 

 ,CHERIF TOUIL, SI MOHAMMED)  ،السعر احملدد بسوق الصرف املسموح هبا قانوانا 

& MALKI, 2015, pp. 3-5) .)وحدات العملة احمللية مقابل الدوالر األمريكي(     
 FDI - : عبارة عن جمموع رأس  صايف تدفقات االستثمار الوافدة، وهو هو :األجنيب املباشر االستثمار

يل األجل ورأس املال قصري مال حقوق امللكية والعائدات املعاد استثمارها وغري ذلك من رأس املال طو 
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         البياانت معرب عنها ابلقيمة احلالية للدوالر األمريكي.  (Duce, 2003, p. 2) ،األجل
- :CC وخيص تدفقات رؤوس االموال من واىل االقتصاد.: حساب رأس املال 

 :MV-القيمة السوقية لألسهم. 
: متثلت املعلومات املستعملة يف هذه الدراسة ملنطقة الشرق األوسط ومشال ة الدراسةالبيانات وفتر  -

  .مشاهدة 18أي  ،2017اىل  2000 للفرتة ما بنيمصر ولبنان،  ،وحتديدا لكل من تونس ،افريقيا
الصغرى طريقة املربعات  ستعمالاملتعدد اب اخلطي مناذج االحنداراستخدمنا  األثر،: ملعرفة  ادوات البحث -

، spssواالستعانة ابلربانمج االحصائي  ،لقياس مرونة ومدى استجابة املتغريات التابعة بنسبة معينة ةاملستقل
 حيث تقوم هذه الطريقة ابالستبعاد التدرجيي للمتغريات التفسريية غري دالة احصائيا.

لمالية لكل من تونس التحرير المالي الخارجي على القيمة السوقية لسوق األوراق ا أثر قياس 2.4
 .2017إلى  2000مصر ولبنان من سنة 

 اجلدول التايل درجة ارتباط املتغري التابع ابملتغريات املستقلة الدراسة: يمثلاالرتباط بين متغيرات  1.2.4
 بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة االرتباطدرجة  :2 الجدول

 االرتباطدرجة  مستوى الداللة
 المتغيرات

 مصر لبنان تونس مصر لبنان تونس
0.019 / 0.048 0.493 / -0.502 MV/EX 

0.324 0.001 0.024 0.116 0.688 0.580 MV /FDI 

0.013 0.429 0.463 0.522 -0.045 0.030 MV/CC 

 SPSS على ابالعتماد ةمن إعداد الباحثالمصدر:  

 ان:من خالل اجلدول أعاله نالحظ 
تونس، ال يتجاوز االرتباط  ين القيمة السوقية لألسهم وسعر صرف العملة،بين المتغير  االرتباط  -

داللة  ذوومها  ،متوسط وعكسي ارتباط، وهو %50بني املتغريين يساوي  فاالرتباطاما مصر،  %،49
تغري سعر صرف مألن مجيع قيم  اال ان االرتباط بني املتغريين يف لبنان مفقود، %،5إحصائية عند مستوى 

 من الدراسة. حبذفهاوسنقوم  ،اثبتةالعملة 
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فاالرتباط بني املتغريين : األجنبي المباشر واالستثماربين المتغيرين القيمة السوقية لألسهم  االرتباط  -
، اما مصر، فاالرتباط %5غري دال إحصائيا عند مستوى و  ارتباط ضعيف وهو %11ساوي ي تونس يف

اال ان االرتباط بني  ،%5إحصائيا عند مستوى  قوي دال ارتباط طردي وهو %58بني املتغريين يساوي 
 . %5دال إحصائيا عند مستوى و ارتباط طردي قوي،  وهو% 68.8يساوي املتغريين يف بورصة لبنان 

: االرتباط بني املتغريين يف بورصة بين المتغيرين القيمة السوقية لألسهم وحساب رأس المال االرتباط -
اما يف بورصة مصر، ، %5داللة إحصائية عند مستوى  طردي قوي، وذو طارتبا وهو% 52تونس يفوق 

، ويف %5عند مستوى غري دال إحصائيا و  ضعيف جدا، ارتباط وهو% 3ساوي يبني املتغريين  فاالرتباط
عكسي ضعيف، وغري دال إحصائيا عند  ارتباط وهو% 4.5بني املتغريين يساوي  االرتباط ،لبنان بورصة

 .%5مستوى 
ان إحصاءات البواقي وهي الفروق بني القيم املشاهدة وخط  :الخطي االنحدارتحقق من شروط ال  -

لتونس وهي أقل من قيمة كي مربع  Mahal Max = 8.727قيمة حيث وجدان أن  ،املقدر االحندار
((Khi deux χ2    3عند درجة حرية تساوي  16.27اجملدولة. 
عند  16.27 مربع اجملدولةوهي أقل من قيمة كي  Mahal Max = 8.68قيمة وجدان أن  ،مصر -

 .3درجة حرية تساوي 
 13.82وهي أقل من قيمة كي مربع اجملدولة  Mahal Max = 4.01قيمة حيث وجدان أن  ،لبنان -

 .2عند درجة حرية تساوي 
 املتعدد. راالحنداوهذا ما يعين أنه ال توجد قيم متطرفة متعددة املتغريات وهذا شرط من شروط تطبيق 
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 معامالت التوزيع الطبيعي لجميع المتغيرات :3الجدول 
 حساب رأس المال المباشر االجنبي االستثمار سعر صرف العملة القيمة السوقية 
 لبنان مصر تونس لبنان مصر تونس لبنان مصر تونس لبنان مصر تونس الدول
إختبار  
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 SPSS على ابالعتماد ةمن إعداد الباحثالمصدر:  

% ما يعين أهنا تقرتب من التوزيع الطبيعي، 5من نالحظ ان قيمة الداللة أكرب ،من خالل اجلدول أعاله
 ايل هي خاضعة لقانون التوزيع الطبيعي. وابلت

 الخطي التدريجي المتعدد االنحدارأثر المتغيرات باستخدام  3.2.4
جنيب املباشر وحساب رأس املال على القيمة األ االستثمارملعرفة أثر املتغريات سعر صرف العملة، 

يهدف   Stepwise Multiple Regressionاخلطي التدرجيي االحندارأسلوب  ابستخدامقمنا  ،السوقية
به ويتم ذلك تدرجييا،  ارتباطاالتدرجيي إىل إجياد العالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة األكثر  االحندار

ابملتغري التابع  ارتباطابني املتغريات، مث نقوم إبدراج املتغري املستقل األكثر  االرتباطحيث نقوم أوال حبساب 
بعد املتغري  ارتباط، مث ندرج املتغري املستقل الثاين الذي له أكثر االحنداريف معادلة الذي سنقوم إبدخاله 

اذا كانت االجابة  ،كبري بينه وبني املتغري الذي أختري  ارتباطفنبحث أوال هل هناك  ،الذي دخل املعادلة
ع ابقي املتغريات م الشيءنفس ونكرر  االختيارندخله يف ، واذا كانت بال ،يستبعد ذلك املتغري ،بنعم

 ستقلة.امل
اما  يف تونس، االحنداراملتغري الوحيد الذي مت إدخاله يف معادلة  ان املتغري حساب رأس املال هو

 .األجنيب املباشر االستثمار ،اما لبنان ،األجنيب املباشر واالستثمارفتم ادراج كال من سعر الصرف  ،مصر
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 : المتغيرات المستبعدة من النموذج4الجدول 
 الجزئي االرتباط مستوى الداللة Tقيمة  المتغيرات المستبعدة

 0.43 0.085 1.846 سعر صرف العملة تونس 

 0.038 0.884 0.148 األجنيب املباشر االستثمار

 0.006- 0.987 0.016- حساب رأس املال مصر    

 / / / سعر صرف العملة لبنان 

 0.116- 0.657 0.452- حساب رأس املال

 SPSS على ابالعتماد ةمن إعداد الباحثلمصدر: ا 

األجنيب  واالستثمارسعر صرف العملة  لدراسة تونس، هي ،اجلدول أعاله املتغريات املستبعدةيوضح 
األجنيب  لالستثماراجلزئي  واالرتباط %،43اجلزئي لسعر صرف العملة ال يتعدي  االرتباطاملباشر وذلك ألن 

 %.5إحصائيا عند  نغري داالا ومه %،4عد املباشر ضعيف حيث انه مل يت
ساب رأس املال حلاجلزئي  االرتباطهي حساب رأس املال وذلك ألن لدراسة مصر، املستبعدة  أما املتغريات

  %.5كما أنه غري دال إحصائيا عند   ،%0.6يساوي 
حساب رأس املال اجلزئي  االرتباطهي حساب رأس املال وذلك ألن  لدراسة لبنان، املتغريات املستبعدةو 

 %.5كما أنه غري دال إحصائيا عند   ،%11يساوي 
 معامالت االرتباط، التحديد والتحديد المعدل :5الجدول 

 طول العينة معامل التحديد المعدل معامل التحديد االرتباطمعامل   
 18 0.227 0.272 0.522 تونس 

 12 0.557 0.637 0.798 مصر  

 18 0.441 0.474 0.688 لبنان 

 SPSS على ابالعتماد ةمن إعداد الباحثالمصدر:  

% يف التغريات احلاصلة على مستوى القيمة 27ميكن القول أن حساب رأس املال يساهم ب  
% يف التغريات 63يسامهان ب  األجنيب املباشر االستثماروسعر صرف العملة واملتغري  لبورصة تونس،السوقية 
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% يف 47يساهم ب  ،املباشر ألجنيبا االستثماراما لبورصة مصر، ة احلاصلة على مستوى القيمة السوقي
 لبورصة لبنان.التغريات احلاصلة على مستوى القيمة السوقية 

 ومستوى داللتها F ة: قيم6الجدول 

 SPSS على العتماداب ةمن إعداد الباحثالمصدر:  

يعين أنه توجد ما هذا  ،0.05اقل من  مستوى الداللةنالحظ أن  ،ANOVAمن خالل جدول 
 تأضاف يتال ،عالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة، لكننا ال نعرف حتديدا أي املتغريات املستقلة الثالث

 ية. القيمة السوق ،تفسريا جوهراي للتباين يف املتغري التابع
 نموذج االنحدار الخطي: 7الجدول 

 SPSS على ابالعتماد ةمن إعداد الباحثالمصدر:  

  =2.927حيث بلغت قيمة   ،نالحظ أن نتائج دولة تونس مقبولة إحصائيا ،من خالل اجلدول 
T  15.922،هوما تشري إليه قيمة املعامل 0.026وهي دالة عند مستوىA=  اليت تعين أن التغري يف قيمة

 مستوى الداللة Fقيمة  الدول
 0.026 5.99 تونس

 0.01 7.912 مصر

 0.002 14.404 لبنان

  
 T اختبار االنحدارمعادلة 

 T sigقيمة  الخطأ المعياري Aالمعامالت

 تونس
 0.03 3.452 1147000000 3960000000 الثابت )ابقي العوامل األخرى(

 0.026 2.448 6.504 15.922 حساب رأس املال

 مصر 
 0.02 4.242 16760000000 71080000000 الثابت )ابقي العوامل األخرى(

 0.013 3.092 1.721 5.322 نيب املباشرجاال االستثمار

 0.023 2.733- 16260000000 4444000000- سعر الصرف العملة 

 لبنان 
 0.862 0.176- 2319000000 408300000- الثابت )ابقي العوامل األخرى(

 0.002 3.795 0.791 3.001 نيب املباشرجاال االستثمار
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هذا املتغري املستقل يفسر ،يف املتغري التابع 3960000000ه تغري مبقدار املتغري املستقل بوحدة واحدة يقابل
من التغريات احلاصلة على  %27أي أن  ،من التباين يف املتغري التابع 0.277حسب معامل التحديد 

سببها تغريات على مستوى حساب رأس املال، أما النسبة املتبقية فهي  ،مستوى القيمة السوقية لألسهم
 عوامل أخرى. ترجع إىل

متغري  ميكن القول أن املتغري الوحيد األكثر أتثريا على القيمة السوقية لسوق األوراق املالية التونسية هو ،ومنه
 حساب رأس املال.

 3960000000حساب رأس املال+ 15.922معادلة االحندار اخلطي: القيمة السوقية لألسهم =
MC=15.922 CC+3960000000 

وهي  T  =3.092حيث بلغت قيمة     ،نالحظ أن النتائج مقبولة إحصائيا ،اما فيما خيص مصر
اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري  =5.322Aوهوما تشري إليه قيمة املعامل  0.013دالة عند مستوى 

يف املتغري  71080000000بوحدة واحدة يقابله تغري مبقدار  االجنيب املباشر االستثماراملستقل 
 %58أي أن  ،من التباين يف املتغري التابع  0.58هذا املتغري املستقل يفسر حسب معامل التحديد  التابع.و 

االجنيب  االستثمارمن التغريات احلاصلة على مستوى القيمة السوقية لألسهم سببها تغريات على مستوى 
 املباشر، أما النسبة املتبقية فهي ترجع إىل عوامل أخرى.

وهوما تشري إليه قيمة املعامل  0.023وهي دالة عند مستوى  T  2.733-=و نالحظ أن قيمة
4444000000-A=  اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل سعر صرف العملة بوحدة واحدة يقابله

يف املتغري التابع.وهذا املتغري املستقل يفسر حسب معامل التحديد   71080000000تغري مبقدار 
من التغريات احلاصلة على مستوى القيمة السوقية لألسهم  %50يف املتغري التابع أي أن  من التباين  0.50

 االجنيب املباشر، أما النسبة املتبقية فهي ترجع إىل عوامل أخرى. االستثمارسببها تغريات على مستوى 
 :كااليتمعادلة االحندار اخلطي   -

( سعر صرف -4444000000 املباشر+)االجنيباالستثمار ( 5.322) القيمة السوقية لألسهم =
 71080000000العملة+
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MC=5.322FDI-4444000000 EX+7180000000 
وهي دالة عند  T  3.795=حيث بلغت قيمة   ،نالحظ أن النتائج مقبولة إحصائيا ،لبناناما فيما خيص 

املتغري املستقل  اليت تعين أن التغري يف قيمة A=3.001وهوما تشري إليه قيمة املعامل  0.002مستوى 
يف املتغري التابع.وهذا املتغري املستقل يفسر حسب  -408300000بوحدة واحدة يقابله تغري مبقدار 

من التغريات احلاصلة على مستوى  47%من التباين يف املتغري التابع أي أن  0.474معامل التحديد 
يب املباشر، أما النسبة املتبقية فهي ترجع جناال االستثمارالقيمة السوقية لألسهم سببها تغريات على مستوى 

 إىل عوامل أخرى.
نيب جاأل االستثمارمتغري  ميكن القول أن املتغري الوحيد األكثر أتثريا على القيمة السوقية لألسهم هو ،ومنه

 املباشر.
 كاأليت :هي   ،معادلة االحندار اخلطي

 )-408300000+ (راملباش االجنيب االستثمار 3.001القيمة السوقية لألسهم =
MC=3.001 FDI-408300000 

  الدراسة:. تحليل نتائج 5
بني مؤشرات التحرير و عالقة  أتثري كهناقمنا يف هذه الدراسة ابختبار الفرضيات حيث وجدان، أنه  

لقيمة ، مل تؤثر مؤشرات التحرير املايل اخلارجي معا على اوالقيمة السوقية لسوق األوراق املالية اخلارجي املايل
السوقية فقط وجدان انه يف مصر أثر سعر الصرف واالستثمار االجنيب املباشر معا ، بينما يف لبنان وتونس 

 ختتلف من دولة اىل اخرى حسب درجة التحرر. التأثرياثر فقط مؤشر واحد، كما ان نسبة 
حلساب راس ابلتحرير التام سعت كل من تونس مصر ولبنان بتحرير قطاعها املايل، فقامت تونس 

 ابتباع وذلك  ،ع االستثمار االجنيب غري املباشراملال الذي اثر بدوره على السوق املالية من خالل زايدة وتنو 
توسطة اىل ممن اجل حترير التدفقات  إبصالحاتالقيام ، أوال، للخطة املكونة من ثالث مراحل واملتمثلة

ني والقروض طويلة االجل للمؤسسات املدرجة مثل االستثمارات املباشرة لغري املقيم ،طويلة املدى
واالستثمارات لغري املقيمني يف االوراق املالية احلكومية ابلعملة احمللية، والقيام بتدابري لتعزيز الفعالية االمجالية 
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ثمرين حترير االستثمارات املباشرة ابخلارج مبا يتيح استثمار احملافظ دوليا من قبل املست، اثنيا، للوساطة املالية
حترير االستثمار يف احملافظ  ، واخريا،فظ من قبل غري املقيمني يف ادوات الدينا واستثمارات احملنييتاملؤسس

 (، ةادوات السوق املالي نزع مجيع ضوابط على احملفظة املالية ) نقود، سندات، من خالل املالية احمللية ابخلارج 
بدأ بتحرير أسعار الصرف، مث قامت خبفض القيود التعريفية  اما مصر، قامت بتحرير قطاعها املايل اخلارجي،

على االستثمارات اخلارجية وحترير معدل الفائدة اىل جانب االجراءات اجلادة لتحسني املناخ االستثماري، 
اىل توقيع اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية،كلها ادت اىل تزايد تدفقات االستثمارات االجنبية  ابإلضافة

اتباع النهج التدرجيي لتجنب التعرض  باشرة، كما ان السبب الرئيسي لنجاح هذه السياسة يف مصر هوامل
 لالزمات املالية اليت واجهت كل من املكسيك ودول جنوب شرق اسيا.

االستثمار االجنيب املباشر يف مؤشر الرمسلة السوقية، وهذا  انه ساهم ،اتضح من خالل الدراسة كما
 2007مليار دوالر سنة  3حيث جتاوزت التدفقات الوافدة   ،ان كميات كبرية من االستثمارلبنجلذب راجع 

اداء قوي ابلنسبة القتصاد انمي بعد  ،وهذا ،2009مليار دوالر سنة  4.8وواصلت اىل الرقم القياسي 
تثمار راجعا يف تدفقات االستشهدت  ،معظم دول شرق االوسط ومشال افريقيا ،انتهاء الصراع، يف حني

فلبنان واحد من اكثر االقتصادايت غري النفطية استقطااب لالستثمار االجنيب املباشر يف  ،االجنيب املباشر
وهذا انتج عن  ة،املنطقة  بفضل بيئته التشريعية املالئمة لالستثمار وقطاعة املصريف املتطور وقدم سوقه املالي

لى حترير االستثمار االجنيب عوالذي ينص  2001اوت  16 يفالذي اصدرته  360قانون االستثمار  رقم 
 املباشر من خالل ادخال حوافز جديدة ومنح تراخيص وتسهيالت لالستثمار.
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 : ملخص
 ،منزلية هلك لألجهزة الكهروأثر الصورة الذهنية للعالمة على نية شراء املستحتديد هتدف الدراسة إىل 

عتماد على العينة ابالمفردة 313 من اختيار عينة مكونة مت فرضيتها واختبار الدراسة أهداف ولتحقيق
 العشوائية.

ة شراء املستهلك لألجهزة إىل أن لعامل الصورة الذهنية للعالمة أثر كبري يف نيلقد توصلت الدراسة 
القة ذات داللة إحصائية ألثر منزلية مقارنة مع ابقي العوامل املؤثرة على قرار الشراء، كما توجد ع الكهرو

 .ةالكهرو منزليالصورة الذهنية للعالمة على نية شراء األجهزة 
 .تورط ،معرفة العالمة ،نية الشراء ،صورة ذهنية ،عالمةكلمات مفتاحية: 

 JEL: M3  ،M310  ،D1 اتتصنيف

Abstract: 

The main objective of this study is to determine the impact of the brand 

image on consumers’ intention to buy household products and to achieve the 

objectives of the study and test the hypothesis, a sample of 313 respondents, 

has been taken based on a random sample.  

Results show that compared with other factors, the brand image is a key 

element on consumer intention to buy household products. Results also  
__________________________________________ 
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indicated that there is a significant statistical relationship between the 

impact of the brand image and the consumers’ intention to buy household 

products  

Keywords: Brand; image; Intention to buy; Brand familiarity; Involvement. 

JEL Classification Codes: M3, M310, D1 

 مقدمة  .1
واخليارات  ما وأن األذواقيعترب حتقيق تطلعات الزابئن أو جتاوزها مهمة ال ختلو من التحدايت ال سي

ربز فيها أمهية أن تستند متشاهبة لتلبية احلاجة نفسها، وتتتغري ابستمرار يف سوق تتنافس فيها منتجات 
ل بواسطتها إىل قراءة واعية املؤسسة على قدرات تنافسية تعكس املميزات اليت تتفوق هبا على املنافسني وتص

سوق واالستمرار فيه طاملا وإدراك صحيح حلاجات زابئنها، وابلتايل تنجح يف احلصول على موقع متميز يف ال
دة واملتغرية ابستمرار، على رصيدها من القيم واألساليب املتجددة اليت تتناسب مع الظروف اجلدي حافظت

خالل إيصال الفوائد واملزااي  وأن تسعى إىل إظهار منتجاهتا بصورة متميزة وخمتلفة عن مثيالهتا املنافسة من
 .الفريدة اليت تدفع الزبون إىل االقتناع بتفوق هذه املنتجات عن غريها

قدرات اإلنتاجية والتقنية والقدرات تعترب العالمة مبثابة قوة دافعة يف اجتاه متييز املؤسسات اليت متتلك ال
تعزيز روح املبادرة واإلقدام على  التنافسية املناسبة وتيسري الدخول إىل السوق وحتقيق مراكز تنافسية فيها ويف

ومتكن من   إجياد زابئن أوفياءط الزبون وابلتايل تساعد يففللعالمة مدلوالت تزيد من ارتبا ،املستوى العاملي
 .احلفاظ عليه

 دراسةال مشكلة 1.1
لى صورة املؤسسة أمام يف عامل تسوده املنافسة احملتدمة وأمام حتدايت السوق اليت أصبحت تؤكد ع

ابعتبارها الوسيلة املؤسسة  غدت العالمة ميزة كبرية األثر يف اختيار املستهلك ملنتجات املتعاملني معها،
خرجات من املنتجات وإمنا التسويقية األساسية اليت تفرق بني مؤسسة معينة وغريها ليس فقط على أساس امل
 السؤال التايل: تقدمي الصورة املتكاملة عن االقتصاد واجملتمع، وعليه تتمحور مشكلة البحث يف

مستهلك الجزائري لألجهزة إلى أي مدى تؤثر الصورة الذهنية للعالمة على نية شراء ال
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 الكهرو منزلية؟
 دراسةال أهمية 2.1

لقة ابلعالمات، أال وهو تناول أحد أهم املوضوعات التسويقية املتعت ايف كوهن دراسةتكمن أمهية ال
من خالل أن الدراسة  ز أمهيةالتعرف على الصورة الذهنية هلا، وكذا التعرف على أبعادها وأمهيتها. كما ترب 

 ة حادة فيما بينها.منزلية تشهد يف وقتنا الراهن منافس الناشطة يف سوق األجهزة الكهرواملؤسسات 
 دراسةال أهداف 3.1

 :التالية األساسية األهدافحتقيق إىل دراسة دف الهت

  ؛ الصورة الذهنية للعالمة وأبعادها وكذا أمهيتهامعرفة 

  املستهلك؛تبيان مدى أتثري الصورة الذهنية للعالمة على نية شراء 

  منزلية. جهزة الكهرومدى أتثر نية شراء املستهلك اجلزائري ابلصورة الذهنية لعالمات األمعرفة 

 الدراسة فرضيات 4.1
 :حيث دراسةالفرضيات التالية لل صياغة ميكن

 ملستهلك لألجهزة الكهروال تؤثر الصورة الذهنية للعالمة على نية شراء ا الفرضية األولى: 
 ؛(α≤0.05)مستوى داللةمنزلية عند 

 ثرأل (α≤0.05)ةعند مستوى داللإحصائية  داللة ذات فروق توجد ال الفرضية الثانية: 
 ط؛التور  إىل ىتعز  ئهانية شرا علىمنزلية  الصورة الذهنية لعالمة األجهزة الكهرو

 (α≤0.05)لةعند مستوى دالإحصائية  داللة ذات فروق توجد الالفرضية الثالثة:   
 عرفة املستهلك للعالمة.م إىل ىتعز  ئهانية شرا علىمنزلية  الصورة الذهنية لعالمة األجهزة الكهرو ثرأل

 نموذج الدراسة 5 .1
بناًء على مضمون مشكلة الدراسة وأهدافها وفرضياهتا، واعتمادا على الدراسات السابقة واألدبيات 
املتعلقة مبوضوع الدراسة، فقد مت تصميم منوذج فرضي يوضح العالقة املنطقية بني متغريات الدراسة تعبريا عن 

 موذج املستخدم يف هذه الدراسة. الن 1رقماحللول املفرتضة لإلجابة على األسئلة البحثية، ويبني الشكل 
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 نموذج الدراسة :1الشكل 
 
 
 

 
 
 

 : من إعداد الباحثتانالمصدر

 النظري اإلطار .2
العملية التسويقية لذلك كان البد من دراسة يعترب املستهلك ضمن التوجه التسويقي احلديث حمور 

تتعلق ابملؤثرات واليت  ،القرارعوامل املؤثرة يف هذا سلوكه وحماولة فهم أبعاد قراراته الشرائية من خالل حتليل ال
 النفسية الداخلية للمستهلك. والعوامل البيئية اخلارجية وابلعوامل

 الصورة الذهنية للعالمة تعريف   1.2
املستهلكون على جمموعة من اخلصائص الداخلية واخلارجية للمنتج من أجل تقييمه، وتستند يعتمد 

اخلصائص الداخلية على اجلانب املادي للمنتج أو إىل أبعاد لصيقة ابملنتج مثل التصميم واألداء، يف حني أن 
لقد مة، السعر ودولة املنشأ، و اخلصائص اخلارجية تتعلق ابألبعاد غري املادية وابلتايل غري املباشرة مثل العال

مدخال ميكن بواسطته االستدالل على الطريقة اليت يرتب هبا املستهلك عددا  Trout and Al Riesاقرتح 
وتنطوي   Ladder in mindمن ماركات سلعية مناسبة لسلعة واحدة، ويسمى هذا املدخل السلم الذهين

بتطوير جمموعة من املعايري اليت يعتربها أساسية يف اختياره الفكرة األساسية هلذا املدخل على قيام املستهلك 
لسلعة أو خدمة ما، مث يقوم بتقييم البدائل السلعية املختلفة املتاحة منها )املاركات املختلفة(على أساس هذه 
املعايري وبناء عليه يقوم إبجراء مقارنة بني هذه البدائل على أساس مدى قدرة كل منها على تلبية تلك 

  .247) ، ص2006)معال، وتكون نتيجة املقارنة ترتيب تلك العالمات املتنافسة على السلم الذهين ،ملعايريا

 التورط

 الصورة الذهنية للعالمة  نية العالمة 

 معرفة املستهلك ابلعالمة 
 

1ف  

2ف  

3ف  
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من تقييم العالمة  زابئنال أبهنا جمموع اخلصائص واملواصفات اليت متكنالذهنية للعالمة  صورةالتعرف 
واملواصفات أن تنشأ قوة هلذه اخلصائص  إذ ميكن (Ladwein, 1998 , P19) مثيالتهومقارنتها مع 

 (.زبونأو قوة منفرة )عالمة تزعج ال (لزبونا جاذبة )عالمة ترضي
 الصورة الذهنية للعالمة  أبعاد 2.2

لعالمة من جمموع السمات  خبلق قيمة وغالبا ما أتيت القيمة األساسيةالذهنية للعالمة  صورةالتسمح 
العالمة إىل وضع  تسعى ، إذامللموسة للمنتجاتاملواصفات  اليت تشكل صورهتا تتمثل هذه السمات يف

ن أن يقوى هذا السلوك مسبق للعديد من املواصفات هبدف الوصول إىل العديد من القطاعات السوقية وميك
تعترب مواصفات غري  اليت اخلصائص غري امللموسة للمنتجاتالذهنية للعالمة، ويف  صورةالمن خالل نشر 

تمييز بني املنافع املوضوعية ابل Aakerقام ، إذ زابئنمنافع اللتكنولوجية، ويف امادية مثل اجلودة والرايدة 
نافع النفسية قبل املنافع املوضوعية واملنافع النفسية اليت تتعلق ابملنافع الرمزية وأضاف أبن اإلعالانت تضع امل

اجلودة، ويف ني السعر و بيتعلق خاصة ابلعالقات الذي السعر املرتبط ، ويف ذلك ألن األوىل أكثر فعالية
 ميزحيث  زابئنملشرتين والاويف  (،خاصة أبوقات االستعمال)الصباح واملساء اليت تتعلق استعماالت العالمة

Aaker وقع حسب نوع مشرتين كما أن التم  زبونذلك أنه ليس ابلضرورة كل مشرتي  زابئنبني املشرتين وال
يسمح  حيث تبطة ابلعالمةالنجوم والشهرة املر ، ويف  آخرحمتملنيزابئن  مينع العالمة من قطاعزابئن أو 

أقل شهرة أو مبتكرة  ابملقابل ميكن لشخصيات الصورة والشهرةالرجوع إىل شخصيات معروفة عموما بنقل 
من  أن جتعل من العالمة أكثر جاذبية وأسهل متييزا Mère Denisأو Bidendum Michelinمثل 

 املرتبطة ابلعالمة تتعلق ابخلصائص اإلنسانيةاليت  حياة العالمة شخصية وأسلوبالزابئن، ويف طرف 

(Korchia, 2001,P107 ). 

 أهمية الصورة الذهنية للعالمة   3.2
 :( Ratier, 2002,P16-17) الذهنية للعالمة صورةالتسمح القيمة الناشئة من 

 مبعاجلة املعلومة اليت يستقبلها ألن العالمة تلخص جمموع اخلصائص وهذا ما يسهل مهمة  زبونلل
على تذكر بعض النقاط خاصة  زبونيف أتدية األعمال وتساعد الالذهنية للعالمة  صورةالكما تؤثر زبون،  ال

 مثال؛ Logo  الشارةعند الشراء بفضل 



 

  الهدىبن سيرود فاطيمة الزهراء، بن سيرود نور 
 

126 

  متتعتإذا ما و  ان تنافسيضم تعترب كما أهنا  ،تموقعهبتمييز املنتج وب الذهنية للعالمة صورةالتسمح 
ة املنافسة وغالبا ما عالمة بصورة جيدة يف صفة أساسية مكيفة مع منتج معني ميكنها بكل سهولة مواجه

أو التموقع يف موضع آخر  مهيةقل أأهمة املنافسة إىل التموقع يف مواصفات امللمواصفات لتقود الصورة القوية 
 طاعات سوقية أخرى؛ابلولوج إىل ق

 عل الشراء أكثر إبعطاء أسباب الشراء وتسمح هذه األسباب جب الذهنية للعالمة صورةال تسمح
مبوطن خيال لعالمة مبين  وهذا األمر يتعلقلزابئن، مصداقية ألهنا جتعل منه أساسي وشرعي وتعطي الثقة ل

 موضوعية؛على عناصر أكثر أو أقل 
  طور تثمن و تن أبتطوير إحساس اجيايب اجتاه العالمة وميكن الذهنية للعالمة  صورةالتسمح

اجيابية شعارات أحاسيس الرموز مثل سنجاب صناديق االدخار أو الرتبطة ابتصال العالمة أو املشخصيات ال
 يف تغذية صورة العالمة؛ تساهم
  توسع العالمة إبعطاء بتوسع العالمة ألن مواصفات الصورة تساعد يفالذهنية للعالمة  صورةالتسمح 

 .بتموقع التوسعكما تسمح إحساس التناسق بني العالمة واملنتج اجلديد  

 الصورة الذهنية للعالمة في مراحل القرار الشرائي أدوار 4.2
مرحلة رار، حيث يف يتفاوت أتثري الصورة الذهنية للعالمة من مرحلة إىل أخرى من مراحل اختاذ الق

يكون دورها هامشيا وإن كان من املمكن وجود استثناءات، كما يف حالة الشراء ألسباب  الشعور ابحلاجة
معينة كالتفاخر مثال، ففي هذه احلالة ميكن لصورة العالمة أن تلعب دورا يف التأثري على السلوك الشرائي يف 

، فتلعب صورة العالمة دورا هاما سواء يف عملية القياس لوماتمرحلة مجع املعهذه املرحلة من مراحله، أما يف 
أو تساعد املستهلك يف معاجلة املعلومات خاصة فيما يتعلق مبكوانهتا الذهنية، حيث تؤثر صورة العالمة 
على إحساس املستهلك بقصور املعلومات املتاحة لديه، فالعالمة ذات الصورة الطيبة تقلل من شعور 

لنقص والعكس صحيح، أي أنه من املتوقع أن من يفكر يف شراء منتجات ذات عالمة غري املستهلك هبذا ا
معروفة أو ذات صورة ذهنية سيئة يعتمد على أكثر من مصدر جلمع وأتكيد معلوماته قبل اختاذه قرارا 

وهذا ابلشراء، ومنه فالصورة الذهنية للعالمة تساهم يف حتديد مدى كفاءة عملية البحث عن املعلومات، 
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يؤثر على كمية املعلومات اليت جيب مجعها، أما يف مرحلة تقييم البدائل، فهي مرحلة تصنيف املميزات اليت 
سوف حتملها العالمة وتعطيها األمهية، فالصورة اليت يبنيها املستهلك لعالمة معينة ميكن أن تعطي األولوية 

المة على فرص دخول املنتج يف دائرة اختيار لشراء عالمة دون األخرى حلظة الشراء، حيث تؤثر صورة الع
املستهلك، ويف التقييم أيضا تعترب صورة العالمة احد املعايري اهلامة املستخدمة للمفاضلة بني البدائل املوجودة 

 داخل دائرة االختيار.
العالمة على ثر صورة أقول أبن واليت تعترب يف الواقع نتاجا للمراحل السابقة، ميكن ال مرحلة الشراءيف 

لمراحل السابقة، وهذا يعين هذه املرحلة ينتج من مصدرين، املصدر األول ينتج من كون هذه املرحلة انجتا ل
ر الشرائي املتخذ، أما املصدر أن أتثري صورة العالمة على أي من املراحل السابقة ينعكس ابلتبعية على القرا

رب صورة العالمة إحدى القواعد على القرار الشرائي، إذ تعت الثاين فينتج من التأثري املباشر لصورة العالمة
حدى الوسائل املستخدمة لتبسيط إاملنطقية اليت يعتمد عليها املستهلك يف اختاذ قرار سريع ابلشراء، فهي متثل 

 عملية اختاذ القرار الشرائي.
بعملية الشراء ومها  امميكن أن حيس املستهلك بشعورين أساسيني بعد القي مرحلة ما بعد الشراءيف 

ذه املرحلة ملا هلا من أتثري اإلحساس ابلرضا أو اإلحساس بعدم الرضا، ويرجع اهتمام الباحثني واملمارسني هب
ور صورة العالمة يف هذه على قرارات املستهلك الشرائية يف املستقبل ونصحه لآلخرين ابلشراء، ويعترب د

مة، إذا ما كانت اجيابية يف يف استخدام الصورة الذهنية للعال املرحلة ضئيل للغاية، فقد ينحصر هذا الدور
ألسباب اليت سوف تؤثر التأكيد على مدى سالمة القرار الشرائي الذي اختذه املستهلك، حيث يكون أحد ا

 (.95ص  ،2009)بوداود،  على مشرتايته املستقبلية 

 منهجية الدراسة .3
منوذج  ،راسة وكيفية قياسهاومتغريات الدوصفا ملنهج البحث وجمتمع الدراسة وعينته  زءيتناول هذا اجل

 حيث: لدراسةوجماالت ا وثباته االستبيانصدق كذا و الدراسة واألساليب اإلحصائية املستخدمة 
  الدراسة منهج 1.3

 املنهج استخدمت فقد الظاهرة، معاجلة يف التحليلي واملنهج الوصفي ملنهجا على الدراسة عتمدتا
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 كما الدراسة، ملتغريات العينة مفردات استجابة ووصف الدراسة، عينة مفردات خصائص لوصف الوصفي

 تفسري إىل ترمي فالدراسة، والتابعة عدلةوامل املستقلة الدراسة ملتغريات والسببية االرتباطية العالقات حتليل مت

 .العالقة ذات البحثية اتالفرضي اختبار خالل منة شراء املستهلك ني يف أثر الصورة الذهنية للعالمة
  تهاوعين الدراسة مجتمع2.3

 أن إىل يضطرجمتمع الدراسة لذلك  أفراديتم دراسة مجيع  أن األحيانقد يستحيل يف كثري من  
 أسسويتم اختيارها وفق ابلعينة، ويسمى هذا اجلزء  الدراسة، إلجراء األصليختيار جزء من هذا اجملتمع ا

سنة فما  18، ويتمثل جمتمع هذه الدراسة يف األفراد ذوي متثيال صادقا األصليمنهجية حبيث متثل اجملتمع 
الحتمالية الطبقية وذلك لعدم وجود إطار كامل جملتمع فهي العينة ا يف هذه الدراسة، أما نوع العينةفوق، 

املتعلقة بوالية قسنطينة واملوجودة على مستوى الديوان الوطين البحث، حيث مت االستعانة ابإلحصائيات 
لإلحصائيات، حيث مت حتديد عدد املفردات املطلوب مقابلته يف كل بلدية اتبعة لكل دائرة من دوائر 
قسنطينة الستة حبيث يعكس التوزيع النسيب هلذه املفردات التوزيع التقرييب لتوزيع األفراد يف قسنطينة وذلك 

 95 %فمع كرب حجم اجملتمع وعند مستوى ثقة  العينة، حبجم يتعلق وفيما ،ضمان التغطية الشاملة جملرد
) ,Décaudin Malhotra مفردة كحجم للعينة  385ميكن االعتماد على  %، 5ومستوى معنوية 

), 2007, P 286Bouguerra  and،  مفردة ملواجهة احتماالت عدم  400وقد مت زايدة املفردات إىل
  الرد.

اسرتجع منه  لبحوث امليدانية،امت توزيع االستبيان ابالستعانة مبجموعة من األفراد ذوي اخلربة يف جمال 
 للعلوم اإلحصائية احلزمة برانمج( صاحل للمعاجلة من خالل % 78.25)أي أن نسبة اإلجابة استبيان 313

 .SPSS االجتماعية
 الدراسة أداة 3.3 

 :أجزاء ثالثة على لواشتم الغرض هلذا صمميان استب املطلوبة للدراسة البياانت مجع يف استخدم  
 الدخل لعمر، ومستوىا ،اجلنس :الدميغرافية ابخلصائص املتعلقة األسئلة جمموعة من األول اجلزء يتضمن

 املستقل املتغري تغطية إىل فتهد اليت األسئلة جمموعة من يتكون اجلزء الثاين أما التعليمي، املستوى الشهري،
 األخري واجلزءتغريان معدالن مللعالمة ومعرفة املستهلك للعالمة والتورط بصفتهما  املتعلق ابلصورة الذهنية

 :إذ الشراءوهو نية  لتابعا املتغري مشل

http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Jean-Marc+D%C3%A9caudin&search-alias=books-fr&field-author=Jean-Marc+D%C3%A9caudin&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Afifa+Bouguerra&search-alias=books-fr&field-author=Afifa+Bouguerra&sort=relevancerank
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قياسه من خالل مقياس ليكرت اخلماسي على مت الصورة الذهنية للعالمة وهو  المستقل المتغير -
 ,Chung, Jae-Eun ; Pysarchik, Dawn Thorndike  & Hwang, Sun-Jin)العبارة

2009,P30) :  املصنوعة من طرف الكهرومنزليةاألجهزة من فضلك حدد رأيك حول... 
قياسه من خالل مقياس ليكرت اخلماسي  مت معرفة المستهلك للعالمةمتغري  :معدلال رالمتغي -

أان أعرف :Papadopoulos, Laroche, Heslop and Mourali, 2005,P114))ةعلى العبار 
حيث أن املنتج األول  الدراسة مت األخذ مبنتجني،من أجل تبيان أثر هذا املتغري يف  التورط رمتغيوالعالمة... 

بينما املنتج الثاين هو البطارايت واليت تتميز بدرجة  هو االجهزة الكهرومنزلية واليت تتميز بدرجة تورط عالية،
  (Pyo, 2005, P214) من خالل مقياس ليكرت اخلماسي على العباراتومت قياس املتغري  تورط منخفضة،

  ؛بعنايةالبطارايت(  )أواملنزلية  الكهروأان اختار األجهزة 

  ؛كثرياليت اشرتيها تعين يل الالبطارايت(  أو)املنزلية  الكهروإن األجهزة 

  يعترب قرارا مهماالبطارايت(  )أومنزيل  وإن اختيار اجلهاز الكهر. 
جماهدي، )العبارة سي على مت قياسه من خالل مقياس ليكرت اخلما: نية الشراء وهوالتابع  المتغير -
  عالمة من طرف ال املصنوعة املنزلية الكهروجهزة األسأشرتي عندما أحتاج  :(125، ص2011

معرفة املستهلك هبا  روعي عند اختيار العالمات درجة GFKاستنادا إىل الدراسة اليت أجرها معهد 
 Eniem اختيار من خالل توافرها وكذا مدة تعامل هذه العالمات مع السوق اجلزائرية، من ذلك مت

 .Moulinexو Sony و Cobra و  Condorو
 في الدراسة: المستخدمة اإلحصائيةاألساليب  4.3

 املختلفة يف حتليل البياانت (SPSS) استخدمت الدراسة احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية لقد 
عن خصوووووووووائص ومالمح هيكل جمتمع  ةقراءات عامسوووووووووواء يف اإلحصووووووووواء الوصوووووووووفي لتحديد اليت مت مجعها. 

الحنراف املعياري واملتوسطات احلسابية واالنسب املئوية، و التوزيع التكراري،  إذ مت استخدمالدراسة وتوزيعه، 
لبيان مدى تركيز إجاابت عينة الدراسووة جملموع فقرات الدراسووة املتعلقة ابلعوامل املؤثرة يف اختاذ قرار الشووراء، 

الختبار كما مت اسووووووووووووووووتخدام حتليل االحندار البسوووووووووووووووويط الختبار الفرضووووووووووووووووية األوىل، وحتليل االحندار املتعدد 

https://www.tandfonline.com/author/Chung%2C+Jae-Eun
https://www.tandfonline.com/author/Pysarchik%2C+Dawn+Thorndike
https://www.tandfonline.com/author/Hwang%2C+Sun-Jin
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Mourali%2C+M
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 الفرضيات األخرى.
  والثبات الصدق 5.3

 من قبل الدراسة افألهد ومشوليته مالءمته مدى من التأكد الدراسة مت ياناستب بتوزيع البدء قبل

طريق  عن اختباره مت فقد سالقيا أداة ثبات أما .جمال التسويق يف املتخصصني احملكمني األساتذة من جمموعة
  0.6الذي جتاوزت قيمته  ألفا كرونباخ

 عرض النتائج ومناقشتها .4
 الدراسة فرضيات اختبار جنتائأفراد العينة، ابإلضافة إىل  إلجاابت اإلحصائي الوصفنتناول فيما يلي 

 حيث:
  أفراد العينة إلجابات اإلحصائي الوصف 1.4

 اإلانثأكرب من  لذكورأن عدد ا حيثالدراسة  ألفراد العينة إحصائيا وصفا 1الجدول رقميبني 
 سنة 30أقل من نة و س  18من كما يظهر أن نسبة األفراد  ،من عينة الدراسة  41.2الذين ميثلون نسبة 

سنة وأكثر  45ة العمريةمتبوعة ابلفئسنة  45أقل من سنة و 30أكرب وأتيت بعدها الفئة العمرية ذوي أعمار 
بنسبة ي ميثلون أكرب عدد وابلنسبة للمستوى التعليمي جند أن األفراد ذوي املستوى اجلامع،  16.6بنسبة 

فراد وأييت األ   14.1املتوسطو   27.2متبوعني ابألفراد ذوي املستوى التعليمي اثنوي   47تقدر ب
جلدول أن األفراد من ذوي ظهر اكما ي.  11.8ذوي املستوى التعليمي االبتدائي يف املرتبة األخرية بنسبة 

 عني ابألفراد ذويمتبو  ( 40.6)الدخول ميثلون أكرب نسبة من أفراد العينة  دج 15000أقل من الدخل 

 30000من  وأقل 15000واألفراد الذين يرتاوح دخلهم بني   33.2بنسبة دج وأكثر 30000الدخل 

 . 26.2دج بنسبة 

 المعلومات الشخصية عن أفراد العينة: 1الجدول 

 (النسبة ) التكرار البيان

 41.2 129 أنثى الجنس

 58.8 184 ذكر 

 42.5 133 سنة  30أقل من  -  18
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 40.9 128 سنة  45أقل من  -30 العمر

 16.6 52 سنة وأكرب  45

 المستوى
 التعليمي

 11.8 37 ابتدائي

 14.1 44 متوسط

 27.2 85 اثنوي

 47 147 جامعي

 الدخل
 40.6 127 دج 15000أقل من 

 26.2 82 دج 30000أقل من -15000

 33.2 104 دج وأكثر 30000

 ابالعتماد على نتائج الربانمج اإلحصائي تانمن إعداد الباحث :المصدر

إىل أمهية جمموعة  2جدول رقال يشريفاملنزلية  الكهرو جهزةألااملؤثرة على قرار شراء  عواملال عن أما  
هذه العناصر  أغلب إذ أن  ،ليةاملنز  الكهروجهزة العناصر اليت يعتمد عليها املستهلك يف اختاذ قرار شراء األ

واحنراف  4.13سايب قدره حمبتوسط العالمة كانت مهمة إذ يظهر ميل أفراد العينة إىل املوافقة على أمهية 
راد العينة إىل إعطاء أمهية يف حني مييل أف ضمان والسعر ومسعة احملل،وال دولة الصنعومن مث  ،1.03 معياري

 . 1.11 واحنراف معياري 3.61 مبتوسط حسايب قدرهد البيع متوسطة خلدمات ما بع
 منزلية : العوامل المؤثرة على قرار شراء الفرد لألجهزة الكهرو2الجدول 

 العوامل            

 الموافقة  درجة 
 الضمان السعر

دولة 
 الصنع

سمعة 
 المحل

 العالمة
خدمات ما 

 بعد البيع

غير هام على 
 (1) اإلطالق

 16 14 23 17 14 20  ت

% 6.4 4.5 5.4 7.3 4.5 5.1 

 غير هام
(2) 

 43 13 35 25 29 33 ت

% 10.5 9.3 8 11.2 4.2 13.7 

ال أستطيع 
 (3)التحديد

 52 23 36 25 25 33  ت

% 10.5 8 8 11.5 7.3 16.6 

 138 130 129 133 138 141  ت (4) هام
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 ابالعتماد على نتائج الربانمج اإلحصائي تانمن إعداد الباحث :المصدر

  الفرضيات اختبار نتائج 2.4
 أجل من ذلكجمموعة من االختبارات، و  إجراء مت ،الختبار الفرضيات االحندار حتليل تطبيق قبل

 واختيار طريقة اختبار أثر املتغري املعدل، إذ ابلنسبة لو: االحندار حتليل الفرتاضات البياانت مالءمة ضمان
 ال تؤثر الصورة الذهنية للعالمة على نية شراء املستهلك لألجهزة الكهرو الفرضية األولى: 

 (α≤0.05)منزلية عند مستوى داللة

 نية شرائهاعلى منزلية  الصورة الذهنية لعالمة األجهزة الكهرو: أثر 3الجدول 

 Eniem Condor Cobra Sony Moulinex البيان

R 0.681 0.669 0.504 0.678 0.809 

R² 0.464 0.448 0.254 0.459 0.655 

F 268.799 252.345 105.783 264.160 589.328 

Sig 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 الثابت
B 0.531 0.497 1.183 0.991 0.422 

Sig 0.004 0.009 0.000 0.000 0.003 

 الصورة
 الذهنية

Bêta 0.681 0.669 0.504 0.678 0.809 

t 16.395 15.885 10.285 16.253 24.276 

Sig 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 ابالعتماد على نتائج الربانمج اإلحصائي تانإعداد الباحثمن  :المصدر

% 45 44.1 42.5 41.2 41.5 44.1 

 (5) هام جدا  
 64 133 90 113 107 86 ت

% 27.5 34.2 36.1 28.8 42.5 20.4 

 3.61 4.13 3.73 3.96 3.94 3.77 المتوسط

 1.11 1.03 1.20 1.12 1.09 1.15 االنحراف المعياري
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لكهرومنزلية، وجتدر اإلشارة أثر الصورة الذهنية للعالمة على نية شراء األجهزة ا 3 الجدول رقمميثل 
 أجل من وذلك الختباراتاجمموعة  إجراء مت ،البسيط الختبار الفرضية االحندار حتليل تطبيق قبلإىل أنه 

الواردة يف اجلدول  حصائياإل التحليل نتائج أظهرتوقد  ،االحندار حتليل الفرتاضات البياانت مالءمة ضمان
و  0.464التحديد) عاملم بلغكما  ،(F)قيمة التأثري هذا معنوية وتؤكد ،ةإحصائي داللة ذي أثر وجودأدانه 

 وSony و Cobra و Condor و Eniem ( لكل من0.655و 0.459و 0.254و 0.448
Moulinex داللةمستوى  عندكعالمات على التوايل وذلك(α≤0.05) ،  لنه ابلنسبة أأي Moulinex 

 ،لصورة الذهنية للعالمةا يف التغري عن انتجمنزلية  نية شراء األجهزة الكهرو يف التغريات من% 65.5مثال
 نالحظ أن معامالت االحندار كلها معنوية. كما

 احملور األفقي على لألخطاء الرتاكمية االحتمالية القيم متثيل يتم لألخطاء الطبيعي التوزيع من للتحقق
 اخلط مبحاذاة تقريًبا تجمعت النقاط معظم أن الناتج الرأسي احملورعلى  لألخطاء املتوقعة الرتاكمية والقيم

 .الصفر يساوي مبتوسط طبيعًيا تتوزع البواقي أن إىل يشري مما املستقيم
حيوث أن اسوتخدام  ول لألخطواء،يعواين مون مشوكلة االرتبواط الوذايت املتسلس النمووذج الكموا أن هوذا 

  )Waston– Durbin .2أن قيمته قريبة من العدد  أظهر  Waston–Durbin اختبوار 
significance tables ,P 1) 

 املعيارية ألفقي والبواقيا احملور على( ŷ)قيم متثيل مت العشوائي، اخلطأ تباين جتانس فرضية من للتحقق
 يدل الصفر مما حول و  متسا أفقي شريط بشكل تتوزع النقاط أن جند الناتج الشكل ومن الرأسي احملور على

 اخلطأ تباين سجتان عدم مشكلة من النموذج يعاين ال حيث عامة، بصورة التحليل فرضيات توافر على

 .العشوائي
رة الذهنية للعالمة على للصو  إحصائية داللة ذو أتثري وجود على تنص اليت البديلة الفرضية قبلن عليه

 (α≤0.05)منزلية عند مستوى داللة املستهلك لألجهزة الكهرونية شراء 
 ثرأل (α≤0.05)ةعند مستوى داللإحصائية  داللة ذات فروق توجد ال الفرضية الثانية: 

 ط.التور  إىل ىتعز  ئهانية شرا علىمنزلية  الصورة الذهنية لعالمة األجهزة الكهرو
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 نية شرائهاعلى الصورة الذهنية للعالمة على العالقة بين  التورط: أثر 4الجدول 
 البيان

 

 R² F Sig Bêta t Sig المتغير المستقل

األجهزة 
 الكهرومنزلية

 

 0.000 10.285 0.504 0.000 105.783 0.504 الصورة الذهنية

 0.000 9.042 0.467 0.000 55.673 0.514 الصورة الذهنية

 0.037 2.099 0.109 التورط

 البطارايت

 0.000 9.552 0.476 0.000 91.239 0.227 الصورة الذهنية

 0.000 6.780 0.338 0.000 79.780 0.340 الصورة الذهنية

 0.000 7.284 0.363 التورط

 ابالعتماد على نتائج الربانمج اإلحصائي تانمن إعداد الباحث :المصدر

 ضمان أجل من وذلك ات،جمموعة من االختبار  إجراء مت ،الختبار الفرضية االحندار حتليل تطبيق قبل

الجدول ويوضح  املتغري املعدل، املتعدد واختيار طريقة اختبار أثر االحندار حتليل الفرتاضات البياانت مالءمة
منزلية  ن األجهزة الكهروأثر التورط على العالقة بني الصورة الذهنية للعالمة على نية شراء كل م 4رقم

دل يف العالقة بني الصورة أن التورط يعحيث  Cobraوالبطارايت إذ سيقتصر التحليل على العالمة اجلزائرية 
 = bêta)      لتورطاالحندار لحيث أن معامل  منزلية ونية شرائها، األجهزة الكهرو الذهنية لعالمة

0.109 ,Sig =0.037) داللةمستوى  عند معنوي(α≤0.05) ،  داللة ذي أثر وجودكما نالحظ 

 رة الذهنية لعالمةالصو ن أأي  (،0.514التحديد) عاملوم (F)قيمة التأثري هذا معنوية ، وتؤكدةإحصائي
يف حني  ،منزلية ة الكهرونية شراء األجهز  يف التغريات من % 51.4منزلية والتورط يفسرون األجهزة الكهرو

غريات يف نية شراء فقط من الت% 50.4منزلية لوحدها تفسر األجهزة الكهرو الصورة الذهنية لعالمةأن 
 منزلية. األجهزة الكهرو

ونية  أن التورط يعدل يف العالقة بني الصورة الذهنية للعالمةذلك األمر ابلنسبة للبطارايت حيث ك  
مستوى  عند معنوي (bêta = 0.363 ,Sig =0.000) حيث أن معامل االحندار للتورط  شراء البطارايت،

  (α≤0.05)وكذلك معامل االحندار للصورة الذهنية للعالمة معنوي عند مستوى داللة ، (α≤0.05)داللة
 ةووووومعنوي وتؤكد ،ةإحصائي داللة ذي أثر وجودكما نالحظ  ،(bêta = 0.338 ,Sig =0.000) حيث 
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%  34والتورط يفسران الصورة الذهنية للعالمة ن أأي  (،0.340التحديد) عاملوم  (F)قيمة التأثري هذا

فقط من %  33.8لوحدها تفسر الصورة الذهنية للعالمةيف حني أن  ،نية شراء البطارايت يف التغريات من
 التغريات يف نية شراء البطارايت.

≥α)ستوى داللةمعند  إحصائية داللة اتذ فروق وجود على تنص اليت البديلة الفرضية قبلن عليه

 تورط.ال ىلإ ىتعز  األجهزة الكهرومنزليةنية شراء  علىالصورة الذهنية للعالمة  ثرأل (0.05
 ثرأل (α≤0.05)ةعند مستوى داللإحصائية  داللة ذات فروق توجد الالفرضية الثالثة:  

 ملستهلك للعالمة.امعرفة  إىل ىتعز  ئهانية شرا علىالصورة الذهنية لعالمة األجهزة الكهرومنزلية 
للعالمة ونية شراء األجهزة  على العالقة بين الصورة الذهنيةمعرفة المستهلك للعالمة  أثر: 5الجدول 

 منزلية الكهرو
 R² F Sig Bêta t Sig المتغير المستقل العالمة

Eniem 

 0.000 16.395 0.681 0.000 268.799 0.464 الصورة الذهنية

 الصورة الذهنية

0.464 134.351 0.000 

0.653 10.761 0.000 

معرفة املستهلك 
 للعالمة

0.039 0.641 0.522 

Condor 

 0.000 15.885 0.669 0.000 252.345 0.448 الصورة الذهنية

 الصورة الذهنية

0.450 126.965 0.000 

0.632 11.881 0.000 

معرفة املستهلك 
 للعالمة

0.061 1.150 0.251 

Cobra 

 0.000 10.285 0.504 0.000 105.783 0.254 الصورة الذهنية

 الصورة الذهنية

0.277 59.347 0.000 

0.384 6.259 0.000 

معرفة املستهلك 
 للعالمة

0.193 3.144 0.002 

Sony 

 0.000 16.253 0.678 0.000 264.160 0.459 الذهنيةالصورة 

 0.000 8.967 0.555  138.169 0.471 الصورة الذهنية
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معرفة املستهلك 
 للعالمة

0.000 

0.164 2.654 0.008 

Moulinex 

 0.000 24.276 0.809 0.000 589.328 0.655 الصورة الذهنية

 الصورة الذهنية

0.663 305.040 0.000 

0.691 12.861 0.000 

معرفة املستهلك 
 للعالمة

0.150 2.797 0.005 

 ابالعتماد على نتائج الربانمج اإلحصائيتان من إعداد الباحث المصدر:

ك للعالمة تعدل يف أن معرفة املستهل 5الجدول رقماملبينة يف  اإلحصائي التحليل نتائج أظهرت
حيث أنه ابلنسبة  منزلية، كمتغري مستقل ونية شراء األجهزة الكهروالصورة الذهنية للعالمة  العالقة بني 

 (bêta = 0.061 ,Sig =0.251)جند أن معامل االحندار ملعرفة املستهلك للعالمة  Condorللعالمة 
 هذا معنوية تؤكدو ، ةإحصائي داللة ذي أثر وجودكما نالحظ  ، (α≤0.05)داللةمستوى  عند معنوي غري

ة املستهلك للعالمة ن الصورة الذهنية للعالمة ومعرفأأي  (،0.450التحديد) عاملوم  (F)قيمة التأثري
ة الذهنية للعالمة لوحدها يف حني أن الصور  ،منزلية نية شراء األجهزة الكهرو يف التغريات من % 45يفسران

 منزلية. فقط من التغريات يف نية شراء األجهزة الكهرو  %  44.8تفسر
الصورة الذهنية قة بني معرفة املستهلك للعالمة مل تعدل يف العال أن نالحظ Eniemابلنسبة للعالمة 

ار ملعرفة املستهلك للعالمة منزلية حيث أن معامل االحند للعالمة كمتغري مستقل ونية شراء األجهزة الكهرو
(bêta = 0.039 ,Sig =0.522) داللةمستوى  عند ويمعن غري(α≤0.05)    أثر وجودكما نالحظ 

ن الصورة الذهنية أي أ(، 0.464التحديد) عاملوم  (F)قيمة التأثري هذا معنوية وتؤكد ،ةإحصائي داللة ذي
 منزلية. هزة الكهرونية شراء األج يف التغريات من%  46.4للعالمة ومعرفة املستهلك للعالمة يفسران

الصورة الذهنية معرفة املستهلك للعالمة تعدل يف العالقة بني  أننالحظ  Cobraابلنسبة للعالمة  
منزلية حيث أن معامل االحندار ملعرفة املستهلك  للعالمة كمتغري مستقل ونية شراء األجهزة الكهرو

 وجود، كما نالحظ  (α≤0.05)داللةمستوى  عند معنوي (bêta =0.193 ,Sig =0.002) للعالمة

ن االجتاه حنو أأي  (،0.277التحديد) عاملوم  (F)قيمة التأثري هذا معنوية كد، وتؤ ةإحصائي داللة ذي أثر
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نية شراء  يف التغريات من % 27.7دولة املنشأ والصورة الذهنية للعالمة ومعرفة املستهلك للعالمة يفسرون
فقط من التغريات يف  %  25.4يف حني أن الصورة الذهنية للعالمة لوحدها تفسر منزلية، األجهزة الكهرو

 منزلية. نية شراء األجهزة الكهرو
ستهلك للعالمة تعدل معرفة امل أن اإلحصائي التحليل نتائج أظهرت Sonyابلنسبة للعالمة الياابنية 

 ذي أثر وجود يث نالحظمنزلية، ح الصورة الذهنية للعالمة كمتغري مستقل ونية شراء األجهزة الكهرويف 

ن الصورة أأي  (،0.471) التحديد معامل بلغكما  ،(F)قيمة التأثري هذا معنوية وتؤكد ،ةإحصائي داللة
منزلية،  راء األجهزة الكهرونية ش يف التغرياتمن  %  47.1الذهنية للعالمة ومعرفة املستهلك للعالمة يفسران

 اء األجهزة الكهروة شر فقط من التغريات يف ني % 45.9يف حني أن الصورة الذهنية للعالمة لوحدها تفسر 
 منزلية.

املستهلك للعالمة  معرفة أن اإلحصائي التحليل نتائج أظهرت Moulinexابلنسبة للعالمة الفرنسية 
 منزلية، حيث نالحظ ة الكهروالصورة الذهنية للعالمة كمتغري مستقل ونية شراء األجهز تعدل يف العالقة بني 

(، أي 0.663) لتحديدا معامل بلغكما  ،(F)قيمة التأثري هذا معنوية وتؤكد ،ةإحصائي داللة ذي أثر وجود
نية شراء األجهزة  يف تالتغريامن  % 66.3ن الصورة الذهنية للعالمة ومعرفة املستهلك للعالمة يفسران أ

ريات يف نية شراء األجهزة من التغ %  65.5يف حني أن الصورة الذهنية للعالمة لوحدها تفسر منزلية، الكهرو
 منزلية. الكهرو

≥α)مستوى داللة عندإحصائية  داللة ذات فروق وجودعليه نقبل الفرضية البديلة اليت تنص على 

 معرفة املستهلك للعالمة. إىل ىتعز  ئهانية شرا علىمنزلية  الصورة الذهنية لعالمة األجهزة الكهرو ثرأل (0.05
 خاتمة .5

يف ظل التغريات اليت تواجهها املؤسسات املعاصرة برزت أمهية أن تستند هذه املؤسسات على قدرات 
تنافسية تعكس املميزات اليت تظهر منتجاهتا بصورة مميزة وخمتلفة عن مثيالهتا، ومتثل العالمة يف ذلك بعدا 

 ميكنها أن تصبح بدائل ضمن نطاق رئيسيا، فاحلقيقة أن العالمات اليت ميكنها الوصول إىل ذهن الزبون واليت
اختياره غالبا ما تكون قليلة العدد ألن ذلك حيتاج منه إىل خربة مرتاكمة متكنه من تقييمها واحلكم عليها 
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قبل أن أيخذها بعني االعتبار ويدخلها يف سلم تفضيله االستهالكي وبذلك تكون العالمة مبثابة هوية 
ابملنتجات املتنافسة، هذه اهلوية تلعب دورا ابلنسبة للزبون الذي يشرتي ملنتجات املؤسسة يف السوق املليئة 

 إذ متثل تلخيصا وتكييفا ملعلومات كثرية تتعلق ابملنتج حيتاجها الزبون عند اختاذ قراره ابلشراء. املنتج،

ة اء املستهلك لألجهز يف نية شر اجيايب صورة الذهنية للعالمة أثر للأن  التحليل نتائج أظهرتلقد 
معرفة املستهلك لنتائج أن ا، كما أظهرت منزلية مقارنة مع ابقي العوامل املؤثرة على قرار الشراء الكهرو

منزلية بدرجات متفاوتة على   هروالصورة الذهنية للعالمة ونية شراء األجهزة الكيف العالقة بني  لللعالمة يعد
الصورة يف العالقة بني  ليعد النتائج أظهرت أن التورطابإلضافة إىل أن كل العالمات املأخوذة يف الدراسة، 

ألثر األكرب ابلنسبة ايظهر و ، Cobraعلى العالمة منزلية  الذهنية للعالمة ونية شراء األجهزة الكهرو
منزلية( عوض  زة الكهروللمنتجات األقل تورطا ) البطارايت( مقارنة مع املنتجات األكثر تورطا) األجه

 .العكس
من خالل حتسني  الماهتالعأنه على املؤسسات العمل على حتسني الصورة الذهنية ن اقرتاح وعليه ميك 

كل ما من شأنه تقليل اخلدمات املرافقة من ضمان وخدمات ما بعد البيع و كذا حتسني و منتجاهتا،  جودة
على ، كما جات أخرىمنزلية أو منت اخلطر الذي يشعر به املستهلك عند إقدامه على شراء أجهزة كهرو

تعتمد عليها املؤسسة للتعريف  االهتمام ابالتصال التسويقي حيث أن هذا األخري يعترب الركيزة اليت املؤسسات
وملا  املستهلك، من التأثري على  هاابإلضافة إىل كونه األداة الفعالة اليت متكن بنفسها ومبنتجاهتا وعالماهتا،

لضروري للمؤسسة ن لنجاحها واستمراريتها كان من اجوهر وأساس وجود املؤسسة وضما املستهلك كان
ت اليت جتيد االتصال املؤسساو  ،خلق وتدعيم سياسة لالتصال به هبدف كسبه واحملافظة على التواصل معه

يرشحها لكسب رهان نصيب  حول نفسها ومنتجاهتا وعالماهتا تتواجد يف رواق أفضل مقارنة مبثيلتها وهو ما
 .معترب من السوق
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 بناء والء الزبون تبني أبعاد جودة الخدمة المصرفية فيأثر 
-دراسة عينة من المصارف الخاصة بوالية جيجل-  

The impact of banking service quality dimensions on customer 

loyalty building- study of a sample of private banks in Jijel- 
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 :ملخص
هتدف هذه الدراسة للتعرف على مستوى أتثري جودة اخلدمة املصرفية املقدمة من طرف املصارف 

كأداة للحصول على   استبانةاخلاصة بوالية جيجل يف بناء والء زابئنها، وقصد حتقيق هذا الغرض مت تصميم 
 راسة.من زابئن املصارف حمل الدمستجواب  84تتكون من البياانت، وزعت على عينة عشوائية 

عند مستوى معنوية ومن أبرز النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة، وجود أثر ذو داللة إحصائية 
(0.05≤α) 2=0.69( والء الزبون جلودة اخلدمة املصرفية املقدمة يف املصارف املختارة علىR(،   كما

 امللموسية، االستجابة، األمان، التعاطف()االعتمادية، املصرفية  جودة اخلدمة مجيع أبعاد النتائج أن أظهرت
 تؤثر على والء الزبون، وقد كان بعد امللموسية أكثر األبعاد أتثريا.

 الزبون. ،والء الزبون ،املصرف ،، أبعاد جودة اخلدمة املصرفيةجودة اخلدمة املصرفيةكلمات مفتاحية: 
 .JEL: M31 ،G21 ،L15 اتتصنيف

Abstract:  

The purpose of this study is to identify the impact of banking services  
__________________________________________ 

 sami.zabat@yahoo.comيميل: ، اإلزعباط سامي: المؤلف المرسل
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quality  provided by the banks in the city of Jijel in building  the loyalty 

of  their customers, In order to achieve this purpose, a questionnaire was 

designed as a tool for collecting data, it was distributed to a random sample 

consisting of 84 respondents from the customers of the banks under study. 

The main results of this study showed the existence of a statistically 

significant effect (α≤0.05) on banking service quality provided by the 

selected banks on customer loyalty (R2=0.69), and that all dimensions of 

banking quality (reliability, tangibles, responsiveness, assurance, empathy) 

impact customer loyalty, Tangibles was the most influential dimension. 

Keywords: Banking service Quality; Banking service quality dimensions; 

Bank; Customer Loyalty; Customer. 

JEL Classification Codes: M31, G21, L15. 

 مقدمة:  .1
يف القطاع املصريف يف الوقت احلاضر يالحظ إحاطته بتغريات سريعة ومستمرة يف مجيع الباحث 

يف جوانبه، لذا جتد املؤسسات املصرفية نفسها أمام مجلة من التحدايت أبرزها زايدة عدد املصارف الناشطة 
القطاع واشتداد املنافسة فيما بينها بسبب التطور التكنولوجي، وابرتفاع مستوى توقعات الزابئن جتاه اخلدمة 

 املصرفية املقدمة هلم وزايدة وعيهم وقدرهتم على التمييز فيما بينها.
 اخلدمة أداء يف اجلودة تلعبه الذي للدور نظرا اخلدمات جبودةا واهتماما إدراك أكثر الزبون لقد أصبح

 وقياسها تقييمها أن إال اخلدمة، جودة تقييم يف مهمة عوامل الزبون وحاجات توقعات إذ تعد وتقدميها،
، فهذه األخرية تسعى إىل االحتفاظ ابلزابئن احلاليني املصرفية اخلدمية للمؤسسات ابلنسبة صعباا أمر  يعترب

حتقيق رضاهم وبناء والئهم، ويتطلب منها ذلك وجذب أكرب عدد ممكن من الزابئن احملتملني، وذلك قصد 
 االتصال الدائم هبم بغية معرفة حاجاهتم وتقدمي خدمات ذات جودة تتفق وتوقعاهتم.

وعليه متثل جودة اخلدمة املصرفية حمورا هاما يف كسب رضا الزبون وصوال لتحقيق والئه، هلذا سعت 
 حتقيق وبناء والء الزبون يف القطاع املصريف اجلزائري.هذه الدراسة الختبار أثر جودة اخلدمة املصرفية يف 

 : الرئيسي التايل من هذا املنطلق ميكن صياغة إشكالية هذه الورقة البحثية يف السؤال
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  المصارف  )حالة بعضزبائن الما أثر تبني أبعاد جودة الخدمة المصرفية في بناء والء
 األسئلة الفرعية التالية:ويتفرع عن هذا السؤال  ؟(الخاصة بوالية جيجل

 والء الزابئن يف املصارف حمل الدراسة؟على ذات داللة إحصائية لبعد االعتمادية أتثري عالقة  هناكهل  -
 والء الزابئن يف املصارف حمل الدراسة؟على ذات داللة إحصائية لبعد امللموسية أتثري هل هناك عالقة  -
 والء الزابئن يف املصارف حمل الدراسة؟على ذات داللة إحصائية لبعد االستجابة أتثري هل هناك عالقة  -
 والء الزابئن يف املصارف حمل الدراسة؟على ذات داللة إحصائية لبعد األمان أتثري هل هناك عالقة  -
 اسة؟والء الزابئن يف املصارف حمل الدر على ذات داللة إحصائية لبعد التعاطف أتثري هل هناك عالقة  -

 فرضيات الدراسة: 2.1
 ذات تأثير توجد عالقة :التالية ئيسيةإشكالية الدراسة قمنا بصياغة الفرضية الر  هبدف اإلجابة على

والء الزبون بالمصارف عينة الدراسة عند مستوى على بعاد جودة الخدمة المصرفية ألداللة إحصائية 
 مقابل اإلجابة على األسئلة الفرعية: ابإلضافة إىل الفرضيات الفرعية التالية .(%5)داللة 

 (؛%5والء الزبون عند مستوى معنوية )على توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية لبعد االعتمادية  -
 (؛%5والء الزبون عند مستوى معنوية )على توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية لبعد امللموسية  -
 (؛%5والء الزبون عند مستوى معنوية )على توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية لبعد االستجابة  -
 (؛%5والء الزبون عند مستوى معنوية )على توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية لبعد األمان  -
 (.%5وية )والء الزبون عند مستوى معنعلى توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية لبعد التعاطف  -

  أهداف الدراسة: 3.1
يتمثل اهلدف األساسي هلذه الدراسة يف حتديد مستوى أثر جودة اخلدمة املصرفية من خالل أبعادها 

 الرئيسية املختلفة على حتقيق والء الزبون من خالل:
 ووالء الزبون؛على أبعاد جودة اخلدمة املصرفية تسليط الضوء  -
أثر جودة اخلدمة يف بناء والء الزبون  متغريات الدراسة وإعطاء نظرة حولبني  حتليل العالقة التأثريية -

 ؛(BNP Paribas, Société Générale, Gulf  Bank)ابملصارف حمل الدراسة 
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 حتديد أبعاد جودة اخلدمة األكثر أتثريا على والء الزابئن والتعرف على مستوى تقييمهم هلا؛ -
 تقدمي بعض االقرتاحات.و  ذات العالقة ابملوضوعاخلروج مبجموعة من النتائج  -

 منهجية الدراسة: 4.1
، معززا جبانب تطبيقي استعنا فيه د من االعتماد على املنهج الوصفيالب املسطرةللوصول إىل النتائج 

 فرضياهتا.صحة أبدوات إحصائية هبدف اإلجابة على إشكالية الدراسة واختبار 
 :المصرفيةاإلطار العام لجودة الخدمة  .2

 :مفهوم جودة الخدمة المصرفية   1.2
"عملية املقارنة بني توقعات الزبون  جودة اخلدمة املصرفية أبهنا: (Crosby 1979)عرف  التعريف األول: -

 (Chen, Hsu, & Chen, 2007, p. 245) للخدمة املصرفية واألداء الفعلي هلا".
"تلبية أو جتاوز توقعات  تعرف أبهنا: (Quester and Romaniuk 1997)حسب  الثاني:التعريف  -

 (Akhade, Jaju, & Lakhe, 2016, p. 71) الزابئن ملستوى جودة اخلدمة املصرفية املقدمة هلم".
األداء "مقارنة  جلودة اخلدمة املصرفية أبهنا: (298، صفحة 2016مويزة،  )بنأشار  التعريف الثالث: -

  كما ميكن التعبري عنها من جانب جودة األداء وجودة املخرجات".  الفعلي مع األداء املتوقع
من خالل التعاريف السابقة نستنتج أبهنا تتعلق بدرجة التطابق بني توقعات الزبون وإدراكاته هلا، مع 

 القدرة على تلبية احتياجاته املعلنة والضمنية والعمل على جتاوزها.
 أهمية جودة الخدمة المصرفية: 2.2

 (369، صفحة 2017)بوعنان،  أمهية جودة اخلدمة املصرفية يف العناصر التالية: تتمثل
 بناء صورة ذهنية مدركة وحتقيق رضا الزبون؛بشكل مباشر على رحبية املصرف، من خالل  تؤثر -
 حتقيق تفوق على املنافسني من خالل كسب ميزة تنافسية تنفرد هبا عن بقية املصارف؛ -
 حتمل تكاليف أقل بسبب قلة األخطاء يف العمليات املصرفية؛ -
 اخلدمة املصرفية املتميزة تتيح فرصة لبيع خدمات مصرفية إضافية؛ -
 ويب البيع لدى املصرف يف توجيه وإقناع زابئن جدد.دعل الزابئن مبثابة منجتصرفية جودة اخلدمة امل -
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 :مستويات جودة الخدمة المصرفية 3.2
 (19، صفحة 2006)أوسو و بطرس،  مستوايت جلودة اخلدمة املصرفية: عدة هناك

 ؛وجوب توافرها اخلدمات اليت يرى الزابئن مستوى جودةمتثل  الجودة التي يتوقعها الزبون: 1.3.2
أبهنا ستشبع حاجات هي جودة تتوقع إدارة املصرف  الجودة المدركة من قبل إدارة المصرف: 2.3.2

 ؛ورغبات الزبون
 ؛اخلدمة فعال اهي اجلودة اليت تؤدي هب الجودة الفعلية: 3.3.2
 ؛مواصفات النوعية للخدمة املصرفيةهي اجلودة اليت ختضع لل الجودة الفنية: 4.3.2
 هي اجلودة اليت وعد هبا الزابئن من خالل احلمالت الرتوجيية.  للزبائن: الجودة المروجة 5.3.2

 :أبعاد جودة الخدمة المصرفية 4.2
، امللموسية :تتمثل يفأبعاد جلودة اخلدمة  عشرة إىل وجود (Parasuraman et al, 1985)توصل 

 ، ويفإمكانية الوصول، االتصال، فهم الزبون، األمان، املصداقية، اجملاملة، املهارة، االستجابة، املوثوقية
اليت تتحد من خالهلا تلخيص ودمج هذه األبعاد العشرة مت  1988دراسة أخرى لنفس الباحثني سنة 

اعتمدان عليها كدالالت يف (Tegambwage, 2017, pp. 78-79) ،يف مخسة أبعاد ةجودة اخلدم
 كما يلي:  انب التطبيقي من الدراسة نوجزهااجل

يف قدرة املصرف على اإليفاء بوعوده وتقدمي خدمة مصرفية ختلو من األخطاء  وتتجسد االعتمادية: 1.4.2
  (589، صفحة 2018)حساين و بوكثري،  ؛ويف الوقت احملدد

اخلدمة عنصرا مؤثرا يف إدراك الزبون جلودة  تعترباليت و  تسهيالت املادية املرئيةالتتمثل يف  الملموسية: 2.4.2
  (109، صفحة 2016)صوار و ماحي،  ؛وخلق الصورة الذهنية لديه

وتساؤالهتم، وشكاويهم ويتم تقييمها بواسطة  سرعة االستجابة ملطالب الزابئن االستجابة: 3.4.2
   (Palic, Vignali, Hallier, Stanton, & Radder, 2015, p. 5) ؛اإلجاابت ورد الفعل

-2017ديلمي، )بن  ؛يرتجم ذلك خلو معامالت املصرف من الشك أو التزوير األمان: 4.4.2
  (99، صفحة 2018
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اع الزبون حول يقوي انطبما هذا و تعين احملادثة املهذبة واالحرتام املتبادل واأللفة  التعاطف: 5.4.2
   (384، صفحة 2014)بن عيشاوي،  .مستوى جودة اخلدمة

 والء الزبون .3
 مفهوم والء الزبون: 1.3

"وعد املشرتين بشراء منتجات وخدمات  :والء الزبون أبنه (Oliver 1999) عرف التعريف األول: -
وعالمات جتارية خاصة مبؤسسة ما على مدى فرتة زمنية اثبتة، بغض النظر عن املنتجات اجلديدة وابتكارات 

  (Leninkhumar, 2017, p. 451) املنافسني وال يضطر هؤالء إىل التبديل".
االلتزام ابستخدام خدمات البنك " :الوالء على أنه (Auka et al 2013)يصف  التعريف الثاني: -

  (Wachadi, 2018, p. 27) على موقف إجيايب جتاه منتجات البنوك". واحلفاظ
"الشراء املتكرر من  :أبنه فقد عرف والء الزبون (152، صفحة 2015)النسور،  أما التعريف الثالث: -

املنظمة وشراء ما هو متوفر بني خطوط اإلنتاج وحتفيز اآلخرين على اقتناء املنتج واستخدامه كما أنه يعترب 
 ".إسرتاتيجية مضادة لسحب الطلب من املنافسني

ن والء الزبون هو عملية معاودة الشراء ملنتجات وخدمات نفس أب ستخلصنتعاريف من مما سبق 
 حداث حتول يف سلوكهإلمن طرف املؤسسات املنافسة املؤسسة، ابلرغم من اجلهود التسويقية املبذولة 

 .الشرائي
 أهمية والء الزبون: 2.3

 (98، صفحة 2017)الطيب،  أمهية الوالء بذكر النقاط التالية: ميكن تلخيص
 الزبون الويف مصدر الستقرار املؤسسة؛ -
 من كلفة البحث عن زبون جديد؛ بكثري كلفة االحتفاظ ابلزبون احلايل أقل -
 املؤسسة؛كل االحتياجات من الزبون الويف أكثر مردودية من غريه ألنه يهتم بشراء   -
 جلذب زابئن جدد ابلتحدث بشكل إجيايب عن العالمة أو املؤسسة أمام اآلخرين؛الزبون الويف مصدر  -
 لمنافسة.واالستجابة لللصمود  وقتمؤسسة للمينح الزبون الويف  -
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 :أبعاد الوالء 3.3
 (88، صفحة 2012)اخلفاجي،  :وفيما يلي شرح خمتصر لكل بعد من أربعة أبعادالوالء يتألف 

 ؛وصية ابملنتج أو املؤسسة لآلخرينيقصد هبا الت اتصاالت الكلمة المنطوقة: 1.3.3
 ؛يعين التعامل املتكرر مع املؤسسة والذي نية إعادة التعامل: 2.3.3
الزبون لدفع أسعار أعلى مقابل احلصول على خدمات  ابستعداد وذلك عدم الحساسية للسعر: 3.3.3

 ؛وعدم التحول إىل مؤسسات منافسة واليت حتدد أسعار أقل املؤسسة املصرفية
عن طريق حتمل النتائج املرتتبة عن املشاكل اليت قد حتصل خالل التعامل مع  سلوك الشكوى: 4.3.3

 .، وذلك من خالل التكتم على تلك املشاكل وعدم نشرها للزابئن واملؤسسات املنافسةاملؤسسة املصرفية
 مكونات الوالء: 4.3

 (106، صفحة 2016)لسود،  يت:اآل الوالء يف مكوانت ميكن حصر
يقصد به ما يعرفه الزبون على املؤسسة أو العالمة التجارية من معلومات عامة  المكون المعرفي: 1.4.3

 ؛شهرهتاتقرتحها عالمة معينة ومدى أو خاصة كمعرفة الزبون بنوع املنتجات اليت 
في ما حيس ويشعر به الزبون جتاه العالمة ويدخل يف املكون العاط )العاطفي(: المكون الحسي 2.4.3

 ؛صورة العالمة وتفضيالت الزبون
 يقصد ابملكون اإلدراكي األفعال اليت يقوم هبا الزبون كعملية الشراء. :المكون اإلدراكي 3.4.3

منها مقاييس  الزبون وجود ثالثة أساليب لقياس والء (Bowen & Chen, 2001, p. 213)أوضح 
أن تكرار الشراء هو مؤشر سلوكية وموقفية وأخرى مركبة؛ فاألسلوب األول يهتم ابملقاييس السلوكية ابعتبار 

العاطفي والنفسي املالزم  ، يف حني تستخدم املقاييس املوقفية بياانت خاصة ابملواقف لتعكس االرتباطالوالء
للوالء، أما األسلوب الثالث يعرب عن مقاييس الوالء املركبة فاجلمع بني البعدين السابقني وقياس الوالء يكون 

 ...اخل.عن طريق أولوايت خدمة الزبون، أو امليل لتبديل العالمة التجارية
 . الدراسة التطبيقية4

 الشكلمنوذج الدراسة كما هو موضح يف  الدراسة مت تصميم لإلجابة على إشكالية نموذج الدراسة: 1.4
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 حيث قمنا بتقسيم متغريات الدراسة إىل: 1
 ؛ؤثر يف املتغري التابعاليت تو جودة اخلدمة املصرفية اليت تشمل األبعاد اخلمسة متغير مستقل: -
 .زابئن املصارف اخلاصةمتمثل يف والء  متغير تابع: -

  : نموذج الدراسة1لشكل ا
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحثني: المصدر

 حدود الدراسة: 2.4
ستقتصر الدراسة على إعطاء صورة شاملة حول جودة اخلدمة املصرفية  الحدود الموضوعية: 1.2.4

ودراسة الوالء من خالل التطرق إىل ، أبعادها، مستوايهتا، أمهيتها، اخلدمة املصرفيةجودة ابلتعرض ملفهوم 
 .مكوانت الوالء وأخريا، أبعاده، أمهيته ،مفهومه

من عام  جويليةشهر إىل  أفريل شهر منيف الفرتة املمتدة الدراسة  مت إجراء هذه الحدود الزمنية: 2.2.4
2019 . 
 : مثلة يفاملت بوالية جيجل تتمثل يف وكاالت املصارف اخلاصة الحدود المكانية: 3.2.4

(BNP Paribas, Société Générale, Gulf Bank)،  زابئنها.بعض ستبانة على إإذ مت توزيع 
ة التجارية الت املصرفيايتمثل جمتمع هذه الدراسة يف مجيع زابئن الوك مجتمع الدراسة وحجم العينة: 3.4

وإلجراء هذه العملية  (BNP Paribas, Société Générale, Gulf Bank) وهي: اخلاصة يف والية جيجل
موظفي  شخصيا مبساعدة ستبياناإل توزيعمت زبون، و  100 حبجم على عينة عشوائية الدراسة اقتصرتفقد 

 والء الزبون

 االعتمادية

 امللموسية

 االستجابة

 األمان

 التعاطف

 المتغير التابع

 المتغير المستقل
 أبعاد جودة الخدمة



 

 -راسة عينة من المصارف الخاصة بوالية جيجلد- تبني أبعاد جودة الخدمة المصرفية في بناء والء الزبونأثر 
 

148 

لعدم إمتام بياانهتا ستباانت إ 9وإلغاء  ةستبيانإ 93مت اسرتداد وقد ستقبال يف املصارف حمل الدراسة، اال
 اإلحصائي.إستبانة صاحلة للتحليل  84 يف األخري لتكون
ستبيان موجه لزابئن وكاالت إحيث صيغ  االستقصاءمت استخدام أسلوب  أسلوب جمع البيانات: 4.4

جودة اخلدمة املصرفية املتبناة من طرف املصارف  أبعادمستوى أتثري لتحديد ، جيجلاملصارف اخلاصة بوالية 
حيث مت تصميم قائمة من األسئلة  ،اخلماسي (Likert) وفقا ملقياس ليكارت على والء الزبون حمل الدراسة
 أجزاء هي: ثالثةمقسمة إىل 

 ؛العمر، املستوى التعليمي...اخلاجلنس،  خصية متعلقة ابلزبون:يتضمن بياانت ش الجزء األول: -
 اد اخلمسة جلودة اخلدمة املصرفية؛ابملتغري املستقل واملتمثل يف األبعيتعلق  الجزء الثاني: -
 والء زابئن املصارف حمل الدراسة. توي على املتغري التابع املتمثل يفحي الجزء الثالث: -

الذي بلغت  (Alpha Cronbach)خ كرونبا ألفا   وقد مت التأكد من ثباث اإلستبانة من خالل معامل
 .ستبيانوترابط عايل بني عبارات اإلثبات  والذي يشري إىل درجة( 0.928) هقيمت

مت االعتماد ، SPSS ستخدام برانمجابوملعاجلة بياانت الدراسة  المستخدمة: اإلحصائيةاألساليب  5.4
 حنرافاالاملئوية،  النسب ت،اكرونباخ، التكرار   ألفا معاملواملتمثلة يف جمموعة من األساليب اإلحصائية على 

 حندار اخلطي املتعدد.االحندار اخلطي البسيط و االاملعياري، املتوسط احلسايب، 
التحليل الوصفي لبيانات عينة الدراسة 6.4  

 للتعرف على اخلصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة سنتناول وصف خصائص عينة الدراسة: 1.6.4
  كما هو موضح يف اجلدول املوايل:،  ستبياناالاجلزء األول من 

 وصف لعينة البحث وفقا للبيانات الشخصية: 1الجدول 
 النسبة التكرارات الفئات المتغير

 الجنس
 %54.8 46 ذكر

 %45.2 38 أنثى
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 العمر

 %27.4 23 سنة 29سنة إىل  20من 

 %36.9 31 سنة 39سنة إىل  30من 

 %19 16 سنة 49سنة إىل  40من 

 %16.7 14 سنة فما فوق 50

 المستوى التعليمي
 %28.6 24 اثنوي

 %38.1 32 جامعي

 %33.3 28 دراسات عليا

 المهنة
 %54.8 46 موظف

 %20.2 17 متقاعد

 % 25 21 أعمال أخرى

 الدخل

 %10.7 9 دج 18.000 أقل من

 %31 26 جد  18.000-40.000

 %25 21 جد  40.000-60.000

 %33.3 28 دج فما فوق 60.000

مدة التعامل مع 
 المصرف

 %39.3 33 سنوات 3أقل من 

 %40.5 34 سنوات 5 سنوات اىل 3من 

 %20.2 17 سنوات فما فوق 5

 .SPSSمن إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات المصدر: 

   يلي: من اجلدول أعاله يتضح ما

أن عينة الدراسة متنوعة بني اجلنسني، حيث نسبة الذكور أعلى من نسبة يالحظ  بالنسبة للجنس: -
 .%54.8ب اإلانث وتقدر

؛ إذ الفئة اليت يرتاوح إذ يغلب عليها فئة الشباب الفئات العمرية لعينة الدراسة متنوعة بالنسبة للعمر: -
سنة  20من %، مث تليها الفئة العمرية 36.9 سنة هي األعلى بنسبة تعادل 39 إىلسنة  30 عمرها بني

وأخريا الفئة اليت  %19سنة بنسبة  49سنة إىل  40مث الفئة من %، 27.4بنسبة تعادل سنة 29إىل 
 %.16.7بنسبة تعادلفما فوق سنة  50عمرها 
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ودراسات عليا  مستوى جامعي وأغلب أفراد عينة الدراسة ذو  بالنسبة للمستوى التعليمي: -
 %.28.6الفئة ذات مستوى اثنوي أقل نسبة وتقدر بـمتثل  و، %66.7مبجموع

نالحظ من اجلدول السابق أن توزيع أفراد العينة حسب املهنة ويف هذا الصدد جند أن  للمهنة:بالنسبة  -
من جمموع أفراد العينة، مث تليها فئة  %54.8تعامالت املصارف حمل الدراسة تتم مع املوظفني بنسبة تقدر 

 .%20.2وأخريا فئة املتقاعدين بنسبة  %25أعمال األخرى بنسبة 
دج فما فوق بنسبة تعادل  60.000ذوي الدخول غالبية أفراد عينة الدراسة هم من  :لدخلبالنسبة ل -

%، 31بنسبة تقدر بـ دج  40.000دج إىل أقل من  18.000دخلها من ، مث تليها الفئة اليت 33.3%
دخلها وأخريا الفئة اليت ، %25دج بنسبة  60.000دج إىل أقل من  40.000مث الفئة ذات الدخل من 

 %.10.7تعادل دج بنسبة  18.000أقل من 
من اجلدول نالحظ أن مدة التعامل مع املصرف اليت ترتاوح ما بني  مدة التعامل مع المصرف:بالنسبة ل -
سنوات بنسبة  3، تلي هذه النسبة فئة أقل من %40.5سنوات هي الغالبة بنسبة  5سنوات إىل أقل من  3

 .%20.2سنوات بنسبة  5خر فئة فهي فئة اليت تفوق مدة تعاملها مع املصرف آ، أما 39.3%
يوضح اجلدول املوايل املتوسطات احلسابية واالحنرافات  :أبعاد جودة الخدمة المصرفيةتحليل  2.6.4

حول عبارات أبعاد جودة اخلدمة املصرفية يف املصارف حمل جة املوافقة إلجاابت أفراد العينة املعيارية ودر 
 :الدراسة

 بعاد جودة الخدمة المصرفيةأل تقييم أفراد العينة :2 الجدول
أبعاد 
 الجودة

 العبارات
المتوسط 

 حسابيال
نحراف اال

 المعياري
درجة 
 الموافقة

 
 االعتمادية

 مرتفعة 1.23 3.80 بتقدمي اخلدمة يف الوقت احملدديفي املصرف بوعوده 
 متوسطة 1.42 3.10 يقدم املصرف خدمات دقيقة خالية من األخطاء

 مرتفعة 1.34 3.50 دمة اخلميكن االعتماد على موظفي املصرف يف أداء 
حيرص املصرف على حل املشاكل املتعلقة ابخلدمات 

 املقدمة
 مرتفعة 1.19 3.68
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 مرتفعة 1.04 3.52 المتوسط/االنحراف العام لبعد االعتمادية

 
 الملموسية

 مرتفعة 1.39 3.70 موقع املصرف مالئم وله مظهر خارجي جذاب
 مرتفعة 1.40 3.67 مناسب لتقدمي اخلدمةللمصرف تصميم داخلي ال

 متوسطة 1.49 3.15 ميتلك املصرف معدات وأجهزة تكنولوجية حديثة
 مرتفعة 1.40 3.69 موظفي املصرف مبظهرهم وهندامهميعتين 

 مرتفعة 1.19 3.55 المتوسط/االنحراف العام لبعد الملموسية

 االستجابة

 مرتفعة 1.28 3.74 يقدم املصرف خدمات سريعة وفورية
 مرتفعة 1.32 3.69 الزابئن  طلباتيستجيب موظفي املصرف ل

 مرتفعة 1.27 3.67 الزابئنشكاوي واستفسارات ليستجيب املصرف 
 متوسط 1.34 3.01 يوفر املصرف عدد كايف من املوظفني ألداء اخلدمة 

 مرتفع 0.99 3.53 المتوسط/االنحراف العام لبعد االستجابة

 األمان

 مرتفع 1.35 3.68 أشعر ابالطمئنان عند التعامل مع املصرف
 مرتفع 1.25 3.61 اخلدمةميتلك موظفي املصرف املهارة الالزمة لتقدمي 

يتابع موظفي املصرف اإلجراءات اخلاصة ابخلدمة لغاية 
 تسليمها للزبون

 مرتفع 1.31 3.61

 متوسط 1.17 3.08 ختلو مجيع معامالت املصرف من املخاطرة
 مرتفع 0.96 3.49 المتوسط/االنحراف العام لبعد األمان

 
 التعاطف

 مرتفع 1.37 3.60 لكل زبونيويل موظفي املصرف اهتمام فردي 
يظهر موظفي املصرف املعرفة الشخصية ابلزبون 

 وحيرصون على الرتحيب به
 مرتفع 1.31 4.01

 مرتفع 1.19 3.79 الزابئن  طلباتيتعرف موظفي املصرف على 
يقوم موظفي املصرف مبلء البياانت املطلوبة يف 

 املعامالت املصرفية عوضا عن الزبون
 منخفض 1.30 2.52

 مرتفع 0.91 3.48 المتوسط/االنحراف العام لبعد التعاطف
 .SPSSمن إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات المصدر: 
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 أعاله يتضح ما يلي:  من اجلدول
، حيث أن املتوسط احلسايب جلميع مرتفعةموافقة د درجة الحظنا وجو  :االعتماديةلعبارات بعد  بالنسبة -

املصرف يفي بوعوده بتقدمي اخلدمة يف  عبارةف، 1.04، واالحنراف املعياري يساوي 3.52العبارات بلغ 
  .1.23بلغ  عيارياملحنراف اال، و 3.80ـقدر ب األعلى متوسط حسايبالوقت احملدد 

، حيث أن املتوسط احلسايب جلميع مرتفعةموافقة درجة د الحظنا وجو  بالنسبة لعبارات بعد الملموسية: -
أن موقع املصرف مالئم وله مظهر خارجي عبارة ف، 1.19، واالحنراف املعياري يساوي 3.55العبارات بلغ 

 .1.39بلغعياري امل حنرافاالو  ،3.70ـيقدر بإذ  ،األعلى متوسط حسايبجذاب 
، حيث أن املتوسط احلسايب جلميع مرتفعةموافقة  درجة دالحظنا وجو  :االستجابةلعبارات بعد  بالنسبة -

اليت تنص على أن املصرف يقدم ، إذ العبارة 0.99، واالحنراف املعياري يساوي 3.53العبارات بلغ 
 .1.28عياري امل حنرافاالو ، 3.74ـيقدر  ب ، إذاألعلى متوسط حسايب خدمات سريعة وفورية

، حيث أن املتوسط احلسايب جلميع مرتفعةموافقة درجة د الحظنا وجو  بالنسبة لعبارات بعد األمان: -
اليت تنص على أن املصرف يفي بوعوده إذ العبارة ، 0.96، واالحنراف املعياري يساوي 3.49العبارات بلغ 

 .1.35عياري امل حنرافاالو ، 3.68ـقدر ب األعلى متوسط حسايببتقدمي اخلدمة يف الوقت احملدد 
، حيث أن املتوسط احلسايب جلميع مرتفعةموافقة درجة د الحظنا وجو  بالنسبة لعبارات بعد التعاطف: -

اليت تنص على أن موظفي املصرف ، إذ العبارة 0.91، واالحنراف املعياري يساوي 3.48العبارات بلغ 
 .1.37عياري امل حنرافاالو ، 3.60ـيقدر ب ، إذاألعلى متوسط حسايب يولون اهتمام فردي لكل زبون

  :اجلدول املوايل هيوضح ما وهو :زبائنوالء التحليل  3.6.4
 لمستوى والء الزبائن للمصرف تقييم أفراد العينة :3 الجدول

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 مرتفع 1.40 3.52 أدافع عن املصرف عندما ينتقده البعض بشكل خاطئ 1
 متوسط 1.28 3.33 عندما أمسع احلديث عن املصرف أشعر ابنتمائي له 2
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 مرتفع 1.32 3.46 ت املصرفكثريا ما أقول أشياء إجيابية لآلخرين عن خدما 3
 مرتفع 1.10 3.48 رفأوجه وأنصح أقاريب وأصدقائي ابلتعامل مع املص 4
 متوسط 1.16 3.05 ال ميثل السعر أي أمهية عند التعامل مع املصرف 5
 مرتفع 1.25 3.75 أنوي االستمرار يف التعامل مع املصرف 6

 مرتفع 0.97 3.43 المتوسط الحسابي/االنحراف المعياري العام
 .SPSSمن إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات المصدر: 

 املتوسط احلسايب بلغإذ  ،ملتغري والء الزابئن مرتفعةموافقة د درجة وجو الحظ ن من اجلدول أعاله
إذ تراوحت درجات املوافقة لكل العبارات بني املتوسطة واملرتفعة، ، 0.97معياري قدره  واحنراف، 3.43

أنوي االستمرار يف التعامل واملقابل لعبارة  1.25واالحنراف املعياري  3.75 سايبحتوسط م بلغ أعلىإذ 
ال ميثل السعر أي  واملقابل لعبارة 1.16، واحنراف معياري 3.05، وأقل متوسط حسايب بلغ مع املصرف

 .د التعامل مع املصرفأمهية عن
سبق جند تقييم مستوى الوالء لدى أفراد العينة قد حتصل على درجة موافقة مرتفعة،  ما إىلابالستناد 

ما يدل على اجلهود املبذولة من طرف املصارف حمل الدراسة من أجل بناء والء زابئنها رغم وجود نسبة 
كانت يف صاحل املصرف حول اخلدمات املقدمة   همونوااي تصرفاهتم الشرائيةمنهم حساسية للسعر، إال أن 

 استمرار التعامل معه.الرغبة يف  إبراز من خالل
 الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية وتحليل النتائج: اختبار  7.4

 ل التايل:يوضحه اجلدو وهذا ما  اختبار الفرضيات الفرعية: 1.7.4
 للفرضيات الفرعيةاالنحدار الخطي البسيط نتائج تحليل  :4 الجدول

 القرار مستوى الداللة R 2R F األبعاد الفرضيات
 قبول 0.000 95.19 0.53 0.73 االعتمادية األوىل
 قبول 0.000 111.21 0.57 0.75 امللموسية الثانية
 قبول 0.000 41.61 0.33 0.58 االستجابة الثالثة
 قبول 0.000 105.99 0.56 0.75 األمان الرابعة
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 قبول 0.000 82.25 0.50 0.70 التعاطف اخلامسة
 .SPSSمن إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات المصدر: 

 Fمت استعمال القاعدة التالية يف اختبار الفرضيات حيث تقبل الفرضية إذا كانت إحصائية فيشر 

 من اجلدول أعاله نالحظ:ف .>Sig)0.05(احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية و
( 1.84( أكرب من القيمة اجلدولية )9.75احملسوبة ) Fنالحظ أن قيمة  الفرضية الفرعية األولى:اختبار  -

، وهذا ما يوضح وجود عالقة بني املتغريين أي أن بعد االعتمادية يؤثر على >Sig=0.00)0.05( وأن
ت قيمة معامل ارتباط والء الزبون، تشري النتائج إىل وجود ارتباط بني بعد االعتمادية ووالء الزبون إذ بلغ

وعليه نقبل  من التباين يف املتغري التابع )الوالء( يفسره بعد االعتمادية. %53، وأن ما قيمته %73بريسون 
والء الزبون عند على توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية لبعد االعتمادية  الفرضية الفرعية األوىل:

  (.%5مستوى معنوية )
( أكرب من القيمة اجلدولية 10.54احملسوبة ) Fنالحظ أن قيمة  الفرعية الثانية:اختبار الفرضية  -
، وهذا ما يوضح وجود عالقة بني املتغريين أي أن بعد امللموسية >Sig=0.00)0.05( وأن (1.84)

معامل يؤثر على والء الزبون، تشري النتائج إىل وجود ارتباط بني بعد امللموسية ووالء الزبون إذ بلغت قيمة 
وعليه  من التباين يف املتغري التابع )الوالء( يفسره بعد امللموسية. %57، وأن ما قيمته %75ارتباط بريسون 

والء الزبون على توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية لبعد الملموسية  نقبل الفرضية الفرعية الثانية:
 (.%5عند مستوى معنوية )

( 1.84( أكرب من القيمة اجلدولية )6.45احملسوبة ) Fنالحظ أن قيمة  الثالثة:اختبار الفرضية الفرعية  -
، وهذا ما يوضح وجود عالقة بني املتغريين أي أن بعد االستجابة يؤثر على >Sig=0.00)0.05( وأن

ارتباط والء الزبون، تشري النتائج إىل وجود ارتباط بني بعد االستجابة ووالء الزبون إذ بلغت قيمة معامل 
وعليه نقبل  من التباين يف املتغري التابع )الوالء( يفسره بعد االستجابة. %33، وأن ما قيمته %58بريسون 

والء الزبون عند على توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية لبعد االستجابة  الفرضية الفرعية الثالثة:
 (.%5مستوى معنوية )
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( أكرب من القيمة اجلدولية 10.29احملسوبة ) Fنالحظ أن قيمة  اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: -
، وهذا ما يوضح وجود عالقة بني املتغريين أي أن بعد األمان يؤثر >Sig=0.00)0.05( ( وأن1.84)

على والء الزبون، تشري النتائج إىل وجود ارتباط بني بعد األمان ووالء الزبون إذ بلغت قيمة معامل ارتباط 
وعليه نقبل  من التباين يف املتغري التابع )الوالء( يفسره بعد األمان. %56قيمته وأن ما  ،%75بريسون 

والء الزبون عند مستوى على توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية لبعد األمان  الفرضية الفرعية الرابعة:
 (.%5معنوية )

( أكرب من القيمة اجلدولية 9.06احملسوبة ) Fنالحظ أن قيمة  اختبار الفرضية الفرعية الخامسة: -
، وهذا ما يوضح وجود عالقة بني املتغريين أي أن بعد التعاطف >Sig=0.00)0.05(( وأن 1.84)

يؤثر على والء الزبون، تشري النتائج إىل وجود ارتباط بني بعد التعاطف ووالء الزبون إذ بلغت قيمة معامل 
وعليه  من التباين يف املتغري التابع )الوالء( يفسره بعد التعاطف. %50، وأن ما قيمته %70ارتباط بريسون 

والء الزبون على توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية لبعد التعاطف  نقبل الفرضية الفرعية اخلامسة:
 (.%5عند مستوى معنوية )

 اجلدول املوايل: هوضحياخلطي املتعدد، كما  االحندارمت استخدام  اختبار الفرضية الرئيسية: 2.7.4
 االنحدار المتعدد للفرضية الرئيسية نتائج تحليل  :5 الجدول
 القرار مستوى الداللة R 2R F محتوى الفرضية

 قبول 0.000 35.81 0.69 0.83 والء الزبون=> أبعاد جودة اخلدمة املصرفية

 .SPSSمن إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات المصدر: 

املبينة يف اجلدول أعاله وجود ارتباط بني أبعاد جودة اخلدمة املصرفية والوالء، حيث تشري النتائج 
من التباين يف  %69وما قيمته ، >Sig=0.00)0.05(، وأن %83بلغت قيمة معامل ارتباط بريسون 

تقل أببعاده عالقة ارتباط بني املتغري املس املتغري التابع )الوالء( تفسره أبعاد جودة اخلدمة املصرفية بوجود
وعليه نقبل الفرضية  .)االعتمادية، امللموسية، االستجابة، األمان، التعاطف( واملتغري التابع والء الزبون
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 والء الزبونعلى توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية ألبعاد جودة الخدمة المصرفية  الرئيسية:
 .(%5)بالمصارف عينة الدراسة عند مستوى داللة 

 خاتمة: .4
خصوصا اليوم جبودة خدماهتا أصبح ضرورة حتمية يف ظل  املصرفية اخلاصةإن اهتمام املؤسسات 

متاثل اخلدمات املقدمة، األمر الذي يتطلب ضرورة االهتمام جبودة اخلدمات املقدمة لتحقيق رضا زابئنها 
ار يف السوق، ولذلك سعت الوالء ميزة تضمن هلذه املصارف البقاء واالستمر أن ومن مث بلوغ والئهم، ابعتبار 

مبجموعة من املصارف  هذه الدراسة إىل الكشف عن أثر أبعاد جودة اخلدمة املصرفية يف بناء والء الزبون
 :التالية النتائجالتوصل إىل مت زبون  84املتعلقة ب، فبعد حتليل ومعاجلة البياانت اخلاصة بوالية جيجل

املصرفية كان ضمن جمال التقييم املرتفع، وأعلى األبعاد تقييما كان م الزابئن ملستوى جودة اخلدمة يتقي -
 لبعد امللموسية؛

 ؛د عالقة أتثري ذات داللة إحصائية ألبعاد جودة اخلدمة املصرفية ووالء الزبونو وج -

 والء الزبون؛على  عتماديةاالأتثري ذات داللة إحصائية لبعد د عالقة و وج -

 والء الزبون؛على د عالقة أتثري ذات داللة إحصائية لبعد امللموسية و وج -

 والء الزبون؛على  ستجابةاالأتثري ذات داللة إحصائية لبعد د عالقة و وج -

 والء الزبون؛على د عالقة أتثري ذات داللة إحصائية لبعد األمان و وج -

 ؛نوالء الزبو على د عالقة أتثري ذات داللة إحصائية لبعد التعاطف و وج -

 % 57، وأن ما قيمته %75بدليل أن قيمة معامل ارتباط بريسون أكثر األبعاد أتثريا هو بعد امللموسية  -
 من التباين يف املتغري التابع )الوالء( يفسره بعد امللموسية.

 التالية: االقتراحاتوعلى ضوء ما سبق ميكننا تقدمي 
 املستمر جلودة خدماهتا وتطوير طرق تقدميها؛ضرورة اهتمام املصارف بعملية التحسني  -

األمر  فز هلملموظفني خاصة ملوظفي اخلطوط األمامية، والعمل على تقدمي احلوالإقامة دورات تدريبية  -
 ؛عالية تقدمي خدمات ذات جودةعملية على  إجيااب ينعكس الذي
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 الصرف الحقيقي على النمو االقتصادي في الجزائر سعر تغير أثر 
 (1990-2017دراسة قياسية للفترة )

The impact of real exchange rate on economic growth in Algeria  

Standard study for the period (1990-2017) 
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 : ملخص
اجلزائر، سعر الصرف احلقيقي على النمو االقتصادي يف تغري يهدف هذا البحث إىل دراسة أثر 

ابالعتماد على  (،ARDLوألجل هذا الغرض مت استخدام منوذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املبطئة )
 .2017إىل  1980بياانت سالسل زمنية سنوية تغطي الفرتة من 

حيث أظهرت نتائج اختبار احلدود إىل وجود عالقة تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة )الناتج 
رأس املال الثابت(، كما  تراكماحمللي اإلمجايل، سعر الصرف احلقيقي، االنفتاح التجاري، املعروض النقدي، 

 . قتصادي يف اجلزائرمت التوصل أيضا إىل أن ارتفاع سعر الصرف احلقيقي يؤدي إىل اخنفاض النمو اال
 .ARDLسعر الصرف احلقيقي، النمو االقتصادي، منوذج كلمات مفتاحية: 

 JEL: F43 ،C2 ،C22 اتتصنيف

Abstract:  

This research aims to study the impact of real exchange rate change on 

Algeria's economic growth, and for this purpose, we used the autoregressive 

distributed lag (ARDL), drawing on annual time series data 
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covering the period from 1980 to 2017.  

The results of bounds test showed a co-integration relationship between 

the variables of the study (GDP, real exchange rate, trade openness, cash 

supply, gross fixed capital formation), and it was also found that the rise in 

the real exchange rate leads to a decline in economic growth in Algeria. 

Keywords: Real exchange rate, economic growth, ARDL model. 

JEL Classification Codes: F43, C2, C22. 

 مقدمة:  .1
سعر الصرف من أهم األدوات اليت يعتمد عليها االقتصاد الكلي يف معاجلة التشوهات يعترب 

االقتصادية الداخلية واخلارجية، ومن مت أتثرياهتا يف جممل معدالت النمو، إذ يرجع العديد من االقتصاديني 
سة األسعار سبب االختالالت اهليكلية يف بعض االقتصادايت النامية إىل التشوهات اليت حتدث يف سيا

الكلية وابألخص سعر الصرف الذي له أتثري كبري يف اجتاهات ختصيص املوارد االقتصادية وتوزيع الدخل بني 
عناصر اإلنتاج، من خالل احنراف سعر الصرف االمسي عن مستواه التوازين، فاحملافظة على سعر صرف 

وابلتايل حتسني مستوى املعيشة على  حقيقي يف مستواه املناسب يؤدي إىل رفع معدالت النمو االقتصادي
املدى الطويل، وعكس ذلك يؤدي إىل إضعاف األداء االقتصادي وهو األمر الذي تعاين منه معظم الدول 

 النامية ومن بينها اجلزائر.
فإذا نظران إىل االقتصاد اجلزائري، جند أنه تعرض إىل العديد من اإلصالحات منذ االستقالل، وكانت 

إلصالحات التحرير التدرجيي للتجارة واألسعار ابإلضافة إىل ختفيض قيمة العملة الوطنية، من أوىل خطوات ا
 أجل التوجه من اقتصاد خمطط إىل اقتصاد حر وتعزيز معدالت النمو على املدى البعيد.

كيف يؤثر تغير سعر الصرف الحقيقي على النمو انطالقا مما سبق ميكننا طرح اإلشكالية التالية: 
 تصادي في الجزائر؟االق

 لدراسة اإلشكالية مت صياغة الفرضيات التالية:و 
 ؛عالقة طويلة األجل بني سعر الصرف احلقيقي والنمو االقتصادي يف اجلزائريوجد  -
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هناك أثر إجيايب ومعنوي بني سعر الصرف احلقيقي والنمو االقتصادي يف اجلزائر أي ارتفاع سعر الصرف  -
 تعزيز معدالت النمو االقتصادي يف اجلزائر.احلقيقي سيؤدي إىل 

أثر تغري سعر الصرف احلقيقي على  قياس وحتليلاهلدف الرئيسي من هذا البحث هو  مت فإن ومن
 .2017-1990النمو االقتصادي يف اجلزائر، وهذا ابالعتماد على بياانت سنوية تغطي الفرتة من 

مت االعتماد على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي املطروحة ملعاجلة هذا املوضوع واإلجابة على اإلشكالية و
لكوهنما يتناسبان مع طبيعة املوضوع، فاملنهج الوصفي ميكننا من فهم املتغريات قيد الدراسة، واملنهج التحليلي 

د عل يسمح لنا بتحليل النتائج املتوصل غليها بعد استخدام النماذج القياسية واالختبارات املالئمة ابالعتما
 .Eviews9 برانمج

 مقاربة نظرية لعالقة سعر الصرف الحقيقي بالنمو االقتصادي: .2
يعترب سعر الصرف احلقيقي السعر النسيب للسلع املتبادلة إىل السلع غري املتبادلة ما حيدد من حالله 

يقيس القدرة على عدد وحدات السلع األجنبية الالزمة لشراء وحدة واحدة من السلع احمللية وابلتايل فهو 
املنافسة، هذه األخرية اليت ترتبط بعالقة عكسية بسعر الصرف احلقيقي، فكل زايدة يف سعر الصرف احلقيقي 

)مروان،  تؤدي إىل اخنفاض يف القدرة التنافسية لالقتصاد احمللي، وابلتايل األرابح واإليرادات والعكس صحيح،
وابفرتاض ثبات األسعار الدولية فإن سعر الصرف احلقيقي سوف يعكس ارتفاع  (320ة ، صفح1992

)اخنفاض( قيمة سعر الصرف أو ختفيض قيمة سعر الصرف احلقيقي يف التكلفة احمللية إلنتاج السلع الداخلة 
صرف احلقيقي يعد يف التجارة ومن مث حتسن )تدهور( القدرة التنافسية الدولية، وعليه فإن ارتفاع سعر ال

مؤشرا لالرتفاع النسيب ألسعار السلع الداخلة يف التجارة، وابلتايل يصبح هذا القطاع أكثر رحبية من غريه 
، 2016)بن الزاوي،  من القطاعات مما يعد حافزا للمستثمرين لزايدة حجم استثماراهتم يف هذا القطاع،

أن حتقيق القدرة التنافسية من خالل سعر الصرف احلقيقي يف السوق الدولية سيؤدي إىل أي  (71صفحة 
جذب املوارد االقتصادية حنو السع املتاجر هبا فضال عن الزايدة يف اإلنتاج احمللي الذي يرفع من معدالت 

 .النمو االقتصادي
وهناك العديد من الدراسات والتجارب اليت درست العالقة بني سعر الصرف احلقيقي والنمو 
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 للعالقة (HOWORD, SHATZ, DAVID, & TARR, 2000, p. 4) ففي دراسة االقتصادي، 
قية جنوب الصحراء الكربى دولة جنوب إفري 33بني سعر الصرف احلقيقي واألداء االقتصادي الكلي يف 

، كانت النتائج أن احنراف سعر الصرف احلقيقي عن مستواه املفرتض 1978-1962خالل الفرتة من 
للتوازن واملرتبط بتقدير العملة الوطنية أبعلى من قيمتها يرتبط بتدين مستوايت الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 

 الدخار يف هذه الدول.للفرد وتدين مستوايت التصدير واالسترياد وا
وعليه، ميكن اإلشارة إىل أن العالقة بني سعر الصرف احلقيقي والنمو معقدة، ألن كليهما مرتبط 

 (97، صفحة 2016)بن الزاوي،  ابألخر بطريقتني ومها:
: أن سعر الصرف احلقيقي يعترب حلقة وصل بني السياسة واألداء، وبناءا على ذلك، فإن األولى

 ؛السياسات تصوب جتاه استقرار سعر الصرف احلقيقي حول مستوى حقيقي يشجع النمو
: أن كال من النمو االقتصادي وسعر الصرف احلقيقي يتأثر ابلسياسة، وهو ما يزيد من درجة الثانية
لآلخر، فالسياسات اليت تؤدي  أحدمهاملتغريين دون احلاجة إىل وجود عالقة سببية يف اجتاه االرتباط بني ا

إىل توفري بيئة أكثر استقرارا وتشجع على استغالل أكثر كفاءة للموارد تقود أيضا إىل سعر صرف حقيقي 
 مستقر عند مستوايت مناسبة.

 الدراسات التجريبية السابقة: .3
هناك العديد من الدراسات التجريبية اليت عاجلت أثر سعر الصرف احلقيقي على النمو االقتصادي، 
إال أن النتائج اليت توصلت إليها كانت متباينة، حيث توصلت بعض الدراسات إىل وجود أثر إجيايب لسعر 

اسات أحرى إىل الصرف على النمو االقتصادي ومنها ما توصلت إىل وجود أثر سليب يف حني توصلت در 
 :مايلي ذكرنعدم وجود أي عالقة بني املتغريين السالفني الذكر، ومن أهم الدراسات 

اليت قام هبا الباحث على االقتصاد النيبايل، الختبار العالقة بني سعر  (THAPA, 2002)دراسة 
أثر سعر الصرف احلقيقي ينتقل للنشاط االقتصادي عرب  لصرف احلقيقي والنمو االقتصادي، وحيث أنا

قناتني: قناة العرض الكلي وقناة الطلب الكلي وحسب وجهة نظر التقليدين فإن سعر الصرف احلقيقي 
يعمل من خالل قناة الطلب، وهذا يعين أن اخنفاض سعر الصرف احلقيقي يعزز القدرة التنافسية الدولية 
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درات وابلتايل الزايدة يف الناتج احمللي اإلمجايل، وللتحقق من هذا استخدم الباحث للسلع احمللية ويعزز الصا
ات الصغرى ابالعتماد اختبار منوذج التكامل املتزامن وتقدير العالقة يف املدى الطويل ابستعمال طريقة املربع

التقليدي هو  ، وأشارت النتائج أبن الرأي2000إىل  1978سنوية اليت تغطي الفرتة من على بياانت 
الصحيح ابلنسبة للنيبال، أي أن سعر الصرف احلقيقي يعمل من حالل قناة الطلب الكلي بدال من العرض 
الكلي وهذا ما يعين أن ارتفاع سعر الصرف احلقيقي الفعال له أثر سليب على الطلب الكلي وابلتايل الناتج 

 ؛احمللي اإلمجايل احلقيقي
اليت  (KOGID, ASID, LITY, MULOK, & LOGANATHAN, 2012)دراسة 

حبثت حول أثر سعر الصرف االمسي مقابل سعر الصرف احلقيقي على النمو االقتصادي يف ماليزاي، ابستخدام 
لفجوات الزمنية ابالعتماد على منوذج االحندار الذايت ل 2009إىل غاية  1971بياانت سنوية للفرتة من 

ARDL وقد كشف اختبار هنج احلدود عن وجود عالقة تكامل مشرتك طويلة األجل بني سعر الصرف ،
احلقيقي والنمو وسعر الصرف االمسي والنمو، كما أظهرت النتائج عن وجود اثر إجيايب ومتماثل لكل من 

فيض قيمة العملة يف األجل سعر الصرف احلقيقي وسعر الصرف االمسي على األداء االقتصادي أي أن خت
 ؛الطويل سيعزز النمو االقتصادي يف ماليزاي
دراسة األثر احملتمل لسعر الصرف احلقيقي  (EDMIRA, 2014)ومن جهة أحرى حاول الباحث 

على النمو االقتصادي يف ألبانيا وهل ميكن استخدامه كأداة للسياسة العامة، وقد استخدم يف ذلك على 
لتحديد األثر يف املدى الطويل واملدى القصري، واعتمد على  ومنوذج تصحيح اخلطأ، Johannsenاختبار 

، وكانت النتائج أن ليس لسعر الصرف احلقيقي أي ثري على 2011 إىل 2002بياانت فصلية للفرتة من 
االقتصاد األلباين وابلتايل ال جيب االعتماد عليه يف السياسات اليت هتدف إىل تعزيز النمو االقتصادي يف 

 ؛األجلني
إىل حتديد أثر سعر الصرف الفعلي  (PETER & KWESI, 2017) كما سعت أيضا دراسة

ابستخدام منوذج  2014 -1984احلقيقي على النمو االقتصادي يف غاان، ابستخدام بياانت سنوية من 
االحندار الذايت للفجوات الزمنية املتباطئة، وقد أسفرت النتائج على وجود أثر إجيايب ومعنوي يف األجلني 
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اان ضمان االستقرار يف أسعار الصرف للمساعدة يف تعزيز منوه الطويل والقصري وعليه جيب على اقتصاد غ
 ؛االقتصادي

اليت عاجلت أتثري تغريات سعر صرف العمالت املتداولة على  (2016)طاليب و برقوقي، دراسة 
، واستخدام 2014 -1980بعض املؤشرات الكلية لالقتصاد اجلزائري ابالعتماد على بياانت سنوية للفرتة 

منوذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املتباطئة، وقد أسفرت النتائج على وجود أثر سليب بني سعر الصرف 
 الناتج احمللي اإلمجايل، وأثر إجيايب ومعنوي بني سعر الصرف احلقيقي وإمجايل الصادرات والواردات.احلقيقي و 

  سعر الصرف الحقيقي على النمو االقتصادي في الجزائرتغير  قياس أثر .4
 :بيانات ومنهجية الدراسة 1.4

من أجل حتديد طبيعة أثر سعر الصرف احلقيقي على النمو االقتصادي يف اجلزائر، تضمنت الدراسة 
، مت بناء هذا النموذج ابالعتماد على النظرية االقتصادية 2017إىل 1980بياانت سنوية للفرتة املمتدة من 

من بياانت البنك الدويل، والدراسات التجريبية اليت عاجلت هذا املوضوع، حيث مت احلصول على املعطيات 
، نظرا إلمكانيته من استخدام مزيج من املتغريات املستقرة عند ARDLوستعتمد هذه الدراسة على منوذج 

 املستوى وعند الفرق األول، وميكن صياغة النموذج يف الشكل التايل:
𝑑(𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡) = 𝑐 + 𝜆𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛽1𝐿𝑛𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡−1 + 𝛽2𝐿𝑛𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡−1 +
𝛽3𝐿𝑛𝑀2𝑡−1 + 𝛽4𝐿𝑛𝐺𝐹𝐶𝐹𝑡−1 + 𝑎1,𝑖 ∑ 𝑑𝑚

𝑖=1 (𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡−1) +

𝑎2,𝑖 ∑ 𝑑𝑘
𝑖=0 (𝐿𝑛𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡−𝐼) + 𝑎3,𝑖 ∑ 𝑑𝑘

𝑖=0 (𝐿𝑛𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡−𝐼) +

𝑎4,𝑖 ∑ 𝑑𝑘
𝑖=0 (𝐿𝑛𝑀2𝑡−𝐼) + 𝑎5,𝑖 ∑ 𝑑𝑘

𝑖=0 (𝐿𝑛𝐺𝐹𝐶𝐹𝑡−𝐼) + Ɛ𝑡……(1) 
؛: لوغاريتم الناتج احمللي اإلمجايل 𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃 

؛الصرف احلقيقي الفعال: لوغاريتم سعر  𝐿𝑛𝑅𝐸𝐸𝑅 
؛االنفتاح التجاري: لوغاريتم   𝐿𝑛𝑂𝑃𝐸𝑁 

؛: لوغاريتم عرض النقود مبعناه الواسع 𝐿𝑛𝑀2 
. تكوين رأس املال الثابت: لوغاريتم  𝐿𝑛𝐺𝐹𝐶𝐹 
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 :الدراسة السالسل الزمنية محل استقراريه اختبار 2.4
قبل الشروع يف تقدير منوذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املبطئة جيب يف البدء وكمرحلة أوىل من 
اختبار استقرارية السالسل الزمنية إن كانت مستقرة أم ال، وهذا جتنبا حلدوث مشكلة االحندار الزائف 
(BENJAMIN, CADORET, HERRARD, MARTIN, & TANGUY, 2004, p. 

وابلرغم من . ومن أجل إجراء هذا االختبار هناك العديد من األساليب أمهها اختبار جذر الوحدة (319
، واجلدول PPواختبار فيليب بريون  ADF تعدد اختباراته سنعتمد يف دراستنا على اختبار ديكي فولر

  التايل يوضح نتائج تطبيق هذين االختبارين:
 (Unit Root Test) اختبار حذر الوحدة جنتائ :1الجدول 

  UNIT ROOT TEST TABLE (PP) 

At Level 

LNGFC

F 
LNM2 LNOPEN LNREER 

LNGD

P 
 

With Constant 

 

-2.5831 
-

2.2475 
-0.4782 -4.4033 -5.7184 

t-

statistic 

Prob 
0.1087 0.1953 0.8809 0.0018 0.0001 

n0 n0 n0 *** *** 

-2.6905 
-

0.1567 
-1.9281 -6.7680 -2.3988 

t-

statistic 

Prob 

With Constant 

& Trend 0.2478 0.9908 0.6124 0.0000 0.3718 

n0 n0 n0 *** n0 

6.3796 7.5729 1.3733 -2.0754 5.1742 t-

statistic 

Prob 

Without Const 

& Trend 1.0000 1.0000 0.9536 0.0385 1.0000 

n0 n0 n0 ** n0 

At First Difference 

d(LNGF

CF) 

d(LN

M2) 

d(LNOPE

N) 

d(LNREE

R) 

d(LNG

DP 
 

With Constant -3.4938 
-

4.0231 
-4.4264 -23.7522 -4.4445 t-

statistic 

Prob  0.0165 
 0.004

8 
 0.0018  0.0001  0.0017 
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** *** *** *** *** 

-3.5805 
-

4.5830 
-4.3322 -24.5000 -7.0416 

t-

statistic 

Prob 

With Constant 

& Trend  0.0515 
 0.006

0 
 0.0105  0.0000  0.0000 

* *** ** *** *** 

-2.3646 
-

1.6497 
-4.1126 -10.6243 -2.9861 

t-

statistic 

Prob 

Without Const 

& Trend  0.0201 
 0.092

6 
 0.0002  0.0000  0.0044 

** * *** *** *** 

UNIT ROOT TEST TABLE (ADF) 

At Level 

LNGFC

F 

LNM

2 

LNOPEN LNREER LNGD

P 

 

With 

Constant 

 

-2.2475 
-

2.247

5 

-0.4782 -4.5164 -4.0900 
t-statistic 

Prob 

0.1953 
0.195

3 
0.8809 0.0014 0.0039 

n0 n0 n0 *** *** 

-0.0848 

-

0.084

8 

-1.7981 -6.7680 -2.3385 

t-statistic 

Prob 

With 

Constant 

& Trend 

0.9924 
0.992

4 
0.6775 0.0000 0.4008 

n0 n0 n0 *** n0 

8.3836 
8.383

6 
1.3733 -1.4412 5.8452 

t-statistic 

Prob 

Without 

Const & 

Trend 1.0000 
1.000

0 
0.9536 0.1363 1.0000 

n0 n0 n0 n0 n0 

At First Difference 

d(LNGF

CF) 

d(LN

M2) 

d(LNOP

EN) 

d(LNRE

ER) 

d(LNG

DP 

 

With 

Constant 
-3.5228 

-
4.023

1 

-4.4362 -8.9947 -4.4272 
t-statistic 

Prob 

0.0154 
0.004

8 
0.0018 0.0000 0.0018 

** *** *** *** *** 
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 Eviews9من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج المصدر: 

املتغريات اختبار جذر الوحدة للسالسل الزمنية للمتغريات، وأشارت النتائج أن  1يوضح لنا اجلدول
lnopen وlnm2 وlngfcf ( مل تستقر عند مستواها األصلي إذ كانت قيمةt احملسوبة أصغر من قيمة )

(tاحلرجة مما يعين قبول فرضية العدم القائلة بوجود جذر الوحدة يف بياانت السالس )( ل الزمنيةH0 =

β = ( اجملدولة t(  احملسوبة أكرب من قيمة )t، وأهنا استقرت بعد أخذ الفرق األول هلا، إذ كانت قيمة )(0
سواء كان  I(1)مما يعين قبول الفرضية البديلة القائلة بعدم وجود جذر وحدةـ، أي أهنا متكاملة من الرتبة 

حققتا االستقرار  lnreerو lngdp، يف حني املتغريات ذلك بوجود حد اثبت أو حد اثبت واجتاه أو بدوهنما
( احلرجة، مما يعين قبول الفرضية البديلة tأكرب من قيمة ) ة( احملسوبtعند املستوى األصلي إذ كانت قيمة )

(𝐻1 ≠ 𝛽 ≠ ، كما يالحظ أيضا I(0)( القائلة بعدم وجود جذر الوحدة أي أهنا متكاملة من الرتبة 0
مل ختتلف كثريا مما يعطينا مصداقية  ADFواختبار  PPمن خالل اجلدول أعاله أن النتائج وفق اختبار 

 أكرب.
بني  من خالل هذه النتائج تبني لنا أن السالسل الزمنية حمل الدراسة ختتلف يف درجة التكامل ما

I(0) وI(1)  وغري متكاملة من الرتبةI(2)  وهذا ما يقودان واىل استعمال منهجيةARDL. 

-3.6357 

-

4.595

6 

-4.3486 -9.9214 -5.0680 

t-statistic 

Prob 

With 

Constant 

& Trend 

0.0461 
0.005

9 
0.0102 0.0000 0.0021 

** *** ** *** *** 

-2.3671 

-

1.882
7 

-4.1090 -8.8919 -2.9757 

t-statistic 

Prob 

Without 

Const & 

Trend 

0.0200 
0.058

1 
0.0002 0.0000 0.0045 

** * *** *** *** 

Notes: (*)Significant at the 10%; (**)Significant at the 5%; (***) Significant at 

the 1%. and (no) Not Significant  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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 تقدير النموذج. 3.4
 اختبار فترات اإلبطاء المثلى: .431.

، جيب معرفة عدد فرتات (ARDLالقصري والطويل وفق منوذج ) قبل تقدير العالقة يف األجلني
 اجلدول التايل: اإلبطاء املثلى هلذه املتغريات، وبعد إجراء االختبار كانت النتائج كما هي موضحة يف

 نتائج اختبار فترة اإلبطاء المثلى: 2الجدول 
HQ SC AIC FPE LR LagL Lag 

-1.792071 -1.619799 -1.861741 1.07e-07 NA 29.20263 0 

-12.34875* -11.31513* -12.76678* 2.05e-12* 256.5622* 195.9681 1 

-11.74475 -9.84 -12.51113 3.37e-12 25.01142 217.6447 2 

 Eviews9من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج المصدر: 

أن فرتة اإلبطاء املثلى بلغت مدتني إذ مت اختيار مدة اإلبطاء ابالعتماد  2من خالل اجلدول يالحظ 
 واليت هلا أقل قيمة. (HQ ،SC ،AIC ،FPE ،LR) على املؤشرات

 كما أن الشكل التايل أيضا يؤكد ذلك:
 Akaike Information Critiriaنتائج أفضل نموذج حسب معيار : 1الشكل 

 ا
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eviews9من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج : المصدر



 

 -(1990-2017لفترة )دراسة قياسية ل-الصرف الحقيقي على النمو االقتصادي في الجزائر سعر تغير أثر 
 

170 

,ARDL(𝑝  أعاله، أن فرتات اإلبطاء املثلى لنموذج 1 يالحظ من خالل الشكل 𝑞1, 𝑞2, 𝑞3; 𝑞4)  هي
 .Akaike Information Critiria( حسب معيار 1،1،1،2،1)

 :Bounds testالحدود  اختبار 2.3.4
الختبار مدى وجود عالقة توازنية طويلة األجل يف النموذج )وجود تكامل مشرتك(، مت حساب 

 من خالل اختبار احلدود، وكانت النتائج كالتايل: Fإحصاءه 
 نتائج اختبار التكامل المشترك: 3الجدول 

ARDL Bounds Test 

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

K Value Test Statistic 

4 15.93200 F-statistic 

Critical Value Bounds 

Upper Bound Lower Bound Significance 

3.52 2.45 10% 

4.01 2.86 5% 

4.49 3.25 2.5% 

5.06 3.74 1% 

 Eviews9من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج المصدر: 

وهي أكرب من القيمة  15,93احملسوبة بلغت  (F)أن قيمة إحصاءه  3 يالحظ من خالل اجلدول
احلرجة للحد األعلى واألدىن للنموذج عند مجيع مستوايت املعنوية، مما يعين رفض فرضية العدم وقبول الفرضية 

للدراسة، أي وجود عالقة  مة تكامل مشرتك بني املتغريات يف النموذج املستخدالبديلة وهذا يعين وجود عالق
 توازنية طويلة األجل تتجه من مجلة املتغريات التفسريية حنو املتغري التابع.

 :نتائج تقدير معلمات األجلين القصير والطويل ومعلمة تصحيح الخطأ 3.3.4
طويلة األجل وفق منهجية اختبار احلدود، جيب اآلن احلصول  بعدما مت التأكد من وجود عالقة توازنية

على مقدرات األجلني القصري والطويل ملعلمات النموذج املقدر ومعلمة تصحيح اخلطأ، واجلدول التايل 
 يوضح النتائج:
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 تقدير معلمات األجلين القصير والطويل ومعلمة تصحيح الخطأ: 4الجدول 
ARDL Cointegrating And Long Run Form 

Dependent Variable: LNGDP 

Selected Model: ARDL(1, 1, 1, 1, 2) 

Sample: 1990 2017   

Included observations: 26 
Cointegrating Form 

Prob Statistic-t Std. Error Coefficient Variable 
0.0014 3.899401- 0.159837 0.623269- D(LNREER) 
0.0000 8.886986 0.049791 0.442492 D(LNOPEN) 
0.8714 0.164692 0.096256 0.015853 D(LNM2) 
0.9414 0.074788- 0.151691 0.011345- D(LNGFCF) 
0.0317 2.367980- 0.138548 0.328078- 1))-D(LNGFCF( 
0.0001 5.127089- 0.074837 0.383697- )1-(CointEq 

Cointeq = LNGDP -(-1.0268*LNREER + 0.4194*LNOPEN  -0.3050*LNM2 

+0.6881*LNGFCF + 13.6268 ) 
Long Run Coefficients 

Prob Statistic-t Std. Error Coefficient Variable 
0.0251 2.488586- 0.412623 1.026847- LNREER 
0.0048 3.310880 0.126664 0.419370 LNOPEN 
0.0909 1.806690- 0.168816 0.304999- LNM2 
0.0002 4.902528 0.140362 0.688126 LNGFCF 
0.0013 3.962386 3.439028 13.626758 C 

 Eviews9من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج المصدر: 

 تقييم نتائج تقدير معلمات األجل الطويل والقصير: 4.3.4
الدراسة واملؤثرة يف الناتج احمللي اإلمجايل منها ما كانت يتضح لنا أن متغريات  4 من خالل اجلدول

 وميكن تفسري ذلك كما يلي: إبشارة موجبة ومنها إبشارة سالبة
 األجلسعر الصرف احلقيقي الفعلي والناتج احمللي اإلمجايل يف  هناك عالقة عكسية ومعنوية بني -

الصرف احلقيقي خيفض من معدالت ، وهذا يعين أن ارتفاع سعر %5الطويل عند مستوى معنوية 
النمو االقتصادي يف اجلزائر، هذه النتيجة تتعارض مع النظرية االقتصادية لكن جتريبيا يف اجلزائر 
وقعت وهذا يدل على أن الطلب على السلع اجلزائرية يف األسواق اخلارجية ضعيف جدا وابلتايل 

)استرياد املواد االستهالكية واملواد  دترياأي ارتفاع يف سعر الصرف احلقيقي سيزيد من تكلفة االس
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تراجع مستوى اإلنتاج املخلي وهذا وابلتايل األولية، واملواد اخلام الالزمة لعمليات اإلنتاج احمللية(، 
ما ينعكس سلبا على النمو االقتصادي، ونفس األثر كان يف األجل القصري عند مستوى معنوية 

صل يف سعر الصرف يف الفرتات الزمنية القصرية اليت تفرض ، وهذا يرجع إىل التقلبات اليت حت1%
)طاليب و تكاليف للتعديل، هذه النتيجة جاءت متوافقة مع بعض الدراسات السابقة كدراسة 

 ؛(THAPA, 2002)ودراسة  (2016برقوقي، 

االنفتاح التجاري فقد أظهرت النتائج عن وجود أثر إجيايب ومعنوي يف األجلني مبتغري  أما فيما يتعلق -
الطويل والقصري على الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر، وهذا ما يتوافق مع النظرايت احلديثة للتجارة 

دي، اخلارجية، فسياسات التحرير اليت انتهجتها اجلزائر كان هلا أتثري إجيايب على اهليكل االقتصا
وذلك من خالل آاثرها اإلجيابية على مستوى االستهالك والتخصيص األمثل ملوارد االقتصاد وترقية 

 ؛الصادرات خاصة صادرات احملروقات، وابلتايل تعزيز معدالت النمو االقتصادي

 ماالنقود مبعناه الواسع على الناتج احمللي اإلمجايل، فقد اختلف األثر  عرضوفيما يتعلق  بعالقة  -
بني األجلني لقصري والطويل، ففي األجل القصري كانت العالقة طردية وغري معنوية، أما يف األجل 
 الطويل فقد أظهرت النتائج معنوية التأثري السليب، هذه النتيجة تتعارض من النظرية االقتصادية،

طاع اخلاص من ويفسر ذلك أبن االستمرار يف منح القروض اليت تقدمها السلطات اجلزائرية إىل الق
اجل متويل االستثمار أثر سلبا على الناتج احمللي اإلمجايل على املدى الويل وابلتايل اخنفاض 

 ,SIBANADA, NCWADI)معدالت النمو االقتصادي، وهذه النتيجة توافقت مع دراسة 

& MLAMBO, 2013)؛ 

أما عالقة تكوين رأس املال الثابت على الناتج احمللي اإلمجايل كانت معنوية واجيابية التأثري على  -
املدى الطويل ابملقابل يف املدى القصري كانت سلبية ومعنوية، يفسر ذلك واىل بطء التأثري الذي 

اريع وإدخاهلا واىل سببه طول فرتة إنشاء االستثمارات وكذلك الفجوات الزمنية بني بداية إنشاء املش
حيز العمل، فتكوين رأس املال الثابت يعرب عن اجلزء من رأس املال الذي يوجد على شكل وسائل 

تتوافق إنتاج تشمل أبنية ومنشات وآالت...اخل، أي هو يعرب عن االستثمار احمللي، وهذه النتيجة 
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 & PETER YELTULME)مع النظرية االقتصادية واغلب الدراسات السابقة كدراسة 

KWESI, 2017)ر، الن الناتج احمللي اإلمجايل يتأثر ابستثمارات سنوات سابقة وليس ابستثما 
 نفس السنة أي أن األثر اإلجيايب يكون على املدى الطويل.

 معلمة تصحيح الخطأ: تقييم 5.3.4

التكيف من األجل القصري إىل األجل يعرب عن سرعة  (CointEq(-1)معامل تصحيح اخلطأ ) إن
جل بني متغريات النموذج املدروس الطويل، وجيب أن يكون سالبا ومعنواي ليؤكد وجود عالقة طويلة األ

(PESARAN, YONGCHEOL, & SMITH, 2001) أعاله،  4، ويالحظ من خالل اجلدول
، وهذا يعين أن %1( سالبة ومعنوية عند مستوى معنوية أقل من 0,38-)أن قيمة معامل اخلطأ والبالغة 

من أخطاء األجل القصري يتم تصحيحها تلقائيا لبلوغ األجل الطويل، فضال عن ذلك فإن معلمات  38%
األجل القصري تتوافق إىل حد كبري مع معلمات األجل الطويل من حيث اإلشارات ومستوى املعنوية وان 

 علمات بنسب متفاوتة.تباينت قيم امل

 إحصائيا: نموذج الدراسةتقييم  .4.4  

أن النموذج املقدر سليم إحصائيا، فباإلضافة إىل معنوية كل املتغريات التفسريية  5 اجلدوليوضح 
𝑅2نالحظ أن قيمة معامل لتحديد مرتفعة ) ،(t)تقريبا يف األجلني الطويل والقصري حسب اختبار  =

)الناتج احمللي اإلمجايل( تفسرها املتغريات  من التغريات احلاصلة يف املتغري التابع %99( وهذا يعين أن 0,99
  2229.6معنوية النموذج ككل واليت بلغت قيمتها تؤكد  اليت (F) إحصاءهاملستقلة، ابإلضافة إىل قيمة 
 .اخنفاض قيمة اخلطأ املعياري ، فضال عن%1عند مستوى معنوية أقل من 

 المؤشرات اإلحصائية للنموذج: 5 الجدول
0.999328 R-squared 
0.998880 Adjusted R-squared 
0.030230 S.E. of regression 
0.013708 Sum squared resid 
61.22998 Log likelihood 
2229.660 F-statistic 
0.000000 Prob(F-statistic) 
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 Eviews9من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج المصدر: 

 ارات التشخيصية للنموذج(:قياسيا ) االختبتقييم النموذج .5.4.

 للتأكد من جودة النموذج وخلوه من املشاكل القياسية، مت إجراء االختبارات التشخيصية التالية:
 اختبار االرتباط الذاتي: 1.5.4

-Breusch اختبارمن أجل التحقق من فرضية عدم وجود االرتباط الذايت لألخطاء، اعتمدان على 

Godfrey :وكانت النتائج كالتايل 

 Breusch-Godfrey الذاتي طاالرتبا نتائج اختبار: 6الجدول 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

0.5771 Prob. F(2,13) 0.573706 F-statistic 
0.3484 Prob. Chi-Square(2) 2.108706 Obs*R-squared 

 .Eviews9من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج المصدر: 

( بقيمة احتمالية مقدرة ب 0.573( احملسوبة بلغت )Fحصاءه )أن إ 6 نالحظ من اجلدول
 .(، وعليه نقبل فرضية العدم خبلو النموذج من مشكلة االرتباط الذايت لألخطاء0.5771)

 اختبار عدم ثبات التباين: 2.5.4
الذي  ARCHولقد اعتمدان على اختبار عن جتانس تباين البواقي، هناك عدة اختبارات للكشف 

 فكانت النتائج كمايلي:، LM يعتمد على مضاعف الغرانج
 ARCH نتائج اختبار :7الجدول 

Heteroskedasticity Test: ARCH 
0.8526 Prob. F(1,23) 0.035301 F-statistic 
0.8448 Prob. Chi-Square(2 0.038311 Obs*R-squared 

 Eviews9من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج المصدر: 

احتمال مستوى  ( عند0,035( احملسوبة بلغت )Fأن قيمة إحصاءه ) نالحظ 7من خالل اجلدول 
 العدم القائلة بتجانس تباين حد اخلطأ. فرضيةيعين قبول وهذا  %5 (، أي أكرب من0,852)

 التوزيع الطبيعي لألخطاء: اختبار 3.5.4
، فكانت Jarque Beraاختبار للتأكد من أن بواقي النموذج تتبع التوزيع الطبيعي، مت استخدام 
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 النتائج كتايل:
 JB الطبيعي للبواقي عالتوزي نتائج اختبار: 2 الشكل

 

 

 

 

 

 

 
 Eviews9من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج المصدر: 

يتضح من خالل الشكل البياين أن األخطاء العشوائية تتبع توزيعا طبيعيا يف النموذج املقدر، وأكد 
، وهي نتيجة غري معنوية (0,99بقيمة احتمالية قدرها ) (0,011( اليت بلغت قيمتها )JB)ذلك قيمة 

 وابلتايل نقبل فرضية العدم القائلة أن األخطاء العشوائية تتبع التوزيع الطبيعي.
 . اختبار االستقرارية الهيكلية لمعامالت النموذج:4.5.4

اهليكلي ملعامالت  ، يستلزم إجراء اختبار االستقرارARDLلنموذج بعد تقدير صيغة تصحيح اخلطأ 
تغريات هيكلية فيها،  وذلك للتأكد من خلو البياانت املستخدمة من وجود أياألجلني القصري والطويل، 

( واختبار اجملموع الرتاكمي CUSUMاختبارين مها: اختبار اجملموع الرتاكمي للبواقي )من خالل  اويتم هذ
 يف الشكل التايل: (، كما هو مبنيCUSUM SQملربعات البواقي )

 (CUSUM-CUSUM SQ) ستقرارية الهيكلية للنموذجاال : اختبار3 الشكل

 
 
 
 
 

 Eviews9من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج المصدر: 
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واقعة داخل ( CUDUMاختبار اجملموع الرتاكمي للبواقي )نالحظ من خالل الشكل أن إحصاءه 
، وهذا يعين أن املعامالت املقدرة لنموذج تصحيح اخلطأ %5احلدود احلرة )احلد األدىن( عند مستوى معنوية 

ابلنسبة الختبار اجملموع الرتاكم  املستخدم مستقرة هيكليا عرب الفرتة الزمنية حمل الدراسة، كذلك نفس األمر
، وابلتايل %5داخل احلدود احلرجة عند مستوى معنوية  إذا وقعت (CUDUM SQي ملربعات البواقي )

 من هذين االختبارين نستخلص أن هناك استقرار يف النموذج بني نتائج األجلني القصري واألجل الطويل.
 الخاتمة: .5

على النمو االقتصادي يف اجلزائر  أثر تغري سعر الصرف احلقيقيقياس إىل  هذه الدراسة استهدفت
والنمو ، حيث تناولت من اجلانب النظري بيعة العالقة بني سعر الصرف احلقيقي 2017-1990للفرتة من 

االقتصادي ومن مت التطرق إىل بعض الدراسات التجريبية اليت عاجلت املوضوع، وبعدها قياس أثر تغري سعر 
قي الفعلي )كمؤشر عن سعر الصرف احلقيقي( على الناتج احمللي اإلمجايل )كمؤشر عن النمو الصرف احلقي

 االقتصادي(، وأسفرت أهم النتائج على ما يلي:
أكدت نتائج القياس يف األجل الويل على وجود عالقة تكامل مشرتك بني متغريات النموذج، وهذا  -

 ما يتوافق مع فرضية الدراسة؛
سعر الصرف احلقيقي  والناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر يف األجلني القصري  سليب بنيوجود أثر  -

والطويل، أي أن ارتفاع سعر الصرف احلقيقي )ختفيض قيمة العملة( يؤدي إىل اخنفاض معدالت النمو، 
ن ويعود السبب يف ذلك إىل أوال يتوافق أيضا مع فرضية الدراسة، وهذا يتعارض مع النظرية االقتصادية، 

التقلبات والتذبذابت الكبرية اليت حتدث خالل فرتات قصية تؤدي إىل فرض تكاليف تعديل على االقتصاد، 
أما يف األجل الطويل فالسبب يعود إىل ضعف الطلب على السلع اجلزائرية يف األسواق اخلارجية  وابلتايل 

ر )أي ارتفاع سعر الصرف احلقيقي( العرض والطلب للصادرات والواردات غري مرن وعليه اخنفاض قيمة الدينا
اخلام الالزمة لعمليات اإلنتاج احمللية، وابلتايل تراجع مستوى  يزيد من تكلفة استرياد املواد األولية واملواد

 ؛اإلنتاج املخلي وهذا ما ينعكس سلبا على النمو االقتصادي
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نتائج الدراسة توافقت واىل حد كبري مع الدراسات التجريبية، كما أن النموذج كان مالئما ومستقرا  -
 .واإلحصائيةالتشخيصية  تاالختباراحسب نتائج 

 وعلى ضوء هذه النتائج ميكن تقدمي بعض االقرتاحات والتوصيات:
سياسات مالية مناسبة تضمن  جضرورة االهتمام أكثر إبدارة أسعار الصرف يف اجلزائر، وذلك ابنتها  -

 ؛استقراره وابلتايل تعزيز معدالت النمو
العمل على بناء اقتصاد قائم على التنوع والتخلص من التبعية النفطية لرتقية الصادرات خارج  -

 ؛احملروقات
ضرورة القيام بدراسات وأحباث مقارنة بني اجلزائر والدول املتقدمة ملعرفة أسباب االختالف يف أثر  -

 سعر الصرف على النمو االقتصادي بني دولة وأخرى. تغري
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Abstract 

This study aims to test the nature of the functioning of the quality of 

career in the knowledge sharing of a sample of the faculty of economic, 

commercial and management sciences professors at jijel university, where 

the questionnaire was used as a means for collecting the data from a sample 

composed of 35 professor which is identified in the way of non-random 

objective sample. 

The results of the applied study reached that the quality of career has a 

positive impact on the knowledge sharing for the faculty professors seeing to 

impact the balance between functional and personal life in addition, the stydy 

reachd that it was not for all organizational justice, empowerment and job 

security have no impact on knowledge sharing.  

Keywords: quality of career; organizational justice; empowerment; job 

security; balance between personal and functional life; knowledge sharing. 

JEL Classification Codes: j28, j81 

 مقدمة:  .1
من املعلوم أن املوارد البشرية يف الوقت الراهن تعترب حجر األساس لنجاح املؤسسات وقد تغريت 

ا املورد على مر األزمنة متاشيا والتغريات اليت حتدث يف بيئة املؤسسات من عوملة األسواق وزايدة ذهل النظرة
شدة املنافسة العاملية وزايدة الوعي االستهالكي والتطور التكنولوجي وغريها، حيث كان هلذه العوامل وغريها 

ف العمل واالهتمام أكثر مبتطلباهتم الوظيفية األثر املباشر لزايدة الوعي لدى املوظفني للمطالبة بتحسني ظرو 
، ويف هذا االجتاه حتتم على املؤسسات ضرورة تبين مفاهيم إدارية أكثر متاشيا واملادية واالجتماعية واالنسانية

وتلك التغريات وكذلك تلبية الحتياجات مواردها البشرية املتزايدة اليت من أمهها مفهوم جودة احلياة الوظيفية 
تم ابلتحسني الشامل واملستمر لبيئة العمل املادية والتنظيمية وكذلك االجتماعية واالنسانية واشراك اليت هت

املوظفني يف اختاذ ووضع القرارات واالجراءات والسياسات اخلاصة بوظائفهم ابلدرجة األوىل وكذلك ببيئة 
سلوكه هبذه العوامل فتوفريها ابلقدر عملهم بصفة عامة، وابلنظر إىل أن املورد البشري كائن اجتماعي يتأثر 

الكايف يساهم يف التأثري على أدائه وحيفز لديه السلوكيات اإلجيابية والطوعية اجتاه املؤسسة اليت يعمل هبا 
تطبيقا لنظرية املنفعة املتبادلة واملعاملة ابملثل، ومن أهم هذه السلوكيات هو التشارك املعريف الذي يساهم يف 
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بني املوظفني ويساهم يف حل املشاكل الوظيفية من خالل تقاسم املعلومات واملعارف واخلربات زايدة التعاون 
 بني املوظفني وكذلك خلق معارف جديدة نتيجة التفاعل بينهم.

 إشكالية الدراسة 
تعترب اجلامعة من أهم املؤسسات اليت يرتكز عليها االقتصاد الوطين ابعتبارها مصدر العلم واملعرفة 

املهارات البشرية والكفاءات العلمية، فهي تساهم يف تكوين وتعليم املوارد البشرية وتقدمي حبوث ومصدر 
ودراسات ذات فائدة على اجملتمع والوطن، ولعل حتقيق ذلك بكفاءة وفعالية يتوقف على الدور اهلام الذي 

علق بتشارك وتقاسم املعارف يقوم به األساتذة اجلامعيون واجلهود اليت يبذلوهنا يف سبيل ذلك وخاصة ما ت
واملعلومات ابعتباره من أهم السلوكيات اليت متيزهم واليت تتطلب توفري بيئة تنظيمية مواتية من خالل تبين 
مدخل جودة احلياة الوظيفية اليت متس كل اجلوانب التنظيمية واالنسانية وتساهم يف تقليل الضغوط واملشاكل 

شتكون منها ابستمرار واليت تؤثر على سلوكياهتم وأدائهم ملهامهم الوظيفية اليت الزال األساتذة اجلامعيون ي
 وغري الوظيفية، ومن هذا املنطلق يتم طرح التساؤل الرئيسي التايل:

ارية ما أثر جودة الحياة الوظيفية في التشارك المعرفي لدى أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتج
 وعلوم التسيير بجامعة جيجل؟

 سي السؤال التايل:ييندرج ضمن التساؤل الرئكما 
ما طبيعة أثر أبعاد جودة احلياة الوظيفية يف التشارك املعريف بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  -

 التسيري جبامعة جيجل؟
  فرضيات الدراسة 

 التالية: التساؤالت الفرعية مت وضع الفرضيةمن أجل اإلجابة على التساؤل الرئيسي للدراسة و 
جلودة احلياة الوظيفية أثر إجيايب يف التشارك املعريف بكلية العلوم االقتصادية والتجارية : الرئيسيةالفرضية  -

 وعلوم التسيري جبامعة جيجل.
 تتفرع هذه الفرضية للفرضيات التالية:

جارية وعلوم التسيري جبامعة للعدالة التنظيمية أثر إجيايب يف التشارك املعريف بكلية العلوم االقتصادية والت -
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 جيجل؛
 ة وعلوم التسيري جبامعة جيجل؛جارييف التشارك املعريف بكلية العلوم االقتصادية والتأثر إجيايب للتمكني  -
جارية وعلوم التسيري جبامعة لألمن الوظيفي أثر إجيايب يف التشارك املعريف بكلية العلوم االقتصادية والت -

 جيجل؛
احلياة الشخصية والوظيفية أثر إجيايب يف التشارك املعريف بكلية العلوم االقتصادية والتجارية للتوازن بني  -

 وعلوم التسيري جبامعة جيجل.
 أهداف الدراسة 

 نسعى من خالل هذه الدراسة الوصول لألهداف التالية:
 ؛تقدمي إطار مفاهيمي لكل من جودة احلياة الوظيفية والتشارك املعريف -
يف التشارك املعريف من وجهة نظر األساتذة بكلية العلوم أببعادها طبيعة أثر جودة احلياة الوظيفية اختبار  -

 جيجل؛االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة 
تفسريات للنتائج اليت يتم التوصل إليها وتقدمي جمموعة من التوصيات من أجل حتسني مستوى  تقدمي -

 ظيفية والتشارك املعريف ابلكلية.جودة احلياة الو 
  منهجية الدراسة 
يتم إجراء الدراسة التطبيقية بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري : عينة ومجتمع الدراسة -

جبامعة جيجل ملعرفة أثر جودة احلياة الوظيفية يف التشارك املعريف، حيث متثل جمتمع الدراسة يف مجيع األساتذة 
األكثر أتثرا أببعاد جودة احلياة الوظيفية أما  ألهنمأستاذ  146مني ابلكلية حمل الدراسة والبالغ عددهم الدائ

استبانة بطريقة العينة غري  50األساتذة املؤقتني فهم يعملون وفق شروط العقد املتفق عليها، وقد مت توزيع 
 . ة االحصائيةاستبانة صاحلة للمعاجل 35وقد مت اسرتجاع  الطبقيةالعشوائية 

من أجل معرفة طبيعة أثر جودة احلياة الوظيفية أببعادها يف التشارك املعريف مت تطوير استبيان : أداة الدراسة -
املتحصل واجلنس والشهادة  )العمرتضمن ثالثة حماور: احملور األول خصص للبياانت الشخصية والوظيفية من حيث 

يف ة وكذلك األقدمية( أما احملور الثاين فخصص لعبارات أبعاد جودة احلياة الوظيفية املتمثلة عليها والرتبة يف الوظيف



 

 أثر جودة الحياة الوظيفية في التشارك المعرفي
 

183 

التنظيمية والتمكني واألمن الوظيفي والتوازن بني احلياة الشخصية والوظيفية( يف حني خصص احملور الثالث  العدالة)
 لعبارات التشارك املعريف.

حتليل البياانت املتحصل عليها من أفراد عينة الدراسة متت  من أجل: أساليب المعالجة اإلحصائية - 
االجتماعية  ابستخدام برانمج احلزم اإلحصائية للعلوم ومعاجلتها  ةاالستعانة ببعض املقاييس اإلحصائي

(spss). ( نمعامل الثبات ألفا كرو واملتمثلة يف)كما   باخ، معاملي االلتواء والتفلطح، حتليل االحندار املتعدد
 .مت االعتماد على سلم ليكرت اخلماسي ملعرفة مستوى املوافقة لدى أفراد العينة

 الدراسات السابقة وأنموذج الدراسة .2
 يلي:أمهها ما  جلودة احلياة الوظيفية والتشارك املعريفعدة دراسات سابقة تطرقت  توجد

 بعنوان: peyman akhavan et al, 2015 دراسة 1.2
Examining the relationship between quality of work life and knowledge 

sharing behavior in an iranian research center. 

هدفت هذه الدراسة لدراسة العالقة بني جودة حياة العمل وسلوك التشارك املعريف يف مركز البحوث  
لدراسة التطبيقية يف مركز البحوث اإليراين اإليراين، حيث مت االعتماد على االستبانة جلمع البياانت إلجراء ا

استبانة وهي متثل عينة الدراسة، وقد توصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة بني جودة  358حيث مت توزيع 
 (akhavan, garmabdari, & hosseini, 2015, p. 233)  .حياة العمل ونية التشارك املعريف

 بعنوان:  Mohammad khammarnia et al, 2015دراسة  2.2
Relationship between knowledge management and quality of working life in 

nursing staff of zahedan teching hospitals 2014. 

هدفت هذه الدراسة ملعرفة العالقة بني أبعاد جودة حياة العمل وإدارة املعرفة لدى املمرضات العامالت 
يف مستشفيات زاهدان التعليمية، حيث أجريت الدراسة يف ستة مستشفيات ومت حتديد عينة الدراسة 

البياانت ابإلضافة إىل معامل ملعاجلة  spssابستخدام العينة العشوائية الطبقية كما مت االعتماد على برانمج 
، وقد توصلت نتائج الدراسة لوجود عالقة قوية بني أبعاد جودة حياة العمل وإدارة anovaبريسون واختبار 

 (khammarnia, shahsavani, shahrakipour, & barfar, 2015, p. 01) .املعرفة
 بعنوان: Nahid hattam et al, 2014دراسة  3.2
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The relationship between quality of work life and human resource 

productivity in knowledge workers. 

هدفت هذه الدراسة ملعرفة العالقة بني جودة حياة العمل وإنتاجية العاملني يف جمال املعرفة يف احلقل 
شخص مت اختيارهم  300ريت الدراسة على عينة قدرها املركزي يف شرياز جامعة العلوم الطبية، وقد أج

 ،spssبطريقة العينة العشوائية الطبقية ومت استخدام االستبيان يف مجع البياانت اليت مت حتليلها بواسطة برانمج 
 انتاجية املوارد البشرية للمعرفة.عالقة إجيابية بني جودة حياة العمل و وقد توصلت النتائج إىل أنه توجد 

(hatam, zarifi, mehrzad, kavosi, & tavakoli, 2014, p. 59) 

من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة نالحظ أهنا تتشابه   التعقيب على الدراسات السابقة: 4.2
وتتداخل مع الدراسة احلالية من حيث أهنا درست نفس املتغري املستقل املتمثل يف جودة احلياة الوظيفية كما 

 Peyman akhavan et دراسةمع أهنا تتشابه من حيث أداة الدراسة املتمثلة يف االستبانة كما تتشابه 

al, 2015  من حيث املتغري التابع وهو التشارك املعريف، أما ما مييز هذه الدراسة أهنا تدرس األثر بني جودة
املتمثلة يف العدالة التنظيمي والتمكني واألمن الوظيفي والتوازن بني احلياة الشخصية احلياة الوظيفية أببعادها 

إجراء الدراسة التطبيقية  لسابقة ابإلضافة إىلله الدراسات ايف التشارك املعريف وهو ما مل تتطرق والوظيفية 
 –على مستوى كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة جيجل  على األساتذة اجلامعيني

 .-اجلزائر
أمنوذج الدراسة الذي مت تطويره ابالعتماد على دراسات سابقة  املوايلميثل الشكل أنموذج الداراسة:  5.2

تطرقت ملتغريات الدراسة، حيث مت تقسيم جودة احلياة الوظيفية خبمسة أبعاد متمثلة يف العدالة التنظيمية 
 .والتمكني واألمن الوظيفي والتوازن بني احلياة الشخصية والوظيفية ومتغري التشارك املعريف
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 ذج الدراسة: أنمو 1الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحثني اعتمادا على دراسات سابقة المصدر:

 لمتغيرات الدراسةاإلطار النظري  .3
 تطور جودة الحياة الوظيفية 1.3

اكتسبت جودة احلياة الوظيفية كتدخل يف املوارد البشرية أمهية يف الوالايت املتحدة األمريكية والدول 
االسكندانفية خالل هناية الستينيات وبداية السبعينيات أتثرا بتكنولوجيا الكمبيوتر وزايدة األمتتة مما أدى إىل 

إزالة املهارات ونزع االنسانية والعزلة يف مكان العمل ابلرغم من االقتصادايت املتقدمة وزايدة ثراء  مزيد من
حيث واجه العمال أعباء ثقيلة وضغط كبري وسيطرة أكرب من قبل املديرين ونقص  أصحاب املؤسسات،

وترجع اجلذور األوىل جلودة احلياة  (Gayathiri, 2013, p. 01) ،االستقالل الذايت وأمن وظيفي أقل
الوظيفية ألوائل القرن العشرين  حيث مت سن تشريعات حلماية املوظفني والقضاء على ظروف العمل اخلطرة، 

اليت كانت اخلطوات األولية والرتكيز على األمن الوظيفي  1940وبداية  1930تليها حركة النقاابت يف هناية 
وحتقيق بعض املكاسب للعمالويف بداية الستينات كان هناك ظهور لبعض نظرايت علم النفس الذين اقرتحوا 

أما جودة احلياة الوظيفية  فقد  (Reddy, 2010, p. 828) العالقة اإلجيابية بني الروح املعنوية واالنتاجية،
الذي هدف لتبادل  1972مت تقدميها كمفهوم ألول مرة يف املؤمتر الدويل لعالقات العمال يف نيويورك عام 

 العدالة التنظيمية -
 التمكني -
 األمن الوظيفي -
 لتوازن بني احلياة الوظيفية والشخصيةا -

 التشارك املعريف

 جودة احلياة الوظيفية

 املتغري املستقل املتغري التابع
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املعرفة والشروع يف نظرية وممارسة متماسكة حول كيفية خلق الظروف حلياة العمل االنسانية، ومنذ ذلك 
ية كبرية لدى الباحثني، ويف الوقت احلاضر جذبت املزيد من الوقت اكتسبت جودة احلياة الوظيفية أمه

االهتمام على املستوى العاملي حيث يقضي األفراد ثلث حياهتم يف مكان عملهم وابلتايل فان ضرورة االهتمام 
 (horst, 2014, p. 88) .جبودة مكان العمل ال نقاش فيها وتعترب مؤشر جيد الهتمام املؤسسة مبوظفيها

 مفهوم جودة الحياة الوظيفية 2.3
لقد لقي مفهوم جودة احلياة الوظيفية اهتمام املؤسسات الرحبية وغري الرحبية متاشيا والتغيريات يف 
احلياة العملية وهنج اإلدارة والسبب الرئيسي وراء هذا االهتمام املتزايد يف املفهوم هو أن املؤسسات بدأت 

 ,Cetinkanat) أنه ابإلضافة إىل االنتاج والربح ال جيب إمهال العامل البشري وتوقعاته يف املؤسسة،تدرك 

2016, p. 1779)  وميكن تعريف جودة احلياة الوظيفية أبهنا" جودة العالقة بني املوظفني وظروف العمل
 لذي يتم إمهاله من بني العوامل االقتصادية والتقنية يف العمل"،وهتدف للتأكيد على البعد االنساين ا

(Cetinkanat, 2016, p. 1779)   كما عرفRobbins(1989)  جودة احلياة الوظيفية أبهنا" عملية
تستجيب هلا املؤسسة لتلبية احتياجات املوظف من خالل تطوير آليات املشاركة بشمل كامل يف اختاذ 

أما اجلمعية األمريكية للتدريب  (Kaighobadi, 2014, p. 221) القرارات اليت تصمم حياهتم يف العمل"
تنمية فتعرف جودة احلياة الوظيفية أبهنا" عملية منظمة تعمل على متكني املوظفني يف مجيع املستوايت على وال

املشاركة يف تشكيل بيئة املؤسسة وأساليبها ونتائجها وهتدف هذه العملية القائمة على القيمة لتحسني فعالية 
فاملؤسسات يف  (Reddy, 2010, p. 829) ،املؤسسة وحتسني جودة احلياة الوظيفية يف العمل للموظفني"

الوقت احلايل تسعى لتحقيق أهداف النمو واالستمرار وحتقيق التفوق والتميز وأدركت أن حتقيق ذلك يتوقف 
م وحتسني على مواردها البشرية، لذلك من األمهية للمؤسسة مبا كان توفري بيئة تنظيمية ذات جودة عالية هل

نوعية حياهتم الوظيفية املبنية على املشاركة يف اختاذ القرارات وتوفري قيم العدالة وحتقيق التوازن بني الوظيفية 
و عدم  (Jayakumar & kalaiselvi, 2012, p. 144) واحلياة الشخصية ومكافآت مرضية هلم،

الرضا عن جودة احلياة الوظيفية هي مشكلة تؤثر على مجيع املوظفني دون النظر يف موقف الشخص يف أي 
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وقت ألن التعب واليأس والغضب أمور شائعة بني األفراد الذين ليسوا راضني عن جودة احلياة الوظيفية وهي 
 (Salavati, maghsoudi, & hasani, 2013, p. 244)  .مشكلة حقيقية للفرد وللمؤسسة

 . أبعاد جودة الحياة الوظيفية 3.3
 تتمثل أبعاد جودة احلياة الوظيفية يف ما يلي:

تعترب العدالة مسألة مهمة لدى األفراد ومن بني العوامل اليت تؤثر على تصرفات  . العدالة التنظيمية:1.3.3
أبهنا مدى إدراك املوظفني للعدالة واالنصاف يف القرارات  Greenberg (1990)املوظفني، حيث عرفها 

 ,Akram, shen) .التنظيمية اليت تصدرها املؤسسة يف خمتلف اجملاالت واليت تؤثر على خمرجاهتم وتصرفاهتم

haider, hussain, & lilian, 2016, p. 136) 
واحدة من التقنيات الفعالة لزايدة االنتاجية للموظف واالستخدام االمثل التمكني هو . التمكين: 2.3.3

للقدرات الفردية واجلماعية لتحقيق األهداف التنظيمية، وهو عملية يتم من خالهلا توسيع النفوذ لألفراد 
 (adah, amah, & olori, 2018, p. 259) .وزايدة قدراهتم لتحسني األداء املستمر

األمن الوظيفي أبنه حالة دهنية يرى فيها املوظف  Pearce(1998)يعرف  األمن الوظيفي:. 3.3.3 
استقرار وظيفته مع املؤسسة اليت يعمل فيها يف املستقبل القريب وهي نتيجة ممارسات وسياسات هذه املؤسسة 
معه لكي يشعر ابألمن واالستقرار والطمأنينة وتناقص األمن الوظيفي يشعر املوظف ابإلحباط والقلق والتوتر 

 (taamneh & al-gharaibeh, 2014, p. 61) .حياته يف العمل مما يؤثر على
يشري التوازن بني احلياة الشخصية والوظيفية لتلك  . التوازن بين الحياة الشخصية والوظيفية:4.3.3

املمارسة اليت هتدف ملساعدة املوظفني على إدارة ألعماهلم بشكل أفضل وهي سياسات تستجيب لألسرة 
 .والعائلة والعمل يف نفس الوقت، وهي مستوى الرضا الذي يتحقق من خالل األدوار املتعددة يف احلياة

(adah, amah, & olori, 2018, p. 258)  
 مفهوم التشارك المعرفي 4.3

لقد اختلف الباحثون يف االتفاق على تعريف موحد للتشارك املعريف حيث يعرف التشارك املعريف 
أبنه" فعل متعمد جيعل املعرفة قابلة إلعادة االستخدام من قبل أشخاص آخرين من خالل نقل املعرفة، حيث 

 ,ismail & zawiyah, 2010) ،حتدث العملية فقط عندما يكون الفرد مهتما حقا مبساعدة اآلخرين"
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p. 02)  ويعرف كذلك التشارك املعريف أبنه" توفري املعلومات املهمة والدراية ملساعدة اآلخرين والتعاون معهم
 & ,akram, lei, haider) ،أو تنفيذ سياسات أو إجراءات" حلل املشكالت أو تطوير أفكار جديدة

hussain, 2018, p. 187) وحسب Ipe (2003)  يشري التشارك املعريف للعملية اليت يقوم هبا األفراد
  (zheng, 2017, p. 52) لتحويل املعرفة وفهما واستيعاهبا واستخدامها من قبل اآلخرين،

يساعد التشارك املعريف يف احلفاظ على املعرفة يف املؤسسة وبني املوظفني فيها ويسهل احلصول عليها 
يف الوقت املناسب عند احلاجة إليها، كما تسهل القيام ابلعمليات التنظيمية اليومية ومساعدة املوظفني من 

على املعلومات الالزمة حلل املشاكل اليت تواجههم يف العمل وكذلك تطوير أفكار جديدة أو تنفيذ احلصول 
 السياسات واإلجراءات وخمتلف العمليات األخرى، فالتشارك املعريف يساهم يف خلق قيمة إضافية للمؤسسة.

(Akram, shen, haider, hussain, & lilian, 2016, p. 137) 
 نظريات التشارك المعرفي 5.3

 يلي:ما من أهم النظرايت املفسرة للتشارك 
تستخدم هذه النظرية الختبار موقف الشخص من سلوك التشارك املعريف نظرية الفعل المنطقي:  1.5.3

حيددها املوقف الذي سيؤثر يف النهاية على نية الشخص يف تشارك معارفه، وتشرح هذه النظرية أن النية 
اجتاه السلوك والقواعد الشخصية ويف إطار نية التشارك املعريف يتم حتديد معرفة الشخص الذي يتصرف وفقا 
لسلوكيات املواقف الشخصية حيث يتم حتديد سلوك التشارك املعريف من خالل موقفهم اجتاهه، فإذا كان 

 & rahab) بشكل إجيايب على التشارك املعريف. هلم نية وموقف إجيايب اجتاه التشارك املعريف فسيؤثر ذلك

purbudi, 2013, p. 141) 
حيث تعترب امتدادا لنظرية الفعل املنطقي وتشمل التدابري املدركة للسيطرة  نظرية السلوك المخطط: 2.5.3

عل السلوك، فنية الفرد ألداء سلوك معني ترتبط ابلعوامل التحفيزية ومن حيث اجلهد والرغبة يف أداء السلوك 
ايري االجتماعية كما جيب أن تكون النية واضحة ودقيقة، فسلوك التشارك املعريف وفق هذه النظرية يتأثر ابملع

والسيطرة السلوكية حول معتقدات املهارات والفرص الفردية لالخنراط يف سلوك التشارك املعريف ومدى شعور 
 ,norfadzilah, bangil, md zin, noor azlina, & asnawi, 2016) الفرد ابلقدرة على أداءه.

p. 549) 
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تعترب هذه النظرية من أهم النماذج لفهم السلوك التنظيمي واليت هتتم  نظرية التبادل االجتماعي: 3.5.3
 Wu andأبساليب التبادل والتشارك االجتماعي والتفاعالت اليت تنتج التزامات مرتابطة، وقد وجد 

Lin(2006) شر على التشارك املعريف يف دراسة حول التشارك املعريف أن هناك ثالثة عوامل هلا أتثري غري مبا
مبا فيها التواصل املتبادل والفهم والثقة، بينما العوامل اليت هلا أتثري مباشر على التشارك املعريف هي التأثري 
املتبادل وااللتزام والنزاع، ويف دراسة أخرى وجد أنه من أهم العوامل التحفيزية للتشارك املعريف العالقات 

 (aliakbar, bin md yusoff, & nik hasanaa, 2012, p. 212) وظفني.القائمة على الثقة بني امل
 . الدراسة التطبيقية4

 االستبانة تثبا .1.4
من أجل معرفة اتساق  كرونباخ وذلكستبانة من خالل اختبار معامل ألفا  االيتم التأكد من ثبات 

 :يلاتالعبارات االستبيان والنتائج املتحصل عليها يوضحها اجلدول 

 : نتائج اختبار معامل ألفا كرونباخ1الجدول 
 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المتغيرات

فية
وظي

ة ال
حيا

ة ال
جود

اد 
أبع

 
 0,687 04 التنظيميةالعدالة 

 0,664 04 التمكين

 0,619 05 األمن الوظيفي

التوازن بين الحياة 
 الشخصية والوظيفية

04 0,719 

 0,741 17 محور جودة الحياة الوظيفية

 0,812 09 محور التشارك المعرفي 

 .spssرجات برانمج ن إعداد الباحثني اعتمادا على خممالمصدر: 

والذي يعترب من   s Alpha,Cronbachيتم التأكد من ثبات االستبانة من خالل اختبار معامل 
أهم االختبارات وأكثرها انتشارا يف حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية  كمؤشر للتأكد من جودة أداة 

إىل أن بعض الدراسات تستشهد أبن قيم ألفا كرونباخ جيب أن تكون أكرب  Keithالدراسة، حيث أشار 
ومن خالل النتائج اليت  (keith, 2018, p. 6) لكي تعترب مقبولة وأن االستبانة تتمتع ابلثبات، 0.6من 
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 تملتغريا  s Alpha,Cronbachنالحظ أن قيم معامل ( 01)حتصلنا عليها واملوضحة يف اجلدول رقم 
وعليه ميكن القول أبن شرط الثبات حمقق أتسيسا على ما جاء  [0,812 -0,619] راسة تراوحت بنيالد

 .Keithيف دراسة 

 طبيعة توزيع متغيرات الدراسة 2.4
االلتواء والتفلطح  معامليمن أجل التأكد من أن متغريات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي مت حساب 

 :ايلالتوالنتائج املتحصل عليها موضحة يف اجلدول 
 : معاملي اإللتواء والتفلطح.2الجدول 

 التفلطح اإللتواء المتغيرات
 1,965 0,892- العدالة التنظيمية

 0,408- 0,228- التمكين

 0,803- 0.678- األمن الوظيفي

 0,109 0,553- التوازن بين الحياة الشخصية والوظيفية

 0,824 0,711- التشارك المعرفي

 .spssرجات برانمج ن إعداد الباحثني اعتمادا على خممالمصدر: 
وأن  3ختبار طبيعة توزيع متغريات الدراسة جيب التأكد من أن معامل االلتواء أقل من القيمة ال

)الضمور  الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي،عندها ميكننا القول أبن متغريات  20معامل التفلطح أقل من القيمة 
أن كل ( 02)ويتضح لنا من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم  (341، صفحة 2018و مقراش، 

، كما يتبني أيضا أن قيم التفلطح اخلاصة مبتغريات الدراسة 3قيم اإللتواء ملتغريات الدراسة أقل كمن القيمة 
 .ات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعيوعليه ميكن القول أبن متغري ، 20أقل من 

 تحليل معامل تضخم التباين والتباين المسموح 3.4
العتماد على اختباري معامل ابالتأكد من أن متغريات الدراسة املستقلة غري مرتبطة فيما بينها  يتم

 يل:تاتضخم التباين والتباين املسموح والنتائج اليت مت احلصول عليها موضحة يف اجلدول امل
 : معامل تضخم التباين والتباين المسموح3الجدول 
 المسموح التباين معامل تضخم التباين المتغيرات
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 .spssرجات برانمج ن إعداد الباحثني اعتمادا على خمم المصدر:

إن مشكلة ارتباط املتغريات املستقلة لن تظهر يف حالة ما إذا كان معامل تباين التضخم أصغر من 
، 2018)الضمور و مقراش،  ابلنسبة جلميع متغريات الدراسة املستقلة، 0,1والتباين املسموح أكرب من  10

ويتبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول السابق أن قيم معامل تضخم التباين تراوحت  (341صفحة 
  0,471، كما أن قيم التباين املسموح تراوحت بني 10وهي أصغر من  2,121و 1,270بني 

 وعليه ميكننا القول أبن نتائج اختبار عدم ارتباط املتغريات املستقلة جيدة. 0,1وهي أكرب من  0,787و
 البيانات الشخصية والوظيفية 4.4

أفراد العينة واملتمثلة يف )اجلنس والعمر واملؤهل العلمي والرتبة الوظيفية وسنوات حتليل خصائص يتم 
ان  النتائج املتحصل عليهايتضح لنا من خالل ل حساب التكرارات والنسب املئوية، حيث العمل( من خال

أما نسبة  54,3%هناك تنوع يف األساتذة اجلامعيني يف الكلية من حيث اجلنس حيث بلغت نسبة الذكور 
 وهذا راجع لطبيعة العمل يف الكلية والذي ال يتطلب جهدمن جمموع األساتذة  45,7%اإلانث فبلغت 

اتذة عينة الدراسة كانت ته من كال اجلنسني، كما نالحظ أن أغلب االسعضلي كبري وابلتايل إمكانية أتدي
وهذا يشري إىل أن أغلبهم من  85,7%سنة بنسبة بلغت  40ألقل من  30أعمارهم تنتمي للفئة من 

أما توزيع أفراد العينة من حيث املؤهل العلمي جند ، 08,6%سنة فبلغت  40الشباب أما فئة األكثر من 
يف حني بلغت نبسة حاملي شهادة املاجيستري  %54,3نسبة أفراد العينة احلاملني لشهادة الدكتوراه بلغت أن 

وهذا يشري إىل أن كل  %14,3أما األساتذة املتحصلني على التأهيل العلمي فبلغت نسبتهم  31,4%
هو ما يتطلبه التدريس يف اجلامعة، كما جند دات عليا مع االختالف يف درجاهتا و أفراد العينة حاملني لشها

، 48,6%الدراسة لديهم رتبة وظيفية أستاذ حماضر قسم )ب( بنسبة بلغت  أيضا أن غالبية األساتذة عينة

 0,568 1,761 العدالة التنظيمية

 0,623 1,605 التمكين

 0,471 2,121 األمن الوظيفي

 0,787 1,270 التوازن بين الحياة الشخصية والوظيفية
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، أما يف املرتبة الثالثة فنجد كل من 22,9%مث جند فئة أستاذ مساعد قسم )أ( يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت 
وهذا االختالف يف الرتبة  %14,3أستاذ حماضر قسم )أ( وأستاذ مساعد قسم )ب( بنسبة قدرت بــ 

املؤهالت العلمية ألفراد العينة وهو ما يبينه أيضا االختالف يف  الوظيفية راجع ابلدرجة األوىل لالختالف يف
الدخل لدى أفراد العينة حيث نالحظ أنه هناك تفاوت يف مستوى الدخل حيث بلغت نسبة األساتذة ذوي 

بلغت نسبتهم دج 70000دج و 50000بني  وفئة الدخل ما %48,6دج 70000دخل أكثر من 
، ابإلضافة إىل أن سنوات العمل %14,3دج 50000يف حني بلغت نسبة ذوي دخل أقل من  37,1%

سنة  10ألقل من  5لفئة من  %45,7كانت خمتلفة ومتفاوتة بني أفراد العينة حيث كانت على التوايل 
 5لفئة أقل من  %11,4سنة و  15ن لفئة أكثر م %20سنة و  15ألقل من  10لفئة من  %22,9و

  سنوات.
 اختبار مالئمة النموذج والفرضية الرئيسية 5.4

 يوضح التايل صحة الفرضية الرئيسية مت االعتماد على حتليل االحندار املتعدد واجلدول اختبارمن أجل 
 النتائج املتحصل عليها.

 (التشارك المعرفي)المتغير التابع=  نتائج تحليل التباين لالنحدار :4الجدول 

مجموع  النموذج
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة 
Fالمحسوبة 

مستوى 
 Fداللة 

معامل 
 2Rالتحديد 

معامل 
 Rاإلرتباط 

1 
 0,886 0,785 0,000 27,381 1,438 4 5,752 االحندار

     0,053 30 1,576 اخلطأ املتبقي

      34 7,328 اجملموع

 .spssمن إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برانمج  المصدر:

 0,05وهو أقل من  F= 0,000أن مستوى الداللة يساوي   (04) من خالل اجلدول رقم نالحظ
ما يشري الرتباط  R= 0,886ما يشري ألن النموذج ذو داللة إحصائية كما بلغت قيمة معامل االرتباط 

2R =كما بلغت قيمة معامل التحديد   التشارك املعريف،و  جودة احلياة الوظيفيةبني  جدا إجيايب وقوي
( ُمفَسر ابلتغري يف املتغري التشارك املعريفمن التباين يف املتغري التابع ) %78,5 وهذا يعين أن 0,785
الفرضية الرئيسية وابقي التأثري يرجع لعوامل أخرى، وعليه ميكن القول أبن ( جودة احلياة الوظيفيةاملستقل )
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جلودة احلياة الوظيفية أثر إجيايب يف التشارك املعريف بكلية العلوم االقتصادية "واليت تنص على:  "مقبولة"
 والتجارية وعلوم التسيري جبامعة جيجل".

 اختبار الفرضيات الفرعية 6.4
كلية حمل الأساتذة  لدىالتشارك املعريف يف  جودة احلياة الوظيفيةيتم اختبار أثر كل بعد من أبعاد 

( Multipe regression Analysisالدراسة من خالل اختبار حتليل التباين لالحندار املتعدد )
 :التايل والنتائج اليت مت التوصل إليها موضحة يف اجلدول

 (Multipe regression Analysis): نتائج تحليل االنحدار المتعدد 5الجدول 

 .spssمن إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برانمج  المصدر:

 يتضح ما يلي:( 05رقم )من خالل اجلدول 
الداللة  مستوى ليس للعدالة التنظيمية أثر يف التشارك املعريف لدى األساتذة ابلكلية حمل الدراسة ألن -

sig= 0,163  اليت تنص مرفوضةوعليه الفرضية الفرعية األوىل  0,05وهو أكرب من مستوى املعنوية 
للعدالة التنظيمية أثر إجيايب يف التشارك املعريف بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري " :على

 ؛"جبامعة جيجل
 =sigالداللة  مستوى أثر يف التشارك املعريف لدى األساتذة ابلكلية حمل الدراسة ألن للتمكنيليس  -

 اليت تنص على: مرفوضة الثانيةوعليه الفرضية الفرعية  0,05وهو أكرب من مستوى املعنوية  0,185
 جبامعة جيجل؛ أثر إجيايب للتمكني يف التشارك املعريف بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري" 

 النموذج
Model 

المعامالت  النمطية المعامالت غير
 النمطية

 Tقيمة
 المحسوبة

مستوى 
 Tداللة 

- B الخطأ المعياري Beta - - 

 constant 0,629 0,440 - 1,430 0,163ثابت 

 0,185 1,358 0,153 0,083 0,113 العدالة التنظيمية

 0,578 0,563- 0.060- 0,080 0,045- التمكين

 0,847 0,195 0,024 0,095 0,018 األمن الوظيفي 

التوازن بين الحياة 
 0,000 9,787 0,934 0,080 0,781 الشخصية والوظيفية
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الداللة  مستوى أثر يف التشارك املعريف لدى األساتذة ابلكلية حمل الدراسة ألن لألمن الوظيفيليس  -
sig= 0,578  اليت تنص مرفوضة الثالثةوعليه الفرضية الفرعية  0,05وهو أكرب من مستوى املعنوية 

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة لألمن الوظيفي أثر إجيايب يف التشارك املعريف بكلية : "على
 ؛"جيجل

للتوازن بني احلياة الشخصية والوظيفية أثر إجيايب يف التشارك املعريف لدى األساتذة ابلكلية حمل الدراسة  -
وعليه الفرضية الفرعية الرابعة  0,05وهو أصغر من مستوى املعنوية  sig= 0,000 ألن مستوى الذاللة

للتوازن بني احلياة الشخصية والوظيفية أثر إجيايب يف التشارك املعريف بكلية العلوم " اليت تنص على: مقبولة
 ."االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة جيجل

 تفسير نتائج الدراسة 7.5
 يتم تفسري نتائج الدراسة اليت مت التوصل إليها كما يلي:

، حيث ميكن تفسري التشارك املعريف لدى األساتذة ابلكلية حمل الدراسةليس للعدالة التنظيمية أثر يف  -
عدالة التوزيع مقارنة مبا ميلكه هؤالء من شهادات علمية عليا هذه النتيجة إىل أن األساتذة غري راضني عن 

 وما يتطلبه التدريس يف اجلامعة من مصاريف والنقالت العلمية، ابإلضافة إىل االحتياجات االجتماعية
األخرى وابلتايل يشعر األساتذة اجلامعيني ابلضغوط والتوترات مما حيد من تفاعلهم االجتماعي فيما بينهم 

 يف املعارف واخلربات واملعلومات؛ وعدم رغبتهم يف التشارك
، حيث يرجع ذلك ابلدرجة ليس للتمكني أثر يف التشارك املعريف لدى األساتذة ابلكلية حمل الدراسة -

أن اجلامعة اتبعة للوظيف العمومي وابلتايل هناك نوع من املركزية يف اختاذ القرارات واالعتماد  األوىل إىل
وابلتايل هناك نقص يف متكني األساتذة والذي يعترب أمر بدرجة قليلة على املمشاركة وتفويض الصالحيات، 

أجل تشجيع التشارك يف املعارف واملهارات اليت ميلكوهنا من خالل شعورهم ابحلرية يف إجناو  ضروري من
 ومناقشة املشاكل الوظيفية وغريها؛مهامهم الوظيفية وإشراكهم يف اختاد القرارات ووضع األهداف 

كن تفسري هذه حيث ميليس لألمن الوظيفي أثر يف التشارك املعريف لدى األساتذة ابلكلية حمل الدراسة،  -
وأن ظروف العمل ال توفر  لألساتذة ال ترقى لتطلعاهتم النتيجة أبن مستوى اخلدمات املقدمة من قبل الكلية
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وكذلك  ما يتوقعه األساتذة اجلامعيني خاصة ما تعلق مبدى توفر الوسائل الالزمة ألداء مهامهم الوظيفية
ال يشعرون ابلراحة اجتاه الدخل الذي يتقاضونه وأنه ، كما أهنم نقص يف اخلدمات الصحية اليت توفرها هلم

الوظيفية واالجتماعية وابلتايل كل هذا يشعرهم بعدم  ال يرقي لتطلعاهتم وال يليب مجيع رغباهتم وحاجاهتم
 ؛الراحة وعدم الرغبة يف تشارك معارفهم يف الكلية

املعريف لدى األساتذة ابلكلية، حيث تفسر ارك للتوازن بني احلياة الشخصية والوظيفية أثر إجيايب يف التش -
هده النتيجة أبن األساتذة اجلامعيني عينة الدراسة يتحصلون على الوقت الكايف ملمارسة احلياة االجتماعية 
والعائلية اخلاصة هبم بشكل عادي ابإلضافة إىل متكنهم من إجناز بعض املهام الوظيفية والبحثية يف املنزل 

خلاصة ابالمتحاانت او التواصل مع الطلبة عرب الربيد االلكرتوين أو مواقع التواصل مثل تصحيح االوراق ا
االجتماعي من اجل اإلشراف والتوجيه، أو إعداد املداخالت واملقاالت البحثية والتواصل مع الباحثني 

امعني دون قيود اآلخرين وابلتايل كل هذا يوفر جو مالئم لتشجيع التبادل والتشارك املعريف بني األساتذة اجل
 .اجزأو حو 

 خاتمة. 6
تطبيقية ألثر جودة احلياة الوظيفية يف التشارك املعريف لدى عينة من أساتذة ال ةدراسالمن خالل إجراء 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة جيجل توصلنا للنتائج التالية: 
  التشارك املعريف بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جلودة احلياة الوظيفية أثر إجيايب يف

 ؛جبامعة جيجل"
  ارية وعلوم التسيري للعدالة التنظيمية أثر إجيايب يف التشارك املعريف بكلية العلوم االقتصادية والتجليس

 جبامعة جيجل"؛
  التسيري جبامعة  ة والتجارية وعلوميف التشارك املعريف بكلية العلوم االقتصاديأثر إجيايب للتمكني ليس

 جيجل؛
  لألمن الوظيفي أثر إجيايب يف التشارك املعريف بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ليس

 ؛جبامعة جيجل"
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  للتوازن بني احلياة الشخصية والوظيفية أثر إجيايب يف التشارك املعريف بكلية العلوم االقتصادية والتجارية
 التسيري جبامعة جيجل".وعلوم 

 توصيات الدراسة
 من خالل النتائج املتوصل إليها نقدم التوصيات التالية:

 ية منها نظرا لتعدد دضرورة إعادة النظر يف األجور واحلوافز املقدمة لألساتذة اجلامعيني خاصة املا
األجور املتدنية اليت  يف ظل اخلاصة ابألستاذ اجلامعيالوظيفية واالجتماعية املتطلبات واالحتياجات 

 ؛يتحصلون عليها
  إشراك األساتذة اجلامعيني يف وضع األهداف الوظيفية واختاذ القرارات خاصة تلك املرتبطة بوظائفهم

 املادية واملعنوية ألداء مهامهم؛ وتوفري االمكانيات
 آمنة ومستقرة،  العمل على حتسني اخلدمات االجتماعية املقدمة لألساتذة اجلامعيني وتوفري ضروف عمل

 من أجل تشجيعهم على األداء اجليد.توفري العناية والرعاية الصحية الالزمة هلم ابإلضافة ل
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 : ملخص
ورفع األداء املايل يف املصارف  هتدف هذه الدراسة إىل معرفة دور عمليات االندماج يف حتسني

كعينة   (2018-1997)خالل الفرتة  Bank of Americaالتحليل املايل، آخذين بذلك جتربة  ابستخدام
  .إلجراء هذه الدراسة ابعتباره اثين أكرب مصرف يف الوالايت املتحدة األمريكية

قد استطاع حتسني أدائه املايل بعد عمليات  Bank of Americaوتوصلت الدراسة إىل أن 
، حيث حتسنت لديه كل من 1998عام  Nation Bank  عاالندماج اليت قام هبا، خاصًة عند اندماجه م

   .مؤشرات الرحبية، السيولة واملالءة املالية
  بنك أوف أمريكا.االندماج املصريف، األداء املايل، التحليل املايل،  كلمات مفتاحية: 

  .JEL: G21 ،G33،G34  ،G39 اتتصنيف

Abstract:  

This study aims to invistigate the role of mergers in improving and 

raising financial performance in banks, using financial analysis. The study 

takes the Bank of America experience as a sample during the period 1997-

2018. For as the second largest bank in the United States of America. 

The study found that Bank of America was able to improve its financial 

performance after its merger, especially when it merged with Nation Bank in  
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1998. The study also found that for both profitability, liquidity and 

financial solvency indicators were improved. 

Keywords: banking mergers; financial performance; financial analysis; 

Bank of America. 

JEL Classification Codes: G21, G33, G34, G39. 

 مقدمة: .1
لقد أدت العديد من التطورات والتحوالت االقتصادية العاملية الراهنة، كالعوملة املالية، حترير التجارة 
الدولية وتزايد استخدام التكنولوجيا املصرفية احلديثة إىل تشجيع عمليات االندماج بني املصارف يف خمتلف 

رفية تتم بسرعة فائقة وبصفقات ضخمة، أصبح العامل اليوم يشهد عدة عمليات اندماج مصحيث دول العامل، 
، خاصة املايل منها، من خالل تعظيم األرابح وتوفري السيولة، األداءوالدافع وراء ذلك هو حتسني مستوايت 

 والوفاء مبتطلبات مالءة رأس املال اليت أقرهتا اتفاقية ابزل الدولية.  
والعاملية، حيث قام بتنظيم عدة من أكرب وأهم املصارف األمريكية  Bank of Americaويعترب 

عمليات اندماج، هبدف تكوين كيان مصريف كبري يتميز أبداء فعال قادر على مواجهة خمتلف التحدايت 
 االقتصادية العاملية، والصمود أمامها يف ظل اشتداد املنافسة احمللية والعاملية. 

إن اإلشكالية اليت نسعى ملعاجلتها من خالل هذا البحث تتجسد يف السؤال  :إشكالية الدراسة .1.1
أثر عمليات االندماج على األداء المالي للمصارف؟ وما هو واقع ذلك في  وما هالرئيسي التايل: 

 . Bank of America مصرف
 وتندرج حتت هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية:

  الناجح؟فيما تتمثل أهم مراحل عمليات االندماج املصريف  -

 املصارف؟كيف يعمل التحليل املايل على ترشيد قرار االندماج ورفع األداء املايل يف   -

 أدائه؟إىل حتسني مستوى  Bank of Americaأدت عمليات االندماج اليت قام هبا  هل -

 ة:التالي اتننطلق من الفرضي ،قةالساباإلشكالية  ملعاجلة: فرضيات الدراسة. 2.1
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مير قرار االندماج املصريف الناجح بثالثة مراحل مرتبطة فيما بينها، وهي املرحلة التحضريية مث االعالن عن  -
 االندماج وأخرياً امتام تنفيذ الصفقة اليت تؤدي إىل تعظيم حقوق املالك واملسامهني.

املايل للمصارف املندجمة من خالل تعظيم قيمة املصارف الناجتة عن يؤدي التحليل املايل إىل رفع األداء  -
 االندماج واستبعاد عمليات االندماج الفاشلة.

إىل حتسني مستوى أدائه، من خالل  Bank of Americaأدت معظم عمليات االندماج اليت قام هبا  -
  قدرته على توليد املزيد من األرابح، وحتسني مستوى مالءته املالية.

 :التالية األهداف حتقيق إىل الدراسة هذه نسعى من خالل: أهداف الدراسة .3.1
  ؛االندماج املصريف واألداء املايل يف املصارف السرتاتيجيةالتأصيل النظري  -

 ؛األداء ىدور التحليل املايل يف إجناح عمليات االندماج املصريف ورفع مستو  التعرف على -

يف حتسني مؤشرات السيولة والرحبية ومالءة رأس املال عن Bank of  America التعرف على جتربة  -
 طريق تنظيم عمليات االندماج.

، اعتمدان يف دراستنا ومعاجلة اإلشكالية املطروحة اإلملام هبذا املوضوعمن حىت نتمكن : منهج الدراسة .4.1
 وتفسري وحتليل ،داء املايلمن خالل وصف عمليات االندماج واألهذه على املنهج الوصفي التحليلي، 

 .البياانت احملاسبية واملاليةخمتلف ابستخدام  Bank of Americaمؤشراء األداء لـ 
 . أساسيات حول االندماج المصرفي2

 .  تعريف االندماج المصرفي1.2
 هناك عدة تعاريف ُقدمت لعملية االندماج املصريف، نذكر أمهها فيما يلي: 

االندماج املصريف هو عبارة عن عملية توحيد مصرفني أو أكثر، وظهورهم يف كيان بنكي واحد جديد،  -
عن طريق ضم مصرف ملصرف آخر إبضافة أصول وخصوم املصرف املندمج إىل أصول وخصوم املصرف 

واملالية والقانونية  من العمليات احملاسبية جمموعةاملصرف الدامج من خالل  اسمالدامج، واختاذ الكيان اجلديد 
 .(22، صفحة 2013)مصطفى اجلرم،  واإلدارية
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 االندماجويؤدي  واحدة، إدارة حتت أكثر أو مصرفيتني مؤسستني بني احتاد عبارة عن املصريف االندماج -
زوال أحد البنوك من الناحية القانونية وضمه إىل البنك الدامج الذي ميتلك كافة حقوق البنك املندمج  إىل

 .(62، صفحة 2007)التوين،  .ويلتزم بكافة التزاماته قبل الغري
االندماج املصريف هو عملية مالية وحماسبية وإدارية تؤدي  بناًء عن التعريفني السابقني ميكن القول أن

املصرف الدامج، هبدف  إىل أصوله وخصومهانتقال و إىل فناء وزوال الشخصية القانونية للمصرف املندمج 
 حتقيق األهداف اليت يصعب حتقيقها إذا كان املصرفني منفردين.

 . أنواع االندماج المصرفي2.2
 نواع، تُقسم حسب معايري معينة، أمهها:لالندماج املصريف عدة أ

ووفق هذا املعيار مُيكن أن ُُنيز بني ثالثة أنواع لالندماج : المندمجة المصارفطبيعة نشاط  . معيار1.2.2
 :(13، صفحة 2018)بن معتوق و بن منصور،  ، هيصريفامل

يتم االندماج األفقي بني بنكني أو أكثر : (Horizontal Merger) االندماج األفقي .1.1.2.2
 يعمالن يف نفس نوع النشاط أو األنشطة املرتابطة فيما بينهما، مثل البنوك التجارية وغريها.

الندماج الرأسي هو ذلك النوع من االندماج اVertical Merger): )االندماج الرأسي  .2.1.2.2
 .ما يكون بنك أكرب عادةً  ،الصغرية يف مناطق خمتلفة وبنك رئيسيالذي يتم عادة بني البنوك 

 ،سمى كذلك ابالندماج املتنوعويُ  :Conglomerate Merger))االندماج المختلط . 3.1.2.2
بينها، وحيقق هذا النوع من االندماج التكامل  مرتابطة فيماويتم بني بنكني أو أكثر يعمالن يف أنشطة غري 

  .البنوك الشاملةيف األنشطة وتنوعها وممارسة نشاط 

ووفق هذا املعيار مُيكن أن ُنيز كذلك بني : طبيعة العالقة بين أطراف عملية االندماج . معيار2.2.2
 : (87-86، الصفحات 2008)سفر،  ثالثة أنواع لالندماج املصريف، هي

أو االندماج  الطوعيوُيسمى كذلك ابالندماج  :(Friendly Merger) ودياالندماج ال. 1.2.2.2
  .والبنك املندمج الدامج البنك إدارة من كل مبوافقة يتم وهو االندماج الذي ،اإلرادي
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، اإلجباري ابالندماجسمى كذلك ويُ  :(Compulsory Merger) االندماج القسري. 2.2.2.2
  .أثناء األزمات أو التعثر املصريف احلكومات أو السلطات املصرفية،وهذا النوع من االندماج تلجأ إليه 

البنك املستهدف  إرادةيتم االندماج العدائي ضد : (Merger Hostile) االندماج العدائي .3.2.2.2
 .لالندماج

 . مراحل االندماج المصرفي وطرق تحقيقه3.2
 . مراحل االندماج المصرفي1.3.2

، 2005)عبد املطلب،  ، وهيثالثة مراحل رئيسية قرار االندماج املصريف بعدة مراحل، نلخصها يف مير
 : (179-177الصفحات 
من  ،االندماج املصريفالتمهيد لعملية التحضري و وتتضمن : المرحلة التمهيدية )التحضيرية( 1.1.3.2

لبنك، احيث إعداد البنك لالندماج، ووضع التصورات األولية لعملية االندماج ومتطلباهتا إلعادة هيكلة 
 ؛واحملددات املختلفة لالندماج، وسيناريوهات التفاوض مع الطرف اآلخر يف عملية االندماج

االستعداد لالندماج، ومواجهة التأثريات اإلعالن عن ويتم فيها : . مرحلة اإلعالن عن االندماج2.1.3.2
املنافسة أو من جانب العمالء، أو  املصارف السلبية وغري السلبية املرتتبة عن هذا اإلعالن، سواء من جانب

 ؛من جانب السوق املصريف ككل
 تقدير وحتديدوفيها يتم اآلثار المتولدة عن عملية االندماج: مرحلة إتمام الصفقة وتحديد  .3.1.3.2

اآلاثر املتولدة عن عملية االندماج، وكيفية االرتقاء ابلكيان املصريف اجلديد، ومدى أتثريه على السوق 
 .املصريف، وكيفية حتقيق أكرب عائد ممكن، وكيفية حتسني األداء يف األوضاع اجلديدة

 . طرق تحقيق االندماج المصرفي2.3.2 

م عملية االندماج بقرار إداري أتخذه السلطة املختصة إلمتا يتم اعتمادهاجمموعة من الطرق اليت  توجد
 : (69-67، الصفحات 2007)اخلضريي،  يلي بذلك، ومن أهم الطرق املتبعة ما
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تقوم هذه الطريقة على التقاء إرادة مصرفني أو أكثر حنو  .الطريقة التفاوضية االختيارية:1.2.3.2
 ؛اليت تعمل على تعظيم مصلحة املتفاوضني الطوعيةاالندماج، ويُطلق عليها العملية التفاوضية الودية 

تقوم هذه الطريقة على شراء النسبة الغالبة من أسهم املصرف .الطريقة القسرية اإلجبارية: 2.2.3.2
اختاذ قرار االندماج من خالل اجلمعية العامة وفقاً لألغلبية، وبعد موافقة السلطات النقدية املستهدف، ويتم 

 للدولة.
 . دور االندماج المصرفي في تحسين األداء المالي للبنوك3

 . مفهوم األداء المالي في البنوك1.3
العملية اليت يتم من خالهلا اشتقاق جمموعة من املعايري أو املؤشرات  للبنوك على أنهاألداء املايل  يُعرف

الكمية والنوعية حول نشاط أي مشروع اقتصادي يسهم يف حتديد أمهية األنشطة التشغيلية واملالية للمشروع، 
ستخرج من القوائم املالية ومصادر أخرى لكي يتم استخدام هذه املؤشرات يف وذلك من خالل معلومات تُ 

 .(3، صفحة 2016)بوحلية و بومجيعة،  للمصارفتقييم األداء املايل 
أما ابلنسبة  لتقييم األداء املايل يف البنوك، فهو عملية قياس النتائج احملققة أو املنتظرة يف ضوء معايري 

حة للمصرف، هبدف خدمة مجيع األطراف اليت هلا ، وتقدمي حكم على إدارة املوارد املالية املتاسبقاً حمددة مُ 
 .(7، صفحة 2013)داببش و قدوري،  عالقة ابملصرف

صفوة القول أن تقييم األداء املايل يف املصارف هو عبارة عن العملية اليت يتم من خالهلا التأكد من 
 قد مت استخدامها بكل كفاءة وفعالية.أن املوارد املالية املوجودة لدى املصرف 

 . دور التحليل المالي في ترشيد قرار االندماج وتحسين األداء2.3
يف ظل  عترب التحليل املايل أداة رئيسية وأساسية ُتستخدم يف تقييم األداء املايل للمصارف، خاصةً يُ 

عمليات االندماج اليت توصف ابلتعقيد، حيث تتطلب دراسة شاملة وعميقة لكل اجلوانب احملاسبية واملالية، 
 يعمل على تعظيم منافع االندماج وتدنية تكاليفه. ورشيداً  صائباً  حىت يصبح قرار االندماج قراراً 
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 استخدامه.مفهوم التحليل المالي ومجاالت 1.2.3
ايل على أنه جمموعة التقنيات اليت تساعد احمللل املايل على تشخيص احلالة املالية يُعرف التحليل امل

 . (47، صفحة 2013)شيحة،  للمصرف، ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف خالل فرتة زمنية معينة
شاملة واملفصلة للبياانت واملعلومات كما ميكن تعريف التحليل املايل على أنه سلسلة من الدراسات ال

أساليب وطرق رايضية وإحصائية تعطي  استخدام، من خالل القوائم املالية، عن طريق مااملتاحة عن مصرف 
 دالالت ومؤشرات تساعد يف تقييم األداء املايل للبنك والتنبؤ بوضعه املايل املستقبلي.

-120، الصفحات 2015)الشريف حممد،  فيما يليتتمثل التحليل املايل، ف استخدامجماالت أما 
121): 

ويهدف إىل التعرف على املخاطر املتوقع أن يواجهها امُلقرض يف عالقته مع امُلقرتض،  التحليل االئتماني: -
 م؛وتقييمها وبناء قراره خبصوص هذه العالقة استناداً إىل نتيجة هذا التقيي

 ويشمل تقييم الرحبية، السيولة، كفاءة اإلدارة املالية واجتاهات النمو؛ تحليل تقييم األداء: -
حبيث تتوىل اإلدارة املالية للمصرف الدامج أو امُلشرتي عملية تقييم  تحليل عمليات االندماج والتملك: -

 ملايل املستقبلي للكيان اجلديد.وتقدير قيمة املصرف املندمج أو امُلشرتى، إضافًة إىل حتليل األداء ا
    . التحليل المالي لدوافع االندماج وأثرها على األداء2.2.3

عملية االندماج  تإذا كانعند التحليل املايل لعمليات االندماج يهتم احملللون املاليون بتحديد ما 
، ولذلك يشتمل التحليل ُتعظم القيمة )ختلق ثروة جديدة( ملسامهي املصرف الدامج واملصرف املندمج أم ال

 :(15-14، الصفحات 2001)عبد العال،  يما يلاملايل  على 
معرفة الدوافع الكامنة وراء عملية االندماج، وماهي الفوائد اليت يتوقع املصرفني الدامج واملستهدف حتقيقها  -

 من وراء عمليات االندماج؛
املصرفني مرتبطني ارتباطاً أفقياً أو رأسياً، وإذا كان املصرفني غري مرتبطني فيما بينهما هل ميلك معرفة هل  -

 املصرف الدامج سيولة نقدية كبرية، وال يريد إجراء املزيد من توزيعات األرابح على املسامهني؛
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رة املستهدفة أم هي عملية وجتد املساندة من اإلدا واختياريةتقدير ما إذا كانت عملية االندماج طوعية  -
 اندماج عدائية؛

االندماج، وتشمل مؤشرات قياس األداء، العائد على حقوق املسامهني،  وبعد مقارنة أداء املصرفني قبل -
 رحبية األسهم، قدرة املصرفني على رد الودائع، الرحبية، السيولة، نسب كفاية رأس املال؛

 (1997-2018)خالل الفترة  Bank of  America. تحليل األداء المالي لـ 4
   Bank of  America. تقديم 1.4

، الذي Bank of Italyبعدما كان اتبعًا لـ  1906يف سنة  Bank of  Americaأتسس 
 1922، ويف عام San franciscoيف  Amadeo pietro Gianniniمن طرف  1904أتسس عام 

 Bank، لينتج بنك جديد حيمل اسم  Bank of Italyوبنك  Bank of  Americaمت االندماج بني 

of  America ، مث توسع يف أنشطته وتقدمي خمتلف خدماته، واملتمثلة يف اخلدمات املصرفية لألفراد
 االئتمانوالشركات، التأمني، اخلدمات املصرفية االستثمارية، القروض العقارية، إدارة الثروات وبطاقات 

(Bank of America).   
املتواجد  Sea first corpدخل يف أول عملية اندماج، حيث قام بشراء بنك  1983ويف عام 

، عام Californiaاملتواجد بـ  Security Pacific corpبواشنطن، مث شراء املنافس األول له، وهو بنك 
، حبيث تُعترب هذه العملية األكرب Nation Bankمع قام بعملية اندماج أخرى  1998، ويف عام 1992

مليار  47بقيمة   Financial Fleet Bostonبشراء بنك  2004يف اتريخ هذا البنك، مث قام يف عام 
، ويف عام 2005مليار دوالر يف عام  35بقيمة  MBNAدوالر، مث شراء عمالق البطاقات االئتمانية 

-313، الصفحات 2010)بن منصور،  ربليون دوال 50بقيمة  Merrill Lynchقام بشراء  2008
314).  

من أكرب وأعرق البنوك األمريكية وحىت العاملية، حيث ُقدرت جمموع  Bank of Americaيُعترب 
بليون دوالر، يف حني ُقدرت األرابح الصافية  23ما مقداره  2019إيراداته خالل الثالثي األول من عام 

بليون دوالر، وُقدرت الودائع بـ   2.377.2بليون دوالر، أما إمجايل األصول فقدرت بـ  7.3بقيمة 
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 Bank of) بليون دوالر 945.6بليون دوالر، أما قيمت القروض فقد وصلت إىل  1.379.3

America, 2019) . ويُقدم البنك 2018موظف يف عام  204.489أما عدد املوظفني فقد ُقدر بـ ،
ميكن إبراز أهم صفقات االندماج اليت قام هبا و  .(Bank of America) دولة 40خدماته يف أكثر من 

Bank of  America :حسب القيمة يف اجلدول التايل 

 Bank of  Americ: أهم صفقات االندماج التي قام بها مصرف 1الجدول 
 الوحدة: بليون دوالر                                                                                          

 البنك المندمج البنك الدامج سنة االندماج
البنك 
 الجديد

 قيمة الصفقة

1983 

 

 

Bank of  

America 
 

Sea First Bank 
 

 
Bank of  

America 
 

- 

1991 Security Pacific 4.21 

1998 Nations Bank 67 

2004 Fleet Boston financial Corp 47 

2005 MBNA Corporation 35 

2007 La Salle Bank 21 

2008 Merrill Lunch 50 

 املراجع.: من إعداد الباحث اعتماداً على عدد من المصدر

قد خاض عدة عمليات اندماج من أجل  Bank of Americanنالحظ من خالل اجلدول أن 
التوسع وحتسني مستوى أدائه هبدف احلفاظ على البقاء واالستمرار، وقد متيزت هذه العمليات بضخامة 

ما  1998يف عام  Nations Bankقيمة الصفقات، حيث بلغت قيمة عملية االندماج اليت كانت مع  
 Securityمع  1991بليون دوالر، وأتيت يف املرتبة األخرية عملية االندماج اليت كانت يف عام   67مقداره 

Pacific   بليون دوالر. 4.21بـ 
 قبل وبعد عمليات االندماج Bank of  America. تحليل األداء المالي لـ 2.4

 Nationsمع  Bank of  Americaركز يف هذا التحليل على عملية االندماج اليت قام هبا سنُ 

Bank  بليون دوالر، وألهنا عملية اندماج  67، ابعتبارها أضخم صفقة، حيث كانت بقيمة 1998يف عام
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إىل أصول وخصوم البنك  Nations Bankطوعية وإرادية انتقلت فيها أصول وخصوم البنك املندمج 
  .Bank of Americaالدامج 

 . مؤشرات الربحية1.2.4
قبل وبعد االندماج يف اجلدول املوايل، مث نقوم  Bank of Americمؤشرات الرحبية لـ سنعرض 

 بعدها بتحليل وتفسري هذه املؤشرات.
 (2018-1997)خالل الفترة  Bank of  Americ: مؤشرات الربحية لـ 2 الجدول

 الوحدة: مليون دوالر                                                                                              
صافي  السنوات

 الدخل
إجمالي 
 األصول

إجمالي 
حقوق 
 الملكية

العائد على 
  األصول

العائد على 
حقوق 
 الملكية

ربحية السهم 
 )دوالر(

1997 6.806 570.983 44.584 1.19 15.26 3.26 

1998 6.490 617.679 45.938 1.05 14.12 3.73 

1999 8.240 632.574 44.432 1.30 18.54 4.77 

2000 7.863 642.191 47.628 1.22 16.50 4.77 

2001 8.042 621.764 48.455 1.29 16.59 5.59 

2002 9.249 660.458 50.319 1.40 18.38 6.08 

2003 10.810 736.445 47.980 1.46 22.53 7.27 

2004 14.143 1.110.457 99.645 1.27 14.19 3.76 

2005 16.465 1.291.803 101.533 1.27 16.21 4.10 

2006 21.133 1.459.737 135.272 1.44 15.62 4.66 

2007 14.982 1.715.746 146.803 0.87 10.20 3.35 

2008 4.008 1.817.943 177.052 0.22 2.26 0.56 

2009 6.276 2.223.299 231.444 0.28 2.71 (0.29) 

2010 2.238 2.264.909 228.248 0.09 0.98 (0.37) 

2011 1.446 2.129.046 230.101 0.06 0.62 0.01 

2012 4.188 2.209.974 236.956 0.18 1.76 0.26 

2013 11.431 2.102.273 232.685 0.54 4.91 0.94 

2014 4.833 2.104.534 243.471 0.22 1.98 0.36 

2015 15.888 2.144.316 256.205 0.74 6.20 1.38 

2016 17.906 2.187.702 266.840 0.81 6.71 1.58 

2017 18.232 2.281.234 267.146 0.79 6.82 1.63 

2018 28.147 2.354.507 265.325 1.19 10.60 2.64 
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 من إعداد الباحث، اعتماداً على:المصدر: 
(http//www. Bank of  America.com) 

(Bank of America, Annuel Rapport, 1997- 2018). 

حقق ارتفاع نسيب يف مؤشرات الرحبية  دق Bank of Americaنالحظ من خالل اجلدول أن بنك 
، مستفيداً من القاعدة الذهبية يف Nations Bankمع  1998بعد عملية االندماج اليت قام هبا يف عام 

عملية االندماج، اليت مفادها أن قيمة املصرفني بعد االندماج تفوق قيمة املصرفني منفردين قبل االندماج، 
 ، وميكن توضيح ذلك كما يلي:3=1+1بقاعدة:  يُعرف ماأو 

ثمار، وحُيسب وُيسمى كذلك مبعدل العائد على االست: (ROA)معدل العائد على األصول  .1.1.2.4
عن طريق قسمة الدخل الصايف على إمجايل األصول، ويقيس هذا املعدل نصيب كل وحدة من األصول من 

أصوله، ومن  استخدامالربح الصايف احملقق، الذي يعكس مدى قدرة وكفاءة البنك يف حتقيق األرابح من 
نسبيًا بعد االندماج  قد حقق معدالت مرتفعة Bank of Americaخالل اجلدول أعاله نالحظ أن 

، وهو  %1.05در معدل العائد على األصول يف سنة االندماج بـ قُ ، حيث 1998الذي كان يف عام 
وهو %، 1.19، أي قبل االندماج، أين كان هذا املعدل يُقدر بـ 1997معدل منخفض نسبياً مقارنة بعام 

طلب فرتة زمنية معينة حىت تعكس النتائج مباشرة، ولكن تت رال تظهأن نتائج االندماج  ابعتبارأمر طبيعي 
وصل هذا  1999االجيابية أو السلبية لالندماج، أما بعد مرور سنة على عملية االندماج، وابلتحديد عام 

، وهذا دليل على ارتفاع مستوى الرحبية بعد االندماج، األمر %0.25وبزايدة قدرها %، 1.30املعدل إىل 
الذي يعكس كفاءة البنك  يف استثمار أصوله وحتقيق األرابح منها، ليصل معدل العائد على األصول إىل 

وهو معدل مقبول جداً، لينخفض %، 1.46، حيث قدر بـ 2003أعلى قيمة له بعد االندماج يف عام 
ويستمر يف االخنفاض  ،2006 ُمقارنة بعام% 0.57، وبنسبة اخنفاض قدرها %0.87إىل  2007يف عام 

األزمة املالية العاملية  ببوهذا بس %،0.06، أين ُقدر بـ 2011إىل أن يصل إىل أدىن مستوى له يف عام 
، اليت أدت إىل إفالس العديد من البنوك العاملية، وعلى رأسها بنك ليمان براذرز، بسبب تدىن 2008عام 

مليون دوالر  1.446بـ  2011يف عام Bank of Americaمستوى الرحبية، حيث قدرت رحبية بنك 
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، ليعاود هذا املعدل االرتفاع بعد ذلك، حيث وصل يف عام 2006مليون دوالر عام  21.133ُمقارنة بـ 
 %.1.19إىل  2018

ئد على حقوق وُيسمى كذلك مبعدل العا: (ROE)معدل العائد على حقوق الملكية . 2.1.2.4
املسامهني، وحُيسب عن طريق قسمة الدخل الصايف على إمجايل حقوق املسامهني، ويُبني هذا املعدل رحبية 

 Bank ofكل دينار ُمستثمر من أموال املسامهني يف البنك، ومن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن 

America  بـ  1999قد حقق زايدة يف هذا املعدل بعد االندماج، حيث ُقدر هذا املعدل يف سنة
عام  Nations Bank ، أي قبل االندماج مع بنك 1997يف عام  %15.26مقارنة  بـ  18.54%
، وهذا دليل على جناح عملية االندماج، حبيث أصبح البنك ذو كفاءة %3.28، وبزايدة قدرها 1998

ليد األرابح من أموال املسامهني املستثمرة، ووصل هذا املعدل إىل أعلى مستوى له بعد االندماج وفعالية يف تو 
وهذا راجع إىل ارتفاع مستوى الرحبية احملققة يف نفس العام،  %،22.53، حيث ُقدر بـ 2003يف عام 

زايدة قدرها  ، وبنسبة1997مليون دوالر عام  6.806مليون دوالر مقارنة بـ  10.810واليت قدرت بـ 
وهذا بسبب تدين %، 2.26إىل  2008، لينخفض معدل العائد على حقوق امللكية يف عام 58.83%

، وبسبب كذلك تسديد قيمة صفقات االندماج اليت خاضها يف 2008الرحبية جراء األزمة املالية العاملية 
 Merrill Lunchمع  2008بليون دوالر، ويف عام  21، بقيمة La Salle Bankمع   2007عام 

، %0.62حيث قدر بـ  2011بليون دوالر، وقد سجل هذا املعدل أدىن مستوى له يف عام  50بقيمة 
اليت اندمج فيها مع  2004بعام  مثالً  قارنةً مُ  مليون دوالر 1.446بسبب تراجع مستوى الرحبية إىل 

Fleet Boston financial Corp  مليون دوالر ،  14.143، أين وصلت قيمة الرحبية فيها إىل بـ
مث بدأ بعد ذلك يف االرتفاع تدرجييا إىل  ،%89.77مليون دوالر، أي مبعدل  12.697وبفرق يقدر بـ 
 .2018يف عام  %10.60أن وصل إىل 

يقيس هذا املؤشر نصيب السهم من األرابح احملققة خالل فرتة زمنية معينة، ربحية السهم:  .3.1.2.4
نالحظ ارتفاع نصيب السهم العادي من الربح احملقق بعد عملية االندماج، حيث ومن خالل اجلدول السابق 

دوالر للسهم يف  3.26دوالر للسهم الواحد ُمقارنة بـ  4.77بـ  1999ُقدر ربح السهم الواحد يف عام 
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، أين 2003إىل غاية  ، مث بدأت رحبية السهم تزداد تدرجيياً %46.31، ومبعدل ُنو قدره 1997عام 
دوالر، مث بدأت يف االخنفاض مع اندالع الشرارة األوىل لألزمة  7.27حققت أعلى مستوى هلا وامُلقدر بـ 

 2009دوالر للسهم الواحد، أما يف عامي  0.56، حيث ُقدرت رحبية السهم بـ 2008املالية العاملية 
ر للسهم الواحد، وهذا دوال 0.37دوالر،  0.29فقد وصلت خسارة السهم على الرتتيب إىل  2010و

ر القروض اليت احتفظ هبا البنك من أجل مواجهة ئبسبب تراجع مستوى الرحبية، وارتفاع خمصصات خسا
مليون  48,570بـ  2009، حيث ُقدرت خمصصات خسائر القروض يف عام 2008أاثر األزمة املالية 
، مث بدأت رحبية (Rapert annuel, 2010) مليون دوالر 28,435قدرت بـ 2010دوالر، ويف عام 

 .2018دوالر للسهم الواحد يف عام  2.64السهم يف التحسن واالرتفاع التدرجيي، حىت وصلت إىل 
 . مؤشرات السيولة2.2.4

ُتعترب السيولة من أهم مؤشرات األداء املايل ألي بنك، ويف اجلدول املوايل نعرض أهم مؤشرات السيولة 
 .(2018-1997)خالل الفرتة  Bank of  Americابلنسبة لبنك 

 (2018-1997)خالل الفترة  Bank of  Americ: مؤشرات السيولة لـ 3الجدول 

 القروض الودائع األصول السنوات
 القروض/
الودائع 
)%( 

 الودائع/
األصول 
)%( 

 القروض/
األصول 
)%( 

1997 570.983 346.297 342.140 98.79 60.64 59.92 

1998 617.679 357.260 357.328 100 57.83 57.85 

1999 632.574 347.273 370,662 106.73 54.89 58.59 

2000 642.191 364.244 392.193 107.67 56.71 61.07 

2001 621.764 373,495 329,153 88.12 60.07 51.25 

2002 660.458 386.458 342.755 88.69 58.51 51.89 

2003 736.445 414.113 371.463 89.70 56.23 50.44 

2004 1.110.457 618,570 521.837 84.36 55.70 46.99 

2005 1.291.803 634,670 573,791 90.40 49.13 44.41 

2006 1.459.737 693,497 706,490 101.87 47.50 48.39 

2007 1.715.746 805,177 876,344 108.83 46.92 51.07 

2008 1.817.943 882,997 931,446 105.84 48.57 51.23 
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2009 2.223.299 991,611 900,128 90.77 44.60 40.48 

2010 2.264.909 1,010,430 940,440 93.07 44.61 41.52 

2011 2.129.046 1,033,041 926,200 89.65 48.52 43.50 

2012 2.209.974 1.105.261 907,819 82.13 50.01 41.07 

2013 2.102.273 1.119.271 928,233 82.93 53.24 44.15 

2014 2.104.534 1.118.936 881,391 78.77 53.16 41.88 

2015 2.144.316 1,197,259 903,001 75.42 55.83 42.11 

2016 2.187.702 1,260,934 906,683 71.90 57.63 42.28 

2017 2.281.234 1,309,545 936,749 71.53 57.40 41.06 

2018 2.354.507 1.381.476 946.895 68.54 58.67 40.21 

 من إعداد الباحث، اعتماداً على:المصدر: 
(http//www. Bank of  America.com) 

(Bank of America, Annuel Rapport, 1997- 2018). 

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هذه النسبة كانت يف حدود نسبة القروض إلى الودائع:  .1.2.2.4
مث ارتفعت قلياًل بعد ذلك، حيث  %،100، وهي سنة االندماج، حيث قدرت بـ 1998األمان سنة 

، وهو ما يعين دخول 2000يف عام  %107.67، ونسبة 1999يف عام  %106.73سجلت نسبة 
لكن مع بداية ظهور  %،100البنك مرحلة املخاطرة ابعتبار أن النسبة اآلمنة للقروض إىل الودائع هي 

، وهي يف 2001يف عام % 88.12نسبة القروض إىل الودائع إىل  اخنفضتنتائج عمليات االندماج 
ًً بعد ذلك مع بداية األزمة ، مث ارتفع2005حدود األمان، وبقت يف املستوايت اآلمنة إىل غاية  ت قلياًل

، واستمرت يف %90.77، حيث سجلت نسبة 2009، لتخفض بدايًة من 2008املالية العاملية 
 %.68.54، حيث ُقدرت بـ 2018االخنفاض خالل ابقي السنوات، وسجلت أحسن نسبة هلا يف عام 

الودائع إىل األصول  نسبة اخنفاضمن خالل اجلدول أعاله نالحظ نسبة الودائع إلى األصول:  .2.2.2.4
، 1997ُمقارنة بسنة  %54.89بـ  1999بعد االندماج، وهي نسبة مقبولة جداً، حيث قدرت يف عام 

وقد حققت هذه %، 5.75وبفرق يُقدر بـ %، 60.64أي قبل االندماج، أين سجلت هذه النسبة 
، %44.60لرتتيب بـ ، حيث ُقدرت على ا2010و 2009النسبة أحسن مستوايهتا خالل سنيت 

 ، وهي يف حدود اآلمان.%58.67، فقد وصلت النسبة إىل 2018، أما يف عام 44.61%
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لقد حققت هذه النسبة كذلك مؤشرات إجيابية بعد االندماج، نسبة القروض إلى األصول:  .3.2.2.4
يف عام  %59.92، ُمقارنة بـ %57.85بـ  1998وكانت يف حدود األمان، حيث ُقدرت يف عام 

، 2005و 2004النسبة يف التحسن إىل أن وصلت إىل أحسن مستوايهتا يف سنيت  استمرت، مث 1997
على الرتتيب، وهذا راجع إىل عمليات االندماج اليت نضمها  %44.41، %46.99حيث قدرت بـ 

Bank of  America  مع كل منFleet Boston financial Corpو ،MBNA 

Corporation2018يف التحسن بعد ذلك، إىل أن سجلت أحسن نسبة هلا يف عام  ، مث استمرت ،
%، وهذا دليل على ختلص البنك من بعض القروض اليت ُتعرف ابلقروض من 40.21حيث ُقدرت بـ 

 الدرجة الثانية، أو القروض األقل جودة.
 . مؤشرات مالءة رأس المال3.2.4

قبل وبعد االندماج يف اجلدول املوايل، مث  Bank of Americسنعرض مؤشرات املالءة املالية لـ 
 نقوم بتحليل وتفسري هذه املؤشرات، ودورها يف حتسني أداء هذا البنك.

 (2018-1997)خالل الفترة  Bank of Americ: مؤشرات المالءة لـ 4الجدول 
 )%(الوحدة: نسبة مئوية                                                                                        

 السنوات
معدل كفاية 
 حقوق الملكية

معدل قدرة البنك 
 على رد الودائع

 مالءة رأس المال وفق مقررات لجنة بازل

رأسمال الشريحة األولى 
(Tier1) 

إجمالي مالءة رأس 
 المال

1997 7.80 12.87 6.50 10.89 

1998 7.43 12.85 7.06 10.94 

1999 7.02 12.79 7.35 10.98 

2000 7.41 13.07 7.50 11.04 

2001 7.79 12.97 8.44 12.81 

2002 7.61 13.02 8.41 12.63 

2003 6.51 11.58 8.02 12.05 

2004 8.97 16.10 8.20 11.73 

2005 7.85 16.00 8.25 11.08 

2006 9.26 19.50 8.45 11.32 
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 من إعداد الباحث، اعتماداً على:المصدر: 
(http//www. Bank of  America.com) 

(Bank of America, Annuel Rapport, 1997- 2018). 

يقيس هذا املعدل مدى اعتماد البنك على أمواله اخلاصة يف . معدل كفاية حقوق الملكية: 1.3.2.4
متويل استثماراته، كما يفيد يف التعرف على درجة كفاية رأس املال يف امتصاص اخلسائر اليت قد حتدث يف 

، ومن اجلدول ال (243، صفحة 2013)سعيدي و غفصي،  قيم األصول دون املساس أبموال املودعني
 Fleet Boston financial، أي بعد االندماج مع 2004نالحظ التحسن يف هذه النسبة إال يف عام 

Corp وسجلت أحسن نسبة هلا 1997% عام 7.80%، ُمقارنة مع 8.97، حيث ُقدرت النسبة بـ ،
%، وهذا دليل على قدرة البنك يف توليد األرابح من األصول اليت 12.19، حيث بلغت 2016يف عام 

 اصة يف متويل هذه األصول.ميتلكها، إضافًة إىل اعتماده عل األموال اخل

حُيسب هذا املعدل عن طريق قسمة إمجايل حقوق امللكية . معدل قدرة البنك على رد الودائع: 2.3.2.4
)سعيدي و غفصي،  على إمجايل األصول، ويقيس هذا املؤشر كفاية وقدرة حقوق امللكية يف رد الودائع

، ومن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن هذا املعدل يف حتسن مستمر بعد االندماج، (244، صفحة 2013
، وهو معدل مقبول، مث 1997عام  %12.87ُمقارنة بـ  2000خالل عام  %13.07حيث ُقدر بـ 

، وهذا نتيجًة لتزايد األصول واخنفاض حقوق امللكية هلذا العام، مث %11.58إىل  2003اخنفض يف عام 
 Fleet Boston financialعملية االندماج اليت كانت مع  انتهاءبعد  2004املعدل يف عام ارتفع هذا 

2007 8.55 18.23 8.57 11.94 

2008 9.73 20.05 9.15 13.00 

2009 10.40 23.34 10.40 14.66 

2010 10.07 22.58 11.24 15.77 

2011 10.80 22.27 12.40 16.75 

2012 10.72 21.43 12.09 16.81 

2013 11.06 20.78 13.4 16.5 

2014 11.56 21.75 11.3 13.2 

2015 11.94 21.39 12.4 14.3 

2016 12.19 21.16 13 14.8 

2017 11.71 20.39 13.2 15.1 

2018 11.26 19.20 13.2 15.1 
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Corp  وهذا دليل على قدرة %4.52، وبزايدة قدرها %16.10إىل ،Bank of America   على
رد الودائع ألصحاهبا من أموال املسامهني، األمر الذي يعكس قدرة البنك على محاية أموال املودعني وحتقيق 
االستقرار املصريف نتيجة عمليات االندماج اليت قام هبا، وقد وصل هذا املعدل إىل أعلى نسبة له يف عام 

ُمقارنة ابألصول، أما يف سنة  امللكية حقوق، وذلك بسبب ارتفاع %23.24، حيث ُقدر بـ 2009
% 10، وهي نسبة تفوق النسبة العاملية املقدرة بـ %19.20فقد سجل هذا املعدل نسبة  2018

 (142، صفحة 2016)كرومي، 
 : لقد حافظ البنك على نسب تفوق النسب اليت. مالءة رأس المال وفق مقررات لجنة بازل3.3.2.4

بعد عام  3% ابلنسبة لبازل10.5( و2، ابزل1% )اتفاقية ابزل8أقرهتا جلنة ابزل كحد أدىن، واملقدرة بـ 
، أين كانت 1997% مقارنًة بعام 10.98، بلغت النسبة 1999، فبعد االندماج، ويف عام 2010
يف عام %، مث استمرت يف التحسن بعد ذلك، حيث سجلت 0.09%، ومبعدل ُنو قدره 10.89تقدر بـ 
%، وابلنسبة للشرحية األوىل كانت كذلك تفوق احلد األدىن الذي أقرته جلنة ابزل، وهو 13نسبة  2008

، فقد حافظ البنك كذلك 3وميالد ابزل  2010(، وهي يف حتسن مستمر، أما بعد عام 2% )ابزل4
لغت فقد ب 2018%، أما يف 16.75مثاًل  2011على نسب تفوق احلد األدىن، حيث سجلت يف 

%، أي: احلد األدىن + رأمسال التحوط 8.5ابلنسبة للشرحية األوىل اليت ُتقدر بـ  الشيء%، ونفس 15.1
%، 13.2فقد ُقدرت بـ  2018%، أما يف عام 13.4بـ 2013%، حيث ُقدرت يف عام %2.5+6= 

 وهذا بفضل عمليات االندماج اليت قام هبا البنك. 
 خاتمة:. 5

 ورفع نيتحسلعمليات االندماج فيما بينها كان نتيجًة  تنظيمرف حنو املصا توجهصفوة القول أن 
مؤشرات األداء املايل يف هذه املصارف بعد االندماج، من خالل زايدة األرابح والسيولة، ختفيض التكاليف، 

 Bank ofيف جتربة هما ملسانزايدة رأس املال، حتسني جودة األصول واستقطاب املزيد من الودائع، وهو 

America ،  نتيجة عمليات االندماج اليت قام هبا  ةواالقتصاديالذي حقق العديد من املكاسب املالية
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، أكسبته أداء مايل جيد وقيمة اقتصادية مضافة فاقت قيمته كمصرف ةاألمريكيداخل الوالايت املتحدة 
 منفرد قبل االندماج. 

 . نتائج الدراسة1.5
 ملختلف جوانب البحث، توصلنا إىل النتائج التالية: دراستنابعد 

االندماج املصريف هو عبارة عن عمليات واجراءات مصرفية متكاملة، هتدف إىل رفع ُنط األداء املصريف  -
 الفعال للكياانت الناجتة عن االندماج، وحتقيق مكاسب ومنافع أكرب للمصارف بعد االندماج؛

حاً البد أن مير على مراحل متسلسلة ومتتابعة، بدًء ابلتحضري لالندماج، حىت يكون قرار االندماج انج -
 ووصوال إىل امتام الصفقة وحتديد العوائد واملكاسب اليت حيصل عليها كل طرف؛

يساعد التحليل املايل يف ترشيد قرار االندماج عن طريق تقدمي دراسات فاحصة وشاملة للمصارف الداخلة  -
من حيث األصول واخلصوم، وحتديد حقوق امللكية، وااللتزامات واملنافع اليت ستؤول يف عمليات االندماج، 

 إىل املصارف الناجتة عن االندماج؛
عام  Nation Bank مع ، خاصةً Bank of Americلقد أدت عمليات االندماج اليت قام هبا  -

 يلي: ندماج، واملتمثلة فيما، إىل حتسن مؤشرات أدائه املايل، نتيجة املكاسب اليت حققها من اال1998
  زايدة مستوى األرابح، من خالل حتسن املؤشرات التالية: معدل العائد على األصول(ROA) معدل ،

، رحبية السهم الواحد، األمر الذي يعين اكتساب البنك بعد (ROE)العائد على حقوق امللكية 
  ؛االندماج القدرة على توليد األرابح وتعظيم حقوق املسامهني

  التحسن النسيب ملستوى السيولة اليت ميتلكها املصرف، األمر الذي يعكس جودة أصوله، واسرتاتيجية
 هذا املصرف يف التعامل مع القروض العقارية من الدرجة الثانية أو الرديئة؛

   ارتفاع مالءة رأس املال، من خالل حتسن املؤشرات التالية: معدل كفاية حقوق امللكية، معدل قدرة
ك على رد الودائع، مالءة رأس املال وفق مقررات جلنة ابزل، مما أكسب املصرف ثقة خمتلف البن

 املصارف والزابئن، واملستثمرين الدوليني.

 بناًء على النتائج السابقة نُقدم االقرتاحات التالية:. االقتراحات: 2.5
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 خدامابستلة ومفصلة جيب على أي مصرف قبل االندماج مع أي مصرف آخر، أن يقوم بدراسة شام -
التحليل املايل ملعرفة أثر االندماج على أدائه، من خالل حتديد العوائد واملنافع املستقبلية اليت يتحصل عليها 

 عند االندماج؛ 
أن يهتم بعمليات االندماج الودية واإلرادية، ألن أثرها على األداء املايل  Bank of Americجيب على  -

إىل ضرورة تقدمي احلوافز الضرورية واملشجعة على اعتماد  العمليات العدائية، إضافةً أكرب وأحسن من تلك 
 هذا النوع من االندماج. 
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 السيطرة بالتكاليف استراتيجيةأهمية تطبيق سياسة إخراج األنشطة في دعم المؤسسة على تبّني 
  ببجاية «TCHIN LAIT»دراسة حالة شركة 

The importance of applying the Outsourcing policy to support the 

enterprise to adopt costs control strategy 
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 : ملخص
إىل إبراز أمهية تطبيق سياسة إخراج األنشطة يف مساعدة املؤسسة على ه الورقة البحثية دف هذهت

يف جمال السيطرة ابلتكاليف، وذلك ابلتطبيق على إحدى الشركات اجلزائرية املتخصصة  اسرتاتيجيةتبّني 
اليت تعمل حتت العالمة  ببجاية TCHIN LAIT» «شركة هي اليت و ( UHTتصنيع وتوزيع احلليب )

  .CANDIA» «التجارية
حملي الدراسة مكينتها من لشركة ابخراج نشاط النقل سياسة إولقد توصل هذا البحث إىل أني تطبيق 

واليت تعترب نسبة جدي معتربة نلمس أتثريها الكبري على  ، %52نشاط بنسبة هذا ال فةفيض عناصر تكلخت
 اسرتاتيجيةعلى تبّني  هامميا يساعد الشركة سعر تكلفة منتجاتإمجايل تكاليف النقل ومن خالهلا على 

 .السيطرة ابلتكاليف
 .السيطرة ابلتكاليف اسرتاتيجية ،نشاط النقل، خراج األنشطةعناصر التكلفة، إكلمات مفتاحية: 

 .JEL: D23 ،D62 ،L91 اتتصنيف

Abstract: 

This research paper aims to highlight the importance of implementing 

the outsourcing policy in helping the organization to adopt the costs control  
__________________________________________ 
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strategy, by applying to one of the Algerian companies specialized in the field 

of (UHT) milk manufacturing and distribution; which is «TCHIN LAIT» 

company in Bejaia, operating under the brand of «CANDIA».  

This research has found that the application of the outsourcing policy 

for transport activity of the company under study, enabled it to reduce the 

cost elements of this activity by 52%, which is considered a very significant 

impact on the total transport costs and through it on the cost of the company's 

products, which helps them to adopt a costs control strategy. 

Keywords: Cost elements; Outsourcing; Transport Activity; cost control 

strategy. 

Jel Classification Codes: D23, D62, L91 

  :مقدمة .1
، فهي حباجة إلدراك وضعها اسرتاتيجياتيتوقف مدى جناح أو فشل املؤسسات على ما تتبعه من 

ترتجم املؤسسة أهدافها وبراجمها إىل واقع، حبيث ال ميكنها أن  فباالسرتاتيجيةاحلايل واستشراف مستقبلها، 
حتقيق الرحبية وكذا البقاء واالستمرار أليي خاصة هبا، ذلك ألني  اسرتاتيجيةتدرك مرادها إالي عن طريق حتديد 

من أهم التصنيفات أنه حيث جند  ،تنافسية مناسبة السرتاتيجيةمؤسسة مرهون بتبّني هذه األخرية 
الرتكيز  واسرتاتيجيةالتمييز  اسرتاتيجيةشتمل على: االذي  Porterقديمه العامة للتنافس هو ما  لالسرتاتيجيات

فهذه األخرية تضع على رأس قائمة أولوايهتا توجيه كلي جهود املؤسسة حنو السيطرة ابلتكاليف،  واسرتاتيجية
يتطلب  السيطرة ابلتكاليف اسرتاتيجيةتبّني حيث أني هدف رئيسي وجوهري هو ختفيض التكاليف الكلية، 

ها بشكل رئيسي على ختفيض من املؤسسة أن تضع نفسها يف وضع هجومي من خالل تركيز اهتمامها وحبوث
 اليت متكينها من سياسات ختفيض التكاليف التكلفة إىل أدىن حدي ممكن، وكذا العمل على انتهاج وتطبيق

 إخراج األنشطة. وحميطها واليت من بينها سياسة الداخلية إلمكانياهتا شاملة رؤية
ثل ني إ تسيريية هتدف إىل  اسرتاتيجيةإخراج األنشطة كسياسة من سياسات ختفيض التكاليف ميم

كانت تنجز ابلداخل اليت   -تقليص حجم املؤسسة من خالل إسناد هذه األخرية لبعض أنشطتها أو وظائفها 
إىل موردين خارجيني متخصصني وتركيزها فقط على نشاطها األساسي أو  -ال متتلك فيها كفاءات عاليةو 
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عدي النشاط األكثر إنشاًء للقيمة ابلنسبة للمؤسسة الذي يو ( Cœur de métierما يعرف بقلب املهنة )
يسمح هلا ابستغالل مزااي حميطها داخل املؤسسات  اسرتاتيجيالذلك فإني إخراج األنشطة يعترب قرارا وللزبون، 

لضمان موارد خارجية داعمة ملواردها الداخلية بدل االستثمار يف توفري هذه األخرية العتبارات عديدة أمهها 
  لتكاليف وحتسني األداء.ختفيض ا

أمهية تطبيق سياسة إخراج األنشطة يف دعم ما  التالية: اإلشكاليةميكن طرح وانطالقا مما تقديم 
 ؟السيطرة ابلتكاليف اسرتاتيجيةاملؤسسة على تبّني 

  :التالية الفرضيات وانطالقا من اإلشكالية املطروحة تقوم الدراسة ابختبار
 األنشطة يساهم يف ختفيض تكاليف األنشطة املمخريجة ابملؤسسة.تطبيق سياسة إخراج  -
 السيطرة ابلتكاليف. اسرتاتيجية تطبيق سياسة إخراج األنشطة يساعد املؤسسة على تبّني  -

 :هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق ما يلي :هداف الدراسةأ 1.1
السيطرة ابلتكاليف والوقوف على مزااي وخماطر تبّني املؤسسة هلذا النوع من  اسرتاتيجيةبيان متطلبات  -

 التنافسية. االسرتاتيجيات

املؤسسة  أداءيف حتسني ها براز دور إ، و املؤسساتبعض ليها إ أالتعريف بسياسة إخراج األنشطة اليت تلج -
 من خالل حتسني مراقبة تكاليفها وابلتايل ختفيضها.

ببجاية، وبيان أمهيتها يف  «TCHIN LAIT»سياسة إخراج األنشطة بشركة براز واقع تطبيق إ -
 السيطرة ابلتكاليف. اسرتاتيجية مساعدة هذه الشركة على تبّني 

وذلك  ،الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي يف اجلانب النظري هذهاعتمدان يف  :منهج الدراسة 2.1
 ة يف ـسلوب دراسة حالأكما اعتمدان على   ،بدراسة موضوع سياسة إخراج األنشطة من زوااي متعددة

 ببجاية. «  TCHIN LAIT»اجلانب التطبيقي وذلك هبدف إسقاط املفاهيم النظرية على شركة 

 إىل ثالث حماور أساسية وهي:  الدراسةهذه قسمنا حاطة ابملوضوع لإل :الدراسة يكله 3.1
 .السيطرة ابلتكاليف اسرتاتيجيةأساسيات حول  المحور األول: -
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 .اإلطار النظري لسياسة إخراج األنشطة المحور الثاني: -
 ببجاية. « TCHIN LAIT» شركةدراسة حالة  المحور الثالث: -
  (La Domination par les coûts) اليفالسيطرة بالتك استراتيجيةأساسيات حول  .2

 إىل اإلنتاج والتسويق تكاليف ختفيض حماولة أساس على تقوم ابلتكاليف السيطرة اسرتاتيجية إني 

 مركز هاقيقالسوقية وابلتايل حت احلصة من نصيب أعلىحتقيق ، مما يتيح للمؤسسة ممكن مستوى أدىن

 أبني  جند على األسعارالتنافس  وبدأ القطاع داخل املنافسة حدية زادت ما فإذا ،يف السوق أفضل تنافسي

 أحسن بشكل املنافسة حتميل قادرة على تكون التكلفة( جمال يف تكاليفها)الرائدة يف تتحكم اليت املؤسسة

ظهرت  ما املنخفضة، وإذا مزااي التكلفة من به تتمتع ملا نظرا منافسيها من أعلى أرابح حتقيق يف وستستمر
من  ختفيض أن تستطيع منخفضة بتكاليف تتمتع اليت املؤسسة أبني  جند فإننا السوق يف بديلة منتجات
 واالستمرار. البقاء وضمان السوق من حبصة واالحتفاظ لصاحلها املنافسة حلسم أسعارها

 :السيطرة بالتكاليف استراتيجيةمفهوم 1.2
السيطرة ابلتكاليف أبهنا قدرة املؤسسة على ختفيض التكاليف ابلنسبة للمنافسني  اسرتاتيجيةتعريف 

 COLGNON) .اآلخرين دون أن يكون ذلك على حساب مستوى اجلودة واخلدمات املرافقة للمنَتج

& WISSLER, 1983, p. 60)  ن كيفية ختفيض التكاليف، تبحث ابلدرجة األوىل ع االسرتاتيجيةفهذه
تضع على رأس قائمة أولوايهتا توجيه كلي جهود املؤسسة حنو هدف رئيسي وجوهري هو ختفيض أي 

أني املؤسسة تعمل على حتقيق تكلفة أقل ابلنسبة إىل منافسيها وهو ما يعّن البيع  مبعىنالتكاليف الكلية، 
 . أبسعار أقل والسيطرة على السوق

 بقية حساب على جوهرية تكاليف ميزة على احلصول هو سرتاتيجيةاالمن هذه  إني اهلدف

 تلك يف تكلفة املنتجني أقل املؤسسة جبعل االسرتاتيجية هلذه اجليد يسمح االستخدام حيث املنافسني،

 حتقق ولكي (302، صفحة 2008)بيتس و يل،  .السوق يف أكرب حصة الرتبع على وابلتايل الصناعة

أن  ويشرتط متوسط القطاع، تفوق نتائج نتائج حتقق أن جيب عليها وحتافظ األقل التكلفة ميزة املؤسسة
تفرض سعر قريب من متوسط سعر القطاع، وعند فرض سعر مساٍو أو أقل من أسعار املنافسني ترتجم 
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ميكن للمؤسسة املسيطرة ابلتكلفة التغاضي بشكل وضعية السيطرة ابلتكلفة بتحقيق عوائد أعلى، إالي أنه ال 
هنائي عن حتقيق التمييز وإالي لن يصبح املنَتج الذي تسويقه مقبواًل يف نظر الزابئن وابلتايل ال ميكن مقارنته 

 (PORTER, 2000, p. 24) .ابملنتجات املنافسة

السيطرة ابلتكلفة تضع املؤسسة يف وضع أفضل لتوسيع حصتها السوقية،  اسرتاتيجيةني لذلك فإ
واحلفاظ على زابئنها احلاليني وجذب زابئن جدد وتعويض ضعف اهلوامش احملققة يف الوحدة الواحدة، 
واالستحواذ على موقع تنافسي ممتاز نتيجة قدرهتا على إنتاج نفس املنتجات وبنفس املواصفات اليت ينتجها 

 فسون وأبسعار أقل، وابلتايل مواجهة أيي هجوم من املنافسني اجلدد أو املنتجات البديلة.املنا
 السيطرة بالتكاليف: استراتيجيةمتطلبات  2.2

يتطلب من املؤسسة أن تضع نفسها يف وضع هجومي من خالل إعداد  االسرتاتيجيةإني تبّني هذه 
قة لوفورات احلجم الفعالة، مع تركيز اهتمامها وحبوثها خمتلف التجهيزات واملعدات واالستثمارات الكبرية احملق

بشكل رئيسي على ختفيض التكلفة إىل أدىن حدي ممكن، وذلك سوف لن يتم ما مل ترفق العملية مبراقبة دقيقة 
هناك و . االسرتاتيجية"ختفيض التكاليف" هو اإلطار املوجيه لكامل  وفعالة للتكاليف حبيث يصبح مفهوم

 امليزة حتقيق على وقادرة فعالة السيطرة ابلتكاليف اسرتاتيجيةجعل  توافرها يؤدي وطالشر  من جمموعة

 (116، صفحة 1998)خليل،  :نذكر بعض منها يف اآليتومن مجلة هذه الشروط  التنافسية،

 سوقية؛ قوة بوصفها املنافسني بني السائدة هي السعرية املنافسة تكون أن -

 اجلميع؛ متناول ويف منطية أو معيارية الصناعة يف اخلدمات أو املنتجات تكونأن  -

 تبسيط التقنية املتعلقة بتصميم املنتجات وبعمليات اإلنتاج للتحكم اجليد يف التكاليف؛ -

أو  منحىن اخلربة أو الرتكيز على حتقيق وفرات بكل أشكاهلا، سواًء كانت متأتية من اقتصادايت احلجم -
 (103، صفحة 2012)القطب،  ؛التكامل العمودي

)السيد،  ؛تقدمي منَتج أساسي دون أيي نوع من الكماليات اإلضافية اليت تؤدي إىل زايدة تكلفة إنتاجه -
 (200، صفحة 2006
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 (LAMBIN, 2005, p. 304) للزابئن؛ ابلنسبةكلية  وجودها عدم أو التبديل تكاليف حمدودية -

  السيطرة بالتكاليف: استراتيجيةمزايا  3.2
توفر للمؤسسة قدر من احلماية عند مواجهة السيطرة ابلتكاليف العديد من املزااي  اسرتاتيجيةحتقق 

 (467-466، الصفحات 2005)باليل،  :اآليتاملنافسني، وتتمثل هذه املزااي يف 
 غري كفأة بطريقة تكاليفهم ختفيض املنافسون حاول فإذا املنافسني، أقوى أمام دفاعيا حاجزا تشكيل -

 املنافسونفضَّل  إذا ما حالة يف أما السوق، من خروجهم وابلتايل األرابح حساب على ذلك فسيكون

الذي  األمر النسبية تكاليفهم ارتفاع بسبب املنافسة من يتمكنوا فلن احلايل وضعهم على البقاء
 منتجاهتم؛ من املطلوبة الكمية على سلبا ينعكس الذي األسعار مستوى على ينعكس

 املستهلك محاية مجعيات قبل من مثال املؤسسات على ضغوط هناك كانت إذا ما حالة يف أما -

 منخفضة تكاليفها كون املؤسسة على ومطالب ضغوطات أيي  هناك تكون فلن لتخفيض األسعار

 للمستهلكني؛ التفاوضية القوة أمام دفاعيا حاجزا يشكل االسرتاتيجية هذه فإني تبّني  وابلتايل

 يوفر تبنييها أني  إذ للموردين؛ التفاوضية القوة أمام دفاعيا حاجزا يشكل االسرتاتيجية هذه جناح إني  -

 تعويض من املؤسسة متكين حيث اإلنتاج مدخالت أسعار ارتفاع حالة يف املؤسسة لدى مرونة كافية

 األخرى؛ األنشطة يف التكاليف ختفيض خالل من اإلنتاج مدخالت يف أسعار الزايدة

 خاصة  جدد منافسني قبل من السوق لدخول حماولة أيي  أمام قواي حاجزا االسرتاتيجية هذه تشكيل  -

فتحقيق  عندهم، الدخول تكلفة من وترفع هؤالء أمام حواجز ستضع احلجم القتصادايت ابعتمادها
يسمح  لن ضعيف حبجم االنطالق أني  كما كبرية، ومصاريف ضخمة يتطلب استثمارات الكبري احلجم

 القطاع؛ أسعار أمام ابلصمود اجلديدة للمؤسسة

تنافس  أن ميكن اليت البديلة السلع وجود خطر من املؤسسة محاية على االسرتاتيجية هذه تعمل  -
 تعويضه املراد املنتج خصائص نفس على فقط حتوز ال املنتجات هذه أني  يف يكمن فالتهديد منتجاهتا،

 .السعرية املنافسة وإمنا أيضا يف قدرهتا على
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  السيطرة بالتكاليف: استراتيجيةمخاطر  4.2
 (140، صفحة 1998)خليل،  خيلق العديد من املخاطر منها: االسرتاتيجيةإني إتباع هذه 

من قبل املنافسني خاصة إذا مل تتمكين املؤسسة الرائدة يف جمال التكاليف  االسرتاتيجيةسهولة تقليد هذه  -
 من وضع احلواجز أمامهم؛

ختفيض التكلفة،  وراء سعيا املنتج وأنواع أشكال تقليلحماولة املؤسسة اخنفاض مستوى اجلودة نتيجة  -
مما يؤدي إىل تعثر مسعة املؤسسة وفقداهنا لعدد من زابئنها األساسية  مالحمه املنتج حيث ميكن أن يفقد

 وابلتايل فقداهنا القدرة على املنافسة؛

ختفيض التكاليف، وإمهال عدم مواكبة التغريات والتطورات احلاصلة يف السوق بسبب تركيز املؤسسة على  -
 سلوك وتغري التكنولوجي املرتبطة ابلتطور تلك السيما جانب تكييف املؤسسة مع تلك التطورات

 (198، صفحة 2008)حممد خمتار،  املستهلكني؛

 بكميات كبرية اإلنتاج تتطلب االسرتاتيجية هذه ، حيث أني اجلديدة الوضعيات مع التكيف صعوبة -

 عنها ينتج مما والتجهيزات، االستثمارات توفري يف كبرية جمهودات بذلعلى  املؤسسة تلزم بدورها واليت

  (448، صفحة 2005)عطية،  حتصل؛ قد اليت التغريات مع التكيف يف متعددة ل مشاك

رأمسالية  يتطلب منها الدخول ابستثمارات االسرتاتيجيةحتميل خسائر كبرية، ألني اعتماد املؤسسة هذه  -
 (GARIBALDI, 1994, pp. 99-101) .كبرية وحبجم إنتاج كبري

 خراج األنشطةسياسة إاإلطار النظري ل .3
لقد أصبحت سياسة إخراج األنشطة موضوع الساعة وحمور اهتمام الكثري من املؤسسات، حيث 

من إمجايل العمليات الصناعية يف العامل تتم عن طريق املوردين  %56بيينت الكثري من األحباث أني ما يقارب 
 .اخلارجيني املتخصصني

 تعريف إخراج األنشطة: 1.3

فالدول األجنلوسكسونية استخدمت تسميات عديدة ختتلف من مكان ألخر، له  إخراج األنشطة
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مبعىن  «Sourcing»مبعىن خارجي، و «Out»: الذي يتكوين من شطرين «Outsourcing»مصطلح 
االحتياجات، أي االحتياجات اليت تقوم املؤسسة بتوريدها من حميطها اخلارجي، حيث هذا املصطلح حيمل 

 ةبينما الدول الفرانكفوني، مبعىن استعمال املوارد اخلارجية «Outside,Ressource,Using»ثالث معاٍن:
أما ، «Impartition»أما يف كندا فيستخدم مصطلح  ،«Externalisation»فإهنا تستخدم مصطلح 

 ,Infogérance» .(RENARD, 2005»مصطلح يستخدمأنشطة اإلعالم اآليل ف خراجإبإذا تعليق 

p. 2) نه الفعل الذي من خالله يسند إجناز نشاط وإدارته إىل موريد خارجي بدالً أبعريف إخراج األنشطة . ويم
أنه على إخراج األنشطة عريف كما   (BARTHELEMY, 2004, p. 12) ؛من إجنازه داخل املؤسسة

تتمثل يف التخليي عن جزء من القيمة املضافة ملؤسسة من أجل هامش أكثر وهبدف  اسرتاتيجيةوسيلة عمل 
  (BRILMANE & HERARD, 2006, p. 554) حتسني اجلودة واحلصول على قابلية ردي الفعل.

ميكن القول أبني إخراج األنشطة يعّن التوقف عن إجناز نشاط أو وظيفة داخل  ،من خالل ما سبق
املؤسسة )أنشطة موجودة أصالً ابملؤسسة وضمن قائمة مهامها( والقرار إبسناد تنفيذها وتسيريها إىل متعامل 

قد  خارجي عن املؤسسة وحتميله مسؤولية وظيفة كانت تنجز داخليا، مع وجود عالقة ذات أجل طويل بل
تكون يف بعض األحيان دائمة، وغالبا ما يتبع إخراج األنشطة حتويل املوارد املادية و/أو البشرية حنو املورد 

 والذي يعوض املصاحل الداخلية للمؤسسة.
 يهدف إخراج األنشطة إىل حتقيق األهداف الثالثة اآلتية:أهداف إخراج األنشطة:  2.3

(BARTHELEMY, 2004, p. 19)  
  :إني ختفيض التكاليف والرفع من مستوى األداء هي من تحسين سير عمل النشاط المخّرج

األهداف الكالسيكية املنتظرة من سياسة إخراج األنشطة، ومع تطور ونضج سوق تقدمي اخلدمات وكذا 
دة من املوردين اخلارجيني الذين يتمتعون ال ترتدد يف طلب املساعاملؤسسة التكنولوجية احلديثة، أصبحت 

 يف النشاط الذي ترغب املؤسسة يف إخراجه كحلي وحيد لتحسني جودة نشاطها. مبيزة تنافسية
  :إني إدخال عمليات جديدة زيادة مساهمة النشاط المخّرج في األداء اإلجمالي للمؤسسة

دراك اجليد لالرتباط بني النشاط املخريج للمؤسسة وتنفيذها من طرف املورد اخلارجي مرهون ابلفهم واإل
 وآليات)ميكانيزمات( إنشاء القيمة للمؤسسة.
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  :مبدأ إخراج األنشطة يهدف إىل خلق عوائد جديدة االستغالل التجاري للنشاط المخّرج
للمؤسسة، وهذه املداخيل لن تتأيتي إالي من خالل إدخال حتسينات وتطويرات على املنتجات واخلدمات 

 إنشاء نشاط جديد.وكذا 

 :فوائد إخراج األنشطة 3.3
 يف النقاط التالية:ميكن ذكر أمهها ينتج عن اعتماد سياسة إخراج األنشطة العديد من الفوائد 

 :عموما جند أني املورد اخلارجي املختص ميكن أن يوريد يف نفس الوقت لعدة  تخفيض التكاليف
: اخنفاض تكلفة اليد العاملة، اقتصادايت احلجم، تكلفة أقل نظرا ألسباب عدية منهامؤسسات خدمة مماثلة ب

ؤسسة االستفادة إخل، وابلتايل ميكن للم اقتصاد التشكيلة، أثر اخلربة، طرق التنظيم، التكنولوجيا املستعملة،...
 من كل تلك املزااي اليت يتمتع هبا املورد من أجل ختفيض تكاليف النشاط املخريج. 

 اعتماد سياسة إخراج األنشطة يسمح بتحاشي استثمار : التكاليف الثابتة إلى متغيرة تحويل
من استغالل املوظفني واملعدات يف العملية االستثمارية واليت  ، فبدالً االسرتاتيجيةاملوارد املالية يف األنشطة 

تعدي تكاليف اثبتة ميكن للمؤسسة أن تدفع ملورديها رسوم اخلدمات واليت تعدي تكاليف متغرية، وابلتايل 
سيجنيبها ذلك ربط مواردها املالية مبجموعتني كبريتني من املخاطر االستثمارية وحتويلها للمورد وهي خماطر 

 .كاليف اإلفراط يف االستثمار وخماطر اإلنتاج حتت الطاقة املرتبطة ابلنقص يف االستثمارت
(BARTHELEMY, 2004, p. 47) 

 :مادامت األنشطة اليت يتم إخراجها واليت تسند إىل مورد خارجي هي ابلنسبة  تحسين الجودة
التايل من الضروري وجود كفاءات وخربات ومهارات عالية لديه وابلتايل يتم هلذا األخري أنشطة رئيسية، فب

  .إجناز هذه األنشطة بكفاءة وجودة عالية

 :إني االستثمار جيعل املؤسسات يف حالة مواجهة مستمرة مع  تقاسم المخاطر والتقليل منها
أخطار كبرية كأخطار السوق، املنافسني، القوانني والتشريعات احلكومية، املالية، التكنولوجية وغريها، وكلها 
أخطار يكون التعامل معها صعب ال سيما إذا كانت استثمارات املؤسسة كبرية، ويعدي إخراج األنشطة حالًّ 

 (12، صفحة 2012)حديد،   للحد من هذه املخاطر.أمثالً 
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رغم ما يوفيره إخراج األنشطة من مزااي إال أنه ترتتب عنه جمموعة من املخاطر مخاطر إخراج األنشطة:  4.3
   (QUELIN & BARTHELEMY, 2006, pp. 5-6) :ذكر بعضها يف ما يلين

  :يف حالة تقدمي خدمة من طرف املورد ال تتوافق مع اخلصائص احملددة يف ويكون قصور األداء
 ؛مما يؤدي ابملؤسسة إىل حتميل خسائرالعقد، 
 :يف األجل الطويل على شكل نزاعات بني املؤسسة ومورديها، إذ هذا اخلطر ينشأ  التبعية للمورد

  ؛النتهازيةوعادة ما يكون مصحواب ابتوقيع العقد  أثناءال ميكن توقعه 

 ينتج عنه ختفيض جدي معترب للتكاليف إخراج األنشطة إذا كان  متعّلقة بالمردودية: مخاطر
)تكاليف خفية( ترتفع إبخراج  تكاليف أخرىلكن يف نفس الوقت ميكن أن ينتج عنه حتميل  ،)الظاهرة(

 النشاط إىل املورد واليت يف الغالب ال ميكن تقديرها بطريقة مثلى من طرف املؤسسة؛

 :كلما كان عدد املوردين قليل كلما كانت املؤسسات اليت تلجأ إىل  خطر قّلة عدد الموردين  

 أنشطتها يف وضعية صعبة، حيث أني املؤسسة تكون يف وضعية اجملرب على التعامل مع املورد  إخراج
 (61، صفحة 2002)مسلم،  ؛الذي يعرض اخلدمة وإن كان غري كفؤاً 

 :يرتتب عن قرار إخراج األنشطة حتويل املستخدمني أو تسرحيهم، لذلك فإنه  الخطر االجتماعي
ليس من املستغرب أن ينتج عن هذا القرار ردود أفعال معارضة من طرف هؤالء املستخدمني، سواًء كان 
ذلك ابملعارضة املفتوحة)املكشوفة( واليت تقودها النقاابت ضد مشروع إخراج النشاط كالدعوة إىل اإلضراب 
كشكل من أشكال مقاومة التغيري الظاهر، أو عن طريق املعارضة الكامنة)اخلفية( عن طريق ختفيض 
 املستخدمني إلنتاجيتهم بتقييد اإلنتاج واخنفاض الدافع إىل العمل وابلتايل األداء الضعيف.

(BARTHELEMY, 2004, pp. 67-68) 
 : «TCHIN LAIT»ةـركة شـة حالـدراس .4

» «TCHIN LAIT دج اتبع 2.757.140.000  :مسامهة رأمساهلا االجتماعيركة هي ش
متخصصة و  1999أوت  17، أنشأت يف من جباية "بركايت" عائلة إىل ينتمون ( مسامهني مجيعهم6لستة)

( واليت تعمل حتت العالمة التجارية UHTيف جمال تصنيع وتوزيع احلليب املعقم بدرجة حرارة جدي عالية)
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«CANDIA»  برتخيص منهاالتابعة للمؤسسة الفرنسية و.  

 TCHIN LAIT» «واقع تطبيق سياسة إخراج األنشطة بشركة 1.4
ثالثة أنواع من النقل: نقل املستخدمني، نقل  TCHIN LAIT» «شركةنشاط النقل ب يشمل

نقطة بيع من جتار التجزئة وجتار  52000توزيع منتجاهتا على أكثر من املشرتايت ونقل املبيعات )
ول كامل من وسائل النقل املختلفة أسطاجلملة...اخل(، حبيث يتطلب تلبية هذا النشاط امتالك الشركة لشبه 

كما وسيلة نقل ما بني الشاحنات وحافالت نقل العمال وخمتلف وسائل النقل األخرى،   35 واليت تبلغ
 عامل. 44يصل إىلعاملة اليد عدد جدي معترب من ال يتطلب

إني تكاليف النقل حتتل مكانة كبرية ضمن هيكل تكاليف الشركة، وذلك من خالل تعدد العناصر 
 املتعلقة هبذه التكاليف واليت تتمثل أساًسا يف العناصر التالية:

 ثل مواد التشحيم، الزيوت، : يتمثل هذا العنصر يف خمتلف التموينات األخرى معنصر تكلفة المواد
الوقود، خمتلف قطع الغيار...اخل، وكذا خمتلف املشرتايت غري املخزنة من املواد والتوريدات كاملاء والغاز 

 والكهرابء وتوريدات الصيانة والتنظيف...اخل؛ 

 مباشر  : وتشمل كل املبالغ اليت تدفعها الشركة إىل مجيع املوظفني سواء كان عملهمعنصر تكلفة األجور
مع عملية النقل أو غري مباشر، مثل رواتب سائقي املركبات، أجور عمال التحميل والنقل والشحن، 

 وأجور عمال الصيانة ابإلضافة إىل االشرتاكات املدفوعة واألعباء االجتماعية؛

 ات : ميكن تقسيمه إىل جمموعتني: تتعلق األوىل ابجلزء األكرب من تكلفة اخلدمعنصر الخدمات األخرى
اخل،  مصاريف الصيانة والتصليحات، التأمينات، الضرائب والرسوم، االهتالكات،...األخرى واليت تضم 

ابإلضافة إىل تكاليف الفرصة الضائعة )الفائدة على رأس املال الضخم املستثمر يف شراء معدات النقل(، 
ة الثانية فتضم عنصر واحد فقط أما اجملموع وكذا تلك األعباء املتعلقة بتسيري حظرية السيارات وغريها؛

 (.624)ح/ مصاريف نقل السلع والنقل اجلماعي للمستخدمني هو

حبيث أصبح هذا النشاط ال ، ت كاهلهاأثقلجدا واليت رتفعة النقل امللتكاليف  شركةالونظرا لتحميل 
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املشرتايت من املواد يستجيب ملتطلبات وتطلعات الشركة يف جمال النقل سواًء املتعليق بنقل املستخدمني أو 
األولية واللوازم أو املبيعات من املنتجات، برزت أمهية اعتماد سياسة إخراج هذا النشاط بغية ختفيض تكاليفه 

 .والبحث عن كفاءة تسيريه وحتسني أدائه

 TCHIN LAIT» «تطبيق سياسة إخراج األنشطة بشركة  2.4
قمنا مبحاولة لتحديد  «TCHIN LAIT» بشركةنشاط النقل نظرا لتعدد عناصر التكاليف املتعلقة ب

نصيب هذا النشاط من التكاليف الكلية حسب كل عنصر من عناصر تكلفة النقل، وذلك قبل اعتماد 
 املؤسسة لسياسة إخراج هذا النشاط وبعدها.

سنحاول فيما يلي حتديد تكلفة كل عنصر من عناصر  ط:انشالعناصر تكلفة النقل قبل إخراج  1.2.4
 لسياسة إخراج هذا النشاط.«  TCHIN LAIT»تكلفة نشاط النقل قبل اعتماد شركة 

 -قبل إخراج النشاط –تحديد عناصر تكلفة نشاط النقل : 1الجدول 
 المبالغ )دج( البيان ر.ح
 368 685 9 التموينات األخرى 602

املواد املخزنة من  رياملشرتايت غ 607
 والتوريدات

808 808 

 176 494 10 تكلفة عنصر المواد

 
 600 374 40 أجور املستخدمني 631

635 
 

االشرتاكات املدفوعة للهيئات 
 االجتماعية

8 666 378 

 978 040 49 تكلفة عنصر األجور

 
 297 819 4 اإلجيارات 613

 114 673 الصيانة والتصليحات 615

 897 965 1 التأميناتأقساط  616

 - نقل السلع والنقل اجلماعي للعاملني 624

 704 873 11 التنقالت واملهمات واالستقباالت 625

مصاريف الربيد واالتصاالت السلكية  626
 والالسلكية

328 933 

 999 32 اخلدمات البنكية وما شاهبها 627
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 الضرائب والرسوم األخرى 645
 

198 275 

 والعقوابتالغرامات  656 
 

962 500 

 أعباء الفوائد 661 
 

7 728 086 

 457 275 49 خمصصات اهتالك معدات النقل 681 

 067 530 3 أعباء أخرى 

 329 388 81 تكلفة عنصر الخدمات األخرى

 483 923 140 مجموع عناصر تكلفة نشاط النقل

 2018للشركة لسنة من إعداد الباحث اعتمادا على ميزان املراجعة المصدر: 

 إىل 60حـ/)طبيعتها من خالل ما سبق، نالحظ أنه يف كل عنصر من عناصر التكاليف حسب 
عبء االستثمارات الثقيلة بعض األعباء األخرى كأضف إىل ذلك  ( جند لنشاط النقل نصيباً معيينا،68حـ/

 . احلظريةسيري يف معدات النقل وما يرتتب عنها من تكاليف الفرصة الضائعة وكذا أعباء ت
سنحاول فيما يلي حتديد تكلفة كل عنصر من  ط:االنقل بعد إخراج النشنشاط عناصر تكلفة  2.2.4

 .لسياسة إخراج هذا النشاط «TCHIN LAIT»عناصر تكلفة نشاط النقل بعد اعتماد شركة 
 ميكن توضيحها من خالل إعداد اجلدول التايل:عنصر تكلفة المواد : 

 -بعد إخراج النشاط –تحديد عنصر تكلفة المواد : 2الجدول 
 المبالغ )دج( البيان ر.ح
 924 679 التموينات األخرى 602

املواد املخزنة من  رياملشرتايت غ 607
 والتوريدات

- 

 924 679 تكلفة عنصر المواد

 
 2018من إعداد الباحث اعتمادا على ميزان املراجعة للشركة لسنة المصدر: 

نسبة ختفيض عنصر تكلفة املواد نقوم إبجراء مقارنة بني قيمة هذا األخري قبل تطبيق سياسة ولتحديد 
 إخراج األنشطة وبعد تطبيقها، وهو ما يوضحه اجلدول التايل:
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 الموادتحديد نسبة تخفيض عنصر تكلفة : 3الجدول 
 المبالغ )دج( البيان

 176 494 10 قبل تطبيق سياسة إخراج األنشطة

بعد تطبيق سياسة إخراج األنشطة 
 والتوريدات

679 927 

 249 814 9- الفارق

 %94 نسبة التخفيض

 من إعداد الباحث المصدر: 

عنصر تكلفة املواد اليت يتطلبها القيام استطاعت ختفيض الشركة  من خالل اجلدول أعاله نالحظ أني 
ابلنسبة هلا، حبيث اخنفضت  تعترب تكاليف شبه متغرية واليت  %94هبذا النشاط بنسبة جدي معتربة بلغت 

 ع الغيار ـكلي من مصاريف استهالك الوقود ومصاريف التنظيف والتشحيم وكذا خمتلف قط
 .35معدات نقل فقط من أصل  5نتيجة للتقليص املعترب ملعدات النقل حبيث بقيت حبوزة املؤسسة 

 داد اجلدول التايل:: ميكن توضيحها من خالل إععنصر تكلفة األجور 

 -بعد إخراج النشاط – جورتحديد عنصر تكلفة األ: 4الجدول 
 المبالغ )دج( البيان ر.ح
 825 046 5 أجور املستخدمني 631

االشرتاكات املدفوعة للهيئات  635
 االجتماعية

1 083 298 

 123 130 6 تكلفة عنصر األجور

 
 2018ميزان املراجعة للشركة لسنة من إعداد الباحث اعتمادا على المصدر: 

ولتحديد نسبة ختفيض عنصر تكلفة األجور نقوم إبجراء مقارنة بني قيمة هذا األخري قبل تطبيق 
 سياسة إخراج األنشطة وبعد تطبيقها، وهو ما يوضحه اجلدول التايل:

 تحديد نسبة تخفيض عنصر تكلفة األجور: 5الجدول 
 المبالغ )دج( البيان

 978 040 49 سياسة إخراج األنشطةقبل تطبيق 

بعد تطبيق سياسة إخراج األنشطة 
 والتوريدات

6 130 123 
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 855 910 42- الفارق

 %87 نسبة التخفيض

 من إعداد الباحثالمصدر: 

عنصر تكلفة األجور بنسبة جدي ختفيض استطاعت الشركة من خالل اجلدول أعاله نالحظ أني  
فقط من  5إىل ابلنسبة هلا، حبيث مت تقليص عدد العمال  تعترب تكاليف اثبتة واليت  %87معتربة بلغت 

 عامل يف نشاط النقل. 44أصل 
 ميكن تقسيم هذا العنصر إىل جمموعتني: عنصر الخدمات األخرى :  

 اجلدول التايل:إعداد من خالل ها : ميكن توضيحالمجموعة األولى 

 

 -بعد إخراج النشاط –( 1) األخرىتحديد عنصر تكلفة الخدمات : 6الجدول 
 المبالغ )دج( البيان ر.ح
 471 688 اإلجيارات 613

 159 96 الصيانة والتصليحات 615

 842 280 أقساط التأمينات 616

 106 290 أجور الوسطاء واألتعاب 622

 951 978 1 التنقالت واملهمات واالستقباالت 625

 مصاريف الربيد واالتصاالت السلكية 626
 والالسلكية

109 644 

 660 22 الضرائب والرسوم األخرى 645

 500 137 الغرامات والعقوابت 656

 351 039 7 خمصصات اهتالك معدات النقل 681

 829 212 تسيري عقود إخراج النشاطأعباء  

 513 856 10 (1) تكلفة عنصر الخدمات األخرى

 
 2018املراجعة للشركة لسنة من إعداد الباحث اعتمادا على ميزان المصدر: 



 

 بوريش مهني
 

234 

( نقوم إبجراء مقارنة بني قيمة هذا األخري 1) ولتحديد نسبة ختفيض عنصر تكلفة اخلدمات األخرى
 قبل تطبيق سياسة إخراج األنشطة وبعد تطبيقها، وهو ما يوضحه اجلدول التايل:

 (1) نسبة تخفيض عنصر تكلفة الخدمات األخرىتحديد : 7الجدول 
 المبالغ )دج( البيان

 329 388 81 قبل تطبيق سياسة إخراج األنشطة

بعد تطبيق سياسة إخراج األنشطة 
 والتوريدات

10 856 513 

 816 531 70- الفارق

 %87 نسبة التخفيض

 من إعداد الباحثالمصدر: 

 معظم عناصر تكلفة اخلدمات استطاعت ختفيض الشركة من خالل اجلدول أعاله نالحظ أني 

 .ابلنسبة هلا واليت تمعدي تكاليف اثبتة  %87جدي معتربة تبلغ  ةبنسب األخرى
 من خالل إعداد اجلدول التايل:ها : ميكن توضيحالمجموعة الثانية 

 -بعد إخراج النشاط –( 2) تحديد عنصر تكلفة الخدمات األخرى: 8الجدول 
 المبالغ )دج( البيان ر.ح

 435 566 41 مصاريف النقل على املبيعات 624200

 400 498 1 مصاريف النقل اجلماعي للعاملني 624400

 870 087 7 مصاريف النقل املتنوعة 624500

 705 152 50 (2) تكلفة عنصر الخدمات األخرى

 
 2018من إعداد الباحث اعتمادا على ميزان املراجعة للشركة لسنة المصدر: 

تكاليف عنصر واحد فقط من عناصر تكلفة حتميلت الشركة  من خالل اجلدول أعاله نالحظ أني 
، حبيث مل تكن تتحمله نقل السلع والنقل الجماعي للعاملين 624حـ/اخلدمات األخرى والذي يتمثل يف 

من التكاليف يف شكل من قبل ألهنا كانت تقوم بنشاط النقل بوسائلها اخلاصة وكانت تتحمل هذا النوع 
 إىل املورد اخلارجي أصبحت تكاليفه متغرية.اط تكاليف اثبتة، لكن وبعد إخراج هذا النش

ولتحديد نسبة ختفيض كل عناصر تكاليف نشاط النقل نقوم إبجراء مقارنة بني قيمة كل هذه 
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 العناصر قبل تطبيق سياسة إخراج األنشطة وبعد تطبيقها، وهو ما يوضحه اجلدول التايل:
 تحديد نسبة تخفيض تكلفة نشاط النقل : 10الجدول 

 البيان
 المبالغ )دج(

 (  %النسبة)  (  دجالفارق) 
 بعد التطبيق قبل التطبيق

 94- 252 814 9- 924 679 176 494 10 عنصر تكلفة املواد

 87- 855 910 42- 123 130 6 978 040 49 عنصر تكلفة األجور

 25- 111 379 20- 218 009 61 329 388 81 عنصر تكلفة اخلدمات األخرى

 52- 265 819 67 265 819 67 483 923 140 عناصر تكلفة نشاط النقلجمموع 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
فيض خراج نشاط النقل استطاعت الشركة ختومن خالل اجلدول أعاله نالحظ أنيه بتطبيق سياسة إ

واليت تعترب نسبة جدي معتربة نلمس أتثريها الكبري  ،%52نشاط بنسبة تبلغ ذا العناصر التكاليف الكلية هل
 .اسعر تكلفة منتجاهتعلى إمجايل تكاليف النقل ومن خالهلا على 

 :خاتمة 5
يتطلب منها  السيطرة ابلتكاليف سرتاتيجيةالأبني تبّني املؤسسات تقديم ميكن القول من خالل ما 

حبيث  ، على ختفيض التكلفة إىل أدىن حدي ممكنتركيز اهتمامها وحبوثها بشكل رئيسي ها و توجيه كلي جهود
وال ميكنها حاضرا ابلنسبة جلميع عناصر التكاليف مهما بلغت ضآلة قيمتها، يكون هذا التخفيض أن ينبغي 

لعدة سياسات من سياسات ختفيض التكاليف يف نفس الوقت أو على  اهتطبيقها و نتهاجإالي ابحتقيق ذلك 
واليت من بينها سياسة إخراج األنشطة اليت من بني أهم  األقل اعتماد سياسة واحدة من هذه السياسات

 وابلتايل حتقيق التخفيض احلقيقي للتكلفة.حتويل معظم التكاليف الثابتة إىل تكاليف متغرية مزاايها 
 : التالية النتائجاستخالص  إىل توصلنا دراسةال ههذ خالل منو 

اخلارجي إني تطبيق سياسة إخراج األنشطة ميكين املؤسسة من االستفادة من كلي املزااي اليت يتمتع هبا املوريد  -
 لتخفيض تكاليف النشاط املخريج.املختص 
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حتويل التكاليف الثابتة إىل متغرية، من خالل جتنيبها حتميل ني اعتماد هذه السياسة ميكين املؤسسة من إ  -
 ه.إخراجتكاليف إضافية على مدار السنة نتيجة قيامها ابلنشاط قبل 

يسمح هلا بتحرير مواردها املالية وإعادة توجيهها  االسرتاتيجيةاملؤسسة لبعض أنشطتها غري  إخراجني إ  -
  .يف تكوين ميزة تنافسية

تطبيق سياسة إخراج األنشطة يساهم مسامهة فعالة يف ختفيض  أني  السابقة نستنتجالنتائج ومن خالل 
 وهو ما يؤكد صحة الفرضية األولى.تكاليف األنشطة املخريجة ابملؤسسة. 

 لنشاط ها ـإخراجوذلك من خالل  «TCHIN LAIT»تطبيق سياسة إخراج األنشطة بشركة  -

، واليت 2018خالل سنة  %52فيض عناصر التكاليف الكلية هلذا النشاط بنسبة النقل، استطاعت خت
سعر تكلفة تعترب نسبة جدي معتربة نلمس أتثريها الكبري على إمجايل تكاليف النقل ومن خالهلا على 

وهو ما يؤكد صحة الفرضية السيطرة ابلتكاليف.  ةاسرتاتيجيالشركة مما يساعدها على تبّني منتجات 
 الثانية.

 :التالية قتراحاتاالإدراج  ميكن استنتاجات من تقدم ما على وبناءا

 ضرورة تطبيق سياسة إخراج األنشطة بطريقة مناسبة ودراسة املخاطر اليت قد تنتج عنها مستقبال. -

 .أنشطة أخرى غري النقل كنشاط الصيانة مثالً إىل توسيع تطبيق سياسة إخراج األنشطة ضرورة  -

كسياسة تطبيق أدوات إدارة التكلفة   عن تطبيق سياسات أخرى لتخفيض التكاليفضرورة البحث  -
السيطرة  اسرتاتيجيةوسياسة التحكم يف التكاليف اخلفية من أجل مساعدة وتدعيم املؤسسة على تبّني 

 .ابلتكلفة
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Abstract:  

The purpose of the research is testing of efficiency the Islamic mutual 

funds performance, which has targeted .the high risk strategy, to achieve the 

objective of research that base on a practical study on 5 Islamic mutual funds 

which has selected from Saudi financial market between 2008-2017, using 

statistical Programmes: Smartpls v3, Spss19 and Excel 2007.  

This study reached to many findings, such as, the indicators of Jensen’s 

alpha, Treynor, and Sharpe, are considered a high relative importance to 

measure the performance of funds, the funds of study sample have 

characterized by positive annual returns in the most of period, further, there 

is a high positive correlation with statistically significant, between annual 

returns of funds and market indicator during period examined. In addition, 

the directors of mutual funds have a selective skill. 

Keywords: Islamic mutual funds; performance; indicators to measure 

performance; high risk strategy; Saudi financial market. 

JEL Classification Codes: G1, G11, G15. 

 مقدمة:  .1
 ،بفكرة االستثمار اجلماعي عن طريق جتميع املوارد 1822برزت صناديق االستثمار يف هولندا سنة 

 متنوعة،وسيلة استثمار لصغار املستثمرين الذين لديهم احلد األدىن لرأس املال ابالنضمام إىل  هذامسح حيث 
 أمام أصبحلذلك .  (Duda & Batyuk, 2009, p. 3) األطلسي احمليطو عرب أورواب فكرة المث انتشرت 

، عن طريق االستثمار يف الصناديق املالية العاملية لألسواقصغار املستثمرين فرص متعددة ومتنوعة للدخول 
ار ابختالف خصائصها، من حجم، عمر، مفتوحة أو مغلقة، ابإلضافة املتاحة، وختتلف صناديق االستثم

 (El Masry & El Mosallamy, 2016, p. 89)  حسبو  إىل االسرتاتيجيات االستثمارية املستهدفة.

قلل من تكاليف إدارة ت اليت وفورات احلجمسببني رئيسيني لالستثمار يف الصناديق االستثمارية،  يوجد
 .إجيابية وائدإىل عمما يؤدي  ،عاليةالصناديق لديهم مهارات إدارية  ن مديروأبتوقع املستثمرون ستثمارات، و اال

حيث  1979ويف العامل اإلسالمي ظهرت فكرة صناديق االستثمار يف اململكة العربية السعودية سنة 
قام بنك األهلي التجاري إبنشاء أول صندوق استثماري حيمل اسم صندوق األهلي قصري األجل، لتتطور 

 ...اخل.البحرين عمان الكويت، مصرالفكرة لتشمل العديد من الدول اإلسالمية على غرار 
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اإلسالمية اباللتزام بقواعد ومبادئ صناديق االستثمار خبالف صناديق االستثمار التقليدية تتميز و 
حيظر  ،مع مبادئ اإلسالم أدوات استثمار تتوافق متاما    تعامالهتا، حيث تعرف على أهناالشريعة اإلسالمية يف

ابإلضافة ، واخلدمات املصرفية الربويةالكحول،  ،مثل املقامرة احملرمةاملعامالت يف  ستثمارالالقيام اب فيها
 .(El Masry & El Mosallamy, 2016, p. 91) يف املعامالت العقود اآلجلة

وترتكز الدراسة بشكل خاص على اختبار أداء صناديق االستثمار اإلسالمية، ذات املخاطرة العالية، 
وقع االختيار على عينة من السوق املايل السعودي، الذي يعترب من األسواق املالية الرائدة يف جمال حيث 

 .املعامالت اإلسالمية
  إشكالية الدراسة1.1

دراسة  أصبحتصناديق االستثمار بشكل عام، واإلسالمية بشكل خاص،  املزااي اليت تقدمها يف ظل
، يف ظل التوجهات احلديثة لألسواق املالية املرتكزة على السلوكياتا ابلغ األمهية، السيم وحتليل أدائها أمرا  

  إلجابة على اإلشكالية التالية:وعليه جاءت هذه الدراسة ل
في السوق المالي  مخاطرة عاليةالمستهدفة لدرجة  اإلسالميةاالستثمار  صناديقأداء  نجاعةمدى  "ما

 ؟«2017-2008الفترة خالل  السعودي
املهارة تتزايد أمهية هذه اإلشكالية يف ظل توقف جناح الصناديق االستثمارية يف حتقيق أهدافها على 

املخاطرة املستهدفة من جهة أخرى، وعليه ميكن طرح  اسرتاتيجيةعلى فرص ، و االنتقائية للمدراء من جهة
 التساؤالت التالية:

 ؛؟األدبيات السابقةاألداء ذات األمهية النسبية يف  جناعةاختبار هي مؤشرات  ما -1
خماطرة عالية للتغريات  السرتاتيجيةصناديق اإلسالمية املستهدفة لل السنوية عوائدالماهي درجة حساسية  -2

 ؛؟2017-2008خالل الفرتة  احلادثة يف مؤشر السوق

حتقيق عوائد خماطرة عالية على  االسرتاتيجيةمدى قدرة صناديق االستثمار اإلسالمية املستهدفة  ما -3
 ؛؟2017-2008سنوية تفوق مؤشر السوق خالل الفرتة 

خالل  خماطرة عالية مبهارة انتقائية السرتاتيجيةاملستهدفة  اإلسالمية هل يتمتع مدراء صناديق االستثمار -4
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 .؟2017-2008الفرتة 

 فرضيات الدراسة: 2.1
 توجد العديد من املؤشرات ذات األمهية النسبية يف قياس أداء صناديق االستثمار؛ -1
ارتباط قوي موجب ذو داللة إحصائية بني العوائد السنوية لعينة الدراسة ومؤشر السوق خالل  يوجد -2

 ؛2017-2008 الفرتة

مؤشر السوق خالل أداء عالية على  خماطرة السرتاتيجيةاملستهدفة اإلسالمية صناديق االستثمار  تتفوق-3
 ؛2017-2008الفرتة 

خالل  خماطرة عالية مبهارة انتقائية السرتاتيجيةاملستهدفة اإلسالمية مدراء صناديق االستثمار يز يتم -4
 .2017-2008الفرتة 
 أهداف الدراسة3.1

هتدف هذه الدراسة ابإلضافة إىل هدف اإلجابة على إشكالية الدراسة والتساؤالت املنبثقة عنها، 
 بشيء من التفصيل إىل ما يلي:

حتليل األمهية النسبية ملؤشرات قياس أداء الصناديق االستثمارية ابالستناد إىل األدبيات التطبيقية  -
 السابقة؛

 االستثمار املستهدفة من عينة الدراسة؛ اسرتاتيجيةحتليل  -
 ستوى خماطرة عالية؛املستهدفة ملالستثمارية اإلسالمية حتليل أداء الصناديق ا -
خماطرة  السرتاتيجيةمعرفة مدى وجود تشتت يف أداء صناديق االستثمار اإلسالمية املستهدفة  -

 عالية؛
 .للتغريات احلادثة يف مؤشر السوق العوائد السنوية لعينة الدراسة درجة حساسية معرفة -
 الطريقة واألدوات4.1

وحتليل اإلطار املفاهيمي لتحقيق أهداف الدراسة اعتمدان على املنهج الوصفي من خالل وصف 
جلمع بياانت الدراسة مت و  ،الدراسات السابقة تمحيص أهم ما جاء يفبلصناديق االستثمار اإلسالمية 

 .2017- 2008االعتماد على التقارير املالية لعينة الدراسة خالل الفرتة 
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 spss19، Smartpls v3 البياانت املالية املتوفرة مت استخدام الربامج اإلحصائيةمن اجل معاجلة 

 وتتمثل االختبارات اإلحصائية فيما يلي: Excel2007و
 املتوسط احلسايب: لتحليل العوائد السنوية؛ -
 االحنراف املعياري: لقياس درجة التذبذب يف العوائد السنوية لعينة الدراسة؛ -
 ؛درجة تشتت العوائد السنوية لعينة الدراسة قارنةمعامل االختالف: مل -
، لتحديد قوة االرتباط بني العوائد السنوية واملؤشرات االسرتشادية لعينة الدراسة :Rمعامل االرتباط  -

 : لتحديد طبيعة العالقة بني املتغريين سواء كانت عكسية أو طردية؛βمعامل و 
 لتحديد املهارة االنتقائية ملدراء الصناديق. شاربجونسون و  الفاس مقايي -

  الدراسات السابقة ومكامن االستفادة منها .2
  :السابقة عرض وتحليل الدراسات 1.2

الصناديق االستثمارية،  أداءإن املتتبع لألدبيات املالية يلحظ وجود العديد من الدراسات اليت تناولت 
قياس و مؤشرات قياس أدائها، العوامل املؤثرة عليها، حيث  بينهما منكانت تقليدية، إسالمية أو املقارنة سواء  

حناول تسليط الضوء على أهم الدراسات السابقة املتاحة، يف بيئات  هلذه التقسيمات تبعا   .مديريهامهارة 
  خمتلفة وفقا لتسلسل منهجي وعلمي:

 الدراسات التي تناولت أداء صناديق االستثمار التقليدية: 1.1.2
تبعا لبيئات وفرتات خمتلفة، فنجد  االستثمار التقليديةتعددت الدراسات اليت تناولت أداء صناديق 

حاول تقييم أداء صناديق االستثمار (Hamzah, Rozali, & Tahir, 2010, pp. 62-69)دراسة  مثال
ابإلضافة إىل  ،2005 – 1995ترينور وجنسن ألفا، خالل الفرتة يف ماليزاي ابستخدام مؤشر شارب ، مؤشر 

نتائج هذه تشري حتديد خماطر تذبذب العوائد ومدى قدرهتا على حتقيق عوائد أعلى من حمفظة السوق، 
، يف حني 1998-1997الدراسة إىل تفوق أداء صناديق االستثمار على أداء حمفظة السوق خالل سنيت 

أداء صناديق االستثمار ختتلف مع مرور  ،2005-1998و  1997-1995ل كانت ضعيفة األداء خال
يف ذات السياق  .1998-1997الوقت صناديق االستثمار بشكل عام تفوقت على حمفظة السوق خالل 
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مقارنة أداء صناديق االستثمار  (Babar, Nawaz, & Ashraf, 2013, pp. 151-165) سةحاولت درا
، نسبة ويتشارب، ترينور، ألفا جنسن، سور  نسب ةمستخدم .2011 - 2004يف ابكستان، خالل الفرتة 

املعلومات، أداء فآما الشامل وحتليل نسب األداء، حيث أشارت نتائج هذه الدراسة إىل أن أداء صناديق 
االستثمار املقاسة ابلطرق اخلمس األوىل، ال تليب توقعات املستثمرين بناء  على املخاطرة والعائد، كما أن أداء 

 & ,Jakšić, Leković) دراسةيف حني  .وقإىل حد كبري مقارنة أبداء الس كان ضعيفهذه الصناديق  

Milanović, 2015, pp. 37-51)  حاولت تقييم أداء صناديق االستثمار يف مجهورية صربيا خالل الفرتة
على يف قياس األداء صناديق استثمارية، حيث اعتمد الباحثون  8ابلتطبيق على عينة من  ،2009-2012

أداء سبعة من الصناديق الثمانية اليت مت  توصلت الدراسة إىل أنمؤشرات شارب، ترينور، وألفا جونسون، 
ابلنسبة ملعظم الصناديق إجيابية، أما  ترينور مقارنة  مبؤشر السوق، يف حني كانت نسبة اليلها منخفض  حت

يف ذات السياق اعتمد . راسةخالل فرتة الدمؤشرات ألفا فكانت سلبية جلميع صناديق االستثمار 
(Rakibul & Arif, 2016, pp. 1-11) دراستهم لتقييم أداء صناديق االستثمار يف بنغالدش على  يف

صندوق استثماري، أظهرت هذه املؤشرات  31مؤشرات شارب، ترينور وألفا جونسون، حيث طبقت على 
مؤشر فاعلية يف تقييم األداء من خالل التوصل إىل مستوى األداء السليب لعينة الدراسة مقارنة مع أداء 

 (Ilo, Yinusa, & Elumah, 2018, pp. 8-25) ويف بيئة خمتلفة تناولت دراسة ش.ديف بنغال السوق
 6موزعة على استثماري  صندوق 37، حيث مت دراسة مديري الصناديق يف اختيار األسهمتقييم مهارات 

مت تقييم أدائهم  ،2015إىل ديسمرب  2012 جانفيابستخدام بياانت شهرية من  ،يف بورصة نيجريايفئات 
ثمار املدروسة مبهارة عدم متيز مديرو صناديق االستر وجنسن ألفا. أظهرت النتائج ابستخدام شارب، ترينو 

 انتقائية؛
 الدراسات التي تناولت أداء صناديق االستثمار اإلسالمية: 2.1.2

دراسات أخرى تقيم أداء صناديق االستثمار اإلسالمية، فنجد  حاولت ذو صلة ابلشريعة سياقيف 
تقييم أداء  هدفت إىل (Yuzi, Samsuddin, Shair, & Hazny, 2012, pp. 1-6) دراسة مثال  

-2007 ، الفرتة الثانية2006-2001األوىل  فرتات، الفرتة 3خالل  عوائد الصناديق اإلسالمية يف ماليزاي

مبعايري السوق ومها مؤشر كواال اديق االستثمار حيث تتم مقارنة صن ،2010-2009 والفرتة الثالثة ،2008



 

 اليةعمخاطرة  الستراتيجيةاختبار نجاعة أداء صناديق االستثمار اإلسالمية المستهدفة 
 - 2017-2008حاالت مختارة من السوق المالي السعودي خالل الفترة -

244 

، املعدلة ، ابستخدام  األداء املعدل املخاطر، نسبة شارب، نسبة شاربماليزايبورصة مؤشر و  المبور املركب
تفوق مجيع صناديق ، أظهرت النتائج العائد اليومي لكل حمفظةمتوسط و  نسبة ترينور وقياس موديلياين

 ,Shahid)ويف دراسة . 2010االستثمار اإلسالمية على مستوايت السوق واستمر األداء املتفوق حىت عام 

Hassan, & Rizwan, 2016, pp. 153-165)  حاولت تقييم أداء صناديق االستثمار اإلسالمية يف
، ترينور ،اعتمدت الدراسة على نسب شاربحيث ، 2014-2009سوق رأس املال الباكستاين خالل الفرتة 

اجيايب خالل كان   االستثمار اإلسالميةق ناديإىل أن أداء صالنتائج جيانغ ونسبة املعلومات، حيث أشارت 
 فرتة الدراسة؛

 ةالدراسات المقارنة بين صناديق االستثمار اإلسالمية والتقليدي 3.1.2
-Merdad, Hassan, & Alhenawi, 2010, pp. 161) دراسة تيف نفس بيئة دراستنا تناول

مقارنة بني صناديق االستثمار التقليدية وصناديق االستثمار اإلسالمية يف السوق املايل السعودي،  (198
جونسون، توصلت الدراسة إىل تفوق  ترينور وألفا حيث اعتمدت بشكل رئيسي على مؤشرات، شارب

نتقائية خالل فرتة ويف املهارة االصناديق االستثمار اإلسالمية على صناديق االستثمار التقليدية يف األداء 
 االستثمار صناديق ليل العوامل املؤثرة على أداءحت  (Badr, 2016)دراسةمقارن حاولت  يف سياقا  الدراسة. و 
، قبل( فرتات ثالث حيث مت تقسيم هذه الفرتة إىل 2013 -2006يف مصر خالل الفرتة  والتقليدية اإلسالمية

، ةإسالمي استثمار صناديق 9و تقليدي استثمار صندوق 25 ابلتطبيق على(، العاملية املالية األزمة وبعد أثناء
 صناديق أداء أن إىل هذه الدراسةتشري نتائج  ون.نسو جوألفا  شارب، ترينور، مقاييس على الدراسةاعتمدت 
 الدراسة فرتات يف التقليدية االستثمار صناديق أداء عن معنواي   اختالفا   خيتلف ال اإلسالمية االستثمار

 قبل ما فرتيتيف  السوق مؤشر على والتقليدية اإلسالمية االستثمار صناديق من كال   أداء تفوق ، معالثالث
 .العاملية املالية األزمة أثناء السوق مؤشر تفوق حني يف العاملية، املالية األزمة بعد وما

 الستخدام معايير قياس األداء وفق األدبيات التطبيقيةتحليل األهمية النسبية  2.2
هندف من خالل هذا العنصر إىل اإلجابة عن التساؤل األول، من خالل معرفة مؤشرات قياس األداء 

إىل  استنادا   ذه املؤشراتاألمهية النسبية هل 1 اجلدوليبني  ذات األمهية النسبية يف الدراسات السابقة، حيث
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 .اييساليت طبقت هذه املقالدراسات عدد 
 : األهمية النسبية لمعايير قياس األداء1الجدول 

 جيانغ سوريتو فاما يموديقليان الفا ترينور شارب الدراسة
نسبة 

 المعلومات
(Hamzah, Rozali, & 

Tahir, 2010) 
           

(Merdad, Hassan, & 

Alhenawi, 2010) 
           

(Yuzi, Samsuddin, 

Shair, & Hazny, 2012) 
            

(Babar, Nawaz, & 

Ashraf, 2013) 
             

(Jakšić, Leković, & 

Milanović, 2015) 
           

(Rakibul & Arif, 2016)            

(Shahid, Hassan, & 

Rizwan, 2016) 
            

(Badr, 2016)            

(Ilo, Yinusa, & 

Elumah, 2018) 
           

 من إعداد الباحث ابالعتماد على الدراسات السابقة المصدر:

 معايير قياس أداء الصناديق االستثمارية 3.2
نالحظ أهنا من خالل حتليل معايري قياس أداء الصناديق االستثمارية الواردة يف الدراسات السابقة، 

 نوجزها يف اجلدول التايل: شارب، الفا جونسون وترينور، واليت اتفقت يف معظمها على معايري
 معايير قياس األداء ذات األهمية النسبية: 2الجدول 

 هدف المقياس الصيغة الرياضية السنة  المقياس

Sharpe Ratio 1966 
p

rfRp
SR




  

 خصم بعد( اإلضايف العائد مقياس
 نسبة   )املخاطر من اخلال العائد

 للصندوق الكلية للمخاطر

Treynor 

Ratio 
1965 

i

rfRp
TR






 املرتبطة الصندوق ملخاطر مقياس
 يتغري الذي املدى يوضح ابلسوق،
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 بعائد مقارنة الصندوق عائد فيه
 .السوق

Jensen's 

Alpha 
1968    rfRirfRp

M
 

 

هو الفارق بني العائد الفعلي 
للصندوق والعائد املتوقع له بناء على 

اليت يتحملها ويتمثل نسبة املخاطرة 
ابلعوائد الزائدة الناجتة من االستثمار 
وكلما كان معامل ألفا أعلى كان 

  الصندوق أفضل أداء
 من إعداد الباحث ابالعتماد على الدراسات السابقة المصدر:

  :الدراسة التطبيقية-3
االستثمارية املتوافقة مع أحكام هندف من خالل الدراسة التطبيقية إىل حتليل أداء عينة من الصناديق 

 الشريعة اإلسالمية، من خالل معايري قياس األداء ذات األمهية النسبية يف الدراسات السابقة.
 تقديم عينة الدراسة 1.3

صناديق استثمارية  5االستثمارية ذات املخاطرة العالية، قمنا ابختيار  االسرتاتيجية جناعةالختبار 
 العينةعة اإلسالمية والناشطة يف السوق املايل السعودي، حيث اعتمدان يف اختيار حكام الشريأمتوافقة مع 

يبني خصائص  3ا، عمر الصندوق، عملة الصندوق واهلدف، واجلدول على بعض اخلصائص املهمة منه
 عينة الدراسة املختارة:

 : خصائص عينة الدراسة3الجدول 

 العملة تاريخ اإلنشاء الصندوق
مستوى 
 مؤشر السوق الهدف المخاطرة

الرايض 
 اجلريء

 ديسمرب 31
2001 

الرايل 
 عالية السعودي

رأس املال  منو
املستثمر على املدى 

الطويل يف ظل 
 .خماطر عالية

(Barclays Cap 

20%), (MSCI 

ACWI 80%). 

 DJ Islamic Indexرأس املال على  منو عاليةالرايل ديسمرب 31الرايض 

60%+SIBID 1M 
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املدى الطويل يف ظل  السعودي 2002 الشجاع
 . خماطر عالية

10% + 
SIBID 6M 30% 

الرايض 
لألسهم 
 السعودية
املوافق 
 للشريعة

نوفمرب 21
1996 

الرايل 
 عالية السعودي

 رأس تنمية حتقيق
 على املال
 الطويل املدى

 بورز أند ستاندرد مؤشر
 مع املتوافقة للشركات

 الشرعية الضوابط

الراجحي 
لألسهم 
 السعودية

الرايل  جوان 1992
 السعودي

 عالية

طويل  حتقيق منو
املال  رأسيف  األجل

وتوفري السيولة 
 للمستثمرين

 ألسهميب  أند أس
الشركات السعودية 

 أحكاماملتوافق مع 
 اإلسالميةالشريعة 

الراجحي 
ألسهم قطاع 

املواد 
 األساسية

الرايل  2007نوفمرب 
 السعودي

حتقيق منو طويل  عالية
 األجل يف رأس املال 

خاص  إرشاديمؤشر 
يتكون من مجيع شركات 

األساسيةقطاع املواد   

 من إعداد الباحث ابالعتماد على التقارير اخلاصة لعينة الدراسة المصدر:
 : الدراسة نموذج 2.3

يف قياسه، نستخدم جيسد منوذج الدراسة، العالقة بني أداء صناديق االستثمار واملؤشرات املستخدمة 
 طاالحنراف املعياري، املتوسط احلاسيب ومعامل االختالف يف حتليل العوائد السنوية، ونستخدم معامل االرتبا

 لتحليل حساسية العوائد السنوية ملؤشر السوق، كما نستخدم الفا وشارب لتقييم املهارة االنتقائية ملدراء عينة
 الدراسة، وميكن توضيح هذه املتغريات بيانيا يف الشكل التايل:

 نموذج الدراسة : 1الشكل 
 
 
 
 
 
 

 Smartpls v3 من إعداد الباحث إبدخال املتغريات لربانمج المصدر:
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 :مدى تذبذب العوائد السنويةتحليل  3.3
خماطرة عالية خالل  السرتاتيجيةاملستهدفة  ر اإلسالميةلصناديق االستثماائد السنوية بغرض حتليل العو 

، املبينة يف راف املعياري ومعامل االختالففرتة الدراسة، اعتمدان على مقاييس املتوسط احلسايب، االحن
 اجلدول التايل:

 اإلحصاءات الوصفية للعوائد السنوية: 4الجدول 
معامل 

 االختالف
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الصناديق أعلي قيمة اقل قيمة

 الرياض الجريء 26.17% 38.73%- 5.15% 17.906% 3.47695728
 الرياض الشجاع 21.77% 31.78%- 3.48% 14.995% 4.30918391
 الرياض لألسهم السعودية 25.38% 53.60%- 0.87% 23.267% 26.7440575

6.97534722 20.089% 2.88% -44.17% 30.48% 
الراجحي لألسهم 

 السعودية

13.1845151 22.571% 1.7120% -46.75% 27.52% 
الراجحي ألسهم قطاع 

 المواد األساسية

 Smartpls v3برانمج : من إعداد البحث ابالعتماد على المصدر

  نتائج كل صندوق: تحليل 1.3.3
ما يعكس و وه 5.15%: بلغ املتوسط احلسايب لصندوق الرايض اجلريء يءالرايض اجلر  صندوق-

، أما أدين  %26.17بقيمة 2009 ، حيث كان أعلي عائد سنةاالجيايب للصندوق خالل فرتة الدراسة األداء
هلذه العوائد  حني اظهر االحنراف املعياري تشتتا  ، يف %38.73-بقيمة  ،2008سنة  فكان عائد حمصل

 ؛3.47695728وكمقياس أكثر للتشتت بلغ معامل االختالف  ،17906330. قدره
صندوق الرايض الشجاع: حقق صندوق الرايض الشجاع متوسط اجيايب للعوائد السنوية خالل -

وأدىن عائد  2009ترتاوح قيم العائد خالل فرتة الدراسة بني أعلى قيمة سنة ، %3.48فرتة الدراسة قدره 
ومعامل  0.1499596، ولدراسة تشتت هذه العوائد بلغ االحنراف املعياري -31.78%بقيمة  2008سنة 

 ؛4.30918391االختالف 
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صندوق الرايض لألسهم السعودية: حقق صندوق الرايض لألسهم السعودية املتوافق مع الشريعة -
خماطرة  السرتاتيجيةاإلسالمية، أدىن متوسط حسايب للعوائد السنوية مقارنة مع ابقي الصناديق املستهدفة 

، أما أعلي عائد كان 0.2326733عياري قدره وابحنراف م ،0.87% عالية، حيث بلغ متوسط العوائد
كما ، -53.60% بقيمة 2008 سنة لعائد خال، يف حني كان أدىن 25.38% بقيمة 2009خالل سنة 

 ؛26.7440575ه متيز الصندوق مبعامل اختالف قدر 
صندوق الراجحي لألسهم السعودية: حقق صندوق الراجحي لألسهم السعودية متوسط عوائد -

وأدىن عائد  ،%30.48بقيمة  2013حيث كان أعلى عائد سنة ، %2.88اجيايب خالل فرتة الدراسة بقيمة 
، ومعامل اختالف قدره 0.2008900، وتتشتت هذه العوائد بقيمة %44.17-بقيمة  2008سنة 

     ؛6.97534722
 الراجحي ألسهم قطاع املواد األساسية: حقق صندوق الراجحي ألسهم قطاع املواد األساسية-

 2013حيث كان أعلى عائد سنة ، %1.7120متوسط عوائد اجيايب خالل فرتة الدراسة بقيمة 
، 0.2257189، وتتشتت هذه العوائد بقيمة %46.75-بقيمة  2008وأدىن عائد سنة  ،27.52%بقيمة 

 .13.1845151ومعامل اختالف قدره 
 التحليل المقارن: 2.3.3

خماطرة عالية  سرتاتيجيةال ةاملستهدف االستثمار اإلسالمية لصناديقهبدف مقارنة العوائد السنوية 
، حيث خالل فرتة الدراسة، نستخدم معامل االختالف، حيث نالحظ أن صندوق الرايض اجلريء أييت أوال  

مبعامل  ، مث يليه صندوق الرايض الشجاع اثنيا  3.47695728بقيمة  اختالفقل معامل أله 
صندوق الراجحي لألسهم السعودية مبعامل اختالف قدره  وكان اثلثا  ، 4.30918391اختالف

 وأخريا  ، 13.1845151، مث صندوق الراجحي لقطاع املواد األساسية مبعامل اختالف قدره 6.97534722
 .26.7440575قدره  أكربصندوق الرايض لألسهم السعودية مبعامل اختالف 

 :الفرضية الثانية حساسية السوق واختبار 4.3
االستثمار لصناديق عة العالقة بني العوائد السنوية طبيمعامالت االرتباط نقوم بتحديد هبدف حتليل 

قمنا حبساب حيث االسرتشادية اخلاصة هبا، املؤشرات و خماطرة عالية  سرتاتيجيةالاملستهدفة اإلسالمية 



 

 اليةعمخاطرة  الستراتيجيةاختبار نجاعة أداء صناديق االستثمار اإلسالمية المستهدفة 
 - 2017-2008حاالت مختارة من السوق المالي السعودي خالل الفترة -

250 

 املعامالت األخرى املتوافقة معها، املبينة يف اجلدول التايل:و معامالت االرتباط 
 : معامالت االرتباط5الجدول 

 البيان B Sig Rإشارة  تفسير االرتباط
 صندوق الرياض الجريء 0.949 0.000 موجبة داللة إحصائية وارتباط موجب قوي ذ
 صندوق الرياض الشجاع  0.984 0.000 موجبة داللة إحصائية وارتباط موجب قوي ذ
 صندوق الرياض لألسهم السعودية 0.975 0.000 موجبة داللة إحصائية وارتباط موجب قوي ذ
.9540 0.001 موجبة داللة إحصائية وارتباط موجب قوي ذ  المواد قطاع ألسهم الراجحي 

  األساسية
.9630 0.000 موجبة داللة إحصائية وقوي ذارتباط موجب   الراجحي لألسهم السعودية 

 spss19من إعداد الباحث ابستخدام برانمج  المصدر:
، نالحظ أن معامالت االرتباط بني العوائد السنوية واملؤشرات االسرتشادية قوية 5من خالل اجلدول 

 وإشارة معامل بيتا جلميع الصناديق موجبة وهأن كما   ،0.984و  0.954حيث تراوحت قيم االرتباط بني 
شر االسرتشادي، كما نالحظ أن مستوى الداللة احملسوب واملؤ يفسر العالقة الطردية بني العوائد السنوية 

اقل من مستوى الداللة املعتمد يف الدراسة، وهوما يفسر معنوية العالقة بني العوائد السنوية واملؤشر 
 .يف كل الصناديق االسرتشادي

 تحليل التفوق على مؤشر السوق: 5.3
  التحليل المقارن: 1.5.3

االستثمار مع مؤشر السوق، حيث يعترب تفوق  مقارنة أداء صناديقمن أهم املقارابت املعتمدة هي 
االستثمارية. يبني اجلدول  لالسرتاتيجيةالعوائد السنوية للصندوق على عوائد املؤشر من بني األهداف الرئيسية 

 العالقة بني العوائد السنوية ومؤشر السوق خالل فرتة الدراسة، حيث ميكن كتايل: 6
 : المقارنة بين عوائد الصناديق وعوائد مؤشر السوق6الجدول 

 الشجاع الجريء السنوات
المواد الراجحي 

 األساسية
الراجحي لألسهم  الرياض لألسهم السعودية

 السعودية
2008 -1,06% -1,94% 17,88% 4,29% 11,25% 

2009 -3,60% -1,08% -41,49% -6,04% -20,61% 

2010 6,11% 4,70% 0,36% 6,27% 0,42% 
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2011 6,74% 4,59% -3,95% 1,25% -1,46% 

2012 0,18% 0,46% -1,77% 5,18% -1,07% 

2013 5,20% 4,46% -2,90% 1,93% 1,72% 

2014 6,36% 3,46% -2,00% 10,95% 6,44% 

2015 15,03% 1,04% 6,24% 0,05% 2,20% 

2016 -2,35% -2,02% -14,90% -7,45% -2,35% 

2017 -1,68% 0,02% 4,04% -0,25% -1,14% 

 من إعداد الباحث ابالعتماد على التقارير املالية لعينة الدراسة المصدر:

 :تحليل نتائج الفرضية الثالثة 2.5.3
مؤشر السوق  التفوق على منصناديق االستثمار املدروسة  على متكن الثالثةتنص فرضية الدراسة 

 حيث ميكن صياغتها إحصائيا كتايل: ،2017-2008خالل الفرتة 
السوق  خماطرة عالية على أداء مؤشر جيةالسرتاتييتفوق أداء صناديق االستثمار اإلسالمية املستهدفة "

 " 2017-2008خالل الفرتة 
من خالل اختبارات  السنوية وعوائد مؤشر السوق( طبيعيا   )العوائدمت التأكد من توزيع البياانت املتوفرة 

aSmirnov-Kolmogorov وWil-Shapiro ،التوايل حيث بلغ مستوى املعنوية لالختبارين على 

، فالبياانت تتوزع طبيعيا  وعليه ، 0.05 كرب من مستوى الداللة املعتمد يف الدراسةأومها ، 0.085و 0.131
 املعلمي لدراسة الفروق. Tوابلتايل ميكن تطبيق اختبار 

 : نتائج اختبار التوزيع الطبيعي7الجدول 
 االختبار مستوى المعنوية

0.131 Kolmogorov-Smirnova 

0.085 Shapiro-Wil 

 SPSS19الباحث ابستخدام  إعدادمن  المصدر:

       الفروق بني متوسطات العينتنيو  التجانس لدراسة Leveneو T نتائج اختبار 8يبني اجلدول 
بلغ  Levene الختباريث نالحظ أن مستوى املعنوية ، ح()العوائد السنوية للصناديق وعوائد مؤشر السوق

وهو أكرب من مستوى الداللة املعتمد وعليه فالعينتني مسحوبتني من جمتمعني متجانسني وميكن  0.336
من مستوى الداللة  وهو أكرب، 0.935 بلغ ن مستوى املعنويةأT دراسة الفروق بينهما. وتبني نتائج اختبار

 وعليه نقبل فرضية الدراسة.، (0.05) الدراسة املعتمدة يف
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 ثالثةلفرضية الا نتائج اختبار :8 الجدول
القيمة  مستوى المعنوية

 المحسوبة
 االختبار

0.336 .935 Test de Levene sur l'égalité des variances 
0.935 0.082 Test-t pour égalité des moyennes 

 SPSS19الباحث ابستخدام  إعدادمن  المصدر:

 الصناديق:االنتقائية لمدراء  تحليل المهارة 6.3
االستثمارية للصناديق على املهارة االنتقائية للمدراء، يف توقع واختيار  االسرتاتيجيةتتوقف جناح  

الفا جونسون  أن مؤشراتوكما رأينا يف الدراسات السابقة ناسبة يف السوق املايل املعين، األوراق املالية امل
 . من بني أكثر النسب ذات األمهية النسبية ومؤشر شارب

كان لدى مدير  إذايستخدم مؤشر الفا جونسون لتحديد املهارة االنتقائية ملدراء الصناديق، فو 
إذا مل يكن أداء املدير ، أما إجيابيا  الفا  مؤشرالقدرة على توقع أسعار األوراق املالية، فسيكون  صندوقال

ا كما يستخدم مؤشر (Atiqah & Adiana, 2009, p. 81) .سالب ا مؤشر الفافسيكون  ،جيد 
 .للصندوق الكلية للمخاطر نسبة   )املخاطر من اخلال العائد خصم بعد( اإلضايف العائد مقياسشارب 

صندوق الرايض لألسهم السعودية  وملؤشر الفا جونسون ه أن أفضل صندوق وفقا   9 يشري اجلدول
يف حني كان صندوق  ،%1.02، مث يليه صندوق الرايض اجلريء مبؤشر قدره %2.54مؤشر الفا  بلغحيث 

يف حني  ،%0.92 مث صندوق الراجحي لألسهم السعودية مبؤشر قدره 1%مبؤشر قدره  الرايض الشجاع اثلثا  
 .% -0.52  قدرهمبؤشر سالب  كان صندوق الراجحي لقطاع املواد األساسية خامسا  

 يةئاختبارات المهارة االنتقا :9الجدول رقم 
 الترتيب شارب الترتيب الفا جونسون الصناديق

 2 %1.02 الرايض اجلريء
0.28 

 
3 

 1 0.45 3 1% الرايض الشجاع

ض لألسهم السعوديةايالر   %2.54 1 0.17 4 

 2 0.30 4 0.92% الراجحي لألسهم السعودية
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 5 0.11 5 -%0.52 الراجحي ألسهم قطاع املواد األساسية

 التقارير املالية : من إعداد الباحث ابالعتماد علىالمصدر

متيزت مبؤشر الفا اجيايب أي توجد مهارة انتقائية،  قصنادي 4نالحظ أن  التحليل السابقمن خالل 
ية يف هذا يف حني متيز صندوق الراجحي ألسهم قطاع املواد األساسية مبؤشر سالب أي ال توجد مهارة انتقائ

 الصندوق، هذه النتائج توافق نتائج التفوق على مؤشر السوق اخلاصة بتحليل الفرضية الرابعة.
ملؤشر شارب نالحظ أن صندوق الرايض الشجاع حقق أعلى معدل عائد بقيمة  أما عند املقارنة وفقا  

رايض ، ويقرتب منه صندوق ال0.30، يليه صندوق الراجحي لألسهم السعودية مبعدل عائد قدره 0.45
ويف  ،0.17، يليه صندوق الرايض لألسهم السعودية مبعدل عائد قدره 0.28اجلريء مبعدل عائد قدره 

 .0.11مبعدل عائد قدره  الراجحي ألسهم قطاع املواد األساسيةاألخري صندوق 

 خاتمة: .4
، خماطرة عالية اسرتاتيجيةاهتمت الدراسة ابختبار أداء صناديق االستثمار اإلسالمية اليت استهدفت 

ابعتباره من األسواق املالية الرائدة يف اجملال  ،حيث مت اختيار بعض احلاالت من السوق املايل السعودي
 ، توصلنا إىل ما يلي:واالستنتاجي ومن خالل استعراض التحليل اإلحصائياإلسالمي، 

تثمار، من أسهمت الدراسة يف حتديد األمهية النسبية ملؤشرات قياس أداء صناديق االس  
مؤشرات: الفا جونسون، ترينور، خالل دراسة مدى االعتماد عليها يف األدبيات التطبيقية، حيث تبني أن 

وشارب قد حازت على أمهية نسبية عالية يف قياس أداء الصناديق االستثمار، توافق هذه النتيجة، نتائج جل 
اليت استثنت مؤشر الفا  (Shahid, Hassan, & Rizwan, 2016) الدراسات املستخدمة، ماعدا دراسة

 ؛جونسون
االستثمار اإلسالمية املختارة صناديق ل وجود بعض التذبذب يف العوائد السنويةابلرغم من   
خالل الفرتة املدروسة، وهي بشكل عام على مؤشر السوق  من التفوق تمتكنإال أهنا ، كحاالت تطبيقية

 ,Yuzi, Samsuddin) ،(Hamzah, Rozali, & Tahir, 2010): دراسات نتائجنتيجة توافق 

Shair, & Hazny, 2012) وعكس نتيجة دراسات  (Rakibul & Arif, 2016) .(Jakšić, 
Leković, & Milanović, 2015)  
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كما لوحظ أيضا وجود حساسية بني العوائد السنوية للصناديق املدروسة ومؤشر السوق،    
حيث شهدت العوائد حيث أشارت نتائج الدراسة إىل وجود ارتباط قوي موجب وذو داللة إحصائية، 

 صاعدة؛السنوية تغريات ابجتاه اخلط العام ملؤشر السوق، الذي متيز حبالة 
يف نفس الوقت أسهمت الدراسة يف تقييم املهارة االنتقائية ملدراء عينة الدراسة، حيث   

، وهي عكس 2017-2008إشارات النتائج إىل متيز أغلب مدراء هذه صناديق مبهارة انتقائية خالل الفرتة 
 ,Ilo, Yinusa, & Elumah) .(Jakšić, Leković, & Milanović, 2015) نتيجة دراسات:

2018). 
 ببعض املقرتحات، نوجزها فيما يلي: االهتمام النتائج املتوصل إليها، نرى ضروري إىل استنادا  
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portfolio,. International Conference on Statistics in Science, Business 

and Engineering (ICCBE), pp:1-6. 
 :مالحق. 6

 الشجاع الجريء السنوات
الرياض لألسهم  المواد األساسية

 السعودية
الراجحي لألسهم 

 السعودية
2008 -38,73% -31,78% -46,75% -53,60% -44,17% 

2009 26,17% 21,77% 27,50% 25,38% 16,64% 

2010 12,78% 10,09% 13,83% 15,37% 13,67% 

2011 -4,39% -3,90% 5,73% -0,44% 1% 

2012 9,29% 7,72% 3,99% 13,00% 11,37% 

2013 22,73% 18,03% 27,52% 25,19% 30,48% 

2014 5,12% 3,90% -14,16% 2,99% 1,61% 

2015 6,36% -3,78% -15,36% -17,68% -12,78% 

2016 1,60% 1,42% 15,45% -1,03% 8,21% 

2017 10,53% 11,30% -0,63% -0,48% 2,75% 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 

1 .949a .902 .889 6.13983 

a. Valeurs prédites : (constantes), X1 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 .984a .968 .964 2.75004 

a. Valeurs prédites : (constantes), x2 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 

1 .975a .950 .944 5.82281 

a. Valeurs prédites : (constantes), x3 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 .954a .910 .898 11.35768 

a. Valeurs prédites : (constantes), x4 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 
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1 .963a .928 .919 7.26823 

a. Valeurs prédites : (constantes), x5 

 
Tests de normalité 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 

x .233 10 .131 .864 10 .085 

a. Correction de signification de Lilliefors 
 

Test d'échantillons indépendants 

 

Test de 

Levene sur 

l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

x Hypothèse de 

variances 

égales 

.935 .336 .082 98 .935 .35420 4.33275 -8.24401 8.95241 

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  

.082 93.763 .935 .35420 4.33275 -8.24887 8.95727 
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 : ملخص
 ي العريب يف تنمية قطاع الزراعجاءت الدراسة لتوضح مدى امكانية صناديق الثروة السيادية العربية 

 معتمدة على، العريب يحديثة يف تقليص العجز التمويلي للقطاع الزراعمن خالل استخدامها كآلية  املستدام
امكانيات زراعية كبرية، واهلدف من هذه االستثمارات عربية اليت متتلك استثمارات زراعية داخل الدول النفيذ ت

زايدة نسبة االستثمارات البينية للقطاع الزراعي مقارنة إلمجايل االستثمارات البينية، ابإلضافة إىل تقليص 
بعد مصادقة الدول خاصة  ات األخريةهد ارتفاع خالل السنو شي الذيالفجوة التمويلية للقطاع الزراعي 

( وغريها 2025-2005العربية على تنفيذ اسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني )
 الفجوة.  تلكمن العوامل اليت أدت إىل اتساع 

يل خارجية، أي إبمكاهنا تنفيذ استثمارات دون احلاجة ملصادر متو العربية صناديق الثروة السيادية إن 
ميكن  كما  أغلب املستثمرين األخرين يف الوقت الراهن.اليت يفتقدها امليزة  وهي، القدرة على متويل نفسهاهلا 

من خالهلا استقطاب الفوائض املالية العربية داخل القطر العريب وهو ما يعزز من التعاون االقتصادي العريب 
 املشرتك.

 .قطاع الزراعي العريبالزراعي،  التمويلصناديق الثروة السيادية، الزراعة املستدامة،  كلمات المفتاحية:
 .JEL: G23 ،Q01 ،Q14 ،Q1 ،O13 تصنيفات
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Abstract:  

The study shows the potential of Arab sovereign wealth funds to 

develop the sustainable Arab agricultural sector through its use as a modern 

mechanism to reduce the financing deficit of the Arab agricultural sector, 

based on the implementation of agricultural investments within the Arab 

countries that have great agricultural potential. In addition to reducing the 

financing gap for the agricultural sector, which has witnessed an increase in 

recent years, especially after the Arab countries approved the implementation 

of the Arab Agricultural Development Strategy. Sustainable for the next two 

decades (2005-2025) and other factors that led to the widening of that gap. 

Arab sovereign wealth funds can make investments without the need for 

external sources of funding, which is the ability to finance themselves, an 

advantage that most other investors currently lack. It can also attract Arab 

financial surpluses within the Arab country, which promotes joint Arab 

economic cooperation. 

Keywords: Sovereign Wealth Funds, Sustainable Agriculture, Agricultural 

Finance, Arab Agriculture Sector.  

JEL Classification Codes: G23, Q01, Q14, Q1, O13. 

 مقدمة .1
موارد يعترب اجلانب التمويلي من بني أهم معوقات الزراعة العربية املستدامة، فهذا النشاط حيتاج إىل 

بشكل و اسرتاتيجية طويلة املدى، إن هذا النوع من االستثمارات يكون متاح  تنتهجمالية كبرية، واستثمارات 
مالية ميكن توظيفها يف مشاريع استثمارية  مواردكبري عندما يكتسي الطابع العام؛ فهناك حكومات تتوفر على 

اليت حتتاج إىل تنويع العريب، اجلزائر وليبيا،  اخلليجدول املدى الطويل، وهو ما جنده يف  مستدامة وعلى
اقتصاديتها من خالل البحث عن استثمارات يف قطاعات خارج قطاع احملروقات ومبا حيقق تنمية اقتصادية 

 مستدامة.
 Sovereign Wealthما يعرف بصناديق الثروة السيادية "متتلك  الدول العربية مذكورة سابقا إن

Funds "يف مشاريع استثمارية متنوعة حتقق هلا عوائد مالية أصوهلا  من أجل توظيفادية أو الصناديق السي
هدف التنويع على حتقيق  ترتكز يف جمملهااضافية، اضافة للعائد املايل فإن الصناديق هلا أهداف أخرى 



 

 لعربية المستدامةفي دعم الزراعة ا ياستراتيجصناديق الثروة السيادية العربية كخيار استثمارات 
 

260 

كالسودان، مصر، تونس،   موارد زراعية هائلة ؛ ويف املقابل تتوفر دول عربية أخرى )املتلقية( على االقتصادي
سوف تتمكن من تنمية القطاع  ،صناديقالتلك اجلزائر واملغرب، فهذه الدول يف حالة استقطاهبا الستثمارات 

الزراعي يف ظل تبين اسرتاتيجية زراعية مستدامة، من خالل تنمية املناطق الريفية، فتح مناصب شغل جديدة 
ة الفجوة الغذائية العربية هذا من انحية، ومن انحية أخرى حتقيق وزايدة االنتاج الزراعي الذي يساهم يف تغطي

 أهداف الصناديق اليت تسعي لتنويع حمفظتها االستثمارية.
 تتمحور حول: الرئيسية  لدراسةامما سبق طرحه فإن اشكالية اشكالية الدراسة: .  1.1

صناديق الثروة السيادية العربية في تنمية الزراعة العربية تساهم المشاريع االستثمارية لكيف   
 ؟لقطاع الزراعي الفجوة التمويليةالمستدامة في ظل 

 : يف اآليت لرئيسيةالدراسة يتم عرض الفرضية ا شكاليةملعاجلة االدراسة:  فرضية. 2.1
خالل تنفيذ استثمارات تستطيع صناديق الثروة السيادية من تنمية الزراعة العربية املستدامة من   

 زراعية داخل االقتصادايت العربية تراعى فيها ضوابط االستثمار الزراعي املستدام.
 :حصرها يف اآليتهناك جمموعة من األهداف هلذه الدراسة، ميكن أهدف الدراسة: . 3.1

  املي واحمللي.يني العأحتل حيزاً من النقاش على مستو  التطرق ملوضوع صناديق الثروة السيادية، الذي -
توضيح مدى امكانية االستفادة من استثمارات صناديق الثروة السيادية العربية ابلنسبة للدول املالكة  -

 ؛والدول املتلقية الستثماراهتا
يف تعزيز االستثمار الزراعي البيين، وتوفري مصادر متويل يف اطار تنفيذ  ات الصناديقامكاني الوقوف على -

 ؛(2025-2005ة املستدامة للعقدين )االسرتاتيجية العربية للتنمية الزراعي
 ؛للقطاع الزراعي العريبالتمويلية  القدراتالوقف على واقع  -
 ة العربيةيصناديق الثروة السيادجذب أصول ماراهتا من خالل متويل استث منابراز امكانيات الدول العربية  -

 الستثمار يف القطاع الزراعي.
اشكالية الدراسة  يتم االعتماد على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي من أجل دراسةمنهج الدراسة: . 4.1

الذي يوصف لنا أجزاء الدراسة من خالل ابراز اجلوانب النظرية وإعطاء ؛ املنهج الوصفي وحتليل أبعادها
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أما املنهج التحليلي يُثري البحث أكثر ويزيد من للمختلف أجزاء الدراسة،  صورة واضحة وسهلة للفهم
  .أشكالالعتماد على بياانت يف شكل جداول و اب هتبسيط

 الفجوة التمويلية في قطاع الزراعة العربية. 2
مليون  197للزراعة  حيث تبلغ مساحة األراضي الصاحلة العامل العريب إمكانيات زراعية كبرية، ميتلك

ال تتعدى  املزروعةاملساحة تشري إىل أن  2016فإن بياانت عام املساحة الكبرية ، ورغم 2017عام  هكتار
 من الناتج احمللي اإلمجايل %5.6مليون عامل، وميثل الناتج الزراعي  24.1الزراعة العاملة يد و  38.1%

 2010و  2015، 2016ققة خالل سنوات احملالنسبة األخرية تقريبا نفسها ، 2017خالل عام 
يف العموم تعترب هذه األرقام  (53-47، الصفحات 2018)العريب،  ،(%5.8و  %6.2)تراوحت بني 

مؤشرًا ألمهية قطاع الزراعة والفوائد االجتماعية واالقتصادية اليت ميكن أن تنتج من االستثمار يف القطاع 
 .الزراعي كوسيلة لتحقيق التنمية املستدامة

التمويلية إن توضيح الفجوة التمويلية يف قطاع الزراعة العربية، مرتبط مبا هو متاح من الطاقات 
واإلقراضية مقارنة ابحتياجات القطاع الزراعي يف املستقبل، خصوصا وأن معظم الدول العربية تصنف ضمن 
الدول األقل دخال، كما أن الدول العربية أصبحت تويل اهتمامًا متزايدًا ابلزراعة واألمن الغذائي نتيجة 

عاملية، األزمة املالية...إخل( اليت شهدها ويشهدها العامل للمتغريات واألزمات )املتغريات املناخية، أزمة الغذاء ال
خالل السنوات القليلة املاضية، مما استوجب وضع برامج ومشروعات لزايدة قدرهتا يف االعتماد على ذات 

إىل  2009لتلبية احتياجاهتا من السلع الغذائية واحلد من الفجوة الغذائية واليت قدرت يف املتوسط الفرتة )
)الزراعية، تقرير أوضاع  .رمليار دوال 33.6ما قيمته  2017مليار دوالر ويف عام  39.3بنحو ( 2015

  (80، صفحة 2017، 2017األمن الغذائي العريب لسنة 
اإلمنائية التمويلية تعترب الصناديق واملؤسسات العربي:  يقطاع الزراعل . الطاقات التمويلية واإلقراضية1.2

العربية واإلقليمية والدولية مصدراً متويلياً للمشروعات والربامج اإلمنائية العربية يف خمتلف القطاعات االقتصادية 
واالجتماعية مبا فيها قطاع الزراعة، حيث بلغ جمموع التمويل املايل )العون( املقدم من قبل هذه املؤسسات 

 %14مليار دوالر وهو ميثل  23.41( ما قيمته 2012إىل  1950الفرتة )للقطاع الزراعي العريب خالل 
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 :يلي كما  يل بني خمتلف املؤسسات االمنائيةمن جمموع التمويل املايل املقدم للدول العربية، توزع العون املا
، صفحة 2012، 2012الغذائي العريب لسنة )الزراعية، تقرير آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية واألمن 

35) 
 1961مليون دوالر وهذا للفرتة ) 2544.5ته بلغت قيم الصناديق اإلنمائية العربية الوطنية:. 1.1.2

 امجايل نصيب الدول العربية من التمويل ملختلف القطاعات. %13.2متثل حوايل و ( 2012إىل 
تعترب منخفضة مقارنة ابلصناديق واملؤسسات اإلمنائية  العربية:الصناديق والمؤسسات اإلنمائية  .2.1.2

( ما قيمته 2010إىل  1974الوطنية، حيث بلغ اإلمجايل املقدم لقطاع الزراعة العربية خالل الفرتة )
  .ختلف القطاعاتملإمجايل التمويل املقدم  %16.4مليون دوالر وبنسبة  4321.8

حصة قطاع الزراعة العربية من التمويل املقدم متثل ما  ية الدولية:الصناديق والمؤسسات اإلنمائ. 3.1.2
 األكرب مسامهة يف التمويل مقارنة بباقي الصناديق واملؤسسات األخرى وهيمليون دوالر  16546قيمته 

 .إمجايل التمويل املقدم ملختلف القطاعات %13.6ثل سوى ومت
تشري البياانت مائية في تنمية الزراعة العربية: مدى كفاية الطاقات التمويلية للمؤسسات اإلن. 2.2

التمويلية املخصصة للزراعة العربية  السابقة إىل عدم كفاية الطاقات التمويلية املوجة لقطاع الزراعة، فالقيمة
مليار دوالر للربانمج  70.5تعترب متواضعة مقارنة ابالحتياجات التمويلية املستقبلية واليت قدرت حبوايل 

(، يف املقابل فإن مجلة ما حتصل 2032إىل  2012الطارئ لألمن الغذائي العريب فقط وهذا للفرتة املمتدة )
دوالر مليار  23.4من املؤسسات العربية )الوطنية( واالقليمية والدولية تقدر عليه القطاع الزراعي العريب 

)الزراعية، تقرير آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية واألمن الغذائي العريب لسنة  .خالل ستة عقود تقريبا
 (38، صفحة 2012، 2012

لقطاع الزراعي العريب ميكن استنتاجه من خالل احتساب معدل ما  إن كفاية الطاقات التمويلية
حتصلت عليه كل دولة على حدى من املؤسسات اإلمنائية ومقارنتها مبتطلبات املالية للربانمج الطارئ لألمن 

 22.94مليون دوالر وحبوايل  1376.5معدل نصيب الدولة خالل العقود الستة حبوايل يقدر الغذائي؛ 
مليون دوالر لدولة سنوايً. ووفقًا للمتطلبات املالية للربانمج الطارئ لألمن الغذائي )أي الربانمج املستقبلي 
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 295كل دولة وبواقع مليار دوالر ل 5.9لتحسني أوضاع األمن الغذائي(، فإن املعدل املطلوب يقدر حبوايل 
)الزراعية، تقرير آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية واألمن الغذائي العريب لسنة  مليون دوالر سنوي لكل دولة.

 (38، صفحة 2012، 2012
خالل البحث  إن هذا الوضع يؤكد على أن هناك حاجة لتقليص الفجوة التمويلية واالستثمارية من

عن مصادر متويلية واستثمارية عربية جديدة تساهم يف تلبية احلد األدىن من املتطلبات املالية الالزمة لتنمية 
الزراعة العربية، هذه املسامهة تكون إما ابلتمويل املايل أو عن طريق إقامة مشاريع زراعية تكون هلا دور يف 

ئية املتزايدة. كل هذا ميكن حتقيقه إذا ما مت استقطاب صناديق تنمية القطاع الزراعي وتقلص الفجوة الغذا
يف تقليص الفجوة  ةاضافي ةالثروة السيادية العربية لالستثمار يف قطاع الزراعي العريب، وبذلك تعطي دفع

بنفسها، لتصبح بذلك آلية حديثة تضاف إىل الصناديق ها ويلومت لية من خالل اقامة مشاريع زراعيةالتموي
 سسات اإلمنائية الوطنية واإلقليمية والدولية يف تنمية الزراعة واألمن الغذائي العريب.واملؤ 
 العربية صناديق الثروة السيادية تطور .3

من املهم عرض موجز ملاهية صناديق الثروة العربية قبل التطرق إىل تطور صناديق الثروة السيادية 
 والعريب. املستوى العامليه الصناديق على السيادية ومن مث حتليل تطور هذ

 Sovereign Wealth)تعريف صناديق الثروة السيادية ميكن : تعريف صناديق الثروة السيادية. 1.3

Funds) حكومات ذات الفوائض املالية والناجتة أساسا من موجدات هنا تلك الصناديق اليت متتلكها على أ
االحتياطيات النقدية الرمسية القصرية املدى، والغرض الصرف األجنيب للميزان التجاري وخارجه عن حساابت 

األساسي من انشاءها حتقيق توازن اقتصادي من خالل استثمار أصوهلا يف خمتلف الفئات االستثمارية وعلى 
 نطاق واسع.

( ارتفاع حجم أصول صناديق الثروة 1يوضح الشكل )تطور حجم صناديق الثروة السيادية: . 2.3
تريليون  1.8من حوايل  2018و  2004تضاعف قيمتها أكثر من أربعة مرات بني عامي السيادية، حيث 

(، 2018إىل  2004للفرتة ) %11.5تريليون دوالر على التوايل، ومبتوسط معدل منو  8.1دوالر إىل 
ض وهو مؤشر يوضح ارتفاع حجم أصوهلا من عام ألخر. مع العلم أن معدل منو الصناديق للفرتة السابقة اخنف
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، وسبب ذلك يعود %14.5( والذي بلغ يف املتوسط 2014إىل  2004مقارنة مبعدل منو الفرتة املمتدة )
، إىل تراجع أصول صناديق الثروة السيادية النفطية اليت أتثرت ابخنفاض أسعار النفط يف األسواق العاملية

 تراجع األصول هذا يعترب مؤقت إىل حني ارتفاع األسعار ومن مث ارتفاع األصول جمدداً. و 
 (2018إلى  2004: تطور قيمة أصول صناديق الثروة السيادية للفترة ) 1الشكل 

 الوحدة:)مليار دوالر(

 
 إعداد الباحث اعتماداً على:المصدر: 

-  www.swfinstitute.org; accessed in december, 25, 2018. 

-  Idriss Mrani Alaoui, (2012) Thesis : Sovereign Wealth Funds, HEC Paris, 6. 

عربية مرتبط بدرجة االفصاح الدوري من إن التحديد الدقيق حلجم أصول صناديق الثروة السيادية ال
 خالل اصدراها تقارير دورية، وهذا يف احلقيقية مل يكن متاح خالل السنوات املاضية، غري أنه مؤخراً بدأت

بعض الصناديق العربية يف اصدار تقارير سنوية ويف أغلبها مل توضح حجم أصوهلا فيما عدا البعض منها 
(. وعليه سوف يتم االعتماد على البياانت الصادرة عن مؤسسة ADIAكجهاز أبوظيب لالستثمار )

متخصصة يف جمال صناديق الثروة السيادية واملعروفة "معهد صناديق الثروة السيادية" لتوضيح حجم أصول 
 صناديق الثروة السيادية العربية، وذلك يف اجلدول املوايل.
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 (2018-2010العربية للفترة ): تطور أصول صناديق الثروة السيادية  1الجدول 
 2018 2015 2014 2010 السنوات

 3073.8 2835.2 3165.4 1990.4 القيمة )مليار دوالر(

إلجمالي الصناديق الثروة  %
 السيادية

35.1% 34.4% 28.3% 31.5% 

 ، مرجع سابق.سنةكل سيادية الصادرة يف هناية  اعداد الباحث اعتمادا على بياانت معهد صناديق الثروة ال المصدر:

ارتفاع يف قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية، حيث ارتفعت مبا قيمته  (1)يبني اجلدول 
،  هذا االرتفاع يستثىن %54أي بنسبة ارتفاع  2018و  2010مليار دوالر ما بني عامي  1083.4

بب يف ذلك يعود ابألساس مليار دوالر، والس 330أين تراجعت قيمة الصناديق حبوايل  2015فيه عام 
إىل أزمة تراجع أسعار النفط واليت أدت ابحلكومات املالكة إىل سحب مبالغ لتغطية العجز املوازين، كما أن 
تراجع أسعار النفط أدى إىل عدم متويل هذه الصناديق ابلفائض املايل الناتج عن ارتفاع قيمة االيرادات 

فط املرجعي(. عمومًا فإن حجم الصناديق العربية يف املستقبل النفطية الفعلية عن ما هو مقدر )سعر الن
سوف تشهد مزيداً من االرتفاعات ابلنظر إىل حتسن أسعار النفط يف األسواق العاملية، كما أن متوسط منو 

 استمرارية ارتفاع مؤشر اجيايب يف ( يعترب1)الشكل  %11.5قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العاملية 
إىل حصتها يف إمجايل الصناديق العاملية واليت تقدر حبوايل الثلث. كل هذا يف احلقيقة يبني مدى  بنظرقيمتها 

االستثمارية،  واسرتاتيجيتهاامكانية صناديق الثروة السيادية العربية من الدخول يف استثمارات جديدة تتناسب 
 .ر امللحق()أنظ تراكم حجم أصوهلا يف الوقت احلايل واملستقبلي ىلإابلنظر 

 ةالمستدام ةالعربي الزراعةتمويل داعمة في . استثمارات صناديق الثروة السيادية العربية كآلية 4
، سواء من حيث القطاعات يف استثماراهتا اسرتاتيجية التنويع صناديق الثروة السيادية العربيةتنتهج 

ة، وهو احملفظة االستثمارية وحتقيق عوائد ماليعلى تنويع ، حيث تعمل النطاق اجلغرايفاملستثمرة فيها أو من 
املستثمر  حمليا يف شركة  "ICD" إمارة ديبكصندوق   االستثمار يف قطاع الزراعي، ما مسح لبعض الصناديق

إن هذه االستثمارات تساعد الصناديق العربية على تركيز بشكل كرب  (ICD ،"2019)" "روايب االمارات"
تكتسب خربات  خصوصا وأن حجم أصوهلا يف ارتفاع وأصبحت حنو االستثمار يف قطاع الزراعي العريب،
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للوقوف ، مما يساعد على تطوير القطاع الزراعي يف شكله املستدام. عامليا  شركات رائدةنتيجة استثمار يف 
نية توظيف صناديق الثروة السيادية العربية يف دعم التمويل الزراعي املستدام داخل األقطار العربية على امكا

 من خالل جذب استثماراهتا، ميكن توضيح ذلك يف اآليت:
جاءت فكرة : الدوافع االستثمارية لصناديق الثروة السيادية العربية وعالقتها بالزراعة المستدامة. 1.4

جتسدت بعد  ة للعديد من الدوافع،للثروة السيادية من قبل الدول املالكة ومنها العربية نتيجانشاء صناديق 
، عموما ميكن )أنظر امللحق( فةحتقيق أهداف خمتل منها اهلدفكان تبين تلك الدول السرتاتيجيات تنموية  

 إنشاء صناديق الثروة السيادية العربية فيما يلي:حصر أهم الدوافع 
الدول العربية املالكة لصناديق الثروة السيادية لديها يقني راسخ  استدامة مصادر التمويل:ضمان . 1.1.4

بعدم استدامة املوارد املالية الناجتة من ايرادات النفط والغاز الطبيعي )موارد انضبة(، وعليه فإن البحث عن 
وذلك  -تراجع أسعار النفط–يف ظل الظروف الراهنة  مصادر بديلة ومستدامة يعترب مطلب رئيسي خصوصاً 

من أجل ضمان استمرارية نشاط تلك الصناديق يف حتقيق أهدافها املختلفة؛ من هنا أتيت احلاجة إىل 
االستثمار يف املشاريع الزراعية املستدامة املولدة إليرادات مالية متجددة، وتكون مكملة و/أو بديلة لإليراد 

 النفطي الناضب. 
هتدف صناديق الثروة السيادية العربية يف جمملها إىل  المساهمة في تحقيق التنويع االقتصادي:. 2.1.4

حتقيق التنويع االقتصادي من خالل استثمار الفوائض املالية الناجتة عن االيرادات النفطية يف استثمارات 
القطاع  يفجزء من أصوهلا توظيف  (، فعندخارج قطاع احملروقات ) الزراعة، اخلدمات والصناعة التحويلية

الزراعي فإن هذا يساهم يف تطوير القطاع من خالل استخدام أحدث الطرق يف إنتاج احملاصيل الزراعية، 
نظرا إلمكانيات الصناديق املتاحة يف استخدام أحدث التكنولوجيات يف هذا اجملال، ومن خالل قدرهتا على 

خصصة ومتطورة، هذا ابإلضافة إىل تدعيم الصناعات التحويلية التفاوض يف إقامة شراكات مع مؤسسات مت
؛ حتقق الرتابط األمامي واخللفي االستهالكية اليت تكتسي أمهية كبرية ابلنسبة القتصادايت الدول العربية ألهنا

وعليه فإن تطوير الصناعات الغذائية ال يكون إال من خالل امتالك قطاع زراعي منتج من حيث الكم 
 والذي بدوره يساهم يف حتقيق تنويع اقتصادي.  والكيف،
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تعاين معظم الدول العربية املصدرة للنفط )دول اخلليج العريب(  اشكالية ضعف الطاقة االستعابية: .3.1.4
من مشكلة الطاقة االستعابية، نتيجة تراكم الفوائض املالية الناجتة عن مداخيل النفط وعدم قدرهتا على 

صناديق واستخدامها اليف أوجه االستثمارات املختلفة. من هنا كان الدافع وراء انشاء  استخدام تلك الفوائض
كآلية استثمارية ابستطاعتها استثمار الفوائض املالية يف مشاريع استثمارية خارج االقتصادايت احمللية، ملوجهة 

املشاريع، وكذا ترشيد ضعف الطاقة االستعابية لالقتصاد الوطين وعدم مزامحة القطاع اخلاص يف بعض 
 استغالل تلك الفوائض من خالل حتقيقها عوائد مالية اضافية ترفع من حجم أصوهلا.

إن هذا الدافع له عالقة ترابط مع قطاع الزراعة املستدامة، وذلك من خالل توجيه استثمارات صناديق 
إىل استغالهلا وحباجة  كبريةزراعية   الثروة السيادية اخلليجية بشكل خاص لالستثمار يف الدول اليت متلك أراضي

اجياد فرص استثمارية جديدة ومن انحية أخرى انحية،  هذا مناملستدامة الزراعية مبا يتالئم ومتطلبات التنمية 
 . الطاقة االستعابية لالقتصادايت اليت تعاين ضعف

ن واحلد من اهلجرة تسعى احلكومات الوطنية لتحقيق استقرار السكا تنمية المناطق الريفية:. 4.1.4
ميكن استخدام صناديق  اإلطارالريفية، وذلك من خالل تنفيذ العديد من املخططات التنموية، ويف هذا 

واالقتصادية، من خالل إقامة مشاريع  الثروة السيادية كآلية داعمة لتحقيق تلك األهداف االجتماعية
جور مبا يسمح ابلتوطني داخل املناطق الريفية استثمارية زراعية من شأهنا فتح مناصب شغل جديدة وتوفري أ

وحيد من ظاهرة اهلجرة الريفية. إن هذا الدافع من شأنه مساعدة احلكومات الوطنية على تنفيذ الربامج 
هتيئة املناطق الريفية من و من انحية، هذا املسطرة لتنمية املناطق الريفية ابالستعانة بصناديق الثروة السيادية 

اريع ملختلف املرافق الضرورية اليت حيتاجها الفرد الريفي )املزارع( من أجل مزاولة نشاطه يف خالل اقامة مش
 وهذا من انحية أخرى. أحسن الظروف املمكنة

من الدوافع األخرى إلنشاء صناديق الثروة السيادية العربية  حفظ مدخرات األجيال القادمة:. 5.1.4
حفظ مدخرات األجيال القادمة، حيث أخذت احلكومات املالكة على عتقها مبدأ املساواة يف تقسيم الثروة 
بني األجيال احلالية واملستقبلية، ومن هنا جاءت فكرة احلفاظ على االيرادات من املوارد الطبيعية غري املتجددة 
من خالل حتويل أصول غري قابلة للتجديد إىل أصول مالية دائمة، كما أهنا مبثابة آلية لتحقيق وفرات مالية 
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إن هذا الدافع  (Bertin Delacour, 2009, pp. 35-36) .واالستفادة من ثروة اليوم لبناء مستقبل الغد
لعربية يعترب من بني أهداف التنمية الزراعية املستدامة واملتمثل يف مراعاة نصيب لصناديق الثروة السيادية ا

  األجيال القادمة من ثروة اجملتمع.
زراعية من قبل إن اقامة استثمارات : صناديق الثروة السيادية العربيةمزايا المشاريع االستثمارية ل. 2.4

الدول العربية، تعود بفوائد كبرية سواًء ابلنسبة القتصاد صناديق الثروة السيادية العربية داخل اقتصادايت 
 الدولة املالكة أو املتلقية، ويف الطرح املوايل أهم اجيابيات صناديق الثروة السيادية ابلنسبة للطرفني.

تساعد استثمارات صناديق الثروة السيادية يف القطاع الزراعي، : المالكة االقتصاديات العربية. 1.2.4
من حتقيق  للصناديقنت هذه االستثمارات داخل االقتصاد الوطين أو خارجه، الدول العربية املالكة سواًء كا

 مجلة من الفوائد أمهها:
تساااعد اسااتثمارات الصااندوق يف قطاع الزراعي على تقدم الدعم لربامج التنويع االقتصااادي واليت هتدف  -

ناتج الوطين اإلمجايل، مما يؤدي إىل تنويع مصااااااااااادر إىل زايدة مسااااااااااامهة قطاعات خارج قطاع احملروقات يف ال
اخلليج العريب، ليبيا  ايرادات الدولة والتقليل االعتماد على االيرادات النفطية، كما هو احلال ابلنسااااااااااابة لدول

 ؛واجلزائر
تساااااااااااااهم يف اقامة أصااااااااااااول ذات عائد مربح على املدى الطويل، هذا العائد يساااااااااااااعد على حتقيقه طبيعة  -

الزراعي الذي يوفر فرص اسااااااااتثمارية على املدى الطويل، ابإلضااااااااافة إىل االساااااااارتاتيجية االسااااااااتثمارية القطاع 
 ؛نمية االقتصادية ابلدولة املالكةطويلة املدى للصناديق العربية، وهو ما يدعم مسرية الت

دية يسااااااامح صاااااااندوق الثروة السااااااايادية من الوصاااااااول لتحقيق العائد األمثل على املخاطر لألصاااااااول السااااااايا -
للدولة، فوفقاً لبحوث "دوتشاايه بنك" فإن إدارة االحتياطيات التقليدية للبنوك املركزية واليت تسااتثمر ابلدرجة 

سااانواي وهذا على مدى  %1األوىل يف شاااكل ساااندات حكومية على املدى القصاااري حققت عوائد حقيقية 
أساااهم  %60تنوعة واليت ضااامت املاضاااية، يف املقابل العائد احلقيقي للمحفظة امل سااانة( 60الساااتني سااانة )

، وابلتايل من املمكن حتقيق مكاسااااااب صااااااافية كبرية على املدى الطويل %6سااااااندات قدر حبوايل  %40و
 ,SwissBanking) ؛قلمن خالل حتويل عائدات الفائض أو االحتياطات إىل صاااندوق سااايادي يف املسااات

2008, p. 7) 
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يعزز صااندوق الثروة الساايادية الشافافية واملسااؤولية السااياسااية للقطاع العام من خالل حتسااني التدقيق العام  -
يف كيفيات اسااااااااااااااااتخدام املال العام، ابالعتماد على هيكله التنظيمي واملطالبة إبعداد التقارير الدورية، وعليه 

 ؛ل السااااااااااااااااياااديااة أكثر شاااااااااااااااافااافياةفااإن نقاال األصااااااااااااااااول الوطنيااة يف كيااان مسااااااااااااااااتقاال جيعاال من ادارة األصااااااااااااااااو 
(SwissBanking ،2008 7، صفحة) 
تسمح استثمارات صناديق الثروة السيادية يف قطاع الزراعة وغريه من القطاعات على زايدة التنويع يف  -

 -أو حىت حاليا يف بعض الدول –أصوهلا، أي الرتكيز على حتقيق العوائد مقارنة بكيفيات املعمول هبا سابقاً 
استغالل األمثل لتلك در فرص بديلة يف يف ادارة احتياطات النقد األجنيب من قبل البنك املركزي، واليت هت

 ؛االحتياطات
تساعد استثمارات صناديق الثروة السيادية العربية على تقليص الفجوة الغذائية للدول املالكة، حيث  -

من إمجايل الفجوة الغذائية العربية لعام  %56.6قدرت الفجوة لكل من اجلزائر، ليبيا ودول اخلليج العريب 
وهي نسبة مرتفعة، مما يعين أن الدول العربية املالكة من األوىل هبا  (81، صفحة 2017)الزراعة،  2017

أن تكون أكثر حرصا من نظريهتا املتلقية من أجل تقليص الفجوة الغذائية من خالل تنفيذ استثمارات زراعية 
 ؛اع الزراعي العريبن انتاجية القطوعلى نطاق واسع هبدف الرفع م

االمكانيات املتاحة لصاااناديق الثروة السااايادية العربية لالساااتثمار يف اخلارج، توفر هلا فرصاااة االساااتفادة من  -
اخلربات وتكنولوجيات االنتاج الزراعي، من خالل اقامة شااااراكات مع مؤسااااسااااات عاملية متخصااااصااااة وذات 

 مسعة جيدة يف اجملال الزراعي.
ميكن حصااااار أهم االجيابيات اليت ميكن أن تساااااتفيد منها الدول : العربية المتلقيةاالقتصــــاديات  .2.2.4

 :يف اآليت يادية يف القطاع الزراعياملتلقية الستثمارات صناديق الثروة الس
دعم من منو القطاع الزراعي، ومن مث  تساعد استثمارات الزراعية لصناديق الثروة السيادية العربية وغريها -

 ؛قتصادية ابلدول العربية املتلقيةية االمسرية التنم
استثمارات صناديق الثروة السيادية العربية على حتويل األموال من الدول العربية ذات الفائض املايل  تساعد -

سواءً كانت طبيعية خرية متتلك امكانيات كبرية يف اجملال الزراعي إىل الدول العربية ذات العجز املايل، فهذه األ
 ؛بعضها البعض قتصادايت الدول العربيةالاكمل بذلك تو  أو بشرية،
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تساعد يف زايدة االيرادات العامة، فزايدة تدفق االستثمار األجنيب تؤدي إىل زايدة االيرادات الناجتة عن  -
 ؛يق ايرادات أعلى للدولة املتلقيةفرض الضرائب وبذلك حتق

قامة صناديق الثروة السيادية العربية الستثمارات امكانية تعزيز التكامل االقتصادي العريب من خالل ا -
لصناديق ل ستقطاابً أقرب قطاعات اداخل اقتصادايت العربية املتلقية، ولعل القطاع الزراعي والقطاع اخلدمات 

من هذه الدول و العربية، نظرا ملا تتمتع به بعض الدول العربية من امكانيات كبرية جتعلها وجهة استثمارية، 
 ؛ن، تونس، اجلزائر واملغرب وغريهمدان، مصر، األردجند: السو 

تساهم االستثمارات الزراعية لصناديق الثروة السيادية يف التخفيف من حدة البطالة ابلدول العربية املتلقية،  -
ة من خالل انشاء مشاريع استثمارية جديدة واليت توفر مناصب شغل للبطالني سواءً كانت هذه الفئة متواجد

 ؛املناطق احلضرية أو الريفيةيف 
تعترب استثمارات صناديق الثروة السيادية العربية املباشرة يف خمتلف القطاعات ومن بينها القطاع الزراعي،  -

، فهي تدر من آاثر سلبيةا لقروض اخلارجية ملا هلجُينب اقتصادايت من ابديل و مصدراً من مصادر التمويل 
 ؛س الوقت عبء على ميزان املدفوعاتاليت متثل يف نف عائدا بدال من أعباء خدمة الدين

االستفادة من كوهنا مستثمر طويل األجل يتمتع بقدر كبري من االستقرار، وهي بذلك تدعم رؤوس أموال  -
الشركات املستثمر فيها وحتافظ على استقرارها بعكس املستثمرين القصريي األجل، كما هلا ميزة عدم 

 املدى القصري اليت حتدث على أسعار األسهم أو التدهور يف العائدات الفصلية. االستجابة للتقلبات على

(Makhlouf, 2010, p. 39)  
مشاريع تنفيذ قد تنتج عن صناديق الثروة السيادية وضوابط االستثمار الزراعي العربي المستدام: . 3.4

الدول العربية اسرتاتيجية  أعدتأضرار غري مصاحبة للبيئة ومتطلبات التنمية املستدامة، وعليه استثمارية زراعية 
اسرتاتيجية التنمية الزراعية املستدامة للعقدين القادمني تدعم مسار التنمية االقتصادية املستدامة، أطلق عليها "

إن تنفيذ . 2007عام  تاعية" واعتمدة العربية للتنمية الزر (" اليت قامت إبعدادها "املنظم2005-2025)
هذه االسرتاتيجية هي مسؤولية مجاعية ابلنسبة للدول العربية، وعليه فإن الدول العربية املالكة لصناديق الثروة 
السيادية هلا فرصة حقيقية للمسامهة يف تنفيذها، من خالل إقامة مشاريع استثمارية زراعية ُتراعى فيها 

ية املستدامة، كما ميكن االستفادة من هذه االسرتاتيجية ابلنسبة للصناديق من خالل متطلبات التنمية الزراع
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-2005توجيهات اسرتاتيجية التنمية الزراعية املستدامة )تتمثل  .يهات االستثمار الزراعي املستداماتباع توج
، 2012لتمويل التنمية الزراعية واألمن الغذائي العريب لسنة )الزراعية، تقرير آلية عربية  :فيما يلي( 2025
 (19، صفحة 2012

 ؛ الرئيس للتنمية الزراعية العربيةاعتبار أن املياه هي احملدد  -
 ؛تنمية ومحاية األراضي الزراعية -
 ؛من منظور تكاملي استغالل املوارد الزراعية العربية -
 ؛التطور والتحديث التقين للزراعة ضرورة -
 ؛القدرات وتنمية املوارد البشرية بناء -
 ؛الزراعية العربية كمحرك للتنمية تنشيط التجارة، و تشجيع االستثمار الزراعي املشرتك -
 ؛ة والدولية املعاصرة واملستقبليةالتكيف مع املتغريات اإلقليمي -
 ؛املستدامة يف ازدهار الريف مسامهة التنمية الزراعية -
  والقطاع اخلاص.تعظيم مشاركة اجملتمع املدين -

إن تنمية الزراعة العربية املستدامة ال تكون إال من خالل استثمار وفق ضوابط االستدامة الزراعية، 
وعليه ميكن لصناديق الثروة السيادية املسامهة يف دعم الزراعة العربية املستدامة من خالل الرتكيز على النقطتني 

  (206-185، الصفحات 2016-2015)جابري،  الرئسيتني ومها:
اجملال االستثماري لصناديق الثروة السيادية استثمارات الحفاظ على الموارد الطبيعية الزراعية: . 1.3.4

وفق هذا الضابط يستدعي الكفاءة يف استخدام وإدارة املوارد الطبيعة )األراضي، املياه، الغاابت( بشكل 
 .يضمن استدامتها

إن التطور التكنولوجي احلاصل يف مجيع استثمارات مبنية على تطوير أساليب التقنية الحديثة: . 2.3.4
اجملاالت من شأنه أن يساهم يف حتقيق تنمية مستدامة يف القطاع الزراعي من خالل ابتكار آليات صديقة 

عليه فإن استخدام التكنولوجيا أو ما يعرف ابلتقنية للبيئة وأخرى تراعى فيها توفري اجلهود والوقت وغريها؛ و 
 وغريهم من املستثمرين يساعد على تنمية الزراعة املستدامة.سيادية صناديق الالمن قبل  ةاحليوية يف الزراع
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 ( متطلبات جذب استثمارات صناديق الثروة السيادية لتعزيز نمو الزراعة العربية المستدامة5
العربية كغريها من املستثمرين، تبحث عن فرص استثمارية حتقق هلا عائد مايل  صناديق الثروة السيادية

مقبول يساهم يف زايدة وتنويع مداخيل الدولة املالكة، كما يساهم يف دفع وترية التنويع االقتصادي املسطرة 
تلك من قبل حكوماهتا؛ وعليه من املهم توفري مجلة من املتطلبات تساعد على استقطاب استثمارات 

 الصناديق لالستثمار الزراعي داخل املنطقة العربية، عموما ميكن التطرق ألهم املتطلبات يف اآليت:
إن النمو السريع استغالل مواقف الدول الغربية المتلقية الستثمارات صناديق الثروة السيادية: . 1.5

واق الدول املتقدمة، وطبيعة يف حجم أصول صناديق الثروة السيادية، وتزايد استثماراهتا خصوصًا يف أس
ملكيتها العامة ابإلضافة أن أغلبها قادمة من الدول النامية وال تتسم ابلشفافية واحلوكمة املطلوبة، كل هذا 

ومن أبرز هذه الدول الوالايت املتحدة  ،أسواق الدول املتلقية الستثماراهتا داخلجعلها حمل جدل وختوف 
األمريكية، أملانيا، فرنسا، بريطانيا، ايطاليا وأسرتاليا اليت بررت ختوفها ابحلفاظ على األمن القومي، مما جعلها 
تطبق العديد من اإلجراءات على استثمارات صناديق الثروة السيادية، هذه االجراءات جاءت متقاربة يف 

ول املذكورة، وإن اختلفت يف حدهتا من دولة إىل أخرى، فالوالايت املتحدة وأملانيا ميكن عمومها ابلنسبة للد
 واملوجه يف ن اجراءات االستثمار األجنيباعتبارمها األكثر تضيقا، كما أن أسرتاليا هي كذلك شددت م

كبري من قبل استثمارات   إىل صناديق الثروة السيادية الصينية على اعتبار أن أسواقها ال حتظى برتكيزيتها غالب
 .صناديق الثروة السيادية العربية

مواقف الدولة املتلقية الستثمارات صناديق الثروة السيادية، واليت عرب عليها يف  ذكر أهمميكن عموما 
، 2017-2016)زواري فرحات،  شكل اجراءات على مستوى قوانني االستثمار األجنيب كاآليت:

 (128-127الصفحات 
عن  ناملسؤولو يسمح للصناديق السيادية اخلليجية من االستثمار يف بعض القطاعات اليت حيددها مسبًقا  -

 ؛االستثمار يف الدولة املتلقية
لس حتديد حصة امتالك األسهم بغرض عدم امتالك الصناديق السيادية اخلليجية لسلطة قرار داخل جم -

 ؛الشركات املستثمر فيهاإدارة 
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طول فرتة االجراءات اليت يتم من خالهلا املوافقة على الصفقة املراد امتامها من قبل الصناديق السيادية  -
 ؛الوقت واجلهد يف حالة رفض الصفقةوهذا ما يهدر 

لدى الوالايت املتحدة األمريكية وبعض دول االحتاد األورويب، مما جيعل هذه  القومياتساع مفهوم األمن  -
 .الصفقة على مجيع الشروط املطبقة الدول هلا مربراهتا حىت يف حالة توفر

اإلجراءات املطبقة واليت يتم تعديلها كل مرة تعطي انطباع على أن هناك مفاضلة من عدة جوانب:   
خلاص والعام واثنيا بني املستثمر العام للدول املتقدمة واملستثمر العام للدول النامية أوال مفاضلة بني املستثمر ا

 .ستثمر احمللي واملستثمر اخلارجيومربر ذلك دميقراطية الدول، واملفاضلة الثالثة بني امل
للصناديق السيادية مما سبق فإن التوجه حنو األسواق الدول العربية سوف يفتح فرص استثمارية جديدة 

يف أسواق  ااستثماراهت ىعل التضيقيةوتقلل من املمارسات العربية نظرا لرتاجع مستوايت شفافيتها وحوكمتها، 
من خالل دخول صناديق الثروة السيادية العربية يف  إىل تعزيز العمل العريب املشرتك ، وهو ما يؤدياملتقدمة

قطاع الزراعي، املدعم ابلعديد من اتفاقيات الشراكة بني الدول استثمارات مباشرة و/أو غري مباشرة يف ال
العربية املالكة واملتلقية واليت تسعى إىل تعزيز فرص االستثمار فيما بينها، وبذلك تصبح األسواق العربية خيار 

  .بديل ألسواق الدول املتقدمة
 املورد الطبيعي واملورد البشري بشكله إن االهتمام بتوفريتوفير الموارد الطبيعية والبشرية الالزمة: . 2.5

الكايف ومستدام، من شأنه جذب استثمارات صناديق الثروة السيادية اليت تتميز ابستثماراهتا الكبرية وطويلة 
املدى، وعليه فإن هذا النوع من املستثمرين يفرض على الدول العربية املتلقية الستثماراهتم توفري أراضي صاحلة 

ات كبرية ومتنوعة، مما يسمح إبنتاج حماصيل متنوعة و/أو القيام ابلزراعة املختلطة بني انتاج للزراعة ومبساح
 احملاصيل وتربية احليواانت.

كما أن االرتفاع يف عدد اليد العاملة اليت تعمل يف قطاع الزراعة واملناطق الريفية، يعترب عاماًل حمفزاً 
زراعية تعتمد على كثافة اليد العاملة، نتيجة صعوبة احالل جلذب استثمارات يف املستقبل، فهناك حماصيل 

اآللة حمل العامل البشري ومثال ذلك زراعة التمور، يضاف إىل تعداد اليد العاملة خربهتا وكفأهتا يف اجملال 
 .ةالزراعالزراعي، مما يستوجب العمل على استقرار العاملة يف األرايف وفتح مراكز تكوين متخصصة يف 
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تشكل األعداد الكبرية من الثروة احليوانية مع ضمان توفر مساحات توفير مصادر الثروة الحيوانية: . 3.5
شاسعة من املراعي الطبيعية واليت ميكن تنميتها بشكل مستدام، عامل مهم يف جذب استثمارات صناديق 

اليت متتلك ثروة حيوانية  الثروة السيادية داخل اقتصادايت العربية املضيفة. وعليه من الضروري على الدول
كالسودان، مصر واجلزائر العمل على حمافظة وتنمية مراعيها لتوفري أكثر قدر ممكن من األعالف هائلة  

 احليوانية.
يعد تطوير البنية التحتية وختصيص هلا املوازانت الكافية توفير البنية التحتية لالستثمار الزراعي: . 4.5

اليت متتلك خصائص اجلذب االستثماري من العمالة الرخيصة، واملساحات الزراعية خاصة يف املناطق الريفية 
، وعليه فإن اقامة شبكة طرقات واتصاالت وتوفري بني أهم متطلبات جذب املستثمرين الواسعة واملاء من

تات واملخابر الكهرابء، تساعد على فك العزلة وتقليل التكاليف، ابإلضافة إىل إقامة السدود وخمابر وقاية النب
البيطرية واملياه وغريها، كل هذا حيفز على االستثمار ومن مث تنمية الزراعة املستدامة من خالل ضمان توفري 

 البىن التحتية الصاحلة على املدى الطويل.
ُتطبق غالبية الدول العربية تشريعات وقوانني سن القوانين والتشريعات االستثمار الزراعي المستدام: . 5.5
د العمل الزراعي وتضع اإلطار القانوين للتنمية الزراعية ولكنها غري كافية، مما يستوجب تطبيق قوانني حتد

تضمن للمستثمرين ومن بينهم صناديق الثروة السيادية من االستفادة من حوافز وإعفاءات ضريبية، وعدم 
أو أي ظرف أخر، ابإلضافة  مصادرة أصوهلا حالة حدوث خالف بني دولتني عربيتني )املالكة واملتلقية(

وعليه من املهم تطبيق تشريعات تساعد على محاية حقوق املستثمرين وتراعى  حلقها يف حتويل أرابحها.
متطلبات التنمية الزراعية املستدامة والعمل على تطبيقها يف الواقع، كالتشريعات املتعلقة ابمللكية الزراعية 

األمسدة الكيماوية وتشريعات استخدام األراضي زراعية وأخرى ومتعلقة ابستخدام املبيدات الزراعية و 
ابستخدام املياه واحملافظة عليها، وتشريعات استغالل املراعي والصيد الربي والبحري، والتشريعات احملافظة 

 .الغطاء النبايت، التصحر...اخل(مة والبيئة الزراعية بصفة خاصة )على البيئة بصفة عا
توفري التقنية يف االنتاج الزراعي العريب والعاملي المالئمة لإلنتاج الزراعي المستدام: توفير التقنية . 6.5

يعترب مطلب متجدد نتيجة التغري يف الظروف االقتصادية واالجتماعية واملناخية، وعليه حيتم على الدول 
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ية احلديثة ملداخالت االنتاج الساعية لتطوير املناخ االستثماري الزراعي من مراعاة التطورات احلاصلة على التقن
من بذور احملسنة وخمصبات األراضي ومكافحة احلشائش واحلشرات الضارة، وجدول زمين للزراعة والنظافة 

 واحلصاد، ابإلضافة إىل اآلالت واملعدات اليت متكن من حتضري الرتبة يف الوقت املناسب وغريها. 
املالئمة من حتسني انتاجية مدخالت االنتاج عن يهدف االنتاج الزراعي من خالل استخدام التقنية 

طريق زايدة كفاءة استغالل عناصر االنتاج والتقليل من املخاطر، ابإلضافة إىل اعتماد االبتكار يف طرح 
أييت دور اإلرشاد يف توطني هذه التقاانت جغرافياً وحمصولياً، حىت  نيات بديلة ذات عائد أفضل، ومن مثتق

-2015)جابري، . ارعني جبدوى تطبيقها يف الوقت الراهن واملستقبلي يف زايدة اإلنتاجميكن من اقناع املز 
 (169، صفحة 2016

وجود القدرات التسويقية املناسبة شرط ضروري يف التنمية الزراعية توفر القدرات التسويقية المناسبة: . 7.5
فال ميكن تصور دخول العربية املستدامة، حيث تعترب عامل حمفز للمستثمرين سواء احملليني أو األجانب، 

من دون وجود األسواق الالزمة لتصريف االنتاج وابألسعار املناسبة اليت حتقق هامش ربح  منتجني جديد
التسعري أن حتديد األسعار  إطاركما ميكن للحكومات يف   ني واملتعاملني يف السوق على حد سواء.للمنتج

مبستوى أعلى من السعر السوقي )حالة أسعار املتدنية(، مث شراء الفائض كمخزون اسرتاتيجي وهذا يف حالة 
 إطارباشرة أو غري مباشرة يف بصورة م املزارعنياملواد الغذائية األساسية، ويف احلاالت األخرى تقوم بدعم 

، الصفحات 2016-2015)جابري،  ذات العالقة املباشرة ابلقطاع الزراعي. االسرتاتيجيات والسياسات
170-171) 
 يضاف إىل ابقي متطلبات جذب استثمارات صناديق الثروة السياديةامكانيات التصنيع الزراعي: . 8.5

وجود امكانيات التصنيع الزراعي ابلدول العربية املتلقية، وهو ما يدفع هذه األخرية تبين سياسات زراعية 
تندرج حتتها العمل على تطوير التصنيع الزراعي. إن توفري امكانيات التصنيع الزراعي تضمن تصريف جزء 

زايدة االنتاج وتنوعه استجابة ملتطلبات من االنتاج احملقق ومن مث تشجيع الصناديق على توسيع استثماراهتم و 
الصناعة الزراعية واملتمثلة يف الصناعة الغذائية واليت ترتبط بتوفري احملاصيل من احلضر، الفواكه، األلبان واللحوم 

 وغريها، والصناعة غري الغذائية واليت ترتبط بتوفري اجللود، الصوف والقطن...إخل.
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 خاتمة. 6
يتبنون زراعة مستدامة، تتمثل يف استقطاب مستثمرين تنمية تحقيق ل يةالساعإن اخلطوة األوىل 
العربية اليت تتسم بعدم جاذبيتها  للدولهذا يف احلقيقية غري متوفر ابلنسبة اسرتاتيجية طويلة املدى، 

أن وعليه فإن الدراسة بينت  .-ابستثناء إمارة ديب مؤخراً - ألجنبية يف شىت اجملاالت تقريبالالستثمارات ا
يف تنمية الزراعة املستدامة من خالل استقطاب جزء من  صناديق الثروة السيادية العربيةامكانية لدى هناك 

أصوهلا شريطة تقيدها بضوابط ترسخ مفهوم االستثمار الزراعي املستدام وهو ما مت اثباته من خالل ابراز 
اسرتاتيجية التنمية الزراعية املستدامة "توجيهات التقييد باشرتاط و  ،عربيةول الصناديق الأصزايد يف حجم ت
 مع االستثمار يف قطاع الزراعي خاصة يف "، إبضافة إىل عدم تعارض أهداف الصناديق(2005-2025)

العريب الزراعي  ستثماراالإىل جانب كل ذلك طابع امللكية العامة الذي يساعد على تشجيع ، شكله املستدام
 م استنتاجات الدراسة فيما يلي:عموما ميكن حصر أه البيين.

تنويع استثماراهتا تشهد صناديق الثروة السيادية ارتفاعات مستمرة يف حجم أصوهلا، ما جيعل امكانية  -
 ؛خالل السنوات القادمة كبرييف األسواق العاملية مطروحة بشكل   هاوسعوت
حجم أصوهلا ومقدرة حبوايل الثلث  تتمثل يفمتتلك صناديق الثروة السيادية العربية قدرات استثمارية كبرية،  -

االستثمار يف شركات رائدة عامليا، وهو  واكتساهبا خربات استثمارية من خاللمن إمجايل الصناديق العاملية، 
 استدامة القطاعات املستثمر فيها؛ ما يساعد يف

العجز املايل واليت  إن ضعف االستثمار الزراعي العريب وعدم كفاية اجلانب التمويلي خصوصا ابلدول -
من خالل استقطاب  تهاتغطيواليت عرب عليها ابلفجوة التمويلية ميكن امكانيات زراعية كبرية،  متتلك

، -القدرة على حتمل خماطر - واالستثمار على املدى البعيد الذايتتمويل على القدرة مستثمرون يتميزون ب
صناديق الثروة السيادية  كل هذه اخلصائص متوفرة لدى،  يف حتقيق العائد املايل يضاف إىل ذلك عدم مبالغة

 ؛العربية
لالستثمار يف القطاع الزراعي العريب، يتطلب من الدول الثروة السيادية وحىت العاملية  إن استقطاب صناديق -

، والذي يرتكز على توفري املوارد الطبيعية )أراضي صاحلة الستثمار الزراعيمالئم لالعربية املتلقية توفري مناخ 
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اخل(، البىن التحتية، العمالة املدربة والتشريعات احملفزة على االستثمار، ابإلضافة إىل التقنيات  للزراعة، املياه..
 ؛لالزمة لإلنتاج الزراعي املستداما

ل املستدام، قد يكون من خالل اقامة دخول صناديق الثروة السيادية يف استثمارات زراعية أتخذ الشك -
شراكة مع مؤسسة متخصصة، أو يكون ابستثمارات مباشرة من خالل استغالل اراضي زراعية على نطاق 
واسعة، وتستخدم يف ذلك أحداث التقنيات الزراعية، أو حىت من خالل االستعانة ابخلربات األجنبية 

غرض الرفع من انتاجية األراضي املزروعة، ومن مث تقليص املتخصصة يف اجملال الزراعي املستدام، كل هذا ب
الفجوة الغذائية، كما يعزز العمل العريب املشرتك من خالل زايدة نسبة االستثمار الزراعي العريب البيين إىل 

 ؛ايل االستثمارات العربية البينيةإمج
مشاريع زراعية املستدام، يتطلب استقطاب صناديق الثروة السيادية العربية لالستثمار يف يف إن النجاح  -

قتصادايت املتقدمة، وهو ما يستدعي توظيف الا يفالستثمار لتفضيلها اتضافر جهود كبرية جلذهبا، نظرا 
 ؛لدولة العربية املتلقيةواستغالل العالقات واالتفاقيات الثنائية املربمة بني الدولة العربية املالكة وا

دية لالستثمار يف جماالت االستثمار الزراعي املستدام، وذلك من خالل ضرورة ترشيد صناديق الثروة السيا -
نة الزراعية املتطورة، والتقنية احليوية واالستثمار يف إعادة نكحلديثة يف االنتاج الزراعي، كاملاستخدام الطرق ا

ارية وإمكانيات تدوير املخلفات الزراعية، كل هذا متاح للصناديق العربية نظرا ملا متتلكه من خربات استثم
 ".QIAمادية، خاصة أن بعض منها دخل يف استمارات يف هذا اجملال كالصندوق القطري "

 . المراجع7

Bertin Delacour, C. (2009). Les Fonds Souverains Ces nouveaux acteurs de 

l'économie mondiale. paris: Les Echos Editions. 

Makhlouf, H. H. (2010). Sovereign Wealth Funds. International Consortium 

on Government Financial Management "ICGFM". 

SwissBanking. (2008). Sovereign Wealth Funds, A Position Paper by the 

Swiss Bankers Association.  

 . اخلرطوم.2017الغذائي العريب لسنة (. أوضاع األمن 2017املنظمة العربية للتنمية الزراعة. ) 
(. التقرير السنوي آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية واألمن الغذائي 2012ملنظمة العربية للتنمية الزراعية. ) 
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 . اخلرطوم.2012العريب لسنة 
 اخلرطوم.. 2017تقرير أوضاع األمن الغذائي العريب لسنة (. 2017املنظمة العربية للتنمية الزراعية. ) 
(. متويل االستثمار الزراعي للنهوض ابلتنمية الزراعية املستدامة لوالية قاملة 2016-2015أمرية جابري. ) 

" )أطروحة دكتوراه(. كلية العلوم االقتصادية والتجارية 2014-2010"دراسة ميدانية للخماسي 
 قاملة. 1945ماي  8وعلوم التسيري، قاملة: جامعة 

(. صناديق الثروة السيادية ودورها يف حتريك عملية التنمية 2017-2016ات. )سليمان زواري فرح 
االقتصادية ابلدول النفطية )دراسة واقع وأفاق صناديق الثروة السيادية العربية(. كلية العلوم االقتصادية 

 .3والتجارية وعلوم التسيري، اجلزائر: جامعة اجلزائر 
 . أبوظيب.2018ر االقتصادي العريب املوحد لسنة (. التقري2018صندوق النقد العريب. ) 
، 2019، 7 10. اتريخ االسرتداد االمارات روايبICD( ."2019 .)مؤسسة ديب لالستثمارات العامة " 

-icd": https://www.icd.gov.ae/ar/retail-otherمن مؤسسة ديب لالستثمارات العامة "

holdings/ 
 . مالحق8

 العربية لمحة عامة حول بعض صناديق الثروة السيادية ملحق:

 اسم الصندوق الدولة
تاريخ 
 االنشاء

 القيمة 
 مليار)

 (دوالر

الترتيب 
 العالمي

حسب )  النوع
 الهدف (دخلالمصدر 

جهاز أبوظيب لالستثمار  االمارات
(ADIA) 

 تنويع اقتصادي نفط 3 683 1976

 الكويت
هيئة االستثمار الكويتية 

(KIA) 1953 592 4 نفط 
حق  ،استقرار مايل
 األجيال

صندوق االستثمارات العامة  السعودية
(PIF) 

 تنويع اقتصادي نفط 10 360 1971

جهاز قطر لالستثمار   قطر
(QIA) 2005 320 11 حق ، تنويع اقتصادي نفط وغاز

 األجيال
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مؤسسة  ديب لالستثمار  االمارات
(ICD) 

حق ، اقتصادي تنويع نفط 13 233.8 2006
 األجيال

 االمارات
شركة مبادلة للتنمية 

(Mubadala) 2002 226 14 تنويع اقتصادي نفط 

املؤسسة الليبية لالستثمار  ليبيا
(LIA) 

حق ، قتصاديتنويع ا نفط 19 66 2006
 األجيال

صندوق ضبط اإليرادات  الجزائر
(RRF) 2000 7.6 42 االستقرار املايل نفط 

 اعداد الباحث اعتمادا على بياانت: المصدر:
- www.swfinstitute.org; accessed in december, 25, 2018. 

- www.kia.gov.kw; accessed in december, 20, 2018. 

- www.adia.ae; accessed in december, 20, 2018. 

- www.mubadala.com; accessed in december, 20, 2018. 

- www.qia.qa; accessed in december, 20, 2018. 

- www.icd.gov.ae; accessed in december, 20, 2018. 

http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings
http://www.kia.gov.kw/
http://www.adia.ae/
http://www.qia.qa/
http://www.icd.gov.ae/
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 استدامة خيارات تنويع الموارد المائية في الجزائر وتوجهها نحو االقتصاد األخضر: دراسة تحليلية.
Sustainability of diversification options of Algeria's water resources 

and its orientation towards the green economy: an analytical study. 

 2، محمد سيف الدين بوفالطة 1زين العابدين طويجيني
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 03/01/2020 اتريخ النشر:              23/11/2019اتريخ القبول:                 15/08/2019اتريخ االستالم: 
 

 : ملخص
إىل تسليط الضوء على جمهودات اجلزائر لتنويع مصادرها املائية، مع  الدراسةهذه هندف من خالل 

. هذا وقد مت التوصل إىل عدد من مناقشة مدى استدامة خياراهتا مبا خيدم توجهها حنو بناء اقتصاد أخضر
النتائج، من أمهها: يتقاطع حتقيق األمن املائي مع مبادئ االقتصاد األخضر اليت تضمن االستدامة يف إجياد 

حتلية املياه املاحلة ومعاجلة املياه العادمة خيارا احللول ملشكلة الندرة املائية. يعترب اعتماد اجلزائر على تقنيات 
 األحفوريةحتميا ملواجهة الندرة، غري أنه غري مستدام من الناحيتني االقتصادية والبيئية. تدار املوارد املائية 

 حنو غري مستدام من الناحية البيئية ما سيتسبب يف استنزافها وتدهورها. علىاجلزائرية 
 االقتصاد األخضر. ،اجلزائر ،ارد املائية، االستدامةاملو كلمات مفتاحية: 

 .JEL :O44 ،Q25 ،Q28 ،Q56 اتتصنيف

Abstract:  

We aim through this study to highlight Algeria's efforts to diversify its 

water sources, while discussing the sustainability of their options to serve its 

orientation towards building a green economy. A number of results have been 

reached, the most notably: The achievement of water security intersects with 

the green economy principles that ensure sustainability in finding solutions 

to water scarcity problem. Algeria's reliance on saltwater desalination and  
__________________________________________ 
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wastewater treatment is an inevitable option to address scarcity, but it is 

unsustainable in both economic and environmental terms. Algerian fossil 

water resources managed in an environmentally unsustainable manner, which 

will cause of their attrition and degradation. 

Keywords: Water Resources, Sustainability, Algeria, Green Economy. 

Jel Classification Codes: O44, Q25, Q28, Q56. 

 مقدمة:  .1
يعترب اعتماد االقتصاد األخضر من التوجهات احلديثة للمجتمع الدويل، واليت ظهرت مع تزايد 

العسكري  ،العقود املاضية البعد السياسي خدمت خاللاليت البشرية  للنشاطاتبيئة نتيجة الضغوط على ال
االقتصادي على حساب البعد البيئي الذي أمهل بشكل كبري. وهو يهتم بتحقيق التنمية املستدامة خاصة و 

 تعوضأو  حتلال  فكرة االقتصاد األخضر أنكما   .بيئة، على رأسها املوارد املائيةدون اإلخالل ابملوارد ال
 .ابعتماده إال يتجسدمن القناعة أبن حتقيقها لن  تزيدمفهوم التنمية املستدامة، بل 

اجلزائر عانت منذ سنوات نقصا يف مواردها املائية، بسبب وقوعها ضمن املنطقة اجلافة وشبه اجلافة 
الطلب الكلي  املوسومة بندرة التساقط، وما زاد الوضع فيها أتزما هو ارتفاع عدد سكاهنا الذي دفع بزايدة

 مصادرها املائية بتنويعوقد حاولت مواجهة هذه املعضلة  على املياه لتلبية احتياجات خمتلف القطاعات.
، غري أنه تطرح إشكالية مدى استدامة اخليارات اليت اعتمدهتا (هلاوتطوير غري التقليدية  للتقليدية تعبئة أكرب)

ابالعتماد على ما سبق ا خيدم توجهها حنو االقتصاد األخضر. االجتماعية االقتصادية والبيئية مب النواحيمن 
ما مدى استدامة خيارات تنويع مصادر الموارد المائية في سنحاول اإلجابة على التساؤل الرئيس التايل: 

  األخضر؟الجزائر بما يخدم توجهها نحو االقتصاد 
 :كما يلي  ينبثق عن هذا التساؤل جمموعة من األسئلة الفرعية

املائية غري التقليدية )حتلية املياه املاحلة ومعاجلة املياه العادمة( يف اجلزائر  على املوارديعترب االعتماد هل  -
 األخضر؟ االقتصادحنو ا خيدم توجهخيارا مستداما من النواحي االجتماعية االقتصادية والبيئية مبا 

من الناحية هل يعترب االعتماد على املوارد املائية األحفورية للصحراء الشمالية يف اجلزائر خيارا مستداما  -
  اخضر؟خيدم توجهها حنو اقتصاد البيئية مبا 
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 الفرضيات التالية:إشكالية الدراسة، قمنا بطرح للتمكن من مناقشة  :البحثفرضيات  1.1
ال االقتصادية مبا الناحيتني البيئية و من يعترب االعتماد على حتلية املياه املاحلة يف اجلزائر خيارا غري مستدام  -

 أخضر؟حنو اقتصاد ها خيدم توجه
 يعد خيار معاجلة املياه العادمة مستداما من الناحية البيئية مبا خيدم توجه اجلزائر حنو اقتصاد أخضر.   -
خيارا ضروراي ملواجهة شبح للصحراء الشمالية يف اجلزائر يعترب تثمني االعتماد على املوارد املائية األحفورية  -

 األخضر.  االقتصاد الندرة املائية، غري أنه يعد غري مستدام من الناحية البيئية مبا ال خيدم توجهها حنو
 مجلة من األهداف أمهها: نرمي من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق :البحثأهداف  2.1

 البحث يف العالقة بني األمن املائي واالقتصاد األخضر. -
 تسليط الضوء على جمهودات اجلزائر يف تنويع مصادر مواردها املائية ملواجهة مشكلة الندرة املائية. -
 األخضر.مناقشة مدى استدامة خيارات تنويع مصار املوارد املائية يف اجلزائر مبا خيدم االقتصاد  -

 منهجية البحث: 3.1
على املنهجني اعتمدان  وما انبثق عنها من تساؤالت وفرضيات، املطروحة اإلشكاليةلإلجابة عن 

 التحليلومن مث متغريي الدراسة،  وصف على املساعدة واملعلومات البياانت مجع الوصفي والتحليلي يف
 .للدراسة ابلنسبة واملغرى الداللة ذات واالستنتاجات التفسريات واستنباط تنظيمها بعد هلا الدقيق

 : باألمن المائيعالقة االقتصاد األخضر  .2
"التنمية اليت تليب احلاجة إىل احلاضر دون أعطي لالقتصاد األخضر العديد من املفاهيم، من بينها 

هو وسيلة لتحقيق التنمية  .(WCED, 1987, p. 8) "املساس بقدرة جيل املستقبل على تلبية احتياجاته
تحسني العالقة بني اإلنسان والرفاه ليف مهمة و املستدامة يف خطوة إىل بلوغ تطبيقات االقتصاد البيئي، 

ا ال يضر مبعرب احلفاظ على موازنة البيئة جلميع أشكال التنوع البيولوجي، وترشيد استغالل البيئة  جتماعياال
 . (12، صفحة 2017)القرشي،  النمو االقتصاديبتحقيق 

تقدم ال إىل هدفشري بل ي، ببساطة الناتج االقتصاديمنو سياق االقتصاد األخضر ال يعين إن 
 العيش يفيعيق سبل والذي ال ميكن حتقيقه مع اإلفراط يف استغالل املوارد الطبيعية مبا  ستدام،امل االقتصادي
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التنمية املستدامة، بل يزيد من القناعة  فكرةمفهوم ال يعوض  هو. (FAO, 2010, p. 3) احلاضر واملستقبل
يهدف  اكم  ابلبيئة.فكرة االقتصاد األخضر يف ظل الدمار الذي حلق  ابعتمادإال  يتجسدلن ها أبن حتقيق

سياسات  ابعتمادإىل تعزيز الرتابط بني االقتصاد من جهة والبيئة والتنمية املستدامة من جهة أخرى، وذلك 
  .(439، صفحة 2016)قحام و شرقرق،  من تدهورها وحتدالبيئة حتافظ على اقتصادية فاعلة 

األمم املتحدة للبيئة االقتصاد األخضر بـ"الذي يؤدي إىل حتسني رفاه اإلنسان والعدالة  جبرانمعرف 
. يقوم (UNEP, 2011, p. 2) االجتماعية، مع احلد بشكل كبري من املخاطر البيئية والندرة اإليكولوجية"

ن اإلضرار ابلبيئة، واليت تعد املياه موردا حامسا فيها، االقتصاد األخضر على خدمة اجملتمع واالقتصاد دو 
واالقتصاد األخضر قوي بشكل كبري، وال ميكن يعد ارتباط األمن املائي  حبيث ال ميكن االستغناء عنها.

املاء، على عكس أي مورد طبيعي آخر، يلمس كل جانب من جوانب اجملتمع والبيئة وهو : أوال .فصلهما
الرفاهية، كما أنه متضمن يف مجيع جوانب إدارة املوارد الطبيعية من أجل النمو الشامل ضروري لتحقيق 

واملستدام، كالطاقة وغريها من األنشطة اإلنتاجية واحلفاظ على النظم اإليكولوجية اليت يعتمد عليها كل 
للموارد املائية(، واليت ينظر  اثنيا: تعتمد اإلدارة اجليدة للمياه على تبين هنج متكامل )اإلدارة املتكاملة .شيء

 .(GWP, 2012, pp. 7-8) إليها بشكل متزايد كركيزة للنمو األخضر
إن املاء ليس جمرد جزء من االقتصاد، بل هو جزء ال يتجزأ منه، وقد أكدت األمم املتحدة يف إعالن 

احلاجة إىل أتسيس اقتصاد أخضر كوسيلة لتحقيق التنمية  ، على2011" املنعقد يف نوفمرب سنة 20"ريو+
املستدامة، يف حني جيب محاية وحتسني مصادر البيئة يف العامل. كما ينظر إىل املاء بشكل متزايد على أنه 
عنصر رئيس من االقتصاد األخضر، حيث يتضمن يف كل جوانب التنمية مبا فيها األمن الغذائي، الصحة 

 .(GWP, 2012, p. 1) التنمية املستدامة يف الزراعة والصناعة ويف توليد الطاقةواحلد من الفقر، 

يرتبط االقتصاد األخضر ضمن مبادئه أيضا مع األمن املائي، حيث يهدف كالمها إىل ضمان مستقبل 
الذي أصدرته اللجنة الدولية للبيئة  "بورتالند"مفهوم التنمية املستدامة حسب تقرير  وهنا أشاراألجيال. 

عرض للخطر تالتنمية املستدامة هي التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون أن  إىل أن 1987عام  والتنمية
قتصاد األخضر . واال(81، صفحة 2017)أبو النظر و حممد ايمسني،  قدرة األجيال التالية على إشباعها
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الذي ميكن أن يكون مستداما على املدى الطويل، ففي هذا االقتصاد يتم احرتام  هو النوع الوحيد لالقتصاد
 . (35، صفحة 2010)كاتو،  احلدود الكوكبية

الندرة املائية، حيث أن يتصل االقتصاد األخضر ابألمن املائي يف العديد من الزوااي، ولعل من أمهها 
االقتصاد األخضر ال ميكن جتسيده إال من خالل حماربتها، فبوفرة املاء ابلكيف والكم املناسبني للمجتمع 
واالقتصاد، سنتمكن من حماربة األمراض، الفقر، توفري الغذاء، الطاقة ...اخل، وابلتايل متكني الدول من النمو 

استنزاف املياه وطبقات املوارد إن  قتصاد األخضر ابلنمو األخضر.االقتصادي أو ما يعرف متاشيا مع اال
حتلية املياه  وحمطات اإلدارة الضعيفة للمياه العادمة املائية اجلوفية يهدد مستقبل األجيال القادمة، كما أن

 .بشكل كبري بصحة اإلنسان والبيئة يضراملاحلة ميكن أن 
 مشكلة الندرة المائية في الجزائر: .3

أن  وقد قدرت احدى الدراسات الدول، صفة العاملية لشموهلا العديد من ندرة املوارد املائية تكتسي
شهر، منهم الملدة ال تقل عن هلا مليار نسمة من سكان العامل يعيشون يف ظل الندرة املطلقة واملعتدلة  4.3

مليون نسمة  500ت أن كما اعترب مليار نسمة يعيشون يف ظل الندرة املطلقة ملدة ال تقل عن الشهر،   4
 .(Mekonnen & Hoekstra, 2016, p. 3) ندرة مطلقة على مدار السنة ظليعيشون يف 

نصيب الفرد من املياه  من الندرة املائية، أين عرف اجلزائر على غرار العديد من دول العاملتعاين 
 297.6إىل  (FAO, 2019) 1962ام للفرد/السنة ع/³م 998.3املتجددة لديها تراجعا كبريا، من 

 ملؤشر يقع حتت حد الندرة املطلقةوهو ، (IPMED, 2018, p. 3) 2016 ةللفرد/السنة سن/³م
 , Falkenmark , Lundqvist , & Widstrand) للفرد/السنة/³م500املقدر بـ "فالكينمارك"

1989, pp. 260-261)الفرد/السنة/³م400، وكذا حتت عتبة منظمة الصحة العاملية املقدرة بـ (PNUD, 

2009, p. 3) ،3213بـ 2016عام  والعاملي املقدرانني اإلقليمي بشكل كبري عن املتوسط قلوهو أ 
 .(FAO, 2018, pp. 46-47) على الرتتيب للفرد/السنة/³م 5740و

الزايدة السكانية  لرتاجع نصيب الفرد يف اجلزائر من املوارد املائية املتجددة إىل يعود السبب الرئيس
الضعف هذا  يعتربو  .(FAO, 2019) السنة/³مليار م 11.67املقدر بـمقابل حمدودية إمجايل حجمها 
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لجزائر لتثمني تطوير مصادر املوارد املائية الدافع الرئيس ل من املياه املتجددةوالرتاجع يف متوسط نصيب الفرد 
والستغالل املوارد املائية األحفورية بشكل أكرب، هذا إىل جانب أتثري النمو الدميغرايف يف اجلزائر  غري التقليدية

 الطلب الكلي عليها.ارتفاع العرض الفردي هلا و  ابخنفاضعلى املوارد املائية املتاحة 
 وارد المائية في الجزائر:المصادر غير التقليدية للم  .4

ختضع إمكانيات الدولة املائية الطبيعية إىل العديد من العوامل اجلغرافية واملناخية اليت ال ميكن التحكم 
نسبة إىل تعداد السكان بني دول العامل، ما جعل دول تتميز ابلوفرة  املياهفيها، هذا إىل جانب ال توزان توزيع 

بتطوير اليوم إمكانية مواجهة مشكلة ندرة املياه  املائية وأخرى تعاين من الندرة. وقد أاتح العلم والتكنولوجيا
 ة.ومعاجلة املياه العادم املاحلة حتلية املياه، من أمهها بغري التقليدية مصادر أخرى هلا تعرف

 المياه المالحة:  تحلية 1.4
ن أهم تقنياهتا: التناضح ميكن تعريف حتلية املياه املاحلة بـخفض أو إزالة األمالح الذائبة فيها، م

 حيثمنذ القدم، ها اإلنسان . وقد عرف(Tata-Ducru, 2009, pp. 4-8) التبخري الوميضيو  العكسي
تحلية يف تونس عام لحمطة بدائية ل أولوأنشئت  .تطبيق مبادئ التحلية يف اإلجنيللوردت أول إشارة 

 .(15، صفحة 2003)ألكسو،  م1930جتارية يف جزر األنثيل سنة بسعة حتلية أول حمطة و م، 1650
 قدرات تحلية المياه المالحة في الجزائر: 1.1.4

املياه منذ االستقالل، حيث كانت التجربة األوىل هلا مع حتلية املياه  وفرةبذلت اجلزائر جهودا كبرية لتحسني 
 1980السنة، ويف عام /³م2920بطاقة أبرزيو ألغراض تتعلق بصناعة النفط والصلب  1964سنة  املاحلةاجلوفية 

 السنة/³مليون م 21بتقنية التناضح العكسي بسعة حلية لتلحمطات العامل من أهم  آنذاكافتتحت حمطة صنفت 

(CDER, 2012, p. 2) .السنة/³مليون م 54.02بـ 1999احملالة يف اجلزائر سنة  مياه البحرحجم  قدر 
 2013ومن مث ارتفع سنة  ،السنة/³م مليون 105 2008 عام ، وبلغ(12، صفحة 2014)محينة، 

عدد حمطات التحلية املعتمد عليها يف  يقدر .(CEDARE, 2014, p. 78) السنة/³مليون م 515لـ
السنة، /³مليون م 843.15تقدر بـ النظرية اإلمجالية(، طاقتها 01)اجلدول رقم  حمطة كربى 13بـ اجلزائر

 .(Terra, 2013, p. 16) السنة/³م مليون 20.99نظرية  بقدرةحمطة صغرية  23و
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 معطيات عن محطات تحلية مياه البحر الكبرى في الجزائر. :1الجدول 

 المكان الجهة
القدرة 

 اليوم(/3)م
)دوالر  ³م 1تكلفة 

 (³أمريكي/م
 تكلفة اإلنجاز

 مليون دوالر أمريكي

 الغرب

 400 0.8500 90000 أرزيو/وهران

 251 0.7725 200000 /تلمسان التالاتسوق 

 291 0.8299 200000 هوانن /تلمسان

 227 0.7257 200000 مستغامن

 204 0.6994 200000 سيدي جلول/عني متوشنت

 492 0.5577 500000 مقطع/وهران

 الوسط

 257 0.8521 200000 حامة/اجلزائر

 138 0.7257 100000 جنات/بومرداسكاب 

 180 0.7505 120000 فوكا/تيبازة

 231 0.5885 200000 تنس/الشلف

 / / 100000 واد السبت/تيبازة

 الشرق
 136 0.7398 200000 سكيكدة

 / / 90000 الشط/الطارف

Source: Prepared by the researchers based on several references, including: 

(Dahmani, Chabane, & Harek, 2015, p. 34), (AEC, 2014, p. 11). 

أن التكنولوجيا اليوم تتيح االستفادة من حتلية مياه البحر للدول  1يتضح لنا من معطيات اجلدول 
اليت متتلك شواطئ حبرية وتعاين من الندرة، لكن هذه التقنية جد مكلفة، حيث بلغت التكلفة اإلمجالية 

مليون دوالر إلجناز  255.2ـ ومبتوسطمليار دوالر أمريكي،  2.807حمطة كبرية يف اجلزائر  11إلجناز 
حدة، وهي متغرية تبعا ملوقع التشييد، الطاقة املستخدمة يف التشغيل، القدرة اإلنتاجية ونوع التكنولوجيا حمطة وا

 (.اخلاملعتمدة )التناضح عكسي، التبخري الوميضي...
دوالر، وتقدر يف  0.8522و 0.5577بني  ترتاوح ³م1نالحظ من نفس اجلدول أن تكلفة حتلية 

ما يتبني أن حمطات هلا نفس القدرة غري أن تكلفة إنتاج املرت املكعب ك  .³دوالر/م 0.7356املتوسط بـ
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يف كل حمطة )درجة امللوحة، املوقع والعمالة( وتباين نوع  صوصيات تكاليف التشغيل، وهذا راجع خلختتلف
تقنية التحلية. نشري أن حمطة أرزيو تعمل ابلتبخري الوميضي متعدد املراحل على عكس ابقي احملطات اليت 

، ما يفسر إىل جانب اخنفاض قدرهتا (AEC, 2014, p. 8) تشتغل بتقنية التناضح العكسي )أقل تكلفة(
  ارتفاع تكلفة وحدة املياه املنتجة. -كلما ارتفعت القدرة اخنفضت تكلفة وحدة املياه احملالة–

 استدامة خيار تحلية المياه المالحة والتوجه نحو اقتصاد أخضر في الجزائر:  2.1.4
تحقيق الرفاه والتنمية ، ولتعد الوفرة املائية للمجتمع واالقتصاد ركيزة أساسية لدفع النمو األخضر

هذا خاصة يف  اإلمداد املنزيل ابملاء الشروب،يف املستدامة. وقد شكلت املياه احملالة مصدرا هاما للجزائر 
 من إمجايل إمدادات املياه يف اجلزائر، %17سامهت بـ ، حيثيف غرب البالد ووسطهامناطق الندرة الكبرية 
املتوقع حسب تقديرات مؤسسة اجلزائرية ، ومن (APS, 2019) مليون نسمة 6لـ ووفرت املياه الشروب

 ألف 873مليون و 11بكامل طاقتها النظرية، مياه الشرب لـ هلاعند اشتغاحمطات التحلية ستوفر أن  للمياه
  .(ADE, 2015) نسمة من سكان اجلزائر

يعرف لدى خرباء االقتصاد أن املشروع يكون مستداما من الناحية االقتصادية، اذا كانت عوائده 
. ابلرجوع (50، صفحة 2006)ابرودي، عطيه، و حللو، تغطي تكاليفه التشغيلية، وتضمن السري اجليد له 

 ³دج/م 80.50، ما يعادل ³دوالر/م 0.7356بـيف املتوسط هي تقدر  ياه يف اجلزائرحتلية املإىل تكلفة 
 تتاح يوه، (2019)البنك الدويل،  (2016دج سنة  109.44دوالر= 1سعر الصرف الرمسي متوسط )

ما يعين أن سعر وحدة املياه مدعوم يف  ،(APS, 2016) ³دج/م 18للمستهلك بسعر متوسط يقدر بـ
، تدعم اجلزائر سعر وحدة املياه بشكل كبري وملختلف فئات املستعملنيوعموما  .³دج/م62.50بـاملتوسط 
-%89.89العائالت يف املتوسط ما بني ) لفئةتبلغ نسبة الدعم أعلى مستوايهتا ابلنسبة حيث 

 (%50.71-%34.28الصناعية والسياحية ما بني )وتصل ألدىن مستوايهتا لفئة الوحدات  ،(92.40%
 .(241، صفحة 2017)طوجييين، 

من اهلدر، وهو ما يتماشى مع  تهاومحاي عليها  وحدة املياه عامال مهما لرتشيد الطلبريسعتيعترب 
يرى خرباء االقتصاد أنه عند تسعري املياه جيب أن أنخذ بعني االعتبار وهنا مبادئ االقتصاد األخضر. 
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غايتني: األوىل تغطية التكاليف املرتبطة إبمداداهتا وخاصة ما تعلق خبدماهتا، والثانية إعطاء إشارة واضحة 
 ,Van der Zaag & Savenije, 2006) للمستخدمني أن املياه سلعة اندرة جيب أن تستخدم حبكمة

p. 7) رغم الندرة املائية اليت تعانيها  غري حمقق يف اجلزائر اليت تنتهج سياسة الدعم االجتماعيأمر ، وهو
 يعد املياهأن هدر  األحباث. وقد بينت وضعف شبكتها اهليدرولوجية، خاصة ما ارتبط بشبكات التوزيع

 .MRE et al, 2014, p) %30مبعدل قدر أين ، يف اجلزائرشبكات التوزيع مشكلة كبرية تعاين منها 

السنة إمجايل حجم الطلب، وهي تتحمل نتيجة لذلك خسائر اقتصادية /³م مليار 2.52ما يعادل  ،(45
 .(256صفحة ، 2017)طوجييين،  مليار دج/السنة 201.6مرتفعة تصل إىل 

إحدى الدراسات أظهرت وقد . اهلدف الرئيس لالقتصاد األخضريعد احلفاظ على النظام البيئي 
رض املوارد املائية ع يف رفع فوائدها الكبرية ابلرغم منأن بناء وتشغيل حمطات حتلية املياه  املتخصصة وطنيا

وجود مسببات األمراض يف املياه  :أمهها ،واإلنسانة سلبية على صحة البيئ آاثرهلا الصاحلة لالستخدام، 
ارتفاع  ،فقدان التنوع اإليكولوجي، أتثري االنبعااثت من حمطات التحلية على صحة العمال، املعاد تدويرها

على مواد كيميائية ما يؤثر بشكل سليب ئها درجة ملوحة املياه الراجعة بشكل أكرب على ما كانت عليه واحتوا
 ةتبقى تقنية حتليلكن رغم ذلك  .(Noureddine & Hassini , 2008, pp. 4-6) املائيةعلى األحياء 

ين ينبغي دمج البعد لكن اليت تعاين الندرة املائية، منها اجلزائر،لدول العامل  احلتميةاملياه املاحلة من احللول 
البيئي يف خمتلف مراحل إنشاء احملطات بدءا من اختيارا املوقع املناسب هلا والتكنولوجيا اليت االقتصادي و 

 .آمن، ووصوال إىل التخلص من بقااي عمليات التحلية بشكل إضرارا ابلبيئةتكون أقل 
 معالجة المياه العادمة:  2.4

)اإليسسكو،  أو يغري من تركيبتهيعرف املاء العادم بكل ماء مت خلطه أبي شيء يفسد خواصه الطبيعية 
يف اليوانن من أوائل الذين استخدموا  سنة ق.م( "املينويون" 4000يعد اترخييا )و .(11، صفحة 1997

وحاليا يتمثل اهلدف الرئيس  .(WB, 2010, p. 4) املياه العادمة املعاجلة وغري املعاجلة يف الري الفالحي
من استغالهلا يف جعلها صاحلة ملختلف االستخدامات خلفض ضغط الطلب على املياه التقليدية من جهة 

 وللحفاظ على البيئة من التلوث من جهة اثنية، وهو ما خيدم االقتصاد األخضر.
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 قدرات معالجة المياه العادمة في الجزائر: 1.2.4
. العادمة وإعادة استعماهلا من بني األولوايت اليت سطرهتا اجلزائر يف سياستها املائيةتعترب معاجلة املياه 

 04املؤرخ يف  12-05رقم  قانونمن  02أمهها املادة  ،وقد سنت لذلك جمموعة من القوانني التنظيمية
ة املياه العادمة هو اهلدف من معاجل واليت بينت يف بنديها الثاين والثالث أنملتعلق ابملياه، وا 2005 سبتمرب

 .محاية صحة اإلنسان والبيئة من التلوث، إىل جانب تثمينها كمصدر غري تقليدي لتحسني املخزون املائي
كما بذلت جمهودات مالية ومادية معتربة ترمجت يف ارتفاع عدد حمطات معاجلة املياه العادمة بشكل كبري 

 .2رقم ، هذا كما يوضح اجلدول 2000مقارنة بعام  2017سنة 
 .2020والمسطر عام  2017و 2000سنتي في الجزائر معطيات معالجة المياه العادمة : 2الجدول 

 2020 2017 2000 البيان
 270 186 28 عدد حمطات املعاجلة ) حمطة(

 1300 860 90 السنة(/³الطاقة اإلنتاجية حملطات املعاجلة ) مليون م

 1800 1500 500 السنة(/³محجم املياه العادمة  املنتجة   )مليون 

 - 400 90 السنة(/³) مليون م  احلجم املعاجل من املياه العادمة

 - 26.66 18 من املياه العادمة إىل احلجم املنتج منهااحلجم املعاجل 

Source: Prepared by the researchers based on several references, including: 

(Kessira, 2018, p. 2), (CEDARE, 2014, pp. 23-24), (MRE, 2014, p. 3). 

مرة  3بـ 2017 عامأن حجم املياه العادمة املنتجة يف اجلزائر ارتفع  2يتضح من معطيات اجلدول 
املياه املستخدمة يف خمتلف القطاعات خاصة ختصيص لزايدة حجم  ميكن إرجاعههذا و ، 2000حجم سنة 

 إىل 2020سنة  حجم املياه العادمة املنتجةمن املتوقع أن يصل  .القطاع املنزيل، مدفوع ابلزايدة السكانية
جلة معتربة يف معا جمهودات . يتبني من بياانت نفس اجلدول أن اجلزائر بذلت2000 حجمها عام مرة 3.6

ومن  2017حمطة سنة  186إىل  2000حمطة سنة  28من  عدد حمطات املعاجلةاملياه العادمة، أين ارتفع 
بـما يقارب  2017، وهو ما ترجم يف زايدة طاقتها النظرية عام 2020عام حمطة  270املسطر أن تصل لـ

  .2000مرة قدرهتا عام  9.5
النظرية، حيث مثل  قدرهتاال تعمل بكامل  لعادمةمعاجلة املياه احمطات  يتبني من نفس اجلدول أن
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املياه العادمة يف  يعد معدل معاجلة هذه القدرة. %46.51 2017عام  من املياه العادمة احلجم املعاجل
) ,OIC & SESRIC %78.8بـ املقدر الشرق األوسط ومشال إفريقيامن متوسط دول  أقلاجلزائر 

2018, p. 21).  ميكن تفسري هذا الوضع بقدم بعض احملطات وضعف عملية الصيانة الدورية هلا، وهنا و
حمطة معاجلة  153، والذي يسري 2019 جانفينستند ملعطيات الديوان الوطين للتطهري املتعلقة بشهر 

 . (ONA, 2019, p. 5) النظرية ال تشتغل طاقتهامن  %57فقط أي أن  %43تشتغل بقدرة 
 استدامة خيار معالجة المياه العادمة والتوجه نحو اقتصاد أخضر في الجزائر: 2.2.4

ث التحكم يف التلو  إن إدارة الطلب على املياه تسعى لتحقيق هدف االستدامة البيئية من خالل
. واجلزائر ميكن أن (5، صفحة 2013)بروش و دهيمي،  قبل تصريفها يف الطبيعة العادمةاملياه  ومعاجلة

تستفيد من تثمني معاجلة املياه العادمة يف اقتصاد املوارد التقليدية، ري احملاصيل الزراعية، إعادة شحن املياه 
  .(Kessira, 2018, p. 3) اجلوفية، توفري األمسدة ومحاية البيئات املستقبلة كاألودية، والسواحل البحرية

يف ري  على تثمني استعمال املياه العادمة املعاجلةحسب تقارير وزارة املوارد املائية عملت اجلزائر 
 ,MRE, 2012) 2007هكتار وضعت يف االستغالل سنة  1285مساحة  ري ، منهاالزراعيةاألراضي 

p. 3) ،100000، ومن املسطر أن تصل على املدى الطويل لـ2017هكتار سنة  12500وارتفعت لـ 
  .الضغط على املوارد املائية التقليدية حجم ، وهو ما يعين ختفيف(Kessira, 2018, p. 8) هكتار

املسطحات املائية ميكن أن يتسبب يف خماطر كبرية إن عدم معاجلة املياه العادمة وصرفها مباشرة يف 
اجلزائر ال تعاجل كل املياه العادمة، أين مثل  أن 2على صحة اإلنسان والبيئة، واملالحظ من اجلدول رقم 

إمجايل احلجم املنتج على الرتتيب. وهذا  %26.66و %18 2017و 2000احلجم املعاجل منها سنيت 
بسبب تعدد معقد وأن تقدير هذه التكاليف  واجتماعية كبرية؛قتصادية االوضع سيحمل اجلزائر تكاليف 

 .(71، صفحة 2017)القرشي،  مباشرة وبعضها غري مباشرةها فبعض ،العناصر غري امللموسة فيها
اقتصاد أخضر يف غاية حماربة يتالقى اعتماد اجلزائر على تقنية معاجلة املياه العادمة وتوجهها حنو بناء 

العديد من املشاكل  تواجه، غري أهنا الندرة والتدهور البيئي حفظا على مستقبل األجيال القادمة بشكل عام
يف ري ضعف اجلهاز الرقايب على استخدام املياه العادمة غري املعاجلة  االعتماد عليها، على رأسهاتثمني يف 
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منها  ،على صحة اإلنسان العديد من املخاطرالفالحية، واليت تسبب حسب الدراسات املتخصصة احملاصيل 
وصحة البيئة  هذه املياه،الذي ينشأ نتيجة ملسببات األمراض اليت تكون عادة موجودة يف  خلطر امليكرويبا

 إنتاجيةمن يضعف  ، ماالرتبة تراكم النرتوجني والفوسفور واملواد الصلبة الذائبة وغريها من املكوانت يفنتيجة 
 . (WB, 2010, p. 1) هااحملافظة على استخداماألراضي الزراعية والقدرة على 

من القرار الوزاري املشرتك بني وزاريت الصحة  02اجلدير ابإلشارة أن اجلزائر حاولت إبصدار املادة 
، تقنني أتطري عملية سقي 2012يناير سنة  02املوافق لـ 1433صفر عام  08والفالحة واملؤرخ يف 

عنية ابلري، وكذا وضع جمموعة املنتجات الزراعية ابملياه العادمة املعاجلة، من خالل حتديد قائمة املزروعات امل
من الشروط اليت جيب أن يتقيد هبا مستعملو هذا النوع من املياه. لكن بقيت رغم ذلك تواجه يف مساعيها 

 لتثمني املياه العادمة كمصدر غري تقليدي للمياه العديد من املعيقات والقيود، من أمهها: 

نتجات فالحية يعلمون أهنا مسقية ابملياه العادمة ثقايف: متصل مبدى رغبة األفراد يف استهالك م عائق -
 ملياهاب فالحية سقيت منتجاتالفرنسيني يف استهالك  رغبة سات عن مدىإحدى الدرا بينتوهنا  .املعاجلة
يستهلكوهنا عن  %45، يستهلكوهنا عن قناعة إىل حد بعيد عينة البحثمن  %23 أن، املعاجلة العادمة

 . (CGDD, 2014, p. 3) يرفضون استهالكها %32قناعة إىل حد ما و

مقارنة ابحلجم املنتج، وبعدم  بضعف قدرات معاجلة املياه العادمة يف اجلزائرعائق تقين: مرتبط أساسا  -
 . %50معدل  2017واليت مل تتجاوز سنة  للمحطات املشتغلةاستغالل الطاقة النظرية الكاملة 

 خماطرمن  هبذه املياهالسقي الذاتية للفالحني مبا ميكن أن ينتج عن  يتعلق بضعف الرقابةعائق رقايب:  -
 .وبضعف األجهزة الرقابية لوزارة الفالحة والبيئة للحد من هذه املمارسة وخيمة على الصحة العمومية،

 استغالل الموارد المائية األحفورية في الجزائر:  .5
على توفري املوارد الطبيعية على رأسها املوارد املائية خلدمة اجملتمع واالقتصاد  يقوم االقتصاد األخضر

املوارد وحتقيق الرفاه، لكن مع ضرورة احملافظة عليها من الندرة والتدهور مبا يضمن مستقبل األجيال القادمة. و 
 2.5امل، حيث يعتمد عليها إلمدادات املياه يف الع مصدر بعد السطحيةأهم اثين عامة متثل املائية اجلوفية 

 .(Legros, 2013, p. 3) مليار نسمة من سكان العامل كمورد أساسي لتلبية حاجاهتم
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 قدرات الموارد المائية األحفورية في الجزائر: 1.5
األكرب من الثروة املائية اجلزائرية، متثل املوارد املائية األحفورية املشرتكة بني اجلزائر وتونس وليبيا اجلزء 

هذا حسب األحباث اليت قامت هبا اليونسكو بداية السبعينيات يف إطار مشروع دراسة املوارد املائية يف 
 ألف 60يف حدود  هاحجم هذه الدراساتقدرت  وقد .(Moulla, 2004, p. 55) الصحراء الشمالية

م 400م و100بني ما  عمقه ، توزع على حوضني: املركب النهائي(ABHS, 2005, p. 30) ³مليار م
عمقه ما  حوض املتداخل القاريو  ،(UNESCO, 1972, p. 17) ²ألف كلم 350وميتد على مساحة 

  .(Mebarki, 2010, p. 7) ³ألف مليار م 40إىل  30م وحيتوي من 1500م و1000بني 
اجلزائر ، وتشمل ²ألف كلم 30مليون و 1على مساحة  الدراساتمتتد هذه املوارد املائية حسب 

. وتفيد (OSS, 2003, p. 3) ²كلم  250.000، مث ليبيا بـ²كلم  700.000أبكرب مساحة قدرها 
( من مياهها يقع يف اجلزائر واحلجم الباقي تقتسمه كل من ليبيا %66.66) ³ألف مليار م40 نالتقديرات أ

. جتدر اإلشارة أن اجلزائر إضافة الشرتاكها مع تونس وليبيا يف طبقيت املياه (PNUD, 2009, p. 4) وتونس
 13(، هي تشرتك مع الدول اجملاورة هلا يف األهم حجمااملركب النهائي واملتداخل القاري )اجلوفية حلوضي 

 .(AGW-NET et al, 2015, p. 9) لوحدها املغربمع  منها سبع طبقاتأخرى،  طبقة
 استدامة خيار استغالل المياه األحفورية والتوجه نحو االقتصاد األخضر في الجزائر: 2.5

اليت متتلكها اجلزائر ثروة وطنية اسرتاتيجية، قادرة على أن تليب  األحفوريةيعترب حجم املوارد املائية 
 طلب خمتلف القطاعات لقرون قادمة من الزمن، غري أن عملية استغالهلا تسودها العديد من القيود واملعيقات

بكوهنا ضعيفة التجدد بشكل هلا صف العديد من الدراسات ا و ، أمههاليت حتول دون االستخدام الكبري هلا
)املنظمة العربية  السنة/³مليون م 580قدرت حجم جتددها بـحبيث  ،(PNUD, 2009, p. 4) بري جداك

وهذا راجع لعمقها الكبري . حجمها %  12−9.67ما يعادل ، (86، صفحة 2006للتنمية الزراعية، 
 وضعف تغذيتها نظرا لوقوعها يف منطقة يسودها املناخ اجلاف اندر التساقط. 

االجتاه حنو اقتصاد احلالة الثابتة أو  ضرورةيقرتح علماء االقتصاد األخضر تعقيبا على هذه احلالة 
يتم فيه املدى الطويل، حبيث  املستقرة، الذي هو النوع الوحيد لالقتصاد الذي ميكن أن يكون مستداما على
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 استهالك املوارد غري املتجددة مبعدل أسرع من تطوير بدائل متجددة عدم يلزم وأين ،احلدود الكوكبية احرتام
 للصحراء الشمالية األحفوريةاستغالل املياه  ابرتفاعوهنا تشري اإلحصائيات  .(35، صفحة 2010)كاتو، 
كما   هذا ،، ومن املخطط أن يزداد بشكل أكرب لتلبية الطلب املتناميتونس اجلزائر وليبيا بنيما  املشرتكة

 التايل:يوضح اجلدول 
للصحراء الشمالية الحالي والمخطط له،  األحفوريةالمياه  من الحجم المسحوبإجمالي  : 3الجدول

 (.2050-1970)خالل الفترة ونصيب الجزائر منه 
 2050 2030 2008 2000 1970 السنة                        البيان  

 7.8 6.1 2.7 2.5 0.6 السنة(/³إمجايل السحب  )مليار م

 6.1 3.8 1.7 1.1 0.3 السنة(/³نصيب اجلزائر منه )مليار م

 78.20 62.29 62.96 44 50 (%نصيب اجلزائر منه )

Source: Prepared by the researchers based on several references, including: 

(CEDARE, 2014, p. 43), (ABHS, 2004, p. 7), (OSS, 2003, pp. 3,14). 

السنة /³مليار م 0.6ارتفع من  األحفوريةأن إمجايل حجم سحب املياه  أعالهيتضح من اجلدول 
السنة /³مليار م 1.7السنة و/³مليار م 0.3، منها 2008 عامالسنة /³مليار م2.7إىل  1970سنة 

( 2030-2025الفرتتني ) ، ومن املخطط أن يصل يفللجزائر من احلجم األول والثاين على الرتتيب
يل، تتحصل فيهما اجلزائر على النصيب السنة على التوا /³مليار م 7.8السنة و/³مليار م6.1لـ 2050و

أن إمجايل حجم املياه  كذلكيتبني   .السنة على الرتتيب/³مليار م 6.1السنة و/³مليار م 3.8األكرب منه بـ
مرة  4.6 2008اجلوفية املسحوبة أكرب من احلجم القابل للتجدد منها سنواي بشكل كبري، وقد مثلت سنة 

 . 2050مرة هذا احلجم سنة  13.4ومن املقدر أن متثل  السنة(،/³ممليون  580هذا احلجم )
 :يطرح االستخدام املكثف للمياه األحفورية يف الصحراء اجلزائرية العديد من املهددات، من أمهها

ه املسحوبة دون إخضاعها الراجع للري الزراعي املباشر ابمليا ارتفاع التملح الثانوي للرتبةالتدهور البيئي بسبب 
حجم  وعلى أساس بينت الدراسات ابالعتماد على النموذج الرايضيتعرضها لالستنزاف، أين  املعاجلة،
م عام 50-30السنة، أنه سينتج اخنفاض يف منسوب املياه اجلوفية يرتاوح ما بني /3مليار م 2.2سحب 
هرة مما يؤدي إىل السحب من السبخات، ازدايد درجة امللوحة، جفاف خمارج احلوض، واختفاء ظا 2050
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، هذا يف حني (46، صفحة 2006)املنظمة العربية للتنمية الزراعية،  التدفق الذايت وارتفاع عمق السحب
  .%22.72أن حجم السحب احلايل يتجاوز احلجم املعد على أساسه هذا النموذج بـ

 : خاتمة .6
 ةضرورياحلياة، وهي  جوانبكل   لإلحالل، حبيث تشملغري قابل طبيعيا حامسا موردا  املياهتعترب 

على الفرص االجتماعية األخري يركز  .ال ميكن االستغناء عنها يف جتسيد االقتصاد األخضرو  ،لتحقيق الرفاهية
 للتنمية االجتماعية واالقتصادية دون الطبيعية على رأسها املياهاإلدارة املناسبة للموارد  واالقتصادية اليت توفرها

سيمكن من حتقيق  اهليدرولوجيةالتحتية  البنيةيف  املستدام ابلنظم البيئية، فاالستثمارابإلنسان و اإلضرار 
الندرة، األمراض والفيضاانت...اخل، كما يهتم مبعاجلة  احلد منزااي: إنتاج الغذاء، الطاقة، النقل، العديد من امل

 أهم القضااي اليت هتدد األمن املائي على رأسها التلوث.
يف مسارها  هلابكمية ونوعية مناسبة موردا حامسا  وفرهتا تعاين اجلزائر من ندرة املوارد املائية، واليت تعد

لزايدة عرض املوارد املائية خيارا حتميا من الناحية االجتماعية . تعترب حتلية املياه املاحلة حنو بناء اقتصاد أخضر
السطحية واجلوفية ما  ختفيض ضغط الطلب على املياهاستجابة للطلب املتزايد عليها، كما تساعد على 

حيفظها من التدهور. اإلشكال الذي يطرح يف اجلزائر بشكل كبري هو سياسة الدعم االجتماعي لسعر وحدة 
األمر  وهو ،هدرهايعد السبب الرئيس لضعف تغطية التكاليف املرتبطة إبمداداهتا، وارتفاع معدالت املياه، ما 

ينتج عن حمطات حتلية املياه املاحلة العديد من املخاطر على كما .  واستدامة هذا اخليار اقتصادايالذي يتناىف 
نتائج البحث العلمي فيما خيص صحة النظام البيئي وعلى صحة اإلنسان، ما يستوجب ضرورة االستعانة ب

 تكلفة.  واألقل على البيئة اختيار البديل الطاقوي األكثر حمافظة
اليت ، و تلقى تقنية معاجلة املياه العادمة اليوم توجها كبريا يف العديد من دول العامل وعلى غرارها اجلزائر

على مواردها  -ة الزراعيخاص– وختفيض ضغط الطلبمن التدهور من انحية  تسعى للحفاظ على بيئتها
. يف اإلمجال هي مورد من انحية أخرى، وهو ما يتماشى مع التوجه حنو االقتصاد األخضر املائية التقليدية

وصيانة حمطات املعاجلة،  مهم ينبغي تثمني استخدامه، غري أهنا تواجه يف اجلزائر ضعف يف معدالت تشغيل
يعد ضعف اجلهاز الرقايب على  كما  والبيئة. العموميةالصحة عن ذلك من أاثر سلبية على  يرتتبوما 
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تضر بشكل كبري بصحة اإلنسان والنظام البيئي  ، كوهناتواجهها أكرب مشكلة الري الزراعييف ها ستخداما
  وما يرتتب عن ذلك من تكاليف ابهظة اقتصادية واجتماعية مباشرة وغري مباشرة. 

األحفورية، واليت متثل اجلزء األكرب من ثروهتا املائية، يعد خيارا إن استغالل اجلزائر ملواردها املائية 
حتميا لتلبية الطلب املتزايد بفعل الزايدة السكانية وحتسن مستوايت املعيشة وخطط التنمية خاصة الزراعية 

نها جم املسحوب ممنها، غري أن هاته املياه تدار بنحو غري مستدام من الناحية البيئية، حبيث يتجاوز احل
كما يتسبب االستغالل املباشر هلا يف الري الزراعي يف ،  ابستنزافها وتدهورهاما يهدد  معدالت جتددها،

تسطري بمراعاة معدالت جتددها  الواجبتدهور الرتبة بفعل احتوائها على نسب عالية من األمالح. 
توفري على  ا، وهذا اعتمادافيه مع الدول املشرتكة حلجم سحب مياههااسرتاتيجيات متوسطة وطويلة املدى 

األماكن املتوقعة و  قواعد معلومات دقيقة وموثوق هبا حول معدالت السحب، نوعية املياه، عدد اآلابر
 والضروري كذلك معاجلتها قبل استخدامها محاية للرتبة من التملح. ،لتعرضها للتلوث

 قائمة المراجع:. 7
 قائمة المراجع باللغة العربية: 1.7

 (. احملافظة على املوارد املائية من التلوث. ابريس: اليونسكو واإليسسكو.1997اإليسسكو. )
. اتريخ (. سعر صرف رمسي )عملة حملية مقابل الدوالر األمريكي، متوسط الفرتة(2019البنك الدويل. )

، من 2019 ،ماي 11االسرتداد 
https://data.albankaldawli.org/indicator/PA.NUS.FCRF. 

(. واقع وأفاق حتلية املياه يف الوطن العريب ومدى إمكانية استخدام الطاقات املتجددة. 2003ألكسو. )
 تونس: ألكسو.

(. دراسة ترشيد استخدام املياه اجلوفية يف الزراعة العربية. اخلرطوم: 2006املنظمة العربية للتنمية الزراعية. )
 العربية للتنمية الزراعية.املنظمة 

السياسات  -(. إدارة الطلب على املياه2006اليسار ابرودي، بيومي عطيه، و عبد الرافع عابد حللو. )
(. بريوت: الدار 1واملمارسات والدروس املستفادة من منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا )اإلصدار 
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 العربية للعلوم.
(. أاثر تطبيق إدارة الطلب على املياه لتفعيل 2013ماي،  28-27زين الدين بروش، و جابر دهيمي. )

حوكمة املياه: دراسة حالة اجلزائر. امللتقى الدويل: حوكمة اجلزائر كمدخل لتحقيق األمن املائي. ميلة، 
 اجلزائر: املركز اجلامعي ميلة.

ألمن الغذائي ابجلزائر. قسنطينة، (. أمهية املوارد املائية يف ضمان ا2017مارس،  05زين العابدين طوجييين. )
 اجلزائر: كلية العلوم االقتصادية العلوم التجارية وعلوم التسيري. أطروحة دكتوراه غري منشورة.

 (. بغداد: حوض الفرات.1(. مدخل لالقتصاد البيئي )اإلصدار 2017علي حامت القرشي. )
تدامة: مفهومها، أبعادها، مؤشراهتا (. التنمية املس2017مدحت أبو النظر، و مدحت حممد ايمسني. )

 (. القاهرة: اجملموعة العربية للتدريب.1)اإلصدار 
(. 1(. االقتصاد األخضر: مقدمة يف النظرية والسياسة والتطبيق )اإلصدار 2010موالي سكوت كاتو. )

 )عال أمحد إصالح، املرتمجون( القاهرة: جمموعة النيل العربية.
(. االقتصاد األخضر ملواجهة التحدايت البيئية وخلق فرص 2016)ديسمرب،  وهيبة قحام، و مسري شرقرق.

(، الصفحات 6عمل: مشاريع االقتصاد األخضر يف اجلزائر. جملة البحوث االقتصادية واملالية)
435-455. 

(. تسيري املياه الصاحلة للشرب يف املدن اجلزائرية بني الواقع 2014ماي،  29-27يوسف خلضر محينة. )
 عقد. املؤثر العريب الثاين للمياه. الدوحة، قطر: اجمللس العريب للمياه.امل
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في الجزائر  من االنفتاح التجاري واالستثمار األجنبي المباشر إلى النمو االقتصاديالعالقة السببية 
 .: السببية في ميدان الترددات2018-1970خالل الفترة 

Causal relationship from FDI and trade openness to economic growth 

in Algeria for the period 1970-2018: Frequency domain causality. 

 1عياد هيشام

Ayad Hicham 

  Poldeva،a_hichem210@hotmail.frخمرب  تلمسان، -املركز اجلامعي مبغنيةب،  حماضرستاذ أ
 

  03/01/2020 خ النشر:اتري              16/11/2019اتريخ القبول:                 15/08/2019اتريخ االستالم: 
 

 : ملخص
فتاح التجاري واالستثمار هتدف هذه الدراسة إىل دراسة العالقة السببية بني النمو االقتصادي، االن

ابستعمال السببية يف امليدان الزمين والسببية يف ، 2018-1970األجنيب املباشر يف اجلزائر خالل الفرتة 
 ميدان الرتددات.

ادي واالستثمار األجنيب ىل وجود عالقة سببية يف االجتاهني بني النمو االقتصإالنتائج  توصلتوقد 
 اجتاه االنفتاح التجاري يفخاصة يف املدى الطويل، وكذا عالقة سببية يف اجتاه واحد من النمو االقتصادي 

لنمو االقتصادي إىل املدى الطويل، يف حني ال وجود لعالقات سببية يف املدى القصري ما عدا من يف ا
 االستثمار األجنيب املباشر.

 .ميدان الرتددات ،ببيةالس ،االنفتاح التجاري ،االستثمار األجنيب ،النمو االقتصاديكلمات مفتاحية: 
 .JEL  :C10 ،F43 ،O11 اتتصنيف

Abstract:  

The aim of this paper is to examine the causal relationship between 

economic growth; trade openness and foreign direct investment in Algeria 

for the period 1970-2018, using both causality in time domain and frequency 

domain. 
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The results show that there is a bi-directional causal relationship 

between growth and FDI especially in the long run term, and there is a uni-

directional causal relationship running from growth to trade openness in the 

long run term, and there is no causal relationship in the short run term expect 

from growth to FDI. 

Keywords: Growth; FDI; Trade openness; Causality; Frequency domain.  

JEL Classification Codes: C10, F43, O11. 

 مقدمة:  .1
حول سؤال قدم له  Kofi Annan، تستوقفنا إجابة 2000ابلعودة لشهر سبتمرب من سنة 

صحفي وسأله: "ملاذا من العبث الوقوف ضد العوملة؟" فأجاب األمني العام لألمم املتحدة حينها ابلقول: " 
 ,Hicham) "،نإن الوقوف ضد العوملة يشبه متاما الوقوف ضد قوانني اجلاذبية للنظرية النسبية ألينشتاي

2019, p. 17)  ،يتضح جليا من خالل هذا التصريح األمهية الكبرية اليت تلعبها العوملة يف العصر احلايل
حيث ال ميكننا تصور أو توقع وجود دولة واحدة عرب العامل منعزلة عن نفسها وال تتعامل مع دول أخرى، 

خلارجية، االستثمار من هذا املنطلق، فإن مصطلح العوملة مصطلح شامل لعدة جماالت لعل أبرزها التجارة ا
كل هذه املكوانت هلا دور مت التطرق   تدفقات العمالة الدولية والتغيري الفين، األجنيب املباشر، التكامل املايل،

له بشدة يف الدراسات العاملية يف حتسني وتعزيز ودعم النمو االقتصادي بل وحىت حتسني الظروف املعيشية 
وعلى ضوء كل  (Husain, 2000, pp. 01-02)، الت الفقرعرب كل دول العامل من خالل تقليص معد

هذا، قدمت عرب السنوات املاضية العديد من التعاريف ملصطلح العوملة، ولعل أمهها وأمشلها هو تعريف 
ها وتؤثر على العامل من حني عرف العوملة على أهنا "القوة اليت ال رجعة في 2002صندوق النقد الدويل سنة 

خالل التدفق احلر التدرجيي لرأس املال، اخلدمات، السلع، األفراد واآلراء مما يؤدي إىل توحيد اجملتمعات 
 .(Savrul & İncekara, 2017, p. 16)، تواالقتصاداي

لكن ابلرغم من كل هذا، وإلعطاء صورة أكثر وضوحا للعوملة وآاثرها على العامل، البد من التطرق 
فإذا تكلمنا مثال عن التجارة اخلارجية ممثلة للتيار املعارض للعوملة أو على األقل لآلاثر السلبية للعوملة، 

ابلصادرات والواردات )بصفة عامة االنفتاح التجاري( ورصيد احلساب التجاري وعالقتها ابلنمو االقتصادي 
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معربا عنه مبعدل النمو حلصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، فإن أول ما يستوقفنا هنا هو ضبابية العالقة 
، فبني (02، صفحة 2008)الكواز، عدم وجود اتفاق عاملي بني الباحثني يف هذا اجملال، بني املتغريين و 

متحمس ومدافع عن التجارة اخلارجية على غرار تعليق كويف عنان أعاله وبني املناهضني هلا تتعدد اآلراء 
بعنوان "حتليل حجة  2012ة لروبرت دريسكل سنة فعلى سبيل املثال، ويف مقالة شهري واالختالفات، 
عرض فيه قائمة مطولة من األمثلة املستمدة من أهم كتب علم االقتصاد وأشهر املقاالت اليت التجارة احلرة" 

يستنتج فيها خرباء االقتصاد أن حرية التجارة فيها مصلحة للجميع بال استثناء دون أن يوضحوا حسب 
Robert Droskell  حيث يقول على صاعب األخالقية والفلسفية اليت ينطوي عليها ذلك، كافة امل

سبيل املثال أن العلماء قد توصلوا إىل حل التناقض املتمثل يف معرفة ما هو يف مصلحة اجملتمع على الرغم 
يفكرون على  احيث وضح أن مؤيدي العوملة ما عادو من أن بعض أعضاء نفس اجملتمع قد تضرر ابلفعل، 

حنو انتقادي يف مسألة العوملة بل أصبحوا أقرب إىل مرافعة دفاع محاسية اهلدف منها اإلقناع ال تقدمي 
 .(86، صفحة 2014)رودريك، املعلومات اليت متكن القارئ من تكوين رأي واع. 

أهم مكوانت العوملة يف العامل احلديث، حيث من جهة أخرى، يعد االستثمار األجنيب واحد من 
اتضح من خالل العديد من الدراسات على مر السنني أنه يلعب دوما هاما جدا يف دفع عجلة التنمية سواء 

 2007سنة  Crespoو Fortouraوقد حدد كل من للدول املستثمرة أو الدول املستقبلة لالستثمارات، 
مخسة قنوات هامة وأساسية يضمنها االستثمار األجنيب لدفع عجلة التنمية يف البلد املستضيف لالستثمار 
وهي التقليد، تنقل العمالة، الصادرات، املنافسة وكذا العالقات بني املؤسسات داخل الوطن وخارجه، 

(CRESPO & FONTOURA, 2007, p. 412) ، يف هذا السياق يرى العديد من الباحثني أن
االستثمار األجنيب املباشر من شأنه إضافة إىل التمويل املباشر الذي يوفره للبلد املضيف، فإنه مصدر هام 

 Painو Barrellليت تعزز وتنشط االقتصاد الوطين هذا ما أكده ( اKnow-howللتكنولوجيا واملعرفة )
حيث أوضحا أن االستثمار األجنيب املباشر يلعب دورا مهما يف نقل وتبادل املعلومات،  1997سنة 

 Barrell)املعارف والتكنولوجيا ويضمن بصفة كبرية تدفق االبتكار واإلبداع إىل الدول املستضيفة، 
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Ray, 1997, p. 1772). 
 :إشكالية الدراسة 1.1

ما هو اجتاه العالقات السببية  على ضوء كل ما سبق تتبلور لنا إشكالية الدراسة على النحو التايل:
-1970النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة يف اجتاه االستثمار األجنيب املباشر و االنفتاح التجاري  من

 ؟2018
 :فرضيات الدراسة 1.2

 ة أعاله نقدم الفرضيتني التاليتني:ولغرض اإلجابة املبدئية عن اإلشكالية املقدم
  توجد عالقة سببية يف االجتاهني بني النمو االقتصادي واالستثمار األجنيب املباشر يف املدى

 القصري والطويل على حد سواء.
  توجد عالقة سببية يف اجتاه واحد من التجارة اخلارجية إىل النمو االقتصادي يف املدى

 الطويل فقط.
 :حدود الدراسة 1.3

تعمد هذه الورقة البحثية إىل دراسة العالقة السببية بني كل من النمو االقتصادي، االستثمار األجنيب 
من خالل دراسة قياسية معتمدة أساسا  2018-1970املباشر واالنفتاح التجاري يف اجلزائر خالل الفرتة 

 Breitungكل من ل 2006على املنهجية احلديثة للعالقة السببية ذات الرتددات املقدمة سنة 
 مع مقارنة النتائج مع نتائج طرق العالقة السببية التقليدية الزمنية. Candelonو

 :هدف، أهمية ومنهج الدراسة 3.1
هندف من خالل هذه الورقة البحثية إىل تبيان العالقة السببية بني العوملة بكال شقيها )االنفتاح 

من خالل  2018-1970التجاري واالستثمار األجنيب املباشر( والنمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 
زائر من خالل اخنفاض أسعار طرق قياسية حديثة نسبيا، وتتبلور أمهية الدراسة يف الفرتة اليت تعيشها اجل

النفط يف اآلونة األخرية األمر الذي كان له األثر الكبري على النمو االقتصادي يف اجلزائر، مما حيتم على 
الدولة البحث عن مصادر وقنوات جديدة تدعم النمو االقتصادي ومن بني أهم القنوات يف النظرايت 
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املنهج املتبع دا فعالة يف حتفيز النمو االقتصادي، أما يف ما خيص االقتصادية جند العوملة بكل أنواعها كأداة ج
فهو املنهج القياسي املعتمد على الدراسة القياسية املستقاة من طرق القياس االقتصادي خاصة يف جانب 

 السالسل الزمنية والعالقات السببية.
 الدراسات السابقة: .2

أهم الدراسات السابقة حول موضوع هذه الورقة من خالل هذه املرحلة من الدراسة نقوم بعرض 
البحثية آخذين بعني االعتبار عنصرين هامني وأساسني لدراستنا احلالية، ومها الدراسات حول اجلزائر 
والدراسات اليت اعتمدت على دراسة العالقة السببية بني املتغريات الثالثة قيد الدراسة، وهذا عرض موجز 

 ألهم هذه الدراسات:
، وهدفت هذه الورقة 2015مع الدراسات يف حالة اجلزائر، جند دراسة حيدوشي عاشور سنة  بداية

-1990البحثية إىل إبراز العالقة وأثر االنفتاح التجاري على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 
ابلنمو السنوي  حيث قام الباحث إبدراج مخسة متغريات يف الدراسة هي النمو االقتصادي معربا عنه، 2014

يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، االنفتاح التجاري كحاصل قسمة جمموع الصادرات والواردات 
على الناتج احمللي اإلمجايل، االستثمار األجنيب املباشر معربا عنه بصايف تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة 

وذلك ابستعمال  مجايل، معدل التضخم وكذا معدل منو السكان،الوافدة كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإل
، وقد دلت النتائج على وجود عالقة سببية يف االجتاهني Grangerوسببية  VARمنوذج االحندار الذايت 

االنفتاح التجاري واالستثمار األجنيب املباشر مما يدل على العالقة املتبادلة بينهما، كما أكدت النتائج بني 
بني النمو االقتصادي واالنفتاح التجاري حيث أن أي زايدة يف االنفتاح التجاري  ثر والعالقة الطردية على األ

يف حني وجدت عالقة عكسية بني االستثمار األجنيب املباشر والنمو تؤدي إىل زايدة الناتج احمللي اإلمجايل، 
 .(2015)حيدوشي،  االقتصادي،

، أين هدفت الباحثة إىل حماولة دراسة أثر 2016من جهة أخرى جند دراسة زيرمي نعيمة سنة  
االنفتاح التجاري وتدفقات االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 
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، ARDL، من خالل تقنية التكامل املتزامن ابستعمال اختبار احلدود ضمن منهجية 1970-2014
وذلك من خالل إدراج سالسل زمنية لكل من لوغاريتم النمو االقتصادي، لوغاريتم االنفتاح التجاري وكذا 
لوغاريتم االستثمار األجنيب املباشر، وقد خلصت الدراسة إىل وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات الثالثة 

 ية يف أي اجتاه بني املتغريات قيد الدراسة،يف حالة النمو االقتصادي متغري اتبع، مع غياب العالقة السبب
 .(2016)زيرمي، 
، هدفت هذه الدراسة إىل دراسة 2016اندية سنة  كما جند أيضا دراسة رعاد علي وبلوكاريف  

العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر، االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي يف اجلزائر ابستعمال منهجية 
وذلك من خالل إدراج سالسل زمنية  ،2013-1980خالل الفرتة  ARDLاختبار احلدود ضمن منوذج 

ي كمتغري اتبع معرب عن النمو االقتصادي، واملتغريات املستقلة هي االستثمار ملعدل منو الدخل الفردي احلقيق
ومؤشر العمالة األجنيب املباشر، االنفتاح التجاري، نسبة إمجايل تكوين رأس املال إىل الناتج الداخلي اخلام 

يدل على السلوك مما ، أين أكدت النتائج على وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات قيد الدراسة الكلية
املتشابه هلا يف املدى الطويل، كما دلت النتائج أن كال من االنفتاح التجاري واالستثمار األجنيب املباشر هلما 

)رعاد،  ،أثر اجيايب على النمو االقتصادي لكن أثر االنفتاح التجاري أكرب من أثر االستثمار األجنيب املباشر
2016).  

، أين عمدت هذه الدراسة 2018جند دراسة سردوك وآخرين سنة وكدراسة أخرية يف حالة اجلزائر 
يف اجلزائر  2016-1996إىل معرفة أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي خالل الفرتة 

حيث كانت متغريات الدراسة ، ARDLابستعمال منهجية االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة املتباطئة 
هي النمو االقتصادي، تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة، التنمية املالية، االنفتاح التجاري 

وقد دلت النتائج على وجود عالقة طويلة األجل من خالل اختبار احلدود، مع وجود عالقة والتضخم، 
قتصادي يف املدى الطويل ووجود عالقة ديناميكية يف املدى عكسية بني االستثمار األجنيب املباشر والنمو اال

 .(2018)سردوك،  القصري بني املتغريين
ابالنتقال إىل الدراسات األجنبية اليت امتازت بكثرهتا ارأتينا االعتماد فقط على الدراسات احلديثة 
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يف حالة اهلند خالل  2010سنة  Seilanو Jayachandranفبداية مع دراسة ، 2010ما بعد سنة 
، وقد دلت النتائج على عدم وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات وعدم وجود 2007-1970الفرتة 

 .(Jayachandran & Seilan, 2010) أي عالقة سببية بني املتغريات الثالثة،
-1973يف حالة دولة البنغالديش خالل الفرتة  2012سنة  Meerzaو Imranجند أيضا دراسة 

حيث اعتمد الباحثان على إمجايل مداخيل الصادرات ال االنفتاح التجاري للتعبري عن التجارة ، 2008
 Johansen، وقد أوضحت النتائج على وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات ابستعمال منهجية اخلارجية

عالقة سببية ذات اجتاه واحد من النمو االقتصادي إىل الصادرات، من الصادرات إىل  ويف حني وجدت
مما يدل على أن النمو االقتصادي هو األجنيب  االستثماراالستثمار األجنيب ومن النمو االقتصادي إىل 
 (Meerza & Imran, 2012) .الداعم للتجارة واالستثمار اخلارجي ال العكس

وآخرون بدراسة العالقة بني املتغريات الثالثة يف حالة دول العامل الثالث  Mehraraقام  2014سنة 
، وذلك من خالل منهجيات التكامل املشرتك 2008-1980للفرتة دولة انمية من ضمنها اجلزائر(  57)

عليها وجود عالقة طويلة األجل ، ومن النتائج املتحصل Panelوالسببية ضمن بياانت العينات املقطعية 
بني املتغريات الثالثة، مع وجود عالقة سببية طويلة األجل من االنفتاح التجاري واالستثمار األجنيب املباشر 
يف اجتاه النمو االقتصادي، عالقة سببية من االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي يف اجتاه واالستثمار األجنيب 

 .(MEHRARA, 2014) يف املدى القصري املباشر
 Mavikelaو Hlalefangمقدمة من طرف  2017كما جند دراسة يف حالة األرجنتني سنة 

حيث أكدت النتائج على وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات ، 2016-1970وذلك خالل الفرتة 
خيص العالقة السببية فقد وجد عالقة سببية يف اجتاه ، أما يف ما ARDLمستقاة من اختبار احلدود ملنهجية 

 & Khobai) واالستثمار األجنيب املباشر يف اجتاه النمو االقتصادي، االنفتاح التجاري و واحد من

Mavikela, 2017). 
حيث ، 2014-1980يف حالة دولة كمبوداي للفرتة  Sengجند دراسة  2017يف نفس السنة 
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بينت النتائج وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريت ووجود عالقة سببية يف اجتاه واحد من االستثمار 
 .(Sothan, 2017) األجنيب املباشر إىل النمو االقتصادي،

دول من غرب إفريقيا خالل الفرتة  10حول عينة من  Bahirجند دراسة  2018ابالنتقال لسنة 
، وبينت النتائج على عدم Grangerوسببية  Panel-ARDL، ابستعمال منهجية 1990-2016

بضعف وفقر اقتصادايت هذه  وجود أي عالقة سببية بني املتغريات يف املدى القصري الذي فسره الباحث 
 .(Onuoha, 2018) الدول

من خالل كل ما سبق يتضح جليا أن العالقة السببية املدروسة بني املتغريات الثالثة سواء يف اجلزائر 
أو الدول النامية كانت يف إطار مرجعي واحد فقط إما عالقة سببية يف املدى القصري أو عالقة سببية يف 

)إما قصري أو طويل(، هلذا نعمد من خالل املدى الطويل، مما جيعل النتائج مقتصرة على مدى واحد فقط 
هذه الدراسة إىل تطبيق السببية يف ميدان الرتددات اليت تسمح لنا بتقدير العالقة السببية يف املدى القصري، 
املتوسط والطويل على حد سواء يف اختبار واحد، األمر الذي يعطي قيمة أكرب للنتائج املتحصل عليها من 

 خالل منهجية حديثة.
 القياسية المستعملة: المنهجية .3

من طرف النوبلي كليف  1969يعترب أول ظهور ملصطلح السببية يف اتريخ االقتصاد القياسي لسنة 
صاحل الستعماله  1Y، وهي ابختصار لفحص الفرضية اليت تنص على أن املتغري Clive Grangerغراجنر 

ابلتايل بعبارة أخرى العالقة السببية هي إمكانية القيم املاضية ، 2Y  كمتغري للتنبؤ ابلقيم املستقبلية للمتغري
لكن مشكلة هذه ، )2Y ،)Granger, 1969, p. 426تفسري القيم املستقبلية للمتغري  1Yللمتغري 

أنه يف حالة وجود  1987سنة  Engleو Grangerاملنهجية التقليدية عيب عليها على حد تعبري 
هلذا اقرتح سنة ، املتغريتنيمتغريين غري مستقرين ومتكاملني فإن املنهجية غري قادرة على كشف السببية بني 

2006 Lutkepohl  وذلك ابستعمال منوذج تصحيح اخلطأVECM :على النحو التايل 
(LÜTKEPOHL, 2005, p. 246) : 

∆𝑦1𝑡 = 𝐸𝐶𝑇1(𝑦2𝑡−1 −  𝛽𝑦1𝑡−1 − 𝜌0 − 𝜌1𝑡) + ∑ 𝛿1𝑖∆𝑦1𝑡−𝑖 +𝑛−1
𝑖=1 ∑ 𝛿2𝑖∆𝑦2𝑡−𝑖 +𝑛−1

𝑖=1

𝑏1𝛾1 +  휀1𝑡             (01) 
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∆𝑦2𝑡 = 𝐸𝐶𝑇2(𝑦2𝑡−1 −  𝛽𝑦1𝑡−1 − 𝜌0 − 𝜌1𝑡) + ∑ ∅1𝑖∆𝑦1𝑡−𝑖 +𝑛−1
𝑖=1 ∑ ∅2𝑖∆𝑦2𝑡−𝑖 +𝑛−1

𝑖=1

𝑏2𝛾2 +  휀2𝑡            (02) 

من خالل املعادلتني أعاله، فإن العالقة السببية يف املدى الطويل تتعلق مبعنوية حد تصحيح اخلطأ 
ECT حيث للقول بوجود عالقة سببية يف االجتاهني بني املتغريين البد من معنوية مقدريت ،ECT  يف كال

من أجل  Waldختبار أما السببية يف املدى القصري فيتم تطبيق ا، %5املعادلتني عند مستوى احتمال 
 الفرضيتني التاليتني، يف حالة قبول الفرضية العدمية فهذا يدل على عدم وجود عالقة سببية يف املدى القصري: 

𝐻0 =  𝛿21 =  𝛿22 = ⋯ =  𝛿2𝑖 = 0; 

𝐻0 =  ∅11 =  ∅12 = ⋯ =  ∅1𝑖 = 0 

لكن مع  02و 01أما يف حالة متغريين غري مستقرين وغري متكاملني فنستعمل نفس مجلة املعادلتني 
ملعامل حد تصحيح اخلطأ بسبب غياب العالقة يف املدى الطويل مما يدل على عدم وجود  0إعطاء قيمة 

عالقة سببية يف املدى الطويل، أما يف ما خيص العالقة السببية يف املدى القصري فيتم تطبيق نفس منهجية 
 .(Fritsche, 2016, pp. 03-04) على الفرضيتني أعاله. Waldاختبار 

( I(1)و I(0)أما يف حالة وجود متغريات غري مستقرة وذات درجات تكامل خمتلفة )خليط من 
 1995تفشل يف الكشف عن السببية، هلذا جند منهجية حديثة نسبيا تعود لسنة  Grangerفمنهجية 

و  Doladoمث تعديل املنهجية من طرف  Yamamotoو Todaمقدمة من طرف كل من  1996و
Lutkepohl  وتعرف ابالختصارTYDL Granger causality ، حيث تتم من خالل حتديد

الذي يضم املتغريات قيد الدراسة مع حتديد أكرب قيمة لدرجة  VARضمن منوذج  kدرجات التأخر 
  .maxVAR(k+d(مث تقدير منوذج  maxdالتكامل 

على  Hosoyaو Geweke، جند دراستني هامتني لكل من 1991و 1982ابلعودة إىل سنيت 
الرتتيب اهتمتا ابلعالقة السببية يف ميدان الرتددات ال امليدان الزمين، حيث أن منهجية غراجنر هتتم بدراسة 

حيث ، ωيف حني منهجية الرتددات فتهتم ابلعالقة السببية يف عند الرتدد  tالعالقة السببية يف حلظة زمنية 
ω ( 0تنتمي إىل اجملال،𝜋 ،)(Tiwari, 2012, p. 1574) ، اقرتح كل من  2006هلذا الغرض سنة
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Breitung وCandelon  منهجية حديثة معتمدة أساسا على منوذج احندار ذايت ثنائيBivariate 

VAR ، 1ولغرض اختبار العالقة السببية بني متغريينy 2وy  عند أي ترددω :نقوم حبساب العالقة التالية 
𝐌𝐲𝟏 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐲𝟐 (𝛚) = 𝐥𝐨𝐠 [𝟏 +  

|𝛙𝟏𝟐(𝐞−𝐢𝛚)|

|𝛙𝟏𝟏(𝐞−𝐢𝛚)|
])03(                                  

 متعدد حدود على الشكل التايل: ψ(L)عدد مركب و iحيث ميثل 
𝛙(𝐋) =  [

𝛙𝟏𝟏(𝐋) 𝛙𝟏𝟐(𝐋)

𝛙𝟐𝟏(𝐋) 𝛙𝟐𝟐(𝐋)
] (04)  

 وملعرفة وجود عالقة سببية نقوم ابختبار الفرضية التالية:
(ω) = 0y1cause y2 : M0H 

 :يكتب على النحو التايل VARحيث نعتمد على منوذج 
𝑴𝒕 =  𝝎𝟏𝑴𝒕−𝟏 + ⋯ +  𝝎𝒑𝑴𝒕−𝒑 + ⋯ + 𝝏𝟏𝑵𝒕−𝟏 + 𝝏𝒑𝑵𝒕−𝒑 + ∅𝒕 (05)  

تساوي  0Hمن خالل جعل الفرضية العدمية  Candelonو  Breitungوهذا ما اقرتحه كل من 
R(ω)Ω  حيثΩ  متثل مقدرات النموذجVAR ( املقدر أعالهN واملصفوفة )R(ω)  تكتب على النحو

 التايل:
𝑹(𝝎) =  [

𝐜𝐨𝐬(𝝎) 𝒄𝒐𝒔(𝟐𝝎)  …   𝐜𝐨𝐬 (𝒑𝝎)

𝐬𝐢𝐧(𝝎) 𝒔𝒊𝒏(𝟐𝝎)  …   𝐬𝐢𝐧 (𝒑𝝎)
]                   (06)   

مع اإلشارة إىل أن الرتددات العاملية متثل املدى القصري، الرتددات املتوسطة متثل املدى القصري يف 
 متثل العالقة السببية يف املدى الطويل. ω=0حني متثل الرتددات الدنيا املدى الطويل حيث الرتدد 

يف  2018-1970لفرتة لمعطيات سنوية  الدراسةنستعمل من خالل هذه :نتائج الدراسة القياسية .4
، حيث مت االعتماد على مؤشر النمو 2019اجلزائر مستقاة من قاعدة بياانت البنك الدويل لسنة 

االقتصادي السنوي للناتج احمللي اإلمجايل كمؤشر للنمو االقتصادي، كما اعتمدان على نسبة جمموع 
تعمال نسبة االستثمار األجنيب كمؤشر لالنفتاح التجاري يف حني مت اس  GDPالصادرات والواردات من 

كمؤشر لالستثمار األجنيب املباشر، وذلك لغرض توحيد القياس للمتغريات الثالثة   GDPاملباشر من 
 Mehraraال حتتاج إدخال اللوغاريتم، وذلك اعتمادا على النموذج املقرتح من طرف نسب مئوية  يف

et al  2014سنة. 
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 . دراسة االستقرارية: 1.4
التعامل مع سالسل زمنية فإن أول مرحلة يف الدراسة القياسية هي دراسة وجود  عندكما جتري العادة 

، NG-Perron 2001سنة لنستعمل االختبار احلديث  حيثجذور وحدوية يف السالسل قيد الدراسة، 
واالستثمار االنفتاح التجاري  سلسليتيتضح جليا أن  1وخالل النتائج املتحصل عليها من اجلدول رقم 

 .استقرت سلسلة النمو االقتصادي يف املستوى بينمااألجنيب مستقرتني عند الفرق األول 
 نتائج دراسة االستقرارية )اختبار جذر الوحدة(: 1الجدول 

 MZa MZt MSB MPT المتغيرات

GRW -22.127*** -3.326*** 0.150*** 4.118*** 

FDI -15.832 -2.808 0.177 5.787 

Δ(FDI) -21.973*** -3.307*** 0.150*** 4.190*** 

TRA -6.107 -1.743 0.285 24.917 

Δ(TRA) -20.753*** -3.213*** 0.154*** 4.435*** 

 .5.480و 0.168، 2.91-، 17.30-: على التوايل %5 ستوى احتمالاجلدولية عند مالقيم 

 .Eviews 10من إعداد الباحث ابالعتماد على برانمج المصدر: 

النمو االقتصادي معربا عنه ابلنمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل،  GRWحيث ميثل 
FDI  االستثمار األجنيب املباشر ممثال بنسبة تدفق االستثمار األجنيب من الناتج احمللي اإلمجايل وميثلTRA 

، وكل هذه املعطيات اإلمجايلاالنفتاح التجاري معربا عنه بنسبة جمموع الصادرات والواردات على الناتج احمللي 
 .2018مستقاة من قاعدة بياانت بنك التجارة العاملي لسنة 

 : اختبار التكامل المشترك. 2.4
اختبارات التكامل  يف هذه املرحلة ولغرض التعرف على وجود العالقة يف املدى الطويل من خالل

املشرتك نقوم بدراسة العالقة التوازنية طويلة األجل لكل متغريين على حدا لغرض تكوين منوذج احندار ذايت 
للمتغريات املستقرة عند  Johansenحيث سوف نطبق منهجية جوهانسن ، bivariate VARثنائي 
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 ARDLضمن منوذج االحندار الذايت ذي الفجوات املتباطئة  Bound test نفس الدرجة واختبار احلدود
 والنتائج املتحصل عليها موضحة يف اجلدول التايل:  ،لمتغريات املستقرة يف درجات خمتلفةل

  نتائج اختبار التكامل المشترك: 2الجدول 
 اختبار جوهانسن (ARDL) اختبار الحدود المتغيرات

GRW-FDI  االجتاهنييوجد تكامل مشرتك يف / 

GRW-TRA يوجد تكامل مشرتك يف االجتاهني / 

TRA-FDI / يوجد تكامل مشرتك 
 .Eviews 10من إعداد الباحث ابالعتماد على برانمج المصدر: 

من خالل النتائج أعاله، يتضح وجود عالقة طويلة األجل بني النمو االقتصادي واالستثمار األجنيب 
ونفس النتيجة مت يف كال االجتاهني )سواء كان النمو االقتصادي هو املتغري التابع أو االستثمار األجنيب( 

ود، وابالنتقال لالنفتاح التجاري التوصل هلا مع النمو االقتصادي واالنفتاح التجاري من خالل اختبار احلد
واالستثمار األجنيب واختبار جوهانسن فاتضح وجود عالقة طويلة األجل أيضا مما يدل على احتمال وجود 
عالقة سببية طويلة األجل بني املتغريات قيد الدراسة نظرا ألهنا تسلك نفس السلوك يف املدى الطويل وال 

 تبتعد عن بعضها البعض.
 : Time domain السببية في الميدان الزمنياختبار . 3.4

بعد التأكد من وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات مثىن مثىن ننتقل اآلن لتطبيق منهجية 
Lutkepohl  عوضا عن منهجية  2006املطورة سنةTYDL  من خالل ، وذلك 1996املطورة سنة

ودراسة معنوية حد تصحيح اخلطأ ملعرفة العالقة السببية يف املدى الطويل، مث تطبيق  VECMتقدير منوذج 
خالل اختبار الفرضيتني املقدمتني من أجل العالقة السببية يف املدى القصري من  WALDاختبار منهجية 

 ، والنتائج املتحصل عليها موضحة يف اجلدول املوايل:أعاله
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 السببية في الميدان الزمنينتائج العالقة : 3الجدول 

 السببية في المدى القصير  السببية في المدى الطويل اتجاه السببية
ECT القرار االحتمال Wald  القرار االحتمال 

GRW=>FDI -1.19 0.000 يوجد 0.023 9.520 يوجد 

FDI=>GRW -0.56 0.000 يوجدال  0.181 3.622 يوجد  

GRW=>TRA -1.37 0.000 يوجدال  0.303 4.020 يوجد  

TRA=>GRW -0.29 0.001 يوجدال  0.523 2.630 يوجد  

TRA=>FDI -0.01 0.422  يوجدال  0.191 4.747 يوجدال  

FDI=>TRA -0.51 0.000 يوجدال  0.087 6.560 يوجد  

 .Eviews 10من إعداد الباحث ابالعتماد على برانمج المصدر: 
يتضح وجود عالقة سببية يف االجتاهني بني النمو االقتصادي  من خالل النتائج من اجلدول أعاله

واالستثمار األجنيب وكذا بني النمو االقتصادي واالنفتاح التجاري يف املدى الطويل كما وجدت عالقة سببية 
أما يف ما خيص املدى يف اجتاه واحد يف املدى الطويل من االستثمار األجنيب يف اجتاه االنفتاح التجاري، 

صري فاتضح وجود عالقة سببية واحدة يف اجتاه واحد من النمو االقتصادي يف اجتاه االستثمار األجنيب، الق
وهذا ما يدل على العالقة القوية يف املدى الطويل بني املتغريات قيد الدراسة األمر الذي أكده مسبقا اختبار 

الطويل كما أهنا تؤثر على القيم  التكامل املشرتك، حيث أن هذه السالسل تسلك نفس السلوك يف املدى
 املستقبلية لبعضها البعض حيث ابإلمكان التنبؤ للقيم املستقبلية ألي متغري من خالل متغري آخر.

 : Frequency domain اختبار السببية في ميدان الترددات. 4.4
كمرحلة أخرية يف الدراسة، ننتقل إىل اختبار السببية يف ميدان الرتددات من خالل منهجية 

Breitung-Candelon (BC)  وذلك لغرض التأكد من نتائج السببية يف امليدان 2006املقدمة سنة ،
من  ابلتعرف على السببية يف املدى القصري والطويل وكذا املتوسط BCالزمين، حيث تسمح لنا منهجية 

خالل منحىن واحد فقط على عكس امليدان الزمين الذي تطلب األمر املرور على اختبارين خمتلفني يف كل 
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حيث قمنا بتحديد ثالثة ترددات مرة ألجل التعرف على السببية يف املدى القصري على حدى مث الطويل، 
ممثال للمدى  2.00لرتدد ، ا1.00ما ميثل املدى الطويل إضافة إىل الرتدد  0.00أساسية هي الرتدد 
والنتائج املتحصل عليها موضحة يف اجلدول التايل وكذا معربا عن املدى القصري،  3.00املتوسط مث الرتدد 

 األشكال يف امللحق:
 نتائج اختبار العالقة السببية في ميدان الترددات  :1الجدول 

 القيم الحرجة ω=0.00 ω=1.00 ω=2.00 ω=3.00 اتجاه السببية 

GRW=>FDI 7.22 8.12 23.86 17.29 6.00 

FDI=>GRW 5.72 10.82 4.91 2.89 6.00 

GRW=>TRA 8.12 8.31 6.02 3.52 6.00 

TRA=>GRW 6.13 2.50 2.98 3.22 6.00 

TRA=>FDI 3.61 4.48 3.97 3.88 6.00 

FDI=>TRA 11.05 6.02 1.08 4.86 6.00 

 .Gretl 2019aمن إعداد الباحث ابالعتماد على برانمج المصدر: 
من خالل النتائج املتحصل عليها، نستنتج وجود عالقة سببية يف كل الرتددات من النمو االقتصادي 

( حيث أن القيم اإلحصائية )املمثلة ابملنحين األمحر( 01يف اجتاه االستثمار األجنيب املباشر )امللحق رقم 
ا يدل على أن النمو االقتصادي عند أي تردد أكرب من القيم احلرجة )املمثلة ابخلط األزرق يف امللحق( مم

يسبب االستثمار األجنيب عند كل الرتددات األمر الذي يعد جدا هاما ملعرفة سلوك االستثمار األجنيب 
وهذه النتيجة موافقة املباشر يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة الذي يتبني متاما أنه يتبع تغريات النمو االقتصادي، 

عالقات سببية يف املدى الطويل، من االستثمار  أربعكما نالحظ وجود الزمين،  لنتيجة السببية يف امليدان 
(، من النمو االقتصادي إىل االنفتاح التجاري )امللحق رقم 02األجنيب إىل النمو االقتصادي )امللحق رقم 

بتغري ، من االنفتاح التجاري إىل النمو االقتصادي مع اإلشارة إىل عالقة ضعيفة وسرعان ما ختتفي (03
(، كما جتد 05( وكذا من االستثمار األجنيب إىل االنفتاح التجاري )امللحق رقم 04الرتدد )امللحق رقم 
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ستثمار األجنيب )امللحق اإلشارة إىل عدم وجود عالقة سببية عند كل الرتددات مبن االنفتاح التجاري اجتاه اال
 :(، وميكننا تلخيص نتائج الدراسة على النحو التايل06رقم 

وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات الثالثة قيد الدراسة مما يدل على سلوكها سلوك متشابه يف املدى  .1
 الطويل وأهنا ال تبتعد عن بعضها البعض.

وجود عالقة سببية يف االجتاهني بني كل من النمو االقتصادي واالنفتاح التجاري وكذا النمو االقتصادي  .2
االنفتاح التجاري يف اجتاه االستثمار واالستثمار األجنيب يف املدى الطويل وعالقة سببية يف اجتاه واحد من 

 األجنيب يف املدى الطويل.
خيص املدى القصري توجد عالقة سببية وحيدة يف اجتاه واحد من النمو االقتصادي يف اجتاه االستثمار  مافي .3

 األجنيب املباشر.
من خالل نتائج السببية يف ميدان الرتددات اتضح وجود عالقة يف االجتاهني بني النمو االقتصادي  .4

ه واحد من النمو االقتصادي إىل االستثمار واالستثمار األجنيب املباشر يف املدى الطويل وسببية يف اجتا
وعالقة سببية طويلة األجل يف االجتاهني بني النمو االقتصادي واالنفتاح األجنيب يف املدى القصري، 

 التجاري.

 خاتمة: .5
قمنا من خالل هذه الورقة البحثية بدراسة العالقة السببية بني النمو االقتصادي، االستثمار األجنيب 

، وذلك ابستعمال طريقتني للسببية مها 2018-1970خالل الفرتة النفتاح التجاري يف اجلزائر املباشر وا
والسببية يف ميدان الرتددات  2006لسنة  Lutkepohlالسببية يف امليدان الزمين املعتمدة على منهجية 

، حيث أكدت النتائج القبلية على وجود عالقة 2006سنة  Candelonو Breitungاملقدمة من طرف 
طويلة األجل بني متغريات الدراسة مما يدل على أهنا تسلك نفس السلوك يف املدى الطويل وال تبتعد عن 

أما نتائج العالقة السببية فأوضحت عالقة سببية قوية من النمو االقتصادي إىل االستثمار بعضها البعض، 
يف املدى القصري، املتوسط والطويل من خالل كلتا الطريقتني مما يدل على األمهية القصوى  األجنيب املباشر
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للنمو االقتصادي يف جلب استثمارات أجنبية جديدة حيث كلما حققت البالد منوا اقتصاداي كان ذلك 
ببية يف كما بينت النتائج وجود عالقة سسببا يف جلب استثمارات جديدة على املدى القصري والطويل،  

املدى الطويل فقط من النمو االقتصادي اجتاه االنفتاح التجاري وهذا راجع لكون مثار النمو االقتصادي 
تصل متأخرة لالنفتاح التجاري حيث األمر ال يتعلق ابلنمو االقتصادي يف املدى القصري خاصة حني نعلم 

ت ذات املدى الطويل وأتخر الدخول يف أن التجارة اخلارجية ال تتغري يف املدى القصري بسبب االتفاقيا
أسواق جديدة يف املدى القصري، من جهة أخرى االستثمار األجنيب املباشر يسبب يف املدى الطويل النمو 
االقتصادي حيث أن االستثمارات اجلديدة تتأخر إضافاهتا يف الناتج احمللي اإلمجايل خاصة نصيب الفرد منه 

كمؤشر للنمو االقتصادي، كما أشارت النتائج لوجود عالقة   GDPد من حبكم استعمالنا لنمو نصيب الفر 
سببية يف اجتاه واحد يف املدى الطويل فقط من االستثمار األجنيب املباشر يف اجتاه االنفتاح التجاري وهذا 
 كما أشران بسبب أتخر وصول مثار االستثمار األجنيب املباشر لالقتصاد الوطين وتطلب األمر فجوة زمنية

 تبدأ يف املدى املتوسط.
من خالل النتائج املتحصل عليها ميكننا قبول الفرضية األوىل اليت نصت على أن على وجود عالقة 
سببية يف االجتاهني بني النمو االقتصادي واالستثمار األجنيب املباشر يف املدى الطويل مع رفض الفرضية 

حد من االنفتاح التجاري اجتاه النمو االقتصادي يف املدى الثانية اليت تقول بوجود عالقة سببية يف اجتاه وا
 الطويل حيث أن العالقة السببية كانت يف االجتاهني.

كخامتة هلذه الدراسة، يتضح جليا أن النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة له عالقة وطيدة 
التجاري( خاصة يف املدى الطويل، هذا ما ح مع العوملة بكال شقيها )االستثمار األجنيب املباشر واالنفتا 

جيعل من االنفتاح على اخلارج خاصة من خالل االستثمار األجنيب املباشر داعما وحمفزا هاما لالقتصاد 
جيعل من الضروري ضمان اقتصاد وطين مستدمي النمو ومستقر يضمن جذب استثمارات  األمر الذي ،الوطين

 ةصديرية مستقبال تسمح للجزائر من التخلص من تبعيتها الكبري أجنبية جديدة تفتح آفاق إنتاجية وت
هذا ما يتطلب إعادة النظر يف اخلدمات العمومية وحتسينها والنهوض ابلقطاع الصناعي للمحروقات، 

والفالحي يف اجلزائر الذي من شأنه دعم عجلة التنمية والنمو اليت بدورها تسمح خبلق فرص استثمارية هامة 
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لتفادي أي صدمات مستقبلية  كفيلة بتنشيط التجارة اخلارجية واالستثمار سواء احمللي أو األجنيبمستقبال  
 ألسعار النفط العاملية.
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 الحسابات مدققيدة الستقاللية العوامل المهد  
The Threatening Factors to Independance of Auditors 

 

 العيد خيراني

 l.khirani@lagh-univ.dz، (اجلزائر) جامعة األغواط
 

  03/01/2020اتريخ النشر:               04/11/2019اتريخ القبول:                 28/08/2019اتريخ االستالم: 
 

 : ملخص
يق أهداف الدراسة لتحقدة الستقاللية مدققي احلساابت، و هدفت الدراسة إىل حتديد العوامل املهد

ملعادالت اب النمذجة مفردة من حمافظي احلساابت، حيث متت االستعانة أبسلوب 46حتليل آراء مت مجع و 
التأثريات بني لغرض حتديد العالقات السببية و  (PLS-SEM)البنائية وفق طريقة املربعات الصغرى اجلزئية 

 متغريات الدراسة.
قد توصل الباحث إىل مجلة من النتائج أمهها: ال يوجد أتثري لكل من املصلحة الشخصية، املراجعة و 

 .يف اجلزائر د على استقاللية مدققي احلساابتالذاتية، التآلف، املضايقة والتأيي
  هتديد.استقاللية،  حلساابت،ا مدقق، تدقيق احلساابتكلمات مفتاحية: 

 .JEL  :M42،C29 ،C12 اتتصنيف

Abstract:  

The purpose of the study was to recognize to identify the factors 

threatening the independence of the auditors, and to achieve the objectives of 

the study were collected and analyzed 46 individual opinions of the auditors, 

to test the hypothese, we have used SEM according to (PLS-SEM) for the 

purpose of the determinig causal relationships and impacts between study 

variables. 

The study had obtained some results the most important are as follows: 

no significant impact for both the Self-interest, Self-review, Familiarity, 

Intimidation and Advocacy on the independence of the auditors in algeria.  
__________________________________________ 
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Keywords: auditing, auditor, independence, threat. 

JEL Classification Codes: M42, C29, C12. 

 مقدمة:  .1
إال من ال يكون ذلك و  من بني املهن اليت تتطلب القبول العام من قبل اجملتمع، التدقيقتعترب مهنة 

جيب عليه أن يتحمل مسؤوليته  فاملدققالثروات، و  محاية املدخراتو  االجتماعية خدمة املصاحلو  خالل حتقيق
إال من خالل  االعرتافلن يكون هذا و  ، ابملقابل على اجملتمع أن يعرتف ابملهنة وأن يثق فيها،االجتماعية

 .االستقالليةضافة إىل العملي ابإلو  يف التأهيل العلمي املتمثلنيو  توفر عنصرين يعتربان من مقومات املهنة
 مدققيالكفاءة املهنية مفرتضة الوجود لدى  ر هذين العنصرين إال أن  هناك جدل واقع يف حقيقة توف   رغم أن  و 

متابعة تكوين و  الراغبني يف ممارسة املهنة مطالبني ابحلصول على شهادات جامعية احلساابت على أساس أن  
طراف ذات كافة األلدى  و  وساط املهنيةيف األ يتم مناقشتهو  فهو حمل شك دائم االستقالليةما عنصر مهين، أ

 بعد كل فضيحة مالية حتدث. التدقيقالصلة خبدمات 
 شكالية حبثنا من خالل السؤال التايل:بناءا على ما سبق ميكن صياغة إ إشكالية الدراسة: 1.1

 ؟الحسابات مدققي ستقالليةالماهي العوامل المهددة 
 :ةسئلة الفرعية التاليمت طرح األشكالية البحث إ ولإلجابة على

 هل هتديد املصلحة الشخصية يؤثر على استقاللية حمافظ احلساابت يف اجلزائر؟ -
 الذاتية يؤثر على استقاللية حمافظ احلساابت يف اجلزائر؟ املراجعةهل هتديد  -
 استقاللية حمافظ احلساابت يف اجلزائر؟هل هتديد التآلف يؤثر على  -
 هل هتديد املضايقة يؤثر على استقاللية حمافظ احلساابت يف اجلزائر؟ -
 هل هتديد التأييد يؤثر على استقاللية حمافظ احلساابت يف اجلزائر؟ -

 سئلة البحث مت صياغة الفرضيات التالية:لإلجابة على أفرضيات الدراسة:  2.1
يوجد أتثري دال إحصائيا لتهديد املصلحة الشخصية على استقاللية حمافظ احلساابت يف اجلزائر عند  -

 ؛α = 0.05مستوى معنوي 
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الذاتية على استقاللية حمافظ احلساابت يف اجلزائر عند مستوى معنوي  للمراجعةيوجد أتثري دال إحصائيا  -
α = 0.05؛ 

 αستوى معنوي ــند مـــــــــافظ احلساابت يف اجلزائر عـاستقاللية حم لىــــــــــــع للتآلفيوجد أتثري دال إحصائيا  -

 ؛0.05 =
 αند مستوى معنوي ــــــــاستقاللية حمافظ احلساابت يف اجلزائر ع لىـــــع للمضايقةيوجد أتثري دال إحصائيا  -

 ؛0.05 =
ند مستوى معنوي ــــزائر عـــــــي اجلـاابت فــــافظ احلســـــاستقاللية حم لىــــــع للتأييديوجد أتثري دال إحصائيا  -

α = 0.05. 
 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:: الدراسةأهداف  3.1

 ؛التدقيقيف مهنة  االستقالليةحتليل مفهوم و  حماولة حتديد -
 ؛احلساابت مدققيبراز أهم العوامل اليت هتدد استقاللية العمل على إ -
ضمان احلفاظ على استقاللية و  هبدف حتسني ممارسة املهنة واالقرتاحات تقدمي جمموعة من التوصيات -

 .املدققني
 الحسابات مدققمفهوم استقاللية  .2

، التدقيقمستعمل جدا يف أدبيات  1981سنة  DeAngeloالتعريف الذي قدمته الباحثة  لعل   
والكفاءة مبثابة عنصرين أساسني ومرتابطني ضروريني للحديث عن خدمات  ستقالليةاالحيث اعتربت كل من 

مستقال وهذا من أجل موضوعيته وحياده يف إبداء  املدققمن األمهية مبكان أن يكون و  ذات جودة، تدقيق
 .(DeAngelo, 1981) أخطاء جوهرية أو أعمال غش ةحمايد حول خلو القوائم املالية من أيو  رأي فين

حيث أن ، لية املظهراحلقيقية واستقال االستقالليةاالستقاللية واملتمثالن يف  منوميكن أن منيز بني بعدين 
 ضمري مهينو  حيادو  يف التعبري عن رأيه بكل صدق املدقق( تتمثل يف قدرة الفكريةاحلقيقية ) االستقاللية

(Prat Dit Hauret, 2003)كما أشار الباحثني ، (Mautz & Sharaf, 1961)  االستقالليةأبن 
تضمن و  نهاحلساابت أن تكون له حالة ذهنية متك   مدققعلى و  استقاللية نفسية )فكرية(، احلقيقية ماهي إال  
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 حددهتا متطلبات املهنة، وهذا دون أتثري الضغوطاتله أن أيخذ بعني االعتبار يف تقريره كل واجباته اليت 
احلساابت أن يواجه هذه الضغوط إال من خالل مستوى أخالقي يؤدي  ملدققال ميكن و  تضارب املصاحل،و 

به إىل تغليب املصلحة العامة على مصلحته الشخصية، كل هذا يتوافق مع النظرية الذاتية الشخصية أين 
، 2017)براق و ديلمي،  هذه املعايري تتغري بتغري الشخص قاييس دقيقة ألن  مو  يصعب حتديد معايري واضحة

 .(20صفحة 
اجتاه اجملتمع، حيث جيب أن ال  املدققتقوية صورة و  الظاهري فاهلدف منه حتسني االستقاللا أم  

ميكن النظر إىل املسألة بعيدا عن إبدارة الشركة، وموضوعيا  املدققعالقة أو مصاحل تربط  تكون هناك أي  
املعايري اليت تضمن االستقاللية، فيجب و  إمنا جيب النظر إىل القواعدو  الفكريةو  حالته الذهنيةو  املدققشخص 

يف و  مظهره،و  يظهر ذلك يف سلوكهو  مسؤولياتهو  أن يكون ذلك الشخص الذي ميارس مهامه املدققعلى 
حددا فيها  املدققدليال يساعد على حتديد استقاللية  (Sharafو  Mautz)اقرتح الباحثني هذا الشأن 

 :(192-191، الصفحات 2015)نصر،  املتمثلة يفو  لالستقالليةد ثالثة أبعا
يف  التدقيقوذلك من خالل عدم تدخل الشركة حمل  :التدقيقفي مجال إعداد برنامج  ستقاللاال -

 . املدقق، وال مينع ذلك تعاون اإلدارة مع التدقيقحتديد أو تعديل أو استبعاد خطوة من خطوات برانمج 
 على كل الدفاتر االطالعمن خالل احلق يف  جمع أدلة االثبات:و  االستقالل في مجال الفحص -
حال من األحوال تدخل  مناقشتهم، وال ميكن أبي  و  جبميع املوظفني االتصالاملستندات والسجالت وحرية و 

 للمدققالتامة و  ثبات معينة بل ترتك احلرية الكاملةدلة إتعيني عينة الفحص أو اقرتاح قبول أو  اإلدارة يف حتديد
 يف حتديد ذلك.

ة حقائق أو قضااي جوهرية تؤثر على ي  من خالل عدم جتنب أو استبعاد أ في كتابة التقرير: ستقاللاال -
 املدققتأثري على رأي المصداقية القوائم املالية، كما أنه ال جيب أن يكون هناك أية حماوالت إللغاء أو 

 .املدققخبصوص حمتوى تقرير 
 :الحسابات مدققتهديدات استقاللية  .3

 290احلساابت تتأثر بشكل حمتمل بوجود هتديدات، حيث يوفر القسم رقم  مدققإن استقاللية 
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 ،لالستقالليةمنهج إطار املفاهيم  (IFAC ،2010)من دليل قواعد السلوك األخالقي  ابالستقالليةاخلاص 
جراءات الوقائية عند الضرورة تطبيق اإلو  تقييمهاو  ينطبق هذا اإلطار على حتديد هتديدات االستقالليةو 

 االستقاللواعد السلوك االخالقي هتديدات م دليل قلقد قس  و  للقضاء عليها أو تقليصها ملستوى مقبول،
 الذاتية، املضايقة، األلفة، التأييد. املراجعة، الشخصية ديد املصلحةإىل هت

)أمني السيد، وربية تناقش نفس أنواع تلك التهديدات مقرتحات االستقاللية للمفوضية األكما أن 
 ,IFAC, 2010) حسب ما جاء يف دليل االستقالليةفيما يلي هتديدات و  .(107، صفحة 2007

pp. 40-91) : 

مصاحل مالية أو أية مصاحل أخرى، و  مكاسب مدققيكون للهتديد املصلحة الشخصية )الذاتية(: كأن  -
 احلساابت( أو سلوكه. مدققحكم احملاسب املهين )و  حبيث تؤثر بشكل غري مالئم على تقدير

احلساابت بتكوين رأي حايل بناءا على تقييم نتائج حكم  مدققهي أن يقوم و  الذاتية: املراجعةهتديد  -
 .التدقيقك أو املؤسسة حمل سابق منجز من قبله أو من قبل شري

مسؤويل املؤسسة، و  دققألفة بني املو  ل عالقات صداقةحيدث هذا التهديد نتيجة تشك  و  هتديد التآلف: -
 لعملهم. أكثر تقبالو  متعاطفا دققحبيث يصبح امل

بتعزيز أو الدفاع عن موقف أو رأي العميل ابلدرجة اليت تشري  دققهتديد التأييد: حيدث عندما يقوم امل -
 إىل تفريطه يف االلتزام ابملوضوعية.

من العمل مبوضوعية بسبب ضغوطات فعلية أو حمتملة مبا فيها  دققنع املهو أن ميُ و  هتديدات املضايقة: -
 .دققرأي امل علىالتأثري املفرط 

احلساابت،  مدققلق هتديدا مباشرا وواضحا الستقاللية من احلاالت اليت خت قد يكون هناك العديد
نقوم بعرض منهج إطار املفاهيم اليت ال ميكن حصرها، لذلك سوف و  من احلاالت حيث أن هناك العديد

الوقاية و  متابعتهاو  االستقالليةالتدقيق حتديد هتديدات أو مكاتب  دققالذي يتطلب من املو  لالستقاللية
 منها.
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 إطار المفاهيم لالستقاللية : منهج1الجدول 
 التأييد المضايقة التآلف الذاتية المراجعة المصلحة الشخصية الحالة

     + املصاحل املالية
     + الكفاالتو  القروض

  +   + العالقات التجارية
  + +  + الشخصيةو  العالقات العائلية

  + +   التوظيف لدى عميل التدقيق
    +  لدى العميلتعيني موظفني مؤقتني 

   + + + رى لدى عميل التدقيقاألخاخلدمة 
   +  + طويل االمد مع العميل ارتباط

 +   + + تقدمي خدمات غري متعلقة ابلتأكيد
  +   + األتعاب
     + التقييمو  سياسة التعويض

   +  + فةياالضو اهلدااي 
  +   + املقاضاة الفعلية أو املهدد هبا

Source: IFAC, 2010, page: 40-91. 

 ضمان استقاللية محافظ الحسابات حسب التشريع الجزائري .4
)مدقق  عمل املشرع اجلزائري على إصدار جمموعة من القواعد القانونية اليت تضمن حملافظ احلساابت

من خالل الفصل التاسع بعنوان  (2010، 01-10)القانون هذا ما يتجلى يف و  استقالليته، احلساابت(
 فإنه ال حيق حملافظ احلساابت: 64حسب املادة و  املوانع،و  حاالت التنايف

 ممارسة نشاط جتاري؛ -
 ل عهدة إدارية أو عضوية يف جملس اإلدارة أو املراقبة حسب احلالة؛ك  -
 كل عهدة برملانية أو انتخابية يف اجملالس املنتخبة.  -

 :من نفس القانون 65ا منعت املادة كم



 

 الستقاللية مدققي الحسابات العوامل المهد دة
 

326 

 القيام بعمليات التسيري بصفة مباشرة أو غري مباشرة؛و  التدخل -
 لو بصفة مؤقتة؛و  جراءات الرقابة القبلية على عمليات التسيريإ -
 قبول مهام التنظيم احملاسيب أو تقدمي استشارات جبائية أو خربة قضائية للعميل؛ -
 .التدقيقتلقي أجور نتيجة أداء خدمات للشركة حمل  -

على أنه ال ميكن تعيني حمافظ حساابت لدى الشركة أو اهليئة اليت حتصل فيها  66كما نصت املادة 
 ضماانت يف آخر ثالث سنوات.و  تسبيقاتو  على أتعاب أو أجور أو قروض

 التدقيقخدمات للشركة حمل  ي  فنصت على ضرورة منع حمافظ احلساابت من تقدمي أ 67دة اأما امل
نع على حمافظ احلساابت احلصول نظرا لعمومية النص فانه مُ و  اليت تربطه معها مصاحل مباشرة أو غري مباشرة،و 

 امتيازات أو مقابل مادي أو مايل سواءا كان ذلك بطريقة مباشرة أو غري مباشرة. ةعلى أي
ذلك من خالل ختفيض و  فلقد منعت حمافظ احلساابت ابلبحث عن عمالء 70أما فيما يتعلق ابملادة 

 شهار لدى العمالء.من أشكال اإلتعاب أو تقدمي امتيازات أو استعمال أي شكل األ
)القانون التجاري، وفيما يتعلق بصلة القرابة اليت تربط حمافظ احلساابت مع الشركة املسامهة فلقد منع 

 اليت له عالقة قرابة أو أصهار لغاية الدرجة الرابعة.و  تعيني حمافظ حساابت يف شركة املسامهة (2007
من خالل ما سبق نالحظ أن املشرع اجلزائري قد سعى للحفاظ على استقاللية حمافظ احلساابت 

 حياد.و  مهامه بكل موضوعيةو  ألداء واجباته
  األدواتو  الطريقة .5

 :الدراسة أداةو  عينة 1.5
 يتمثل جمتمع الدراسة يف حمافظي احلساابت ابجلزائر واملسجلني ابلغرفة الوطنية حملافظي احلساابت،

عت على ز  اليت وُ و  االستبانةقط منه، حيث اعتمدان على أداة نظرا لكرب حجم اجملتمع قمنا ابختيار عينة فو 
 .فقط قابلة للدراسة استبانة 46غرداية ومت اسرتجاع و  اجللفةو  غواطاألو  مثانني حمافظ بكل من العاصمة

صممت االستمارة وفق سلم ليكارت الثالثي واملتكون من ثالثة مستوايت متثلت يف: املستوى األول 
 ( مرتفع.3-2.34( متوسط أما املستوى الثالث )2.33-1.67( ضعيف، املستوى الثاين )1-1.66)
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 ىل حمورين: لقد مت تقسيم االستبيان إو 
احملور األول: يتمثل يف العوامل املهددة الستقاللية حمافظ احلساابت ويتكون من: املصلحة الشخصية،  -

 الذاتية، التآلف، املضايقة، التأييد. املراجعة
 احملور الثاين: استقاللية حمافظ احلساابت. -

تقييم منوذج الدراسة، كما استخدمنا و  لدراسة SMART PLS 3.2.8برانمج  وقمنا ابستخدام
 االحصاء الوصفي. مؤشراتحساب و  من أجل تفريغ البياانت SPSS 18الربانمج االحصائي 

 :نموذج الدراسة 2.5
ميكن تصور منوذج الدراسة القريبة من املوضوع، و  الدراسات السابقة املتعلقةو  بناءا على اجلانب النظري

 تايل:لكا
 الدراسة: نموذج 1الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من تصور الباحث بناءا على اجلانب النظري المصدر:

احلساابت، حيث  مدققالتأثريات املفسرة لتهديدات استقاللية و  العالقاتيعرب عن النموذج املقرتح 
 املراجعةاملصلحة الشخصية، : تتمثل يف املتغريات املستقلةو  يتكون منوذج الدراسة من ستة متغريات كامنة

العوامل املهددة الستقاللية  
 حمافظ احلساابت

 املصلحة الشخصية

 املراجعة الذاتية

 التآلف

 املضايقة

 التأييد

استقاللية حمافظ 
 احلساابت
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الظاهرة املتمثل يف االستقاللية، أما املتغريات و  إىل املتغري التابع ابإلضافةتية، التآلف، املضايقة، التأييد. الذا
 يف العبارات املكونة لكل متغري. لفتتمث

 مناقشتهاو  . النتائج6
 :اتجاه إجابات متغيرات الدراسة 1.6

 : اتجاه إجابات عينة الدراسة2 الجدول
ةياالستقالل الذاتية المراجعة التآلف المضايقة التأييد    المصلحة الشخصية 
 المتوسط الحسابي 2,07 2,69 1,59 2,43 1,94 2,52
 االنحراف المعياري 0,48 0,40 0,47 0,39 0,39 0,35
 مستوى القبول متوسط مرتفع ضعيف مرتفع متوسط مرتفع

 SPSSمن إعداد الباحث بناءا على خمرجات  المصدر:

( تلتها بعد ذلك املضايقة 2.69الذاتية حصلت على أعلى متوسط حسايب ) املراجعةأن  نالحظ
املضايقة قد يشكالن و  الذاتية املراجعة(، وهذا يدل على إدراك حمافظي احلساابت أبن 2.43مبعدل مرتفع )

على استقاللية حمافظ احلساابت، ابملقابل حصل التآلف على متوسط حسايب يقدر ب  اهتديدا مرتفع
ضعف، حيث يرى حمافظو احلساابت أبن التآلف ال يشكل هتديد كبريا على استقاللية هو األو  (1.59)
 .(1تفاصيل أنظر امللحق  )ألكثر افظي احلساابتحم

 تحليل نتائج نموذج الدراسة:  2.6
 وذج الدراسة فارغا دون بياانت:ثل الشكل التايل منمي

 : نموذج الدراسة فارغا2الشكل 
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 :عتماديةاالتقييم  1.2.6
 REو : معامل ألفاكرونباخ3الجدول 

 ةالمركب الموثوقية ألفا كرونباخ المتغيرات الكامنة
RE 

 0.90 0.88 المصلحة الشخصية

 0.85 0.74 الذاتية المراجعة

 0.87 0.80 التآلف

 0.88 0.84 المضايقة

 0.86 0.81 التأييد

 0.85 0.80 مدققاستقاللية ال

 Smart plsمن اعداد الباحث بناءا على خمرجات  المصدر:
عتماد وفقا ملعامل ألفا إمكانية االو  أن مجيع املتغريات تتسم ابلثبات نالحظمن خالل اجلدول 

يكون مقبوال إذا جتاوز  REكما أن معامل املوثوقية ،(Malhotra, 2010) 0.7اليت كلها فاقت و  كرونباخ
0.7 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) ابلتايل و  املتغريات، وهذا ما حتقق مع مجيع

 االعتماد على نتائجها.و  ميكن الوثوقو  أداة الدراسة تتسم ابلثبات ميكن القول أبن  
 تقييم صالحية نموذج القياس 2.2.6

 صدق التقارب:  -
 Pls: نموذج الدراسة بعد تطبيق خوارزمية 3الشكل 

 
 
 

 
 

 smart plsخمرجات برانمج  المصدر:
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 AVE حساب متعامل متوسط التباين المفسر -
 : معامل متوسط التباين المفسر4الجدول 

 االستقاللية التأييد المضايقة التآلف الذاتية المراجعة المصلحة الشخصية المتغيرات
AVE 0.57 0.66 0.70 0.60 0.51 0.49 

 Smart plsمن اعداد الباحث بناءا على خمرجات برانمج  المصدر:

أن مجيع متغريات البحث يف منوذج القياس تتسم ابلصالحية التقاربية  (4) اجلدولمن خالل  نالحظ
كما نالحظ من خالل   الذي يقرتب جدا من القيمة.و  ابستثناء متغري االستقاللية AVE>0.5وفقا ملعيار 

 هذا ما يدل على أن  و  ابستثناء بعض العبارات 0.7أن معامالت التشبع لكل العبارات تتجاوز  (3) الشكل
مجيع شروط صدق التقارب  ابلتايل نالحظ أن  و  نتمي إليها.تالعبارات متثل بشكل جيد للعامل أو املركبة اليت 

 حمققة.
 صدق التمايز:  -

 صدق التمايزو  : معامالت االرتباط5الجدول 
  استقاللية التآلف التأييد ذاتية مراجعة مصلحة شخصية المضايقة

 استقاللية 0.706     
 التآلف 0.234- 0.837    
 التأييد 0.303- 0.010 0.719   
 ذاتية مراجعة 0.231 0.123- 0.243- 0.816  
 مصلحة شخصية 0.180 0.213 0.252- 0.089 0.756 

 المضايقة 0.298- 0.018 0.069 0.121 0.034 0.775

 Smart pls من اعداد الباحث بناءا على خمرجات برانمج المصدر:
حيث يبني  (Fornell & Larcker, 1981)قمنا بتقييم صالحية التمايز ابالعتماد على مدخل 

املرافقة للمتغريات  رتباطاتنسبة للمتغريات قيمهم أكرب من االابل AVE أن اجلذر الرتبيعي ل  (5)اجلدول 
 هذا ما يشري إىل صالحية التمايز.و  مبعىن االرتباطات مع املتغريات األخرى تكون ضعيفة ،الكامنة
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 تقييم صالحية نموذج القياس )الهيكلي( 3.2.6
 Gof2,R2Q,: مؤشرات 6الجدول 

 2R Gof المتغيرات

 0.412 0.280 مدققاستقاللية ال
 Smart plsمن اعداد الباحث بناءا على خمرجات  المصدر:

هذا من و  ضافة إىل جودة املطابقةمدى تناسقه ابإلو  جودة منوذج القياسو  جيب التأكد من صالحية
 خالل: 

2Rهو معدل و  0.280( تبلغ قيمته 6): نالحظ أن معامل التحديد أو معامل التفسري الكلي حسب اجلدول
لكنه مقبول مادام أكرب  0.33و 0.19 إذا كان حمصور بني  (Chin, 1998, p. 323)ضعيف حسب 

 .0.19من 
Gofمكانية االعتماد عليه، حيث نالحظ أن قيمته حسب مدى إو  : هو مؤشر يقيس جودة النموذج

 ,Wetzels, Odekerken-Schröder, & van Oppen) حسبو  0.412( تساوي إىل 6اجلدول )

2009, p. 187)  ميكن االعتماد عليه.و  تعترب ممتازة فإن قيمته 0.36انت قيمته أكرب من إذا ك 
2F 0.039تابع حمصورة بني ال( أن حجم أتثري املتغريات املستقلة على املتغري 7)اجلدول من خالل : نالحظ 
 صبح األثر غري موجود.ي 0.02إذا كان أقل من و  ةضعيف (Cohen, 1988)هي حسب و  0.128و

 2F: حجم التأثير 7الجدول 

 التأييد التآلف 
 المراجعة
 الذاتية

المصلحة 
 الشخصية

 المضايقة

 0.128 0.039 0.039 0.045 0.076 مدققاستقاللية ال

 smart pls من اعداد الباحث بناءا على خمرجاتالمصدر: 
 اختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها 3.6

 حتصلنا على اجلدول التايل:  Bootstrappingبعد تطبيق تقنية 
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 : نتائج اختبار فرضيات الدراسة8الجدول 
 النتيجة Pقيمة  Tاحصائية  متوسط العينة العينة االصلية الفرضية
 مرفوض 0.322 0.991 0.172 0.178 االستقاللية المصلحة الشخصية

 مرفوض 0.377 0.884 0.152 0.176 االستقاللية > الذاتية المراجعة
 مرفوض 0.135 1.499 0.219-  0.243- االستقاللية > التآلف

 مرفوض 0.119 1.561 0.279- 0.308- االستقاللية > المضايقة
 مرفوض 0.235 1.189 0.234- 0.192- االستقاللية > التأييد

 Smart Plsمن اعداد الباحث بناءا على خمرجات برانمج : المصدر

مبستوى و  %5رفض مجيع فرضيات الدراسة عند مستوى معنوية أقل من  (8)يتضح لنا من اجلدول 
 .%95ثقة 

صلحة الشخصية لتهديد امل نت النتائج أبنه ال يوجد هناك أتثري معنوينسبة للفرضية األوىل بي  فبال
 = αي أكرب من ــهو   sig = 0.322على استقاللية حمافظي احلساابت يف اجلزائر حيث نالحظ أن قيمة 

القواعد اليت متنع أن يكون هناك و  اننيو يرجع السبب لكون أن املشرع اجلزائري سن  جمموعة من القو  .0.05
بني العميل على شكل مصاحل مالية و  ارتباط أو عالقة مصلحية سواءا كانت مباشرة أو غري مباشرة بينه أي  

صبحت على شكل اليت أو  تعاب اليت يتحصل عليهاتسبيقات، ابستثناء األو  أو عالقات جتارية، قروض
 املايل.و  مناقصة أين يتم فيها حتديد العرض التقين

 الذاتية املراجعةلتهديد أبنه ال يوجد أتثري معنوي  االختبار نتائجنت فلقد بي  الثانية للفرضية  أما ابلنسبة
 = αهي أكرب من و   sig = 0.377على استقاللية حمافظي احلساابت يف اجلزائر حيث نالحظ أن قيمة 

و تنظيم سواءا كانت مسك أخدمات للعميل  ةذلك يدل على منع حمافظ احلساابت من تقدمي أيو  .0.05
ابستثناء أعمال  احملاسبة، تقدمي خدمات ضريبية أو حىت التوظيف لدى العميل يف آخر ثالث سنوات

 املصادقة.
على استقاللية  لتهديد التآلفأبنه ال يوجد أتثري معنوي  خبصوص الفرضية الثالثة فلقد بينت النتائجو 

ر يفس  و  .α = 0.05هي أكرب من و   sig = 0.135حمافظي احلساابت يف اجلزائر حيث نالحظ أن قيمة 
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عالقات القرابة من الدرجة الرابعة اليت تربط العميل مت منعها، كما أن مدة ارتباط العميل  ذلك لكون أن  
اليت نراها فرتة و  حمددة بثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مع فرتة هتدئة تقدر بسنتني يف حالة الرجوع

 غري طويلة.و  مالئمة
 املضايقةلتهديد أتثري معنوي  هناك أبنه ال يوجد فلقد بينت النتائج الرابعةلفرضية يتعلق ابأما فيما  

 = αي أكرب من ـــهو   sig = 0.119على استقاللية حمافظي احلساابت يف اجلزائر حيث نالحظ أن قيمة 

املخالفات اليت و  خطاءاالبالغ عن األو  حمافظ احلساابت حر يف إبداء رأيه يرجع تفسري ذلك أن  و  .0.05
الحظها أثناء أتدية مهامه ألقرب مجعية عامة كما يطلعون عالوة على ذلك وكيل اجلمهورية، كما ينبغي 

اكتتاب عقد أتمني لضمان مسؤوليته  (2010، 01-10)القانون من  75على حمافظ احلساابت حسب املادة 
 يتحملوها أثناء أتدية املهام.اليت من املمكن أن و  املدنية

على استقاللية حمافظي احلساابت  لتهديد التأييدأتثري معنوي  هناك أبنه ال يوجد أخريا بينت النتائجو 
هذا كون أن حمافظ  يرجعو  .α = 0.05هي أكرب من و   sig = 0.235يف اجلزائر حيث نالحظ أن قيمة 

 عه من تقدمي أي خدمات استشارية ابستثناء أعمال املصادقة.نمابلتايل و  الذاتية املراجعةاحلساابت ممنوع من 

 خاتمة: .7
اتضح لنا من خالل دراستنا أبن مفهوم االستقاللية يعترب من املعايري الشخصية اليت جيب أن تتوفر 

 عترب أن  ت  اليت النظرية الذاتية )الشخصية( و  بني ييزيف مدقق احلساابت )حمافظ احلساابت(، حيث ميكن التم
بني النظرية املوضوعية اليت متثل جمموعة من الضماانت القانونية تضمن عدم سيطرة االستقالل حالة ذهنية و 

تقييم جموعة من العوامل وجب حتديدها و إدارة الشركة على آراء املدقق، هذه االستقاللية ميكن هتديدها مب
 منها أو تقليصها إىل مستوى مقبول.الوقائية الالزمة عند الضرورة للحد  وتطبيق اإلجراءاتأمهيتها 

 تايل:لكانت كا  نتائجصلت الدراسة إىل ولقد تو 
واملضايقة  هناك وعي من قبل عينة الدراسة أبن كل من هتديد املصلحة الشخصية واملراجعة الذاتية -

 بدرجة أقل هتديد التأييد والتآلف؛فعا على استقالليتهم و ميكن أن يشكلوا هتديد مرت
 التآلف دال احصائيا لكل من هتديد املصلحة الشخصية، املراجعة الذاتية، املضايقة، ال يوجد أتثري -
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 والتأييد على استقاللية حمافظ احلساابت يف اجلزائر.
رغم أن أهم العوامل املهددة الستقاللية حمافظ احلساابت يف اجلزائر ليس هلا أتثري معنوي إال أنه ميكن 

 أمهها: التوصياتتقدمي جمموعة من 
 ؛ضرورة وجود متطلبات صارمة للممارسة املهنة مع إجراء تكوين مهين نوعي حملافظي احلساابت -
كآلية   ميكن لنظام حوكمة الشركات أن يكون آلية فعالة للحفاظ على استقاللية حمافظي احلساابت -

 ؛التدقيقجلان 
ستقاللية حملافظي ن تساهم يف منح أكثر االيت ميكن أصدار معايري التدقيق اجلزائرية و امتام ا -

 ؛احلساابت
 .دورية على مكاتب التدقيق وإجراء مراقباتتفعيل العقوابت التأديبية عند كل تقصري أو خطأ  -
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 :المراجع باللغة العربية 2.8
 يف املراجعة. مصر: الدار اجلامعية.(. التطورات احلديثة 2007أمحد لطفي أمني السيد. )

(. متعلق مبهن اخلبري احملاسب و حمافظ احلساابت و احملاسب املعتمد. اجلزائر: 2010. )01-10القانون 
 .2010جوان  11بتاريخ  42اجلريدة الرمسية رقم 

 )معدلة(. اجلزائر: األمانة العامة للحكومة. 6مكرر  715(. املادة 2007القانون التجاري. )
و  (. عمان، األردن: دار املسرية للنشر و التوزيع1(. نظرية املراجعة )اإلصدار 2015صاحل حممد نصر. )

 الطباعة.
ادميية للدراسات ك(. العوامل املؤثرة على استقالل مراجع احلساابت. األ2017حممد براق، و عمر ديلمي. )

 .26-16(، 17االجتماعية و االنسانية )
 . المالحق9

 والمحاورللعبارات  واالنحراف المعياري: الوسط الحسابي 1الملحق 
 المحاور الرقم السؤال Moyenne Ecart type مستوى القبول

 1 وجود مصاحل مالية و عالقات جتارية للمدقق مع العميل 0,60 2,33 متوسط

صية
شخ

ة ال
لح

مص
ال

 

 2 العميلوجود صلة قرابة أو عالقات شخصية مع  0,53 2,26 متوسط

 3 حجم االتعاب 0,58 2,28 متوسط

 4 طول فرتة ارتباط املدقق مع العميل 0,78 1,91 متوسط

 5 تقدمي خدمات استشارية للعميل 0,51 2,22 متوسط

 6 احلصول على اهلدااي و الضيافة املفرطة 0,72 1,80 متوسط

 7 التهديد ابملقاضاة 0,75 1,72 متوسط

 األول نتيجة المحور 0,49 2,07 متوسط
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 0,45 2,80 مرتفع
كل تعيني شريك املراجع كموظف لدى العميل و لو بش

 8 مؤقت

اتية
 الذ

جعة
مرا

ال
 

 9 تقدمي خدمات للعميل قبل آخر فرتة ارتباط 0,55 2,54 مرتفع

 10 ققالتدخل يف العمل التسيريي للعميل من قبل املد 0,49 2,74 مرتفع

 المحور الثانينتيجة  0,40 2,70 مرتفع

 11 ارتباط طويل األمد مع العميل 0,50 1,43 ضعيف

لف
التآ

 

 12 التعامل السابق مع العميل 0,49 1,39 ضعيف

 13 استالم اهلدااي و االمتيازات و الضيافة املفرطة 0,70 1,96 متوسط

 نتيجة المحور الثالث 0,48 1,59 ضعيف

 14 للمدق مع العميلوجود عالقات جتارية  0,50 2,41 مرتفع

يقة
ضا

الم
 

 15 وجود عالقات عائلية للمدقق مع العميل 0,49 2,39 مرتفع

 16 التوظيف لدى العميل 0,50 2,43 مرتفع

 17 قرار العزل و االتعاب 0,51 2,50 مرتفع

 18 املقاضاة الفعلية و املهدد هبا 0,50 2,43 مرتفع

 نتيجة المحور الرابع 0,39 2,43 مرتفع

 19 القيام بتنظيم و مسك احملاسبة 0,58 2,28 متوسط

ييد
التأ

 

 20 تقدمي خدمات ضريبية 0,46 2,09 متوسط

 21 تقدمي خدمات التدقيق الداخلي 0,61 2,39 مرتفع

 22 تقدمي خدمات أنظمة تقنية املعلومات 0,52 1,76 متوسط

 23 تقدمي خدمات التوظيف و متويل الشركات 0,54 1,41 ضعيف

 24 تقدمي خدمات قانونية 0,52 1,76 متوسط

 نتيجة المحور الخامس 0,39 1,95 متوسط

 25 احلرية يف ختطيط و اعداد برانمج التدقيق 0,46 2,72 مرتفع

ات
ساب

الح
قق 

 مد
اللية

ستق
ا

 

 26 احلرية يف اختيار االنشطة و اجملاالت اليت ختضع للفحص 0,50 2,57 مرتفع

 27 احلرية يف جمال اعداد التقرير و ابداء الرأي 0,47 2,70 مرتفع

 28 االلتزام بقواعد السلوك املهين و االخالقي 0,48 2,65 مرتفع

 29 حجم مكتب التدقيق 0,61 2,07 متوسط

 30 مراقبة و اشراف اهليئات املهنية 0,50 2,46 مرتفع

 نتيجة المحور السادس 0,36 2,53 مرتفع
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 دراسة تحليلية لتجربة المنظومة المصرفية الجزائرية
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 : ملخص
 املنظومةلوصول إىل نتائج تبني أن املعامالت املصرفية الربوية اليت اعتمدت عليها لهتدف الدراسة 

يف عدم سيطرهتا على السياسة النقدية  كذلك، و يف فقداهنا لثقة أفراد اجملتمع كانت السبب  ،اجلزائرية املصرفية
غري فعالة يف خلق و  االجتماعية يف اجملتمع ضعيفةو  ا جعل مسامهتها االقتصاديةمم  دولة من انحية أخرى،لل

ختاذ قرار الولوج للمالية اإلسالمية من زاوية النوافذ ال الدولةاألمر الذي دفع  اقتصادية.و  تنمية اجتماعية
املركزي رقم  عن طريق قرار املصرف املصارف اخلاصةو  املصرفية اإلسالمية اليت رخصتها للمصارف العمومية

 .املتعلق ابملالية التسامهية 2018نوفمرب  04املؤرخ يف  18 – 02ن رقم من القانو  02
 املصارف التقليدية، املصارف اإلسالمية، النوافذ اإلسالمية، اخلدمات املصرفية اإلسالمية،كلمات مفتاحية: 
 املعامالت الربوية.

 .JEL :G20 ،G21اتتصنيف

Abstract: 

The study aims to reach the results that show that the interest banking 

transactions on which the Algerian banks relied were the reason for their loss 

of confidence of the members of the society for their transactions on the one 

hand, and the reason for its lack of control over the monetary policy of a state 

on the other hand, making its economic and social 
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contribution to society weak and inffective in creating social and economic 

development, which led the public athorities to take the decision to acces 

islamic banking windows licensed by the state to public banks and private 

banks,throught the central bank decision N.02of no 02-18 of 04 November 

2018 on cavalent finance. 

Keywords; conventional banks, Islamic banks, Islamic windows, Islamic 

banking, interest transactions 

JEL Classification Codes: G20, G21. 

 مقدمة:
 ابعتبار أنتعترب التنمية االقتصادية واالجتماعية من أهم حتدايت الدول النامية يف القرن احلايل،  

دور  ذاأمهية اجلهاز املصريف يف أي بلد  األمر الذي جيعلالعملية حتتاج إىل أعباء متويلية يف خمتلف مراحلها، 
بتغيها، لكن االجتاهات يموارد اجملتمع وضخها يف القنوات املستهدفة لتحقيق التنمية اليت  ةهام وفعال يف تعبئ

لتعامل مع أنظمة املصارف القائمة يف أوطاهنم، واليت حالت دون لالدينية لألفراد أثرت يف أذواقهم الذاتية 
لتنمية االقتصادية واالجتماعية لسبب واحد هو تعاكس يف أهداف األموال املستثمرة احتقيق األهداف املرجوة 

واألموال املوظفة يف حمافظ املصارف، فاألول يبحث عن حتقيق أهداف تنموية اقتصادية والثاين يبحث عن 
د بدون خماطرة. لكن القيم اإلسالمية احلنيفة جاءت لتقدم قاعدة اقتصادية توافقية جتمع بني متطلبات فوائ

فعال ينطلق من فكرة أساسية و  االقتصاد وكيفية استعمال املوارد املالية من خالل عمل مصريف إسالمي رائد
يل فإن نتاج مردوده مقرتن ابلعمل أن ملكيته أداة وليست غاية، وابلتاو  ليس سلعةو  املال هو وسيلة أنهي 

 الذي يشارك يف الربح ويتحمل اخلسارة.
مبشروع فتح النوافذ اإلسالمية داخل املصارف التقليدية  ايف حبثنا هذا اختذان له جماال خاصا متعلق

 ليت نعتربها كخطوة مهمة حنو ترسيخ الصريفة اإلسالمية يف االقتصاد اجلزائري.ا، و اجلزائرية
هل تتمكن النوافذ املصرفية اإلسالمية يف اجلزائر ترسيخ مبادئ املالية اإلسالمية الدراسة:  إشكالية -1-1

 داخل بيئة مصرفية تقليدية؟
 الرئيسي لبحثنا يلزمنا بطرح سؤالني فرعني على النحو التايل:  لسؤالهذا ا
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 اجملتمع؟االقتصادية يف  القواعدو  ملاذا مل ينجح النظام املصريف التقليدي يف ترسيخ القيم االجتماعية -
 اإلسالمية؟ة ما هي األسباب اليت دفعت املصارف التجارية يف اجلزائر التوجه حنو الصريف -

 : انأساسيت فرضيتانلتحقيق أهداف الدراسة فقد صيغت فرضيات الدراسة:  -2-1
 .البنوك التجارية التقليدية ال تراعي اجلانب االقتصادي واالجتماعي والعقائدي للمجتمع -
 الصريفة اإلسالمية تعتمد على مبادئ عقائدية واجتماعية وتنموية هدفها خيدم الفرد وحضارته. -

هتدف الدراسة إىل توضيح مبدأ التعامل ابلراب واملشاكل االقتصادية اليت نتجت أهداف الدراسة:  -3-1
 .ة املتمثلة يف الصريفة اإلسالميةلصريفة التقليديلعنه، مع تقدمي بديل 

ستخدم أ   وصفي قصد اإلملام أبهم جوانب املوضوع استخدمنا منهجني األول :الدراسة منهجية -4-1
 . النتائجو  عرض املعطياتو  فتم اعتماده لتحليل الثاين للموضوع، أمايف تقدمي اجلانب النظري 

إن أهم ما مييز النظام املصريف اجلزائري هو نظام  :آليات تشغيلهو  ربوية النظام المصرفي الجزائري .2
 ابلفائدة وهو أساس نشاط املصارف فيه.التعامل 

  ،أقدمهاو  تعد املصارف إحدى أهم املؤسسات املالية  الوسيطةماهية ربوية النظام المصرفي:  -1-2
أنشأت لغرض القيام بدور الوسيط املايل بني أصحاب الفوائض املالية وأصحاب العجز املايل، مقابل احلصول 

)النصر، ر شراء النقود وسعر بيعها ألصحاب املشاريع االقتصاديةعلى فوائد بنكية انجتة عن الفارق بني سع
ت للقيام هبذا الدور االقتصادي املدعم إبنشاء السلطة ئاملنظومة املصرفية اجلزائرية أنشو .(80، صفحة 2000

 .Naas, 2004, p)1962ديسمرب  13املؤرخ يف  114-62النقدية املمثلة يف البنك املركزي بقانون 

آليات و  تعتمد على قاعدة معدل الفائدةاليت و  تسيري النقد والقرضيف حمل تشريع قوانني وتنظيمات (12
 .ق اخلدمات املصرفيةيتسو  يفتشغيل ال
 ها علىأربعة آليات تشغيلية  جترب تعتمد املنظومة املصرفية اجلزائرية على آليات التشغيل المصرفي:  -2-2

 .(35، صفحة 1997)املصري، نذكرها  فيما يلي  ،التعامل ابلراب
)عجام و علي، مقيد بتشريع وتنظيم البنك املركزي املصرف التقليدي قاعدة سعر الفائدة: -2-2-1

 ، امل حدد تعامل1حيدد قاعدة سعر الفائدة املتمثل يف سعر إعادة اخلصم بدوره الذي (66، صفحة 2002
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 :مع البنك املركزي من جهة أخرى حسب املخطط التايلو  ها من جهةئاملصارف التجارية مع عمال
-)انكماشية للدولةمعدل الفائدة هو سعر النقود الذي حيدده البنك املركزي حسب السياسة النقدية و 

= توظيف ودائع  عطاءا، قروض= طلب  )أخذاعطاءا و  توسعية( الذي يسمح للمصارف التعامل به أخذا
 القاعدة التالية: بحس املصارف(يف حمافظ 

 = تكلفة التمويل.D(2(معدل الفائدة  -
 = تكلفة التخلي عن النقود يف املصاريف.)c(3معدل الفائدة  -

 اخلاص ابلتخلي عن النقود. (c)( من معدل الفائدة <) أكرب(D)ويكون معدل الفائدة 
 الوساطة املصرفية  هامش ربح= )D( (- ))C(4الفرق بني األول والثاين

 .(C-D)+ الفارق بني األول والثاين  (C)تكلفة التمويل= معدل الفائدة 
 املصرف.هذه القاعدة تثبت القاعدة الربوية يف آليات تشغيل 

: هذه القاعدة  يتخذها املصرف كقاعدة أساسية يف تعامالته املصرفية النقودقاعدة سلعية  -2-2-2
يعرف أبنه زايدة يف و  ،عمل يتوافق مع مفهوم الراب الذي كان سائدا قبل نزول القرآن الكرميهو و  الربوية، 

ت ْم ِمْن رابا ِليَ ْرب  َواْ ﴿قوله تعاىل لاملال نظريا الزايدة يف اآلجال سواء عند استحقاق الدين أو عند ابتدائه  َوَما َآتَ ي ْ
 املضعفون سورة يف َأْمَواِل النماِس َفاَل يَ ْرب وْا ِعْنَد اَّللِم َوَما َآتَ ي ْت ْم ِمْن زََكاٍة ت رِيد وَن َوْجَه اَّللِم َفأ ولَِئَك ه م  

وكذلك ما حلقته السنة فالراب ابملفهوم الشرعي يشمل ما كان العرب يتعاملون به يف اجلاهلية ،39:الروم
 .(11، صفحة 2005)ملحم، الشريفة من صور راب البيوع يف األموال الربوية

ثة يف الهذه القاعدة جتمع بني األطراف الث :المديونيةو  تجميع المدخرات وفق مبدأ الدائنية-2-2-3
املقرتض احملتاج للمال الذي يتحمل تكلفة اإلقراض و  املايلاملصرف الوسيط و  التعامالت النقدية صاحب املال

 املرتتبة عن الزايدة يف الدفع على شكل فائدة ربوية.
:فهي تشمل اخلدمات النقدية اليت  وفق قانون قيمة النقود التنوع في المنتجات المصرفية-2-2-4

لكن العميل  ،ل والتحصيلالتحويو  خدمات الصرفو  5يقدمها املصرف لعمالئه مثل خدمات نظام الدفع
 فيه قاعدة معدل الفائدة . ىحتسب وفق قانون القيمة الذي يراعو  ،يتحمل تكلفة اخلدمة اليت تقدم له
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تتلخص معامالت املصارف التقليدية يف خمتلف اخلدمات المعامالت الربوية للمصارف التجارية:  -2-3
 ،اليت حتسب وفق قاعدة معدل الفائدة املذكورة سابقا اخلدمةاليت تقدمها لعمالئها مقابل حتصيلها لتكلفة 

 :كما هو موضح يف ما يلي
مث جيد نفسه يدفع فوائد ،7العميل يفتح حساب جاري ألغراض خاصة: 6ربوية الودائع الجارية -2-3-1

( زائد يوم 1)+ قانون القيمة  سب وفق قاعدة الفوائد اليت يدفعها حتو  ،دون أن يقرتض من املصرف ماال
 ( انقص يوم واحد يف عملية السحب.1-واحد يف عملية الدفع،  )

 السحبو  الدفع تي: يوضح تاريخ القيمة لعملي1جدول 
 تاريخ القيمة تاريخ الحقيقي طبيعة العملية

 جراء العمليةإلاحلقيقي تاريخ ال( يوم واحد على 1)+ تاريخ احلقيقي إلجراء العمليةال دفعالعملية 
 جراء العمليةإلاحلقيقي تاريخ ال( يوم واحد على 1-) تاريخ احلقيقي إلجراء العمليةال عملية السحب

 الباحث إعداد نم المصدر:

حساب الزبون  جعل هوابلنسبة للمصرف اتريخ السحب و  بني اتريخ الدفع أمهية الفارق الزمين 
هبذه الطريقة يتمكن املصرف من حتصيل فوائد بنكية جماان وحبيل مصرفية يتم و  قرض، أخذدون  8امكشوف

السحب و  الدفع يتبني عملي ازمني اواعتمادا على قانون اتريخ القيمة الذي خيلق فارق، حتصيل تكاليف اخلدمة
. هذه 9دمةعلى أساسها حتسب تكلفة اخلو  ساعة اليت أيخذها املصرف كفرتة إقراض للعميل 48املقدرة ب       

العملية تسمى خدعة بنكية ال يسلم منها أحد حينما يقرضك املصرف أجرتك الشهرية من دون علمك 
 التالية:حسب قاعدة معدل الفائدة  ويقتطع الفوائد من دون سابق إعالم

𝐼 =
𝐶 × 𝑖 × 𝑡

360
 

عبارة عن راب ألهنا تعتمد على قاعدة  للمصرفحىت تكلفة اخلدمة املصرفية اليت يدفعها العميل  نإذ
 حد يتعامل مع املصرف حىت أبمواله اخلاصة.أتعترب العملية خدعة مصرفية ال ينجو منها ، و معدل الفائدة

لذا جيب على العميل أن يرتك السحب إىل اليوم املوايل خاصة إذا كان رصيده أقل بكثري من قيمة السحب 
ختتلف لكون مبالغ السحب  عقتطا اال قيمةجيعل ما  اخلدمة،دت مصاريف وكلما كان السحب كبريا كلما ازدا
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 ختتلف يف كل مرة.
يشكل هذا النوع من معامالت املصارف الربوية اجلانب الرئيسي :10ربوية الودائع ذات أجل -2-3-2

الطويل من جوانب العمل املصريف الربوي املتمثل يف شراء نقود على املدى القصري أو املتوسط أو حىت 
تعترب  اليتمقابل مدة التخلي عنها أو مدة االنتظار،  األصحاهبفوائد شرط دفع ، ابلنسبة للمؤسسات املالية

إرهاق هلم وقطع لعوامل و  صورة من صور راب النسيئة احملرم حلكمة رابنية هي ما فيه من استغالل للمحتاجني
خاصة عندما يستعمل املصرف الربوي هذه و  بينهم، التناصرو  الرفق والرمحة بني الناس ونزع لفضيلة التعاون

 .مقابل فوائد بنكية  األموال يف منح قروض بنكية
بعد  اليت أتيتعملية ذات أمهية كبرية يف نشاط املصرف  األموالعملية إقراض ربا القرض:  -2-3-3

احلكم الشرعي هلذه املعامالت يندرج حتت صورة راب النسيئة  .11ها من أصحاهبائشرا أو ألموالاإيداع عملية 
ألهنا ، سواء أكانت كثرية أو قليلة احملرم أبحكام الشريعة اإلسالمية. الفائدة اليت يستلمها املصرف هي راب

)ملحم، راب حراما  تومعلوم أن الفائدة الربوية ربح ال حيتمل اخلسارة فكان .تؤخذ بدل استعمال النقود
 اتأخر عن دفع قيمة القسط تتغري قيمته وتصبح قيمة القسط كلها قرضاليف حالة و (9، صفحة 2005

اَي أَي َُّها المِذيَن َآَمن وا اَل أَتْك ل وا الر اَِب َأْضَعافاا م َضاَعَفةا ﴿ :تعاىل لقوله رمحت  و  حتسب الفوائد املصرفية بطريقة مركبةو 
َ َلَعلمك ْم ت  ْفِلح وَن   .130آل عمران:  سورة﴾ َوات مق وا اَّللم

هناك العديد من اآلاثر السلبية املرتتبة اآلثار السلبية المترتبة عن المعامالت المصرفية الربوية:  -2-4
 ابلراب نوجزها كما يلي:عن التعامل 

 االنعكاسات السلبية على االقتصاد الوطني:  -2-4-1
  املعامالت الربوية تعترب عائقا لتنمية االقتصادية والنمو االقتصادي، بسبب استغالهلا للمتعاملني

 الفوائد، دون املشاركة يف اخلسارة. ااالقتصاديني مع إرغامهم على تسديد مبلغ القرض زائد
 الربوية تؤدي إال اخنفاض يف قيمة عملة البلد مع ارتفاع يف معدل التضخم. املعامالت 
 طرد عائالت من ، ملعامالت الربوية سبب يف خلق مشاكل اجتماعية مثل غلق مؤسسات اقتصاديةا

 غلق مناصب شغل يف املؤسسات اليت تعثرت يف تسديد القروض املصرفية. ، مساكنهم العائلية
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 االنعكاسات السلبية على المصاريف:  -2-4-2
  جيرب األفراد عن االستغناء املصرف مااملعامالت الربوية تتسبب يف فقدان ثقة املتعاملني االقتصاديني مع 
 املصرفية.االبتعاد عن املعامالت و 
  االقتصادية.يشرتي النقود ويبيعها دون املشاركة يف التنمية  مرابيةاملصرف يصبح جمرد مؤسسة 
  املالية.تكلفة الارتفاع  بسبب حمافظها متويلإعادة مواجهة املصارف ملخاطر 
 الربوية:الحلول لمواجهة االنعكاسات السلبية للمعامالت  -2-5

خاصة و  التوجه حنو املالية اإلسالمية إىل القول أبن فشل النظام املصريف التقليدي دفع ابلدول ميكننا
صريف االسالمي يكتسي صبغة عاملية ذات مصداقية املاألمر الذي جعل النظام ، 2008بعد األزمة املالية 

املالية الدولية  مثل صندوق و  كبرية تقتدي به دول أجنبية متقدمة مثل الدول األوربية ،و املؤسسات النقدية
 .) GhLaMaLLah, 2018ALExaKIS &(النقد الدويل الذي اعتمد  املالية اإلسالمية رمسيا

اجلانب يف فاملالية اإلسالمية أصبحت احلل الوحيد لتحقيق أهداف اقتصادية مل حيققها النظام املصريف الربوي 
من دول العامل توجهت مباشرة إىل  داالقتصاديني. فالعدياملتعاملني  رضاو  االجتماعيو  االقتصادي التنموي

البعض اآلخر و  ،عن املصارف التقليدية إسالمية متارس نشاط الصريفة اإلسالمية بطريقة مستقلة مصارففتح 
 ةمثل الدولداخل املصارف التقليدية لصريفة اإلسالمية عن طريق فتح نوافذ مصرفية إسالمية االنتقال لفضل 

 .اجلزائرية
اعتمد بنك اجلزائر : المصرفية الجزائريةالنوافذ المصرفية اإلسالمية خطوة لتحسين أداء المنظومة  .3

 .2018، 02-18قانون رقم لنوافذ املصرفية وفق العمل ابرمسيا 
تعرف النوافذ اإلسالمية حسب جملس اخلدمات املالية اإلسالمية على  مفهوم النوافذ اإلسالمية: -1-3

أهنا جزء من مؤسسة خدمات مالية تقليدية، حبيث تكون انفذة أو وحدة متخصصة اتبعة لتلك املؤسسة 
توفر خدمات إدارة األموال )حساابت االستثمار( وخدمات التمويل واالستثمار اليت تتفق مع أحكام الشريعة 

د مفهوم النوافذ يدحت من. هذا التعريف ميكننا (18، صفحة 2018)سفيان و بن علي، جوان ية اإلسالم
داخل فضاء الصريفة التقليدية ملمارسة الصريفة اإلسالمية، يف يفتح أهنا حيز مكاين على املصرفية اإلسالمية 
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 ومنتجات مصرفية إسالمية حمددة من طرف السلطة النقدية إطار الصريفة التعاقدية لغرض تقدمي خدمات
 للدولة.

 
 
 
 
 
 منجزء  نوافذ الصريفة اإلسالمية هي عالقة النوافذ المصرفية اإلسالمية بالمصارف التقليدية: -3-2

حسب  التقليدية النقدية وقوانني السلطة حيز الصريفة التقليدية، وهي تعمل حتت مظلتها وفقا لتشريعات
ملمارسة نشاطه املصريف  التقليديمينح اعتماد للمصرف  لدولةل املركزي فاملصر  ومرؤوس.عالقة رئيس 

املركزي منحه رخصة فتح انفذة مصرفية إسالمية للممارسة  املصرفيطلب من  والذي بدوره، التقليدي
عدد من العقود مثل عقود البيع مع هامش ربح "املراحبة" والتأجري  املتمثلة يفاخلدمات املصرفية اإلسالمية 

يتعني وجود أصل أساسي يف كل أعمال و  الشرعية."املضاربة"  وكذاواخلسارة "اإلجارة"، واملشاركة يف األرابح 
ريفة القائمة على البيع أو التأجري، على عكس الصريفة التقليدية اليت تقتصر أمهية األصل فيها  على كونه الص

، صفحة 2008)حممد حممود العجلوين، ضماان إضافيا لكنه ال يشكل ابلضرورة جزءا من معاملة اإلقراض 
 اإلسالمية أقر اخلدمات املصرفية املسموح التعامل هبا داخل النوافذ املصرفية اجلزائري املصرف املركزيو  .(211

كما   ،الودائع يف حساب االستثمار -السلم - االستنقاع -اإلجارة –املضاربة -املشاركة -يف: املراحبةاملتمثلة 
 اجلزائري.املركزي  للمصرف 2018، 02-18قانون رقم جاء يف 

قانون سابق الذكر املتعلق إبنشاء النوافذ بنك اجلزائر أقر  اإلسالمية:لنوافذ لالخدمات المصرفية  -3-3
  يلي: فيمانذكرها  جمموعة من اخلدمات الشرعية املخالفة متاما للخدمات الكالسيكية، اإلسالمية،املصرفية 

وهي بذلك جتمع بني من ميلك  تقوم املضاربة على املزاوجة بني رأس املال والعمل،المضاربة:  -3-3-1
يَ ْقِدر  على العمل، ما يؤدي إىل إحداث التوازن االجتماعي والتكافل بني الناس ويقلل يف حدة من و  املال

 
 

 
 

 الصريفة التقليدية

 انفذة مصرفية إسالمية الصريفة التقليدية
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املضاربة هي األداة األوىل من أدوات توظيف األموال املتاحة للبنوك اإلسالمية و  .آاثر الطبقات االجتماعية
املسامهة يف تشغيل واستغالل الطاقات والكفاءات و البنك وحتقيق األرابح  ميكن تشغيل أموالمن خالهلا اليت 

 :اجلدول التايلمن خالل  الشرعية القرض الربوي واملضاربة ر يف الفرق بنيتظه مشروعية املضاربةأما املبدعة. 
 الشرعية الفرق بين القرض الربوي والمضاربةيوضح  :2الجدول 

 اإلسالمية عقد المضاربة عقد القرض بفائدة 
 كأنه أمني حافظ دائن ومدين العالقة في بداية القرض
 كأنه أجري برأس املال دائن ومدين العالقة في تنفيذ القرض
 شريك يف الناتج دائن ومدين العالقة في نهاية القرض

 ال عالقة مع رأس املال على أصل رأس املال العقد العائد

شائعة( من أصل  حمددة بنسبة )غري طريقة حساب العائد
 العائد )العقد(

حمدد بنسبة شائعة من األرابح احملققة من 
 املضاربة

 ال ميكن حتديده قبل هناية املضاربة ميكن معرفته وحتديده من البداية معرفة قيمة العائد
 غري مضمون مضمون ضمان العائد
مهال مضمون ضمان أصل  مضمون يف حالة التقصري واإل 
 يتحملها صاحب رأس املال املدينيتحملها  الخسائر
 جتاري إنتاجي إنتاجي استهالكي الغرض

 (18، صفحة 2003)حسني، :المصدر

 مل تتوقف عند مفهومها التقليدي مبعىن القدمي بل تطورت حسب اجتهادات فقهية الشرعية لكن املضاربة
 يف معامالهتا املصرفية. امتطور و  احديث اشرعية ما جعلها أتخذ طابعو 
 تنشأ املضاربة بعالقة ثالثية بني مول ومضارب ومصرفالمضاربة المصرفية المعاصرة:  -3-3-1-1
 خصائص املضاربة املصرفية املعاصرة: يبني لنااجلدول التايل و 

 المصرفية المعاصرة الشرعية خصائص المضاربةيوضح  :3الجدول 
 المعاصرةخصائص المضاربة المصرفية  
 مصرف –مضارب  –ثالثية: مول  العالقة



 

 بحيح عبد القادر
 

346 

 طبيعيون ومعنويون )أفراد ومؤسسات(. األشخاص

  أغلب األحوالاملودع املمول على عالقة مع املصرف وال يعرف املستثمر املضارب يف المعرفة

 االنضمام والخروج
الدخول واخلروج منه وعاء حساب االستثمار العام يف املصرف اإلسالمي مفتوح ملن يريد 

 يف أي حلظة.
 يربم املصرف آالف العقود مع املودعني واملضاربني العدد

 للمصرف احلرية املطلقة يف استخدام األموال اجملمعة يف حساب االستثمار العام. التقييد

 تحقيق الربح
أو سنواي( دون  أن يتقيد بشروط عقد احلساب املخصص يقاس النشاط دوراي )شهراي

 تصفية األعمال، ويتم التحقق من الربح وتوزيعه دوراي دون احلاجة للتنصيص.
 (219، صفحة 2008)عجلوين، :المصدر

 

 تنقسم املضاربة املعاصرة إىل ثالثة أشكال كما هو مبني يف اجلدول التايل: 
 خصائص كل نوع منهاو  يوضح أشكال المضاربة :4الجدول 

 خصائص كل نوع من المضاربة أشكال المضاربة

 المضاربة المشتركة
تشمل كافة املشروعات، املصرف هو املضارب، وأصحاب الودائع هم أصحاب األموال 

 وتنفيذ املشاريع

صكوك المضاربة أو 
 سندات المضاربة

 املضارب.املصارف تصدر صكوك املضاربة وهي عبارة عن مشاع يف رأس املال 

المضاربة المنتهية 
 بالتملك

العميل املضارب، حيث يقدم املصرف املال للعميل ويعطيه احلق  -املصرف رب العمل
أي شراء حصة البنك يف عقد املضاربة دفعة واحدة أو دفعات حسب  ،أن حيل حملهيف 

 هي تشبه املشاركة املنهتية ابلتمليك.و  االتفاق بينهما
 الباحث إعداد :المصدر

املركزي اجلزائري  املصرفرمسيا من طرف  اليت اعتمدتتعترب املشاركة من األدوات  :المشاركة -3-3-2
كخدمة تسوقها النوافذ املصرفية اإلسالمية، وهي تعين االشرتاك بني طرفني أو عدة أطراف يف عملية التمويل 

 تعدد يف املسامهة.ختتلف عن املضاربة ابعتبارها آلية ذات و  ،أو خلق االستثمار
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، وهي  12تستمد املشاركة مشروعيتها من مشروعية شركة العنانمشروعية المشاركة:  -3-3-2-1
َفِإْن َكان وا َأْكثَ َر ِمْن َذِلَك فَ ه ْم ش رََكاء  يف الث ُّل ِث ِمْن بَ ْعِد َوِصيمٍة ي وَصى ....﴿مشروعة ابلكتاب لقوله تعاىل: 

كذلك مشروعة ابلسنة استنادا إىل و  ،12النساء: ةر حليم سوَضارٍ  َوِصيمةا ِمَن اَّللِم َواَّللم  َعِليٌم هِبَا َأْو َدْيٍن َغي َْر م  
احلديث الشريف: "يقول هللا تعلى أان اثلث الشريكني ما مل خين أحدمها صاحبه فإذا خانه خرجت من 

املالكية جيوز عرض رأس املال املشاركة على شكل عرض مادي  عندو  هريرةأيب و  بينهما" رواه أبو داود
 املادية.و  )وسائل إنتاج متحركة أو اثبتة(،  هبذه الطريقة املشروعة يتم جتنيد كل وسائل اإلنتاج مبا فيها النقدية

 أهمية الُمَشاركة في نشاط النوافذ المصرفية اإلسالمية: -3-3-2-2
  ؛االقتصادجذب االدخار وإعادة تشكيله داخل 
 ؛خلق مشاريع تسامهية بني أفراد اجملتمع 
 ؛خلق ثقافة تكافلية يف متويل املشاريع 
 ؛املسامهة يف تسيري املشاريع االستثمارية بطرق تشاركية ومجاعية 
 ؛خلق طرق رقابة فعالة ملراقبة حمافظ النوافذ املصرفية اإلسالمية 
 األرابح بطرق عادلة بني شركاء املشروع نسبة كل شريك حسب النسبة الشائعة ونفس الشيء  توزيع

 ابلنسبة للخسارة املتوقعة للمشروع.
هو أحد  ابلبيوع، والبيع املراحبةاملراحبة اإلسالمية هي ما يعرف ابلفقه اإلسالمي المرابحة:  -3-3-3
اخلدمات فهو يشرتي السلعة و  عل من املصرف اتجرا يف السلعاملراحبة جتو ، نواع البيوع اإلسالمية واألساسيةأ

دون  يف السوق السلعة مثن ميتلكها على امسه مث يعيد بيعها لزابئنه مع حتقيق هامش ربح حمسوب حسب
 لفرد.لاملغاالة يف األمثان مع مراعاة القدرة الشرائية 

 :ق تسوية عملية الدفع في المرابحةطر  -3-3-3-1
 الثمن. تسليمها ودفعحسب عقد البيع، مع  عاجال:
 اهتالكجدول أو عن طريق  ،يتم نقل ملكية السلعة عند عقد البيع، والدفع يتم الحقا دفعة واحدة آجال:
 القسط.دون الزايدة يف قيمة  الحقاتدفع للمصرف عدة أقساط بواسطة  القرض
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 :األهمية االقتصادية للمرابحة -3-3-3-2
عن القروض  خيتلف الذي رفع من القدرة الشرائية ألفراد اجملتمع وخاصة عندما يتم الدفع ابلتقسيط  -

  منها:يف عدة جوانب الربوية 
 ؛امتالك البضاعة من طرف املصرف اإلسالمي مث إعادة بيعها للعميل -
 ؛لزايدة بعد كتابة عقد البيعلغري قابل ، و الزايدة يف الثمن معلوم يف عقد البيع -
 ؛نقل ملكية البضاعة إىل مالكها مع أخذ رهان مقبوضة -
 ؛تعامل مع أسعار السوقو  األسعار حتمل حمافظ النوافذ املصرفية اإلسالمية خماطر اخنفاض -
 ومتوسط األجل ما يتيح للمصرف سرعة دوران األموال. قصرياملايل،  لتوظيفل أداةاملراحبة  -

املركزي اجلزائري  املصرفمشروعة يف التعامالت املصرفية اإلسالمية اليت أقرها  ةأدا اإلجارة: -3-3-4
يف شراء وسائل إنتاج غالية الثمن ومطلوبة يف  املصرفلنوافذ املصرفية اإلسالمية، وهي تعين توظيف أموال ل

قتصادية خمتلفة مثل يف جماالت االتوظيف والتشغيل، مث تقوم النوافذ املصرفية اإلسالمية إبعارهتا للعمالء، 
املربم بني  ويتم دفع أجرهتا حسب عقد االتفاق وخاصة،حىت ألغراض فردية  واجملال التصنيع أوجمال الزراعة 

 الطرفني،
 موضوع اإلجارة: -3-3-4-1

 ؛آلة( –سيارة ) متحركةمادية إنتاج وسائل  -
 ؛حمالت جتارية( –حمالت عمل  – شقق)اثبتة وسائل مادية  -

 أهمية اإلجارة في االقتصاد:  -3-3-4-2
 ؛توفري اخلدمة لألفراد واجملتمع -
 ؛توفري السيولة املالية للمستأجر حبصوله على متويل كامل لألصل الرأمسايل املستأجر -
 ؛متكني اخلزينة العمومية من حتصيل الضرائب من عملية اإلجارة -
 ؛يفهااالستغالل الكامل لوسائل اإلنتاج عن طريق جتنيدها وتوظ -

بيع السلم عبارة عن شراء سلعة ما بثمن مدفوع يف احلال مع أتجيل تسليمها، بيع السلم:  -3-3-5
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وكلمة السلم أو السلف هلما معىن واحد وهو تقدمي رأس املال أي دفع الثمن للسلعة فورا أو عاجال وأتجيل 
و بيع السلم هو عكس البيع ،(171، صفحة 2008)صفوان، تسليمها إىل وقت الحق أو أجل معني

 بثمن مؤجل وقد عرفه الفقهاء ببيع آجل بعاجل.
أَي َُّها المِذيَن َآَمن وا ِإَذا  ...﴿قوله تعالى:ل قد جاء يف القرآن الكرميمشروعية بيع السلم:  -3-3-5-1

ت ْم ِبَدْيٍن ِإىَل َأَجٍل م َسمًّى َفاْكت  ب وه   أما يف السنة النبوية فقد روي عن رسول هللا و ،282 :سورة البقرة﴾َتَدايَ ن ْ
 فقالسنتني سلم أنه حينما قدم إىل املدينة املنورة وجد الناس يسلفون يف الثمار ملدة سنة أو و  صلى هللا عليه

 .(212، صفحة 1979)عاشور، أسلف فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم  نم»
ميكن االستفادة من بيع السلم يف املعامالت املالية احلديثة  الحديثة:السلم في المعامالت  -3-3-5-2

نفقات عملية اإلنتاج الزراعي أو التجاري  بتغطية السلم،عن طريق قيام املصرف االسالمي كممول أو رب 
بدال من جلوء املزارع أو التاجر أو احلريف إىل املصارف الربوية ، والصناعي وتطوير وسائله وحتسني ظروفه

 التقليدية.
اإلستصناع لغواي هو عملية اقتصادية إنتاجية تتم بني شخصني األول راغب يف اإلستصناع:  -3-3-6

، وحىت وإن توسط عند مصنع أو حريف وهبذه أو صانعهاالثاين هو منفذ للعملية و  نتوج مادياحلصول على م
متاما عن املراحبة، كونه أتخذ بعني االعتبار  خيتلف اإلستصناعو  الطريقة ينشأ عقد إلزامي بني ثالثة أطراف،

 أذواق املستهلكني الذين يبحثون عن جودة السلعة مع تعظيم منفعتهم اخلاصة.
 : األهمية االقتصادية لالستصناع -3-3-6-1

 تظهر األمهية االقتصادية لالستصناع يف اجلوانب التالية:
 ؛مراعاة ذوق املستهلك 
 ؛تشجيع الصناعة احمللية وحىت احلرف احمللية 
 ؛إنشاء عالقة دائمة ومستمرة بني املصرف االسالمي والقطاع االقتصادي 
 .مراعاة جودة السلعة املطلوبة 

للنوافذ املصرفية اإلسالمية  يعترب هذا احلساب املورد األساسيالودائع في حساب االستثمار:  -3-3-7
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يفتح ألصحاب الفوائض املالية. و  كما هو موضح يف املخطط املذكور أسفله،  يف متويل نشاطها املصريف
الودائع املصرفية ذات أجل يف املصارف 13يقابله حسابللنوافذ املصرفية اإلسالمية،  حساب االستثمار

 فوائد مصرفية بعد مدة االنتظار.  تتولد عنه التقليدية الذي
 
 
 
 

االستثمار  لغايةوهبذا الشكل من الودائع املصرفية تقبل النوافذ املصرفية اإلسالمية الودائع النقدية 
ويوقع البنك التجاري نيابة عن النافذة املصرفية اإلسالمية  ،يف "مشروع حمدد"،  أو "غرض معني"املخصص 

املودعون لألموال و  سالمية هي املضارب،التابعة له عقدا للمضاربة "املقيدة" حبيث تكون النافذة املصرفية اإل
يف حساب االستثمار املخصص هلم أرابب املال وتقوم النافذة بتشغيل هذه الودائع االستثمارية حسب 

يف حالة حتقيق ربح و  ،االتفاق، وعلى ضمانة أصحاهبا الذين يتحملون خماطر االستثمار اليت تواجه املشروع
 (123، صفحة 2008)صفوان، النافذة املصرفية اإلسالمية و  ارفإنه يوزع بني أصحاب حساب االستثم

 
 
 
 
 
 

 حساب االستثمار عكس حساب الودائع املصرفية التقليدية كما هو مبني يف اجلدول التايل:

 حساب االستثمار حساب الودائع

 السلم مراحبة املشاركة املضاربة اإلجارة االستصناع

 النافذة املصرفية اإلسالمية حساب االستثمار

 يتحصل على نصيب من العائد الصايف حلساب االستثمار املخصص

 "أصحاهبا مبقتضى "عقد مضاربةاستثمار الودائع على ضمانة  املشاركة يف األرابح احملققة
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 حساب الودائع المصرفية التقليديةو حساب االستثمار الفرق بين  ح: يوض5الجدول 

 حساب الودائع المصرفية التقليدية حساب االستثمار المخصص 

 وفق عقد معني متفق عليه مسبقا تنشأ طبيعتها
د تنشأ وفق عقد مايل اهلدف منه حتصيل فوائ

 بنكية

 العقد
تنشأ بني صاحب الوديعة املخصصة 

 والنافذة املصرفية )مضارب(.
بني العميل واملصرف التقليدي بدون هدف 

 خمصص

 املعمول هباحسب نسبة معدل الفائدة  يتفق عليها عند فتح احلساب املخصص نسبة حصص األرباح

 صاحب الوديعة ال يتحمل النتائج السلبية صاحب الوديعة يتحمل النتائج السلبية األخطار

 غري معروف نتاجيإ -استثماري  –جتاري  األهداف االقتصادية

 ثإعداد الباحالمصدر: 

عن عملية فتح  نتجميكن أن ي  :يةالجزائر  البنوك الكالسيكية النوافذ المصرفية فيفتح إشكالية  .4
العديد من اآلاثر السلبية اليت تشكل يف مجلتها إشكال أمام العمل هبا نوجزها كما النوافذ املصرفية يف اجلزائر 

 :(2017)هين،  يلي
 إشكالية تسيري هذه النوافذ من قبل بنك اجلزائر من خالل ازدواجية العمل التقليدي واإلسالمي يف نفس -

 البنوك.
 .إسالميةمصارف  إنشاءهيمنة املصارف التقليدية يف تقدمي خدمات الصريفة اإلسالمية ال يشجع على  -
تقدمي اخلدمات املصرفية اإلسالمية من خالل بنوك تقليدية يؤثر على عامل الثقة ويشوه العمل املصريف  -

 اإلسالمي نظرا لعدم اتضاح املوقف الشرعي هلذه اخلدمات.
 وهو غري مقبول شرعاا. األخريةفتح هذه النوافذ يف بنوك تقليدية من شأنه أن يساهم يف استمرارية هذه  -
 .يف النوافذ مع أموال املصرف األم اإلسالميةاختالط األموال  إشكالية -
 عدم وضوح الرؤية على مستوى البنك ككل فيما خيص خطط اإلدارة وما يتعلق ابلصريفة اإلسالمية -
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 لنتائج: تحليل ا
سلبا على  التقليدية أثرتذلك لكون أن املصارف و  تعترب الفرضية األوىل صحيحة إىل حد بعيد

 نمقبولة كو أما الفرضية الثانية فهي  .االقتصادي للمجتمع اجلزائري منذ أتسيسهاو  اجلانب االجتماعي
 تكافلية تدعو إىل سياسة اجتماعيةهي ، و الصريفة اإلسالمية ختتلف متاما عن الصريفة التقليدية يف تعامالهتا

 اقتصادية عادلة بني عنصر رأس املال وعنصر العمل، األمر الذي خيلق فكرة مشرتكة بني العنصرين هدفها: و 
 ؛بلوغ تطور اقتصادي وتنموي للعيش يف ظروف حسنة -
 ؛إرساء قواعد العدالة االجتماعية داخل اجملتمع -
 ؛فقراء( –االجتماعية )أغنياء إعطاء كل ذي حق حقه مع حماربة الفوارق  -
املشاركة يف حل املشاكل االجتماعية للمجتمع مثل توفري يد عاملة، خلق مشاريع اقتصادية منتجة  -

 شفافية يف املعامالت املالية.طريق ال املايل عنحماربة الفقر والفساد  اخلدمات،و  للسلع
 :الخاتمة

اجلزائرية من خالل دراستنا ملوضوع النوافذ املصرفية اإلسالمية كخطوة حنو الصريفة اإلسالمية للبنوك 
املركزي  املصرفإطار اإلشكالية اجلوهرية املطروحة تطرقنا إىل الصيغ املصرفية اإلسالمية اليت اعتمدها  ويف

مستقلة يف مارسة  ةقياملصارف التقليدية بطر خل ااجلزائري كصيغ جديدة يف إرساء قواعد الصريفة اإلسالمية د
فهي خطوة إجيابية حنتسبها يف اإلصالحات املصرفية اجلزائرية . حىت يف تسجيل عملياهتا احملاسبيةو  نشاطها

سلبيات أشار إليها بعض اخلرباء كما دراسات أثبتت ابلرغم من وجود اليت تباشرها لبلوغ أهداف معينة 
 فيما الوطين نذكرهاستعود على االقتصاد  حتقيق أهداف إجيابية دراستنا نرىل من خال سابقا، لكنذكرانه 

 يلي:
 ؛تفعيل دور املصارف كوسيط مايل -
 ؛دعم مصداقية الصريفة الوطنية يف احمليط االقتصادي -
 . املصارف اإلسالمية ملزمة أبن متارس دورها االجتماعي والتنموي يف متويل املشاريع االستثمارية -

 إلنجاح نظام النوافذ المصرفية اإلسالمية:توصيات 
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 ؛ملمارسة نشاط البنوك اإلسالمية مؤهلة: تكوين يد عاملة أوال
 ؛صريف اإلسالميتفعيل دور اإلعالم الوطين بشقيه السمعي والبصري يف تسويق املنتوج املثانيا: 
 20تكثيف النوافذ املصرفية اإلسالمية وتعميمها على كامل شبكة املنظومة املصرفية جلزائرية املقدرة ب     ثالثا:

القطاع و  بني القطاع العمومي وكالة مصرفية موزعة على كامل الرتاب الوطين 1500أكثر من و بنك جتاري 
 املنشور؛9/2018تقرير بنك اجلزائر، حسب  اخلاص

وطنية يف تكوين إطارات وفتح ختصصات يف أطوار التعليم العايل الامعات اجل: خلق جسور التكوين مع رابعا
 . (اإلسالميةالصريفة  دكتوراه يف–ماسرت مهين وأكادميي  –)ليسانس 

 المراجع المعتمد عليها في ورقة البحث:
تطبيقاهتا املصرفية ،األردن دار و  مبادئهاو  االسالمية أحكامهاالبنوك ، (2008حممد حممود العجلوين. )

 .الطباعة و  التوزيعو  امليسرة للنشر
Abdelkrim Naas ( .2004 .) le système bancaire algérien de la 

décolonisationàl'économie de marché.maisonneuve. Paris France . 

 ة يف ضوء القرآن والسنة. لبنان: دار الثقافة.(. املعامالت الربوي2005أمحد سامل ملحم. )
 الفقه امليسريف العبادات و املعامالت .دار  االعتصام ،القاهرة . .(1979أمحد عيسى عاشور. )
 (. إدارة البنوك التجارية واالسالمية. مصر: مؤسسة شباب اجلامعة .1997أمحد حممود املصري. )
 التجارية واستثمار بنوك العمالء. مصر: مؤسسة شباب اجلامعة.(. دور البنوك 2000سعيد صيف النصر. )

مأخوذ من كتاب  .إدارة املصارف االسالمية ،الطبعة الثانية ،فلسطني.(2003عاشور يوسف حسني. )
 البنوك االسالمية م.م. 

 (. جتربة بنك املشرق اإلمارايت يف التحول اجلزئي إىل2018بن غرز بن علي. )جوان و  قسومية سفيان،
 مصرف إسالمي من خالل النوافذ املصرفية. أكادمييا للدراسات االجتماعية واالنسانية.

دار  :االردن -دراسة نظرية حتليلية -(. أساسيات العمل املصريف االسالمي2008محمود حسن صفوان. )
 وائل للنشر.

 يندي.(. التمويل املصريف. االردن: دار ك2002حممود مسعود علي. )و  هيثم حاطب عجام،
(. نوافذ التمويل اإلسالمي يف البنوك التقليدية كمدخل لتطوير الصريفة اإلسالمية، 2017حممد جعفر هين. )

 .12ت اجلزائرية، العددجملة أداء املؤسسا
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bancaire islamique CRÉSUS # 140 Du Mardi 5 au Lundi 11 Juin 2018. 

FMI publication.  Press Release No. 18/193.immédiate  release May 

24, 018IMF Executive Board Adopts Decisions to Formally Recognize 

the Core Principles for Islamic Finance Regulation (CPIFR) for 

Banking 

Jean-Michel Huet, saleh cuquaoui, augustin colas "  la finance islamique 

Gisement de croissance" « l’expension management review » 2014/4 

N°= 155 pages 30 à 39 ISSN 1254-3179. 

compétitivité et rentabilité des banques islamiques « Mehdi mili, Maroua 

benkhir, Fredirec teulon. Association de recherche et publication en 

management « gestion 2000 » 2014/4 volume 31-pages 91 à 109 ISSN 

0773-0543. 

Mohamed. Betar, Philippe madies" les spécifiés des banques islamiques et la 

réglementation de Ball III » revue D’économie Financière  "2013/3  N° 

111 /* PAGE 293 0 310 ISSN 0987-3368 ISBN 978 + 9169205566. 

Règlement n°= 18-02 du 26 safer 1440 cours pondant au 4 novembre 2018 

portant condition d’exercice opérations de banques et ces établissement 

financiers. 

1- Taux de réescompte. 
2- Taux d’intérêt débiteur (-), concernant les crédits bancaire. 
3- Taux d’intérêt créditeur (+), concernant les dépôts bancaire. 
4- Couts d’intermédiation financière. 

عمالء املصرف من حلظة ألخرى واملتمثلة يف عمليات الدفع وعمليات خدمات نظام الدفع املصرفية تشمل على العمليات املصرفية اليت ينفذها  -5
ختالف متاما العمليات املصرفية اخلاصة ابإلقراض واإليداع وهي عمليات مصرفية شاملة  وهي والتحصيل،السحب من احلساب وعمليات التحويل 

 علمون ابلعملية بل يظنون أبهنا اقتطاعات عادية وغري ربوية.أصحاهبا ال ي للراب، لكنحىت هذه اخلدمات خاضعة  ناملصرف. لكعلى كامل زابئن 
لدفع مثن  جاراي الوديعة اجلارية هي األموال اليت يدفعها عمالء البنك يف حسباهنم التجارية أو املهنية ألغراض جتارية: مثال التاجر يفتح حسااب -6

ورقة جتارية...(. األجري يتحصل على أجرته عن طريق حسابه اجلاري املفتوح لدى -البضاعة اليت اشرتاها من السوق مقابل نقود كتابية )شيك
 املصرف التجاري.

أغراض خاصة  احلرة، أو أغراض خاصة تعين معامالت جتارية متعلقة بعمليات الدفع والسحب والتحصيل اليت يقوم هبا التجار وأصحاب املهن -7
 لألجراء واألفراد العاديني.

8- compte en découvert en situation débiteur. 
9- Agios : Dans le domaine bancaire, les agios désignent l'ensemble des frais perçus par la 

banque pour le fonctionnement d'un compte à l'occasion d'opérations particulières. Dans le 

langage courant, les agios désignent souvent exclusivement les intérêts prélevés à 
l'occasion d'un découvert. 
10- les dépôts à terme. 
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ل أجرة موظفني أو سيولة نقدية عملية إيداع األموال تشمل الودائع البنكية اليت يتخلى عنها أصحاهبا جماان للمصرف بدون فوائد مصرفية مث -11

أما األموال اليت يشرتيها  اجملانية وإبمكان املصرف أن يستعملها يف عملية اإلقراض مقابل حصوله على فوائد بنكية. وتسمى ابلودائعجتار، لألفراد أو 
 مقابل مدة االنتظار. من أصحاهبا فهي الودائع االدخارية أو الودائع ذات اجل واليت يتحصل أصحاهبا على فوائد مصرفية

يشرتط شركة العنان: عقد يتم بني اثنني أو أكثر يدفع مبوجبه كل منهم قدرا معينا من املال ليتجروا به ويكون هلم الربح وعليهم اخلسارة وال  -12
 فيها املساواة يف املال وال يف التصرف وال يف الربح.

13- le compte de dépôts bancaire. 
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  المالي: االستقرارتحليل الفجوة ومدخل البقاء في قياس مخاطر أسعار الفائدة ودورها في عدم 
 وحالة الجزائر العالمية تحليل لألزمة المالية

Gap Analysis and duration approach in measuring interest rate risk, 

and its role in financial in financial instability: an analysis of the world 

financial crisis and the case of Algeria 

 رفيق غدار

Rafiq Gheddar 

 ecosetif.com-@univr.gheddar، )اجلزائر( 1جامعة فرحات عباس سطيف 
 

 03/01/2020اتريخ النشر:      01/11/2019اتريخ القبول:     16/08/2019اتريخ االستالم: 
 

 : ملخص
يهدف البحث إىل دراسة املخاطرة املرتبطة ابلفائدة وتغرياهتا، من خالل مدخل حتليل الفجوة والبقاء 

تطور أدوات اهلندسة املالية، ومدى أتثريها على استقرار وكيفية إدارة املصارف هلا وإمكانية جتنبها، خاصة مع 
النظام املايل العاملي، ابستخدام منهج التحليل واستخدام النماذج الرايضية لتوضيح املخاطر املرتبطة ابلفائدة 

 ودور الفائدة فيها، مث 2008وقياسها وشرح وضعياهتا وسبل إدارهتا، مع عرض حتليل لألزمة املالية العاملية 
 .دراسة حالة للنظام املايل اجلزائري

النظام املايل ال يشري فقط إىل السالمة املالية للمؤسسات املالية وإمنا إىل قدرهتا على الصمود  فاستقرار
ألهنا  االستقراروثيقا مع  ارتباطاأيضا بعد التعرض للصدمات االقتصادية الكلية، وترتبط مردودية النظام املايل 

األموال اخلاصة اليت متكن من التعامل مع الصدمات، وخلص البحث إىل ضرورة دراسة حتدد وجود رؤوس 
 النظام املايل العاملي. ستقراراالتأثري اإلضطرايب للفائدة وخماطرها على الوضعية املالية للمصارف وعلى 

 مايل، حتليل الفجوة، متويل. استقرارمعدل فائدة، خماطرة، كلمات مفتاحية: 
 JEL: E43 , E44 ,G01 , G21 ,G32اتتصنيف

Abstract: 

The aim of the research is to examine the risk associated with interest 
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and its changes, through the gap analysis and survival approach and 

how banks manage and avoid them, using the method of analysis and use of 

models To illustrate the risks associated with interest, measure them, explain 

their positions and ways of managing them, and then examine the status of 

the Algerian financial system, presenting an analysis of the 2008 global 

financial crisis and the interest role. 

The stability of the financial system refers not only to the financial 

viability of financial institutions but also to their ability to withstand 

macroeconomic shocks, and the profitability of the financial system is closely 

linked to stability. 

The research concluded that the impact and risks of interest on the 

financial position of banks and on the stability of the global financial system 

should be examined. 

Keywords: Interest rate, Risk, Financial stability, Gap Analysis, 

Financing 

JEL Classification Codes: E43, E44, G01, G21, G32 

 مقدمة:  .1
الوطين وحمركه ألهنا  االقتصاد واخللية األساسية لنمو االقتصادمع ظهور املصارف اليت تعد عصب 

حتفظ األموال وحتركها وتنميها وتسهل تداوهلا، أضحى معدل الفائدة مبنزلة اجلهاز العصيب للمصارف التقليدية 
 ملا له من أتثري كبري يف إيرادات هذه املصارف ومصاريفها.

ك مقابل وذل (نو املودع)أموال الغري وطبيعة أعمال املصارف تعتمد ابلدرجة األوىل على استثمار
على أمواهلم املودعة، كما تقوم مبنح تسهيالت مصرفية وقروض لعمالئها؛ وذلك مقابل  (فوائد)منحهم عوائد 

احلصول منهم على فوائد على استخدام هذه األموال، ومن مث فاملصرف التجاري حيقَّق رحبه املصريف بشكل 
غري الذي يطرأ رئيس من خالل الفارق بني الفوائد الدائنة واملدينة، ولذلك تتأثر رحبية املصرف حبسب الت

عليها، وبناء عليه فإن هذا البحث هو قراءة وحتليل عملي ملوضوع التأثري الذي حيدثه التغري يف معدل الفائدة 
 .يف وضعية املصرف التجاري واستقرار النظام املايل

 وفي ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل السؤال اآلتي: 
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 النظام املايل؟ ستقراراو وضعية املالية للمصرف التجاري تغريات سعر الفائدة على ال كيف تؤثر
الفائدة وتقلباهتا، ففي  وملا كانت املصارف التقليدية تتعرض لتأثري تغريات سعر البحث: ف. أهدا2.1

احلالة العملية درِاسِة حساسية ميزانيتها )األصول واخلصوم( وعوائدها لتغرياهتا، كما يهدف بصفة رئيسة إىل 
 املايل. االستقرارإيضاح دور سعر الفائدة يف عدم 

 ة:انطالقاً من مشكلة البحث وحتقيقاً ألهدافه وضع الباحث الفرضيات اآلتي فرضيات البحث:. 3.1
 الفائدة حيمل خماطرة للمصرف تؤثر على كفاءة وساطة التمويل؛ الفرضية األوىل: سعر

 املايل؛ االستقرارالفرضية الثانية: تساهم مداخل قياس خماطر الفائدة يف إدراك عالقتها بعدم 
 النظام املايل وحدوث األزمات؛ استقرارالفائدة على  الفرضية الثالثة: أَثرت تغريات أسعار

الفرضية الرابعة: توجد عالقة بني متغري الفائدة وبني فجوات التمويل يف النظام املصريف اجلزائري، 
 وعدم توازن العالقة بني أصحاب الودائع واملقرتضني.

 وميكن حتديد أمهية البحث يف النقاط اآلتية:البحث:  ة. أهمي4.1
دوره و  ،للتعامل به االقتصاديةيتعلق ابملربرات  موضوع سعر الفائدة ال زال جماال للدراسة فيما -

 ؛االقتصاديةوأتثريه يف النشاط وبناء السياسات 
 النظام املايلو يعرض املصرف  لسعر الفائدة أتثري كبري يف املصارف التقليدية ِإذ أن تقلبه وتغريه -

 ؛، فال بد من دراسة أتثري تغريات سعر الفائدة يف استقرارهملخاطر سعر الفائدة
 .ة خماطرهاحتديدها وقياسها وإدار تتطلب املختلفة  نشاطالالفائدة يف أوجه مواجهة خماطر  -

حتقيقاً ألهداف البحث قام الباحث ابتباع املنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك  منهج وأدوات البحث:. 5.1
 من خالل:

إىل الكتب والدورايت والبحوث والدراسات السابقة والرسائل اجلامعية من أجل مجع  ستناداال
 االستنادالنظري للبحث، مع  املعلومات عن معدل الفائدة والنقاط ذات العالقة ابلبحث هبدف وضع اإلطار

ائية والرايضية إىل التقارير السنوية لبنك اجلزائر فيما خيدم الدراسة وحتليلها، واستخدام األساليب اإلحص
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 ابلشكل الذي خيدم أهداف البحث.
 النشاط المصرفي والخطر، وتحديد المخاطر المرتبطة بمعدل الفائدة. 2

من السمات املميزة للمصارف عن غريها من مؤسسات األعمال مبادئ الرحبية والسيولة واألمان، 
متارسها عموما املتمثلة يف قبول  من حيث أتثريها على تشكيل السياسات اخلاصة ابألنشطة الرئيسة اليت

املوازنة بني العوائد  جيب، وعلى ذلك (155-154، الصفحات 2018)السيد، الودائع وتقدمي القروض، 
 واملخاطر املرتبطة هبا، ونركز هنا على املخاطر املرتبطة ابلفائدة.

  الخطر:تعريف  -1.2
يف أتمني  عدم اليقينحصول أو التعرض خلسارة أو ضرر، وبصفة عامة هو عنصر  حتمالاهو 

أبن العوائد املستقبلية الفعلية تنحرف عن العوائد املتوقعة، وقد يكون اخلطر معنواي أو ماداي  حتمالاال
خاطر املالية تؤثر تغريات معدالت وضمن امل (1779، صفحة 2012)عبد الفتاح، ابحتمال اخلسارة 

الفائدة بشكل مباشر يف خماطر السيولة وخطر معدالت الفائدة )والذي يدعى خبطر السعر(، وخماطر أسعار 
 الصرف واملنتجات املشتقة.

مبؤسسات التمويل هي املخاطرة  ارتباطاالفائدة، ولكنَّ أكثرها  أنواع خمتلفة من خماطر سعرتوجد و 
اليت تقع على األرابح نتيجة لعدم املواءمة يف إعادة تسعري األصول واخلصوم، واملعروفة ابسم خماطرة إعادة 
التسعري، وتقيس العالقة بني تكلفة احلصول على األموال اليت تتحملها املؤسسة والسعر الذي تطالب به 

 (14، صفحة 2009)بروم، العمالء مقابل أدوات قروضها. 
، فمخاطرة معدل االستحقاقاتوارد أكرب من عوائد وحتصل هذه املخاطرة عندما تكون تكلفة امل

ميكن أن تؤثر أسعار الفائدة الفائدة متس كل املتعاملني يف املصارف سواء كانوا مقرضني أو مقرتضني، و 
السوقية على جانب العوائد اليت حيصل عليها املصرف وعلى جانب التكاليف، فبتغريها ينخفض اهلامش 

جتعل املصرف  وااللتزاماتالصايف للفائدة، وخصوصا عندما يكون ترتيب فقرات امليزانية املتعلقة ابألصول 
 (65، صفحة 1998)الناقة، يتحمل تكاليف أعلى من اإليرادات.
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 وضعية الخطر تجاه معدل الفائدة وقياسه: . 2.2
يف أي حلظة معطاة، وضعية اخلطر جتاه معدالت الفائدة متس كل وضعية تتخذها املؤسسة عن 
طريق مقابلة طريف املوازنة احلساسني جتاه معدل الفائدة ابلدرجة نفسها، ووجود فروقات من حيث املبالغ 

ضني جتاه يعين وجود وضعية مفتوحة؛ وميكن توضيح وضعيات كل من املقرضني واملقرت  االستحقاقومدة 
 التايل:تغريات أسعار الفائدة، وأتثريها على كل منهما من خالل اجلدول 

 تغيرات معدالت الفائدة وتأثيرها على وضعيات المقرضين والمقترضين :1الجدول 
 انخفاض معدالت الفائدة ارتفاع معدالت الفائدة البيان

 املقرتض
 البديلة تكلفة الفرصة ربح الفرصة البديلة، دين بمعدل ثابت

 ربح حقيقي تكلفة حقيقية دين بمعدل متغير

 املقرض
 ربح الفرصة البديلة تكلفة الفرصة البديلة قرض بمعدل ثابت

 تكلفة حقيقية ربح حقيقي قرض بمعدل متغير

Source:(De la baume, 1997, p. 2939) 
ممثال يف زايدة  فعليممثال يف ربح للفرصة البديلة، و ضمنييوضح اجلدول وجود نوعني من العائد: 

، انجتة عن تغريات مرغوبة يف معدالت الفائدة، و اخنفاض التكلفة يف بعض احلاالتالعوائد الرأمسالية أ
للفائدة ال يعدو كونه نقال  تغريات غري مرغوبة ملعدالت الفائدة، كما يوضح أن املعدل املتغري والعكس حال

 للخطر للجهة املقابلة وليس إلغاءا اتما له.
 : االستحقاقالودائع ومحفظة قروض العمالء وأجل  كسلو  .3.2

اخلصوم  ابلتزاماتعند قياس خماطر السيولة، تعدُّ األصول مصادَر حمتملة للتمويل من أجل الوفاء 
اماً من الطريقة اليت ينظر هبا عادة إىل امليزانيات العمومية، مستحقة السداد، وتعد هذه الطريقة على العكس مت

ويتم قياس خماطر  (16، صفحة 2009)بروم، عند افرتاض أن اخلصوم تستخدم لتمويل حمفظة القروض 
 السيولة ابستخدام حتليل الفجوة ونسب السيولة، وتتم إدارهتا بتحليل خطط التمويل.
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 مبادئ إدارة األصول والخصوم ومداخل لقياس خطر الفائدة  .3
تتيح عملية إدارة األصول واخلصوم بشكل سليم للمؤسسات إمكانية احلد من املخاطر املتأصلة يف 
امليزانية العمومية من خالل املواءمة عن كثب وبقدر اإلمكان بني عمليات وشروط األصول واخلصوم، وذلك 

املؤسسة للمخاطر، ومثل هذا اإلجراء ال ينفي وجود خماطر أخرى، ال سيما تلك املخاطر وفقاً ملدى تقبل 
 املتعلقة ابإلقراض وخماطر العمليات اليومية.

 تكوين الفجوة:  .1.3
يعين تكوين جدول فجوة ملخاطر السيولة تقسيم امليزانية العمومية إىل خاانت زمنية، مث تعيني كل 

صوم للخانة الزمنية اليت تتطابق مع أجل استحقاقه، وحتدد املؤسسات املالية مقدار نوع من أنواع األصول واخل
ة تصنيف آجال استحقاق السيولة النقدية اليت حتتاجها يومياً للوفاء بعمليات السحب احملتمل إجراؤها وكيفي

التارخيي للتقلب،  ، وأفضل وسيلة لتحديد سلوك املودعني هي عن طريق املزج بني التحليلدخاريةاالالودائع 
 .(5، صفحة 2009)بروم، ومعرفة دورات املنتجات وسلوك العمالء

إن حتليل فجوة املدة هو إحدى الطرق اليت ُتستخدم يف قياس أثر تغري أسعار الفائدة على صايف 
يتم التعامل مع حمفظة قروض العمالء  ستخدامهاا، ويف )قيمة أصول املؤسسة )القيمة السوقية حلقوق امللكية

التوقعات املتعلقة بتغري سعر  ابالعتبارعن طريق األخذ  ويكون، سنداتكانت   والقروض التمويلية كما لو
حيث تتغري صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية عندما  (De la baume, 1997, p. 2939)الفائدة 

 .تتغري أسعار الفائدة يف السوق، وكلما طالت مدة أحد األصول أو اخلصوم كان تغري قيمته احلالية أكرب
 :والمدة سعر الفائدةلفجوات  قتصاديةاالحساب القيمة  .2.3

من خالل املبالغ على أهنا الفارق بني أصول املؤسسة وخصومها،  (GAP)ميكن النظر للفجوة  
وحسب النتيجة نفرق بني فجوة موجبة إذا كانت مبالغ األصول أكرب من اخلصوم وفجوة سالبة يف احلالة 

التغري يف أرابح ، وطبقا هلذا املدخل ميكن قياس مدى (Daloz & Marys, 1995, p. 43)املعاكسة 
π∆]املصارف للتغريات يف أسعار الفائدة من خالل ضرب مقدار الفجوة يف مقدار التغري = GAP . ∆i]  

فتمثل يف وقت (Gap actualisée)؛ يدعى هذا التحليل بتحليل الفجوة األساسي، أما الفجوة املخصومة 
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وتقيس أثر تغريات معدالت الفائدة حمدد قيمة الفجوة للقيم املخصومة لعناصر كل من األصول واخلصوم 
على القيمة احلالية للوضعية الصافية للمنشآت ومرونتها جتاه أي تغري ملعدالت الفائدة ومن مث أتخذ ابالعتبار 

 ،(De la baume, 1997, p. 2939)هيكل ميزانية املؤسسة من حيث املبالغ حىت اتريخ استحقاقها.

املتماثلة، حبيث تكون لدينا عدة  االستحقاقاتذات  لتزاماتواالاس الفجوة لكل فئة من األصول ويقرتح قي
( تسمح بقياس آاثر تغريات معدل الفائدة على عوائد املؤسسة أو املصرف ستحقاقاالأوعية فجوات تدعى )
 لفرتات متعددة

 تقلبات سعر الفائدة واألثر على صافي الدخل: . 3.3
مؤسسة التمويل جدوال للفجوة وترغب يف حساب األثر على الرحبية، ابلنظر يف تقلبات تضع 

أسعار الفائدة السابقة وتوقعاهتا للنسبة األرجح ونسبة التغري القصوى أو اإلجهاد )الضغط(، ويتم عمل هذا 
تنظيم لدليل التحليل لكل صنف للسعر األساسي، مثل الليبور، واجلدول التايل منوذج صادر عن مكتب ال
 املراقبني اخلاص مبخاطر سعر الفائدة يوضح أثر تغرياهتا على صايف الدخل السنوي للمصارف.

 نموذج حساب حساسية صافي دخل الفائدة حسب تحليل الفجوة :2 الجدول

 %نسبة التغير حجم الفجوة الفترة الزمنية
فترة سريان الفجوة 
 في السنة )باألشهر(

األثر على صافي دخل 
 الفائدة السنوي

 12339 12/11.5 %1 1287500 أقل من شهر

 (98984) 12/10.5 %1 )11312500( شهران

 (122313) 12/9.5 %1 )15450000 ( ثالث أشهر

 (53674) 12/8.5 %1 )7577500 ( أربع أشهر

 (70703) 12/7.5 %1 )11312500 ( مخس أشهر

 (106979) 12/6.5 %1 )19750000 ( ست أشهر

 (6875) 12/5.5 %1 )1500000( أشهرسبع 

 (6563) 12/4.5 %1 )1750000( مثاين أشهر
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 (22، صفحة 2009)بروم، المرجع :

فرتة × تغري سعر الفائدة× مبلغ الفجوة الزمنية  عادلة: تغري صايف دخل الفائدة =حيث تطبق امل
 سراين صايف الفجوة

وتتم إعادة تسعري األصول واخلصوم يف الوقت نفسه وسط الفرتة الزمنية، ويفرتض التغري مبعدل 
ملعدل الفائدة لكل فجوة ملستوى جديد واثبت، حىت لو كان املعدل املطبق متغريا، وهذا يعين أتثريا 1%

 أعمق يف حال جمال تغري أكرب.

  الخطر:الحساسية لقياس  لمدخ .3. 4
احلساسية، ميثل مقياسا خلطر معدل الفائدة، ويعرب عن التغيري النسيب يف قيمة األصل الناجتة معامل 
 :(Zambotto, 2002, p. 86)يف املعدل السوقي للفائدة  %1عن تغري مبقدار

[𝑠 = −
∆𝑃

𝑃0

∆𝑖

𝑖0

⁄ = −
∆𝑃

∆𝑖
.

𝑖0

𝑃0

] 

 = التغري يف معدل الفائدة السوقي. i: التغري يف قيمة األصل،  pحيث: 
إن ، ومع ذلك فتعود اإلشارة السالبة للعالقة العكسية بني تغريات الفائدة وقيمة األصل املايلو 

املايل أداة  معامل احلساسية ابلنسبة لسوق السندات مبفهومه السابق حمدود التأثري لكونه ال يعطي املسري
إلدارة خماطره بشكل شامل وجيد، وعلى هذا هناك مدخل بديل لقياس اخلطر يعرف بتحليل البقاء 

(Duration Analysis). 

  الفائدة:مدخل البقاء لقياس مخاطر  .5.3
مدخل بديل لقياس خماطر معدل الفائدة هو مدة البقاء، والذي يقيس متوسط زمن تدفق تيار 

 (8266) 12/3.5 %1 )2834000 ( تسع أشهر

 (2083) 12/2.5 %1 )1000000( عشرة أشهر

 (189) 12/1.5 %1 )151000( إحدى عشر شهرا

 (6250) 12/0.5 %1 )15000000( إثين عشر شهرا

 (470540) --- --- --- اإلمجايل
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املدفوعات من وراء أصل معني، وتكون النسبة املئوية للتغري يف قيمة األصل هي حاصل ضرب مقدار تغري 
 .Di.(66، صفحة 1998)الناقة، معدل الفائدة يف مدى البقاء لألصل 

وميكن تعريف مدى البقاء على أنه املتوسط احلسايب الستحقاقات التدفقات النقدية على األصل  
 ,Zambotto)املايل )السند( مرجحة مبعامل اخلصم لكل فرتة، فهي تقيس مدة احلياة املتوسطة للسند

)p. 89, 2002 :












tt

t

ft

tiCF

iTCF
D

)1(

)1.(. 

 استحقاق التدفقات النقدية ابلسنوات.T و tللفرتة  (Cash flow)التدفق النقدي  tCF حيث:  
 .سنوات 5، ملدة (0i:%10)و.ن، وبقسيمة  1000مثال عن سند بقيمة إمسية إعطاء وميكن 

 : حساب مدى البقاء للسند لقياس درجة المخاطرة بحيازته3الجدول 

Source :(Zambotto, 2002, p. 90) 

ابلعودة للعالقة السابقة فإن قياس مدى البقاء يكون بقسمة نتيجة جمموع العمود اخلامس على 

Dسنةجمموع العمود الرابع ومنه جند:  17.4
1000

87.4169
 وميثل معدل الفرتة الزمنية الذي يستلم ،

الفائدة، فكلما عنده التدفق النقدي للسند أو حمفظة السندات، ويقيس حساسية سعر السند ملعدالت 
وكقاعدة عامة فإن حيازة السندات ذات املعدل الثابت حىت ، كانت الفرتة أطول كانت احلساسية أكرب

 اتريخ البقاء يضمن عائدا مؤكدا مسبقا مهما كانت تغريات املعدل السوقي للفائدة.

 tCFالتدفق  السنوات
 االستحقاق×التدفق

. T tCF 

 التدفق المخصوم
t-(1+i) t.CF 

t-CFt.T. (1+i) 

1 100 100 90.91 90.91 

2 100 200 82.64 165.29 

3 100 300 75.13 225.39 

4 100 400 68.6 273.21 

5 1100 5500 68.3 3415.07 

 4169.7 1000 6500 1500 اجملموع
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 إدارة مخاطر معدل الفائدة  .4
مل يف مواجهة اخلطر والسيطرة الع اسرتاتيجيةلتعريف  تتناول العملية اإلمجالية اليت تقوم هبا املؤسسة

 عليه، مع العمل على تعظيم العائد الذي يعد أساس اإلدارة الكفؤة.
  بالفجوة:األصول والخصوم  ةإدار  .1.4

يف ميزانية املؤسسة  Asset-LiabilitesManagement-Gappingإن إدارة األصول واخلصوم
لفائدة السوقية التغريات تها كن من حساب وضعيمتعلى أساس حساسيتها ملعدل الفائدة وفق مدخل الفجوة 

 : (48، صفحة 2003)خان و حبيب، ،كما يليوخصومهاا وأتثرياهتا على أصوهل
معدل الفائدة السوقي يعين زايدة  رتفاعوا)أصول خمصومة أكرب من اخلصوم املخصومة(، فجوة موجبة:  -

 صايف الدخل، مع زايدة اإليرادات بشكل أكرب من زايدة تكاليف الفوائد املدفوعة والعكس؛
: مبالغ اخلصوم أكرب من مبالغ األصول، ومن مث فاخنفاض أسعار الفائدة هو التغري املرغوب فجوة سالبة -

 ؛ من اخنفاض العوائدفيه ابلنسبة إلدارهتا، مع اخنفاض تكلفة الفوائد مبعدل أكرب
 .حالة تغطية أي، ائدة سواء ابالرتفاع أو االخنفاض: تتساوى أتثريات تغريات معدل الففجوة صفرية -

معدالت الفائدة السوقية املستقبلية،  رتفاعاتقوم إدارة املخاطر خبلق فجوة موجبة يف حال توقع 
 ة.وفجوة سالبة يف حال توقع اخنفاضها، أو إجياد فجوة صفرية لتجنب أي تغريات غري مرغوب

 وميثل اجلدول التايل احلاالت املمكنة يف حتليل الفجوة وآاثر تغريات الفائدة على الوضعية:
 إدارة المخاطر عن طريق تحليل الفجوة: 4الجدول 

 من إعداد الباحث المصدر:

إن حتقق التوقعات يف حالة الفجوة املوجبة تسمح إبعادة االستثمار مبعدل أعلى لألصل، يف حني 

 فجوة صفرية فجوة سالبة فجوة موجبة حالة الفجوة

 األصول = الخصوم اخلصوم األصول  اخلصوماألصول الوضعية المتخذة

 تأثير منعدم )حالة تغطية( اخنفاض صايف الدخل زايدة صايف الدخل i ارتفاع

 تأثير منعدم )تغطية( زايدة صايف الدخل اخنفاض صايف الدخل i انخفاض
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دالت الفائدة تبقى تكلفة التمويل اثبتة وملدة استحقاق أطول، وتتعرض املؤسسة فقط خلطر عدم تغري مع
وضعية سالبة كال من خماطرة السعر والسيولة، فارتفاع معدالت الفائدة  اختاذوحيوي ابلشكل املرغوب فيه، 

عكس التوقعات يعين إعادة متويل األصل مبعدل مرتفع يف حني يرغب ختفيض تكلفته، كذلك تواجه املؤسسة 
 .لألصل سرتدادهاابسداد مبلغ اخلصم عند حلول أجله الذي هو أقل من فرتة  االلتزامخطر عدم قدرهتا على 

  الفائدة:استراتيجيات إدارة مخاطر معدل . 2.4
 De la)ميكن التفرقة بني االسرتاتيجياتحسب معيار التعامل مع اخلطر ذاته يف تصنيف 

baume, 1997, p. 2944) : 
 دائما؛والعمل يف عمليات مؤكدة ووضعيات مغلقة تجنب الخطر:  استراتيجية -أ

تقوم على قبول دفع عالوة املخاطر ألجل حتويل كلي أو جزئي هلا بعدة تحويل الخطر:  استراتيجية -ب
 وسائل أمهها عملية التأمني على الودائع......

تقوم على قبول مستوى معني للمخاطر حسب حجم أو قيمة األموال تقليص الخطر:  استراتيجية -ج
ملقبولة، وميكن أن تتغري هذه احلدود ألجل االستفادة من فرص اخلاصة املعرضة للخطر أو اخلسائر القصوى ا

 الربح اليت ال تتوفر يف حال االلتزام الصارم هبذه القاعدة.

يتم دفع مثن اخلطر من األموال اخلاصة أو االحتياطات يف حال حدوث دفع ثمن الخطر:  استراتيجية -د
وتُبقي املؤسسة على الوضعية مفتوحة يف كل خسائر، وذلك مقابل انتظار عائد إضايف لتقبل املخاطر، 

 من فرص الربح.  لالستفادةاألحوال 

 الفائدة:وسائل إدارة مخاطر معدل . 4.4
نظم  واستخدامتعتمد كفاءة إدارة املخاطر على استخدام الوسائل الناجعة لرصد املخاطر وقياسها، 

إضافة إىل خماطر  CAMELSاملعلومات ملراقبتها والسيطرة عليها، وتعتمد جلنة ابزل أساسا على معيار 
املقرتضني ودرجة حساسية هذه املخاطر لتغريات السوق، كما يتم اللجوء لوسائل للتغطية وختفيض املخاطر 

 وأمهها:
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مظلة التمويل املركب، وتصكيك املوجودات ويتمثل يف اإلجراء الذي يدرس حتت التوريق وبيع الديون:  -أ
تتمثل يف رفع املردودية املالية وتنمية إمكانيات إعادة التمويل  وأمهيتهوالقروض الستقطاب موارد جديدة، 

 .(Gensse & Topscalian, 2001, p. 309).لمخاطرلوإدارة أفضل 
تعتمد قيمتها على و كأدوات لتخفيف آاثر املخاطر وكمصدر للدخل، اللجوء لسوق المشتقات:  -ب

عقود املشتقات يف عقود  وقد شهدت هذه السوق توسعا كبريا، وتتمثل أهم، ت منهقيمة األصل الذي اشتق
العقود اآلجلة ، وكذا العقود املستقبلية، و (58، صفحة 2003)خان و حبيب، عن الفائدة التبادل

 واخليارات، ولكن هذا اإلجراء يف الواقع ويف حال األزمات يؤدي إىل تعميق أثرها وتشعبه. 
 بداية األزمة المالية العالمية ودور تغيرات الفائدة في حدوثها .5

وميكن إمجال أهم مراحل أزمة الرهن العقاري فيما : 2008مراحل األزمة المالية العالمية  .1.5
 : (9، صفحة 2009)عيجويل، يلي

تشجيع الدولة للمؤسسات العقارية على متويل األفراد لشراء مساكن وأبقساط  :المرحلة األولى -أ
 منخفضة؛

أسعار املنازل مكن األفراد من جلب متويل من البنوك واملؤسسات املالية وذلك  رتفاعا :الثانيةالمرحلة  -ب
 املنازل؛لتسديد أقساط هذه 

شركات التأمني كما قامت ابشتقاق سندات من  لدىبتأمني القروض البنوك قامت  :المرحلة الثالثة -ج
 املالية؛ األسواق يف الديون املمنوحة لألفراد وقامت ببيعها

ارتفاع أسعار الفائدة أدى إىل ارتفاع األقساط املفروضة على األفراد وبدأت تظهر  :الرابعةالمرحلة  -د
حاالت التوقف عن الدفع صاحبه اخنفاض يف أسعار املنازل وبدأت البنوك واملؤسسات املالية تعاين من أزمة 

 السيولة؛نقص 

البنوك وشركات التأمني واملؤسسات املالية األمريكية بشكل عام مع بعضها  رتباطا :المرحلة الخامسة -هـ
 .وهبوط جممل األسواق املالية العامليةإىل أتثرها  األجنبية أدىومع املؤسسات املالية 

 :فقاعة الرهن العقاري نفجاراو سعر الفائدة  ارتفاع .2.5
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قيمة  خنفاضال أدت ،2007تضخم حجم قطاع العقارات حىت وصل إىل ذروته فانفجر عام 
، ومل يعد األفراد قادرين على سداد ديوهنم، حىت بعد بيع عقاراهتم املرهونة، % 50العقارات بنسبة تصل إىل 

ونتيجة لتضرر املصارف الدائنة هبطت قيم أسهمها يف السوق املايل وأعلنت شركات عقارية عديدة إفالسها، 
 .تريليون دوالر6.6النامجة عن األزمة العقارية وبلغ إمجايل الديون الفردية األمريكية 

فعندما اخنفض سعر  ،تغريات أسعار الفائدة جتاهاولقد عرب السوق العقاري عن حساسية مفرطة 
 رتفاعاهنار السوق وقد كان إالفائدة أبربع نقاط مئوية  الفائدة شهد القطاع منوا هائال وعندما ارتفع سعر

كما حدث يف الثمانينات يف الوالايت %40من  بنقطتني مئويتني كفيال بتقليص حجم القطاع أبكثر
 حتياطياالايل لسعر الفائدة من جانب بنك بصورة أساسية ابالرتفاع املتو  ارتبطتاملتحدة، فبوادر األزمة 
املطبقة على زايدة معدالت الفائدة و  2006سنة %5.25إىل  2004سنة %1الفيدرايل األمريكي من

 (384، صفحة 2012)بوزيدي، املقرتضني وابلتايل زايدة قيمة األقساط الدورية الواجب دفعها للبنوك
 واليت أصبحت تشكل نسبة معتربة من مداخليهم.

  مالية:من أزمة عقارية إلى أزمة  .3.5
العامل الرئيس فيها،  األزمة إىل كامل النظام املايل بفعل العدوى اليت كانت تقنية التوريق نتقلتا

ضخم يف نسبة املديونية إىل األصول  ختاللاإسراف املؤسسات املالية يف توريق الديون، الذي تولد عنه  ومع
ادت إمكانية جتسد املخاطر وعلى رأسها خماطر السيولة يف حالة عجز إحدى وز احلقيقية اليت تغطيها، 

املؤسسات املالية أو مقرتضيها عن السداد، كما أن املستثمرين املكتتبني يف سندات الرهن العقاري قاموا 
ديوان  عتبار أهنا مستندة ألصول حقيقية، أي أهنم استخدمواابضمانتها على  االقرتاضلشرائها مث  ابالقرتاض

ما يعين ابتعاد األصل املايل عن احلقيقي  (385، صفحة 2012)بوزيدي، للحصول على مزيد من الديون
خبطوة اثنية، كما قاموا بضمان هذه السندات لدى شركات أتمني تعهدت مقابل أقساط أتمينية بدفع قيمتها 
يف حال عجز البنك املصدر عن الوفاء ابلتزاماته، وهو األمر املستبعد حدوثه على نطاق واسع، لكنه حدث 

  إىل األزمة.فعال جارا معه شركات التأمني
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ربة على فروق أسعار هذه السندات، ويف خطوة أخرى، قامت البنوك إبصدار مشتقات مالية للمضا
لت املنازل بعدد كبري من القروض اليت تفوق قيمتها وبدأ العمالء بسحب مجاعي ألمواهلم ، وابلتايل ٌحم

أسهمها، ما أدى  واخنفضتلسيولة، عجزت املؤسسات املالية عن مواجهة نقص او لفقداهنم الثقة يف البنوك، 

، صفحة 2012)بوزيدي، ، وانتقلت العدوى لسوق اإلقراض بني البنوكأسهم النشاطات البنكية اهنيارىل إ

 .الذي أدى إىل شلل السوق النقدي والنظام املايل األمر ،(386
  التجارية:آثار التخفيض على أسعار فائدة المصارف  .4.5

املستمر  خنفاضابالات األسواق املالية العاملية ما إن بدأت بوادر األزمة املالية وبدأت معها مؤشر 
الفائدة  حىت تكتلت كربايت البنوك املركزية على مستوى العامل يف حماولة للتنسيق فيما بينها خلفض أسعار

، (11، صفحة 2009)عيجويل، مبا يتفق مع حالة تكافؤ سعر الفائدة،زمة وانعكاساهتا، المتصاص آاثر األ
وابلتايل فإن أسعار فائدة تنخفض بشكل آيل يف حدود  االقرتاضومن املفروض أن يؤدي إىل ختفيض تكلفة  

ض تكلفة املشاريع اليت تعتمد يف متويلها على القروض املصرفية ما حيفز وخيفاملركزية،  البنوك مقاربة لسعر
لثقة يف عمليات ابوقتا قبل أن تبدأ  استغرقت ، إال أن الذي حدث أن البنوكالقتصاداومنو  االستثماري

)عيجويل، أسعار الفائدة  ارتفعتحدوث أزمة اقتصادية وابلتايل  احتمالوساد التوجس من  ،اإلقراض
 مع زايدة عالوات املخاطرة. (12، صفحة 2009

وينتج عن ختفيض سعر الفائدة ملعاجلة األزمة توجه التمويل الرخيص إىل قطاع معني كبري العائد أو 
التوجه إىل بلد معني أو منطقة معينة حيث أسعار مرتفعة للعائد، فتخفيض سعر الفائدة ملعاجلة أزمة يتسبب 

إذ يبدو أنه ق النقد الدويل صندو ، وهذا ما حذر منه ارتفاعهايف تكون أزمة أخرى تنفجر عندما معاودة 

، الصفحات 2010)صندوق النقد الدويل، .2010يف تقريره الصادر يف أكتوبر – الفائدة سعر فهم دور
واليت تعطي امللمح العام أبن الفائدة هي األصل والسبب املباشر واملساعد لألزمة، كما ، (108-112

معدل الفائدة من هيكل النظام  استبعاداألزمة يكون أساسا من خالل  واتقاءتوحي أن العالج والتصدي 
 املايل ابألساس.
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 تحليل الفجوة األساسي للنظام المصرفي الجزائري وأداؤه المالي:  .6
 : . تطور فجوة التمويل للنظام البنكي الجزائري1.6

ميكن إبراز تطور فجوة التمويل للنظام املصريف اجلزائري من خالل اجلدول املوايل، وذلك ابفرتاض 
أن الودائع اجلارية هلا آجال متجانسة واألمر نفسه ابلنسبة للودائع ألجل ومقابلتها ابلقروض قصرية وطويلة 

من املستوى  وابالنتقالوضيح التحليل، والذي يتغري مع تغري املعطيات املتوفرة األجل لغرض التبسيط وت
 الكلي إىل املستوى اجلزئي ملصرف بعينه.

 مليار دج الوحدة:2017-2006: تطور فجوة التمويل األساسي للنظام المصرفي الجزائري للفترة 5 الجدول

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 البيان/السنة

 اإلمجالية الفجوة
 الفجوة قصرية املدى
 الفجوة طويلة املدى

1611.9- 
834.3- 
777.6- 

2313.6- 
1534.9- 

778.7- 

2547.9- 
1757.6- 

790.3- 

2061.6- 
1602.5- 

459.1- 

2552.4- 
1984.1- 

568.3- 

3008.3- 
2583- 

425.3- 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان/السنة

 الفجوة اإلمجالية
 قصرية املدىالفجوة 

 الفجوة طويلة املدى

2952.4- 
2542.4- 

410- 

2632.9- 
2672- 

39.1+ 

2614.5- 
3418.4- 

1196.1+ 

1925.1- 
3046.7- 

1121.6+ 

1172.1- 
2756.3- 

1584.3+ 

-1354.3 
-3225.7 
+1871.4 

 من إعداد الباحث المرجع:

حجم القروض ال يغطي حجم جوة التمويل اإلمجالية كانت سالبة لفرتة الدراسة كلها، مبعىن أن 
ية القيم السالبة مصدرها أساسا هو الفجوة قصرية املدى حيث تتوفر ودائع جار دائع يف حال التصفية، و الو 

مع ضعف اجلانب التمويلي  واالستقرارمن حجم القروض املمنوحة، ما يوفر هامشا لألمان بشكل أكرب 
يعود لضعف النظام املايل كما الكبرية وحىت املبالغ فيها لتوصيات جلنة ابزل،   واالستجابة ،املخاطرمتويل و 

 .احلقيقي االقتصاديومستوى النشاط 
-2013خرية لفرتة الدراسة وقد لوحظ خلق فجوة موجبة طويلة املدى ابلنسبة للسنوات األ

هذا يبقى بعيدا عن  ، أي توجه بسيط لتفعيل الوساطة املالية من خالل التحويل الزمين، ولكن2017
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، ةالوظائف األخرى للوساطة )حتويل احلجم والتكلفة( ابعتبار عدم تغري أهم املؤشرات النقدية ممثلة يف الفائد
 اجلزائرية ال تستخدم القدرات الكامنة ملفهوم الوساطة بشكل فعال وكامل. فالبنوك
  الجزائري:. تحليل الحساسية لقيم التمويل في النظام البنكي 2.6

، وحتليل احلساسية بقيمها اإلمسية فليس هناك أي تغرينظر إىل تغريات معدالت الفائدة اإلمسية ابل
، مبعىن ٌحاية ظاهرية ألطراف العالقة التمويلية، بسبب الرقابة التامة ومجود النظام املايل غري معرفيكون 

 ومتغرياته النقدية.

[𝑠 =
∆𝑃

∆𝑖
.

𝑖0

𝑃0

] = [∆π = GAP . ∆i] = 0 
ي حتليل يف معدل الفائدة مثال فإن أتثريها يكون من خالل مؤشر  %1ولو افرتضنا تغريا مبعدل 

 :الفجوة األساسي واحلساسية كما يلي
π∆]:     2008سنة  - = GAP . ∆i] = −2547.9 × 0.01 = −𝟐𝟓. 𝟒𝟖 𝑴𝑫𝒁𝑫 

مليار دينار من صايف الدخل أو  25.48معدل الفائدة  رتفاعاأي أن النظام املايل ككل خيسر يف حال    
 معدل الفائدة. خنفاضاحجم اخلصوم، ويكسب املبلغ نفسه يف حال 

π∆]:2017سنة  - = GAP . ∆i] = −1354.3 × 0.01 = −𝟏𝟑. 𝟓𝟒 𝑴𝑫𝒁𝑫 
  يلي:أما مؤشر احلساسية فكما 

𝑠:                  2008-2007بني سنيت  - =
∆𝑃

∆𝑖
.

𝑖0

𝑃0
=

−234.3

0.01
.

0.08

−2313.6
= 0.81 

𝑠: 2017-2016بني سنيت  - =
∆𝑃

∆𝑖
.

𝑖0

𝑃0
=

−182.2

0.01
.

0.08

−1172.1
= 1.24 

سنة  %0.84فجوة التمويل السالبة بـ  اتساعإىل  يؤدي %1ـ ب الفائدةيف معدل  ارتفاعاأي أن 
واليت بدورها تؤثر سلبا يف هذه احلالة على عوائد وميزانية املصارف  2017سنة  %1.24و 2008
 العاملة.

ومبا أن الودائع اجلارية ال تتلقى فائدة فإن للمصرف هامش فائدة صايف ميثل الفوائد املتلقاة على  
وهلذا ميكن اللجوء إىل حتليل أثر تغريات الفائدة على فجوة التمويل طويل املدى القروض قصرية األجل، 

معدالت  ارتفاعسلبا يف حال  أتثريا على قيمة أصول وخصوم النظام افرتاضياابلطريقة نفسها، واليت تربز 
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 .2017حىت  2013، ويف حال اخنفاضها من 2013الفائدة حىت سنة 
 البنكي:ودائع والتمويل لقيم ال. التغير الحقيقي 3.6

أتثريا  وإذا جلأان إىل التحليل من خالل تغريات الفائدة احلقيقية فإن هناك االفرتاضاتبعيدا عن 
يوضح مقدار املكاسب أو اخلسائر السنوية احلقيقية  (07)، واجلدول األصول، و حقيقيا على قيمة الودائع

ألطراف العملية التمويلية فيكون أتثريه مماثال لتأثري معدالت الفائدة املتغرية، ومنه ميكن إجياد مقدار املكاسب 
 السنوية أو اخلسائر من خالل اجلدول التايل:

 مليار دج الوحدة:   2017-2006للفترة  طراف التمويلأل: تغيرات العائد الحقيقي السنوي 6الجدول 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 البيان/السنة

 -76.6 -54.3 -87.8 -69.8 -57.7 -9.7 الودائع ألجل

 -82.7 -80.2 -40.6 -44.2 -50.6 -56.3 قروض م ، ط األجل

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان/السنة

 181.3- -205 -108.9 -47 -53.5 -238.4 الودائع ألجل

 143.8- -95.9 -211.5 -249.6 -179.1 26.3 قروض م ، ط األجل

 من إعداد الباحث المرجع:

حيث يالحظ التأثري السليب السنوي ملعدالت الفائدة احلقيقية على أطراف العملية التمويلية سواء 
أصحاب الودائع أو املقرتضني والذي منشؤه من هيكل النظام املايل الرأمسايل ابلفائدة لكل أطرافه، وابلفوائد 

ايل اجلزائري، وهو ما يعين أتثريا أعمق يف عدم املتغرية أو الثابتة، هذا رغم اجلمود املايل الذي يعانيه النظام امل
 االعتمادالرأمسالية األكثر انفتاحا، ومن مث جيدر  االقتصاداتواختالل التوازن املايل والنقدي يف  االستقرار

 على النظام املايل الذي يربط عملية التمويل ابلقطاع احلقيقي والعملية اإلنتاجية.
 : اتمةالخ .7

تؤثر كل من معدالت الفائدة اإلمسية واحلقيقية الثابتة واملتغرية على النظام املايل، وتساهم يف عدم 
أساس عملية التمويل التقليدي كعائد وتكلفة ألطراف العملية التمويلية وكأساس  عتبارهاامن خالل  ستقرارها
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الزمن وليس ابألداء  مرتبطة مبجرد تغريللوساطة املالية والنشاط يف سوق السندات وهو زايدة يف رأس املال 
 احلقيقي للتمويل.

ابلنسبة للنظام املصريف اجلزائري فتسوده معدالت الفائدة الثابتة واملستقرة مبا ال يؤثر يف الوساطة 
املتأثرة مبعدالت التضخم، وعموما يبقى  لالقرتاضوتكلفتها عدى العائد احلقيقي للودائع والتكلفة احلقيقية 

مستقرا لطبيعة عملياته ومجوده النسيب وأتكيده على املالءة املرتفعة، ومنه ميكن إثبات فرضيات النظام 
، وهذا يعود أساسا إىل طبيعة التمويل وفائض غري مستغل للموارد ، وهو ما يؤكد وجود وفرة ماليةالبحث

 ستقرارامع  االستغاللمتويل دورة املضمون واملوجه أساسا لتمويل التجارة اخلارجية أو إقراض اخلزينة العمومية و 
 رقابة واسعة وحتجيم لدور النظام املايل يف التمويل.و معدالت الفائدة اإلمسية 

النظام املايل وتوازنه من خالل ربطه ابلعملية اإلنتاجية بشكل حقيقي  ستقراراويقرتح النظر إىل 
وأطراف عملية  االقتصاديلتكون املتغريات املالية والنقدية متأثرة ومؤثرة ابلقطاع احلقيقي مبا خيدم النمو 

 ملايل.، النقدي وااالقتصاديلفائدة تتمحور حوله عملية التمويل والتوازن لالتمويل من خالل مؤشر بديل 
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 المالحق: . 9
الوحدة: مليار دج 2017-2006: تطور حجم الودائع والقروض حسب اآلجال في الجزائر فترة (1) الملحق  

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 البيان/السنة

 (D)اإلمجالية الودائع 
 الودائع اجلارية
 الودائع ألجل

3516 
1750 
1766 

4517.3 
2561 

1956.3 

5162 
2947 
2215 

5146.7 
2923 

2223.7 

5819.1 
3295.1 

2524 

6733 
 3946 
 2787 
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 تقارير بنك اجلزائر المصدر:

 (     %) 2016-2005معدالت الفائدة اإلسمية والحقيقية على اإلقراض والودائع  (: تطور2) الملحق

 (2017معدالت الفائدة، -)إقتصاد/ القطاع املايلمن إعداد الباحث إعتمادا على:المرجع : 

 

 (C) إمجايل القروض
 قصرية األجل
 م ، ط األجل

1904.1 
915.7 
988.4 

2203.7 
1026.1 
1177.6 

2614.1 
1189.4 
1424.7 

3085.1 
1320.5 
1764.6 

3266.7 
1311 

1955.7 

3724.7 
1363 

2361.7 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان/السنة

 (D)الودائع اإلمجالية
 الودائع اجلارية
 الودائع ألجل

7238 
 3904 

3334 

7787.4 
4095.4 

3692 

9117.4 
5027.1 
4090.3 

9200.7 
4757.3 
4443.4 

9079.9 
4670.6 
4409.3 

10232.2 
5523.7 
4708.5 

 (C) إمجايل القروض
 قصرية األجل
 م ، ط األجل

4285.6 
1361.6 

2924 

5154.5 
1423.4 
3731.1 

6502.9 
1608.7 
4894.2 

7275.6 
1710.6 

5565 

7907.8 
1914.2 
5993.6 

8877.9 
2298 

6579.9 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 البيان/ السنة

 اإلمسي لإلقراضعدل امل -
 على الودائعاملعدل اإلمسي  -

8 
1.75 

8 
1.75 

8 
1.75 

8 
1.75 

8 
1.75 

8 
1.75 

 لإلقراضاملعدل احلقيقي  -
 على الودائعاملعدل احلقيقي  -

5.7 
-0.55 

4.3 
-2.95 

3.1 
-3.15 

2.3 
-3.95 

4.1 
-2.15 

3.5 
-2.75 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان / السنة

 اإلمسي لإلقراضعدل امل -

 املعدل اإلمسي على الودائع -

8 
1.75 

8 
1.75 

8 
1.75 

8 
1.75 

8 
1.75 

8 
1.75 

 لإلقراضاملعدل احلقيقي   -
 على الودائعاملعدل احلقيقي   -

-0.9 
-7.15 

4.8 
-1.45 

5.1 
-1.15 

3.8 
-2.45 

1.6 
-4.65 

2.4 
-3.85 
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  ترشيد نفقات التعليم في ظل تبني ركائز اقتصاد المعرفة
 دراسة قياسية باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات

Rationalize education expenses in light of the adoption of the pillars of 

the knowledge economy  

econometric study using data envelopment analysis method 
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 03/01/2020اتريخ النشر:               09/11/2019اتريخ القبول:                 24/08/2019اتريخ االستالم: 
 

 : ملخص
من علم ومعرفة واكساب االفراد املهارات  وما يقدمهالدراسة إىل إلقاء الضوء على التعليم  ذههتدف ه

  .حمدداته املعرفية واالقتصادية هجتتمع في يف بناء اقتصاد معريفتقفز ابلدول 
قياس كفاءة االنفاق  إىل-أين تقف هذه الدراسة من خالل استخدام اسلوب حتليل مغلف البياانت 

ترشيد توصلنا من خالهلا اىل امكانية  وسبل ترشيده عند نفس املستوى من اقتصاد املعرفة. اينعلى التعليم 
 2013يف سنة  % 4.3أين بلغ  PIBمن  % 3.99نفقات التعليم يف اجلزائر وخفض انفاقها إىل حدود 

  دولة حمل الدراسة. 49وامتدت هذه الدراسة اىل أكثر من ذلك اىل اجراء مقارنة بني 
 ، ترشيد النفقات.حتليل مغلف البياانت التعليم، اقتصاد املعرفة،كلمات مفتاحية: 

 JEL  :H52 ،I2 ،B23 اتتصنيف

Abstract:  

This study aims To shedding lights on éducation système and Their 

crucial rôle in leading countries to improving the knowledge built and 

developing the human capital skills. 

 In this study we applied the Data envelopment analysis model to 

measure the efficiency of expenditure on education and ways of  
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rationalizing it under the same level of knowledge economy. The 

findings of this study have shown that it is possible to rationalise the 

expentidures of education in Algeria and to reduce them to 3.99% of PIB 

which reached 4.3% in 2013. The study extended further to a comparison 

between 49 countries.  

Keywords: education, knowledge economy, data envelopment analysis. 

rationalization of expenditure. 

JEL Classification Codes: H52 ،I2 ،B23 

 مقدمة:  .1
ميكن اجلزم ان املعرفة اصبحت هي القوة الناعمة للقفزات النوعية يف سلم الدول، فهي رافعة حنو 

على إرساء األسس املتينة جملتمع يقوم على املعرفة،  األممالتقدم واالزدهار على جماالت عدة. وبذلك تتسابق 
واإلنتاج، والذي حيسن تطوير كفاءات  اإلبداعاجملتمع القادر على توظيف العلم وحتقيق الغاايت، عرب تعزيز 

البشرية يف سبيل التنمية اإلنسانية الشاملة. إنه اجملتمع الذي يشحذ القوة، وميلك كل املقومات ملواجهة 
ابملخزون املعريف الرتاكمي  ابألصول املعرفيةلنامجة عن اإلرث التارخيي والواقع اجلغرايف، ويقصد العقبات ا

الكمي والكيفي وأوعيته وعوامل تناميه وجتدده اليت ميتلكها افراد جمتمع ما ممثال يف تعليمهم وتعلمهم ومعارفهم 
تقة واليت ميكن من خالهلا الوفاء حباجات االقتصاد ومهاراهتم وخرباهتم وكفاءاهتم العامة والنوعية املتدخلة واملش

 املعريف املمتدة للمجتمع حاليا ومستقبال داخل حدود زمنية حمددة معينة. 
متعددة اجلوانب حتمت عليها أن تندمج  أبزمة تيز و يف ظل  الوضعية الراهنة اليت متاما عن اجلزائر 

وتتأقلم مع التحوالت االقتصادية احمللية والدولية وأن تبين اسرتاتيجية تنموية تقوم على االستفادة القصوى 
 من الفرص اليت يتيحها االجتاهات املتزايدة حنو اقتصاد املعرفة حبكم ارتباطها ارتباطا وثيقا ماليا وجتاراي و

عامل احمليط بنا من جهة، ومن جهة أخرى اعتماد اجلزائر اعتمادا اساسيا على االقتصاد الريعي مع ال اتكنولوجي
البحث وسبل  إلعادةويف ظل تذبذب اسعار البرتول وقلت البدائل يف متويل منظومتها التعليمية دفعها 
ومن  قتصادايت املعرفة.جديدة لضمان تغطية تكلفة العملية االنتاجية للتعليم والذي اصبح احملرك الرئيسي ال

 ما تطرقنا اليه سابقا دفعنا الفضول إىل طرح اإلشكالية التالية: خالل
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الى أي مدى يمكن انتهاج سياسة ترشيد االنفاق العام على التعليم في ظل تبنى ركائز 
 المعرفي؟االقتصاد 
  ؟ترشيدهاهي سبل ما هي أهم طرق وسبل حتديد تكلفة حتقيق األهداف التعليمية وما 
 ما الدور الذي يلعبه التعليم يف اقتصاد املعرفة، وما أهم مؤشرات قياس أتثريه فيها؟ 
  املعريف؟هل ميكن ترشيد نفقات التعليم يف ظل احملافظة على نفس مؤشرات االقتصاد 

 لإلجابة على اإلشكالية العامة والتساؤالت الفرعية ارأتينا االنطالق من جمموع فرضيات أمهها:
 سة االنفاق على التعليم مربوطة ارتباطا اساسية ملا توليه اجلزائر من امهية االستثمار يف راس املال سيا

 ;خمتلف جوانب اقتصاد املعرفة وأثره علىالبشري 
  لإلنفاق على التعليم مبين على ركائز تطوير  اوهدف أساسيبعيدا عن البىن التحتية للتعليم هناك قاعدة

 ;اقتصاد املعرفة
  بناء األصول املعرفية جملتمع  وتنافسية يف جمال عالية وغريها تعترب اإلنفاق على التعليم يف اجلزائركفاءة

 ;اقتصاد املعرفة
 ترشيد اإلنفاقاالقتصادية لسياسية  السبلحتليل  هذه الدراسةسنحاول من خالل : أهداف البحث

العام على التعليم وتكلفة األهداف الرتبوية، ابعتبار سياسة اإلنفاق على قطاع التعليم أهم اداة لتوجيه هذه 
يف رفع كفاءة استخدام التعليمي على القطاع  اإلنفاقسياسة ترشيد  إلتباعاملنظومة، وإظهار الدور الكبري 

 . يف ظل تبين ركائز اقتصاد معريف موارده املالية
نتائج الدراسة القياسية اليت  وذلك لتحليلانتهجنا املنهج التحليلي اإلحصائي  لدراسة:منهجية ا

القتصاد املعرفة من خالل  واملخرجات املعرفيةنظام تعليمي  49اخلاصة مبدخالت  ةالكفاءة املدخلي تتناول
  تحليل التطويقي للبياانت.الاستخدام اسلوب 

 :في مجاالته اإلنفاق وسبل ترشيدتمويل التعليم .2
والطموحات  اآلماليقف نقص التمويل يف اغلب الدول عقبة دون التوسع يف التعليم وحتقيق 

املنشودة واملتوقعة يف النظام التعليمي وقد تتخلى بعض الدول عن بعض مشروعاهتا التعليمية نظرا  واألهداف
يقصد ابلتمويل تعبئة املوارد النقدية  و ،(26، صفحة 1995ل، )نوف لضخامتها وعجز االقتصاد الوطين



 

 بن لباد محمد
 

379 

وغري النقدية الالزمة والتخطيط واإلشراف على إدارهتا هبدف القيام مبشروع معني واحملافظة على استمراريته 
 .(2000)صائغ،  وتطويره لتحقيق أهدافه املالية واملستقبلية بشكل أكثر كفاءة

 :محددات تمويل التعليم.1.2
 أمهها:ويرتكز متويل التعليم سواء يف اجلزائر أو غريها على العديد من احملددات 

  التعليم:مجانية .1.1.2
وذلك عن طريق ختصيص مبالغ  الدول،يف العديد من املركزية يقع متويل التعليم على عاتق احلكومة 

مالية حمدودة سنواي يف امليزانية التعليم، وترتبط هذه املخصصات احلكومية ارتباطا مباشرا ابلدخل الوطين 
وقد حددت اليونسكو  فرنسا، اجلزائر... (18، صفحة 2006)الرفاعي و السيد ،  للدولة، ومن هذه الدول
امليزانية العامة للدولة وحوايل  ( % من17-14ت عاملية مليزانية التعليم ترتاوح من )الواملؤمترات الدولية معد

)صالح و ضان، صفحة  % من الدخل القومي وذلك لتبصري احلكومات مبا ينبغي أن ختصصه للتعليم4-5
110). 

 :والعدالة التعليميةتكافؤ الفرص .2.1.2
يقصد مببدأ تكافؤ الفرص التعليمية إاتحة فرص التعليم لكل فرد مبا يتناسب مع قدراته وإمكاانته 
ودرجة استعداده إىل أطول مدة ممكنة كما تعين توفري فرص التعليم لكل فرد راغب يف مواصلة التعليم ابعتباره 

مادام راغبا  شهاداتا عليه من أو اجلغرايف ومب االجتماعيحق لكل مواطن، بغض النظر عن عمره أو موقعه 
 .(51، صفحة 2012)موسى،  وقادرا على متابعة املستوى التعليمي الذي خيتاره

 طرق ترشيد اإلنفاق التعليمي: .2.2
 لتحقيق-أحياان-يعرف ترشيد اإلنفاق التعليمي على أنه: " عملية اإلنفاق على التعليم ابلزايدة 

توظيف املوارد املتاحة، التوظيف األنسب  حلسن-أحياان–األهداف املنشودة أبعلى كفاءة ممكنة وابلنقص 
فرتشيد اإلنفاق  (110-109، الصفحات 2007)العجمي م.،  للحصول على أفضل عائد أبقل تكلفة

وميكن  اهلدر الرتبوي منالتعليمي هو السياسة الرامية خلفض تكلفة الوحدة التعليمية والقضاء والتخفيف 
 إىل:طرق ترشيد اإلنفاق التعليمي  تقسيم
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 المباشرة:الطرق 1.2.2
الطريقة اقرتاح أهم التعديالت واإلجراءات التنفيذية الواجبة خلفض التكلفة التعليمية  وتتضمن هذه

 التالية:أو زايدهتا دون إحداث تعديالت على املخرجات التعليمية، وهي تضم ترشيد اجملاالت 
كة اليت تعرف اإلدارة التعليمية على أهنا جمموعة من العمليات املتشاب التعليمية:ترشيد نفقات اإلدارة  -

تتكامل فيما بينها يف املستوايت اإلدارية الثالث املستوى الوطين، واملستوى احمللي واملستوى التنفيذي 
 وأكدت العديد .(595، صفحة 2011)العساف و الصرايرة،  لتحقيق األهداف العامة للرتبية والتعليم

أين داة وأكرب ضاغط يف جمال النفقات التعليمية أت اإلدارة التعليمية تعترب أكرب الدراسات أن نفقامن 
إجياد وسائل  يذهب البعض للقول أهنا متثل أكثر من نصف النفقات التعليمية لذلك كان من الضرور 

رة الشاملة لإلدا اإللكرتونية وإدارة اجلودةاإلدارة التعليمية  ومن أمهها:ضغط هذا ال حديثة لتخفيف
 التعليمية;

من مهما تشكل املباين والتجهيزات التعليمية عنصرا  :قات المباني والتجهيزات المدرسيةترشيد نف -
أنه من املمكن احلصول على وفر هام عن اكدت لدراسات و العديد من اعناصر التكلفة الرأمسالية، 

 االعتبارطريق حسن اختيار املكان وتوفري الشروط اهلندسية والرتبوية املالئمة كما جيب أن يوضع يف 
ميكن ختفيض التكلفة أيضا عن طريق استخدام املباين  األرض، واختيار املوقع حيث ينخفض سعر 

)املركز  ارد مالية أخرى أو قد توفر عليها تكلفة إضافيةألغراض أخرى قد تدر على املؤسسة الرتبوية مو 
 .(175، صفحة 2012العريب للبحوث الرتبوية، 

حيتاج التعليم اجليد إىل موارد كافية واألساس يف ختصيص املوارد املالية  :مصادر تمويل التعليم ترشيد -
للتعليم هو مدى أولوية التعليم ضمن أولوايت خطة التنمية يف الدولة، وإن هذه األولوية تقاس بنسبة 

يار خمصصات التعليم إىل اإلنفاق العام يف الدولة وبداللة الناتج القومي املخصص للتعليم ومسي هذا املع
بكفاءة التمويل وبقدر اقتناع رجال التعليم يكون التخصيص املايل للتعليم، فقد تكفي املخصصات 

حيدث غالبا يف الدول النامية األمر الذي حيتم  تكفي، وهذا ما املالية لتحقيق األهداف املوضوعة وقد ال
ق أفضل النتائج ابستخدام ضرورة البحث عن أساليب واجتاهات لزايدة فعالية التعليم من انحية وحتقي
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أقل املوارد من انحية أخرى، وهنا جيب التأكيد على حتمية زايدة فعالية التعليم وزايدة عوائده كمدخل 
  .(116، صفحة 2007)العجمي م.،  لرتشيد اإلنفاق للتعليم

هتتم هذه الطرق مبجموع األساليب اليت ميكن عن طريقها زايدة كفاءة  الطرق الغير مباشرة: .2.2.2
 يف:تتمثل هذه األساليب و  وإنتاجيتهالتعليم 

يعرب التخطيط الرتبوي عن عملية منظمة ومستمرة لتحقيق أهداف  (:التخطيط التعليمي )التربوي -
شيدة لبدائل واضحة وفقا مستقبلية بوسائل مناسبة تستند إىل جمموعة من القرارات واإلجراءات الر 

ألولوايت خمتارة بعناية هبدف حتقيق أقصى استثمار ممكن للموارد واإلمكانيات املتاحة لعنصري 
 لالستجابةالزمن والتكلفة كي يصبح النظام الرتبوي مبراحله األساسية أكثر كفاءة وفعالية 

 .(2012)عوض هللا،  املتعلمني وتنميتهم الدائمة الحتياجات

 االهتماميف جمال التعليم فإن األخذ هبذا املفهوم ال يزال حديثا ومل يعطى  التعليمية:الجودة  -
إدارية( ترتكز على  اسرتاتيجيةالكايف، وتعرف اجلودة الشاملة يف التعليم على أهنا عملية إدارية )

جمموعة من القيم وتستمد طاقتها وحركتها من املعلومات اليت تتمكن يف إطاره من توظيف مواهب 
العاملني واستثمار قدراهتم الفكرية يف مستوايت التنظيم املختلفة على حنو إبداعي لتحقيق التحسن 

 .(62، صفحة 2006رتتوري و جوحان، )ال املستمر يف املؤسسة الرتبوية
 اقتصاد المعرفة:.2

 الكتاابت االقتصادية يف تداوهلا يرد مل اليت احلديثة املفاهيم من املعرفة على القائم االقتصاد مفهوم عدي
 هو» اقتصاد املعرفة «ُمصطلح استخدم من أول وكان املاضي، القرن من الستينيات عقد أواخر يف إال

Drucker كتابه يف The Age of Discontinuity اقتصاد  عّرف حيث 1969 عام الصادر
 املعرفة وصناعة أمهية كتابه يف أوضح وقد .”االقتصادية الفوائد لتوليد املعرفة استخدام“ أنه املعرفة

)منتدى  املضافة القيمة يف توليد واملتزايد املهم ودورها املتقّدمة االقتصادايت يف املعلومات وتقنية االتصاالت
 .(28، صفحة 2015الرايض ، 

فحسب البنك الدويل فان اقتصاد املعرفة هو: االقتصاد الذي خيلق املعارف وينشرها ويستخدمها 
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  .(shahid, 2009) لتعزيز النمو والتنمية
القتصاد املعرفة مل يكن بعيد عن هذا اجملال فقد عرفته املنظمة على أن  OCDEاما عن تعريف  

 ,OCDE) مصطلح اقتصاد املعرفة ينجم عن إقرار بدور املعرفة والتكنولوجيا يف النمو االقتصادي
1996, p. 9). 

 ابخلصائص التالية: املعرفة اقتصاد دينفر  المعرفة:خصائص اقتصاد .1.2

 الوعي وتدعم وأسعارها، املنتجات عن تدفق املعلومات بسرعة تتميز اليت اإللكرتونية األسواق انتشار 
)ابرك،  اإللكرتونية الشبكة عرب احلر للمعلومات للتدفق نتيجة واملنظمات األفراد لدى ابلقضااي األخالقية

 ;(37صفحة ، 2014
 لفعالياته; الرئيسة األداة واالتصاالت املعلومات تقنية تشكل 
 والعاملية الوطنية (للمواهب وجاذبة حمّفزة اجتماعية بيئة توافر (; 
 (8، صفحة 2014)وزارة االقتصاد و التخطيط،  الوطين الدخل من الفرد نصيب ارتفاع; 

 :مؤشرات وركائز اقتصاد المعرفة.2.2
ملعرفة توجه أي دولة القتصاد املعرفة هناك جمموعة من املؤشرات تدل على أنه النمط السائد يف 

اطق على االقتصاد، وتعد منهجية البنك الدويل يف قياس املعرفة من أهم األدوات اليت تقيس قدرة الدولة واملن
مؤشر مقسما  109إنتاج وتوطني املعرفة ومدى جاهزيتها للمنافسة يف اقتصاد املعرفة، وتضم هذه املنهجية 

على اربع ركائز متثل ركائز اقتصاد املعرفة وهي: التعليم واالبتكار وتكنلوجيا املعلومات واالتصال واحلوافز 
أساس متوسط معدالت األداء يف بلد معني او االقتصادية والنظام املؤسسي ويتم حساب املؤشرات على 

 . (235، صفحة 2015)حلمر ،  منطقة معينة من خالل قياس مؤشر املعرفة

االحتياطات األساسية لإلنتاجية والتنافسية االقتصادية. حيث يتعني على احلكومة  وهو من .التعليم:1.2.2
لوجيات احلديثة يف و ان توفر اليد العاملة املاهرة واإلبداعية او رأس املال البشري القادر على إدماج التكن

بداعية يف املناهج العمل. وتنامي احلاجة اىل دمج تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت فضال عن املهارات اال
 . (45، صفحة 2013)االغا،  التعليمية مدى احلياة
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اليت  السياسات هذه وتشتمل :والحوكمة الرشيدةركيزة الحافز االقتصادي والنظام المؤسساتي .2.2.2
 على اجلمركية التعريفاتوختفيض ، ويسر إاتحة أكثر واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا جعل إىل هتدف

، صفحة 2016)عبد هللا،  واملتوسطة الصغرية للمؤسسات التنافسية القدرة وزايدة التكنولوجيا منتجات
136). 

اليت جتمع ما بني الباحثني واصحاب االعمال يف تطبيقات جتارية للعلوم نظم االبداع واالبتكار: .3.2.2
والتكنلوجيا، ويقصد هبذه النظم التعاون الواسع والقوي بني االعمال التجارية ومراكز التفكري من اجل تكوين 

مما يشارك يف  ولوجيا اليت تعطي املنتجات واخلدمات ميزة تنافسية،املفاهيم االبداعية والطرق والتكناو تطبيق 
، 2013)كايف ،  تطوير وحتقيق اقتصاد املعرفة، كعمالة معرفية منافسة ومطلوبة تستطيع حتديث مهاراهتا

 .(72صفحة 
يعرف البنك الدويل تكنولوجيا املعلومات  البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:.4.2.2

 ."واالتصاالت أبهنا "جمموعة من األنشطة تسهل، ابلوسـائل اإللكرتونية، جتهيز املعلومات وإرساهلا وعرضها
ة املعرفة، وبذلك تصبح أساسية يف يراكمتوهذه التكنولوجيا، إذ حتّسن االتصال، تعزز تبـادل املعلومات و 

إال أن حواجز منها: األمية العامة واحلاسوبية، تعوق فعالية نشر  ،وإعـادة هيكلتهـا تنظـيم أسـاليب العمـل
ويدل عدم التوازن يف نشر التكنولوجيا، الذي  ،وتنفيذ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بلـدان عديدة

)االمم املتحدة،  اجلديد يشمل حىت اهلاتف التقليدي، على إخفاق العامل النـامي يف املشاركة يف العامل الرقمي
 .(48، صفحة 2003

في قياس كفاءة نفقات التعليم في بناء المخرجات  تطبيق أسلوب التحليل التطويقي للبيانات.3
 المعرفة:المعرفية النوعية القتصاد 

 جملموعة النسبية الكفاءة قياس يف اخلطية الربجمة إىل تستند أداة هو البياانت مغلف حتليل أسلوب
وهيئات  بنكية، فروع الوحدات هذه تكون أن وميكن (بينها فيما للمقارنة القابلة القرار اختاذ وحدات من

و يعرف . (13، صفحة 2011)احلاج و قريشي،  اخل...تكوينية معاهد أو مستشفيات أو حكومية،
التطويقي للبياانت أبنه ذلك األسلوب الذي يستخدم الربجمة الرايضية إلجياد الكفاءة النسبية أسلوب التحليل 
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"، و اليت تستعمل جمموعة متعددة من املدخالت و املخرجات، DMUs" لتشكيلة من وحدات اختاذ القرار
ة مع املنشآت و ذلك بقسمة جمموع املخرجات على جمموع املدخالت لكل منشأة، و يتم مقارنة هذه النسب

األخرى، وإذا حصلت منشأة ما على أفضل نسبة كفاءة فإهنا تصبح "حدود كفؤة"، و يكون مؤشر الكفاءة 
و  (0)و الذي ميثل الكفاءة الكاملة، و بني املؤشر ذو القيمة صفر ( 1)للمنشأة حمصور بني القيمة واحد 
 .(YEH, 1996, p. 981) الذي ميثل عدم الكفاءة الكاملة

 نا :CCR ومن منوذج DEA أسلوب ابستخدام الكفاءة مؤشرات إلجياد عديدة مناذج ظهرت
مغلف يعتمد على أساس ان التغري يف كمية املدخالت اليت  هو CCRمغلف البياانت الذي يوفر منوذج الـ 

اثبتا يف كمية املخرجات اليت تقدمها وقت حتركها اىل احلزام  أتثرياتستخدمها الوحدة الغري الكفء يؤثر 
االمامي للكفاءة لكن يف الواقع قد توجد الكثري من العوائق متنع الوحدات من حتقيق هذه االحجام كاملنافسة 

وشارنيز  ،وكوبر ،ابنكر من كلصاغه   يالذ :BCCنموذج  .(2009)بن عايد، غري التامة قيود التمويل 
(Banker,Charnes and Cooper)  بنموذج التغري يف غلة احلجم  النموذج يسمى هذا وVRS  و

يعطي تقدير الكفاءة مبوجب  ويتميز ابنههو مييز بني نوعني من الكفاءة هي الكفاءة الفنية و كفاءة احلجم . 
النموذج اىل اقتصادايت احلجم اليت هي من  هذا ويتطرق القرار،حجم العمليات املعمول هبا يف وحدة اختاذ 

املبادئ االقتصادية حيث حيدد نسبة إمكانية وجود عائد غلة متزايد او متناقص او اثبت ابلنسبة اىل الزايدة 
يف مدخالت وحدة اختاذ القرار، كما حيدد حجم االنتاج االمثل الذي تكون عنده كفاءة احلجم تساوي 

 .)امحد و محد( الواحد
االخراجي ان يكون هدف وحدات اختاذ القرار هو تعظيم  ويقصد ابلتوجه :واالدخاليالتوجه االخراجي 

هذا اهلدف بتطبيق منوذج  وميكن حتقيقمستوايت املخرجات يف ظل مستوايت استهالك املدخالت احلالية 
CCR او BCC.  اما التوجه االدخايل فيوضح هذا التوجه ان هدف وحدات اختاذ القرار هو تقليص او

 .ختفيض عدد وحدات املدخالت اىل اقصى ما ميكن مع اإلبقاء على اقل مستوى من املخرجات احلالية
 .(16، صفحة 2011)احلاج و قريشي، 
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 :مجتمع وبيانات الدراسة.1.3
دولة ختتلف من حيث التموقع اجلغرايف  49ضم يمت من خالل هذه الدراسة اختيار جمتمع للدراسة  

متغريات تعترب ضرورية يف عملية دراسة كفاءة األنظمة  09كما ضمت بياانت الدراسة   ،ومستوى الدخل
حجم االنفاق على  متغريات الدراسة إىل مدخالت وخمرجات أين تضم فئة املدخالت ومت تقسيمالتعليمية.  

اما خمرجات  ،التعليم ومن جهة أخرى العاملون يف املعرفة من نسب االلتحاق ابلتعليم اجلامعي وقبل اجلامعي
لركائز  4من بني  3 تعترب عنمتغريات أساسية  06 واكتفينا بـ النظام فتضم احملددات املعرفية القتصاد املعرفة

براءات االخرتاع، املقاالت العلمية املنشورة لكل مليون نسمة، مؤشر املعرفة،  اقتصاد املعرفة وهي طلب
ومؤشر التعليم واملوارد البشرية، مؤشر االبداع، وتكنولوجيا املعلومات واالتصال. وابلنسبة لسنة الدراسة فتم 

ابستثناء بعض الدول أين ال توجد متغريات هذه السنة أين مث  ملختلف املتغريات 2013االعتماد على سنة 
 اعتماد السنة اليت قبلها.

 ومخرجات الدراسة: لمدخالت إحصائي صفو  :1الجدول 
معامل 

 االختالف
 القيمة الكبرى

القيمة 
 الصغرى

 المتغيرات المتوسط االنحراف

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 4.63 0.70 2.4 5.9 0.152
 مؤشر اإلبداع 3.67 0.94 1.9 5.9 0.256
 مؤشر التعليم والموارد البشرية 39.74 13.76 7.7 67.4 0.346
 مؤشر المعرفة 31.97 11.95 12 61.4 0.373
 المقاالت العلمية المنشورة / مليون نسمة 22662.89 61029.56 11.5 412541.5 2.692
 براءات االختراعطلبات  22819.67 92872.66 0 571612 4.069
 معدل االلتحاق بالتعليم العالي 55.59872 23.61 10.36 94.18 0.424
 معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي 195441.2 1367406 33.29 9571941 6.996
 المؤشر الدولي 4.78 1.647 1.1 8.611 0.344

 spssبرانمج خمرجات : المصدر
مؤشر التعليم واملوارد البشرية،  ،املعلومات واالتصاالت مؤشر اإلبداع تكنولوجيا نالحظ ان املتغريات

االحنراف املعياري لديها هم  معدل االلتحاق ابلتعليم العايل، معدل االلتحاق ابلتعليم الثانوي، املؤشر الدويل
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دم أقل من متوسطها احلسايب وهذا ما يدل على بقاء معدالت هذه املتغريات حول وسطها احلسايب وع
مما جيعل من هذه البياانت أكثر متاثال وعدم وجود مشاكل احصائية، أما خبصوص عدد املقاالت  تشتتها

فاالحنراف املعياري لديها أكرب بكثري من وسطها  طلبات، براءات االخرتاع مليون نسمة العلمية املنشورة /
 وسطها احلسايب.رافها الكبري حول احلسايب وهذا يدل على تشتت بياانهتا وعن مدى احن

من خالل دراسة العالقة االرتباطية بني املتغريات يبدو ان  تحديد عوائد الحجم وتوجه الكفاءة:.2.3
الذي  BCCالعالقة ليست خطية وهي متيل اىل ان تكون متزايدة مث متناقصة وعليه ميكن استخدام منوذج 

من اجل السعي اىل  BCC-Iوذلك من خالل التوجه املدخلي أي  VRSيقوم على عوائد احلجم املتغري 
ختفيض املدخالت او مبفهومها حسب دراسة حالة العينة ترشيد النفقات على التعليم كنسبة من االنفاق 

 .الكلي على التعليم عند نفس املستوى من املخرجات املعرفية القتصادايت املعرفة
 الدراسة على مستوى العينة: .نتائج3.3

 :VRSTEذات التوجه المدخلي  الكفاءة الفنية :2 الجدول

Code 
Country 

Name 
TEVRS Code 

Country 

Name 
TEVRS Code 

Country 

Name 
TEVRS 

1 Albanie 0.622 17 Inde 0.875 34 Pologne 0.618 

2 Algérie 0.579 18 Indonésie 0.796 35 Roumanie 1.000 

3 Argentine 0.543 19 Iran 0.769 36 
Fédération 

de Russie 
0.751 

4 Autriche 0.911 20 Irlande 0.926 37 
Arabie 

saoudite 
0.846 

5 Azerbaïdjan 0.989 21 Italie 0.892 38 Serbie 0.700 

6 Belgique 0.802 22 Japon 1.000 39 Slovaquie 0.721 

7 Bulgarie 0.752 23 Liban 0.858 40 
Afrique du 

Sud 
1.000 

8 Chili 0.711 24 Luxembourg 1.000 41 Espagne 0.726 

9 
République 

tchèque 
0.783 25 Malaisie 1.000 42 Sri Lanka 1.000 

10 Danemark 0.892 26 Malte 0.911 43 Suède 1.000 

11 El Salvador 0.700 27 Mexique 0.606 44 Suisse 1.000 

12 Finlande 1.000 28 Mongolie 0.491 45 Turquie 0.645 
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13 Guinée 1.000 29 Maroc 0.762 46 Ukraine 0.526 

14 Honduras 0.973 30 
Nouvelle-

Zélande 
0.712 47 

Émirats 

arabes unis 
1.000 

15 Hongrie 0.884 31 Norvège 0.838 48 
États-Unis 

d'Amérique 
1.000 

16 Islande 0.897 32 Oman 0.507 49 Zimbabwe 1.000 

   33 Pakistan 1.000  mean 0.827 

 .DEAPخرجات برانمج المصدر: م
فال خيفى علينا أن دراسة  ،دولة 14بلغ عدد الدول اليت حققت كفاءة اتمة يف ترشيد نفقاهتا  

الكفاءة يف استخدام املوارد املتاحة حبسب هذا النموذج يقوم على ما يسمى ابملقارنة املرجعية املقارنة مع 
وكما تثري االرقام ان الدول اليت حققت كفاءة اتمة يف تقليل وترشيد نفقاهتا استخدمت  ،أحسن منافس

ومعدالت االلتحاق ابلتعليم الثانوي والعايل فمن انحية ابلنسبة أحسن مزيج من املدخالت أو نفقات التعليم 
 إنفاقفهناك دول كانت ذات  ،على التعليم عرف أرقام متضاربة ومستوايت متفاوتة لإلنفاقللمؤشر الدويل 

على العكس من ذلك زميبابوي. السويد  ،ابكستان واالمارات العربية املتحدة ،جد متدين مثل سرييالنكا
. ويف العموم بلغ متوسط الكفاءة PIBمن  %07حققت أعلى مراتب االنفاق على التعليم فاقت ا وفنلند

وتعرف هذه النسبة ابلعالية. وتقارب الدول  0.827يف ظل استخدام أقل املوارد جملموع الدول حمل الدراسة 
 0.49توايت الكفاءة يف مستوايت الكفاءة وترشيد استخدام املوارد املتاحة يف التعليم أين كانت أدىن مس

وهي املقبولة يف العموم وحققتها منغوليا وتعترب من اقتصادايت ذات الدخل األقل من  % 50أو القريبة من 
ويعرب هذا االرتفاع يف نسبة الكفاءة االستخدامية إىل االهتمام املتواصل ابلتعليم واالنفاق عليه ، املتوسط

 املعرفة.شرات اقتصاد والسعي إىل احلفاظ على نفس املستوى من مؤ 
ابلنسبة للجزائر وابملقارنة مع ابقي الدول فقد أثبتت نتائج الدراسة أهنا احتلت مراتب متأخرة يف 

أي أهنا تعاين  49من بني دول العينة  45مستوى الكفاءة يف استخدام مواردها املتاحة فقد احتلت املرتبة 
فبقيت نتائجها فوق املتوسط أي  ،فلم تستطع ترشيد نفقاهتا إىل حد بعيد ،من سوء استخدام مواردها

 .% 82.7ودون متوسط الكفاءة  % 57.9بـ  % 50فوق
 والمناطق:النتائج على مستوى فئات الدخل 
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يف ترشيد مدخالهتا واالستخدام االحسن  % 100من بني الدول اليت حققت الكفاءة الكاملة  
دول ذات مستوى مرتفع للدخل اليت حققت الكفاءة الكاملة أي ثلث الدول  07واالمثل ملواردها فقط 

وتعترب االمارات العربية املتحدة هي ذات  ،أربع دول من هذه الدول هي من دول أوراب ،ذات الدخل املرتفع
يف  % 31.13ونسبة التحاق ابلتعليم العايل ال تزيد عن  % 1.1ى يف جمال التعليم ال يتعد إنفاقأقل 

. يف املقابل ثالث دول PIBمن  % 7.7 ـيف هذه اجملموعة ب إنفاقاملقابل حققت السويد أعلى مستوى 
اين استخدمت رومانيا أقل  ،ذات دخل فوق املتوسط حققت كفاءة اتمة مليزاي ورومانيا وجنوب افريقيا

يف نفس احلني ومن بني دول جنوب آسيا ويف وسط  ،PIBمن  % 03على التعليم قرابة مستوايت االنفاق 
، % 100أو  1وسرييالنكا ذات كفاءة اتمة  ابكستانالدول ذات الدخل أقل من املتوسط تعترب كل من 

لتنقص هذه  %100كانت الدول ذات الدخل املنخفض ذات كفاءة اتمة يف استخدام مواردها أي   كما
لرتتفع هذه  ،النسبة كلما ارتفع مستوى الدخل أي كلما زاد الدخل اخنفض مستوى ترشيد مدخالت العينية
أما ، % 80النسبة ارتفاعها طفيفا دون املتوسط االمجايل ابلنسبة للدول ذات الدخل املرتفع وصل إىل 

إفريقيا أدىن مستوى لالستخدام ملتوسط الكفاءة حسب املناطق فقد عرفت دول الشرق األوسط ومشال 
 فقط لتبقى بقيمة الدول فوق املتوسط اإلمجايل للكفاءة. % 78االمثل للمدخالت وصل إىل 

 :: متوسط الكفاءة االستخدامية للموارد حسب المنطقة ومستوى الدخل3 جدولال
 متوسط الكفاءة المناطق متوسط الكفاءة مستوى الدخل

 0.78 شمال افريقيا والشرق االوسط 01 اقتصاديات الدخل المنخفض

 0.8 شرق آسيا والمحيط الهادي 0.78 الدخل أقل من المتوسط اقتصاديات

 0.95 جنوب آسيا 0.70 اقتصاديات الدخل فوق المتوسط

 0.83 أوربا ووسط آسيا 0.80 اقتصاديات الدخل المرتفع

  

 1.00 أمريكا الشمالية

 0.71 الكاريبي وأمريكا الالتينية

 1 افريقيا جنوب الصحراء

 DEAPمن اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج المصدر: 
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 اقتصاديات الحجم.1.3.3
تعرف كفاءة احلجم ابلعالقة الكسرية بني الكفاءة التقنية عند افرتاض ثبات عوائد احلجم والكفاءة  

لوحدة التقنية ابفرتاض تغيري عوائد احلجم كما يبني هذا النوع من الكفاءة السبب الرئيسي لعدم كفاءة ا
االقتصادية أهو ألسباب كفاءة السعة أم الكفاءة التقنية. وحسب هذه الدراسة فقد بلغت متوسط الكفاءة 

من  %5.4 نسبة أي أن دول العينة ميكن أن تقوم بتخفيض مدخالهتا يف حدود (% 94.6)احلجمية 
PIB اجلزائر أين حققت مثال  للحصول على نفس املستوى من املخرجات وعلى سبيل املثال ال احلصر

مع احلصول  PIB من % 7.1أي هناك امكانية ختفيض مدخالهتا إىل  % 92.9كفاءة حجمية بلغت 
من  % 3.99على نفس املستوى من املخرجات أي امكانية ترشيد نفقاهتا وخفض انفاقها إىل حدود 

PIB  97.5. النمسا كذلك اليت بلغ معدل الكفاءة احلجمية هلا 2013يف سنة  % 4.3أين بلغ % 
إىل  PIBمن  % 5.56تقليص االنفاق على التعليم من  مكانيةا % 2.5 ـأين ميكنها خفض مدخالهتا ب

من جهة أخرى تساهم عملية حساب كفاءة احلجم أو السعة يف ايضاح سبب عدم الكفاءة  .% 5.42
اىل ان  وجتدر االشارة CRSTEإىل كفاءة  وابألخصهي تعود إىل الكفاءة التقنية فحسب هذه الدراسة ف

 % 66.6ابستثناء مالطا أين بلغت كفاءهتا احلجمية  % 80معظم الدول حققت كفاءة حجمية فوق 
 % 57.9يف املقابل بلغت الكفاءة التقنية  % 92.9فقط. اجلزائر على سبيل املثال حققت كفاءة سعة 

 =VRSTE 53.9%  =CRSTE.  أما عن توزيع الدول حسب الكفاءة احلجمية فمعظم الدول حقق
 .% 90من الدول حقق نسبة تفوق  % 80دولة أي أن  39نسب عالية من الكفاءة احلجمية بلغ 

 :: التوزيع النسبي للكفاءة الحجمية4 الجدول
 عدد الدول الكفاءة الحجمية

0-80 % 01 
81 % - 90 % 09 
91 % - 100 % 39 

 .DEAPالباحث ابالعتماد على خمرجات من اعداد المصدر: 
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 الحجم الثابتويقصد بعوائد  ،احلجم هلذه الدراسة تتميز ابلتزايد والثبات والتناقص عوائد انكما 
 يفيقصد هبا الزايدة  الحجم المتزايدأن الزايدة يف املدخالت يقابلها نفس املقدار من املخرجات أما عوائد 

 لعوائد الحجم المتناقص.املدخالت بنسب معينة يقابلها تزايد املخرجات بنسب أعلى والعكس ابلنسبة 
 18دولة عوائد حجم متناقص و 22دول عوائد حجم اثبت و 9دولة حمل الدراسة حققت  49فمن بني 

 دولة عوائد حجم متزايد.
ومؤشر ابداع  5.1و 2.4علومات بني ظل خمرجات من التكنولوجيا امل يف الثابت:في ظل عوائد الحجم 

ومؤشر  41.8و 13.7ومؤشر معرفة بني  58.7و 25.5ومؤشر التعليم واملوارد البشرية بني  5و 19بني 
 4وطلبات براءات االخرتاع بني  16511.3و 183.6املنشورة لكل مليون بني قاالت العلمية لعدد امل

 .PIBمن  %6.37و % 2.46عليم بني على الت لإلنفاقال ميكن إال استخدام مؤشر  4772و
ومؤشر ابداع  3.4للحصول على مؤشر لتكنولوجيا املعلومات أكرب من المتزايد: في ظل عوائد الحجم  

معدل للكتب واملنشورة لكل  12ومؤشر للمعرفة فوق  7.7ومؤشر للتعليم واملوارد البشرية فوق  2.4فوق 
 .0 معدل طلب براءات اخرتاع فوق 21.02مليون فوق 

 :التحسينات المقترحة على مستوى الكفاءة المدخلية. 2.3.3
من أجل الوصول إىل مرحلة حتسني مستوى املدخالت والوصول إىل الكفاءة ذات التوجه املدخلي 

فئة الدخل فوق  ففي ،العديد من التحسينات لتحقيق ذلك DEAيقرتح برانمج  %100التامة أي 
. أين دعى الربانمج إىل ختفيض انفاقها الكلي على منخفضةاملتوسط كانت اجلزائر قد حققت كفاءة جد 

وكذلك ختفيض معدالت االلتحاق ابلتعليم العايل إىل  PIBمن  %2.49إىل  %4.3التعليم من 
19.52%. 

ئر ويف ظل هذه التغيريات ستحقق اجلزافعلى املخرجات هلذا النموذج يرتتب عن هذه التغيريات أتثري 
. 21.15ومؤشر معرفة  3652وعدد مقاالت منشورة لكل مليون  2235طلبات براءات اخرتاع يصل إىل 

 .4.58وتكنولوجيا معلومات واتصال  3.4ومؤشر ابداع  29.1ومؤشر تعليم وموارد بشرية 
 :الخاتمة
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ابلرغم من حجم االنفاق الذي ال يزال يعرف نقصا واضحا على التعليم اال ان اجلزائر تعرف ارقام 
جد صعبة يف جمال التعليم والعاملني يف هذا اجملال او ابملعىن امللتحقني ابلتعليم ونسبة مردودية هذا القطاع 

مليون طفل النسبة الكربى  7.72 من أكثرفقد فاق عدد االطفال املسجلني يف التعليم االساسي والثانوي 
منهم يف التعليم االبتدائي. أما عن املردود الرتبوي لقطاع التعليم االساسي فقد عرف ارتفاع يف نسب النجاح 

يف مستوى  %17 وبزايدة بـ% يف التعليم االبتدائي.  80.4% اىل 59.4من  2014و 2005بني سنيت 
نقاط يف التعليم الثانوي. يف املقابل تضاعف  7يم املتوسط وفارق النجاح لنفس سنوات الدراسة ابلنسبة للتعل

 طالب. 245.743اىل  11828من  2011و 20015عدد املتخرجني بني سنيت 
يف جمال األصول القتصاد املعرفة عرفت اجلزائر تطورا ملحوظا يف مؤشرات هذا النوع. لكن هذا مل 

واالجنازات الدولية يف نفس السياق اين أوضحت  يشفع هلا يف ظل التنافسية الدولية وحجم البحوث
بعد التحليل . و الدراسات أهنا ال تزال يف املراتب املتأخرة يف هذا اجملال رغم اجيابيات مؤشرات هذا اجملال

تظهر النتائج ان متوسط  BCC-Iاإلحصائي ملختلف متغريات الدراسة اثبت الدراسة ان عند اعتماد منوذج 
أي أن دول العينة ميكن أن تقوم بتخفيض مدخالهتا يف حدود  (% 94.6)الكفاءة احلجمية للعينة بلغ 

اجلزائر يف ظل هذا املفهوم و  .املتعلقة ابقتصاد املعرفة للحصول على نفس املستوى من املخرجات 5.4%
أي هناك إمكانية ختفيض مدخالهتا  % 92.9 الذي يعترب قريب من الواقع أين حققت كفاءة حجمية بلغت

مع احلصول على نفس املستوى من املخرجات أي امكانية ترشيد نفقاهتا وخفض انفاقها إىل  % 7.1إىل 
 .2013يف سنة  % 4.3أين بلغ  PIBمن  % 3.99حدود 

نب النفقات بناءا إىل ما تطرقنا إليه يف حبثنا وكذلك ما توصلنا إليه من نتائج ومن اجل الرقي جبا
العمومية على التعليم البد من تطوير نظرتنا اىل التعليم واخلروج من فكرة انه إنفاق استهالكي إىل كونه إنفاق 
استثماري. إنفاق على األفراد يساهم من مهاراهتم وإدراكهم ورفع مستواهم. تكون نتائج هذا االنفاق على 

 الفرد واجملتمع على حد سواء.
يقوم على مبدأ حتديد اهداف تربوية للعملية التعليمية حىت تصبح التكلف  ضرورة انتهاج منهج

 املنتهجة.التعليمية ذات قيمة مضافة يف ظل السياسة العمومية 



 

 أسلوب تحليل مغلف البيانات دراسة قياسية باستخدام ترشيد نفقات التعليم في ظل تبني ركائز اقتصاد المعرفة
 

392 

اخلروج من فكرة االعتماد على التمويل احلكومي التام للتعليم يف خمتلف أطواره اىل انتهاج اسرتاتيجيات 
 جديدة يف التمويل.
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ية الكلية والفجوة التكنولوجية للقطاع الزراعي في الجزائر باستخدام التحليل اإلنتاج تقدير
  2018-1980الحدودي العشوائي للفترة الممتدة بين 

Estimation of Total productivity and technological gap of the 

agricultural sector in Algeria using Stochastic Frontier analysis for the 

period 1980-2018  
 

 أشواق بن قدور

BENKADDOUR Achouak 

  Ach.Benkaddour@cu-tamanrasset.dz، )اجلزائر( املركز اجلامعي متنراست
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 ملخص: 
سهامها يف إالتعرف على حجم الكفاءة التقنية الناجتة عن األداء التقين وحجم  إىلهتدف هذه الورقة 

ية الكلية للعناصر وحتديد الفجوة التكنولوجية يف القطاع الزراعي ابجلزائر عرب مراحل تطوره. اإلنتاجتطوير 
تقدير مسامهة حجم الكفاءة التقنية وحتديد  إىلاحلدية العشوائية، واليت أدت  اإلنتاجحيث مت تقدير دالة 

قطاع الزراعة يف اجلزائر للفرتة ب مثلالفعلي واأل اإلنتاجالفجوة التكنولوجية اليت متكن من تفسري الفرق بني 
 . 2018-1980املمتدة بني 

ية الكلية للعوامل خالل فرتة الدراسة والذي اإلنتاجمن أهم النتائج املتوصل إليها وجود اخنفاض يف 
وليس التحسن يف كفاءة  اإلنتاجمت تفسريه بتناقص الكفاءة يف استخدام املوارد بسبب مضاعفة عناصر 

 .أنتج هدرا يف املوارد الزراعية وزايدة يف الفجوة التكنولوجيةاالستخدام، مما 
فجوة  ،قنيةتكفاءة   ،ية الكلية للعواملاإلنتاج ،حتليل حدي عشوائي ،القطاع الزراعيكلمات مفتاحية: 

 .كنولوجيةت
 JEL: C40 ،D24 ،Q10 اتتصنيف
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This paper aims to identify the technical efficiency resulting from the 

technical performance and its contribution to the development of the total 

factor productivity, and to identify the technological gap in Algerian 

agricultural sector through its development stages. The stochastic frontier 

production function was estimated, which led to the estimation of the 

contribution of technical efficiency and the identification of the technological 

gap that enables the interpretation of the difference between actual and 

optimal production from the Algerian agricultural sector for the period 1980-

2015. 

One of the most important results was a decrease in the total factor 

productivity during 1980-2015, which was explained by the efficiency 

decrease in resources use due to the doubling of the production elements and 

not the improvement in the use efficiency, which resulted in waste in 

agricultural resources and an increase in the technological gap. 

Keywords: agricultural sector; The Stochastic Frontier Analysis; total factor 

productivity; technical efficiency; technological gap. 

JEL Classification : C40, D24, Q10. 

  :مقدمة  .1
مداد إول عليها يف توفري الغذاء للسكان و عهم القطاعات االقتصادية اليت يأميثل القطاع الزراعي أحد 

 عمل واملسامهة يف الصادرات.ولية الالزمة وتوفري مناصب خرى ابملواد األالقطاعات األ
ومن منطلق أن القطاع الزراعي يف اجلزائر ميثل واحدا من القطاعات االقتصادية اليت ميكن أن يكون له أثر 

مر فإن ذلك يستوجب معرفة األداء االقتصادي هلذا القطاع وحتديد مستوايته، األ االقتصادييف زايدة النمو 
ن وجد، وابلتايل الرفع من الكفاءة إالذي ميكن من بناء سياسات زراعية لتدارك سوء استخدام املوارد املتاحة 

 القتصادية للقطاع. ا
ية، واليت متكن من الربط بني توليفة اإلنتاجأفضل مقياس للكفاءة  اإلنتاجويعترب االقتصاديون دالة 

لزراعي جتعل من مقياس الكفاءة خيضع لقانون تناقص الغلة، ا اإلنتاجاملدخالت واملخرجات لكن خصوصية 
فقد أصبح جليا التعرف  وعليه ميكن حتديد احلدود القصوى من املخرجات احملققة من مدخالت حمدودة.
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القائمة يف الزراعة اليت تساعد على  اإلنتاجية والكفاءة، ودراسة هياكل ودوال اإلنتاجو  اإلنتاجعلى ظروف 
 سياسات الزراعية.رسم وصياغة ال

نتيجة خفض أسعار ، صالحاتإعرف القطاع الزراعي يف اجلزائر عدة وعلى غرار العديد من الدول، 
عن طريق  لهمهية عطاء األإالبرتول واملتاعب املالية اليت عرفها االقتصاد الوطين. األمر الذي حتم على الدولة 

ومما استغالل املوارد الطبيعية والبشرية املتاحة للنهوض ابلقطاع.  إىلمجلة من السياسة اإلصالحية اليت هتدف 
تاج ممكنة أبقل مستوى من املوارد، إنصالحات مرتبط بتحقيق أعلى كمية ال شك فيه فإن جناح تلك اإل

 جياد مقاييس غري عادية متكن احلكم على استخدام املوارد.إصالحات أصبح من الضروري لتقييم تلك اإل
 شكاليةاإل .1.1

ية الكلية اإلنتاجصالحية على شكالية الدراسة أساسا يف عدم وضوح انعكاس الربامج اإلإتكمن 
للعناصر وأثر التغري التقين يف القطاع الزراعي يف اجلزائر، وكذلك عدم معرفة تطور حجم الكفاءة التقنية 

 أمكن لنا طرح التساؤل التايل: ية الكلية يف القطاع. من هذا املنطلقاإلنتاجومدى مسامهتها يف تطوير 
والفجوة التكنولوجية للقطاع الزراعي في الجزائر خالل فترة  ية الكليةاإلنتاج ماهي مستويات

 ؟االصالحات وفقا للتحليل الحدودي العشوائي
 هميتهاأهداف الدراسة و أ .2.1

سهامها يف إالتعرف على حجم الكفاءة التقنية الناجتة عن األداء التقين وحجم  إىلدف هذه الورقة هت
ية الكلية للعناصر يف القطاع الزراعي اجلزائري عرب مراحل تطوره. وحتديد الفجوة التكنولوجية اإلنتاجتطوير 

والكفاءة يف  االمثليةهم املؤشرات لدراسة أيف القطاع الزراعي ابجلزائر، وهي من أهم املشاكل اليت تعد من 
احلدية العشوائية وتقدير مسامهة حجم الكفاءة التقنية وحتديد  اإلنتاجالنشاط الزراعي. من خالل تقدير دالة 

مثل من قطاع الزراعة يف اجلزائر للفرتة الفعلي واأل اإلنتاجالفجوة التكنولوجية اليت متكن من تفسري الفرق بني 
 .2018-1980املمتدة بني 

ية والكفاءة التقنية للموارد اإلنتاجاملنطلق تتبني أمهية هذه الورقة من خالل تقدير املروانت  من هذا
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ية اإلنتاجمر الذي يسمح إبعادة النظر ابالستخدامات وتعديلها مبا حيقق مستوايت أعلى من االقتصادية، األ
 الكلية وابلتايل التقليل من حجم الفجوة التكنولوجية.  

 الدراسة ةفرضي .3.1
للقطاع الزراعي  فجوة التكنولوجيةية الكلية والاإلنتاجتقوم هذه الدراسة على فرضية مفادها أن 

مثلية بسبب تغييب التطور التكنولوجي ودوره يف جناح السياسة شهدت تذبذاب دون بلوغ مستوى األابجلزائر 
 الزراعية.

 الدراسات السابقة .4.1
 ية منها:اإلنتاجتناولت العديد من الدراسات تقدير الكفاءة 

 إىلوهتدف هذه الدراسة يف املقام األول  :(2013)أبو زيد، حممد، و آخرون،  دراسة -
طما ودار السالم الذي ميثل مشال غرب احملافظة ومركز دار  يمبركز  مزرعة 100يف  اإلنتاجتقدير دوال 

ية الستخدام املوارد اإلنتاجمث حساب نسبة الكفاءة  ،السالم الذي ميثل جنوب شرق حمافظة سوهاج
بني املزارع املختلفة، ومعرفة العوامل االقتصادية وغري االقتصادية اليت تؤثر  ، ومقارنتهاالزراعية االقتصادية

قياس كفاءة استخدام املوارد االقتصادية ولقد مت االعتماد يف  .ية بني تلك املزارعاإلنتاجالكفاءة  على
ية( يف اإلنتاجمقارنة كفاءة املشروعات الزراعية )املزارع  متكنواليت  ،يةاإلنتاجدالة احلدود على ية الزراع

أن زايدة بعض العناصر  من أهم ما توصلت إليه الدراسة هواستخدامها للموارد االقتصادية الزراعية. 
الذرة الشامية(  –الذرة الرفيعة – ية املستخدمة يف زراعة احملاصيل احلقلية موضع الدراسة )القمحاإلنتاج

بكل من مركز يرتتب عليه زايدة يف الناتج الكلي من هذه احملاصيل والبعض اآلخر يرتتب عليه اخنفاضاً يف 
 الناتج الكلي منها.

مزرعة مجعت عشوائيا  231لـ قياس الكفاءة التقنية  إىل تهدف: (2015)عمي و العزي،  دراسة -
 اإلنتاجوفق دالة  يل احلدودي العشوائيلبطريقة التح TE . مت تقدير الكفاءة التقنيةىلمن حمافظة داي

شارت أاملستخدمة يف مجيع مزارع العينة. و  األساسيةى املدخالت للك ابلرتكيز عذ ،اللوغاريتمية املتسامية(
على من القيم املقدرة وفق طريقة أ هعطت تقديراً متواضعاً، لكنأن طريقة املربعات الصغرى قد أ إىلالنتائج 
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 وطريقة املعقولية العظمى. COLS املربعات الصغرى املصححة

تقييم السياسة الزراعية يف العراق للفرتة  إىلهتدف الدراسة  :(2017)النعيمي و زيدان،  راسةد -
حتليل مغلف البياانت والتحليل  أبسلوبية الكلية للعناصر اإلنتاجمن خالل قياس منو  2012 -1980

ية الكلية للعناصر بسبب تنامي الفجوة اإلنتاجمن أهم النتائج املتوصل اليها اخنفاض  .احلدودي العشوائي
 .اإلنتاجالتكنولوجية وسوء تسيري املوارد الزراعية وشح املياه وارتفاع عناصر 

ابعتبار أنه شرتك هذا العمل مع الدراسات السابقة يف اختيار نفس األسلوب يف معاجلة اإلشكالية ي
لكن ختتلف يف نطاق التطبيق اذ نعاجل املوضوع على القطاع أثبت جناعته يف احلصول على مقدرات جيدة، 

 وهذا ما مييز هذه الدراسة. يف اجلزائر الزراعي
صيل النظري التأ( 2( مقدمة؛ 1 طروحة مت تقسيم البحث على النحو اآليت:هبدف اإلجابة على اإلشكالية امل

 .( خالصة5؛ النتائج ومناقشتها( 4 الطريقة القياسية وأدواهتا؛( 3 ؛للدراسة
 نظري للدراسةال صيلالتأ .2

 :الزراعي اإلنتاجاإلطار النظري لدوال  1.2
ية يف القطاع الزراعي، إذ تعّرف دالة اإلنتاجو  اإلنتاجأمهية كبرية يف حتليل ظروف  اإلنتاجتلعب دوال 

قصى كميـة من املنتجات بواسطة جمموعة أعلى اهنا "تلك العالقة اليت ميكن بواسطتها احلصول على  اإلنتاج
، صفحة 2004)صاحل،  معينة من املدخالت، ومستوى معني من التكنولوجيا وخالل فرتة زمنية حمددة

وقد اعتقد الكالسيك أن الزراعة من أهم القطاعات االقتصادية ملسامهتها يف توفري الغذاء للسكان،  .(28
دالة لعدد من العوامل، وهي رأس املال واملوارد الطبيعية والتقدم التكنولوجي. ويتحقق النمو  اإلنتاجكما أن 

عندما حيدث تغري يف أحد هذه العوامل أو مجيعها، إال أن الكالسيك اعتربوا أن املوارد الطبيعية  اإلنتاجيف 
لألرض الزراعية ختضع لقانون  اإلنتاج)األرض الزراعية( اثبتة، وأن بقية العوامل متغرية. وهلذا، فإن عملية 

يف التقليل من أثر تناقص الغلة.  تناقص الغلة، وبذلك مل يعطوا أي أمهية تذكر لدور التقدم التكنولوجي
ي )التكنولوجيا( عرب الزمن، وهلذا تنبأوا أبن االقتصادات اإلنتاجوعليه، فقد افرتضوا ضمن اثبات الفن 
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إال أن النظرية الكالسيكية  (Substitution) الرأمسالية سوف تنتهي بسبب تناقص العوائد الزراعية. بني رأس
اإلحالل بني املال والعمل، الذي يعين إمكانية تكوين رأس املال دون أن احلديثة جاءت ابفرتاض إمكانية 

وطبقا للنظرية الكالسيكية احلديثة  .(76، صفحة 2015)اجلعفراوي،  لتكون هناك ضرورة لزايدة العم
للحصول على املخرجات، وأتخذ دالة  اإلنتاجهي دالة تعرب عن دمج مدخالت عملية  اإلنتاجن دالة إف

𝒀 يف هذه احلالة الشـكل التايل: اإلنتاج = 𝑨. 𝒇(𝑲, 𝑳) 

املال او العمل لتحسني  رأس: التكنولوجيا او املعرفة اليت تساعد عنصر A، اإلنتاج: حجم Yميثل  حيث
عنصر  :L، املال ويشمل كل املدخالت املادية مثل اآلالت واملواد اخلام وغريها رأسعنصر  :K، اإلنتاج

 .اإلنتاجالعمل ويقصد به القوى العاملة اليت تساهم يف 
األسية من  اإلنتاج، منها اخلطية وغري اخلطية، وتعترب دوال اإلنتاجتوجد عدة أشكال خمتلفة لدالة 

 الزراعي. اإلنتاجومالءمة لظروف دوغالس أكثر األشكال استخداما -نوع كوب 
 : Cobb Douglasدوغالس -كوب  اإلنتاجدالة  -أ

تطويع بياانت  Paul Douglas و  C.W Cobbتعترب هذه الدالة اليت حاول فيها االقتصاداين 
يف  -املال  رأسم لقياس مدى مسامهة العمالة و 1988--1928عن الصناعة األمريكية يف الفرتة من 

، من أهم أدوات التحليل االقتصادي اليت ظهرت حىت اآلن واليت انتشرت بشكل واسع ومازالت اإلنتاج
االقتصادية، فضالً عن أن هذه الدالة تعترب األداة اليت مكنت االقتصاديني  الدراساتتستخدم بكثرة يف جمال 

ل االقتصادي يف إحداث طفرة واضحة يف أساليب التحلي إىلمن بناء مناذج واكتشاف دوال أخرى أدت 
 .(73، صفحة 2012)خمزومي،  عصران هذا

𝒀 دوغالس الشكل التايل: -أتخذ دالة كوب = 𝑨. 𝑲𝜶. 𝑳𝜷. 𝒆𝒖 حيث متثل 𝛼 ابلنسبة  اإلنتاج: مرونة
 .ابلنسبة لعنصر العمل اإلنتاج: مرونة  𝛽، املال رأسلعنصر 

املال،  رأسن يزداد عن طريق ثالثة متغريات، هي: زايدة حجـم أميكن  اإلنتاجن حجم إووفقا هلذه الدالة ف
ال تعين فقط التكنولوجيا،  Aن أ إىلو حتسني التكنولوجيا املستخدمة. نشري هنا أو زايدة حجم العمل، أ

 Totalللعوامل )ية الكلية اإلنتاجالعديد من العناصر غري احملـددة ضمن ما يعرف  إىلهنا تشري أحيث 
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Factor Productivity: TFP.) 
 The Stochastic Frontier Production Functionالحدودية العشوائية  اإلنتاجدالة  -ب

 Lovell Aigner,1977احلدودية العشوائية بشكل مستقل من قبل  اإلنتاجاقرتحت دالة 
( الذي SFPFاحلدودية العشوائية ) اإلنتاجلتحديد أمنوذج دالة   Cobb-Douglasاإلنتاجوتستخدم دالة 

للمزارع وعلى نطاق واسع يف البلدان النامية واملتقدمة، والذي  الكفاءة التقنيةمت استخدامه من أجل تقدير 
)النعيمي، أساليب قياس الكفاءة االقتصادية  ساسًا الشتقاق دالة التكاليف احلدودية العشوائيةأيعد 

( SFPFاحلدودية العشوائية ) اإلنتاجوختتلف دالة  .(8واالنتاجية الكلية للعناصر، دون سنة نشر، صفحة 
ابخلصوصية اليت ميتلكها التحليل احلدودي العشوائي وهي  Cobb-Douglasبصيغة  اإلنتاجعن دالة 

القدرة على تكوينُ منوذج يشرح العالقات وحمددات عدم الكفاءة يف مرحلة واحدة. ويستخدم هذا النموذج 
 والتخصيصية للمزرعة، وابلتايل تقدير الكفاءة االقتصادية.  الكفاءة التقنيةلقياس مستوى 

ول ميثل ما تباين مشرتك يساوي صفر، اجلزء األجزئني هل إىل 𝐸𝑖 واقيتتميز هذه الدالة بفصل الب
ويكون اخلطأ  𝑉𝑖خرى ورمزهخطاء األما اجلزء الثاين فيمثل مصادر األأ 𝑈𝑖 هحالة عدم الكفاءة ويرمز ل

𝑬𝒊                             العشوائي عبارة عن:  = 𝑽𝒊 − 𝑼𝒊 

 ميثل خطأ االصلي للنموذج. 𝐸𝑖 ميثل خطأ عدم الكفاءة؛ 𝑈𝑖 ميثل خطأ القياس وسوء التوصيف؛ 𝑉𝑖نأذ إ
وميكن تفسري عدم الكفاءة يف حقيقة األمر ان حالة عدم الكفاءة أتيت من االحنراف السالب عن 

 األساسيةواعد منحىن الكفاءة احلدودي. ومنه تدعى هذه الطريقة ايضا بطريقة اخلطأ املركب ومن خالل الق
كثر لنظرية الكفاءة تبني طريقة التحميل احلدودي العشوائي املنحىن احلدودي الذي ميثل جمموعة النقاط األ

ن تستبعد النقاط أكما ميكن .ن املسافة بني كل نقطة واملنحىن متثل درجة عدم الكفاءة أكفاءة، حيث 
والثاين يتمثل بوجود صدمات خارجية مثل  خطاء القياسأول وجود املنسجمة على املنحىن لسببني: األ

. (264-263، الصفحات 2015)عمي و العزي،  املتغريات السياسية واالقتصادية وتطورات األسواق
  :دوجالس على النحو التايل –يف صورة كوب  اإلنتاجوهنا ميكن التعبري عن دالة 

𝑌 = 𝑓(𝑋𝑖𝑗, 𝛽𝑗)𝑒(𝑉𝑖−𝑈𝑖) 
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)عزت، قطب، و اهلندي،  للتعبري عن هذه الدالة يف صورهتا اخلطية أو اللوغاريتمية املزدوجة تصاغ كما يلي
ln𝑌       :(439-438، الصفحات 2016 = 𝛽0 + 𝛽𝑗 ∑ 𝑙𝑛𝑋𝑖 + (𝑉𝑖 − 𝑈𝑖) 

ي اإلنتاجالقدر املستخدم من املورد  Xij:؛ إنتاج املزرعة: متوسط Yi؛ اللوغاريتم الطبيعي Ln: حيث متثل
)j(  من املزرعة)i( ؛iV:  ؛ معامل اخلطأ العشوائيiU:  ية التقنية للمزرعة اإلنتاجعنصر عدم الكفاءة)i.( 

احلدية العشوائية إمكانية تقدير مسامهة عنصر عدم الكفاءة يف تفسري  اإلنتاجومييز استخدام دوال 
ية التقنية كما يتضح من املعادلة اإلنتاج () األمثل للمزرعة، وتقدر قيمة اإلنتاجالفعلي و  اإلنتاجالفارق بني 

γ                               () :التالية =
𝜆2

1+𝜆2
=

𝜎𝑢
2

𝜎𝑣
2+𝜎𝑢

2
 

�̂�)  (متثل مربع معامل 𝜆2حيث أن  =
𝜎�̂�

𝜎�̂�
 �̂� ،(𝜎𝑢

، التقنية يةاإلنتاجمتثل تباين عنصر عدم الكفاءة  (2
(𝜎𝑣

0 . ويشرتط أن تكون متثل تباين عنصر اخلطأ العشوائي (2 < 𝛾 < تقدير الكفاءة  أمكنلذلك 1
𝑇𝐸التقنية على النحو التايل:  = 1 − 𝛾. 

وعند تقدير الكفاءات ابستخدام النماذج احلدودية العشوائية، فإنه من الضروري فحص فرضية وجود أو 
-Kassem & El)  العشوائي: التأثيراختبار عدم وجدود التأثري العشوائي، وذلك ابالعتماد على 

Shaer, 2012, p. 237): ي يتضمن حدأ ؟م عشوائيأالنموذج هل هو اثبت  أتثري ةوهو اختبار معرف 
 اإلحصائيةم ال. ويتم ذلك من خالل احلكم على نتائج التحليل واجراء االختبارات أ uاملوجب  اخلطأ
 عشوائي ام ال على أساس معيارين مها: أتثريوجود  ة. حيث مت الفاضلة بنيالالزم

حيث تتم املفاضلة  Gamma ratio testاما وهو اختبار نسبه ج المعيار األول )الشرط الضروري(:
 وفقا ملا يلي: بني النماذج احلدودية العشوائية على أساس معنوية نسبة 

وهذا يعين معنوية االختبار وابلتايل رفض النموذج، أي أن النموذج غري  =0 :0Hفرض العدم:  -
 .عشوائي )اثبت( فهو بذلك ال يصلح لتقدير الكفاءة

 وهذا يعين معنوية االختبار وابلتايل قبول النموذج العشوائي. ≠0 :1Hالفرض البديل:  -
اجلدولية عند  tاحملسوبة جلاما أكرب من قيمة  tللنموذج العشوائي، فإذا كانت قيمة  ونقوم بفحص معنوية 

( فإننا نرفض فرضية العدم وابلتايل يوجد األثر العشوائي. n-k-1% وعند درجة حرية )5مستوى معنوية 
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حال حتقق العكس فإننا نقبل فرض العدم ويكون النموذج اثبت وال حيتوي على األثر العشوائي ويستخدم ويف 
 طريقة املربعات الصغرى العادية يف التقدير بدل املعقولية العظمى.

 likelihood ratio testعظم : ويتمثل يف اختبار نسبة االحتمال األالمعيار الثاني )الشرط الكافي(

(LR):  هذا االختبار يفحص الفرق بني قيمة دالة لوغاريتم االحتمال االعظم عند فرض العدم )التقدير
عند درجات حرية  𝜒2توزيع  LRبطريقة م ص( وقيمتها عند الفرض البديل )التقدير بطريقة م ع(. وتتبع 

، والذي يعين نقبل الفرض العدم LRأكرب من  𝜒2%. فاذا كان5لعدد حمددات النموذج ومستوى معنوية 
 .OLSعدم جدوى استخدام النموذج العشوائي وابلتايل يستخدم النموذج العادي املقدر بطريقة 

 ية الكلية والفجوة التكنولوجية:اإلنتاجالكفاءة التقنية،  2.2
ابستخدام قدر  اإلنتاجقصد ابلكفاءة بدرجة حتقيق أعلى قدر ممكن من يأ. تعريف الكفاءة وأنواعها: 

 .ية والفنيةاإلنتاج، عدة أنواع فمنها الكفاءة االقتصادية إىلحمدود من املوارد، وتنقسم الكفاءة 
مصطلحي الكفاءة واإلنتاجية يستخدمان بصورة متساوية لوصف مراحل  إذ جند يف كثري من األحيان أن

عنها  اإلنتاج إىل املورد املستخدم فيه ويعربإلنتاجية هي نسبة اإلنتاج، لكنهما يف حقيقة االمر خمتلفان، فا
الكفاءة تعرب . بينما (13، صفحة 2017)التميمي،  ابلوحدات املرتبطة ابإلنتاج واملورد برقم حمدد معرف

وفقا  عن مستوى العالقة بني قيمة كل من املدخالت واملخرجات، إذا ما استخدمت األوىلاالقتصادية 
 اإلنتاجية اليت يتم فيها مزج عوامل اإلنتاجتتحقق ابتباع االساليب ا ملبادئ التنظيم االقتصادي. مبعىن أهن

أما . (8، صفحة 2003)حممود،  حتقيق أقصى انتاج ممكن مع تدنية التكاليف إىلبنسب صحيحة تؤدي 
احلصول على كميات أعلى من الناتج ابستخدام نفس القدر من املوارد، او احلصول  فتعين يةاإلنتاجالكفاءة 

. ومما ال شك فيه أن معيار اإلنتاجعلى نفس القدر من الناتج ابستخدام أقل قدر من املوارد املستخدمة يف 
الل املوارد ية االقتصادية من عدمه يف إمكانية استغاإلنتاججناح الوحدات  ية يشري إىلاإلنتاجالكفاءة 

 . (93، صفحة 2013)أبو زيد، حممد، و آخرون،  أمثلبشكل االقتصادية املتاحة 

و خدمة يف ظل جمموعة املوارد أمقدرة املنشأة على حتقيق أعظم انتج  الكفاءة التقنيةب ويقصد
دارة يف ختصيص املوارد املختلفة من احلكم عن كفاءة اإلاملتوافرة. وتعترب أحد املؤشرات اهلامة اليت متكن من 

مهية ابلغة لقياس أ ذاياس الكفاءة التقنية ويعترب ق .(263، صفحة 2015)عمي و العزي،  الناحية الفنية
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على  الدراسةننا نركز يف هذه أال إذ توجد عدة طرق لتقديرها إ ،مكوانهتا أحدية الكلية ابعتبارها اإلنتاج
 جنعها وهي طريقة التحليل احلدودي العشوائي.االطرق و  أحدث
بطريقة احلدود العشوائية TFPية الكلية للعوامل اإلنتاججيرى قياس  ية الكلية للعوامل:اإلنتاجقياس ب. 

اليت ميكن احلصول عليها مبوجب TECوالتغري يف الكفاءة التقنية  TCمن خالل حاصل مجع التغري التقين 
ية الكلية للعوامل اإلنتاج. وبذلك تكون (1341، صفحة 2017)النعيمي و زيدان،  DEAPبرانمج 

 TFP=TC+TEC : (1341، صفحة 2017)النعيمي و زيدان، وفق املعادلة التالية 

 TEC=Ecit-Ecit-1 التغري يف الكفاءة التقنية املتحصلة عليها من املعادلة التالية: TECحيث 

 الكفاءة التقنية للفرتة السابقة. Ecit-1الكفاءة التقنية و  Ecitومتثل 
ظهر االهتمام بقياس الفجوة التكنولوجية حديثا بظهور الطرق املعلمية  قياس الفجوة التكنولوجية:ج. 

ية الكلية والكفاءة اإلنتاجالكلية والكفاءة التقنية، فبزايدة  يةإلنتاجابالقياسية. والفجوة التكنولوجية هلا ارتباط 
، 2017)النعيمي و زيدان، مر الذي يتطلب قياسها التقنية تقل الفجوة التكنولوجية والعكس صحيح، األ

)النعيمي و وميكن التحليل احلدودي العشوائي من قياس الفجوة التكنولوجية كما يلي  .(1342صفحة 
 :(1342حة ، صف2017زيدان، 

 BiX≤ BiX*و   XiB+Vi+Ui= eiYابملعادلة التالية:   iمزرعة أليميكن التعبري عن املخرجات 

 ميثل غالف اجملموعة للمزارع الكفؤة. وميكن كتابة العالقة على النحو التايل: BiX*حيث 

𝐼 =
𝑒𝑋𝑖𝐵𝑒𝑉𝑖𝑒−𝑈𝑖

𝑒𝑋𝑖𝐵∗
𝑒𝑉𝑖

∗
𝑒−𝑈𝑖

∗ 

ومتوسط حد اخلطأ  TGRن النسب الثالثة على جهة اليمني من املعادلة تدعى نسبة الفجوة التكنولوجية إ
   TERومتوسط الكفاءة التقنية RERالعشوائي 

𝑇𝐺𝑅 =
𝑒𝑋𝐵

𝑒𝑋𝐵∗ = 𝑒−𝑋𝑖(𝐵∗−𝐵) 
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𝑒𝑉𝑖
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𝑇𝐸𝑖
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𝑹𝑬𝑹

𝑻𝑬𝑹
=

متوسط الكفاءة التقنية

متوسط حد اخلطأ العشوائي
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 ة.سار وسيتم االعتماد على هذه العالقة يف اجياد الفجوة التكنولوجية للجزائر لفرتة الد
  الطريقة القياسية وأدواتها .3

 وأهم ما ميزها: الدراسةفترة  1.3
هنا الفرتة اختيار هذه الفرتة أبنربر ، و 2018-1980القطاع الزراعي اجلزائري للفرتة  الدراسةتتناول 

وبرامج مخاسية خمتلفة سوف نركز على تقسيماهتا يف التقدير والتحليل هذا من  اليت شهدت عدة إصالحات
وقبل عرض  .من انحية أخرى اإلنتاجتوفر مجيع البياانت اليت تسمح بتقدير دالة مسحت بانحية، كما 

على مراحل موجزة إطاللة طرق التقدير. نستعرض فيما يلي التقدير و املتغريات اليت سيتم االعتماد عليها يف 
 .  2018-1980تطور القطاع الزراعي يف اجلزائر خالل 

سعار البرتول يف هناية السبعينات على قطاع الفالحة الذي كان ميثل املورد أس اخنفاض اانعكفمع 
إذ أصبح معدل  .سلبا مردودية القطاع أتثرتقتصادية، األساسي لتمويل االستثمارات يف كل القطاعات اال

 الزراعي أقل بكثري من معدل النمو السكاين الكبري يف الطلب والعرض على املنتجات الزراعية. اإلنتاجمنو 
 يف خمطط مخاسني تسدجتصالحية خالل الثمانينات إجراءات إ إىليف ظل هذه الظروف اجتهت الدولة 

 قرت برامج اإلصالح االقتصادي.أتنمويني مث خالل فرتة التسعينات 
إعادة اهليكلة و إصالحات على املستوى احمللي، عرف  (:1984-1980ول )المخطط الخماسي األ -

ترجيح كفة الزراعة والبىن التحتية  إىلبشكل كبري  املخطط للمؤسسات االقتصادية العمومية، حيث سعى
 واملوارد املائية وكذا السكن، بينما حاول كبح نشاط الصناعة بشكل نسيب، ليرتك األولوية للقطاعات األخرى.

ترجيح كفة الزراعة والبىن التحتية واملوارد املائية وكذا السكن،  إىلحيث أن هذا املخطط سعى بشكل كبري 
بينما حاول كبح نشاط الصناعة بشكل نسيب، ليرتك األولوية للقطاعات األخرى، حيث انتقلت حصة 

، فيما انتقلت استثمارات 1984% سنة  24 إىل 1980% سنة  56استثمارات املؤسسات العمومية من 
 % خالل الفرتة نفسها. 55 إىل%  30القاعدة اهليكلية من 

حيث كانت سياسة تسعري املنتجات الزراعية  ،هم نتائج تطبيق هذا املخطط هو فشل السياسة الزراعيةأومن 
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 غري املبنية على التكاليف الزراعية أهم مظاهرها.
شهدت هذه الفرتة اهنيار سعر الربميل من البرتول يف  :1989-1985المخطط الخماسي الثاني  -

فرض إصالحات جديدة  إىلاالقتصاد أزمة حادة نتج عنها تدهور القطاع الفالحي. مما دفع ابلدولة 
الذي مبوجبه مت حل املزارع االشرتاكية وتوزيع ممتلكاهتا على عمال القطاع  87-19جتسدت يف القانون 

لكن هذه السياسة  ية،اإلنتاجو  اإلنتاجرفع  إىله اإلصالحات كانت هتدف من خالل هذ  .الفالحي
خرى سببت أتخر القطاع من جديد أمهها أصالحية مل تبلغ األهداف املسطرة بل ظهرت مشاكل اإل

 الالعدالة يف توزيع األراضي وهيمنة النشاط الصناعي على الزراعي. 
خالل هذه املرحلة ويف إطار  :2010-1990برنامج اإلصالح االقتصادي والتكييف الهيكلي  -

 ،الحتواء ما خلفته سياسات الفرتة السابقة 1990صدار قانون جديد إتصاد السوق مت التحول حنو اق
مفاده محاية األراضي الفالحية وضمان استغالهلا الشامل ووضعها على حساب ونفقة مالكها. وكذلك 

، صفحة 2016)هيشر،  فتح اجملال أمام قوى السوق كشكل من أشكال تسيري ومتويل القطاع الفالحي
 .  وقد مشلت هذه املرحلة ثالث فرتات:(55

: خالل هذه الفرتة مت إصدار مجلة من القوانني 1994-1990فرتة بداية تطبيق برامج اإلصالح  •
 ؛أمهها إصالح القطاع الفالحي العمومي

 أهم جوانب التكييف اهليكلي لقطاع الزراعة يف اجلزائر ت: متثل2000-1995فرتة التكيف اهليكلي  •
، الزراعي وأسعار السلع الزراعية ما عدا بعض احملاصيل اإلسرتاتيجية اإلنتاجالعمل على حترير يف 

الفالحية وانشاء تعاونيات ومجعيات زراعية. كما عرفت الفرتة  إنشاء الغرفو  خوصصة القطاع العام
)لعمى و عزاوي،  التجارة الداخلية واخلارجية عدا بعض املنتجات اإلسرتاتيجيةإلغاء احتكار الدولة يف 

 .(6، صفحة 2003
شهد االقتصاد الوطين يف هذه الفرتة انتعاشا مبوجب  :2010-2000فرتة االسرتاتيجية اجلديدة للتنمية  •

-2000املخطط الوطين للتنمية الفالحية ثل يف مت األول شهدت خمططني:و  .ارتفاع أسعار البرتول
جانب بقية القطاعات  إىلفركز على احملافظة على الفالحة  2010-2005أما املخطط الثاين ، 2004
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 خرى.األ
ية، وقد اإلنتاجو  اإلنتاجالرفع من  إىليهدف هذا الربانمج  :2015-2006برنامج التجديد الفالحي  •

 : (6-5، الصفحات 2014)هامشي،  رئيسيةضم هذا الربانمج ثالث حماور 
ية، وتطوير املنتجات ذات اإلنتاجو  اإلنتاجالتكثيف والتحديث من أجل زايدة  إىلإطالق برامج هتدف  •

الصناعية، االستهالك الواسع كاحلبوب، احلليب االصطناعي، والبقول والبطاطا، وزراعة الزيتون، والطماطم 
 التشجري، النخيل، واللحوم احلمراء والدواجن، وهذه الربامج تدخل ضمن أنظمة اقتصاد املياه.

، والذي يهدف من جهة: أتمني وتثبيت عرض املنتجات الغذائية (SYRPALAC) تطبيق نظام الضبط •
يل الفالحني )احلبوب، احلليب، واللحوم، الزيوت، والبطاطا(، ومحاية مداخ ذات االستهالك الواسع

واملستهلكني من جهة أخرى، ولتحقيق هذين اهلدفني جيب أن تكون األنشطة املربجمة تستهدف تعزيز 
 األدوات الضرورية للضبط، كأماكن التخزين املنتجات الفالحية، وتوفر املذابح.

الحية، إنشاء بيئة آمنة من خالل إطالق قروض بدون فوائد كقرض الرفيق لشراء املعدات واآلالت الف •
ووضع أتمينات فعالة من أجل احلد من اخنفاض املردودية والكوارث الفالحية، وتعزيز ودعم التعاضدية 

 الريفية اجلوارية، واملنظمات املهنية.
متاشيا مع سياسات اإلصالح اليت تبنتها الدولة اليت ترمجت يف برامج اإلصالح اليت متت اإلشارة إليها، 

محاية وتثمني املوارد الطبيعية اعتمدت على سياسة التجديد الريفي اليت تقوم على حتديث القرى واملداشر و 
كما   .، وتعد املنتجات الزراعية أساسهاديةمحاية وتثمني املمتلكات والثروة الريفية املادية وغري املاو  هبا،

التكفل ابلقدرات  عن طريقتعزيز املهارات والقدرات البشرية والدعم التقين للمنتجني عملت الدولة على 
التطوير التقين  إىلبرامج التكوين والبحث واإلرشاد الفالحي، إضافة  من خاللالبشرية للقطاع وترقيتها 

التكنولوجيا واليد وابلرغم من اجلهود املبذولة يف هذا اجملال إال أن  ت.ستجداجلعل القطاع يتماشى مع امل
 .تشهد حتسنا يتماشى مع التقدم العلمي الراهن ملالعاملة 

رئيسية أوهلا االهتمام ابلزراعة  حماوريركز على حتقيق ثالث (: 2019 -2015مخطط عمل الفالحة ) •
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هيكل القطاع الفالحي وتشجيع كفاءات القطاع الفالحي، ومتابعة والثروة احليوانية وذلك من خالل تنمية 
الثاين فيتعلق ابالهتمام ابإلنتاج الغايب وكذا تشجيع السياحة  ورودعم أصحاب املشاريع الفالحية، أما احمل

ح الثالث يف متابعة ودعم برامج االستثمار يف قطاع الصيد وتربية املائيات، مما يسم ورالبيئية. ومتثل احمل
بزايدة صادرات السمك مع احلرص على محاية الثروة السمكية. وقد حدد املخطط احلدود املستهدفة لكل 

: حتقيق منو متوسط (109، صفحة 2018)جعفري و عدالة،  يلي نلخص أمهها فيماالسابقة  احملاور
مليار  20ختفيض قيمة الواردات بـ ، لإلنتاجج كقيمة مليار د  4300%، بلوغ 5للقطاع الفالحي مبقدار 

 منصب شغل يف القطاع. مليون ونصفمليار دوالر، والوصول اىل  1.1دوالر وزايدة الصادرات بـ 
 :ومصادرها الدراسةمتغيرات  2.3

عتماد على التحليل احلدودي العشوائي، االمت ية الكلية للعوامل اإلنتاجلتقدير الكفاءة التقنية و 
)مع اإلشارة  2018-1980واحلصول على مؤشرات تعكس الواقع للقطاع الزراعي يف اجلزائر للفرتة بني 

 متت االستعانة ابلبياانت التالية: وردت على شكل تقديرات( 2018اىل أن بياانت سنة 
 الديوان الوطين لإلحصاء. انطالقاومت احلصول عليه  :Yالزراعي )المتغير التابع( ورمزه  اإلنتاج -
وميثل عدد العمال يف القطاع الزراعي يف اجلزائر. حيث مت احلصول  :Lالعمل )متغير مستقل( ورمزه  -

  على عدد العمال يف القطاع انطالقا من قاعدة بياانت البنك العاملي.
املال الثابت الذي يضم اآلالت واألراضي وما  رأسل ثومي :Kالمال )متغير مستقل( ورمزه  رأس -

عليها من منشآت وأشجار وحيواانت وآالت وغريها. ونظرا للصعوبة اليت تلقيناها يف احلصول على 
ايل الزراعي الثابت الصايف رأمس، مت تعويضه بقيمة التكوين الالدراسةاملال الزراعي الثابت خالل فرتة  رأس

 .(FAO)ية والزراعة احملسوب من طرف منظمة األغذ
 :الدراسةدوات أ 3.3

. الكفاءة التقنيةاحلدية العشوائية اليت متكن من تقدير  اإلنتاجتقدير دالة  إىل الدراسةهتدف هذه 
للوغاريتم مت استخدام برانمج  إىل الدراسةفبعد حتويل متغريات . األساسية اإلنتاجوابلرتكيز على مدخالت 

Frontier يف حساب الكفاءة التقنية، وبرانمجDEAP  العشوائية  اإلنتاج، الذي يسمح بتقدير حدود
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احلدودية العشوائية وذلك ابستخدام طريقة  اإلنتاج- واحلصول تقديرات االحتمالية القصوى ملعلمات دالة
ا مبوجب هذه الطريقة اللوغاريتمية احلدية. وتسمح النتائج املتحصل عليه اإلنتاجاملعقولية العظمى وفق دالة 

ية الكلية للعناصر، مث اإلنتاجيف التقدير من قياس الكفاءة التقنية والتغري التقين الذي ميكن من حساب 
 حساب الفجوة التكنولوجية.

 النتائج ومناقشاتها .4
 2018-1980والكفاءة التقنية للقطاع الزراعي في الجزائر للفترة  اإلنتاجتقدير دالة  1.4

ية اإلنتاج تواملروان احلدية العشوائية الزراعي اإلنتاج( تقدير دالة 01تشري نتائج اجلدول رقم )
تبني نتائج تقدير الكفاءة االنتاجية بطريقة التحليل احلدودي العشوائي . و ابستخدام طريقة املعقولية العظمى

اجلدولية عند  tمن قيمة  أكربوهي  5.86احملسوبة جلاما يف التوزيع نصف الطبيعي قد بلغت  tن قيمة أ
. كما بلغت OLSمن استخدام طريقة  ما من جدوىمما يعين قبول عشوائية التوزيع و ، %1مستوى معنوية 

عند 𝝌𝟐من القيمة اجلدولية لتوزيع  وهي أكرب 17.66للتوزيع نصف الطبيعي  LRعظم نسبة االحتمال األ
 .OLSطريقة عدم جدوى  .12.8 تقدر ب يتوال 0,01مستوى داللة 

مرونة عنصر العمل و املال  رأسية لعنصر اإلنتاجكل من املرونة أن  ومن خالل هذا اجلدول تبني 
وهي موجبة  0.546ن مرونة عنصر رأس املال قد بلغتأ ظهر النتائجوتكما   %.1عند مستوى معنوية 

ويعين  الغلة مع ثبات عنصر العمل. ن استخدام هذا العنصر يقع يف مرحلة تزايدأقل من الواحد مما يعين أو 
يصاحبها زايدة يف الناتج الزراعي  رأس املال% يف عنصر 10أن أي زايدة قدرها  من الناحية االقتصاديةذلك 

يف  ن استخدامها يقعأيف حني ظهرت مرونة عنصر العمل بقيمة سالبة مما يدل على  %.5,46قدرها 
األمر الذي ميكن تفسريه بوجود فائض يف العمل أو ما مرحلة تناقص الغلة مع ثبات عنصر رأس املال. 

ن جمموع املروانت أ نتائج التقديروقد بينت  الزراعي. اإلنتاجيسمى البطالة املقنعة وينعكس ذلك سلبا على 
من نسبة الزايدة أقل  اإلنتاجأي أن نسبة الزايدة يف  ،مما يعين تناقص عائد احلجم 0,209ية قد بلغ اإلنتاج

 املال. رأسحالل عنصر العمل بعنصر إيف املوارد. ويف هذه احلالة البد من 
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 0.19يف القطاع الزراعي قد بلغت ( -1كما نالحظ من خالل هذه النتائج عدم الكفاءة التقنية )
ابستخدام  اإلنتاجن حنقق نفس املستوى من أنه ميكن أ، مبعىن 0.81ن الكفاءة التقنية قد بلغت أويعين ذلك 

% من دون أي زايدة 19بنسبة  اإلنتاجو ميكن الرفع من أ% مما هو مستخدم 19نسبة أقل من املوارد تبلغ 
 يف التكاليف بل عن طريق الرفع من الكفاءة التقنية للموارد املتاحة.

 (2018-1980)ية الكلية للعوامل في الجزائر اإلنتاجتقدير الكفاءة التقنية والتغير التقني و  2.4
( تقدير الكفاءة التقنية اليت شهدت تذبذاب عرب املراحل املختلفة اليت 02تشري نتائج اجلدول رقم )

-2016للفرتة  0.66قل قيمة هلا أو  90-85للفرتة  0.95على قيمة هلا أمر هبا القطاع حيث بلغت 
التطور احلاصل  إىلخر لكنه مل يبلغ املستوى املرجو ابلنظر سجل تذبذاب هو اآلما التغري التقين فقد أ. 2018

 يف اجملال الزراعي.
ية الكلية للعوامل، اإلنتاجالتطور احلاصل يف كل من الكفاءة التقنية والتغري التقين و  نفس اجلدولويبني 

، 2015-2010فرتة لل 0.83و، 99- 90للفرتة  0.79، و89-80للفرتة  0.90خرية بلغت فهذه األ
ن حنقق نفس أنه ميكن أمبعىن  0.81. وبلغت يف كل الفرتة 2018-2016بني  0,66بينما بلغت 
عادة توزيع املوارد االقتصادية إ% متثل 19ن نسبة أمبعىن  .ابستخدام نسبة أقل من املوارد اإلنتاجاملستوى من 

ية الكلية للعوامل والذي اإلنتاجن نلمس ذلك عرب برامج االصالح املختلفة اخنفاض أوميكن  .املستخدمة
، كما 0.49ميكن تفسريه بعدم الكفاءة يف توزيع املوارد الزراعية. لتصبح قيمة الفجوة التكنولوجية التقديرية 

وعدم االعتماد املوارد عدم الكفاءة يف ختصيص نتيجة أبنه . وميكن تفسري ذلك 03هو مبني يف اجلدول 
 على التكنولوجيا احلديثة.

 خاتمة: .5
، 2018و 1980على تقدير الكفاءة التقنية للقطاع الزراعي يف اجلزائر الفرتة بني  الدراسةاعتمدت 
ية الكلية اإلنتاج، وكيفية قياس كل من الكفاءة التقنية و اإلنتاج والدلمفاهيم نظرية  إىلحيث مت التطرق 

 :التاليةالنتائج  إىل تم التوصل، وقد تاحلدودي العشوائي التحليل وفق التكنولوجية ذا الفجوةكللعوامل و 

وضعت الدولة اجلزائرية العديد من الربامج التنموية للنهوض من القطاع الزراعي وجعله أحد القطاعات  -
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 وحتقيق االستقاللية.االسرتاتيجية، إال أن تبعية القطاع الزراعي ملداخيل احملروقات حالت دون عدم تطوره 

وميكن سالبة ية لعنصر العمل اإلنتاجالزراعي أن املرونة  اإلنتاجالقياسية لدالة  الدراسةأظهرت نتائج  -
 تفسري ذلك ابلبطالة املقنعة.

نه أوهذا يعين  0,19هنا بلغت أعند تقدير عدم الكفاءة التقنية للقطاع الزراعي  الدراسةأسفرت نتائج  -
 % مما هو مستخدم.19ابستخدام نسبة أقل من املوارد تبلغ  اإلنتاجملستوى من ن حنقق نفس اأميكن 

% 19ن نسبة أ% أي 81ن القيمة التقديرية للكفاءة التقنية قد بلغت حوايل أ إىل الدراسةتشري نتائج  -
 املستخدمة. االقتصاديةعادة توزيع املوارد إمتثل 

ية الكلية للعوامل والذي ميكن تفسريه بعدم الكفاءة اإلنتاجصالح املختلفة اخنفاض تبني عرب برامج اإل -
% نتيجة هدر 49% فجوة تكنولوجية قدرت بـ 81يف توزيع املوارد الزراعية، حيث نتج عن قيمة انتاجية 

 . الدراسةاملوارد وعدم االعتماد على التكنولوجيا احلديثة. وهو ما يؤكد الفرضية صحة فرضية 

 ملة من االقرتاحات: ويف اخلتام أمكن لنا اخلروج جب
  وضع خطط اسرتاتيجية تستهدف اقحام التكنولوجيا املتطورة اليت وصل اليها العمل يف جمال

 الزراعة؛

 تشجيع العمل يف القطاع الزراعي عن طريق منح املزيد من االمتيازات للعمال؛ 

 ط القطاع اخلــاص. إعـادة هيكلة إدارة القطاع الزراعي وإعطاء الدور األكثر للمنتجني وزايدة نشا 

 .تشجيع االستمارات الزراعية اخلاصة وتوفري املناخ القانوين املالئم للنشاط 

 قائمة المراجع

(. انعكاسات اإلصالح االقتصادي والتكييف اهليكلي لقطاع الزراعة 2003أمحد لعمى، و عمر عزاوي. )
االول حول املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتدايت وأثره على السياسات الزراعية. امللتقى الوطين 

 (. ورقلة: جامعة ورقلة.20-1املناخ االقتصادي اجلديد )الصفحات 

(. تقدير الكفاءة التقنية للمزرعة ابستخدام 2015اسكندر حسني عمي، و جاسم حممد حبيب العزي. )
STOCHASTIC FRONTIER APPROACH جملة العلوم الزراعية العراقية، الصفحات .
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262-268. 
(. الكفاءة الفنية الستخدام املوارد 2013السيد حممد أبو زيد، حممد عبد احلفيظ حممد، و آخرون. )

-93االنتاجية لبعض احملاصيل اهلامة مبحافظة سوهاج. جملة أسيوط للعلوم الزراعية، الصفحات 
109. 

بني  2013-2006اع الزراعي يف جلزائر يف ظل الوفرة املالية للفرتة (. القط2014الطيب هامشي. )
اإلجنازات والعقبات. امللتقى الدويل التاسع حول استدامة االمن الغذائي يف الوطن العريب )الصفحات 

 (. الشلف: جامعة حسيبة بن بوعلي.1-20
. حبوث اقتصادية عربية، 2011-1985(. دالة االنتاج الزراعي املصري 2015إيناس حممد اجلعفراوي. )

 .93-74الصفحات 
(. مبادرات إصالح القطاع الزراعي يف اجلزائر وأثرها على الناتج 2018مجال جعفري، و العجال عدالة. )

 .119-98الزراعي. دفاتر اقتصادية، الصفحات 
ية للعناصر. سامل يونس النعيمي. )دون سنة نشر(. أساليب قياس الكفاءة االقتصادية واالنتاجية الكل

 حماضرات. املوصل، العراق: جامعة املوصل.
(. قياس النمو يف االنتاجية الكلية وتقدير الكفاءة 2017سامل يونس النعيمي، و أسوان عبد القادر زيدان. )

التقنية والفجوة التكنولوجية للقطاع الزراعي العراقي ابستخدام اسلوب مغلف البياانت للمدة 
 .1354-1335ات للعلوم الزراعية، الصفحات . جملة الفر 1980-2012
(. اقتصادايت استخدام التكنولوجيا احليوية يف انتاج احملاصيل الزراعية. مذكرة 2003عطية حممود. )

 ماجستري يف العلوم الزراعية. بنها، ليبيا: جامعة بنها.
البطاطا بوالية  (. التحليل االقتصادي لدالة االنتاج )كوب دوغالس( حملصول2012لطفي خمزومي. )

 .74-63الوادي. جملة الدراسات االقتصادية واملالية، الصفحات 
(. مدى مسامهة قطاع الزراعة اجلزائري يف االقتصاد الوطين من خالل دراسة 2016حممد التجاين هيشر. )

. أطروحة دكتوراه يف 2012-1974سلوك متغريات حساب اإلنتاج وحساب االستغالل للفرتة 
 تصادية. تلمسان، اجلزائر: جامعة ابو بكر بلقايد.العلوم االق

(. حتليل التأثريات االقتصادية والبيئية للملوحة على املستوى املعاشي. أطروحة 2017حممد جبار التميمي. )
 دكتوراه يف العلوم الزراعية، جامعة بغداد.
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لفلسطينية. مذكرة ماجستري. (. حتليل دوال االنتاج واالنتاجية يف الصناعة ا2004نصر عبد هللا صاحل. )
 فلسطني: جامعة النجاح.

(. دراسة اقتصادية مقارنة لكفاءة مزارع 2016وائل أمحد عزت، عالء أمحد قطب، و أمحد حممد اهلندي. )
تسمني األبقار اخلليط مبراكزحمافظة البحرية ابستخدام الدوال اجملالية العشوائية. اجمللة املصرية للبحوث 

 .454-435ات الزراعية، الصفح
Kassem, A., & El-Shaer, D. (2012). The impact of the application of 

biotechnological methods. J. Agric. Econom. and Social Sci.(Vol.3 (2)), 

pp. 233-251. 
 :مالحق .7 -

 2018-1980نتائج تقدير دالة الكثافة الحدية العشوائية للقطاع الزراعي في الجزائر للفترة  :1الجدول 
Stoc. frontier normal/half-normal model 

logy Coef. Std. Err. z P>z 

logk 0,546 0,000015 3,65E+04 0,000 

logl -0,337 7,40E-06 -4,56E+04 0,000 

Cons 7,483 0,000107 6,97E+04 0,000 

sigma_v 0,98 0,195   

sigma_u 2,00 0,471   

Sigma2 4,43 1,045   

Lambda 2,04 0,348 5,864651 0,000 

Gamma ( ̂) 0,81  1-  ̂ 0,19 

LR test of sigma_u=0: chibar2(01) = 17.66;  Prob >= chibar2 = 0.000             

 frontier 4.1 ابالعتماد على خمرجات برانمجاملصدر: اعداد الباحثة  

 2018-1980ية الكلية للعوامل اإلنتاجنتائج تقدير الكفاءة التقنية والتغير التقني و  :2الجدول 
 ية الكلية للعواملاإلنتاج التغير التقني التغير في الكفاءة التقنية الكفاءة التقنية الفترات
80-84 0,8414 0,0072 0,572 0,5792 

85- 90 0,9544 0,113 0,343 0,456 

91-95 0,8612 -0,0932 0,411 0,3178 

96-2000 0,7269 -0,1343 0,472 0,3377 
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 deap وبرانمج frontier 4.1 : اعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمجالمصدر
 2018-1980نتائج تقدير الفجوة التكنولوجية  :3الجدول 

 TGالفجوة التكنولوجية  TERمتوسط الكفاءة التقنية  الفترات
80-89 0,90 0,44 

90- 99 0,79 0,50 

2000-2009 0,86 0,46 

2010-2015 0,83 0,48 

2016-2018 0,66 0,60 

1980-2015 0,81 0,49 

  deapوبرانمج  frontier 4.1: اعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج المصدر

2001-2005 0,8533 0,1264 0,485 0,6114 

2006-2010 0,8756 0,0223 0,197 0,2193 

2011-2015 0,7937 -0,0819 0,327 0,2451 

2016-2018 0,5816 -0,2121 0,2556 0,0435 

 0,3513 0,3828 0,0316- 0,8110 المتوسط


