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

 تقديم اجمللة
 

، تصدر عن كلية جمانية نصف سنوية جملة علمية دولية حمكمةهي  " سرتاتيجية والتنميةاال " جملة
تفتح فضاء  .اجلزائر -امعة عبد احلميد بن باديس، مستغامنالتجارية وعلوم التسيري جبالعلوم االقتصادية، 

املتسمة باجلودة واألصالة العلمية بأعماهلم لمسامهة لها جلميع أصحاب القدرات العلمية يف اجلزائر وخارج
 .اليت مل يسبق نشرهاو  الفرنسيةاإلجنليزية أو  وأالعربية إحدى اللغات الثالث ب 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 الباحثنيف اجمللة إىل إتاحة اإلطالع على البحوث والدراسات ألكرب عدد ممهتد
 :ةاجملاالت التاليهتتم بوهي  .املطبوعة وااللكرتونية

 ؛االقتصاد، االقتصاد القياسي واملالية 

 ؛االقتصاد واالقتصاد القياسي 

 ؛املالية 

 ؛اإلدارة واحملاسبة ،األعمال 

 ؛احملاسبة 

 ؛إدارة األعمال واإلدارة الدولية 

 ؛التسويق 

 ؛السلوك التنظيمي وإدارة املوارد البشرية 

 ؛االسرتاتيجية واإلدارة 

 ؛السياحة والرتفيه وإدارة الفنادق 

 ؛العالقات الصناعية 

 اقتصاد إسالمي. 
  

http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276
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 دليل املؤلف

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

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

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

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

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

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

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

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

 :عملية تقييم المقال - 3
 : ول األخطوة ال.3-1

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

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

  :الثانيةالخطوة . 3-2
، (عدادها وفق قالب اجمللة ووفق شروط النشرإمت )يف احلالة اليت تكون فيها املقالة مؤهلة للتقييم 

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

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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الستمارة تقييم موحدة متوفرة على املنصة  مسؤولية حتكيم الورقة البحثية وفًقاسيتوىل املراجعني . يف شبكته
ASJP بشكل إلزامي . 
توفر سكرتارية اجمللة الواجهة . ميكن للمحرر املساعد املرتبط أيًضا تقييم املقالة إذا رغب يف ذلك: مالحظة

 .بني مؤلفي املقاالت واحملررين املساعدين
 
نح فرتة تقييم مدهتا : فترة تقييم المقاالت -4 يوًما، ولكن يستغرق املراجعون مدة متتد لشهرين يف  03متم

 .إلرسال نتائج التقييم إىل أمانة اجمللةاملتوسط 
فعندما يتلقى مشروع املقال رأيا إجيابيا وآخر سلبيا، يمطلب إجراء تقييم ثالث : حالة تقييم المقاالت -5

 .من مراجع آخر، مع مراعاة أصله، وطنيا أو أجنبيا
 :الإعداد المق -6 

، ندعو املؤلفني الستخدام منوذج "جملة االسرتاتيجية والتنمية"لتسريع عملية نشر املقاالت يف 
 .إلدراج مقاالهتم" تعليمات للمؤلف"يتوفر قالب للمؤلفني يف قسم . اجمللة

حيث ميكنهم الوصول إىل هذا الفضاء عن  ،"تعليمات للمؤلف"ميكن للمؤلفني تنزيل القالب من قسم 
 :طريق زيارة

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

 .على اجلانب األيسر من الشاشة" تعليمات للمؤلف"مث النقر على 
 :المؤلفاالطالع عل  ملف دليل  -7

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

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

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

) ماء؛ االمييل املقال؛ عنوان املقال؛ امللخص؛ كلمات مفتاحية؛ االسم الكامل للمؤلف؛ مؤسسة االنت
 .؛ اقرتاح مراجعني(وميكن إضافة مؤلف ثان 

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

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

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

م قالب اجمللة وشروط النشر فسيتم إشعار املؤلف إذا تبني أن املقال ال حيرت : إشعار برفض المقال -11
 .برفض املقال

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

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

 قبول أو رفض التحكيم: 1املرحلة  -
 مقال يف انتظار املراجعة: 2املرحلة  -
 اسناد املقال للمراجعني: 0املرحلة  -
 قرار املراجعني بقبول املقال أول رفضه أو طلب التعديل  :4املرحلة  -
 :سياسة االنتحال -12

وال يتم قبول أي خرق هلذه . تشكل السرقة العلمية، جبميع أشكاهلا سلوًكا غري أخالقي للمجلة
  .ولن يتم قبول أي مقال آخر للمؤلف الذي قام باالنتحال من خالل املراجعة اليت أجريناها. القاعدة
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 8102  ديسمبر  – (15bis) عشر مكررالخامس العدد 

 الفهـرس

 الصفحة (ان)اسم ولقب الباحث  عنوان المقال
قياس عالقة جودة وتنافسية الخدمات السياحية بالقطاع  نماذج وطرق

 (  2117-2117) للدول المغاربية  السياحي
 (جامعة مستغانم) حراث حنان

 (جامعة مستغانم) محمد رمضاني .د
10 

أثر المعرفة ومحو األمية المالية عل  مستوى الشمول المالي في العالم 
 2117خالل عام 

 34 (جامعة الجلفة) محمد بن موس . د

أثر االنفتاح االقتصادي عل  فعالية السياسة النقدية في الجزائر خالل 
دراسة قياسية باستعمال منهج االنحدار الذاتي ، 2115-1991الفترة 

  للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة

 (جامعة المدية) تهتان موراد. د.أ
 (جامعة المدية)بن عروس رضوان 

61 

، إستراتيجيات جذب الودائع في البنوك الجزائرية وأثرها عل  نشاطها
 دراسة مقارنة بين بنك سوسيتي جنرال الجزائر والبنك الوطني الجزائري

 86 (جامعة برج بوعريريج) أوصغير الويزة .د

نمذجة العالقة السببية بين جودة الخدمة المدركة وقيمة الزبون بما يعزز 
دراسة ميدانية لعينة من زبائن القرض الشعبي ، تجاه المؤسسةارضاه 

 CPAالجزائري 

 (جامعة غرداية) ويطي مصطف ط. د
 (جامعة غرداية) بوداود بومدين. د

108 

أثر رأس المال البشري عل  األداء اإلنتاجي للمؤسسة الوطنية 
 134 (جامعة بشار) زيان أمنة .د دور نشر المعرفة كوسيط : للصناعات اإللكترونية

 :أثر انهيار أسعار النفط عل  رصيد الميزان التجاري في الجزائر
 (2116-2111)خالل 

 (جامعة مستغانم) زاوي عبير
 (جامعة مستغانم)مخفي أمين  .د

155 

: األسواق الحدودية، الخطوة التمهيدية لدخول نادي األسواق الناشئة
 حالة بورصة الكويت

 (جامعة الشلف)  ساعد غنية
 (جامعة تسمسيلت) جمال الدين سحنون. د

169 
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 8102  ديسمبر  – (15bis) عشر مكررالخامس العدد 

 (تابع)الفهـرس 

 
 

 الصفحة (ان)اسم ولقب الباحث  عنوان المقال
 : وأثرها عل  النمو االقتصادي في تركيا المقاوالتية

 2116 -2119خالل 
 (جامعة الوادي) عبد الرزاق بن علي

 (جامعة بشار) هـــدى شهيـــد
189 

 IIIتجربة القطاع المصرفي اللبناني في تطبيق إتفاقية بازل 
 (3جامعة الجزائر ) شيلي وسام

 (3جامعة الجزائر ) قدي عبد المجيد .د.أ
219 

  :ممارسات المسؤولية االجتماعية في البنوك التجارية
 األردنيدراسة حالة البنك األهلي 

 (2 جامعة البليدة) سامية طوبال
 (القليعة. م. ع. مدرسة و) مين فروخيأ. د

232 

العالقة بين نوعية المؤسسات ومؤشري التحرير المالي والوساطة 
 دراسة قياسية لعينة من الدول النامية: المالية

 (جامعة تلمسان) لعوج بن عمر
 (جامعة تلمسان) طاولي مصطف  كمال .د.أ

253 

 دراسة مقارنة لواقع األداء اللوجستي بين الجزائر 
 واإلمارات العربية المتحدة

 (جامعة مستغانم) زبشي نوال
 (جامعة مستغانم)  يوسفي رشيد. د.أ

274 
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 طرق قياس عالقة جودة وتنافسية الخدمات السياحية بالقطاع السياحينماذج و 
 (  8852-8882)  للدول المغاربية 

Models and Methods of Measuring the Relationship Between the 

Quality and Competitivess of Tourist Services in the Tourism Sector of 

the Maghreb Countries (2007-2017) 

 8محمد رمضاني .د ،5حراث حنان
  Harrats27hanane@gmail.com ،مستغامن عبد احلميد بن باديس، جامعة 1

 mohamed.ramdani@univ-mosta.dz  ،تغامنمس عبد احلميد بن باديس، جامعة  2

 

 30/12/2018 :رشنيخ التار           11/12/2018 :تاريخ القبول          18/8/2018 :تاريخ االستالم

 : الملخص 
ميكننا قياس عالقة جودة  اخالهلالطرق املناسبة اليت من النماذج و  بناء إىلهتدف هذه الدراسة 

ذلك من و  (2002/2012)املغاربية للسنوات وتنافسية اخلدمات السياحية بالقطاع السياحي للدول 
، واليت تتضمنها تقارير التنافسية ات السياحية الدولية ذات العالقةيف املؤشر الدول خالل ترتيب هذه 

اد على عدة أساليب وفيها مت االعتم (.دافوس)عن منتدى االقتصادي العاملي السياحة والسفر الصادرة 
 .التحليلمنها الوصفي و 

حيث توصلت الدراسة أن النموذج املناسب لقياس أثر جودة وتنافسية اخلدمات السياحية على 
ليت ا ةياملتغريات احلقيقأن  على ومنه مت احلصول  panelمناذج  القطاع السياحي  هلذه الدول هي

، جاهزية تكنولوجيا املوارد البشرية)هي كل مندراسة تفسر جذب وتوافد السياح للدول حمل ال
ومنه حتقيق امليزة التنافسية هلذه الدول يف السوق ( ، واملوارد الطبيعية املعلومات، تنافسية األسعار

 . العاملية
 . .،الدول املغاربيةمناذج بانل مات السياحية، تنافسية السياحية،جودة اخلد: الكلمات المفتاحية

 

 Harrats27hanane@gmail.com :اإليميل، حراث حنان: المؤلف المرسل
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Abstract: 

The objective of this study is to make the appropriate maners and 

methods through which we can check the relationship between the quality 

and competitiveness of tourist services in the tourism sector of the Maghreb 

countries for the years (2007/2017), through the ranking of these countries 

in the relevant international tourist indicators, About the World Economic 

Forum (Davos).several methods were based on, including descriptive and 

analysis, in which competitive indicators were analyzed for the tourism 

countries studied, comparison and statistical methods, The study found that 

the appropriate model for measuring the impact of the quality and 

competitiveness of tourism services on the tourism sector of these countries 

is the panel models,The study found that the real variables that explain the 

attraction and influx of tourists to the countries studied are: human 

resources, IT readiness, price competitiveness, and natural resources. And 

to achieve the competitive advantage of these countries in the global 

market. 

 Keywords: Quality of tourism services,competitivenessTourism, PANEL 

models , Maghreb countries. 

Code JEL :L83, P59,C23, O57 . 
 

 :  مقدمة .1
إدارة مهمة و  يعد القطاع السياحي من القطاعات األكثر حيوية باإلضافة إىل كوهنا ركيزة أساسية

وفاعلة يف  هم مسامهة حقيقةايساملهمة للعديد من الدول إذ و  ،هداف التنمية الشاملة واملستدامةلتحقيق أ
 التحتية ة، وحتفيز استثمارات القطاع اخلاص يف البينتعزيز النمو االقتصادي، وتنويع قاعدة االقتصاد الوطين

 .مرافق اخلدمات السياحية و 
من بينها الدول املغاربية مبزايا تنافسية جعلتهم يتصدرون واليت العديد من الدول السياحية حيث أن 

حة إال أن هذا القطاع يواجه حتديا رئيسيا يتمثل يف كيفية حتسني امليزة التنافسية قوائم الدول اجلاذبة للسيا
حتسني املوقع التنافسي على املستوى العاملي الذي يتم من خالل سعي الدول السياحية إىل و  هلذا القطاع
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ت اليت املعوقاو  تذليل الصعابو  مقومات سياحية إىل أقصى طاقة ممكنةو  استثمار ما متلكه من خصائص
،وكذلك إتباع األساليب احلديثة يف حةحتد من ذلك من خالل حتسني وتطوير مؤشرات التنافسية السيا

استخدام األمثل للموارد وذلك لتحقيق ميزة تنافسية على املستوى احمللي و  مميزةو  اإلدارة لضمان جودة عالية
 .والعاملي 

، جلودة وتنافسية اخلدمات السياحيةالسابقة  توهتدف هذه الدراسة إىل إعطاء قراءات يف الدارسا
للدول  قياس جودة وتنافسية اخلدمات السياحية على القطاع السياحيحتليل و  ىلإويتناول بالتحديد 

يف  ، وكذا استعراض مراتبهامن خالل بناء منوذج دال على ذلك وذلك( اجلزائر تونس، املغرب و )املغاربية 
ض تقدمي بعقبل املنتدى االقتصادي العاملي و سفر الذي يصدر من المؤشر تنافسية قطاع السياحة و 

 .تنافسية يف دول حمل الدراسة ت اخلاصة بتعزيز مسامهة القطاع و التوصياالسياسات و 
 :وعلى ضوء ما تقدم ميكن طرح اإلشكالية البحث كتايل 

كيف يمكن بناء نموذج دال و موثوق لقياس عالقة جودة وتنافسية الخدمات السياحية بقطاع * 
 السياحة في الدول المغاربية ؟

 :ومن خالل هذه اإلشكالية ميكننا وضع الفرضيات التالية
جودة اخلدمة تعد وسيلة لصنع املكانة التنافسية للدول باملقارنة مع الدول األخرى املنافسة هلا يف  إن -

 ؛السوق السياحي العاملي
ال تزال تنافسية قطاع السياحي للدول املغاربية ضعيفة وخاصة اجلزائر واليت جعلتها غري قادرة على  -

 ؛املنافسة
القطاع السياحي للدول  تنافسية اخلدمات السياحية علىدة و اذج بانل ميكننا قياس اثر جو من خالل من -

 .املغاربية
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 :حدود الدراسة 
انصب البحث مكانيا على إقليم املغرب العريب و اعتبارها متتلك الكثري من القواسم املشرتكة من 
حيث مستوى القطاع السياحي و اإلمكانيات أما من حيث اإلطار الزمين ستكون الدراسة من سنة 

للتنافسية السياحة و ( دافوس)وهذا حسب صدور تقارير املنتدى االقتصادي العاملي  2012إىل  2002
 .السفر 

 :منهج الدراسة 
هبدف اختبار صحة الفرضيات املوضوعة مت ليل ومعاجلة اإلشكالية الدراسة و بتحيف إطار القيام 

ج التحليلي حيث مت فيه حتليل املؤشرات تنافسية املنهج الوصفي مث املنه أوال: االعتماد على املناهج التالية 
املنهج املقارن ، و (دافوس)منتدى االقتصادي العاملي على تقارير الصادرة عن  باالعتماد السفرو  السياحة
 .  املنهج القياسي باالعتماد على األدوات القياسيةاملقارنة بني الدول املغاربية و  وفيه مت

 .لجودة وتنافسية الخدمات السياحية قراءة في الدراسات السابقة  .2
اليت سوف من أجل استكمال املتطلبات العلمية ملنهجية البحث مت الرجوع لبعض الدراسات 

 : ندرجها يف مايلي 
 :(8851عامر، )8851جوان :عيساني عامر /بوراوي ساعد ،د/ دراسة أ -( 5.8

العريب دراسة مقارنة بني تقييم تنافسية قطاع السفر والسياحة يف البلدان املغرب )عنوان الدراسة 
وقد ركزت هذه الدراسة على بيان أمهية هذه املؤشرات الدولية باعتبارها أداة يف ( ،تونس واملغرب اجلزائر

خالل تثمني املؤهالت الطبيعية  ،منة قطاع السياحة والسفرأيدي متحدي القرار من أجل حتسني تنافسي
،ويف لتنافسية قطاع السياحة بوجه خاص، وحتسني بيئة االستثمار بوجه عام البيئية الداعمةوالثقافية و 

األخري توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من بينها أن هناك تفاوتا يف ترتيب دول املغرب العريب يف 
، حتسني تنافسينها يف هذه املؤشراتاملغرب من ت كال من تونس و سفر ففي حني متكنتنافسية السياحة وال

 .، وهذا راجع لتأخرها يف تنفيذ اإلسرتاجتية التنمية السياحيةاجلزائر الزال متأخرة يف الرتتيبأما 
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 : أحمد طارق محمود األغا/دراسة أ -( 8.8
الدول النامية  لعينة مناألداء االقتصادي ياحية والسفر و تطور اخلدمات الس) عنوان الدراسة 

أثرها يف املتغريات االقتصادية لبحث التعرف على مفهوم السياحة وأنواعها و ويهدف ا :(2012االغا، )
مجايل الناتج احمللي فضال حتليل األثر اإلمجايل الذي سترتكه ارتفاع درجة التنافسية يف هذا القطاع على إ

م بالقطاع السياحي يف املتقدمة إن التزايد االهتما: ويف األخري توصلت إىل النتائج التالية ، لدول العينة
، أما التوازن االقتصادي يف تلك الدول النامية ينعكس أثار مباشرة على االقتصاد القومي من خالل تفعيلو 

ايل الناتج احمللي لدول مجمن جانب العملي فتوصلت إىل وجود أثر واضح ملؤشر التنافسية السياحة يف اإل
 .وحدة 22.2يؤدي إىل ارتفاع إمجايل الناتج احمللي مبقدار  %1، إذن أن زيادة درجة التنافسية مبقدار العينة
الوهاب، )مروة عبد الوهاب/ غادة عبد اهلل ،أ/شيماء كمال عبد المعتال سماني ،أ/دراسة أ -( 3.8

8852): 
، (نافسية الشركات السياحية املصريةثر الرضا الوظيفي لتحقيق جودة اخلدمات و تأ)الدراسة عنوان 

اته على إنتاجية العاملني يف شركات السياحة سانعكااسة العالقة بني الرضا الوظيفي واألداء و در  إىلوهتدف 
الشركات السياحية املصرية اخلدمة يف وكذالك يناقش هذا البحث اثر الرضا الوظيفي ودوره يف حتقيق جودة 

 حتقيق ميزة تنافسية؛ا من اجل الوصول إىل أداء فعال و تدعيمهكيفية استغالل املوارد البشرية و و 
تقييم وتحليل التنافسية ) عنوان الدراسة :راتول محمد / زيان بروجة علي ،أ/د.دراسة ط -(4.8

 :(8851محمد، )وفق مؤشر المنتدى االقتصادي العالمي إفريقياالسياحية لدول شمال 
ية السياحية لدول مشال إفريقيا تنافسحتليل لواقع ال إعطاءكان هدف هذه الدراسة حماولة  
صائية تصدر عن منظمات اقتصادية وسياحية بناءا على تقارير إح( 2012-2002)تقييمها للفرتة مابني و 

السياسات احملفزة املؤشر الكلي لتنافسية السياحة والسفر وأيضا العوامل و ، وذلك بقياس إقليمية ودولية
البنية بينها اإلطار التنظيمي للسياحة ومناخ األعمال و إفريقيا من على تطوير هذا القطاع يف دول مشال 

، ومن خالل هذا التحليل السياحيعوامل جذب سياحة وكذلك املوارد الطبيعية والثقافية و التحتية لل
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توصلت النتائج إيل أن  األداء السياحي لدول مشال إفريقيا ضعيف سواء من حيث استقطاب السياح 
ختتلف من حيث التنافسية وال تزال ضعيفة وهذا ال يعكس فعال املقومات السياحية وعناصر  وإهناالوافدين 

استعماهلا  هلذه املقومات و تسيري تعاين مشكلة ختطيط و  اأهنياحي اليت تتمتع هبا هذه الدول و اجلذب الس
، ية طويلة املدى وواضحة األهداف واملعامل وهذا كان على العمومكنقطة قوة لتصميم اسرتاتيجيات سياح

أما بالنسبة للجزائر وحسب ما توصلت إليه  نتائج التحليل أهنا يف معظم التقارير الصادرة عن املنتدى 
خرة الرتتيب وأهنا تعاين من ختلف كبري يف معظم املعايري املعتمدة يف بناء هذا املؤشر سواء حتتل مراكز يف مؤ 

من ناحية توفر البنية التحتية للسياحة وكذالك اخنفاض جودة خدماهتا السياحية  وهذا يدل على اجلزائر 
ات وما مدى مسامهته عدم إعطاء أولوية هلذا القطاع الذي من ممكن أن يكون كقطاع داعم لقطاع احملروق

 .  يف االقتصاد الوطين 
السياحة  ةتحليل جودة و تنافسية الخدمات السياحية للدول المغاربية ضمن مؤشر التنافسي .3

 .والسفر
اخلدمات السياحية للدول  ةإعطاء حتليل ملوقع جودة وتنافسيب ومن خالل هذا احملور سوف نقوم

و املؤشرات الفرعية سواء من خالل املؤشر الكلي ( دافوس)وفقا ملنهجية املنتدى اقتصادي العاملي  املغاربية
ويف اجلدول املوايل تطور ترتيب هذه الدول  استعملنا الدرجات والرتب املتعلقة هبذه األخرية، ،للدول العينة

 :ضمن مؤشر التنافسية الكلي
المؤشر الكلي للتنافسية السياحة و السفر للدول المغاربية ترتيب و مقارنة (:85)الجدول رقم 

 8852-8882خالل الفترة 
 2012 2012 2012 2011 2002 2002 2002 الدول

رتبة
ال

رجة 
الد

رتبة 
ال

رجة 
الد

رتبة 
ال

رجة 
الد

رتبة 
ال

رجة 
الد

رتبة 
ال

رجة 
الد

رتبة 
ال

رجة 
الد

رتبة 
ال

رجة 
الد

 

 2.1 112 2.2 122 2.02 122 2.2 112 2.2 112 2.2 102 2.2 22 اجلزائر
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 2.2 22 2.2 22 4.02 21 2.2 22 2.2 22 2.2 22 4.2 22 تونس

 2.2 22 2.2 22 / / 4.2 42 4.2 44 4.4 22 4.2 24 املغرب

موري
 تانيا

22 2.2 122 2.1 122 2.1 122 2.2 124 2.2 122 2.2 122 2.2 

 / / / / / / 2.2 124 2.4 112 2.2 104 / / ليبيا 

Source : world economic forum, the travel & tourism competitiveness  report (2007; 

2008; 2009; 2011; 2013; 2015 ;2017) 

بني  األوىلأن املغرب احتلت املرتبة  2012يتنب من خالل عرض النتائج للمؤشر الكلي لعام 
املراتب يف السنوات  أفضل، يف حني حققت تونس عامليا( 22)لول املركز رقم الدول املغاربية قاطبة حب

بالرتاجع  بدأتبعد ذلك بني الدول املغاربية و  األوىلعامليا و ( 24) ةاملرتب 2002لعام  اإلصدارمن  األوىل
داقية من الرتتيب لعد توفر معطيات واضحة وذات مص األوىلمت إقصاءها للمرة  2012بالنسبة لسنة و 

ة احتلت ملرتب 2012يف سنة  أما، احلكومة االقتصادية املتبعة من قبل السياساتحول مناخ االستثمار و 
موجودة يف الرتبة الثالثة بني الدول  أهناملالحظ ا، فعن اجلزائر أما، عامليا 22الثانية بني الدول املغاربية و

، وهذا عامليا 112بتصنيفها  2012يف عام  أهنااملغاربية يف كل السنوات منذ بداية صدور التقارير حيث 
، أما عن (تونس و املغرب ) ر مقارنة بدول يعكس فعال مدى ضعف التنافسية القطاع السياحي يف اجلزائ

، وهذا راجع عامليا 122وترتبع على املرتبة  2012بني الدول املغاربية لعام موريتانيا فهي موجودة يف املرتبة 
تقطاب السياح أو توفري خدمات سياحية ذات جودة على ضعف األداء القطاع السياحي هلا سواء يف اس
 .آو بينية التحتية آو الفوقية احملفزة للطلب السياحي 

السفر نقوم بتحليل املؤشرات الفرعية املكونة له خالل وضيح عن مؤشر تنافسية السياحية و وللمزيد من الت
 :و املعطاة كما يلي 2012-2012السنوات 
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 ترتيب الدول المغاربية في المؤشر الرئيسي األول  البيئة التمكينية ( :88)الجدول رقم 
 البيئة التمكينية:  األولالمؤشر  الدول 

نتيجة المؤشر 
 ككل

 بيئة العمل
األمن 
 والسالمة

الصحة 
 والنظافة

الموارد 
البشرية وسوق 

 العمل

جاهزية 
تكنولوجيا 
 المعلومات

 8851 8852 8851 8852 8851 8852 8851 8852 8851 8852 8851 8852 

 22 22 112 102 22 22 20 22 42 42 / 21 املغرب

 22 22 112 22 22 22 102 22 22 21 / 22 تونس

 22 102 112 102 22 24 21 22 110 121 / 22 اجلزائر

 موريتانيا
122 / 121 121 22 112 122 114 141 122 121 122 

 . 2012-2012د الباحثني اعتمادا على تقارير املنتدى االقتصادي العاملي  من إعدا: المصدر 

ة عامليا يف مؤشر البيئة التمكينية وفقا ملعطيات سن 22ينب هذا املؤشر أن اجلزائر جاءت يف املرتبة 
 ،ةعامليا على التوايل لنفس السن 22و21تونس حتصلت على املرتبة كما نالحظ كل من املغرب و   2012

على تونس يف  2012و 2012أما من حيث الرتتيب يف املؤشرات الفرعية فقد تفوقت اجلزائر كال السنتني 
وهو يرجع باألساس إيل ما تعرضت إليه تونس إىل سلسلة من األعمال اإلرهابية مؤشر األمن والسالمة 

 مؤشر الصحة ، وتفوقت على املغرب يف السنتني يفراح ضحيتها عشرات السياح األجانب و امنني 
والسالمة يف قاعدة البيانات املنتدى االقتصادي  األمنوالنظافة ، وبالرجوع إىل املتغريات املكونة ملؤشر 

يف  2012عامليا لسنة  40و  2012عامليا لسنة 2،نالحظ أن اجلزائر حتصلت على املرتبة ( دافوس)العاملي 
 22يف املرتبة  2012ارنة بتونس فكانت يف سنة مق يف مؤشر األمن والسالمة ، قيمة معدل جرائم القتل

عامليا، أما بالنسبة للمتغري مدى انتشار  22فحصلت على املرتبة  2012يف سنة  أمايف نفس املتغري ،
يف مؤشر الفرعي الصحة والنظافة فحصلت كل من تونس واجلزائر واملغرب املراتب  HIV) )فريوس االيدز 
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           املتغري عدد املستشفياتو (  physician density)األوىل أما بالنسبة للمتغري كثافة الطاقم الطيب 
( Hospital beds) ، جاهزية وكذالك تأخرها فياملؤشر الفرعي فكانت يف املرتبة أفضل من املغرب

أما بالنسبة ملوريتانيا فكانت يف  املعلومات واالتصال، نولوجيا تك نولوجيا املعلومات وهذا عدم استعمالتك
  2012فان معدل اجلرائم يف سنة لغياب السالمة واألمن  راجع وهذااملرتبة األخرية من بني الدول املغاربية 

نقص اخلدمات الصحية و زيادة انتشار ، باإلضافة إىل انعدام النظافة و 112كانت يف املرتبة  عامليا 
 .،وزيادة على هذا عدم ايالء هذه الدولة للسياحة أمهية كبرية  (HIV) األمراض

المؤشر الرئيسي الثاني سياسات والظروف المالئمة  ترتيب الدول المغاربية في( : 83)الجدول رقم 
 في قطاع السياحة والسفر

 سياسات السياحة و السفر و الظروف المناسبة: المؤشر الثاني  
نتيجة المؤشر  

 ككل
أولويات تحديد 

 السياحة والسفر
 االستدامة البيئية تنافسية األسعار االنفتاح الدولي

8851 8852 8851 8852 8851 8852 8851 8852 8851 8852 

 22 22 2 2 22 21 42 44 / 20 تونس 

 102 20 42 42 21 24 22 22 / 22 املغرب 

 112 102 4 10 124 122 121 122 / 122 اجلزائر 

 111 22 22 22 22 22 22 124 / 102 موريتانيا 

 . 2012-2012من إعداد الباحثني اعتمادا على تقارير املنتدى االقتصادي العاملي  :المصدر 
السياسات والظروف املالئمة يف قطاع السياحة والسفر أن اجلزائر كانت يف املرتبة وبالنسبة للمؤشر الثاين 

موريتانيا فكانت يف ، وأما بالنسبة لتونس و املغرب و 2012لسنة  دولة 141من جمموع ( 122)األخرية 
 . لنفس السنة توايلالعلى ( 102( )22( )20)الرتتيب كما يلي 
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وعلى العموم فقد حصلت الدول املغاربية مجيعها على ترتيب متقدم يف املؤشر الفرعي اخلاص 
لنفس السنة،  2مث تاليها تونس يف املركز  2012فاجلزائر كانت يف املركز الرابع لسنة  ،األسعاربالتنافسية 

لدان وكان هذا التقدم يف هذا املؤشر بسبب اخنفاض تكاليف املعيشية يف هذه البن مث املغرب وموريتانيا، م
، واخنفاض أسعار الوقود يف اجلزائر واليت تؤثر بشكل مباشر على تكاليف مقارنة بكثري من دول العامل

 .السفر
 البنية التحتيةترتيب الدول المغاربية في المؤشر الثالث ( : 84)الجدول رقم 

 البنية التحتية: المؤشر الثالث  الدول

 نتيجة المؤشر ككل
البنية التحتية للنقل 

 الجوي
البنية التحتية للنقل 
 األرضي و البحري

البنية التحتية 
 للخدمات السياحية

8851 8852 8851 8852 8851 8852 8851 8852 

 20 22 20 22 22 24 / 22 املغرب 

 22 21 22 24 22 22 / 22 تونس

 121 122 121 102 112 100 / 122 اجلزائر 

 120 120 122 141 122 122 / 122 موريتانيا 

 . 2012-2012من إعداد الباحثني اعتمادا على تقارير املنتدى االقتصادي العاملي : المصدر 

مقدمة  ، نالحظ أن كل الدول املغاربية ليست ضمنللسياحة والسفرر البنية التحتية وبالنسبة ملؤش
 .األوىل يف العامل  20، حيث أهنا كلها تعدت املرتبة دول العامل يف هذا املؤشر

عامليا  122وباإلشارة إيل ترتيب  اجلزائر ضمن هذا املؤشر أهنا يف تأخر كبري فهي حتتل املرتبة 
، ونالحظ كذالك بالنسبة للمؤشرات الفرعية هناك 2012عامليا لسنة  22 تل املرتبةمقارنة باملغرب اليت حت

كانت يف ترتيب   2012تراجع يف ترتيب بالنسبة للمؤشر الفرعي  البنية التحتية للنقل اجلوي ففي سنة 
ؤشرات اخلاصة وهنا أهنا تعاين من ضعفا شديدا يف كافة امل 2012لسنة  112مث تراجعت للمرتبة  100
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رتتيب هذا األخرية فيبالنسبة ملوريتانيا فهي  أماعدم توفر وحداثة وسائل النقل بأنواعها التحتية و بالبنية 
 .املؤشر

 ترتيب الدول المغاربية في المؤشر الرابع الموارد الثقافية و الطبيعية( : 81)رقم الجدول 

 الدول
 الموارد الثقافية و الطبيعية: المؤشر الرابع 

 املوارد الثقافية املوارد الطبيعية نتيجة املؤشر ككل
2012 2012 2012 2012 2012 2012 

 41 22 42 22 / 42 املغرب

 22 20 124 122 / 20 اجلزائر

 22 20 24 102 / 22 تونس

 122 122 112 122 / 122 موريتانيا

 . 2012-2012الباحثني اعتمادا على تقارير املنتدى االقتصادي  العاملي  إعدادمن : المصدر 
ملغرب الصدارة الدول املغاربية واإلفريقية أما من حيث املوارد الطبيعية و الثقافية فنجد احتالل ا

يت تعترب ، وهذا من حيث عدد املواقع األثرية ال2012علميا حسب تقرير لسنة ( 42) املركزواألوىل عربيا و 
السياسية اليت مير هبا العامل تزيد من األمنية و  واقع ، وكذالك الوضعيةم 2البالغ عددها تراثا إنسانيا عامليا و 

، يظهر املغرب  واقع األثرية يف العراق وسورياالوقت اليت خترب فيه امل احتالل املغرب هلذااملركز ففي أمهية
 .معروف بطابعه الثقايف املتنوع أن املغربهم يف محاية الذاكرة اإلنسانية واحلضارة العاملية خصوصا و كمسا

، واد ميزاب، تيمقاد) ث العاملي منها مثال مواقع مصنفة يف الرتا 2أما عن اجلزائر فقد مت إحصاء 
 (اخل ...قصبة اجلزائر 

، موقع مدينة تونس القدمية) مواقع ومنها 2تونس بلغ عدد املواقع الطبيعية والثقافية عامليا يف و  
فكانت يف املرتبة األخرية بني الدول املغاربية ومث موريتانيا  ،( اخل...، حممية اشكل الوطنية األثريقرطاج 

املنتزه الوطين بانك دار غورين، )الثقافية فيها موقعني فقط ومها الطبيعية و  األثريةحيث كان عدد املواقع 
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املتحدة للرتبية و  األمموهذا حسب قاعدة بيانات منظمة ، (وشنقيط وتيشيت ووالتة القدمية  قصور ودان
 .(wikipedia.) -اليونسكو –الثقافة لوم و الع

الثقافية يعترب أهم عناصر اجلذب السياحي املتوفر يف هذه الدول إال أن فمؤشر املوارد الطبيعية و 
كز التنافسي عدم تبين اسرتاجتيات سياحية واضحة األهداف الستغالل هذه النقطة القوة للرفع من املر 

 .تونس و خاصة بالنسبة للجزائر السياحي بشكر كبري و 
خالل مؤشر التنافسية السياحية والسفر  وكخالصة عن تنافسية السياحية للدول املغاربية من

سياحية عامليا إال أهنا يف جمملها من حيث التنافسية التتفاوت  أهنا نالحظ، للمنتدى االقتصادي العاملي
 . أو البشرية ةوى اإلمكانيات السياحية سواء الطبيعية أو التارخييحتتل مراتب متأخرة وليست مبست

 :تنافسية الخدمات السياحية بقطاع السياحة لدول المغاربيةقياس وتقييم عالقة جودة و  .4
ستخدمة من قبل الباحثني يف جمال حتليل طبيعة امل التحليل الكمي من األساليب أسلوبيعد 

 .الباحث باملؤشرات اليت تساعد على اختاذ القرارات ومبا يعزز التحليل الوصفي يرفدالعالقة لكونه 
ويف بداية البد من وصف املؤشرات االقتصادية اليت تستخدم يف القياس االقتصادي لكي يصبح 

 :عالقات اقتصادية صحيحة ولذا مت وصف هذه املؤشرات كمتغريات اقتصادية وكما يأيت وضع باإلمكان 
 :الدراسة  متغيرات(  1.4

  Dependent variableالمتغير التابع  -( 5.5.4
 – 2002) املتغري التابع وميثل عدد السياح الوافدين إىل الدول اخلاضعة للدراسة مقدرا باملالين للمدة من 

 .  NTونرمز له بـ ( 2012
  Independent variableالمتغيرات المستقلة أو الخارجية  -( 8.5.4
يت تتضمن كل من متغريات اجلودة املتغريات املستقلة كافة مؤشرات تنافسية السياحية و السفر و ال مشلت

 : يتهي كاآلو 
TTCI :؛السفرينة ضمن تقرير تنافسية السياحة و الرتتيب النهائي الكلي لكل دولة من دول الع 
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BE : ؛والسفرترتيب دول العينة يف مؤشر بيئة العمل الذي تضمنته تقارير تنافسية السياحة 
SS :؛ه تقارير تنافسية السياحة والسفرترتيب دول العينة يف مؤشر اآلمن والضمان الذي تضمنت 

HH  :؛ه تقارير تنافسية السياحة والسفرترتيب دول العينة يف مؤشر الصحة والسالمة الذي تضمنت 
HR: ه تقارير تنافسية السياحة الذي تضمنت العينة يف مؤشر املوارد البشرية وسوق العمل  ترتيب دول

 ؛والسفر
ICT :ه تقارير تنافسية السياحة ترتيب دول العينة يف مؤشر جاهزية تكنولوجيا املعلومات الذي تضمنت

 ؛والسفر
PT&T :ه تقارير تنافسية الذي تضمنت ترتيب دول العينة يف مؤشر حتديد أولويات للسياحة والسفر

 ؛السياحة والسفر
PC :تقرير تنافسية السياحة ترتيب دول العينة يف مؤشر تنافسية األسعار يف قطاع السياحة كما يف 

 ؛والسفر
ES :؛ ه تقارير تنافسية السياحة والسفرترتيب دول العينة يف مؤشر االستدامة البيئية الذي تضمنت 

ATI : البنية التحتية للنقل اجلوي الذي تضمنته تقارير تنافسية السياحة ترتيب دول العينة يف مؤشر
 ؛السفرو 

GPI :تقارير تنافسية  ترتيب دول العينة يف مؤشر البنية التحتية للنقل األرضي و البحري الذي تضمنته
 ؛السياحة و السفر

TSI :تقارير تنافسية و السياحة ياحية الذي تضمنته ترتيب دول العينة يف مؤشر البنية التحتية الس
 ؛والسفر

NR : ؛يف تقرير تنافسية السياحة والسفرترتيب دول العينة يف مؤشر املوارد الطبيعية كما 
NC  : تقرير التنافسية السياحة والسفرترتيب دول العينة يف مؤشر املوارد الثقافية كما يف. 
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 : جمع البيانات -( 8.4
الدولية الصادرة عن  املستخدمة يف الدراسة من البنك العاملي و من تقارير تالبيانامت احلصول على 

السياحة إذ شهد أول تقرير لتنافسية السفر و  الذي 2002املنتدى العاملي الذي صدر يف دافوس منذ عام 
 122والذي مشل  2012صدر عام دولة اشرتكت فيه حىت أخر تقرير الذي ا 124تناول هذا التقرير 

 .اليت مشلت تقريبا كل دول العاملالعاملية اليت مقرها يف مدريد و  ،كما اعتمدت تقارير منظمة السياحةدولة
 : اإلطار الزمني و المكاني للدراسة القياسية  -( 3.4

 :اإلطار الزمني للدراسة  -(  5.3.4
وهذا حسب صدور التقارير  2012- 2002لقد اخرتنا أن يكون البعد الزمين هلذه الدراسة مابني  

 .والسفرالتنافسية السياحة 
 :اإلطار المكاني للدراسة   -( 8.3.4

، وقد مت إقصاء كل من موريتانيا (تونس، املغرب، واجلزائر ) ية يف هذه الدراسة اخرتنا الدول املغارب
 .التقارير التنافسية السياحة والسفر  ليبيا لعدم ظهورها وترتبيها يف إحصائيات لعدد السياح و م توفر لعد

 : عرض نموذج الدراسة  -( 3.4
على  واإلجابةمؤشرات ميكن اعتمادها كدليل سياحي إحصائي  إىلالدراسة و الوصول  أغناءبغية 

 PANELحتليل بيانات السالسل الزمنية املقطعية بأساليبسيتم االستعانة الدراسة إشكالية

DATA بيانات بانل كما قدمها  الحندار األساسيةاحلديث الصيغة  املنهجحيث يقرتح
W.Green ومن هنا تأيت مناذج البيانات الطولية يف ثالث أشكال رئيسية هي مناذج االحندار
 Fixed effects، منوذج التأثريات الثابتة pooled ,régression model (PRM) التجميعي 

model (FEM) ومنوذج التأثريات العشوائية ،Random effects model (REM)  . 
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  pooled Regession model(PRM)نموذج االنحدار التجميعي/ أ
ت ثابتة جلميع يعترب هذا النموذج من أبسط مناذج البيانات الطولية حيث تكون فيه مجيع املعامال

 (2012امني، )للزمن ويظهر منوذج االحندار التجميعي بالصيغة التالية أيتأثرييهمل الفرتات الزمنية و 
          

 
                  ,i=1,2,… …N      t= 1,2 ,3…  …T 

 :حيث 
                                                       

أعاله حبجم تستخدم طريقة املربعات الصغرى العادية بتقدير معلمات النموذج يف املعادلة 
  (N*T)مشاهدات

 fixed effects Model (FEM)نموذج التأثيرات الثابتة/ب
التأثريات الثابتة يكون اهلدف هو معرفة سلوك كل جمموعة بيانات مقطعية على حدى   جمنوذ يف 

ثابتة لكل    تتفاوت من جمموعة إىل أخرى مع بقاء معامالت امليل    من خالل جعل معلمة القطع 
، وعليه فان منوذج التجانس يف التباين بني اجملاميعجمموعة بيانات مقطعية أي سوف نتعامل مع حالة عدم 

 (2014رتيعة، ):يكون بالصيغة اآلتية  ةالتأثريات الثابت
                      

 
           ,i=1,2,… …N      t=1,2,… …T 

 :حيث 
                                                      

ات مقطعية ال تتغري خالل لكل جمموعة بيان   د مبصطلح التأثريات الثابتة أن املعلمة  صويق
مات النموذج يف املعادلة أعاله غنما يكون التغري فقط يف جماميع البيانات املقطعية لغرض تقدير معلالزمن و 

 N-1بالتغري بني اجملاميع املقطعية عادة ما تستخدم متغريات ومهية بقدر     السماح ملعلمة القطع و 
 طلق على منوذج ة املربعات الصغرى االعتيادية ويطريق لكي نتجنب التعديدية اخلطية التامة مث تستخدم
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يف املعادلة  D التأثريات الثابتة اسم منوذج املربعات الصغرى للمتغريات الومهية بعد إضافة املتغريات الومهية 
 : أعاله يصبح الشكل النهائي للنموذج كالتايل

       

 

   

      

 

   

             

      j=1,2,3,… … n             t=1,2,3,… …N 

 Random Effects Model (REM) التاثيرات العشوائيةنموذج / ج
، و غذ مت العثور على األثر يف كون أن الثابت يتغري عشوائيا يتمثل النموذج ذو األثر العشوائي

، تتمثل  μاملركب  اخلطأ، ونسمي هذا النموذج بنموذج ذو يف كل من العامل الفردي ولزمين العشوائي
، حيث (GLS)طريقة التقدير املالئمة يف هذا النوع من النماذج يف طريقة املربعات الصغرى املعممة 

كمتغري عشوائي له        سوف يعمل معامل القطع يأخذ الصيغة التالية منوذج التأثريات الثابتة العشوائية 
 . μمعدل مقداره 

           
 :  بالتعويض جند 

             
 
                    ,i=1,2,3,… …N   

t=1,2,3,… 8.3.4 )-   خطوات تقدير النموذج وعرض النتائج: 
دول  2يعرض هذا اجلزء من الدراسة مراحل عملية التقدير على عينة من بيانات بانل متكونة من 

حبيث تتمثل اخلطوات األوىل يف عرض حتليل  مصفوفة  ،2012إىل  2002بية على الفرتة من مغار 
، ، مث تقدير كل من منوذج التجميعي، ومنوذج التأثريات الثابتة والتأثريات العشوائيةاالرتباط بني املؤشرات 

 :أما منوذج الدراسة فسيكون على النحو التايل
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 :تحليل معامالت االرتباط البسيط بين المؤشرات  -(5.8.3.4
، وترتيب الدول يف مؤشرات التنافسية معامالت االرتباط بني عدد السياحينب ( 02)اجلدول رقم 

 : السياحية املعتمدة مبوجب تقرير التنافسية السياحية الصادر عن املنتدى العاملي 
وترتيب الدول في مؤشرات التنافسية  معامالت االرتباط بين عدد السياح،( : 82)رقم  الجدول

 السياحية
 dza Mra tun Variable الكل

0.2220 -0.5885 0.750 -0.5923 TTCI 

0 .2142-  0.8613 -0.2368 -0.5717 SS 
0.2222 -0.4308 0.5998 -0.0288 HH 

-0.7077 -0.118 0.7078 -0.5989 HR 
-0.5801 0.5220 -0.9350 0.0932 ICT 
-0.4919 0.5313 0.4503 -0.5230 PT&T 
-0.5910 0.5737 -0.2316 0.3384 PC 
-0.5296 0.8130 0.3938 -0.6377 ES 
-0.3731 0.5137 -0.8245 -0.6490 ATI 
-0.4201 0.5827 0.3633 -0.5611 GPI 
-0.6253 0.2972 0.4283 -0.5268 TSI 
-0.1834 0.214 -0.199 -0.0846 NR 

0.4580 0.7214 -0.6227 -0.3894 CR 
 Eviews10اإلحصائيمن إعداد الباحثني باالستعانة بالربنامج  :المصدر 

بالتنافسية السياحية أو  ةعدد املؤشرات املرتبط أن( 02)إذ يتضح من خالل نتائج اجلدول رقم 
 جلأ( 2012 2002)مؤشر وهو أكرب من عدد السنوات للمدة من  14هي ( عدد املتغريات املستقلة )

الباحثني إىل استعمال التحليل االستقرائي باستبعاد املؤشرات اليت جاءت مبعامالت ارتباط ضعيفة مع 
 ,SS ,PT&T, ATI)، وبذلك مت استبعاد املتغريات (02)مؤشر عدد السياح كما يف اجلدول رقم 
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GPI , NR )  يضم ترتيبات كل املؤشرات فتم استبعاده من الدراسة  ألنهاستبعاد التصنيف الكلي و
TTCI رتباط بسيط مع مؤشر عدد مؤشرات للتنافسية السياحية اليت هلا ا 2ا نمن عملية القياس ليبقى لدي
 .التحليل و  ةالقياسياليت رمبا تكون ذو فائدة يف عملية السياح و 

 : تقدير نماذج وفق معطيات بانل  -( 8.8.3.4
وفقا لتحليل نتائج البانل مت تقدير مناذج البيانات الطولية الثالثة و هي منوذج االحندار التجميعي 

(PME) الثابتة التأثرياتمنوذج و)(FEM  العشوائية  التأثرياتومنوذج(REM)   اجلدول التايل ينب و
 . Eviews10نتائج التقدير باالستعانة بربنامج 

مقترحة في الدراسة وفق تحليل معطيات نماذج الالجدول يوضح مختلف ( :82)الجدول رقم 
 .البانل 

المتغيرات 
 المفسرة

 نتائج التقدير
نموذج االنحدار 

 (PEM)التجميعي 
نموذج التاثيرات الثابتة 

(FEM) 
نموذج التاثيرات 

 (REM)العشوائية 

HH -36.5441 

(-1.65) 

2.5333 

(0.3868) 

-36.5441 

(-1.73) 

HR -24.6940 

(-2.27) 

-10.6225 

(-1.14) 

-24.6940 

(-2.39) 

ICT -144.6692 

(-4.15) 

-2.2049 

(-0.06) 

-144.6692 

(-4.3667) 

PC -39.8046 

(-3.10) 

-5.1953 

(-0.4956) 

-39.8046 

(-3.26) 

ES -12.7463 

(-1.37) 

-0.1553 

(-0.02) 

-12.7463 

(-1.44) 

TSI 12.4359 

(0.8496 

1.6913 

(0.09) 

12.4359 

(0.89) 
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CR 
20.7496 

(5.87) 

-0.6979 

(-0.03) 

20.7496 

(6.17) 

Constant 
12410.32 

(5.58) 

2242.276 

(0.9085) 

12410.32 

(5.86) 

            0.9530 0.9821 0.953 

             
22.54 

(0.0000) 

124.56 

(0.0000) 

22.54 

(0.0000) 

 Eviews10من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات :المصدر 

 .القيم بني قوسني متثل قيم ستودنت لكل متغرية * 
اإلحصائية أن النماذج الثالثة مقبولة من الناحية   Fنالحظ من خالل نتائج اجلدول أن 

 .حسب إحصائية فيشر %2اإلحصائية عند مستوى داللة 
 : اختيار النموذج المالئم للدراسة  -( 3.8.3.4

 :المقيد  F اختبار / أ   
تقدير النماذج الثالثة للنموذج املدروس سوف ننتقل إىل استخدام أساليب االختبار بني هذه النماذج بعد 

 ةمنوذج التأثريات الثابتاالحندار التجميعي و : النموذجني املقيد لالختيار بني   Fالثالثة من خالل اختبار 
 :وفق الصيغة التالية :للنموذجني يف اجلدول أعاله حيث بناءا على نتائج معامل االرتباط الظاهرة 

   
     

      
        

       
           

   F(N-1 ,NT-N-K) 
اجملدولة عند  Fو هي اكرب من قيمة إحصائية  12.121املقيد احملسوبة  Fوقد بلغت قيمة إحصائية 

املقيد جند أن الطريقة األفضل لتقدير منوذج   F، وعلى ضوء هذه النتائج 2.42و اليت بلغت  %2معنوية 
 .البانل الساكن هي طريقة اآلثار الثابتة باملقارنة مع طريقة التقدير بأسلوب االحندار التجميعي 
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 :  Hausman اختبار/ب
االختبار الثاين املتمثل يف اختبار هومسان للتفضيل بني  إجراءاملقيد يتم  F  را اختبابعدما قمن

 :العشوائية حيث ظهرت النتائج كتايل  التأثرياتالثابتة و منوذج  التأثرياتمنوذج 
 Hausmanإختبار(: 80)الجدول رقم 

 Chi-Sq .Statistic p-value نوع االختبار
Hauman test 11.75 0.1090 

 Eviews10من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات :المصدر 

له  اإلحصائيةاخنفاض القيمة Hausman اظهر اختبار أعالهباالعتماد على نتائج اجلدول 
 p-valueاليت تتبع كاي تربيع ومع وجود القيمة االحتمالية  % 22وعند مستوى معنوية 11.22املقدرة

فرضية العدم و رفض الفرضية البديلة فيكون استخدام يتم قبول  %2هي أكرب من و  0.1020اليت بلغت 
 .هو النموذج املالئم  ةالعشوائي التأثرياتمنوذج 

 :تقدير النموذج المالئم للدراسة  -( 4.8.3.4
 : التايل يوضح نتائج التقدير (02)رقم  واجلدول

 (GLS)العشوائية باستخدام نموذج المربعات الصغرى العادية المعممة  تقدير نموذج التاثيرات
NT=15410.32-36.54HH-24.69HR-144.66ICT -39.80PC-

12.74ES+16.43TSI+90.7CN 
(0.0) (0.095)    (0.024)   (0.0002)    (0.003)    (0.160)    (0.380)     (0.000) 

N.obs =33   = 0.953 Prob-F= 0.0000 
 Eviews10من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات:  املصدر

انطالقا من قيم ستودنت و القيم االحتمالية هلا املبينة يف اجلدول أعاله ظهر أهنا معنوية عند 
فهي ليس هلا معنوية بكوهنا ترتبط  TSI , ES,HH) )باستثناء كل من املتغريات  %2مستوى املعنوية 
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فيتم استبعادها ( 0.220)،(0.120)، (0.022)تساوي على الرتتيب  P-Value( α)قيمة لـ بأكرب
 من منوذج 

  ةلمعادلة التالياتقدير نموذج من جديد نحصل على   (:58)الجدول رقم 
 العشوائية الثاين التأثرياتتقدير منوذج 

NT= 130.38-36.62HR-128.47ICT-49.450PC-84.70CN 

(0.0) (0.000)      (0.000)   (0.000)  (0.000) 

 Prob-F=0.0000          

 Eviews10 من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات: المصدر 

كل قيم االحتمالية للستودنت للمعلمات فهي اقل من مستوى   أنومن نتائج اجلدول نالحظ 
إحصائية ككل حيث قدرت  ةمبعنويفهي معنوية ويظهر من خالل النتائج أن النموذج يتمتع %2املعنوية  

أي يوجد على  %2عند مستوى املعنوية   prob-F= 0.0000: القيمة االحتمالية الختبار فيشر بـ 
 . 0.22األقل معامل خيتلف معنويا عن الصفر كما أن للنموذج قدرة تفسريية جيدة بلغ معامل التحديد 

مؤشر : معة هي ياح هلذه الدول جمتتوافد عدد الس املتغريات احلقيقة اليت تفسر أنمن هذا يتضح 
، ومؤشر تنافسية األسعار، ومؤشر املوارد الطبيعية ومن مؤشر جاهزية تكنولوجيا املعلوماتو املوارد البشرية ،
 :مراجعة املعادلة 

                                              
أساسي هلا أن تقود محلة لالهتمام باملوارد ينبغي على الدول اليت تعمل على السياحة كمورد 

وحفاظ على املوارد الطبيعية  سعار،األ، تعزيز مؤشر تنافسية ية التحتية لتكنولوجيا املعلوماتالبشرية  والبن
 . لتعزيز قدرهتا التنافسية يف السوق السياحية 

ئح جديد وأن تقدم سا 22.22كلما تقدم مؤشر املوارد البشرية مبرتبة واحد سيحقق لنا   أنمعىن 
، سائح جديد 122.42د السياح بنسبة مؤشر جاهزية تكنولوجيا املعلومات مبرتبة واحدة زادة تواف

وبالنسبة ملؤشر تنافسية األسعار وهو الذي يعرب عن مدى توفر جودة اخلدمات القطاع يف دول حمل 
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، ويف مؤشر املوارد سائح جديد 42.42بـ ح هلذه الدول الدراسة انه كلما تقدم برتبة واحد زاد توافد السيا 
 . سائح جديد 24.20الطبيعية كلما تقدم يف رتبة كلما زادة نسبة جذب السياح هلذه الدول بـ  

 : خاتمة .5
مناذج وطرق قياس عالقة جودة وتنافسية اخلدمات  إجيادمن خالل هذا البحث الذي كان حول 

السفر على تقارير التنافسية السياحية و قد اعتمدنا يف ذلك لقطاع السياحي للدول املغاربية و السياحية با
 (.دافوس)وفق ملنهجية املنتدى االقتصادي العاملي  2012-2002للسنوات 

حيث  مبيزة نسبية من حيث جذب السياح السيما مناملغاربية الدول رغم متتع أنفقد توصلنا إيل 
 األداءختتلف من حيث  إالأهنا...( ، احلضارية مواقع السياحية الثقافية ،الثروات الطبيعية)املقومات 

، ففي حني متكنت املغرب من حتسني ت السياحيةالتنافسية السياحية ويف توفري جودة اخلدماالسياحي أو 
، وفيه تراجعت التنافسية السياحية لتونس وهذا بعدما كانت حتتل يف هذه املؤشرات التنافسية تنافسينها

 إالأهناسائدة فيها ،ولكن بالرغم من هذا  األمنية، وهذا راجع لألوضاع إقليمياجد متقدمة عامليا و  راتبامل
ادين بكثري من وهذا  املتأخرةالتزال حتتل املراكز  األخرية، فهذه اجلزائر يف الرتتيب بكثري من أحسن

التنمية السياحية حيث بدا العمل باملخطط التوجيهي  لإلسرتاجتيةيف تبنها  إلىتأخرها، وهذا راجع إمكانياهتا
ياحة مبكرا، مع االهتمام بالس بدأبينما تونس ،(2012عامر، ) 2002بداية من  2020للسياحة أفاق 

ن ، حيث متكنت م2001من  بداءللتنمية السياحية  إسرتاتيجيةاملغرب تبىن رؤية  وأما، بداية التسعينات
ليبيا هبا تونس و بالنسبة ملوريتانيا و ، واستفادة من الظرفية احلالية اليت متر استغالل كامل مؤهالته السياحية

، هلا، البنية التحتية األمنعدم توفر ) متعددة منها  ألسبابالسياحي و هذا  األداءيف  متأخرةفهي جد 
 ( .اخل ...السياحية  تاخلدماجودة 

وكذالك توصلت الدراسة من اجلانب القياسي الن النموذج املناسب لقياس اثر جودة وتنافسية 
حيث مت احلصول على أن املتغريات  لبانللدول املغاربية مناذج القطاع السياحي اخلدمات السياحية على 

جاهزية تكنولوجيا  مؤشرهلذه الدول هي مؤشر املوارد الطبيعية و  حاحلقيقية اليت تفسر توافد وجذب السيا 
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مؤشر املوارد الطبيعية ومنه حتقيق امليزة التنافسية هلذه الدول يف ، وكذلك مؤشر تنافسية األسعار و املعلومات
 .السوق العاملية

 :قائمة المراجع  .6
.wikipedia. (s.d.). https://ar.wikipedia.org/wiki/. Consulté le 08 01, 2018, sur 
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
https://www.asjp.cerist.dz/en/ar. (2018, جوان). 

تطور اخلدمات السياحة و السفر الداء االقتصادي لعينة من الدلو النامية ،جملة  .(mars 22 ,2016) .ط .أ ,االغا
 Récupéré sur .الدراسات االقليمية 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=46847:  
 .أثر الرضا الوطيفي لتحقيق جودة اخلدمات و تنافسية الشركات السياحية املصرية/ .(سبتمرب ,2016) .ك .أ ,الوهاب

 .p ,،جملة كلية السياحة و الفنادق ،
http://journals.fayoum.edu.eg/index.php/Tourism/article/view. 

 .https://www.asjp.cerist.dz/en/ar .(2018 ,جوان) .ت ,أمني
-1991)أثر االستثمار االجنيب املباشر على حجم العمالة يف الدول العربية خالل الفرتة r .(جوان ,2018) .ت ,امني

 .p , 5،جملة البحوث االقتصادية و املالية ، اجمللد  ." panelدراسة قياسية باستعمال معطيات بنال – (2016
https://www.asjp.cerist.dz/en/a. 

استخدام مناذج بيانات البانل يف تقدير دالة النمو االقتصادي يف الدول العربية "رتيعة حممد ، .(09 ,2014) .م ,يعةرت
املوقع 156-155ص. 2012،سبتمرب 02، العدد 02،اجمللة اجلزائرية لالقتصاد و املالية ، اجمللد "

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/26352. Consulté le 07 05, 2018 
دراسة مقارنةبني اجلزائر –تقييم قطاع السياحة و السفر يف بلدان املغرب العريب 1721/ .(جوان ,2015) .ب ,عامر

-Consulté le 02 28, 2017, sur http://revues.univ .،تونس ،املغرب 
biskra.dz/index.php/sh/article/view: http://revues.univ-

biskra.dz/index.php/sh/article/view/1721 
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– 2014-1990أثر أسعار النفط على استهالك الطاقة املتجددة يف دول املغرب العريب للفرتة  .(.s.d) .ع ,فريدة
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 : ملخص
 (كمتغلاا  متلتةلة) هذه الدراسة إىل اختبار العالقة بني كل  ملا ارعرفلة  الو ا ممللة ارالمللة هدفت

بضللما متملل  الدراسللة كلل  . مللا ج للة  خللرا (كمتغللا بللاب ) ول ارللايف ا العللام متللتوا ال للم ،مللا ج للة
د للة إالافة  111ددها د ل العام اليت للدي ا الا عملل  اراشلرا  ارتعلةلة تتغلاا  الدراسلة،  بلل  إعلايف عل

 .111إىل هون  كون  كإقلملم إداري خاص،  ي تجموع 
مت  إذ ،(ال لللمول ارلللايف) ( الللو ا ممللللة ارالمللللة،  ارعرفلللة)مت الك لللن علللا  جلللود عالقلللة ب  ايلللة بلللني 
ارائللة مللا قململلة التغللاا  ا ال للمول ارللايف ا  ا 48.1التوصلل  إىل  ن اللو ا مملللة ارالملللة بفتللر مللا مةللداره 

ا ارائلة للنملوذ ،  1.4العام،  عند  خذ ارعرفة إىل جانب او ا مملة ارالملة، بضاف قوة بفتاية مةدارها 
ما قملمة التغاا  ( ا ارائة 41.5)حملث ببل  الةوة التفتاية حملو ا مملة ارالملة  ارعرفة م  بعض ما البعض 

 . مول ارايف ا العاما ال
 .؛ د ل العاما  ر؛ ال مول ارايف؛ ارعرفة؛ او ا مملة ارالملة :يةكلمات مفتاح

 I22 ؛ D83 ؛  D14 ؛ JEL :G20تصنيف 
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 bben_moussa@yahoo.fr: يميلاإل ،امد با موسى. د :المؤلف المرسل

 

mailto:bben_moussa@yahoo.fr
mailto:bben_moussa@yahoo.fr


8852عام أثر المعرفة ومحو األمية المالية على مستوى الشمول المالي في العالم خالل محمد بن موسى         . د
 

 

35 

 

Abstract: 

This study aimed to test the relationship between knowledge and 

financial literacy (as independent variables)on the one hand and the level of 

financial inclusion in the world)as dependent variable( on the other. The 

study population included all the countries in the world that have all the 

indicators related to variables of the study (116) countries in addition to 

Hong Kong as a special administrative region, the total became (117). 

an effect relationship was found between (financial literacy, 

knowledge) and (financial inclusion).It was also found that financial 

literacy explains 84.7 per cent of the value of changes in financial inclusion, 

and when we take knowledge with financial literacy, an explanatory power 

of 1.8 per cent is added to the model, where the explanatory power of 

financial literacy and knowledge with each other is equal to 86.5 per cent of 

the value of changes in financial inclusion n the world. 

Keywords: Impact; Financial Inclusion; Knowledge; Financial Literacy; 

World Countries.  

Jel Classification Codes : G20 ; D14 ; D83 ; I22 

 

 :مقدمة.5
حاسم ا عام  (Financial Inclusion)ارايف  ال مولمعرتفاً على نطاق  اس  على  ن   صبح

 كثلر قللدرة علللى بللد  جتعل للم ا النظللاا ارللايف،  ا فلراد ي، فم للاركةاحللد مللا الفةللر  اةمللو النمللو ا قت للاد
 ,Baral)فحتلباخل، ...ال لدما  ارالمللة امل ا عمال التجاريلة  بوسلملع ا، ا سلتثمار، إدارة اررلا ر، 

S. K, 2017 ) ال لمول النمو ا قت ادي، حملث يلعلب جديد منوذجا ابوصف  برز ارايف  ال مولقضملة 
 .البلدان ما الفةر ختلملصارايف د راً رئملتملاً ا 

إن عللدا قللدرة ا فللراد    ا سللر علللى الوصللول إىل ا للدما  ارالملللة الضللر رية  اسللتردام ا بال للك  
ا ستبعاد اللذا  اسلتجابة للتجلارو     ميكا  ن ينب  ما م اك  ا الوصول، ا سعار، التتويو ،ارناسب
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محد ديلللة ارعرفلللة ارالمللللة بعمللل  كحلللاجز حمللللوي  ملللاا الطللللب عللللى ف. ا ممللللة ارالمللللة    الت لللورا  التللللبملة
 .م لا يطلبوها، فإهن   ا دما  ني    مرباحني م  ارنتجا لم  إذا م يكا ا فراد م  ، فا دما 

 :هدف الدراسة .8.5
 اللو ا مملللة  (Knowledge)ارعرفللة كلل  مللا إىل اختبللار ب  ا  - ب للفة رئملتللملة–ا هلذه الدراسللة سللن دف

 ا العللام (Financial Inclusion) علللى متللتوا ال للمول ارللايف( Financial Literacy) ارالملللة
 .7111 خالل عاا

 :وأسئلتها الفرعية إشكالية الدراسة .3.5
إشللكالملة نثنللا حللول عالقللة ال للمول ارللايف بارعرفللة اللليت عوزهللا  فللراد ا تملل  ب للفة عامللة،  بتمحللور

 : ارعرفة ارالملة ب فة خاصة،  هي م اغة ا التاال التايف
 هل  يوجللد   للر للمعرفلة عمومللا  اللو ا مملللة ارالمللة خ وصللا علللى متللتوا ال لمول ارللايف ا العللام خللالل -

 ؟7111عاا 
 :لإلجابة عا هذه اإلشكالملة، مت بةتملم ا إىل ساالني فرعملني

 ؟7111ه  يوجد   ر للمعرفة على متتوا ال مول ارايف ا العام خالل عاا   -
 ؟7111ه  يوجد   ر حملو ا مملة ارالملة على متتوا ال مول ارايف ا العام خالل عاا   -

 :فرضيات الدراسة .4.5
 :التالملةH01   H02 الفراملا  الفرعملة H0ينبثو عا  سئلة الدراسة الفراملة الرئملتة 

- H0 :   يوجللد   للر ذ  د لللة إح للائملة عنللد متللتوا معنويللة(1.15≥α )علللى  او ا مملللة ارالملللة للمعرفللة
 .7111متتوا ال مول ارايف ا العام خالل عاا 

- H01 :   معنويلة يوجد   ر ذ  د لة إح ائملة عنلد متلتوا(1.15≥α )عللى متلتوا ال لمول  للمعرفلة
 ؛7111ارايف ا العام خالل عاا 
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- H02 :   يوجد   ر ذ  د لة إح ائملة عند متتوا معنويلة(1.15≥α ) حمللو ا ممللة ارالمللة عللى متلتوا
 .7111ال مول ارايف ا العام خالل عاا 

 :الدراسات السابقة وتموضع الدراسة الحالية منها .1.5
، لكللا لعللدا ابتللاع ا للال إ   ن كل للا  جنبملللة مواللوع الدراسللة حظللي ببحللوو حديثللة  متتفملضللة

 :لعرا ا كل ا سنةت ر على  هم هذه الدراسا ،  هي كما بظ ر ا اجلد ل  دناه
 تلخيص مضامين الدراسات السابقة (:58) رقم الجدول

 العينة/ المجتمع الهدف الدراسة
متغيرات 
 الدراسة

 أهم النتائج واألدوات الطريقة

(Akileng, G., 
Lawino, G. 

M., & 
Nzibonera, E. 

,2018) 

كملللللللللن ميكللللللللا 
حملللللللللللللو ا مملللللللللللللة 
ارالمللللة  اإلبلللداع 
ارلللللللايف اتلللللللني 
ال للللمول ارللللايف 
بلللللني ا سلللللر ا 

   غندا

التلللللكان البلللللالغني ا 
كللللللللل  ملللللللللا ارنلللللللللا و 
الريفمللللللللة  احلضلللللللرية ا 

   غندا

او ا ممللة -
 ارالملة
اإلبلللللللللللللللداع -

 ارايف
ال لللللللللللمول -

 ارايف

دراسلللللللة ملللللللا خلللللللالل 
 ةطعلللليارستة للللا  ا 
(cross-

sectional 
survey )

باسللللللللللللتعمال المللللللللللللل  
 ا ربباط  ا حندار 

الللللللللللو ا ممللللللللللللة ارالمللللللللللللة -
 فضل   ملا اإلبداع ارلايف 

ارالملبني  ال مولاددا  
 ؛ا سر

متتللللللللللر ا سلللللللللر قلللللللللدرة -
 كلللل عللللى اختلللاذ قلللرارا  
متللللللللللللللللللللللللللتناة ب لللللللللللللللللللللللللل ن 
ا بتكلللللللللللللارا  اجلديلللللللللللللدة 

منتجلللللللللا   ا لللللللللدما  لل
 ارالملة

(Jariwala, H. 
V. 2017) 

 

هلللللللللللللللللللدفت إىل  
دراسللة مواللوع 
ال للللمول ارللللايف 
 متكلللللللني ارلللللللر ة 
 الللللللللو ا ممللللللللللة 

 .ارالملة

بتللللتند دراسللللة احلالللللة 
إىل جتربلللللللللللللللللة حمللللللللللللللللللاة 
حةملةمللللللة  ملللللر ة  ممللللللة 
ا   يلللللللة غوجلللللللارا  

(Gujarat )
اانديلللة، بعلللمل  الللت 

 خط الفةر

ال لللللللللللمول -
 ارايف
متكللللللللللللللللللللني -

 ارر ة
او ا ممللة -

 ارالملة

مت إقنلللللللللللللاع ارلللللللللللللر ة ا 
البدايلة بفللتح حتللاو 
م للرا لتمكملن للا مللا 
التمكلللللللللللللللللني ارلللللللللللللللللايف 
توجلللللللللللللللللللب نظللللللللللللللللللللاا 

ا .ال للللللللللمول ارلللللللللللايف
  قت  حو

بتللللللللبب عللللللللدا معرفللللللللة -
ارفلللاهملم ارالمللللة ا ساسلللملة 

اللللللللللللو ا ممللللللللللللللة ارالمللللللللللللللة )
،  صلللللللبحت ( ا ساسلللللللملة

ارللللللر ة  اللللللحملة ال للللللمول 
ارلللللللللللللللايف، بللللللللللللللللد  مللللللللللللللللا 

 ؛ا ستفادة منه
جعلللل  ارللللر ة متعلمللللة ا -

ا للللال ارللللايف  كثللللر   ملللللة 
مللللا مللللرد إقناع للللا بفلللللتح 
حتللللللللللللللللللللللاو م للللللللللللللللللللللرا 
 إدراج ا ا النظلاا ارلايف 

 .الرمسي لل ند
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 العينة/ المجتمع الهدف الدراسة
متغيرات 
 الدراسة

 أهم النتائج واألدوات الطريقة

(Lalrinmawia, 
M., & Gupta, 

H, 2015) 

 التعللللللرف علللللللى 
متللللللللتوا اللللللللو 
ا مملللللللللة ارالملللللللللة 
بلللللللللني مزارعلللللللللي 
 منطةلللة للللونغلي

(Lunglei )
و يللللللة التابعللللللة ل
 ااندية مملز راا

  سلللللللرة مزارعلللللللة 071
ا عمللللللللللللللللللل   حنللللللللللللللللللا  

 مةا عة لونغلي
 

الللللو ا ممللللللة 
 ارالملة

مت اسلللترداا اسلللتبملان 
يتضلللللللللللللللما مةمللللللللللللللللا  

محو ا ممللللة معلللدل للللل
 اللللعته  الللللذيارالملللللة 

OECD/INFE 
(2011) 

مت اسللللترداا النتللللب 
ارئويلللللللللللللللللة  اختبلللللللللللللللللار 

Chi-square 

ن مللللللا و ن  مملللللللو ارزارعلللللل -
حملللث  ن : الناحملللة ارالملللة

يعللللللانون مللللللا  41.51٪
الللعن ا ارعرفلللة ارالمللللة، 

٪ لللللدي م معرفللللة 9.04 
٪ 8.11  متوسطةمالملة 

فةلللط للللدي م معرفلللة مالمللللة 
 جملدة

(Fraczek, B., 
Bačová, M., 

Hintošová, A. 
B., & 

Sivicek, T., 
2017) 

التعللللللرف علللللللى 
متللللللللتوا اللللللللو 
ا مملللللللللة ارالملللللللللة 
 درجللللللللللة بللللللللللني 
الطللالو الللذيا 
يدرسلللللللللللللللللللللللللللللللون 
ا لللللللللللللللللللللللللللللللا   

 ا قت ادية
 

ارتللللح اللللللذي  جلللللري 
بللني  للالو ا قت للاد 

 فمل للللللللجرادبلللللللللدان ا 
(8 Visegrad) :

 017الت للللللللللللللللللللللللللملر  
 710ا للللر  ،  الللللب

، بولنللللللللللللللللللدا   الللللللللللللللللللب
 البًللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا،  017

 718 سلللللللللللللللللوفاكملا  
  الًبا

الللللللللللللللللللللللللللو  -
 ا مملة ارالملة

ال للللللمول  -
 ارايف

مت اسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللترداا 
استة لللللللللللللا  يةلللللللللللللمل  

ارتلللللللزاما  ا سلللللللتعمال
رتلللللتوا الللللو ا ممللللللة 
ارالملللللللللللللللللللللة  درجللللللللللللللللللللة 

ارايف كتةمللملم  ال مول
 لكفا ة التعلملم ارايف

 

متللللللتوا اللللللو ا ممللللللللة  -
. ارالملللللللة ملللللللنرفض جلللللللدا

 يعللللل  ذللللللر  ن  لللللالو 
احلةلللللللللول ا قت لللللللللادية ا 

غلللا م لللزيا  8Vبللللدان 
لملكونللللللللللللللللللللوا م للللللللللللللللللللاركني  

     متللللللللللتثمريا ن للللللللللطني
ارتت للللللللاريا  ا لللللللللا  ا 

 ا سواق ارالملة
دراسلللة درجلللة ال لللمول  -

ذيا ارلايف بللني الطلالو اللل
يلللتم بثةلللملف م ا ارتلللتوا 
ا ساسللللللللللللللللي ا نفلللللللللللللللل  
الوقلللللللت ياكلللللللد ارتلللللللتوا 

ارللللللللللايف  لل للللللللللمولا دىن 
 .الواعي

(Widhiyanto, 
I., 

Nuryartono, 
N., Harianto, 
H., & Siregar, 

H., 2018) 

الملللل  متلللتوا 
 بلل  ا متغللاا  
اللللللللللللو ا مملللللللللللللة 
ارالملللللللللللة لللللللللللدا 
، ارتللللللللللللللتجملبني

الملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل    
ارتغلللللاا  الللللليت 

بوزيللللللل  اسلللللللتبملانا  مت 
 زارعنيعلللللللللللللللللللى  ملللللللللللللللللل

قطعلللللللللة  011الللللللللما
حمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللث .  رض
ما قرية  10اختملار مت
مةا علللللللا  بابعلللللللة  9

كنلللللللللللللللللللللدال ردينلللللللللللللللللللللة  

ارتغللللللللللللللللللللللللا -
التلللللللاب  هلللللللو 

 ارالملة

ماشلللللر الللللو 
 ممللة ارالملللة ا
ارتغللللللللللاا  -

 ارتتةلة 

ا حنلللللدارا  ارتعلللللددة 
  التحلمل  اللوجتيت

متلللللتويا  الللللو ا ممللللللة -
 موجللللللللللودة عنللللللللللدارالملللللللللللة 

 الفئا  ارتوسطة
ا ارللللللللللا رة ارتغللللللللللاا   -

إمكانملللللللللللللة الوصللللللللللللول إىل 
KKP-E   ملللللللا دخللللللل

ارلللللزارع،  علللللرض ارنطةلللللة 
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 العينة/ المجتمع الهدف الدراسة
متغيرات 
 الدراسة

 أهم النتائج واألدوات الطريقة

بلللللللللللللا ر عللللللللللللللى 
  صللللللللللللللللللللللللللللللللللللللول
 ارلللللللللللللللزارعني إىل
 برنلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللام 

(KKP-E )
ائتمللان الطاقللة )
الغذائي ا ما   

للحكومللللللللللللللللللللللللللة 
 (ا ند نملتملة

 Kendal)رجينتي

Regency )
 .ا ند نملتملة

اجللللللللللللللللللللللن ، 
العمللر، مللدة 
التعللللللللللللللللللللللملم، 
ار نللللللللللللللللللللللللللللللللة 
الرئملتلللللللللللللللملة، 
 ارتافة إىل

، العاصللللللللللللمة
الللللللللللللللللللللللللدخ  
التللللللللللللللللنوي، 
 ملكمللللللللللللللللللللللللة 
احلتللللللللللابا  
ار لللللللللللللللرفملة، 
 ار للللللللللللللللاركة 
ا التعلللللللللللللملم 

 ارايف

ارزر عللللللللللة، الضللللللللللمانا ، 
سللعر الفائللدة، ماشللر اللو 

لوالللللللل  اا مملللللللللة ارالملللللللللة، 
الةللللللللللللللللللللللانو   موعللللللللللللللللللللللة 

  خللللللللللللللللللا ارلللللللللللللللللزارعني، 
إمكانملللللللللللللة الوصللللللللللللول إىل 
. ا ئتملللان  مبلللل  الةلللرض
ك   يا ر التعلملم ارلايف ب ل

كبلللللللللللا عللللللللللللى إمكانمللللللللللللة 
 الوصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللول إىل

 (KKP-E)برنام 

(Santos, D. 
B., Mendes-

Da-Silva, W., 
& Gonzalez, 

L., 2018) 

بلللللللل  اا  اللللللللو 
ا مملللللللللة ارالملللللللللة 
علللى ا قلللرتاض 
غللللللللا الرمسللللللللي، 
مثللللل  الةللللللر ض 
 ما ا صدقا 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللةعائ 7170
 برازيلملة

الللللللللللللللللللللللللللللو  -
 ا مملة ارالملة

ا قلللللرتاض  -
 غا الرمسي

ا قلللللللللرتاض -
الةنلوا  ملا 
 الرمسملة

 

 منلللللللللاذ مت اسللللللللتعمال 
(LOGIT )

، متعلللللللللللللددة احللللللللللللللد د
الللو  حمللللث مت مةارنلللة

ا ممللة ارالمللة عللى   ر 
النلللللللللللللللز ع إىل  خلللللللللللللللذ 
قر ض غا رمسمللة بلني 
العللللللللللللائال  اللللللللللللليت م 
بةلللللللللللللللللللللرتض عللللللللللللللللللللللى 

 بللللر الللليت اإل لللالق 
قللللللللللللللللر ض   خللللللللللللللللذ 

 . بنكملة

ب لللللللللللللللللا النتلللللللللللللللللائ  إىل -
اللو ا مملللة ارالملللة  مال مللة

 كثر للةر ض غا الرمسملة 
قنللللللللوا  ا ئتمللللللللان  مللللللللا 
 الرمسملة 

(Okello, C. 
B., Ntayi, J. 
M., Munene, 

J. C., & 
Nkote 

Nabeta, I., 
2016) 

االللللللللللللللللللللللللللللللللللللدف 
الرئملتللللللللي هللللللللو 
اديللللللللللللللللللللد د ر 
ر   ارلللللللللللللللللللللللللال 
ا جتملللللللللللللللللاعي 
ا العالقلللة بلللني 

ملل  الدراسللة تمبلل لن 
التلللللللللكان ملللللللللا ملللللللللا 

 سرة فةلاة  11818
ملللللللللللللللللللللل خوذة مللللللللللللللللللللللا 
مةللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا عتني 
فرعملتملنكايامبملتلللللللللللللللللللي 

ر   ارللال  -
 ا جتماعي

الللللللللللللللللللللللللللو  -
 ا مملة ارالملة

ال للللللمول  -
 ارايف

برنللللللام   اسللللللترداامت 
MedGraph 

مللللا  0.1اإلصللللدار )
Excel ) اختبلللار  ،

(Sobel and 
Kenny and 

 جللللللللللللللللللود ر   مللللللللللللللللللال -
تمللللللللاعي ا العالقللللللللة ا ج

يعللللللزز العالقللللللة بللللللني اللللللو 
ا مملللللللة ارالملللللللة  اإلدمللللللا  

ا  11.1ارللللللايف بنتللللللبة 
ارائللللة بللللني ا سللللر الريفملللللة 
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 العينة/ المجتمع الهدف الدراسة
متغيرات 
 الدراسة

 أهم النتائج واألدوات الطريقة

اللللللللللللو ا مملللللللللللللة 
ارالملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة 
 ال لللللللللللللللللللللللللللمول 
ارلللللالملفي ريللللللن 

   غندا

  غومللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا
(Kyampisi 

and Goma) 
اقللللللللللللملم موكونللللللللللللو ا  
(Mukono ) ا

 حمللللث ،ريلللن ا غنلللدا
بللللللللل  حجلللللللللم العملنلللللللللة 

  سرة 015اإلعايف 

Baron tests )
 ختبلار بل  ا  سلا ة 
ر   ارلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللال 
ا جتملللللللللللللللللللللللللللللللاعي ا 
العالقلللللللللة بللللللللللني اللللللللللو 
ا مملللللللللللللللللللللللة ارالملللللللللللللللللللللللة 

 . ال مول ارايف

دراسلللللللة ملللللللا خلللللللالل 
 ةطعلللليارستة للللا  ا 
(cross-

sectional 
survey) 

 . الفةاة ا   غندا
بللللوحي النتللللائ   نلللله ملللل  -

غملللللللللللللللللللللاو ر   ارللللللللللللللللللللال 
قلللد يف للل   ا جتملللاعي ،

او ا مملة ارالملة ا بعزيلز 
متلللللتوا ال لللللمول ارلللللايف 
بللني ا سللر الريفملللة الفةللاة 

 .ا   غندا

 ما إعداد الباحث با عتماد على الدراسا  التابةة: المصدر
 7111،  دراسللة عللاا 7115دراسللة عللاا )الدراسللة التللابةة حدا للة ، بملئللة   يتضللح مللا خللالل نوعملللة

،   مللة موالوع ال لمول عللى ال لعملد العلاري،  كلذا (7114  لالو دراسلا  علاا  ،7111 دراستان علاا 
 :إذ  ن   حو ا مملة ارالملةسملما ما بعلو من اتدابه   ملة دراسة اد  

هنلاك ملا درسل ا عللى متلتوا ارلزارعني   هناك ما الباحثني ما حا ل معرفة متتوا ا مملة ارالملة، 
Lalrinmawia, M., & Gupta, H, 2015)  (Widhiyanto, I., Nuryartono, N., 

Harianto, H., & Siregar, H., 2018 ،    هنلاك ملا درسل ا بلني الطلالو الدارسلني للمجلا 
 ؛ (Fraczek, B., Bačová, M., Hintošová, A. B., & Sivicek, T., 2017)ا قت ادية 

مثبطلة  نت لار ال لمول ارلايف،   هناك ما حا ل معرفة ارتغاا  اليت ما ش هنا  ن بكون داعملة   
قلد حلا لوا التعلرف عللى  (Akileng, G., Lawino, G. M., & Nzibonera, E. ,2018)جلدنف

. الللللو ا ممللللللة ارالمللللللة  اإلبلللللداع ارلللللايفملللللا خلللللالل اتلللللني ال لللللمول ارلللللايف بلللللني ا سلللللر ا   غنلللللدا كملفمللللللة 
او ا مملة )عدا معرفة ارفاهملم ارالملة ا ساسملة فةد  اح ا دراسته  ن (Jariwala, H. V., 2017) ما
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ر  ا ممللة للدا ارلر ة  الحملة ال لمول ارلايف جعل ( ارالملة ا ساسملة ،   ىل بالعنايلة ارلر ة ا ا لال ارلايف، فلدححر
 ,.Santos, D. B)كملا مت ا دراسلة . ، لتدخ  ا منظومة ال مول ارلايفإقناع ا بفتح حتاو م راب

Mendes-Da-Silva, W., & Gonzalez, L., 2018)  البحلث ا  ي نلوع ملا قنلوا  ا ئتملان
 غللللا الرمسملللللة  للللدم ا اللللو ا مملللللة ارالملللللة، حملللللث مت ( اللللليت بعتللللل ماشللللرا دا  علللللى ال للللمول ارللللايف)الرمسملللللة 

المللة  ا دراسلت م حلول بل  ا ا ممللة ار. لنلز ع إىل  خلذ قلر ض غلا رمسمللةلاو ا مملة ارالمللة  استرالص دف 
KKP-E)ائتمللللان الطاقللللة  ا مللللا الغللللذائي للحكومللللة ا ند نملتللللملة ا الوصللللول إىل برنللللام  

مللللا  للللرف ( 1
 ,Widhiyanto, I., Nuryartono, N., Harianto)ارزارعني كماشر على ال مول ارايف، استنت  

H., & Siregar, H., 2018)   إىل هلذا لتعللملم ارلايف عللى إمكانمللة الوصلو لل - ب لك  كبلا-التل  ا 

 .اللنام 
اللليت حا لللت  -علللى حلد علللم الباحلث–بل    صللالة  إالافة هللذه الدراسللة كل  ل دراسللة ملا نوع للا 

إ بلا  العالقلة بلني ارعرفلة ب لفة عاملة،  الو ا ممللة ارالمللة ب لفة خاصلة كمتغلاا  متلتةلة  ال لمول ارلايف  
الللليت باكلللد عللللى   مللللة بنلللا   رالللملة معرفمللللة  كمتغلللا بلللاب ،  ذللللر انطالقلللا ملللا مموعلللة البحلللوو التلللابةة،

بتت دف رف  الوعي، التعلملم  ارعرفة ارالمللة للدا ا فلراد حلح يتحةلو ال لمول ارلايف ارن لود،  انطالقلا ملا 
ار لدر ا  لرا  ا كثلر م لداقملة ا  -هلذه البملانلا –بملانلا  مموعلة ملا قبل  هملئلا  رمسمللة عارمللة، بعتلل 

 .مااا
 :النظري لمتغيرات الدراسةاإلطار . 8

 :المالي وأهميته( االشتمال)تعريف الشمول . 5.8
 Financial: باللغلللة ا زلملزيلللة) (ا شلللتمال ارلللايف)   ( 2ال لللمول ارلللايف)ذاع ملللاخراً م لللطلح 

Inclusion) هو حركة عارملة، هتلدف إىل إدخلال  كلل علدد مكلا ملا سلكان العلام ا النظلاا ار لرا  ،
االدف ا  يليف اربتيللط لل لمول ارلايف  ن يكلون لكل  شلرص ا العلام حتلاو بنكلي شر لي، . احللديث

 قد يبد  هذا ارواوع متلتغرباً لللبعض، خ وصلاً سلكان ،يةوا باستردامه ا اإليداع  التحب  ا دخار
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نكي   كثلر اردن الذيا بعويلد ا على منط احلملاة اردنملة،  الذيا قد ميلر بعض م  كثر ما حتاو مايف    ب
كلللان ن لللن سلللكان العلللام    7111إ   ن اروالللوع للللمل  غلللذه الغرابلللة، ففلللي علللاا . ملللا بطاقلللة ائتمانمللللة

 صللت  7111،  ا علاا %04لت لبح  7118ميتلكون حتابا  بنكمللة،  اففضلت هلذه النتلبة ا علاا 
ملللا يةلللارو  للللث سلللكان العلللام الراشلللديا   ميتلكلللون   ي  نللله ا الوقلللت احللللايف،%. 01هلللذه النتلللبة إىل 

 (7114الردادي، ) .حتابا  بنكملة،  عمل  بعامالهتم ارالملة عا  ريو النةد
ا دراسللة لمل للون  1990  ل مللرة ا العللاا ( عكلل  اإلق للا  ارللايف) ظ للر م للطلح ال للمول ارللايف

للرتا، بنلا   فمل لا   لر إغلالق فلرع عا ا دما  ارالملة ا جنلوو شلرق إز( Leyshon & Thrift)   رفت
 خلالل بتلعملنملا  الةلرن اراالي ظ لر  . حد البنوك على  صول سكان ارنطةلة فعلمللا للرلدما  ار لرفملةا

العديلللد ملللا الدراسلللا  ارتعلةلللة بال لللعوبا  الللليت بواج  لللا بعلللض فئلللا  ا تمللل  ا الوصلللول إىل ا لللدما  
حمللللث كلللان 7111بلللد  ا هتملللاا بال لللمول ارلللايف منلللذ   ائللل  علللاا ( 15، ص 7111عبلللد ا ، ).ار لللرفملة

 قد عةلد (19، ص 7111عجور، ).هدفت م رتكا للعديد ما احلكوما   البنوك ارركزية ا الد ل النامملة
بد لة كملنملا، مث ع ةد بعلد ذللر ا كل  ملا  7119  ل مامتر سنوي للتحالن الد يف لل مول ارايف ا عاا 

ر، جنلللللوو  فريةمللللللا، مالملزيلللللا، برينلللللداد  بوبلللللاجو، موزمبمللللللو  فملجلللللى،  م لللللر ا علللللاا  ند نملتلللللملا، اركتلللللمل
 ( 97، ص 7114با قملدة  بوعافملة، ).7111

عللللى  نللله نتلللبة ا شلللراص     7118يعلللريلف البنلللر اللللد يف ال لللمول ارلللايف ا بةريلللره ال لللادر علللاا 
 حتلب التةريلر ار لرتك  ،(The World Bank, 2014, p 21)ال ركا  اليت بتتردا ا دما  ارالملة

ل ند ق النةد العريب  ا موعة ا ست لارية رتلاعدة الفةلرا ، يعكل  ال لمول ارلايف احلاللة الليت يكلون فمل لا 
اللذيا  -تا فمل م ذ ي الدخ  ارنرفض،  منظما  ا عمال تا فمل ا ال لغاة    الد دة الن لاط-ا فراد 

ارللدفوعا ، التحللويال ، ا دخللار، )ا للدما  ارالملللة الرمسملللة يتمتعللون نريللة الولللو   اسللتعمال كاملل   نللواع 
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،  ارةدمة اما  ريةة متا لة  متتدامة، ما خالل مموعة ملز ديا يعمللون ا بملئلة (الةر ض  الت مملنا 
  (CGAP & Arab Monetary, 2017, p 1).مالئمة، شرعملة  منظمة

 :أهداف الشمول المالي. 8.8
م  بزايد ا هتماا العاري بتوسمل  نطلاق ال لمول ارلايف،  خللو التحالفلا  بلني ااملئلا   اراستلا  

ارنللاف  ارت بمللة جللر ا  ال للمول ارللايف،  اللما يلملللا  م للرتكة  موحلدة، بتنللامى ارالمللة العارملللة للتنتللملو  العمل ،
 : هداف ال مول ارايف فملما يلي   ما خالل با  الع على الدراسا ، التةارير  ارن ورا  ميكا اديد

بعزيلللز  صلللول كافلللة فئلللا  ا تمللل  إىل ا لللدما   ارنتجلللا  ارالمللللة،  بعريلللن ارلللوا نني ب  مللللة ا لللدما     -
ا جتماعمللة  ا قت لادية  ،اتلني ظلر ف م ارعمل لملة،بغرض ارالملة  كملفملة احل ول علمل ا  ا ستفادة من لا

 لتحةملو ا ستةرار ارايف  ا جتماعي؛

 ،ملللللللا خلللللالل إعلللللداد التملاسلللللللا   التعلململللللللا  ،بعزيلللللللز حايلللللة حةلللللوق متلللللللت لكي ا دملللللللا  ارالمللللللة   -
 تعريللن ارتعاململللا م  اراستللا  ارالملللة احلالملة نةوق م   اجباهتم؛بلر اليت بتعلو ببا  للوص 

 ،7115 ،لمللا إ.).ارعمل لللملة للملوا ننيغلدف اتلللني الظلللر ف  ،بتلل مل  الوصلللول إللللى م لللادر التمويللل    -

 (11ص

 :الشمول المالي مؤشرات . 3.8
( GPFI)م  بوصملة التحالن العاري ما  جل  ل لمول ارلايف ( G20)ابفو قادة مموعة الع ريا 

لللدعم ج للود بملانللا  ال للمول ارللايف العللاري  الللو  ، علللى مموعللة  ساسللملة مللا ماشللرا  قملللا  ال للمول 
الوصلول إىل ):، هذه اراشرا  بتنلا ل قمللا   ال لة  بعلاد رئملتلملة( 95، ص 7114 بوعافملة، با قملدة )ارايف

؛اسللترداا ا للدما  ارالملللة "الةللدرة علللى اسللترداا ا للدما  ارالملللة مللا اراستللا  الرمسملللة"ا للدما  ارالملللة 
 (.ا لللدما  ارالمللللة دة؛جلللو "ملللدا اسلللترداا العملللال  للرلللدما  ارالمللللة ارةدملللة بواسلللطة اراستلللا  ارالمللللة"
 ( 18-17، ص 7111عجوز، )
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 :(GlobalFindex)العالمي للشمول المالي المؤشر .   4.8
بةوا مموعة البنر الد يف بإجرا  العديد ما الدراسا  ارتحملة العارمللة الليت هتلدف للح لول عللى 

 بعلللد قاعللدة بملانللا  ال للمول العلللايف  بملانللا  شللاملة  نظللرة متللتةبلملة، بتلللاعد ا بعمللملم ا للدما  ارالملللة،
مع لللللد الدراسلللللا  )ار لللللدر ا كثلللللر موالللللوعملة ا ماالللللا( GlobalFindexقاعلللللدة بملانلللللا  ) ارتلللللميلاة 
،  بتعلو قاعدة البملانا  هذه تاشرا  اد  ة علا إمكانمللة احل لول عللى ا لدما  ارالمللة (7111ار رفملة، 

ضا على بملانا  إاافملة عا استرداا التكنولوجملا ارالمللة، تلا ا  اتوي  ي. الرمسملة  غا الرمسملة  استردام ا
 .(ix، ص 7114يسلي  يخر ن، )ذلر استرداا ااوابن احملمولة  اإلنرتنت إلجرا  ارعامال  ارالملة

 (:GlobalFindex)مؤشر تاريخ  .5.4.8

 مت إصلللدار النتلللرة الثانمللللة ا العلللاا  ،7111علللاا ال لللمول ارلللايف العارملصلللدر النتلللرة ا  ىل راشلللر 
 بتضلللللما  7114، ا حلللللني صلللللدر  النتلللللرة ا خلللللاة هلللللذا العلللللاا 7118بتضلللللما بملانلللللا  علللللاا  7115

، حملللث  اللحت متللتعملة علللى نطللاق  اسلل ، كمللا  صللبحت مةبولللة كلل داة 7111بالبملانللا  ارتعلةللة بعللاا 
 .مرجعملة ميكا بطبملة ا عل البلدان  ارنا و

 :يل وعينة المسح، تمو إعداد. 8.4.8
 Gallup)يلللللوفر البنلللللر اللللللد يف با عتملللللاد عللللللى ارتلللللح اللللللذي بةلللللوا بللللله ماستلللللة غلللللالوو 

Organization
: ، مموعلللللللة ملللللللا اراشلللللللرا  اجلزئمللللللللة لةمللللللللا  ال لللللللمول ارلللللللايف عللللللللى اروقللللللل  التلللللللايف( 3
(globalfindexhttp://www.worldbank.org/ ) ،حملللللث بةللللوا هللللذه اراستللللة بإعللللداد ارتللللح ،

Bill)( بمل   ململندا جمللت ) متويلله ماستة 
4&Melinda Gates Foundation)( ،7114بلا رجلب ،

 .(0ص 
ععلت باسلترداا متلوس استة لائملة مثللة  7111قاعدة بملانا  اراشر العلاري لل لمول ارلايف لعلاا 

 181عاملا عللى ا قل  ا  كثلر ملا  15 للن بلال  ا سلا  151على ارتلتوا اللو   تللت ملا يزيلد علا 

http://www.worldbank.org/globalfindex
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ملا سللكان العللام، مت اختمللار العملنللة ا كلل  بلللد % 91بغطللي عملنللة ارتللح . لغلة 181بللدا،  ذلللر باعتمللاد 
را  ارةلللابال  ب للك  شر لللي ا البللللدان الللليت بةللل  مللا التلللكان ارلللدنملني،  ب لللك  ع للوائي، كملللا مت إجللل

ما التكان،  فةا لنتائ  اراشر ب ديلر  ك  ما الدمنارك، فنلندا، التويد، % 41بغطملة ااوابن فمل ا عا 
مع للد الدراسللا  )مللا ال للمول ارللايف%  111 النللر ي   نملوزيالنللد الرتبملللب العللاا للماشللر بتحةملة للا نتللبة 

 .(7111ار رفملة، 
مللللديرة مموعللللة نللللوو التنمملللللة  (Demirgüç-Kunt ,Asli)كونللللت -ي دمياغللللوب بةللللول يسللللل
لةللد  صللبحت قاعللدة بملانللا  اراشللر العللاري لل للمول ارللايف ركملللزة  ساسللملة للج للود العارملللة "بالبنللر الللد يف، 

  االلعي  بوفر هللذه البملانللا   للر ة مللا ارعلومللا  للعللاملني ا مللال التنمملللة ،الرامملللة إىل بعزيللز ال للمول ارللايف
التملاسا   الباحثني، كملا بتلاعد ا بتبل  التةلدوا حنلو اةمللو هلدف مموعلة البنلر اللد يف ارتعللو بتحةمللو 

 ; The World Bank)"  هلداف ا ملم ارتحلدة للتنممللة ارتلتدامة 7171ال لمول ارلايف نللول علاا 

April 19, 2018). 
 (:GlobalFindex)د بيانات البنك الدولي لمؤشرحدو . 3.4.8

جتدر اإلشلارة إىل  ن البملانلا  الليت يوفرهلا البنلر اللد يف ميكلا  ن بكلون مثللة عللى متلتوا اللد ل، 
بالتللايف ميكللا اسللتغالاا للح للول علللى ماشللر عللاا لل للمول ارللايف، لكن للا   متكللا مللا احتتللاو ال للمول 

إاللللافة إىل  ن . ارلللايف حتللللب الفئلللا  ا جتماعملللللة  ا قت لللادية،  ذلللللر بتلللبب الضللللعن العلللددي للعملنللللة
،  (جانلب الطلللب)البملانلا  ارتلوفرة   متكلا الباحلث مللا الوقلوف عللى معوقلا  النفللاذ إىل ا لدما  ارالمللة 

 .(8، ص 7114بللا رجللب، ) كمللا  ن هنللاك نةللص ب للفة عامللة ا البملانللا  بالنتللبة لللبعض الللد ل العربملللة
ايف عللى متلتوا د يف، فلإن نتلائ   علمله،  بالنظر إىل  ن هدف الدراسة هلو التعلرف عللى  اقل  ال لمول ارل

الدراسللة سللتكون  اقعملللة  معلللة إىل حللدع كبللاا،  بعكلل  الواقلل  ارتعلللو بنتللبة ا شللراص    ال للركا  اللليت 
 .بتتردا ا دما  ارالملة ا د ل  منا و العام،  من ا ارنطةة اليت بضم الد ل العربملة

 



 والتنميـةمجلـة اإلستراتيجيـة  60 -34ص   ،(8850ديسمبر )مكرر  51: العـــدد/ 80: المجلد

 

46 

 

 :(Global Knowledge Index)المعرفة العالمي مؤشر.  1.8
ماستلللة املللد بلللا راشلللد يل مكتلللوا ملللا قبللل  " ماشلللر ارعرفلللة العلللريب"  للللو م لللر ع ارعرفلللة العلللريب 

ا " ارعرفللة مللا منظللور التنمملللة"يعكلل  إىل  ق للى حللديل مكللا  ، هوبرنللام  ا مللم ارتحللدة اإلمنللائي   للمعرفللة
ة  احتملاجاهتلا  الدياهتا التنمويلة، كملا ارنطةة العربملة، تا يراعي خ وصملا  ارنطةة العربمللة  سلملاقاهتا الثةافملل

لل  . العناصللر الالزمللة لبنللا  متمعللا  ارعرفللة  هللمي خللذ ا ا عتبللار الللد ر احملللوري لل للباو العللريب ك حللد   سيل
لمل لبح  ،"ماشلر ارعرفلة العلاري"ملا عملل   حنلا  العلام الت عنلوان  101اراشر اآلن نطاق بغطملتله لمل لم  

جتللدر اإلشللارة إىل  نلله متيل ن للر ماشللر ارعرفللة العللريب ا  .بللذلر ماشللرًا للمعرفللة مللا ارنطةللة العربملللة إىل العللام
  ، متيل إ للللللللللللللللللللللللللالق ماشللللللللللللللللللللللللللر ارعرفللللللللللللللللللللللللللة العللللللللللللللللللللللللللاري7111 ا عللللللللللللللللللللللللللاا  7111   7115عللللللللللللللللللللللللللامي 

(all.com4www.knowledge). عللاري هللو اراشللر الوحملللد الللذي يةللمل  ارعرفللة علللى ماشللر ارعرفللة ال
، متتوا العام، حملث يبني الد ر ا سرتابملجي للمعرفة    ملة بوفا  د ا  من جمليللة لةملاسل ا  حتلا إدارهتلا

البحللث  التطللوير ، التعلللملم العللايف، التعلللملم التةلل   التللدريب ار لل ، التعلللملم قبلل  اجلللامعي)هللذه ا د ا  هللي 
 (البملئللللللللللللللللللللا  التمكملنملللللللللللللللللللللة، ا قت للللللللللللللللللللاد، نولوجملللللللللللللللللللللا ارعلومللللللللللللللللللللا   ا ب للللللللللللللللللللا  بك،  ا بتكللللللللللللللللللللار

(www.knowledge4all.com). 
 :(Financial Literacy)محو األمية المالية مؤشر.  6.8

حلللد  باحلاجللةمللا الثةافلة ارالملللة إلدارة  ملوره ارالملللة،  هلو ا ذلللر شلبمله  ارلوا ا ناجللة إىل حلد  دىن
 لةلللد  دركلللت اللللد ل ارتةدملللة   مللللة ن لللر الثةافلللة ارالمللللة بلللني موا نمل لللا،  جعلت لللا  ملللا الثةافلللة الطبمللللة،  دىن
، "جلنلة التعللملم  الثةافلة ارالمللة"جلنلة عرفلت باسلم  7110لملة اجلممل  ففي  مريكا  س  الكوزر  علاا ا  مت

رف التجاريلللة   اللل  اإلسلللرتابملجملة الةوممللللة للثةافلللة ارالمللللة، كملللا يةلللوا ار لللرف ارركلللزي بارتلللا ة مللل  ار لللا
 بلو زيللد، )  اللوزارا  اررت لة،  ماستللا  ا تمل  ارلد  بتةللدع بلرام  علدة متر  للة لن لر الثةافلة ارالملللة

 .(181-185، ص7119

http://www.knowledge4all.com/
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الللو ا ممللللة ارالمللللة م لللطلح  اسللل  ي لللم  مفلللاهملم بلللرتا س بلللني اللللوعي ارلللايف  ارعرفلللة، تلللا ا ذللللر 
را  ارالملة، مث  الةدرة على حتاو مدفوعا  الفائدة ارركبة ؛ ارنتجا  ارالملة، اراستا ، ارفاهملم  ار ا

 ,.Kishan, K., & Alfan, E)  الةلدرة ارالمللة ب لك  علاا، ملا حمللث إدارة ا ملوال  الترطلملط ارلايف

2018, p11) .مللزي  مللا الللوعيي للك  اللو ا مملللة ارالملللة نظمة التعللا ن ا قت للادي  التنمملللة ربالنتللبة ،
 اةملو ما يعرفار ارا ،ارواقن  التلوكملا  الالزمة  ختاذ قرارا  مالملة سلملمة،  ا هناية ارطاف ، ارعرفة

 .((Contuk, F. Y. 2018, p46ارالملة الفردية الرفاهملةب
 كلل  (P&SGlobal FinLit Survey)درد ينلد بلورز  ا ستة لا  العلاري راستلة سلتان علدو ي  

مللا خللالل بوجمللله ، مةمللا  عللاري ا العللام حملللو ا مملللة ارالملللة،  هللو يتللتطل  ا  ربعللة مفللاهملم مالملللة  ساسللملة
التضللرم  ،الفائللدة ارركبللة ، سللئلة بتللملطة يتلل   ف م للا مللا كافللة ال للرائح ا جتماعملللة هللي  سللعار الفائللدة

إىل مةابال  م   كثر ما  ستة ا ذا ا يتتند ه.(www.gflec.org)  بنوي  ا ستثمار لتةلملص اررا ر
McGrawHill Financial)، بتعللا ن 7118د لللة،   لللو عللاا  181 لللن بللال  ا  كثللر مللا  151

5 )
 theWorld Bank)،  مموعللة البنللر الللد يف  نللاو التنمملللة ( Gallup Organization)ملل  

Development Research Group )  ،(GFLEC
6). 

 :واألدواتالطريقة  .3
 :الدراسة متغيرات.  5.3

الدراسة متت على ارتتوا الد يف، ف ي بتت دف ك  د ل العام ب رط  ن يتوفر ا البلد  ال ة 
شر ط ا نف  الوقت ما  ج  اةملو هدف الدراسة، بتعلو ال ر ط بتوافر ك  اإلح ائملا  الرمسملة حول 

كمتغا باب ،  اراشر العاري " GlobalFindex " اراشر العاري لل مول ارايف: متغاا  الدراسة،  هي
 Financial Literacy"،  ماشر او ا مملة ارالملة"Global Knowledge Index"للمعرفة  

Index"ميكا بواملح منوذ  هذه الدراسة  فو ال ملغة الريااملة اآلبملة. ل كمتغايا متتةلني: 
 FI =B0 + B1FL + B2  K + εi 
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 :حملث  ن
- FI : ال مول ارايف(Financial Inclusion)؛ 
- FL : او ا مملة ارالملة(Financial Literacy)؛ 
- K( :Knowledge)؛ 
- ei :ا ط  الع وائي. 

 :وطبيعة بيانات الدراسةمصدر 3.8
قاعلدة بملانلا  اراشلر العلاري مت احل ول على البملانا  ارتعلةة بال مول ارايف خالل ا عتماد عللى 

سلبو التطلرق إلملله بالتف لمل  ) (GlobalFindexقاعدة بملانا  )الد يف  للبنر 7111لل مول ارايف لعاا 
ا اجتمللاع الربمللل  للبنللر  7114 بريلل  19ا صللدر  النتللرة ا خللاة هللذا العللاا ، حملللث (7.8ا العن للر

بعلد )لل لمول ارلايف قاعدة البملانا  العارمللة الثالثلة ،  بعتل 7111 بضمنت بالبملانا  ارتعلةة بعاا ، الد يف
حملث  احت متلتعملة عللى نطلاق  اسل ، كملا  صلبحت مةبوللة كل داة مرجعمللة ميكلا ، (7118  7111

 .بطبملة ا عل البلدان  منا و العام
ا ستة لا  العلاري راستلة سلتاندرد مت احل ول على البملانا  ارتعلةة تحو ا مملة ارالملةما خلالل  
سلبو )  كلل مةمللا  علاري ا العلام حمللو ا ممللة ارالمللة (S &P Global FinLit Survey)ينلد بلورز 

مللا خللالل بوجمللله -ا  ربعللة مفللاهملم مالملللة  ساسللملة  ،  هللو يتللتطل (7.5التطللرق إلمللله بالتف للمل  ا العن للر
هللي  سللعار الفائللدة، الفائللدة ارركبللة، التضللرم  - سللئلة بتللملطة يتلل   ف م للا مللا كافللة ال للرائح ا جتماعملللة

 .ةلملص اررا ر بنوي  ا ستثمار لت
اراشللر ،  الللذي يعتللل ماشللر ارعرفللة العللاريبالنتللبة للبملانللا  ارتعلةللة بارعرفللة فةللد مت اسللتاادها مللا 

حمللث يبللني  ،(7.1سلبو التطلرق إلملله بالتف لمل  ا العن لر) وا العللامالوحمللد اللذي يةلمل  ارعرفلة عللى متلت
التعللملم )، هلذه ا د ا  هلي الد ر ا سرتابملجي للمعرفة    ملة بوفا  د ا  من جمليلة لةملاس ا  حتلا إدارهتلا
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بكنولوجملللللا ، البحللللث  التطللللوير  ا بتكللللار، التعلللللملم العللللايف، التعلللللملم التةلللل   التللللدريب ار لللل ، قبلللل  اجلللللامعي
 .(البملئا  التمكملنملة، ا قت اد، ارعلوما   ا ب ا  

 :عينة الدراسة.  3.3
متملللل  الدراسللللة يتضللللما كلللل  د ل العللللام    ا قللللالملم اإلداريللللة ارتللللتة  مثلللل  اللللليت صللللدر اللللا عمللللل  

د لة    111،  بل  إعايف عددها (7111نملث بغطي عاا )اراشرا  ارتعلةة تتغاا  الدراسة هذا العاا 
 .111كإقلملم إداري خاص،  ي جبموع (  نهون  كو )

 :طريقة تحليل بيانات الدراسة .3.4
ما  ج  اةملو  هداف الدراسة عا  ريو ع  البملانا   الملل ا مت استرداا المل  ا حندار ا طي 

ال للمول ) ارتغللا التللاب  ( اللو ا مملللة ارالملللة،  ارعرفللة)للك للن عللا العالقللة الت  ايللة بللني ارتغللاا  ارتللتةلة 
   كما  صبح يتلمى ملاخرا ( اللام  اإلح ائملة للعلوا ا جتماعملة حزمة)،  ذلر ما خالل برنام  (ارايف
 :، حملث مت استعمال(SPSS( )احللول اإلح ائملة للردما   ارنتجا )
لةمللا  بل  ا متغلا ( Simple Linear Regression Analysis)الملل  ا حنلدار ا طلي البتلملط    -

 متتة   احد على ارتغا التاب ؛

 Stepwise Multiple Linear Regression)الملللل  ا حنلللدار ا طلللي ارتعلللدد التلللدرجيي   -

Analysis ) ذلللر لغللرض بضللمني منللوذ  ا حنللدار فةللط للمتغللاا  ارتللتةلة ذا  التلل  ا الللدال إح للائملا 
 .على ارتغا التاب ، مرببة حتب قوة الت  ا

 : ومناقشتها النتائج تحليل. 4
علللى يلللي سللملتم عللرض   المللل  نتللائ  المللل  ا حنللدار ارتعلةللة بلل  ر ارعرفللة  اللو ا مملللة ارالملللة  فململلا

  . فراملا  الدراسة -على اوئ ا-ال مول ارايف، اختبارمتتوا 
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 :الشمول المالي في العالمعلى مستوى المعرفة نتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر  .5.4
، سنتللتردا المللل  التبللايا لالحنللدار للت كللد مللا صللالحملة (H01)مللا  جلل  اختبللار هللذه الفراللملة 

 .  ر ارعرفة على متتوا ال مول ارايف ا العامالنموذ ، باإلاافة إىل المل  ا حندار البتملط  ختبار 
المعرفة أثر نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار  (:88) رقم الجدول

 الشمول المالي في العالمعلى مستوى 

 
  د لة إح ائملة عند متتوا معنوية   الت  ا ذ( 0.05≥α) 

 ما إعداد الباحث با عتماد على نتائ  التحلمل  اإلح ائي :المصدر

حمللث يظ لر ملا خاللله  نتائ  اختبار صحة النموذ  ا اص باختبار الفراملة، (17)اجلد ل  يبني
  للر ارعرفلة علللى متللتوا  ن نتلائ  التحلمللل  ب لا إىل  ن النمللوذ  دال إح لائملا ا بفتللا معادلللة ا حنلدار 

معنويللللة  هللللي دالللللة عنللللد متللللتوا ( 188.471)احملتللللوبة F، حملللللث بلغللللت قململلللة ال للللمول ارللللايف ا العللللام
(1.05≥α)، بناً  علمله نتتنت   ن النموذ  صاحل  ختبار هذه الفراملة . 

 ن نتلائ  الملل  ا حنلدار البتلملط ب لا إىل  جلود   لر ذي د للة إح لائملة ارلوايف بل (0)اجلد ل  يبني
 ياكللد معنويللة هللذا ا  للر ، لمعرفللة علللى متللتوا ال للمول ارللايف ا العللامل( α≤1.05)متللتوا معنويللة عنللد 
بلل  معامل  ا رببلاط (.α≤1.05)معنويلة  هي داللة عنلد متلتوا ( -7.417)احملتوبة  اليت بلغت  Tقملمة 

R(1.181) ،معاملل  التحديللد  ا حللنيR
 55.1) نتللبتهمللا بفتللر  ارعرفللة  علمللله، نتللتنت   ن ،(1.551)2

 .ال مول ارايف ا العامما التغاا  ا ( ا ارائة

درجات  DF مجموع المربعات SS مصدر التباين
 الحرية

MS  متوسط
 المحسوبة  F المربعات

Sig*مستوى الداللة 

F 
 1.000 188.471 11845.811 1 11845.811 االنحدار

 110.405 115 10191.940 الخطأ
 

  111 79511.811 الكلي
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الشمول المالي في على مستوى المعرفة ألثر  البسيطنتائج تحليل االنحدار (: 83) رقم الجدول
 العالم

 النمـوذج
(R) 
معامل 
 االرتباط

(R
2
) 

معامل 
 التحديد

المعامالت غير 
 المعيارية

 المعامالت
 T المعيارية

 المحسوبة
Sig*  مستوى

 T الداللة
B  الخطأ

 Beta المعياري
 (الحـد الثابت)

8.242 8.112 
-

4.190 
7.444 - -7.417 1.006 

 1.000 17.108 1.181 1.111 1.48 المعرفة

 الشمول المالي في العالم: المتغير التابع
 د لة إح ائملة عند متتوا معنوية   الت  ا ذ( 0.05≥α) 

 ما إعداد الباحث با عتماد على نتائ  التحلمل  اإلح ائي :المصدر
هنلاك ارببللاط معنللوي قللوي جلدا بللني ارعرفللة  ال للمول ارللايف، فارعرفلة عمومللا بللادي زيللادة متللتوياهتا   

التعللملم التةل  ، التعللملم قبل  اجللامعي)إىل زيادة ال مول ارايف، تعىن  ن الد ل كلما كانلت ماشلراهتا ارعرفمللة 
، ا قت لاد، نولوجمللا ارعلوملا   ا ب لا  بك، البحث  التطوير  ا بتكار، التعلملم العايف،  التدريب ار  
لدي ا عالملة، كلما كان متتوا ال مول ارايف فمل ا متوسلعا  منت لرا،  هلذا ياكلد ارنظلور ( البملئا  التمكملنملة

ينطللو ملا ا عتملاد عللى ارعرفلة  ن لرها بلني  - من لا ا قت لادي–الذي يرا  ن التةدا ا سائر ا ا   
 . فراد ا تم 

الفراملة البديلة اليت بنص على  نقبل،  (H01)الفراملة ال فرية  نرفضعلى النتائ  التابةة، بناً  
ال لمول ارلايف ا  على متلتوا للمعرفة (α≤1.05)يوجد   ر ذ  د لة إح ائملة عند متتوا معنوية " نه 
 ".العام
الشمول المالي في على مستوى محو األمية المالية نتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر . 8.4
 :العالم

، سنتللتردا المللل  التبللايا لالحنللدار للت كللد مللا صللالحملة (H01)مللا  جلل  اختبللار هللذه الفراللملة 
  ر او ا مملة ارالملة عللى متلتوا ال لمول ارلايف ا النموذ ، باإلاافة إىل المل  ا حندار البتملط  ختبار 

 .العام
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محو األمية أثر نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار  :(84) رقم الجدول
 الشمول المالي في العالمعلى مستوى المالية 

درجات  DF مجموع المربعات SS  مصدر التباين
 الحرية

MS  متوسط
 المحسوبة  F المربعات

Sig*مستوى الداللة 

F 
 1.000 101.151 75154.114 1 75154.114 االنحدار

 09.791 115 8514.857 الخطأ
  111 79511.811 الكلي 

 د لة إح ائملة عند متتوا معنوية   الت  ا ذ( 0.05≥α) 
 ما إعداد الباحث با عتماد على نتائ  التحلمل  اإلح ائي :المصدر

حمللث يظ لر ملا خاللله  نتلائ  اختبلار صلحة النملوذ  ا لاص باختبلار الفرالملة، (8)اجللد ل  يبني
  ر الو ا ممللة ارالمللة عللى  ن نتائ  التحلمل  ب ا إىل  ن النموذ  دال إح ائملا ا بفتا معادلة ا حندار 

معنويلة  هي دالة عند متتوا ( 101.151)احملتوبة F، حملث بلغت قملمة متتوا ال مول ارايف ا العام
(1.05≥α)ختبار هذه الفراملة ،  بناً  علمله نتتنت   ن النموذ  صاحل . 

الشمول على مستوى محو األمية المالية ألثر  البسيطنتائج تحليل االنحدار  (:81) رقم الجدول
 المالي في العالم

 النمـوذج
(R) 
معامل 
 االرتباط

(R
2
) 

معامل 
 التحديد

المعامالت غير 
 المعيارية

 المعامالت
 المعيارية

T  
 المحسوبة

Sig*  مستوى
 T الداللة

B  الخطأ
 Beta المعياري

 (الحـد الثابت)
8.088 8.042 

-
09.091 

7.594 - 15.111 1.000 

محو األمية 
 1.000 75.758 1.971 1.150 1.081 المالية

 الشمول المالي في العالم: المتغير التابع
 د لة إح ائملة عند متتوا معنوية   الت  ا ذ( 0.05≥α) 

 ما إعداد الباحث با عتماد على نتائ  التحلمل  اإلح ائي :المصدر
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عنللد  ن نتللائ  المللل  ا حنللدار البتللملط ب للا إىل  جللود   للر ذي د لللة إح للائملة  (5)اجلللد ل  يبللني
 ياكللد معنويللة هللذا ، و ا مملللة ارالملللة علللى متللتوا ال للمول ارللايف ا العللامحمللل( α≤1.05)متللتوا معنويللة 

بللل  معاملل  (.α≤1.05)معنويللة  هللي دالللة عنللد متللتوا ( -15.111)احملتللوبة  اللليت بلغللت  Tا  للر قململلة 
Rمعام  التحديد  ا حني، R(1.971)ا ربباط 

يفتلر الو ا ممللة ارالمللة   علملله، نتلتنت   ن ،(1.481)2
 .ال مول ارايف ا العامما التغاا  ا ( ا ارائة 48.1) نتبتهما 

كمللا  حظنللا هنللاك ارببللاط معنللوي قللوي جللدا بللني اللو ا مملللة ارالملللة  ال للمول ارللايف،  هللذا مللرده  ن 
ب عللللى ا لللدما   ارنتجلللا  ارلللايف ميكلللا الللو ا ممللللة ارالمللللة قلللادر الترفلللملض ملللا احللللواجز اررببطلللة بالطلللل

 ارنتجللا  ارالملللة،  هللذا مللا  الطلللب علللى ا للدما زيللادة  مللاا  بةللن حجللرة عثللرةمحد ديللة ارعرفللة ارالملللة ف
للم  غلللا إذا ا فلللراد منطلللو  نللله  ،  هنلللا للللا يطلبوهلللاف، هلللذه ارنتجللا     ا لللدما مربلللاحني مللل  غلللا ني    لم 

يتللدخ  اللو ا مملللة ارالملللة كعاملل  مللا ر، حملللث يرفلل  مللا  متللتوا الللوعي حللول ارنتجللا   ا للدما ،  كللذا 
ملللا يةلللود كمح للللة للللذلر حنلللو بعزيلللز الطللللب عللللى  عتلللا ملللا متلللتوا الثةلللة  الةلللدرة عللللى اسلللتردام ا،

 .ارنتجا   ا دما  ما اراستا  ارالملة الرمسملة،  ببعا له رف  متتوا ال مول ارايف
ركافحللللة الضلللللعن ا قت لللللادي  مللللا ا سللللللحة الفعاللللللة، اللللو ا ممللللللة ارالمللللللة اللللذا التلللللبب يعتلللللل 

ا ملللا علللا  ريلللو إجيلللاد نلللوع ملللا حاللللة ، اللللدنملاإىل حلللد دها  الفةلللرالتةلملللل  ملللا متلللتويا   ا جتملللاعي   
جيللب  ن يكللون لللدي ا الرمسملللة بللد رها،حملث  اراستللا  ارالملللة،  هنللا جيللب  ن بضللطل  ا قت للادي ا سللري

نمللث جتعل لم ، ملا بةدمله ملا منتجلا   خلدما للتواص  م  اجلم ور حول  يلملا  دينامملكملة  فعالةد ًما 
، تللا  للدا قاعللدة عمالئ للا لتنللامي  بنللوع ياسلل  ، ا مللر الللذيمعلللى درايللة تللا يناسللب احتملاجللاهت -د مللا–

 .م احل ا  م احل ا قت اد كك 
الفراملة البديلة اليت بنص على  نقبل،  (H01)الفراملة ال فرية  نرفضبناً  على النتائ  التابةة، 

ال لمول  متلتوا و ا مملة ارالملة عللىحمل (α≤1.05)يوجد   ر ذ  د لة إح ائملة عند متتوا معنوية " نه 
 ".ارايف ا العام
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الشمول على مستوى محو األمية المالية المعرفة و ألثر  المتعدد التدريجينتائج تحليل االنحدار . 3.4
 :المالي في العالم

عململا   مةوما  إدارة ارعرفة التنظملمملة،)ما  ج  بضمني منوذ  ا حندار فةط للمتغاا  ارتتةلة 
فعالملللللة بللللدريب ارللللورد الب للللري )ذا  التلللل  ا الللللدال إح للللائملا علللللى ارتغللللا التللللاب  ( إدارة ارعرفللللة التنظملمملللللة

 .سنتتردا المل  ا حندار ارتعدد التدرجيي اجلامعا  اجلزائرية مرببة حتب قوة الت  اا ( "اروظفني"

للتنبؤ بالشمول المال في العالم من  التدريجيالمتعدد نتائج تحليل االنحدار (: 86) رقم الجدول
 خالل المعرفة ومحو األمية المالية

 النمـوذج
(R) 
  معامل
 االرتباط

(R
2
) 

 معامل
 التحديد

 المعامالت المعامالت غير المعيارية
  T المعيارية

 المحسوبة
Sig*  

 T مستوى الداللة

B الخطأ المعياري Beta 

5 
 (الحـد الثابت)

8.088 8.042 

-
09.091 

7.594  -
-

15.111 
0.000 

محو األمية 
 0.000 75.758 1.971 1.150 1.081 المالية

8 
 (الحـد الثابت)

8.038 8.061 

-
04.051 

7.811  -
-

15.581 
0.000 

محو األمية 
 المالية

1.151 1.111 1.141 11.171 0.000 
 0.000 0.441 1.149 1.155 1.711 المعرفة

الشمول المالي في العالم: التابعالمتغير   
 د لة إح ائملة عند متتوا معنوية   الت  ا ذ( 0.05≥α) 

 ما إعداد الباحث با عتماد على نتائ  التحلمل  اإلح ائي :المصدر
او ا مملة ) ن  بربملب دخول ارتغاا  ارتتةلة ا منوذ  ا حندار،  يالحظ (1)اجلد ل يبني

، حملث فتر  ما "النموذ  ا  ل"ارتتةلة الداخلة إىل معادلة ا حندار ارتغاا  كانت   ل ( ارالملة
 .ا العام( ال مول ارايف)ا ارتغا التاب   التغاا ما قملمة ( ا ارائة 48.1)مةداره 

، حملث  ااف قوة "النموذ  الثا ( "او ا مملة ارالملة) انملا إىل النموذ  م  ( ارعرفة)متغا  دخ 
 ببل  الةوة التفتاية حملو ا مملة ارالملة  ارعرفة م  بعض ما البعض (. ا ارائة 1.4)فتاية مةدارها ب
 .ا ال مول ارايف ا العام التغاا ما قملمة ( ا ارائة 41.5)
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لنموذ  هذه الدراسة  فو ال ملغة  المقدرة معادلة االنحدارهذه النتملجة ميكا كتابة  علىبناً  
 :اآلبملة الريااملة
   FI =-38.350 + 1.151 FL + 0.216  K + ei 

قملمة احلد الثابت  هي قملمة ال مول ارايف غا اررببط تحو ا مملة ارالملة ( -04.051) ميث 
 .فتمث  معامال  ا حندارا ( 1.711)  ( 1.151)،  ما (FL=0   K=0را  FIقملمة ) ارعرفة 

هذه النتملجة باكد ب ور الدراسة  بدعم نتائ  الدراسا  التابةة ما  اق  البملانا  ارتعلةة  إن
بك  ما ال مول ارايف، ارعرفة  او ا مملة ارالملة ا العام، إذ  ن بعزيز ال مول  بدعملمه يتطلب متتوا 

ضلملة او ا مملة ارالملة لت  اها معني ما ارعرفة،  متتوا  ادد ما او ا مملة ارالملة، م  اإلشارة إىل  ف
 .ا كل على ال مول ارايف

إىل او  ال مول ارايف، فاحلاجة ملحة يعتل تثابة  طوة اليت بتبو مباشرة اةملو او ا مملة ارالملة
علا البنمللة ارالمللة  هلا   اللذيا يعتلل ن بعمللديا كل  البعلدشرعة كباة ما التلكان، ارنت رة بني ا مملة ارالملة 

ململلار شلرص ا العلام إىل ارعرفلة  0.5، حملث يفتةلر حنلو ارنا و الريفملةب ،خ وصا   لئر الةا ننيالرمسملة
فةط ما التكان البالغني ميتلكون معرفة مالملة مناسبة،  بلنرفض هلذه النتلبة ا % 08ارالملة ا ساسملة،  
جا ز ارعديلل ارتوسط العاري، ا حني ب   الفجوة ا د ل عربملة فةط يت 5، ففي %01الد ل العربملة إىل 

 %.4، بربفلل  علللى متللتوا الللد ل العربملللة إىل %5نتللب الللوعي ارللايف بللني الرجللال  النتللا  ا العللام إىل 
 . علمله عدا متايرة او ا مملة ارالملة لركب ل مول ارايف، سملنعك  سلبا على شرعة كباة ما ا فراد

رالملة ما خالل ن ر الثةافة  التعلملم ارايف ما ا ال  ن ر ارعرفة عموما، إذ يعتل او ا مملة ا
 ن نةص متتويا  ا مملة ارالملة هو نتا  اربفاع ماشر ارعرفة ب فة عامة، لكا ا ارةاب ، متتويا  

ما خالل نتائ  سملكون مربفعا،  هذا ما مت إ بابه  ةعالملة ما ارعرفة   بعك  بالضر رة  ن او ا مملة ارالمل
 .هذه الدراسة، ما خالل بغلب   ر او ا مملة ارالملة على   ر ارعرفة
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 :خاتمة .1
 :نتائج الدراسة 5.1

الدراسة  نه يوجد   ر للمعرفة عموما  او ا مملة ارالملة خ وصا على متتوا  نتائ بملنت 
 : ، حملث  ن  7111ال مول ارايف ا العام خالل عاا 

ال مول  بدعملمه يتطلب متتوا معني ما ارعرفة،  متتوا ادد ما او ا مملة ارالملة، م   بعزيز -
 اإلشارة إىل  فضلملة او ا مملة ارالملة لت  اها ا كل على ال مول ارايف؛

بادي زيادة متتويا  ارعرفة عموما إىل زيادة ال مول ارايف، تعىن  ن الد ل كلما كان ماشراهتا ارعرفملة  -
 عالملة، كلما كان متتوا ال مول ارايف فمل ا متوسعا  منت را؛

او ا مملة ارالملة يرف  ما متتوا الوعي حول ارنتجا   ا دما ،  كذا عتا ما متتوا الثةة  -
 الةدرة على استردام ا، ما يةود كمح لة لذلر حنو بعزيز الطلب على ارنتجا   ا دما  ما 

 .ببعا له رف  متتوا ال مول ارايفاراستا  ارالملة الرمسملة،   
 :اقتراحات وتوصيات الدراسة 8.1

 :هذه الدراسةما خالل  ا ر   غااليت مت   التوصملا  رةرتحا اما  هم 
جيب  ن بعم  الد ل  فو خطة إسرتابملجملة لن ر ارعرفة بني موا نمل ا ما دعم  س  ارعرفة  ارتمثلة  -
، البحث  التطوير  ا بتكار، التعلملم العايف، التعلملم التة   التدريب ار  ، التعلملم قب  اجلامعي: ا

 ؛البملئا  التمكملنملة، ا قت اد، بكنولوجملا ارعلوما   ا ب ا  
  حد  هم   جدا بعزيز  بطوير منظومة التعلملم  التثةملن ارايفباروازاة م  ن ر ارعرفة، ي ك   -

ف علمل ا بعني ا عتبار،  العم  على استملفائ ا إذا ما  راد  بوسمل  ارتطلبا  اليت جيدر بالد ل الوقو 
 ؛ال مول ارايف بني خمتلن شرائح موا نمل ا

بني اراستا  اإلقلملمملة  الد لملة اررت ة ا ال مول ارايف، إىل  يالرتكملز على الفع  التآزر ار رة  -
س اا ا اةملو بعمملم الوصول إىل جانب بعمملو ال راكة بني ك  ما الةطاع العاا  ا اص، ما  ج  اإل

 .الد ل دما  ارالملة ا 
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 :آفاق الدراسة 3.1
متتةبلملة اذه الدراسة، زد  ن هذه ا خاة فتحت ما  لدراسة مواوع ال مول ارايف  كآفاق

كما ميكا  يضا   ما خالل ماشرابه اجلزئملة على متتوا العام،  المل  متوا  الد ل على هذه اراشرا ،
إجرا  نف  الدراسة ا البملئة العربملة ما خالل إسةا  ا على د ل العام العريب، كذلر  يضا ميكا 

 .خت ملص بلد معني، كاجلزائر مثال،  التعرف على مكانت ا ما ال مول ارايف ا العام
ذا اراشر على  يضا، مواوع او ا مملة ارالملة جدير بإجرا  البحوو حوله، ما خالل المل  ه 

كما ميكا دراسة   ر . ال عملد العاري، العريب    حح احمللي، نظرا لعالقته ارباشرة  الةوية بال مول ارايف
او ا مملة ارالملة على ال مول ارايف حني بتوفر إح ائملا  ا اصة باراشرا  اجلزئملة حملو ا مملة ارالملة، 

 .توفر يتعلو باراشر كك ، د ن التطرق إىل اراشرا  اجلزئملةحملث  نه م بن ر حلد اآلن، فك  ما هو م
 7:قائمة المراجع. 6

 :المراجع باللغة العربية .5.6
 احتساب مؤشر ُمرّكب للشمول المـالي وتقـدير العالقـة بـين (. "7114. )با رجب، جالل الديا

العللريب، ا مللارا  ، صللند ق النةللد "الشــمول المــالي والنــاتج المحلــي اإلجمــالي فــي الــدول العربيــة
 .العربملة ارتحدة

 واقــع وآفــاق تعايــا الشـــمول المــالي فــي الـــدول (." 7114. )بللا قملللدة، مللر ان   بوعافملللة، رشلللملد
 .1، ع9ملة ا قت اد  التنمملة الب رية، البلملدة، م ". العربية

  قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المـالي (. "7114. )کونت، يسلي،  يخلر ن-دمياجوب
 .البنر الد يف:  اشنطا العاصمة". قياس الشمول المالي وثورة التكنولوجيا المالية: 8852لعام 

  18819ع. جريللدة ال للرق ا  سلللط". الشـــمول المــالي(. "7114مللايو 71. )الللردادي، عبللد ا 
 :متاس على

https://goo.gl/qWcCnm  (11-08-2018 ; 07:57) 

 مع للد  نللاو التملاسللا  ا قت للادية ". الشــمول المــالي فــي فلســطين(."7111. )عبللد ا ، سللملمر
 .فلتطني(. ما )الفلتطمل  

https://goo.gl/qWcCnm
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 دور االشـتمال المـالي لـدى المصـارف الوطنيـة فـي تحقيـ  (. "7111. )عجور، حنني املد بلدر
رسلالة ". في قطاع غاةدراسة حالة البنوك اإلسالمية العاملة : المسئولية االجتماعية تجاه العمالء

 .، غزة(غزة)اجلامعة اإلسالمملة . ماجتتا
 متاس على1، ع4، التلتلة(7111فلاربر)."اضاءات." مع د الدراسا  ار رفملة ،: 

www.kibs.edu.kw/upload/Edaat_Feb2016_Financial_Inclusion_1

773.pdf(08-08-2018 ; 22:16) 

 ملللللة الدراسللللا  ارالملللللة ." مفهــــوم االشــــتمال المــــالي وأهدافــــه(. "7115. )الملللللا ، كمللللال الللللديا
 .0ع، 70ا ردن م  -ا كادميملة العربملة للعلوا ارالملة  ار رفملة  - ار رفملة 

 :األجنبيةالمراجع باللغة  .8.6
 Akileng, G., Lawino, G. M., & Nzibonera, E. (2018). "Evaluation Of 

Determinants Of Financial Inclusion In Uganda". Journal of Applied 

Finance and Banking, 8(4). 
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 Kishan, K., & Alfan, E. (2018). "Financial statement literacy of 

individual investors in china".International Journal of China Studies, 

9(1). 
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   ر   ملال عامل  / هلو قلرض اسلتثماري   ، (Energy and Food Stability Credit Program)اخت لارا للل  1

، كبنلر منفلذ، للدعم اللنلام  اللو   للملا الغلذائي، ملا خلالل BII( Bank Internasional Indonesia) مةلدا ملا 
 احلفللاع علللى ا بةللار  بتللمني ا بةللار ،ة للبالزراعللة ، زراعللة احملاصللمل )،  ميللول  ن للطة    بعا نملللا /مموعللة مللزارعني      زارعنيملل

 .(احللوو

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/19/financial-inclusion-on-the-rise-but-gaps-remain-global-findex-database-shows
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/19/financial-inclusion-on-the-rise-but-gaps-remain-global-findex-database-shows
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/19/financial-inclusion-on-the-rise-but-gaps-remain-global-findex-database-shows
http://gflec.org/
http://www.knowledge4all.com/en/110/Pages/About-the-project
http://www.knowledge4all.com/en/WorldMap
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_%26_Melinda_Gates_Foundation
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ا هذه الدراسة، سلنرتار اسلترداا هلذا ار لطلح .  هذا مردوه إىل الرتعة على غرار كام  ار طلحا  الواردة ما اللغا  ا جنبملة 2

 .للت وي     ب تملت ا نتباه بفادياً 
تلللر مللا يةللرو مللا  ربعللني غللالوو مت    ماستللة ،منظمةاإلح للائملةهللي شللركة بةللدا ا ست للارا  اإلداريللة  ارللوارد الب للرية  البحللوو 3

 .ا مريكملة( نلاسكا) بو ية(   ماها) ية  مةر العململا  ا ( اشنطا) ية  مةرهاالرئمل  ا العاصمة  ،مكتب عل د ل العام
 هداف الرئملتملة للماستة على ال عملد العاري هي بعزيز  ،7111 ا عاا(ململندا غملت ) ( غملت بملل) هي ماستة خاية، ست ا 4

يوجللد مةللرا . الرعايللة ال للحملة  احلللد مللا الفةللر ارللدق ؛  ا الو يللا  ارتحللدة، بوسللمل  فللرص التعلللملم  الوصللول إىل بكنولوجملللا ارعلومللا 
.  يلملاملإب )باإلاافة إىل الرئمل  ار لارك  .(بمللغملت ،  ممللملندا غملت ،  رينبوفملت):  راستة ا سملاب ،  اشنطا  ير س ا  ال ة  منا 

 :للمزيد(. غملت 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_%26_Melinda_Gates_Foundation 

، (McGraw Hill Companies 7110،  قبل  . McGraw Hill Financial ،Inc 7111قبل   بريل  ) 5
ما   عمل ا الرئملتلملة هلي ارعلوملا  . هي شركة  مريكملة للتدا ل العاا مةرها ا مدينة نملويورك(S & P Global Inc) حالملا 

 S & P Global Ratings  ، S & P Global Market Intelligence  هي ال ركة ا ا لل. ارالملة  التحلملال 

   ،S & P Global Platts  ، لشركة هي ارالر ا كل S & P Dow Jones Index. 
6 (Global Financial Literacy Excellence Center :)مركز التمملز العاري حملو ا مملة ارالملة 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D8%BA%D9%8A%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%BA%D9%8A%D8%AA%D8%B3
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_%26_Melinda_Gates_Foundation
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 ،8851-5998أثر االنفتاح االقتصادي على فعالية السياسة النقدية في الجزائر خالل الفترة 
 دراسة قياسية باستعمال منهج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة

The Impact of Economic Openness on the Effectiveness of Monetary Policy 

in Algeria During the Period 1990-2015, 

A Standard Study Using the Model  Autoregressive Distributed Lags ARDL- 

  8 بن عروس رضوان،  5د تهتان مورا .د.أ
 mtahtane2003@yahoo.com جامعة حيىي فارس باملدية، 1
 rida26benarous@gmail.comجامعة حيىي فارس باملدية،  2

 00/08/8008 :تاريخ النشر          08/08/8008 :تاريخ القبول          08/9/8008 :تاريخ االستالم

 : ملخص
يهدف هذا البحث إىل دراسة وحتليل أثر االنفتاح االقتصادي يف السياسة النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة 

وقد مت استخدام جمموعة من املتغريات مبا يتوافق مع واقع االقتصاد اجلزائري والدراسات  ،1991-2112
الذي قدمه كل من  ARDLالتجريبية وباالعتماد على منهج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة املتباطئة 

Pesaran et Al 2001  وعن طريق برنامجEviews 9.  
ة بني املتغريات يف املديني القصري والطويل، كما أوصت بضرورة مراعاة توصلت الدراسة إىل وجود عالق

التدرج والتوقيت املناسب يف صياغة إي سياسة خاصة باالنفتاح االقتصادي، باإلضافة إىل ضرورة تنويع مصادر 
  .الدخل واحلد من االعتماد املفرط على إيرادات احملروقات

 ARDLلسياسة النقدية، مناذج االنفتاح االقتصادي، ا: كلمات مفتاحية
Abstract: 

The objective of this study is to study and analyze the effect of 

economic openness in monetary policy in Algeria during the period 1990-

2015. A number of variables have been used in accordance with the reality 

of the Algerian economy and empirical studies and based on the self-

regression methodology of the ARDL through the Eviews 9 program. 

 rida26benarous@gmail.com: يميلاإل، بن عروس رضوان :المؤلف المرسل

mailto:mtahtane2003@yahoo.com
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The study concluded that there is a relationship between the variables 

in the short and long term. It also recommended that the gradual and 

appropriate timing should be taken into account in the formulation of any 

policy of economic openness, in addition to the need to diversify sources of 

income and reduce excessive dependence on hydrocarbon revenues 

Key words: economic openness, monetary policy, ARDL models 

 

 : مقدمة.5
شهد العامل متغريات شىت وأبرزها التغريات االقتصادية، فقد انتهجت مجيع دول العامل اليوم سياسة 

والذي ينطوي على  ،االنفتاح االقتصادي سواء كانت دول متقدمة أو متخلفة، رأمسالية أو اشرتاكية
االنفتاح على العامل اخلارجي من حيث حرية االقتصاد وحرية التجارة وفتح االقتصاد لالستثمارات األجنبية 
وهجرة األفراد؛ وقد اختلفت اآلراء حول إجياد مفهوم موحد لالنفتاح االقتصادي؛ فهناك من يراه االنفتاح 

قتصادية الدولية وقيام التتتالت االقتصادية بني دول على العامل اخلارجي من خالل تطوير العالقات اال
العامل واألسواق املشرتكة؛ وهناك من يراه عبارة عن سياسة تعتمد على إزالة كافة القيود على حركة التبادل 
اخلارجي وتشجيع رؤوس األموال األجنبية للمسامهة يف املشروعات االقتصادية داخل البالد من أجل حتقيق 

 رؤوس األموال والتتنولوجيا حملاولة زيادة اإلنتاج وإحالله لحل الواردات وتصدير الفائ  التزاوج بني
 .وتشغيل األيدي العاملة وغريها

واهنيار أسعار الصرف وقعت اجلزائر يف أزمة مالية  1991يف اجلزائر وبعد األزمة النفطية لسنة 
طلت املشاريع االستثمارية واملخططات خانقة حيث اخنفضت مداخيل الدولة، وشلت حركة التمويل وتع

التنموية، لذلك سارعت السلطات اجلزائرية باالتفاق مع صندوق النقد الدويل والبنك العاملي إىل تطبيق 
واعتماد منهج االنفتاح االقتصادي كسياسة لإلصالح وتفعيل النظام املايل واملصريف باعتباره أهم قطاع 

 .صادي واخلروج من األزمةيعتمد عليه يف حتقيق النمو االقت
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 11-91على أرض الواقع يف اجلزائر من خالل إصدار قانون النقد والقرض رقم  اإلصالحوقد جتلى هذا 
واملتعلق بالنقد والقرض،  2110أوت  21املؤرخ يف  11-10واملعدل باألمر  1991أفريل  11الصادر يف 

لسلطات املالية والنقدية يف اجلزائر يف حترير وقد أثبت لحتوى هذا القانون الرغبة الواضحة من طرف ا
القطاع املايل واملصريف من خالل فتح اجملال أمام إنشاء بنوك أجنبية برأس مال مشرتك جزائري وأجنيب، 
باإلضافة إىل بداية التحرير التدرجيي ألسعار الصرف وأسعار الفائدة وحترير حركة رؤوس األموال من وإىل 

 .  اخلارج
أكثر من عقدان على تبين اجلزائر كغريها من الدول النامية خليار اقتصاد السوق وحترير االقتصاد بعد مرور 

 النقديةمن كافة القيود ميتننا تقييم نتائج االنفتاح االقتصادي يف اجلزائر على خمتلف مؤشرات السياسة 
 . 2112-1991خالل الفرتة 

 :اإلشكالية. 5.5
 ما مدى تأثري االنفتاح االقتصادي يف اجلزائر على فعالية السياسة النقدية على املدى القصري والطويل؟

 :الفرضيات
 :انطالقا من اإلشتالية املطروحة ميتن طرح الفرض الرئيسي التايل

النقدية يف قصرية وطويلة االجل بني االنفتاح االقتصادي ومتغريات السياسة توازنية توجد هناك عالقة 
 .اجلزائر

 :منهج الدراسة .8.5
 النقدية،لذلك يف السياسة املايل والتجاري بشقيه االنفتاح االقتصادي تأثري حول الدراسة تقوم هذه

 املفاهيم خمتلف يف وصف املمثلة النظرية باجلوانب لإلملام الوصفي املنهج إتباع على يعتمد البحث فإن
 مت حيث املنهج التحليلي إىل باإلضافة باالنفتاح االقتصادي والسياسة النقدية، تتعلق اليت والنظريات
 مت حيث السياسة النقدية االنفتاح االقتصادي على سياسة تأثري مدى لتقدير القياسية الطرق استخدام
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 الربنامج على باالعتماد ،ARDLعلى منهج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة املتباطئة  االعتماد
 .املناسبة والتقديرات اإلحصائية االختبارات كل إلجراء Eviews 9  اإلحصائي

 :أهمية الدراسة. 1.5
احملتملة لالنفتاح االقتصادي بشقيه املايل  اآلثارتتمل أمهية الدراسة كوهنا تسعى لتحليل وقياس 

يف ظل االجتاه املتزايد حنو االندماج يف االقتصاد العاملي ومدى  والتجاري على السياسة النقدية يف اجلزائر،
قدرهتا على أداء وظائفها الرئيسية، والسيما ما يتعلق بتحقيق االستقرار النقدي عرب تفعيل أدوات الرقابة 

 .على االئتمان، وإمتانية استخدام سعر الفائدة وسعر الصرف يف تثبيت اجتاهات السياسة النقدية
 : ود الدراسة حد. 1.5

تضمنت الدراسة احلدود الزمانية واملتانية، أما احلدود املتانية فدراستنا ختص االقتصاد اجلزائري 
البداية الفعلية لالفتتاح  1991باعتبار سنة  2112-1991فقط، وأما احلدود الزمانية فتمتد خالل الفرتة 

 .االقتصادي يف اجلزائر
 :التطبيقيةالدراسات و الخلفية النظرية .8

ت السلطات اجلزائرية بالتحرير ماق وإصالح وحترير القطاع املايل قيف ظل التوجه حنو اقتصاد السو  
و يف ظل هذا التوجه كان لزاما على  ،األموالوأسعار الفائدة وحركة رؤوس  الصرف راألسع التدرجيي

السلطات النقدية استعمال أدوات تتحتم فيها على التغريات اليت تطرأ على الوضعية النقدية للبالد، وقد 
 :متثلت هذه األدوات

 معدل إعادة الخصم . 5.8
يستعمله بنك اجلزائر للتأثري على  يعترب معدل إعادة اخلصم أحد أهم أدوات السياسة النقدية، 

مقدرة البنوك التجارية على منح القروض بالزيادة أو النقصان، إذ كان بنك اجلزائر قبل صدور قانون النقد 
يعامل القطاعات االقتصادية وفق معايري املفاضلة يف منح القروض بتطبيق معدل ( 11-91)والقرض 
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مت تعويضه بنظام موحد ملعدل إعادة اخلصم،  1991سنة إعادة خصم  خاص بتل قطاع، لتن بداية من 
بتحديده حسب التوقعات املتعلقة بتطور اجملاميع النقدية ( جملس النقد والقرض) يقوم بنك اجلزائر 

ر . ج)والقروض، كما حيدد يف بداية كل ثالثي املبالغ االمجالية القصوى اليت تتون قابلة إلعادة اخلصم
 .2112-1991واجلدول التايل يوضح تطور هذا املعدل يف اجلزائر خالل الفرتة ، (02-01-01-19املواد 

 (.8851-5998)تطور معدل إعادة الخصم في الجزائر خالل الفترة (: 85) الجدول رقم

Source: banque d’Algérie, bulletin statistique trimestriel, mars 2017, p 17. 

اجلدول نالحظ أن بنك اجلزائر شرع يف تعديل معدل إعادة اخلصم من صدور قانون من خالل 
تقريبا كل سنة، بسبب النمو الشديد للتتلة النقدية، والذي يرجع إىل حترير ( 11-91)النقد والقرض

 األسعار وحتقيق البنك املركزي ألهدافه، خاصة منها ما تعلق بالتخفيف من حدة التضخم يف إطار التطهري
سنة  11.2إىل  1999سنة  0املايل لالقتصاد حيث قام بنك اجلزائر برفع معدل إعادة اخلصم من 

لريتفع بعد ذلك إىل  1991ليثبت هذا املعدل هناية شهر أفريل  1991عام  11.2مث إىل  1991
12  إال أن هذا االرتفاع كان نتيجة ارتفاع معدل التضخم نتيجة تدهور سعر الصرف1992سنة ، 

 المعدل إلى غاية ابتداء من المعدل إلى غاية ابتداء من
12/12/1999 

22/12/1991 

11/11/1991 

11/11/1991 
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وحترير األسعار حالت دون حتقيق اهلدف املطلوب ذلك أن أسعار الفائدة احلقيقية سالبة وأقل من معدل 
 .التضخم مما أفقد هذه األداة فعاليتها

عرف معدل إعادة اخلصم اخنفاضا تدرجييا من سنة  2111إىل غاية مارس  1992ومنذ عام 
، ليستقر يف 2111سنة  1إىل  1999يف سنة (  9.2)إىل  1991سنة ( 11)ألخرى من 
 1992عام  29.9، وهذا نظرا للتحتم يف معدل التضخم واخنفاضه من 1.2عند  2111مارس 
 .                        مع تسجيل أسعار فائدة حقيقية موجبة 2112سنة   1.1إىل 

 01/19/2111وثبت إىل غاية ( 1) استقر معدل إعادة اخلصم عند 2111ومنذ عام 
بعدها عرف ارتفاعا  11-12، مبوجب التعليمة  11/11/2111يف (  0.2) لتنخف  جمددا إىل

، وذلك لتحسن الوضعية (10-10)وذلك مبوجب التعليمة  12/12/2110يف  0.02طفيفا إىل 
 .املالية للبنوك مما أدى هبا إىل اإلحجام عن طلب إعادة التمويل لدى البنك املركزي

 2112-1991والشتل التايل يوضح تطورات هذا املعدل خالل الفرتة 
 8851 -5998منحنى تطور معدل إعادة الخصم في الجزائر خالل الفترة (: 85)الشكل رقم 

 
Source: banque d’Algérie, bulletin statistique trimestriel, mars 2017, p 17. 

 

 



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة 85 -61ص  ،(8850ديسمبر )مكرر  51: العـــدد/ 80: المجلد

 

67 
 

 

 االحتياطي اإلجباري. 8.8
أجربت البنوك التجارية بفتح حساب خاص ومغلق لتتوين ( 11-91) من قانون  90املادة 

من  29احتياطي حيسب إما من جمموع الودائع أو جبزء منها، ومبدئيا ال تتجاوز نسبة هذا االحتياطي 
املبلغ الذي استعمل كأساس للحساب، وميتن للبنك املركزي أن يرفع من هذه النسبة أو أن حيفظها 

ورية االقتصادية لذلك، وكل نقص يف قيمة االحتياطي ألي بنك يدفعه لدفع غرامة مالية حسب الضر 
من هذا النقص يتحصل عليها البنك املركزي وحيق للبنك املعاقب أن يقدم طعنا لدى الغرفة  1بنسبة 

 .التجارية يف احملتمة العليا أو جملس الدولة
، حيث 1991تياطي إجباري وألول مرة يف نوفمرب وقد جلأ البنك املركزي يف اجلزائر إىل فرض اح

واليت تلزم املصارف واملؤسسات املالية باالحتفاظ مببالغ معينة من ( 91-11)أصدرت التعليمة 
غري أن هذه النسبة مل تطبق  (01-11التعليمة رقم ) 2.2االحتياطات لديها على شتل ودائع بنسبة 
نظرا لوضعية السيولة الضعيفة لدى البنوك، وقد مت  2111أفريل فعليا وبقيت بدون تطبيق إىل غاية شهر 

 12قد مت تطبيقا فعليا ابتداء من  2111، ويف عام (11-11التعليمة رقم )1.22رفع هذه النسبة إىل 
، ونظرا لوفرة السيولة لدى املصارف وحتسن الوضع العام لالقتصاد أقدم البنك املركزي على 2111ديسمرب 

وذلك  2111عام  1.2مث إىل   2112عام  1.22داة، وذلك برفع هذا املعدل إىل تفعيل هذه األ
ليشهد هذا  2110وهذه النسبة بقيت إىل هناية سنة (  11_ 12)  مبوجب تعليمة البنك املركزي رقم 
أي (  19_  12) ، وذلك مبوجب التعليمة رقم 2119خالل سنة  9املعدل ارتفاعا جديدا إىل غاية 

، كما قد وضحت هذه التعليمة معدل املتافأة الذي مينحه البنك املركزي 20يادة يقدر ب مبعدل ز 
اليت كانت سابقا، كما قد استمر معدل  1.02مقابل  1.2للبنوك مقابل االحتياطي اإلجباري ب 
وهذا قصد املسامهة أكثر يف االستقرار  2111يف هناية سنة  9االحتياطي اإلجباري يف االرتفاع إىل 

-10)من التعليمة  2وهذا وفقا للمادة  2110سنة  12ليصل إىل  2112سنة  11املايل مث إىل 
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 2111واملتعلقة بنظام االحتياطات اإلجبارية ومل يسجل هذا املعدل أي تعديل إىل غاية شهر أفريل ( 12
 (10-11)ركزي رقم وذلك مبوجب تعليمة البنك امل 9لينخف  إىل 

 عمليات السوق المفتوحة .1.8
لعمليات السوق املفتوحة عادة هدف لحدد وهو معدل الفائدة، وتتمثل هذه األداة يف شراء وبيع 

أشهر وسندات خاصة قابلة ( 1)البنك املركزي يف السوق النقدية للسندات العمومية تستحق يف أقل من 
من اإليرادات العادية  21وال جيوز أن يتعدى املبلغ اإلمجايل هلذه العمليات  للخصم أو مبنح قروض،

للدولة املثبتة يف ميزانية السنة املالية السابقة، غري أن هذا السقف قد مت التخلي عنه منذ صدور األمر 
سوق كما ال يسمح له بالتدخل يف ال   (10-11من األمر 21املادة )املتعلق بالنقد والقرض( 10-11)

 . (10-11من االمر 11املادة )األولية للحصول على سندات اخلزينة
أو الفاكس من البنوك واملؤسسات  التلتسوتتم هذه العملية بطلب من بنك اجلزائر عن طريق 

املالية أن تعطي تسعرية قاطعة للسند أو معدل فائدة لحدد بسعر شراء وسعر بيع، ويتحصل بنك اجلزائر 
ار وخيتار أحسنها، تتضمن عروض هذه التسعريات املبلغ اإلمجايل للسندات املباعة، على العروض باستمر 

، ومعدل الفائدة (n) وتاريخ العملية وتاريخ االستحقاق وعدد األيام بني تاريخ القيمة وتاريخ االستحقاق
 article 02,l’instruction)، وعليه يصبح سوق السند يف السوق املفتوحة بالشتل التايل(i)االمسي

N°=95-28. ) 

P= املباع املبلغ                     
رغم فعالية هذه األداة إال أن بنك اجلزائر مل يطبقها إال مرة واحدة بصفة جتريبية يف هناية ديسمرب 

ومنذ صدور فائ   ،11.91ماليني دينار جزائري مبعدل فائدة متوسط  1وقد مشلت مبلغ  1991
، مل يتمتن بنك اجلزائر من بيع سندات عمومية لالمتصاص السيولة 2111السيولة يف السوق النقدية عام 
هناك جمهودات تبذل الستعماهلا كأداة نقدية فعالة، على أن يقوم  2111الفائضة، لتن منذ سنة 
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ين املتوسط والطويل لتفعيل عمل السوق النقدية، رغم ى املداملتعاملون االقتصاديون بطرح األوراق املالية عل
 BANQUE)2119إىل غاية  2112اجملهودات بقيت عمليات السوق املفتوحة منذ 

d’Algérie ,2005,p 179)  غري مستعملة رغم أن دورها يبقى مهم وفعال وقوي الذي يسمح بتعديل
 . السيولة البنتية

 نظام مزايدة أذونات الخزينة. 1.8
تبعت السلطة النقدية نظام أخر وهو مزادات أذونات اخلزينة حيث تقوم هذه األخرية بإصدار لقد ا

سندات عمومية ختضع لشروط السوق النقدية يف شتل مناقصة سندات ذات استحقاقات موحدة، 
م وتتدخل اخلزينة العمومية يف السوق النقدية من خالل بنك اجلزائر باعتباره وكيلها املايل، والذي يقو 
ماجدة )خبدمتها بضمان حتقيق عمليات مناقصات بيع سنداهتا القابلة للتداول يف السوق النقدية

وقد بلغت أسعار الفائدة  1992، وقد بدأت هذه العملية ألول مرة يف أكتوبر (009، ص2111مدوخ،
وهو ما يسهل تطبيق عمليات السوق  يف هناية السنة، 10.2مث اخنفضت إىل  22.2على السندات 
،ويتعلق األمر بأذونات اخلزينة قصرية األجل ل (29، ص1999كرمي نشاشييب،)1991املفتوحة يف هناية 

أسبوع و أذونات اخلزينة لسنتني ومخسة سنوات حيث بلغت معدالت الفائدة هلذه  22، 21، 10
 .كما يوضحه اجلدول أسفله  2111األذونات يف فيفري 

 تطور سعر الفائدة لمزادات أذونات الخزينة(: 88)ل رقم الجدو 
 8885فيفري 8888 5999 5990 5991 5991 5991 السنة

 2.92 9.90 9.99 9.90 12.90 1 1 أسبوع 51
 2.91 9.91 9.91 9.90 10.90 1 1 أسبوع 81
 0.92 11.11 11.11 11.10 11 11 11 أسبوع 18

 1.11 9 9 9 11.22 11.22 11.22 سنتين
 التقارير السنوية لبنك اجلزائر ،إحصائيات صندوق النقد الدويل:المصدر
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كما جتدر اإلشارة إىل أن تدخل بنك اجلزائر هبذه األدوات غري املباشرة يف السوق النقدية قد 
وهذا بسبب عدم تعهد البنوك يف مزادات القروض وعدم جلوئها إىل أخذ  2111توقف منذ شهر مايو 

 .(9، ص2111لحمد لتساسي، )ولألجل 21األمانات على 
 تسهيالت الودائع المغلة للفائدة  . 1.8

لقد جاء تطبيق آلية تسهيلة الودائع املغلة للفائدة انعتاسا لالستمرار ظاهرة فائ  السيولة يف  
، النظام املصريف اجلزائري، وتعرب هذه اآللية عن توظيف لفائ  السيولة للبنوك التجارية لدى بنك اجلزائر
وذلك يف شتل عملية على بياض تأخذ صورة قرض متنحه البنوك التجارية لبنك اجلزائر تستحق عنه فائدة 

 INSTRUCTION)حتسب على أساس فرتة استحقاقها ومعدل فائدة ثابت حيدده بنك اجلزائر

BANQUE D’ALGERIE , N°=04-05). 
وحىت  2119وبالرغم من حداثة تطبيق هذه اآللية إال أهنا مثلت أكثر األدوات نشاطا منذ سنة  

، إن معدل الفائدة على هذه التسهيلة اخلاصة بالوديعة متثل معدل 2111يف السداسي األول من سنة 
إعادة التمويل فائدة مرجعي بالنسبة لبنك اجلزائر والسوق النقدية، يف ظل انعدام عمليات إعادة اخلصم و 

 .(BANQUE D’ALGERIE,2005, p158)لدى بنك اجلزائر
لقد متتن بنك اجلزائر من خالل آلية تسهيالت اإليداع أن يسحب من النظام املصريف سيولة 

وهو ما يؤكد على أمهية هذه األداة يف الرقابة على السيولة املصرفية  ،2112معتربة منذ تطبيقها يف سنة 
على الرغم من اخنفاض معدالت الفائدة عليها مقارنة بتلك املطبقة على عمليات اسرتجاع السيولة 

 .(212، ص2110فارس فوضيل، )األخرى، واجلدول املوايل يوضح ذلك
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 (8851-8885)معدالت تدخل بنك الجزائر السترجاع السيولة (: 81)الجدول رقم 
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1 8.11 5.11 8.11 5.81 5.81 5.81 5.81 8.11 8.11 8.11 8.11 8.11 8.11 8.11 

2 - - - 5.9 8 8.1 8 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 

0 - - - - - - - - - - - - - - 

1 - - - 8.1 8.1 8.11 8.11 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 

Source : banque d’Algérie « bulletin statistique trimestriel » N°=03 , juin 2008 , P :12 , 

banque d’Algérie « bulletin statistique trimestriel,N°=26, juin 2014, p:17, banque 

d’Algérie « bulletin statistique trimestriel,  N°=37, MARS 2017 , p 17. 

 

 .املعدل على اسرتجاع السيولة لسبعة أيام .1
 .املعدل على اسرتجاع السيولة لثالثة أشهر .2
 .املعدل على اسرتجاع السيولة لستة أشهر .0
 .فوائد تسهيالت اإليداع .1

التذبذب يف معدالت الفائدة على عمليات اسرتجاع السيولة  (0)يظهر من خالل اجلدول رقم 
األسبوعية والربع سنوية ما يدل على ديناميتية هذه األداة يف حني يالحظ استقرار نسيب يف املعدالت 

 .اخلاصة باسرتجاع السيولة النصف سنوية واملعدالت اخلاصة بتسهيالت الودائع املغلة للفائدة
" بأنه kahkonnenصندوق النقد الدويل حسب  ينظر إليهقتصادي فمن جانب االنفتاح اال أما

حترير القطاع اخلارجي الذي يتتون من ميزان املعامالت اجلارية ورؤوس األموال من وإىل اخلارج من كافة 
عزة فؤاد نصر )القيود والعقبات واليت تتمثل يف الضرائب اجلمركية والقيود التمية واإلدارية والفنية

تنظر إىل االنفتاح  Unctad؛ أما منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية (12، ص2112،إمساعيل
ليس فقط توفر احلصول على السلع بل أيضا على اخلدمات والتتنولوجيا واالستثمار " االقتصادي بأنه

 .(unctad,2000,p12) األجنيب ورؤوس األموال
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أن هناك أشتال االنفتاح االقتصادي؛  يتضحمن خالل هاذين التعريفني لالنفتاح االقتصادي 
فهناك من يرى أن االنفتاح االقتصادي يقتصر فقط يف تطوير العالقات االقتصادية الدولية وقيام التتتالت 
االقتصادية بني دول العامل واألسواق املشرتكة، ومنهم من يرى أن االنفتاح االقتصادي عبارة عن سياسة 

جارية لدولة عن طريق إزالة كافة القيود اجلمركية وهذا التعريف األكثر شيوعا تعتمد على حترير املبادالت الت
يف كتب التجارة اخلارجية واالقتصاد الدويل، وهو ما يعرف باالنفتاح التجاري، ومنهم من يعرفه على 
 أساس حترير وتشجيع رؤوس األموال األجنبية للمسامهة يف املشروعات االقتصادية، وهذا التعريف يطلق

 .عليه االنفتاح حنو التدفقات الرأمسالية أو االنفتاح املايل
وباالختالف أشتال االنفتاح االقتصادي ختتلف أشتال قياسه حسب نوع االنفتاح جتاري كان 

 p841991Michel ,)ة نفتاح التجاري  املؤشرات التاليأم ماليا، وتتضمن أهم مؤشرات اال

zerbato )(Christine Brandt,2004,p13)(Sebastian Edwards2012,p12)( لحمد خالد
 :(29،ص2111السواعي، 

 الواردات الصادرات= مؤشر نسبة التجارة اخلارجية إىل النتاج احمللي االمجايل (0
 الناتج احمللي ااالمجايل

الواردات=اإلمجايلمؤشر نسبة الواردات إىل الناتج احمللي  (8
 الناتج احمللي االمجلي

الصادرات=اإلمجايلمؤشر نسبة الصادرات إىل الناتج احمللي  (0
 الناتج احمللي االمجايل

 الصادرات من السلع واخلدمات= مؤشر نسبة تغطية الصادرات للواردات (4
 الواردات من السلع واخلدمات

 :أما االنفتاح املايل فيأخذ املؤشرات التالية
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حتويالت بدون مقابل= مؤشر نسبة التحويالت بدون مقابل إىل النتاج احمللي االمجايل (0
  الناتج احمللي االمجايل

 جمموع الدين اخلارجي= مؤشر نسبة الدين اخلارجي إىل النتاج احمللي االمجايل (8
  الناتج احمللي االمجايل

 :ي فهوأما املؤشر العام والذي نعتمد عليه يف قياس االنفتاح االقتصاد

 جمموع املؤشرات السابقة= املؤشر العام لقياس االنفتاح االقتصادي 
  عددها

 ,Akpan H. Ekpo and Ekpeno L) أما على مستوى األدبيات التطبيقية فنجد دراسة
قامت بدراسة أثر االنفتاح االقتصادي على السياسة النقدية، النمو االقتصادي والتضخم على (  2017

وقد توصلت إىل انه ال توجد عالقة بني االنفتاح االقتصادي والسياسة النقدية يف إفريقيا  دولة إفريقية، 00
 .بل السياسة النقدية ختضع إىل متغريات أخرى داخلية ال غري

فتناول فيها الباحث أثر االنفتاح االقتصادي  (HAKAN BERUMENT,2007)أما دراسة
دولة  29النمو االقتصادي وقام بتطبيق دراسته على على فعالية السياسة النقدية ومعدالت التضخم و 

خمتلفة من العام وذات دراجات متفاوتة من االنفتاح االقتصادي، وقد توصلت إىل أن االختالف يف 
درجات االنفتاح االقتصادي تؤدي إىل تأثريات خمتلفة على فعالية السياسة النقدية وعلى كل من النمو 

ضا إىل العالقة بني االنفتاح االقتصادي وفعالية السياسة النقدية تعتمد ومعدالت التضخم، كما توصلت أي
عمل  وآليةعلى عوامل أخرى كذلك مثل وجود اختالفات حقيقية بني الدول يف نظامها االقتصادي 

 .النظام النقدي يف كل دولة
فقد تناولت أثر االنفتاح االقتصادي   Nihat Islk,2005)   (Mustafa Acar&أما دراسة

دولة متقدمة ونامية وذات درجات خمتلفة من االنفتاح  11على السياسة النقدية وأسعار الصرف ل 
االقتصادي، وقد توصلت إىل اثر الساية النقدية على سعر الصرف أثار سلبية، كما توصلت أيضا إىل أن 

قدية يف التأثري على أسعار الصرف، كما ان هناك عالقة االنفتاح االقتصادي يقلل من قدرة السياسة الن
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سلبية بني االنفتاح االقتصادي وتأثري النمو النقدي على أسعار الصرف وأن التوسع النقدي يؤدي إىل 
 .قيمة العملة احمللية بالنسبة للدول النامية اخنفاض

قد توصل فيها إىل أن سياسة   )8004،بوضياف املختار(أما على مستوى اجلزائر فنجد دراسة 
االنفتاح املايل املنتهجة يف اجلزائر مل يتن هلا أي أثر على السياسة النقدية إال من خالل تأثري سعر الفائدة 
احلقيقي على الودائع يف عرض النقود ومل تنجح يف تطوير القطاع املايل، كما أن قدرة السياسة النقدية يف 

لضعف القطاع املصريف والسوق املالية وسيطرة السياسة املالية على جمريات حتقيق أهدافها ما زالت ضعيفة 
 .النشاط االقتصادي

موضوع االنفتاح التجاري باستعمال ثالثة  (2112،صاويل مراد)هبا كما تناولت دراسة قام 
مؤشرات وذلك لسبعة عشر قطرا عربيا ولستة أقطار غري عربية ختتلف من حيث حجم الستان وحجم 

تصاد، وقد توصلت هذه الدراسة من خالل مقارنة حجم الستان ودرجة االنفتاح االقتصادي أن االق
هناك عالقة عتسية بينهما حيث بينت أن البلدان غري املنفتحة اقتصادية أهنا كبرية يف عدد الستان، كما 

زادت درجة االنفتاح  أثبتت أن قوة السياسة املالية والنقدية تتضاءل عند مجيع الدول موضوع الدراسة كلما
 .التجاري هلا

بدراسة تغريات أسعار الفائدة وأسعار الصرف على  (2111،لدايل سعيدة)ة كما قامت دراس
يف كل من اجلزائر وتونس واملغرب، وقد توصلت من خالل النموذج  األموال ستدفقات حركة رؤو 

بني سعر الرصف واالستثمار األجنيب املباشر وأن أي زيادة  املستخدم يف الدراسة إىل وجود عالقة عتسية
يف أسعار الصرف تؤدي إىل نقص يف تدفقات االستثمار األجنيب الواردة وهذا داللة على خوف 

، أما العالقة بني االستثمارمن تقلبات سعر الصرف وبالتايل تغري يف قيمة العوائد املتأتية من  املستثمرين
تسية مع االستثمار األجنيب داللة على ان ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إىل تدفق فهي ع أسعار الفائدة
 .فة التمويل عن طريق البنوكبسبب ارتفاع تتلغري املباشرة  األجنبية االستثمارات
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 :منهجية الدراسة القياسية.1
الذي طورها كل من   ARDLسوف نستخدم يف هذه الدراسة منهجية حديثة وهي منهجية 

Shinand and Sun (1998) ,   وكل منPesaran and Al (2001)  ويتميز هذا االختبار بأنه ال
اختبار احلدود يف  إن Pesaranيتطلب أن تتون السالسل الزمنية متتاملة من الدرجة نفسها، ويرى 

ميتن تطبيقه بغ  النظر عن خصائص السالسل الزمنية ما إذا كانت مستقرة عند  ARDLإطار منوذج 
أو خليط من االثنني معا، الشرط الوحيد لتطبيق هذا  I1أو متتاملة من الدرجة األوىل  I0هتا مستويا

  Pesaran، كما أن طريقة I2ال تتون السالسل الزمنية متتاملة من الدرجة الثانية  أناالختبار هو 
يف اختبار التتامل  تتمتع خبصائص أفضل يف حالة السالسل الزمنية القصرية مقارنة بالطرق األخرى املعتادة

من أكثر النماذج مالئمة مع حجم العينة املستخدمة يف هذا البحث  ARDLاملشرتك، هلذا يعترب منوذج 
فإن املعادلة ARDL وحسب منوذج .2112إىل غاية سنة  1991مشاهدة متتد من  21والبالغة عددها 
 :تتتب من الشتل

                

 

   

             

  

   

             
   

  

   

            

  

   

             

  

   

            

  

   

        

                    
   

         

                       
 :حيث
- M2:  نسبة التتلة النقدية مبفهومها الواسع إىل الناتج الداخلي اخلام خلال الفرتةt 
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- Open: االنفتاح االقتصادي؛ 
- Oil: أسعار النفط؛ 
- Exch: أسعار صرف الدوالر األمريتي بدالة الدينار اجلزائري؛ 
- Inf :معدالت التضخم؛ 
- Open m2: التابع وهذا حسب خمتلف هي عبارة عن متغرية مستقلة تراقب التغريات يف املتغري 

 Akpan H( 2017), HAKAN BERUMENT( 2007), Nihat Islk( 2005)الدراسات
- C :احلد الثابت؛ 
- P,q1,q2,q3,q4,q5 :احلد األعلى لفرتات اإلبطاء الزمين ملتغريات النموذج؛ 
 .معلمات العالقة طويلة األجل: 6&; 5&,4&,3&,2&,1& -
- T :اجتاه الزمن؛ 
- t : العشوائيحد اخلطأ. 

نسبة التتلة النقدية إىل الناتج الداخلي اخلام ومعدالت : وقد مت احلصول على بيانات الدراسة
التضخم وأسعار الصرف من موقع قاعدة بيانات البنك الدويل، أما أسعار النفط فتم احلصول عليها من 

تلف التقارير السنوية لبنك موقع منظمة األوبك، أما مؤشر االنفتاح االقتصادي فتم حسابه بناء على خم
 .اجلزائر

 :تحليل نتائج الدراسة القياسية.1
وحتليل النتائج املتوصل  ARDLيف هذه اخلطوة سنقوم بإجراء الدراسة القياسية باستخدام منوذج 

  .إليها
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 ADFالمطور  اختبار استقرارية متغيرات الدراسة باستخدام اختبار ديكي فولر(: 81)الجدول رقم 

 
 Eviews 9باالعتماد على برنامج  نيمن إعداد الباحث :المصدر

متغريات الدراسة باستخدام اختبار دكي فولر؛ حيث  ةاستقراريأعاله اختبار ( 1)يوضح اجلدول 
اليت نالحظ ( exch)و (oil)الفرق األول ما عدي متغرييت  إجراءنالحظ بأن مجيع املتغريات تستقر بعد 

بأهنا مستقرة يف املستوى وذلك ألن القيمة احملسوبة للديتي فولر أكرب من القيمة اجلدولية بالقيمة املطلقة 
، وعلى (1.12)ذلك قيمة االحتمال اليت تقل عن  دمناذج منهجية جذر الوحدة وما يؤكوذلك يف مجيع 

نية ملتغريات الدراسة وحسب املنهج ومبا أن يوجد اختالف يف درجة تتامل سالسل الزم األساسهذا 
القياسي ميتن اختبار وجود عالقة تتامل مشرتك بني متغريات الدراسة يف املدى البعيد من خالل منذجة 

واملتغريات املفسرة لتغرياته يف املدى البعيد واملدى القصري وهو ما ميتن  ة االقتصادية بني املتغري التابعالعالق
تتون من جزئني، حيث يوضح اجلزء العلوي تقدير منوذج تصحيح اخلطأ يف اجلدول أدناه امل عرضه كاآليت

 .والعالقة قصرية األجل بينما يوضح اجلزء السفلي تقدير العالقة طويلة األجل
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تقدير نموذج تصحيح الخطأ والعالقة قصيرة األجل وشكل العالقة طويلة األجل (: 81)جدول رقمال
 ARDLلنموذج 

 
 Eviews 9باالعتماد على برنامج  نيمن إعداد الباحث :المصدر

 :تقدير نموذج تصحيح الخطأ والعالقة قصيرة األجل - أ
الذي يلتقط ديناميتية املدى  ECMنالحظ من اجلزء العلوي واخلاص بتقدير منوذج 

ما عدا الفرق  %1أنا مجيع املتغريات ذات معنوية إحصائيا عند املستوى ( العالقة قصرية األجل)القصري
األول ألسعار الصرف والتضخم الذي جاء غري معنويني إحصائيا، أما إذا تتلمنا عن نوع التأثري فنالحظ 

هناك من جاء موفق للنظرية االقتصادية يف حني أن بعضها جاء عتس ما تشري إليه النظرية االقتصادية  أن
 .والدراسات السابقة

 :تقدير العالقة طويلة األجل - ب
أنا املتغريات  ARDLنتائج اجلدول أعاله أنا املعامالت طويلة األجل يف إطار منهجية يتضح من 

أسعار النفط وأسعار الصرف الذين جاءا غري ذلك، أما باقي املتغريات  اكلها ذات معنوية إحصائيا ماعد
أما مؤشر االنفتاح االقتصادي  %2فتلها متارس تأثريا معنويا على السياسة النقدية عند مستوى معنوية 
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فقد جاء عتس النظرية االقتصادية والدراسات السابقة وتفسريه منطقي الن االقتصاد اجلزائري اقتصاد 
 .األوىلريعي بالدرجة 

 اختبر وجود عالقة تكامل مشترك باستخدام اختبار الحدود(: 81)الجدول رقم 

 
 Eviews 9باالعتماد على برنامج  نيمن إعداد الباحث :المصدر

-F اإلحصائيةيتضح أن القيمة   Bound testمن خالل اختبار التتامل املشرتك مبنهج احلدود 
stat  وهي أكرب من  1.111111تقدر بـF  اجلدولية لـPesaran  وهذا ما يدفعنا لف  الفرضية العدمية
H0  املتغريات، أي أن السياسة النقدية تتتامل عند كل املستويات وبالتايل عالقة تتامل مشرتك بني

تتامال مشرتكا مع لحدداهتا، حيث أن هذه احملددات ال تبتعد كثريا عن بعضها البع  يف األجل الطويل 
 .حيث تسلك سلوكا متشاهبا

في النموذج  لألخطاءاختبارات وجود مشاكل االرتباط الذاتي التسلسلي (: 81)الجدول رقم 
 المقدر

 
 Eviews 9باالعتماد على برنامج  نيمن إعداد الباحث :المصدر
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يف هذا الصدد من املهم أن تتون أخطاء النموذج مستقلة بشتل تسلسلي، وإذ مل حيدث ذلك 
( بسبب القيم املختلفة للمتغري التابع اليت تظهر كاحندار يف النموذج)فإن تقديرات املعلمة ال تتون متسقة
ومن خالل هذا االختبار نالحظ  LM-Testلة باستعمال اختبار ويتم التشف عن وجود هذه املشت

  إلحصائية  P-VALUEان القيمة 
بعدم وجود H0وعلية نقبل الفرضية الصفرية 1.12أكرب من  

 .ارتباط ذايت تسلسلي بني بواقي معادلة اإلحندار
 اختبارات وجود مشاكل عدم ثبات التباين في النموذج المقدر(: 80)الجدول رقم 

 
 Eviews 9باالعتماد على برنامج  نيمن إعداد الباحث :المصدر

وعليه نقبل   1.12أكرب من  Fisherإلحصائية   P-valueمن خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ ان 
 .الفرضية الصفرية بعدم وجود ثبات التباين

واجملموع  CUSUMنالحظ ان كال من جمموع البواقي املعاودة دناه من خالل الشتل أ
مها عبارة عن خط وسطي يقع داخل  CUSUM OF SQUARESالرتاكمي ملربعات البواقي املعاودة 

، وعليه  %2عند مستوى معنوية  ARDLاحلدود املنطقة احلرجة مما يشري إىل االستقرار اهليتلي لنموذج 
 .تائج األجل القصريميتن القول أن هناك استقرارا وانسجاما يف النموذج بني نتائج األجل الطويل ون
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 CUSUMSQو  CUSUMالنموذج وفق اختباري استقرار اختبار (: 1)الشكل رقم 

 Eviews 9باالعتماد على برنامج  نيمن إعداد الباحث: المصدر

 :خاتمة. 5
ة النقدية يف اجلزائر سحاولنا من خالل هذه الدراسة حتليل وقياس أثر االنفتاح االقتصادي يف السيا

، ولتحقيق ذلك قمنا بتطبيق إحدى املناهج القياسية احلديثة والذي يتمتع 2112-1991خالل الفرتة 
بقدرته مع التعامل مع السالسل الزمنية غري املتتاملة من نفس الدرجة، ويتمثل هذا املنهج يف منوذج 

ARDL  والذي طوره كل منPESARAN ET ALL وقد توصلنا إىل النتائج والتوصيات التالية: 
 :نتائج الدراسىة يف أهممتثلت   :نتائج الدراسة -أ

أي أهنا متتاملة من الدرجة الصفر، وبعضها اآلخر  I0بع  املتغريات عند املستوى  راريةاستق -
مستقر عند الفرق األول أي أهنا متتاملة من الرتبة األوىل وذلك وفقا لنتائج اختبار جذور الوحدة لديتي 

 .ADFفولر املطور
وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني متغريات النموذج، أي أن املتغريات تأخذ شتلها الطبيعي  -

 بغ  النظر عن درجة تتامل متغرياهتا؛
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بعد تقدير العالقة طويلة األجل ظهرت كل املعامل ذات معنوية إحصائية، أما من حيث اإلشارة  -
صادية والدراسات السابقة وهذ عتس ما كان فمتغرية االنفتاح االقتصادي جاءت عتس النظرية االقت

متوقع وتفسريه جاء منطقيا الن االقتصاد اجلزائري اقتصاد ريعي بالدرجة األويل وبالتايل فغن الدرجات 
املرتفعة من االنفتاح االقتصادي الذي تعرفه اجلزائر كان سببها الرئيسي االرتفاع التبري يف صادرات 

 .احملروقات
 :التوصيات -ب

 :نقرتح التوصيات التالية أنمن خالل النتائج اليت توصلنا إليها يف هذا البحث ميتن 
ضرورة مراعاة التدرج، االنتقاء، والتوقيت املناسب يف صياغة أي سياسة خاصة باالنفتاح  -

 االقتصادي بشقيه التجاري واملايل مع املوازنة بني الفوائد والتتاليف املرتبطة بأي سياسة انفتاح؛
رة التنويع يف مصادر الدخل واحلد من االعتماد املفرط على إيرادات احملروقات وتشجيع ضرو  -

 االستثمار واالهتمام بتل القطاعات االقتصادية هبدف تنشيط وتنويع الصادرات؛
االقتصادية واالجتماعية مبا حيقق استقرار التوازنات االقتصادية  اإلصالحاتضرورة تعميق  -
 التلية؛
ة أكرب للسياسة النقدية عن طريق وضع قوانني حتميها ضد خماطر االنفتاح ضمان استقاللي -

 .االقتصادي
 :قائمة المراجع . 1

 :المؤلفات
  ،2111، دار املناهج، عمان، األردن التجارة والتنميةلحمد خالد السواعي. 
  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةUnctad ،" التنمية في مواجهة أقوى -العولمة والتحرير

 .2111ترمجة ياسر لحمد جاد اهلل وغريب مدبويل أمحد، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة  ،"حدثين
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 :المذكرات
  ،أثر السياسة النقدية على حركة رأس المال في ظل االنفتاح االقتصادي، دراسة دايل سعيدة

رة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة املاجيستري يف مذك ،"حالة  تونس، الجزائر، المغرب
 2111العلوم االقتصادية، جامعة شلف، 

  ،أثر تحرير التجارة الخارجية على التنمية الصناعية في االقتصاد " عزة فؤاد نصر إمساعيل
 .2112رسالة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة املاجيستري، جامعة القاهرة  ،"النامي
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 :المالحق.1
 المؤشرات االقتصادية المستخدمة في الدراسة القياسية(: 85)الملحق رقم

OPEN OIL EXCH INF M2/PIB السنوات 
37,20 22,26 8,95 17,87 61,77 1990 

43,42 20 18,47 25,88 49,11 1991 

36,57 19,32 21,83 31,68 51,94 1992 

32,77 16,33 23,34 20,5 50,1 1993 

31,68 15,82 35,05 29 45,31 1994 

33,71 17,02 47,66 29,7 37,16 1995 

41,34 20,29 54,74 18,6 33 1996 

28,77 19,09 57,7 5,7 36,08 1997 

31,71 12,28 58,73 4,95 42,37 1998 

38,27 17,47 66,57 2,64 42,2 1999 

53,90 27,6 75,25 0,34 37,82 2000 

50,11 23,12 77,21 4,23 56,84 2001 

44,56 24,36 79,68 1,42 62,72 2002 

49,38 28,1 77,39 2,58 62,81 2003 

31,82 36,05 72,06 3,97 59,26 2004 

60,18 50,64 73,27 1,38 53,82 2005 

64,48 61,08 72,64 2,31 57,28 2006 

58,65 69,08 69,29 3,68 64,09 2007 

56,43 94,45 64,58 4,86 62,08 2008 

40,10 61,05 72,64 5,74 73,16 2009 

44,69 77,45 74,38 3,91 69,05 2010 

45,30 107,46 72,93 4,52 68,06 2011 

43,11 109,45 77,53 8,89 67,95 2012 

39,83 105,87 79,36 3,26 71,74 2013 

37,27 96,2 80,57 2,92 79,41 2014 

31,99 53,1 100,69 4,8 81,57 2015 
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 ،إستراتيجيات جذب الودائع في البنوك الجزائرية وأثرها على نشاطها
 الجزائر والبنك الوطني الجزائري بين بنك سوسيتي جنرال دراسة مقارنة

Attracting Deposits strategies in Algerian Banks and their Impact on 

their Activities, A comparative Study between Algerian Societe 

Generale Bank and Algerian National Bank  

 أوصغير الويزة .د
 osghirlouiza@gmail.com، جامعة برج بوعريريج

 

 01/12/2112 :تاريخ النشر          12/12/2112 :تاريخ القبول          12/9/2112 :تاريخ االستالم
 

 : ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على واقع تطبيق اسرتاتيجيات جذب الودائع املصرفية يف كل من 

 .، باعتبار الودائع املورد الرئيسي لنشاط البنوكبنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري
اليت و أن البنكني يعتمدان على اإلسرتاتيجية السعرية جلذب الودائع املصرفية وتوصلت الدراسة إىل 

 .حجم القروضو أدت إىل تنمية نشاطهما من خالل الرفع يف حجم الودائع، عدد العمالء، 
 . BNA،SGAغري السعرية،  اإلسرتاتيجيةالسعرية،  اإلسرتاتيجيةالودائع املصرفية،  :يةكلمات مفتاح

Abstract: 

This study aims to identifying the reality of applying attracting bank 

deposits strategies in Algerian Societe Generale and the Algerian National 

Bank, as deposits are the main source of banking activity. 

The study concluded that the two banks based on the price strategy to 

attract deposits, which led to the development of their activities through 

raising the volume of deposits, the number of customers, the volume of 

loans. 

Keywords: Bank Deposits, Price Strategy, Non-Price Strategy, BNA, SGA. 

Jel Classification Codes: G21, G29. 
__________________________________________ 
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 :مقدمة.5
 تجارييتة ميتن عمالئهيتا، واليتيت تعتميتد عليهيتاتعترب الودائع املصرفية من أهم املوارد اليتيت تلتقطهيتا البنيتوك ال

يف القيام بنشاطاهتا املختلفة خاصة أهم وظيفة حتقق هلا اليترب  وهيتي وظيفيتة امئتميتان املصيتريف، وبالتيتا  فيت ي 
 .اخنفاض يف حجم الودائع املصرفية يؤدي إىل الت ثري على نشاط البنوك التجارية

ملزييتيتيتد ميتيتيتن امليتيتيتدخرات عليتيتيتى تيتيتيتكل ودائيتيتيتع  ختليتيتيت  هيتيتيتذا ميتيتيتا بعيتيتيتل البنيتيتيتوك التجارييتيتيتة تسيتيتيتار  إىل تعب يتيتيتة ا
العمومييتيتيتة بيتيتيتني البنيتيتيتوك  أنواعهيتيتيتا لنيتيتيتمان اسيتيتيتتمراريتها يف السيتيتيتاحة املصيتيتيترفية اليتيتيتيت تشيتيتيتهد منافسيتيتيتة قوييتيتيتة خاصيتيتيتة

، بامعتميتيتيتاد عليتيتيتى مموعيتيتيتة ميتيتيتن امسيتيتيترتاتيجيات اليتيتيتيت تتفيتيتيتاوت بيتيتيتني التقليدييتيتيتة األجنبييتيتيتة منهيتيتيتا وا لييتيتيتةاخلاصيتيتيتة و 
 .ملبتكرة واليت تتماتى مع امحتياجات احلالية للعميلاملعتمدة منذ األزل واحلديثة ا

البنيتيتك اليتيتوطين اجلزائيتيتري ميتيتن أهيتيتم البنيتيتوك اخلاصيتيتة وا لييتيتة و يعيتيتد كيتيتل ميتيتن بنيتيتك سوسيتيتييت جنيتيترال اجلزائيتيتر و 
، وتسيتيتيتيتعى دائميتيتيتيتا إىل الناتيتيتيتيتطة يف اجلزائيتيتيتيتر، اليتيتيتيتيت تسيتيتيتيتعى لنيتيتيتيتمان اسيتيتيتيتتمراريتها يف السيتيتيتيتاحة  املصيتيتيتيترفية اجلزائرييتيتيتيتة

 اجلزائيتري وامحتياجات احلالية للعمييتل تتالءماملزيد من املوارد من خالل ابتكار خدمات مصرفية  استقطاب
 .4102خاصة بعد الرتاجع امقتصادي بسبب الصدمة البرتولية لسنة 

 :إشكالية الدراسة .5.5
 : السؤال الرئيسي التا ويف هذه الورقة البحثية سنحاول اإلجابة على 

الجزائر والبنك الوطني الجزائري الستراتيجيات جذب  سوسيتي جنرالاعتماد بنك ما مدى 
 ؟امالودائع؟ وما هي آثارها على نشاطه

 :الفرعية التالية عنه األس لةوتندرج 
 ؟هي العوامل املؤثرة على حجم الودائع يف البنوك التجاريةما  -
 ؟ةك التجاريو كي  تؤثر الودائع املصرفية على نشاط البن -
 ؟كي  ميكن للبنوك التجارية تنمية حجم ودائعها املصرفية -
جلذب امسرتاتيجيات املتبعة من طرف بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري ما هي أهم  –

 وما هي آثارها على نشاطهما؟ ؟الودائع املصرفية
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 : فرضيات الدراسة .8.5
 :الفرضيات التاليةهبدف دراسة وحتليل اإلتكالية مت صياغة 

يعتمد بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري على إسرتاتيجية املنافسة السعرية والغري  -
 السعرية جلذب الودائع املصرفية؛

أثرت امسرتاتيجيات املتبعة جلذب الودائع يف بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري على  -
 حجم الودائع؛

يف بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري على حجم  امللتقطة جم الودائع املصرفيةؤثر حي -
 .نشاطهما

 : أهمية الدراسة .3.5
حيث تعترب أهم مورد للبنك  الودائع املصرفية يف البنوك التجارية،من أمهية تتجلى أمهية الدراسة 

التجاري للقيام بوظائفه املختلفة خاصة أهم وظيفة له واملتمثلة يف وظيفة امئتمان املصريف، هلذا تسعى 
 .خمتل  البنوك إىل زيادة حجمها لتوسيع نشاطها

 : أهداف الدراسة. 4.5
 :سنحاول من خالل هذه الدراسة الوصول إىل األهداف التالية

 ؛الودائع املصرفية يف البنوك التجارية أمهية على التعرف -
 امسرتاتيجيات املتاحة للبنوك التجارية جلذب الودائع املصرفية؛أهم  على التعرف -

 تبيان أثر الودائع املصرفية على نشاط البنوك التجارية؛ -

جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري يف جذب  امسرتاتيجيات املعتمدة من طرف بنك سوسييت إبراز -
 .الودائع املصرفية وآثارها على نشاطهما
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 :الدراسة منهج .1.5
لقد اعتمادنا يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، ذلك أن الدراسة تتطلب جتميع 

بنك سوسييت جنرال  بنياملقارن نهج املعلى  املعلومات والبيانات وحتليلها من جهة، ومن جهة أخرى
إسرتاتيجيتهما يف جذب الودائع املصرفية وآثارها على من أجل التعرف على البنك الوطين اجلزائري و اجلزائر 
 .نشاطهما

 :هيكل الدراسة .6.5
 :م الدراسة إىل حمورينيلإلجابة على اإلتكالية مت تقس

 واسرتاتيجيات جذهبا؛ الودائع املصرفيةا ور األول تنمن  -

سرتاتيجيات جذب الودائع يف بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك دراسة مقارنة ما ور الثاين تنمن  -
 .الوطين اجلزائري

 واستراتيجيات جذبهاودائع المصرفية ال.8
 :تعريف الودائع المصرفية وأنواعها .5.8

تعرف الوديعة املصرفية ب هنا مبلغ من املال مينحها الزبون إىل املصرف وفق عقد يسم  للزبون 
بامستفادة من خدمات املصرف، وميكنه من سحب الوديعة وفق صيغة يتفق عليها، وقد حيصل على 

لصيغة اليت فائدة معينة ويوجب الزبون محاية الوديعة وا افظة عليها، فيما يسم  للمصرف استغالهلا با
 (  4102لفته سعيد، . )يراها مناسبة لفرتة حمددة أو غري حمددة

املبلغ املصرح به ب ية عملة كانت واملودعة لدى املنشآت ب هنا  أينا تعرف الودائع املصرفيةكما 
 املالية واملصرفية والواجبة الدفع أو الت دية عند الطلب، أو بعد إنذار يف تاريخ استحقاق معني، وهناك

جلدة، ) :بعض املبالغ اليت يتم إيداعها يف البنك إم أهنا م تدخل ضمن مفهوم الودائع، واملتمثلة يف
4112) 

 املبالغ املودعة بالعملة ا لية لقاء فت  امعتمادات املستندية؛ -
 املبالغ املودعة لقاء إصدار الكفامت املصرفية؛ -
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 املبالغ املودعة بالعمالت األجنبية يف البنوك ا لية كغطاء لالعتمادات املفتوحة؛ -
 .  البنك املعني لدى فر  آخر يف نفس البنكو مبالغ أحد فر  -

الودائع حتت الطلب، الودائع ألجل وودائع عدة تصنيفات أمهها  الودائع املصرفية إىل وتصن 
 :التوفري واليت نلخصها فيما يلي

اليت تعرف يف لغة البنوك باسم احلسابات اجلارية ويكون ألصحاهبا احلق  :الودائع تحت الطلب. 5.5.8
يصامت الصرف سابق إنذار وتستخدم الشيكات أو إ كلها، أو جزء منها يف أي وقت دون  يف سحبها

صدة احتياط البنك لطلبات العمالء والسحب من أر  ، وتقتني طبيعة هذا النو  من املواردللسحب منها
حساباهتم اجلارية لديه، مما يلزم اإلدارة يف البنك التجاري انتهاج سياسة استخدام املوارد بالشكل الذي 

 (4101طه، ) .مواجهة طلبات السحب هذهمينع توق  البنك عن 
هي اتفاق بني املصرف واملود  حيث يتم إيدا  مبلغ حمدد لدى املصرف م بوز :الودائع ألجل. 8.5.8

له سحبه قبل تاريخ معني، كما ويعطي املصرف لزبونه وثيقة باملبلغ املود  ويف هناية املدة يقدم الزبون 
ت املصارف الوثيقة إىل املصرف ويستلم املبلغ املدون فيها منافا إليه الفائدة للمدة املذكورة، كما أجاز 

السحب منه وذلك حفاظا على الزبون، كما يتدرج معدل الفائدة يف التصاعد كلما زاد املبلغ أو كلما 
 (4112الشمري، . ) طالت فرتة إيدا  املبلغ

متثل ودائع التوفري اتفاق بني البنك والعميل يود   وجبه العميل مبلغا من  :حسابات التوفير. 3.5.8
النقود لدى البنوك مقابل احلصول على فائدة، على أن يكون للعميل احلق يف السحب من الوديعة يف أي 

ا أقصى للمبلغ الذي ميكن للمود  سحبه وتنع معظم التشريعات حد. وقت يشاء دون إخطار سابق منه
شهر وذلك محاية للبنك من التعرض ملخاطر العسر املا ، إم أن البنك عادة ما تتجاوز عن تطبيق يف ال

 .(4102فروانه، ).هذا املبدأ رغبة يف تشجيع امدخار وتنمية املوارد املالية للبنك
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 :نشاط البنوك التجارية أهمية الودائع المصرفية في. 8.8
تعترب الودائع املصرفية املورد الرئيسي الذي ميكن املصارف التجارية من مباترة من  امئتمان، حبيث 
يتمثل امئتمان املصريف يف خلق ما يسمى بالنقود املصرفية، وذلك بغرض اكتساب الفائدة من املقرتضني 

قتصادي املختلفة مبالغ نقدية هلذه النقود، مما يعطي املشروعات املقرتضة العاملة يف قطاعات النشاط ام
 .سائلة وهذا يؤدي إىل تسيري املبادمت

فاجلهاز املصريف هو الركيزة األساسية ألي تطور اقتصادي واجتماعي فهو املركز الرئيسي لتجميع 
املدخرات من األفراد والشركات واملؤسسات العمومية، وتوجيهها حنو من  التسهيالت امئتمانية والقروض 

امستثمارات يف خمتل  أنشطة القطاعات امقتصادية أنواعها وآجاهلا، كما تساهم يف متويل  ختل  
وامجتماعية اململوكة للدولة والقطا  اخلاص، كل هذا من أجل املساعدة على النهوض  ستلزمات النمو 

 (4102أمحد،  عصمت السيد سيد) .امقتصادي وامجتماعي
تشكل املصدر الرئيسي ألمواهلا، فهي قد  املصرفية هي قوام حياة املصارف التجارية إذ فالودائع

 %21من من ممو  مطلوبات املصارف التجارية، أو قد تصل إىل أكثر  %92تصل إىل ما يقارب من 
 (4119لفته سعيد، . )من إمجا  خصومه، وهي تعترب أكثر مصادر األموال خصوبة وأقلها تكلفة

 :لجذب الودائع المصرفية ساسيةالستراتيجيات األا.  3.8
جلذب الودائع املصرفية واليت  يتفق معظم الباحثني يف اجملال املصريف على وجود إسرتاتيجيتني أساسيتني

 :ميكن للبنوك اعتمادها لتنمية حجم ودائعها واملتمثلة يف
فائدة أعلى للمودعني،  بدفع معدمتتتمثل هذه اإلسرتاتيجية و : إستراتيجية المنافسة السعرية .5.3.8

وبالرغم من أمهية هذه اإلسرتاتيجية ليس يف النشاط املصريف فحسب، إمنا يف معظم مامت النشاط 
فوائد على الودائع اجلارية، األمر الذي يقلل بعض التشريعات املصرفية م تسم  بدفع امقتصادي، إم أن 

 (4112حسان أبو مسرة،  . )ر هذه اإلسرتاتيجية يف جذب الودائعو من د
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وهي اإلسرتاتيجية اليت م تستند إىل دفع فوائد على الودائع  :إستراتيجية المنافسة غير السعرية  .8.3.8
وإمنا تسعى إىل تقدمي خدمات خمتلفة ب سعار تنافسية، أي أهنا تستند إىل تقدمي مموعة من اخلدمات 

 .       اليت تساعد أو تساهم يف جذب العميل، وحتفيزه إليدا  أمواله لدى البنوك املصرفية

ومن اجلدير بالذكر أن هذه اخلدمات تتنافس عليها البنوك يف السرعة والدقة واخنفاض التكالي ، وتتمثل 
 (4112الدوري، احلسيين، ) :هذه اإلسرتاتيجية بتقدمي مموعة من اخلدمات ميكن حتديدها  ا يلي

وفيها تعترب عملية التحصيل من أهم أهداف النظام املصريف، إذ يتم  :تحصيل مستحقات العميل -
حتصيل الصكوك، وكذلك إمتام عملية تسوية احلسابات بدون احلاجة لتداول النقود، كما ميكن أن تتم 

فسة وفقا هلذه امت الداخلية والكمبيامت، وتتمثل إسرتاتيجية املناو عملية التحصيل عن طريق احل
 .السرعة يف حتصيل مستحقات العمالء؛نسبة املصروفات املرتتبة بذمة العمالء :اخلدمة يف

فالبنوك تقدم اخلدمات للعمالء عن طريق امتفاق بتسديد ما  :سداد المدفوعات نيابة عن العميل -
هرباء واإلبارات بذمة العمالء عند مطالبة الدائنني هبا مثل سداد فواتري التلفونات واملاء والك

مدى استعداد البنك للموافقة على تسديد املطلوبات :يف والنرائب، وتتمثل إسرتاتيجية املنافسة
 وجب قوائم مقدمة؛مدى استعداد البنك للموافقة على حترير الصكوك بدون رصيد؛نسبة املصروفات 

 .اليت يتقاضاها البنك من جراء تقدمي اخلدمات( العمولة) 
فالبنوك تسعى باستمرار إىل خلق ودائع جديدة يرضى عنها  :استحداث أنواع جديدة من الودائع -

املودعني احلاليني، وميكن استحداث الودائع، وذلك يف ظل التشريعات املصرفية السائدة يف البلد، ومن 
ثل أحد أتكال تهادات اإليدا  اليت ميكن تداوهلا واليت م ميكن تداوهلا واليت مت: هذه الودائع هي

الودائع ألجل، وتتمثل إسرتاتيجية املنافسة يف أنه كلما جن  البنك يف إدخال ودائع جديدة للبنوك كلما  
 .كان مؤترا على حيويته وقدرته على اإلبدا  مما يؤدي إىل استقطاب املودعني

وذلك باستخدام حيث سعت البنوك مبكرا إىل امستفادة من الثورة التكنولوجية  :سرعة أداء الخدمة -
األساليب والوسائل ذات التقنيات العالية، واليت تؤدي إىل السرعة وامقتصاد يف اجلهد والتكلفة، وقد 
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استخدمت احلاسبات املكرتونية وأنظمة التحويل املختلفة، مثل غرفة املقاصة املكرتونية وجهاز 
 .الصرف والصراف اآل 

هي إباد الفرو  يف مناطق مالئمة للعمالء أو يف توسيع ومن هذه اخلدمات  :التيسير على العمالء -
دائرة امنتشار هلذه الفرو  وهتي ة سبل الراحة اليت حيتاجه العميل، وإسرتاتيجية املنافسة تتمثل ب نه كلما 
ازدادت قدرة البنك على توسيع دائرة انتشاره، وهتي ة سبل الراحة للعمالء كلما زادت قدرته على زيادة 

 .ماتهتبكة خد
وتتمثل يف من  املودعني ( مموعة املزايا املقدمة للمودعني)  :خدمات تتمثل في مزايا للمودعين -

أسبقيات يف امقرتاض، وختفيض معدمت الفائدة، وزيادة أمد ومبلغ القرض، وكذلك اعتماد سياسة 
 .مرنة يف مال التحصيل أي حتصيل أقساط القروض

ويقصد هبا عمليات البيع والشراء لألسهم والسندات اليت  :ينإدارة محفظة االستثمارات للمودع -
مدى استعداد البنك لتنفيذ :ميتلكها املود ، وحتصيل األرباح املرتتبة عنها، ومتثل إسرتاتيجية املنافسة

تعليمات العميل يف مال البيع والشراء هلذه األسهم؛حجم األرباح املتولدة عن هذه اإلدارة للمحفظة 
 .ة؛نسبة العمولة اليت يتقاضاها  البنكامستثماري

تتمثل يف تقدمي امستشارات يف مال امستثمارات، وإدارة  :التوسع في تقديم خدمات غير مصرفية -
األموال العائدة إىل املود ، والسعي إلدارة حمفظة استثماراته وأنشطته، وإدارة أعماله، وذلك مقابل 

 .نسبة من األرباح يتم امتفاق عليها
ستراتيجيات جذب الودائع في بنك سوسيتي جنرال الجزائر والبنك الوطني دراسة مقارنة ال .3

 :الجزائري
يعترب كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري من أهم البنوك الناتطة يف 

 .على نشاطهما يف جذب الودائع املصرفية وت ثريها ااجلزائر، وفيما يلي سيتم التعرف على إسرتاجتيتهم
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 :تعريف بنك سوسيتي جنرال الجزائر والبنك الوطني الجزائري. 5.3
 :تعريف بنك سوسيتي جنرال الجزائر .5.5.3

على  وبناء ،واحدة من مموعات اخلدمات املالية الرائدة يف أوروبا تعد مموعة سوسييت جنرال
النمو املستدام مع  وإسرتاتيجيةجتمع اجملموعة بني القوة املالية  منوذج متنو  من األعمال املصرفية الشاملة،

يف أسواقها، بالقرب من عمالئها، املختار من أجل اجلودة  جعر ، واملطموح كوهنا البنك املرتبط بالعالقات
 .يق عملهواملتزام من فر 
البنوك وائل أ منفر  جملموعة سوسييت جنرال الفرنسية وهو يعترب بنك سوسييت جنرال اجلزائر و 

وهو مملوك بالكامل  4111هذا الفر  يف اجلزائر إىل سنة الناتطة يف اجلزائر، ويعود إنشاء  اخلاصة األجنبية
حصل سنة لت 0292متثيل هلا يف اجلزائر سنة بفت  مكتب  تجملموعة سوسييت جنرال، وقبل ذلك قام

 .يف ب ر خادم اجلزائر 4111سنة  احيث مت فت  أول وكالة هل على اعتماد ممارسة النشاط املصريف، 0229
وسع نشاطها يف تقدمي اخلدمات املصرفية ملختل  العمالء أفراد ومؤسسات عرب خمتل  ربو  ليت

 4102، ويالحظ النمو املستمر لشبكاهتا واليت وصلت سنة 4104وكامت سنة  2الوطن حيث مت إنشاء 
 .مراكز أعمال أو مراكز أعمال خمصصة لعمالء الشركات 00وكالة، باإلضافة إىل  92إىل 

(Société Générale Algérie, Nous connaitre , 

https://www.societegenerale.dz/nous_connaitre.html ) 

 :تعريف البنك الوطني الجزائري .8.5.3
، 0299جوان  02، أنشئ بتاريخ يعترب البنك الوطين اجلزائري من أهم البنوك التجارية الوطنية

نب هذا يف متويل جا إىلحيث مارس كافة النشاطات املرخصة للبنوك التجارية ذات الشبكة، كما ختصص 
بنك "متخصص هذا بإنشاء بنك جديد هيكلة البنك الوطين اجلزائري، و  إعادة ، وقد متتالقطا  الزراعي

  .األساسية هي التكفل بالتمويل وتطوير اجملال الفالحيمهمته األوىل و " حة والتنمية الريفيةالفال
، املتنمن توجيه املؤسسات 0299جانفي  04، الصادر بتاريخ 99-10القانون رقم  ولقد أثر

 :هامهام البنك الوطين اجلزائري منعلى تنظيم و امقتصادية حنو التسيري الذايت، 

https://www.societegenerale.dz/nous_connaitre.html
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 ؛عدم متركز توزيع املوارد من قبلهااخلزينة من التداومت املالية و  خروج -
 ؛حرية املؤسسات يف التوطني لدى البنوك -
 .حرية البنك يف أخذ قرارات متويل املؤسسات -

القرض بصياغة املتعلق بالنقد و  0221أفريل  02 الصادر بتاريخ 21-01القانون رقم   وقد مس 
هذا القانون وضع أحكاما أساسية ، جهات امقتصادية اجلديدة للبالدبالتوافق مع التو جذرية للنظام البنكي 

 . من بينها، انتقال املؤسسات العمومية من التسيري املوجه إىل تسيري الذايت
،  اعتياديةعلى غرار البنوك األخرى، يعترب البنك الوطين اجلزائري كشخص معنوي، يؤدي كمهنة و 

تسيريها حتت و أينا وضع وسائل الدفع م أموال الناس، عمليات القروض و قة باستالكافة العمليات املتعل
 البنك الوطين اجلزائري أول بنك حاز على اعتماده، بعد مداولة ملس النقد ويعترب .تصرف الزبائن

، مت رفع رأمسال البنك الوطين اجلزائري من 4112يف تهر جوان ،و 0220سبتمرب  10القرض بتاريخ و 
البنك . ) تنفيذا لتعليمة بنك اجلزائر مليار دينار جزائري 20 911 إىلمليار دينار جزائري  02 911

 ( /http://www.bna.dz/index.php/ar، الوطين اجلزائري، عن البنك
 :جنرال الجزائر والبنك الوطني الجزائري في بنك سوسيتيالودائع المتبعة لجذب  االستراتيجيات. 8.3

يسعى كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري إىل تنمية موارده، خاصة أهم 
 :واليت نلخصها فيما يلي مورد لديه الودائع باستعمال عدة اسرتاتيجيات

جنرال الجزائر والبنك الوطني  بنك سوسيتيالودائع في  جديدة من أنواعاستحداث . 5.8.3
 :الجزائري

يتي  بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري عدة أنوا  من الودائع وذلك لتلبية 
ة، ومن جهة أخرى فهما يسعيان من خالل ذلك إىل تنمية وجذب احتياجات عمالئهم املختلفة من جه

ني أنوا  الودائع اليت يقدمها كل من سوسييت جنرال أعلى من ودائع اجلمهور، واجلدول املوا  يب حجم
 :اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري

http://www.bna.dz/index.php/ar/
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 سوسيتي جنرال الجزائر والبنك الوطني الجزائريبنك أنواع الودائع في  :(85)رقم الجدول 
 وخصائصها

 البنك الوطني الجزائري بنك سوسيتي جنرال الجزائر الودائع
ودائع حتت 

 طلبال
حساب "

 "الشيك

يستفيد صاحبه من احلصول على البطاقات  -
البطاقة ، البنكية مانا وهي بطاقة الكالسيكية

 perle، بطاقةtemالذهبية، بطاقة مت 
 .للنساء
 ...(اورو، دومر ) حساب بالعملة الصعبة  -
للمؤسسات األجنبية  cedacحساب  -

 .مقيمة باجلزائر بالعملة ا لية
للمؤسسات األجنبية الغري  INRحساب -

 .مقيمة بالدينار اجلزائري

يستفيد صاحبه من احلصول على البطاقات البنكية  -
 .البطاقة الذهبيةمانا وهي بطاقة الكالسيكية

 .حساب بالعملة الصعبة -

سنوات،  2ملدة وديعة مفتاح النجاح للطلبة  ودائع ألجل
 .دج01111املبلغ األدىن 

تهرا  041إىل  12مدة حمددة ميكن أن ترتاوح بني 
وميكن أن تكون قيمته بالدينار او العملة 

 .دج 01.111: املبلغ األدىن الصعبة، 
سندات 
 الصندوق

تهرا وقسيمات متنوعة  041و  2مدة ترتاوح ما بني  /
 .حسب اختياركم
 دج 01.111: املبلغ األدىن

فائدة، دفرت توفريي، دفرت دفرت توفريي بدون  دفاتر التوفري
 .توفري السكن، دفرت توفريي تباب

دفرت توفري بفائدة، دفرت توفري بدون فوائد، دفرت توفري 
" مغناطيسي، دفرت توفري للقصر، دفرت توفري للتقاعد 

 "تحيحي
 جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري من إعداد الباحثة بامعتماد على معلومات من بنك سوسييت: المصدر



 ،إستراتيجيات جذب الودائع في البنوك الجزائرية وأثرها على نشاطها                                        أوصغير الويزة. د
  دراسة مقارنة  بين بنك سوسيتي جنرال الجزائر والبنك الوطني الجزائري         

97 

 

من اجلدول نالحظ أن كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري يعرضان         
بنك سوسييت جنرال يعرض  مع احتياجات العمالء، حيث نالحظ أن تتالءمتشكيلة منوعة من الودائع 

لة يف فت  حسابات جارية لكل وطين اجلزائري واملتمثمع كل العمالء على عكس البنك ال تتالءمودائع 
حملية أو أجنبية، وفت  حسابات ألجل لصاحل الطلبة، إم أن البنك الوطين  العمالء من أفراد ومؤسسات

 توفري املغناطيسياللف ة املتقاعدين ودفرت اجلزائري يتفوق على بنك سوسييت جنرال يف تشكيلة دفاتر التوفري 
 .احلديثة التكنولوجيا معيتماتى  الذي

 :ماليةتقديم خدمات . 8.8.3
خدمات مالية للمؤسسات تتمثل يف دفع األجور  جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري يقدم بنك سوسييت

 . أداء عملهم لعمالئهم بصورة تلقائية مما يسهل
 :تقديم خدمات غير مصرفية. 3.8.3

جنرال اجلزائر عدة مزايا ملودعيه، خاصة منهم أصحاب البطاقات البنكية  يقدم بنك سوسييت
إىل خدمات املساعدة على  االوصول مانحيث متكنهم من  (للنساء perleالكالسيكية، الذهبية وبطاقة )

 :الطريق
 صالحإل ،ساعة يف اليوم 42 األسبو ، أيام يف 2( 2)على املساعدة  احلصول: املساعدة على الطريق -

 .يف مكاملة واحدة يف حالة تعطل السيارة السيارة
حباجة إىل سباك أو كهربائي؟ الوصول إىل خدمات املساعدة املنزلية املدعومة ببطاقة : املساعدة املنزلية -

 .لإلصالح العاجل بالعميلما بني البنوك اخلاصة 
تكميلية أخرى واملتمثلة  كما يستفيد أينا أصحاب البطاقات يف بنك سوسييت جنرال اجلزائر من خدمات

 :يف
 اخلصم من املتاجر املعتمدة؛ -
 .إرسال باقة ورود من املنزل خمصصة للبطاقة الذهبية فقطتراء و  -

 .ويالحظ أن هذه اخلدمات م توجد يف البنك الوطين اجلزائري
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لكل وديعة  دج 01أينا ألصحاب دفاتر التوفري بدون فائدة قيمة  اجلزائر كما يقدم بنك سوسييت جنرال
، كما تسم  دفاتر التوفري تباب من احلصول على دج ترسل لربنامج التنامن بسمة اخلري 01111بقيمة 

 .iMadrassaعلى موقع الدروس عرب اإلنرتنت من التخفيض  21%
جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري استشارات مالية واستثمارية  كل من بنك سوسييتكما يقدم  

 . ألصحاب الودائع لديهم
 :التيسير على العمالء . 4.8.3

جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري بتسهيل عملية احلصول على  يقوم كل من بنك سوسييت
وكالة جتارية  21اخلدمة للعمالء من خالل تبكة وكامهتم املتفرعة يف كل ربو  الوطن واليت تقدر بيت 

كما يتم أينا بالنسبة للبنك الوطين اجلزائري،   وكالة جتارية 402 بالنسبة لبنك سوسييت جنرال اجلزائر و
 لية، مما مين  الراحة والسرعة يف احلصول على اخلدماتزعات اآلعرب الصرافات اآللية واملو  اخلدمة تقدمي

 .وقت ما تاء وخارج أوقات العمل
كما يسم  البنك الوطين اجلزائري من احلصول على بعض اخلدمات عرب اهلات  واملتمثلة يف          

 .إليهاالقيام بتحويل األموال ما بني وكامت البنك دون التنقل و ، ساباحلمطال  على رصيد ا
 :للعمالء تقديم مكافآت . 1.8.3

يقدم كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري عدة مكافآت للعمالء أصحاب الودائع، 
جنرال اجلزائر عشرة مكافآت ألصحاب ودائع مفتاح النجاح احلائزين على  حيث وضع بنك سوسييت

للتقدير جيد جدا  411111دج للتقدير جيد،  011111تقديرات جيدة يف الدراسة تقدر بيت 
 .للتقدير ممتاز 211111و
 .سنويا %2ة ألصحاب دفاتر توفري للقصر قد تصل إىل لبنك الوطين اجلزائري فيقدم مكاف أما ا
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  ":خدمة البنك االلكتروني"تقديم خدمات عن بعد . 6.8.3
حيوز كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري على موقع الكرتوين 

"https://www.societegenerale.dz/sganet.html" ، "ebanking.bna.dz " يسم  هلم
والقيام بعدة عمليات  2/ايام2و  42/ساعة 42بنقرة بسيطة وبكل آمان، بالولوج إىل حساباهتم الشخصية

 :أمهها
 ؛سابات وتاريخ مفصل عن الرصيداحل امطال  على -
 املصرفية؛ تحويالتال إتبا  -
 ؛طلب دفرت الشيكات والبطاقة البنكية -
عرب مواقع اإلنرتنت  دماتاخلو  فواتريالاليت تتي  فرصة تسوية  ،e-Paiementخدمة الدفع اإللكرتوين  -

 .اليت تقبل هذه الوسيلة
 .خدمة الرسائل املكرتونية -

كما متكن هذه اخلدمة أينا العمالء من رفع انشغامهتم وتكاويهم للبنك بكل سهولة  أل 
 .واليت يتم معاجلتها يف حينها ،عرب املوقع املكرتويناستمارة حيدد فيها امنشغال أو الشكوى 

 :سرعة آداء الخدمة . 7.8.3
ميكن بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري أصحاب الودائع من احلصول على         

إما بامتصال مباترة بالوكالة البنكية أو عن طريق اهلات  أو عن  خدماهتم البنكية بكل سرعة وأمان،
 .طريق املوقع املكرتوين للبنك

 :سداد المدفوعات نيابة عن العميل. 0.8.3
ميكن البنك الوطين اجلزائري أصحاب الودائع من تسديد فواتري اهلات  ألصحاب خط موبيليس،         

 .ليستعب ة اخلط مسبق الدفع اخلاص  وبيو 
 
 

https://www.societegenerale.dz/sganet.html
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 :تقديم خدمات مجانية .9.8.3
يسم  بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري أصحاب الودائع من احلصول على 
مموعة من اخلدمات املصرفية اجملانية واملتمثلة يف فت  احلسابات باجملان، احلصول على دفرت الشيكات 

 .احلصول على البطاقات البنكية باجملان أينا باجملان،
 :األولوية في الحصول على القروض المصرفية مع منح تسهيالت في ذلك .58.8.3

ميكن البنك الوطين اجلزائري أصحاب الودائع من احلصول على قروض بتقدمي تسهيالت هلم دون 
 .القروض، أو النمانات املعطاةغريهم من العمالء، سواء يف معدل الفائدة أو جدول استحقاق 

 :الودائع مصاريف تسيير حسابات .55.8.3
باجملان البنك الوطين اجلزائري هناك مموعة من اخلدمات يقدمها بنك سوسييت جنرال اجلزائر و 

القيام بعمليات  واملتمثلة أساسا يف فت  احلسابات، احلصول على دفرت الشيكات،صحاب الودائع أل
اإليدا  والسحب يف الوكالة األصلية، وخدمات أخرى غري مانية عديدة أبرزها القيام بالسحب واإليدا  

لقيمة كل عملية يف البنك الوطين اجلزائري، 1.0‰يف الوكامت األخرى لنفس البنك واليت تقدر بيت 
أما إقفال احلساب فهو ماين يف بنك سوسييت جنرال .لقيمة كل العمليات املنفذة كل ثالثة أتهر%1.0و

 .دج411اجلزائر عكس البنك الوطين اجلزائري الذي يقدر بيت
 

أثر استراتيجيات جذب الودائع على نشاط بنك سوسيتي جنرال الجزائر والبنك الوطني  .3.3
 :الجزائري
زائر والبنك الوطين اجلزائري، إىل لقد أدت امسرتاتيجيات املعتمدة من طرف بنك سوسييت جنرال اجل      

 :عدة آثار على نشاطهم واملتمثلة يف
 :حجم الودائع األثر على. 5.3.3
إن أهم أثر ميكن أن حتدثه اسرتاتيجيات جذب الودائع املصرفية هو على حجم الودائع، واجلدول         

 :جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري املوا  يبني حجم الودائع املصرفية يف كل من بنك سوسييت
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حجم الودائع في كل من بنك سوسيتي جنرال الجزائر والبنك الوطني الجزائري  (:88) رقمالجدول 
 (8857-8854)خالل الفترة 

 8857 8856 8851 8854 حجم الودائع
SGA 429 424 029 029 مليار دج 
BNA 0219042 0090044 0902292 0920290 مليون دج 

من إعداد الباحثة بامعتماد على التقارير السنوية لبنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري خالل  :المصدر
 (4102-4102)الفرتة 

من اجلدول نالحظ ارتفا  حجم الودائع يف بنك سوسييت جنرال اجلزائر من سنة إىل أخرى واليت 
، وهذا امرتفا  يعود إىل 4102مليار دج سنة  429إىل  4102مليار دج سنة  029ارتفعت من 

إسرتاتيجية البنك يف جذب الودائع خاصة احلسابات املوجهة للمؤسسات األجنبية سواء املقيمة يف اجلزائر 
، عكس البنك 4102أو غري املقيمة حيث يالحظ عدم اخنفاض حجمها تؤثرا بالصدمة البرتولية لسنة 

 4109و 4100دائعه هبذه الصدمة حيث يالحظ اخنفاضها سنة الوطين اجلزائري الذي ت ثر حجم و 
بسبب اخنفاض الودائع املت تية من قطا  ا روقات من جهة، ومن جهة أخرى ت ثرا بالرتاجع امقتصادي يف 

 0219042ليصل حجمها إىل  4102اجلزائر خالل نفس الفرتة، ليعاود حجم الودائع امرتفا  سنة 
دفاتر التوفري ويالحظ أن اسرتاتيجيات جذب الودائع أثرت يف حجم الودائع خاصة  مليون دج،

 .املغناطيسي والتقاعد الذين مقا رواجا كبريا لدى العمالء
 :العمالء عدد األثر على . 8.3.3
جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري من خالل تبين اسرتاتيجيات  يهدف كل من بنك سوسييت        

-4102)جذب الودائع إىل زيادة عدد عمالئهم، واجلدول املوا  يبني عدد العمالء لديهم خالل الفرتة 
4102). 
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جنرال الجزائر والبنك الوطني الجزائري  في كل من بنك سوسيتي عدد العمالء: (83)رقم  الجدول
 (8857-8854)خالل الفترة 

 8857 8856 8851 8854 عدد العمالء
SGA 200022 229090 291111 200111 
BNA 4219229 4002022 4022042 4924109 

جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري خالل  من إعداد الباحثة بامعتماد على التقارير السنوية لبنك سوسييت :المصدر
 (4102-4102)الفرتة 

أن عدد العمالء يف كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين  من اجلدول نالحظ 
 ح اسرتاتيجيات جذب الودائع يف نيل رضااجلزائري يف زيادة مستمرة من سنة إىل أخرى ما يوض  جنا 

 4102عميل سنة  200022حيث ارتفع عدد عمالء بنك سوسييت جنرال اجلزائر من  ،وجذهبم العمالء
 4219229، أما عمالء البنك الوطين اجلزائري فقد ارتفع أينا من 4102عميل سنة  200111إىل 

 .4102عميل سنة  4924109إىل  4102عميل سنة 
 :األثر على حجم القروض  . 3.3.3

إن حجم القروض املمنوحة من طرف بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري تؤثر فيها 
من العمالء، واجلدول املوا  يبني حجم القروض املمنوحة من طرف ( الودائع) حجم املوارد امللتقطة 
 .(4102-4102)البنكني خالل الفرتة 

القروض املمنوحة من طرف بنك سوسييت  من اجلدول املوا  نالحظ ارتفا  مستمر يف حجم
والناجتة عن ارتفا  حجم الودائع خالل نفس الفرتة واليت ( 4102-4102)جنرال اجلزائر خالل الفرتة 

، على عكس البنك الوطين اجلزائري الذي سجل اخنفاضا يف حجم 4102مليار دج سنة  449سجلت 
، 4102ت ثرا باخنفاض ودائعه يف نفس الفرتة بسبب الصدمة البرتولية لسنة  4109و 4100قروضه سنة 

 .مليون دج متاتيا مع ارتفا  حجم الودائع يف نفس الفرتة 4290122إىل  4102ليرتفع حجمها سنة 
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في كل من بنك سوسيتي جنرال الجزائر والبنك الوطني الجزائري  حجم القروض(: 84)الجدول رقم 
 (8857-8854)خالل الفترة 

 8857 8856 8851 8854 القروضحجم 
SGA 449 020 000 002 مليار دج 
BNA 4290122 0201092 0009199 0909200 مليون دج 
من إعداد الباحثة بامعتماد على التقارير السنوية لبنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري خالل  :المصدر
 (4102-4102)الفرتة 

 :اإلجمالياألثر على الناتج  .4.3.3
اإلمجالية  موالبنك الوطين اجلزائري إىل مناعفة نواجتهيسعى كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر         

لنمان استمراريتهم يف السوق املصرفية اجلزائرية، واجلدول املوا  يبني حجم الناتج اإلمجا  هلذين البنكني 
 (:4102-4102)خالل الفرتة 

في كل من بنك سوسيتي جنرال الجزائر والبنك الوطني  حجم الناتج اإلجمالي(: 81)رقم  الجدول
 (8857-8854)الجزائري خالل الفترة 

 8857 8856 8851 8854 الناتج اإلجمالي
SGA 02022 02002 00029 02212 مليار دج 
BNA 29494 012002 009920 92012 مليون دج 
من إعداد الباحثة بامعتماد على التقارير السنوية لبنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري خالل  :المصدر
 (4102-4102)الفرتة 

من اجلدول نالحظ امرتفا  املستمر للناتج اإلمجا  ا قق يف بنك سوسييت جنرال خالل الفرتة 
، 4102مليار دج سنة  02022إىل  4102مليار دج سنة  02212والذي ارتفع من ( 4102-4102)

 4109اخنفاضا مستمرا يف حجم الناتج اإلمجا  سنة الذي سجل  اإلمجا على عكس البنك الوطين 
مليون  012002إىل  4100مليون دج سنة  009920حيث اخنفض حجم الناتج اإلمجا  من  4102و
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ويرجع هذا امخنفاض إىل تراجع حجم  على التوا ، 4102و 4109ن دج سنة مليو  29494دج و
 .4102الودائع والقروض املصرفية ت ثرا بالصدمة البرتولية لسنة 

 :تحليل النتائج .4
يعترب كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري من أهم البنوك الناتطة يف 

هلذا يسعى هذين ويعتمد نشاط أي بنك على حجم املوارد امللتقطة واملتمثلة يف الودائع املصرفية،  اجلزائر،
البنكني إىل زيادة حجمها بامعتماد على مموعة من امسرتاتيجيات املتنوعة من إسرتاتيجية سعرية تعتمد 

يت جنرال اجلزائر على السعر يف جذب العميل إليهم، حيث يالحظ من خالل دراستنا أن بنك سوسي
يتفوق على البنك الوطين اجلزائري يف هذه اإلسرتاتيجية من خالل تقدمي العديد من اخلدمات باجملان 

، وأخرى مما يرضي العمالء باإلضافة إىل اخنفاض العمومت يف تقدمي اخلدمات على احلسابات املصرفية
إضافية للعميل حيث يالحظ اختالف  غري سعرية تعتمد على تقدمي خدمات مصرفية وأخرى غري مصرفية

مييزها هو  يف كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري، إم أن ما اخلدمات املقدمة
عنصر امبتكار يف هذه اخلدمات يف بنك سوسييت جنرال اجلزائر عكس البنك الوطين اجلزائري اليت تعترب 

 .الفرضية األولىوهذا ما يؤكد صحة . معروفة عند اجلميع
جذب الودائع يف كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري إن إتبا  اسرتاتيجيات 

يف بنك سوسييت  وعدد الزبائن ارتفا  حجم الودائع املصرفيةنيل رضا العمالء والذي ترجم يف أدت إىل 
على عكس البنك الوطين اجلزائري الذي سجل اخنفاض يف  ،(4102-4102)جنرال اجلزائر يف الفرتة 

حجم الودائع املصرفية امللتقطة بسبب الرتاجع امقتصادي الذي مس اجلزائر خاصة القطا  العمومي أثناء 
من جهة، وتراجع الودائع البرتولية من جهة أخرى، لتعاود امرتفا  سنة  4102الصدمة البرتولية لسنة 

 .صحة الفرضية الثانية وهذا ما يؤكد. 4102
إن نشاط بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري مرتبط حبجم الودائع امللتقطة واليت أدت إىل 

، مما أدى إىل ارتفا  حجم الناتج (4102-4102)املوزعة خالل الفرتة ارتفا  حجم القروض املصرفية 
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على عكس البنك الوطين اجلزائري الذي سجل اخنفاضا يف  اإلمجا  ا قق يف بنك سوسييت جنرال اجلزائر،
بسبب اخنفاض حجم الودائع نتيجة الصدمة البرتولية، مما ( 4109-4100)هذه املؤترات خالل الفرتة 

 .فالفرضية الثالثة صحيحةيؤكد العالقة الطردية بني حجم الودائع ونشاط البنوك وبالتا  

 :خاتمة.1
هم مورد تعتمد عليه البنوك يف نشاطها، والذي يوجه مباترة لتمويل تعترب الودائع املصرفية أ

امقتصاد ومن مث حتقيق األرباح، فتوسع نشاط البنوك يف تقدمي امئتمان مرتبط حبجم ودائعها، وبالتا  
 .فعليها اإلسرا  لتنميتها  لنمان استمرارية نشاطها وتوسعه
تيجيتني جلذب الودائع املصرفية من اجملتمع األوىل ولتحقيق ذلك ميكن للبنوك امعتماد على إسرتا

تعتمد على السعر من خالل تقدمي فائدة أعلى للعميل، لكن البنوك املركزية يف خمتل  الدول حتدد هامش 
الفائدة املفروض على الودائع لنمان املنافسة العادلة بني البنوك، وبالتا  فهذه اإلسرتاتيجية لن حتقق 

ل فعالية، أما اإلسرتاتيجية الثانية فتقوم على تقدمي خدمات مصرفية وغري مصرفية اهلدف املنشود بك
 .إضافية للعميل

ويعتمد كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري بصفة كبرية يف جذب الودائع 
من خالل تقدمي خدمات إضافية للعميل تتماتى مع احتياجاته  املصرفية  على اإلسرتاتيجية الغري سعرية،

 .  احلالية مما أدى إىل رفع مستوى حجم الودائع فيهما وازدهار نشاطهما
 :نتائج الدراسة  .أوال
 :خلصت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج، نوجز أمهها يف النقاط التالية     

املدخرات على تكل ودائع واستثمارها يف تكل قروض ع مجعملية البنوك التجارية من خالل  تسعى -
 إىل حتقيق التنمية امقتصادية ألي دولة؛

باعتبارها املورد الرئيسي للبنوك  تعترب الودائع املصرفية ا دد الرئيسي ملدى توسع نشاط البنوك التجارية، -
 والذي تعتمد عليه يف القيام بوظيفتها األساسية واملتمثلة يف امئتمان املصريف؛
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تعترب اإلسرتاتيجية الغري السعرية السياسة األمثل جلذب الودائع املصرفية من اجملتمع واليت ميكن للبنوك  -
املستقبلية، عكس و راعاة احتياجات العميل احلالية التجارية امبتكار فيها حسب إمكانياهتا وخربهتا و 

اإلسرتاتيجية السعرية أين تكون البنوك مقيدة من طرف البنك املركزي يف فرض معدل الفائدة على 
 الودائع املصرفية؛

الغري سعرية جلذب  اإلسرتاتيجيةيعتمد كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري على  -
املصرفية، مع مالحظة تفوق بنك سوسييت جنرال يف ذلك من خالل ابتكاره خلدمات حديثة الودائع 

 تتماتى مع امحتياجات احلالية للمجتمع اجلزائري؛
املتبعة يف كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري إىل تنمية  اإلسرتاتيجيةأدت  -

ض والناتج ا لي اإلمجا  و العمالء، حجم القر نشاطهما من خالل زيادة حجم الودائع، عدد 
( 4109-4100)للبنكني، مع تسجيل اخنفاض هذه املؤترات يف البنك الوطين اجلزائري خالل الفرتة 
 .4102بسبب اخنفاض الودائع املت تية من القطا  النفطي بسبب الصدمة البرتولية لسنة 

 :االقتراحات .نياثا
 :ونتائجها، فإننا نوصي  ا يليعلى ضوء هذه الدراسة 

بب على البنك الوطين اجلزائري تنويع ودائعه من حيث القطاعات والتقليل من اعتماده على الودائع  -
 ؛هذا القطا  مددا املت تية من البرتول لكي م يت ثر ب ي صدمة تصيب

مع حاجات العميل اجلزائري واليت انتبه هلا  تالءمتابتكار خدمات مصرفية  إسرتاتيجية تبيناإلسرا  يف  -
 بنك سوسييت جنرال اجلزائر؛

 اليت حيتاجها العميل وتنال رضاه؛ القيام بصرب ألراء العمالء للتعرف على اخلدمات -
القيام  عارض لتعري  العمالء  ختل  اخلدمات اليت يقدمها هذين البنكني خاصة اخلدمات  -

 .اإلضافية
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 وجود، كما مت التوصل إىل الزبون رضا حتقيق تأثري مباشر يف، وأن هلذا األخري  الزبون قيمة على  املدركة
 عند وسيط كمتغري الزبون قيمة الزبون بوجود رضا حتقيق على املدركة  اخلدمة غري مباشر جلودة تأثري

 . 0.00 داللة مستوى

 PLS ، منهجية.السببية العالقة قيمة الزبون ، رضا الزبون، جودة اخلدمة املدركة،: كلمات مفتاحية
Abstract:  

The study aims at identifying the direct effects of perceived quality of 

service on customer satisfaction, and indirectly by contributing the 

customer’s value to the effect by modeling the causal relationship between 

them. To achieve this, we applied the Christian Gruhnroos perceived 

quality scale as an independent variable and its relation to enhancing 

customer satisfaction from the institution as a dependent variable based on 

the Parasuraman, Zeithaml and Berry model. The study used a measure of 

customer value as a mediator variable, based on a random sample of (247) 

customers of Algerian popular loan CPA. 

The structural modeling of SEM was used to test the direct and 

indirect impact of study variables using Smart PLS. The study reached a 

number of results such as: 

 - There is a direct effect is statistically significant of perceived quality of 

service (tangible material aspects, reliability, responsiveness, safety, and 

empathy) to achieving customer satisfaction at a significance level of 0.05. 

- There is the direct effect is statistically significant of perceived service of 

quality as well, and has a direct impact on the customer satisfaction. 

- There was also an indirect impact of perceived quality of service on 

customer satisfaction with customer value as a mediator variable at a 

significance level of 0.05. 

 Key words : perceived quality of service, customer satisfaction, customer 

value, causal relationship, PLS . 

Jel Classification Codes : C12, C83, G21, M19. 
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 :مقدمة. 5
 الزبائن كسب يف شديدا   نافسا   يف ظل االنفتاح االقتصادي واملايل املصرفية املنظومة سواقأ تشهد

املؤسسات  أعداد تزايدففي ظل  ، هلم املصرفية العروض اخلدمية أفضل تقدمي خالل من هبم واالحتفاظ
 املداخل كأحد اهتا خدم جبودة أكثر والتمّيز االهتمامضرورة  إىل أدى بينها املنافسة حّدة وتنامياملصرفية 
 وبالتايل ،اخلدمات املصرفية سوق يف وبقائها الستمراريتها ضمانا التنافسية قدراهتا وتطوير لزيادة الرئيسية
ملا تشكله من دور كبري يف بناء توجهاهتم  بالغة أمهية ذات الزبون قبل من املدركة اجلودةب االعتناء أصبح

ف  املؤسسة املصرفية وبالتايل بقائهم يف زمرة عمالئها و ضمان والئهم مبا حيوانطباعاهتم عن خدمات 
 .طر التسرب وفقدان عمالئها وبالتايل تدهور سالمتها ومالءهتا املالية حمفظة زبائنها و أعماهلا من خ

 أو ها مصدرا للحكم اعتربو  الذين الباحثني من الكثريحظيت دراسات اجلودة بعناية و انتباه 
 إرضاء عملّية تسبق الّت  واألساسيات املفاهيم من تعترب للخدمة املدركة فاجلودة للزبون، الشخصي ديرالتق

 يف اخلدمة من االستفادة ه املرتبطة مبدى استعداده للتعامل وقرارات على يُؤثر رضاه فإنّ  املقابل ويف الزبون،
 به، االحتفاظبالتايل و  حاجاته ورغباته عإلشبا  أساسّيا شرطا تعترب اخلدمات جودة فإنّ  كذلك املستقبل،
 نتيجة لتتحّدد الزبون حكم خالهلا من يقع الّت  واملؤشرات اخلصائص معرفة الضروري من كان لذلك
 ال ماف اجلودة، لتطوير األساسّية احملاور أحد يعترب الزبائن رضا مستوى قياس أنّ  كما .الّرضا عدم أو الرضا
 خدمة على قدرهتا مدى على كبرية بدرجة يعتمد أسواقها خدمة يف وجناحها تطويره، ميكن ال قياسه ميكن
  .اخلدمات جودة لتقييم أساسّيا معيارا اآلن أصبح املستفيد رضا وأن رضاهم، وحتقيق زبائنها

 تعدّ  ،رضا الزبائن حتقيق يف ودورها جودة اخلدمة املدركة بني القائمة العالقة نّ إ :إشكالية الدراسة .5.5
 وجود من الرغم فعلى. الباحثني قبل من الّدراسة حيث من بالغا اهتماما لقيت الّت  املواضيع أكثر من

 .بينهما تربط مشرتكة قواعد حول الباحثني بني اتفاق يوجد ال أنه إال املفهومني، بني حتمية عالقة
 للبنوكقد أصبح ف ،املصريف بالقطاع تتعلق الت السيناريوهات تغيري مت والعشرين احلادي القرن يف

املنظومة املصرفية  اعرتفت وقد للزبائن، عالية جودة وذات ممتازة خدمات توفري يف تسهم حيوية هوية
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 التفوق إىل البنوك لتقود اهلامة الدافعة القوة هي اخلدمة جودة فإن وبالتايل .زبائنها توقعات لتلبية اجتهاحب
 متميزة خدمات تقدمي البنوك علىفإنه لزاما  مستدامة، تنافسية ميزة على احلصول أجل ومن  والتمييز
 مستقرة عالقات على احلفاظ إىل حتتاج البنوك فإن وهلذا توقعاهتم تتجاوز أو مرضية جودة ذات لزبائنها
 عالقات على احلفاظ أجل من واخلربة املعرفة واستخدام رضاهم، مبستويات والتحكم عمالئها مع وثيقة
   .الطويل املدى على التنافسية والقدرة ئنالزبا مع األمد طويلة

 طريق عن للزبائن قيمة حتديد وميكن  .الزبائن قيمة على املدركة تؤثر أيضا اخلدمة جودةكما أن  
تأثري معلومات وخمرجات مزيج  على بناء توقعاهتم يكونون فالزبائن، اخلدمة جودة حول هتماتصور 

 حول أكرب معلومات الزبائن امتلك فكلما .للخدمة التسويق يف تأثري من هلا ملااالتصاالت التسويقية 
 . التغطية على اعتمادا أقل فتكون اخلدمة جودة

 خالل من األجل طويلة تنافسية ميزة على للحصول للمصارف أساسي عامل الزبائن قيمة وتعد
 تتولد الت القيمة إىل لإلشارة البنوك يف يستخدم مصطلح هو العمالء وقيمة اخلدمات، تقدمي نظام حتسني
 .  هلم املصرف يوفرها أن ميكن الت القيمة من بدال الزبون، من

 وذلك قيمة من لزبائنها تقدمه ما على احلاضر الوقت من وجناحها األعمال منظمات بقاء يعتمد
 من ادلالتب عملية أثناء منتجات من تقدمه وما جهة من الزبون وبني بينها املباشر التعامل عالقة إطار يف

 تقدمي عملية من أبعد هو ما إىل التفكري يف مهمة إسرتاتيجية وضع األمر يتطلب ذلك ولتحقيق ثانية جهة
 املنظمات متكن تسويق وفلسفة بالزبون املنظمة لعالقة وعميق جيد مستوى حتقيق بل واخلدمات املنتجات

  طويال   به واالحتفاظ الزبون رضا حتقيق من
 :التايلالسؤال الرئيسي تتمحور حول هذه الدراسة فإن ذا املنطلق ومن ه

زبائنها من  رضاق يحقفي ت  المؤسسات المصرفية تقّدمها الّتي للخدمة المدركة الجودة تأثير مدى ما
 ؟ خالل االعتناء بقيمة الزبون
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 :و ميكن االستعانة باألسئلة الفرعية التالية 
 ؟زبائن القرض الشعيب اجلزائري  رضا يف املدركة  اخلدمة ودةجل إحصائيةهل هنالك تأثري ذو داللة   -
 ؟ زبائن القرض الشعيب اجلزائري قيمة يف املدركة  اخلدمة ودةجل إحصائيةهل هنالك تأثري ذو داللة  -
 ؟ زبائن القرض الشعيب اجلزائري رضا على الزبون قيمةل إحصائيةهل هنالك تأثري ذو داللة  -
 زبائن القرض الشعيب اجلزائري رضايف حتقيق  املدركة  اخلدمة ودةجل إحصائيةهل هنالك تأثري ذو داللة  -

 ؟ وسيط كمتغري الزبون قيمة يف ظل وجود
 :إىل ما يلي  الدراسة مشكلة تساؤالت عن اإلجابة من خالل الدراسة هتدف-: الدراسة أهداف. 8.5

دركة ة جودة اخلدم بنيات السببية املباشرة وغري املباشرة العالق طبيعة  معرفة --
ُ
 حتقيق  علىأثريها وت ، امل

 يف وجود قيمة الزبون كمتغري وسيطي؛ زبائن املؤسسات املصرفية رضا 
و رضا الزبون (متغري مستقل)بناء منوذج نظري للعالقات السببية بني متغريات جودة اخلدمة املدركة  -
 ؛(متغري وسيطي)وقيمة الزبون ( متغري تابع)
مسارات العالقات املتداخلة واملتكاملة بني متغريات الدراسة لفهم وحتليل  اختبار العالقات السببية -

 .املباشرة وغري املباشرة  بينها 
 ؛للخدمات املصرفية؛  الزبون مستويات أبعاد جودة اخلدمة  املدركة ورضا قياس -
ات و تفعيل قيمة الزبون بأمهية وفعالية اعتماد التسويق بالعالق املنظومة املصرفية  يف تزويد متخذي القرار -

 .لتعزيز مستويات جودة اخلدمة املدركة مبا حيقق رضا زبائنها 
 :ولإلجابة عن التساؤالت املطروحة سابقا فإننا نستعني بفرضيات الدراسة التالية  :رضيات الدراسةف . 3.5

: H01  يفاملدركة   خلدمةا جلودة  0000توجد عالقة تأثري مباشرة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 ؛ زبائن القرض الشعيب اجلزائري رضاحتقيق 

:H02  يف املدركة اخلدمة جلودة  0000توجد عالقة تأثري مباشرة  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 ؛ زبائن القرض الشعيب اجلزائري قيمة
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:H03  رضا يف الزبون لقيمة  0000توجد عالقة تأثري مباشرة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
  زبائن القرض الشعيب اجلزائري

:H04  املدركة اخلدمة جلودة  0000توجد عالقة تأثري غري مباشرة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 . يف القرض الشعيب اجلزائري الزبون قيمة بواسطة الزبون رضا على
من جهة أخرى، فإننا نصمم  ولتوضيح اهلدف من الدراسة، وتأصيل الفرضيات اإلحصائية 

 الذي يعرض مسارات عالقات التأثري بني متغريات الدراسة، على النحو األيت؛  (01)الشكل رقم 
 

 نموذج الدراسة االفتراضي:  (85) الشكل رقم
 

 
 من إعداد الباحثني :المصدر 

  

لوصفي بأسلوبيه الكيفي لتوضيح املفاهيم املتعلقة مبتغريات على املنهج ا االعتمادمت  :الدراسة منهج .4.5
الدراسة املتمثلة يف كل من متغري جودة اخلدمة، قيمة الزبون ومفهوم رضا الزبون باإلضافة إىل األبعاد 

على األسلوب الكمي عند حماولة منذجة العالقة السببية املباشرة جلودة  االعتماداملكونة لكل منها، كما مت 

اجلوانب املادية 
 سةامللمو 

 االعتمادية

 االستجابة

 األمان

 التعاطف

جودة اخلدمة 
 كةاملدركة

 الزبون رضا

 بونقيمة الز 

H04 

H01 

H02 H03 
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مة املدركة مع رضا الزبون وتأثري غري مباشر بواسطة متغري قيمة الزبون، وذلك وفق البيانات احملصل اخلد
 .زبونا  242 لغتب CPAعليها من عينة عشوائية من زبائن القرض الشعيب اجلزائري 

 :المدركةالخدمة  جودة. 8
على  فتعر وجب علينا ال، يتاملدركة جتدر اإلشارة إىل أنه قبل التطرق إىل مفهوم جودة اخلدمة

 القيام تتطلب اّلت القصور وأوجه اخلطأ أو العيوب من التحرر قصد به، الذي ياجلودة مدلول مصطلح
 موجه املعىن وهذا املستهلك، استياء يسبب اّلذي امليداين الفشل إىل وتؤدي واحدة، مرة من أكثر بأعمال
 .أقل وتكلفة أكرب رضا أقل، خطأ أعلى، جودة أي التكاليف، لتخفيض
 القدرة حتمل خدمة أو ملنتج واخلصائص السمات جممل" :بأهنا اجلودة ملراقبة األمريكية اجلمعية وتعرفها
 يعّرفها كما ."(Kotler, Keller, Manceau, 2016) الضمنية أو املعلنة العميل احتياجات تلبية على

" David Hoyle "  وهلا متوقعة حباجة تفي اّلت اخلصائص من عةجممو  تالزمها التمّيز من درجة" :أهنا على 
 : (David,2007) التالية النقاط يف سطرها كثرية أخرى معاين
 ز؛يالتم من درجة وجود -
 املتطلبات؛ مع املطابقة -
 للعميل؛ والضمنية املعلنة االحتياجات تلبية على القدرة هلا الت اخلصائص جممل -
 االستخدام؛ سهولة -
 العيوب؛ من التحرر -
 .الزبائن دهاإسعا -

 أو النشاطات :أهنا على اخلدمات "للتسويق األمريكية اجلمعية" عرفت : الخدمة جودةمفهوم . 5.8
 " كل عرفها كما ."(2002، الضمور) معينة بسلعة الرتباطها تعرض ّلت ا أو للبيع تعرض ّلت  املنافع

Kotler & Armstrong "  ال أخر لطرف األطراف أحد يقدمها أن ميكن منفعة أو نشاط :أهنا على 
،  ( 2002،  وجاري أرمسرتونج كوتلر فليب) شيء أي ملكية عنها ينتج وال بالضرورة، ملموسة تكون



 
 نمذجة العالقة السببية بين جودة الخدمة المدركة وقيمة الزبون          بوداود بومدين.دطويطي مصطفى، .د   

 دراسة ميدانية لعينة من زبائن القرض، تجاه المؤسسةابما يعزز رضاه                                                  
 CPAالشعبي الجزائري                                           

115 

 

 أو الزبائن يتوقعها اّلت أي املدركة، أو املتوقعة كانت سواء املقدمة اخلدمات جودة" :اخلدمة جبودة ويقصد
 نفسه الوقت يف وتعترب رضاه عدم أو املستهلك لرضا الرئيسي داحملد وهي العملي، الواقع يف يدركونّا ّلت ا

 (.، بدون سنةرعد ")خدماهتا يف النوعية مستوى تعزيز تريد اّلت للمؤسسات الرئيسية األولويات من
 : هي رئيسية نقاط ثالث إىل التعريف هذا يشري
 :(2000، العجارمة تيسري)هي مراتب، ثالث إىل اخلدمي املنتج جودة مستويات ترتب -

 املقدمة، اخلدمة جودة ملستوى املستهلك توقعات متثل" :اأهنّ  على وتعرف المتوقعة، الخدمة جودة: أوال
 ؛ (2000، بريش" )باآلخرين واتصاله وثقافته السابقة وجتاربه وخرباته املستهلك احتياجات على وتعتمد

 هبا يشعر ّلت ا اجلودة فهي اخلدمة، ألداء الفعلي املستوى يف وتتمثل الفعلية، الخدمة جودة: ثانيا
 اخلدمة؛ على الفعلي حصوله جتربة أثناء املستهلك

 املتوقعة اجلودة بني باملقارنة قيامه عند املستهلك يدركهاالت  اجلودة وهي المدركة، الخدمة جودة: ثالثا
 .املدركة واجلودة

 املستهلك؛ رضا درجة على املؤثرة العوامل أهم من املقدمة اخلدمة جودة تعترب -
 .التنافسي مركزها تدعيم يف املنظمات عليه تعتمد مهما تنافسيا مؤشرا املقدمة اخلدمة جودة تعد -
 وأخرى اإلدارة، موقف عن تعرب بأنّا داخلية نظر وجهة من اخلدمات جودة إىل الباحثون ينظر كما -

 تكون الت باملواصفات االلتزام أساس على الداخلية النظر وجهة وتقوم الزبائن، موقف عن تعرب خارجية
 من املدركة اجلودة على فرتكز اخلارجية النظر وجهة أما ،)املطابقة اجلودة( أساسها على حققت قد اخلدمة
 .الزبون قبل

 عملّية نتيجة" :بأهّنا للخدمة املدركة جودة GrÖnroos عّرف : للخدمة المدركة الجودة مفهوم .8.8
 كما ، (GrÖnroos , SA)" فعال له ُقّدمت بالّت  له املقّدمة باخلدمة وقعاتهت الزّبون فيها يقارن تقييم
 للخدمة الزّبائن توقعات بني الفرق " :بأهّنا Parasuraman, Zeithaml, Berry من كل عّرفها
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 من كل ويرى. (Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1985 ) "هلا الفعلي لألداء وإدراكاهتم
Lovelock & Wright ملنّظمة اخلدمة تقدمي لعملّية الزّبون به يقوم املدى طويل إدراكي تقييم " : أهناب 

 أنه مبعىن للزّبون، شخصيّ  تقدير   أو حكم  " :بأهّنا تعّرف كما ،(Lovelock & Wright,1999 ) "ما
 الّناتج اقف إذا أما اخلدمة، عن راضي سيكون فإنّه له، توقّعاهتم مع للّناتج الزبون إدراكات توافقت إذا

 مستوى إىل يرق مل الّناتج أن وهو العكس حتّقق إذا وأّما متمّيزة، تعترب اخلدمة فإن جتاوزها أو الّتوقعات
 فريى البكري أما ."اخلدمة عن راضي غري سيكون الزبون فإنّ  ثَّ  ومن رديئة، تصبح اخلدمة فإنّ  الّتوقعات

 ."يتّوقع مبا قياسا عنها يفيض أن ميكن وما إليه، املقّدمة دمةاخل يف الزبون يراها الّت  الّدرجة تلك" :بأهّنا
 الفعلي األداء تطابق لدرجة معيار أهنا على للخدمة املدركة للجودة احلديثة التعريفات غالبية متيل وبالّتايل
 هلا الزبائن توقعات مع للخدمة

 مقارنته عند اخلدمات خمتلف اهاجتّ  الزبون يبديه اّلذي الرّأي عن تعرّب  للخدمة املدركة اجلودة إذن
 عليها حصل الّت  اجلودة كانت فإذا ينتظرها، كان اّلت املنافع وبني فعال عليها حصل الّت  اجلودة بني

 كانت إذا العكس وعلى إجيابّية، تكون هنا املدركة اجلودة فإنّ  يتوقّعها كان اّلت اجلودة من أكرب الزّبون
 وتشمل .منخفضة املدركة اجلودة تكون احلالة هذه ففي الزّبون ينتظره كان اممّ  أقلّ  عليها املتحّصل اجلودة
 الذهنّية، والّصورة امللموس، املادي اجلانب من اخلدمة تقدمي عملّية مُتّيز الّت  العناصر مجيع املدركة اجلودة

 اخل، ... والّلباقة، واألمان، الوقت، وربح واملصداقّية،
 :للخدمة كةاملدر  فاجلودة وبالّتايل 

 ما وبني فعال عليه حصلوا ما بني املقارنة طريق عن عليها حيكمون الّذين الزبائن تقييم على تعتمد -
 عليه؛ احلصول يتوقّعون كانوا

 آلخر؛ شخص   من خيتلف نسيبّ  اخلدمات جودة قياس جيعل ما وهو الزبون، نظر وجهة على ترتكز -
 .(2012، بوعمرة) تتجاوزها وأ الزبائن وتوقّعات حاجات تقابل خدمات تقدمي -
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  :المدركة الخدمة  جودة محّددات .3.8
 من الكثري فهناك تقييمها، عملّية هو اخلدمة من املستفيد يواجهها الّت  الكبرية الّصعوبات من 

 يرى حيث اخلدمة، جودة حمّددات الباحثني لبعض والّدراسة الّتحليل حملّ  وأخذت تناولت الّت  األدبّيات
 هي التقييم يف عليها يُعتمد اّلت الوحيدة املعايري أن" Berry, Zeithamal, Parasuraman من كل
 واّلت اخلدمات، تكتسبها اّلت امليزة متّثل بأهّنا األبعاد عن قالوا جهتهم ومن ، "الزبون حّددها اّلت تلك

 ثابتة حمّددات وضع ميكن ال بأنّه الباحثون انتهى ولقد .عرضها من األساسيّ  الغرض حتقيق بإمكاهنا
 يقوم أن ضرورة إىل هاّمة حاجة هناك أن بل اخلدمّية، املنظمات مجيع على وتعميمها اخلدمة جودة لقياس
 ضوء على خدمات من يقدمه ما جودة لقياس املناسبة املقاييس بتطوير اخلدمّية القطاعات من قطاع كلّ 

 اخلدمة ومقّدم الزّبون أهداف بني التوازن من نوع قيقحت املقاييس هذه تتضمن أن على احمليطة، الظروف
 بعض على تطبيقها ميكن مشرتكة معايري وجود من مينع ال ذلك أنّ  إالّ  ، نفسه الوقت يف اخلدمّية واملنظمة
، بدون شياع، املوسوي) يف واملتمثّلة ( RATER)والت يطلق عليها اختصارا  املتشاهبة، اخلدمّية املنظمات

 :(سنة
 هبا وعد اّلت اخلدمة أداء على اخلدمة مقّدم قدرة تعين االعتماديّة بأنّ  Cronin يرى :ةاالعتماديّ   -

 إىل تشري االعتماديّة بأنّ    Lovelock وأوضح الّدقة، من عالية وبدرجة عليها، االعتماد ميكن بشكل
 األداء على القدرة تعين كما والثّبات، الّدقة باعتماد اخلدمة بتقدمي وااللتزام اإليفاء على اخلدمة مقّدم قدرة
  .دقيق وبشكل مسبقا حتديده متّ  ما إجناز يف
 خدمة يف دائم بشكل يكونوا أن يف اخلدمة مقّدمي واستعداد ورغبة قدرة مبدى تتعّلق وهي: االستجابة -

 وسرعة ةاخلدم مقّدم قدرة كذلك وتعين هلا، احتياجهم عند هلم اخلدمة أداء على وقدرهتم الزّبائن،
 وتقدمي الزّبون مبساعدة الّرضا أو الّرغبة تعكس فهي واستفساراهتم، املستفيدين طلبات على بالردّ  استجابته
  .أسرع بشكل اخلدمة
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 الزبائن أسئلة إجابة على وقدراهتم وكياستهم، اخلدمة تقدمي على القائمني معلومات به ويقصد :األمان  -
 .وقدراهتم مبؤهالهتم والثّقة اخلدمة، مبقدمي الزبائن ثقة أيضا يشمل أنه كما ثقة، بكلّ 

 املقّدمة املنظمة لدى املتاحة املاديّة الّتسهيالت إىل ومسّيةماملل تشري (الجوانب المادية) الملموسّية -
 يالتوالّتسه املستخدمة، والّتكنولوجيا واملباين للعّمال، اخلارجي واملظهر والبشريّة، املاديّة واملعّدات للخدمة
 امللك حممد) اخلدمة تقدمي بغرض املستعملة واألجهزة اخلدمة، لتقدمي الاّلزمة والّتجهيزات للمباين الداخلية

 . (2012، علي أمحد 
 حلاجاهتم، وتفهمهم شخصّيا، اهتماما بالزبائن املنظمة يف العاملني اهتمام به نعين واّلذي  :الّتعاطف -
 حاجاته، حسب اخلدمة تقدمي يف والّرغبة بأمهّيته وإشعاره الزّبون ىعل واحلرص الّصداقة روح إبداء وهو

 .ممنونّية وبكلّ  راقية إنسانّية بطرق هلا حلول إجياد على والعمل مبشاكله واالهتمام
  :الزبون قيمة. 3

بناء  إطار يف وذلك قيمة من لعمالئها تقدمه ما على املنظمات الريادية احلديثة بقاء يعتمد
 ولتحقيق التبادل عملية أثناء منتجات من تقدمه مامن خالل  زبائنها وبني بينها مباشر ملتعا اتعالق
 املنتجات تقدمي عملية من أبعد هو ما إىل التفكري يف متكاملة تيجياتااسرت  وضع األمر يتطلب ذلك

 حتقيق من تاملنظما متكن تسويق وفلسفة بزبائنها املنظمة لعالقة وعميق جيد مستوى حتقيق بل واخلدمات
 دلك أهنا تشكل للزبائن  أعلى قيمة توليد إىل أمد بعيد، من خالل خلق و به واالحتفاظ العميل رضا

 األنشطة تنسيق أمهية تدرك أصبحت فاملصارف والعشرين، احلادي القرن من التنافسية امليزة مصدر
 هي املدركة الزبون فقيمة .للزبائن القيمة وتوزيع إنشاء يف رالالستمر  الالزم التآزر خلق أجل من الداخلية
 .التسويق ألنشطة األساسية النتيجة

 من الزبون يستلمها الت بالكلفة، املرتبطة املنافع" بأهنا الزبون قيمة تعرف:  تعريف قيمة الزبون .5.3
 الت نافعامل بني الزبون جيريها الت املبادلة عملية بأهنا توصف تفصيال ، أكثر حنو وعلى .باجملهز عالقته
 وخدمات نفسه، املنتج من كال   املنافع وتشتمل .عليها احلصول وكلفة اخلدمة أو السلعة من عليها حيصل
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 واملخاطرة املنتج، على للحصول املبذولني واجلهد والوقت ءاالشر  عملية يف املشرتكة فاواألطر  اإلسناد
 يقدمها الت التضحيات مقابل املنافع ىأقص جين إىل الزبون يسعى وهكذا  (.2012، أنيس أمحد")املدركة

 . ذلك لتحقيق جيريها الت واملبادلة التقدير أساس على املنتج على للحصول
 قسمني إىل تقسم فإهنا للزبون القيمة تكوين ألجل أساسيانصران عن هناك : الزبون قيمة عناصر .8.3
 : (2010، فزع أبو)ومها

  إىل تنقسم وهذه املنتج من عليها حيصل الت الزبون منافع من مةحز  وهي  :للزبون المنتج القيمة. 5.8.3
 - املعولية – األداء( تتضمن أن وميكن نفسه للمنتج املادة خصائص هبا ويقصد :الوظيفية قيمة -

 .)اجلمالية - املطابقة
 جهاملو  التسويق يف خاص وبشكل التميز لتحقيق مهمارا مصد املنظمة داأفر  أصبح  :العاطفية القيمة -
 تعتمد ألهنا املنافسني قبل من التقليد صعبة هي الشخصية للخدمات نسبيا   العالية واجلودة اخلدمة حنو
 .(املثابرة – الثقة – اجملاملة – الكياسة – فاحرت اال: ) اآليت وتتضمن اإلدارة اراتومه املنظمة ثقافة على

 : اآليت إىل الفقرة هذه وتقسم :للزبون الكلية الكلفة .8.8.3
 سيحصل الت املنتج قيمة حتدد أساسه وعلى للمنتجات التبادلية القيمة وهو السعر :المالية القيمة -

 .الزبون عليها
 الكلفة من أعلى الوقت كلفة يعدون الزبائن فبعض املنتج على للحصول الضائع الوقت :الوقت كلف -

 .ضائع وقت يهملد يكون بأن يرغبون ال الذين الزبائن لدى بوضوح يظهر وهذا النقدية
 .الزبون يدفعها كلفة يعد إذ املنتج، على للحصول الزبون به يقوم الذي اجلهد وهو :المجهود كلف -
 اجلديدة راءاتاإلج لفهم واحلاجة جدد داأفر  مع التعامل النفسية الكلف تتضمن :النفسية الكلف -

 الزبون لدى اإلحباط من نوع يصاحبها قد وكذلك اجلديدة األشياء مع التكيف أجل من املبذول واجملهود
 .معني منتج اقتناءه عن له قيمة إضافة عدم حالة يف



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة 133 -108ص  ،(8850ديسمبر )مكرر  51: العـــدد/ 80: المجلد

  

120 

 

 :الزبائن رضا. 4
 تلبية أجل من أصال ُوجدت ألهنا ذلك زبائنها، رضا حتقيق إىل كانت منظمة أي تسعى 

 أخذ ولقد الزبون، هو املنظمات عمل فجوهر خدمات، من تعرضه ما خالل من ورغباهتم حاجاهتم
 والدراسات األحباث من العديد خالل من احلديث التسويق أدبيات يف األسد حصة الزبون رضا مفهوم
 الت املفاهيم من يعترب الزبون رضا مفهوم، فالكربى اإلسرتاتيجية لتوجهاهتا بالغة أمهية الزبون أعنت الت

 من العديد إلدراك وذلك, التسويق و اإلدارة بشؤون املهتمني و الباحثني من الكثري اهتمام أثارت
 .إرضائه على والعمل الزبون احرتام أساس على قائم متيزها سبب أن العامل يف املؤسسات

 فاعلية مدى الزبون إدراك درجة": انه على Reed &Hall  من كل هعرف : تعريف رضا الزبون . 5.4
 . (2012، خثري، مراميي " )ورغباته احتياجاته تليب الت املنتجات تقدمييف  املنظمة

 أو/و شراء جتربة عن ناجتة بسيكولوجّية حالة عن عبارة هو" :الّرضا بأنّ  Vanhamme ترىو  
 اخلدمات تقدمي يف املنظمة فاعلّية مدى الزبون إدراك درجة" :أنّه على الزّبون رضا ُعّرف كما ،"استهالك

 0(Ladhari, 2005 ) "ورغباته احتياجاته تليّب  اّلت
 أو/و شراء جتربة خالل من الزّبون به يشعر سليب أو إجيايب أثر " : انه على kotlerيف حني يرى 

 .املدرك واألداء اخلدمة توقعات بني ما مقارنة لعملّية نتيجة ميّثل وهو استهالك،
 املقدمة، للخدمة جتربته حنو للزبون العام االجّتاه :بأنّه الزبون رضا يُعّرف وآخرين  Keeganأما
 Meredith وحّدد السابقة، الّتجارب خالل من والشعورية واإلدراكّية املعرفّية اهراملظ من كل ويشمل

 له، املقّدمة اخلدمات اجّتاه نظره وجهة من الّنابعة السلبّية أو اإلجيابّية املشاعر بأنّه الزبون رضا  Woodو
 معها، تعامل اّلت املنظمة مع جتربته حنو شخصي موقف عن يعرّب  الّرضا أنّ   Keegan, et al  وأشار
  .السابقة بالّتجارب املرتبطة والشعورية املعرفّية اجلوانب من كالّ  يتضّمن الّرضا وهذا

 أي, املدرك األداء و التوقعات من نسبية ملستويات دالة الزبون رضا بان يتضح تقدم ما خالل من
 : اإلشباع من حاالت ثالث لديه الفرد أن
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 ؛عايل برضا يشعر سوف انهف توقعاته النتائج جتاوزت إذا -
  ؛الزبون برضا يشعر فسوف توقعاته مع النتائج تساوت إذا -
  . الرضا بعدم يشعر فسوف توقعاته مستوى إىل النتائج تصل مل إذا -

 أم وتوقعاهتم ورغباهتم حاجاهتم حققت قد كانت فيما ما خلدمة العمالء تقييم إىل الرضا ويشري
 .اخلدمة هذه عن العمالء رضا عدم هو والتوقعات احلاجات ههذ حتقيق يف الفشل يكون حبيث ال،
 مع للخدمة املدرك األداء مقارنته عن الناجتة اخليبة أو بالسعادة شعوره مدى هو الزبون رضا أن كما

 من ورغباته حاجاته حتقيق مستوى حول الزبون كاإلدر  متقدمة نفسية حالة فهو وبالتايل .حوهلا توقعاته
 الت التضحيات لقاء املكافأة عدم أو باملكافأة االنطباع إىل الزبون رضا يشري كما .ةاخلدم مؤسسة طرف

  .اخلدمة أو املنتوج على احلصول سبيل يف يتحملها
 واألداء اخلدمة جودة حول توقعاته مقارنة خالل من يتحدد رضاه عدم أو الزبون رضا فإن وعليه 
 وبالتايل اجلودة، حنو املؤسسة توجه ظل يف خاصة أمهية املعايري أكثر بني من الزبون رضا ويعترب هلا، الفعلي
 .ال أم املؤسسة مع عالقتهم يف سعداء العمالء كان إذا ما حتديد جيب
 واألداء، التوقّعات عنصري حول نالح  أهنا تركز السالفة التعاريف من مما سبق :الّرضا محّددات. 8.4

 والعوامل الزّبائن طبيعة باختالف األخرية هذه وختتلف تتعّدد حيث ة،أمهيّ  احملّددات أكثر يشّكالن والّلذين
 . (2012،  بوعمرة)يلي فيما العناصر هذه نوجز أن وميكن فيهم، املؤثرة

 اخلدمة، من واالستفادة االقتناء قبل الّزبون لدى يتكّون اّلذي العقلي الّتصور ذلك هو :التوّقع .5.8.4
 خرباته عن الّنامجة الرتاكمّية املعلومات وكذا عليها، احلصول يف يرغب تالّ  باملنافع اسأسا واملرتبط

 املتعّلق الزّبون اعتقاد" :بأنّه ضا ا أي ويعّرف .له اآلخرين جتارب نقل طريق عن أو السابقة، االستهالكّية
 ، "اخلدمة أداء اخالهل من يقارن اّلت مرجعّية وعناصر معايري على وباالعتماد الّشراء، عملّية قبل باخلدمة
 :يف واملتمثّلة التوقعات من أنواع ثالث Pitts et Woodside من كلّ  عرض فقد
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 يف وجودها يتوقع الت والصفات اخلصائص عن الزبون معتقدات يوضح وهو :التنبؤي الّتوقع 
 ؛اخلدمة

 ؛مةاخلد أداء عليها يكون أن جيب الت املثالية املستويات على يركز :املعياري الّتوقع 
 باملقارنة املنظمة قبل من املقدمة اخلدمة أداء حول الزبون معتقدات ميثل وهو :املقارن الّتوقع 

 .األخرى املنظمات خبدمات
 باإلضافة اخلدمة على احلصول عند الزبون يدركه الذي األداء مستوى ميثل وهو  :المدرك األداء .8.8.4
 Permant et Churchill حسب املدرك لألداء ألساسيةا األمهية أن ويعتقد هلا، الفعلية اخلصائص إىل

 حملّ  كانت الت اخلدمة خبصوص الزبون كوهنا الت التوقعات حتقق مدى لتحديد مرجعا كونه يف تكمن
 الرضا لقياس املقارنة مقاييس نظرية يف املعتمدة املعايري بني من اإلدراك ويعترب البدائل جمموع بني االختيار
 .الردئ واألداء املتوسط، واألداء املثايل، داءاأل يف واملتمثلة

 على عادة تقييده يتمّ  خدمة، إليه تصل مستوى" :بأنّه املدرك األداء يعرف Oliver فحسب  
 تناول متّ  لقد ، "الرديء إىل وتنتهي األحسن األداء من تبدأ معّينة، مبستويات حمّدد موضوعي سّلم حسب
 من بأنّه الباحثني من الكثري اعتربه الذي التطلعات إبطال أو تأكيد ذجمنو  خالل من املدرك األداء نتيجة
 .الزبون لرضا احملّددة السوابق

 التصوريّة، الناحية من املدركة واجلودة املدرك األداء بني كبري تشابه هناك أن إىل اإلشارة وجتدر
 تتعّلق حني يف الشاملة، األداء ةنتيج حول اخلدمة من االستفادة قبل احلكم عملّية خيصّ  األّول أنّ  إالّ 

 .اخلدمة من االستفادة عملّية بعد باحلكم الزّبون ورضا املدركة اجلودة
 األداء بني املقارنة عملّية عن الّناتج اإلحساس من املستوى" :بأهّنا املطابقة وتُعّرف :المطابقة .3.8.4
 مع مساوية األداء نتيجة كانت كّلما ّسابق،ال الّنموذج فحسب ،"األخري هذا توقّعات وبني للزّبون املدرك
 كان ممّا بكثري أفضل الّنتيجة هذه  كانت وإذا الرضا، حالة األخري هذا لدى تنشأ الزّبون ينتظره كان ما

 .راضي غري الزبون يكون احلال بطبيعة العكس حالة يف أّما وسعادة، ابتهاج ذلك عن تنتج الزّبون ينتظره
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  دراسةاإلطار التطبيقي لل .1
هو حماولة بناء واختبار صالحية منوذج نظري للعالقة السببية من الدراسة األساسي مبا أن الغرض 

 .ألبعاد جودة اخلدمة املدركة على رضا زبائن املؤسسات املصرفية من خالل قيمة الزبون كمتغري وسيطي
في التحليلي الذي يعتمد على والستكمال اهلدف الذي تسعى الدراسة لتحقيقه، اتبعنا دراسة املنهج الوص

للحصول على البيانات  الدراسة امليدانيةدراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع، والرتكيز على حماكاة 
  SEMمنهج منذجة املعادالت البنائية واملعلومات من مصادرها الرئيسية من خالل االعتماد على 

املباشرة وغري املباشرة وحتليل املسارات لدراسة العالقات السببية  Smart PLSباستخدام برنامج 
 .للعالقات البينية بني متغريات الدراسة 

الختبار العالقات السببية بني متغريات الدراسة وبناء منوذج قياسي  :عرض وتحليل أداة الدراسة . 5.1
زعت سؤاال مقسمة على مخسة  أجزاء  و ( 42)أعدت لغرض الدراسة مشلت  استبانهمت تصميم ألبعادها 

كما هو موضح يف اجلدول  ،CPAمفردة من زبائن القرض الشعيب اجلزائري  242على عينة مكونة من 
 (01)رقم 

 فقرات قياس أبعاد متغيرات الدراسة( : 85)جدول رقم 
 حجم العينة العبارات المتغير

ركة
املد
مة 
خلد
دة ا
جو

 

الجوانب المادية 
 سةالملمو 

85-81 

 فرد 242
 58-80 االعتمادية
 54-55 االستجابة
 50-51 األمان

 88-51 التعاطف
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 34-83 قيمة الزبون
 48 -31 رضا الزبون

 من إعداد الباحثني: المصدر 

وهو النموذج الذي جيمع كل وبالتايل مت متثيل هذه الفقرات وأبعاد املتغريات وفق منوذج الدراسة 
بعد فحص و املتغريات الكامنة ومتغرياهتا املقاسة ، العالقات السببية بني املتغريات الكامنة ، وبني 

 Q09، ويتعلق األمر بالعبارات (0,2)التشبعات، تبني بأن هناك عبارات ال حتقق احلد األدىن املطلوب 

&Q11  العبارات  استبعادبالنسبة ألبعاد جودة اخلدمة، أما بالنسبة ملتغري قيمة الزبون فقد متQ27, 

Q28, Q30, Q31العبارتني    استبعادلسبب فقد مت ، ولنفس اQ38 &Q40  بالنسبة ملتغري رضا
 الزبون، وبالتايل يأخذ هيكل العالقة الوسيطية الصورة املبينة يف الشكل األيت؛

 بين جودة الزبون الهيكل المعدل لنموذج العالقة الوسيطية  لمتغير قيمة( : 84)الشكل رقم 
 ورضا الزبون الخدمة

 
 Smart PLS د الباحثني، باإلعتماد على برنامجمن إعدا: املصدر 

على تقنية  االعتمادلتأكد من مدى داللة املسارات فقد مت يتم ا: داللة المسارات. 8.1
Bootstrapping  عينة جزئية، فكانت النتائج على النحو املبني يف الشكل األيت  1000بتوليد: 
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 وذج البنائيالداللة اإلحصائية لمسارات النم( : 81)الشكل رقم 

 
 Smart PLS من إعداد الباحثني، باإلعتماد على برنامج :المصدر 

نالح  من الشكل أعاله، بأن القيم الواقعة بني أقواس و الت تعرب عن مستوى الداللة إلختبار  
(t ) وذلك جلميع املسارات، مما يعىن داللتها اإلحصائية، وبالتايل%0أقل من مستوى املعنوية املعتمد ، 

 .قبول الفرضية البديلة الت تأكد داللة التأثري بني املتغريات الكامنة وفق الجتاه السهم
الصــدق التقــاريب والتمـايزي ألبعــاد ومتغــريات  اختبـاراتبينــت : فحـص الصــدل التقــاربي والتمــايزي . 3.1

 :للنموذج النتائج املوضحة حسب اجلداول املبينة أدناه 
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 ل التقاربيالصد( : 88)الجدول رقم 

 التشبعات العبارات المتغيرات

Loadaing 
ألفا  

 كرونباخ
مؤشر 
RHO 

الثبات 
المركب 

CR 

متوسط التباين 
المستخلص 

AVE 

ركة
املد
مة 
خلد
دة ا
جو

 

الجوانب 
المادية 

 سةالملمو 

Q01 0.840 

8.048 8.018 8.000 8.050 

Q02 0.758 

Q03 0.853 

Q04 0.665 

Q05 0.794 

 االعتمادية
Q06 0.752 

8...1 8.786 8.011 8.081 
Q07 0.831 

Q08 0.841 

Q10 0.676 

 االستجابة
Q12 0.768 

8..88 8.727 8.044 8.044 Q13 0.864 

Q14 0.772 

 األمان
Q15 0.795 

8..31 8.745 8.030 8.105 
Q16 0.780 

Q17 0.707 

Q18 0.708 

 Q19 0.712 التعاطف

8.038 8.045 8.001 8.005 
Q20 0.884 

Q21 0.882 

Q22 0.760 

 قيمة الزبون

Q23 0.723 

002.2 00.02 00.14 00202 

Q24 0.695 

Q25 0.901 

Q26 0.774 

Q29 0.765 

Q32 0.707 

Q33 0.862 

 Q35 0.766 8.011 8.180 8.188 8.004 رضا الزبون
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Q36 0.869 

Q37 0.839 

Q39 0.792 

Q41 0.787 

Q42 0.830 

 (02)وامللحق رقم ( 02)على الشكل رقم  باالعتمادمن إعداد الباحثني،  :المصدر 

 :حمقق حيث أن  الصدل التقاربي حيث جند أن
 . 0.2جتاوز احلد األدىن احملدد بـ ها التشبعات كل -
 (AVE)متوسط التباين المستخرجلكل بعد أكرب من  (CR)الثبات المركب  -
 .لكل األبعاد 0.0أكرب من  (AVE)متوسط التباين املستخرج  -

 :أما بالنسبة للصدق التمايزي  فقد
املعيار وهذا ،   لصدق التمايز امعيارا أساسي (Fornell-Larcker)والركر أعطى كل من فورنل  

التباين  ينص على أن متوسط واملعيار. اجملاالت املعرفية خمتلف يفالدراسات التطبيقية  يف االنتشارواسع 
أن يكون  جيب فب املقياس عامل لكل  (Average Variance Extracted-AVE) املستخلص 

ويتضح من .االرتباطات  أو العالقات جلميع (   SV-Variance Share) املشرتك أعلى من التباين 
 :نتائج اجلدول التايل 
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 Fornell-Larcker Criterionالصدل التمييزي وفق معيار : (83)الجدول رقم 

 التعاطف االعتمادية االستجابة األمان 
الجوانب 
المادية 

 سةالملمو 

جودة 
 الخدمة

قيمة 
 الزبون

رضا 
 الزبون

        8.749 األمان
       8.803 0.692 االستجابة
      8.778 0.658 0.601 االعتمادية
     8.813 0.565 0.623 0.635 التعاطف

الجوانب 
المادية 

 سةالملمو 
0.635 0.688 0.733 0.587 8.685    

جودة الخدمة 
(X) 

0833. 0848. 0864. 0709. 0907. 8.675   

قيمة الزبون 
(M) 

0.269 0.249 0.246 0.241 0.247 0.287 8.779  

رضا الزبون 
(Y) 

0.234 0.255 0.313 0.194 0.272 0.305 0.680 8.815 

 (00)على امللحق رقم  باالعتمادمن إعداد الباحثني،  :المصدر 
 :أن  الصدل التمايزي بينت نتائج  وكذلكأن املعيار حمقق وهو ما يثبت الصدق التمايزي للمقياس، 

 (AVE)ط التباين املستخرجأصغر من متوس (MSV)أقصى مربع التباين املشرتك 
بعد التأكد من صدق وثبات منوذج الدراسة ، فإن نتـائج حتليـل مسـارات : نتائج تحليل المسارات . 4.1

بــني متغــري أبعــاد جــودة اخلدمــة الكليــة املتمثلــة يف األمــان، االســتجابة، االعتماديــة، التعــاطف وكــذا اجلوانــب 
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، كمرحلـة أوىل، ث مسـارات التـأثري املباشـر و (دة اخلدمـة املدركـةجـو )املادية امللموسة مع املتغري الذي تكونه 
علــى ( 04)غــري املباشــر للمتغــري جــودة اخلدمــة و املدركــة علــى رضــا الزبــون، كمــا هــو مبــني يف اجلــدول رقــم 

 : يت النحو اآل
 نتائج تحليل المسارات( : 84)الجدول رقم 

 Beta Std.Dev T-value P-values المسارات

دمة جودة اخل  األمان   0.265 0.015 12.272 0.000 
جودة اخلدمة  االستجابة   0.200 0.012 12.225 0.000 
جودة اخلدمة  االعتمادية   0.275 0.016 12.199 0.000 
جودة اخلدمة  التعاطف   0.040 0.005 2.270 0.000 

جودة اخلدمة  اجلوانب املادية  
سةامللمو   0.377 0.017 22.159 0.000 

الزبون رضا   جودة اخلدمة   0.120 0.055 2.164 0.031 
 قيمة الزبون جودة اخلدمة   0.287 0.058 4.965 0.000 
رضا الزبون  قيمة الزبون   0.646 0.037 12.402 0.000 
 (04) من إعداد الباحثني، باإلعتماد على امللحق رقم :المصدر 

 االعتمادية، االستجابة، األمان،)أبعاد  نستنتج أن هنالك عالقة بني( 04)من نتائج اجلدول رقم 
مبتغريها الكامن جودة اخلدمة املدركة مما يثبت جودة مطابقة ( اجلوانب املادية امللموسية التعاطف،
اىل أن بعد امللموسية كان  إضافةـ  إحصائيةا كانت ذات داللة حية املقياس حيث أن العالقات كلهوصال
يف حني كانت اضعف عالقة لبعد التعاطف ، ولعل ذلك ميكن  0.022عالقة مبعامل احندار  األكثر

املباشر للجوانب املادية امللموسة يف اخلدمات املصرفية يف  إدراكهتفسريه أن الزبون اجلزائري يركز من خالل 
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حني طبيعة اخلدمات املالية املصرفية وهامش املخاطرة الكبري قد ال يشعره بالتعاطف الكايف وهو ما يفسر 
 .ار املتعلق هبادمعامل االحن ضعف

بني جودة اخلدمة  إحصائيةكما بينت مسارات العالقات وجود عالقة تأثري مباشرة ذات داللة  
 ؛H01املدركة وقيمة الزبون وهو ما يثبت صحة الفرضية األوىل 

ا يثبت  ين جودة اخلدمة املدركة ورضا الزبون مم إحصائيةتأثري مباشرة بذات داللة  وكذلك وجود عالقة 
 H02كذلك صحة الفرضية الرئيسية الثانية 

بني قيمة الزبون ورضاه مما يثبت كذلك صحة  إحصائيةووجود عالقة تأثري مباشرة ذات داللة  
 .H03الفرضية الرئيسية الثالثة 

العالقة الوسيطية غري املباشرة لبعد قيمة (  00)والشكل( 04)ويتضح جليا من نتائج اجلدول  
لعالقة بني جودة اخلدمة املدركة ورضا الزبون عن املؤسسة املصرفية حيث بينت الداللة الزبون يف ا

 CPAاالحصائية وجود عالقة غري مباشرة جلودة اخلدمة املدركة على رضا زبائن القرض الشعيب اجلزائري 
ثبت وهو ما ي.  Bootstrappingيف ظل قيمة املستهلك كمتغري وسيطي باستخدام تقنية شد االحزمة 

 .H04صحة الفرضية الرئيسية الرابعة 
 : خاتمة. 0
تندرج هذه الدراسة ضمن سلسلة املباحث املفاهيمية املؤصلة لنمذجة العالقة السببية بني اجلودة  

حيث حاولت التوفيق بني خمتلف  .املدركة ورضا الزبون يف ظل مفهوم قيمة الزبون كمتغري وسيطي 
اء منوذج نظري يفسر العالقات السببية ملتغريات الدراسة باستخدام الدراسات السابقة للوصول اىل بن

ملتغريات الدراسة باستخدام برنامج  املباشر وغري املباشر األثر الختبار SEMمنذجة املعادالت البنائية 
Smart PLS. 
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 :أبرزها النتائج من عدد إىلدراسة ال توصلتو 
 االعتمادية؛اجلوانب املادية امللموسة، :)دركة امل دمةاخل جلودة إحصائية داللة ذو مباشر تأثري وجود -

 ؛0.00 داللة مستوى عند الزبون رضا حتقيقيف   )والتعاطف األمان االستجابة؛
 االعتمادية؛اجلوانب املادية امللموسة، : )دركةامل اخلدمة جلودة إحصائية داللة مباشر ذو تأثري وجود -

 ؛0.00داللة مستوى عند لزبونا قيمة يف )والتعاطف األمان االستجابة؛
 .  0.05 داللة مستوى عند الزبون رضا حتقيق يف الزبون لقيمة إحصائية داللةمباشر ذو  تأثري وجود -
 قيمة بوجود الزبون رضا حتقيق على املدركة  اخلدمة جلودة إحصائية داللةغري مباشر ذو   تأثري وجود -

 ؛0.00 داللة مستوى عند وسيط كمتغري الزبون
 :ح الدراسة على القائمني على قطاع اخلدمات املصرفية باجلزائر وتقرت 

ايالء عناية خاصة جبودة خدماهتا املدركة لتحقيق رضا زبائنها ال سيما أبعاد التعاطف واالمان مما يشعر  -
 ؛الزبون بقيمة أكرب وحيقق والءه الدائم

لتسويقي املركز على القيم باعتبارها االهتمام بقيمة الزبون يف ظل التطور الكبري احلاصل يف اجملال ا -
 ؛حيقق تنافسية عالية وكسب رضا ووالء الزبون األجلعائدا استثماريا طويل 

العميقة للمنظومة املصرفية اجلزائرية يف جمال جودة اخلدمات املدركة مبا يكسبها قوة  اإلصالحاتضرورة  -
ة املدركة للزبون كعامل ترجيحي حموري تنافسية وحيسن من صورهتا املدركة وذلك من خالل تفعيل القيم

 . حيقق هلا الريادة املؤسسة املتوخاة

 قائمة المراجع. .
 2002 األردن، -عمان والتوزيع، للنشر وائل دار ،"اخلدمات تسويق" الضمور حامد هاين ،

 . 12:ص
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لتحديد العالقة املوجودة بني رأس املال البشري، نشر املعرفة واألداء اإلنتاجي باملؤسسة الوطنية 
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توصلت النتائج إىل وجود عالقة قوية بني رأس املال البشري واألداء اإلنتاجي وبينه وبني نشر 
املعرفة، أكدت النتائج كذلك وجود عالقة إجيابية بني نشر املعرفة واألداء اإلنتاجي للمؤسسة، ويف األخري 
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Abstract: 

Understanding the various effects that exist among human capital, 

knowledge sharing and poductive performance ist he mais purpose of this 

study. Data were gathred from 151 employees working in the National 

Enterprise of Electronic Industries in Algeria. We used smart pls to analyse 

research and test hypotheses data. 

The results oft he analysis revealed that human capital had a positive 

effectt on productive performance and khowledge sharing. The results also 

showed that knowledge sharing had a positive effect on productive 

performance. Finally it was found that knowledge sharing had a positive 

mediating effect on the relationship between human capital and productive 

performance.  

KeyWorsd: Knowledge; Human Capital; Sharing; Productive. 

Jel Classification Codes: J26, L11, L63. 
 

 : مقدمة .5
يتميز العصر احلايل بانتشار ظاهرة العوملة وانفجار اإلبداع التكنولوجي مما ساهم يف زيادة حدة 

حيث أدت هذه التطورات إىل ظهور مشكلة حيوية تتمثل يف   املنافسة بني املنظمات يف خمتلف اجملاالت،
كيفية حتديد القيمة احلقيقية ملنظمات األعمال، تنطوي هذه األخرية على نوعني من األصول حىت 

تتضمن تستطيع ممارسة نشاطها األساسي ومها األصول املادية امللموسة واألصول املعنوية الغري ملموسة، 
اصر أساسية قد تفوق يف أمهيتها النسبية العناصر األساسية لألصول املادية، وقد األصول غري امللموسة عن

أدى هذا االعتقاد السائد يف منظمات األعمال إىل تزايد االهتمام بالالملموسات وبشكل خاص رأس 
ر وتوليد املال البشري الذي يعترب وحدة إنسانية للثروة القائمة على األفراد وخرباهتم وقدراهتم على االبتكا

املعرفة اجلديدة، حيث أصبح رأس املال البشري يف العصر احلايل املادة اخلام اليت تتولد منها نتائج املنظمة 
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تستخدمها املنظمات لرفع قيمتها وحصتها يف األسواق احمللية والعاملية، من  أنواألداة الفعالة اليت ميكن 
 :هذا املنطلقة نطرح اإلشكالية التالية

ما مدى تأثير رأس المال البشري على األداء اإلنتاجي للمؤسسة الوطنية للصناعات 
 اإللكترونية بوجود نشر المعرفة؟

 :فرضيات الدراسة .5.5
 يؤثر رأس املال البشري على األداء اإلنتاجي للمؤسسة الوطنية للصناعات اإللكرتونية؛ -
 ملؤسسة الوطنية للصناعات اإللكرتونية؛هناك عالقة بني رأس املال البشري ونشر املعرفة يف ا -
 هناك عالقة بني نشر املعرفة واألداء اإلنتاجي يف املؤسسة الوطنية للصناعات اإللكرتونية؛ -
يف كمتغري وسيط هناك تأثري غري مباشر لرأس املال البشري على األداء اإلنتاجي بوجود نشر املعرفة   -

 .املؤسسة الوطنية للصناعات اإللكرتونية
يف  األمهية اليت تكتسيها املتغريات املبحوثة اليت تتمثلتتجلى أمهية هذا البحث يف : أهمية الدراسة .8.5

 ، وملا هلا من أمهيةباعتبارها من املتغريات املعاصرة يف األدب اإلداريرأس املال البشري، واألداء اإلنتاجي 
 .باعتبار أن الطبيعة الذاتية لرأس املال البشري وصعوبة منذجته

 :هندف من خالل هذه الدراسة إىل: أهداف الدراسة  .3.5
تبقى احلاجة ضرورية وقائمة إىل الكتابة يف هذا املوضوع من جهة، ومن جهة أخرى فإنه ميكن أن  -

  ؛يكون االختالف يف عرض املادة العلمية أساس الفائدة املرجوة
 ؛التعرف على مدى تأثري رأس املال البشري على األداء اإلنتاجي -
 ؛حاجة املنظمات لالستفادة من رأس ماهلا البشري وجتسيدها يف أدائها اإلنتاجي -
 .تقدمي بعض االقرتاحات يف ضوء نتائج الدراسة -
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بناء على طبيعة املوضوع واألهداف اليت يسعى الباحثني إىل حتقيقها من خالل :منهج الدراسة .1.5
وأثره على األداء رأس املال البشري  الذي حناول من خالله وصف استخدمنا املنهج الوصفي الدراسة، فقد

، حيث يهدف هذا املنهج يف الواقع إىل وصف الظاهرة وصفا دقيقا كيفيا (ENIE)اإلنتاجي يف مؤسسة 
 .وكميا

 :رأس المال البشري. 8
عمال يعود إىل القرن التاسع عشر من خالل أ إن االهتمام برأس املال البشري ميكن القول إنه

. كالسيك الذين أشاروا إىل أمهية التعليم يف زيادة ثروة اجملتمعمن االقتصاديني الكالسيك والنيوو العديد 
إىل  "ثروة األمم"ولعلى من أبرز هؤالء االقتصاديون، آدم مسيت الذي يعد أول من أشار إىل ذلك يف كتابه 

أن القدرات والكفاءات النافعة اليت يكتسبها الفرد هي شكل من أشكال رأس املال الثابت كما أهنا تعترب 
وبعده االقتصادي . Smith, 1776) "جزءا من ثروة الفرد ومنه جزءا من ثروة اجملتمع الذي ينتمي إليه

مبادئ "إذ بنين يف كتابه الذي سار على نفس دأب آدام مسيت، "Alfred Marshall"النيوو كالسيكي
أمهية التعليم يف تنمية القدرات الفكرية لألفراد واكتشاف العبقريات املوجودة يف اجملتمع اليت " االقتصاد

 .(Alfred, 1930). تعترب ثروة ملكا للمجتمع
أما يف بداية السبعينات من القرن املاضي، انتقل اهتمام االقتصاديني بالتعليم من احلديث النظري 

ولعل من أهم هؤالء االقتصادي . إىل مرحلة القياس لتبيان اآلثار االجيابية للتعليم على اقتصاديات الدول
إال أن ، (Mincer, 1958).يالذي يعد أول من استخدم مصطلح رأس املال البشر  Mincerاألمريكي 

"Schultz"  يعترب أول من وضع األسس األوىل ملفهوم رأس املال البشري وذلك من خالل حماضرته
اليت اعترب فيها أن التعليم استثمارا يف رأس املال " Investment in human capital"الشهرية 

 .(Shultz, 1960). البشري
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ليضع قواعد نظرية رأس املال البشري عام  Becker G.Sمث على ضوء هذه األعمال جاء 
 .(Becker, 1964) وأوضح مدى تأثري رأس املال البشري على املتغريات االقتصادية 1691

سنة   Lucasو1699سنة   Romerويف بداية الثمانينات من القرن املاضي ومع أعمال 
لتقدم مناذج لتوضيح عملية النمو االقتصادي، حيث أهنا  "النمو الداخلي"، جاءت نظريات 1699

، (Romer, 1990).مسحت بفهم أفضل لتأثري رأس املال البشري على النمو يف املدى الطويل
(Lucas, 1988) 

 :مفهوم رأس المال البشري. 5.8
 :هنالك عدة تعريفات لرأس املال البشري سنتطرق إىل البعض منها

هو جمموع القدرات اإلبداعية واإلنتاجية اليت ميتلكها للفرد واليت "رأس املال البشري  Beckerيعرفه  -
رأس املال البشري أو التعليم الذي مساه هو جزء من "  Schultzويعرفه ". تعم مواهبه وخربته ومعارفه

حسن، ) ".يدالفرد الذي تلقاه وهو القدرة واملعلومات اليت هبا قيمة اقتصادية وهو مصدر قابل للتجد
 ؛(3002

لرأس املال البشري غري املادي أو غري امللموس الـذي "تعريفا أكثر حتديدا   Kendrikكما أعطى -
إميان، )". يتـراكم باالسـتثمار فـي التعلـيم والبحـوث والتـدريب هبـدف زيـادة كفـاءة املـوارد فـي املسـتقبل

 ؛(3002
رأس املال البشري على أنه جممل املعارف واملهارات " كما تعرفه منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  -

اليت تولد بالفطرة لدى األفراد ويعملون على تنميتها خالل حياهتم واليت يستخدموهنا من أجل االبتكار 
 ؛(OCDE, 1998)".واخلدمات يف األسواق أو خارجهاوالتجديد من أجل إنتاج السلع 
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رأس املال البشري بأنه كل ما يزيد من إنتاجية العمال " كما يعرف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -
عائشة )".واملوظفني من خالل املهارات املعرفية والتقنية اليت يكتسبوهنا من خالل التعليم واملمارسة

 ؛(3011وسريات، 
املــال البشــري، ذلــك التعريــف الــذي تتبنــاه منظمــة  مــن التعريفــات واســعة االنتشــار ملصــطلح رأس -

على أنه املخزون الذي متتلكه دولة ما من السكان األصحاء املتعلمني األكفـاء واملنتجـني، "اليونيسيف 
". يــة البشــريةالــذي يعــد عــامال رئيســيا فــي تقريــر إمكانياهتــا مــن حيــث النمــو االقتصــادي وتعزيــز التنم

 .(3002أشرف، )
جمموعة القدرات واخلربات واملهارات "وعلى ضوء ما سبق ميكن تعريف رأس املال البشري على أنه 

البشرية املختلفة اليت اكتسبها الفرد من خالل التعليم والتكوين واملمارسة، اليت يقع عليها مسؤولية حتقيق 
 ".أهداف املنظمة

 :نشر المعرفة .3
املعىن اللغوي للمعرفة هو اإلدراك اجلزئي أو البسيط، حيث أن العلم يقال لإلدراك الكلي أو 
املركب، كذلك فقد مت تعريف املعرفة بأهنا معلومات، بيانات أو حقائق ميتلكها الشخص يف عقله عن 

تصور جمرد شيء ما، أما معىن الفلسفي للمعرفة كما جاءت به الفلسفة اإلغريقية فهي تدل على أهنا 
 .(3010مصطفى، . )واسع
 :مفهوم المعرفة. 5.3

أن املعرفة أكثر أدوات اإلنتاج " مبادئ االقتصاد"يف كتابه  (Alfred Marchal,1890)أشار 
ويقصد بالبيئة اإلطار  بأهنا من فن املعلومات والبيئة واخلربة،"املعرفة ( Harris,1996)، فيما عرف "قوة

القيم االجتماعية، : الذي يستخدمه الشخص يف النظر إىل احلياة والذي ميكن أن يتضمن تأثريات مثل
 .(3006اخلطيب،". )إخل، وتتمثل التجربة باملعرفة السابقة املكتسبة....الدين
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 حيث وتشاركها، ونقلها ونشرها املعرفة تقاسم من كال املعرفة توزيع عملية تشمل :عملية نشر المعرفة
 هبا، املهتمني كافة على بتوزيعها تسمح وإجراءات نظام إطار يف وضعها أو املعرفة يف إتاحة املشاركة تعترب

 بأي أو هبا عالقة له من كل استفادة إىل ذلك يؤدي حيث املعرفة، هذه متتلك للمنظمة اليت احيوي   اأمر  
 .(3011زرقون، ).املصلحة العامة تتحقق مث ومن منها، جزء

وكل من الفرد واملنظمة متتلك نوعني خمتلفني من املعرفة الصرحية والضمنية ، فاملعرفة الصرحية هي 
ما املعرفة الـضمنية فمـن الصعوبة اإلفصاح عنها وهي أاليت ميكن اإلفصاح عنها ونقلها وتشفريها بسهولة ، 

ـي مهمة للمنظمة ولكن املعرفة الضمنية هي أكثر النوعني من املعرفـة ه تشتق من اخلربة الفردية ، وكال
ظمة بالدرجة األساس على معرفة فراد، وتعتمد معرفة املنفيما خيص عملية اكتساهبا مـن األ صعوبة للمنظمة

وحىت حتقق املنظمـة فاعليـة  رادفاألفراد وهذا ما خيلق فجوة بـني املعرفة املوجودة يف املنظمة واملعرفة لدى األ
معرفة منظميه، ويف حالة غياب نشر  إىلن تستفيد من املعرفة الفردية بتحويلها أرة املعرفة فهي حتتاج فـي إدا

 (& Ford. املعرفة فان الفجوة بني املعرفة الفردية ومعرفة املنظمة تزداد مما يؤثر سـلبا  علـى إدارة املعرفة
Chan , 2002 ). 

أن نشر املعرفة يتم من خالل عمليتني مها مجع املعرفة  (Hooff, and Weenen)قد أشار 
(Knowledge Collecting ) وإعطاء املعرفة(Knowledge Donating) حيث عرفت مجع ،

املعرفة على أهنا مبحاولة إقناع اآلخرين مبشاركة ما يعرفونه، بينما عرفت إعطاء املعرفة بأهنا التواصل القائم 
 .( (Sawal, 2012.رأس ماهلم الفكريعلى رغبة األفراد يف حتويل 

 :األداء اإلنتاجي .4
تباينت مفاهيم األداء حسب الباحثني والكتاب، فهناك عدة وجهات نظر يف إعطاء مفهوم هلذا 

اليت تعين إعطاء كلية الشيء  Performareاملصطلح، حيث يرجع أول استعمال له للكلمة الالتينية 
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الكيفية اليت يبلغ هبا التنظيم "اليت تعين  performanceواليت اشتقت منها اللفظة اإلجنليزية  لشكل ما،
 (3001مزهودة، .)Petit Larousseوهو نفس املعىن الذي حدده قاموس " أهدافه

 

 :مفهوم األداء .5.1
األفراد، أما أنه ناتج سلوك، فالسلوك هو النشاط الذي يقوم به "األداء  (F.W.Nicolas)يعرف 

نتائج السلوك فهي تلك النتائج اليت متخض عنها ذلك السلوك، مما جعل البيئة أو احملصلة النهائية خمتلفة 
 .(3012إبراهيم، ".)عما كانت عليه نتائج ذلك السلوك

درجة حتقيق وإمتام املهام املكونة لوظيفة الفرد، وهو يعكس الكيفية اليت حيقق أو "يشري األداء إىل 
 .(3000رواية، ".)بع هبا الفرد متطلبات الوظيفةيش

ن أتعددت مفاهيم األداء حسب الباحثني، حيث ركز جمملهم بأنه متعلق باملورد البشري، لكن مبا 
األداء يرتبط بتحقيق أهداف املنظمة الناتج عن تفاعل خمتلف مواردها جيعله مفهومه يشمل أداء خمتلف 

حيث يعرب عن هذا األداء الكلي من خالل حتقيق املنظمة ألهدافها  عناصرها من بينها املورد البشري،
باالستخدام األمثل ملواردها وهو ما يقصد بالفعالية أو حتقيق النتائج ألهداف املنظمة وهو ما يعرب عن 

 .الكفاءة
 :مفهوم األداء اإلنتاجي. 8.1

ما اإلنتاج فيمكن تعريفه من أمت التطرق ملفهوم األداء  األداء اإلنتاجي هو مزيج بني األداء واإلنتاج،
 :خالل النواحي التالية

 ؛حيث ينظر إليه بأنه نشاط إنساين يعكس اإليديولوجيا السائدة يف اجملتمع: الناحية االجتماعية -
 ؛بأنه يشمل أنشطة اليت هتدف إىل خلق املنافع والقيمة: الناحية االقتصادية -
 ؛تطلب استخدام طرق وتقنيات لبلوغ األمثليةفهو ي: الناحية الفنية -
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وفق التغذية العكسية من خالل )حيث يقوم على حتويل املدخالت إىل املخرجات : الناحية النظامية -
 (.تفاعله مع البيئة اخلارجية

يتحقق األداء اإلنتاجي يف قدرة ملنظمة يف التحكم مبعايري اجلودة املطلوبة يف املنتجات وبتكاليف 
 (3011زرقون، . )مع حتقيق املنظمة ملستوى إنتاجية مرتفعـ مقارنـة باملنظمات األخرى منخفضة،

 : مؤشرات األداء اإلنتاجي .3.1
معلومة كمية تقيس كفاءة أو فعالية جزء من عملية أو نظام  "يتمثل مؤشر األداء اإلنتاجي يف كونه

ومن بني . املؤسسة إسرتاتيجيةحمدد ومقبول يف إطار  املوارد اإلنتاجية بالنسبة ملعيار أو خطة أو هدف،
أسس تقسيم أنواع مؤشرات تقييم األداء اإلنتاجي تلك اليت تستند إىل معايري األداء املتعلقة بالكمية، 

 .(3009يوسف، . )التكلفة الوقت واجلودة
 مؤشرات تقييم األداء اإلنتاجي :(85) رقمالجدول 

 المؤشرات بنود التقييم 

 المواد الخام

 .نسبة املواد املرفوضة لعدم مطابقة املواصفات إىل إمجايل املشرتيات -
 .نسبة قيمة املواد املتأخرة يف التسليم إىل قيمة املشرتيات خالل فرتة معينة -
 (معدل دوران املخزون/ 295)متوسط فرتة التخزين  -
 (كمية املواد املستخدمة/كمية العوادم)نسبة العوادم  -
 )املنصرفة لإلنتاج( كمية اخلدمات/كمية اإلسراف يف اخلدمات)اإلسراف يف اخلدمات نسبة  -

 جودة المنتجات
 .نسبة املرفوض لعدم مطابقة املواصفات إىل إمجايل اإلنتاج -
 .نسبة الوقت املستخدم يف التفتيش والفحص إىل وقت اإلنتاج -
 نسبة تكاليف الفحص إىل تكاليف اإلنتاج -

 .نسبة الطاقة الفعلية املستخدمة إىل الطاقة الكلية - الطاقة اإلنتاجية
 نسبة الطاقة العاملة إىل الطاقة الكلية يف املؤسسة -

 .معدل اإلنتاج لعدد ساعات العمل، ومعدل اإلنتاج بالنسبة لرأس املال املستثمر - الكفاية اإلنتاجية



 أثر رأس المال البشري على األداء اإلنتاجي للمؤسسة الوطنية للصناعات                             منةأزيان . د      
 دور نشر المعرفة كوسيط لكترونيةاإل                                                                 

 

143 

 

 

 

 نسبة الطلبيات اليت مت تنفيذها يف امليعاد احملدد هلا -

 التكاليف
 نسبة تكاليف مناولة املواد إىل إمجايل تكاليف املؤسسة -
نسبة تكاليف الصيانة إىل التكلفة الكلية للوحدة املنتجة، ونسبة األجور إىل تكلفة الوحدة  -

 .املنتجة
 (3001ثابت هزير، : )المصدر

 :تحليل النتائج .5
ملعرفة أثر رأس املال البشري على األداء اإلنتاجي مبتغري وسيط املتمثل يف نشر املعرفة باملؤسسة 

 مسريإطار وإطار  151الوطنية للصناعة اإللكرتونية قمنا بتوزيع استمارة استبيان على عينة تتكون من 
 Hooff, and) و (Kaveh Asiael,2014)للمؤسسة حيث مت استنباط أسئلة الدراسة من دراسة 

Weenen) أقل من املتوسط، ضعيف)، حيث مث االعتماد على سلم ليكارت اخلماسي يف اإلجابة ،
  Excel، 31النسخة   Spss، ومتت معاجلة البنات استعمال برنامج (جيد، أعلى من املتوسط، متوسط

 .النسخة الثالثة Smart PLSو برنامج  3012النسخة 
 :العوامل الشخصية. 5.1

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس، المؤهل، الرتبة الوظيفية :(88) رقمالجدول 

الرتبة  النسبة المؤهل النسبة السن النسبة الجنس
 الوظيفية

 النسبة

 %20.3 إطار %10.9 غري جامعي %39.5 20-30 %50.2 ذكر

 %39.9 مسريإطار  %99.9 نساليس %12.2 10-21 %16.2 أنثى

 

11-50 39.5% 
 دراسات عليا

 %16.6 (مهندس، ماسرت)
 

 %1.2 50أكثر من 
 ما بعد التدرج

 %3.9 (جستري، دكتوراهام)

 .برنامج احلزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية: المصدر
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نالحظ من خالل اجلدول توزع العينة على اجلنسني وتعدد املؤهالت واخلربات فيها، كما متثلت يف 
 .%39.9بنسبة تقدر ب مسريإطار  15ومن  %20.3إطار بنسبة  109
 :تقييم نموذج الدراسة. 8.1

 نموذج الدراسة :(85)رقم  الشكل
 

 
 
 
 

 Smart PLSبرنامج : المصدر
نشر املعرفة  يتضح من خالل الشكل أعاله أن هناك ثالث متغريات كامنة هي رأس املال البشري،

واألداء اإلنتاجي وكل متغري كامن موصول مبتغريات جلية تعرب عن سلم قياس فهي تشكل أسئلة 
ثالثة عبارات لرأس املال البشري، مخسة عبارات لنشر املعرفة وأربعة : ث أهنا وزعت كالتايلياالستمارة، حب

 .عبارات لألداء اإلنتاجي
 :(Assessment of measurment Model) معايير جودة النموذج .3.1

من خالل تقارب وتوافق عناصره وذلك عن  Smart PLSيتم حتديد جودة النموذج يف برنامج 
 (discreminate Validitiy)واجلزء الثاين يتمثل يف (Convergent Validity)طريق جزئني األول 

 :(Convergent Validity) صحة التقارب: (81) رقم الجدول

 Loadings AVE CR األسئلة المحور

 X1 0.778 رأس المال البشري
0.603 

0.820 

 X3 0,723 
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 X7 0,826 

 نشر المعرفة

Y1 0,807 

0.594 

 

0.879 

 

Y3 0,852 

Y4 0,749 

Y5 0,735 

Y11 0,703 

 األداء اإلنتاجي
Z1 0,718 

0.635 

 

0.874 

 

Z2 0,828 

Z3 0,830 

Z4 0,805 

 .Smart PLSبرنامج :المصدر

حيث تفوق  مقبولةلالستمارة  لفقرات معامالت املوثوقيةنالحظ من خالل اجلدول أعاله أن مجيع 
وهذا  0.5معنوي فشرط معنويته هو أن يزيد عن ( AVE)، كما نالحظ أن متوسط التباين املفسر 0.2

ة إىل أن قيمة ، باإلضاف(نشر املعرفة واألداء اإلنتاجي رأس املال البشري،)ما نالحظه يف احملاور الثالثة 
 .ما يعرب عن معنويتها 0.65وأقل من  0.2للمحاور الثالثة أكرب من   (CR)املوثوقية املركبة

 :((Fornell-Larcker Criterion معيار فورنال الركر :(80)رقم  الجدول
 األداء اإلنتاجي  نشر المعرفة رأس المال البشري 

   8.777 المال البشريرأس 

  8.771 0.581 نشر المعرفة

 8.797 0.680 0.555 األداء اإلنتاجي

 .Smart PLSبرنامج: المصدر

والذي ميثل  (AVE)يالحظ من خالل اجلدول أعاله أن اجلدر الرتبيعي ملتوسط التباين املفسر 
حملور رأس املال البشري أكرب من قيمة ارتباطه مع  0.777القيم اليت تربط كل متغري كامن بنفسه وهي 

على الرتتيب، وهذا ينطبق على  0.591و 0.555احملورين نشر املعرفة واألداء اإلنتاجي الذي قيمته 
 .احملورين نشر املعرفة واألداء اإلنتاجي مع نفسيهما مقارنة باحملورين اآلخرين وبالتايل جودة النموذج
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  (Cross Loadings) الت الموثوقيةمعام: (80) رقم الجدول

 المحاور
 األسئلة

 األداء اإلنتاجي نشر المعرفة رأس المال البشري 

x1 0.778 0.398 0.445 

x3 0.723 0.382 0.287 

x7 0.826 0.546 0.521 

y1 0.453 0.807 0.570 

y3 0.440 0.852 0.529 

y4 0.506 0.749 0.603 

y5 0.316 0.735 0.420 

y11 0.485 0.703 0.458 

z1 0.381 0,444 0.718 

z2 0.485 0.593 0.828 

z3 0.438 0.538 0.830 

z4 0.457 0.576 0.805 

 .Smart PLS برنامج: المصدر

للفقرات املتعلقة مبحور رأس املال البشري قيمتها  نالحظ من خالل اجلدول أن معامالت املوثوقية
أكرب يف هذا احملور مقارنة مع حموري نشر املعرفة واألداء اإلنتاجي، كما أن قيمة معامالت املوثوقية 

وكذلك بنسبة لقيمة معامالت املوثوقية  اآلخرينللفقرات حمور نشر املعرفة أكرب من قيمتها يف احملورين 
مبحور األداء اإلنتاجي فهي أكرب يف احملور املتعلق هبا مقارنة بقيمتها يف احملورين اآلخرين للفقرات املتعلقة 

 .وهذا يدل على جودة النموذج
ن كل املؤشرات تدل على جودت النموذج أما فيما خيص أ أدناه نالحظ من خالل اجلدول

(Indicator reliability)  وقد  0.1فشرط قبوهلا هو أن تتجاوز أدىن قيمة مقبولة لقيم واليت حتدد ب
 .جتاوزهتا مما يعطى للنموذج اجلودة واملعنوية
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 تقييم النموذج: (81) رقمالجدول 

 Excelو Smart PLSخمرجات : المصدر

 (:(Assessment of Structural Modelتقييم النموذج البنائي  .4.5
 (Path Coefficient) معامالت المسار لفرضيات النموذج: (80) رقم الجدول

فرضيات 
 النموذج

 Std العالقة

Beta 

Std 

Erreur 
 اتجاه العالقة P قيمة Tقيمة 

H1 
 رأس املال البشري

 األداء اإلنتاجي 
0.590 0.055 10.102 0.000 

عالقة موجبة 
 وقوية

H2 
0 رأس املال البشري  .591  

 

0 .050  

 
11 .512  

0 .000  

 
عالقة موجبة 

Discrim

inante 

validity 

? 

AVE 
Composite 

reliability 

Indicator 

reliability 
loadings Indicators 

Latent 

variable 

 0.820 0.603 نعم

0.605 0.778 X 1  رأس املال
 البشري

 

0.522 0.723 X3 

0.682 0.826 X7 

 0.594 نعم

 

0.879 

 

0 .951  0.807 Y1 

 نشر املعرفة
0 .235  0.852 Y3 

0 .591  0.749 Y4 

0 .510  0.735 Y5 

0 .161  0 .202  Y11 

 0.635 نعم

 
0.874 

0 .515  0.718 Z1 

 األداء
 اإلنتاجي

0 .995  0.828 Z2 

0 .999  0.830 Z3 

0 .919  0.805 Z4 
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 وقوية نشر املعرفة       

H3 
 نشر املعرفة  

 األداء اإلنتاجي 
0 .526  

 

0 .092  

 

8 .595  

 

0 .000  

 

عالقة موجبة 
 وقوية

H4 

رأس املال البشري   
نشر املعرفة     األداء 

 اإلنتاجي 

0 .313  

 

0 .093  

 

3 .999  

 

0 .000  

 

تأثري غري 
مباشر إجيايب 

 وقوي
 .Smart Plsبرنامج : المصدر

أي أن  0.05أقل من  pمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن كل الفرضيات صحيحة ألن قيمة 
 .  ن نشر املعرفة يعترب العامل الوسيط يف هذه العالقةأرأس املال البشري يؤثر على األداء اإلنتاجي، كما 

 (Coefficient of determination) معامل التحديد: (58) رقم الجدول

 النتيجة R² المحاور
0 نشر املعرفة .222  متوسطة 

0 األداء اإلنتاجي .501  متوسطة 
 .Smart Plsبرنامج : المصدر

من خالل اجلدول نالحظ أن قدرة املتغري املستقل رأس املال البشري يف تفسري املتغري التابع نشر 
بينما قدرة  ،(Chin 1998)حسب  %92و  %22حيث احنصرت بني  %22.2املعرفة متوسطة بقيمة 

املتغريين املستقلني رأس املال البشري ونشر املعرفة يف تفسري املتغري التابع األداء اإلنتاجي أيضا متوسطة 
 %.50قدرت ب 
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 (Effect Size F²)حجم التأثير : (55) رقم الجدول

 F² المحاور

 النتيجة نشر المعرفة النتيجة األداء اإلنتاجي
 قوية 0.506 ضعيف 0.029 رأس املال البشري

   قوية 0.292 نشر املعرفة
 .Smart Plsخمرجات : المصدر

نالحظ من خالل اجلدول أن قدرة املتغري الكامن املستقل املتمثل يف رأس املال البشري يف تفسري 
 %3يعترب تفسري ضعيف ألنه بني  %2املتغري الكامن التابع املتمثل يف األداء اإلنتاجي يقدر بنسبة 

حبيث جتاوزت  %50وقدرته يف تفسري املتغري الكامن التابع املتمثل يف نشر املعرفة قوية بنسبة  %15و
وهي نسبة  %29، بينما املتغري املستقل نشر املعرفة يفسر املتغري التابع األداء اإلنتاجي بنسبة %25النسبة 

 .قوية
 (Predictive Relevance Q²) قدرة النموذج على التنبؤ: (58) رقم الجدول

 النتيجة Q² المحاور
0 نشر املعرفة .125  مقبولة 

0 األداء اإلنتاجي .361  مقبولة 
 .Smart Plsبرنامج : المصدر

من خالل اجلدول نالحظ أن قدرة املتغري املستقل املتمثل يف رأس املال البشري يف التنبؤ باملتغري 
، وكذلك بالنسبة للمتغريين 0مقبول ألنه أكرب من  0.125التابع املتمثل يف نشر املعرفة املقدرة ب 

املستقلني املتمثلني يف رأس املال البشري ونشر املعرفة يف قدرهتما بالتنبؤ باملتغري املستقل األداء اإلنتاجي 
 .0وهي مقبولة لكوهنا أكرب من  0.361اليت تقدر ب 
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 :(Goodness of Fit)قدرة تالؤم النموذج . 3.8.1
 :هذه القيمة بالعالقة التالية حتسب

 
 

أي أن النموذج مالئم جدا للدراسة  0.50تقدر ب  GoFقيمة  أننالحظ من خالل املعادلة 
 .0.25ألن القيمة تفوق 

 :خاتمة .6
حيث كضرورة لبقاء واستمرار املؤسسات يفرض عليها تعزيز مكانتها واالرتقاء بأدائها اإلنتاجي 

توجهت اجلهود إىل العمل على وصف األصول الغري ملموسة من األصول خصوصا بعد ظهور منظمات 
أثبتت جناحها على املستوى احمللي والدويل بالرغم من عدم امتالكها ألصول مادية ضخمة وأكرب دليل 

مليزة التنافسية يتضح أن األصول الفكرية تعد مصدرا هاما لتحقيق اهنا على ذلك املنظمات اليابانية، 
للمنظمات وبالتايل فإن حماولة فهم املكونات الفرعية لألصول الفكرية إمنا يوفر أداة لإلدارة تسمح هلا خبلق 
ورقابة ودعم القدرة التنافسية للمنظمات ومعرفة كيفية تأثريها على أداء منظمات األعمال، حيث توصلت 

ي الذي يعرب عنه باخلربات، املعارف، املكتسبات واملهارات دراستنا لوجود عالقة قوية بني رأس املال البشر 
اليت ميتلكها رأس املال البشري يف حتسني األداء اإلنتاجي من خالل جتسيد هذه املعارف يف إبداعات 
خصوصا إذا كان هناك نشر وحتويل هلذه املعارف املخزنة يف أدمغة العمال إىل معارف معلنة تستفيد منها 

ة لنشر املعرفة بني رأس املال البشري واألداء اإلنتاجي يف اطا مت استنتاجه من عالقة الوساملؤسسة وهذا م
 .دراستنا

 :وعلى ضوء ما سبق من نتائج ميكن إعطاء االقرتاحات التالية

=0.50 
 



 أثر رأس المال البشري على األداء اإلنتاجي للمؤسسة الوطنية للصناعات                             منةأزيان . د      
 دور نشر المعرفة كوسيط لكترونيةاإل                                                                 

 

151 

 

 

 

تدريس إدارة املعرفة كمقرر يف اجلامعات اجلزائرية لتكوين جيل واع بأمهية املعرفة ودورها يف االرتقاء  -
 ؛باملؤسسات

هتيئة املناخ املناسب داخل املؤسسة من خالل االجتماعات اللقاءات الرمسية والغري رمسية، احلوافز  -
واملكافآت للمسامهة يف عملية نشر املعرفة وتبادل املعارف واخلربات لتحويل رأس املال البشري إىل 

 ؛نات حتتفظ به املؤسسة برحيل خربائها من أجل استمرارهااهيكلي يف قواعد بي
نقل التشارك املعريف بني عمال املؤسسة إىل املؤسسات فيما بينها ملواجهة التطورات التكنولوجية العاملية  -

 .خلدمة املؤسسات اجلزائرية خاصة الصناعية منها
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 :ملخص
        أثاااار ا يااااا  أملااااعا  اساااانتج عياااا  اهياااازا  است ااااا    تتنااااالد اسد املااااة اهذدمااااة   لااااة  اهذاسااااة اسب  يااااة

 2212إىل عاا   2212املتخدمنا اهنهج است يييا  مان لادد د املاة اسبياااان اسسان ية مان عاا  .   اجلزائر
 .  اجلزائر

أظهرن اسنتائج لج د عدقة مباشرة بني  صيد اهيزا  است ا   لملعر اسنتج   اجلزائار يياب بتذيا  
 .ة تؤثر بشكل ملييب عي   صيد اهيزا  است ا     ياسة ا يا لا لاسعكس   ياسة ا تتاعهالة  األلي 

 .أملعا  اسنتج، اهيزا  است ا  ، اسصاد ان، اس ا دان :يةكلمات مفتاح
Abstract:  

The study presented in this paper discusses the impact of the collapse 

of oil prices on Algeria's trade balance. We used the analytical approach by 

examining the annual data from 2010 to 2016 in Algeria. 

The results showed a direct relationship between the balance of trade 

and the price of oil in Algeria, where the collapse of the latter affected the 

trade balance negatively and vice versa in case of rising. 

Keywords: Oil prices, trade balance, exports, imports. 

Jel Classification Codes: F14, F62, Q41, Q43. 
__________________________________________ 
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  :مقدمة .5
 تتسا  بعاد  املاتذرا  لك ارة استذيباان مل ق اسنتج اخلا  ل  أكا  ملا ق سيسايأل األملاملاية   اسعاا ، ل 

   ا تتاا  أملاعا  اسانتج يكا   سصااو اسادلد اهنت اةإ .  أملعا  اسانتج اتي اة ستريثيلاا باسعدياد مان اسع امال
ليكا   اس عاأل  اسنتطياة، اساه لا  أملاار لا دملاا اهاسياة، راا تاؤثر اهابياا  يهاا يياب تازداد ع ائادلا اهصد ةل 

 .  يك   سصاو اسدلد اهستهيكةمعاكسا   ياسة اخنتاض أملعا  
  اسسن ان األلية، يدد االقتصادي   جمم عة من اسع امل اهسامهة   تذيبان أملاعا  اسانتج عيا  

د، صادمان اسعارض اسنااج  عان أياداس ملياملاية م ال احلارلا لاس ا  ان   اسبيادا  األع اا    ملابيل اه اا
 .منظمة ألبك، لاست سينان   تكن س جيا املتخراج اسنتج اخلا ، لاكتشاف يذ د جديدة

أصااب ا اجلزائاار منااة أك اار ماان أ بعااة عذاا د تعتمااد عياا  قطااا  اساانتج اسااة  أصااب  اسعماا د استذاار  
سااديها عائادان ماسيااة عااخمة، كمااا لا  اهصااد  اسرئيساا  سيعمياة اسصااعبة، لألاا  عاماال سدقتصااد، ييااب أ  

سزيااادة اساادلل، لبسااب  لااةا االعتماااد أصااب  االقتصاااد اجلزائاار  عرعااة ستذيبااان أملااعا  اساانتج   اسساا ق 
 هياةاسعا اسانتج أملاعا  اخنتااض أ  إال لاسانتج اسطاقاة قطاا  تطا ير   اجلزائار ملاع  من اسرغ  لعي . اسعاهية
 أجل من استذشف ملياملة ستنتية اسي    إىل اجلزائرية احلك مة د أل را لاهختصني، االقتصاديني خمالف أثا 
 . ماسية حمذذة أزمة جتن 

 ملادد املاتذرا  اساه األلطاا  مان اسادلي اسنذاد صاندلق خماالف ماأل جزائريا   اقتصاادي   يتتا 
 لاالملرتاتي يان إعداد اخلطج سعد  اجلزائرية احلك مة منتذدين اسنتج، أملعا  لب ط اتي ة اس طين االقتصاد
 اس  قاة لاة  حتاالد .األلار  اسذطاعاان اناتاجياة تطا ير   يساال  بشاكل اسساابذة، اسسان ان اسدزماة  
 عيا   صايد ميازا  است اا   لتداعياتا  اسانتج، اهتااج  ألملاعا  اال ياا  ليف اسكامنة اسع امل أبرز مناقشة

 .األزمة لة  من خلرلج اجلزائر اهمكنة اهذرتيان بعض سي زائر لتذدمي
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مـايي تـداعيات انهيـار أسـعار  :استاسياة انشاكاسية سطار  ات صال اسسااب  اسعارض عيا  لباالعتمااد
 النفط على رصيد ميزان التجاري الجزائري؟

 :فرضية البحث. 5.5
 إملاارتاتي يةاساادز  بنااا   اظاارا سد تباااط اس ثياا  اسكااامن بااني اهياازا  است ااا   لقطااا  اساانتج، بااان ماان

صااد ان لاا ج اورلقاان، لسان يتاريت  الساك إال مان لادد تن ياأل اس عاسة لمدئماة ستنمياة اسصااد ان لاصاة 
 .اسصاد ان

إباراز اسع امال اساه أدن إىل ا ياا  أملاعا  اسانتج،  لا  اسد املاة لاة  مان اسرئيسا  اهلادف أ  يياب
 .اهيزا  است ا   عي  اسنتج ملعر اخنتاض لآثا 

 :اسب  ية عي  اسن   استاي اس  قة لة  تذسي  مت انشكاسية، عن لسإلجابة
 .مالية ملعر اسنتج: المحور األول -
 .أملباا ا يا  أملعا  اسنتج :المحور الثاني -
 .أثر ا يا  أملعا  اسنتج عي  اهيزا  است ا     اجلزائر :المحور الثالث -
 :النفط سعر مايية. 8

 :يي  كما لالسك لأا اع ، اسنتط  اسسعر مته   اتنالد
معينة  زمنية مدة لدد اسنتج س ميل اسنذدية اسص  ة أل اسنذدية اسذيمة ل : سعر النفط تعريف .5.8
 إىل بانعا ة منالية، اجتماعية، ملياملية، اقتصادية، ع امل عدة تريثي األمريك ، اتي ة باسدلال  اهذار
 اسه اسدلسية اسنتج مل ق طبيعة بسب  مستمرة ستذيبان خي أل اسسعر للةا. اسسائدة يينها اسس ق طبيعة
 مستذرة غي أملعا ا لجعيها اسنتج أملعا  عي  السك ااعكس را االملتذرا ، باسديناميكية لعد  تتس 
 اهؤثرة  ي  اسع امل حتديد  لخمتيف طرق لختتيف. (2212م ال  مصطت ، ) اهستمرة سيتذيبان لخت أل
 .اهت ملج اسرب  إسيها م ا ا اناتاج أا  تكيتة عي  اسبداية   يدد إال استا خي ، تط    مرايل يس 
 ل  اسك  ، اسنتطية اسشركان عيي  تسيطر ايتكا يا سيصب  ملعرا اسسعر مته   تغي اسس ق طبيعة لبتغي
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 حيدد أصب  اسنتطية اسس ق ميكاايزمان تغي لبعد اهنت ة، اسدلد قبل حمتكرا من ملعرا أصب  اسستينان
  .(2212طييب، ) لاسطي  شرلط اسعرض ل  
 :النفط أسعار أنواع. 8.8
 3-2 تت الز ال  رتة لدد اسنتج س ميل است    استسيي  ملعر ل : (Spot Price)السعر الفوري  -

 تتخة   يما تامة باملتذدسية تتمتأل اسه األطراف بني يت دد اسة  اسسعر لل  ،(2212اسطالر، ) أملابيأل
  عد، لتك   اسصتذة إمتا  عند اسسائد اسسعر ل  لبالتصا  معينة، اتطية جناز صتذةإ بشري  قرا ان من
ميه ا، ) لاسشرا  اسبيأل عميية إجرا  ي     اسس ق اسسائدة لاسطي  اسعرض بريلعا  متريثرة األملعا  لة 

2212) . 
 معي  ، زمن   اسنتج س يدة اسنذدية باسذيمة يت دد ملعر ل  Official Price):) الرسمي السعر -

 اسس ق   حتدس اسه باستغيان اسسعر لةا يرتبج .ةإدا ي أل يك مية  مسية أل جهة طرف من ليت دد
 .(2211ب  يي ، ) سينتج است  ية

 لدد مع ا عنها باسدلال  اسنتج س ميل اسنذدية اسذيمة لل  (Nominal Price): السعر االسمي -
 اسنتج ملعر أل براا ملعر م ل خمتيتة إىل أمل اق األملعا  تنس  ، لقد(2212بيذية، ) زمنية معينة حلظة
 .دلال ا سي ميل 02ملعر األلبك يسال   أ ،  نذ د م د (2213اهزيين، ) لغيلا اسعريب

 األملار أ  ل  ملنة إىل منس با احلاي االمس  اسسعر ل : (Actual Price) السعر الحقيقي -
 املتبعاد بعد احلاي االمس  يس  اسسعر يساهبا ليت  زمنية، ة رت  ع  اسسعر تط   عن يع  اسة  اسسعر
 احلاسية، اهعتمدة لاسسنة األملار بني ملنة اهاثية اسدلال  صرف ملعر   استغي أل است خ  ع امل تريثي

 ملنة   عنها احلاسية اسسنة   اسنتج اس ايد برميل أليب عن اهت ذذة اسشرائية اسذد ة بني اهذا اة يت  لمب جبها
 اسشركان سد  يبذ  بل اسعا  سيرأ  أبدا ينشر ال احلذيذ  اسسعر أ  اىل ، لاشي(2213اهزيين، ) األملار
 .اسنتطية
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 :أسباب انهيار أسعار النفط. 3
 تنص اسه االقتصادية اسنظرية من ااطدقا   :العالمي اإلنتاج وزيادة العالمي االستهالك انكماش.  5.3
 ملعرلا يرتتأل أ  اسطبيع   من ،(اناتاج) عرعها ما عي  مليعة (االملتهدك) اسطي   اق إالا أا  عي 

 ل  لاسه هلما، اوددة لاسع امل لاسعرض، باسطي  يت دد مليعة أ   إ  ملعر لباستاي ص ي ، لاسعكس
   استريثي   دل لا متا ر ألر  لا جية لع امل االقتصاد  اسنشاط مست     اسنتج تتم ل ياسة  

 .(2212اسسذا،) اسس ق
 مناط    عدة االقتصاد  اسنم  معدالن   تراجعا اهاعية اسسن ان لدد اسعاه  االقتصاد شهد

 كل   االقتصاد  االاكماش إىل يعز  اسنتج، عي  اسعاه  سيطي  اذصا اسرتاجأل لةا ليعت  اسعا ، من
 اسنذد تذديران صندلق بيغا لةا ل . سينتج عخمة املتهدكية لل  أمل اق لاسيابا ، لاسصني من أل لبا
 أ  يعين ما ،2212سيعا   %3.3مذابل %3.2حن   2015 سعا  اسعاه  االقتصاد  اسنم  هعدد اسدلي
 م ا بة أيدس ي ميا، ما ميي   برميل يدلد تت الز ال تكاد عئيية ملتك   اسنتج عي  اسطي  زيادة
  .(2212م ال  مصطت ، ) عنياسبائ كبا  بني لمنا سة شديدة االخنتاض، عي  كبية

 األلبك، لا ج منظمة دلد من االاتاج زيادة عن ااجتة اسعرض   زيادة لناك أما من جهة اسعرض،
 اهت دة لاس اليان من كندا است ديد لج  لعي  ثابتة، شب  مست يان عند ألبك إاتاج املتذرا  مذابل

 OPEC,2015)) 2212برميل ي ميا   ملنة  ميي   1.80 ا اسدلد لة  ااتاج زيادة لاس ازيل، لقد ن
 برميل ي ميا ميي   83.22إىل  اسعاه  اناتاجسيصل  ي ميا برميل ميي   1.1 اسطي    مت قعة زيادة مذابل

(IEA, 2014). 
ميي    1.32ازداد عرض اسنتج اخلا    اسي   من لا ج دلد منظمة ألبك مبذدا   2212  عا  

ميي   برميل    2.222إىل  2212لصل  ائض اسعرض   عا  . يي   برميلم 1.200برميل، لمن دلهلا 
، للكةا تعمذا األزمة اسه بدأن عا  2212ميي   برميل   اسي     ملنة  1اسي   مذابل  ائض اسعرض 

مبذدا   2212من لا ج ألبك بريقل را كا  عيي  عا   2212ليذد  عرض اسنتج اخلا    عا  . 2212
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لاتي ة سزيادة اسطي  اسعاه  لتذيص اسعرض من لا ج ألبك يرتتأل اهذدا  .   اسي   أسف برميل 022
ميي    28.0بعد أ  كا   2212ميي   برميل ي ميا عا   31.2است ازين سينتج اخلا  من دلد ألبك إىل 

ي ميا ميي   برميل 32.332ا تتأل إىل  2212سكن إاتاج ألبك   عا  . 2212برميل تذريبا   اسي   عا  
لسةا  إ  جتميد االاتاج عند مست     عا  . 2212أسف برميل ي ميا عن عا   131بزيادة مذدا لا ي اي 

أسف برميل، لل  أدىن بتا ق كبي من  ائض عا   032يبذ   ائ ا   اسعرض مبت ملج ي م  يذد   2212
 .(2212ابريه ، ) 2212

 األمريك  ا تتأل اناتاج ييب اليان اهت دة،اس     اسصخر  اسنتج إاتاج زيادة إىل السك ليع د 
، 2212 ملنة برميل ي ميا ميي   13من  أك ر إىل 2010 ملنة   تذريبا برميل مديني 10 من اسنتج من

احتاد مصا ف ) اسنتج اهست  د حمل اوي  اسنتج إيدد من اسنتج من مست  د أك  مكن لل  ما
   (.2212اسك يا، 

 :ل من اسعرض لاسطي  اسعاه  عي  اسنتجلاسشكل اه اي ي ع  ك
 العرض والطلب العالمي على النفط بمليون برميل يوميا: 85رقم  الشكل 
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 IEA، لاس كاسة اسدلسية سيطاقة OPECمن لدد تذا ير اسشهرية سكل من منظمة ألبك  نيمن إعداد اسباي : المصدر
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اسعديد من اخل ا    جماد اسطاقة ما  يرجأل: ي الواليات المتحدة األمريكيةثورة النفط الصخري ف. 8.3
إىل اسطترة اسه تشهدلا اس اليان اهت دة   إاتاج اسنتج  يشهد  اسعا  من تراجأل   املعا  اسنتج

اسصخر ، لل  ما مكن األمريكي   من االعتماد عي  إاتاجه  اوي  بشكل أك  لاالملتغنا  عن اسنتج 
ست  د من اخلا ج،  ذد ا تتأل اناتاج األميك  مبذدا  اس عف تذريبا لدد اسسا ملن ان اهاعية، ما اه

أد  اىل تراجأل اسطي  اسعاه  عي  اسنتج، إال أ  اس اليان اهت دة ل  أك  مستهيك سينتج   اسعا ، 
اس اليان اهت دة يكت  لال ت جد إشا ة إىل أ  لب ط اناتاج ب. لاعطر اهنت    خلتض أملعا  اسنتج

 .(2212احتاد مصا ف اسك يا، ) 2212ياسيا سر أل األملعا  عا  
 اهت دة اس اليان   اسنتج مأل منت   ملعرية يرا   دليا ألبك منظمة أ  اسبعض يعتذد
اس اليان    اجلديدة اسنتج مشا يأل تصب  أ  باالخنتاض بريمل سألملعا  اسكا تل  سيسم  األمريكية،
 تكيتتها لاسك يا اسسع دية م ل مناط    اسنتج إ  املتخراج .اسس ق من لخترج مرحبة يغ اهت دة

  باملتمرا  داك تا، لمشاد تكسار م ل مناط  تكيتة   أك ر املتخراج اسنتج اسصخر سكن  منخت ة،
 لاتي ة اسصناعة، ليغاد ل   احبني اس اليان اهت دة غي منت   مليصب  بعض اسنتج أملعا  اخنتاض

 عي  األقل لةا ما تريمي  اسس قية يصتها عي  لحتا ظ ألبك اسنتج أملعا  مل ف تستذر ةسكس
(Plumer, 2015). 

كا  اسدلال  األمريك  اورك اسرئيس  الخنتاض أملعا  اسنتج لدد اسسن ان : ارتفاع قيمة الدوالر. 3.3
 ي  هستخدم  اسعمدن األلر ،السك أ  برميل اسنتج مذ   باسدلال  را هعل ملعر  أع اسذييية اهاعية،

   لاسعكس اسنتج عي  اسطي  ا تتا  إىل مليؤد  األمريكية اسعمية صرف ملعر اخنتاض   أ   إ  باستاي
 12  اس اقأل، اسدلال  ل  أعي  مست   مذابل اسي  ل منة . األمريك  اسدلال  صرف ملعر ياسة ا تتا 

مريك  لاخنتاض أملعا  اسنتج، للةا ي أل اسس ق حتا عاما، را أد  إىل ا تتا    مؤشر اسدلال  األ
 عي  ملبيل . اسك ي من اس غ ط، ألا  عندما تك   قيمة اسدلال  مرتتعة، ترتاجأل قيمة اسسيأل األملاملية



 
 أثر انهيار أسعار النفط على رصيد الميزان التجاري في الجزائر                          مخفي أمين. دزاوي عبير،       

                                                                                  (8858-8852) 
(88 

162 

 

  اخنتاض ياد   مؤشران اسسيأل  2212اه اد، تسب  ا تتا  اسدلال    اسنصف اس اين من عا  
 . (Tarver) األملاملية منها اسنتج

 اال تتا    اسدلال  صرف ملعر املتمر إالا اهلب ط   اسنتج أملعا  املتمرا  اخل ا  يت قع   بعض
لل    ا تتا   2014 عا  من بداية اسبيا ا تتاعا صرف اسدلال  ملعر شهد ييب اسعمدن، بباق  مذا اة

بسب   عيي  طي اس برتاجأل اسنتج أملعا  اخنتاض تتسي إىل هب  د أل اسة  مستمر إىل يد اآل ، األمر
 .اسدلال  صرف ملعر ا تتا 

  اسعذ د اهاعية كااا : النفط أسعار تديور من السعودية العربية المملكة موقف. 3.3
بني كته اهيزا   يما يتعي  بريملعا  اسنتج ي د اسعا ، السك أ ا متتيك كميان لائية اسسع دية تتري ج  

لغي مستغية بعد من اسنتج،  إ  اسسع دية قاد ة عي    أل إاتاجها بسرعة   لقا قصي اسبيا  لدل  
ها اسنتط  من لسكنها أي ا  قاد ة عي  كب  إاتاج ،حتمل تكاسيف إاتاج كبية، ما يد أل األملعا  إىل اهلب ط

 .(2212ي لااس، ) أجل   أل األملعا  عاهيا ، لاصة لأ ا ثاسب أك  مصد  سينتج   اسعا 
 أ  منها إد اكا تغيي، بدل  احلاي اناتاج عي  ملذف انبذا  اجتا  التا ن  ذد ه قتها أما باسنسبة

 عي  قاد ة هعيها ما اهاسية نااليتياطيا من سديها لأ  اسذصي، األجل من تغيان ل  األملعا  اخنتاض
 استات  ة ملتد أل كااا اسه  ه  اناتاج لتض ليا  إىل جلرين قد إالا كااا لأا  استغييان، لة  حتمل
 ياجت  بسب  اناتاج ختتيض عي  يذبل سن لكدمها لاسعراق، إيرا  كل من  يها تشا كها أ  بدل  ليدلا
 ختتيض بعد  اسسع دية سذرا  تبين لاسبعيد  إ  اهت ملج  اهد عي  لأما اهاسية، ايتياطات  لععف سيسي سة
 تد ك  ه  اسشماسية، أمريكا اسصخر    اسنتج  رع  إاتاج اسة  اجلديد است د  عن ااج  اسنتج إاتاج
 هلا يكت  سن اناتاج ملذف ستختيض أ  حمالسة لأ  اهعرلض،    ائض من يعاين اسنتط  اسس ق بري 

 باه ل اسغربية اسنتج شركان تتعال    إالا أل خمزل ا االملرتاتي   اهت دة اس اليان املتخدما إالا اسن ا 
 لمثة. اسنتطية اسس ق من جز ا  كبيا ختسر لقد عييها، لليمة ملتك   اسع اق   إ  سةا إاتاجها،  لتض  
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 اهنتج إزاية ألجل األملعا  لب ط من مزيد إىل اسسع دية ترم  أ  اسباي ني من  ري  هد ييب آلر  أ 
 إال اسك  ، اسنتطية ألبك سدلد مع ية استذييد  غي اسنتج إال يشكل اسنتطية، اسس ق من اجلديد اسعاه 
 شركان تتمكن لسن ،(دلال  02-22) بني ترتال  اسصخر  اسنتج من اس ميل اس ايد إاتاج كيتة أ 

 دلال ، للكةا 60   دل  إىل ملعا األ تدل   ب ج  ك يا اسصم د من اسذصي اهد  عي  اسنتج اسصخر 
 اسعاهية األملعا  حتديد   يعيد زما  اهباد ة سن اسدلسية اسطاقة لريطة   اسصخر  اسنتج دل  حت ي   إ 

 صاد ان عي  جمددا اسسع دية اهليمنة عي  إيكا  اهستذبل   مليعمل لإمنا ليس  اهميكة إىل سينتج
 .بيدا  اسعا  من لغيلا اهت دة اس اليان إىل اسطاقة

ميكن اسذ د بري  اسسع دية تسع  من لدد انبذا  عي  أملعا  اسنتج اسعاهية منخت ة إىل  ؛لعيي 
 .حتذي  لدف مليامل ، أال لل  حت ي  دل  غرميها األملامل    اهنطذة أ  إيرا    اسس ق اسعاهية

 لةا من اسسيامل  اهلدف أ  اوييني بعض ير  قد: وإيران روسيا ضد اقتصادية عقوبات. 1.3
 تتريثر أ  ميكن اسه اسدلد اهنا سة منها  لمليا لإيرا  بعض عي  اقتصادية عغ ط هما ملة االخنتاض، ل 

. باسنسبة هلا مصاد  اسدلل أل  اسنتج مبيعان ييب مت ل مليبية، بص  ة األملعا  باخنتاض اقتصاداملا
 اناتاج، ملذف بعد  ختتيض األلي ألبك منظمة م قف تعيل تتسيان جمم عة من مؤلرا   كما تس د

   استريثي بغية ل لمليا، بكل من إيرا  أعرا  اقتصادية نحلاق حمالسة بري ا اسسعر، اخنتاض من اسرغ  عي 
 مأل است الا عي  لمحيهما، (2212مدياين، ) ألر  لمناط  األلملج ق ايا اسشرق اجتا  اهتبعة ملياملاملا
 .اسغربية اهصاحلة شرلط

 : لتجاريميزان اال ثر انهيار أسعار النفط علىأ. 3
يعت  من  .اهيزا  است ا   ل  استرق بني قيمة لا دان بيد ما لبني قيمة صاد ات ، لدد  رتة ما

اهؤشران االقتصادية اهلامة لتكمن قيمت    حتييل مك اات  لسيس   قيمت  اهطيذة، هلةا البد من معر ة 
يت  أ  اسبة اه اد األلسية أل اه اد اصف اهصنعة أل اهصنعة إىل امجاي ا عية كل من مك اات  لليك

  .ن ااهست  دان أل اسصاد
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يس  تط    (2212-2212)اسشكل استاي يظهر تط   أ صدة اهيزا  است ا     اجلزائر سيترتة 
 .أملعا  اسنتج

 (:8852-8858)خالل الفترة  تطور الميزان التجاري وميزان المدفوعات في الجزائر: 85الجدول رقم 
 8852 8851 8853 8853 8858 8855 8858 السنوات

دوالر ) سعر النفط
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إجمالي الواردات 
 (مليار دوالر)
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 اعتمادا عي  ايصائيان بنك اجلزائر نيمن إعداد اسباي : المصدر

مييا   12.8 ائ ا قد  ا  2212يذ  عا   است ا   يزا اه  صيد أ  أعد ، لداجلد يظهر
 ا تتا  إيرادان للةا يرجأل إىل 2212مييا  دلال  عا   22.3دلال  لاملتمر   ا تتا  يىت لصل 

اهر    اسسيأل س ا دان اسذ   باال تتا  بشكل كبي متريثرا   2213اورلقان، لاخنتض   ملنة  صاد ان
ع زا قيمت  ت ا   يزا  اساه  صيد مل ل 2212   ملنة أ  اورلقان، غي من اهصد ة سكميانا برتاجأل

 .اجلزائر من اورلقان صاد ان إيرادان عي  اسنتج اسه أثرن أملعا  دلال  اتي ة ا يا  مييا ( 10-)
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 اين ، املتمر اخنتاض ملعر اسنتج   اسس ق اسدلسية، اسة  ااطي    اسنصف اس2212ط اد ملنة 
دلال  سي ميل    82.28حبيب اخنتض مت ملج اسسعر اسسن   سي ميل من اسنتج اخلا  من  ،2212من 

لقد أدن لة  األزمة اسنتطية . %20، أ  اخنتاض قد   2212دلال  سي ميل    28.28إىل  2212
، 2212س ية   ، مذا اة بتيك اه2212اهستمرة إىل اخنتاض كبي   قيمة اسصاد ان من اورلقان   

 %.23.2بنسبة 
مييا  دلال  ( 1.0) 2212  ع   لة  استط  ان، ااتذل  صيد اهيزا  است ا   من شب  ت از    

باستعل كااا صدمة أملعا  . 2212لاملتمر لةا اسع ز ملنة  2212مييا  دلال     10إىل ع ز قد   
بعد أك ر من مثااية عشر ملنة من  اسنتج جد يادة، حبيب مل ل  صيد اهيزا  است ا   ألد ع ز س 

 .(2212بنك اجلزائر، ) است ائض اهتتاسية

   است ا   اهيزا   صيد   اسنتج أملعا  تذيبان حتك  مد  استخيص اسنتائج لة  لدد من 
 اسصاد ان لا ج تش يأل جمه دان أ  يبدل السك إىل إعا ة ،لععيت  لشاشة عي  يدد را ،اجلزائر

 .(2213بنك اجلزائر، ) اهرج ة اآلثا  كاملب ترين   اورلقان
 

 :خاتمة .1
 لتزايد ايتياطات  حمدلدية باسن  ا بسب  مهدد لل  سيطاقة أملامل  مصد  اسنتج أ  إىل ت صينا

 الساك   ع امال ملاامها عادة لنااك لأ  اسادلا ، عيا  مساتذرة غاي اسانتج أملاعا  أ  كماا عييا ، انقبااد
 .لاسنتسية اجلي ملياملية، اهنالية ية،االقتصاد منها منتردة، أل جمتمعة

االملاتذدد،  مناة استنم ياة مسايملا   اسنتج قطا  عي  كبي بشكل كما املتنت نا أ  اجلزائر تعتمد
 إال اسا طين، االقتصااد عيا  يتماا ملايؤثر اسعااه ، اهسات   عيا  اسانتج ملا ق أزمة   أل ليل أ    دلس

 براجمهاا سادع  األملاملاية اسركيازة لا  اسانتج تصادير مان لادد اسدلساة جتنيهاا اساه اهاسياة اسعائادان تعاد
 اسرياأل طبيعاة   اسنظار إعاادة يتطيا  لباستاي .اسصعبة باسعمية سيتم يل مصد ا لاستنم ية، كةسك االقتصادية
 اختااال مان لعييا  الباد. جا يا إيرادا لسيس سيدلسة يع د  أمساسيا باعتبا   إيرادا إسي  لاسنظر اسنتط  االقتصاد 



 
 أثر انهيار أسعار النفط على رصيد الميزان التجاري في الجزائر                          مخفي أمين. دزاوي عبير،       

                                                                                  (8858-8852) 
(88 

166 

 

 اسذطاعاان دل  لتعزياز اسادلل مصااد  تن ياأل لادد مان اهساتذبيية، است اديان اسدزماة ه اجهاة استادابي
 اسنظر إعادة لج ا إىل انشا ة جتد  كما سي رلان، األم ل اهستدامة باالملتخدا  استنمية حتذي    األلر 

 .سيدلسة اسعامة اهيزااية عي  ستختيف اسع   اسعا  اناتاق لترشيد اسدع ، برامج  
 :يي   يما اسنتائج أل  عرض لميكن

 حتدياد أملاعا    اس ييادا  اسعاامد  مهاا لاسطيا  اسعارض لسايس عديادة سع امال اسانتج أملاعا  خت األ -
 لمنهاا ع امال اجلي ملياملاية، عاهياا اسانتج ملاعر حتدياد   ماؤثرة ألار  ع امال لنااك بال عاهياا، اسانتج

 اسانتج ملاعر حتدياد   كبايا دل ا تيعا  جمتمعة اسع امل لة  مجيأل أ  ييب لاستنية، اسنتسية، اهنالية،
 ؛اسعاه 

 ع امل أ  يبدل   أملعا  ، اسي   احلاصل سدخنتاض ععيتا ملببا اسنتج عي  اسعاه  اسطي  تراجأل يعت  -
 ؛االخنتاض سةسك تتسيا األك ر ل  اسعرض

 ي ا  تذيايص ماا يعاين سبرتلسياة،ا اجلباياة اخنتااض جناد اسانتج أملاعا  اخنتااض تاداعيان مان كاةسك -
بااجلزائر،  عذادن اسه اسندلة   اا أج ب  متعامي   صر  ما لل  األجنبية أل االملت ما ان مل ا  اويية

 األلعاا  املاتذرا  عاد  إىل ياؤد  بادل   للاةا اسبطاساة، ي ا  زياادة إىل اسنهاياة   ياؤد  ماا للاةا
 ؛لاسسياملية االجتماعية

 :يي   يما است صيان بعض صياغة ملابذا، ميكن إسيها اهت صل اسنتائج لدد من
 ؛اسريع  االقتصاد من اخلرلج عرل ة -
 ؛اسصاد ان لتن يأل اسنتج عي  االعتماد تذييل -
 ؛اجلزائر  االقتصاد تن يأل أجل من اورلقان قطا  لا ج األلر  االقتصادية اسذطاعان عي  اسرتكيز -
 االلتماا  اىل اجلباياة، بانعاا ة لادد مان سيدلساة  ةمعتا ماداليل ياة  ك اا  است اا ة بذطاا  االلتماا  -

 .استدي  باسذطا 
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 2-2: ، جامعة حي   ا ر، اهدية، اجلزائر، ص2212أكت بر  20/20، ي م  "اهخاطر لاحلي د

 0: اهرجأل، ص م ال  مصطت  ملا ة، اتس 
  ،االقتصاد متغيرات على بعض البترول أسعار تقلبات النعكاسات قياسية دراسةميه ا مسع د 

، 2212-2211 اجلزائر، مةكرة اهاجستي، جامعة اهسيية،، (8858-5802)الجزائري  الكلي
 02:ص
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 بورصة الكويتحالة : األسواق الحدودية، الخطوة التمهيدية لدخول نادي األسواق الناشئة
   Frontier Markets, the First Step to Enter Emerging Markets: Kuwait 

Stock Exchange Case 
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 :لملخصا
دراسة مدى جاهزية السوق املايل الكوييت لرتقيته لسوق ناشئ وفق  إىلهتدف هذه الورقة 

باعتباره أهم سوق حدودي خاصة بعد ترقية كل من أسواق االمارات العربية املتحدة  ،MSCIؤشرم
، ما فسح جمال 2191ماي  أفاق، واألرجنتني 2192، مث باكستان يف ماي 2192وبورصة قطر يف جوان 

أمام ارتفاع وزن السوق الكوييت يف مؤشر األسواق احلدودية، وقيام السلطات الكويتية بإدخال بعض 
 .يةرتقية مستقبللهله بذلك ؤ ت عديالت على السوقالت

ترقية أسواق االمارات العربية املتحدة وبورصة األسواق احلدودية، بورصة الكويت،  :الكلمات المفتاحية
 MSCIمؤشر، قطر

Abstract: 

This paper aims to study the extent to which Kuwait's financial market 

is ready to be upgraded to an emerging market, according to the MSCI 

index, as the most important frontier market, especially after the promotion 

of both the United Arab Emirates and the Qatar Stock Exchange in June 

2014, and Pakistan in May 2017, and Argentina in the horizon of May 

2019, allowing for a rise in the weight of the Kuwaiti market in the frontier 

markets index and the Kuwait authorities is making some adjustments to the 

market. 

Keywords: Frontier Markets, Kuwait Stock Exchange, upgrading United 

Arab Emirates markets and Qatar Stock Exchange, MSCI index 

Jel Classification: E44, G15 
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 :مقدمة .5
وتنشيط  ملا هلا من قدرة على متويل ،تعترب سوق األوراق املالية من ضروريات احلياة االقتصادية

ذات تعترب فهي االقتصاد، إذ تقوم بتجميع وتوجيه االدخار لتمويل خمتلف األنشطة االقتصادية، وبالتايل 
حىت تتمكن من قيام  األسواقوهلذا ظهرت احلاجة لتطوير هذه  ،كبرية يف تطوير اقتصاديات الدول أمهية

 .  بوظيفتها على أحسن وجه
أسوق مالية متطورة  إىلاألسواق املالية وفق درجة تطورها السابقة تصنف املفاهيم  تكانولقد  

الوقت مل يعد هذا التقسيم يفي بتطلعات واحتياجات املستثمرين بسبب  روأخرى ناشئة، ولكن مع مرو 
بروز فرص استثمارية مغرية يف أسواق مالية أخرى ليست مصنفة يف فئتني السابقتني وال تستويف كذلك 

ما  وهو، من األسواقجانب فئتني السابقتني  إىلاستحداث فئة أخرى  إىل أدىضمنها، ما  اإلدراجشروط 
أول من أطلق مؤشر  MSCIمؤشر يعترب ، و Frontier Marketsا باألسواق احلدودية يعرف حالي
 FTSEوStandard & Poor's كل من مؤشريف ذلك  ، مث تبعه 2112احلدودية يف  األسواق

Russell,  كما أن   ،احلدودية األسواقوكل من هذه املؤشرات يعتمد على معايري حمددة يف تصنيف
، ومنذ شروط االنضمام لألسواق احلدودية تعترب ميسرة باملقارنة مع متطلبات االنضمام لألسواق الناشئة

الناشئة، مل  األسواقها البعض كتمهيد لدخول عترب ي ذيال، و 2112يف  األسواقمن فئة هذه ال ستحداثا
الناشئة مرورا من هذه الفئة، على الرغم من وجود  األسواقمرتبة  إىلفع أي سوق ر ب MSCIمؤشر  مقي

 إىل وذلك الناشئة على غرار أسواق دول جملس التعاون اخلليجي األسواقمن سوق تتمتع بواصفات  أكثر
الناشئة،  األسواقفئة  إىل العربية املتحدة وبورصة قطر اإلماراتمت ترقية أسواق  أين، 2192غاية جوان 
من هذه مماثلة على تطوير أسواقها للحصول على ترقية  األخرى األسواقشجع بقية  الشيء الذي

 :يتن طرح السؤال اآلاملؤشرات، ومن خالل ما سبق ميك
األسواق  MSCI فئةإلى بها قي تتر بها لام يقلل سعى بورصة الكويتالتي ت الخطواتما هي أهم 

 الناشئة مرورا بفئة األسواق الحدودية؟
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 :يتعلى النحو اآلجمموعة من األسئلة الفرعية  ويندرج حتت هذا السؤال،
 بفئة األسواق احلدودية، وما هي أهم مميزاهتا؟ املقصود ما -
 ألسواق احلدودية؟ل MSCIترقيتها على مؤشر  تما تأثري خروج األسواق اليت مت -
 يف فئة األسواق الناشئة؟ اإلدراجشروط  ما هي األسواق احلدودية األخرى اليت استوفت -

يف  إدراجهالقد استطاعت العديد من األسواق املالية الرتقية لفئة األسواق الناشئة بعد :أهمية البحث. 5.5
الحتمال مدى جاهزية بورصة الكويت معرفة أمهية البحث يف ومن هنا تنبع مؤشر األسواق احلدودية، 
 .حدودي سوق أهم،باعتباره MSCIئ وفق مؤشر إعادة تصنيفه كسوق ناش

 :إىليهدف هذا البحث :البحث أهداف. 8.5
 ؛معرفة مميزات األسواق احلدودية -
 أهم التغريات اليت طرأت على مؤشر األسواق احلدودية منذ نشأته؛معرفة  -
 .معرفة اهم التحوالت واإلصالحات اليت طرأت على السوق الكوييت لالستفادة من ترقية مستقبلية -

من لإلجابة على اإلشكالية حمل البحث مت االعتماد على املنهج االستنباطي، : المنهج المستعمل. 3.5
يريات خالل التطرق لتغ، والتحليل من مفهوم األسواق احلدودية ومميزاهتاأداة الوصف لتعرف على  خالل

 .لألسواق احلدودية عند ترقية بعض األسواق املكونة لهMSCIاليت طرأت على مؤشر
األهداف املسطرة، مت  إىللإلجابة على السؤال حمل البحث، ومن أجل الوصول : هيكل البحث. 4.5

 :ىل احملاور التاليةإ تقسيم املوضوع
 ؛احلدودية األسواقتعريف  -
 ؛احلدودية  األسواقمميزات  -
 ؛لألسواق احلدوديةMSCIالتغريات التارخيية اليت طرأت على مؤشر  -
 .املايل الكوييتترقية السوق  MSCIاخلطوة القادمة ملؤشر  -
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عند بداية ظهور هذه الفئة من االسواق قدمت هلا العديد من التعاريف  :الحدودية األسواقتعريف  .8
 : نذكر منها

املالية  األوراق أسواقمتتاز برمسلة سوقية صغرية وليست سائلة حىت مبفهوم  أيصغري نسبيا  أسواق" -
 ؛(Yanitsa,2013, p21)"األخرى األسواقالناشئة وتكون املعلومات فيها غري متاحة واقل وفرة من 

 مكتشفة بعد، وذلك ألهنا توجد ضمن املستثمرين غري من بالنسبة للعديد احلدودية سواقألاتعترب " -
ومتتاز  ،غري متطورة كفاية املالرأس  وأسواق االقتصادية من التنمية مبكرة مراحل يف االقتصاديات

اجلديدة  األسواقهذه  أن الناشئة، غري األسواقمبستويات أقل من السيولة وقليلة الشفافية باملقارنة مع 
 ,Rahwa)"أكرب وعمق اتساع إىل أسهمها أسواق تصل أنغاية  إىلجذابة هلم  استثمارية فرص متثل

2015, p1) ؛ 
ولكنها متتاز حبجم وسيولة غري كافيني  األجانباليت فتحت اجملال أمام املستثمرين  األسواقتتمثل يف " -

وغريها وبالتايل تعترب غري مؤهلة MSCIاملالية مثل  األسواقمن وجهة نظر املؤشرات اليت تعىن بتصنيف 
 ؛(Adnan &Cedric, 2015, p10)"الناشئة األسواقفئة  إىللالنضمام 

 TheEmerging Markets ofاملستقبلية  الناشئة األسواقاحلدودية تعترب  األسواق" -

tomorrow،  توفر العديد من املزايا للمستثمرين ولكن العقبات اليت تواجهها مثل  األسواقهذه و
 إمكانيةحتد من  ي هبااملال هبا وعدم االستقرار السياس رأس أسواقاخنفاض السيولة فيها وعدم تطور 

 ؛(Yanitsa, 2013, p05)"االستثمار فيها
تتمثل يف تلك األسواق اليت تعترب غائبة عن استثمارات املستثمر املؤسسايت الدويل والذي مل خيصص " -

واليت تتواجد يف دول متتاز مبعدالت منو اقتصادية مرتفعة ولكن متتاز أسواقها املالية  هلا جزء من استثماراته،
 .(FTSERUSSELL, 2014, p01)"بصغر احلجم وضعف السيولة فيها

ميكن القول بأن األسواق املالية احلدودية تتمثل يف األسواق اليت شرعت يف  فمن خالل ما سبق،     
القيام بإصالحات جذرية هبدف تأهيل السوق وجعلها حمط أنظار املستثمرين األجانب، ولكنها مل تصل 
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 درج حتت هذه الفئة تلك األسواق اليتنهلها لفئة األسواق الناشئة، كما تؤ تاليت مرحلة النضج و  إىلبعد 
 ؛iيف هذه الفئة اإلدراجبشروط  إخالهلاجرى ختفيض رتبتها من فئة األسواق الناشئة بسبب 

ذي دخل متوسط أو منخفض حسب  القتصادتنتمي تلك األسواق اليت "تتمثل يف فاألسواق الناشئة، 
سامية )"اخلاممنخفضا مقارنة بالناتج احمللي  لالستثمار فيهاأن يكون رأس مال القابل و  تعريف البنك الدويل

 ؛(22، ص2112زيطاري، 

إىل غاية  عتمديكان Standard & Poor'sالتعريف أن مؤشرهذا نالحظ من خالل و 
 االقتصادياتتصنيف لالبنك الدويل  املالية الناشئة على املعيار الذي وضعه األسواقلتحديد 9111

الناتج احمللي اخلام للفرد ال يتجاوز ناشئة إذا كان ك االقتصادياتاملتوسطة وضعيفة الدخل، حيث تعترب 
إال أن هذه الطريقة أصبحت ، لتمييز هذه الدول عن الدول املرتفعة الدخل العتبة اليت حيددها البنك الدويل

سا  الناتج اخلام للفرد يتأثر بالتقلبات احلادة ملعدل سعر الصرف، حلالدوالر  على فاالعتماد، مفيدةغري 
الكثري من الوقت، وبالتايل تنشر  تأخذبالناتج احمللي اخلام  اإلحصاءات اخلاصة ريضهذا باإلضافة إىل حت

طريقة أخرى تتمثل يف مقارنة الناتج  إىلStandard & Poor's مؤشرلتجاوز هذا الضعف جلأ و ، متأخرة
ن يكون احمللي اخلام للفرد خالل السنوات الثالثة املاضية بالعينة اليت حيددها البنك الدويل، حيث يكفي أ

أقل من العتبة لكي يدرج البلد ضمن قائمة  الناتج احمللي اخلام للفرد خالل إحدى السنوات الثالثة األخرية
 ؛(21، ص 2112 سامية زيطاري،)الدول الناشئة
تمثل يف الضعف يStandard & Poor'sرشبالنسبة ملؤ ألسواق الناشئة لتحديد الثاين  شرطالو 

برأس  لالستثمارنسبة للناتج احمللي اخلام، ويعرف رأمسال السوق القابل  لالستثمارالنسيب لرأس املال القابل 
تكون السوق  ، وعليهالذي ال يسمح لألجانب باالستثمار فيهالشركات مال السوق بعد خصم رأس مال 
فة وفق هذا املعيار وذلك خالل إحدى صناألوىل من األسواق امل% 21الناشئة إذا كانت ال تنتمي لـ 

يركز على مدى أنه  Standard & Poor's من خالل هذا الشرط ل رىلسنوات الثالث املاضية، ويا
 االستثمار، فاألسواق اليت تضع حدودا لالستثمارات مثل القيود على األجنبية لالستثماراتانفتاح السوق 



 :  األسواق الحدودية، الخطوة التمهيدية لدخول نادي األسواق الناشئة                 سحنون جمال الدين.ساعد غنية،  د
 حالة بورصة الكويت                                                                                

 

922 
 

تشريعات تقيد نشاط سن تدخل احلكومة يف الشركات املدرجة يف السوق و ، األجنيب، مراقبة رأس املال
 ؛(969، ص2116رشيد بوكساين، )األجنيب، تعترب عموما أسواقا ناشئة االستثمارالسوق وباخلصوص 

كانت تتضمن MSCIألول مرة وحسب احلدودية أنه، عند ظهور فئة األسواق  إىلوجتدر اإلشارة 
جيري عليه مراقبة إلعادة تصنيفه   MSCIأربعة عشر سوقا، باإلضافة اىل سوق املايل األردين الذي كان 

تطلبات مب إخاللهبسبب ، 2112أي يف هذا املؤشر  إنشاءكسوق حدودي يف غضون العام الذي تال 
سوق حسب كل من  21و22دراج يف فئة األسواق الناشئة، يف حني كان هذا املؤشر يضم اإل

S&PوFTSE  ،املتواجدة يف دول جملس  األسواق املالية استثناءب قامتهذه املؤشرات  أن كماعلى التوايل
GCC، اخلليجيالتعاون 

ii
أسواقها مالية تعترب جد متطورة مقارنة مع األسواق اليت سيتم  أن بسبب  

تضاهي بذلك تنتمي لفئة دخل مرتفعة دول جملس التعاون اخلليجي أسواق ،كما ان يف هذه الفئة إدراجها
كان يفكر يف رفع تصنيف هذه MSCI، كما أن رجة يف فئة األسواق الناشئةداو تفوق بعض الدول امل

باستثناء السعودية بسبب )هذا املؤشر  إنشاءالذي يلي عام المرتبة األسواق الناشئة يف غضون  إىلاألسواق 
واجلدول املوايل  ،(Andrew &Erik, 2008, p08)2112أي يف ( حمدودية انفتاح السوق على األجانب

 :املؤشر ألول مرة إطالقيبني لنا األسواق احلدودية حسب كل مؤشر وهذا عند 
 قائمة األسواق المالية حسب كل مؤشر عند تأسيس مؤشر األسواق الحدودية (:85) الجدول رقم

 MSCI S&P/IFC FTSE السوق المنطقة

 أوروبا

 حدودية حدودية حدودية بلغاريا
 حدودية حدودية حدودية كرواتيا
 حدودية   قربص
 حدودية حدودية حدودية استونيا
  حدودية  التفيا
 حدودية حدودية  لتوانيا
 حدودية   مقدونيا
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 حدودية حدودية حدودية رومانيا
 حدودية   صربيا

 حدودية حدودية  مجهورية سلوفاكيا
 حدودية حدودية حدودية سلوفينيا
  حدودية حدودية أوكرانيا

الشرق االوسط 
 وافريقيا

 حدودية حدودية  بتسوانا
 حدودية حدودية  كوت ديفوار
  حدودية  غانا
 حدودية ناشئة ناشئة االردن
 حدودية حدودية حدودية كينيا
  حدودية حدودية لبنان
 حدودية حدودية حدودية موريتانيا
  حدودية  ناميبيا
 حدودية ناشئة حدودية نيجرييا
 حدودية حدودية حدودية تونس

 آسيا

 حدودية حدودية  بنغالدش
  حدودية حدودية كزاخستان
 حدودية ناشئة حدودية سريالنكا
 حدودية حدودية حدودية فيتنام

 أمريكا

  حدودية  اكوادور
  حدودية  جامايكا
  حدودية  بنما

  حدودية  ترينداد وتوباغو
Source: Andrew Howell and Erik Hegedus (2008),Investing in Frontier Markets,Citi 

Investment Research,Citigroup Global Markets Inc, p09. 
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مع تباطؤ معدالت منو تزامن انشائها ،أن وما يالحظ كذلك على هذه الفئة من األسواق
كما أن أسواق األسهم العاملية شهدت يف هذه الفرتة   ارتفاع معدالت الفائدة،وكذلك االقتصادية عامليا، 
 .(Andrew &Erik, 2008, p06)، بسبب تداعيات أزمة الرهن العقاريتراجعا قرابة العام

 

  :الحدودية األسواقمميزات .3
 جموعة من اخلصائص تنفرد هباتتميز مبما سبق، ميكن القول بأن األسواق احلدودية  إىلاستنادا 

 ,James, 2015, p12/MSCI Barra)فيما يلي إجيازهاعن األسواق املالية الناشئة، ميكن 

2007/FTSERUSSELL, 2014, pp01-03/Andrew &Erik, 2008, pp12-13/Yanitsa, 2013, 
p22) 

 ؛إنشائهامن  األوىلتتميز معظم األسواق املالية احلدودية بأهنا يف املراحل  -
 القائمة فيها؛ قلة األسهم إىلباإلضافة  اخنفاض السيولة -
تتواجد فيها شركات ذات رمسلة سوقية صغرية، كما أهنا حتتوي على عدد حمدود من الشركات ذات  -

 الرمسلة السوقية املتوسطة واملرتفعة؛
املستثمرين من التوجه لالستثمار فيها  ختيف قد اليت السائلة الغري األوراق من نسبيا كبري وجود عدد -

 احملتملة؛ املخاطر بسبب
 وجود عدد قليل من املستثمرين هبا؛ -
احلدودية  األسواق يف االقتصاديعالية، حيث ترجع ارتفاع معدالت النمو  يمعدالت منو اقتصاد -

 اإلمجايل يمنو متوسط الناتج احملل الطبيعية،تزايد السكان واملوارد : العوامل الثالثة التالية إىل أساسا
 احمللي؛ ياالستهالك اإلنفاق، األساسيةاهلياكل  ، االستثمار يفياحلقيق

 احلدودية تتمثل يف القطاعات املالية، االتصاالت؛ األسواقأهم القطاعات املوجودة يف  -
 ؛الدولبعض  يفالديكتاتورية  األنظمةاملخاطر السياسية بسبب  -
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 the next generation of theالناشئة  األسواقاحلدودية تعترب اجليل القادم من  األسواق -

emerging markets الناشئة؛ األسواق إىلالرتقية  إمكانيةتتوفر على  حيث 
الناشئة واحلدودية، واليت متتاز  األسواقالفروق الرئيسية بني  أحدالتصنيع، حيث اعتربت هذه اخلاصية  -

 ؛بسرعة تنمية قطاع الصناعات التحويلية
الصادرات والواردات من امجايل الناتج احمللي فيها مرتفعة درجة االنفتاح االقتصادي واملعرب عنها بنسبة  -

 جدا باملقارنة مع األسواق املالية الناشئة؛
 متوسط؛/فئات الدخل منخفض إىلتنتمي  -
 ؛وبالتايل تعترب غري مالئمة للمستثمرين املبتدئني على خماطر كبرية للمستثمرين تنطوي -
 نظامي؛ الغري ولمتتاز بارتفاع معدالت الضرائب والعمولة والتدا -
 وجود عوائق حتد من االستثمار فيها بسب وجود قيود على رأمسال، سعر الصرف؛ -
متتاز هذه األسواق بتفاوت فيها بينها خاصة من ناحية عدد الشركات القائمة، الرمسلة السوقية، درجة  -

 انفتاح السوق وكذلك درجة تطور البنية التشغيلية لسوق؛
 ؛حمدودة األسواقهذه  إىلاملال اخلاص  رأستدفقات  -
 البنية القانونية والنظام البنكي فيها ميتاز باحملدودية؛ -
متتاز بوجود فرص استثمارية مغرية بسبب إمكانيات النمو املستقبلية اليت متتع هبا هذه األسواق، واليت  -

 تنمو أسرع من باقي األسواق املالية العاملية؛ أنمن املتوقع هلا 
واق املالية احلدودية واألسواق املالية الناشئة أو املتطورة تعترب ضعيفة، كما أن درجة الرتابط بني األس -

درجة الرتابط بني األسواق احلدودية فيما بينها كذلك ضعيفة، ما يفسح اجملال أمام املستثمرين 
 . لالستثمار فيها
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 :لألسواق الحدودية MSCIالتغيرات التاريخية التي طرأت على مؤشر  .4
سواق احلدودية عند نشأته حيتوي على أربعة عشر سوقا، وهو يضم ألل MSCI مؤشر لقد كان

ما بني أسواق جديدة مت  إليه، ولقد تباينت األسواق املضافة 2192سوق حسب تصنيف جوان  22
 ترقيتها من فئة األسواق املستقلة واليت استوفت شروط األسواق احلدودية، ونذكر يف ذلك كل من ليتوانيا

ودول ( 2191)، بنغالدش iii(2111) ، ترينداد وتوباغو(2111) ، باكستان(2112) ، صربيا(2112)
، أو أسواق مت ختفيض تصنيفها من فئة WAEMU(2196)أفريقيا  لغر  والنقدي االقتصادي االحتاد

كما مت   ،(2191) واملغر ( 2111) األرجنتني، (2112) األسواق الناشئة، وخنص بذكر كل من األردن
فئة األسواق املستقلة  إىلأيضا ختفيض تصنيف كل من أسواق أوكرانيا وبلغاريا من فئة األسواق احلدودية 

 اإلمارات، ولقد كانت أسواق (https://www.msci.com/indexes) على التوايل 2196و 2191يف 
 األسواقفئة  إىلالعربية املتحدة وبورصة قطر أول األسواق اليت يتم رفع تصنيفها من فئة األسواق احلدودية 

بورصة قطر وأسواق كانت تشكل  إذ، 2112لألسواق احلدودية يف  MSCIمؤشر  إنشاءمنذ الناشئة، 
كان وزن هذه األسواق يف املؤشر   حيثحوايل ثلث مؤشر األسواق احلدودية، العربية املتحدة  اإلمارات

بالنسبة  ةعلى التوايل، وهلذا فخروج هذين السوقني من املؤشر شكل خسارة كبري  %91و 92%
، وميكن توضيح هذا من خالل استثماراهتم لألسواق احلدودية يف MSCIللمستثمرين الذي يتبعون مؤشر 

 :الشكل املوايل
 
 
 
 
 

https://www.msci.com/indexes
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 اإلماراتأسواق قبل وبعد ترقية  لألسواق الحدوديةMSCIهيكلة مؤشر   (:85) رقم الشكل
 العربية المتحدة وبورصة قطر

 
 قبل الرتقية بعد الرتقية

Source: Stephen Casciano, (2014), UAE and Qatar Enter the MSCI Emerging 

Markets Index: A Guide to the Rebalance Trade, Benchmark Changes and Trading 

Environment, Credit Suisse Index Analysis, p05. 

، رفع تصنيف السوق 2196يف مراجعته السنوية لألسواق يف جوان  MSCIكما أعلن مؤشر 
وجتدر اإلشارة اىل ان  ،2192املايل لباكستان اىل فئة األسواق الناشئة مع تفعيل هذا التصنيف يف ماي 

، قبل أن يتم ختفيض تصنيفها اىل فئة 9112سوق باكستان كانت جزء من مؤشر األسواق الناشئة منذ 
، بسبب تدهور األوضاع األمنية عامة يف البالد ما أدى اىل غلق سوق  2111األسواق املستقلة يف جانفي 

املستقلة حىت إعادة افتتاحها مرة أخرى ما كراتشي لبضعة أشهر، ولقد ظلت هذه السوق يف فئة األسواق 
، ومنذ ذلك وقت اعتربت سوق 2111تطلب إعادة تصنيفها اىل فئة األسواق احلدودية يف جوان 
وارتفاع العوائد ومستوى السيولة  ،%2,2باكستان كأحد أقوى األسواق املالية احلدودية بوزن يقدر حبوايل 

 ,Acadian Asset Management LLC)سواق الناشئة مرة أخرىفيها مكن البالد من استيفاء معايري األ

2016, p01)؛ 
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 MSCIبأحداث  KSE 100مدى تأثر مؤشر السوق المالي لكراتشي   (:85) رقم الشكل

 
Source: MSCI Emerging Markets Index Adjustments (2017), Market Update, Lazard 

Asset Management LLC, p02. 

، إعادة تصنيف السوق 2192يف مراجعته السنوية لألسواق جوان  MSCIكما أعلن أيضا مؤشر 
%21,2الذي ميثل حوايل األرجنتييناملايل 

iv  من مؤشر األسواق احلدودية اىل فئة األسواق الناشئة، مع
، وسيتم ترقية 2191تفعيل هذا التصنيف يف املراجعة النصف سنوية لألسواق اليت سيجريها يف ماي 

 MSCI,March) من مؤشر األسواق الناشئة %1,6السوق دفعة واحدة وستحظى بوزن يقدر حبوايل 

2018, p07)وتعترب السوق املالية األرجنتينية من بني أوائل األسواق اليت مت ضمها ملؤشر ،MSCI 

9122سواق الناشئة عند نشأته يف ألل
v ولكن فرض السلطات املالية األرجنتينية قيودا على تدفقات رأس ،

 فئة األسواق احلدودية، إىل 2111خيفض تصنيف هذا السوق يف جوان  MSCIاملال األجنيب، جعل 
الدولة  يف باستثماراتهالبقاء  األجنيبجيب على املستثمر  اليتأزالت األرجنتني احلد األدىن للفرتة  أنوبعد 

كان مفروضًا على   يالذ اإلجبارييوما، وأيضًا إزالة احلد األدىن لإليداع 161لتصبح صفر مقابل 

ألسواق لMSCIمؤشر خروج باكستان من
 الناشئة

انضمام باكستان ملؤشر 
MSCIلألسواق الناشئة 

إعادة باكستان MSCIاعالن 
 لألسواق الناشئة

 للمؤشر تفعيل قرار االنضمام
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وس األموال ألجنبية بإزالة ؤ من رأس املال املستثمر، وتسهيل خروج ر %11املستثمرين األجانب بنسبة 
 MSCI، ما جعل (MSCI, June 2016, p04)ألف دوالر111كان حمددًا بواقع   ياحلد األقصى الذ

، واجلدول املوايل 2196يفكر يف إعادة مراجعة السوق الحتمال إعادة تصنيفه كسوق ناشئة منذ جوان 
 :2192لألسواق احلدودية، حسب تصنيف جوانMSCI يوضح تركيبة مؤشر 

 لألسواق الحدوديةMSCIتركيبة مؤشر   (:88) الجدول رقم
 االسواق الحدودية

الشرق  افريقيا اوروبا أمريكا
 االوسط

 اسيا

 رجنتنياأل

 كرواتيا
 استونيا
 لتوانيا
 كزاخستان
 رومانيا
 صربيا
 سلوفينيا

 كينيا
 موريتانيا
 املغر 
 نيجرييا
تونس

WAEMU 

 البحرين
 االردن
 الكويت
 لبنان
 عمان

 بنغالدش
 اسريالنك
 فيتنام

Source: https: //www.msci.com/indexes 

 ترقية السوق المالي الكويتيMSCIالخطوة القادمة لمؤشر  .1
، مث رفع تصنيف سوق باكستان 2192العربية املتحدة وقطر يف جوان  اإلماراتترقية أسواق  إن
، فسح اجملال 2191ماي  أفاقالناشئة  األسواقملصاف  األرجنتني، وقرار رفع تصنيف 2192يف جوان 

زاد متثيله يف مؤشر األسواق ، ما األسواقواسعا أمام السوق املايل الكوييت لالستفادة من أوزان هذه 
لألسواق MSCIأيضا على أوزان الشركات الكويتية الداخلة يف مؤشر  األمراحلدودية، كما انعكس هذا 

، حيث تستحوذ ثالث شركات كويتية واليت تتمثل يف بنك الكويت الوطين، بيت التمويل الكوييت احلدودية
 لألسواق احلدودية MSCIشركات يف مؤشر  91من حجم أكرب  %91وشركة االتصاالت على حوايل 

(MSCI, may 2018, po2)  ،االستثمارات اليت كانت توجه حجم من أيضا استفاد هذا السوق  كما

https://www.msci.com/indexes
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لسوق املايل الكوييت  بالنسبة لسلطات املنظمة  األمرعترب هذا ا حيث، وباكستان واإلماراتقطر  ألسواق
كنقطة إجيابية من أجل القيام بإصالحات عميقة متس البنية التنظيمية لسوق، من أجل رفع تصنيفها 

احلفظ املستقل وتطوير آلية التسليم مقابل  آليةمت تعديل  حيثمصاف األسواق الناشئة،  إىلمستقبال 
ا مت تبسيط إجراءات فتح حسابات املستثمرين وقبول املستندات باللغة ذكو ، 2192الدفع يف أبريل 
مؤشرات حتتوي على أسهم مستقلة  11إعادة تقسيم السوق اىل  باإلضافة إىل، 2192اإلجنليزية يف ماي 
أعلن  ونتيجة هذه التطورات اإلجيابية اليت شهدها السوق املايل الكوييت، ،(2192فاعور، )يف كل مؤشر

MSCI 2191، أنه سيقوم مبراجعة هذا السوق يف جوان 2192يف مراجعته السنوية لألسواق يف جوان 

 حتديد الوزن احملتمل للسوق الكوييت يف حال االنضماممت  كماتصنيفه كسوق ناشئ ،إعادة الحتمال 
من مؤشر  %92,2أن السوق الكويتية متثل حوايل  إىلوجتدر اإلشارة ، (CNBC Arabia, 2018)%1.1بـ

، وعليه، فالرتقية احملتملة لسوق الكوييت وتفعيل تصنيف (MSCI, June 2018 A, p09)األسواق احلدودية
ميكن توضيحه  لألسواق احلدودية، MSCI، سيرتك تأثريا واضحا على مؤشر 2191يف ماي  األرجنتني

 :من خالل اجلدول املوايل
 لألسواق الحدوديةMSCIالتشكيلة المحتملة لمؤشر  (:83) الجدول رقم

*المؤشر الحالي  **واألرجنتينالمؤشر المحتمل باستثناء الكويت    
 الوزن عدد الشركات الوزن عدد الشركات

 %0.00 0 %19.26 14 االرجنتين

 %0.00 0 %17.46 17 الكويت

 %28.37 30 %17.72 17 الفيتنام

 %11.63 11 %7.48 9 المغرب

 %11.50 5 %7.02 5 كينيا

 %11.46 10 %7.00 8 نيجيريا

 %11.04 22 %5.94 17 بنغالدش

 %9.27 8 %5.51 7 رومانيا

 %6.08 4 %3.66 4 البحرين
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 %3.00 5 %1.91 5 االردن

 %2.81 6 %3.11 7 عمان

 %1.55 2 %0.97 2 كزاخستان

 %1.23 1 %0.80 1 موريتانيا

 %0.65 1 %0.41 1 كرواتيا

 %0.57 1 %0.73 2 سلوفينيا

 %0.54 1 %1.03 1 سريالنكا

 %0.30 1 %0.00 0 لتوانيا

100.00 117 المجموع
% 

108 100.00% 

* Data as of the May, 2018SAIR (May 18, 2018) 

** Simulated pro forma data as of the May, 2018 SAIR (calculation date May 18, 2018, as of 

date June 1, 2018) 

Source: MSCI (June 2018) A, Consultation on A Market Reclassification Proposal 

for The MSCI Kuwait Index: Potential Reclassification from Frontier to Emerging 

Markets, p09. 

 األسواقسيعود باإلجيا  على بقية  األسواقأعاله، نالحظ أن التصنيف هذه من خالل اجلدول 
ختفيض  أواملستقلة  األسواقمن فئة أسواق جديدة  ترقيةمل يتم  املكونة للمؤشر، واليت سريتفع متثيلها، ما

ة القيمة السوقية لألسهم احلرة لشركات الكويتيوتقدر  الناشئة، األسواقتصنيف أسواق أخرى من فئة 
، يف حني كانت القيمة السوقية مليار دوالر 2,2ـ بلألسواق الناشئة MSCI إىلاملرشحة لالنضمام 91

مليار دوالر، ويعود هذا االخنفاض  2,1املدرجة يف مؤشر األسواق احلدودية حوايل  92احلرة لشركات 
فئة األسواق  إىلعند املراجعة هبدف الرتقية فيف فئة األسواق الناشئة،  اإلدراجالرتفاع معايري 

 9112إىل  لشركات يرتفع احلد األدىن املطلو  للقيمة الرأمسالية ،(MSCI, June 2018 B, p 01)الناشئة
 212 إىل، ويرتفع احلد األدىن لألسهم املتاحة للتداول (ضعف املطلو  لألسواق املبتدئة)مليون دوالر 
، ويرتفع احلد األدىن لنسبة األسهم (ضعف املطلو  لألسواق املبتدئة99ما يزيد على )مليون دوالر 

 :(ةستة أضعاف املطلو  لألسواق املبتدئ) %91املتداولة فعال إىل 
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 حسب الفئة التي تنتمي لهاالقيمة السوقية الحرة لشركات الكويتية  (:84) الجدول رقم
 مليون دوالر: الوحدة

كات لشر ا
 الكبيرة

الشركات 
 المتوسطة

الشركات 
 القياسية

الشركات 
 الصغيرة

 كل
 الشركات

 

حسب مؤشر  عدد الشركات 92 12 11 16 11
األسواق 
 الحدودية

91

,734.35 

6

,385.71 
22,120.06 1,097.13 21,217.18 

القيمة السوقية 
 الحرة

حسب مؤشر  عدد الشركات 91 12 16 11 11
 األسواق
 الناشئة

91

,734.35 

2

,221.95 
91,956.30 2,865.66 22,821.96 

القيمة السوقية 
 الحرة

Data as of April 23, 2018 

Source: MSCI (June 2018) A, Consultation on A Market Reclassification Proposal 

for The MSCI Kuwait Index: Potential Reclassification from Frontier To Emerging 

Markets, p06. 

 :األسواق الناشئةMSCIاملرشحة لالنضمام اىل91وفيما يلي قائمة الشركات الكويتية 
 لألسواق الناشئة MSCIمواصفات الشركات الكويتية لمحتمل ادراجها في مؤشر   (:81)الجدول رقم 

 مليون دوالر: الوحدة
المتاحة  لألسهمالقيمة السوقية 

 لتداول
القيمة السوقية االجمالية 

 لشركة
  الشركةفئة 

2,415 91,132 Standard بنك الكويت الوطني 

1,343 91,903 Standard بيت التمويل الكويتي 

2,977 1,954 Standard شركة االتصاالت المتنقلة 

9,134 1,780 Standard بنك بوبيان 

2,340 1,700 Standard اجيليتي 



 والتنميـة اإلستراتيجيةمجلـة  911 -961ص  ،(8850ديسمبر )مكرر  51: العـــدد/ 80: المجلد

 

921 
 

9,106 2,107 Standard المباني 

221 9,608 Small Cap هيومن سوفت القابضة 

112 291 Small Cap بنك وربة 

122 262 Small Cap بنك الكويت الدولي 

211 222 Small Cap ميزان القابضة 

211 212 Small Cap مجموعة الصناعات الوطنية 

192 221 Small Cap االمتياز لالستثمار 

912 211 Small Cap االستثمارات الوطنية 

Data as of April 23, 2018 

Source: MSCI (June 2018) A, Consultation on A Market Reclassification Proposal for The 

MSCI Kuwait Index: Potential Reclassification from Frontier To Emerging Markets, p06. 

 :خاتمة.6
اليت حتاول حماكاة  ،نظرا الرتباط املستثمرين األجانب باملؤشرات العاملية وخاصة املؤسسات األجنبية    

يف بناء حمافظها املالية، سعت العديد من األسواق املالية الدخول اىل هذه املؤشرات  هذه املؤشرات
رجة تطور األسواق املالية فيما ونظرا لتفاوت دلالستفادة من تدفقات استثمارات احملفظة املرتبطة هبا، 

لألسواق املالية، أيسرها شروطا تتمثل يف فئة األسواق احلدودية، واليت تعترب  ثالثة تصنيفاتبينها، توجد 
ولقد متكنت العديد من األسواق املالية الوصول اىل فئة األسواق مبثابة اجليل القادم من األسواق الناشئة، 

ولذا خلص هذا البحث اىل نوات عديدة، مؤشر األسواق احلدودية لس الناشئة، بعدما كانت جزءا من
 :النتائج التالية

 ؛احلدوديةصرامة باملقارنة مع األسواق  أكثرتتميز األسواق الناشئة مبتطلبات  -
 ؛قرار ترقيتها ملستوى الناشئة إعالنبالعديد من املراجعات قبل أن يتم احلدودية متر األسواق  -
فئة األسواق الناشئة عاد باإلجيا  على السوق املايل  إىلاملالية سواق األبعض ان رفع تصنيف  -

 .الكوييت الذي ارتفع متثيله يف املؤشر
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ييت من ميكن تقدمي بعض االقرتاحات اليت متكن السوق املايل الكو  ،واستنادا على ما تقدم أعاله    
 :MSCIوفق مؤشر  الناشئةاألسواق لرتقية لفئة هبدف ا هااالستفادة من

، وبالتايل اليت من شأهنا حتسني البيئة االستثمارية لسوق اإلصالحاتالعمل على تنفيذ املزيد من  -
 جذ  املزيد من املستثمرين األجانب لسوق؛

 من شأهنا احلد من دخول املستثمرين األجانب؛ اليت عدم سن قوانني جديدة  -
تقوم من خالهلا هيئة السوق املايل الكويتية بشرح أهم  ،رجان ستانليو عقد مشاورات مع مؤسسة م -

 األجزاء اليت مل تتم معاجلتها بعد؛اإلصالحات اليت قامت هبا، وتسليط الضوء على 
ستفادة من جتربتها الاالتصال باألسواق املالية العربية األخرى اليت متت ترقيتها لفئة ناشئة من اجل ا -

 .نيفهاعملية تص أخرتوتفادي األمور اليت 
 :قائمة المراجع .7

 :أطروحات
 تدخل ضمن  أطروحةمعوقات أسواق األوراق املالية العربية وسبل تفعيلها، ، (2116) بوكساين رشيد

، جامعة وعلوم التسيري االقتصادية، كلية العلوم االقتصاديةدكتوراه يف العلوم متطلبات نيل شهادة 
 .اجلزائر

 حالة أسواق أوراق املالية العربية، : أسواق أوراق املالية يف البلدان الناشئة ،(2112) يطاري سامية
أطروحة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم 

 .وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر االقتصادية
 Adnan Sardouk&Cedric Dorant (2015),Market Challenges Faced by 

Multinational Corporations in Frontier Markets: The Case of 

Lebanon,Final Assignment for Master Degree in Business 

AdministrationLevel,Gävle University, Sweden. 

 YanitsaSergeevaKazantseva (2013), Franchising in Frontier Markets. 

Case Study: Bulgaria, Master thesis, University Wien. 



 والتنميـة اإلستراتيجيةمجلـة  911 -961ص  ،(8850ديسمبر )مكرر  51: العـــدد/ 80: المجلد

 

922 
 

 :مصادر أخرى
 Andrew Howell and Erik Hegedus (2008), Investing in Frontier 

Markets, Citi Investment Research, Citigroup Global Markets Inc.  

 James kee (2015), benefits, risks and current event of International and 

alternative investment, South Texas Money Management®, Ltd. 

 Rahwa Senay (2015), Introduction to Frontier Markets, Investment 

Research, Lazard Asset Management LLC.  

 Stephen Casciano, (2014), UAE and Qatar Enter the MSCI Emerging 

Markets Index: A Guide to the Rebalance Trade, Benchmark Changes 

and Trading Environment, Credit Suisse Index Analysis. 

 Acadian Asset Management LLC (2016), Pakistan To Return to 

Emerging Markets, London. 

 MSCI Emerging Markets Index Adjustments (2017), Market Update, 

Lazard Asset Management LLC. 

 FTSERUSSELL 2014, Frontier Markets: Accessing the next frontier. 

 MSCI (June 2016), Consultation on A Market Reclassification Proposal 

for The MSCI Argentina Index: Potential Reclassification from Frontier 

to Emerging Markets. 

 MSCI (June 2018) A, Consultation on A Market Reclassification 

Proposal for The MSCI Kuwait Index: Potential Reclassification from 

Frontier to Emerging Markets.  

 MSCI (June 2018) B, market classification framework. 

 MSCI (March 2018), Consultation on A Market Reclassification 

Proposal for The MSCI Argentina Index: Potential Reclassification from 

Frontier to Emerging Markets,  

 MSCI (may 2018), Frontier Markets Index. 

 MSCI Barra (2007), Consultation on the Potential Creation of Frontier 

Markets Indices. 

 MSCI Barra (2008), Emerging Markets: A 20-year Perspective. 
 



 :  األسواق الحدودية، الخطوة التمهيدية لدخول نادي األسواق الناشئة                 سحنون جمال الدين.ساعد غنية،  د
 حالة بورصة الكويت                                                                                

 

922 
 

 :مواقع الكترونية
  ،ىل إمليار دوالر القيمة السوقية لألسهم احلرة لشركات الكويتية املرشحة لالنضمام  8,8مؤمنة فاعور

MSCI  لألسواق الناشئة، املوقع االخباريCNBC Arabia مقال من االنرتنت، نشر ،
  :، من الرابط8112جوان  81بتاريخ 

https://www.cnbcarabia.com 

  املوقع االخباريCNBC Arabia،األسهم السعودية تنضم ملؤشر "MSCI" لألسواق الناشئة ،
 :، من الرابط8112جوان  81: مقال من االنرتنت، نشر بتاريخ

https://www.cnbcarabia.com/news/view/42015/ 
  إنرتناشيونالنلي كابيتال مؤشر مورغان ستاموقع: 

https: //www.msci.com/indexes 

                                                           
i 2112يف  يتم ختفيض تصنيفه من فئة األسواق الناشئة لينضم اىل فئة األسواق احلدوديةسوق كان اول   ايل األرديناملسوق ال 

 .بسبب اخنفاض السيولة فيه
ii Gulf Cooperation Council: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar and the United Arab 

Emirates 
iii  بسبب التدين يف سيولة السوق1122مت اعادة تصنيفها اىل فئة االسواق املستقلة يف جوان ،. 
iv  كما ان أوزان األسواق يف تغري مستمر1122وزن السوق حسب احصائيات مارس ،. 
v بيتال انرتناشيونال لألسواق الناشئة عند انشاء مؤشر مورغان ستانلي كاMSCI Emerging Market 

Index(EM) املكسيك، األرجنتني، الربازيل، شيلي، : كان يتكون يف البداية من عشرة أسواق تتمثل يف  9122منذ عام
اليونان والربتغال واليت تزامنت مع فتح أسواقها املالية للمستثمرين الدوليني، وكانت متثل أقل من  األردن، ماليزيا، تايلند، الفلبني،

 ,MSCI Barra):شركة، انظر اىل 261مليون دوالر من رمسلة السوق العاملية آنذاك وتغطي حوايل  12.2أي % 9

2008, p 20) 

https://www.cnbcarabia.com/
https://www.cnbcarabia.com/news/view/42015/
https://www.msci.com/indexes
https://en.wikipedia.org/wiki/Bahrain
https://en.wikipedia.org/wiki/Kuwait
https://en.wikipedia.org/wiki/Oman
https://en.wikipedia.org/wiki/Qatar
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates
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 : ملخص
 بددددرامد الدددددقد الددددو   دددددمها ا  ومددددا  ال  يددددة  هتددددده هددددسة الدرانددددة لعددددر   شددددا  ا  ا   يددددة

انة شدداه  ددومل   ددده. للمؤنسددا  الريددوامل  ا ةونددثة،  ك ددر الددل اللشددا  قلددد اللمددو ا  ةريددادي  ددا
  ددددد اقةمددددد  الدرانددددة   ة ددددار .  ةريدددداد ال  ددددو اللامدددد   ا ةلدددداموا ؤنسددددا  الريددددوامل  ا ةونددددثة   ا 
 .فرضيةها، قلد ا لهد الوصفو الةحليلو

مت  فعيلهدا  دد   شفت الدرانة، كن  ر يا هلا بدايا  م  رمل   ا  ا   ية  برامد حفزها  دقمهدا،    
كقدداد ا ؤنسدا  الريدوامل  ا ةوندثة  حلدد العمالدة  ؛   الل،  ان له ك در   ار فدا 2112ك ثر ملس قام 

؛  قليده فد ن فرضدية الدراندة 2112-2112 الل فد مل الدراندة  ، ا، إضافة إىل حت يق  يمة إضافية اجيابية
رغدد كن اث ددر لديري   داا، ف ددد يرجدخ إىل ملداا  حتددديا  الوضدخ السياندو اكلددو  الدد   ل  يددا، . صدحيحة

 .ؤنسا  الريوامل  ا ةونثة ال  ية اي العال ة مبلةلا   كنواق ا 
 مؤنسا  صوامل  مةونثة، منو ا ةريادي، م ا   ية،  ر يا :كلمات مفتاحية

 JEL :P42,O4, M13 اتتصنيف
__________________________________________ 
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Abstract: 

The aim of this study is to present the entrepreneurial activity and 

support programs offered by the Turkish governments to small and medium 

enterprises, and the impact of this activity on economic growth.With a view 

to exploring the strength of SMEs in Turkey's emerging and growing 

economy..To test the hypothesis of the study; was to rely on descriptive 

analytical approach. 

The study showed that Turkey has early beginnings in 

entrepreneurship, and  programs to its stimulate and support, Has been more 

activated since 2012.This has had an impact on the increase in the number 

of SMEs and the size of their employment, in addition to achieving positive 

additional value, during 2009-2016. Therefore, the hypothesis of the study 

is correct. Although the impact is not significant, it may be due to the 

climate and challenges of the domestic and international political situation 

of Turkey, which is related to the products and markets of Turkish SMEs. 

Keywords: SMEs; Economic growth; Entrepreneurship; Turkey. 

Jel Classification Codes: P42, O4, M13. 

 

 :مقدمة.5
 ك    د ا فق قلد  ثاق  انخ قلد  جود قال ة إجيابية بني اللمو ا  ةريادي  ريادمل اثقمال

، إا يشا ال احثون الةلري يون إىل كن مسامهة ريادمل اثقمال   الةلمية ا  ةريادية هامة،    ا  ا   ية
  ا مل ة   ا  ةرياديا ما كن كمهية الشر ا  الريوامل رانخة    ومل .   جمال إجياد فرص العمل نيما

 .ا ةحدمل  ك ر با  ال لدان اللامئة   الشرق اث ريد
فعلد ن يل ا ثال ، ف د .   ؤدي ا ؤنسا  الريوامل  ا ةونثة د را مما ال   ا  ةرياد ال  و

  ا ائة  62.6من إمجا  قدد ا ؤنسا ،    2111  ا ائة قام   99.8م لت  لل ا ؤنسا   س ة 
  ا ائة من الشر ا  الريوامل  99.3 من بني مر ا  الةريليخ ال  ية حوا  . من جممو  العمالة

  ظرا .   ا ائة من مجيخ العاملني   الريلاقا  الةحويلية 52،  ما  وظف (موظفا 151-1) ا ةونثة 
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ا  ومة ال  ية  د الةزمت بدقد منو  ثا  ا ؤنسا  الريوامل  ا ةونثة من  الل الةريديق  ثمهيةها، ف ن
،  ا شار ة   الرب امد ا ةعدد (Benzing,2009)2112قلد ا يثاق اث ر يب للمؤنسا  الريوامل قام 

 ةطبيعية نشاط المقوالتي ما:  قليه مي للا كن  ثرح السؤال الةا . 1السلوا  للمشاريخ  ريادمل اثقمال
 على النمو االقتصادي فيها أثرهفي تركيا؟ وما 

 :أسئلة الدراسة .5.5
 :كن  ثرح الةساؤ   الةالية مي للاقلد السؤال السابق   لإلجابة

   ا  ةرياد ال  و؟ ا  ا   يةما كمهية دقد  -
ريوامل  ثور حلد ا ؤنسا  ال قلد اللمو ا  ةريادي    ر يا من  الل ةشا  ا  ا   ي ر  ما ك -

  ا ةونثة ، العمالة  ال يمة ا ضافة؟
 :فرضيات الدراسة .8.5

 .   ر يا قلد اللمو ا  ةريادي ا  ا   يةللشا  هلاك ك ر اجيايب 
 :أهداف البحث .3.5

 :هسة الدرانة فيما يأيت كهداه ةمثل 
 .   ر يا  ةا  ا   يانة شاه ط يعة ا  ا   ية   شا   -
 ا ،   نيما   ظل ما يوصف ا ةريادها  يا  ةرياد   ر يا قلد اللمو  ةا  ا   يمعرفة ك ر  شا   -

 . ام   مدفو  بال فاءمل
 : منهجية البحث .4.5

 لوصف حالة ا  ا   ية،  الل  ال  ية  ةا جنليزي ةنيالدرانة ال يا ا  الثا وية باللو انةخدمت
،  اقةمد  قلد ال  ية  ك شثةها  هيئاهتا الداقمة  ا شار ة،   سا للحريول قلد ال يا ا   اإلحرياءا 

ا ةونط : الةالية ال سيثة الةحليل كد ا انةخدام  ا لهد الوصفو لإلجابة قلد كنئلة الدرانة، من  الل
 .اللسب، معدل اللمو السلوي، معادلة ا جتاة الزمين العاما سايب، 
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 في تركيا ةنشاط المقاوالتي طبيعة. 8
 :مفهوم المقاوالتية .5.8

م،  هيمن ا فاهيد الو  عدد  حوهلا الةعريفا  21م  19يعود مفهوم ا  ا   ية إىل ال ر ني 
  Richard)  ا ةيلون  ا ةلفت فيها  جها  اللظر حول  عريفها لدى ا ف رين،  من بيلهد جند ريةشارد

Cantillon) للمرمل ا  ةريادية اللظرية   ا  ا   ية مفهوم انةخدام   الفضل صاحب يعةرب السي 
 حيث ظر ه   يةريره السي الشخص هو ا  ا ل فان،(DEVELI, 2011) ل ا ةيلون   ف ا .اث ىل
 مفهوم حتديد ا  كنانو قامال الةأ د قدم من جيعل فهو  بالةا  مؤ دمل، مؤ د، اللف ا  غا الد ل
2.ا  ا ل

 

3كما ناي
(Jean-Baptiste Say)،  إا (. ا  ا   ية)ف د كقثد  فساا خمةلفا للمهمة الريادية

اقةرب ا  ا ل  مدير للمؤنسة  مساهد   قملية اإل ةاج، كي كن ا  ا ل مبثابة العامل الرئيسو لإل ةاج   
ا  ا ل  ناي قلد كن  وقية ما مدد . ا  ةرياد ، بد  من ال  يز قلد د ر ا  ا ل من حيث ا خاطر

 .(Bula,2012) اجليد  الةريره  أيت من ا  د
  ام الو اثحباث ظهور مخ إ  ا  ةريادي الةثور   حموريا قلريرا ا  ا ل ري حلي اإلمارمل،ك ه جتدر

 ثمهية  فثن من ك ل ال احث هسا يعةرب ،حيث1935 نلة  Schumpeter.A.J ا  ا   ية كب  ا
 العمل للمؤنسة، ضر رمل ا ةاحة  اإلم ا يا  للموارد ا خةلف ا نةعمال طريق قن  الل الةويا، قامل
  Schumpeterحسب فا  ا ل .جديدمل  لظيما  ، إد ال اجلديدمل لفرصل اانةوال   ا ةشاه قلد

Wtterwulghe, ما خمةلفة، بثري دة ا ةاحة ا وارد بانةخدام ي وم م د  مخص،موء  ل   ل وه  
 صلخ :    ةمثل جديدمل إ ةاجية لةوليفا  وصولال كجل من ا  ة رمل  الة ليا  ا   اقا  قلد يعةمد
 السوق؛ا ةشاه   جديدمل  وزيخ  لوا  ا ةشاه اإل ةاج؛   جديدمل طري ة جديد؛انةعمال ملةد

 4.جديدمل  لظيما  إ شاء ا ريلعة؛ك   ريف ا واد ك  اث لية للمواد جديدمل مريادر
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كي حما لة إل شاء مؤنسة " :هو ا  ا   ية ، كن(Karadeniz,2009) شهورملا   من الةعريفا 
كقمال جديدمل ك  لةونيخ  شا  جتاري  ائد من   ل فرد ، ك  فريق من اثفراد ، ك  مؤنسة جتارية 

  ؤ ر الو ال رارا   اختاا ا سؤ لية حتمل   مةخريص مخص: " بأ ه ا  ا ل  عريف مي ن قليه،.5" ائمة
 ".ا ؤنسا  ك  ا وارد ك  السلخ  انةخدام  م ل مو خ قلد

 قلد يلثوي  شا : " بأهنا (Pesqueux ,2011)ا  ا   ية  ك  اثقمال ريادمل  عريف مي ن  ما
 جديدمل  لظيمية  ل  هو جديدمل   دما  نلخ إد ال الفرص، ده  انةوالل    ييد ا ةشاه
 6.  ل من موجودمل   ن مل -اثمر لزم إاا - نائل طريق مواد،قن ك  جديدمل  قمليا   كنواق

، ومما  هلاك  عريفا   ثامل لريادمل اثقمال  ةشابه  ثاا ،  هو  ع ري ا هةمام ا ةزايد  سا ا فهوم
 ثمهيةها   ظرا؛ مول ملاصب من اجلديددمل  ا ؤنسا  ا  ا لون هؤ ء يوفرة مبا يفسر ذلك االهتمام، هو

  مدى  مؤنساهتد ا  ا لني بةثور ك ثر يهةمون قامة  اجملةمخ  ال احثني ا  وما  كص حت ا ةزايدمل
 الد ل    اصة للةثور كنانيا حمورا ال لدان معظد   كص حت ا  ا لة كن  اللمو،كي ال  اء قلد  درهتد
 .ا ة دمة

 التركي االقتصاد فيالمقاوالتية / الريادية األعمال تطوير.8.8
  ل اجلمهورية . ف ا  كربعةالةارخيو ، مي ن درانة  ثور الف ر الريادي    ر يا   من ا لظور 

  اإلمرباطورية العثما ية،  ان الس ان غا ا سلمني يلع ون الد ر الرئيسو . (Demirci, 2013)ال  ية
ن ال واقد  مخ الل،   مي ن كبدًا  فسا جهل الس ان ا سلمني بالةلارمل ث.   اث شثة الةلارية

إىل جا ب قدم  جود دليل قلد كن اللوائح ا  ومية   يد الس ان . اإلنالمية   حتظر اث شثة الةلارية
 7.ا سلمني من الةعامل مخ غا ا سلمني

 اث ىل الف مل   ال ريامل السوق ا ةرياد جتربة بعد،  1923بعد  ش يل اجلمهورية ال  ية   قام 
 قام ا ةحدمل  الو يا  ك ر با   ا ال هو  ما ا ةريادها   مهيملا اإلحرياء الشابة،كص ح اجلمهورية من

 لللمهورية،كن اث ىل الف ا    ا هد من   ان. العامل   ال  امل ا  ةريادية اثزمة  أ ا حتت 1929
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 بسهلا قن ا  يثنل الل كن يومئس،إ  ا عرفة   ا ال ركس  فاية قدم رغد ا ةريادها  ثوير قلد  عمل
  .يا  ةرياد اللشا  لةعزيز  افية   وقية بأقداد اثقمال رجال  دريب كجل من حثيثة جهود

 كيضا هو بدك  جهة، من اثقمال  ريادمل اخلاص ال ثا  الد لة فيه  شلخ السي الو ت   
 الفلومل لسد قامة ا ةريادية مؤنسا   لق  الل  فسه،من ا  ةرياد   د را  لعب
 العمل  الل من اثقمال ريادمل دقد حا لت الد لة كن لدرجة ((ÖZDEMİR, 2006.ال ائمة
   ت ك رب   ا  ةرياد لةلمية اثقمال رجال من جمموقة  جتعل    ةال إ شاء بضر رمل الةوقوي

 للد لة هو الالقب الرئيسوالشر ا  ا ملو ة   سلل    ك ا ر  ال يليا  ال رن العشرين،  ا ت  8.نمم 
 كق اب   .ظلت هيملة الشر ا  ا ملو ة للد لة حىت بداية الثما يلا   .   اللظام ا  ةريادي ال  و

  لميةه  ده اخلاص ال ثا   جود إىل  السعو ا شاريخ ملظمو إ شاء نيانة ا  ومة ا  عت ،1951
 من جمموقة كن الف مل،لوحظ هسة   .  ان ا يليا إيديولوجيا  يارا   لميةه  شليعه كن   ثويرة، اقةرب 

   ريائريهد قددهد من  ال ف ن الل،  مخ. ا  يلة لللهود  ةيلة  ش لت  د اث راك ا شاريخ ملظمو
 .ا ثلوب ا سةوى إىل بعد  ريل مل

 اثقمال ريادملفيها ال ول بأن  مي ن  ف مل هلا  ا تف ،1981 إىل 1951 من الف مل كما  الل
  حتسن اثقمال، لريادمل الدقد الف مل،زاد هسة الل،   مخ .(ÖZDEMİR, 2006)  ابةة بأهنا ال  ية

 ال  يز بدك  د ك ه   ول إن مي للا  قليه .دالواح للفرد  الد ل الس ان حيث من  ر يا  منت ا  ةرياد،
 22 ا ؤر ة  راراهتا   هي ليا حتو   ر يا بدك  كن  بعد. م1981    ر يا   اثقمال ريادمل قلد الرئيسو
 جعل الةاريخ،مما الل ملس السوق ا ةرياد فضلت ،1981 (Demirez, 2004)يلاير/  الثاين  ا ون
قلد الرغد من اكا لةني إال أنه  9. الةوجه هسا يسةوجب  أمر ا  دمة   الر اد   اثقمال ريادمل

ف ن معظد إ ةاج  ر يا يةد إ ةاجه من  لةحسني مسامها  ال ثا  اخلاص ، 1981   1951الرئيسيةني   
من إمجا  % 99ا  الريوامل  ا ةونثة ك ثر من متثل الشر  إا.   ل الشر ا  ا ملو ة للد لة    ر يا
 10.(Karadeniz,2009) من إمجا  العمالة% 62.6  وفر ، قدد الشر ا  ال  ية    ثا  الةريليخ
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  ةيلة للةحول من السيانا  ا  ةريادية ا مائية إىل ا ةرياد السوق    بداية الثما يليا ،كما 
ا ر، بدك ال ثا  اخلاص يزداد  ومل   حني  سر  الشر ا  ا ملو ة للد لة م انب  اصة   ال ثا  

بدك اللاس   الةعره قلد مفاهيد مثل .  ان هلاك حتول آ ر    ريورا  الشعب ال  و. الريلاقو
  هسة الف مل، مت إد ال العديد من اإلصالحا  . (Demirci, 2013) ة  اجلودملاثنواق  ا لافس

  ةمثل بعض هسة اإلصالحا    حترير الةلارمل اخلارجية . اهلي لية   اإلطار العام لال ةرياد ال  و
ائدمل  العمال   ا نةثمارا ،  كنعار الريره العائمة ا رمل،  إلواء ال يود قلد اثنعار،  نيانة نعر الف

اجلديدمل لةعزيز ا د را ،  اللف ا  العامة الو ختضخ لر ابة صارمة،  ك اا نيانة ا نةثمار اثجليب 
 .11ا فةوحة  ا ر ة

 المقاوالتية وبرامج الدعم للنشاط المقاوالتي احتضان.3.8
ن احةضان اثقمال هو طري ة ملظمة لدقد إ شاء  منو مر ة جديدمل   دمت إىل حاضلة إ

حاضلة اثقمال الةلارية هو مؤنسة  وفر مساحا    دما  مادية ف. قمال  مت ا ةيارها من   لهااث
باإلضافة إىل   ييد آفاق اثقمال،  إدارمل . للمشاريخ اللامئة ، مما يساقدها   ا راحل اث ىل من  ثورها

ًضا  دريب   وجيه ا ديرين ،  د  شمل قملية ا حةضان كي ما إجراءا  العلاية الواج ة  جتميخ اخلرباء،  
اهلده  بسلل ي ون .    دمي ا شورمل بشأن  ضايا الةمويل  الةسويق ،   سهيل الةواصل مخ  رباء الريلاقة

 بالةا  جسب ، ل دء  وليد اإليرادا  للمشر قا  الريوامل، من احةضان اثقمال هو مت ني ال دء
 .ا نةثمار اخلارجو للةلمية ا سة  لية

، فسة سد هسة إىل (,2112MORARU)بةحليل هي ل اخلدما  الو   دمها ا اضلا  إاا  ملا
 :،  هومخري فئا 

ا اضلا  الة ليدية هو  لل الو هتده إىل  ثوير الشر ا  الو مي لها  سليل  ويا نريخ    .5
 (.اللسيد، اثحسية)  ليا  اإل ةاج 
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 دقد ا اضلا  الة لولوجية الشر ا  الو ظهر  ملةلاهتا ك   دماهتا بعد إجراء بعض ال حوث  .8
 (.الة لولوجيا ا يوية، ال م يو ر، اإلل    يا ، إخل)العلمية 

 ك شثة دقد ( ا وني د  اللحت  الةريوير الفو وغرا ) دقد ا اضلا  الث افية اث شثة الث افية  .3
 .الو  أيت من ا شاريخ ا جةماقيةا اضلا  ا جةماقية 

 .حاضلا  اثقمال   الزراقة هو  لل الو  شلخ ا بة ار الة لولوجو   الزراقة .4
هو كحدث ك وا  ا اضلا  الو ظهر    سةلد إىل الوصول إىل الونائل  "ا  ةرياد اجلديد"حاضلا   .1

 أ س بعني ا قة ار " ا  ةرياد اجلديد"الفرق بيلها  بني الة ليدي هو كن حاضلا  . الة لولوجية ا ديثة
 12.ا عايا الريارمة ل  ول الشر ا    ا اضلة   سةلد إىل كقلد الة ليا 

 قاوالتية في تركياالمنظمات التي تدعم الم.4.8
 :13 ملها   (Tracy, 2013)     ر يا ا  ا   ية وجد قدمل ملظما   دقد 

- Third Sector Foundation of Turkey (TÜSEV) 
ا ؤنسة .من   ل   ار ض ا  اثمن    ر يا 1993 أنست مؤنسة ال ثا  الثالث    ر يا   قام 

مجعية  مؤنسة  ة ادل رؤية لةعزيز ال لية الةحةية ال ا و ية  ا الية  111هو م  ة دقد ث ثر من 
 . الةشويلية لل ثا  غا الرحبو    ر يا

- The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey 

(TOBB) 

، الريلاقة  الوره الةلارية،: ية ون احتاد الوره  الة ادل السلعو    ر يا من مخسة جمالري متثل
الةضامن بني الوره ف اإلضافة اىل  .الةلارمل الريلاقية،الةلارمل ال حرية ، الة اد   السلعية

 الة اد   السلعية، ف هنا  ثور الةوافق ا هين مخ ا هةمام العام ،  حتافظ قلد ا  ض ا  ا هين 
 . اث الق،   عزز اثما ة  الث ة   قال ا  مجيخ اثقضاء

- Global Entrepreneurship Program Turkey (GEP Turkey) 
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حتت  زارمل اخلارجية اثمري ية لةعزيز GEP Turkey عمل بر امد ريادمل اثقمال العا و    ر يا 
 يةد الل قن طريق حتفيز   لسيق برامد ا  ومة اثمري ية ،  ا  ومة . منو ريادمل اثقمال    ر يا

 . ريادمل اثقمالال  ية ،  ال ثا  اخلاص لدقد 
- European Investment Bank (EIB) 

مليون يور  مخ بلل  111، د ل بلل ا نةثمار اث ر يب   ا فاق ب يمة  2112  هناية قام 
ING ر يا لرياحل الشر ا  الريوامل  ا ةونثة  الشر ا  مةونثة ا لد    ر يا . 

- Schwab Foundation for Social Entrepreneurship 

لديها مهمة لةعزيز ريادمل اثقمال ا جةماقية   عزيز رّ اد اثقمال ا جةماقية   عزيز  مؤنسة مواب
 .ا لول الرياديّة  ا لةزام ا جةماقو

 KOSGEBكوسغب األعمال حاضنة.1.8

  ونوبمؤنسة  الفئة اث امل هو  إىل من ا اضلا  اثبرز    ر يا ،  الو  لةمو 
 الريوامل للشر ا  فلية انةشارية  دما  بة دمي ي وم   ين  سد قن ق ارمل هو،   KOSGEBك 

 ا ؤنسا   لل   ا ديثة اثقمال م ادئ  رنيخ كجل له،من الةابعة الةلمية مرا ز  الل من  ا ةونثة
  دراهتا  ا، زيادمل الة لولوجو اإل ةاج مسةوى قا ية، رفخ جودمل مبسةوى الوقو   شر إ شاء    ا شار ة

 (.KOSGEB, 2007) ادائهآ لةعزيز الريلة اا  اخلدما  من الل العمل، غا قلد
 بدك  الريلاقية، للةلمية ا ةحدمل اثمد  ملظمة ال  ية ا  ومة مخ الد لية ا عاهدمل إطار   

 اخلدما  ة دمييهةد ب   رائد  مشر   1963 قام  الةلارمل الريلاقة  زارمل   KOSGEB ملظمة
 اث شثة هسة  ضعت الةالية، السلوا    . مش ك مرفق  الل من الريوامل الريلاقية للمؤنسا 

 بشأن الد لية للمعاهدمل  ف ا العمل KOSGEB الريوامل الريلاقا   لمية ملظمة  بدك  العام للة ييد
 16.12.1983 بةاريخ الوزراء جملري قليها  افق الو" الريوامل ا ؤنسا  بعث  دما   ثوير"

  دما  ملح" بشأن الد لية للمعاهدمل  ف ا ك شثةه بة دميKOSGEB بدك  ما. 83/2622 ا ر مة
6/12628  ا ر مة 11/11/1968 بةاريخ الوزراء جملري مرنوم ك رها الو" الريلاقو الةدريب

   ا ت ،14
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 من ا يامل مدى الةعلد  شرفهد قلد  عمل الو"  "SEGEMهو ك رى مؤنسة KOSGEBجوار إىل
    ا ديرين الفليني للموظفني الةدري ية ا حةياجا   ل ية كجل من الربامد من   ا قدد  وفا  الل

 .(KOSGEB, 2007)  مهد  عامل الةعليد   وفا  ا ةونثة الريوامل ا ؤنسا 
 ك ر اإ KOSGEB  (KOSGEB, 2016.)قمل بشأن   عديال   ريحيحا  كجريت   د

 ال ا ون مبوجب ك شأ  ، الو" ا ةونثة الريوامل الريلاقا    لمية إدارمل هيئة إ شاء  ا ون"  ال  و الرب ان
21298 العدد الرمسية اجلريدمل    ا لشور 1991 كفريل 21    ا ؤرا  3222  ر د

15. 
 ما مخ الرئيسو ام ر  88   م اطعة 81    عملKOSGEBت ، ا 2112 قام هناية   
 الريوامل ا شاريخ لدقد  ا ةونثة، الريوامل للمؤنسا  الدقد بة دمي   ومإذ  . حدمل 122 جمموقه

 الو السوق قن ا علوما   دمة   وفا ال حوث  إجراء  ا وافز، اثقمال،  ر اد ا لد  ا ةونثة
 إقداد قلد  الةدريب الةعليد   دم هلا، ما الةلافسية ال درمل  ا ةونثة،لزيادمل الريوامل ا شاريخ حتةاجها
 16.(KOSGEB,2016)   لفيسها ا شاريخ

 الريوامل ا ؤنسا     ضه الو  الةريديرية ا نةثمارية لالئةما ا  الدقد KOSGEB   دم  ما
  ا ةونثة الريوامل للمشاريخ  ةيحها الو ال ر   فوائد دقد برامد مخ ا رياره من ا لد  ا ةونثة
. الةمويل قلد ا ريول   سهيل مالئمة بثري ة ا ريرفية ال ر   قلد ا ريول  يسا كجل من ا لد
 ل رارا   ف ا ا رياره مخ ا و عة بالرب  و و  " ال ر   قلد الفائدمل دقد برامد"  ث يق  فاصيل  حتدد
(KOSGEB,2016) . 2118/13522 .  2112/6131 ر د الوزراء جملري

17 
 الريوامل ا شاريخ من ك رب لعدد  انخ  ثاق قلد مةاحة KOSGEB دقد  دمة ف ن لإلمارمل،

 الةلار غره الةلاري،  الريلاقة،الة ادل الةلارمل غره   سا ،2113 قام ملس اثقمال  ر اد  ا ةونثة
.  ال لديا   اجلامعا  الريلاقية، ا لاطق إدارمل لالئةمان،ملظمة الةعا  ية ا حتادا  اجلمعيا ،/   ا رفيني

  اقدمل   ا سللة  ا ةونثة الريوامل الشر ا  قدد جتا ز الوانعة، اخلدمة  لل  مؤمرا  د ئل  من
  لظيد جمال   الةدري ية الد را    دمي انةمرار مخ  سلل. 2112 قام مليون 1 حوا   ونوب بيا ا 
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 من مرمحا 162192  دريب مت الريلة،ف د اا   ا لظما   ؤنسا  معا بالةعا ن الةث ي ية ا شاريخ
(. ,2112KOSGEB)  ا شاريخ  لظيد قلد ا رمل ا شاريخ كصحاب

18 

 :تركيا في 8850-8851 العمل وخطة األعمال ريادة إستراتيجية.2.8
 الريوامل للمشاريخ قمل   ثة إن ا يلية قلد مؤ را  ر يا   للةخثيط اثقلد اجمللري  افق
 اثقمال ريادمل   افة  شر هو رئيسو  ده 2118   2115 قامو مابني السلوا   وثو  ا ةونثة
 .  ادرمل ر حا  حتسني مالئد بيئو  ظام  إ شاء

 العمل   ثة اثقمال ريادمل إن ا يلية  ثاق لةش يل دا لها قمل جمموقةKOSGEBك شئت
 - اث ل  شرين/  ك ةوبر   ا رجعية الو ائق درانة  ضملت الو الةحضاية الدرانة  ر يا، انة ملت  

 الل،مت  بعد 2112 اث ل  ا ون/  ديسمرب
 2118)  2113يلاير 12   كبا ت" اثقمال ريادمل جملري إن ا يلية قمل  رمة"لد  لظيد

KOSGEB,).اإلن ا يلية اخلثة إطار    ةد كن جيب الو الةدا ل ح ول بشأن ا   حا    دمت 
 135 مخ  لفيسها مت الو العمل  رمة  الل اإلجراءا ، الل  سلل   اثقمال لريادمل ال  ية  العمل
 جا ب ا  ومية،إىل غا  ا لظما  العامة ا ؤنسا  من العديد من ملد بني  ا وا السين من مشار ا
 KOSGEB  ل من اثقمال ريادمل قمل   ثة إن ا يلية   دمي مت   د. اثقمال ريادمل جملري كقضاء

 اللظر ف مل  بعد. اإل   ت م  ة قلدةها صفح   للفحص   شر  ركيهد لةل و ا علية اثطراه إىل
 للمواف ة اثقلد الةخثيط جملري إىل   دميها الو ي ة، مت قلد اللهائية الةل يحا   ث يق كمهر،مت 5 ال الوة
 يو يو 18 بةاريخ اثقلد الةخثيط جملري ك رها الو اخلثة اقةماد مت   د. 2112 ديسمرب 12   قليها

 يوليو 1 املؤرخ يف 29213ر د الرمسية اجلريدمل    شرة مت كن بعد 18/  2115 ر د ال رار مبوجب 2115
 السلوا   وثو الو" GİSEPال  ية اثقمال ريادمل قمل   ثة إن ا يلية"بد  سمد  هو2115.19
 بيئو  ظام   ش يل  ر يا،   اثقمال ريادمل   افة  عميد" هو GİSEPمن العام ، الور 2115-2118
 لةح يق جما   نةة   اجملسدمل اإلن ا يلية اثهداهGİSEP ضمن ، ما "اثقمال ريادمل   ثوير  وي
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   الريلة اا   ا لظما  ا ؤنسا    ل من  لفيسها جيب الو  ا شاريخ  اإلجراءا  العامة اثهداه
 .(,KOSGEB 2118) :2118-2115 الف مل

-2115)  ا ةونثة الريوامل الشر ا  قمل   ثة إلن ا يلية اكددمل الةد ل جما   كد اة   رد
 :الرئيسو هدفها لةح يق  ر يا من( 2118

 ؛حتسني اإلطار الةلظيمو الريديق للم ا لني: اإلطار الةلظيمو -
 ؛  دمي الدقد لريادمل اثقمال ا  ة رمل  ا  لية قلد الة لولوجيا: دقد ريادمل اثقمال ا  ة رمل -
  ا وضوقا  الةوقوية،حتسني   ث يق  ظام دقد مسةدام   اجملا   العامة  :دقد مواضيعو  قمومو -

مثل  لظيد ا شاريخ لدى اللساء،   لظيد ا شاريخ الش ابية،   لظيد ا شاريخ اإلي ولوجية،   لظيد 
 ؛ا شاريخ ا جةماقية،  م امرمل اثقمال ا رمل،   لظيد ا شاريخ قلد الريعيد العا و

 ؛ ثوير   افة حتةضن ر اد اثقمال  ريادمل اثقمال   ال الد: ثقمال  افة ريادمل ا -
 عميد الةعليد الريادي   الةعليد الرمسو  اجلماهاي   ثوير  ظام : اخلدما  الةعليمية  ا نةشارية -

 ؛انةشاري لر اد اثقمال
 2118)  ةدامةبثري ة مس  يسا حريول كصحاب ا شاريخ قلد الةمويل  زيادمل: ا ريول قلد الةمويل -

KOSGEB,.)
20 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنمو االقتصادي في تركيا.3
 :ونصيب الفرد اإلجماليتطور الناتج المحلي .5.3

ح ق ا  ةرياد . مل  ريل إىل  ر يا إ  بعد قامني 2116اثزمة العا ية الو بدك  قام  الل 
مدد  ال لوك  وا ني اإل را    راجخ الثلب قلد  ما   .2119ال  و ك رب  س ة جناح   قام 

اخنفض اللا د  ما   .قال مل قلد الل ، اخنفض ا نةهالك  ا نةثمار اخلاصني بش ل   ا.ال ر  
 مخ .2111من كزمة قام  الربخ اث ل٪  هو كنوك مما  ان قليه    12.3اكلو اإلمجا  ا  ي و بلس ة 



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة  808-981ص  ،(8850ديسمبر )مكرر  51: العـــدد/ 80: المجلد

 

201 

 

، مما جيعل مةونط اللس ة ا ئوية  2111  قام  ٪ 13.8 ا  ي و بلس ة و اإلمجا الل ،  فز اللا د اكل
 21.(Tracy, 2013)  2111-2113٪ من  8.5للةوا   اللا د اكلو اإلمجا  للفرد 

فيم للا كن  2112 – 2119كما قن  ثور اللا د اكلو اإلمجا    رييب الفرد  الل الف مل 
 : رصدها   اثيت

، كي %1.21يةنب كن قدد الس ان    ر يا    زايد  مبعدل منو نلوي  درة  (1)لالش من 
 69.82   62.56  را حت بني . 2112 - 2119 الل الف مل   سمة 913282بزيادمل نلوية  درها 

من صعودا  2112-2119مهد  الل الف مل  اإلمجا   ا  ابل  الحظ كن اللا د اكلو   .مليون  سمة
مث يعود لالخنفا  ليريل  2113قام  مليار د  ر 951.33إىل  2119قام  مليار د  ر 222.26

،  %3.72حوا   بلغ معدل اللمو السلوي  الل ف مل الدرانة.2112قام مليار د  ر 823.39إىل
 .مليار د  ر 31.215 بزيادمل نلوية  درها 

د  ر قام  8882من  ار فاقا مةزايدامهد  ، ف داإلمجا اكلو  حسب اللا دكما  رييب الفرد 
الل ليريل د  اهل و  بع ، مث ليعود لل اجخد  ر 12395مب دار  2113لسر  ه قام ليريل  2119

 .  2112د  ر قام  11816إىل
 أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد التركي.8.3

 مدى  ومل ا  ةرياد ال  و من  الل معرفة    ا ةونثة الريوامل ا ؤنسا  درك كمهية  كنمي للا 
 باإلضافة. ال ثالة   ال الد  امةرياص،  مدى  درهتا الةشويلية للعاملني حلد  جودها   ثور كقدادها  

نلةلا ل  فيما يأيت  .إىل الل   يد  لل ا ؤنسا  من مدى مسامهةها   اللا د اكلو  صلاقة ا ال
 :قلاصر  ال ة  الل من حتليل ما ن ق

 :تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.5.8.3
  مب دار 2111الريوامل  ا ةونثة  د اخنفض    ا ؤنسا  قدد كن ية ني (2)م ل   الل من
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نوعا ما مع .مثردا كقدادها منو ف ان 2115-2111 الف مل  الل كما .قن السلة الساب ة( 2.9%-)
،  بزيادمل نلوية % 1.12حوا   2115-2119ي در معدل اللمو السلوي هلا  الل الف مل   ما .تباطؤ

 . كلف مؤنسة 29.32م درمل ب 
 هو حتديدها  معامل ،23.58+ س  53.21=   :  ا ت ف د العام الزمين ا جتاة معادلة كما

(R² =0.664)كقداد    الةثور الزيادمل من% 22.2 يعليان مما ،(1.15= كلفا ) قلد معلوية ، هو 
 .ما  وقااجتاة اجيايب ضعيف  إىل يشا ما  هو. الزمن إىل يرجخ  ا ةونثة الريوامل ا ؤنسا 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةب حجم العمالةتطور .8.8.3
ي ،  مبعدل منو نلو 2115-2119   رياقد  الل الف مل  العمالة حلد ان جند( 2)م ل   الل من

 .كلف قامل 211.83كي بزيادمل نلوية  درها ، %62. قدره
 ،  معامل حتديدها هو 2892+  س 518.3=  : معادلة ا جتاة الزمين العام ف د  ا ت كما

(R² = 0.915)   من الزيادمل  الةثور   % 91.5 نك، مما يعين ( 1.15=الفا)،  هو معلوية قلد
 الةوظيف قلد  درهتا   الريوامل اجيابية ا شر قا  إىل هو ما يشا . يرجخ إىل الزمن حلد العمالة

 . جيد بش ل

 :المضافةأما عن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التركية في القيمة .3.8.3
، جند أن القيمة املضافة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الناتج احمللي (1)ل اجلد    الل فمن

كدىن  س ة   در ب  إىلإىل كن اخنفضت ، 2111-2119الف مل   اللمهد   راجعا لرتكيا  اإلمجا 
لةةسا ى مخ ما ح  ةه قام   2112قام % 53.9، مث  عود لالر فا   لةريل اىل  2113قام % 52.8
  كداء ا ؤنسا  الريوامل  ا ةونط رغد زيادمل كقدادها،  زيادمل   لل،  هسا يؤمر إىل كن هلاك .2112

 .حلد العمالة
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في الناتج المحلي  تطور القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :(85)رقم  جدول
 .8852 – 8882لتركيا خالل الفترة 

 القيمة المضافة السنة القيمة المضافة السنة
8882 11.18% 8853 18.08% 
8858 14.18% 8854 13.18% 

8855 13.38% 8851 13.28% 
8858 13.28% 8852 13.28% 

Source : https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=124&locale=tr  
 تطور الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب الفرد والسكان  :(85)شكل رقم 

 8852-8882في تركيا خالل الفترة 

 
 تم بناؤه وفقا للبيانات من الموقع االلكتروني :المصدر 

 :https://countryeconomy.com 
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د المؤسسات الصغيرة اعدأ تطور لوخط االتجاه الزمني العام المنحنى البياني :(88)شكل رقم 
 .العاملين بهاو والمتوسطة 

 
با و خ  ية ال اإلحرياءا   ائق  با نةلاد إىلمن إقداد ال احثان : ا ريدر   

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=124&locale=tr 

 :تحليل النتائج. 4
ل  عا ب ا  وما   ا ،   جود الريراقا  إ  ك ه فيظرغد   ين  ر يا ا ةرياد السوق م  را ، 

ا هةمام ا لانب ،   ا ت العس رية، مل  لل ا  ا   ية  ا ؤنسا  الريوامل السيانية  ا   البا  
، 2115  نلة  KOSGEBاثقمال بعد  فعيل حاضلة  .مسامهةها   اللمو ا  ةريادي ضعيفا

 ريادمل قمل   ثة إن ا يلية  ا ت    ثط قمل  ل  الث نلوا ، آ رها الربامد اث امل ضعت هسة   
 إطارا،  هو  ثة  فرييلية  ضملت 2118-2115 السلوا   وثو الوGİSEP "" ال  ية اثقمال

 ريب  لها    دقيد   افة ا  ا   ية  دقد ما    سهيال  قديدمل  ريادي  شريعيا  كد ا   عليد   دريب
في د  كن هلاك  أ ا اجيايب قلد الد ل ال ومو   رييب الفرد   سا  ثور ا ؤنسا  .   ثويرها   ال الد

 وامل  زيادمل حلد العاملة  ا ،  مسامهة مةواضعة   اللا د اكلو اإلمجا الري
 2111كقداد ا ؤنسا  الريوامل  ا ةونثة اخنفضت نلة   من  الل الةحليل السابق   ني كن

 إان ،2118  ك ر با كمري ا   الع اري الرهن ثزمة السليب الةأ ا اىل راجخ الل  لعل (%2.9-) مب دار
  ثا إفالس إىل كدى مما ال  ية  ا ةونثة الريوامل للمؤنسا  اثنانو السوق هو اث ر يب السوق كن

7407 8029 

9671 
10148 

2480 2309 2642 
2691 2685 

y = 508.3x + 6896. 
R² = 0.915 

 عدد العاملين
(1000)  

y = 53.60x + 2358. 
R² = 0.664 

(1000)عدد المؤسسات ص م   

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=124&locale=tr


 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة  808-981ص  ،(8850ديسمبر )مكرر  51: العـــدد/ 80: المجلد

 

205 

 

 اجيابية إىل يؤمر قد  هسا، 2115-2111جديد  الل الف مل  مث عادت للنمو من . و فها  ك ملها
 . ا ةونثة الريوامل  ا ؤنسا  ا  ا   ية  عزيز   2112 قام بعد اث امل اإلجراءا 
خالل % 2.2حجم العمالية يتزايد مبعدل سنوي السابق كن  اإلحريائو شف الةحليل    ما

ملانب  بش ل الةوظيف قلد  درهتا   الريوامل اجيابية ا شر قا  إىل هو ما يشا ،  2119-2115
 .  وقا ما

فقد  اإلمجا الصغرية واملتوسطة يف الناتج احمللي   للمؤنساأما فيما يتعلق بالقيمة املضافة 
 ال اجخ الل  لعل، املؤسسات وحجم العمالة ألعدادجانب النمو املتباطئ  إىلشهدت تذبذبا كذلك، 

 د لية ك  حملية نيانية ك ضا بس ب  أ ا  اث امل الف مل  الل ال  و ا  ةرياد هي لية إىل يرجخ
 مؤنسا ه بعض  ضرر  رمبا ال  و ا  ةرياد منو قلد نل ية آ ار له  ا ت السي العريب الربيخاث  أحد
 .الد ل  لل   كنواق هلا الو

أثر على النمو االقتصادي يف  ةا  ا   يلنشاط اليت تنص أن  ومما سبق ميكننا القول بأن الفرضية
 .تركيا هي فرضية صحيحة

إىل قدم  فاية الدقد ك  هلاك ك را  ليري بال وي، فهو    ظر ال احثني   يعود  له  كن ى إن بد
ب در ما هو بس ب الةحديا  ال  امل  اخلثامل الو كحاطت  حتيط ب  يا،  ةا  ا   يللشا  الةسهيال  

نواء ملها الريراقا  الدا لية،  ا وادث اإلرهابية، ك   أ ا اث ضا    نوريا  جلوء بضعة ماليني ملها 
ومن ، 2112وأخريا احملاولة االنقالبية يف لربيخ العريب  ك ر با، إىل  ر يا،   سا ضيا  كنواق هامة   د ل ا

سنوات مقبلة بسبب تكلفة  3يف تركيا أفضل مما كان عليه يف فرتة  ةا  ا   يلنشاط ستبعد أن يكون امل
 اثراضوعلى  - إرهابيةاليت توصف بأهنا  -التوغل العسكري الرتكي واحلرب مع املنظمات الكردية 

، على 2118 ك  من داخلها، إضافة إىل هبوط اللرية الرتكية يف  اإلرهابيةالتهديدات  إلي اهالسورية 
 .خلفية خالف مع الواليات املتحدة األمريكية
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 خاتمة .1
 ا ؤنسا  منت ، بسللا  ا   ية صلاقة   شليخ  عزيز  ا كبريا د ر بسلت ا  وما  ال  ية

 ا ؤنسا  إمجا  من %99.2قن  ي ل ما  ف مل الدرانة  الل  ش ل   ا ت  ا ةونثة الريوامل
الريوامل  ا ؤنسا    ا سةخدمة العمالة إمجا  من% 62 % 63 بني ما قمالة   سةخدم ا وجودمل،
 حاضلة  الل من الد لة   سهلا الو  الةعزيز الدقد برامد  خمةلف ا وافز بس ب الل  لعل.  ا ةونثة
   سا  ا ةونثة الريوامل للمؤنسا  ا  ومية الدقد برامد  لفيس مهمة ك  لةلها الوKOSGEBاثقمال
  الةم ني  الةمويلية الفلية الع  ا  خمةلف   سليل  ا بة ار ا ؤنسا   لل  لافسية لةعزيز اثقمال ريادمل
  الل من الل ال  ية ومة ا  الل جسد    د. اجلودمل  الةدريب  الةعليد اثنواق إىل الوصول من

 عميد   افة ريادمل اثقمال    ر يا،   ده 2118-2115 العمل   ثة اثقمال ريادمل إن ا يلية بر امد
  الةشويل ا ؤنسا  قدد منو قلد اثقمال ريادمل دقد لربامد جيابيةإ مؤمرا  هلاك كن الدرانة   وصلت
 السيانو ا لاا بس ب ولعل ذلك ،في اجخ هلا ا ضافة ال يمة  ا ت ا  ابل ال ثالة،   امةرياص

حبث  إجراءوكآفاق للبحث ،فإن الدراسة توصي  .السي حييط ب  يا  الد ل  اإل ليمو اكلو  ا  ةريادي
مقارن  حول املقاوالتية بني تركيا واجلزائر، واستلهام جوانب الضعف والقصور والقوة يف كل منهما، 

 .ملقاوالتية يف اجلزائروسياسات اواالستفادة منها يف تطوير برامج 
 :قائمة المراجع. 2
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 : ملخص
 تبيانو  ،(3)ازل بإتفاقية يف تطبيق  اللبناين القطاع املصريف إىل تبيان جتربةهذا املقال هدف ي

 . أثر ذلك على اإلستقرارو ،من قبل مصرف لبنان اخلطة املوضوعةمدى إلتزام البنوك ب، و املبذولة اجملهودات
عام  ذمن( 3)إتفاقية بازل  تطبيقب، حيث بدأ بصل اللبناينالقطاع املصريف  أنينت النتائج بوقد 

الثالثية اللجنة  ة من قبلول، ويرجع ذلك إىل اجملهودات املبذاجلديدةءة نسب املال يستويفوحاليا  2112
 . ة التطبيقإلجناح عملي(لبنان صاف، ومجعية ملرقابة على املصارفجلنة ا،مصرف لبنان)

 .القطاع املصريف اللبناين ، املالءة املصرفية،(3)بازل  :يةكلمات مفتاح
Abstract: 

L’objectif de cet article est de montrer l'expérience du secteur bancaire 

libanais dans la mise en œuvre de la Convention de Bâle (3), en démontrant 

les efforts et les engagements des banques envers le plan qui a été mis parla 

banque Centrale du Liban, et ces effets sur la stabilité. 

Nous avons conclu que le secteur bancaire libanais est solide Il 

applique  la convention de Bâle III depuis 2012 et respecte actuellement les 

nouveaux ratios de solvabilité, grâce aux efforts des comités tripartites (la 

banque du Liban, commission de contrôle bancaire, et l’association des 

banques du liban) pour faire réussir à les  appliquer  

Keywords; bale (3), la solvabilité bancaire, le secteur bancaire libanais 

Jel Classification Codes :G21, G28. 
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 :مقدمة.5
 االقتصادمتويل دورا أساسيا يف حيث تلعب  املصارف يف لبنان على النظام املايل للبالد نيمهت
  للبلد االقتصادينمو معدالت العلى  كبري  له تأثري وهذا، ضعف السوق املايل يف لبنانيف ظل الوطين 

وجلنة الرقابة  مصرف لبنانمن قبل بري تنظيمية هامة لرقابة صارمة جدا وتداخيضع هذا القطاع كذلك، 
جعل بنوكها مبنأى عن األزمة املالية ما ، وهذا وفقا ألحدث املعايري الدولية للجنة بازل على املصارف

  .ةالعاملية للواليات املتحدة األمريكي
جعلها من الدول اليت ( 3) و (2)و ( 1)بازل  التفاقيةمعايري املالءة  إن جتربة لبنان يف تطبيق

اجملهودات لتلك ونتيجة ، اليت تتعرض هلا املنطقة االضطراباتخاصة يف ظل  يقتدى هبا يف هذا اجملال
مل لبنان ممثال بعضو يف جلنة الرقابة على املصارف إىل فريق الع على إنضام 2112وافقت جلنة بازل يف 

 :يف السؤال الرئيسي التايل هذه الدراسة تكمن إشكالية، وعليه، للجنة بازلالتابع  االستشاري
 ؟(3)بازل  التفاقية االحترازيةالمعايير القطاع المصرفي في لبنان مواكبة  استطاعتكيف 

 :تتمثل فيما يلي أما األسئلة الفرعية،
 القطاع املصريف اللبناين ؟ خصائصهي  ما، و ؟3بازل اتفاقيةما هو مضمون  -
 ؟ اللبنانية  يف املصارف (3) بازل اتفاقيةهو واقع تطبيق  ما -
لتطبيق نسب املالءة  جلنة الرقابة على املصارفو مصرف لبنان  اعتمدهااليت  اإلجراءاتهي  ما -

 اللبنانية؟البنوك يف ( 3) بازل اتفاقيةوفق السيولة و 
 ؟هاعوائدو  اللبنانية البنوكعلى صالبة  (3)بازل  التفاقيةالتطبيق التدرجيي  عكسانكيف  -

ان يتب ن خاللم (3)بازل  اتفاقيةيف تطبيق جتربة لبنان  دراسةهندف من خالل هذه الدراسة إىل 
عرض و ،السيولة والرافعة املاليةالءة و للم االحرتازيةنسب الالكامل ب لاللتزامخارطة الطريق املوضوعة 

 مجعية مصارف لبنانو  وجهود جلنة الرقابة على املصارفمصرف لبنان،التنظيمات والتشريعات اليت أصدرها 
 .بنك بيبلوس وبنك عودةمها ، مع اإلشارة إىل حالة بنكني نظاميني إلجناح هذه العملية
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حتليل مؤشرات املالءة املنهج الوصفي التحليلي من خالل  سنعتمدف ،فيما خيص املنهجية املتبعة
ومصرف  على املصارف هتا جلنة الرقابةعرض القوانني اليت أصدر ، و 2112-2111خالل الفرتة  للبنوك
 مردودية القطاع املصريف اللبناين املعايري علىذه لدراسة أثر تطبيق ه Exel برنامج كما سنستخدم،  لبنان

 .بنك بيبلوسو ،بنك عودة: لبنكني نظاميني مها (3)بازل اتفاقيةوفق  االحرتازيةسنعرض النسب و 
 :هاتطبيقوترتيبات ( 3)بازل  اتفاقيةمضمون .5

حمدودية  اتضحبعدما  اللجنةجمموعة من التدابري واإلصالحات الرقابية اليت طورهتا االتفاقيةتضم 
وقد تم ي، النظاموبصفة خاصة اخلطر  يف محاية البنوك من خماطر األزمة املالية العاملية 2بازل معايري  فاقيةات

 .2111سبتمري  12 من قبل األعضاء السبعة والعشرون للجنة بازل يف االتفاقيةاإلعالن عن هذه 
 :(3)مضمون إتفاقية بازل  .5.5

 :حماور رئيسية هي مخسة(3)بازل  اتفاقيةتتضمن 
شددت جلنة بازل على ضرورة تغطية خماطر اجلهات املقرتضة والناشئة عن  :تعزيز تغطية المخاطر. 5.5.5

ملخاطر املذكورة من خالل فرض رأس مال إضايف لتغطية ا ،العمليات يف املشتقات ومتويل سندات الدين
خرويب ) السوقتغطية اخلسائر الناجتة عن إعادة تقييم األصول املالية على ضوء تقلبات أسعارها يف و 
 .(23، ص2112 ،عالشو 

 قامت جلنة بازل بإضافة فئتني من رأس املال يعتربان كدعائمCapital Buffers:دعائم الصد . 8.5.5
 (2112البنك املركزي املصري، ): واملستقبلية مها احلالية املخاطر ضد صد قوية

 جزء تشكل البنوك:Conservation Bufferاحلفاظ على رأس املال  احتياطياحلماية أو  احتياطي -
 من 2,5%مستقبلية، ونسبته ضغوط أي من للحماية كهامش عادية أسهم من املال يتكون رأس من

رأمسال  هبامش إضايف من البنوك احتفاظ من التأكد من ذلك املرجحة باملخاطر، والغرض األصول إمجايل
 . واالقتصادية املالية األزمات فرتات اخلسائر خالل الستيعاب استخدامه ميكن



 
 III   بازل إتفاقيةتجربة القطاع المصرفي اللبناني في تطبيق                   د قدي عبد المجيد .شيلي وسام، أ

 

212 

 

 وفق ةالرقابي للجهات ميكن:Countercyclical Buffer املضاد للتقلبات الدورية االحتياطي -
 إىل 0% بني يرتاوح االقتصادية خماطر الدورات ملقابلة املال لرأس إضايف هامش فرض الدولة روفلظا

 عالية قدرة ذات مشاهبة رأمسالية أدواتو  Common equityعلى أن يتكون من أسهم عادية  %2,5
 .احلماية الحتياطيمكمال  اهلامش اخلسائر ويعترب هذا امتصاص ىعل

ضايف ملواجهة املخاطر إرأس مال )تكوين هامش اخلطر النظامي باإلضافة هلذين الفئتني يتم
ىل إي ميكن أن يؤد اهنيارها اليت أي النظامية،خاص بالبنوك  Coussin Risk Systémique( النظامية

 .ككلاجلهاز املصريف   اهنيار
 تقسيمها إىلقد مت و  ،سقراراإتشمل أدوات مالية أكثر : تعديل مكونات رأس المال التنظيمي. 3.5.5
رأس تتكون بصفة أساسية من ) Commom Equity Tier1الشرحة األوىل لألسهم العادية : شرحيتني

الشرحية و ، Aditional Tier1، الشرجية األوىل اإلضافية (احملتجزةاألرباح و  واالحتياطاتاملال املدفوع 
  .(22، ص2112 ،هاين منصوروهبة و ) أما الشرحية الثالثة فتم إلغاؤها Tier2ةالثاني

 (3) بازل اتفاقية لتحوط وفقمتطلبات رأس المال ورأس مال ا :(85) الجدول رقم

حقوق الملكية  البيان
 لألسهم

إجمالي رأس  من رأس المال ىالشريحة األول
 %8 %6.1 %2.2 الحد األدنى المال

 %2.2 إحتياطي الحفاظ

رأس مال +الحد األدنى
 الحماية

2.1% 8.2% 11.2% 

رأس المال المعاكس 
 للتقلبات الدورية

1-2.2 

 8 2 2 (8)بازلإتفاقية 
Source : Basel Committee on Banking Supervision Basel III: a global 

regulatory framework for more resilient banks and banking systems, 

(Basel :BIS,2011), p :62.  

الية اليت تتكون من الل توسيع دائرة املتطلبات الرأمسشفافية رأس املال من خكما متا حتسني نوعية وجودة و 
ثها، وعلى هذا األساس قامت اللجنة و داخلسائر فور ح استيعابقوق املسامهني وتلك القادرة على ح

% 2، حيث رفعت احلد األدىن حلقوق امللكية من (3)بازل اتفاقية بتعديل احلدود الدنيا لنسب املالءة وفق
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 %6إىل % 2من الشرحية األوىل من  احلد الدىن، و (3)بازلاتفاقية وفق % 2.2إىل ( 2)ازل بإتفاقية وفق 
 (.%2.2)ماية احلبعد إضافة رأس مال % 11.2إىل % 8نظيمي من لرتتفع احلد األدىن لرأس املال الت

 

 :انسبتني معياريتني للسيولة مهنة بازل جلقرتحت إ :حسين مستويات إدارة مخاطر السيولةت.1.5.5
 هتدف هذه النسبة: Liquidity Coverage Ratio(LCR) لةالسيو  تغطية سبةن .5.1.5.5

 من متكنه عالية جودة ذات سائلة أصول وجود بضمان السيولة احتياجاتإىل جعل البنك يليب ذاتيا 
 :(Pierandrei, 2015)يليحتسب كماحمتملة، و  أزمة حدوث أي يف حالة يوم 30 ملدة الصمود

 
 

جلنة  قامت:Net stable funding Ratio (NSFR)المستقر التمويل صافي نسبة .8.1.5.5
 من املقبول األدىن احلد قيمة يقيس معيارك الطويل للمدى الصافية املستقرة التمويل نسبة بوضع بازل

، واحدة سنة منز  أفق مدى على وأنشطتها ألصوهلا السيولة مع خصائص باملقارنة املستقر التمويل
توفري مصادر األجل، و  املتوسط وطويل التمويل من أصوهلا لتمويل األولوية منح على البنوك حتفيز هبدف

 (Pierandrei 2015,p234):كما يلي،  ويتم حساب هذه النسبة  ألنشطتهامتويل مستقر 
 
 

 مكملة ملتطلبات كوسيلة(%3) فعة املاليةلرال بإدخال نسبة معيارية للجنة اقامت :الماليةلرافعة ا. 1.5.5
  (Pierandrei , 2015,p234):ب كالتايلوحتس، املخاطر أساس على املال كفاية رأس

 
 

يف ( 3)بازل إتفاقيةلتطبيق  ترتيبات إنتقاليةوضعت جلنة بازل (:3)بازل إتفاقية ترتيبات تطبيق .  2.1 
 : يف اجلدول أدناه وهي موضحة ،البنوك

=LCR 588 ≤يوم38خالل  الخارجة صافي التدفقات النقدية/األصول السائلة ذات النوعية الجيدة% 
 

LR=  3≤داخل وخارج الميزانيةاألصول مجموع / الشرحة األولى من رأس المال% 

NSFR = 588 ≤التمويل المستقر مطلوب/ موجودات التمويل المستقر% 
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 في البنوك (3)بازل  إلتفاقيةنتقالية للتطبيق الكامل ترتيبات اإلال  (:88) الجدول رقم

 8852 8850 8852 8852 8851 8851 8853 البيان

 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 3.5 الحد األدنى لحقوق الملكية

 2.5 1.875 1.25 1.625    إحتياطي الحفاظ

الحد األدنى لحقوق 
 ظإحتياطي الحفا+الملكية

3.2 2 2.2 2.122 6.22 6.322 2 

الحد األدنى لرأس المال 
 األساسي

2. 5 2.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

الحد األدنى إلجمالي رأس 
 المال

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

األدنى إلجمالي رأس الحد 
 المال

 حتياطي الحفاظإ+ 
8.0 8.0 8.0 8.625 9.25 9.875 11.5 

Source: Basel Committeeon Banking Supervision, op. cit, p: 69. 

إىل  2113من عام ابتداء إىل املتطلبات اجلديدة بطريقة تدرجيية االنتقال يتم (2)وفقا للجدول رقم 
 %2.2حبد أدىن حلقوق امللكية لألسهم العادية نسبته  االلتزامعلى البنوك  يتوجبأين، 2119 عام غاية

، ولكي تستطيع %)2.2احلفاظ على رأس املال  احتياطينسبة يتضمن %11.2 )د أدىن للمالءةحو 
 ،األرباح احتجازأو ، لالكتتابالبنوك مواكبة هذه الزيادة عليها رفع رؤوس أمواهلا عرب طرح أسهم جديدة 

 .أو إجياد مصادر أخرى للتمويل
 Basel Committee on Banking): يليفيكون كما  سبة الرافعة املاليةلتطبيق ن بالنسبة

Supervision, 2014, p14) 
ملتابعة، على تطوير مناذج  فيها، يتم الرتكيز 2111جانفي من  األولة اإلشرافية يف بقار دأ فرتة املتب -

 .عنهاوالنسبة الناجتة  تدخل يف تعريف الرافعة املاليةاليت  العناصر بطريقة متناسقة
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خالل هذه 2112األول من جانفي وتستمر حىت 2113األول من جانفيفي  فرتة التشغيل املوازية دأتب -
 تطلبات املسندةاملإىل  سلوكها بالنسبةذلك فيمبا  ومكوناهتا املالية فعةاالر  عن نسبة اإلفصاح يتم الفرتة

، وتقوم 2112 جانفياألول من  على مستوى البنوك يفن النسبة ع عملية اإلفصاحاتتبدأ املخاطر، و لیإ
 .هذه العملية مراقبة اللجنة عن كثب

ىن املعيار األدراج إد ن يتمأ، على 2111ة املراقبة يف فرت  دأفتب،هذين النسبتنيتطبيق  فيما خيص
املعيار األدىن لنسبة تغطية السيولة  راجإدني يتم ، يف ح2118ل من جانفي و لنسبة التمويل املستقر يف األ

ولكن ، (Basel Committee on Banking Supervision, 2013, p8)2112 جانفي1يف 
 2119جانفي1يف  %111لتصل إىل متساوية  نسبب سنوياوترتفع %61بنسبة  بصفة تدرجيية تبدأ

 :واجلدول أدناه يوضح ذلك

 بالحد األدنى لنسبة تغطية السيولة االلتزاممراحل   :(83) الجدول رقم

 8852 8850 8852 8852 8851 البيان

 LCR 61% 21% 81% 91% 111%لنسبة تغطية السيولة احلد األدىن

Source :Basel Committeeon Banking Supervision, Basel III: the Liquidity 

Coverage Ratio and liquidity riskmonitoring tools (Basel :BIS,2013), p :8  

 

 :بنانيلالقطاع المصرفي ال. 8
 :باخلصائص التاليةميز القطاع املصريف اللبناين يت

وسطة متكبرية و  جتارية خاصة بنوكمن  اللبناينكون القطاع املصريف تي :العاملة في لبنان البنوك. 5.8
وحسب التقارير  ،خمتلطةة و أجنبيلبنانية و  بنوكو مية، إسال بنوك، ئتمانيةوا استثمارية بنوكصغرية احلجم، و 

 بنكا 21لألعمال و بنكا12) بنكا 62العاملة يف لبنان  البنوكالسنوية جلمعية مصارف لبنان بلغ عدد 
 ,assosiation of bank libanon)2116يف هناية ( إسالمية بنوك 2جتاريا منها 

2016,p110) (لألعمال بنكا 16جتاريا و  بنكا 23)  2112يف  بنكا 69مقارنة مع(assosiation 
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of bank libanon, 2015 ,p 92)بنكا 16جتاريا و بنكا 22تشمل  2112يف  بنكا 21، و 
إىل  البنوكع عدد يعود سبب تراجو ،(assosiation of bank Libanon, 2014, p 96)لألعمال

والضغوط على الرحبية، والكلفة  ص الوجود املصريف األجنيب يف لبنان نتيجة الظروف التشغيلية الصعبة،تقل
اللبنانية  البنوكبعض  واندماج ،(3) بازل اتفاقيةبات الرمسلة وفق متثال للقوانني الدولية ومتطلإلاملتزايدة ل

 .مردوديتهتدعيم القطاع و  ستقرارا تعزيز اهنأمن ش يتيع املصريف والالصغرية واملتوسطة، وعمليات التجم
: التجارية العاملة يف لبنان كاآليت البنوكتوزعت  2116يف هناية العام  :الخارجيالتوسع الداخلي و  .8.8
ل ذات مسامهة عربية متلك حصصا .م.ش بنوك 2ل ذات مسامهة أكثرية لبنانية، .م.لبنانيا ش بنكا 32
أما على صعيد جتارية أجنبية،  لبنوكفروع  2جتارية عربية، و لبنوكفروع 2، لبنانية وبإدارة لبنانية بنوكيف 

 ويتخذ هذا التواجد أشكاال، يف خمتلف أحناء العامل بلدا 32لبنانيا يف  بنكا 18اجد فيتو  اخلارجي االنتشار
يف بلدان  فرعا 222 له تابعا بنكا 32، فرعا مباشرا 21مكتب متثيل 21: كاآليت  قانونية عدة موزعة

 82يف بنكا  183عالقات مراسلة مع  للبنوكو  ،أجنبية لبنوكمكتب متثيل  12ن متركزها، ويتواجد يف لبنا
 .(assosiation of bank libanon, 2016,p111)العامل  يفمدينة 

يسيطر  :خدمات الحديثة والتقليديةللتأمين و اللبناني  قتصاداالواسع النطاق في  انخراط .3.8
مليار لرية لبنانية يف  331233 حيث بلغت إمجايل موجوداته، على الوساطة املاليةالقطاع املصريف اللبناين 

، ويظهر ذلك من خالل ((1)أنظر الشكل ) 2112مليار لرية يف العام  228963مقابل  2112العام 
ويل جزء كبري من العجز متو ،ص على املستوى احملليقطاعني العام واخلالكل من الة املالي احلاجات تلبية
اف أجهزة الصر )يوفر خدمات حديثة و ، ىل لبنانإمسالية الوافدة أقناة أساسية للتدفقات الر يعترب  كما  ،العام

 .والتأمني ستشارةواال ،سالميةواإل ة بالتجزئةالعمليات املصرفي ، فضال عن(..خدمات البطاقات،يل،اآل
 
 
 



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة  231-209ص  ،(8850ديسمبر )مكرر  51: العـــدد/ 80: المجلد

 

217 

 

 (8852-8858) اللبنانية نهاية الفترةبنوك إجمالي موجودات ال (:85) الشكل رقم

 
 .2112-2112تقارير مصرف لبنان املركزي للفرتة باإلعتماد على  نامن إعداد :المصدر

اليت وضعها بنك التسويات التقيد باملعايري واملمارسات الدولية  :ةقطاع ملتزم بالمعايير الدولي .1.8
 (.GAFI)جلنة بازل وصندوق النقد الدويل، وفريق العمل املعين باإلجراءات املالية اة وعلى رأسهالدولي
موارد ، و من محلة الشهادات اجلامعية ومتثيل مهم للمرأة كبري عدد:موارد بشرية ذات كفاءات عالية .1.8

 .تدريب مستمر على املستويني احمللي واخلارجي و مؤهالت عالية، و بشرية ذات خربة طويلة 
 :في البنوك اللبنانية (3)بازل  اتفاقيةولجنة الرقابة في إرساء  مصرف لبنانجهود . 3

 (:3)بازل  اتفاقيةير لتطبيق عملية التحضتقييم . 5.3
اليت ( 2)عملية التطبيق الكامل إلتفاقية بازل بتقييم  2112 عام املايل يف هناية ستقراراالقام جملس 

جهود السلطات الرقابية اللبنانية يف ، فضال عن تقييم 2112إىل عام  2112بدأت تدرجييا من عام 
 :يف بنوكها، وقد مت توصل إىل النتائج املدرجة يف اجلدول أدناه( 3)بازل  اتفاقيةالتحضري لتطبيق حماور 

 (3)بازل واتفاقية( 8) بازل اتفاقيةتطبيق لالمالي  االستقرارمجلس تقييم  (:81) الجدول رقم
 8851 نهاية حتى

 8بازل  إتفاقية

 البيان
  مخاطر السوق مخاطر التشغيل مخاطر اإلئتمان

 الدعامة
 الثانية 

 
 الدعامة 

 الثالثة
منهج 
 معياري

التقييم 
الداخلي 

التقييم 
الداخلي 

منهج 
المؤشر 

منهج 
 معياري

منهج 
قياس 

منهج 
 معياري

منهج 
النماذج 
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 الداخلية متقدم األساسي المتقدم األساسي
 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 التقييم

 السنة
8880 8850 8852 8882 8852 8852 8882 8852 8880

- 

8852 

8852 

 3بازل  إتفاقية
 السيولة البيان

LCR 

مفهوم 
رأس 
 المال

تغطية 
 المخاطر

رأس مال 
 الحماية

هامش حماية 
من التقلبات 

 الدورية

الرافعة 
 المالية

بنوك ذات المتطلبات 
 ية نظامية محليةاألهم

 1 2 1 2 2 2 2 التقييم

 NA 8851 8852 8851 8852 8851 8853 السنة

قانون :2 ،قالتطبي حيز هنائي قانون:2منشور،  هنائي قانون: 3منشور،  قانون مشروع: 2منشور،  غري قانون مشروع: 1
 مطبق غري

 :من إعدادنا باالعتماد على :المصدر
FSI Survey, Basel II, 2.5 and III Implementation, (Basel : BIS, 2015), pp:16-50. 

أن البنوك اللبنانية تطبيق كل من املنهج املعياري ومنهج املؤشر  (2)نالحظ من خالل اجلدول 
األساسي لقياس خماطر اإلئتمان والتشغيل على الرتتيب، يف حني تطبق املنهج املعياري لقياس خماطر 

يف  (3)بازل إتفاقية السوق، كذلك، مت األخذ بعني اإلعتبار املفاهيم اخلاصة مبكونات رأس املال وفق 
، يف حني هناك تعليمات منشورة لتطبيق نسبة يف البنوك رأس مال احلمايةحساب معدالت املالءة، و 

السيولة والرافعة املالية، ويبقى هامش التقلبات الدورية ومتطلبات رأس املال للبنوك ذات األمهية  ةتغطي
 .2112هناية  شروع مل يتم إصدر قانون بشأنه حىتالنظامية جمرد م

 (:3)بازل إتفاقية النسب اإلحترازية للمالءة وفق .8.3
 واملتعلق بتحديد نسب 282سيط رقم التعميم الو  مصرف لبنانأصدر  2111ديسمرب  2يف 

 ,Total Capital, CET1)العاملة يف لبنان، وفيه ألزم هذه األخرية برفع نسب املالءة  البنوك يف املالءة

TIER1) ون التطبيق الكامل يك ،، وعليه(2اجلدولأنظر ) 2112-2112الل الفرتة خ لديها تدرجييا



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة  231-209ص  ،(8850ديسمبر )مكرر  51: العـــدد/ 80: المجلد

 

219 

 

يتعذر عليها  اليتنوك األجنبية العاملة يف لبنان و ، وبالنسبة لفروع الب2119/ 1/1من  بدال 2116/ 1/1يف
مت حتديد  كذلكالشأن،  هبذا  للبنك املركزي اللبناينمراجعة اجمللس املركزي عليها هذا القرار بأحكام  االلتزام

 .مكونات األموال اخلاصة املعتمدة يف حساب نسب املالءة السابقة الذكر
 الجدول الزمني لتقيد بالحدود الدنيا لنسب المالءة  (:81) الجدول رقم

 35/58/8851 35/58/8851 35/58/8853 35/58/8858 البيان

قوق محلة حلاحلد األدىن 
 األسهم

جمموع املوجودات /العادية 
 املرجحة

2%* 6%* 
2% +2% ** 

=2% 

2.2%+2.2%** 

=8*% 

األموال  األدىن لنسبةاحلد 
جمموع /اخلاصة األساسية

 املرجحةاألصول 
%8* 8.2%* 

2.2%+2%** 

=9.2% 

2.2%+2.2%** 

=11%* 

نسبة األموال لاحلد األدىن 
جمموع /اخلاصة اإلمجالية

 املرجحة األصول
%11* %11.2* 

9.2%+2** 

=11.2% 

9.5%+2.5%** 

=12%* 

، 2112ات املرجحة مبخاطر يف هناية من املوجود %2.2على أن يبلغ نسبة احلفاظ على األموال اخلاصة  احتياطيتتضمن * 
 .احلفاظ على األموال اخلاصة احتياطي **

 Source : Banque du Lebanon. 

 أن على مجعية املصارف ومن لبنان مصرف من وبتشجيع، 2113عام يف اللبنانية البنوك حرصت
 املطلوبة املؤونات تكوين إىل إضافة ،ارساميله وزيادة لتقوية (%22) أرباحها من اجلزء األكرب ختصص

 قد حمتمل طارئ أي مواجهة على لقدرهتا تدعيمك لوذل حمددة، غري مستقبلية ملخاطر احلرة حتياطياتواال
 Association of bank in Lebanon) الصعبة والدولية اإلقليمية األوضاع مستقبال نتيجة ينشأ

2013, p 62). 
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والتعميم رقم  2رقم  املذكرة البنوك يف لبنان على الرقابة جلنة أصدرت 2112و  2013 يف عامي
 إىل إستنادا ICAAP املال رأس لكفاية الذايت التقييم إجراء البنوك من مبوجبهما طلبت ،على التوايل283
 رأس مال أن إىل على التوايل، مشرية 2112و  2112ديسمرب لعامي  31بتاريخ  املوقوفة امليزانية أرقام

 يف احملددة للمناهج وفقا( التشغيل السوق،خماطر خماطر االئتمان، خماطر) املخاطر لتغطية املطلوب األدىن
على  جيب 2112 العام هناية يف 12% مالءة قدرها نسبة إىل الوصول وبغية ،%8ال يزال  األوىل الدعامة
 العوامل اخلارجية عن الناجتة النظامية للمخاطر 1,5% منها ،4% بنسبة إضافية رساميل تكوين البنوك

قاعدة رأس مال البنوك  ارتفعتوهكذا احلماية،  الحتياطي %2.2قتصاديةوالسياسيةالعامةواإل كاألوضاع
 ذاهل األساسية مليار دوالر،والغاية 12.2أكثر من  إىلمليارات دوالر  2.2من  2112-2119خالل 

 والتقنياتالبنوك  هلا ضتعر ت اليت للمخاطر رالتقييم املستم يف دارةاإل جملس مهمة تسهل هي الذايت لتقييما
 التخطيط ويف بالبنك اخلاصة املخاطر سرتاتيجيةإ يف بناء مهمة خطوة ذلكل يشكو  لتخفيفها، والوسائل
 .الرشيدة املصرفية اإلدارة ضمن اخلطوة وتدخل هذه ،الرأمسايل

( 3)بازل  التفاقيةملعايري املالءة  التدرجيي بتطبيق 2111يف  البنوك مصرف لبنانمند أن ألزم 
سنويا، وهو ما كان ينعكس  %8و %2لبنان ترتاوح ما بني املسجلة يف  قتصادياالكانت نسبة النمو 

إال أن املشاكل  ماهلا، رأساألرباح الالزمة لزيادة  احتجاز، وبالتايل قدرهتا على البنوكعلى رحبية  إجيابا
 نسبة تتعدى مل)بشكل كبري قتصادياالرجية أدت إىل تراجع نسب النمو األمنية والسياسية الداخلية واخلا

وقدرهتا على  البنوكضع ضغوطا كبرية على رحبية و وهذا األمر  ،(2112و 2113خالل عامي  2%
 ذلك ضعف السوق املايل يضاف إىل املالءة اجلديدة،مبتطلبات  لاللتزامرؤوس أمواهلا  ورفعالتمويل الذايت 

والبحوث إدارة الدراسات )على إصدار أسهم جديدة لزيادة رأمساله البنوكما حيد من قدرة  يف لبنان
 2014 العام أوائل ف يف لبنان يفمجعية املصار  مصرف لبنانى نتيجة لذلك، أعل ،(بدون صفحة، 2113
 بنسب املساس دون اإللتزام باالتفاقية ريحي جتاه يف (3)بازل إتفاقية تطبيق كيفية يف النظر إعادة بضرورة
التعميم  6/3/2112في مصرف لبنان أصدر ونتيجة لذلكلبنوك، ا تطبقه بدأت قد كانت اليت املالءة
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 وفيما يلي أهم ما جاء فيه العاملة يف لبنان كو البنواملتعلق بتحديد نسبة املالءة لدى  328الوسيط رقم 
 :(22-2، ص ص 2112مصرف لبنان )

األموال اخلاصة، حيث مت حتديد خصائص األدوات  فئةمن  رأس املال أدواتحتديد شروط قبول  -
 ،ألساسيةاو  ،الرأمسالية اليت تقبل ضمن كل من فئة حقوق امللكية، واألموال اخلاصة اإلضافية

 .واملساندة
 ((.2)اجلدول رقم )اإلبقاء على اجلدول الزمين للتقيد باحلدود الدنيا لنسب املالءة على حاله  -
 بنكمن األصول املرجحة مبخاطر، ويف حالة تعذر على أي  %2.2حتياطي محاية بنسبة إتكوين  -

للسماح له بتكوين  ،للبنك املركزيجيب عليه احلصول على موافقة اجمللس املركزي  بذلك االلتزام
خلطة عمل لتعزيز األموال  اوفقو خالل مهلة زمنية حمددة ة ماياحلحتياطي من إالناقص حتياطياال

 .اللبناين مصرف لبناناملعين حلاكم  البنكيقدمها و اخلاصة، 
مصرف ديرية اإلحصاءات لدي ومل على املصارف لجنة الرقابةلعلى البنوك العاملة يف لبنان التصريح  -

 .ديسمرب من كل سنةآخر شهر جوان و يزانية محسب و ، نسب املالءة لديها على أساس جممعبلبنان 
لكن مع ختفيف  (3)بازل إتفاقية ات لبان خماطر االئتمان املطابقة ملتطديد أوز مت حت،أخرىمن جهة 

واليت هي  مصرف لبنانبالعمالت األجنبية لدى  البنوكقة على ودائع السيما تلك املطب بعض أوزان التثقيل
وقد  ،املراسلة البنوكبإعادة توظيفها لدى  مصرف لبنانقبله، حيث يكتفي ودائع غري مستعملة من 

، أما خماطر السوق والتشغيل فتيم قياسها وفق 21 %مبوجب هذا التعميم نسبة تثقيل قدرها هلا عطيت أ
اطر لقياس خماملنهج املعياري ) 1/2/2116الصادر بتاريخ  9312املناهج احملددة يف القرار األساس رقم 

 .(خماطر التشغيل لقياسومنهج املؤشر األساسي  اإلئتمان والسوق
 بإصدار مث عدله 228/2116التعميم الوسيط رقم  مصرف لبنانأصدر  2116 جوان 22يف 

أن تسجل الفائض الناتج  لبنوكمن افيه ، طلب226/2116 التعميممث 221/2116رقمالتعميم الوسيط 
أدوات مالية بالعمالت األجنبية ضمن بند  سيادية باللرية اللبنانية وشراء عن عمليات بيع أدوات مالية
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مطلوبات آجلة، حيث يسجل هذا الفائض باللرية وحيتسب ضمن األموال اخلاصة املساندة ويستعمل 
بات إضافية قد تنتج عن تطبيق املعيار متطل ة املالءة باإلضافة إىل أينسبو لتأمني متطلبات املؤونات 

 IFRS9.(Association of banks in Lebanon, 2016, p 61)الدويل 
بتوسيع  حيث قام، 236التعميم الوسيط رقم للبنوك  مصرف لبنانأصدر  2116سبتمرب  31يف و 

، ورفع ((6)أنظر اجلدول رقم ) 2118اجلدول الزمين للتقيد باحلدود الدنيا للمالءة ومتديد الفرتة إىل هناية 
من األصول املرجحة باملخاطر مع هناية  %2.2نسبة إحتياطي احلماية من فئة األسهم العادية إىل 

تعطي ( 3)فاقية بازل إتمع العلم أن  2118مع هناية عام  %12، فضال عن رفع معدل املالءة إىل 2118
 . 2119حىت العام %  11,2مهلة للوصول إىل معدل 
 الجدول الزمني لتقيد بالحدود الدنيا لنسب المالءة وفق التعميم (:82) الجدول رقم

 132 الوسيط رقم
 35/85/8850 35/58/8852 35/58/8852 البيان

قوق محلة ن حملاحلد األدىن 
األصول جمموع /العادية األسهم

 رجحةملا
8.2%* 9%* 

 إحتياطي احلفاظ)2.2%+2.2%
 %11( =ةعلى األموال اخلاص

 اخلاصة موالألامن احلد األدىن 
األصول جمموع /األساسية 

 املرجحة
11%* 12%* 

 إحتياطي احلفاظ)2.2%+8.2%
 %12=(ةعلى األموال اخلاص

 اصةل اخلاألموامن احلد األدىن 
 *%12.2 *%12 املرجحة األصولجمموع /اإلمجالية

إحتياطي )2.2%+11.2%
على األموال  احلفاظ
 %12=(ةاخلاص

من املوجودات  %2.2على ان يبلغ Capital conservation Bufferنسية عازل احلفاظ على رأس املال تتضمن * 
 .2118اية العام املرجحة يف هن

Source : Banque du Lebanon. 
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تقوم جلنة  (6)و (2)يف إطار التقيد باحلدود الدنيا لنسب املالءة احلديدة املدرجة يف اجلدولني رقم 
نسب املالءة وفق  سابصدار مذكرات خاصة حبإالرقابة على املصارف يف لبنان بصفة مستمرة ب

، تطلب فيها من (26/2/2118إىل  31/3/2112مذكرة من  12) 3بازل تفاقية التعديالت اجلديدة إل
ان الرتجيح أوز معتمدة على  املدققة لنهاية كل عام وسداسي البنوك حساب هذه النسب على امليزانية

لقياس خماطر اإلئتمان والسوق والتشغيل، واملعلومات التفصيلية ( 3)وبازل  (2)بازل إتفاقييت يف  احملددة
مبوجب التعميم من البنوك  مصرف لبنانطلب  كذلك،،(3)بازل تفاقية وعية األموال وفقا إلحول ن

الوترية نصف  ليا بدال منصسنة فن كل يد جلنة الرقابة بنسب املالءة عو تز  232/2116الوسيط رقم 
 . 2112م عاالمن ء السنوية وذلك إبتدا

 (:3)بازل  اتفاقية بنسبة السيولة وفق لتزاماال .3.3
حول إدارة خماطر السيولة، وقد  222التعميم رقم  البنوكأصدرت جلنة الرقابة على  2113يف 

زون ستمرار على خمإ، احملافظة بالبنكالضغط اليت جيريها  ختباراتإ، بناء على نتائج البنوكطلبت فيه من 
قات النقدية القصرية األجل العالية اجلودة واليت تشكل نسبة إىل صايف التدفمالئم من املوجودات السائلة 

تصدر جلنة الرقابة بصفة دورية مذكرات تطلب فيها من ،من جهة أخرى، (LCR)ل تغطية السيولة معد
قات النقدية اخلارجة والواردة على والتدفلة عن األصول السائلة عالية اجلودة تزويدها مبعلومات مفص البنوك

 .معدل تغطية السيولة حسابي حول ختبار كمإ، وذلك إلجراء N/31/9أساس امليزانية املوقوفة بتاريخ 
نذكر  ،السيولةاملتعلق بتغطية  12268القرار رقم  80/3/2118أصدريف ،فقد مصرف لبنانأما 

 .(2118املتعلق بتغطية السيولة  12268مصرف لبنان، القرار رقم ):يلي جاء فيه ما أهم ما
 عملة رئيسية يف كل% 111وق النسبة فتغطية العاملة يف لبنان أن حتافظ على نسبة ت البنوكعلى   -
 (.3)بازل يف إتفاقية حتسب وفق املعادلة احملددة و 

البيانات املالية و يف لبنان،  للبنكالبيانات املالية الفردية  :مستوينينسبة تغطية السيولة على  تطبق -
 .وللوحدات األخرى التابعة يف اخلارج اململوكة بشكل مباشر ،الفردية للفرع يف اخلارج
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ملنهجية وفقا  نسبة تغطية السيولة اللبناين الذي لديه وحدات تابعة من دول تطبق فيها للبنكميكن  -
للحصول على موافقة إلعتماد  مصرف لبنانإىل أن يتقدم بطلب  ،أحكام هذا القرار عن تلفةخم حساب
شرط أن يرفق الطلب  ،ارجالبلد املضيف على صعيد الوحدة التابعة يف اخلبساب اخلاصة احل منهجية

 .البلد ذلك يف حلساب هذه النسبة نهجية احلساب املعتمدةمب
 :البنوك يتمدراسة أوضاع السيولة على إطار إدارة و  يف -

 على سبيل  على نسب السيولة املعتمدة على أن تشمل األثردراسة لختبارات الضغط إجراء إ
على  االعتمادعدم و  ع، إحنفاض هام يف مصادر التمويل،حصول زيادة هامة يف سحوبات الودائ:املثال

 . Liquidity lines إال يف حالة وجود خطوط سيولة مصرف لبنان
 حساب صايف  مثال،سناريوهات إضافية هلذه النسبة من خالل تطبيق فرضيات متعددة عتمادا

أوزان ترجيحية أعلى للتدفقات  عتمادوايوم، 31بدال من يوم 91فرتة التدفقات النقدية الصادرة خالل 
 .النقدية املتوقعة

 ولة سليمة ملخاطر السي إدارة سقوف هلا مبا يؤمنووضع  ،كملةمسيولة ما يلزم من مؤشرات  طويرت
على مبدأ  فاظاحلمع  ل،صرفية وعلى صعيد اجملموعة ككامل وحداتالعلى صعيد كل وحدة من 

 . األم البنكعلى  عتماداالة من وحدات اجملموعة واحلد من الذايت لكل وحد كتفاءاال 
 حتديد أوزان املخاطر املطبقة على مكونات نسبة تغطية السيولة . 
  العامل يف لبنان أو  بنكلل يولة عن احلد األدىن بأي عملة رئيسيةنسبة تغطية الس خنفاضايف حالة

املصارف يف لبنان خبطة إلعادة ن يزود جلنة الرقابة على أاألم  البنك على ،الوحدة التابعة يف اخلارج
يتم فيها حتديد املهلة الزمنية لتحقيق ذلك على أن ترسل هذه اخلطة يف  ،باحلد األدىن املطلوب لتزاماال

 .خنفاضاالهذا  تسجيلوز أسبوع من تاريخ مهلة ال تتجا
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 :المردوديةالصالبة و على وأثرها  3بازلإتفاقيةاللبنانية لنسب المالءة وفق  بنوكال استجابة تقييم. 1
 : حجم األموال الخاصة األساسية والمساندة. 5.1

األموال اخلاصة )مليار لرية لبنانية  31693.2مجايل األموال اخلاصة إبلغ  2118يف جوان 
، مقابل (مليار لرية لبنانية 2181.2األموال اخلاصة املساندة و مليار لرية لبنانية،  28213.3األساسية 

مليار لرية لبنانية  31226.3األموال اخلاصة األساسية ) 2118مليار لرية لبنانية يف مارس  32222.2
اليت تشمل  األموال اخلاصة املساندة ظلتو ، (مليار لرية لبنانية 2128.9دة األموال اخلاصة املسانو 

السندات والقروض املرؤوسة وبعض أنواع األسهم التفضيلية متدنية باملقارنة مع األموال اخلاصة األساسية 
يف  %2.22و %6.68بـمقارنة )من األموال اخلاصة % 6.21نسبة  2112 هناية العامحيث شكلت يف

اجلدول و ( 3)بازل  اتفاقية، ومن الواضح أن ذلك يتناسب إىل حد كبري مع (على التوايل 2112و 2116
 :أدنه يوضح ذلك

 للبنوك اللبنانية تطور األموال الخاصة األساسية والمساندة   (:82) الجدول رقم
 8852-8855 نهاية الفترة

   مليار ليرة لبنانية: الوحدة                                                                

 8852 8852 8851 8851 8853 8858 8855 البيان

األموال الخاصة 
 26922.9 22661 23311 21922 19619 12892 15327 األساسية

الخاصة  األموال
 1826.3 1838 1831 1212 1291 1163 834 المساندة

إجمالي األموال 
28831 27498 25131 23669 21410 19058 16161 الخاصة .2  

األموال الخاصة %
 93,49 93,32 92,71 92,75 91,63 93,90 94,84 األساسية 

Source : Banque du Lebanon. 
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 :(3)بازل إتفاقية صالبة للقطاع المصرفي اللبناني خالل فترة تطبيق مؤشرات ال.  8.1
يف بنوكها على مؤشرات الصالبة املالية ( 3)بازل اتفاقيةالسلطات الرقابية حنو تطبيق  هأثر توج

 :لي جدول لتطور هذه املؤشرات يف ظل الفرتة احملددة للتطبيقيفيما ريف ككل، و للقطاع املص
 (3)بازل  إتفاقية مؤشرات الصالبة للقطاع المصرفي اللبناني في ظل تطبيق بعض (:80) الجدول رقم

 8852-8855 خالل الفترة
 %:الوحدة

 البيان 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 الحد األدنى لرأس المال التنظيمي 11,6 13,0 14,5 14,9 15,1 16,6 17,1
15,3 14,8 13,9 13,8 13,5 12,1 11,0 Tier1 
 األموال الخاصة/عاملةالقروض غير  5,2 5,2 6,1 6,3 6,8 8,7 11,6
 معدل القروض غ العاملة 3,8 3,8 4,0 4,0 4,2 4,9 5,7
 معدل العائد على األصول 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3

 قوق الملكيةحمعدل العائد على  17,2 15,2 14,1 13,2 13,4 13,7 15,0
 الدخل اإلجمالي/ هامش الربح 65,2 63,1 65,0 63,7 62,4 54,3 62,3
الدخل /التكاليف خارج الفوائد  48,9 50,1 51,3 52,3 50,9 46,4 47,5

 اإلجمالي
Source :FMI. 

تتجاوز احلدود الدنيا  مرتفعة مالءة مبعدالت حسب اجلدول أعاله يتمتع القطاع املصريف اللبناين
 2116يف  %12.1و  %16.6مقابل  2112يف% 12.1 املالءة معدل بلغ حيث، (3)بازل تفاقيةال
الرقابة الدقيقة  إىليعود ذلك و  عملية التطبيق، يف مصاعب املصريف القطاع يواجه ومل على التوايل، 2112و

 .2118 إىلخاصة بعد متديد فرتة التطبيق البنوك  ىوجلنة الرقابة عل ملصرف لبنان
حقوق على مردودية  اجلديدة سبة للمالءةلتطبيق نأثر نالحظ من خالل اجلدول أن هناك  لكن

 2112-2111 ةخالل فرت هذا األثر قمنا بدراسة  Excelعلى  عتمادباالو ،اللبنانيةللبنوك  امللكية
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وهو سالب أي هناك عالقة عكسية  B=-0.4702فتحصلنا على املعادل الدرجة أدناه، واملالحظ أن 
، أما معامل التحديد للقطاع املصريف اللبناين حقوق امللكيةنسبة املالءة اجلديدة ومعدل األصول على  ببني

من التغريات يف نسبة العائد على حقوق امللكية يرجع إىل التغري يف  %21.92، أي أن 1.2192يساوي 
 .الباقي يرجع لعوامل أخرىق اخلطة اليت وضعها مصرف لبنان و وف 3بازل التفاقيةنسبة املالءة اجلديدة 

Y= 21.426-0.4702X 

العائد على العائد على حقوق امللكية و  معديل فاض يفخنإنالحظ من خالل اجلدول  كذلك؛
رتاجع معدل منو رأس املال التنظيمي ب ونفسر ذلك املعدلني كال  ارتفع 2112لكن يف  2111ول بعد األص
كذلك هذين  الدخل اإلمجايل/ هامش الربح رتفاعوا، %)9.9)2116مقارنه مع %) 2.6) 2112يف 

 اخنفاضمن جهة أخرى، نالحظ  ،على التوايل%1و %12النسبتني املعياريتني  املعدلني يتجاوزان
 .، مقارنة بدول عربية أخرى%2النسبة املعيارية  يف حدود لكنها تبقى معدالت تعثر القروض

والعمالت األجنبية يتمتع القطاع املصريف اللبناين مبعدالت سيولة باللرية  ،فيما خيص خماطر السيولة
أي تطورات  استجدتمرتفعة، وذلك حرصا على تعزيز الثقة بالقطاع املصريف واحملافظة عليها يف حالة ما 

اخلزينة باللرية سندات  املوفورات وحمفظة ارتفعتسلبية يقتضي التعامل معها بسرعة، ويف هذا الصدد 
ري املقيم إىل اص غدون التسليفات للقطاع اخل العمالت األجنبية ألقل من سنة واملوجودات اخلارجية منو 

يف هناية عام  %22.2مقابل ، 2116األخرى يف هناية عام  وااللتزاماتمن الودائع اإلمجالية 62.8%
 ةالبالغو  املوجودات اخلارجية للقطاع املصريف العريبو  االحتياطاتاألعلى يف املنطقة مقارنة مع  هيو  2112
يف اخلارج حوايل  البنوك العاملةغ معدل الودائع لدى مصرف لبنان و كذلك يبلللفرتة ذاهتا، %31حوايل 

ن هذا املستوى املرتفع يعترب ضروريا إلدارة سليمة هبذه العمالت، علما أ وااللتزاماتمن الودائع  22%
 ,Association of bank libanon, 2016).كلبنان مدلور   اقتصادللودائع بالعمالت األجنبية يف 

p35) 
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 :ميينانكين نظبدراسة حالة .  3.1
هي بنك عودة، بنك لبنان  ذات أمهية نظامية كربى تصنف على أهنا  بنوك مخسةيف لبنان  وجدي

وميكن أن يتسبب فشل أحدها خلل يف  سوسيته جنرال، بانك، وبنك واملهجر، بنك بيبلوس، فرنس
بازل  إتفاقيةهذه البنوك بصالبة كبرية ومعدالت مالءة تتجاوز معايري تتمتع القطاع املصريف اللبناين، لكن 

 ظليف  2112املايل لعام  االستقرارهذه البنوك حسب تقييم جملس رأس مال رغم أن املتطلبات ( 3)
ك الثانية على مستوى البنو املرتبة األوىل و ما يلي ندرج حالة بنكني حيتالن فيو  ،مشروع قانون غري منشور

احلدود  اناملالحظ أن كال البنك يستوفيبنك بيبلوس، و نظامية يف لبنان ومها بنك عودة و األمهية الذات 
 .، وعلى ضوء اخلطة املوضوعة من قبل مصرف لبنان(3)بازل إتفاقية وفق الءة لنسب امل الدنيا

من  %82.9يف لبنان واخلارج حنو  عةاللبنانية، ومتثل موجوداته اجملم البنوك أكرب يعد:بنك عوده.  5.3.1
 (أي دون موجوداته يف اخلارج)حده يف لبنان و ل ثمتو ، 2116يف هناية عام  جممل الناتج احمللي اإلمجايل

والشكل املوايل يبني الرمسلة  ،قتصاداالنصف حجم  عن أي مبا يزيد، من جممل الناتج احمللي 22.2%
 :اجليدة للبنك من حيث جودة رأس املال واملالءة

 خالل الفترة( 3)بازل  إتفاقية رة تطبيقتالل فسب المالءة لبنك عودة خن  (:88) الشكل رقم
8855-8852 

2016 2015 2014 2013 2012 2011

            14,78 13,36 12,42 11,44 12,6 10,96

tier 1 11,63 10,22 10,23 9,5 12,1 10,45

                                9,09 8,71 8,16 7,14

0

5

10

15

20

 
Source :Audi bank. 

8.3.1Byblos Bank.  :ل اللبنانية ومتثالبنوك النظامية بني  األمهية من حيث حيتل املرتبة الثالثة
من جممل  %38.2ل فتمثا موجوداته احمللية من جممل الناتج احمللي، أم %21.2موجوداته اجملمعة حنو 
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والشكل املوايل يبني التطور ، 2112يف هناية عام  مليار دوالر 22.2بلغت موجوداته حنو ،وقد الناتج احمللي
اإلجيايب لنسب املالءة ونسبة حقوق امللكية ورأس املال األساسي، وهي نسب تفوق النسب املعيارية 

 .مصرف لبنانتلك احملددة من قبل  كذلكو ( 3)إلتفاقية بازل 
 8852-8855( 3)بازل  اتفاقية خالل فترة تطبيق بيبلوسنسب المالءة لبنك  (:83) الشكل رقم

2016 2015 2014 2013 2012 2011

            18,8 17,78 17,23 16 16,7 13,61

tier 1 15,02 14,78 14,3 13,2 13,7 13,29

                                11,35 10,91 10,5 9,5 9,7

0

5

10

15

20

 
Source :Byblos Bank. 

 :الخاتمة.5
 يف البنوك (3)بازل  اتفاقيةبشكل فعال يف تطبيق  مصرف لبنان اعتمدهاسامهت اإلجراءات اليت 

 يتم اإلفصاح ختص املالءة والسيولة إصدار تعاميم وقوانني بصفة دورية للبنوك:ومن هذه اإلجراءات نذكر
فضال عن ،البنوكيف التحكم يف معدالت التعثر جودة رأس املال و تعزيز شفافية و عنها بصفة مستمرة،و 

األمر الذي ساهم يف كسب ثقة املتعاملني ، البنوكتعزيز اإلدارة الرشيدة يف و تكوين العاملني وتأهيلهم 
إجيابيا على نشاط البنوك العاملة  وانعكس يف لبنان، السيادية املخاطر ارتفاع رغمواملؤسسات املالية الدولية 

 :ليهاإائج اليت توصلنا وفيما يلي أهم النت، فيها
كرب حجم و السوق املصرفية اللبنانية على اخلارج وكثافة التواجد املصريف العريب والدويل يف لبنان،  انفتاح -

 ؛نقدية واملالية بني لبنان واألسواق الدولية مقارنة حبجم ناجته احمللي اإلمجايلالموجوداته وتدفقات 
هناك تعاون عرب احلدود بني السلطات الرقابية، حيث يتم توحيد اإلجراءات الرقابية بني السلطات  -

الطلب من هذه ، من خالل نوك األجنبية العاملة يف لبنانالرقابية املضيفة والسلطات الرقابية األم يف الب
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املناهج املعتمدة يف قياس و  الدولة اليت يعمل فيهاو  تزويدها باملعلومات عن إسم البنكباألخرية 
 ؛خاطرامل

وقد بدأت ، 3وعلى رأسها معايري جلنة بازل بأحدث املعايري الدولية  يلتزم القطاع املصريف اللبناين -
 ؛3تتجاوز معايري بازل  وهذه النسب، 21/12/2112يف وقت مبكر بالتطبيق التدرجيي لنسب املالءة 

بالعمالت  سيولة تالومعد اللبنانية باللرية مرتفع سيولة تمبعدال لبنان يف ملصريفا يتمتع القطاع -
 ؛حتقيقه املطلوب الدويل املعيار مع مقارنة األجنبية

زيادة العائد على حقوق املسامهني بسبب ال ت معدالتاملالءة اجلديدة تراجع نسب مع البدء يف تطبيق -
 ؛%12قى فوق احلد األدىن وهو لكنها تب ،الكبرية يف األموال اخلاصة

وجلنة الرقابة على  مصرف لبنانإىل التنسيق الفعال بني ( 3)بازل اتفاقيةب لتزامااليعود سبب النجاح يف  -
 .املصاعب واملشاكل ومعاجلتها واكتشاف ،بوترية دقيقة تهممراقباملصارف و 

 :لمراجعاقائمة .6
 :العربيةمراجع باللغة  -أ

  دار: بريوت)حتد جديد للقطاع املصريف،  2واملالءة  (3)رنا هاين منصور، حممد سليم وهبه، بازل 
 (.2112،بيوالين للطباعة والنشر

 اجلزائرية وفق للمصارف املصرفية السالمة تعزيز يف املصرفية الرقابة أمحد، دور عالشوهيبة و  رويب 
 .2112جوان ، 1 ، العدد،11االقتصادية، اجمللد  األحباث جملة بازل جلنة مقررات

 منتدى -مفاهيم وحتديات-، إدارة املخاطر يف املستجدات العاملية (2112) لبنك املركزي املصريا ،
 :، املوقع اإللكرتوين13ص  ،إحتاد املصارف العربية، بريوت

)2016/04/05(www.uabonline.org/en/events/conferences 
  حتاد املصارف العربية، إ ،(3)، املصارف اللبنانية تطبق بازل (2113)الدراسات إدارة البحوث و

 :لكرتوينإلاملوقع ا

http://www.uabonline.org/en/events/conferences
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http://www.uabonline.org/ar/research/banking/1605158915751585160

116041576160615751606/3858(2118/6/2). 

 ملة يف واملتعلق بتحديد نسبة املالءة لدى املصارف العا 052التعميم الوسيط رقم  ،مصرف لبنان
 .2112 مارس 6الصادر يف  لبنان

 8/3/2118الصادر يف املتعلق بتغطية السيولة،  12268القرار رقم  ،مصرف لبنان. 
 

 :مراجع باللغة األجنبية -ب
 Laurent Pierandrei, risk management; gestion des risques en rntreprise, 

banque et assurance ; 

 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Bâle 3: dispositif 

international de mesure, normalisation et surveillance du risque de 

liquidité, (Basel : BIS, 2010); 

 Basel Committeeon Banking Supervision, Basel III: The Liquidity 

Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools (Basel : 

BIS,2013); 

 FSI Survey, Basel II, 2.5 and III Implementation, (Basel : BIS, 

2015) ; 

 Assosiation of bank libanon, anual repport 2013 ; 

 Assosiation of bank libanon, anual repport 2014; 

 Assosiation of bank libanon, anual repport 2016; 

 Assosiation of bank libanon, anual repport 2015; 

 Banque du Lebanon ; 

 Byblos Bank ; 

 Audi bank ; 

 FMI. 

http://www.uabonline.org/ar/research/banking/1605158915751585160116041576160615751606/3858
http://www.uabonline.org/ar/research/banking/1605158915751585160116041576160615751606/3858
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 : ملخص
من ، التجاريةاملسؤولية االجتماعية يف البنوك  تطبيقواقع التعرف على  إىلهذه الدراسة  هتدف

بالنسبة للمؤسسات مع عرض بعض نشاطات  أمهيتهاو  املتعلقة هبا املفاهيمخالل الرتكيز على حتديد 
املسؤول  إدراكنتيجة مفادها  إىلهذه الدراسة وتوصلت  .يف هذا اجملال األردين األهليممارسات البنك و 

املصاحل  من اجل حتقيق رضاهم واحلفاظ  أصحابالتزام البنك مبسؤوليته االجتماعية اجتاه  ألمهية األردين
 .على صورته

 .األردين األهلياملسؤولية االجتماعية، اجملتمع، البيئة، العمالء، املوارد البشرية، البنك : كلمات مفتاحية
Abstract: 

This study aims to identify the reality of the implementation of social 

responsibility in commercial banks by focusing on the Concepts related to 

them and their importance to the institutions with presentation of some 

activities and practices of the National Bank of Jordan in this field. 

This study concludes that the Jordanian responsibles realized the 

importance of the link between the bank's commitment andits social 

responsibility towards the stakeholders in order to achieve their satisfaction 

and image 

Keywords: Social responsibility, the society, the environment, the 

customers, human resources , the National Bank of Jordan 
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 :مقدمة.5
و تعظيم  اإلرباحمؤسسة اقتصادية هو حتقيق  إي إليهتسعى كانت الذي   األساسياهلدف  إن

لكن يف ظل ، لبية اجتاه احمليط الذي تعمل فيهس اثأرمن  همات خلفمراكزها املالية بغض النظر عن 
 األمرالضغوطات املمارسة من قبل مجاعات الضغط، ، و  اإلعمالية اليت تشهدها بيئة التحديات العامل

وفق  إعماهلاشامل من خالل ممارسة  أداء إىلاالقتصادي  أدائهاجتاوز دورها يف حتقيق  إىلالذي دفعها 
ذوي العالقة  و ليس املساهم  اإلطراف، لتحقيق رضا مجيع  أخالقيامنهج مسؤول اجتماعيا ، بيئيا و 

 .اسرتاتيجياهتا  أولوياتو جعلها ضمن  أساسيمن خالل تبنيها كهدف  إال، و الذي ال يتحقق فقط
عمله  أداءالذي حقق مسرية متميزة يف جمال  األردين األهليو من بني هذه املؤسسات نذكر البنك 

: أمههامن خالل اجلهود املبذولة يف تقدمي قيمة مضافة غري مسبوقة، معتمدا يف ذلك على عدة مرتكزات 
 .املشاركةالشفافية، االستجابة و  ،اإلبداع

 :التايلالرئيسي السؤال سبق ميكن طرح  على ضوء ماو 
 أصحاباتجاه  األردني األهليهو واقع تبني ممارسات المسؤولية االجتماعية في البنك  ما

 المصالح؟
 :األسئلة الفرعية التاليةينبثق عنه و 

 بالنسبة للمؤسسات ؟  أمهيتهاملقصود باملسؤولية االجتماعية ؟ وفيما تتمثل  ما -
 هي ابرز العوامل  اليت سامهت يف ظهورها ؟ ؟ ومافيما تتجلى اجتاهات املسؤولية االجتماعية  -
 األهلياملصاحل يف البنك  أصحاباملسؤولية االجتماعية اجتاه  إطارهي النشاطات املمارسة يف  ما -

 ؟األردين
مسؤولية اجتماعية  إيميارس ال  األردين األهليالبنك :الفرضية التالية  طرحوانطالقا مما سبق يمكن 

 .(املوارد البشريةو  العمالء، البيئة، اجملتمع احمللي) املصاحل  أصحاباجتاه 
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 :تتمثل يف :البحث أهداف. 5.5
 .األردينيف قطاع البنوك  بتاحتديد مستوى ممارسات املسؤولية االجتماعية ، و مدى تطبيقها و االلتزام  -
 منقيامها بنشاطها  إثناءتبين  املسؤولية االجتماعية من طرف البنوك التجارية  أمهيةعلى مدى  التأكيد -

 جل احلفاظ على صورهتا ومسعتها وتعزيزأمن ( قيمة مضافة غري مسبوقة) األداءخالل حتقيق التميز يف 
 .التنافسية وضعيتها

املسؤولية االجتماعية يف تطوير اجملتمع من  ألمهيةيف املؤسسات اجلزائرية   املسئول أنظارحماولة للفت  -
و تطبيقها يف حدود ما  بتالالستفادة منها من اجل االلتزام  األردين األهليخالل عرض جتربة البنك 

 .بيئة املؤسسة اجلزائرية بتتسمح 
 األهلياعتمدنا يف هذه الدراسة هذه على التقارير السنوية الصادرة عن البنك  :البحثحدود . 8.5

نشاطات  ألهم، من خالل عرض خمتصر  0202سنة  إىل 0200خالل الفرتة املمتدة من سنة  األردين
 ( .اجملتمع ، املوارد البشرية ، العمالء و البيئة ) اجتاه عمالئه  امبمارستهاملسؤولية االجتماعية الذي قام 

 :الدراسات السابقة . 3.5
 اإلسالميةالتنظيمي للبنوك  األداءالمسؤولية االجتماعية على  تأثير،  الذباباتدراسة بسام فتحي  -

 :8850 افريا، 80، المجلد 80، المجلة الجزائرية لالقتصاد و المالية ، العدد  األردنية
التنظيمي  األداءاملسؤولية االجتماعية على  إبعادمعرفة اثر كل بعد من  إىلهدفت هذه الدراسة   

، معتمدا يف ذلك على االستبيان الذي مت توزيعه على عينة عشوائية من اإلسالمية األردنيةللبنوك 
التزام البنوك مبسؤولياهتا : إىلتوصلت هذه الدراسة  حيث .العليا و الوسطى  اإلدارةاملدراء يف 

  .مبستوى عال، بينما االلتزام مبسؤوليتها اخلريية مبستوى متوسط األخالقيةاالقتصادية، القانونية و 
، دور المسؤولية االجتماعية في تعزيز والء  العطريمهند حميد  – يالحد راو افد حميد دراسة ر  -

، "الشرفالنجف  – العريعينة من زبائن مصرف الرافدين فرع  ألراءدراسة تحليلية " الزبون 
 .8851، سنة  4، العدد  50و االقتصادية ، المجلد  اإلداريةمجلة القادسية للعلوم 
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التعرف على مستوى ممارسة املسؤولية االجتماعية من طرف مصرف  إىلهدفت هذه الدراسة   
على والء الزبون ، باالعتماد يف ذلك على االستبيان  يعادها، واثر كل بعد من  العريالرافدين فرع 

 .فأكثرالذي مت توزيعه على عينة من زبائن البنك اليت تصل مدة تعاملهم معه سنة 
التزام البنك مبسؤولياته االجتماعية نظرا العتبارها احد الوسائل اهلامة  إىلتوصلت هذه الدراسة   

مرتفعة لتأيت بعدها املسؤولية  و القانونية نسب األخالقيةؤولية يف تعزيز والء الزبون ،حيث احتلت املس
 .بنسب اقل  اإلنسانيةاالقتصادية    و 

دراسة " المسؤولية االجتماعية و البيئية في القطاع المصرفي ، قريشدراسة محمد الصغير  -
،  80المؤسسات الجزائرية ، العدد  أداءلمجموعة من البنوك العاملة في الجزائر ، مجلة  تقييميه
8854. 

التعرف على مدى التزام البنوك العاملة يف اجلزائر  مبسؤوليتها االجتماعية  إىلهدفت هذه الدراسة   
املصاحل، من خالل تقدمي استبيان على عينة من املدراء من فروع بنكية خمتلفة لوالية  أصحاباجتاه 
 . وركلة

التزام البنوك ببعض ممارسات و تطبيقات املسؤولية االجتماعية و : إىلتوصلت هذه الدراسة   
 .مستوى البنوك الرائدة يف هذا اجملال إىلالبيئية لكن بنسب متفاوتة ، مل تصل بعد 

 :عن الدراسات السابقة هذا البحثيميز  ما
دراسة بينما دراستنا اعتمدت على  ،(استبيان )  قة اعتمدت على الدراسة امليدانيةالدراسات الساب -

 ؛(حتليل التقارير ) احلالة 
من بيئات خمتلفة ، بينما دراستنا اعتمدت على دراسة  أخرىالدراسات السابقة تناولت دراسة بنوك  -

 إىلالذي يعترب من رواد البنوك يف جمال اخلدمات املصرفية املالية ، باالظافة  األردين األهليالبنك 
ذوي العالقة  لألطرافخلق قيمة مضافة  إىلنشاطاته املتنوعة يف جمال املسؤولية االجتماعية اهلادفة 

 .معه
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مقدمة و خامتة و  إىلسة تقسيم هذه الدرا ارتأيناالسابقة  اإلشكاليةعلى  لإلجابة:البحثهيكل . 4.5
 :حمورين

 ؛املسؤولية االجتماعية إىلمدخل  -
 .(األردين األهليدراسة حالة البنك ) جتربة املسؤولية االجتماعية يف قطاع البنوك  -

 

 :المسؤولية االجتماعية  إلىمدخل  .2
 : االجتماعية  ةالمسؤوليمفهوم  .5.8

املقدمة حول مفهوم املسؤولية االجتماعية ، و ذلك نظرا الختالف  التعارفلقد تعددت واختلفت 
 :نذكر التعارفهيئة ، و من بني هذه  أومفكر وجهة نظر كل 

يتالءم مع  بأسلوبالشركة  إدارة:"من طرف مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة بأنها تعرف -
جرادات )"و القانوين و التجاري األخالقيشركة فيما يتعلق بسلوكها  أييفوق تطلعات اجملتمع من  أو

 .(0202و ابو احلمام، 
 يف التنمية باإلسهامالنشاطات التجارية  أصحابهي التزام : " بأنهامن طرف البنك الدولي  و تعرف -

خيدم  بأسلوباملستدامة من خالل العمل مع اجملتمع احمللي هبدف حتسني مستوى معيشة الناس 
 االقتصاد 

 .(0202النصر،  أبو)"التنمية يف آن واحد وخيدم  
املؤسسة خمتلف االهتمامات  إدماج" : بأنهاللمسؤولية االجتماعية  األخضرفي الكتاب  كما تعرف -

 أصحاب، و عالقاهتا مع  أعماهلاو  االجتماعية و البيئية بشكل طوعي خالل قيامها بنشاطاهتا
 .(Rodié, 2007)"املصاحل

حنو محاية اجملتمع  أنشطتهم املؤسسةالدرجة اليت يؤدي هبا مديرو :" بأنها (Certo)من طرفوتعرف  -
 (0220البكري، )" للمؤسسةو حتسينه بعيدا عن السعي لتحقيق املنافع الفنية واالقتصادية املباشرة 
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التوقعات التقديرية املنتظرة من املؤسسات من خالل ":بأنها (Caroll)من طرف  تعرفكما  -
ممارسة نشاطها يف فرتة  أثناء ، والتقديريةالقانونية، األخالقية االهتمام مبختلف اجلوانب االقتصادية،

 . ((Caroll, 1979."زمنية معينة
خمتلف النشاطات :"بأنهاللمسؤولية االجتماعية  عاممن خالل ما سبق يمكن تحديد تعريف 

املصاحل يف خمتلف اجملاالت هبدف حتقيق منفعتهم وحتسني  أصحابالتطوعية اليت متارسها املؤسسة اجتاه 
 " معيشتهم

 حتت تاثري العديد من الضغوط اليت املؤسساتوقعت :االهتمام بالمسؤولية االجتماعية  أسباب .8.8
 :(0222الصرييف، ) هذه الضغوط أهمومن  و الربامج االجتماعية، األنشطة أداءدفعتها حنو  

وذلك من حيث احلدود والتوجيهات اليت تضعها احلكومة للمشاركة يف :التشريعات الحكومية -
 فيهاوتزاول اليت تتواجد  واألماكن االستثمار املسموح هبا، أوجه ااجملاالت االجتماعية املختلفة، وكذ

 .أعماهلا
الدويل ، مما  أوسواء على املستوى القومي  املؤسساتحيث تشتد املنافسة بني خمتلف  :المنافسة -

على القيام بالعديد من اجلوانب اليت تعكس مسؤولياهتا االجتماعية لبناء مسعة طيبة هلا و ها جيرب 
 .اكتساب العديد من العمالء 

للمزيد من مشاركة  وسعأجديدة ، و يفتح جماالت  أفكاريضفي  :التقدم الفني والتكنولوجيا -
 .يف مسؤولياهتا االجتماعية  املؤسسات

 تنميةاملؤسسات مبراعاة و تطويـر و  املعلومات و املعارف و القيم وتطويرها يلزم فتقدم :الثقافة والتعليم -

 .و مراعاة رغباهتم أعماهلمسياسات العاملني وشؤوهنم و تقييم  -
على القيام مبسؤولياهتا  إلجبارها املؤسسةحيث متارس بدورها ضغوطا على  :جماعات الضغط  -

 .االجتماعية مثل مجاعات محاية املستهلك و غريها
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 :(0200عيشوش و كرازيب، ) من خالل أمهيتهاتتمثل : المسؤولية االجتماعية  أهمية .3.8
 .تعمل املسؤولية االجتماعية على حتسني وتطوير صورة املؤسسة أمام اجملتمع  -
للمستثمرين وذلك عن طريق رفع قيمة األسهم يف األمد الطويل،ملا حتظى به متثل احلالة األفضل  -

 .املؤسسات من ثقة لدى اجملتمع ، وما تقوم به للحد من املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا مستقبال
القوانني والتشريعات ال ميكن أن تستوعب كل التفاصيل املرتبطة يف اجملتمع ،ولكن بوجود املسؤولية  -

 .اعية يف املؤسسات فإهنا ستمثل قانونا اجتماعيااالجتم
إن مل تقم املؤسسات مبهامها يف حتقيق املسؤولية االجتماعية ومساعدة اجملتمع يف معاجلة وحل  -

 .املشكالت اليت يعاين منها فإهنا ميكن أن تفقد الكثري من قوهتا التأثريية يف اجملتمع
تعمل يف اجملتمع لتجنب  ن املناسب ترك املؤسساتالوقاية من املشكلة أفضل من عالجها، لذلك م -

 . املشكالت قبل أن تتفاقم ويصعب عالجها
 :يأيت فيما نذكرها: المسؤولية االجتماعية  اتجاهات .4.8

وتتضمن احرتام قوانني العمل،ضمان حق العامل يف التدريب :المسؤولية االجتماعية اتجاه الموظفين -
النقابية، وإشراكه يف اختاذ القرارات،حتقيق األمن الوظيفي ، إصدار مدونة والتكوين املستمر،وحقوقه 

لسلوك و أخالقيات املهنة لضبط سلوك العاملني،منح مكافآت وحوافز األفراد العاملني وفق مبدأ  
 .كفاءة وجدارة العاملني،توزيع حصة على العاملني من األرباح السنوية

،املسامهة يف  املؤسسةمحاية البيئة من األضرار الناجتة عن نشاط  :المسؤولية االجتماعية اتجاه البيئة  -
 (0200عيشوش و كرازيب، )دة  محالت البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعية ،تبين سياسة بيئية رشي

 املؤسسات  لكل كبرية  أمهيةذات  تعترب هذه الشرحية من اجملتمع: اتجاه الزبائن المسؤولية االجتماعية  -
و نوعية مناسبة ،  بأسعارمنتجات االجتماعي املوجه هلذه الشرحية تقدمي  األداءاستثناء، و من بدون   

 إرشاداتتقدمي  إىل باإلضافة،  آمنةتقدمي هلم منتجات صديقة و ،  وأمانةهلم بكل صدق  اإلعالن
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اليت حتدث بعد البيع و تطوير مستمر  اإلضرارمبعاجلة  املؤسساتواضحة بشان استخدام املنتج ، التزام 
 .م خرق قواعد العمل مثل االحتكاربعد األخالقيااللتزام  إىل باإلضافةللمنتجات ، هذا 

شرحية  املؤسسات إىليعترب اجملتمع احمللي بالنسبة :  المسؤولية االجتماعية اتجاه المجتمع المحلي -
الذي يتطلب منها مضاعفة نشاطها اجتاهه من خالل  األمرمعه،  اعالقاهت تعزيز إىلتسعى  إذمهمة، 

املسامهة يف دعم البنية التحتية ، املسامهة يف احلد من : بذل املزيد من الرفاهية العامة، واليت تشمل
لذوي االحتياجات اخلاصة، الدعم  الرتفيهية، تقدمي األنديةمثل  األنشطةمشكلة البطالة ، دعم بعض 

تشمل رعاية كما واصل للمراكز العلمية كمراكز البحوث واملستشفيات،  الدعم املت إىلظافة باإل
عراييب وبشري، )املشاريع ذات الطابع التنموي  إقامةاخلريية، تعليم وتدريب املؤسسات و  األعمال
0202). 

 :( األردني األهليدراسة حالة البنك ) تجربة المسؤولية االجتماعية في قطاع البنوك   .3
 :األردني األهليالبنك  تعريف. 5.3

الوطين  اإلرثالرائدة ذات التاريخ و  األردنيةمن  املؤسسات املصرفية  األردين األهلييعد البنك 
 ، كما يعد سادس شركة 0522سنة  تأسسمن حيث النشأة ،  األردنبنك يف  أولحيث يعترب ،العميق
 22) ، فلسطني (فرع  25)  األردنلديه فروع يف  ،(0202التقرير السنوي، )عامة يف اململكة مسامهة
 .(0202التقرير السنوي، ) (فرع واحد ) ، قربص (فروع 
 :رؤية ورسالة و قيم البنك. 8.3

وابتكار و  بإبداعااللتزام ببناء جمتمع مزدهر حيقق الشمول املايل ،خدمة العمالء  تتمثل رؤية البنك يف -
 .تعزيز والء و انتماء املوظفني،حتقيق منو مستدام و عائد جمد للمسامهني متيز،

والرتكيز على احتياجات العميل  اإلبداعتقدمي خدمات متميزة من خالل  رسالة البنك تتمثل يف أما  -
 (0202تقرير، )

 :قيم البنك فتتمثل يف أما -
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  والثقافية و رعاية االحتياجات االجتماعية اجملتمع،املسامهة يف خدمة.   
  و التعليمات و العمل بروح الفريق بالقوانني،االلتزام التام. 
  املصداقية يف التعاملالشفافية و النجاح من خالل   أساساملوظف هو. 
 التطور  على مواكبة قائمة إبداعيةالعمالء هو حمور االهتمام من خالل خلق بيئة  إرضاء

النزاهة *، اخلدمات واحللول أرقىوتلتزم بالتطوير والتحديث و تقدمي  التكنولوجي والتكيف معه،
 (0202التقرير السنوي، ) املصاحل أصحابوالشفافية يف التعامل مع  األداءيف 

املتفاعل  األطرافيتبىن البنك جمموعة من املبادرات اجتاه :واقع المسؤولية االجتماعية في البنك .3.3
 : املتمثلة يف ، واليت غطت خمتلف اجملاالت، و  أخرىبالتعاون مع بعض مؤسسات  وأمعها بشكل منفرد 

 :يلي اجتاه البيئة يف ما األردين األهليتتمثل بعض مبادرات البنك  :مسؤولية البنك اتجاه البيئة. 5.3.3
انتهاج عن طريق  وظفني و اجملتمع حول التحديات واملشاكل البيئية،تعزيز الوعي البيئي لدى امل. 5.5.3.3

البدائل الفعالة هلا عن طريق  وإجياداالستخدام الرشيد للموارد ، من خاللالصديقة للبيئة السلوكات 
النشاطات يف هذا اجملال  أهمومن  ،(0202التقرير السنوي، )التعاون مع بعض املؤسسات الصديقة للبيئة 

 :نذكر
 األكياسهبدف التقليل من استخدام لعدة سنوات رعاية مسابقة امللكة علياء للمسؤولية االجتماعية  -

وتعزيز  فرز النفايات ، من اجل رفع الوعي إعادةالصحية و البيئة ، و  بأضرارهاالبالستيكية و التوعية 
 .(0200التقرير السنوي، )السلوك السليم يف اجملتمع

 ، والذي"صديق للبيئة األهليبرنامج " إطالقللطاقة واملياه والبيئة،من خالله مت  إدامةدعم حفل مجعية  -
لفائدة عدد من املؤسسات واجلمعيات اخلريية غري الرحبية املتخصصة يف محاية  راداتهإرصد جزء من  -

 (0202التقرير السنوي، ) ةالبيئ
التصميم  بأمهيةزيادة وعي طلبة كليات اهلندسة  إىل اهلادف" كفاءة " دعم احلفل اخلتامي ملسابقة  -

 .و املهندسني العاملني يف القطاع اخلاص  األساتذةاملستدام من خالل التعاون بني الطلبة و  األخضر
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من  األشجاردعم برنامج القافلة اخلضراء بالتعاون مع اجلمعية العربية حلماية الطبيعة بزرع مئات  -
زارعني من العائالت اليت تعود ملكيتها مل األراضييف  اإلنتاجيةاحلمضيات املتنوعة اليت متتاز بقدرهتا 

وحتقيق امن  إضافيةالعفيفة هبدف زيادة الرقعة اخلضراء و مكافحة التصحر، توفري موارد دخل 
 (0202التقرير السنوي، )غذائي

 مشروع الطاقة املتجددة يف منطقة املوقر، لتغطية كافة استهالكات البنك و فروعه، اليت تعترب إطالق -
 :اخلضراء وذلك من خالل املباينكخطوة للتحول حنو 

 8850و  8850البنك فيما يتعلق بالطاقة المستخدمة خالل سنتي  أداء: (85) جدول رقم
 الفرق 8850 8850 

 %02 05222 25222 (لتر ) استخدام الوقود المستخدم   إجمالي

 %05 2222 5202 (لتر ) استهالك التدفئة 

 %02 2025020 2552522 (كيلواط في الساعة ) استهالك الكهرباء 

 %02 0202 2022 انبعاث الغازات الدفينة نتيجة استخدام الكهرباء

 %22 50 002 (طن)وزن الورق المستخدم في الطباعة و التغليف 

 25-22، ص ص 0202لسنة  األردين األهليتقرير االستدامة للبنك : المصدر

 0202خـالل سـنيت  األردين األهلـييف البنـك  ميثل اجلدول الكميات املستهلكة مـن املـوارد الطاقويـة

 و يرجـع ذلـك 0202مقارنـة بسـنة  0202، حيث نالحظ اخنفاض يف الكميات املستعملة لسنة  0202و
، و  %022و جناحـه ، الـذي بلغـت نسـبة تغطيتـه لالسـتهالك  0202تنفيذ مشروع الطاقة النظيفة يف  إىل

، و حتويل جزء كبـري منهـا و فروعه الديزل يف مركبات البنك ختفيض استهالك البنزين و   :ذلك من خالل 
صــديقة مــوفرة للطاقــة و  أنظمــةاســتخدام فــيض اســتهالك الكهربــاء عــن طريــق خت ؛اىل مركبــات مــوفرة للطاقــة

ختفــــيض ؛ تكييــــف متطـــورة مـــوفرة للطاقــــة يف مجيـــع فــــروع البنـــك أنظمـــةاالعتمـــاد علــــى  ؛ (LED) للبيئـــة 
 (0202تقرير، ) (خدمات الكرتونية) لعمل املؤمتتا إىلالعمل الورقي من خالل التحول  مصاريف
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 :اقرتاح العديد من املنتجات و اخلدمات املصرفية ذات البعد البيئي ، نذكر منها . 8.5.3.3
،  األســبوعو تابعــة حســاباهتم علــى مــدار اليــوم و م إلدارةالفرصــة للعمــالء  إلتاحــةموبايــل  األهلــيخدمــة  -

املطبوعـــة،  األوراقهبـــدف تـــوفري ...(فـــون،  األهلـــياون اليـــن،  لـــياأله)األخـــرى القنـــوات  إىلباالظافـــة 
التقريـــر الســـنوي، )اخنفـــاض اســـتهالك الوقـــود ووســـائل النقـــل إىل، ممـــا يـــؤدي وختفـــيض زيـــارات املـــراجعني

0200) 
مــن احلفــاظ علــى البيئــة عــرب متويــل املنتجــات عمــالء الهــو برنــامج ميكــن ":صــديق للبيئــة األهلــي" قــرض -

 .شهر ودون فوائد 25 إىلتم توفريها لتلبية احتياجاهتم بسرعة خالل فرتة سداد تصل ي ،اخلضراء

 خـالل الشـركات للتـوفري علـى املـدى الطويـل مـن أمـاممت تصميمه ليتيح الفرصة : قرض الطاقة املتجددة  -
 .خفض مصاريف فواتري الكهرباء 

 اخلــــدمات االستشــــارية:منهــــا العديــــد مــــن املنتجــــات و اخلــــدمات غــــري املصــــرفية  نــــذكراقــــرتاح  . 3.5.3.3
 ،لفرص توفري الطاقة األوليةراسات الد كخدماتو تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة  اجملانية لتطبيق  واإلشرافية

 ... العروض، أحسناملساعدة يف حتليل و اختيار   
القانونية للمحافظة على البيئة و على مواردها من  اإلجراءاتالبنك بتطبيق خمتلف  التزام . 4.5.3.3

 (0202التقرير السنوي، )البيئي باألداءو الشفافية فيما يتعلق  اإلفصاحخالل 
 حيتل يعترب املورد البشري الثروة احلقيقية للبنك ، حيث:   مسؤولية البنك اتجاه الموارد البشرية 8.3.3

 .املطلوبة  اإلسرتاتيجية األهدافمكانة مرموقة ال ميكن االستغناء عنه نظرا المهيته  يف حتقيق 
 .حسب عدة متغيرات  األردني األهليتطور عدد الموظفين في البنك : (88) جدول رقم

 السنوات 2014 2015 2016

 النوع 1432 1416 1379

حسب  ذكر 872 855 823
 انثى 560 561 556 الجنس
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 مبتدئ و مهني 122 119 116
المستوى 
 الوظيفي

الوسطى اإلدارةمبتدئ في  196 188 191  

العليا اإلدارة 16 17 18  

إشرافيةمتخصصة و  ظائفو  1098 1092 1054  
  :باالعتماد على  الباحثني إعدادمن :  المصدر

  22-22ص ص  ، مرجع سبق ذكره ، 0202التقرير السنوي للمسؤولية االجتماعية لسنة *
 . 22-25، مرجع سبق ذكره ، ص ص   0202التقرير السنوي للمسؤولية االجتماعية لسنة *

حيث  0202اىل سنة  0202من سنة  األردين األهليميثل اجلدول عدد املوظفني يف البنك 
 وتكافؤ العدالة يف التوظيف: التنوع يف الرتب الوظيفية  ويرجع اىل ؛ التنوع يف جنس املوظفني  :نالحظ
 ...التوافق بني متطلبات املنصب الوظيفي و املستوى التعليمي وكفاءات املوظفني ،  ،الفرص

 :ومن بني املبادرات االجتماعية املتخذة من طرف البنك يف هذا اجملال نذكر
االحتياجــات اخلاصــة يف عــدة ختصصــات مــن  فــتح بــاب التوظيــف وتــوفري فــرص عمــل مســتدامة لــذوي -

تسهيل و تعزيز اخنراطهم يف سوق العمل،مما يسهم يف دجمهم و حتويلهم لعناصر فاعلـة و منتجـة  خالل
 (0202التقرير السنوي، )يف اجملتمع 

نــذكر  باشــرة وغــري املباشــرة،االمتيــازات املحيــث التحفيــزات و  مــن الفــرص لكافــة املــوظفني، مبــدأ تكــافؤ -
 :منها

حــوافز عـادل مـن خـالل برنــامج و  أجـور نظـام*،الشـواغر الوظيفيـة إلشــغالملـوظفي البنـك  األولويـة مـنح*
بـرامج تدريبيـة لبنـاء  تنظـيم*،املـوظفني العـاملني يف البنـك ألبنـاءاملـنح اجلامعيـة * ،...،  باألربـاحاملشاركة 
، حيث بلغ عدد سـاعات التـدريب (0202التقرير السنوي، )درات املوظفني اجلدد و احلاليني وتطوير ق
 2220بلغ  0202بينما يف سنة  ،ساعة لكل موظف 0.2ساعة مبعدل  2222حوايل  0202يف سنة 

 وعـائالهتم التغطية الصـحية الشـاملة للمـوظفني* ،(0202تقرير، )ساعة لكل موظف 2.2ساعة مبعدل 
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الصحة و السالمة املهنية داخل املبـاين التابعـة للبنـك  إجراءاتتطبيق معايري و * ،مني على حياهتم التأو 
م النشاطات و الربامج التوعوية املوجهة للموظفني حول القضايا اليت هتمهـ* ،(0202التقرير السنوي، )

االحتفـال بـاليوم العـاملي ملكافحـة ، وكذا باليوم العاملي للصحة مبمارسة رياضة املشي االحتفال نذكر منه
 األخطـــارهبـــدف رفـــع درجـــة الـــوعي لـــدى املـــوظفني حـــول  ،ناخني بالتعـــاون مـــع شـــركة فارماســـي و التـــد

 عنــه هبــدف تــوفري بيئــة عمــل صــحية اإلقــالعالصــحية والنفســية النامجــة عــن التــدخني، وتشــجيعهم عــن 
الــربامج الداخليــة لتكــرمي املــوظفني حســب مــدة خــدمتهم يف البنــك ،  *،(0200التقريــر الســنوي، ) وآمنــة

موظـف،  20حـوايل  0202حيث بلغ عـددهم يف سـنة  ،"سنواصلبعطائكم جناحنا جبهودكم "كربنامج
درجــات الرضــا  أعلــى وحتقيقتطــوير الطاقــات البشــرية والرتكيــز علــى التحفيــز املتواصــل، إىلالــذي يهــدف 

 .(0202تقرير، )الوظيفي
و قياديــة عليــا مــن اجــل تعميــق دورهــا يف  إداريــةتســهيل تقلــدها ملناصــب و  املــرأةو دعــم متكــني  مواصــلة -

قائمــة الوظــائف يف التخصصــات النــادرة و  إىلالنهضــة االجتماعيــة و االقتصــادية ، مــن خــالل ضــمها 
و توجيهها حنو املشاركة الفاعلة يف قيادة التغيري من خـالل تعزيـز من جهة ، و تشجيعها قليلة االنتشار 

 "النشميات" أعمالمركز  افتتاحعن طريق  ،(0202السنوي،  التقرير) أخرىمن جهة  املوجه هلا الدعم
يف  أعمـاهلنلتنميـة  أمـامهن، بالشراكة مع مؤسسات اخرى ، هبدف فتح منافذ جديدة  0202يف عام 

وتســويق منتجــاهتن يف شــبكات االتصــال  اإلنتــاجو وحتفيــزهن و تشــجيعهن علــى العمــل  جمــال الصــناعة،
 إلدارةوكـــذا تقـــدمي اخلـــدمات االستشـــارية والتدريبيـــة  ،التابعـــة للبنـــك "النشـــميات" الـــيت متتلكهـــا مبـــادرة 

 .استدامة املشاريعو 
عيـــة ضـــمن فريـــق تطــــوعي املســــؤولية االجتماظفني املتطـــوعني يف تنفيـــذ بـــرامج البنـــك بعـــض املــــو  إشـــراك -

وتنميــــة  يرلنعمــــل و موظفونــــا معــــا ويــــدا بيــــد لتطــــو :"،حتــــت شــــعار"آهــــلفريــــق كلنــــا "متخصــــس باســــم
فروع البنك ملدة يومني   كلشارك يف هذه احلملة كل املوظفني من   :التربع بالدم* :هانذكر من"اجملتمعات
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مــن خــالل بــرامج  رعايــة، هديــة اخلــري، وبرنــامج : مؤسســة احلســني للســرطاندعــم محــالت  *، كــاملني
 .أصدقاء

 :خاللمن و رضا املوظفني  أداءلعمل على استخدام خمتلف التكنولوجيا احلديثة للرفع من مستويات ا -

 عقد الندوات..*،األخبار ،لتبادل املعلومات أداةليكون  (MyAhli)بوابة البنك الداخلية تطوير موقع 

 ،العمل أوقاتتعزيز التواصل خارج *،املنظمة بني املوظفني واملسؤولني مع انتهاج سياسة الباب املفتوح
 .(0202تقرير، ) بربنامج التحول االسرتاتيجياصدار النشرات الداخلية خاصة املتعلقة *

 مـا أهـمللبنـك ، حيـث  األساسـيةاحملـاور  أهـميعتـرب العميـل احـد :مسؤولية البنك اتجاه العمالء  .3.3.3
 .مييزه هو تنوع عمالئه ، و فيما يلي تطور عددهم حسب فرتة الدراسة املختارة

 8850إلى سنة   8858تطور العمالء والحصة السوقية من سنوات (: 83)الجدول رقم 

 .السنوية للمسؤولية االجتماعيةالتقارير  باالعتماد على إعداد الباحثانمن : المصدر
، األردين األهلــيحــول نســب العمــالء الــذين يتعــاملون مــع البنــك  إحصــائياتميثــل اجلــدول الســابق 

ومـا مييـز هـذا الزيـادة يف عـددهم  ، 0202سنة  إىل 0200من سنة  ابتداء، ألخرىوتطور عددهم من سنة 
، مؤسســات خاصــة فرديــة، مؤسســـات  أفــرادهــو االخــتالف يف طبيعــتهم القانونيــة، حيــث يتنوعــون مــابني 

اخلـــدمات واالمتيـــازات املســـؤولة  أمههـــا أســـبابعـــدة  إىلصـــغرية ومتوســـطة، مؤسســـات كبـــرية، وقـــد يرجـــع 
 :(0202تقرير، ) ثمار والنمو من خاللمتكينهم من االست إىلدف اجتماعيا واملقدمة هلم اليت هت

 8850 8851 8854 8853 8858 العمالء

 %25.2 % 25.5 % 50.22 %50.22 %52 األفراد

 %02 % 02.0 % 2.25 %2.55 %22 الشركات الصغرى و المتوسطة

 %02.2 % 02 % 0.05 %0.22 %20 الشركات الكبرى

 %02.25 % 00 % 5 %2.22 %2.25 الحصة السوقية
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اثة تتميز بالتنوع واحلد ،معقولة بأسعارتقدمي و توفري خدمات و منتجات مصرفية ذات جودة عالية و  -
 .رغباهتمتعمل على تلبية احتياجاهتم و حتقيق 

 .البيانات و العمل على امن معلوماته  ةاحرتام خصوصية العميل من خالل احلفاظ على سري -
تعزيز التواصل مع العمالء من خالل مواقع التواصل االجتماعي و املوقع الرمسي للبنك، االتصال  -

 :تتمثل يف الشأنيف هذا  إحصائيات، و فيما يلي ... املباشر،
 األردني األهليعدد العمالء الناشطين على مواقع التواصل االجتماعي للبنك : (84) جدول رقم

 السنة
 المشاهدين/ المتابعين  /عدد الزوار 

 ليكند ان إنستغرام يوتيوب تويتر فايس بوك
8858 002222 222 022222  - -

8853 022222 0252 222222  - -

8854 222222 00222 0222222  -- 

8851 225222 22222 0022222  -2222 

8850 205222 22222 2220205 225 2020 

8850 522020 22220 2222225 00200 2225 

 02ص ، 0202التقرير السنوي للمسؤولية االجتماعية لسنة : * باالعتماد على  من إعداد الباحثني:  المصدر         
  02ص ، 0202التقرير السنوي للمسؤولية االجتماعية لسنة *
  02ص ، 0202التقرير السنوي للمسؤولية االجتماعية لسنة *
 20ص ، 0202تقرير االستدامة لسنة * 

تواصل الزوار ملختلف وسائل ال أواملشاهدين  أوميثل اجلدول السابق تطور عدد املتابعني 
حيث نالحظ   0202حىت سنة  0200لبنك للتواصل معهم من سنة االجتماعي املتاحة من طرف ا

 .ألخرىمع العمالء ، مما جنم عنه زيادة يف عددهم من سنة العصرية تطور وسائل التواصل 
ترسيخ هويته ة عالمته التجارية و تعزيز حضور البنك و مكان*  :وذلك هبدف ألخرىومن وسيلة 

حيث يعمل البنك على ختفيض يف عدد : نظام الشكاوي إدارةالتفوق يف *، العمالء أذهاناملؤسسية يف 
 :الشكاوي املقدمة مما يدل على التزام البنك بتحسني رضا العمالء من خالل



 ممارسات المسؤولية االجتماعية في البنوك التجارية           أمين            فروخي. دسامية طوبال،   
 دراسة حالة البنك األهلي األردني                                                                           

247 

 

 ؛ووجود معايري لتقدميها ،توعية العمالء باخلدمات واملنتجات اليت يقدمها البنك 
  احللول املناسبة للشكاوي واالجابة على استفساراهتم يف اقل فرتة ممكنة إلجيادالسعي. 

:الدعم املقدم هلم من خالل إىلنشري  أن أيضاسبق ميكن  ما إىلظافة باإل  
العربية باللغة ( األردن األعمال أدواتحقيبة ) للشركات الصغرى واملتوسطةاين جمموقع الكرتوين  إعداد -

 أنشطة، تقدمي مناذج ستجدات وجمريات السوق وتطوراتهم :علومات حولميتضمن  واالجنليزية،
وعي حول السوق لدى تعزيز مستوى ال إىلتسعى من خالله  ،لعديد من اجلوانباليت تغطي ا األعمال
 (0202التقرير السنوي، ) السليمة اإلداريةاملمارسات تطوير قدراهتم يف تطبيق  األعمال أصحاب

هبدف مجع الرياديني و قادة واملشاركة يف فعالية ميكس ان منتور  األعمالرعاية منتدى جائزة رواد  -
املعلومات، موظفي البنك لتبادل اخلربات خاصة يف الصناعات املالية و تكنولوجيا والعمالء و  األعمال

 .ما يتعلق بالتعامالت البنكيةوتقدمي املشورة الالزمة في
 األردنيةعدة منتديات يف العديد من املدن  إقامةبرنامج حلول الطاقة النظيفة، من خالل  إطالق -

 ىل بيئة نظيفة، متويل االستثمارات يف جمال الطاقة املتجددة إالوصول و مستهدفة عمالءها، لتوفري الطاقة 
 :بعنوان األردنالصغرية و املتوسطة،الذي عقدته غرفة صناعة  للشركاتالثاين  اإلقليميرعاية املؤمتر  -
 .(0202التقرير السنوي، )األعمال احلوار بني القطاعني العام و اخلاص لتعزيز بيئة  -

خمتلــف فئــات  تتنــوع مســامهات البنــك اجتــاه :االجتماعيــة اتجــاه المجتمــع المحلــي المســؤولية.  4.3.3
 أرديندينار  0022022حوايل  0202يف سنة  حيث بلغت تكلفة االستثمار اجملتمعي ،حيثاجملتمع احمللي

 ....،التعليم،الرعاية الصحية،الرياضة،الفن والثقافة، رعاية الطفولةمنها برامج  نذكر ،(0202تقرير، )

، من خالل تغطية تكاليف  األفرادو مهارات لتطوير قدرات " زيارة مركزهيا الثقايف "صندوق  دعم -
طفل من طالب املدارس احلكومية و اجلمعيات اخلريية و ذوي االحتياجات اخلاصة ،  0222

 .(0202التقرير السنوي، )و برامج تعليمية و ترفيهية طةأنشمبشاركتهم يف 
 "فريست ليجو" ةالعديد من الفرق املشاركة يف املسابقات الدولية كدعم الفريق املشارك يف مسابق دعم -
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يف  األردنيةحكيم السنوية للجامعات  أكادميية،وكذا دعم مسابقة  أمريكالتصميم و برجمة الربوت يف  -
 .جمال تطوير احلوسبة الصحية

يف  الطبية تلبية االحتياجاتل،الذي رصد ريعه حفل العشاء اخلريي ملؤسسة فلسطني الدولية  رعاية -
غري القادرين على تلقي العالج  طفاللألرصد ريعه  لعيد الفصح ،احلفل السنوي  فلسطني،و كذا

 .الالزم 
مت من : العديد من النشاطات التطوعية خالل الشهر الفضيل مبشاركة فئة كبرية من املوظفني تنظيم -

 ....، تقدمي موائد الرمحان إىلباالظافة  ،العائالت العفيفة إىلمساعدات خالهلا تقدمي 
 ضمهاو خرجيي اجلامعات  بأوائلهلا خالل التحديث املتواصل  بيانات املوارد البشرية منقاعدة توسيع  -

 ؛هلا
و التسهيالت الل تزويدهم مبختلف البيانات من خ ملختلف طلبة الدراسات العليا توفر خدماته -

طالب  101لذلك، باإلضافة إىل فرص التدريب العملي امليداين هلم، حيث يصل عددهم إىل  الالزمة
 سنويا؛

صحة الفم  أمهيةحول  األطفالربنامج مجعية موناكو لتوعية العديد من املؤمترات و احلمالت ك رعاية -
اخلاصة املنتجات و اخلدمات  همألرعاية مؤمترات التامني الصحي الشامل مت فيه عرض ،  واألسنان

دعم محلة ،  األردنينيميع جلمقرتح لتطبيق نظام التامني الصحي الشامل  إعدادبالتامني الصحي، مع 
 ...لرفع وعي املواطنني و الزوار ،و كيفية مكافحته ،التضامن مع املصابني به بسرطان الثدي التوعية

املعشر اخلريية لكرة  أمينبطولة  ،كرة السلة للرجالل آسيابطولة غرب رعاية العديد من البطوالت ك -
من األردن وأخرى من دول شقيقة ،  فرق من طلبة املدراسالذي شارك فيها  اإلناثو للذكور  السلة

ذوي لعلي بن احلسني خالل البطوالت احمللية واخلارجية لكرة القدم  األمرينادي  فريقرعاية 
 .االحتياجات اخلاصة
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 تشكيل إعادةهبدف ، مهرجان جرش للثقافة، لفنونلمهرجان خان العديد من املهرجانات كرعاية  -
  ، مهرجان القراءةالفين الثقايف عرب نشر الفنون املختلفة و تقدميها جلميع فئات اجملتمع باجملان املشهد

  ؛رمزية يف متناول كل مواطن بأسعار اإلنسانيةالكتب اليت تغطي املعارف  إتاحة إىلللجميع، اهلادف 
امن هبدف دعم القطاع السابع و الث األردن أفاقمؤمتر :من بينهاة االقتصادي اتؤمتر العديد من املرعاية  -

املؤمتر الدويل الثالث للصخر الزييت ، و إنتاجي إىللتحول من اقتصاد ريعي االستثماري لاالقتصادي و 
التقرير السنوي، )حبضور مشاركة واسعة من كبار املسؤولني واملتخصصني يف جمال الطاقة و التعدين

0202). 
خمتلفـة ، نـذكر  مـن طـرف عـدة هيئـاته مت تكرميـ:األردنـي األهليالمتحصل عليها البنك  الجوائز  .4.3

 :جال املسؤولية االجتماعية مب متعلقما هو  هامن
مــن  وأيضــا، 0202طــرف صــاحبة الســمو بســمة بنــت طــالل  ملســامهاته اجملتمعيــة يف البنــك مــن مت تكــرمي *

جمـــال  يفالكبـــرية اجلهـــود  إطـــاريف  0202و  0202طـــرف املنظمـــة العربيـــة للمســـؤولية االجتماعيـــة يف ســـنة 
 (0202تقرير، )املصاحل  أصحابقيمة مضافة و قابلة للقياس لكافة مشكال واخلريي ، اإلنساينالعمل 

 :خاتمة.4
، وبناءا على للمسؤولية االجتماعية  النظري إلطارلعرضنا من خالل  إليهمت التطرق  على ضوء ما

 :أمههاجمموعة من النتائج لعل  إىلقد توصلنا  فإنناالتقارير املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للبنك  حتليل
 أهناملفهوم املسؤولية االجتماعية مبعناه الواسع واالقتناع من  األردين األهلياملسؤولني يف البنك  إدراك* 

 وظيفة مثل باقي الوظائف أضحتفقد  من ثقافة البنك، يتجزأاستثمار وليس تكلفة، حيث تعترب جزء ال 
تنظيم  ،حتتل مكانة هامة يف اهليكل التنظيمي اخلاص به من خالل الدور الذي تؤديه واملتمثل يف ختطيط 

مسخرة يف ذلك خمتلف  وتنفيذ خمتلف برامج املسؤولية االجتماعية بالتنسيق مع اجلهات ذوي العالقة،
بيئة عمل مناسبة للموظف، خدمات مميزة للعمالء، )زام هبا املقومات املناسبة اليت تشجع على االلت

 :من خالل...( مالية و بشرية ، إمكانيات،  أحباثدراسات و 
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خدمات )مشروع الطاقة النظيفة ، اخلدمات املصرفية ذات بعد بيئي  إطالقاالهتمام البيئة عن طريق  -
 ...( و الطاقة املتجددة ، األهليموبايل، قروض  األهلي

من حيث احلوافز و االمتيازات االهتمام باملوظفني من خالل مبدأ تكافؤ الفرص بينهم دون استثناء  -
 ...(تدريب ، ،  أجور) ري املباشرة املباشرة و غ

معقولة مراعية يف  بأسعارو عالية ذات جودة غري مسبوقة االهتمام بالعميل من خالل تقدمي خدمات  -
 .معلوماته و امن ذلك خصوصية بياناته 

 التعليمية و الرياضية و الطبية و االقتصادية و الفنية  األنشطةاالهتمام باجملتمع من خالل دعم خمتلف  -
 ...(ثقايفذات طابع  طيب ، رياضي ، اقتصادي ،  تالفعاليارعاية امللتقيات و املؤمترات و ) 

مبجموعة من النشاطات اجتاه يقوم   األردين األهليالبنك  أنعلى  دل على شيء فانه يدل إن اوهذ
 القيام مبسؤوليته االجتماعية إطاريف ( البيئة ، اجملتمع احمللي ، العمالء و املوارد البشرية ) املصاحل  أصحاب

 .مسؤولية اتجاه عمالئه  بأيال يقوم  األردني األهليالبنك : افى مع الفرضية المطروحة نما يت و هو
 أصـــحاباملســـؤولية االجتماعيـــة اجتـــاه  إطـــارعـــن الـــربامج املنجـــزة يف  اإلفصـــاحالتـــزام البنـــك بالشـــفافية و  *

وقـت،  أيمتكن من االطالع عليهـا يف املصاحل من خالل التقارير املنجزة و احململة على موقع البنك ، اليت 
 .مكان أيومن 

 :ميكن اقرتاح التوصيات التالية وعلى ضوء ما سبق
مــن  أخــرىزيــادة تعميــق ثقافــة املشــاركة االجتماعيــة ملــوظفي البنــك مــن جهــة، وكــذا العمــالء مــن جهــة  -

و النشاطات االجتماعيـة بـدل الـبعض منهـا، ملـا يعـود عليـه  األعمالخالل تشجيع اخنراطهم يف خمتلف 
 .تصل اىل اكرب شرحية ممكنة من اجملتمع أكثربفائدة اكرب، من خالل القيام بنشاطات 

اسـتغالل الطاقـة املتجـددة يف خمتلـف وسـائل )ادة تشجيع تبين الربامج املتعلقة برتشيد اسـتغالل الطاقـة زي -
علــى مســتوى فروعــه يف فلســـطني  أيضــا وإمنــا، األردين األهلــيلــيس فقــط علــى مســتوى البنــك ( البنــك

 .وقربص



 ممارسات المسؤولية االجتماعية في البنوك التجارية           أمين            فروخي. دسامية طوبال،   
 دراسة حالة البنك األهلي األردني                                                                           

251 
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يف نشاطاهتا، وكذا تكثيف عدد اجلوائز وقيمتها املمنوحة من قبل اهليئات املختصـة  اإلبداعاالجتماعية و 

 .الشأنيف هذا 
 :قائمة المراجع .1

 :المراجع باللغة العربية.  5.1
  ،( 0220، دار وائل للنشرردن، األ) ، التسويق والمسؤولية االجتماعيةتامر ياسر البكري 
 ،( 0222، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،مصر)،  المسؤولية االجتماعية لالدارة حممد الصرييف 
 ،المواصفة القياسية "المسؤولية االجتماعية للشركات والمنظمات مدحت حممد ابو النصر

ISO26000"،  (،0202جملموعة العربية للتدريب و النشر، ا مصر ). 
 دار  ،ردناأل)، المسؤولية االخالقية و االجتماعية للمنظماتجرادات، عزام ابو احلمام ، ناصر

 .( 0202، اثراء للنشر والتوزيع
 دور الكفاءات البشرية يف تطبيق املسؤولية االجتماعية يف  ،احلاج مداح عراييب، فاطمة الزهراء بشري

عشر حول دور املسؤولية  الثاينقى الدويل مداخلة مقدمة ضمن امللت ،املؤسسات الصغرية و املتوسطة
الواقع  -االجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تدعيم اسرتاتيجية التنمية املستدامة 

 .شلف، جامعة حسيبة بن بوعلي، ال0202نوفمرب 02-02والرهانات 
 املسؤولية االجتماعية اجتاه العاملني يف اطار اخالقيات االعمال . خرية عيشوش، عبد اللطيف كرازيب

-02عمال واملسؤولية االجتماعية، تقى الدويل الثالث حول منظمات األمداخلة مقدمة ضمن املل

 بشار جامعة بشار،  0200فيفري 02
 االهلي االردينمتاح على املوقع الرمسي للبنك ، 0200 الجتماعية لسنةالتقرير السنوي للمسؤولية ا  :

www.ahli.com . 
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 : التحرير المالي والوساطة المالية يؤسسات ومؤشر مالعالقة بين نوعية ال
 دراسة قياسية لعينة من الدول النامية

The Relationship Between Institutional Quality and the Indicators of 

Financial Liberalization and Financial Intermediation: An 

Econometric Study for a Sample of Developing Countries 
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 :ملخص
علة  العققةة بةل البرريةر املةاو االوسةالة املاليةة  اتاملؤسسة نوعيةةهتدف هذه الورقةة ىل  اتباةار أ ةر 

بل  تطي تفاعل يقدمباسبخدام منوذج ديناميكي  2112-1991لفرتة تقل ايف عينة من الالدان النامية 
 املاليةة لبرريةر املةاو علة  الوسةالةأ ةر سةلل ل اجةودىل  الدراسةة  توصةل ا . االبررير املاو اتاملؤسس نوعية

 .هذه الدال يفمسبوى اجلودة املؤسسية  اخنفاض ايرجع ذلك ىل 
 .الدال النامية نوعية املؤسسات، البررير املاو، الوسالة املالية، :يةكلمات مفتاح

Abstract: 
This paper aims to test the impact of institutional quality on the nexus 

between financial liberalization and financial intermediation in a sample of 

developing countries for the period 1990-2016 using a dynamic model with 

a linear interaction between institutional quality and financial liberalization. 

The study found a negative impact of financial liberalization on financial 

intermediation due to the low level of institutional quality in these 

countries. 

Keywords: institutional quality; financial liberalization; financial 

intermediation; developing countries. 
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:مقدمة.5

  

كان  الدراسات األا  اليت أسس   1991سنة  Shawا McKinnonال شك أن أعمال 
االذي أصاح مكونا هاما من مكونات سياسات اإلصقح اليت ملنهج البررير املاو يف سنوات الساعينات، 

الانك اصنداق النقد الداليل، اتانبها العديد من الدال النامية يف ىللار السعي لبرقيق البكامل مع  تاناها
السائد آنذاك بأن البررير االقبصادي ااإلصقح املاو ااالجتاه حنو من تقل االعبقاد السوق العاملية،

تشجيع النمو االقبصادي، ا  ةاملالييف األسواق االوسالة حتقيق البطور اقبصاد السوق يلعب دارا رئيسيا يف 
 ورتطت ةدحا مالية بأزمات، اانبه  سعيدة تكن مل الدال تلك يف اوملا للبررير األا  البجاربىلال أن 

 .الدال من اغريها اجلنوبية اكورياي الشيل يف حصل ما غرار عل  يةداقبصا أزمات ىل 
 من للنقاش ةااسعت جماال فبر  اكآنذ اوملا البررير لسياسات ريةطاخل النبائج هذه أن ااحلقيقة

 املناخ العامب باألحر أا اوملا البررير ضرارة حول Shawا McKinnonعاءاتدإل يلداالقبصا جانب
العديد من  توصل ، فقد اليةملا األزمات فخ يف الوقوع نبجت يضمن الذي اوملا للبررير األصلح جهنملاا 

 .ابيئة اقبصادية مسبقرة تسبلزم توفر ىللار مؤسسايت سليمأن اإلصقحات املالية ىل  الدراسات 
البررير املاو سياسة اجود عققة بيناحبمال  الارث يفانطققا مما ساق، يكون من الضراري 

، لذا باجلودة املؤسسيةتبأ ر العققة هذه  ىلذا كان  ىلما احتديد، الوسالة املالية يف الدال النامية حجما 
الوسالة املالية يف الدال  حجمعل  تأ ري  املاو لبرريراسياسة ل هل: سنراال معاجلة اإلشكالية البالية

 باعباارها من شراط جناح سياسة البررير املاو؟باجلودة املؤسسية  املالية اهل سببأ ر اإلصقحات؟النامية
هبدف اإلجابة عل  اإلشكالية السابقة تسع  هذه الدراسة ىل  اتباار فرضية أساسية اهيأن نوعية 

 .يف الدال النامية البررير املاو االوسالة املالية سياسةبل  عققةعبرب مبغري شرلي يف التاملؤسسات 
يعبرب من ا  ،أمهية بالغةيف موضوع العققة بل البررير املاو االوسالة املالية  الارثيكبسي 

، حيث ال تزال املاادئ اليت يرتكز املواضيع احلديثة اليت تزايد اهبمام الااحثل هبا تقل العقود األترية
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عارضل امؤيدين، اذلك عليها البررير املاو حمل اجلدل االنقاش بل خمبلف الااحثل االقبصاديل من م
حول مدى صرة مسامهة تطايق هذه اإلجراءات يف حتسل فعالية األنظمة املالية ااألجهزة املصرفية للدال 

 القضية الرئيسيةبل ا ، النامية ارفع كفاءهتا يف حشد املدترات االبخصيص األمثل للموارد املالية املباحة
 .أكثر من البررير املاوالنظم املالية لبسبفيد هي ما حتباجه  حساهم

 حجما حترير القطاع املاو العققة بل عل  نوعية املؤسسات قياس أ ر  ىل الدراسة احلالية دف اهت
اذلك للبعرف عل  مدى Panel ARDLالوسالة املالية يف عينة من الدال النامية باسبخدام منهجية 

 .الوسالة املاليةحجم البررير املاو ا  سياسةيف األجلل القصري االطويل بل  مشرالة اجود عققة
 :الوساطة الماليةالتحرير المالي و الجانب النظري لطبيعة العالقة بين . 8

 :الوساطة المالية. 5.8
بعد ظهور النقود، شكل ظهور الوسالة املالية حتوال نوعيا هائق يف البنظيم النقدي للمجبمعات 

اأدى ىل  ىلحداث دفعة كارية للنشاط االقبصادي عل  اعباار أن جميء الوسالة املالية قد أدى ىل   الاشرية،
لطرش، )ةةوق منظمةاب سةن يف غيةوان االقبصادييةن األعةرة بيةةاشةة املاةاليةات املةققةة بالعةطةق املرتاةوائةاء العةىللغ

2111). 
ايقصد بالوسالة املالية بأهنا عملية اسبرواذ عل  موارد مالية من أحد الوحدات االقبصادية مثل 

احلنااي ا عاد )الشركات، املنظمات ااألفراد، بغرض ىلتاحة هذه املوارد ىل  احدات اقبصادية أترى
الانوك البجارية املثال البقليدي  عبربتا اتسم  الوسالة املالية بنظام البمويل غري املااشر،  ،(1991السقم، 

للوسالة املالية، حيث يلجأ الكثري من العمقء ىل  الانوك لفبح حسابات نظرا لوجود عامل األمان بدرجة  
 .(2112حنفي ا قرياقص، )كارية، باإلضافة ىل  عامل السيولة

سنة  Shawا Gurley، حيث قدم 1يعبرب هذا املفهوم كنقطة بداية لبرليل نظرية الوسالة املالية
عمق أرادا من تقله حتليل البمويل غري املااشر لألنشطة االقبصادية من تقل دار الوسطاء  1992

ن جتميع املدترات من أصراب الفائض املاو اىلقراضها و املاليل، احسب الكاتال يبو  الوسطاء املالي
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يبو  بإصدار سندات أالية، ( املشراعات)تقوم املؤسسات غري املالية املقرتضة ا ألصراب العجز املاو، 
.اىلصدار مقابلها سندات أترى تسم  سندات غري مااشرة تقدم للمقرتضل ئهااقبنا نو اليالوسطاء امل

  

نظرية عن دار الوسالة  بوضع 1921سنة  ShawاGurleyام كل من قااسبكماال ألعماهلما، 
ىل  أن اجود قطاع ماو امصريف مبخلف يبناىف مع الكاتال  املالية يف البنمية االقبصادية، حيث توصل

 .حتقيق مسبوى كاف من االدتار ابالباو موارد أقل لقسبثمار امنو اقبصادي ضعيف
أللق   سبينيات القرن املاضي ظهر يف ساحة الفكر االقبصادي جمموعة من االقبصاديل امنذ

تركزت معاجلة مفكري هذه املدرسة ألمهية النظام حيث ، عل  نفسها تسمية اجتاهات النظام املاو اهليكلي
ية انظم الوسالة املاو كعامل مؤ ر يف البنمية االقبصادية، اقدم  رؤيبها تاعا لذلك إلصقح النظم املال

املالية يف الدال النامية كسياسة مسبهدفة ملعاجلة قضية البنمية يف مثل تلك الاقد، هذا اإلصقح من شأنه 
دعم اتعزيز الدار املناط باملؤسسات املالية لبعائة املدترات اتراكم رؤاس األموال، امن مث ىلعادة اسبثمارها 

 .(Alomar, 2005)ىيف االقبصاد مرة أتر
اشهدت سنوات الساعينات حتدي ىلمكانية تطايق اجهة النظر الكينزية يف حتليل دار الوسالة يف 

 طورن بأن املسبوى املرتفع من الباالكاتا ، حيث يعبقدShawا  McKinnonالعملية البنموية عل  يد
 .(2111جار اهلل ا ذنون، )املاو الذي قد يكون نبيجة للبررير املاو سوف يؤدي ىل  النمو االقبصادي

 العالقة القائمة بينهما وشروط نجاحها: التحرير المالي والوساطة المالية. 8.8
حيث  األعمال املؤسسة لنظرية البررير املاو، 1991سنة  Shawا McKinnonتعبرب أعمال

يعبرب الكاح املاو من أبرز فمن اجهة نظرمها  عرف  أدبيات هذه النظرية باسم منوذج ماكينون اشو،
 ،االيت تعيق البطورات يف النظام املاو العوامل اليت تؤ ر عل  حشد املدترات اجملمعة من قال النظام املصريف

حتدث ظاهرة الكاح املاو من تقل القيود املالية اليت يبم فرضها  Shawا  McKinnonاافقا لنموذج
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الي اإللزامي يف الانوك االحبي  املعدالت املرتفعة لنسبعل  أسعار الفائدة اأسعار الصرف باإلضافة ىل 
 .البجارية

باألنظمة ىلن تطايق سياسة الكاح املاو يف الدال النامية مل يشجع عل  تراكم رأس املال اأضر 
بأن حتديد معدالت الفائدة ىلداريا  McKinnonأكد فقد،املالية اتاصة القطاعات املصرفية ببلك الدال

 .يداع مواردهم املالية لدى الانوكانعكس بشكل ااضح عل  ىلقاال األفراد عل  االدتار من تقل ىل
 أنه يبعل ىلزالة هذه القيود اترك احلرية لبفاعل قوى السوق Shawا  McKinnonلذا يرى 

البررير املاو اسيلة لبطوير القطاع املاو يف الدال بأن  الكاتال، فقد اعبرب (2112تالر ا مفباح، )
الة املالية االيت ال تسمح للوس الدالتاصة بعد سياسات الكاح املاو اليت كان  تطاقها هذه  امية،الن

مما  ،، اأن احلل يكمن يف ىلتااع السياسات البرريرية اليت من شأهنا حتفيز االدتارببوظيف كامل قدراهتا
 .(2119بن بوزيان ا مصيطف ، )ابالباو ىلحداث عمق ماو يسمح برفع حجم االسبثمار انوعه

البررير املاو ىللغاء القيود عل  االئبمان احمللي احترير معدالت الفائدة اىللغاء الضوابط اتعين عملية 
اارتكزت ىلجراءات البررير املاو عل  جانال ،عل  العمل املصريف اتدتل الدالة يف القطاع املاو

االبررر من القيود  املالية ااملصرفية البشريعاتالقوانل ا  تنظيم ةدىلعا، متثل اجلانب األال يف أساسيل
دية تكييف قواعد البسيري مع البطورات غري العامن أجل االلوائح اليت حتد من البوسع يف عمليات الانوك 

 .املفراضة عل  حركات رؤاس األموالىلزالة احلواجز فبضمن  أما اجلانب الثاين، يف األداات ااألسواق املالية
من لرف العديد  اتأييدا  ااهبمام املاو لبرريرا حول  Shawا McKinnon لقي  أعماللقد 

أن ب 1992سنة  Roubini & Sala-i-Martin جدا  دفق، ماهلاعمأمن االقبصاديل مقبنعل بصرة 
أن جزءا حيث كاح املاو يؤ ر بشكل سلل عل  كفاءة ختصيص املدترات املوجهة ألغراض االسبثمار، ال

من االدتار يبسرب تارج القطاع املاو عند حتوله ىل  اسبثمار، ايرجع ذلك ىل  تكاليف االقبطاعات 
 .(Amable & Chatelain, 1995) تأ ري القيود القانونية املفراضة عل  النشاط املاوا الضرياية 
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، فأمام فشل Shawا McKinnon  حتديا لطرحامن ناحية أترى لرح العديد من االقبصاديل
موجة البررير املاو األا  حاال  العديد من الدراسات ااألعمال حتديد أسااب هذه النبائج، اظهرت 

ا لدار بعض الفرضيات بإغفاهلمتاصة فيما تعلق نظرية البررير املاو،  تجمموعة من البرليقت انبقد
كفاءة األساسية اليت حتد نشاط اعمل األنظمة املالية بالدال النامية، هذه الفرضيات تبعلق بعدم  

 .موازية لألسواق املالية الرمسية (Informal)، اكذلك بوجود أسواق مالية غري رمسية 2األسواق
مع زيادة حاالت عدم االسبقرار املاو تقل الثمانينات االبسعينات من القرن املاضي أصار  ا 

السيما تلك النامجة عن  الصورة املثالية للبررير املاو قامتة، حيث أدت الصعوبات اليت ااجها القطاع املاو
بلدان عديدة من آسيا اأمريكا  ىل  أزمات نظامية ااسعة النطاق يف بالقطاع املاو ااإلشرافغياب البنظيم 
.هبذه الالدان تعبرب كنبائج مااشرة إلجراءات البررير املاو األزماتالقتينية، هذه 

  

ااحلقيقية أن هذه النبائج اخلطرية اليت نبج  عن البررير املاو يف الدال اليت تان  سياسات 
يقة املثل  لبنفيذ سياسات البررير املاو اإلصقح، دفع  الكثري من االقبصاديل ىل  ىلعادة النظر يف الطر 

اليت تضمن جتنب الوقوع يف فخ األزمات، كما أكد هؤالء االقبصاديون بأن البررير الناجح لألنظمة املالية 
ال يبرقق ىلال من تقل تلاية بعض الشراط املساقة مثل اإلصقحات املالية االضرياية االبنظيمية دان 

 .املصرفية، فضق عن حتقيق االسبقرار يف الايئة االقبصادية الكلية ىلمهال الرقابة عل  األنظمة
ال 2112سنة  Hiro Itoأعمالالبررير الناجح لألنظمة املالية ااملؤكد االذي ال لاس فيه حسب ف

بل يبعلق مبا حتباجه النظم املالية لبسبفيد  الوسالة املالية،األسواق ا يبعلق باأل ر اإلجيايب للبررير املاو عل  
جيب أن تعمل األنظمة املالية يف ظل بيئة قانونية  الكاتب، احسب (Ito, 2006) أكثر من البررير املاو

مبعىن أن اإلصقحات املالية ليس  كافية ىلذا مل تكن مصروبة بإصقحات مؤسساتية  امؤسسية سليمة،
 .(2112جماهد، حقيلي، ا غريب، ) مناساة
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ايقصد باملؤسسات حسب كبابات Douglas Northايرتاط مفهوم املؤسسات باالقبصادي 
North  أا القيود اليت اضعها اإلنسان ااحملددة لشكل البفاعل  قواعد اللعاة يف جمبمع ما،"بأهنا
احتبل األبعاد املؤسسية أمهية كارية يف تطور النظام املاو اقيامه بوظائفه  ،(North, 1990)"الاشري

اىللزام ىلنفاذ  بشكل جيد، فاإللار املؤسسايت اجليد االنظام القانوين الذي يضمن محاية حقوق امللكية،
العقود جبميع بنودها اىلصقح النظام القضائي اسيادة القانون تعبرب شراط ضرارية لنجاح سياسة البررير 

 .املاو
 :يبية السابقةالدراسات التجر . 3

سياسة اليت تناال  موضوع أ ر  البجرياية ، هناك العديد من الدراساتىل  جانب الدراسات النظرية
هذه األحباث عل  معظم حيث ركزت ، نوعية املؤسسات يف اجود شرط الوسالة املاليةعل   البررير املاو

عل  تطور حجم  انوعية املؤسسات البفاعقت اليت حتدث بل األداات األساسية لسياسة البررير املاو
 :راساتأهم هذه الد انشري فيما يلي ىل ااملبقدمة،  الوسالة املالية يف العديد من الدال الناميةانشاط 

الوساطة و  التحرير المالي العالقة بين على نوعية المؤسساتالدراسات التجريبية حول أثر : (10)رقم الجدول 
 المالية

 النتائج طريقة التقدير الفترة العينة الدراسات

(Ben naceur, 

Cherif, & 

Kandil, 2014) 

دالة من  12
 MENAدال

1921-

2112 
OLS 

امل و عااجلودة املؤسسية  البررير املاو
الوسالة  حجم انشاط لبطور ةرئيسي

 MENAدال املالية يف 

(Law & 

Habibullah, 

2009) 

دالة  29
 مبطورة انامية

1911-

2111 

GMM 

PMG 

أ ر ىلجيايب للبررير املاو عل  الوسالة 
ة ئبي متلكاملالية يف الدال اليت 

 مؤسسية مقئمة 
(Tressel & 

Detragiache, 

2008) 

دالة  19
 نامية امبطورة

1991-

2119 

GMM 
ARDL 

اليت تأ ري ىلجيايب يف الدال املبطورة 
 متلك بيئة مؤسسية مقئمة

(Klein & 

Olivei, 2008) 

دالة  99
 نامية امبطورة

1912-

1999 

OLS 
الريقة املبغريات 

تأ ري ىلجيايب للبررير املاو عل  
اليت  OCDEالوسالة املالية يف دال 
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IV)) الوسيطية

  

 لديها مسبويات جودة مؤسسية عالية

(Chinn & Ito, 

2006) 

دالة  111
 نامية امبطورة

1911-

2111 
OLS 

مل حتفز نشاط املاو سياسة البررير 
يف عينة الدال  الوسالة املالية

 املدراسة
 من ىلعداد الااحثل: المصدر

عل   البررير املاوسياسة ملخص ألهم الدراسات البجرياية ملوضوع أ ر  1تضمن اجلدال رقم 
 ، امنيز أن هناك نقاشا حادااالقبصادمن قال ترباء يف ظل اجود شرط نوعية املؤسسات الوسالة املالية 

ىل  اجود  االقبصاديلتوصل أغلب هؤالء اقد حول تأ ري سياسة البررير املاو عل  الوسالة املالية،  دار
 .يف الدال اليت لديها مسبويات جودة مؤسسية مقئمة آ ار ىلجيابية كارية هلذه السياسة عل  الوسالة املالية

 :الدراسة التطبيقية. 3
 :ج المستخدممنهجية الدراسة القياسية والنموذ . 5.3

دبيات الدراسات البجرياية يد النموذج القياسي عل  مطالعة أليف حتد احلالية تسبند الدراسة
 نية، اشكل  دراسةةثر تدااال يف الدراسات البجرياية املعةكاألمت حتديد املبغريات بوصفها  حيث، ةسابقال

(Ben naceur, Cherif, & Kandil,2014)  ،ذا ميكن لاملرجعية األساسية يف شأن هذه املبغريات
 :صياغة النموذج الباو

M2/GDPit = β0+β1LIBit+ β2INSTit+ β3(LIBit*INSTit)+ φXit+ μi+ yt+ Ɛit….(1) 

اسبخدم هذا املؤشر  ىلمجاو الناتج احمللي، ىل ميثل املعراض النقدي مبعناه الواسع  :M2/GDP حيث أن
 .الوسالة املالية قياس حلجمكمايعبرب   ،الدراسات البجريايةا بشكل ااسع يف األدبيات االقبصادية 

LIB :ات األساسية ايشملاكر عليه باسبخدام لريقة حتليل امل ميثل مؤشر البررير املاو املبرصل RDIR 

ىلمجاو  INFLOWاحلقيقي عل  القراض، سعر الفائدة  RLIR سعر الفائدة احلقيقي عل  الودائع،
 .، امتثل هذه املبغريات مؤشرات البررير املاو الداتلي ااخلارجيالبدفقات املالية ىل  الناتج احمللي اإلمجاو
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X :اتشمل  بغريات املراقاةمتثل مINF  ،معدل البضخمGDPPC نصيب الفرد من ىلمجاو الناتج احمللي 
 .االقبصاديايعبرب كمقياس للنمو  2111 افقا لبعادل القوة الشرائية باألسعار الثاببة للداالر الداو

INST : مؤشر مركب يقيس مسبويات البطور املؤسسايت ايشمل ىلبداء الرأي ااملسائلة، االسبقرار اهو
 .سيادة القانون امكافرة الفساد ة،السياسي اغياب العنف، فاعلية احلكومة، نوعية األلر البنظيمي

LIB*INSTit :ميثل البفاعل بل مؤشر البررير املاو امؤشر نوعية املؤسسات. 
μi :غري املقحظ،  اآل ر الفرديyt : الزمين غري املقحظاآل رƐit :حد اخلطأ العشوائي. 

لدليل الداو وا WDI اقد مت احلصول عل  قيم هذه املبغريات من قاعدة الايانات للانك الداو
 .ICRG ملخالر الدال

مبعرفة مدى اتبقف تأ ري سياسة البررير املاو عل  حجم  1يسمح النموذج املال يف املعادلة رقم 
هذا  ، امن أجل ضاطالوسالة املالية بل عينة الدال النامية، اذلك باتبقف مسبويات البطور املؤسسايت

 3:حسب اآليت بالنساة ملبغري البررير املاو 2رقم املعادلة  اشبقاق ، متبأ ريال

   
       

    
                    

 :بعد عملية البقديرىل  ااحدة من أربعة حاالت البالية ل البوص نكمي 2رقم من تقل املعادلة 
0ىلذا كان   0ا     الوسالة املالية حجم ابيا عل  ارس تأ ريا ىلجيمتالبررير املاو سياسة فإن     

 .ة املؤسساتية تشجع هذا البأ ري اإلجيايباالايئ
0ىلذا كان   0ا     الوسالة املالية حجم ابيا عل  ارس تأ ريا ىلجيمتالبررير املاو سياسة فإن     

 .ة املؤسساتية هتمش البأ ري اإلجيايب لسياسة البررير املاواالايئ
0ىلذا كان   0ا      الوسالة املالية حجم لايا عل  تأ ريا سارس متالبررير املاو  سياسةفإن     

 .البأ ري السلل لسياسة البررير املاومن حدة  فة املؤسساتية ختفاالايئ
0ىلذا كان   0ا     الوسالة املالية حجم لايا عل  ارس تأ ريا سمتالبررير املاو  سياسةفإن     

 .البأ ري السلل لسياسة البررير املاو ة املؤسساتية تزيد من حدةاالايئ
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يكون بعدها لسياسة اليت ا حبساب مسبوى العباة للجودة املؤسسية  2رقم تسمح لنا املعادلة 
:يف احلالة البالية ايبرقق هذا األ ر اإلجيايبالوسالة املالية،  البررير املاو أ ر موجب عل  تطور حجم

  

            0           
 :حساب مسبوى العباة للجودة املؤسسية من تقل املعادلة الباليةلذلك يبم 

              
   

  

          

   األ ر اإلمجاو للبررير املاو عل  حجم الوسالة املالية يكون بشكل مااشر بواسطة املعلمة 

 :متثيل ذلك باملعادلة البالية اميكن،   شكل غري مااشر مشراط باجلودة املؤسسية بواسطة املعلمة اب
                             

 البررير املاو نوعية املؤسسات عل  العققة بل سياسة أ رهذه الدراسة تقدير  من تقلسنراال 
اسنراال يف سايل بلوغ هذا املسع  االلبزام قدر اإلمكان ، لعينة من الدال النامية الوسالة املاليةاحجم 

 اياناتالاليت توفرت فيها مقطع عرضي متثل الدال  12مت اسبخدام  مبنهجية القياس االقبصادي، حيث
 .2112ىل 1991منألحدث فرتة ممكنة االيت متبد  الايانات اقد أمكن جتميع،بغرياتامل حول

تصوصية البجانس أا تبمثل اخلطوة األا  يف فرص ا  ،Panel ARDL منهجية لدراسة قايتطا
هناك  أنلبرقق مما ىلذا كان النموذج مبطابق بالنساة لكل الدال أا ل عدم البجانس للمسار العام للايانات

ببمثل يف اتباار جذر الوحدة لايانات الاانل ملعرفة مدى سكون فاخلطوة الثانية ، أما تصوصية لكل دالة
 .يق منهجية الدراسة عليهاللمبغريات، ابالباو البرقق من مدى مقئمة تطا املقطعية السقسل الزمنية

ا تفرتض هناآل ار الثاببة االعشوائية السيما يف ىللار النماذج احلركية، أ –ايعاب عل  مناذج بانل   
أن تطايق فرضية الدمج أا تسااي  Pesaran and Smithايشري كل من  ،تسااي معامل ميل النموذج

تفضي  امليول يف مناذج بانل الديناميكية تقود ىل  مشكلة توصف ببريز معلمات امليل غري املبجانسة االيت
 .ىل  تقديرات غري مبسقة نظرا لعدم جتانس معلمات امليل، حىت يف حالة العينات الكارية
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لريقبل للبعامل مع البريز الناتج عن  1991سنة  Pesaran, Shin and Smith اقد قدم
تأتذ بعل االعباار اليت  MGامليول غري املبجانسة يف مناذج بانل الديناميكية امها مقدرة اسط اجملموعة 

 تشري ىل ليت ا PMGامقدرة اسط اجملموعة املدجمة عدم البجانس يف كل من املدى القصري االطويل، 
بفاات حسب كل دالة اجتانس العققة يف بالملعلمات النموذج  عدم البجانس يف املدى القصري اتسمح

األ ر الثاب   لريقة 1999سنة  .Pesaran,et alكما قدم،(2111العادو، )املدى الطويل لكل العينة
 .العينة بالنساة لكللطويل االيت تشري ىل  جتانس العققة يف كل من املدى القصري ا ا  DFEالديناميكي

 :تحليل المركبات األساسية لمؤشر التحرير المالي. 8.3
يعبرب البرليل بواسطة املركاات األساسية جمموعة من البقنيات تسمح بإجراء حتويقت تطية لعدد  

هذا  ،رتاطةاملغري كاري من املبغريات املرتاطة بينها بصفة احلصول عل  عدد حمداد نسايا من املركاات 
جبمع املعطيات يف جمموعات صغرية، كما يسمح بإلغاء مشاكل البعدد بسيطة البرليل  عمليةجيعل االجتاه 

حصر معظم  اميكنه ةاجلديد اتابالباو فإن املؤشر  ،(2119بوشبة ا عداكة، )اخلطي بل املبغريات
عرض ي 2أفضل من املبغريات الفردية، ااجلدال رقم  ااملعلومات من الايانات األصلية ايكون اسبخدامه
 .نبائج حتليل املركاات األساسية ملؤشر البررير املاو

 لمؤشر التحرير المالي تحليل المركبات األساسية  (:88)رقم الجدول 

القيمة الذاتية  نسبة التباين الفرق القيمة الذاتية المكونات
 المتراكمة

نسبة التباين 
 المتراكم

1 1.717827 1.753290 1.5726 1.717827 1.5726 

2 1.964537 1.646901 1.3215 2.682364 1.8941 

1 1.317636  -1.1059 1.111111 1.1111 

 11Eviews من ىلعداد الااحثل باالعبماد عل  خمرجات برنامج :المصدر
بأن املكون األال هو الوحيد  2يظهر من تقل نبائج حتليل املركاات األساسية يف اجلدال رقم 

 .بقيمة ذاتية أكرب من الواحد ايفسر النساة األعل  من البااين، ابالباو يسبخدم كمؤشر للبررير املاو
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:Hsiao (1986)اختبارات التجانس لـ . 3.3

  

ىلذا مت قاول الفرضية  (الثواب  ااملعلمات مبطابقة)يف الاداية يبم اتباار فرضية البجانس البام 
  العدمية 

للبجانس حنصل عل  منوذج بانل مبجانس كليا، أما ىلذا مت رفض فرضية العدم ننبقل ىل    
βاخلطوة الثانية اليت تبمثل يف حتديد ما ىلذا كان عدم البجانس مصدره هو املعلمات 
 

، فإذا مت رفض فرض 
  العدم 

ا مت قاول فرض العدم، فيبم يف املرحلة الثالثة اتباار ، فإن منوذج بانل غري مبجانس كليا، أما ىلذ 
  العدم فرض ، ايف هذه املرحلة ىلذا مت قاول   البجانس للمعامل 

فإن منوذج بانل يعبرب مبجانس كليا،   
 .أما ىلذا مت رفض فرض العدم فإن بيانات بانل تأتذ صيغة منوذج البأ ريات الثاببة الفردية

 Hsiao (1986)نتائج اختبارات التجانس لمخطط  (:83)رقم الجدول 
 النتيجة اإلحصائية الجدولية اإلحصائية المحسوبة االختبار

F1 112.30        
0 رفض 1.35 = 0 0

  

F2 9.27        
0 رفض 1.36 = 0 0

  

  Eviews 10من ىلعداد الااحثل باالعبماد عل  خمرجات برنامج :المصدر
احملسوبة أكرب من  F1يبضح بأن قيمة  Hsiao (1986)من تقل نبائج اتباارات البجانس لة 

  القيمة اجلدالية، أي رفض فرضية العدم 
احملسوبة أكرب من القيمة  F2، كما أظهرت النبائج بأن قيمة  

  اجلدالية مبعىن رفض فرضية العدم 
 .ملعلمات االحندار ، ابالباو تشري النبائج ىل  عدم اجود جتانس كلي 

 :اختبارات االستقرارية لبيانات بانل. 4.3
 االعبمادب ااملقطعية الزمنية السقسل اسبقرارية اتباار ىلجراء من أاال البدقال تقدير مناذج بانل، 

 Levin, Lin & Chu،Im, Pesaran andاهي  اسبخداما األكثر االتباارات خمبلف عل 

ShinاADF-Fisher،  جند أن اتباارات جذر الوحدة لايانات بانل تبفوق عل  اتباارات جذر الوحدة
للسقسل الزمنية الفردية نظرا لكوهنا تبضمن حمبوى معلومات مقطعي ازمين معا اتقود ىل  نبائج أكثر 

 .يعرض نبائج اتباارات االسبقرارية لايانات بانل ملبغريات النموذج 2دقة، ااجلدال رقم 
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 اختبارات جذر الوحدة لبيانات بانل (:84) رقمالجدول 

 المتغيرات
 الفرق األول المستوى

LLC IPS ADF-Fisher LLC IPS ADF-Fisher 

M2/GDP -0.68 -1.13 21.91 -1.84**
 -3.99***

 22.94***
 

GDPPC 2.76 1.19 21.34 -3.44***
 -3.47***

 99.63***
 

INF -6.02***
 -5.91***

 91.37***
 - - - 

INST -7.28***
 -5.07***

 92.74***
 - - - 

LIB -3.60***
 -4.46***

 29.52***
 - - - 

LIB*INST -4.40***
 -4.19***

 29.95***
 - - - 

 عل  البواو%11و  %9، %1معنوية عند مسبوى * ، **، ***
 Eviews 10من ىلعداد الااحثل باالعبماد عل  خمرجات برنامج :المصدر

 LIB*INSTا INF ،INST ،LIBاالسبقرارية بأن كل من املبغريات اتظهرت نبائج اتباار أ
فقد بين  النبائج بأهنا غري  ، أما باقي املبغريات%1مسبقرة يف مسبواها األصلي عند مسبوى معنوية 

 .%1مسبقرة يف املسبوى اعند ىلجراء اتباارات الفرق األال أصار  مسبقرة عند مسبوى معنوية 
 :Panel ARDLالديناميكية  تقدير نماذج بانل. 1.3

االذي أظهر  Hsiao (1986)نظرا للنبائج املبرصل عليها من تقل ىلجراء اتباار البجانس لة 
عدم اجود جتانس كلي ملعلمات النموذج، باإلضافة ىل  البوصل لعدم اسبقرارية بيانات بانل عند نفس 

 .Panel ARDLاذج بانل الديناميكية ، تكون املنهجية املقئمة للبقدير هي منI(1)ا  I(0)املسبوى 
 PMG، MG ،DFE باستخدام Panel ARDLنتائج تقدير نماذج : 1الجدول 

 M2/GDP:المتغير التابع

DFE (4) MG (3) PMG (2) المتغيرات المستقلة 
(1) 

Long run 

Coef Coef Coef 

0.0017858*
 0.0062351**

 0.002021***
 GDPPC 

-0.2406954 -0.5146672 -0.689285**
 INF 

3.18793 -11.14989 -7.215237**
 LIB 

2.431096 16.16831 3.795383*
 INST 

0.7297566 16.14632 11.11950**
 LIB*INST 
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Short run

  

 

-0.1683599***
 -0.3674192***

 -0.141871***
 ECT 

0.0022059**
 0.0022037 -0.000320 ∆GDPPC 

0.1554493***
 0.0609222 0.046962 ∆INF 

1.641738***
 1.285534 2.667149**

 ∆LIB 

-1.378088 -0.2575558 0.336014 ∆INST 

-0.1566302 -1.999317 -1.263618 ∆LIB*INST 

9.116677***
 -0.5675915 9.287145***

 Constant 

2.37 (Prob>Chi²=0.7957) Hausman test (PMG vs MG) 

0.29 (Prob>Chi²=0.9978) Hausman test (MG vs DFE) 

 عل  البواو%11و  %9، %1معنوية عند مسبوى* ، **، ***

 Stata 14.0 من ىلعداد الااحثل باالعبماد عل  خمرجات برنامج :المصدر

أ ر نوعية املؤسسات عل  العققة بل البررير املاو االوسالة  يوضح اجلدال أعقه نبائج تقدير
اخلطأ  احد تصريح الطويلا  يف املدى القصري املبغريات البفسريية األاليعرض العمود املالية،حيث 

(ECT) ااتباار Hausman بطريقة  بقدير احملسوبةنبائج البل  للمقارنةMG  لريقة اPMG  من
بطريقة  بقديرنبائج الايعرض العمود الثاين ترى،من جهة أ DFEالريقة  MGبطريقة احملسوبة ا  ،جهة

 لعمودأما ا، MGاسط اجملموعة  ، ايعرض العمود الثالث تقديراتPMG ةمقدرة اسط اجملموعة املدجم
 .DFEكي األ ر الثاب  الديناميرابع فيعرض نبائج البقدير بطريقة ال
 :تحليل النتائج. 4

تظهر  PMGة أن مقدرات اسط اجملموعة املدجم يبضح، Panel ARDLنبائج تقدير ل تاعا
حيث فشل  ،DFEاأل ر الثاب  الديناميكي ا  MGاسط اجملموعة  اأكثر كفاءة من مقدرات ةمبسق
عند  نس معلمات املدى الطويل يف كل العينةالقائل ببجا ض العدمر يف رفض ف Hausman اتباار

املدى القصري  مما يعين أن تقديرات املدى الطويل للدال مبجانسة، بينما تقديرات، %9مسبوى معنوية 
 .تبفاات من دالة ألترى، اميكن البعاري عنها مببوسط البقديراتاتصريح اخلطأ غري مبجانسة ا 
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، حيث أظهرت Panel ARDLهي األفضل يف تقدير منوذج  PMG لريقة بالباو تصاحا 
مما يدل عل  أن  ،اباإلشارة السالاة املبوقعة 1%مسبوى عند أن معامل حد تصريح اخلطأ معنويالنبائج ب
ايف املدى القصري أظهرت النبائج بأنه باسبثناء ، تصريح تطأ البوازنآلية تعديل أا  يبضمن النموذج

 .فإن باقي املبغريات غري معنوية، %9اليت تظهر معنوية اموجاة عند مسبوى معلمة مبغري البررير املاو 
 االقبصاديمعدل النمو )يف النموذج  خدمةبظهر معلمات املبغريات املسبف يف املدى الطويلأما 

معدل معلمات أما  ،عل  البواو %11ا %1عند مسبوى معنوية  موجاةة ا معنوي (املؤسساتنوعية ا 
بأن النبائج كما أاضر  ، %9عند مسبوى معنوية  ةلااسا  ةمعنويظهر بفامؤشر البررير املاو البضخم 

مما يعين أنه رغم البأ ري السلل للبررير املاو فإن  ،%9عند مسبوى معنوية  موجبمعنوي ا  مؤشر البفاعل
 .البأ ري السلل يف الالدان ذات الايئة املؤسسية األكثر تطوراهذا مسبوى البطور املؤسسايت تفف من حدة 

، زيادة حجم الوسالة املاليةتساهم يف حىت ميكن لسياسة البررير املاو أن أنه بتوضح النبائج 
أكرب من مسبوى العباة  ايتمسبوى من البطور املؤسسالنامية املدراسة دال العينة جيب أن متبلك 

1.64 0    
       

       
 .(2العمود  9اجلدال ) 

 ،يعد أمرا مهماالنامية  دالعينة اليف ررير املاو عل  حجم الوسالة املالية ىلن األ ر السلل للب
ة يالغ مبوسط قيمة اجلودة املؤسسيحيث دال، الهذه أغلب يف ر املؤسسي بساب اخنفاض مسبوى البطو 

 .العباة مسبوى قيمة 1.64اهو أقل من ،تقل فرتة الدراسة 1.0000005820هبذه الدال 
بل  1.08ىل   0.07-من  ها املاوقطاعرير بزيادة مسبوى حت األردنقام  اكمثال عل  ذلك 

أقل من اهو يف املبوسط، 1.51بقيمةيقدر  لألردن امبا أن املسبوى املؤسسي، 2119ا  1991عامي 
 سنويا %21.12حجم الوسالة املالية مبعدل  خيفضأن  ررير املاو من شأنهبال، فإن العباة مسبوى

(0.08+0.07)[(1.51*11.119)[-7.215+=-0,2316. 
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 ،2112ا  1991بل  1.11ىل   0.13-حترير قطاعها املاو من  بزيادة مسبوىأما ماليزيا فقام  
رير فإن حت ،العباةمن مسبوى  كربأاهو يف املبوسط، 1.92يقدر بقيمة ملاليزيا املسبوى املؤسسيامبا أن 

سنويا %22.11حجم الوسالة املالية مبعدل  يرفعأن  القطاع املاو من شأنه

  

(0.11+0.13)[(1.74*11.119)[-7.215+=1,2431 

، تصوصا فيما النبائج النظرية الاعض منهايف النبائج املبوصل ىلليها من تقل هذا الارث تعكس 
 ،حجم الوسالة املاليةاالبضخم، فزيادة األال يكون له تأ ري ىلجيايب عل   االقبصاديعدل النمو يبعلق مب
ما هو يعين أن نشوء البطورات يف الوسالة املالية هي اسبمرار منطقي لعملية رفد البنمية االقبصادية ا اهذا 

 ةمنطقي نبيجة يهف أل ر السلل ملعدل البضخمل ابالنساة،الطلب البابع 1922سنة  Patrickأللق عليه
ألن ارتفاع معدل البضخم يؤدي ىل  تآكل األصول املالية ازيادة احلوافز بعيدا عن االدتار يف القطاع 

اسبمرار يرجع ىل  اإلجيايب  اتأ ريه نفإنوعية املؤسسات أما املاو ااجتاه مبزايد حنو االسبثمار احلقيقي،
 .،رغم أهنا تاق  غري كافية يف العديد من هذه الدالاملاو اإلصقحات املصاحاة لعملية البررير

ارغم ذلك نقحظ أن هناك عققة عكسية بل سياسة البررير املاو احجم الوسالة املالية، 
او يف ظل حيث أن البررير املايفسر ذلك باخنفاض مسبوى البطور املؤسسايت يف أغلب هذه الدال، 

 .هذه الدال العديد منقطاع الوسالة املالية يف يف  بطورحتقيق اليف  ساهماحمليط املؤسسايت احلاو مل ي
 :خاتمة .1

 يف حجم الوسالة املالية عل  ررير املاوالبرقق يف كيفية تأ ري الب الارثية مت هذه الورقةمن تقل 
عل  اجه البرديد ا  ،2112-1991يف عينة من الدال النامية تقل الفرتة  اجود شرط نوعية املؤسسات

باعباارها شرط من شراط جناح سياسة البررير املاو، النبائج سببأ ر باجلودة املؤسسية ما ىلذا كان  معرفة 
 .اتاملؤسسنوعية مؤشر ررير املاو ا ا بل مؤشر الباضع منوذج يقدم تفاعق تطيحيث مت 

وسالة املالية، حيث الحجم املاو ا ررير البسياسة عققة مشرالة بل  ة ىل  اجودتوصل  الدراس
اجلودة أن سياسة البررير املاو تؤ ر بشكل سلل عل  حجم الوسالة املالية يف هذه الدال، غري أن 
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او ررير املعقاة عل  ذلك ميكن تفسري البأ ري السلل للب ،األ ر السللهذا  حدة املؤسسية ختفف من
، أن مسبوى اجلودة املؤسسية أقل من مسبوى العباة باعباار حجم الوسالة املالية لعينة الدال النامية عل 

از يبجاأا ال عندما يصل ىل اسالة املاليةلاعل   جيايبىل ال ميارس تأ رياتشري النبائج ىل  أن البررير املاو 
 .العباة ىمسبو

اجلوانب املؤسسية أكثر من غريها للبأ ري يف حجم الوسالة املالية يف عينة  أمهية تعكس هذه النبائج
اجلودة املؤسسية، ادمج مسبوى عل  هذه الدال القيام باملزيد لبعزيز  الدال النامية املدراسة، لذا يبعل

 .النظام املاو يف ىللار مؤسسي سليم قال الشراع يف اختاذ ىلجراءات إلصقح أنظمبها املالية
 4:قائمة المراجع. 6
 2111ديوان املطاوعات اجلامعية، الطاعة الثانية، اجلزائر، ، االقبصاد النقدي االانكي، الطاهر لطرش ،

 .19:ص
  بن بوزيان حممد، عاد اللطيف مصيطف ، أساسيات النظام املاو ااقبصاديات األسواق املالية، مكباة

 .122: ، ص2119حسن العصرية، بريات، لانان، 
  عاد الغفار حنفي، رمسية قرياقص، الاورصات ااملؤسسات املالية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر

 .11: ، ص2112
  ،حممد صاحل احلنااي، السيدة عاد الفباح عاد السقم، املؤسسات املالية، الاورصة االانوك البجارية

 .211:، ص1991الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 
 اكة خلضر، البرليل بواسطة املركاات األساسية كطريقة الختاذ القرار، جملة البسويق بوشبة حيي، عد

 .91: ، ص2112، 1ااالببكار، العدد 
  تالر لارق، مفباح صاحل، البأصيل النظري لعققة البطور املاو بالنمو االقبصادي اأهم مؤشراته يف

.121: ، ص2112، 12اىلدارية، العدد ، جملة أحباث اقبصادية 2111-1991اجلزائر تقل الفرتة 
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  يف عينة  االقبصادي، قياس أ ر البطور املاو عل  النمو نرغد أسامة جار اهلل، مراان عاد امللك ذنو
1921للفرتة  ARDLالذايت لإلبطاء املوزع  االحندارمنوذج  باسبخداممن الدال النامية 

- 

2111 ،
 .12: ، ص2111، 12العدد ، 19جملة تنمية الرافدين، اجمللد 

 دراسات جملة  ،حمددات البجارة الاينية للدال اإلسقمية باسبخدام منهج حتليل الاانل ،عابد العادو
.21-21:ص ،2111، 1، العدد 12 ىلسقمية، املعهد اإلسقمي للاروث االبدريب، جملداقبصادية 

 

 لنمو االقبصادي انوعية جماهد كنزة، حقيلي نرميان اغريب ناصر صقح الدين، البررير املاو، ا
 ،2112حالة دال الشرق األاسط امشال ىلفريقيا، جملة االقبصاد اإلسقمي العاملية، : املؤسسات
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 :مالحق. 7
 عينة الدول النامية المدروسة: 5الملحق 

 الدول الرقم الدول الرقم
 بوليفيا 1 األردن 1
 مجايكا 9 األاراغواي 2
 كوسباريكا 11 الشيلي 1
 كولومايا 11 الفلال 2
 ماليزيا 12 ىلندانيسيا 9
 مصر 11 بنغقديش 2
 نيجرييا 12 بوتسوانا 9

 .8850ة نلس الدوليينتصنيف البنك وصندوق النقد : المصدر
 PMGتقدير نموذج الوساطة المالية بطريقةنتائج : 8الملحق 

 
 
 
 
 

 Stata 14.0رجات برنامجخم: المصدر
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MGتقدير نموذج الوساطة المالية بطريقةنتائج : 3الملحق 
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 :هوامش. 0
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 هبا قام املالية، األسواق اقبصاد حول دراسات لتق من اخلمسينات سنوات هناية يف املالية الوسالة نظرية متوضع  1

 آنذاك أبرزاا ،حيث(Gurley and Shaw, 1956) من اكل (Goldsmith, 1955) االقبصاديون من جمموعة
 النشاط لبرليلالوسالة املالية  نظرية تسع ، ا األمريكي االقبصاد يف املالية الوسالة ادار أمهية تصاعد مرة األال

 املؤسسات انظرية الانوك انظرية النقود نظرية بل جتمع أن احتاال الوسيطة املالية املؤسسات سلوك تقل من البمويلي
 .االسيولة للبمويل شامل ىللار ضمن املالية،

اسبجابة أسعار األاراق املالية عل  حنو سريع للمعلومات اجلديدة اليت حيصل عليهةا ألةراف  تعين كفاءة األسواق املالية  2
، اقد ترجع عدم الكفاءة يف نظام املعلومات ارية بنةاء علة  هةذه املعلومةاتالسةوق ممةا يةؤدي ىل  حتديةد القةرارات االسةبثم

ايبوقع يف هذه احلالة  ،معلومات للمبعامللفائدة ما تبضمنه من ىل  البأتر يف نشر املعلومات االايانات مما يقلةل من 
اب يف حداث ظةواهر أن تسود ظاهرة عدم متا ل املعلومات اليت تؤدي ىل  حتقيق الةاعض لعوائةد زائةدة ميكن أن تبس

 .سةلاية
 .) 2015Gazdar & Cherif(ا) 2006Chinn& Ito( اسبخدم  الدراسة منهجية 3
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 1دراسة مقارنة لواقع األداء اللوجستي بين الجزائر واإلمارات العربية المتحدة
A Comparative Study of the Reality of Logistics 

Performance   Between Algeria and the United Arab Emirates 
 

 2يوسفي رشيد. د.أ  ،1نوالزبشي 
 nawellindadoc@gmail.comمستغامن، جامعة عبد احلميد بن باديس،  1
 youcefi20022002@yahoo.frجامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن،  2

 

 00/12/2012 :تاريخ النشر          11/12/2012 :تاريخ القبول          26/10/2012 :تاريخ االستالم
 

 :ملخص
يهدف البحث إىل إظهار أمهية اللوجستيك، وحتديد مستوى اخلدمات اللوجستية من خالل حتديد 

أجل حتسني هذا  مواطن القوة والضعف لألداء اللوجسيت لكل من اجلزائر واإلمارات العربية املتحدة من
 .األداء

املركز حيث حتتل  ،اخلدمات اللوجستية لإلمارات العربية املتحدة ومت التوصل يف النتائج إىل كفاءة
 .رغم من حتسن أدائها اللوجسيت إال أنه مازال ضعيفالبعامليا، أما اجلزائر ف ومركزا متقدماعربيا  األول

 .اللوجسيت، دراسة مقارنة بني اجلزائر واإلماراتاللوجستيك، مؤشر األداء : الكلمات المفتاحية
Abstract: 

The research aims at showing the importance of logistics and determining 

the level of logistics by identifying the strengths and weaknesses of the 

logistic performance of Algeria and the United Arab Emirates in order to 

improve this performance. 

The results were reached to efficiency of the logistics services of the United 

Arab Emirates, where it occupies the first position in the Arab world and a 

leading position internationally, while Algeria is still improving its logistics 

performance, but it is still weak. 

Keywords: Logistics, logistics performance index, A comparative study 

between algeria and the UAE. 

Jel Classification Codes: F1, F19. 

                                                           

 nawellindadoc@gmail.com:يميلاإلزبشي نوال،  :المؤلف المرسل
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 :مقدمة. 1
التطورات، وأدخلت عليه جمموعة من املتغريات لقد شهد النظام التجاري الدويل اجلديد العديد من 

هبدف توفري السلع املطلوبة بالكميات احملددة يف املكان والوقت احملددين وبتكلفة معقولة، ومن هنا فقد 
ومن خالل االستغالل األمثل  واللوجستيات هي مصدر للقيمة املضافة،. ظهرت النظم اللوجستية

 .ملعلومات احلديثة، فإنه من املمكن خفض تكلفة املنتج النهائيلإلمكانيات املتاحة، وبتطبيق نظم ا
ميثل أداء اخلدمات اللوجستية يف التجارة الدولية وحمليا عنصرا أساسيا للنمو االقتصادي يف 

. تعزيز القدرة التنافسية يف دور من به تقوم وذلك ملا احلديثة، للتجارة احلياة عصب فهي .البلدان
ال توجد هناك جتارة بدون "رئيس االحتاد الدويل جلمعيات وكالء الشحن،  زهاو،يانغ  هوكس وقال

 ."ا تعين جتارة ضعيفةخدمات لوجستية، واخلدمات اللوجستية الضعيفة غالبا م
 :اإلشكالية. 5.5

 : لبحث كالتايلالسؤال الرئيسي لعلى ضوء ما سبق، ميكن صياغة 
 ؟للجزائر واإلمارات العربية المتحدةما هو واقع األداء اللوجستي 

 :التاليةويتفرع عنه األسئلة 
 ما مدى تأثري اللوجستيك يف حتقيق رضا العمالء؟ -
 عليها مؤشر قياس األداء اللوجسيت؟ هل يوجد عناصر أساسية يعتمد -
 :فرضيات البحث. 8.5

 :ولإلجابة األولية على هذه اإلشكالية قمنا بصياغة الفرضيات التالية
مهمة اللوجستيك ضمان توفر اخلدمة أو املنتج املناسب باحلالة املناسبة، يف الوقت واملكان املناسبني،  -

 تكلفة ممكنة وبالتايل حتقيق رضا العمالء؛ وبأقلللعميل املناسب 
  وتقييميعتمد مؤشر أداء اخلدمات اللوجستية على عناصر أساسية لقياس األداء اللوجسيت التجاري  -

 .كفاءته للبلدان

http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/06/28/connecting-to-compete-2016-trade-logistics-in-the-global-economy
http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/06/28/connecting-to-compete-2016-trade-logistics-in-the-global-economy
http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/06/28/connecting-to-compete-2016-trade-logistics-in-the-global-economy
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 : البحث أهداف .1.5
يهدف البحث إىل إظهار أمهية اللوجستيك، والتعرف على العناصر األساسية املعتمدة يف مؤشر 

اللوجسيت، الذي يساعد البلدان على حتديد التحديات والفرص اليت تواجهها يف جمال اللوجستيات األداء 
 .التجارية، وحتديد اإلجراءات اليت ينبغي أن تتخذها لتحسني أدائها يف هذا اجملال

 :منهج البحث .1.5
فاستخدمنا املنهج الوصفي  املنهج الوصفي واملنهج التحليلي،لدراسة هذا البحث اعتمدنا على 

الذي يرتكز على الوصف التفصيلي ملوضوع البحث من خالل فهم اللوجستيك وأمهيته وكيفية تقييم 
واستعنا باملنهج التحليلي من أجل حتليل املعطيات . البلدان يف هذا اجملال من خالل مؤشر األداء اللوجسيت

 .املتوفرة عن املوضوع
 :تعريف اللوجستيك. 8

 التعريف توضيح ميكن لذلك العسكري امليدان يف كان اللوجستيك ملصطلح ظهور أول لكون نظرا
 ومىت أين يلزم ما توفري يف اللوجستيك يكمن"املصطلح  هلذا األصل الذي يعترب العسكري

 (Primor, 2003, p. 03)."يلزم
إذن مهمة اللوجستيك تنظيم قنوات املواد، بعبارة أخرى فن تسليم املنتج املناسب، بأقل تكلفة،  

 (Joel Sohier, 2013, p. 03). الوقت املناسبيف يف املكان املناسب و 
فقد عرفت اللوجستيك من خالل مخسة أبعاد مرتبطة  (AFNOR)أما مجعية التقييس الفرنسية 

ارتباطا وثيقا تتمثل يف التموين والشراء؛ اللوجستيك داخل املؤسسة؛ اللوجستيك الداعم لعملية 
. اإلنتاج؛البيع وما بعد البيع؛ اللوجستيك الذي يقوم باسرتجاع وإعادة تصنيع املنتجات املنتهية صالحيتها

(Gille Paché, 2004, p. 08) 
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التعريف  بإعطاء James.L.Heskette هسكت، قام املختص يف اللوجستيك 3791سنة  يف
هو إدارة مجيع األنشطة اليت تسهل حركة املنتجات وتنسيق العرض والطلب يف خلق "التايل للوجستيك 

 (Pierre Médan, 2008, p. 11). "املنفعة وذلك بتوفري السلع يف املكان والوقت احملدد
  :اللوجستيك أنواع. 1

 ,Primor): اختالف أهدافها وأساليبها حسب وهذا للوجستيك خمتلفة أنواع عدة بني التمييز ميكن
2005, p. 04) 

األولية،  املواد جبلب يسمح :logistique d’approvisionnementلوجستيك التموين .5.1
 .الالزمة لإلنتاج إىل املصانع املكونات واألجزاء الثانوية

 جبلب يسمح :logistique d’approvisionnement généralلوجستيك التموين العام .8.1
 (.على سبيل املثال مستلزمات املكتب)أو اإلدارات اخلدمية املؤسسات لنشاط الالزمة املختلفة املواد

يف املصانع وبني )ميثل التدفقات الداخلية  :logistique de productionلوجستيك اإلنتاج . 1.1
 الضرورية واملكونات خمتلف املواد جبلب يهتمفهو  (Sohier, 2007, p. 10)،(مواقع اإلنتاج

 .اإلنتاج؛ هذا اللوجستيك مييل إىل استيعاب إدارة اإلنتاج بأكملها وختطيط لإلنتاج
للمستهلك  يف جلب املوزعني يتمثل :logistique de distributionلوجستيك التوزيع . 1.1

 .الشخصية البيع حمالتأو الكبرية  التجارية يف األسواق إما باملنتجات اليت حيتاجها، النهائي
يهدف إىل نقل القوات وكل ما هو ضروري  : logistique militaireاللوجستيك العسكري . 1.1

 . لتنفيذها التشغيلي ملسرح العمليات ودعمها
 أنه غري العسكري امليدان يف النوع هذا ظهر : logistique de soutienلوجستيك الدعم . 6.1

 ضروري هو ما كل بتنظيم اخل، ويقوم  ...الصناعة، الطاقة، ميدان الطريان، ميادين أخرى، إىل امتد
 .معقد، مبا يف ذلك من خالل أنشطة الصيانة نظام أي للحفاظ على عملية
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 هذا مبفهومن يقرت  :Activité dite Service Après Venteنشاط خدمة ما بعد البيع . 7.1
على  يتم النشاط هذا أن يتمثل يف بينهما كفرق هنا أن غري، الداعم اللوجستيك من اللوجستيك

 هذا قيادة إىل لتشري" إدارة اخلدمات"وتستعمل يف غالب األحيان  املنتجات، بيع أسواق مستوى
مع العلم أن هذا النوع من اللوجستيك الداعم يقومون به املختصون بالدعم خيتلفون عن  .النشاط

 .Third Party Maintenanceالصناع واملستعملون ويسمون 
 logistique à »ويسمى باللغة الفرنسية  : Retro – logistiqueاللوجستيك العكسي . 0.1

l’envers » أو ،« rétro-logistique »أو ،« logistique desretours » ويعين اسرتداد ،
كذلك معاجلة النفايات   ويعين ستهلك أو اليت حتتاج إىل إصالح،املنتجات اليت ال يرغب فيها امل

 . الصناعية، التغليف، واملنتجات غري قابلة لالستخدام من حطام السيارات إىل أحبار الطابعة
 :اللوجستيك أهمية. 1

 تكلفته يف بدأت عندما إال يظهر مل األعمال منظمات يف اللوجستية باألنشطة اجلاد االهتمام إن
 التنافسي تدعيم املركز حنو الطريق أن املنظمات هذه يف إلدارة أيقنتا وعندما ملحوظ، بشكل التضخم
العمايرة، ). التكاليف العمالء وخفض خدمة خالل من يبدأ إمنا األرباح وزيادة التنافسية مليزة وحتقيقا
 :منها نذكر أسباب لعدة تعود اللوجستيك وأمهية (11، صفحة 4132
 :العالية التكلفة اعتبارات. 5.1

إن تكلفة األعمال اللوجستية متثل يف الغالب جزءا كبريا من إمجايل التكاليف بالنسبة ملعظم 
هده التكاليف الباهظة،  وتدنيةوالقيمة املضافة ميكن حتقيقها هنا من خالل ترشيد  .منظمات األعمال

، 4111 - 4114إدريس، ). ومن مث تعظيم الفائدة لصاحل العمالء وأصحاب رأس املال أو محلة األسهم
 (47صفحة 
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 : والتوزيع اإلمداد خطوط طول. 8.1
االجتاه اآلن هو التكامل مع االقتصاد العاملي، وتبحث الشركات عن اسرتاتيجيات عاملية، وذلك لتقدمي إن 

منتجاهتا للسوق العاملية، حيث يتم إنتاجها يف املكان الذي تنخفض فيه تكلفة املواد اخلام، وحبيث توجد 
فإن خطوط اإلمداد والتوزيع متتد باملقارنة مع  العمالة أو يتم اإلنتاج حمليا ويتم البيع عامليا، ويف كلتا احلالتني

 (11، صفحة 4112مسلم، ).املنتج الذي يرغب يف التصنيع والبيع احمللي
 : لإلستراتيجية مهم اللوجستيك. 1.1

تبذل الشركات وقتا طويال وجهدا كبريا يف سبيل إجياد السبل اليت ميكن أن متيز منتجاهتا عن غريها 
تتوقف إىل حد كبري على ( أسعار املنتجات)التمايز وخاصة يف التكلفة  إسرتاتيجيةمن املنافسني، أي أن 

اليت جنحت يف إدراك التميز  ، فالشركاتية من حيث التكلفة وخدمة العمالءاألداء اجليد لألعمال اللوجست
يف اخلدمات اللوجستية تكون قادرة على بناء ميزة تفضيلية مقارنة بالشركات املنافسة هلا، وتساعد املنظمة 

 (13، صفحة 4132العمايرة، ).على التوسع يف السوق وزيادة حصتها ورحبية املؤسسة
 : للعميل داللة ذات قيمة يضيف اللوجستيك. 1.1

 .املناسبني واملكان الوقت يف للعمالء متاحة تكون إال عندما تتمتع بقيمة ال خدمة أو سلعة أيإن 
 القيمة ذلك من يزيد ومن مث سوف وغريها والنقل والتخزين الطلبات واملعلومات جتهيز خاللمن  وذلك

توفري  إىل اطمئنانه على أساسية بصفة توقف فرضاء العميلي. بالنسبة للعمالء هذه اخلدمات إىل املضافة
، 4132هيكل، ).وذلك لن يتم إال بوجود نظام لوجسيت كفء. يف الوقت واملكان املناسب اتاملنتج

ومن خالل لتخزين إذ يؤدي إىل إجياد قيميت الوقت واملكان للمنتجات عن طريق النقل وا (22صفحة 
إضافة للقيمة عندما تكون للعمالء رغبة يف أن يدفعوا أكثر للمنتج أو اخلدمة يف وحيدث  .تدفق املعلومات

 .مقابل احلصول عليها
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 : وسريعة مناسبة استجابة على الحصول في العمالء رغبة تزايد.1.1
إن تطور أنظمة املعلومات، وعمليات التصنيع اآليل، واملرونة يف اإلنتاج والتنميط، ساعد املنظمات 
على إتباع ما يعرف باإلنتاج ذو احلجم الكبري، وكذلك التسويق ذو احلجم الكبري، ويف ظل كل هذا 

يف توفري السلع أصبحت األنشطة اللوجستية متثل أمهية خاصة يف تسهيل االستجابة السريعة للعمالء 
واخلدمات اليت تتفق مع احتياجاهتم ورغباهتم، واليت تعتمد على تدفق املعلومات والتعبئة والنقل والتخزين 

إضافة إىل أهنا تساهم يف توفري منتجات جديدة ومتنوعة بشكل  (14، صفحة 4132العمايرة، ). وغريها
 .كاستجابة لضغوط املنافسة  وذلكأسرع 

 : اللوجستيك أهداف. 1
ونشاط  أكرب مردودية بلوغ إىل بواسطتها املؤسسة تسعى معينة أهداف على اللوجستيك ينطوي

 :التايل النحو على ودائم مستمر
إن حتديد اجلودة متثل نقطة البداية بعد حتديد تشكيلة االحتياجات املطلوبة من  :المناسبة الجودة .5.1

مستلزمات اإلنتاج، ألن حتديد اجلودة هو الذي حيدد السعر والكمية املشرتاة ومصادر الشراء وقد تؤثر 
ية بل أكثر من ذلك أن بدون حتديد مستوى اجلودة املطلوب فلن تتم عمل. أيضا على حتديد وقت الشراء

. الشراء أصال، ولن يكون هناك فائدة من مناقشة السعر أو أي عنصر من العناصر املؤثرة يف قرار الشراء
 اليت من احلاجة لتناسب تكلفة بأقل عليها احلصول جيب اليت النوعية باجلودة املناسبة تلك يقصدحيث 
 معني مستوى احلصول على كانيةإم ومدى مبالئمة مرتبطة هنا اجلودة مفهوم أن مبعىن الشراء يتم أجلها
 (13، صفحة 4114قرياقص، ). توفريها املطلوب للمواد
 احلصول على أو شراء مقابل يتم دفعها اليت القيمة تلك بأنه تعريفه ميكن :المناسب السعر. 8.1

 . االحتياجات املطلوبة واملرغوب فيها
من جهة،  حبيث تضمن هذه الكميات استمرارية العمل وعدم توقفه :المناسبة بالكميات الشراء .1.1

وأال تكون زيادة عن احلاجة، بشكل يكون لدى املنظمة خمزون كبري على شكل أموال جامدة عاطلة عن 
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حيث أن حتديدها حتكمه  (34، صفحة 4112العبديل، ).االستثمار، تؤثر يف رحبية املنظمة من جهة ثانية
 .املتوفرة املشرتاة، إمكانيات التخزين املواد االقتصادية، طبيعة الظروف نذكر منها العوامل جمموعة من

يوجد عدة سياسات واضحة وحمددة تتبع يف حتديد الشراء يف الوقت  :المناسب الوقت في الشراء. 1.1
 .املرسومةاملناسب وذلك للوصول إىل األهداف 

 حيث أمهية، األكثر اخلطوات من املناسب املورد اختيار عملية تعترب :المناسب المورد اختيار .1.1
الذي  األسلوب على ينصب التحليل فإن لذلك ملوردين، عنا مجعها سبق اليت حتليل املعلومات تتطلب
 إىل هذا باإلضافة املصادر، هذه من كلهبا   تتصف اليت اخلصائص أهم عن الكشف خالله من ميكن

 املعيار حتديد األمر يتطلب لذا احلصول عليها، املطلوب املواد ومواصفات خبصائص التامة املعرفة ضرورة
 (21، صفحة 4114قرياقص، ). السليم للمورد االختيار يف يساعد أن ميكن الذي املناسب

 : اللوجستيمؤشر األداء . 6
يشكل مؤشر أداء اخلدمات اللوجستية الذي وضعه البنك الدويل أداة قياس مرجعية، اهلدف منها 
مساعدة البلدان على حتديد التحديات والفرص اليت تواجهها يف جمال اللوجستيات التجارية، وحتديد 

ويقدم (11، صفحة 4139، (االسكوا)). اإلجراءات اليت ينبغي أن تتخذها لتحسني أدائها يف هذا اجملال
 .بلدا 321البنك الدويل تقريره عن مؤشر أداء اخلدمات اللوجستية مرة كل سنتني، ويشمل املسح 

يتم استخدام ستة أبعاد أساسية ملعرفة أداء البلدان من خالل إعطاء كل من تلك األبعاد تقييم من 
وفيما يلي الستة أبعاد الرئيسية لقياس أداء اخلدمات (. 2إىل  3من )أدىن درجة إىل أعلى درجة 

 (مؤشر اخلدمات اللوجستية):اللوجستية
 التخليص اجلمركي؛أساس كفاءة عمليات  -
 ؛جودة البنية التحتية املرتبطة مبجايل التجارة والنقل -
 سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية؛ -
 ؛جودة اخلدمات اللوجستية -
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 ؛متابعة خطوط سري الشحنات وتتبع مسارهاالقدرة على  -
 .احملدد هلايف الوقت إىل أصحاب الشحنات وصول الشحنات معدالت  -

إذا "فيز، كبري أخصائيي التجارة والقدرة التنافسية مبجموعة البنك الدويل، يقول جان فرانسوا أر 
طالعنا اإلصدارات السابقة من مؤشر أداء اخلدمات اللوجستية لتمكنا من أن نوضح لواضعي السياسات 

واخلدمات اللوجستية اليوم . أن اخلدمات اللوجستية مهمة جلميع البلدان، بغض النظر عن مستوى دخلها
دة على حنو متزايد حيث أهنا تتضمن املزيد من اجملاالت مثل اخلدمات اللوجستية املراعية للبيئة أو معق

اخلدمات اللوجستية للتبادل : 4132إقامة روابط من أجل املنافسة )". فرص العمل أو توزيع املدن
 (التجاري

 مؤشرات المدخالت والنواتج في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية :(85)رقم الشكل 
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 . 12، ص 4139،(اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا :المصدر
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 :تصنيف الجزائر واإلمارات في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية. 7
 :اللوجستيةتصنيف الجزائر في مؤشر أداء الخدمات . 5.7

عامليا يف معيار اخلدمات اجلمركية  323، وحسب نتائج املؤشر احتلت اجلزائر املرتبة 4119عام  يف
نقطة، يف حني جاءت يف  3.31عامليا يف معيار البنية التحتية ب  317نقطة، واملرتبة  3.21وذلك ب 

عامليا يف معيار جودة  317نقطة، واحتلت املرتبة  4.11عامليا يف الشحنات الدولية ب  317املرتبة 
 4.49عامليا يف معيار التتبع والتعقب ب  313نقطة، وجاءت يف املرتبة  3.74اخلدمات اللوجستية ب 

البنك الدويل، مؤشر أداء اخلدمات ). نقطة 4.34عامليا يف معيار التوقيت ب  311نقطة واملرتبة 
 .(اللوجستية

عامليا يف معيار اخلدمات  323، وحسب نتائج املؤشر احتلت اجلزائر املرتبة 4131ويف عام 
نقطة، يف حني  4.12عامليا يف معيار البنية التحتية ب  344نقطة، واملرتبة  3.79اجلمركية وذلك ب 

عامليا يف معيار  347نقطة، واحتلت املرتبة  4.91عامليا يف الشحنات الدولية ب  73جاءت يف املرتبة 
عامليا يف معيار التتبع والتعقب ب  313، وجاءت يف املرتبة نقطة4.42جودة اخلدمات اللوجستية ب 

البنك الدويل، مؤشر أداء اخلدمات ). نقطة 4.33عامليا يف معيار التوقيت ب  312نقطة واملرتبة 4.42
 .(اللوجستية

عامليا يف معيار اخلدمات  339، وحسب نتائج املؤشر احتلت اجلزائر املرتبة 4134ويف عام 
نقطة، يف حني  4.14عامليا يف معيار البنية التحتية ب  317نقطة، واملرتبة  4.42اجلمركية وذلك ب 

عامليا يف معيار  322نقطة، واحتلت املرتبة  4.23عامليا يف الشحنات الدولية ب  37جاءت يف املرتبة 
عامليا يف معيار التتبع والتعقب ب  332نقطة، وجاءت يف املرتبة  4.31دة اخلدمات اللوجستية ب جو 

البنك الدويل، مؤشر أداء اخلدمات ). نقطة 4.32عامليا يف معيار التوقيت ب  332نقطة واملرتبة  4.22
 .(اللوجستية
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نقطة،  4.22عامليا متحصلة على  72احتلت اجلزائر املرتبة  4132حسب نتائج املؤشر لعام 
عامليا يف معيار اخلدمات اجلمركية، وذلك بعد أن حصلت على نتيجة بلغت  22حيث احتلت املرتبة 

نقطة،  4.22عامليا يف معيار البنية التحتية اللوجستية حبصوهلا على  39نقطة، فيما حصلت املركز  4.93
نقطة، واحتلت املركز  4.22عامليا يف الشحنات الدولية حبصوهلا على  339تبة يف حني جاءت يف املر 

عامليا  317وجاءت يف املرتبة . نقطة 4.22عامليا يف معيار جودة اخلدمات اللوجستية حبصوهلا على  314
 اخلدمات عامليا يف معيار االلتزام بالوقت يف 72واملرتبة  .نقطة 4.22يف معيار التتبع مقارنة حبصوهلا على 

 .(البنك الدويل، مؤشر أداء اخلدمات اللوجستية). نقطة 1.12اللوجستية حبصوهلا على 
عامليا يف معيار اخلدمات اجلمركية،   313احتلت اجلزائر املرتبة  4132حسب نتائج املؤشر لعام 

، وذلك بعد أن حصلت على 4132يف تقرير  22حيث تراجعت إىل الوراء مبراتب كثرية مقارنة مع املرتبة 
عامليا يف معيار البنية التحتية اللوجستية حبصوهلا على  31نقطة، فيما حصلت املركز  4.19نتيجة بلغت 

نقطة، كم  4.31عامليا يف الشحنات الدولية حبصوهلا على  99نقطة، يف حني صعدت إىل املرتبة  4.23
وصعدت . نقطة 4.73عامليا يف معيار جودة اخلدمات اللوجستية حبصوهلا على  27صعدت إىل املركز 

عامليا يف معيار  73واملرتبة  .نقطة 4.32عامليا يف معيار التتبع مقارنة حبصوهلا على  94أيضا إىل املرتبة 
نك الدويل، مؤشر أداء اخلدمات الب). نقطة 1.13االلتزام بالوقت يف اخلدمات اللوجستية حبصوهلا على 

 .(اللوجستية
حسب بيانات البنك الدويل ملؤشر أداء اخلدمات اللوجستية فقد حتسنت اجلزائر كثريا خالل 

، مقابل املرتبة 4132نقطة يف  4.99عامليا متحصلة على  92السنوات املاضية حبيث وصلت إىل املرتبة 
 . بالرغم من هذا التحسن إال أن أدائها الزال ضعيف. 4132نقطة يف  4.22عامليا متحصلة على  72
 :تصنيف اإلمارات في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية. 8.7

عامليا يف معيار اخلدمات  41، وحسب نتائج املؤشر احتلت اإلمارات املرتبة 4119عام  يف
نقطة، يف حني  1.31عامليا يف معيار البنية التحتية ب  33نقطة، واملرتبة  1.24اجلمركية وذلك ب 
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عامليا يف معيار  41نقطة، واحتلت املرتبة  1.23عامليا يف الشحنات الدولية ب  31جاءت يف املرتبة 
عامليا يف معيار التتبع والتعقب ب  43نقطة، وجاءت يف املرتبة  1.29جودة اخلدمات اللوجستية ب 

البنك الدويل، مؤشر أداء اخلدمات ). نقطة 2.34امليا يف معيار التوقيت ب ع 39نقطة واملرتبة  1.23
 .(اللوجستية

عامليا يف معيار اخلدمات  43، وحسب نتائج املؤشر احتلت اإلمارات املرتبة 4131ويف عام 
نقطة، يف حني  1.33عامليا يف معيار البنية التحتية ب  39نقطة، واملرتبة  1.27اجلمركية وذلك ب 

عامليا يف معيار  49نقطة، واحتلت املرتبة  1.23عامليا يف الشحنات الدولية ب  32جاءت يف املرتبة 
عامليا يف معيار التتبع والتعقب ب  41نقطة، وجاءت يف املرتبة  1.21جودة اخلدمات اللوجستية ب 

البنك الدويل، مؤشر أداء اخلدمات ). نقطة 1.72امليا يف معيار التوقيت ب ع 11نقطة واملرتبة  1.23
 .(اللوجستية

عامليا يف معيار اخلدمات  32، وحسب نتائج املؤشر احتلت اإلمارات املرتبة 4134ويف عام 
نقطة، يف حني  1.32عامليا يف معيار البنية التحتية ب  39نقطة، واملرتبة  1.23اجلمركية وذلك ب 

عامليا يف معيار  39نقطة، واحتلت املرتبة  1.27عامليا يف الشحنات الدولية ب  32جاءت يف املرتبة 
عامليا يف معيار التتبع والتعقب ب  33نقطة، وجاءت يف املرتبة  1.92جودة اخلدمات اللوجستية ب 

البنك الدويل، مؤشر أداء اخلدمات ). نقطة 2.31امليا يف معيار التوقيت ب ع 31نقطة واملرتبة  1.33
 .(اللوجستية

عامليا يف معيار اخلدمات اجلمركية،  42احتلت اإلمارات املرتبة  4132وحسب نتائج املؤشر لعام 
عامليا يف معيار البنية التحتية اللوجستية  43نقطة، فيما احتلت املركز  1.24وذلك بعد أن حصلت على 

 1.41عامليا يف الشحنات الدولية حبصوهلا على  21نقطة، يف حني جاءت يف املرتبة  1.91حبصوهلا على 
وجاءت يف املرتبة .نقطة 1.21عامليا يف معيار جودة اخلدمات اللوجستية حبصوهلا على  13نقطة، واملركز 
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عامليا يف معيار التوقيت حبصوهلا على  14نقطة، واملرتبة  1.29عامليا يف معيار التتبع حبصوهلا على  42
 .(البنك الدويل، مؤشر أداء اخلدمات اللوجستية). نقطة 1.74

عامليا يف معيار اخلدمات اجلمركية،  34املرتبة  4132حسب نتائج املؤشر احتلت اإلمارات عام 
عامليا يف معيار البنية  31نقطة، فيما حصلت املركز  1.32وذلك بعد أن حصلت على نتيجة بلغت 

نقطة، يف حني جاءت يف املرتبة السابعة عامليا يف الشحنات الدولية  2.19التحتية اللوجستية حبصوهلا على 
عامليا يف معيار جودة اخلدمات اللوجستية حبصوهلا  33كز نقطة، وصعدت إىل املر  1.37حبصوهلا على 

 33واملرتبة  .نقطة 1.73عامليا يف معيار التتبع حبصوهلا على  33وجاءت يف املرتبة . نقطة 1.34على 
الدويل، مؤشر البنك ). نقطة 2.31عامليا يف معيار االلتزام بالوقت يف اخلدمات اللوجستية حبصوهلا على 

 .(أداء اخلدمات اللوجستية
حسب بيانات البنك الدويل ملؤشر أداء اخلدمات اللوجستية فقد قفزت اإلمارات قفزات وعليه 

، 4132نقطة يف  1.72عامليا متحصلة على  31نوعية خالل السنوات املاضية حبيث وصلت إىل املرتبة 
 .4132نقطة يف  1.22عامليا متحصلة على  49مقابل املرتبة 

 :أداء الجزائر واإلمارات في مؤشر األداء اللوجستي. 0
 (مرتفع=  5منخفض إلى =  1)مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الكلي (:85) رقم لجدولا

 البلد
8887 8858 8858 8851 8856 

 الرتبة
قيمة 
 المؤشر

 الرتبة
قيمة 
 المؤشر

 الرتبة
قيمة 
 المؤشر

 الرتبة
قيمة 
 المؤشر

 الرتبة
قيمة 
 المؤشر

 4.99 92 4.22 72 4.23 342 4.12 311 4.12 321 الجزائر

 1.72 31 1.22 49 1.93 39 1.21 42 1.91 41 اإلمارات

 مؤشر أداء اخلدمات اللوجستيةباالستناد إىل بيانات البنك الدويل،  الباحثنيمن إعداد  :المصدر
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 (مرتفع=  1إلى  منخفض=  5)الكليمؤشر أداء الخدمات اللوجستية  (:88) رقمالشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .باالعتماد على بيانات اجلدول أعاله الباحثنيمن إعداد  :المصدر

من اجلدول والشكل السابقني نالحظ أن األداء اللوجسيت للجزائر ضعيف مقارنة باألداء اللوجسيت 
، فاإلمارات دولة دائمة التطور والتنوع يف مجيع اجملاالت 4132إىل  4119لإلمارات خالل الفرتة من 

. وذلك للمنافسة العاملية، فاقتصادها يتميز بالتنوع وهي دائمة االستثمار يف هذا اجملال خاصة البنية التحتية
أما اجلزائر فالربغم من إمكانياهتا فإهنا ال تعطي هذا اجملال االهتمام الكايف، والربغم من ذلك نالحظ 

بسبب اختاذها إجراءات وإصالحات  4132إىل  4119سن يف أدائها اللوجسيت خالل الفرتة من حت
حديثة حلل املشاكل اليت تعاين منها املوانئ مثل البنية التحتية املتهالكة واكتظاظ السفن والشروع يف تطبيق 

 .نظام إلكرتوين لتسيري املعامالت التجارية

2.06 
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2.65 2.77 
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 اللوجستي للجزائر األداء (:81) رقمالشكل 

 
 
 
 
 
 

 .باالعتماد على بيانات اجلدول أعاله الباحثنيمن إعداد : المصدر

 األداء اللوجستي للجزائر (:88) رقم جدولال

 السنة
 التوقيت التتبع والتعقب الكفاءة اللوجستية الشحنات الدولية البنى األساسية الجمارك

رتبة
ال

يمة 
الق

رتبة 
ال

يمة 
الق

رتبة 
ال

يمة 
الق

رتبة 
ال

يمة 
الق

رتبة 
ال

يمة 
الق

رتبة 
ال

يمة 
الق

 

8887 323 
3.

21 
317 3.31 317 4.11 317 3.74 313 4.49 311 4.34 

8858 323 
3.

79 
344 4.12 73 4.91 347 4.42 313 4.42 312 4.33 

8858 339 
4.

42 
317 4.14 37 4.23 322 4.31 332 4.22 332 4.32 

8851 22 
4.

93 
39 4.22 339 4.22 314 4.22 317 4.22 72 1.12 

8856 313 
4.

19 
31 4.23 99 4.31 27 4.73 94 4.32 73 1.13 

 مؤشر أداء اخلدمات اللوجستيةباالستناد إىل بيانات البنك الدويل،  الباحثنيمن إعداد  :المصدر
 

من اجلدول والشكل السابقني نالحظ بأن األداء اللوجسيت للجزائر حتسن بصفة عامة، حيث 
، ما 4132عام  4.99عامليا بقيمة  92إىل الرتبة  4119عام  4.12عامليا بقيمة  321انتقلت من الرتبة 

عدا فيما يتعلق مبعيار اجلمارك نالحظ بأنه كان هناك تراجع كبري، وذلك لعدم اعتمادها التكنولوجيا 
 .احلديثة يف معامالهتا التجارية اليت من شأهنا احلد من هذا املشكل

0 
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3 

4 
LPI Score 

 الجمارك

 البنى األساسية

 الكفاءة اللوجستية الشحنات الدولية

 التتبع والتعقب

 2016 التوقيت
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 اللوجستي لإلماراتاألداء (:81) رقم جدولال

 السنة

 البنى األساسية الجمارك
 الشحنات

 الدولية 
 التوقيت التتبع والتعقب الكفاءة اللوجستية

رتبة
ال

يمة 
الق

رتبة 
ال

يمة 
الق

رتبة 
ال

يمة 
الق

رتبة 
ال

يمة 
الق

رتبة 
ال

يمة 
الق

رتبة 
ال

يمة 
الق

 

8887 41 1.24 33 1.31 31 1.23 41 1.29 41 1.23 39 2.34 

8858 43 1.27 39 1.33 32 1.23 49 1.21 43 1.23 11 1.72 

8858 32 1.23 39 1.32 32 1.27 39 1.92 33 1.33 31 2.31 

8851 42 1.24 43 1.91 21 1.41 13 1.21 42 1.29 14 1.74 

8856 34 1.32 31 2.19 9 1.37 33 1.34 33 1.73 33 2.31 

 مؤشر أداء اخلدمات اللوجستيةباالستناد إىل بيانات البنك الدويل،  الباحثنيمن إعداد  :المصدر

 األداء اللوجستي لإلمارات (:81) رقمالشكل 

 
 
 
 
 

 .باالعتماد على بيانات اجلدول أعاله الباحثنيمن إعداد : المصدر

من اجلدول والشكل السابقني نالحظ بأن األداء اللوجسيت لإلمارات كان جيد،  حيث انتقلت 
، وما نالحظه 4132عام  1.72عامليا بقيمة  31إىل الرتبة  4119عام  1.91عامليا بقيمة  41من الرتبة 

ه ويف عام شهدت تراجع يف مجيع املقاييس الست بسبب تراجع أسعار البرتول، إال أن 4132أنه يف عام 
متيزت وتفوقت يف مجيع املعايري الست حيث أهنا تقدمت بشكل ملحوظ جدا، من خالل  4132

 .االهتمام هبذا اجملال واالستثمار فيه بشكل مستمر
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 :خاتمة. 9
أداء األنشطة اللوجستية يساعد على حتقيق كل من املنافع املكانية والزمنية حيث ترتفع قيمة 

 اإلسرتاتيجي املمر اللوجستيات هي وصناعة. املنتجات واملواد مبجرد توافرها يف املكان والزمان املناسبني
 املادية واإلمكانات التبالتسهي والتجارة النقل جمال يف واملستدامة، وتعرف التنمية الشاملة لتحقيق
 أقصر يف للبضائع وسليم آمن نقل عملية حتقيق خالهلا من اليت ميكن والتكنولوجية والتنظيمية والبشرية

 .احملددة املواعيد ويف تكلفة وأقل ممكن وقت
وحسب مؤشر أداء اخلدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدويل ومعايريه الست فقد حتسن أداء 

عامليا عام  72مقابل املرتبة  4132عامليا عام  92اجلزائر كثريا خالل السنوات املاضية ووصلت إىل املرتبة 
لتايل تأخر كبري فيما يتعلق ، إال أنه يبقى ضعيف، فهي ما زالت تفتقر إىل أنظمة التسيري الرقمية وبا4132

باإلضافة إىل املشاكل اليت تواجهها موانئها مثل اكتظاظ السفن، الضغوطات يف مداخل . مبعيار اجلمارك
وحسب نفس املؤشر فقد قفزت . وخمارج السفن من األرصفة باإلضافة إىل تقادم البنية التحتية هلذه املوانئ

 49مقابل املرتبة  4132عامليا عام  31ضية ووصلت إىل املرتبة اإلمارات قفزات نوعية خالل السنوات املا
وهذا راجع إىل متتعها مبوانئ متطورة وكفاءة بنيتها التحتية، واملوقع اجلغرايف االسرتاتيجي . 4132عامليا عام 

 . الذي تتميز به، إضافة إىل االستثمارات اليت تقوم هبا يف هذا اجملال للمنافسة العاملية
 :اقتراحات

على ضوء النتائج السابقة تبني أن اإلمارات حتتل املراكز األوىل عربيا يف أداء اخلدمات اللوجستية، 
أما اجلزائر فمازالت ضعيفة األداء، وعليه هناك جمموعة من االقرتاحات اليت جيب على احلكومة اجلزائرية  

 :أخذها بعني االعتبار وتطبيقها وهي كما يلي
 بشكل يسهل عمليات النقل والتجارة؛تطوير البنية التحتية  -
 مواكبة تطورات التكنولوجيا وإنشاء مراكز لوجستية بالقرب من املوانئ؛ -



 دراسة مقارنة لواقع األداء اللوجستي بين الجزائر واإلمارات العربية المتحدة         يوسفي رشيد. د.أزبشي نوال، 

291 
 

االعتماد على املعاجلة االلكرتونية ملختلف اإلجراءات اإلدارية لتتم مجيع املعامالت بشكل دقيق  -
 وسريع؛

 واحلديثة؛ حتديث وتوسيع املوانئ وتوفري معدات املناولة واألجهزة املناسبة -
 حتويل املوانئ إىل موانئ خضراء صديقة للبيئة؛ -
 .ضرورة االهتمام باخلدمات اللوجستية ملا هلا من دور كبري يف دفع عجلة االقتصاد الوطين -
 :قائمة المراجع. 58

 :المؤلفات باللغة العربية

 القانونيةمكتبة الوفاء ، اللوجستيات واملوانئ البحرية من أجل التغيري، شريف ماهر هيكل ،
 (.4132مكتبة الوفاء القانونية، : االسكندرية)
 الشراء والتخزين من : إدارة املواد، عمر وصفي عقيلي، منعم زمزير املوسوي، قحطان بدر العبديل

 (.4112دار وائل للنشر والتوزيع، : عمان)، دار وائل للنشر والتوزيع، منظور كمي
 دار الراية للنشر : عمان)، دار الراية للنشر والتوزيع، يتمنظومة الدعم اللوجس، رشا اكرم العمايرة

 (.4132والتوزيع، 
 الدار اإلمداد والتوزيع املادي: مقدمة يف إدارة األعمال اللوجستية، ثابت عبد الرمحن إدريس ،

 (.4114/4111الدار اجلامعية، : االسكندرية)اجلامعية، 
 دار اجلامعة اجلديدة للنشر، املواد واإلمدادأساسيات إدارة ، رمسية قرياقص، عبد الغفار حنفي ،

 (.4114دار اجلامعة اجلديدة للنشر، : االسكندرية)
 ختطيط : إدارة اللوجستيات، أسامة أمحد مسلم. تركي إبراهيم سلطان، د، رونالد إتش بالو تعريب

 (.4112دار املريخ للنشر، : الرياض)، دار املريخ للنشر، وتنظيم ورقابة سلسلة اإلمداد
  :المؤلفات باللغة األجنبية

 Gille Paché, La logistique: enjeux stratégiques, Librairie Vuibert, (Paris: 

Librairie Vuibert, 2004).  
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 Joel Sohier, Logistique, Librairie Vuibert, (Paris: Librairie Vuibert, 

2013).  

 Pierre Médan, logistique et supply chain management, Dunod, (Paris: 

Dunod, 2008).  

 Primor, Logistique: production, distribution, soutien, Dunod, (Paris: 

Dunod, 2003).  

 Primor, Logistique: production, distribution, soutien, Dunod, (Paris: 

Dunod, 2005).  

 Sohier, J. La Logistique, Librairie Vuibert, (Paris: Librairie Vuibert, 

2007).  

 :مواقع األنترنيت
  اخلدمات اللوجستية للتبادل : 4132، إقامة روابط من أجل املنافسة (4132)البنك الدويل

 .التجاري يف االقتصاد العاملي
 http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/06/28/connecting-

to-compete-2016-trade-logistics-in-the-global-economy  41عليها  اإلطالعمت )
(4133أوت   

  مؤشر األداء اللوجسيت يف (4139( )اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ،
 .ومستوياته مكوناته ومنهجية إعداد: العربيةملنطقة 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/mws

hr_ld_llwjsty_fy_lmntq_lrby_0.pdf   (4133جوان  31عليها  اإلطالعمت )
  الدويل، مؤشر أداء اخلدمات اللوجستيةالبنك.  

https://data.albankaldawli.org/indicator/LP.LPI.OVRL.XQ?view=chart مت )
(4133أوت  41اإلطالع عليها   

 مؤشر اخلدمات اللوجستية .
_%1%B8%D4%B8%D4%A8%D85%9https://www.marefa.org/%D

http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/06/28/connecting-to-compete-2016-trade-logistics-in-the-global-economy
http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/06/28/connecting-to-compete-2016-trade-logistics-in-the-global-economy
http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/06/28/connecting-to-compete-2016-trade-logistics-in-the-global-economy
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/mwshr_ld_llwjsty_fy_lmntq_lrby_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/mwshr_ld_llwjsty_fy_lmntq_lrby_0.pdf
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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Résumé: 

Le phénomène des réseaux sociaux explose en Algérie, et les 

comportements des internautes évoluent. L’objectif de ce papier est de 

comprendre l’évolution de la notion du service client à l’ère des médias 

sociaux avec une étude de cas sur un opérateur de téléphonie mobile. Pour y 

arriver, nous avons effectué un entretien en face-à-face avec le directeur 

digital de Mobilis, et appuyé par une analyse du contenu publié par 

l’opérateur sur Twitter. Les résultats mettent en exergue les motivations de 

l’instauration de ce service ainsi que les pratiques positives à prendre en 

considération et les pratiques négatives à corriger. 

Mots clés: CRM Social, Service client social, service client Twitter, 

Relation client, Médias sociaux Algérie. 

Abstract: 

The phenomenon of social networks is exploding in Algeria and Internet 

users’ behavior is changing. The objective of this paper is to understand the 

evolution of the concept of customer service in the era of social media with a case 

study about telecommunications operator. In order to do that, we conducted face 

to face interview with the digital head of Mobilis, and we supported this interview 

by a content analysis of Mobilis published content on Twitter. The results 

highlight the motivations for the establishment of this service as well as the 

positive practices to take into consideration and the negative practices to correct. 

Keywords: Social CRM, Social customer service, Twitter customer 

service, Customer relationship, Algeria social media. 

Jel Classification Codes: L96, M31. 
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1. Introduction: 

Les statistiques ne laissent aucun doute sur l’explosion du phénomène 

des médias sociaux en Algérie, et de l’évolution des comportements des 

internautes algériens. Selon le rapport de We are social et Hootsuite (2018), 

le nombre d’internautes en Algérie est de 21 millions, ce qui représente 

44% de la population. Le rapport ajoute que ces 21 millions d’internautes 

sont tous des utilisateurs actifs des médias sociaux. 

Il devient alors évident pour les entreprises, d’être présentes sur les médias 

sociaux afin de cibler ces consommateurs qui deviennent des 

« consommateurs sociaux » (Greenberg, 2007). 

Particulièrement, pour les opérateurs de téléphonie mobile ou les 

pratiques du marketing sont déjà plus évoluées par rapport aux autres 

secteurs en Algérie. Cela lance une nouvelle bataille à double facette pour 

ces opérateurs ; la première est évidente, depuis le lancement de la 3G puis 

de la 4G les trois opérateurs luttent pour gagner le titre du premier 

opérateur
1
. La deuxième facette, moins évidente, est celle des médias 

sociaux autrement dit, qui réussira à s’imposer sur ce nouvel espace et à se 

démarquer des autres à travers une meilleure stratégie pour capter 

l’attention des consommateurs. 

Dans cette perspective, les pages Facebook des trois opérateurs sont 

les pages de marques les plus populaires en Algérie, avec Ooredoo en 

première place, Djezzy en deuxième place et Mobilis en quatrième place 

(Socialbakers, 2018), et la course au plus grand nombre de fans continue. 

Outre cela, être plus proche des clients est l’une des priorités les plus 

importantes pour les dirigeants des entreprises (IBM Institute for Business 

Value, 2010). Cependant, sur les médias sociaux, le pouvoir change de 

camp (Bernoff & Li, 2008), les marques n’ont plus le contrôle sur la 

relation client, et les entreprises ont besoin de répondre à ce changement 

avec une nouvelle stratégie – le CRM social (Acker, et al., 2011; Baird & 

Parasnis, 2011). 

                                           

 
1
 Chaque opérateur s’autoproclame premier opérateur en Algérie. 
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En effet, le service client peut être une source de différentiation à 

travers une meilleure satisfaction client (Turban, Strauss, & Lai, 2016), face 

à la difficulté pour les trois opérateurs, de se différencier par les offres (i.e. 

à chaque fois qu’un opérateur propose une nouvelle offre, les deux autres 

concurrents proposent une offre équivalente) et même les prix sont très 

proches
2
. 

Dans ce contexte d’intérêt des opérateurs de télécommunications au 

marketing sur les médias sociaux, et plus spécifiquement du recours au 

CRM social à travers un service client social (Turban, Strauss, & Lai, 2016) 

sur le site de microblogging Twitter. Sachant que peu d’études empiriques 

ont été faites sur l’utilisation des médias sociaux pour le service client 

(Dalziel, 2014; Yawised & Marshall, 2015), notre étude a pour objectifs 

d’analyser la littérature pour comprendre les fondements théoriques du 

service client social, d’explorer la mise en pratique de ces concepts 

théoriques dans le contexte algérien, et de fournir aux praticiens des 

insights à partir d'une étude de cas. Ainsi, la présente étude répond à la 

problématique de comment réussir à évoluer vers un service client social 

pour pouvoir répondre aux attentes du consommateur social algérien ? 

Pour y parvenir, nous allons d’abord aborder les différents concepts 

théoriques nécessaires à la compréhension de ce nouveau phénomène (i.e. 

le service client social), et comment réussir cette transformation du CRM 

traditionnel vers le CRM social. Puis, nous verrons de façon empirique 

comment un opérateur de télécommunications utilise Twitter comme un 

service client. 

                                           

 
2
Voir la conférence de l’expert Graar, Y sur les prix des télécommunications 

https://youtu.be/gLAN5qs3tL4 

https://youtu.be/gLAN5qs3tL4
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2. Les médias sociaux : le nouveau terrain de jeu de la relation 

client 

Dans la littérature, il n’existe pas un consensus sur une seule 

définition du marketing relationnel, chaque définition s’adapte à un cadre 

théorique et contexte différent (Payne & Frow, 2005). Néanmoins, elles 

convergent toutes vers la création d’une relation, la développer, et la 

maintenir (Cheikho, 2015, p. 74). C’est de cette façon, que les entreprises 

ayant une orientation client sont plus profitables que leurs concurrents qui 

suivent une approche transactionnelle (Ivens & Mayrhofer, 2003). 

En fait, entretenir de bonnes relations durables avec ses clients en 

passant d’une logique d’acquisition à une logique de rétention est vital 

(Faase, Helms, & Spruit, 2011, p. 2).L’importance de la gestion de la 

relation client n’est plus à démontrer, et cela s’applique sur le web 

aussi(Bernazzani, 2018). Il est inconcevable de pouvoir gérer la relation 

client sans recourir aux technologies comme les bases de données, l’e-mail 

et autres. En effet, d’une part,ces technologies digitales permettent de 

réduire les coûts (en comparaison avec les anciens outils comme le 

téléphone), etd’autre part, de faciliter l’échange avec les clients de façon 

interactive (Chaffey, et al., 2016, pp. 203-205). 

La technologie a toujours impacté le marketing, et les entreprises 

l’ayant compris l’ont toujours emporté (Shih, 2009). Du côté de la relation 

client, des logiciels comme PeopleSoft, Telemation, Oracle,et Siebel ont 

permis d’atteindre les clients en temps réel, mais le sens de cette 

communication demeure unilatéral (Choudhury & Harrigan, 2014, p. 150). 

Avec l’arrivée des médias sociaux qui sont fondés sur le web2.0 et qui 

permettent la création et l’échange du contenu généré par les utilisateurs 

(Kaplan & Haenlein, 2010, p. 61), les entreprises peuvent dialoguer avec 

leurs consommateurs (Gallaugher & Ransbotham, 2010), et l’intégration de 

ces médias sociaux sur la gestion de la relation client a donné lieu à un 

nouveau concept baptisé Gestion de la Relation Client Sociale ou « Social 

Customer Relationship Management » (Malthouse, et al., 2013). 
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Le CRM social est défini comme « une philosophie et une stratégie, 

soutenue par un système et une technologie, conçue pour engager le client 

dans une interaction collaborative qui crée une valeur bénéficiaire mutuelle 

dans un environnement de confiance et de transparence » (Greenberg, 2010, 

p. 414). 

Ainsi, dans une approche de marketing relationnel et de CRM, une 

forte importance est accordée au service client. Avec des produits de plus 

en plus sophistiqués, certaines catégories de clients ont besoin de plus 

d’assistance, et ce c’est ce qui oblige les entreprises à mettre en place un 

service client pour développer la boucle satisfaction – fidélisation (Lefébure 

& Venturi, 2005, p. 18). 

Ainsi, le digital met plusieurs canaux au service de la relation client 

(Arsenault, 2016), et nous nous intéresserons dans le point suivant à un canal 

spécifique à savoir les réseaux sociaux à travers l’utilisation de Twitter pour 

comme service client. 

3. Twitter comme service client 

Twitter est un « réseau social essentiellement sur mobile, permettant 

d'échanger des messages de 140 caractères maximum et éventuellement 

d'une photo, que reçoit en temps réel, toute personne qui s'inscrit à un 

compte d'émetteur et dont on peut consulter les archives (certains échanges 

peuvent être néanmoins privés). L'effet viral est rendu facileavec la 

possibilité de "retweeter" les messages. Les messages peuvent intégrer un 

code "hashtag" qui permet de les rattacher à un fil de discussion collectif » 

(Lendrevie & Lévy, 2012, p. 623). 

Il compte 330 millions d’utilisateurs actifs mensuellement et 100 

millions actifs quotidiennement dont 80% y accèdent sur mobile. Il contient 

268.000 comptes certifiés, dont on trouve des marques, personnages, etc. 

(Blog du Modérateur, 2017). 

Twitter et service client sont un duo gagnant ! D’abord, parce que 

Twitter permet de résoudre les problèmes simples des clients parfois par un 

simple tweet, et d’engager des conversations plus profondes quand il s’agit 

de problèmes plus complexes. Puis, parce que Twitter permet d’être viral, et 
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avoir un service client sur Twitter donne une bonne image marque. Enfin, il 

est moins coûteux en temps et argent par rapport aux centres d’appel (Parr, 

2009). Ajoutant à cela qu’il répond parfaitement aux enjeux des 

réclamations clients identifiés par Détrie (2001). Depuis 2008 déjà, les 

entreprises ont commencé à utiliser Twitter pour assurer le service client 

(McGiboney, 2009). 

Arsenault (2016) nous montre que Twitter est utilisé comme service 

client pour satisfaire les clients avec le cas de l’enseignement supérieur aux 

USA pour répondre aux demandes des étudiants. En pratique cela s’illustre 

par : 

 Appuyer le service client en répondant aux différentes demandes des 

clients. 

 Offrir des réponses utiles et de façon dynamique (en temps réel). 

 Des réponses personnalisées à travers par exemple des réponses dans 

deux langues différentes selon la langue de la question. 

Gunton & Davis (2012) recommandent aux organisations de suivre 

leurs comptes Twitter, et de s’assurer de répondre à toutes les questions 

pour garantir le service client sur ce canal. Il faut impérativement veiller à 

bien le faire, car la présence sur Twitter est un accord de la part de 

l’entreprise pour engager avec les clients. De surcroit, il est important 

d’écouter les consommateurs sur les médias sociaux en général, car cela 

représente une mine d’or d’informations sur ses clients (Newberry, 2017). 

Dans ce sens, Twitter devient un canal de prédilection pour répondre 

proactivement aux requêtes des clients. 

Pour une meilleure exploitation de Twitter comme service client, il 

faut commencer par l’écoute, en d’autres termes il faut suivre les 

conversations pour connaitre ce que disent les gens sur la marque et des 

outils sont disponibles pour assurer cette fonctionnalité (Crawford, 2009). 

Après, il faut passer d’une approche passive (écoute) à une approche plus 

active en informant les consommateurs de la présence de la marque sur 

Twitter. Enfin, il faut répondre rapidement et en toute transparence en étant 

engagé dans la conversation et authentique (Parr, 2009). 



 

Strategy and Development Review Volume:08  /  N°: 15 bis (2018), p 08-25 

 

14 

 

Fan & Niu (2015) ont étudié l’utilisation de Twitter comme un service 

client de différentes compagnies aériennes, à travers une approche 

qualitative d’analyse de contenu des tweets. Ils ont conclu que l’impact de 

la réponse aux requêtes sur Twitter sur le changement d’émotions des 

consommateurs est évident. L’efficacité d’un tel changement n’est plus à 

discuter, car cette approche de marketing relationnel à travers un service 

client sur Twitter permet de récupérer des clients insatisfaits, et de 

transformer leurs émotions négatives à l’égard de la marque pour qu’au 

final, ils deviennent satisfaits de leurs expériences globales avec la marque. 

Misopoulos, et al. (2014) appuient ces résultats, en affirmant qu’un service 

client sur Twitter offre l’avantage de pouvoir utiliser de nouvelles 

techniques comme le « sentiment analysis »ou la nethnographie pour 

révéler les sentiments des clients, et connaitre la source des sentiments 

négatifs afin de pouvoir les changer. 

Nous terminons ce point consacré à l’utilisation de Twitter comme 

service client avec un exemple qui concorde avec notre étude de cas, en 

Australie par exemple, l'opérateur de télécommunications Vodafone 

consacre le hashtagh #vodafail
3
 pour les réclamations (Gunton & Davis, 

2012). 

4. L’étude empirique 

Notre étude empirique s’intéresse aux opérateurs de téléphonie mobile 

qui ont réussi à faire évoluer leurs services clients pour répondre aux 

attentes de leurs clients. Elle repose sur une approche qualitative à travers 

un entretien semi-directif en face à face. Nous avons invité des managers 

des trois opérateurs à participer à l’étude, mais nous avons eu une réponse 

positive uniquement du « Head of digital » de Mobilis chargé du marketing 

sur les médias sociaux et du service client sur Twitter. 

                                           

 
3
 « fail » en Anglais qui veut dire « échouer » en référence aux clients que l’entreprise a 

échoué à satisfaire. 



 

F. Medjani, Dr. H. Ouacherine         Title:  Utilisation du service client social – Le   

                                                                cas de Mobilis sur Twitter 

 

15 

 

Mais, avant de détailler les résultats de cet entretien, nous jugeons 

essentiel de commencer d’abord par dresser un aperçu de l’internaute 

algérien, et de son usage des médias sociaux à travers les données 

secondaires disponibles. Ces données proviennent des rapports d’études 

effectués en Algérie, dans différentes périodes et par différents organismes 

pour comprendre l’évolution des comportements. 

4.1. Panorama des médias sociaux en Algérie 

Dans ce point nous nous appuyons sur les données secondaires 

disponibles sur le web algérien pour avoir une image de la situation en 

Algérie. 

L’une des premières études des praticiens qui s’est intéressée à 

Internet et au web en Algérie est « Webdialna », elle a été réalisée en trois 

version en 2009, 2010 et en 2012 puis plus récemment nous trouvons en 

2017 l’étude « Algeria Digital Trends » consacrée aux tendances et chiffres 

du digital en Algérie. L’ensemble des statistiques illustrées ci-dessous 

émanent de ces deux études. 

Nous commençons cet état des lieux par la description du profil de 

l’internaute algérien, à commencer noter une répartition égale entre les deux 

sexes (51% d’hommes et 49% de femmes) durant l’année 2017 ce qui 

représente une évolution marquante des profils féminins qui était à 26% en 

2009, 30% en 2010 et 32% en 2012. Pour les catégories d’âge elle reste 

stable avec 60% des internautes ayant entre 20 et 35 ans en 2010 et 2012 et 

le même taux en 2017 pour les 18-35ans
4
. Quant au niveau d’instruction, 

les deux tiers des internautes ont un niveau supérieur (Bac et plus). 

Passant à leurs habitudes de connexion, les trois versions de 

Webdialna indiquent une addiction à Internet, avec 9/10 internautes qui se 

connectent au moins une fois par jour. Algeria Digital Trends n’a pas 

abordé cette question, et nous n’avons donc pas de nouvelles statistiques 

                                           

 
4
 Cette différence dans les tranches d’âge est due au fait que l’étude de « Webdialna » a 

utilisé les catégories 20-25 et 26-35 tandis que l’étude « Algeria Digital Trends » a utilisé 

les catégories 18-24 et 25-34. 
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par rapport à la fréquence de connexion, mais cette dernière étude indique 

que les réseaux sociaux demeurent l’usage numéro un avec 80% des 

internautes. 

Pour communiquer, les internautes algériens utilisent l’Arabe dialectal 

à 32%, l’Arabe à 68%, le Français à 75% et l’Anglais à 36% et d’autres 

langues à 7%. 

Pour résumer la situation, nous dirons que la situation en Algérie, 

malgré les freins, suit la tendance mondiale : le consommateur est de plus 

en plus connecté, notamment à travers la démocratisation de l’accès à 

Internet suite au lancement de la 3G et 4G mobile. Il est jeune, éduqué (haut 

niveau d’instruction), accro aux réseaux sociaux, et communique avec 

l’Arabe (dialectal ou classique) ou le Français qui sont les deux langues les 

plus répandues en Algérie. 

Les comportements ont donc évolué, et les réseaux sociaux sont 

incontournables et c’est pour cela que les marketers doivent s’y adapter. Le 

cas de Mobilis illustre cette adaptation ; ayant compris cette évolution, 

l’opérateur a décidé d’aller vers ses clients en mettant à leur disposition un 

service client sur Twitter, et c’est ce que nous détaillerons dans étude de cas. 

Nous nous reposons sur cette méthodologie, car les études de cas sont 

productives pour exposer l’interaction entre un phénomène et son contexte 

(Dubois & Gadde, 2002, p. 554) 

4.2. Le service client Twitter de Mobilis 

Les chiffres de Twitter en Algérie sont rares à trouver, outre le « Arab 

social media report – 2017 », nous n’avons pas trouvé d’étude fiable. Selon 

ce dernier rapport, l’Algérie est classée 3ème dans le monde arabe par 

rapport au nombre d’utilisateurs avec un taux de 9% (derrière l’Arabie 

Saoudite 29% et l’Egypte 18%). Le nombre de tweet suit la même tendance 

avec 32.2% qui proviennent de l’Arabie Saoudite, 17.9% de l’Egypte et 

8.3% d’Algérie. En termes de perspectives futures, c’est l’Algérie qui a la 

plus grande évolution avec 774.000 nouveaux utilisateurs depuis 2014 

(Salem, 2017). 
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Mobilis a marqué sa présence sur Twitter depuis 2010. Au début, elle 

n’avait pas consacré un service client sur ce media, car l’objectif initial était 

d’élargir sa cible de communication digitale. 

Cinq ans plus tard, en 2015, Mobilis décide de lancer son service client sur 

Twitter, elle lui consacre trois employés (ressources humaines) dédiées 

uniquement à ce service. Ces employés sont des universitaires, et 

proviennent de formation en marketing, en communication et en sciences 

commerciales de manière générale. Cette décision a été motivée par « la 

pression de l’environnement » et plus exactement des clients, car 

l’opérateur recevait de plus en plus de demandes et de questions sur ce 

média social (Barnes, et al., 2008). Ce qui l’a obligé à s’adapter en 

instaurant ce service client pour leur répondre et interagir avec eux. 

Nous n’avons pas pu avoir plus de détails sur le fonctionnement 

quotidien de ce service, la coordination avec le service client 

« traditionnel », ainsi que l’évaluation et les réalisations (apports) de ce 

service à la stratégie digitale et globale de l’opérateur. 

Comme les réponses obtenues étaient incomplètes et généralistes, ce 

qui les rend insuffisantes pour répondre à notre problématique, nous avons 

décidé d’appuyer cette approche qualitative par une analyse du contenu 

publié par le compte officiel de Mobilis
5
sur Twitter, et des interactions 

utilisateurs avec ce compte. A noter que cette analyse de contenu se limite 

au hashtag « Mobilishelp » lancé par l’opérateur dans le but d’assurer un 

Service Après-Vente 2.0 (Benlamara, 2016). Afin de garantir la récence des 

données collectées, nous avons étendu notre analyse aux 100 dernières 

publications jusqu’à la date du 31 mars 2018, ce qui correspond à une 

période de plus de deux mois. 

Une fois toutes ces publications (tweet) collectées et organisées dans 

un tableau, nous avons procédé à la codification et classification en 

catégorie pour pouvoir les analyser (Thiétart, 2014, p. 552).  

                                           

 
5
https://twitter.com/atm_mobilis 

https://twitter.com/atm_mobilis
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Sur les cent tweets collectés, nous trouvons que 64 tweets proviennent 

des utilisateurs, et 35 tweets proviennent de Mobilis dont 3 sont des 

relances de l’opérateur qui rappellent à chaque fois à ses followers la mise 

en place de son service client sur Twitter comme illustré sur l’annexe 1. Ce 

rappel permet d’une part aux nouveaux followers de Mobilis de prendre 

connaissance de l’existence de ce service, et de le rappeler aux anciens pour 

une meilleure mémorisation. D’autre part, ce tweet stimulerait et motiverait 

les utilisateurs de Twitter à poser leurs questions, car ils savent que leur 

opérateur est à l’écoute. Un tweet mentionnant l’instauration de ce service a 

été émis par un compte professionnel d’un site algérien d’actualité sur les 

nouvelles technologies (Tang, et al, 2015, p. 1020) et cela représente un 

bouche-à-oreille électronique positif et un effet viral.  

Comparer le nombre de tweets de l’opérateur à celui des utilisateurs 

donne une proportion de 32/64 qui veut dire que 32 tweets (presque la 

moitié) sont restés sans réponses.Si une réponse est émise automatiquement 

à chaque demande, la proportion des tweets serait de 50/50. Ce manque 

d’interactivité peut engendrer un bouche-à-oreille négatifs, et une mauvaise 

réputation sur les médias sociaux (Melancon & Dalakas, 2018). 

La majorité des tweets des utilisateurs sont rédigés en langue Arabe 

(38 tweets), ce qui représente environ 60% contre 25 tweets en Français, et 

un tweet en Anglais. Mobilis s’adapte et répond dans la même langue de la 

question. 

Nous avons aussi analysé le timing de ces tweets.Une première 

constatation est faite : ce service est fonctionnel durant toutes les heures, et 

non pas uniquement dans la journée, nous trouvons des réponses à 2h, 4h ou 

23h par exemple. La deuxième facette du timing explorée est l’interactivité, 

à travers le temps entre le tweet de l’utilisateur et la réponse de Mobilis. 

C’est à ce niveau, à notre surprise, que le doute s’installe sur l’activité de ce 

service qui, tout en répondant à des horaires extrêmes, peut prendre dans un 

cas (extrême) 9 jours pour répondre ou dans d’autre cas plus d’une journée. 

Nous n’exposerons pas ici plus de détails sur les temps de réponse car, 

l’interactivité est au cœur des médias sociaux et c’est tout l’intérêt d’avoir 
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un service client sur Twitter, et tous les temps de réponse qui dépassent les 

deux heures peuvent être classés dans la même catégorie (Pavlíček & Doucek, 

2016; Dutot, 2013). 

Quant à la nature des tweets, nous avons relevé que 33 tweets soit 

50% sont des demandes d’informations. 28 tweets soit 40% sont des 

réclamations principalement sur la qualité d’Internet (18 tweets), et du 

réseau (3 tweets) et toujours dans la catégorie des réclamations, 2 tweets 

réclament l’absence de la 4G dans leurs zones géographiques, et 5 autres 

tweets représentent des réclamations diverses. Nous avons aussi relevé 2 

tweets classés dans la catégorie « divers ». 

Du côté positif, un tweet donnant une information avec un utilisateur 

qui répond à la question d’un autre utilisateur (Musico, 2009), et un tweet 

remerciant Mobilis après avoir répondu à sa première question. 

5. Conclusion 

Dans une optique de marketing relationnel, le service client permet 

d’aider ses clients et de résoudre leurs problèmes avec le produit/service 

pour une meilleure expérience client. 

Avec l’arrivée du web 2.0 et des médias sociaux qui offre de 

l’interactivité, les entreprises ont trouvé un nouveau moyen d’engager les 

consommateurs, résoudre leurs problèmes et créer des relations durables 

avec eux (Parr, 2009).Dans cette perspective, les médias sociaux sont 

devenus un terrain inévitable pour la gestion de la relation client, et les 

entreprises continuent de les adopter pour faire du CRM social où le service 

client prend beaucoup d’importance. 

Twitter est l’un des médias sociaux les plus populaires, et les plus 

adapté à assurer la fonction de service client, les entreprises qui ont compris 

cet enjeu y sont déjà présentes et ont développé des stratégies pour utiliser 

ce canal. C’est le cas de l’opérateur des télécommunications Mobilis, qui a 

fait l’objet de la présente étude. 

Les résultats apportent les éléments de réponse à notre problématique, 

en mettant en exergue les pratiques en termes de service client sur Twitter, 

et les motivations qui ont permis d’aller vers ce service client. Cela nous 
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permet de contribuer aux connaissances sur le service client social à travers 

une étude de cas empirique, révélant les pratiques de service client social 

qui s’inscrit dans une logique de CRM social. Ces pratiques ont déjà été 

étudiées dans la littérature, mais pas dans le contexte d’un opérateur de 

télécommunications algérien. Pour les praticiens, cette étude de cas peut 

s’inspirer du modèle appliqué par Mobilis sur Twitter, et tirer des leçons en 

reprenant les points positifs et en corrigeant les points négatifs pour réussir 

la transition vers le social et faire évoluer leurs services clients. 

Comme tout travail académique, cette étude possède des limites, elle est 

réduite à un seul opérateur, et un seul média social (Twitter) ce qui ne 

permet pas de généraliser les résultats. De plus, nous n’avons pas eux les 

réponses à toutes les questions que nous avons posées lors de l’entretien et 

l’analyse de contenu est faite sur cent tweet uniquement. 

L’analyse de contenu se limite aussi aux tweets comportant le hashtag 

#Mobilishelp, et cela implique que les autres interactions, des utilisateurs 

avec Mobilis, qui relève du service client mais qui ne comporte pas ce 

hashtag ne sont pas pris en considération. 

Les recherches futures peuvent se baser sur cette étude pour comparer 

les pratiques avec d’autres médias sociaux, avec les autres opérateurs de 

télécommunications ou avec d’autres industries. Il serait intéressant aussi 

d’étudier l’adoption du CRM social dans le contexte algérien sous le 

modèle de l’acceptation de la technologie par exemple (Medjani, 2017). De 

telles recherches permettront d’élargir le débat sur les meilleures pratiques 

en termes de CRM social et de service client social dans le contexte 

Algérien. 
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Annexe N° 1. Annonce du service client sur Twitter 
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Résumé :  

L’évolution de la gouvernance a fait l’objet de la 

préoccupation des économistes, d’où l’émergence d’une diversité 

de travaux qui ont étudié  ses fondements théoriques ainsi que les 

principes de  bases relatifs à la gouvernance  des banques 

islamiques, cette dernière  qui se  caractérise  par  une double  

gouvernance. Ce papier vise à analyser la relation entre les 

mécanismes internes de la gouvernance qui sont la structure de 

propriété, le conseil d’administration et  le  comité de la sharia sur 

la performance des banques  islamiques sur la période 2009 à 2017 

pour un échantillon de 12 banques, en utilisant le logiciel STATA 

14.2. 
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Abstract : 

The evolution of governance has been a preoccupation of 

economists, hence the emergence of a diversity of studies that have 

studied their theoretical foundations as well as the basic principles 

relating to the governance of Islamic banks, the latter which is 

characterized by double governance. This paper aims to analyze the 

relationship between the internal governance mechanisms that are 

the ownership structure, the board of directors and the sharia 

committee on the performance of Islamic banks over the period 

2009-2017, for a sample of 12 banks using the STATA software 

14.2. 

Keywords: ownership structure, board of directors, sharia 

committee, performance, Islamic banks 

Jel Classification Codes : G21, G34 

 

1. Introduction 

En effet, l’émergence du concept de la gouvernance, qui a apparu au 

début des  années  quatre-vingt-dix, a pour but d’identifier les modalités des  

relations  entre les  actionnaires et les dirigeants de l’entreprise et de trouver 

une solution pour aligner les intérêts  de ces deux parties. 

En outre, ce concept a été défini par Charreaux en (1997) comme étant: 

« l’ensemble des mécanismes qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et 

d’influencer les décisions des  dirigeants, autrement dit, qui gouvernent leur 

conduite et définissent leur espace  discrétionnaire ». 

Afin de réaliser ses objectifs, le système de la gouvernance des 

banques islamiques  contient des mécanismes  comme  la structure de 

propriété, le conseil d’administration et le comité de la sharia, afin d’obliger 

les dirigeants à agir dans l’intérêt des  propriétaires. 

A ce point,  l’émergence de ce thème est attribuée au débat  de  Berle 

et Means (1932), qui faisait  suite à la crise de 1929, et repris par la suite 

par Jensen et Meckling (1976) qui considèrent que la séparation des 

fonctions de propriété et de décision au sein d’une société donne  lieu  à une 
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relation d’agence. Cette dernière  s’occupe des conséquences du problème 

principal-agent dans des conditions d’informations imparfaites. Ainsi,  les 

coûts issus  du problème d’agence  peuvent entrainer un  faible effort des 

dirigeants et une mauvaise allocation des ressources.  Alors, le problème se 

pose au niveau de la séparation entre le pouvoir de décision et le pouvoir de 

propriété. 

Les travaux concernant les mécanismes internes de la gouvernance 

sont très abondants et largement discutés dans la  littérature. Nous mettons 

l’accent dans ce papier sur la notion de la gouvernance et ses mécanismes 

dans l’industrie bancaire islamique et les conflits d’intérêts. Ainsi, il est 

nécessaire de présenter l’effet du comité de la sharia sur la valeur de la 

firme. 

Partant de ce constat, notre problématique est la suivante : 

Quel est l’impact des mécanismes internes de la gouvernance sur la 

performance des banques islamiques ? 

L’objectif de cette étude est: 

 Déterminer l’impact des mécanismes internes de la gouvernance sur 

la performance des banques islamique ; 

 Préciser l’effet du comité de la shariaa sur la performance bancaire. 

Le papier  est organisé de la manière suivante. Une revue de la 

littérature est proposée dans la section 2  tandis que la section 3 présente le 

modèle et ses différentes variables, alors, elle sera, essentiellement, 

consacré pour l’analyse des résultats empiriques de notre recherche, donc 

l’accent sera mis sur les méthodes mobilisées dans  l’analyse des données 

collectées et le test des hypothèses de la recherche. 

2. Revue de la littérature  

2.1 les mécanismes internes de la gouvernance 

2.1.1 La définition de la structure de propriété  

Avant de commencer à étudier le concept de la structure actionnariale 

en tant que tel, il s’agit de cerner le concept de la gouvernance d’entreprise 

qui est un aspect global de la structure actionnariale (Barry, 2010). Shleifer 

et Vishny (1997) donnent à la gouvernance un sens financier, dont elle est 
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l’ensemble des mécanismes de contrôle mis en place par une entreprise afin 

d’assurer aux investisseurs que les dirigeants agissent dans leurs intérêts 

(Bozec, 2009). Gillan et Starks (1998) définissent la gouvernance 

d’entreprise comme « le système de lois, des règles et des facteurs qui 

contrôlent les opérations d’une société » (Gillan et al, 2003). Charreaux 

(1997) suggère des types différents des mécanismes de la gouvernance 

d’entreprise ce qui lui a permis d’avoir un large assortiment des 

mécanismes organisationnels afin de déterminer les tâches et affecter les 

décisions des dirigeants, c’est- à -dire que ces mécanismes gouvernent la 

conduite et définissent l’espace discrétionnaire de l’entreprise. 

Par conséquent, la structure actionnariale est un moyen très pertinent 

qui peut résoudre d’une manière efficace les problèmes d’agence qui 

proviennent de la séparation entre la propriété et la prise de décision 

(Trabelsi, 2010). Elle permet aussi de contrôler la gestion des dirigeants et 

les abus discrétionnaires de ces  derniers. Alors, par la présence de certaines 

conditions telles  que la concentration de propriété dans les mains des 

actionnaires majoritaires, la structure de propriété permet de réaliser un 

système de contrôle plus efficient avec un moindre coût de contrôle 

(Paquerot et Mtanios, 1999). Sachant que, « la propriété est un droit 

patrimonial : c’est le droit de disposer d’une fonction de la richesse de la 

firme en même temps qu’il est un engagement » (Miloud, 2003). 

2.1.2 La définition du conseil d’administration 

En  effet, la notion de conseil d’administration (désormais CA) a été 

utilisée  pour la première fois avec la création de l’ancêtre de la société 

anonyme : la compagnie française des Indes Occidentales et Orientales en 

1664.   Il joue d’une importance cruciale dans la gouvernance des 

entreprises. Il est le représentant des intérêts des actionnaires  (Fama et 

Jensen, 1983 ; Fama, 1980). 

En outre, les travaux faits par Fama (1980) et Fama  et Jensen (1983) 

considèrent le conseil d’administration comme un organe de surveillance 

destiner à empêcher les dirigeants de s’enrichir au détriment des intérêts des 

actionnaires et par conséquent, résoudre le problème des conflits d’intérêts 
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entre ces  deux parties. On considère qu’un administrateur est « insider » 

s’il travaille pour l’entreprise et« outsider » s’il n’a aucune relation quelque 

soit d’affaire avec la firme ou familiale avec ses dirigeants (Adams et 

Mehran, 2005). 

Pourtant, c’est un  conseil restreint qui dirige la firme et qui impose 

ses décisions aux assemblées générales grâce à son pouvoir quasi illimité 

puisqu’il dispose de prérogatives importantes qui lui permettent  de 

contrôler les décisions managériales et de représenter les intérêts des 

actionnaires (Charreaux et Pitol-Belin, 1990 ; Dardour, 2009). Pour Jensen 

(1993), le conseil d’administration sert également de «  première ligne de 

défense  » aux actionnaires contre une équipe dirigeante égoïste et 

incompétente. Le conseil d’administration va donc non seulement tenter 

d’aligner les intérêts du management sur ceux des actionnaires, pour 

minimiser les coûts d’agence, mais également pour protéger les intérêts des 

actionnaires.  D’après  Charreaux (2000), en plus de la surveillance  des  

dirigeants au profit  des actionnaires, le rôle du conseil intervient pour 

protéger l’ensemble des relations créatrices  de valeur, préserver et accroitre 

le caractère productif du nœud de contrats. 

2.1.3 la définition du comité de contrôle de  la sharia  

Selon Abd elsatar Abou Ghoda le contrôle charaique est « le suivi, 

l’examen et l’analyse des activités, des travaux, des comportements et des 

opérations effectuées par l’entreprise, afin d’en vérifier la conformité avec 

les fondements et principes de la charia islamique, et ce en ayant recours 

aux moyens et outils adéquats et permis, tout en détectant les infractions et 

dépassements et en proposant des alternatives conformes , en présentant des 

rapports aux instances concernées renfermant l’avis charaique formulé, les 

décisions et les recommandations à suivre présentement pour réaliser un 

gain halal, et aussi dans le futur afin de s’améliorer » (Aasem MADKHALI, 

2016) 
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2. la performance des banques islamiques 

2.2.1 La notion de la banque islamique 

En effet, la banque islamique s’entend des opérations bancaires en 

accord avec le droit musulman (la charia), lequel interdit l’intérêt ou ribâ. 

D’une manière générale, la banque islamique est synonyme de banque sans 

intérêt (Centre du commerce international, 2009). 

Les banques islamiques et les banques conventionnelles fournissent 

des prestions similaires (dépôts à vue, services bancaires, etc), sur de 

nombreux points les activités divergent. Toutefois, au niveau des banques 

islamiques: 

 Les opérations participatives sont des opérations risquées; 

 Les produits basés sur les opérations d’achat / vente sont en général peu 

risqués; 

 Les dépôts d’investissements (mobilisés sur la base du PPP) ne 

présentent pas les mêmes risques que les comptes courants, en l’occurrence 

ce sont les déposants qui supportent un risque élevé. 

De plus, les banques islamiques: 

 Ne peuvent pas faire appel à la banque centrale en dernier ressort (à 

cause de l’interdiction du riba pratiqué par la banque centrale); 

 Ne peuvent pas utiliser les instruments classiques de couverture des 

risques du fait de l’interdiction du riba et du gharar; 

 Ne peuvent pas infliger des pénalités de retard pour paiement tardif 

(Hassen BEN OUHIBA, 2015). 

2.2.2 La notion de la performance 

La performance de l’entreprise c’est l’aptitude à produire un bénéfice. 

Elle est mesurée par des taux ou des ratios qui mettent en rapport les 

résultats de l’entreprise d’une part  et les moyens mis en œuvre pour les 

obtenir,  tels que les capitaux propres, les actifs nets ou le chiffre d’affaire. 

L’évaluation en tant que concept est un processus par lequel une 

entreprise obtient une rétroaction des façons dont elle a exercé ses activités 

au fil du temps,  puisque  l’amélioration des individus, des groupes ou des 

organisations ne peut pas être garanti, sauf ou moins qu’il y a un processus 
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d’évaluation. Alors, la performance relit  les buts des objectifs d’une 

organisation avec ses décisions (Abdulkadir, 2007). 

Selon, Casu, Giratdon et Molyneux (2006) l’analyse de la 

performance est un outil important utilisé par les différents agents 

opérationnels  quelque  soit à l’intérieur de la banque ou à l’extérieur,  c'est-

à-dire l’environnement opérationnel externe. C’est pourquoi les 

investisseurs d’action et d’obligation publiés par les banques considèrent le 

résultat d’investissement avant de former une opinion sur la capacité de sa 

gestion (Abdulraheem et al, 2011) 

3. Modèle Econométrique 

Dans cette partie, nous présentons les hypothèses, le modèle d’étude, 

les données, les statistiques descriptives et l’interprétation des résultats.  

3.1 Les hypothèses: 

D’après la partie théorique, les hypothèses qui seront testés 

empiriquement sont quatre hypothèses et chacune parmi eux sera divisée en 

deux sous hypothèses : 

Hypothèse1: La taille du conseil d’administration a un impact positif sur la 

performance des banques islamiques.  

Hypothèse a/1 : La taille du conseil d’administration a un impact positif sur 

le ROA des banques islamiques. 

Hypothèse b/1: La taille du conseil d’administration a un impact positif sur 

le ROD des banques islamiques.  

Hypothèse 2: Il existe une relation positive entre l’indépendance du conseil 

d’administration et la performance des banques islamiques. 

Hypothèse a/2: Il existe une relation positive entre l’indépendance du 

conseil d’administration et le ROA des banques islamiques. 

Hypothèse b/2: Il existe une relation positive entre l’indépendance du 

conseil d’administration et le ROD des banques islamiques. 

Hypothèse 3: Il existe une relation négative entre le pourcentage du capital 

détenu par le premier actionnaire et la performance des banques islamiques.  

Hypothèse a/3: Il existe une relation positive entre le pourcentage du 

capital détenu par le premier actionnaire et le ROA des banques islamiques. 
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Hypothèse b/3: Il existe une relation positive entre le pourcentage du 

capital détenu par le premier actionnaire et le ROD des banques islamiques. 

Hypothèse4: La taille du comité de la sharia a un impact négatif sur la 

performance des banques islamiques.  

Hypothèse a/4: La taille du comité de la sharia a un impact négatif sur le 

ROA des banques islamiques. 

Hypothèse b/4: La taille du comité de la sharia a un impact négatif sur le 

ROD des banques islamiques.  

3.2 Présentation du modèle de l’étude 

Nous allons introduire les variables de la gouvernance afin 

d’expliquer la relation  entre ses mécanismes internes et la performance 

bancaire  qui est mesurée par ROA et le ROD. Nous avons choisi  ce 

modèle puisqu’il traite juste la relation entre les éléments de la gouvernance  

tels que le conseil d’administration, la réglementation et ainsi de suite, qui 

ont un impact sur la performance. D’où notre modèle est le suivant : 

La performance (ROA, ROD) ═ β0 + β1 TICA + β2 INDEP + β3 TCSH 

+ β4 PAM + Β5 ETAT + β6 ETRANG+ β7 TB + β8 AB + ε 

Où : 

ROA : le rendement des actifs 

ROD : le rendement des dépôts 

TICA : nombre d’administrateurs qui siègent au conseil 

d’administration 

INDEP : nombre d’administrateurs indépendants qui siègent au 

conseil d’administration 

TCSH : la taille du comité de sharia 

PAM : le pourcentage du capital détenu par le premier actionnaire 

ETAT : le pourcentage du capital détenu par l’Etat 

ETRANG : le pourcentage du capital détenu par les étrangers 

TB : la taille de la banque 

AB : l’âge de la banque 

ε : terme d’erreur 
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3.3 Les données  

Nous rappelons que l’objectif de cette étude est d’appréhender 

l’impact des mécanismes internes de la gouvernance sur la performance 

bancaire islamique. 

Notre étude porte sur un échantillon de 12 banques Islamiques qui 

sont : 

Tableau (1) : L’échantillon de l’étude 

pays Banques abréviation 

Kuweit Kuwait Finance House KFH 

Qatar Qatar Islamic Bank QIB 

Jordanie 
Jordanie Islamic bank 

Islamic International Arab Bank 

JIB 

IIAB 

Emirats 
Abu Dhabi Islamic Bank 

Dubaï Islamic Bank 

ADIB 

DIB 

Soudaine 
Shamal Islamic Bank 

Tadhamon Islamic Bank 

SHIB 

TIBS 

Bahreïn Bahrain Islamic Bank BISB 

Palestine Arab islamic Bank AIB 

Arabie 

Saoudite 

Inmaa Bank 

El Djazira Bank 

INMA 

DJAZIRA 

Source : Préparé par les chercheurs 

Alors, pour répondre à notre objectif, nous proposons de se référer à 

l’analyse des données de panel. Cet outil se présente efficace  quand 

l’échantillon est un mélange de séries de temps et des données croisées  ce 

qui nous  donne un modèle en données de Panel (nombre d’observations = 

108). Les données financières et celles qui concernent le système de 

gouvernance sont issues des rapports annuels d’activités des banques. 

L’utilisation des données de Panel permet de contrôler l’hétérogénéité  

individuelle,  de réduire  les problèmes associés avec la multi  colinéarité et 

les biais des estimations  et de  spécifier une relation variable dans le temps 

entre les variables endogènes et les variables  exogènes. 
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3.4 Analyse descriptive  

Tableau (2) : Statistiques descriptives concernant les variables de l’étude 

Variable Observation Moyenne Ecart-type Min Max 

TICA 108 9.5 1.29 7 11 

INDEP 108 16.1 21.81 0 55 

TCSH 108 4.25 0.73 3 5 

ETAT 108 88.81 16.8 51 100 

ETRANG 108 11.18 16.8 0 49 

PAM 108 46.99 32.49 5.83 100 

AB 108 1.38 0.23 0.48 1.61 

TB 108 7.79 1.38 5.46 11.78 

ROD 108 2.15 5.48 -41.53 11.22 

ROA 108 1.63 1.74 -4.3 7.98 

Source : préparé par les chercheurs selon les résultats de STATA 14.2 

Le tableau (2) présente, pour la période allant de 2009 à 2017, les 

statistiques descriptives de toutes les variables utilisées dans le cadre de 

notre analyse empirique pour  l’ensemble des banques de l’échantillon. 

Nous constatons que la variable ROA présente une moyenne de 1.63et une 

variabilité moyennement élevée 1.74 sachant qu’il oscille entre un 

maximum de 7.98 et un minimum de -4.3, quant à la variable ROD, elle a 

une moyenne de 2.15 et une dispersion 5.48, alors que la variable TICA 

présente une moyenne de 9.5 et une variabilité 1.29,  sachant qu’il oscille 

entre un maximum de11 et un minimum de 7. En outre, la taille moyenne 

des banques de l’échantillon total, mesurée par le  logarithme du total bilan 

est de 7.79. Pour la part détenue par l’Etat, qui atteint en moyenne 88.82, de 

même la variable ETRANG a une moyenne de 11.18. Ainsi, la moyenne du 

pourcentage du capital détenu par le premier actionnaire est élevée 46 .99. 

Avec un écart type de 32.48 ; tandis que  la variable INDEP a une moyenne 

de 16.17. Cependant l’âge de la  banque et le nombre du comité de la sharia 

est en moyenne de 1.38 et 4.25 et des variabilités moyennement diminuées 

0.23 et 0.73. 
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En effet, la  lecture du tableau ci-dessus montre la divergence  de 

certaines valeurs  moyennes des variables exogènes et de leurs écarts-types 

entre les différentes banques, cela  veut dire que  notre échantillon n’est pas 

homogène et que nous devons effectuer des tests  complémentaires afin de 

pouvoir choisir la méthode d’estimation. 

3.5 Résultats des estimations et interprétations  

3.5.1  Analyse de la matrice de corrélation  

Tableau (3): La corrélation entre les différents variables du modèle. 

 TICA INDEP TCSH ETAT ETRANG PAM AB TB 

TICA 1        

INDEP 0.08 1       

TCSH -0.14 -0.14 1      

ETAT 0.01 -0.19 0.21 1     

ETRA

NG 
-0.01 0.19 -0.21 -1 1    

PAM 0.19 0.12 -0.31 0.09 -0.09 1   

AB 0.3 -0.37 0.25 -0.39 0.39 0.15 1  

TB 0.02 0.01 -0.31 -0.04 0.04 0.41 0.10 1 

Source : préparé par les chercheurs selon les résultats de STATA 14.2 

L’application de la matrice de corrélation nous permet de conclure 

qu’il y’a un  problème de multi colinéarité entre la variable Etat avec la 

variable ETRANG. Alors, ces variables ne seront pas introduites ensemble 

dans la même régression. 

3.5.2  Interprétations des résultats 

En effet, dans notre estimation nous régressons individuellement 

chacune des équations  en données de Panel afin de mettre en évidence les 

liaisons statistiques. Pour cela nous  effectuons le test de Fisher et le test de 

Breusch Pagan Lagrangian Multiplier (LM), les résultats trouvés de ces 

deux tests nous  montrent que notre modèle n’admet pas une structure 

parfaitement homogène et par conséquent il peut être soit un modèle à 

effets fixes (fixed effects) soit un modèle à effets aléatoires (Random  

effects). Dans ce cas, nous devons choisir  sur la base du test de 
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spécification d’Hausman entre le modèle à effet fixe ou le modèle à effet  

aléatoire. En outre, dans le modèle à effet  fixe  les effets spécifiques 

peuvent être corrélés  avec les variables explicatives du modèle. Par contre, 

le modèle à effets aléatoire suppose que  les effets spécifiques orthogonaux 

aux variables explicatives du modèle. Par conséquent, le test de 

spécification d’Hausman nous permet de tester laquelle de ces deux 

hypothèses est  appropriée aux données. En d’autres termes, ce test permet 

de choisir entre le modèle à effets fixes et le modèle à effets aléatoires. 

Alors, les tableaux ci-dessous présentent les résultats du modèle à effet fixe 

et à effet aléatoire pour les deux indicateurs de la performance : ROA et 

ROD. 

 Modèle (1) : ROA ═ β0 + β1 TICA + β2 INDEP + β3 

TCSH + β4 PAM+ Β5 ETAT + β6 TB + β7 AB + ε 

D’après la matrice de corrélation, nous avons trouvé qu’il y a une 

corrélation entre le pourcentage détenu par l’état et le pourcentage détenu 

par l’étrangers,  et puisque nous ne  pouvons pas les utiliser ensemble, nous 

allons éliminer la deuxième variable qui est ETRANG. Ainsi, l’application 

du test d’homogénéité  montre l’existence du problème d’hétérogénéité 

dans le modèle à effet fixe alors qu’il n’existe pas lorsqu’on suppose le 

modèle à effet aléatoire donc, notre choix sera le modèle à effet fixe. 

 Modèle (2) : ROD ═ β0 + β1 TICA + β2 INDEP + β3 

TCSH + β4 PAM +Β5 ETRANG+ β6 TB + β7 AB + ε 

Comme nous l’avons mentionné l’application du test d’homogénéité 

montre l’existence du problème d’hétérogénéité dans le modèle à effet fixe 

alors qu’il n’existe pas  lorsqu’on suppose le modèle à effet aléatoire donc, 

notre choix sera le modèle à effet fixe avec le ROA et le modèle à effet 

aléatoire avec le ROD. 

Nous allons maintenant présenter les résultats trouvés : 
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Tableau (4): La relation entre la performance des banques islamiques et les 

mécanismes internes de la gouvernance 

 ROA ROD 

TICA 
0.05* 

(0.9) 

1.12** 

(0.022) 

INDEP 0 
-0.061* 

(0.064) 

TCSH 0 
-0.31* 

(0.761) 

PAM 
0.1** 

(0.003) 

-0.012* 

(0.557) 

ETAT/ETRANG 0 
0.01* 

(0.829) 

AB 
3.6** 

(0.028) 

-4.95* 

(0.235) 

TB 
0.05* 

(0.823) 

0.77* 

(0.072) 

R
2 

0.17 0.12 

F 0.000 0.32 

Breusch et Pagan 0.0003 1 

Test d’Hausman 

0.0000 

Nous utilisons l’Effet 

fixe 

0.37 

Nous utilisons l’Effet 

aléatoire 

Source : préparé par les chercheurs selon les résultats de STATA 14.2 

*(significative au seuil 1%) 

** (significative au seuil 5%) 

 La première ligne présente les coefficients. 

 la deuxième ligne présente le t de Student qui est entre 

parenthèses. 

Nous constatons que quelque soit l’indicateur de performance, 

l’impact de la taille du conseil d’administration  reste positive,  mais non 

significatif avec le ROA. C'est-à-dire,  plus  la banque est grande, plus sa  

performance est meilleure. Ceci confirme les travaux de Pasiouras et al 

(2007) qui trouvent  que la performance est associée positivement avec la 

taille de la banque puisque l’importance de cette dernière  permet de réduire 

les coûts en vue d’économie d’échelle. Ce résultat confirme la  première  
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hypothèse selon  laquelle La taille du conseil d’administration a un impact 

positif sur la performance des banques islamiques. 

En effet, les administrateurs indépendants sont négativement et 

significativement associés à la performance des banques islamiques 

mesurée par les variables ROD. Ce résultat ne confirme pas la  deuxième 

hypothèse selon laquelle : Il existe une relation positive entre 

l’indépendance du conseil d’administration et la performance des banques 

islamiques. 

Concernant la taille du comité de la sharia, il y a un effet négatif mais 

statistiquement non significatif, cela confirme la quatrième hypothèse selon 

laquelle : La taille du comité de la sharia a un impact négatif sur la 

performance des banques islamiques.  

Quand au pourcentage du capital détenu par le premier actionnaire, 

cette variable est négativement associée à la performance  des banques 

islamiques  mesurée par la variable ROD,  mais elle présente un impact 

positif  et significatif sur la performance bancaire mesurée par la variable 

ROA. Cela confirme l’hypothèse 3-a : Il existe une relation positive entre le 

pourcentage du capital détenu par le premier actionnaire et le ROA des 

banques islamiques et ne confirme pas l’hypothèse 3-b.  

Selon le  coefficient de dépendance,  les variables  de ce modèle «  la 

taille de la banque, la taille du comité de la sharia, l’indépendance des 

administrateurs, le pourcentage détenu par l’état, l’étrangers et le premier 

actionnaire et l’âge de la banque » expliquent le ROA à 17% et ROD à  

12%, ce qui signifie qu’il y a  d’autres variables qui affectent sur le ROA et 

ROD. 

4. Conclusion: 

Nous avons tenté dans ce papier de passer en revue de littérature 

théorique et  empirique qui traite le secteur bancaire islamique. Notre 

recherche a été consacrée sur l’étude de l’impact des mécanismes internes 

de la gouvernance sur la performance de ces banques.  

En conclusion, les résultats empiriques montrent que plus la propriété 

étrangère des banques augmentent, plus la performance de la banque 
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augmente aussi, mais ce  résultat reste non significatif. En plus, Nous avons 

trouvé aussi que la taille du conseil d’administration donne une 

performance élevée, par contre au conseil du comité de la sharia qui conduit 

à une baisse de la performance. 

En outre, il s’avère que les résultats concernant le pourcentage détenu 

par le premier actionnaire sont ambigus puisque nous avons trouvé des 

résultats contradictoires. Cette propriété affecte positivement la 

performance mesurée par les le ratio ROA, pourtant elle exerce une 

incidence négative sur la performance qui est mesurée par le ROD. 
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Tableau (1): Le modèle à effet fixe selon STATA 14.2 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : logiciel STATA 14.2 

Tableau (2): Le modèle à effet aléatoire selon STATA 14.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : logiciel STATA 14.2 

F test that all u_i=0: F(11, 92) = 7.60                      Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho    .90197949   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    1.2479187

     sigma_u    3.7855255

                                                                              

       _cons    -9.021761   4.576195    -1.97   0.052    -18.11048    .0669575

          TB     .0573458    .256047     0.22   0.823    -.4511857    .5658773

          AB     3.599373   1.615714     2.23   0.028     .3904252    6.808322

         PAM     .1005861   .0327209     3.07   0.003     .0355997    .1655726

        ETAT            0  (omitted)

        TCSH            0  (omitted)

       INDEP            0  (omitted)

        TICA     .0539356   .4268853     0.13   0.900    -.7938954    .9017666

                                                                              

         ROA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                                                              

         rho    .43974366   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    1.2479187

     sigma_u    1.1055865

                                                                              

       _cons    -4.009889    4.32146    -0.93   0.353    -12.47979    4.460017

          TB     .0695732     .20864     0.33   0.739    -.3393538    .4785001

          AB      2.43626    1.54302     1.58   0.114    -.5880029    5.460523

         PAM     .0014465   .0123582     0.12   0.907    -.0227752    .0256682

        ETAT     .0299925   .0263474     1.14   0.255    -.0216476    .0816325

        TCSH     -.764417   .6081668    -1.26   0.209    -1.956402    .4275681

       INDEP    -.0053907   .0189717    -0.28   0.776    -.0425745    .0317931

        TICA     .2463384   .2651708     0.93   0.353    -.2733867    .7660636

                                                                              

         ROA        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
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Tableau (3): Le modèle à effet fixe selon STATA 14.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau (4): Le modèle à effet aléatoire selon STATA 14.2 

  

F test that all u_i=0: F(11, 92) = 1.17                      Prob > F = 0.3163

                                                                              

         rho    .55945978   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    5.3203241

     sigma_u    5.9955598

                                                                              

       _cons    -15.03037   19.50996    -0.77   0.443    -53.77883    23.71809

          TB     .9908451    1.09162     0.91   0.366    -1.177207    3.158897

          AB     1.971464   6.888368     0.29   0.775    -11.70943    15.65236

         PAM     .1447396   .1395008     1.04   0.302     -.132321    .4218002

      ETRANG            0  (omitted)

        TCSH            0  (omitted)

       INDEP            0  (omitted)

        TICA     -.006793   1.819965    -0.00   0.997      -3.6214    3.607814

                                                                              

         ROD        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                                                              

         rho            0   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    5.3203241

     sigma_u            0

                                                                              

       _cons    -4.949825     6.8882    -0.72   0.472    -18.45045    8.550799

          TB     .7694739   .4271523     1.80   0.072    -.0677293    1.606677

          AB      -4.9581   4.177192    -1.19   0.235    -13.14525    3.229046

         PAM    -.0121682   .0207297    -0.59   0.557    -.0527977    .0284614

      ETRANG     .0103882   .0481798     0.22   0.829    -.0840425    .1048189

        TCSH    -.3143107    1.03545    -0.30   0.761    -2.343756    1.715134

       INDEP    -.0606179   .0327225    -1.85   0.064    -.1247528    .0035171

        TICA     1.127366   .4925049     2.29   0.022     .1620744    2.092658

                                                                              

         ROD        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
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Résumé:  

Cette étude vise à évaluer l’impact des dépenses publiques de santé 

sur l’espérance de vie sans incapacité des femmes et des hommes en 

Europe. L’analyse de données s’est faite sur la période 2006-2015 avec la 

méthode des données de panel, en appliquant le modèle à effet fixe. 

L’échantillon de l’étude comprend 19 pays de l’union européenne. Les 

résultats affichent une très faible élasticité entre les dépenses publiques de 

santé et l’espérance de vie sans incapacité pour les deux sexes, comparée à 

celles des autres variables, où le taux de chômage présente l’impact 

significatif le plus élevé. Toutefois, les dépenses ont révélé leur non 

significativité qui peut être traduite par une mauvaise allocation de 

ressources.  
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Abstract: 

This study aims to assess the impact of public health expenditures on 

Disability-free life expectancy of women and men in Europe. The data 

analysis was done over the period 2006-2015 using the panel data method, 

applying the fixed effect model. The study sample comprises 19 countries 

of the European Union. The results show a very low elasticity between 

public health expenditures and Disability-free life expectancy for both sexes 

compared to the other variables, where the unemployment rate has the 

highest significant impact. However, the expenditures revealed their non-

significance, which can be translated by a misallocation of resources. 

Keywords: public health expenditures, Disability-free life expectancy, 

European Union, panel data 

Jel Classification Codes : H51, I1, C01 

 

1. Introduction 

Par le passé les Etats se focalisaient sur le fait d’augmenter au 

maximum le taux d’espérance de vie de leurs citoyens, mais aujourd’hui il 

n’est plus seulement question d’accroitre la longévité des personnes mais 

que leur durée de vie soit aussi vécue sans incapacité, car de nombreuses 

maladies et conditions qui causent un handicap et une perte de 

fonctionnement ne sont pas des causes très importantes de décès ; des 

exemples comprennent l'arthrite, l'ostéoporose et des problèmes affectifs et 

cognitifs. D'autre part, le cancer est une cause majeure de décès, mais pas 

de perte de fonctionnement ou de handicap (Crimmins, 2015). En 1948, 

l'OMS définissait la santé comme un état complet de bien-être physique, 

mental et social, et non simplement comme une absence de maladie ou 

d'infirmité. Mais, à la première conférence internationale pour la promotion 

de santé à Ottawa que sera énoncée une nouvelle vision de la santé comme 

suit : « La santé est la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut 

d’une part réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins, et d’autre part 

évoluer avec le milieu ou s’adapter à celui-ci. Il s’agit d’un concept positif 
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mettant en valeur les ressources sociales et individuelles ainsi que les 

capacités physiques. La santé ne relève pas seulement du secteur sanitaire : 

elle dépasse les modes vie sains pour viser le bien-être.».  La définition de 

l’OMS infère que tous les besoins fondamentaux d’un individu ; affectifs, 

sanitaires, nutritionnels, cognitifs, sociaux et culturels, doivent être 

satisfaits pour dénoter un indice de bonne santé, ainsi, implicitement l’OMS 

montre la voie à des critères validant un concept de qualité de vie (OMS, 

1994); (ferron, 2011). Si on voulait mesurer l’état de santé d’une population 

en se basant sur cette définition, l’espérance de vie à la naissance qui est 

généralement utilisée comme indicateur de santé, ne pourra satisfaire les 

critères de cette définition, par conséquent,  des indicateurs sur l’espérance 

de santé tels  que les années de vie en bonne santé
1
  ont été mis au point. 

Ces indicateurs portent sur la qualité de vie plutôt que sur la longévité et 

peuvent être mesuré de plusieurs façons, y compris l'espérance de vie en 

bonne santé auto évaluée, sans incapacité, exempte de toute maladie 

spécifique, ou sans soins de longue durée (SLD). Les années de vie en 

bonne santé sont un indicateur important de la santé relative des populations 

de l’Union européenne (UE). (Eurostat, 2017) ; (Yang, 2017) 

A travers ce qu’on vient de citer, on peut conclure que l’état de santé 

est un indicateur fondamental de la qualité de vie.  A titre d’exemple, dans 

l'ensemble de l'UE, 67,7% ont déclaré un très bon ou un bon état de santé, 

tandis que 9,5% de la population ont perçu leur état de santé comme 

mauvais ou très mauvais en 2013. L'évaluation subjective de sa propre santé 

est un très bon prédicateur de la satisfaction globale de la vie, la proportion 

de personnes ayant une faible satisfaction à la vie augmentant à mesure que 

la santé perçue diminue. Le contraire est vrai pour la proportion de 

personnes ayant une satisfaction de vie élevée. Alors que dans le groupe 

ayant déclaré une très bonne santé, 36,9% ont montré une satisfaction de 

vie élevée, il n'y avait que 7,1% de satisfaction de vie élevée dans le groupe 

avec une très mauvaise santé. Il semble être possible d'avoir une bonne vie 

même en très mauvaise santé, bien que la probabilité soit plus de 5 fois 

inférieure à celle des personnes en très bonne santé. L'état de santé est donc 
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le prédicateur le plus notable pour la satisfaction de la vie en général. Rien, 

pas même le chômage ou la privation matérielle, ne met autant en danger la 

satisfaction de la vie que la mauvaise santé. (eurostat, 2015). 

La région européenne est considérée comme la région qui bénéficie du 

meilleur taux d’Esperance de vie puisqu’elle contient le nombre le plus 

élevé des pays développés, les dépenses de santé par habitant sont aussi les 

plus élevées dans ces pays, malgré les différences existantes dans ce sens à 

travers les pays de l’Europe (nous verrons ces tendances en plus détaillées 

dans les sections qui suivent). Les augmentations de l’espérance de vie au 

cours des dernières décennies en Europe sont en grande partie dues à la 

baisse de la mortalité cardiovasculaire, à l'amélioration des facteurs de style 

de vie (réduction du tabagisme) et la prévention primaire et secondaire des 

maladies cardiovasculaires par les statines (Jagger, 2015). Elle a rapidement 

augmenté aussi grâce à la réduction de mortalité infantile, l’amélioration du 

niveau et de l’hygiène de vie, l’amélioration de l’éducation, ainsi que le 

progrès des soins de santé et de la médecine. (Eurostat, 2017) Néanmoins, 

la morbidité et la mortalité évitables significatives avant l'âge de 65 ans se 

produisent toujours. D'anciens problèmes, principalement de nature 

infectieuse, persistent ou réapparaissent avec de nouveaux désordres 

dégénératifs et d’autres pathologies sociales. Beaucoup de ces problèmes 

entraînent la mort ou la survie avec une incapacité permanente. 

(EUROPEAN COMMISSION, 2003). 

En effet, l'un des résultats paradoxaux des progrès de la médecine est 

d'augmenter la durée de vie totale plus rapidement que la durée de vie en 

bonne santé. Ce qui provoque, mécaniquement, une augmentation du 

nombre de personnes âgées qui souffrent d'incapacités ou de maladies 

chroniques. Cette situation réduit sensiblement l'intérêt de vivre plus 

longtemps et elle fait exploser le coût des soins nécessaires pour une 

population vieillissante. (Alberganti, 2013). 

En d’autres termes, nous ne pouvons pas nier le fait que les dépenses 

de santé ont contribué à l’amélioration de l’espérance de vie durant les 

dernières décennies, ce qui a été prouvé par plusieurs études tels que : (Tae 
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Kuen Kim, 2013); (van den Heuvel WJ, 2017) ; (John Nixon, 2006) ; 

(Natasha Deshpande, 2014). Ainsi qu’une analyse récente qui a été 

présentée dans « le panorama de la santé de l’OCDE 2017 », qui met en 

évidence une corrélation positive et statistiquement significative entre la 

hausse des dépenses de santé et les gains d’espérance de vie. Mais même si 

on doit aux dépenses de santé une amélioration de la longévité, cela ne 

signifie pas pour autant qu’elles contribuent aussi à effacer de l’incapacité à 

ces années supplémentaires.  

Face à ces enjeux, notre problématique s’articulera autour de cette 

question : est-ce que les dépenses publiques de santé ont un impact 

significatif sur l’espérance de vie en bonne santé dans la région de 

l’union européenne ? 

1.1. Revue de littérature :   

1.1.1. Dépenses de santé et espérance de vie sans incapacité :  

Comme on vient de le citer, dans la littérature ; il existe beaucoup 

d’études analysant la relation entre les dépenses de santé et l’espérance de 

vie ; néanmoins à notre connaissance il existe un nombre restreint d’études 

analysant la relation entre ces dépenses et l’espérance de vie en bonne santé. 

Parmi celles-ci, on peut citer l’étude de (Md Shariful Islam, 2018) ; (Gani) 

et (colin D Mathers, 2001) ; où les auteurs sont tous arrivés au même 

résultat qui est celui de l’existence d’une relation positive entre ces deux 

variables. 

Certains résultats sont également disponibles concernant l'impact des 

soins de santé sur l'invalidité réduite. Cutler, Landrum et Stewart (2006) 

montrent que l'amélioration des soins médicaux explique jusqu'à 50% de la 

réduction de l'invalidité causée par les maladies cardiovasculaires aux 

États-Unis entre 1984 et 1999. L'augmentation de l'espérance de vie ajustée 

à la qualité pour ces patients est de 3,7 années. Les procédures intensives 

telles que le remplacement de la hanche et d'autres chirurgies ont augmenté 

particulièrement pour les personnes ayant des problèmes musculo-

squelettiques entre 1989 et 1999 aux États-Unis. Cutler (2003) montre qu'ils 

ont conduit à une forte baisse de l'invalidité associée à ces conditions au 
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cours de la même période.  Ces données suggèrent que les investissements 

et les dépenses dans les soins de santé ont eu un impact positif sur l'état de 

santé, soutenant le régime du «vieillissement en bonne santé» aux États-

Unis, en Europe et au Japon. 

Pour résumer, il y a une bonne part de soutien empirique à l'idée que 

les soins de santé (et / ou les dépenses) sont importantes pour les résultats 

de santé. Mais les preuves sont beaucoup plus solides lorsqu'on examine les 

effets d'interventions ou de traitements spécifiques, tels que les traitements 

contre la maladie cardiovasculaire ou la dépression, par rapport aux études 

qui examinent les relations globales
 
(Brigitte Dormont, 2008). 

1.1.2. Autres déterminants du nombre d’années en bonne santé :  

Au cours des dernières décennies, les inégalités dans l'état de santé par 

niveau d'éducation ou autres mesures du statut socio-économique ont 

persisté et augmenté. Les calculs d'espérance de santé ont montré que les 

personnes moins instruites ont non seulement une espérance de vie plus 

courte mais vivent également plus d'années en mauvaise santé. Aux Pays-

Bas, par exemple, Statistics Netherlands (CBS) a signalé une différence 

d'environ 7 ans dans l'espérance de vie à la naissance entre les groupes 

ayant les niveaux d'éducation les plus bas et les plus élevés, alors que cette 

différence atteignait 14 ans pour l'espérance de vie sans incapacité. (Baal, 

2015). 

Pour ce qui est du facteur revenu, la pauvreté et mauvaise santé vont 

de pair. En matière de santé, les pays pauvres tendent à réaliser de moins 

bons résultats que les pays plus riches et, à l’intérieur d’un même pays, les 

pauvres se portent moins bien que les riches. Cette association révèle un 

lien de causalité à double sens : la pauvreté engendre la mauvaise santé et la 

mauvaise santé entretient la pauvreté. (Wagstaff, 2002) 

En plus de la pauvreté, il est largement reconnu que le chômage de longue 

durée affecte l'estime de soi et la santé mentale, la perception de sa propre 

santé et la mortalité. (Santana, 2012). 

La santé et le bien-être sont aussi affectés par des facteurs 

comportementaux tels que le tabagisme, la consommation d’alcool, et 
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l’inactivité physique. Ces facteurs augmentent le risque de développer des 

maladies et des incapacités.  Il semble y avoir un consensus d'études en 

Europe et aux États-Unis qui, au moins à des âges plus avancés, l'obésité a 

plus d'impact sur l’espérance de vie en bonne santé que sur l’espérance de 

vie à la naissance. Comparé au tabagisme et à la consommation d'alcool, 

l'obésité réduit l’espérance de vie de 5,5 ans, (Fumeurs : 4,0 ans, 

consommation d'alcool : 3,0 ans) mais augmente de 5,9 ans avec incapacité 

(fumeur : 3,8 ans, consommation d'alcool : 3,1 ans). (Jagger, 2015) 

Les facteurs de risque environnementaux sont multiples aussi. En effet, 

plusieurs produits toxiques dans l’eau, l’air, le sol, les habitations et 

l’alimentation, peuvent induire des changements comme c’est le cas pour 

l’exposition au plomb, qui engendre des modifications neurologiques chez 

l’enfant, limite ses capacités de développement, et l’expose au risque du 

saturnisme. (Abdellatif, 2017) 

1.2.  Les tendances sur les années de vie en bonne santé en Europe :  

En 2015, le nombre d'années de vie en bonne santé à la naissance était 

estimé à 63,3 ans pour les femmes et à 62,6 ans pour les hommes dans l' 

UE-28 ; cela représentait environ 76% et 80% de l'espérance de vie totale 

pour les femmes et les hommes. L'écart entre les sexes était 

considérablement plus faible en termes d'années de vie en bonne santé que 

pour l'espérance de vie en général.  L'espérance de vie des femmes dans 

l'UE-28 était en moyenne de 5,4 ans plus longue que celle des hommes en 

2015. Cependant, la plupart de ces années supplémentaires ont tendance à 

être vécues avec des limitations d'activité. En effet, à seulement 0,7 année 

de différence en faveur des femmes, l’écart entre les sexes était 

considérablement plus faible en termes d'années de vie en bonne santé que 

pour l'espérance de vie globale. (Eurostat, 2017). 

Enfin, si on parlait d’une façon générale, les pays de l’UE 28 ont 

connu une augmentation marginale des années de vie en bonne santé entre 

2010 et 2015 pour les femmes ainsi que pour les hommes. Cependant il faut 

citer que quelques pays comme Luxemburg, la Grèce, la Lituanie, 

l’Autriche, les pays bas, le Danemark, la Croatie, et la Suisse ont connu une 
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diminution considérable des années de vie en bonne santé pendant cette 

période contrairement à la suède, malte et l’Allemagne, qui ont connu une 

augmentation significative. (Voir Les Figures 1 et 2 dans les annexes) 

1.3. Les tendances sur les dépenses de santé en Europe :  

Les dépenses de santé ont reculé au sein de l’Union Européenne en 

2010, au moment où les pouvoirs publics à court de liquidités ont limité les 

dépenses afin de réduire les déficits budgétaires. Cette chute des dépenses 

de santé par habitant et en pourcentage du PIB met fin à la hausse observée 

au cours des années ayant précédé la crise économique, lorsque les 

dépenses de santé par habitant augmentaient deux à trois fois plus vite que 

les revenus dans de nombreux pays. D’un taux de progression annuel 

moyen de 4,6 % entre 2000 et 2009, les dépenses de santé par habitant sont 

passées à -0,6 % en 2010. C’est la première chute que connaissent les 

dépenses de santé en Europe depuis l’année 1975. En Irlande, elles ont 

reculé de 7,9 % en 2010, alors que leur taux de progression annuel moyen 

entre 2000 et 2009 était de 6,5 %. En Estonie, les dépenses de santé par 

habitant, publiques et privées confondues, ont chuté de 7,3 % en 2010, 

après avoir enregistré des hausses de plus 7 % par an entre 2000 et 2009. En 

Grèce, on estime qu’elles ont décliné de 6,7 % en 2010, après avoir connu 

une progression annuelle de 5,7 % entre 2000 et 2009. (OCDE, 2012). 

Depuis 2014, les dépenses de santé sont à nouveau plus dynamiques, 

le rythme étant toutefois plus modéré qu’au cours de la période précédant la 

crise. En UE-15, les dépenses de santé augmentent de 2 % annuels en 

moyenne entre 2013 et 2015, soit près de trois fois plus que durant la 

période 2009-2013. Ce rebond de la dépense de santé en moyenne au 

niveau de l’UE-15 est dû à la fois à une croissance plus dynamique des 

dépenses dans certains pays (Allemagne, Royaume-Uni, Suède) et à un 

retour à une croissance réelle positive dans les pays du sud de l’Europe, 

notamment en Espagne et en Italie. (Drees, 2017). 

Selon les données disponibles en 2016, il y avait 10 pays appartenant 

à l’union à européenne qui ont affiché les dépenses de santé par habitant les 

plus élevées parmi les membres de l’OCDE après les états unis. (Voir la 
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figure 3 dans les annexes). L’Allemagne, La suède et la France ont les 

dépenses de santé les plus élevées par rapport au Pib parmi les pays 

membres de l’UE. Par rapport à la population  et après ajustement des 

écarts de prix en exprimant les dépenses en standards de pouvoir d’achat, le 

Luxembourg, Allemagne, suède, Autriche, pays bas ont enregistré les ratios 

les plus élevés de dépenses par habitant en SPA , tandis que la Lettonie, la 

Roumanie, avaient les ratios les plus bas. (Voir la figure 4 dans les annexes). 

Quant au financement des dépenses, les régimes obligatoires et 

publics sont les plus dominants dans les états membres de l’union 

européenne. La part des régimes publics et des régimes obligatoires de 

financement des soins de santé dans les dépenses totales de santé dépassait 

80,0% aux Pays-Bas, au Luxembourg, en République tchèque, en Suède, au 

Danemark et en Allemagne (84,5%), ainsi qu'en Islande et en Norvège (qui 

ont déclaré une part supérieure à celle enregistrée dans l'un des États 

membres de l'UE, soit 85,4%). (Eurostat, 2018). 

En 2016, au niveau de l'UE, les dépenses «santé» sont restées le 

deuxième poste de dépenses publiques après les dépenses de «protection 

sociale». En 2016, dans l'UE-28, les dépenses totales des administrations 

publiques en matière de santé représentaient 7,1% du PIB. 

En termes absolus, au niveau de l'UE-28, les dépenses «santé» des 

administrations publiques ont relativement augmenté entre 2002 et 2016 - 

soit 13,7% des dépenses totales en 2002, 14,7% des dépenses totales en 

2009 et 15,3% en 2016. En pourcentage du PIB, les dépenses publiques de 

santé de l'UE-28 représentaient 6,2% du PIB en 2002 et 7,1% du PIB en 

2016. Le plus haut niveau enregistré est en 2009 et 2010, au début de la 

crise économique, à 7,3% du PIB, en raison d'une baisse du PIB nominal et 

non d'une augmentation inhabituelle des dépenses publiques. (Eurostat, 

2018). 

2. Méthodologie et sources de données :  

Pour évaluer l’impact des dépenses publiques de santé sur l’état de 

santé de la population de la région européenne de l’OMS, nous avons utilisé 

des données de 19 pays de l’union européenne durant la période 2006-2015. 
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Ces pays sont tous classés comme des pays à revenu élevé. Les pays qui ont 

été choisis pour notre étude sont : Autriche, Belgique, chypre, Allemagne, 

Danemark, Estonie, Espagne, France, Hongrie, Irlande, Lettonie. Lituanie, 

Pologne, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni. Slovaquie. Slovénie, Malte. Le 

choix des pays et de la période a été fait selon la disponibilité des données 

dont les sources sont : l’Eurostat et la banque mondiale. Pour mesurer l’état 

de santé, notre choix a été porté sur l’espérance de vie sans incapacité car 

cet indicateur englobe les critères de la qualité de vie. L'OCDE a choisi six 

indicateurs de santé qui mesurent la qualité de vie et reposent 

principalement sur des enquêtes sociales et de santé : L’espérance de vie à 

la naissance, mortalité infantile, état de santé auto-déclaré, longue maladie 

auto déclarée, limitations auto-rapportées des activités quotidiennes, 

l'obésité et le surpoids. Sauf que quand nous étudions l’état de santé d’une 

population tout en introduisant réellement l’aspect de qualité de vie, 

l’espérance de vie à la naissance reste un indicateur limité, puisque il ne 

reflète pas réellement l’état de santé dans lequel vit une population ; car 

même si l’Europe a le taux d’espérance de vie le plus élevé, les maladies 

chronique sont de plus en plus importantes dans cette région, ce qui affecte 

considérablement la qualité de vie. En raison de cela, nous avons opté pour 

l’espérance de vie sans incapacité des femmes et des hommes comme 

variables dépendantes représentant l’état de santé dont l’impact des 

dépenses publiques de santé sera analysé pour chacune d’elles séparément. 

Puisque l’état de santé des personnes n’est pas affecté que par le système 

uniquement, nous avons introduit dans les deux modèles d’autres variables 

indépendantes représentant les autres déterminants de l’espérance de vie 

sans incapacité présents dans littérature.  

Les variables incluses sont des facteurs socio-économiques comme le 

taux de chômage et le revenu par habitant, des facteurs environnementaux 

comme l’accès à des sources d’eau potables améliorées, et en fin des 

facteurs démographiques comme le taux de la population âgée de 65 ans et 

plus. Nous avons utilisé le modèle log-log régression, c’est-à-dire que 

toutes les données ont été transformées en logarithme.  
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La fonction de log-log permet non seulement de déterminer une relation 

non linéaire entre les variables, mais elle peut également être nécessaire 

pour corriger l’asymétrie des données. D'autre part, cette transformation 

facilite l'interprétation des coefficients, car ils fournissent des élasticités qui 

correspondent au changement de pourcentage de la variable dépendante 

pour un changement de 1% de la variable indépendante. (Çevik & Taşar, 

2013). 

L’analyse s’est faite à travers une étude de données de panel, nous 

avons aussi fait le test de Hausman pour choisir entre le modèle à effet 

dynamique ou fixe. En fin ce dernier a été retenu pour nos deux modèles. 

3. Résultats : 

Les résultats du premier modèle et du deuxième, présents dans le 

tableau 1 et 2 (voir dans les annexes), nous révèlent que les élasticités
2
 des 

dépenses publiques de santé par rapport à l’espérance de vie sans incapacité 

des femmes et des hommes sont positives et très faibles comparées à celles 

des autres variables sauf pour celle du taux de la population âgée de 65 et 

plus qui affiche elle aussi une élasticité faible. A vrai dire, une hausse de    

1% des dépenses publiques de santé peut contribuer respectivement à une 

augmentation de 0,00000856% et 0,00000508% de l’espérance de vie sans 

incapacité des femmes et des hommes. Ces résultats nous montrent aussi 

que les élasticités de ces dépenses sont statistiquement non significatives ce 

qui laisse comprendre qu’elles n’ont d’impact ni sur l’espérance de vie sans 

incapacité des femmes ni celle des hommes.  

Quant au revenu par habitant, il a un impact positif et faible mais 

significatif au seuil de 1% constaté dans les deux modèles ; ce qui corrobore 

les résultats trouvés par   (Jong In Kim, 2016). Le résultat le plus surprenant 

dans notre étude est l’impact positif et significatif au seuil de 1% du taux de 

chômage dans les deux modèles, ce qui est contraire à la littérature. Une 

hausse de 1% du taux de chômage conduit respectivement à une hausse 

0.23% de l’espérance de vie sans incapacité des femmes et de 0.16% 

l’espérance de vie sans incapacité des hommes. Les élasticités de l’accès à 

une source d’eau potable améliorée ainsi que le taux de la population âgée 
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de 65 ans et plus sont statistiquement non significatives dans les deux 

modèles. 

4. Discussion des résultats : 

La détection plus précoce de maladies comme le diabète et le cancer ; 

l’amélioration de leur traitement ainsi que la part importante accordée aux 

soins de réadaptation en Europe, peuvent expliquer l’effet positif des 

dépenses publiques de santé sur l’espérance de vie sans incapacité des 

femmes et des hommes. Quant à leurs faibles élasticités, elles confirment 

l’hypothèse tirée d’un schéma de la banque mondiale représentant la 

corrélation entre les dépenses de santé et l’espérance de vie ; et selon 

laquelle, à partir d'un certain palier, pour tous les pays développés, les 

dépenses supplémentaires n'ont plus de bénéfice (ou très peu) pour le 

citoyen.  (RTS, 2016) Cependant, la non-significativité de leurs élasticités 

peut être expliquée par une allocation non optimale de ces ressources.   

Premièrement, la part des soins de longue durée
3
 ne représentent que 16% 

du total des dépenses publiques de santé des pays membres de l’OCDE y 

compris l’Europe (OCDE, 2013). Cette part, vue comme faible, nous laisse 

prétendre que le reste à charge des patients soit lourd, sachant 

qu’aujourd’hui l’union européenne est confrontée à un vieillissement de la 

population de plus en plus important, et un taux de plus en  plus élevé d’une 

population dépendante et incapable  dans l’accomplissement des activités 

quotidiennes. La deuxième supposition, est la partie minime que bénéficient 

les soins préventifs tels que l’immunisation, le tabagisme, l’alcool, la 

nutrition et l’activité physique dans les dépenses publiques de santé. Il faut 

savoir qu’aujourd’hui les maladies chroniques qui sont généralement 

causées par ces facteurs de risque, représentent la principale cause 

d’incapacité en Europe. Le tabagisme est responsable de la plus forte 

proportion d’années de vie en bonne santé perdues dans 15 pays de 

l’OCDE
4
, et se classe au deuxième rang dans 16 autres, sans oublier de citer 

que la prévalence de fumer est la plus élevée dans la région européenne de 

l’OMS. La consommation d’alcool compte parmi les dix principaux 

facteurs de risque en termes de nombre d’années en bonne santé perdues 
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dans 32 pays de l’OCDE. La population jeune consommant du tabac 

augmente en Europe. Une faible consommation de fruits, une faible 

consommation de légumes et de faibles niveaux d’activité physique 

comptent parmi les dix principaux facteurs de risque en termes de nombre 

d’années en bonne santé perdues dans 24, 6 et 16 pays de l’OCDE 

respectivement. L’indice de masse corporelle élevé représente le premier 

facteur de risque en termes d’années de vie en bonne santé perdues en 

Turquie, le deuxième dans six autres pays de l’OCDE, et le troisième dans 

24 autres pays membres. (Panorama de la santé , 2017). 

Selon des études récentes (statistica, 2017), l’augmentation de 

l’espérance de vie par rapport au revenu est moins susceptible de se 

produire à un degré élevée dans les régions les plus développées d’Europe, 

ce qui nous mène à expliquer de la même manière la faible élasticité du 

revenu par habitant figurant dans nos résultats.  

Comme nous l’avions bien remarqué, l’impact le plus surprenant de 

notre étude est celui du taux de chômage qui a un effet positif le plus élevé 

comparé aux autres variables, ainsi que significatif pour les deux 

indicateurs. Cet impact positif est contraire à la littérature selon laquelle le 

chômage accentue la mortalité. Néanmoins, de mauvaises conditions de 

travail peuvent aussi causer une dégradation de la santé. L’explication de 

ces résultats peut être inspirée par une étude publiée dans l’American 

Journal of Epidemiology (Cassely, 2014), où les auteurs avancent des 

hypothèses comme quoi le chômage réduit les accidents de travail, et fait 

vivre la personne sans emploi un rythme de vie plus calme, avec moins de 

transport, plus de sommeil– favorable à une baisse des attaques cardiaques. 

En sus de ce qu’on vient de citer, l'Union Européenne est le continent le 

plus avancé pour la protection sociale, selon un récent rapport de 

l'Organisation Internationale du Travail, où 80% des salariés ont une 

assurance chômage (Viennot, 2016), ce qui diminue le risque pour un 

chômeur européen de subir les conséquences de cette situation comparé à 

un individu vivant aux USA où le filet de protection sociale est maintenu à 

un minimum. (Pierre Meneton, 2017). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms/_245153.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms/_245153.pdf
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Pour justifier l’impact faible de « l’accès à une source d’eau potable 

améliorée » sur les deux indicateurs, est le fait que sur les 900 millions de 

personnes qui habitent la Région européenne de l'OMS, 9 sur 10 ont accès à 

de meilleures infrastructures pour l'eau potable et l'assainissement. Ce qui 

peut expliquer la faible élasticité de cette variable par rapport aux autres, 

ajoutant à cela, que durant la période de l’étude (2006-2015) le pourcentage 

de personnes qui avaient accès à une source d’eau potable améliorée était 

déjà considérable en début de période et a encore évolué mais seulement 

avec un pourcentage minime.  

Pour ce qui est du taux de personnes âgées de 65 et plus, dont l’impact 

représente une élasticité faible avec un signe négatif. Logiquement, les 

maladies chroniques, les incapacités physiques et d’autres pathologies, 

tendent à avoir une forte prévalence chez les personnes âgées. Les maladies 

chroniques touchent plus de 80% des personnes de plus de 65 ans en 

Europe. De plus, chez les patients de plus de 65 ans, la présence de 

pathologies multiples ou de comorbidités a un effet multiplicateur sur le 

fardeau de la maladie. (Directorate General Health and Consumers, 

European Commission, 2013) Pourtant nos résultats ont montré un impact 

non significatif de cette variable. Cela pourrait être dû au fait que les 

bénéficiaires majoritaires des soins de longue durée sont les personnes 

appartenant à cette tranche d’âge. Mais aussi, si on jette un œil sur les 

statistiques de l’OCDE, en 2015, Plus de la moitié de la population âgée de 

65 ans et plus se déclare en bonne santé dans 14 des 34 pays de l’OCDE 

considérés.  

En fin, nous concluons cette section, avec une remarque sur les 

différences entre les élasticités qu’affichent les résultats des deux tableaux. 

Au fait, l’impact des variables indépendantes est généralement plus élevé 

chez l’espérance de vie sans incapacité des femmes que celle des hommes, 

car les femmes sont plus susceptibles que les hommes de vivre dans des 

conditions invalidantes (hypertension, arthrite, maladie respiratoire) ; alors 

que les hommes sont plus susceptibles de souffrir de maladies mortelles. 

(Jagger, 2015). 
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5. Conclusions et suggestions : 

Notre étude a été menée afin d’analyser l’impact des dépenses 

publiques de santé sur l’espérance de vie sans incapacité dans l’union 

européenne. Les résultats suggèrent que les dépenses publiques de santé 

seraient un moyen efficace pour faire évoluer les années de vie en bonne 

santé de la population de l’union européenne si les ressources financières 

sont allouées de manière optimale. Les pouvoirs publics européens 

devraient consacrer une part plus importante du budget de santé aux 

programmes de prévention et de promotion de santé, ainsi agir sur les 

facteurs comportementaux tels que l’alcool dont le taux est le plus élevée en 

Europe ; pour diminuer le risque d’avoir des maladies chroniques à un 

jeune Age et ainsi voir une population vieillir en bonne santé. La santé 

maternelle devrait aussi constituer une place importante dans les 

programmes de prévention. Les soins curatifs qui absorbent une part élevée 

des dépenses publiques de santé en Europe servent peut être à améliorer 

l’espérance de vie à la naissance mais pas nécessairement celle en bonne 

santé, alors il est préférable de prévenir des maladies aujourd’hui que d’être 

obligé de les soigner demain ; et le faire peser lourd sur les budgets d’Etats. 

Même si le taux de la population âgée de 65 et plus représente une élasticité 

faible et non significative grâce aux efforts fournis par ces états en matière 

de prise en charge de cette population, ce ne sera pas forcément le cas 

demain ; car la part de la population vieille augmentera de plus en plus les 

années avenir. Alors il faudrait bien profiter des fruits de la médecine et 

prévenir ou éviter les maladies liées à la vieillesse telle que la démence. En 

fin, pour assurer une vie de qualité aux européens, les politiques de santé 

doivent se tourner vers la prévention, et introduire une démarche 

intersectorielle qui touche tous les déterminants de la santé, comme 

l’éducation, le revenu, un mode de vie sain y compris la vie professionnelle 

qui doit représenter un avantage pour la personne et non une éprouvante 

situation.  
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7. Annexes : 

 

Figure 1: Espérance de vie en bonne santé- Homme 

Source : Eurostat 

Figure 2: Espérance de vie en bonne santé-Femme 

 

 
Source : Eurostat 
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Figure 3: Dépenses de santé par habitant 2016 ou année la plus proche 

 
Source : Panorama de la santé 2017 

 

Figure 4 : les dépenses de santé et la part du PIB dans l'UE 

 

Source : Panorama de la santé OCDE 2017 
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Tableau1 : résultats du premier modèle à effet fixe 

 

*, **, ***, indiquent les niveaux de significativité au seuil de 1 %, 5 %, 10 %, 

respectivement.  

Source : calculé par les auteurs en utilisant Eviews 9 

 

Tableau2 : résultats du deuxième modèle à effet fixe 

 

*, **, ***, indiquent les niveaux de significativité au seuil de 1 %, 5 %, 10 %, 

respectivement.  

Source : calculé par les auteurs en utilisant Eviews 9 

Variable dépendante 

Espérance de vie sans incapacité des femmes 

Variables indépendantes Coefficients  

- Dépenses publiques de santé 

- Revenu par habitant 

- Taux de chômage des femmes 

- Accès à une source d’eau potable améliorée 

- Population des femmes âgée de 65 ans et plus 

 

8.56E-06 

0.000298* 

0.227984* 

-0.013330 

-9.43E-07 

R- squared 0.86 

Prob (f-Statistic) 0.000000 

Variable dépendante 

Espérance de vie sans incapacité des hommes 

Variables indépendantes Coefficients  

- Dépenses publiques de santé 

- Revenu par habitant 

- Taux de chômage des hommes  

- Accès à une source d’eau potable améliorée 

- Population des hommes âgée de 65 ans et plus 

 

5.08E-06 

0.000293* 

0.161111* 

0.040786 

-9.43E-07 

R- squared  0.91 

Prob (f-Statistic)  0.000000 
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8. Renvois :  
 

 
1
 Le nombre d’années de vie en bonne santé (AVBS), également appelé espérance de 

vie sans incapacité (EVSI), équivaut au nombre d’années qu’une personne d’un âge 

donné peut espérer vivre en bonne santé. Cet indicateur statistique est calculé 

séparément pour les hommes et pour les femmes, à la naissance et à l’âge de 50 et de 65 

ans. Il se fonde, pour chaque âge, sur la prévalence des individus en bonne et en 

mauvaise santé et sur les informations connues sur la mortalité à cet âge. Un individu 

est dit «en bonne santé» lorsqu’il ne souffre ni de limitation fonctionnelle ni 

d’incapacité. 

2
Le coefficient d’élasticité permet de mesurer l’accroissement d’une 

variable V (l’espérance de vie) par rapport aux variations d’une autre variable (dépenses 

de santé) 

3
  Ils couvrent les soins médicaux et infirmiers prodigués aux patients qui ont besoin 

d’une assistance constante car ils souffrent de déficiences chroniques et d’une réduction 

de leur capacité à accomplir certains actes de la vie quotidienne. Les « services sociaux 

» sont expressément exclus (OCDE, 2000) 

 
4
 La plupart des membres de l’OCDE sont membres de l’union européenne. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Death/fr
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Résumé: 

Ce travail de recherche a pour objet de mettre la lumière sur les 

facteurs à l’origine de la faible part de marché internationale de l’Algérie 

dès 2001 à 217, et ce à travers la méthode de Constant Market Shares 

Analysis " CMSA ". L’analyse des résultats nous conclurons que la non 

diversification des exportations, la faible compétitivité, la spécialisation 

géographique défavorable et la non adaptation de l’offre des produits 

exportés à la demande mondiale sont les facteurs à l’origine de baisse et de 

faible part de marché de l’Algérie.              

Mots clés: part de marché, compétitivité, spécialisation, exportation, 

importation. 
 

Abstract: 

This research project aims to shed light on the factors behind Algeria's 

weak international market share from 2001 to 217, through the Constant 

Market Shares Analysis "CMSA" method. The analysis of the results will 

conclude that the non-diversification of exports, the low competitiveness, 

the unfavorable geographical specialization and the non-adaptation of the 

supply of the exported products to the world demand are the factors at the 

origin of fall and weak share market of Algeria. 

Keywords: market share; competitiveness; specialization; export; import. 
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1. Introduction:  

Dès 1980, les relations économiques internationales ont connu 

plusieurs bouleversements, aussi le monde connait des changements 

considérables concernant l’investissement, la technologie, l’énergie et les 

autres ressources naturelles, le coût des transports et les institutions. Ces 

changements avaient un impact direct sur l’économie  mondiale surtout sur 

le commerce international. Entre 1980 et 2001, le commerce international 

des marchandises a augmenté de plus de 7% par an en moyenne. C’est ainsi 

que  en 2011 la croissance des échanges a été  tout aussi impressionnante 

puisque les volumes échangés étaient quatre fois supérieure à ceux de 1980; 

et la part des économies en développement atteignait 47%(OMC, 2013). 

En 2015, la valeur du commerce  des biens et des services a diminué 

après avoir légèrement augmenté durant la période 2012-2014. Cette 

diminution du commerce international a été du à de nombreux facteurs 

parmi lesquels le ralentissement économique en chine, la grave récession au 

brésil, la chute des prix de pétrole et des autres produits de base et la 

volatilité des taux de changes(OMC, 2016). 

Dans ce contexte, l’insertion dans l’économie mondiale nécessite 

certainement la diversification et la compétitivité de l’économie nationale 

afin d’augmenter et améliorer leur part de marché internationale. Plusieurs 

pays à travers le monde (comme le Mexique, la Malaisie et le Singapour) 

ont passé de pays en voie de développement au rang de pays émergent 

grâce à des réformes .Ils ont pu améliorer leur insertion dans l’économie 

mondiale. 

L’Algérie demeure un pays mono exportateur d’hydrocarbures depuis 

son indépendance, malgré la priorité donnée  surtout dernièrement par le 

gouvernement à la diversification des exportations dans les plans de 

développement de  son économie. Cette situation fait que la santé de 

l’économie Algérienne est dépendant au balancement du prix mondial du 

pétrole soi à la hausse ou à la baisse. En d’autres termes, toute la sphère de 

l’économie Algérienne est soumise à l’aléa des marchés pétroliers et gaziers. 



 

Strategy and Development Review Volume: 08. /  N°: 15 bis (2018), p 67-84 

 

69 

 

Au cours de la période 2001-2017, la part des exportations de l'Algérie 

dans le commerce international en termes de produits passe de 0,30 % en 

2001 à 0,49 % en 2008, suivie d'une baisse à 0,2% en 2017
1
.L’analyse des 

exportations Algériennes au niveau international  en ce qui concerne 

l’évolution de la part marché internationale, leurs compositions en termes 

de produits et leurs destinations géographiques sont devenu comme un 

enjeu très important afin de connaitre les coefficients qui explique la 

faiblesse ou la diminution de ces exportations. Pour cela, l’objectif de 

présent travail est d’expliquer les causes de la faible part des exportations 

Algérienne au niveau international durant la période 2001 – 2017.Et ce à 

l’aide de la méthode de Constant  Market Share Analysis « CMSA ». Il 

s’agit précisément de répondre à la question principale suivante : «  quelle 

sont les facteurs à l’origine de faible part de marché à l’exportation de 

l’Algérie ?» 

Pour répondre à cette question, il apparait important de poser 

questions complémentaires qui sont les suivantes : 

 Les exportations Algériennes sont-elles compétitives ? 

 La composition des exportations Algériennes en termes de produits 

est-elle adaptée aux évolutions de la demande d’importations ?  

 Quel est le degré d’implication des chutes de prix du pétrole dans 

l’explication de la baisse de part de marché à l’exportation de 

l’Algérie ? 

2. Un vue d’ensemble sur la tendance de commerce internationale et 

les exportations Algériennes 

2.1 L’évolution de commerce internationale depuis 1980 

À partir des années 1980, le commerce international connaît des taux 

de croissance importants, de l’ordre de 8%, soit des taux plus élevés que 

ceux de la production mondiale. Les flux commerciaux internationaux ont 

enregistré une augmentation spectaculaire au cours de cette période. Selon 

les statistiques commerciales de l’OMC, la valeur des exportations 

mondiales de marchandises est passée de 2 030 milliards de dollars EU en 

1980 à 18 260 milliards de dollars EU en 2011.Soit une croissance 

moyenne de 7,3 % par an en dollars courants,  malgré la forte diminution  
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de la ration du commerce de marchandises au PIB en 2009 à cause de la 

crise économique de 2008.  

Dès  2012, les échanges internationaux évoluent de façon moins 

heurtée, mais n’ont pas retrouvé leur tendance d’avant-crise (SEBASTIEN, 

2015). Entre 2012 et 2015, en moyenne, le commerce ne croissait plus 

qu’au rythme de 3,3% l’an, à peine plus vite que le PIB (2,6%) 

(SEBASTIEN,2017)avant de chuter en 2015. Durant l’année 2015,  les prix 

mondiaux de l’énergie ont chuté de 45%
2
, cette baisse des prix mondiaux 

des produits de base a eu un effet significatif sur la valeur du commerce 

mondial des marchandises. La faiblesse du commerce en 2015 a été due 

aussi à plusieurs causes, parmi lesquels: 

 Le ralentissement économique en Chine; 

 La récession dans d’autres grandes économies en développement 

comme le Brésil; 

 Les fortes fluctuations des taux de change et l’instabilité financière 

due à la divergence des politiques monétaires des pays développés. 

2.2 L’évolution des exportations Algériennes de 1962 à 2017 

Plus de 50 ans après l’indépendance, on n’enregistre pas de grands 

changements en ce qui concerne la structure  des exportations de l’Algérie. 

A part l’évolution en valeur et en volume qui dépend hautement de la 

variation des prix du pétrole sur le marché international. Ainsi que sa 

libéralisation, la dominance des hydrocarbures à l’exportation demeure 

confirmée pendant des décennies. 

2.2.1 Situation des exportations Algériennes de 1962 à 1998 

L’Algérie  est un pays particulaire, l’une particularité de ce pays est 

un vaste pays riche ; à la fois par son sous-sol qui renferme une diversité de 

matières premières, par sa diversité géographique favorable. L’autre 

particularité de l’Algérie est le fait qu’elle représente un point de jonction 

liant à la fois l’Europe développée à l’Afrique, sous-développée; ainsi que 

les pays constitutifs de l’UMA (Union du Maghreb Arabe. Il occupe une 
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place déterminante au Maghreb en générale.  L'importance de son territoire, 

de sa population, des ressources naturelles de son sous-sol s'ajoute à une 

histoire singulière. 

Dès les premières années de l’indépendance, les exportations 

Algériennes ont enregistré une importante modification dans la nature des 

produits destinés à l’exportation comparativement  aux années 

1950(MUTIN, 1965). Depuis 1964, la part des hydrocarbures à l’exportation 

dépassait déjà les 50% des exportations globales. 

Les échanges commerciaux de l’Etat Algérienne sont marqués par le 

mode de gestion de l’économie planifiée pendant toute la période allant du 

lendemain de l’indépendance jusqu’au début des années 1990.Le 

gouvernement Algérien a opté pour un système économique de type 

soviétique (Chabbah, 2005);un système purement protectionniste dont le 

principal objectif était d’améliorer le résultat de la balance commerciale du 

pays. Il a pris aussi la décision d’instaurer un contrôle de change ayant pour 

objectif de ralentir les sorties massives de capitaux vers l’étranger. Cela a 

été renforcé par un contrôle sur toutes les opérations commerciales, 

financières et même monétaires (Lamiri, 1999). 

Entre 1984 et 1987, les exportations Algériennes baissent de 55,5% en 

valeur. L’Etat  Algérienne éprouve des difficultés financières à cause du 

contre-choc pétrolier et de la chute des cours du pétrole couplée à la 

dépréciation des cours du dollar (monnaie de règlement des exportations 

d’hydrocarbures) dès 1986. Ce choc pétrolier ayant nécessité le recours à 

l’endettement extérieur afin d’assurer l’approvisionnement en biens 

alimentaires de base, médicaments et autres biens de première nécessité. Ce 

qui induisit la crise d’endettement qui s’ensuivit, en raison des difficultés de 

remboursement de la dette extérieure et de la nécessité d’avoir recours au 

rééchelonnement de la dette extérieure. 

2.2.2 Situation des exportations Algériennes de 1998 à 2014 

Du fait de la faiblesse, des secteurs économiques en Algérie comme 

l’agriculture, l’industrie et les services aux niveaux de la qualité des 
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produits et de la productivité; les  exportations Algériennes se limitent 

surtout aux produits miniers. 

La hausse des revenus des hydrocarbures entre 1998 et 2014 a mis 

l’économie Algérienne dans une bonne situation. Les recettes des 

hydrocarbures ont permis de financer les différents programmes de relance 

économique et de réduire considérablement la dette extérieure du pays. La 

fiscalité pétrolière constitue, tout au long de cette période, la ressource 

principale des recettes de l’Algérie comparativement aux autres ressources 

fiscales (fiscalité ordinaire).Ce qui montre la fragilité des finances 

publiques devant une chute brutale des cours du pétrole. 

2.2.3 Situation des exportations Algériennes de la fin de l’année 2014 

et jusqu’à la  fin 2017 

Le marché pétrolier international connait depuis la fin de l’année 2014 

une baisse importante des cours. Cette baisse a eu des retombées sur 

l’économie Algérienne comme tous les autres pays  exportateurs; en 

particulier ceux dont les recettes pétrolières constituent la principale 

ressource en devises comme l’Iran et le Venezuela. Notre économie est 

basée essentiellement sur l’exploitation des hydrocarbures. Le pétrole est la 

ressource quasi unique du pays. Il constitue la principale source de revenu 

(98% du total des exportations algériennes depuis des années et des 

années). 

« Le marché du pétrole est devenu, au cours des vingt dernières 

années, le plus grand marché de matières premières du monde. Il a connu de 

grandes évolutions passant d’un simple marché de commerce physique de 

pétrole et de produit pétrolier vers un marché financier sophistiqué où les 

horizons des échanges s’étendent aujourd’hui »(AUZANNEAU, 2015). 
Les  principaux facteurs peuvent expliquer la chute vertigineuse des 

prix du pétrole fin 2014 sont (AREZKI & BLANCHARD, 2014) : 

 la croissance de la demande en 2014 qui a été plus faible que celle 

initialement anticipée ; 

 la forte augmentation de la production mondiale du pétrole depuis 

2014, notamment du fait de la production du pétrole de schiste aux 

Etats-Unis ; 

 le choix de ne pas intervenir par l’OPEP sur les prix du pétrole, en 

conservant son objectif de production inchangé. 
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La chute vertigineuse des prix du pétrole a grevé les finances 

publiques de l’Algérie. Les indicateurs économiques du pays sont tous 

négatifs. Les  cours  du pétrole  ont perdu plus de la moitié de leurs valeurs,  

passant de  110 USD juin 2014 à 50 USD en Janvier 2015.  Le niveau des 

exportations d’hydrocarbures a enregistré une baisse passant de 27,1 

Milliard USD en 2016 à 32,69 Milliard USD en 2015 (-17,12%). Les 

exportations hors hydrocarbures ont aussi baissé, passant de 2,063 Milliard 

USD en 2016 à 2,582 Milliard USD en 2015 (-20,1%). 

La balance commerciale a enregistré un déficit de 17,84 Milliard USD 

durant l'année 2016, contre un déficit de 17,03 Milliard USD en 2015; soit 

un accroissement de déficit de 4,5%. Le solde de la balance des paiements 

de l’année 2016 affiche un déficit de - 26,31 Milliard USD contre -27,29 

Milliard USD en 2015. 

3. Présentation de la méthodologie de travail et source des données 

3.1. Présentation de la méthodologie de travail 

La Constant Market Shares Analysis " CMSA " est une méthode 

comptable classique pour étudier l’évolution de la part de marché à 

l’exportation d’un pays. L’intérêt de cette méthode réside surtout dans sa 

simplicité d’utilisation afin de préciser les déterminants de la variation de la 

part de marché d’un pays donné. Cette technique est spécialement utile pour 

séparer et évaluer la contribution des spécialisations commerciales 

(sectorielle ou géographique) des contributions des autres facteurs. La  

méthode de CMSA a été suggérée pour la première fois par Tyszynski 

(1951), puis développée successivement dans plusieurs travaux de 

recherche comme le travail de  Richardson (1971), Fagerberg et Sollie 

(1987), Milana (1988 et 2004), Michel (2005) et Michel et Matte (2010). 

Pour l'application empirique de la CMSA dans notre travail de 

recherche, nous avons adopté la méthode développée dans le travail de 

recherche de Michel(MICHEL, 2005) et Michel et  Matte(MICHEL & 

MATTE, 2010). Cette méthode divise la variation de la part de marché d’un 

pays en quatre effets (effet compétitivité et trios effets structurels)  entre la 

période  0 et T année, en tenant les années année par année et de sommer 
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les effets. Cette décomposition peut s’écrire comme suit(MICHEL & 

MATTE, 2010) : 

 
La variation totale de la part du marché mondial d'exportation du pays 

de référence entre les périodes 0 (période initiale 2001) et T (période fin 

2017)  est divisée en quatre termes (1) à (4) dont chacun contient une 

composante mesurant la variation d'une des variables utilisées, qui peuvent 

être écrites comme suit
3
: 

 
Où: 

  (1) la composante qui mesure l’effet de compétitivité: mesure 

les gains ou pertes de parts de marché de pays de référence hors 

évolution dans la structure du commerce mondial; 

  (2) la composante qui mesure l’effet de marché géographique: 

mesure les gains ou pertes de parts de marché de pays de référence dues 

à l’évolution de la structure géographique du commerce mondial ; 

  (3) la composante qui mesure l’effet de  produit: mesure les 

gains ou pertes de parts de marché de pays de référence dus à 

l’évolution de la structure produit du commerce mondial; 
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  (4) la composante qui mesure l’effet combiné produit - marché 

géographique : mesure les gains ou pertes de parts de marché d’un 

pays dus à l’amélioration ou la détérioration du placement des produits 

sur les marchés géographiques. 

 i : désigne les catégories de produits; j : désigne les marchés 

géographiques; t : les périodes de 0 à T; 

 : représente la  Part de marché à l’exportation de l’Algérie (pays 

de référence) pour le produit i sur le marché j. 

 : Représente le part des importations du produit i vers le marché 

j dans le total des importations mondiales. 

 : Représente la part du marché géographique j dans le total des 

importations mondiales (ou la part des exportations mondiales de 

marché j dans le total des exportations mondiales). 

  : Représente la Part de produit i dans le total des importations 

mondiales (ou la part des exportations mondiales de produit i dans le 

total des exportations mondiales). 

 : La composante spécifique produit- marché. 

  : est égal à  * , 

 Δt
+1

représente la différence entre la période t+1 et t. 

3.2. Source des données : 

Les données du commerce international et les exportations Algériennes 

pour les calculs, durant la période 2001 – 2017, ont été tirées de la base de 

données d’International Trade Centre (ITC)
4
. Dans ce qui suit, nous 

considérons que les exportations mondiales sont égales aux importations 

mondiales, en utilisant uniquement des données d'exportation. Pour 

présenter les principales tendances du commerce. Et afin de rendre les 

résultats des calculs plus explicables dans le cadre de l’analyse descriptive 

des données ; nous avons regroupé les pays du monde (destination 

géographique des produits exportés) en 7 zones. Ces groupes de marchés ne 

devraient pas inclure l’Algérie; et reclassé les produits en 9 groupes de 

produits
5
. 
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4. Les exportations Algériennes : évolution et structure  

4.1. Analyse de l’évolution des exportations Algériennes 

Entre  2001 et 2017,  les exportations mondiales ont enregistré deux 

perturbations en 2009 et 2015 comme le montre le graphique n°1 ci-après.  

Pendant la crise financière de 2009, la valeur du commerce des marchandises a 

chuté de 22,85%, la contribution des variations en volume étant de 52% et celle 

des variations unitaires de 48%. Les exportations Algériennes ont aussi constaté 

une baisse très importante de  43,01 %. Dès  la baisse du prix des combustibles en 

2014, où les  prix des combustibles ont notamment pesé sur la valeur des 

exportations des produits de base. La valeur nominale des exportations mondiales 

de marchandises a baissé de 19 000 milliards de dollars en 2014 à 16 500 

milliards de dollars en 2015; soit une chute de plus de 12,38. Les pays les moins 

avancés (PMA) et l’Afrique dont l’Algérie ont aussi été gravement touchés 

compte tenu de leur dépendance à l’égard des exportations de produits de base. 

Les exportations Algériennes ont constaté une baisse très importante de  42,38 %.  

Graphique N
° 
1: Evolution de taux de croissance annuels des exportations 

Algériennes et des importations mondiales en termes de produit de 2001 à 

2017 

 

Source : Etablie à partir d’International Trade Centre  market  analysis tools, 

http://www.intracen.org/marketanalysis 
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4.2. La structure des exportations Algériennes en termes de produits :  

L’analyse des exportations Algériennes en termes de produits par 

catégories de produits permet de connaitre un aperçu sur la diversification 

sectorielle de ce pays (tableau N°1), cette analyse révèle que : 

 Durant toute la période d’étude, les produits énergétiques figurent la 

catégorie des produits les plus exportés par l’Algérie, avec un part de 

98,49%  en 2001 et 97,52% en 2017 ; 

 Pendant les trois dernières années, les produits industrie alimentaires 

ont connu une amélioration minime  dans la part des exportations avec 

1% en 2017 par rapport à 0,15% en 2001, et ce après la chute 

vertigineuse des prix du pétrole ;  

 Les produits chimiques de base et produits dérivés ont aussi connu 

une amélioration minime dans la part des exportations, avec 0,97% en 

2017 par rapport à 0,26 % en 2001 ; 

 Les autres catégories de produits ont été en constante augmentation 

depuis 2001, et ce malgré les efforts de gouvernement Algérienne  

pour la diversification de ces exportations. 

Tableau N° 1 : Evolution de la part des exportations Algériennes par 

catégories de produits 2001-2017 

 2001 2010  2014 2017 

Industrie alimentaires 0,15 % 0,56% 0,53% 1,00% 

Energie 98,49 % 98,94% 98,74% 97,52% 

Produits chimique de base et 

produits dérivés 
0,26 % 0,05% 0,53% 0,97% 

Bois et papier 0,09% 0,02% 0,03% 0,07% 

Textile 0,14 % 0,04% 0,05% 0,05% 

Industrie sidérurgique et 

métaux non ferreux 
0,50 % 0,36% 0,09% 0,14% 

Mécanique et véhicules 0,34 % 0,02% 0,02% 0,23% 

Electroniques 0,02 % 0,01% 0,01% 0,02% 

Autres 0,00 % 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 100% 100% 100% 100% 
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Source : Etablie à partir d’International Trade Centre  market  analysis tools, 

http://www.intracen.org/marketanalysis 

L’analyse des exportations Algériennes en termes des produits par 

zones géographiques permet de connaitre un aperçu sur les principaux pays 

partenaires de l’Algérie. L’Union européenne est la première destination 

géographique des exportations Algérienne suivies par la zone d’Amérique 

et la zone d’Asie comme le montre le tableau 2 ci-après. Les parts de ces 

zones dépassent 90 % avec un part de 97,26%  en 2001, 95,66% en 2010 et 

94,02% en 2017. 

 

Tableau N°2 : Evolution de la part des exportations Algériennes par 

destination géographique 2001-2017 

 2001 2010 2014 2017 

Maghreb 1,44% 2,25 % 4,95 % 3,62 % 

le reste pays d'Afrique 0,68% 0,98 % 0,97 % 1,59 % 

Asie 8,90% 12,49 % 14,67 % 17,09 % 

Union Européenne 64,74% 49,10 % 63,87 % 57,94 % 

le reste pays d'Europe 0,50% 1,06 % 0,26 % 0,29 % 

Amérique 23,62% 34,07 % 15,27 % 18,99 % 

Océanie 0,12% 0,05 % 0,003% 0,48 % 

Total 100 % 100% 100% 100% 

Source : Etablie à partir d’International Trade Centre  market  analysis tools, 

http://www.intracen.org/marketanalysis 

 

 

 

http://www.intracen.org/marketanalysis
http://www.intracen.org/marketanalysis
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5. Les facteurs à l’origine de la faible part de marché à l’exportation de 

l’Algérie 

5.1. Évolution de la part de marché internationale de l’Algérie : 

Dans une nouvelle situation mondiale déterminée par une concurrence 

accrue. Certains pays comme la Turquie la Pologne le Brésil l’Inde et 

surtout de la Chine ont amélioré leurs parts de marché international. Alors 

que l’Algérie n’a pas enregistré  aucune  hausse important dans leur 

exportation de biens; avec un part de 0,31%  en 2001, 0,50% en 2008 et 

0,20% en 2017 comme le montre le graphique N
° 

2. La part marché de 

l’Algérie a surtout diminué en 2016 (0,19%), à cause de la chute 

vertigineuse des prix du pétrole au niveau mondial durant le second 

semestre de l’année 2014.L’Algérie a davantage perdu de parts de marché 

de 2014 à 2017 (–0,12 points).L’un des principaux causes  du recul des 

exportations Algériennes est la non diversification des produits exportées 

(les produits énergétiques représentent la catégorie des produits les plus 

exportés par l’Algérie avec un part plus de  97 %  dès 2001). 

Graphique N
° 
2: Evolution de la part de marché internationale de l'Algérie en 

termes de produits de 2002 à 2017 

 

Source : Etablie à partir d’International Trade Centre  market  analysis tools, 

http://www.intracen.org/marketanalysis 
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5.2. Les  résultats de calcul de  la part de marché de  l’Algérie au 

niveau global  de 2001 à 2017 

 La part de marché internationale de l’Algérie passe de 0,31%  en 

2001 à 0,20% en 2017.L’analyse des résultats de la méthode Constant 

Market Shares Analysis "CMSA" permettent surtout de connaitre les 

facteurs à l’origine de faible parts de marché international de l’Algérie. Le 

tableau 3 ci-après représente la part de marché à l’exportation de l’Algérie à 

travers la méthode de CMSA pour toute la période  2001-2017.  

Tableau N° 3 : résultats de la CMSA pour la part de marché à l’exportation 

de l’Algérie de 2001 à 2017 

 
l’effet 

total 

l’effet 

compétitivité 

l’effet 

produit 

l’effet marché 

géographique 

l’effet mixte 

produit-marché 

géographique 

2001- 

2017 
0,03% -0,15% 0,08% -0,01% 0,11% 

Source : Etablie à partir d’International Trade Centre  market  analysis 

tools,  http://www.intracen.org/marketanalysis 

Les résultats révèlent que  l’effet mixte produit-marché géographique et 

l’effet produit ont joué un rôle important dans la légère hausse de la part de 

marché de l’Algérie durant toute  la période d’étude (effet total  0,03%). 

Ces gains ont pu couvrir les effets défavorable de la compétitivité et marché 

géographique  (-0,15% et -0,01%). 

Ce constat est réaffirmé en affinant l’analyse sur trois périodes de 2001 

à 2008, de 2009 à 2013 et de 2014 à 2017 (tableau 4). En effet, la hausse de 

la part de marché de l’Algérie (0,12%) entre 2001-2008 s’explique 

principalement par une contribution positive des effets de compétitivité, de 

produit et de marché géographique-produit, malgré un effet négatif de 

marché géographique(-0,004%). Inversement, la baisse de la part de marché 

de l’Algérie (-0,17%) entre 2009-2013 s’explique principalement par une 

contribution négative des effets de compétitivité, de marché géographique 

et de marché géographique-produit; Malgré un effet positif de produit 

(0,02%). Entre 2014 et 2017, la part de marché de l’Algérie a enregistré une 

hausse aux les effets positifs de produit et de marché géographique-produit. 

http://www.intracen.org/marketanalysis
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Tableau N° 4 : résultats de la CMSA pour la part de marché à l’exportation 

de l’Algérie de 2001 à 2008, de 2009 à 2013 et de 2014 - 2017 

 
2001-2008 2009-2013 2014 - 2017 2001-2017 

Effet total 0,12% -0,17% 0,19% 0,03% 

Effet de 

compétitivité 
0,0007% -0,13% -0,01% -0,15% 

Effet marché 

géographique 
-0,004% -0,007% -0,001% -0,01% 

Effet produit 0,12% 0,02% 0,005% 0,08% 

Effet marché 

géographique et 

produit 

0,007% -0,05% 0,2% 0,11% 

Source : Etablie à partir d’International Trade Centre  market  analysis 

tools,  http://www.intracen.org/marketanalysis 

5.3. Les facteurs à l’origine de la faible part de marché internationale 

de l’Algérie 

Grâce aux résultats du calcul de la méthode Constant Market Shares 

Analysis "CMSA", il est possible d’expliquer la faiblesse de la part de 

marché internationale de l’Algérie par plusieurs facteurs : 

 Les produits énergétiques figurent les produits dynamiques, 

caractérises à la fois par un gain de part de marché international de 

l’Algérie ;et une croissance positive des exportations Algériennes.  

L’économie Algérienne est très dépendante du secteur des hydrocarbures, 

ce secteur représente l’essentielle ressource du pays dont il contribue à 

environ 97% des exportations; et à plus de 60% au budget de l’État à 

travers la fiscalité pétrolière. La baisse des prix du pétrole durant le second 

semestre de l’année2014 a mis l’économie Algérienne dans une situation de 

difficulté majeur; 

 L’effet négatif de la compétitivité a été expliqué par  le non 

diversification des produits exportés (les exportations se limitent surtout 

aux produits miniers);    

http://www.intracen.org/marketanalysis
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 l’orientation géographique des exportations Algériennes est 

défavorable durant toute la période d’étude; à cause de la concentration 

géographique sur dix pays  (l’Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la 

France, le Brésil, les Pays-Bas, la Turquie, Canada, le Royaume-Uni, la 

Belgique, le Portugal et la Tunisie). En effet, la part de de ces pays 

représente plus de 82% durant la période 2001 et 2017.Ceci peut 

s’expliquer par la structure des exportations Algériennes, composées  

majoritairement d’hydrocarbures; 

 L’Algérie n’a pas pu adapter son offre exportable à la demande 

mondiale. Aussi, le profil des exportations Algériennes sur les 17 ans  fait 

ressortir le poids stagnant des produits hors énergie, qui sont des produits 

dynamiques caractérisés par une forte croissance des  importations 

mondiales.  

6. Conclusion : 

Depuis 1990, le monde assiste à une ouverture commerciale de plus en 

plus poussée des économies nationales. Cette ouverture permet d’obtenir un 

accès aux marchés internationaux et peux aussi empêcher la diversification 

du tissu productif national. Pour l’économie Algérienne, malgré son 

ouverture et son grand investissement dans l’industrie (leur investissement 

est l’un des plus fort taux d’investissement au monde durant les premières 

années après l’indépendance), l’économie de notre pays est basée 

uniquement sur les exportations des produits énergétiques. 
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La baisse des prix du pétrole au niveau mondial pendant le second 

semestre de l’année 2014, a mis l’économie Algérienne dans une situation 

de difficulté majeure. Ce qui réaffirme encore une autre fois après le choc 

pétrolier de 1986 la nécessité de la diversification des produits destiné à 

l’exportation. La part de marché à l’exportation de l’Algérie aussi enregistre 

une baisse, elle passe de 0,32 en 2014 à 0,19 en 2016. 

Les résultats de ce travail de recherche ont pu mettre en lumière 

certaines réalités correspondantes aux facteurs à l’origine de faible part de 

marché à l’exportation de l’Algérie dès 2001 à ce jour.  Du fait de la 

faiblesse, des secteurs économiques en Algérie comme l’agriculture et 

l’industrie aux niveaux de la qualité des produits et de la productivité ; les  

exportations se limitent surtout aux produits miniers. Aussi du fait de la 

spécialisation géographique défavorable, la faible compétitivité et le non 

adaptation de l’offre des produits exportés à la demande  mondiale la part 

de marché internationale toujours reste faible et en baisse.  
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