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 تقديم اجمللة
 

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

واألصالة املتسمة باجلودة 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 الباحثنيهتدف اجمللة إىل إتاحة اإلطالع على البحوث والدراسات ألكرب عدد مم
 :ةاجملاالت التاليهتتم بوهي  .يةاملطبوعة وااللكرتون

 ؛االقتصاد، االقتصاد القياسي واملالية 

 ؛اإلدارة واحملاسبة ،األعمال 

 ؛احملاسبة 

 ؛إدارة األعمال واإلدارة الدولية 

 ؛التسويق 

 ؛السلوك التنظيمي وإدارة املوارد البشرية 

 ؛االسرتاتيجية واإلدارة 

 ؛السياحة والرتفيه وإدارة الفنادق 

 ؛الصناعية العالقات 

 اقتصاد إسالمي. 

 

 
 

 ، اجلزائر 00222 -امعة مستغامنجبجملة االسرتاتيجية والتنمية، كلية العلوم االقتصادية : المراسالت واالشتراك
 strg.devp@univ-mosta.dz :الربيد اإللكرتوين /   421145 45 00213   :الفاكس

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

mailto:strg.devp@univ-mosta.dz
http://rsd.univ-mosta.dz/
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 http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276   :الرابط على املنصة االلكرتونية الوزارية

 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 

القيام  ميكن. 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 ؛ •
 .األوراق البحثية اليت مل يتم تقدميها وفًقا هلذه التوصيات حيق لرئيس التحرير إعادة •

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

يتم فحص املقال بشكل سري على مستوى جلنة القراءة للمجلة، اليت جتتمع بانتظام وتتدخل يف 
إذا كان القرار . حملررين املساعدينحيث تقدم قرارا بأهلية املقاالت قبل إرساهلا إىل ا. 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

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

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

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

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

 .م إىل أمانة اجمللةإلرسال نتائج التقيياملتوسط 
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
 :إعداد المقال -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 
 :االطالع عل  ملف دليل المؤلف -7

مضغوط، وهو توجيه لصاحب املقال يتم حتميل ملف  "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

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

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

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

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

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

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

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

سيظهر جدول حيمل تفاصيل  "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 . جبميع أشكاهلا سلوًكا غري أخالقي للمجلة تشكل السرقة العلمية،
  .ولن يتم قبول أي مقال آخر للمؤلف الذي قام باالنتحال من خالل املراجعة اليت أجريناها. القاعدة
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 نموذج الجاذبية  باستخدام العوامل المؤثرة على حركة الهجرة الدوليةتحليل 
  – (0202-0222)دراسة حالة تونس خالل الفترة  -

Analysis of Factors Influencing the Movement of International 

Migration Using Gravity Model 

 -Tunisia Case Study During the Period (2000-2016 ( - 
 

  بودية فاطمة. د
 chlef.dz-f.boudia@univالشلف، اجلزائر،  –امعة حسيبة بن بوعلي ج

 

 16/10/8102 :نشرتاريخ ال            01/00/8102 :القبولتاريخ            82/01/8102 :تاريخ االستالم
 

 

 ملخص
-0222)خالل الفرتة دولة  81 باجتاهاهلجرة التونسية  حمدداتهدفت هذه الدراسة إىل قياس 

املعدل النسيب أن حجم سكان تونس،  أظهرت نتائج القياسو . منوذج اجلاذبية باستخدام وذلك ،(0282
واحلدود  االستعماريريخ التاو ، اللغة عدد البطالني وعدد خرجيي اجلامعات يف تونس، لدخل الفرد احلقيقي

عامل األثر السليب لبينما ظهر  .هلا أثر إجيايب يف زيادة تدفقات اهلجرة التونسية حنو اخلارج ،املشرتكة
 .عدم معنوية متغري حجم سكان دول املقصدإىل جانب  املسافة

 .ل، منوذج اآلثار العشوائيةمعطيات باندول املقصد، ، التونسيةاجلاذبية، اهلجرة منوذج  :يةكلمات مفتاح
  JEL : C23 ،F22،C69 اتتصنيف

Abstract:  

This study aimed at measuring the determinants of Tunisian migration 

to 18 countries during the period (2000-2016), using the gravity model. The 

results of the measurement showed that the size of the population of 

Tunisia, the relative rate of real per capita income, the number of 

unemployed and the number of university graduates in Tunisia, language, 

colonial history and common borders, have a positive effect in increasing  

__________________________________________ 

 chlef.dz-f.boudia@univ :اإليميل، بودية فاطمة. د :المؤلف المرسل

mailto:f.boudia@univhb-chlef.dz
mailto:f.boudia@univhb-chlef.dz
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Tunisian migration flows abroad. While the negative impact of the distance 

factor and the variable size of the population of the destination countries 

were not affected. 

Keywords: Gravity model, Tunisian immigration, destination countries, 

panel data, random effects model. 

JEL Classification : C23, F22, C69 

 مقدمة .6
ة األحباث إىل حتديد العوامل الدافعالدراسات و سعت الكثري من  ،الدوليةاهلجرة ظاهرة لفهم  

خمتلف األساليب  باستخدامسواء يف الدول األصل أو دول املقصد وذلك  الدوليةواجلاذبة حلركة اهلجرة 
أحد أهم النماذج الذي يعترب  منوذج اجلاذبيةأشهر هذه النماذج ومن بني  .والنماذج اإلحصائية الكمية

اهلجرة ك  ،بني بيئتني جغرافيتني االقتصاديةلتدفقات ااملرتبطة ب املستخدمة يف التحليل اإلحصائي للظواهر
لنجاحه التجرييب يف تفسري هذه  نظرا  وذلك ، إخل...، التجارة الدوليةاالستثماراتالدولية، حركة العمالة، 

منوذج  "Levinsohn"وليفنسون  "Leamer"حيث يصف ليمر . التدفقات يف اإلقتصاد العاملي
 .(,p11 2004 Marton Balint,) "من أوضح وأقوى ما توصل إليه علم االقتصاد "اجلاذبية بأنه 

واملتغريات احملددة إلنبعاث  وبذلك يشكل موضوع هذا البحث رصد وحتديد خمتلف العوامل 
، باإلعتماد 0282و 0222اهلجرة الدولية مقتصرين على حالة تونس خالل الفرتة املمتدة ما بني سنيت 

وقد أوردنا هذا التحديد حىت ال كيز على اهلجرة التونسية اخلارجة، ونشري أنه سيتم الرت  .على منوذج اجلاذبية
يكون هناك نوع من اللبس بينها وبني أنواع أخرى من اهلجرات الشبيهة بالظاهرة اليت هي مركز اهتمامنا 

تدفقات  محدداتماهي  :، وبذلك نصوغ التساؤل الرئيسي التايل(اهلجرة التونسية الوافدة) ا البحثهبذ
  ؟(0202-0222)التونسية نحو الخارج خالل الفترة  الهجرة

جيب نفيها أو إثباهتا  جمموعة من الفرضيات نصوغ من خالل هذا اإلشكال :البحثفرضيات  .0.0
 :تتمثل

املستقبلة للهجرة تأثريا  إجيابيا  وسلبيا  على حركة اهلجرة  دولالتونس و لكل من سكان اليؤثر حجم  −
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 التونسية على التوايل؟ 
يؤثر املعدل النسيب لدخل الفرد احلقيقي بني تونس والدول املستقبلة للهجرة تأثريا  إجيابيا  على حركة  −

 اهلجرة التونسية؟
 يؤثر عدد البطالني وعدد خرجيي اجلامعات تأثريا  إجيابيا  على حركة اهلجرة التونسية؟ −
 تأثريا  سلبيا  على حركة اهلجرة التونسية؟يؤثر عامل املسافة اجلغرافية بني تونس والدول املستقبلة للهجرة  −
اللغة املشرتكة، والتاريخ اإلستعماري املشرتك بني تونس يوجد عالقة إجيابية لعامل احلدود املشرتكة،  −

 والدول املستقبلة للهجرة على حركة اهلجرة التونسية؟ 
 :تتمثل يفنسعى من خالل هذا البحث إىل حتقيق جمموعة من األهداف  :أهداف البحث. 0.0
يف جمال اهلجرة الدولية، مع حتديد العالقة الرياضية وأهم اجلانب النظري لنموذج اجلاذبية  استعراض −

 .بني األقاليم اجلغرافية اهلجرةاملتغريات اليت يتضمها هذا النموذج، واليت تستخدم يف تفسري تدفقات 
خالل الفرتة الواقعة ما  دول اإلقامة حسب هاعتوز  و تطور حركة اهلجرة التونسية حنو اخلارج  استعراض −

 .، مع حتديد األسباب الدافعة إىل ذلك(0282-0222)بني 
خالل الفرتة الواقعة ما بني  وزن العوامل اليت تؤثر على حركة اهلجرة التونسية حنو اخلارج حتديد −

ألصحاب القرار بتبين السياسات اليت حتد من هجرة التونسيني باعتبارها ، مما يسمح (0222-0282)
 .للموارد البشرية التونسية استنزافمتثل 

بأسلوبه الوصفي  االستنباطياملنهج  على االعتمادسيتم ، ملعاجة موضوع البحث :البحث منهج .1.0
التحليلي الكمي  هأسلوبو القياس، املستخدم يف عملية للهجرة و منوذج اجلاذبية مفهوم وذلك للتطرق إىل 

أسلوب القياس الكمي لتطبيق منوذج اجلاذبية  باستعمال االستقرائياملنهج و . حركة اهلجرة التونسيةتحليل ل
-0222)الدول خالل الفرتة من عينة  باجتاهقياس العوامل املؤثرة على حركة اهلجرة التونسية من أجل 

0282). 
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 الهجرةوذج الجاذبية وتطبيقاته في مجال مفهوم نم .1
مفهوم منوذج اجلاذبية للهجرة وخمتلف املتغريات اليت تضمنها هذا  نتناول يف هذا اجلزء من الدراسة 

  :حتديد الصيغة الرياضية لنموذج املقرتح للقياس، وذلك على النحو التايلالنموذج، إىل جانب 
  :للهجرة مفهوم نموذج الجاذبية 6.1

من طرف االقتصادي كاري  8122سنة   (Gravity models)ظهرت مناذج اجلاذبية تارخييا،
"H.Carey" الذي طبق ألول مرة مبدأ فيزياء نيوتن على دراسات العلوم االجتماعية (Fred 

Bonhomme, 2004, p10).  قام رافنستني  8111ويف سنة"Ravenstien"  بتطبيق مفهوم اجلاذبية
ليفسر قوة اجلذب يف  "Reilly’s" 8398بينما إستخدمه رايل سنة . يف دراسة اهلجرات السكانية

 ،0281 ،العبادلةعلي حممد علي ) "Reailling model" التجارة يف املناطق الكبرية يف منوذجه املسمى
إىل كل من تنربجن إقتصادية قياسية أول حماولة لتقدمي هذا النموذج على شكل دالة  تعودو  .(44 ص
"Timbergen" )8320(  وفيهونني"Pöyhönen" )8329( حيث أرجعا العوامل اليت تقف وراء ،

عنها بالناتج احمللي  تدفق التجارة السلعية بني الدول حول العامل إىل كتلة النظام االقتصادي للدول معربا  
 Bernard) نقل البضائعشر لتكلفة ول كمؤ اإلمجايل لكل دولة واملسافة فيما بني هذه الد

Guillochon et Annie Kawecki,2006,p92).  وكانت هذه الدالة ممثلة يف العالقة الرياضية
321  :(,p380282 Ozan Saray, Kadir Karagoz,) التالية /)..(



ijjiij
DYYAT  

ij
T :من الدولة  ات السلعيةتدفقالi  حنو الدولةj.      

  A  :اجلذب ثابت. 

ji
YY  .اممقاس بالناتج احمللي اإلمجايل هل jو الدولة  iلدولة كل من ااحلجم االقتصادي ل: ,

ij
D : بني الدولتني ( بالكيلومرتات أو األميال)املسافة iوj  . 

ميثله وبشكل عام األساس النظري لنماذج اجلاذبية للهجرة فإن  فيما يتعلق بظاهرة اهلجرة،و  
هذه صف حيث ت. "random utility maximization"العشوائي  تعظيم املنفعةمنوذج  عموما  

نتقل ما إالفائدة اليت يتلقاها الفرد من العيش يف بلد معني مقارنه بالفائدة املتوقعة اليت يتلقاها إذا  نماذجال
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ذبيه الوجهة مثل ي العوامل اليت تزيد من جاأ)من الفوائد املتوقعة  وتشمل املقارنة كال  . يلهات بدهإىل وج
مثل املسافة أو سياسات اهلجرة غري "إىل املقصد  أرة من املنشوتكاليف اهلج( املتوقعة رباحرتفاع األإ

مل اهذا النموذج لتحديد خمتلف العو  ستخدمأول من إوإن  .(,p20282 Raul Ramos ,)"املواتية
 "Lowry and Lee"لوري ويل  القرن املاضي، ستينياتيف  منذ الظهور األويل له املؤثرة يف حركة اهلجرة

من خالل  تنربجناملقرتحة من طرف  للتجارةمنوذج اجلاذبية صيغة ين يف ذلك على معتمد 8322سنة 
وبذلك مت حتديد الصيغة . اهلجرةحتويل املتغريات حبيث تتناسب مع املتغريات املرتبطة ب عن طريق هتنقيح

على النحو  "Basic Gravity Model"يف شكله األساسي لنموذج اجلاذبية يف جمال اهلجرة العامة 
  :(, p1300282Daniela BUNEA ,) التايل ..../)..(



ij

B

jiij
DPPGM 

ij
M :األصل دولةمن  جرةاهل أو تدفقات حركة i  املقصد دولةحنو j.  

G  :اجلذب ثابت.       
 ji

PP    .j املقصدو  i دولة األصلكل من السكان يف  احلجم : ,
 ij

D : املسافة بني الدولتني iوj . 
بني  تصادية قياسية تفسر حركة اهلجرةيف حالته العامة دالة إق للهجرةوبذلك ميثل منوذج اجلاذبية  

، وعكسيا  مع تكاليف النقل اليت تفرضها املسافة بني الكتلة السكانية هلمامع  قطرين بالتناسب طرديا  
من خالل توظيف تتحول هذه املعادلة إىل شكل خطي تصادي ألغراض التحليل االقو   .البلدين

 :كاآليتلتصبح  . Ln" (2016, p65 ,Jacques Poot and other)"اللوغاريتم 
  )()()()(

ijjiijt
DLnPLnPLnGLnMLn   

 عتمادا على ثالث متغرياتإ، اهلجرةيالحظ يف هذه املعادلة اخلطية تفسري لوغاريتم تدفقات 
ولوغاريتم  دولة املقصد سكانولوغاريتم حجم  دولة األصل سكانمتمثلة يف لوغاريتم حجم  أساسية

وميكن استخدام معلمات النموذج . املسافة بينهما ، 0282 وليد عبد مواله،) كمقياس ملرونة وو
 تزيد تدفقات اهلجرةحيث  .املسافة بينهماو تني الدول لتفسري مستوى حجم سكان تدفقات اهلجرة (9ص
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يف حني تنخفض هذه التدفقات  ،%8 بـ i الدولة سكانإذا زاد حجم  %عدلمبعلى وجه التحديد 
   .%8املسافة بينهما بنسبة و  j حجم سكان الدولة إذا زادت  %و%B بـ j و iبني الدولتني 

 :للهجرة متغيرات نموذج الجاذبية توسع 1.1
تفسر جزءا   "العالقة"منوذج اجلاذبية األساسي للهجرة تائج التطبيقية إىل أن متغريات تشري الن 

 توسيع إىل 8322سنة  لوري ويلبعد منوذج لذلك عمد الكثريون . بسيطا  من التغريات يف تدفقات اهلجرة
، إجتماعية، متغريات إقتصاديةإدراج ب وذلك حمددات اهلجرة الدولية إضافة إىل املسافة وحجم السكان

 بنموذج اجلاذبية املوسع وبذلك أصبح هذا النموذج يعرف .إخل...سياسية تارخيية، بيئية، جغرافية،
"Generalized Gravity Model" ،2016) الذي أعطيت له الصيغة العامة على الشكل التايل, 

p130 Daniela BUNEA ,): 
 

ijij

jiijt

DLnXB

XBPLnPLnBGLnMLn









)()ln(

)ln()()()(

24

1321 

حيث 
1

X للمتغريات التفسريية  متثل متجه"vector of explanatory variables"  اليت
الدفع  عواملاخلارجة، ويطلق عليها  هلجرةاعلى واليت تشجع األصل  لدولةا تتميز هبااليت  السمات تصف

بينما  .إخنفاض الدخل، إرتفاع معدالت البطالة، إرتفاع األسعار مثل
2

X متثل متجه للمتغريات التفسريية 
وتعرف واليت تشجع على اهلجرة الوافدة، اليت تصف امليزات املختلفة اليت تتمتع هبا دولة املقصد أو الوجهة 

ىل إولإلشارة  .(Daniela BUNEA, 2016, p130) كإرتفاع فرص التنمية عموما    بعوامل اجلذب
 :عينة من الدراسات السابقة على النحو التايل إىلنستند  أوضح  بشكلالتفسريية هذه املتغريات 

 حتديد العوامل  من خالهلا حاوال وقد. " Raul Ramos and Jordi Suriñach "دراسة لـ  •
  ENCدولة والدول اجملاورة هلا 02املمثلة يف EU حركة اهلجرة بني دول اإلحتاد األورويب املؤثرة على 

 عدد من املتغريات املفسرة نموذجالوقد ضم  ،(0282-8322)بإستخدام منوذج اجلاذبية خالل الفرتة 
 :(,p 130289 Raul Ramos and Jordi Suriñach , ) تظهر يف العالقة التالية
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ijtitjtijij

ijijjtitijt

uGDPpcGDPpcLogBColonyBComlangoffB

ContiguityBLogDistBLogPopBLogPopBLogM





/
765

4321

 
:حيث

ijt
M : رصيد املهاجرين من دولة األصلi إىل دولة املقصد j  يف السنةt. 

jtit
PopPop  .tيف السنة  jو i الدولةكل من عدد السكان يف  : ,

ij
Dist :عاصمة الدولة بني  غرافيةات اجلملسافاi عاصمة الدولة j  مقاسة بالكيلومرتات. 

ij
Contiguity : يعرب عن التجاور اجلغرايف بني الدولتني متغري ومهي i وj. 

ij
Comlangoff :يعرب عن وجود لغة مشرتكة بني الدولتني  متغري ومهي i وj. 

ij
Colony :يعرب عن وجود تاريخ إستعماري مشرتك بني الدولتني  متغري ومهي i وj. 

 
itjt

GDPpcGDPpc  دولـة األصـلالفروق النسبية يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بني  ميثل: /
 .tالسنة يف  دولة املقصدو 

ijt
u :،حد اخلطأ العشوائيLog : ،تعرب على اللوغاريتمi :دول اإلحتاد األوريب، j  :الدول اجملاورة لإلحتاد. 

 هدفت هذه الدراسة إىل ."Joshua Lewer and Hendrik Van den Berg " دراسة لـ •
معتمدين على قائمة بيانات لـ  OECDقياس حمددات اهلجرة بني دول منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية 

تضمن قد و . (0222-8338) للفرتة لاذبية مع تطبيق أسلوب معطيات بانبإستخدام منوذج اجلدولة  82
 :(,p1660221 Joshua Lewer, Hendrik Van den Berg ,) التاليةمنوذجهما املتغريات 

 

ijtjijij

ijijijjiij

uhumanalinkaContaLanga

Stockadistarelyapoppopaaimm





8765

43210
lnlnln.lnln

 

:حيث
ij

imm :املهاجرين من دولة األصل  عددi إىل دولة املقصد j. 

ji
poppop  .jو i الدولةكل من عدد السكان يف  : ,

ijt
rely : املعدل النسيب لدخل الفرد بني دولتنيi وj. 

ij
dist :عاصمة الدولة بني  غرافيةات اجلملسافاi عاصمة الدولة j  مقاسة بالكيلومرتات. 

ij
Stock : صول من الدولة األذو عدد السكانi  يف الدولة املقيمون وj. 

ij
Lang :يعرب عن وجود لغة مشرتكة بني الدولتني  متغري ومهي i وj. 
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ij
Cont :بني الدولتني ( التجاور اجلغرايف) ةمشرتك حدوديعرب عن وجود  متغري ومهي i وj. 

ij
link :يعرب عن وجود روابط إستعمارية مشرتكة بني الدولتني  متغري ومهي i وj. 

j
human :دول املقصديف ( دارس الثانويةااللتحاق بامل) مستوى رأس املال البشري j. 

ijt
u :،حد اخلطأ العشوائيLn :متعرب على اللوغاريت. 

وقد أجرى من خالهلا حتليال  للهجرة بني مقاطعات رومانيا  ."Daniela BUNEA "دراسة لـ  •
 ا على النحو التايلنبينه  منوذج اجلاذبية املعتمد من طرفه، وأدرج عدة متغريات يف"الداخليةاهلجرة "
(,p1390282Daniela BUNEA ,): 

),,,,,,,,,( CRIMDENSROADAMNURBEDUERURGDPPOPfM 

 .حركة اهلجرة بني مقاطعات رومانيا: M:حيث 
POP :عدد السكان لكل مقاطعة يف رومانيا. 
GDP:الناتج احمللي اإلمجايل للفرد كمقياس ملستوى األجور. 

UR:(املسجلني مقسوم ا على عدد السكان النشطني يف كل مقاطعة عدد العاطلني)ل البطالة معد. 
ER :(املقاطعةكل عدد املوظفني املدنيني مقسوما على إمجايل عدد سكان  )التوظيف  معدل. 

EDU:  كمقياس ملستوى املنافسة على الوظائف  نسمة 8222خرجيي اجلامعات لكل عدد. 
URB : (سكان احلضر مقسومون على سكان الريف)درجة التحضر. 

AMN :ة طول أنابيب الصرف الصحي العام) مؤشر وسائل الراحة(km
2

طول أنابيب توزيع الغاز +  (
km)الطبيعي 

2
km)طول شبكة إمدادات مياه الشرب +  (

2
 8222لكل  املساحات اخلضراء احلضرية+  (

  .لبنية التحتيةا كمقياس ملستوى( نسمة
ROAD: 822كثافة الطرق العامة لكل km

 .لبنية التحتيةا كمقياس ملستوى  للبنية التحتية  2
DENS:  واالزدحاماإلكتظاظ  كمقياس ملستوى( عدد السكان لكل كيلومرت مربع)الكثافة السكانية. 

CRIM: (من السكان 822222عدد األشخاص احملكوم عليهم بشكل قاطع لكل )معدل اإلجرام  
 .االجتماعيكمقياس للسلوك 
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 :المقترحللهجرة نموذج الجاذبية  3.2
بالنسبة اجلاذبية منوذج ت اليت شاع إستخدامها يف تقدير باإلشارة إىل املتغريا: تحديد متغيرات النموذج •

للعوامل املؤثرة على حركة اهلجرة  األثر الكمي قياسمن أجل  الدول، و فيما بني لتفسري تدفقات اهلجرة
لنموذج نتخذ الصيغة األساسية ، (0282-0222)خالل الفرتة ( الدولة حمل الدراسة)يف تونس  الدولية

   :على النحو التايليف شكله اللوغارمتي دراستنا 

ijtijijijij

ititijtjtitijt

ColonyBordLangLnDist

LnEduLnNuLnRpcLnPopLnPopLnM









3217

543210

  
 :من خالل اجلدول التايل مع حتديد اإلشارة املتوقعة لكل متغري ،متغريات هذا النموذج فيما يلي توصيفو 

 توصيف متغيرات نموذج الجاذبية المقترح: 0 الجدول
 اإلشارة المتوقعة التوصيف الرمز

ijt
M  عدد املهاجرين من دولة األصلi  إىل دولة املقصدj  يف السنةt . / 

it
Pop  عدد السكان الدولةi  يف السنةt. 1

(+) 

jt
Pop  عدد السكان الدولةj  يف السنةt. 2

(-) 

ijt
Rpc  املعدل النسيب لدخل الفرد احلقيقي بني الدولتنيi وj   كمقياس ملستوى األجور

 .tيف السنة  بينهما

 

3
(+) 

it
Edu  الدولة  خرجيي جامعاتعددi  يف السنةt. 4

(+) 

it
Un  عدد البطالني يف الدولةi  يف السنةt. 5

(+) 

ijt
Dist املقصدبني عاصمة دولة  املسافة اجلعرافية i  دولة املصدر عاصمة وj  6 .بالكيلومرتات

(-) 

ijt
Lang  لوجود لغة مشرتكة بني الدولتني  8متغري ومهي يأخذi و j  1 .خبالف ذلك 2و

B(+) 

ijt
Bord

2 .خبالف ذلك 2و  j و iمشرتكة بني الدولتني  حدودلوجود  8متغري ومهي يأخذ  
B(+) 

ijt
Colony  بني الدولتني  تاريخ إستعماريلوجود  8متغري ومهي يأخذi و j  3 .خبالف ذلك 2و

B(+) 

 .الباحثةعداد إمن  :المصدر
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ونشري أيضا  أن 
621

,.....,  : متثل معلمات النموذج بالنسبة للمتغريات التفسريية الكمية، ومبا
، بينما أن املعادلة يف شكل لوغاريتمي مزدوج ميكن تفسريها كمرونات

521
,.....,   متثل معلمات

 .Lnوليس يف صورة  Levelالنموذج بالنسبة للمتغريات التفسريية الكيفية اليت مت التعبري عنها يف صورة 
ijt

 :حد اخلطأ العشوائي .Ln :تعرب على اللوغاريتم الطبيعي.  
t : متثل سنوات الدراسةt = 2000, 2001……., 2016. 
i : تونساملمثلة يف  األصل للمهاجريندولة i = Tun. 
j : املمثلة يف عينة الدراسة  مقصد املهاجريندولةj = Fra, Ger,..….,Can.  

خالل الفرتة الواقعة ما بني سنة  حركة اهلجرة التونسيةتغطي الدراسة  :عينة الدراسة ومصادر البيانات •
منطقة أمريكا،  تتمثل يف منطقة أوروبا، املنطقة العربية،مناطق  ثالثدولة من  81 بإجتاه 0282و 0222

 .منطقةلنا قائمة الدول حسب كل  ظهري التايلواجلدول 

 دول عينة الدراسة: 0 الجدول

 عينة الدول ورمزها لمهاجرينمقصد ا
 

 ،(Hol) هولندا ،(Bel) بلجيكا ،(Swi) سويسرا ،(Ita) إيطاليا، (Ger)، أملانيا (Fra)فرنسا  يةأوروبمنطقة ال 
   (Ast)النمسا 

 

 السعودية ،(Egy) مصر، ( (Mau) موريتانيا، (Lib) ليبيا ،(Mor) املغرب، (Alg) اجلزائر العربية المنطقة
(Sau) ،قطر (Qat) ، اإلمارات (Emi)، عمان (Oma)  

 (Can) ، كندا(USA) أ.م.الو ةأمريكيمنطقة ال
 .من إعداد الباحثة :المصدر

، فقد مت احلصول القياس اجلاذبية املعتمد يف عمليةريات منوذج وبالنسبة ملصادر البيانات املتعلقة مبتغ
نما عدد خرجي اجلامعات من تقارير عدد املهاجرين التونسيني من وزارة الشؤون اخلارجية التونسية، بيعلى 

املعدل النسيب لدخل الفرد احلقيقي، عدد السكان،  الديوان الوطين لإلحصائيات التونسي، يف حني أن
املمثلة يف اللغة  ملسافة واملتغريات الومهية وفيما يتعلق مبتغري ا .ة بيانات البنك الدويلمن قاعد عدد البطالني

املشرتكة، احلدود املشرتكة، التاريخ اإلستعماري، مت احلصول عليها من قاعدة معطيات مركز الدراسات 
Mayer and Zignago الذي وضعه CEIIاملستقبلية واملعلومات الدولية 

 . 0221سنة  
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 82ولتقدير هذا النموذج يستخدم يف ذلك أسلوب الدمج بني السالسل الزمنية واملك ونة من   
والبيانات املقطعية اليت تعرب عن عدد دول  0282إىل  0222سنة والناجتة عن تغطية الفرتة السنوية من 

بل إجياد معادلة وق. مشاهدة 922، وبذلك يكون عدد املشاهدات املعتمد عليها دولة 81الدراسة والبالغة 
  .اجلزء املوايليف  خالل فرتة الدراسة حركة اهلجرة التونسية نستعرض تطور للهجرة التونسيةاجلاذبية 

 (0202-0222)لفترة ل التحليل اإلحصائي لحركة الهجرة التونسية .1
ركة اهلجرة التونسية حنو اخلارج خالل الفرتة الواقعة ما بني حلتقييم نتناول يف هذا اجلزء من الدراسة 

 :قامة كما يليدول اإل حسب هاعتوز  و  حجمها تطور إستعراض، وذلك من خالل  (0222-0282)
  %19.9تستأثر حبوايل إذ  املناطق األكثر إستقبال للهجرة التونسية،تصدر ت :المنطقة األوروبية .6.1

والشكل املوايل يوضح لنا التوزيع النسيب ، (0282-0222)نسيب للفرتة الواقعة ما بني  كمتوسط
  .خالل الفرتة السابقة الدول األوروبية املستقبلةحسب  للمهاجرين التونسيني

 (0202-0222)التوزيع النسبي للتونسيين المقيمين في منطقة أوروبا خالل الفترة : 6 الشكل

 
 .وزارة الشؤون اخلارجية التونسيةعلى معطيات  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

أوروبا  حنو املهاجرين التونسينييتضح لنا أن عدد  8وامللحق من خالل حتليل بيانات الشكل 
مبعدل منو بلغ يف  0282 سنة مهاجر 766 140 1 إىل 0222 سنة مهاجر 075 589من  ارتفع

إىل قرب اجلغرايف  للمهاجرين التونسيني يعود استقبالتصدر أوروبا املناطق األكثر  وإن .%1.3 املتوسط
 . تكلفة التنقل بينهما خبالف مناطق أخرى من العامل اخنفاضعكس يف وقارة أوروبا والذي ين تونسبني 

67,4% 

16% 

8,3% 

2,3% 1,4% 0,9% 0,7% 3% 

 إيطاليا فرنسا

 بلجيكا ألمانيا

 هولندا سويسرا

 أخرى النمسا
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منطقة أوروبا مبتوسط نسيب بلغ  اهلجرة التونسية يفتستحوذ فرنسا على النسبة األكرب من إمجايل 
 461 436من  فرنسا باجتاهالتونسيني  ملهاجرينعدد ا رتفعاوقد  .(0282-0222) خالل الفرتة 22.4%
تفسري  ويرجع .مهاجر 300 117 بزيادة قدرت بـ 0282 سنة مهاجر 578 736إىل  0222سنة  مهاجر
 متثلتالتارخيية اليت العالقات  إىل، حركة اهلجرة التونسية يف أوروبافرنسا على حوايل ثلثي  استحواذسبب 
متميزة،  اقتصاديةو لغوية وثقافية متشاهبة عالقات ترتب عنها ، واليت فرنسي مباشر لتونس استعمارشكل 

ط تأيت إيطاليا يف املركز الثاين بـمتوس .مما جيعل الوجهة الفرنسية أفضل وجهة بالنسبة للمهاجر التونسي
سوى سرا وهولندا والنمسا يكل من بلجيكا و سو ، بينما مل تشكل  %1.9مث أملانيا بـ ، %82نسيب بلغ 

 %2.2و %2.3و %8.4و %0.9أوروبا بنسب مل تتجاوز  نسب ضعيفة من إمجايل عدد املهاجرين يف 
  .%9األوروبية يف بند أخرى بنسبة مل تتجاوز  الدوليف حني أدرجت باقي . على التوايل

. يف املتوسط %84.4األوروبية بنسبة بلغت  املنطقةيف الرتتيب الثاين بعد تأيت  :المنطقة العربية .1.1
 .(0282-0222) للفرتة الدول العربية للمهاجرين التونسيني يفوالشكل التايل يوضح لنا التوزيع النسيب 

 (0202-0222)خالل الفترة  ين المقيمين في المنطقة العربيةالتوزيع النسبي للتونسي :1 الشكل

 

 .وزارة الشؤون اخلارجية التونسيةعلى معطيات  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

املنطقة العربية  باجتاه املهاجرين التونسينيعدد  أن 1من خالل بيانات الشكل وامللحق يتضح لنا 
 144 183  إىل 0222 سنة التونسينيمن إمجايل املهاجرين  13.1%بنسبة  مهاجر 547 91من  ارتفع

ونشري هنا أن املنطقة العربية هي دمج بني املنطقة املغاربية  .0282 سنة 13.3% تقريبا  ثابتة بنسبة مهاجر
وتضم اجلزائر وليبيا واملغرب  64.7%النسيب األكرب خالل فرتة الدراسة بـ اليت تستحوذ على النصيب 

ويرجع تفسري النصيب النسيب  .وتضمن باقي الدول العربية 35.3%بـ واملنطقة الشرق األوسطية وموريتانيا، 

50% 

13,3% 

11,6% 

9% 
4,3% 

2,8% 

2,4% 
 ليبيا 4,8% 0,3 1,5%

 السعودية
 الجزائر
 اإلمارات
 قطر
 المغرب
 عمان
 مصر
 موريتانيا
 أخرى
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تشابه البيئات العربية من حيث الظروف إىل األوروبية األقل الذي حصدته املنطقة العربية مقارنة باملنطقة 
لبعض الدول العربية  االقتصاديةالطبيعية وأسلوب املعيشة واحلياة يف تلك الدول باإلضافة لتأثر الظروف 

 .من حيث قلة دخل الفرد باملقارنة بالدخول الفردية للدول األوروبية
بـوزن نسيب بلغ يف  ها من حركة اهلجرة التونسيةنصيبقائمة الدول العربية من حيث ليبيا  تصدرت

 .ليت مرت هبا ليبيابسبب األحداث ا 0280 إبتداءا  من سنةيف هذه احلركة ، رغم الرتاجع 50%املتوسط 
، هذا إىل جانب على هذه النسبة الستحواذهاويعترب عامل احلدود املشرتكة بني البلدين املفسر الرئيسي 

 13.3%تليها كل من السعودية واجلزائر بـ  .الشغل مقارنة بتونس الفردي وتوفر مناصبالدخل  ارتفاع

، 2.4%، عمان بـ 2.8% ، املغرب بـ4.3%قطر بـ  ،9%بـ  ، تأيت بعدمها اإلماراتعلى التوايل 11.6%و
وهي تعترب بذلك من أقل الوجهات اليت يتوجه  0.3%وأخريا  موريتانيا بنسبة مل تتجاوز  ،1.5%مصر بـ 

 الدول العربيةبينما تدخل باقي  .يز هذه الدولةمي ذيال االقتصاديلتونسي بسبب العامل جر اإليها املها
   .4.8%ضمن بند أخرى بنسبة 

للفرتة من  من إمجايل عدد املهاجرين التونسيني 2.9% حصة أمريكا مل تتجاوز:المنطقة األمريكية .1.1
والشكل املوايل . األخرى املناطقمن بني  األخري ما قبلجعلها حتتل التصنيف  مما، (0222-0282)

 .دول أمريكا خالل الفرتة املذكورة للمهاجرين التونسيني يفيوضح لنا التوزيع النسيب 
 (0202-0222)خالل الفترة  التوزيع النسبي للتونسيين المقيمين في منطقة أمريكا :1الشكل 

 
 .وزارة الشؤون اخلارجية التونسيةعلى معطيات  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

52,7% 41,9% 

5,4% 
 كندا

 أ.م.الو

 أخرى
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 املهاجرين التونسيني يفتوضح لنا أن عدد  8إن حتليل املعلومات الواردة يف الشكل وامللحق 
، مبعدل زيادة 0282سنة  مهاجر 831 49 إىل 0222 سنة مهاجر 863 16أمريكا إجته إىل الزيادة من 

الضعيفة مقارنة  حصة أمريكاوميكن إرجاع  .املتوسط خالل الفرتة السابقة يف 12.2% سنوي قدر بـ
 تكلفة النقل بني تونس ودول أمريكا، مما  ارتفاعالبعيدة الذي يرتجم يف إىل عامل املسافة  باملناطق األخرى

 .اللغة اختالفعامل ه املنطقة، يضاف إىل ذلك حيول دون رغبة املهاجر التونسي بتوجه إىل دول هذ
 52.7%بنسب  املستقبلة للمهاجرين التونسينيمن أهم الدول األمريكية  أ.م.والو كنداتعترب  

بسبب البلدين  باجتاهعرفت اهلجرة التونسية زيادة معتربة خالل فرتة الدراسة وقد . على التوايل 41.9%و
أ .م.الو حنواملهاجرين إرتفع عدد فتح باب اهلجرة أم التونسيني خاصة فيما يتعلق بالكفاءات العلمية، إذ 

 968 32 قدر بـ معترببفارق زيادة  2016 سنة مهاجر 831 49 إىل 0222 سنة مهاجر 863 16من 
خالل الفرتة  مهاجر 822 20  قدرت بـ شهدت هي األخرى زيادة وهذا ما ينطبق على كندا اليت ،مهاجر
 .5.4%األمريكية ضمن بند أخرى بنسبة  الدولبينما تدخل باقي . السابقة

مجايل عدد من إ 0.4%اليت تساهم حبوايل  فريقيةاأل املنطقة هناك املنطقةإضافة إىل هذه 
 609 3حوايل  0282سنة حنو منطقة أفريقيا  ، حيث بلغ عدد املهاجرون التونسييوناملهاجرين التونسيني

وإن ضعف مستوى الدخل ملعظم الدول األفريقية والنزاعات . 0222 سنة مهاجر623   مقابل مهاجر
  .بإجتاه هذه املنطقة اهلجرة التونسيةعائق أمام توسع حركة  السياسية يشكل

 (0202-0222) خالل الفترةوتحليل نموذج الجاذبية للهجرة التونسية  قياس .4

تدفقات اهلجرة التونسية على املقرتح اجلاذبية اليت يتضمنها منوذج تغريات أجل حتديد أثر املمن  
مث حتليل النتائج  ،لقياسئم لتحديد النموذج املالب، نقوم أوال  (0282-0222)خالل الفرتة  دولة 81بإجتاه 

 :احملصل عليها وذلك على النحو التايل
نعتمد على إختباري من أجل حتديد النموذج املالئم لبيانات الدراسة  :تحديد النموذج المالئم .6.4
كما   وذلك من أجل املفاضلة بني النماذج الثالث (test Hausman)وهومسان ( test Chow)شاو 

 :يلي
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للمفاضلة بني النموذجني نعتمد على إختبار  :المفاضلة بين النموذج التجميعي ونموذج اآلثار الثابتة •
 :(012 ، ص0282 عميش عائشة،) شاو املبين على الفرضيتني التاليتني

                                    0
H: هو النموذج املالئم التجميعي النموذج.  

                                    1
H :منوذج اآلثار الثابتة هو النموذج املالئم. 
 .لتحديد النموذج األكثر مالئمة شاوواجلدول التايل يوضح لنا نتائج إختبار 

 شاونتائج إختبار : 1 الجدول

 

 .Eviews 9الربنامج اإلحصائي  خمرجات :المصدر

2من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن اإلحتمال املوافق إلحصائية 
 (2.2222)  أقل

وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وبالتايل منوذج اآلثار الثابتة هو النموذج  5% من
 .مما يشري إىل أمهية تضمني اآلثار املقطعية واآلثار الزمنية املالئم لبيانات الدراسة،

بعدما مت التأكد من وجود تأثريات فردية من  :المفاضلة بين نموذج اآلثار الثابتة واآلثار العشوائية •
، ال بد من فحص طبيعة هذا األثر، حبيث جيب معرفة ما إذا كانت من نوع اآلثار شاوخالل إختبار 

أي اإلختيار بني منوذج اآلثار الثابتة ومنوذج اآلثار العشوائية، وذلك من خالل إختبار . عشوائيةالثابتة أو ال
 :(021 ، ص0280 ،حيي زكريا اجلمال) هومسان املبين على الفرضيتني التاليتني

                                    0
H:  املالئممنوذج اآلثار العشوائية هو النموذج.  

                                    1
H :منوذج اآلثار الثابتة هو النموذج املالئم. 

 .واجلدول التايل يوضح لنا نتائج إختبار هومسان لتحديد النموذج األكثر مالئمة
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 نتائج إختبار هوسمان: 4 الجدول

 
 .Eviews 9الربنامج اإلحصائي  خمرجات :المصدر

أكرب من مستوى تشري نتائج إختبار هومسان أن اإلحتمال املقابل إلحصائية هذا اإلختبار  
05.00000.1 أي 5% املعنوية prob وعليه نرفض الفرضية البديلة ونقبل فرضية العدم مبعىن أن ،

 .عن منوذج اآلثار الثابتة للهجرة التونسيةمنوذج اآلثار العشوائية هو املناسب لبيانات منوذج اجلاذبية 
 :العشوائيةتحليل نتائج نموذج اآلثار  1.4

 ،(0282-0222)دولة خالل الفرتة  81منوذج اجلاذبية للهجرة التونسية حنو  قياسإن نتائج عملية  
 :يلخصها اجلدول التايل ،للقياسبإعتباره أفضل أسلوب  العشوائيةباإلعتماد على أسلوب اآلثار 

 (0202-0222) لفترةـلالمتعلق باآلثار العشوائية للهجرة التونسية مخرجات نموذج الجاذبية : 5 الجدول

Variable Coefficient t-statistic Variable Coefficient t-statistic 

C *-61.335 -6.4102 
ij

Dist **-0.6586 -2.0302 

it
Pop *4.2475 6.2046 

ij
Lang *0.2789 3.2862 

jt
Pop n.s 

0.1899 0.3727 
ij

Bord *0.6086 5.5304 

ijt
Rpc *0.1928 2.6734 

ij
Colony *2.7413 3.0347 

it
Nu *0.5533 5.3866 statF   47.7545 

it
Edu  *0.1865 4.6073  staFob Pr 0.0000 

2

R 0.5797  WatsonD  1.0385 

 .معنويغري  n.s، %1معنوي عند  **، %8معنوي عند  * .20 عتماد على امللحقباإل باحثةعداد الإمن  :المصدر

 :على الشكل اللوغارمتي كالتايل النموذجوميكن صياغة 

ijijijijit

itijtjtitijt

ColonyBordLangLnDistLnEdu

LnNuLnRpcLnPopLnPopLnM

741.2608.0278.0658.0186.0

553.0192.0189.0247.4335.61
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 :وفقا  للنقاط التالية النتائجميكن تشخيص و 
، وهذا اهلجرة التونسية حنو اخلارجحركة من التغريات احلاصلة يف  %11حنو  النموذج متغرياتتفسر  •

2وفقا  ملعامل التحديد املصحح

R،  إىل عوامل أخرى غري  %40بينما ترجع النسبة الباقية واملقدرة بـ
هذا إىل جانب ثبوت املعنوية الكلية . مدرجة يف النموذج، وبالتايل فهو منوذج ذات قوة تفسريية مقبولة

000.0إلحصائية فيشر احملسوبة االحتماليةللنموذج، إذ أن القيمة 
cal

F  1أقل من حد املعنوية% 
 .وبالتايل فإن معامالت النموذج ختتلف عن الصفر

، مرن أثر إجيايب معنويكان له حيث  ، يتوافق مع اإلشارة املتوقعةتونس سلوك  متغري حجم سكان إختذ •
. %4.04مبعدل  حركة اهلجرة التونسيةيف رتتب عنه الزيادة ي %8إذ أن الزيادة يف حجم السكان بـ 

وهذا يعين أن املهاجر التونسي  ،دول املقصد سكانعلى متغري حجم  ُيالحظ غياب األثر املعنويبينما 
   .ال يضع يف إعتباراته حجم سكان الدولة اليت يرغب باهلجرة إليها

 بني تونس ودول املقصدمستوى األجور الذي يعكس لدخل الفرد احلقيقي  يظهر متغري املعدل النسيب •
املقصد مستوى األجور يف دول يتفق مع العالمة املتوقعة، حيث أن إرتفاع وهو ما بأثر إجيايب معنوي 

 .%2.83مبعدل إليها  حركة اهلجرة التونسيةيف لزيادة ؤدي إىل اي %8مقارنة بتونس بـ 
وهذا ما يظهر من خالل أثره  ترب عامل البطالة حمدد هام يف زيادة حركة اهلجرة التونسية حنو اخلارجيع •

ينجم عنه الزيادة يف عدد املهاجرين  %8 بـ اإلجيايب املعنوي، إذ أن الزيادة يف عدد البطالني التونسيني
حيث أن  ،نسبيا   ولكن بأثر أقلواألمر ينطبق هو اآلخر على عدد اخلرجني . %2.11التونسيني بـ 

    .%2.81 بـ يف عدد املهاجرينيؤدي إىل زيادة  %8الزيادة يف عدد اخلرجني بـ 
املسافة اجلغرافية الذي أستخدم كمؤشر تقرييب لنفقات النقل كان له أثر سليب معنوي عند متغري  إن •

عدد املهاجرين يف  اخنفاضاملسافة بني تونس وكل دولة يرتتب عنه أن الزيادة يف  حيث، %1مستوى 
للمهاجرين  استقباال املناطقاملغاربية من أكثر املنطقة األوروبية و لذا كانت ، %2.21بـ  التونسيني
   .بشكل عام اهلجرةبسبب القرب اجلغرايف الذي يرتتب عنه إخنفاض يف تكاليف  التونسيني
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عنوي عند م أثر إجيايبب احلدود املشرتكةو مثلة يف اللغة والتاريخ اإلستعماري تامل ملتغريات الومهيةاتظهر  •
على وتقدر مسامهة اللغة اليت تعرب  .تونسمن  اهلجرةركة حلحمفزات تعترب وبالتايل فهي  ،%8مستوى 

ولكنها تعترب أقل أمهية مقارنة بـعامل  2.02بـ  مهاجروجهة وبلد  سهولة التخاطب بني بلد األصل
وهذا ، 0.28الذي كان له أكرب أثر قدر بـ التاريخ اإلستعماري عامل و  ،2.22الذي بلغت أثره احلدود 

 .فيما بني الدول حركة اهلجرةيف تدفق التارخيي يدل على أمهية الربط 
 :ميكن إمجال أهم النتائج والتوصيات املتوصل إليها من خالل هذا البحث من خالل ما يلي :خاتمة .5

 :النتائج النظرية والتجريبية اليت مت التوصل إليها يف هذا البحث فيما يلي تتمثل أهم :نتائج البحث .0.5
. اهلجرة بني األقاليم اجلغرافيةحمددات  يف قياس يعترب منوذج اجلاذبية من أشهر النماذج الذي أستخدم −

 .وسياسية وتارخيية وغريها واجتماعية اقتصاديةإذ يتضمن متغريات 
للمهاجرين التونسيني بتوزيع نسيب بلغ يف املتوسط  استقباهلااألول من حيث تأيت منطقة أوروبا يف املركز  −

 .%2.4، وأخريا  منطقة أفريقيا بـ %0.3 املنطقة األمريكية ،%84.4، تليها املنطقة العربية بـ 19.9%
قياس وحتليل العوامل املؤثرة على حركة اهلجرة التونسية إن النموذج املناسب لبيانات الدراسة من أجل  −

 .يتمثل يف النموذج العشوائي (0282-0222)خالل الفرتة  دولة 81حنو 
على العموم، حيث  مقبول للهجرة التونسية حنو اخلارج بأنهتتميز القوة التفسريية للنموذج اجلاذبية  −

إىل عوامل أخرى غري مدرجة يف  %40بينما ترجع النسبة الباقية واملقدرة بـ  ،%11نسبته قدرت 
 .النموذج

 باستثناء اإلشارات املتوقعةمع سلوكا  يتوافق  اختذتاجلاذبية متغريات كل تشري النتائج التجريبية أن   −
 .متغري حجم سكان دول املقصد

 :نفي أو إثبات الفرضيات كما يلياملتوصل إليها ميكن  من خالل النتائج :فرضيات البحث اختبار. 0.5
حلجم سكان تونس على حركة اهلجرة التونسية حنو  ثبوت الفرضية اليت تنص على وجود أثر إجيايب −

 .تنفى يف حالة املتغري املتعلق حبجم سكان الدول املستقبلة للهجرة التونسيةاخلارج، بينما 
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للمعدل النسيب لدخل الفرد احلقيقي على حركة اهلجرة  اليت تنص على وجود أثر إجيايب ثبوت الفرضية −
 . التونسية حنو اخلارج

لعدد البطالني وعدد خرجيي اجلامعات على حركة اهلجرة  اليت تنص على وجود أثر إجيايب ثبوت الفرضية −
 .التونسية حنو اخلارج

 .حركة اهلجرة التونسية حنو اخلارجعلى امل املسافة لع اليت تنص على وجود أثر سليب ثبوت الفرضية −
لعامل احلدود املشرتكة، اللغة املشرتكة، والتاريخ  اليت تنص على وجود أثر إجيايب ثبوت الفرضية −

  .حركة اهلجرة التونسية حنو اخلارجاملشرتك على  االستعماري
يف ضوء نتائج البحث وألن طبيعة بعض متغريات البحث ال ميكن للدولة أن  :البحث توصيات .1.5

تسيطر عليها، ولكن ميكن أن تؤثر على املتغريات األخرى، ميكن تقدمي توصيات عامة واليت ميكن 
 :ألصحاب القرار اإلستئناس هبا ومن أمهها

 فعليا   إليها حيتاج ختصصات فتح خالل من العمل وسوق التونسية اجلامعات بني ما الربط إىل السعي −
، وبالتايل التقليل من إستنزاف الدويل مما يساهم ذلك يف احلد من إرتفاع معدل البطالة العمل سوق

 . املوارد البشرية التونسية
مواصلة الدراسة يف بالدهم مع  للطلبةلكربى يف تونس مم ا يضمن إحداث فروع للجامعات األجنبية ا −

مما حيد هذا من هجرة الكفاءات العلمية  .خارجية تنم ي مكتسبـاهتم العلمية املشاركة يف ترب صات
 .التونسية

 تدريب، أو تعليم على حصوهلم بعد اخلارج من العائدين للطلبة ا  معين ما  دع أو مساعدات الدولة ميتقد −
 يتعني ذلك، إىل باإلضافة. أوطاهنم إىل للعودة املرتفعة اإلنتاجية ذوي األفراد جلذب منها حماولة يف

 مما مناسبة بعوائد هلم عمل فرص توفري ضرورة تشمل األفراد هؤالء من االستفادة حملاولة برامج وضع
 التأكد بعدم شعورهم نتيجة العودة تأجيلهم أو ترددهم حالة يف بالعودة القرار ختاذإ على يساعدهم

 .موطنه يف مالئمة عمل فرصة وجود من
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، باعتبار أن تونسيال املايلاجملهود  يفة املسامه على لتحفيزهم املهاجرين جتاهإ حتسيسية حبمالت القيام −
 .حتويالت املهاجرين متثل أحد القنوات لتوفري العملة الصعبة

 :قائمة المراجع .1
اجمللة العراقية  .اختيار النموذج يف مناذج البيانات الطولية الثابتة والعشوائية .(2012) .حيىي ,زكريا اجلمال

 .(21) للعلوم اإلحصائية
أطروحة . دراسة قياسية ألثر االستثمار األجنيب املباشر على التشغيل يف اجلزائر (.0282) .عائشة عميش

 . دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة الشلف
 -8331 منوذج اجلاذبية)لفلسطني  اخلارجية التجارة تدفق حمددات . (0281). علي حممد علي عبادلة،ال

 – اإلسالمية اجلامعة، التنمية اقتصاديات حبث مقدم لنيل درجة ماجستري يف برنامج. (0289
 .0281، فلسطني، غزة

املعهد العريب للتخطيط بالكويب، . )مناذج اجلاذبية لتفسري تدفقات التجارة(. 8101. )وليد عبد مواله
 .32، (32) جملة جسر التنمية( احملرر
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 ،أثر تطبيقات التمويل اإلسالمي في التنمية المستدامة ومعالجة المشكالت االقتصادية
 دراسة تحليلية على مصرف السالم والبركة في الجزائر 

The Impact of Islamic Finance Applications on Sustainable 

Development and the Treatment of Economic Problems, 

Analytical study on Al Salam Bank and Al Baraka in Algeria 
 

 2تحي فبلدغم   ، 1 بن عزة إكرام
 benazza.ikram@yahoo.fr، اجلزائر، أبو بكر بلقايد تلمسانجامعة  1

 benladghemf@yahoo.fr، اجلزائر، أبو بكر بلقايد تلمسانجامعة  2
 

 22/20/2210 :نشرتاريخ ال            22/21/2210 :تاريخ القبول           22/20/2212 :تاريخ االستالم
 

 : ملخص
اجلزائر حنو التمويل اإلسالمي أمرا واقعا بالنظر للقبول الذي حتظى يف أوساط  هأضحى توج

اجلزائريني،حيث مت عزوف الكثري من اجلزائريني على وضع أمواهلم بالبنوك مما أفقد األخرية جزءا كبري من 
كمصيدة السيولة سيولتها اليت فشلت الدولة يف استعادهتا حنو البنوك، وهو ما ادخل االقتصاد حبالة مشاهبة  

لذلك كان لزامًا على الدولة تطبيق بدائل متويلية . بسبب انعدام ثقة األفراد باملنظومة البنكية اجلزائرية
هتدف و منظم  إسالمي إسالمية على املستوى الوطين من خالل تفعيل أساليب متنوعة ضمن إطار تشريعي

يف من خالل نشاط املصارف اإلسالمية املعتمدة الورقة البحثية يف حتليل مسامهة تطبيقات التمويل املصر 
 . باجلزائر الربكة والسالم ودراسة املعيقات اليت حتد من عملها

  .الربكة ؛ بنكالسالم مصرف التمويل؛ أساليب اإلسالمي؛التمويل : الكلمات المفتاحية
 .JEL : G2O، G21 اتتصنيف

Abstract: 

Algeria's tendency towards Islamic finance has become a reality in 

view of the acceptance among Algerians. Many Algerians have been 

reluctant to put their money in banks, which has lost much of its liquidity.  

__________________________________________ 
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Which the state failed to restore to banks, as well as before their exit 

as which introduced the  economy in a similar situation liquidity trap due to 

lack of confidence in the system Algerian bank.Therefore, the state has to 

apply Islamic financing alternatives at the national level by activating 

various methods with in regular legislative framework. However, the 

research paper aims to analyze the contribution of banking finance 

applications through the activity Islamic banks accredited in Algeria Al 

Baraka and Salam in economic development and study obstacles that limit 

its work 

Keywords: Islamic Finance, Financing Methods Al Salam Bank, Al Baraka 

Bank. 

Jel Classification Codes: G20, G21. 

 مقدمة.6
مما الشك فيه أن التمويل اإلسالمي أصبح اليوم  حقيقية واسعة، حيث متكن بالتفاعل مع 
االقتصاد املعاصر؛ بسبب انتشاره الواسع يف كثري من بلدان العامل اإلسالمي، وزيادة حجم رؤوس األموال 

اإلسالمية األرضية املناسبة لتطوير صيغ وتطبيقات التمويل اإلسالمي فكلما ، باعتبار املصارف املوظفة 
حمرك و  هي بذلك مبثابة عصب االقتصادو  اجملتمعو  زادت مكانتها ونشاطاهتا انعكس ذلك على االقتصاد

شهدت أما على نطاق املنظومة البنكية اجلزائرية التنمية ألهنا حتفظ األموال واستثمارها يف شكلها الشرعي، 
الذي يعد من أهم  12-02القرض و  تطورا من خالل صدور قانون النقدو  الصريفة اإلسالمية انفتاحا

بالرغم من العدد القليل من املصارف العوامل اليت ساعدت البنوك اإلسالمية بدخول إىل السوق النقدية ، 
دائما إىل التقّيد بأحكام الشريعة بنك السالم، إال أهنا  تسعى و  العاملة يف اجلزائر على رأسها بنك الربكة

اإلسالمية يف مجيع اخلدمات املقّدمة ومبختلف صيغها ولكن مل تسلم من االنتقاد والتشكيك ، ال سّيما 
زالت تواجه  اليت ماو  وأن أكثرها يعمل يف ظّل بيئة ربوية وخيضع لنفس قوانني وشروط البنوك التقليدية،

 .عقبات باجلملة يف اجلزائر
 :ي يمكن طرح اإلشكاليةوبالتال

تأثري تطبيقات التمويل اإلسالمي  ىما مد: يف ضوء التجربة املتواضعة للبنوك اإلسالمية العاملة يف اجلزائر
 ة يف اجلزائر؟ميف التنمية املستدا
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أهم أساليب التمويل اإلسالمي وأثره على  يهدف البحث إىل تسليط الضوء على  :البحث أهداف .1.2
 .التنمية املستدامة إضافًة إىل عرض جتربة بنك السالم والربكة باجلزائر ومسامهتهما يف التنمية املستدامة

 :إىل ثالثة احملاور رئيسية استنادا إىل ما سبق سيتم التطرق :منهجية الدراسة .1.2
 سالميأدوات وتطبيقات التمويل اإل :المحور األول
  مكانة التمويل اإلسالمي ودوره يف التنمية املستدامة :المحور الثاني

عرض جتربة مصرف السالم -مسامهة املصارف اإلسالمية اجلزائرية يف التنمية املستدامة  :المحور الثالث
 . -والربكة اجلزائري

 مفهوم التمويل اإلسالمي وتطبيقاته . 1
عّرف احتاد الدويل للبنوك اإلسالمية يف الفقرة من املادة اخلامسة بأنه  :ف البنك اإلسالمييتعر  .2.1

يقصد بالبنوك اإلسالمية، تلك البنوك أو املؤسسات اليت تنص قانون إنشائها ونظامها األساسي صراحة 
أو يقصد باملصارف تعامل بالفائدة أخذًا وعطاءاً، و على االلتزام مببادئ الشريعة اإلسالمية، وعلى عدم ال

البنوك اإلسالمية كل مؤسسة تباشر األعمال املصرفية مع التزامها باجتناب التعامل بالفوائد الربوية بوصفه 
 .(2212غايل )تعامال حمّرما شرعا

تقدمي متويل عيين أو معنوي على املنشآت املختلفة بالصيغ اليت تتفق مع  :مفهوم التمويل اإلسالمي .1.1
أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ووفق معايري وضوابط شرعية وفنية لتساهم بدور فعال يف حتقيق التنمية 

 .(2212على )االقتصادية
 :تطبيقات التمويل اإلسالمي .1.1

 :الحسن بالقرض التمويل .2 .11.
 إىل للمقرض مملوك مال دفع مبقتضاه يتم املقرتض والثاين املقرض أحدمها طرفني بني عقد وهو

هو  وبتايل عليهم املتفق واملكان الزمان يف املقرض إىل مثله رد أو برده األخري هذا يقوم أن على املقرتض
 القرض إىل"حسن" كلمة  عادة تضاف ،و(1002سلمان )نظري القرض بفائدة ربوية يف االقتصاد الوضعي

 وجود عدم أي .اإلسالم يف حمرمة زيادة أي ربا، تعترب واليت بفائدة القرض وبني بينه التفريق يتم لكي
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 من حمدود لعدد ضيق نطاق على إال احلسنة القروض تقّدم ال اإلسالمية البنوك األساس هذا وعلى العائد،
 .)2212 بوشرمة)  العمالء

 :تعريف المضاربة .1 .1.1
املال من طرف البنك مقابل تقدمي الطرف اآلخر لعمل حبيث يتم االتفاق على كيفية  هي تقدمي

اقتسام األرباح يف حني يتحمل صاحب املال اخلسارة وحده، إال إذا اثبت تقصري او إخالل الطرف األخر 
 .(2215 - 152ناصر ص )بالتزاماته

 يتم مالية معاملة أنه مبعىن بعاجل، آجل بيع هو الفقهاء تعريف يف الّسلم : بالسلم التمويل .1 .11.
 بصفات مضبوطة معينة بضاعة تسليم يلتزم الذي البائع، إىل نقداً  وتقدميه الثمن دفع تعجيل مبوجبها
 .الثمن هو والعاجل الذمة، يف املوصوفة املباعة السلعة هو فاملؤجل معلوم، أجل يف حمددة
 حصيلة دفع أجل من اخلارجية التجارة ومتويل الفالحي القطاع متويل يف ُتستعمل لمبالسّ  التمويل وصيغة

 .(2222 موساوي)الصادرات
 معدات أو عقارات) ثابت أصل باستئجار مؤسسة أو شخص يقوم أن معناه: بالتأجير التمويل.4 .11.

 حمددة أقساط بطريقة ذلك ويكون معينة، ألسباب ذلك يريد ال أو عليها احلصول يستطيع ال (وأدوات
 .مستقل بعقد ولكن املدة هناية يف األصل متلك فرصة مع للمؤجر ُتدفع

 العني مبلكية االحتفاظ يودّ  حني وذلك التشغيلية، رةاإلجا صورة يف الصيغة هذه يستخدم أن للبنك وميكن
 العني ملكية نقل إىل القصد يتجه عندما أي بالتمليك، املنتهية اإلجارة أو اإلجارة، انتهاء بعد املؤجرة
  .( 2222 غدة)سريانه أثناء أو اإلجيار عقد انتهاء بعد املستأجر العميل إىل املؤجرة

 : بالمشاركة التمويل.5 .11.
 اخلسارة أما الربح، تقسيم كيفية  على االتفاق يتم أن على العمل أو املال يف أكثر أو طرفني اشرتاك وهي

 بالدخول الصيغة هذه اإلسالمي البنك ويطّبق املال، رأس يف املشاركة نسبة حسب تكون أن فيجب
 ص سليمان)ومتابعتها رهتاإدا يف اشرتاكه مع املشاريع، متويل يف أطراف جمموعة أو طرف مع شريكا بأمواله
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125- 2222). 
 :االستصناع واالستصناع الموازي .6 .1.1

ميكن للبنك أن يستخدم االستصناع يف كل ما تدخله الصناعة، كاملباين والطائرات واملصانع والسفن 
 وغريها، ويشرتط يف االستصناع أن تكون املواد والعمل من الصانع، فإن كانت املواد من املستصنع فإن

 (10، صفحة 2222غدة، ) .العقد يأخذ صورة اإلجارة
 :المرابحة .7 .1.1

فهذا هو املعىن اليت اتفقت عليه عبارات الفقهاء . هي بيع مبثل الثمن األول مع زيادة ربح معلوم
 لقوله شرًعا جائز والبيع البيوع، صور هي إحدى املراحبة أنكما . وإن اختلفت ألفاظهم يف التعبري عنه

الرِّبا﴾ َوَحر م اْلبَ ْيعَ  الل هُ  تعاىل ﴿َوَأَحل    حتديد أساليب أحد على تقوم صورة وهى.225 اآلية من :البقرة ََ
 شراء بتكلفة للسلعة البيع مثن حتديد املراحبة يف يتم حيث )  واملراحبة واملساومة املزايدة(  الثالثة البيع مثن

 بيع بأهنا :شرًعا املراحبة تعرف ولذا عليه، يتفق معلوم ربح إىل إضافة( الشراء مصروفات+الثمن) هلا البائع
 (0، صفحة 2222عمر، ) عليه يتفق معلوًما رحًبا شرائها زائًدا بثمن السلعة

 :مكانة التمويل اإلسالمي ودوره في التنمية المستدامة .2
البداية البد من االتفاق على تعريف حمدد للتنمية، حيث تتعدد مفاهيمها بتعدد املدارس يف 

الفكرية االقتصادية، والتنمية هلا مفهوم شامل وعام وهي ببساطة تعين رغبة الدول النامية باللحاق بالدول 
جند مصطلح العمارة وهو ويف االقتصاد اإلسالمي . املتقدمة، ورغبة األخرية بتحقيق مزيد من التقدم والنمو

أوسع داللة وأمشل من مفهوم التنمية االقتصادية كما يعرفها علم االقتصاد احلديث، ألن هدف العمارة من 
وجهة النظر اإلسالمية هو إقامة جمتمع يعمل فيه العباد على أساس من تقوى اهلل لتحقيق العمارة، فضالً 

ومبفهوم اقتصادي تعين العمارة العمل بشرع اهلل لتحقيق . اعن احلفاظ على اخلريات والنعم اليت ترتبط هب
حد الكفاية للجميع وللوصول إيل منو مستمر للطيبات، وذلك باالستخدام األمثل لكل ما سخر اهلل لنا 

 . (251-252ص  ،2225، حلس) من موارد
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 : مساهمة التمويل اإلسالمي في التنمية. 2.1
 التمكين االجتماعي بشكل عام . 6.6.2

املوارد املتاحة لديه اهلادفة إىل حتقيق الطفرة  باستغالليوّجه التمويل اإلسالمي ُجل نشاطه 
 . االقتصادية والتقدم االجتماعي وحتس ني املستوى والبيئة املعيشية لإلنسان

ه املستهدف واملستفيد من ، باإلنسان باعتبار أناإلسرتاتيجيةويهتم التمويل اإلسالمي يف توجهاته  
التنمية، ولذلك فإن التنمية البشرية متثل حمورًا ومرتكزًا أساسيًا لنشاط املصارف اإلسالمية ويتمثل ذلك يف 
اهتمامه مبحاربة الفقر وبتمويل التعليم بكل مراحله والصحة والتدريب وتوفري مياه الشرب واالرتقاء 

تدعيم االستثمار القومي من خالل تطبيقاته و  لة والتضخمبالصرف الصحي وحتقيق النماء عالج البطا
اقتصادية ،إضافة للقروض احلسنة اليت و  املساعدة كصناديق الزكاة اليت حتقق من خالهلا تنمية اجتماعية

 من مث املوارد االقتصادية على أفضلو  تقدمها للجمهور كما يشرف على توزيع املتاح من املوارد النقدية
 (12، صفحة 2222الشمري، ) االجتماعيةو  التنمية االقتصادية غراضاألاالستخدامات 

يسعى التمويل اإلسالمي من خالل املصارف اإلسالمية إىل تطوير املوارد البشرية كمطلب أساسي لتطوير 
العامل قصد معاجلة املشاكل الصناعة اإلسالمية واخلدمات املالية اإلسالمية ومع النمو السريع يف 

 .االجتماعية
يعمل التمويل اإلسالمي إىل حتسني التكنولوجيا ومتويل البحث العلمي باملشاركة مع اجلامعات 
ومراكز البحث وذلك باستخدام نتائج البحث العلمي يف تطوير وحتسني اإلنتاج وتعد عنصرًا هاما من 

 .االقتصاديةعناصر اإلنتاج يف جمال التنمية االجتماعية و 
 التمكين االقتصادي بشكل عام  . 1.2.1

 إىل حتقيق العدالة االجتماعية اآللياتو  يسعى التمويل اإلسالمي من خالل تطبيقه خمتلف الصيغ
التنمية االقتصادية داخل اجملتمع خبلف فرص التشغيل ومرافقة خمتلف املشاريع حيث اعتمدت املصارف و 

فعاليتها يف إنشاء اقتصاد حقيقي يهدف إىل حتقيق الرفاه االجتماعي  أثبتتاإلسالمية على طرق اقتصادية 
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متويل اخلدمات املصرفية اإلسالمية خلدمة االحتياجات األساسية للعمالء يف األسواق  دعم قنواتعن طريق
 (2212، التقرير املالية للمؤسسات املالية واالسالمية) النامية

اإلسالمي يستطيع أي فرد إقامة مشروع يناسبه من حيث حجم فبواسطة خمتلف الصيغ التمويل 
، صفحة 2212بشاغة، ) التشغيل قيمة رأس املال وتعمل البنوك اإلسالمية على مرافقته من حيث

215) 
 :التمويل بتطبيق آليات خالية من الفوائد الربوية -أ

سواء من حيث تزويده برأس املال أو بالعتاد الالزم باملشروع عن طريق شراءه من طرف البنك  
وبيعه للمستثمر باملراحبة أو تأجريه له بعقد اإلجيار كما يعترب القرض احلسن من أحسن القروض املعربة على 

 اجملتمع قصد إقحامهم يف مبادئ التكافل الذي حيققه التمويل اإلسالمي لفائدة الفئات الضعيفة ماليا يف
 .احلياة العملية واالقتصاد

 : نقل الخبرة إلدارة المشاريع -ب
يتمتع األعوان والعاملني يف جمال التمويل اإلسالمي خبربة يف إدارة املشاريع ومرافقة  أنيفرتض 

كذلك خلو املشاركة،   غلية يف جمال اإلدارة وخاصة يف صيالعمالء فعلى سبيل املثال يشرتط مؤهالت عا
االدخار لتوفري  إىلاملسامهات اليت يقدمها البنك اإلسالمي من الفوائد الربوية ما يشجع األفراد واملؤسسات 
 .التمويل الالزم ما يبعث دافع الثقة لدى املستثمرين ألن البنك مبثابة شريك له يف املخاطر

لقد استطاعت البنوك اإلسالمية أن تأثير التمويل اإلسالمي في التنمية المستدامة  إستراتيجية .1.2
تكسر حاجز انسياب األموال املعطلة يف قنوات النشاط االقتصادي كي تقوم النقود بوظائفها يف حماربة 

 وال والفضة الذهب يكنزون والذينتعاىل و  االكتناز والذي نص عليه اخلطاب القرآين بقوله سبحانه
وهذا من شأنه زيادة املنفعة " .(02 اآلية التوبة، سورة) أليم بعذاب فبشرهم اهلل سبيل في ينفقونها

التمويل  إسرتاتيجيةتتمثل و  احلدية احلقيقية للنقود واإلنتاجية احلدية للنقود وتأخذ صفة األصل اإلنتاجي
جذب املدخرات جديدة وفقًا لشريعة اإلسالمية من أفراد ومؤسسات لذلك وجب  علىاإلسالمي تعمل 

جديدة تتالءم   مع خمتلف الطبقات من اجل جلب  أوعيةاستحداث و  عليها تطوير األوعية االدخارية

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=2306#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=2306#docu
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األفراد على اإليداع وذلك  تعبئة املوارد املالية بناءًا على درجة متكنها من إقناعو  املزبد من املدخرات
إىل العامل الديين واجلانب العقائدي  إضافةباالعتماد على الدعاية يف نشر الوعي وتقدمي املزايا التشجيعية 

 .(122، صفحة 2212جربان، ) وااللتزام باملنهج الرباين ساعد املصارف اإلسالمية يف تعبئة املوارد املالية
ما الودائع االستثمارية فإن تعبئتها تتم بناءًا على عقد املضاربة حيث يكون صاحب الوديعة أ

االستثمارية هو صاحب املال رب املال واملصرف اإلسالمي هو العامل أي املضارب ،يتضح أن تعبئة 
 أمااجلارية واالدخارية املوارد املالية يف املصارف اإلسالمية تتم على أساس عقد القرض يف جمايل الودائع 

الودائع االستثمارية تتم بعقد املضاربة ، لذلك فإن العامل االقتصادي هو أيضا الباعث جيدب األفراد حنو 
حتديدًا وفق الصيغة اإلسالمية  األجلاملصارف اإلسالمية نظرًا لألرباح املتولدة من االستثمارات الطويلة 

 إىلاإلسالمية خطة استثمارية يف توجيه التمويل  املصارفوتتبع كما . تفوق معدالت الفائدة الربوية
القطاعات االستثمارية ذات األولوية يف التنمية املستدامة مث حاجيات اجملتمع مثل قطاع الصناعة خاصة 
التحويلية يليه قطاع البناء والزراعة مث اخلدمات وال تقتصر على متويل التجارة من خالل املراحبة كما تفعل 

 (122، صفحة 2222درغار، ) عض املصارفب
عرض تجربة مصرف السالم والبركة -مساهمة المصارف اإلسالمية الجزائرية في التنمية المستدامة  .4

 الجزائري
بعض أرقام اليت تعرب عن الوضع  نذكردعونا  مسامهة املصارف اإلسالمية اجلزائريةقبل احلديث عن 

ال تزال اجلزائر تواجه حتديات كبرية يفرضها اخنفاض أسعار النفط، وقد حافظ النشاط االقتصادي اجلزائري 
يف عام % 9.2االقتصادي على صالبته بوجه عام، ولكن تباطأ النمو يف القطاع غري اهليدروكربوين إىل 

يف  %4.6إىل  2215يف % 2.2وارتفاع التضخم من . جزئيا حتت تأثري ختفيضات اإلنفاق 2212
يف سبتمرب  %1..5حمسوبًا على أساس سنوي وبلغت البطالة  2212يف فرباير % 2.2وبلغ  2212
ورغم . على وجه اخلصوص %(...9)والنساء  %(94.2)وال تزال بالغة االرتفاع بني الشباب  9.54

. ، فقد ظل العجز كبريا يف املالية العامة واحلساب اجلاري2212وضاع املالية العامة يف عام بعض الضبط أل
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 .مما يؤثر بشكل سليب على التنمية املستدامة
 بني كل من بنك الفالحة 1002مارس  1مت إبرام اتفاقية اإلنشاء بتاريخ : بنك البركة تعريف .6.4

أبريل  12يعترب صدور قانون النقد القرض بتاريخ و  القابضة السعوديةالتنمية الريفية اجلزائري وشركة الربكة و 
بعد و  مبثابة احلافز األساسي الذي دفع بأصحاب مشروع بنك الربكة اجلزائري إىل طلب االعتماد 1002

القرض لبنك الربكة اجلزائري بالعمل يف الرتاب و  املستندات املرفقة به رخص جملس النقدو  فحص امللف
اليت جتعل منه مؤسسة مالية خاضعة لقواعد القانون و  القرضو  من قانون النقد 102بقا للمادة اجلزائري ط

 باملقر االجتماعي مبدينة اجلزائر العاصمة  1002املصرفية إبتداءًا من تاريخ  أعمالهاجلزائري حيث باشر 
 1222سهم قيمة كل سهم  222 522مقّسمة على دج  222.222.522برأس مال  برأمسال قدره و 

بنك )%52دينار جزائري ويشرتك فيه مناصفة مع بنك الفالحة والتنمية الريفية بنك حكومي جزائري ب   
 . (الربكة موقع اإللكرتوين 

سبتمرب  22املؤرخ يف  11-20وحول مصرف السالم وحتت إطار قانون رقم   :بنك السالم تعريف .1.4
فللبنك احلق يف مزاولة مجيع العمليات البنكية من متويالت واستثمارات،وفقًا ملبادئ وأحكام  2220

، ليبدأ مزاولة نشاطه 2222مت اعتماده من قبل بنك اجلزائر يف سبتمرب الشريعة اإلسالمية والذي، 
 22: الذي مّت افتتاحه بتاريخ( السالم)يقّدر رأس مال مصرف و  مستهدفا تقدمي خدمات مصرفية مبتكرة

مصرف السالم موقع )مليون دوالر 122مليار دينار جزائري، أي ما يعادل  22ب   2222/ 12/
 . (الكرتوين 

 لدعم التنمية المستدامة  كإستراتيجيةومن الخدمات التي تقدها البنوك اإلسالمية  
 بالنسبة لبنك الربكة يتلقى البنك الربكة الودائع من األفراد واملؤسسات 

  :ويفتح ثالثة أنواع من احلسابات بالدينار اجلزائري أو العملة الصعبة وهي
 حسابات الشيكات لتسهيل املعامالت األفراد واملؤسسات  −
 دج  2222لتشجيع صغار املدخرين حيث احلد األدىن للرصيد هو : حسابات التوفري −
حسابات االستثمار الغري املخصص الستثمار األموال الكبرية حيث احلد الدىن للرصيد األدىن  −
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 دج  10000للرصيد هو 
 : خدمات التي يقدما مصرف السالم

 حسابات التوفري  -
 :مينح مصرف السامل فرصة حيازة سيارة جديدة بواسطة التمويل عن طريق املراحبة -
 التمويلمعاجلة سريعة لطلبات  -
 شهرا 22سنوات أي  5تصل إىل : مدة التمويل -
 ٪ من كلفة احليازة22متويل يف حدود  -
مينحك هذا احلساب فرصة استثمار رأمسالك أو خزينتك الفائضة يف : حسابات الودائع االستثمارية -

االستثمارات عمليات ومشاريع مرحبة، ويكافئ هذا احلسابّ  يف آخر كل فرتة وفًقا لألرباح اليت حققتها 
 .املنجزة

من أجل حيازة مسكن جديد، مينح مصرف السالم فرصة متويل عرب املراحبة،  :متويل العقارات -
 .اإلجارة، االقتصادية

 سنة 22تصل إىل : مدة التمويل
 ٪ من قيمة العقار 22إمكانية متويل 

ا على تحليل اعتمدن: وللوقوف حول مساهمة ومكانة المصارف اإلسالمية في التحقيق التنمية
 .قع التمويل اإلسالمي في الجزائر بواسطة مؤشرات األكثر داللة عن وا

تقارير  جمموعة)تطور حجم رأس المال الخاص بالنسبة للبنوك اإلسالمية العاملة في الجزائر -أ
رأس املال : )نقصد برأس املال اخلاص ما يسمى حبقوق امللكية واليت تضمو  :(مصرف السالم والربكة

، وقد كان حجم رأس املال بنسبة لبنك الربكة (األرباح غري املوزعة+ االحتياطات جبميع أنواعها + املدفوع 
 .مليون دج 20220: 2215مليون دج، مث بلغ سنة  20221: 2222سنة 

أين سجلت  202222أدىن قيمة هلا  2211وبالنسبة ملصرف السالم بلغت قيمة األموال اخلاصة سنة 
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دج سنة  2021022دج مقابل  5021200مقدار  2212ارتفاعا ملحوظا خالل الفرتة حيث بلغت سنة 
 .حسب البيانات املالية الواردة يف تقارير املصرفني 2215
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األموال الخاصة لدى 
 مصرف السالم دج

 تقارير مصر السالم وبنك الربكة: المصدر
فيما يتعلق باألمهية النسبية حلجم األرباح لدى مصرف السالم، فنالحظ ارتفاعا ملحوظا يف و 

دج  357 2.5حيت بلعت  2215باملقارنة بسنة  086 .5.8بقيمة  2212النتيجة الصافية يف سنة 
ن قد أما رحبية مصرف السالم من خالل إيرادات البنكية احملصلة مقابل اخلدمات املقدمة لزبائ. حني ذاك

 اجلدول التايل يوضحو  2212دج سنة  907 252مث ارتفعت إىل قيمة  2215سنة  807 186بلغت 
 أرباح مصرف السالم: 1جدول 

 1126 1125 1124 1121 1121 1122 البيان

صافي أرباح مصرف 
 السالم

828544 5552162 5944 660 5282256 2.5 357 5.8. 086 

ربحية مصرف السالم 
 مقابل الخدمات

29.659 5 4.2 122 5268 244 44. 186 186 807 252 907 

 بنك الربكةو  تقارير مصرف السالم: المصدر
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قيمة  2212بنسبة لبنك الربكة سنة ( أي حجم األرباح الصافية)كما قدرت نتيجة السنة املالية 
مليون دج حيث قدر  2.255.012بقيمة  2215مليون دج أين عرفت اخنفاضا يف سنة  2.022

   .مليون دج 100االخنفاض بقيمة 
 2222قدر من طرف بنك الربكة اجلزائري سنة  فقد 9.51-2..9فرتة  وفيما خيص اإليراد البنكي خالل

 مليون دج 2.212.101: 2215مليون دج، حيث سجل ارتفاعا هادئا اين بلغ سنة  2.020021ب     
 اجلدول اليت يوضحو 

 أرباح مصرف البركة :2جدول 

 البيان

10
02

 10
02

 10
09

 10
60

 10
66

 10
61

 10
62

 10
64

 10
62

 

 صافي أرباح البنك البركة

5
2
9
.
8
1
4

 9
4
2
9
2
2
8

 

9
8
1
6

 2
1
4

 

2
9
6
2

 1
5
7

 2
2
2
8
9
2
2

 6
5
2
.
.
2
.

 6
.
2
9
6
8
2

 6
2
.
4
4
.
6

 6
.
1
1
2
5

8 

ربحية بنك البركة مقابل 
 الخدمات المصرفية

6
2
2
2
2
.
5

 5
.
1
4
.
2
2
2

 

4
9
6
2

 0
8
9

 

2
9
6
5

 2
5
5

 2
8
.
6
9
2
2

 9
8
1
8
9
8
8

 2
2
4
.
.
4
2

 2
6
2
2
5
1
.

 2
8
5
8
5
2

5 

 بنك الربكةو  تقارير مصرف السالم: المصدر

 :تطور حجم التمويالت الممنوحة والودائع -ب
مليون دج،  02205ب    2222قدر حجم التمويالت املمنوحة من طرف بنك الربكة اجلزائري سنة 

مليون دج، أي تضاعف حجم التمويالت املمنوحة حبوايل مرتني ونصف  02250ب      2215وبلغ سنة 
بلغ حجم الودائع لبنك فيما .  مدى حركية القروض املوجه القتصادو  وهذا ما يعكس التوجه التصاعدي

واجلدول التايل  مليون دج 15252قيمة  2215، وبلغ سنة 2222مليون دج سنة  22522الربكة اجلزائري 
 . يوضح
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 1062 -1002تطور الودائع وحجم التمويالت الممنوحة لبنك البركة فترة  :4جدول 
 1062 1064 1062 1061 1066 1060 1009 1002 1002 البيان

إجمالي 
 الودائع

22522 55122 52200 20020 120225 11251 125205 125222 15252 

إجمالي 
 تمويالت

02205 20020 50221 55222 52202 52222 20052 22222 02250 

 بنك الربكةو  تقارير مصرف السالم: المصدر
وفيما خيص مصرف السالم وتفعيال للنشاط التجاري مت تسجيل ارتفاعا ملحوظا يف إمجايل الودائع 

أين شهدت أدين قيمة  2215سنة  10222252دج بعدما كانت  20222202بقيمة  2212يف سنة 
دج أما جانب نشاط التمويل بفضل التسهيالت اليت اعتمدها  12202212بقيمة  2211هلا سنة 

 إلسرتاتيجيةة معتربة وسريعة حيث سجالت ارتفاعا متواصال خالل سنوات نتيجة نمرو  أعطىاملصريف مما 
بقيمة  2212التمويل اليت اعتمدها املصرف واستقطاب املتعاملني املتمّيزين أين سجلت ارتفاع سنة 

 .التايل يوضحاجلدول و  دج 02225022
 1061 -1066تطور الودائع وحجم التمويالت الممنوحة لبنك البركة فترة  :2جدول 

 1061 1062 1064 1062 1061 1066 البيان

إمجايل 
التمويالت لدى 

 بنك السالم
522.1852 9.421545 98226964 92222621 9252.922 2.861282 

 92.86924 756 526.2 819 516.2 52.86254 54591151 5.628.56 إمجايل الودائع

 اعتمادا على تقارير البنك انمن إعداد الباحث: المصدر

 :مساهمة بنك السالم في التنمية المستدامة .2.4
 االقتصادي التمكين.6.2.4
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تفعيال للدور التنموي للمصرف مت إعادة هيكلة إداريت التمويالت والعمليات التجارية والرتكيز على    −
    2215مقارنة لسنة  %22بنسبة  2212دعم نشاط الفروع وقد سجلت الودائع ارتفاعا ملحوظا يف سنة 

  2212حساب ادخار جديد سنة  212كما مت تسجيل فتح 
مماثلة مع بنك الربكة اجلزائري على اعتبار ان هاتني املؤسستني توافران فرص  فاقيهاتكما يسعي إلبرام     −

الشريعة، ويسعى املصرف أيضا إلبرام اتفاقية تبادل السيولة مع البنك املركزي  أحكامتوظيف األموال وفق 
 . يف إطار السوق النقدي وعمليات إعادة التمويل

يل نشاط التمويل عرب استالم ملفات التسهيالت اليت تفع إىلأما بالنسبة للتمويالت يسعي املصرف  −
سرعة ومرونة  أضفىتدخل ضمن صالحيتها وصالحيات جملس اإلدارة والبث فيها عن طريق التمرير مما 
كما وسجلت   %02معتربة يف معاجلة هذه امللفات، وقد سجلت حمفظة التمويالت املباشرة ارتفاعا بنسبة 

 2212مليار دوالر يف 1.5إىل  2215مليار دوالر يف  1.1عا كبرياً منتقلًة من التمويالت غري املباشرة ارتفا
 مقّسمة إىل عمليات التجارة اخلارجية  %00أي نسبة منو 

موزعة على عدة  %20وتبقى متويالت قصرية األجل متثل أكرب حصة يف احملفظة ائتمانية بنسبة  −
املواد األولية صنع -البسة اجلاهزة  -األعالف -املواد الغذائية -مواد البناء-قطاعات أمهها قطاع التجارة 

  (2212السالم، ) 2212قطاع الصناعات التحويلية سنة  -قطاع املقاوالت -قطاع الرتقية العقارية -الغيار
 :االجتماعي التمكين.1.2.4

ويسعى املصرف جاهدا إلجياد الوسائل الالزمة لتقدمي العون للمجتمع وتعزيز نوعية حياة كل فرد فيه  −
عرب دعمه للمنظمات اخلريية واملؤسسات التعليمية والصحية والعلمية والثقافية واالجتماعية والرياضية 

 .والبيئية
االجتماعية املختلفة وهو بذلك يساهم بصفة وحيث مصرف السالم موظفيه للمشاركة يف األنشطة  −

 .شخصية يف هنضة اجملتمع
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وهو . واملصرف ملتزم كذلك بلعب دور يف النهوض بصناعة اخلدمات املصرفية واملالية اإلسالمية العاملية −
 بذلك يشارك ويدعم املبادرات املتعلقة بالبحث والتطوير والتعليم والتأهيل املهين وتوحيد النظم واللوائح

 .والشروح الشرعية وتبين املعايري العاملية وأفضل املمارسات الدولية
 .ختصيص مبالغ حمددة من األرباح لتوجيهها لألنشطة اخلاصة خبدمة اجملتمع  −
تأسيس وقفيات متخصصة يعود ريعها لصاحل مشاريع تنمية اجملتمعات لضمان استدامة أعماهلا    −

           .اجملتمعاتوأنشطتها يف خدمة 
تفعيل التعاون بني املصارف اإلسالمية ومنظمات اجملتمع املدين لتنمية ثقافة املسؤولية اجملتمعية    −

           .االستدامةباملصارف وحتقيق أهداف 
وضع أطر وركائز صلبة من أجل دعم مسرية التنمية يف اجلزائر وتفعيل اخلطط الرامية خلدمة اجملتمع من   −

خالل املسامهة يف النهضة الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية عن طريق برامج التمويل، وبشروط ميسرة، 
 .ختلفةوإجياد احللول املناسبة جتاه اجملتمع من خالل أمناط التمويل امل

 :مساهمة بنك البركة الجزائري في التنمية المستدامة .4.4
 :االقتصادي التمكين.6.4.4

 إعطاء فرصة االستثمار للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إطار التمويل املصغر −
تطبيق وساطة استثمارية نشطة تكملًة لعمليات إنتاجية حقيقية ذات قيمة مضافة، ومن خالل تبادل  −

 السلع 
قيام الوحدات مصرف الربكة بقبول الودائع على أساس االستثمار، ومبوجب ذلك يشارك املودعون  −

 . والبنك يف النتائج الفعلية اليت حتققها استثماراهتم
أما التمويل، فإنه يقدم للشركات التجارية بشكل رئيسي على أساس بيع التقسيط أو اإلجارة أو  −

وممارسة املشاركة يف الربح . يقة ويشارك اجلميع يف جين أرباح االستثماروهبذه الطر . املشاركة يف رأس املال
تقوم على أساس أن خلق الثروة ناتج عن شراكة بني املستثمر ورجل األعمال، حيث يتم مبوجبها االشرتاك 
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وليس  إن العائد على رأس املال املستثمر يأيت من األرباح احملققة فعال،: يف حتمل املخاطر وحتقيق العوائد
 .على أساس أسعار فائدة حمددة مسبقاً 

احلرص على متويل واالستثمار يف املشاريع اليت تدعم بناء وحدات السكنية مناسبة التكاليف وتوفر     −
 خدمات صحية األفراد اجملتمع، 

، دعما للتنمية االقتصادية، حيث 2212حقق بنك الربكة اجلزائر، نتائج مالية متميزة خالل العام  −
وحمفظة التمويالت واالستثمارات  % 0باملائة، وجمموع األصول  2.10ع صايف الدخل التشغيلي ارتف
، وذلك 2215، مقارنة مع ديسمرب 2212يف ديسمرب  % 5وحقوق املسامهني  % 12والودائع  % 15

 .على الرغم من األوضاع االقتصادية يف اجلزائر نتيجة اخنفاض اإليرادات النفطية
املنتجات واخلدمات املقدمة وتنويع مصادر الدخل احملافظة على الدخل عند مستويات التوسع يف  −

جيدة حيث ساهم االرتفاع يف متويالت املشاركة وحمفظة اإلجارة املنتهية بالتمليك واالستثمارات مجيعها يف 
 .تلك الزيادات

لتبلغ  % 0بنسبة  2212 كما أظهرت النتائج املالية للبنك أن موجودات البنك منت يف هناية ديسمرب −
مليار  112وبلغت قيمة التمويالت واالستثمارات . 2215مليار دينار جزائري باملقارنة مع ديسمرب  212

 ، 2215ديسمرب  01باملقارنة مع  % 15، حمققة ارتفاعا بنسبة 2212دينار جزائري يف هناية ديسمرب 
 50.122ليصل إىل  % 12كما ارتفع جمموع الودائع وحقوق حاملي حسابات االستثمار بنسبة  −

باملائة  21، وهي متول ما جمموعه 2215باملقارنة مع ديسمرب عام  2212مليار دينار جزائري يف ديسمرب 
سامهني يف حني بلغ جمموع حقوق امل. من إمجايل موجودات البنك، ما يعكس متانة قاعدة عمالء البنك

باملائة باملقارنة مع ديسمرب  5، بارتفاع نسبته 2212مليار دينار جزائري يف هناية ديسمرب  20
 .(2215الربكة  التقرير السنوي لبنك)2225
 :االجتماعيلتمكين ا.1.4.4

  2212إنشاء شركة وقفية للتكوين املهين  −
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النشطة املدعمة و  هيئة تنشط يف اجملال الرتبوي 00تقدمي هبات لألطفال املعوزين وتقدمي مساعدات ل    −
منح قروض حسنة و  من طرف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف االجتماعية املساجد الزوايا واملدارس القرآنية

 وتسيري قروض الزكاة 
يهدف بنك الربكة إىل حتقيق املسؤولية االجتماعية واالستدامة بشكل أساسي إىل حتقيق منو اقتصادي  −

دام مثل احلد من استهالك الطاقة، وإدارة النفايات، اخل ، وتطوير املوارد البشرية من خالل التدريب، مست
 وتطوير املهارات الشخصية 

رعاية ودعم املشاريع التعليمية واالجتماعية، وحتسني الظروف املعيشية ونوعية احلياة للمحتاجني يف  −
 اجملتمعات احمللية

 :حيث 2222طموحة حبلول  أهدافحمددة لتحقيق  سرتاتيجيةإوقد حرص البنك على تطبيق  −
 عمل يف اجملتمعات اليت تعمل هبا،  ألف فرصة 52تسعى اجملموعة إىل خلق  −
. التمكني من خالل التعليم، مع تقدمي إسهامات مالية سخية للمؤسسات التعليمية العامة واخلاصة −

ألف دوالر أمريكي موجه حنو  594 حوايلودعم العمل البحثي والعلمي، حيث بلغت هذه املسامهات 
 021,21لتنمية اجملتمع  022,222لتعليم و

قطاع  يف522,12حيث بلغت هذه املسامهات حوايل تشجيع األعمال الفنية واألدبية والعلمية  −
 اخلدمات املصرفية اإلسالمية، 

مليون دوالر أمريكي فيشكل متويالت وتربعات عرب خمتلف  005,2وقد مت تقدمي إسهامات بقيمة  −
إمجايل الوظائف أحناء شبكة الربكة، ويواصل الربناجمدوره الفعال يف التأثري على حياة اآلخرين حبيث بلغ 

-2212وظيفة كرؤية اسرتاتيجية  52222ويسعى على حتقيق  2212خالل  505,1اليت مت توفريها 
2222. 

 ت النقدية في دعم التمويل اإلسالمي وتعزير التنمية المستدامة مكانة السلطا.  2.4
 :االقتصادي التمكين. 2.5.4



ومعالجة المشكالت أثر تطبيقات التمويل اإلسالمي في التنمية المستدامة بن عزة إكرام، بلدغم فتحي        
 دراسة تحليلية على مصرف السالم والبركة في الجزائر، االقتصادية

 

49 

اليت تسمح بالتمويل (2220اوت  22املؤرخ يف  11-20األمر) 25املادة  تعديل قانون النقد والقرض- 
وفقا لقواعد الشريعة  عن طريق التمويل غري التقليدي أي ما يسمى بالقروض التسامهية أو التشاركية

بالتشاور مع خرباء وخمتصني يف الصريفة اإلسالمية، وفقهاء يف الشريعة اإلسالمية على املذهب اإلسالمية 
هبدف التوفيق بني النظام املايل والبنكي  السائد يف بلدان املغرب العريب، املتمثل يف املذهب املالكي

 .اإلسالمية اجلزائري احلايل وتقريبه من قواعد املعامالت
حتضري البنوك العمومية عادة الّنظر يف االنتشار املصريف والتفتح على الّصريفة اإلسالمية من خالل إ- 

القرض  اليت ختص على وجه و  إلطالق اخلدمات التمويل اإلسالمي، من خالل التعديالت يف قانون النقد
الذي يتوقع منه إذا مت جتسيده بالشكل اجليد أن ينجح يف استقطاب و  20و 22و 22اخلصوص مواده 

 .سنوات 5نصف أموال السوق املوازية يف مدة ال تتجاوز ال  
تشرين الثاين /إسالمية بدءًا من نوفمرب( نوافذ)حيث مسحت احلكومة لثالثة بنوك عمومية بفتح شبابيك 

بنك التنمية "و" دوق الوطين للتوفري واالحتياطالصن"وبنك " القرض الشعيب الوطين"اجلاري، هي بنك 
يف اجلزائر، على غرار فرع اجلزائر جملموعة  ، لتنضم بذلك إىل ثالثة بنوك تعتمد التمويل اإلسالمي"احمللية

 .كوييت، وبنك السالم" بنك اخلليج اجلزائر"البحرينية، وفرع " الربكة"
 : االجتماعي التمكين .1.5.4

وتوفري موارد بشرية هائلة، جبانب وجود باحثني كثريين يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي، ومنح 
شهادات يف ختصصات االقتصاد والتمويل اإلسالمي قطاع التعليم، وخصوصا اجلامعات، كما أن هناك 

ضا هناك قاعدة عمالء الكثري من امللتقيات واملؤمترات اليت تعقد هبدف نشر الوعي املصريف اإلسالمي، وأي
 واسعة جدا ونسبة معتربة منهم تتوخى االلتزام بالضوابط الشرعية يف تعامالهتا املالية، 

  :وجيب اإلشارة على أن أكرب التحديات اليت تواجهها املصارف اإلسالمية يف اجلزائر هي
لى مس توى البنوك عدم قن اعة حكومة اجلزائرية بضرورة وج دوى ه ذه الصناعة، ومن ث م محايتها ع −

فالبنوك اإلسالمية بش قيها التنموي والتجاري ال تس تطيع أن تنمو وترتع رع إال يف ظ ل س ند . املركزية
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ق وي من السلطات االقتصادية واملالية يف بالده ا، خاصة يف جم ال التش ريعات والقوانني اليت تك ّون 
 .سس ي واللوجس يتبيئ ة العم ل لتلك البنوك، ويف جم ال الدع م املؤ 

حمدودية السوق من حيث عددها وحجمها وانتشارها يف املناطق الداخلية للجزائر، إىل جانب  −
 .افتقارها إىل نظام تشريعي وتنظيمي ومؤسسات وبنية حتتية مساندة

غياب أطر تشريعية وقانونية لألدوات النقدية اإلسالمية بالّنظام النقدي اجلزائري، وصعوبة حصول  −
البنوك على السيولة اليت حتتاج إليها يف نشاطها انطالقا من أن األحكام املتبّناة من طرفها، واليت هذه 

تتعامل بأحكام الشريعة اإلسالمية ال جتيز هلا الّلجوء إىل سوق النقد لتغطية متطّلباهتا عن طريق طريقة 
كالسيكية، واليت تتعامل بطريقة التعاقد اليت تتعامل على أساسها هذه البنوك مع املؤسسات املالية ال

 .الفوائد الربوية
 :الخاتــــــــــــــــمة

منذ ان ظهر التمويل اإلسالمي يف عاملنا اإلسالمي وهي تزداد أمهية يومًا بعد يوم، إذ أصبحت 
تعرّب عن مستوى من النضوج والتقدم االقتصادي للدول اإلسالمية، باعتبار املصارف اإلسالمية األرضية 

ناسبة لتطوير صيغ وتطبيقات التمويل اإلسالمي فكلما زادت مكانتها ونشاطاهتا انعكس ذلك على امل
االقتصاد واجملتمع وهي بذلك مبثابة العصب االقتصاد وحمرك التنمية ألهنا حتفظ األموال واستثمارها يف 

لتنمية املستدامة وخدمًة شكلها الشرعي والذي يضمن التوزيع العادل لثروة يف اجملتمع وبشكل إجيايب على ا
    .ألهداف اجملتمع حتفظ حق أجيال احلاضرة وتراعي حق األجيال القادمة من املوارد الطبيعية والثروات

إقبال على املنتجات املصرفية اإلسالمية، إال أن البنوك اليت تقدم تلك العروض تواجه الكثري من : النتائج
غياب أطر  املؤسسات املالية اإلسالمية لنشاطها، ولعّل أبرزها التحديات اليت حتول دون انتشار وممارسة

تشريعية وقانونية لألدوات النقدية اإلسالمية بالّنظام النقدي اجلزائري، وصعوبة حصول هذه البنوك على 
السيولة اليت حتتاج إليها يف نشاطها انطالقا من أن األحكام املتبّناة من طرفها، واليت تتعامل بأحكام 

يعة اإلسالمية ال جتيز هلا الّلجوء إىل سوق النقد لتغطية متطّلباهتا عن طريق طريقة التعاقد اليت تتعامل الشر 
 .على أساسها هذه البنوك مع املؤسسات املالية الكالسيكية، واليت تتعامل بطريقة الفوائد الربوية



ومعالجة المشكالت أثر تطبيقات التمويل اإلسالمي في التنمية المستدامة بن عزة إكرام، بلدغم فتحي        
 دراسة تحليلية على مصرف السالم والبركة في الجزائر، االقتصادية
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مية االقتصادية يف اجلزائر أن تأخذ املصارف اإلسالمية دورها يف عملية متويل التن جيب: التوصيات
لتجذب املزيد من العمالء حىت يستمر تدفق تيار الودائع باستمرار، وحىت يستمر اللجوء إليها لتمويل 
االستثمار، حىت يتسىن هلذه البنوك املشاركة يف االستثمار املباشر يف اجملاالت التنموية املختلفة كالزراعة 

وحىت تتمكن املصارف من ذلك نؤكد على ضرورة توفر . والصناعة وغريها مما يتسم بطول األجل
 :التوصيات التالية

جيب على السلطات املختصة املسامهة يف إجناح دور املصارف اإلسالمية ملا هلا من أثر كبري يف تنشيط  -
التمويل اإلسالمي من خالل جتميع املدخرات وإجياد البديل احمللي لتمويل عملية التنمية االقتصادية 

عن طريق اعتبار اخلصوصية اليت تواجه املصارف اإلسالمية من حيث عدم  اجلزائر يف واالجتماعية
 .اجلزائريبني املصارف اإلسالمية وبنك املركزي  العالقة وتنظيمالتعامل الربوي 

على املصارف االهتمام بالتخطيط ودعم دراسات اجلدوى االقتصادية للمشاريع املتوقع متويلها  -
تقضي بالتحول من  إسرتاتيجيةوخاصة لصغار املهنيني واحلرفيني يف اجلزائر، وهذا يقتضي  باملشاركة

 . املراحبة إىل املضاربة واملشاركة

 :قائمة المراجع
  .التقرير السنوي .(2016) .ب ،السالم

جامعة  .دور البنوك اإلسالمية يف متويل التنمية االقتصادية يف الدول العربية  .(2006) .ب .ح ،الشمري
 18  ،االمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 .البحرين .تقرير النشاط السنوي .(2016) .ا .ا ،املالية
دور املصارف اإلسالمية يف حتقيق التوازن بني األبعاد االقتصادية واالجتماعية  .(2017) .س ،بشاغة

 17 ،الصريفة االسالمية بعد أربعة عقود من نشأهتا  .للدولة
. دراسة تطبيقة -أبعاد القرار التمويلي واالستثماري يف البنوك االسالمية (. 2212. )بن براهيم غايل

 .دار النفائس للنشر والتوزيع: األردن
 . التقرير السنوي(. 2215. )بنك الربكة
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، من 2212 ،21 20اريخ االسرتداد ت. بنك الربكة(. 2212. )بنك الربكة
http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&id=94 

دور املصارف اإلسالمية يف تعبئة املدخرات القومية يف االقتصاد األردين،  .(2017) .ا .ع ،جربان
 .املؤمتر الدويل الثاين عشر ، جامعة الزرقاء  .الصريفة االسالمية بعد أربعة عقود من نشأهتا

. التمويل االسالمي للمشاريع االقتصادية، فرص وحتديات(. 2222. )زهية موساويو  خدجية خالدي،
 .52، (2)جملة الباحث 

دراسة مقارنة بني املصارف التقليدية  -دور املصارف يف تعبئة املوارد املالية للتنمية  .(2007) .ر ،درغار
 .148 ، .مذكرة ماجستري يف االقتصاد االسالمي، جامعة باتنة، .الميةواالس

 .دار املستقبل للنشر والتوزيع :األردن .املعامالت املالية يف االسالم .(1990) .ح .م ،سلمان
مركز صاحل كامل لإلقتصاد االسالمي،  .أساليب متويل املشروعات الصغرية .(2004) .ع .م ،عمر

 .األزهر 
املؤمتر األول للمصارف  .املصرفية اإلسالمية، خصائصها وآليات تطويرها .(2006) .ا .ع ،غدة

 .واملؤسسات املالية االسالمية، دمشق 
تقييم دور التمويل املصريف يف التنمية االقتصادية وفقا لتوجهات امارة راس  .(2017) .ع .ي ،حممد

 483 ،امعة الزرقاء، األردن الصريفة االسالمية بعد أربعة عقود من نشأهتا، ج .اخليمة
 .ديوان املطبوعات اجلامعية :اجلزائر .التقنيات البنكية وعمليات اإلئتمان .(2015) .س ،ناصر
 :اجلزائر .عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية يف ظل املتغريات الدولية احلديثة .(2006 ) .س ،ناصر

 .مكتبة الريام
جملة الباحث  .متطلبات تطوير الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر .(2010) .ا .ع ،بوشرمة & ،.س ،ناصر

(7)، 310 
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 الحجم األمثل لإلنفاق الحكومي في الجزائرتحديد 
 (7109ـــ  0791)خالل الفترة 

Determine of the Optimal size Government Spending in Algeria 

During the period (1970-2017) 
 

 الدين بوالكور نور. د
 nboulkour@yahoo.fr، سكيكدة اجلزائر 5511أوت  02جامعة 

 22/20/0255 :نشرتاريخ ال            02/25/0255 :تاريخ القبول           02/20/0250 :تاريخ االستالم
 

 :ملخص
ـــ  5592)هتدف هذه الدراسة إىل حتديد احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف اجلزائر خالل الفرتة 

منهجية جوهامسون و  كاختبار استقراريه السالسل الزمنية: باستخدام األساليب القياسية ،(0259
 .املربعات الصغرى الديناميكيةو  املربعات الصغرى املعدلة كلياو  للتكامل املشرتك،

يف االقتصاد اجلزائري، كما  (BARS CURVE)جود منحىن و  وقد توصلت الدراسة إىل
احلكومي يف اجلزائر الذي يساهم يف زيادة النمو االقتصادي إىل إلنفاق أن احلجم األمثل ل توصلت إىل

أن نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل و  ،%(02.5ــ  00.2)أقصى حد له يكون يف اجملال 
قد جتاوزت نقطة احلد األمثل لإلنفاق احلكومي مما انعكس سلبا  ةيف اجلزائر خالل العشر سنوات األخي 

 . لى النمو االقتصاديع
اإلنفاق احلكومي، احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي، كفاءة اإلنفاق احلكومي، النمو  :الكلمات المفتاحية

 .نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل، االقتصادي
 .JEL :H51, H53, F43تصنيف 

Abstract: 

The aim of this study is to determine the optimal government spending 
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in Algeria, during the period of 1970 - 2017. The study has used 

econometrics methods, such as Time series stationarity test, Johansen 

cointegration test, Fully modified least squares, and Dynamic least squares. 

The study found that the Algerian economy is characterized by Bars curve. 

It suggested that the optimal government spending in Algeria, which 

contributes in increasing economic growth to achieve its higher level, must 

adjusted between 23.6% - 34.9%. According to the results, the government 

spending to GDP ratio in Algeria has exceeded the optimal point of 

government spending over the last ten years, which affected negatively the 

economic growth. 

Keywords: Government spending, optimal government spending, 

Government spending efficiency, Economic growth, Government spending 

to GDP ratio. 

Jel Classification Codes: H51, H53, F43. 

 مقدمة.6
حتوهلا من الدولة احلارسة إىل الدولة املتدخلة و  االجتماعيةو  تغي دور الدولة يف احلياة االقتصاديةإن 

إذ يعترب اإلنفاق احلكومي أحد أهم املعايي . بالتايل زيادة نفقاهتا العامةو  توسع مهامها،و  أدى إىل تطور
يف يد احلكومات من أجل زيادة أداة و  املستعملة يف قياس حجم تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي،

التطور على مستوى اقتصادياهتا، فالدولة تعترب احملرك و  دفع عجلة التقدمو  معدالت النمو االقتصادي
األساسي للنشاط االقتصادي خاصة يف الدول النفطية مثل اجلزائر، إذ تستحوذ الدولة على خمتلف و  الكبي

 .امليزة تعترب األكثر إنفاقا مقارنة باملتعاملني االقتصاديني اآلخرينبالتايل فالدولة هبذه و  الثروات النفطية،
إن دور الدولة يف االقتصاديات املعاصرة سواء املتقدمة أو النامية ال يتوقف عند تقدمي السلع اليت 

إمنا يتجاوز ذلك ليصل إىل حتديد احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي الذي و  خيفق نظام السوق يف تقدميها،
من زيادة معدالت النمو االقتصادي إىل أقصى حد هلا، ما دام أن اقتصاديات الدول النامية تعمل عند يض

 .مستوى التشغيل الناقص، عكس الدول املتقدمة
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إن كفاءة اإلنفاق احلكومي تتمثل يف مستوى أو حجم اإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي 
يساهم يف زيادة معدالت النمو االقتصادي قبل الوصول إىل و  اإلمجايل الذي يعمل يف االقتصاد الوطين

نقطة احلد األمثل لإلنفاق احلكومي، بينما هذا األخي يتمثل يف حجم اإلنفاق احلكومي الذي تكون 
أما . اإلنتاجية احلدية لإلنفاق احلكومي مساوية للصفرو  عنده معدالت النمو االقتصادي أكرب ما ميكن،

يكون له أثار و  عدمي الكفاءة، هو اإلنفاق احلكومي الذي يتجاوز نقطة احلد األمثلاإلنفاق احلكومي 
بالتايل فإن التحدي الكبي الذي يواجه و  .سلبية على النمو االقتصادي، عكس اإلنفاق احلكومي الكفء

م يف زيادة خمتلف الدول هو كيفية التحكم يف نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل اليت تساه
 .معدالت النمو االقتصادي

 :مشكلة الدراسة .1.6
إن حتديد حجم اإلنفاق احلكومي األمثل يف اجلزائر يتوقف على حتديد املصلحة العامة ألفراد 
اجملتمع، إذ أن املصلحة العامة للمجتمع يف بعض األحيان تتطلب زيادة اإلنفاق احلكومي كنسبة من 

 أحيان أخرى تتطلب تقليص حجم اإلنفاق احلكومي بالنسبة للناتج احمللي يفو  الناتج احمللي اإلمجايل،
اإلمجايل، مع األخذ بعني االعتبار أن اإلنفاق احلكومي ليس وحده العامل الذي يؤثر يف النمو االقتصادي 

أن هلا معوقات و  اجتماعية أخري مع النمو االقتصادي،و  أن للحكومات أهداف اقتصاديةو  من جهة،
 .من جهة أخرى مالية أيضا مثل العجز املوازين

ما هو جمال كفاءة اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر الذي : وبالتايل فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا
اليت و  يضمن وصول نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل إىل نقطة احلجم األمثل لإلنفاق

 ؟( 0259ــ  5592)قتصادي عند حده األقصى خالل الفرتة يكون عندها النمو اال
 :تنطلق هذه الدراسة من فرضيتني أساسيتني مها: فرضية الدراسة 0.5
  نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر جتاوزت احلد األمثل لإلنفاق ـ

 .احلكومي
  نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر إىل احلد األمثل ـ مل تصل بعد
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 .لإلنفاق احلكومي
 :هدف الدراسة .4.6

 :هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها
نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر قد جتاوزت احلد  معرفة فيما إذا كانت −
 .مثل لإلنفاق احلكومي أم الاأل
 .معرفة فيما إذا كان اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر كفؤ مبا فيه الكفاية خالل فرتة الدراسة −
باستخدام نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر صياغة منوذج يقيس لنا و  بناء −

 املربعات الصغرى املعدلة كلياو  التكامل املشرتك،و  األساليب اإلحصائية احلديثة كاختبار اإلستقرارية
 .الديناميكيةو 
اليت و  ،(نقطة احلجم األمثل)معرفة جمال كفاءة اإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل  −

 .لإلنفاق احلكومي تأثي إجيايب على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة ن خالهلايكومن
 .على االقتصادي اجلزائري يف هذا اجملال(Barro, 1990)تطبيق منهجية  حماولة −

  :أهمية الدراسة .3.6
تكمن أمهية هذه الدراسة يف أهنا جاءت لتحديد احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف اجلزائر كنسبة من 

معدالت النمو االقتصادي حتديد جمال كفاءته الذي يساهم من خالهلا يف زيادة و  الناتج احمللي اإلمجايل،
احلد من حجم اإلنفاق و  املسطر من قبل وضعي السياسات االقتصادية الكلية،و  إىل املستوى املرغوب

 .ت النمو االقتصادي يف اجلزائراحلكومي، الذي يكون له أثار سلبية على معدال
 :الدراسات السابقة .1.6

عاجلت كيفية حتديد احلجم األمثل لإلنفاق عرض يف هذا اجلزء ألهم الدراسات السابقة اليت تن
 :أهم هذه الدراسات جندو  احلكومي،

حول حتديد احلجم الكلي لإلنفاق احلكومي كنسبة  ،(Abounoor & Nademi, 2010) دراسة −
قد توصلت الدراسة إىل أن احلجم و  ،(0222ـ  5515)من الناتج احمللي اإلمجايل يف إيران خالل الفرتة 



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة 21 -35ص ، (1960جانفي ) مكرر 61: العـــدد/  90 المجلد

 

57 

خالل فرتة %02.9احلكومي يف إيران كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل هو يف حدود األمثل لإلنفاق 
 .الدراسة

حتديد احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي حول  ،(Turan, 2014)دراسة −
 قد توصلت الدراسة إىل أن احلجم األمثل لإلنفاقو  ،(0250ـ  5512)اإلمجايل يف تركيا خالل الفرتة 

، أما خالل الفرتة %(5.5 – 0.0)احلكومي يف تركيا كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل هو يف حدود 
فإن احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف تركيا كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل هو ( 0250ـ  5592)

توصلت الدراسة إىل أنه ينبغي على احلكومة الرتكية ختفيض نفقاهتا  ، كما%(59 – 51.2)يف حدود 
 .من أجل تعظيم النمو االقتصادي

حتديد احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي  حول ، (Chobanov & Mladenova, 2009) دراسة −
ـ  5592)التنمية خالل الفرتة و  كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل يف دول منظمة التعاون االقتصادي

قد توصلت الدراسة إىل أن احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف دول منظمة التعاون و  ،(0229
أن املستوى و  ،%01التنمية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل جيب أال يتجاوز نسبة و  االقتصادي

اخلدمات النهائية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل هو يف و  األمثل لالستهالك احلكومي على السلع
 .%52.2حدود 

حول حتديد احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج (0259العدينات، و  احلجايا)دراسة  −
قد توصلت الدراسة إىل أن احلجم األمثل و  ،(0252ـ  5501)احمللي اإلمجايل يف األردن خالل الفرتة 

، خالل %(00 – 02)ومي يف األردن كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل هو يف حدود لإلنفاق احلك
 .فرتة الدراسة

، حول النمذجة القياسية للتنبؤ باحلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف اجلزائر (0259كمال، )دراسة −
قد توصلت الدراسة إىل أن القيمة اإلنتاجية احلدية لإلنفاق و  ،(0202ـ  5502)خالل الفرتة 

من إنتاجية اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر، كما أن احلجم األمثل  %05االستهالكي احلكومي بلغ 
 .%52بلغ ( 0251ـ  5502)، كما أن املتوسط منه خالل الفرتة %50لإلنفاق االستهالكي بلغ 
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حتديد احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي كنسبة من ل حو  ،(Mihai & Marius, 2009)دراسة  −
قد توصلت الدراسة و  ،(0220ـ  5555)الناتج احمللي اإلمجايل يف دول االحتاد األورويب خالل الفرتة 

كنسبة من   51بالضبط يف جمموعة و  إىل أن احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف دول االحتاد األورويب
فقد بلغ احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي   50، أما جمموعة %02.20الناتج احمللي اإلمجايل بلغ  نسبة 
 . %09.22كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل 

حتديد احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل حول ،(Jaka, 2016)ـدراسة −
قد توصلت الدراسة إىل أن احلجم األمثل لإلنفاق و  ،(0252ـ  5592)ة يف اندونيسيا خالل الفرت 

، كما توصلت الدراسة إىل %50.1احلكومي يف اندونيسيا كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل بلغ  نسبة 
 .على االقتصاد االندونيسي (BARS Curve)انطباق منحىن 

الناتج احمللي اإلمجايل و  حول حتديد العالقة بني اإلنفاق االستهالكي احلكومي ،(0220اجلاين، )دراسة −
قد توصلت الدراسة إىل أن احلجم األمثل لإلنفاق االستهالكي و  ،(0222ــ  5505)يف العراق للفرتة 

 .%00.1احلكومي يف العراق كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل خالل فرتة الدراسة بلغ  نسبة 
حتديد احلجم األمثل حول ، (Hok, Prapatchon, Piyaluk, & Roengchai, 2014)دراسة  −

ـ  5551)لإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل يف دول جنوب شرق أسيا خالل الفرتة 
قد توصلت الدراسة إىل أن احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف دول جنوب شرق أسيا  و  ،(0255

 . %00.1كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل، بلغ نسبة 
 :الجانب النظري للدراسة .1

 .تحديد كفاءة اإلنفاق الحكومي في الفكر االقتصادي. 6.1
خيدم جعله وفق نسق و  مييز اإلنفاق احلكومي أهنال يتمتع باملرونة الكافية اليت تضمن التحكم فيه ما

فعلى الرغم من تلك التعقيدات اليت تتعلق بصعوبة . حتقيق أهداف التنمية االقتصاديةو  النمو االقتصادي،
على النمو االقتصادي وحتقيق  املنفعة املرتتبة على اإلنفاق احلكومي، إال أن انعكاس هذا اإلنفاق قياس

منه  و  يبقى هو األساس املعتمد لتحديد حجم اإلنفاق احلكومي األمثل معدالت منو اقتصادي مرغوبة
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أهم مؤشرات الرفاهية االجتماعية هي معدالت النمو االقتصادي  ه منكفاءة هذا اإلنفاق،خاصة وأن
جم األمثل احل ر أهم املعايي اليت حتدديف هذا اإلطا Barroوقد أوضحت أعمال االقتصادي .املتحققة

اإلنتاجية احلدية لإلنفاق العام مساوية للصفر، وقد قام كل  لإلنفاق احلكومي، حيث يتحدد عندما تكون
بدراسات ، (Barro, 1990) ,(Armey & Rahn, 1995),(Scully, (1998 - 2003)) :من

احلكومي،حيث توصلوا لنتيجة مفادها أن العالقة بني اإلنفاق نظرية وتطبيقية لتحديد احلد األمثل لإلنفاق 
،وعرف هذا املنحىن مبنحىن Uوالنمو االقتصادي هي على شكل منحىن مبقلوب احلرف  احلكومي

BARS Curve حجم التدخل  األوىل للباحثني أعاله حيث أن احملور األفقي يعرب عن نسبة إىل احلروف
 للناتج احمللي اإلمجايل واحملور العمودي يعرب عن معدالت نفاق احلكومياحلكومي من خالل متغي نسبة اإل

النمو االقتصادي، فاإلنفاق احلكومي يساهم يف البداية برفع معدالت النمو االقتصادي حىت يصل 
 احلدية لإلنفاق احلكومي مساوية للصفر، حيث تكون معدالت النمو للمرحلة اليت تكون فيها اإلنتاجية

. تراجع معدالت النمو االقتصادي أكرب ما ميكن، بعد ذلك فإن اإلنفاق احلكومي يسبباالقتصادي 
 :كما يوضحه الشكل البياين األيت

 يحدد كفاءة اإلنفاق الحكومي (BARS)منحنى :6 الشكل

 
Source : Dimitar.CH., Adriana.M., (2009), What is the Optimum Size of 

Government, Institutefor Market Economics, Bulgaria, p 9. 

احلكومي على زيادة معدل النمو  من خالل املنحىن أعاله، نالحظ أنه يف البداية يعمل اإلنفاق
ملعدالت النمو  يستمر حتفيز اإلنفاق احلكوميو  ،Bباجتاه النقطة  Aاالقتصادي حبيث يتحرك من النقطة 
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باحلجم األمثل لإلنفاق واليت عندها يكون معدل تسمى  وهي ما Bاالقتصادي حىت يصل إىل النقطة 
للصفر، ولكن بعد ذلك فإن مزيدا  من  االقتصادي يف أقصى حاالته والناتج احلدي لإلنفاق مساويا   النمو

 .تناقص معدالت النمو االقتصادي اإلنفاق سيعمل على
 الدول النامية، و قد أثبتت الكثي من الدراسات أن اإلنفاق احلكومي يعمل بشكل إجيايب يف 

االقتصادي هلذا األمر  والتفسي. و بشكل سليب، أو ال يكاد يكون له أي أثر يذكر يف الدول املتقدمة
حالة  يتنخفض يف الدول املتقدمة نظرا  القرتاب اقتصادياهتا من يكمن يف أن معدالت النمو االقتصاد

فات إجيابية ملعدالت النمو االقتصادي، التشغيل الكامل وبالتايل ال يؤدي اإلنفاق احلكومي إىل إضا
األوىل لتطورها االقتصادي  النامية واليت حتقق معدالت منو عالية ألهنا ما تزال يف املراحل بعكس الدول

 .كس إجيابا  على النمو االقتصاديوبالتايل فإن اإلنفاق احلكومي ينع
احلجم األمثل لإلنفاق آخرون من حيث حتديد و  (Barro, 1990)كما أثبتت دراسات كل من 

من حجم  %(02 - 51)احلكومي، أن مستوى اإلنفاق احلكومي األمثل يف الدول املتقدمة يرتاوح ما بني 
 احلجايا). %02الناتج احمللي اإلمجايل، بينما زاد معظم اإلنفاق احلكومي يف الدول النامية عن حاجز 

 (591-590 ،0259، العديناتو 
 .في الجزائركفاءة اإلنفاق الحكومي   تحديد. 1.1

من أجل التأكد فيما إذا كان هناك حجم أمثل لإلنفاق احلكومي يف اجلزائر، مت استعراض نسب 
، (0259ــ  5592)معدالت النمو االقتصادي خالل الفرتة و  اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل

مقلوب يف االقتصاد  Uعلى شكل حرف  (BARS CURVE)من أجل التأكد من وجود منحىن 
 : كما يوضحه الشكل البياين األيت.اجلزائري
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 معدل النمو االقتصادي في الجزائر و  العالقة بين نسب اإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي: 1الشكل 

 
 :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

 .تقارير خمتلفة لبنك اجلزائر −
 ONS.اإلحصاء و  املركز الوطين للتخطيطبيانات  −
 .تقارير خمتلفة لصندوق النقد العريب −
 .بيانات البنك العاملي −

من خالل الشكل أعاله مت وضع ترتيب اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل من األدىن إىل 
 .االعتبار السنوات النمو االقتصادي على حمور العينات دون األخذ بعنيو  األعلى على حمور السينات،

 ما يالحظ من خالل الشكل أعاله هو أن العالقة بني اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل
رغم وجود بعض الغموض فيها خالل ، (BARS CURVE)النمو االقتصادي، تتناسب مع منحىن و 

النمو و  الناتج احمللي اإلمجايلاإلنفاق احلكومي إىل الكثي من الفرتات، لكن االجتاه العام للعالقة بني 
االقتصادي، يبني أن املستويات املتدنية لنسب اإلنفاق احلكومي تقبلها مستويات متدنية للنمو 

. املستويات املرتفعة لنسب اإلنفاق احلكومي تقبلها مستويات مرتفعة للنمو االقتصاديو  االقتصادي،
مي إىل الناتج احمللي اإلمجايل حىت يصل إىل حده فالنمو االقتصادي يزداد بارتفاع نسب اإلنفاق احلكو 

بعدها يبدأ النمو االقتصادي يف االخنفاض مع زيادة اإلنفاق  %01الذي يكون يف حدود و  األقصى،
 .ومي إىل الناتج احمللي اإلمجايلاحلك
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مع البيانات اخلاصة  (BARS CURVE)من خالل الشكل أعاله يتأكد لنا بأن منحىن 
كان   %00.0اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل  لفرتات اليت كانت فيها نسبة، ففي اباجلزائر

ازداد معدل  %02.0و %02.0مع ازدياد نسب اإلنفاق احلكومي إىل و  %0معدل النمو االقتصادي 
إىل أن وصل معدل النمو االقتصادي إىل أعلى  على الرتتيب، % 4.8و %7.3النمو االقتصادي إىل 

يف الفرتات اليت جتاوزت و  بعد ذلك. %02.9مقابل نسبة إنفاق حكومي بلغت %1.2نسبة له بلغت 
بدء معدل النمو االقتصادي يف  %01فيها نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل حاجز 

االخنفاض حىت وصل مستوى صفر عندما كانت نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف 
 .%22.5حدود 

هو أن احلد األمثل لإلنفاق احلكومي يف اجلزائر   كذلك ما ميكن استنتاجه من خالل الشكل أعاله
احلدية لإلنفاق احلكومي مساوية  حيث تكون الكفاءة، %01احمللي اإلمجايل تساوي  كنسبة من الناتج

 .معدل النمو االقتصادي للصفر، ويتم عند هذه النقطة تعظيم
خالل  اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل كذلك أشارت البيانات املنشورة، إىل أن نسب

ما يعىن أن اإلنفاق احلكومي خالل تلك السنوات مل  %01التسع سنوات األخية، قد جتاوزت حاجز 
يكون يعمل بكفاءة فهو هبذا الشكل ال يساهم يف زيادة معدالت النمو االقتصادي، األمر الذي يفرض 

 . التقليل منه إىل احلدود املثلىو  على احلكومة اجلزائرية تعديله
 :الجانب التطبيقي.5

 :نموذج الدراسة. 6.5
من أجل تعظيم  (Barro, 1990)ا الدراسة املنهجية اليت اعتمده سوف نستخدم يف هذه

منه حتديد احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف اجلزائر، حيث قام بوضع منوذج و  معدالت النمو االقتصادي
 اليت تعظم معدالت النمو االقتصادي وتصل به إىليقيس نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل 

 :يأخذ هذا النموذج الشكل األيتو  .اليت تسمى باحلد األمثل لإلنفاق النقطة
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معدالت  (T)اإلنفاق احلكومي، بينما ميثل (G)و الناتج احمللي اإلمجايل، (Y)حيث ميثل 
 .هذا دائما حتت قيد امليزانية املتوازنةو  الضرائب،

اليت ميكن و  هذا النموذج يقيس احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي انطالقا من فرضية امليزانية املتوازنة،
 : التعبي عنها بالعالقة اآلتية

 
ال ميكن بأي حال من األحوال أن و  و اليت تعين بأن العجز املوازين يتم متويله عن طريق الضرائب،

 .يكون هناك عجز موازين
 :نتحصل على( 5)يف املعادلة رقم  (G=YT) و بتعويض العالقة

 
نتحصل على شروط  (T)بالنسبة للمتغي  (Y)املشتقة الثانية  للمتغي و  و بأخذ املشتقة األوىل

 :فق العالقة اآلتيةو  تعظيم اإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل ملعدل النمو االقتصادي،

 
)و حىت نقوم بتحديد قيميت  مث بعد ذلك نقوم ( 0)نأخذ اللوغريتم الطبيعي للمعادلة  (

 :بعمل احندار هلا كما يلي

 
:لدينا  

 
 :و بوضع

 
 :كما يلي( 0)تصبح املعادلة رقم 
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العدينات، و  احلجايا) .نقوم باختبارات اإلستقرارية بالنسبة ملتغيات املعادلة( 2)ولتقدير املعادلة رقم 
0259، 590) 

 :إجراءاتهاو  منهجية الدراسة .1.5
، (Y)الناتج احمللي اإلمجايل )مت مجع البيانات البحثية حول متغيات الدراسة  :مصادر البيانات. 6.1.5

من اجلهات املتخصصة مثل صندوق النقد العريب، املركز الوطين اجلزائري لإلحصاء ( (G)اإلنفاق احلكومي
(ONS)، (.0259ــ  5592)وقد غطت هذه الدراسة الفرتة . تقارير بنك اجلزائر، البنك العاملي 

 :حدود الدراسة .7.7.2
، (Y)الناتج احمللي اإلمجايل : املتمثالن يفو  اقتصرت هذه الدراسة على مؤشرين لالقتصاد اجلزائري

ــ  5592)خالل الفرتة كما اقتصرت الدراسة على بيانات هذين املؤشرين . (G)اإلنفاق احلكومي
0259(. 
ملعاجلة  (EVIEWS10)لقد مت االعتماد على احلاسوب باستخدام برنامج  :معالجة البيانات .5.1.5

 (. 2)املعادلة رقم  البيانات املنشورة من أجل تقدير
 :نتائج تقدير نموذج الدراسة .5.5

 : اختبار استقراريه متغيرات النموذج .6.5.5
وتعد . باختبار استقرار السالسل الزمنية وهو شرط من شروط التكامل املشرتككمرحلة أوىل نقوم 

اختبارات جذور الوحدة أهم طريقة يف  حتديد مدى استقراريه السالسل الزمنية، ومعرفة اخلصائص 
لقد مت استخدام . اإلحصائية وكذا معرفة خصائص السالسل الزمنية حمل الدراسة من حيث درجة تكاملها

فوللر املطور واختبار فيليب ــبيون،الختبار وجود جـذر الوحدة أو اإلستقرارية يف متغيي ــ  يكىاختبار د
حمل الدراسة، هذا االختبـار يفحص فرضية العدم بأن املتغي املعين حيتوي على جذر الوحدة أي انه غي 

، كما هو دة أي انه مستقرمستقر، مقابل الفرضية البديلة بأن املتغي املعين ال حيتوي على جذر الوح
 :موضح يف اجلدول األيت
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 نتائج اختبار جذر الوحدة لمتغيرات الدراسة :6الجدول
 اخلصائص

ADF  Intercept Pr 
Trend and 

intercept 
Pr None Pr 

 املتغيات

 

I(0) t 1.369189 - 0.1559 0.909595- 0.9461 2.693973 0.9979 

I(1) t 5.115961 -0.0001 5.795670- 0.0001 2.567419- 0.0114 

 

I(0) t -1.655980 0.4466 -1.247632 0.8884 2.477956 0.9962 

I(1) t -5.363212 0.0000 -5.629091 0.0002 -2.333029 0.0205 

 

I(0) t -1.792649 0.3796 -0.659622 0.9702 7.173702 0.9994 

I(1) t -6.288556 0.0000 -6.627244 0.0000 -3.778210 0.0003 

 EVIEWS10 من إعداد الباحث بناء على برنامج: المصدر
رفض فرضية العدم القائلة بالنسبة للمتغيين حمل أنه ال ميكن ( 25)يتضح من خالل اجلدول رقم 

ميكن رفض هذا الفرض بالنسبة للفرق األول هلذين املتغيين، مما يعين أن و  الدراسة بأن هلا جذر الوحدة
، ومنه ميكن إجراء اختبار التكامل املشرتك باستخدام منهج I(1)من الرتبةهذين املتغيين متكاملني 

 .جوهانسون
 :اختبار التكامل المشترك باستعمال منهج جوهانسون .0.0.0

 طويل توازن وجود إىل اإلحصائية، الناحية من أكثر أو متغيين بني املشرتك التكامل مفهوم يشي
املدى  عالقات فيها تؤثر اليت احلاالت يف خاص بشكل يستعمل وأصبح املتغيين، هذين املدى بني

 املتغيات بني السببية العالقة دراسة يف يستخدم وكان دراسته، يتم الذي للمتغي احلالية القيمة يف الطويل
 األجل الطويلة العالقات يدرس استقرار وجراجنر التكامل املشرتك بأنه لأجن من كل عرف وقد. االقتصادية

 تفرتض االقتصادية النظرية أن أساس على األسلوب هذا ويعتمد .معني لنموذج الساكنة  غي املتغيات بني
 الطويل، األجل إىل األثر ذلك وميتد .القصي األجل يف البعض بعضها مع املرتبطة املتغيات من كثي وجود
 .الصادرات وحجم الصرف سعر يف والتغي واألسعار، األجوريف  فالتغي االقتصادية، األزواج ذلك ومثال

 أن أي ذلك، لعالج احلكومة تتدخل أن ميكن القصي، األجل يف املتغيات هذه يف اختالل حدث وإذا
 .الطويل األجل يف خصوصا الدراسة، متغيات بني دينامكية عالقة هناك كانت إذا ما خيترب األسلوب هذا
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 خطية، بصورة معا جتميعها ومت ساكنة، غي زمنية سالسل هناك كانت لو بأنه األسلوب هذا يتميز
 دون من االحندار حتليل يف استخدامها ميكن متكاملة، جديدة زمنية سلسلة تعطي فإهنا نفسه، وبالرتتيب

 املستخدم، إجراء النموذج متغيي بني مشرتك تكامل وجود اختبار ويتطلب .املرتتبة النتائج من اخلوف
 .العظمى اإلمكانية واختبار ثر،األ اختبار: مها اختبارين،

 :جند بني متغيات النموذج املشرتك التكامل اختبار وبتطبيق
 منهج جوهانسون وفق نتائج اختبار التكامل المشترك بين متغيرات النموذج :1 الجدول

Hypothesized   Trace 0.05  

No. of CE(s)  Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

      
      None *  0.451876 42.14027 29.79707 0.0012 

At most 1  0.184915 14.48256 15.49471 0.0706 

At most 2 *  0.104502 5.077288 3.841466 0.0242 

      
      Hypothesized   Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s)  Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

      
      None *  0.451876 27.65771 21.13162 0.0052 

At most 1  0.184915 9.405271 14.26460 0.2540 

At most 2 *  0.104502 5.077288 3.841466 0.0242 

      
 EVIEWS10 من إعداد الباحث بناء على برنامج: المصدر     

هو أكرب من القيمة و  20.14027فمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن اختبار األثر يساوي 
من جهة أخرى جند أن اختبار اإلمكانية  ،0.0012باحتمال قدره و 22.79707: احلرجة املقدرة بـ

 باحتمال قدرهو  21.13162: هو أكرب من القيمة احلرجة املقدرة بـو  23.6577العظمى يساوي 

مبأن و  ، يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة،،  ، :مما يدل على وجود تكامل مشرتك بني كل من ،0.0052
( 2)هناك عالقة تكامل مشرتك بني متغيات الدراسة فإن هذا يفتح لنا اجملال لتقدير املعادلة رقم 

، من (DOLS)املربعات الصغرى الديناميكية و  ،(FMOLS)باستخدام املربعات الصغرى املعدلة كليا 
أجل الوصول إىل حدود احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل، فاملربعات 

من خالهلا نصل إىل احلد األدىن لإلنفاق احلكومي األمثل كنسبة من  (FMOLS)الصغرى املعدلة كليا 
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حتدد لنا احلد األقصى لإلنفاق احلكومي (DOLS)الصغرى الديناميكية املربعات و  الناتج احمللي اإلمجايل ،
الناتج و  اليت يكون عندها النمو االقتصادي يف أقصى حاالتهو  األمثل كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل،

 . احلدي لإلنفاق يساوي الصفر
 :(FMOLS)المربعات الصغرى المعدلة كليا باستخدام  (4)تقدير المعادلة رقم . 5.5.5

باستخدام املربعات الصغرى املعدلة كليا ( 2)يف هذه اخلطوة سوف نقوم بتقدير املعادلة 
(FMOLS)،  هذا من أجل حتديد احلد األدىن الذي ال جيب أن ينخفض دونه نسب اإلنفاق احلكومي و

يف اجلزائر يعمل يف للناتج احمللي اإلمجايل، حىت يبقى اإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل 
 :نتائج التقدير موضحة يف اجلدول األيتو  .إطار الكفاءة

 (FMOLS)المعدلة كليا نتائج التقدير باستخدام المربعات  :5 الجدول
Dependent Variable : Log (Yt) 

Method : (FMOLS) 

Variable Coefficient Std . Error t-Statistic Prob 

Log(St) 0.759207 0.076635 9.906735 0.0000 

Log(Gt-1) 0.234149 0.071288 3.284550 0.0020 

Log(a) 0.321606 0.042673 7.536449 0.0000 

 0.997    

 EVIEWS10 من إعداد الباحث بناء على برنامج: المصدر
 :كما يلي( 2)و من خالل اجلدول أعاله ميكن كتابة املعادلة رقم 

 
كنسبة من ميكن التوصل إىل احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي  ( 2)املعادلة من خالل نتائج تقدير 

 :يف حده األدىن، كما يلي( 0259ــ  5592)يف اجلزائر خالل الفرتة  الناتج احمللي اإلمجايل

 
 .%00.2: أي أن احلد األدىن للحجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف اجلزائر يساوي إىل

 :(DOLS)المربعات الصغرى الديناميكية باستخدام ( 4)تقدير المعادلة رقم  .4.5.5
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باستخدام املربعات الصغرى الديناميكية ( 2)يف هذه اخلطوة سوف نقوم بتقدير املعادلة 
(DOLS)،  هذا من أجل حتديد احلد األقصى الذي ال جيب أن يتجاوزه نسب اإلنفاق احلكومي للناتج و

اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر يعمل يف إطار الكفاءة، هذا من جهة، احمللي اإلمجايل يف اجلزائر، حىت يبقى 
من جهة أخرى، هذه اخلطوة سوف تسمح لنا بتحديد نقطة احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي كنسبة من 

الناتج احلدي و  الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر، اليت يكوم عندها النمو االقتصادي عند أقصى حد له
 :نتائج التقدير موضحة يف اجلدول األيتو  .ي صفرلإلنفاق يساو 

 (DOLS)الديناميكية نتائج التقدير باستخدام المربعات  :4 الجدول
Dependent Variable : Log (Yt) 

Method : (DOLS) 

Variable Coefficient Std . Error t-Statistic Prob 

Log(St) 0.650507 0.010126 64.24435 0.0000 

Log(Gt-1) 0.349499 0.009586 36.46056 0.0000 

Log(a) 0.283184 0.005004 56.59100 0.0000 

 0.999    

 EVIEWS10 من إعداد الباحث بناء على برنامج: المصدر
 :كما يلي( 2)و من خالل اجلدول أعاله ميكن كتابة املعادلة رقم 

 
كنسبة من الناتج   األمثل لإلنفاق احلكوميميكن التوصل إىل احلجم ( 2)من خالل نتائج تقدير املعادلة 

نقطة احلجم األمثل لإلنفاق )يف حده األقصى ( 0259ــ  5592)يف اجلزائر خالل الفرتة  احمللي اإلمجايل
 :، كما يلي(يكون عندها الناتج احلدي لإلنفاق يساوي صفرو  احلكومي الذي يعظم النمو االقتصادي

 
الذي يعظم النمو كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل،   احلكوميأي أن نقطة احلجم األمثل لإلنفاق 

 .%02.5: يكون عندها الناتج احلدي لإلنفاق يساوي صفر يف اجلزائر تساوي إىلو  االقتصادي
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 :نتائجتحليل ال. 4
نستطيع أن نقول بأن احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي كنسبة  من خالل نتائج الدراسة القياسية،

بالتايل و  (.%02.5 - %00.2)من الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة، يرتاوح مابني 
ساهم و  كان يعمل يف إطار الكفاءة( 5555 - 5592)فإن اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر خالل الفرتة 

 معدالت النمو االقتصادي، حيث بلغ كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل بشكل مقبول يف حتسني
فإن اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر كان يعمل خارج جمال ( 5551 - 5550)أما خالل الفرتة . 05.2%

مل يساهم يف حتسني معدالت النمو االقتصادي، إذ بلغ كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل و  الكفاءة
00.0%. 

، اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر عاد من جديد ليعمل يف إطار (0229 - 5552)الفرتة  خالل
زيادة معدالت النمو االقتصادي، حيث بلغ كنسبة من الناتج و  ساهم بشكل كبي يف حتسنيو  الكفاءة

، عاد اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر ليعمل (0259 - 0220)لكن خالل الفرتة . %02.0احمللي اإلمجايل 
مل تكن له اآلثار اإلجيابية و  مل يساهم حتسني معدالت النمو االقتصادي،و  ن جديد خارج جمال الكفاءةم

املرجوة على معدالت النمو االقتصادي، إذ بلغ خالل هذه الفرتة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل 
22.0%. 

 :خاتمة .3
 :إىل النتائج اآلتية التحليل القياسي للدراسة توصلناو  من خالل الدراسة النظرية

 االقتصادية حمل الدراسة املتغيات أن الوحدة، جذر اختبار باستخدام االستقرار اختبارات نتائج بينت -
أهنا أصبحت مستقرة عند أخذ الفرق األول هلا، كما أن تكاملها املشرتك فتح  إال املستوى، يف مستقرة غي

 .املربعات الصغرى الديناميكيةو  املربعات الصغرى املعدلة كليااجملال الستخدام 
توصلت دراستنا إىل أن جمال كفاءة اإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر خالل  -

 .، يف ظل سياسة امليزانية املتوازنة(%02.5 - %00.2)يرتاوح ما بني ( 0259ــ  5592)الفرتة 
لإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل يف كما توصلت دراستنا إىل أن نقطة احلجم األمثل  -
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يكون و  ، اليت تساهم يف زيادة النمو االقتصادي إىل حده األقصى،(0259ــ  5592)اجلزائر خالل الفرتة 
 .%02.5عندها الناتج احلدي لإلنفاق احلكومي مساوي للصفر هي 

جانب التحليل القياسي مما يبني  قوة ما ميز دراستنا هذه هو تطابق اجلانب الوصفي اإلحصائي مع  -
جمال كفاءة هذا و  النتائج املتوصل إليها فيما خيص نقطة احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف اجلزائر

 .اإلنفاق
بلغت نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي ( 0259 - 0220)خالل العشر سنوات األخية  -

بالتايل فهو و  ، ما يعين أن اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر يعمل خارج جمال الكفاءة،%22.0اإلمجايل 
يساهم بشكل سليب يف حتسني معدالت النمو االقتصادي، فهذه السنوات قد جتاوز فيها نسبة اإلنفاق 

 ألوىلهذا ما يثبت صحة الفرضية او  .احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل احلد األمثل لإلنفاق احلكومي
 .ينفي الفرضية الثانيةو 
اليت ساهم من خالهلا يف زيادة معدالت النمو و  املراحل الذهبية لإلنفاق احلكومي يف اجلزائر، -

، حيث بلغت نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج (5555 - 5592)االقتصادي، كانت خالل الفرتة 
لغت نسبة اإلنفاق احلكومي إىل ، حيث ب(0229 - 5552)خالل الفرتة و  ،%05.2احمللي اإلمجايل 

 .، أما باقي الفرتات األخرى فكان له أثر سليب على النمو االقتصادي%02.0الناتج احمللي اإلمجايل 
 ، هي مرتفعة%02.5نسبة احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر هي  -
إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول املتقدمة املقدر يف أعلى من نسبة احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي و 

 . %02حدود 
 :من خالل النتائج السابقة ميكن وضع التوصيات اآلتية

ختليص و  العمل بسياسة توازن امليزانية العامة،و  التخلص من مشكلة العجز يف امليزانية العامة للدولة، -
 .التمويل للجباية البرتوليةامليزانية العامة من تبعيتها الكبية يف 

ـوضع االسرتاتيجيات الكفيلة بضمان االعتماد سبه الكلي على اجلباية العادية يف متويل امليزانية، سواء  -
 .على املدى املتوسط أو املدى الطويل
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ختفيض نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل إىل احلد األمثل الذي حيقق أقصى معدالت  -
 .قتصادي ممكنةمنو ا

إن السبيل الوحيد للوصول باإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي إىل احلد األمثل، يكون عن طريق  -
الدين العام و  اليت يف مقدمتها العجز املوازينو  التخلص من املشاكل املالية اليت تعاين منها احلكومة اجلزائرية،

 .الداخلي
املوارد العامة املتاحة، يتطلب إخضاع اإلنفاق احلكومي ملعايي الفعالية يف استخدام و  إن حتقيق الكفاءة -

 .اجلدوى االقتصادية
توجيه اإلنفاق احلكومي إىل املشاريع االستثمارية املرحبة، من أجل تغطية العجز الناتج عن زيادهتا  -

 . بإرادات هذه املشاريع
اليت يف مقدمتها و  على التحكم يف سياسة اإلنفاق احلكومي مبا يكفل حتقيق األهداف التنموية، العمل -

العمل و  هذا من خالل توجيهها حنو القطاعات املنتجة من جهةو  حتقيق أقصى معدل منو اقتصادي ممكن،
 .مببدأ إنتاجية النفقة من جهة أخرى

:قائمة المراجع  .6  
 :العربيةاللغة المراجع ب .0.6

، احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف األردن (0259)سليم سليمان احلجايا، حممد خليل العدينات، 
، اجلامعة 0، العدد 2، اجمللة األردنية للعلوم االقتصادية، اجمللد (0252ــ  5501)خالل الفرتة 

 .األردنية، األردن
جملة ، النمذجة القياسية للتنبؤ باحلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف اجلزائر، (0252)سي حممد كمال، 

 .، اجلزائر0، جامعة البليدة 5عدد ، ال9التنمية البشرية، اجمللد و  االقتصاد
النمو االقتصادي و  ، حتليل العالقة بني اإلنفاق االستهالكي احلكومي(0220)هيثم عبد القادر اجلاين، 
، 90، العدد 55اإلدارية، اجمللد و  ، جملة العلوم االقتصادية(0222ــ  5505)الفرتة يف العراق خالل 

 . جامعة بغداد، العراق



 
  (7109 ـــ 0791)خالل الفترة  الحجم األمثل لإلنفاق الحكومي في الجزائرتحديد بوالكور نور الدين،            

 

72 

 :باللغة األجنبية المراجع .1.1
Abounoori, E. and Nademi, Y. (2010), Government sizethreshold and 

economic growth in Iran, InternationalJournal of Business and 

Development Studies, 2 (1). 

Barro, R.J. (1990), Government spending in a simple modelofendogeneous 

growth, Journal of Political Economy,98 (5). 

Chobanov, D. and Mladenova, A. (2009), What is theoptimum size of 

government,Institute for MarketEconomics, Bulgaria. 

Hok. L. , Prapatchon. J., Piyaluk. B.,Roengchai. T., (2014), Optimal Size of 

Government Spending: Empirical Evidence from Eight Countries in 

Southeast Asia, The Empirical Econometrics and Quantitative 

Economics Letters, Volume 3, Number 4. 

Jaka. S., (2016), Optimum Size of Government Spending in 

Indonesia,Journal of Applied Economic Sciences, Volume XI, Issue 

4(42). 

Mihai. M., Marius. M., (2009), OptimalSise size of Government Spending. 

The Case of European Union Membres States, Annales Universitatis 

Apulensis Series Oeconomica, 11(1). 

Turan. T., (2014). Optimal Size of Government inTurkey, International 

Journal of Economics andFinancial Issues, 4 (2). 



 اإلستراتيجيـة والتنميـةمجلـة  09 -73ص ، (1960جانفي ) مكرر 61: العـــدد/  90 المجلد

 

73 

 ،اإللكترونــــــيةدور العالقــــات العامـــــة في تطوير أداء الخدمــــــات السياحـــــــــية 
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 :ملخص
اليت يستخدمها املكلف بالعالقات العامة  األساسيةالسمات و  األطر الدراسة إىل معرفةد  ذه  هت

ية مؤسسة كمؤشر ذام يف فعال  ،االتصالو   اإلعالميف تقدمي اخلدمة السياحية باعتماد  علي تكنولوجيا 
 .مفردة من ذات الديوان 601من اجل ذلك، قمنا بتوزيع استمارة استبيان على و  .الديوان الوطين للسياحة

 اإلعالم، ضرورة استخدام املكلف بالعالقات العامة لوسائل نتائج ذه   الدراسة أذمومن 
لكرتونية وشبكات التوالل االجتماعي واالنرتنات اما االتصال االلكرتونية املتطورة واملتمثلة يف املواقع االو 

  .اخلدمات املقدمة يف جمال السياحة يسهم يف تطوير 
، املكلف بالعالقات العامة، العالقات العامة اخلدمات السياحية اإللكرتونية، أداء، :كلمات مفتاحية

 . االتصالتكنولوجيا املعلومات و 
 JEL: Z39, O33, M39, L83 اتتصنيف

Abstract: 

The purpose of this study is to understand the frameworks and basic 

characteristics used by the public relations officer in the provision of the 

tourism service by adopting information and communication technologies,  
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as an important indicator of the effectiveness of the national office. of 

tourism. For this, we distributed a questionnaire on 106 individuals of the 

said company. 

Among the main results of this study, the need for the use of 

sophisticated electronic information and communication means by the 

public relations officer such as websites, social networks and social 

networks, and the Intranet. which could contribute to the development of 

services in the field of tourism 
Keywords: electronic tourism services, performance, public relations, 

public relations, information and communication technology. 
Jel Classification Codes: Z39, O33, M39, L83 

 : مقدمة .1
ظهرت مع وجود البشرية على األرض  اتصاليةو  اجتماعيةالعالقات العامة ظاذرة تعترب امارسة 

 التجارةو  عليه فإن العالقات العامة مبعناذا احلديث جندذا يف الصناعةو  وتطورت بتطور اجملتمعات
 . الثقافة الصحية واجملال السياحيو  االجتماعيةاخلدمات و 

من أجل حتقيق أذدافه كما القطاع السياحي كغري  من اجملاالت على العالقات العامة  اعتمدحيث 
توالل  تعمل على تقوية وتنمية العالقات بني املهتمني واملنتفعني بالسياحة و  أداة أو حلقة اتصال اعتربذا

كما تعمل على تغهية كل طر  للطر  األخر باملعلومات السياحية الصحيحة ، داخل البالد وخارجها
ت اما ينتج عنه زيادة يف عدد السياح يف اجتاذني أو استمرار ذه  العالقاو  حتسنيو  مع العمل على تنمية

 .كما تسهم كهلك يف نشر الوعي السياحي وتنمية روح املعرفة بكل ما يتعلق بالسياحة، حدمهاأ
العالقات العامة السياحية ذي اليت جتمع بني املهتمني بالسياحة داخليا وبني اجلمهور أو املواطنني و  

السياحية املنشات و  تعمل دائما على بناء الثقة املتبادلة مابني ذؤالء اجلماذري كما.أو املهتمني خارجيا
إجيابية عن ذي هبها تسعى إىل تكوين لورة ذذنية و  العالقات الطيبةو  مستندة على إرساء التفاذم املشرتك

 .يف أذذان مجاذريذا تلك املنشات السياحية
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من املفاذيم الواسعة االنتشار واليت ألبحت  يعترب مفهوم تكنولوجية املعلومات واالتصالحيث 
خالة يف تقدمي اخلدمة السياحية للمكلف بالعالقات و  حتتل مكانة مهمة يف كثري من ميدان األعمال

الديوان الوطين  احتاجتطويرذا للسائح إذ تعترب من حمددات أداء املؤسسات ومن خالل ذها املنطق و  العامة
ع ألساليب وتقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تطوير خدماته الواس االستعمالللسياحة  إىل 

 :ومن ذها املنطلق نطرح اإلشكال التايل  السياحية  بالنسبة للقائم بالعالقات العامة 
 كيف تؤثر العالقات العامة في تطوير أداء الخدمات السياحية اإللكترونية؟

 :أجل معاجلة اإلشكالية حناول التطرق إىل األسئلة الفرعية اآلتية و من
 يف تطوير أداء القائم بالعالقات العامة ؟ االتصالو  تكنولوجيا املعلومات ذماكيف تس −
ما ذي الوسائل اإللكرتونية اليت يعتمد عليها القائم بالعالقات العامة يف تقييمه ألداء اخلدمات  −

 السياحية ؟
لتكوينية تزيد من فعالية أداء خدمات القائم بالعالقات العامة يف جمال تكنولوجيا ذل الربامج ا −

 االتصال ؟ و  املعلومات
 الفرضيات 

يف تطوير أداء خدمات القائم بالعالقات العامة املعروضة على  االتصالو  تساذم تكنولوجيا املعلومات −
 .اجلمهور السياحي

ة يف عمل القائم بالعالقات العام االجتماعيشبكات التوالل و  املواقع اإللكرتونيةو  االنرتنتإدخال  −
 .تؤدي إىل تطوير أداء خدماته

 . رفع أداء القائم بالعالقات العامةو  تساذم الربامج التكوينية املقدمة من طر  املؤسسة يف زيادة −
 ياحة االلكترونيةالسو  االتصالو  تكنولوجيا المعلوماتمفهوم  .1

 االتصال و  تكنولوجيا اإلعالم تعريف .6.1
تعر  بأهنا كافة األنشطة التكنولوجية واالقتصادية واألكادميية والتنظيمية اليت تتعلق بالتكنولوجيات 

أكثر و  مكان على حنو أسرعو  نقلها يف أي وقتو املنظمات من معاجلة املعلومات و  اخلالة بتمكني األفراد
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  (62:ص ،2912. املتحدة األمم) فعالية
تعر  بأهنا تلك األدوات اليت تستخدم لبناء نظم املعلومات اليت تساعد اإلدارة على استخدام 

تضمن و  للقيام مبختلف العمليات التشغيلية يف املؤسسةو  املعلومات اليت تدعم احتياجاهتا يف اختاذ القرارات
الربط بني العديد من احلواسيب و  شبكاتو  قواعد البياناتو الربامج اجلاذزة و ذه  التكنولوجيا الربامج الفنية 

 (2991سوامس، و  بوقلقول) أو العنالر األخرى ذات العالقة
 السياحة اإللكترونية تعريف .1.1

من املفاذيم احلديثة يف علم السياحة اليت تتداخل بشدة مع  يعترب مفهوم السياحة االلكرتونية
وقد استطاع الباحث أن يرلد عدة تعريفات ملفهوم السياحة االلكرتونية، كان . مفهوم التجارة االلكرتونية

استخدام األعمال االلكرتونية يف جمال السفر والسياحة، واستخدام تقنيات االنرتنت "أمهها أنه يشري إىل 
  "تفعيل عمل املوردين السياحيني والولول إىل تسهيالت أكثر فعالية للمستهلكني السياحيني  من أجل

 (2992ورداين، )
منط سياحي يتم تنفيه بعض معامالته اليت تتم بني مؤسسة سياحية وأخرى أو بني مؤسسة "وأنه 

حبيث تتالقى فيه و … من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( سائح)سياحية ومستهلك 
مع رغبات مجوع السائحني ( اإلنرتنت)عروض اخلدمات السياحية من خالل شبكة املعلومات الدولية 

 الراغبني يف قبول ذه  اخلدمات السياحية املقدمة عرب شبكة اإلنرتنت 
 أجل من االنرتنت تقنيات واستخدام والسياحة، السفر جمال يف االلكرتونية األعمال استخدام

 .السياحيني للمستهلكني فعالية أكثر تسهيالت إىل والولول السياحيني، املوردين عمل تفعيل
  نطاق العالقات العامة في السياحة االلكترونية . 3

  الخدمة السياحية.6.3
 النشاطات توفر للسياح الراحة والتسهيالت عند شراءو  على أهنا جمموعة من األعمال تعر 

املنتجات السياحية خالل وقت سفرذم أو إقامتهم يف املرافق السياحية بعيدا عن مكان سكنهم  استهالكو 
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 األللي واليت تعد أداة أساسية وذي جمموعة الصفات واخلصائص اليت متتلك القدرة على تلبية حاجات
 (2990برجني، ) .جة املطابقة ملا مت اإلتفاق عليهرغبات الضيف حبسب در و 

عبارة عن جمموعة من األنشطة أو األعمال الغري ملموسة بطبيعتها اليت " اخلدمات السياحية ذي 
رغباته عند شرائه للسلعة السياحية أو إستهالكه للخدمة وقت و  السائح الحتياجاتاإلشباع و  حتقق الرضا

  "ا ملن يقدمهاسفر  أو إقامته يف أماكن القصد السياحي بعيدا عن مكان سكنه األللي حمققة مردود
 دور القائم بالعالقات العامة في مجال السياحة االلكترونية .1.3

 تعريف القائم بالعالقات العامة . 6.1.3
حيافظ على أساس املنشأة إىل قد يطلع عليها خالل حبثه للمشكالت أو تطبيقه لربنامج أو خطة 

 (2992حجاب، ) العالقات العامة 
فن العالقات العامة كدراسة علوم و  العلمية يف علمو  باأللول العمليةذو الفرد الهي يكون مزودا 

 اجتاذاتاإلدارة إىل جانب دراسة املنهج العملي يف العالقات العامة وأساليب قياس و  النفسو  االجتماع
أن يكون رجل العالقات العامة حالال عل شهادة عملية من معهد أو  و  توجيههاو  تعديلهاو  الرأي العام

الدليمي، ) اإلدارة أو اللغات أو اإلعالم أو السياحة أو علم االجتماع  اختصالاتحدى كلية بإ
2911) 
 الخدمات السياحية اإللكترونية. 1.1.3

، حيث ميكن القول االنرتنتحتتل اخلدمات جانبا كبريا من حجم األعمال اإللكرتونية على شبكة 
إذ تعترب اخلدمات مالئمة للتقدمي إلكرتونيا،  خدمات بصورة أساسية، اقتصادذو  االنرتنت اقتصادأن 

أي تقدمي  ."االنرتنتجمموعة اخلدمات املقدمة عرب ": وبالتايل تعر  اخلدمة السياحية اإللكرتونية على أهنا
 (2912بوسامل، و  حامد)  االنرتنتاخلدمات السياحية عرب شبكة 

 اخلدمات وترويج إجناز بغرض واالتصال املعلومات تكنولوجيا توفرذا اليت اخلدمات تلك ذي
 التجارة وأسس مبادئ على باالعتماد واملغلقة، املفتوحة الشبكات خمتلف عرب والفندقية السياحية

 (2919فوزي، و  خبيت)  اإللكرتونية
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تعريف إسرتاتيجية اخلدمة السياحية اإللكرتونية بأهنا عبارة عن طريقة عرض اخلدمات  وميكن
هبد  حتقيق أذدافها، واليت يعترب حتقيق األرباح اهلد   االنرتنت السياحية اخلالة باملنشأة السياحية عرب

 ..اخل...كسب والء ورضا العمالء، وحتقيق ميزة تنافسية  إىلالرئيسي باإلضافة 
  مجال السياحة االلكترونية العالقات العامة في  تطبيق نطاق .3.1.3

 العالقات العامة يف اجملال السياحي ذي اليت تقوم بالعمل اجليد واملسؤول لتقدمي املنشآت العامة
الصادقة و  ذي تلعب دورا أساسيا يف تقدمي الصورة الهذنية الطيبةو  اخلالة اخلدمية السياحية أفضل تقدميو 

 (2911البكري، )  .ولألشخاص أو اهليئات العاملة يف جمال السياحة للمنشأت
ذي التأثري بشكل إجيايب على  1002عام  Seatonو العالقات العامة يف اجملال السياحي عرفها 

 مواقفهمو  اجتاذاهتمكيفية احلفاظ على و  اجلمهور املرغوب يف تعامله أو املتعامل مع املؤسسة السياحية
 .(2912البطوطي، )  جتا  منتجاهتاو  جعلها اجيابية اجتاذهاو  تصرفاهتمو 

والعالقات العامة يف الشركات أو املؤسسات السياحية قد تكون قسم مستقل بهاته أو تابع اإلدارة 
التسويق عالوة على أن بعض الشركات واهليئات السياحية تلجا للتعاقد مع شركات متخصصة يف 

 .دورالعالقات العامة لتقوم هبها ال
بنسبة كبرية ألهنا تعترب من أذم الوسائط اإللكرتونية  االنرتنتأن رجل العالقات العامة يعتمد على 

اجملتمعات األخرى و  ذها راجع إىل أن أفراد اجملتمع اجلزائري بصفة خالةو  اليت يستخدمها يف أداء مهامه
اخلدمات و  امليزات جتعل من األداء هله  الوسيلة فهي تتميز بعدة خصائص وذه  استعماالو  األكثر إقباال

 املالو  اجلهدو  ترتقيان إىل املستوى العاملي يف الساحة السياحية إىل جانب ميزاهتا األخرى ككسب الوقت
التوالل مع آال  الزبائن يف وقت قصري كما ميكن القول عنها أهنا ختلق جسرا للتوالل للخدمات و 

 مكونات جتعلها تقوم بصقل مهارات رجل العالقات العامةو  عدة عنالر ولالنرتنتالزبائن  و  السياحية
، ففي ظل املنافسة السياحية ال بد لرجل العالقات السائح رضاو  جعلها متميزة من أجل أن حتظى بقبولو 

إعطاء  لورة و  تداوال من أجل نشر خططه وبراجمهو  العامة أن يستخدم الوسيلة اإللكرتونية األكثر عصرية
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ذي أكثر  االنرتنتدراية أن و  حيث ألبح رجل العالقات العامة على علم.السياحية جيدة عن اخلدمات
داخل املؤسسات السياحية الكربى اليت ألبحت تنافسها يف السوق من خالل  استعماالو  الوسائل إقباال

ة سيلة العصر عالو ذها نظرا لكوهنا و قنيات تطورا و ذها لكوهنا من أكثر التو  جهب أكرب عدد من السياح
 .على ما تقدمه من تسهيالت وخدمات تساذم يف احلصول على أداء أفضل للمؤسسة

   تحديد عينة البحث وكيفية اختيارها.9
األفراد الهين سو  و  حيدد نوع الدراسةو  يلتزم كل باحث عند قيامه ببحثه أن يوضح ذدفه 
عن طريقها و  حيث تعترب طريقة اختيار العينة إحدى املقاييس اهلامة يف البحوث امليدانية، تشملهم،

حتليلها وفق ألذدا  الدراسة حبيث ختتلف العينات من حبث و  فرزذاو  يستطيع الباحث مجع البيانات
مة يف تطوير من أجل القيام بدراسة دقيقة تتوافق مع موضوع حبثنا املتمثل يف دور العالقات العاو  آلخر،

باعتبار جمتمع البحث يتكون من و  أداء اخلدمات السياحية اإللكرتونية ال بد من حتديد العينة املراد دراستها
فإن العينة املناسبة جملتمع البحث ذي ( أعوان تنفيه ، أعوان حتكم، إطارات) عدة فئات اجتماعية مهنية 

فرد فقط يف مؤسسة الديوان  192يتكون من  عينة احلصر الشامل ألن جمتمع البحث ذو جمتمع لغري
  استمارة 601بلغ عددذا  و  على مجيع املوظفني االستمارةالوطين للسياحة باجلزائر حيث مشل توزيع 

 فقط   استمارة 22منها  واسرتجع

 نتائج الدراسة  .5
 اختبار الفرضيات  . 6.5

  :ة األولىتحليل جداول الفرضيو  بناء. 1.1.1
يف تطوير أداء خدمات القائم بالعالقات العامة املعروضة  االتصالو  تكنولوجيا املعلوماتتساذم "

 ".على اجلمهور السياحي
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 مستوى الخدمات المقدمة من طرف القائم بالعالقات العامة في مجال تكنولوجيا المعلومات :6الجدول 
 االتصال بداللة الرتبة المهنيةو 

 المهنية  الفئة
 

      المقدمة  الخدمات ى محتو 

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان مهارة إطارات

 % ك % ك % ك % ك

- - - - - - - -  سيئة جدا

- - - - - - - -  سيئة

 86.12 81 82.87 61 82.68 16 16.16 8 مقبولة

 66.67 67 28.28 1 8.02 6 27.08 7 جيدة

 6.71 6- -  7.16 2 61.78 2 جيدة جدا

 600 22 600 22 600 18 600 67 المجموع

 .باالعتماد علي نتائج االستبيان:المصدر 

من املبحوثني الهين لرحوا أن اخلدمات اليت يقدمها القائم  % 86.12يتضح لنا أن ذنالك 
ذي مقبولة حيث لرح أعوان مهارة بنسبة  االتصالو  بالعالقات العامة يف جمال تكنولوجيا املعلومات

مث تأيت  %16.16قدرت نسبتهم ب و  باملقابل اإلطارات %82.87أما أعوان التنفيه بنسبة  82.68%
نسبة املبحوثني الهين لرحوا أن ذه  اخلدمات اليت يقدمها القائم بالعالقات العامة ذي جيدة بنسبة 

 .%6.71جيدة جدا بنسبة  أعتربذايف األخري ذنالك من املبحوثني من و  66.67%
ة يف جمال بق نصل إىل أن اخلدمات اليت يقدمها القائم بالعالقات العامس من كل ماإذن و 

ذها ألن املؤسسة ال تستخدم و  مل تصل بعد إىل املستوى املرغوب فيه االتصالتكنولوجيا املعلومات و 
الوسائط اإللكرتونية حسب املستوى املرغوب الهي يسمح هلا بتقدمي اخلدمة بنوعية جيدة  فصاحب 

بالتايل و  املوظف على حد سواءو  متطلبات املؤسسةو  احتياجاتالعالقات العامة يسعى جاذدا إىل تلبية 
أذم  استخداممن أجل احلرص على  "ONT"البد من الضغط على مؤسسة الديوان الوطين للسياحة 
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ذه  املستحدثات التكنولوجية من أجل أن تكون اخلدمات اليت يقدمها القائم بالعالقات العامة سواء على 
فنظرا ملا ألبحت ، ترتقي أن تنافس اخلدمات السياحية العامليةو  مستوى الداخلي أو اخلارجي ذو نوعية

 احلرص على وجودذا من أذم املتطلباتالغة جعلت العمل هبا و من أمهية بالتكنولوجيا احلديثة تكتسيه 
احلرص على وجودذا من أجل أداء أفضل لصاحب و  الضرورية اليت البد من تكريسها االحتياجاتو 

منه تكون اخلدمات و  االتصالو  العالقات العامة لتقدميه خلدمات سياحية يف جمال تكنولوجيا املعلومات
 .قات العامة يف ذه  املؤسسة يف متناول اجلميع اليت يقدمها القائم بالعال

 تحليل  جداول الفرضية الثانيةو  بناء. 2.1.1
شبكات التوالل االجتماعي يف عمل القائم بالعالقات و  املواقع اإللكرتونيةو  إدخال االنرتنت* 

 .مة تؤدي إىل تطوير أداء خدماتهالعا
االتصال للقائم بالعالقات العامة في تطوير أداء و  أهم مستحدثات تكنولوجيا المعلومات :1الجدول 

 خدماته السياحية بداللة الرتبة المهنية
 الرتبة المهنية                    

 مستحدثات التكنولوجية

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان مهارة إطارات

 % ك % ك % ك % ك

 17.16 71 12.1 1 12.81 22 11.18 8 االنترنت

 26.82 62 21 2 22.81 8 61.18 2 اإلنترانت

 2.02 1 62.1 6 8.18 7 8.77 6 الكمبيوتر

 1.61 7- -  1.86 2 8.77 6 الفاكس

 600 11 600 8 600 71 600 62 المجموع

 .باالعتماد علي نتائج االستبيان:المصدر 

من أذم  االنرتنتيظهر لنا من خالل اجلدول التايل أن بعض املبحوثني لرحوا أنه تعترب 
اليت يعتمد عليها القائم بالعالقات العامة يف تقدميه خلدماته  االتصالو  مستحدثات تكنولوجيا املعلومات

 لدى اإلطارات %11.18قدرت ب و  حيث كانت أعلى نسبة %17.16كان ذلك بنسبة و  السياحية
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اك من لرح أن يف حني ذن %12.1بنسبة أعوان مهارة أما أعوان التنفيه فبنسبة قدرت ب  %12.81و
باملقابل كان  %26.82ذي أيضا تقنية من التقنيات املستخدمة داخل املؤسسة، وذها بنسبة  االنرتانت
أنه من التقنيات املستخدمة  %1.61ذها بنسبة و  يف األخري الفاكسو  % 2.02ذلك بنسبة و  الكمبيوتر

 .داخل الوكالة السياحية 
 21/01/2068املقابلة اليت أجريت معه بتاريخ  ذلك من خاللو  أكد أحد اإلطارات يف مقولته

يهتم  احلايل الوقت القائم بالعالقات العامة يف دقيقة حيث قال  لقد ألبح 61لباحا ملدة  19بتوقيت 
االتصاالت يف تقدمي و  احلديثة للمعلومات التكنولوجيا استخداموسريع على  متزايد بشكل ويعتمد

 لألفراد اليومية األعمال مجيع يف تدخل باتت هناأل وذلك ليت يقوم هبا،نوعية اخلدمات او  والتعريف بأعماله
ألن ذها نتيجة أن  استعماهلاأن القطاع السياحي يشهد حركة نوعية يف و  احلكومات خالةو  املؤسساتو 

عليها وذها لربح  االعتمادمعظم السياح سواء كانوا حمليني أو األجنبيني أو حىت املوظفني حيبهون 
 . وخمتلف شرائحه اجملتمع فئات جلميع متاح اإلنرتنت شبكة استخدام جمال حيث أن.الوقت 

 االتصال على أداء القائم بالعالقات العامة بداللة األقدميةو  أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات :3الجدول 
 األقدمية                 

 أثر تطبيق 
 المجموع سنوات 5أكثر من  سنوات 2-1

 % ك % ك % ك
 66.18 66 11.18 78 8.18 7 جيد

 66.67 67 1.21 7 28.18 60 متوسط

 66.70 78 28.08 61 12.81 22 مقبول

 600 22 600 18 600 71 المجموع

 .باالعتماد علي نتائج االستبيان:المصدر 

عند تطبيقها يف أداء القائم  االتصالو  سندرس يف ذها اجلدول إن كانت تكنولوجيا املعلومات
حيث جند عند  % 22.12بنسبة و  بالعالقات العامة أثر إجيايب داخل املؤسسة حيث لرح بعض املبحوثني

سنوات 91 –أما الهين ترتاوح خربهتم من سنتان  %66.62سنوات ب 91الهين ترتاوح خربهتم أكثر من 



 اإلستراتيجيـة والتنميـةمجلـة  09 -73ص ، (1960جانفي ) مكرر 61: العـــدد/  90 المجلد

 

83 

رأي بعض املبحوثني أهنا مقبولة يف  %21.09 ـبنسبة متقاربة قدرت بو  من جهة أخرىو  %2.12بنسبة 
 .بعض املبحوثني أهنا متوسطة اعتربذا %12.10بنسبة و  حني

منه نستخلص أن غالبية املبحوثني أكدوا أن للتكنولوجيا أثر إجيايب فتطبيقها يف أداء القائم و 
قوم على الوسيلة الفعالة الفعال ي فاالتصال، فاعليةعل الرتويج السياحي أكثر جناعة و بالعالقات العامة جي

تكنولوجيا حديثة يف  استعمالتقويها الوسائط اإللكرتونية املختلفة فكلما كان و  اليت ألبحت تعززذا
حيث جيب على املؤسسة أن تطبق تكنولوجيا ،ذها على جودة ونوعية القطاع السياحي  انصباملؤسسة 
أداء القائم بالعالقات العامة يف مؤسسة الديوان تطوير و  ملا هلا دخل كبري يف تنمية االتصالو  املعلومات

الوطين للسياحة ألن النسبة العالية أكدت ذلك حيث هله  األخرية  تأثريات إجيابية على أداء مهامهم  
من الفوائد اليت نتجت و  وختفيفها لضغوط العمل بشكل كبري من أفراد العينة. كجزء من األداء يف املنظمة 

أن  اعتربتمقدمتها الرقابة اجليدة على األداء وعلى العموم فإن معظم أفراد العينة بالنسبة للمؤسسة ويف 
 دخل أو مسامهة كبرية يف تنمية وحتسني أداء املكلف بالعالقات العامة االتصالو  لتكنولوجيا املعلومات

 .خدمات مؤسسة الديوان الوطين للسياحةو 
 للقائم بالعالقات العامة في المؤسسة بداللة الرتبة المهنية االنترنت استخداممجاالت  :9الجدول 

 الرتبة المهنية               

 الوسائل اإللكترونية

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان مهارة إطارات

 % ك % ك % ك % ك

 28.68 21 22.82 1 22.82 68 27.08 7 البريد اإللكتروني

 1.66 1 2.02 2 7.16 2 8.12 6 بالزبائن االتصال

 60.88 60 67.16 7 8.88 1 61.78 2 عن المعلومات البحث

 11.12 12 16.11 62 18.20 77 17.81 8 اإلعالنو  الترويج

 600 22 600 22 600 18 600 67 المجموع

 .باالعتماد علي نتائج االستبيان:المصدر 
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القائم بالعالقات العامة  أن %16.12الهين قدرت نسبتهم بو  حسب تصرحيات بعض املبحوثني
الربيد  استخداماإلعالن يف حني لرح بعض املبحوثني أهنم يفضلون و  يف عملية الرتويج االنرتنتيستخدم 

 واالتصالمن املبحوثني فيفضلون البحث عن املعلومات  األخرأما البعض  %22.12اإللكرتوين بنسبة 
 .%1.22و %19.22بالزبائن  بنسبة قدرت على التوايل ب

مالحظاتنا أنه ألبح من األساسيات  اليوم عند ألحاب و  حيث نالحظ من خالل قراءتنا
العالقات العامة أو باألخص املكلف بالعالقات العامة يف اجملال السياحي حماولة التعر  الدقيق على 

ربطها مع األثر الهي ترتكه على مستويات و  درجة كثافتهاو  يف املؤسسة السياحية االنرتنت استخدامات
، اما الشك فيه أن اإلعالن يعد من بني أذم عنصر من عنالر املزيج الرتوجييو ،أداء ذه  املؤسسات

 مع مجهورذا االتصاليةقائم بالعالقات العامة يف املؤسسة بدرجة كبرية يف عملياهتا الحبيث يعتمد عليها 
 االنرتنتحيث ألبح اإلعالن عرب ، االنرتنتعالنية خمتلفة من بينها عمالئها مستعملة يف ذلك وسائل إو 

 االنرتنتيعتمد عليها القائم بالعالقات العامة حيث تظهر و  من أذم األنشطة الرتوجيية اليت يقوم
منط حياة األفراد ونشاط  االنرتنتوقد غريت ، أحيانا بالصورة فقطو ،الصورة أحياناو  بالصوت +

، ذها التغري قد مشل النشاط التسويقي وخالة اإلعالين، القائمني بالعالقات العامة يف املؤسسات السياحية

إمكانية إشراك املستهلكني يف تطوير نوعية و  تعترب وسيلة تفاعلية لالتصال وتبادل املعلومات بسرعة ألهنا
 استخدامباملقابل جند ذنالك من يرفض عملية " هية العكسيةالتغ"اخلدمات من خالل أرائهم الفورية 

ت أفكارذم تشتو  الرتويج للقائم بالعالقات العامة ألهنم يعتقدون أهنا مزعجةو  يف عملية اإلعالن االنرتنت
يف   اإلنرتنتتأخه من وقتهم الضيق مقارنة باملعلومات اهلائلة املوجودة على و  لالنرتنتعند تصفحهم 
القائم بالعالقات العامة  استخدامك أن الربيد اإللكرتوين حظي بنسبة معتربة يف جماالت حني جند كهل

الهي بدور  يسمح لنا بإرسال رسائل أو ملفات مباشرة من حاسوب إىل آخر وذو بدور  يتميز  لالنرتنت
ت اليت بالسرعة والفعالية يف إيصال املعلومات إىل مستخدمني حمددين حيث توجد العديد من املؤسسا
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ترجع ذه  األمهية مونه يتميز و  yahoo ،gmail ،hotmail:مثل  االنرتنتتقدم بريدا جمانيا ملستخدمي 
 .اجلمهور باإلضافة إىل قلة تكلفته  استهدا دقة و  بعدة مزايا من بينها سرعة ايصال الرسالة

 خدمات أكثر من ( e-mail ) اإللكرتوين الربيد خدمة حيث أكد معظم إطارات املؤسسة أن
تناوهلا يف التعريف خبدماته، و  واستخداًما لها جيب على القائم بالعالقات العامة عرضها شيوًعا اإلنرتنت

 لتبادل فعالة أداة اإللكرتوين الربيد ويعترب. التقليدي، الربيد عمله طريقة يف اإللكرتوين الربيد حيث يشبه
تداوهلا وإرسال و  ذلك من خالل تناول املعلوماتو  وسرعته لسهولته املوظفني بني واملعلومات الرسائل

 اإللكرتونية حيث جند الرسالة معلومات عن أنواع اخلدمات املقدمة من طر  القائم بالعالقات العامة،
 .داخل املؤسسة تنتقل

أشاروا إىل أمهية استخدام اإلنرتنت يف الرتويج السياحي من نالك من تطرقوا و يف حني جند أن ذ
قدرته الواسعة يف الولول إىل األسواق السياحية املختلفة بصورة ختتصر الكثري من اجلهد والوقت  خالل

. أكرب عدد من السائحني الجتهابواملال وبأساليب تروجيية بالغة التأثري والفاعلية تزيد من أدوار املنافسة 
ونتيجة لهلك فقد كان من الطبيعي أن تزدذر السوق اإلعالنية السياحية على مواقع الشبكة خصولاً وأن 

وقد  .التقنيات املتوفرة تسمح أيضًا بقياس فاعلية وأثر ذه  احلمالت يف استقطاب اجملاميع السياحية
علومات واالتصاالت لورًا حديثة للتعامل يف مقدمتها فرضت املتغريات التكنولوجية والتطور يف تقنية امل

اخلدمات السياحية اإللكرتونية اليت ألبحت يف الوقت احلايل ضرورة حتمية ال ميكن ألي نشاط سياحي 
 . خالة يف عمل القائم بالعالقات العامةو  جتاذله

 في تقليص الوقت للبحث عن الوجهات السياحية االنترنتمساهمة  :5الجدول  

 
 
 
 

 باالعتماد علي نتائج االستبيان :المصدر

 % ك االرتباط
 600 22 نعم

- -  ال

 600 22 المجموع
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 االنرتنتأن  %600يظهر لنا من خالل اجلدول التايل بأن كل الفئات املهنية لرحت بنسبة 
حتظى  االنرتنتذها راجع إىل أن و  اجلهد يف البحث عن الوجهات السياحيةو  تساذم يف تقليص الوقت

اليت يسعى من خالهلا القائم بالعالقات و  كبري من خالل البحث عن الوجهات السياحية املختلفة  باذتمام
فهي ضرورة من الضروريات اليت من خالهلا يسعى إىل كسب ، براجمه املختلفةو  العامة على تطبيق خمططاته

قع اإللكرتونية املناسبة له خالة على املواو  كما أنه البد له من مسايرة التطورات، املالو  اجلهدو  الوقت
ية واجلهات اليت تليب املستوى العاملي فبواسطة ذه  املواقع اإللكرتونية يتم البحث عن املقالد السياح

 املنتوج املتميز ذو دليل على قوةفاخلدمة اجليدة و ، متطلبات السياح احملتملني أو الدائمنيو  احتياجات
ذها ما تسعى مؤسسة الديوان الوطين تسيريذا وتوظيفها للموارد البشرية و سرتاتيجية مؤسسة وحكم إو 

السوق السياحية يفرضان و  فاملنافسة، جتسيد  يف الواقعو  احلصول عليهو  إىل تطبيقه" ONT"للسياحة 
 .مسايرة التطورات احلاللة يف اجملال السياحيو  مراعاة الوقت

  لثةالثا تحليل البيانات الخاصة بالفرضيةو  عرض. 3.1.1
رفع أداء اخلدمات السياحية للقائم و  تساذم الربامج التكوينية املقدمة من طر  املؤسسة يف زيادة" 

 ".بالعالقات العامة
 تطوير أداء القائم بالعالقات العامة بداللة الرتبة المهنيةو  مؤسسة لتنميةالتستخدم  :1الجدول 

 الرتبة المهنية

                    تستخدم مؤسسة

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان مهارة إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 68.68 68 67.16 7 68.16 60 70.88 6 ترقية

 88.21 82 81.71 62 88.21 61 16.16 8 دورات تكوينية

 7.21 7- -  7.16 2 8.12 6 تحفيز

 600 22 600 22 600 18 600 67 المجموع

 .على نتائج االستبيانباالعتماد  :المصدر
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 نالحظ من خالل ذها اجلدول أن أغلبية أفراد العينة لرحوا أن املؤسسة تستخدم من أجل تنمية
يف حني بعض املبحوثني  %22.26ــ قدر ذها  بو  تطوير أداء القائم بالعالقات العامة الدورات التكوينيةو 

التحفيز لتطوير  استخدامأهنا تعتمد على ترقية باملقابل ذنالك من أشاروا إىل  اعتربوا %12.22قدر بنسبة 
 .%0.26قدر ذها ب و  أداء 

 ومنه نستخلص أن الدورات التكوينية ألبحت  وسيلة أساسية وضرورية لتسيري املوارد البشرية،
ؤذالت يستثمرذا وذها من خالل اعتماد  على الفرد كونه مورد بشري أساسي وما ميلكه من قدرات وم

خالة القطاع السياحي الهي ألبح العائد الثاين الهي تعتمد عليه و  من أجل التطور يف خمتلف القطاعات
اجلزائر بعد البرتول، كما أن احملتوى وذد  التكوين داخل املؤسسة السياحية أي ميدان الدراسة واملتمثل 

بالدورات التكوينية سواء للموظفني  اذتمامويل يف مؤسسة الديوان الوطين للسياحة، حيث جيب عليها أن ت
أو للقائمني بالعالقات العامة حيث ألبحت يف الوقت الراذن أداة ذامة وواضحة يف تسيري املوارد البشرية 

-91-12حيث لرح أحد اإلطارات مبؤسسة الديوان الوطين للسياحة يف املقابلة اليت أجريت معه يوم 

نصف حيث قال أن التكوين يعترب الوسيلة امت مدة املقابلة ساعة و لباحا ود 19على الساعة  2912
الستثمار القائمني بالعالقات العامة للتكيف مع التطورات التكنولوجية احلديثة ومسايرهتا كما أنه يساذم 

وذها من خالل حتسني معارفهم وتنمية مؤذالهتم وتطوير كفاءاهتم  يف أداء العمال لشغل وظائف جديدة،
أهنا تعتربذا إحدى الوظائف اهلامة جدا بالنسبة إلدارة حيث قال كهلك .تماشى مع متطلبات العملاليت ت

زيادة مهارة القائمني بالعالقات العامة وحتسني قدراهتم على أداء و  كما يساعد على تطوير، املوارد البشرية
تزويدذــم و  معلومات جديدةاألعمال املوكلة إليهم باإلضافة إىل ذلك يساعد العاملني على اكتساب 

من أذم عمليات تنمية املوارد البشرية اليت تلقى اذتمام من قبل املنظمات .أساليب جديدة و  باملعار 
متكينها من االستجابة للتغريات و  املعالرة جند التكوين ملا له من قدرة كبرية يف تأمني جناعة أداء املنظمة

مهارات القائمني بالعالقات العامة باملنظمة بل و  لى تطوير معار حيث ال تقتصر أمهية التكوين ع، احلالية
ذو ما و  يتعدى األمر كونه وسيلة أساسية لزيادة فرص األمان الوظيفي هلم اما يؤذلهم للرتقية لدرجة أعلى

يزيد من الوضع املادي له كما متتد فوائد التكوين على لعيد القائمني بالعالقات العامة لتشمل زيادة 
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 .م بأنفسهمثقته
 القائم بالعالقات العامة بدورات تكوينية بداللة الرتبة المهنية استفادة :7الجدول 

 الرتبة المهنية             
 االستفادة

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان مهارة إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 81.21 80 17.16 66 22.28 17 600 67 نعم

 67.06 62 71.71 8 8.02 6- -  ال

 600 22 600 22 600 18 600 67 المجموع

 .باالعتماد علي نتائج االستبيان :المصدر

يبني لنا ذها اجلدول أن الفئات املهنية اليت لرحت بأن لاحب العالقات العامة تلقى تكوينا يف 
مقابل فئة أعوان املهارة  %600قدرت نسبتها بو  حيث جند فئة اإلطارات%81.21املؤسسة قدرت ب 

 يف حني ذناك من نفوا قيامهم هبه  الدورات %17.16يف األخري أعوان التنفيه ب و  % 22.28بنسبة 
 . %67.06ذها بو 

تكوين ألن المنه نستخلص أن أغلبية املوظفني لرحوا أن القائمني بالعالقات العامة قاموا بو 
العالقات اإلنسانية يف املشروع ات بناء جهاز إدارة األفراد و املؤسسة على علم ألهنا ألبحت من أذم مقوم

احلديث،ما ميكن أن نستخلصه كنتيجة من عملية التكوين يف رفعه إلنتاجية املؤسسات وأداء القائمني 
بالعالقات العامة أن التكوين والتطوير ال يقتصران على إعطاء املعلومات بل جتب أن تقرتن باملمارسة 

التكوينية دور كبري يف حتسني مستوى أداء القائمني بالعالقات  للدوراتالفعلية بأساليب األداء اجلديدة أن 
العامة حيث تزيد من مستوى  قدراهتم ومهاراهتم، وذلك نتيجة للتطورات التكنولوجية والتقنية والتنظيمية 

فاملؤسسة عملت على توفري أجواء تكوين وظرو  مناسبة ، اليت تفرض على املؤسسة من مواكبتها
العالقات العامة على تلقي املعلومات بشكل يطور من قدراهتم ،الشيء الهي جيعلهم ساعدت القائمني ب

يبهلون جهود يف االجناز واألداء، فالتكوين والتأذيل املستمر ذو السبيل األمثل للعمال مبختلف منالبهم 
 تماماذذها  ما يعكس و ،ويف شىت اجملاالت عملهم حىت يسامهوا يف حتقيق أذدا  املؤسسة وأذدافهم
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ويرجع عدم حصول .حتقيق  أذدافها و  ذها بدور  يؤدى إىل جناحهاو  املنظمة  باحلصول على أداء أفضل
ظهرت  .املعرفةو  بعض القائمني بالعالقات العامة على تكوين إىل أن املؤسسة تقدم التكوين باحملسوبية

إزداد اإلذتمام به كونه أحد و  أمهية التكوين يف ذها العصر الهي يسمى بالعصر الرقمي أو التكنولوجي
 .تنميتهو  تطوير و  األسس اهلامة لرفع مستوى األداء

 الغرض من التكوين بداللة المستوى التعليمي :8الجدول 

 .باالعتماد علي نتائج االستبيان:المصدر 

لرحوا أن  % 12.1ـ اليت قدرت نسبتهم بو  نالحظ من خالل ذها اجلدول أن أغلب املبحوثني
أن اهلد  من التكوين ذو زيادة مستوى  اعتربوا %09الغرض من التكوين ذو الرتقية يف العمل مقابل 

ة يف جمال تكنولوجيا تقنيات جديد باكتساباألداء يف العمل يف حني ذنالك من أشاروا إىل أنه يسمح 
 .االتصالاملعلومات و 

دراستنا توللنا إىل إبراز الغرض من التكوين داخل مؤسسة الديوان الوطين ومن خالل منه نقول و 
زيادة  مستوى األداء،وذها ما أثبتنا  من خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا باملؤسسة و  للسياحة ذو الرتقية

تطورات حيث وجدنا أن ذه  املؤسسة تعمل جاذدة لتأذيل عماهلا باستمرار وتكيفهم مع املستجدات وال
 .التكنولوجية والتقنية 

 المستوى التعليمي             
 الغرض 

 المجموع مهني جامعي ثانوي
 % ك % ك % ك % ك

 70 26 60 2 76.18 62 28.07 60 زيادة مستوى األداء يف العمل

 12.1 62 20 6 10 62 12.61 22 الرتقية يف العمل

 إكساب تقنيات جديدة يف 
 جمال تكنولوجيا 

1 67.16 8 68.62 2 60 66 68.1 

 600 80 600 1 600 78 600 78 اجملموع
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ويف األخري ميكن القول أن اهلد  من التكوين الهي تقوم به املؤسسة ذو العمل قدر املستطاع يف 
األساليب و  كفاءة أكثر، تستدعيه الطرقتقنيات جديدة يف العمل وحتسني مستوى األداء وخربة و  اكتساب
 .احلديثة 

 االتصال بداللة الرتبة المهنيةو  بالعالقات العامة في مجال تكنولوجيا المعلوماتمستوى تكوين القائم  :0الجدول 
 الرتبة المهنية          

 مستوى التكوين
 المجموع أعوان تنفيذ أعوان مهارة إطارات

 % ك % ك % ك % ك
 16.21 62 82.22 67 18.66 28 16.16 8 كافية

 2.1 2 66.66 2- - - -  كافية جدا

 70 26 61.18 7 78.88 62 61.78 2 ماإلى حد 

 1.21 1- -  6.08 2 27.08 7 غير كافية

 600 80 600 68 600 62 600 67 المجموع

 .باالعتماد علي نتائج االستبيان:المصدر 
أفراد  من %61.21سندرس يف ذها اجلدول حول رأي املبحوثني يف مدة تكوينهم حيث لرح 

أن الدورات التكوينية كانت إىل حد ما  %09تقدر نسبتهم ب و  العينة بأهنا كافية مقابل بعض املبحوثني
يف  %6.21ــ تقدر بو  مل تصل بعد إىل املستوى املرغوب فيهو  وذناك من املبحوثني لرحوا بأهنا غري كافية

 .%2.1قدرت ب و  أهنا كافية جدا اعتربذاحني ذنالك من 
منه جيب و لص أن ذه  الدورات التكوينية كانت كافية يف وجهة نظر معظم املبحوثني ومنه نستخ

 .وظيفتهلتكوين من أجل الولول إىل أداء نافع التعزز يف مدة و  على ذه  املؤسسة أن متدد
لرحوا أن نوعية  %09ــ اليت قدرت نسبتهم بو  أن أغلب املبحوثني 19نالحظ من خالل اجلدول 

 %19القائم بالعالقات العامة يف حتسني مستوى أدائه مقابل  الحتياجاتالربامج التكوينية مناسبة 
لكي تضمن إدارة املوارد البشرية حتقيق الربامج التكوينية املنفهة يف املنظمة لرحوا أهنا ال حتسن األداء 

 .بالتخطيط هله  الربامج لألذدا  املرجوة منها كفاءة عالية فإهنا جيب أن تقوم
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 فعالية البرامج التكوينية المناسبة لتحسين أداء القائم بالعالقات العامة بداللة المستوى التعليمي :69الجدول 
 المستوى التعليمي             

 فعالية البرامج
 المجموع مهني جامعي ثانوي

 % ك % ك % ك % ك
 20 82 80 6 26.86 78 81.62 72 تحسن األداء

 60 8 20 6 1.21 2 67.16 1 ال تحسن األداء

 600 80 600 1 600 78 600 78 المجموع

 .باالعتماد علي نتائج االستبيان: المصدر
لرحوا أن الدورات التكوينية  %199بنسبة و  نالحظ من خالل ذها اجلدول أن كل أفراد العينة

 االتصالو  تساذم يف تطوير أداء القائم بالعالقات العامة يف جمال تكنولوجيا املعلومات
مساهمة الدورات التكوينية في تحسين أداء القائم بالعالقات العامة في مجال تكنولوجيا  :66الجدول 

 االتصال بداللة الرتبة المهنيةو  المعلومات
 الرتبة المهنية              

 تساهم في تطوير
 المجموع أعوان تنفيذ أعوان مهارة إطارات

 % ك % ك % ك % ك
 600 80 600 68 600 62 600 67 نعم

- - - - - - - -  ال

 600 80 600 68 600 62 600 67 المجموع

 .باالعتماد علي نتائج االستبيان:المصدر 

 تطوير أداءلرحوا أن الدورات التكوينية تساذم بدورذا يف  %199بنسبة و  ن كل أفراد العينةإ
 ارتفعتفكلما  واالتصالاخلدمات السياحية للقائمني بالعالقات العامة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

ذها ما يدل أن للدورات التكوينية أمهية و  بدور  مستوى اخلدمات املقدمة ارتفعمستوى الدورات التكوينية 
ذها نظرا ألن التكوين و  رفع مستوى اخلدمات السياحية واحلصول على النتائج املرغوب فيها جد كبرية يف

حتسني أدائهم عند و  اخلالة هبه  التكنولوجيا االستخداماتيساذم كثريا يف زيادة معرفة األفراد ملختلف 
 .استعماهلا
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 :خاتمة .1
لقد كان اهلد  الرئيسي من ذه  الدراسة ذو معرفة دور العالقات العامة يف تطوير أداء اخلدمات 

بارز و  تأثري واضحو  أمهية كبرية االتصالفيه أن للتكنولوجيا املعلومات و  اما ال شكو ،السياحية اإللكرتونية
ذها ما تسعى إليه و ،دمةيف تقدمي اخل كفاءتهو  على نشاط املكلف بالعالقات العامة يف حتسني أدائه

أحسن املستحدثات التكنولوجية يف التعريف باخلدمة  امتالكمؤسسة الديوان الوطين للسياحة من خالل 
 .السياحية املوجهة للسياح 

يف مسامهة تكنولوجيا أن الفرضية األوىل واملتمثلة  استنتجنامن خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا 
يف تطوير أداء خدمات القائم بالعالقات العامة املعروضة على اجلمهور مبؤسسة  االتصالاملعلومات و 

كبري بتكنولوجيا   اذتمامالديوان الوطين للسياحة  قد حتققت ألننا وجدنا أن املكلف بالعالقات العامة له 
 التقدم محيث أسه، يف الساحة العاملية تكنسيهاوذها نظرا للمكانة العالية اليت  واالتصالاملعلومات 
اما جيعلها تكون .اخلدمات السياحية املقدمة للسائح على وجه اخلصوص مالمح تغيري يف التكنولوجي

 املعلومات اليت جعلتواكبة خمتلف التطورات احلاللة وذها نتيجة إىل تزايد املعار  و أساسية ملو  ضرورية
 .السائح يلهث وراء كل ما ذو جديد
شبكات التوالل و  املواقع اإللكرتونيةو  املتعلقة  بإدخال االنرتنتأما نتائج الفرضية الثانية 

استخدام  فهي لحيحة كون.تطوير أداء خدماتهاالجتماعي يف عمل القائم بالعالقات العامة تؤدي إىل 
اقل تكلفة يف و  املواقع االلكرتونية يساذم بشكل سريعو  القائم بالعالقات العامة لوسائل االتصال احلديثة

 .  تطوير اخلدمات املقدمة يف جمال السياحةو  أداء
 الربامج التكوينية املقدمة من طر  املؤسسة تساذم يف زيادة أن الثالثة نتائج الفرضية ب فيما يتعلق 

 قدراتو  مهارات واكتسابرفع أداء القائم بالعالقات العامة ألن للدورات التكوينية دور حيوي يف تنمية و 
ذها نتيجة للتحكم يف التقنيات و  الهي ميكن من حتقيق الكفاءة والفاعليةو  أدائهترفع من  و  تصرفات تزيدو 

للدورات التكوينية دور كبري يف حتسني مستوى أداء القائمني بالعالقات العامة حيث تزيد ألن التكنولوجية 
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 تفرض على من مستوى  قدراهتم ومهاراهتم، وذلك نتيجة للتطورات التكنولوجية والتقنية والتنظيمية اليت
فاملؤسسة عملت على توفري أجواء تكوين وظرو  مناسبة ساعدت القائمني ، املؤسسة من مواكبتها

الشيء الهي جيعلهم يبهلون جهود يف  بالعالقات العامة على تلقي املعلومات بشكل يطور من قدراهتم،
 .االجناز واألداء وبالتايل تطوير اخلدمات السياحية املقدمة للسياح 

 :كن أن نورد االقرتاحات فيما يليو مي
 ةسياحيال اخلدمات املتطورة، وتنويع والربامج األنظمة وتطبيق احلديثة، التكنولوجيا استخدام تشجيع −

 . االلكرتونية دمةاخل باجتا  حتول عملية ألية حجر الزاوية كونه األمر ذها إىل والنظر املقدمة،
 اخلدمة السياحية املتعلقة بأعمال الربامج لتطبيق املالئمة التقنية التحتية البنية إنشاء على العمل −

 . املالئمة والربجميات واملعدات احلديثة التوالل وسائل توفري حيث من االلكرتونية
ومدى  ،ؤسسات السياحيةامل املكلف بالعالقات العامة يف بأداء املرتبطة العوامل تقومي يف النظر إعادة −

 احلديثة، مع التحديات مالءمتها ومدى سياحية ال اخلدمات تقدمي يف املستخدمة التقليدية األمناط فاعلية
 .القائمة احلديثة سياحيةال األمناط حنو اجلاد والتوجه

 على وتشجيعهماخلدمات السياحية اإللكرتونية  فكرة توليل جلأ من للمواطنني توعية حبمالت القيام −
املكلف  على بد ال بل فقط على الدولة قصرا ليس الدور وذها ،اإللكرتونية االتصاليةالوسائل  استخدام

 .سياستها التسويقية ل خال من الفكر ذها نشر يف تساذم أن ؤسسات السياحيةامل بالعالقات العامة يف
وذلك يف إطار اإلنعاش  واالتصال املعلوماتيف إرساء قاعدة تكنولوجيا  سياحيمسامهة القطاع ال −

 .االقتصادي
قيام املؤسسات اجلزائرية السياحية باستمرار بالتعر  على كل ما ذو جديد ومطروح من  ضرورة −

 .املناسب بالشكل أكفاءواالتصال وحماولة استثمار  من قبل أفراد  اإلعالمتكنولوجيا 
 يف عملية اإلعالم االنرتنتشبكة  كاستغالل، التطور التكنولوجي احلديث يف خدمة السياحة استغالل −

، لطريقة احلجز عن طريق ذه  الشبكة االنتقالباإلضافة إىل ، التعريف بالسياحة اجلزائريةو ،اإلشهارو 

 .اجملالملحوظا يف ذها و  حيث ال تزال تعر  السياحة اجلزائرية تأخرا كبريا



 
 االلكترونيةاحـــــــــية دور العالقــــات العامـــــة في تطوير أداء الخدمــــــات السي                 بركان أمينة ، زهية بركان

  لديوان الوطني للسياحةلدراسة ميدانية  
 

 

94 

 .تعميق الوعي بأمهيتها وعوائدذاو  ضرورة بناء ثقافة مشجعة على تطوير السياحة اإللكرتونية −
 :المراجعقائمة . 7

دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تنمية قطاع السياحة (. 2919. )حممود فوزيو  ابراذيم خبيت،
 (.2)جملة الباحث . والفندقة

أولويات تكونولوجيا املعلومات واالتصاالت يف (. 2912. )اإلمم املتحدة واللجنة االجتماعية لغريب آسيا
 . غريب آسيا
األداء التنظيمي املتميز يف ظل اإلدارة اإللكرتونية كوسيلة (. 2991. )سوامس رضوانو  اهلادي بوقلقول،

املؤمتر الدويل العلمي حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، . لتأذيل املؤسسات اجلزائرية
 .مارس  2/0جامعة ورقلة، يومي 

سة حالة جمموعة من درا -اخلدمات السياحية وأثرذا على سلوك املستهلك(. 2990. )أمين برجني
 .مهكرة ماجستري، جامعة أحممد بوقرة، فرع اإلدارة التسويقية، اجلزائر . الفنادق اجلزئرية

 .مكتبة األجنلو املصرية: مصر(. 1ط)التسويق السياحي (. 2912. )سعيد البطوطي
قافة للنشر دار الث: عمان. املدخل إىل وسائل االعالم واالتصال(. 2911. )عبد الرزاق حممد الدليمي

 .والتوزيع
عامل : القاذرة(. 2ط)العالقات العامة يف املنشآت السياحية (. 2911. )فؤاد عبد املنعم البكري

 .الكتاب
دار الفجر للنشر : القاذرة. العالقات العامة يف املؤسسات احلديثة(. 2992. )حممد منري حجاب

 .والتوزيع
تاريخ . حة اإللكرتونية ومرودذا على لناعة السياحةكيفية تنظيم السيا(. 2992. )حممد يوسف ورداين

 Wordpress :http://historicalcities.wordpress.com، من 2912 ،91 20االسرتداد 
امللتقى الوطين . املقاوالتية وتفعيل التسويق السياحي يف اجلزائر(. 2912. )فاطمة بوساملو  نوردين حامد،

 .أفريل  22/20يومي  جامعة قاملة، األول حول املقاوالتية،
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 ،المعرفة ةإدار  علىظيمية تنال الثقافة أثر
 الجزائر ية فالفالح عقطا  مؤسسات عينة من :حالةدراسة 

The Impact of Organizational culture on Knowledge Management, 

Case study: A Sample of Agricultural Sector Institutions in Algeria 

 1علي عبد اهلل  .د.، أ 1مدـتقـــــار امح

 ، سلطان شيبوط براهيما 30ر اجلزائ ةجامع ،"إدارة التغيري يف املؤسسة اجلزائرية"بحث الخمرب يف طالب دكتوراه، وعضو  1

mhamedtegguer@hotmail.fr 
 abdallah.ali@hotmail.fr،  ابراهيم سلطان شيبوط 30اجلزائر ةجامع2    

  
 

 36/30/2312 :تاريخ النشر            26/12/2312 :تاريخ القبول           01/13/2312 :تاريخ االستالم

 :لخصم
         لبناءكمقاربة املعرفة   إدارةو  كمحدد الثقافة التنظيميةىل اختبار العالقة بني إالدراسة هذه  فهتد

يف ني فوومهذين امل التعرف على ىلإهتدف كما الفالحة باجلزائر،  قطاع  مؤسسات داخلاملعرفة ومتكني 
  ،ومتغريي الدراسة مبحوثنيالشخصية لل صائصاخل مشلت ةاستبانهلذا الغرض  صممت ،ةاإلدار أدبيات 

  .عرب عدد من واليات الوطن مستخدمي هذا القطاع منعلى عينة عشوائية عت ِّزو و 
سطا يُعزى إىل تو م كان  وإدارة املعرفة الثقافة التنظيميةحنو  املبحوثة نةالعي   اهت  اأن ج ائتالن  أظورت 

حديث والثقافة  كنوجإدارة املعرفة  و ضعف اإلدراك لدى مستخدمي هذا القطاع بأمهية املعرفة كمورد للثروة 
بني  أثر إجيايب بدرجة متوسطة وجودنتائج إىل التوصلت كما  ،ارة املعرفةإدالتنظيمية كدعامة ناجعة ملقاربة 

 . يف اجلزائر ةسات قطاع الفالحمؤس  داخل  إدارة املعرفةو  ثقافة التنظيميةال
 .الفالحي القطاع، املشرتكة القيم، ، املعرفةملعرفةا إدارة، التنظيمية الثقافة: مفتاحيةكلمات 

Abstract:  

The objective of this study is to examine the relationship between 

organizational culture and knowledge management as a approach to  
 

 mhamedtegguer@hotmail.fr :، اإليميلاحممـد تقار :المؤلف المرسل

mailto:mhamedtegguer@hotmail.fr
mailto:abdallah.ali@hotmail.fr
mailto:mhamedtegguer@hotmail.fr


 ، أثر الثقافة التنظيمية على إدارة المعرفة                               تقار امحمد ، علي عبد اهلل  
 عينة من مؤسسات قطاع الفالحة في الجزائر: راسة حالةد                                        
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building and empowering knowledge in agricultural sector institutions in 

Algeria, and aims to identify these concepts in the management literature, 

designed for this purpose a questionnaire that included the personal 

characteristics of the subjects and variables of the study The results showed 

that the trend of the studied sample towards the organizational culture and 

knowledge management is moderately positive, The study results to the 

presence of extrusive average correlation between organizational culture 

and knowledge management within the agricultural sector in Algeria  .  

Keywords: organizational culture; knowledge management; knowledge; 

values; agricultural sector. 

Jel Classification Codes : M14, D83. 

  :مقدمة. 6 
ال  والعمليات القائمة على التكنولوجياالتنافسية أن املزايا  قد أدركت املؤسسات منأن العديد يبدو 

 البشريةهتا قو  امليزة التنافسية الوحيدة املستدامة هي بلتبقى يف الطليعة، و  تندفع واعلجل دهاوح تكفي
أربعة موجوا صوب  هتمامكان االلذا  ات، املنظم جناح يف ا متكامال للغايةحمور  باعتبارهم (األفراد)

 Knowledge, People, Processes, andالتكنولوجيا و  فراد، العملياتألا ،فةرلمعا: مكونات

Technology KP
2
T بشكل غرض االستفادة بالتكنولوجيا و  العمليات ،فرادعلى ربط األ الرتكيزه ر جوه

 يف التغيريللمؤسسات  حامسة ةأداو  لألداء اكحمر  باعتبارها (Omotayo, 2015, p. 3) ،ةاملعرفمن أمثل 
عد يُ  املعرفةاقتصاد  يف ظل التوجه حنو حديثةمقاربة  تبينيبدو أن من مث  .تنافسية بناء ميزةلركيزة و  التنظيمي

منذ تسعينيات القرن  حيث بدأت ،مدخال للكثري من املنظمات حلل مشكالهتا يف بيئة دائمة التغري
من أعمال منذ الستينيات الكثري  قبل ذلك  واسبقهنج جديد يف علوم اإلدارة مالمح تشكل املاضي 

املنظمات و  هتمام الدولا فيه تزايدوقت يف  ،إدارة املعرفة مقاربة لظوور مودتاليت منظري األدب اإلداري 
للتكيف مع التحوالت املتسارعة أداة و  دائمةالتنافسية اليزة مصدر للمو  غري ملموس موردكودورها  باملعرفة 

البيئة الثقافية بأبعادها ىل الوقوف على إ يقودنا بيئةالاحلديث عن و  .والبيئة املضطربة واملتغرية باستمرار
املعاين و  يف حتديد أمناط السلوك وبناء القيم هإغفالتأثري ال ميكن  تفوي ذا ،الفرديةو    التنظيمية ، الوطنية
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جديد يف الفكر اإلداري احلديث  مفوومتبلور ى اىل د  أ ،مرتبط باملورد البشري اجتماعييف سياق تفاعلي 
 دارةودعامة إلدا حمد   الباحثني يف علوم اإلدارة  اعتربها الكثري من حيث الثقافة التنظيميةاصطُِلح عليه 

رتكة شالقيم املو  اهليكل التنظيميوطبيعة عالقة تفاعلية يشكل فيوا سلوك القيادة أو اإلدارة العليا  يفاملعرفة 
 .إدارهتا وتعزيزاملعرفة متكني و  لبناء أساسا

 :ل التايلالسؤ ايف  الدراسة ميكن صياغة إشكاليةن هذا املنطلق م
 ة قطاع الفالح تداخل مؤسسا المعرفةدارة إ ىتؤثر عل أنمدى يمكن للثقافة التنظيمية  أيلى إ

 ؟بالجزائـر
 :األسئلة الفرعية التالية  صياغة ارتأينا حمل الدراسةاإلشكالية  على أكثر الوقوف بغرضو 
  املشرتكة القيمو  اهليكل التنظيمي ،العليا ةسلوكيات اإلدار  من خاللالتنظيمية  ةتؤثر الثقافهل 

على  احلريةو  ، الرؤية املشرتكةتصالاإل ،روح الفريق اجلماعي،العمل ، الثقة، التعاون : ثلة يفمم
 ؛؟يف اجلزائر بالقطاع الفالحياملعرفة  إدارة

 الفالحة  داخل قطاعدارة املعرفة إعلى  سلبا أو جياباإ ن تؤثرأللثقافة التنظيمية أي مدى ميكن  إىل
 . ؟

 :فرضيات الدراسة
  :افرتضنا ما يليرئيسة حمل البحث ال شكاليةاإل هبدف اإلجابة على

  ؛يف مؤسسات قطاع الفالحة باجلزائر املعرفة وإدارةني الثقافة التنظيمية ب عالقة تفاعليةال توجد 
 30  لةعند مستوى الدال ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية على إدارة املعرفةأثر جد يو ال % . 
 على األسئلة الفرعيــــة  اإلجابةمقابل التالية  لفرضيات الفرعيةلضافة باإل: 
  عند  باجلزائر املعرفة بقطاع الفالحة إدارةعلى لسلوكيات القيادة  ثر ذو داللة إحصائيةأال يوجد

 ؛ 0.05  لةمستوى الدال
  عند  باجلزائر الفالحة عاملعرفة بقطا  إدارة التنظيمي علىويكل للذو داللة إحصائية  رأثال يوجد

 ؛ 0.05 لة مستوى الدال
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 روح الفريق العمل اجلماعي،، الثقة، التعاون : قيم املشرتكةلل ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية، 
 لة عند مستوى الدال باجلزائر ةقطاع الفالحبدارة املعرفة إعلى   احلريةو  ، الرؤية املشرتكةتصالإلا 

 ؛ 5%
  ال ميكن أن تؤثر الثقافة التنظيمية إجيابا على إدارة املعرفة داخل مؤسسات قطاع الفالحة يف

  . اجلزائر
 :ىلإهتدف الدراسة  :أهداف الدراسة  -

  ؛اإلدارياألدب منظور  املعرفة من إدارةو  الثقافة التنظيمية يمفوومالتعرف على 
 اتابع امتغري ا باعتبارهاملعرفة  وإدارةمتغريا مستقال  ادراسة العالقة بني الثقافة التنظيمية باعتباره 

 ؛املبحوثنيالقطاع الفالحي من وجوة نظر داخل 
  ؛البحثاملؤسسات حمل  داخلعلى إدارة املعرفة لثقافة التنظيمية اإلحصائي ل ثراألدراسة 
 القيم املشرتكة و  دراسة األثر اإلحصائي لكل من سلوكيات اإلدارة العليا، طبيعة اهليكل التنظيمي

 . على إدارة املعرفة داخل قطاع الفالحة يف اجلزائر
 :الدراسة  منهجية
ج واملن نافقد انتوج جتماعياإلو  اإلنساين بعدمها يف نيرتبطم نيالدراسة تناولت مفووم عتباراب

 . ختبار فرضيات الدراسةالأدوات إحصائية ب فيه استعنا انب تطبيقيجب امعزز ي، الوصفي التحليل
 :محددات الدراسة

 . 2312شور جويلية من سنة  و  شور فيفري  بنيأجريت الدراسة يف الفرتة املمتدة :  الحدود الزمانيـة
 ي مركز الصيدالبيطر  بالط براخم ،املزارع النموذجية مديريات املصاحل الفالحية، :الحدود المكانية 

 عني الدفلة،: ذات طابع فالحي بامتياز يف كل من  الوطن والياتعدد من ب احملافظات السامية للسووبو 
 .تيارتو  األغواط اجللفة، ،تيبازة ،ميلة، الطارف املدية، الشلف، غليزان،
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 :أو اإلطار التصوري للبحث نموذج الدراسة: 6الشكل 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

 الباحثان من إعداد: المصدر
 اإلطار المفاهيمي إلدارة المعرفة . 1

 :ةـفعر وم المهـمف .1.2
وا  عرف فقدمن طرف الباحثني  املعرفة على نطاق واسع يف أدبيات إدارة املعرفة فتعاريمتت مناقشة 

القيم واملعلومات السياقية واخلربات اليت توفر و  ةرن من اخلرب املزيج املب  Prusakو Davenportكل من 
إىل  Leidenerو Alaviبت فيما ذه (Davenport & Prusak, 2005, p. 04) إطارًا للمعلومات

ىل املعرفة نادرا ما ينجو من إىل املعلومات إياق التسلسل اهلرمي من البيانات القائم على س رتاضفاالاعتبار 
تتعلق و  ميتلكوا األفراد يف أذهاهنماملعلومات اليت  تلك هي فاملعرفة بدال من ذلكو  ،التقييم الدقيق

 ,Alavi & Leidener) .حكامألاو  املالحظات، األفكار، التفسريات، املفاهيم، جراءاتاإل ،قئباحلقا

2001, p. 109)  أما  Nonaka رأس املال شكل جزءا من يمورد غري ملموس هي املعرفة ريى أن ف
  (K.North, 2014, p. 31) .الفكري للمؤسسات

  : المعرفة تصنيفات .2.2
القرن  يف ستينياتM .Polany  ميشيل بوالين ميزفقد األهم للمعرفة و  قدماأل التصنيف باعتباره

شياء دون أن نكون األأن نعمل  مكانناإبقوله ب Tacit الضمنيةو  Explicitحية ر املعرفة الص بني املاضي

ة ــــــــــــافـــــالثق
 ـةيــــالتنظيم

دارة إ
 المعرفـــة

األثرو  العالقة  

 دارة العلياسلوك اإل   -
 الهيكل التنظيميطبيعة   -
    القيم والمعتقدات     -
ماعي اجل العمل، الثقة، التعاون)
، الرؤية االتصال ،روح الفريق ،

 )احلريةو  التشاركية
 

المتغير 
 المتابع

المتغير 
 المستقل

 خصائص المتغير المستقل
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 التصنيف يشملكما   (22، صفحة 2332جنم، ) واكيف نعمل  آلخرين بالضبطا على إخبارقادرين 
  خزهناو  مشاركتوا ،توثيقوا ميكن اليتو  الواضحة املعرفة Nonaka حسب التنظيمية للمعرفة الشائع

 . (Jacobs & Rood, 2011, p. 6) داألفرا تاربو  ثقافاتو  عقول يف تكمن اليت الضمنية عرفةاملو 

 :المعرفـة إدارةمفهوم  .2.3 
املعرفة عملية  ةإدار  به على نطاق واسع باعتبار ستشودࣳيDavenport  تعريف كان   اإذ

 Gartner أنشأته جمموعةلتعريف  قد أشار Duhonفإن   استخدام للمعرفة بفعاليةو  التقاط، توزيع
ج ِّيرو انظام إدارة املعرفةحيث يعترب  ،كثر استخداماأأصبح و  Davenportسنوات قليلة بعد تعريف 

واليت قد  ،مشاركة مجيع أصول املعلومات اخلاصة باملؤسسةو  التقاط، تقييم، حتصيل لنوج متكامل لتحديد،
ت لدى خرباو  ات  م يتم احلصول عليوا سابقاخرب و  سياسات إجرائيةو  تتضمن مستندات قواعد البيانات

النظرية  بع األفكاراتت بدأأنه منذ فرتة طويلة  علما  ، (Michael E.K, 2018, p. 2) األفراد العاملني
ح لِࣳ ا جديدا اصطتعريف   Peter Druckerحني قدم 7551سنة  ىلإعلى األقل  دارة املعرفةإملفووم 
من طرف كثري من  املعرفةإدارة بالرغم من اعتبار و  (Eduardo, 2015, p. 195) .عامل املعرفةعليه 

 خارجيا)توا مشاركو  نقل املعرفةالصلة بال يشمل فقط املفاهيم ذات فوو  جديًدا نسبًيا مصطلحاالباحثني 
عملية  هي  Nonakaو Takeuchi ذكر وا مثلمالكنو  فحسب( أو داخلًيا بني أعضاء الشركة /و

والتقاطوا مبا يف ذلك املعرفة الضمنية اليت  ابالكامل بداية بتحديد مكاهنعرفة للم استخدامو   اكتساب
  (Anshu, 2015, p. 72) .ةلشركا يلي ذلك متكني تلك املعرفة داخل ،يصعب تقنينوا

General Conrad and Newman (1999)  دارة المعرفةإنموذج  :6 شكلال

 

 توليد معرفة جديدة   

 نقل املعرفة ختزين املعرفة

 تشارك املعرفة

استخدام  
 املعرفة



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة 660-95ص ، (1960) مكرر 61: العـــدد/  90 المجلد

 

101 

Source: (Gholam, Aghdas, & Maryam, 2016, p. 392) 
 : المعرفة إدارة وتمكينبناء  .2.4

صول على املعرفة، توثيقوا، تنظيموا، ومتكني الوصول إىل احلدارة املعرفة يف املمارسة العملية إ تسعى
، صفحة 2332الزيادات، ) تنميتواو  واتوزيع ،ىل عمليات توليد املعرفةإ  Mcelroyأشار حيث. ليواإ

تعمل مبجملوا يف ، عةبدارة املعرفة أر إالعمليات األساسية يف " العلواين أن و  Alavi من رى كليفيما  (22
من و  مث التكنولوجيا التنظيميةو  الثقافية، حييط به مكونان أساسيان مها العناصر االجتماعيةعمل طار إ

تكوين  :فوي ةاألربعأما العمليات  .دارة املعرفةإهذه العناصر يتم و  الل التفاعل التام بني العملياتخ
  (20، صفحة 2332الظاهر، ) .تطبيقواو  بثواو  واتوزيع، ختزينواو  واتنظيم، اقتناؤهاو املعرفة 

 :توليد المعرفة 2.6.1
داخل املعرفة  إىل  Prusakو Davenport يث عن نشأة املعرفة وتوليدها أشار يف سياق احلد

 ،قط يف املستندات أو املستودعات ولكن أيًضا يف الروتني التنظيميفمدجمة  تصبحال  حيث املنظمات
وي بالتايل جمموع رأس املال الفكري النقدي ف ،ثقافات املعرفة التنظيميةو  القواعد، املمارسات، العمليات

  املعرفة استنادا توليدكما أن  (Aabid Hussain & Chandran, 2017, p. 70) .املنظمةداخل  القائم
إطار يف  اليومنشاط حيدث طوال ك منظمة مياضروري لبقاء أ أمر  Takeuchiو   Nonaka لِ 

من خالل الوسائل  تتشكلالعديد من األشكال الديناميكية اليت  حيث يأخذ ،العملأو أثناء  اجتماعي
 رغم أمهيتوااليت و  التكنولوجيا قبل اإلنسانمرتبطة بيف املقام األول عملية فوي أو اآلليات التقنية  اإلنسانية

 (Aabid Hussain & Chandran, 2017, p. 72) .اإلنسانال ميكن أن حتل حمل 

  : تشارك المعرفةنقل و  .2.1.1
ميكن و  إليوااليت تكون حباجة  املواقعإىل نقل املعرفة خبصوص  Goldإىل ما ذكره  ةتدر اإلشار 

 إىليؤدي س خالف ذلكألن صرحية العرفة املاملعرفة الضمنية إىل من بعناية  يلواحتو يف سياق وا، استخدام
 هواملعرفة  تشاركيف حني   (Christina Ling-hsing & Lin, 2015, p. 436) ع املعرفة الضمنيةيتضي
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ضمن مشاركتوا اآلخرين يف عملية تفاعلية و  (املعرفة الضمنيةو  اتاخلرب ، املوارات) ارفمعللعملية تبادل 
  .العمليات التنظيميةو  اجملموعة، سياق اجتماعي بني الفرد

  :تطبيق المعرفــة. 2.3.1
هنج  ،املعرفةن لتطبيق هناك هنجان أساسيا أنوآخرون   Hansenريىأما خبصوص تطبيق املعرفة ف

تقنني املعرفة التنظيمية من خالل الضوابط ات يتيح للمنظمات نوج العمليف .هنج املمارسةو  اتالعملي
ختزينوا ونشرها ، كيفية مجع املعرفةيف   حكم تتنفيذ سياسات واضحة ت حفتتي التكنولوجياتأما  ،والعمليات

   Fahey،Gupta ،DeLongهنج املمارسة الذي يدعمه باحثون كثريون مثل املقابل  يف نمابي

بداًل من بناء أنظمة ف ،التقنيات الرمسية ليست مناسبةو  العملياتو  الضوابطأن  نو فرتضفيWenger و
بناء بيئات اجتماعية أو جمتمعات من املمارسات الضرورية لتسويل يركزون على  فومرمسية إلدارة املعرفة 

  (Aabid Hussain & Chandran, 2017, p. 70) .اوفومو  املعرفة مشاركة
 :المعرفة إدارةهميــة أ 2.1.1

املعرفة هي العامل الذي يستطيع من خالله رجال األعمال متييز أنفسوم  أن إىل  Disouzaأشار
 ،سيئة لأعما ببيئة يف هبا عاليت نستطيالوسيلة فإن املعرفة هي هذا وبصرف النظر عن ، عن منافسيوم

 & Aabid Hussain) .منواغرض االستفادة بالتكنولوجيا و  العمليات ،ربط الناسعلى  زيكالرت 

Chandran, 2017, p. 70) املعرفة ليست مبادرة تكنولوجية بل هي مبادرة للقوة العاملة تستخدم ارةفإد 
لذا  مة للغاية ال ميكن تاهلوا من قبل املديرينهافوي كمقاربة  ،التكنولوجيا لتحسني أداء العمال فيوا

 اليت لديوا أفضلاملعرفة  إدارةمن خالل تطوير وتنفيذ حلول  السياقو  املعاجلةو  جب إدارة احملتوى املعريفو 
 تقييم أصولو  ومراجعة هبذه املقاربةن خالل بناء الوعي م إضافة قيمة للمنظمةو  لتعزيز املعرفة اإلمكانات

يف اقتصاد حيث نه أ Nonaka يشري  السياقيف هذا و  .(Alan M, 2001, p. 367) موارد املعرفةو 
 & Mc Carty) ةدائم تنافسية ميزةيضمن  مصدرا املعرفة دارةإكون تس اليقني عدم هو الوحيد ليقنيا

Aronson, 2004, p. 01)  بقاء املنظمات يف لأساسي  كعنصر  بالغة تنفيذ إدارة املعرفة أمهيةلأن كما
 اليت وتأثري خصائصوم اجلماعية يف تشكيل ثقافة املنظمة ى األفرادعتمد فيه بشكل كبري علࣳيوقت 
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 ,Mehran, Mohamad Asghari, Hamid)  .فةقبول أو رفض إدارة املعر أساسي لمبثابة عامل تعترب 

& Somayeh, 2013, p. 708) 
 لثقافة التنظيمية ل المفاهيمياإلطار . 3

:مفهوم الثقافة 6.3   
 جتماعاإلالوطنية يف ختصصات علم و  الثقافة أساًسا بدراسة االختالفات العرقية مارتبط مفوو 

السلوك اليت  طألمناا صفو لثقافة ا Haggett . P حيث اعترب ، جتماعيعلم النفس اإلو  األنثروبولوجياو 
 Alan) .خرىألأو من جمموعة  خرآلالصور من جيل و  تشكل منوذًجا دائًما ميكن من خالله نقل األفكار

M, 2001, p. 354)  الوسط و  التعبري احلسي بني الفردو  بالصلةفعرفوا   مالك بن نيب أما املفكر اجلزائري
، صفحة 2312بن نيب، ) فيه وجوده املادي والروحي والنفسي نتيجة االتصال بذلك املناخ ينم  الذي يُ 

03)  
 :التنظيميةمفهوم الثقافة . 1.3

داخل  القيم املشرتكةو  املعتقداتو  فرتاضاتاإل تشكل ريقة اخلاصة اليتالط   أهناعلى إليوا  نظريُ 
 Deal وي كما وصفواف (Elmer H, 1991, p. 89) التوقعات السلوكيةو  القواعد ةددحم املنظمات

 .Karel & Jaap J, 1999, p) تالشركاو  تمعفراد واجملمتاسك األ يعززلصمغ الذي ا  Kennedyو

منوذج الفرضيات األساسية اليت اخرتعتوا جمموعة معينة أو أهنا ب  E. Schein يف حني يرى (498
اليت عملت و  التكامل الداخليو  اكتشفتوا أو طورهتا لتتعلم كيفية التعامل مع مشاكل التكيف اخلارجي

 التفكريو  اجلدد كطريقة صحيحة لإلدراك ءلألعضاوا تعليميتم  بالتايلو  تعترب صاحلةبشكل جيد لكي 
هي  Tierneyالثقافة التنظيمية كما ذكر  كما أن (Shein, 2004, p. 17) .تملشكالاالشعور هبذه و 

 شارةاإلتدر   (Seyed, Ali, & Maryam, 2016, p. 03) .مستخدميواسلوك اليت متك ن من مراقبة 
 ألهنا تعتمد على استيعاب األفكار ،الثقافة التنظيمية تعد مثاال منوذجيا ملمارسة القوة إدارة أن إىل

من قبل املوظفني من أجل جعل سلوكياهتم العفوية تسري يف االتاه املقصود من قبل املديرين  التمثالتو 
  (Zgal, 1997, p. 85) .تعليماتالو  وامريصيغون األسديا يف مكان العمل أو ج ى هؤالءدون أن يتجل
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طار املرجعي الذي حيدد هوية املؤسسة إلاهي فريى بأن الثقافة التنظيمية   Maurice Thivenet أما 
جموعة املرجعيات املشرتكة داخل األعمال بوعي أو بغري ذلك واليت تطورت طوال تارهخوا مب " يعرفواحيث 

") (Lekhlef, 2014, p. 244)  كل من    يرىكما Buchanan وHuxzynsky  أن ثقافة املنظمة
 املعاين اليت يستخدموا أفراد املنظمة من أجل فوم كيف يتولد متيز املنظمةو  املعتقداتو  ز على القيمترك  
على  حيث جيبالثقافة التنظيمية من منظمة ألخرى، ختتلف بناءا على ذلك و  كيف يتطورو  تفردهاو 

 (112، صفحة 2312عليان، ) .املديرين أن يقوموا بتغيري ثقافة املنظمة كلما كان األمر ضروريا
 :الثقافة التنظيميةأبعاد  .3.3

 ،الوظيفة مقابل توجيه املوظفنيه جيتو  :هيللثقافة التنظيمية  ستة أبعاد مستقلة Hofstede ذكر
مقابل  اإلحرتافية، حيث مييز هذا البعد الثقافات القوية عن الضعيفة العمليات توجيه مقابلالنتائج  توجيه

الواقعية أخريا و  مقابل اإلنفالتالصرامة و  اإللتزام ،قةلغن، أنظمة منفتحة مقابل أخرى ماحمللية احملدودة
 مع خاصةو  البيئة مع للتعامل( جامدة أو مرنة) السائدة الطريقة البعدهذا  يصفحيث  مقابل املعيارية

 حيثات كإطار عمل لوصف ثقافات املؤسس هذه األبعاد ستخدامعلما أنه إذا كان باإلمكان ا ،العمالء
يقة حبيث ال ضتبقى  اعدة أحباثوا إال أن ق، اتمن التنوع يف ممارسات املنظم صف اجلزء األكرب و  تتيح

أخرى  اطأو أمن /و يف البلدان األخرى ات ثقافات املؤسسكافية لوصف و  اعتبارها صاحلةو  تعميمواميكن 
 .Hofstede, 2009, p) .لفوم الثقافات التنظيمية ةضروري أبعاد أخرى إضافة لذا جيب من املنظمات،

، ممثلة يف التكيف أبعادربعة أعليا بني جا تفاذالثقافة التنظيمية منو إىل اعتبار  Denisson فيما ذهب (10
 ,Gholam, Aghdas)( و اخلارجيأ/أو ثبات الطيف الداخلي و /و نةمرو )مع  التالئمو  املشاركة، املومة

& Maryam, 2016, p. 389).        
 لتقييم الثقافة التنظيمية    Denisonنموذج: 1ل الشك
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Source: (Gholam, Aghdas, & Maryam, 2016, p. 389) 

 :ةالمعرف إدارةدعم  يالتنظيمية فأهمية الثقافة  . 4.3
ن أمع تُ تكاد دارة املعرفة إمت يف تطبيق ُقدالدراسات اليت أن  Choiو   Chong كل من أكد

يف و  (120، صفحة 2310الذهييب، ) دارة املعرفةإهم يف جناح تطبيق العامل األ هيالثقافة التنظيمية 
من الضروري أن تدعمه ثقافة  كي ينجح مشروع إدارة املعرفة أنه Lucie Rivard أكدتالسياق  نفس

من النجاح  ٪02: كالتايلأن نسب أسباب جناح هذه املشروعات هي   Shaw. D أكد  لوباملث املنظمة
إجراء حيث  الثقافة التنظيمية املناسبة= من النجاح ٪80بينما  ألدوات املناسبةاو  التكنولوجيا الصحيحة= 

ل من كيؤكد  املنحى يف نفس   (Homri, 2012, p. 01) .ةتغيري ثقايف قد يكون اخلطوة األوىل املطلوب
Hutchings  وMichailova   عملييت يف بلورة اقيعمتأثريا  راد العاملني تؤثرفالقيم الثقافية لأل أن 

 & ,Jeevan, Sindhu) .ميتصال والتعليم التنظيىل تعزيز اإلإضافة باإل  مشاركتواو  املعرفةتوليد 

Roomi, 2015, p. 125)  القيم اليت يتقامسوا األفراد داخل املنظمة ضمن بيئة  يبدو جليا أنوعليه
تنتقل من صورهتا ل إدارة املعرفةمقاربة تاه  فرادات األيسلوكاجتماعية تفاعلية ستؤدي حتما لتشكل 

يعتربان السياق إذ   T. Kayworthو Leidner د عن هذا املنحى يحيال و  .كلوا الصريحشىل إ الضمنية
 Dorota) .اإلفرتاضات األساسية واملعتقدات إىل سلوكيات إدارة املعرفةاإلجتماعي وسيطا لنقل 

Chmielewska, 2013, p. 1364)  ة دارة املعرفة ضرورة وجود ثقافإالسياق تناولت أدبيات  نفس يف
 عنصر الثقافةاعتبار ب Grant إليه ذهب إىل مثل ما آخرون و   Allamehريشحيث يحمددة يف املنظمة 
 ,KBV.. (Jeevanيف املقاربة القائمة على املعرفة و  يف اقتصاد املعرفةو  وث إدارة املعرفةحبمتواجد دوما يف 

 التوافق على القيم•
 الرئيسة •

 فريق التمكني•
 اتاهات تنمية القدرات •

توقعات تقرتح التوجه •
 اإلسرتاتيجي

خلق تغيريات تركز على •
 المهمة التكيف التعلم  التنظيمي

 

المشار 
 التوافق كة
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Sindhu, & Roomi, 2015, p. 111)  ىل أن هناك جمموعة إكما تشري العديد من أدبيات إدارة املعرفة
التشارك فيوا و  من العوامل الثقافية ميكن للمنظمات اعتمادها من أجل تشجيع األفراد على توليد املعرفة،

ارتباط    Van Winkelenو Mc Kenzie العوامل كما يرى همن هذو  .خرينار اآلعلى أفك ابناء
مساعدة بعضوم و  األفراد على التعاونتشجيع  عملية التشارك يف املعرفة بالقيمة األساسية للمنظمة،

تكامل عملية التشارك يف املعرفة مع األعمال اليومية من خالل تسيد ذلك ، البعض من خالل إدارة قوية
دوث حالتأكد من  فغري الرمسية هبدو  تقدمي التسويالت املطلوبة للشبكات الرمسيةو  يف العمليات الروتينية

فاملطلوب من املنظمات املعرفية تبين  (110، صفحة 2312عليان، ) .األفرادالتشارك يف املعرفة من قبل 
و حمور الرتكيز يف ثقافة منظمات املعرفة ه حيثركة فيوا ااملشو  شجع على توليد املعرفةيت تثقافة التعاون ال

العلي،قنديلجي؛ ) .املؤسسةعملية متكني العاملني من خالل الثقة هبم يف حل املشكالت وفوم مومة 
العالقة بني الثقافة   ىلإ  Weiو  Lee ، Choi  كما أشار أيضا كل من.(000، صفحة 2312العمري، 
عملية إنشاء املعرفة و  وفقا لعالقة إجيابية بني الثقافة التنظيمية" مرتابطةو  قوية كوهنا  نشاء املعرفةإو  التنظيمية

هذا يف الوقت " قدرة الشركة على إدارة املعرفة بفعالية لتشكل العوامل الثقافية التنظيمية مفتاحا  حيث
 من خالل بناء ثقافة داعمةإال يتحقق ال أن جناح إدارة املعرفة   Koskinenو  Ajmal الذي يعتقد 

إن الثقافة التنظيمية متثل عنصرا حيويا لقدرة املؤسسة على خلق ف بالتايلو  أثناء تطوير أنظمة إدارة املعرفة
  (Christina Ling-hsing & Lin, 2015, p. 437) .من أصول املعرفة ستفادةاإلبالقيمة 
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 الجزائرب ةقطاع الفالحالتنظيمية السائدة في  ثقافة ال مظاهر .3.3
الدول يف ظل التحوالت و  القفزة اليت عرفتوا اجملتمعاتو  رغم التطور التكنولوجي املتسارع

الكربى اليزال أهم القطاعات اإلسرتاتيجية اليت تعو ل عليوا الدولة كبديل اسرتاتيجي خالق  اإلقتصادية
 ذلك أن اإلطار املرجعي الثقايف للمورد البشري ال يتماشى للثروة مرتبطا بالتأثريات الثقافية القدمية،

التوجه حنو اقتصاد املعرفة،  و  قتصادية يف ظل العوملةاملؤسسات اإلو  التغريات اليت صاحبت تطور اجملتمعاتو 
 التحقيق ال تزال بعيدة مقاربة إدارة املعرفةو  سائدة املرتبطة باملعرفةالقيم ال و عتقادتاإلو  كما أن التمثالت

العقلية احملركة هلا ضمن  و  التسيريية القدميةو  هذا عائد بالدرجة األوىل إىل األساليب القياديةو  إىل حد كبري
رحلة الرشد بعد حيث النظرة  لإلنسان ال تزال حبيسة النظريات اإلقتصادية واقع ثقايف  م يبلغ م

 خمرجاته املتمثلة يف ماذا أنتجنا؟و  الكالسيكية اليت تعترب الفرد جزءا من عملية اإلنتاج جبانبه املادي امللموس
 الحنيفو  ملستخدمي هذا القطاع من عمال( السوسيو نفسي)اإلطار على كم أنتجنا ؟ بدل الرتكيز و 

طبيعة األعمال اليت يغلب إىل  باإلضافةخزانات معرفية، و  مديرين كوهنم أصوال دائمةومسريين و إطارات و 
موين غري قادر على بناء منوذج إقتصادي وإداري يرقى ملستوى قطاع الفالحة بعناصر و  عليوا طابع حريف

 .حجم فرصهو  قوته
 :الدراسة التطبيقية4 

 :أدوات جمع البيانات . 6.1
حمور يتناول البيانات الشخصية :مشلت ثالثة حماور ستبانةاخالل  األولية منمجع البيانات  مت

سلوكيات القيادة أو : للمبحوثني ، حمور يتعلق بالثقافة التنظيمية كمتغري مستقل من خالل ثالثة أبعاد هي
ر عنه ِّاملعرفة باعتبارها متغريا تابعا ُعبـحمور ثان يتعلق بإدارة و  القيم املشرتكةو  اإلدارة العليا ،اهليكل التنظيمي

على سلم ليكرت ذو  يف قياس إجابات املبحوثني  االعتماد مت حيثمتكني املعرفة و  بفقرات تناولت بناء
مت توزيع االستبانة على عينة  ،(بشدة، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق بشدةموافق ) مخس مستويات 

لعدم حتقق استبانات  20 تدبعاستُ  واتبانة، بعد تفحصاس 71 اناسرتد فردا 50عشوائية متكونة من 
 .%17.47 ستبانة بنسبةا 77 ةيكون عدد االستبانات اخلاضعة للدراس كبذلو  الشروط املطلوبة لإلجابة
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  :عينة الدراسةخصائص  2.2
 خصائص عينة الدراســــــــــــة: 6 الجدول

 SPSS  22 على برنامج باالعتماد ثحعداد الباإ من:لمصدرا
من  % 90ت الوطن عرب عدد من والياموزعني  مفردة  77ن معينة مشل جمتمع الدراسة  

من املبحوثني تفوق % 23 أن نسبةكما   %2.1ناث نسبة عينة الدراسة من الذكور بينما متثل اإل
فئة  نأمما يدل  سنة 20سنة و03رتاوح أعمارهم بني ت  % 2.2سنة يف حني نسبة  20أعمارهم 
من عينة %    14.7  كما أن نسبةهذا القطاع   التوجه حنو  تفضل السنة  دون الثالتني ماالشباب 
يعين أن عينتنا ، نةس 23وسنوات  13بني  متتلك خربة %14.6و سنة 23ة تفوق تلكون خرب الدراسة مي

 .ؤهلوا لفوم بيئة القطاع الفالحي باجلزائرما ي متتلك من اخلربات املرتاكمة

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة %النسبة المئوية  التكرارات المستوى العــــــامــل

 الجنس
 90.9 90.9 90.9 40 ذكر

 100.0 9.1 9.1 4 أنثى

  100.0 100.0 44 المجموع

 الفئة العمرية
 18.2 18.2 18.2 8 سنة 45 الى 31 من

 100.0 81.8 81.8 36 فوق فما سنة  45

  100.0 100.0 44 لمجموعا

 الخبرة العملية
 13.6 13.6 13.6 6 سنة 20 الى 10 من

 100.0 86.4 86.4 38 فوق فما سنة 20

  100.0 100.0 44 المجموع

 المؤهل العلمي

 47,7 47,7 47,7 21 ثانوي

 63,6 15,9 15,9 7 تقني 

 72,7 9,1 9,1 4 خريج معهد عالي 

 100,0 27,3 27,3 12 دبلوم آخر 

  100,0 100,0 44 المجموع

 الوظيفة
  86.4 86.4 38 موظف/عامل

 90.9 4.5 4.5 2 مصلحة رئيس

 100.0 9.1 9.1 4 فريق مسؤول

  100.0 100.0 44 المجموع
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 :نتائج تحليل آراء عينة الدراسة .3.1 
 مستوى موافقة أفراد العينة واتجاهات إجاباتهم حسب مجاالت المتوسط الحسابي :1 الجدول

 بشدةغير موافق  غير موافق محايد موافق موافق بشدة جابةاإل

 [1.23-1] [2.63-1.23[ [0.23-2.63[ [2.23-0.23[ [ 0.33-2.23[ مجالال
 ضعيف جدا ضعيف متوسط عايل عايل جدا مستوى الموافقة

 (110، صفحة 2332الصرييف، ): المصدر

حتليل أجوبة  ،ط احلسايب واالحنراف املعياري لوصف إجابات عينة الدراسةساملتو نتائج مت استخراج 
 : يف اجلداول التاليةاملوضحة  النتائجمن خالل التعرف على اتاهاهتم خبصوص أسئلة اإلستبانة و  املبحوثني
  :عبارات الثقافة التنظيمية نتائج تحليل   .6.3.1

 اإلدارة العليااإلحصاء الوصفي إلجابات عينة الدراسة على بعد سلوكيات  :3 لجدولا

   SPSS  22 على برنامج باالعتماد ثحعداد الباإ من:المصدر
 ،بدرجة متوسطة إجيابيةمعظم العبارات  تاهجلدول أعاله إىل أن اتاهات عينة الدراسة يشري ا

يف املرتبة  32جاءت العبارة رقم فيما   31 حيث أن أعلى املتوسطات احلسابية كانت للفقرة األوىل
مجايل وا املتوسط احلسايب اإلسجاءت مبوافقة متوسطة عك  ف جاباتباقي اإل أمااألخرية بدرجة ضعيفة 

ىل التأثري يف إاإلدارة العليا اليت  م تصل بعد تصرفات تعرب عن وهي نسبة متوسطة  0.27املقدر ب 
 .سلوكيات املرؤوسني واستجاباهتم مبا يدعم ويعزز تنفيذ إدارة املعرفة

نحراف اإل المتوسط الحسابي اتالعبار 
 يبدي وال ومرن سلس بشكل مرؤوسيه ىلإ التعليمات دارإصب املدير يقوم:1 المعياري

 البةوص قوة

3,614 1,205 

 املشكالت حلل حبرية آرائوم بداءإ يف األفراد استقاللية املديرون يدعم:2
 املتوقعة

2,568 1,021 

 1,00211 3,13636 ضيقة املستويات وباقي العليا دارةاإل بني املعنوية املسافة:0

 1,18905 2,56818 احللول جيادإو  بداعاإل على هنمو ويشجع سيومو ملرؤ  بعنايةون دير امل يستمع:2

 1,13748 2,90909 اجلماعي والعمل عاوندأ التمب العليا دارةاإل أو القيادة شجعت:0

 1,19967 2,65909 مرؤسيوم على منغلقني وغري متسلطني غري املسؤولون:6

 0.716 3.0435 وعــــــــــــــــــــــــالمجم
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 الهيكل التنظيمي ت عينة الدراسة على بعد ااإلحصاء الوصفي إلجاب:1 لجدولا
الحسابي المتوسط عباراتال نحراف المعيارياإل   

 1,26821 2,7045 دقيقة التعليماتو  واضحة المهام،  معقدة غير جراءاتاإل: 6

 1,12063 3,0000 القاعدةو  العليا دارةاإل بين رةيكث داريةإ مستويات توجد ال:  1

 1,04750 2,8636 مرن على جميع المستوياتو  بسيط التنظيمي الهيكل: 3

 1,20780 3,2727  الهرمية فيها تحترمو  منتظمة بخطوات المهام تجري: 1

 0.800 3.0978 وعــــــــــــــــــــــــالمجم

  SPSS 22على خمرجات برنامج باالعتماد: المصدر
حيث العبارات  مجيعيشري اجلدول أعاله إىل أن اتاهات عينة الدراسة إجيابية بدرجة متوسطة  حنو 

يف املرتبة األخرية  27فيما جاءت العبارة رقم  27أن أعلى املتوسطات احلسابية كانت للفقرة الرابعة 
طبيعة عرب عن ت ةموافقة متوسطجميعوا جاءت بدرجة أما باقي العبارات ف. 0.12مبتوسط حسايب بلغ 

بعيدا عن  ،دارة العلياسلوكيات اإلو  ؤسسات حمل الدراسة وهو يتماشىاهليكل التنظيمي السائد يف امل
 .إدارة املعرفةوا طلباليت تت املرونة

 اإلحصاء الوصفي إلجابات عينة الدراسة على بعد القيم المشتركة :3 لجدولا

نحراف اإل المتوسط الحسابي اتالعبار 
 1,22237 3,2500   األفراد مجيع بني متبادلة ثقة العمل مناخ سودي 1 المعياري

 1,12815 3,7273 كفريق العملو  تعاونلل فرصة توفر املوظفني بني دةئالسا الثقة  2

 1,14559 3,1136 ادر األف بني عالية الفريق روحو  املوام يف التناغم سودي 0

 1,18549 3,3864 دوره يعيو  ذلكب يشعر الكلو  مجاعية مسؤولية املؤسسة مصري 2

 1,27755 2,6364  املستويات باقيو  دارةاإل بني تشاركية ةفبص القرارات اختاذ يتم 0

 1,20780 3,2727 اهلرمية فيوا حترتمو   منتظمة خبطوات املوام تري 6

 1,31104 2,9545 أفقياو  عموديا بسوولة املعلومات تتدفق 2

 1,18839 3,2727 حواجز أو قيود دون املرؤوسنيو  املسؤولني بني تصالاإل يتم 2

 1,08687 2,5682 معترب احلرية وهامش ضئيلة املسؤولني سيطرةو  حتكم درجة 2

 0.646 3.1261 وعـــــــــــــــــــــالمجم
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   SPSS  22 على برنامج باالعتماد ثحعداد الباإمن :المصدر
املتوسط احلسايب  امتوسطة عكسويشري اجلدول أعاله إىل أن اتاهات عينة الدراسة إجيابية بدرجة   

كان اتاه  فيما لفقرة الثانية حيث أن أعلى املتوسطات احلسابية كانت ل  0.704 بلغ  الذي مجايلاإل
 .0.54 ضعيفا مبتوسط حسابيب بلغ األخرية  عبارةالالعينة حنو 

 إدارة المعرفة  عباراتنتائج تحليل  .1.3.1
 عبارات إدارة المعرفةاإلحصاء الوصفي إلجابات عينة الدراسة على : 1 الجدول

   SPSS  22 على برنامج باالعتماد ثحعداد الباإمن :المصدر

وهي  32عبارات من أصل  30ضعيفة تاه  يشري اجلدول أعاله إىل أن اتاهات عينة الدراسة
ة بينما العبارة فعر بتوليد امل 32ىل إ 31حيث تتعلق العبارات من  32و 32، 30، 32، 31العبارات 

 .باقي العبارات حنو متوسطةإجيابية بدرجة جابات رتتبط بتطبيق املعرفة فيما جاءت اإلف 32رقم 

 المتوسط اتالعبار 
 سابيالح

 نحرافاإل
 1,04548 2,50000 املؤهلة البشرية املواردو  الكفاءاتى عل للحصول باستمرار العليا دارةاإل تسعى 7 المعياري

 1,03710 2,25000  حتفيزهمو  ملعرفةاو  اخلربة ذوي األفراد على احلفاظ يتم 0

 1,07710 2,34091 واملعرفة والكفاءة اخلربة ذات البشرية للموارد حمفزةو  مشجعة دارةاإل اتيسلوك 0

 1,24741 2,54545 بتكارواإل بداعاإل على مشجع احلوافز نظام 7

 86603, 3,04545 تشاركية اجتماعية بيئة يفانسيابية و  بسوولة املعلومات األفراد يتشارك 0 

 96119, 2,77273 جديدة أفكار لتطوير الزبائن راءآل بالغة أمهية املؤسسة دارةإ تويل 4

 1,12628 3,18182  مؤسستوم تطوير يف املعرفة دور مهيةأ مستوياهتم خمتلف على املوظفون يدرك1

 1,14004 2,84091 للجميع متاحة بيانات قاعدة خالل من املعلومة على احلصول يتم 8

 2.50527 2,43182  معلومات نظام وأ املعرفة دارةإل ةخاص وحدة وأ قسم وأ مصلحة توجد  2

 0.58624 2.6640 وعـــــــــــــــــــالمجم
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 :ستبانةاإل ةوصدق أدا ثبات .1.1  
   (Alpha Cronbach)ألفا كرونباخ لقياس مدى ثبات وصدق اإلستبانة قمنا حبساب معامل

لعبارات الثقافة   85%كرونباخαالذي حيدد مدى ترابط وتوافق عبارات االستبيان حيث بلغت نسبة 
 تتجاوز احلد األدىن املقبول ملعامل ألفا املعرفة وهي نسبة مرتفعة كوهنا إدارةلعبارات  %22والتنظيمية 
Alpha  42والبالغ %  

  ألفا كرونباخنتائج اختبار الثبات :(90)رقم  لجدولا

   SPSS  22 على برنامج باالعتماد ثحعداد الباإ من:المصدر

 :النتائج وتحليل اختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات التابعة لها  3.1
 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية :8 لجدولا 

 SPSS22على خمرجات برنامج باالعتماد: المصدر
 كانت ذاإ Hoحيث تقبل الفرضية الصفرية  مت استعمال القاعدة التالية يف اختبار الفرضيات

، 2.25أكرب من   sigالقيمة املعنويةو  1.87 املقدرة بو  احملسوبة أقل من القيمة اجلدوليةF إحصائية فيشر

أكرب F  ةكانت القيمة احملسوبذا  إ  Ha  تحل حملوا الفرضية البديلةل  Ho ترفض الفرضية الصفرية بينما
 .3.30أقل من   sig القيمة املعنويةو  من القيمة اجلدولية

 محاور متغيرات الدراسة α (Alpha Cronbach)قيمة  √=معامل الصدق
 الثقافة التنظيميـــــــــة .2.157 2.500
 المعرفــــــــــــــــة ةدار إ 2.11 2.500

R R المتغير المستقل أبعاد
2 F 

 المحسوبة 
sig الداللة  

دالة  0.01 1.700 0.279 0.528 سلوكيات القيادة   
 ةدال 2.207 5.707 0.196 0.443 الهيكل التنظيمي
 ةدالغير   0.06 5.017 0.309 0.555 القيم المشتركة
      المتغير المستقل
 ةدال 0.03 11.420 0.352 70.59 الثقافة التنظيمية
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 األولى الفرعية الفرضية اختبار .6.3.1
عند مستوى ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسلوكيات القيادة على إدارة املعرفة :  Hoالفرضية الصفرية

 .0.05الداللة 
عند مستوى لسلوكيات القيادة على إدارة املعرفة  يوجد أثر ذو داللة إحصائية :  Haالفرضية البديلة

  0.05الداللة 
قد مت من التباينات يف املتغري التابع  % 01.5 ةأن نسب 70 يف اجلدول رقمالواردة نتائج ال تشري

اليت جاءت  sigقيمة و   ةيدولاجلليت تاوزت القيمة او  (1.700) احملسوبة  Fكما تؤكد إحصائية  تفسريها
 Ha الفرضية البديلةقبل ࣳتو    Hoرفض الفرضيةࣳتبالتايل و  ،النموذج على معنوية 2.25أقل من 

   0.52 يساوي Rن كو   %50 ارتباط طردي متوسط يساوي ب

 :الثانيةالفرعية اختبار الفرضية  .1.3.1
للويكل التنظيمي   3.30ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة : Ho الفرضية الصفرية

 .على إدارة املعرفة يف قطاع الفالحة يف اجلزائر
التنظيمي على إدارة للويكل .3.30يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  : Haالفرضية البديلة

 .املعرفة يف قطاع الفالحة يف اجلزائر
من التباينات يف املتغري  % 75.4ة أن نسبيتبني  10  يف اجلدول رقم الواردةنتائج المن خالل 

    (0.101) ةاحملسوبF كما تؤكد إحصائية   ،R2 = 2.754معامل التحديد  حيث قد مت تفسريها التابع
معنوية  لىع % 2.25من  أقل أي(  2.207) اليت تساوي sigقيمة و  اجلدوليةاليت تاوزت القيمة و 

 22بلغ ارتباط طردي ضعيف ب Ha الفرضية البديلة قبلࣳوت Ho الفرضية رفضࣳت وبالتايل النموذج
  R      = 0.44 كون معامل اإلرتباط  %

 :الثالثةالفرعية  إختبار الفرضية  3.3.1
للقيم املشرتكة على  0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة :   Hoالفرضية الصفرية

   .يف قطاع الفالحة يف اجلزائر إدارة املعرفة
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 للقيم املشرتكة على إدارة 0.05 وجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة يHa :   ةالفرضية البديل
 .املعرفة يف قطاع الفالحة يف اجلزائر

 % 02.5ة أن نسبيتبني  70 يف اجلدول رقماملبينة  حندار البسيطاختبار حتليل اإل نتائجمن خالل 
R = 2.025قد مت تفسريها من التباينات يف املتغري التابع 

( 2.24)اليت تساوي  sig  قيمةتؤكد ، كما  2

على إدارة املعرفة بقطاع  لقيم املشرتكةبعدم وجود أثر ل Ho لفرضيةقبول اعلى  2.25من  أكرب يأ
   .2.25عند مستوى الداللة  الفالحة حمل الدراسة

 : إختبار الفرضية الرئيسية 1.3.1
للثقافة التنظيمية على  0.05 لة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الدال:  Hoالفرضية الصفرية

 .إدارة املعرفة يف قطاع الفالحة يف اجلزائر
للثقافة التنظيمية على إدارة 0.05 يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  : Haالفرضية البديلة

  .املعرفة يف قطاع الفالحة يف اجلزائر
من نتائج اجلدول  تبني حيث، املتعددحندار مت استخدام اختبار حتليل اإلالرئيسية الختبار الفرضية 

2.05R قيمةإذ  مت تفسريهامن التباينات يف املتغري التابع  % 05 أن نسبة 70 رقم
2
تؤكد  كما   =

أقل أي (  3.30)اليت تساوي sig قيمةو  اليت تاوزت القيمة اجملدولةو  (77.702)احملسوبة  Fإحصائية 
 Haالفرضية البديلة قبلࣳوت Hoالفرضية  رفضࣳتعلى املعنوية الكلية للنموذج، وبالتايل  3.30من 

ثر ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية على إدارة املعرفة يف قطاع الفالحة يف اجلزائر عند مستوى وجود أب 
عليه و  R= 2.55  رتباطمعامل اإل كون  % 55متوسط بلغ ارتباط طردي و  درجة تأثريب 5% الداللة 

 :التالية املتعدد حندارمعادلة اإل وفقبداللة املتغريات املستقلة  متغري التابعللميكن التنبؤ بتغري 
Ŷ= 0.881 + 0.432 x1 + 0.325 x2 + 0.504 x3 

 

=Ŷ ة،إدارة املعرف=X1  سلوكيات اإلدارة العليا، =X2طبيعة اهليكل التنظيمي، =X3  القيم
 .داخل مؤسسات قطاع الفالحة يف اجلزائروهذا   املشرتكة

 :خاتمــة. 3
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بقطاع الفالحة بات لزاما على أصحاب القرار  باستمرارالداخلية املتغرية و  استجابة للبيئة اخلارجية
تنمية مستدامة لضمان و  يف اجلزائر التفكري يف تبين مقاربات قائمة على موارد تضمن ميزة تنافسية دائمة

تأثريات العوملة فيه حتديا اسرتاتيجيا خاصة يف و  املونيةو  البقاء يف ظل حميط تنافسي متثل القيود التنظيمية
االهتمام باملورد البشري  تزايدو  حتول الكثري من الدول حنو اقتصاد املعرفةو  ر السريع للتكنولوجياظل التطو 

، تعظيم أصوهلا غري امللموسةو  اخلرباتو  التقاط املعرفةو  التعليم التنظيميو  املؤهل من خالل التدريب املستمر
دارة املعرفة ستكون حال للكثري من مشكالت اليوم اليت تقف عائقا يف إيبدو أن مقاربة يف هذا السياق 

ذا  م يرافقه إال أن ذلك يبقى دون أثر ملموس إقتصاديات الكثري من البلدان على غرار اجلزائر إتطور 
ت دارية وباقي املستوياترقية القيم ذات الصلة ببناء الثقة بني القيادة اإلو  اهتمام بالسلوكيات التنظيمية

تشجيع التشارك و  غري الرمسيو  تصال الرمسيترقية اإلو  روح الفريقو  تفعيل قيم التعاونو  دارية األخرىاإل
دارة املعرفة أي بناء إاليت تعزز ، التنظيميةو  رساء الثقافة التنظيمية املناسبة بأبعادها الوطنيةإو  وتبادل املعارف

 إمجاهلا ميكن النتائج من جمموعة سة إىلراالد توص لت املتحصل عليوا املخرجاتعلى ضوء و  .ثقافة املعرفة
 :يلي فيما

ا إجيابي   جاءطبيعة اهليكل التنظيمي على إدارة املعرفة و  سلوكيات القيادة يعد  بُ بِ أثر الثقافة التنظيمية   −
  ؛3.30وذات داللة إحصائية عند مستوى  متوسطةبدرجة تأثري 

 للقيم املشرتكة على إدارة املعرفة؛ عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية  −
 ضعف اإلدراكه د  مر  على إدارة املعرفة للثقافة التنظيمية  بدرجة متوسطةوجود أثر ذو داللة إحصائية   −

 . ماأمهيتوو  إدارة املعرفةقاربة مبو  مبفووم الثقافة التنظيميةلدى العينة املبحوثة 
  :قتراحاتا.6.3

تنظيمية  ةثقاف  تبين على سااأسعتمد ي يالقطاع الفالح مؤسساتيف  املعرفةأن جناح إدارة  يبدو جليا −
مفاهيم و  وما حتمله من مظاهر البريوقراطية ةاإلدارة التقليديالنتقال من ل املعرفةبيئة إدارة و  منسجت داعمة
 ؛عمل جديدةمفاهيم و  إدارة ِبِقي م إىلبالية 

 ؛لثروة كمورد لمبدى أمهية املعرفة   اإلدراكهتيئة املناخ التنظيمي املناسب لبناء ثقافة املعرفة وترقية ضرورة  −
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 لتحقيق التنمية املستدامة اليت نتطلع إليوا؛البشرية رد اترقية املو ضرورة الرتكيز على  −
  ؛داخل هذا القطاعمن قبل  املعرفة إدارةاليت خاضت تربة  والدول املؤسساتمن تارب  ستفادةاإل −
 القيماليت تتالءم و و  واقع بيئة األعمال الناجحةو  م الثقافة التنظيمية مبا يتماشىيهامفتوظيف - −

 .بالدنا السائدة يف التنظيمية والوطنية
  قائمة المراجع .6
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 نحو بناء اقتصاد رقمي من خالل تفعيل الصيرفة اإللكترونية بالجزائر
-تحليل إحصائي للواقع واآلفاق مع اإلشارة لبعض التجارب الدولية الرائدة -  

Towards building a digital economy through the activation of electronic 

banks in Algeria 

- Statistical analysis of reality and prospects and reference to some of the 

leading international experiences – 
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 : ملخص
الدراسة إىل معرفة مدى أمهية ومسامهة البنوك االلكرتونية يف بناء االقتصاد الرقمي القائم  هدفت

أساسا على تكنولوجيا املعلومات وشبكة االنرتنت يف اجلزائر وكذا تقييم وضعية وواقع كل من البنوك 
رض وحتليل بعض االلكرتونية وتطبيقات االقتصاد الرقمي وعلى رأسها التجارة االلكرتونية من خالل ع

وانتهت الدراسة بعرض جتربة  ،املعطيات اإلحصائية للبنية التحتية للبنوك االلكرتونية واالقتصاد الرقمي
  .بريطانيا كنموذج رائد يف جمال الصرفة االلكرتونية واالقتصاد الرقمي

الذي وصلت إليه وقد مت التوصل إىل العديد من النتائج أمهها أن اجلزائر ال تزال بعيدة عن املستوى 
اخلدمات البنكية االلكرتونية وتطبيقات االقتصاد الرقمي، حيث أهنا تسجل تأخر يف  اغلب الدول يف جمال

  . نسبة استخدام التجارة االلكرتونية ووسائل الدفع احلديثة الداعمة هلا
 .نتلر الربيطاينالبنوك االلكرتونية، االقتصاد الرقمي، التجارة االلكرتونية، بنك  :يةكلمات مفتاح
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Abstract:  

The aim of this study to know the extent of the importance of the 

contribution of electronic banking in the building of the digital economy 

based mainly on information technology and the internet in Algeria as well 

as assessment of the situation of the reality of each of the banks electronic 

commerce and applications of the digital economy and electronic commerce 

through the presentation and analysis of some of the statistical data on the 

infrastructure of the banks and the digital economy the study concluded the 

offer the experience of Britain as a pilot model in the field of pure digital 

economy. It has been to reach many of the results, the most important of 

which is that Algeria is still far from the level reached by most of the states 

in the area of electronic banking services and applications of the digital 

economy, where they record the delay in the use of electronic commerce 

and modern means of payment and supporting them. 
Keywords: digital economy, electronic Banking, electronic commerce, 
British Bank (Neteller). 

Jel Classification Codes: G20, G21. 
 

  :ةـــــــــمقدم .1
االت وخاصة يف اجملال االقتصادي وذلك بفعل اجملشهد العامل مؤخرا تقدما ملحوظا يف شىت 

التطور السريع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال وما أحدثته من حتوالت يف السلوك والتعامالت ورفع أداء 
ي الذي يعتمد ما يسمى باالقتصاد الرقماملؤسسات وعصرنة خمتلف األنشطة االقتصادية لتكتمل بظهور 

باألساس على املعرفة وتقنيات املعلومات وشبكة اإلنرتنت، كما قد أتى هذا النوع من االقتصاد بتطبيقات 
عديدة حتقق فوائد يف مجيع جماالت احلياة الداعمة للتنمية واليت من أبرزها وأمهها التجارة االلكرتونية، 

من التطبيقات العديدة اليت توفر للمستهلك كل ما التسويق االلكرتوين، االستثمار االلكرتوين وغريها 
واكبة هذ  حيتاجه بسرعة وسهولة وأقل تكلفة، وأضحت العديد من الدول ومن بينها اجلزائر تسعى مل

التطورات والسري يف خارطة االقتصاد الرقمي من خالل عصرنة مؤسساهتا عن طريق إدخال تكنولوجيا 
ل من أبرزها البنوك اليت تعترب مبثابة حجر األساس اليت يبىن عليها املعلومات واالتصال يف أنشطتها ولع
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االقتصاد اجلديد، فمن خالل التحول من العمل املصريف التقليدي إىل العمل املصريف االلكرتوين الذي 
إدخال خمتلف وسائل االتصال والتقنيات االلكرتونية يف تقدمي اخلدمات بيعمل على تقريب اخلدمة للعميل 

واليت بدورها طورت طرق الدفع من تلك التقليدية كالدفع نقدا إىل طرق دفع الكرتونية لتصبح أكثر كية البن
وهلذا أصبح لزاما على هذ  البنوك أن تسري  االقتصاد الذي يعمل يف بيئة الكرتونية، هذامالئمة لطبيعة 

جنبا إىل جنب مع خمتلف التطورات التكنولوجية والتقنية من أجل تطوير أدائها وخدماهتا مبا يتماشى 
وبناءا على ما سبق وملعاجلة موضوع هذ  الدراسة نطرح اإلشكالية  .ومتطلبات االقتصاد الرقمي وتطبيقاته

  :التالية
 اللكترونية أن تساهم في بناء االقتصاد الرقمي في الجزائر؟كيف يمكن للبنوك ا

 :التالية األسئلة طرح اإلشكالية هذ  خالل من متخض وقد
 ملقصود بكل من البنوك االلكرتونية واالقتصاد الرقمي؟ اما  −
 ما أمهية البنوك االلكرتونية  للجزائر يف ظل االقتصاد الرقمي والتطورات التقنية احلاصلة ؟ −
 ؟  وما أفاقها واقع كل من البنوك االلكرتونية وتطبيقات االقتصاد الرقمي يف اجلزائرما  −
 االلكرتونية؟  للجزائر من جتارب الدول املتقدمة يف جمال االقتصاد الرقمي والصريفة تستفيدكيف  −

  :أهمية الدراسة .1.1
 يف خاصة اجلزائر الدول معظماقتصاديات  تواجهها اليت التحديات من خاللتنبع أمهية البحث 

 اللحاق من متكنها حلول يف جبدية التفكري عليها فرض الذي األمر وهو ،متطورة تكنولوجية بيئة ظل
ها املصرفية وأنشطتها ومواكبة العصر الرقمي من خالل تطوير وعصرنة منظومت املتقدمة الدول بركب

املساعدة يف جناح  العوامل أحد باعتبارها االلكرتونيةإنشاء البنوك  االهتمام بتعميم ضرورة إبرازاالقتصادية و 
 .االقتصادية يف اجلزائر التنمية عجلة دفعاالقتصاد الرقمي و 

 :الدراسة أهداف .1.1
 :أمهها األهداف من مجلة حتقيق إىل الدراسة هذ  تسعى 



 

 ؛ ضيف أحمد           نحو بناء اقتصاد رقمي من خالل تفعيل الصيرفة االلكترونية بالجزائر.د  عامر بوعكاز،.أ
 تحليل إحصائي للواقع واألفاق مع اإلشارة لبعض التجارب الدولية الرائدة -

 

123 

 الرقمي؛املتعلقة بكل من البنوك االلكرتونية واالقتصاد  املفاهيم حيدد نظري إطار تقدمي −
 توضيح أمهية إنشاء وتوسيع البنوك االلكرتونية يف اجلزائر يف ظل التطورات احلاصلة؛  −
 .اجلزائر البنوك االلكرتونية وتطبيقات االقتصاد الرقمي يف واقع تشخيص −

 :الدراسة هيكل .1.1
 :حماور كاأليت أربع إىل تقسيمها مت إشكاليتها ومعاجلة الدراسة هذ  لبلوغ أهداف

 السياق النظري للبنوك االلكرتونية؛: األول المحور -
 مفاهيم عامة حول االقتصاد الرقمي؛  :الثاني المحور -
 ؛واآلفاقالواقع –البنوك االلكرتونية واالقتصاد الرقمي يف اجلزائر  :الثالث المحور -
 .ربيطاينالالرقمي  لصريفة االلكرتونية ودعمه لالقتصادكنموذج ل "Neteller"بنك  :المحور الرابع -
 للبنوك االلكترونيةالسياق النظري  .1

 :مفهوم البنوك االلكترونية، نشأتها وعوامل ظهورها .1.1
: على أهناوعموما تعرف ك عدة تعاريف للبنوك االلكرتونية، هنا :مفهوم البنوك االلكترونية .1.1.1

وسيلة الكرتونية لنقل املنتجات واخلدمات البنكية التقليدية واحلديثة مباشرة إىل العمالء عرب االنرتنت، "
وهي بذلك متكنهم من الوصول حلساباهتم وإجراء العمليات واحلصول على املعلومات دون احلاجة إىل 

 (22، ص2102أبو فروة، ) "التنقل بني فروع البنوك
 الثمانينات بداية إىل اإللكرتونية الصريفة نشأة تعود :نشأة البنوك االلكترونية  وعوامل ظهورها. 1.1.1
 شكل على فرنسا يف املاضي القرن بداية مع كان البطاقات استخدام أما اإللكرتوين، النقد ظهور مع تزامنا

 "أ.م.الو" يف الربيد مستوى على تستعمل معدنية وبطاقات العمومي، اهلاتف يف تستخدم كرتونية بطاقات
واسع، مث  نطاق على لتنتشر بالستيكية بطاقة أول American Expressأصدرت  0521عام  ويف

 Visaلتتحول إىل شبكة  0591عام  Bank Americardقامت بعدها مثانية بنوك بإصدار بطاقة 
ويف عام . من طرف ستة بنوك فرنسية Cart Bleueالعاملية، كما مت إصدار يف نفس العام البطاقة الزرقاء 
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بتزويد اهلواتف العمومية بأجهزة قارئة للبطاقات  France Telecomقامت اتصاالت فرنسا  0519
 .كل البطاقات املصرفية بطاقات برغوثية حتمل بيانات شخصية حلاملها 0552الذاكرة لتصبح عام 

  .ت املتحدة األمريكيةوخالل منتصف التسعينات ظهر أول بنك الكرتوين يف الواليا
 : أساسيني عاملني إىل االلكرتونية البنوك وانتشار ظهور يرجع وعموما
 أو التجارة جمال يف إما واملالية النقدية التدفقات حركية تزايد بفعل الوساطة ودور أمهية تنامي -

 األسواق؛ عوملة عن والناجتة االستثمار جمال
 (01-02، ص2102،  حسنيوسف ) .واالتصال اإلعالم وتكنولوجيا املعلوماتية تطور -

 :أنماط البنوك االلكترونية ومتطلبات إنشائها .1.1
  :االنرتنيت وهي على االلكرتونية للبنوك أساسية صور ثالثة هناك: أنماط البنوك االلكترونية. 1.1.1

 النشاط من األدىن باحلد ُيسمى ما أو  االلكرتونية للبنوك األساسي املستوى وهو :المعلوماتي الموقع -
 االنرتنيت؛ على املصرفية واملنتجات اخلدمات وتسويق بعرض البنك ويقوم االلكرتوين، املصريف

 وبني االتصايل بينه التبادل من بنوع االلكرتوين البنك موقع يسمح:التفاعلي  أو االتصالي الموقع -
 طلب اخلدمات هذ  مثل للبنك، الداخلية املعلومات وأنظمة بشبكة حمدود اتصال عن عبارة وهو عمالئه،
 ؛االلكرتوين والربيد العنوان تغيري ائتمانية، تسهيالت على احلصول طلب تقدمي احلساب، كشف

 بيئة يف وأنشطته خدماته ممارسة فيه االلكرتوين للبنك ميكن الذي هو املستوى هذا:التبادلي الموقع -
 الدفعات وإجراء وإدارهتا إىل حساباته بالوصول للزبون السماح الصورة هذ  تشمل حيث إلكرتونية،

، 2112 العاين،) .يةخارج جهات مع حساباته بني حتويالت وإجراء الفواتري، بقيمة والوفاء النقدية
 (.029-022ص

 :أمهها الشروط من مجلة يتطلب إلكرتوين بنك أي إنشاء إن :متطلبات إنشاء البنوك االلكترونية. 1.1.1
 البنية تقنية مشروعات أية وبالعموم االلكرتونية البنوك متطلبات مقدمة يف يقف :البنية التحتية التقنية −

 ؛وغريهاتتمثل يف األجهزة والربجميات وكذا خدمات الربط باالنرتنت  واليتالتقنية،  التحتية
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 والتواصل األداء احتياجات فهم على القائمة الكفاءة هذ  :التقنية عصر مع المتفقة األدائية الكفاءة −
 والتسويقية واملالية الفنية الوظائف كافة إىل األداء كفاءة متتد أن ذلك من والتدرييب، واألهم التأهيلي
 االلكرتوين؛ البنكي بالنشاط املتصلة واإلدارية واالستشارية والقانونية

 وعلى اإللكرتونية البنوك جناح عناصر أهم من يعد املوضوعي التقييم إن :الحيادية التقييمية الرقابة −
 والتسويق التقنية ختصصات يف مشورة جهات االلكرتونية البنوك مواقع معظم أقامت هذا األساس

 (11ص ،2112بوفليح وفرج،) .مواقعها وأداء فعالية لتقييم االلكرتوين والنشر والقانون
  :الخدمات البنكية االلكترونية أجهزتها ووسائلها .1.1

 :االلكرتونية أمناطا جديدة للتعامالت واخلدمات البنكية ميكن إجياز بعضها فيما يلي البنوكتقدم 
 من بنكية، عمليات عدة إجراء من الزبائن التجهيزات هذ  أتاحت: خدمة الصراف اآللي. 1.1.1
 سري؛ ورمز بنكية بطاقة سا باستخدام 22وخالل البنك مقر عن بعيدة عمومية أماكن
 خدمات من االستفادة على الزبون قدرة وهي : Bank Téléphone الهاتفية البنك خدمة. 1.1.1
 اهلاتف؛ عرب  )والدفع التحويل اإلطالع،)متعددة  بنكية

 إلكرتونيا مدفوعاهتم تسديد على الزبائن متكن : Point of Sale Servicesالبيع نقاط خدمات. 1.1.1
 .TPEة البطاققارئ  جلهاز املتجر امتالك شرط بنكهم، يصدرها إلكرتونية بطاقات بواسطة
 هو: «Distributeurs Automatique de Billes» لألوراق اآللية خدمات الموزعات. .4.1.1
 املال؛ من حمدد مبلغ سحب الكرتونية بطاقة طريق عن للعميل يسمح أوتوماتيكي جهاز

 عن كبديل مغناطيسية بطاقة عن عبارة هي :البالستيكية الخدمات المقدمة بواسطة البطاقات. 5.1.1
 (61-69، ص2101 كبريي، ومساحي،) :بني التمييز وميكن النقود
 ؛ اخلدمات بعض وإجراء للسحب الزبون يستخدمها : cartes de retraitالسحب طاقات −
 وجود على بناءا الدولية التمويل شركات أو البنوك تصدرها:  cartes de paiementالدفع طاقات −

 له؛ املتوقعة املسحوبات تقابل جارية حسابات صورة يف( الفوري الدفع)للزبون  فعلية أرصدة
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 ختزن (puce) إلكرتونية خلية على حتتوي بالستيكية بطاقة هي:  Smart Cardsالذكية البطاقات −
 كان سواء التعامل طريقة اختيار من الزبون متكن البطاقات، هذ  .حباملها اخلاصة البيانات  مجيع

  .الدول معظم يف واسع نطاق على تستخدم عاملية بطاقة جيعلها مبا فوري، دفع أو ائتماين
 مفاهيم عامة حول االقتصاد الرقمي .1

 :همفهوم االقتصاد الرقمي وخصائص .1.1
 أن إىلالتعاريف املتعلقة مبفهوم االقتصاد الرقمي نشري  أهم إعطاءقبل : تعريف االقتصاد الرقمي .1.1.1
 ،اإلنرتنت على القائم االقتصاد أو الشبكي، االقتصاد الرقمي، االقتصاد :مثل له متعددةتسميات   هناك

 التفاعل "الرقمي يقصد باالقتصادو ، املعرفة اقتصاد وكذلك اإللكرتوين، االقتصاد اجلديد، االقتصاد
 االقتصاد وبني جهة، من االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  تكنولوجيا بني املستمر والتنسيق والتكامل
 االقتصادية املؤشرات جلميع واإلتاحة الفورية الشفافية حيقق مبا جهة أخرى من والدويل والقطاعي القومي

 (22ص ،2101 مويسة،)".فرتة ما خالل الدولة يف واملالية والتجارية االقتصادية القرارات جلميع املساندة

 بتكنولوجيا يتعلقإن االقتصاد اجلديد يستعمل للتعبري عن كل ما  :خصائص االقتصاد الرقمي .1.1
 على قائم متطور اقتصادي منو عن يعرب وهو التقين بالتطور املتعلقة تلك أو االتصاالت املعلومات

عامل  عن نتكلم اجلديد االقتصاد عن نتكلم وعندما ،االستخدام الكثيف للمعلوماتية والقوة املعرفية
 التنافس واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا فيه ختلق عامل أيديهم، عوض أدمغتهم يستخدم فيه األشخاص 

واخلدمات  املصرفية للقروض بالنسبة أيضا ولكن وشحنها، تعبئتها ميكن اليت للسلع فقط بالنسبة ليس
 املعرفة الكثافة ذات املنتجات حنو يتجه بدء يالعامل االقتصاد حيث أن.تغليفها ميكن ال اليت األخرى
 غرار على شبكات االتصاالت واملعلومات على مبنية معرفية اقتصاديات بناء حنو مضطرد توجه فهناك

 االقتصادي فالتطور واملعادن، املناجم مثل والطبيعة املادية الثروات على تارخييا املبنية التقليدية االقتصاديات
التطور الكمي يف  على اعتماد  من أكثر يوالعلم التقين التطور على متزايد وبشكل ارتكز قد العاملي
 :وعليه فإن االقتصاد الرقمي يتميز بعدة خصائص منها ما يلي .اإلنتاج
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 اخلدمات؛ قطاع إىل إضافة الصناعات كل يف متصاعدة معرفية كثافة −
 الطبيعية؛ املوارد حساسية أمهية اخنفاض مع االقتصادي، للنشاط املورد كثافة يف هبوط −
 التكنولوجيا بني متناهية عالقة مع املتقدمة البلدان يف خاصة التصنيع يف لإلنتاجية عالية ستوياتم −

 اإلنتاجية سيادة بذلك ويقصد الرخيصة العاملة اليد حىت لتعويض التكنولوجيا استخدام مع والنوعية،
 (52ص ،2106، عباس حلمر) .العمل عنصر تكلفة أمهية واخنفاض

 :هيكل االقتصاد الرقمي وتطبيقاته .2.1
 من البعض بعضها مع تتشابك اليت اإللكرتونية املؤسسات من جمموعة من الرقمي االقتصاد يتكون

 العريضة القاعدة اإلنرتنت ومواقع اإللكرتوين الربيد ويعترب والدولية، الداخلية املعلومات شبكات خالل
 واخلدمات السلع تبادل أي اإللكرتونية التجارة لتنفيذ املؤسسات بني االقتصادية التشابكات لتحقيق
 .عرب االنرتنت أو حتويل األموال بني البائعني واملشرتين والبنوك باستخدام األموال البالستيكية واألموال
 ما وهو اإللكرتونية التوزيع قنوات طريق عن التجزئة أو املصرفية املنتجات من العديد تسويق أيضا  ويشمل
 شركاتال تقومو  .فيها املستمر والتجديد املعامالت بسرعة ذلك ويتحقق اإللكرتونية، لبنوكبايسمى 
 للتعريف الكرتوين وكتالوج االنرتنت شبكة على موقع بتصميم الرقمي االقتصاد يف ةااللكرتوني املسامهة
 باألسواق الفوري االتصال لتحقيق تصديرها وأهداف ومراكزها املالية وأسواقها وخططها نشاطهاو  بالشركة
وبالتايل فإن العنصر األساسي يف االقتصاد الرقمي يتمثل يف تكنولوجيا ، (19ص ،2102 هبايش،) العاملية

من . املعلومات واالتصاالت وما ينتج عنها من نظم معلومات ومراكز دعم القرارات وأيضا النظم اخلبرية
رقمنة كافة اجملاالت من جتارة وأعمال الكرتونيني، جانب أخر التجسيد الواقعي هلذ  املفاهيم جتسد يف 

، البنوك االلكرتونية وأيضا املؤسسات االلكرتونية ملواجهة الزبون إلدارة واحلكومة االلكرتونيةا
 :وفيما يلي الشرح املوجز لبعض هلذ  التطبيقات.االلكرتوين

 واملشرتي البائع بني جتارية معاملة كل بأهنا اإللكرتونية التجارة تعرف حيث :اإللكترونية التجارة .1 .2.1
 معينة سلعة أو خدمة ختص مبعلومات كالتزود جزئية أو إمجالية بصفة اإلنرتنت شبكة فيها اهتمت
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  ؛أخرى بطرق أو التسليم عند ورقي بصك سواء إلكرتونيا التسديد ويتم الحقا القتنائها
احلكومية، فيلجأ املتعاملون مع هذ   األجهزة واملكاتب مبعىن رقمنة :الحكومة االلكترونية .1 .2.1

االلكرتونية سواء يف طلب،استخراج الوثائق املدنية والشخصية من جهة وكذا االطالع  املكاتب إىل الطرق
 (019ص ،2102 ومساحي، كبريي،) ....(الضرائب والرسوم)ودفع املستحقات احلكومية املفروضة 

 املعلومات تكنولوجيا استخدام على يعتمد الذي االستثمار ذلك هو :اإللكتروني االستثمار. 1.1.1
 ويزيد االستثمار خماطر من يقلل مما فوريا اإللكرتونية واالستثمارية املالية املعلومات وتبادل لتداول واالتصال

 يف اإلنرتنت تستخدم كما ،االستثمارية الصفقات ووقت تكلفة من ويقلل املعلومات يف الشفافية من
 (26ص ،2101سالويت، ) .سا 24 مدى وعلى فوريا واحمللية والعاملية االقتصادية املؤشرات على التعرف

 واآلفاقالواقع  –البنوك االلكترونية واالقتصاد الرقمي في الجزائر  .1
 :أهمية البنوك االلكترونية في ظل االقتصاد الرقمي .1.1

ميثل البنك االلكرتوين أحد مواضيع االقتصاد الرقمي القائم على أساس التجارة االلكرتونية وتقنية 
املعلومات، فهذ  األخرية هي اليت أكدت الوجود احلقيقي والواقعي للبنك االلكرتوين باعتبار  يعتمد على 

ه عن طريق شبكات معلوماتية وسائل االتصال احلديثة وخمتلف الوسائل التقنية يف تنفيذ وإدارة نشاطات
اتساع استخدام االنرتنت يف العامل واليت أثرت بشكل كبري على مجيع اجملاالت  ومع .أبرزها االنرتنت

وخاصة االقتصاد العاملي حتتم على الدول ضرورة تغيري أنشطتها االقتصادية وبالتايل التوجه حنو رقمنة 
 الشكل أدنا  أن عدد مستخدمي االنرتنت يف العامل  االقتصاد ملواكبة التطورات احلاصلة ،حيث يبني

 . 2102ديسمرب  60إىل غاية  2112يشهد ارتفاع مستمر ابتداء من سنة 
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 1062-1002 :االنترنت في العالم خالل الفترة يمستخدم :6 الشكل

 
 
 
 
 
 

 https://www.internetworldstats.com/stats.htm :العاملي، عرب Speedtestمؤشر  :المصدر

 01 بلغ عدد مستخدمي االنرتنت يف العامل خالل زاد انتشارها يف كل مناطق العامل حيث وقد
 Speedtestمؤشر ) . 54.4%:بـ بنسبة تقدر مستخدم 4,156,932,140 :حوايل 2102ديسمرب 
 (2101العاملي، 

 1112ديسمبر  11 –استخدام االنترنت في العالم حسب المنطقة الجغرافية  :1الشكل 

 
 
 
 

 

كما تعد البنوك االلكرتونية واحدة من أهم مؤشرات النهضة االقتصادية وذلك إلسهامها يف تطوير 
متطلبات االستثمار والتنمية وكذا يف بناء االقتصاد اجلديد وتدعيم تطبيقاته خصوصا عمليات التجارة 

 .االلكرتونية فقد أصبح من الالزم وجود هذا النوع من البنوك الذي يتماشى ومعطيات االقتصاد الرقمي
وعليه فإن تطوير اخلدمات املصرفية مبا يتماشى والتطورات التقنية وتكنولوجيا املعلومات واالتصال 
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وصا على اجلهاز املصريف تتمثل يف اجلزائر يعد أمرا ضروريا ملا له من أثر كبري على االقتصاد اجلزائري وخص
 :يف

 إن إنشاء البنوك االلكرتونية وتطويرها بشكل واسع عرب الرتاب: محاربة االقتصاد الموازي. 1.1.1
الوطين يلعب دورا هاما يف استقطاب األموال املوجودة يف السوق املوازية والقضاء على اكتناز األموال 
خارج البنوك  فمن خالهلا يتمكن الزبون من فتح حساب بنكي ميكنه من اطالعه على رصيد  من مكتبه 

االلكرتوين أدوات أو من بيته أو من أي مكان عرب موقع البنك من خالل االنرتنت كما يوفر البنك 
التداول النقدي املتمثلة يف بطاقات البالستيكية متكنه من القيام بعملية السحب أو الدفع يف أي وقت 

وبالتايل فإن حاجة اجلزائر إىل تفعيل هذا النوع من .ويف أي مكان دون احلاجة للتنقل إىل مقر البنك
ليت تعيشها اجلزائر ويف ظل أزمة السيولة اليت تعانيها البنوك تعترب أمرا ضروريا خاصة يف ظل األزمة الراهنة ا

يف )أن الكتلة املالية املتواجدة خارج البنوك  2102فقد بينت بعض اإلحصائيات لسنة . خمتلف البنوك
من الكتلة املالية اإلمجالية  %61مليار دينار جزائري، ما ميثل حوايل  1211تقدر ب ( السوق املوازية

  (2101 لوكال،حممد ) .مليار دينار جزائري 01111ب  للجزائر واليت تقدر
 البنوك االلكرتونية تدعم هذ  التجارة عن طريق :إيجاد وتطوير التجارة االلكترونية في الجزائر .1.1.1

ها األموال وتقدمي اخلدمات املصرفية من خالل تبين األسلوب االلكرتوين  وبالتايل فدور  تسهيل انتقال
سداد مستحقات املتعاملني يف التجارة االلكرتونية وإجراء التسويات من خالل وسائل يرتكز يف تسيري 

 .الدفع االلكرتونية وإصدار خمتلف البطاقات البنكية كبطاقة االئتمان والبطاقة الذكية وغريها
 وذلك من خالل ربط خمتلف املؤسسات احلكومية :المساهمة في نجاح الحكومة االلكترونية .1.1.1

بالبنوك االلكرتونية من أجل تسهيل االطالع ودفع املستحقات احلكومية كالضرائب والرسوم  والشركات
وبالتايل املسامهة  (056ص ،2101 عبد املطلب،) .ريق األدوات البنكية االلكرتونيةوخمتلف الفواتري عن ط

 .يف جناح االقتصاد الرقمي يف اجلزائر
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 :واالقتصاد الرقمي في الجزائرواقع البنوك االلكترونية  .1.1
شرعت اجلزائر منذ سنوات عدة يف إصالحات اقتصادية شاملة مست املنظومة املالية واملصرفية 
وذلك من أجل مواكبة خمتلف التطورات التقنية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالنتشار الواسع يف 

إىل تغيري يف طرق ووسائل تنفيذ األنشطة  استخدام شبكة االنرتنت واليت أدت بدورها بشكل مباشر
وملعرفة واقع اخلدمات البنكية االلكرتونية واالقتصاد الرقمي يف اجلزائر نبني أهم املساعي . االقتصادية

خدماهتا البنكية وهتيئة البنية  إىل يومنا هذا لعصرنة 0552واالجنازات اليت قامت هبا الدولة منذ سنة 
  :التحتية لالقتصاد الرقمي  واملتمثلة أساسا يف شبكة االنرتنت وتكنولوجيا املعلومات واليت من أمهها

 النقد شركة تأسست: (SATIM) تأسيس شركة النقد اآللي والعالقات التلقائية بين البنوك .1.1.1
 :بنوك وهي عدة جتمع خالل من 1221سنة  (SATIM) البنوك نيب ةيالتلقائ والعالقات اآليل

BADR, BDL, BEA, BNA, CPA, CNEP ة،يالبنك اتيالتقن ثيحتد يف مهامها وتتمثل 
 تضطلع اليت األعمال أما ،البنوك نيب املعاجلة ةيترق الدفع، طرق عصرنة البنوك، نيب ما النقد يريتس ريتطو 
 صناعة ،اهيعل تشرف اليت البنوك يف ((DAB ةياملوزعات اآلل إدماج فهي(SATIM)  شركة هبا

 من ذلك تميو  ة،يالسر  اإلشارة وطبع ايدول هبا املعمول سيياملقا حسب بالسحب اخلاصة ةيالبنك البطاقات
يتعلق بآجال  مايف خاصة ينيالطرف حيدد التزام الذي (SATIM)بني البنك و  عقدخالل إجراء 

 SATIMومصاحل شركة  DABاملوزعات اآللية  نيب الربط ةيعمل هذا إىل أضف ،وإجراءات التسليم
 (212ص ،2102 وبوكحيل، ،عياش )بواسطة شبكة اتصال تسمح بالقيام بعمليات السحب 

 AEBS: Algeria E-Banking)" الجزائر لخدمات الصيرفة االلكترونية"إنشاء شركة  .1.1.1

Service):  بشراكة مع اجملموعة الفرنسية  2112واليت أنشأهتا اجلزائر سنة(Diagram-Edi ) الرائدة
  .يف جمال الربجميات املتعلقة بالبنوك االلكرتونية وهدفها هو تطوير نظام املصرف االلكرتوين يف اجلزائر

الصادر يف ديسمرب  19-12حدد مبقتضى النظام رقم : ATCIنظام المقاصة االلكترونية  .1.1.1
مابني البنوك  "Télétraitement"والذي يهدف إىل تسوية املعامالت ومعاجلتها عن بعد  2112
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واملؤسسات املالية بصورة آلية حتت إشراف البنك املركزي اجلزائري، ويتعلق النظام باملقاصة االلكرتونية 
قيمتها عن مليون دينار جزائري ووفقا  للصكوك، والسندات، والتحويالت، واالقتطاعات اآللية اليت تقل

يقوم على ضرورة  " Le Chèque normalisés"هلذا النظام فقد مت استحداث شيكات جديدة 
بعمليات  2119ولقد قام هذا النظام حيز التطبيق يف ماي . االلتزام باحملافظة الكلية على سالمة الشيك

مليون عملية دفع مببلغ  5621أجنز هذا النظام  2111واسعة، كما عرف تطورا ملحوظا حيث انه يف سنة 
 (065ص ،2100 باحلاج،) .مليار دينار 2011222

توسيع خدمات الدفع من خالل نشر وبطاقة السحب و تعميم استعمال البطاقة المغناطيسية  .4.1.1
وهذا منذ سنة  عملت اجلزائر على تعزيز أنظمة الدفع، :عبر المساحات التجارية  (TPE)أجهزة الدفع

من أجل  دفع جهاز 2111 ، حيث بلغ عدد أجهزة الدفع اليت مت نشرها خالل هذ  السنة حوايل2109
وضمن إطار إسرتاتيجية الدولة اجلزائرية  .عصرنة النظام املصريف وتوسيع استخدام البطاقة البنكية الذهبية
ي، سعت مؤسسات الدولة على تطوير من اجل عصرنة وتطوير نوعية اخلدمات املوفرة للمواطن اجلزائر 

وعصرنة خدماهتا، منها مؤسسة بريد اجلزائر اليت سعت على تعميم استعمال البطاقة املغناطسية، ونشر 
  .والشكل املوايل يبني هذا التطور، (2112جبار، ) TPEالشبابيك اآللية وجهاز الدفع االلكرتوين 

 (1112-1111) المغناطيسية وعمليات الشباك اآلليتطور عدد حاملي البطاقات  :3الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 :عرب املوقع وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إحصائيات :المصدر
https://www.mpttn.gov.dz/ar. 
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كما يتضح من . شخص  749258حوايل 2102سنة  املغناطيسية بلغ عدد حاملي البطاقة فقد
شباك آيل  0102لألوراق النقدية يف زيادة مستمرة حيث بلغت  اآلليةعدد الشبابيك  أنخالل املعطيات 

كما قد بلغ عدد بطاقات السحب بني البنوك حوايل  ،2101شباك سنة  921مقارنة بـ  2102سنة 
وزارة ) .2102عدد يف سنة حسب ما ورد يف املوقع الرمسي للوزارة  دون ذكر ال 2109بطاقة سنة  1201

 (.2101الربيد واملواصالت، 
 02111فقد قدر حويل املتاحة على مستوى املنظومة املصرفية  TPEأما فيما خيص عدد آالت 

ورغم هذ  املساعي إال انه رقم ضئيل جدا ال يرتقي إىل املستوى املطلوب . 2102جهاز خالل سنة 
لرتسيخ ثقافة استعمال خمتلف البطاقات الذكية يف أوساط اجملتمع اجلزائري، وتقدمي خدمات بنكية 

 .الكرتونية تتماشى والتطورات الراهنة يف خمتلف التقنيات
 من االستفادة اجلزائر إىل عملت: الجزائرتطوير شبكة االنترنت وقطاع االتصاالت في  .5.1.1

 عام مارس شهر يف اإلنرتنت بشبكة ارتباطها خالل من هبا، املرتبطة اتيوالتقن اإلنرتنت شبكة خدمات
من  0519أنشأ يف مارس  الذي "CERIST" والتقين العلمي البحث واإلعالم مركز قيطر  عن 1994

 االهتمام جمال يفعرفت اجلزائر تقدما ملحوظا  1994 سنة ومنذ  قبل وزراة التعليم العايل والبحث العلمي
وهي سرعة  (9.6ko)ـ ب االرتباط سرعة تقدر وكانت ا،يطاليإ قيطر  عن اإلنرتنت مع والتعامل واالشرتاك

 3Gشبكة االنرتنت من خالل إدخال تقنية  طورتوبعدها  (022ص ،2102 دغنوش،) .جد ضعيفة
، وفيما يلي عرض لتطور استخدام 2102وصوال إىل األلياف البصرية سنة  4Gوبعدها اجليل الرابع 

، حيث بلغ عدد 2102إىل غاية شهر جوان  2101االنرتنت يف اجلزائر خال الفرتة املمتدة من سنة 
من  %12.2: أي ما نسبته 2102مستخدم سنة  0152115111مستخدمي االنرتنت يف اجلزائر حوايل 

أي ما يعادل نصف اجملتمع اجلزائري يستخدم  ( ,2102Internet World Stats) .اجملتمع اجلزائري
االنرتنت وهو رقم ال يدعم توسيع نطاق اخلدمات البنكية االلكرتونية وال يساهم يف تفعيل وجتسيد 

 .تطبيقات االقتصاد الرقمي يف اجلزائر 
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 1112إلى سنة  1111استخدام االنترنت في الجزائر والنمو السكاني من سنة : 6جدول ال
 النسبة المؤية عدد السكان عدد مستخدمي االنترنت  السنة
2111 201110111 0201260122 10.6 %  
2112 102010111 0100610226 12.1 %  
2110 602120262 0202100122 16.1 %  
2112 606620221 0202100122 11.2 %  
2111 1101110111 0201220166 21.2 %  
2116 1101110111 2102600111 01.0 %  
2111 1201210111 2101600110 21.2 %  

 :عرب املوقع  Algerian Internet Usage and Population Growth : المصدر
https://www.internetworldstats.com/af/dz.htm 

 

( Speedtest Global Index) سبيد تست تدفق االنرتنت وحسب موقعص سرعة أما فيما خي

 066حول سرعة تدفق اإلنرتنت والذي مشل  تقريرا شهريااملختص يف تقييم سرعة اإلنرتنت الذي أصدر 
من حيث سرعة اإلنرتنت عرب اخلط األرضي الثابت واليت تكون  025دولة حيث احتلت اجلزائر املرتبة 

وهذا حسب التقرير الصادر يف شهر فيفري من .ميغا بيت 6.29مرتبطة عادة باملنازل والشركات،بسرعة 
أشارت اإلحصائيات اخلاصة مبوقع وزارة كما قد  .(2101 العاملي، Speedtestمؤشر ) .2101سنة 

 إىلثانية، ويرجع السبب /ميغابايت 10الفئات األقل من فئة  الربيد  إىل عدم وجود مشرتكي االنرتنت يف
سياسة القطاع الرامية إىل توفري تدفق عايل يتماشى مع تطلعات املواطن اجلزائري، يف حني مت تسجيل نسبة 

وحسب ما  .2102ميغابايت من جمموع املشرتكني عام  10شرتاكات ذات السعة من اال%  21أكثر من 
الوضع احلايل بالنسبة  أن إاليف اجلزائر ورغم اجلهود املبذولة  حول استخدام االنرتنت إحصائياتذكر من 

 .للشبكة ما يزال ضعيفا مقارنة بالدول املتطورة وهو ما جيعلها بعيدة عن عصر االقتصاد الرقمي
بادرت بعض املؤسسات املصرفية واملالية  :عبر االنترنتالبنوك الجزائرية وخدماتها االلكترونية  .6.1.1

 إىل تقدمي بعض اخلدمات االلكرتونية عرب شبكة االنرتنت من خالل موقعها االلكرتوين هبدف عصرنة
وتطوير خدماهتا كعمليات الدفع والتسديد وغريها من اخلدمات االلكرتونية وفيما يلي توضيح لبعض أهم 

 :( E-Bbanking)البنوك اليت بادرت بتقدمي خدماهتا الكرتونيا 

https://www.internetworldstats.com/af/dz.htm
http://www.speedtest.net/
http://www.speedtest.net/global-index
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 BNAلبنك الوطني الجزائري ا :أوال
خالل موقعه االلكرتوين  من" E-Banking" دم البنك الوطين اجلزائري خدمة البنك االلكرتوينق

"www.bna.dz" من بني أهم الوظائف اليت يقوم هبا: 
 ؛وطلب دفرت الشيكات متكن الزبون من االطالع على احلساب  وكذا تاريخ مفصل عن الرصيد −
كالسيكية أو  CIB اليت تتيح حلامل البطاقة البنكية e-Paiementتوفري خدمة الدفع االلكرتوين  −

 البطاقة الذهبية فرصة تسوية  الفواتري وخمتلف اخلدمات عرب مواقع االنرتنت اليت تقبل هذ  الوسيلة؛
 خدمة الشباك البنكي عن طريق اهلاتف النقال لزبائن شركة موبيليس حيث تسمح هلم باالطالع على −

 .نرصيد حساهبم ودفع فواتريهم اهلاتفية من هاتفهم  يف كل وزمان ومكا
زبون حامل للبطاقة  092091موزع آيل لألوراق النقدية  ويتعامل مع  061كما يتوفر البنك على 

كآخر إحصائية متوفرة يف . 2102ديسمرب  60حساب للزبائن وهذا يف   1975132و CIBالبنكية 
 (BNA ،2101بنك ).موقع هذا البنك 

 BDLبنك التنمية المحلية : ثانيا
  :موقعهل نكية االلكرتونية لزبائنه من خالاخلدمات البيوفر هذا البنك بعض  

http://www.bdl.dz/Algerie/arabe/e-banking.html،  نذكر خدماتهومن أهم: 
سا طوال 21االطالع على احلساب البنكي عن بعد عرب االنرتنت أو عرب اهلاتف الذكي على مدار  −

 أيام األسبوع وطلب دفرت الشيكات؛
 الذهبية والكالسيكية لدفع قيمة املشرتيات من حساب الزبون؛ CIBخدمات بطاقة  −
االنرتنت وآليات الدفع  الدولية اليت تسمح بعمليات الدفع عن طريق VISAتوفري خدمات بطاقة فيزا  −

 (BDL ،2101بنك ) .االلكرتوين أو سحب األموال يف اخلارج
األفراد  لدى االنرتنت فكرة وتعميم لتطوير جهودا وال زالت تبذل بذلت قد اجلزائر أن نالحظ التايلو 

 ورغم التكنولوجية،واملؤسسات ملواكبة العصر الرقمي وتطوير أنشطتها االقتصادية مبا يتماشى والتطورات 

http://www.bna.dz/
http://www.bdl.dz/Algerie/arabe/e-banking.html
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 معلوماته ولكن به خاصا موقعا بنك لكل أن فنجد حمدودا، بقي البنوك يف االنرتنت استعمال أن إال ذلك
  .أيضا القدمية  احملدودة واإلحصاءات املعلومات بعضو  التنظيمي، اهليكل :حول عموما تدور

عرض ممثلي الشركة  2111جويلية  02يف : عقد الصفقات التجارية مع الخارج الكترونيا .2.1.1
خدماهتم لعقد الصفقات التجارية مع اخلارج عرب التجارة االلكرتونية أمام متعاملني " تراد كارد"األمريكية 

اقتصاديني جزائريني وذلك هبدف متكينهم من االخنراط فيها، لكنهم اصطدموا بواقع وحميط االقتصاد 
ول دون استعمال هذ  اخلدمات يف البالد، رغم أن عقد مثل اجلزائري، فلقد وجدت أن هناك تشريعات حت

إىل  1هاته الصفقات يوفر الوقت واجلهد واملال حيث ميكن االخنراط يف هذ  الشبكة إىل اقتصاد مابني 
من األعباء والتكاليف، كما توفر الشبكة ضمانات إضافية خلدماهتا وذلك من خالل اخنراط بنوك  6%

إال أن املشاركني اجلزائريني " هرمس"و" كوفاس: "ومؤسسات التأمني الدولية مثلعاملية مثل سييت بنك 
اعتربوا عدم وجود ضمان لالخنراط يف الشبكة أال وهو عدم توافق التشريعات، وكذا التوقيع االلكرتوين 

لتقليدي الذي ال يزال غري ساري املفعول يف القوانني اجلزائرية من أهم العوائق باإلضافة إىل التسيري ا
أما حاليا ومع التطورات الراهنة بدأت بوادر التجارة االلكرتونية  (012ص ،2101 رحال،) .للمؤسسات

 واد موقع على سبيل املثال منهايف زيادة ظهور مواقع الويب اجلزائرية  متثلتبالظهور وان كانت طفيفة 
 يوفر بأنواعها،كما املواقع تصميمك متميزة خدمات عدة يقدم الذي، OUEDKNISS.COM كنيس

، وموقع www.cliodiali.dz ديايل كموقع كليو أخرى ومواقع الشركات، ملختلف إشهارية مساحات
https://www.jumia.dzالشبكة عرب اجلزائر بريد موقع خدمات ننسى أن ، دون . 

 52اجلزائر يف مرتبة  2109لسنة  UNCTZDوقد صنف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
 137 ضم الذي للتقرير ووفقا باملتاجر، املبيعات إمجايل إىل نسبة االنرتنيت عرب التجزئة مبيعات يفعامليا 
ماليري  12قيمة التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر حوايل كما قد بلغت  .(66ص ،2109يت مباركة، آ) دولة

وهو ما يعرب عن واقعها يف اجلزائر، ومن جهة  .(2102، حاج الطاهر بولنوار) 2102دوالر هناية سنة 
باألرقام  واملختص يف التجارة اإللكرتونية  2102لسنة   "Jumia"أكدت الدراسة اليت قام هبا موقع أخرى

مليون جزائري ميتلكون  21، إذ كشفت عن وجود "عن مدى عدم اهتمام اجلزائريني بالتجارة اإللكرتونية

https://www.jumia.dz/
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، وهم % 6مليون من هؤالء فقط ميتلكون بطاقات ائتمان؛ أي ما نسبته  2.1حسابات بنكية، غري أن 
 .الذين بإمكاهنم القيام بعمليات الشراء والبيع عرب اإلنرتنت

 :اآلفاق المستقبلية للبنوك االلكترونية وتطبيقات االقتصاد الرقمي في الجزائر. 1.1
بعد أن أدركت اجلزائر مؤخرا ضرورة توظيف التقنيات احلديثة يف خمتلف نشاطاهتا االقتصادية 
والدخول لعامل االقتصاد الرقمي للنهوض باالقتصاد الوطين بذلت وال زالت تبذل جهودا لرتقية أنشطتها 

تركيب أجهزة  االقتصادية ومنظومتها املصرفية حيث أخذت البنوك مبادرة إنشاء شركة خاصة تعمل على
دج وهذا من أجل ترقية وتطوير  211الدفع االلكرتوين للتجار جمانا مقابل دفع اشرتاك شهري بقيمة 

 .خدماهتا وتعميم ثقافة استعمال بطاقات الدفع االلكرتونية يف األفاق املستقبلية
اتفاقية قامت البنوك مؤخرا  بتوقع اتفاقيات مع بعض الشركات لدفع خمتلف الفواتري مثل  كما

جممع سونلغاز والبنك الوطين اجلزائري املتعلقة بفتح اجملال للزبائن بدفع فواتري الكهرباء والغاز الكرتونيا يف 
مشروع قانون التجارة االلكرتونية على  2101كما قد مت املصادقة مؤخرا ضمن قانون املالية . 2101أفاق 

ية مع حتديد التزامات املمونني والعمالء لضمان أمن التجارة االلكرتونالذي تضمن عدة أحكام 
وينص مشروع القانون أوال على أن التسجيل يف السجل التجاري وحتديد موقع على شبكة  ،اإللكرتونيني

إنشاء نظام  متسياق عصرنة األنظمة املالية،  ويف .اإلنرتنت شرطان أساسيان ملمارسة التجارة االلكرتونية
معلومايت ممركز للمالية العمومية خيص أساسا إدارة الضرائب، إدارة امليزانية وإدارة احملاسبة، مع تعميم وسائل 
الدفع االلكرتوين وتطوير األنظمة املعلوماتية للبنوك وشركات التأمني، زيادة على عصرنة جهاز اجلمارك، 

ة العامة للجمارك بغرض تبادل املعلومات بصفة آنية والتأكد ربط البنوك بقاعدة البيانات للمديري حيث مت 
مت فتح اجملال  وهبذا .(2101 ،بوضياف معتصم) .من جناعتها، إضافة إىل قاعدة بيانات اإلدارة اجلبائية

للملزمني بالضريبة  بالقيام بتصرحياهتم اجلبائية الكرتونيا يف انتظار االستفادة قريبا من الدفع عن بعد يف 
تصفح البوابة  كما ميكنهم .مستقبالمن املقرر أن تعمم عرب كافة مراكز الضرائب  ر عملية منوذجيةإطا

استمارة وملئ أخذ موعد و  ،"jibayatic.mfdgi.gov.dz.www": عرب املوقعااللكرتونية بأنفسهم 
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 و عن بعد من املنزل للقيام بعملية تصريح جبائي استعادة كلمة السر على مستوى مركز الضرائبو انضمام 
كما ستسمح بوابة التصريح عن بعد بتسهيل العالقات بني اإلدارة  ،بالدفع إشعارطبع 
تفادي عناء   مع  طوال أيام األسبوعو  سا21اخلاضعني للضريبة إذ يكمن تصفحه على مدار و   اجلبائية
 .إعالم امللزمني بالضرائب برزنامتهم اجلبائية احملينةو التنقل 

 كنموذج للصيرفة االلكترونية ودعمه لالقتصاد الرقمي البريطاني" Neteller"بنك   .4
 :االقتصاد الرقمي في بريطانيا .1.4

شهدت طفرة كبرية يف االقتصاد الرقمي واليت وضعتها يف تعترب بريطانيا من بني الدول الكربى اليت 
 .االقتصاد اجلديد االقتصاد التقليدي إىلقائمة الدول األفضل يف استغالل التحول من 

وبفضل توفر اقتصاد بريطانيا على عدد من الشركات الناشطة يف البيئة الرقمية واليت تشكل جزءا من 
اقتصادها فقد شهد االقتصاد الرقمي يف بريطانيا منوا قويا من سنة إىل أخرى حيث عرف نسبة منو تقدر 

تسمح  "property partner" شركةومن بني هذ  الشركات  2101-2101مابني عامي  ،%62: بـ
سمح ألي السلكية ت زةتصنع أجه " Sam Labs"، وشركة  حصصا يف مساكن حول بريطانيا بشراء

صنفت و  .عمليات الربجمة يم تكنولوجيا مبتكرة دون أن تكون لديك خربة مسبقة بإتقانم بتصممستخد
مليون جنيه  011عامليا يف التجارة االلكرتونية حيث يساهم االقتصاد الرقمي حبوايل  من بني الدول الرائدة

سنة لجمموعة بوسطن االستشارية  وذلك حسب تقرير إسرتليين من الناتج احمللي اإلمجايل الربيطاين يف العام
من الناتج احمللي اإلمجايل وينمو مبعدل  %2.2االقتصاد الرقمي يف بريطانيا أسهم حبوايل  كما أن  2102

الصناعية الكربى،  1 من بني جمموعة الدول الـ 2109سنة  اململكة املتحدة كما قد صنفت .سنويا 01%
 لعربيةا) .استغالال لإلبداع ورأس املال البشري يف حتقيق النمو االقتصادي، حيث حتتل املرتبة اخلامسة عامليا

 (.2101، نت
من اإلنتاج احمللي  %09بنسبة  2102سنة قتصاد الرقمي يف بريطانيا وحدها اال وقد ساهم

وانتقال البيانات عرب احلدود يتزايد حركة وقيمة . من الصادرات %21من قوة العمل و %01اإلمجايل و
ونسبة مسامهة التدفق الرقمي يف منو اإلنتاج احمللي اإلمجايل أكرب من نسبة مسامهة جتارة البضائع  بشدة،
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وتشري دراسة لشركة . وحتتل بريطانيا موقعًا بارزًا أيضًا يف جمال التسوق على اإلنرتنت عرب احلدود .التقليدية
اين أكثر األسواق شعبية للتسوق عرب للمعلومات والبيانات حول العامل إىل أن بريطانيا هي ث« نيلسن»

 (2102، مدونة عامل التقنية واملعلوماتية) .احلدود على اإلنرتنت بعد الواليات املتحدة
 :كنموذج رائد للبنوك االلكترونية في بريطانيا(Neteller)  بنك نتلر. 1.4

أوبتيمال من قبل شركة  0555بنك عام التأسس  :(Neteller) حول بنك نتلرتقديم عام  .1.1.4
تقع بني أيرلندا )يف كندا، وانتقل إىل جزيرة مان  "Optimal Payments PLC" باميينت احملدودة
مع املستخدمني، حيث أن  ، وهو بنك إلكرتوين حمرتم يتميز بقلة املشاكل2111عام ( واململكة املتحدة

 Financial Services) مسجل ومرخص من قبل هيئة اخلدمات املالية بنك نتلر

Authority/FSA) اليت تراقب وتشرف أيضا على املعايري العامة للبنوك اإللكرتونية ويؤذن له مبوجب ،
سائل الدفع اإللكرتونية الناشطة يف اململكة املتحدة، ومرخص و اللوائح النقدية اإللكرتونية بإصدار األموال و 

لتنفيذ خدمات حتويل األموال وتقدمي  " وف مانآيل أ" كذلك من قبل جلنة الرقابة املالية جلزيرة  له
كارد العاملية، إلصدار بطاقة دفع  اخلدمات التجارية احملدودة كما ميلك ترخيصا من قبل شركة ماسرت

 (2101 ،بنك نتلر) .(+Net) :ممغنطة حتمل اسم
إن اخلدمات املالية املتنوعة للبنك تغطي أكثر من  :أهم الخدمات التي يقدمها البنك لزبائنه .1.1.4

سلة  العربية األخرى، ويقدم بنك نتلر وبعض الدول 2102مت إضافة اجلزائر ومصر سنة  وقددولة،  211
 عمالت متنوعة من خالل اخلدمات اليت يقدمها، كاحملفظة اإللكرتونية والبطاقة اإللكرتونية املمغنطة،

، الني  عملة منها اليورو، الدوالر األمريكي، اجلنيه اإلسرتليين 12حيث تصل العمالت إىل أكثر من
وغريها، ويتم فتح احلسابات يف بنك نتلر بالعملة اليت يريدها املستخدم، وتكون رسوم التحويل بني  الياباين

ليت يوفرها هذا البنك خدمة ، ومن بني ابرز اخلدمات اومنخفضة مقارنة ببنوك أخرى العمالت خمتلفة
حلت حمل هذ  البطاقات  2112ويف عام  ، 2116يف عام  أطلقهااليت (+Net)  البطاقة اإللكرتونية

مت تعميم استعماهلا وربطها مع حسابات احملفظة اإللكرتونية  2111بطاقة من نوع ماسرت كارد، ويف عام 
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وتتميز قبل شركة ماسرت كارد العاملية، ، وهي مرخصة من  (+Net)لكل العمالء وأصبحت حتمل اسم
 فوري من أي ماكينةالسحب ال إمكانيةكما تتيح للزبون   تتمتع بنظام اآلمان العايل بعدة خصائص فهي

للزبائن خدمة حتويل األموال  كذلك يقدم بنك نتلر.حول العامل Master Card مكتوب عليها سحب
احملفظة املالية اإللكرتونية أو البطاقة  من حساب إىل حساب أخر  وخدمة التسوق االلكرتوين من خالل

ملية اإللكرتونية، فكالمها يلقيا قبواًل كبريا من مواقع التسوق اإللكرتوين، ألن البنك متعاقد مع شركات عا
يعترب بنك نتلر من أقوى وأهم البنوك اإللكرتونية من خالل يل وبالتا. ومن أبرزها شركة ماسرت كارد

استخدامه آلخر تكنولوجيا حفظ البيانات واحلماية ومن خالل سياسة توسعية هتدف إىل استجالب أكرب 
يف اجلزائر و  .عدد ممكن من الزبائن عن طريق تسهيل اإلجراءات املرتبطة بتحويل األموال والدفع اإللكرتوين

ية هذا البنك من خالل اعتماد  كبلد استقبال ودفع لألموال إذ أنه يتعامل بصفة جيدة مع تتزايد أمه
بطاقة التعريف أو رخصة )إىل اعتماد  للوثائق اجلزائرية  باإلضافةالبطاقات البنكية املستخرجة يف اجلزائر 

ائريني الذين ميلكون أمواال تفعيل احلسابات كما أن األصداء جد إجيابية من طرف املتعاملني اجلز ل( السياقة
 .(2112 بنك نتلر،. )بنكال هذا معتربة يتم تداوهلا عرب

 :ةــالخاتم .5
 إىل أدى واالتصال املعلومات تكنولوجيا يف الكبري التقدم أن الدراسة قد تبني لنا هذ  من خالل

 األساسية الركائز من التكنولوجيات هذ  فيه أصبحت اليت ،واالقتصاد األعمال جمال يف رقمية ثورة حدوث
 بضرورة ومن بينها اجلزائر الدول مجيع وعت لذلك باقتصادياهتا، النهوض أجل من للدول بالنسبة

مؤسساهتا خاصة  اقتصادها ورقمنة وتطور بنمو يسمح مبا واستغالهلا احلديثة التقنيات خمتلف من االستفادة
القطاع املصريف وضرورة إنشاء وتعميم البنوك االلكرتونية اليت مل تعد خيارا بل أصبحت ضرورة حتمية 
تفرض وجودها من أجل تفعيل تطبيقات االقتصاد الرقمي وعلى رأسها التجارة االلكرتونية حىت تتمكن 

ومن  ،كما يف بعض الدول املتقدمة كربيطانيا  االقتصادية التنمية وتفعيلناجح  رقمي اقتصاد بناءاجلزائر من 
خالل عرض وحتليل بعض املعطيات اإلحصائية لتشخيص واقع كل من البنوك االلكرتونية وتطبيقات 

 .االقتصاد الرقمي يف اجلزائر
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 :جــالنتائ
ضروريا يف يعترب أمرا و  إن تعميم البنوك االلكرتونية يساهم يف تطوير وحتديث النظام املصريف اجلزائري، -

 حديثة؛لكرتونية من خالل توفري وسائل دفع خاصة التجارة اال ،االقتصاد الرقمي ودعم تطبيقاته بناء
رغم حماوالت اجلزائر يف تطبيق وتفعيل العمل املصريف االلكرتوين وعصرنة األنشطة االقتصادية لتبين  -

 حمتشم من هذ  التطورات والتغيريات؛ومواكبة التطورات التقنية إال أن موقعها جد  االقتصاد الرقمي
ال زالت اجلزائر تعاين من ختلف يف استخدام خمتلف أنظمة الدفع االلكرتونية والبطاقات البنكية مقارنة  -

فال زال اجلزائري يعتمد بشكل كبري على استعمال النقود القانونية بدل هذ  الوسائل  ببعض الدول
 احلديثة؛البنكي يف أمن املعامالت عرب هذ  الوسائل احلديثة وذلك راجع إىل عدم ثقة الزبون 

 من مجلة إىل التعثر هذا سبب ويعود اإللكرتونية، التجارة استخدام تأخر كبري يف من اجلزائر تعاين -
 .التجارة أمهها الفراغ القانوين والبنية التقنية اهلشة يف اجلزائر هذ  انتشار دون حتول اليت املعوقات

 :اتـلتوصيا
ضرورة تكثيف اجلهود من أجل تفعيل خدمات البنوك االلكرتونية واليت تعترب من اهلياكل الرئيسية لبناء  -

 الرقمي، وتساهم يف تقليص حجم الفجوة الرقمية يف اجلزائر؛  االقتصاد
على اجلزائر السعي أكثر ملواكبة خمتلف التطورات احلاصلة يف البيئة الرقمية وتوفري وتطوير البنية التحتية  -

االنرتنت خاصة يف خمتلف اهلياكل واملؤسسات وتدريب كوادرها البشرية من أجل  التقنية وشبكة 
 عصرنة أنشطتها وتسهيل االندماج يف االقتصاد الرقمي؛

وتعميم آليات الدفع االلكرتوين عرب خمتلف املؤسسات  االلكرتونية يف اجلزائر ضرورة تفعيل التجارة -
ملئ الفراغ و  ونشر الوعي يف أوساط اجملتمع من خالل إبراز مزايا وأمهية هذ  التجارة واملتاجر والفنادق

 ؛القانوين اليت تعاين منه اجلزائر يف جمال املعامالت االلكرتونية 
الدول الرائدة يف جمال الصريفة االلكرتونية واالقتصاد الرقمي من خالل  االستفادة من خربات بعض -

 .وتبادل اخلربات من خالل إرسال مهنيني وأكادمييني جزائريني هلذ  الدول وتكوينهم استعراض جتارهبا
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 :المراجع ائمةق .6
 .عمان، األردن الثقافة،دار  ،0ط، الخدمات البنكية االلكترونية عبر اإلنترنت(. 2102. )حممود ،أبو فروة

التجارة االلكترونية بالجزائر في ظل تطور استخدام تكنولوجيا المعلومات  (.2109. )سامية ،يت مباركةآ
 .، اجلزائر6جامعة اجلزائر ،66، العدد21، جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة، اجمللد واالتصال

،  غري منشورة رسالة ماجستري ارها على النظام البنكي الجزائري،العولمة االقتصادية وآث (.2100. )فاطمة ،باحلاج
 .، اجلزائرحممد بن أمحد، وهرانكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة 

تصريح حول أجهزة الدفع  ،(2102) ،-رئيس اجلمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية - بوعالم جبار
 :عرب املوقع اإللكرتوين ،(12/11/2101)دزاير نيوز اجلزائرية، مت اسرتدادها بتاريخ قناة  ،االلكتروني

https://www.youtube.com/watch?v=XEPJCFDUJOM . 
البنوك االلكترونية كمدخل لزيادة تنافسية البنوك العربية، : مداخلة بعنوان(. 2112)شعبان،  ،فرجو  نبيل ،وفليحب 

جامعة  امللتقى الدويل حول املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومسامهتها يف تكوين املزايا التنافسية للبلدان العربية،
 .الشلف، اجلزائر، حسيبة بن بوعلي

تصريحات حول التجارة االلكترونية في  (.2102) ،-رئيس اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني -بولنوار احلاج الطاهر
: ، عرب املوقع االلكرتوين(12/11/2101)، جريدة الوسط اجلزائرية، مت اسرتدادها بتاريخ الجزائر

https://www.elwassat.com/national/1981.html. 
، جملة الواحات االقتصاد الرقمي ومتطلبات استجابة البنوك إلى التحديات الجديدة(. 2101. )مجال ،حود مويسة

 .2101 ، جامعة غرداية، اجلزائر،01 للبحوث والدراسات، العدد
-استخدام شبكة االنترنت كأداة لتقديم الخدمات البنكية وأثرها على األداء البنكي (.2102. )العطرة ،دغنوش

، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، غري منشورةطروحة دكتورا  ، أ-حالة البنوك الجزائرية
 .بسكرة، اجلزائر، جامعة حممد خيضر

تحديث الخدمة المصرفية لمواجهة اختالالت المنظومة المصرفية في ظل التوجه نحو (. 2101. )عادل ،رحال
التسيري، جامعة احلاج علوم كلية العلوم االقتصادية و   ،غري منشورة رسالة ماجستري، الجزائرباقتصاد السوق 

 .باتنة، اجلزائر، خلضر
، 11، جملة اإلبداع، اجمللدالصيرفة االلكترونية كمدخل لبناء االقتصاد الرقمي في الجزائر (.2101. )حنان ،سالويت

https://www.youtube.com/watch?v=XEPJCFDUJOM
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 .البليدة، اجلزائر، ، جامعة لونيسي علي11العدد
، كلية العلوم غري منشورة ، رسالة ماجستري"البنوك التجارية وتحديات التجارة االلكترونية" (.2102. )اميان ،العاين

 .قسنطينة، اجلزائر، االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري
 .مصر ،الدار اجلامعية، اإلسكندرية ،1ط ،اقتصاديات التجارة اإللكترونية(. 2101. )عبد املطلب ،عبد احلميد

–تطوير وعصرنة الخدمات البنكية في ظل التوجه نحو اقتصاد المعرفة  (.2102. )نسيم ،بوكحيلو زبري  ،عياش
ميلة، عبد احلفيظ بوصوف، ،  املركز اجلامعي 12د جملة ميالف للبحوث والدراسات، العد ،-حالة الجزائر

 .اجلزائر
خدمات مؤسسة بريد الجزائر في ظل معطيات  تحديث وعصرنة(. 2102. )أمحد ،مساحي و فتيحة ،كبريي

، ، جامعة أبو بكر بلقايد11، العدد10اجمللد ، les cahiers du mecas :جملة ،االقتصاد الرقمي
 .تلمسان، اجلزائر

مدخل تحليل  -تقييم مستوى الخدمات البنكية االلكترونية في الجزائر (.2101. )أمحد ،مساحي و فتيحة ،كبريي
 .مستغامن، اجلزائر، ، جامعة عبد احلميد بن باديس10، العدد11اإلسرتاتيجية والتنمية، اجمللد ، جملةرضا الزبون

والتنمية،  اإلسرتاتيجية جملةالفجوة الرقمية ومقومات االندماج في االقتصاد الجديد،  (.2106. )عباس ،حلمر
 .2110، جامعة بن باديس مبستغامن، اجلزائر ،11، العدد16اجمللد

اجلريدة االلكرتونية وقت  ،تحصيل أموال السوق الموازيةتصريح حول (. 2101)، -حمافظ بنك اجلزائر-حممد لوكال  
 :من املوقع (11/11/2101)مت اسرتدادها بتاريخ  اجلزائر،

http://wakteldjazair.com/?p=108502 . 
، مت اسرتدادها بتاريخ Netellerنظرة عامة حول بنك نتلر (. 2102)مدونة عامل التقنية واملعلوماتية، 

 : ، عرب(02/11/2101)

http://mondetechnoinformation.blogspot.com/2015/01/neteller.html. 
تصريحات حول  (.2101) ،- الوزير املنتدب املكلف باالقتصاد الرقمي وعصرنة األنظمة املالية - معتصم بوضياف

، (11/11/2101)اجلزائرية، مت اسرتدادها بتاريخ  جريدة السالم  ،لدولة وإنشاء قاعدة بياناترقمنة إدارة ا
 .http://essalamonline.com/ara/permalink/61394.html: عرب املوقع

في  دولة 111 حول سرعة تدفق االنترنت لـ 1112تقرير شهر فيفري (. 2101)العاملي،  Speedtestمؤشر 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/174
http://wakteldjazair.com/?p=108502
http://mondetechnoinformation.blogspot.com/2015/01/neteller.html
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 :املوقع عرب ،(12/11/2101)مت اسرتدادها بتاريخ  ،العالم
http://www.speedtest.net/global-index . 

  :عرب املوقع ،(12/11/2101)مت اسرتدادها بتاريخ BNA ،(2101 .) البنك الوطين اجلزائريموقع 
http://www.bna.dz. 

مت اسرتدادها بتاريخ ، االقتصاد الرقمي في بريطانيا األكبر في العالم: تقرير بعنوان(. 2101)نت،  موقع العربية
 .https://mcit.gov.sa/en/media-center/news/94302 :، عرب املوقع(01/11/2101)

: ، عرب املوقع(12/11/2101)مت اسرتدادها بتاريخ BDL ،(2101 .) بنك التنمية احملليةموقع 
http://www.bdl.dz/Algerie/arabe/DAB.html. 

  :عرب املوقع االلكرتوين ،(02/11/2101)مت اسرتدادها بتاريخ neteller ،(2101 .) نتلر موقع بنك

https://www.neteller.com/ar/about. 
وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات  إحصائيات(. 2101)موقع وزارة الربيد واملواصالت، 

 .https://www.mpttn.gov.dz :عرب املوقع ،(12/11/2101)بتاريخ ،  مت اسرتدادها والرقمنة
حالة منطقة التجارة الحرة –دور التجارة االلكترونية في تفعيل مناطق التجارة الحرة  (.2102. )فوزية ،هبايش

الشلف، ، جامعة حسيبة بن بوعلي، والتسيري ، كلية العلوم االقتصاديةأطروحة غري منشورة، -العربية الكبرى
 .اجلزائر

 .القاهرة، مصر املركز القومي لإلصدارات القانونية، ،1ط ،البنوك االلكترونية (.2102. )حسن، يوسف
Internet World Stats ،(2102.)  مت اسرتدادها حول استخدام االنترنت في العالم 1112تقرير سنة ،

 :، عرب املوقع(12/11/2101)بتاريخ 
https://www.internetworldstats.com/stats.htm . 

http://www.speedtest.net/global-index
http://www.bna.dz/
https://mcit.gov.sa/en/media-center/news/94302
https://www.mpttn.gov.dz/ar
https://www.internetworldstats.com/stats.htm
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 المؤسسات والتنمية فى ظل المقاييس الدولية
 .دراسة تحليلية قياسية لحالة الجزائر

Institutions and Development under international standards 

Analytical study of the case of Algeria. 

 مصطفى بلقربوز
  mostafarahouia@live.com ، اجلزائر،جامعة بشار

 

 16/10/8191 :تاريخ النشر            98/99/8192 :تاريخ القبول           91/91/8192 :تاريخ االستالم
 

 :ملخص
االعتماد على بعلى نوعية املؤسسات،  اهلدف من هذه الورقة البحثية هو حتديد أثر احلوكمة

 االستقرارالسيطرة على الفساد، فعالية احلكومة، ) املعروفة( 16)املؤشرات العاملية للحوكمة الستة 
مت تقسيمه  استبيانخالل من  وذلك، (السياسي، جودة التشريعات، سيادة القانون، املشاركة واملساءلة

 .SPSSحتليل هذه البيانات عن طريق برنامج  حيث متمؤسسات الدولة،  موظفيعلى جمموعة من 
، مما يؤكد لنا أن نوعية املؤسساتعلى  أثرأظهرت النتائج أن كل من املؤشرات الستة للحوكمة هلا 

 .االقتصاديةتنعكس باإلجياب على التنمية  اليتحتسني نوعية املؤسسات،  يفللحوكمة دور مهم 
 .االقتصاديةاملؤسسات، التنمية  مؤشرات احلوكمة، حلوكمة،ا :الكلمات المفتاحية

 JEL : O17 اتتصنيف
Abstract : 

The aim of This paper is to determine the impact of governance on the 

quality of institutions, based on the six internationally recognized 

governance indicators (control of corruption, government effectiveness, 

political stability, quality of legislation, rule of law, participation and  

__________________________________________ 
  mostafarahouia@live.com :اإليميل، بلقربوز مصطفى: المؤلف المرسل

mailto:mostafarahouia@live.com
mailto:mostafarahouia@live.com
mailto:mostafarahouia@live.com
mailto:mostafarahouia@live.com
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accountability). On a group of employees of state institutions, where 

these data were analyzed by the SPSS program. 

The results showed that each of the six indicators of governance has an 

impact on the quality of institutions, which confirms to us that governance 

plays an important role in improving the quality of institutions, which is 

positively reflected on economic development. 

Keywords: Governance, Governance Indicators, Institutions, Economic 

Development. 

JEL Classification: O17. 

 : المقدمة. 6
، إال أن دورها مت إمهاله من طرف نظريات النمو االقتصادياجلانب  يفرغم أمهية املؤسسات 

 يفلكن والتنمية، وذلك من خالل الرتكيز على اجلانب الكمي مثل العمالة ورأس املال املادي والبشري، 
وفشلها، أصبح هناك اهتمام  االقتصاديوقتنا هذا وبعد قيام املؤسسات املالية بتطبيق برامج اإلصالح 

متزايد باجلانب املؤسسايت خالل فرتة التسعينات من القرن املاضي والعمل على تطبيق احلوكمة داخل 
املؤسسات الن أغلب الدول املتطورة حققت جناح كان سببه تطبيق احلوكمة، واهلدف منها هو حتسني 

البالد، وعلى هذا األساس فإن هناك  يفلتنمية االقتصادية األداء املؤسسايت الذي ينعكس باإلجياب على ا
كثري من   يفعالقة بني كل احلوكمة واألداء املؤسسايت الذي هو سبب ارتفاع معدالت النمو وحتقيق التنمية 

 .(828، ص 8196شقبقب عيسى، عديل إبراهيم، ) البلدان
 يمي  امليادين إال أاها  م تستطي  حتقيق إن اجلزائر من بني الدول النامية اليت متلك موارد معتربة يف

 %3ما هو واجب حتقيقه من خالل هذه املوارد، حيث أن معدل منو الناتج الداخلي احلقيقي فيها بلغ 
عكس بعض الدول  وهذا املعدل يبقى ضعيفا مقارنة مبا متلكه من خريات اقتصادية، ،3103خالل سنة 

 Organisation de) النامية األخرى اليت استطاعت أن حتقق معدالت منو ال بأس هبا يف هذا اجملال

coopération et de développement économiques, 2018, Perspective 

economique en afrique,www.africaneconomicoutlook.org) 

 :تتمثل إشكالية البحث ىف السؤال الرئيسي التايل :إشكالية البحث .1.1

http://www.africaneconomicoutlook.org/
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 ؟ االقتصاديةالمؤسسات فى إطار تحقيق التنمية  نوعيةما مدى تأثير الحوكمة على 
 :والذي يتفرع بدوره إىل األسئلة اآلتية

 ما هو تأثري احلوكمة على اهليكل املؤسسايت؟  -

 مؤسسات الدولة يف حتقيق التنمية االقتصادية للدول النامية ؟ما مدى فعالية  -

 ما أمهية النمذجة القياسية يف تبيان أثر احلوكمة يف حتقيق التنمية االقتصادية ؟ -

 :فرضيات البحث  .2.1
 اهليكل املؤسسايت ال يتأثر باحلوكمة ؛ −

 ؛ملؤسسات الدولة دور مهم يف حتقيق التنمية االقتصادية للدول النامية −
 ؛التنمية االقتصاديةب وعالقتها احلوكمة يف املؤسساتللنمذجة أمهية بالغة يف تبيان أثر  −

 :أهداف الدراسة  .3.1
  حتليل وتوضيح مدى أمهية مؤسسات الدولة يف دعم عملية التنمية االقتصادية، والبحث عن اإلسرتاجتية

 الواجب إتباعها من طرف الدول النامية لتحقيق ذلك؛

  الستة على نوعية املؤسسات( 10) اأثر احلوكمة من خالل مؤشراهتحماولة توضيح. 

 :المنهج المتبع. 4.1
، املنهج الوصفي املنهجنستخدم كل من لإلجابة على اإلشكالية وتبعا لطبيعة الدراسة سوف 

الكمية إىل غاية الرياضية ملعاجلة املعطيات دوات األعرض رض غوذلك ل. االستقرائي واملنهج التحليلي
 .الوصول إىل اهلدف املطلوب

 :مفهوم الحوكمة .1
احلوكمة لغويا تعىن احلكم أو التحكم أي السيطرة على األوضاع داخل املؤسسة من خالل قوانني  

اإلدارة الرشيدة "أما من الناحية االصطالحية فقد عرفها صندوق النقد الدويل  تضبط العالقات داخلها،
 "للمؤسسات من خالل جمموعة من القوانني والقواعد، حبيث تكون هذه اإلدارة مبنية على الشافية

 .(69، ص 8192حيياوي إهلام، بوحديد ليلى، )
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املؤسسة تكون مسؤولة عن   أاها عملية إشراف على املؤسسة، حيث أن كما تعرف كذلك على 
كل ما حيدث وعملها يتمثل يف حتقيق أهدفها من خالل مواردها املتاحة حبيث جيب أن تدار حبكمة 
وبطريقة فعالة، فاحلوكمة ترتبط باإلشراف والضمان وليس بالعمل يف حد ذاته أي أن املؤسسة جيب أن 

 .(10، ص 8191ريتشيل بالكمان، ) تدار بطريقة جيدة
 :هناك مثانية خصائص للحوكمة  وهي كما يلي: خصائص الحوكمة. 6.1
 .جيب أن تقوم كل من املرأة والرجل باملشاركة يف وض  وصياغة القوانني: المشاركة -
تتطلب احلوكمة أطر قانونية عادلة وجيب تنفيذها بنزاهة كما جيب محاية حقوق : قواعد القانون -

 .اإلنسان والسيما حقوق أصحاب امللكيات
 هو مسطر، م  توفري املعلومات لدى اجلمي  وفق ما تنفيذ ما مت صياغته: شفافيةال -
 .قيام املؤسسات بدراسة كل متطلبات اجملتم  والعمل على تلبيتها وفق قواعد القانون: االستجابة -
توجد لدى املؤسسات العديد من اجلهات الفاعلة والعديد من اآلراء اليت جيب أن :توافق اآلراء -

 .ناءا على التشاور وإدراجهم يف تسيري املؤسسةتتوافق ب
 . جيب أن يكون كل الناس سواسية أما القانون دون متييز: اإلنصاف والشمولية -
إن مؤسسات الدولة مهامها وهو القيام بتحقيق يمي  متطلبات واحتياجات املواطنني بناءا  :الفعالية -

 .على املوارد املتاحة وذلك باستخدام األمثل هلذه املوارد م  العمل على محاية البيئة
أي أن كل من احلكومة وكذلك القطاع اخلاص يكون خاض  للمساءلة أمام الشعب : المساءلة -

 P 028111 ,Yap Kioe, ) القرارات املتخذة من طرفهم داخلية أو خارجيةسواء كانت 
Sheng). 

 :مؤشرات للحوكمة وهي كاأليت( 16)هناك ستة : المؤشرات العالمية للحوكمة. 1.1
ى حتقيق ويعرب هذا املؤشر على مدى قدرة السلطة العامة عل :مؤشر السيطرة على الفساد. 6.1.1
بسام عبد اهلل البسام، ) حماربة الفساد جبمي  أشكاله، واحملافظة على املصاحل العامةوالعمل على  ،مكاسبها
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 .(98، ص 8192
أن تكون  لألفراد وهذا املؤشر من خالل اخلدمات املقدمة  يتم قياس :مؤشر فعالية الحكومة. 1.1.1

كيفني بروان، ) جودة عاليةنا باالعتماد على قوانني وأنظمة فعالة وذات رت ذات جودة عالية وهذا يكون مق
  .(91، ص 8111سارة ريبوتشي، 

حدوث  أوإستقرار احلكومة زعزعة  احتماليقيس هذا املؤشر : مؤشر االستقرار السياسي. 3.1.1
 .العنف ذو الطاب  السياسي واستخدامإنقالب غري شرعي 

مدى قدرة احلكومة على صياغة وتنفيذ  يقيس هذا املؤشر:مؤشر جودة التشريعات وتطبيقيها. 1.1.1
 السياسات ولوائح من شااها مساعدة التنمية ىف القطاع اخلاص، ووجود قوانني اليت تنظم حياة الناس

 .(98، ص 8192بسام عبد اهلل البسام، )
ل القطاعات ونعين بسيادة القانون أن كل من الشعب واملؤسسات وك:  مؤشر سيادة القانون. 5.1.1
 املركز(القانون سواسية أما القانون، حيث يتم تطبيقه بفعالية وحماربة ما يسمى بفجوة  العام أو اخلاصسواء 

 (.6، ص 8110، اليمىن لقياس الرأي العام
من خالل هذا املؤشر نستطي  قياس مدى قدرة الشعب على : مؤشر المشاركة والمساءلة. 1.1.1

 .اإلسرتاجتيات دون أن ننسى حرية التعبري واإلعالماملشاركة يف اختاذ القرارات ورسم 
 :ةمفهوم المؤسس .3

بأاها جمموعة من القوانني اليت حتكم اللعبة ىف اجملتم ، أي أاها تلك القوانني  تعرف املؤسسات
ا يعرف هبيكل احلوافز املتمثل والقواعد اليت تنظم معامالهتم سياسيا، اقتصاديا و اجتماعيا، باإلضافة إىل م

 .(3، ص 3112على عبد القادر، ) تركيبة تكلفة املبادالت وضمان االستمتاع بالعائد على النشاطاتىف 
تنصف املؤسسات إىل ثالثة أصناف منها املؤسسات حسب الشكل وتظم  :تصنيف المؤسسات .1.3

مؤسسات )مستويات أرب ها تنقسم إىل ور بد واليتاملؤسسات الرمسية وأخرى غري رمسية، وحسب املستوى 
، مؤسسات مرتبطة بلعبة اللعبة، للمجتم ، مؤسسات مرتبطة بقواعد اللعبة االجتماعيمرتبطة باهليكل 

، باإلضافة إىل التصنيف الثالث اخلاص بأنواع املؤسسات منها ما (ومؤسسات مرتبطة بآليات التخصيص
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 .قانوينو  اجتماعي، سياسي، اقتصاديهو 
  .وهلا عالقة بالسلوك البشريهناك عدة نظريات مفسرة للمؤسسات : نظريات المؤسسات .2.3

يف مقاله حول مشكل ( 3103 – 0101)لقد عرف رونالد كوس : نظرية تكاليف المعامالت. 1.2.3
واالعتماد على القانون يف جمال  التكلفة االجتماعية، واليت كان هلا أثر حول النظرية القانونية واالقتصادية،

التحليل االقتصادي، حيث أن مفهوم تكاليف املعامالت كان له عالقة مبعرفة ودراسة النظام القانوين ودور 
وجود أو غياب حقوق امللكية كما أهتم جبانب التلوث البيئي الناتج عن نشاط املؤسسة، هذا االهتمام 

مالت كان له دور يف معرفة التنظيم الصناعي واالقتصاد البيئي، باهليكل املؤسسايت وخاصة تكاليف املعا
ومنه فإن هذه النظرية كان هلا دور يف احلفاظ على البيئة وإدارة أعمال املؤسسة بفعالية، حيث نقطة بداية 

من طرف رونالد كوس حول أصل املنظمات  9101هذه النظرية جاءت يف مقاله نشرت يف عام 
حالة الدخول إىل السوق هناك ختفيض تلقائي للتكلفة من خالل  يفرتض فيها انه االقتصادية، واليت اف

حالة غياب التنسيق من خالل اهليكل اإلداري تكون هناك  يفالعالقات املباشرة بني األفراد، و انه 
ن السوق من أجل إبرام صفقة، فهنا م يفتكاليف ثقيلة يتحملها األفراد، مثال يف حالة وجود عشرة أفراد 

حالة وجود منسق بينهم وهو  يفالضروري على األقل إبرام عشرة عقود، كل شخص م  شخص لكن 
عبارة عن وكيل مركزي فهنا من املمكن ختفيض عدد العقود وبتايل ختفيض تكاليف املعامالت بني األفراد، 

 .(19ص  ،3100إمانويل مارتان، ) واليت ميكن أن تكون بني األشخاص التسعة والوكيل املركزي
الفكر االقتصادي خالل فرتة السبعينات من القرن املاضي  يفعرفت هذه النظرية : نظرية الوكالة.2.2.3

واليت تستند مفاهيمها إىل االقتصادي املعروف أدم مسيث، حيث تطرق إىل الفصل بني امللكية والسيطرة 
حيث تعتمد هذه النظرية على العالقة القانونية اليت حتكم أطراف عقد  ،"ثروة األمم" ىف كتابه املعروف 

، ومنه فإن عقد الوكالة يعرف على انه مبوجبه يلتزم شخص أو عدة أشخاص (عالقة الوكيل باملوكل)الوكالة 
قة اجتاه شخص أخر وهو الوكيل من اجل القيام بأعمال بامسه، كما ترتكز نظرية الوكالة على العال( املوكل)

اليت تنشأ بني طرفني مها املوكل أو األصل من جهة والوكيل من جهة أخرى، حيث يتم حتديد الوكالة وفق 
شروط واضحة وحمدودة وضمن العقد واليت تكون صرحية وضمنية و من خالهلا يلتزم كل من املوكل أو 
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بتول حممد نوري، علي ) عنه الوكيل مكلف بالقيام بأنشطة معينة لصاحله كما يفوضه باختاذ القرارات نيابة
 .(99ص  ،8199خلف اهلل، 

تعمل هذه النظرية على فهم عمل خمتلف املؤسسات حيث جند أصوهلا يف : نظرية حقوق الملكية.3.2.3
أما مفهوم حقوق امللكية عرف من  ،pejovichو  alchain, demsetz, furubotnأعمال كل من 

حق امللكية ليس املقصود به هو العالقة بني األفراد فيما بينهم، بينما يتعلق  "كما يلي   pejovichطرف  
حيث ال يكتمل هذا احلق إال بتوفر " بعالقة األفراد م  خمتلف األشياء فيما خيص عملية االستغالل

 :شرطني أساسني مها على التوايل
 .انفرادية الفرد يف استعمال األشياء -
 .ن شخص إىل أخرقابلية انتقال هذه األشياء م -

فالشرط األول املقصود به أن الفرد يكون هو الوحيد الذي له احلق يف استعمال واستغالل هذا الشيء، أما 
الشرط الثاين فيكمن يف أن هذا الشيء يكون قابل لالنتقال من شخص إىل أخر عن طريق البي ، أي 

، 3103عبد الفتاح بومخخم، ) املبي  ومثن البي فة إىل الشيء وجود أربعة أطراف مها البائ  واملشرتي باإلضا
 .(31ص 

 .حوكمة المؤسسات وعالقتها بالتنمية .4
أصبحت حوكمة املؤسسات حتتل مكانة مرموقة لدى العديد من الدول سواء   :حوكمة المؤسسات .1.4

وذلك ملدى أمهيتها يف حتسني نوعية املؤسسات وبالتايل رف  معدالت  املتقدمة أو السائرة يف طريق النمو،
النمو وحتقيق التنمية االقتصادية، وهذا كله راج  إىل مدى أمهية املؤسسات يف حتقيق ذلك إىل جانب كل 
اإلمكانيات املادية واملعنوية واملالية مثلما حدث يف كل من بوتسوانا وجنوب إفريقيا، لذا وجب على هذه 

 .لدول السعي والعمل من أجل حوكمة مؤسساهتا اليت هلا دور كبري يف التغيري املؤسسايتا
مصطلح األداء ليس حديثا حيث أن هناك عدة دراسات  : الحوكمة واألداء المؤسساتي .1.1.4

وأحباث تناولت هذا املوضوع غري أنه ال يوجد تعريف موحد هلذا املصطلح لعدة أسباب، ولكن التعريف 
ئ  لألداء هو مدى بلوغ األهداف املسطرة من طرف املؤسسة واليت تشمل يمي  اجلوانب على أن الشا
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تكون هذه األهداف احملقق قائمة على معادلة تشمل متغريين مها التكاليف و العوائد فكلما كانت العوائد 
الستخدام األمثل أكرب من التكاليف كلما كان هناك أداء جيد بالنسبة للمؤسسة، وهذا يكون عن طريق ا

للموارد املتاحة لدى املؤسسة مبختلف أنواعها، وحتسني األداء يتطلب العمل على حوكمة املؤسسة من 
أجل العمل على حتسني جودهتا، تبقى مسألة احلكم على األداء قائما دائما على األهداف املرجوة واليت 

عامل البشري الذي هو الوسيلة والعامل املهم مت حتقيقها فعال، واألداء املؤسسايت يبقى دائما مربوط بال
، وسواء كانت عامة أو خاصة أي (جتارية)داخل املؤسسة سواء كانت هذه املؤسسة خدماتية أو رحبية 

، أو تابعة للقطاع اخلاص واليت غالبا ما تشمل املؤسسات ذات (مؤسسات الدولة)تابعة للقطاع العام 
ليمة والصحيحة حلوكمة املؤسسات تساعدها على فتح عدة أبواب الطاب  الرحبي، كما أن املمارسة الس

 . (69، ص 8192حيياوي إهلام، بوحديد ليلى، ) تشمل اجلانب االقتصادي
تعمل احلوكمة على حتسني نوعية املؤسسات فيما خيص األداء  : الحوكمة والتغيير المؤسساتي .2.1.4

ألن ضمان قيام مؤسسات الدولة مبراعاة القرارات  والتكييف و االستقرار، خاصة يف حالة األزمات،
جتعلها أكثر كفاءة وفعالية يف توفري كل االحتياجات واملتطلبات اخلاصة باجملتم  ( املساءلة)واإلجراءات

، كما أن املشاركة من طرف الشعب فيما خيص صن  القرار تساعد كذلك املؤسسات على أن (األداء)
مبزيد من الشرعية خاصة عندما تواجه خيارات صعبة يف ظل ندرة املوارد  تصبح أكثر استجابة، وأن حتظى

، كما أن العالقة بني مبادئ احلوكمة واملؤسسات متكن الدولة من القدرة على (القدرة على التكييف)
 ,United Nations Development programme) معاجلة واألزمات وإجياد احللول بطريقة فعالة

2011, P282). 
 :المؤسسات والتنمية .2.4

عملية التنمية االقتصادية ال متس اجلانب االقتصادي : المقاربة النظرية لالقتصاد المؤسساتي.1.2.4
اليت ال جيب إمهاهلا واالستهانة هبا من أجل العمل على  ؤسسايتمنها اجلانب املفقط بل هناك أبعاد 

 االقتصاد املؤسسايت قائم على عدة أسس منها ما يلي أنحيث ،اجلانب التنموي املستدمي يفيري إحداث تغ
 :(2-4ص  ،3102عزي االخضر، )
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البد من حتسني نوعية املؤسسات من خالل  االقتصاديمن اجل حتسني  :تحسين األداء االقتصادي -
باجلانب اإلنتاجي وإمنا جيب  االهتماميل تنفيذ العقود، أي ال جيب فري نظام سياسي وسلطة قضائية تتو تو 

  .(Douglass Cecil North, 2003, p p 1 - 10)  اإلطار املؤسسايتالعمل على توفري 
 :ثالث نقاط ختص النظرية وعلى أساسها ظهر االقتصاد املؤسسايت : النظرية الكالسيكية المحدثة -
أن األسواق تعمل بشكل مثايل دون احلاجة إىل ختصيص املوارد جلعلها تؤدي أداء جيدا وتتجاهل   - أ

 .احلكومات واملؤسسات
 حاليا م  العلم أنناأما النقطة الثانية فهو أن هذه النظرية االقتصادية جامدة تفتقد إىل احلركة،  - ب

 .يعتمد على التغيري املستمر( متحرك)نعيش يف عا م ديناميكي
دراسة الظاهر االقتصادية له عدة احتماالت، عكس العلوم األخرى اليت تعتمد على الدقة ىف دراسة  - ت

 .الظواهر
إن تعديل أو العمل على تغيري العمل املؤسسايت يتطلب فهم تاريخ هذه : التغيير المؤسساتي -

واملهم هنا هو االهتمام املؤسسات ومعرفة الوض  الراهن من أجل معرفة الطريقة املتبعة خالل تلك الفرتة، 
 .الذي له دور ىف حتسني نوعية املؤسسات وتغيريها جبانب التعليم من أجل رف  كفاءة اجلانب البشري

دول حمرومة من حقوقهم عدة  يفكبرية من األفراد  هناك جمموعة : رفع اإلنتاج في الدول النامية  -
رف  كفاءة و لذا وجب االستثمار يف جانب التعليم من أجل رف  مستوى اجلانب البشري  األساسية،

 داخل هذه الدولاملستوى املعيشي لألفراد  حتسنيمستوى النمو االقتصادي و ومنه رف  املؤسسات، 
(Douglass Cecil North, 2003, p 10). 

تشري األدبيات بأن املؤسسات هي السبب الرئيسي  :المؤسسات واألداء االقتصادي للبلدان.2.2.4
والتنمية االقتصادية ككل، فاملؤسسات الرمسية وغري الرمسية تؤثر على  االقتصادياألداء  يفلالختالف 

االستثمارات ىف رأس املال املادي والبشري، فهي ال تتكون من قواعد رمسية فحسب بل أيضا من 
، حيث أن االقتصاد املؤسسي جتاوز مرحلة التحليل تفاقيات غري الرمسيةلتقاليد واالاملعتقدات واألعراف وا

التقليدي اجلزئي والكلي، وأن التشغيل الفعال للسوق يتطلب بصورة أكثر حتديد األسعار الصحيحة 
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 .وختصيص املوارد بطريقة صحيحة كذلك
أن االقتصاد املؤسسايت يؤكد على الدور احلاسم الذي تلعبه املؤسسات ىف األداء االقتصادي،  اكم

االبتكار، ووفرات احلجم والتعليم أو تراكم رأس املال ليست هي أسباب النمو ولكنها متثل النمو  إذ أن
 ة االقتصاديةالتنمي يفنفسه، وان املؤسسات السياسية واالقتصادية هي السبب األساسي لالختالف 

(Alise Vitola, Maija Senfelde, 2015 , P 272 ). 
 .(لحالة الجزائر قياسية دراسة)المؤسسات نوعية على  الحوكمة أثر  .5

 42 توزع ، إذتبياناس استخداماسة من خالل الدر  أجريت: اختيارهاالبحث وطريقة عينة . 1.5
على  اعتمدنا، حيث منها 41 اسرتجاعوقد مت  مؤسسات الدولة، موظفي جمموعة من على استمارة

أسئلة لكل مؤشر من  12 استخدمتإستبانة  يفتتمثل  اليتثبات أداة القياس  الختبارمقياس ألفا كرونباخ 
أسئلة خاصة بنوعية املؤسسات وهى متغري تاب ،  12متغريات مستقلة، و باعتبارهامؤشرات احلوكمة الستة 

 .وهذا بدوره مؤشر جيد لثبات أداة القياس 1601وهو أكرب من  1.812 بــ تدر قوقيمة هذا املعامل 
 يلي كماونوعية املؤسسات   يتم حتديد مستويات مؤشرات احلوكمة: اإلحصاءات الوصفية .  2.5

 ونوعية المؤسسات مستوى مؤشرات الحوكمة :6الجدول 

 الرقم
 مستوى مؤشرات الحوكمة

 ونوعية المؤسسات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل االختالف 
(%) 

 المستوى

 متوسط 41621 06410 3684 دالسيطرة على الفســــــــــا 9
 فوق املتوسط 30632 06344 3643 مستوى فعالية احلكومـــــــــــــــــــــة 8
 متوسط 34682 06082 364 مستوى االستقرار السياسي 0
 متوسط 41603 06302 3611 التشريعــــــات وتطبيقهـــــا جــــــــودة 2

 فوق املتوسط 38633 06330 3640 سيــــــــادة القـــــــــــانـــــون 0

ـــة واملساءلـــــــــــــة 6  متوسط 32643 0603 3601 املشاركــــــــــــــ
 متوسط-  0620 3601 نوعية املؤسسات 1

 SPSSباالعتماد على خمرجات برنامج  الباحثمن إعداد : المصدر
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من أجل التعرف على مؤشر السيطرة على الفساد واملؤشرات األخرى، مت استخدام الوسط احلسايب 
ىف  3684حقق وسطا حسابيا قدره  والذي ،(10)واالحنراف املعياري حسب ما هو مبني ىف اجلدول رقم 

ومنه فإن السيطرة على الفساد كانت متوسطة نوعا ما، ألن  ،06410حني االحنراف املعياري قدر بــــــ 
االستبيان حول هذا املتغري، مما يوحى انه  يفجواب أفراد العينة كلها كانت حمايدة حول األسئلة املطروحة 

ليس هناك بوادر توحي بأن هناك سيطرة على الفساد،أما مؤشر فعالية احلكومة قد حقق وسطا حسابيا 
هذا مما يوحي بأن هذا املتغري حسب العينة كان فوق املتوسط  ،06344معياري قدره  رافواحن 3643قدره 

السياسي، والذي  االستقراركانت كلها على العموم موافق، باإلضافة إىل مؤشر   اليتمن خالل اإلجابة 
ف أفراد برتبة متوسط، وأي بإجابة حمايد من طر  06082معياري  واحنراف 364حقق وسطا حسابيا قدر بـــ 

البالد قد يكون حمتاجا إىل بعض اإلصالحات حىت يصل إىل  يفالسياسي  االستقرارالعينة، ومنه فإن 
 واحنراف 3611جودة التشريعات وتطبيقها الذي حقق وسطا حسابيا قدر بـــــــ  راملستوى املطلوب، مث مؤش

 اليت االستبيان يفل األسئلة املطروحة برتبة متوسط وذلك ألن اغلب إجابات العينة حو  06302معياري بـــــ 
البالد حتتاج إىل إعادة النظر من اجل  يفالقوانني املطبقة  أنختص هذا احملور كانت بإجابة حمايد، أي 

حتسينها حسب ما هو مطلوب، ولكن مؤشر سيادة القانون حسب العينة حقق متوسطا حسابيا قدر بـــــ 
برتبة فوق املتوسط وذلك حسب اإلجابة املقدمة من طرف  06330بـــــ معيارى كذلك قدر  واحنراف 0,26

اجلزائر، وىف األخري مؤشر  يفيدل على أن هناك نوع من سيادة القانون  أفراد العينة مبوافق، وهذا ما
هذا ما  0603معياري مقدر بــــ  واحنراف 3601املشاركة واملساءلة الذي حقق متوسطا حسابيا قدر بــــــــ 

 .يناسب مستوى متوسط حسب العينة اليت كانت جل اإلجابة املقدمة من طرفها مبحايد
 3601فقد حققت متوسطا حسابيا قدره ( 19)أما عن نوعية املؤسسات وحسب اجلدول رقم 

واليت تتماشي م  إجابة العينة مبحايد، هذا ما يوحي بأن مؤسسات  0620واحنراف معيارى مقدر بـــــ 
إىل جانب مواردها  ات جودة عالية واليت من خالهلا تستطي  اجلزائر حتقيق تنمية اقتصاديةالدولة ليست ذ

 .املختلفة
ولكن ، عتماد عليها من أجل هذه الدراسةهناك عدة معامالت ميكن اال :اختبار الفرضيات. 3.5
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 :كل من   يفاملعامالت املناسبة واليت يتم االعتماد عليها تتمثل 
 .أجل توضيح العالقة بني املتغريات املستقلة منها والتابعةمن  pearson معامل -
 .معامل االحندار البسيط لتوضيح عالقة التأثري كل متغري مستقل على املتغري التاب  -
بني متغريات  االرتباطينطوي هذا اجلزء على قياس عالقات : االرتباطالفرضيات الخاصة بعالقة  .1.3.5

 .( 1612)ا من خالل اختبار الفرضيات الرئيسية التالية عند مستوى الداللة الدراسة التابعة واملستقلة وهذ

 ونوعية المؤسساتالحوكمة  بين مؤشرات االرتباطعالقة  :1الجدول 

 الفرضية البديلة
(H1) 

 فرضية العدم
(H0) 

( sing)قيمة 
 االحتمالية

معامل 
 االرتباط

 الفرضيات

بني  ارتباطوجد عالقة ت
السيطرة على الفساد و 

 نوعية املؤسسات

بني  ارتباطتوجد عالقة  ال
السيطرة على الفساد و نوعية 

 املؤسسات
,004 -,442 

عالقة بني السيطرة على الفساد 
 ونوعية املؤسسات

بني  ارتباطجد عالقة تو 
فعالية احلكومة و نوعية 

 املؤسسات

بني  ارتباطتوجد عالقة  ال
و نوعية  فعالية  احلكومة

 املؤسسات

,000 

 
,584 

العالقة بني فعالية احلكومة 
 ونوعية املؤسسات

بني  ارتباطتوجد عالقة 
 السياسي االستقرار

 نوعية املؤسساتو 

بني  ارتباطتوجد عالقة  ال
السياسي و نوعية  االستقرار

 املؤسسات
,006 ,430 

السياسي  االستقرارالعالقة بني 
 ونوعية املؤسسات

بني  ارتباطوجد عالقة ت
نوعية و جودة التشريعات 
 املؤسسات

بني  ارتباطتوجد عالقة  ال
نوعية و     جودة التشريعات 
 املؤسسات

,000 ,804 
العالقة بني جودة التشريعات 

 ونوعية املؤسسات

بني  ارتباطوجد عالقة ت
نوعية سيادة القانون و 
 املؤسسات

 بني ارتباطتوجد عالقة  ال
سيادة القانون و نوعية 

 املؤسسات
,000 ,727 

العالقة بني سيادة القانون 
 ونوعية املؤسسات

بني  ارتباطوجد عالقة ت
املشاركة واملساءلة و 
 نوعية املؤسسات

بني  ارتباطتوجد عالقة  ال
املساءلة واملشاركة و نوعية 

 املؤسسات
,000 ,704 

 العالقة بني املساءلة واملشاركة
 ونوعية املؤسسات

 SPSSعلى خمرجات  باالعتمادمن إعداد الباحث  :المصدر
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من خالل اجلدول تبني أن هناك عالقة إرتباطية عكسية بني كل من الفساد ونوعية املؤسسات، 
، م  العلم أن هذه العالقة هلا داللة إحصائية معنوية، إذ بلغت (-1,228)بــ  االرتباطحيث قدر معامل 

، (1,10)املعنوية البالغة   (α)وهي أقل من قيمة ( 1,112)للعالقة بني املتغريين  االحتمالية (sig)قيمة 
حتسني نوعية املؤسسات، ومنه نرفض فرضية  يفهذا ما يدل على أن القضاء على الفساد له دور إجيايب 

 .العدم ونقبل الفرضية البديلة
إجيابية قوية نوع ما بني كل من فعالية احلكومة  من نفس اجلدول تبني لنا وجود عالقة إرتباطية طردية -

هلا داللة إحصائية معنوية، مبا أن  واليت( 1,022)بـــ  االرتباطونوعية املؤسسات، إذ قدرت قيمة معامل 
املعنوية ( α)وهي أقل من قيمة ( 1,111)ين هي املتغري  للعالقة املوجودة بني االحتمالية (sig)قيمة 
فعالية احلكومة هلا دور إجيايب ىف حتديد نوعية  أندل هذه النتيجة على أن على ، إذ ت(1,10)البالغة 

 .املؤسسات، لذا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة
 االرتباطعالقة إرتباطية بني كل من اإلستقرار السياسي ونوعية املؤسسات بناء على معامل  وجود -

للعالقة بني  االحتمالية( sig)هلا داللة إحصائية معنوية، مبا أن قيمة  واليت( 1,201)الذي قدر بــــ 
تدل على أن اإلستقرار  واليت، (1,10)املعنوية البالغة ( α)وهي أقل من قيمة ( 1,116)املتغريين هي 

 .السياسي له دور إجيايب ىف حتديد نوعية املؤسسات، لذا نرفض فضية العدم ونقبل الفرضية البديلة
 االرتباطعالقة طردية إجيابية قوية بني كل من جودة التشريعات ونوعية املؤسسات، ألن معامل هناك  -

للعالقة بني املتغريين هي  االحتمالية (sig)أن قيمة  هلا داللة إحصائية معنوية، مبا واليت( 1,212)قدر بـــ 
جودة التشريعات هلا دور  أنتدل على  واليت، (1,10)املعنوية البالغة ( α)وهي أقل من قيمة ( 1,111)

 .ىف حتديد نوعية املؤسسات لذا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة
ــ  االرتباطإن بني كل من سيادة القانون ونوعية املؤسسات عالقة طردية إجيابية قوية، ألن معامل  - قدر بـ
هي  ناملتغرييللعالقة بني  ليةاالحتما( sig)هلا داللة إحصائية معنوية، مبا أن قيمة  واليت( 1,181)
تدل على أن سيادة القانون هلا دور  واليت، (1,10)املعنوية البالغة ( α)وهي أقل من قيمة ( 1,111)

 .إجيايب ىف حتديد نوعية املؤسسات، لذا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة
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ؤسسات هي عالقة طردية قوية وهذا إن العالقة املوجودة بني كل من املشاركة واملساءلة ونوعية امل -
هلا داللة إحصائية معنوية، مبا أن  واليت( 1,112)قدر بــــ  االرتباطالتوضيح قائم على أساس أن معامل 

املعنوية البالغة ( α)وهي اقل من قيمة ( 1,111)للعالقة بني املتغريين هي  االحتمالية( sig)قيمة 
تدل على أن املشاركة واملساءلة هلم دور ىف حتديد نوعية املؤسسات، لذا نرفض فرضية  واليت، (1,10)

 .العدم ونقبل الفرضية البديلة
 بين الحوكمة ونوعية المؤسسات االرتباطعالقة  :3الجدول 

 الفرضية
معامل 
 االرتباط

( sing)قيمة 
 االحتمالية

 فرضية العدم
(H0) 

 الفرضية البديلة
(H1) 

احلوكمة العالقة بني 
 نوعية املؤسساتو 

16232 .000 
بني  ارتباطتوجد عالقة  ال

 و نوعية املؤسساتاحلوكمة 
بني  ارتباطتوجد عالقة  

 و نوعية املؤسساتاحلوكمة 
 SPSSمن إعداد الباحث باإلعتماد على خمرجات  :المصدر

 االرتباطمعامل  أنوهذا ناتج على  عالقة إرتباطية قوية، إن لكل من احلوكمة ونوعية املؤسسات
للعالقة املوجودة  االحتمالية( sig)هلا داللة إحصائية معنوية، مبا أن قيمة  واليت (16232)ّبينهما قدر بــــ 

والىت تدل على أن احلوكمة  ،(1612)املعنوية البالغة ( α)وهي أقل من قيمة  (0.000) بني املتغريين هي
 .عية املؤسسات، لذا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلةهلا دور كبري ىف حتديد نو 

بني مؤشرات فرضيات التأثري  باختبارذا اجلزء سنقوم ه يف :الفرضيات الخاصة بالتأثير .2.3.5
 .، واجلدول التايل يوضح ذلكعينة الدراسة (املتغري التاب ) نوعية املؤسساتو ( املتغريات املستقلة)احلوكمة

 .عالقة التأثير بين الحوكمة مؤشراتها ونوعية المؤسسات :1الجدول 
 الفرضية البديلة

(H1) 
فرضية 

 (H0)العدم
( sing)قيمة 

 βi االحتمالية
معامل 
 التحديد

معامل 
 االنحدار

 الفرضيات

يوجد تأثري للسيطرة 
على الفساد على 

يوجد تأثري  ال
للسيطرة على 

16114 4.253 19 .0  -0.37 
اثر السيطرة 
على الفساد 
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الفساد على  نوعية املؤسسات
 نوعية املؤسسات

على نوعية 
 املؤسسات

يوجد تأثري لفعالية 
احلكومة على نوعية 

 املؤسسات

يوجد تأثري  ال
لفعالية احلكومة 
على نوعية 
 املؤسسات

16111 0.561 34.2 0.769 

أثر فعالية 
احلكومة على 

نوعية 
 املؤسسات

يوجد تأثري 
السياسي  لالستقرار

على نوعية 
 املؤسسات

يوجد تأثري  ال
 لالستقرار

السياسي على 
 نوعية املؤسسات

16110 0.997 18.5 0.645 
 االستقرارأثر 

 السياسي

يوجد تأثري جلودة 
التشريعات على 
 نوعية املؤسسات

يوجد تأثري  ال
جلودة التشريعات 

على نوعية 
 املؤسسات

16111 0.816 64.6 0.794 

أثر جودة 
التشريعات 
على نوعية 
 املؤسسات

يوجد تأثري 
للمشاركة واملساءلة 

على نوعية 
 املؤسسات

يوجد تأثري  ال
للمشاركة 

واملساءلة على 
 نوعية املؤسسات

16111 1.239 52.9 0.563 

أثر سيادة 
القانون على 

نوعية 
 املؤسسات

يوجد تأثري 
للحوكمة على 
 نوعية املؤسسات

يوجد تأثري  ال
على  للحوكمة

 نوعية املؤسسات
16111 0.193 49.5 0.939 

أثر املشاركة 
واملساءلة على 

نوعية 
 املؤسسات

 SPSSعلى خمرجات  باالعتمادمن إعداد الباحث  :المصدر

للمتغري املستقل األول السيطرة على الفساد بلغت  االحتمالية (sig)ن قيمة فإمن خالل اجلدول  -
تعزز قيمة  واليت( -1,01) املقدر بــــ االحنداراملعنوية م  معامل  (α)وهي أقل من قيمة ( 1,112)



 دراسة تحليلية قياسية لحالة الجزائر -  المؤسسات والتنمية فى ظل المقاييس الدولية       بلقربوز مصطفى
 

 

160 

وهي أعلى من ( 1,822)احملسوبة ( F)فضال عن ذلك بلغت قيمة ( %91,9)معامل التحديد بنسبة 
وبالتايل  جيد لوصف العالقة بني املتغريين املستقل والتاب ، االحندارمنحىن  أناجلدولية، هذا مما يعىن 

 .ترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة
وهي ( 1,111)بلغت  اليتللمتغري املستقل الثاين فعالية احلكومة  االحتمالية( sig)من خالل قيمة   -

تعزز قيمة معامل التحديد  واليت( 1,161) املقدر بــ االحنداراملعنوية م  معامل ( α)أقل من قيمة 
وهي أعلى من اجلدولية، ( 91,191)احملسوبة ( F)فضال عن ذلك بلغت قيمة  (%02,8)بنسبة 

 وعلى هذا األساسجيد لوصف العالقة بني املتغريين املستقل والتاب ،  االحنداروبالتايل فإن منحىن 
 .ترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة

للمتغري املستقل الثالث ( 10)اجلدول رقم خالل الواضحة من  االحتمالية( sig)من خالل قيمة   -
املقدر  االحنداراملعنوية م  معامل ( α)وهي أقل من قيمة ( 1,116)بلغت  اليتالسياسي  االستقرار

( F)فضال عن ذلك بلغت قيمة ( %92,0)تعزز قيمة معامل التحديد بنسبة  واليت( 1,620)بــــــــ
جيد لوصف العالقة بني  االحنداروبالتايل فإن منحىن  وهي أعلى من اجلدولية،( 2,011)احملسوبة 

 .ترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة عليهاملتغريين املستقل والتاب ، و 
وهي أقل من قيمة ( 1,111)للمتغري املستقل الراب  جودة التشريعات بلغت  االحتمالية (sig)قيمة  -

(α ) تعزز قيمة معامل التحديد بنسبة  واليت( 1,112) بــــــاملقدر  االحنداراملعنوية م  معامل
وهي أعلى من اجلدولية، هذا مما ( 61,820)احملسوبة ( F)فضال عن ذلك بلغت قيمة ( 62,6%)

جيد لوصف العالقة بني املتغريين املستقل والتاب ، وبالتايل ترفض فرضية العدم  االحندارمنحىن  أنيعىن 
 .وتقبل الفرضية البديلة

وهي أقل من قيمة ( 1,111)للمتغري املستقل اخلامس سيادة القانون بلغت  االحتمالية (sig)يمة ق  -
(α ) تعزز قيمة معامل التحديد بنسبة  واليت( 1,060) املقدر بـــــ االحنداراملعنوية م  معامل
هذا مما  وهي أعلى من اجلدولية،( 28,688)احملسوبة ( F)فضال عن ذلك بلغت قيمة ( 08,1%)
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جيد لوصف العالقة بني املتغريين املستقل والتاب ، وبالتايل ترفض فرضية العدم  االحندارمنحىن  أنيعىن 
 .وتقبل الفرضية البديلة

وهي أقل من ( 1,111)للمتغري املستقل السادس املشاركة واملساءلة بلغت  االحتمالية (sig)قيمة  -
تعزز قيمة معامل التحديد بنسبة  واليت( 1,101) قدر بـــــامل االحنداراملعنوية م  معامل ( α)قيمة 

وهي أعلى من اجلدولية، هذا مما  (326314)احملسوبة ( F)فضال عن ذلك بلغت قيمة  (4162%)
جيد لوصف العالقة بني املتغريين املستقل والتاب ، وبالتايل ترفض فرضية العدم  االحندارمنحىن  أنيعىن 

 .وتقبل الفرضية البديلة
 أثر الحوكمة على نوعية المؤسسات :1الجدول 

فرضية ال
 (H1)البديلة

 (H0)فرضية العدم
قيمة 

(sig) 
 االحتمالية

βi 
معامل 
 التحديد

معامل 
 االنحدار

 الفرضية

يوجد تأثري للحوكمة 
على نوعية 
 املؤسسات

ال يوجد تأثري 
للحوكمة على نوعية 

 املؤسسات
0006 1 .113-  %54 0 .302  

 اثر الحوكمة
على نوعية 
 المؤسسات

 .SPSSعلى خمرجات  باالعتماد من إعداد الباحث :المصدر

النتائج املتحصل تدل على أن هناك تأثري معنوي ذو داللة  أن( 12)يتضح من خالل اجلدول رقم 
ذات إحصائية للحوكمة على نوعية املؤسسات، ومنه فإنه إذا كانت هناك حوكمة تكون هناك مؤسسات 

 االحندارللبالد، ومن خالل معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادلة  االقتصاديةعملية التنمية  يفهلا دور كبري  يكون اليتجودة و 
-1+0.22 Y=  يففّإن التغري x  يعىن أن  %9بدرجةy  واخلاصة  %88تتغري بنسبة

 .البديلةية العدم ونقبل الفرضية باملؤسسات، وبالتايل نرفض فرض
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 :ملخص
راسسة متت يق سمليسزلة فد  راسسة ثر  االيية وحيل  سدفدلااا سزجاسر    ي سدحفد م  سديوي  ل ى سد هب 

 ي ظ  سدتقيبات سديت مّ ت هبا وحت  لصالح عميتها عيىهتا سستع سض مفدى افدا ت كيا م  خالل ادة ح
خيق فوية كبرية لني سع   سدص   سد مسي وسمليسز ، ما ضغط سألزمات سديت شهفدها سالاتصار سدرتكي 

فدة َوّحفدت سد ياني لاواح، وماه حيث وصيت ت كيا ل ى لصالح كيي دعميتها م  خالل خيق عمية جفدل
فخيق عمية جفدلفدة وجعيها االية ديتحيل  لشك  كيي  ي ظ  نظام ص   م ن م فيق لتح ل  ح الات 

 .اثس سملال ووجير سحتياطي ص   كاٍ  د  لشك  خط ًس عيى وضعية سالاتصار سديطين
 .سديرية سدرتكية سدفدلااا سزجاسر  ؛ سد يق سمليسزلة؛ سدتحيل ؛ :يةكلمات مفتاح

 .JEL : F30 ،E60 اتتصنيف

Abstract:  

In order to study the impact of the convertibility of the Algerian dinar 

in reducing the resort to the parallel market, we take Turkey as a study case 

by reviewing the ability to reform the currency to face the many 

fluctuations thus had had to undergo, and the many economic crises that it 

witnessed which created a big gap between the official and parallel  
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exchange rate, where Turkey has completely reformed its currency by 

creating a new currency and successfully united the two markets. So, 

creating a new currency and making it fully convertible under a flexible 

exchange system and liberalizing capital accounts and maintaining 

sufficient exchange reserves will not pose a threat to the national economy. 

Keywords: Algerian Dinar; Black Market; Convertibility; Turkish Lira. 

Jel Classification Codes: F30 ،E60. 

 :مقدمة .1
اتيوة حتمية وماطقية دظهيا سد يق كثن ايمة سدفدلااا متفدهياة جفًدس   سالاتصـار سدـواسر   وساع لبني 

، حيث 6891وثزمة سدبرتول  ي  عياات ل بب سدطيب سملتاسلفد عيى سدعمية سدصعبةبسمليسزلة  ي ماتصف سد 
 سدفدلاااااليية وحيل  إشكادية ف، سدتيسزين لفدث سدتيجه حني ساتصار سد يق م  ثج  سديصيل لادفدلااا حني سد ع 

م  جهة وسيق كام  ثو جاري سي  لكين ده آرااًس عيى سزجانب سالاتصار  وسملايل سيس  لشك   سزجاسر   
وسنطالاًا م  هذس سالهتمام فإّن سدفداسسة سدحادية سي  تبحث  ي لل سز لشكادية سدص   م  جهة ثخ ى، 

 ي ت كيا عميًما وسدتخيي عيى سيق سدص   سمليسزلة االيية وحيل  سديرية سدرتكية عيى سديضعية سالاتصارلة 
ذدك سي   ىلشك  خاص وحماودة سالستفارة م  هذه سدتو لة فيما خيص سدفدلااا سزجاسر   ولااً س عي

دورها في  ما مدى قابلية تحويل الدينار الجزائري وما :وحاول سدفداسسة سإلجالة عيى سإلشكادية سدتادية
 هي أهم الدروس المستفادة من التجربة التركية؟ لموازية وماالحد من اللجوء إلى السوق ا

 :سدف ضيات سدتاديةوضع  دإلجالة عيى سإلشكادية سملط وحة مت :فرضيات البحث .1.1
نظام ص   م ن م فق لتح ل  ح الات اؤوس سألميسل  سالنتقال ل ى سدتحيل  سدكيي ديعمية  ي ظ  −

 ؛ووجير سحتياطي ص   كاٍ  د  لشك  خط ًس عيى وضعية سالاتصار سديطين
 ؛لعارة ت مية سدعمية متث  سدح  سألمث  السرتجاع سدكتية سداقفدلة سملتفدسودة  ي سد يق سمليسزلة −
 .سملط وحةشكادية سإلميك  سالستفارة م  سدتو لة سدرتكية  ي سدتعام  مع  −
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عيى سديضعية سالاتصارلة وسملادية   االيية وحيل  سدفدلااا سزجاسر   مع فة ثرل ى  هفد ل :أهداف البحث.1.1
تقييص سدفوية لني سع   سدص   سد مسي  ومفدى افداة نظام سدص   سملتبع  ي سالاتصار سزجاسر   عيى

 سديت لة ت كيا جت م  راوس سستخالصم  خالل  سمليسز  سدص   سيق وتيسع نشاط م  سدحفدو وسمليسز  
 .وسداهيض لادعمية سدرتكية  ي ظ  سدتقيبات سديت مّ ت هبا مع سد يق سمليسزلة سدتعام   ي سياساهتا جنحت

ماهج سديصف وسدتحيي   ي سبي  سدتشخيص  عيى سدبحث هذس  ي سالعتمار مت :البحثمنهج  .1.1
راسسة سدحادة فيما خيص  م  خمتيف جيسنبه لاإلضافة ل ى ماهج سد ييم وسديصف سدفدايق مليضيع سدفداسسة
 .االيية وحيل  سديريةسدتو لة سدرتكية  ي تعاميها مع لشكادية 

 :سيتم سدتع   عيى سدتحيل  م  خالل سداقاط سدتادية :أساسيات حول التحويل .1
 :لييتع لف سدتحيل  ومتييا ثنيسعه وش وط وحقيقه فيما ميك  : ماهية التحويل. 1.1

 وفق سع  ص   سدحق  ي تبفدل  عمية معياة ل ى ذهب: "كان سدتحيل  لعين :تعريف التحويل .1.1.1
هي لمكانية : "لأنّه، كما ُع ِّ  "(La convertibilité du dirham Marocain, p : 02)  ُمعطى

لمكانية سدحصيل عيى  فادتحيل  هي ؛"سدتحيل  سدح  دعمية وطاية لعمية ثجابية وفق سع  ص   معطى
 . سدقيمة سملعاك ة دعمية معياة معفدنًيا ثو وااًيا ثو ع  ط لق سدذهب

 (:(Benjelloun,1994, p: 57  كما ليي  تق يمهميك   :التحويل أنواع .1.1.1
 ،سدتحيل  سزجاري وسدتحيل  سدكيي وفيهل ى وحيل  سدعمية وفًقا ديعمييات سحملققة  لُق م: ريقة األولىالط -

 سدكيي وسدتحيل  سخلااجي ثو سحملفدور؛يعمال  سملعايني وفيه سدتحيل  سدفدسخيي ثو ووحيل  سدعمية وفًقا د
فيه و سملؤس ات سداقفدلة  سهليئات ثو ،ُُيفدر وفق رالرة ثصاا  ماها مادكي سدعمية سدصعبة :الثانية الطريقة -

 . سزجغ س يسإلطاا رادثًا وحيل  سدح اب سزجاا  ووحيل  ح اب اثس سملال و 

افع  ::(Perrault. J, 2002, p: 37)هي رالث ايسعفد عيى لقيم :قواعد التحويل وشروطه .1.1.1
عفدم سستخفدسم تفدسلري نقفدلة متييالة مث  ستفااات سدفدفع ثو و  مجيع سدقيير سملف وضة عيى سملفدفيعات سدفدودية

 . سخلااج سالدتاسم لضمان االيية وحيل  سألصيل سحملتفظ هبا  ي ، وكذسسع  سدص   سملتعفدر تطبيق
سالاتصار سدكيي فعادة م  تكين سياسات ثن  :اواح عميية سدتحيل د  لعض سدش وط سألساسية جنفدكما 
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رون ايير  تيسزينتثبيت سع  سدص   عافد م تيى وسمليسار سملتاحة؛ ثج  وحقيق سدتيسزن لني سدطيب سدكيي 
 .وسخلااجية سحتيس  سدصفدمات سدفدسخيية متك  م  كافية  سحتياطات؛ سملايل سخلااجيدتحقيق سدتيسزن  ديص  

 :ميك  سدتع   عيى سدتحيل  سدكيي م  خالل سداقاط سدتادية :التحويل الكلي .1.1
سدذ  ل مح لتغيري سدعمية سديطاية ل ى عمية ثجابية صعبة م  ثج  ك   سداظام هي :تعريفه .1.1.1

سدعمييات سملتعيقة لادح الات سزجاالة وعمييات اثس سملال رون وضع ايير لادا بة ديمقيمني ثو غري سملقيمني 
Pawel H, 1985, p: 115) (.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 ,Zouheir el kadhi)  ل مح سدتحيل  سدكيي  ي سديساع :إيجابيات وسلبيات التحويل الكلي. 1.1.1

2011, p: 10):    اتصارلني؛ وح ني تااف ية تايع سحملفظة سملادية دألعيسن ساللسدحمالة م  خماط  سدص
تعرتض عميية  سدقضا  عيى مجيع سدعقبات سديت؛ ثمااست سألجابيةديطين م  خالل جذب سالستسسالاتصار 

 :ليي كما لاتج عاه آراا سيبية كما.سدتوااة سخلااجية؛ سدحفد م  سملشاك  سملتعيقة لتميل  سداقفد سألجايب وح ل 
لتميا لكشف ع  عفدم سستق سا ثنظمة سدص  ؛ ه وب اؤوس سألميسل وسملضاالة عيى سدعمية سحمليية  ي ليفد 

 .سألميسل  ح كة اؤوس سدااجتة ع  تقيبات لمكانية زلارة تقيبات سع  سدص   لاختالل ساتصاره سدكيي؛
 وكذس هجناح سديت تضم  سدش وطم   :شروط االنتقال من التحويل الجزئي إلى التحويل الكلي .1.1.3

متيل  ح اب و سد ياسة سملادية سدحكيمة  :(Nsouli. S, Manuel. G, 1996, p: 11)جنفد سستفدسمته 
ض واة وجير  وكذس ؛ل ليجير سحتياطي ص   كاٍ  وم تق سملعامالت سزجاالة ع  ط لق ح كة اؤوس سألميس

م  سدض وا  وح ل  كما ثنه   هامش ثوسع د ع  سدص   ديتكيف مع تغريست سدع ض وسدطيب  ي سد يق؛
سإلطاا سالاتصار  سدكيي ديتحفيا عيى سالستثماا وكذس سدحيسجا سزجبارية وسد االة عيى سألسعاا وثسعاا 

 .حيل سدفارفدة وسدقيير عيى سيق سدعم  وتشغي  نظام سد يق النتقال ثفض  ديت
 :كما ليي هتيسع سملبارالت سدتواالة سخلااجية سيتم سدتع ُّ  عيى سياينظ ًس ألمهيته  ي  :سوق الصرف .1

 :سدتع ُّ  عيى سيق سدص   سد مسي م  خالل ما ليي ميك  :سوق الصرف الرسمي. 1.1
سإلطاا " ثوسد يق سديت لتم  ي لطااها وحيل  سدعمالت دبعضها، "لع   عيى ثنّه :تعريفه . 1.1.1

 ؛(692 :ص، 2008، وديفد صا ي) سملؤس ايت سدذ  لتم م  خالده ليع لحفدى سدعمالت مقال  ش س  عمية ثخ ى
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 .ش س  وليع سدعمالت سألجابية مقال  عمالت وطايةلتم فيه فهي ذدك سإلطاا سدتاظيمي سدذ  
 وحيل  سألميسل ثو سدقية سدش سرية لني سدفدول؛ :(666: ص ،2009، سعير جالفد)  ي تتمث  :أهميته . 1.1.1 

 .ديتوااة سخلااجية؛ تاولفد سدت هيالت ديتغطية وسملضاالة تقفدمي سالرتمان
سملؤس ات سملادية  سدباك سمل كا ؛ سدبايك سدتواالة ولايك سالستثماا؛ سد ماس ة؛ :المتدخلون فيه. 1.1.1

 .سخليسص، سملضاالين؛ مؤس ات سداصح وسإلاشارسمل تخفدمني سدتقييفدلني، سدعمال   غري سملص فية،
  :سدتع ُّ  عيى سيق سدص   سمليسز  م  خالل ما ليي ميك  :سوق الصرف الموازية .1.1

 رون سخلضيع د االة سد يطات؛ هي سد يق سدذ  لتم فيها تفاوض سدعمالت سألجابية :تعريفه . 1.1.1
 :Miguel kiguel, 1995, p)سمليسز غري مف وض لتحفدر حب لة ول مى ل ع  سدص    ل ع   لتميا

22). 
سد االة عيى سدص  ؛ نفداة واية سدعمية سدصعبة؛ : ثمهها :أسباب ظهور سوق الصرف الموازية. 1.1.1

عالوة عيى معفدل سدص    ي سد يق سد يرس  حىت تربا  عميية تبييض سألميسل وسملتاج ة  ي سملمايعات؛
 وحم  سملخاط ة وسالخن سط  ي معامالت هذه سد يق؛

 :لتحفدر ح ب سدع ض وسدطيب كاآليت :محددات سعر الصرف في السوق الموازية . 1.1.1
وحيلالت سملغرتلني؛ سدعمال سألجانب؛  :وسديت ميك  ثن تأيت م  عفدة مصارا ماها :محددات العرض −

 ؛(لاخلصيص اؤوس سألميسل)اصيفد سد ياح سألجانب؛ عمييات تاليف فيستري سدتوااة؛ عمييات سدته لب 
عمييات سالستريسر وسدته لب وك  سدعمييات غري  متيل  سدعمييات سخلااجية؛ :محددات الطلب −

 سدقانينية؛
 .سياحة سملقيمني؛ سملفدفيعات غري سملاظياة كعمييات متيل  جتااة سملخفداست

انتقال االقتصاد قابلية تحويل الليرة التركية والوضعية االقتصادية لتركيا في ظل : حليليةدراسة ت. 4
 ة إلى االنتعاشو  التركي من اله  

  (:سمليسزلة ديرية سدرتكية  ي ظ  هيماة سد يقس) سياسة انغالق وتدخل حكومي 1891 تركيا ما قبل .4.1
سدفرتة لضعف  ي سملبارالت  هذه متيات :1898 إلى 1891 التجارة الخارجية في تركيا من .4.1.1
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قارمة سملتبعة وسددتصايع سحيث نالحظ سخنفاض ن بة سدصاراست وسديسارست كذدك نظ ًس د ياسة  ،سخلااجية
وهي ما  .عيى سدعامل سخلااجي وسديت تُ مجت مبعفدل سنفتاح ماخفض دالاتصار سدرتكي سديسارست لحالل عيى
 6891مما ثرى ل ى سنتقال سدفارض ل ى عوا ماذ  حص   ي ش وط سدتبارل سدتواا  سدتفدهيا سدذ  لف  ه

 .سديسارست سدافطية مقرتنة لاد كير  ي سدصاراست سدالارة  ي تكاديف ل بب سدصفدمة سدبرتودية مما لعكس
 (1888-1891)التجارة الخارجية في تركيا خالل الفترة الممتدة من : 1شكل ال

 

Source: office national de Planification 

وحيلالت سألت سك سملغرتلني عاماًل مشوًعا  ي مياسن  تشك  :التحويالت النقدية للمهاجرين .4.1.1
 %20سخنفضت وغطت  6891ولعفد  ،سدعوا سدتواا  سدرتكي كانت تغطي ريثيحيث   سدرتكي سملفدفيعات
تفاام سألزمة سالاتصارلة هي  وما زسر م ، ذدك سدحني لتم تيجيهها ل ى سد يق سد يرس  وماذ 6899فقط  ي 

 .سمل تيارة سدتحيل  سملاروج ديحصيل عيى سحتياجاهتا م  سمليسر ل ى ثسييب سدش كات  زجي 
 1894 نسبة تغطية تحويالت المهاجرين للعجز التجاري قبل :2شكل ال

 
 
 
  
 

 باحثانم  لعفدسر سد: المصدر

تغطي ثلثي 
العجز في 

 الميزان التجاري
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اامت ت كيا لتصفدل  سدعمال  ي سد تياات لفداًل م  سستريسر سدتقاية سدغ لية فازره ت ت سكمات اثس 
 6899و 6891ميياا روالا لني  6.12وسخنفضت ل ى  6891ميياا روالا عام  2سملال حيث وصيت ل ى 

ل بب سدظ و  سديت كان لعاين ماها سالاتصار سدرتكي آنذسك وسديت شوعت عيى تاامي سد يق سمليسزلة مما 
 6899ثرى ل ى سخنفاض اؤوس سألميسل سدفدسخية لشك  امسي، كما سستم  هذس سالخنفاض  ي سدفرتة لني 

 فاام سدعوا  ي سملياسننظ ًس ألزمة سدفدلين سديت كانت تعاين ماها ت كيا مما  $مييين  890ل ى  6890و
سدرتكي م  هذه سديضعية مما ثرى ل ى سنتعاش سالاتصار ل ياسته سخل وج  حاول ثوزل  6890لعفد و . سدتواا 

ما لعثه سدعمال سألت سك  ثما جمميع %98.1سدبايك   ي ن بة سإللفدسعات  ي ليغت سدالارة حيث6896 ي
خالل ة وهي ما لفدل عيى سخنفاض سدتعام   ي سد يق سمليسزل $مييين  829مبيياا و شه  سبتمرب افِدا حىت

                                                      .هذه سدفرتة
 6890 جانفي 21  ي :سياسة التكييف الهيكلي والتوجه نحو االقتصاد الحر: 1891 تركيا بعد .4.1

 .سالستريسر عيى سدقارم سدتصايع لسرتستيوية ع  سدتخييله  مت اتصار س سستق سا ل نامجثعفّد 
كان سالعتقار سد ارفد قفد  د (:مشروع الليرة التركية القابل للتحويل: )تحرير التجارة الخارجية التركية  .4.1.1

 ثمهها 6899حيث لفدثت ثالعة عمييات معقفدة عام  سدفدعية ل ى وحيل  سالاتصار سدرتكي ل ى ساتصار ح هي 
ناع سدقيير سدكمية عيى لعفد  ساتفع معفدل وح ل  سدتوااة سدرتكيةحيث . سدرتكية سدقال  ديتحيل ع سديرية مش و 

م ن، وتظه  هذه سإلصالحات  سديسارست وتافيذ سياسات تعاز سدصاراست وكذس تبين سياسة سع  ص  
سملايل  تح ل فتح ل  سدتوااة سخلااجية مت جاًبا ل ى جاب مع سد، 6890لعفد  عيى مني سدصاراست وسديسارست

 ألول م ة  ي %1.619 فارض لا بة فيها وهي سد اة سديت وحقق (6898 ي  سدرتكية سدتحيل  سدكيي ديرية)
وسدعمية  مياسن سدتوااة سدرتكي، وماذ ذدك سدحني وم  ثج  تعالا تفدفقات اؤوس سألميسل ل ى سالاتصار سدرتكي

ثما سخلطية  (.06)ثرى ل ى مني اي   ي سديسارست كما هي ميضح  ي سدشك   مما، سدرتكية مبادغ  ي تقفدل ها
، 6881سدثانية  ي وح ل  سدتوااة سخلااجية درتكيا هي لنشا  سالوحار سزجم كي مع سالوحار سألواويب  ي جانفي

راارية  ع  ط لق ناع سدقيير سزجم كية ع  سديسارست سدرتكية م  سالوحار سألواويب، كما ثمضت عيى ستفاايات
سديت  تقيي  تبعية ت كيا ديفدلين سخلااجية وم  ثج   .لعين لعطا  ح لة ثكرب  ي جمال سدص   مماديص   سدح ، 
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فإّن سدحكيمة سستثم ت  ي سدعم  عيى زلارة تفدفق اؤوس سألميسل سألجابية وتيظيفها كانت  ي تاسلفد م تم  
 .ليي كمامباش ة  ي مشاالع لنتاجية  

 مت سدتح ل  سديت سياسةاب   ي ت كيا ماخفض  IDEدقفد كان معفدل  :االستثمار األجنبي المباشر.4.1.2
نظ ًس  6896ساة  IDEل ساتفاع طفيف 01م  خالل سدشك  نالحظ حيث  ،6890سعتمارها  ي لفدسلة 

 6896لني  مث عار ل ى سالخنفاض 6896-6890 ي سدفرتة لني  ع فه سالاتصار سدرتكي عاش سدذ دالنت
 جنفدوعميما ، 6891و 6891نظ ًس دتبعية ت كيا ديق وض سخلااجية وسدعوا سملايل سدرتكي لني سايت  6891و

سالاتصار وافع سدقيير وهي سدفرتة سديت متيات لتح ل   6898و 6890كانت كبرية لني  IDEتفدفقات ثن 
ح كة اؤوس سألميسل وكذس سدتحيل  سدح  ديرية سدرتكية مما ثرى ل ى جذب ثكرب ن بة م  اؤوس سألميسل  عيى

نظ ًس دألزمات سديت م  هبا  6880سألجابية، لاّل ثن هذه سدا بة لفدثت  ي سالخنفاض خالل فرتة سدت عياات 
عيى  6881و 6881ة لني مث نالحظ ساتفاع سالستثمااست سألجابي. 6881سالاتصار سدرتكي خاصة ثزمة 

ختبط سالاتصار سدرتكي  ي  ثرىو  لف  ه رخيل ت كيا  ي سالوحار سزجم كي مع سالوحار سألواويب، وهي ما سدتيسيل
وسديت تع   ل اة لفدسلة مفاوضات  6888ل ى سخنفاض ن بة سالستثماا حىت  سملفدلينية سخلااجية وسدتضخم

الستثماا  ي ت كيا دك  سألزمة درخيل ت كيا سالوحار سألواويب ما جذب سمل تثم ل  م  جفدلفد ل ى سدفدخيل 
سألجانب ثغيب سمل تثم ل   تسداقفدلة سدكبرية سديت ثصالت سالاتصار سدرتكي لعفد سهنياا سديرية سدرتكية جعي

 .لرتسجعين ع  سستثمااسهتم
 $مليون1111-1891 االستثمار األجنبي المباشر في تركيا:  3شكلال

 
 
 
 
 

 

Source: office national de planification. 
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، 6818سي  لرساة سالاتصار  ي سد تياات ثرى ل ى خيق ثزمة  ي  لنّ  :الناتج المحلي اإلجمالي.4.1.3 
مث  ،FMIت كيا مل تقب  لش وط  ألن 6819و 6811كان م تفًعا لني  PIBنالحظ ثن معفدل مني  حيث

 ل ىلاإلضافة  وحيلالت سملهاج ل  ل ى سد يق سد يرس ، ل ى رون سدصف  وهي اسجع ل ى تيجيهسخنفض 
 حيث مل ت تطع ل لنت وورز دية وسخل وج م  نظامو سألزمة سدبرت   سألوضاع سالاتصارلة سدعاملية سديت تغريت لعفد

 .سدفدودة ب وسألسعاا سملفدساة م  اِ ت سدص   سدثال منظا ت كيا سدتحكم  ي هذه سديضعية  ي ظ 
 PIBمعدل نمو :  4شكلال

 
 
 
 
 
 

Source : Banque Centrale de Turquie. 

 وص  ل ى ثعيى م تيىافد ا، حيث ثن معفدده مت ااعً  اسالاتصار تضخمً  وسجهوم  جهة ثخ ى  

ل بب و  ،ل بب سدتميل  سداقفد  وسدعوا  ي سملياسنية سدعميمية (01سدشك ) 6890ساة  %80 ا بةل
ثخ ى،  عيى سملفدسخي  م  جهة سمل تبط مب تيى سدتضخم م  جهة وف ض فيسرفد ة سديرية سدرتكيةايم سخنفاض

 .هاما سدعاملية تاسلفد سدافيالاإلضافة ل ى سخنفاض مصفدساية رودة ت كيا م  خالل تقاال  مؤس ات سدتاقيط 
 PIB تطور معدل التضخم بالنسبة ل:  5شكلال

 
 
 
 

 

 
Source: Banque Centrale de la Turquie. 
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 غ ق ،2006 عام ولفدسلة 2000 عام ثوسخ   ي :1111-1888االنهيار الحاد لليرة التركية  .4.1
وحقيق سالستق سا سالاتصار  مت  هبفد و  ،تهاعمي تعيمي عيى ت كيا ثاغم ما حارة ثزمة  ي سدرتكي سالاتصار

سدذ  وسفق عيى تقفدمي سدفدعم  FMIمب اعفدة  6888وضع ل نامج سخلفض م  معفدل سدتضخم  ي جيسن 
ختفيض معفدل : ثوالً : م  ثج  وحقيق رالرة ثهفدس  ثساسية هي 2002-2000متياع ديفرتة  سملايل، وهي
، عيى سدتيسيل 2002و 2006و 2000هنالة   ي %9و % 62و %21ل ى ( ثسعاا سمل تهيك)سدتضخم 

سد فع م  معفدل سدامي سالاتصار  لادتيظيف  :رادثًا سمل تفعة جفًدس، ختفيض معفدالت سدفارفدة سدحقيقية: رانًيا
      هي حماوا ثساسية وم  ثج  وحقيق هذه سألهفدس  اكا هذس سدربنامج عيى رالث سألمث  ديميسار،

p:06)2066 Gursel, (y: سستافدت عيى تقييفد سد ياسة سملادية هبفد  ختفيض سدعوا  ي سملياسنية  :سد كياة سألو ى
هي  :سد كياة سدثانية ؛إلمكانية رعمه PIBم    ة عيى سدفدل  سدعام وختفيض ن بتهسدعميمية م  ثج  سد يط

ختفيض معفدل سدتضخم سدقارمة عيى  لسرتستيويةسدباك سمل كا  سديت ت تافد عيى  سستقالديةض واة 
عيى م تيى معني م  سملصفدساية وسديت مت  تيوية، حيث لعتمفد جناح هذه سالسرتس''سستهفدس  سدتضخم''

اارمة عيى ثساس جميس نظام مايل وسياسة نقفدلة تقييفدلة  :سد كياة سدثادث ؛FMIسدحصيل عييها لفدعم م  
م  ثج  سدتخفيف م  س عة سهنياا سديرية سدرتكية وسد فع م   (سد لط لادفدوالا)ونظام سد لط سإلمسي سدعمية 

 .مصفدسايتها  ي ميسجهة سدتضخم
 1111 مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية في تركيا قبل وبعد عام:  1الجدول

 6888 2000 2006 2002 2001 

 1.1 1.2- 1.9 1.9- 1.1 %معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

 69.1 28.9 19.1 18.0 19.9 %(سعر االستهالك)معدل التضخم

- PNB% 0.1 -1.9 -6.8 0.1 -2.1 الميزان الجاري

 11.6 11.1 88.6 19.0 601.2 معدل فائدة سندات الخزينة

Source: S. gursel, y. kocoglu, j-c. verez, croissance emploi et inégalités en 

Turquie, Revue Région et Développement n° 34, 2011, p: 07. 
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تخفيض معفدالت افد مسح ل سدتعفدل  سمل ساب ديرية سدرتكية نالحظ ثن ثعالهم  خالل سزجفدول 
تفدهيا وم  مث سدحقيقية ل ى ساتفاع معفدالت سدص    سد لطثرى نظام فقفد غم هذس سدتطيا وا سدتضخم 

واو مقال  سدفدوالا مبا سخنفاض سأل)سديضع سالاتصار  سدعاملي ه هي زسر ماوما ، سدصاراست ومياسن سملفدفيعات
 61ث   %10وصيت ن بة سدتضخم  2000ولاهالة ( ل ى ساتفاع ثسعاا سدبرتول لاإلضافة %10لقااب 

لادا بة ديفدوالا،  %61وهي ما سبب لعارة تقييم ديرية سدرتكية ب  سمل تهفد  نقطة ثكث  م  سدتضخم
عوا  ي سملياسن تضاعف سدلادا بة دألواو ما ثرى ل ى ساتفاع كبري  ي سديسارست و ها تقفدل   سملغاالة  يو 

ل ى ظهيا ثزمة سييدة وساتفاع كبري  ي  تالستق سا ثراد ياسة سداقفدلة سملتبعة  ي لطاا ل نامج سف     .سدتواا 
اامت سد يطات سداقفدلة لادتخيي ع  ل نامج سخلفض م  سدتضخم  ميسجهتهام  ثج  و  معفدالت سدفارفدة

 .(akat,2000, p: 270)  ديرية وت ك سع  سدص   معيم سالمسيوكذس سد لط 
 رواسً  2001 ثزمة دعبت قفدد  :سياسة استهداف التضخم واالنتقال إلى الليرة التركية الجديدة .4.1.1

 .سد يق ساتصار ل ى سالنتقال  ي لكمال وحامسة هنارية خطيست لاختاذ ت كيا ايامحيث  م  هاماً 
 1119-1111معدالت التضخم الفعلية والمستهدفة بين :  6الشكل

 

 

 
 
 
 
 

Source: monetary and exchange rate policy for 2016, 9 december 2015, CBRT, 

Ankara, p: 02. 

 :سياسة استهداف التضخم: أوال
نقفدلة جفدلفدة هي  اارم عيى سياسة 2001-2002ديفرتة  2006مت وضع ل نامج جفدلفد  ي ما   

وسدرتك سداهاري داظام سدص   سدثالت هبفد  وحقيق لمكانية سدفدخيل دالوحار  سياسة سستهفدس  سدتضخم
نالحظ حيث  .رة عيى سمل تيى سدعاملي ولصالح ما حفدث لعفد سألزمة سألو ىسملفقي  سألواويب ولعارة سدثقة

 التضخم الفعلي
 التضخم المستهدف
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لييغ م  خالل  (01سدشك  )سخنفض معفدل سدتضخم ل  عة كبرية سداظام سداقفد  سزجفدلفد ماذ لفدسلةثنه 
ثكث   مما جعيهثا  م  سدقيمة سمل تهفدفة و ثالث سألو ى سد ايست سدسدتضخم سمل تهفد  اب  ميعفده خالل 

 فاملعفددنيومع ذدك ، سملاضية لاد ايست مقاانة لفداجة ثا سالخنفاض دك   ي سستم   2001 ولعفد مصفدساية
معفدل  هبيط سستم سالة متياعني سمل تثم ل   ي سد ياسة سداقفدلة رقةوهي ما لقي   سثصبحا ا لبني جفدً 

 .سدتضخم وجناح هذس سدربنامج
 سدتضخم سدضمين نالحظ ثن ماذ لفدسلة فرتة سستهفدس  :النمو االقتصادي بعد استهداف التضخم .أ

PNB وPIB ،2000لعفد ثزميت  ةبيحيث ثن معفدالت سدامي سديت كانت سي لارسر ولامي لشك  كبري  

 %9.1 -م  PIBساتفع )سد اة سألو ى م  تبين سياسة سستهفدس  سدتضخم  لجيالية  ي ثصبحت 2006و

 .ووسصيت منيها لجيالًيا  ي ظ  هذه سد ياسة( %9.8ل ى  %8.1–م  PNBوساتفع  %9.8ل ى
 PIBو PNB  معدل نمو:  7الشكل

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Le Trésor de la Turquie. 

سع   لطاا هذه سد ياسة مل لعفد  ي :استهداف التضخم وسوق الصرف بعد سعر صرف الليرة. ب
سدتفدخ   سمل كا  سدرتكي ُياول سدباك ظ  نظام ص   ح ، حيثسمسًيا ل  ثصبح عارًما  ي  سدص   م تبط

  سمل كا  تفدخ  سدباك سدتضخم ماذ لفدسلة نظام سستهفدس ف درتكية،سديرية س محالة  ي سديات سدالزم م  ثج 
 سداظامية وسملبيعات ع  سملشرتلات سداظ  ص  ول ،سدصعبة سدعمالت وليع سد يق لش س   ي م ة 26سدرتكي 

PNB PIB 

 السنوات
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  .تقيبا  ثا سالمسية ثسعاا سدص   جع  فقفد متك  م 
 تطور سعر الصرف : 8الشكل

 

 

 

 
 تطور سعر الصرف الحقيقي الفعلي  : (09) الشكل 

 

 

 

 

 
 

Source : Banque Centrale de la Turquie 
كمؤش  ديضعية سيق سدص   لعترب  لّن تطيا سع  سدص   سدحقيقي سدفعيي لت عري غري مباش  

ثسعاا سملاتوني  ي و سألجايب واية سملااف ة سدتواالة عيى سمل تيى سدعاملي حم يب وفق ثسعاا سمل تهيكني 
 مباش ة حفدث سخنفاض كبري  ي 2000ثنه لعفد ثزمة  08م  خالل سدشك  حيث نالحظ ة، هنالة سد ا

 خالل مفدة سستهفدس  ودك  ،لظه  سالهنياا سدكبري  ي سديرية سدرتكيةوهي ما  سع  سدص   سدفعيي سدحقيقي
 ايمة سديرية سدرتكية وهي ما ثعطى افداة ساتفع سع  سدص   سدحقيقي سدفعيي وماه ساتفاع سدتضخم سدضمين

تااف ية ت كيا نظ ًس الخنفاض سديرية  سخنفضت 2001ودك   ي  ،سدعاملي ىتااف ية ثكرب درتكيا عيى سمل تي 
 .ساتفاع ثسعاا سدبرتول سدفعيي ل بب سدحقيقي وسهنياا سع  ص فها كيةسدرت 
 2000ثن معفدالت سدفارفدة افد ساتفعت خالل ثزميت  نالحظ :معدل الفائدة بعد استهداف التضخم . ج

لشك  كبري، وماذ ثن ثصبح سدباك سمل كا  لتمتع لاالستقالدية لفدث ل تخفدم سع  سدفارفدة سدييمي   2006و
 . ي سياسة سستهفدس  سدتضخم وختفيضه تفداجيًيا ةكأرس

 دوالر أورو 

 سد ايست

ية
رك

ة ت
ير

 ل

 معفدل سدص  

Source : Banque Centrale de la Turquie. 

 

 سد ايست

 سع  سدص   سدفعيي سدحقيقي

 أسعار المستهلك أسعار المنتج
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 سعر الفائدة اليومي تطور : 10الشكل 

 

 
 
 
 

 

Source : Banque Centrale de la Turquie 

تبين سياسة سستهفدس   تفداجييا  ي ظ سخنفض نالحظ ثن معفدل سدفارفدة سدذ  كان م تفًعا جفًدس 
فرتة سستهفدس   ثنه خالل ما لعينسدص لح، ستهفدس  سدتضخم خالل فرتة س %60حيث وص   سدتضخم

سدفارفدة اصرية سألج  م   سدرتكي ث  لشكال  ي م سابة ثسعاامل لك  دفدى سدباك سمل كا   سدتضخم سدضمين
ايصت م  خماط  سإلا سض حيث ثصبحت سديت خالل عميياته  ي سيق سداقفد لفض  سدتطياست سإلجيالية 

 .آجال سالستحقاق ثطيل مما ثرى ل ى سخنفاض تفداجيي  ي ثسعاا سدفارفدة عيى سملفدلني سملتيسط وسدطيل 
نالحظ م  خالل سدشك  ثن تفدفق سالستثماا  :حركة رؤوس األموال بعد استهداف التضخم .د

كان  ي ساتفاع م تم   ي حني ثن   2009حىت  2001سألجايب سملباش  سدفدسخ  ل ى ت كيا  ي سدفرتة م  
 .2006لكار لاعفدم وهي ما لف  ه ل نامج سالستق سا سدذ  طبقته ت كيا لعفد ثزمة  سالستثماا سخلااج

 ($مليار) 1111و 1111 تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة بين  :11الشكل 

 

 

 

 

 
 

Source: le prince Philipe, la Turquie, mission économique d’agence pour le 

commerce extérieure, 15 au 19 octobre 2012, p: 28. 

 االستثماراألجنبي المباشر الداخل

 االستثماراألجنبي المباشر الخارج

 ميزان االستثمار األجنبي المباشر
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 وظيفتها ع  سدرتكية سديرية خت ج مل:سياسة حذف األصفار واالنتقال إلى الليرة التركية الجديدة: ثانيا
 ثن سملع و  وم  (Irfan Civcir, 2003, p: 21) ديمباردة وسيية كيهنا ع  ل  دالرخاا كيسيية
 سهنيااه ل ى ديؤر  سدحقيقي سالاتصار عيى سدام  مع تؤر  ثن اللفد سداقفدلة سألواسق ده تتع ض سدذ  سدضعف

 .عميتها م  سألصفاا حذ  عميية هي ت كيا  يسالاتصار   سإلصالح خطيست ثهم لعفد، فم  فيما
 (1111-1899) سعر الصرف الرسمي لليرة التركية مقابل الدوالر:  2الجدول

 .سدباك سمل كا  سدرتكي :المصدر

 :(12: ، ص4116عبفد سدح ني جيي  سدغاديب، )هي اري ية ثسباب دثالرة سدعمية تغيري سدرتكية ا ات سدحكيمة
 م  لكثري ثسه  هي وسملاللني سآلال  ومئات عش ست مع سدتعام  ،سدرتكية سديرية  ي وسدثقة سملصفدساية تفدين

 سحملاسبة مع مشاك  ت بب متعفدرة فيها؛ ثااام سدتحكم وميك  وسدرتديينات وسملييااست سملاللني مع سدتعام 
 6 افع عيى سنعكس سدذ  سألم   ثصغ دعمالت سملصممة سإلحصارية وسدربسمج سدفدفع ونظم سدبيانات ومعازجة

 :مت سديصيل ل ى سديرية سدرتكية سزجفدلفدة كما لييوافد . سملشاك  تيك عيى دتغيبس حىت لتم ثا  وديس صفااث
 سدرتكية سديرية م  ثصفاا ستة حذ  ط لقة ع  سدعمي ت مية إلعارة سالستعفدسرست لفدثت 2003 عام  ي

 سألواسق ولقيت  2005جانفي  ي تافيذه مت( New Lira)سزجفدلفدة  سديرية هي جفدلفدة عمية ولصفدسا
، 1م   سزجفدلفدة سداقفدلة سألواسق فئاتوتكينت ، 2005عام هنالة حىت سدقفدمية سملعفدنية وسدعمالت سداقفدلة

 م  سدكبرية وسدفئات ا وش 10، 21، 60، 1، 6 سملعفدنية وسدعمالت جفدلفدة ت كية درية 10، 20، 60
 .سدعمية

ثصفدات ت كيا  ي عام  :لليرة التركية بعد األزمة المالية العالمية العودة إلى التسمية القديمة :ثالثا
 سألصفاا  ي تغيري رون ماها سزجفدلفد كيمة فقط وحذفت سديرية سسم عيى فيها عمية جفدلفدة ثلقت 2008
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 لأحوام واطع معفدنية جفدلفدة نقفدلة ثواسق تصميم مع سزجفدلفدة سدرتكية سديرية م  لفدل لاديرية سدرتكية ومسيت
 سديرية وهي ديعمية سألصيي سالسمل ى  سدعيرة هي سدعميية هذه م  وسدغالة فقط لادت مية سدتغيري وكان جفدلفدة
 ي مااس و  .سختفت سديرية سدرتكية متاما م  سد يق 2060جانفي  06 ي ، و تأمياها وصعيلة تاول ها وزلارة

ما رفع  وهي م  ايمتها %66.1هبطت سديرية ل ى ثرىن م تيلاهتا مقال  سدفدوالا حيث خ  ت  2061
خ  ت  سد راسية سدرتكية سالنتخالاتسدباك سمل كا  سدرتكي إللقا  معفدالت سدفارفدة رون تغيري، وحىت لج س  

وصيت  2061نيفمرب 2م  ايمتها مقال  سدعميتني سألواولية وسألم لكية و ي  %20سدعمية سدرتكية ثكث  م  
سدتش لعية  سديرية ل ى ثعيى م تيلاهتا لر  فيز حاب سد ريس سإلسالمي اجب طيب ثاروغان  ي سالنتخالات

و ي ثف ل   ،دييياو 1.09درية ديفدوالا و 2.99وليغ  %1سديت ج ت حياها،حيث ساتفع سع  سديرية سدرتكية 
سد تة مع  ثعي  سدباك سمل كا  سدرتكي ع  سنتها  فرتة تبفدل  سدعمية سدرتكية سدقفدمية ذست سألصفاا ،2061

ذدك سدتاالخ  لإمكان سمليسطاني سألت سك ماذ مية سدقفدمية صالحيتها حيث مل لعفدوامسيا فقفدت سدع، هنالة سدعام
 .تغيري سدعمالت سمليجيرة  ي حيزهتم

عملية معقدة يمكن للجزائر اجتيازها بنجاح باالستفادة من استحداث دينار جزائري جديد . 5
 :التجربة التركية

 :سدص   لازجاسر  لامل سح  سدتادية مّ  نظام :مراحل تطور قابلية تحويل الدينار الجزائري .1.1
 :JORADP, 1963))رالث سياسات ص   هيع فت سزجاسر   :فترة نظام الصرف الثابت.  1.1.1

 سزجاسر  كانت 6811 عام حىت :االنتماء إلى منطقة الفرنك الفرنسي 1891-1891المرحلة األولى 
وهي ما ثرى ل ى سخنفاض كبري . سديطاية ديعمية سدتحيل  سدكييااعفدة  وحكمها سديت سدف نك ماطقة م  جاً س

ل ى ت ك مما رفع الل سدتيسزن  ي مياسن سملفدفيعات  ي سحتياطي سداقفد سألجايب وه وب اؤوس سألميسل وسخت
 .سزجاسر  ملاطقة سدف نك ولرساة سياستها سداقفدلة وسياسة سدص   لشك  م تق 
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 مبا لعارل 6811 ي  مت لنشا  سدفدلااا سزجاسر  : الربط بالفرنك الفرنسي 1891-1894 المرحلة الثانية
ثرى ل ى  6818لاّل ثّن ضعف هذس سألخري ساة  سدف ن ي سدف نك مع سدتكافؤ لافسو  بهسدذ م  غ 0.69

 .سخنفاض م تم  ديفدلااا سزجاسر   وهي ما ثرى ل ى خ وج سزجاسر  هنارًيا م  ماطقة سدف نك سدف ن ي
هبفد  جتاب سدصفدمات  :نظام صرف ثابت بالنسبة لسلة من العمالت 1884-1894 المرحلة الثالثة

متث  سدعمالت سألهم  ي هيك   6891 ي عمية  61نظام ص   رالت لادا بة د ية مكينة م   مت تبين
  .1994ساة  غالة ل ى سداظام هذس سملبارالت سدتواالة وسملادية، وسستم 

تعفدل   إرخالل سد يق ل ى ساتصار سدتيجهمت  سدبرتودية سألزمة لعفد :فترة نظام الصرف الوسيط.  1.1.1
 :(Benbouziane .M, 2002, p: 17) سدتيسزين كما ليي  سمل تيى ل ى للصاده لغية سد مسي سدص   معفدل عيى

 لشك  سديطاية سدعمية ايمة ختفيض هبفد  سد يطات سختذته تفدلري هي :للدينار االنزالق التدريجي سياسة
 ساتفع وهكذس ،6882ل ى سبتمرب  6899عاها ملفدة طيلية م  هنالة  سإلعالن ورون م تم 
 .6886هنالة مااس  69.9و 6880 عام  ي 62.68 ل ى 6899عام  ي 1.92 سدفدلااا م /سدفدوالا

ديفدلااا   22%لا بة ا سا سدتخفيض مت سختاذ 30/08/6886  ي :سياسة التخفيض الصريح للدينار
 سد يق سع  ل ى ثا ب سد مسية سد يق  ي سدفدلااا سع  ص   جع  ديفدوالا سديسحفد، مما رلااا 22.1 ديص 

 آخ  مبقفدساختفيضاً  سداقفدلة مما ساتضى سد يطات ثهفدس  سدعمية مل ُيقق  ي ايمة ختفيض سمليسزلة، دك  ثول

مبثالة لفدسلة جناح سدتحيل  سدتواا   وهي .$/جر  11 ص   سدفدلااا ديصبح سع  6881  ي 10.69%
 .ديفدلااا ووح ل  سدتوااة سخلااجية ونظام سع  سدص  

 جي ات لاظامديعيض  سدعمالت م  سية ل ى سد لط نظام ع  سدتخيي ا سا سختاذ مت :مجالس العملة
 لش س  وحت سدتواالة سملصاا  ممثيي تضموسديت  ،06/60/6881 لفدسلة م  "Fixing"سدتثبيت
 .ع ض ثا  سملاااصة عافد ط لق ع  سدفدلااا ص   سع  وحفدلفد سزجاسر  ولتم لاك

 : ي ظ  هذس سداظام مت ماليي :رة نظام الصرف المعوم المدارفت.  1.1.1
 سدباك تفدخ  لجباالة مع 1996 02 /01/  ي امسياً  نشاطه سنطيق :البنوكسوق الصرف ما بين إنشاء  

 .ايمته تفدهيا م  سدفدلااا محالة ثج  م  سمل كا 
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 االيية تعالا كذدك مت 1990 ساة  ي سخلااجية سدتوااة وح ل  لفدسلة مع :قابلية تحويل الدينار الجزائري
 سمل ن سدص   نظام تبين ظ  و ي ،1991ساة  غالة ل ى سزجاالة سدتحيل  عمييات خيص فيما سدفدلااا وحيل 

 ديمقيمني سد ماح مت 1995و ي جيسن  سالستريسر، عمييات مجيع عيى1994  ي سملفدفيعات وح ل  مت
 ثن لش ط سدفداسسةميسصية  ثو سخلااج  ي سدطبية لاملعازجة سألم  تعيق لذس ثجابية عمالت ل ى سدفدلااا لتحيل 

ثن  ديم تفيفد ميك  ال ديتحيل  سقي  وضع مع وسدغ ض، سديجهة تثبت لبيانات م فق لكين سمليف
 مبيغ حفدور  ي سدتحيل  لعميية سدقيام سخلااج ل ى ديم اف ل  سمل كا  سدباك اخص1997لتواوزها، و ي

سملعامالت  خيص فيما سدتحيل  ثو سدفدفع ثج  م  سألجابية سدعمالت دطاديب اخص ساي  معني، كما
اام لاك سزجاسر  لتخفيض ايمة سدفدلااا سزجاسر    2001 ي جانفي و . اؤوس سألميسل وحيلالتعفدس  ما سزجاالة

 2009هبفد  سدحفد م  تطيا سدكتية سداقفدلة سملتفدسودة  ي سألسيسق سمليسزلة، و ي  % 1و 2لا بة ترتسوح لني 
سالاتصار سديطين م  آراا اام كذدك لتخفيض ايمة سدفدلااا ثمام سدعمالت سد ري ية  ي سدعامل م  ثج  محالة 

 .سألزمة سملادية سدعاملية
: الصرف الثابت والمرن يسعر الصرف والوضعية االقتصادية في الجزائر خالل تبني نظام. 1.1 

 :سدتط ق  ي هذه سداقطة ل ى سملؤش ست سالاتصارلة سد ري ة سديت ت تبط ل ع  ص   سدفدلااا فيما ليي ميك 

  سع  تقيباتثن  62نالحظ م  سدشك   :PIB الناتج المحلي اإلجماليسعر الصرف ونمو . 1.1.1
 ثسعاا وسخنفاض 6891 ي  سدفدلين ثزمة وماذ ،PIB مني  ي سخنفاضسدت عياات ل ى  ثوسر   ي ثرت سدص  
 ي  ،6880و6891لني عامي %6.1كبرية ل ى متيسط ساي  افداه  لفداجة سدامي تباطأ 6891  ي سدافط

ع   سيق سدص   تقيبات   كان فيها معفدل سدامي سيبًيا وافد 6881-6899و 6811حني ثن سايست 
سستق  معفدل سدامي  ، وخالل تبين نظام سدص   سمل ن6881سدتخيي ع  نظام سدص   سدثالت  ي كبرية لعفد 

    .%1و %1لني 
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 1111و 1891 بين( $/جد )تطورات الناتج المحلي اإلجمالي وسعر الصرف : 11 لشكال
 
 
 
 
 

 .م  لعفدسر سدباحثان لاالعتمار عيى معييمات م  سدباك سدعاملي: المصدر

سزجاسر   لثبات معفدل  سالاتصار سدثالت متيا تبين نظام سدص   خالل: والتضخمسعر الصرف . 1.1.1
لاالاتفاع معفدالت سدتضخم  سدتضخم وسستق ساه ولعفد سالنتقال ل ى سد لط ل ية م  سدعمالت نالحظ تذلذب

حيث مل تؤر  سدتخفيضات سملتتادية  ي ايمة سدعمية  6886-6880ولني  6880-6891 وسالخنفاض لني
 ل ى سد يطات زجأت ذدك ميسجهة زسرت معه خفدمة سدفدل ، وم  ثج  ل ى ساتفاع سدتضخم فح ب ل 

  .%29 ن بة 6882 عام هنالة  ي سد اي  سدتضخم معفدل حيث ليغ سداقير، خيق
 1111-1891 في الجزائر بين( $/دج)تطور معدالت التضخم وأسعار الصرف :13 لشكال

 
 
 
 
 

 
 م  لعفدسر سدباحثان لاالعتمار عيى معييمات م  سدباك سدعاملي: المصدر

 ي  1%و %61ل ى  %20م   سخنفضت معفدالت سدتضخم سمل ن سدص   نظام ظ  تبين  يو 
 عيى سدتيسيل وهي ما لفدل عيى ثمهية سدتح ل   ي ختفيض معفدالت سدتضخم، 6889 يو  6881و 6881
 سألسعاا سخنفاض ل ى ثساًسا ذدك ول جع سدتضخم، م تم   ي لاخنفاض متيات 2002و 6889 لني وسدفرتة

PIB 

 سعر الصرف

 معفدل سدص  
 معفدل سدتضخم
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وكذس ذ  ح   م  وضعية مياسن سملفدفيعات سألساسية وكذس ساتفاع ثسعاا سدبرتول سد سدغذسرية ديميسر سدفدودية
ل بب سالاتفاع  ي سألسعاا  ي  %1.81ختطى معفدل سدتضخم  2001و ي سدص   سألجايب،    سحتياطي

 .عفّدة اطاعات كادااسعة وسخلفدمات وسمليسر سدغذسرية لفداجة ثا  ل بب ختفيض ايمة سدفدلااا سزجاسر  
سدص    كانت سحتياطات 6881-6890خالل سدفرتة  :واحتياطي الصرف سعر الصرف. 1.1.1

م  جا  كبري م  هذه سالحتياطات م  حميياا روالا، وكان لاك سزجاسر  لت 0.61و 2.92تتأاجح لني 
 ثسعاا سنتعاش ماذو  سمل تيى سملطييب وهي ما ثنقص م  حومها ثج  سدحفاظ عيى سع  سدص   عافد

 سحتياطيات لباا  هلا مسحت سخلااجية  ي سملفدفيعات فيسرض وحقيق م  سزجاسر  متكات 2000  ي سدافط
 ميياا روالا عام 201 ل ى 2000 عام روالا ميياا 66.86 حيث ضاعفتها م  سألجايب سداقفد م  كبرية

 دتص  2000 ثوسر   ي ديربمي  روالا 20 هذه سدالارة ساتباًطا وريًقا لااتفاع ثسعاا سدافط م وت تبط  2061
 .(Moudene.N, 2003, p: 38)ديربمي  روالا 610 ب 2009 عام سدذاوة ل ى

 1119-1891 تطور احتياطي الصرف الجزائري في ظل نظامي الصرف الثابت والمرن بين :64الشكل 

 
 
 
 
 

 .معييمات م  سدباك سدعاملي م  لعفدسر سدباحثان لاالعتمار عيى :المصدر

 م  سألول سد لع  ي روالاس ديربمي  12 ل ى سد ه  سدعقاا  ثزمة لعفد سدافط ثسعاا  ي سدكبري سالخنفاضو 
 سإلرخااست  ي حار سخنفاض مما ثرى ل ى سدبالر صاراست حصيية  ي كبري سخنفاض ل ى ثرى 2008

وليغ حوم سالحتياطات لعفد ت سجع ثسعاا  .سألجايب سداقفد سحتياطيات  ي ممار  سملرتسكمة ول ى سخنفاض
فاض  ي سع  سخن مع 2061ميياا روالا  ي  661.6روالا، مث ميياا  611.6حني  2061سدبرتول  ي هنالة  

ل بب ا سا سارتسض سدفدودة م  لاك سزجاسر  م  خالل خيق كتية نقفدلة رون  ص   سدفدلااا سزجاسر  

 معفدل سدص  
 لحتياطي سدص  
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بيغ سحتياطي ص   لأن م 2069مش وع اانين سملادية د اة  ي حمافظ لاك سزجاسر   كما ص ح،  مقالالت
م  سملتياع ثن لبيغ ايمة  هنّ إ، وح ب تياعاته ف2069هنالة شه  سبتمرب   روالاميياا  60201سزجاسر  ليغ 

 .عيى سدتيسيل 2020و 2068و 2069ساة  ميياا روالا مع هنالة 9102 و 9809و 9102
  :ل ى فيه تط قن: وضعية سعر صرف الدينار الجزائري في إطار هيمنة سوق الصرف الموازية . 1.1

 سدعمية عيى سدحصيل  ي سمل كالة : ثمهها :الجزائر في ةالموازي الصرف سوق تنامي أسباب.  1.1.1
سديت تيسجه  كبريةسد صعيلةسد ؛سدصعبة سدعمية ل ى ديتحيل  سدقال  ديمبيغ سألاصى سدحفد وحفدلفد ؛سدصعبة

 عيى سملف وضة سدقيير؛ سدتواالة عميياهتم متيل  ثج  م  سدصعبة سدعمية ل ى سدفدلااا وحيل   ي سمل تيارل 
وزلارة عب  سملفدلينية سخلااجية  6891ثزمة سدبرتول  ي  كما ضاعفت سدحفدور؛ عرب سألميسل اؤوس تفدفقات
 ؛سدص   وعمييات سالستريسر عمييات عيى سملف وضة سدقيير

تتمث   ي سملغرتلني وسملتقاعفدل  سملغرتلني؛  :مصادر تمويل سوق الصرف الموازي في الجزائر. 1.1.1
 سد يسح؛ لاإلضافة ل ى مصارا ثخ ى كادته لب وسدتوااة لاألسيحة؛ سدعمال سألجانب؛

م  خالل  نالحظ :سعر صرف الدينار الجزائري في ظل تواجد سوق الصرف الموازية . 1.1.1
سدقيير سملف وضة عيى سملتفدخيني  ي  ول بب 6891عفدم وجير سيق ميسزلة ديص   اب   سزجفدول سمليسيل

 6811فادفرتة م   سيق سدص   سد مسي لاإلضافة ل ى سياسة لحالل سديسارست خيق سيق ديص   سمليسز ،
 6899-6899ع فت سستق سا  ي سع  سدص   سد مسي وساتفاع  ي سع  سدص   سمليسز  لني 6898ل ى 

زلارة سدطيب عيى سدعمية، ولعفد  م  مثسدص   و  ل بب سخنفاض ثسعاا سدبرتول وم  مث سخنفاض سحتياطات
ثن سع  سخنفض كما ل ى سخنفاض حار  ي ايمة سدفدلااا، ثرى سدت ي    ي ختفيض ايمة سدعمية 6880

ساتفاع ايمة سدفدلااا  وهي ما لف  ه 2000  ي 62.10ل ى  6881  ي 61.20 سدص    ي سد يق سمليسز  م 
ولراسج ا يمة سدق ض سمل تافد  سدقال  ديتحيل  سدكيي ديفدلااا  6886 يلعفد لا سا عميية سدتحيل  سزجاري 

 .2000وساتفاع ثسعاا سدبرتول  ي  6881 سدص   مكاتب لنشا  لا ساو  6881 ي 
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 سعر صرف الدينار الجزائري الرسمي والموازي بالنسبة للفرنك الفرنسي: 3 جدولال
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Source: BOUCHETA Yahia, Etude des facteurs déterminant du taux de 

change du Dinar Algérien, Thèse pour l'obtention de doctorat Es-sciences en 

Sciences Economiques, UNIVERSITE ABOU-BAKR BELKAÎD, TLEMCEN, 

2013-2014, p: 74. 
 

لذ ليغت ايمة  ،2001ثن سع  سدص   ع   سستق ساًس سلتفدسً س م  ساة  رناهث نالحظ م  سزجفدول
 ي سد يق سد مسي وميك  لاجاع ذدك ل ى اانين  رج 81رج مقال   81.1سدصعبة  ي سد يق سمليسزلة  سدعمية

 20سملق  ب افع اثمسال ش كات سالستريسر ل ى  2001سايست وكذس ا سا  1ماع سستريسر سد يااست سألا  م  
نالحظ ثن  2061-2009ثما لني  .مييين رج مما لعين نقص سدطيب عيى هذه سدعمية  ي سد يق سمليسز 

اتفاع سألواو مقاانة لادفدوالا، لاإلضافة ل ى سدالارة  ي سألجيا السع  سدص   سد مسي ساتفع م  جفدلفد نتيوة 
دص   سد مسي وسمليسز  ميك  هذس سدف ق سدكبري لني سع   س.  ست سدالارة  ي سألجيا لأر  اجعيوكذس مؤخ
 .سملتفدسودة  ي سد يق سمليسزلةااليية سدفدلااا ديتحيل  لاإلضافة ل ى سدكتية سداقفدلة سدكبرية  لعفدمتف ريه 
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 1111-1111 تطور سعر الصرف الرسمي والموازي للفترة :4 جدولال

 (أورو والدينار الجزائري: الوحدة) 
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سعر الصرف 
 601 601 601 81 606 609 88.90 81.10 81 91 99 92.21 الرسمي

سعر الصرف 
 616 610 612 629 621 620 601 600 81.1 620 81 91 الموازي

سدفدكتياسه، جامعة ا اطياة، اااة مالك، لشكادية سالاتصار غري سد مسي  ي سزجاسر ، ثط وحة مقفدمة داي  شهارة  :المصدر
 .611 :ص، 2008-2060

 خاتمة .9
 م ونة ُتفدخ  ثن عيى سداقفدلة سد يطات جيرب م تفع لشك  سألميسل  ؤوسد سدكبرية سدتفدفقاتلّن   

 رتكي، دذسسد سالاتصار وسهنياا  ي سدعمية كما حفدث  ي تيت  حفدوث تفار  ثج  م  عميتها ص   سع   ي
اب   وسمليسز  سد مسي سدص    كبرية لني سع   فوية وجير سدعمية ل بب لإصالح تضطيع ت كيا ثنا ات 

 سخلطية ك ، فكانتك  سالاتصار  سإلطاا تعالا حني سد يق مليسصية ميجهة ث  لصالحات  يسدفدخيل 
سدعمية سحمليية  عيى سد كان سعتمار زسر فكيما لاواح، سد ياني سدص   وتيحيفد سع  تيحيفدهي  سألو ى
 ت كيا  ي سدفرتة له اامت ما ميك  سختاذ وماه سدكيية، سالاتصارلة سد ياسة سدحكيمة عيىسيط ة  زسرت

 خيق عمية جفدلفدةفإذس كان  .ديواسر  كاميذج عميتها داظام وماظم كيي لصالحم   2002-2001
 ووجير سملال اثس ح الات لتح ل  م فيق م ن ص    ي ظ  نظامكيي لشك    يتحيل وجعيها االية د

وهي ما لؤكفد صحة سدف ضيات  سديطين سالاتصار وضعية عيى خطً سذدك لشك   د  ص   كا ٍ  سحتياطي
 .سملط وحة

 :قائمة المراجع. 9
 .وسدتيزلع دياش   تقب سمل رسا :سألارن.سدفدودية سملادية سألسيسق (.4112. )سدبك   ثنسو  صا ي وديفد

 .رسا زه سن دياش  وسدتيزلع :سألارن. المالية الدولية (.4112. )سعير جالفد مشكيا سدعام  
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ثط وحة مقفدمة داي  شهارة سدفدكتياسه،  .لشكادية سالاتصار غري سد مسي  ي سزجاسر  (.4111. )اة مالكاا
 .جامعة ا اطياة

سإلصالح سداقفد   ي ت كيا وسياسة حذ   (.4116. )اجا  جال  عباس و عبفد سدح ني جيي  سدغاديب
 (.2)، ية سإلرساة وسالاتصار ديفداسسات سالاتصارلةجمية كي .سالصفاا م  سديرية
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  دراسة وتحليل نماذج التوريق في شركات التأمين على األشخاص
Studying and Analyzing Securitization Models in Persons Insurance 

Companies 

 منال بن شيخ
 manoula1988@yahoo.Fr، اجلزائر،  1فرحات عباس سطيف  جامعة

 

 12/10/6112 :تاريخ النشر            11/16/6112 :تاريخ القبول           62/11/6112 :تاريخ االستالم
 

 : ملخص
من  كاألشخاص؛ وذليهدف هذا البحث إىل دراسة وحتليل مناذج التوريق يف شركات التأمني على 

؛ مع إبراز مزايا على األشخاص وآلية عمل كل منوذج خالل التعرف على مناذج التوريق يف شركات التأمني
ركات التأمني على وقد بينت الدراسة أن هناك ثالثة مناذج رئيسة للتوريق يف ش .ومساوئ كل منوذج

تايل الاألشخاص تتمثل يف توريق االحتياطات اإلضافية؛ القيمة املضمنة وتوريق الوفيات الكارثية، وب
 .هذه النماذج وفقا الحتياجاهتا ووفق األهداف اليت تريد حتقيقها فالشركة ملزمة باستخدام إحدى

 .التوريق ،على األشخاص التأمني، التأمنيشركات  :يةكلمات مفتاح
 .JEL: G12 ،C53 اتتصنيف

Abstract:  
This study aims to study and analyze the models of securitization in 

the insurance companies by identifying the securitization models in the 

insurance companies and the mechanism of work of each model, while high 

lighting the advantages and disadvantages of each model. The study showed 

that there are three main models for securitization in insurance companies 

on the securitization of additional reserves; the embedded value and the 

securitization of catastrophic deaths. Consequently, the Company is obliged 

to use one of these models according to its needs and according to the 

objectives it wishes to achieve 

Keywords: Insurance companies, insurance of persons, Securitization. 

Jel Classification Codes: G12, C53 
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 مقدمة .1
اآلليات املستحدثة اليت كان هلا صدى كبري وانتشار أكرب منذ بداية ظهوره  التوريق من أبرزيعترب 

وإىل غاية يومنا هذا، إذ حققت هذه العملية جناحا وتطورا واسعا كما أصبحت متارس يف العديد من دول 
حل مشكلة القروض  العامل؛ وقد كانت بداية عمليات التوريق يف البورصات املالية األمريكية وكان غرضها

 .اإلسكانية العقارية مث حتولت إىل أداة للوفاء مبتطلبات كفاية رأس املال
ملواجهة جلأت إىل التوريق كآلية بديلة  غريها من الشركاتكمني على األشخاص  وشركات التأ

اعتمدت  حيثمرحلة جديدة  األشخاصفي السنوات األخرية؛ بدأت صناعة التأمني على ف. املخاطر
على تقنيات التوريق املتقدمة ملعاجلة التحديات اليت تفرضها األنظمة والقوانني وتعزيز العائد على حقوق 

يف نفس الوقت، وفر التوريق للمستثمرين القدرة على قبول التعرض للمخاطر غري املرتبطة . املسامهني
 .باالستثمارات التقليدية

 : التاليةمن خالل ما سبق ميكن طرح اإلشكالية 
 ؟ناجعتها وما مدىشركات التأمين على األشخاص في  التوريق المستخدمةنماذج ال هيما 

 :تتفرع عنها التساؤالت التالية
 ما هي أسباب جلوء شركات التأمني على األشخاص إىل التوريق؟ −
 ما هي أهم مناذج التوريق املستخدمة يف شركات التأمني على األشخاص؟ −
 كل منوذج؟  ما هي آلية عمل −
 :مت االعتماد على وملعاجلة املوضوععلى التساؤالت املطروحة  لإلجابة: البحث فرضيات. 2.1

وذلك حسب وخاصة؛ حمددة توريق تستخدم شركات التأمني على األشخاص مناذج  :الفرضية الرئيسية
 .القوانني والبيئة احمليطة هبااحتياجاهتا وحسب 
 :الفرضيات الفرعية

  ؛على استيعاب املخاطرتلجأ شركات التأمني على األشخاص إىل التوريق من أجل زيادة قدرهتا 
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 توريق االحتياطات اإلضافية؛ توريق القيمة املضمنة وتوريق الوفيات الكارثية أهم مناذج التوريق يف 
 التأمني على األشخاص؛   شركات

  أساسية يعتمد عليها عناصر ومبادئلكل منوذج. 
تكتسي هذه الدراسة أمهيتها من اهتمام الباحثني املتزايد بالبحث عن مواكبة  :أهمية الدراسة. 3.1

توفر حديثة  مناذجوإجياد  جمال التوريقال سيما يف لف املستجدات يف القطاع املايل؛ التطورات ومسايرة خمت
كما تتجسد أمهية هذا البحث يف تسليط الضوء على قطاع مهم وهو تأمينات   ؛ل للمشاكل املاليةحلو 

 .مناذج التوريق املستخدمة يف هذه الشركات وإبراز مزاياها ومساوئهااألشخاص والتعرف على 
مناذج التوريق  دراسة وحتليلنطمح من خالل دراستنا هذه بالدرجة األوىل إىل : أهداف الدراسة. 4.1

 :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التاليةكما ركات التأمني على األشخاص؛  ش املستخدمة يف
 أنواعها؛التعرف على مفهوم شركات التأمني على األشخاص؛ وتسليط الضوء على أهم  -
 ؛مناذج التوريق املستخدمة يف شركات التأمني على األشخاصتقييم مدى جناح  -
 .تواجه عملية التوريق يف شركات التأمني أن اليت ميكن صعوباتلفت االنتباه إىل أهم ال -
  ماهية شركات التأمين على األشخاص .2

 :لقد تعددت التعاريف املقدمة لشركات التأمني نذكر منها :تعريف شركات التأمين. 1.2
حيث تقوم هذه الشركة أو املنشأة بتجميع  شركة التأمني منشأة جتارية هتدف لتحقيق الربح؛"

األقساط من املؤمن هلم؛ واستثمارها يف أوجه استثمارية مضمونة؛ بغرض توفري األموال الالزمة لدفع 
التعويضات للمؤمن هلم أو املستفيدين عند حتقق األخطار املؤمن ضدها، وتغطية نفقات مزاولة النشاط 

 .(68ص  ؛1222شحاته،نور؛ )"التأميين، وحتقيق ربح مناسب
هي نوع من املؤسسات املالية اليت متارس دورا مزدوجا؛ فهي شركة للتأمني تقدم اخلدمة التأمينية " 

ملن يطلبها، كما أهنا تقوم بتحصيل األموال من املؤمن هلم يف شكل أقساط؛ لتعيد استثمارها بغرض حتقيق 
 .(021؛ ص1221هنيدي،)"عوائد
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حيث تقدم خدمة التأمني ملن يطلبها مقابل  هي مؤسسة مالية تقوم بدور مزدوج؛ وعليه فشركات التأمين
تلقي أقساط من املؤمن هلم، إذن هي أداة تأمني، كما أهنا تقوم باستثمار األقساط املتحصل عليها من 

أو  املؤمن هلم نيابة عنهم مقابل عائد؛ وهذا بغرض توفري األموال الالزمة لدفع التعويضات للمؤمن هلم
 .مزاولة النشاط التأميين وحتقيق ربح مناسباملستفيدين عند حتقق اخلطر املؤمن ضده، وتغطية نفقات 

 مفهوم التأمين على األشخاص .2.2
يذكر املؤرخون أن أول صور الـتأمني على األشخاص كانت  :نشأة وتطور التأمين على األشخاص 1.2.2

حيث كان أصحاب السفن يؤمنون على حياة ربان السفينة واملالحني خالل  على حياة الربان واملالحني،
 3861عام ( لندن)ويذكر أن أول وثيقة تأمني على احلياة كانت يف اجنلرتا (. سنة أو أقل) مدة الرحلة

نقطة حتول يف تاريخ  1126ويعترب عام . أصدرها املؤمن ريتشارد مارتن على حياة املؤمن عليه وليم جيبونز
التأمني على احلياة، حيث قامت مجعية التكافؤ للتأمني على احلياة بإجنلرتا بتحصيل أقساط التأمني تبعا 

كأساس حلساب األسعار وحتديد   (Life Tables)لعمر املؤمن على حياته باالعتماد على جداول احلياة 
 .(121؛ ص6112أبو بكر؛ سيفو،) القسط

ورة الصناعية زاد الطلب على وثائق التأمني على احلياة بسبب ظهور الطبقة املتوسطة وزيادة وبظهور الث     
، ولقد كانت (Industrial Life Assurance) عدد العمال؛ وبذلك ظهر التأمني على احلياة الصناعي

ور التأمني ملقابلة وتط.    ويدفع مبلغ التأمني عند وفاته( املؤمن له)أقساط التأمني تدفع طوال حياة الفرد 
رغبات األفراد ومطالبهم فظهر التأمني املختلط على أن حتدد مدة التأمني ويستحق مبلغ التأمني يف هناية 

 .املدة إذا ظل الفرد على قيد احلياة أو تويف خالل مدة التأمني
سنتعرف أوال  قبل التطرق إىل تعريف التأمني على األشخاص؛ تعريف التأمين على األشخاص 2.2.2

فالتأمني أحد وسائل . على تعريف التأمني من بعد ذلك نعرض أهم التعريفات التأمني على األشخاص
 :ددت التعريفات التأمني نذكر منهامواجهة اخلطر، ولو ال وجود اخلطر مل يوجد التأمني، وقد تع

( املؤمن له)دي إىل الطرف الثاين أن يؤ  Insurer( املؤمن)اتفاق يلتزم مبقتضاه الطرف األول  هو»: التأمني
insured أو املستفيد Beneficiary  الذي اشرتط التأمني لصاحله مبلغا من املال أو إيرادا أو مرتبا أو
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املبني  Riskيف حال وقوع احلادث أو حتقق اخلطر  Sum Insured( مبلغ التأمني)أي عوض مايل آخر 
سالم؛ )"مالية أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمنأو أي دفعة  Premiumبالعقد وذلك مقابل قسط 

 .(21؛ ص6111مرسي،
 :بعد التعرف على التأمني سنحاول اآلن عرض بعض التعريفات اخلاصة بالتأمني على األشخاص

فنجدها تغطي حوادث . يغطي اخلسائر املالية اليت تنتج عن حتقق أي من أخطار احلياة عقد" 
بلوغ أرذل العمر كما تغطي حوادث قصر العمر، كما تغطي تلك احلوادث اليت تقع لألشخاص يف جمال 

بلقيين؛ ال) "حياهتم مثل الزواج أو دخول اجلامعة أو بلوغ عمر حمدد أو الوفاة أو غريها من حوادث احلياة
 .(711ص  ؛6112الباقي،

هي اتفاقية احتياط بني :"أما املشرع اجلزائري فقد عرف تأمينات األشخاص على النحو التايل
املؤمن له واملؤمن، ويلتزم مبوجبه بأن يدفع للمكتتب أو املستفيد املعني مبلغا حمددا، يف حالة حتقق احلادث 

ويلتزم املكتتب بدفع األقساط حسب جدول استحقاق أو عند حلول األجل املنصوص عليه يف العقد، 
 .(16؛ ص1221اجلريدة الرمسية اجلزائرية،)"متفق عليه

من خالل التعريفات السابقة نستنتج أن تأمني على األشخاص يشمل التأمني ضد األخطار اليت 
وع يتعرض هلا األشخاص واليت تصيبهم مباشرة يف حياهتم أو صحتهم، حيث يكون الشخص هو موض

وبتايل فهو عقد . التأمني ويرتبط به مباشرة اخلطر املؤمن ضده كالتأمني ضد املرض أو احلوادث الشخصية
يكتتب بني املكتتب واملؤمن، يلتزم بواسطته املؤمن بدفع مبلغ حمدد للمؤمن له أو املستفيد يف حالة وقوع 

التعاقد، يف حني يلتزم املكتتب  موت املؤمن عليه؛ مرضه أو عدم كفاية الدخل أو خالل فرتة)احلدث 
 . بدفع أقساط حسب جدول استحقاق متفق عليه

 توريق التأمين على األشخاص .3
إن التوريق يف التأمني يعتمد على حتويل املخاطر املتعلقة بنشاط التأمني حنو  :تعريف توريق التأمين. 1.3

حلياة؛ وكذلك خماطر احلياة وتوريق خماطر غري ا ويتم تصنيفه حسب نوع املخاطر إىل توريق. السوق املالية
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يق يف جمال التأمني؛ نذكر ر وقد قدمت عدة تعاريف تلخص مضمون التو . غري الكارثيةاملخاطر الكارثية و 
 :منها ما يلي

ألن شركات  استخدام التوريق يف جمال التأمني يسمح بتمويل خملفات الكوارث عند وقوعها؛"
ويف الواقع، فإن أمواهلا . التأمني غالبا ما تكون غري قادرة على تعويض مجيع الضحايا يف اآلجال احملددة

ونتيجة لذلك، تلجأ . اخلاصة، وكذلك أموال معيدي التأمني، غري كافية لتعويض مجيع املؤمن عليهم
األوراق املالية،  يرغبون يف املضاربة وشراءشركات التأمني إىل السوق املالية حيث هناك املستثمرين الذين 

 .(Bandrane ;2013)"الضرر الذي مت حتويله إىل أوراق مالية للجزء املؤمن عليه ومتويل جزء من
التوريق هو خمطط بديل يسمح بتقسيم خطر التأمني إىل خماطر أخرى، لتوثيقه بدقة وتوزيعه "

ويشمل هذا املخطط أدوات منظمة ووسائل مهيكلة، وعليه فاألوراق املالية املرتبطة  بشكل منفصل،
تعطي  (ILS "Linked Securities) Insurance"( األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني)بالتأمني 

 .p 135   (Scherer; 2000; ) "املستثمر حق املسامهة املباشرة يف حمافظ خماطر التأمني
نقل خماطر االكتتاب إىل أسواق رأس املال من خالل إنشاء :" ميكن تعريف توريق التأمني بأنه

حتويل التدفقات النقدية إىل : وإصدار األوراق املالية، وتنطوي عملية توريق التأمني على العنصرين التاليني
ميكن تعريف . ل تداوهلاأوراق مالية قابلة للتداول؛ ونقل خماطر االكتتاب ألسواق رأس املال من خال

أو تفكيك التدفقات النقدية إىل أوراق / ، واليت هي أساًسا التجميع و "اهلندسة املالية"صر األول بأنه العن
مالية جديدة وخمتلفة وهذا أمر شائع املمارسة يف األسواق املالية، العنصر الثاين من توريق التأمني يتضمن 

، فإن ملعيدي التأمني يف صناعة التأمنيفبدال من نقل خماطر االكتتاب . املتلقي النهائي للمخاطر املتداولة
 .(Gorvett ;1999 ;p137)" اخلطر ينقل إىل أسواق رأس املال

خمطط بديل يسمح بنقل املخاطر " :للتوريق وهومن خالل التعاريف السابقة ميكن إعطاء تعريف بسيط 
من شركة التأمني إىل طرف آخر وهو السوق املايل بدال من معيد التأمني، حيث يتم حتويل هذه املخاطر 

 .إىل أوراق مالية قابلة للتداول
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أدى نقص التمويل يف سوق الرهن العقاري إىل ظهور  م،1211يف أواخر سنة  :نشأة توريق التأمين. 2.3
على وجه اخلصوص، الطلب الزائد من قبل مالكي املنازل مع إمكانية رهنهم للعقارات؛ . التوريقعملية 

املدخرين، قاد األسواق املالية إىل التساؤل عما إذا كان هناك طريقة أكثر كفاءة  لدى-زائد–ووجود عرض 
ن اجلواب تطوير صناعة كا. للتحريك األموال من املوردين يف أسواق رأس املال إىل طاليب الرهن العقاري

وإنشاء أوراق مالية قابلة للتداول وأكثر سيولة وتطوير هذه األوراق املالية وهذا  العقاري،توريق الرهن 
 .السوق لتسهيل نقل األموال من املستثمرين إىل املقرتضني

أبرز  ومن. إن عملية التوريق املدعومة باألصول هلا فوائد عديدة أدت إىل تعميمها والتوسع فيها
حتويل القروض العقارية غري السائلة إىل أصول عالية السيولة قابلة  املثال،على سبيل : فوائدها تعزيز السيولة

وهي القدرة على حتديد قيم سوق  املالية،اليت تنجر عن قابلية تداول األوراق  أخرى،فائدة . للتداول
طريقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة لنقل األموال من املستثمرين إىل  يوفر التوريق ذلك،باإلضافة إىل . القروض

 عادة،و  .هناك ميزة إضافية وهي إمكانية حتسني التصنيف االئتماين وغريها،ونظرا هلذه الفوائد . املقرتضني
 (Gorvett ;1999 ;p139) :لتوريق خماطر التأمني ومها سببني رئيسينييتم إعطاء 

هناك خطر حدوث خسائر فادحة جراء الكوارث مما قد  (:المخاطر الكبيرة جداإمكانية تغطية )القدرة 
ميكن القول إن أسواق رأس املال ميكن أن تتعامل  أخرى،أضرار كبرية بصناعة التأمني؛ من ناحية  يلحق

اليت و  الكبرية،من املعتقد أن خسائر الكوارث  وبالتايل، .الكوارث هابتسببسهولة مع اخلسارة اليت ميكن أن 
 .ميكن التعامل معها دون صعوبة من قبل أسواق رأس املال التأمني،تشكل هتديدا ملالءة صناعة 

إذا ميكن العثور على وسيلة  املال،إن مستوى التعرض للكوارث غري مرتبط حبركة أسواق رأس : االستثمار
من  املثال،سبيل  على-كوارث االستثمار يف التعرض لل أخرى،مع إمكانية التنويع؛ بعبارة  فيها،لالستثمار 

أن يكون مرغوبا به من قبل أسواق رأس املال ألنه سيكون غري مرتبط  جيب-خالل سندات الكوارث 
االستثمار يف التعرض للكوارث سيكون أكثر جاذبية إذا كان  بشكل عام مع احملافظ االستثمارية القائمة،

 .يوفر أيًضا عائًدا مرتفًعا بالنسبة إىل املخاطر األساسية
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 :وميكن توضيح آلية عمل التوريق وفق املخطط املوايل: آلية عمل توريق التأمين. 3.3
 مخطط عمل آلية التوريق :1 الشكل

 

Source: )Scherer, 2000 ; p136). 

(. SPV)أو ذات الغرض اخلاص  املختصة،من قبل الشركة الناقلة  سندات الكوارثيتم إصدار 
بتعويض احملول  SPVيلزم هذا العقد . كما تلتزم هذه الشركة الناقلة بنقل املخاطر ضمن عقد التحوط

يتم . مجيع الكوارث الطبيعية احملددة مسبًقا أحد أوبعد وقوع  التأمني،مقابل دفع قسط  ،(شركة التأمني)
طبيعة األحداث الكارثية املغطاة وآلية  اخلطر،فرتة  :وأمور أخرىالتعويض بالرجوع إىل عقد التغطية، 

ضمانات  وتشكل SPVيتم االحتفاظ بأموال إصدار سندات الكوارث من قبل الشركة الناقلة . التعويض
ولضمان تنظيم هذا النوع من . لتستثمر بطريقة سائلة وخالية من املخاطر املتعلقة بالثقة. لعقد التحوط

شركة )هيكل مستقل والغرض الوحيد منها هو نقل املخاطر من احملول  SPVاملعامالت جيب أن تكون 
 .إىل املستثمرين( التأمني

حىت اآلن صناعة التأمني على احلياة استخدمت  خاصنماذج التوريق في شركات التأمين على األش.4
 أو (redundant reserve)توريق االحتياطات اإلضافة : ثالثة أنواع أساسية من عمليات التوريق وهي

وتوريق  XXX (regulatory reserve securitizations)االحتياطات التنظيمية وفق الالئحة 
 (.catastrophic mortality)الكارثية  والوفيات( embedded value)القيمة املضمنة 

 :XXXاالحتياطات اإلضافية وفق الالئحة . 1.4
 XXXتوريق االحتياطات اإلضافية وفق الالئحة نشأة وتطور  1.1.4

 (شركة التأمني) احمليل
 

ذات الغرض )الناقلة الشركة 
(اخلاص  

 املستثمرون
 األقساط

 سندات الكوارث التغطية

 أموال 

العائد/ نقل املخاطر   
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( NAIC)لتأمين امسه من التوجيهات املخصصة للرابطة الوطنية األمريكية ا XXXيأخذ توريق 
تطالب  ،0888وبدأت فعليا منذ عام  XXXئح اباللودة عاها لير إيشا. 618جي ذلنموم النظاوفق ا

هذه اللوائح شركات التأمني على احلياة باستخدام تقنيات متحفظة حلساب االحتياطيات الالزمة أو 
فإهنا تفرض عليها االحتفاظ  ذلك،باإلضافة إىل . القانونية اليت يتعني االحتفاظ هبا ضد التأمني على احلياة

وقد أجربت هذه (. سنة 01إىل  61)حتياطيات الزائدة أو الفائضة طيلة مدة وثيقة التأمني األساسية باال
وال سيما ألولئك  إضايف،اإلجراءات شركات التأمني على الرفع من رأس ماهلا القانوين مما خلق هلا عبء 

 املالرأس  هذا ما دفعهم للبحث عن مصادر خارجية لتمويل حمدود،الذين ميلكون رأس مال 
(Provident ;2007 ;p03).  فشركات التأمني على احلياة يف الواليات املتحدة كان لديها اخليارات

 ريتغيبتصميم املنتج؛  التأمني؛ تغيريإعادة  :XXXالتالية للتعامل مع احتياطي اإلضايف وفق الالئحة 
لقد   .(IAIS ;2003 ;p10) (املالأسواق رأس ) والتمويل اخلارجياملعدالت؛ زيادة رأس املال القانوين 

واق سوقد وفرت أفضل النتائج اقتصاديا؛ كما تعترب أ استخداًما،كانت إعادة التأمني هي احلل األكثر 
املخاطر الكارثية حيث يعجز معيد التأمني عن الوفاء بكافة في حالة دا خاصة عل بديل والمارأس ا

 .(ميزانيات معيدي التأمني استنفاد)الوقت االلتزامات يف نفس 
وجدت شركات التأمني احلل يف التوريق؛ حيث استخدمت شركات التأمني على احلياة مبادئ التوريق 

متول  واالحتياطات اليتألغراض خاصة تتمثل يف الفصل بني الوثائق اليت تتطلب زيادة يف االحتياطات 
 .(Schwechat ;2013 ;p47) (املستثمرون)نقدا من طرف ثالث 

التوريق هو يف األساس حتويل األصول  XXXتوريق االحتياطات اإلضافية وفق الالئحة تعريف  2.1.4
 يف قطاع التأمني على احلياة فإن التدفقات النقدية اليت ميكن توريقها. إىل أوراق مالية ميكن شراؤها وتداوهلا

تشمل كال التدفقات الداخلة واخلارجة حيث تتكون التدفقات الداخلة من أقساط التأمني وعوائد 
بالنسبة . األقساط السنوية مدفوعات-احلصرلكن ليس على سبيل -االستثمار والتدفقات اخلارجة من 

فافة وفعالة لنقل فإن األوراق املالية هي طريقة ش هبا،للفروع التجارية اليت تكون مستقرة وميكن التنبؤ 



 

 دراسة وتحليل نماذج التوريق في شركات التأمين على األشخاص      ،            منال بن شيخ

199 

يتم استخدام عملية التوريق أساًسا لإلفراج عن رأس املال احملبوس مقابل . املخاطر إىل أسواق رأس املال
واألكثر شيوعا املعامالت تنطوي على  احلياة،يف صناعة التأمني على . الدفع أو تدفق الدفعات للمشرتي

الفائضة أو الزائدة عن احلاجة اليت تدعم التزامات شركة التأمني  تداول الديون للوصول إىل االحتياطيات
احلياة بنشر علی ن یمالتأ رتة XXXيطالب القانون وفق النموذج  (Provident ;2007 ;p04) احملتملة

مع  (تأمينات احلياة)األجل وعلى وجه اخلصوص التأمني طويل  احتياطاهتامعلومات إضافية حول 
هذه االحتياطيات على افرتاضات تقييم متحفظ جدا وعادة  تستند. الطويلضمانات قسط على املدى 

 .وضمان القسطما ترتفع وتنخفض حسب فرتة 
من خالل أسواق املال؛  XXXوقد متت مناقشة العديد من اهلياكل املمكنة لتمويل ضمانات احتياطي 

 :وفق ما يلي
 السندات، ومتول الشركة ذات الغرض اخلاص عائدات هذه السندات؛سوف يشرتي املستثمرون  -
األغراض اخلاصة يف شكل احتياطي إضايف سيتم التعهد هبا كضمان  شركة ذاتاألموال اليت حتتفظ هبا  -

 يدعم سياسات التأمني األساسية؛
ساسية لألعمال بسبب أداء االكتتابات األ)اخنفاض املتطلبات االحتياطية القانونية مبرور الوقت  -

 ويتم اإلفراج عن هذه األموال للمستثمرين وأيضا الفائدة على السندات؛ ،(التجارية
 ; IAIS) .جيوز إعادة التأمني على املخاطر املتبقية أو االحتفاظ هبا من قبل شركة التأمني على احلياة -

2003 ; p10). 
درجة هذه الزيادة أثارت الكثري من  .AXXX ؛XXXبعض الزيادة يف احتياطي  وبشكل عام هناك

الشركة اجتاه  اجلدل؛ ولقياسها جيب حتديد االحتياطي االقتصادي باعتباره أكثر واقعية؛ وقياس التزامات
الفرق بني االحتياطي املطلوب واالحتياطيات االقتصادية عبارة عن احتياطيات زائدة عن . محلة الوثائق

 .احلاجة
يف عام  XXXمتت أوىل عمليات التوريق  XXXاإلضافي وفق  االحتياطيهيكل توريق  3.1.4
نقلت املعاملة أساًسا خطر الفرق بني االحتياطي االقتصادي احملسوب واالحتياطي القانوين إىل . 6110

( مطالبات التأمني على احلياة احملتملة)نقل اخلصوم  مبسط،يف شكل  التوريق،تضمن . أسواق رأس املال
وبدورها (. SPV)األغراض اخلاصة  ذات-الناقلة–جنب مع االحتياطي االقتصادي إىل الشركة جنبا إىل 
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وهو التمويل األساسي االحتياطي للمتطلبات  الفائض،ببيع سندات لتغطية االحتياطي  SPVقامت شركة 
 :وميكن توضيح هيكل هذه العملية وفق الشكل اآليت. القانونية عرب إصدار الديون
 XXXالهيكل الرئيسي لتوريق االحتياطي اإلضافي وفق  :2 الشكل

 
Source: (Unum Provident, 2007; p04) 

التنازل من قبل الشركة  يتم. (SPV)إنشاء ناقلة ذات أغراض خاصة  XXXتتضمن معاملة توريق 
يتم تعويض . األم عن االلتزامات املرتبطة مبجموعة معينة من األعمال مبوجب اتفاق إعادة التأمني

قسط التأمني بانتظام  مقابل دفع التأمني،كجزء من اتفاقية إعادة   SPVال تأمني قبل معيدااللتزامات من 
بدورها تقوم بإصدار الديون لتمويل الفرق بني االحتياطي االقتصادي واالحتياطي  SPV. SPVلـــ 

معيد التأمني، من أجل الوفاء بالتزامات إعادة  SPVيتم بعد ذلك إدراج عائدات اإلصدار لدى . القانوين
قة من ثالثة حيصل املستثمرون على فوائد واملبالغ املستح. التأمني ويتم حتصيلها من معيد التأمني الضامن

واإلصدار االحتياطي من . عوائد االستثمار من معيد التامني الضامن؛ األقساط من الشركة األم: مصادر

 شركة التأمني

 معيد التامني الضامن

SPV معيد التأمني   

SPV المصدر   
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الضامن اليت حتدث مع مرور الوقت بسبب التخفيض يف احلدود القانونية حيث يتم حذف املطالبات 
صادية يوفر محاية للمستثمرين إن التحليل االكتواري الذي يتم اعتماده لالحتياطيات االقت. احملتملة

وكقاعدة عامة؛ االحنرافات القصوى عن االفرتاضات املضمنة كثرية احلدوث وبتايل يعاين املستثمرون من 
خيتار العديد من املصدرين إضافة  احلياة،وبالنظر إىل الطبيعة اجلديدة نسبيًا للتأمني على . اخلسارة

 .إىل شركة تأمني السندات ضمانات وحوافز للمستثمرين من خالل اللجوء
أما فيما خيص تكاليف معامالت هذا النوع من التوريق؛ يصعب تقدير تكلفها ومقارنتها بالبدائل 

وقد قدمت بعض التوضيحات البسيطة .ومن الصعب للغاية تقييم حجم ميزة التكلفة(. مثل إعادة التأمني)
تعتمد قسيمة املستثمرين على موجز خماطر  حيث. العمليةباالعتماد على املبادئ اليت تنطوي عليها هذه 

التأثري الضرييب (. BP)نقطة أساس  21يف حني تبلغ تكلفة ما قبل الضرائب حوايل . األعمال األساسية
 .املستثمريننقطة أساس وهي قسيمة  11نقطة أساس إىل  21قد يقلل من هذه التكلفة من 

 (Embedded Value Securitizations)توريق القيمة المضمنة . 2.4
الصعوبات اليت تواجه شركات التأمني على األشخاص يف جمال إدارة امليزانية العامة هو  من أهم

القيمة الكاملة لألرباح املتوقعة؛ ومن أبرز احللول املمكنة املمكنة حترير رأس املال من  على حتديدقدرهتا 
ميكن أن توفر  واليت ؛Embedded Value Securitizations)املضمنة خالل عملية توريق القيمة 

مع ختفيف خماطر الوفيات وطول العمر؛ حيث تسمح هذه العملية  التمويل لألنشطة التجارية اجلديدة؛
 .للمصدر باستثمار األرباح مقدما

 (Embedded Value Securitizations)توريق القيمة املضمنة  تعريف توريق القيمة المضمنة 1.2.4
، هو نوع آخر من  Block of business securitizationباسم توريق جمموعة األعمال  واملعروف أيضا

هذا النوع من التوريق يعتمد على اإلفراج عن رأس املال الزائد لالستخدام احلايل وتغيري رأس  احلياة،توريق 
ألعمال التجارية املعنية هي اجملموعة األوىل من توريق ا. املال يف وقت وجيز من خالل قضية الديون

أصبح هيكل اجملموعة املغلقة اإلطار القياسي املستخدم يف  ،لذلكونتيجة  ،جمموعة مغلقة من األعمال
وبالتايل فهي مطلوبة من  للمصدر،هذه املعامالت، ال تشكل اجملموعة املغلقة جزًءا من النشاط التجاري 
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ومع ذلك، قد تكون . أس املال اجملموعة احملددةأجل ختصيص األصول لدعم االحتياطات ومتطلبات ر 
 .التنظيميةكما يف حالة توريق االحتياطات . متطلبات األصول القانونية أكرب من الضرورة االقتصادية

 التجارية هو حترير الفرق بني املتطلبات االقتصادية والقانونية هذه املعامالتوبالتايل اهلدف من 
(Provedent ;2007 ;p05) . هذا النوع من املعامالت يوفر التمويل حيث ميكنه متويل الضغوطات
وجمانية زيادة  االستحواذ؛وتوليد التدفقات النقدية ملزيد من عمليات  جديدة؛النقدية املرتبطة بكتابة أعمال 

مثل االستحواذ أو إعادة شراء  األخرى،رأس املال من أعمال التأمني على احلياة ألغراض الشركات 
بشرط أن يتم إصدار السندات بسعر  املسامهني،األسهم، كما ميكن أيضا من زيادة العائد على حقوق 

 .(Swiss re ;2006 ;p08) موات  فائدة 
تسعى شركات التأمني على احلياة إىل احلصول على وحدة أعمال  نموذج توريق القيمة المضمنة 2.2.4

مثل التأمني على احلياة  األعمال،املقابل هذه اجملموعة تتضمن عدد قليل من خطوط  يف. بقيم كبرية
فشركة التأمني تسعى لتحرير رأس ماهلا . والتأمني على احلياة اململوكة للشركة املؤجلة،التقليدي واملعاشات 

-هبااحملتفظ -احملتجزة اليت تؤثر أواًل على القيمة  طريق اخلسائرعن  منوها؛ وذلك اسرتاتيجيةهبدف متابعة 
  :وفق الشكل املوايل  ،BBBمث طبقة  ،BBمث طبقة  املتبقية،

 نموذج توريق القيمة المضمنة :3 الشكل

 
Source: (Swiss Re, 2006; p06) 
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تضمن القيمة احملتجزة املتبقية أن املمول هو من يتحمل أول خسارة على السند؛ ويف املقابل توفر 
مما  املخاطر،يوفر التوريق إمكانية نقل . احلماية للمستثمرين الذين ميتلكون طبقات أعلى من السندات

يتلقى . يقلل من االحتياطات املطلوبة اليت حتتفظ هبا شركة التأمني والسماح هلا للسعي وراء أعمال جديدة
املؤمن املال اليوم وحيصل على عائدات تدفقات األقساط طيلة مدة وثيقة التأمني؛ يتلقى املستثمرون تدفق 

دفوعات الفائدة وعائد األصل تتضمن التدفقات م. العائد/ الدخل مع وجود عالقة معقولة للمخاطر 
هذا األصل يساعد على تنويع حمفظة الدخل الثابت للمستثمر، حيث أن . على مدى فرتة السند

 فإن املستثمر ذلك،السندات غري مرتبطة باألسهم أو األوراق املالية التقليدية ذات الدخل الثابت، ومع 
 أخرى،اليت تشمل خماطر الوفاة، وأحيانًا خماطر و  عليها،جيب أن يكون على دراية باملخاطر اليت تنطوي  

 .(Swiss re ;2006 ;p10) احلياةلوثائق التأمني على  خاصة بالنسبةمثل خماطر سعر الفائدة 
اجملموعة املغلقة إنشاء شركة  يتضمن اهليكل النموذجي لعملية توريق هيكل توريق القيمة المضمنة 3.2.4

. بني الشركة القابضة األم وشركة التشغيل (LLC)وساطة غري قابضة تابعة لشركة ذات مسؤولية حمدودة 
شركة ذات املسؤولية احملدودة هي من تصدر الديون والديون اليت تصدرها هي معادلة للقيمة احلالية لألرباح 

يؤمن الدين الصادر بأموال من شركة التأمني العاملة يف شكل . املستقبلية املتوقعة من اجملموعة املغلقة
اليت تشكلت كخصوم حمتملة  األرباح-زائد -حيث تنشأ األرباح من فائض  ،مدفوعةتوزيعات أرباح 

وكما يف حالة توريق االحتياطات التنظيمية، فإن التحليل االكتواري مهم جدا . داخل اجملموعة املغلقة
تحليل هذا ال. لتقدير قيمة األرباح املستقبلية املتوقعة؛ وبناءا عليها يتم حتديد سعر ومعدل الديون الصادرة

ومع ذلك، وكما هو احلال بالنسبة . يعزز من الشفافية ومن الكفاءة لزيادة الوصول إىل رأس املال املؤمن
قد  لذلك،للتأمينات التنظيمية، فإن الديون الصادرة قد تكون عرضة ملخاطر التخلف عن السداد نتيجة 

. (Provedent ;2007 ;p06) الفوائديتم تغليفها بواسطة طرف ثالث يضمن الدفع املبالغ الرئيسية وأيضا 
 :والشكل التايل يوضح هيكل هذه العملية
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 هيكل عملية توريق القيمة المضمنة :4 الشكل

 
Source: (Provedent ;2007 ;p05) 

. يف صفقة اجملموعة املغلقة يتم إنشاء شركة ذات مسؤولية حمدودة كمالك لشركة التأمني العاملة
مث يتم . تصدر الشركة ذات املسؤولية حمدودة الديون على أساس العائدات املتوقعة من اجملموعة املغلقة

تمويل العمليات ومبادرات استخدام العائدات الصافية من الديون من قبل الشركة القابضة أو الشركة األم ل
توزيعات األرباح . مث يتم التخلص من الديون الصادرة يف شكل أرباح من شركة التشغيل. النمو األخرى

يتم تنظيم مدفوعات . اجملموعة ككلتأيت من الفائض الذي مت إنشاؤه يف اجملموعة مغلقة األعمال داخل 
٪ من فائض السنة السابقة أو 11أو أكرب من  األرباح من خالل قانون كل دولة وتكون عادة مساوية

 .الربح الصايف القانوين للسنة السابقة
على عكس توريق االحتياطات  (catastrophic mortality)الوفيات الكارثية  توريق.  3.4

رأس املال أو تقدمي  إىل حتريرال تسعى معامالت توريق الوفيات الكارثية  املضمنة،التنظيمية وتوريق القيمة 
بل هتدف إىل توفري رأس املال عند احلاجة من قبل املصدر  التأمني؛جزء من رأس املال القانوين إىل شركات 

هذه املعامالت أكثر تعقيًدا من التأمينات األخرى اليت متت مناقشتها سابقا . يف حالة حدوث الكارثة
 .دوث الكارثة احملددةفاملدفوعات املتعلقة باإلطار الكارثي مرتبطة حب

 الشركة القابضة العامة

 شركة التشغيل

 املستثمرون
 
 

 دون تأمني
 LLC الشركة القابضة

 احتياطي خدمة الديون 

 املبالغ

 املالحظات
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 Mortality catastrophe bondsالوفيات الكارثية  سندات :الكارثيةالوفيات  تعريف توريق 1.3.4
(CATM)  وقد مت . مبعدالت مؤشر الوفيات مدفعاهتاعبارة عن أوراق مالية متداولة يف السوق وترتبط

حيث يتوقف سداد أصل  ثابتة،الصادرة كأصول أساسية للمخاطر مبحفظة  CATMتنظيم سندات 
هذه احلصيلة الكارثية تعرف على أهنا ارتفاع كبري . الدين على حدوث حصيلة كارثية لقيمة مؤشر الوفيات

يف الغالب من قبل شركات  CATMيتم إصدار سندات  .يف معدل الوفيات خارج خط األساس املعني
ملال املرتبط مبخاطر الوفاة القصوى اليت يواجهوهنا التأمني ومعيدي التأمني الذين يتطلعون إىل حترير رأس ا

 .يف عمليات اكتتاب التأمني على احلياة اخلاصة هبم
 I (life catastrophe bond Vita I)كانت أول سندات من هذا النوع هي سندات كوارث احلياة فيتا 

مصممة  6111 جانفي 1واكتملت يف  6110ملدة ثالث سنوات؛ واليت وصلت إىل السوق يف ديسمرب 
ألحداث الوفيات ( واحدة من شركات إعادة التأمني الرائدة يف العامل) Swiss Re لتوريق تعرض سويسري

لتنفيذ الصفقة ، أعدت . اهلجمات اإلرهابية أو كوارث طبيعية لألنفلونزا،االنتشار الكبري : )الكارثية
Swiss Re  سيارة ذات أغراض خاصة تسمىVita Capital Ltd.  مما مكن من إبعاد التدفقات النقدية

دوالر إذا جتاوز مؤشر الوفيات خالل أي سنة 711وكان املبدأ هو . عن امليزانية العامة لسويسري ري
يف . ٪111وسيتم استنفادها إذا جتاوز املؤشر  األساسي،املستوى  6116٪؛ من عام 101تقوميية واحدة 
ت ربع سنوية تساوي ثالثة أشهر ليبور يف الواليات املتحدة تلقى املستثمرون قسيما اخلطر،مقابل حتمل 

U.S. LIBOR  نقطة أساس 101زائد. 
مت بناء . هذا يعين أن املبدأ فقط كان غري حممي؛ ويعتمد سداد أصل املبلغ على مؤشر الوفيات

نس فوق السن حسب اجل( الوفيات لكل مائة ألف)مؤشر الوفيات هذا كمتوسط مرجح ملعدالت الوفيات 
اململكة املتحدة  ٪،11الواليات املتحدة األمريكية )أما اجلنسيات فهي  ،(٪01٪ واألنثى 21الذكور )

وسرعان ما أحدثت  ناجحة، Vita Iكانت سندات (. ٪6.1وسويسرا  ٪،1إيطاليا  ٪،1.1فرنسا  ٪،11
 Vitaوميكن تلخيص عملية  .Vita IIIوVita II-األخرى طلب قوي من املستثمرين  CATMسندات 

I يف الشكل اآليت: 
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 Vita Iمخطط السندات الوفيات الكارثية  :5 الشكل

 
Source: (Cipra, 2010; p 550) 

 

 املبادلة لتبادلنظري SPV (Ltd Vita Capital )عادة ما تستخدم الناقلة ذات الغرض اخلاص 
 (t = 1,2,3)العائد تعتمد دالة . عائدات اليبور الالزمة حلاملي السندات كقسيماتمن العائدات الثابتة 

 :السندات على معدل الوفيات القصوى وفق ما يلي حلملة
 

 
 

 
 
 

ناقلة ذات أغراض 
 خاصة

Vita Capital Ltd 
بعد التحقق من قيمة 
 مؤشر الوفيات النهائي

حاملي 
 السندات

 سويسري
Swiss Re 

املبادلة-نظري-مقابل  

 ليبورLIBOR العوائد الثابتة

النسبة املئوية 
 ألقساط التأمني

دوالر إذا  088فوق 
حدثت وفيات 

 قصوى

دوالر إذا مل  088فوق 
 حتدث وفيات قصوى

: القسيمات
+ ليبور

318ن  
LIBOR 

: 
 
 

 088عائدات 
دوالر من إصدار 

 السندات

= 

LIBOR +1.35%,                                                t= 1,2 

LIBOR +1.35% + max (0 ; 100% -  Ls), t=3                                             
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 :حيث
 
 
 
 

 .tمؤشر الوفيات للسنة  هو Mtو ،6116هو املستوى األساسي ملؤشر الوفيات لسنة  M0 حيث
 سندات طول العمر 2.3.4

 LBs (longevity bonds or survivorعمرالمت تصميم سندات طول  عام،بشكل 

bonds)  من الزيادة يف العمر غري املتوقعة، أي من خماطر طول العمر ( أو احلكومات)حلماية الشركات
 .النظامية

ميثل هذا املؤشر نسبة  .Stمبؤشر احلياة واملرتبطة  ،t) ... (t = 1 العائد،دالة وهي السندات اليت 
( االمسية)يف حني أن السندات الكالسيكية . -يف املستقبل–السكان األوائل الذين بقوا على قيد احلياة 

توفر هذه السندات  األجل،تدفع كوبونات سنوية أو نصف سنوية من مبلغ ثابت ويتم سداد رأس املال يف 
قد يتم )وذلك عن طريق اختيار مؤشر الناجني  جني،الناعائدا منتظًما للمدفوعات اليت تعتمد على عدد 

 .مؤشر الوفيات الناجني مثلاحلصول على مؤشر 
 (Cipra ;2010 ;p550) : وهيميكن تقسيم سندات طول العمر إىل عدة فئات 

  سندات طول العمر القياسية وهي السندات احلاملة للقسيمة واليت تنخفض مدفوعات قسيمتها مع
 ؛مرور الوقت

  أي الناجني،تناسبا مع مؤشر : St .= k أجل  منk وموجب؛ ثابت 
  اليت ترتبط قسائمها عكًسا مبؤشر الناجني؛ أي  وهي السنداتسندات طول العمر العكسية

   k =(. St-1)االخنفاض أي االرتفاع مع مرور الوقت بدالً من 
  األساسأي سندات بدون قسيمة حيث يكون مؤشر الناجني هو  الصفرية،سندات طول العمر. 

Lt = 

0 %,                                                                Mt < 1.3 

M0 
  (Mt - 1.3 M0) / 0.2 M0       . 100%, 1.3 M0≤ Mt≤1.5 

M0           t = 1, 2,3 

 

 

100%,                                                       1.5 M0 < Mt                             
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ليس هلا تاريخ استحقاق حمدد ولكنها تستمر  القياسية،على عكس السندات  واليت، الناجني،سندات 
 .بدفع كوبونات طاملا أن آخر عضو مرجعي من السكان هو على قيد احلياة

. 6117الصادرة يف عام  EIB/BNPاألورويب وأول سندات طول العمر هي سندات بنك االستثمار      
بنك يب  BNPمع البنك التجاري  ،(EIB)وقد مت إصدار هذه السندات من قبل بنك االستثمار األورويب

باعتبارها شركة إعادة التأمني على خماطر طول  (Re Bermuda) بالشراكة مع  ومدير،إن يب كمؤسس 
 : العمر؛ وفق الشكل املوايل

 EIB/BNPمخطط سندات طول العمر بين  :6 الشكل

 
Source: (Cipra, 2010; p 550) 

 
 61واالستحقاق  جنيه،مليون 11األولية القسيمة  اسرتليين،مليون جنيه  171كان حجم العملية  

عامًا  21لعمر امن ن لذين يبلغواعتمد مؤشر الناجني على جتربة الوفيات احملققة من سكان اجنلرتا وا. سنة
 .tويف سنة  xالعمر تدل على معدل السن اخلاص بالوفاة عند  m (t، x)حيث . 6117سنة في 
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 األورويب
EIB 

 حاملوا السندات
 

 مبادلة الوفيات
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. S (t)× مليون جنيه  11تدفع السند دفعات القسيمة بـ  (t = 1،6...... 61)الفرتات ويف بعض 
هذا يعىن أن السندات كانت عبارة عن أقساط سنوية مع مدفوعات القسيمة العائمة مرتبطة مبعدالت 

مليون  11ومع القسيمة األولية بقيمة  6116سنة يف عام  21الوفيات للذكور الذين ترتاوح أعمارهم بني 
 .جنيه إسرتليين

وفق ما هو موضح يف الشكل )تتكون هذه السندات من ثالثة عناصر أساسية  العملية،الناحية  من
صادرة عن بنك االستثمار األورويب مع التزام بدفع كوبونات ( سنوية)أوهلا سندات فائدة عائمة . (أعاله

 والبنك التجاريورويب بني بنك االستثمار األ( عرب العملة)والثانية هي مقايضة سعر الفائدة . عائمة بيورو
BNP  الذي يدفع فيهEIB املكون . معدل صرف العائم باألورو ويتلقى اجلنيه االسرتليين مبعدل ثابت

 Reألنه ميثل معدل وفيات املبادلة بني بنك االستثمار األورويب والشريك  الرئيسي،الثالث هو العنصر 
Bermuda وعات الثابتة باجلنيه اإلسرتليين مقابل دفع الذي تبادل معه بنك االستثمار األورويب املدف

وعلى وجه اخلصوص مت تنظيم عمل هذه العناصر . S (t)× مليون جنيه إسرتليين  11معدل عائم قدره 
بنك يب إن يب مل يتم / ولكن سندات بنك االستثمار األورويب . BNPالثالثة عرب البنك التجاري 

 . الحق بسبب عدم كفاية التصميم وقت وسحبت يفاالكتتاب هبا إال بشكل جزئي 
 :تحليل النتائج. 5

شركات التأمني على األشخاص عبارة عن منشآت من خالل ما جاء يف هذا البحث يتبني لنا أن 
جتارية هتدف لتحقيق الربح؛ حيث تقوم هذه الشركة بتجميع األقساط من املؤمن هلم؛ واستثمارها يف أوجه 

بغرض توفري األموال الالزمة لدفع التعويضات للمؤمن هلم أو املستفيدين مع ضمان  ؛استثمارية مضمونة
وبتايل تتعرض عند قيامها بأنشطتها جملموعة من الصعوبات والتحديات خاصة يف . هامش ربح مالئم

S (0) =1, 

S (1) = S (0). (1-m (2003, 65)) 

S (t) = S (0). (1-m (2003, 65)). (1-m (2004, 66)). …  . (1-m (2002+ t, 

64 + t)) 
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والوفاء  ةاالستيعابياملشاكل املالية وزيادة قدرهتا  أجل مواجهةوبتايل تلجأ إىل التوريق من ؛ ايلاجلانب امل
تلجأ شركات التأمني على  "باملطالبات يف آجاهلا وهذا يثبت صحة الفرضية األوىل واليت مفادها 

حيث اتضح أنه من أهم أسباب " على استيعاب املخاطراألشخاص إىل التوريق من أجل زيادة قدرهتا 
. ضافة إىل عنصر االستثمارإمكانية تغطية املخاطر الكبري جدا باإل جلوء شركات التأمني إىل التوريق هو

توريق االحتياطات اإلضافية؛ توريق القيمة المضمنة وتوريق :" كما مت إثبات صحة الفرضية الثانية وهي
حيث تعترب هذه النماذج  "التأمين على األشخاص في شركاتالوفيات الكارثية أهم نماذج التوريق 

" أما فيما خيص الفرضية الثالثة.هي األكثر استخداما من قبل شركات التأمني على األشخاص يف العامل
فقد مت تأكيدها من خالل عرض وحتليل وشرح  "أساسية يعتمد عليها عناصر ومبادئلكل نموذج 

 .زه عن غريهطريقة عمل كل منوذج؛ حيث الحظنا أن لكل منوذج خصائص معينة متي
 :خاتمة .6

تعترب عملية التوريق من أهم اآلليات اليت تلجأ إليها شركات التأمني على األشخاص ملواجهة 
املخاطر؛ وتغطية أكرب قدر ممكن منها، وقد أثبتت هذه العملية جناحها من خالل قدرهتا على تغطية 

يز التوريق يف شركات التأمني على ويتم. خماطر كبرية وكارثية؛ وقفت اآلليات األخرى عاجزة أمامها
األشخاص عن التوريق يف باقي املؤسسات متاشيا والطبيعة اخلصوصية هلذا النوع من الشركات؛ حيث 
نالحظ وجود مناذج خاصة هبذه العملية ولكل منوذج مميزات وهيكل خاص به، وبالتايل جيب على 

من اختيار النموذج املالئم وتطبيقه بشكل  الشركات دراسة وحتليل هذه النماذج بصفة جيدة حىت تتمكن
 .صحيح لضمان حتقيق أهدافها

  :قائمة المراجع. 7

 .العربية  النهضةدار  :بريوت. حماسبة املنشآت املالية (.3998).أمحد بسيوين شحاتةو أمحد نور 
 املعارف منشأة  : اإلسكندرية . واملنشآت املاليةإدارة األسواق  (.3991.)منري إبراهيم هنيدي
 اليازوري دار : األردن .إدارة اخلطر والتأمني .(2009).وليد إمساعيل السيفوو عيد أمحد أبو بكر 
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 : ملخص
ية هتدف هذه الورقة البحثية إىل تقدمي رؤية شاملة حول تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت والتنم

وحماولة تقييم واقع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف اجلزائر ومدى مسامهته يف حتقيق أبعاد  املستدامة،
ومن شأهنا وضع  والتطوير يف هذا  القطاع، ستتمارالتنمية املستدامة، وذلك بفتح آفاقا واعدة لإل

 . اسرتاتيجيات والسعي إىل وضع اإلجراءات والتدابري لتفعيل جمتمع املعلومات يف اجلزائر
أن اجلزائر على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا اجلزائر يف تنمية وتوصلنا من خالل هذه الدراسة 

إال أهنا التزال عاجزة عن مسايرة التطورات العاملية، فهي وتعميم  قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، 
حتتاج إلستثمارات كبرية من طرف احلكومة والقطاع اخلاص، وهلذا من املتوقع أي زيادة يف مستوى اإلنفاق 

وحتسني اخلدمة العمومية يف  على هذا القطاع، سوف يؤدي إىل زيادة نسبة منو الناتج اإلمجايل احمللي،
 . التنمية املستدامة أبعاد ، مما حيققإخل...التعليم والتجارة ت الصحة،الخمتلف اجملا

 .تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت؛ التنمية املستدامة؛ جمتمع املعلومات: مفتاحية كلمات
     JEL: . Q01 , L96  تصنيف 
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Abstract:  

This research paper aims to provide an overview on information and 

communication technology (ICT) and the sustainable development. In 

addition, it tries to evaluate the reality of information and communication 

technology in Algerian, and its contribution in achieving sustainable 

development dimensions. Through opening up promising prospects for 

sustainability and development in this sector. Which will develop strategies 

and seek to set procedures and measures to activate the information society 

in Algeria. 

The finding of the study revealed that despite of country’s efforts in 

developing and mainstreaming ICTs, it is still unable to keep up with global 

developments. It needs large investments by both government and private 

sector. Thus, it is expected that any increase in expenditure on this sector 

will lead to an increase in GDP growth and improve the public service in 

various fields such as health, education, trade … etc resulting in sustainable 

development. 

Keywords: Information and communication technology; Sustainable 

development, Information society. 

Jel Classification Codes : L96, Q01 

  :مقدمة .6
الدول اهلامة والضرورية اليت هتتم هبا تعترب تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت من بني املوضوعات

العامل سواءا كانت املتقدمة منها أو النامية، حيث أن هذا قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت هو من 
وحتقيق التنمية املستدامة، بإضافة زيادة قدرة  بني القطاعات اليت تساعد الدول على زيادة منوها اإلقتصادي

تكنولوجيا املعلومات  قطاع الدولة على فتح أسواقها اخلارجية، وهلذا البد حاجة إىل اإلستتمار يف
التنمية اإلقتصادية واإلندماج  –واإلتصاالت بوصفها عوامل حمفزة لتوفري ركائز التنمية املستدامة الثالت 

ئة، إذ أن حتقيق التنمية املستدامة من أبرز التحديات اليت تواجه العديد من دول اإلجتماعي ومحاية البي
سياسات اقتصادية نقدية ومالية سليمة  ىلإق أهدافها ، حيث حيتاج حتقيومن بينها اجلزائر العامل
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 ومؤسسات ذات فعالية وهنج حكم رشيد، فاجلزائر اليوم تسعى لتطوير هذا القطاع، إال أن هذا اجلهد ال
تضمن اإلستتمار األمثل  لكي يكون فعاال إال بوجود اإلنفاق اإلسثتماري ووضع وسائل واسرتاتيجيات

  .هلذا النوع من اخلدمات
فلقد شهد قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت اجلزائري انفتاحا واسعا على اإلستثمارات احمللية 

دة من طرف الدولة فيما خيص اعتماد نظام واألجنبية، هذا ولقد عرف مجلة من اإلصالحات املعتم
ن هذه البلدان جيب أمازالت يف بداية الطريق و إال أهنا ، اولة حتقيق اإلنتعاش هلذا القطاعاملنافسة كوسيلة حمل

أن توفر البنية األساسية لإلتصاالت اإللكرتونية لكي تستطيع اإلستفادة من منافع ثورة املعلومات والتوجه 
الرقمي وسد الفجوة الرقمية مابني الدول املتقدمة والدول النامية، وذلك من أجل حتقيق التنمية  اإلقتصاد

  :اإلشكالية التاليةاملستدامة، وانطالقا مما تقدم، ميكن طرح 
 املستدامة باجلزائر؟ أبعاد التنميةما هو دور تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف حتقيق 

 :تاليةال الفرضيات باختبارطروحة تقوم الدراسة إنطالقا من اإلشكالية امل
التنمية املستدامة سواءا من خالل إنتاجها أبعاد  يف حتقيق واالتصاالتا املعلومات تساهم تكنولوجي −

 .وإستعماهلا
من أجل  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتاجلزائر مل تصل بعد إىل املستوى املطلوب يف إستخدام  −

 .تنمية املستدامةال أبعاد حتقيق
  :أهمية مداخلة .6.6

االت يف حتقيق التنمية تكمن أمهية البحث يف إبراز  الدور الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات واإلتص
و توفري البنية التحتية متطورة سيكون له أثر كبري يف  أن تشجيع اإلسثمار يف هذا اجملال، إذ املستدامة

  .واإلجتماعية وحىت البيئيةحتقيق التنمية اإلقتصادية 
 : المنهج .1.6

ملعاجلة هذا املوضوع مث إستخدام املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، لكوهنما يتناسبان مع طبيعة املوضوع، 
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أما  تنمية املستدامة،فاملنهج الوصفي، حيث مث تطرق إىل مفهوم تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وال
املنهج التحليلي مث ذكر وتقييم واقع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وذلك بتحليل خمتلف اإلحصائيات 

، الذي يعكس مدى اإلسثتمار يف هذا القطاع و مؤشرات تنمية تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت
 .وإسقاطها على أبعاد التنمية املستدامة

  :هيكل الدراسة. 3.6
  لتحقيق الغرض املرجو من البحث قمنا بتقسيم الدراسة إىل ثالتة حماور أساسية ممثلة يف

 .اإلطار املفاهيمي حول تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت والتنمية املستدامة :أوال
 . واقع وآفاق تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف اجلزائر :ثانيا

 . لتحقيق التنمية اإلقتصادية املستدامة يف اجلزائر واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات  :اثلثا
لقد شهد قطاع  :اإلطار المفاهيمي حول تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت والتنمية المستدامة .1 

نظرا للدور الذي تلعبه يف استغالل املعرفة  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت أمهية بالغة يف عصرنا احلايل،
دامة يف تتحقيق التنمية املسب، وأصبح كأداة متكني وحىت البيئية إلقتصادية واإلجتماعيةوحتقيق التنمية ا

  .2929التنمية املستدامة أهداف القرن احلادي والعشرين، وفق خطة 
 : مفهوم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت .6.1

هي أداة أو ": Robin Printبرنت روبني "وفقا لرؤية  تكنولوجيا االتصاالت تعريفلقد مث 
أو هذه عبارة عن " اناتعرض  البيأو " ة تساعد على اإلنتاج أوختزين أوتوزيع أو استقبالوسيلجهاز أو 
وتوزيعها واسرتجاعها  اليت تساعد على إنتاج املعلومات الوسائلأواألجهزة اخلاصة أو  اآلالت
 .(2990 حممود علم الدين،)"اوعرضه

طة بأهنا نظام مكون من جمموعة من املوارد املتفاعلة واملرتاب تكنولوجيا المعلوماتبينما يعرف 
البشرية والشبكات، اإلتصاالت تسهل نقل املعلومات وتبادهلا واملوارد  ،يشتمل على الربجميات واألجهزة

 .(2919حسام الدين أمحد شكر، مارس ليلى ) داخل املؤسسة أو بني املؤسسات املختلفة 
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بن بركة عبد الوهاب، بن الرتكي ) مها تشمل تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت فرعني أساسينيو 
  :( 2919/ 2990زينب، 

فهي تتناول املعاجلة والتوزيع اآليل للمعلومات، واليت تعترب األساس يف إجناز : تشغيل المعلومات -
 .املنظمات وتدعيم قدرة اإلدارة على إحتاد القراراتعمليات التشغيل يف 

ميثل هذا الفرع عملية نقل وإيصال املعلومات اليت مث تشغيلها بني املواقع  :نقل وإيصال المعلومات- 
 .املتباعدة للحواسيب، ووحداهتا الطرفية البعيدة وذلك باستخدام تسهيالت االتصاالت عن بعد

، ات واإلتصاالت إىل أربعة جمموعاتعلقة بتكنولوجيا املعلومولقد صنفت معظم املفاهيم املت
أما الثانية  فاألوىل مفهومها يرتكز على الكيان املادي أي تشمل جمموعة األجهزة واحلواسيب والربامج،

، والعرض، وتنظيم والتخزين، واإلدارة واإلرسال، ات وتثمتل يف املعاجلة،فهي عبارة عن جمموعة من العملي
أما  ،باألجهزة واألنشطة اليت تقوم هبااملعلومات، أما اجملموعة الثالتة تندمج مفهومها املتعلقة  وإسرتجاع

 .(2916إميان بن الزين، ) وماتاجملموعة الرابعة فتتعلق جبميع انظمة املعلومات املبينة على تكنولوجيا املعل
تتميز هذه التكنولوجيات جبملة من اخلصائص اليت  :خصائص تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 2222

حبيث يزداد  ،االت، فهو قطاع قائد ورائد وحيويجعلتها تتمتع بقدرة عالية وتأثريات متزايدة يف خمتلف اجمل
، رتضى حممد صالح الدين عبد اللطيفم)ويقل فيه جانب العمالة التقليديةفيه جانب التكنولوجيا 

 :(4101، مجال ساملي) يلي  ميكن اختصارها فيما ،(4102
فهو مستقبال ومرسال يف نفس الوقت، فاملشاركون يف عملية اإلتصال يستطيعون تبادل  :التفاعلية −

 ؛األشخاص وباقي اجلماعاتق نوع من التفاعل بني املؤسسات و األدوار، مما يسمح خبل
عملها يف كل األحوال، فال  ، فاألنرتنت تتمتع بإستمراريةاستقاللية هذه التكنولوجيات: الالمركزية −

 ؛العامل كله ميكن ألي جهة أن تعطل األنرتنت على مستوى
وهو قابلية هذه الشبكة للتوسع لتشمل أكثر فأكثر مساحات غري حمدودة من العامل، حبيث  :لتوسعا −

 ؛تكتسب قوهتا من هذا اإلنتشار املنهجي لنظامها املرن
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حيث تأخذ املعلومات مسارات  ،الذي تنشط فيه هذه التكنولوجيات وهو احمليط: العالمية والكونية −
 ؛، تنشر عرب خمتلف مناطق العامل وهي تسمح لرأس املال بأن يتدفق إلكرتونيافة ومعقدةخمتل

التكنولوجيا وبالذات املتقدمة منها تتسم إرتفاع التكلفة و بكثافة : االستخدامالتعقيد وكثافة  −
، وهي لكل ذلك تأخذ صبغة إحتكارية حيث ترتكز عادة يف يد الشديدتخدام رأس املال والتعقإس

حممد الفاتح محدي، مسعود بوسعدية، ياسني )متتاز بالنفود السائد يف اجملتمعأيدي الطبقة القوية اليت 
 .(4100قرناين، 

 :فهوم التنمية المستدامةم .3.1
التنمية املستدامة "  1021ورد يف تقرير اللجنة الدولية حول البيئة والتنمية املعروف بتقرير برونتالند 

امحد جابر بدران ، )"ملستقبلية يف تلبية احتياجاهتا هي تلبية احتياجات احلاضر دون التخلي عن األجيال ا
2912). 

وقد مت تطوير هذا اجلانب يف نظام األمم املتحدة الذي مييل إىل استعمال مصطلح التنمية البشرية 
مثل التعليم، الصحة، )  وبالتايل تأكد بأن حاجيات الفرد متثل املوضوع املركزي يف التنمية ،املستدامة

 ا ظهر الدور اجلديد للدولة ومن هن ،(إخل ...التغدية، البيئة، السكن، التشغيل، التوزيع العادل للدخل 
كما تعرف أيضا بأهنا التنمية احلقيقية ذات القدرة على ،  (2992بلعزوز بن علي،حممدي الطيب احممد، )

ن حتدث من خالل إسرتاتيجية تتخذ أواليت ميكن  ،للموارد الطبيعية إستغالهلاصل من اإلستمرار والتوا
 ،الذي ميكن أن يتحقق من خالل اإلطار اإلجتماعي البيئيالتوازن البيئي كمحور ضابط هلا لذلك التوازن 

، اإلجتماعية والثقافية اليت األفراد من خالل النظم السياسية، اإلقتصادية والذي يهدف إىل رفع معيشة
 . (2912رقامي حممد، بوشنقري إميان، ) حتافظ على تكامل اإلطار البيئي 

تسعى التنمية املستدامة من خالل آلياهتا وحمتواها إىل حتقيق مجلة من  :أهداف التنمية المستدامة 4.2. 
 : (2912أمحد عبد الفتاح ناجي، ) األهداف وتتمتل يف 

وذلك من خالل الرتكيز على العالقات بني نشاطات السكان  :تحقيق نوعية الحياة أفضل للسكان  -
 .وانسجاموتعمل على أن تكون العالقة يف األخري عالقة تكامل  والبيئة،
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وذلك من خالل توعية السكان وتنمية إحساسهم : تعزيز وعي السكان بالمشاكل البيئية القادمة  -
 .باملسؤولية إجتاهها، وحثهم على املشاركة الفعالة عن طريق إعداد برامج ومشاربع التنمية املستدامة

، لذلك عامل مع املوارد على أهنا حمدودةفالتنمية تت :وإستخدام عقالني للموارد إستغاللتحقيق  -  
 .، ونعمل على إستخدامها وتوظيفها بشكل عقالينحتول دون إستنزافها

، وتتعامل مع النظم عالقة بني نشاطات السكان والبيئةوذلك بالرتكيز على ال :إحترام البيئة الطبيعية - 
 .أساس حياة  اإلنسانالطبيعية وحمتواها على 

حبيث حيافظ على رأس املال الطبيعي الذي يشمل املوارد الطبيعية والبيئية،  :تحقيق النمو اإلقتصادي  - 
لتؤكد  وهذا بدوره يتطلب تطوير مؤسسات وبىن حتتية، بإضافة إىل إدارة مالئمة املخاطر والتقلبات،

 . املساواة يف تقاسم الثروات بني األجيال احلاضر واملستقبل
 في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة واالتصاالتدور تكنولوجيا المعلومات  5.2.

 :دور تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في تحقيق البعد اإلقتصادي2 12.22
فهناك العديد من الدراسات اليت بينت أن كال من إنتاج وإستعمال تكنولوجيا املعلومات         

واإلتصاالت يسامهان يف حتقيق النمو اإلقتصادي، فتلك الدراسات املهمة قدمت مؤشرات أكدت فيها أن 
 تصاالت اإلنتاجية احلقيقة يتم احلصول عليها من خالل اخلربة يف إستعمال تكنولوجيا املعلومات واإل

فأصبحت اليوم ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية اإلقتصادية، فالتحول إىل  ،(4102حممد نائف حممود، )
للنمو والتنافسية وخلق عامل فهو  فع السلع واخلدمات اجلديدةاإلقتصاد الرقمي على أساس املعرفة وبدا

عن األثر اإلجيايب احملتمل تكنولوجيا OECD  إليه املنظمة التعاون والتنمية ت، وهذا ما أشار فرص العمل
 Xavier Jocteur Monrozier, Anne-Cécile Anthony et)ت واإلتصاالاملعلومات 

Jérémie Massin , juin 2007)  

ميكن التوضيح العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت واملعرفة  (1)ومن خالل الشكل         
يوضح لنا أن إستخدام تكنولوجيا املعلومات  ، فهو(2911جمدي الشورجبي،)والنمو اإلقتصادي  اجلديدة 

زيادة حجم املعرفة اجلديدة، فإستخدام اإلنرتنت على سبيل املثال يلعب ال إىلواإلتصاالت تؤدي بدورها 
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منتجات اإلقتصاد احمللي، مما يرتتب حتسني جودة املنتجات القائمة وإنتاج  وزيادةدورا كبريا يف نشر املعرفة 
، وزيادة إنتاجية عوامل اإلنتاج الكلية لإلقتصاد احمللي من ناحية أخرى، وهو ما يؤدي يف جديدة من ناحية

النهاية إىل حتقيق معدالت مرتفعة من النمو اإلقتصادي، وحسب منوذج  النمو الداخلي لإلقتصادي 
 .يشرح أن النمو املتوازن بتأثر بشكل موجب باآلثار اخلارجية للمعرفة اجلديدة ،(1009-1026) "رومر"

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت والمعرفة الجديدة والنمو اإلقتصادي :6 الشكل  

 
  

  
                 

 
                                                       

                                                                                                          
                   

    
  
 

11جمدي الشورجبي، مرجع سابق، ص : صدرالم  

 : في تحقيق البعد اإلجتماعي واالتصاالتدور تكنولوجيا المعلومات 2 22.22 
تعمل تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف توفري مناصب الشغل واحلد من املخاطر املهنية 

وتوفري  ،بشكل أسرع، وخاصة على اإلجراءات األمنية واحلوادث، فهي تسمح للوصول إىل املعلومات
 يف اإلدارية ويقلل من املهام املتكرر ،نشطة ذات قيمة أعلىاألتركز على و ، اخلدمات للمواطنني

(Rapport information Impacts des nouvelles technologies)،  أما يف جمال الطب

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
 االنترنت، الهاتف الثابت، الهاتف الخلوي

 البحوث والتطوير إنتاجية عوامل اإلنتاج

 النمو االقتصادي
 حتسني منتجات قائمة

 وإنتاج منتجات جديدة

 املعرفة اجلديدة التقدم الفين تراكم رأس املال
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الطب " ، والذي إختذ عدة أمساء مثل "التداوي عن بعد" الرقمي  لقد أحدثت اإلنرتنت ثورة كربى بظهور 
وهذا ما يساعد املستشفيات و املصحات واملراكز الصحية املختلفة  ،"الطب اإللكرتوين " أو " عن بعد 
حممد ) إلستفادة من خدمات الشبكة الطبيةخمتلف بقاع العامل على ا يفاإلنرتنت  على مواقعاملشرتكة 
بإضافة إىل لقد أدجمت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم، فهي تعمل على  ،(2912، لعقاب 

 . (2992Bryan A. Hansen)  يةالتفاعل مع الربامج التعليمو  التعلم  زيادة فرص
  : في تحقيق البعد البيئية واالتصاالتدور تكنولوجيا المعلومات  3.5.2 .

لتوقعات وا كأداة إستشعار عن بعد لرصد الكوارث الطبيعية  واالتصاالتتعترب تكنولوجيا املعلومات 
املد، وحتسني االتصاالت للمساعدة يف التعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وموجات  املناخية

إدارة النفايات على النحو  تدعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتبإضافة إىل أن على حنو أكثر فعالية، 
ولقد توصلت أيضا مبادرة ، وجتهيز، والتخلص، وإدارة ورصد املواد النفايات مبا يف ذلك مجع، األمثل،

وتظهر هذه النتائج أن تكنولوجيا ،  SMARTER   2929 استدامة البيئة العاملية وهذا ما ظهر يف تقرير
يف  29املعلومات واالتصاالت قادرة على أن تتيح ختفيض االنبعاثات العاملية لثاين أكسيد الكربون بنسبة 

 اخنفاضويعتمد  ،2911ات عام، أي مبعىن إبقاء مستويات االنبعاثات عند مستوي2929املائة حبلول عام 
على مسامهة مثانية قطاعات  2929جيغا طن عامليا حبلول عام  12إنبعاثات ثاين أكسيد الكربون مبقدار 

، ات اللوجستية، والصناعة، والبناءالتنقل واخلدم: خفيف من اإلنبعاثات العاملية وهييف الت اقتصادية
التقرير )  .احملتمل يف كل قطاع اخنفاضميثل  األغذية، وهو ، والتعليم، العمل، واألعمال التجارية،والصحة

 (2911 -2912، فرتة الدراسة الساسة 2النهائي لقطاع تنمية اإلتصاالت جلنة الدراسات

  في الجزائر واالتصاالتواقع تكنولوجيا المعلومات . 3
تقدم              الهام يف  اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات،كقطاع إقتصاديب االهتمامعلى  تعمل اجلزائر

 . فتوح على العاملاملتنافسي القتصاد اإل
تعترب إتصاالت اجلزائر أول وأهم  :المعلومات واإلتصاالت في الجزائرواقع قطاع تكنولوجيا  .6.3

كان قطاع   1000، حيث  قبل سنة (األنرتنت واهلاتف النقال)شركة وطنية تنشط يف قطاع اإلتصاالت 
املعدل واملكمل املكرس لإلحتكار،  11-20تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف اجلزائر ينظم وفق القانون 
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حيث كانت وزارة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت متارس اإلحتكار يف إستغالل الشبكات السلكية 
صعيد الوطين وقرر حترير قطاع أطلق رئيس اجلمهورية إصالحات كبرية على ال 2999والالسلكية ومنذ 

حتدد أولوية األهداف   DPS  تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال وتطويره، من خالل التصريح بسياسة قطاعية
سلطة ) :يدف هذه السياسة أساسا إىل ما يلوهت ،4111جويلية  21احلكومة يوم  واليت تبنتها ،املسطرة

 .(4116سبتمرب 6و2 ملواصالت السلكية والالسلكية،ضبط الربيد وا
 ؛ة، والزيادة يف اخلدمات املقدمةالفعالة واملوصولتطوير شبكة وطنية لإلتصال السلكية والالسلكية  -
  ترقية اإلتصاالت وتكنولوجيا اإلعالم كقطاع إقتصادي هام يف تقدم إقتصاد تنافسي مفتوح على العامل  -

 .اإلمجايلأين ميثل قطاع اخلدمات جزءا هاما من الناتج احمللي 
احملدد للقواعد  2999-92بإصدار القانون  2999أوت  1ترمجت هذه اإلرادة احلكومية يف لقد 

  :العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، والذي يهدف خاصة إىل
 .حتديد إطار دستوري لسلطة ضبط مستقلة وحرة -
 .بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكيةحتديد إطار وشروط ضبط النشاطات املتعلقة  -
 .حتديد الشروط العامة إلستغالل ميادين الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية من طرف املتعاملني -
تطوير وتقدمي خدمات الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية ذات جودة وضماهنا يف شروط موضوعية  -

إصدار القانون  2991ديسمرب 12 ملصلحة العامة، وباملوازاة مث بتاريخوشفافة يف بيئة تنافسية مع ضمان ا
املتعلق بتهيئة اإلقليم وتطويره الدائم وبيان توجيهي للخدمات والبنية التحتية واإلتصاالت  91-29رقم 

 .السلكية والالسلكية واإلعالم
 : تطور مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في الجزائر . 1.3

، حتاد الدويل لإلتصاالتتقرير اإل) حسبوهذا مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت تشمل
لكل  الثابت إشرتاكات اهلاتف ،شخص 199واملتمثلة يف إشرتاكات النطاق العريض التابتة لكل  ،(2911

 199اخللوية املتنقلة لكل  واإلشرتاكات ،والنسبة املئوية لألفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت ،شخص 199
 .2الشكل رقم  يف توضيحهولقد شهدت اجلزائر تطورا ملحوظا وهذا ما ميكن ، شخص
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2212-2222خالل  في الجزائر واالتصاالتمؤشرات تكنولوجيا المعلومات : 2 الشكل  

 
  http://www.itu.int/en/publications/Pages/defaul :على  من إعداد الباحثني إعتمادا :المصدر

 اإرتفاع شهدت شخص 199اإلشرتاكات اخللوية املتنقلة لكل  من خالل هذا الشكل يتضح أن
وهذا نتيجة  ،129.11مايقارب 2911وصل سنة  إىل أن 9.22مايقارب  2999حيث بلغ سنة  امستمر 

، األمر الذي (WTA) جنمةو( OTA) جازي، (ATM)موبيليس دخول عدد من املتعاملني خواص
أدى باملواطنني إىل اإلستعاضة باهلاتف النقال عن اهلاتف الثابت نظرا للمزايا اليت يتمتع هبا النقال 

 2999باملقابل يشهد أيضا مستخدمي األنرتنت تطورا مستمرا حيث بلغ سنة  ،وللخدمات املختلفة
 أما خبصوص عدد املشرتكني اهلاتف فهو ،% 22.2بة بالنس 2911إىل أن يصل سنة %  9.20بالنسبة 

من  % 29بالنسبة  ة يف عدد الذين ميلكون الكمبيوتربإضافة إىل زيادة معترب يشهد معدالت منخفضة، 
 : التايل 2 وهذا ما ميكن توضيحه يف الشكل، 2916إىل سنة  2911سنة 

 في الجزائر 1061 - 1062تطور مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت: 3 الشكل

 
Source: Measuring the Information Society. (2016). International 

Telecommunication Union.p21. 
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 :  تطور عدد المشتركين في الهاتف النقال حسب المتعاملين في السوق .3.3
شهدت اجلزائر تطور املذهل الذي عرفه عدد املشرتكني بعد دخول املتعاملني اخلواص وبالضبط  لقد

، ةوإستمر هذا النمو مبعدالت كبري  % 21.19بـ  2991، حيث بلغ معدل نسبة النفاذ سنة 2992سنة 
الديوان الوطين )2911سنة  %191إىل وصل  2912سنة  % 192.29من  إستمر يف الزيادةحيث 
 : 1وهذا ما ميكن توضيحه يف هذا اجلدول ، (2912-2911، 22 ائيات اجلزائر باألرقام العددلإلحص

 عدد المشتركين في الهاتف النقال حسب المتعاملين في السوق تطور: 1 الجدول

  السنــة                      
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1060
 1066
 1061
 1063
 1062
 1062
 

وكيل إتصاالت)موبيليس   
خارجي ( ATM( 

6
4
4
6
7
7
4
 

1
0
5
1
5
9
1
4
 

1
0
6
2
2
8
8
4
 

1
2
5
3
8
4
7
5
 

1
3
0
2
2
2
9
5
 

1
4
3
1
8
1
6
9
 

( اوراسكوم إتصاالت الجزائر)جازي 
(OTA) 

1
5
0
8
7
3
9
3
 

1
6
5
9
5
2
3
3
 

1
7
8
4
5
6
6
9
 

1
7
5
8
5
3
2
7
 

1
8
6
1
2
1
4
8
 

1
6
6
1
1
1
1
5
 

 (WTA()الوطنية)نجمة 

8
2
4
5
9
9
8
 

8
5
0
4
7
7
9
 

9
0
5
9
1
5
0
 

9
5
0
6
5
4
5
 

1
1
6
6
3
7
3

1
 

1
2
2
9
8
3
6

0
 

 إجمالي المشتركين

3
2
7

8
0
1
6

5
 

3
5
6

1
5
9
2

6
 

3
7
5

2
7
7
0

3
 

3
9
6

3
0
3
4

7
 

4
3
2

9
8
1
7

4
 

4
3
2

2
7
6
4

4
 

 107.00 109.62 102.40 99.28 96.52 90.30 )%(نسبة النفاذ 

2912نشرة  2911نتائج  22الديوان الوطين لإلحصائيات اجلزائر باألرقام العدد  :المصدر  

 . 2916نشرة  2911نتائج  26الديوان الوطين لإلحصائيات اجلزائر باألرقام العدد 
 :ررعة تدفق اإلنترنت في الجزائس .2.3

األمريكية املعروفة بكوهنا مصدر   Net Index وفقا لبوابة اإلحصاءات والتحقيقات نت أندكس
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 سبيدنست"اإلحصائيات الشاملة حول الشريط العريض، وإستنادا إىل نتائج مجعتها كل من 
Speedtest"  وبنيف تست "Ping test"  املوايل يوضح ترتيب اجلزائر عامليا إفريقيا وعربيا من  2الشكل

 .دولة يف القائمة 129بني 
 1061-1062سرعة تدفق اإلنترنت في الجزائر : 2الشكل 

  
 :من إعداد الباحثني إعتمادا على اإللكرتوين :المصدر 

http://www.speedtest.net/global-index 

 192إىل املرتبة    2911سنة  112إنتقلت من املرتبة نالحظ من خالل هذا الشكل أن اجلزائر  
فاجلزائر اليوم ماتزال حتتل ميغابايت يف الثانية،  2.29دولة عامليا، بسرعة تدفق  اإلنرتنت بـ 129 من بني

املراتب األخرية يف سرعة تدفق اإلنرتنيت، إال أهنا بالرغم من تراجعها يف الرتتيب مقارنة بالتقرير السابق أين 
ميغابايت  2.12فإن حتسن يف سرعة نفاذ اإلنرتنيت حيث أصبحت  ،2912سنة  116تلت املرتبة اح

، أما على 2916ميغابايت يف الثانية سنة  2.29ميغابايت يف الثانية، إىل أن وصل  1.12بعدما كانت 
ضعف البنية  إىل باجلزائر لتخلف الرقميويعود هذا ا ،12املستوى الدول العربية إحتلت اجلزائر املرتبة 

وفر آليات التواصل من شبكات اإلتصال اهلاتف تقوم بدعم اإلقتصاد، فهي تتطلب تالتحتية بدورها الذي 
والشراكة مع قطاع اخلاص  يف هذا القطاعواإلستثمار  من جهة، السلكية والالسلكية والتقنيات الرقمية

 .من جهة أخرى وفتح باب املنافسة
  الجزائرب المستدامة من أجل تحقيق أبعاد التنميةواإلتصاالت تكنولوجيا المعلومات  .2 

اليوم أمهية مواكبة التطور العاملي يف هذا القطاع تكنولوجيا املعلومات  لقد أدركت اجلزائر
 .دامةتنمو اإلقتصادي والتنمية املسبإعتباره إحدى حمركات ال ،واإلتصاالت
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واإلتصاالت في الجزائر من أجل تحقيق التنمية متطلبات نجاح تكنولوجيا المعلومات .6.2
  :المستدامة

 تإذا ما طبق ،راجلزائإن التمكني من تطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
م على املعرفة، أمر بالغ األمهية حنو اجملتمعات املعلومات أو اإلقتصاد القائفهو  بشكل مناسب واستخدمت

لومات وتثمتل اإلستثمار يف البنية التحتية تكنولوجيا املع ،من ثالثة عوامل رئيسيةمزيج  يتطلبوهلذا 
وعلى مستوى عال من استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والقدرة  والوصول إليها ،واالتصاالت

اعات على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حنو فعال من قبل األفراد واحلكومات والقط
تكنولوجيا املعلومات وصول  هي هذه األبعاد الثالثة، و اخلاصة، واملستمدة من املهارات ذات الصلة

واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  واالتصاالت
قيق التنمية االجتماعية وبالتايل كل هذه العوامل تساعد بدوره على حتقيق من اإلمكانات الكاملة لتح

بد من مرور بثالتة واالقتصادية وحىت البيئية، فهي تساهم يف العمل على حتقيق التنمية املستدامة، إذ ال
 :التايل 1، ميكن توضيحها يف الشكل مراحل أساسية
 المراحل الثالت من لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت أجل تحقيق التنمية المستدامة: 2 الشكل

 
 
 
 

 ,Report Measuring the Information Society :من إعداد الباحتني إعتمادا على  :المصدر 

InternationaTelecommunication Union , 2016, p 08. 

يتضح لنا من بني متطلبات للنجاح تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت من من خالل هذا الشكل 
 :رور مبراحل الثالتة وتثمتل يفالبد من امل أجل حتقيق التنمية املستدامة باجلزائر،

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فهو يعكس مامدي اجلاهزية اإللكرتونية ل االستعداد :6المرحلة 
 .يف اجلزائريها نية التحتية الشبكية والوصول إلللجزائر، أي  مستوى الب



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة 131 -212ص ، (1069جانفي ) مكرر 61: العـــدد/  09 المجلد

 

226 

كثافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فهي تعكس مستوى استخدام تكنولوجيا املعلومات :1 لمرحلةا
 . واالتصاالت يف اجملتمع اجلزائري

نتائج استخدام أكثر كفاءة / تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فهي تعكس النتائج  :3المرحلة 
لى املستوى اجلزئي املرتبطة بإستخدام التكنولوجيا، أو التغريات السلوكية ع يف ، واملثمتلةوفعالية تكنولوجيا

 أي حتقيق البعد اإلقتصادي واإلجتماعي  امهتها يف حتقيق النمو اإلقتصاديمس تائج احملققة من جراءالن
2929 . 

 .2929أهداف خطة التنمية املستدامة البيئي، والعمل أيضا على حتقيقالبعد  وحىت
 :ور تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في تحقيق التنمية المستدامة بالجزائرد.2.4 

  :مساهمة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في البعد اإلقتصادي. 1.2.4
إن التطور الذي يشهده خدمات اهلاتف احملمول من تزايد يف فرص احلصول وتنوعها قد عاد على 

ما يتعلق بتأثريها اإلقتصادي ودعم فرص العمل، والتنمية االجتماعية، شعوب الدول العربية مبزايا كبرية، في
هذا فضال عن أن صناعة احملمول تفرض نفسها كبديل عن  ،ومنو معدل اإلنتاج يف كافة نواحي اإلقتصاد

مقابل كل زيادة بنسبة  "وتظهر معظم األحباث احلالية اليت جيريها البنك الدويل أنه ،األنشطة اإلسرتاتيجية
كما هو  ،"يادة مباشرة يف النمو اإلقتصاديز  % 9.2يف عدد املشرتكني يف اهلواتف النقالة هناك  19%

 :التايل  6موضح يف الشكل رقم 
 .وأثره المتوقع على إجمالي عامل إنتاجية%  60تزايد المحمول بنسبة :  1الشكل 

  
Source : Http://www.Techwd.com/wd/2013/02/19/Gsma 

http://www.techwd.com/wd/2013/02/19/Gsma
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من عدد املشرتكني يف اهلواتف النقالة يف اجلزائر  % 19أن نسبة (6)الشكل رقم خالل نالحظ من 
وعند احتساب املزايا واملنافع غري املباشرة  زيادة مباشرة يف النمو اإلقتصادي، % 9.2هناك حوايل 

 % 19ومقابل كل زيادة  % 1والالحقة فإن األثر على منو إمجايل الناتج احمللي من املمكن أن يتجاوز 
وهذا ماميكن توضيحه مسامهة قطاع اإلتصاالت يف الناتج احمللي ، صالت من اإلنرتنيت عالية السرعةو 

 :التايل(1)اإلمجايل يف الشكل رقم 
 مساهمة قطاع اإلتصاالت في الناتج المحلي اإلجمالي: 7 الشكل

 
 : إعداد الباحثة الباحثني إعتمادا على:  المصدر 

  The Little Data Book on Information and Communication Technology 2010-2018  

لدى اجلزائر يف الناتج احمللي  نالحظ من خالل هذا الشكل كانت مسامهة قطاع اإلتصاالت
، ولقد %2.6إىل  %2.1كانت النسب تقريبا متقاربة من   2919إىل  2991بنسب متفاوتة، ففي سنة 

من الناتج احمللي اإلمجايل أي ما يقرب  % 2سامهت اإلتصاالت السلكية والالسلكية يف اجلزائر بنسبة 
، وهلذا احلكومة اجلزائرية ختطط لرفع مسامهة نسبياوكانت حصيلة منخفضة  ،2916مليار دينار سنة  216

 12وذلك من خالل ضخ  ،للسنوات القادمة %2لي اإلمجايل إىل حنو قطاع االتصاالت يف الناتج احمل
القطاع، يف حني مل تتعد نسبة مسامهة القطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر بنحو  هذا مليار دوالر يف

مليارات دوالر استثمارات أجنبية  2مليارات دوالر، منها  1.0ة، برقم أعمال بلغ يف السنوات األخري  2%
 . (2916محزة كحال، ) ألف شخص 129ويساهم قطاع االتصاالت يف تشغيل .مباشرة
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 Kompassوان كانت شركة . فهي شبه معدومة الجزائريف  للتجارة اإللكترونيةأما بالنسبة 
فهي يف احلقيقة مواقع إعالمية تعريفية غالبتها يف جمال  ،مؤسسة جزائرية على الويب 26حتصي وجود 

، وقد ال ترد أرقام و إحصائيات حقيقية (2991بوشول فايزة، قطاف ليلى، عمارى، )الصيدلة ال غري 
جوانب لكن مؤشراهتا و مالحمها تظهر جليا يف خمتلف  ،عن حجم و منو التجارة اإللكرتونية يف  اجلزائر

فعلى سبيل املثال ظهر العديد من املواقع اإللكرتونية على إختالف إهتماماهتا بل  ،هذا  النوع من التجارة
كنيس واد  نرتنيت يف اجلزائر مثل موقعاإلي قيت إهتماما عميقا من قبل مستخدمول

OUDKNISS.COM اجملاين ، يقدم هذا املوقع خدمات عدة متميزة منها متعلقة بتوفري فرص اإلعالن
لكن من يريد عرض أي صنف من السلع و اخلدمات، و موقع اخلطوط اجلوية اجلزائرية عرب املوقع 

airalgerie، ( ،2911حسني شنني) ومن بني معوقات التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر هو التأخر ،
فلحد اآلن مل تقم املبادرات ختص النقود  امللحوظ يف جمال الدفع اإللكرتوين من الناحية التشريعية و التقنية،
 .اإللكرتونية، إال فيما يتعلق ببطاقات السحب والدفع اإللكرتونية

 :مساهمة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في البعد اإلجتماعي .1.1.2
تسجيل عدة مشاريع إسثتمارية من قبل الوكالة  2911-2992لقد شهدت اجلزائر يف الفرتة 

 226222مشاريع مببلغ يقدر ب   1قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت واملقدرة ب الوطنية يف 
الوكالة الوطنية لتطوير ) يد عاملة  2222مليون دينار جزائري، مما يسمع بتوفري مناصب الشغل أزيد من 

 129وحسب اهليئة اجلزائرية لتطوير االستثمار يساهم قطاع االتصاالت يف تشغيل ، (2911اإلسثتمار، 
مليارات دوالر مقسمة بني املعدات  2 سنويا، ويستورد قطاع االتصاالت سنويًا ما قيمته ألف شخص

 يتوقع خمتصون أن ختلق االستثمارات اجلديدة يف القطاع حواىلو والتجهيزات واهلواتف النقالة واخلدمات، 
ألف وظيفة غري مباشرة خالل السنوات املقبلة، يف حني تقدر  299ألف وظيفة مباشرة و 199

 .(2916محزة كحال، ) 2929ألف شخص حىت عام  29االحتياجات السنوية من املوارد البشرية بنحو 
  "الرقميةاملدرسة "ئر على إقامة برامج لتعميم جتربةفلقد عملت اجلزا التعليم اإللكترونيأما يف جمال 
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ما يسمى باملدرسة الرقمية، املخصصة لتالميذ الثانوي واملتوسط، من خالل وضع " إيباد"بواسطة مؤسسة 
برنامج خاص على شبكة االنرتنت موجه يف بدايته، للمقبلني على امتحانات شهادة البكالوريا أو شهادة 

، وهي عبارة عن فضاء بيداغوجي "بيتكتر "التعليم األساسي، وقد أطلق على هذه املدرسة االفرتاضية إسم 
افرتاضي أو ساحة للتعلم عن بعد، فهي عبارة عن حل شامل ومتكامل يسمح جلميع األطراف الفاعلة يف 

مهية ألنه موجه باخلصوص للتالميذ وأوليائهم أعملية التمدرس يف التعليم عن بعد، والثاين األكثر 
، كما يسمح هذا النظام لألولياء مبتابعة متدرس أبنائهم، "كتربيت"وهو  واملؤسسات الرتبوية على حد سواء

 .(2990طارق، ) فاإلدارة والتالميذ واألولياء يف شبكة واحدة
لقد دعا رئيس اجلمهورية احلكومة إىل  الجزائر يف الحكومة اإللكترونيةأما من ناحية تطبيق 

القائم على اإلستعمال املتنامي لتكنولوجيا  ربط بالدنا اإلقتصاد اجلديد"مواصلة اجلهود املبذولة يف سبيل 
من أجل الوصول إىل حتقيق األهداف املسطرة يف إطار برنامج احلكومة  ،"واإلتصاالت املعلومات

 ووضع إصالحات مباشرة يف هذا اجملال،( 2911الوكالة الوطنية لتطوير اإلسثتمار، )اجلزائرية اإللكرتونية 
حيث أدى ذلك لنشأة عدة مواقع حكومية تعكس اجملهودات املبذولة مثل موقع إدارة الضرائب، موقع 

مما يساهم يف تقليل  ،، وهذا من أجل تسهيل اخلدمات على املواطننيزارة االقتصاد، موقع جملس الدولةو 
    .الوقت واجلهدتوفري التكاليف التنقل و 

 :ت واإلتصاالت في البعد البيئيمساهمة تكنولوجيا المعلوما.  3.2.4
قمار الصناعية بوهران التابع للوكالة الفضائية اجلزائرية، حيث مث إنشاء األلقد مث إفتتاح مركز تطوير 

، كما مت عرض مناذج صور 2912قبل سنة " 1الكوم سات "وإطالق القمر الصناعي اخلاص باالتصاالت 
وأوضح مسؤول الوكالة الفضائية اجلزائرية  ،على رئيس الدولة "2السات"منبعثة من القمر الصناعي الثاين 

ومت بناء ، صورة عالية الدقة 22.999، أرسل أكثر من 2919أن هذا القمر الصناعي الذي مت إطالقه سنة 
ويشتمل على بنايات . على مساحة تفوق األربعة هكتارات 2992املركز الذي انطلقت األشغال به سنة 

كما خصصت بنايات ،للتجارب البيئيةضاء وأخر موجه مار الصناعية يف القاعة البيموجهة إلدماج األق
وقد كلف إنشاء هذه ، ملناخية، والتكنولوجيات الفضائيةأخرى لالستشعار عن بعد، والتوقعات ا
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بوابة املواطن، تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف منو ) مليار دينار 1.1املشروعات بغالف مايل يقدر ب 
 .(2912مر، مست

  :ستراتجية الجزائر اإللكترونية من أجل تحقيق التنمية المستدامةإ  3.4
االتصاالت عامل ذو قوة مؤثرة على التطور اإلقتصادي صبحت تكنولوجيا املعلومات و ألقد 

ومن  قتصاديات و خلق الفرص اجلديدة اليت تسمح بالتطور،إلفهو يساهم يف تنمية ا ،والبيئي اإلجتماعيو 
يصبح ضرورة ملحة " العوملة "هنا ال يدعو للشك أن إندماج إقتصادنا اجلزائري ضمن التوجه العاملي 

وحتول جمتمعنا حنو جمتمع يرتكز على العلم و املعارف ويف  ،عن باقي دول العاملالرقمي تفادي التخلف ل
تتضمن "1063إستراتجية الجزائر اإللكترونية " القطاعات مسي باسمهذا اإلطار حدد خمططا متعدد

 : (2912مغاري عبد الرمحان، شيخي بالل ، ) :مايلي
 .تسريع استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اإلدارات احلكومية ومن طرف املؤسسات -
 .االتصاالتى استعمال تكنولوجيا املعلومات و تطوير اآلليات واإلجراءات املشجعة للمواطنني عل -
  .االتصاالتالقاعدية لتكنولوجيا املعلومات و دعم وتطوير إقتصاد املعرفة و اهلياكل  -
 .االتصاالتجمال تكنولوجيا املعلومات و  تطوير القدرات البشرية العاملة يف -
 .تشجيع البحث يف جمال التطوير واإلبداع و تطوير املعلومة واإلتصال -
 .االتصاالتمية خاصة بتكنولوجيا املعلومات و نظم ووضع إجراءات تنظيتطوير اإلطار القانوين امل -
 .التاالتصا يف جمال تكنولوجيا املعلومات و دعم التعاون الدويل -
 .توفري املواد املالية الالزمة للنهوض هبذا القطاع -

مت تصنيف اجلزائر على أهنا البلد الثالث  ومن بني إجنازاهتا و إستخدامها للتكنولوجيات اجلديدة،
دولية يف جمال اليت تعترب أعلى هيئة تصاالت، و يف العامل من طرف اهليئة الدولية لال" األكثر دينامكية "

 :(2) إذ حققت اجلزائر إجنازات هامة يف هذا القطاع، نذكر منها يف اجلدول رقم الت،االتصا
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 في الجزائر واالتصاالتقطاع تكنولوجيا المعلومات  إنجازات: 1الجدول 
 اإلنجازات النوع

 : وصلة األلياف البصرية
 عين قزام -الجزائر

هذا املشروع الذي مت إطالقه يف إطار الشراكة اجلديدة لتنمية افريقيا، موجه لوضع 
لضمان وكذا الدول اجملاورة و  ،هذه البنية التحتية حتت تصرف سكان الدول الثالث

اإلتصال مع الدول األوروبية عرب نقاط التواصل املوجودة يف اجلزائر عن طريق 
 .الكابالت البحرية لأللياف

 :وصلة األلياف البصرية البحرية
 فالنسيا -وهران

، و اليت تربط مدينة وهران مبدينة (اورفال)إن إجناز وصلة األلياف البصرية البحرية 
لم، متثل ك  162جيغابيت و بطول يبلغ  199بقدرة تدفق تصل إىل  فالنسيا

هذا على دمات شبكة ذات جودة عالية، و خلا من أجل تعزيز إستثمار إسرتاتيجي 
الذي يربط  مدينة عنابة مبدينة و  SMW4شاكلة الكابلني املوجودين ومها 

 .الذي يربط مدينة اجلزائر العاصمة مبدينة  Alpal2مرسيليا، و

 اتف النقالاله

منذ  2Gإن خدمة اهلاتف النقال باجلزائر عرفت إستعمال تكنولوجيا اجليل الثالث 
مع دخول عام تدرجييا يف مجيع أحناء الوطن، و  اليت مت تعميمهاو  ،2912عام 

اليت و  ،ذات التدفق العايل 2G، مت إطالق  تكنولوجيا اجليل الرابع 2916
 .املواطننيو  تسهيل احلياة الرقمية للمؤسساتمسحت ب

 االتصاالت الفضائية

باإلضافة إىل الثالث األقمار الصناعية، واليت دخلت حيز اخلدمة، سوف تطلق 
حيث سيقوم هذا القمر  ،Alcomsatالقمر الصناعي  2911اجلزائر يف عام 

يف حالة  حدوث  ،الصناعي بضمان إستمرارية التواصل عرب شبكة اإلنرتنت
 .على مستوى األلياف البصرية وبتكاليف منخفضة إضطرابات

   :من إعداد الباحثني إعتمادا على  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، املوقع اإللكرتوين :المصدر
http://www.andi .dz/index.php/ar/secteur 

 :خاتمة . 2
من بني اخليارات  بإعتباره واإلتصاالتتكنولوجيا املعلومات بقطاع  لقد متكنت اجلزائر من اإلهتمام

املستدامة أصبح  حتقيق التنمية  أداة متكني يفو   سياق التحول حنو منوذج مستدام،البديلة وعنصرا هاما يف
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نتيجة تذبذب  اجلزائراصة مع األزمة اليت متر هبا ومسامهته يف التنويع اإلقتصادي خكخيار إسرتاتيجي 
وتقليص الفجوة الرقمية  اإلستثمارات احمللية واألجنبية إىل هذا القطاع أسعار البيرتول، فهو يتطلب جذب

وهلذا للنهوض  يف البداية، ، فرغم اجلهود املبذولة من طرف الدولة إال أهنا ماتزالبينها وبني الدول املتقدمة
يف  البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا  فهو مرهون مبدى قدرهتا على اإلستثمار ،قطاع يف اجلزائرذا الهب

أصبحت اإلنرتنت املعلومات واإلتصاالت بشكل عام والنطاق العريض بشكل خاص، وهذا نتيجة ألن 
عامل إضايف لتحسني الكفاءة و ت، القطاعا مجيعقصوى اليت تعتمد عليها اليوم من الضروريات ال

ومن خالل ما مت ة، التنمية املستدام أبعاد اعدة يف حتقيقسواملردودية، وكذلك الزيادة اإلنتاجية، وبالتايل امل
 والبيئية ذكره حول موضوع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وربطه بقضايا التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

 :التالية النتائجيف اجلزائر أمكن اخلروج جبملة من 
ودورها يف حتقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية  ثر اإلجيايب لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتأ هناك -

، فهي تسهم إىل حد بعيد يف حتفيز اإلبتكار وخلق فرص العمل،  املستدامةويف بلوغها لتحقيق التنمية 
أي أصبحت منصة لتعزيز التكامل بني الركائز الثالتة للتنمية املستدامة أال وهي النمو اإلقتصادي، 

 .ستدامة البيئيةاإلندماج اإلجتماعي و اإل
إال أهنا التزال عاجزة عن  ،على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا اجلزائر يف تنمية وتعميم هذا القطاع  -

يف والدليل على ذلك املراتب األخرية  ،وحتقيق التنمية املستدامة مسايرة التطورات العاملية يف هذا اجملال
وهذا راجع أساسا إىل غياب املستوى املطلوب من البنية ، مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت

والتخلف اهليكلي لإلقتصاد اجلزائري نتيجة إعتماده على لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، التحتية 
 .الريع البيرتويل

، حيث برز إىل ائرتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف اجلز  هناك حتسن ملحوظ من ناحية  -
، وذلك من خالل ظهور ما يسمى ف السلطات لولوج جمتمع املعلوماتجهة نية واضحة من طر الوا
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يادين خاصة مع اإلشارة إىل أننا مازلنا متأخرين يف بعض امل ،كرتونية والتعليم اإللكرتوينالصحة اإلل
 .كذلك احلال بالنسبة للحكومة اإللكرتونيةو ، التجارة اإللكرتونية

 : التالية التوصياتويف ضوء نتائج الدراسة نقدم 
وتقليص الفجوة الرقمية بينها  حماولة إجياد السبل الكفيلة بالنهوض هبذا القطاع اإلسرتاتيجي يف بالدنا  -

، وذلك ملا يوفره من حتقيق النمو اإلقتصادي وتوفري فرص العمل وحتسني مستوى وبني الدول املتقدمة
  .التنمية املستدامة أبعاد ا يساهم يف حتقيقاملعيشي لألفراد، مب

يأيت إال من خالل فتح اجملال أمام  فهو ال ،ضرورة اإلستثمار يف البنية التحتية وخدمات اإلتصاالت  -
فهو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية  ،القطاع اخلاص لإلستثمار يف توفري خدمات اإلتصاالت املختلفة

 .أة الفقراملستدامة للخروج  من حتت وط
، ووضع اخلطط والربامج اليت هتدف إىل حتويل اجملتمع إىل لتشريعية وتطوير األطر القانونيةإجياد البيئة ا  -

 االجتماعيةجمتمع معلومايت، حبيث يتم إدماج التكنولوجيات اجلديدة يف خطط وإسرتاتيجيات التنمية 
 .املستدامة والبيئية واالقتصادية

 :قائمة المراجع. 1
مركز الدراسات الفقية  . 1طوالتنمية املستدامة  االقتصاديةالتنمية .(2912.)امحد جابر بدران
 .دار النشر اجليزة : ، القاهرةواالقتصادية

التنمية املستدامة يف اجملتمع النامي يف ضوء املتغريات العاملية واحمللية  (.2912.)أمحد عبد الفتاح ناجي
 .املكتب اجلامعي احلديث :اإلسكندرية. احلديثة
-2999تشخيص قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصال باجلزائر للفرتة مابني  (.2916.)إميان بن الزين

 (.92)جملة الدراسات اإلقتصادية الكمية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  .2912
خللدونية للنشر دار ا :اجلزائر. االقتصاددليلك يف  .2992.حممدي الطيب احممدو  بلعزوز بن علي
 .والتوزيع
، أثر تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف دفع عجلة التنمية (.2919.)بن الرتكي زينبو  هاببن بركة عبد الو 
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 (.91)، جملة الباحث
اجلديد يف العامل العريب و اجلزائر، جملة  االقتصادواقع  (.2991.)عمارىو قطاف ليلى  ؛بوشول فايزة

 (.91) الباحث،
 .دار العلوم للنشر والتوزيع :اجلزائر. اإلقتصاد الدويل وعوملة اقتصاد املعرفة  (.2919).مجال ساملي

مصر،  ،واقع البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كل من اجلزائر (.2911.)حسني شنني
 .90العدد (90)، جملة الباحث. دراسة مقارنة 2919-2999 اإلمارات خالل الفرتة

امللتقى الدويل حول  ،التنمية املستدامة بني الواقع والتحليل (.2912.)بوشنقري إميانو حممد  رقامي
 .مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف اإلقتصاد اإلسالمي ، جامعة قاملة

التقدم يف تكنولوجيا املعلومات على اخلصائص الكمية والنوعية  (.2919.)ليلى حسام الدين أمحد شكر
 .جملة املنطقة العربية للتنمية اإلدارية ، جامعة الدول العربية . شريةللموارد الب
أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على النمو االقتصادي   (.2911ديسمرب .) جمدي الشورجبي

 .احلديثة امللتقى الدويل حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال جامعة شلف .االقتصاديات
. تكنولوجيا اإلتصال واإلعالم احلديثة (.2911.)ياسني قرناينو مسعود بوسعدية  ؛محديحممد الفاتح  

 .مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع: اجلزائر
 : اجلزائر. (كيف ساعدت تكنولوجيا املعلومات الثورات العربية )املواطن الرقمي  (.2912.)حممد لعقاب

 .دار هومه
 .األكادمييون للنشر والتوزيع: األردن. د املعريفاإلقتصا (.2911.)حممد نائف حممود
دار  :مصر. تكنولوجيا املعلومات واإلتصال ومستقبل صناعة الصحافة (.2990.)حممود علم الدين

 .السحاب للنشر والتوزيع
يف التنمية  واالتصاالتدور قطاع تكنولوجيا املعلومات  .2912.مرتضى حممد صالح الدين عبد اللطيف

 .الناشر املكتب العريب للمعارف :مصر. االقتصادية
". دور تكنولوجيا املعلومات يف تنمية السياحة الداخلية  (.2912.)شيخي باللو مغاري عبد الرمحان 
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 .، جامعة باتنة "فرص وخماطر السياحة الداخلية يف اجلزائر "امللتقى الوطين بعنوان 
، من 01, 10 4102تاريخ االسرتداد (. 4102. )مالتعمي التعليم اإللكرتوين باجلزائر خطوات أوىل تنظر

https://www.djazairess.com/elmass 

 لوماتتكنولوجيا املع (2911-2912.)2مية اإلتصاالت جلنة الدراسات التقرير النهائي لقطاع تن
،  2018 05 تاريخ االسرتداد. 2911-2912 واإلتصاالت وتغري املناخ، فرتة الدراسة السادسة

-https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.06.1-2017، من 19

PDF- 
 تاريخ االسرتداد . 2912-2911، نتائج نشرة  22الديوان الوطين لإلحصائيات اجلزائر باألرقام العدد 

 /http://www.ons.dzمن  21،  2018 07
 من 19 ،2018 07تاريخ االسرتداد  (.2911.)الوكالة الوطنية لتطوير اإلسثتمار

http://www.andi .dz/index.php/ar/secteur-  
، 2018 06 تاريخ االسرتداد. تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف منو مستمر  (.2912.)بوابة املواطن
      http://www.elmouwatin.dzمن   16

الربيد  نشرة فصلية لسلطة ضبط (.2996.)لالسلكيةسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية وا
 من  29، 2018 05   تاريخ اإلسرتداد. الالسلكيةواملواصالت السلكية و 

https://www.arpce.dz/AR/doc/pub/bult/arpt_bulletin_N5-6_Ar.pdf) 
 من  22، 2018 05 تاريخ االسرتداد (.2911.)تقرير اإلحتاد الدويل لإلتصاالت

http://www.itu.int/en/publications/Pages/default.aspx-   

، 2018 06تاريخ االسرتداد . االتصاالت-قطاع-يف-استثماراهتا-تطور-اجلزائر (.2916.)كحال محزة
 .https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/27  من 19
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 :ملخص
، هشاشرة اققصارادتا  الرع معصمرد هذر  هر ا 2312لقد أظهرر  أممرة ااضراس أررعان الرعضم لعرا  

املوند الوحيد يف بعاء وصياغة اررتاميجياهتا اققصاادتة، وهد  اقهصماد هذ  آليا  وريارا  أخرى لصعوتع 
أمهية مبين رياررة الصعوترع اققصارادا خاصرة بالعلربة لذردو   هتدف ه ه الدنارة إىل إبراماقصاادها، حيث 

ا ومررررعلر هذرررر  مرررروامت  صذررررد الارررردما  اتانجيررررة الررررع   رررر  أ  مصعرررررس  ررررالعضطيررررة، وللررررن لذ ررررد مرررر  خ
حيث معصرب اإلمانا  العربية املص دة م  بني الدو  الع ارصطاهت أ  مصبىن إررتاميجية الصعوترع  اقصاادتاهتا،

 .العضم إىل اقصااد معريف معافلي اققصاادا، وللن م  خال  اقنصقا  م  اقصااد
جتلرررد  يف ادجعررردة الورعيرررة لراترررة اإلمرررانا  اإلرررررتاميجية  إىل أ  هررر ه موصرررذت الدناررررة  حيرررث

مبرررين اإلرررررتاميجية  ؛الوصرررو  إىل ن رررا  معذيمررري نفيرررع امللرررصوى: الرررع مترررمعت هررردة حمررراون أمههررراو ، 2321
اهصمررراد اللياررررة العذيرررا يف مرررا  العذرررو  والص عولوجيرررا  ؛م ررروت  الذجعرررة الورعيرررة لالبص ررران ؛الورعيرررة لالبص ررران

  .وإنشاء وكالة اإلمانا  لذضتاء ؛قبص انوا
ادجعرردة الورعيررة لراتررة الصعوتررع اققصاررادا، اقصارراد اإلمررانا  العربيررة املص رردة،  ريارررة :يــةكلمــات مفتا 
 .2321املص دة ها  اإلمانا  العربية 

 .JEL: O20, O53, O21  تصنيف
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Abstract: 

The oil price crisis of 2014 has shown the fragility of economies, that 

rely on this single resource to build and formulate their economic strategies, 

And not to rely on other mechanisms and policies to diversify its economy, 

This study aims to highlight the importance of adopting the policy of 

economic diversification, especially for the oil countries , In order to reduce 

the various external shocks that could be exposed and affect the balance of 

their economies, Where the United Arab Emirates is among the countries 

that have been able to adopt the strategy of economic diversification, By 

transferring from the oil economy to a competitive knowledge economy. 

The study concluded that this strategy was embodied in the national 

agenda for the vision of the UAE 2021, which included several axes: access 

to a high-level educational system, adoption of the National Innovation 

Strategy, formation of the National Commission for Innovation, adoption of 

the Higher Policy in Science, Technology and Innovation, and the 

establishment of the Emirates Space Agency. 

keywords: policy of Economic diversification, Economy of United Arab 

Emirates, the National Agenda for the vision of the United Arab Emirates in 

2021. 

Jel classification codes: O20, O53, O21. 

 :مقدمة.6
 الرئيلي القطاع تش ل ما غالبا وال ا مهم، ربيعي موند هذ  بصوفرها العامل دو  م  العدتد مصميز

 ه ه م  ال ثري جعل الوحيد ه ا املوند هذ  الصشغيل، حيث أ  اقهصماد أو الصادتر أو اإلنصاج ناحية م 
 مرمضعة العاملية اللوق يف وأرعانها ب ثرة، مصوفرة الثروة ه ه كانت نتعية، فطاملا اقصاادتا  مابح الدو 
 مهمة مالية مواند هذ  احلاو  م  الدولة مت   فهي كبري، اخصال  أو اضطراب أا ه  معأى ويف

 .واقجصماهية اققصاادتة املشانتع وإجنام متوتل يف ملاهدها
 يف ادرعان ه ه انص ا  وهد  الطاقة،   ه العاملية ادرعان شهدمه ال ا ال بري اقاضاس مع ل  

 بعد خاصة العامة، العضقا  وانمضاع جهة، م  ،)اقصاادتة وغري اقصاادتة( خصذضة ودرباب هدتدة فرتا 
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 مت أخرى، جهة م  ،)العريب الربيع( العربية الدو  بعض هرفصها الع واقجصماهية الليارية اقضطرابا 
 ولصموتل لذثروة نئيلي كمادن واحد قطاع هذ  الدو  اهصماد يف اقرصمران بعد  واققصعاع اقرصعصاج
 الصقذيل أجل م  أخرى قطاها  هذ  واقهصماد اققصاادا الصعوتع حنو الصوجه ضرونة وبالصايل اققصااد،

 البذدا  يف اققصاادتة ادمما  أو ادرارية اللذع أرعان يف لذصقذبا  احملصمذة اللذبية الصألريا  م 
 (2312، املعهد العريب لذصخطيم). الشرت ة

حيث معصرب اإلمانا  العربية املص دة، م  بني الدو  الع ارصطاهت أ  مصبىن إررتاميجية الصعوتع  
اققصاادا، م  خال  اقنصقا  م  اقصااد العضم إىل اقصااد معريف معافلي، حيث تصجلد ه ا يف 

 يمي لذقطاها  مشجيع اقبص ان، ومعزتز اإلران الصع ، م  خال 2321ادجعدة الورعية لراتة اإلمانا  
 .الرئيلية، ومشجيع القطاها  لا  القيمة املتافة العالية

 : إشكالية الدراسة .6.6
 :بعاء هذ  ما ربق حناو  م  خال  ه ه الونقة الب ثية اإلجابة هذ  اإلش الية الصالية

ما هي األسس التي من خاللها استطاعت اإلمارات العربية المتحدة أن تتبنى إستراتيجية التنويع 
 قتصادي  اال

  :أهداف الدراسة .1.6
 :هندف م  خال  ه ه الدنارة إىل

 حتذيل أبعاد مضهو  ريارة الصعوتع اققصاادا؛  -
 ؛لعربية املص دة ومركزها الصعافليحتذيل املعشرا  اققصاادتة لإلمانا  ا -
 .واتاصة بصبين إررتاميجية الصعوتع اققصاادا  ،2321حماون ادجعدة الورعية لراتة اإلمانا  إبرام  -

 : أهمية الدراسة .3.6
م م  أمهية الدنارة يف أمهية اقنصقا  م  اقصاادتا  العضم إىل اقصاادتا  املعرفة، ودون للن يف 
حتقيق الصعمية امللصدامة لألجيا  امللصقبذية، حيث معصرب اإلمانا  العربية املص دة م  بني الدو  الع 
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، وبالصايل معصرب كعمولج نائد لذدو  ادخرى 2321ارصطاهت أ  مصبىن إررتاميجية الصعوتع اققصاادا ناتة 
 .ا ادفة إىل حتلني اقصاادتاهتا واتروج م  مبعية العضم

 :سياسة التنويع االقتصادي.1
 :تعريف التنويع االقتصادي.6.1 

الوحيد، واقنصقا  إىل مرحذة متصني القاهدة الصعوتع بش ل ها  هو مقذيل اقهصماد هذ  املوند  -
الاعاهية والزناهية وخذق قاهدة إنصاجية، وهو ما تعين بعاء اقصااد ورين رذيم تصجه حنو اقكصضاء ال ايت يف 

 (2312، هباس م ي و مرموك ) .أكثر م  قطاع
 هادة ما تشريتعرف الصعوتع بطرق خصذضة مبعا جملا  الصطبيق، فعذ  صعيد اققصااد اللياري  -
، ق ريما بالعلبة لليارا  احلد م  اقهصماد هذ  هدد حمدود م  املعصجا  "الاادنا " إىل   الصعوتع

مور  باهي،  ) .الصادترتة الع قد م و  هرضة لصقذبا  ادرعان، احلجم أو ااضاس الطذب ال ريف هذيها
 (2316كما  نواتعية، 

هتدف إىل الصقذيل م  نلبة املخارر اققصاادتة، ونفع الصعوتع اققصاادا هو ريارة معموتة  -
القيمة املتافة، وحتلني ملصوى الدخل، وللن ه  ررتق موجيه اققصااد حنو قطاها  أو أرواق مصعوهة 

 (2312املعهد العريب لذصخطيم،  ( .أو جدتدة، هوس اقهصماد هذ  روق أو قطاع أو معصج واحد
كأحد الليارا  إلدانة املخارر، وتعين معوتع ادموا  امللصثمرة يف شقه املايل، تقاد بالصعوتع   -

يف حمض ة ارصثمانتة هذ  أكثر م  أداة ارصثمانتة وحيدة، كادرهم واللعدا ، وصعادتق اقرصثمان، وحىت 
 (2316مور  باهي، كما  نواتعية، ) .العقد واملعاد  واللذع ادرارية

 :أهداف التنويع االقتصادي.1.1 
 (2316مور  باهي، كما  نواتعية، )  :مصمثل ادهداف الرئيلية لذصعوتع اققصاادا فيما تذي 
الصقذيل م  نلبة املخارر اققصاادتة، واملقدنة هذ  الصعامل مع ادمما  والادما  اتانجية، مثل  -

العشاط اققصاادا يف مقذبا  أرعان البرتو ، أو اجلضاف بالعلبة لذمواند الزناهية والغ ائية، أو مدهون 
 ادرواق العاملية؛
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حتلني وضما  ارصمران ومرية الصعمية، م  خال  مطوتر قطاها  مصعددة ومصعوهة كمادن لذدخل،  -
ولذعقد ادجعيب ولعائدا  امليزانية العامة، ونفع قيمصها املتافة يف العامج احملذي اإلمجايل، ومشجيع 

 اقرصثمان فيها؛
ايت م  اللذع واتدما ، ومتادة الاادنا ، والصقذيل م  اقهصماد هذ  اتانج يف حتقيق اقكصضاء ال  -

 ارصرياد اللذع اقرصهالكية وموفري فرص الشغل، وبالصايل حتلني ملصوى معيشة ادفراد؛
مت ني القطاع اتاص م  لعب دون مهم وأكرب يف العمذية اققصاادتة، ومقذيص دون الدولة واللذطا   -

 .العمومية
 :كما     الصمييز بني نوهني م  الصعوتع اققصاادا

وتطذق هذ  مومتع اقرصثمان هذ  أدوا  م  نضس الضئة، أا هذ  ربيل املثا  قطاع  :التنويع األفقي
 البرتو ؛

وتطذق هذ  مومتع اقرصثمان هذ  قطاها  مصعوهة كالزناهة والاعاهة  (:العمودي)التنويع الرأسي 
 .واتدما ، أو فئا  خصذضة م  اددوا  اقرصثمانتة كادرهم واللعدا 

م صلي ريارة الصعوتع اققصاادا أمهية كبرية : أهمية التنويع االقتصادي بالنسبة للدول النفطية .3.1
 (2312بذذعما ، ب  هبد الضصاح ، ) : بالعلبة لذدو  العضطية، وللن م  خال

بعاء اقصااد ملصدا  لألجيا  احلالية وامللصقبذية، بعيدا ه  العضم مع مشجيع القطاع اتاص واقرصثمان  -
 ادجعيب؛

 معمية اقصاادتة مصوامنة إقذيميا واجصماهيا؛ -
 اإلنصاجية ادخرى؛حتقيق اقرصقران لذموامنة العامة، وللن م  خال  مضعيل القطاها   -
مشجيع معضي  اتطم امللصقبذية، بصوفري ما حيصاجه الصخطيم م  خربا  حمذية وأجعبية ومعرلا   -

 .إدانتة، وبيئة اجصماهية ه  ررتق موفري ادموا  املطذوبة
تذعب الصعوتع اققصاادا دونا مهما يف منو ومطون اققصااد، ل عه : محددات التنويع االقتصادي .4.1
  مرمبطا ومرهونا مبجموهة م  املصغريا ، والع مذعب دونا مهما يف نلبة جناحه أو فشذه، ويف ه ا تبق
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فئا  م  ( 30)مخس ( 2336)اإلران حيدد مقرتر الذجعة اققصاادتة إلفرتقيا بادمم املص دة حو  الصعوتع 
 (مرجع ربق لكرهاملعهد العريب لذصخطيم، ) :املصغريا  الع معلر هذ  همذية الصعوتع، وهي

 اقرصثمان ونأس املا  البشرا؛: العوامل املادتة -
م  خال  مألريها هذ  معزتز القاهدة )الليارا  املالية والصجانتة والاعاهية : الليارا  العمومية -

 ؛(الاعاهية
 رعر الارف، الصتخم، والصوامنا  اتانجية؛: مصغريا  اققصااد ال ذي -
 حلوكمة، البيئة اقرصثمانتة والوضع ادمين؛ا: املصغريا  املعرلية -
القتاء هذ  )الوصو  إىل ادرواق، ودنجة اقنضصاح هذ  الصجانة يف اللذع واتدما  ونأس املا   -

 .، واحلاو  هذ  الصموتل(احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية
مثل الصعذيم والصدنتب كما أ  جناح الصعوتع اققصاادا تصطذب موفر اتدما  امللاندة وادرارية، 

 .واتدما  الا ية، كما تصطذب أتتا موفر بعية حتصية مصطونة م  خدما  املواصال  واقمااق  وغريها
مصميز دولة اإلمانا  العربية املص دة ببيئة  :مميزات البيئة االقتصادية لإلمارات العربية المتحدة .3

ارصثمانتة، واقصاادتة، وريارية ملصقرة، قادنة هذ  مواصذة العمو اققصاادا نغم حاق  الركود الع 
  :تشهدها اققصااد العاملي هرب فرتا  خصذضة، والرتاجعا  يف أرعان العضم، وتعود للن لعدة أرباب معها

 (2312اإلمانا  العربية املص دة،  البوابة الرمسية حل ومة)
مصمصع دولة اإلمانا  مبوقع اررتاميجي ها  بني مراكز ادهما  الرئيلية يف  :موقع استراتيجي .6.3 

أونوبا، وآريا، واحمليم ا ادا، وإفرتقيا، وأمرت ا الشمالية، كما حتوم دولة اإلمانا  هذ  شب ة مواصال  
 .برتة وجوتة ممصامة ملاهدها هذ  اقماا  مع خصذد دو  العامل

ة الع ملصخد  ديب كم ون لذصجانة يف أفرتقيا، كما تلصخدمها نجا  توجد آقف م  الشركا  الايعي
ادهما  ا عود لذوصو  إىل العامل، بيعما تعصربها الصجان م  أمرت ا الالميعية معاة حيوتة لالنطالق إىل آريا 

 .ت ا الشماليةاجلعوبية، كما معصرب حموناً اقصاادتاً جململ معطقة الشرق ادورم بالعلبة لرجا  ادهما  م  أمر 
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وقطاع ماريف قوا،  باحصيارا  مالية قوتة حتصضظ دولة اإلمانا : ا تياطيات مالية قوية .1.3 
الصموتل الالم  ل افة تلاهدها هذ  موفري بيئة ارصثمانتة آمعة، م ضي احل ومة لالرصمران يف موفري 

 .مشانتعها، والوفاء بالصزاماهتا املالية، واإلنضاق يف موامناهتا العامة دو  معثرا  مالية
ونقاًل ه  مقرتر وند يف اتذيج ما ز، تصوقع صعدوق العقد الدويل متادة منو إمجايل الاعادتق اقحصيارية 

 .5151مذيان دوقن ها   008.4ليال إىل  ،5102مذيان دوقن يف  67.8الرمسية لدولة اإلمانا  م  
 & Standard)* صعضت شركة اتدما  املالية )The National (ونقاًل أتتًا ه  مقرتر وند يف جرتدة

Poor's) أبوظيب بضئة AA ،كما مت  ، مشرية إىل مقدنهتا هذ  اإلتضاء بالصزاماهتا املالية هذ  املدى الطوتل
مشرية إىل قدنة كل معهما هذ  اإلتضاء  A/A-1 ونأس اتيمة بضئةماعيد كل م  إمانيت الشانقة 

 .بالصزاماهتما هذ  املدى القاري
املصخااة يف دنارة  (SWFI)** وفقًا لصاعيضا  معرلة الاعادتق الليادتة: صناديق سيادية .3.3

م   جهام أبوظيب لالرصثمان ارصثمانا  احل وما ، وإحااءا  أكرب الاعادتق الليادتة يف العامل، تعصرب
 122أكرب الاعادتق الليادتة يف معطقة الشرق ادورم، وأكرب خامس صعدوق يف العامل مببذغ تقدن بر 

 .مذيان دوقن أمرت ي
***اقرصثمان العاملي  وفقًا لصقرتر: بيئة اقتصادية واعدة .4.3

(UNCTAD)   مصبوأ دولة 2312لعا ،
 :كبيئة واهدة وحمضزة لالرصثمان وللن لألرباب الصالية  11اإلمانا  املركز 

 مرنة، ورهولة يف ممانرة ادهما ؛مصمصع الدولة بقوانني اقصاادتة  -
 ارصقران همذة اإلمانا  مقابل الدوقن ادمرت ي ورهولة حتوتذها؛ -
 هد  فرس أا قيود هذ  إهادة مادتر ادنباح، أو نأس املا ؛ -
 الصشرتعا  الترتبية املوامية؛ -
 يف الدولة؛ واملعارق اققصاادتة املصخااة ،املعارق احلرة مزاتا -
 .عافلة لذعمالةال ذضة امل -

http://www.alittihad.ae/details.php?id=109596&y=2015
http://www.adia.ae/En/Investment/Portfolio.aspx
http://www.economy.gov.ae/Publications/World%20Investment%20Report%202014.pdf
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2013-08-18-1.1943093
https://www.adced.ae/sites/ar/MediaCenter/Pages/Special-Economic-Zones.aspx
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يف خصذد أنجاء  مشروها  البعية الص صية تصواصل اإلنضاق احل ومي هذ : إنفاق  كومي مستمر .5.3 
، واملبادنا  ومشروع القطان اقحتاداالبالد، ومشمل شب ا  الطرق، وادنضاق، واملباين اقحتادتة، 

اقحتادتة ادخرى يف إمانا  هجما ، وأ  القيوت ، ونأس اتيمة، والضجرية والع ُصممت لتما  متصع مذن 
 .اإلمانا  باملزاتا لاهتا املصوفرة يف إمانيت أبوظيب وديب

مصبىن دولة اإلمانا  اررتاميجيا  اقصاادتة حُمضزة : اقتصادية للتنويع االقتصادي استراتيجيات .1.3 
يف اققصااد الورين  متادة ملامهة القطاها  غري العضطية هذ  الصعوتع اققصاادا، والع حققت جناحًا يف

الاعاها  الص وتذية، والطريا ، واللياحة، واملاانف، والصجانة والعقانا ، واتدما ، : طاها مثل ق
باملائة م  إمجايل العامج احملذي مقاننة بر  01والطاقة البدتذة، كما بذغ إرها  الاعاها  العضطية حالياً حوايل 

وملري ح ومة دولة اإلمانا  يف خطوا  لابصة لزتادة ملامهة ه ه القطاها  يف  ،0781باملائة ها   67
 .5150يف العا   %81اققصااد الورين لصال إىل 

، الع واملعارق اققصاادتة املصخااة ملعارق احلرةا توجد يف دولة اإلمانا  العدتد م  :مناطق  رة .2.3 
اإلهضاء الترتيب لذشركا  ونرو  اقرصرياد والصادتر، وارصعادة  :مطرح حوافز ومزاتا اقصاادتة هدة مثل

معطقة حرة، ووفقًا لصقرتر يف موقع جرتدة  00لألنباح، حيث توجد يف دولة اإلمانا  حوايل % 133
باملائة م  الصجانة غري العضطية  00جذد نيوم اإلجنذيزتة يف دولة اإلمانا ، كا  إرها  املعارق احلرة مبعد  

 .2312لدولة اإلمانا  ها  
 :لعربية المتحدةا تداعيات انخفاض أسعار النفط على اإلمارات .4

 الصعاو  مذس دو  جانب م  الصض ري تلصذز  العاملية، بادرواق العضم أرعان ااضاس إ  
 هذ  ال ذي شبه اقهصماد وهد  اققصااد، قاهدة لصعوتع موحدة إررتاميجية ناتة مبين يف اتذيجي
 .العضطية اإلترادا 

 م  2014 نوفمرب يف صدن  ا مقرتر يف اقئصماين لذصاعيد ”بونم آند رصاندند“ معرلة ح ن 
اتذيج  دو  اقصاادتا  مبارع إىل ادنجح هذ  ريعدا روتذة، لضرتة العضم أرعان ااضاس ارصمران أ 

http://www.uaeinteract.com/arabic/economy.html
http://www.etihadrail.ae/ar
http://www.alittihad.ae/details.php?id=1757&y=2016
http://www.alittihad.ae/details.php?id=1757&y=2016
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2013-08-18-1.1943093
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2013-08-18-1.1943093
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2013-08-18-1.1943093
https://www.adced.ae/sites/ar/MediaCenter/Pages/Special-Economic-Zones.aspx
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 دو  يف العائدا  م   46 %املصورم يف العضطية العائدا  مش ل إل الص صية؛ البعية ما  يف ومشانتعها
 .الاادنا  أنباع لاللة العضطية الاادنا  مش ل حني يف اتذيجي، الصعاو  مذس

 ااضاس ملخارر هرضة ادكثر هما  مها ورذطعة أ  الب رت   ”بونم آند رصاندند“ واهصرب 
 .هرضة ادقل مها وقطر اإلمانا  أ  حني يف العضم، أرعان

 املايل الوضع وقوة اققصاادتة مواندها معوع فبضتل اإلمانا  العربية املص دة، يف لذوضع وبالعلبة
العضم،  أرعان ااضاس مداهيا  لصجاوم اتذيج اقصاادتا  مع م م  أفتل وضع يف فإهنا لذ  ومة
 م   5.8% الدولة متصذن اقاضاس، حيث هب ا اجملذس دو  بني مألراً  ادقل اإلمانا  اقصااد أ  حيث

 م   20% و لذبالد اإلمجايل احملذي العامج م 25% العضطية  هائداهتا ومتثل العاملية، العضم احصياريا 
 . هائدا  الصادتر إمجايل

 خال  م  واض ة مبدو العضم أرعان ااضاس ورأة وختضيد اققصااد لصعوتع احل ومية اجلهود إ 
 م  مجذة ه ا ادهما  جدو  وتطرح الطوتل، املدى هذ  لإلمانا  اققصاادتة اتطة وهي ، 2021ناتة

 .العمو ومرية وملرتع املباشرة ادجعبية اقرصثمانا  م  املزتد وارصقطاب الصجانة، بصشجيع ال ضيذة الصدابري

 (2316إدانة الصخطيم ودهم القران، )
مصمثل أهم املعشرا  اققصاادتة لإلمانا   :تحليل المؤشرات االقتصادية لإلمارات العربية المتحدة .5

  (2311إدانة الدنارا  والليارا  اققصاادتة، ) :العربية املص دة فيما تذي
 احملذي العامج أ  واإلحااء لذصعافلية اقحتادتة ا يئة مقانتر أظهر  :الناتج المحلي اإلجمالي .6.5

 مقاننة 2016 هناتة 3% بعلبة انمضع الثابصة )احلقيقية) بادرعان املص دة العربية اإلمانا  لدولة اإلمجايل
 حافظ الدولة اقصااد أ  أكد  اققصاادتة،الع لإلحااءا  ادولية الصقدترا  حبلب ، 2015 بعا 
 وموريع اققصاادا الصعوتع لليارا  الدولة انصهاج جناح نصيجة الثابصة بادرعان موجبة منو معدق  هذ 
 غري القطاها  هذ  اقهصماد متادة شأهنا م  الع وادنشطة املبادنا  ومضعيل اققصاادتة، اإلنصاجية قاهدة

 شهدهتا الع امللصقرة غري ال روف برغم وللن لذدولة، اإلمجايل احملذي العامج يف ملامهصها ومعزتز العضطية،
 .ادرواق خصذد يف اإلنصاج أرعان شهدمه ال ا والرتاجع العاملية، العضم أرواق
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رعة ادراس )احلقيقية بادرعان 2016 لعا  اإلمجايل احملذ  العامج مقدترا  أ  إىل البيانا  ومشري
 احملذي العامج مقدترا  بذغت حني يف الدولة، ملصوى هذ  مقرتباً  دنهم مذيان 1021.1بذغت( 2313
 .2316 ها  هناتة مقرتباً  دنهم مذيان 0581.8حنو اجلانتة بادرعان اإلمجايل
 /دوقن 41.8حنو إىل 2016 العا  خال  لذعضم العاملية ادرعان مراجع إ :االستهالكي اإلنفاق .1.5

 بعلبة2015 العا  خال  امللجذة املصورم يف لذربميل /دوقن49.5 بع و باملقاننة املصورم يف لذربميل
 ادكرب باجلزء همامل الع العضطية اإلترادا  حجم مراجع هذ  مألري له كا  ،-18%  حنو بذغت مراجع
 العضطية باإلترادا  مقاننة 2016 ها  -14.7%بع و املص دة العربية اإلمانا  لدولة العامة اإلترادا  م 

 ضبم ريارة انصهاج يف اقرصمران إىل 2016 ها  خال  الدولة دفع ما وهو ، 2015 بالعا  امللجذة
 الع اقرصثمانتة املشروها  معضي  هذ  اقرصثمانا اإلنضاق ارصمران مع اجلانا احل ومي اإلنضاق ومرشيد

 البشرتة الصعمية ودهم اققصاادا الصعوتع ملصوتا  ومتادة الصعمية حركة ومعزتز العمو حضز شأهنا م 
 اقرصهالكي اإلنضاق حجم مراجع مث وم  لدتها، املصاحة املرتاكمة املالية الضوائض م  للن يف ملصضيدة
 مراجع بعلبة 2016 ها  دنهم مذيان 161.7 إىل 2015 ها  دنهم مذيان 163.7 م  احل ومي
 753 إىل 2015 ها  دنهم مذيان 612.2م  اتاص اقرصهالكي اإلنضاق مزاتد حني يف ،-1.2%بذغت
 %.11.1بذغت  منو بعلبة 2316ها  دنهم مذيان

 ها  دنهم مذيان 838 م  احلقيقي العهائي اقرصهالكي اإلنضاق حجم مزاتد ل لن وكم اذة
 اإلنضاق نلبة ومزاتد  ، 9.1% قدنها متادة بعلبة 2016 ها  دنهم مذيان 914.7 إىل 2015
 2015 ها   62.1% م  العامني بني احلقيقي اإلمجايل احملذي العامج إىل العهائي ياقرصهالك

 :يف اجلدو  الصايل  املبني الع و هذ  وللن، 2016 ها   65.7% إىل
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 (مليار درهم) 1061و 1065اإلنفاق االستهالكي النهائي لعامي  :1الجدول 
 %نسبة النمو  0222 0222 البيان

 %2.0- 070.6 070.6 اإلنضاق اقرصهالكي احل ومي

 %22.1 620 764.5 اإلنضاق اقرصهالكي اتاص

 %1.2 704.6 808 اإلنضاق اقرصهالكي العهائي

  %72.6 %75.0 العامج اإلمجايل احلقيقي/ اإلنضاق اقرصهالكي العهائي
، 20، اإلصدان 2311إدانة الدنارا  والليارا  اققصاادتة، ومانة اققصااد، الصقرتر اققصاادا اللعوا : المصدر

 .00 اإلمانا  العربية املص دة، ص
 رعوا ، 3 يف ومرية بأدىن 2016 ها  خال  اإلمانا  يف الصتخم معد  منا لقد: التضخم. 3.5

 ا يئة ه  الاادن 2016 اإلمانا  يف امللصهذن درعان القياري الرقمي مقرتر حبلب  1.6% ملجالً 
 2015 ها  خال  4% بعلبة اإلمانا  يف انمضع قد الصتخم وكا  واإلحااء، لذصعافلية اقحتادتة
 2014.ها  خال  2% وبعلبة

 أرعان وانمضاع ،4% الصعذيم أرعان متادة إىل ، 2016 ها   1.6% مبعد  الصتخم انمضاع وترجع
 خال  2% مبعد  والضعادق املطاهمو 3% وادح تة واملالبس 4% بعلبة والغام واملياه وال هرباء الل  
 والصبغ 1% بعلبة واملشروبا  ادغ تة وأرعان  1.7% بعلبة الا ة خدما  أرعان انمضعت كما العا ،
 0,3 بعلبة املعزلية وادجهزة والثقافة  1%بعلبة مصعوهة وخدما  رذع أرعان ماد  بيعما ، 1.5% بعلبة
  بعلبة اقمااق  أرعان ومراجعت  4.5% العقل أرعان ااضتت اآلخر، اجلانب وهذ  .معهما ل ل

3.21 %. 
 العامة اإلترادا  م  ادكرب الشق مش ل الع العضطية اإلترادا  لرتاجع ن را :االستثمارات المحلية .4.5
 مقاننة 2016 ها  -14.7   % حنو بعلبة الصعمية أغراس هذ  اإلنضاق يف هذيها تعصمد الع لذدولة

 ودهم الدخل ماادن معوتع ريارة لصضعيل اللعي إران ويف ، 2015 بالعا  امللجذة العضطية باإلترادا 
 خال  الدولة ارصمر  واقبص انا ، الب وث هذ  القائم املعريف اققصااد حنو الص و  يف الدولة موجه
 هذ  الرتكيز قوامها كا  والع ، 2015 بالعا  امبعصها الع الرشيدة املالية ريارصها إمباع يف  2016 العا 
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 اتاصة املشروها  معضي  هذ  اقرصثمانا اإلنضاق وارصمران اجلانا اإلنضاق ملصوتا  ومرشيد ضبم
 شأهنا م  الع اإلررتاميجية واملشروها  الص صية البعية ومشروها  2020 اكلبو العاملي لذ دث بالصجهيز

 واللياحة والاعاهة الطاقة مثل البشرتة الصعمية ودهم اققصاادا الصعوتع ملصوتا  ومتادة العمو حضز
 ق الع املشروها  بعض مأجيل مع املالية واتدما  والذوجلصية واإلل رتونية املادتة الص صية والبعية والصعذيم
 القطاع مشانكة ومعزتز لدتها املصاحة املالية والضوائض اقحصياريا  م  باقرصضادة وللن أولوتة، متثل

 .ماادنها ومعوتع العامة اإلترادا  معمية مع املشروها ، معضي  يف اتاص
 م  اجلانتة بادرعان الدولة ارصثمانا  إمجايل مطون إىل( 15)نقم  باجلدو  املوض ة البيانا  ومشري

 بعلبة دنهم مذيان 257.9 معها العضطية غري اقرصثمانا  نايب كا ) 2310ها   دنهم مذيان 307.9 حنو

 مذيان 266.4 معها العضطية غري اقرصثمانا  نايب كا ) 2016 ها  دنهم مذيان 302.8 إىل  %83.8)
 يف العا  القطاع ارصثمانا  لصزاتد كم اذة وللن ، %1.1-بذغت   مراجع بعلبة88%) حنو بعلبة دنهم
 منو بعلبة 2016 ها  دنهم مذيان 146.4 إىل 2015 ها  دنهم مذيان145.8 م  املشروها  معضي 
 2015 ها  دنهم مذيان 162.1 م  املشروها  معضي  يف اتاص القطاع ملامهة ومراجع ، 0.4% بذغت
 .%0.2- حنو بذغت مراجع بعلبة 2016 ها  دنهم مذيان 156.4 إىل

 0222و 0222إجمالي تكوين رأس المال  سب القطاعات االقتصادية باألسعار الجارية لعامي : 1الجدول 
 (.مليار درهم)

 البيان
0222 0222 

 %المساهمة  القيمة %المساهمة  القيمة %نسبة النمو
 %0.6- %011 015.8 %011 016.7 إمجايل م وت  نأس املا 

 %1.4 %48.0 047.4 %46.0 042.8 القطاع العا 

 %0.2- %20.6 027.4 %25.6 075.0 القطاع اتاص

، 20، اإلصدان 2311إدانة الدنارا  والليارا  اققصاادتة، ومانة اققصااد، الصقرتر اققصاادا اللعوا  :المصدر
  .00اإلمانا  العربية املص دة، ص 
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 اإلمانا  دولة حققت ”ادون صاد“ ه  الاادنة لإلحاائيا  ربقا: االستثمار األجنبي المباشر .5.5
 9 حنو بذغت حيث 2016 ها  اللعوتة املباشر اقرصثمان ادجعيب مدفقا  صايف يف منوا املص دة العربية
 معد  مبصورمو  2.3 %بذغت العامني بني منو بعلبة 2015 ها  دوقن مذيان 8.8 مع مقاننة دوقن مذيان
 الواندة الرتاكمية ادجعبية اقرصثمانا  نصيد مطونلن وب  ، 4.9% بذغ  -23162011الضرتة خال  منو
 ومبصورم ، 2015 ها  دوقن مذيان 108.9 كا  أ  بعد 2016 ها دوقن  مذيان 117.9 وبذغ الدولة إىل

 املصزاتدة باقرصثمانا  نئيلية باونة مدهوما ، 10.7%حنو بذغ 2011 -2016  الضرتة خال  منو معد 
 إىل إضافة والبرت وكيماوتا  ادملعيو  مثل ادخرى الثقيذة والاعاها  الص وتذية الاعاها  قطاها  يف

 حيث ال بري، بالصعوع دولةلذ املباشر ادجعيب اقرصثمان هي ل وتصميز والطريا ، كاللياحة أخرى قطاها 
 العقانا  قطاها  املباشرة، ادجعبية اقرصثمانا  هذ  امللص ولة اققصاادتة القطاها  مبقدمة تأيت

 ومعصجا  الص وتذية والاعاها  والصأمني املالية واملعرلا  والصجزئة اجلمذة وجتانة ادهما  وخدما 
 .العضم م رتر

-1066تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخلة إلى اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة :  6 الشكل
 (.مليار دوالر) 1061

 
 
 
 
 
 
 
 

، 20، اإلصدان 2311إدانة الدنارا  والليارا  اققصاادتة، ومانة اققصااد، الصقرتر اققصاادا اللعوا  :المصدر 
 . 23اإلمانا  العربية املص دة، ص 
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 ها  خال  العمو ملرية اإلمانا ، لدولة العضطية غري اتانجية الصجانة واصذت: التجارة الخارجية .1.5
 الصجانة حركة مبارع هذ  مرمبت الع لذص دتا  اللذبية اآللان مصخطية ، 2015 ها  مع مقاننة  2016
 شهدهتا الع ادمعية لالضطرابا  اللذبية اآللان ه  فتالً  العاملي، اققصاادا العمو معدق  ومراجع العاملية،
 العضطية غري اتانجية الصجانة حجم انمضاع لذجمانك، اقحتادتة لذهيئة اإلحاائية البيانا  وكشضت ،املعطقة
 1.556 مع مقاننة دنهم، مرتذيو  1.564 لصلجل ، 2016 ها  خال  )حرة ومعارق مباشرة جتانة( لذدولة
 حدود يف منت اتانج م  اإلمانا  دولة واندا  قيمة أ  البيانا  وأظهر  2015 ها  يف دنهم مرتذيو 
 مذيان 952.3 مقابل دنهم مذيان 969 بذغت إل ، 2016 ها  خال  2 %نلبة جاومصم ، حبيث ملضيقة
 مقابل دنهم، مذيان 120 قيمصها لصبذغ  5 %إىل مال بعلبة الاادنا  منت بيعما ، 2310ها  يف دنهم

  .دنهم مذيان 400.4 الصادتر إهادة قيمة وبذغت ،2015  ها  يف مذياناً  185.4
 ناجته يف كبرية متادة وحقق اقجيايب منوه والعقدا املايل القطاع واصل: القطاع المالي والنقدي .2.5

 2015 ها  دنهم مذيان 125.3 مقابل دنهم مذيان 057.1بذغ 2016 ها  اجلانتة بادرعان اإلمجايل
  من )اجلانتة بادرعان(  اإلمجايل احملذي العامج يف القطاع ملامهة نلبة وانمضعت ، 3% بذغت منو بعلبة

   .2016 ها   10.1% إىل 2015 ها %9.5 
 الرتكيز يف باقرصمران 2016 ها  خال  لذدولة املالية الليارة مالمح املمتلقد  :المالية العامة .8.5
 البعية مشروها  معضي  هذ  اقرصثمانا اإلنضاق وارصمران اجلانا اإلنضاق ملصوتا  ومرشيد ضبم هذ 

 ودهم اققصاادا الصعوتع ملصوتا  ومتادة العمو حضز شأهنا م  الع اإلررتاميجية واملشروها  الص صية
 القطاع وملامهة مشانكة ومعزتز لدتها املصاحة املرتاكمة املالية الضوائض م  للن يف ملصضيدة البشرتة الصعمية
 حنو م  العا  اإلنضاق مراجع وقد ماادنها، ومعوتع العامة اإلترادا  دهم مع املشروها  معضي  يف اتاص

  1.4- بذغ رضيضة مراجع بعلبة 2016 ها  دنهم مذيان 387.5 إىل 2015 ها  دنهم مذيان  389.2

 واملشانتع الص صية والبعية اقجصماهية والرهاتة والصعذيم الا ة قطاها  هذ  اقرصثمانا اإلنضاق ومركز% 
 املعريف اققصااد ومضعيل اققصاادا الصعوتع ملصوتا  متادة شأهنا م  الع والاعاهة باللياحة اإلررتاميجية

 .2323اكلبو  العاملي لذ دث بالصجهيز اتاصة واملشروها  واقبص ان اإلبداع هذ  القائم
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 دنهم مذيان 288.2 إىل 2015 ها  دنهم مذيان 304.8 م  لذدولة العامة اإلترادا  مراجعت كما
 مذيان 006.9 م  العضطية اإلترادا  قاضاس كم اذة ، 5.4% - بذغت مراجع بعلبة 2016 ها 
 مذيان 166.8 م  ادخرى اإلترادا  ومزاتد  2316 ها  دنهم مذيان 117.5 إىل 2015 ها  دنهم
 لذدولة اجملمع املايل احللاب حقق فقد مث وم  ، 2016 ها  دنهم مذيان 170.7 إىل 2310 ها  دنهم
 متادة بعلبة 2016 ها  دنهم مذيان -99.3  إىل 2015 ها  دنهم مذيان -84.4  م  مزاتد هجزا
 . 17.6 %بذغت

 (.مليار درهم) 1061و 1065اإليرادات والنفقات العامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة   لعامي : 3الجدول 
 %نسبة التغير  5107 5102 البيان

 %2.4- 588.5 014.8 إمجايل اإلترادا  العامة

 %1.4- 086.2 087.5 إمجايل العضقا  العامة

 %06.7 77.0- 84.4- العهائيالضائض / العجز

، 20، اإلصدان 2311إدانة الدنارا  والليارا  اققصاادتة، ومانة اققصااد، الصقرتر اققصاادا اللعوا   المصدر 
 .00اإلمانا  العربية املص دة، ص 

لقد حققت دولة اإلمانا  العربية املص دة  :1062اإلمارات العربية المتحدة والتنافسية العالمية  .1
ال صاب اللعوا " املركز ادو  إقذيميا والعاشر هامليا ضم  أكثر الدو  معافلية يف العامل وللن وفقا لصقرتر

، والاادن ه  مركز الصعافلية العاملي الصابع لذمعهد الدويل لذصعمية اإلدانتة 2311لعا  " لذصعافلية العاملية
 .اللوتلرتةمبدتعة لوما  

، حيث مت 2316خبمس مرامب ه  ماعيد ها   2311فذقد مقدمت دولة اإلمانا  يف مقرتر ها  
ماعيضها يف املرمبة العاشرة هامليا وادوىل إقذيميا، وب لن م و  اإلمانا  مقدمت هذ  دو  اتذيج العريب 

 .ومعطقة الشرق ادورم وإفرتقيا
، جند أ  اإلمانا  مقدمت يف حمون كضاءة قطاع 2316بعا   2311وبص ذيل الصقرتر ومقاننة نصائج ها  

إىل املرمبة اتاملة  12إىل املرمبة الثانية هامليا، ويف حمون ادداء اققصاادا م  املرمبة  11ادهما  م  املرمبة 
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ا امشي، نضني حلني، ندى ) .إىل املرمبة الرابعة هامليا 1هامليا، ويف حمون ال ضاءة احل ومية م  املرمبة 
2311) 

أرذق صاحب اللمو الشيخ حممد : 1016األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات العربية المتحدة عام  .2
 ،لدولة اإلمانا " ادجعدة الورعية"ب  ناشد آ  م صو ، نائب نئيس الدولة نئيس مذس الومناء حاكم ديب 

متمعت ه ه ادجعدة الع همل هذيها  حيث، 2321لراتة اإلمانا   خال  ادهوا  اللبعة القادمة وصوقً 
جهة ح ومية احتادتة وحمذية، خال  الضرتة املاضية  23ملعو  م  أبعاء وبعا  الور  م   033أكثر م  

هذ  معشرا  ورعية يف القطاها  الصعذيمية والا ية واققصاادتة ويف ما  اإلر ا  والبعية الص صية 
 .واتدما  احل ومية

ا  الورعية ب وهنا بعيدة املدى ومقيس العصائج الرئيلية دداء ادولوتا  الورعية،  متصام ه ه املعشر 
كما معمل يف مع مها هذ  مقاننة مرمبة دولة اإلمانا  يف املعشرا  الدولية بدو  العامل املخصذضة، وحت   

حبذو  ها  ه ه املعشرا  مبصابعة دونتة م  قبل القيادة يف احل ومة هبدف ضما  حتقيق ملصهدفاهتا 
 (اققصااد -البوابة الرمسية حل ومة اإلمانا  العربية املص دة) .2321

 م  بص ذيد اققصااد ومانة شرفت الع ،2021 اإلمانا  لراتة الورعية أهداف ادجعدة حتقيق إ 
 ،2014 ها  هلل حض ة ديب حاكم الومناء مذس نئيس الدولة، نئيس نائب ناشد ب  حممد الشيخ مسو

 : الصايل اجلدو  تذخاها الع حتقيق أهدافها يف الورين امللصوى اجلها  هذ  كافة مع بالصعليق
 2021 اإلمارات لرؤية الوطنية أهداف األجندة :4الجدول 

 1016المستهدف  المؤشر الوطني
 %0 نلبة منو العامج احملذي اإلمجايل غري العضطي
 دو  13م  أفتل  نايب الضرد م  الدخل احملذي اإلمجايل

 %0 نلبة صايف مدفقا  اقرصثمان ادجعيب املباشر م  العامج احملذي اإلمجايل
 %13 نلبة ملامهة الشركا  الاغرية واملصورطة يف العامج احملذي اإلمجايل غري العضطي

 دو  13م  أفتل  املعشر العاملي لرتادة ادهما  والصعمية
 دولة 23م  أفتل  معشر اقبص ان العاملي

أمحد ماجد، ندى ا امشي، دنارة اقصااد اإلمانا  معشرا  إجيابية ونتادة هاملية، ومانة اققصااد، اإلمانا  : المصدر
 .02، ص 2316العربية املص دة، أغلطس 
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 ومصورم العضطي، غري اإلمجايل احملذي العامج منو نلبة ملصوى هذ  واجيابية هامة نصائج الدولة حققت وقد
 هذ  القائم املعرفة اقصااد حنو والص و  امللصهدفا  مذن حتقيق ربيل يف أنه كما الدخل، م  الضرد نايب
 الدولة ريارة ،اجتهت الدخل ماادن معوتع ريارة مضعيل يف العجاح م  املزتد وحتقيق واقبص ان، واإلبداع الب ث
 نكائز أهم م  باهصبانمها معرفياً، احل ومية املعرلا  ومطوتر واملعرفة وملذي ها بالعذم البشرتة الععاصر وبعاء لصأهيل
 متمان يف ومرميبها ماعيضها ، ونفع لذدولة الورعية ادجعدة ملصهدفا  وحتقيق أفتل ملصقبل لبذوغ الصعمية
 (2316، أمحد ماجد، ندى ا امشي)  :الصالية الععاصر هذ  الدولة مركيز اجته هعا وم  العاملية، املعافلة
 بعيدا ودفعه الورين اققصااد معادق  مغيري هبدف :الوصول إلى نظام تعليمي رفيع المستوى .6.2
 خال  اإلمانا ، لدولة مصقدمة ومعرفية ومقعية هذمية نقذة وحتقيق العضطية، املواند هذ  اقهصماد ه 

 : تذي مبا الدولة قامت امللصوا نفيع معذيمي ن ا  إىل والوصو  القادمة اللعوا 
 أهداف 10 متمعت الع ،2020 العا  حىت والصعذيم الرتبية أجعدة 2011 ها  الومناء مذس اهصمد  -

 ما بني وم  إلجنامها، ممعية ومدة مبادنة ل ل مطبيقية لص قيقها، وخطم املبادنا  م  ومموهة نئيلية
 . الدولة ملصوى هذ  واتاصة احل ومية املدانس يف الصعذيمية ا يئا  مرخيص مشروع املبادنا ، مشذصه

 الشيخ اللمو صاحب أرذق حيث العمل، روق واحصياجا  املعرفة باقصااد وخرجامه الصعذيم نبم -
 مجيع مشمل والع "ال كي لذصعذم ناشد ب  حممد مبادنة" ،2012  ها  يف م صو  آ  ناشد ب  حممد

 ؛ دنهم مذيان بص ذضة الدولة مدانس
 إل رتونية؛ معاهج وإنصاج إل رتوين، حمصوى آقف ربعة ه  تزتد ما ونشر اإلل رتونية، الدنوس معميم -
 مص امذة خطة املصميز، الصعذيمي لألداء ناشد ب  محدا  جائزة مع بالصعليق والصعذيم الرتبية ومانة أهد  -

 خاصة ميزانية  ا واهصمد الرتبوا احلقل يف واملصميزت  املوهوبني لرهاتة رعوا ، مخس مدى هذ  معض 
 دنهم؛ مذيو  100 بقيمة

  ا معصمدة فروع لضصح ، وأونوبا ادمرت ية املص دة بالوقتا  العاملية اجلامعا  أنق  الدولة ارصقطبت -
 باملعطقة الطذبة آلقف أكاد ي ج ب مركز إىل حو ا مما ، شراكا  امضاقيا  خال  م  بالدولة
 ؛ والعامل
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 ؛"ادكاد ي اقهصماد هيئة " إنشاء -
 واقبص انا  لذب وث خطم ووضع العذمي الب ث لصشجيع العذمي، لذب ث الورعية ا يئة إنشاء -

 . اجملصمع باحصياجا  ونبطها
 احل ومي لذصطوتر نئيلي كم رك اقبص ان لدون ومعزتزا: إطالق اإلستراتيجية الوطنية لالبتكار .1.2
 نئيس نائب م صو  آ  ناشد ب  حممد الشيخ اللمو صاحب أرذق اققصاادا، لذعمو أراري ونافد
 لص قيق نئيلية كأداة لالبص ان الورعية اإلررتاميجية ،2014 ها  يف ديب حاكم الومناء مذس نئيس الدولة
 القادمة، اللبع اللعوا  خال  هامليا ابص اناً  ادكثر الدو  ضم  اإلمانا  جلعل ،2021 الدولة ناتة

 اللعوا  خال  لذصعضي  ورعية مبادنة 30 مصوامتة، ملانا  أنبعة ضم  معمل الع اإلررتاميجية ومصتم 
 وبعاء اقبص ان، ودهم حاضعا  اجلدتدة، الصشرتعا  م  مموهة مشمل أوىل ، كمرحذة القادمة الثالث
 ومغيري الب ثية، العاملية الشراكا  وبعاء اتاص، لذقطاع حمضزا  ومموهة املصخااة، الورعية القدنا 
 الطاقة هي نئيلية ورعية قطاها  7 يف اقبص ان وحتضيز اقبص ان، م  زتدامل حنو احل ومي العمل مع ومة
 .والضتاء واملياه والص عولوجيا والصعذيم والا ة والعقل املصجددة

 ملصابعة "لالبص ان الورعية الذجعة" إنشاء 2014 العا  يف أتتا مت: تكوين اللجنة الوطنية لالبتكار .3.2
 مذس شعو  ومتر معايل برئارة هعها، املعبثقة واملبادنا  والليارا  لالبص ان الورعية اإلررتاميجية معضي 

 ، والصعذيم والرتبية ، واققصااد العذمي، والب ث العايل الصعذيم ومناء اللادة معايل م  كل وهتوتة الومناء،
 أمانة دون الومناء مذس نئارة م صب وتصوىل ، الدولة ومتر اجلابر أمحد رذطا  الدكصون ومعايل ، والطاقة
 اقحتادتة اجلها  بني اتربا  ومباد  والصعليق الصعاو  معزتز الذجعة مها  بني م  تأيت كما الذجعة،
 القطاع دون مضعيل إىل إضافة الدولة، ملصوى هذ  ومعشرامه اقبص ان ما  يف الصقد  ومصابعة واحملذية،
 .اقبص ان دهم يف واققصاادتة اقجصماهية ملامهصه ما  يف اتاص
 اقصااد حنو الص و  رياق ويف: اعتماد السياسة العليا في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار .4.2
 اهصمد ، حياة ومعهج همل كأرذوب اقبص ان لدون ومعزتزا واقبص انا  الب وث هذ  القائم املعرفة

 العذيا الليارة 2015 العا  يف " هلل حض ه " الدولة نئيس هنيا  آ  ماتد ب  خذيضة الشيخ اللمو صاحب
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 الصعذيمية القطاها  يف ورعية مبادنة 100 مصتمعة واقبص ان ، والص عولوجيا العذو  ما  يف لذدولة
 مموهة م  ومص و  ، دنهم مذيان 300 تصجاوم ارصثمانا  حبجم واملياه والضتاء والعقل والطاقة والا ية

 . واملالية والصعذيمية والص عولوجية واقرصثمانتة الصشرتعية اجملاق  يف اجلدتدة الورعية الليارا  م 
 وادحباث لذعذو  متوتل صعادتق إنشاء هذ  العمل اجلدتدة، الليارا  هذيه مشصمل ما بني وم 
 الص عولوجيا نقل هذ  لذصشجيع الصشرتعا  اقرصثمانتة كافة يف الع ر إلهادة باإلضافة بالدولة، واقبص ان
 كعلبة والصطوتر الب ث هذ  اإلنضاق ومتاهضة ، هاملية ماعيعية معاقدتة شراكا  وإنشاء اقبص ان ودهم
 %.41إىل  املعرفة هامل نلبة ومتادة 2021 حبذو  أضعاف لاللة مبقدان القومي العامج م 
 معوتع يف وامللامهة املعرفة هذ  املبين امللصدا  اققصااد لدهم: إنشاء وكالة اإلمارات للفضاء .5.2

 الضتاء قطاع أ  ، باهصبان لذضتاء اإلمانا  وكالة إنشاء ه  2014 توليو يف الدولة أهذعت اققصااد،
 أتتا اإلهال  مت ه ا مع وبالصزام  الص عولوجي، واقبص ان اققصاادا لذعمو ادرارية احملركا  أحد تعد
 إمانايت همل فرتق بقيادة املرتخ ل وكب " وإرالمي هريب ملبان" أو  إنرا  مشروع هذ  العمل بدء ه 
 وقد ، 2021 العا  يف لذ وكب مال هذمية ارص شافية نحذة يف لذضتاء اإلمانا  وكالة إشراف حتت
 . دنهم مذيان 20 حنو الضتاء بص عولوجيا املرمبطة واملشانتع بالاعاها  اقرصثمانا  بذغت

 : خاتمة.8
 م  خال  ه ه الدنارة املصعذقة بررليارة الصعوتع اققصاادا يف دو  مذس الصعاو  اتذيجي

 :أمنولجا، موصذعا إىل العصائرررررررررررررررررررررج الصالية 2321ادجعدة الورعية لراتة اإلمانا  العربية املص دة 
خارر اققصاادتة، ونفع القيمة الصعوتع اققصاادا هو ريارة معموتة هتدف إىل الصقذيل م  نلبة امل −

املتافة، وحتلني ملصوى الدخل، وللن ه  ررتق موجيه اققصااد حنو قطاها  أو أرواق مصعوهة أو 
 جدتدة، هوس اقهصماد هذ  روق أو قطاع أو معصج واحد؛

مما  تهدف الصعوتع اققصاادا إىل الصقذيل م  نلبة املخارر اققصاادتة، واملقدنة هذ  الصعامل مع اد −
 والادما  اتانجية، حتلني وضما  ارصمران ومرية الصعمية، حتقيق اقكصضاء ال ايت م  اللذع واتدما ؛



 

 سياسة التنويع االقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي          زواتنية عبد القادر         .د ،شيخي بالل. د
 نموذجا 1016األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات العربية المتحدة                                                 

 

256 

تذعب الصعوتع اققصاادا دونا مهما يف منو ومطون اققصااد، ل عه تبق  مرمبطا ومرهونا مبجموهة م   −
يف العوامل املادتة، الليارا   املصغريا ، والع مذعب دونا مهما يف نلبة جناحه أو فشذه، واملصمثذة

 العمومية، مصغريا  اققصااد ال ذي، واملصغريا  املعرلية؛
مصميز دولة اإلمانا  العربية املص دة ببيئة ارصثمانتة، واقصاادتة، وريارية ملصقرة، قادنة هذ  مواصذة العمو  −

قوتة، امصالكها دهم  اققصاادا، وللن لعدة هوامل أمهها، موقعها اقررتاميجي، احصيارا  مالية
الاعادتق الليادتة يف العامل، لا  بيئة اقصاادتة واهدة لالرصثمان، اررتاميجيا  اقصاادتة لذصعوتع 

 اققصاادا؛
وضعها  وقوة اققصاادتة مواندها لصعوع ن را إ  اإلمانا  العربية املص دة مل مصألر بااضاس أرعان العضم، −

 العضم؛ أرعان ااضاس مداهيا  لصجاوم اتذيج اقصاادتا  مع م م  أفتل وضع يف املايل، وبالصايل فإهنا
لقد ارصطاهت اإلمانا  العربية املص دة أ  مصبىن إررتاميجية الصعوتع اققصاادا، وللن م  خال   −

اقنصقا  م  اقصااد العضم إىل اقصااد معريف معافلي، ولقد جتلد ه ا يف ادجعدة الورعية لراتة 
، الع متمعت هدة حماون أمهها، الوصو  إىل ن ا  معذيمي نفيع امللصوى، مبين 2321اإلمانا  

اهصماد الليارة العذيا يف ما  العذو  اإلررتاميجية الورعية لالبص ان، م وت  الذجعة الورعية لالبص ان، 
 .، وإنشاء وكالة اإلمانا  لذضتاءوالص عولوجيا واقبص ان

 :قائمة المراجع.9
ومانة  .دنارة اقصااد اإلمانا  معشرا  إجيابية ونتادة هاملية (.2316.)ندى ا امشيو أمحد ماجد  

 .22-02اققصااد، اإلمانا  العربية املص دة، 
، ومانة اققصااد، اإلمانا  2316الصقرتر اققصاادا اللعوا  (.2316.)إدانة الصخطيم ودهم القران 

 .22-22، 22العربية املص دة، اإلصدان 
، ومانة اققصااد،  2311الصقرتر اققصاادا اللعوا  (.2311.)الدنارا  والليارا  اققصاادتةإدانة 

  .02-26، 20اإلمانا  العربية املص دة، اإلصدان 
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إررتاميجية الصعوتع اققصاادا يف اجلزائر هذ  ضوء بعض  (.2312.)ب  هبد الضصاح دمحا و بذذعما أمساء 
  (.1)1 مذة اقجصهاد لذدنارا  القانونية واققصاادتة، .الصجانب الدولية
، مضهومه وأبعاده يف بذدا  اتذيج (.2312.)هباس م ي محزة، الصعوتع اققصااداو هارد قيف مرموك 

 (.01)2 مذة الغرا لذعذو  اققصاادتة واإلدانتة، .ومم عا  حتقيقه يف العراق
ع اققصاادا كخيان اررتاميجي لص قيق الصعمية امللصدامة يف الصعوت (.2316.)كما  نواتعيةو مور  باهي  

 (.0)اجملذة اجلزائرتة لذصعمية اققصاادتة،  .البذدا  العضطية، حالة البذدا  العربية املادنة لذعضم
ومانة اققصااد، اإلمانا   .2311اإلمانا  والصعافلية العاملية  (.2311.)ندى ا امشيو نضني حلني 

 .العربية املص دة
 م  31،  2018 30، مانتخ اقررتداد اققصااد -البوابة الرمسية حل ومة اإلمانا  العربية املص دة

   https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/economy 

  https://www.vision2021.ae/ar/national-priority-areas 

 م  36،  2018 30، مانتخ اقررتداد املعهد العريب لذصخطيم، الصعوتع اققصاادا
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2014/221_P14017-

1.pdf, consulté le 06/03/2018. 

 :اإل االت. 60
*- standard & Poor’s 

حيث مقو  بص ذيل ونشر البيانا  املالية لألرهم ، "Henry Poor" م  ررف 1263مأرلت ها   (Mc Graw-Hill) هي فرع م  شركة
 .S&P 500 واللعدا ، وهي واحدة م  أكرب لالث شركا  لذصاعيد املايل، وهي معروفة هذ  ملصوى روق املا  ادمرت ي مبعشرها

**- SWFI: sovereign wealth fund institute 

، حيث مقو  بص ذيل مالك "مات ل ما دوتل وكان  ليعابونغ" م  ررف  2331هو شركة هاملية خاصة مأرلت يف ها   السياديةمعهد صندوق الثروة 
 ملالية الع تقو  ببيعهاادصو  العمومية، مثل صعادتق الثروة الليادتة وغريها م  امللصثمرت  احل وميني هذ  املدى الطوتل، حيث تعصرب املعهد مادن لذبيانا  ا

 .ملدترا ادصو ، البعوك، الباحثني، اجلامعا ، احل وما  وغريها م  ال يانا 
***- UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development 

دمانة العامة  يئة ادمم ، وهو ا يئة الرئيلية الصابعة جلهام ا1262لقد مت إنشااه كهيئة ح ومية دائمة يف ها   :مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

ربصمرب  1معاب ادمني العا    ا املعمتر مع  " موكيلا كيصوى"دولة، كما تصوىل الليد  122املص دة يف ما  الصجانة والصعمية، تبذغ هدد أهتائه حاليا 

والصعمية لذبذدا  العامية، إضافة إىل ملاهدهتا هذ  ، حيث مصمثل أهداف ه ا املعمتر يف حتقيق أقا  ما     حتقيقه م  الزتادة يف فرص الصجانة 2310
 .اقندماج يف اققصااد العاملي

https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/economy
https://www.vision2021.ae/ar/national-priority-areas
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2014/221_P14017-1.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2014/221_P14017-1.pdf
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 9067-6990 قياس أثر عجز الموازنة العامة على النمو االقتصادي في الجزائر خال ل الفترة 
Measuring the Impact of the Budget Deficit on Economic Growth in 

Algeria during the Period 1990-2017 

 بن البار امحمد. د
  الجزائر ،المسيلة-محمد بوضياف جامعة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

med.elbar@homail.com  
 

 96/91/8930 :تاريخ النشر            82/93/8930 :تاريخ القبول           31/90/8932 :تاريخ االستالم
 

 :ملخص
ص    يف ا دا د   ع       درع م    ز   ن دراال  و د     دملودزن  أث  ع ز      ه   ا دردسد     يا        تدفه  
درط   عإل دائص        ديفدال     ا درن     مل در ما      ردمل الل      ا      داع  د     مدد مت و ،7102 –0991درف      

 Autoregressive Distribution)منوذج  صح ح دخلطأ غري دمل   د ر د ددس در  دو ذر داءط  و دمل وز 

Lag Bounds Test (ARDL))،     رمن   ذج دملش     در ك م  مل  لح    ملا ئدال    ر ع   ه ه   ا در  ا 
 . ركف و      أكلع ن   ج ز ن  نالح ء يفصو  دخلطأ  صح ح

رم   ه أه   ا درا      ج در      . (EVIEWS-10) رء       ع ن  ءهن    مج در ح     مل   د   ص      در        
 : وص ت ير ه  دردسد  

، يا F-statisticم ه      ( Bound Test Approach) أش  س د  ا  س ديف در  ر  ك م مل دملش    -
دحملن وء   F- رجو   ك م مل مش    ء ل دراال و د   ص   يف ردمل ا رياه دملن    ل، م ه        ال   يئص  و 

 ؛01%و 5%و%0،7.5% أكه مه در  ال  ديفعج  درع    زاد من وى معاوا 
دملودزن     ، ه   د ا  د  أن    ك ال    دس ف    ز    دراال  و د   ص    يفز   ن  رع     دملودزن    درع م   رج  و  أث  ع د        -

    % .12875ءانا   دراالو د   ص  يف  ؤ يف يا دس ف    %3درع م  ب 
___________________________ 

 med.elbar@homail.com: يميل، اإل ءه درا س دحمالد: المؤلف المرسل

mailto:med.elbar@homail.com
mailto:med.elbar@homail.com
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م اهج د د ددس در  دو رف  د  ع م ، در ك م مل دملش   ، دراالو د   ص  يف، ز   دملودزن  در: مفتاحيةكلمات 
 .دا د ع ،(ARDL) داءط و دملوزز 

 JEL  : C3 ، C22 ،O1 اتتصنيف
Abstract: 

This study aimed to measure the impact of general budget deficit on 

economic growth in Algeria during the period1990-2017, we used the latest 

statistical methods have been modern in time series of estimation of the 

unrestricted regression error correction model (autoregressive Distribution 

lag (ARDL), this technique is new in analysis the co-integration and error 

correction models witch more accurate and efficient results , With the 

Using the statistical program (EVIEWS-10), The Most Important Findings 

of this study is: 

- The Bound Test Approach through F-statistic, that there is a co-integration 

between the budget deficit and the independent variables, by the value of its 

calculated F-statistic, which is greater than the critical value at the 

significant level of 1%, 2.5% and 5% And 10%; 

- There is a positive effect of the budget deficit on economic growth, which 

shows that the higher the budget deficit by 1% the higher the economic 

growth rate of 0.825%. 

Keywords:  Economic growth, general budget deficit, co-integration, 

ARDL, Algeria. 

Jel Classification: C3, C22, O1 

 

  :مقدمة .0
 عد مشك   ز   دملودزن  درع م  مه أها دملشك   د   ص  ا  مل  هل  مه آث س ما شع  ز ن أ دو 
دراش ط د   ص  يف، رمه دملش كمل دملن عص   ا معظا  ر  درع مل دمل  دم  ماه  ردرا م  ،  رز ن كمل فه ا 

درع م ، ئ ت   مل دااعد د  درع م  ز ه دراف    دأل ري   ع ين ا درا رب مه ز   م مه ا مودزن هت  
 مه ر  م ص   جهو  مه دردر   ا ر  م  كمل مه درع م  مم  اشكمل زائ  ز ن د   ص   دحمل   هل ، رء رعغا

 دردر  ر   ال  - ج سا  ئ و  يا ءعد ا وصمل مل معظاله  أن   درع م ، ي  مودزن هت  ا درع   مشك  
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 .   أ     ء نعدد  د   عدسه  د   ص  يفردر    ال -ماه  دمل م ف  
ره د  درا ر ، أ ع س دخنف ض رذرك ءناب درع م  دملودزن  ا ف ا د ع زعفت ر  زدرت  ععف ز  د

ركال  زعف  درع  ا ، م  سن  ء ااعد د  درع م  دااعد د  مه كاري  ننا   شكمل درا رر   سدج  يا أن داا ا 
  ر   مه د   ص   د ش دك  دملوج  دو د  ص   ر هديل، ا و  ز ن ما  ئ د   ص   دا د عيف معئ   دن 

در  ء ات ءوضوح هش ش  در ودزن   د   ص  ا  درك   ،در   3026ءعد أزم   ا  . رأ س د  ص   درنوإل
 ن ج زاه   ف  ا دألرض   د   ص  ا ، ك س ف   در ضما،  ف  ا دملداون   دخل سج  ، د خنف ض ا    ال 

 .درعال   دروطا  ، زا    دراط ر  ردخنف ض معد   دراالو د   ص  يف، درع   دمل  داد ا دملودزن  درع م 
 :كال  ا  ردنط    مه درععض درن ءق  هز را  مع مل يشك ر   ه ا دردسد   ردر  ميكه ص  غ ه   

 تصادي في الجزائرما مدى تأثير عجز الموازنة العامة على النمو االق:  شكالية الدراسةإ. 6.6
  ؟(9067-6990)خالل الفترة 

 : ررإلج ء  ز ن داشك ر    الا  ءطعح جمالوز  مه دأل ئ   درفعز   ردر    اللمل ف ال  ا  
 م ذد نعين ءع   دملودزن  درع م  ردراالو د   ص  يف؟  −
 همل ها   ز    ءل ز   دملودزن  درع م  ردراالو د   ص  يف؟ −
 دملودزن  درع م  ردراالو د   ص  يف؟ م  طا ع  درع    ءل ز    −
 : ردسد   يشك ر   دملوضو  طعئت مج   مه درفعض    ز ن دراحو در  يل: فرضيات الدراسة .9.6
     دا د ع، ردراالو د   ص  يف از   دملودزن  درع م  ءل  طوا   دألجمل د  كون ها   ز     -
 .دردسد   ف  
 دا د ع، ردراالو د   ص  يف از   دملودزن  درع م  يئص     ءل  د  كون ها   ز    ذد    ر   -

 .دردسد   ف      
هتدف دردسد    يا يءعدز أثع ز   دملودزن  درع م  ز ن دراالو د   ص  يف ا دا د ع،  :أهداف الدراسة .1.0

ز ن ضوو ء  ن   ءإ ا   أ  وب در ح  مل دروصف  رأ  وب در ح  مل دركال  در      ر ا  ن دألثع، رذرك 
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 : اوا  هبدف درو وف ز ن داودنب در  ر  
هتدف دردسد    يا يءعدز أثع ز   دملودزن  درع م  ز ن دراالو د   ص  يف ا دا د ع، ءإ ا   أ  وب در ح  مل 
دروصف  رأ  وب در ح  مل دركال  در      ر ا  ن دألثع، رذرك ز ن ضوو ء  ن    اوا  هبدف درو وف 

 :ر  ر  ز ن داودنب د
 .   وض ح أثع ز   دملودزن  درع م  ز ن دراالو د   ص  يف ا دا د ع ا دا د ع،     ف   دردسد  -
ز ن دراالو د   ص  يف ا دا د ع، ز   دملودزن  درع م  يءعدز  رس دأل  ر ب دركال   ا      أثع  -

 .    ف   دردسد  
 : حدود الدراسة .1.0

 .دو ه ا دردسد   ز ن من وى د   ص   دا د عيفمت يجع : اإلطار المكاني
 (.8932-3009)ر د مت لحداد ف   دردسد   : اإلطار الزماني

 درضعرسا  ردسد   رلح  مل ردائص     در       درطعإل نن مد  دملوضو  ه د ملع ا : منهج الدراسة .1.0
  طود   طا ق مه     ن   ج يا  رر وصو  ز ن دراالو د   ص  يف ا دا د ع،ز   دملودزن  درع م  دثع 

درا   ج ردر     ء    ا سد      معدج  E-views .10ءهن مج  د   ع ن  ر   ا در      ، دراال ذج
ز   دملودزن   مف ه ا ئو  :المحور األول: رز ن ه د دأل    مت   ن ا دردسد   يا حموساه.   در زم 
ز ن دراالو د   ص  يف ا دملودزن  درع م   ز        أثع: ثانيالمحور الردراالو د   ص  يف، أم   درع م 

 (.8932-3009) دا د ع     درف  
 مفاهيم حول عجز الموازنة العامة والنمو االقتصادي .9

 :ها   زد   ععاف   رع   دملودزن  درع م  نوس ه  ف ال  ا   : مفهوم عجز الموازنة العامة. 6.9
زا    "دملودزن   ا ء رع   را صد درع م  ر ال ر   دأل      درظودهع يئدى هو ر درر  درع م  دملودزن  ز  

 ص ،8993م جد،    من ،  ("درع م  دملودزن   ودزن زد  أيف ديفكوم  ، داسد د  زه ديفكوم  دانف إل
28(. 
دراف    زعف صادرإل درا د دردريل درع   درك   ءأن  دملفهو  در يف اعك  ز ن يمج يل دااعد د  درع م  ر  -
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دراف    دا سا  ز ن دااعد د  دا سا ، أيف دن  ااحصع  درع م ، ا ئل ئد  مفهو  درع   دا سيف ء ا   
 .)2ص ،3020صادرإل درا د دردريل، ( ا دملودزن  درع م  دا سا 

 اأ    م درع دملودزن  ا ردرع   درع م ، ز ن داسد د  درع م  دراف    يمج يل زا    دملودزين ء رع   ا صد -
  دس  رزد  ر درر  داه ز دان  ج  ضعف زه ن جت  أيف ه ك    درع   اكون أئدمه  ز   شك ل ءوج 

 ي ا   زه أيف ن جت  مؤ ت درع   اكون أن ردرل ين درع م  دراف    ا م ئ   در  داد ز ن درع م  داسد د 
 .)2-4،ص ص 8938 ن ن،  (درع م   دملودزن ا ه د درع   رإلئددث د    سه  ا ا در  درن      يئدى

ها   زد   ع ساف ر االو د   ص  يف، رء ر  يل ميكه أن نععف  ز ن أن  :  االقتصادي النمو مفهوم .2.9
،ص 8996ئع ،  ("مع ا زا س  زه معد  زا    دان  ج أر درد مل ديف     ف    رر  م      ف   زما   "

862(. 
دركال   ف   درط    دان  ج   رمدى د  ا   ه ا درط   ، راعكس دراالو د   ص  يف در اريد  

فك ال  دس فعت ننا  د  ا   درط    دان  ج   دمل  ئ  ف   مج   درط     د   ص  ا  دز د   معد   
 .دراالو ف   درد مل دروطين

اعين ئدرث زا    ا م و ط نص ب درفع  مه درد مل دروطين ديف     "كال  أن دراالو د   ص  يف
 .)163،ص 8992درنعا  ،  ("س درا ديفرر 

 
 طعف مه دملا    ردخلدم   كال   درن   ا دملن الع  در ا   " كال  اععف دراالو د   ص  يف ءأن 

 يمج يل ا زا    ئدرث"ء  ك رك ا صد ،كال ) (Arrous,1999,p9" معل حم ط د  ص  يف ا درفع 
 (" ديف     مه درد مل درفع  نص ب م و ط ا  زا   حي ق مب  در وم درد مل  يمج يل أر دحمل   درا  ج

  . )23، ص8991ن صف،  ز ال  ،
 
 



 
 

قياس أثر عجز الموازنة العامة على النمو االقتصادي في الجزائر خال ل الفترة              بن البار امحمد   .د
0991 -7102 

 
 

 

263 

-6990)قياس أثر عجز الموازنة العامة على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة . 3
9067  .) 

 .عرض المتغيرات والبيانات ودراسة إستقرارية السالسل: أوال 
طا     حي  ج دراحث يا معط   ، ف  د لحص ا  ز ن دملعط    ر      ء ردسد   در : نموذج الدراسة . 6.3

  .دردريل مه درااك( 8932-3009)درناوا 
 :رميكه ص  غ  منوذج دردسد   ا شك   در      ز ن دراحو در  يل

iiiiii
uLnpopLnLnexLnbdeLngdp 

443322110
inf ئ ث أن: 

i :   1990-8932ميلمل س ا دملش هدد  رهو اعه زه  اود  درف . 
:Lngdp  دراالو د   ص  يف (ا درا  ج دحمل   دامج يل روغ سا( . 
:Lnbde  ز   دملودزن  درع م  (روغ سا ا ننا  دااعد د  درع م  يا دراف    درع م(. 

:Lnex روغ سا ا  عع درصعف. 
:Lninf روغ سا ا معد  در ضما. 

:Lnpop  زد  درنك نروغ سا ا. 
ui :  دخلطأ درعشود.  
α0:  ،3متلمل ديفد درل ءتα ،8α،1α،4α :  متلمل مع م   د    ء  دمل اري در  ء  ر ال اريد  در فنريا

 . ز ن در وديل

 امل درشعر  ا   داع منوذج د دددس در دو،  ءد مه : دراسة إستقرارية السالسل محل الدراسة . 9.3
 در د ف سد   م  يذد ك نت درن  مل دمل كوس    ء   من  ع  أ   ، جتاا  رظهوس مشك   د دددس 

(Spurious Regressions)(Cadoret, 2004,p319)2
ئ ث اشري ه د دملصط ح يا د دددس ذيف  

2ر  ال  ،(t,F)درا   ج دا د  مه ئ ث د  ا س 
R ركاه     عط  معىن ئ     ر ا   ج، ر    د   فنريد ،

 عط  ن   ج زد ف  ا ئ ر   OLSاعى درع  ا  د  ص  ا  ذد معىن، أيف أن در  وو يا طعا   دملعءع   درص
 دردسد   منوذج در ما   مل اريد  درن  مل (stationarity) د   عدسا  ر   ا س .زد  د   عدس درن  مل
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ك  ردا،  (unit root test) دروئد  ج س د  ا س ا ط ب ذرك فإن (دا س دألئ  يف)رذرك مه ن ئ   
( (2   (DF)  Dickey and Fuller: 1979(Borbonais, Terraza,2004,pp150-152)فورع

. (PP)ءريرن-، رد  ا س ف  ب(Augmented Dickey-Fuller test)، (ADF)ر اك  فور ع دملو   
ر امل  طا ق . ئ ث  لات ه ا د   ا سد  طا ع  ر ص  ص درن  مل در ما   ر ال اريد  حممل دردسد  

ر ن ن   ره د مه أجمل لحداد نو  د   ا س در يف  ع   ءد مه ي     سج  در أ ري رد  ا س  اك  فو 
 :اوضح ذرك در  يل ردادر ، ان عالمل ا دركشف زه دا س دألئ  يف ا درن ن  

 الدراسة لمتغيرات (Unit Root Test)الوحدة  جذر اختبار نتائج: 6جدول 
 

UNIT ROOT TEST TABLE (ADF) 
 

 

At Level 

  LNGDP LNBDE LNEX LNINF LNPOP 

With Constant t-Statistic -4.0292 -2.7440 -6.2141 -2.3551 -4.5852 

 Prob. 0.0046 0.0799 0.0000 0.1632 0.0014 

  *** * *** n0 *** 

With Constant & 

Trend 
t-Statistic -2.4261 -2.6569 -2.2423 -2.4257 2.8926 

 Prob. 0.3590 0.2605 0.4483 0.3592 1.0000 

  n0 n0 n0 n0 n0 

Without Constant 

& Trend 
t-Statistic 5.8892 -0.0619 2.2425 -1.3370 -1.9276 

 Prob. 1.0000 0.6531 0.9923 0.1633 0.0532 

  n0 n0 n0 n0 * 
 

At First Difference 
 

  d(LNGDP) d(LNBDE) d(LNEX) d(LNINF) d(LNPOP) 

With Constant t-Statistic -4.4630 -4.5668 -5.9221 -7.6938 1.7358 

 Prob. 0.0017 0.0014 0.0000 0.0000 0.9993 

  *** *** *** *** n0 

With Constant & 

Trend 
t-Statistic -5.0804 -4.4968 -5.6860 -7.7123 -1.8542 

 Prob. 0.0021 0.0076 0.0005 0.0000 0.6463 

  *** *** *** *** n0 

Without Constant 

& Trend 
t-Statistic -2.9547 -4.7627 -5.5127 -7.7988 -1.6611 

 Prob. 0.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.0904 

  *** *** *** *** * 
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Notes: (*)Significant at the 10%; (**)Significant at the 5%; (***) Significant at the 1%. 

and (no) Not Significant  *MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 (E-views.10). مه يزدد  درا ئث ء  ز ال   ز ن خمعج  : المصـدر
ملن ويف،  ا د ا  (LnINF,LnBDE) اه، ا ضح زد   كون دمل اري )93(مه     دادر  س ا

 دألر  درفعإل د   ءعد ،%39ر 5%ر1% معاوا  من وى زاد رد    عدس درنكون ملعئ   ئل رص ت
 ردسج د مهل م ك م  دمل ارياه أن ذرك مه نن ا ج ، in the 1st difference Stationaryهل    

UNIT ROOT TEST TABLE (PP) 

At Level 

  LNGDP LNBDE LNEX LNINF LNPOP 

With Constant t-Statistic -5.7106 -2.8003 -6.3164 -2.1922 -0.8217 

 Prob. 0.0001 0.0715 0.0000 0.2134 0.7967 

  *** * *** n0 n0 

With Constant & Trend t-Statistic -2.5093 -2.7161 -5.3570 -2.2658 -2.2674 

 Prob. 0.3214 0.2383 0.0009 0.4371 0.4362 

  n0 n0 *** n0 n0 

Without Constant & 

Trend 
t-Statistic 5.2131 0.0250 1.7952 -1.2464 14.5330 

 Prob. 1.0000 0.6821 0.9796 0.1900 1.0000 

  n0 n0 n0 n0 n0 

At First Difference 

  d(LNGDP) d(LNBDE) d(LNEX) d(LNINF) 

d(LNP

OP) 

With Constant t-Statistic -4.5086 -4.7924 -5.6865 -7.7901 -1.7475 

 Prob.  0.0015  0.0007  0.0001  0.0000  0.3968 

  *** *** *** *** n0 

With Constant & 

Trend  t-Statistic -7.0688 -4.5674 -5.6860 -8.0147 -1.7172 

 Prob.  0.0000  0.0062  0.0005  0.0000  0.7145 

  *** *** *** *** n0 

Without Constant & 

Trend  t-Statistic -2.9583 -4.9690 -5.3017 -7.7988 -1.5883 

 Prob.  0.0047  0.0000  0.0000  0.0000  0.1041 

  *** *** *** *** n0 
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  كال ا  (LnPOP,LnGDP,LnEX) د دمل اري كال   شري درا   ج يا أن   .CI~(1)دألرا، أيف 
درصفع، أيف  دردسج  مه  م ك م  دمل اريد  أن ذرك مه نن ا ج Stationary in the level2دملن وى 
CI~(0) .    طا ق طعا   د  ا سد  ديفدر  ديفدال  ا دراحث زه مدى رجو  ره د م  انالح ءإمك ن 

 .ز     ودزن   طوا   دألجمل ءل م اريد  دراالوذج
ز ن درعغا مه أن طعا   د  ا س ديفدر    ء   ر  طا ق ءاض دراظع زال  يذد ك نت : تقدير النموذج  .7.1

أر م ك م   ، CI~(1)دسج  دألرا أيفأر مه در CI~(0)دمل اريد  دأل      م ك م   مه دردسج  صفع أيف
ءشكمل مش  ، فإن  اظمل مه درضعرسيف در أكد مه زد  رجو  أيف م اري م ك ممل مه دردسج  

ره د م  انالح . CI~(1) وCI~(0) رمت در وصمل يا أن دمل اريد  م ك م   مه دردسج  .CI~(2)درل ن  
مدى رجو  ز     ودزن   طوا   دألجمل ءل  ءإمك ن    طا ق طعا   د  ا سد  ديفدر  ديفدال  ا دراحث زه

 . م اريد  دراالوذج
  (UECM)تحديد فترة اإلبطاء المثلي لنموذج تصحيح الخطأ غير المقيدة . 6.9.3

Unrestricted Error Correction Model: دمل  د، غري دخلطأ  صح ح راالوذج داءط و ف   ر حداد 
 (HQC) ،(LR) (LogL) ،(FPE): ط و، ره ا دملع اري ه مع اري د    س طو  داء مه ث ث  نن مد 
(AIC)، (SBC)، (HQC) حب ث ا ا د    س ف   داءط و در يف اعط  أ مل   ال  هل ا دملع اري، ز ال  أن

 .د دددس حي ويف ز ن م ددس ث ءت ف ط
 P=2ن ئظ أن ف   داءط و دملل ن مل اريد  درفعإل دألر  ه   ،(02) س امه     دادر  

ر د ك ن أفضمل ئنب دملع اري دملش س ير ه ، رءإجعدو ه د داءط و، مت يجعدو زد  حم ر   ر  داع دراالوذج، 
 ردائص    ، منوذج مت ديفصو  ز    رف   ر الع اري د   ص  ا  
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  فترة اإلبطاء المثلى اختبار نتائج :9جدول 
VAR Lag Order Selection Criteria    

Endogenous variables: LNGDP LNBDE LNEX LNINF 

LNPOP    

Exogenous variables: C      

Date: 01/04/19   Time: 12:33     

Sample: 1990 2017     

Included observations: 26     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0  17.77211 NA   2.58e-07 -0.982470 -0.740528 -0.912800 

1  199.5117  279.5993  1.56e-12 -13.03936  -11.58771* -12.62134 

2  237.6173   43.96807*   7.24e-13*  -14.04749* -11.38613  -13.28111* 

       
        * indicates lag order selected by the criterion   

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)  

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion    

 SC: Schwarz information criterion    

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

 (E-views.10). ز ن خمعج  ز ال   مه يزدد  درا ئث ء  : المصدر
 :ردرشكمل در  يل اوضح ذرك

 Akaike infortiomation Criteria معيار نتائج أفضل نموذج حسب :6شكل 
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 (E-views.10).ز ن خمعج   مه يزدد  درا ئث ء  ز ال   : المصدر
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 Akaike ا ال أن ف د  داءط و دملل ن مه     مع  س (01) س امه     درشكمل 

infortiomation Criteria  راالوذج),,,,(
4321

qqqqpARDL (2 ,1,0,0,1): ، ه. 
 ARDLاختبار التكامل المشترك باستخدام منهج  . 9.9.3

  اللمل ه ا دخلطو  ا د  ا س مدى رجو  ز     ودزن   طوا   دألجمل ءل دراالو د   ص  يف مه 
 :دادر  در  يل ذركجه ، ردمل اريد  دملن     مه جه  ث ن  ، ر 

 (ARDL)لمنهج     Fإلحصائية نتائج اختبار التكامل المشترك: 3جدول 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels 

relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

   Asymptotic

: n=1000 

 

F-statistic  12.86400 10%   2.2 3.09 

k 4 5%   2.56 3.49 

  2.5%   2.88 3.87 

  1%   3.29 4.37 

 (E-views.10). ز ن خمعج  مه يزدد  درا ئث ء  ز ال   : المصدر

 .ييل زد  دمل اريد  دملن     ا دملع  ر   K شري   - 
دحملنوء  أكه مه در  ال  ديفعج  درع     F- يئص و ن ئظ أن   ال  ،(91)    دادر  س امن 

مم  اعين رجو  ز     ك ممل مش   ءل درا  ج دحمل    ،%01و%725،5%،0%زاد من وى معاوا 
 .ردمل اريد  دملن     درودس   ا دراالوذج( دراالو د   ص  يف)دامج يل 
 ARDLتقدير نموذج األجل الطويل باستخدام نموذج  . 3.9.3

داع درع    مب  أن درا   ج أكد  ز ن رجو   ك ممل مش   ءل دمل اريد ، فإن ذرك ان       
),,,,(را ا   داع منوذج دألجمل درطوامل ءود ط  منوذج. در ودزن   طوا   دألجمل

4321
qqqqpARDL ،

  ء  ، ردادر  در  يل  ء رطعا   دملا ا  درن ءق دراالوذج مه درطوامل دألجمل مع م   ز ن ديفصو  رميكه
 :اوضح ذرك
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 ARDLم نموذج األجل باستخدا قصيرو نتائج تقدير نموذج طويل : 4جدول 
ARDL Long Run Form and Bounds Test  

Dependent Variable: D(LNGDP)   

Selected Model: ARDL(1, 0, 0, 1, 2)  

Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 01/04/19   Time: 12:57   

Sample: 1990 2017   

Included observations: 26   

     
     Conditional Error Correction Regression 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     C -58.79892 12.76663 -4.605672 0.0003 

LNGDP(-1)* -0.613981 0.114595 -5.357850 0.0001 

LNBDE** 0.506851 0.076917 6.589605 0.0000 

LNEX** 0.074492 0.084851 0.877910 0.3922 

LNINF(-1) 0.044920 0.021446 2.094549 0.0515 

LNPOP(-1) 4.278864 0.926519 4.618217 0.0002 

D(LNINF) 0.023978 0.016036 1.495223 0.1532 

D(LNPOP) 52.56707 10.47821 5.016798 0.0001 

D(LNPOP(-1)) -42.72078 13.13819 -3.251649 0.0047 

     
       * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).  

     
     Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     LNBDE 0.825515 0.151839 5.436759 0.0000 

LNEX 0.121326 0.141647 0.856537 0.4036 

LNINF 0.073161 0.035336 2.070460 0.0540 

LNPOP 6.969048 0.411341 16.94226 0.0000 

C -95.76665 6.189139 -15.47334 0.0000 

     
     EC = LNGDP - (0.8255*LNBDE + 0.1213*LNEX + 0.0732*LNINF + 

6.9690 

        *LNPOP  -95.7666 )   

     
 (E-views.10). ز ن خمعج  مه يزدد  درا ئث ء  ز ال   : المصدر
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 :ن ئظ م  ا    ،(94)مه     دادر  س ا: تقييم نموذج األجل الطويل* 
فإن دراالو  دملن     ماعدم  دمل اريد    ا  كون زادم  أن  يا  شري درل ءت ر حد دمل دس  دملع ال    ال  -

رذرك ألن  %3رذد    ر  يئص     زاد من وى معاوا   02.76-زاد ئدر   د   ص  يف
(P=0.000 < 0.01). 

     رذد   ر  يئص     زاد من وى ، ز ن  درا  ج دحمل   دامج يل  رع   دملودزن  درع م رجو  أثع د
 %0ه د اد  أن  ك ال  دس ف  ز   دملودزن  درع م  ب ،(P=0.000<0.01) رذرك ألن %3 معاوا 

ر اظعا   مودفقره د  ، %1.825ءانا  )دراالو د   ص  يف(درا  ج دحمل   دامج يل  ؤ يف يا دس ف   
ئنب ر، درهدمج در االوا  در  طا  ه  دا د ع ذد  ما رغ م ر   ه م  ماف  يا سدج   ر فنري ذرك  .د   ص  ا 

ديفكوم  اعف  مه درد مل  ن زا    دانف إلأ و    «Théorème d’Havelmo »  فيلموها  نظرية
درضعد ب أر داا ا  درا رر   درك   زه طعاق أثع دملض زف، ز ال  أن دراف    ديفكوم   متو  زه طعاق 

مه جه  رمه جه  أ عى ء اصددس درا ديف داداد، ره د م   عمل ديفكوم    حالمل أزا و زا    
ره د م  الات درع    دحمل   درا  ج ر س أر د   دض ره   دم  درداه، رما  اع ف  درع   داصدد

 ؛ء اهال  رطع ا د

رنعع   أثريرغري معاويف، رء ر  يل   اوجد ، ز ن درا  ج دحمل   دامج يل رجو  أثع د    رنعع درصعف  -
 ؛)دراالو د   ص  يف( درا  ج دحمل   دامج يل درصعف ز ن

  رذد   ر  يئص     زاد من وى معاوا ، ز ن  درا  ج دحمل   دامج يل  ملعد  در ضماد    رجو  أثع 
  ؤ يف  %3، ه د اد  أن  ك ال  دس ف   معد  در ضما ب ،(P=0.054<0.10) رذرك ألن 39%

 .ره د خم رف ر اظعا  د   ص  ا ، %9.921ءانا  )دراالو د   ص  يف( درا  ج دحمل   دامج يليا دس ف   
أن در ضما ا د   ص   دا د عيف حيد  زه طعاق زودممل ن دا ، ر عد درهدمج در االوا  در   ر فنري ذرك

طا  ه  دا د ع ذد  ما رغ م ر   ه م  ماف   راعج   وفري درن ور  هل  زه طعاق زا    درععض درا ديف مه 
 دراالو د   ص  يف ، ردر ا    ان  ج ديف     امل دراظ   دملصعا، ا دمل  ءمل   ا  ءمل ه د دأل ري زا    ا دا
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رء ر  يل زا    دراالو  ديفكوم  دانف إل يا زا   اؤ يف  ؤ يف يا زا    درط ب درك   ردر يف ءدرسا 
 ؛ء اهال  رطع ا دره د م  الات درع      د   ص  يف،

  3زاد من وى معاوا رذد   ر  يئص     ، ز ن درا  ج دحمل   دامج يل رعد  درنك ن د   رجو  أثع% 
 س ف  د  ؤ يف يا  %3ب  زد  درنك نه د اد  أن  ك ال  دس ف   ،(P=0.000<0.01)رذرك ألن 

ع  ا  نون ف ر فنري ذرك ئنب  .ر اظعا  د   ص  ا  مودفقره د  ،%6.96ءانا  دراالو د   ص  يف 
(Wagner’s law ) زا    ديفكوم  ن   دانف إلزا     يازا    درنك ن اؤ يف  أنز ن   

 رطع ا دره د م  الات درع    ، رء ر  يل ا  د  درا  ج دحمل  ، دئ   ج هتا ره د مه دجمل لح  ق درعف ه  
 .ء اهال 

ين  (:نموذج تصحيح الخطأ)قصير األجل  المقدر لنموذج والقياسية اإلحصائية الجودة تقييم *
اض  ا د ز ا س يا ئ ر  در ودزن ا منوذج  صح ح دخلطأ اعالمل ز ن لحداد درددر  ا دملدى در صري ر 

حيد ه  شكمل )ءعا س  أ عى اعالمل دراالوذج ز ن دف دض ئ ر   ودزن ر ددر  ا دملدى درطوامل . دملدى درطوامل
 .، رأن درددر  ا دملدى در صري غري م ودزن ، ف عالمل ز ن  ك  فه  را  س  عز  درعو   يا در ودزن(دمل اريد 

 : ا   م  دمل دس  دملع ال   ر  ا عدر  دا ن   ج مه ران م ص
رذرك ألن ( 1%زاد من وى(  را ، ره  ذد    ر  يئص     ECMt-1يش س  مع ممل يئص     -
(P=0.0001<0.012)   ء ات  ئ ث، راؤكد ه د ز ن رجو   ك ممل مش   ءل دمل اريد  حممل دردسد

مه  61.3%اعين ه د ين ئوديل ر . 0.613-در  ال  دمل دس  ملع ممل ئد  صح ح دخلطأ ا درع   درن ءق 
زه   ال  در ودزن   ا دألجمل  ا درنا  درن ء   (دراالو د   ص  يف)ددعدف   ال  درا  ج دحمل   دامج يل 

أيف م   (1.63=0/0.613)درطوامل ا ا  صح ح  ا درنا  ديف ر  ، رمه مث ا ط ب ذرك ئوديل 
    . جمل درطوامل ا  مه أجمل دروصو  ييل   ال  در ودزن   ا دأل 3.63ا  سب

 :أن هو درا   ج ه ا ا اع ز درل   م  ين -
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Adj.R = 1.747ء ات   ال   : معامل التحديد المصحح -
2

ئ ث  عكس ه ا درانا  در دس  ، 
درا  ج  در فنريا  ر االوذج، ر ال أثع دمل اريد  دملن     رمن مه ه  ا لحداد ر فنري در اريد  ديف ص   ا

اعو   ااه  74.4% فنري ز ن در دس  مي  ك دراالوذج أيف أن  ه د  ،(   ص  يفدراالو د)دحمل   دامج يل 
أر يا م اريد  أ عى مل  د مل ا  أ عى دمملزو  يا اعو  25.6%يا دمل ارياه دملن   ل، ردرا    
    .(ui)دراالوذج ر عج  يا دمل اري درعشود  

 تشخيص النموذج . 4.9.3
 مه ء   مدد  دراالوذج دمل دس  ء ر  ا ديف     در  ا م  سن : المقدرة يمبالق الحقيقة القيم مقارنة  :أوال
 :درشكمل درا  ين در  يل    

 موذج الن وبواقي والمقدرة الحقيقة القيم :9شكل 
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Residual Actual Fitted  
 (E-views.10).ز ن خمعج   مه يزدد  درا ئث ء  ز ال   : المصدر

 او   اشري مم  ديف      در  ا مه دمل دس  در  ا    سب ئظ، ا (98)درشكمل س ا     مه
 .درا   ج رلح  مل  فنري ا ز    د ز ال   ميكه ر د دمل دس، دراالوذج
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 دمل دس ءود   دراالوذج ي ا   شعط مه ر  ح ق: نموذجال لبواقي الطبيعي التوزيع شرط اختبار :ثانيا
د   ا س    ال  أن  شري درا     فك نت (Jurque- Bera)رد  ا  د  مدد  مت درطا ع  ر  وزا 
معاوا   ن     غري ، ره  (P-Value= 0.85>0.05) 2%أكه مه  ء ئ ال   ،(J-B =0.31) ن ريف

X2=2.00ر  ال  د   ا س أ مل مه 
 أن ءود   ز ن ااص در يف درادامل درفعض  او  ذرك مه را ضح ،0.95

 :يل اوضح ذركدرطا ع ، ردرشكمل در   در وزا    ا  دمل دس دراالوذج
 نموذج تصحيح الخطأ لبواقي الطبيعي التوزيع شرطنتائج اختبار  :3شكل 
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Series: Residuals

Sample 1992 2017

Observations 26

Mean      -1.45e-13

Median  -0.007165

Maximum  0.087417

Minimum -0.070888

Std. Dev.   0.039975

Skewness   0.292798

Kurtosis   2.374389

Jarque-Bera  0.795503

Probability  0.671829


 
 (E-views.10). ز ن خمعج  مه يزدد  درا ئث ء  ز ال   : المصدر

 دأل ط و، ر رك ن  أ يا دس ا طمه أجمل  سد   فعض   زد   :الخطأ حدود استقالل شرط اختبار :ثالثا
، ئ ث ء ات  دودر ر س ا ط Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: د  ا س

 ،(P-value=0.5257>0.05) %2ء ئ ال   دكه مه  (N*R-squared=0.402)  ال  د   ا س 
دمل دس، ردادر   دراالوذج راود   ذدو دس ا ط رجو  زد  در   ف ض درصفعا  درفعض   يا  او  اشري ره د
 : يل اوضح ذركدر 

  الخطأ حدود إستقالل نتائج اختبار شرط :5 جدول
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.251764 Prob. F(1,16) 0.6227 

Obs*R-squared 0.402779 Prob. Chi-Square(1) 0.5257 
     

 (E-views.10).عج  ز ن خممه يزدد  درا ئث ء  ز ال   : المصدر
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ها   زد  د  ا سد  ر كشف ز ن أن  ا اه : لنموذجل (األخطاء)تباين البواقي( ثبات)تجانس: رابعا
 ،LM، اع الد ه د د   ا س ز ن مض زف  غعدنج (ARCH)دراود   م   نس أ   ، رمه ء اه  د  ا س
-N*R)أ، فك نت درا   ج  شري يا أن   ال  د   ا س ء ات رر  ح ق مه شعط جت نس ئدر  دخلط

squared=0.151)  2ء ئ ال   أكه مه% (P-value=0.696>0.05)   ره د ادزا  او  درفعض ،
 :دخلطأ، ردادر  در  يل اوضح ذرك ئدر   ا اه جت نس ز ن  اص درصفعا  در 

  الخطأ تصحيح نموذجل الخطأ  حدود تباين ثبات نتائج شرط :1جدول 
Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 0.140693     Prob. F(1,23) 0.7110 

Obs*R-squared 0.151997     Prob. Chi-Square(1) 0.6966 

     
 (E-views.10).ز ن خمعج  مه يزدد  درا ئث ء  ز ال   : المصدر

للكشف عن : )متعدد خطي تداخل وجود عدم(مستقلةال المتغيرات استقالل شرط اختبار: خامسا
را و  ه د د   ا س Kline رجو  مشك   در عد  دخلط  ءل دمل اريد  دملن     نن مد  د  ا س ك اه

 م  معء  د س ا ط دران ط ءل أيف م ارياه من   ل ا دراالوذج دمل دس، R2مب  سن    ال  مع ممل در حداد 
 :دملن     دمل اريد  ءل دران ط د س ا ط ردادر  در  يل اوضح مصفوف 
 الخطي االزدواج مشكلة وجود عدم من التحقق نتائج :2 جدول

 LNGDP LNBDE LNEX LNINF LNPOP 

LNGDP 1.0000 0.0416 0.8725 -0.5459 0.9787 

LNBDE 0.0416 1.0000 0.1038 -0.4645 -0.0795 

LNEX 0.8725 0.1038 1.0000 -0.6391 0.8220 

LNINF -0.5459 -0.4645 -0.6391 1.0000 -0.4674 

LNPOP 0.9787 -0.0795 0.8220 -0.4674 1.0000 

 (E-views.10). ز ن خمعج  مه يزدد  درا ئث ء  ز ال   : المصدر
، ا ضح مه     مصفوف  د س ا ط ءل دمل اريد  دملن      فإن (92)س ا  مه     دادر 

وذج مه مشك   در عد  دخلط ، ئ ث ك نت   ال  مع ممل در حداد د  ا س ك اه اؤكد   و دراال
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R
2
دكه مه معء  مع ممل د س ا ط دران ط ءل أيف م ارياه من   ل مه دمل اريد  دملن مدم  ا  0.998=
 .دراالوذج
   ا س مدى ثا   دراالوذج مت   :(ARDL-ECM)اختبار االستقرار الهيكلي لنموذج :سادسا

 Cumulative Sum of د  ا س دجملالو  در دكال  ر اود   دملع ر  : د  مدد  د  ا ساه مه 
Recursive Residual TEST) CUSUM  ( دجملالو  در دكال  ملعءع   دراود   دملع ر  رد  ا س 

Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals (CUSUM OF 

SQUARES TEST)  ،ف د  دردسد   كال  اوضح  رد ضح أن دراالوذج ا صف ء رلا   ا معظا
 :درشكمل در  يل

 (ARDL-ECM) نموذج أو استقرار اختبار ثبات: 4شكل 
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 (E-views.10). ز ن خمعج  مه يزدد  درا ئث ء  ز ال   : المصدر
 :اتمةخ. 4

-3009ز   دملودزن  درع م  ز ن دراالو د   ص  يف ا دا د ع     درف    ثعأ ا ررت دردسد   
 لح  مل ا ئدال    ا           ، ء   مدد ر     دألثعرمت ش   م  طا ع  دملوضو  مت ءا و منوذج ، 8932
 Autoregressive Distribution Lag)در دو ذر داءط و دملوز د دددس   رمن ذج دملش   در ك ممل

Bounds Test (ARDL))  ، 
 :نوج ه  ف ال  ا ن النتائج ر  صت دردسد   يا جمالوز  مه
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رف   هل ذاه د   ا ساه د   ع  ، ADFر PPمت در ح ق مه  كون دمل اريد  مه     د  ا سيف  -
 من وى زاد رد    عدس درنكون ملعئ   ءعض دمل اريد  ا دملن وى، كال  رص ت ءعض دمل اريد 

 ، in the 1st difference stationary هل  دألر  درفعإل د   ءعد ،%01ر 5%ر1% معاوا 
، CI~(0) دألرا، أيف دردسج  درصفع ردردسج  مه م ك م   در ما   درن  مل أن ذرك مه نن ا ج

CI~(1)2   ره د م  انالح ءإمك ن    طا ق طعا   د  ا سد  ديفدر  ديفدال  ا دراحث زه مدى رجو
 .جمل ءل م اريد  دراالوذجز     ودزن   طوا   دأل

يا  F-statisticمه      (Bound Test Approach)أش س د  ا س ديفدر  ر  ك ممل دملش    -
، ر رك فإن دراالوذج دملن مد  هو رز   دملودزن  درع م رجو   ك ممل مش   ءل دراالو د   ص  يف 

   دألجمل ءل م اريد  ردر يف ميكه مه   ر       درع     صري  دألجمل رطوا (ARDL)منوذج 
 دراالوذج؛ 

ردراالو  ز   دملودزن  درع م  ءليئص       ر   رذد   طع ا أرضحت دردسد   رجو  ز     -
، ره د ا دألجمل درطوامل دراالو د   ص  يف دس ف  يا  ز   دملودزن  درع م ، يذ أن زا    د   ص  يف

  ؛ر اظعا  د   ص  ا  مودفق
 راالو د   ص  يفد عع درصعف ر ءل  يئص    رزد  رجو    ر   طع ا  أرضحت دردسد   رجو  ز    -

دراالو  رنعع درصعف ز ن ريث أ رء ر  يل   اوجد. ، ره د خم رف ر اظعا  د   ص  ا  ا دألجمل درطوامل
    ؛ا دألجمل درطوامل د   ص  يف

، يذ و د   ص  يفمعد  در ضما ردراالرذد    ر  يئص     ءل  طع ا ز    أرضحت دردسد   رجو   -
، ره د خم رف ر اظعا  ا دألجمل درطوامل دراالو د   ص  يف دس ف   ؤ يف يا  معد  در ضماأن زا    
  ؛د   ص  ا 

، يذ يفردراالو د   ص   دراالو درنك ينءل  رذد    ر  يئص     أرضحت دردسد   رجو  ز    طع ا  -
ر اظعا   مودفق، ره د ا دألجمل درطوامل  ص  يفدراالو د  ؤ يف يا دس ف   ا دراالو درنك ينأن زا    
  .د   ص  ا 
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 :در  ر   التوصياتمه     دردسد   ميكه دروصو  يا مج   مه 
 در اال   ا ء سزد  رسد   عب در  دملا   دانف إل ديفكوم  دو در ط ز    ر عش د  وج  ضعرس   -

 دن ع ش يا اؤ يف جه ، مم  مه دملا ج د   لال سيف ف إلدان زا    ز ن درعالمل     مه د   ص  ا 
 ؛ دروطين د   ص  

رمه مث  رج ب د   لال س دألجايب، درعالمل ز ن د   عدس  عع درصعف رء ر  يل د   عدس د   ص  ضعرس   -
 ؛لح  ق دراالو د   ص  يف

  ؛درعالمل ز ن ختف ض معد   در ضماضعرس   -
 رنظعد دمل وفع ، دائص     درا  ن   رمشور       ز ن كاري شكملء  ع الد در       دردسد        أن مب  -

 د  كال   ءضعرس  دملم ص  دائص     دألجه   ملم  ف نوص  فإنا  ز  ه  دمل حصمل ر ض سب درا  ن  
 .د   ص  ا  ء مل اريد  دخل ص  درا  ن   دائص       زد 
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 : ملخص
إن البلدية شأهنا شأن املؤسسات اخلدمية تشهد وفود املواطنني يوميا لذلك تتشكل داخلها طوابري 
انتظار ألسباب خمتلفة، إال أنه ومع تطور األفكار ورؤى صانعي القرار أصبحوا يعملون على حتسني 

لذا جاءت نظرية صفوف االنتظار لتساعدهم على اختيار ما هو أنسب للمؤسسة، أي ما ميكنها . اخلدمة
 .واطنني ولخل  من طابور االنتظاراملمن إرضاء 

ولذلك كان هدفنا من خالل هذا البحث هو التوصل إىل حل ملشكلة االكتظاظ واالنتظار اليت 
أن نظرية صفوف تشهدمها البلدية خاصة كدراسة ميدانية وجل املؤسسات اخلدمية عامة،وتوصلنا إىل 

 .ستساعد على تقليل من وقت االنتظار ومنه حتسني أداء اخلدمة االنتظار إذا ما مت تطبيقها فهي
 .اخلدمة نظرية صفوف االنتظار،  اخلدمة، حتسني: الكلمات المفتاحية

 .JEL :C44 ،C60 ،M 39تصنيف 

Abstract:  

The municipality, like the service institutions, sees the citizens' 

delegations daily so queues are formed for various reasons. However, with 

the development of ideas and the visions of the decision makers, they are 

working to improve the service. So queuing theory came to help them  
__________________________________________ 
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choose what is most appropriate for the institution, that is, it can satisfy 

citizens and get rid of waiting queues. 

Therefore, our goal through this research was to find a solution to the 

problem of overcrowding and waiting witnessed by the municipality, 

especially as a field study and service institutions in general, and we 

concluded that the theory of waiting lines, if implemented, will help to 

reduce wait time and improve service performance. 
Keywords: queuing theory, service, service improvement. 
Jel Classification Codes: C44, C60, M39. 

  :مقدمة .6
 يف خاصة واضح وبشكل اليومية يف حياتنا فهي تصادفنا الناس، معظم هبا مير حالة االنتظار إن
صانعي القرار يعملون على حتقيق الذي أصبح يعرف عدة تطورات وحتديات لذلك  اخلدمات، قطاع

 الغري االنتظار أوقات حتليل يف لتساعد االنتظار صفوف نظرية جاءت وهلذا.  اجلودة وحتسني أداء اخلدمة
هل لنماذج صفوف االنتظار قدرة على :ومنه يتم طرح التساؤل التايل .للمواطنني بالنسبة هافي مرغوب

  داخل مؤسسة؟الرفع من مستوى أداء اخلدمة إذا ما طبقت 
لنماذج نظرية صفوف االنتظار دور فعال يف  : ولإلجابة على هذا التساؤل اعتمدنا على الفرضية التالية

  .حتسني اخلدمة
إذ هندف إىل تبيني قيمة استخدام نظرية صفوف االنتظار يف الخاذ القرار األمثل داخل املؤسسة، 

تطرق بداية إىل مفهوم صفوف االنتظار وكل ما يتعلق هلذا سنتبع األسلوب الوصفي التحليلي من خالل 
بالنظرية ، من مت سنقوم بتعريف باخلدمة مع ذكر خصائصها على اعتبارها أهم شيء تسعى املؤسسة دوما 
– إىل حتسينها، وأخريا سنقوم بدراسة تطبيقية على إحدى البلديات وهي دراسة حالة بلدية العقيد لطفي

جلي أمهية هذا تتكما  .مث نقوم بتحليلها Win QSBعليها باستعمال برنامج  والنتائج نتحصل -مستغامن
 وكذا العمليات، حبوث أساليب كأحد االنتظار صفوف لنماذجالعمل كونه يعرض اجلوانب املختلفة 

 .النظرية هلذه اجليد الفهم على يساعد مما انتظار لدراسة ظاهرة استخدامها
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 :بعض الدراسات اليت عملت على معاجلة هذا املوضوع لقد اطلعا على: الدراسات السابقة
، مذكرة "-مؤسسة ميناء مستغامن–تطبيق نظرية صفوف االنتظار على املوانئ البحرية : "خيلف عبد اهلل -

جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن، لخرج لنيل شهادة املاجستري، لخص  التقنيات الكمية للتسيري، 
حيث حاول من خالل دراسته استعمال نظرية صفوف االنتظار  لتسيري . 9332/9303السنة اجلامعية 

الزبائن تنتمي إىل طبقتني منفصلتني، تكون  املوانئ والخاذ القرارات لتخفيض تكلفة اخلدمات املينائية،
 ؛إحدامها ذات أولوية، ويتم تقدمي اخلدمة حسب ترتيب الزبائن

فوف االنتظار كأداة اللخاذ القرار يف املؤسسة الصناعية دراسة حالة نظرية ص: "بومجعة فاطمة الزهراء -
، مذكرة لخرج لنيل شهادة املاجستري، لخص  حبوث العمليات وتسيري "اجملمع الصناعي إلنتاج األلبان

، حيث حاولت من 9332/9332، السنة اجلامعية -تلمسان–املؤسسات، جامعة أيب بكر بلقايد 
أسلوب صفوف االنتظار لتحليل االختناقات اليت تعيق العمليات اإلنتاجية خالل دراستها استخدام 

عن طريق حساب اخلصائ  التشغيلية الرئيسية ألي نظام وإعداد وسائل وبدائل خمتلفة ملواجهة تلك 
 . املشكالت

 مفاهيم أساسية حول نظرية صفوف االنتظار .9
 :ظهور النظرية وتطورها 6.9

 اهلواتف مهندس أعمال إىل تعود الصفوف نظرية أو االنتظار خطوط لدراسة التارخيية البدايات إن
 A.K.Erlang مركز يف االزدحام مبشكلة تتعلق جتارب بإجراء 1910 عام بدأ الذي الدامنركي ايرالنغ 

 ما غالبا املكاملات طاليب أن وجد إذ اهلاتف، مراكز يف احملول يف العاملني طريق عن اهلاتفية املكاملات تبادل
 العاملني قدرة عدم بسبب وذلك اهلاتفية املكاملات فيها تكثر اليت الفرتات خالل التأخري لبعض يتعرضون
 ,Jean- François phelizon) هبا حتدث اليت السرعة مع متزامن بشكل تلبية الطلبات على

1998,p514)، عمد وقد  Erlang  مث اجملمع، يف الواحد للعامل بالنسبة التأخري هذا مدة حساب إىل 
 1913 الدراسات سنة هذه نشر ومت العامالت، من عددا لتشمل هبا اخلاصة والنتائج دراسته امتدت
 وقد  "Analyse of Téléphone Service delays due to Varying demands"بعنوان
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 هناية ،وبعدErlang أوجدها اليت األسس نفس على اهلاتفية املكاملات حركة تطوير على العمل استمر
 بوجود تتصف اليت العامة احلاالت من عددا ليشمل األسلوب هذا استخدام توسع الثانية العاملية احلرب
 (.214ص 9303طعمة،  ياسني حسني)فيها االنتظار خطوط

 الخاذ يف القرار الخاذ على القائمني تساعد رياضية أساليب بأهنا االنتظار صفوف نظرية وتعرف
 بنقاط تتسم اليت باملواقف املتعلقة املشاكل حلل الالزمة الرياضية األساليب بوضع النظرية لخت قراراهتم، 
 أن لتلقيها على دورها وانتظار للخدمة الطالبة الوحدات لوصول نتيجة انتظار صفوف تشكل أو اختناق،
 وحدة لكل اخلدمة أداء زمن أن كما معينا، توزيعا يتبع عشوائيا اخلدمة أداء مكان إىل الوصول يكون
 الغرض حتقيق على اخلدمة مركز لقدرة قياسا تقدم كما معني، لتوزيع وتبعا عشوائية صيغة يأخذ أن ميكن
 على للحصول االنتظار وقت ملتوسط دقيق رياضي قياس طريق عن ذلك ويكون أجله، من أنشئ الذي
 Doubosson et)مةاخلد مركز وظيفة بنمذجة تسمح احتمالية أداة االنتظار صفوف فنظرية إذا اخلدمة،

Rousseau, 1997, p 328.) 
 االنتظار نظم عناصر .9.9

 :يلي فيما توضيحها ميكن واليت األساسية عناصره معرفة ينبغي االنتظار نظم وحتليل لدراسة
 فيه يصل الذي الوقت معدل به يقصدو :( 00ص ،9332سعيد،  اهلل عبد سهيلة) الوصول نمط 

 وحمدد؛ ثابت أو عشوائي، يكون إما النمط وهذا اخلدمة مركز إىل اخلدمة طالب
 ثابت؛ أو عشوائي، أيضا وهو اخلدمة لتقدمي الالزم الوقت متوسط: الخدمة تقديم نمط 
 وهذه اخلدمة، يتلقون والذين اخلط يف باملنتظرين واملتمثلة اخلدمة طاليب جمموعة هبا ويقصد:النظام طاقة 

 حمدودة؛ غري أو حمدودة تكون
 ينتظم مبوجبها اليت األسس وهي:(260، ص 2002، سليمان محمد مرجان) الخدمة تقديم قواعد 
 :أمهها من و هلم اخلدمة تقدمي معايري وحتدد االنتظار خط

 .FCFSأحيانا  عليه أوال ، ويطلق خيدم أوال الواصل -
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 .LCFSأحيانا  عليه أوال، ويطلق خيدم اري أخ الواصل -
 (.منتظم غري صف)العشوائية  اخلدمة قاعدة -
  . الزبائن لبعض األفضلية تعطى لألفضلية، حيث وفقا اخلدمة -
 تكون أن للخدمة،وإما حمطات عدة أو واحدة خدمة حمطة من إما النظام يتكون: الخدمة قنوات 
، 0222حممد توفيق املاضي، .د)النوعني  كال على حتتوي أنظمة وهناك التسلسل، على أو التوازي على
 .(040ص

 :االنتظار أنظمة أنواع .2.2
 وعدد (اخلدمة حمطات عدد)اخلدمة  تقدم اليت القنوات لعدد وفقا   عادة اخلدمة أنظمة تصنيف يتم
 :االنتظار خلط أشكال أربعة بني التمييز ميكن الشأن هذا ويف (التوقف مراحل عدد) املراحل

 تباعا اخلدمة مركز إىل للخدمة الطالبة الوحدات تصل :واحدة وبمرحلة واحدة قناة ذو انتظار نظام -
 .واحدة مرحلة يف اخلدمة هلا وتقدم واحدا صفا وتكون

 عدة على الزبون مير احلالة هذه يف (:التسلسل على)متعددة بمراحل و واحدة قناة ذو انتظار نظام -
 .كاملة اخلدمة على للحصول مراحل

 مع نفسها اخلدمة قناة كل تؤدي احلالة هذه يف :واحدة بمرحلة و متعددة قنوات ذو انتظار نظام -
  .الوقت نفس يف زبونمن  أكثر خدمة ميكن حيث الكفاءة وبنفس األخرى، القنوات باقي
 باقي مع نفسها اخلدمة قناة كل هنا تؤدي: متعددة بمراحل و متعددة قنوات ذو انتظار نظام -

  .كاملة اخلدمة على للحصول مراحل عدة على الزبون األخرى، مير القنوات
 االنتظار صفوف لنظرية الرياضية الرموز والعالقات أهم .2.2

 :الرموز أهم. 2.2.2
 دراسة إيل هتدف رياضية مناذج وضع من االنتظار صفوف نظرية جمال يف عملوا الذين الباحثون متكن
 النماذج هذه من الكبري للعدد ونظرا .وسريع سهل بشكل مؤشراهتا وحتديد االنتظار صفوف أنظمة سلوك
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 للوحدات، الوصول عملية يف نبواسو  توزيع تتبع اليت النماذج على الدراسة هذه يف نركز فإننا الرياضية
 :يلي ما املؤشرات هذه وأهم اخلدمة، ألوقات األسي والتوزيع

n :؛(اخلدمة مراكز يف الوحدات+االنتظار صف يف الوحدات)النظام  يف الوحدات عدد متثل 
λ: وصول؛ معدل 
μ :اخلدمة؛ أداء معدل 

 P :؛(التشغيل معامل) النظام يف وحدات وجود احتمال متثل 
P0 :؛(املستغل غري الوقت نسبة) النظام يف وحدات وجود عدم احتمال متثل 
Pn: عدد  وجود احتمال n النظام؛ يف وحدة  
LQ :الصف؛ يف الوحدات عدد متوسط 
LS :النظام؛ يف الوحدات عدد متوسط 

WS :النظام؛ يف املستغرق الوقت متوسط 
WQ :الصف؛ يف املستغرق الوقت متوسط 

 ؛اخلدمة زمن متوسط: 

 .متتابعني وصوليني بني الزمين الفاصل معدل: 
 :بعض النماذج الرياضية لصفوف االنتظار . 2.2

 (∞/∞/GD) (M/M/1): النموذج . 2.2.2
هذا النظام هو نظام صفوف ذو قناة واحدة فيه الزمن الفاصل بني وصولني متتاليني خدمة الزبائن 

 :  أما طاقة النظام ومنبع زبائنه فهو غري حمدد  GDحسب مبدأ عام غري حمدد

 .(معامل االستخدام) : احتمال أن يكون مركز اخلدمة مشغوال -0

 p0 .: احتمال عدم وجود أي وحدة يف النظام -9
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) =pn.:وحدة يف النظام nاحتمال وجود  -0 )nP0 

 .=Lq: متوسط عدد الوحدات يف صف االنتظار -4

 .:الوقت متوقع النتظار كل زبون يف النظام -5

 wq: وقت متوقع النتظار كل زبون يف صف االنتظار -6

 :(∞/GD/K) (M/M/1)النظام . 2.2.2

من الزبائن إال أن هذا   Kمع أن الفرق الوحيد بني النظامني هو أن طاقة النظام احلايل حمدودة بـ 
ومقاييس الفعالية، ونظام الصفوف  P(n)الفرق سيؤدي إىل فروق كبرية يف املعادالت الرياضية اخلاصة بـ 

، وتصبح  nمن أجل مجيع قيم  λ =nλو µ =nµ صفوف ذو والدة مبعدلاحلايل هو كسابقه نظام 
 :املعادالت كالتايل

  : P(n)حساب *

والذي يعين بدوره أن احلل يف حالة االستقرار  ρتصبح السلسلة متقاربة مهما تكن قيمة  ρ=  بافرتاض  

 :عندها أن حيث جند ( ρمن أجل أي قيمة لـ )هلذا النظام موجود دوما  

  

 :                 وبالتايل يكون 

0 ≤ n ≤ K 
 : مقاييس الفعالية*

ρ=1 عندئذ                                    :Ls =  
ρ≠1 عندئذ جند: 
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Ls= 

  Ls=  

من الزبائن فإن حساب أزمنة االنتظار يتوقف على معدل الزبائن   Kومبا أن طاقة النظام حمدودة بـ 
وحلساهبا نالحظ أن نسبة الزبائن الذين ال يلحقون بالنظام  λefالذين يلحقون فعال  بالنظام أي على 
وبالتايل فإن نسبة الزبائن الذين . P(K)ويساوي ( طاقته مكتملة)تساوي احتمال أن حيوي النظام زبونا  

 λef  = [1-P(K)]λومنه فإن             P(K)-1عال  بالنظام هي يلتحقون ف
 W = L / λعندئٍذ                                    و

 Wq = Lq /λ                   و                    
 (∞/∞/GD)(∞/M/M): النموذج . 2.2.2

ويسمى بنموذج اخدم نفسك بنفسك مع وجود عدد ال هنائي من مقدمي اخلدمة، لن يوجد يف 
هذا النموذج قيد على مقدمي اخلدمة حيث سيكون الزبون نفسه مقدم اخلدمة مثل مطعم ذي بوفيه 

لكن هذه احلالة ال تنطبق على حمطات البنزين أو الصراف اآليل فعلى الرغم من أن الزبون هو . مفتوح
لذي يقوم خبدمة نفسه إال أن مقدم اخلدمة يف هذه احلالة سيكون مضخة البنزين أو احلاسب العايل ا

 . pnنشتق معادلة . للبنك وليس الزبون

n=0.1.2…….  
 :كما سنجد أن  مبتوسط  ليت تعترب بواسونوا

 
  

 
ويرتتب عن ذلك أن . ألن كل زبون خيدم نفسه وال ينتظر اخلدمة من أحد نالحظ أن 

 . سيكون مساويا ملتوسط زمن اخلدمة  زمن االنتظار يف النظام  
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 cعندما تزداد  GD/∞/∞ :((M/M/c))كما ميكن استخدام نتائج النموذج لتقريب نتائج النموذج 
كلما   ∞/M/M))زيادة كافية وبذلك سنستفيد من ميزة سهولة العمليات احلسابية اخلاصة بالنموذج  

تقريبا  ∞/M/M))، عندها سيصبح النموذج  μأصغر بكثري من  λصغرية مبعىن أن تكون  أصبحت 
 .M/M/c)):مالئما للنموذج 

 (272ص ، 2111، أنعام باقية. إبراهيم نائب، د )(GD/K/K)(M/M/R) النموذج . 2.2.2
آلة،  kعامل فين خلدمة عدد Rوهو منوذج خدمة اآلالت ويفرتض هذا النموذج وجود عدد 

نالحظ أن اآللة املعطلة اجلاري إصالحها لن تستطيع أن تطلب خدمة إصالح جديدة إال .  
 :جند أن. بعد إصالحها

 
 

 
 

 
 

 
 : ميثل العدد املتوقع للفنيني املتعطلني، علما بأن حيث 
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 و أنواعها خصائصها ،الخدمة .2
 :تعريف الخدمة .2.2

 :لقد تعددت تعار يف ومفاهيم اخلدمة، وبالتايل سوف نعطي بعض التعريفات كاآليت
اليت تعرض للبيع أو  النشاطات أو املنافع:"عرفت اخلدمة من طرف اجلمعية األمريكية للتسويق على أهنا -

 (.065ص، 9339املصري،  حممد سعيد ")اليت تعرض الرتباطها بسلعة معينة 
أي نشاط أو إجناز منفعة يقدمها طرف لطرف آخر وتكون أساسا ملموسة، : " أما كوتلر فعرفها بأهنا -

 "و ال يكون وال ينتج عنها أي ملكية، وأن إنتاجها أو تقدميها قد يكون مرتبطا مبنتج مادي ملموس، أ

 (.06ص، 9332العالق، عباس بشري)
النشاطات الغري امللموسة واليت حتقق لزبون منفعة، أو للعميل واليت ليست : " عرفها ب stamtonأما  -

 "بضرورة مرتبطة ببيع سلع أو خدمة أخرى، أي أن إنتاج و تقدمي اخلدمة ال يتطلب استعمال سلعة مادية

 (.04ص، 9332العالق،  عباس بشري الطائي، النيب عبد محيد)
- Eric vogler  عرف اخلدمة على أهنا أكثر من إنتاج أشياء غري ملموسة فهي تفاعل اجتماعي بني

  (.Eric Vogler, 2004, p10) املنتج والزبون الذي يشبع احتياجاته ورغباته أثناء عملية اإلنتاج
من خالل هذه التعريفات نستنتج أن اخلدمة هي عبارة عن منفعة قد تكون هلا عالقة مبنتج  

 .ملموس أو ال، تقدمها املؤسسات اخلدمية لتلبية رغبات العمالء
 :خصائص الخدمة 9.3

 :لخت  اخلدمة بعدة مسات وخصائ  متفق عليها من قبل الباحثني املختصني من أبرزها نذكر
 جتريبها دون اخلدمة على احلكم يستطيع ال فالزبون مادي، وجود هلا ليس دماتاخل: الالملموسية -

 الزبون هلذا جند عليها، احلصول قبل فحصها أو ملسها ، رؤيتها ، إدراكها ميكن ال بنفسه،لذلك اخلدمة
 هاين) ...اخلدمة مقدم طريقة تقدميه، أدائها، مكان مثل اخلدمة جودة على ومؤشرات دالئل يبحث عن
 (.93، ص9332، الضمور حامد
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إذ جند أن اخلدمة تنتج وتستهلك مبجرد ما يتم طلب عليها من قبل الزبون، أي : عدم قابلية التخزين -
 .ال ميكن إنتاج اخلدمة مسبقا ولخزينها

، 9332حممد صاحل املؤذن، ) مبعىن ال ميكن يف أغلب احلاالت تنميط اخلدمات: غير متجانسة -
 .(990ص
( تذبذب)فالطلب يتميز بعدم الثبات، فهو قابل لتغري : (26ص ، 9303فريد كورتل، ) تذبذب الطلب -

 .من ساعة ألخرى يف نفس اليوم
 (222-220-201ص .ص، 2007خضير كاظم حمود، . د.أ)أنواع الخدمة  . 2.2

األنواع يوجد عدة أنواع ميكن أن تقدم للعمالء، تأخذ أشكاال خمتلفة ولعل أكثرها اتساعا وانتشارا 
 :التالية

تتسم هذه اخلدمة بأهنا تعتمد أساليب وإجراءات سيئة يف تقدمي اخلدمة : طريقة الخدمة الباردة .2.2.2
للعمالء وعموما بأن األطر السلوكية اليت متارس من خالهلا اخلدمة تتم عن تعامالت غري جيدة أو سليمة 

سلوك غري مناسب من العمالء أنفسهم جراء مع العمالء إضافة إىل أن هذه اخلدمة تواجه مبواقف وب
 :سلوكيات غري مناسبة من قبل مقدمي اخلدمات ولذلك فإهنا تتميز مبا يلي

 :يأخذ الجانب اإلجرائي في تقديم الخدمة ما يلي
 خدمة بطيئة -
 اخلدمة الغري متناسقة -
 تكون اخلدمة غري منظمة عادة -
 تتميز اخلدمة املقدمة بالفوضى -
 غري مرحيةعادة تكون اخلدمة  -

 :أما في اإلطار اإلنساني بتقديم الخدمة فهي تتميز بما يلي 
 اإلجراءات غالبا ما تكون غري واضحة أي غري شفافة -
 (فاترة)اخلدمة عادة تكون باردة  -
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 اخلدمة غري جدية وبعيدة عن أجواء االنفتاح واالنبساط واملودة -
 العمالء غالبا ميقتون هذه اخلدمة وال يرغبون هبا -

هذه الطريقة متتاز عادة بارتفاع االهتمام باجلانب اإلجرائي يف تقدمي : طريقة المصنع للخدمة .2.2.2
 :اخلدمة أما اجلنب الشخصي فيتسم باخنفاض أمهيته ولذا فهي تأخذ الصور التالية

 :تمتاز هذه الطريقة من الناحية اإلجرائية بما يلي 
 غالبا ما يتم تقدمي اخلدمة بالوقت املناسب -
 اخلدمة املقدمة تكون منتظمة ومناسبة وتقدم بصورة موحدة جلميع العمالء -
 بعيدة عن الفوضى وعدم التناسق -

 :أما في الجانب اإلنساني فتتسم بما يلي
 عدم الشفافية يف تقدمي اخلدمة تتميز تلك اخلدمة بكوهنا باردة -
 العمالء ال يرغبون عادة هبذه اخلدمة وأسلوب التعامل هبا معهم -
 مالء يشكلون بالنسبة ملقدمي اخلدمة بأهنم جمرد أرقام وهم يسعون ملعاجلتها بأساليبهم اخلاصةالع -

هذه الطريقة يف تقدمي اخلدمة للعمالء تتميز باالهتمام الكبري : طريقة الحديقة الوردية للخدمة .2.2.2
اخلدمة ولذا فهي تأخذ  باجلانب الشخصي لتقدميها مع اخنفاض امللحوظ باملستوى اإلجرائي يف تقدمي تلك

 : الصور التالية
 :يأخذ الجانب اإلجرائي في تقديم الخدمة ما يلي

 اخلدمة تكون بطيئة عادة -
 اخلدمة تكون غري متناسقة أو موحدة للجميع -
 تتميز اخلدمة وسبل تقدميها بعدم التنظيم -

 :أما من ناحية الجوانب الشخصية في تقديم الخدمة فتتسم بما يلي
 واحملبة يف التقدميالود  -
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 عمليات تقدمي اخلدمة جذابة وملفتة للنظر -
 تقدمي اخلدمة مرغوبا من قبل العمالء -
 سبل تقدمي اخلدمة بارعة وسليمة -

هذه الطريقة تتميز عادة بارتفاع اجلوانب املتعلقة بكال االجتاهني : طريقة الجودة وخدمة العميل .2.2.2
اليت يتم استخدامها يف تقدمي اخلدمة للعمالء لذا فهي تأخذ اإلجرائي والشخصي وتعد من أفضل الطرق 

 :الصور التالية
 :تتميز من الناحية اإلجرائية بما يلي

 تقدمي اخلدمة عادة بالوقت املناسب -
 اخلدمة املقدمة منتظمة ومتناسقة عادة -
 تقدمي اخلدمة بصورة موحدة جلميع العمالء -

 :تتميز بما يليأما على مستوى الشخصي فإن هذه الطريقة 
 ؛املعاملة الشخصية تتسم بالود واحملبة يف التقدمي    -
 ؛سبل تقدمي اخلدمة جذابة وملفتة للنظر    -
 ؛سبل تقدمي اخلدمة بارعة وسليمة    -
 .اخلدمة املقدمة مرغوبة عادة من قبل العمالء     -

-  مستغانم – دراسة حالة بلدية العقيد لطفي. 4
النظري على الواقع قمنا بتطبيق مناذج صفوف االنتظار لتحسني أداء خدمات إلسقاط اجلانب 

، وقد -مستغامن–متعلقة باستخراج الوثائق من طرف املواطنني وكعينة لدراسة كانت بلدية العقيد لطفي 
 حددنا املدة الكلية للمشاهدة بسبعة أيام ومت اعتبارها كفرتة ممثلة للنظام، حيث مت أخذها خالل أسبوع

أين تكثر احلركة وتواجد املواطنني يف البلدية بسبب استخراجهم للوثائق   9302األخري لشهر جويلية 
، كما سنقوم بتطرق إىل املؤشرات اليت (إخل..شهادة إقامة، شهادة ميالد)خاصة بالتسجيل املدرسي 

 .حنتاجها يف الدراسة واملتعلقة بتقلي  الوقت
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من أجل تطبيق منوذج صفوف االنتظار املناسب، البد من : خدمة نمذجة ظاهرة االنتظار لمركز .2.2
 .حتديد املعامل األساسية هليكل االنتظار يف مركز تقدمي خدمة

 : تقدمي هذا النوع من اخلدمات للمواطن مير باملراحل التالية: تمثيل ظاهرة االنتظار لمركز الخدمة .2.2
اطن يتجه إىل مركز خدمة املخص  لسحب أي كل مو )تقدم البلدية خدمات على حسب الطلب   -2

، حيث تتمثل مهمة املوظف يف تسجيل البيانات املوجودة على بطاقة التعريف أو أي (وثائقه اليت حيتاجها
رمسية للتأكد من صحة البيانات ( إخل...فاتورة املياه إذا كان الغرض استخراج بطاقة إقامة )وثيقة أخرى  
على احلاسب اآليل ولكن على حسب الطلب إذ أن شهادة امليالد يتم تسجيل البيانات . املسجلة

تستخرج مباشرة أما بطاقة اإلقامة فيتم تسجيلها على السجل مث استخراجها من احلاسب اآليل، ألنه 
 .يوجد حاسوب واحد فقط

 chef)من أجل إمتام خدمة ينتقل املواطن إىل املرحلة الثانية ويقدمها موظف أخر هو مسؤول  -2
service) مهمته الرئيسية هي التوقيع على الوثائق املستخرجة ،. 

ومن أجل حتديد هيكل االنتظار املالئم البد من  :تحديد مكونات هيكل االنتظار لمركز الخدمة .2.2
 :تعريف مكوناته، وذلك من خالل

ويكون كل مواطن مستقل  يتم وصول العمالء إىل مركز اخلدمة بالبلدية بطريقة عشوائية، :نمط الوصول
 . عن املواطنني اآلخرين، كما أنه ال ميكن التنبؤ حبدوث عملية الوصول ملتلقي اخلدمة

 :املتمثلة، و البلديةباملميزة للمواطنني الوافدين إىل مركز اخلدمة تتضمن اخلصائ   :مواصفات الواصلين
 . اخلدمة فيه وال يف أوقات وصوهلمال ميكن للبلدية التحكم يف عدد املواطنني الواصلني إىل مركز  -
يصل العمالء إىل مركز اخلدمة بشكل منفرد وهو الوضع الغالب، إال أنه يتم الوصول يف شكل  -

 .جمموعات مكونة من فردين أو ثالث على األكثر
 .من خالل املالحظة مت تسجيل عملية انسحاب من الصف :سلوك متلقي الخدمة
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من  حتديد مواصفات صف االنتظار يف مركز اخلدمة بالبلدية ميكن: مواصفات صف االنتظار. 2.2
 : خالل

 . الصف ذو الطول غري حمدد، فليس له حد أقصىيقدم املركز اخلدمة من خالل  :طول صف االنتظار
من أجل حصول الزبون على اخلدمة فهم يصطفون يف صف الذي حيتاجون إىل  :عدد صفوف االنتظار

 .خدمة منه
يشري ذلك إىل الرتتيب الذي بواسطته يتم تقدمي اخلدمة للمواطنني الوافدين على  :الخدمةتقديم . 2.2

 .FCFSمركز اخلدمة، وتقدم اخلدمة تبعا للواصل أوال خيدم أوال 
 :تقدمي اخلدمة مبرحلتني متر عملية: خصائص محطة الخدمة. 6.2

 .املوظفيقدم اجلزء األول من اخلدمة عرب مركز اخلدمة األول وهو  -
 .واجلزء الثاين عرب مركز اخلدمة الثاين وهو املسؤول من أجل التوقيع واخلتم -

 :وميكن متثيل هذا النظام وفق الشكل التايل
   وصول المواطنين خروج المواطنين

  
 
                                      

 محطة الخدمة األولى                                                            
 :حيث
 .خمص  الستخراج شهادة امليالد، مصادقة على الوثائق و شهادة العائلية: 0مركز اخلدمة  -
 .خمص  الستخراج بطاقة اإلقامة: 9مركز اخلدمة  -

وهي حسب  95/32/9302إىل  02/32/9302متت املشاهدة ملدة أسبوع من  :المشاهدةتحديد فترة 
 :اجلدول التايل

 تحديد فترة المشاهدة :6 الجدول

 2مركز الخدمة 

 9 مركز الخدمة

محطة الخدمة 
 الثانية
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 األيام
ساعات العمل 

 الرسمية
 الساعات المعتمدة للمشاهدة

مدة المشاهدة 
 بالساعات

مدة المشاهدة 
 بالدقائق

الثالثـــــــــاء، 
، ءاألربعـــــــا
اخلمــــيس، 
األحــــــــــــد، 
اإلثنـــــــــــني، 
الثالثـــــــــاء، 
 .واألربعاء

: فــــــــــرتة الصــــــــــباح
 سا09سا إىل 2
 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتة 
ســـــــــا 00:املســـــــــاء
ســـــــــــــــــــــــــــــــا 06إىل 
 .د03و
 

 .سا09سا إىل 2: فرتة الصباح
 سا16سا إىل 00: فرتة املساء

 

 د 493 سا 2

 ساعات المشاهدة في األسبوع
 (2) د493 (2)سا 2

=9243 
 .الباحثني إعداد طرف من: المصدر

 :عدد المشاهدات 
 عدد المشاهدات :9الجدول 

 2 مركز الخدمة 2 مركز الخدمة األيام
 06 66 الثالثاء

 02 42 األربعاء

 32 00 اخلميس

 00 59 األحد

 05 09 االثنني

 02 00 الثالثاء

 02 42 األربعاء

 402 جمموع احملطة اخلدمة األوىل

 من إعداد الباحثني: المصدر
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 : حيث
شهادة امليالد، شهادة عائلية، شهادة وفاة، واملصادقة على : بالوثائق التاليةمتعلق : 0مركز اخلدمة  -

 .الوثائق
 .متعلق ببطاقة اإلقامة: 9مركز اخلدمة  -
 عند مالحظة وصول املواطنني إىل البلدية لتلقي اخلدمة، مت عد الواصلني إىل : تحديد توزيع الوصول

فرتة تشمل  042أيام، إذن هناك  2يف اليوم ملدة فرتة  90دقيقة، أي هناك  93صف االنتظار كل فرتة 
 .طاليب اخلدمة الواصلني بطريقة عشوائية

النموذج لكي يعطينا النتائج والتحاليل،   Win QSBيف هذه الدراسة قمنا باستعمال برنامج 
  . (∞/∞/GD) (M/M/1) الرياضي املطبق هو

   0حمطة اخلدمة: 
 .دقيقة/مواطن 3.5دقيقة أي 93/مواطنني 03:  معدل أداء خدمة  -
 .دقيقة/مواطن 3.05دقيقة أي   93/مواطنني 2: معدل الوصول  -

System Performance Summary for QA Problem 

08-24-2018 Performance Measure                   Result 

21:11:57   

1 System: M/M/1 From Formula 

2 Customer arrival rate (lambda) per minute =       0,3500 

3 Service rate per server (mu) per minute =      0,5000 

4 Overall system effective arrival rate per minute = 0,3500 

5 Overall system effective service rate per minute = 0,3500 

6 Overall system utilization =                    70,0000 % 

7 Average number of customers in the system (L) = 2,3333 

8 Average number of customers in the queue (Lq) = 1,6333 

9 Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =                

                                   2,3333 

10 Average time customer spends in the system (W) = 6,6667 minutes 

11 Average time customer spends in the queue (Wq) = 4,6667 minutes 

12 Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =                

                        6,6667 minutes 
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13 The probability that all servers are idle (Po) = 30,0000 % 

14 The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =   

                                          70,0000 % 

 Win QSB خمرجات برنامج: رالمصد

   WQ، متوسط وقت املستغرق يف الصف لدى نظام 3.23من النتائج جند أن معامل االستخدام هو 

ومنه تستنتج أن هذه احملطة . دقيقة/0.60يساوي  LQالصف  يف الوحدات عدد متوسطدقيقة، /4.66
 .يف عملية تسريع أداء اخلدمة تؤدي اخلدمة بشكل جيد مع العلم أن هذه احملطة مزودة حباسوب يساهم

  -     دقيقة/مواطن 3.0دقيقة أي 93/مواطنني 6:  معدل أداء خدمة  - :2محطة الخدمة  .7.2
 .دقيقة/مواطن 3.9دقيقة أي   93/مواطنني 4: معدل الوصول                     

System Performance Summary for QA Problem 

08-24-2018 Performance Measure                  Result 

20:54:35    

1 System: M/M/1 From Formula 

2 Customer arrival rate (lambda) per minute =       0,2000 

3 Service rate per server (mu) per minute =       0,3000 

4 Overall system effective arrival rate per minute = 0,2000 

5 Overall system effective service rate per minute = 0,2000 

6 Overall system utilization =                        66,6667 % 

7 Average number of customers in the system (L) = 2,0000 

8 Average number of customers in the queue (Lq) = 1,3333 

9 Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =                

                                    2,0000 

10 Average time customer spends in the system (W) = 10,0000 minutes 

11 Average time customer spends in the queue (Wq) = 6,6667 minutes 

12 Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =                

                                   10,0000 minutes 

13 The probability that all servers are idle (Po) = 33,3333 % 

14 The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =           

                                66,6667 % 

 Win QSB خمرجات برنامج: المصدر
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، هذه النتائج تبني أن املواطنني ينتظرون يف النظام مدة معتربة لذلك 3.66=  معامل االستخدام 
 :كالتايلكانت النتائج  .افرتضنا أن تتم إضافة مركز خدمة أخر

System Performance Summary for QA Problem 

08-24-2018 Performance Measure                      Result 

20:59:52   

1 System: M/M/2 From Formula 

2 Customer arrival rate (lambda) per minute =     0,2000 

3 Service rate per server (mu) per minute =      0,3000 

4 Overall system effective arrival rate per minute = 0,2000 

5 Overall system effective service rate per minute = 0,2000 

6 Overall system utilization =                   33,3333 % 

7 Average number of customers in the system (L) = 0,7500 

8 Average number of customers in the queue (Lq) = 0,0833 

9 Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =                

                                     0,5000 

10 Average time customer spends in the system (W) = 3,7500 minutes 

11 Average time customer spends in the queue (Wq) = 0,4167 minutes 

12 Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =                

                                    2,5000 minutes 

13 The probability that all servers are idle (Po) = 50,0000 % 

14 The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =   

                                           16,6667 % 

 

 Win QSB خمرجات برنامج: المصدر

 

لو نقارن بني اجلدولني جند أن متوسط وقت املستغرق يف الصف لدى نظام ذو مركزي خدمة 
ومتوسط عدد  دقيقة، /6.6662يف مركز خدمة واحد والذي يساوي  WQ دقيقة أقل من / 3.4062

مواطن يف  3.3200املواطنني يف الصف املنتظرين للحصول على اخلدمة سينخفض بشكل ملحوظ ليبلغ 
  . الصف إذ اشتغل النظام مبركزين

 الخاتمة. 5
ر وكذا إبراز دورها يف املساعدة نظرية صفوف االنتظال التطرقلقد حاولنا من خالل هذا العمل 

، فجل الدراسات لدى البلدياتومنه حتسني اخلدمة على إجياد حلول لتخفيض أو تقلي  زمن االنتظار 
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مست البنوك واملوانئ ومل يتم تسليط الضوء على البلدية برغم من أهنا األكثر عرضة لظاهرة االنتظار كوهنا 
ثناء على عكس البنوك فهي تستقبل عمالئها أو من يريد تعامل كل املواطنني دون استويتجه هلا  تستقبل 

قارنتنا لكال حمطتني مبو امليدانية من خالل دراستنا أما ما توصلنا إليه . معها نفس الشيء فيما خي  املوانئ
 :حتصلنا على النتائج التالية

 نني؛احملطة األوىل تقوم باخلدمة بشكل مريح وال تشهد انتظار طويل من قبل املواط -
مبركز خدمة واحد تتأخر يف تقدمي اخلدمة وذلك وفق النتائج املوضحة يف اجلدول، : احملطة الثانية، -

لذلك افرتضنا مركز خدمة أخر فوجدنا أن زمن االنتظار ومدة تأدية اخلدمة ينخفضان وهذا هو 
 .دي إىل حتسني اخلدمةؤ ما ي

ها إذ نالحظ أن لنظرية صفوف االنتظار دور وعليه فإن هذه النتائج تؤكد الفرضية اليت انطلقنا من
 .يف حتسني اخلدمة وإلغاء األوقات غري مرغوب فيهافعال 

 :وعلى إثر هذه النتائج امليدانية نقوم بعرض بعض االقرتاحات
إدخال التكنولوجيا ضمن املؤسسات اخلدمية فمثال احملطة الثانية لو كان لديها حاسوب آيل  -

 لساعدها يف تأدية اخلدمة؛
 التزام املسؤلني بالوقت ألننا الحظنا أنه كان هناك انتظار راجع لتأخر املسؤول على توقيع الوثائق -

 ؛مبعىن حتسيس املوظفني بواجبهم الواجب تأديته بشكل جيد خالل ساعات العمل
 ؛إدراج مركز خدمة موازي ملركز خدمة الذي يشهد طابور انتظار معترب -
ونظرية صفوف االنتظار خاصة ملساعدة متخذي القرار على استخدام األساليب الكمية عامة  -

 .اختيار القرار األمثل وحل املشاكل اليت تواجههم داخل املؤسسة

 :المراجعقائمة . 1
 للنشر صفاء دار:عمان. (حتليلي كمي أسلوب)القرارات  الخاذ نظرية (.9303).حسني ياسني طعمة 
 .والتوزيع
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 .اجلامعية الدار :مصر .اخلدمية األنشطة وتسويق إدارة (.9339.)سعيد حممد املصري
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النمو االقتصادي على المستوى القطاعي في الجزائر خالل العالقة بين االئتمان المصرفي و  تحليل
 (7182-8991) الفترة

Relationship Between Sectoral Bank Credit and Economic Growth in 

Algeria during the Period 1998-2017. 
 

  القرصو وفاء
 fifikara@hotmail.fr، تلمسان–جامعة أبو بكر بلقايد 

 

 11/10/8162 :تاريخ النشر            18/68/8162 :تاريخ القبول           61/66/8162 :تاريخ االستالم
 

 :ملخص
هتدف هذه الدراسة يف البحث عن العالقة بني االئتمانات املصرفية املمنوحة ملختلف القطاعات 

وذلك باستخدام التكامل املتزامن ومنوذج  ،(2780-8991)النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة و 
( حملية إدارات عام،خاص،)مت استخدام القروض املوجهة ملختلف القطاعات .(ECM) تصحيح اخلطأ

ميثل النمو  تابع كمتغري  اإلمجايلمت استخدام الناتج احمللي و  كمتغريات مستقلة متثل االئتمانات املصرفية،
 .االقتصادي

اسة تأثري سليب ملختلف القروض املصرفية على النمو االقتصادي يف حني أن أظهرت نتائج الدر 
أظهرت أن هناك عالقة سببية تتجه من النمو االقتصادي اىل القروض  Grangerـــــــاختبارات السببية ل

 .التابع-هذا يتفق مع فرضية الطلبو  املصرفية
 .اجلزائر،القطاعات االقتصادية، النمو االقتصادي االئتمان املصريف ، التكامل املتزامن، :يةكلمات مفتاح

 .JEL : E51،O21 ،C22،O55 ،O47تصنيف 

Abstract:  

The objective of this study is to investigate the relationship between 

banks’ credit granted to different sectors and economic growth in Algeria 

during the period 1998-2017.To achieve the objective of the study, the  
________________________________________ 

 fifikara@hotmail.fr: يميل، اإل وفاءالقرصو : المؤلف المرسل
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cointegration test and error correction model were used. Credits directed to 

different sectors (public, private, local administrations) were used as 

independent variables representing bank credits, and GDP was used as a 

dependent variable  representing  economic  growth.  

The results of the study showed a negative impact of various bank 

credits on economic growth while Granger's causality tests showed that 

there is a causal relationship going from economic growth to bank credit 

and this is consistent with the demand-following hypothesis. 

Keywords: banks’ credit; cointegration test; Algeria; economic sectors; 

economic growth. 

Jel Classification Codes : E51, O21, C22, O55, O47 

  :مقدمة .6
الرئيسية للسياسات العامة يف  األهدافن السباق حنو النمو االقتصادي املستدام يعترب احد إ

وتطوير النظام املصريف  إصالحاحلكومة اجلزائرية العديد من البلدان السائرة يف طريق النمو لذلك اختارت 
التغريات النامجة عن األزمات االقتصادية واملالية فان  إىل، وبالنظر اقتصادالذي يعترب القلب النابض يف أي 

دور النظام املصريف يف دعم مسرية عملية النمو االقتصادي املستدام وضع حمل تساؤل وهذا ما أدى اىل 
صدور قانون النقد والقرض ) ظام املصريف اجلزائري وحترير نظامه املايل منذ التسعينياتحتمية اصالح الن

8997.) 
يلعب القطاع املصريف دورا هاما جدا يف تنمية أي اقتصاد السيما اقتصاديات العامل الثالث اليت 

 ,Levine (Levine R. , 1997ــــــ وفقا لو  السليمة لألموال وكفاءة عملية منح القروض، اإلدارةتتطلب 

pp. 688-726)   فإن الوسطاء املاليني يلعبون دورا هاما يف معظم االقتصاديات من خالل قيامهم بدور
توفري السيولة الالزمة لألطراف و  وحدات العجز وبالتايل املشاركة يف خلقو  الوساطة بني وحدات الفائض

أن كفاءة الوسطاء املاليني قد تؤثر ايضا على النمو   Levineادية املختلفة،و يشري ايضااالقتص
 .االقتصادي حيث ان كفاءة وفعالية أداء القطاع املصريف يعترب مؤشر لالستقرار املايل يف أي بلد

 إن مدى قدرة البنوك على خلق االئتمان الناتج عن التوسع يف قبول الودائع يسمح هلا بتوفري
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القروض للجمهور لتمويل املشاريع االستثمارية وهذا يسرع النمو االقتصادي، وال يقتصر دور البنوك على 
االستثمار يف  إىلالتمويل فقط فاالستشارات املالية اليت تقدمها البنوك للعمالء تشجعهم على التوجه 

للمستثمرين للتغلب  إلرشاداو  عالية، كما تعمل على تقدمي النصح اقتصاديةقطاعات حمددة ذات جدوى 
 .االستثمارعلى العقبات اليت قد تعرقل عملية 

مت وصف القروض املصرفية بأهنا أداة أساسية للنهوض بالنمو االقتصادي لذلك فإن األجهزة 
إلى أي مدى تؤثر القروض المصرفية : واالقتصاد يتساءلون اإلدارةالتنظيمية املصرفية، املستثمرين وخرباء 

 & ,T, R)بعض الدراسات مثل  لمختلف القطاعات على النمو االقتصادي في الجزائر؟ الموجهة 

A.T, 2005, pp. 1-37) Beck,Cull and Jerome ,Levine (Levine, 

2002),Odedokum (Odedokun, 1998)   ن االئتمان املقدم القطاع العام ضعيف يف أترى
هتدر بسهولة على الربامج ذات الدوافع السياسية اليت قد ال  أنحتقيق النمو االقتصادي ألن القروض ميكن 

هناك حاجة اىل منح القروض للقطاع اخلاص  أنتكون يف مصلحة الشعب، وترى بعد الدراسات األخرى 
اليت تستثىن القروض املوجهة  األحباثكما أن هناك العديد من .النمو االقتصاديوالعام من أجل حتفيز 

حد كبري يف التأثري على النمو االقتصادي وعليه سنقوم يف  إىلللقطاع العام بسبب االعتقاد بأهنا ضعيفة 
العام يف  القطاعو  للقطاع اخلاص املوجهةهذه الدراسة مبأل هذه الفجوة من خالل حتليل  مسامهة القروض 

 .النمو االقتصادي يف اجلزائر
هتدف هذه الدراسة بشكل أساسي اىل حماولة حتليل العالقة بني خمتلف القروض  :أهداف الدراسة
يتم ذلك من خالل دراسة و  (2780-8991) النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتةو  املصرفية القطاعية

مث حتليل أثرها على النمو ( حملية إداراتعام، خاص، )نسبة توزيع القروض بني خمتلف القطاعات 
التحقيق يف اجته العالقة  إىلهتدف هذه الدراسة أيضا و  املدى الطويل،و  االقتصادي يف املدى القصري

 .النمو االقتصاديو  السببية بني خمتلف القروض املصرفية القطاعية
العالقة النظرية بني  إىلالتحليلي عند التطرق و  على املنهج الوصفي الدراسة هذه ستعتمد  :منهج الدراسة

 واألسلوب اإلحصائيالنمو االقتصادي ،و تعتمد أيضا على منهج التحليل الكمي و  القروض املصرفية
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املستقلة  املتغريات بني العالقات وتقدير متغريات الدراسة  وصف أجل من القياسية النماذج أي القياسي،
 .االقتصادي تغري التابع املتمثل يف النمواملو  القروض املصرفية  أي
 .النظري للدراسة اإلطار: المحور األول .9

 :النمو االقتصاديو  العالقة بين النظام المصرفي .6.9
دور البنوك يف متويل االقتصاد كما " ثروة األمم" يف كتابه   Adam Smith(8070)استحدث 

س املال على املدى الطويل، وركز على أوتراكم ر  جاإلنتا القروض املصرفية يف متويل  قام بتحليل دور
يف املدى الطويل وحسب وجهة نظره فان الوظائف األساسية للبنوك تتمثل يف التمويل القصري  االستثمار

نظريات "يف كتابه   Joseph Schumpeter (schumpeter, 1911).خصم الكمبياالتو  األجل
أعطى إجتاها جديدا للنظريات املصرفية وتوصل اىل أن الوساطة املالية ميكن أن تدفع " قتصاديةالتنمية اال

 :النمو بتوفر الشروط التالية
 .عام وليس بالضرورة بنسب كبرية ادخار −
 .املؤسسات احتياجاتحتديد  −
 .للمؤسسات االدخارتوجيه  −
 .األموالهلذه  االستغاللرقابة عمليات  −
 .الدخارريق التوزيع اجليد لألصول وكذلك التوجيه األمثل تسيري املخاطر عن ط −

 رؤية واضحة لنوع النظام املصريف الذي يعتربه قادر على متويل اإلبتكار  Schumpeterوبالتايل يوفر
-Patrick (patrick, 1966, pp. 174, من أظهرت اعمال كل .االقتصادي تعزيز النموو 

189),Shaw (Shaw, 1973)  Goldsmith (Goldsmith, 1969)   الفعالة  اإلدارةأن
ألسعار الفائدة ستحفز حتقيق إدخارات إضافية وبالتايل كمية األموال القابلة لإلستثمار ستتأثر مباشرة من 

 .الثبات أووعليه فان النمو اإلقتصادي سيتجه حنو الزيادة خالل تعبئة املدخرات 
وبشكل عام، ال يوجد إمجاع بني الباحثني على حجم واجتاه العالقة بني تطور القطاع املايل والنمو 

 :فالدراسات سابقة يف هذا اجملال مبنية على ثالث وجهات نظر رئيسية, اإلقتصادي
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ن هناك العديد من الدراسات اليت مل تستطع إثبات أي عالقة بني تطور من الضروري اإلشارة اىل أ
بناءا على ما سبق نستطيع القول أن اجتاه العالقة .  Gries et al (2009)النظام املايل والنمو االقتصادي

النمو االقتصادي على مستوى الدول مازال غري واضح بالنسبة للباحثني و  السببية بني القطاع املصريف
 القواننيو  على تطور النظام املايلو  واضعي السياسات، فهو يعتمد على اخلصائص االقتصادية والسياسية،و 
 .Calderon and Liu (Calderon & Liu, 2003, ppالتشريعات اخلاصة بكل دولة و 

321-334). 
 :نمو االقتصاديالو  العالقة بين القروض المصرفية. 9.9

النمو االقتصادي، وميكننا تعريف النمو و  دراسات خمتلفة بالعالقة بني االئتمان املصريف اهتمت
اخلدمات اليت يقدمها البلد خالل و  الدخل القوميو  االقتصادي بأنه تغري إجيايب يف مستوى إنتاج السلع

إلقتصاد، وهناك مقاييس معلمات اخرى فرتة زمنية حمددة، عادة يقاس من خالل مستوى اإلنتاج داخل ا
للنمو مثل نصيب الفرد من الناتج احمللي االمجايل، والسرعة تراكم رأس املال املادي وما إىل غري 

 النمو االقتصاديو  العالقة السببية بين التنمية المالية

أي  :ئدالقا-نظرية العرض
أن تنمية القطاع املايل تشكل 
أداة مفيدة لزيادة انتاجية 
البلدو بالتايل حتفيز النمو 

 ,Ang (Ang االقتصادي
2009, pp. 1595-
1601) Shahbaz 
(Shahbaz, 2013, pp. 

24-47) 

أي أن  :التابع-لبنظرية الط
النمو االقتصادي هو عامل 
يسبب التنمية املالية فمع منو 
القطاع احلقيقي سيزيد الطلب 

هذا و  على اخلدمات املالية
 سيحفز القطاع املايل
Rafindadi and Yusof 
(A. Rafindadi, 2013, 

pp. 99-112) 

أي أن  :اهالسببية ثنائة االتج
هناك عالقة تبادلية بني النمو 

تنمية القطاع و  االقتصادي
 Handa and Khan املايل

(J Handa, 2008, pp. 
1033-1049)، (Gries, 

Kraft, & Meierrieks, 
2009, pp. 1849-

1860) Gries et Al 
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وفقا ل و   .  Allen and Ndikumama (Allen & Ndikumana, 1998)ذلك
(Bencivenga & Smith, 1991, pp. 195-209)Bencivenca and Smith  يتم إنتاج

ليستثمر  يف االقتصاد من خالل رأس املال والعمل فرجل األعمال يقرتض من البنك االستهالكيةالسلع 
 رأس املال يف األعمال التجارية ويستخدمه لتوظيف العمال من أجل إنتاج السلع واخلدمات لتحقيق النمو

االئتمان املقدم للقطاع و  االئتمان املقدم للقطاع اخلاص :قسمني إىلاالقتصادي وميكن تقسيم االئتمان 
 .العام

Demirguc-Kunt and Levine (Demirguc-kunt & Levine, 2008, pp. 1-68)  يركزان
 Beck etباملثل يالحظو   من الوساطة املصرفيه كلها،على أمهية ختصيص االئتمان للقطاع اخلاص بدال

al(2005)   وميكن تفسري و  املقدم للقطاع اخلاص يعترب كمؤشر جيد للنمو االقتصادي، االئتمانأن
عند منو نسبة االئتمان هذا يعين أن : الطريقة اليت يؤثر هبا االئتمان على النمو االقتصادي كالتايل

أكثر، ويؤدي إرتفاع االستهالك واالستثمارات إىل  االستثماراض أكثر وبالتايل املستهلكني قاموا باالقرت 
 االقتصاديخلق فرص عمل ويؤدي ذلك كله إىل منو كل من الدخل واألرباح، ومن أجل زيادة النمو 

تفعيل عملية خصخصة القطاع املصريف و  تتسم باملرونة اقتصاديةمبساعدة االئتمان جيب وضع سياسات 
 .زيادة إستهالك السلع اليت ينتجها االقتصاد وحتفيز

عبد العظيم أن اجراء حتليل لتوزيع االئتمانات املصرفية على القطاعات االقتصادية . أوضح د
غريها، يفيد يف حتديد أي القطاعات يتجه و  املقاوالتو  التجارةو  الصناعةو  املقرتضة هلا، مثل قطاع الزراعة

 االنكما  أو يثبت على حاله، مؤكدا أن حجم القروض املصرفية اليت مينحها أيها يتجه اىلو  اىل التوسع
جهاز مصريف معني يف تاريخ ما يعترب مؤشرا هاما يدل على حجم النشاط االقتصادي ، ألن ارتفاع حجم 

صادي مما يتناسب مع التوازن االقت. النقديو  االئتمانات املصرفية دليل على االجتاه اىل التوسع االقتصادي
، 8162املاحي، ) .العام، لذلك تعترب القروض املصرفية أحد احملركات األساسية للنشاط االقتصادي

 (82-82الصفحات 
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 .الدراسات السابقة: المحور الثاني .3
معظمها و  االقتصاديالعملية تثبت أن قوة القطاع املايل تدعم النمو و  العديد من الدراسات النظرية 

 ,Schumpeter)يسرع النمو االقتصادي على سبيل املثال  القطاع املصريفعادة ما تستنتج أن تطور 

1943, p. 110) Shumpeter هبذه و  أكد على دور القطاع املصريف كممول لالستثمارات االنتاجية
يستنتج  Pagano(Pagano, 1993, pp. 613-622)تصادية، أما الطريقة سيدفع التنمية االق

رفع انتاجية : ثالث طرق تكون فيها تنمية القطاع املايل قادرة على التأثري على التنمية االقتصادية هي
التحكم يف االدخار ، (املدخراتالطريقة ميكن رفع قيمة هبذه )التقليل من تكاليف املعامالت ،االستثمار

 .من خالل أسعار الفائدة
باجناز ورقة حبثية حول  Orji Anthony (Anthony, 2012, pp. 357-372) قام 

 أثرمها على النمو االقتصادي باستخدام منهجية التكاملو  االدخار يف نيجريياو  موضوع القروض البنكية
، توصل (8111-6221)خالل الفرتة ( (DL.ECMمنوذج تصحيح اخلطأ بفرتات االبطاءو  املتزامن

هذا يعين أن زيادة و  الباحث اىل أن جمموع املدخرات اخلاصة تؤثر اجيابيا على الناتج احمللي االمجايل
اص تؤثر اجيابيا االدخار سيعزز النمو االقتصادي النيجريي، كما أن نسبة القروض املمنوحة للقطاع اخل

، %20تؤدي اىل زيادة الناتج احمللي االمجايل بنسبة % 6على النمو االقتصادي، فزيادة القروض بنسبة 
توصل  .سعر الصرف يؤثران أيضا اجيابيا على النمو االقتصاديو  القروض املمنوحة للقطاع العام

(Krishnankutty, 2011, pp. 60-71) Raveesh Krishnankutty دراسة قام هبا  يف
أن االئتمان املصريف املمنوح ملختلف القطاعات  إىل( 2770-8999)باستعمال بيانات البانل خالل الفرتة 

يف مشال شرق اهلند ليس له تأثري كبري على النمو االقتصادي، ويرجع السبب الرئيسي يف ذلك أساسا إىل 
 Ibrahim A.O. Bakare أجاب. عدم وجود مراقبة من طرف السلطاتو  عالتقصري يف الدف

(Bakare, 2015, pp. 128-139)  إىل أي مدى تؤدي االئتمانات : عن االشكالية  حبثهيف
الئتمان املمنوح ،و توصل اىل أن ا( 8160-6221)املصرفية إىل حتفيز النمو االقتصادي؟ خالل الفرتة 

معنويا  على النمو االقتصادي يف نيجرييا، يف حني أن االئتمان املوجه للقطاع و  للقطاع اخلاص يؤثر إجيابيا
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العام له أثر اجيايب لكن غري معنوي على الناتج احمللي اإلمجايل،كما أن التضخم يؤثر سلبيا على النمو 
كومة بإجراء مراجعة لبياناهتا املالية لتخفيض نسبة االقتصادي ، ولذلك توصى الدراسة بأن تتكفل احل

 DR. Akujuobi & DR .Chima (Akujuobi  قام. اختالس األموال يف املكاتب العامة
& Chima, 2015, pp. 128-139)  باجناز ورقة حبثية حول العالقة بني القروض املصرفية

باستخدام ( 8112-6211)التنمية االقتصادية يف نيجريا خالل الفرتة و  عات االنتاجيةاملوجهة للقطا
الزراعة،صيد )التكامل املشرتك، توصل الباحثان اىل أن القروض املصرفية املوجهة للقطاعات االنتاجية 

تايل مل تؤثر على بالو  مل حتقق اداء جيد( العقاراتو  األمساك،الصناعة التحويلة، التعدين، احملاجر،البناء
 .الناتج احمللي االمجايل، لذلك ينبغي أن تكون هناك رقابة صارمة للتسهيالت لتفادي اختالس األموال

 على حتليل االرتبطات بني املؤشرات املصرفية (616-6، الصفحات 8161مرار، ) ركز رابح مرار
،أظهرت (8162-6221)القطاعي لفلسطني خالل الفرتة و  ملستوى الكليالنمو االقتصادي على او 

 تأثري هناك يوجدأنه  Grangerاختبارات السببية ل و  نتائج التحليل باستعمال مناذج التكامل املشرتك
 ذي تأثري أي هناك يوجد الو  النمو االقتصادي على اخلاص للقطاع املقدم االئتمان نسبة يف للنمو إجيايب
 أو القصري املدى يف سواء االقتصادي النمو على العام للقطاع املقدم االئتمان نسبة يف للنمو مغزى

( القائد-نظرية العرض)الطويل، اختبار السببية أظهر أن النمو االقتصادي ضروري لتطوير النظام املصريف 
نظرية )ا يف التنمية االقتصادية يف املدى القصري أما يف املدى الطويل فان منو النظام املصريف يلعب دورا هام

دراسة ( 8162) (08-62، الصفحات 8161السواعي، ) قدم خالد حممد السواعي(. التابع -الطلب
( 8166-6228)االقتصادي خالل الفرتة  النمو على املايل والتطور التجارة حترير هتدف اىل حتليل أثر

تأثريا  أظهرت النتائج ،ARDLاملوزعة  اإلبطاءمنوذج االحندار الذايت لفرتات و  كامل املشرتكباستعمال الت
 حترير القصري،كذلك  املدى وعلى الطويل املدى على االقتصادي النمو على التجاري لالنفتاح سلبيا  

  .اإلمجايل احمللي الناتج منو على سليب تأثري له (االئتمان احمللي،االئتمان اخلاص،عرض النقود)املايل القطاع
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النمو االقتصادي و  دراسة قياسية للعالقة بين القروض المصرفيةو  تحليل نظري:المحور الثالث  .4
 :في الجزائر

 :تطور القروض المصرفية في الجزائر  .6.4
قد مسح التحسن يف األوضاع املالية للحكومة، قيام اجلهاز املصريف خالل السنوات األخرية بتوجيه 

قدر األكرب من املوارد لتمويل األنشطة اإلنتاجية للقطاع اخلاص، وذلك انسجاما مع السياسات ال
والتوجهات الرامية إىل توسع مشاركة القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي وتعزيز دوره يف توفري فرص 

عام بقيم الو  نالحظ ان القروض تتوزع بني القطاعني اخلاص( 6)ومن خالل الشكل . العمل املنتج
متساوية تقريبا أما االدارات العمومية فتتحصل على قيم رمزية من القروض مقارنة بالقطاعني السابقني،و 

لريتفع اىل  2005مليار دينار سنة  228.2نالحظ أيضا أنه قد بلغ حجم االئتمان املقدم للقطاع العام 
ن املوجه للقطاع اخلاص ، من جهة أخرى عرف حجم االئتماو   8161مليار دينار سنة  0228.8

إىل  8112مليار دينار سنة 222.0تزايدا بوترية اعلي من القطاعات األخرى، حيث انتقل من 
تدخل و  يعود هذا االرتفاع بالدرجة األوىل إىل إنشاء صناديق ضمان القروضو  مليار دينار ، 0222.1

 رئيس مجعية البنوكحسب و  قاوالتيةالدولة يف منع البنوك من رفض امللفات املدروسة لتعزيز روح امل
. البنوك ال تزال واعية بدورها األساسي يف جمال متويل االقتصاد احلقيقي"املؤسسات املالية السيد جبار إن و 

ففي .باملائة 81فخالل السنوات األخرية، سجلنا نسبة منو جيدة للقروض اليت جتاوزت يف بعض السنوات 
من % 62و %61مت تسجيل  8161-8162خالل سنيت و  % 81بلغت نسبة منوها  8162سنة 

و بالرغم من الزيادة يف االئتمان املمنوح للقطاع .(موقع وكالة االنباء اجلزائرية) "منو القروض على التوايل 
مقارنة بالناتج احمللي  اخلاص يف اجلزائر يف السنوات األخرية ، اال أنه يعترب دون املستوى املطلوب ومتدين

وهذا ما يوضح أن دور البنوك يف متويل نشاط القطاع اخلاص ما زال ضعيفا مقارنة بالكثري من . اإلمجايل
 .الدول النامية سواء العربية منها أو بلدان جنوب شرق آسيا
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حدة الو 9061- 9002حجم االئتمان المصرفي الممنوح لالقتصاد حسب القطاع خالل المدة : 6 الشكل
 .(مليار دج) 

 
 http://www.bank-of-algeria.dz (le من اعداد الباحثة باالعتماد على معطيات بنك اجلزائر :المصدر

bulletin statistique de la banque d'algerie, Mai 2011 ; septembre 2017.) 

مو االقتصادي النو  دراسة قياسية للعالقة بين القروض المصرفية الموجهة لمختلف القطاعات.  9.4
 (:9062-6991)خالل الفترة  في الجزائر

 :منهجية الدراسة. 6.9.4
 الطويل املدى يف عالقة وجود إىل الغالب يف تشري االقتصادية النظرية فإن الكلي، االقتصاد حسب

 إىل تعيدها قوى هناك فإن التوازنية، قيمتها عن املتغريات هذه احنراف حالة يف حىت أكثر، أو متغريين بني
 املدى يف التوازنية العالقة دراسة تصطدم .الطويل املدى يف االرتباط أو العالقة حتقق يضمن مما التوازن
خاصة اليت متثل متغريات اقتصادية  )الزمنية السالسل أغلب يف املوجود االستقرار عدم مبشكلة الطويل

 بني املتغريات زائف احندار ىلإ األحيان من الكثري يف الزمنية السالسل استقرار عدم يؤدي ،(كلية
-Granger and Newbold (Granger & Newbold, 1974, pp. 111االقتصادية 

تسمح بإعادة االستقرار هلذه السالسل الزمنية غري أهنا يف هذه ( التكامل)صحيح أن املفاضلة ،(120
 طريقة استخدام الطويل ،و بالتايل فإن املدى يف بسلوكها املرتبطة املعلومات من كبريا جزءا   تفقداحلالة قد 
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 بني زائفة عالقة إىل غري املستقرة يؤدي الزمنية السالسل متغريات بني االحندار تقدير يف الصغرى املربعات
 .Lim and Mcaleer (Lim & mcaleer, 2001, pp. 1599-1619)املتغريات  هذه

الذي  أدخل من  (Co-integration test) يف هذه احلالة يستعمل اختبار التكامل املتزامن
والذي يسمح بدراسة العالقة يف املدى الطويل بني السالسل ،  C.W.J.Granger( 6226)طرف

اقرتح  . مشكلة االحندار الزائفالزمنية غري املستقرة واملتكاملة من نفس الدرجة، كما يسمح بالتغلب على 
طريقة الختبار عالقة التكامل املتزامن C.W.J.Granger(6222  )و Engle.R.F كل من

  :على مرحلتني
 تقوم املرحلة األوىل على تقدير عالقة االحندار التالية باستخدام طريقة املربعات الصغرى    :

)1........(
ttt

eX   
   اختبار استقرارية حد اخلطأ العشوائيتقوم املرحلة الثانية على et فإذا  . ملعادلة االحندار السابقة

، فهذا يعين وجود عالقة تكامل متزامن ما بني I(0) كانت هذه األخرية مستقرة عند املستوى
 . Y و X املتغريين

التكامل  ولدراسة عالقة املدى الطويل بني جمموعة متغريات متكاملة من نفس الدرجة، هناك أيضا إختبار
الذي يسمح حبساب عدد عالقات ،  Johansen (Johansen, 1988, p. 233) املتزامن لـ

. التكامل املتزامن من خالل حساب عدد أشعة التكامل املتزامن، واملسماة برتبة مصفوفة التكامل املتزامن
 : لتايلويقوم هذا االختبار على تقدير النموذج ا

)2..(..............
1122110

 
 tptpttt

: تكتب على الشكل التايل املصفوفة: حيث أن 





p

i

i

1

1
  .p : عدد التأخرات يف

  .النموذج  rR
pg

 رتبة املصفوفة ،و يف هذا .واليت متثل عدد عالقات التكامل املتزامن
أنه ميكن تقدير C.W.J.Grange (6222 )و  Engle.R.F31 نلصدد، أثبت كل ما

اليت تربط بينها عالقة تكامل متزامن من خالل متثيلها بنموذج  العالقة احلقيقية بني السالسل الزمنية
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ثال باملعادلة مموميكن متثيل منوذج لتصحيح األخطاء ما بني متغريين  .ECM لتصحيح األخطاء

..........)..3( :التالية

11

110 
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1tحيث ميثل 
e الذي يشري ضمنيا إىل سرعة التكيف من و  ،(6)حد تصحيح اخلطأ املقدر يف املعادلة

األجل القصري إىل األجل الطويل، أي أنه يقيس مقدار التغري يف املتغري التابع نتيجة إلحنرافات املتغريات 
 ,Borbonnais) قيمها التوازنية يف األجل الطول مبقدار وحدة واحدة املستقلة يف األجل القصري عن
2015, pp. 297-314) .

 :النتائج التطبيقية. 9.9.4 
احمللية باجلزائر ، واستنادا إىل  داراتبعد وصفنا لتطور القروض املمنوحة للقطاع العام واخلاص ولال

 :  املقاربات النظرية والدراسات التطبيقية السابقة اليت سبق وصفها، ستأخذ الدراسة النموذج التايل
GDP= f (PUBCB, BCPS , ADCB) 

 ، (BM (BM)املصدر من البنك الدويل) الناتج احمللي اإلمجايل : GDP :حبيث ميثل
PUBCB : القروض املمنوحة للقطاع العام  ،BCPS :القروض املمنوحة للقطاع اخلاص ،ADCB: 

 .القروض املمنوحة لالدارات احمللية
( PUBCB، BCPS، ADCB (بنك اجلزائر) املصدر التقارير السنوية لبنك اجلزائر) 
 فحص استقرارية السالسل الزمنية، ورغم تعدد  إىليهدف هذا االختبار : اختبار جذر الوحدة

 – phillipsاختبار ، (ADF)اختبارات جذر الوحدة إال انه سيتم االعتماد على اختبار كل من 
perron (PP) ، لعدمية القائلة بوجود جذر مت قبول الفرضية ا( 6)من خالل اجلدول رقم

رفض هذه الفرضية بالنسبة للفرق األول لنفس  بالنسبة جلميع املتغريات عند املستوى إال انه متالوحد
اذن . %2وعند مستوى معنوية  I(1)املتغريات مما يعين أن هذه املتغريات متكاملة عند درجة الفرق األول 

 . ميكن إجراء اختبار التكامل املتزامن
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 نتائج اختبار استقرار السالسل الزمنية :6الجدول 
.     

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     

None *  0.887359  60.98197  47.85613  0.0018 

At most 1  0.537427  23.86167  29.79707  0.2064 

At most 2  0.388308  10.75552  15.49471  0.2270 

At most 3  0.131641  2.399560  3.841466  0.1214 

     
 . Eviews 9الباحثة باالعتماد على برنامج  إعدادمن  :المصدر     

 أين يتم  يسمح هذا االختبار بتحديد عدد متجهات التكامل املتزامن، :اختبار التكامل المتزامن
 وتظهر نتائج هذا. من خالله اختبار ما إذا كانت هنالك عالقة بني متغريات النموذج يف املدى الطويل

  (.8)   رقم االختبار يف اجلدول
 Johansenنتائج اختبار التكامل المشترك لـ  :  9 الجدول

 
 املتغريات

القرار 
الرت)

 (بة

PP ADF 

 عند الفرق األول عند املستوى عند الفرق األول عند املستوى

GDP I(1) 
-0.6313 

(0.9632) 

-3.5471 

0.0014)) 

-0.6313 

(0.9632) 

-3.5471 

(0.0014) 

PUBC
B 

I(1) 

 

-0.6591 

(0.9617) 

-4.1537 

(0.0217) 

1.9492 

(1.0000) 

-4.1538 

(0.0217) 

BCPS I(1) 
-0.7075 

(0.9573) 

-1.9897 

(0.0472) 

-0.5363 

(0.9713) 

-2.1123 

(0.0366) 

ADCB I(1) 
-1.1608 

(0.2150) 

-15.6974 

(0.0001) 

0.0468 

(0.6841) 

-5.7299 

(7.7777) 

ECM I(0) 
-1.6098 

(0.0494) 
- 

-1.7718 

(0.0273) 
- 

 . Eviews 9من اعداد الباحثة باالعتماد على برنامج  :المصدر
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traceمن اجلدول أعاله يتضح أن 
  وبالتايل  5%أصغر من القيم احلرجة عند مستوى معنوية

تضح أن عدد متجهات من جهة أخرى، ي. ، أي وجود عالقة للتكامل املتزامنH0نقبل الفرضية العدمية 
، وهذا يعين أن هيكل الناتج احمللي االمجايل متكامل 5%عند مستوى معنوية  r=1التكامل املتزامن هو 

تكامال متزامنا مع بقية املتغريات املفسرة، أي وجود توليفة خطية ساكنة بني الناتج احمللي اإلمجايل وبقية 
ة األجل بني املتغريات، أي أهنا ال تبتعد كثريا عن بعضها حمدداته، مما يدل على وجود عالقة توازنية طويل

 . البعض يف املدى الطويل حبيث تظهر سلوكا متشاهبا
، فإنه ميكن تقدير Granger (6222)و Engleو للقيام باختبار التكامل املتزامن لكل من 

  :اليت تظهر نتائجه يف اجلدول التايلو  ،(1)عالقة االحندار املمثلة باملعادلة 
 Grangerو Engleنتائج اختبار التكامل المتزامن لـ : 3 الجدول

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1084.334 868.9203 1.247909 0.2312 

PUBCB 0.204296 0.532597 0.383584 0.7067 

BCPS 137.2140 123.8899 1.107547 0.2855 

ADCB 716.5386 1012.920 0.707399 0.4902 

     
     R-squared 0.482937     Mean dependent var 3514.755 

Adjusted R-squared 0.379524     S.D. dependent var 1470.780 

S.E. of regression 1158.538     Akaike info criterion 17.13237 

Sum squared resid 20133156     Schwarz criterion 17.33120 

Log likelihood -158.7575     Hannan-Quinn criter. 17.16602 

F-statistic 4.669997     Durbin-Watson stat 0.701780 

Prob(F-statistic) 0.016965    

     
 . Eviews 9الباحثة باالعتماد على برنامج  إعدادمن  :المصدر     

وهو ما يدل ، 0.4829أعاله، يتضح بأن قيمة معامل التحديد قد بلغت  (3)جلدول من خالل ا
مقدراته على تفسري التغريات اليت حتدث يف الناتج احمللي االمجايل، حيث أن و  على جودة توفيق النموذج

. االمجايلمن التقلبات يف الناتج احمللي  %  48.29التغريات يف املتغريات املستقلة تفسر لنا ما يربو عن
يظهر و  هذا. ال توحي إىل وجود ارتباط ذايت ما بني األخطاء Durbin-Watson كما أن إحصائية 

النموذج مالئم لتمثيل العالقة بني الناتج احمللي  بالتايلو  % 5لفيشر اصغر من  Statistic  Fاحتمال 
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الناتج احمللي اإلمجايل ال يتأثر معنويا يف  أما من ناحية التأثري فنجد بأن. حمدداته يف املدى الطويلو  االمجايل
 . املدى الطويل باملتغريات املستقلة

املتضمن لنتائج االستقرارية مت قبول الفرضية ( 6)ويف ذات السياق، ومن خالل نتائج اجلدول رقم 
ملستوى وهي متكاملة عند ا( 6)البديلة القائلة بعدم وجود جذر الوحدة يف سلسلة بواقي معادلة اإلحندار 

I(0) ، يدل على وجود عالقة طويلة األجل أي يوجد عالقة التكامل املتزامن بني الناتج احمللي ا مم
، من املتكاملة زمنيا احلقيقية بني السالسل الزمنية وعليه، ميكننا تقدير العالقة. المجايل وبقية حمدداتها

 :لنموذج الشكل التايليف حالتنا سيأخذ هذا ا. خالل متثيلها بنموذج لتصحيح األخطاء

                                            
املتغريات املفِسرة، تقدير هذه املعادلة بإستخدام طريقة  املربعات الصغرى العادية، تظهر   حيث ميثل 

 .أدناه( 2) نتائجه على حنو ما يوضحه اجلدول
 . ECMنتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ: 4 لجدولا

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 451.9591* 139.9425 3.229606 0.0066 

DPUBCB -0.219460 0.506653 -0.433157 0.6720 

DBCPS -268.4432* 63.06026 -4.256931 0.0009 

DADCB -174.0164 230.8791 -0.753712 0.4645 

ECM(-1) -0.401027* 0.132910 -3.017274 0.0099 

     
     R-squared 0.637861     Mean dependent var 125.2928 

Adjusted R-squared 0.526433     S.D. dependent var 590.1680 

S.E. of regression 406.1310     Akaike info criterion 15.08136 

Sum squared resid 2144251.     Schwarz criterion 15.32869 

Log likelihood -130.7323     Hannan-Quinn criter. 15.11546 

F-statistic 5.724451     Durbin-Watson stat 2.217560 

Prob(F-statistic) 0.006985    

     
     *** significant at 10% * significant at 1%, ** significant at 5%, 

 . Eviews 9من اعداد الباحثة باالعتماد على برنامج  :المصدر
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وهو ما يدل ، 0.6378أعاله، يتضح بأن قيمة معامل التحديد قد بلغت ( 4)من خالل اجلدول 
مجايل، حيث أن على جودة توفيق النموذج ومقدرته على تفسري التغريات اليت حتدث يف الناتج احمللي اال

. التقلبات يف الناتج احمللي االمجايلمن  63.78% التغريات يف املتغريات املستقلة تفسر لنا ما يربو عن 
 . ال توحي إىل وجود ارتباط ذايت ما بني األخطاء Durbin-Watson كما أن إحصائية 

وذات  %6معنوية عند مستوى الداللة  ECTمن جهة أخرى تظهر معلمة حد تصحيح اخلطأ 
، تدل على أن سلوك الناتج احمللي اإلمجايل قد تستغرق عند حدوث أي (-0.4010)إشارة سالبة 

أما إذا حتدثنا بلغة سرعة التعديل، فنقول . صدمة حوايل أربعة فرتات حىت يصل لوضع التوازن طويل األجل
احمللي اإلمجايل يف املدى إختالالت توازن الناتج من 40.10%بأنه يتم يف كل فرتة تعديل ما يربو عن 

كما تبني هذه النتيجة أيضا، أن معلمة معدل منو الناتج . هذا ما يدعم فرضية التكامل املتزامنو  الطويل،
وبإشارة موجبة، مما يوحي بأن  %6بإبطاء سنة واحدة كانت معنوية عند مستوى الداللة  اإلمجايلاحمللي 

نجد بأن الناتج أما من ناحية التأثري ف. ة كان يتجه حنو التزايدخالل فرتة الدراس اإلمجايلالناتج احمللي 
بالقروض املمنوحة للقطاع اخلاص أما بقية املتغريات فلم يكن هلا أي  تأثر يف املدى القصريياحمللي االمجايل 

 .أثر معنوي يف املدى القصري
 بين متغيرات الدراسة  السببية العالقة اتجاه تحديد: 
 السالسل الزمنية متغريات من جمموعة بني ما العالقة إىل للوصول أيضا   ملستخدمةا الطرق بني من  

(Multivariate time series models)  قيم تفسر واليت املتعددة الزمنية السالسل بطريقة يسمى ما 
 تحليلال األخرى، لذلك سيستند للمتغريات السابقة وبالقيم له، السابقة بالقيمللمتغري  احلالية املتغري

 ( Multivariate Granger Causality ) .يسمى باختبارات جراجنر للسببية ما على القياسي
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 .القصير بين متغيرات الدراسة المدى في للسببية Granger اختبار نتائج: 2 الجدول
    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
    

 BCPS does not Granger Cause GDP  17  0.57998 0.5749 

 GDP does not Granger Cause BCPS   5.25472 0.0057 

    
    

 PUBCB does not Granger Cause GDP  17  4.40454 0.0368 

 GDP does not Granger Cause PUBCB  4.58324 0.0332 

    
    

 ADCB does not Granger Cause GDP  17  0.58516 0.6301 

 GDP does not Granger Cause ADCB  1.87044 0.1963 

 . Eviews 9من اعداد الباحثة باالعتماد على برنامج  :المصدر

نالحظ أن احتمال تأثري القروض املصرفية املوجهة للقطاع اخلاص على النمو ( 5)من اجلدول 
ال  BCPSأن  بالتايل نقبل الفرضية العدمية اليت تنص علىو (7.50.9% )5االقتصادي أكرب من 

أصغر  القروض املوجهة للقطاع اخلاص بينما أن احتمال تأثري الناتج احمللي االمجايل على  GDPيسبب 
باملثل جند أن العالقة السببية متبادلة بني و BCPSيسبب   GDPبالتايل فان و  (1.1122% )2من 

GDP وPUBCB  ال توجد أي عالقة سببية بني وADCB   المجايلالناتج احمللي او. 
 :تحليل النتائج   .2

إشارة معامالت املتغريات اليت مت اختيارها انطالقا من  يظهر تقدير العالقة الطويلة األجل أن
من النظرية االقتصادية كانت كلها موجبة لكنها غري معنوية التأثري على النمو و  الدراسات السابقة

وحة ملختلف القطاعات مقارنة بالناتج احمللي قد يعود ذلك اىل ضعف نسبة القروض املمنو  االقتصادي،
أما نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ يف املدى القصري أظهرت أثر سليب غري معنوي لكل من . االمجايل

و االدارات احمللية  وقد يكون هذا نتيجة إلرتفاع معدل PUBCB القروض املمنوحة للقطاع العام 
املني يف القطاع العام يف ظل الفساد الذي أكل بعمق يف نسيج بني الع إختالس األموال وعدم اإلخالص
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تستغل يف تقدمي اخلدمات اجملانية للشعب  ADCB جمتمعنا كما أن القروض املمنوحة لإلدارات احمللية 
لذلك فإهنا ال تساهم يف زيادة الناتج احمللي اإلمجايل ولذلك، فإننا نتفق مع الفرضية اليت تنص على أن 

نتائج تقدير . االدارات احمللية ليس له تأثري كبري على النمو االقتصادي يف اجلزائرو  لقطاع العاماالئتمان ل
تؤثر  BCPS منوذج تصحيح اخلطأ يف املدى القصري تظهر أن القروض املصرفية املوجهة للقطاع اخلاص

 توصلت اليت التطبيقية تالدراسا معظم مع تتفق ال نتيجة وهيمعنويا على الناتج احمللي االمجايل و  سلبا
 ,Bouzid) االقتصادي النمو على املمنوحة للقطاع اخلاص أثر اجيايب القروض نسبة لتطور أن إىل

2003, p. 11)،  قد يعود ذلك اىل عدم الكفاءة يف ختصيص االئتمان حيث تتلقى قطاعات أقل و
تطور القروض  إىل االقتصادي النمو اجتهت من  السببية العالقة .ئتمانانتاجية على حصص كبرية من اال

 املصرفية اخلدمات على الطلب زيادة إىل يؤدي االقتصادي النمو إن املصرفية املوجهة للقطاع اخلاص،حيث
 يف االقتصادي النمو أن أي االستثمار أجل من القروض على الطلب أو ت املدخرا إيداع أجل من إما

-القصرية هذا يتفق مع نظرية الطلب املدى يف املصريف القطاع تطور أجل من جدا   ضروريا   يعترب راجلزائ
االدارات احمللية تؤثر سلبا لكن غري معنويا على و  كل من القروض املصرفية املمنوحة للقطاع العام التابع،

 هني بني الناتج احمللي االمجايلالناتج احمللي االمجايل يف املدى القصري لكن جند عالقة سببية ذات اجتا
 وعدم العام للقطاع املقدمة القروض فعالية عدم على يدل هذاو  .القروض املصرفية املوجهة للقطاع العامو 

 من األكرب اجلزء إن حيث الطويل، أو القصري املدى على سواء لإلقتصاد، تطويرية باخلطة ارتباطها
يف الربامج السياسية و  (ميزان املدفوعات)احلكومية املوازنة ملدع تذهب العام  للقطاع املقدمة القروض

 .املوظفني رواتب ودفع (كاالنتخابات)
 :الخاتمة .1

 من كثري تشري االقتصادي،حيث النمو يف القطاع املصريف تأثري حول االقتصاديني بني هناك جدل
 اإلجيايب فالدور القطاع املصريف، خلدمات السليب أو اإلجيايب املزدوج للدور والتطبيقية الدراسات النظرية

 تنفيذ يف كفاءته ومدى العائلي والقطاع األعمال قطاع مع املالية الوساطة خدمات قطاع باندماج يرتبط
 وانعدام الدور هذا عن املالية الوساطة خدمات قطاع بتخلي يرتبط السليب الدور أن املالية بينما الوساطة
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حمدد معرفة  الدراسة بشكل لذلك حاولت .األعلى اإلنتاجية ذات عاتللقطا املدخرات توجيه يف الكفاءة
 و، 8162-6222يف اجلزائر خالل الفرتة  مدى تأثري القروض املصرفية القطاعية على النمو االقتصادي

أشارت نتائجها إىل أن لكل من القروض املمنوحة للقطاع العام ، القروض املمنوحة للقطاع اخلاص،و 
ـــــــ أن اختبارات السببية لة لإلدارات احمللية أثر سليب على النمو االقتصادي كما القروض املمنوح

Granger هذا يتفق مع و  أظهرت أن هناك عالقة سببية تتجه من النمو االقتصادي اىل القروض املصرفية
تائج الدراسة ن.التابع أي أن النمو االقتصادي يؤدي اىل زيادة الطلب على القروض املصرفية-فرضية الطلب

النمو االقتصادي و  تتناىف مع النظرية االقتصادية اليت تفرض وجود عالقة اجيابية بني منو القروض املصرفية
عليها القيام هبا قصد  يتوجب اليت واإلصالحات والسياسات اجلهود من العديد اجلزائر أمام الزاللذلك 

 :ملتمثلة يفالنهوض بنموها االقتصادي واو  تفعيل نظامها املصريف
 مبصداقية الثقة لتوفري ، واملعلومات البيانات نشر يف املايل واإلفصاح مبدأ الشفافية تعزيز على العمل -

 .القطاع املصريف
 على املستثمرون ينشدها اليت الرغبات كافة تغطي ومتنوعة جديدة مالية وأدوات خدمات تقدمي -

 .والعاملي احمللي الصعيدين
القروض  نسبة مسامهة فعدم لالقتصاد املوجهة وجدوى القروض نوعية راسةلد استشارات مكاتب خلق -

 .القروض تلك فاعلية عدم يعكس االقتصادي النمو رفع يف املصريف اجلهاز طرف من املعروضة
نبغي أن تتكفل احلكومة بإجراء مراجعة لبياناهتا املالية عند استحقاقها، من أجل خفض معدل ي -
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 : ملخص
، ثداء اامؤسسة االقتصادية حتسني ربرا  ثرر رث  ااما  الكرر  كمرنااه  لى إلهذه الدراسة  جاءت

من إطارات جممنلة من اامؤسسات االقتصادية  11وحتىيل ثراء  مجعمت  ولتحقيق ثهداف هذه الدراسة
رث  مت هقسيم حمنر  حيث، من خال  هن يع استبيان معد لذلك يضم متغريات الدراسة ،ربنالية سطيف

زربائين، ال ا اام ا  ايهيرى  ورث اام ، رث بشر الا  اام ىل رالرة ثربعاد متثىت يف كل من رث إالكرر   ااما 
 .ا  الكرر  لى  ثدء اامؤسسات االقتصاديةاام لالقة هأرري معننية لرث ند جو ىل إالدراسة ثين هنصىت 

 .األداءا  الزربائين، اام ايهيرى ، رث  ا اامرث  ااما  البشر ، رث   رث  ااما  الكرر ، :يةكلمات مفتاح
 .JEL : M2 ،M1 اتتصنيف

Abstract:  

The study aims at highlighting the impact of intellectual capital with 

its components on improving the performance of the company. To achieve 

the objectives of this study, 51 questionnaire were administrated and  
__________________________________________ 
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analyzed from manager of companies in Setif province, Three dimensions 

were represented the intellectual capital: the human capital, the structural 

capital and the relation capital, where the study found that there is an 

impact relation between the influence of intellectual capital and the 

performance of companies. 

Keywords: Intellectual Capital, Human Capital, Structural Capital, 

Relation Capital, Performance. 

Jel Classification Codes : M1, M2. 

  :مقدمة .1
االقتصادية جاهدة من ثجل  هسع  اامؤسساتاالستقرار وشدة التنافسية،  ميف ظل ربيئة هتسم ربعد

لن ثهم النسائل والطرق اليت  ربالبحثوالعمل لى  احلكاظ لىيها، وذلك يف السنق  اكتساب مرااة
االاتقا  من إىل اامؤسسات هذه  وهذا ما دفع .من ككاءهتا وحتقيق ثهدافها هسالدها لى  الرفع

اقتصاديات احلجم، اامرهرزة لى  اجلااب ااماد  إىل اقتصاديات اامعرفة اليت هعتمد ثساسا لى  اامنجندات 
امادية اامنجندات الادة النظر يف لمىية هسيري وإدارة من خال  إالكررية واامستجدات الترننلنجية، وذلك 

االستثمار يف اامنرد البشر  ربالتباره الثروة احلقيقية اليت ينبغ  استغاليها لن طريق التخطيط و ، والكررية
الزربائن، ورغبات هىبية احتياجات ربغية النصن  إىل  ، واقتناء خمتىف النسائل احلديثةوالتطنير والتحكيز

 .ثداء متميز وحتقيق األهداف اامسطرةوربالتايل النصن  إىل 
ربرث  ااما  الدراسة حن  مدى اهتمام اامؤسسات االقتصادية  هتمحنر إشرالية :الدراسة إشكالية .6.6

 صياغةوربناء لى  ما سبق ميرن صياغة إشرالية الدراسة من خال  . ثدائهايف حتسني  وثرره، الكرر 
 :الرئيس  التايل السؤا 

 ؟الدراسةالمؤسسات محل في تحسين أداء  أثر رأس المال الفكريما 
 :اطرح األسئىة الكرلية التاليةحاطة جبميع جنااب اامنضنع السؤا  الرئيس ، واإلهذا ولإلجاربة لى  

 ما ه  األسس النظرية لرل من رث  ااما  الكرر  واألداء؟ -
 ؟هل هنيل اامؤسسات حمل الدراسة اهتماما كبريا ربرث  ااما  الكرر   -
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 الدراسة؟ما هن ثرر رث  ااما  البشر  يف حتسني ثداء اامؤسسات حمل  -
 الدراسة؟ما هن ثرر رث  ااما  ايهيرى  يف حتسني ثداء اامؤسسات حمل  -
 ؟ما هن ثرر رث  ااما  الزربائين يف حتسني ثداء اامؤسسات حمل الدراسة -
 :يقنم هذا البحث لى  فرضية رئيسية ه : الدراسةفرضيات  .1.2

 .المؤسسات محل الدراسةفي تحسين أداء  لرأس المال الفكري أثر
 :وهتكرع الكرضية الساربقة إىل الكرضيات الكرلية التالية

 .حمل الدراسة األداء يف اامؤسساتلى  اللة إحصائية لرث  ااما  البشر  ينجد هأرري ذو د -
 .اامؤسسات حمل الدراسةاألداء يف لى   ينجد هأرري ذو داللة إحصائية لرث  ااما  ايهيرى  -
 .األداء يف اامؤسسات حمل الدراسةلى  ينجد هأرري ذو داللة إحصائية لرث  ااما  الزربائين  -

التحنالت االقتصادية والترننلنجية يرتس  هذا البحث ثمهية ربالغة خاصة يف ظل : أهمية الدراسة .1.2
العنصر البشر ، هسع  من خاليها ، وكذا ظهنر مكاهيم جديدة هعتمد لى  قدرات ومهارت السريعة

 :هتجى  ثمهية هذه الدراسة من خال  جاابنياامؤسسات إىل حتسني ثدائها واستمرارية اشاطها يف السنق، و 
من خال  اخلىكية النظرية  لإلسهامات اإلداريةيتناو  هذا البحث جماالت حديثة  :الجانب األكاديمي
حنث والدراسات اليت هتناو  برباإلضافة إىل هشجيع وهنشيط ال، ربرث  ااما  الكرر والتطبيقية اامتعىقة 

 . واألداء رث  ااما  الكرر مناضيع حديثة حن  
حمل الدراسة  سات اجلزائرية ربصكة لامة واامؤسساتهنجي  ثاظار صااع  القرار يف اامؤس: لعمليا الجانب
 .واالرهقاء ربأداء مؤسساهتممن ثجل الرفع رث  ااما  الكرر  ثمهية هسيري خاصة إىل  ربصكة
 :إىل حتقيق األهداف اآلهية هسع  الدراسة إن هذه  :أهداف الدراسة .1.2

، من خال  هقدمي إطار اظر  يرتجم ما جاء مكهنم  رث  ااما  الكرر  واألداء استعراضلى   العمل -
 . العرربية واألجنبية ثهم اامراجعيف 
 .االقتصادية اجلزائرية اامؤسساتربعض يف  رث  ااما  الكرر التعرف لى  واقع  -
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  .ثرر رث  ااما  الكرر  يف حتسني األداء يف لينة من اامؤسسات االقتصادية اجلزائريةإربرا   -
االقتصادية يف حتسني ثدائها من  اامؤسساتهقدمي جممنلة من التنصيات واالقرتاحات اليت هسالد  -

 .ربرث  مايها الكرر خال  االهتمام اامتزايد 
اطالقا من اإلشرالية اامطروحة، وربغية النقنف لى  ا: الدراسة وأساليب جمع البياناتمنهج  .1.2

اامنهج النصك  التحىيى  لىنقنف لى  ربعض استخدام  إربات صحة ثو خطأ الكرضيات اليت مت وضعها، مت
اامكاهيم اليت يها صىة رباامنضنع، من خال  جتميع اامادة العىمية من مصادرها اامختىكة مث القيام ربتصنيكها 

استخدام االستبيان كأداة رئيسية جلمع البيااات، ومتت صياغتها لتخدم ثهداف إىل وهبنيبها، رباإلضافة 
 .إىل اجلااب النظر  والدراسات الساربقة البحث وفرضياه  رباالستناد

 :الدراسات السابقة .6.2
-رأس المال الفكري وأثره في إدارة أداء العاملين": ربعننان، (1222عبد اهلل، الحمداني و )دراسة  -

هناولت هذه الدراسة مدى ، "دراسة تحليلية آلراء عينة من رؤساء األقسام العلمية في جامعة الموصل
هأرري رث  ااما  الكرر  يف إدارة ثداء العامىني، والتمدت لى  االستبيان كأداة رئيسية لىبحث، حيث مت 

استمارة لى  جممنلة من رؤساء األقسام العىمية يف اامؤسسات حمل الدراسة، لتتنصل الدراسة يف  16هن يع 
 :األخري إىل جممنلة النتائج ثربر ها

 .لالقة ارهباط قنية ربني رث  ااما  الكرر  وإدارة ثداء العامىني لى  اامستنى الرى وجند   -
 وإدارة ثداء العامىني، وكاات هذهلالقة ارهباط قنية ربني كل من متغريات رث  ااما  الكرر   وجند  -

مع رث  ااما  ربدرجة ثقل العالقة متباينة، حيث كاات ثقنى ربني رث  ااما  ايهيرى  وإدارة ثداء العامىني و 
 .البشر 

تأثير رأس المال الفكري على أداء ": ، ربعننان(1222، بن عبو الجياللي وبوقسري سارة)دراسة  -
هدفت هذه الدراسة إىل اإلجاربة لـن اإلشرالية ، "ميدانية في المؤسسات الجزائرية دراسة-المؤسسات

مؤسسة  61يؤرر رث  ااما  الكرر  لىـ  ثداء ثلما  اامؤسسـات، ومتثىت لينة الدراسة يف  فكي: التالية
 :جزائرية هزاو  اشاطات خمتىكة، ويف األخري هنصىت الدراسة إىل جممنلة من النتائج من ثربر ها
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 .وجند لالقة معننية ربني رث  ااما  البشر  ورث  ما  الزربائين وثداء ثلما  اامؤسسات  -
 .د هأرري لرث  ااما  ايهيرى  لى  ثداء ثلما  اامؤسساتال ينج  -
 :نربعننا (Sharabati & al, 2010)دراسة  -

“Intellectual capital and business performance in the pharmaceutical 

 sector of Jordan”. 
ااما   يف العالقة ربني مرناات رث  ااما  الكرر  متمثىة يف رث  بحثهدفت هذه الدراسة إىل ال

البشر ، رث  ااما  ايهيرى ، رث  ااما  الزربائين وثداء قطاع الصنالات الدوائية يف األردن، ولقد مت استخدام 
جممنلة من األساليب اإلحصائية مثل حتىيل االرهباط واالحندار اامتعدد، إلجياد العالقة ربني متغري  الدراسة 

 :ومن ربني النتائج اليت هنصىت إليها هذه الدراسة
 .وجند لالقة قنية ربني رث  ااما  الكرر  جبميع مرنااه  وثداء اامؤسسات حمل الدراسة  -
يعترب رث  ااما  الزربائين ثهم مرنن من مرناات رث  ااما  الكرر  يف هأرريه لى  األداء يىي  رث  ااما    -

  .رث  ااما  ايهيرى  البشر  وربدرجة ثقل
  اإلطار النظري لرأس المال الفكري .9

مكهنم رث  ااما  الكرر  من اامكاهيم اإلدارية اامعاصرة، فىقد شاع استخدام هذا اامصطىح يف يعد 
 شرىتحيث  ثصبح ممثال حقيقيا لقدرة اامؤسسة لى  التطنر وحتقيق النجاحقرن العشرين، و هسعينيات ال

 .اامنجندات غري اامىمنسة الدلامة األساسية واامنرد االسرتاهيج  لثروة اامؤسسة
 :مفهوم رأس المال الفكري. 6.9

مكهنم واحد ومنحد لرث  ااما  الكرر ، ربل هعدت هعاريك   ال ينجد اهكاق واضح ربني الباحثني حن 
 :واذكر منها

رننلنجيا التنظيمية، ، والتالبداية لى  ثا  امتالك اامعرفة، واخلربة التطبيقيةرث  ااما  الكرر  يف  لرف -
مت حتديد قيمة رث  ااما  الكرر  من ، و اامهنية مع ميزة هنافسية يف السنق ، واامهاراتولالقات العمالء

 .(Edvinsson, 1997, P386) كرلغري اامىمنسة إىل لنائد مالية  خال  مدى حتنيل هذه األصن  



 ،أثر رأس المال الفكري في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية                د عبد الرزاق فوزي.بـلبال حسناي، أ
 إطارات المؤسسات االقتصادية بوالية سطيف دراسة على عينة من                                                            

327 

القيمة "ث  ااما  فرر  ربأا  ر  (OECD, 1999, P17) هعرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية -
( ايهيرى )ه  رث  ااما  التنظيم  لىمؤسسة لكئتني من األصن  غري اامىمنسة (اامقدرة واحملصىة) االقتصادية

 ".ورث  ااما  البشر 
 سناء والشبرات العالقات، القدرات، اامنارد، مجيع يضم ربأا  (Al-Ali, 2003, P33)هعرف  و -

 مترن اليت والقيم، والثقافة، اامنقف، مثل والشخصية العاطكية ثو واألفرار، اامعارف مثل الكررية
يف ثذهان العامىني،  يبق ثا  خمزون اامعرفة الذ   (Bontis)يعرف  كما  .القيمة وهعظيم من خىق منظمة

، 0262لبد اهلل، احلمداين و ) فضال لن خمزون اامعرفة الذ  يؤسس يف اامنتجات واألاظمة وايهياكل
 .(121ص

الروسان ) ثربر ها رث  ااما  الكرر  كمجمنلة من اخلصائصيتميز : خصائص رأس المال الفكري  .9.9
 :(71ص، 0262العجىنين، و 
، ولرن يف مجيع اامستنيات لى  اامستنى االسرتاهيج ينتشر رث  ااما  الكرر   :الخصائص التنظيمية -

 التنظيم الرمس ، ثما خبصنص ايهيرل التنظيم  الذ  يناسبو مييل إىل الالمركزية حيث ربنسب متكاوهة، 
 .رث  ااما  الكرر  فهن ايهيرل التنظيم  العضن  اامرن

ينصب االهتمام لى  التعىيم و  ميتا  رث  ااما  الكرر  رباامهارة العالية واامتننلة، :الخصائص المهنية -
 .اخلربة العريقة، رباإلضافة إىل والتدريب وليس ربالضرورة الشهادة األكادميية

اامبادرة وهقدمي األفرار واامقرتحات  إىل اما  الكرر رث  ا مييل: الخصائص السلوكية والشخصية -
مع اامنضنلات اليت هتسم ربالتأكد، ولدي  القدرة لى  حسم القرارات دون هردد،  اجلديدة والبناءة، يتعامل

 .ولدي  مستنيات ذكاء لالية ومثاربرة يف العمل، ورقة لالية ربالنكس
إن حتديد لناصر ومرناات رث  ااما  الكرر  ل  دور كبري وفعا  : مكونات رأس المال الفكري  .3.9

يف إ الة الىبس لن هذا اامكهنم اجلديد، ولذلك سنقنم ربعرض وجهات اظر جممنلة من الباحثني امرناات 
 :  ااما  الكرر  يف اجلدو  التايلرث
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 مكونات رأس المال الفكري من وجهة نظر بعض الباحثين: 6 الجدول
 مكونات رأس المال الفكري السنة الباحث

Brooking 1996 -   رث  ااما  ايهيرى -رث  ااما  البشر 
Edvinsson et Malone 1997 -   رث  ااما  ايهيرى -رث  ااما  البشر 

Sveiby 1997 -  ايهيرل الداخى  واخلارج  –اامىرية الكردية 

Roos 1997 
رث   –رث  ما  التجديد  –رث  ااما  ايهيرى  -رث  ااما  البشر   -

 ااما  العالئق 
Stewart 1997 -   رث  ااما  الزربائين –رث  ااما  ايهيرى   –رث  ااما  البشر 

Bontis et Al 2000 -   رث  ااما  العالئق  –رث  ااما  ايهيرى   –رث  ااما  البشر 
Mertum 2002 -   رث  ااما  الزربائين –رث  ااما  ايهيرى   –رث  ااما  البشر 

Calvacanti 2006 
رث   –رث  ااما  الزربائين  –رث  ااما  ايهيرى   –رث  ااما  البشر   -

 ااما  االجتمال 
Source: Mhedhbi, I. (2010). Capital Immatériel: Interaction et Création de 

Valeur- Cas d’Entreprise Tunisiennes. Thèse de doctorat en science de 

gestion, Université Jean Moulin Lyon3. P 37. 
 :يتضح لنا ثن رث  ااما  الكرر  يترنن من رالرة لناصر ثساسية، وه  :(6) من خال  اجلدو  رقم

هن جممنلة اخلربات واامهارات واامعرفة اليت ميتىرها األفراد العامىنن، واليت  :رأس المال البشري -
: ، ويتمثل يفحاجيات الزربائن وحل مشاكىهم، وربالتايل حتقيق ثهداف اامؤسسةمن خاليها يتم هىبية 

 .اامهارات، اخلربة، اامعرفة، االربترار وغريها
هن رث  ااما  الذ  ال ميرن اقى  من اامنظمة إىل مران آخر، سناء من  :رأس المال الهيكلي -

اكتساهبا واالحتكاظ هبا يف هياكل وثاظمة طرف اامديرين ثو العامىني، ويتمثل يف اامعرفة اليت يتم 
اامعىنمات، ايهياكل، : ويتمثل يف، اامؤسسة، ث  هن كل ما يتبق  يف اامؤسسة ربعد مغادرة العامىني

 .رقافة اامنظمة، العمىيات اإلدارية
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ا ميثل قيمة العالقات اامتميزة اليت هرربط اامؤسسة ربزربائنها، وهذا م (:العالئقي)رأس المال الزبائني  -
والء الزربائن، رضا الزربائن، : ويتمثل يف، ميرنها من هعظيم قيمتها وكسب رضا الزربائن وهعميق والئهم
 .جماالت التعاون وقدرة اامؤسسة لى  االحتكاظ ربزربائنها ومنرديها

وميرن هصنيف الطرق اامستخدمة يف قيا  رث  ااما  الكرر   : طرق قياس رأس المال الفكري .6.9
 :(10-16، ص ص 0266ايهاليل، ) كاآليت

وهركز هذه الطرق واامقاييس لى  حتديد مسات وخصائص رث  ااما  الكرر ،  :الطرق الوصفية - أ
واستطالع اآلراء واالجتاهات ذات التأرري اامباشر وغري اامباشر لى  ثداء لمىيات اامعرفة وكذا حتقيق 

والتقدير الشخص  لىقائمني ربالدراسة ثو مقرتح  اتائجها اامرغنربة، وذلك ربااللتماد لى  اخلربة الذاهية 
ربطاقة  ،التقييم الذايت إلاتاجية مهين اامعرفةثداة هقييم معرفة اإلدارة،  :النمنذج، ويدخل ضمن هذه الطرق

 .الدرجات اامن واة لقيا  وإدارة ثصن  اامعرفة
وهركز هذه اامقاييس لى  قيمة  :لمال الفكري والملكية الفكريةاالمقاييس والطرق المرتبطة برأس  - ب

 .ااما  البشر ، رث  ااما  ايهيرى  ورث  ااما  الزربنين  رث: رث  ااما  الكرر ، ومرنااه  األساسية وه 

وهتنىل هذه اامقاييس حتنيل اامعرفة واألصن  اامعرفية غري اامىمنسة يف خمتىف ثقسام اامؤسسة إىل ثشرا  
 .حتديدا وثسهل استخدامااامىرية الكررية، لترنن ثكثر 

رث  ااما  الكرر  هن الكرق ربني القيمة السنقية وهناك من يرى ربأن  :مقاييس القيمة السوقية - ت
ثو الكرق ربني رمسىة سنق  .(Hennie & Noordhui, 2005, P28) لىمؤسسة والقيمة الدفرتية الصافية

وهعتمد هذه اامقاييس غالبا لى  وحقنق اامىرية حلمىة األسهم، ( قيمة اامؤسسة يف السنق)اامؤسسة 
 .السنقية، القيمة الدفرتية والقيمة غري اامىمنسة احملسنربة ةالقيم: اامبادئ واألسس احملاسبية، ومن ثمثىتها

هركز هذه اامقاييس لى  ثسا  احتساب العائد لى  األصن   :مقاييس العائد على المعرفة - ث
 :حسب الصيغة التاليةذلك احملسنربة، و 

األصن  اامىمنسة 
 لىشركة

=العائد لى  األصن    
 العنائد قبل الضريبة
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ثن جنهر إدارة رث  ااما  الكرر  هن رربط مننذج رث  ااما   "سيد محمد جاد الرب"ويرى 
القرارات، الكرر  ربباق  مناذج دلم واختاذ القرار رباامنظمة، وذلك من ثجل مسالدة اإلدارة يف لمىية اختاذ 

 ويتم هنكيذ هذا الترامل لى  كافة اامستنيات سناء لى  مستنى اإلدارة العىيا ثو اامستنيات التشغيىية
 .(711، ص0221جاد الرب، )

  لألداء اإلطار النظري .3
 األداء مكهنم يعترب حيث األداء، امصطىح قدمت اليت التعاريف ينجد العديد من: مفهوم األداء. 6.3
 الهينية لكظة األداء ثن إىل واشري ،اامؤسسات هسيري جما  يف واستعماال شينلا األكثر اامكاهيم من

Preformare اإلجنىيزية الىكظة منها اشتقت واليت ما، لش ء ش ء كىية إلطاء هعين Performance 
 قامن  إلي  ذهب الذ  اامعىن اكس وهن ثهداف ، التنظيم رب  يبىغ اليت الريكية ثو العمل إجنا  هعين اليت

Petit Larousse ( ،61، ص0226مزهندة) ، هذا لتنضيح التعاريف من جممنلة إلطاء وسنحاو 
 .اامكهنم

يعرف األداء لى  ثا  اشاط ميرن الكرد من إجنا  اامهمة ثو ايهدف اامخصص ل  ربنجاح، ويتنقف ذلك  -
 .(6ص، 0222منساو  و ربن حممد، ) لى  القيند العادية لالستخدام اامعقن  لىمنارد اامتاحة

، ثهــــدافها هــــ  الدرجــــة الــــيت حتقــــق هبــــا اامنظمــــةو الكعاليــــة التنظيميــــة كمــــا يعــــرف ثيضــــا ربأاــــ  يعــــرب لــــن   -
ــــــــاامنارد والنســــــــائل، ااجتماليــــــــ اربالتبارهــــــــا اظامــــــــ ــــــــع رب ــــــــ  ضــــــــودون اإلضــــــــرار كمناردهــــــــا  دون يتمت غط لى

 .(Gauzente, 2000, PP147-148) ثفرادها
إاعرا  لريكية استخدام اامؤسسة لىمنارد اامالية والبشرية، واستغاليها ربركاءة وفعالية ربصنرة ويعرف ربأا   -

 .(066ص، 0222/0262الداو ، ) جتعىها قادرة لى  حتقيق ثهدافها
لقد هعددت جماالت األداء ومقاررباه  ربتعدد وجهات اظر الباحثني، : مجاالت األداء ومقارباته .9.3

 :(22-62ص، ص 0260الغاليب، ) رالرة جماالت لى  النحن اآليتوميرن إدراجها ضمن 
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ميثل األداء اامايل اامكهنم الضيق ألداء اامؤسسات، حيث يركز لى  استخدام : مجال األداء المالي  -
مؤشرات مالية لقيا  مدى إجنا  األهداف، ويعرب األداء اامايل لن ثداء الشركات ربالتباره الدالم األساس  

اامختىكة اليت متارسها هذه األخرية، ويساهم يف هزويد اامؤسسة ربكرص استثمارية يف ميادين األداء لأللما  
اامختىكة واليت هسالد لى  هىبية احتياجات ثصحاب اامصاحل وحتقيق ثهدافهم، ومن هنا ميرنا القن  ثن 

    .(74ص، 0262اخلطيب، ) األداء اامايل يعترب اجملا  الرئيس  يف قيا  األداء

يعتمد هذا اجملا  لى  اامؤشرات العمىياهية التشغيىية رباإلضافة إىل اامؤشرات : مجال األداء العملياتي -
، 0266العايب، ) اإلاتاجية، رضا الزربنن وااميزة التنافسية: اامالية، ومن ربني ثهم اامؤشرات العمىياهية لألداء

 .(642ص 

ويعترب اجملا  األوسع واألمشل لألداء، ويشمل ثسس األداء اامايل والعمىيايت، : مجال الفعالية التنظيمية -
احرتام  :وه حتقيق الكعـالية التنظيمية،  رئيسية من ثجللى  وجـند ثرربعـة لـنامل  Kalika Mوينص 

 ,Marmuse, 1992) مرواة ايهيرىةو  اجليد لىمعىنمات ، االاتقا العالقـات ربني اامصاحل، ايهيرىة الرمسية

P105). 

ويعرف ، Freemanظهرت اظرية ثصحاب اامصاحل لى  يد العامل : أصحاب المصالحمجال  -
ثصحاب اامصاحل لى  ثهنم األفراد واجلمالات اليت ميرنها ثن هؤرر ثو هتأرر كما هقنم رب  اامؤسسة من ثلما  

وحياو  جما  ثصحاب اامصاحل إلطاء صنرة دقيقة لن منقع  .واشاطات، وما هتبناه من ربرامج وسياسات
اامؤسسة ضمن ربيئتها االجتمالية العامة، وربالتايل ميرن القن  ربأن اامؤسسة حماطة رببيئة خارجية معقدة 

مصاحلهم، يقيمنن ثداء اامؤسسة من  اوية مدى حتقق جممنلات لديدة من ثصحاب اامصاحل، هتناجد هبا 
 .(661ص، 0262كناش ، )

هنجد العديد من العنامل الداخىية واخلارجية اليت ميرن ثن حترم ثداء : العوامل المؤثرة في األداء .3.3
ايهيرل التنظيم ، اامناخ التنظيم ، الترننلنجيا اامستخدمة ودرجة : اامؤسسة، وهتمثل العنامل الداخىية يف

اامتغريات االقتصادية واالجتمالية والسياسية اآللية رباإلضافة إىل لامل احلجم، ثما العنامل اخلارجية فتشمل 
 .(66-61ص، ص 0262اخلطيب، ) والبيئية وغريها
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وه  لنامل ختضع لتحرم اامؤسسة، وميرن هقسيمها إىل جممنلتني رئيسيتني : العوامل الداخلية. 2.1.1
 : (27-21ص، ص 0226مزهندة، ) مها

اليت هرهبط رباجلااب التقين يف اامؤسسة وهضم  وهتمثل يف خمتىف القنى واامتغريات: العوامل التقنية -
اسبة و اامستخدمة يف معاجلة اامعىنمات، انع الترننلنجيا سناء اامستخدمة يف النظائف الكعىية ث: مايى 

ا ن، النرشات، التجهيزات اامخ: هصميم اامؤسسة من حيثلى  اآلالت مقاراة مع لدد العما ، االلتماد 
 منتجات اامؤسسة ورغبات طالبيها، التنافق ربنيرى  ومدى مناسبة التغىيف ل ، نج، شانلية اامنتواآلالت، 

ناد اامستخدمة يف لمىية اإلاتاج، مستنيات انلية اامطاقيت التخزين واإلاتاج رباامؤسسة، التناسب ربني 
 .اامنقع اجلغرايف لىمؤسسةاألسعار، 

استخدام اامنرد البشر  يف اامؤسسة  وه  خمتىف القنى واامتغريات اليت هؤرر لى : البشرية العوامل -
الرتكيبة البشرية من حيث السن واجلنس، مستنى هأهيل األفراد، التنافق ربني : وهضم لى  اخلصنص

مؤهالت العما  واامناصب اليت يشغىنهنا والترننلنجيا اامستخدمة، اظام  اامرافآت واحلنافز، اجلن السائد 
 .فني واامنكذين وانلية اامعىنماتربني العما  والعالقة السائدة ربني اامشر 

وه  لنامل غري خاضعة لتحرم اامؤسسة، وميرن ثن هقسم إىل رالرة لنامل : العوامل الخارجية .1.1.1
 : (21-20ص، ص 0226مزهندة، ) ةيرئيس

ميثل احمليط االقتصاد  مصدر منارد اامؤسسة من جهة ومستقبل منتجاهتا من  :االقتصادية العوامل -
 .لنامل اقتصادية لامة، لنامل اقتصادية قطالية: جهة ثخرى، وهنقسم العنامل االقتصادية إىل

هترنن من اامناقف، الرغبات، مستنى الذكاء والرتربية، قنالات ولادات األفراد  :العوامل االجتماعية -
 .الذين يرنانن جمتمعا ما

وهتضمن مناذج احلياة، القيم األخالقية والكنية والتيارات الكررية لىمجتمع الذ  هقع  :العوامل الثقافية -
 .في  اامؤسسة
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السياس  واألمين لىدولة، السياسة اخلارجية، ااتشار  من ثربر ها االستقرار :العوامل السياسية والقانونية -
 .اخل...األحزاب السياسية، اامنظنمة القااناية

من ثجل حتسني األداء الربد يف البداية من هشخيص  من ثجل اكتشاف : إجراءات تحسين األداء .1.1
ىيىها ربغية حتسني االحنرافات اليت قد حتدث، وذلك لن طريق حتديد فجنة األداء ومصادرها، ومن مث حت

 .وهطنير األداء
حتسني األداء هن لمىية لالج خمتىف االحنرافات وكذا القصنر يف األداء الكعى ، وربالتايل هتج  

ويتم حتسني  .رجات اظام األداءخملمىيات حتسني األداء إىل لالج القصنر يف مدخالت، لمىيات و 
الرئيسية امشاكل األداء، هطنير خطة لمل لىنصن  إىل حتديد األسباب : األداء من خال  اخلطنات التالية

حىن ، االهصاالت اامباشرة ربني اامشرفني والعامىني وحتسني االستثمار يف اامنجندات الكررية، ث  االهتمام 
 .(607-600ص، ص 0261ربيصار، ) ربرث  ااما  الكرر 

 األدوات المستخدمة وتحليل النتائج. 6
 :عينة وأداة الدراسة. 6.6

اسات الساربقة، مت إلداد استبيان، و ع لى  ر ربناء لى  ما مت اإلطالع لىي  يف اجلااب النظر  والد
قسم و . استبيان قاربل لىدراسة 46مؤسسة ربنالية سطيف، لرن مت اسرتجاع  61 إطارا لى  مستنى 41

 : االستبيان إىل حمنرين ثساسيني كمايى 
رث  ااما  البشر ، رث  ااما   :ويترنن من، (اامتغري اامستقل) رث  ااما  الكرر  :األول المحور  -

 .ايهيرى ، رث  ااما  الزربائين
 (.اامتغري التاربع)األداء  :الثاني المحور  -

ومت االلتماد لى  رالرة ، اخلماس  (Likert)وقد صممت استمارة االستبيان وفقا امقيا  ليررت 
وفقا لىمعادلة  (5 – 3,68من  قوي، 3.67 – 2,34 من  متوسط، 2,33  – 6من  ضعيف) مستنيات

 :التالية
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=  1/ (6-4)= إذن طن  الكئة  .المستويات عدد / (الدنياالقيمة  –العليا  القيمة)= طول الفئة 

1,33. 
 اليت البيااات حتىيل يف( SPSS 23)االجتمالية  لىعىنم اإلحصائية احلزمة ربراامج استخدامكما مت 

ومن مث قام الباحثان ربتحىيل البيااات واستخراج النتائج ربااللتماد لى  األدوات  الدراسة، هذه يف مجعها مت
الثبات؛ النسط احلسايب؛ االحنراف اامعيار ؛ معامل االرهباط ربرسن، معادالت ومناذج  :اإلحصائية اآلهية

 .االحندار ومعامل التحديد
التماد  ريبة من اامنضنع والدراسة النظرية، متااطالقا من الدراسات الساربقة الق: نموذج الدراسة. 9.6

  :مننذج الدراسة، كما هن منضح يف الشرل اامنايلمتغريين ثساسيني لبناء 
 نموذج الدراسة: 6شكل 

 

 

 

 
 
 

 .من إلداد الباحثني ربااللتماد لى  الدراسات الساربقة :المصدر

 :صدق وثباة األداة. 3.6
من األساهذة احملرمني، حيث قدمنا جممنلة من  ةمت لرض االستبيان لى  جممنل :صدق األداة -

 .اامالحظات واالقرتاحات، مت ثخذها ربعني االلتبار يف اإللداد النهائ  لالستبيان
 Cronbach)رباستخدام معامل ربات ثلكا كرواباخ  االستبيان رباتمت اختبار مدى  :ثبات األداة -

Alpha) 

 

 المتغير المستقل
 رأس المال الفكري

 رأس المال البشري

 رأس المال الهيكلي

 رأس المال الزبائني

 المتغير التابع
 األداء
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 معامالت ثبات االستبيان: 9 الجدول
 المتغيرات

 
 ألفا كرونباخ عدد الفقرات الفئات المستهدفة

 :المتغير المستقل
 رأس المال الفكري

 

 2.672 21 رث  ااما  البشر 

 2.117 21 رث  ااما  ايهيرى 

 2.611 26 رث  ااما  الزربائين

 2.267 02 رث  ااما  الكرر 

 2.664 22 األداء األداء: المتغير التابع

 2.21 12 االستبيان كوحدة واحدة

 SPSSربااللتماد لى  خمرجات ربراامج  الباحثنيمن إلدادا  :المصدر

 ،%26.7 :يساو يتبني لنا ثن ربات مقيا  رث  ااما  الكرر  : (0)من خال  اجلدو  رقم 
العينة كنحدة واحدة  كرواباخ ألفراد، ربينما معامل الثبات ثلكا  %66.4 :يساو وربات مقيا  األداء 

، وه  اسبة هد  لى  مستنى لا  من الثبات ألداة القيا  مقاراة %21: ولالستبيان ربشرل لام هن
وهن ما يعين ثن اامبحنرني  ،(P293 Sekaran &Bougie ,2013 ,) 60%ربالنسبة اامقبنلة إحصائيا 

 .يكهمنن ثسئىة اامقيا  كما يقصدها الباحث وربنكس الريكية
 :تحليل نتائج الدراسة .6.6

 رأس المال الفكري: تحليل فقرات المحور األول -
 يوضح توزيع أجوبة مفردات العينة حول محور رأس المال الفكري: 3 الجدول

ارةــــــــالعب البعد الرقم  
 المتوسط
 الحسابي

االنحرا
ف 
المعيار 

 ي

قيمة 
(T) 

مستوى 
 الداللة

 القرار

01 

ري
بش

ل ال
لما

س ا
رأ

 
 

إدارة مؤسسترم مهام اامنظكني والعما  حتدد 
 2.222 7.62 6.21 1.104 .ربشرل دقيق

 قوي

02 
متتىك مؤسسترم منارد ربشرية هتمتع خبربات 

 2.226 1.40 6.64 1.416 لالية
 متوسط
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03 
حيرص اامنظكنن والعما  لى  إجنا  األلما  

 2.222 4.61 2.61 1.161 .ربطريقة سىيمة
 قوي

04 

إىل الرفع من قدرات هسع  مؤسسترم 
منظكيها ولامىيها من خال  التدريب 

 .الكعا 
1.416 6.61 4.41 2.226 

 متوسط

05 
ميتىك اامنظكنن يف مؤسسترم القدرة لى  

 2.261 0.76 6.12 1.746 .هنليد األفرار اجلديدة
 متوسط

06 

يتنفر لدى منظك  ولما  مؤسسترم 
التأهيل الال م ألداء مهامهم من خال  

 .لمىية ااممارسة
1.171 2.21 7.11 

2.222 

 

 متوسط

 متوسط 2.222 1.13 1..2 1.623 رأس المال البشري: المـجموع

07 

كلي
الهي

ال 
 الم

أس
ر

 

 متوسط 2.222 7.12 2.22 1.111 .متتىك مؤسسترم ثاظمة معىنمات هتسم رباحلدارة

08 
ثاظمة اامعىنمات يف مؤسسترم هزود ثصحاب القرار 

 2.211 0.64 6.62 1.111 .الال مةرباامعىنمات 
 متوسط

09 
يتم مقاراة ثداء العمىيات اإلدارية مع مؤسسات 

 2.262 0.71 6.64 1.120 .ثخرى هبدف حتسني لمىيات مؤسسترم
 متوسط

يتميز ايهيرل التنظيم  امؤسسترم ربدرجة لالية من  10
 2.217 0.66 6.21 1.161 .النضنح يف العالقات ربني الرؤساء واامرؤوسني

 متوسط

يضمن ايهيرل التنظيم  امؤسسترم سريان اامعىنمة  11
 2.221 1.67 6.20 1.746 .جلميع اامستنيات اإلدارية

 متوسط

هتبىن مؤسسترم طريقة التناصل مع لمايها من ثجل  12
 2.222 7.77 6.62 1.174 . حتقيق ثهدافها

 قوي

 متوسط 2.222 1..1 2.32 1.1.1 رأس المال الهيكلي: المـجموع

11 

ئني
لزبا

ل ا
لما

س ا
رأ

 

 قوي 2.222 2.71 2.21 7.017 .هسع  مؤسسترم جاهدة من ثجل إرضاء  ربائنها

11 
متنح مؤسسترم الزربائن الدائمني مزايا إضافية لن 

 2.226 1.41 6.11 1.111 .غريهم من الزربائن
 متوسط

11 
هتناصل مؤسسترم رباستمرار مع  ربائنها ربغرض 

 2.222 4.21 6.61 1.621 .رغباهتمالتعرف لى  
 قوي

 قوي 2.222 4.02 6.67 1.671هقنم مؤسسترم ربإدخا  التحسينات الال مة لى   16
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 SPSSربااللتماد لى  خمرجات ربراامج  الباحثنيمن إلدادا  :المصدر

جند ثن مستنى ربعد رث  ااما  البشر  يعترب متنسطا لى  العمنم، حيث الساربق ربالنظر إىل اجلدو  
، وقد احتىت الكقرة األوىل 2.60ورباحنراف معيار  قدره  1.121قدر اامتنسط احلسايب العام يهذا البعد ربـ 

لى  ، ما يعرس منافقة كبرية امكردات لينة الدراسة 1.104يهذا البعد اامرهبة األوىل كمتنسط حسايب يقدر ربـ 
التحديد الدقيق لىمهام، هىيها يف اامرهبة الثااية الكقرة الثالثة اامتمثىة يف حرص اامنظكني لى  إجنا  األلما  

، لتحتل الكقرة اخلامسة اامرهبة األخرية كمتنسط حسايب قدره 1.161ربطريقة سىيمة كمتنسط حسايب قدره 
 .جديدة ، وه  اليت هعرب لن قدرة اامنظكني لى  هنليد ثفرار1.746

، 1.761: ثما فيما خيص ربعد رث  ااما  ايهيرى  فران مستناه متنسطا كمتنسط حسايب قدره
، احتىت الكقرة األخرية يهذا البعد اامرهبة األوىل كمتنسط حسايب يقدر ربـ 2.16واحنراف معيار  يساو  

عديد من اجملهندات من ، ما يعرس منافقة كبرية امكردات لينة الدراسة لى  السع  احلثيث وربذ  ال1.174
واليت مكادها هنفر  1.111ثجل إرضاء الزربائن، هىيها يف اامرهبة الثااية الكقرة الساربعة كمتنسط حسايب قدره 

اامؤسسات اليت يعمىنن هبا لى  ثجهزة حديثة، لتحتل الكقرة العاشرة اامرهبة األخرية كمتنسط حسايب قدره 
لتنظيم  يهذه اامؤسسات ربدرجة لالية من النضنح يف العالقات ، وه  اليت هعرب لن متيز ايهيرل ا1.161

 .ربني الرؤساء واامرؤوسني

 .خدماهتا لضمان مرااتها يف السنق

11 
هسع  مؤسسترم إىل هقدمي منتجات ذات جندة 

 2.222 4.06 6.01 1.206 .لالية
 قوي

لتن يع خدماهتا متتىك مؤسسترم قننات هن يع متننلة  12
 .ومنتجاهتا

1.174 

 
6.01 7.10 2.222 

 قوي

هسع  مؤسسترم إىل ختكيض النقت يف حل مشاكل  12
 2.222 1.76 6.22 1.220 . ربائنها

 قوي

هقنم مؤسسترم ربإقامة لالقة طنيىة اامدى مع  21
 2.222 1.11 6.26 1.212 .اامنردين

 قوي

 قوي 2.222 12.. 2.33 2...1 رأس المال الزبائني: المـجموع
 متوسط 2.222 6.22 .2.6 1.662 رأس المال الفكري: المـجموع
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، واحنراف 1.662: ثما ربالنسبة لبعد رث  ااما  الزربائين فران مستناه العام قنيا كمتنسط حسايب قدره
، 7.017يقدر ربـ ، احتىت الكقرة الثالثة لشر يهذا البعد اامرهبة األوىل كمتنسط حسايب 2.11معيار  يساو  

ما يعرس منافقة كبرية امكردات لينة الدراسة لى  هبين اامؤسسات لينة الدراسة طريقة التناصل مع 
منظكيها من ثجل حتقيق ثهدافها، هىيها يف اامرهبة الثااية الكقرة األخرية اامتمثىة يف احلرص لى  إقامة 

تل الكقرة الثامنة لشر اامرهبة األخرية كمتنسط ، لتح1.212لالقات طنيىة األجل مع اامنردين كمتنسط قدره 
 .منح مزايا إضافية لىزربائن الدائمني، وه  اليت هعرب لن 1.111حسايب قدره 

 ،1.112ومن خال  اجلدو  الساربق ثيضا االحظ ثن اامتنسط العام لرثسم ااما  الكرر  يقدر ربـ 
 اامؤسسات حمل الدراسة   جيب لى القن  ثا، وهن متنسط وربالتايل ميرننا 2.16 واحنراف معيار  يساو 

 .اامزيد من االهتمام ربرث  ااما  الكرر  خاصة رث  ااما  البشر  وايهيرى 
 األداء: الثانيتحليل فقرات المحور  -

 يوضح توزيع أجوبة مفردات العينة حول محور األداء: 6 الجدول

 العبارة البعد الرقم
 المتوسط
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري

قيمة 
(T) 

مستوى 
 الداللة

 القرار

01 

ألاء
ا

 

هسع  مؤسسترم إىل الزيادة يف مبيعاهتا 
 قن  2.222 67.02 2.11 7.746 .من خال  الرفع من قدرهتا اإلاتاجية

02 
هسع  مؤسسترم إىل هقدمي منتجات 

 قن  2.222 1.20 6.22 1.206 .ذات جندة لالية وربأسعار منخكضة

03 

هعمل مؤسسترم لى  إدخا  
التحسينات الال مة لى  خدماهتا لزيادة 

 .حصتها السنقية
 قن  2.222 66.74 2.66 7.026

04 
هقنم مؤسسترم كمجمنلة من الدراسات 

 قن  2.222 6.71 2.21 7.611 .لىحكاظ لى  مرااتها يف السنق

 متنسط 2.220 1.01 6.64 1.402هناك اخنكاض يف لدد الشراوى اامقدمة  05



 ،أثر رأس المال الفكري في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية                د عبد الرزاق فوزي.بـلبال حسناي، أ
 إطارات المؤسسات االقتصادية بوالية سطيف دراسة على عينة من                                                            

339 

 SPSSربااللتماد لى  خمرجات ربراامج  الباحثنيمن إلدادا  :المصدر

جند ثن مستنى األداء قن  حيث قدر اامتنسط احلسايب العام يهذا  :(7)رقم  ربالنظر إىل اجلدو 
، وقد احتىت الكقرة األوىل يهذا البعد اامرهبة األوىل كمتنسط 2.12ورباحنراف معيار  قدره  1.667البعد ربـ 

، ما يعرس منافقة كبرية امكردات لينة الدراسة لى  ثن الزيادة يف اإلاتاجية هساهم 7.746حسايب يقدر ربـ 
ربشرل كبري يف هطنر اامبيعات، هىيها يف اامرهبة الثااية الكقرة الثالثة اامتمثىة يف احلرص لى  إدخا  حتسينات 

، 7.026جديدة لى  اخلدمات واامنتجات من ثجل الرفع من احلصة السنقية كمتنسط حسايب قدره 
واليت هتمحنر حن  القيام  7.611رباإلضافة إىل الكقرة الراربعة اليت هعترب قريبة جدا منها كمتنسط قدره 

كمجمنلة من الدراسات لالحتكاظ رباامرااة السنقية، لتحتل الكقرة التاسعة اامرهبة األخرية كمتنسط حسايب 
 .، وه  اليت هعرب لن غيباب رقافة ختصيص مصىحة ثو وحدة خاصة ربالبحث والتطنير1.766قدره 

 
 
 
 
 

 .من  ربائنرم

06 
 يف إجنا هتسم مؤسسترم ربالسرلة 

 متنسط 2.262 0.16 6.04 1.712 .األلما 

21 
لدى مؤسسترم خطة من اجل احلكاظ 

 متنسط 2.220 1.17 6.17 1.101 .لى  قدرهتا التنافسية

26 
هقنم مؤسسترم ربإحداث هنا ن ربني 
 متنسط 2.227 1.21 6.44 1.722 .حتسني مستنى اجلندة ومقدار الترىكة

22 
متتىك مؤسسترم وحدة لىبحث 

 متنسط 2.06 0.16 6.01 1.766 .والتطنير

 قوي 0.000 8.36 0..0 3.866 األداء: المـجموع



 
 

 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة 361 -322ص  ، (9069جانفي )مكرر  61: العـــدد/  09 المجلد

 

340 

 نتائج اختبار فرضيات الدراسة .4.6
 واألداء رأس المال البشرياختبار معامل االنحدار البسيط بين : 4 الجدول

معامل  (T) اختبار  (F)اختبار  معامل االنحدار 
االرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 
المعدل 

(R
2

) 

المعامال
 (ß) ت

الخطأ 
المعيار 

 ي

(F) Sig (T) Sig 

 الثابت
 باقي العوامل) 

 (األخرى

2.662 
2.12

2 

13.626 
2.22

2 

1
.1

1
6
 

2.222 

2.321 2.1.1 

 2.121 رأس المال البشري
2.2.

6 6
.2

2
2
 

2.222 

 SPSSربااللتماد لى  خمرجات ربراامج  الباحثنيمن إلدادا  :المصدر
 حيث، 2.222ربأن ثمننذج االحندار البسيط معنن  ربداللة إحصائية  :(4) هظهر اتائج اجلدو  رقم

 ربىغ معامل التحديد ، كما(2.120)، وثن معامل االرهباط يساو  (71.166)احملسنربة هساو   Fقيمة 
األداء من التغريات يف  (76.0)%يكسر ما اسبت  رث  ااما  البشر  ث  ثن ربعد ( 2.760) اامعد 

 t، وهن ذو داللة إحصائية فقيمة وهعزى النسبة اامتبقية إىل متغريات ثخرىحمل الدراسة،  لىمؤسسات
  .(2.24)لند مستنى معننية ( 1.222)احملسنربة هساو  

لرأس أي يوجد أثر ذو داللة إحصائية  ةليالبد يةالعدم وقبول الفرض يةوعليه يمكن رفض فرض
   :وفق مننذج االحندار التايل .محل الدراسة أداء المؤسساتعلى  المال البشري

Y1= 0.594x+1.669 
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 واألداء الهيكليرأس المال اختبار معامل االنحدار البسيط بين : 1 الجدول
 (T) اختبار  (F)اختبار  معامل االنحدار 

معامل 
االرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 
 المعدل

(R2) 

المعامالت 
(ß) 

الخطأ 
 Sig (T) Sig (F) المعياري

باقي )الثابت 
 العوامل
 (األخرى

6.107 2.121 

02.761 2.222 

7.161 2.222 

2.161 2.111 

رأس المال 
 الهيكلي

1.611 1.111 
4.712 2.222 

 SPSSربااللتماد لى  خمرجات ربراامج  الباحثنيمن إلدادا  :المصدر
 حيث، 2.222ربأن ثمننذج االحندار البسيط معنن  ربداللة إحصائية  :(1) هظهر اتائج اجلدو  رقم

  ،2.24لند مستنى معننية  (2.161)وثن معامل االرهباط يساو   ،(02.761)احملسنربة هساو   Fقيمة 
من  (11.1)%يكسر ما اسبت  رث  ااما  ايهيرى  ث  ثن ربعد  (2.111) اامعد  ربىغ معامل التحديد كما

، وهن ذو داللة وهعزى النسبة اامتبقية إىل متغريات ثخرىحمل الدراسة،  األداء لىمؤسساتالتغريات يف 
 .(2.224)لند مستنى معننية ( 4.712)احملسنربة هساو   tإحصائية فقيمة 
لرأس أي يوجد أثر ذو داللة إحصائية  ةليالبد يةالعدم وقبول الفرض يةيمكن رفض فرضوعليه 
   :وفق مننذج االحندار التايل .محل الدراسة أداء المؤسساتعلى  المال الهيكلي

Y2= 0.600x+1.724 

 حيث، 2.24مننذج االحندار البسيط معنن  ربداللة إحصائية ربأن  :(1) هظهر اتائج اجلدو  رقم
،  1.11لند مستنى معننية  (2.427)، وثن معامل االرهباط يساو  (01.167)احملسنربة هساو   Fقيمة 
من  (17.2)%يكسر ما اسبت  رث  ااما  الزربائين ث  ثن ربعد  (2.172) اامعد  ربىغ معامل التحديد كما

، وهن ذو داللة وهعزى النسبة اامتبقية إىل متغريات ثخرىحمل الدراسة،  األداء لىمؤسساتالتغريات يف 
  .(2.224)لند مستنى معننية  (4.614)احملسنربة هساو   tإحصائية فقيمة 



 
 

 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة 361 -322ص  ، (9069جانفي )مكرر  61: العـــدد/  09 المجلد

 

342 

 واألداءرأس المال الزبائني اختبار معامل االنحدار البسيط بين  :. الجدول
 (T) اختبار  (F)اختبار  معامل االنحدار 

معامل 
االرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 
 المعدل

(R2) 

 المعامالت
(ß) 

الخطأ 
 Sig (T) Sig (F) المعياري

باقي )الثابت 
 (العوامل
 (األخرى

6.114 2.762 
01.167 2.222 

7.014 2.222 
2.427 2.172 

رأس المال 
 الزبائني

2.414 2.621 4.614 2.222 

 SPSSربااللتماد لى  خمرجات ربراامج  الباحثنيمن إلدادا  :المصدر

لرأس أي يوجد أثر ذو داللة إحصائية  ةليالبد يةالعدم وقبول الفرض يةوعليه يمكن رفض فرض
    :وفق مننذج االحندار التايل.   محل الدراسة أداء المؤسساتعلى  المال الزبائني

Y3= 0.535x+1.735 

 واألداءرأس المال الفكري اختبار معامل االنحدار : 8 الجدول

 

معامل  (T) اختبار  (F)اختبار  معامل االنحدار
االرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 
 المعدل

(R2) 

المعامال
 (ß)ت 

الخطأ 
 المعياري

(F) Sig (T) Sig 

باقي )الثابت 
 (خرىاأل (العوامل

6.607 2.111 

40.116 2.222 

0.26

7 

2.22

7 

2.102 2.422 

 2.626 2.114 رأس المال الفكري
1.01

0 

2.22

2 

 SPSSربااللتماد لى  خمرجات ربراامج  الباحثنيمن إلدادا  :المصدر

 حيث، 2.222ربأن ثمننذج االحندار البسيط معنن  ربداللة إحصائية  :(6) هظهر اتائج اجلدو  رقم
،  2.24لند مستنى معننية  (2.102)، وثن معامل االرهباط يساو  (40.116)احملسنربة هساو   Fقيمة 
من  (42.2)%يكسر ما اسبت  رث  ااما  الكرر  ث  ثن ( 2.422) اامعد  ربىغ معامل التحديد كما
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، وهن ذو داللة وهعزى النسبة اامتبقية إىل متغريات ثخرىحمل الدراسة،  األداء لىمؤسساتالتغريات يف 
 .(2.224)لند مستنى معننية  (1.0.10)احملسنربة هساو   tإحصائية فقيمة 

لرأس ر ذو داللة إحصائية وعليه يمكن رفض فرض العدم وقبول الفرض البدل أي يوجد أث 
   :وفق مننذج االحندار التايل .محل الدراسة أداء المؤسساتعلى  المال الفكري

Y= 0.735x+1.124 

 ةــــــــــــخاتم. 1
إىل الرفع من مستنى ثدائها،  ا هسع  من خالل  اامؤسساتيعترب رث  ااما  الكرر  منردا اسرتاهيجي

احلكاظ لىيها  لى ويعد رث  ااما  الكرر  كمرنااه  الثالث من اامكاهيم احلديثة اليت هعمل اامؤسسات 
ن ثحيث  ،احلديث لن األصن  غري اامادية ودورها اإلجيايب يف لمىية حتسني األداء ا دادوهطنيرها، يهذا 
 ةلالق (ا  الزربائيناام ا  ايهيرى  ورث اام ا  البشر ، رث اام رث ) األساسيةالكرر  ااما   امرناات رث 

 .االقتصادية اامؤسساتمباشرة لى  ثداء إجيايب و هأرري 
 :ومن ربني ثهم النتائج اليت هنصىت إليها الدراسة

 .يف اامؤسسات حمل الدراسة واألداءإجياربية ربني رث  ااما  الكرر  هأرري وجند لالقة  -

لىمؤسسة هعتمد لى  ما متتىر  من رث  ما  فرر ، والذ  يتمثل يف خمزون القيمة احلقيقية  -
 .ثساسية لنجاحها قيمة إىل لعامىني، والذ  ميرن حتنيى اامعرفة لدى األفراد ا

هتتم اامؤسسات حمل الدراسة ربرث  ااما  الكرر  جبميع مرنااه ، وربدرجة ثكرب رث  ااما  الزربائين  -
 .رهبة األخرية رث  ااما  ايهيرى اامليىي  رث  ااما  البشر  ويف 

ينجد ضعف يف جااب البحث والتطنير يف اامؤسسات حمل الدراسة، وذلك راجع لرنن جل  -
 .اامؤسسات ال متتىك مصىحة ثو وحدة خاصة هبذه اامهمة
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 :قائمة المراجع. 1
هأرري رث  ااما  الكرر  لى  ثداء (. 2111انفمرب،  21-22. )سارة ربنقسر  اجلياليل ربن لبن، و 
مداخىة ضمن اامىتق  الدويل الثاين حن  األداء . دراسة ميدااية يف اامؤسسات اجلزائرية-اامؤسسات

 .جامعة ورقىة. اامتميز لىمنظمات واحلرنمات
 .(1لدد )جمىة الباحث. حتىيل النصنص النظرية امكهنم األداء(. 2112/2111. )الشيخ الداو 

قيا  رث  ااما  الكرر  وإداره  وهنميت  كجزء من إدارة اامعرفة (. 2111ينلين، . )ايهاليل الشرربيين ايهاليل
 .(22لدد)جمىة حبنث الرتربية الننلية، جامعة اامنصنرة. يف مؤسسات التعىيم العايل

: القاهرة .إدارة اامنارد الكررية واامعرفية يف منظمات األلما  اامصرية(. 2116. )سيد حممد جاد الرب
 .مطبعة العشرى

دراسة : مداخل صنالة القرار االسرتاهيج  ولالقتها رباألداء(. 2112. )طاهر حمسن منصنر الغاليب
-22، ص ص(22العدد)2ق، اجملىدجمىة العىنم االقتصادية، العرا. هطبيقية يف منظمات لراقية

21. 
التحرم يف األداء الشامل لىمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل (. 2111. )لبد الرمحان العايب

، جامعة فرحات لبا ، رسالة دكتنراه لىنم يف العىنم االقتصادية. حتديات التنمية اامستدامة
 .111ص .سطيف، اجلزائر
الستثمار يف رث  ااما  الكرر  يف حتقيق األداء اامتميز امنظمات دور ا(. 2111. )لبد اامطىب ربيصار
ثطروحة مقدمة لنيل شهادة . دراسة لينة من اامؤسسات االقتصادية ربنالية اامسيىة –االلما  

، كىية العىنم االقتصادية والتجارية ولىنم التسيري، جامعة حممد دكتنراه لىنم يف لىنم التسيري
  .ربنضياف اامسيىة

جمىة العىنم اإلاسااية، . األداء ربني الركاءة والكعالية مكهنم وهقييم(. 2111, انفمرب. )مزهندة امىيكلبد ا
 .(العدد األو )جامعة حممد خيضر
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ثرر استخدام اظم اامعىنمات لى  ثداء (. 2112ثفريل،  11-11. )لبد الننر منساو ، وهدى ربن حممد
دراسة مقدمة إىل اامؤمتر الثاين . ت التأمني يف اجلزائراامؤسسات االقتصادية دراسة هطبيقية لى  شركا

 .القضايا اامىحة لالقتصاديات الناشئة يف ربيئة األلما  احلديثة: لرىية األلما  جبامعة األردن
  .األردن

: األردن(. 1اإلصدار ط) األداء اامايل وثرره لى  لنائد ثسهم الشركات(. 2111. )حممد حممند اخلطيب
 .لمان .لىنشر والتن يعدار حامد 

ثرر رث  ااما  الكرر  يف اإلربداع يف اامصارف (. 2111. )حممند حممد العجىنينحممند لى  الروسان، و 
 .(12العدد)26جمىة جامعة دمشق لىعىنم االقتصادية والقااناية، اجملىد. األرداية
جمىة العىنم . ثداء اامؤسسة ربطاقة األداء اامتنا ن وثمهيتها يف هقييم(. 2111ديسمرب، . )مراد كناش 

 .(11العدد )اإلاسااية
رث  ااما  الكرر  وثرره يف إدارة ثداء (. 2111. )لى  ثكرم لبد اهللدة إمساليل لبد اهلل احلمداين، و ااه

جمىة هنمية . دراسة حتىيىية آلراء لينة من رؤساء األقسام العىمية يف جامعة اامنصل-العامىني
 .(22العدد)12جامعة اامنصل، اجملىد-واالقتصادالرافدين، كىية اإلدارة 
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