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قواعد النرش باملجلة :

أو  قبل  املنشورة من  العلمية غري  الدراسات  و  األبحاث   ، البرشية  التنمية  و  االقتصاد  تنرش مجلة  

قدمت للنرش مبجالت أخرى  أو مبلتقيات ، يف جميع تخصصات العلوم االقتصادية و التجارية و علوم 

التسيري ) إدارة األعامل( ، و باللغات الثالث : العربية ، الفرنسية و االنجليزية ، و التي تهتم بالدراسات 

التطبيقية و اإلحصائية ، و دراسة الحالة فقط، وفق الرشوط التالية :

• وتضبط 	  A4 صفحات  من  صفحة   12 حدود  يف  املجلة،  مدير  إىل  الكرتونيا  فقط  املقال  يرسل 

الهوامش كالتايل: أعىل الصفحة : 5سم، أسفل الصفحة 4، ميني ويسار الصفحة 4.5سم .

• يكتب املقال  باستخدام  Microsoft Word  ، وبخطTimes New Roman و بحجم خط 12، 	

 . Gras و العناوين و العناوين الفرعية تكتب بـ ، simple و مبسافة بني األسطر

• تتضمن الورقة األوىل ، العنوان الكامل للمقال، اسم الباحث و رتبته العلمية و املؤسسة الجامعية 	

التابع لها ، العنوان االلكرتوين، و ملخصني للموضوع يف حدود 80 كلمة أو 05 اسطر ،احدهام 

بلغة املقال و الثاين بإحدى اللغتني االخريتني ، عىل أن يكون إجباريا احد امللخصني باللغة العربية.

• يتم اإلشارة إىل املصادر العلمية يف منت املقال و يف النهاية، وفق األصول العلمية.	

• ترقم الجداول و األشكال حسب ورودها يف منت املقال.	

• تخضع كافة املقاالت املرسلة إىل املجلة للتقييم العلمي املوضوعي، و يبلغ الباحث بنتيجة التقييم، 	

أو التعديالت التي تطلب منه، و ال ميكن للباحث الطعن يف نتائج التقييم.

• ال ترد املقاالت املرسلة إىل املجلة سواء قبلت للنرش أو مل تقبل.	

• تصبح املقاالت املنشورة ملكا للمجلة ، فال يجوز إعادة نرشها يف مجلة أخرى أو استعاملها يف أي 	

ملتقى.

• املقاالت املنشورة يف هذه املجلة ال تعرب إال عن أراء أصحابها.	

• يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديالت الشكلية عىل املقال املقدم متى لزم األمر دون املساس 	

باملوضوع.

حقوق النرش محفوظة للمجلة
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بعمليات املرابحة اإلسالمية يف البنوك اإلسالمية يف األردن
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ظل برنامجي اإلنعاش االقتصادي و دعم النمو االقتصادي

.)2009-2000 ( 
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مساهمة قواعد بازل يف إدارة املخاطر املنظامت املرصفية

دراسة حالة مرصف عودة السورية

359 أ.د معراج هواري
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دراسة حالة جامعة غرداية

383 Dr Kouri  Djamel

Université Blida 2

Le tourisme et le développement économique en Algérie

411 Dr.HASSIBA CHERIFI

Université Blida 2

SALAIRE MINIMUM ET POUVOIR D’ACHAT 

 LE CAS DE L’ALGERIE



كلمة العدد

  بعد خمس سنوات من الجد و الجهد ، ها هي مجلتنا تبدأ سنتها السادسة بجملة 

من االنجازات التي تحققت لها ، و هي :

البيانات و هي قاعدة  - لقد أصبحت متواجدة حاليا عىل واحدة من اكرب قواعد 

معلومات  EcoLink  و هي القاعدة العربية األوىل املتخصصة يف مجال االقتصاد، 

لألكادمييني  األول  املصدر  وتعد  العالقة.  ذات  والعلوم  األعامل  وإدارة  واإلدارة، 

واستمرارية  تغطيتها،  وسعة  لشموليتها  نظرا  الباحثني،  الطلبة  و  واملتخصصني 

www.mandumah.com  تحديثها.. و هي متواجدة عىل املوقع

- كام تسعى خالل االشهر القادمة اىل دخول اىل ثالثة قواعد بيانات عاملية االخرى 

ذات العالقة بتخصص املجلة ، فاملفاوضات جارية من اجل تحقيق هذا املبتغى.

- كام ان للمجلة االن موقع الكرتوين  ضمن موقع املخرب ، سوف يطلق خالل ايام  

من صدور هذا العدد ان شاء الله 

  كل هذه املجهودات تأيت يف سياق تطوير و تحديث املجلة و اعطائها مكانتها ضمن 

املجالت العلمية العربية املرموقة.

ادارة التحرير





مدى تطبیق المصارف اإلسالمیة لمعاییر المحاسبة اإلسالمیة المتعلقة 
 بعملیات المرابحة اإلسالمیة في البنوك اإلسالمیة في األردن

 أ.د خلیل إبراھیم الدلیمي
 د عطا هللا احمد الحسبان

 اربد األھلیة جامعة
 االردن 

 الملخص 

إظھارأس���س القی��اس المحاس���بي لعملی���ات المرابح��ة ف���ي البن���وك  ھ��دفت ھ���ذه الدراس��ة إل���ى
إظھ���اراثر أدوات القی���اس  اإلسالمیةحس��ب مع���اییر المحاس���بة اإلس��المیة، كم���ا ھ���دفت إل���ى

المرابح�ة إل�ى التع�رف عل�ى اإلط�ار النظ�ري لعملی�ات  المحاسبي على القوائم المالیة ،إض�افة
فقرة لتعبر عن متغی�رات وفرض�یات الدراس�ة  19اإلسالمیة  . وتم توزیع استبانة تتكون من  

 وتم توزیع االستبانة على المدققین الداخلیین في البنوك اإلسالمیة في األردن . وكان من أھم
ل��ى إن البن��وك اإلس��المیة تق��وم عل��ى تحمی��ل كاف��ة التك��الیف المباش��رة عنت��ائج ھ��ذه الدراس��ة :

بضاعة المرابحة حتى تصبح في مخازن المش�تري وبھ�ذا فھ�ي تطب�ق مب�دا التكلف�ة التاریخی�ة 
عن��د تنفی��ذ عق��ود المرابح��ة وإثباتھ��ا بال��دفاتر بت��اریخ تنفی��ذ عق��د المرابح��ة ، و تق��وم البن��وك 
اإلس��المیة عل��ى توزی��ع أرب��اح عق��د المرابح��ة حس��ب م��دة العق��د م��ع العمی��ل وھ��ذا ی��دل عل��ى 

األم�ر ال�ذي یس�ھل احتس�اب الزك�اة دون  د والمصروف لكل فترة عن األخرىاستحقاق اإلیرا
النظر ألرباح الفت�رات القادم�ة ، و ی�تم االعت�راف ب�إیرادات عق�ود عملی�ات المرابح�ة ك�التزام 
متداول عند تاریخ تنفیذ عقود المرابحة ویقوم بعد ذلك المحاسب على توزیع ال�ربح عل�ى م�دة 

دام التس��ویات الجردی�ة ف��ي نھای�ة الفت�رة المحاس��بیة م�ن خ��الل عق�د المرابح�ة م��ن خ�الل اس�تخ
تطبی��ق مب��دأ مقابل��ة اإلی��رادات بالمص��روفات . و ك��ان م��ن أھ��م توص��یات الدراس��ة : ض��رورة 

انھ إذا تلف أو ھلك ج�زء م�ن ھ�ذه الموج�ودات قب�ل تس�لمیھ، إل�ى العمی�ل األخذ بعین االعتبار 
یعتب�ر خس�ارة، ویخف�ض م�ن القیم�ة الدفتری�ة ، وكانت التبعیة على المؤسسة فإن قیمة النقص 

لألم�ر بالش�راء ف�ي الق�وائم  أرباح المرابحة یتم الفصل بین أرباح المرابحة غیر المقیدة ووان 
المالی��ة ، و ض��رورة ان ی��تم اإلفص��اح ع��ن الخس��ائر المتحقق��ة م��ن اخ��تالف أس��عار الص��رف 

 وكذلك األرباح المحققة من ذلك .

Abstract    

This study aimed to show the basis of measurement of accounting 
operations in Murabaha Islamic banks according to Islamic accounting  
standards , also aimed to show how the impact of accounting 
measurement tools on the financial statements , in addition to the 
identification of a theoretical framework for Islamic Murabaha . Were 
distributed a questionnaire consisting of 19 paragraph to reflect the 
variables and hypotheses of the study questionnaire was distributed to 
the internal auditors in Islamic banks in Jordan. One of the most 
important results of this study: that Islamic banks are based on 
download all direct costs on commodity Murabaha to become the 
buyer stores and this they apply the principle of historical cost when 
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implementing Murabaha contracts and provable books on the 
implementation of the Murabaha contract, and the Islamic banks on 
dividend Murabaha contract According to the contract period with the 
client, and this shows the revenue and expense entitlement for each 
period for the other to something that is easy to calculate Zakat 
without regard to profit next periods, and income is recognized 
Murabaha contracts as a liability trader at the date of implementation 
of Murabaha contracts and shall thereafter accountant on the 
distribution of profit over a decade Murabaha through the use of 
inventory adjustments at the end of the accounting period through the 
application of the principle interview revenue expenses . . And it was 
the most important recommendations of the study : the need to take 
into account that if damage or perished part of these assets before 
handed over to the client was related to  the institution , the value of 
the shortage is a loss , and reduce the carrying amount , and - to be 
separation between the speculative unrestricted profit and trading 
profits to buy it in the financial statements, and that is the need to 
disclose the losses incurred from the different exchange rates as well 
as the profits realized 

 المقدمة 

تعتبر بیوع المرابحة من أھم أنواع البیوع شیوعاً في مجال التطبیق في واقع 
% من حجم العملیات االستثماریة 95المؤسسات المالیة اإلسالمیة، فقد تصل إلي أكثر من 

ھیة التي تضبطھا. ولقد تبین في بعض األحیان، ولقد أھتم بھا الفقھاء ووضعوا األحكام الفق
من الدراسات المیدانیة أن ھناك اختالفات بین المؤسسات المالیة اإلسالمیة في مجال 

 المعالجات المحاسبیة لمعامالتھا، مما دعي الحاجة إلي وض

 

ع معیار یوضح أسس القیاس واإلثبات لعملیاتھا واإلفصاح عنھا في القوائم المالیة 
لمالیة حتى یمكن إعطاء معلومات دقیقة وسلیمة ونافعة لمستخدمي التي تعدھا المؤسسة ا
 معلومات تلك القوائم. 

 تحاول ھذه الدراسة االجابة عن االسئلة التالیة ::  مشكلة  الدراسة

ھل تطبق البنوك االسالمیة في االردن متطلبات إثبات وقیاس موجودات المرابحة  .1
 والمرابحة لآلمر بالشراء؟

االسالمیة في االردن متطلبات وقیاس األرباح وتوزیع األرباح المؤجلة  ھل تطبق البنوك
 للمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء؟

ھل تطبق البنوك االسالمیة في االردن متطلبات العرض واإلفصاح عن المرابحة والمرابحة 
 لآلمر بالشراء في القوائم المالیة واإلیضاحات حولھا ؟
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في االردن متطلبات تملك المؤسسة السلعة وقبضھا والتوكیل  ھل تطبق البنوك االسالمیة
 فیھما والضمانات علیھا 

 بناءا على مشكلة الدراسة فان الدراسة تعتمد على الفرضیات التالیة :: فرضیات الدراسة 

ال تطبق البنوك االسالمیة في االردن متطلبات إثبات وقیاس موجودات المرابحة والمرابحة 
 .لآلمر بالشراء 

ال تطبق البنوك االسالمیة في االردن متطلبات وقیاس األرباح وتوزیع األرباح المؤجلة 
 للمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء.

ال تطبق البنوك االسالمیة في االردن متطلبات العرض واإلفصاح عن المرابحة والمرابحة 
 لآلمر بالشراء في القوائم المالیة واإلیضاحات حولھا .

البنوك االسالمیة في االردن متطلبات تملك المؤسسة السلعة وقبضھا والتوكیل فیھما ال تطبق 
 والضمانات علیھا.

 تنبع اھمیة الدراسة مما یلي: :  أھمیة الدراسة 

ان معاییر المحاسبة االسالمیة جاءت كبدیل عن معاییر المحاسبة الدولیة التي یشوبھا  -
االسالمي الحنیف مما یستدعي االھتمام بھذه المعاییر بعض الحسابات المحرمة في الدین 

 ومعرفة التزام البنوك االسالمیة بمتطلبات معاییر المحاسبة االسالمیة المتعلقة بالمرابحة .

ان عملیات المرابحة تشكل العامود الفقري لنشاطات البنوك االسالمیة في االردن بحیث  -
تمثل المرابحة نصیب االسد من الممارسات التجاریة مع العمالء االمر الذي یتطلب االھتمام 

 بھذا المعیار من اجل الحصول على معلومات مفیدة الصحاب المصالح. 

اسبي من المواضیع الھامة في المحاسبة بشكل عام ان موضوع القیاس واالفصاح المح -
والمحاسبة االسالمیة بشكل خاص االمر الذي استدعى اللجوء الى اسالیب القیاس المحاسبي 

 واالعتراف وكیفیة عرضھا في القوائم المالیة .

تأتي أھمیة البحث من زیادة الطلب على الخدمات المصرفیة اإلسالمیة على مستوى  -
یادة اعتماد المصارف على صیغة االستثمار بالمرابحة ونظرا ألن ھذه الصیغة المملكة، وز

یعترضھا في الواقع العملي العدید من المشاكل الناتجة عن عدم وجود أسس محاسبیة متفق 
 علیھا للقیاس لذلك تم اختیار ھذا الموضوع لیكون مجاالً للبحث والدراسة.

 لة تحقیق االھداف التالیة :تھدف الدراسة في محاو:  اھداف الدراسة 

ربط االطار النظري لمعیار المرابحة االسالمي مع الواقع العملي الیجاد درجة التطبیق  -
 السس ومعاییر المرابحة االسالمیة في البنوك االسالمیة في االردن .

التعرف على أغراض المحاسبة على المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء واثر ذلك في  -
القیاس واالفصاح المحاسبي في القوائم المالیة واثر ذلك في توزیع االرباح والخسائر  عملیات

 في نھایة الفترة المحاسبیة .
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التعرف على األسس واألحكام الشرعیة للمرابحة لآلمر بالشراء والمراحل التي تمر  -
ي یجب على والضوابط الشرعیة الت ،عملیاتھا بدءا بالوعد وانتھاء بتملیك العمیل للسلعة

 المؤسسات المالیة اإلسالمیة االلتزام بھا.

بما أن البحث یعمل علي عرض وتقییم المرابحة االسالمیة من :  منھج البحث و أسلوبھ 
الناحیة  المحاسبیة في المصارف اإلسالمیة وإثره علي ترویجھا فقد اتبع الباحثان في 

 دراستھما كل من المناھج اآلتیة : 

: ویتمثل في قیام الباحثان بالرجوع إلي المراجع العربیة واألجنبیة من  االستنباطيالمنھج 
كتب وأبحاث ودراسات منشورة وغیر منشورة ، وكذلك النشرات والندوات العلمیة 
والمقاالت المتخصصة في ھذا المجال والمعاییر المنشورة ، وذلك بھدف استنباط األسس 

ار العام لإلفصاح عن  عملیات المرابحة المالیة للمصارف والقواعد التي یقوم علیھا اإلط
 اإلسالمیة حتى یمكن من تطبیقھا علي المصارف اإلسالمیة . 

: لكي یتم الربط بین الدراسة النظریة والواقع العملي قام الباحثان بدراسة  المنھج االستقرائي
لمصارف اإلسالمیة (أقسام میدانیة عن طریق : عمل قوائم استقصاء لمعرفة آراء العاملین با

أعداد الحسابات والقوائم المالیة) عن اإلفصاح عن المرابحة المالیة التي تصدرھا المصارف 
 اإلسالمیة.

یتكون مجتمع الدراسة من البنوك االسالمیة العاملة في االردن :  مجتمع وعینة الدراسة 
وبنك االردن دبي االسالمي  وھي البنك العربي االسالمي الدولي والبنك االسالمي االردني

ومصرف الراجحي وتم اختیار المدققین الداخلیین لالجابة عن فقرات االستبانة على 
اعتبارھم الركیزة االساسیة في اعتماد القوائم المالیة وتم حصر اعداد المدققین الداخلیین على 

مدققا ،  41مي االردني مدققا ، البنك االسال 27النحو التالي : البنك العربي االسالمي الدولي 
مدققا . وھذه االرقام تمت عن  12مدققا ، مصرف الراجحي  14بنك االردن دبي االسالمي 

بنوك فقط فان  4طریق االتصال ھاتفیا مع تلك البنوك وبما ان مجتمع الدراسة یتكون من 
لتالي عینة الدراسة تمثل مجتمع الدراسة عن طریق العینة العشوائیة البسیطة والجدول ا

 یوضح الیة توزیع االستبانات 

 ) نسب توزیع االستبانات على عینة الدراسة  1جدول ( 

 المسترد  الموزع  عدد المدققین  اسم البنك الرقم 

 16 20 27 البنك العربي االسالمي الدولي 1

 22 29 41 البنك االسالمي االردني 2

 7 10 14 بنك االردن دبي االسالمي 3

 6 10 12 الراجحي مصرف 4

 51 69 94 مجموع
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% كما ان نسبة المسترد 73) ھي 69/94یالحظ من الجدول اعاله بان نسبة التوزیع (
% وھي نسبة مقبولة من المجتمع الكامل 54) ھي 51/94والصالح للتحلیل االحصائي ھو (

 للدراسة 

 

 الدراسات السابقة 

" دراسة تحلیل وقیاس عملیات المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء  2012علي  1 دراسة
 وفقاً لمعاییر المحاسبة للمؤسسات المالیة واإلسالمیة" 

ھدفت  الدراسة لقیاس وتحلیل واقع إلتزام المصارف اإلسالمیة العاملة في السودان بمتطلبات 
ھیئة معاییر المحاسبة والمراجعة معیار المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء الصادر عن 

للمؤسسات المالیة واإلسالمیة والذي أصدر بنك السودان المركزي منشوراً یلزم جمیع 
المصارف اإلسالمیة في السودان بتطبیقھ وتھدف الدراسة أیضاً الى التعرف على أثر 

بالمرابحة في اإللتزام بمعیار المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء على تطویر خدمة التمویل 
السودان .، كما تھدف الدراسة الى معرفة دور بنك السودان المركزى في الرقابة على 
المصارف اإلسالمیة  عند الممارسة العملیة لصیغة التمویل بالمرابحة والمرابحة لآلمر 
بالشراء وفقاَ لمعاییر المحاسبة اإلسالمیة ، كما تھدف الدراسة الى التعرف على المعوقات 

تي تواجھ المصارف اإلسالمیة السودانیة عند تطبیق المعاییر المحاسبیة اإلسالمیة (معیار ال
المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء ) .توصلت الدراسة الى أنھ لم تلتزم المصارف اإلسالمیة 
العاملة في السودان بجمیع متطلبات معیار المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء الصادر عن 

لمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة واإلسالمیة وإنما تلتزم ببعض البنود في ھیئة ا
إیضاحات القوائم المالیة . وعلیھ أوصت الدراسة المصارف السودانیة باإللتزام بتطبیق كافة 

والتي یمكن  2المعالجات المحاسبیة للمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء كما بینھا المعیار رقم 
طبیقھا في التطویر واإلرتقاء بالخدمات المصرفیة اإلسالمیة . وتم التركیز على أن یساعد ت

صیغة المرابحة ألنھا تعتبر من أكثر صیغ التمویل اإلسالمیة ممارسة من قبل المصارف 
اإلسالمیة في السودان ، ھذا الى جانب وجود بعض التجاوزات وعدم تنفیذ المرابحات وفقاً 

عرف بالمرابحات الصوریة كما توجد صعوبة في الرقابة على تنفیذ للقواعد الشرعیة فیما ی
 المرابحات األمر الذي قد یؤدي الى تشویھ تنفیذ صیغة التمویل بالمرابحة 

) تناولت الدراسة بیع المرابحة المركبة كما تجریھ المصارف  2009عفانة   ( 2دراسة
 اإلسالمیة في فلسطین وخلصت الدراسة الى األتي :

رابحة المركبة مشروعة على الراجح من أقوال العلماء، إن تمت وفق الخطوات العملیة الم -
 المقررة من ھیئات الرقابة الشرعیة.

 تجربة البنوك اإلسالمیة في بالدنا ال زالت في بدایتھا، ولذا یعتریھا بعض الخلل. -

. الصادق محمد ادم علي " دراسة تحلیل وقیاس عملیات المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء وفقاً لمعاییر 1
 .  2012المحاسبة للمؤسسات المالیة واإلسالمیة  ، السودان ، جامعة كردفان االبیض  

، مؤتمر اإلقتصاد  . دحسام الدین عفانة ، بیع المرابحة المركبة كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في فلسطین2
 .م 2009اإلسالمي وأعمال البنوك ، جامعة الخلیل ، فلسطین ، 
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في مختلف المجاالت  تحتاج البنوك اإلسالمیة في بالدنا لتحقیق أھدافھا أن تطور أسالیبھا -
 وخاصة في طرح منتجات جدیدة في العمل المصرفي اإلسالمي.

 تحظى المرابحة المركبة بأكبر نصیب من معامالت البنوك اإلسالمیة في بالدنا. -

الرقابة الشرعیة على البنوك اإلسالمیة في بالدنا تحتاج إلى تطویر ومزید من أھل  -
 االختصاص.

 المصرفیة " وصیاغتھا حول المرابحة شرعیة " رؤیة 2007مفیض الرحمن  1دراسة

 تلك أغلب وأن العصریة، عنھا الحیاة تستغني ال مما المصرفیة المعامالت أصبحت قد
 یختلف المعامالت من النوع ھذا لكن  ، األموال وتنمیة إلى  استثمار یھدف إنما المعامالت

 جمیع ھذه المصارف تدیر فحینما .الربویة المصارف في عنھ اإلسالمیة في المصارف
 المالیة وظائفھا جمیع اإلسالمیة تقیم المصارف محرمة، ربویة أسس على التنمویة أنشطتھا

 وتعد المرابحة . وأشكالھا صورھا بكافة الربا شوائب عن بعیدا التعامل الشرعیة، أسس على
 وتنمیة استثمار نحو طریقھا المصارف اإلسالمیة منھا تتخذ التي األسالیب وأھم أنجع من

تجاوزات   لوحظ قد أنھ غیر . غیرھا في یتوافر ال ما من المزایا لھا لما وذلك ؛ األموال
 ھذه ومثل . دائرة الحرام إلى الحالل دائرة من ینقلھا مما . العملي تطبیقھا في خطیرة

 كیف ; مبینا التجاوزات تلك صور جمع تم ھذه البحث وفي . عنھا االجتناب یجب التجاوزات
 روح مع وجھ  یتفق على الشرعیة المرابحة جوانب أھم تناول مع منھا یمكن  التخلص

 المنشودة التنمیة وتحقیق اإلسالمیة الشریعة

" أسس القیاس المحاسبي لعملیات المرابحة دراسة میدانیة على  2 2008دراسة الجھني
 المصارف في المملكة العربیة السعودیة

ابتداء من منتصف السبعینات بدایة نظام مصرفي جدید ینادي بعدم استخدام لقد شھد العالم 
أسعار الفائدة كآلیة للتعامل، مع إحالل نظام المشاركة في األرباح والخسائر،وأصبحت 
المعامالت اإلسالمیة في المصارف التقلیدیة حقیقة واقعة تلقى إقباالً متصاعداً في كثیر من 

االستثمار وتنمیة المال في إطار أحكام الشریعة اإلسالمیة على عدد البالد اإلسالمیة. ویقوم 
من صیغ وعقود المعامالت الشرعیة التي فصل الفقھاء قواعدھا والشروط والضوابط 
الحاكمة لھا استنباطا من كتاب هللا وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم وإجماع الصحابة؛ ومن 

وھي بیع بمثل الثمن األول مع زیادة ربح معلوم ھذه الصیغ: صیغة االستثمار بالمرابحة 
یتفقان علیھ. وبیع المرابحة یعتبر من بیوع األمانة؛ فالعالقة البیعیة البد أن تقوم على 
اإلفصاح والشفافیة وعدم التغریر بالمشتري، ولھ أركان وشروط یجب توافرھا لیصبح البیع 

تطبق بھ من الناحیة المحاسبیة. تأتي  صحیحاً،ویثار حولھا جدل كبیر من حیث األسلوب الذي
أھمیة البحث من زیادة الطلب على الخدمات المصرفیة اإلسالمیة على مستوى المملكة، 

المصرفیة ، الجامعة االسالمیة العالمیة شیناغونغ   صیاغتھا و حول المرابحة شرعیة . مفیض الرحمن ، رؤیة1
 .169، ص  2007مجلة الدراسات ، المجلد الرابع ، دیسمبر ، 

. منیرة بنت محمد بن علي الزایدي الجھني ، " أسس القیاس المحاسبي لعملیات المرابحة دراسة میدانیة على 2
 . 1، ص  2008المصارف في المملكة العربیة السعودي ، رسالة ماجستیر ، جامعة الملك بن عبدالعزیز ، 

 

                                                           



وزیادة اعتماد المصارف على صیغة االستثمار بالمرابحة ونظرا ألن ھذه الصیغة یعترضھا 
بیة متفق علیھا في الواقع العملي العدید من المشاكل الناتجة عن عدم وجود أسس محاس

للقیاس لذلك تم اختیار ھذا الموضوع لیكون مجاالً للبحث والدراسة، وتتمثل مشكلة البحث 
في صعوبة قیاس التكلفة األصلیة والربح والمعالجات المحاسبیة في حالة تغیر أسعار 
الصرف، وحصول المصرف على حسم أو تعجیل وتأجیل السداد. ویمثل ھذا البحث دراسة 

ألسس القیاس المحاسبي لعملیات المرابحة في المصارف في المملكة العربیة میدانیة 
السعودیة من خالل قائمة استقصاء لمعرفة أسس القیاس المحاسبي لعملیات المرابحة في 
الواقع العملي، ومقارنتھا باألسس الشرعیة التي تم استنباطھا من مصادر الشریعة اإلسالمیة. 

ن النتائج أھمھا: وجود اختالف في تطبیق أسس القیاس وقد توصل البحث إلى عدد م
المحاسبي لعملیات المرابحة من مصرف ألخر، وأن ھناك بعض القصور في التطبیق العملي 

 لھذه األسس قد یتنافى أحیانا مع األحكام الشرعیة

یة : انھا دراسة تطبیقیة على البنوك االسالم اختالف الدراسات السابقة عن الدراسة الحالیة
من واقع معاییر المحاسبة االسالمیة اما الدراسات المذكورة فھي تاخذ الجانب الشرعي دون 

 وجود دراسات عملیة لربط الواقع النظري بالعملي .

انھا تركز على ادوات القیاس واالفصاح المحاسبي لعملیات المرابحة لمعرفة مدى التزام 
 البنوك االسالمیة بتلك االدوات .

 لى الیات توزیع االرباح والخسائر المتعلقة بالمرابحات االسالمیة .انھا تركز ع

 :التعریفات االجرائیة للبحث 

: ویقصد بھا إثبات كافة المعامالت المتعلقة بالمرابحة والمرابحة  عملیة اإلثبات المحاسبي -
ألجل اآلمر بالشراء منذ سداد ضمان الجدیة وحتى نھایة سداد األقساط، حسب الطریقة 

 المحاسبیة المختارة.

: ویقصد بھا قیاس التكلفة األصلیة للمرابحة والمرابحة ألجل عملیة القیاس المحاسبي -
اآلمر بالشراء والربح اإلجمالي ونصیب كل فترة مالیة منھ وكذا قیاس ذمم المرابحة، وقیاس 

 الخسارة عن نكول العمیل إن وقعت.

: ویقصد بھا إظھار ما تسفر عنھ عملیات المرابحة والمرابحة لآلمر  عملیة العرض -
بالشراء في نھایة الفترة المالیة في القوائم المالیة مثل: قیمة موجودات المرابحة والمرابحة 
ألجل اآلمر بالشراء بعد االقتناء وقبل البیع والتسلیم وقیمة ذمم المرابحة والمرابحة لآلمر 

بذلك من مخصصات وكذلك نصیب الفترة المالیة من أرباح المرابحة بالشراء وما یتعلق 
 والمرابحة لآلمر بالشراء.

 : ویقصد بھا اإلفصاح عن عملیات المرابحة والمرابحة ألجل عملیة اإلفصاح -

اآلمر بالشراء في اإلیضاحات حول القوائم المالیة إلعطاء مستخدمي تلك القوائم معلومات 
 اذ القراراتمفیدة تساعدھم في اتخ

 االطار النظري للدراسة: 
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مفھوم المرابحة : یقصد بالمرابحة بصفة عامة، بیع السلعة بالثمن الذي قامت بھ مع ربح 
معلوم، وھو من بیع األمانة، وتتم عملیة البیع وقت التفاوض والتعاقد علیھا. أما المقصود 

تنفیذ عقد المرابحة حیث یعد بالمرابحة ألجل اآلمر بالشراء، فإن الطرفان یتواعدان على 
اآلمر بشراء السلعة بعد تملك المأمور لھا، وھذه الصیغة ھي األكثر انتشاراً في التطبیق 

 1العملي وعندما یذكر اصطالح مرابحة فإنھ یقصد بذلك المرابحة ألجل اآلمر بالشراء.
الفقھاء توجد عدة شروط للمرابحة ذكرھا : 2شروط المرابحة في المحاسبة االسالمیة 

 القدامى من أھمھا:
 أن یكون الثمن األول معلوم لطرفي العقد وكذلك ما یحمل علیھ من تكالیف أخرى. -
 أن یكون الربح محدداً مقداراً أو نسبة من الثمن األول. -
 أن یكون العقد األول صحیحاً. -

 یمكن أن تتم المرابحة بإحدى صورتین عرفھما الفقھ قدیماً وھما: :3صور المرابحة
: ویمكن أن یطلق علیھا الصورة العامة أو األصلیة وھي أن یشتري شخص الصورة األولى

ما سلعة بثمن ثم یبیعھا آلخر بالثمن األول وزیادة ربح، فھو ھنا یشتري لنفسھ طلب مسبق ثم 
 یعرضھا للبیع مرابحة. 

، »بیع المرابحة لآلمر بالشراء«: وھي ما یطلق علیھا حدیثاً اصطالح نیةالصورة الثا
وكیفتھا: أن یتقدم شخص إلى آخر ویقول لھ اشتر سلعة معینة موجودة أو یحدد أو صافھا 
وسوف اشتریھا منك بالثمن الذي تشتریھا بھ وأزیدك مبلغاً معیناً أو نسبة من الثمن األول 

تسمیتھا بالبیع مرابحة لألمر بالشراء من إطالق الفقھاء  كربح، وھذه الصورة وإن كانت
المعاصرین إال أن كیفیتھا وردت لدى الفقھاء القدامى كما جاء في كتاب األم للشافعي ما 

وإذا رأى الرجل الرجل السلعة فقال أشتر ھذه وأربحك فیھا كذا فاشتراھا الرجل «نصھ: 
تر لي متاعاً ووضعھ أو متاعاً أي متاع شئت وھكذا أن قال اش«ثم یقول » فالشراء جائز...

 ...».وأنا أربحك فیھ فكل ھذا سواء یجوز البیع 

 عملیة خطوات المعاملة ولھذه:  آلیة تطبیق نشاطات المرابحة في المصارف اإلسالمیة
 :4وھي تسیربھا

 أن البائع من یطلب و بھا التي تتصف المواصفات و یریدھا الت السلعة المشتري یحدد -
 .ثمنھا یحدد

 بوقت معین.   محددة أسعار عرض فاتورة المصرف إلى البائع یرسل -
 اشتراھا وعدا ملزما.  ،إذا السلعة بشراء المصرف المشتري یعد -
 من كفالة وغیرھا . الضمانات و الشروط یحدد الطلب،و یدرس المصرف -
 الستالم موظفًا یرسل و نقًدا،إلیھ  ثمنھا یدفع و البائع من السلعة بشراء المصرف یقوم -

 ملك البنك . في تدخل وبذلك السلعة؛ باستالم یقوم الموظف ثم البائع من السلعة
 بحسب ثمنھا دفع و السلعة  شراء على المصرف مع مرابحة بیع عقد المشتري یوقع -

 السلعة .     یستلم و االتفاق،

لآلمر بالشراء كما تقوم بھا  المؤسسات  . شخاتھ ، حسین ، المعالجات المحاسبیة لمعیار المرابحة  والمرابحة1
 . 6المالیة اإلسالمیة ، مصر ، جامعة االزھر ، ص 

. عمر ، محمد ، التفاصیل العملیة لعقد المرابحة في النظام المصرفي السالمي ، مؤتمر بعنوان االستثمار في 2
 . 5، ص  1997السعودیة ، جدة ،  –البنوك االسالمیة ، البنك االسالمي للتنمیة 

 .33ص ،3جـ ،. اإلمام الشافعي ـ األم ـ الدار المصریة للتألیف والترجمة3
بالشراء /  لآلمر المرابحة عملیة في للربح اإلسالمي المصرف استحقاق . عربیات ، محمد وائل ، مسوغات4
 . 43ص  2007،  1، العدد  24جلة دراسات ، الجامعة االردنیة ، المجلد م
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 :1بالشراءأغراض المحاسبة على المرابحة والمرابحة لآلمر 

تتمثل األغراض الرئیسیة للمحاسبة على المرابحة والمرابحة ألجل اآلمر بالشراء تقدیم 
 معلومات مفیدة عن :

 تكلفة الثمن الذي قامت بھ السلعة ( الثمن األصلي ). -

 مقدار الربح وتوزیعھ على الفترات الزمنیة. -

 الثمن األصلي مضافاً إلیھ الربح. ثمن البیع اإلجمالي ویتمثل في -

 أرصدة العمالء والمخصصات المكونة للمشكوك فیھا. -

 2قیاس وإثبات موجودات المرابحة والمرابحة ألجل اآلمر بالشراء  

أسس قیاس قیمة موجودات المرابحة والمرابحة ألجل اآلمر بالشراء ( تكلفة الثمن األصلي ) 
ع عقد المرابحة والمرابحة ألجل اآلمر بالشراء یشمل الثمن األصلي للمجودات موضو

 العناصر اآلتیة :

قیمة الفاتورة األصلیة للموجود ( السلعة أو البضاعة ) موضوع العقد، وإذا كانت القیمة  -
 بالعملة األجنبیة، یكون سعر الصرف ھو الساري وقت الشاري في السوق الحرة.

رة التي أنفقت على السلعة أو البضاعة حتى كافة التكالیف والمصاریف اإلضافیة المابش -
وصلت مخازن المؤسسة أو المكان المتفق علیھ، وتتضمن ما یلي: ( إن وجدت  ) : تكالیف 
ومصاریف االتصاالت لعقد الصفقة ، تكالیف ومصاریف التعبئة والتغلیف ، تكالیف 

مصروفات  ومصاریف النقل والشحن والتأمین ،تكالیف ومصاریف التخزین والحراسة و
وتكالیف الرسوم الجمركیة والضرائب إن وجدت ، وال تتضمن التكالیف والمصاریف 
السابقة أي أعباء إداریة ألنھا أعباء المؤسسة وغالباً ما تؤخذ في الحسبان عند تحدید ھامش 

 الربح المحسوب للمؤسسة المالیة اإلسالمیة.

لشراء عند اإلقتناء.،ویتم اإلثبات على إثبات موجودات المرابحة والمرابحة ألجل اآلمر با -
 أساس التكلفة التاریخیة

إذا كانت المؤسسة تأخذ بالرأي الفقھي أن الوعد ملزم بالشراء، ففي ھذه الحالة تقاس  -
 الموجودات المتاحة للبیع بالمرابحة لآلمر بالشراء على أساس التكلفة التاریخیة.

قبل تسلمیھ، إلي العمیل وكانت التبیعة على وإذا تلف أو ھلك جزء من ھذه الموجودات  -
 المؤسسة فإن قیمة النقص یعتبر خسارة، ویخفض من القیمة الدفتریة.

 اإلسالمي الفقھ في بالشراء لآلمر المرابحة  عقد في بالوعد اإللزام و م،القبض 2000 توفیق، . حطاب،كمال1
 .األول  ،العدد الدراسات و للبحوث مؤتة في مجلة منشور بحث

 ،ط النفائس،األردن،عمان ،دار اإلسالمي في الفقھ المعاصرة المالیة م،المعامالت 1996 . شبیر،محمدعثمان،2
 .124،ص  1
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إذا كانت القیمة الدفتریة أعلى من القیمة الجاریة أو المتوقع استردادھا، یَُكّون بالفرق  -
 مخصص ھبوط قیمة موجودات المرابحة.

ھامش الجدیة ( إن لم تسوى) في  –صید عمالء المرابحة وفي نھایة الفترة المالیة یظھر ر -
قائمة المركز المالي ضمن مجموعة من االلتزامات قصیرة األجل ( الخصوم المتداولة ) 

 بالقیمة الدفتریة.

 :1ضمانات المرابحة  ومعالجة مدیونیتھا

د یجوز اشتراط المؤسسة على العمیل حلول جمیع األقساط المستحقة قبل مواعیدھا عن
امتناعھ أو تأخره عن أداء أي قسط منھا من دون عذر معتبر. وھذا یكون بإحدى الصور 
اآلتیة : الحلول تلقائیا بمجرد تأخر السداد مھما قلت مدتھ ،و أن یكون الحلول بالتأخر عن مدة 
معینة ، و أن تحل بعد إرسال إشعار من البائع بمدة معینة. وللمؤسسة أن تتنازل في ھذه 

 عن جزء من المستحقات. الحاالت

ینبغي أن تطلب المؤسسة من العمیل ضمانات مشروعة في عقد بیع المرابحة لآلمر بالشراء. 
ومن ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رھن الودیعة االستثماریة للعمیل أو 

حیازة،  رھن أي مال منقول أو عقار، أو رھن السلعة محل العقد رھنا ائتمانیا (رسمیا) دون
 أو مع الحیازة للسلعة وفك الرھن تدریجیا حسب نسبة السداد.

یجوز أن ینص في عقد المرابحة لآلمر بالشراء على التزام العمیل المشتري بدفع مبلغ أو 
نسبة من الدین تصرف في الخیرات في حالة تأخره عن سداد األقساط في مواعیدھا المقررة، 

فة ھیئة الرقابة الشرعیة للمؤسسة وال تنتفع بھا على أن تصرف في وجوه الخیر بمعر
 المؤسسة.

 :2توزیع الربح  لعملیات المرابحة في المحاسبة االسالمیة

 بالضمان .  أو العمل أو بالمال اإلسالمي الفقھ في الربح یستحق -

 الصناعیة األنشطة عائد على یمكن إطالقھ و التجاریة، األنشطة عائد على الربح یطلق -
 أیًضا 

 و للمسؤولیة حقیقي تحمل نتیجة  یأتي فالربح شرًعا، المحرمة الفائدة عن الربح یفترق -
 من نوع ألي قبل المقرض من كتحمل ھنا یكون ال التي الفائدة المخاطرة بخالف في وقوع
 المخاطرة. أنواع

 تابع ھو بل االستقالل سبیل لیس على لكن و الربح، استحقاق أسباب من سبب الضمان -
 العمل . أو للمال

 قیمة لصرف (المشتري) العمیل من قبل لھ تقدم التي الفواتیر على االعتماد للبنك یجوز ال -
 لالعتراف باالرباح .   التسلیم ثم القبض و الشراء عملیة من التحقق من ال بد بل التمویل؛

  3، معیار رقم  2005. معاییر المحاسبة االسالمیة  للمصارف والمؤسسات االسالمیة ، المنامة ، البحرین ، 1
 . 98ص 

 . 49. عربیات ، مصدر سابق ، ص 2
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یجب خصم األرباح المؤجلة من ذمم المرابحة في قائمة المركز المالي ھذه ترد في  -
 اإلیضاحات .

 السداد المبكر مع حط جزء من الربح عند السداد . -

 1االفصاح عن عملیات المرابحة في القوائم المالیة 

ھذا  تنبع أھمیة اإلفصاح المحاسبي للمصارف من طبیعة الخدمات المالیة التي یقدمھا -
القطاع ، باعتباره الوسیط بین المدخرین والمستثمرین وارتباطھ الوثیق بتنمیة األنشطة 
االقتصادیة وإسھامھ في الحفاظ علي الثقة بالنظام النقدي ، وكذلك فإن اإلفصاح في 
المصارف یعتبر أحد المؤشرات الرئیسیة للحكم علي مدى سالمة الوضع المالي للمصرف و 

ف باإلفصاح عن تقاریرھا المالیة وأدائھا بالدرجة الكافیة لتلبیة احتیاجات عدم قیام المصار
األطراف الخارجیة  أحد األسباب الرئیسیة والھامة في حدوث صعوبات ومشاكل للعدید من 

 اقتصادیات دول العالم  لذلك فان عملیة االفصاح المحاسبي عن المرابحة تشمل مایلي :

 ة مقدما .أن تكون نسبة التوزیع محدد -

 أن یكون الربح والخسارة بینھم بنسبة شائعة معلومة من رأس المال لیست نسبة ثابتة . -

یعتبر الربح في نظام المرابحة تكلفة في العملیة اإلنتاجیة ، مما یجعل المصرف ذا عالقة  -
ة عادة إیجابیة بالنسبة لالستثمار وجدواه ویسمح باالستخدام األمثل للموارد ، وتكون المرابح

لمدة محددة ، أو طویلة األجل ولھذا تشبھ النموذج الغربي في شركة التضامن وینظر إلیھا 
علي أنھا اإلدارة المالیة اإلسالمیة الخالصة حیث إنھا تقوم علي مبدأ المشاركة واالستفادة من 
المخاطرة ، والمساھمة في المشاركة یمكن أن تكون في مشروع جدید أو تمویل لمشروع 

ئم، واألرباح توزع علي أسس متفق علیھا قبلیا إما الخسارة فتوزع حسب حصص رأس قا
 2المال .

إثبات األرباح موزعة على الفترات المالیة المستقبلیة لفترة األجل بحیث یخصص لكل فترة  -
 مالیة نصیبھا من األرباح بغض النظر عما إذا تم التسلیم نقدا أو ال وھذه الطریقة المفضلة.

إذا رأت ذلك ھیئة الرقابة الشرعیة  -كل في حینھ-إثبات األرباح عند تسلیم األقساط  -
 للمصرف أو كانت السلطات اإلشرافیة تلزم بذلك.

 یجب خصم األرباح المؤجلة من ذمم المرابحة في قائمة المركز المالي. -

 السداد المبكر مع حط جزء من الربح عند السداد : -

سداد قسط أو أكثر قبل الوقت المحدد فیجوز للمصرف دون اشتراط من  إذا عجل العمیل -    
العمیل حط جزء من الربح من قبل حسن اإلقتضاء ، فإذا حصل حط جزء من الربح یخفض 

 حساب ذمم المرابحات بمبلغ الحط ویسرى ھذا التخفیض على األرباح المتبقیة .

. محمد ، احمد عبدالحي ، أھمیة تطبیق معیار المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء ومدى االفصاح فى القوائم 1
 . 2008االسالمیة  / جامعة السودلن للعلوم والتكنولوجیا ، رسالة ماجستیر المالیة في المصارف 

. كوثر عبد الفتاح االبجي ،  قیاس وتوزیع الربح في البنك اإلسالمي ( القاھرة ،  المعھد العالمي للفكر 2
 . 1996اإلسالمي  ، سنھ 

                                                           



سداد ما علیھ من األقساط فإن ما یتم مطل العمیل أو إعساره  : إذا ماطل العمیل في  -   
تحصیلھ من العمیل على سبیل العقوبة باإلنفاق أو الحكم یتم اثباتھ حسبما تراه ھیئة الرقابة 

 الشرعیة للمصرف بصفتھ إیراد أو مخصصاً لحساب الخیرات :

  إذا ثبت أن عجز العمیل عن السداد بسبب اإلعسار فال تجوز مطالبتھ بأي مبلغ إضافي -   

 التحلیل االحصائي للدراسة المیدانیة 

بعد االستعراض النظري لموضوع محاسبة العملیات المتعلقة بالمرابحة من حیث طرق 
واجراءات القیاس واالفصاح المحاسبي في القوائم المالیة ، سنقوم على اجراء التحلیل 

الخبرة حسب االحصائي لالستبانات الموزعة من حیث الموقع الوظیفي والتخصص وسنوات 
التكرارات والنسب المئویة وفیما یتعلق بمتغیرات الدراسة وفرضیات الدراسة حسب 

 المتوسطات واالنحرافات المعیاریة واختبار الفرضیات 

 خصائص عینة الدراسة 

 ) خصائص عینة الدراسة حسب المركز الوظیفي  2جدول ( 

 النسبة التكرار البیان

 6% 3 رئیس قسم

 57% 29 مدقق مركزي

 37% 19 مدقق میداني

 %100 51 مجموع

) بان الغالبیة العظمى من المدققین الداخلیین ھم من فئة المدققین  2یالحظ من الجدول ( 
المركزیین الذین تكون مسؤولیتھم التاكد من جودة العملیات المحاسبیة ومدى مطابقتھا مع 

% وھذا قد یكون لھ انعكاس ایجابي على مصداقیة 57معاییر المحاسبة االسالمیة ونسبتھم 
ات الدراسة ، كما یالحظ بان نسبة المدققین المیدانیین وھم المسؤولین عن نتائج وتوصی

 % 37صحة العملیات المحاسبیة في الفروع  نسبتھم 

 ) خصائص افراد عینة الدراسة حسب التخصص 3جدول (

 النسبة التكرار البیان

 57% 29 محاسبة

 27% 14 نظم معلومات محاسبیة

 15% 8 اقتصاد ومالیة

 0 0 اخرى

 %100 51 مجموع
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% 57یالحظ من الجدول اعاله بان عینة الدراسة یحملون مؤھل علمي بالمحاسبة بنسبة 
وھي النسبة االعلى كما یالحظ بان تخصص نظم المعلومات المحاسبیة من المدقین لھم نسبة 

% وھي نسبة ضئیلة وھذا یدل على ان فقرات ا 15% اما التخصصات االخرى فنسبتھا 27
ختصین وھي تكون مفھومة نوعا ما مما یعطي نتائج دقیقة الستبانة تم قراءتھا من م

 .وصحیحة 

 ) عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة 4جدول  (

 النسبة التكرار البیان

 31% 16 سنوات 5اقل من 

 24% 12 سنوات 10اقل من  –سنوات 5

 29% 15 سنة 15اقل من  -10

 16% 8 سنة فاكثر 15

 %100 51 مجموع

 

بان الغالبیة الفراد عینة الدراسة ممن خبرتھم من فئة اقل من  4الجدول رقم یالحظ من 
خمسة سنوات وقد یكون السبب ان ھناك بنكین اسالمیین حدیثان الدخول الى السوق االردني  

سنة 15اقل من -10ضمن مجتمع الدراسة وبالمقابل فان ھناك نسبة مشابھھ  لھا وھي فئة 
 ل في سنوات الخبرة الفراد عینة الدراسةوھذا قد یدل على وجود تكام

 

 قاعدة اتخاذ القرار 

تم استخدام نظام لیكرت الخماسي في تصمیم االستبانة بحیث اعطي كل فقرة خمسة خیارات 
ھي موافق بشدة وموافق ومحاید وغیر موافق وغیر موافق بشدة . ولغایات التحلیل 

تم ترمیز تلك الخیارات   SPSSاالحصائي باستخدام الحزم االحصائیة للعلوم االجتماعیة 
لترمز  محاید ،  3لترمز  غیر موافق ، والرقم  2بشدة ، والرقم  لترمز غیر موافق 1بالرقم 
لترمز موافق بشدة . وعلیھ فان الوسط الفرضي ھو الرقم  5لترمز  موافق ، والرقم  4والرقم 

كلما كانت درجة الموافقة او التطبیق اكبر وكلما  3وكلما زاد متوسط الفرضیة عن الرقم  3
یل على أن افراد عینة الدراسة تؤكد عدم التطبیق وكلما قل فھذا دل 3قل المتوسط عن الرقم 

 زادت درجة عدم التطبیق   3المتوسط عن الرقم 

 الثبات والمصداقیة

% والفرضیة الثانیة 72تم استخراج اختبار كرانباخ الفا للدراسة فكان للفرضیة االولى 
ھي اعلى من الحد % و72.4% وقیمة الفا للدراسة بشكل عام 76% والفرضیة الثالثة 69

االدنى لقیمة الفا المقبولة احصائیا . وقیمة الفا تقیس درجة االتساق الداخلي بین اجابات افراد 

21 
 



عینة الدراسة .لذلك فان نتائج توصیات الدراسة یوجد فیھا درجة ثبات مقبولة وبالتالي یمكن 
 االعتماد على نتائج وتوصیات الدراسة 

 تائج االحصائیة مناقشة فرضیات الدراسة مع الن

الفرضیة األولى " ال تطبق البنوك االسالمیة في االردن متطلبات إثبات وقیاس موجودات 
 المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء " 

 ) اراء عینة الدراسة في فقرات اثبات وقیاس موجودات المرابحة5جدول  (

االنحراف  المتوسط البیان رقم
 الترتیب المعیاري

1 

الف������اتورة األص������لیة للموج������ود (الس������لعة أو  قیم������ة
البضاعة) موض�وع العق�د، وإذا كان�ت القیم�ة بالعمل�ة 
األجنبی��ة، یك��ون س��عر الص��رف ھ��و الس��اري وق��ت 

 الشاري في السوق

2.18 0.854 5 

2 
 كافة التكالیف والمصاریف اإلضافیة المباش�رة  الت�ي

أنفقت على السلعة أو البضاعة حتى وص�لت مخ�ازن 
 المؤسسة أو المكان المتفق علیھ

4.37 0.429 1 

3 

إثب��ات موج��ودات المرابح��ة والمرابح��ة ألج��ل اآلم��ر 
 بالشراء عند اإلقتناء.

 یتم اإلثبات على أساس التكلفة التاریخیة

3.59 0.583 4 

4 

وإذا تل���ف أو ھل���ك ج���زء م���ن ھ���ذه الموج���ودات قب���ل 
تس��لیمھ، إل��ى العمی��ل وكان��ت التبیع��ة عل��ى المؤسس��ة 
فإن قیمة ال�نقص یعتب�ر خس�ارة، ویخف�ض م�ن القیم�ة 

 الدفتریة

1.72 0.764 6 

5 
إذا كانت القیمة الدفتریة أعل�ى م�ن القیم�ة الجاری�ة أو 
المتوق��ع اس��تردادھا، یَُك��ّون ب��الفرق مخص��ص ھب��وط 

 قیمة موجودات المرابحة
3.82 0.616 3 

6 

نھای����ة الفت����رة المالی���ة یظھ����ر رص����ید عم����الء  وف���ي
ھ�امش الجدی�ة (إن ل��م تس�وى) ف�ي قائم��ة  –المرابح�ة 

المرك���ز الم���الي ض���من مجموع���ة م���ن االلتزام���ات 
 قصیرة األجل (الخصوم المتداولة) بالقیمة الدفتریة

4.29 0.742 2 

 3.36 المتوسط

 

) ان افراد عینة الدراسة الممثلة بالمدققین الداخلیین تقر على تحمیل  5یالحظ من الجدول ( 
تكلفة بضاعة المرابحة بكافة التكالیف المباشرة التي انفقت و صرفت على بضاعة المرابحة 
حتى اصبحت جاھزة في مخازن المشتري للبضاعة وھذا یدل على تحمیل التكالیف المباشرة 

عة المرابحة للوصول الى التكلفة النھائیة الواجب اثباتھا في دفاتر وقوائم البنك لتكلفة بضا
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، كما یالحظ بان المدققین الداخلیین في البنوك  4.37وھذه الفقرة ھي الفقرة الثانیة بمتوسط 
االسالمیة یؤكدون ان عملیة قیاس تكلفة بضاعة المرابحة في نھایة الفترة المحاسبیة المتعلقة 

الء ضمن االلتزامات المتداولة كونھا تمت بالدین وكما ھو معلوم ان كافة عملیات بالعم
المرابحة تتم بالدین مقابل دفع ھامش جدیة في بعض االحیان لذلك یقوم البنك باالعتراف 
بذلك الھامش على انھ ضمن االلتزامات المتداولة وترد الصحابھا في حال عدم تنفیذ عقد 

ھذا واضح من اجابات افراد عینة الدراسة ضمن الفقرة السادسة وھذا المرابحة لسبب معین و
یدل على قیاس ھامش الجدیة على انھ دین على البنك ولیس جزء من ثمن بضاعة المرابحة 
الن عملیة المرابحة تبدا عند امتالك البنك للبضاعة ولیس استالم جزء من ثمنھا قبل عملیة 

مرابحة مطبقة نوعا ما ، كما یالحظ بان المدققین البیع وھذا یعنى ان شروط عملیة ال
الداخلیین في البنوك االسالمیة یقرون بقیاس اصول المرابحة على اساس القیمة الدفتریة 
أعلى من القیمة الجاریة أو المتوقع استردادھا، یَُكّون بالفرق مخصص ھبوط قیمة موجودات 

الفروق بین القیمة الجاریة والقیمة المرابحة وھذا یدل على اعتراف البنوك السالمیة ب
الدفتریة من خالل عمل مخصص بالفرق واالعتراف بھ بالقوائم المالیة . كما یالحظ بان 

وھذه الفقرة  1.72الفقرة الرابعة تشكل درجة عدم موافقة من افراد عینة الدراسة بمتوسط 
لى العمیل وكانت التبیعة ممثلة بانھ وإذا تلف أو ھلك جزء من ھذه الموجودات قبل تسلمیھ، إ

على المؤسسة فإن قیمة النقص یعتبر خسارة، ویخفض من القیمة الدفتریة وقد یكون السبب 
في ذلك ان البنوك االسالمیة تقوم على التسلیم المباشر للعمیل لبضاعة المرابحة وھذا قد 

لبضاعة یؤدي الى ان ھذه الفقرة اصال ال تكون موجودة في طبیعة الممارسة العملیة 
وھو اعلى من  3.36المرابحة في البنوك االسالمیة . كما یالحظ بان متوسط الفرضیة ھو 

وھذا یدل على ان افراد عینة الدراسة تقر بدرجة متوسطة على قیام  3الوسط الفرضي 
البنوك االسالمیة باثبات بضاعة المرابحة حسب متطلبات المعیار االسالمي بقیاس 

 القوائم المالیةموجودات المرابحة في 

الفرضیة الثانیة " ال تطبق البنوك االسالمیة في االردن متطلبات وقیاس األرباح وتوزیع 
 األرباح المؤجلة للمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء " 

 ) أراء عینة الدراسة في فقرات توزیع ارباح المرابحة في القوائم المالیة 6جدول (

 االنح�������راف المتوسط البیان رقم
 الترتیب المعیاري

اش���تراط المؤسس���ة عل���ى العمی���ل حل���ول جمی���ع األقس���اط  1
المستحقة قب�ل مواعی�دھا عن�د امتناع�ھ أو ت�أخره ع�ن أداء 

 أي قسط منھا من دون عذر معتبر
2.26 0.476 5 

تطلب المؤسسة م�ن العمی�ل ض�مانات مش�روعة ف�ي عق�د  2
 بیع المرابحة لآلمر بالشراء. ومن ذلك حصول المؤسس�ة

 على كفالة طرف ثالث
4.77 0.862 1 

یتم العتراف بارباح المرابح�ة عن�د تنفی�ذ العق�د عل�ى انھ�ا  3
 3 0.738 3.79 التزام متداول في میزانیة المصرف 

یتم توزیع ارباح المرابح�ة حس�ب م�دة عق�د المرابح�ة م�ع  4
 2 0.925 4.16 االخذ بعین االعتبار الفترة المحاسبیة 
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ی��تم الفص��ل ب��ین ارب��اح المض��اربة غی��ر المقی��دة وارب��اح  5
 6 0.483 1.49 المضاربة لالمر بالشراء في القوائم المالیة 

ی����تم تحدی����د فروق����ات اس����عار الص����رف عل����ى بض����اعة  6
 4 0.554 3.48 المرابحة واالعتراف بھا عند توزیع ارباح المرابحة 

 3.32 المتوسط 

 

) بان المدققین الداخلیین في البنوك االسالمیة یقرون بان البنوك تطلب 6یالحظ من الجدول (
كفالة  من العمیل ضمانات مشروعة في عقد بیع المرابحة لآلمر بالشراء. ومن ذلك حصول 
المؤسسة على كفالة طرف ثالث وخصوصا اذا كان الكفیل الثاني یوجد علیھ ضمانات اخرى 

وھذا قد یكون زیادة  4.77ء اخرین وھذا موجود في الفقرة الثانیة بمتوسط او كفاالت لعمال
درجة الضمان بتنفیذ عقد المرابحة بین العمیل والبنك وحصول البنك على االرباح بھدف 
االعتراف بھا وقیاسھا في القوائم المالیة وتوزیعھا على سنوات عقد المرابحة ، كما یالحظ 

درجة القبول الثانیة حسب راي افراد عینة الدراسة وھذه الفقرة تمثل بان الفقرة الرابعة تمثل 
قیام المحاسبین في البنوك التجاریة على تحمیل كل فترة بنصیبھا من ارباح المرابحة للوصل 
الى الربح الحقیقي لنشاطات المرابحة في البنوك التجاریة ویوجد فیھا التمثیل الصادق كاحد 

لجودة القوائم المالیة وبالتالي امكانیة مساعدة اصحاب المصالح  الخصائص النوعیة االولیة
في العملیات االستثماریة واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب ، كما یالحظ بان 
المدققین الداخلیین في البنوك االسالمیة یؤكدون االعتراف بارباح عقود المرابحة كالتزام 

عند تنفیذ عقد المرابحة بعد ذلك یتم تعدیل ذلك االلتزام سنویا متداول في المیزانیة العمومیة 
لیغطي فترة المرابحة وھذا یعني تطبیق استحقاق او مقابلة االیرادات بالمصروفات في نھایة 

وھو اقل  1.49تمثل ادنى قبول وبمتوسط  5كل فترة محاسبیة ، كما یالحظ بان الفقرة رقم 
ل على عدم التفریق بین ارباح المرابحة غیر المقیدة وھذا ید 3بكثیر من الوسط الفرضي 

والمرابحة لالمر بالشراء وقد یعود السبب ان الغالبیة العظمى لعملیات المرابحة تكون امر 
بالشراء وبالتالي یكون المطبق فعال ھو المرابحة االمر بالشراء وبذلك یكون طبیعیا عدم 

ر بالشراء . كما یالحظ بان متوسط الفرضیة التمییز بین ارباح المرابحة والمرابحة لالم
وھذا یدل على ان افراد عینة الدراسة تمیل الى قبول  3وھو اعلى من الوسط الفرضي  3.32

ان البنوك االسالمیة تطبق اسس توزیع ارباح عملیات المرابحة حسب متطلبات معیار 
 المحاسبة االسالمي المتعلق ببضاعة المرابحة 

ال تطبق البنوك االسالمیة في االردن متطلبات العرض واإلفصاح عن  الفرضیة الثالثة "
 المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء في القوائم المالیة واإلیضاحات حولھا " 

) یبین اراء عینة الدراسة بمتطلبات العرض واالفصاح عن المرابحة في القوائم  7جدول ( 
 المالیة 

 االنحراف المتوسط البیان رقم
 الترتیب المعیاري

یتم االفصاح عن اموال المرابحة بالتكلفة التاریخیة  1
 6 1.05 3.49 في القوائم المالیة
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یتم عرض ذمم المرابحات في القوائم المالیة  2
 2 0.753 4.16 بجداول اضافیة لتوضیح كل عقد مرابحة لوحده

یتم االفصاح عن السیاسات المحاسبیة المستخدمة  3
تكلفة بضاعة المرابحة سواء في تاریخ في قیاس 

 عقد المرابحة او نھایة السنة
3.92 0.459 3 

یتم االفصاح عن الخسائر المتحققة من اختالف  4
 7 0.543 2.48 اسعار الصرف وكذلك االرباح المحققة من ذلك

اإلفصاحعنطبیعةاإلیراداتوالمصروفاتوالمكاسبوالخ 5
 1 0.718 4.32 سائراألخرٮذات االھمیة بالمرابحة

اإلفصاحعنالمكاسبأوالخسائرالتقدیریةالناتجةعنالتقد 6
 5 0.976 3.59 یرالحكمیللموجودات المتعلقة بالمرابحة

 ) الفصلبیناالستثماراتالمقیدةوفقالمصادرتمویلھا 7
 ( حساباتاستثمارمقیدة وحداتمحافظاستثماریة
 وذلكالفصلبینأنواعالمحافظاالستثماریة

3.86 0.528 4 

 3.83 

 

) ان المدققین الداخلیین یؤكدون وجود الفقرة الخامسة باعلى متوسط  7یالحظ من الجدول ( 
والمتمثلة بان القوائم المالیة یوجد فیھا افصاح عن طبیعة االیرادات  4.32وھو 

والمصروفات والخسائر والمكاسب ذات االھمیة بالمرابحة وھذا یدل على ان عملیة االفصاح 
والخسائر واالیرادات والمكاسب وھذا یدل على دقة االرقام الواردة  تفرق بین المصروفات

في القوائم المالیة تحدید اساس وجود الخسارة من عملیات المرابحة ومحاولة التخفیف منھا 
وتحدید مكاسب عملیات المرابحة واستغاللھا لمصلحة البنك والعمیل وھذا مؤشر جید لفوائد 

رة الثانیة تمثل درجة القبول و التطبیق الثانیة حسب راي االفصاح ، كما یالحظ بان الفق
المدققین الداخلیین في البنوك االسالمیة والمتمثلة بعرض عقود المرابحات كل عقد على حدة 
وتحدید ارباح كل عقد على حدة االمر الذي یساعد على تحدید ذمم المرابحات في القوائم 

والعقود التي لم تنتھي فترتھا ، كما یالحظ بان المالیة من خالل معرفة العقود التي تمت 
الفقرة الثالثة تمثل درجة القبول او التطبیق الثالثة والمتمثلة  باالفصاح عن السیاسات 
المحاسبیة المستخدمة في قیاس تكلفة بضاعة المرابحة سواء في تاریخ عقد المرابحة او نھایة 

قیم المرابحة بتاریخ االقتناء والتغیرات  السنة وھذا یدل على وجود متابعة للتغیرات على
علیھا في نھایة السنة وحتى عرضھا في القوائم المالیة وبعدھا االفصاح عن السیاسات 
المحاسبیة المستخدمة في اثبات بضاعة المرابحة . كما یالحظ بان متوسط الفرضیة ھو 

میة في االردن تطبق وھذا یدل على ان البنوك االسال 3وھو اعلى من الوسط الفرضي  3.38
 متطلبات اإلفصاح والعرض عن عملیات المرابحة لالمر بالشراء بدرجة جیدة .
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 اختبار فرضیات الدراسة 

 نتائج اختبار الفرضیة األولى للدراسة 

والتي مفادھا ال تطبق البنوك االسالمیة في االردن متطلبات إثبات وقیاس موجودات 
 اء ".المرابحة والمرابحة لآلمر بالشر

للفرضیة األولى وكانت نتائج    One Way T-Testللعینة الواحدة  Tلقد تم استخدام اختبار 
 االختبار وفقا للجدول التالي :

 )  نتائج اختبار الفرضیة االولى8جدول  (

T  المحسوبة T داللة  الجدولیة T  نتیجة الفرضیة العدمیة  االحصائیة
H0 

الوسط 
 الحسابي

 3.36 رفض 0.000 1.977 11.34

) H0) وحیث أن قاعدة القرار ھي تقبل الفرضیة العدمیة (8باستقراء الجدول رقم ( 
) اذا H0اذا كانت القیمة المحسوبة اقل من القیمة الجدولیة ، وترفض الفرضیة العدمیة (

كانت القیمة المحسوبة اكبر من القیمة الجدولیة. وبالتالي نرفض الفرضیة العدمیة ونقبل 
الفرضیة البدیلة والتي مفادھا تطبق البنوك االسالمیة في االردن متطلبات إثبات وقیاس 

 موجودات المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء.

 نتائج اختبار الفرضیة الثانیة للدراسة 

والتي مفادھا ال تطبق البنوك االسالمیة في االردن متطلبات وقیاس األرباح وتوزیع األرباح 
 للمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء ".المؤجلة 

للفرضیة الثانیة وكانت نتائج    One Way T-Testللعینة الواحدة  Tلقد تم استخدام اختبار 
 االختبار وفقا للجدول التالي :

 ) نتائج اختبار الفرضیة الثانیة9جدول  (

T  المحسوبة T داللة  الجدولیة T  نتیجة الفرضیة  االحصائیة
 الوسط الحسابي H0العدمیة 

 3.32 رفض 0.000 1.977 12.18

وبالتالي نرفض الفرضیة العدمیة  ) وبتطبیق القاعدة سابقة الذكر .9باستقراء الجدول رقم (
ونقبل الفرضیة البدیلة والتي مفادھا تطبق البنوك االسالمیة في االردن متطلبات وقیاس 

 األرباح وتوزیع األرباح المؤجلة للمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء.

 

 

26 
 



 نتائج اختبار الفرضیة الثالثة للدراسة 

في االردن متطلبات العرض واإلفصاح عن والتي مفادھا ال تطبق البنوك االسالمیة 
 المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء في القوائم المالیة واإلیضاحات حولھا ".

للفرضیة الثالثة  وكانت نتائج    One Way T-Testللعینة الواحدة  Tلقد تم استخدام اختبار 
 االختبار وفقا للجدول التالي:

 ثالثة) نتائج اختبار الفرضیة ال10جدول  (

T  المحسوبة T داللة  الجدولیة T  نتیجة الفرضیة العدمیة  االحصائیة
H0 الوسط الحسابي 

 3.32 رفض 0.000 1.977 12.18

  

) اذا H0) وحیث أن قاعدة القرار ھي تقبل الفرضیة العدمیة (10باستقراء الجدول رقم (
) اذا كانت H0الفرضیة العدمیة (كانت القیمة المحسوبة اقل من القیمة الجدولیة ، وترفض 

القیمة المحسوبة اكبر من القیمة الجدولیة. وبالتالي نرفض الفرضیة العدمیة ونقبل الفرضیة 
البدیلة والتي مفادھا تطبق البنوك االسالمیة في االردن متطلبات العرض واإلفصاح عن 

 حولھا. المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء في القوائم المالیة واإلیضاحات

 النتائج والتوصیات

 أوال : النتائج 

ان البنوك اإلسالمیة تقوم على تحمیل كافة التكالیف المباشرة على بضاعة المرابحة حتى 
تصبح في مخازن المشتري وبھذا فھي تطبق مبدا التكلفة التاریخیة عند تنفیذ عقود المرابحة 

 واثباتھا بالدفاتر بتاریخ تنفیذ عقد المرابحة 

لمبالغ المدفوعة مقدما من العمالء لتنفیذ عقد المرابحة "ھامش الجدیة" ال یعتبر من ان ا
ضمن ثمن بضاعة المرابحة وانما تعترف بھ كالتزام متداول في القوائم المالیة للبنك وھذا 
دلیل على ان المرابحة ال تكتمل اال بعد حصول البنك على السلعة وبعد ذلك اتمام عملیة بیعھا 

 حیث انھ من شروط المرابحة امتالك البنك للسلعة وبعد ذلك اتمام عملیة البیع للعمیل 

ان البنوك تأخذ بعین االعتبار القیمة الجاریة لبضاعة المرابحة بحیث اذا كان ھناك اختالفات 
بین القیمة الدفتریة والقیمة الجاریة فیتم تكوین مخصص بالفرق وھذا یعني ان البنوك تعترف 

لخسائر غیر المحققة الناتجة من التغیر لثمن بضاعة المرابحة عند تاریخ اقتنائھا باالرباح وا
 وتاریخ اعداد القوائم المالیة 

ان البنوك اإلسالمیة تطلب كفیل ثالث في بعض االحیان خصوصا اذا كان الكفیل الثاني 
عملیة  یوجد علیھ كفاالت اخرى لكي یضمن البنك حقة من ثمن السلعة وارباحھ بعد اتمام

المرابحة حیث انھ من حق البنك الحصول على الضمانات الكافیة التي تضمن حق البنك من 
عملیات المرابحة خصوصا ان عملیات تسدید قیمة بضاعة المرابحة تكون لسنوات عدیدة 
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ولیس سنة واحدة او اقل مما یعني ضرورة ان یقوم البنك على اخذ الضمانات الكافیة لحقوقھ 
 صوصا ان العمیل اخذ حقھ الكامل المتعلق ببضاعة المرابحة من العمیل خ

تقوم البنوك اإلسالمیة على توزیع ارباح عقد المرابحة حسب مدة العقد مع العمیل وھذا یدل 
على استحقاق االیراد والمصروف لكل فترة عن االخرى المر الذي یسھل احتساب الزكاة 

 دون النظر ال ارباح الفترت القادمة .

االعتراف بایرادات عقود عملیات المرابحة كالتزام متداول عند تاریخ تنفیذ عقود یتم 
المرابحة ویقوم بعد ذلك المحاسب على توزیع الربح على مدة عقد المرابحة من خالل 

من خالل تطبیق مبدا مقابلة  في نھایة الفترة المحاسبیة   استخدام التسویات الجردیة
 االیرادات بالمصروفات.

تقوم البنوك اإلسالمیة  باإلفصاح في القوائم المالیة عن الخسائر المتعلقة بعقود المرابحات 
والمكاسب على حدة بھدف تحدیدھا ومحاولة تجنب الخسائر ومحاولة استثمارالمكاسب 
لمصلحة البنك والعمیل ، كما ان ھناك افصاح عن ایرادات  ومصروفات كل عقد مقاولة مما 

 ن االفصاح الكافي الى االفصاح الكامل یعني االنتقال م

یتم اإلفصاح عن ذمم المرابحات بجداول اضافیة او ملحقة بالقوائم المالیة االمر الذي یساعد 
على تحدید قیمة تلك الذمم ومراقبتھا من فترة الخرى وھذا یساعد على تحدید ذمم العمالء 

عامل معھم والعمالء الذین سیتم التوقف المتعلقین بالمرابحة وتحدید العمالء الذین سیستمر الت
 عن التعامل معھم بناءا على مراقبة حساب كل عمیل وعملیات السداد الخاصھ بھ.

یتم اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في قیاس تكلفة بضاعة المرابحة سواء في 
ق الخارجي من تطبیق تاریخ عقد المرابحة او نھایة السنة وھذا یساعد المدقق الداخلي والمدق

مبدا الثبات وعدم تغییر السیاسات المحاسبیة من فترة الخرى مما یعني وجود الخصائص 
 النوعیة للقوائم المالیة للبنوك االسالمیة. 

ان البنوك اإلسالمیة تطبق متطلبات القیاس واالفصاح المحاسبي لبضاعة المرابحة حسب 
 اعة المرابحة .معاییر المحاسبة االسالمیة المتعلقة ببض

 ثانیا : التوصیات 

ضرورة االخذ بعین االعتبار انھ إذا تلف أو ھلك جزء من ھذه الموجودات قبل تسلیمھا إلى 
العمیل وكانت التبیعة على المؤسسة فإن قیمة النقص یعتبر خسارة، ویخفض من القیمة 

 الدفتریة.

ود ( السلعة أو البضاعة  ) موضوع قیام البنوك االسالمیة باخذ قیمة الفاتورة األصلیة للموج
العقد، وإذا كانت القیمة بالعملة األجنبیة، یكون سعر الصرف ھو الساري وقت الشاري في 

 السوق .

ان یتم الفصل بین ارباح المرابحة غیر المقیدة وارباح المرابحة لالمر بالشراء في القوائم 
 المالیة.
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األقساط المستحقة قبل مواعیدھا عند  ضرورة اشتراط المؤسسة على العمیل حلول جمیع
 امتناعھ أو تأخره عن أداء أي قسط منھا من دون عذر معتبر.

ضرورة ان یتم االفصاح عن الخسائر المتحققة من اختالف اسعار الصرف وكذلك االرباح 
 المحققة من ذلك .

ل التركیز ضرورة تركیز المدققین الخارجیین على اھمیة معاییر المحاسبة االسالمیة من خال
على وجود مدققین قانونیین في مجال معاییر المحاسبة االسالمیة مع وجود الضوابط 
الشرعیة لعملیات المرابحة ومتابعة تنفیذ عقد المرابحة حتى ال یكون ھناك عملیات مخالفة 

 للشریعة االسالمیة. 

ناع البنوك ضرورة عقد المؤتمرات والندوات المختصة بمعاییر المحاسبة االسالمیة واق
االخرى بھذه المعاییر بھدف االنتقال من الربا الى البیع الحالل وبالتالي یكون ھناك تحول 

 في معظم البنوك الى العمل بالنظام االسالمي ولیس النظام الربوي  

 المراجع : قائمة 

ء الصادق محمد ادم علي، دراسة تحلیل وقیاس عملیات المرابحة والمرابحة لآلمر بالشرا -1
وفقاً لمعاییر المحاسبة للمؤسسات المالیة واإلسالمیة، السودان، جامعة كردفان االبیض  

2012  . 

دحسام الدین عفانة، بیع المرابحة المركبة كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في فلسطین  -2
 م. 2009مؤتمر اإلقتصاد اإلسالمي وأعمال البنوك، جامعة الخلیل ، فلسطین ، 

المصرفیة ، الجامعة االسالمیة  وصیاغتھا حول المرابحة شرعیة من ، رؤیةمفیض الرح -3
 . 2007ناغونغ ، مجلة الدراسات ، المجلد الرابع ، دیسمبر ،  العالمیة شي

منیرة بنت محمد بن علي الزایدي الجھني ، " أسس القیاس المحاسبي لعملیات المرابحة  -4
في المملكة العربیة السعودیة ، رسالة ماجستیر ، جامعة   دراسة میدانیة على المصارف

 . 2008الملك بن عبدالعزیز ، 

لمعیار المرابحة  والمرابحة لآلمر بالشراء كما   اتھ ، حسین ، المعالجات المحاسبیةحش -5
 .تقوم بھا  المؤسسات المالیة اإلسالمیة ، مصر ، جامعة االزھر 

ة لعقد المرابحة في النظام المصرفي السالمي ، مؤتمر عمر ، محمد ، التفاصیل العملی -6
  1997السعودیة ، جدة ،  –للتنمیة   بعنوان االستثمار في البنوك االسالمیة ، البنك االسالمي

 شاھین ، علي عبدهللا ، مدخل مقترح لقیاس وتزیع االرباح في البنوك االسالمیة ، مجلة -7
 .2005األول ،  العدد -عشر الثالث المجلد (إلنسانیةا الدراسات سلسلة) اإلسالمیة الجامعة

 .3اإلمام الشافعي ـ األم ـ الدار المصریة للتألیف والترجمة جـ -8

 عملیة في للربح اإلسالمي المصرف استحقاق عربیات ، محمد وائل ، مسوغات -9
 .2007،  1د ، العد 24بالشراء / مجلة دراسات ، الجامعة االردنیة ، المجلد  لآلمر المرابحة
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 بالشراء لآلمر المرابحة  عقد ف بالوعد واإللزام م،القبض 2000 توفیق، ،كمال حطاب -10
 األول. ،العدد الدراسات و للبحوث مؤتة في مجلة منشور بحث اإلسالمي، الفقھ في

 ،دار اإلسالمي في الفقھ المعاصرة المالیة م،المعامالت 1996 عثمان، محمد شبیر، -11 
 .1 ،األردن،عمان،ط النفائس

 معاییر المحاسبة االسالمیة  للمصارف والمؤسسات االسالمیة ، المنامة ، البحرین. -12

محمد ، احمد عبدالحي ، أھمیة تطبیق معیار المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء ومدى  -13
والتكنولوجیا ، االفصاح فى القوائم المالیة في المصارف االسالمیة  / جامعة السودان للعلوم 

 . 2008رسالة ماجستیر 

كوثر عبد الفتاح االبجي ،  قیاس وتوزیع الربح في البنك اإلسالمي ، القاھرة ، المعھد  -14
 .1996العالمي للفكر اإلسالمي  ، سنھ 
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 ئري...عن أي ُمنتَج نتحدث؟تسویق الُمنتَج السیاحي الجزا
 -دراسة على ضوء مؤشرات التنافسیة السیاحیة العالمیة-

 د. سید أحمد حاج عیسى
 أ. إیمان إیرایــــن

 02جامعة البلیدة 
 

 الملخـــص:
 
ھدفت الدراسة الى القاء نظرة على واقع القطاع السیاحي في الجزائر من خالل  

مؤشرات التنافسیة السیاحیة العالمیة، والى أي مدى یمكن لھذا القطاع أن یساھم في دعم 
االقتصاد الوطني؟ وھل یمكن الحدیث عن منتج سیاحي في ظل تدني مؤشرات التنافسیة 

افریقیا) فما بالك بحدیثنا عن التنافسیة السیاحیة العالمیة  71السیاحیة االفریقیة (المرتبة 
)؟. كما بینت النتائج الى أن الحركة السیاحیة العالمیة 141عالمیا من أصل  123(المرتبة 

مجمل مداخیل القطاع السیاحي ملیون سائح، وأن  133ملیار و 1ما یقدر بـ  2014بلغت سنة 
ملیار أورو)، في حین أن قارة افریقیا  937ر دوالر (ملیا 1,245العالمي لنفس السنة بلغ 

ملیون سائح (لم تستطع استقطاب سوى  56اجمالي عدد سیاح قدر بـ  2014جذبت الیھا سنة 
ملیار دوالر حصة  36ملیون سائح) محققة بذلك مداخیل سیاحیة مقدرة بـ  2,5أقل من 

 ملیون أورو؟؟؟؟)،  341الجزائر منھا 
 Abstract : 

This study aims to investigate the reality of the tourism sector 
in Algeria through the globalcompetitiveness indicators tourist. And to 
what extent can this sector to contribute to the national economy?. Is it 
possible to explain the tourist product under the deterioration of the 
African competitive tourism indicators (ranked 17 Africa), also, it will 
explain the global tourism competitiveness which is ranked 123 out of 
141 worldwide? 
Findings: in 2014, the movement of the global tourism has been 
estimated 1 billion and 133 million tourists, and the total revenues for 
this movement amounted to 1.245 billion dollars (937 billion euros). 
While in the same year, the continent of Africa attracted about 56 
million tourists. Thus, it attracted less than 2.5 million tourists 
therefore, the tourist revenues estimated at $ 36 billion and from this 
amount the revenue of Algeria is 341 million euros???. 
 

 مقدمـــة:
في العالم على  ) اكبر دولة 10تعتبر الجزائر أكبر دولة في افریقیا وعاشر (

أھم عوامل الجذب السیاحي بھا ھي صحرائھا مستوى المساحة، تقع في شمال افریقیا ومن 
متر.  180الشاسعة التي تعد ثاني أكبر صحراء في العالم حیث یصل علو كثبانھا الرملیة الى 

اال ان مداخیلھا من القطاع السیاحي ال  1976ھي دولة عضوة بالمنظمة العالمیة للسیاحة منذ 
بحسب احصائیات المنظمة العالمیة من الناتج الداخلي الخام (للجزائر) وھذا  %7یتعدى 

) من حیث 184عالمیا من أصل  111. احتلت الجزائر المرتبة (2015للسیاحة لسنة 

31 
 



32 
 

ملیون  2,7مؤشرات التنافسیة السیاحیة وكذا عدد الوفود السیاحیة القادمة الیھا  والمقدرة بـ 
وھذا بسبب  2015، اال أن ھذا التصنیف االفریقي والعالمي تراجع سنة 2013سائح سنة 

تدني مؤشرات التنافسیة السیاحیة في الجزائر مقارنة بالدول االفریقیة والعالمیة مما جعلھا 
قدرھا  بمداخیل سیاحیة دولة)  141عالمیا من أصل  123) افریقیا و (17تحتل الصف (

 ملیار أورو مداخیل سیاحیة عالمیة. 937ملیون أورو من أصل  350
شرات واألرقام المعروضة سابقا تعتبر ھَیِّنة اذا ما من جھة أخرى فان كل المؤ

علمنا بأن الجزائر لم تستطع حتى اقناع السائح الداخلي على اعتبار أن السائح الجزائري 
الدیوان الوطني التونسي یعتبر تونس الجارة القبلة األولى، فبحسب األرقام التي كشف عنھا 

. فالى ماذا 2014ري قد زارو تونس سنة ألف سائح جزائ 300للسیاحة فان نحو ملیون و
ھل  ضعف التخطیط الھیكلي واالصالحي؟یرجع السبب في ذلك؟ ھل لنقص الھیاكل؟ ھل ل

لعدم وجود بیئة سیاحیة قادرة على المنافسة؟ ھل لعدم قدرة القطاع على تلبیة حاجات زبائنھ 
امھ؟ وھل یاترى یمكن (من الداخل والخارج)؟ ھل یرجع ذلك الى تدني جودة المنتج أو انعد

 ؟؟؟نتحدث عن تسویق في ظل غیاب المنتج؟ أن
ولالجابة على ھذا التساؤل ارتأینا الى دراسة جملة من النقاط تحمل في مجملھا  

وكذا االتجاھات العالمیة لھذا القطاع المداخیل  2015لسنة   أرقام عن تطور الحركة السیاحیة
ة لمختلف األبعاد التنافسیة للقطاع السیاحي العالمي المحصلة، تطرقنا كذلك الى قراءة مقارن

بین الجزائر ومجموعة من الدول أھمھا دول الشرق األوسط وشمال افریقیا، وفي األخیر 
 عرضنا تطور الصناعة السیاحیة في الجزائر ومساھمة القطاع في االقتصاد الوطني.

 ومداخیلھا. 2014.االتجاھات السیاحیة العالمیة لسنة 1
عدد الوافدین من السیاح (الحركة السیاحیة العالمیة) مستویات قیاسیة سنة  بلغ

 87ملیار و 1ملیون سائح، بعد أن كان عددھم سنة  133ملیار و 1أین وصل عددھم  2014
 المواد استھالك اإلقامة،و لنفقات المخصصة االیرادات . حیث بلغت2013ملیون سائح سنة 

 1,245السیاح األجانب من الخدمات و السلع و والتسوق الترفیھ و المشروبات و الغذائیة
 في التقلبات االعتبار بعین ألخذ (معا 2014سنة  )%3,7ملیار أورو) (+ 937ملیار دوالر (
 و االقتصادیة و الجیوسیاسیة برغم التحدیات التضخم). كما نشیر إلى أنھ و و أسعارالصرف

المصدر.  األسواق معظم في قوي اال أن الطلب ظل  العالم مناطق بعض في الحالیة الصحیة
ملیون سائح عبر  46كان مقدرا بـ  2014و 2013بین سنتي   ھذا النمو في الحركة السیاحیة

السنة الخامسة على التوالي التي یشھد فیھا ھذا  2014)، ما یجعل من سنة %4,3العالم (+
 المالیة األزمة ٪ سنویا) منذ3.3 الطویل(+ المدى على المتوسط القطاع نموا عالمیا فوق

 .20091عام

 

 

 

1: World Tourism Organization, UNWTO Tourism Highlights, 2015Edition, 
p04, http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416882(28/08/2015). 
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 2014): الحركة السیاحیة العالمیة لسنة 01شكل رقم (

 
 

Source :World Tourism Organization, UNWTO Tourism Highlights, 2015 Edition, 
p03, http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416882(28/08/2015) 

) یتبین لنا أن أوروبا قد حصدت أكبر نسبة نمو باستقبالھا لـ 01من خالل الشكل رقم (
ملیون  582لتصل إلى اجمالي عدد سیاح قدره  2014) زیادة عن %3ملیون سائح (+ 15

من  %51بذلك بلغت نسبة استقطاب عالمي بـ  ملیار دوالر وھي 509سائح بمداخیل بلغت 
 13) أي %8ملیون سائح (+ 181مجمل الحركة السیاحیة العالمیة. أما أمریكا فقد استقطبت 

باجمالي %16محققتا اجمالي استقطاب عالمي قدره  2013ملیون سائح اضافي عن سنة 
ملیون سائح  14و قدر بـ ملیار دوالر. أما أسیا والباسیفیك فقد سجلتا نم 274مداخیل قدرھا 

ملیار دوالر وعلى ھذا فھي تحافظ على ثاني مركز  377) بمداخیل اجمالیة قدرھا 5%(+
 ملیون سائح.  263باجمالي استقطاب قدره %23استقطاب عالمي بنسبة 

) إلى أن دول الشرق األوسط عرفت انتعاش في الحركة 01كما یشیر الشكل رقم (
حیث بلغ  2013) مقارنة بسنة %5ملیون سائح (+ 3استقطابھا وھذا ب 2014السیاحیة لسنة 

ملیار دوالر. في  49ملیون سائح محققة بذلك مداخیل قدرت بـ  51اجمالي السیاح الوافدین 
ملیون سائح  56اجمالي عدد سیاح قدر بـ  2014حین أن قارة افریقیا جذبت الیھا سنة 

 341ملیار دوالر حصة الجزائر منھا  36) محققة بذلك مداخیل سیاحیة مقدرة بـ 2%(+
 .1ملیون أورو؟؟؟؟)

 .2014. وسائل وأسباب الحركة السیاحیة العالمیة لسنة 2
قدرت بینت االحصائیات المستمدة من التقریر السنوي للمنظمة  2014في سنة 

من السیاحة الوافدین عبر الحركة السیاحیة العالمي كانت %54العالمي للسیاحة بأن نسبة 
فقد فضلوا وسائل النقل البریة  %46ة النقل المفضلة لدیھم ھي الطائرة. أما البقیة وسیل

). ھذه االحصائیات المتعلقة %5)، السفن (%2)، القطارات (%39والبحریة: الطرق (
بوسائل النقل المفضلة تعكس الھیمنة التي تحتلھا وسائل النقل الجویة في السنوات القلیلة 

 قابل سبب انتعاش الحصة السوقیة للنقل الجوي. الماضیة ما یعكس بالم

1: Organisation mondiale du tourisme (OMT-UNWTO), Classification basée 
sur le Fonds monétaire international (FMI). Veuillez consulter l’annexe 
statistique du World Economic Outlook (avril 2015) du FMI, page 150, 
www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29. 

 

                                                           

http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416882
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الترفیھ، 
 عطلة
53% 

أسباب 
تجاریة 

 … ومھنیة

زیارة 
األفارب، 

 …العالج، 

أسباب لم 
 تذكر
6% 

 لغرض أما فیما یتعلق بأسباب التوافد السیاحي فتشیر نفس البیانات إلى أن الرحالت
الدولیین  السیاح جمیع نصف من ألكثر الترفیھ من آخر نوع أي أو عطلة االسترخاء،

 ألسباب سفرھم  كان السیاح من%14، اما نسبة 2014سنة  ملیون) في 598أو 53%(
 أخرى: زیارة ذكرت أن سفرھم كان ألسباب األخرى%27أن  حین مھنیة، في و تجاریة

 الغرض تحدید یتم لم  ما في الصحي العالج الدینیة/ الحج،و  السیاحة األصدقاء، و األقارب
 .1الوافدین من الباقیة  %6لـ  الزیارة من

وسائل النقل المفضلة لدى  ):02شكل(     2014أسباب السیاحة العالمیة لسنة  ):03شكل(
 2014السیاح لسنة 

 

   

 

 

 المصدر: الشكلین من اعداد الباحثین اعتمادا على:
05, UNWTO Tourism Highlights, Op Cit, pWorld Tourism Organization 

 
 الجزائر وباقي الدول االفریقیة...إلى أین نمضي؟. 3

العالمي حول مؤشرات التنافسیة السیاحیة احتلت في آخر تقریر للمنتدى االقتصادي 
دولة شملتھا الدراسة، محققة بذلك تحسن ضعیف  141من بین  123الجزائر المرتبة 
دولة ولكن ھذا التحسن  140من أصل  132این كانت تحتل المرتبة  2013بالمقارنة مع سنة 

الكثیر من العمل ینتظر الطفیف ال یعني أن ھناك نجاعة تخطیطیة سیاحیة بل ال زال ھناك 
 القطاع السیاحي بالجزائر.

تعتبر بعیدة عن  %2,93كما أكد التقریر على أن الجزائر بمؤشر تنافسي قدره 
على الترتیب. وبعیدة كثیرا عن  79و  62جیرانھا المغرب وتونس اللذان احتال المراكز 

، 93المرتبة  تنزانیا، 88، بوستوانا المرتبة  78المرتبة  كینیاالبلدان االفریقیة األخرى مثل 
 5.31. كما عرف التقریر احتال اسبانیا الصف األول بمؤش قدره 1072في المرتبة  زامبیا

أربعة مؤّشرات رئیسة على ، وقد اعتمد ھذا التقریر في تصنیفھ للدول 5.21متبوعة بفرنسا 
مؤشر فرعي) التي تغطّي مجاالت من بینھا:  14(تتفّرع منھا مجموعة من المعاییر المختلفة 

األمن الصحة االنفتاح على العالم، قدرة األسعار على التنافس جودة البیئة التجھیزات، جودة 
والمنشآت السیاحیة الموارد الطبیعیة والثقافیة  في المطارات والموانئ   البنیة التحتیة

 .وعوامل جذب االستثمارات

1: World Tourism Organization, Op Cit, P05. 
2: Ibid, p05. 
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 التنافسیة السیاحیة لسنةدول افریقیة في مؤشرات  10): الجزائر وأھم 01جدول رقم (
2015 

 
https://infogr.am/tourisme__les_10_pays_africains_les_plus_competitifs_selon_le_
wef 

احتلت جنوب افریقیا المركز األول افریقیا في قدرة الجذب السیاحي من خالل 
وھي نفس قیمة المؤشر لدى كل من تركیا، روسیا  4.08السیاحیة المقدر بـ  مؤشر التنافسیة 

) أن تونس ومصر بالرغم من المشاكل األمنیة 01وبولونیا. وما یالحظ في الجدول رقم (
الدولتین اال أنھما یبقیان من الدول التي تلعب دور بارز في  والقاعدیة التي تعاني منھا

 االستقطاب السیاحي.

 .. مؤشرات التنافسیة السیاحیة للجزائر وبعض الدول4
تعتبر معظم البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وجھات تقصد  

ضیة. ومع ذلك، ھناك العتبارات أھمھا األسعار التنافسیة خاصة في السنوات القلیلة الما
مخاوف كبیرة فیما یتعلق بالشأن األمني للدول االفریقیة بشكل عام ودول شمال افریقیا بشكل 
خاص (مصر، لیبیا، تونس)، التي استقرت في األذھان على أنھا أكثر ارتباطا باإلرھاب 

ي وعدم االستقرار السیاسي و الجریمة والعنف ھذه األمور تتسبب لدى بعض البلدان ف
انخفاض مستوى االقبال السیاحي الیھا، على الرغم من أن المنتجعات السیاحیة منعزلة 

 وبعیدة كل البعد عن معظم المناطق الخطرة (كمصر وتونس). 
) تعتبر من بین أسوء الدول في 01ان الجزائر وبحسب معطیات الملحق رقم ( 

ضعیفة في أغلب مؤشرات مؤشرات التنافسیة السیاحیة على اعتبار أنھا حققت نتائج 
عالمیا في ھذا المؤشر). فبالرغم من  10التنافسیة سوى مؤشر التنافسیة السعریة (التصنیف 

ان الجزائر وعلى مرور األزمنة كان مسئولو قطاع السیاحة یتباھون بمناظرھا الطبیعیة 
دى تداخل العذراء اال ان حقیقة التقییم في ھذه النقطة ال تتوقف عند ھذا الحد وانما بم

مجموعة من العوامل أھمھا (تصنیفات المواقع الطبیعیة عالمیا لدى الیونسكو، جودة البیئة 
عالمیا، كما انھا لم توفر بیئة أعمال قادرة  106الطبیعیة...) وعلى ھذا األساس جاء تصنیفھا 

حة عالمیا، أما في مجال الص 136على دفع عجلة التنمیة السیاحیة وھذا ما جعل تصنیفھا 
ضعف المنظومة الصحیة وعدم  123والنظافة فقد أبرز تصنیفھا على المستوى العالمي 

قدرتھا في تدعیم المخطط االستراتیجي السیاحي، في مجال السالمة واألمن والذي حددت 
أبعاده بـ  (تكالیف اعمال الجریمة والعنف، الموثوقیة في خدمات الشرطة...) جاء تصنیفھا 

النسبة لمؤشر المورد البشري وسوق العمل فقد صنفت الجزائر في المرتبة عالمیا، أما ب 103
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 123 88 86 83 79 78 70 62 56 54 48 141المرتبة/ 

 2.93 3.42 3.46 3.49 3.54 3.58 3.69 3.81 3.90 4.00 4.08 قیمة المؤشر
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عالمیا مما یعكس اضافة إلى نقص التأطیر والتدریب المھني وكذا صعوبة ایجاد الید  139
العاملة المؤھلة اضافة إلى ضعف التعامالت والممارسات المھنیة مع الموظفین. أما في 

حصائیات على أن الجزائر ال تتشدد في مجال األنظمة مجال االستدامة البیئیة فأكدت اال
البیئیة مع المخالفین اضافة إلى نقص مستوى معالجة میاه الصحي...الخ ما جعلھا تأخذ 

). كل ھذه النتائج السابقة تؤكد عدم قدرة الجزائر في جعل 04(الشكل  1عالمیا 120التصنیف 
 نفسھا قبلة مفضلة للسائحین األجانب.

): مقارنة بین مؤشرات التنافسیة السیاحیة للجزائر ودول الشرق األوسط 04شكل رقم (
 وشمال إفریقیا

 

 

 

 
 
Source : The World Economic Forum, Op Cit, p71 

 
 . تطور الصناعة السیاحیة في الجزائر.5
) یتبین لنا بأن عدد الوافدین إلى منطقة شمال افریقیا 02من معطیات الجدول رقم ( 

وھذا بمداخیل  2010) عن سنة %1ملیون سائح بزیادة قدرھا (+ 18.534بلغ  2013سنة 
من مجموع  %17ملیار أورو، ھذه المداخیل األخیرة ال تمثل سوى نسبة  9.918بلغت 

المداخیل السیاحیة السبانیا التي تحتل الصف األول عالمیا. وعلى ھذا األساس فلو قارنا 
فھي بمنظور المداخیل والعوائد السیاحیة لم تتعدى نسبة   2013الجزائر كوجھة سیاحیة سنة 

من اجمالي مداخیل  %0,3من اجمالي مداخیل القطاع السیاحي في افریقیا ككل و 0,6%
ا لھذا القطاع، وبھذا فاننا وبالرغم من الزیادة المحتشمة في عدد السیاح الوافدین إلى اسبانی

اال ان  2013ملیون سائح سنة  2.634الى  2010ملیون سائح سنة  2.070الجزائر من 
الجزائر تبقى بعیدة كل البعد عن مجابھة المنافسة السیاحیة اال اذا كانت ھناك عزیمة فوالذیة 

 أقل ما یمكن القول عنھ انھ قطاع یحتضر. للنھوض بقطاع

 

 

1: ImenMisraoui, Compétitivité touristique : l’Algérie classée 123e, sur le lient 
http://oservoyager.com/?p=1783 (29/08/2015) . 
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 ): مقارنةبین عدد السیاح الوافدین ومداخیل القطاع02الجدول رقم (

 
)1000عدد السیاح الوافدین ( €)المداخیل (ملیون    

  2010 2012 2013 2010 2012 2013 
 217 219 219 2.634 2.070 2.070 الجزائر
 6.703 6.703 6.703 9.375 9.288 9.288 المغرب
 2.227 2.645 2.645 5.950 6.903 6.903 تونس

 34.753 30.986 30.986 51.909 49.522 49.522 افریقیا ككل
 9.918 9.661 9.661 18.534 18.757 18.757 شمال افریقیا

 24.835 21.325 21.325 33.375  30.765  30.765 جنوب أفریقیا 
 58.162 54.641 54.641 57.464 52.677 52.677 اسبانیا

Source : Organisation mondiale du tourisme (OMT-UNWTO) (d’après les 
données de l’OMT-UNWTO, mai 2015), p11. http://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416882 

بلغ عدد الوافدین إلى منطقة شمال  2014كما تشیر االحصائیات إلى أنھ سنة  
من السوق السیاحي العالمي وھذا بعائد  1,7%ملیون سائح ما یعادل نسبة  19,6افریقیا  

ملیون سائح بعائد مالي  2.733ملیار أورو، استطاعت الجزائر أن تجذب  10.568قدره 
على منطقة شمال من حجم التوافد السیاحي  %13 ملیون أورو أي ما نسبتھ 350قدره 

 . 1ملیون سائح 10.046افریقیا، حیث حصدت المغرب وحدھا 
كما تشیر التوقعات الى أن السوق السیاحي في المنطقة سیعرف انتعاشا كبیرا حیث  

-2010بین  %5,2(بمتوسط نمو قدره  2020ملیون سائح سنة  31سیصل الى حدود 
 ).2030-2020بین  %4(بمتوسط نمو قدره  2030ملیون سائح سنة  46و  )2020

 . مساھمة القطاع السیاحي في االقتصاد الوطني6
فان الجزائر وبرغم االمكانیات  2015بحسب تقریر المجلس العالمي للسیاحة لسنة 
بعد أن من الناتج الداخلي الخام  %6,9التي تزخر بھا اال أن ھذا القطاع لم یساھم سوى بـ 

مع  %7,9، وتشیر التوقعات اال أن ھذه النسبة سترتفع إلى 2014سنة  %6,7كان یمثل 
 2015موظف بالقطاع سنة  348500.ھذا النمو البسیط سمح بتوظیف 20252مطلع سنة 

وتشیر التوقعات إلى أن  %4,9أي بزیادة قدرھا  332500بعد أن كان القطاع یُشَِّغل 
٪ سنویا 3,3بزیادة قدرھا  2025منصب عمل سنة  483000مناصب العمل ستصل إلى 

 على مدى السنوات العشر القادمة.

 

1: Roberto Crotti& Tiffany Misrahi, « The Travel & Tourism 
Competitiveness Report 2015», Growth through Shocks,The World Economic 
Forum, Geneva, 2015, p 75 
(http://www.veilleinfotourisme.fr/medias/fichier/20150507-wef-global-travel-
tourism-report-2015_1430984806338-pdf) (30/08/2015 . 

2: World Tourism Organization , Op Cit, p11. 
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 ): اجمالي مساھمة القطاع السیاحي01): مناصب العمل بالقطاع السیاحي شكل (02شكل (
 PIBفي 

The World Travel & Tourism Council (WTTC), Travel & Tourism Economic 
Impact 2015, algeria, http://www.wttc.org/-
/media/files/reports/economic%20impact%20research/countries%202015/algeria201
5.pdf (04/09/2015) 

المساھمة في الناتج الداخلي الخام تعتبر أھم معیار للحكم على بقراءة أخرى فان 
التي استھلكت  الجزائریة   مكانة أي قطاع في االقتصادیات، وھو ما ینطبق على السیاحة

إمكانیات ضخمة جدا دون أن یكون لھا تأثیرا كبیرا على التوازنات الكبرى على االقتصاد 
روقات ولم یستطع إیجاد بدائل أخرى تخفف عنھ الوطني الذي یعاني كثیرا من عقدة المح

الضغط وتسمح بتوفیر مناصب العمل والتقلیل من فاتورة االستیراد وتصدیر السیاح نحو 
 الخارج.

 . النتائج.7
  ،تزخر الجزائر بامكانات ومقومات سیاحیة قلما توجد في دولة من دول العالم

الفرید، ولكنھا بسبب مجموعة من وتتمیز بتنوعھا وأصالتھا وتوزیعھا الجغرافي 
 المعوقات لم تستثمر بشكل صحیح واقتصادي؛

  ضعف وزارة السیاحة والمصالح ذات الصلة في التخطیط للمشاریع السیاحیة أو
رسم سیاسة سیاحیة بعیدة المدى تعتمد على آخر التطورات الحاصلة في ھذا 

 المیدان؛
  الحركة السیاحیة العالمیة ففي حین أن أكدت الدراسة على ارقام رھیبة في تقدیر

ملیون في جمیع أنحاء  133ملیار  1عدد السیاح الدولیین بلغ المستوى القیاسي 
فان  2013ملیون في عام  87ملیار و 1بعد أن قدر بنحو  2014العالم في عام 

أي ما نسبتھ  ألف سائح لنفس السنة 733ملیون و 2الجزائر لم تحصد منھا سوى 
بعائد مالي قدره على منطقة شمال افریقیا. وھذا م التوافد السیاحي من حج 13%

 مالییر أورو للمغرب وحدھا؛ 10ملیون أورو مقابل أكثر من  350
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  فقد احتلت الجزائر مراتب متأخرة عن بلدان (افریقیا) كانت باألمس القریب دول
صادیة والتراجعات االقت  تسودھا الحروب واألمراض والصراعات الجیوسیاسیة

اال انھا الیوم بلغت مستوى من الوعي بأھمیة القطاع في دفع عجلة التنمیة الوطنیة 
عالمیا من أصل  123فعلى سبیل المثال وفي حین أن الجزائر احتلت التصنیف 

) 118)، اثیوبیا (121)، مدغشقر (122دولة نجد أن دول مثل الكامیرون ( 141
). أال یعكس ھذا التأخر 78)، كینیا (98()، روندا 114)، أوغندا (115زیمبابوي (

وضعف التخطیط الھیكلي واالصالحي؟ فكیف نتحدث عن تسویق في ظل غیاب 
 المنتج؟

  یسمح ازدھار القطاع السیاحي الى تنویع القطاعات االقتصادیة الداعمة لالقتصاد
الوطني وعدم تبعیتھا للمحروقات على اعتبار اإلحصائیات من المداخیل العالمي 

 لتي یدرھا ھذا النشاط؛ا
  الحركة السیاحیة للبلد تسمح بخلق فرص عمل في القطاع المعني وتعزیز مجاالتھا

 من خالل االرتباط مع القطاعات األخرى؛
  الوفود السیاحیة األجنبیة توفر العمالت الصعبة مما یدعم قیمة العملة الوطنیة

 تحدیدا واالقتصاد ككل؛
 بتاریخ الشعوب وارثھا الحضاري وعمقھا  القطاع السیاحي یسمح بالتعریف

 التاریخي.

 . التوصیات.8
  السیاحیة (بیئـــة ضرورة العمل على تحسین مستوى مؤشرات التنافسیة السیاحیة

األعمال، السالمــة واألمـــــن، الصحـة والنظافــة، الموارد البشریة وسوق العمل، 
واألسفار، االنفتاح الدولي، التنافسیة االستعداد التكنولوجي، أولویة صناعة السیاحة 

السعریة، البنیة التحتیة في المطارات، البنیة التحتیة في الطرق والموانئ، البنیة 
التحتیة في الخدمات السیاحیة، الموارد الطبیعیة، الموارد الثقافیة) بحسب 

 التخصص كل في مجال عملھ؛
 التحتیة، خدمات االیواء،  ضرورة إعادة تأھیل المواقع السیاحیة (خدمات البنى

خدمات الطعام والشراب، خدمات التسلیة والترفیھ) وتعزیز عناصر الجذب 
 السیاحي لترضي وتشبع جمیع متطلبات ورغبات السائح؛

  وضع رؤیة مستقبلیة واضحة لكیفیة العمل على تنشیط االستثمار السیاحي
لناتج الوطني الخام واالرتقاء بھ الى مستوى القطاع االقتصادي لیكون داعما ل

 والداخلي الخام معا؛
  االھتمام بالغطاء النباتي بتشجیر المناطق وتنسیق الموقع ودمج البیئة الداخلیة

 بالبیئة الخارجیة؛
  ضرورة توفیر جو من األمان واالطمئنان بحیث یشعر السائح والزائر بالرضا

 التام؛
 دارة المعرفة بما یعزز تبني استراتیجیة قائمة على المعرفة تسھم في تطویر ا

 القدرات الفنیة لدى ادارات القطاع السیاحي والفندقي بشكل خاص؛
  ضرورة تطویر القطاع السیاحة من خالل اتباع نظم حدیثة في التعامل مع المعرفة

 لمواجھة القوة التنافسیة لالسھام والوصول الى االھداف االستراتیجیة؛
 ار أنھا ثروة وطنیة فضال عن كونھا مصر صیانة وحمایة المواقع األثریة، باعتب

 من مصادر الجذب السیاحي؛
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  العمل على اجراء استقصاءات بشكل مستمر للزوار لمحاولة معرفة آرائھم حول
 الخدمة المقدمة لھم والتعرف على نوع الخدمات التي یجب أن تقدم لھم مستقبال؛

  والتكنولوجیة لیكون قادرا تأھیل وتطویر المورد البشري وتنمیة القدرات العلمیة
 على آداء وظیفتھ بجودة أداء عالیة؛

  االھتمام بتحسین نظم وشبكات االتصاالت وتزوید المتصفح بكامل المعلومات حول
 .المواقع والمساحات السیاحیة بما یتماشى والمعاییر الدولیة في ھذا المجال

 

 قائمة المراجع المعتمدة في الدراسة:
1. World Tourism Organization, UNWTO Tourism Highlights, 

2015Edition, p04, http://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416882(28/08/2015). 

2. Organisation mondiale du tourisme (OMT-UNWTO), 
Classification basée sur le Fonds monétaire international (FMI). 
Veuillez consulter l’annexe statistique du World Economic 
Outlook (avril 2015) du FMI, page 150, 
www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29. 

3. ImenMisraoui, Compétitivité touristique : l’Algérie classée 123e, 
sur le lient http://oservoyager.com/?p=1783 (29/08/2015). 

4. Roberto Crotti& Tiffany Misrahi, « The Travel & Tourism 
Competitiveness Report 2015», Growth through Shocks,The 
World Economic Forum, Geneva, 2015, p 75 
(http://www.veilleinfotourisme.fr/medias/fichier/20150507-wef-
global-travel-tourism-report-2015_1430984806338-pdf) 
(30/08/2015 . 

5. The World Travel & Tourism Council (WTTC), Travel & 
Tourism Economic Impact 2015, algeria, http://www.wttc.org/-
/media/files/reports/economic%20impact%20research/countries%
202015/algeria2015.pdf (04/09/2015) . 
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 :قائمة المالحق

 ): مقارنة بین مؤشرات التنافسیة السیاحیة للجزائر وبعض الدول01الملحق رقم (
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 اسبانیا
01 

4.09 5.97 6.11 4.87 5.26 5.89 3.93 4.22 4.61 4.91 5.54 6.58 4.59 6.69 

 فرنسا
02 

4.52 5.44 6.52 4.96 5.55 5.16 4.22 2.95 4.67 4.98 5.78 6.15 4.80 6.56 

 ألمانیا
03 

5.32 6.06 6.85 5.18 5.51 4.84 4.24 3.62 4.90 4.93 5.99 5.61 4.41 6 

 3.39 4.28 5.02 3.59 3.28 4.29 4.99 2.38 4.88 4.29 4.09 3.85 4.30 5.35 48 جنوب إفریقیا

 1.03 2.65 5.95 4.76 4.30 5.17 3.68 2.73 5.78 4.17 4.62 5.49 5.09 4.63 54 السیشل

 1.26 2.03 5.45 4.77 2.95 4.67 3.91 3.42 5.96 4.22 4.75 5.31 5.91 5.19 56 جزر موریس

 2.51 3.11 4.44 3.48 2.86 4.09 4.94 2.56 5.27 4.03 4.05 4.54 5.83 4.73 62 المغرب

 1.12 3.94 4.75 3.68 3.03 4.41 5.20 2.62 4.51 3.82 3.80 3.70 5.02 4.76 70 نامیبیا

 1.67 4.63 3.30 3.36 2.56 4.42 4.50 3.01 5.36 3.13 4.44 3.29 3.78 4.33 78 كینیا

 1.58 2.36 4.54 3.02 2.53 4.22 5.61 2.38 4.91 3.94 4.31 5.16 4.86 4.42 79 تونس

 2.40 2.45 3.60 2.84 2.93 3.99 6.19 2.17 4.56 3.80 4.12 5.40 3.40 4.11 83 مصر

 1.05 1.83 4.56 3.42 3.63 4.32 4.48 3.13 4.52 3.52 4.39 4.64 5.18 4.42 86 ج/ الرأس األخضر

 اإلمارات 
24 

5.90 6.60 5.28 5.15 5.76 4.97 2.77 4.95 4.39 5.91 5.06 5.46 2.51 1.97 

 قطـــر
43 

6.05 6.61 5.97 5.23 5.44 4.89 1.93 5.33 4.32 4.17 4.79 4.81 2.12 1.48 

 البحرین
60 

5.53 5.33 5.17 4.71 5.76 4.14 2.34 5.33 3.73 3.52 5.53 4.74 1.92 1.33 

 الجزائر
123 

3.78 4.90 4.97 4.04 3.09 2.74 1.51 5.50 3.51 1.98 2.56 2.03 2.04 2.05 

 من اعداد الباحثین اعتمادا على: المصدر:
The World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, 
Growth through Shocks,  Geneva, 2015, 
http://www.veilleinfotourisme.fr/medias/fichier/20150507-wef-global-travel-
tourism-report-2015_1430984806338-pdf) 

 

 

41 
 

http://www.veilleinfotourisme.fr/medias/fichier/20150507-wef-global-travel-tourism-report-2015_1430984806338-pdf
http://www.veilleinfotourisme.fr/medias/fichier/20150507-wef-global-travel-tourism-report-2015_1430984806338-pdf


تقییم أثر أداء السیاسة النقدیة في تحدید العرض النقدي في الجزائر في ظل 
 )2009-2000(دعم النمو االقتصادي برنامجي اإلنعاش االقتصادي و 

 إكن أ.لونیس
 الطیبن یاس أ.د

 3جامعة الجزائر 

 
 الملخص: 

ظھر مع بدایة األلفیة الثالثة تطبیق سیاسة نقدیة بصورة منفصلة في ظل سیاق اقتصاد كلي 
تمیز بتضخم خفیف و معتدل، فائض ھام لمیزان المدفوعات، و یعتبر ھذا السیاق مختلف 

الساحة المصرفیة أنفا، و قصد الوقوف على أثر أداء السیاسة للغایة عن السیاق الذي عرفتھ 
النقدیة بشكل عام و تحلیلھ، و معرفة ماھي األدوات المباشرة و غیر المباشرة المعتمدة فعال 
للتأثیر على العرض النقدي، و من ثمة مدى بلوغ األھداف النھائیة الناتجة عن استعمال 

 أدوات السیاسة النقدیة.
 الكتلة النقدیة، أدوات السیاسة النقدیة، األھداف النھائیة للسیاسة النقدیة.فتاحیة:الكلمات الم

 
Abstract: 

Appeared with the beginning of the third millennium, the application 
of cash in a separate policy in light of the context of macroeconomic 
characterize inflation mild and moderate, significant surplus of the 
balance of payments, and is this context is very different from the 
context in which I knew the banking arena above, and in order to 
stand on the impact of monetary policy performance in general and 
analysis, and to know what are the direct and indirect instruments 
already adopted to influence the money supply, and from there over 
the attainment of the ultimate goals resulting from the use of monetary 
policy tools. 

 مقدمة: 
مكانة ھامة بین أدوات السیاسة االقتصادیة  أخذت السیاسة النقدیة في األوقات الحالیة

األخرى، و أصبح دورھا حاسم في التأثیر على مختلف المتغیرات االقتصادیة، و یظھر ذلك 
من خالل ارتباط المشاكل االقتصادیة بالمشاكل النقدیة، حیث تتدخل السیاسة النقدیة 

ى النشاط االقتصادي.إن بإجراءاتھا و أدواتھا و منھجیتھا لتكییف عرض النقود مع مستو
اإلجراءات التي تتدخل بھا السیاسة النقدیة لضبط العرض النقدي تتم تحت مسؤولیة السلطة 
النقدیة التي تقوم بمراقبة فعلیة و حقیقیة للمعروض النقدي، طالما تملك األدوات و الوسائل 

قدیة تعتمد على الالزمة و الضروریة لتثبیت التدفق النقدي، و ھذا من خالل رسم سیاسة ن
 درایة واسعة باألدوات و كفاءة عالیة في استخدامھا.

األھداف النھائیة للسیاسة النقدیة في الجزائر و ذلك و الھدف من ھذا البحث ھو التطرق إلى 
بتحدیدھا و تحلیل مدى تحقیقھا من قبل السلطة النقدیة، ثم أدوات السیاسة النقدیة في الجزائر 

ى العرض النقدي، و بعد ذلك نتطرق فیھ إلى تحلیل أثر أداء السیاسة المعتمدة للتأثیر عل
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) الناتج عن استعمال أدوات 2009 -2000النقدیة على العرض النقدي خالل الفترة ( 
 السیاسة النقدیة.

 
 
I( -  األھداف النھائیة للسیاسة النقدیة في الجزائر 

    ة النقدیة، حیث سطر األمر اإلطار المؤسساتي للسیاس ♦)11-03ّعرف األمر الرئاسي ( 
) منھ تشیر إلى أن مھمة بنك 35) األھداف النھائیة للسیاسة النقدیة، فالمادة رقم (11 -03( 

الجزائر في مجال النقد و القرض و الصرف ھي" توفیر أفضل الشروط لنمو سریع 
تتمثل  لالقتصاد الوطني مع السھر على االستقرار الداخلي و الخارجي للنقد"، و علیھ

 األھداف النھائیة للسیاسة النقدیة فیمایلي:
 ھدف النمو االقتصادي؛ -
 ھدف استقرار األسعار و التحكم في التضخم؛ -
 ھدف التشغیل؛ -
 ھدف التوازن الخارجي؛ -
 ھدف النمو االقتصادي -1
اتج یعتبر النمو االقتصادي من األھداف النھائیة للسیاسة النقدیة، حیث بلغ معدل نمو الن  

، واستمر 1999%، فھي سجلت تراجعا مقارنة بسنة 2.4نسبة  2000المحلي اإلجمالي سنة 
% نتیجة تحسن الظروف 18.7النمو في االنخفاض رغم تحسن أداء القطاع الفالحي بنسبة 

المناخیة و اعتماد المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة، و لما كانت ھذه النسبة غیر كافیة تزامنا 
سعار النفط في األسواق العالمیة، أدى إلى القیام بتنفیذ برنامج دعم اإلنعاش مع تحسن أ

) و الذي كان یرمى إلى تحقیق التوازن الجھوي و إنعاش 2004 -2001االقتصادي (
االقتصاد الجزائري، و إنشاء مناصب الشغل و مكافحة الفقر، و نظرا لكون أن معدل نمو 

لصدمات الخارجیة، حیث یجعل سیر و تطور القطاعات الناتج في الجزائر یتأثر كثیرا با
 مرتبط بقدرات االستیراد التي تتأثر بالصدمات الخارجیة.

و 2001) نموا منتظما لالقتصاد، و الذي لوحظ إنعاشھ سنة 2004 -2001سجلت الفترة (  
%، التي یمثل مصدرھا قطاع 4.5،  حیث بلغ في المتوسط نسبة 2004تواصل حتى سنة 

، و سجل النمو خارج قطاع 2004% في سنة 17.5قات الذي بلغ معدل نموه  المحرو
% خارج 6.8% في المتوسط لنفس الفترة، و بنسبة 6.2المحروقات تقدما قدرت نسبتھ بـ 

المحروقات و خارج الفالحة،و قد تحقق ھذا النمو أساسا بفضل قطاع البناء و األشغال 
الخدمات في أوج ازدھار سجل معدل نمو سنوي ، حیث  كان قطاع 1العمومیة و الخدمات

 % كمتوسط سنوي.5.2قدره 
% أعلى نسبة سجلھا معدل النمو في فترة الدراسة، و ھذا بفضل نتائج 6.9و تعتبر النسبة   

) % -1.3مقابل  معدل نمو قدره ( 2003% سنة 17.0القطاع الفالحي الذي سجل نموا قدره 
بقي ھو المحرك األساسي للنمو االقتصادي حیث شكل  ، إال أن قطاع المحروقات20022سنة

بدأ معدل  2005، و في سنة 2004% من حجم الناتج المحلي اإلجمالي في سنة 30.6نسبة 

 المتعلق بالنقد و القرض. 26/08/2003صدر ھذا األمر في ♦
: المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، مشروع تقریر حول: الظرف االقتصادي و االجتماعي للسداسي 1

 .45، ص 2005، الدورة العادیة السادسة و العشرون، جویلیة 2004الثاني من سنة 
 -1990: بلعزوز بن علي، طیبة عبد العزیز، السیاسة النقدیة و استھداف التضخم في الجزائر للفترة ( 2

 .26، ص 2008)، 41)، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، العدد (2006
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 1%60.78، بنسبة انخفاض تقدر بـ 2006% سنة 2.0النمو في االنخفاض حیث وصل إلى 
خصوصا قطاع البناء ، في حین عرفت مساھمة قطاعات خارج المحروقات ارتفاعا ملحوظا 

، و قطاع الفالحة الذي 2006% سنة 11.6و األشغال العمومیة الذي سجل ارتفاعا بنسبة 
 2008ثم سجل انخفاضا أخر في سنة  2007% سنة 03%، لیرتفع إلى نسبة 4.9نمى بنسبة 
)% و ارتفاع حصة القیمة -5.6% بسبب تراجع معدل النمو الفالحي بنسبة ( 2.4لیبلغ نسبة 

،یعود الفضل في ھذا إلى ارتفاع و استقرار 2008% سنة 4.3ضافة للقطاع الصناعي إلى الم
نمو قطاعي البناء و األشغال العمومیة و الخدمات، كما سجل معدل النمو خارج قطاع 

نتیجة االستثمارات الضخمة  2007% سنة 6.3مقابل  20082% سنة 6.1المحروقات نسبة 
فاض في معدل النمو االقتصادي إلى الركود الذي حدث في للدولة، و یرجع سبب ھذا االنخ

% من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي 31.7قطاع المحروقات حیث أصبحت تمثل نسبة 
. و مقابل ذلك ارتفعت نسبة القطاعات األخرى من 2008% سنة 45.3بعدما كانت تقدر بـ 

، و ھذا 2009% سنة 61.9إلى  2008% سنة 49.2مجموع الناتج المحلي اإلجمالي من 
یعود النعكاس االھتمام و األولویة المعطاة لھذا القطاع لضمان الوسائل التنظیمیة و المالیة 

% من التمویالت المجندة و تطویر المنشآت 20بزیادة نفقات تجھیزات الدولة التي تزید عن 
 ملیار دج. 3570من البرنامج أي ما یعادل 3% 85القاعدیة التي تمتص 

 ف استقرار األسعار و التحكم في التضخم ھد -2
یعتبر ھدف استقرار األسعار أحد أھداف السیاسة النقدیة في  الجزائر، و طبقا لما ینص علیھ 

) غیر أن بنك الجزائر لم یأخذ بعین االعتبار سوى استقرار األسعار 11-03األمر ( 
لالستھالك لمدینة  ، إن مستوى األسعار المعبر عنھا بمؤشر األسعار الموجھة4كھدف

الجزائر، یشیر إلى أن تباطؤ األسعار المالحظ بعد أن كان االتجاه نحو التراجع بنسبة 
% و ھذاراجع إلى ارتفاع أسعار النقل و 3.97إلى  2004، لیرتفع سنة 2003% سنة 2.58

% على المستوى الوطني و أسعار 11.2% في الجزائر العاصمة و 10.7االتصال بنسبة 
قد حققت السیاسة النقدیة معدل  2003% على المستوى الوطني، في سنة 4.9بـ  التغذیة

% ثم واصل في 2.58% حیث بلغ نسبة 03للتضخم أقل بقلیل من المعدل المستھدف 
 2005، ثم سجل انخفاضا في سنة 2004% سنة 3.97االرتفاع إلى أن وصل إلى معدل 

سجلت األسعار الموجھة لالستھالك %، 03%،أین بقي المعدل المستھدف 1.38لیصل إلى 
% في سنة 5.74، بحیث انتقل معدل التضخم إلى 2006انتعاشا في االرتفاع منذ عام 

، غیر أنھ یمكن اعتبار ھذا االرتفاع بصفتھ معتدل بفضل تدخل الدولة فیما یتعلق 2009
م المسجل في ،فیعتبر معدل التضخ5األمر بتنظیم و/ أو دعم أسعار المواد الغذائیة األساسیة

% كھدف نھائي للسیاسة النقدیة، و 03أكبر من المعدل المستھدف في المتوسط  2009سنة 
، متسقا مع اتجاه انخفاض التضخم المستورد، مقابل سنة 2009% في سنة 04مستھدفا بنسبة 

1 : Ventilation sectoriel du PIB en 2004, perspectives économique en Afrique 
disponible sur le site: < www.oecd.org/dev/publications/perspectivesafricaines 
2005-2006>, p 116.Consulter le : 24/03/2013. 

    الوطني االقتصادي و االجتماعي، قسم الدراسات االقتصادیة، ملخص حول الوضع االقتصادي  : المجلس2
 .03، ص 2009، دیسمبر 2008و االجتماعي لألمة لسنة 

المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، لجنة آفاق التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة، مشروع تقریر حول: : 3
 . 94، ص 2005أجل عقد النمو، الدورة السادسة و العشرون، جویلیة عناصر مطروحة للنقاش من 

: محمد لكصاسي، الوضعیة النقدیة و سیر السیاسة النقدیة في الجزائر، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، 4
 .12، ص 2004

ادي و المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، قسم الدراسات االقتصادیة، ملخص حول الوضع االقتص -: 5
 .55، مرجع سابق، ص 2008االجتماعي لألمة لسنة 
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% كمجاال مستھدفا بسبب وجود خطر نحو االرتفاع 04% و 03الذي یتراوح ما بین  2008
 .1%37.6المستورد، عندما سجلت أسعار السلع المستوردة ارتفاعا بنسبة في التضخم 

 ھدف التشغیل -3
یعتبر ھذا الھدف من األھداف النھائیة للسیاسة النقدیة،حیث یظھر من خالل انخفاض 
معدالت البطالة التي تعكس االختالل الحاصل في جانب العرض و الطلب في القوى العاملة 

إلى غایة سنة  2000ى. سجلت انخفاضا مستمرا ابتداءا من سنة الرتباطھا بعوامل أخر
،األمر الذي ینعكس 2009% سنة 10.2% حتى وصلت إلى نسبة 29.8، من نسبة 2009

إیجابا على الطلب الكلي، و االستثمار و العمالة، و التي تزامنت مع بدأ تطبیق برنامج 
% عام 17.7عدالت البطالة إلى اإلنعاش االقتصادي، حیث مع نھایة البرنامج انخفضت م

، و قد استمرت في االنخفاض عام بعد عام خاصة مع انطالق برنامج دعم النمو 2004
،و كان للقطاع 2009% في السنة 9.73االقتصادي، بنسب انخفاض مستقرة حتى نسبة 

خارج المحروقات الفضل في ذلك خاصة قطاعي البناء و األشغال العمومیة، كذالك قطاع 
 .20072% سنة 0.8عة الذي نمى بـ الصنا

 ھدف التوازن الخارجي  -4
یعتبر تحقیق ھدف التوازن الخارجي من األھداف المھمة للسیاسة النقدیة، إذ نص علیھاألمر 

)، و قد عرف میزان المدفوعات و سعر الصرف تطورات ھامة، سجل وضع 11-03رقم (
ملیار دج لیستقر  7.6بـ  2000قدر سنة میزان المدفوعات فائضا طوال فترة الدراسة، حیث 

ملیار دج و بقي یستمر في  09.25إلى  2004، ثم ارتفع سنة 2003عند مستواه نفسھ سنة 
ملیار دج إلى  09.25،  حیث سجل ارتفعا من 2008ھذا االرتفاع عام بعد عام حتى عام 

ع أسعار البترول ، و یعود ھذا التحسن إلى استمرار ارتفا2008ملیار دج في السنة  36.99
$ للبرمیل في سنة  99.97إلى أن وصل إلى السعر  2001$ للبرمیل سنة  24.85من 

% و الذي سببھ انخفاض السعر من 89.56سجل انخفاضا یقدر بـ  2009، ثم في سنة 2008
 $ مما اثر سلبا على فائض میزان المدفوعات.62.10$ إلى 99.97

بفائض، و أن ھذا الفائض ھو في ازدیاد مستمر  و كما أن رصید المیزان التجاري یتمیز
% من مجموع الصادرات، أما سعر 98الذي یرجع إلى صادرات المحروقات التي تمثل 

الصرف فھو یتمیز باالستقرار مع تسجیل تحسن ملموس للعملة الوطنیة مقابل الدوالر مع 
دینار في  72.6بـ ، حیث كان السعر االسمي للدینار یقدر 2008و إلى غایة  2003نھایة 
، و ھذا یعني 2006سنوات إلى غایة  04و الذي استمر في حدود ھذه القیمة لمدة  2003سنة 

، و سجلت قیمة العملة تحسن 2002% منذ سنة 8.9أن ھناك تحسن في قیمة العملة بنسبة 
سجلت قیمة  2009، و في نھایة سنة 2006% مقارنة بسنة 11.01بنسبة  2008أفضل سنة 

 %.12.84انخفاضا یقدر بـ  العملة
II( -  2000أدوات السیاسة النقدیةالمعتمدة في الجزائر منذ سنة. 
 معدل إعادة الخصم -1

یقدر بنسبة   2000إن معدل إعادة الخصم ھو في انخفاض تدریجي، حیث كان في سنة 
، بسبب الحالة المالیة الجیدة على مستوى البنوك  2002% سنة 6.5% لینخفض إلى 7.5

1 : Banque d’algérie, "évolution économique et monétaire en Algérie" Rapport 
2009,[ en line], Disponible sur : <www.bank-of-Algeria.dz>, (consulté le 
25/03/2013. 
2 : Banque d’algérie, "évolution économique et monétaire en Algérie": Rapport 
2008, p 28, [ en line ]. disponible sur : <www.bank-of-Algeria.dz>, (consulté le 
28/03/2013. 
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خفضت من مستوى إعادة تمویلھا لدى بنك الجزائر، و لكن ھذا االنخفاض في معدل التي 
إعادة الخصم لم یشجع البنوك على اقتحام میدان االستثمار لتعادلھ مع معدل الفائدة المدین، و 

%، و انعدم إعادة 5.5استمر معدل إعادة الخصم في االنخفاض لیصل إلى   2002في سنة 
 298.4وك لدى بنك الجزائر و ما یؤكد ذلك ھو ارتفاع ودائعھا إلى التمویل من طرف البن

فاستمر إنخفاض معدل إعادة الخصم إلى  2004و  2003ملیار دج، و نفس الشيء حدث في 
، و یعد ھذا مؤشرا جیدا و یعبر عن التحسن في 2009% ، و بقي ثابتا إلى غایة سنة 4

بنك الجزائر، و التي أصبحت ال تلجأ إلیھ  مستویات التضخم، و انعدام إعادة التمویل لدى
، بسبب السیولة الزائدة ، مما جعل ودائعھا تتضاعف لدى بنك الجزائر 2002البنوك منذ سنة 

 .2009ملیار دج في سنة  1849.8إلى   2003ملیار دج في سنة  611من 
 االحتیاطي اإلجباري:  -2

من  1994% في أكتوبر 2.5بنسبة قام بنك الجزائر و ألول مرة بفرض احتیاطي قانوني 
دخلت حیز  2001،ابتداءا من أفریل 1الودائع المصرفیة من دون الودائع بالعمالت الصعبة

، 20042% سنة 6.5إلى  2001% في فیفري 03التنفیذ، و لذلك نجد ھذه النسبة انتقلت من 
ا إلى غایة ، و لم یتم تغییرھ2007سنوات حتى  03و بقیت ھذه النسبة بدون تغییر لمدة 

التي عدلت  24/12/2007) المؤرخة في 13-07، وفقا للتعلیمة رقم ( 2007دیسمبر 
، و كان التغییر األخیر 3% 08% إلى 6.5)، حیث ارتفعت النسبة من 02-04التعلیمة رقم ( 

) المؤرخة بتاریخ 03-09الذي أدلى بھ بنك الجزائر في التعلیمة رقم ( 
 11/03/2008) المؤرخة بتاریخ 02-08ة للتعلیمة رقم (،المعدلة و المكمل25/02/2009

المتعلقة بنظام االحتیاطي اإلجباري، ھذه التعلیمة أثبتت معدل المكافأة التي یمنحھا بنك 
التي كانت سابقا، و على  0.75% مقابل 0.5الجزائر للبنوك مقابل االحتیاطي اإلجباري بـ 

 2009ملیار دج سنة  773.5القانوني إلىضوء ذلك وصلت ودائع البنوك باسم االحتیاطي 
% 4.25، رغم رفع نسبة االحتیاطي اإلجباري من  2002ملیار دج في سنة  122.6مقابل 

 .2003% و باقتطاع فعلي على فائض السیولة المصرفیة منذسنة 08إلى 
 أداة استرجاع السیولة -3

لقد سمحت ھذه األداة بسحب  ، 2002الجدیدة في أفریل  4قام بنك الجزائر بإدراج ھذه األداة
ملیار دج سنة  100اقتطاعات إضافیة من السیوالت التي قدرت في البدایة  في المجموع 

، بعد إنخفاض نسبة تأجیر استرجاع السیولة 2003ملیار دج في سنة  250، و 2002
، حیث بلغ 2004% في سنة 0.75، ثم 2003% في سنة1.75% إلى 2.5المصرفیة من 

، 2005ملیار دج سنة  450جمالي الذي تم سحبھ باسم السیولة المسترجعة المخزون اإل
) أیام 07، حیث تمثل نسبة استرجاع السیولة لـ (2006لیستقر عند ھذا المبلغ إلى غایة نھایة 

، و التي انخفضت في نھایة 2005ملیار دج في نھایة  149.85% أي ما یقدر بـ 33.3
ملیار دج، أما نسبة السیولة المسترجعة لـ ( 82.35بـ % أي ما یقدر 18.3إلى نسبة  2006

ملیار دج من مجموع السیولة  299.25% أي ما یقدر بـ 66.7) أشھر تمثل نسبة 06

االستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق، صندوق النقد الدولي، واشنطن النشاشیبي كریم و آخرون، تحقیق : 1
 .59، ص 1998

 المتعلقة بنظام االحتیاطي القانوني. 13/05/2004) المؤرخة بتاریخ 02-04: التعلیمة رقم ( 2
3 : Banque d’algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2009, 
juillet 2010, pp 156, 157. 

، الملحة على  إدراج أداة استرجاع السیولة في السوق 2002أفریل  11) المؤرخة في 02-02: التعلیمة رقم (4
 النقدیة.
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ملیار دج في نھایة  367.65% أي ما یقدر بـ 81.7المسترجعة، ثم ارتفعت ھذه النسبة إلى 
2006. 

ملیار دج و التي بقیت ثابتة إلى  1100ارتفعت نسبة السیولة المسترجعة في المجموع إلى 
 2007% في نھایة 77) أیام إلى 07، حیث ارتفعت نسبة استرجاع السیولة لـ (2009نھایة 

ملیار دج من مجموع السیولة المسترجعة بفضل ارتفاع نسبة الفائدة  852.16أي ما یعادل 
أي ما یعادل  2008% في نھایة 75، ثم انخفضت إلى نسبة 2007% في نھایة 1.75إلى 
ملیار دج من مجموع السیولة المسترجعة و ھذا راجع إلى قیام بنك الجزائر بخفض  825

% سنة 25%، حیث استمرت في االنخفاض إلى نسبة 1.25% إلى 1.75نسبة الفائدة من 
% إلى 1.25، و في مقابل ھذا االنخفاض قام بنك الجزائر بخفض نسبة الفائدة من 2009
) أشھر انخفضت النسبة من 03أما بالنسبة لنسبة استرجاع السیولة لـ (، 2009% سنة 0.75
، أي 2008% في نھایة 25ثم ارتفعت قلیال إلى نسبة  2007% سنة 23% إلى 81.7

) ملیار دج في سنة 275، 247.8) أشھر إلى ( 03انخفض مبلغ السیولة المسترجعة لـ (
ملیار دج من مجموع السیولة  825أي ما یعادل  2009% سنة 75، ثم ارتفعت إلى 2008

% سنة 1.25% إلى 02المسترجعة، و ھذا بفضل قیام بنك الجزائر بخفض نسبة الفائدة من 
2009. 

 مناقصات القروض بإعالن العروض -4
% سنة 04.25% إلى 8.25إن السعر المرجعي الذي یحدده بنك الجزائر قد تراجع من       

% سنة 8.75% ، ثم ارتفع إلى 08.25عند المعدل ) سنوات 03، حیث استقر لمدة (2005
مع العلم أنھ منذ سنة  ،2005% سنة 04.25، ثم بدأ فیاالنخفاض حتى وصل إلى 2003
 لم یعد بنك الجزائر یستعمل ھذه األداة. 2005

 عملیات األمانة -5
ائدة نذ أن عرف النظام المصرفي فائضا في السیولة فھي لم تستخدم، ولكننا بتتبع سعر الفم

الذي یحدده بنك الجزائر في السوق النقدیة كسعر توجیھي ومرجعي نجده قد عرف تراجعا 
، حیث بقي ثابت سنتي 2003% في سنة 04.5إلى  2000%عام 10.75مستمرا فمن 

، حیث استمر في ھذا الثبات حتى سنة 2003% سنة 4.5، ثم انخفض إلى 2002، و 2001
2006. 

 تسھیالت الودائع -6
مقارنة باألدوات  2006،و ھي تعتبر األداة األكثر نشاطا سنة 20051ألداة في أوتأنشأت ا

 49.7، بلغت ھذه التسھیالت  قیمة 2005% سنة 0.3األخرى، بمعدل منخفض جدا یقدر بـ 
 2006ملیار دج عام  456.7، ثم ارتفعت قیمتھا لتصل إلى 2005ملیار دج في نھایة عام 

 450تجاوزت قیمة استرجاع السیولة بالمناقصة التي بلغت  حیث أن قیمة تسھیالت الودائع
% و ھذه الزیادة سجلت في شھر جانفي سنة 0.3، بمعدل فائدة یقدر بـ 2006ملیار دج سنة 

عندما قام بنك الجزائر برفع معدل الفائدة من  2007، و ارتفعت قیمتھا في نھایة 2006
قام بنك الجزائر بخفض معدل  ، و في نھایة دیسمبر2007% في جوان 01% إلى 0.3

% موازاة مع ذلك قام بنك الجزائر برفع معدالت الفائدة المطبقة 0.75% إلى 01الفائدة من 
ھذا  2007% سنة 2.5% إلى 2.00على استرجاع السیولة بالمناقصة، حیث انتقل من 

 ) أشھر.03بالنسبة ألداة استرجاع السیولة لمدة (
 2007% سنة 1.75% إلى 1.25م برفع معدل الفائدة من ) أیامقا07أما بالنسبة لمدة (
، بالرغم من بقاء معدل الفائدة ثابت، و في 2008ملیار دج سنة  1400.4ارتفعت قیمتھا إلى 

 ،  المتعلقة بأداة تسھیالت الودائع.2005) المؤرخة في جوان 04-05: التعلیمة رقم ( 1
                                                           



ملیار دج  1022.1عرفت قیمة ھذه الودائع انخفاض حیث وصلت قیمة  2009بدایة سنة 
سة بنك الجزائر في امتصاص السیولة نتیجة األزمة المالیة العالمیة، و من أجل استمرار سیا

بأداة استرجاع السیولة، قام بنك الجزائر بمراجعة معدالت تدخالتھ بتخفیضھا في مارس 
% السترجاع 0.75) أشھر، و إلى 03% السترجاع السیولة لمدة (1.25، إلى 2009

 ) أیام.07السیولة لمدة (
 عملیات السوق المفتوحة -7

أن بنك الجزائر لم یطبقھا إال مرة واحدة بصفة تجریبیة في نھایة  رغم فعالیة ھذه األداة إال
%، و منذ 14.94ملیون دج بمعدل فائدة متوسط  04و شملت مبلغا یقدر بـ  1996دیسمبر 

، لم یتمكن بنك الجزائر من بیع سندات 2001صدور فائض السیولة في السوق النقدیة عام 
المجھودات المبذولة إال أنھ بقیت عملیات عمومیة المتصاص السیولة الفائضة،رغم كل 

، رغم أن دورھا یبقي 2009و إلى غایة سنة  2002السوق المفتوحة غیر مستعملة منذ سنة 
 مھم و فعال و قوي.

III( - ) 2009 -2000تطور الكتلة النقدیة و مقابالتھا في الجزائر خالل الفترة( 
 )2009 -2000تطور الكتلة النقدیة للفترة (  -1

 تتبع ھیكل و تطور الكتلة النقدیة في الجزائر من خالل الجدول األتي:یمكن 
).الوحدة: 2009 -2000) : تطور الكتلة النقدیة و معدل السیولة للفترة ( 01الجدول رقم (

 ملیار دج                                    
السنوا

 ت

 

نقود 
 ورقیة

نقود 
 كتابیة

 النقود

M1 

 أشباه النقود

DT 

الكتلة 
النقدیة 

M2 

 M2نسبة نمو 
(%) 

2000 484.9 556.4 1041.3 617.9 1659.2 13.0 

2001 577.3 658.3 1238.5 1235.0 2473.5 22.3 

2002 664.6 751.7 1416.3 1485.2 2901.5 17.3 

2003 781.4 862.1 1643.5 1656.0 3299.5 13.7 

2004 874.3 1291.3 2165.6 1478.7 3644.4 10.5 

2005 921.0 1516.5 2437.5 1632.9 4070.5 11.7 

2006 1081.4 2096.4 3177.8 1649.8 4827.6 18.6 

2007 1284.5 2942.1 4233.6 1761.0 5994.6 24.2 

2008 1540.0 3424.9 4964.9 1991.0 6956.0 16.0 

2009 1829.3 3120.5 4949.8 2228.9 7178.7 3.2 

 ,office national des statistiques, l’algérie en quelque chiffres, édition 2008 -المصدر:
N°39 , résultats 2008-2009, pp 54,55. 

نالحظ في الجدول أعاله التطور المسجل في نمو الكتلة النقدیة من سنة ألخرى، فبعدما سجل 
ملیار  7178.7إلى  2000ملیار دج سنة  1659.2من M2توسع في نمو ھذه الكتلة بمفھوم 
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ملیار دج  1659.2من  M2، بسبب تطبیق سیاسة نقدیة توسعیة، حیث انتقلت 2009دج سنة 
، و ھذا ناجم عن التوسع القوي لشبكة الكتلة النقدیة التي 2001ملیار دج سنة  2473.5إلى 

لتي ارتفعت بسبب االدخار المالي تتكون من الودائع بالعملة الصعبة و من الودائع ألجل ا
ملیار  1313.6لسوناطراك، إضافة إلى ذلك ارتفعت قیمة األرصدة الخارجیة الصافیة إلى 

، و انخفاض االعتمادات المقدمة للدولة و ھذا في سیاق اتسم بزیادة ضعیفة 2001دج سنة 
بلغت  2002و في سنة ، M2في القروض الممنوحة لالقتصاد و في نھایة المطاف زیادة 

M22901.5  بسبب ارتفاع قیمة 2001% مقارنة بسنة 17.3ملیار دج بزیادة قدرھا ،
% و ھذه الوضعیة واضحة من خالل 32.66األرصدة الخارجیة الصافیة بنسبة نمو تقدر بـ 

 .M2المشكل لـ M1العنصر النقدي 
دخار المالي لجزء ، نتیجة التراكم المتزاید لال2003ملیار دج سنة  3354.4إلى M2انتقلت   

من عائدات صادرات قطاع المحروقات ( ودائع بالعملة الصعبة)، و مداخیل األسر، كذلك 
 1656.0ملیار دج إلى  1485.2ارتفاع الودائع ألجل بالعملة الوطنیة و التي انتقلت من 

ملیار دج، في حین سجلت قیمة األرصدة الخارجیة الصافیة زیادة، حیث انتقلت إلى 
ملیار دج  3738قیمة M2بلغت  2004، و في نھایة سنة 2003ملیار دج سنة  2325.9

%، و یعود ھذا التراجع في معدل النمو إلى توسع الكتلة 10.5حیث سجلت معدل نمو یقدر بـ 
% و یفسر ھذا 8.5%، في حین تزایدت مجامیع شبھ النقود بمعدل 32.5بمعدل M1النقدیة 

لمؤسسات قطاع المحروقات و التي كان معظمھا على شكل  بالتراكم المتزاید لالدخار المالي
ملیار دج،حیث نالحظ في ھذه  4070.5قیمة M2بلغت 2005ودائع تحت الطلب، و في سنة 

، فھو 2004% مقارنة بسنة 11.42السنة أن معدل نمو الكتلة النقدیةسجل ارتفاعا بنسبة 
% و 15.8الذي یتراوح بین معدل منخفض عن المعدل الذي حدده مجلس النقد و القرض و 

، و ھذا راجع إلى الزیادة التي سجلت في قیمة األرصدة 20051% بالنسبة لسنة 16.5
 2006في نھایة M2، و بلغت 2005ملیار دج سنة  4179.4الخارجیة الصافیة ارتفعت إلى 

و الذي  2006ملیار دج و ھو أكبر من معدل النمو المحدد و المستھدف لسنة  4827.6قیمة 
%، و قد سجل ھذا االرتفاع بصورة متسارعة في السداسي 15.5% و 14.8یتراوح بین 

، 2005% في السداسي األول من سنة 11.2% مقابل 11.98، بنسبة 2006األول من سنة 
و في  ،2009ملیار دج في سنة  7178.7في االرتفاع إلى أن وصلت  M2استمرت قیمة 

معدل النمو المسجل یتجاوز المعدل المحدد من قبل مجلس النقد و القرض سنة   2007سنة 
فقد  2008، و ھذا یدل على عدم السیطرة في معدل نمو الكتلة النقدیة، أما في سنة 2007

% و 27و الذي یتراوح ما بین  2008سجل معدل نمو أقل من المعدل المحدد في بدایة سنة 
تمثل ذروة تاریخیة، و ھذا تحت تأثیر التوسع الھیكلي في الموجودات  ي%، و الت27.5

إنانخفاض معدل النمو عن المعدل المستھدف في بدایة سنة الخارجیة الصافیة أساسا، و 
%، مؤشر ایجابي للتعبیر عن السیطرة في معدل نمو 13% و 12و الذي یتراوح بین  2009

ة الضعیفة لصافي الموجودات الخارجیة التي ارتفعت و ھذا راجع إلى الزیاد الكتلة النقدیة
 639.1% ما یعادل 6.23قدر بـ ت، أي بمعدل زیادة 2009ملیار دج سنة  10886.0إلى

 ملیار دج، و ھذا نتیجة ألثر الصدمة الخارجیة الناتجة عن األزمة المالیة العالمیة.
 )2009 -2000مقابالت الكتلة النقدیة في الجزائر خالل الفترة (  -2
 األصول الخارجیة الصافیة -أ

سجلت ھذه األصول ارتفاعا مستمرا في كل سنة، أحیانا تسجل ارتفاعا مقارنة بنسبة النمو    
المسجلة في السنة السابقة و أحیانا تسجل انخفاضا عن تلك المسجلة في السنة السابقة، و ھذه 

1 : Banque d’algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2005 
avril 2006, p 174. 

                                                           



في السوق الدولیة، حیث انتقلت الزیادة و النقصان تكون نتیجة لوضعیة أسعار المحروقات 
، ارتفعت ھذه 2009ملیار دج سنة  10886.0إلى  2000ملیار دج سنة  775.9من 

، مشكلة بذلك المصدر األساسي إلنشاء العملة 2001ملیار دج سنة  1310.8األصول إلى 
تفعت األساسیة ( عملة ائتمانیة+ ودائع المؤسسات المالیة و البنوك لدى بنك الجزائر)، ثم ار

ملیار دج، و قد تجاوز ھذا المبلغ مستوى الكتلة النقدیة بمفھوم  1755.7إلى  2002في سنة 
M1.في ھذه السنة. و ھي ظاھرة نقدیة جدیدة بدأت تمیز تطور الوضعیة النقدیة في الجزائر 

ملیار دج، و تمیزت السنوات من  2342.6إلى  2003و قد تواصل ارتفاعھافي سنة   
، و ھذا 2005%سنة 34.00بشبھ استقرار في معدل النمو حیث بلغ  2005إلى  2002

ناجم عن ارتفاع أسعار  2001االرتفاع المسجل في األصول الخارجیة الصافیة منذ سنة 
، ثم ارتفعت في سنة 2005$، للبرمیل في السنة 54.6المحروقات، حیث بلغت في المتوسط 

% مقارنة بسنة 31.94فاع تقدر بـ ملیار دج، حیث سجلت نسبة ارت 5515.0إلى  2006
، حیث بلغت نسبة الزیادة عندھا 2008، و استمرت في ھذا االرتفاع حتى سنة 2005
، 2008$ للبرمیل سنة 99.9%، الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات التي بلغت 38.18

ھایة في ن 1.473رقما قیاسیا تاریخیا عند M2لذلك سجلت نسبة األصول الخارجیة الصافیة/ 
ملیار دج و لكن بنسبة نمو تقدر بـ  10886.0ارتفعت إلى  2009، و في نھایة سنة 2008
% مقارنة 83.68، حیث سجلت نسبة الزیادة تراجعا یقدر بـ 2008% مقارنة بسنة 6.23
 ، و ھذا طبعا ناتج عن أثر األزمة المالیة العالمیة.2008بسنة 

 القروض الموجھة لالقتصاد -ب
المقدمة لالقتصاد إحدى مكونات مجامیع القروض الداخلیة، لقد عرفت  تعتبر القروض

ملیار دج  776.2القروض المقدمة لالقتصاد ارتفاعا معتبرا من سنة ألخرى، فانتقلت من 
، فھي كل سنة تسجل ارتفاع و لكن نسبة 2009ملیار دج سنة  3086.5، إلى 2000سنة 

 2001إما بالزیادة أو بالنقصان، بلغت سنة االرتفاع مقارنة بالسنة السابقة قد تختلف 
%، و یتعلق ھذا التطور باألثر الناجم عن 8.5ملیار دج سجلت ارتفاعا ضعیفا بـ  1078.4

بانطالقة  2002استكمال برنامج إعادة ھیكلة محافظ البنوك العمومیة، و كما تمیز أیضا عام 
یولة الفائضة لدى البنوك منذ ملیار دج، كما أدت الس 1266.8جیدة للقروض و التي بلغت 

 1380.2ملیار دج إلى  1266.8، إلى زیادة حجم القروض المقدمة لالقتصاد من 2002سنة 
%، في إطار تحسن ظروف تمویل االستثمار 8.95، بنسبة نمو تقدر بـ 2003ملیار دج سنة 

 % من مجموعھا.42.58و الذي استقطب فیھ القطاع الخاص نسبة 
،و 2004ملیار دج سنة  1535.0إلى االقتصاد في االرتفاع لیبلغ  استمر حجم القروض 

تمیزت ھذه السنة بعودة طفیفة للبنوك إلى نشاط تقدیم القروض، و یبین تحلیل ھیكل القروض 
حسب القطاع القانوني أن جزءا أكبر من القروض ال یزال تخصیصھ للقطاع العام على 

% سنة 55.98لعام في انخفاض  طفیف الرغم من أن حصة القروض الموزعة للقطاع ا
، و 2003% مقارنة بالسنة 3.33، بینما حصة القطاع الخاص سجلت ارتفاعا بنسبة 2004

ملیار دج و ھذا بمعدل أكبر من المعدل المحدد من قبل  1779.8قیمة  2005سجلت في سنة 
% و 13مجلس النقد و القرض الخاص بمعدل نمو قروض االقتصاد و الذي یتراوح بین 

 .2005% لسنة 14
ملیار دج، و أن  1905.4إلى  2006ثم ارتفعت قیمة القروض المقدمة لالقتصاد سنة   

النسبة الكبیرة من الزیادة في القروض منحت للقطاع الخاص تحدیدا لكبار المدینین الخواص 
و التي ظھرت كظاھرة جدیدة على مستوى محافظ بعض البنوك العمومیة، حیث أصبحت 

% للقطاع العام، في ھذه السنة 44.55%، و 55.55قطاع الخاص من القروض تمثلحصة ال
تم تسجیل معدل نمو أقل من الذي حدد من طرف مجلس النقد و القرض و الذي یتراوح بین 
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ملیار  2205.22بلغت القروض الموجھة لالقتصاد  2007%، و في سنة 15% و 14
% من سنة 9.26لمسجلة في السداسي الثاني و ھذا النمو القوي یعود إلى الوتیرة ا   دج

حاملة بذلك انتعاش القروض لالقتصاد، و أن جزء أكبر من القروض ال یزال  2007
% في دیسمبر 55.14تخصیصھ للقطاع الخاص و الذي یوجد في حالة ارتفاع طفیف 

، و سجلت 2008ملیار دج سنة  2615.5، استمر ھذا النمو القوي المسجل بلغت 2007
ملیار دج،  3086.5 2009وض لالقتصاد قبل إعادة شراء الدیون غیر الناجعة  في سنة القر

و ھذا یؤكد على استمرار تسارع القروض لالقتصاد السیما القروض الموجھة مباشرة 
 2009للزبائن، حیث سجلت حصة القروض للقطاع الخاص انخفاض طفیف في نھایة سنة 

 ش القروض لالقتصاد.%، و مع ذلك یبقي تعزیز انتعا51إلى 
 القروض الموجھة للدولة -ت

سجلت القروض الموجھة للدولة ارتفاعا في السنوات الثالثة األولى و انخفاضا في السنوات 
ملیار دج، نتیجة تسدید دیون الخزینة اتجاه البنوك  506.6قیمة  2000األخرى، فبلغت سنة 

ئر إلعادة التمویل، ثم ارتفعت سنة مما سمح لھذه األخیرة بتقلیص لجوئھا إلى بنك الجزا
، كما سجل 2000% مقارنة بسنة 12.45ملیار دج بنسبة ارتفاع تقدر بـ  569.7إلى  2001

ملیار دج في  576.6استقرار نسبي في القروض الموجھة للدولة بانتقالھا إلى  2002عام 
لقروض ، في سیاق العودة الحسنة للقروض الموجھة لالقتصاد قد ساھمت ا2002سنة 

، على عكس ما حصل في 2002المقدمة للدولة في إنشاء النقود في السداسي األول من سنة 
      السداسي الثاني في ھذه السنة الذي تمیز بتقلیص الموارد المخصصة من طرف الخزینة

ملیار دج،لم  423.4سجلت القروض المقدمة للدولة انخفاضا و بلغت قیمة  2003و في سنة 
، و ھذا التراجع ناجم عن التحسن في 2003لقروض في اإلنشاء النقدي من سنة تساھم ھذه ا

و قد استمر ھذا التراجع  االدخار المالي لدى الخزینة و مدفوعاتھا لصالح البنوك العمومیة،
و ھذا التراجع یعبر  ) ملیار دج،-20.6بقیمة ( 2004في القروض المقدمة للدولة في سنة 

  للدولة إلى مستحقات صافیة لھا( حقوق) لدى النظام المصرفي عن تحول القروض المقدمة
و منذ نھایة ھذه السنة أصبحت الخزینة العمومیة دائنا صافیا تجاه النظام المصرفي، و نتیجة 

 .2004لذلك ال تساھم القروض الصافیة من النظام المصرفي للدولة في خلق النقود من سنة 
 :خاتمة

ثة و تحسن المؤشرات المالیة للدولة، اعتمدت السیاسة النقدیة في مع بدایة األلفیة الثال - 
تحقیق أھدافھا على األدوات غیر المباشرة، و أمام فائض السیولة الذي أصبح ھیكلیا قام بنك 
      الجزائر بإدارة السیاسة النقدیة أساسا بواسطتھا مع تحدیث أداتین أداة استرجاع السیولة 

غلة بالفائدة، مع التأكید على مجموع القاعدة النقدیة كھدف وسیط، فعال و تسھیالت الودائع الم
سمح ھذا بامتصاص فائض السیولة في السوق النقدیة بشكل فعلي و التحكم في التضخم  

 مدعما بذلك االستقرار النقدي بشكل أكبر.                      
ارة السیاسة النقدیة حیث قام تمكن بنك الجزائر من مواكبة االتجاھات الحدیثة في إد -

بالتحول نحو استخدام األدوات غیر المباشرة، رغم الظاھرة النقدیة الجدیدة التي اتسم بھا 
، قام بنك الجزائر و في سبیل جعل السیولة النقدیة مالئمة 2000النظام المصرفي منذ سنة 

        ئض السیولة بشكل فعليبإدارة السیاسة النقدیة، و التي أثبتت فعالیتھا عند التحكم في فا
 و التحكم في التضخم كھدف نھائي.

        عرف حجم الكتلة النقدیة تباین بین االرتفاع و االنخفاض تارة لصالح النقود الكتابیة -
و تارة لصالح أشباه النقود، إال أن النقود الورقیة ھي التي ساھمت بأقل نسبة مقارنة بأشباه 
النقود و النقود الكتابیة، فھي عرفت تطورا طوال الفترة الدراسة، أما عن مقابالتھا یمثل 
المقابل األول المصدر الرئیسي إلصدار النقود و ھذا الرتباطھا بأسعار المحروقات، في حین 
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، و إلى جانب 2004تم تعقیم مساھمة الخزینة العمومیة مساھمتھا في إصدار النقود منذ سنة 
، كمقابل ثاني للكتلة 2005ھذا سجلت القروض لالقتصاد ارتفاعا مستمرا خاصة منذ سنة 
 النقدیة و التي تبقى نسبتھا منخفضة مقارنة بالناتج الداخلي الخام.
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 إستراتیجیة البنك اإلسالمي للتنمیة في اإلقالل من الفقر
 

 أ.حدادو نبیلة
 مغراوي ھاجر أ.

 .03جامعة الجزائر
 الملخص:

یعتبر البنك اإلسالمي للتنمیة مؤسسة مالیة دولیة، یھدف إلى دعم التنمیة االقتصادیة 
والمجتمعات وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة، وذلك عن واالجتماعیة لشعوب الدول األعضاء 

طریق التصدي للعراقیل التي تحول دون تحقیق ھذه األھداف. ومن أبرز ھذه العراقیل 
الفقرالذي یعتبر ظاھرة ال تزال من أبرز المشكالت التي تنتشر في المجتمعات، والتي تؤثر 

 سلبا على الواقع المعاش.
براز دور البنك اإلسالمي للتنمیة في الحد من الفقر وتبیان المبادئ الھدف من ھذا البحث ھو إ

 التي یلتزم بھا لتنفیذ سیاساتھ المتبعة في الحد من الفقر.
Résumé : 
 La banque islamique de développement est une institution financière 
internationale, ayant pour objectif le soutien développement 
économique et sociale de ces peuples, états membres et les 
communautés en  conformités avec les dispositions de la charia 
islamique, et en faisant face aux obstacles qui entravent la réalisation 
de ces objectifs. 
Au premier rang de ces obstacles de la pauvreté, ce qui est encore 
visible des principaux problèmes qui sont répartis dans les 
communautés, et qui influent négativement sur la réalité.     
  Le but de cette étude et de mettre en évidence le rôle de la banque 
islamique de développement dans la réduction de la pauvreté pour la 
mise en œuvre et l’exécution des principes et politiques de soutien aux 
plans de lutte contre la pauvreté. 

 
 مقدمة:

تعتبر ظاھرة الفقر واحدة من أھم وأقدم المعضالت التي شھدتھا المجتمعات لھ أبعاد 
ویرتبط التراث التاریخي لھذه الظاھرة بالفوارق الكبیرة  اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وفنیة،

في الثروة وبوجود أفراد أثریاء أو أمم غنیة تجد مصلحتھا إبقاء األمم األخرى في حالة فقر 
مستمر، والحقیقة أن الفقر ھو من ھو من أخطر القضایا وأكثرھا تعقیدا وقیاسا وقراءة، فھو 

 .1السبب والنتیجة ینطق عن مفارقة واقعیة تجمع ما بین
وقد ظلت قضیة الفقر والقضاء علیھ عقودا طویلة في جدول أعمال المنظمات الدولیة    

واإلقلیمیة ومن بینھا البنك اإلسالمي للتنمیة ، الذي جاء ترسیخا لمبدأ التضامن اإلسالمي 
ة ھذه والتعاون المشترك ، وإدراكا لحجم التحدیات التي تجابھ األمة اإلسالمیة ومن جمل

 التحدیات الحد من الفقر.

-2000دراسة حالة الجزائر (-شعبان فرج، الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید اإلنفاق العام والحد من الفقر1
 .133، ص2012-2011، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، -)2010
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 من خالل ما سبق ذكره تتبلور لنا اإلشكالیة التالیة:  
 ما ھي السیاسات المتبعة من طرف البنك اإلسالمي للتنمیة لإلقالل من الفقر؟ 

 وفي إجابة أولیة على اإلشكالیة سنحاول تقسیم ھذه المداخلة إلى:
 .لمحة موجزة عن البنك اإلسالمي للتنمیة 
 .اإلطار المفاھیمي للفقر 
 .سیاسات البنك اإلسالمي للتنمیة في لإلقالل  من الفقر ومبادئ تطبیقھا 

 أوال: لمحة موجزة عن البنك اإلسالمي للتنمیة 
یعتبر البنك اإلسالمي للتنمیة مؤسسة مالیة دولیة، أنشئت  نشأة البنك اإلسالمي للتنمیة: -1

لوزراء مالیة الدول اإلسالمیة الذي عقد في  تطبیقا لبیان العزم الصادر عن أول مؤتمر
م). وانعقد 1973ھجري  (دیسمبر 1393مدینة جدة في شھر ذي القعدة من عام 

االجتماع االفتتاحي لمجلس المحافظین في مدینة الریاض في شھر رجب عام 
م). وقد تم افتتاح البنك رسمیا في الیوم 1975ھجري (شھر جویلیة من عام 1395

 .1م1975أكتوبر من عام 20ھجري (1395من شھر شوال عام  الخامس عشر
من اتفاقیة تأسیس البنك مایلي:"إن  01جاء في المادة  أھداف البنك اإلسالمي للتنمیة: -2

ھدف البنك اإلسالمي للتنمیة ھو دعم التنمیة االقتصادیة والتقدم االجتماعي لشعوب 
ة وفقا ألحكام الشریعة الدول األعضاء والمجتمعات اإلسالمیة مجتمعة ومنفرد

اإلسالمیة، ولكي یحقق البنك ھذا الھدف خولت لھ الوظائف والصالحیات الواردة في 
 : 2من اتفاقیة تأسیس البنك وھي 02المادة 

قبول الودائع وتعبئة الموارد المالیة من خالل الصیغ التي تتفق مع أحكام الشریعة  •
 اإلسالمیة.

والمشروعات اإلنتاجیة في القطاعین الخاص والعام في تقدیم القروض للمؤسسات  •
 الدول األعضاء، من أجل تحقیق التنمیة االقتصادیةواالجتماعیة بھا.

المشاركة في رؤوس المشروعات والمؤسسات اإلنتاجیة في الدول األعضاء،  •
 وتقدیم أشكال مختلفة من المساعدة اإلنمائیة لمكافحة الفقر.

ي من خالل تشجیع وتنمیة التجارة الخارجیة بین الدول إقامة التعاون االقتصاد •
 األعضاء واالستثمار في مشروعات البنیان االقتصادي  واالجتماعي.

 تعزیز دول التمویل اإلسالمي في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة بھذه الدول. •
 :3باإلضافة إلى

لمالي والمصرفي في القیام باألبحاث الالزمة لممارسة أنواع النشاط االقتصادي وا •
 الدول اإلسالمیة، طبقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة.

 توفیر وسائل التدریب للعاملین في مجال التنمیة. •

ّهللا، تجربة البنك اإلسالمي للتنمیة في دعم التنمیة في الدول اإلسالمیة والتحدیات  بشیر عمر محمد فضل1
المستقبلیة التي تجابھ الصناعة المصرفیةاإلسالمیة، منتدى الفكر اإلسالمي، مجمع الفقھ اإلسالمي ،جدة 

 . 03، ص2006أفریل 11
التنمیة المستدامة في االقتصادیات اإلسالمیة، الملتقى حمزة عبد الحلیم، دور البنك اإلسالمي للتنمیة في تحقیق 2

، ص 2012دیسمبر 04-03الدولي حول مقّومات تحقیق التنمیة المستدامةفي االقتصاد اإلسالمي، جامعة قالمة، 
264. 

دراسة حالة البنك اإلسالمي للتنمیة، مذكرة ماجستیر، كلیة -أحمد بلخیر، عقد االستصناع وتطبیقاتھ المعاصرة3
 .139، ص2008-2007اإلسالمیة،جامعة باتنة،  لعلوماالجتماعیة والعلوما
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قیام البنك بإنشاء صنادیق مالیة خاصة ألغراض محددة مثل صنادیق لمعونة  •
المجتمعات اإلسالمیة في الدول غیر األعضاء، إلى جانباإلشراف على صنادیق 

 الخاصة.األموال 
دولة 22لقد ارتفع عدد أعضاء البنك اإلسالمي للتنمیة من  العضویة ورأس مال البنك: -3

ھجري منتشرة في أربع قارات وھي 1433دولة سنة  56ھجري إلى  1395عند إنشائھ سنة 
إفریقیا، أسیا،أوروبا وأمریكا الالتینیة، أّما الشرط األساسي للعضویة في البنك ھو أن تكون 

 .1عضوا في منظمة المؤتمر اإلسالمي، تقبل كل الشروط التي یقرھا مجلس المحافظي الدولة
أّما بالنسبة لرأس مال البنك، فتكتتب كل دولة عضو في رأسمال البنك، والحد األدنى الكتتاب 

وقد شھد رأسمال البنك تطّورا  ملحوظا، وھذا دلیل على   ،2سھما 250الدولة العضو ھو 
تنامي أنشطة البنك وتعاون الدول األعضاء من أجل تلبیة االحتیاجات المتزایدة للتمویل 

بلیون دوالر) 03(3بلیون دینار إسالمي 02التنموي، فقد تطور رأس المال المصّرح بھ من 
كذلك ارتفع رأس المال ھجري ،1426 بلیون دینار إسالمي سنة 15م إلى 1975في سنة 

بلیون دینار في نفس الفترة، وبلغ رأس  08بلیون دینار إلى أكثر من  0.75المكتتب بھ من 
 .4بلیون دوالر) 5.4بلیون دینار( 207ھجري 1426المال المدفوع في نھایة عام 

ة من كیان تطّور البنك اإلسالمي للتنمی نك اإلسالمي للتنمیة إلى مجموعة:تطّور الب -4
منفرد إلى مجموعة سمیت بمجموعة البنك اإلسالمیة للتنمیة وھي مؤسسة مالیة إنمائیة 
متعددة األطراف، تضم خمسة كیانات ھي: البنك اإلسالمي للتنمیة، المعھد اإلسالمي للبحوث 

 یوضح ذلك. 01، والشكل رقم 5والتدریب، المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة بمجموعة عریضة من األنشطة المتخصصة وتضطلع 

 :6والمتكاملة مثل
 المساعدات اإلنمائیة. •
 المساعدة الفنیة لبناء القدرات. •
 التعاون الفني بین الدول األعضاء. •
المنح الدراسیة للطلبة في الدول اإلسالمیة والمجتمعات اإلسالمیة في الدول غیر  •

 األعضاء.
 عبئ الدین.تخفیف  •
 الخدمات التأمینیة والخدمات المعلوماتیة. •
 تمویل القطاعین العام والخاص و تمویل التجارة واالستثمار. •

 
 
 
 
 

1Islamic development Bank , 39years in the service of development, may 2013, p01. 
 .  265حمزة عبد الحلیم، مرجع سابق، ص  2
اإلسالمي ھو الوحدة الحسابیة للبنك وتعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، والسنة المالیة  الدینار 3

 للبنك ھو السنة الھجریة.
       . 148أحمد بلخیر، مرجع سابق، ص 4
 
 .05، ص2012البنك اإلسالمي للتنمیة، مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة في إیجاز، ماي  5
 .05المرجع السابق، ص 6
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 ء مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة): أعضا01الشكل رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .5، ص 2010البنك اإلسالمي للتنمیة، مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة في إیجاز، ماي  :المصدر
 

الدولة الراغبة في االنضمام إلى مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة أن تستوفي  كما یتعیّن على
 :1ثالثة شروط

 أن تكون عضوا في منظمة المؤتمر اإلسالمي. •
 أن تسدد مساھمتھا في رأس مال الكیان الذي تود االنضمام إلى عضویتھ. •
 .أن توافق على الشروط واألحكام التي یقررھا مجلس محافظي الكیان المعني •

 ھیكل إدارة البنك اإلسالمي للتنمیة: -5
 : 2یتمثل ھیكل البنك اإلسالمي للتنمیة في

ھو أعلى سلطة في الجھاز اإلداري للبنك وال یجوز لھ أثناء رئاستھ أن یكون رئیس البنك: 
سنوات ویجوز إعادة انتخابھ  5محافظا أو مدیرا تنفیذیا وینتخبھ مجلس المحافظین لمّدة 

جتماعات الخاصة بمجلس المحافظین أو المدیرین التنفیذیین دون أن یكون لھ ویشارك في اال
الحق بالتصویت، لكن یرجح بصوتھ عند تساوي األصوات، ورئیس البنك ھو رئیس مجلس 

 المدیرین التنفیذیین.
أربعة عشر  2012ضم مجلس المدیرین التنفیذیین حتّٮسنة مجلس المدیرین التنفیذیین: 

أعضاء دائمین یمثلون الدول صاحبة المساھمات األكبر في رأس المال، حیث  7عضوا منھم 
تقوم كل واحدة من الدول األعضاء السبع المالكة ألكبر عدد من األسھم وھي: السعودیة، 
الكویت، لیبیا، إیران، مصر، تركیا واالمارت بتعیین مدیر تنفیذي واحد، ویقوم محافظو 

المدیرین التنفیذیین الستة، ورئیس البنك ھو رئیس مجلس  الدول األعضاء  األخرى بانتخاب
المدیرین التنفیذیین، ویضطلع مجلس المدیرین التنفیذیین بمسؤولیة التصریف العام ألعمال 
البنك باإلضافة إلى المسؤولیات التالیة على وجھ التخصیص: إعداد أعمال مجلس 

وعملیاتھ وفقا للتوجیھات العامة لمجلس  المحافظین، اتخاذ القرارات المتعلّقة بأعمال البنك
المحافظین، تقدیم الحسابات السنویة للبنك إلى مجلس المحافظین للموافقة علیھا، الموافقة 

 على موازنة البنك.
یتشكل من الدول األعضاء حیث تقوم كل دولة بتعیین محافظ واحد  مجلس المحافظین:

بھذا التعیین، ویجتمع مجلس المحافظین مرة ومناوب لھ، على أن تقوم بإخطار البنك رسمیا 
في السنة الستعراض أنشطة البنك للسنة المنصرمة واتخاذ القرارات بالنسبة للسیاسات 
المستقبلیة، وتكون مّدة خدمة المحافظ و المناوب حسب رغبة الدولة التي اختارتھا ومجلس 

 .05، ص2005البنك اإلسالمي للتنمیة، لمحة موجزة عن البنك اإلسالمي للتنمیة، 1
 .268-267حمزة عبد الحلیم، مرجع سابق، ص ص 2
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لمدیرین التنفیذیین سلطة المحافظین ھو الھیئة العلیا التي تضع السیاسات یفوض مجلس ا
التصریف العام ألعمال البنك، إال أن مجلس المحافظین ھو الجھة الوحیدة التي یمكن أن 
تعالج القضایا المتصلة بعضویة البنك، وزیادة أو خفض رأس المال المصرح بھ، والموافقة 

مكافآت التي على اتفاقیات التعاون وانتخاب رئیس البنك والمدیرین التنفیذیین، وتحدید ال
 تصرف لھم، أي أّن مھمة المجلس ھي رسم السیاسة العامة للبنك.

 ثانیا: اإلطار المفاھیمي للفقر
إن مفھوم ظاھرة الفقر، یتشعب ویتسع بفعل تعدد العوامل والمتغیرات التي یرتبط بھا تارة    

یة واالجتماعیة كسبب وتارة أخرى كنتیجة لھا، والتي بدوره تتأثر بتفاعل العوامل  االقتصاد
والسیاسیة في المجتمع، لذلك تتعدد الزوایا التي یتم من خاللھا النظر لھذه الظاھرة التي تأخذ 

 .1بدورھا أبعادا اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة
 مفھوم الفقر: -1

یعتبر الفقر من أكثر المفاھیم التي عّرفت من أوجھ مختلفة ومتعّددة، ومن بینھا " الحالة   
واالجتماعیة التي یفتقد فیھا الفرد إلى الدخل الكافي للحصول على المستویات  االقتصادیة

الدنیا من الرعایا الصحیة والغذاء والمالبس والتعلیم وكل ما یعد من االحتیاجات الضروریة 
 .2لتأمین مستوى الئق في الحیاة"

كما یعّرف الفقر بأنھ " العجز عن إشباع الحاجة األساسیة أو الضروریة سواء ذلك في   
األفراد أو الشعوب. و یعني ذلك أن الفقیر ھو الشخص أو الشعب الذي ال یجد طعامھ أو 

 .3شرابھ أو مالبسھ، أو مسكنھ بشكل كاف الحتیاجاتھ"
، 4حقیق الحد األدنى من مستوى المعیشة"ویعّرف البنك الدولي الفقر بأنھ" عدم القدرة على ت

وعلیھ فان الفقر ال یقتصر على انخفاض الدخل وعدم تلبیة الحاجات األساسیة بل یشمل أیضا 
التھمیش ورعایة صحیّة متدنیة وانخفاض فرص التعلیم وتدھور البیئة السكنیة، وعلى ھذا 

 . 5األساس فان الفقر عكس التنمیة البشریة
د تقریر التنمیة البشریة لألمم المتّحدة فقر المقدرة الذي یركز على نقص حدّ  1996وفي سنة 

القدرة علة الحصول على التغذیة المالئمة والصحة الجیدة والمستوى التعلیمي المناسب، في 
 :6ھذا المجال نلخص مؤشرات عدم المقدرة في العناصر التالیة

فال ومعّدل وفیات مؤشرات الصحة والتعلیم الذي یتضمن معدل وفیات األط •
 األمھات وتوقع الحیاة ومعدل سوء التغذیة لألطفال ومعّدل األمیة.

 مؤشرات االقتناء مثل الحصول على المیاه الصالحة للشرب. •
 مؤشرات الحرمان مثل البطالة. •
 أسباب الفقر: -2

 :1ھناك العید من األسباب التي تؤدي إلى الفقر انتشاره ، تتمثل فیما یلي  

حنان عبد الخضر، مھا عالوي راضي، سبل مواجھة الفقر وأثرھا في تعزیز التنمیة المستدامة في العراق 1
 .168، ص 25الثامنة، العدد سنةاإلداریة، ال مجلة الغري للعلوم االقتصادیة  و

نحو مجتمع المعرفة، مكافحة الفقر، سلسلة دراسات یصدرھا مركز اإلنتاج اإلعالمي ، جامعة عبد العزیز 2
 .19، ص13االصدار

یاسین حفصي بونبعو، مكافحة الفقر كعامل اجتماعي في ظل التنمیة المستدامة حالة صندوق الزكاة في 3
 12، ص1011-2010علوم التسییر، جامعة الجزائر،  و االقتصادیة ماجستیر،كلیة العلومالجزائر، مذكرة 

، مذكرة ماجستیر، كلیة -دراسة تطبیقیة في والیة سطیف-نادیة حصروري، تحلیل وقیاس الفقر في الجزائر4
 .06، ص2009-2008العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة قسنطینة، 

تاریخ  www.shatharat.netافحة ظاھرة الفقر في الجزائر، متاح على الموقعناصر مراد، تشخیص ومك5
 .      2014.10.31االطالع 

 المرجع السابق (موقع الكتروني).6

                                                           

http://www.shatharat.net/


58 
 

ذلك أن أكثر الدول التي تعاني من ھذه الظاھرة نواتج ومخلفات سیاسة المستعمر:  •
كانت إلى وقت قریب مستعمرة من قبل القوى االستعماریة، ھذه األخیرة ساھمت 
بسیاستھا في نھب خیرات ھذه الدول، وتھمیش سكانھا باإلضافة إلى نشر الكثیر 

ھم من أراضیھم الخصبة واالستحواذ من المظاھر السلبیة كاألمیة والجھل، وتجرید
على ممتلكاتھم على اختالف أنواعھا، وھذه كلھا عوامل ساھمت في التأخیر 

 الزمني لبلدان الجنوب المستعمرة في ركب قطار التقدم.
أدّٮتطبیق ھذا البرنامج إلى تسریح أعداد البطالة وتبعات تنفیذ برامج الخوصصة:  •

 ت القطاع العام.كبیرة من العمال في شركات ومؤسسا
باءت أغلب برامج التصحیح االقتصادي التي  إخفاق برامج اإلصالح االقتصادي: •

طبقتھا الدول العربیة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في إحداث أي نمو 
اقتصادي حقیق، وبنسب مقبولة تعمل على التخفیف من حدة البطالة في ھذه الدول، 

وسعت ھذه البرامج الفجوة وزادت من أعداد  بل على العكس من ذلك تماما فقد
 العاطلین على العمل.

یصاحب اإلصالح االقتصادي ارتفاع ارتفاع األسعار والتوجھات التضخمیة:  •
أسعار االستھالك، من خالل تخفیض اإلعانات، ورفع األسعار، بما یتكافأ مع 

نكماش األسعار الدولیة، مما یساھم مباشرة في حدوث التضخم. كما یؤدي اال
وانخفاض األجور إلى المعاناة بین الفقراء، حیث یضطرون إلى إعادة توزیع 

 مواردھم المحدودة، كي یتكیفوا مع مجموعة جدیدة من األولویات.
شھد االقتصاد العالمي خالل السنوات األخیرة ثالث أزمات الصدمات الخارجیة: •

یة وأفرزت نتائج سلبیة متوالیة أحدثت تصدعا كبیر في البنیة االقتصادیة العالم
عدیدة أدت إلى زیادة حد الفقر في العالم وبدأت األزمة باالرتفاع القیاسي ألسعار 
الطاقة وأزمة الغذاء العالمیة واالرتفاع الحاد ألسعار السلع الغذائیة وخاصة أسعار 

 الحبوب.
 أّدت الحروب والنزاعات في الكثیر من األقالیم واألقطار الحروب والنزاعات: •

وعلى غرار ما عرفتھ دول الربیع العربي إلى عدم االستقرار أو الھجرة، وتدمیر 
 البنى التحتیة األمر الذي غذى تفاقم الفقر.

یبتلع الفساد السلع والنقود المقررة لمكافحة الفقر. إذ  استشراء الفساد أو الرشوة: •
ستویات تحد ھذه التسریبات من النمو االقتصادي للدول باإلضافة إلى قلة م

االستثمار وجھود مكافحة الفقر وغیرھا من الجھود المتعلقة بتعزیز التنمیة. كما 
تستنزف الرشاوى الصغیرة موارد الفقراء بإجبارھم على تقدیمھا للحصول على 

 الحاجات األساسیة من السلع والخدمات الصحیة.
 آثار الفقر: -3

، حیث أنھ عامل سلبي یؤدي إلى تفاقم إن للفقر آثار اجتماعیة واقتصادیة كبیرة على البلدان
 الوضع وتدھوره أكثر، وتتجلى آثاره

 :2فیما یلي 
 من الجانب االجتماعي:

اء، مجلة علوم عبد المجید قّدي، لمین بلیلة، كفاءة وفعالیة المعونات الخارجیة في دعم النمو المحابي للفقر 1
، ص ص 03،2013علوم التسییر، جامعة الجزائر و االقتصاد والتسییر والتجارة، كلیة العلوم االقتصادیة

292-295. 
مصطفى بوشامة، مراد محفوظ، ظاھرة الفقر في العالم العربي واإلسالمي، أسبابھ، وآثارھا، متاح على  2

 .2014.11.01تاریخ االطالع www.kantakdji.comالموقع 
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ظھور انحرافات كبیرة على مستوى سلوك األفراد وأخالقھم، ففي األثر كاد الفقر  •
 أن یكون كفرا، وبالتالي تظھر سلوكیات جدیدة تخالف العادات والتقالید والدین.

الذي  تمكین األطفال من التمدرس، أو التمدرس الجید، فارتفاع عبء اإلعالةعدم  •
ھو من أسباب الفقر یؤدي باآلباء إلى التخلي عن مسؤولیاتھم في تعلیم أطفالھم، 

 وتوظیف الظروف المالئمة لذلك، مما یؤدي إلى انتشار األمیة بین األطفال.
 ى المجتمع واالقتصاد.بروز ظاھرة عمالة األطفال، وآثارھا السلبیة عل •
تدھور الوضع الصحي، خاصة بالنسبة لألطفال (ارتفاع الوفیات)، وقلة العنایة  •

بھم، وتنطبق كذلك على الكبار، وبالتالي التعرض بدرجة عالیة لألمراض، 
 وللعدوى المزمنة.
 أما من الجانب االقتصادي:

دیة للبلد، فرغم أن ظھور الفساد وانتشاره بشكل یؤدي إلى تعطیل المصالح االقتصا •
الفساد في تسییر الشؤون االقتصادیة یمكن اعتباره من مسببات الفقر، إال أن وجود 
ھذه الظاھرة تؤدي إلى تنمیتھ وظھوره للعیان بشكل ملفت لالنتباه، حیث أن مع 
الفقر تزول كل المحظورات، فالموظف الذي ال تمكنھ وظیفتھ من تلبیة حاجیاتھ 

ظروف معینة)، یصبح موظفا فاسدا، وبالتالي یؤثر على  وحاجیات أسرتھ (وفي
 مؤسستھ وعلى االقتصاد ككل.

ظھور اآلثار االجتماعیة، یؤدي إلى قلة مرد ودیة األفراد، وضعف مستوى  •
 نشاطھم االقتصادي الشيء الذي یؤدي إلى انخفاض دخل الدولة.

 ادئ تطبیقھاثالثا:سیاسة البنك اإلسالمي للتنمیة في اإلقالل من الفقر ومب
 :1لقد تبنى البنك اإلسالمي للتنمیة مجموعة من السیاسات لإلقالل من الفقر، والتي منھا

سیركز البنك على االعتقاد بأنھ ال یمكن فھم الفقر فھما تاما، تمكین المرأة: •
ومعالجتھ معالجة فاعلة إال إذا اعترف بالبعد الخاص بالمرأة في التنمیة 

، فسیتّخذ البنك إجراءات محّددة تكفل ضمان المؤسسات االجتماعیة واالقتصادیة
االجتماعیة والقانونیة لمساواة المرأة بالرجل في الحقوق القانونیة واألساسیة 
األساسیة. وال بد من تمكین المرأة من استغالل األراضي والموارد األخرى 

ي العمل والتحكم فیھا، والحصول على التمویل متناھي الصغر، والفرص العادلة ف
واألجور للوظائف نفسھا التي یشغلھا الجنسان. وھذا من شأنھ أن یساعد في إیجاد 
تنمیة اجتماعیة أكثر إنصافا، خاصة في المجتمعات التي یكون فیھا التالحم 

 االجتماعي ضعیفا بین المجموعات المختلفة التي تعاني من التھمیش االجتماعي .
ر على نحو مستدام یقتضي بذل الجھد لتعزیز إن الحد من الفقالتنمیة البشریة:  •

طاقة الفقراء اإلنتاجیة، وأفضل طریقة للقیام بذلك ھي الرابع من جودة رأس المال 
البشري. فسیولي البنك األولویة لتنمیة الموارد البشریة بصورة فاعلة في سیاستھ 

 للتخفیف من وطأة الفقر.
لتي تخدم الفقراء، وفي ھذا اإلطار سیظل البنك یعتبرھا أولى األولویات االصحة:  •

تكتسي رعایة صحة األمھات قبل الوضع والقضاء على األمراض أھمیة بارزة، 
كما سیمّول البنك مشاریع إنشاء المستشفیات الجھویة واإلقلیمیة والتخصصیة 
باإلضافة إلى تكثیفھ لبرامج التوعیة الصحیة العامة الّن البنك یعتبرھا ھامة في 

 األمراض.  الوقایة من

 .1014.11.02 تاریخ االطالع،    isfd.isdb.org___، ____، متاح على الموقع1
 

                                                           



سیواصل البنك تمویلھ للمشاریع في ھذین  اإلمداد بالمیاه والصرف الصحي: •
المجالین لصالح الفقراء، مثل مشاریع تزوید المیاه باألنابیب، وعمل الشبكات وحفر 

 اآلبار وغیر ذلك من الخدمات األخرى ذات العالقة.
الشریعة اإلسالمیة سینشأ البنك برامج ضمان متوافقة مع أحكام برامج الضمان: •

ومبادئھا ، تسمح لقطاعات المجتمع الفقیرة التي سبق وأن استبعدت من النظام 
 المصرفي ألن یتم قبولھا واالعتراف بھا في المجتمع.

یدرك البنك بان القطاع الخاص ھو المحّرك األّول للنمو  تنمیة القطاع الخاص: •
الفقر من خالل تقدیم الخدمات االقتصادي، ویمكن أن یؤدي دورا ھاما في الحد من 

االجتماعیة للفقراء، وسیطّور البنك الشراكة بین القطاع العام والخاص، كما سیقدم 
الدعم إلى المشاریع الصغیرة والمتوسطة، وتحت الحكومات على تبسیط إجراءات 
وقوانین األعمال، وانتھاج إجراءات وعملیات مریحة للمستثمرین مما یساعد على 

 واجز أمام الفقراء لیلجوا ھذا المضمار.إزالة الح
بما أن الفقر مازال ظاھرة تسیطر على  التنمیة الریفیة الزراعیة واألمن الغذائي: •

األریاف أساسا، فان خلیط المشاریع نفسھ الذي اعتمدتھ مجموعة البنك حتى اآلن 
ل: سیستمر على رأس النشاطات الھادفة إلى مراعاة مصالح الفقراء في ھذا المجا

من برامج ري صغیرة، تطویر لألراضي ومنشآت للمحافظة على صحة الحیوان 
والطرق الریفیة و الطرق الفرعیة. وسیتأكد البنك من مطابقة ھذه المشاریع 
للمعاییر البیئیة الراھنة وتوفرھا على وسائل لنقل البضائع عالوة على نقل الناس. 

شاریع التنمیة الریفیة التي تھدف كما سیبرز البنك بعض "العناصر الجدیدة" في م
إلى تحسین معلومات الفالحین وزیادة قدرتھم على تسویق منتجاتھم، وال سیما في 
مجال التدریب على الحاسب اآللي، وإیجاد الحاسبات في إحدى المكتبات الریفیة أو 
القاعات القرویة. ووسائل االتصال في المناطق الریفیة، وال سیما شبكة الھواتف 

نقالة، لتیسیر التجارة من خالل إتاحة االتصال بین المشترین والبائعین ونشر ال
المعلومات الخاصة بالسوق واألسعار. وسیوفر البنك، حیثما أمكن، روابط بشبكة 

 االنترنیت ألنھا أداة ھامة لتعزیز فرص العیش.
 سیدعم البنكمشاریع اإلغاثة العاجلة والدول الخارجة من دائرة الصراعات:  •

مجموعة مختلفة من مشاریع اإلغاثة العاجلة، سواء للدعم قصیر األجل، أو إلعادة 
االعمار طویلة األجل على اثر الصراعات واالضطرابات األھلیة والكوارث 
الطبیعیة، وستعطى األولویة القصوى للجانب اإلنساني، وان كانت ستتضمن 

یة األساسیة االجتماعیة معالجة عملیة الدعم أیضا إلعادة البناء المادي للبن
 واالقتصادیة وعملیات التحول.

حسن اإلدارة أمر ضروري للحد من الفقر. فمن حسن اإلدارة (الحكم الراشد):   •
دون حسن اإلدارة، لن تصل فوائد البرامج الممّولة إلى المستھدفین منھا، والسیما 

م الفعال للموارد منھم الفقراء.كما سیكون ھناك خطر حقیقي یتمثل في عدم االستخدا
وما –المالیة المعبأة محلیا وخارجیا. لذلك سیعامل البنك موضوع حسن اإلدارة 

على انھ احد المستلزمات األساسیة لسیاسات  -یقترن بھ من شفافیة في العملیات
فعالة للحد من الفقر في إعداد مشاریعھ وتنفیذھا. وسیضمن البنك أن تنفذ المشاریع 

ھا تنفیذا اقتصادیا فاعال، وأالّ تقل فوائد ھذه المشاریع والبرامج والبرامج التي یمول
من جّراء سوء اإلدارة. ویتطلب األمر التزام الوكاالت المنفذة التزاما صارما 
بإجراءات التورید والتعاقد المتفق علیھا. كما یستدعي األمر التزام أصحاب 

ییر القانونیة واألخالقیة العطاءات والموردین والمقاولین واالستشاریین بالمعا
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المناسبة في عملیة التورید وتنفیذ العقود التي یمولھا البنك. وھذا ھو تصور البنك 
لحسن اإلدارة، أي التركیز على فعالیة التنمیة وتقدیم الخدمات. كما یشجع البنك 
البحوث والدراسات التي تستھدف توعیة الجمھور ونشر المعلومات عن الصلة بین 

 دارة والنتائج االقتصادیة واالجتماعیة.حسن اإل
ولكي یستطیع البنك التصدي لظاھرة الفقر وإتباع السیاسات التي وضعھا للتخفیف من وطأة 

 :1الفقر، سیلتزم بالمبادئ التوجیھیة التالیة
سیتجنب البك التعمیم (مقاس واحد یناسب الجمیع). فھو یدرك منذ البدایة التمییز:  •

احتیاجاتھ الخاصة. وھذا أمر یتوافق مع التجربة الدولیة  أن كل بلد عضو لدیھ
وسیاسات البنك في تحدید شرائح مختلفة ذات احتیاجات متباینة في دولھ األعضاء. 
وستتم ھذه العملیة بالتشاور المستمر مع ھذه الدول ابتداء من عملیة التحدید وانتھاء 

 بعملیة تقییم األثر.
ن انتقائیا في كافة جوانب دعمھ للحد من الفقر، فیحّدد على البنك أن یكو االنتقائیة: •

 الدول والمستفیدین والمشاریع، وذلك من خالل معاییر شفافة وواضحة.
سیستكشف البنك حیثما كان ذلك ممكنا وبعلم الحكومة وموافقتھا،  المجتمع المحلي: •

مل في نشاط إمكانیة التعامل مع الكیانات المحلیة والقواعد الشعبیة لتحقیق نھج شا
 الحد من الفقر.

تبنى البنك خصائص إسالمیة خاصة، ال تمكنھ من التمیز على الطابع اإلسالمي:  •
الصعید العالمي فحسب، ل تمكنھ كذلك من سد احتیاجات الدول األعضاء 
واالستجابة آلمالھا عن كثب. ویشمل ذلك تعبئة أموال الزكاة واألوقاف حیث أمكن، 

ق للشریعة اإلسالمیة وتعزیز قیم اجتماعیة ودینیة محددة، وتقدیم التمویل المواف
وإدخال اإلصالحات المناسبة لتمكین المرأة في إطار مشاریعھ الخاصة بالحد من 

 لفقر.
یمنح البنك أولویة قصوى لتحقیق النتائج ومن ثّم ینصب اھتماماتھ  قابلیة التنفیذ: •

ص إلمكان تكرار المشاریع على تحقیق التأثیر والفاعلیة، مع ایالء اھتمام خا
سنوات متعددة مع شركائھ (بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص) 

 الذین یمكن أن یضفوا قیمة على المشاریع.
سیدعم البنك األنشطة التي تزید من الوعي بحاجات أكثر الفئات زیادة الوعي:  •

 تھمیشا واستضعافا في المجتمع (النساء واألطفال).
سیضع البنك اآللیات المناسبة لتقییم أثر نشاطاتھ الھادفة إلى الحد من  س األثر:قیا •

 الفقر آخذا بعین االعتبار تجربة المؤسسات المماثلة األخرى.
 الخاتمة:

من خالل ما سبق لنا عرضھ في صفحات ھذا البحث تبیّن لنا أن من األھداف الرئیسیة   
للبنك اإلسالمي للتنمیة الحد من الفقر، وھذا یدخل في إطار التزامھ المستمر بتلبیة 
االحتیاجات التنمویة للدول األعضاء األقل نموا، وھو یسلك بذلك نھجا ذا خصائص إسالمیة 

 دول الجنوب. محددة للتعاون بین
كما اتّضح لنا أن البنك اإلسالمي للتنمیة تبنى مجموعة من السیاسات للحد من الفقر التي  

تبرز نیتھ في تقدیم أقصى دعم ممكن للحد من الفقر، كما یھدف إلى أن یؤدي دورا متفردا 
 أكثر صلة بالدول األعضاء، وانسجاما مع تفكیرھا .

1Islamic development bank, policy paper on the poverty reduction, 2007, p20. 
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  أثر االستثمار األجنبي المباشر على أداء

 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر

 بوخاري صبرینة أ.
 د. للوشي محمد 

 2جامعة البلیدة 
 الملخص:

یلعب االستثمار األجنبي المباشر دورا فعاال في رفع مستوى التنمیة االقتصادیة، كما تشكل 
المؤسسات الصغیرة و المتوسطة عامال أساسیا للنمو االقتصادي نتیجة للنجاح الذي حققتھ 
في عدة دول. و علیھ تتناول ھذه الورقة البحثیة أحد المواضیع الھامة أال و ھي االستثمار 
األجنبي المباشر في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، حیث سیتم التعرف على االستثمار 

، و أخیرا 2013-2000شر و أشكالھ،ثم ندرس تطوره في الجزائر خالل الفترة األجنبي المبا
 نبرز أثر االستثمار األجنبي المباشر على آداء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر.

االستثمار األجنبي المباشر، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، تدفقات  الكلمات المفتاحیة:
 اشر،األثر الموجب، األثر غیر المباشر.االستثمار األجنبي المب

Résumé: 

L'investissement direct étranger joue un rôleefficace dans le 
développementéconomique, notamment concernant les PMI/PME, qui 
constituent un facteur déterminant pour la  croissance  économique, 
les réussites réalisées par les autres pays l’attestent. C’est la raison 
pour laquelle, nous avons choisis ce thème, qui traite des effets de  
l’investissement direct étranger sur les PMI/PME. Dans ce cadre, nous 
allons traiter des différents concepts de l’IDE. Nous aborderons par la 
suite, l’évolution des IDE en Algérie (2000- 2013), et enfin nous 
essaierons de démonter l’impact des IDE sur la performance des 
PMI/PME en Algérie. 

Mot clés: investissement direct étranger, petites et moyennes 
entreprises,Flux d'investissements directs étrangers, l'impact positif, 
l'impact indirect. 

 مقدمة:

إلى الكشف عن نقائص و سلبیات النظام  1986أدى انھیار أسعار المحروقات سنة 
االقتصادي السائد في الجزائر، فكان من الطبیعي أن تبذل الدولة جھودا معتبرة لتغییر ھذا 

مل على دعم اقتصاد حر، كما سارعت الجزائر إلى الوضع و إرساء نظام قانوني فعال یع
تھیئة مناخھا االستثماري لما لھ من تأثیر كبیر على جلب االستثمار األجنبي المباشر الذي 

یرفع من كفاءة المشاریع  یعتبر أفضل ما ھو متاح من مصادر التمویل الخارجیة، و كونھ
 المحلیة بما فیھا المؤسسات الصغیرة و المتوسطة.
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  تعتبر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة رافدا من روافد التنمیة في نفس السیاقو 
االقتصادیة و االجتماعیة، نظرا لقدرتھا الفائقة على المساھمة في زیادة الطاقات االنتاجیة و 
تحفیز القطاع الخاص، و كذا خلق فرص عمل و مكافحة الفقر، حیث تشیر احصائیات 

بلغ  2013وزراة الصناعة و المناجم، أن عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في سنة 
مؤسسة عمومیة و الباقي تابع للخواص، كمایوفر كل من  547 مؤسسة، تتضمن 747934

منصب شغل على التوالي، و بلغ الحجم  12436و  62538القطاعین الخاص و العام
% بالنسبة إلى 5,42ملیار دوالر، و ھو ما یمثل انخفاضا بنسبة  35,91اإلجمالي للصادرات 

جیع المؤسسات الصغیرة و .و على ھذا األساس ینبغي تش2012إجمالي الصادرات سنة 
المتوسطة على االنتاج و زیادة حجم الصادرات بمختلف الطرق و من بینھا تشجیع االستثمار 
األجنبي المباشر الذي یلعب دورا ھاما في زیادة االنتاجیة و رفع مستوى التنمیة 

سسات ما ھو أثر االستثمار األجنبي المباشر على آداء المؤاالقتصادیة.و في ھذا اإلطار 
 الصغیرة و المتوسطة في الجزائر؟

 التالیة. المحاورو انطالقا من ذلك سوف نتطرق في ھذه الورقة البحثیة إلى    
 : مفاھیم عامة حول االستثمار األجنبي المباشر و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة.أوال
 : واقع االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر.ثانیا
 ار األجنبي المباشر على آداء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة.: أثر االستثمثالثا

 أوال: مفاھیم عامة حول االستثمار األجنبي المباشر و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة
یلعب كل من االستثمار األجنبي المباشر و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دورا فعاال في 

ف االستثمار األجنبي المباشر و نعرض أشكالھ، التنمیة االقتصادیة، و في ھذا المحور سنعر
 ثم نعرف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ونبرز أھمیتھا.

 النقد صندوق حسب المباشر األجنبي االستثمار یعرفاالستثمار األجنبي المباشر: -1
 مقیم كیان حصول ھدف یعكس الذي الدولي االستثمار  أنواع من النوع ذلك ":  بأنھ الدولي

 المصلحة ھذه وتنطوي آخر، اقتصاد في مقیمة مؤسسة في دائمة مصلحة على اقتصادما في
 تمتع إلى باإلضافة المؤسسة، و المباشر المستثمر بین األجل طویلة عالقة وجود على

 1المؤسسة. إدارة في النفوذ من كبیرة بدرجة المستثمرالمباشر
 االستثمارات كل أو لجزء األجنبي المستثمر تملك على ینطوي فاالستثمار األجنبي المباشر 

 المستثمر مع المشروع إدارة في بالمشاركة قیامھ إلى باإلضافة ھذا معین، مشروع في
 حالة في التنظیم و اإلدارة على الكاملة سیطرتھ أو االستثمارالمشترك، حالة في الوطني
 من كمیة بتحویل األجنبي المستثمر قیام عن فضال االستثمار، لمشروع المطلقة ملكیتھ

و من ثم فإن االستثمار  2.المضیفة الدول إلى التقنیة والخبرة التكنولوجیة و المالیة الموارد
األجنبي المباشر یفترض أمرین اثنین: أولھما وجود نشاط تجاري یزاولھ المستثمر األجنبي 

دراسة -سحنون فاروق،قیاس بعض أثر المؤشرات الكمیة لالقتصاد الكلي على االستثمار األجنبي المباشر 1
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر، علوم اقتصادیة، تخصص التقنیات الكمیة  -حالة الجزائر

 .18، ص 2010المطبقة في التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
العید، تقییم أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي و التنمیة المستدیمة في  بیوض محمد2

االقتصادیات المغاربیة دراسة مقارنة :تونس، الجزائر و المغرب، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة 
ات عباس، سطیف، ماجستیر، علوم اقتصادیة، تخصص االقتصاد الدولي و التنمیة المستدامة، جامعة فرح

 .3،ص 2011
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لالستثمار، و ثانیھما سیطرتھ على ھذا النشاط من خالل ملكیتھ الكاملة   في الدولة المستقطبة
 1أو الجزئیة للمشروع.

 ینقسم االستثمار األجنبي المباشر إلى:أشكال االستثمار األجنبي المباشر: -
 البلد في وھواالستثمارالمنجز الثنائي، باالستثمار أیضا ویدعىاالستثمار المشترك:-أ

 أوعدة وطرف جھة من أجنبیة أطراف أوعدة طرف بین ملكیتھ توزعت الذي و المضیف لھ
 2ثانیة. جھة محلیة من أطراف

یتیح ھذا الشكل من مشروعات تملكھا شركات أجنبیة بالكامل في االقتصاد المضیف: -ب
االستثمارات للطرف األجنبي السیطرة الكاملة على االستثمار، و لھذا ال تحبده الكثیر من 

 3المستثمر فیھا، خشیة أن یؤدي إلى التبعیة االقتصادیة للمستثمر األجنبي.الدول 
 في إنتاجیة وحدة األقل على تمتلك مؤسسة ھي كل: الشركات المتعددة الجنسیات-ج

 تصبح الشركات ھذه أن اعتبار یمكن و .األم للشركة فرع عادة ھي الوحدة الخارج،ھذه
 أن كما .الخارجیة لفروعھا للمبیعات اإلجمالیة القیمة من % 35 نصیبھا یصبح عندما عالمیة
 ومتحدة متعددة بجنسیات تتمتع الشركات من مجموعة عن عبارة انھأ على یعرفھا من ھناك

 اتھسیطر في وتخضع الواحدة، الدولة حدود نشاطھا یتعدى و االقتصادیة المصالح في
 .4األم للشركة وإشرافھا

لقد أدى اختالف درجة النمو االقتصادي من دولة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: -2
ألخرى إلى تبني كل دولة تعریفا خاصا بھا إما معتمدة على الجانب القانوني أو اإلداري، كما 
توجد كذلك تعاریف مختلفة خاصة بمجموعات أو ھیئات دولیة مثل االتحاد األوربي أو اتحاد 

 آسیا.  شعوب جنوب شرق
و تعرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر بأنھا: تلك المؤسسات التي تستخدم من 

ملیار دج أو ال یتعدى إجمالي حصیلتھا  02عامال وال یتجاوز رقم أعمالھا  250إلى  01
 5ملیون دج، وھي تحترم معاییر االستقاللیة. 500السنویة 

 في كبیرة أھمیة الصغیرة تل المؤسساتتحأھمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: -
جمیعا، حیث تتمیز بقدرة عالیة على تنمیة  العالم دول في واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة

 المستوى وتطویرالصناعة، وتحسین االقتصاد و خلق روح التكامل بین المؤسسات، تحدیث
لألفراد من خالل توفیر فرص العمل قاضیة بذلك على العدید من المشاكل  المعیشي

 االجتماعیة كالبطالة، الفقر، تفعیل دور المرأة في المجتمع... 
 
 
 

المعوقات و الضمانات القانونیة،مركز دراسات الوحدة العربیة، –درید محمو السامرائي،االستثمار األجنبي  1
 .64، ص 2006الطبعة األولى، بیروت، 

 2005-1996عبد الكریم بعداش، االستثمار األجنبي المباشر و آثاره على االقتصاد الجزائري خالل الفترة 2
طروحة مقدمة صمن متطلبات نیل شھادة الدكتوراه في العلوم اقتصادیة، تخصص نقود و مالیة، جامعة أ

 .53، ص 2008الجزائر، 
یوسف مسعداوي،تسییر مخاطر االستثمار األجنبي المباشر مع إشارة لحاالت بعض الدول العربیة، مجلة 3

 .153، ص 2008بسكرة، جوان  أبحاث اقتصادیة و إداریة، العدد الثالث،جامعة محمد خیضر،
 .5بیوض محمد العید، مرجع سبق ذكره، ص 4
، العدد 4المتعلق  بترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، المادة  18-01الجریدة الرسمیة، القانون رقم  5

 .5، ص2001دیسمبر  77،12
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 ثانیا:واقع االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر:
 األجانبالمستثمرین  تستقطب مالئمة استثماریة بیئة لتولید الطرق بشتى الجزائر لقدسعت   

 و في ھذا المحور سندرس تطور االستثمار األجنبي المباشر. ، وأموالھم
: یشیر الجدول أدناه إلى عدد المشاریع االستثماریة المحلیة و األجنبیة في الجزائر-1

 الشغل التي توفرھا ھذه المشاریع:المشاریع االستثماریة المحلیة و األجنبیة، و كذا مناصب 
 

 2013المشاریع االستثماریة المحلیة و األجنبیة في الجزائر سنة ): 01الجدول رقم(

 القیمة:ملیون دینار جزائري

 % مناصبالشغل % المبلغ  % عددالمشاریع المشاریع االستثماریة

 89,0 759366 74,9 6050318 99,1 52739 االستثمارالمحلي

 11,0 94043 25,1 2022164 0,9 468 االستثماراألجنبي

 100 853409 100 8072482 100 53207 المجموع

، ملخص المشاریع 2013-2002المصدر: الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار، بیانات التصریح باالستثمار 
 االستثماریة المصرحة.

حسب الجدول أعاله تبقى نسبة االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر ضئیلة جدا، إذ تمثل 
االستثماریة المصرح بھا، أما بالنسبة إلى تغطیة الطلب %من إجمالي المشاریع 0,9

منصب شغل، أي ما یعدل  94043بالتوظیف الفعلي من طرف ھذه االستثمارات فقد بلغت 
% من إجمالي مناصب الشغل الموفرة من طرف المشاریع االستثماریة المصرح بھا، و 11

خفیض من حدة البطالة في ھذا ما یعبر عن ضعف مساھمة االستثمارات األجنبیة في الت
 الجزائر.

صدور القانون   تعمل الجزائر منذ: االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الجزائرتدفقات -2
 مع اقتصادیاتھا تكیف أجل من على جلب المزید من االستثمارات األجنبیة المباشرة 90-10

 تدفقات على واضحة انعكاسات لھ كان الجدید التوجھ وھذا الجدیدة، العالمیة التحدیات
الجزائر، و في الجدول التالي نوضح تدفقات االستثمار  إلى المباشر االستثماراألجنبي

 2013.1-2000األجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر خالل الفترة 

 

 

 

1www.unctad.org, invesissement étranger direct, consulté le 23 decembre 2014. 
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-2000ل الفترة ):تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر خال02الجدول رقم(
 الوحدة: ملیون دوالر                                         2013
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Source: unctad, invesissement étranger direct,www.unctad.org,page consulté le 23 
decembre2014 

من خالل احصائیات الجدول أعاله، نجد أن حجم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد 
ملیون دوالر، و ھذا راجع إلى  280ضئیل جدا و الذي قدر ب  2000إلى الجزائر في سنة 
عشریة السوداء أین غاب األمن في الجزائر و بالتالي عدم توفر المناخ بدایة الخروج من ال

) ارتفاع في حجم تدفقات االستثمار 2007-2001المالئم لالستثمار، ثم شھدت الفترة (
) ،و فسر ھذا التزاید بارتفاع حجم 2004، 2003األجنبي المباشر الوارد ماعدا سنتي (
محروقات، بیع الرخصة الثانیة للھاتف النقال لشركة االستثمار األجنبي المباشر في قطاع ال

أوراسكوم المصریة، خوصصة شركة الصناعات الحدیدیة بالحجار لشركة اسبات الھندیة و 
، أما الفترة الممتدة 2006و 2001القوانین الخاصة باالستثمار األجنبي المباشر عام تعدیل 

ألجنبیة المباشرة ملیاري دوالر ) فقد تجاوزت حجم االستثمارات ا2011-2008من سنة (
ملیون دوالر، ثم رجعت و  2746و الذي قدر بـ  2009أمریكي،و حصل أكبر تدفق سنة 

ملیون دوالر على  1691ملیون دوالر و  1499) إلى 2013و  2012انخفضت في ستني (
تصادي التوالي. وتجدر الإلشارة إلى أن تدفق االستثمار األجنبي المباشر الیعكس النمو االق

 في الجزائر نظرا لكون معظم االستثمارات تتركز في قطاع المحروقات.

فھي موضحة في  2013أما المشاریع االستثماریة األجنبیة المباشرة في الجزائر في سنة 
  1الجدول التالي:

 

 

 

 

1http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395, consulté le 
13 mai 2014. 
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 2013): المشاریع االستثماریة األجنبیة المباشرة في الجزائر في 03الجدول رقم(

عدد  المنطقة
 المشاریع

 مناصب المبلغ
 الشغل

 48408 521531 257 أوروبا

 37069 444845 205 فیما بینھا االتحاد األروبي

 5103 98580 34 آسیا

 3473 61850 10 أمریكا

 35230 1237112 154 الدواللعربیة

 30 1000 1 إفریقیا

 264 2974 1 استرالیا

 1535 99117 11 متعددالجنسیات

 94043 2022164 468 المجموع

 

، المشاریع التي 2013-2002:الوكالةالوطنیة لتطویر االستثمار، بیانات التصریح باالستثمار المصدر           
 تشرك أجانب.

استنادا إلى بیانات الجدول أعاله، یتضح أن أوروبا ھي أھم مستثمر أجنبي في الجزائر و 
منصب شغل،یرجع ذلك إلى اتفاقیة  48408مشروع محققة  257التي یبلغ عدد مشاریعھا 

ظروف االستقطاب المتوفرة في الجزائر ال سیما االستقرار  الشراكة مع االتحاد األوروبي و
القاعدیة إلى جانب المساعدات العمومیة المعتبرة   السیاسي و المؤسساتي و تعزیز الھیاكل

ثم تلیھا الدول العربیة  التي تمنحھا الحكومة مثل التمویل و اإلعفاء الجبائي و الجمركي،
مشاریع و  10مشروع، و على رأسھم قطر، بینما تمثلت االستثمارات األمریكیة في  154بـ

الملحق التجاري في سفارة الوالیات المتحدة معظمھا في مجال الطاقة، فحسب ما صرح بھ 
ا ، الشركات األمریكیة لدیھ2014ماي  24األمریكیة في الجزائر "دوغالس واالس" في 

رغبة قویة لالستثمار في السوق الجزائریة، في قطاعات أخرى بخالف قطاع الطاقة، لكنھا 
، أھمھا تتردد في اتخاذ مثل ھذا القرار، بسبب وجود معوقات تقف أمام ھذه االستثمارات

وأضاف واالس أن التي تنص على إعطاء األولویة للطرف الجزائري،  51/49قاعدة 
یة لالستثمارات األمریكیة في الجزائر ھي الصحة، والزراعة، القطاعات التي تمثل أولو

 100تشارك  والنقل، والسكك الحدیدیة، والتكنولوجیا، والسیاحة، والبناء، والطاقة. كما أنھ
 .شركة أمریكیة في معرض الجزائر الدولي

 ثالثا:أثر االستثمار األجنبي على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

سنوضح في ھذا المحور األثر الموجب لالستثمارات األجنبیة على المؤسسات الصغیرة و 
المتوسطة و الذي ینطبق على المؤسسات الكبیرة أیضا،و كذلك األثر غیر المباشر 
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لالستثمارات األجنبیة المباشرة، ثم نبرز أثره على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في 
 الجزائر.

عندما نتكلم عن األثر الموجب األثر غیر المباشر لالستثمارات األجنبیة: األثر الموجب و  -1
 لالستمارات األجنبیة ثم األثر غیر المباشر، ھذا ال یعني أن ھذا األخیر یمثل آثارا سلبیة.

و تشمل األثر الموجب لالستثمارات األجنبیة المباشرة على االستثمارات المحلیة:-
حیث . المؤسسات الكبیرة و أیضا المؤسسات الصغیرة و المتوسطةاالستثمارات المحلیة 

األثر الموجب للشركات األجنبیة على االستثمارات المحلیة في حالة عدم وجود یتحقق 
أي عندما تدخل الشركات األجنبیة 1مزاحمة من جانب ھذه الشركات للشركات الوطنیة.
الیة المحلیة في تمویل االستثمارات وحدات انتاجیة جدیدة، مع عدم استخدام الموارد الم

 األجنبیة.

یتحقق ذلك، إذا صاحب ھذا النوع من األثر غیر المباشر لالستثمارات األجنبیة المباشرة: -
االستثمار آثارا خارجیة موجبة تؤدي إلى زیادة إنتاجیة عنصر العمل و رأسالمال في الدول 

 2المضیفة.
 :في الجزائر سات الصغیرة و المتوسطةاالستثمار األجنبي المباشر في المؤس-2

قبل التطرق إلى االستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، ارتأینا أن 
 نبرز عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر من خالل الجدول أدناه: 

 

 2013): المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر سنة 05الجدول رقم (

عدد المؤسسات  نوع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة
الصغیرة و 
 المتوسطة

 النسبة المئویة

   مؤسسات صغیرة و متوسطة خاصة-1

  59,09 441964 شخص طبیعي

 18,27 136622 شخص معنوي

 22,57 168801 نشاط حرفي

 99,93 747387 1مجموع 

في دول الشرق األوسط و شمال  مجدي الشوربجي، أثر االستثمارات األجنبیة المباشرة على النمو االقتصادي1
اقریقیا، الملتقى الدولي الثاني حول إشكالیة النمو االقتصادي في بلدان الشرق األوسط و شمال افریقیا، كلیة 

 .262، ص 2005نوفمبر  15-14العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، یومي 
ي ترقیة آداء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،الملتقى محمد قویدري،أھمیة االستثمار األجنبي المباشر ف2

        الدولي حول متطلبات تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة، كلیة العلوم االقتصادیة
 . 287-286، ص ص 2006أفریل  18-17و علوم التسییر ،جامعة حسیبة بن بوعلي ،الشلف، یومي 

                                                           



70 
 

   مؤسسات صغیرة و متوسطة عامة-2

 0,07 547 شخص معنوي

 0,07 547 2مجموع 

 100 747934 المجموع

: وزارة الصناعة و تطویر االستثمار، نشرة المعلومات االحصائیة الخاصة بالمؤسسات الصغیرة المصدر      
 .10، ص 2013، نوفمبر 23و المتوسطة، رقم 

%من إجمالي المؤسسات الصغیرة 99,93تشكل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الخاصة 
مؤسسة، و ھذا ما یؤكد أھمیة  747387"، ما یعادل 2013و المتوسطة في الجزائر سنة "

القطاع الخاص الذي یتمتع بالقدرة على تحقیق نتائج و معدالت نمو مرتفعة، في حین بلغ 
 مؤسسة فقط.   547توسطة العامة عدد المؤسسات الصغیرة و الم

على جلب المزید من االستثمارات األجنبیة  النقد و القرضتعمل الجزائر منذ صدور قانون 
المباشرة، و ذلك من خالل وضع العدید من التحفیزات، إال أنھا لم تحقق النتائج المرغوبة في 

خص لالستثمار األجنبي قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، حیث یبین الجدول التالي مل
 2013:1المباشر في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  في الجزائر خالل سنة 

):االستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في 06الجدول رقم(
 2013الجزائر خالل سنة 

 مناصب الشغل القیمة(ملیون دینار) العدد 

 1055 13201 7 االستثمار األجنبي المباشر

 2994 26691 20 االستثمار المشترك

 4049 39892 27 المجموع

:من إعداد الباحث اعتمادا على نشرة المعلومات الخاصة بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة، رقم المصدر   
 . 32، ص 2013، نوفمبر 23

تطویر "حسب وزارة الصناعة و 2013فحسب الجدول أعاله، بلغت عدد المشاریع في سنة "
% من إجمالي المؤسسات الصغیرة و  0,0036مشروعا فقط، و التي تمثل  27االستثمار

ملیون دینار و 39892المتوسطة في نفس السنة،فبالرغم من أنھا قد حققت قیمة 
منصب شغل،إال أنھا ال تستطیع أن تحدث تأثیرا بارزا على المؤسسات  4049استحدثت

ال یمكن التعویل علیھا للقضاء على حدة البطالة التي  الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، و
یعاني منھا المجتمع الجزائري، و ھذا راجع إلى قلة عدد المؤسسات األجنبیة،و ضعف البنیة 
التحتیة لالستثمار سواء المحلي أو األجنبي.و أیضا بسبب كون أغلب االستثمارات األجنبیة 

  إلى قطاع المحروقات المتمیز باستخدامھ المباشرة صناعیة كما أشرنا سابقا و موجھة
لتقنیات تكنولوجیة متطورة غیر متاحة محلیا و موجھ إلى المؤسسات الكبیرة. و مع ذلك قد 

 یدفع الذي األمر المحلي السوق في المنافسة زیادة إلى یكون لھ تأثیرا غیر مباشرا یؤدي

1http://www.mdipi.gov.dz/IMG/pdf/Bulletin_N22.pdf, consultéle 12 mai 2014. 
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كفاءة، باإلضافة إلى  أكثر بأسالیب القائمة التكنولوجیا استخدام إلى الوطنیة المؤسسات
تدریب و تأھیل العمال امتثاال بالمؤسسات األجنبیة، كما قد تتأثر المؤسسات الصغیرة و 

 المتوسطة  باالستثمار األجنبي المباشر من خالل تعامالتھا مع الشركات األجنبیة.

 :الخاتمة

یات الدول النامیة و المتقدمة، بالرغم من مكانة االستثمار األجنبي المباشر في تنمیة اقتصاد
إال أن السوق الجزائریة لم تحقق النتائج المرجوة في مجال االستثمار األجنبي المباشر رغم 
الحوافز و اإلصالحات التي قامت بھا الدولة، و ھذا راجع إلى ضعف السیاسات االقتصادیة 

الذي  51/49سس لقاعدة و غیابالتنسیقبینأجھزةاالستثمار،وخصوصا بعد تطبیق القانون المؤ
 یعتبر ھاجسا أمام المستثمرین األجانب.

 و من خالل ما سبق نستنتج ما یلي:

تعتبر أوروبا أھم مستثمر أجنبي في الجزائر و ھذا بسبب اتفاقیة الشراكة مع االتحاد -
 األوروبي، ثم تلیھا الدول العربیة و على رأسھا قطر.

استخدامالتكنولوجیاالقائمةعلى ؤسسات الوطنیة إلٮاالستثمار األجنبي المباشر یؤدي بالم-
أسالیبأكثركفاءة بغرض منافسة مؤسسات الدول األجنبیة، باإلضافة إلى تدریب و تأھیل 
العمال امتثاال بھذه المؤسسات، كما قد تتأثر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  باالستثمار 

 نبیة.األجنبي المباشر من خالل تعامالتھا مع الشركات األج

على الرغم من فوائد االستثمار األجنبي المباشر العدیدة التي یمكن أن یجلبھا للدولة -
المضیفة، إال أنھ ال یؤثر تأثیرا بارزا على المؤسسات عموما و على المؤسسات الصغیرة و 
المتوسطة خصوصا، نظرا لضئالةحجم االستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات الصغیرة 

في الجزائر، و ارتكازه على قطاع المحروقات، و من ثم یمكن القول أن ھذا  و المتوسطة
 النوع من االستثمار ال یساھم في النمو االقتصادي ككل.

 التوصیات:

 دراسة خبرات الدول المتقدمة في مجال االستثمار األجنبي المباشر لتفادي تكرار األخطاء. -
الجزائر، و توفیر مناخ استثماري یعمل على تحفیز العمل على توسیع قاعدة االستثمار في  -

 المستثمرین األجانب لالستثمار في البلد.
 إبرام اتفاقیات شراكة ثنائیة مع البلدان التي تتمتع بتقنیاتصناعیة متطورة. -
 تشجیع المستثمرین األجانب على االستثمار في قطاع السیاحة، الصحة و الزراعة.-
 یة و توفیر المناخ اإلداري المالئم لالستثمار في الجزائر.القضاء على البیروقراط -
تشجیع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة األجنبیة على االستثمار في الجزائر من خالل  -

 توفیر المزید من الحوافز و اإلعفاءات الضریبیةالخاصة بھا.
المراجع: قائمة  

د الكلي على االستثمار األجنبي سحنون فاروق،قیاس بعض أثر المؤشرات الكمیة لالقتصا -1
شھادة الماجستیر، علوم  ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل -دراسة حالة الجزائر-المباشر

اقتصادیة، تخصص التقنیات الكمیة المطبقة في التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
2010 . 
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المستدیمة في االقتصادیات المغاربیة دراسة مقارنة :تونس، الجزائر و المغرب، رسالة 
مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة ماجستیر، علوم اقتصادیة، تخصص االقتصاد الدولي و 

 . 2011التنمیة المستدامة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
المعوقات و الضمانات القانونیة،مركز –ستثمار األجنبي درید محمو السامرائي،اال -3

 . 2006دراسات الوحدة العربیة، الطبعة األولى، بیروت، 
عبد الكریم بعداش، االستثمار األجنبي المباشر و آثاره على االقتصاد الجزائري خالل  -4

م ، أطروحة مقدمة صمن متطلبات نیل شھادة الدكتوراه في العلو2005-1996الفترة 
 . 2008اقتصادیة، تخصص نقود و مالیة، جامعة الجزائر، 

وسف مسعداوي،تسییر مخاطر االستثمار األجنبي المباشر مع إشارة لحاالت بعض الدول ی-5
العربیة، مجلة أبحاث اقتصادیة و إداریة، العدد الثالث،جامعة محمد خیضر، بسكرة، جوان 

2008 . 
المتعلق  بترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،  18-01الجریدة الرسمیة، القانون رقم  -6

 . 2001دیسمبر  12، 77، العدد 4المادة 
7-www.unctad.org, invesissement étranger direct, consulté le 23 
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8-http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-
investissement?id=395, consulté le 13 mai 2014. 

مجدي الشوربجي، أثر االستثمارات األجنبیة المباشرة على النمو االقتصادي في دول  -9
الشرق األوسط و شمال اقریقیا، الملتقى الدولي الثاني حول إشكالیة النمو االقتصادي في 

لدان الشرق األوسط و شمال افریقیا، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، جامعة ب
 . 2005نوفمبر  15-14الجزائر، یومي 

محمد قویدري،أھمیة االستثمار األجنبي المباشر في ترقیة آداء المؤسسات الصغیرة و  -10
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 إشكالیة الجبایة العقاریة في الجزائر
 )2014-2010حالة مدیریة الضرائب لوالیة المدیة (

 د. یوسفي عاشور
 جامعة المدیة

 

إلى  2010تعالج ھذه الدراسة  إشكالیة الجبایة العقاریة في الجزائر خالل الفترة من الملخص : 
باالعتماد في ذلك على إیرادات الجبایة العقاریة المتحصل علیھا من مدیریة الضرائب  -2014

لوالیة المدیة، ومن خاللھا تم  تقدیم مفھوم الجبایة العقاریة من زوایا مختلفة، ثم تم التطرق إلى أنواع 
نة للموارد الجبایة العقاریة، ذلك حتى یتسنى لنا تمییزھا عن اإلیرادات الجبائیة األخرى والمكو

الجبائیة. وتحدید أسباب ضعف مردودیتھا في میزانیة الدولة عن طریق تحلیل و تقییمتطور 
اإلیرادات الجبائیة السیما منھا الرسوم والضرائب على الملكیة العقاریة ونقل الملكیة العقاریة في 

 مدیریة الضرائب لوالیة المدیة.

 یة الضرائب الملكیة العقاریة.: الجبایة العقاریة، مدیرالكلمات المفتاحیة

Abstract :This study dealt with the problem of the property tax ( the estate 
collection   in Algeria during 2010-2014, Through the using of property tax 
revenue of MEDEA Tax Directorate. Researcher presented the different 
concepts of the property tax and its types in order to distinguish its concept 
and the meaning of the other tax revenue, and determining the real causes of 
the profitability weakness of this item in the state budget contribution. Also 
analyzing the tax revenue development, especially the taxes andfees of 
property in MEDEA Tax Directorate. 

انتھجت الجزائر سیاسة إصالحیة جبائیة عمیقة كباقي الدول النامیة منذ مطلع الثمانینات  ، مقدمة : 
نتیجة بغرض الرفع من الموارد الجبائیة لتغطیة النقص المستمر في اإلیرادات البترولیة، وذلك 

 انخفاض أسعار النفط في األسواق الدولیة .

غیر أن تعدد الموارد المالیة في میزانیة الدولة بین الضرائب المباشرة الرسوم المماثلة، والرسوم 
على رقم األعمال، والضرائب والرسوم على الملكیات العقاریة ونقل الملكیات العقاریة، أدى 

ورة أوال، وغض النظر عن إیرادات الجبایة العقاریة رغم لالعتماد على الموارد المالیة المذك
أھمیتھا، وذلك بسبب نقص مرد ودیتھا، رغم كبر شریحة األشخاص الخاضعین لھا. وھو الشيء 

ماھیة الذي دفعنا للتطرق إلى دراسة إشكالیة الجبایة العقاریة عبر المحاور المبینة أدناه والمتمثلة في 
لجبایة العقاریة، أسباب ضعف مردودیة الجبایة العقاریة، ثم تحلیل و تقییم الجبایة العقاریة، أنواع ا

 . -حالة مدیریة الضرائب لوالیة المدیة–تطور إیرادات الجبایة العقاریة 

حتى یتسنى لنا تعریف الجبایة العقاریة، فإنھ لمن الضروري أن نقدم أوال/ ماھیة الجبایة العقاریة: 
 أوال مفھوم العقار. 

العقار ھو مجموعة أراضي سواء كانت زراعیة أو بوریة أو رعویة، ماھیة العقار:  -1
صحراویة كانت أو جبلیة، مبنیة أو غیر مبنیة، ونعني بھذا سطح األرض أو جوفھا من مقالع 
ومعادن، والمتصلة بھا كالنباتات التي ھي أشجار مزروعة متصلة باألرض جذورھا، وتعتبر أیضا 
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باألرض قصد خدمة األرض بأنواعھا عقارا بالتخصیص...، كما عرف األشیاء المتصلة 
 1االقتصادیون العقار على أساس أنھ كل األشیاء القابلة للرھن.

كما یعتبر العقار الشيء الثابت غیر القابل لالنتقال من مكانھ، فھو إذا كل شيء مستقر ثابت،  
، ولقد صنف المشرع الجزائري  2وال یمكن نقلھ دون تلف، وكل ماعدا ذلك فھو منقول...

العقارات حسب طبیعتھا، العقارات حسب ، 3بھذا الخصوص العقارات إلى ثالثة أنواع 
 التخصیص، والعقارات حسب موضوعھا .

تعرف على أنھا مجموعة القواعد الضریبیة التي تھتم بالعملیات مفھوم الجبایة العقاریة:  -2
إنشاء أو صیانة، وبصفة عامة كل العملیات التي التي تطرأ على العقار من تملك وبیع و

 . ولھا تعریف فقھي وتعریف تشریعي.4تجعل العقار موضوعاً لھا
سنقتصر على تعریفھا في كل من الفقھ المالي الغربي، التعریف الفقھي للجبایة العقاریة:  -أ

 .5والفقھ المالي العربي

-Paulفي الفقھ الفرنسي، عرف ": تعریف الجبایة العقاریة في الفقھ المالي الغربي -
Louis Deuré على أنھا ضریبة محلیة (تسمى الرسم العقاري)، وتحصل لفائدة الجماعات "

 المحلیة عن العقارات المبنیة وغیر المبنیة، وتحسب على أساس القیمة اإلیجاریة للعقار".
فقط، في حین أن  قد اقتصر ھذا التعریف على الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلیة 

 ھناك ضرائب عقاریة أخرى تحصل لفائدة الدولة والجماعات المحلیة معاً تم إھمالھا.
نقتصر على الفقھ المالي الجزائري، تعریف الجبایة العقاریة في الفقھ المالي العربي:  -

 حیث نجد في "كتاب "نظریة الجبایة والتنمیة"  لألستاذ "عثمان قنیدل" على أنھا الضریبة
التي تقع على العقارات المبنیة وغیر المبنیة، والتي یكون الدخل الصافي المتمثل في اإلیجار 

 وغلة األرض وعاءاً لھا، وھي ضریبة ذات طابع عیني أكثر منھا شخصي.
إن ھذا التعریف ال یختلف كثیراً عن التعریف السابق للجبایة العقاري، حیث تتفق معھ في 

 نیة وغیر المبنیة فقط، وأن وعائھا ھو الدخل العقاري.كونھ یشمل العقارات المب
لقد عرف المشرع الجزائري الجبایة العقاریة التعریف التشریعي للجبایة العقاریة:  -ب

بطریقة غیر مباشرة على أنھا رسم سنوي یدفع على العقارات المبنیة وغیر المبنیة لفائدة 
 وكیفیة حسابھا.الجماعات المحلیة، وحدد أساس فرضھا ومعدالتھا 

 إن الوعاء الذي تصب فیھ الضرائب العقاریة، یشمل ما یلي:ثانیا/ أنواع الجبایة العقاریة: 
تشمل الضریبة على العقارات المبنیة وغیر المبنیة، الضریبة على الملكیة العقاریة:   –1

 لمنتفع.والضریبة على الدخل العقاري الذي یتحقق من استغاللھا سواء من قبل المالك أو ا
تطبق بعض الدول ضریبة وحیدة مع نسب الضریبة على العقارات المبنیة وغیر المبنیة: -أ

مختلفة سواء كانت الملكیة مبنیة أو غیر مبنیة، وقسمت في الجزائر إلى الرسم العقاري على 

عبدالحكیم بلوفي، ترشید نظام الجبایة العقاریة، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلو : 1
 .93، ص 2011/2012حمد خیضر، بسكرةالتسییر،جامعة م

، المادة 78،المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، العدد 26/09/1975المؤرخ في  58-75القانون : 2
 .156، ص683

، 684، المادة 78،المتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة العدد26/09/1975المؤرخ في  58-75القانون : 3
 .156ص

4: Raymond Muzellek, Finance Publique, 8eme édition, Dalloz, France,1993, p423 . 
محفوظ برحماني، الضریبة العقاریة في القانون الجزائري"دراسة مقارنة، دون ط، دار الجامعة الجدیدة، : 5

 .59، ص2009الجزائر، 
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 األمالك المبنیة وغیر المبنیة.
منھا الضریبة على الدخل الناتج نذكر الضریبة على الدخل الناتج عن الملكیة العقاریة:  -ب

عن تأجیر األمالك العقاریة،و یقصد بھاالریع العقاري الناتج عن إیجار العقارات المبنیة، أو 
أجزاء منھا مثل إیجار العقارات غیر المجھزة بالعتاد لمزاولة التجارة والصناعة أو إیجار 

جة ضمن أرباح المحل األراضي الزراعیة، ویشترط لذلك أال تكون قیمة اإلیجار مدر
 .1التجاري أو المؤسسة الصناعیة أو الحرفیة أو مستثمرة فالحیھ أو مھنة غیر تجاریة

 تتمثل فیما یلي:الضریبة على نقل الملكیة العقاریة: -2
من خاللھا یتم إخضاع التصرفات الواردة حقوق التسجیل الخاصة بالملكیة العقاریة :  -أ

وجوباً، سواء بالنسبة لنقل الملكیة العقاریة أو الحقوق العینیة على العقارات للتسجیل 
األخرى، وسواء تمت بمقابل أو بدون مقابل، ونذكر منھا، نقل الملكیة بعوض، ونقل الملكیة 

 مجاناً.
ھو نظام قانوني لھ مجموعة من القواعد واإلجراءات، یضمن رسم اإلشھار العقاري:  -ب

العینیة األخرى، وجمیع العملیات القانونیة الواردة على بھا حق الملكیة وكذا الحقوق 
، وتتم العملیة لدى المحافظة العقاریة المختصة، ویكون مقابل خدمة تؤدیھا 2العقارات

المحافظة العقاریة للشخص طالب الشھر، ویطبق على: العقود والقرارات القضائیة 
غیرھا من الوثائق الخاضعة المتضمنة نقل أو تكوین أو تصریح بحق ملكیة عقاریة أو 

للعملیة بموجب التشریع المعمول بھ، قید الرھن القانوني واالتفاقیة أو حقوق تخصیص 
 الرھن، وكتابات االستبدال والتخفیض والشطب الكلي أو الجزئي.

إن مرد ودیة الجبایة العقاریة لم تصل إلى أسباب ضعف مرد ودیة الجبایة العقاریة: ثالثا/ 
طلوب، كون نسبة مساھمتھا في تمویل میزانیة الدولة بقیت ضئیلة جداً (أنظر المستوى الم

 قوانین المالیة )، ویرجع كل ذلك إلى األسباب التالیة :
یقصد باستقرار النظام الضریبیثبات الضرائب وإجراءات عدم استقرار النظام الضریبي: -1

تمر، إذ تؤدي كثرة التعدیالت ومواعید تحصیلھا ومعدالتھا، أي عدم تعرضھا للتغییر المس
وكثرة اإلعفاءات والتخفیضات إلى الغموض وتعقید مھمة اإلدارة الجبائیة في تحصیل 

 .3الضرائب، وصعوبة تكییف المكلف بالضریبة مع النظام الجبائي
یقوم التشریع الجبائي على مجموعة من القوانین التي ضعف التشریع واإلدارة الجبائیة: -2

ضعیفة ومفككة تفسح المجال لتفسیرات وتأویالت متباینة وتساعد على  كتبت بصیاغات
التھرب، مما یجعلھا تفقد فعالیتھا واستجابتھا للحاجات واألغراض المالیة الحدیثة، فضعف 
اإلدارة الجبائیة، وتخلفھا ال یعادلھ سوى ضعف التشریع الجبائي وتخلفھ، حیث تعاني اإلدارة 

ات التي تسمح بتبلیغ المكلفین في الوقت المناسب بجداول التقدیر الجبائیة من قلة اإلمكانی
الحقیقي ومتابعتھم في حالة تقاعسھم عن دفع الضریبة كلیاً أو جزئیاً، وھو الشيء الذي أثر 
بشكل كبیر على تخفیض اإلیرادات الجبائیة، باإلضافة إلى نقص الوعي الضریبي لدى 

عجز اإلدارة عن تحصیل القیمة الحقیقیة للضرائب المكلف والضمیر المھني لدى الموظف، و
یعتبر الغش والتھرب الضریبي من العوامل التھرب والغش الجبائي: -3والرسوم المستحقة. 

 .24،ص2011، 42/1  لمماثلة،المادةقانون الضرائب المباشرة والرسوم ا: 1
العمریة بوقرة، التسجیل لدى مفتشیة التسجیل والطابع، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، :  2

 .9، ص2007
، 2000حبیبة دریس، عوامل نقص المردودیة الجبائیى، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، :  3
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 األساسیة في خفض اإلیرادات الجبائیة، حیث یشكل استنزافاً كبیراً للمداخیل الجبائیة. 

 (حالة مدیریة الضرائب لوالیة المدیة):  رابعا/ تحلیل وتقییم تطور إیرادات الجبایة العقاریة
بعد الدراسة النظریة التي أجریناھا، نحاول إسقاط المحور النظري على الواقع المیداني، 
وذلك لغرض معرفة أھمیة الجبایة العقاریة إلى الموارد الجبائیة في الجزائر، وذلك باالعتماد 

 یة المدیة:على البیانتن المتحصل علیھا من مدیریة الضرائب لوال
نقصد بالرسوم على الملكیة العقاریة، الرسم إیرادات الرسوم على الملكیة العقاریة: –1

العقاري والرسم التطھیري، ولدراسة تطور ھذه الرسوم فانھ لمن الضروري عرض عدد 
 الملفات الخاضعة  للرسمین والمبالغ المستخرجة .

الجدول أدناه یبین تطور عدد الملفات الخاضعة للرسم بالنسبة إلیرادات الرسم العقاري:-أ
 العقاري والحقوق المستخرجة: 

 ): یبین تطور عدد الملفات الخاضعة للرسم العقاري والحقوق المستخرجة  01جدول رقم (
     

التغیر في عدد  عدد الملفات السـنـوات
 الملفات

التغیر في  الحقوق المستخرجة
 الحقوق

2010 70627  0.85    %    30965000 28.24  % 
2011 71145 0.73     % 27760000 -10.35  % 

2012 74667 4.95     % 20499000 -26.16  % 
2013 81988 9.80     % 30862000 50.55  % 
2014 82541 0.67     % 28562000 -7.45  % 

 من إعداد الباحث بناءا على بیانات مدیریة الضرائب بالمدیة
خالل مدة الدراسة تم تسجیل ارتفاع في عدد الملفات الخاضعة للرسم العقاري وذلك بمعدل 

غیر أن ھذه الزیادة لم تكن طردیة مع مبلغ الحقوق المستخرجة، ، % 3.4متوسط قدره 
، الشيء %9.8، وھي السنة التي من خاللھا تمت زیادة عدد الملفات بنسبة 2013ماعدا سنة 

باإلیجاب على مبلغ الحقوق المستخرجة، وللتوضیح أكثر نستعین بالشكلین الذي انعكس 
 :التالیین

 ): یبین تطور عدد ملفات الرسم العقاري01الشكل رقم (

 
 )01من إعداد الباحث بناءا على إحصائیات الجدول رقم (

 
خالل من خالل الشكل نالحظ أن عدد الملفات في تزاید مستمر، ونسبة التزاید اتضحت أكثر 

، وبالمقابل وصلت عدد الملفات الخاضعة للرسم إلى أعلى مستویاتھا )%4.95(2012سنة 
ویرجع السبب في ذلك إلى تفضیل أصحاب العقارات تسویة وضعیاتھم، قصد  )9.8%(

الحصول على العقود الموثقة بدال من العقود العرفیة، نتیجة للتسھیالت الممنوحة من طرف 
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لنسبة للعقارات الشائعة، القسمة في الشیوع)، الشيء الذي أدى إلى الدولة بھذا الخصوص(با
تضاعف عدد الملفات في مصلحة الجبایة العقاریة، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى یرجع 
السبب كذلك إلى إعادة تنظیم وتجھیز المصالح الجبائیة، والشكل أدناه یوضح تطور الحقوق 

 .الناتجة عن الرسم العقاري
 

 ): یبین تطور الحقوق الرسم العقاري02(الشكل رقم 

 
 )01من إعداد الباحث بناءا على إحصائیات الجدول رقم (

 2010نالحظ من الشكل وجود انخفاض مستمر للحقوق المستخرجة  وذلك خالل الفترة من 
، وھذا رغم الزیادة في عدد %36.51، حیث بلغت نسبة ھذا االنخفاض ما مقداره 2012إلى 

تم تسجیل ارتفاع في قیمة الحقوق  2013الخاضعة للرسم العقاري، بینما خالل سنة الملفات 
فنتائجھا كانت عكس نتائج سنة  2014نتیجة زیادة عدد الملفات، أما سنة  %50.55بنسبة 
(زیادة عدد الملفات وانخفاض في مبلغ الحقوق)، وتم تقدیر نسبة االنخفاض بـ 2013
التذبذب الظاھر خالل مرحلة الدراسة إلى عدد الملفات  ، وعلیھ فیمكن إرجاع ھذا0.67%

الممسوكة من جھة، ومن جھة أخرى إلى وضعیة البنایات والمحالت المھنیة، والتغییر 
المھني ألنواع العقارات نتیجة الدینامیكیة التي عرفھا االقتصاد الوطني خالل المرحلة، 

ى الممتلكات العمومیة، وخاصة منھا ولإلصالحات الجبائیة المعتمدة بخصوص التنازالت عل
السكنات والمحالت المھنیة التجاریة، والتي أدت بدورھا إلى زیادة الملفات الخاضعة للرسم 
العقاري، باإلضافة إلى الحقوق المكتسبة بمناسبة تنویع السكنات ال سیما منھا الترقویة، 

 الریفیة، فردیة واجتماعیة .
رق لذلك من خالل عرض البیانات الخاصة بالملفات نتطإیرادات الرسم التطھیري: -ب

 الخاضعة للرسم التطھیري: 
 

 ): یبن تطور عدد الملفات الخاضعة للرسم التطھیري والحقوق المستخرجة 02( جدول
التغیر في عدد  عدد الملفات السـنـوات

 الملفات
-الحقوق المستخرجة

 -دج
التغیر في 

 الحقوق
2010 52342 0.07% 5000000 2.10   % 
2011 55614 6.25% 6106500 22.13% 
2012 59744 7.43% 6296000 3.10% 
2013 61934 3.67% 6373000 1.22% 
2014 62438 0.81% 6854000 7.55% 

 
 من إعداد الباحث بناءا على بیانات مدیریة الضرائب بالمدیةالمصدر : 

نالحظ من الجدول أن عدد الملفات الخاضعة للرسم التطھیري عرفت تزایدا مستمرا 
 وواضحا خالل فترة الدراسة، 
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نالحظ من وجود عالقة طردیة بین عدد الملفات الخاضعة للرسم والحقوق المستخرجة، كما 
ن عدد فزیادة عدد الملفات أدت إلى زیادة مقابلة في مبلغ الحقوق المستخرجة، وھذا یعني أ

المحالت المھنیة أو التجاریة التي تم غلقھا قلیلة جدا، مقارنة بعدد المحالت المستحدثة، فغلق 
محل تجاري أو مھني یعني في لغة الجبایة قلة النفایات وبالتالي قلة إیرادات الرسم 
التطھیري، والعكس صحیح، غیر أن الرسم التطھیري للسكنات یبقى قائما إال في حالة ھدم 

قار، األمر الذي یؤدي إلى إلغاء الضریبة( الرسم العقاري)، وھو الشيء الذي یظھر من الع
 2012خالل التغیر في عدد الملفات والتغیر في مبلغ الحقوق المبینة، خاصة خالل سنة 

 ).02كما ھو مبین في الجدول ( )%7.43(حیث بلغت نسبة الزیادة 
 نتطرق لھا من خاللما یلي:: إیرادات الرسوم على نقل الملكیة العقاریة–2
لدراسة ذلك سوف نعتمد على  تطور عدد ملفات حقوق التسجیل والحقوق الناتجة عنھا:-أ

البیانات الخاصة بتطور عدد الملفات (العقود الخاضعة لحقوق التسجیل) ثم نقارنھا بالحقوق 
 المقابلة لھا وذلك كما ھو مبین في الجدول أدناه : 

 تطور عدد الملفات الخاضعة لحقوق التسجیل والحقوق الناتجة ): یبین03جدول رقم (
 التغیر في الحقوق -دج-الحقوق المستخرجة التغیر في عدد الملفات عدد الملفات السنوات

2010 11693 0.06 % 86408105 18.03 % 
2011 10649 - 8.93 % 96964894 12.22 % 
2012 10263 -3.62 % 125876185 29.82 % 
2013 11528 12.33 % 147517054 17.19 % 
2014 13684 18.70 % 148260574 0,50  % 

 من إعداد الباحث بناءا على بیانات مدیریة الضرائب بالمدیة
نالحظ من خالل ھذا الجدول أن تطور عدد الملفات الخاضعة لحقوق التسجیل عرفت تذبذبا، 

، ثم تناقصت 2010ملف، وذلك خالل سنة  11693حیث بلغت عدد الملفات الخاضعة للرسم 
ملف، 10263، حیث بلغ عدد الملفات في ھذه السنة  2012إلى أدنى مستوى لھا خالل سنة 

توقیف تسجیل القسمة القضائیة الجزئیة، وبالتالي وجد أطراف  ویرجع السبب في ذلك إلى
القسمة صعوبات جمة في إتمام إجراءات التوثیق وكذا الحصول على عقودھم، وكذلك لجوء 

فلقد ارتفع عدد  2013مالكي العقارات اتجاه فرز حقوقھم العقاریة المشاعة، غیر أنھ في سنة 
 18.7، حیث بلغت نسبة الزیادة 2014سنة  13684ملف، ثم إلى  11528الملفات ثانیة إلى 

، وترجع ھذه الزیادة إلى المعامالت في السوق العقاریة، خاصة بعد صدور قانون المالیة  %
والذي أعفى بموجبھ عقود الھبة بین األصول والفروع من الدرجة األولى  2014لسنة 

أثر على زیادة إیرادات الرسوم واألزواج من حقوق الرسم، وبالتالي كان لھذا اإلعفاء حقوق 
 ) یبین تطور الحقوق.3العقاریة، والشكل رقم (

 
 ): یبین تطور حقوق التسجیل03الشكل رقم (

 
 )03من إعداد الباحث بناءا على إحصائیات الجدول رقم (

أما بالنسبة للحقوق المستخرجة عن طریق التسجیل، فإننا فنالحظ من خالل الشكل أعاله أنھا 
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اع مستمر خالل فترة الدراسة، وبنسب متفاوتة، وھذا بالنظر للعالقة الموجودة بینھ في ارتف
وبین االرتفاع الدائم و المستمر لقیمة العقارات في السوق العقاري من جھة، وقیمة العملة 

 الوطنیة من جھة ثانیة خاصة في اآلونة األخیرة.
لدراسة ذلك سوف نعتمد على عدد الملفات المعاد تقویمھا والحقوق الناتجة عنھا:  –ب 

البیانات في الجدول أدناه و الخاصة بعدد الملفات الخاضعة إلعادة التقویم وذلك خالل فترة 
الدراسة، ثم نقارنھا بالحقوق المقابلة لھا، ونشیر بھذا الخصوص أن الملفات المعاد تقویمھا، 

مجتھا من ضمن مجموعة من الملفات المسجلة لدى مصالح الضرائب خالل السنة، تتم بر
وبعد الموافقة على برمجتھا من طرف اإلدارة المركزیة، یتم تعیین مفتشین مقومین، لغرض 
إعادة تقییم العقارات المبنیة وغیر المبنیة ثم مقارنتھا مع التصریحات الظاھرة في العقود 

حقوق التسجیل وحقوق الرھن العقاري المھربتین من جراء تسجیل  الموثقة، بغیة استرجاع
المعامالت المتمثلة في إما البیع، الھبة، المبادلة، القسمة، أو الھبة في حق اإلیجار...، 

 والجدول أدناه یبین تطور ملفات ھتھ المعامالت(المعاد تقویمھا) وكذا الحقوق المستخرجة:
 ج التقویمات المتعلقة بحقوق التسجیل):  یبین تطور نتائ04جدول رقم (

عدد  السـنـوات
 الملفات

التغیر في عدد 
 الملفات

-الحقوق المستخرجة
 -دج

التغیر في 
 الحقوق

2010 900 -25  % 56627239 7.77  % 
2011 1200 33.33  % 46095017 -18.60  % 
2012 1000 -16.67  % 41846060 -9.22  % 
2013 1200 20  % 55668744 33.03  % 
2014 1200 0.00  % 65476573 17.62  % 

 من إعداد الباحث بناءا على بیانات مدیریة الضرائب بالمدیة
من خالل الجدول نالحظ أن تطور عدد الملفات الخاضعة إلعادة التقویم قد عرف تذبذبا 

غیر  خالل فترة الدراسة، ولكن بمعدالت بسیطة، وذلك بسبب نقص عدد المفتشین المقومین،
 1200تم استدراك ھذا النقص، حیث بلغت عدد الملفات المعاد تقویمھا  2011أنھ في سنة 

، وھذا راجع إلى منع 2012ملف، ثم انخفض العدد الخاضع إلعادة التقویم ثانیة وذلك سنة 
إعادة تقویم العقارات المبنیة وغیر المبنیة الناتجة عن القسمة القضائیة، ذلك لتقویمھا من 

 براء متخصصین في تقویم العقارات ومعتمدین من طرف القضاء.طرف خ
ملف،  1200، فارتفعت عدد الملفات واستقرت عند حدود 2014و 2013أما خالل السنتین 

وذلك بالنظر إلى استقرار عدد فرق مفتشي التقویم، كون توجد عالقة طردیة بین عدد 
ومین، غیر أن ما تمت مالحظتھ ھو الملفات الخاضعة إلعادة التقویم وعدد المفتشین المق

ارتفاع مبلغ الحقوق الناتجة عن تقویم ھذه العقارات، وذلك لالرتفاع المستمر في أسعار 
 العقارات، والشكل التالي یبین تطور الحقوق الناتجة عن إعادة تقویم العقارات:

 ): یبین تطور الحقوق الناتجة عن إعادة تقویم العقارات04الشكل رقم (

 
 )04إعداد الباحث بناءا على إحصائیات الجدول رقم (من 
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من الشكل السابق نالحظ تزاید مبلغ الحقوق الناتجة عن إعادة تقویم العقارات، وھذا رغم 
التذبذب في عدد الملفات المبرمجة، ویمكن إرجاع ھذا الرتفاع أسعار العقارات من جھة، 

 وألھمیة المعامالت التي جرت خالل فترة الدراسة.
من غیر الضروري إخضاع كل العقود المسجلة إلى إیرادات رسم الشھر العقاري:  –3

عملیة الشھر العقاري، لكن من التي یتم إشھارھا، نذكر، عقود البیع، الھبات، الرھن 
 العقاري، شھادات نقل الملكیة، والقسمة... 

 
 والحقوق الناتجة): یبین تطور عدد الملفات الخاضعة لرسم الشھر العقاري 05جدول رقم(

عدد  السـنـوات
 الملفات

التغیر في عدد 
 الملفات

-الحقوق المستخرجة
 -دج

التغیر في 
 الحقوق

2010 5113  27432953  
2011 4238 -17.11  % 28933531 5.47  % 
2012 5245 23.76  % 31009100 7.17  % 
2013 5939 13.23  % 47100860 51.89  % 
2014 6871 15.69  % 47830920 1.55  % 

 من إعداد الباحث بناءا على بیانات مدیریة الضرائب بالمدیة
نالحظ من خالل الجدول أن عدد الملفات الخاضعة لرسم الشھر العقاري قد عرفت انخفاضا 

، وھذا %17، حیث بلغت نسبة االنخفاض2010مقارنة بسنة  2011ملحوظا خالل سنة
الموثقة خالل ھتھ السنة، حیث انخفض عدد الملفات راجع إلى انخفاض عدد الملفات 

، وھو انخفاض موازي لالنخفاض المسجل في الجدول الخاص بعدد 2985إلى 3801من
 11693بعدما كان  2011سنة  10649الملفات المبین في الجدول السابق، حیث انخفض من 

ملف خاضع  5245فقد ارتفع عدد الملفات لیصل إلى 2012، غیر أنھ في سنة 2010سنة 
للرسم العقاري، ویرجع السبب في ذلك إلى تسویة العقود التي تمت على مستوى مدیریة 
أمالك الدولة، حیث لجأ مستأجري العقارات إلى عملیة الشراء بدل اإلیجار الشھري، غیر 

ملف، ویرجع ھذا االرتفاع  6871ارتفع عدد الملفات لیصل إلى 2014و 2013أنھ في سنتي 
عدد العقود اإلداریة، السیما منھا عقود نزع الملكیة التي تطبقھا الدولة لغرض  إلى ارتفاع

 انجاز مشاریعھا، كما ھو موضح في الشكل التالي:
 ): یبین تطور حقوق رسم الشھر العقاري5الشكل رقم(

 
 )05من إعداد الباحث بناءا على إحصائیات الجدول رقم (

اتجة عن عملیة الشھر العقاري في تطور مستمر و نالحظ من خال ھذا الشكل أن الحقوق الن
، وھي % 5.47نسبة 2011ذلك خالل فترة الدراسة، ولكن بمعدالت متفاوتة، حیث بلغ سنة 

نسبة مقبولة بالنظر إلى النقص في عدد الملفات، ویرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار 
ارتفاع إیرادات الشھر العقاري، تم تسجیل  2012العقارات خالل ھتھ السنة،غیر أنھ في سنة 
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ویرجع السبب في ذلك، إلى االرتفاع في عدد الملفات الخاضعة للرسم كما سبق ذكره سابقا، 
وواصلت ھتھ اإلیرادات في االرتفاع موازاة مع االرتفاع في عدد العقود لتصل حصیلة 

 دج 47830921إلى مبلغ 2014الحقوق المستخرجة خالل سنة 
  الخاتمة

 الدراسة السابقة تم التوصل إلى عدة نتائج أھمھا: من خالل
ضرورة االعتماد على الجبایة العقاریة كمورد مالي مھم في میزانیة الدولة، بدل االعتماد  -1

 على الضرائب المباشرة، الرسوم المماثلة والرسوم على رقم األعمال فقط. 
في اإلدارة الجبائیة بعیدة كل البعد عن أسعار العقارات المبنیة وغیر المبنیة المعتمد علیھا  -2

 األسعار الحقیقیة.
دج كمتوسط للحقوق المھربة للملف الواحد في مادة التسجیل 10000تم التوصل إلى مبلغ  -3

فقط (باالعتماد على األسس المرجعیة البعیدة كل البعد عن الواقع)، وعلیھ فلو تمت مراجعة 
ر المشار إلیھا في النتیجة السابقة، سیكون إلیرادات كل العقود المسجلة، مع مراجعة األسعا

 الجبایة العقاریة موقع ضمن الموارد الجبائیة.  
اإلدارة الجبائیة لم تعطي األھمیة الالزمة لھذا النوع من الضرائب والرسوم العقاریة  -4

ت خالل فترة الدراسة، والدلیل على ذلك ضعف نسبة الملفات المعاد تقویمھا إلى الملفا
 المسجلة (العقود)، الشيء الذي أدى إلى ضعف إیرادات الجبایة العقاریة.  

غیاب الوعي الجبائي لدى المجتمع الجبائي الخاضع للجبایة العقاریة وھو الشيء الذي تم  -5
 استنباطھ من التجربة المھنیة. 

للجبایة العقاریة ال توجد متابعة تحسیسیة ( ترغیبیة أو ترھیبیة) للمجتمع الجبائي الخاضع  -6
، قصد تأسیس الجبایة العقاریة و تحصیلھا،  ال من طرف اإلدارة الجبایة، وال من طرف 

 البلدیة باعتبارھا المستفید المباشر من إیراداتھا.
 :التالیةاالقتراحات والتوصیات  وفي ضوء ھذه النتائج یمكن تقدیم

 ة على مستوى مدیریات الضرائب.ضرورة إنشاء مدیریة فرعیة مختصة بالجبایة العقاری -1
إعداد شبكة معلوماتیة بواسطة اإلعالم اآللي و ربطھا مع المصالح الضریبیة فیما بینھا  -2

من جھة، والھیئات العمومیة األخرى، السیما منھا المصالح ذات الصلة.حتى یتسنى التحكم 
 في الوعاء العقاري واألسعار الخاصة بھ.

ارات اإلدارة الجبائیة، قصد متابعة إحصاء األوعیة تخصیص فرق خاصة من إط - 3
العقاریة والتأكد من اإلخضاع الفعلي لھا، وتحسیس المصالح األخرى ذات الصلة بأھمیة 

 المشاركة في ترقیة مردودیة الجبایة العقاریة.
إجباریة التعامل بالشیكات بخصوص كل المعامالت العقاریة، مع ضرورة تنشیط  -4

علقة بحق الشفعة المخول لإلدارة الجبائیة، ذلك لتقلیص الھوة بین أسعار القوانین المت
 العقارات الفعلیة والمصرح بھا.

 المراجع: قائمة 
عبدالحكیم بلوفي، ترشید نظام الجبایة العقاریة، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة -1

 .93ص  ،2011/2012والتجاریة وعلو التسییر،جامعة محمد خیضر، بسكرة
،المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، 26/09/1975المؤرخ في  58-75القانون -2

 .683، المادة 78العدد 
،المتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة 26/09/1975المؤرخ في  58-75القانون -3

 .684، المادة 78العدد
4-Raymond Muzellek, Finance Publique, 8eme édition, Dalloz, 
France,1993. 
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 دور األوقف في تمویل التنمیة البشریة

 مدخل: البحث العلمي وتحصیل المعرفة.

 أ. زھار ولید

بوعریریج جامعة  برج  

 

تسعى غالبیة الدول النامیة ومن بینھا الدول العربیة نحو تحقیق التنمیة البشریة، ویظھر ذلك  الملخص:
خاصة في محاولتھا االعتناء بالخیار العلمي، غیر أنھا دائما ما تصطدم بالعقبات التمویلیة الكبیرة لھذا 

 الخیار.

عتیقة محاولة اإلسھام في إعادة بعثھا، أال وھي ولذلك فقد تعرضت ھذه الورقة بالبحث في صیغة 
الوقف، خاصة وأن الوقف قد أثبت مقدرتھ المذھلة على تمویل مختلف خیارات التنمیة البشریة في 

 الزمن الماضي، ألنھ مورد دائم مستمر، قلیل التكالیف والمصاریف.

 العلمي.التنمیة البشریة، الوقف، تمویل التعلم والبحث  الكلمات المفتاحیة:

Abstract:Seekingthe majority of developingcountriestowardshuman 
development, and showsthat particularly inits attempttake care ofthe 
scientificoption, but they alwayscollidebigfinancialobstaclestothisoption. 
Of all that,this paperhasbeento lookat theoldformulato tryto contribute to there-
sent, namely the Waqf,especially asWaqfhas provedits abilityto 
financedifferentamazinghuman development optionsin thepasttime, because a 
permanentresourcecontinuously,fewcosts and expenses. 

Key words:the Human Development, the Waqf, learningand scientific 
researchfunding. 

 مقدمة:

لقد تعددت خیارات الناس في معیشتھم منذ القدم، فمنھم من یفضل العلم والتعلم وآخرون یحبذون حیاة 
صحیة طویلة وبعضھم یھتم بالملك والتملك، ومن الناس من یسعى إلى تحقیق كل ذلك، إلى ما ال حصر 

 –خیارات الناس وتفضیالتھم. إال أنھ تقرر عند أغلب المھتمین بالتنمیة البشریة في العصر الحدیث  لھ من
أن ھناك ثالثة خیارات ھي خیارات جوھریة في  – 1990خاصة بعد صدور تقریر التنمیة البشریة سنة 

یتلقوا التعلیم الالزم كل مستویات التنمیة، ال غنى لإلنسان عنھا: أن یعیش الناس حیاة طویلة صحیة، وأن 
 لھم ویحصلوا المعارف، وأن یتمتعوا بمستوى معیشي الئق.

لكن الناظر إلى ھذه الخیارات الثالثة یجد أن ثانیھا أكثرھا نفعا وأعالھا قیمة، ألنھ بالتعلم تتحسن صحة 
مستویات  الناس، وبالعلم یحصل الرقي والتقدم وإذ حقق الرقي والتقدم وجد الرفاه االجتماعي وتحسنت

 المعیشة لدى الشعوب، فكل واحد من الخیارات السابقة راجع تحقیقھ إلى العلم والتعلم.
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إال أن غالبیة الدول النامیة ال تولیھ اھتماما كبیرا نظرا  -رغم أھمیتھ البالغة–غیر أن القطاع التعلیمي 
شأنھ ھذا فإنھ یحتاج إلى مورد لصعوبة تمویلھ وتغطیة تكالیفھ، فھو یتسم بالتجدد واالستمرار، وما كان 

 تمویلي دائم ومتجدد ومستمر، وھو ما یكلف میزانیات ھاتھ الدول الشيء الكثیر.

التي سیطرة فیھا الحضارة االسالمیة على  –ویتساؤل اإلنسان كیف استطاع أسالفنا في األزمنة الماضیة 
ة. غیر أن ھذا التساؤل سیزول بمجرد تمویل ھذا الخیار المھم، بل بلغت في الغای –العالم شرقا وغربا 

معرفة الباحث والناظر في تاریخ ھذه الحضارة، أنھا اعتمدت على األوقاف واستثماراتھا في تغطیة 
 أعبائھ وتكالیفھ المختلفة، وھو نفس النھج الذي اعتمدت علیھ الدول المتقدمة في عصرنا الحاضر.

الدور الذي لعبتھ في الماضي في تمویل البحث من خالل ماسبق: فھل یمكن لالوقاف أن تلعب ذلك 
 العلمي ومن خاللھ تمویل التنمیة البشریة في عصرنا الحاضر؟

 وسنقسم ھذا البحث الموجز إلى مبحثین ھما:

، وسنعرض من خالل مباحث تتعلق بتعریف الوقف ومشروعیتھ، وإلقاء المحور األول: ماھیة الوقف
 إلى بعض أحكامھ واستثماراتھ.نظرة تاریخیة على تطوره، باإلضافة 

، وسنتناول من خاللھ التمویل الوقفي المحور الثاني: الوقف ودوره في تمویل التعلم والبحث العلمي
باإلفادة من عقود التمویلیة اإلسالمیة، ودور األوقاف المباشرة واالستثماریة في تمویل العلم والمعرفة، 

 في المجال الوقفي. كما سنعرض لتجربة جامعة الملك عبد العزیز

 المحور األول: ماھیة الوقف

إن المجال الخیري یعد من أھم الركائز التي قامت علیھا المجتمعات قدیما وحدیثا، وذلك لكثرة فوائده 
وتعدد محاسنھ، إال أن اإلسالم أواله عنایة زائدة وحث ورغب فیھ أكثر وأكثر، ویظھر ھذا االھتمام في 

 ووضع األحكام التي تھذبھ وتجعل منھ موردا فعاال في جمیع المیادین. حد ماھیتھ وتبیین حقیقتھ

 أوال: تعریف ومشروعیة الوقف وخصائصھ

 تعریف الوقف:  -1

 .1ھو الحبس یقال وقف الدار أي حبسھا، ویقال أیضا أوقفھا وھي لغة ردیةلغة: 

 .2والوقف والتحبیس والتسبیل بمعنى واحد وھي الصدقة المعروفة

 .3جنس مال یمكن االنتفاع بھ مع بقاء عینھ بقطع التصرف في رقبتھ على مصرف مباحاصطالحا: 

 .1فھو ال یباع وال یوھب وال یورث أبدا، ما بقي شيء منھ

 .860المحیط، طبعة مؤسسة الرسالة، ص  انظر القاموس 1
، المملكة العربیة 2، ط 16محمد نجیب المطیعي، تكملة المجموع شرح المھذب، دار عالم الكتب، ج  2

 .179، ص 2006السعودیة، 
، المملكة 8، ط 3محمد بن اسماعیل األمیر، سبل السالم الموصلة إلى بلوغ المرام، دار ابن الجوزي، ج  3

 .226، ص 2007عودیة، العربیة الس

                                                           



85 
 

كما یمكن تعریفھ تعریفا شامال بأنھ: حبس المملوك وتسبیل منفعتھ على بقاء عینھ ودوام االنتفاع بھ من 
 .2ھة عامة في غیر معصیة تقربا إلى هللا تعالىأھل التبرع على معین بتملیكھ أو ج

وأفضل تعریف لھ أن یقال فیھ" أنھ تحبیس األصل وتسبیل المنفعة " فھو موافق للتعبیر النبوي حیث أمر 
 النبي صلى هللا علیھ وسلم بحبس األصل وتسبیل الثمرة كما سیأتي في حدیث عمر رضي هللا عنھ.

 ثانیا: المشروعیة:  -2

 .3صحیح الزم  ال یفتقر لزومھ إلى حكم حاكم، وعلى ھذا أكثر علماء األمصار الوقف جائز

 والدلیل على مشروعیتھ ما ثبت بالسنة في أحادیث كثیرة منھا:

حدیث ابن عمر رضي هللا عنھ قال " أصاب عمر أرضا بخیبر فأتى النبي صلى هللا علیھ وسلم یستأمره 
خیبر لم أصب ماال قط ھو أنفس عندي منھ فما تأمرني بھ قال " فیھا فقال یا رسول هللا إني أصبت أرضا ب
قال فتصدق بھا عمر أنھ ال یباع أصلھا وال یبتاع وال یورث وال ان شئت حبست أصلھا وتصدقت بھا " 

یوھب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبیل هللا وابن السبیل والضیف ال 
 .4یأكل منھا بالمعروف أو یطعم صدیقا غیر متمول فیھ "جناح على من ولیھا أن 

تصدق بأصلھ ال یباع وال یوھب وال یورث ولكن  وفي روایة للبخاري قال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم "
. وھذا بیان منھ صلى هللا علیھ وسلم لماھیة التحبیس أو الوقف بأنھ ال یباع وال یورث وال 5"ینفق ثمره 

 اإلشارة إلى ذلك.یوھب كما سبقت 

أي  –وحدیث عمر ھذا أصل في مشروعیة الوقف، قال اإلمام أحمد بإسناده إلى ابن عمر: " أول صدقة 
 .6كانت في اإلسالم صدقة عمر " –موقوفة 

وقد ثبت وقوع الوقف من جماعة من الصحابة بعد موتھ صلى هللا علیھ وسلم، قال جابر: لم یكن أحد من 
علیھ وسلم ذو مقدرة إال وقف، فھذا إجماع منھم ، فإن الذي قدر منھم على الوقف  أصحاب النبي صلى هللا

 .7وقف، واشتھر ذلك فلم ینكره أحد

 خصائص الوقف:  -3

 الوقف یتمیز بعدة خصائص من أھمھا ما یلي:

، بیروت، 1، ط 3یوسف بن عبد هللا بن عبد البر، الكافي في فقھ أھل المدینة المالكي، دار ابن حزم، ج 1
 .1333، ص 2013لبنان، 

، صنعاء، الیمن، 1، ط 6محمد بن اسماعیل األمیر، منحة الغفار حاشیة ضوء النھار، الجیل الجدید، ج 2
 .79، ص 2009

، 1، ط 2إبراھیم بن بزیزة، روضة المستبین في شرح كتاب التلقین، دار لبن حزم، ج  عبد العزیز بن3
 .1393، ص 2010بیروت، لبنان، 

 ، كتاب الوصیة، باب الوقف.1632رواه مسلم رقم  4
، كتاب الوصایا، باب وما للوصي أن یعمل في مال الیتیم وما یأكل منھ بقدر 2764رواه البخاري رقم 5

 عمالتھ.
، مصر، 2، ط 3محمد المغربي، البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام، دار الوفاء، ج  حسین6

 .351، ص 2005
-185، ص 2011، المملكة العربیة السعودیة، 8، المغني، دار عالم الكتب، ج عبد هللا بن أحمد بن قدامة 7

186. 
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فالوقف باقي العین ال یمكن التراجع عنھ أو فسخھ، وھذا البقاء ال یتحق على  التأبید واالستثمار: -1
 الوجھ الكامل الدائم إال باالستثمار إذ ھو دوام للعین وزیادة.

فالوقف نظام جمع بین التبرع في أصلھ، واإلدارة في آن واحد بإقامة النظار  التبرع واإلدارة: -2
 ووضع الشروط.

ن یضع شروطا معینة على وقفھ، ویجب الوفاء بھا وااللتزام بھا إال إذا فللواقف أ إلزامیة شروطھ: -3
 خالفت ھذه الشروط األحكام الشرعیة.

 فالوقف ال تتملك عینھ ألحد بل ھو محبوس دائما وإنما تستغل منفعتھ. ال یتملك ألحد: -4
شاركة فالوقف تسم بالشمولیة من جھة أنواعھ ومجاالتھ ومصارفھ ومن جھة حصول المالشمولیة: -5

 .1في إقامتھ
 .2فالعمل الوقفي یتمیز بالطابع المؤسسي الذي یختلف عن الطابع الشخصي الشخصیة االعتباریة: -6
 فإن الوقف یعتمد على اإلرادة الحرة للواقف.االستقاللیة: -7
فإن غالب األوقاف لم تكن لدیھا إدارة مركزیة بل كانت تعتمد على إدارات متعددة  الالمركزیة: -8

 .3صفة المحلیة، وكان أساس عملھا التسییر الذاتي بناءا على شروط الواقفغلبت علیھا 

 ثانیا: نظرة تاریخیة حول األوقاف

وكانت  -في إطاللة سریعة سنلقي الضوء على أھم األوقاف العلمیة التي تواجدت في التاریخ االسالمي 
 ا ھذا:وھي التي لھا عالقة مباشرة ببحثن -مفاخر ومنارات للدولة اإلسالمیة 

 جامع و جامعة ھو و التاریخ جامعةعرفھا أول الزیتونة فمن أول األوقاف في المجال التعلیمي جامع -1
 لھذا كان قد و م، 732  لـ الموافق ھـجري 114 عام الحبحاب بن هللا عبد الوالي بناھا تونس، بمدینة

 الحكم تداولت التي األسر و تونس على تعاقبوا الذین الوالة نقبل م بھ العنایة من كبیر حظ المسجد
 قبل من الوقوف علیھ أوقفت و المستمرة الترمیم و الصیانة عملیات لھ تجري فكانت البالد، ھذه في

 واألمراء. الناس عامة
 جامع بعد العالم تاریخ في أنشئت جامعة قدم ثانیأ ھي بالمغرب فاس بمدینة القرویین جامعة -2

 یوافق ما ھجریة 245 سنة من رمضان في األدارسة دولة عھد في الفھریة فاطمة بنتھا الزیتونة،
 كل من علیھا والمحسنون األمراء أوقاف توالت ثم المسجد، لبناء ماورثتھ كل وھبت م،حیث 859
 و باإلقامة یتمتعون الذین المنتظمون الطلبة فیھا وكثر العلمیة، الكراسي فیھا فكثرت المغرب، أنحاء
 .الدراسیة المنح

 و أقدم م،من 972 لـ الموافق ھجریة 359 بمصر،عام القاھرة في بناؤھا تم التي األزھر جامعة -3
 .الوقف ریع من الدوام تمویلھاعلى كان قد و اإلسالمیة، التعلیمیة المؤسسات أشھر

 و مكتبة، فیھا أُقیم و مشرفون، و ُخّزان لھا وُعیِّن ببغداد، ھـ459سنة  أنشئت التي النظامیة المدرسة -4
 ھذه موارد من الكتب نفائس وشراء الطالب، لتدریس الكثیرة األموال الُملك" "نظام علیھا أوقف قد

 .األوقاف
ه، أوقفھا السلطان صالح الدین األیوبي وكانت 588بالقدس، أنشأت سنة   الصالحیة المدرسة  -5

تدرس فیھا العلوم الشرعیة واللغویة والتاریخیة والحساب والجبر والھندسة والمثلثات وعلوم 

یة تطبیقیة، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة أحمد بن عبد العزیز الصقیة، استثمار األوقاف دراسة فقھ 1
 .39، ص 2013، السعودیة

علي محي الدین القره داغي، حقیبة طالب العلم االقتصادیة، بحوث في فقھ المعامالت المالیة المعاصرة، دار  2
 .524-523، ص 2010، بیروت، لبنان، 1، ط 7البشائر اإلسالمیة، ج 

الوقف في خدمة التنمیة البشریة عبر العصور، نحو مجتمع المعرفة، سلسلة جامعة الملك عبد العزیز، دور 3
 .43-42، ص 2008، المملكة العربیة السعودیة، 19دراسات یصدرھا مركز اإلنتاج اإلعالمي، اإلصدار 
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 الحقوق واالقتصاد والفلك وغیرھا، وقد رد لھذه المدرسة المبالغ الضخمة والوقفیات الواسعة 
 .1وعلى الطالب من الرواتب واألطعمة واألشربة والكتب لإلنفاق على المدرسین

 المستنصر الخلیفة أنشأھا ھـ، 631 سنة وكملت ھـ 623.سنة ببغداد،أنشئت المستنصریة المدرسة -6
 .2األربعة، المذاھب على وقفت مثلھا، الدنیا في مدرسةنى تب لم العباسي، باہلل

ت افتتح والتي العباسي، باہلل المستعصم الخلیفة زوجة أنشأتھا التي البشیریة المدرسة مكتبة -7
 رھن لقاء المدرسة أسوار خارج تعار كتبھا وكانت األموال و الكتب علیھات ـفأوقف ه654سنة

 بالمدارس الخاصة المكتبات في العمل علیھ جرى مثلما إعادتھا وضمان الكتب على للحفاظ
 .األخرى

 و األوقاف، علیھا أوقف و ھـ،662سنة  دمشق بیبرسفي الظاھر أنشأھا التي الظاھریة  المدرسة -8
 .سائرالعلوم تحوي ضخمة مكتبة لھا وخصص األموال، علیھا أغدق

 تدریس في تخصصت و ھـ683سنة قالوون بن المنصور أنشأھا مصر في المنصوریة المدرسة -9
 واسعة أوقافًا فلكي مرصد ھي التي المنصوریة القبة وعلى علیھا أوقف  و األولى، الدرجة الطبب

 .واألطیان الحوانیت من
 و ھـ686سنة  الدنیسري الربعي عباس بن محمد الدین عماد الطبیب أنشأھا الدنیسریة، المدرسة -10

 .األطباء تخریج و الطب لتعلیم أوقفھا
 قاعة أو غرفة72 على احتوت ھـ884سنة افتتحت التي المكرمة بمكة قایتباي السلطان مدرسة -11

كتاب:  صاحب الحنفي الدین قطب إدارتھا تولى وممن األوقاف، من الكثیر علیھا أوقف إذ تدریس،
 .الحرام هللا بیت بأعالم اإلعالم

 ثالثا:استثمار األوقاف:

 ھو تنمیة ما حبس أصلھ وسبلت ثمرتھ أو غلتھ بالوسائل المشروعة.تعریف استثمار الوقف: -1
الموقوف، وذلك بكل الوسائل المشروعة فھو یشتمل على تنمیة وتثمیر وعمارة مضافة إلى المال 

لالستثمار، مما یدخل أعمال الصیانة التي تحافظ على بقاء ریع الوقف مرتفعا، فضال عن اوجھ 
 االستثمار األخرى التي یراد منھا تكثیر ریع الوقف وزیادتھ.

تتعدد الظوابط الحاكمة الستثمار االوقاف، من ضوابط تتعلق بمجاالت  ضوابط استثمار الوقف: -2
استثمار الوقف وضوابط متعلقة بالواقف وأخرى بالموقوف علیھم وناظر الوقف إلى ظوابط متعلقة 

 بالعین الموقفة، إال أن المقام لیس مقام بسط واستقصاءلھا، وإنما سنشیر إلى مجملھا كالتالي:
 الوقف مشروعا، وأن یحقق المصلحة الراجحة للوقف.أن یكون استثمار  - أ

أن ال تكون تلك المجالت مما یمكن أن تذھب أصل الوقف، وأن تكون مأمونة ال مخاطرة فیھا  - ب
 بأموال الوقف وأصولھ.

أال یكون البیع او الشراء عند استثمار الوقف في ھذه المجاالت بغبن على الوقف، وأن یتجنب  - ت
 یھ تھمة من مجاالت االستثمار.المستثمر للوقف كل ما ف

البد من الموازنة الدقیقة بین المخاطر واألرباح، وأن تسبق المشاریع االستثماریة بدراسات  - ث
 للجدوى االقتصادیة.

أن یكون االستثمار للوقف صادرا من الواقف أو ممن لھ والیة عامة كالحاكم ونوابھ أو بإذن  - ج
 فیھ.أحدھما، ومراعاة شرط الواقف فیما ال ضرر 

 أال توجد وجوه صرف عاجلة لتلك االوقاف. - ح

، 2011عكرمة سعید صبري، الوقف اإلسالمي بین النظریة والتطبیق، دار النفائس للنشر والتوزیع، األردن،  1
 .441،442ص

 .146، ص 2003، القاھرة، مصر، 1، ط 13اسماعیل بن كثیر، البدایة والنھایة،دار الفجر، ج  2
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ناظر الوقف ملزم بمراعاة األصلح، وعمارة االعیان الموقوفة أول واجباتھ، وھي مقدمة على  - خ
 .1الصرف إلى المستحقین، سواء نص علیھ الواقف أم لم ینص

 .2وأما تفصیل ذلك فلینظر في مضانھ في الكتب الموسعة

 التعلیم ودور الوقف في تمویلھالمحور الثاني: االنفاق على 

إن الوقف من أھم الموارد التي تساعد على التطور العلمي والتنمیة البشریة، لذلك أولتھ الدول المتقدمة 
عنایة خاصة على خالف الدول العربیة التي ما تزال في الركب المتأخر، مع أنھا كانت ھي السباقة في 

إلى سابق عھدھا كما كانت في الماضي،والنھوض بالتنمیة  ذلك، فعلیھا أن تولیھ اھتماما أكثرلتعود
 البشریة واالقتصادیة في مجتمعاتھا.

 أوال: االنفاق على التعلم والبحث العلمي

إن أوضاع التعلیم في العالم العربي لم ترق بعد إلى ما ھو مطلوب منھا لبناء مجتمع المعرفة، فما یزال 
ملیون طفل  6.2من إجمالي السكان، وما یقارب ℅ 19بنسبة  أي 2014ملیون أمي سنة  96ھناك حوالي 

من األطفال الملتحقین فعال  2011سنة ℅ 10إلى  7في عمر الدراسة ھم خارج المدارس، كما أن حوالي 
، أما معدل االلتحاق بالتعلیم العالي فمازال ضعیفا 3بالتعلیم یھربون منھ خالل المرحلة الدراسیة األولى

.ناھیك عن تدني مستوى ونوعیة وكفاءة 4 2008فقط سنة ℅ 22یف حیث قدر بحوالي رغم التقدم الطف
 التدریس في الدول العربیة.

ثم إن من أھم األسباب في ذلك ھو الضعف الكبیر وعدم القدرة على تمویل التعلم والبحث العلمي وتنمیة 
إلى  0.2بحوالي  2013ي سنة المعرفة في الدول العربیة، حیث قدر اإلنفاق على التعلم والبحث العلم

في الكیان الصھیوني و ℅4.93من الناتج المحلي اإلجمالي، في حین بلغ في نفس السنة ℅0.3
 في كوریا الجنوبیة. كما ھو موضح في الجدول أدناه.℅3.74

 2013: اإلنفاق على التعلیم والبحث العلمي 1الجدول رقم 

 النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي الدولة

 2.77 أمریكا

 3.26 الیابان

 1.84 الصین

 1.77 بریطانیا

 .347، 346أحمد بن عبد العزیز الصقیة، مرجع سابق، ص  1
، طبع 96-74أنظر على سبیل المثال ال الحصر، استثمار األوقاف دراسة فقھیة تطبیقیة ألحمد الصقیة ، ص  2

، دار البشائر 227-225اقتصادیة، ص -ي، وصنادیق الوقف االستثماریة دراسة فقھیةدار ابن الجوز
 اإلسالمیة.

3http://ar.wikipedia.org/wikiاألمیة_في_الوطن_العربي/ 
التقریر اإلقلیمي للیونسكو، إنجازات التعلیم العالي في البلدان العربیة وتحدیاتھ، المؤتمر اإلقلیمي العربي حول 4

 .6ص ، 2009جوان  2 –ماي  31التعلیم العالي، القاھرة، 
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 4.93 الكیان الصھیوني

 3.74 كوریا الجنوبیة

 0.3 – 0.2 البلدان العربیة

 .He.moe.gov.sa المصدر: من إعداد الباحث باالستعانةبـ:

العربیة إذا ما فمن خالل ھذا الجدول یتضح لنا جلیا مدى ضعف االھتمام بالبحث العلمي في الدول 
 قورنت ببقیة الدول، خاصة المتقدمة منھا.

لكن األھم لیس حجم االنفاق على البحث العلمي في ھذه الدول ، وإنما ما ھي المصادر التي تعتمد علیھا 
 في إنفاقھا على البحث العلمي؟

عتمد في االرتقاء ال یخفى على كثیر من الناس فضال عن الباحثیین والمختصین أن أغلب الدول المتقدمة ت
باإلنتاج المعرفي على القطاع الخاص والقطاع التبرعي ( الوقف )، فعلى سبیل المثال یصل إسھام 

من مجمل اإلنفاقات، ویقترب ℅ 76القطاع الخاص في اإلنفاق على البحث العلمي في الیابان إلى حوالي 
على ℅ 72و℅ 74نسبة اإلسھام  ھذا اإلسھام من ذلك في كل من الصین وكوریا الجنوبیة، حیث تبلغ

في كوریا ℅ 25و℅ 27في الیابان و℅ 17التوالي، وفي المقابل فإن القطاع الحكومي ال یساھم إال بـ 
 .2. كما ھو موضح في الجدول رقم 1الجنوبیة والصین على التوالي

 ℅ ): مساھمة القطاع الخاص والقطاع الحكومي في االنفاق على البحث العلمي( 2جدول رقم 

 االنفاق الخاص االنفاق الحكومي البلد

 76 17 الیابان

 61 32 الوالیات المتحدة األمریكیة

 44 32 بریطانیا

 74 25 الصین

 72 27 كوریا الجنوبیة

 39 15 الكیان الصھیوني

 المصدر: من إعداد الباحث.       

 أما في المجال التبرعي فیكفینا أن نضرب على ذلك مثالین ھم:

حیث قد بلغ مجموع ما قدمتھ المؤسسات الوقفیة في جامعات الوالیات المتحدة األمریكیة:الوقف 
، لیقفز اإلسھام إلى  2004ملیار دوالر سنة  132االمریكیة من موارد لفائدة الجامعات فقط ما یقرب من 

 30حوالي ، تتقدمھا وقفیات جامعة ھارفرد الشھیرة والتي قدرة ب 2012ملیار دوالر سنة  237حوالي 

لمملكة العربیة وزارة التعلیم العالي، تقریر واقع اإلنفاق على البحث العلمي وتطویره في المملكة العربیة السعودیة، ا1
 .24-23، ص 2013السعودیة 
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یوضح أشھر الوقفیات  3، وھو ما یعادل میزانیة بعض الدول. والجدول رقم 2012ملیار دوالر سنة 
 .1الجامعیة في الوالیات المتحدة األمریكیة

 (بالملیار دوالر) 2012-2005: قیمة أوقاف بعض الجامعات األمریكیة 3الجدول رقم 

 2012 2011 2008 2005 الجامعة

 30 32 36.9 25.474 ھارفرد

 19 20 22.9 15.225 ییل

 17 - 21.7 12.205 ستانفورد

 17 - 16.349 11.207 برینستون

 10 - 10.1 - معھد ماساتشوسیت

 www.grenc.comالمصدر: من إعداد الباحث باالستعانة ب: 

ملیار جنیھ، أما جامعة أكسفورد  4.9حیث بلغ الوقف في جامعة كامبردج الشھیرة  الجامعات البریطانیة:
ملیار جنیھ ، في حین بلغ مجموع األصول الوقفیة لبقیة الجامعات  3.8فقد بلغت األصول الوقفیة فیھا إلى 

 .2ملیون جنیھ 23.8إلى حوالي 

ل من أجل رفع إنتاجیة المعرفة فیھا، ثم إن وكل ھذا یظھر لنا أھمیة االوقاف التي تعتمد علیھا ھاتھ الدو
 ھذه األوقاف ال تقتصر على الجامعات فقط بل ھي تمول جمیع مراحل التعلم في  معظم ھذه الدول.

 ثانیا: وقف جامعة الملك عبد العزیز

 وتعجل البشریة التنمیة تساھم في التي الجاریة والصدقات الدائمة الھبات أمثلة أھم من التعلیم وقف إن
 ملیارات إلى تصل أن یمكن حیث الجامعات و  للكلیات تمنح بالتعلیم الخاصة الھبات فیھا، فغالبیة

 ھبة ھي األمریكیة المتحدة الوالیات في الھبات من حصة أكبر و .الغنیة الجامعات في الدوالرات
 ملیاردوالر.19 إلى وصلت التي "ییل" جامعة یتبعھا ملیاردوالر 30 وصلت إلى التي جامعة"ھارفارد"

 المملكة تاریخ في نوعھ من وقف أول ھو العزیز عبد الملك جامعة أبحاث لتمویل العلمي الوقف -1
 مبادرتھ العزیز عبد بن المجید األمیرعبد الملكي السمو صاحب أطلق فقد  .الجامعة في البحوث لدعم

 مشكالت حل بھدف العزیز، عبد الملك جامعة أبحاث لدعم علمي وقف لتأسیس بالتوجیھ الكریمة
 المنعقد المكرمة مكة منطقة بإمارة االقتصادیة الدائرة اجتماع في وذلك المجتمع،

 ،و الشرعیة المحكمة في تسجیلھ تم عیني بأصل التبرع إلى سموه بادر كما ،ـھ23/02/1425بتاریخ
 مكتبة إلنشاء مخصصة كانت التي األرض منحة ھي الوقف لھذا أخرى أصول بإضافة التوجیھ

 جامعة تنفیذه على أشرفت و صممتھ والذي إمكاناتھا بكافة فھد الملك مكتبة مبنى علیھا،و فھد الملك

main.cfm?id=29923-news-www.grenc.com/show1 
. www.awqaf.org.sa/blog/2014/06/7676772 
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"  بنكي باسم حساب فتح تم ثم من و. المنطقة أھالي من خاص بتمویل أنشئت و العزیز، عبد الملك
 .1"العزیز عبد الملك جامعة أبحاث لدعم العلمي الوقف

ویتضح ذلك من خالل الدراسات التطبیقیة والبحوث  دعم وتمویل البحث العلمي:اإلنجازات في  -2
 ،وھي موضحة في الجدول التالي:2العلمیة الممولة من طرف الوقف العلمي في الجامعة 

 .2013، 2012، 2011، 2010،  2009الدراسات المدعومة لسنوات  ):1لجدول رقم (

جامعة الملك عبد العزیز، دور الوقف في خدمة التنمیة البشریة عبر العصور، مرجع سابق، ص منشورات 1
136. 

 http://waqf.kau.edu.saالموقع الرسمي لجامعة الملك عبد العزیز:2

 2009سنة 

ط نانو من أنابیب الكربون متناھیة الصغر مع البولي ترسیب كھروكیمیائي لطبقة مخلو
 أورثوفینالیین داي أمین على سطح الصلب المقاوم للصدأ

79530 

 78980 تقییم التأثیرات السامة لبعض إضافات الغذاء على نمو األجنة

دراسة احتمال وجود تغیرات مرضیة في نشاط الجھاز العصبي الالإرادي لألبناء األصحاء لمرضى 
 السكري

79200 

تأثیر البوزوالن والسماد النیتروجیني في خفض االستھالك المائي واإلجھاد الرطوبي للتربة بعض 
 أصناف الباذنجان تحت ظروف المناطق الجافة

77000 

 58520 قیاس رضا المرضى عن جودة الخدمات المقدمة في المستشفیات السعودیة

ة نظر عینة من المواطنین/المواطنات في المجتمع العنوسة: أسبابھا وسبل مواجھتھا من وجھ
 السعودي

100000 

 473230 اإلجمالي

 2010سنة 

 47890 تأثیر العنف األسري لألطفال على المعاناة من بعض االضطرابات النفسیة خالل مرحلة المراھقة

 94245 من التلوث البیئيتقییم إمكانیة استخدام میاه البحر في تنمیة محاصیل علف مقاومة للملوحة والحد 

 95410 االلتھاب النخاعي العظمي عند السعودیین : دراسة مرجعیة

معالجة وتدویر النفایات الصناعیة السائلة بقطاع البتروكیماویات باستخدام تكنلوجیا األكسدة الحفزیة 
 الضوئیة –

63360 

A School - based Tobacco Prevention Program for Middle School Students 
in Jeddah 

147180 

 448085 اإلجمالي
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 http://waqf.kau.edu.sa/Pages-research.aspxالباحثباالسعانة بـ:المصدر: من إعداد 

ونالخظ من خالل الجدول السابق أن التمویالت الوقفیة لم تقتصر على جانب واحد فقط من جوانب 
بحوث في الجانب الفیزیائي والجانب الكیمیائي  البحث العلمي، بل شملت شتى أنواع البحوث العلمیة من

والجانب األسري والجانب اإلجتماعي والجانب الدیني...الخ. وھذا ما یساعد على تمویل وتطویر البحث 
 العلمي الشمولي.

 وتمثلت في اآلتي:باإلضافة إلى التمویالت في المجال العلمي الطبي:

أول مؤتمر طبي عالمي یتناول قضیة األورام  الدولي لألورام:تمویل مؤتمر جامعة الملك عبد العزیز  -
السرطانیة بمختلف أنواعھا وأحدث طرق تشخیصھا وعالجھا، وذلك سعیاً للمساھمة في معالجة ھذه 
المشكلة التي باتت تؤرق المجتمع في ظل ارتفاع نسب اإلصابة بالسرطان وتم استقطاب أشھر علماء 

 ن مختلف أنحاء العالم للمشاركة في المؤتمر.وأطباء األورام السرطانیة م

 الدولي المؤتمر ودعم برعایة العلمي الوقف قام حیث :الوراثیة لألمراض الجینوم مؤتمر تمویل -
 .العزیز عبد الملك جامعة نظمتھ والذي)  الوراثیھ األمراض حول( للجینوم

 أحد – سیمیانو بولستیفنما الدكتور العلمي الوقف استقطب :العالمیین الباحثین و الكوادر استقطاب -
 .- األمریكیة المتحدة الوالیات في الجراحین األطباء أشھر

 2011سنة 

 122700 مدى جاھزیة المستشفیات في جدة في المملكة العربیة السعودیة لمواجھة الكوارث

 150000 دراسة مسحیة للمنطقة الجنوبیة بالمملكة العربیة السعودیة -دور المعلومات في مواجھة الكوارث 

 272700 اإلجمالي

 2012سنة 

 182712 دراسة التنقیة األمثل لتحلیة المیاه والغاز الطبیعي

دور التربیة اإلعالمیة في تمكین المجتمع: دراسة تقییمیھ للقائمین باالتصال والجمھور في المملكة 
 العربیة السعودیة

240000 

 165000 برنامج توعیة الصماوات بسرطان الثدي بلغة اإلشارة

 100000 المساجد بالمملكة العربیة السعودیةدراسة تطویر 

 687712 اإلجمالي

 2013سنة 

 94000 دور البیئة السكنیة لألسرة في ممارسة العنف ضد األطفال

 40000 دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي والمسؤولیة االجتماعیة بجامعة الملك عبد العزیز

 134000 اإلجمالي
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 الخاتمة:

لقد رأینا من خالل ھذه العجالة الموجزة الدور الذي یمكن أن یلعبھ الوقف في مجال تمویل التعلیم 
وإن كان الموضوع  –اإلشارة إلى ذلك وھو من أھم الخیارات في التنمیة البشریة كما سبقت  –والمعرفة 

 یحتمل بسطا وتفصیال أكبر مما تم عرضھ، إال أن المقام ال یحتمل ذلك.

حیث رأینا كیف استطاعت الدولة اإلسالمیة في العصور الماضیة أن تنھض بالقطاع التعلیمي، بل 
لعلمھا وتیقنھا بأن العلم بحاجة  وبلغت فیھ الغایة والسؤدد، وذلك باعتمادھا على الموارد التمویلیة الوقفیة،

إلى موارد تمویلیة دائمة، وھو عین ما عملت الدول المتقدمة الیوم على تحقیقھ من خالل المؤسسات 
الخیریة، كمؤسسة فورد الخیریة وروك فیلر الخیریة في مجال البحث العلمي النفطي، وغیرھا من 

 المؤسسات الخیریة الغربیة.

ھاتھ الوقفیات من تشیید صروح علمیة كبیرة جدا، مثل الجامعات األمریكیة فقد رأینا كیف استطاعت 
وفي مقدمتھا جامعة ھارفرد الشھیرة، والجامعات البریطانیة وفي مقدمتھا جامعة كامبردج، حیث أدركت 

 ھاتھ الدول أھمیة التمویل الخاص للتعلیم والبحث العلمي خاصة التمویل التبرعي منھ.

ھي من أبرز التجارب في الدول العربیة في عصرنا الحدیث أال وھي تجربة جامعة  كما تعرضنا لتجربة
الملك عبد العزیز الوقفیة، ورأینا كیف استطاع الوقف أن یمول مجموعة من المشاریع البحثیة 
والمؤتمرات العلمیة الدولیة في مختلف التخصصات والمجاالت، ویكون بذلك قد وفر على الجامعة 

مصاریف والتكالیف التي یمكنھا استغاللھا في جھات أخرى تعود على الجامعة والبحث الكثیر من ال
 ئدة.العلمي فیھا بالفا

والبد لنا ان ننبھ على ضرورة االعتناء الفائق بالمسائل المتفق علیھا والراجحة في دراسة الجوانب 
لباحث االقتصادي لطرح االقتصادیة الشرعیة كالزكاة والوقف ، وجعلھا األسس التي ینطلق منھا ا

مقترحاتھ وإضافاتھ، ألنھا أكثر قبوال عند جمیع طبقات المجتمع، والبد ایضا من التحوط والحذر في 
مسألة استثمار االوقاف، وعدم استغاللھ فیما یعود علیھ بالضیاع والكساد، وأن تراعى فیھ األدوات 

 التي تتسم بالكفاءة االقتصادیة. الشرعیة

لك، عرفنا أھمیة الوقف في تمویل التنمیة البشریة، وذلك بتمویلھ للعلم والمعرفة، وما وإن كان ذلك كذ
في ذلك من تحقیق للرقي والتقدم المنشودان، مع العلم أن الوقف لیس قاصرا دوره على تمویل الخیار 

بشریة، ولعل هللا العلمي فقط، بل ھو أیضا من أفضل الموارد التمویلیة لبقیة الخیارات المتعلقة بالتنمیة ال
یوفقنا ویجعل في الوقت سعة ونتبع ھذا البحث ببحث آخر مستقل نوضح فیھ دور الوقف  -عزوجل  –

ذلك والقادر علیھ سبحانھ للمجتمعات، إنھ الموفق ل –الخیار الصحي  –في تمویل الجوانب الصحیة 
 وتعالى.

 قائمة المراجع:

دراسة فقھیة تطبیقیة، دار ابن الجوزي، المملكة  أحمد بن عبد العزیز الصقیة، استثمار األوقاف .1
 .2013، العربیة السعودیة

 .2003اسماعیل بن كثیر، البدایة والنھایة،دار الفجر، القاھرة، مصر،  .2
 .2008البخاري، صحیح البخاري، دار المنھاج، المملكة العربیة السعودیة،  .3
 .2005أدلة األحكام، دار الوفاء، مصر، حسین محمد المغربي، البدر التمام شرح بلوغ المرام من  .4
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 مكافحة في الجزائریة الدولة إجراءات

 غیارالسیارات قطع تقلید

 تیتام دلیلة . أ
 2جامعة البلیدة 

 الملخص:

التطورات الحاصلة في وسائل االتصاالت یعرف العالم في اآلونة األخیرة باإلضافة إلى 
الحدیثة و وسائل النقل مجموعة من الظواھر السلبیة من بینھا ظاھرة التقلید التي باتت تعرف 
بجریمة القرن الواحد و العشرین ، و بعدما كانت الظاھرة في بدایاتھا تخص قطاع الموضة 

 ت بدون استثناء.في الثمانینات امتدتفي اآلونة األخیرة إلى جمیع القطاعا

في الجزائر بدأت الظاھرة في التفشي في التسعینیات بعد تحریر التجارة الخارجیة ،و قطاع  
غیار السیارات لم یسلم  ھو اآلخر عن مثل ھذه الممارسات السلبیة و لو كانت بنسبة أقل من 

 یاة.القطاعات األخرى و لكن الخطورة تكمن في مخلّفاتھا السلبیة  فھي قد تكلف الح

 :التقلید،العالمة التجاریة،قطع غیار السیارات،حوادث المرور.الكلمات الدالة

Résumer : 

Ces dernières années le monde a connaît en plus de l'évolution des 
outils de la communication et des moyens de  transport une gamme de 
phénomènes négatifs, y compris la contrefaçon, qui est devenu le 
crime du XXIe siècle, au début le phénomène àtouchél'industrie de la 
mode dans les années quatre-vingt étendu récemment à tous les 
secteurs sans exception. 

En Algérie la propagation du phénomène a  commencé dans les 
années 90 après la libéralisation du commerce extérieur ,le secteur 
automobile n’est pas épargné par ces pratiques négatives malgré qu’il 
affiche des pourcentage inferieuresa ceux des autres secteurs mais le 
danger réside dans ces séquelles  négatif il pourrait coûter la vie . 

Mots-clés: contrefaçon, la marque commerciale, les pièces de 
rechanges automobiles, les accidents de la route. 

 المقدمة:

ن التقلید أو ما یعرف بالغش التجاري آفة اجتاحت العالم بأسره و امتدت إلى جمیع إ 
ح ھذا العصر یعرف بعصر الصناعات القطاعات دون استثناء حتى الحساسة منھا حتى أصب

 المقلدة أو المزورة ، و تتكبد الحكومات خسائر فادحة من جراء ھذه اآلفة.
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في الجزائربدأت الظاھرة في االستفحالبعد التسعینات ،حیثتقدرخسارة االقتصاد الوطني 
 ملیون أورو . 236ملیار دینار جزائري أي ما یعادل  20سنویًا أكثر من 

ورة تقلید العالمات التجاریة بالنسبة لقطع غیار السیارات، و ما ھو فما مدى  خط
 حجمانتشارھا في الجزائر ،و ما ھي إجراءات الدولة الجزائریة لمحاربة ھذه اآلفة ؟

 مفھوم تقلید العالمة التجاریة:-1

شرع أوال ال بّد من اإلشارة إلى العالمة قبل التعریج إلى التقلید الذي یمسھا حیث عرفھا الم
:"كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي ال سیما الكلمات 06- 03الجزائري من خالالألمر رقم 

بما فیھا أسماء األشخاص و األحرف و األرقام، الرسومات ، األشكال ، األلوان بمفردھـا  أو 
 1مركبة".

كل عمل  مسجلةكما عّرف التقلید من خالل نفس األمر كما یلي " یعد جنحة تقلید لعالمة 
 2یمس بالحقوق اإلستئثاریـــة لعالمة قام بھ الغیر خرقا لحقوق صاحب العالمــــة".

فالتقلید الذي یمس العالمات التجاریة ھو استعمال غیر شرعي  لعالمة مشابھة لعالمة مسجلة 
 قانونا من طرف شخص آخر بغرض تضلیل المستھلك و إیھامھ أن السلعة أصلیة.

 ظاھرة التقلید في العالم:.أسباب تفشي  2

 یرجع  انتشار التقلید إلى مجموعة من العوامل أھمھا:
 3.ارتفاع معدالت اإلنتاج.  أ

 4: خاصة مع  تطور وسائل النقل ووسائل االتصاالت.ب .العولمة
 5.ج .تطور الجریمة المنضمة

 6د .انتشار األسواق الموازیة خاصة في الدول النامیة و الفقیرة.
 7.أسعار السلع المقلّدة ه .انخفاض

 و .أسباب أخرى:

االتجار في السلع الغیر مشروعة و الملتقى الوطني حول مكافحة صباغ محمد،"حمایة الملكیة الصناعیة"،1
ماي  8و  7یومي  ،المدیریة العامة لألمن الوطني ،جرائم الملكیة الفكریة،وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة

 .23، بالمدرسة العلیا للشرطة،ص  2013
 .ریةبالعالمات التجاو المتعلق  2003جویلیة  19.،المؤرخ في 06- 03من األمر رقم   26المادة رقم 2

3 Bethsabée Langlois, « Spécial contrefaçon »,, cahier du « Monde » du 30 juillet 
2008 n° 19753 ,supplément les cahiers de la compétitivité , édité par l’Agence 
Média Thème en partenariat avec le ministère du Budget, 2008,paris 1. 
4 Jérémy Lachartre, «La mondialisation de l’économie et la contrefaçon : le cas de 
l’Union européenne  »,télécharger de site : 
http://www.herodote.org/IMG/pdf/Lachartre.pdf le 29/5/2013.   
5Andy Hyeans, article sur  « la contrefaçon dans le monde : entre danger, profits et 
perspectives », télécharger de site :http://www.inhesj-
fr/fichiers/ondrp/contibution/07-hyears.pdf le 29/5/2011,p 41. 
6http://commentjevoislemonde.blogs.nouvelobs.com/economie-solidaire-justice-
equite le 31/5/12. 

 عمر شتیوي،" خرق قوانین الملكیة الفكریة ضرر حقیقي على المستھلك"،المحّمل من الموقع :7
Http: //173.192.107.127/jaifer/ workshop/6.PPT.  2011/5/29في. 
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 الفراغ القانوني و عدم ردعیة العقوبات؛ •
 نقص الخبرة لدى األعوان المكلفین بالرقابة،مع غیاب المخابر المتخصصة . •
Fضعف القدرة الشرائیة للمستھلك  مما یدفع بھ للتوجھ نحو المنتوج المقلد . •

1 
 .اآلثار السلبیة لظاھرة التقلید:3

 عن ظاھرة التقلید مجموعة  من اآلثار السلبیة  كما یلي:تترتب 

 تأثیراتھاالسلبیة على صحتھو أمنھ.أ.بالنسبة للمستھلك:
 تؤثر سلبًا على صورة  المؤسسة  معانخفاض رقم أعمالھا.ب.بالنسبة للمؤسسات :

 ،نقص معدالت االستثمار. فتتأثرسلبًا من جراء التھرب الضریبي  ج.بالنسبة للدولة:
 .إحصائیات حول  ظاھرة التقلید في العالم:4

 9و  5أنھا تشكل ما بین  UNIFABقّدرت المنضمة الفرنسیة التي تنشط في مكافحة التقلید 
منصب عمل في  200000%من حجم التجارة العالمیة كما أنھا تتسبب في فقدان حوالي 

 2السنة .

 .التقلید في قطاع غیار السیارات: 5

 رالسیارات:مفھوم قطع غیا.5-1
قطع غیار السیارات  ھي كل جزء ضروري  یمكن تركیبھ بداخل أو على المركبة  لتعویض 

 3أحد مكوناتھا.
 .أنواع قطع غیارالسیارات المتداولة في السوق: 5-1-1
 توجد أربعةأنواع  من قطع غیار السیارات و التي نجدھا متداولة و ھي كالتالي:   

" بنفس 4تقوم بصناعتھا وكاالت السیارات أو تحت إشرافھا األصلیة:قطع غیار السیارت –أ 
 . Renaultو Peugeotبنفس المعاییر التي یحّددھا المصنِع" كعالمات

تصنع من قبل وكاالت السیارات المصنعة ، و لكن تتمتع قطع غیار السیارات التجاریة:-ب
 و تحت عالمتھ. یقوم بتوزیعھا المصنّع adaptableبالمواصفات المطلوبة أیمكیفة 

ھي قطع ال تخضع للمواصفات و المعاییر الدولیة  قطع غیار السیارات المقلّدة:-ج
 المعمولبھا ، تصنع في ورش غیر صالحة و بمواد أولیة رخیصة و ید عاملة غیر مؤھلة.

 .إحصائیات حول قطع غیار السیارات المقلدة في العالم: 5-2
 
 لدة :.حجم قطع الغیارالسیارات المق 5-2-1

 
%، أغلبھا مصنعة  10و  5عالمیًا یبلغ حجم قطع السیارات المقلدة  المتداولة ما بین 

و ما بین  Peugeotملیون أورو بالنسبة لعالمة  60في آسیا ،كما تسببت في خسارة حوالي 

المدیریة العامة ،ضمن فعالیات  المؤتمر الذي أقمتھ » دور وزارة التجارة في محاربة التقلید« سفیان فریش،1
التابعة لوزارة التجارة ، انعقد  في والیةبرج بوعریریج، بتاریخ للرقابة االقتصادیة و قمع الغش

 . 6،ص 2010دیسمبر20
2Document émis par l’UNIFAB ,téléchargé de site : www.unifab.com le 16/3/2013. 
3véronique crouzy Revu jurisprudence automobile Dossier "La pièce de rechange 
dans tous ses états",  n°810  septembre 2009, pp16-17. 

"، بین قطع غیار السیارات ألصلیة و التجاریة و المقلدة الفرقموقع المستھلك العربي،"4
 .2014/5/31" المحملة بتاریخ  www.arbcon.net/frequently-asked-questions.htmالرابط:
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 5بینما في  بلدان  اإلتحاد  األوروبي فلقد بلغت النسبة  Renault.1ملیونلعالمة 130إلى  90
،حیث  احتلت البلدان   2008%أي  الضعف في سنة  10لتنتقل إلى  2000% في سنة 

أن رقم األعمال    ONU%كما قدرت  60إلى  50األسیویة الصدارة كبلدان المصدر بین 
، أما في بعض البلدان  2006ر سنة ملیار دوال 12الناتج عن ھذه التجارة الغیر الشرعیة بلغ 

 2كالمغرب  مثال. 30و  20العربیة فحجم ھذه التجارة یتراوح بین 

و من بین أنواع  التقلید التي تمس قطع الغیار نجد الغش في بلد المنشأ أو تضلیل المستھلك و 
 3إیھامھ  بأنھا منتجات جدیدة و ھي قد تم تدویرھا.

 ات في الجزائر :. تقلید قطع غیار السیار 5-3-1

إن الجزائر شأنھا شأن العدید من الدول في العالم و خاصة الدول النامیة منھا تعاني من ظاھرة 
أغلبھا متأتیة  2007% سنة 50تقلید قطع غیار السیارات، حیث وصل حجمھا حسب الخبراء 

 من الصین و أوروبا الشرقیة. 

 غیار المقلدة في الجزائر:.األسباب الرئیسیة النتشار تجارة قطع ال 5-3-1-1

 من أھم العوامل التي  أسھمت في انتشار التقلید قطع غیار السیارات في الجزائر :
 منح سجالت تجاریة ألشخاص لیسو من ذوي االختصاص . •
عدم وجود مراقبة كافیة و دقیقة لمثل ھذا النوع من السلع مع عدم اشتراط المعاییر  •

 المعمول بھا دولیًا .
 مخابر متخصصة للمراقبة التقنیة للقطع. عدم وجود •
 .réparateurs عدم وجود متخصصین في میدان التصلیح •
Fنقص في الجانب القانوني و عدم وجود عقوبات ردعیة للمخالفین . •

4 
 

 باإلضافة إلى  ھذه المجموعة توجد  عوامل أخرى :
 انخفاض القدرة الشرائیةللجزائیین. •
 المستھلك.كثرة الوسطاء بین المنتج و  •

% 54نسبة كبیرة من السیارات تقارب  :قدم عمر السیارات التي تنتمي للحظیرة الجزائریة •
 5مالیین سیارة ،  مما یجعلھا عرضة لألعطاب. 5عمرھا  ضمن حظیرة تقارب  20تفوق 

1Fanjeau Laure  et OuyangRenyi, « La contrefaçon en Asie :Etude ce l’impact de 
préjudice commerciale et financier », ESGCI- M1IMCO 1 , 22 Janvier 2011, 
pp11,36,41 et 43. 
2Rapport « l’impact de la contrefaçon vu par les entreprises française »,par 
UNIFAB, avril 2010,p44. 
3 Rapport émis par la fondation WAITO, « Le crime contrefaçon-un enjeu 
major »,2011,p334 

سم امحمد،"انعكاسات تطبیق اتفاقیة تریبس على حمایة المستھلك في الوطن العربي و عمار طھرات و بلقا4
 16. في www.iasj.netالجزائر نموذًجا المحملة من الموقع:-قصور التشریعات على محاربة ظاھرة التقلید

.3 .2013. 
5Hakim Benoui, la revue Economia, «Quand la pièce Taiwan dicte sa loi », 
RevueAlgériennede l’économie et de la finance, n°5, Edition RCM Algérie, 
novembre 2007, pp 33-35. 
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 :.إحصائیات حول قطع الغیار المقلدة في الجزائر 5-3-2
حسب اإلحصائیات الرسمیة التي توضح عدد الحجوزات التي قامت بھا المصالح العمومیة  

المكلفة بمراقبة السوق الجزائریة فإن الوضعیة في الجزائر في تناقص خاصة مع 
 : 2009اإلجراءالذي اتخذتھ الدولة لمحاربة الظاھرة بدایة من سنة  

 
 "2013 - 2006الجمارك الجزائریة :" قطع الغیار المحجوزة من قبل 4الجدول رقم 

 المصدر:مدیریة الجمارك.

 
مع عدم  2007من خالل الجدول انخفاض قیمة قطع الغیار المقلدة المحجوزة منذ نالحظ 

نتیجة تشدید المراقبة و عدم السماح بشراء  2013و كذلك  في 2011-2010حجزھا في 
 القطع الغیر أصلیة.

 
 الحجوزات من قبل الشرطة: . 3-2-2-

إن مدیریة األمن الوطني تسھم ھي األخرى في محاربة التقلید و اإلحصائیات الموالیة  
 توضح ذللك:

 2013و  2007:الحجوزات من قطع الغیار المقلدة من قبل الشرطة بین 5الجدول رقم 

 2013 1ث 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

 - 66 274 4071 1136 8399 4747 العدد 

% 2, 33 5,25 1,03 3,06 0,73 0,20 - 

مداخلة ممثل مدیریة األمن الوطني، خالل الملتقى الوطني حول "مكافحة المصدر:من إعداد الباحثة استناًدا إلى:
جرائم الملكیة الفكریة"، المقام بالتعاون بینوزارة الداخلیة والجماعات االتجار في السلع الغیر مشروعة و 

 .17، بالمدرسة العلیا للشرطة،ص  2013ماي  8و  7یومي  ،المدیریة العامة لألمن الوطني والمحلیة

%  2كانت نسبة القطع المقلدة المحجوزة تمثل  2007نالحظ من خالل الجدول أعاله أن في 
، لكن عكس  2009لتنخفض من جدید في  2008ثم  تضاعفت  في  من مجموع الحجوزات 

،رغم أن الجمارك ھي  2011و  2010الجمارك فلقد سجلت المصلحة حجًزا للقطع خالل 
المسئولة على منع دخول السلع المقلدة عبر الحدود البریة و الجویة بالتالي یوجد تسریب 

 دالغیر شرعي .لمثل ھذه القطع إما من خالل التھریب أو االستیرا

 
 

201
3 

2012 2011 2010 2009 2008 2007  2006  

 

 السنة

- 

 

0,38 - - 0,12 10,24 12 ,25 62,19 % 

                                                                                                                                        



 .الحجوزات حسب العالمة و بلد المنشأ: 5-3-2-2

 سنحاول من خالل ھذا العنصر التعرف على العالمات التي تّم حجزھا و كذا مصدرھا: 

 2012:عالمات قطع الغیار المقلدة المحجوزة من قبل الجمارك الجزائریة 6 الجدول رقم

 مكان الحجز العالمة الكمیة بلد المصدر

 میناء الجزائر   PEUGEOT 800 الصین

 میناء الجزائر   PEUGEOT 350 الصین

 میناء الجزائر   BOSH 3600 الھند

 میناء الجزائر   RENAULT 1500 تركیا

 مدیریة الجمارك.المصدر :                      

ثم الصین و بالنسبة لبلدالمنشأ فتتصدر الھند القائمة من حیث الكمیة المحجوزة متبوعة بتركیا 
ھذه األخیرة تعتبر مصدًرا لغالبیة السلع المقلدة الواردة إلى الجزائر كما یوضحھ الجدول 

 الموالي:

 : "تطور نسبة الحجوزات  من السلع المقلدة  الواردة من دولة الصین"7 الجدول رقم

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

% 45.71 64.28 72.72 94.04 78.97 49.93 33.33 

 .المصدر:مدیریة الجمارك

نالحظ حسب ما ورد من خالل ھذا الجدول أن الصین سجلت نسبًا كبیرة من حیث قیمة 
فقد  2013،  أما في 2012و  2007الحجوزات و قد تولت الصدارة في الفترة الممتدة بین  

الجمارك دائًما تراجعت الصین قلیالً و ظھرت تركیا كقطب جدید فحسب إحصائیات مدیریة 
 %للصین كما یوضحھ الجدول أعاله. 33% مقابل 46,66فقد سجلتنسبة

 .إستراتیجیة الدولة الجزائریة في محاربة تقلید قطع الغیار في الجزائر: 6

تحاول الحكومة الجزائریة و من خالاللترسانة القانونیة على معاقبة المخالفین مع االعتماد 
 بة التراب الوطني و منع دخول السلع المقلدة:على مصالحھا العمومیةفي مراق

 .العقوبات الخاصة بتقلید العالمة التجاریة في الجزائر: 6-1

) أشھر إلى سنتینو بغرامة من 6الحبس تتراوح بین(یتعرض مرتكب جنحة التقلید إلى عقوبة 
دج)  أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط  10.000.000,00دج)  إلى ( 2.500.000,00(
 ا لغلق المؤقت أو النھائي للمؤسسة؛-ع:  ـــــم

 مصادرة األشیاء و الوسائل و األدوات التي استعملت في المخالفة؛ -
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 1.إتالف األشیاء محل المخالفة -

من خالل العقوبات المسلطة نالحظ أن المشرع الجزائري اعتبر التقلید جنحة بدون التمییز 
 بعض القطاعات أكثر خطورة من األخرى. بین قطاع و آخر رغم أنھ كما ذكرنا آنفًا

 دور المصالح العمومیة في التصدي للظاھرة:.  6-2

  مصلحة الجمارك :تتدخل بطریقتین إما عند الطلب من قبل صاحب العالمة       
المراقبة  على مستوى (الموانئ،المطارات،...)    أو ممثلھ لتقوم بتحریر إنذار مع

اشتباه أعوان الجمارك  حول سلع معینة خاصة التي أو التدخل المباشر عند  
 2تشكل خطورة على صحة المستھلك؛

 فمن خالل الضبطیة القضائیة لدیھم فتتدخالن إما تلقائیا أو  أما الدرك والشرطة
 .3بناءا على الشكاوى الواردة من المعنیین 

  حقوق ھو مكلف بتوفیر حمایة الالمعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة و
Fالمؤسسات . من خالل تسجیل عالمات في الملكیة الصناعیة

4 
 فمن خالل مدیریة المراقبة و قمع الغش فتسعى  المدیریة  التجارة أما وزارة

من خالل إصدارھا أمًرا یمنع  2009 بتطبیق إجراءات صارمة ضد التقلید  منذ
 تجاریة؛ عالمة التحمل الغیارالتي قطع دخول

 الناتجة عن استخدام قطع غیار السیارات المقلّدة في الجزائر:,اآلثار السلبیة  7

توجد عدة آثار سلبیة یتكبدھاالمستھلك على الخصوص و كذا المؤسسات المصنعة و وكاالت 
 السیارات من جراء تقلید عالمتھم التجاریة أھمھا:

 .بالنسبة للدولة و المؤسسات :7-1

 جراء التھرب الضریبي؛نقص الموارد المالیة للخزینة العمومیة من  •
تتسبب في منافسة غیر شرعیة للمؤسسات و بالتالي تنقص من االستثمار المحلي و  •

Fاألجنبي؛

5 
 .بالنسبة لمستعملي الطریق: 7-2

إن قطع غیار  السیارات المقلدة تكون في الغالب ذات نوعیة ردیئة  فتتسبب في آثار سلبیة  -
تتفاوت الخطورة من قطعة إلى أخرى إما على السائق بل على مستعملي الطریق عموًما و 
 تتسبب في المشاكل التقنیة أو األعطاب المتكررة  .

 و المتعلق بالعالمات التجاریة.  2003جویلیة  19.،المؤرخ في 06- 03من األمر رقم  32المادة 1
ستھلك في الوطن العربي و انعكاسات تطبیق اتفاقیة تریبس على حمایة المعمار طھرات و بلقاسم امحمد،" 2

في www.iasj.net ،المحمل من الموقع -الجزائر نموذًجا-قصورالتشریعات على محاربة ظاھرة التقلید
16 .3.2013 

شافعي بشیر،"جرم تقلید العالمة التجاریة"،في إطار مؤتمر الذي أقمتھ مدیریة التجارة لبرج 3
 . 24،ص 2010بوعریریج،

محمد صباغ،"حمایة الملكیة الصناعیة في الجزائر"،القیت في اطار الملتقى الوطني حول مكافحة االتجار في  4
بالمعھد الوطني للشرطة الجنائیة  2013ماي  8و7السلع غیر المشروعة و جرائم الملكیة الفكریة خالل یومي 

 .   5بالسحاولة،ص 
5Hakim Benoui,op tic cité p33. 

                                                           



 5حوادث المرور:فالجزائرتحتل المرتبة األولى عربیًا و تملك أكبر أسطول سیارات  -
مالیین سیارة  في إفریقیا بعد جمھوریة جنوب إفریقیا و المرتبة الثانیة عربیًا بعد السعودیة 

% ، و تتقاسم  95صر البشري یتصدر قائمة أسباب حوادث المرور في الجزائر،و العن
% فقط ، و لكن ال یجب أن یستھان بھا فالنتیجة وخیمة وھي  2المركبة و المحیط نفس النسبة

 حیاة البشر.

 الخالصة:

إن  ظاھرة التقلید عموًما تخلِف نتائج سلبیة على اقتصادیات الدول،المؤسسات وعلى الحلقة 
ألساسیة في أي عملیة بیع و ھو المستھلك، و لكن ما یترتب عنھا تختلف من قطاع إلى ا

قطاع فتقلید الدواء ال یكون لھ نفس األثر كتقلید األلبسة أو الحقائب مثالً فاألول یؤثر بصفة 
 مباشرة على صحة و سالمة المریض بل على حیاتھ في بعض األحیان.

و التقلید الذي یمس قطع غیار السیارات نتائجھ قد تكون  جّد وخیمة  ھو اآلخر فقد تكلف  
حیاة الفرد ، و رغم  الجھود التي تبذلھا الدولة إال أنھا ال زالت القطع  متداولة و یعرضھا 

و  باعة القطع على المشتري على أنھا قطًعا من االختیار الثانیباإلضافة إلى القطع األصلیة
 ي تدخل البالد خاصة عبر الحدود من طرف المھربین.ھ

 و أخیًرا یمكن القول أن قضیة التقلید تمس الجمیع و ال تستثني أي فئة عن األخرى: 

فعلى الدولة محاربتھا من خالل تشدید العقوبة على المخالفین و تجریمھم خاصة  •
 لمصالح .بالنسبة لألشخاص الذین یمارسونھا كمھنة ،و توحید الصفوف بین ا

و على المؤسسات  التصریح في حالة تقلید عالمتھم للمصالح المسؤولة مع إعالم   •
 المواطنین بخصائص المنتج األصلي حتى یتمكنوا من تفرقتھ عن المقلّد ؛

تفعیل دور جمعیات حمایة المستھلك الجھة المغیبة في الجزائر و ذلك من  •
وسائل اإلعالم خاصة المرئیة  خاللندوات  للتوعیة و التحسیس و التركیز على

 منھا؛
أما المستھلك فمن خالل تحریھ لمكان شراء القطع و كذا عدم التركیز على عنصر  •

 السعر  واالستھانةبأضرار المنتج المقلد  .

 المراجع باللغة العربیة:

.بندربننوافالغبین ،ورشةعمل " فرصاستثماریةفیصناعةقطعغیارالسیارات"، وزارة  1
 .2012نوفمبر  17التجارةوالصناعة، المملكةالعربیةالسعودیة،

" البضائع المقلدة" ،الریاض المملكة العربیة  24. جمعیة حمایة المستھلك ، العدد  2
 ھـ. 1430السعودیة،

.حسن مبارك طالب،ورقة مقدمة في إطار ندوة"معاییر األمن و السالمة  للطرق  3
 . 2012.1.30لعربیة للعلوم األمنیة بقطر في الطویلة"،المنعقدة بجامعة نایف ا

. عمار طھرات و بلقاسم امحمد،"انعكاسات تطبیق اتفاقیة تریبس على حمایة المستھلك في  4
الجزائر -الوطن العربي و قصورالتشریعات على محاربة ظاھرة التقلید

 2013. 3. 16. في www.iasj.netنموذًجا:
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 :Httpالفكریة ضرر حقیقي على المستھلك"،  .عمر شتیوي،" خرق قوانین الملكیة 5
//173.192.107.127/jaifer/ workshop/6.PPT.  2011/5/29في. 

،ضمن فعالیات  المؤتمر الذي  » دور وزارة التجارة في محاربة التقلید« .سفیان فریش، 6
د  في أقمتھالمدیریة العامة للرقابة االقتصادیة و قمع الغشالتابعة لوزارة التجارة ، انعق

 .  2010دیسمبر20، بتاریخبرج بوعریریجوالیة

محمد،"حمایة الملكیة الصناعیة"،الملتقى الوطني حول مكافحة االتجار في السلع   .صباغ 7
والجماعات المحلیة، المدیریة العامة  الغیر مشروعة و جرائم الملكیة الفكریة،وزارة الداخلیة

 درسة العلیا للشرطة.، بالم 2013ماي  8و  7لألمن الوطني، یومي 

.التقریر الختامي للدول األعضاء في اتفاقیة أغادیر  8
 49،ص  2008(األردن،تونس،المغرب،مصر)،"دراسة حول قع غیار السیارات " ، سنة 

موقع المستھلك العربي،"الفرق بین قطع غیار السیارات ألصلیة و التجاریة و المقلدة"، 
" المحملة بتاریخ  www.arbcon.net/frequently-asked-questions.htmالرابط:

2014/5/31. 

. شافعي بشیر،"جرم تقلید العالمة التجاریة"،في إطار مؤتمر الذي أقمتھ مدیریة التجارة  9
.األمن الوطني، الملتقى الوطني حول  10مداخلة ممثل مدیریة  2010لبرج بوعریریج،

مكافحة االتجار في السلع الغیر مشروعة و جرائم الملكیة الفكریة،وزارة الداخلیة 
، بالمدرسة  2013ماي  8و  7یومي  ،المدیریة العامة لألمن الوطني ،والجماعات المحلیة

 العلیا للشرطة.

 المروریة لدى لمخالفات ارتكابا على أثرھا و الشخصیة "سمات بوطبال، الدین .سعد 11
 .2014جانفي -الرابع العدد الوادي جامعة -االجتماعیة البحوث و الدراسات مجلة السائقین"،

 المراجع باللغة الفرنسیة: 
1Andy Hyeans, article sur  « la contrefaçon dans le monde : entre 
danger, profits et perspectives », télécharger de 
site :http://www.inhesj-fr/fichiers/ondrp/contibution/07-hyears.pdf le 
29/5/2011. 
2 Bethsabée Langlois, « Spécial contrefaçon »,, cahier du « Monde » 
du 30 juillet 2008 n° 19753 ,supplément les cahiers de la 
compétitivité , édité par l’Agence Média Thème en partenariat avec le 
ministère du Budget, 2008,paris 1. 

3.  Document emis par l’UNIFAB ,télécgarger via le 
site :www.unifab.com le 16/3/2013. 
4.  Jérémy Lachartre, «La mondialisation de l’économie et la 
contrefaçon : le cas de l’Union européenne  »,télécharger de site : 
http://www.herodote.org/IMG/pdf/Lachartre.pdf le 29/5/2013. 
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5/Hakim Benoui, la revue Economia, «Quand la pièce Taiwan dicte sa 
loi », RevueAlgériennede l’économie et de la finance, n°5, Edition 
RCM Algérie, novembre 2007. 

5.Fanjeau Laure  et OuyangRenyi, « La contrefaçon en Asie :Etude ce 
l’impact de préjudice commerciale et financier », ESGCI- M1IMCO 1 
, 22 Janvier 2011. 

6/Med Sayad ,  « la contrefaçon dans le domaine la pièce de 
rechange,un fléau a combattre »,revu Mutation ,n° 28 ,édité par la 
chambre de commerce et l’industrie, Algérie, juin 1999,p58. 
7/http://commentjevoislemonde.blogs.nouvelobs.com/economie-
solidaire-justice-equite le 31/5/12. 
8/ véronique crouzy Revu jurisprudence automobile Dossier " La pièce 
de rechange dans tous ses états ",  n°810  septembre 2009. 
9/Rapport « l’impact de la contrefaçon vu par les entreprises 
française »,unifab,2010. 
10/ Rapport emis par la ondation WAITO, « Le crime contrefaçon-un 
enjeu major,2011. 

11., rapport  ONS des salaires, année 2012. 
12/ /Yacine SEGHIR ,Revu la Mission Economique-
UBIFRANCE, « Le secteur automobile en Algérie »,Ambassade de 
France en  Algérie , août 2 0 0 9. 
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 التجربة التركیة في تطویر القطاع السیاحي

 زیادد. أبوموسى 

 د. دحماني یونس

 المدرسة الوطنیة لإلحصاء و االقتصاد التطبیقي

 الملخص: 

تركیا حظیت بتجربة استثنائیة في مجال تنمیة و تطویر القطاع السیاحي جعلت منھا المقصد 
السیاحي األول في منطقة الشرق األوسط و شمال إفریقیا ، و علیھ سنحاول من خالل ھذه 

التجربة الرائدة لتركیا باإلضافة إلى إبراز مدى مساھمة القطاع  الورقة البحثیة عرض ھذه
 السیاحي في االقتصاد التركي.

، طویر ، االقتصاد التركي ، تركیاالقطاع السیاحي ، الت: الكلمات المفتاحیة
 االستثمار السیاحي، السیاحة في تركیا.

Le résumé: 

la Turquie a vécu une expérience exceptionnelle dans le domaine du 
développement du secteur touristique , une expérience qui a fait d'elle 
la première  destination touristique dans la région MENA  ( Moyen 
Orient et Afrique du Nord ), et à travers ce papier on va essayer de 
monter cette expérience pionnière de la Turquie , ainsi qu'on va mettre 
en évidence la contribution du secteur touristique dans l'économie 
turque . 

Mots-clés: Secteur Touristique , le développement , l'économie turque  
Turquie. 

 :مقدمة

كبیرا، وقد تم االعتماد علیھا في كثیر من تعتبر السیاحة من الصناعات الرائدة التي تدر دخال 
الدول ونجحت في زیادة مواردھا، حیث وصفت صناعة السیاحة بالعمالق االقتصادي الجدید 
والصناعة األكثر نموا، حیث یعتمد القطاع السیاحي بشكل مباشر على زیادة اإلنتاجیة في 

 القطاعات التي تتصل بھ والخدمات التي تتفاعل معھ.

السیاحة الدولیة نموا متسارعا، حیث استطاعت بعض الدول المصدرة للسیاحة  لقد حققت
االستفادة بشكل متزاید من النمو السیاحي العالمي، بینما یحاول البعض اآلخر منھا االستفادة 

 من التطورات السریعة في مجاالت النقل الجوي والبحري والبري.
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ومات سیاحیة ھائلةوتحتل حالیا المركز وتعتبر تركیا من بین الدول التي تحوز على مق
ملیون سائح  31السادس من بین أكثر المقاصد السیاحیة شھرة في العالم وتجتذب أكثر من 

 سنویا، ما یجعلھا جالبة للمستثمرین من مختلف أنحاء العالم.

 وبناء على ذلك، سنعالج اإلشكالیة التالیة:

 ما مدى تطَور القطاع السیاحي في تركیا؟

وعلیھسنحاول دراسة التجربة التركیة في مجال تنمیة القطاع السیاحي بوصفھا تجربة     
رائدة على المستوى اإلقلیمي والعالمي، وإبرازمدى مساھمة القطاع السیاحي في االقتصاد 

 الوطني التركي اعتمادا على بعض المؤشرات، وذلك من خالل التطرق لمحورین بارزین:

 لالستثمار السیاحي؛أوال: اإلطار العام 

 ثانیا: السیاحة في تركیا.

 : اإلطار العام لالستثمار السیاحيأوال
 تعریف وخصائصاالستثمار السیاحي -1

یعرف االستثمار السیاحي بأنھ عملیة استخدام وتوجیھ رؤوس األموال لخلق وتثمین 
على منتوج سیاحي ما یرد ضمن متطلبات الجذب السیاحي، بھدف تسویقھ وتحقیق عائد 

 .1رؤوس األموال المستغلة

كما یمكن تعریفھ بأنھ مجموع ما ینفق في قطاع السیاحة من جھة، وما تستقطبھ الدولة    
من استثمارات أجنبیة موجھة لھذا القطاع من جھة أخرى، حیث یعتبر من األنشطة الواعدة 

 لما یتیحھ من فرص كبیرة للنجاح وتحقیق عوائد مالیة معتبرة.

ذین التعریفین تبرز مجموعة من الخصائص التي یتمیَز بھا االستثمار في ومن خالل ھ
 2القطاع السیاحي، منھا:

یتطلب االستثمار السیاحي عدد كبیر من الید العاملة خاصة فیما یتعلق بتقدیم  -
 الخدمات السیاحیة.

ت تتأثر االستثمارات السیاحیة طردیا باالستقرار السیاسي واألمني للدولة، فكلما كان -
 ھذه األخیرة تعاني من اضطرابات كلما قلت نسبة االستثمارات فیھا السیما السیاحیة منھا.

المنتوج السیاحي مرَكب، أي أنھ یشكل مزیج من مجموعة من العناصر، وتشابك  -
لمجموعة من القطاعات، حیث یستھلك السیَاح السلع والخدمات التي تقَدمھا المنشأة السیاحیة 

واإلطعام، باإلضافة إلى تلك التي تقَدمھا منشآت أخرى، وتعتبر تلك العناصر نفسھا كاإلقامة 
 في مجملھا متكاملة لجذب السیَاح؛

1Cyrine Ayoub, Jedidi Fréderic Gits, l’industrie touristique tunisienne, 2004, P03. 

ریان درویش، االستثمارات السیاحیة في األردن واآلفاق المستقبلیة، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة 2
 .31، ص1996وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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المنتوج السیاحي غیر قابل للتخزین، لذلك یجب مواجھة التقلبات بتخفیض األسعار  -
 والرفع من جودة الخدمات المقدمة، لزیادة الطلب على المنتوج السیاحي؛

ت السیاحیة منافسة دولیة كبیرة، لذلك یجب توفیر كل الشروط تواجھ المنتجا -
 الضروریة التي من شأنھا الوصول إلى إرضاء الزبون، وبالتالي زیادة الطلب السیاحي.

 أھداف االستثمار السیاحي -2
إن الھدف من أي استثمار مھما كان نوعھ ھو الربح، واالستثمار في القطاع السیاحي ال 

فحسب، وإنما یضاف لھا تحقیق النمو، زیادة معدالت التشغیل  یشد على ھذه القاعدة
واالرتقاء بمستوى المعیشة في المناطق المستقبلة للسیاح، فضال عن أھداف أخرى نوجزھا 

 فیما یلي:

تطویر القطاع السیاحي، وما ینجر عنھ من زیادة عدد السیاح وزیادة المداخیل  -
 السیاحیة.

لخدمات العامة، وما ینجر عنھ من تحسین الظروف االستثمار في البنى التحتیة وا -
 المعیشیة لسكان منطقة الجذب السیاحي.

 تحقیق التوازنات الجھویة. -
 المحافظة على التراث الوطني. -
 تنویع فرضاالستثمار في االقتصاد الوطني. -
 المساھمة في تدفق رؤوس األموال األجنبیة. -
 البطالة.توفیر مناصب شغل وبالتالي التقلیص من نسبة  -

 مجاالت االستثمار السیاحي -3
تتعدد مجاالت االستثمار السیاحي وتتنوع في خدمة السائح وتحقیق الرفاھیة المنشودة 
لھ، بدایة من اختیار الوجھة السیاحیة إلى قدومھ للبلد المستضیف، ومن ثم إقامتھ واستفادتھ 

 السیاحیة.من مختلف المرافق الثانویة التي تعد أساسیة ومكملة للخدمة 

تعد من أھم الخدمات التي تقدم للسائح الذي یقضي  االستثمار في خدمات اإلقامة: -
وقتا كبیرا في الفندق، الذي یعد المكان الذي یحصل فیھ السائح أو المقیم على جمیع الخدمات 
التي بإمكانھ الحصول علیھا في منزلھ مقابل أجر مفق علیھ مسبقا، ومن بین ھذه الخدمات 

لفنادق، المنتجعات، المخیمات، بیوت الشباب واإلیواء الخاص الذي یشمل قیام األفراد نجد ا
 .1بإعداد غرف خالیة في منازلھم ویتم تأجیرھا للسیاح في المواسم السیاحیة

تلعب الشركات السیاحیة دور كبیر في تطویر االستثمار في الشركات السیاحیة: -
سیاحي وتقدیمھ للسیاح، حیث تقوم بتنظیم السیاحة فھي المسؤولة عن عرض المنتج ال

البرامج والرحالت السیاحیة والقیام بالحجوزات، حیث تقوم بكل ما یتعلق بالرحلة السیاحیة 
 بما في ذلك اإلعالن والترویج ومن ثم القیام بھا.

 .112، ص2003والسیاحة، الطبعة األولى، دار الوراق، عمان، حمید عبد النبي الطاني، مدخل إلى السفر 1
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إال أنھ ومع التطور التكنولوجي السیما انتشار األنترنت وكثرة مستعملیھ، تم تخفیض 
ثل ھذه الشركات وتعویضھ بالبیع المباشر للعمالء، أو على األرجح تخفیض اللجوء لم

العمال فیھا واقتصار البقیة على إدارة شبكتھم على مواقع األنترنت والترویج للمنتج 
 السیاحي.

یحتل العنصر البشري أھمیة كبیرة في قطاع االستثمار في الموارد البشریة: -
ي ھذا القطاع ترتبط ارتباطا وثیقا بمقدمیھا، وعلیھ فإن السیاحة، ألن كل الخدمات المقدمة ف

االستثمار في العنصر البشري یعد من الركائز األساسیة في نجاحھ، وعلیھ أنشأت مدارس 
ومراكز تدریب تھتم بتخریج ید عاملة مؤھلة وكفؤة من شأنھا أن تعمل على جذب السیاح من 

 .1الشكل المناسبخالل الخدمات التي یسعون لتحسینھا وتقدیمھا ب

 محفزات االستثمار السیاحي -4
 ھناك مجموعة من العوامل التي من شأنھا النھوض باالستثمار السیاحي وترقیتھ السیما:

تعتبر من أھم العوامل التي تحفز االستثمار  العوامل القانونیة والتشریعیة: -
السیاحي، فوجود إطار قانوني وتشریعي مرن من شأنھ أن یسمح ویحفز مختلف المستثمرین 
لالستثمار في القطاع السیاحي، خاصة فیما یتعلق بحمایتھم ومنحھم مختلف الحقوق التي 

 تجعلھم یمارسون مھامھم في أحسن الظروف.

تشمل ھذه العوامل أساسا في االستقرار السیاسي، ألمنیة: العوامل السیاسیة وا -
وضرورة توفر اإلرادة السیاسیة لتطویر القطاع السیاحي، فضال عن توفیر األمن للمشاریع 

 السیاحیة.

من بین ھذه العوامل نجد االستقرار االقتصادي العوامل االقتصادیة والبشریة:  -
المشاریع السیاحیة بأقل درجة من المخاطر،  الذي یجعل المستثمرون یساھمون بأموالھم في

حریة نقل رؤوس األموال واألرباح وكذلك القوانین الجبائیة وشبھ الجبائیة، فضال مدى 
وجود منافسین في ھذا المجال وتوفر الوعي الثقافي لدى السكان بأھمیة السیاحة في تنمیة 

 االقتصاد.

فر الموارد الطبیعیة سواء كانت مواد تتمثل في توالعوامل الطبیعیة والبنیة التحتیة: -
أولیة أو مناظر طبیعیة جذابة وخالبة، توفیر شبكة نقل جیدة تشجع المستثمرین على التنقل 
بسھولة، توفیر االتصاالت الحدیثة، أیضا توفیر النقل الجوي الذي یساعد على قدوم 

 خیة.المستثمرین األجانب، فضال عن وجود اإلرث الثقافي والمعالم التاری

 ثانیا: السیاحة في تركیا
 ممیزات االقتصاد التركي -1

تعتبر تركیا المقصد السیاحي األول في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، حیث تقع في 
 783.562.38مكان استراتیجي یصل بین القارتین اآلسیویة واألوروبیة، وتبلغ مساحتھا 

، وتنقسم إلى سبع مناطق جغرافیة تتمثل في مرمره، إیجة، منطقة البحر 2كیلومتر مربع
األبیض المتوسط، جنوب شرق األناظول، شرق األناضول، األناضول الوسطى ومنطقة 

صبري عبد السمیع، التسویق السیاحي والفندقي، الطبعة األولى، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاھرة، 1
 .131، ص2006

2www.tresor.economie.gouv.fr/pays/turquie, consulté le 19/01/2015. 
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البحر األسود، كما یحیط بھا أربعة بحار حیث نجد البحر األبیض المتوسط، بحر إیجة، بحر 
 .1مرمره والبحر األسود

مقومات اقتصادیة ھائلة ما جعلھا تصنف ضمن األسواق الناشئة، فبین  تتوفر تركیا على
بمعدل نمو سنوي یتراوح %170ارتفع الناتج اإلجمالي الخام بنسبة  2013و 2001عامي 

خالل  %6إلى  %56.8على التوالي، بینما انخفض معدل التضخم من %4.3و %2.2بین 
ملیار  12.9مباشرة الوافدة إلى تركیا قیمة نفس الفترة، فیما بلغت االستثمارات األجنبیة ال

، كما قدر عدد الشركات األجنبیة المستثمرة في تركیا 2013دوالر أمریكي في سنة 
 .2شركة 36.450

كما تجدر اإلشارة إلى أن القطاع الخدماتي یمثل المحرك األساسي لالقتصاد التركي بما     
أین تمثل السیاحة أحد أھم أعمدتھ  2012 من الناتج اإلجمالي الخام في سنة %72.7نسبتھ 

 .3ملیار دوالر أمریكي من الناتج المحلي اإلجمالي خالل نفس السنة 30بما مقداره 

ملیار دوالر أمریكي إلى  17.5ارتفعت العائدات السیاحیة من  2011-2005وخالل الفترة 
ن ترتفع تلك العائدات أ 2017ملیار دوالر أمریكي، كما تتوقع الحكومة التركیة في آفاق  28

 .4ملیار دوالر أمریكي 35إلى مستوى 

 أنواع السیاحة في تركیا -2
تتوفر تركیا على أنواع عدیدة من السیاحة من بینھا السیاحة المعدنیة، السیاحة 
الشتویة، سیاحة المرتفعات، سیاحة الصید، سیاحة المغارات، سیاحة المؤتمرات، سیاحة 

سیاحة السفن الشرعیة، السیاحة النباتیة، سیاحة المعتقدات، الغولف، السیاحة الشبابیة، 
السیاحة الجبلیة، سیاحة الریاضات الھوائیة، سیاحة األنھار والتجدیف، سیاحة الغوص، 

 سیاحة مراقبة الطیور.

 السیاحةالتاریخیة -
تعج تركیا بآالف اآلثار التاریخیة المشھورة نظرا لتعدد الحضارات التي شھدتھا، فمن 

 5تلك اآلثار نجد:بین 

 إفسEfes مدینة یونانیة قدیمة تقع في مدینة ازمیر على ساحل البحر األبیض :
 المتوسط؛

 آیاصوفیاAyasofyaعبارة عن متحف یقع في مدینة اسطنبول؛ : 
  طرطوسTartus یوجد بھا مدینة رومانیة قدیمة، فضال عن المعابد التاریخیة :

 مرسین؛ومسجد أصحاب الكھف، حیث تقع في مدینة 
 مسجد السلطان أحمد: الذي بني في القرن السابع عشر ویقع في مدینة اسطنبول؛ 

1www.kulturturizm.gov.tr, consulté le 21/01/2015. 

2Rapport FMI, études économiques et financières, perspectives de l’économie 
mondiales: la reprise s’affermit mais reste inégale, Avril 2014. 
3www.tresor.economie.gouv.fr, consulté le 22/01/2015. 
4http://www.invest.gov.tr/ar, consulté le 31/01/2014. 
5http://www.turkey2day.com/?p=83, consulté le 06/02/2015. 
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  متحف الباب العاليTopkapıSarayı یعتبر من أعظم وأكبر المتحف في العالم :
 ویقع أیضا في مدینة اسطنبول؛

  صریح موالنا جالل الدین الروميmevlanaTürbesi.یقع في مدینة كونیا: 

  Kışturizmالسیاحة الشتویة -
تقتصر السیاحة الشتویة في تركیا على مناطق معینة تتمثل في ارزینجان، ایرزروم، 
اغري، كارس، اردھان وتھتم بتنظیم الریاضات الشتویة، وفضال عن ذلك أعلنت وزارة 

قصد تطویرھا لما  2014مركز سیاحي لھذا النوع من الریاضات في سنة  28السیاحة عن 
 .1ر للسیاحتشھده من إقبال معتب

 سیاحة اإلستجمام -
تتوفر تركیا على العدید من السواحل والمنتجعات السیاحیة والطبیعة الخضراء السیما 
أنطالیا، بودروم، مرمریس، فتحیة، جزیرة الطیور، البحر المیت، أالنیا، دیدیم، حیث یوجد 

الخالبة  في ھذه المناطق الخالبة حمامات شمسیة، رحالت بحریة، االستمتاع بالطبیعة
 .2والشالالت فضال عن األحراش الكثیفة ذات الطابع االستوائي

 السیاحة الدینیة -
تتمتع تركیا بالكثیر من المعالم الدینیة االسالمیة والمسیحیة، منھا مغارة أصحاب الكھف 

 .3التي تقع في مدینة طرطوس، أصرخة الرسل التي تقع في مدینة أنطاكیا

 4سیاحة العالج الطبیعي -
یاحة بھدف الراحة واالستحمام أو العالج الطبیعي في الحمامات المعدنیة، التي ھي س

لقیت اھتماما من مختلف شرائح المجتمع على اختالف أعمارھم، بھدف اللیاقة البدنیة 
والعالج الفیزیائي كإجراء العملیات الجراحیة التجمیلیة، ومما زاد من ظھور ھذا النوع من 

توى المعیشي للسكان مما أدى بھم إلى اإلھتمام أكثر بصحتھم، ففي السیاحة ھو ارتفاع المس
 ملیون سائح. 1بلغ عدد السیاح لغرض العالج ما یقارب  2012سنة 

حیث تعتبر تركیا مقصدا للسیاح الذین یعانون من بعض األمراض كآالم المفاصل، 
ینابیع الطبیعیة ذات العظام، ضیق النفس، الروماتیزم وغیرھا، نظرا لتمتعھا بالعدید من ال

المیاه الساخنة التي تنبع من باطن األرض والعیون المتفجرة من الصخور، ومن أھمھا تلك 
التي توجد في منطقة قطاحیة بین أنقرة وأزمیر والتي تعتبر أفضل عالج لكثیر من األمراض 

لمالئمة نظرا لتركیبتھا المعدنیة الطبیعیة، فضال عن توفرھا على مجموعة من المغارات ا
لألشخاص الذین یعانون من ضیق النفس والذبحة الصدریة ومشاكل الرئة والقصبة الھوائیة، 
فما أن یدخل السائح إلیھا یشعر باإلرتیاح والتحسن، كما یوجد أیضا الحمام التركي الذي 

 یتبعھ تدلیك الجسم وإزالة آالم المفاصل.

 ومن أھم المنتجعات العالجیة نجد:

1http://www.turkeytrabzon.com/ilkbahar.html, consulté le 06/02/2015. 
2http://www.turkey2day.com/?p=74, consulté le 06/02/2015. 
3http://www.turkey2day.com/?p=284, consulté le 07/02/2015. 
4http://www.turkey2day.com/?p=297, consulté le 07/02/2015. 
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 ھارونیة في اضنة؛منتجعات  -
 منتجعات المیاه الكبریتیة في افیون وبحیرة قازلي؛ -
 مننتجعاتصاندق في افیون؛ -
 منتجعات حمامات كزلجا في انقرة؛ -
 قلعة القطن "یاموق قاال". -

 

 مساھمة السیاحة في االقتصاد التركي -3
یلعب القطاع السیاحي تأثیرا مھما على االقتصاد التركي من خالل مساھمتھ في 

 التنمیة االقتصادیة، ویتضح ذلك من خالل بعض المؤشرات نبرزھا فیما یلي:

 :تشھد تركیا توافد العدید من السیاح سواء المحلیین أو األجانب، 1عدد السیاح
ألف سائح  10.428بلغ عدد السیاح  2000وھم في تزاید من سنة إلى أخرى، ففي سنة 

 23.341بلغ العدد  2007، أما في سنة 2005ألفسائح في سنة  21.125لیرتفع العدد إلى 
 28.632ارتفاعا معتبرا في عدد السیاح الذي قدر بـ 2010ألف سائح، أین شھدت سنة 

 ألفسائح.
ألف  2.766وإذا ما قارناه بالمواطنونالتركیون المسافرون نحو الخارج نجد ما یقارب 

، بینما في سنة 2005ألف شخص في سنة  4.125، لیرتفع العدد إلى 2000شخص في سنة 
ألف  6.557ما یقارب  2010ألف مسافر للخارج، لیصبح في سنة  4.956تم تسجیل  2007

 شخص.

وفي ظل تلك المعطیات، نجد أن الوافدین إلى تركیا یفوق بكثیر األشخاص الخارجون منھا 
الذین یفضلون السیاحة في الخارج، وھذا یعود بالدرجة األولى لما تزخر بھ تركیا من 

 كانیات ھامة ومتنوعة في المجال السیاحي تفي بمتطلبات مختلف شرائح المجتمع.إم

  :بالنظر إلى میزانیة قطاع السیاحة في تركیا إیرادات وتكالیف قطاع السیاحة
نالحظ أنھا تحقق فائضا متزایدا من سنة إلى أخرى من خالل تفَوق اإلیرادات المتأتیة منھا 

 طاع نفسھ.على التكالیف التي یتحملھا الق
ملیون  1.711ملیون دوالر مقابل  7.636حقق قطاع السیاحة إیراداتبلغت  2000ففي سنة 

 2.524ملیون دوالر و 18.154بلغت اإلیراداتوالتكالیف  2005دوالر كتكالیف، أما في سنة 
أیضا حیث قدرت  2007ملیون دوالر على التوالي، في حین شھدت ارتفاعا في سنة 

 2010ملیون دوالر على التوالي، أین وصلت في سنة  3.260والر وملیون د 18.487بـ
 .2ملیون دوالر تكالیف القطاع 4.825ملیون دوالر مقابل  20.807إیرادات القطاع 

1OrhanÇOBAN, Ceyhun Can ÖZCAN, Türkiye’deTurizmGelirleri-
EkonomikBüyümeİlişkisi: NedensellikAnalizi(1963-2010),İİBF 
Dergisi,EskişehirOsmangaziÜniversitesi, N 08(1), Nisan 2013, S246. 
2Ibid. 
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وبالنظر إلى ذلك نالحظ أنھ على الرغم من ارتفاع كل من إیرادات وتكالیف قطاع السیاحة 
فوق بكثیر نسبة تزاید التكالیف، وھذا ما یجعل سنة بعد أخرى، إال أن نسبة تزاید اإلیرادات ی

 من القطاع السیاحي في تركیا یحقق فائضا معتبرا ما یعود باإلیجاب على االقتصاد ككل.

  :بلغت مساھمة قطاع السیاحة في مساھمة السیاحة في الناتج الداخلي الخام
في سنة  %3.5، لترتفع إلى 1993في سنة  %2.2الناتج الداخلي الخام لتركیا ما نسبتھ 

، وھذا ما یوضح مدى مساھمة السیاحة في %4إلى  2013، ووصلت في سنة 2006
 االقتصاد التركي.

 العوامل التي حفَزت السیاحة في تركیا-4
لقد عملت الحكومة التركیة على تحسینوإصالح العدید من المجاالت التي تعتبر ضروریة 

احي، نظرا لما تزخر بھ من معالم ومناطق سیاحیة ممیزة تجعلھا وجھة للنھوض بالقطاع السی
 ومقصد العدید من المستثمرین سواء المحلیین أم األجانب.

لقد وضعت الحكومة التركیة العدید من التسھیالت :  التحفیزات القانونیة والفنیة -
 1ما:واإلجراءات التي من شأنھا تحفیز المستثمرین في المجال السیاحي، السی

  إعفاء المؤسسات السیاحیة الجدیدة من دفع مختلف الرسوم لمدة خمس سنوات
 األولى من بدایة نشاطھا؛

  تحفیز القروض السیاحیة من طرف البنك السیاحي التركي لفائدة المستثمرین
األجانب، ومنح تسھیالت بنكیة للمؤسسات السیاحیة التي تنجح في استقطاب أكبر عدد من 

 ب، بما في ذلك شركات الطیران؛السیاح األجان
  توفیر العقارات واألراضي لفائدة المستثمرین األجانب ومنحھم رخص

 سنة تختلف حسب أھمیة المشروع؛ 49استغالل تصل إلى 
 تخفیض أسعار الكھرباء والغاز للشركات السیاحیة؛ 
 إنشاء صندوق خاص لدعم وتطویر السیاحة التركیة؛ 
  والتلفزیوني كإستراتیجیة تسویقیة للسیاحة، من خالل تدعیم اإلنتاج السینمائي

 التركیز على تحسین صورة تركیا وإظھار المقومات التي تحوز علیھا.

قامت الحكومة التركیة باالستثمار في مجال النقل :  مجال النقل والمواصالت -
 53مطار منھا  117الجوي قصد تحسین نتقل السیاح منھا وإلیھا، حیث تحوز على 

ومشید بمقاییس عالمیة، كما تعد شركة الخطوط الجویة التركیة من أسرع  دولي
وجھة في مختلف  150الشركات تطورا في العالم، حیث تقدم خدماتھا ألكثر من 

 جھات العالم.
أما في مجال النقل البري، فقد اھتمت أیضا بتطویر شبكتھا وتحسین نوعیتھا، حیث     

شاء وتحسین الطرق البریة السریعة فضال عن شبكة السكك استثمرت تركیا مبالغ ھامة في إن
الحدیدیة، كما أطلقت عدة مشاریع منھا الطریق السریع الذي سیربط بین شمال أوروبا 
بجنوبھا، مشروع الطریق السریع الذي یربط بین القوقاز وآسیا وأوروبا، فضال عن العدید 

 الدولیة للطرق البریة. من المشاریع الھامة التي تسمح بربط تركیا بالشبكة

1Travel and tourism, Investment support and promotion agency of turkey, disponible 
sur le site: www.invest.gov.tr, consulté le 22/01/2015. 
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معھد ومدرسة متخصصة في  732تحوز تركیاعلى ما یقارب :  البشري المجال -
تقدیم تكوینات وبرامج تأھیل في مجال السیاحة، قصد تكوین ید عاملة ذات 

جامعة فروعا متخصصة للتكوین في ھذا المجال  197مؤھالت عالیة، كما فتحت 
نویا، فضال عن قیامھم بتربصات تطبیقیة طالب س 38.000یتخرج منھا ما یقارب 

 بما یتوافق مع احتیاجات السوق السیاحیة في تركیا والتي تشھد ارتفاعا مستمرا.
فندق بطاقة استیعاب تصل إلى  2783تتوفر تركیا على حوالي :  المجال الفندقي -

 %20، أي بارتفاع بلغ 2012في سنة  %48سریر بمعدل نمو یبلغ  715.692
، حیث تستحوذ منطقة البحر األبیض المتوسط العدد األكبر 2005ة مقارنة بسن

فندق، مع اإلشارة إلى أن كل أغلب ھذه الفنادق مجھزة بمقاییس عالمیة،  800بـ
كما أن الحكومة التركیة في سعي دائم لرفع طاقة استیعاب الفنادق لزیادة عدد 

 .1المستثمرین ومن ثم زیادة اإلیرادات السیاحیة

 الخاتمة:
یعتبر القطاع السیاحي من بین القطاعات االستثماریة الھامة خصوصا بالنسبة للدول  

التي تزخر ببیئة خالبة ومعالم أثریة، كونھ یساھم في جلب العملة األجنبیة من خالل 
استقطاب السائحین األجانب للتعرف على معالم البلد المعني، والذي قد ینعكس فیما بعد على 

ألجانب خاصة إذا وجد السائح متطلباتھ في بیئة تلك البلد، ھذا إلى جانب جلب المستثمرین ا
 السائحین المحلیین.

ونظرا الھتمام الحكومة التركیة بتنویع مصادر استثماراتھا، جعلت من القطاع السیاحي 
موردا اقتصادیا واجتماعیا ھاما، باعتباره عامال من عوامل التطور االقتصادي یكمل مختلف 

االقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة، كما أنھا ساھمت في تنویع سیاحتھا حتى تفي  األنشطة
بمتطلبات السائحین حیث نجد السیاحة التاریخیة، السیاحة الشتویة، سیاحة االستجمام، 

 السیاحة الدینیة وسیاحة العالج الطبیعي.

ا اإلعفاءات ومما ساھم في تطویر ھذا القطاع ھو اجتماع مجموعة من العوامل السیم
الضریبیة والتحفیزات الممنوحة للمؤسسات التي تنشط في القطاع السیاحي، تطویر شبكة 
المواصالت واالتصاالت، توفیر مراكز متخصصة للتكوین في ھذا المجال، تطویر مجال 
الفندقة، فضال عن اعتماد سیاسة تسویقیة وترویجیة واسعة لجذب أكبر شریحة من السیاح، 

كومة التركیة تسعى جاھدة للنھوض أكثر فأكثر بھذا القطاع طالما تتوفر على والزالت الح
 اإلمكانیاتالتي تساعدھا على ذلك.
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 واقع الثقافة التأمینیة في الجزائر وسبل دعمھا

 والیة تبسة نموذجا

 براھمي خالدأ.                                                     

 جامعة تبسة       

 الملخص:

دراسة واقع الثقافة التأمینیة لدى الفرد الجزائري, وتبیان أھم محدداتھا, والتي اعتمدنا في      
ذلك على أداة االستبیان, إذ تبین لنا أن مستوى الثقافة التأمینیة لدى أفراد العینة متدني, ومن 

ق أھم األسباب عدم تناسب مبلغ التعویضات مع الخسائر المحققة, ضعف برامج التسوی
المعتمدة, تدني مستوى المعیشة, وجھل أفراد العینة بالجانب الشرعي للتأمین إال انھ یؤكدون 
بشدة أنھم یفضلون المنتجات التأمینیة التي تتوافق مع الشریعة, وعلى ھذا األساس قدمنا 

 مجموعة من التوصیات كسبل لدعم ثقافة التأمین لدى الفرد الجزائري.

 ر, التأمین, الثقافة التأمینیة, الجزائر.: الخطالكلمات المفتاحیة

Summary: 

     Studying the reality of insurance culture among Algerian 
individual and to identify the most important determinants which we 
have adopted in this questionnaire  tool; it shows us that the level of 
insurance culture among low respondents, the most important reasons 
for the discrepancy between the amount of damages with unrealized 
losses, the weakness of the approved marketing programs, the low 
level of living, the ignorance of the sample side of insurance but he 
strongly assert that they prefer insurance products that comply with 
the law, and on this basis we made a series of recommendations as a 
means to support the insurance culture among Algerian individual . 

Keywords: risk, insurance, insurance culture, Algeria . 

 مقدمة:

ال یمكن لصناعة التأمین أن تتطور في بیئة تغیب عنھا الثقافة التأمینیة لدى أفرادھا, رغم 
أھمیة التأمین في إدارة األخطار التي تحیط بنا والتي نعتبرھا جزءا من حیاتنا إال أن الفرد في 

ال ینظر إلى التأمین على المجتمعات العربیة وعلى وجھ الخصوص في المجتمع الجزائر مز
انھ مسؤولیة الدولة, وذلك نظرا للتشبع باإلیدیولوجیة االشتراكیة, ورغم انفتاح السوق 
الجزائري وولوج شركات تأمین خاصة أجنبیة منافسة للشركات الوطنیة والتي اغلبھا تابع 

دى الفرد للدولة المحتكرة للسوق ,إال أن ھذا لم یساھم في رفع مستوى ثقافة التأمین ل
الجزائري, والتي تحددھا مجموعة من العوامل كتأخر سداد التعویضات وعدم تناسبھا مع 
حجم الخسائر المحققة, كذلك ضعف البرامج التسویقیة والتي لم تستطع الوصول إلى الفرد 
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للتعریف بمنتجاتھا وتقدیمھا بأسعار تنافسیة, وھذا باإلضافة إلى تدني مستوى معیشة الفرد 
ئري في ظل تآكل دخولھ من طرف معدل التضخم المرتفع, والذي بالكاد تجده یصارع الجزا

على توفیر لقمة العیش, حتى الجانب الشرعي فھو مغیب في أذھان الكثیر من األفراد الذین 
ال یعرفون نظرة الشرع للتأمین, مع أنھم یؤكدون وفق ھذه الدراسة على أنھم یفضلون 

تتوافق مع الشریعة اإلسالمیة, رغم ما سبق فقد أثبتت الدراسة أن المنتجات التأمینیة التي 
الفرد الجزائري یعي ویلم بأھمیة التأمین كوسیلة ضروریة لتفادى الخسائر التي تنتج عن 
تحقق الخطر ویعتبر ھذا األخیر جزء من حیاتھ, إال أن ھذا ال یكفي لكي ننتقل من الوعي 

 نیة أي ممارسة التأمین فكراً وعمالً. التأمیني إلى مستوى الثقافة التأمی

ماھو مستوى ثقافة التأمین لدى الفرد الجزائري في ظل محدداتھا, وما السبیل اإلشكالیة: ∗
 لدعمھا ؟ 

 من اجل اإلجابة على اإلشكالیة قمنا بتجزئتھا إلى أسئلة فرعیة كمایلي:األسئلة الفرعیة:  ∗

  الجزائري؟ما ھو مستوى ثقافة التأمین الفرد 
 ما ھي محددات الثقافة التأمینیة لدى الفرد الجزائري؟ 
 ما السبیل لدعم ثقافة تأمین الفرد الجزائري؟ 

قمنا باإلجابة على ھذه األسئلة واعتبرناھا كفرضیات لبحثنا والتي كانت الفرضیات:  ∗
 كالتالي:

  ال یوجد مستوى كاف من ثقافة التأمین لدى الفرد الجزائري؛ 
 بوجود التأمین وأھمیتھ في إدارة األخطار من أسباب امتناع األفراد على  إن الجھل

 اقتناء السلع التأمینیة؛    
 تدني الثقافة التأمینیة للفرد ترجع للظروف االجتماعیة والدینیة؛ 
  إن ضعف جودة الخدمة لشركات التأمین ساھمت في تدني مستوى الثقافة التأمینیة

 للفرد؛
 مج تسویقیة قادرة على الوصول للمستھلك والتعریف إن االعتماد على برا

بالخدمات التأمینیة وأھمیتھا وعرض أسعار تنافسیة یعد سببا في نشر الثقافة 
 التأمینیة لدى األفراد.

 تھدف ھذه الدراسة إلى:أھداف الدراسة:  ∗

 معرفة مستوى الثقافة التأمینیة لدى الفرد الجزائري؛ 
 تحدید مستوى الثقافة التأمینیة للفرد؛ معرفة العوامل التي تقف وراء 
 .اقتراح مجموعة من السبل لدعمھا الثقافة التأمینیة للفرد الجزائري 

 ویتمثل فیمایلي:المنھج المعتمد في الدراسة:  ∗

سنعتمد على المنھج الوصفي التحلیلي لوصف متغیرات الدراسة وتحلیل العالقات بینھا       
) وذلك إلیجاد التكرارات  (spssصائیة للعلوم االجتماعیةباستخدام برنامج الحزم اإلح

والنسب المئویة وكذلك المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة, واختبار ثبات االستبیان 
 اعتمادا على معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا.
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 وھي الحدود الزمنیة والمكانیة والبشریة وھي كالتالي:حدود الدراسة:  ∗

 الحدود المكانیة : والیة تبسة 
  2015الحدود الزمنیة :  سنة  
  الحدود البشریة: ستقتصر الدراسة على األفراد المعنیین بخدمات التأمین دون

 االمتداد إلى العاملین في شركات التأمین.

 متمثلة في األدوات التالیة:أدوات البحث:  ∗

 كتب ودوریات للتعریف بمفردات الدراسة؛ 
 للجانب التطبیقي للدراسة؛ االستبیان 
  برنامجspss  لتحلیل معطیات الدراسة. 20نسخة 

وھي تلك الدراسات التي لھا عالقة بموضوعنا ومن أھمھا الدراسات دراسات سابقة:  ∗
: إشكالیة تطویر ثقافة التأمین لدى المستھلك , بعنوان2009/2010التالیة:     كریمة شیخ, 

إلى معرفة العوامل المؤدیة إلى نقص  حیث ھدفت الدراسة ببعض والیات الغرب الجزائري,
ثقافة التأمین لدى الفرد الجزائري, وقیاس درجة اھتمام الفرد الجزائري بالخدمات التأمینیة, 
معرفة العناصر التسویقیة المناسبة لتنمیة ثقافة التأمین لدى الفرد الجزائري, ومن أھم النتائج 

 ة :التي توصلت إلیھا ھذه الدراس

 المجتمع الجزائري ال یملك وعي تأمیني ویقتني فقط المنتجات التأمینیة اإلجباریة؛ 
  إھمال شركات التأمین لنشر الوعي التأمیني ھو السبب في تدني مستوى الثقافة

 التأمینیة في أوساط المجتمع الجزائري؛
 .القانون ھو الذي یفرض ثقافة التأمین لدى الفرد الجزائري 

محاولة تحدید العوامل التي تقف وراء عد إقبال الفرد , بعنوان: 2012بیشاري كریم,      
دفت الدراسة إلى تحدید أسباب تدني مستوى ثقافة الجزائري على التامین التجاري, وھ

 التأمین لدى الفرد الجزائري, ومن أھم نتائج ھذه الدراسة مایلي:

 الضرر؛ تأخر إجراءات التعویض وعدم تناسبھا مع 
 الشكوك حول مشروعیة التأمین؛ 
  یرى الباحث أن ھناك تباین في مواقف أفراد العینة باختالف خصائصھم

 الدیموغرافیة.

التأمین التكافلي كحل لمشكلة غیاب ثقافة التأمین في , بعنوان : 2011كمال رزیق,      
اولة استعمال التأمین وھدفت الدراسة إلى مح – بالرجوع إلى حالة الجزائر –الوطن العربي 

 التكافلي كوسیلة لتجاوز غیاب ثقافة التأمین في الجزائر, ومن أھم نتائج ھذه الدراسة ھي:

  الوعي التأمیني لیس ھدفا في ذاتھ وإنما ھو وسیلة لتحریك رغبة األفراد طواعیة
 في اقتناء الخدمات التأمینیة ألھمیتھا في إدارة األخطار التي تھددھم؛

  التأمین لدى الفرد الجزائري متدنیة نظرا الن معظم الخدمات التأمینیة المقتناة ثقافة
 إجباریة بقوة القانون؛
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  یعتبر التأمین التكافلي كحل لمشكلة غیاب ثقافة التأمین لدى المجتمع الجزائري
 نظرا لتمسكھ بدینھ لشریحة كبیرة من المجتمع.

 التعریف بمفردات الدراسة: ∗

 توضیح مفھوم الخطر من خالل النقاط التالیة:یمكن الخطر:  -1

یعرف على انھ "الخسارة المادیة المحتملة في الثروة أو الدخل نتیجة  تعرف الخطر: 1-1
 . 2, ویمكن اعتباره "عدم التأكد من وقوع خسارة معینة"1لوقوع حادث معین"

"وھي اإلدارة التي تعني بشكل نظامي ومستمر بادراك وتحدید  تعریف إدارة األخطار: 1-2
وتقدیم وتقییم العوامل التي تھدد أصول وقدرات وأھداف المنظمة وسمعتھا ومحاولة السیطرة 

, وھناك سیاسات إلدارة األخطار والتي نجد منھا 3علیھا لتجنب األزمات مستقبال للمنظمات"
لتنویع , وطریقة تجمیع األخطار, وسیاسة تأمین سیاسة تخفیض الخطر عن طریق الفرز وا

 .4األخطار

 سنوضح مفھوم التأمین واھم أنواعھ من خالل التالي:التأمین:  -2

التأمین ھو عبارة عن " وسیلة اجتماعیة یشترك فیھا جمع كبیر تعریف التأمین كتنظیم:  2-1
ن المخاطر أو اإلضرار من الناس بنظام مساھمة عادل یتحقق فیھ تخفیف أو إزالة أنواع م

, كذلك یمكن أن نعرفھ على انھ " تحویل أعباء المخاطر من 5االقتصادیة بین أفرادھم"
ن" ن, وتعویض من یتعرض منھم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمِّ ن لھم إلى المؤمِّ , 6المؤمَّ

وذلك عن  ویمكن اعتبار" التأمین نظام یقلل من ظاھرة عدم التأكد الموجودة لدى المستأمن
ن, والذي یتعھد بتعویض المؤمن لھ عن كل أو  طریق نقل عبء مخاطر معینة إلى المؤمِّ

 .7جزء من الخسارة المالیة التي یتكبدھا"
ف التأمین على انھ " نظام تعاقدي یقوم على أساس تعریف التأمین كعقد:  2-2 یُعرَّ

بواسطة ھیئات منظمة تزاول  المعاوضة, غایتھ التعاون على ترمیم أضرار المخاطر الطارئة
 .8عقوده بصورة فنیة قائمة على أسس وقواعد إحصائیة"

دار وائ��ل للنش��ر  –النظری��ة والتطبی��ق  -الت��أمین وإدارة الخط��ر حرب��ي محم��د عریق��ات, س��عید جمع��ة عق��ل, 1
 .11, ص 2008والتوزیع, األردن, الطبعة األولى, 

, دار النھض�ة العربی�ة للطباع�ة والنش�ر, مب�ادئ الت�أمین التج�اري واالجتم�اعيإبراھیم علي إب�راھیم عب�د رب�ھ,  2
 .14, ص 1988بیروت, 

ردن, الطبع��ة األول��ى, , دار كن��وز المعرف��ة للنش��ر والتوزی��ع, األإدارة الت��أمین والمخ��اطرزی��د منی��ر عب��وي,  3
 .21, ص 2006

, دار الصفاء للنشر والتوزیع, عمان , االردن, الطبعة االول�ى,  إدارة أخطار شركات التأمینعید احمد ابوبكر,  4
 .237, ص 2011

, دار الھ�دى للنش�ر والتوزی�ع, مدین�ة نص�ر, الطبع�ة األول��ى, م�ن اج�ل ت�أمین إس�المي معاص�رأب�و المج�د ح�رك, 5
 .17, ص 1993

, 2008, المملك�ة العربی�ة الس�عودیة, المحاس�بة ف�ي ش�ركات الت�أمینالمؤسسة العامة للتدریب التقني والمھن�ي,  6
 .02ص

, مركز تطویر الدراسات العلی�ا والبح�وث, جامع�ة الق�اھرة, تقییم وإدارة المخاطرعاطف عبد المنعم, وآخرون, 7
 .50, ص 2008الطبعة األولى, 

 .17, ص بقمرجع ساأبو المجد حرك,  8
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 وتتمثل في األنواع التالیة:أھم أنواع التأمین:  -3

وھو عبارة عن عقد بین شخص وشركة التأمین على مقدار معین  التأمین على الحیاة: 3-1
الحیاة حالة الوفاة, أي أن , حیث "یغطي التأمین على 1من المال ولمدة محددة من الزمن

شركة التأمین تقوم بدفع التأمین إلى المستفیدین لدى وفاة الشخص المؤمن علیھ ویغطى أیضا 
حاالت العجز, أي أن تقوم شركة التأمین بدفع مبلغ التأمین المؤمن علیھ أو أجزاء منھ في 

 . 2حالة إصابة الشخص المؤمن لھ بعجز كلي أو جزئي"

كل شخص طبیعي أو معنوي مسؤول أمام القانون عن أي  المسؤولیة: التأمین على 3-2
تصرف یضر اآلخرین یصدر عنھ, أو عن األشخاص المسؤولة عن تصرفاتھم , كما انھ 

 .3مسؤول عن األضرار التي تسببھا ممتلكاتھ لآلخرین

ي وتشمل أنواع التامین التي یكون موضوع التأمین فیھا ھ التأمین على الممتلكات: 3-3
الممتلكات (أصول أو منقوالت), المملوكة ألشخاص أو المنشات وھي متعددة ومن أھمھا : 

 4التأمین على الحریق, التأمین على النقل, التأمین على السطو.

وھو اإلدراك بأھمیة التأمین وضرورتھ في إدارة األخطار إال انھ ال الوعي التأمیني:  -4
 إال بالممارسة.یرتقي إلى مستوى الثقافة التأمینیة 

, ال 5ھي "الدرایة الجیدة بكل ما یتعلق بمجال التأمینات فكرا وممارسة" الثقافة التأمینیة: -5
ال یكفي فقط الوعي بأھمیة التأمین كوسیلة لمدارات األخطار وإنما یجب ممارسة التأمین 

 حقیقة من خالل اقتناء ھذه الخدمات واالستفادة منھا.

 الدراسة المیدانیة: ∗

لكي نحدد واقع ھذه الثقافة لدى األفراد ال بد من قیاسھا وتحدید أھم العوامل المؤثرة فیھا      
 والتي نعتبرھا كأبعاد لھذه الدراسة وتتمثل فیمایلي :

  مدى إدراك األفراد لوجود األخطار المھددة ألموالھم وأنفسھم وممتلكاتھم, وان
بھذه األخطار وتجنب الخسائر  التأمین وسیلة مھمة وضروریة من اجل اإلحاطة

 الناتجة عن تحققھا.
  ,الجوانب الدینیة واالجتماعیة كنظرة األفراد إلى التأمین من الجانب الشرعي

 ومستوى معیشة األفراد؛
  ,...الخدمة المقدمة من طرف شركات التأمین كالتأخر في تسدید التعویضات 

 . 29, ص 1978, مكتبة االقتصاد اإلسالمي, الطبعة األولى, التأمین بین الحل والتحریمعیسى عبده,   1
 .45زید منیر عبدوي, مرجع سابق, ص  2
, دار الیازورني العلمی�ة للنش�ر والتوزی�ع, إدارة التأمین والمخاطریوسف حجیم الطائي, سنان كاظم الموسوي,  3

 .245, ص 2011ألولى, والتوزیع, األردن, الطبعة ا
, دار أس�امة للنش�ر والتوزی�ع, عم�ان الت�أمین اإلس�المي والتنمی�ة االقتص�ادیة واالجتماعی�ةكریمة عی�د عم�ران, 4

 .35 34, ص ص 2014األردن, الطبعة األولى, 
ب�الرجوع إل�ى حال��ة  -الت�أمین التك�افلي كح�ل لمش�كلة غی�اب الثقاف�ة الت�أمین ف�ي ال�وطن العرب�ي كم�ال رزی�ق,  5

مداخلة مقدمة الى الندوة الدولیة حول: مؤسسات التأمین التكافلي والتأمین التقلیدي بین األسس النظری�ة  -الجزائر
 .04ص , 2011/افریل/25/26والتجربة التطبیقیة, كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر, جامعة سطیف, 

 

                                                           



  أن تصل إلى اغلب شرائع حجم برامج التسویق لدى شركات التأمین ھل استطاعت
 المجتمع .

 نجد أن الثقافة التأمینیة ھي متغیر تابع لھذه المحددات (متغیرات مستقلة). -    

لإلجابة على األسئلة المتعلقة بتحدید  ال أو نعمحیث تم االعتماد على األسئلة المغلقة      
لى عبارات أبعاد ھذه مستوى الثقافة التأمینیة, واعتماد سلم لیكرت الخماسي لإلجابة ع

غیر موافق  1, غیر موافق 2 ,محاید 3, موافق 4, موافق بشدة 5 الدراسة وذلك كالتالي:
, وعلى ھذا األساس یكون مدى المتوسط الحسابي التجاھات أفراد الدراسة عن كل بشدة

 عبارات أبعاد ھذه الدراسة كمایلي:

 ؛ غیر موافق بشدة] داالً على 1,79 -1,00من [∗

 ؛غیر موافق] داالً على 2,59 – 1,8[ من∗ 

 ؛محاید] داالً على 3,39 – 2,6من [∗

 ؛موافق] داالً على 4,19 – 3,4من [∗

 موافق بشدة.] داالً على 5,00 -4,20من [∗

شخص من المجتمع والیة تبسة,  400تم اختیار عینة عشوائیة تكونت من عینة الدراسة:  ∗
بلدیات الوالیة (تبسة, الشریعة, بئر العاتر, الونزة), وتم فقد تم توزیع االستمارات على اكبر 

استمارة للتحلیل  321استمارة, واعتمدت  12٪, وألغیت 83,25أي بنسبة  333استرجاع 
 اإلحصائي.

لقیاس ثبات أداة  كرونباخ ألفا: تم استخدام معامل االتساق الداخلي ثبات صدق أداة القیاس ∗
اد معامل الثبات اإلجمالي لمقیاس الدراسة اعتمادا على استمارة)، وتم إیج 19القیاس (
٪), 60,00٪) وھو یفوق الحد األدنى المطلوب (70,07 ، حیث بلغ (20نسخة  spssبرنامج 

 وھي درجة كافیة من االعتمادیة ویمكن الحكم من خاللھا على ثبات مقیاس الدراسة .

 خصائص العینة: ∗

 :وتتمثل فیمایليحسب متغیر الجنس:  -1

 الدراسة حسب متغیر الجنس. ): توزیع أفراد01الجدول رقم (

 البیان الجنس
 النسبة المئویة التكرار

٪59,2 190 ذكور  
٪40,8 131 إناث  

٪100 321 المجموع  
 spssمن إعداد الباحث بعد إخراج المعطیات من برنامج  المصدر:     
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نالحظ من خالل الجدول أعاله أن أفراد العینة موزعة بین الجنسین بشكل متناسب حیث      
وتعبر ھذه النسبة على مشاركة  ٪40,8وفئة اإلناث نسبة  ٪,59,2یمثل فئة الذكور نسبة 

 المرأة للحیاة العملیة وتحملھا المخاطر الناتجة عن ذلك.

 وتتمثل فیمایلي:حسب متغیر العمر:  -2

 أفراد الدراسة حسب متغیر العمر. ): توزیع02الجدول رقم (

 البیان العمر
 النسبة المئویة التكرار

20- 35  184 57,3٪  
35-50  105 32,7٪  

سنة 50أكثر من   32 10٪  
٪100 321 المجموع  

 .spssالمصدر: من إعداد الباحث بعد إخراج المعطیات من برنامج   

نالحظ من خالل الجدول أعاله, أن أعلى نسبة كانت لفئة الشباب وان ھذه الفئة األكثر      
, وبلغت فئة المرحلة الناضجة ٪ 57,3إقبال على الحیاة واألكثر مخاطرة حیث بلغت 

وھي فئة یقل فیھا المخاطرة والمغامرة  ٪10سنة فقد بلغت  50أما فئة أكثر من ٪, 32,7
 وبالتالي یقل عنصر الخطر.

 وتتمثل فیمایلي:  حسب متغیر المستوى التعلیمي: -3

توزیع أفراد الدراسة حسب متغیر المستوى التعلیمي.): 03الجدول رقم (  

 البیان المستوى التعلیمي
 النسبة المئویة التكرار

٪16,5 53 اقل من الثانوي  
٪20,9 67 ثانوي  
٪52,6 169 جامعي  

٪10 32 دراسات علیا  
٪100 321 المجموع  

 spss   المصدر: من إعداد الباحث بعد إخراج المعطیات من برنامج    

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن المستوى الجامعي یغلب على أفراد ھذه العینة أي      
٪ من الطبقة المثقفة, ومستوى 62,6دراسات علیا أي إجماال نسبة  ٪10و  ٪52,6بنسبة 

 اقل من الثانوي. ٪16,5ثانوي و   ٪20,9أفراد العینة األخرى بین 

 وتتمثل فیمایلي: حسب متغیر المھنة: –4
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 ): توزیع أفراد الدراسة حسب متغیر المھنة.04الجدول رقم (

 البیان المھنة
 النسبة المئویة التكرار

٪36,4 117 موظف في القطاع العام  
٪9,7 31 موظف في القطاع الخاص  

٪17,8 57 أعمال حرة  
٪7,5 24 طبیب, محامي, مھندس.  

٪17,4 56 طالب جامعي  
٪11,2 36 بدون عمل  
٪100 321 المجموع  

 spssلمصدر: من إعداد الباحث بعد إخراج المعطیات من برنامج ا   

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن مھنة أفراد العینة موزعة كأعلى نسبة على القطاع      
  ٪,17,4والطالب الجامعیین بنسبة  ٪,17,8وعلى األعمال الحرة بنسبة  ٪36,4العام بنسبة 

وكان األطباء والمحامین والمھندسین  ٪,9,7أما الفئة العاملة في القطاع الخاص فمثلت نسبة 
 ٪.11,2أما الفئة العاطلة عن العمل فمثلت نسبة  ٪,7,5فضة بلغت نسبة منخ

 وذلك كمایلي:تحلیل معطیات الدراسة:  ∗

معرفة درجة الثقافة التأمینیة لدى الفرد الجزائري والمتعلقة بالفرضیة األولى والتي  -1
 ال یوجد مستوى كاف من ثقافة التأمین لدى الفرد الجزائري. نصت على ان: 

 .): معطیات متعلق بمستوى الثقافة التأمینیة05قم (الجدول ر

 ال نعم ھل أنت مشترك في:
 النسبة التكرار النسبة التكرار

٪11,5 37 التأمین على السرقة  284 88,5٪  
٪95,3 306 الضمان االجتماعي  15 4,7٪  
٪13,1 42 التأمین على الحیاة  279 86,9٪  

التامین على السیارات (التأمین 
التأمین الشامل..) الجزئي,  

129 40,2٪  192 59,8٪  

٪13,4 43 التأمین على البطالة  278 86,6٪  
٪12,8 41 التأمین على الكوارث الطبیعیة  280 87,2٪  

٪13,7 44 التأمین على السفر  277 86,3٪  
٪13,4 43 التأمین على الحریق  278 86,6٪  

تأمینات إجباریة أخرى (إلزامیة من 
 طرف الدولة)

120 37,4٪  201 62,6٪  

تأمینات اختیاریة أخرى (اختیاریة 
 بمحض إرادتك)

46 14,3٪  275 85,7٪  

 . spssالمصدر: من إعداد الباحث بعد إخراج المعطیات من برنامج     
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من خالل الجدول أعاله نالحظ أن أفراد العینة مشتركین بنسب مرتفعة في التأمینات      
والتأمین على السیارات بنسبة  ٪95,3اإلجباریة كالضمان االجتماعي حیث وصلت إلى 

وھي خدمات إجباریة بقوة القانون , أما  ٪37,4وتأمینات إجباریة أخرى بنسبة  40,2٪
یاریة والتي تعكس مستوى الثقافة التأمینیة لدى األفراد لم تتجاوز في الخدمات التأمینیة االخت

والتأمین على البطالة بنسبة  ٪13,1حیث كانت التأمین على الحیاة بنسبة  ٪15أحسن أحوالھا 
أما التأمینات االختیاریة  ٪13,4وعلى الحریق بنسبة  ٪11,5وعلى السرقة بنسبة  13,4٪

والتي نصت على انھ ال  صحة الفرضیة األولىھو ما یؤكد و ٪,14,3األخرى فكانت بنسبة 
والسؤال الذي یبقى مطروح لماذا یوجد مستوى كاف من ثقافة التأمین لدى الفرد الجزائري, 

مستوى الثقافة التأمینیة متدني لدى الفرد الجزائري, سنعمل على اإلجابة على ھذا السؤال 
 من خالل تحلیل معطیات أبعاد ھذه الدراسة.

), الوعي واإلدراك بأھمیة التأمین كوسیلة إلدارة األخطار تحلیل بیانات البعد األول ( -2
والتي تنص على إن الجھل بوجود التأمین وأھمیتھ في إدارة بالفرضیة الثانیة والمتعلقة 

 األخطار من أسباب امتناع األفراد على اقتناء السلع التأمینیة؛ 

متعلقة ببعد الوعي واإلدراك بأھمیة التأمین كوسیلة إلدارة  ): معطیات06الجدول رقم (
 األخطار  

متوسط  العبارة رقم
 حسابي

انحراف 
 معیاري

اتجاه 
 العبارة

أھمیة 
 العبارة

الخطر موجود في حیاتنا وھو یھددنا في  01
 ممتلكاتنا وأموالنا وأنفسنا

موافق  0,819 4,43
 بشدة

01 
 

األخطار التي تھددنا باإلمكان الحمایة من  02
 بالتأمین علیھا لدى شركات التأمین

 
3,54 

 

 
1,078 

 
 موافق

 
04 
 

 05 محاید 1,232 3,16 التأمین وسیلة ادخار 03
 02 موافق 1,039 3,97 التأمین وسیلة مھمة وضروریة في حیاتنا 04
احتاج إلى الخدمات التأمینیة لتحوط من  05

 بعض األخطار
 03 موافق 0,993 3,77

 / موافق 0,670 3,77 المجموع /
 spssالمصدر: من إعداد الباحث بعد إخراج المعطیات من برنامج    

من حیث األھمیة حیث  األولىھي  01رقم نالحظ من خالل الجدول أعاله أن العبارة      
وبتجانس مقبول حیث بلغ  4,43أفراد عینة الدراسة بمتوسط حسابي  یتفقون علیھا بشدة
, وأما االتجاه العام لھذا البعد فكان حول موافق بمتوسط حسابي 0,819االنحراف المعیاري 

مما یعكس التجانس الكبیر لإلجابات حول عبارات ھذا  0,670وانحراف معیاري قدر  3,77
ة إلدارة البعد, ونستطیع القول أن أفراد العینة یدركون بأھمیة التأمین وضرورتھ كوسیل

األخطار التي تھددھم, ورغم ھذا الوعي بأھمیة التأمین إال أن الثقافة التأمینیة متدنیة, وھو 
والتي نصت على إن الجھل بوجود التأمین وأھمیتھ في  عدم صحة الفرضیة الثانیةیثبت 

 إدارة األخطار من أسباب امتناع األفراد على اقتناء السلع التأمینیة.

بالفرضیة الثالثة والمتعلقة ), الجوانب االجتماعیة والدینیة  البعد الثاني (تحلیل بیانات  -3
 والتي تنص علٮتدني الثقافة التأمینیة للفرد ترجع للظروف االجتماعیة والدینیة.
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 معطیات متعلقة بالجوانب االجتماعیة والدینیة للفرد. ):07الجدول رقم (

متوسط  العبارة رقم
 حسابي

انحراف 
 معیاري

اتجاه 
 العبارة

أھمیة 
 العبارة

 03 محاید 1,114 3,18 التأمین یتعارض مع الشرع 06
إذا كانت ھناك خدمات تأمینیة تتوافق مع  07

الشریعة اإلسالمیة سأعمل على االستفادة 
 منھا

 
4,36 

 
0,799 

موافق 
 بشدة

 
01 

مستواي المعیشي ال یسمح لي باقتناء خدمات  08
 التأمین

 02 موافق 1,149 3,42

االعتماد على العائلة والروابط االجتماعیة  09
في تعویض الخسائر الناتجة عن تحقق 

 الخطر

 
3,16 

 
1,222 

 
 محاید

 
04 

 / موافق 0,555 3,52 المجموع /
 spssالمصدر: من إعداد الباحث بعد إخراج المعطیات من برنامج     

من حیث األھمیة حیث  األولىھي  07 رقممن خالل الجدول أعاله نالحظ أن العبارة      
وانحراف معیاري  4,36أفراد عینة الدراسة وذلك بمتوسط حسابي بلغ  یوافقون علیھا بشدة

مما یبین تجانس كبیر حول إجابات أفراد العینة, وأما االتجاه العام لھذا البعد فكان  0,799
وھي تبین التجانس  0,555بانحراف معیاري  3,52حیث بلغ المتوسط الحسابي  موافقحول 

والتي نصت  صحة الفرضیة الثالثةالكبیر لإلجابات حول عبارات ھذا البعد, وھذا یثبت لنا 
 على أن تدني الثقافة التأمینیة للفرد ترجع للظروف االجتماعیة والدینیة.

تعلقة والم), المتعلق بشركات التأمین وجودة الخدمة المقدمة  تحلیل بیانات البعد الثالث ( -4
إن ضعف جودة الخدمة لشركات التأمین ساھمت في  والتي تنص علىبالفرضیة الرابعة 

 تدني مستوى الثقافة التأمینیة للفرد.

 .معطیات متعلقة بجودة خدمات شركات التأمین ) :08الجدول رقم (
متوسط  العبارة رقم

 حسابي
انحراف 
 معیاري

اتجاه 
 العبارة

أھمیة 
 العبارة

التأمین تتأخر في تسدید شركات  10
 التعویضات

 
4,10 

 
0,975 

 
 موافق

 
02 

قیمة التعویضات ال تتناسب مع حجم  11
 الخسائر

 01 موافق 0,920 4,14

خدمات التأمین ال تتوافق مع رغباتي  12
 وإمكانیاتي

 03 موافق 1,085 3,58

 04 محاید 1,108 3,37 ال أثق في شركات التأمین 13

 / موافق 0,754 3,79 المجموع /
 spssالمصدر: من إعداد الباحث بعد إخراج المعطیات من برنامج   

علیھا أفراد العینة وتأتي في  یتفقون11رقم من خالل الجدول أعاله نالحظ أن العبارة      
 0,975وانحراف معیار قدر  4,14من حیث األھمیة وذلك بمتوسط حسابي  المرتبة األولى

أي تجانس مقبول لإلجابات, وأما االتجاه العام لھذا البعد فقد كان حول موافق بمتوسط 
أي بتجانس مرتفع حول إجابات عبارات ھذا البعد,  0,754وانحراف معیاري  3,79حسابي 
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والتي نصت على أن إن ضعف جودة الخدمة لشركات  صحة الفرضیة الربعةوھو ما یؤكد 
 توى الثقافة التأمینیة للفرد.التأمین ساھمت في تدني مس

), حجم برامج التسویق المعتمدة من طرف شركات التأمین تحلیل بیانات البعد الرابع ( -5
والتي تنص علٮإن االعتماد على برامج تسویقیة قادرة على بالفرضیة الخامسة والمتعلقة 

افسیة یعد سببا الوصول للمستھلك والتعریف بالخدمات التأمینیة وأھمیتھا وعرض أسعار تن
 في نشر الوعي التأمیني لدى األفراد. 

متعلقة بحجم ببرامج التسویق المعتمد من طرف شركات  ) : معطیات09الجدول رقم (
 التأمین.

متوسط  العبارة رقم
 حسابي

انحراف 
 معیاري

اتجاه 
 العبارة

أھمیة 
 العبارة

ال اعرف معظم شركات التأمین الناشطة  14
 في محیطي

 03 موافق 1,083 3,64

لیس لدیة درایة بالخدمات التأمینیة التي  15
 تقدمھا شركات التأمین

 04 موافق 1,080 3,55
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لم أصادف إعالنات لشركات التأمین حول 
 خدماتھا التأمینیة في مختلف وسائل اإلعالم

 01 موافق 1,120 3,77
 

وسطاء التأمین غیر قادرین على إقناع  17
بخدماتھمالعمیل   

 02 موافق 1,055 3,74

 / موافق 0,748 3,67 المجموع /
 spssالمصدر: من إعداد الباحث بعد إخراج المعطیات من برنامج    

علیھا أفراد عینة الدراسة  متفقون 16رقم نالحظ من خالل الجدول أعاله أن العبارة      
وانحراف  3,77من حیث األھمیة وذلك بمتوسط حسابي  المرتبة األولىوھي تأتي في 

أي بتشتت مقبول, أما االتجاه العام لھذا البعد فقد كان حول موافق  1,120معیاري قدر 
أي بتجانس كبیر في اإلجابات حول  0,748 وانحرافمعیاري قدر 3,67بمتوسط حسابي 

والتي نصت على أن إن االعتماد  صحة الفرضیة الخامسةعبارات ھذا البعد, وھذا ما یؤكد 
على برامج تسویقیة قادرة على الوصول للمستھلك والتعریف بالخدمات التأمینیة وأھمیتھا 

 وعرض أسعار تنافسیة یعد سببا في نشر الثقافة التأمینیة لدى األفراد.

 وتمثلت فیمایلي:نتائج الدراسة: 

 و یقبل إال على اقتناء المنتجات مستوى ثقافة التأمین لدى الفرد الجزائري متدنیة فھ
التأمینیة اإلجباریة والتي یفرضھا القانون, أما اشتراكاتھم في التأمینات االختیاریة لم 

 ٪؛ 15تتجاوز 
  یدرك الفرد الجزائري أھمیة التأمین كوسیلة إلدارة األخطار المحیطة بھ وانھ یحتاج إلى

 اقتناء ھذه المنتجات التأمینیة واالستفادة منھا؛
  الفرد الجزائري یجھل نظر الشرع إلى التأمین, إال انھ یؤكد تفضیلھ للمنتجات التأمینیة

 التي تتوافق مع الشرع؛
 مستوى المعیشي المتدني یعد سببا في عدم اإلقبال على المنتجات التأمینیة؛ 
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  من األسباب الرئیسیة في تدني الثقافة التأمینیة لدى األفراد تعود إلى ضعف جودة
ات المقدمة وعلى رأسھا التأخر في تسدید التعویضات وكذلك عدم تناسبھا مع الخدم

 حجم الخسائر المحققة؛
  ضعف حجم البرامج التسویقیة المعتمدة من طرف شركات التأمین, فھي لم تستطع

 الوصول إلى شرائح المجتمع والتعریف بمنتجاتھا؛
 ھم. وسطاء التأمین غیر قادرین على إقناع المستھلك بمنتجات 

اعتمادا على نتائج الدراسة فإننا نقدم مجموعة من التوصیات كسبل لدعم ثقافة التوصیات:  ∗
 التأمین لدى الفرد الجزائري:

  تشجیع االستثمار الخاص في قطاع التأمین وكسر الجمود الذي تفرضھ الشركات التابعة
 المجتمع؛للدولة فھي تغیب مبدأ المنافسة للوصول إلى اكبر شریحة من 

  دعم االستثمار في التأمین التكافلي ألبعاده الدینیة (یتوافق مع الشرع) وأبعاده
االجتماعیة (التبرع, التعاون) ألنھ األكثر توافقا مع قیم وعادات المجتمع الجزائري 

 المسلم؛
  وضع خطة شاملة من طرف الدولة والجھات الفاعلة في قطاع التأمین (المجلس الوطني

, شركات التأمین, الجامعة,...) تعمل على تشخیص الواقع وتحدید األسباب للتأمینات
والعمل على إیجاد الحلول لمشكلة عدم إقبال أفراد المجتمع على اقتناء الخدمات 

 التأمینیة؛
 تفعیل دور ھیئات الرقابة على جودة الخدمات التأمینیة كاإلسراع في تسدید التعویضات؛ 
 بأھمیة التأمین؛ إقامة برامج توعیة وتحسیس 
  تحسین مستوى معیشة الفرد الن الحیاة أولویات حیث ال یمكن االشتراك في التأمین قبل

 توفیر ضروریات المعیشة من مأكل وملبس ومسكن؛
 تبسیط إجراءات التأمین وتقریبھا أكثر من مستوى فكر الفرد (اللغة , شروط العقد...)؛ 
  ورفع من قدراتھم التسویقیة لمنتجاتھم التأمینیة إقامة دورات تكوینیة لوسطاء التأمین

 على إقناع المستھلك.
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 تداعیات االزمات المالیة على األسواق المالیة 
2014-2007حالة سوقي ابو ظبي ودبي    

 د.محي الدین محمود عمر
 المركز الجامعي تیسمسیلت

 
 الملخص :

تستثني جل االسواق العالمیة ،وانتقلت العدوى الى االسواق عرف العالم عدة ازمات مالیة لم 
المالیة العربیة ، وھذا نتاج الترابط والتناسق بین االسواق المالیة بشتى انواعھا ، وھذا ما 
كانت نتائجھا انھیارات متتالیة في المؤشرات ، ونحاول من خالل ھاتھ الدراسة تقییم اداء 

أثرھا باالزمات المالیة ، ومعرفة اھم الحلول الممكنة حتى االسواق المالیة العربیة ومدى ت
 یمكن تفادي الوقوع فیھا .

 األزمات المالیة ، السوق المالیة ، المؤشرات المالیة الكلمات المفتاحیة :
 
Abstract 

The world knew many of the financial crisis, Which affected all the 
international markets and also the Arab markets too, that's produced a 
collapse in many financial institutions and lower their indicators 
profitability, And also financial losses to many countries. 

Therefore, this paper aims to evaluate the performance of Arab 
financial markets And measure the impact of these crises on one hand, 
and try to give solutions and predicted some ideas to decrease or avoid 
The impact of such financial crises on the other hand. 

Keywords: financial crises, financial market, financial indicators 

 المدخل

األحداث االقتصادیة، حیث ظھرت  لحدیث عن األزمة المالیة العالمیة عما سواه منیطغى ا
إشاعة الھلع بین الناس، والغریب حقا  مصطلحات عدیدة سیطرت على التحالیل مما زاد من

األزمة  أن الكثیرین من ھؤالء، .ال یتوانون عن التأكید بأّنھم ال یعرفون التفاصیل وأسباب
األزمة الھیكلیة للنظام  النقاشات اإلیدیولوجیة مثل د من الحیرة، عودة زا  وكیف حدثت، وما

الرأسمالي، أو األزمة الدوریة للرأسمالیة، أوسقوط النموذج اللیبرالي وعودة التأمیم 
واالشتراكیة؛ ویؤكد األخصائیون منجھة أخرى أن ما یحدث أثناء ھذه األزمة المالیة أمر 

بكلمات ومصطلحات مّعقدة وھو ما یزید في واقع األمر من بسیط، ولكن یتم تفسیره عادة 
 .حالة الذعر

ولقد شھد العالم عبر عدة مراحل عدة أزمات  شملت االسواق المالیة ، ولم تترك اثارھا 
االسواق المالیة العربیة  ، ولیس ھناك اتفاق، أو إجماع حول األسباب، واآلثار، والنتائج، 

ھذه األزمات ، مما یستدعي معرفة أسبابھا و جذورھا وإیجاد والمستقبل الذي ستنتھي إلیھ 
 الحلول الناجعة لھا. 
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 وتتطلب دراسة األزمات معرفة مراحلھا وأسبابھا ، وآثارھا سواء منھا الكمیة او النفسیة 
 مشكلة البحث:  -

 كیف  اثرت االزمات المالیة على األسواق المالیة العربیة ؟  
اھمیة البحث من خالل ضرورة  توضیح اثأراألزمات المالیة على تمثلت أھمیة الدراسة  -

 االسواق المالیة ، وتحدید اھم السبل المنتھجة لحل ھذه األزمات
یھدف ھذا البحث الى توضیح طبیعة األزمات المالیة ، فضال عن دراسة اھم أھداف الدراسة 

 التطورات المالیة لألسواق المالیة لإلمارات العربیة 
تبعا لألھداف المتوخاة من البحث و لمعالجة اإلشكالیة تم تقسیم البحث إلى  :  بحثخطة ال-

األسواق  یعالج المحور الثاني،األزمات المالیة  أھم ثالث محاور حیث یعالج المحور األول
األسواق المالیة العربیة  ، أما المحور الثالث فیتم فیھ دراسة تطورات مؤشرات المالیة  و

 وسوق دبي  سوقي ابو ظبي
 : اھم االزمات المالیة -1

یطغى الحدیث عن األزمة المالیة العالمیة عما سواه مناألحداث االقتصادیة، حیث ظھرت 
إشاعة الھلع بین الناس، والغریب حقا  مصطلحات عدیدة سیطرت على التحالیل مما زاد من

األزمة  التفاصیل وأسبابأن الكثیرین من ھؤالء، ال یتوانون عن التأكید بأّنھم ال یعرفون 
األزمة الھیكلیة للنظام  وكیف حدثت، وما زاد من الحیرة، عودة النقاشات اإلیدیولوجیة مثل

الرأسمالي، أو األزمة الدوریة للرأسمالیة، أوسقوط النموذج اللیبرالي وعودة التأمیم 
المالیة أمر واالشتراكیة؛ ویؤكد األخصائیون منجھة أخرى أن ما یحدث أثناء ھذه األزمة 

بسیط، ولكن یتم تفسیره عادة بكلمات ومصطلحات مّعقدة وھو ما یزید في واقع األمر من 
 .حالة الذعر

 مفھوم االزمة المالیة : 1-1
أزم (أزمة  وأََزماً وأَزوماً) أشتد األزم ، اشتد قحطھا ، تأزم إصابتھ أزمة ، األزمة:  لغة:

 . 1قال أزمة سیاسیة ، وأزمة مالیة الشدة والقحط،األزمة: الضیق والشدة ، وی
: لكي نحدد االصطالح الذي یعطي لألزمة  داللتھا المعنویة والموضوعیة، یتطلب اصطالحاً 
 :تعاریف الباحثین فیھا استقراءاألمر منّا 

ل تتحدد في  :فقد عرفت األزمة بأنھا  ظْرف انتقالي یتَّسم بعدم التواُزن، ویتمثل نقطة تحوُّ
فْت بأنھا .المستقبل، التي تؤدي إلى  تغیُّر كبیرٍ ضوئھا أحداث  موقف عصیٌب یمكن  :،كما عرِّ

 2.أن یؤدَي إلى  نتائج سیئةٍ 
َعت األزمات، یجب أن تتوفَر  ومھما تعددت العوامُل والمؤثرات المحدثة لألزمة ، ومھما تنوَّ

وسائل تضاؤل ال :في الحدث سمتان أساسیتان؛ لكي نستطیع أن نسیمھا أزمة ، وھما
 .والغموض، وصعوبة التنبُّؤ في عملیة اتخاذ القرار

عبارة عن نموذج أو تغیر كبیر تعرفھ كل أو بعض قیم المتغیرات  ھياألزمة   المالیة  -
المالیة المتمثلة في  عرض السندات واألسھم ،أسعارھا ، الطلب على القروض ، حجم 

على أنھا عبارة "ارتفاع شدید الودائع البنكیة وسعر الصرف ، وتعرف من جانب آخر 
 3وسریع في الطلب عن النقود ألغراض احتیاطیة".

 15، ص 1989االعتالنات الشرقیة،،مصر، مجمع الغة العربیة  ، المعجم الوجیز ، مادة أزم ، مطابع شركة 1
مریم مصطفى سلمانالنداوي، العالقة بین خصائص القیادة الجامعیة العراقیة وإدارة األزمات ،أطروحة 2

 69-68، صص 2004دكتوراه، جامعة الموصل، 
3 .19ص ، 2007عبوي زید منیر ، إدارة األزمات ، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن ،   
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عموما ھي "انقطاع في مسار النمو االقتصادي  تعریف حول األزمة المالیة ویمكن إعطاء
حتى انخفاض اإلنتاج أو عندما یكون النمو الفعلي أقل من النمو االحتمالي ، فاألزمة تحدث 

 فوضى في األسواق حیث تسبب االختناقات واإلفالس والبطالة.
وقعة ویمكن القول أن األزمة   ھي عبارة عن تزاید و تراكم مستمر إلحداث وأمور غیر مت

كلھ؛ باإلضافة إلى  التأثیر الشدید على أطراف داخل   علي مستوى جزء من النظام أو النظام
 النظام أو خارجھ مادیا و نفسیا و سلوكیا. 

 عوامل ھناك أن تتسم كل أزمة بخصائص وأسباب إالأسباب األزمات المالیة :  1-2
 كما یلي :  معظم األزمات، ویمكن تلخیص ھاتھ األسباب في توجد مشتركة

والمؤسسات  المعلومات الخاصة بأداء الشفافیة وھذا من خالل عدم الدقة في نقص -
 االقتصادیة؛

 دون اإلقراض في سریع و مفرط توسع یرافقھا والتي للداخل ضخمة أموال رؤوس تدفق -
 في المشكوك القروض حجم زیادة على یعمل مما للمقترضین، االئتمانیة المالءة التأكد من
 إزاء المحلیة العملة قیمة في اسمي انخفاض یحدث وعندھا .المحلیة البنوك لدى  تحصیلھا
 نحوالخارج ؛ الرأسمالیة التدفقات من موجة إلى یؤدي ما وھذا .القیادیة.العمالت 

 حول السیاسیة الشكوك تصاعد إلى یؤدي مما الحكومیة، الرقابة و اإلشراف ضعف -
 األزمة؛ لمواجھة المناسبة باإلصالحات القیام وقدرتھاعلى التزامات الحكومة

مع  ذلك تزامن إذا خاصة المالئمة، الكلیة المالیة و النقدیة السیاسات تطبیق في خلل وجود -
 تكون التي المؤسسات في المالیة والقوائم البیانات في والتالعب الفساد و الشفافیة انعدام

 اضطراب  ؛  یلل المبعث األول
 بین السلع العینیة والمتاحات ، وھذا من خالل عدم التوازن بین االقتصاد االختالل المتولد -

 تدفقات في المتمثل النقدي و  المالي االقتصاد و الخدمات و السلع تدفقات في المتمثل العیني
 وأصبحت ھناك. الرمزي باالقتصاد یسمى ما و الحقیقي أو بین االقتصاد ,االئتمان و النقود

بین  اإلنتاج ، وأیضا في واستخدامھ الدیون في رأسالمال استخدام بین متصاعدة مفاضلة
 ؛ االستثمار  و المضاربة

 تدفق ضخم لرؤوس األموال  یصاحبھ توسع في عملیة اإلقراض ؛ -
ضعف مستوى ھیآت اإلشراف الذي بدوره  یؤدي إلى  تزاید الشكوك في قدرة المؤسسة  -

 على أداء التزاماتھا  ؛
 السیاسة المالیة والنقدیة  ؛الفشل في تطبیق  -
 المضاربة على العموالت  ؛ -

 النفسیة متمثلة فیما یلي : كما توجد أسباب أخرى متمثلة في األسباب
 األسواق المالیة؛ حول للتوقعات نفسیة بروزأزمة ثقة -
 النقدیة السلطات اضطرار  بالتالي و العامة، الموازنة في العجز لحالة ثقة استمرارعدم -

 مرة ؛ من ألكثر الخصم بسعر
 المالیة ؛ األسھم أسواق في السماسرة قبل من روجت التي اإلشاعات -
 1اإلشاعات والمعلومات  غیر الحقیقیة ؛ -
 األزمات المـالیة الـدولیة :  1-3

یمكن تلخیص األزمات المالیة  التي ظھرت عبر السنوات والقرون إلى  النقاط التالیة 
 التي نوردھا في ما یلي : 

 

 2008أكتوبر 22أمأزمةنظام؟حواراألربعاءبمركزأبحاثاالقتصاد اإلسالمي  جدة، ..بلوافیأحمد،أزمةعقار1
                                                           



 اسبابھا  االزمة 

في أوروبا  وكان نتیجة  1637وكانت في األسواق المالیة ألجل : وفد حدثت في فیفري  1637
انخفاض األسعار فجأة  مسببة إفالس المضاربین واعتبرھا المؤرخون أولى األزمات المالیة 

 الناتجة عن المضاربة

ك انجلترا  حیت أسرع المواطنین ببن 1797فیفري  26وكان سببھا البنوك  وقد حدثت في  1797
والشركات إلى  یحب مدخراتھم من البنوك والتسبب في إفالس جماعي  وھي أول أزمة   

 ناتجة عن الذعر الجماعي

: وكانت على مستوى البنوك في انجلترا حیث سقط نظام االئتمان بھا وخاصة وأنھا لم تستطع  1810
 یكا   مما سبب أزمة  سیولة وموجة بطالة .الحصول على حقوقھا من شركات الجنوب بأمر

وكان سببھا سوق األسھم  وقد حدثت في كل من فرنسا وانجلترا بخصوص أسھم الشركات  1720
 التي تستعل موارد العالم الجدید

وسیاسة  1812ھي أول أزمة  كآلیة حدثت في الو م أ   نتیجة صرف األموال في حرب  1819
 المركزي األمریكيالتقشف التي فرضھا البنك 

ھي أزمة  في سوق األسھم یعد المضاربة الشدیدة على االستثمارات المتواجدة بأمریكا  1825
الالتینیة وانحدرت قیمة األسھم انحدارا شدیدا في بورصة لندن فأفلست بنوك عدیدة وأكثر من 

 أزمات البورصة .مؤسسة رغم إن ھده األزمة   تركزت في انجلترا إال أنھا تعد أولى  3000

حدثت ھاتھ األزمة   في انجلترا  حیث بیعت األراضي مقابل معادن ثمینة في أمریكا نتیجة  1836
قرار الرئیس األمریكي ، وھو ما شكل ضربة قاضیة للمضاربة في سوق العقار بأمریكا،  

األصعب من ونتیجة اقتراض البنوك األمریكیة من بریطانیا فقد تلقت ھده األخیرة الجزء 
 الصدمة قبل أن تنتقل إلى  أمریكا   في حد ذاتھا .

حدثت ھاتھ األزمة في بورصتي فینا والنمسا وحدثت بسبب المضاربات الضخمة  التي لم  1873
تقابلھا سوى ضمانات متدنیة باإلضافة إلى  أنھا لم تكن مغطاة  بإنتاج اقتصادي  حقیقي مما 

 انیا وأوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة.سبب انھیارا كلیا انتشر على ألم

بعد مرور فترة الحرب العالمیة األولى شھد االقتصاد العالمي نوعا من االستقرار النسبي في  1929
العالقات النقدیة والمالیة الدولیة بفضل اإلصالحات والتعدیالت التي دخلت على األنظمة 

 النقدیة التي كانت سائدة قبل الحرب. 

 1929دأت أسعار األوراق المالیة ببورصة نیویورك  باالزدھار منذ عام حیث ب
وارتفع مؤشر  1929أكتوبر  24واستمرت باالرتفاع  إلى  أن وصلت أعلى مستویاتھا في 

داونجوز ارتفاعات شدیدة لم یسبق لھا مثیل ثم بدأ باالنحدار الذي نجم عن خسارة  أدى ذلك 
ملیون دوالر ، وإفالس  200ي عملیات السوق تقدر بحوالي إلى  فقدان وخسارة المستثمرین ف

 بنك في یوم واحد  3500حوالي 

 1987كانت األزمة   الحادة التي شھدتھا األسواق المالیة الدولیة في أكتوبر عام  .1987
والمتمثلة في االنخفاض الكبیر والمستمر في أسعار األوراق المالیة فقد نتجت عن اتجاه أسعار 

ة نحو االرتفاع وتوقع حدوث أزمة  اقتصادیة بسبب تراجع مؤشرات األداء االقتصادي الفائد
باإلضافة إلى  العوامل األخرى والتي من أھمھا تدھور قیمة الدوالر في أسواق صرف 
العمالت حیث تعرضت أسعار األوراق المالیة (خاصة األسھم ) إلى  انخفاضات متتالیة 

األوراق المالیة إلى  طرح أوراقھم للبیع بھدف تجنب  ومتسارعة ، كما أن لجوء حملة
االنخفاضات الالحقة في قیمتھا ، كان یؤدي بدوره إلى  زیادات كبیرة في العرض ، وبالتالي 

 .انخفاضات أخرى في أسعارھا ، مما كان یثیر قلق األوساط المالیة
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1989 

 الو م أ

األمریكیة ،وكانت ھناك عدة انعكاسات على كانت  أثار ھذه األزمة على الوالیات المتحدة 
، ومن  أسباب األزمة فھو  1987األخرى فھي لم تؤثر بنفس تأثیر أزمة  سنة  األسواق المالیة

 : النقاط التالیة 1989یعود إلى التسییر المبرمج في قفص االتھام و كانت من اسباب ازمة  
 السنـدات ذات المردودیـة العالیـة  تـقنیـة . أ

  Campeauحادثـة  -حویـل غیـر القانـوني لألمـوال من طـرف مایكل میلكن جالت -ب
 *LBO والحـذر من بعـض أنـواع 

1995 

المكسیك، 
 االرجنتین 

آثارسلبیةفي السوقالمالیة للمكسیك  1995 وأوائلسنة 1994 كانتألزمة البیزوالمكسیكیفیأواخر
األرجنتینیة،وفیظلنظاممالیضعیف،ومعدالتتبادلغیرمرنة، 

 .واعتمادكلیعلٮتدفقاترأسالماالألجنبیقصیرةاألجل،فقدأظھرت الدولتینالكثیر
 منمؤشراتالتعرضألزمات مالیة،ومنثمكانتالنتائجغیرمبشرةبالخیر.

1997 

 االسیویة

نتیجة لآلثار المالیة  1998-1997ثارت أزمة  جنوب شرق أسیا في عام  
واالقتصادیة للعولمة فال شك إن النتاج الطبیعي لتعدد وتنافس المراكز االقتصادیة الرأسمالیة 
المتقدمة على الصعید العالمي ھو تحجیم القوى األسیویة في ظل تھدیدھا للقوة االقتصادیة 

 الغربیة  األمریكیة والرأسمالیة

 

2008 

 العالمیة

 

یعد أحد أھم األسباب الھیكلیة لنشوء األزمة المالیة العالمیة ھو التنامي السریع للمضاربة  -
صلب األسواق المالیة ویعزى ذلك إلى عاملین أساسیین وھما: ارتفاع نسب الفائدة وتقلص 

 معدالت التضخم المالي.

المالیة العالمیة و انتقال األزمة   إلى  النظام ولقد كان التدھور الحاد لوضع األسواق 
المصرفي األوروبي وترسخ مناخ من الشك وعدم الثقة المتبادل ما بین األطراف سببا حاسما 
في تدخل السلطات الفدرالیة األمریكیة إلیجاد السیولة لألزمة  إلنقاذ المؤسسات المصرفیة 

 المختصة في مجال الرھون العقاریة.

2010 

 الیونان 

لم تتعامل الحكومة الیونانیة السابقة  2008عندما ضربت األزمة   العالمیة في سبتمبر 
بشفافیة، بل لجأت إلى  التالعب في السجالت المالیة إلخفاء حجم العجز في میزانیتھا، ولم 

كن تتضح ھذه الحقیقة المدویة إال في وقت متأخر، ویبدو من متابعة مسارات األزمة   أنھ لم ی
، حیث 2009أحد مستعد للصدمة التي كشفتھا الحكومة االشتراكیة التي انتحبت في أكتوبر 

أظھرت المراجعات اإلحصائیة أن التمویل العام في وضع سيء مما دفع المفوضیة األوربیة 
% 12.2إلى  تغییر توقعاتھا للوضع االقتصادي في الیونان بإشارتھا أنھ سیواجھ عجز بنسبة 

وھو بذلك یمثل أكثر من أربعة أضعاف المسموح بع في دول منطقة الیورو،  2010 لھذا العام
ملیار یورو، في حین أن الناتج القومي الیوناني  300ھذا مع العلم أن حجم العجز یصل إلى  

 .ملیار یورو، ویعني ذلك أن الیونانیین عیشون بما تتجاوز قدراتھم 250یعادل 

أن ھذه األزمة   وعمقھا وتداعیاتھا واإلجراءات  والخالصة التي یمكن استخالصھا
التي اتخذتھا السلطات الیونانیة بالتعاون مع األقطاب الرأسمالیة األخرى وتحت ضغوطھا 

تبین أننا أمام أزمة  یونانیة عمیقة ولیس أزمة  مالیة عابرة، وسیكون الخروج من األزمة   
 .جدیدة للتراكم وآلیات جدیدة للمنافسة مكلفا وتبلور أنماط جدیدة من التحالفات وأشكال

 

*LBO Leveraged Buy Out 
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2010 

 دبي

كانت ألزمة  الرھن العقاري وما سببتھ من انھیار سوق العقار آثار كبیرة ، وھذا ما 
أدت إلى  أزمة مالیة عالمیة عمیقة صاحبھا انخفاض قوي ألسعار النفط والدوالر، وخسارات 

ولة المفتوحة وجفاف منابعھا، وإمارة ھائلة في البورصات، الحصیلة كانت انتھاء عصر السی
دبي تعتمد في دیونھا بالدرجة األساس على بیع الممتلكات واألصول العقاریة، من قبل 

% في الربع الثاني من 24مستثمرین فقدوا القدرة الشرائیة،فتراجعت أسعار المنازل بنسبة 
ي ضربات عنیفة وتوقفت وانخفاض حاد لإلیجارات، وبالتالي تلقى القطاع العقار 2009العام 

ماكینة العمل في االستثمارات عالیة الكلفة وظھرت بوادر مدیونیة نتیجة عدم التمكن من بیع 
تلك األصول، وبعد ھذا النماء السریع غیر الحذر تالشت األحالم واألماني ببروز ھذه األزمة 

د شغلت أزمة  دیون التي ضربت ھذا المد ، التي أصبحت تسمى عالمیاً بأزمة  دیون دبي ، وق
 دبي ھاجس الكثیر من المستثمرین بعین القلق وزادت من مخاوفھم ، 

وھناك أیضاً صراع قوى ظھر في كوالیس دبي على خلفیة فضائح اختالس وإساءة 
األمانة واستغالل الوظیفة والكسب غیر المشروع في عدد من الشركات العقاریة قبل أشھر 

ف موقع عدد من الشخصیات التي كانت في مقدمة النشاط من تأریخ األزمة، أدى إلى  ضع
االقتصادي، وھي عوامل أدت إلى  اھتزاز الثقة من قبل المستثمرین وبالتالي انخفاض مستوى 

 الطلب على العقارات الذي بدوره یعمق من مشكلة المدیونیة.  

 المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على مراجع عدیدة 
 المالیة العربیة :االسواق  -2

 مفھوم السوق المالیة : 1-2
السوق لغة من كلمة ساق یسوق  سوقا وھو حدو الشيء ، وسمیت السوق بذلك لما 

 .1یساق إلیھا  من البضائع واألشیاء ، والجمع أسواق 
 وكلمة السوق تؤنث وتذكر  ، ویعد موضع یجلب إلیھ المتاع والسلع للبیع  واالبتیاع 

ق اصطالحا فھي عبارة عن المكان الذي تتجھ إلیھ البضائع بمختلف أما تعریف السو
أنواع ھا ، حیث یتم مبادلتھا أو بیعھا أو استھالكھا ، وھي عبارة عن المكان الذي یتم فیھ نقل 
ملكیة السلع ، كما یعد على انھ المنطقة التي یتصل فیھا المشترون مع البائعین ، سواء 

ة ، واألسعار السائدة فیھ تؤثر وتتأثر باألسعار التي تدفع في بطریقة مباشرة أو غیر مباشر
 2األجزاء األخرى .

وتعرف السوق المالیة عل انھا : "سوق منظمة تنعقد في مكان معین وفي أوقات  -
دوریة بین المتعاملین في بیع وشراء مختلف األوراق  المالیة التي تصدرھا الشركات 

 3والـدول".
عارضي رؤوس أموال طویلة األجل، والطالبین لھا. وذلك ھي مكان التقاء بین  -

بغیة تعبئة وتسھیل تدفق الفوائض المالیة نحو من لھم عجز مالي، وفق شروط معینة من أجل 
 ".المساھمة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

ا ترجع أھمیة السوق المالیة  إلى عدة عوامل یمكن تلخیصھا كم:أھمیة السوق لمالیة  1-2
 یلي : 
 تمویل خطة التنمیة االقتصادیة : •
 عدم قدرة البنوك التجاریة على التمویل المتوسط والطویل األجل  •
 تساعد السوق المالیة على منح القروض بشروط مناسبة    •
 تتعامل السوق المالیة باألوراق  المالیة القابلة للتداول بالعمالت القابلة للتحویل  •

 .117، ص  3ابن فارس ،  معجم مقاییس اللغة ، ج1
 .14، ص 2009،  2محمد صبري ھارون ، أحكام األسواق المالیة ، دار النفائس ، عمان ، األردن ، ط2
 .07، ص 1993،   1شمعون شمعون، البورصة ، دار أطلس للنشر، الجزائر،ط3
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 ة القابلة للتداول التعامل باألوراق  المالی •
سھولة تحویل األوراق  المالیة القابلة للتداول إلى أموال نقدیة وبدون تحمل أیة  •

 1خسائر

 تتكون أسواق المال عادة من:المشاركون في أسواق المال:  : 1-3
قطاع األعمال ؛المدخرون ؛الوسطاء المالیون ؛البنوك المركزیة ؛القطاع الحكومي ،  •

 القطاع األجنبي ؛
 : أقسام وأنواع   سوق المال   1-4

 وتنقسم سوق المال بصفة عامة إلى قسمین رئیسین :
یقسم سوق المال إلى سوقین  األول سوق النقد  والثاني سوق رأس  أوال  : أقسام سوق المال:

 المال 
وھى تلك السوق التي یتم فیھا إصدار وتداول األصول النقدیة قصیرة  سوق النقود :  -

ویتولى الجھاز المصرفي ممثالً في البنك المركزي والبنوك التجاریة ، القیام بھذه األجل ، 
 العملیات . 

وھى تلك السوق التي یتم فیھا إصدار وتداول األصول المالیة متوسطة  سوق رأس  المال : -
 وطویلة األجل . وھذه السوق تنقسم بدورھا إلى قسمین رئیسیین ھي :

 :  الماليسوق رأس  المال غیر -أ
2وتنقسم ھذه السوق إلى شقین رئیسیین ھما :سوق األوراق  المالیة : -ب

 
سوق اإلصدار أو السوق األولیة ھي تلك السوق التي یتم من خاللھا بیع سوق اإلصدار : -أ

األوراق  المالیة المصدرة ألول مرة عن طریق االكتتاب العام في األوراق  المالیة سواء 
كانت أسھم ا أو سندات ، وقد یتعلق االكتتاب باألسھم   الممثلة لرأس مال الشركة عند 

ا بعد التأسیس ، كما قد یتعلق بالسندات عند إصدارھا سواء التأسیس أو عند زیادة رأس مالھ
كانت صادرة عن شركة أو من شخص من الشخصیات االعتباریة العامة التي یحق لھا 

 3اإلصدار. 
سوق التداول أو السوق الثانویة تعبر عن المكان الذي تتم فیھ جمیع سوق التداول : -ب

ترتب علیھا نقل ملكیة األوراق  المالیة طویلة األجل المعامالت المالیة بیعاً وشراء ، والتي ی
من األسھم والسندات السابق إصدارھا من بائع لمشترى ، طبقاً لسعر السوق السائد للورقة 
المالیة وقت البیع والشراء ، سواء تمت ھذه المعامالت من خالل أسواق منظمة أو غیر 

 4منظمة.

 : تجربة سوق دبي وسوق ابو ظبي 3
طقة الخلیج العربي تطورات ضمن السوق المالیة العربیة ، حیث كانت منطلق اھم عرفت من

المصارف  والمؤسسات المالیة االسالمیة ، والذي زاد من اھمیتھا ونجاحھا ، توفر المحیط 
 المناسب الى ذلك والى جانب ھذا ، توافر االدوات المالیة عبر شتى المؤسسات 

 ما یتعلق باإلطار الھیكلي المؤسسي للسوق.مالیة الدولیة فیواختلفت تجاربأسواق األوراق ال 
لجمع بین سمح إلدارة السوق بتولي دور البورصة ، حیث یكون ایففي بعض ھذه األسواق 

 16،18حسني علي خربوش وعبد المعطي رضا ارشید ، مرجع سبق ذكره ، ص ص 1
) أغسطس 78عاطف النقلى ، الخصخصة وسوق األوراق المالیة فى مصر، كتاب األھرام االقتصادي، العدد( 2

 . 21–19، ص :  1994
ى شیحھ ، زینب حسن عوض هللا ، النقود والبنوك والبورصات ، دارالمعرفة مصطفى رشد 3

 .456، ص  1992الجامعیة،اإلسكندریة، 
محمد عثمان إسماعیل حمید ، أسواق المال وبورصة األوراق المالیة ومصادر تمویل مشروعات األعمال،  4

 . 52، ص 1993دار النھضة العربیة، القاھرة ، 
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في نفس الوقت  اإلدارة التنفیذیة لعملیات التداول ودور التشریع والرقابة واإلشراف  معاً 
فصل بین االدارتین  حیث  تقوم ن األسواق تم البعض اآلخركالكویت و قطر مثال، وھناك 

كدولة اإلمارات العربیة  وتقوم األخرى بدور ھیئة الرقابة(السوق) إحداھما یدور البورصة 
أن إعداداً متزایدة من األسواق المالیة جدیر بالذكر ومن ال المتحدة و سلطنة عمان مثال،

اإلدارة التنفیذیة و  –ن المھمتین الناشئة اتجھت في اآلونة األخیرة إلى الفصل بین ھاتی
المملكة و ونذكر ھنا سلطنة عمان و دولة اإلمارات العربیة المتحدة  -اإلدارة التشریعیة
و في مملكة  التي تمثل اقدم واكبر سوق لألسھم في منطقة الخلیج ). ( العربیة السعودیة

البحرین فھناك فصل بین ھاتین المھمتین و لكن من نوع آخر حیث یقوم بنك البحرین 
المركزي بالدور اإلشرافي و التشریعي علي سوق المال البحریني و تقوم إدارة السوق 
باألعباء اإلداریة التنفیذیة، و في ھذا یقوم بنك البحرین المركزي ووفقا لقانون إنشائھ بدور 

 Financial)  ل تماما لبنك انجلترا المركزي الذي یشرف علي كل القطاع المالي مماث
Services Authority FSA)و  في دولة الكویت من بنوك و تامین و أسواق المال. و أما

بدا الحدیث جادا في اآلونة األخیرة حول ضرورة و أھمیة قیام و إنشاء ھیئة سوق  دولة قطر
 المال.

تعتبر اإلمارات العربیة انطالقة لسوقین مالیین ، : یة في االمارات العربیةالسوق المال  3-1
یتمتعان بالشخصیة االعتباریة  واالستقاللیة المالیة ، ومن األھداف المسطرة اعتبار الفرصة 
متاحة لكل المستثمرین ، مما یزید من تفاعل العرض والطلب بین المستثمرین والمدخرین 

ما یجعل ھناك حركة متواتیة مع نمو وازدھار االقتصادیات  دون ان والوسطاء  المالیین م
یكون ھناك مخالفات وأعمال غیر شرعیة غیر مقبولة وھذا  ما البد ان یراعى من طرف 

 عدة ھیآت مسؤولة عن رقابة ھاتھ األسواق  
 تم تأسیس سوق أبو ظبي لألوراق المالیة بموجب القانون المحلي: سوق أبو ظبي :  3-1-1

، وبموجب ھذا القانون فإن السوق یتمتع بالشخصیة االعتباریة 2000) لسنة 3رقم (
واالستقالل المالي واإلداري وبالصالحیات الرقابیة والتنفیذیة الالزمة لممارسة مھامھ، ولھ 

 15/11/2000ینشئ مراكز وفروع لھ خارج إمارة أبو ظبي، وقد تم افتتاح السوق بتاریخ 
إتاحة الفرصة الستثمار المدخرات واألموال في األوراق المالیة بما یخدم ،ویھدف السوق إلى 

مصلحة االقتصاد الوطني ویكفل سالمة المعامالت ودقتھا ویضمن تفاعل قوى العرض 
والطلب لتحدید األسعار وحمایة المستثمرین وترسیخ أسس التعامل السلیم والعادل و إحكام 

وراق المالیة بما یضمن سالمة التصرفات واإلجراءات ، الرقابة على عملیات التداول في األ
وتنمیھ الوعي االستثماري بما یكفل توجیھ المدخرات إلى القطاعات المنتجة ، والمساھم في 

وتتألف إدارة السوق من سبعة أعضاء یصدر بتعیینھم  . تحقیق االستقرار المالي واالقتصادي
سنوات ، وقد تم تشكیل أول مجلس إدارة  مرسوم أمیري وتكون عضویة المجلس لمدة ثالث

 1 .2000) لسنة 8للسوق بموجب المرسوم األمیري رقم (
تم تأسیس سوق دبي المالي كمؤسسة عامة لدیھا الشخصیة : سوق دبي المالي :   3-1-2

 .2000لعام  14االعتباریة المستقلة بموجب قرار وزارة االقتصاد رقم 
ثانوي للتعامل باألوراق المالیة الصادرة عن الشركات وتعمل سوق دبي المالي كسوق  

المساھمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومة االتحادیة أو أیة حكومات محلیة 
والمؤسسات العامة في الدولة ووحدات صنادیق االستثمار وأیة أدوات مالیة أخرى سواء 

الي وبدا سوق دبي المالي كانت محلیة أو أجنبیة والتي تكون معتمدة لدى سوق دبي الم
 .2000مارس  26مزاولة نشاطھ بتاریخ 

، اطلع علیھ  https://www.adx.aeعلى الخط ] ،سوق ابوظبي المالي ، متاح على : نبذة عن السوق ،[ 1
 .05/11/2013بتاریخ 
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قرر المجلس التنفیذي إلمارة دبي تحویل سوق دبي المالي كشركة  2005دیسمبر  27وفي  
 8مساھمة عامة في اإلمارات العربیة المتحدة برأسمال وقدره ثمانیة ملیارات درھم (

%) من رأس مال السوق أي ما یعادل 20ملیارات درھم) وتم طرح نسبة عشرون بالمائة (
ملیار درھم لالكتتاب العام لقد شھد االكتتاب العام إقباالً كبیراً ومتمیزاً فاق كل التوقعات  1,6

   ملیار درھم. 201حیث وصل المبلغ المكتتب بھ إلى ما یقارب 
 ) DFMبرمز تداول ( 2007مارس  7وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق بتاریخ 

ویعتبر سوق دبي المالي ھو أول سوق مالي یتم طرح أسھمھ لالكتتاب العام في الشرق 
األوسط وبھذا تكون حكومة دبي رائدة في مجال تخصیص المؤسسات الحكومیة في المنطقة 
كما یعتبر سوق دبي المالي أول سوق مالي متوافق مع الشریعة اإلسالمیة وأحكامھا في 

الرؤیة الطموحة لسمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئیس العالم وھو ما یعبر عن 
 1الدولة رئیس الحكومة حاكم دبي.

 ابو ظبي،  دبي : –:  التطورات المالیة للسوقین 3-2
 یمكن تلخیص التطورات الخاصة بالمؤشرات في الجدول التالي :

 : تطور مؤشرات سوقي ابو ظبي ودبي المالیین  5-02جدول رقم : 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 اإلقفال اإلقفال اإلقفال اإلقفال اإلقفال اإلقفال اإلقفال اإلقفال مؤشرات سوق ابو ظبي
 4528,93 4290,3 2630,86 2402,28 2719,87 2743,61 2390 4551,8 سوق أبو ظبي

 2465,25 2634,12 2041,99 2055,48 2431,52 2251,52 1693,8 3276,3 اإلتصاالت
 1998,72 1998,72 1998,72 1998,72 2410,31 2502,6 4450,8 5155,4 البناء

 2299,63 2315,06 1982,42 2456,17 2653,21 3142,17 3499,8 3264,6 التأمین
 2466,97 2125,05 1284,27 859,26 1158,98 1415,09 1175,1 1929,9 الخدمات اإلستھالكیة

 1145,38 1145,38 2086,84 1145,38 1211,87 1300,04 1365 1588,7 الصحة
 2387,44 2566,94 1507,96 1544,78 2499,33 2378,13 2195,4 2799,2 الصناعة
 1138,7 2100,28 1355,1 1237,15 166,29 174,06 122,11 411,84 الطاقة

 4203,75 4668,16 1896,48 1332,03 291,78 542 507,01 1525,8 العقارات
المصارف والخدمات 

 3906,24 2973,16 743,32 4269,65 4024,84 3830,5 3168,6 6015,6 المالیة

 اإلقفال اإلقفال اإلقفال اإلقفال اإلقفال اإلقفال اإلقفال اإلقفال مؤشارات سوق دبي
 3774 3369,81 1622,53  1630,52 1803,58 1636,3 5931,9 سوق دبي
 850,71 1124,16 885,11 487,81 482,75 470,87 351,13 1199,0 اإلتصاالت

 3867,11 4132,51 1535,37 1164,04 1802,14 2348,22 2430,3 8061,8 االستثمار والخدمات المالیة
 2583,18 1952,26 2589,56 926,96 939,03 968,7 1096,8 3414,5 البنوك
 1696,12 2402,31 3352,68 2501,86 2962,89 3467,03 3336,1 4629,6 التأمین

 393,98 867,49 481,28 179,28 603,63 1460,34 937,5 5737,9 الخدمات
 456,69 545 605 605 605 501 396 664 السلع االستھالكیة

 185,28 157,7 120,23 83,17 140,81 142,05 247,45 348,39 الصناعة
العقارات واإلنشاءات 

 8208,33 6978,67 2824.97 2352,58 3054,64 3563,56 2375,9 13681 الھندسیة

 764,22 809,35 437,36 385,14 505,04 467,62 378,68 935,41 النقل

 المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على التقاریر السنویة  المتاحة على موقعي السوقین المالیین
 
عرفت مؤشرات  السوق ابو ظبي عدة تذبذبات في االسعار وھذا ما ظھر من خالل  -

و كان  2007الجدول االعاله حیث ظھرت عدة ارتفاعات في اسعار االقفال في نھایة سنة 
بالمائة  207,67اكثر ارتفاع شھده السوق في السنة  ھو ارتفاع في العقارات وصل الى 

بالمائة  لتلیھا سلسلة  4,19ة كانت في التأمینات بمعدل وادنى انخفاض شھدتھ ھاتھ السن
انخفاضات متوالیة شھدتھا السوق ، وفي نفس السیاق ظھرت ادنى االنخفاضات في  مؤشر 

حیث انھارت  2006الطاقة وتلیھا العقارات اال ان ھاتھ االخیر ھي األشد تأثیرا مقارنة بسنة 
یدل على ان ازمة الرھن العقاري قد مست ھاتھ  بالمائة مما 300منذ ھاتھ السنة بما یقارب 

السوق مساسا كبیرا ، ومن خالل ھذا نجد كذلك ان مؤشر التأمین ھو الوحید الذي شھد 
نظرا  10,22انخفاضا بحوالي  2009ارتفاعا في ھاتھ السنة والذي شھد بدوره في سنة 

1 نبذة عن  سوق دبي المالي ، [على الخط ] ، دبي ، متاح على  :    
http://www.dfm.ae/pages/default.aspx?c=1052 30/11/2013، اطلع علیھ بتاریخ :     
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مینات لھ أثر متأخر بالنسبة للتأثر الغیر المباشر لالزمة العقاریة  وھو ما یدل على ان التا
للمؤشرات االخرى وكانت كذلك مؤشرات البناء اشذ انخفاضا في ھاتھ السنة وشھدت 
ارتفاعا كبیرا كل من مؤشرات الطاقة لتلیھا االتصاالت وھذا راجع النفتاح ضغط الثغرة 

تذبذب بین االرتفاع لبعض  2010، كما شھدت سنة  2008التي اصابت السوق في سنة 
ؤشرات وانخفاض لبعض ھاتھ المؤشرات وھذا مانجده من خالل مؤشر العقارات التي الم

شھدت اكبر انخفاظ وھذا مما یدل على ان العقارات الزالت حتى ھاتھ السنةتتأثر باألزمة كما 
شھدت كل الخدمات االستھالكیة والتأمینات بعض التأثیرات السلبیة في االسعار  لتبقى في 

بعض المؤشرات التي تشھد انخفاضات كبیرة ضمن مؤشر  2011 نفس السیاق في سنة
الخدمات االستھالكیة  ومؤشر البناء  واالتصاالت ویلیھا مؤشر سوق ابو ظبي ، اال ان 

بالمائة لتلیھا مؤشر العقارات بحوالي  643,97مؤشر الطاقة  قد شاھد ارتفاعا مذھال بمعدل
، 2011زمة على ھاتین المؤشرات  في سنة بالمائة وھذا ما یدل تراجع آثار اال 356,52

لتبقى ھاتھ المؤشرات بین االرتفاع واالنخفاض لبعض المؤشرات التي شھدتھا سوق ابو 
ظبي من خالل االرتفاع في مؤشري الخدمات االستھالكیة والعقارات وانخفضت مؤشرات 

شر المصارف التـأمینات  لتبقى ھي الوحیدة في سلسلة االنخفاضات .اما عن فقد شھد مؤ
، وھذا  146.15یلیھ مؤشر العقارات بنسبة  299.98والخدمات المالیة اعلى ارتفاع بنسبة 

مایفسر رجوع اسعار العقارات لحالتھا الطبیعیة لما بعد االزمة ، اما عن ما كان مشھود لھ 
عدت  2014باالنخفاض فقد كان المؤشر الوحید وھو مؤشر الصحة ، وقد شھدت 

معظم المؤشرات  وكان ادنى انخفاض ضمن مؤشر الطاقة والناتج عن انخفاضات ضمن 
، لیبقى مؤشر المصارف والخدمات المالیة یشھد  2014تراجع اسعار البترول والطاقة لسنة 

 وھي اعلى نسبة في المؤشرات الباقیة لسوق ابو ظبي المالي  31.38ارتفاع بنسبة 
ت لھ عدة تأثرات على خلفیة االزمة التي ومن خالل كل ھذا فنجد ان سوق ابو ظبي قد كان

وخصوصا في مؤشر العقارات  والطاقة والتي شھدت   2008شھدھا العالم في سنة 
ارتفاعات كبیرة في سنوات أخرى حاولت من خاللھا استرجاع كل الخسائر التي شھدتھا في 

دمات السنوات الماضیة وكذا ما نراه من خالل ازمة دبي التي اثرت على كل من الخ
 . 2008االستھالكیة والصناعة ، اال نھا تبقى اقل آثارا بالنسبة لسنة 

كانت على مختلف المؤشرات ماعدا مؤشر   2007شھد سوق دبي عدة ارتفاعات في سنة  -
التأمین الذي شھد انخفاضا طفیفا  ، وكانت اعلى االرتفاعات في ھاتھ السنة كان في مؤشر 

بالمائة تلتھ الخدمات بمعدل  75.11حیث شھد ارتفاعا یقدر االستثمار والخدمات المالیة 
لتشھد كل من المؤشرات الباقیة ،  مؤشر سوق دبي ، و البنوك ومؤشر النقل  64.67

بالمائة ، وھذا ما لم تشھده كل من الصناعة  42ارتفاعات متقاربة فیما بینھا  في حدود 
ي كل المؤشرات التي تأثرت بازمة واالتصاالت ، تلت ھذه االرتفاعات انخفاضات حادة ف

، كانت اولى االنخفاضات شھدتھا الخدمات والعقارات  مما یفسر تاثرھا  2008
، وكذا شھدت كل من المؤشرات الباقیة انخفاضات متفاوتة  باالزمة المالیة العالمیة المباشر

ھده مؤشر بالمائة ، وكانت اقل االنخفاضات ھو ما ش 72حتى  67متقاربة النسب في حدود 
بالمائة وھذا مایفسرالتاثیر الجزئي  28.97مع مؤشر الصناعة بمعدل  27.94التأمین بمعدل 

 ضمن ھذین المؤشرین  .
فھنا شھد السوق تراجع لالنخفاضات السابقة وھذا ما  2008اما عن السنة التي تلت ازمة 

بالمائة  55.77بمعدل  2009كان ضمن مؤشرالخدمات الذي شاھد اعلى االرتفاعات في سنة 
بالمائة  وھذین المؤشرین قد شاھدا  49.99لیلیھ مؤشر العقارات الذي ارتفع بمعدل یقارب 

انخفاضا حادا في السنة السابقة ، اما عن المؤشرات  الباقیة فلقد شھدت ارتفاعات متفاوتة ما 
ئة بالما 42.59عدا كل من مؤشر الصناعة الذي شھد انخفاضا حادا خالل السنة بمعدل 
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بالمائة كما شھد مؤشر االستثمار ھو االخر انخفاض طفیف بمعدل  11.68ومؤشر البنوك ب 
حیث شھدت معظم المؤشرات انخفاضا  2010بالمائة  لتبقى ھذه االنخفاضات في سنة  3.38

مما یدل على ازمة مالیة مست السوق  اال ان كل من مؤشر السلع االستھالكیة سجل ارتفاعا 
بالمائة ومؤشر  8لمائة وكذا كل من مؤشر النقل الذي شھدا ارتفاعا بمعدل با 20.76یقارب 

بالمائة ، لتبقى سلسلة االنخفاضات متوالیة ةلكل المؤشرات خالل  2.52االتصاالت بمعدل 
وھذا ما یدل على تاثیر االزمة المالیة لدبي حیث نرى ان الخدمات كانت اشد  2011سنة 

لتسترجع بعض االرتفاع خالل   70.30نخفاض بما یقارب تأثیر حسبما شھده المؤشر من ا
،  44.56بالمائة لیشھد ارتفاعا بمعدل  40.93ویلیھ مؤشر الصناعة ب انخفاض  2012سنة 

اما عن المؤشرات الباقیة فقد شھدت كلھا انخفاضات اال مؤشر االتصاالت الذي شھد ارتفاعا 
ارتفاعات متفاوتة كانت  2012ات سنة بالمائة  ، لتشھد كل المؤشر 1.05طفیفا في حدود 

بالمائة وھذا ما یفسر استعادة   143.95اعالھا ما شھده مؤشر النقل بارتفاع كبیر جدا بنسبة 
ویلیھ  مؤشر التامین   44.56مكانتھ في السوق كما شھد مؤشر الصناعة ارتفاع جید بمعدل 

ھا ، واسترجاع بعض الخسائر بالمائة   وھذا ما یفسر استرجاع السوق لمكانت 42.51بمعدل 
اعلى االرتفاعات  2013وقد شھدت سنة  التي شھدتھا اثناء االزمة التي مر بھا السوق المالي

بالمائة یلیھ مؤشر العقارات  167االستثمارات والخدمات المالیة بنسبة في مؤشر 
 28ببالمائة، في حین شھدت التامینات ادنى اخفاض  147واالنشاءات الھندسیة بنسبة 
فلم تتأثر المؤشرات بتغیرات كبیرة 2014بالمائة ، اما سنة 24بالمائة یلیھ مؤشر البنوك ب

مثل ما شھدتھ السنة التي قبلھا وكانت ھناك نسب متقاربة بین االرتفاع واالنخفاض وھذا ما 
بالمائة وكان اعلى ارتفاع  32نراه ضمن مؤشر البنوك الذي استرجع سعره  وھذا بنسة 

 17السنة ، ویلیھ مؤشر الصناعة ومؤشر العقارات واالنشاءات الھندسیة بنسبة ضمن ھذه 
 54بالمائة ، وقد شھدت مؤشر الخدمات اعلى انخفاض من بین المؤشرات لھذه السنة  بنسبة 

بالمائة وتبقى بقیة المؤشرات بین االرتفاع  29بالمائة  ،ویلیھ مؤشر االتصاالت بنسبة 
 بالمائة . 10ربة لم تتجاوز متقا واالنخفاض لكن بنسب

 خالصة :

لقد شھدت األسواق المالیة على اختالف أنواعھا في شتى الدول اإلسالمیة  إقباال 
كبیرا على خلفیة األسواق المالیة التقلیدیة التي یشتكي منھا الكثیر ، عدم الثقة في استثماراتھم 

مو لم تشھده نظیراتھا من األسواق ، وھذا ما شھدتھ األسواق المالیة  في الخلیج العربي من ن
المالیة األخرى، إال أن ھاتھ األسواق تبقى دائما متأثرة بتلك األسواق في العالم وھذا لوجود 

حیث  2008الصلة سواء كانت بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ، وھذا ما رأیناه خالل أزمة 
اشرة بین األسواق المالیة في انھ تأثرت جل األسواق بھاتھ األزمة  ، ھذا ناتج للصلة المب

العالم ككل ،واعتبار األسواق المالیة محتواھا المؤسسات المالیة وغیرھا من المؤسسات، فلقد 
كانت للمؤسسات المالیة اإلسالمیة  الدور الكبیر في استرجاع مكانتھا في العالم إلعادة 

واالستثمار ضمنھا ،وھذا  التوجھ نحو التغیر ،  من محل للنظر والمتابعة  إلى محل للتوجھ 
 اإلسالمیة في المالیة المؤسسات ما ساعد على  زیادة التوسع  والنمو الذي شھده قطاع

 كبیرة المصارف اإلسالمیة فرصة أمام یضع بیراًوزا كحاف مایشكل وھو األخیرة ، األعوام
 المصرفيالقطاع  مستوى على السوقیة الحصة وتوسیع اإلستراتیجیة لتحقیق األھداف

عوائد  تعظیم وبالتالي أرباحھ لتعظیم المباشرة التمویالت و العمالء ودائع من كل العالمي في
 .المستثمرین

 المصادر والمراجع :

 3ابن فارس ،  معجم مقاییس اللغة ، ج .1
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 دور لجنة التدقیق في تحقیق أھداف الحوكمة بالبنوك 

 دراسة حالة عینة بنوك تجاریة جزائریة

 وكي أوس مل أ.

 2جامعة البلیدة 

 ملخص:ال

 تناولت الدراسة بالتحلیل و المناقشة دور التدقیق الداخلي في تحقیق أھداف الحوكمة بالبنوك،
أسئلة  8ولتحقیق أھداف الدراسة و اإلجابة عن الفرضیات تم تصمیم استمارة تحتوي على 

بنك  20من مجتمع الدراسة البالغ ℅ 90بنك أي ما نسبتھ  18وزعت بصفة عشوائیة على 
تجاري عامل على مستوى القطر الجزائري، و توصلت الدراسة إلى نتیجة و المتمثلة 

 ي تحقیق أھداف الحوكمة بالبنوك التجاریة الجزائریة.فیللجان التدقیق دور فعال ف

 لجنة التدقیق، الحوكمة. الكلمات الدالة:

Abstract 

The study has discussed and analyzed The Role of Committee audit in 
Realization aims Governance in the Banks, to achieve the objectives 
of the study and allagabh on the premises design form contains 40 
questions distributed indiscriminately 18 Bank or 90% of the study 
population of 20 commercial banks nationwide agent of Algeria, As a 
result, the study of audit committees has been instrumental in 
achieving the goals of corporate governance in commercial banks of 
Algeria. 

Key words: Audit committee, corporate governance. 

 مقدمة

حیث أدت عملیات الفساد االداري و المالي في أكبر الشركات العالمیة الى حدوث أزمات 
ینظر لھذه اْالزمات بأنھا أزمة ثقة في المؤسسات و أخالق، و طرح مصطلح  ْاصبح 

الحوكمة وخصوصا في المیدان البنكي. ومن أجل نجاح الحوكمة البنكیة یجب توفر مجموعة 
من اآللیات ومنھا لجنة التدقیق التي أصبح لھا دور كبیر في في نجاح الحوكمة و باألخص 

لجنة التدقیق في تحقیق أھداف ھذه سوف نتطرق لدور بالبنوك التجاریة. في دراستنا 
 -دراسة حالة عینة بنوك تجاریة جزائریة–الحوكمة بالبنوك 

 اإلطار المنھجي للبحث

تتمثل اشكالیة الدراسة في ما ھو دور لجان التدقیق  في تحقیق أھداف :  اشكالیة الدراسة
 الحوكمة بالبنوك التجاریة الجزائریة ؟
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تھدف ھذه الدراسة للوقوقف على المفاھیم النظریة للحوكمة و للجنة :  أھداف الدراسة
 التدقیق، و ما دور ھذه األخیرة في تحقیق البنوك ألھداف الحوكمة. 

اقتصرت فرضیات الدراسة على فرضیة واحدة وھي: للجان التدقیق دور : فرضیات الدراسة
 ریة.فعال في تحقیق أھداف الحوكمة بالبنوك التجاریة الجزائ

 تتمثل حدود البحث في:: حدود الدراسة

 البنوك التجاریة الجزائریة.الحدود المكانیة :

 2014دیسمبر  3إلى غایة  2013جوان  15تم توزیع االستبیان للفترة من الحدود الزمنیة : 

نظرا لطبیعة موضوع الدراسة وأھدافھا التي سعت لتحقیقھا تم استخدام : منھجیة الدراسة 
وصفي والتحلیلي حیث اعتمدنا المنھج الوصفي الوثائقي لدراسة المصادر اْالولیة المنھج ال

والثانویة في مجاالت لجنة التدقیق و الحوكمة، والمدخل المسحي الذي تم من خالل استطالع 
أراء المبحوثین وتحلیلھا وتفسیرھا وصوال لألھداف من خالل االجابة على أسئلتھا التي 

 یفیة مواجھتھ.توضح مشكلة البحث وك

 التأصیل النظري للحوكمة و لجنة التدقیق

 الدراسات السابقة

حسین أحمد دحدوح، دور لجنة المراجعة في تحسین كفایة نظام الرقابة الداخلیة و فعالیتھا -1
، 24مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادیة والقانونیة، المجلد في الشركات (دراسة میدانیة)، 

 2008العدد األول، سنة 

و تھدف ھذه الدراسة في دراسة و تحلیل دور لجنة التدقیق في تحسین كفایة نظم الرقابة 
الداخلیة و فعالیتھا في الشركات، و األنشطة التي تمارسھا. و تم استخدام المنھج االستقرائي 
و المنھج االستنباطي، و من أھم ما توصلت إلیھ الدراسة ھناك مجموعة من األنشطة 

 جنة التدقیق و تؤدي إلى تحسین كفایة نظم الرقابة الداخلیة وفعالیتھا.تمارسھا ل

عوض بن سالمة الرحیلي، لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات: حالة السعودیة، -2
  2008، جدة، السعودیة، 1، ع 22مجلة جامعة عبد العزیز: االقتصاد و اإلدارة، م 

م حوكمة الشركات من الناحیة النظریة و التطبیقیة، و تھدف ھذه الدراسة إلى التطرق لمفھو
مع بحث و مناقشة دور لجان التدقیق كأحد أبرز دعائم الحوكمة مع التركیز على حالة 
العربیة السعودیة، و تم استخدام المنھج الوصفي والتحلیلي، ومن أھم ما توصلت لھ ھذه 

مھما في تطبیق مفھوم الحوكمة في الدراسة تلعب لجان التدقیق في الشركات المساھمة دورا 
 البیئة السعودیة كونھا تعمل حلقة وصل بین األجھزة الرقابیة في الشركة و مجلس اإلدارة.

3-Lee ho et al, The effect of audit commitee and board of director in 
dependence on auditor resignation, auditing a journal of practice and 
theory, USA, 2004 
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ھدفت ھذه الدراسة إلى توضیح تأثیر لجان التدقیق و مجالس اإلدارة في استقاللیة المدقق، و 
من أھم نتائج ھذه الدراسة ینتج عن عدم استقاللیة لجنة التدقیق و مجلس اإلدارة اختیار مدقق 

 جدید أقل كفاءة من المدقق السابق.

) یري بأن (الحاكمیة تمثل HITTاإلستراتیجیة نجد (من منظور اإلدارة :  تعریف الحوكمة
العالقة بین أصحاب المصالح الخاصة، واالستفادة منھا في تحدید و رقابة التوجھ 

 1اإلستراتیجي و األداء للمنظمات.

و تعرف كذلك بأنھا تتضمن مجموعة وجود مجموعة من العالقات بیت اإلدارة التنفیذیة 
ساھمیھا، و غیرھم من أصحاب المصلحة، و ذلك من خالل للشركة، و مجلس إدارتھا، وم

الجراءات والھیاكل التي تستخدم إلدارة و توجیھ أعمال و شؤون الشركة من أجل ضمان 
ضمان تعزیز األداء و الشفافیة و المساءلة بالشركة و تعظیم فائدة المساھمین على المدى 

 2الطویل مع مراعاة مصالح األطراف المختلفة.

ق یمكن القول بأن الحوكمة ھي ذلك النظام و القوانین التي تتحكم في العالقات السائدة مما سب
على مستوى المؤسسة بغرض تجسید المحاسبة، والشفافیة، والمساءلة، األمر الذي سینعكس 
باإلیجاب على تحقیق أھداف مختلف األطراف ذات العالقة مثل الموردین و العمالء و 

 الموظفین.

 3یلي: ما من أھم أھداف الحوكمة:  كمةأھداف الحو

تعمل عل تكوین لجنة التدقیق بغرض مكافحة الفساد على مستوى المؤسسة من غش و  -
 تدلیس.

 تعزیز نظام الرقابة الداخلیة من خالل تجسید فصل المھام و الضبط الداخلي. -
 االلتزام بالتطبیق الحرفي للقوانین الداخلیة للمؤسسة. -
 الشركات و توسعھا من خالل االعتماد على االستثمار المحليتطور  -

عرفت الھیئة الكندیة للمحاسبین القانونیین لجنة التدقیق بأنھا لجنة :  تعاریف للجنة التدقیق
مكونة من مدراء الشركة الذین تتركز مسؤولیاتھم في مراجعة القوائم المالیة السنویة قبل 

لجنة المراجعة كحلقة وصل بین المراجعین ومجلس تسلیمھا إلى مجلس اإلدارة.وتعد 
اإلدارة، و تتلخص نشاطاتھا في مراجعة ترشیح المراجع الخارجي، و نطاق و نتائج 

 4المراجعة و كذلك الرقابة الداخلیة للشركة، و جمیع المعلومات المالیة المعدة للنشر.

حاكم محسن الربیعي، حمد عبد الحسین راضي، حوكمتھ البنوك و أثرھا في األداء و المخاطرة، دار 1
 24، ص:2009، األردن، 1الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع ،ط

بصفر، دور لجان المراجعة في تفعیل حوكمة الشركات: دراسة میدانیة احسان صالح المعتاز و عفاف سالم 2
، جدة، السعودیة، 2، ع 24على الشركات المساھمة السعودیة، مجلة جامعة عبد العزیز: االقتصاد و اإلدارة، م 

 201، ص: 2010
و الوقایة منھ في فیصل محمود الشواورة، قواعد الحوكمة و تقییم دورھا في مكافحة ظاھرة الفساد اإلداري 3

، العدد الثاني، 25الشركات المساھمة العامة األردنیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة و القانونیة، المجلد 
 128-127، ص ص:2009

4 The Canadian Institute of Chartered Accountants, Terminology for Accountants, 
4th edition Canada,year 1992 
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تي یتم كبح جماح التصرفات ال بأنھا  األداة وعرفھا المجمع األمریكي للمحاسبین القانونیین
 1الشرعیة من قبل االدارة العلیا للشركات. الغیر 

 :و ھي التدقیق للجنة خصائص ثالث توجد أنھ القول یمكن السابقة التعریفات خالل من
 .الشركة إدارة مجلس من منبثقة لجنة -
 من عالیة درجة لدیھم یتوافر و الذین التنفیذیین غیر األعضاء على فقط تقتصر عضویتھا -

 .و التدقیق المحاسبة مجال في و الخبرة االستقاللیة
 عملیات مراجعة و المالیة التقاریر إعداد عملیات بمراجعة تتعلق التدقیق لجنة مسؤولیة -

 داخل الشركات حوكمة قواعد بتطبیق االلتزام مراجعة أیضاً  و الخارجي و الداخلي التدقیق
 المالیة.  الشركة

 التدقیق في تحقیق أھداف حوكمة البنوكأثر لجنة 
بعد أن تناولنا في الجزء النظري الحوكمة و التدقیق الداخلي بالبنوك ارتأینا في ھذا الجزء 

عناصر التدقیق الداخلي في تحقیق أھداف حوكمة البنوك، من خالل توزیع  التعرض ألثر
استبیان على المدققین الداخلیین باإلدارات العامة لمجموعة من البنوك التجاریة العاملة 

)،واألسالیب 17اإلصدار السابع عشر( spssبالجزائر، و قد تم استخدام البرنامج اإلحصائي 
 Alpha، معامل الثبات Spearmanعامل االرتباط اإلحصائیة المستخدمة ھي: م

Cronbach’s و معامل ارتباط ،Pearson. 

 مجتمع و أداة الدراسة المیدانیة

 مجتمع الدراسة المیدانیة •

تم تحدید مجتمع الدراسة من المدققین الداخلین و المفتشین و المراقبین الداخلیین والمدیرین 
لعاملة بالجزائر، حیث تم تقسیم البنوك إلٮبنوك ورؤساء المصالح في البنوك التجاریة ا

تجاریة عمومیة و بنوك تجاریة خاصة، و تم اعتماد أسلوب الحصر الشامل في سحب أفراد 
 مجتمع الدراسة، و ذلك نظرا لصغر حجم مجتمع الدراسة.

عاد بنكا أجنبي) و تم استب 14بنوك وطنیة و  6بنكا ( 20یبلغ عدد البنوك العاملة في الجزائر 
استبیانا  83استبیان على مستوى المدیریات العامة، و تم استرداد  101بنكین، و تم توزیع 

، و بعد تفحص االستبیانات المسترجعة لم یتم استبعاد أي من االستبیانات ℅82.18بمعدل 
 نظرا لتحقق الشروط المطلوبة لإلجابة علیھا.

 

 

 

 

دراسة -، مھام لجان المراجعة و معاییر اختیار اعضاءھاهللا علي المنیف و عبد الرحمان ابراھیم الحمیدعبد 1
، 1998مجلة جامعة الملك عبد العزیز:االقتصاد و االدارة، السعودیة، -تطبیقیة في المملكة العربیة السعودیة

 68-37ص ص: 

                                                           



یبین توزیع االستبیانات على المدیریات العامة للبنوك التجاریة العاملة في  1 جدول رقم
 الجزائر والمستردة منھا

عدد االستبیانات  اسم البنك العدد
 الموزعة

عدد االستبیانات 
 المحصل علیھا

 7 7 بنك البركة 01

 5 5 بنك التنمیة المحلیة 02

 15 20 الصندوق الوطني للتوفیر و االحتیاط 03

 5 8 البنك الوطني الجزائري 04

 3 4 بنك خلیج الجزائر 05

 6 10 القرص الشعبي الجزائري 06

 6 7 بنك الفالحة و التنمیة الریفیة 07

 3 3 البنك العربي 08

 2 2 بنك المؤسسة العربیة المصرفیة 09

10 Société générale 4 3 

11 City Bank 3 3 

12 Bnp PARIBAS 2 2 

13 Natexisbank 5 4 

14 Trust bank 4 2 

 6 6 البنك الخارجي الجزائري 15

16 Fransabank 4 4 

17 Crédit agricole 3 3 

 04 04 بنك السالم 18

المجم
 وع

- 101 83 

 المصدر: من إعداد الطالب           

 أداة الدراسة المیدانیة •

 یحتوي االستبیان على جزأین و ھما:
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یحتوي على البیانات العامة لعینة الدراسة و المتمثلة في السن، الجنس،  الجزء األول:
 المستوى العلمي، االختصاص العلمي.

دور  حدفقرات ممثلة في محور وا 8و یمثل مجاالت الدراسة و تتكون من  الجزء الثاني:
 لجان التدقیق في تحقیق أھداف الحوكمة بالبنوك.

  2ة وفق مقیاس لیكرت الخماسي بالجدول رقم و كانت اإلجابات على كل فقرة مكون

 یبین اإلجابات وفق مقیاس لیكرت الخماسي 2جدول رقم 

 موافق بشدة موافق محاید غیر موافق غیر موافق بشدة درجة الموافقة

 5 4 3 2 1 الدرجة

المصدر: دالل القاضي و محمود البیاتي، منھجیة أسالیب البحث العلمي و تحلیل البیانات باستخدام البرنامج 
 (بتصرف) 114-112، ص ص: 2007، دار الحامد، عمان، األردن، 1، طspssاإلحصائي 

 حدود الدراسة المیدانیة 

 تتمثل حدود الدراسة في ما یلي:

 و تتمثل في المدیریات العامة للبنوك النشطة في الجزائر. الحدود المكانیة:-1

 30إلى  2013جوان  01تمت الدراسة المیدانیة في الفترة الممتدة من  الحدود الزمانیة:-2
 . 2014ماي 

 اختبار االستبیان و تحلیل خصائص البیانات العامة لعینة الدراسة

 اختبار صدق االستبیان

 أوال الصدق الظاھري

 ع الطریقة اآلتیة في بناء االستبیان:تم اتبا

 التفحص و االستفادة من الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع. -

عرض االستبیان على مجموعة من المختصین من أكادیمیین و مھنیین حیث أرسلت إلى  -
أساتذة  محكمین، و ذلك للتأكد من مدى سالمة بناء االستبیان و قد قاموا بتصفح مدى وضوح 

لعبارات ومدى انتماءھا للمحور و أھمیتھا مع حذفالعبارات غیر المفیدة و إضافة التعدیالت ا
 الالزمة، وبذلك خرج االستبیان في صورتھ النھائیة.

 صدق المقیاس 

 نتائج اختبار االتساق الداخلي-1
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 یبین نتائج الصدق الداخلي الخاص یمحور الدراسة 3جدول رقم 
 معامل سبیرمان الفقرة م

 لالرتباط
 القیمة االحتمالیة

تقوم لجنة التدقیق بالموافقة على  1
أسلوب االفصاح في القوائم المالیة 
 بغیة تحقیق أھداف الحوكمة بالبنك.

0.851 0.000 

تقوم لجنة التدقیق بالرد على  2
استفسارات المساھمین في الجمعیة 
العامة في ما یخص القوائم المالیة 

 الحوكمة بالبنك.بغیة تحقیق أھداف 

0.840 0.000 

المشاركة في اختیار المدقق الخارجي  3
و تدعیم استقاللیتھ بغیة تحقیق أھداف 

 الحوكمة بالبنك.

0.867 0.000 

متابعة تنفیذ مالحظات المدقق  4
الخارجي بعد مناقشتھا بغیة تحقیق 

 أھداف الحوكمة بالبنك.

0.726 0.000 

المشاركة في تقییم نظام الرقابة  5
الداخلیة والتأكد من سالمتھ بھدف 

 تحقیق أھداف الحوكمة بالبنك. 

0.801 0.000 

التأكد من وجود نظام ضبط داخلي  6
ذي كفاءة عالیة بھدف تحقیق أھداف 

 الحوكمة بالبنك. 

0.614 0.000 

تتأكد لجنة التدقیق من عدم اخفاء  7
الزمة ألداء اإلدارة ألي معلومات 

مھام التدقیق الداخلي بھدف تحقیق 
 أھداف الحوكمة بالبنك.

0.680 0.000 

تتأكد لجنة التدقیق من وجود دلیل  8
مكتوب لمدیریة التدقیق الداخلي 

 تحقیق أھداف الحوكمة بالبنك.

0.970 0.000 

 spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائیة عن طریق برنامج 
األول و  المجال الجزئي فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامل 3رقم  الجدول یوضح

 المبینة االرتباط معامالت أن یبین و الذي الكلیة للمجال األول، الخاص باالستقاللیة و الدرجة
) و علیھ 0.970و  0.614حیث تراوحت ما بین ( =α 01. 0 ستوي معنویةم عند دالة

 .لقیاسھ وضع لما صادقا یعتبرالمجال الجزئي األول
 
 
 
 
 

146 
 



147 
 

 اختبار ثبات االستبیان-2

یبین  و1االستبیان ثبات لقیاس ألفاكرونباخ معامل خالل من ثبات االستبیان من التحقق لقد تم
االستبیان باستخدام طریقة  لفقرات الثبات معامل بلغ و مرتفع الثبات معامل أن4 رقم   جدول

 البحث.  عملیة في الدراسة أداة استخدام من الطالب یطمئن مما 0.833كرونباخ 

 یبین معامل الثبات (طریقة ألفا كرونباخ) 4جدول رقم 
 الثبات معامل ألفا كرونباخ الفقرة م

 0.993 0.833 محور الدراسة 1

 spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائیة عن طریق برنامج 
، وھذا ما انعكس 0.833و بلغت  كانت ألفاكرونباخ معامل قیمة أن  نجد5 رقم  الجدول من

للتوزیع ویمكن  النھائیة قابل صورتھ في لثبات،وعلیھ یكون االستبیان قیمة على ارتفاع
 االعتماد علیھ في ھذه الدراسة. 

 تحلیل خصائص البیانات العامة لعینة الدراسة

 توزیع عینة الدراسة حسب الفئة العمریة-أوال

 یبین توزیع عینة الدراسة حسب متغیر العمر 5جدول رقم 

 النسبة المئویة العدد الفئة العمریة

 18.07 15 سنة 25أقل من 

 22.89 19 سنة 25-35

 33.73 28 سنة 35-45

 35.30 21 سنة 45أكبر من 

 100.00 83 المجموع

 spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائیة عن طریق برنامج 
من عینة الدراسة سنھم أقل من خمسة و عشرین سنة،و ℅ 18.07یبین الجدول السابق 

ما بین خمسة و عشرین و خمسة و ثالثین سنة،  من عینة الدراسة سنھم یتراوح℅ 22.89
منعین الدراسة محصور ما بین خمسة وثالثین سنة و خمسة و أربعین سنة، ℅ 33.73
من عینة الدراسة سنھم أكبر من خمسة و أربعین سنة، النتائج السابقة تبین لنا ℅ 35.30
بین نضج عینة من عینة الدراسة سنھم أكبر من خمسة و عشرین سنة و ھو ما ی℅ 81.93

 ھم بقدر كبیر من الخبرة المھنیة.الدراسة و تمتع
 
 
 

 الثبات یساوي الجذر التربیعي الموجب أللفا كرونباخ1
 

                                                           



 توزیع عینة الدراسة حسب الجنس -ثانیا
 یبین توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الجنس 6جدول رقم 

 
 spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائیة عن طریق برنامج 

من عینة ℅ 60.24من عینة الدراسة ھم من النساء و ℅ 39.76یبین الجدول السابق 
الدراسة من الرجال، و ھذا ما یفسر على أن الرجال یقبلون على العمل في البنوك في مجال 

ب مختلفة أكثر من اإلناث نظرا لطبیعة مھمة التدقیق، التي تحتم غالبا التدقیق الداخلي ألسبا
 أن یقوم بھا الرجال عوض النساء.

 راسة حسب متغیر المستوى التعلیميتوزیع عینة الد -ثالثا
 یبین توزیع عینة الدراسة حسب المستوى التعلیمي  7جدول رقم 

 
 النسبة المئویة التكرار الدرجة العلمیة

 74.70 62 لیسانس

 12.05 10 ماجستیر

 13.25 11 أخرى

 100 83 المجموع

 
 spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائیة عن طریق برنامج 

℅ 13.25متحصلون على شھادة اللیسانس و تلیھا ℅ 74.70یبین الجدول السابق بأن  
متحصلون على شھادة الماجستیر، و نجد ℅ 12.05متحصلون على شھادات أخرى وأخیرا 

من مجموع العینة، إال ℅ 86.75مجموع المتحصلین على شھادة اللیسانس فأكثر إذ یمثلون 
 دكتوراه و التي بإمكانھا إعطاء دفع قوي للبنوك الجزائریة. أننا نالحظ انعدام حملة شھادة ال

 
 توزیع عینة الدراسة حسب االختصاص العلمي -رابعا

 یبین توزیع عینة الدراسة حسب االختصاص العلمي 8رقم  الجدول

 spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائیة عن طریق برنامج 

 النسبة المئویة التكرار الجنس
 60.24 50 ذكر
 39.76 33 أنثى

 100 83 المجموع

 النسبة المئویة التكرار االختصاص العلمي

 50.60 42 محاسبة

 14.56 12 بنوك

 19.28 16 إدارة أعمال

 15.66 13 أخرى

 100 83 المجموع
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من ℅ 19.28من عینة الدراسة تخصصھم محاسبة و ℅ 50.60یبین الجدول السابق بأن 
و من عینة الدراسة لھم تخصصات أخرى ℅ 15.66عینة الدراسة تخصصھم إدارة أعمال، 

من ℅ 84.34من عینة الدراسة تخصصھم بنوك، ھذا ما یبین أن ℅ 14.56أخیرا 
تخصصات عینة الدراسة ما بین المحاسبة وإدارة أعمال و بنوك و یمكن تفسیر ھذه النتائج 

 نظرا لطبیعة العمل البنكي ومن بینھ التدقیق الداخلي وحاجتھ لمثل ھذه التخصصات.
تكون الفقرة إیجابیة بمعنى أن أفراد العینة یوافقون :  سةحلیل و مناقشة آراء عینة الدرات

، و ℅ 60والوزن النسبي أكبر من  0.05على محتواھا أو إذا كان مستوى الداللة أقل من 
تكون الفقرة سلبیة بمعنى أن أفراد العینة ال یوافقون على محتواھا إذا كان مستوى الداللة أقل 

،  و تكون أراء العینة محایدة إذا كان مستوى ℅ 60و الوزن النسبي أقل من  0.05من 
 . 0.05الداللة أكبر من 

تحلیل و مناقشة نتائج فقرات المحور األول و الخاص بدور لجنة التدقیق في تحقیق أھداف 
 الحوكمة بالبنوك

یبین تحلیل و مناقشة نتائج الفقرات الخاص بدور لجنة التدقیق في تحقیق أھداف  09جدول 
 الحوكمة

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

تقوم لجنة التدقیق بالموافقة على أسلوب االفصاح  1
في القوائم المالیة بغیة تحقیق أھداف الحوكمة 

 بالبنك.
3,15 0.148 63.00 

تقوم لجنة التدقیق بالرد على استفسارات المساھمین  2
القوائم المالیة بغیة في الجمعیة العامة في ما یخص 

 تحقیق أھداف الحوكمة بالبنك.
3,90 0.122 78.00 

المشاركة في اختیار المدقق الخارجي وتدعیم  3
 76,00 0.125 3,80 استقاللیتھ بغیة تحقیق أھداف الحوكمة بالبنك.

متابعة تنفیذ مالحظات المدقق الخارجي بعد  4
 69.80 0.136 3,49 مناقشتھا بغیة تحقیق أھداف الحوكمة بالبنك.

المشاركة في تقییم نظام الرقابة الداخلیة والتأكد من  5
 80.00 0.114 4,00 سالمتھ بھدف تحقیق أھداف الحوكمة بالبنك. 

التأكد من وجود نظام ضبط داخلي ذي كفاءة عالیة  6
 65.00 0.113 3,25 بھدف تحقیق أھداف الحوكمة بالبنك. 

اخفاء اإلدارة ألي  تتأكد لجنة التدقیق من عدم 7
معلومات الزمة ألداء مھام التدقیق الداخلي بھدف 

 تحقیق أھداف الحوكمة بالبنك.
3,00 0.101 60.00 

تتأكد لجنة التدقیق من وجود دلیل مكتوب لمدیریة  8
 71.00 0.122 3,55 التدقیق الداخلي تحقیق أھداف الحوكمة بالبنك.

 77.40 0.101 3.87 جمیع الفقرات

 spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائیة عن طریق برنامج 

 0.000مستوى الداللة لكل فقرات االستبیان یساوي مالحظة: 
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و النتیجة العامة آلراء أفراد الدراسة حول التزام المدقق الداخلي بالمعاییر المھنیة تبین أن 
) و الوزن النسبي لھا 3.87محور الجزئي األول تساوي (المتوسط الحسابي لجمیع الفقرات لل

مما یعني أن للجنة التدقیق دور ℅) 60و ھي أكبر من الوزن المحاید (℅) 77.40یساوي (
 فعال في تحقیق الحوكمة.

  :اختبار فرضیات الدراسة  

 للجان التدقیق دور فعال في تحقیق أھداف الحوكمة بالبنوك التجاریة الجزائریة.

 یبین یوضح دور لجان التدقیق في تحقیق أھداف الحوكمة بالبنوك 10جدول رقم 

 تحقیق أھداف الحوكمة بالبنوك االحصاءات المحور

 r 0.857معامل االرتباط  

 0.000 مستوى الداللة

 83 حجم العینة

 spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائیة عن طریق برنامج 
في الجدول السابق تم استخدام معامل ارتباط بیرسون الختبار وجود عالقة طردیة بین لجان 
التدقیق و تحقیق أھداف الحوكمة بالبنوك، و النتائج في الجدول أعاله تبین أن معامل 

و التي تساوي  rو ھي أكبر من قیمة االرتباط الجدولیة   0.857المحسوبة تساوي  rاالرتباط
، مما یبین وجود 0.05و ھي أقل من  0.000ما أن قیمة مستوى الداللة یساوي ك 0.205

للجان التدقیق دور فعال في تحقیق عالقة إیجابیة، و علیھ نقبل الفرضیة الجزئیة القائلة 
 أھداف الحوكمة بالبنوك التجاریة الجزائریة.

، 35.30سنة بنسبة  45الفئة األكبر من  السن الشائع ألفراد الدراسة ھي :  نتائج الدراسة
، و المستوى الشائع ألفراد ℅60.24أماالجنس الشائع ألفراد الدراسة یمثل الذكور بنسبة 

، و االختصاص الشائع ألفراد الدراسة ھو المحاسبة ℅74.70الدراسة ھو اللیسانس بنسبة 
، أما ℅57.83بنسبة  سنوات 10الى  5، و الخبرة المھنیة الشائعة ھي من ℅50.60بنسبة 

في ما یخص وجھات نظر األفراد المستجوبین فنجد أفراد العینة المستجوبة یعتبرون بأنھ 
 للجنة التدقیق دور فعال في تحقیق الحوكمة بالبنوك.

 توصیات الدراسة

یجب أن یكون اختیار المراجع الخارجي من صالحیات لجنة التدقیق.ویجب على لجنة  -
ا على تقییم أعمال المدقق الداخلي و طلب االستفسارات منھ كلما اقتضى التدقیق العمل دوری

 األمر.

یجب العمل على منح لجنة التدقیق الصالحیات الكاملة لضمان استقاللیة المدقق الداخلي  -
والمدقق الخارجي على حد السواء، مع توعیة الموظفین على مستوى البنوك التجاریة بأھمیة 

ل على انجاح مھامھا، مع العمل على  التكوین و الرسكلة المستمرة لجان التدقیق و العم
 ألعضاء لجنة التدقیق.
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 تأثیر تقییم األداء على تحدید االحتیاجات التدریبیة

 نعیمة سعداويأ. 

 رالمتواصل الجزائجامعة التكوین 

یعد تقییم أداء المورد البشري من المواضیع التي تولي لھا المنظمات األھمیة ملخص: 
الكبیرة، صناعیة كانت أم خدماتیة، أو حكومیة ألنھ یتمیز بعالقة ارتباط شدید مع فعالیة 

نتائج عن طریق تحلیل .التنظیم المسیر و الساھر على بقاء المنظمات و استمرار نشاطھا 
تقییم األداء یتم معرفة األداء بجوانبھ السلبیة و االیجابیة ھذا التحلیل سیسمح بتطویر و 
تحسین األداء المستقبلي عن طریق إعداد برامج تدریبیة تصحح الخلل و تنمي الفاعلیة لدى 

 العامل.

 التدریبیة.،االحتیاجات  یة العملاألداء، تقییم األداء، التدریب، إنتاج كلمات مفتاحیة:

résumé : l’évaluation de la performance des ressources humaines 
constitue un moment important dans la vie professionnelle, car elle 
permet de faire le point et d’émettre des souhaits. Pour atteindre la 
performance planifier, il est une occasion pour faire le point, dans un 
esprit d’objectivité et de confiance, et d’aide à l’amélioration des 
personne dans lecadre de l’entreprise, à travers le traitement des écarts 
détecté sur la performance en réalisant des programme de formation 
dont le but de réalisé les objectifs tracé par l’entreprise.   

Mot clé : la performance, évaluation de la performance, la formation, 
la productivité du travail, les besoins en formation. 

  تمھید: 

تقییمھ على الھدف األساسي منھ ھو مساعدة الموظف الذي یتم فیعد تقییم األداء عمال معقدا 
تحسین أدائھ وزیادة إنجازاتھ و تحفیزه على العمل، للرقي بھ إلى أعلى الدرجات وتحقیق 

 ھدف المنظمة أال و ھو الربحیة.

لإلحاطة باألداء و تقییمھ، حیث لم یھمل الباحثین  اررفت السنوات األخیرة اھتماما كبیلقد ع
حظ أن ما من بحث تطرق إلى قیاس و التمحیص. و ما یال وأحاطوھا بالبحث أي نقطة  إال

ما الرابط األداء إال و تم التطرق صراحة أوضمنیا للتدریب و السؤال الذي یطرح نفسھ ھو 
 بین تقییم األداء و تحدید االحتیاجات التدریبیة؟

 سنحاول معالجة ھذا السؤال من خالل العناصر التالیة:

I  األداء و تقییمھ.ـ 

II عالقتھ بالتدریب .ـ آلیة تقییم األداء و 

IIIـ  التدریب و االحتیاجات التدریبیة. 
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I  :ـ األداء و تقییمھ 

 قبل التطرق إلى تقییم األداء ال بد من التعریف باألداء

I  اختلف الباحثون بالنسبة لتعریف األداء و یرجع ھذا االختالف إلى ـ تعریف األداء: 1ـ
اجتماعیة و تنظیمیة وأخرى عملیة، الھدف من صیاغة التعریف،حیث أنھ یتضمن أبعاد 

على أنھ مصطلح یتضمن في طیاتھ عدة سمات فھو ahhich bourguignonبحیث عرفھ
 F1.مقیاس للفعالیةو الكفاءة واإلنتاجیة

على أنھ انعكاس لكیفیة استخدام الموارد المالیة و miller et bromilyكما عرفھ 
 2تجعلھا قادرة على تحقیق أھدافھا.البشریة،و استغاللھا بكفاءة وفعالیة بصورة 

بعناصر أخرى حیث عرفھ على أنھ قدرة المؤسسة على  p. drukerبینما ربطھ 
 3االستمراریةو البقاء محققة التوازن بین رضا المساھمین و العمال. 

نستنتج من التعاریف السابقة أن تعریف األداء مرتبط بعدة عناصر و ھي الفعالیة و الكفاءة، 
ذلك االتصال مع الزبائن و العمال. و كذا العناصر المستخدمة في المنظمة. وعلیھ ضف إلى 

فإن مفھوم األداء صعب الصیاغة الرتباطھ و مرونتھ مع كل وظیفة من وظائف المنظمة من 
خالل: االبتكار، النوعیة، تسییر المعرفة، المسؤولیة االجتماعیة، تسییر التغییر، تسیر 

 4المشاریع.

ھناك ارتباط مابین األداء و التحفیز بحیث أن األداء یمثل النزاع األولي مابین" أمل  -
 5النجاح" و"الخوف من الفشل"  و احتمال النجاح و المثابرة بالوسائل المتاحة. 

باإلضافة إلى ذلك فإن مفھوم األداء ارتبط ارتباطا وثیقاباإلدارة إلى أن أضحت إدارة األداء  -
تي تأخذ االھتمام و الكثیر من األبحاث. و ذلك راجع إلى استعمال و إدماج من المسائل ال

تقییم األداء ضمن األدوات التسییریة الفعالة برغم من المجھودات المضاعفة و الموارد 
المضاعفة التي تتطلبھ. حیث أصبح االتحاد األوروبي یولي اھتماما كبیرا و متابعة مستمرة 

 6لما ھو مطبق في المیدان. 
إن األداء اإلستراتیجي للمنظمة ھو محصلة ألداء األفراد و الوحدات التنظیمیة ولتأثیرات  -

البیئة علیھم، فھو االتجاه المنطقي لتحدید مسار المنظمة في المستقبل. وسوف نھتم من خالل 
 ھذا العمل بالشق المرتبط بأداء األفراد. 

1Bourguignon, sous les pavés la plage…ou les multiples fonctions du vocabulaire 
comptable, comptabilité- contrôle – audit, 1997, tone3, vol1, pp : 89-101. 

 231، ص:  2000، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، اإلدارةاالستراتیجیةعداي الحسین فالح حسن،  2
. 

3 P. druker, l’avernir du management selon druker, édition village mondial, paris, 
1999, p: 73. 
4D. autissier, B. simorrin, mesurer la performance du contrôle de gestion, 
Eyrolles édition d’organisation, collection les baromètres de la performation p : 107 
. 
5Christoph permmke, évaluation de la performance dans les administrations 
publiques des états membres de l’UE, institut européen d’administration publique. 
Maastricht, 2007 P : 16 . 
6IBiD, p : 103 . 
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Iھمیتھ من كونھ جوھر الرقابة، و یمثل تحلیل یستمد تقییم األداء أتعریف تقییم األداء: ـ2ـ
ودراسة التغذیة العكسیة التي تحدد مدى كفاءة موارد المنظمة في إنتاج المخرجات و بالذات 
البشریة باعتبارھا ھي التي تقوم بتشغیل بقیة الموارد و استثمارھا ، و في ضوء نتائج تقییم 

خصوصا المتعلقة منھا بالعاملین كالتثبیت األداء یفترض أن تتخذ القرارات الخاصة بالنظام 
 1في العمل، الترقیة، الفعل، العالوات، التدریب...إلخ. 

و یقصد بھ كذلك تلك العملیة التي تعني بقیاس كفاءة العاملین و صالحیتھم و إنجازاتھم 
وسلوكھم في عملھم الحالي للتعرف على مدى مقدرتھم على تحمل مسؤولیاتھم الحالیة 

كما عرف تقییم األداء على أنھعملیة یتم بموجبھا 2واستعدادھم لتقلید مناصب أعلى مستقبال
تقدیر جھود العاملین بطریقة منصفة و عادلة لتجري مكافأتھم بقدر ما یعملون و ینتجون 
وذلك باالستناد إلى عناصر و معدالت یتم بموجبھا مقارنة أدائھم بھا لتحدید مستوى كفایتھم 

 3الذي یعملون بھ. في العمل

إذا ھو نظام رسمي تصممھ إدارة الموارد البشریة في المنظمة، و یشتمل على مجموعة من 
األسس و القواعد العلمیة و اإلجراءات التي وفقا لھا تتم عملیة تقییم أداء الموارد البشریة في 

ا، بحیث یقوم المنظمة، سواء أكانوا رؤساء أومرؤوسین أو فرق عمل، أي جمیع العاملین فیھ
كل مستوى إداري أعلى بتقییم أداء المستوى األدنى، بدءا من قمة الھرم التنظیمي مرورا 
بمستویاتھ اإلداریة وصوال لقاعدتھ. یسھر المقیمون في كل مستوى إداري، یتابعون أداء 
وسلوك من یقومون بتقییم أدائھم، خالل فترة زمنیة محددة و بشكل مستمر، بحیث یعتمدون 

لدرجة األولى على المالحظة المباشرة لكافة المعلومات ذات الصلة بسلوك و جھد الذین با
یقومون بتقییم أدائھم. حیث ینتقلون في نھایة الفترة المحددة إلى إتباع أساس موضوعي و 
عادل، یحددون فیھ مستوى أداء من قیموه، من خالل الكشف عن جوانب القوة و الضعف في 

دید األسباب وراء ذلك، بھدف تحقیق ھدف أساسي وھو مكافأة كل فرد في ھذا األداء، مع تح
المنظمة على قدر الجھد الذي یؤدیھ، و تطویر أداء العنصر البشري بشكل دائم ومستمر، عن 
طریق عالج أسباب ضعف األداء. و الحفاظ على مسببات القوة فیھ. للوصول إلى رفع 

 اإلنتاجیة وزیادة الفاعلیة التنظیمیة.

I  إذا توفرت الظروف المناسبة إلرساء إدارة األداء، فقد تكون ـ عناصر إدارة األداء:3ـ
 4األسالیب المعقدة لتقییم األداء و التي تتضمن ما یلي:

I  البد أن یستطیع الموظفون تقییم أنفسھم قبل موعد تقسیمھم الرسمي،  ـ التقییم الذاتي:1ـ 3ـ
بحیث یركز على األھداف، عن طریق إمكانیة كتابة تقریر عن تقدم العمل من طرف من 
أنجره، و ما إذا كانت ھناك مشاكل تعوق جھوده لتحقیق األھداف، أحیانا تكون حسب 

 نموذج. 

I  إن الفریق الذي یستخدم أسلوب التواصل المفتوح بشكل  ـ تقییم الموظفین لزمالئھم:2ـ 3ـ
متبادل على استعداد لتقییم كل أعضائھ ذاتیا. لذلك یشترط عند الشروع في تطبیق ھذا 

مدخل استراتیجي  -إدارة الموارد البشریةالعبادي،یوسف حجیمالطائي،مؤید عبد الحسین الفضل، ھاشم فوزي 1
 .226،ص:2006الوراق للنشر و التوزیع، عمان، متكامل ،

 161، ص : 1999، عمان،  إدارة الموارد البشریة، دار العقل للطباعة و النشرحنا نصر هللا،2 
 .   75،ص:  2000ن ، ، عماإدارة الموارد البشریة، دار الصفاء للطباعة و النشرنظمي شحادة و آخرون،3
، 2007، الشركة المصریة العالمیة للنشر الطبعة األولى، بیروت، تقییماألداءسلسة المتمیزون اإلداریة، 4

 . 236ص:
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البرنامج ي أن یتلقى الموظفون تدریبا على التغذیة المرتدة، یعتمد على االیجابیة و النواحي 
 السلوكیة في آن واحد. 

I  من األسالیب الجیدة التي تساعد على بدء ھذا البرنامج أن  كامل الشامل:ـ التقییم ال3ـ 3ـ
یتطلب من موظفیك تقییمك أوال، من خالل المقابالت الرسمیة و یشمل على تقییم الزمالء، 

 في األقسام األخرى، والعمالء. 

I  یم األساس أن یكلف كل مدیر ورئیس بتقی:1ـ التقییم من طرف الرؤساء و المدراء 4ـ 3ـ
كل فرد من العاملین لدیھ، فھو سیحكم استمارات التقییم و یكلمھا لكل فرد من العاملین لدیھ* 
و ھذا ینطبق على المدراء أنفسھم بحیث یقیم المدیر مدیره أورئیسھ المباشر، كما قد یتكفل 

 مجلس اإلدارة بذلك.

I لموارد البشریة بتوزیع بحیث تقوم إدارة اـ التقییم من طرف إدارة الموارد البشریة:5ـ 3ـ
استمارات التقییم، إعطاء التعلیمات لتنفیذھا، استالم االستمارات و تحلیل النتائج و اقتراح 

 اإلجراءات المناسبة بحق كل فرد. 

I  تستخدم بعض المنظمات تقییم الزبائن لبعض العاملین ـ التقییم من طرف الزبائن: 6ـ 3ـ
ھم مع الزبائن العنصر األھم في أدائھم خاصة األعوان لدیھا، خاصة الذین یعتبر حسن تعامل

 التجاریینو الباعة.

I  ھناك منظمات تستعین بأطراف خارجیة مستقلة مثل:  ـ التقییم من طرف الخبراء:7ـ 3ـ
یتم اللجوء لھذا األسلوب لتقییم أحد أعضاء اإلدارة العلیا الذي  2مكتب استشارات متخصص

 أو إذا أتت بعض التقییمات مناقضة لھ.قد یكون مرشحا لوظیفة أعلى 

I 3ھناك أربعة أسباب أساسیة وراء تقییم األداء و ھي:  ـ أسباب تقییم األداء:4ـ 

 یوفر المعلومات التي على أساسھا تتخذ العدید من قرارات النقل و الترقیة. -
 یتیح الفرصة لمراجعة و إعادة النظر في سلوك المرؤوسین. -
 العمل، باعتباره عملیة تنظیمیة مھمة.مراجعة الخطط و نظم  -
 یوفر أساسا قویا یمكن االعتماد علیھ في تحسین و تطویر مستویات المنظمة.  -

I  یربط تقییم األداء بصورة مباشرة بھدف المنظمة و المتمثل في ـ أھمیة تقییم األداء: 5ـ
رتباطا لزومیا تحقیق الھدف الذي تم إنشاءھا ألجلھ، فھو یكتسي أھمیة قصوى الرتباطھ ا

 بالعنصر البشري و تتضح أھمیة التقییم من خالل ما یلي:

تمثل العملیة أحد أھم األنشطة الرئیسیة إلدارة الموارد البشریة التي تعتبر عملیة  -
تنظیمیة مستمرة یقاس من خاللھا مالحظات األفراد العاملین، بحیث تستطیع 

، ص 2004، عمان، 2دار وائل للنشر و التوزیع، الطبعة  إدارة الموارد البشریة،سعاد نائف برنوطي، 1
:394. 

سواءا في القطاعات التابعة للوظیف العمومي، أو القطاع  *و ھو األسلوب المعتمد في الجزائر،
 االقتصادي، تابعا لدولة كان أو قطاع خاص. 

، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، االختبارات و استخدامھا في إدارة الموارد البشریة و األفرادأحمد ماھر، 2
 .324- 323، ص ص:  1997

ترجمة: محمد سید أحمد عبد المتعال، دار المریخ للنشر، الطبعة ، إدارة الموارد البشریةجاري دیسلر،3.
 223، ص:2012الخامسة الریاض، 
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المنظمة من خاللھ الوقوف على نقاط القوة و الضعف و انعكاساتھا السلبیة و 
 1اإلیجابیة على إنتاجیة الفرد وفاعلیة المنظمة. 

تساعد على تزوید المستویات اإلداریة بالوسائل الكفیلة لقیاس و تخطیط األداء  -
ند اتخاذ داخل الوحدة االقتصادیة و بالتالي اعتمادھم على حقائق صحیحة وواقیة ع

 2القرارات. 
مؤشرات األداء تعتبر بمثابة نوع من الحوافز للتنظیم البشري داخل الوحدة  -

االقتصادیة إذا ارتكزت على أسس سلیمة، كما ترفع معنویات العاملین، حیث أن 
جوا من التفاھم و العالقات الطیبة سیسیر بین العاملین و اإلدارة عندما یشعر 

اقاتھم في تأدیة أعمالھم ھي موضع تقدیر اإلدارة و إن العاملون إن جھودھم و ط
الھدف األساس من التقییم ھو معالجة نقاط الضعف في األداء على ضوء ما تظھر 

 3مصدر رفع معنیاتھم.
دعم إجراءات الترقیع و النقل و إثباتعدالتھا و تحدید المكافآت الشخصیة و منح  -

م الحوافز و المكافآت و العالمات كما، العالوات كما تعتبر معیارا ھاما وإیجاد نظ
بحیث تعتبر وسیلة فعالة لمعرفة الذین ھم بحاجة إلى االنتقال لوظائف أخرى تتفق 
مع قدراتھم، بحیث یشكل فرص للعاملین لتدارك أخطائھم و العمل على تجنبھا و 
تنمیة مھاراتھم و تحقیق ما یصبون إلیھ من ترقیة و تسلق السلم الوظیفي 

 ل على مكافآت و تعویضات مجزیة.والحصو
یساھم في الكشف عن الكفاءات الكامنة غیر المستغلة للعاملین و یسھم في تعدیل  -

معاییر األداء وزیادة أداء العاملین و رسم خطة القوى للمنظمة و ما تتطلبھ من 
 تنمیة و تدریب و توفیر المكافآت والحوافز للعاملین. 

ق نظام محدد مواعیده محددة سیلزم اإلدارات بتتبع استمرار الرقابة و اإلشراف وف -
منجزات العاملین و تقدیم تعایرھم حول كفاءتھم و االحتفاظ بسجالت لتدوین 

 مالحظاتھم و نتائج تقییمھم كوثائق للحكم على صحة التقییم. 
I ومات إن عملیة تقییم األداء ھي عملیة اتخاذ قرارات بناءا على معل ـ أھداف تقییم األداء:6ـ

 إشرافیة:

I  بحیث أنھ یمكن الكشف عن نواحي  ـ تحدید مواطن الضعف و الخلل في المنظمة:1ـ 6ـ
الضعف في األنظمة  و اإلجراءات و القوانین و أسالیب العمل و المعاییر المتبعة و مدى 

 صالحیتھا. 

I  إبداء المقترحات ـ التأكد من كفاءة الخطط الموضوعة ودقة الموازنات التخطیطیة: 2ـ 6ـ
لتعدیلھا بھدف تجاوز االنحرافات عن التقدیرات و بالتالي الوصول إلى تحقیق النتائج 

Fاالیجابیة. 

4 

I  أي التأكد من كفاءة و فعالیة استخدام األیدي العاملة و مدى كفاءة ـ تقییم الكفاءة :3ـ 6ـ
 األنظمة المتبعة. 

 .227یوسف حجیم الطائي، مؤبد عبد الحسین الفضل، ھاشم فوزي العبادي، مرجع سبق ذكره، ص: 1
، ص 1978دریة، ، االسكنتطویر تدقیق الكفاءة و األداء و أھمیتھ في النظام االشتراكيسعدي إبراھیم خلیل، 2

65 
 .75نظمي شحادة و آخرون، مرجع سبق ذكره ، ص:3
 .228یوسف حجیم الطائي، مؤید عبد الحسین الفضل،ھاشم فوزي العبادي ، مرجع سبق ذكره، ص: 4
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I  دى تحقیق األھداف المرسومة وفحص مدى أي تقییم م ـ متابعة تنفیذ األھداف:4ـ 6ـ
Fااللتزام بالقوانین و السیاسات المقررة في جمیع مجاالت النشاط. 

1 

I  التأكد من قیام الوحدة االقتصادیة ـ التأكد من كفاءة األداء داخل الوحدة االقتصادیة:5ـ 6ـ
فاءة األداء تتطلب بممارسة أنشطتھا و تنفیذ أھدافھا بأعلى درجة من الكفاءة، فالرقابة على ك

 التحقق من تنفیذ األھداف بالكم و الكیف و الزمن المقرر باستخدام الموارد الضروریة. 

إنالھدف األوضح من تقییم األداء في أي منظمة، یكمن في توفیر معلومات فنیة وواضحةو 
موضوعیة وصحیحة للمنظمة، عن أداء مواردھا البشریة التي تعمل لدیھا بشكل دوري 

 تمر أو االثنین معا.أومس

I و ھي األسالیب المعتمدة في تقییم األداء أي الكیفیة التي یتم من  ـ طرق تقییم األداء:7ـ
خاللھا التقییم، وھي متعددة و كثیرة تنقسم إلى مجموعات كل مجموعة إلى عدة مناھج و ھذه 

 2ثالثة مجموعات ھي:

I ھذه المجموعة على مقارنة أداء األفراد تعتمد أسالیب ـ مجموعة أسالیب الترتیب *: 1ـ 7ـ
الخاضعین للتقییم بعضھم ببعض، ثم ترتیبھم حسب مستویات كفاءتھم من األكفأ إلى األقل 

 كفاءة. تنقسم إلى ثالثة أسالیب وھي:

I یتم تقییم األداء بموجبھ عن طریق ترتیب المقیم ألداء   ـ  أسلوب الترتیب البسیط:1ـ1ـ7ـ
تقییم تنازلیا أو تصاعدیا حسب مستویات كفاءتھم من األحسن إلى األفراد الخاضعین لل

 األسوأأوالعكس، حسب األداء العام المنطلق بالجھد و السلوك و النتائج.

I  یقوم المقوم بمقارنة أداء كل فرد مع كافة األفراد ـ أسلوب المقارنة المزدوجة:2ـ 1ـ 7ـ
 ئیات. الموجودین داخل مجموعتھ و ذلك بتقسیمھم إلى ثنا

I  یعتمد على التوزیع الطبیعي بحیث یكتب أسماء ـ أسلوب التوزیع اإلجباري: 3ـ 1ـ 7ـ
جمیع العاملین على بطاقات صغیرة، لكل اسم بطاقة واحدة فقط، بحیث یقوم المقیم بتوزیعھم 

 .على مجموعات بعد مقارنة أداء بعضھم ببعض

I عرف بأسالیب التقییم المقارنة، بحیث أو ما یـ مجموعة أسالیب التقییم الوصفیة: 2ـ 7ـ
تحدد معاییر تحدد األداءو السلوك الجید لكل نوع من الوظائف. من خالل مقارنة النتائج 

 باألداء و ھي:

I  بموجبھ یتم حصر الصفات و الخصائص  ـ أسلوب مقیاس التقییم البیاني:1ـ 2ـ 7ـ
الفرد لتأدیة عملھ بشكل جید،  والواجبات الالزمة للعمل الكفء والتي البد أن تتوفر في

 باستعمال المقیاس البیاني لكل صفة،

I  ویتم التقییم عن طریق دراسة كل نوع من  ـ أسلوب مقیاس المالحظة السلوكیة:2ـ 2ـ 7ـ
الوظائف على حدا، لتحدید قائمة من العبارات الوصفیة التي تصف األداء الكفؤ للعمل 

 ارات. ضمنھا، و ال یوجد حد معین لھذه العب

.70سعدي إبراھیم خلیل، مرجع سبق ذكره، ص : 1 
 55 -50، ص:  2001ن، ، دار وائل، عماالمنھجیة المتكاملة إلدارةالجودةالشاملةعمر وصفي عقیلي ،2

                                                           



I  یتم التقییم بموجبھ عن طریق دراسة طبیعة  ـ أسلوب الوقائع الحرجة أو الحساسة:3ـ2ـ7ـ
كل نوع من الوظائف من خالل نتائج تحلیلھا و توصیفھا، ومن ثم تحدید مجموعة من 

 السلوكیات التي تؤثر في أدائھا إیجابا أو سلبا. 

I  ریق جمع و حصر عدد من العبارات التي یتم عن طـأسلوب االختیار اإلجباري: 4ـ 2ـ 7ـ
تصف أداء الموظف أو العامل سواءا من الناحیة االیجابیة أو السلبي بحیث تصنف العبارات 

 إلى مجموعات تكون أساسا للتقییم.

I تضم ھذه المجموعة أسلوبا واحدا یدعى  ـ مجموعة التقییم على أساس النتائج:3ـ 7ـ
كون فیھ المقیم ھو الرئیس المباشر لمن یقیم أداءه، ولیس التقییم بواسطة النتائج، الذي ی

 شخص آخر ویتم التقییم على أساس الخطوات التالیة: 

 وضع األھداف أو االنجازات المسطرة. •
 یقوم الرئیس المباشر مع مرؤوسیھ بوضع جدول زمني إلنجاز األھداف المطلوبة.  •

II و المقصود بھا السیرورة أو اإلجراء المعتمد في  آلیة تقییم األداء وعالقتھ بالتدریب:ـ
 إعداد و إنجاز تقییم األداء.

في ضوء التعریف الدقیق لتقییم األداء یمكن رسم آلیة تقییم أداء الموارد البشریة  
االستراتیجي الھام من خالل الشكل التالي وتوضیح كیف تعمل آلیة تقییم أداء الموارد البشریة 

 نھایتھا فیما یلي: من بدایتھا و حتى 

II قیام إدارة الموارد البشریة بتصمیم نظام التقییم الذي ھو عبارة عن  بدایة اآللیة:ـ 1ـ
مجموعة من األسس و القواعد العلمیة و اإلجراءات، التي یجب أن یطبقھا كل من جرى 

 تكلیفھ بتقییم أداء اآلخرین، و ھذه الجوانب إلزامیة. 

II تتم عملیة الشرح لكل من یعمل في المنظمة، سواء أكان األداءشرح نظام تقییم ـ 2ـ :
مقیما أومقیما أداءه، لیدرك الجمیع أھدافھ و أبعاده، في مسعى لتخفیف حدة مقاومتھ و كسب 
التأیید لھ. و یدرب المقیمین على كیفیة تطبیق نظام األداء بشكلھ الصحیح و المطلوب، 

 ادلة.للوصول إلى نتائج تقییم موضوعیة و ع

II یقوم المقیمون خالل فترة زمنیة یحددھا النظام، بمتابعة أداء من جمع المعلومات: ـ 3ـ
یقیمون أداءه و بشكل مستمر، و ذلك لجمع المعلومات عن األداء بدقة و موضوعیة، بحیث 

 تعطي ھذه المعلومات في نھایة الفترة، رؤیة واضحة عن مستوى وحقیقة األداء. 

II  ذي توضحھ المعلومات یقارن المقیمون األداء الفعلي الاألداء الفعلي: مقارنة  ـ 4ـ
معاییر التقییم المحددة، التي تمثل مستوى األداء المطلوب، حیث توضح ھذه   المجموعة، مع

 المقارنة جوانب  الضعف و القصور، و جوانب القوة فیھ.
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دار وائل للنشر الطبعة  -بعد استراتیجي -إدارة الموارد البشریة المعاصرةالمصدر: عمر وصفي عقیلي، 
 364عمان ، ص 2005األولى، 

من العمل لمن ال فائدة منھ فصل  

 نقل لوظیفة أخرى مناسبة

لم یتحسن  تحسن األداء 
 األداء

شرح نظام التقییم لكل من یعمل في المنظمة و 
استخدامھ الصحیح تدریب المقیمین على  

متابعة ورقابة مستمرة لألداء من قبل المقیمین 
 و جمع المعلومات عنھ

معاییر التقییم الموضوعة  مقارنة األداء الفعلي مع
 لمستوى األداء المطلوب

توفیر تغذیة عكسیة تمثل نتائج تقییم 
األداء للمسؤولین في المنظمة و لمن 

 قیم أداءھم

مناقشة نتائج التقییم مع من جرى تقییم 
 أدائھ

 ھل تحسن األداء

 ال نعم

 تحقیق أھداف المنظمة

انتاجیة 
 عادیة

 فاعلیة
 تنظیمیة

مستقبل وظیفي 
 جید للعاملین

تضع إدارة الموارد البشریة نظام تقییم األداء 
 بكامل أبعاده االستراتیجیة

تحدید جوانب الضعف و القوة 
 في األداء

 تحدید سبل تطویر األداء الذاتي

 اقتراح برامج التعلم و التدریب

برامج التعلم و التدریب    تنفیذ
 و التطویر الذاتي

فصل من 
 العمل     
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II یقوم المقیمون بوضع تقریر النھائي لألداء و ذلك على شكل النھائي:إعداد التقریر ـ 5ـ
نتائج تسمى بالتغذیة العكسیة، و یرفع ھذا التقریر إلدارة الموارد البشریة الطالعھا علیھ، و 

 یرسل نسخة منھ لكل من جرى تقییم أدائھ، لیطلع على حقیقة ھذا األداء. 

II یقوم المقیمون بإجراء مقابالت شخصیة مع من قیموا ـإجراء المقابالت الشخصیة:6ـ
أداءھم، وذلك لشرح نتائج ھذا التقییم، و موضحین فیھا جوانب الضعف و القوة في أدائھم، 
ویتفق الطرفان المقیمون ومن قیم أداءه على وضع خطة مستقبلیة لتطویر ھذا األداء  و 

خطة التطویر و التحسین على قسمین  تحسینھ، في ضوء نتائج التقییم و مناقشتھا، و تشتمل
 ھما: 

برنامج لتطویر األداء الذاتي وتقع مسؤولیة تنفیذه على من جرى تقییم أدائھم و یتابع  . أ
 المقیمون تنفیذه و تقییمھ.

اقتراح برامج تعلم و تدریب و تنمیة من أجل عالج جوانب الضعف في األداء و تفعیل  . ب
د و تنفیذ ھذه البرامج علٮعاتق إدارة الموارد جوانب القوة فیھ، و تقع مسؤولیة إعدا

 البشریة. 
بعد مناقشة نتائج التقییم و تنفیذ برامج و تحسین األداء، فالمفروض أن یكون األداء  •

قد تحسن، فإذا لم یتحسن یجري فصل األفراد الذین ال فائدة مرجوة منھم، آما الذین 
لھم منعا لحدوث المشاكل، أما إذا فیھم أمل، فیمكن نقلھم لوظیفة أخرى أكثر مناسبة 

لم یتحسن أداء من تم نقلھ، عندئذ ال مفر من فصلھ وإبعاده عن العمل و المنظمة، 
 ألنھ یمثل تكلفة عمل دون عائد.

عندما یتطور و یتحسن أداء الموارد البشریة ستنعكس أثاره االیجابیة على ارتفاع  •
ي الكلي للمنظمة، وھذا یحقق الرضا وزیادة فاعلیة األداء التنظیم1إنتاجیة العمل، 

لدى زبائنھا، و یضمن لھا البقاءواالستمرار في نشاطھا، كما تحقق مكاسب مالیة و 
 معنویة للموارد البشریة و مستقبل وظیفي جید لھم. 

إذن مقارنة األداء الفعلي مع معاییر التقییم الموضوعة لمستوى األداء المطلوب في المنظمة 
نقاط الضعف و القوة في األداء، و عن طریق تمحیص و مناقشة ھذه النتائج یؤدي إلى تحدید 

 یتم اقتراح برامج التدریب لتعدیل األداء.

 ولكن ما ھو التدریب و ما ھي محدداتھ؟ 

III :ـ التدریب و االحتیاجات التدریبیة 

یعتبر التدریب أحد األنشطة المتمیزة و األدوات المھمة التي تستخدمھا اإلدارة لتطویر 
وتحدیث وزیادة  فعالیة الموارد البشریة من خالل تزوید العاملین بالمھارات العملیة 
والمعارف العلمیة و السلوكیاتالالزمة ألداء العمل و تحقیق األھداف أو تغییرھا وفق ما ھو 

 مسطر. 

د أھمیة التدریب في ظل التغیرات العالمیة المعاصرة من خالل تدریب القوى العاملة أو تزدا
إعادة تدریبھا لمالئمة المھارات و المعارف و السلوكیات مع أھداف المنظمة، یسمح ھذا 

 بتوفیر عناصر مدربة و على مستوى عال من المھارة. 

 .366، مرجع سبق ذكره، ص:2005عمر وصفي عقیلي  1
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رفع من إنتاجیة العمل ھو برامج تدریب وبذلك یكون البدیل األفضل للعودة لألداء المرجو لل
 مرنة و متجاوبة، فضال عن كونھا استثمارا في تطویر المھارات. 

III التدریب ھو العملیة التي تطور المھارات من أجل إنجاز فعال  ماھیة التدریب:ـ 1ـ
لعمل أولمھمة محددة، أي أن التدریب یركز على تعزیز مھارات األفراد و زیادة قدرتھم 

 على التواصل معا. و جعلھم أفرادا مھرة. 

 200ومنھ یعد التدریب في الوالیات المتحدة األمریكیة استثمارا كبیرا جدا إذ أن أكثر من 
  2یمكن تصنیف مھارات التدریب إلخ. 1بلیون دوالر ینفق سنویا على التدریب.

و ھي المھارات التي تركز على إدارة األفراد، و المعرفة  المھارات الناعمة: •
 واألفكار كبرامج تدریب اإلدارة  و تدریب القادة. 

اسوب سمیت التي یتم من خاللھا التدریب التقني مثل برامج الحالمھارات الصعبة:  •
 بالصعبة لإلجراءات الدقیقة التي تتضمنھا.

كما یھتم التدریب بتنمیة مھارات العاملین و قدراتھم و االستعدادات ألداء أعمال  •
معینة بكفاءة وفعالیة، إضافة إلى تنمیة السلوك و االتجاھات االیجابیة نحو العمل و 

دریب في تنمیة مجموعة من بیئتھ و نحو المنظمة وعمالئھا و المجتمع، إذ یسھم الت
العوامل الذھنیة التي تتفاعل مع بعضھا البعض لتكوین أداء المتدربین اتجاه قضایا 

Fمعینة.

3 
و علیھ فإن االتجاه الحدیث للتدریب یعرفھ على أنھ تغیر وسائل و أنماط التدریب  •

Fباالعتماد األكبر على التطور التقني الذي حدث في تكنولوجیا المعلومات.

4 
ترتبط البرامج التدریبیة بالرغبة في التحسن و التطویر المستمر في العمل، إذ تأتي  •

ھذه البرامج كاستجابة للتغیرات التي تحصل في بیئة المنظمة الداخلیة و الخارجیة، 
كما ترتبط بالتقدم التكنولوجي المتسارع الذي سینعكس على المنظمة باحتیاجات 

ف جدیدة، كما ترتبط البرامج التدریبیة بنتائج تقاریر تدریبیة  جدیدة تلبي رغبة وظائ
 5تقییم أداء األفراد وفرق العمل.

IIIتتكون خطوات التدریب من أربعة مراحل منطقیة و متتابعةخطوات التدریب: ــ2ـ 

 

 

 

 .9، ص 2003، 1، العدد 21، مجلة البحوث اإلداریة، السنة تریب العمالة ...أوتو ستراد العمالةھدى صقر،1
2Steven A. Beebe, Timothy P.matted and K.david roach, training and 
development, peason education, New york, 2004, P :5. 

، ندوة التدریب الموجھ باألداء، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، ، التدریب الموجھ باألداءأسامة جرادات 3.
 .29، ص: 2000دمشق، 

للنشر ، ترجمة عبد الحكیم الخزامي دار الفجر إستراتیجیة الموارد البشریةأشوك شاندا و شلبا كوبرا، 4.
 26، ص:2002والتوزیع، القاھرة، 

: اإلدارة العصریة لرأسمال الفكري المكتبة األنجلو مصریة، إدارة الموارد البشریةأحمد سید مصطفى، 5.
 .226ص: 2004القاھرة 
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 : خطوات التدریب 02الشكل رقم 

 

 

 تقییم كفاءة التدریب

 تقییم المتدربین 
 تقییم إجراءات البرنامج 
 تقییم نشاط التدریب ككل 

3   

     
   

 2 

  

 

 

  

1 

 

 

 .320، ص: 2006المصدر: أحمد ماھر، إدارة الموارد البشریة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، 

III و من خاللھ یتم تحدید المعارف و المھارات تحدید االحتیاجات التدریبیة: ـ   3ـ
 والقدرات التي تحتاج إلیھا المنظمات مستقبال. 

نقص أو حاجة أو خلل في شيء معین أو نواحي معینة، إن كلمة الحاجة تشیر إلى أن ھنالك 
أما كلمة التدریب فإنھ یدل على أن ذلك النقص أو الخلل یمكن معالجتھ أو إشباعھ بواسطة 

 1عملیة تدریب منظمة ھادفة تستھدف ذلك الشيء

 2إن الحاجة للتدریب تظھر بسبب وجود قصور معین في األداء البد من التمییز فیما یلي: 

 296یوسف حجیم الطائي،مؤید عبد الحسین الفضل،ھاشم فوزي العبادي، مرجع سبق ذكره،ص : 1
 329ق ذكره، ص: ، مرجع سب2006أحمد ماھر 2

 تنفیذ برنامج التدریب

 الجدول الزمني 
 مكان التدریب 
 المتابعة الیومیة للتدریب 

 تصمیم برنامج التدریب

 موضوعات التدریب 
 أسالیب التدریب 
 مساعدات التدریب 
 المدریین 
 میزانیة التدریب 

 تحدید االحتیاجات التدریبیة 

 االحتیاجات 
  األھداف 

                                                           



 األداء المطلوب أو المستھدف •
 األداء الفعلي •
 الفرق بین األداء الفعلي و األداء المطلوب أو ما یعرف بالعجز.  •

 
 

 إن أسباب القصور في األداء اثنان و ھما

  أو ما یعرف بقصور األفرادال یعرفون أو ال یفھمون طریقة األداء المطلوبة
 المعلومات أو المھارات

  بالرغم من معرفة األفراد لطریقة األداء المطلوب فإن القصور بقصور إمكانیات
األداء المرتبطة بسوء تصمیم الوظائف، أو عدم توافر اإلمكانات، سوء ظروف العمل 

 التدریب.أو عدم كفایة أنظمة التحفیز. ھذا النوع ال یمكن عالجھ عن طریق برامج 
: طبیعة االحتیاج و سبیل التدریب  01الجدول رقم   

 طریقة التدریب المرجوة طبیعة االحتیاج

 إیصال ثقافة المنظمة  •
 المشاركة في مشاریع المؤسسة  •

 التدریب الخاص بالوظیفة  •
 مؤتمر حول إستراتیجیة المنظمة •
• E-learning التعلم على الخط 

التكنولوجي و ضرورة التأقلم و التطور  •
 مجاراتھ

 مجارات التطور في المھن والكفاءات •

 bilan deمیكانیزم حوصلة الكفاءات  •
compétence 

 VAEمیكانیزم المصادقة على المكتسبات  •
 المھنیة

 التكوین المتوج بالشھادة •
 محاضرات  •
 لعبة المؤسسة، لعبة األدوار •
 للتدریب CIFالعطل الفردیة •

أو انحرافات و فروقات في األداء  •
 الكفاءات

 التأقلم مع الوظیفة  •
 المرافقة خالل العمل  •
 اإلدماج المھني  •

 البراھین  •
 التدریب على الحالة  •
التعلیم E-learningالتكوین المتخصص  •

 على الخط (الشبكة)
 التناوب و المھنیة  •

 ضرورة التطور و الرقي والتأھیل •
ضرورة تطویر ثقافة التمھین في  •

 المنظمة 

 التدریب المتوج بشھادة  •
 CIFالعطلة الفردیة للتدریب  •
 BCحوصلة الكفاءات  •
 VAEالمصادقة على المكتسبات المھنیة  •
 الدوران الوظیفي  •
 التعلم على الخط (باستعمال الشبكة ) •

 ,Sylvie cuerrero, les outils de RH: les savoir-faire essentiels en GRH,Dunosالمصدر:
2émé edition, Paris, 2011 P: 183 

األداء الفعلي –القصور أو العجز في األداء = األداء المطلوب   
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إن المتأمل لمحتوى الجدول السابق یالحظ أنھ بتحلیل االحتیاج یتم اختیار الطریقة االزمة 
 لتلبیة االحتیاج.

 1تنحصر طرق و أدوات التكوین في المؤسسات التابعة لإلتحاد األوروبي في: 

 مخطط التدریب السنوي 
 ھیكلة مخطط التدریب وفق الفئات المھنیة 
  أسلوب الحق الفردي في التدریبDIF 
  العطلة الفردیة للتدریبCIF 

 وعلیھ تصنف ھذه الطریق في مجموعتین:

المتعلقة بعملیة التأقلم مع المنصب و الوظیفة و مجارات التطور الوظیفي  المجموعة األولى:
لیة و الحفاظ على المنصب عن طریق تقییم أداء الموظف الدوري، وفي ھذه الحالة تنجز عم

التدریب خالل فترات العمل الرسمیة، یسمح ھذا التدریب التحصیل السریع للكفاءات 
الضروریة لتنفیذ مھام الوظیفة بحیث یتألف العامل أوالموظف في آجال قیاسیة مع منصب 

 العمل   و تساعد على التطور المھني. 

مل في مجملھ أو جزء المتعلقة بتطویر الكفاءات ینجز خارج أوقات الع المجموعة الثانیة:
منھ وفق شروط معینة، بعد أخذ موافقة الموظف و بشكل كتابي و رسمي، بحیث یستفید 

% من األجل المحصل. و تكون إما بھدف الحصول على ترقیة 50الموظف بما یعادل 
 أوتغییر المھنة. كما قد تتوجھ بمصادقة على المؤھالت المحصل علیھا (مثل شھادات). 

 الخالصة: 

ظاھرة تقییم األداء ھي من السیاسات المعقدة و المتعددة األبعاد، وھي من أصعب إن 
 االختیارات اإلستراتیجیة التي تواجھھا المنظمة.

إن تقییم األداء یعمل ضمن منظور تحقیق أھداف المنظمة و تحقیق أھداف أفرادھا من خالل 
داء ھي المرتكز األساسي في تلبیة طموحاتھم والنھوض بمستوى أدائھم، إن سیاسة تقییم األ

 عملیة إدارة األداء ككل، إذ ھي اإلستراتیجیة األساسیة لزیادة إنتاجیة الموارد البشریة.

إن العجز الذي تظھره مقارنة األداء المطلوب باألداء الفعلي یؤدي باألساس إلى صیاغة 
أھیل العامل برامج تدریبیة ألھداف متعددة، و ھدف أساسي ھو استھالك ھذا العجز و ت

 تأھیال عالي الجودة یؤدي بالمنظمة لتحقیق أھداف أدائھا االستراتیجي. 

 المراجع:  

، الدار االختبارات و استخدامھا في إدارة الموارد البشریة و األفرادأحمد ماھر،  .1
 .1997الجامعیة، اإلسكندریة، 

 . 2006الجامعیة، اإلسكندریة، ، الدار إدارة الموارد البشریةـــــــــــــــــــــــ،  .2

1Annickhaegel, la boite à outils des ressources humaines,dunod, paris, 2012, p p : 
126-127. 
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 .2000العربیة للتنمیة اإلداریة، دمشق، 

، ترجمة عبد الحكیم إستراتیجیة الموارد البشریةـأشوك شاندا و شلبا كوبرا،  .4
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 .2006، عمان، مدخل استراتیجي متكامل للنشر و التوزیع -البشریة
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 طبیعة ثقافة المؤسسات االقتصادیة الجزائریة وتبني المسؤولیة االجتماعیة

 دراسة تطبیقیة في مجموعة من المؤسسات الجزائریة 

 -البلیدة/ سیدي بلعباس  –

 أ.ضیافي نوال

  2البلیدة جامعة 

 الملخص:

تناولت العدید من الدراسات أن طبیعة الثقافة السائدة في المؤسسة یمكن أن 
بأنماطھ (االقتصادي،  تسھل وتسرع من عملیة إدماج مفھوم المسؤولیة االجتماعیة

االجتماعي والبیئي)في سیاسة وإستراتیجیة المؤسسة؛ففي المؤسسات ذات الثقافة القویة 
أساس المسؤولیة االجتماعیة فإن عملیة إدماج ھذه األخیرة تكون سھلة، في حین القائمة على 

أنھ في مؤسسات أخرى حیث ثقافتھا ضعیفة وبعض أطرافھا ال تدرك المزایا اإلیجابیة 
للمسؤولیة االجتماعیة، تظھر الحاجة للقیام بمجھودات منھجیة من أجل إدماج فكرة 

 المسؤولیة االجتماعیة.

المسؤولیة االجتماعیة نمط المسؤولیة االجتماعیة، ثقافة المؤسسة، طبیعة فتاحیة:الكلمات الم
 الثقافة.

Résumé : 

Plusieurs étudesabordés que la nature de la culture d’une 
entreprise peuvent avoir un effet non négligeable sur la facilité et la 
rapidité de l’intégration du concept responsabilité sociale (RS) et ses 
types (économique, social et environnemental) dans la politique et la 
stratégie de l’entreprise ;Et pour les entreprises où la culture est forteet 
déjà bien alignée sur celle de la RS, le processus d’intégration peut 
être relativement simple ; Par contre dans d’autres entreprises où sa 
culture est faible et certains intervenants peuvent ne pas reconnaitre 
les avantages de la RS, cela nécessite de faire des efforts 
systématiques vis-à-vis de ces intervenants pour intégrer l’approche 
RS. 

Mots clés :Responsabilité Sociale(RSE), Type de la RSE, Culture 
D’entreprise (CE), Nature de la CE. 

 المقدمة

ینصب اھتمام معظم الباحثین في مجال التنظیم على المؤسسة االقتصادیة من خالل 
اقترابات مختلفة حسب اھتماماتھم ودوافعھم العلمیة والمھنیة، والتي تتجسد في ثالث: 
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االقتراب االقتصادي، االقتراب االجتماعي واالقتراب الثقافي،فإذا كان االقتراب االقتصادي 
البحث عن أفضل الطرق للتنسیق بین الوظائف المختلفة للمؤسسة یظھر من خالل عملیة 

واالستعمال األحسن للموارد المالیة والمادیة المتوفرة في سبیل االستمرار والبقاء ومواجھة 
التھدیدات البیئیة، فإن االقتراب االجتماعي جاء لبلورة فكرة تتمثل في الضرورة الحتمیة 

االقتصادي لضمان تجاوز األزمات والصعوبات التي لربط الجانب االجتماعي بالجانب 
شھدتھا وتشھدھا المؤسسة أثناء مراحل تطورھا وتقدمھا والتي لھا تأثیر مباشر على إنجاز 

 أھدافھا المسطرة.

فاھتمام العلماء بالجانب االجتماعي دفعھم إلى تكثیف تدخالتھم في المؤسسة من أجل أن 
واطنة" تسعى لالستفادة من أفضل الطرق في سبیل ترتقي ھذه األخیرة وتصبح "مؤسسة م

مواجھة التحدیات البیئیة واالھتمام بتطویر وتنمیة المجتمع الذي یعتبر مصدر مدخالتھا 
"؛ أما االقتراب الثقافي فھو المسؤولیة االجتماعیةومخرجاتھا، بعبارة أخرى تبني مفھوم "

تحت تأثیر التسییر الیاباني  تصور حدیث ظھرت مالمحھ األولى في بدایة الثمانینات
للمؤسسة الذي اتخذ الثقافة كمورد لھ میزة أساسیة تتمثل في تقدیم الحلول المناسبة للمشاكل 

 التي تواجھ المؤسسة، والقدرة على تحقیق النتائج المرغوبة وأكثر.

الحدیثة وقد أصبح االھتمام بالجانب االجتماعي ـ الثقافي للمؤسسة حتمیة تفرضھا النظریات 
في اإلدارة من جھة، ومن جھة أخرى تفرضھا النتائج التي حققتھا أدوات التسییر التي تعتمد 
على أسس ثقافیة في المؤسسات ذات الكفاءة العالیة والوصول بالمؤسسة إلى المستوى 
التنافسي المطلوب في بیئة مشحونة بجو تنافسي حاد وبیئة أھم ما یمیزھا التغییر بشكل سریع 

مل مما یجعل فیھا معدالت الخطر مرتفعة، وھو ما یجعلنا نتساءل عن موقع ثقافة وشا
 المؤسسة الجزائریة ومدى التزامھا االجتماعي من كل ھذا االھتمام.

 المحور األول: منھجیة البحث والدراسات السابقة

 أوال: مشكلة البحث

یاتھا في المجتمع المسؤولیة االجتماعیة طریقة تنظر فیھا المؤسسات في تأثیر عمل
وتؤكد مبادئھا وقیمھا في أسالیبھا وعملیاتھا الداخلیة وفي تفاعلھا مع قطاعات أخرى، وھي 
بذلك تتجاوز المفھوم السطحي الدعائي للعمل الخیري لتصبح جزءا من ثقافة المؤسسة، 

فائدة على ولیست نتیجة التزامات قانونیة أو تعاقدیة بل التزام طوعي لھ قیمة معنویة تعود بال
المؤسسة خالل مدة زمنیة معینة بحیث تنتظر ھذه األخیرة مقابال یكون على شكل اعتراف 
بدورھا اإلیجابي من طرف جمیع األطراف المتعاملة معھا؛ فتطویر المفاھیم اإلداریة 
االجتماعیة والحفاظ علیھا یتم وفقا لما تتبناه المؤسسة من ثقافة وھذه األخیرة بدورھا ال تكون 
فعالة إال إذا كانت تراعي جوانب االلتزام االجتماعي (االقتصادي، االجتماعي والبیئي)، 
وكلما كانت ثقافة المؤسسة راقیة وقویة تعكس احتراما لإلنسان والمجتمع كلما كان الوضع 
أمثل سواءاللمؤسسة ذاتھا أو المجتمع أو البیئة التي تعمل فیھا ویصبح من الضروري 

إلى أي مدى ثقافة والعمل على تنفیذھا، وعلیھ یمكن صیاغة األشكالیة التالیة:التعریف بھذه ال
یمكن أن تؤثر طبیعة الثقافة السائدة بالمؤسسات االقتصادیة الجزائریة على تبني أنماط 

 ویتفرع عنھا:المسؤولیة االجتماعیة؟

 ة؟ما واقع تبني المؤسسات االقتصادیة الجزائریة ألنماط المسؤولیة االجتماعی .1
 ما طبیعة الثقافة السائدة بالمؤسسات االقتصادیة الجزائریة؟ .2
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ھل توجد عالقة بین طبیعة الثقافة السائدة بالمؤسسات االقتصادیة الجزائریة وتبني  .3
 أنماط المسؤولیة االجتماعیة؟

 ثانیا: فرضیات البحث

 جاءت الفرضیات كالتالي:

الجزائریة أنماط المسؤولیة االجتماعیة تتبنى المؤسسات االقتصادیة الفرضیة األولى: 
 (االقتصادي، االجتماعي والبیئي)؛

تتمیز الثقافة السائدة بالمؤسسات االقتصادیة الجزائریة بالقوة والقبول : الفرضیة الثانیة
 واالنتشار؛

توجد عالقة بین طبیعة ثقافة المؤسسات االقتصادیة الجزائریة وتبني أنماط : الفرضیة الثالثة
 ؛0,05ولیة االجتماعیة عند مستوى داللة المسؤ

 ثالثا: منھج البحث

اعتمد ھذا البحث على المنھج الوصفي التحلیلي، إذ یمتاز ھذا المنھج بنظرة شمولیة، 
 وصف الحالة وتحلیلھا، ومن ثم استخالص النتائج الخاصة بھا.

 رابعا: أھداف البحث

 التالیة: في ضوء مشكلة البحث، نسعى إلى تحقیق جملة األھداف

  تأصیل المفاھیم األساسیة للمسؤولیة االجتماعیة وتوعیة المؤسسات بأھمیة تبني
 أنماطھا نظرا لمساھمتھا في تطویر المجتمع ومعالجة مشاكلھ.

 .تأصیل المفاھیم األساسیة لثقافة المؤسسة وأسس بناءھا وطرق الحفاظ علیھا 
  بالمؤسسة ومدى ارتباطھا بمفھوم محاولة التعرف على طبیعة الثقافة السائدة

 المسؤولیة االجتماعیة.
  اقتراح عدد من التوصیات على ضوء النتائج التي ستفسر عنھا الدراسة ووضع

االقتراحات الالزمة للمسیرین لتبني أنماط المسؤولیة االجتماعیة وإدماجھا بثقافة 
 المؤسسات الجزائریة.

 خامسا: أھمیة البحث

 معتبرة تظھر في النقاط التالیة:یكتسي البحث أھمیة 

 .یعتبر الموضوع من الموضوعات الجدیدة على األقل بالنسبة إلى واقعنا 
  یعتبر البحث مساھمة علمیة في بناء اإلطار النظري لمفھوم المسؤولیة

 االجتماعیة للمؤسسات وأنماط تبنیھا.
 ؤولیة یمكن لھذا البحث أن یساھم في زیادة االھتمام العلمي بموضوع المس

االجتماعیة وطبیعة ثقافة المؤسسات االقتصادیة الجزائریة من أجل تبني 
 أنماطھا.
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  ندرة البحوث والدراسات الجزائریة والعربیة في مجال المسؤولیة االجتماعیة
 وواقع تبنیھا.

 سادسا: مجتمع البحث

مؤسسات اقتصادیة ناشطة بكل من والیتي البلیدة  6تمثل مجتمع البحث في مجموع 
وسیدي بلعباس، واقتصرت عینة الدراسة على األفراد العاملین بھذه المؤسسات والتي بلغت 

 فردا، والجدول التالي یبین وصف العینة من حیث مؤشرات الخصائص االجتماعیة. 200

 ): خصائص عینة البحث1الجدول (

 النسبة (%) التكرار النوع الخصائص

 ذكر الجنس

 أنثى

130 

70 

65 

35 

 100 200 المجموع

 سنة 30أقل من  السن

 سنة 40إلى  31من 

 سنة 50إلى  41من 

 سنة 50أكثر من 

47 

90 

37 

26 

23,5 

45 

18,5 

13 

 100 200 المجموع

 متوسط المستوى الدراسي

 ثانوي

 جامعي

 مھني

21 

56 

102 

21 

10 

28 

51 

11 

 100 200 المجموع

 إطار التصنیف المھني

 عون تحكم

 عون تنفیذ

32 

91 

77 

16 

45,5 

38,5 

 100 200 المجموع

 سنوات 5من سنة إلى  األقدمیة في العمل

 سنوات 10إلى  6من 

 سنوات 10أكثر من 

81 

56 

63 

40,5 

28 

31,5 

 100 200 المجموع

 SPSSالمصدر: مخرجات نظام 
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 المحور الثاني: اإلطار النظري 

یجب أن تنبع من قیم انطالقا من فكرة أن المسؤولیة االجتماعیة ال یمكن فرضھا وإنما 
المؤسسات ومبادئھا وثقافتھا فالبد أن یبدأ العمل على تبنیھا وااللتزام بھا، فثقافة المؤسسة 
بطبیعتھا وبوصفھا مجموعة من القیم والمعتقدات والممارسات المتكررة واإلدراكات 

اھھا والتصورات...إلخ فھي تؤثر إیجابا أو سلبا على سلوكات المؤسسات وتصرفاتھم واتج
 نحو تبني المسؤولیة االجتماعیة التي أصبحت ضرورة حتمیة للبقاء واالستمرار.

 أوال: المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات

" أصبح المسؤولیة االجتماعیةفي وقت لم تكن فیھ المؤسسات تتحدث إطالقا عن "
الت المسؤولیة الیوم النقاش العالمي یركز على قضایا البیئة وآفاق التنمیة المستدامة، إذ ن

(محمد عادل عیاض  2002االجتماعیة حیزا ھاما من النقاشات في مؤتمر جوھانسبرغ 
)، وبالرغم من أن عددا كبیرا من المؤسسات تدرك أھمیة ھذا االتجاه الجدید إال أنھ لم 2005

 یتم تبنیھا االجتماعیة بصورة مقبولة.

ریف للمسؤولیة االجتماعیة نذكر برزت عدة تعاتعریف المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات: . أ
 منھا:
 عرف دركرDrucker  المسؤولیة االجتماعیة بأنھا: "التزام المؤسسة اتجاه المجتمع

العاملة بھ، وأن ھذا االلتزام یتسع باتساع شریحة أصحاب المصالح في ھذا المجتمع 
 1وتباین وجھاتھم" 

  حسب معھد األمم المتحدة لبحوث التنمیة االجتماعیة فإن "المسؤولیة االجتماعیة ھي
السلوك األخالقي لمؤسسة ما اتجاه المجتمع وتشمل سلوك اإلدارة المسؤول في تعاملھا 
مع األطراف المعنیة التي لھا مصلحة شرعیة في المؤسسة ولیس مجرد حاملي 

 2األسھم" 
 حسبCaroll التزام المؤسسة بأن تضع نصب عینیھا االجتماعیة ھي  فإن "المسؤولیة

خالل عملیة صنع القرارات اآلثار والنتائج المترتبة عن ھذه القرارات على النظام 
االجتماعي الخارجي بطریقة تضمن إیجاد توازن بین مختلف األرباح االقتصادیة 

 3المطلوبة والفوائد االجتماعیة المترتبة عن ھذه القرارات 
تمثلت أنماط تبني المسؤولیة ط تبني المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات:أنما . ب

 ، في:4االجتماعیة
 االلتزام بتقدیم السلع والخدمات التي ترضي المجتمع مع تحقیق النمط االقتصادي :

 أقصى األرباح.

"، دار وائل للنشر، المسؤولیة االجتماعیة وأخالقیات األعمال: األعمال والمجتمعد.الغالبي، د.العامري، ":  1
 .272-259، ص 2008، 2األردن، ط 

كشف البیانات المتعلقة بتأثیر الشركات على المجتمع: االتجاھات والقضایا المتحدة، " منشورات األمم : 2
 .27،  ص 2004"، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة نیویورك وجنیف، الراھنة

"، رسالة قیاس التكالیف االجتماعیة ومدى مساھمتھا بتحقیق الرفاھیة االجتماعیةإیاد محمد عودة، " : 3
 .44، ص 2008ماجستیر المحاسبة، جامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا، 

دراسة میدانیة –"أثر تبني أنماط المسؤولیة االجتماعیة في تحقیق المیزة التنافسیة رابعة سالم النسور،  : 4
 .10، ص 2010"، رسالة ماجستیر إدارة أعمال، جامعة الشرق األوسط، -في المصارف األردنیة
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 االلتزام بالعمل وفق مصالح ومتطلبات المجتمع.النمط االجتماعي : 
 بالمحافظة على البیئة مع تحقیق نوعیة حیاة أفضل للعمال.: االلتزام النمط البیئي 

 

تتمثل الدوافع التي دوافع تبني المسؤولیة االجتماعیة من طرف المؤسسات الجزائریة: ج. 
 :1تشجع المؤسسات الوطنیة على االلتزام بمسؤولیتھا االجتماعیة في مایلي

  واقتصادیة مع اإلتحاد األوروبي الوفاء بااللتزامات المترتبة على إقامة عالقات تجاریة
 وما یترتب على ذلك من ضرورة تطبیق برامج المسؤولیة االجتماعیة.

 .االھتمام برفع مستوى اإلنتاجیة لمواجھة حدة المنافسة عالمیا ومحلیا 
 .الحاجة إلى توفیر مناخ أفضل لممارسة األعمال 
 ییم داخل المؤسسات.استخدام برامج المسؤولیة االجتماعیة كأداة للمتابعة والتق 
 .تحسین العالقات بین المؤسسات ومختلف أصحاب المصالح 

 ثانیا: ثقافة المؤسسة

یعتبر موضوع ثقافة المؤسسة من المواضیع الجدیدة في الفكر اإلداري والتنظیمي، 
لذلك فھي تحظى في اآلونة األخیرة باھتمام كبیر على اعتبار أنھا من المحددات الرئیسیة 

 سسات أو فشلھا.لنجاح المؤ

 من ضمن التعاریف نذكر مایلي:تعریف ثقافة المؤسسة: . أ
  یعتبرھا ج.ھوفستید أنھا: "الخصائص والقیم المشتركة التي تمیز مجموعة االفراد عن

 .2المجموعات األخرى"
  ویعرفھا ویلیام أوشي بأنھا: "الثقافة التي تنطوي على القیم التي تأخذ بھا ادارة

المؤسسة والتي تحدد نمط النشاط واإلجراء والسلوك، فالمدراء یفسرون ذلك النمط 
الفكري في الموظفین من خالل تصرفاتھم كما تتسرب ھذه االفكار إلى االجیال الالحقة 

Fمن العاملین" 

3 
 عرفھا العالم Schein  بأنھا: "نمط من االفتراضات تم تطویرھا أو اختراعھا أو

اكتشافھا من قبل جماعة بینما تتعلم كیف تتعامل مع مشكالتھا في التكیف الخارجي 
والداخلي والتي سارت بشكل جید إلى حد یمكن اعتبارھا قیمة، ولذا یجب تعلیمھا 

Fالتفكیر بالنسبة لتلك المشكالت"لألفراد الجدد على أنھا الطریقة الصحیحة لإلدراك و

4 

"؛ مداخلة مقدمة -حالة الجزائر–المسؤولیة االجتماعیة للشركات في ظل المتغیرات العالمیة زاید مراد؛ ": 1
 .15، ص 2012في الملتقى الدولي حول منظمات األعمال والمسؤولیة االجتماعیة، جامعة بشار، الجزائر؛ 

في  2000الجودة الشاملة و االیزو المقومات والمعوقات الثقافیة لتطبیق نظامي ادارة قاسمي كمال؛ " : 2
 .16، ص 2003"؛ رسالة ماجستیر تخصص ادارة االعمال؛ المسیلة؛ المؤسسات الصناعیة الجزائري

تأثیر الثقافة التنظیمیة على اداء الموارد البشریة: دراسة حالة الشركة الجزائریة إلیاس سالم؛ ":  3
 .12، ص 2006یة؛ المسیلة؛ "؛ رسالة ماجستیر تخصص علوم تجارALGALلاللمنیوم

 .21، ص 2009"؛ دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع؛ االردن؛ ثقافة المنظمةنعمة عباس الخفاجي؛ " : 4
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ویمكن استخالص تعریف شامل یجعل من ثقافة المؤسسة عبارة عن: "نظام للقیم والمفاھیم 
المشتركة والمعتقدات المتفاعلة مع أفراد المؤسسة وھیاكلھا ووظائفھا وعملیاتھا التسییریة، 

وھي بمثابة نظام فرعي  وتمثل الثقافة مرجعیة للسلوكات الفردیة والجماعیة والمؤسساتیة
وأداة التكامل الداخلي للمؤسسة  والحفاظ على التوزان الداخلي والتأقلم معھ والتغلب علیھ 

 .1ومحاولة تغییره أو التغییر لھ من أجل البقاء واالستمرار"

یحدد كل من "بولمان ودیل" أھم مصادر ثقافة المؤسسة عناصر ثقافة المؤسسة: . ب
 في األمور التالیة:

 ھي عبارة عن قواعد تمكن الفرد من التمییز بین الخطأ والصواب والمرغوب مالقی :
 2وغیر المرغوب وبین ما یجب أن یكون ما ھو كائن 

 عبارة عن أفكار مشتركة حول طبیعة العمل والحیاة االجتماعیة في بیئة المعتقدات :
 .3العمل وطریقة انجاز االعمال والمھام التنظیمیة

 :المجتمع الذي تعیش فیھ وھي تعد من أھم مصادر الثقافة للمؤسسة  تمثل قیم األعراف
وھي كل ما یتعلق بالمعاییر التي یلتزم بھا العمال في المؤسسة على اعتبار أنھا معاییر 

 .4مفیدة للمؤسسة، ویفترض أن تكون ھذه األعراف غیر مكتوبة وواجبة اإلتباع
  :ویعبر عنھا بالعادات والمسموحات والمحرمات والعقوبات غیر المكتوبة لذلك التقالید

Fفإنھا تمثل برنامجا لألفراد یعطي السلوك المناسب أو غیر المناسب 

5 
 :تتمثل في التعاقد البسیكولوجي (النفسي) غیر المكتوب والذي یعني مجموعة  التوقعات

ال منھما من اآلخر خالل فترة عمل التوقعات یحددھا أو یتوقعھا الفرد أو المؤسسة ك
 6الفرد في المؤسسة 

 :(الطابوھات) كل ما تود المؤسسة إخفاءه ورفضھ وتعني المواضیع  الممنوعات
 الواجب عدم الخوض فیھا أو الكالم عنھا أو تداولھا داخل المؤسسة.

من أبرز ما جاءت بھ الدراسات أن ھناك الثقافة: القویة، أنماط ثقافة المؤسسة: . ج
لضعیفة، المتطورة، المثالیة والتكیفیة؛ وبما أن المؤسسات االقتصادیة الجزائریة تتمیز سواءا ا

 ثقافة قویة أو ثقافة ضعیفة،فقد تم التطرق إلى النوعین كالتالي:
 تعرف الثقافة القویة بأنھا: "الحد الذي یجعل األعضاء الثقافة القویة :

الثقافة القویة تماسكا بین أعضاء المؤسسة إذا  ، وتخلق7یتبعون ما تملیھ  علیھم اإلدارة" 

أثر البعد القیمي والثقافي في تغییر وتحسین أداء السلوك االداري للمؤسسة (حالة قرش عبد القادر؛ " : 1
، 2008"؛ رسالة دكتوراه تخصص تسییر؛ الجزائر؛ الجلفة واألغواط)مؤسستي سونلغاز واتصاالت الجزائر 

 .137ص 
"؛ مداخلة ضمن الملتقى أھمیة البعد الثقافي وأثره على فاعلیة التسییرأحمد بوشنافة، أحمد بوسھمین؛ ":  2

 .3، ص 2005الدولي حول التسییر الفعال في المؤسسات االقتصادیة؛ المسیلة، 
، ص 2003"؛ دار وائل للنشر؛ االردن؛ السلوك التنظیمي في منظمات االعمالالعمیان؛ "محمود سلیمان  : 3

312. 
االنماط القیادیة وعالقتھا بالثقافة التنظیمیة لدى الفئات االداریة في محافظات عبد الرحمن فالح العبادلة؛ " : 4

 .21، ص 2003"؛ رسالة ماجستیر تخصص ادارة عامة؛ جامعة مؤتة؛ االردن؛ جنوب االردن
 .186د.الغالبي، د.العامري، مرجع سابق، ص  : 5
أثر الثقافة التنظیمیة على مستوى األداء الوظیفي: دراسة تطبیقیة على شركة أسعد أحمد محمد عكاشة؛ " : 6

"؛ رسالة ماجستیر تخصص ادارة أعمال؛ الجامعة االسالمیة؛ غزة؛ " فلسطسنPaltelشركة االتصاالت "
 .14، ص 2008

"؛ رسالة دكتوراه في أثر البیئة على أداء المؤسسات العمومیة االقتصادیة: حالة الجزائرعبد هللا؛ " علي : 7
 .225، ص 1998العلوم االقتصادیة؛ الجزائر؛ 
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تماشت مع واقع وحقیقة الصورة التي یتمناھا األعضاء، ونظرا لقوتھا تصبح مثل ھویة 
 .1المؤسسة حیث تكون أكثر تأثیرا على سلوك وأداء العمال

 ھي الثقافة التي ال یتم اعتناقھا من أعضاء المؤسسة الثقافة الضعیفة  :
وال تحظى بالثقة والقبول الواسع من معظمھم، وتفتقر المؤسسة في ھذه الحالة إلى التمسك 
المشترك بین أعضائھا بالقیم والمعتقدات، وھنا سیجد أعضاء المؤسسة صعوبة في التوافق 

Fوالتوحد مع المؤسسة أو مع أھدافھا أو قیمھا 

2 

 المحور الثالث: اإلطار العملي

 أوال: وصف وتشخیص نتائج متغیرات البحث في المؤسسات محل البحث

 تتناول ھذه الفقرة ما یلي:

 واقع تبني أنماط المسؤولیة االجتماعیة في المؤسسات محل البحث .1

من أجل التعرف على نمط تبني المؤسسات محل البحث للمسؤولیة االجتماعیة، تم وضع 
 والجدول التالي یعرض نتائج ذلك: تعكس أنماط التبني، حیث لكل نمط مؤشرین، مؤشرات

 ): أنماط تبني المسؤولیة االجتماعیة2الجدول (

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي أنماط التبني

 زیادة األرباح.

 التركیز على المركز التنافسي للمؤسسة.

0,695 

0,280 

0,462 

0,450 

المتوسط الحسابي و االنحراف المعیاري العام  
 للنمط االقتصادي

0,489 0,355 

 تحقیق سعادة ورفاھیة المحتمع.

 االلتزام والتعھد بالعمل وفق متطلبات المجتمع.

0,290 

0,565 

0,454 

0,497 

المتوسط الحسابي و االنحراف المعیاري العام  
 للنمط االجتماعي

0,428 0,399 

 البیئة.المحافظة على 

دعم جمعیات حمایة البیئة واالھتمام بعملیة 
 التشجیر.

0,705 

0,200 

0,457 

0,401 

المتوسط الحسابي و االنحراف المعیاري العام  
 للنمط البیئي

0,456 0,331 

 SPSSالمصدر: مخرجات نظام 

 .348، ص 2003؛ عمان؛ 1"؛ دار الشرق؛ طسلوك المنظمة، سلوك الفرد والجماعةماجدة العطیة؛ " : 1
 .145بق، ص مصطفى محمود أبو بكر، مرجع سا : 2
 

                                                           



النمط یبین الجدول أنماط تبني المسؤولیة المعتمدة في الدراسة وھي: النمط االقتصادي، 
البیئي والنمط االجتماعي، حیث بینت نتائج التحلیل ومن خالل استجابات عینة البحث أن 

)، یلیھ النمط البیئي بمتوسط 0,489النمط االقتصادي ھو النمط األكثر تبنیا بمتوسط عام (
 ).0,428)، لیحتل النمط االجتماعي المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي عام بلغ (0,456عام (

 الثقافة السائدة بالمؤسسات محل البحثطبیعة  .2

من أجل التعرف على طبیعة الثقافة السائدة بالمؤسسات محل البحث، تمت االستعانة 
 بالجدول التكراري والنسب المئویة، وكانت النتائج كما ھو مبین فیما یلي:

 العینة): الجدول التكراري والنسب المئویة لطبیعة الثقافة السائدة بالمؤسسات 3الجدول (

 
التكرار  التكرار النسبي النسبة % التكرار 

 التجمیعي

 

بدون 
 17,5 17,5 17,5 35 إجابة

 75,5 58,0 58,0 116 قویة
 100,0 24,5 24,5 49 ضعیفة
Total 200 100,0 100,0  

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات 

 أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي مایلي:

 من أفراد العینة یتفقون على قوة ثقافة مؤسساتھم وانتشارھا وحظیھا بالثقة 58نسبة %
والقبول الواسع من معظم األفراد، ومن أھم ممیزاتھا نذكر: خلق بیئة العمل المناسبة، 

 التركیز على حمایة البیئة، التركیز على تحقیق األرباح....إلخ.
 ك ضعف في ثقافة مؤسساتھم، حیث ال تلقى %من أفراد العینة یتفقون أن ھنا24,5نسبة

قبوال واسعا من معظمھم مما خلق صعوبة في توافقھم فیما بینھم وحتى مع أھداف 
مؤسساتھم وقیمھا، كما یرون أنھا بحاجة إلى تغییرات سریعة منھا: إعادة النظر في 

عالقة  التزامات المؤسسة واالتجاه نحو تبني المسؤولیة االجتماعیة؛ إعادة النظر في
 المؤسسة بالمحیط البیئي؛ إعادة النظر في عالقة المؤسسة مع أطراف المجتمع....إلخ.

 طبیعة الثقافة وتبني أنماط المسؤولیة االجتماعیة بالمؤسسات محل البحث .3
من أجل التعرف على نوع العالقة بین طبیعة الثقافة السائدة بالمؤسسات االقتصادیة 

ألنماط المسؤولیة االجتماعیة ، تمت االستعانة بمعامل  الجزائریة محل البحث وتبنیھا
 بیرسون وكانت النتائج كالتالي:

 
 
 
 
 

175 
 



): العالقة بین طبیعة الثقافة السائدة بالمؤسسات العینة وتبني أنماط المسؤولیة 4لجدول (ا
 االجتماعیة

 نمط التبني 

 البیئي االجتماعي االقتصادي

طبیعة 
 الثقافة

معامل 
 بیرسون

مستٮوى 
 الداللة

معامل 
 بیرسون

مستوى 
 الداللة

معامل 
 بیرسون

مستوى 
 الداللة

 0,000 0,476 0,000 0,377 0,000 0,476 القویة

 0,197 - 0,060 0,101 -0,910 0,197 - 0,060 الضعیفة

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات 
 أظھرت نتائج التحلیل مایلي:

  ارتباط إیجابیة بین قوة الثقافة السائدة في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة وجود عالقة
محل البحث وتبني النمط االقتصادي واالجتماعي والبیئي للمسؤولیة االجتماعیة عند 

 .0,05مستوى داللة 
   وجود عالقة ارتباط عكسیة بین ضعف الثقافة السائدة في المؤسسات االقتصادیة

ث وتبني النمط االقتصادي  واالجتماعي والبیئي للمسؤولیة الجزائریة محل البح
 .0,05االجتماعیة عند مستوى داللة 
 ثانیا: اإلجابة على فرضیات البحث

: تتبنى المؤسسات الجزائریة األنماط المختلفة للمسؤولیة االجتماعیة؛ وھذا الفرضیة األولى
عة من المؤسسات الوطنیة، ما ثبت صحتھ من خالل دراسة الحالة التي أجریت على مجمو

فبعد إدراك العدید من المؤسسات ألھمیة المسؤولیة االجتماعیة ومكانتھا بادرت مؤسساتنا 
المحلیة إلى تفعیل دورھا االجتماعي وااللتزام بمختلف االممارسات االجتماعیة وتبني 

اح مختلف أنماطھا والتي تمثلت على الترتیب في: النمط االقتصادي (كتحقیق األرب
المجزیة)، والنمط البیئي (كالمحافظة على البیئة والحد من التلوث البیئي)  ثم النمط 

 االجتماعي (كتلبیة الحاجات الفعلیة للمجتمع).

تتمیز الؤسسات االقتصادیة الجزائریة بثقافة قویة وتلقى قبوال وانتشارا الفرضیة الثانیة:
راسة الحالة، حیث أظھرت النتائج أن من واسعا بین أفرادھا؛ وھذا ما ثبت صحتھ من خالل د

خلق بیئة العمل أھم ممیزات الثقافة القویة التي تسود المؤسسات محل الدراسة نذكر:
المناسبة؛ التركیز على حمایة البیئة؛ التركیز على تحقیق األرباح؛ االستجابة لتوقعات 

طراف المجتمع؛ األطراف الداخلیة والخارجیة للمؤسسة؛ التركیز على تحقیق سعادة أ
االستخدام األمثل لموارد المؤسسة؛ موضوعیة سیاسات التوظیف؛ الحرص على االستقرار 

 الوظیفي وتنمیة الوالء المؤسسي؛ التحفیز على تقدیم األفكار والتشجیع على ذلك.

توجد عالقة بین طبیعة الثقافة السائدة بالمؤسسات االقتصادیة الجزائریة الفرضیة الثالثة:
فنجاح أي أنماط المسؤولیة االجتماعیة، وھذا ما ثبت صحتھ من خالل دراسة الحالة ، وتبني 

مؤسسة الیوم یرتبط بمدى نجاحھا في خدمة مجتمعھا والسھر على تقدیم األفضل دوما، وھذا 
ال یتحقق إال عن قناعة تامة، فإذا كانت ثقافة المؤسسة قویة ومتماسكة سھل على القائمین في 
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ق برامج المسؤولیة االجتماعیة وتبني أنماطھا، وإن كانت ضعیفة مھتزة وجب المؤسسة تطبی
 تغییرھا وتقویة مواطن الضعف فیھا وتضمین تطبیق مبادئ وقیم المسؤولیة االجتماعیة فیھا.

 المحور الرابع: االستنتاجات والتوصیات

 منھا:توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات نذكر : أوال: االستنتاجات

 " قد تختلف في التعابیر لكنھا المسؤولیة االجتماعیة ھناك تعاریف عدیدة لمفھوم "
 تتقارب في المضمون.

  تباین تعاریف المسؤولیة االجتماعیة لم یمنع المؤسسات الجزائریة من  تبني أنماطھا
 وتحدید ممارساتھا.

  للمجتمع الناشطة فیھ.تنبع ثقافة المؤسسة من عدة مصادر أھمھا الخصائص الممیزة 
  تعبر قوة ثقافة المؤسسة عن مدى اجتماع أغلبیة العاملین حول نفس القیم والمعتقدات

 والتقالید وشدة تمسكھم بھا.
  تعد الثقافة عنصرا وعامال أساسیا لكونھا الوسط البیئي الذي یعیش فیھ األفراد

عي، اإلداري) الذي والمؤسسات والذي یؤثر في نوع وطبیعة السلوك (الفردي، الجما
 تتفاعل من خاللھ األفراد والمؤسسات مع محیطھا.

  اتجاه المؤسسات االقتصادیة العینة إلى تبني النمط االقتصادي بالدرجة األولى ،ثم
 البیئي، ثم االجتماعي.

  كما أفرزت نتائج التحلیل عن وجود عالقة ارتباط إیجابیة ذات داللة إحصائیة للثقافة
بالمؤسسات العینة وتبني ھذه األخیرة ألنماط المسؤولیة االجتماعیة القویة السائدة 

 وممارساتھا.

 ثانیا: التوصیات

  االھتمام الجدي بدراسة موضوع المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسة والتشدید على
 ضرورة تبنیھا خاصة من طرف المؤسسات العمومیة.

 رفاه للمجتمع عامة ضرورة التأكید على الممارسات االجتماعیة التي تحقق ال
 والعمال خاصة.

 .تقدیم التحفیزات المختلفة وتقدیم مكافآت لإلنجاز االجتماعي 
  ضرورة دمج القضایا االجتماعیة والبیئیة واالقتصادیة في سیاسات واستراتیجیات

 وقیم وثقافة المؤسسة من أجل التطبیق األحسن للممارسات االجتماعیة.
 ادیة الجزائریة لمضامین المسؤولیة االجتماعیة أن تتبنى باقي المؤسسات االقتص

 لما لھا من أھمیة في تحقیق العدید من األھداف االجتماعیة والمؤسساتیة.
  زیادة درجة االھتمام بمجال ثقافة المؤسسة وذلك من خالل التطویر والتحدیث

 المستمر للعناصر التي تشكل ثقافة المؤسسة وھذه العناصر ھي: القیم، المعتقدات،
 التوقعات، التقالید، األعراف....إلخ.

  تحدید نقاط القوة لعناصر ثقافة المؤسسة والعمل على تعزیزھا، وتحدید نقاط
الضعف والعمل على تطویرھا والنھوض بھا وذلك من خالل التقییم المستمر 

 لعناصر الثقافة.
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 فعالیة الرقابة المصرفیة في إدارة المخاطر المصرفیة

الجزائریة في البنوك التجاریة   

 أ. خروبي وھیبة

 2 البلیدةجامعة 
 :ملخص

 نشاطات و أعمال على مستمرة بمراقبة القیام یستوجب المصرفیة الوساطة فعالیة ضمان إن
 النقدیة مجامیعھا االحترازیة، بالمعاییر تقیدھا یخص فیما السیما المالیة المؤسسات و البنوك

 المخاطر. متابعة و بالتسییر الخاصة اتھإجراءا و المالیة و

 و التنظیمي اللمجا في الجزائر بنك یبذلھا التي المتواصلة الجھود اإلطار ھذا في تندرج و
 األحكام وضع الذي األخیر ھذا القرض، و النقد قانون صدور منذ المصرفي النشاط رقابة

 وعمل بالجزائر المصرفي اإلشراف و الرقابة بنشاط الخاصة التنظیمیة والترتیبات القانونیة
 للرقابة. خاصة ھیئات و آلیات إیجاد على

 المخاطر المصرفیة، إدارة المخاطر، بنك الجزائر : الرقابة المصرفیة،الكلمات المفتاحیة

Résumé :  

De par leur nature d'intermédiaires financiers, les banques sont 
exposées depuis toujours à une série de risques, classés en trois 
grandes catégories: risques de marché, risques de crédit et risques 
opérationnels. La gestion de ces risques est en évolution constante et 
recouvre plusieurs aspects, dont la banque centrale joue un rôle 
prépondérant à travers sa politique censoriale.    

La banque d’Algérie a fait, dans le contexte du renforcement de la 
supervision et le contrôle des banques, beaucoup d’efforts par le biais 
du conseil de la monnaie et du crédit et la commission bancaire à 
travers la conception d’un cadre de régulation et de législation qui a 
été fortifié - pour le contrôle préventif ou interne des banques- par une 
panoplie de lois et de réglementations afin de se conformer aux règles 
de la commission Bâle. 

Mots clé : la supervision bancaire, les risques, lagestion des risques, 
banque d’Algérie.  

 تمھید:

إن التطور التقني المطرد في الصناعة المصرفیة من ناحیة، والتطور في استخدام الوسائل 
اإللكترونیة واألموال اإللكترونیة من ناحیة أخرى، أدى إلى زیادة الخدمات المصرفیة 
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المقدمة من قبل البنوك وتنوعھا، وزیادة تعقید العملیات المصرفیة و المنافسة في سوق. 
تطور والمخاطر المرتبطة بھ أصبح من الضروري مراقبة مستوى المخاطر ولمقابلة ھذا ال

التي تحیط بالعمل ووضع اإلجراءات الرقابیة الالزمة للسیطرة على اآلثار السلبیة لھذه 
ویمكن القول أن معرفة المخاطر وتقویمھا وإدارتھا ھي من .المخاطر وإدارتھا بطریقة سلیمة
ك وازدھارھا وتحقیقھا ألھدافھا، لذا فإن الفھم الصحیح إلدارة العوامل الرئیسة في نجاح البنو

المخاطر المصرفیة، والتقویم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة، تتطلب اإلجابة عن 
ما مدٮفعالیة الرقابة المصرفیة في إدارة المخاطر المصرفیة في البنوك   :اإلشكالیة التالیة

 ة قسمنا الدراسة إلى:.  و لإلجابة على اإلشكالیالتجاریة؟

 أوال: مفاھیم أساسیة في الرقابة المصرفیة الفعالة و إدارة المخاطر
 ثانیا: الرقابة المصرفیة و إدارة المخاطر في البنوك الجزائریة 

 أوال: مفاھیم أساسیة في الرقابة المصرفیة الفعالة و إدارة المخاطر
ھم أشكال الرقابة المصرفیة، ألنھ یمثل الجھة تعتبر الرقابة التي یقوم بھا البنك المركزي من أ

الرئیسیة المسؤولة عن ضمان استمراریة و سالمة النظام المصرفي للدولة. كما توجد عدة 
أنواع من المخاطر تواجھ البنوك تتطلب وجود آلیة مناسبة معھا، و لتحقیق ذلك على البنوك 

اریر عنھا، بما في ذلك الرقابة المالئمة أن تتبنى إجراءات شاملة إلدارة المخاطر و إعداد التق
من قبل مجلس اإلدارة و اإلدارة العلیا من أجل تحدید،قیاس، متابعة و مراقبة كافة المخاطر 

 ذات الصلة و إعداد التقاریر عنھا، و االحتفاظ  برأسمال كاف للحد من ھذه المخاطر.

تطورا ملموسا  1فھوم الرقابةلقد شھد مالمفھوم الحدیث للرقابة المصرفیة و أھدافھا: -1
حیث انتقل من مرحلة الوقوف على وضع البنك في لحظة معینة، إلى مرحلة الرقابة 
المستمرة بھدف الوقوف على التغیرات التي تحدث في األوضاع المالیة بالبنك، كما لم 
یقتصر المفھوم بھذا الشكل على استقراء القوائم المالیة للبنوك ( سواء من ناحیة الرقابة 

ة أو من ناحیة الرقابة المیدانیة، ومن التحكم بالتزام البنوك بالضوابط الرقابیة، و المكتبی
الوقوف على مدى سالمة النظام المحاسبي و نظام الرقابة الداخلیة و مدى إلتزام العاملین 

 بھا)، بل امتد إلى مفھوم الرقابة بالمخاطر و الذي یطور عناصر الرقابة المیدانیة لتشتمل:

وضع المالي للبنوك بوجھ عام،إجراء االختبارات الالزمة للتحقق من المخاطر تقییم ال •
 التي یمكن أن یتعرض لھا البنك، و حجم كل نوعیة، و مدى تناسبھا مع رأس المال؛

 تحدید المستویات غیر المقبولة من المخاطر، و نقاط الضعف في إدارتھا؛ •
ى أیة نقاط ضعف یتم اكتشافھا، إلزام البنك بوضع أو مراجعة خططھ بشأن التغلب عل •

 و متابعة مدى التزام البنك بتنفیذ ھذه الخطط.

مستمرة و متجددة یتم بمقتضاھا التحقق من أن األداء یتم 2عموما الرقابة ھي وظیفة إداریة
على النحو الذي یحقق األھداف وفق المعاییر الموضوعة عن طریق قیاس درجة نجاح 

رقابة على البنوك وظائف للبنك المركزي أو السلطة النقدیة في تتصدر الاألداء الفعلي. كما 
معظم دول العالم،فعلى الرغم من اختالف نظم الرقابة المصرفیة في دول العالم إال أنھ یوجد 

 :3نلخصھا أھداف محددة رئیسیة للرقابة المصرفیةاتفاق عام على 

 .256، ص2010الدین أحمد أباظة، العولمة المصرفیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، عصام 1
 .35، ص 2010محمد أحمد عبد النبي، الرقابة المصرفیة، طبعة أولى، دار النشر زمزم، عمان، األردن، 2
 . 39، ص1989بیروت، وائل أبو شقرا، الرقابة المصرفیة، دار االختصاص النشر، طبعة أولى ،3
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خاطر إفالس البنوك من و ذلك تجنب مالحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي: •
خالل اإلشراف على ممارسات المؤسسات المصرفیة، وضمان عدم تعثرھا لحمایة 
النظام المصرفي والنظام المالي ككل، كما یتضمن أیضا وضع القواعد والتعلیمات 
 الخاصة بإدارة األصول والخصوم في البنوك سواء بالنسبة للعملیات المحلیة أو الدولیة.

یتم ذلك من خالل فحص الحسابات والمستندات ل الجھاز المصرفي:ضمان كفاءة عم •
الخاصة للبنوك للتأكد من جودة األصول وتجنب تعرضھا للمخاطر وتقییم العملیات 
الداخلیة لھا وتحلیل العناصر المالیة الرئیسیة، وتوافق عملیاتھا مع األطر العامة 

 د من قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا.للقوانین الموضوعة، وتقییم الوضع المالي لھا للتأك
بتدخل السلطات الرقابیة و فرض سیطرتھا واتخاذ اإلجراءات حمایة المودعین: •

المناسبة لتفادي المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لھا األموال في حالة عدم تنفیذ 
 األصول.المؤسسات االئتمانیة التزاماتھا اتجاه المودعین وخاصة المتعلقة بسالمة 

 : 1تخضع البنوك ألسلوبین من الرقابة ھماأسالیب و قواعد رقابة البنك المركزي: -2

: تتضمن مراجعة و تحلیل البیانات المالیة التي تقّدم إلى السلطات الرقابة المكتبیة •
الرقابیة من قبل البنوك، وتحلیل ھذه البیانات یّسھل عملیة الرقابة على أداء البنوك،و 
تجعل ھذه الرقابة عملیات الرقابة المیدانیة فعالة، كما تمكن المحلل من مقارنة البنوك 

ھا،تعتمد فاعلیتھا على دقة و صحة المعلومات مع بعضھا من أجل معرفة اتجاھات
المقدمة من  البنوك. و على العموم یمكن أن تكون الرقابة المكتبیة مفیدة في بعض 
الحاالت كتحلیل المعطیات المتعلقة برأس مال و السیولة، و ال تكون مفیدة في حاالت 

 قابة المیدانیة. أخرى كقوة اإلدارة و مخاطر التشغیل، و ھذا ما یمكن تغطیتھ بالر

ھي مسؤولة عن التحقق من صحة البیانات الدوریة التي ترد إلى الرقابة المیدانیة:  •
السلطات الرقابیة، و الوقوف على مدى كفایة نظم و إدارة المخاطر بالبنك، و سالمة 
نظم الرقابة الداخلیة، وكذلك الوقوف على مدى جودة األصول فضال عن التحقق من 

م البنك بالشروط التي منح الترخیص على أساسھا، و یتم تحدید مختلف استمرار التزا
نقاط الضعف التي یتم اكتشافھا و متابعة البنك التخاذ اإلجراءات التصحیحیة.یمكن 

 إسناد مھمة الرقابة المیدانیة إلى مراقبي حسابات خارجیین.
بنوك،البیانات :تسجیل ال2مثل قواعد عامة لإلشراف والمتابعةكما یضع بنك مركزي  

 دراسة تقاریر مراقبي الحسابات.، الدوریة، تفتیش البنوك، الرقابة على أسعار الخدمات

 :4ھيثالث ركائز،فھي تستند إلى 3حسب لجنة بازلأسس الرقابة المصرفیة الفعالة: -3

: یجب أن تكفل التشریعات المصرفیة تحدید مفھوم البنك و الذي التشریعات المصرفیة •
یشمل في إطاره العام قبول الودائع و منح التسھیالت، و كذلك صالحیات و سلطة 

إبراھیم الكراسنة، أطر أساسیة و معاصرة في الرقابة على البنوك و إدارة المخاطر، صندوق النقد 1
 .17، ص 2006العربي،معھد السیاسات االقتصادیة، 

جفري كارمایكل، مایكل بومرلیانو، ترجمة محمد سعید النابلسي، تطور المؤسسات المالیة غیر المصرفیة 2
، 2004ا، السلسلة المالیة، منشورات البنك الدولي، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة و المصرفیة، ومراقبتھ

 .57ص
 المب�ادئ ،م�ن أج�ل وض�ع1974 نھای�ة  م�ع البنوك على للرقابة الدولیة التسویات بنك إطار في تشكلت ھي لجنة3
 البلدان. مختلف في الجیدة الممارسات نماذج إلى اإلشارة مع البنوك على المناسبة للرقابة المعاییر و
 .16ابراھیم الكراسنة، مرجع سابق، ص  4
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الرقابة على البنوك و المتمثلة في: تحدید معاییر ترخیص البنوك؛حفاظ السلطات 
عنھا یكون وفقا للقانون؛أن الرقابیة على سریة المعلومات الخاصة بالبنوك و اإلفصاح 

تكون صالحیات الجھات الرقابیة معززة بقوانین من أجل فرض قرار السلطة 
الرقابیة؛أحكام توضح عملیة الرقابة المجمعة على نشاطات البنوك التي تعمل بأكثر من 

 دولة.

: حتى تقوم السلطة الرقابیة بدورھا على أكمل وجھ یجب أن تتمتع السلطة الرقابیة •
 ستقاللیة، وتكون خاضعة للمساءلة أمام جھة معینة عادة ھي البرلمان.باال

اإلطار المحاسبي و القانوني مھم جدا من أجل الرقابة  البیئة المحاسبیة و القانونیة: •
الفاعلة .فاإلطار القانوني یعالج األمور اآلتیة:البنك من حیث تشكیلھ، الملكیة، الحقوق و 

لملكیة و على وجھ الخصوص الرسائل التي تمّكن البنك حقوق ا، االلتزامات للمالكین
من حیازة الضمانات التي لدیھ مقابل القروض الممنوحة، ظروف و كیفیة 
مطالبةالدائنین بتصفیة البنك في حالة العسر المالي.أما النظام المحاسبي فیجب أن 

مراجعة مستقلة  یشتمل على:معاییر محاسبیة متفق علیھا یتم التقید بھا من كافة البنوك،
 .1من قبل مدققین خارجیین، اإلفصاح عن البیانات المالیة المدققة

ف المخاطرو إدارتھا: المخاطر المصرفیة -4 بأنھا "التقلبات في القیمة السوقیة  2تعرَّ
للمؤسسات"، كما یمكن تعریفھا بأنھا "احتمالیة تعرض البنك إلى خسائر غیر متوقعة وغیر 

العائد المتوقع على استثمار معین"، التعریف یشیر إلى وجھة نظر مخطط لھا و/أو تذبذب
المدققینالداخلیین والمدیرین للتعبیر عن قلقھم إزاء اآلثار السلبیة الناجمة عن أحداثمستقبلیة 
محتملة الوقوع لھا قدرة على التأثیر على تحقیق أھداف البنك المعتمدةوتنفیذ استراتیجیاتھ 

النظامیة خاصة  3اقع العملي أن البنوك عرضة للعدید من المخاطرو یالحظ في الو .بنجاح
في مخاطر االئتمان، و قد ركزت البنوك مجھوداتھا في السنوات األخیرة على فھم و إدارة 

أنواع العوامل الرئیسیة التي تسبب الخسائر المالیة. و بصفة عامة الشكل الموالي یبین لنا 
 : المخاطر التي تواجھھا البنوك

 

 

 

 

 
 

 

 .62جفري كارمایكل، مایكل بومرلیانون ، مرجع سابق ، ص 1

الجزء الثاني، اتحاد المصارف العربیة،  - ΙΙنبیل حشاد، دلیلك إلى المخاطر المصرفیة، موسوعة بازل 2
 22، ص2005بیروت

3Roncalli Thierry, la Gestion des risques Financiers, Economica,Paris,2004,p 14. 
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 ): أنواع المخاطر1الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .21المصدر: نبیل حشاد، مرجع سابق، ص 

 

نظام متكامل و شامل لتھیئة البیئة المناسبة 1إدارة المخاطر ھي  إدارة المخاطر و مبادؤھا:-5
و األدوات الالزمة لتوقع و دراسة المخاطر المحتملة و تحدیدھا و قیاسھا و تحدید مقدار 
آثارھا المحتملة على أعمال البنوك و أصولھ و إیراداتھ، ووضع الخطط المناسبة لما یمكن 

یھا و ضبطھا للتخفیف من آثارھا إن لم القیام بھ لتجنب ھذه المخاطر أو لكبحھا و السیطرة عل
یمكن القضاء على مصادرھا. و یمكن القول بأن حسن إدارة المخاطر یتوقف على المرور 

:تعریف المخاطر التي تتعرض لھا المنشأة؛القدرة على قیاس تلك 2ھي بأربعة مراحل أساسیة
التي ترغب المخاطر بصفة مستمرة من خالل نظم معلومات مالئمة؛اختیار المخاطر 

المؤسسة في التعرض لھا؛مراقبة اإلدارة لتلك المخاطر و قیاسھا بمعاییر و اتخاذ القرارات 
 الصحیحة في الوقت المناسب لتعظیم العائد مقابل تحجیم المخاطر.

و نظرا ألن المخاطر المصرفیة أصبحت ھاجسا للصناعة المصرفیة، قد بُذلت عدة جھود 
ل للرقابة المصرفیة و لكن على مستوى بعض المؤسسات و لیس فقط على مستوى لجنة باز

 -المشتقات المالیة -بن على بلعزوز، عبد الكریم قندوز، عبد الرزاق حبار، إدارة المخاطر ( إدارة المخاطر 1
 .46، ص2013الھندسة المالیة)، دار الوراق للنشر و التوزیع، عمان، 

نور ، وسیم محمد الحداد و سوزان سمیر ذیب،إدارة المخاطر،دار شقیري نوري موسى ، محمود ابراھیم 2
 .303، ص 2012المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان، األردن، 

 المخاطر المالیة

األنظمة الداخلیة 
 ومخاطر التشغیل

 مخاطر الدولة

 التبعیة المالیة

 مخاطر السیاسات

 المخاطر القانونیة

 مخاطر خارجیة أخرى

 مخاطر أزمات البنوك

 مخاطر ذات العالقة

مخاطر السیاسةال  

 مخاطر األحداث مخاطر األعمال مخاطرالتشغیل

 مخاطر العمالت

 ھیكل المیزانیة

 مخاطر السوق

 ھیكل قائمة الدخل

 مالئمة رأس المال

 مخاطر االئتمان

 مخاطر سعر الفائدة

 سوء اإلدارة مخاطر السیولة

 مخاطر التكنولوجیا

مخاطر استراتیجیة 
 األعمال
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المنتدیات الدولیة و بعض الدول المتقدمة بشكل فردي، و في ھذا اإلطار قامت لجنة الخدمات 
المالیة األمریكیة بدراسة لوضع مبادئ إلدارة المخاطر بصورة سلیمة و التي تعتبر مناسبة 

 :1و ھي المبادئ السبعة، یطلق علیھا إلدارة المخاطر المصرفیة في الدول األخرى

یتم وضع سیاسات إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العلیا بالبنك  مسؤولیة مجلس اإلدارة: .1
و یجب أن یقوم مجلس اإلدارة بمراجعتھا و الموافقة علیھا. و یجب أن تتضمن سیاسات 

دارة و الرقابة إدارة المخاطر تعریف و تحدید المخاطر و أسالیب أو منھجیات قیاس و إ
 .2على المخاطر و التأكد من أنھا تدار بأسلوب فعال و كفء

یجب أن یكون لدى البنك إطار إلدارة المخاطر یتصف بالفعالیة و  إطار إدارة المخاطر: .2
 الشمول. و یجب على اإلدارة أن تخصص موارد تمویلیة كافیة للموظفین و لدعم اإلطار.

التحقق من تحدید التداخل بین المخاطر المختلفة و حتى یمكن  تكامل إدارة المخاطر: .3
فھمھا و إدارتھا صورة سلیمة، فإنھ یجب أن ال یتم تقییم المخاطر بصورة منعزلة عن 
بعضھا البعض. إن التحلیل السلیم یتطلب تحلیل المخاطر بصورة كلیة و متكاملة نظرا 

 ألن ھناك تداخل بین المخاطر التي یواجھھا البنك.
من المعروف أن انشطة البنك یمكن تقسیمھا إلى خطوط أعمال  طوط األعمال:محاسبة خ .4

مثل نشاط التجزئة و نشاط الشركات ... إلخ، لذا فإن المسؤولین عن كل خط من خطوط 
 األعمال یجب أن یكونو مسؤولین عن إدارة المخاطر المصاحبة لخط األعمال المناط بھ.

یجب أن تقیم بطریقة وصفیة بصورة منتظمة، و جمیع المخاطر تقییم و قیاس المخاطر:  .5
حیث ما أمكن یتم التقییم بطریقة كمیة، و یجب أن یأخذ تقییم المخاطر في الحسبان تأثیر 

 األحداث المتوقعة و غیر المتوقعة.
من طرف جھة مستقلة یتوافر لھا السلطة و الخبرة الكافیة لتقییم المراجعة المستقلة: .6

ة أنشطة إدارة المخاطر و تقدیم التوصیات الالزمة لضمان فعالیة المخاطر و اختبار فعالی
 إطار إدار المخاطر.

یجب أن تكون ھناك سیاسات و عملیات إلدارة المخاطر في حالة  التخطیط للطوارئ: .7
األزمات المحتملة و الظروف الطارئة أو غیر العادیة و یجب ان تختبر جودة ھذه 

 السیاسات و العملیات.  

 لرقابة المصرفیة و إدارة المخاطر في البنوك الجزائریةثانیا: ا
 الجزائر فقد ورثت بمجموعة من الخصائص، الجزائریة  المصرفیة تتمیز المنظومة

 القرن من الستینات في منتصف تأمیمھا تم االستقالل بعد األجنبیة البنوك من مجموعة
 لمجموعة خضعت عمومیة، أموال برؤوس طنیة و مصرفیة منظومة مكانھا أقیم و الماضي

 لتوفیر الخزینة ید في أداة إلى حولھا الذي 1971سنة إصالح من بدءً  اإلصالحات من
 المصرفي النظام ضع و1986 سنة النفط ألسعار الخطیر التراجع أن غیر للتنمیة. التمویل

 مع .و1988 و1986 سنة جزئیة إصالحات في الشروع تم حیث المحك، على الجزائري
 الذي عَزز من ،1990 سنة القرض و النقد قانون إصدار تم السوق اقتصاد إلى التحول

 .27نبیل حشاد، مرجع سابق، ص 1
، من 54، ص 2001صندوق النقد العربي،اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، مبادئ إدارة المخاطر،أبو ظبي، 2

الموقع:
http://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/amdb/Committee%20%20Publication

s/ACBS%20Publications/ar/Paper-10-2.pdf على الخط. 17/04/2015التصفح: ، تاریخ ، 
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و  2003سنة  أھمھا تعدیل عدة لتعدیالت خضع قد و الجزائري، المصرفي النظام استقاللیة
 في الجزائري المصرفي النظام یتمیز و عموما. یتممھ  و  یعدلھ  الذي 04-10األمر رقم 

 یلي: بما الحالیة الفترة
 بنكا عشرة أربعة و عمومیة تجاریة بنوك ستة من الجزائري المصرفي النظام یتكون 

 .الجزائر بنك عن الصادرة آخر اإلحصائیات حسب وھذا ،1خاصا و مختلطا أجنبیا
و  %86.6الودائع بنسب تتراوح ما بین  من كبیرة  نسبة على العمومیة تسیطرالبنوك

 لتعاملھا ،و ھذا راجع %92.9و %84.46أما نسبتھا من القروض ھي ما بین 94.4%
مكانیاتھا، و  وقلةإ البنوك الخاصة في الثقة نقص العامة،و االقتصادیة المؤسسات مع

 ھذا ما سنراه في الجدول الموالي:

 ): تطور حجم الودائع و القروض الكلیة(الوحدة: ملیار دج)01الجدول رقم (

الودائ�������������ع  السنة
 الكلیة

حص�����ة البن�����وك 
 %العمومیة 

الق���������روض 
 الكلیة

حص��ة البن��وك 
 %العمومیة 

2002 2127.359 87.5 1266.042 85.7 

2003 2442.948 94.4 1379.474 92.8 

2004 2705.372 93.5 1534.388 92.9 

2005 2960.567 93.3 1778.916 92.58 

2006 3516.537 92.9 1904.102 90.68 

2007 4517.30 93.1 2203.7 84.46 

2008 5161.80 92.2 2614.10 87.48 

2009 5146.40 90 3085.10 87.91 

2010 5712.1 89.8 3266.7 86.8 

2011 6733 89.1 3724.7 85.8 

2012 7238.0 87.1 4285.6 86.7 

2013 7 787,4 86,6 5 154,5 86,5 

 2013-2002 التقاریر السنویة لبنك الجزائرمن إعداد الباحثة اعتمادا على: * المصدر: 
*Banque d’Algérie, rapport sur la stabilité du système bancaire algérien 2009-
2011, juin 2013, p34.  

1Banque d’Algérie, BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS, AGRÉES 
AU 04/01/2015(http://www.bank-of-algeria.dz/html/banque.htm) consulté le 
18/04/2015 en ligne.  
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 ض��عف نتیج��ة النش��اط محلی��ة بن��وك مازال��ت أنھ��ا إال العمومی��ة البن��وك س��یطرة رغ��م 
 أن�ھ كم�ا األخی�رة. المالی�ة باألزم�ة الجزائرالتأثرالمباش�ر جن�ب االنغالق وھذا إمكانیاتھا،

 المالي. السوق تخلف نتیجة األجنبیة للموارد جاذب غیر نظام

 و منتجاتھ�ا بمحدودی�ة تتمیز بنوك فھي الشاملة، البنوك نمط عن بعیدة الجزائریة البنوك 
 بمن�أى ماجعلھ�ا وھ�و التوری�ق و كالمش�تقات المبتك�رة المالی�ة المنتج�ات ف�ي تعاملھا  قلة
 م�ا وھ�و بالض�عف، یتمی�ز العمومی�ة، وخاص�ة الخ�دماتھا، ومس�توى .المالی�ة األزمة عن

 المصرفي. العمل جوانب تطویر و العمالء ثقة لكسب إضافیة جھود بذل منھا  یتطلب

 بع�ض بھ�ا تق�وم الت�ي الترتیب�ات أھ�م ف�ي الحالی�ة الفت�رة في الجزائریة اللبنوك أثر النجد 
 .الخ...الوداتع أو األصول كحجم متغیرات على اعتمادا العالمي، على المستوى الھیئات

 الجزائ�ر كبن�ك مقبول�ة، مرات�ب تحت�ل الجزائری�ة العمومیة بعض البنوك فنجد إقلیمیا أما
 الجزائري. الوطني البنك و الخارجي

 و لكنھ ب�دأ  الجزائر، في ككل المالي السوق و المصرفي النظام تنافسیة مستویات تراجع
 144م�ن أص�ل  110في التحسن في السنوات األخیرة فبعد أن احتلت الجزائ�ر المرتب�ة 

دول����ة ف����ي  144م����ن أص����ل  79، أص����بحت تحت����ل المرتب����ة 2012/2013دول���ة ف����ي 
 الجزائری�ة المص�رفیة المنظوم�ة أن یؤك�د ،وھ�و م�ا2حسب الجدول رق�م  2014/2015
 محلی�ة تنق�یط ھیئ�ة الجزائر،إض�افة لغی�اب ف�ي للتط�ور المعرقل�ة العوام�ل أھ�م من تعتبر

 .وجدارةعمالئھا االتتمانیة جدارتھا تقییم من یمكنھا الذي بالشكل

 الجزائر في المالي تطورالسوق تنافسیة مؤشر ):02الجدول رقم (

مؤش��ر تنافس��ة تط��ور  مؤشر التنافسة الكلیة السنة 
 السوق المالیة

الع������������������دد 
االجم���������الي 
لل�����������������دول 

التنق���������یط  المرتبة المرتبة
 )7-1من (

التنق���������یط  المرتبة
 )7-1من (

2014-2015 79 4.1 137 3.1 144 

2013-2014 100 3.8 143 2.6 148 

2013-2012 110 3.7 142 2.4 144 

2012-2011 87 4.0 137 2.6 142 

2011-2010 86 4.0 135 2.8 139 

2010-2009 83 3.9 132 2.8 133 

2009-2008 99 3.7 132 2.9 134 

Source: World Economic Forum, The Global Competitiveness Reports: 2008-2015, 
(http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness) consulté le 06/11/2014 en 
ligne. 
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أدخل قانون النقد و القرض  التنظیمي للرقابة المصرفیة في الجزائر:االطار القانوني و -1
تغییرات جذریة  على القطاع المصرفي و نظم المھنة المصرفیة و أطر نشاط البنوك و 

 المؤسسات المالیة، وأخضعھا للرقابة من طرف ھیآتذات سلطة إداریة وقضائیةتتمثل في:

اللجنة المصرفیة ھي السلطة المصرفي:  اللجنة المصرفیة كسلطة رقابیة على النشاط •
المكلفة بالرقابة على أعمال البنوك و المؤسسات المالیة في الجزائر بناًءا على النص 

، و  14/04/1990المتعلق بالنقد و القرض المؤرخ في  10-90الذي جاء بھ القانون 
 المتعلق بالنقد و القرض المؤرخ في 11-03بصدور األمر  1تدعم بشكل واضح

 الذي یعدلھ و یتممھ. 26/08/2010المؤرخ في  04-10و األمر رقم  26/08/2003
 ف��ي2 العام��ة للمفتش��یة العام��ة المدیری��ة مھم��ة تتمث��لالعام��ة : للمفتش��یة العام��ة المدیری��ة •

 و جھ�ة، م�ن اإلداري التس�ییر و ب�التنظیم المرتبط�ة البن�ك أنش�طة ك�ل مراقب�ة و  مراجع
 الق�روض بتوزی�ع یتعل�ق م�ا ف�ي المالی�ة المؤسس�ات و للبن�وك المالیة و البنكیة بالعملیات

 جھة من الخارج مع األموال رؤوس حركة و الصرف وسوق المالیة وتسییرااللتزامات
خارجی�ة و  م�دیریتین العام�ة للمفتش�یة العام�ة المدیری�ة تض�م مھام�ا، لممارسة. و أخرى

 داخلیة.
 3المخاطر مركزیة أنظمة دفتھ:Centrale des risques"مركزیة المخاطر" •

 اتخاذ في المالیة المؤسسات  و البنوك مساعدة إلى النقد مؤسسات و المركزیة بالبنوك
 اتجاه عمالئھا ّ◌من أي التزامات بمجموع تزویدھا خالل من المالئم االئتماني القرار

مارس  22المؤرخ في  01-92رقم  الجزائرالنظام بنك قد وضعو   .الجھازالمصرفي
 المالیة المؤسسات و البنوك قبل من المخاطر تمویلھا مركزیة سیر الذي ینظم 1992

 20المؤرخ في  01-12المباشرة، و عززه بالنظام رقم  تكالیفھا سوى التتحمل التي
 الذي یتضمن تنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات و األسر و عملھا. 2012فبرایر 

ار الش��یكات ب��دون رص��ید، وجھ��از لع��وارض ال��دفع و جھ��از إص��د مركزی��ة و نج��د أیض��اً  
 لمكافحة إصدار الشیكات بدون رصید.

باعتبار ما یواجھ النظام المصرفي إدارة المخاطر المصرفیة بالبنوك الجزائریة:  -2
الجزائري من مخاطر مصرفیة ومالیة متعددة على غرار باقي األنظمة المصرفیة العالمیة، 

المصرفیة، خول قانون النقد و القرض لمجلس النقد وبناء على مقترحات لجنة بازل للرقابة 
و القرض بصفتھ السلطة النقدیة صالحیات واسعة بتطبیق األسس و النسب على البنوك و 

 المؤسسات المالیة التي تتعلق ب:

محمد لكصاسي، إصالح القطاع المصرفي و االستقرار المالي في الجزائر، أمانة مجلس محافظي المصارف  1
 .6، ص 2014المركزیة و مؤسسات النقد العربیة، صندوق النقد العربي، 

 ، مذكرة مقدمة-حالة الجزائر –حوریة حمني، آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة و فعالیاتھا  2
لنیل شھادة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، تخصص بنوك و تأمینات، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسیر ، 

 .115، ص  2006-2005قسنطینة،  –جامعة منتوري 
اللحنة العربیة المصرفیة، مركزیة المخاطر، صندوق النقد العربي من  3

الموقع:
http://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/amdb/Committee%20%20Publication

s/ACBS%20Publications/ar/Paper-8-2.pdf  18/04/2015، یوم . 

                                                           

http://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/amdb/Committee%20%20Publications/ACBS%20Publications/ar/Paper-8-2.pdf
http://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/amdb/Committee%20%20Publications/ACBS%20Publications/ar/Paper-8-2.pdf
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قصد تقویة سالمة وصالبة النظام الحصول على اإلعتماد و الترخیص بالنشاط:  •
المعدل و ) المتعلق بالنقد و القرض03-11(النظام المصرفي، فإن المقرر القانوني 

عزز الشروط المطلوبة   26/08/2010الصادر في  10-04المتمم ب األمر رقم 
للدخول للقطاع المصرفي و حدد قواعد صارمة لممارسة العمل المصرفي توافقا مع 

ي معاییر بازل حول الرقابة المصرفیة الفعالة، حیث وصل عدد البنوك المعتمدة ف
 .1مؤسسات مالیة 10بنوك عمومیة و 6بنك من بینھم   20: 04/01/2015

تعتبر قاعدة تحدید حد أدنى لرأس مال البنوك و رفع الحد األدنى لرأس المال:  •
المؤسسات المالیة من أولى القواعد المطبقة في النظام المصرفي الجزائري، و یتوقف 

م البنوك و المؤسسات المالیة على على ھذه القاعدة ممارسة النشاط المصرفي بإلزا
التقید بحد أدنى لرأس المال، و تماشیا مع تداعیات األزمات المالیة و بغیة تعزیز 

 23الصادر في  04-08صالبة النظام المصرفي الجزائري فقد تم إصدار النظام 
ملیار دج، و  10القاضي برفع الحد األدنى لرأس مال البنوك إلى  2008دیسمبر 
 من النظام). 2ملیار دج (المادة  3.5ت المالیة المؤسسا

تم تطبیق نظام االحتیاطي اإلجباري من أجل مراقبة سیولة البنوك االحتیاطي اإللزامي: •
المؤرخ  02-04و ضبط قدرتھا على اإلقراض و المخاطر المترتبة عنھ، حسب النظام 

إللزامي، و یبلغ الذي یحدد شروط تكوین الحد األدنى لالحتیاطي ا 2004مارس  4في 
تعدل و  02-13من قاعدة االحتیاطي حسب تعلیمة  % 12معدل اإلحتیاطي اإلجباري

ماي  13المتعلقة بنظام االحتیاطي اإلجباري المؤرخة في  02-04تكمل التعلیمة 
 للشھر الموالي. 14إلى الیوم  15، و یتم الحساب شھریا بدایة من الیوم 2004

المؤرخ في  04-11الجزائر على إصدار النظام رقم عمل بنك  فرض نسبة السیولة: •
و المتضمن تعریف و قیاس و تسییر خطر السیولة، تعرف نسبة  2011ماي  27

السیولة بالعالقة بین األصول السائلة في األجل القصیر و الخصوم قصیرة األجل، و 
حاب تھدف ھذه النسبة إلى ضمان قدرة البنوك و المؤسسات المالیة على الدفع ألص

 : % 100الودائع في أیة لحظة، و التي یجب أن ال تقل عن 

 

 

 

أص�در بن�ك الجزائ�ر النظ�ام   32في محاولة  للتماش�ي م�ع مق�ررات ب�ازل نسبة المالءة: •
یتض��من نس��ب الم��الءة المطبق��ة عل��ى البن��وك و  2014فیف��ري  16الم��ؤرخ ف��ي  14-01

و مفروض یتم البدء بتنفیذھا في الفاتح من   % 9.5المؤسسات المالیة  و التي حددھا ب 
، و ی��تم اإلعتم��اد فیإحتس��اب نس��بة تغطی��ة % 8المنص��رم، بع��د أن كان��ت  2014أكت��وبر 

 من النظام: 5المخاطر على المعادلة التالیة وفقا للمادة 
 

1 Banque d’Algérie,BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS, op. cit. 
حوار مع األستاذ الدكتور سلیمان ناصر، بكلیة العلوم االقتصادیة وتجاریة و علوم التسییر، جامعة قاصدي 2

 .26/04/2015مرباح، ورقلة، یوم 

 األصول السائلة في األجل القصیر                                 
 %100 ≥   100×المعامل األدنى للسیولة=                                              

 في األجل القصیر  الخصوم المستحقة                                 
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یھدف نظام التأمین على الودائع إلى حمایة أموال االنضمام إلى نظام تأمین الودائع: •
المودعین و الحفاظ على سالمة المراكز المالیة للبنوك في سبیل تحقیق إستقرار الجھاز 

-04المصرفي، و في ھذا السیاق تم إنشاء نظام ضمان الودائع المصرفیة حسب النظام 
علق بالنقد و القرض المت 11-03األمر من  118تطبیقا للمادة  2004مارس  4في  03

الذي  26/08/2010المؤرخ في  04-10و األمر رقم  26/08/2003المؤرخ في 
فیتعین على كل بنك أن یدفع إلى صندوق الضمان عالوة ضمان سنویة یعدلھ و یتممھ،

على األكثر من مبلغ ودائعھ، ال یستخدم ھذا الضمان إال في حالة توقف %1تقدر ب
تعلیمة لبنك الجزائر في ھذا الصدد، و وفقا لمداوالت البنك عن الدفع.و حسب آخر 

حددت نسبة العالوة المستحقة  29/09/2014مجلس النقد و القرض المنعقد في 
من مجموع  % 0.25بموجب المساھمة في صندوق ضمان الودائع المصرفیة ب 

 . 31/12/2013الودائع المصرفیة المسجلة بتاریخ 
تعرف الرقابة الداخلیة للبنوك على أنھا مجموعة بالبنوك:تدعیم أنظمة الرقابة الداخلیة  •

من اإلجراءات التي یضعھا مدیري و موظفي المؤسسة بھدف التسییر األمثل للعملیات 
و تحقیق األھداف المسطرة األساسیة (المردودیة، حمایة الممتلكات، الكفاءة)، و شفافیة 

 الداخلیة للبنك.و نزاھة المعلومات، و إحترام القواعد و القوانین 
في النظام المصرفي الجزائري لم یتم اعتماد الرقابة الداخلیة إال من خالل النظام رقم 

الذي أقر ألول مرة بإلزامیة تعزیز وسائل الرقابة الداخلیة بالبنوك و  02-03
المؤسسات المالیة، و الذي ألغي بإصدار نظام الرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات 

فھناك واجبات نوعیة تقع على  ،2011نوفمبر  28المؤرخ في  08-11رقم المالیة 
عاتق المتعاملین داخل النظام المصرفي الجزائري تتمثل في احترام القواعد االحترازیة 
السابق ذكرھا، أما الواجبات الكمیة المتعلقة بنظام الرقابة الداخلیة فتتمثل في ضمان 

المخاطر المدرجة في ھذا النظام یتم قیاسھا و  البنوك و المؤسسات المالیة على أن
 .تحلیلھا وفق ما ھو محدد

: لقد ساھمت الرقابة دور الرقابة المصرفیة لبنك الجزائر في تفعیل آداء البنوك التجاریة -3
المصرفیة لبنك  الجزائر و ھیآتھ في تحسین أداء البنوك التجاریة القائمة في الجزائر عن 

 بعین االعتبار التدابیر االحترازیة و تطبیق الرقابة الداخلیة. طریق الزامھا باألخذ

 و للبنوك االحترازیة الرقابة تُمارسعملیات الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة:  •
 سلطة تحت الجزائر لبنك العامة للمفتشیة العامة المدیریة طرف من المالیة المؤسسات

 ھذه تعتمد بازل، علیھا لجنة تنص التي األساسیة للمبادئ طبقا. المصرفیة اللجنة
 المرسلة المحاسبیة واالحترازیة الوثائق على أساسا القائمة و دائمة رقابة على الرقابة
 بعین الرقابة مھمات وعلى الخاضعة، المالیة المؤسسات و البنوك طرف من دوریا
 :20131آخر تقریر بنك الجزائر لسنة حیث حسب  .المكان

1 Rapport de banque d’Algérie 2013  . 

 األموال الخاصة القانونیة                                             
 % 9.5   ≥=                                                                           نسبة المالءة 

 التعرضات المرجحة لمخاطر+ القرض+ العملیاتیة+ السوق                          

                                                           



: یمارس ھذا الشكل من الرقابة بشكل دائم على البنوك  على أساس المستندات الرقابة -
 65من حیث امتثالھا لألحكام القانونیة و اللوائح المعمول بھا، و في ھذا الشأن سجلت 

سجلت % 29.2حالة عدم امتثال للمعاییر التنظیمیة تخص احدى عشر مؤسسة ،منھا 
سجلت لدى % 46.2ى البنوك الخاصة، و لد% 6.2لدى البنوك العمومیة، و نسبة 
لدى المؤسسات المالیة الخاصة، في حین بلغ % 18.5المؤسسات المالیة العمومیة، و 

مؤسسة. كما قامت بعض  18عدد المؤسسات التي احترمت كل التدابیر التنظیمیة 
المؤسسات بتكییف و عصرنة أنظمتھا للمعلومات تماشیا مع متطلبات النظام الجدید 

المتعلق بالرقابة الداخلیة التي تسمح  2011نوفمبر  28المؤرخ في  11-08 رقم
 بمراقبة فعالة و دائمة للمخاطر المتعرض لھا.

: تقوم اللجنة المصرفیة بمھمات محددة و دوریات وفق برنامج، الرقابة بعین المكان -
بحیث تضمن مدى صحة المعلومات المقدمة لبنك الجزائر و الوقوف على نشاطات 
 التسییر للمؤسسات و البنوك محل الرقابة التي ال یمكن تقییمھا على أساس المستندات.
 في إطارالتطبیقالتدریجیللمنھجالجدیدالمتعلقباإلشرافالمصرفي الذي یركزعلى المخاطر

لبنوكوالمؤسساتالمالیة المتواجدة،أُعد برنامج سنوي للرقابة بعین المكان للقیام لكال
ملة، التي ینتج عنھا تنقیط المؤسسة المعنیة یحدد وتیرة ومستوى بمھمات الرقابة الكا

المتابعة المرتبطة بالمخاطر المتعرض لھا. و الجدول الموالي یبین لنا المھمات التي قام 
مھمة  52بھا بنك الجزائر في إطار الرقابة المیدانیة(عین المكان) و التي وصلت إلى 

في تبییض األموال و مكافحة تمویل  مھمة تختص بالتحقیق 23منھا  2010سنة 
 مھمة: 24وصلت إلى  2013اإلرھاب، أما آخر اإلحصائیات في 

 : المھمات اللجنة المصرفیة في إطار الرقابة بعین المكان03الجدول رقم 

 

2000
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 

الرقابة 
 5 5 10 3 6 5 5 4 6 6 4 10 الكاملة

التجارة 
الخارجی

 ة
1 11 9 6 10 3 16 17 2 7 12 4 

تبییض 
األموال 

و 
مكافحة 
تمویل 

 اإلرھاب

- - - - - 8 1 - 23 2 - - 

أنظمة 
 2 - - - - 5 5 - - - - - الدفع
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 .2013-2010المصدر: بنك الجزائر، التطور االقتصادي و النقدي  للجزائر،التقاریر السنویة 

 -تعتبراإلجراءاتالمتخذةمنقبلبنكالجزائرمؤشرات صالبة الجھاز المصرفي الجزائري: •
المصرفیة  دلیالعلٮنیتھفیالتماشي مع المعاییر العالمیة في الرقابة -التي أشرنا إلیھا سابقا

و إدارة المخاطر و تطبیق  مقررات بازل في ھذا الشأن. فمن خالل المعطیات في 
نجد بأن البنوك الجزائریة بصفة عامة سواًء العمومیة منھا أو الخاصة  04الجدول رقم 

تستجیب للتنظیم االحترازي في مجال نسبة المالءة، فبغض النظر عن كیفیة حسابھا 
، و حتى أكبر من النسبة % 8 دنیا المقررة من قبل لجنة بازلفھي أكبر من النسبة ال

التي تتعلق بنسب المالءة   14-04التي حددتھا التعلیمة األخیرة لبنك الجزائر( التعلیمة 
 :%9.5المطبقة على البنوك و المؤسسات المالیة)  و التي حددھا ب 

 )% : تطور نسبة المالءة لدى البنوك الجزائریة ( 04الجدول رقم 

مالءة البنوك  المالءة اإلجمالیة السنة
 العمومیة

مالءة البنوك 
 الخاصة

2005 - 11.69 23.66 

2006 15.15 14.37 21.59 

2007 12.94 11.62 23.48 

2008 16.54 15.97 20.24 

2009 21.78 19.10 35.26 

2010 23.31 21.78 29.19 

2011 23 - - 

2012 23.72 - - 

2013 21.50 - - 

 .2013-2005المصدر:من إعداد الباحثة باالعتماد على: تقاریر بنك الجزائر           

:ھناك تباین واضح بین البنوك العمومیة و البنوك الخاصة مؤشرات مردودیة البنوك •
بشأن مردودیة كل من رؤوس أموالھا و أصولھا و الرافعة المالیة، كما أن عملیات 

مھمات 
موضوع

 یة
5 5 5 4 3 2 1 1 5 4 1 5 

تحقیقات 
 8 15 15 19 6 3 2 6 2 - - - خاصة

المجمو
 ع

16 20 20 18 23 25 31 30 52 38 33 24 
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العمومیة التي تقوم بھا الخزینة العمومیة بشكل تدریجي  التطھیر و إعادة ھیكلة البنوك 
تركت أثرا مواتیا على مردودیاتھا من خالل شراء الدیون غیر الناجعة للمؤسسات 

 العمومیة و رفع رؤوس أموالھا. و الجدول الموالي یعكس لنا ھذا التباین:

 :  مؤشرات مردودیة البنوك05الجدول رقم 

 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 

البنوك العمومیة ( بما فیھا 
 صندوق التوفیر)

 

 

 

 
 

 

 
    

 

 

 22.7 27.41 25.01 23.64 17.41 5.63 3.93 5.32 8.11 *مردودیة رأس المال

مردودیة رأس المال (قبل 
 المؤونات)

32.6 

 

26.2 

 

23.38 

 

41.4 42.93 26.42 33.26 27.41 22.7 

 

 1.25 1.33 0.99 0.87 0.75 0.30 0.23 0.34 0.51 **مردودیة األصول

 18 21 25 27 23 18 17 16 16 ***الرافعة المالیة

نسبة: المصاریف الكلیة 
على النواتج الكلیة(قبل 

 الضریبة)

95 

 

98 

 

97 

 

92.02 77.14 69.24 60.03 57 53.12 

 

 البنوك الخاصة
         

 16.79 21.84 25.6 28.01 23.40 25.43 23.59 16.68 21.59 *مردودیة رأس المال

مردودیة رأس المال (قبل 
 المؤونات)

27.98 

 

31.88 31.37 

 

29.66 32.6 32.73 30.43 22.58 18.38 

 3.49 3.28 3.27 3.21 2.49 2.38 1.72 1.16 1.58 **مردودیة األصول

 5 7 8 9 9 11 14 14 14 ***الرافعة المالیة

نسبة: المصاریف الكلیة 
النواتج الكلیة(قبل على 

 الضریبة)

78 

 

86 76 62.3 71.47 61.60 61.37 64.43 52.4 

 .%مردودیة رأس المال: النتیجة / متوسط األموال الخاصة ب*        
 .%** مردودیة األصول: النتیجة / متوسط إجمالي األصول ب        
 األموال الخاصة.*** الرافعة المالیة: متوسط إجمالي األصول / متوسط         

 .2010-2007-2004التقاریر السنویةلبنك الجزائر المصدر:        

 27.41و  2004سنة  % 3.93من الجدول نجد أن مردودیة رأس المال تراوحت بین 
في أعلى مستویاتھا بالنسبة للبنوك العمومیة، أما لدى البنوك الخاصة  2009سنة %

كأعلى نسبة. و فیما  2007سنة %28.01لتصل إلى  2003سنة  %16.68فتراوحت بین 
یخص مردودیة األصول فھي مرتفعة بالبنوك الخاصة مقارنة بالبنوك العمومیة في تتراوح 

بالنسبة للبنوك العمومیة، أما في البنوك  2009سنة %1.33و  2004سنة  % 0.23بین 
 .2010سنة  % 3.49و  2003سنة %1.16الخاصة فھي بین 
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 میل نتیجة ھذا ،و1الخاصة البنوك في منھا أكبر العمومیة البنوك في المالیة الرافعة أما 
 إطار ،في العامة خاصة المؤسسات، مختلف على القروض توزیع إلى العمومیة البنوك
 الرافعة قیمة و .محدودة الخاصة البنوك قروض بینما االقتصادي، اإلنعاش برامج تمویل
 في متناقصة كانت بینما تناقصت، ثم2007  سنة حتى تزایدت العمومیة البنوك في المالیة
 مرة. 33.33وھو III بازل اتفاقیة بھ جاءت الذي المعدل من أقل أنھا كما .الخاصة البنوك

ع�ززت م�ن مھم�ات بن��ك  2010إن الت�دابیر الجدی�دة المتعلق�ة بالنق�د و الق�رض ف�ي :  الخاتم�ة
الرقاب��ة المص��رفیة، كقاع��دة لص��الحیاتھ الجدی��دة لالس��تقرار الجزائ��ر ف��ي مج��ال االش��راف و 

الم��الي، فالس��ھر عل��ى أم��ن و ص��البة النظ��ام المص��رفي یع��د ش��رطا مس��بق لتخص��یص فع��ال 
 القط��اع تقی��یم ، لك��ن م��ن واق��عللم��وارد م��ن أج��ل االس��تثمار المن��تج و تموی��ل النم��و ال��داخلي

لھوم���دى  التس���ییراالحترازي و الرق���ابي التنظ���یم فعالی���ة مج���ال  ف���ي الجزائ���ري المص���رفي
 األساس��یة ب��ازل مب��ادئ بتطبی��ق االلت��زام جان��ب م��ن للمعاییرالدولی��ة، یظھرنقص��ا مالءمتھم��ا

 ب�البنوك المخ�اطر تس�ییر و قی�اس مس�توى ف�ي ضعفا أیضا ویعكس الفعالة، المصرفیة للرقابة
 ب�ازل لجن�ة بمع�اییر البن�وك زامالت� ضرورة على التأكید و المصرفیة لذلك یجب تعزیزالرقابة

م�ن جھ�ة، و م�ن جھ�ة  ΙΙΙبازل متطلبات مع تكییفھا و الشفافیة ومبدأ رأسالمال بكفایة المتعلقة
 منھ���ا المالی���ة المخاطرالمص���رفیة، أن���واع كاف���ة إدارة بموض���وع االھتم���ام م���ن المزی���د إب���داء

 التس��عیر إل��ى باإلض��افة و بنت��ائج عملیاتھ��ا، بأدائھ��ا  االرتق��اء عل��ى یس��اعدھا مم��ا والتش��غیلیة،
 طری�ق ع�ن للبن�وك ال�داخلي التنظ�یم تحس�ین للمخ�اطر، و  المس�ببة المختلف�ة للنشاطات الدقیق
 حس��ب إط��ارات بنكی��ة وتك��وین البش��ریة الم��وارد بتنمی��ة واالھتم��ام الداخلی��ة، الرقاب��ة تفعی��ل

 الدولیة. المقاییس

 :قائمة المراجع

  .2010النھضة العربیة، القاھرة، عصام الدین أحمد أباظة، العولمة المصرفیة، دار  -1

  .2010محمد أحمد عبد النبي، الرقابة المصرفیة، طبعة أولى، دار النشر زمزم، عمان، األردن،  -2

 .1989وائل أبو شقرا، الرقابة المصرفیة، دار االختصاص النشر، طبعة أولى ، بیروت، -3

لى البنوك و إدارة المخاطر، صندوق إبراھیم الكراسنة، أطر أساسیة و معاصرة في الرقابة ع  -4
 .2006النقد العربي،معھد السیاسات االقتصادیة، 

جفري كارمایكل، مایكل بومر لیانو، ترجمة محمد سعید النابلسي، تطور المؤسسات المالیة غیر   -5
المالیة و المصرفیة ومراقبتھا، السلسلة المالیة، منشورات البنك الدولي، األكادیمیة العربیة للعلوم 

 .2004المصرفیة، 

الجزء الثاني، اتحاد المصارف  - ΙΙنبیل حشاد، دلیلك إلى المخاطر المصرفیة، موسوعة بازل  -6
 .2005العربیة، بیروت

7- Roncalli Thierry, la Gestion des risques Financiers, 
Economica,Paris,2004,p 14. 

و آثارھا المحتملة على النظام المصرفي الجزائري، مجلة العلوم االقتصادیة و  ΙΙΙحیاة نجار، اتفاقیة بازل 1
 .292، ص 2013، 13علوم التسییر ، العدد 

                                                           



 -بن على بلعزوز، عبد الكریم قندوز، عبد الرزاق حبار، إدارة المخاطر ( إدارة المخاطر  -8
 .2013الھندسة المالیة)، دار الوراق للنشر و التوزیع، عمان،  -المشتقات المالیة

شقیري نوري موسى ، محمود ابراھیم نور ، وسیم محمد الحداد و سوزان سمیر ذیب،إدارة   -9
 .2012سیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان، األردن، المخاطر، دار الم

، 2001صندوق النقد العربي،اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، مبادئ إدارة المخاطر،أبو ظبي،  -10
 من الموقع:

http://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/amdb/Committee%20%20Pub
lications/ACBS%20Publications/ar/Paper-10-2.pdf :17/04/2015، تاریخ التصفح  ،

 على الخط.

11- Banque d’Algérie, BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS, 
AGRÉES AU 04/01/2015(http://www.bank-of-algeria.dz/html/banque.htm) 
consulté le 18/04/2015 en ligne.  

محمد لكصاسي، إصالح القطاع المصرفي و االستقرار المالي في الجزائر، أمانة مجلس   -12
 .2014ركزیة و مؤسسات النقد العربیة، صندوق النقد العربي، محافظي المصارف الم
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 محددات المالءة المالیة في شركات التأمین التكافلي 

 دراسة حالة شركة األولى للتأمین

 أ. خدیجة فروخي

 2جامعة البلیدة  

 ملخص:

نواحي، أھمھا من الجانب یختلف التأمین التكافلي عن التأمین التجاري من عدة 
المالي فصل أموال المستأمنین عن أموال المساھمین في صندوقین مختلفین لكّل منھما، لذا 
فإنھ لكل صندوق مخاطر خاصة بھ و ھامش مالءة مالیة یختلف عن الصندوق الثاني، مع 

لیة، عكس اإلبقاء على التقنیات الكمیة المتعارف علیھا دولیا عند حساب ھامش المالءة الما
شركات التأمین التجاري التي تعتبر كل األموال ملكا للشركة و بالتالي یحسب ھامش المالءة 

 المالیة فیھا للشركة ككل دون فصل الصنادیق.

ھامش المالءة المالیة، صندوق التكافل، صندوق المساھمین، التأمین  الكلمات المفتاحیة:
 التكافلي، التأمین التجاري

Résumé : 

L’assurance Takaful diffère de l’assurance commerciale de 
nombreux égards ; le plus important dans l’aspect financier est la 
séparation entre le fonds des assurés et le fonds des actionnaires, donc 
chaque fonds a ses propre risques et une marge de solvabilité qui 
diffère du second fonds, en gardant les techniques quantitatives 
reconnues au niveau mondial ; lors du calcul de la marge de 
solvabilité, contrairement aux sociétés d’assurance commerciale, qui 
considèrent tous les fonds comme la propriété de la société, et sa 
marge de solvabilité est calculée pour la société dans son ensemble 
sans séparer les fonds 

 مقدمة:

یعتبر قطاع التأمین من أھم قطاعات االقتصاد لما یمنحھ من ثقة لألفراد في 
جاه معامالتھم الیومیة، لذا أصبحضمان قدرة شركات التأمین على الوفاء بالتزاماتھا ت

مستأمنیھا في الوقت المناسب أمرا مھما، فأبرمت عدة اتفاقیات إقلیمیة و دولیة من أجل 
وضع محددات للمالءة المالیة لشركات التأمین. لكن و بسبب الطبیعة المالیة الخاصة 
بشركات التأمین التكافلي فإنھ ال یمكن تطبیق ھذه االتفاقیات بصفة معممة علیھا، لھذا وضع 

مات المالیة اإلسالمیة محددات للمالءة المالیة خاصة بھذا النوع من الشركات مجلس الخد
تراعي طبیعتھا المالیة، و بالرجوع إلى حالة شركة األولى للتأمین األردنیة و التي تعتبر 
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شركة تأمین تكافلي، فإنھا وجدت نفسھا بین خیاران و ھما إما الفصل بین صندوق 
ن عند حساب ھامش المالءة المالیة أو حساب المالءة المالیة المساھمین و صندوق المستأمنی

 للشركة ككل باعتبار الصندوقین كصندوق واحد.

سنحاول من خالل ھذه الدراسة إلقاء الضوء على محددات المالءة المالیة في شركات 
ة في التأمین التكافلي و اإلشارة إلى بعض االتفاقیات اإلقلیمیة المحددة ألسس المالءة المالی

شركات التأمین التجاري، مع دراسة حالة شركة األولى للتأمین، و ھذا من خالل اإلجابة 
 على اإلشكالیة اآلتیة:

ما ھي محددات المالءة المالیة في شركات التأمین التكافلي؟ و ما ھي الطریقة 
 المتبعة من شركة األولى للتأمین في حسابھا لھامش المالءة المالیة؟

 ذه اإلشكالیة ارتأینا معالجة العناصر اآلتیة:لإلجابة على ھ

I. ماھیة المالءة المالیة في شركات التأمین 
II. معاییر المالءة المالیة في شركات التأمین التكافلي 
III. محددات المالءة المالیة في شركة األولى للتأمین 

I. :ماھیة المالءة المالیة في شركات التأمین 

التي تحل بھ لوحده، بل یلجأ إلى شركات ال یستطیع اإلنسان تحمل خسائر الكوارث 
التأمین للتخفیف من أضرارھا أو إزالتھا تماما، لھذا فقد أصبح قطاع التأمین من أھم فروع 
االقتصاد، لكن من أھم المخاطر التي تواجھ شركات التأمین و التي تقف أمام استمراریتھا، 

 التزاماتھا كاملة تجاه المستأمنین.ھي انعدام المالءة المالیة، أي عدم تمكنھا من الوفاء ب

 تعریف المالءة المالیة في شركات التأمین: .1

و في مجال التأمین  1ھیالقدرة على امتالك األموال الكافیة لمقابلة االلتزامات المالیة.
المالءة المالیة ھي قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا كاملة عند المطالبة بھا و مدى 
استعدادھا و جاھزیتھا لدفع مبالغ التعویضات الكبیرة فورا دون أن تؤدي عملیة السداد إلى 

 2تعثرھا أو توقفھا أو إفالسھا

ھ الفرق بین األصول و القیمة المتوقعة أما ھامش المالءة المالیة فھو یعّرف على أن
و یعتبر احتیاطي إضافي لباقي االحتیاطات الفنیة اإللزامیة، ھدفھ األساسي ھو 3للمطلوبات.

جعل شركات التأمین قادرة على مواجھة جمیع المخاطر المحتملة الوقوع. و یستعمل ھذا 
 الھامش عادة من أجل تغطیة اآلثار اآلتیة:

دراسة حالة شیكان  –عمر علي بابكر الطاھر، دور إعادة التأمین في المحافظة على المالءة المالیة للشركة  1
، ص 2014ماي  19-18لخامس للتأمین التعاوني، أبو ظبي، للتأمین و إعادة التأمین، مداخلة ضمن الملتقى ا

12. 
ھناء محمد ھالل الحنیطي و عطا هللا عودة هللا الزبون، أثر إعادة التأمین على المالءة المالیة لشركات التامین  2

 .20، 2014ماي  19-18دراسة حالة، مداخلة ضمن الملتقى الخامس للتأمین التعاوني، أبو ظبي،  –اإلسالمیة 
3Pentikainen Helsinki, ON THE SOLVENCY OF INSURANCE COMPANIES, 
ASTIN Bulletin – The Journal Of The International Actuarial Association, Volume 
4, N° 3 – July 1967, P 01. 

                                                           



198 
 

 ح أو التمثیل الجید للمخصصات التقنیة.عدم التقییم الصحی -
 التقلبات العشوائیة لحجم الكوارث المحققة. -
 انخفاض قیم األصول و عوائدھا نتیجة لحدوث أزمات مالیة. -
اختالل في النتیجة الصافیة للشركة و الذي یمكن أن ینتج عن عدم التسعیر الصحیح  -

 1لمنتجاتھا، أو زیادة حجم تكالیف استغاللھا ... إلخ.
 العوامل المؤثرة على المالءة المالیة في شركات التأمین: .2

تنقسم إلى عوامل داخلیة و التي تتمثل في بیانات الحسابات الختامیة مثل رأس المال، 
و احتیاطات رأس المال، و عوامل خارجیة و تتمثل في مجموعة العوامل التي یصعب 

یطرة الشركة و تتمثل في العوامل التحكم فیھا من قبل شركة التأمین لكونھا خارجة عن س
االقتصادیة و العوامل الفنیة المتعلقة  بسوء إدارة المحفظة االستثماریة و عدم كفایة 
االحتیاطات الفنیة بسبب متغیرات السوق أو الخسائر الكارثیة و كذا العوامل السیاسیة      و 

ماریة، و الفنیة) باإلضافة إلى اإلداریة ( تعني سوء اإلدارة في سیاستھا االكتتابیة، االستث
العوامل االستثماریة حیث تحدد الدولة اتجاھات استثمارات شركات التأمین، و النسب التي 

 2ینبغي أن تستثمر في كل قطاع، كون االستثمارات تشكل ضمانة مھمة لحقوق المستأمنین.

II. :معاییر المالءة المالیة في شركات التأمین التكافلي 

لتأمین بعد انتشار األزمات المالیة في حساب ھامش مالءتھا من انتقلت مؤسسات ا
الطریقة التقلیدیة التي تقوم على رأس المال الثابت المستند إلى القواعد المحاسبیة، إلى طریقة 
معاصرة تقوم على رأس المال المستند إلى المخاطر، ھذا ما یمكن شرحھ من خالل التطرق 

 لتأمین التجاري.إلى معاییر المالءة في شركات ا

 معاییر المالءة المالیة في شركات التأمین التجاري: .1

بعد اإلفالسات التي عرفتھا شركات التأمین في الوالیات المتحدة األمریكیة خالل 
و ھو  –فترة السبعینات من القرن الماضي فقد أصدر االتحاد الوطني لمفوضي التأمین 

لعامة لتنظیم التأمین في الوالیات المتحدة األمریكیة السلطة الوحیدة المخولة إصدار القوانین ا
، و بالموازاة مع ما أصدرتھ لجنة 1993عدة أنظمة لتحدید المالءة المالیة كان آخرھا سنة -

بازل من مقررات تخص القطاع المصرفي و الحد األدنى لمتطلبات رأس المال اتجھ االتحاد 
 لمالیة في شركات التأمین.األوربي نحو نظام خاص بقیاس ھامش المالءة ا

 ھامش المالءة المالیة لشركات التأمین في الوالیات المتحدة األمریكیة: . أ

تطویر تشریعات فعالة یمكن  « NAIC »حاول االتحاد الوطني لمفوضي التأمین 
تبنیھا من طرف كل الوالیات، و تعود ھذه الجھود إلى سنوات السبعینات عندما اقترح 

،   « I.R.I.S »نسبة یدعى "نظام معلومات التأمین التنظیمي"  11ا من االتحاد نظاما مكون
و توضع شركات التأمین بموجبھ تحت الرقابة إذا تعّدت على األقل أربعة من ھذه النسب 

قام االتحاد بتطویر نظام جدید یدعى  1990الحد األدنى المحدد لھا حسب ھذا النظام. ثم سنة 
الذي بموجبھ یتم حساب مجموع النقاط المحرزة « F.A.S.T »" "نظام متابعة التحلیل المالي

 بتصّرف. 21،22ھناء محمد ھالل الحنیطي و عطا هللا عودة هللا الزبون، مرجع سابق، ص ص  1
 بتصّرف. 13،14عمر علي بابكر الطاھر، مرجع سابق، ص ص  2
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متغیّر و نسبة مالیة، حیث كلما ارتفع عدد النقاط المحرزة كلما زادت الشكوك  25حسب 
حول سوء الوضعیة المالیة للشركة. أنشأ بعدھا نظاما تشریعیا جدیدا یدعى "رأس المال 

تطبیقھ على شركات التأمین على الحیاة سنة و الذي بدأ « RBC »المستند إلى المخاطر" 
 1على باقي شركات التأمین. 1994، ثم عمم سنة 1993

و وفق ھذه المعاییر، یطلب من أي شركة تأمین امتالك رأس المال الذي یعادل أو 
یتجاوز الحد األعلى لمعیارین ھما معیار نسبة إجمالي رأس المال المعدل إلى رأس المال 

 المخاطر و معیار الحد األدنى من رأس المال الخاص بكل والیة.المستند إلى 

و حسب نسبةإجمالي رأس المال المعدل لشركات التأمین إلى رأس المال المطلوب 
 المستند إلى المخاطر فإنھ یتعین ما یأتي:

 ، ال یطلب من الشركة اتخاذ أي موقف أو إجراء.%200إذا كانت النسبة أكبر من  -
، یجب أن تقدم الشركة إلى سلطة اإلشراف خطة عمل %150و  %200بین  إذا كانت النسبة -

 الستعادة مستویات رأس المال المستند إلى المخاطر.
یجب أن تفحص سلطة اإلشراف وضع شركة التأمین  %100و  %150إذا كانت النسبة بین  -

 و قد یصدر أمر تصحیحي لوضع الشركة.
لطة اإلشراف أو المفوض أن یطلب تصفیة أو یجوز لس %70و  %100إذا كانت النسبة بین  -

 2إعادة تأھیل شركة التأمین أو تلزم بالسیطرة على إدارة الشركة.
 ھامش المالءة المالیة لشركات التأمین في دول أوربا: . ب

إطارا یحدد الحد األدنى لمستوى المالءة المالیة  2002وضع االتحاد األوربي سنة 
، حیث مثلت التوجیھات األوربیة المتعلقة بالتأمین 1ة لشركات التأمین یدعى إطار المالء

أولى البدایات لھذا اإلطار الذي تم إصداره  1979و للحیاة سنة  1973على الممتلكات لسنة 
، و قد حدد بموجبھ الحد األدنى لمستوى المالءة المالیة لشركات التأمین 2002مارس  5في 

على  1دا أكثر صرامة. و یرتكز إطار المالءةمع ترك اإلمكانیة للدول المختلفة لتضع حدو
 ثالثة مفاھیم أساسیة:

 ھامش المالءة المتكون من أصول الشركة الخالیة من كل التزام منظور. -
مطلب ھامش المالءة أو ھامش المالءة التنظیمیة المتمثلة في الحد األدنى من األموال الذاتیة  -

 الذي یجب أن توفره شركة التأمین.
 3ن و ھو المطلب الثاني من الموارد الذي یجب أن توفره شركة التأمین.صندوق الضما -

و 2و مع اإلصالحات التي عرفھا القطاع المصرفي بتبني دول أوربا لمعاییر بازل
الخاص  2التي تتعلق بالحد األدنى لمتطلبات رأس المال، فقد تم الوصول إلى إطار المالءة

1Ridha Hsini, Appréciation économétrique de la solvabilité des sociétés d’assurance 
Non-vie, CEREMADE, Université Paris IX – Dauphine, N° 2002-4, 05-03-2002, 
P02. 

 .26، 25هللا الزبون، مرجع سابق، ص ص  ھناء محمد ھالل الحنیطي و عطا هللا عودة 2
 .24نفس المرجع، ص  3
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، و یقوم بدوره على ثالثة ركائز 2فس مبادئ بازل بشركات التأمین في أوربا و الذي یحمل ن
 :1أساسیة

الركیزة األولى: ھي عبارة عن متطلبات كمیة و التي تحدد طریقة حساب ھامش المالءة و  -
 رأس المال األدنى المطلوب.

الركیزة الثانیة: متطلبات نوعیة، تحدد قواعد تسییر المخاطر: حوكمة الشركات، الرقابة  -
 قات مع الھیئات المنظمة، المصادقة على النماذج الداخلیة.الداخلیة، العال

الركیزة الثالثة: تتعلق بضوابط السوق، حیث تنظم نشر المعلومات المالیة و التقاریر المقدمة  -
 2للمشرفین، وكاالت التصنیف، و الفاعلین في السوق.

 ماھیة التأمین التكافلي: .2

األشخاص یسّمون المستأمنین، یتعّرضون التأمین التكافلي ھو تعاون مجموعة من 
لخطر أو أخطار معیّنة على سبیل التبرع، على تالفي آثار األخطار التي یتعرض لھا أحدھم، 
أو بعضھم بتعویضھ عن الضرر الناتج عن وقوع ھذه األخطار،و ذلك بالتزام كل منھم بدفع 

التأمینالتكافلي إدارة عملیات مبلغ معین؛ یسمى القسط، تحدده وثیقة التأمین،و تتولى شركات 
التأمین و استثمار أموالھ نیابة عن ھیئة المشتركین مقابل حصة معلومة من عائد استثمار ھذه 

 3األموال باعتبارھا مضاربا أو مبلغا معلوما باعتبارھا وكیال، أو ھما معا

 یتمیّز التأمین التكافلي عن باقي أنواع التأمین بما یأتي:

ن و المستأمن في كل عضو.اجتماع صفة المؤ -  4مِّ
عقد التأمین التكافلي عقد تبرع یقوم على أساس التعاون بین أطرافھ فمبتدأ العقد ھو تبرع و  -

 5منتھاه معاوضة.
 6قابلیة قیمة القسط للتغیر. -
 مساھمة المشتركین في مجلس إدارة الشركة. -

1Pierre-EThérond& Frédéric Planchet, Provisions techniques et capital de solvabilité 
d’une compagnie d’assurance : méthodologie d’utilisation de Value-Risk, Assurance 
et gestion des risques, Vol 74 (4) , Janvier 2007, P65. 
2Aon Global Risk Consulting, Solvabilité2, 
http://www.aon.fr/PDF/Solvabilite2_deuxieme_pilier_ORSA-AGRC.pdf, 
3/10/2014, P2. 

، تقوم بوضع معاییر 2003مارس  10المیة ھو ھیئة دولیة بدأت العمل في * مجلس الخدمات المالیة اإلس
لتطویر صناعة الخدمات المالیة اإلسالمیة و تعزیزھا عن طریق إصدار معاییر رقابیة و مبادئ إرشادیة لھذه 
الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاع البنوك و سوق المال و التأمین التكافلي. لمزید من المعلومات 

www.ifsb.org  ،25/12/2014. 
 .88، ص2006عبد القادر جعفر، نظام التأمین االسالمي، الطبعة األولى، دار الكتب العلمیة، لبنان،  3
، ص 2006فایز أحمد عبد الّرحمان، التأمین في اإلسالم، دار المطبوعات الجامعیة، االسكندریة، مصر،  4

157. 
اآلفاق و المعّوقات و المشاكل،  –حامد حسن محمد، الدور التنموي لشركات التأمین التعاوني اإلسالمي  5

أفریل  13-11أبعاده آفاقھ و موقف الشریعة اإلسالمیة منھ، األردن،  -مداخلة ضمن مؤتمر التأمین التعاوني
 .19، ص 2010

المي بین النظریة و التطبیق، المكتب الجامعي الحدیث، نعمات محّمد مختار، التأمین التجاري و التأمین اإلس 6
 بتصرف. 248، ص 2005اإلسكندریة، مصر، 
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ضع نماذج وثائق وجود ھیئة رقابیة شرعیة تشترك مع الفنیین في الشركة في عملیة و -
التأمین، وتراجع عملیات الشركة التأمینیة و االستثماریة للتأّكد من مطابقتھا ألحكام الشریعة 

 اإلسالمیة.
فصل أموال المستأمنین عن أموال المساھمین، وتستثمرھما الشركة، وتضیف لكل وعاء  -

 1االستثمار.عائد استثماراتھ، مع مراعاة تحّمل المستأمنین ما یناسبھم من مصروفات 
عدم قصد تحقیق الربح، فالتأمین التكافلي ھو نظام تبّرعي ال یھدف إلى تحقیق الربح و إنما  -

 2یسعى إلى إقامة التعاون و التضامن بین األفراد.
ن و صفة  - عدم اشتراط وجود رأس مال للھیئة عند إنشائھا، ذلك أّن اندماج صفة المؤمِّ

تكوین رأس مال الھیئة من األقساط التي تحّصل من المستأمن في شخص المشترك یؤّدي إلى 
 3المستأمنین عند إنشاء الھیئة.

 ھامش المالءة المالیة في شركات التأمین التكافلي: .3

و ھو "معیار متطلبات  11المعیار رقم  *أصدر مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة
المالءة المالیة للتأمین التكافلي" الذي یركز على متطلبات المالءة لصندوق المخاطر 

و ھذا المعیار ال یوصي بتقنیات كمیة محددة ، بل یضع  4للمشتركین أي صندوق التكافل.
ذا بعین االعتبار المبادرات مبادئ رئیسیة لھیكل متطلبات المالءة المالیة للتأمین التكافلي آخ

الدولیة المتعلقة بمعاییر المالءة في شركات التأمین و تقییمھا، بھدف االستفادة من األطر 
الدولیة الموجودة و االستناد إلیھا و للتأكد من أن اإلشراف على التأمین التكافلي مؤسس على 

و 5ین التجاري و أنھ لیس أقل منھا.مبادئ رقابیة متینة و متناسقة مع المبادئ الرقابیة في التأم
و من خصائص شركات التأمین التكافلي أنھا تفصلبین صندوق المستأمنین       و 5منھا.

صندوق المساھمین، لذا فھناك بعض التدابیر التنظیمیة الخاصة بالمالءة المالیة لصندوق 
أن تظھر التكافل، ففي بعض األطر التنظیمیة یجبر المشرع شركات التأمین التكافلي على 

بعض الدعم المالي تجاه مالءة صندوق التكافل من خالل القرض الحسن لمواجھة العجز في 
من بین العوامل التي یجب أخذھا بعین االعتبار عند تحدید ھامش 6صندوق التكافل مثال.

 المالءة المالیة:

 العوامل المؤثرة على المالءة المالیة لصندوق المستأمنین: . أ

 على المالءة المالیة لصندوق التكافل (صندوق المستأمنین) ھي:العوامل المؤثرة 

:ھي مخاطر التقدیر دون المستوى RCPRمكونات مخاطر المخصصات و االحتیاطات  -
 لمطلوبات التأمین و تجارب التغطیات عیر المواتیة.

ھي مخاطر اإلدارة الضعیفة لقبول المخاطر و المطالبات  :RCURمكونات مخاطر التكافل  -
 دفوعة.الم

عالء الدین زعتري، الفروق المؤثرة بین التأمین التعاوني و التأمین التجاري، مداخلة بملتقى التأمین التعاوني 1
 بتصرف. 17-15، ص ص 2010-10-6/7الثاني، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

 .159، 158فایز أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق ، ص ص 2
 .250نعمات محّمد مختار، مرجع سابق، ص  3
، 2010، دیسمبر  IFSB 11 –مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة، معیار متطلبات المالءة للتأمین التكافلي  4

 بتصرف. 03ص 
 بتصرف. 01نفس المرجع، ص  5

6 ABDUSSALAM ISMAIL ONAGUN, Solvency of Takafulfund : A case of 
subordinatedQard, IslamicEconomicStudies, Volume 18, N° 1&2,2011, P P 6,7. 
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: تعبر عن مخاطر عدم قدرة الطرف المقابل على الوفاء RCCRمكونات مخاطر االئتمان  -
 بالتزاماتھ وفق الشروط المتفق علیھا.

: ھي عبارة عن مخاطر الخسائر الناتجة عن حركة أسعار RCMRمكونات مخاطر السوق  -
 السوق.

:ھي مخاطر الخسائر الناتجة عن إجراءات العمل الداخلیة غیر  RCORمخاطر التشغیل  -
الكافیة أو غیر السلیمة من قبل األشخاص و األنظمة أو من األحداث الخارجیة ، و كذلك فإن 

 1مخاطر عدم االلتزام بأحكام الشریعة اإلسالمیة یمكن أن ینتج عنھا خسائر.

على النحو  SRیة لصندوق المستأمنینبالتالي یمكن التعبیر عن متطلبات المالءة المال
 اآلتي:

SR = RCPR + RCUR + RCCR + RCMR + RCOR 

 العوامل المؤثرة على المالءة المالیة لشركات التأمین التكافلي: . ب

 تنحصر العوامل المؤثرة على المالءة المالیة لشركات التأمین التكافلي في:

 مخاطر التشغیل.مكونات مخاطر االئتمان، مكونات مخاطر السوق، 

 بالتالي یعبر عن متطلبات المالءة المالیة ، أو متطلبات رأس المال لشركات التأمین التكافلي 
CR :ب 

CR = RCCR + RCMR + RCOR
2

 

III. :محددات المالءة المالیة في شركة األولى للتأمین 

 24برأس مال قدره  2007شركة األولى للتأمین ھي شركة أردنیة تأسست سنة 
دینار أردني، و ھي تعتبر ثاني أكبر شركة تأمین باألردن من حیث رأس المال،     و ملیون 

 3تقدم خدماتھا التأمینیة اعتمادا على مبادئ تكافلیة.

-2008متطلبات المالءة المالیة حسب شركة األولى للتأمین خالل الفترة  .1
2013: 

نسبة رأس المال یتم تحدید نسبة ھامش المالءة في شركة األولى للتأمین بحساب 
المتوفر إلى مجموع رأس المال المطلوب. و قد بلغت نسب ھامش المالءة المالیة خالل 

 القیم اآلتیة: 2013-2008الفترة 

 

 

 بتصرف. 31-30مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة، مرجع سابق، ص ص 1
 .33،34نفس المرجع، ص ص  2
 .arabic.firstinsurance.jo   ،01/02/2015موقع األولى للتأمین، 3

                                                           



): نسب ھامش المالءة المالیة لشركة األولى للتأمین خالل الفترة 01الجدول رقم (
2008-2013 

 
 2013-2008للتأمین للفترة المصدر: التقاریر السنویة لشركة األولى 

 الجوانب المأثرة على ھامش المالءة المالیة في شركة األولى للتأمین: .2

یمكن استخراج معامل االرتباط بین كل من نسبة ھامش المالءة و رأس المال 
المتوفر و مجموع رأس المال المطلوب من خالل الجدول اآلتي، حیث نرمز لرأس المال 

حیث  Z، و نسبة ھامش المالءة ب  Yو مجموع رأس المال المطلوب ب  Xالمتوفر ب 
Z=(X/Y) x 100. 

 .X ، Y،Z): مصفوفة االرتباط بین المتغیرات 02الجدول رقم (

 
 .Eviews 8المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج 

 العالقتین اآلتیتین:) نقوم بصیاغة 02انطالقا من النتائج المبینة في الجدول رقم (

Z = 0.535575 X  وZ = (-0.943040) Y 

من ھاتین العالقتین یمكن القول أن العالقة بین رأس المال المتوفر و نسبة ھامش 
 المالءة المالیة ھي عالقة طردیة و االرتباط بینھما ھو ارتباط قوي نسبیا. حیث كلما ارتفع
رأس المال المتوفر في الشركة زادت نسبة ھامش المالءة المالیة و العكس صحیح. أما 
بالنسبة للعالقة بین مجموع رأس المال المطلوب و نسبة ھامش المالءة فھي عالقة عكسیة و 

) أي كلما زاد رأس المال المطلوب 0.943040 -االرتباط بینھما قوي جدا یقّدر ب (
ءة المالیة للشركة، بالتالي كلما ارتفعت قیمة مخاطر الموجودات انخفضت نسبة ھامش المال

و قیمة التزامات االكتتاب و مخاطر معیدي التأمین، انخفضت نسبة ھامش المالءة المالیة، و 
203 

 



) أن مجموع رأس المال المطلوب ھو 02العكس صحیح. كما نستنتج من الجدول رقم (
 لیة كونھ األقوى ارتباطا بھا.األكثر تأثیرا على نسبة ھامش المالءة الما

  الخاتمة:

تبنت العدید من الھیئات العالمیة و اإلقلیمیة طرقا مختلفة لحساب ھامش لمالءة المالیة 
لشركات التأمین، لكن و الختالف شركات التأمین التكافلي عن شركات التأمین التجاري 

سالمیة "معیار متطلبات خاصة من الناحیة المالیة فقد أصدر مجلس الخدمات المالیة اإل
المالءة المالیة للتأمین التكافلي" و الذي ال یوصي بتقنیات كمیة محددة و إنما یركز على 
متطلبات المالءة المالیة لصندوق التكافل الخاص بالمستأمنین و یفصل بینھا و بین المالءة 

دوقین. و بالنظر المالیة للشركة أي صندوق المساھمین كون ملكیة األموال تختلف بین الصن
إلى حالة شركة األولى للتأمین األردنیة فإنھا تحسب المالءة المالیة للشركة ككل و لیس لكل 
صندوق على حدى، كما أنھا تغطي مخاطرھا برأسمالھا الذي یتكون منھ صندوق المساھمین 

مش مع زیادة مخاطرھا ما أدى إلى انخفاض ھا 2013-2008و الذي بقي ثابتا خالل الفترة 
مالءتھا خالل نفس الفترة، لذا فإننا نقترح أنھ من األحسن لشركات التأمین التكافلي الفصل 
بین ھامش مالءة صندوق التكافل الذي یتغیر رأسمالھ و ھامش مالءة صندوق 
المساھمین.مما سبق فإن النقاط التي نوصي بھا في النھایة ھي وجوب العمل على إیجاد 

التكافلي لوحدھا في حساب ھامش المالءة المالیة و التي  طریقة تخص شركات التامین
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االنفتاح التجاري ومدى استجابة النمو االقتصادي للصادرات خارج 
 المحروقات بالجزائر: تحلیل قیاسي

 بوشنافة رضا . أ
 2جامعة البلیدة 

 الملخص
استھدفت الدراسة تقدیر أثر الصادراتخارج المحروقات على النمو االقتصادي بالجزائر 

عدم وجود عالقة تكامل مشترك  )،فبینت النتائج2013-1990خالل فترة التحریر التجاري (
والتفسیر  في النموذج المقترح، بالنمو االقتصادي والسببیة للصادرات خارج المحروقات

المحتمل لغیاب العالقة وعدم تقدیر نموذج تصحیح الخطأ راجع لألسباب التالیة: ضعف 
ستثماریة دینامیكیة النشاط اإلنتاجي خارج المحروقات، تأخر بیئة األعمال والجاذبیة اال

بالنسبة لالقتصاد الوطني وضعف الطاقة االبتكاریة والتوطین التكنولوجي وأخیرا عدم نشوء 
 العقل االقتصادي القادر على تحویل الدخل الریعي إلى قاعدة إنتاجیة فعالة.

الكلمات المفتاحیة:االنفتاح التجاري، النمو االقتصادي،الصادرات خارج المحروقات، 
 ، السببیة.التكامل المشترك

Résumé : 
Cette étude vise à estimer l’impactdes exportations hors hydrocarbures 
sur la croissance économique en Algérie durantla Période d’ouverture 
commerciale (1990-2013), Les résultats indique l’absence  de la  
cointégration et de causalité entre les exportationshors 
hydrocarbureset la croissance économique dans le modèle proposée, 
l'explication probable de cet résultatdue àla faiblessede la dynamique 
del'activité productivehorshydrocarbures, le retard de  l'environnement 
des affaires et de l'attraction des investissementspour l'économie 
nationaleet la faiblessede l'énergieinnovanteet finalementl’absence de 
cerveau économique capable de transformer le rendement des 
hydrocarbures à une base de productivité efficace. 

Motsclés:l’ouverture commerciale, la croissance économique, les 
exportations horshydrocarbures, la cointégration, la  causalité. 

 :مقدمة

مع بروز تناقضات نموذج التخطیط المركزي المتبع في الجزائر سابقا، اقتضت 
ورفع الضرورة انتھاج تنمیة أكثر توازنا، وذلك بإعادة البناء االقتصادي وتنویع قطاعاتھ 

مستوى العالقات االقتصادیة الخارجیة، فأختیر اقتصاد السوق كنظام بدیل، ودخل االقتصاد 
الوطني في سیرورة من التحوالت العمیقة؛ ومعھا تطلب تحریر التجارة الخارجیة، فخضعت 
إلى برنامج إصالحي وضع قید التطبیق،بھدف تقویة أقطاب التنمیة الوطنیةوالقدرة على 

 میا، وعدم الوقوع في األزمات الناتجة عن تذبذب أسعار المحروقات.المنافسة عال
إنتحریر التجارة الخارجیة بالجزائر سعٮإلى تحقیق الھدف بواسطة تنمیة 
الصادراتخارج المحروقاتفي مجموع الصادرات اإلجمالیة،من خالإلستراتیجیة وإجراءات 
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یز النمو االقتصادي في األجلین تأخذ بعین االعتبار كافة القطاعات االقتصادیة قصد تعز
 القصیر والطویل.

 اإلطار المنھجي للدراسة )1
 :إشكالیة الدراسة 

تضطلع  الدراسة بمحاولة  تقدیر وتحلیل أثر الصادراتخارج المحروقات على النمو 
االقتصادي في الجزائر منذ تبنیھا لمنھج التحریر التجاري، ویتمحور التساؤل األساسي 

ما أھمیة ودور الصادرات خارج المحروقات في تعزیز النمو االقتصادي في للدراسة في: 
 األجلین القصیر والطویلبالجزائر في ظل التحریر التجاري؟ 

 :النموذج المعتمد في الدراسة 
یتمثل نموذج الدراسة المقترح الصادرات خارج المحروقات كمتغیرة مستقلة 

 والمتغیر التابع ممثل في النمو االقتصادي.
 :فرضیات الدراسة 

 تمت صیاغة فرضیات الدراسة انطالقا من اإلشكالیة ونموذج الدراسة فجاءتكما یلي:
: توجد عالقة توازنیة طویلة األجل بین الصادرات خارج المحروقات الفرضیة األولى-

 والنمو االقتصادي بالجزائر.
وقات إلى النمو :ھناك عالقة سببیة تتجھ من الصادرات خارج المحرالفرضیة الثانیة-

 .%5االقتصادي بالجزائر عند مستوى معنویة 
: ال وجود لعالقة توازنیة طویلة األجل بین الصادرات خارج المحروقات الفرضیة الثالثة-

 والنمو االقتصادي بالجزائر.
: ال وجود لعالقة سببیة تتجھ من الصادرات خارج المحروقات إلى النمو الفرضیة الرابعة-

 .%5لجزائر عند مستوى معنویة االقتصادي با
 منھجیة الدراسة: 

) لكل من 2013-1990لغرض بلوغ أھداف الدراسة تم استخدام بیانات سنویة للفترة (
)مقیمتین Exphh، الصادرات خارج المحروقاتGDPالمتغیرتین (إجمالي الناتج المحلي 

على فرضیة لوغاریتمیة  وباألسعار الجاریة ومأخوذتین باللوغاریتم بناءا بالدینار الجزائري
خطیة النموذج،وقبل البدء في اختبار وجود عالقة تكامل مشتركوالسببیة،تم 

 لتحدید درجة استقراریة السلسلتین الزمنیتین.  (PP)) و ADFاستخداماختبار(
 :الدراسات السابقة 

فإعتمد Emery (1967)ومن بین الدراسات التي أجریت في ھذا المیدان لدینا: دراسة 
)، لتحلیل تأثیر التغیر في الصادرات على 1963-1953دولة نامیة للفترة ( 50بیانات  على

التغیر في الناتج الوطني، فتوصل إلى أن الصادرات تؤدي إلى زیادة النمو االقتصادي. وعن 
فھدفت إلى اختبار دور الصادرات (النفطیة وغیر  1)2008دراسة خالد محمد السواعي (

-1993القتصادیلمنطقة غرب أسیا إلحدى عشر دولة خالل الفترة النفطیة) في النمو ا
 ، وأظھرت النتائج أن للنمو االقتصادي أثر إیجابي على الناتج المحلي اإلجمالي.2003

خالد محمد السواعي، دور الصادرات في النمو االقتصادي (دراسة حالة منطقة غرب أسیا)، دراسات العلوم 1
 .273. ص2008، األردن، 02، العدد35اإلداریة، الجامعة األردنیة، المجلد
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بالرغم من وجود دراسات سابقة تناولت الموضوع ، فإن ھذه الدراسة تبحث في  
حریر التجاري، للوقوف على مدى ھذه العالقة من واقع االقتصاد الجزائري خالل فترة الت

 مساھمة الصادرات خارج المحروقات في تعزیز النمو االقتصادي. 
 : اإلطار النظري للدراسة )2

في غمرة تبنیھا القتصاد السوق وتحریر تجارتھا الخارجیة، استھدفت الحكومة 
لحوافز الجزائریةتحسین بیئة الصادرات خارج المحروقات من خالل استحداث نظام متكامل 

 التصدیر، لتسھیل عملیة تواجد السلع الوطنیة في األسواق الدولیة.
 :) دینامیكیة تحریر التجارة الخارجیة الجزائریة2-1
بالنظر إلى كون قطاع التجارة الخارجیة قطاع حساس فقد ترددت الدولة الجزائریة  

-1963ثالث عقود ( ولزمن طویل في منح االستقاللیة لھذا القطاع. حیث تم احتكارھلقرابة
)، وھو ما أدى إلى بروز ثالث مظاھر على مستوى االقتصاد الوطني تمثلت في: 1989

الندرة، التبعیة (الغذائیة والتكنولوجیة)، توسع نشاط االقتصاد الموازي. والسبب في ذلك 
سوء برمجة الصادرات والواردات، ضعف المنظومة الوطنیة للتخطیط، تواطؤ الطبقة 

 . 1طیة األمر الذي أدى إلى طغیان المضاربة، الرشوة، المحاباة والفساد اإلداريالبیروقرا
بسبب ھذه المظاھر التي تعكس الوضع الداخلي المتأزم لالقتصاد الوطني، یضاف  

إلیھا عولمة تزحف على جمیع المستویات. كان البد من إعادة تنظیم التجارة الخارجیة على 
ي معظمھا، فبدأت أولى خطوات تحریر التجارة أسس أخرى وعلى عناصر جدیدة ف

الخارجیة بإلغاء التخصیص المركزي للنقد األجنبي، وبدأت خطوات االعتماد على آلیات 
العرض والطلب في تحدید أسعار الفائدة وأسعار الصرف وتم تقلیص تشكیلة السلع التي تحدد 

 .2ي عملیات التجارة الخارجیةالدولة أسعارھا، كما تمكن القطاع الخاص من الدخول بحریة ف
من  41و 40إن بدایة االنفتاح على التجارة الخارجیة الجزائریة أقرتھ المادتین  

، إذ تم التأسیس لنظام الوكالء المعتمدین وتجار الجملة، 1990قانون المالیة التكمیلي لسنة 
اتھ الفئة من وبالتالي أصبح استیراد السلع إلعادة بیعھا على حالھا أمرا مسموح بھ لھ

المتعاملین االقتصادیین، إال أن ھذا االنفتاح كان لھ طابع تقییدي وجزئي.ثم تلى ھذا اإلجراء 
، والذي جاء بمبدأ تحریر التجارة الخارجیة بصفة 37-91صدور المرسوم التنفیذي رقم 

والتي تنص على إجباریة التوطین  03-91فعلیة، كما أصدر بنك الجزائر التعلیمة رقم 
 لبنكي للواردات.ا

ومع الشروع في تطبیق برنامج التعدیل الھیكلي على االقتصاد الوطني كان البد 
من إعادة النظر في التشریع والتنظیم المسیرین للتجارة الخارجیة بھدف الوصول إلى إطار 
قانوني یدعم توجھات الجزائر إلقامة شراكات متوازنة على المستوى اإلقلیمي والدولي. وفي 

الخصوص، أخذ اإلصالح الجمركي على عاتقھ تخفیض التعریفة الجمركیةفوصلت إلى  ھذا
، كما 2002كحد أقصى لھا من خالل اإلصالح اإلجمالي للتعریفة الجمركیة لسنة  30%

، والذي أقام إطار تشریعیا شفافا سواء بالنسبة للمتعاملین المحلین أو 04-03صدر األمر رقم 
س مبدأ حریة االستیراد والتصدیر وأن عملیات التجارة مفتوحة للشركاء األجانب، كما كر

لكل شخص طبیعي ومعنوي یمارس نشاطا اقتصادیا بصفة منتظمة، وأبقى ھذا التشریع على 

ر الخواص، الطبعة عجة الجیاللي، التجربة الجزائریة في تنظیم التجارة الخارجیة من احتكار الدولة إلى احتكا1
 196، ص2007األولى، دار الخلدونیة، الجزائر، 

بوشنافة الصادق، اآلثار المحتملة النضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على قطاع صناعة األدویة 2
، حالة مجمع صیدال، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر

 .200، ص2007الجزائر، 
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استثناءات لحریة االستیراد والتصدیر واستثناءات أخرى تتعلق بوسائل حمایة اإلنتاج 
مطابقة تماما لقواعد المنظمة العالمیة  الوطني من ممارسات اإلغراق والدعم وھي إجراءات

للتجارة في ھذا المجال. ھذا وقد عرف سعرالصرف عدة تخفیضات بھدف زیادة الطلب 
 الخارجي على اإلنتاج الوطني من السلع والخدمات القابلة للتصدیر.

 :) ترقیة الصادرات خارج المحروقات في الجزائر2-2
حروقات وبناء اقتصاد حقیقي، وكإستجابة في محاولة لتجاوز التبعیة لصادرات الم

لبرنامج التعدیل الھیكلي الذي أضاف اعتبارات أخرى للتجارة الخارجیة اتجھت الجھودإلى 
تشجیع الصناعات الوطنیة لدعم قدرتھا التنافسیة، من خالل جملة من التسھیالت المالیة 

تشریعات مزایا للمصدرین، والضریبیة والجمركیة.فعلى المستوى المالي، خولت القوانین وال
سمح للمصدر بالتصرف في جزء أو في  1990المؤرخ في سبتمبر  02-90إذ القانون رقم 

. 1كل المبالغ المحصل علیھا بالعملة الصعبة عند قیامھ بعملیة تصدیر منتجات غیر النفطیة
 إضافة إلى ذلك یتم تقدیم الدعم للمصدرین بالنسبة لبعض الموادكالتمور مثال.

ما تساھم التسھیالت الضریبیة في تقویة المنافسة التي تخوضھا المؤسسات ك 
الوطنیة في األسواق الدولیة من خالل إلغاء العبء الجبائي الذي تتحملھ المؤسسات المتوجھة 

. ومن األمثلة عن ھذه اإلعفاءات نجد: اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة 2نحو التصدیر
). اإلعفاء من الدفع 12المادة  1996على األرباح (قانون المالیة لسنة  ، اإلعفاء من الضریبة

)، على 19(المادة  1996الجزافي ومن الرسم على النشاط المھني بنص قانون المالیة لسنة 
 أن یطبق ھذا اإلعفاء حسب رقم األعمال المحقق بالعملة الصعبة.

یة الجمركیة من تخزین أما عن التسھیالت الجمركیة فسمحت األنظمة االقتصاد 
وتحویل واستخدام ونقل البضائع دون تطبیق أي حق أو رسم وھو ما یساھم في تقلیل عبء 
خزینة المؤسسة وینعكس إیجابا على سعر المنتوج الموجھ للتصدیر. ومن بین ھذه األنظمة 

 الجمركیة نجد: التصدیر المؤقت، نظام القبول المؤقت، نظام المستودعات الجمركیة.
كذلك تم استحداث إطار مؤسسي جدید لترقیة الصادرات خارج المحروقات یعمل  

على توفیر الدعم واإلسناد لقطاعات التصدیر ویسھر على سیاسة الحكومة لتنویع 
،فأعید تنظیم مھام وزارة التجارة،و تم إنشاء الغرفة الجزائریة للتجارة 3الصادرات

عارض، الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة والصناعة، الشركة الجزائریة لألسواق والم
الخارجیة، الشركة الجزائریة لتأمین وضمان الصادرات، المجلس الوطني االستشاري لترقیة 

 الصادرات.
 ھذا، فضال عن إجراءات أخرى تتمثل في: 
إنشاء شھادة المصدر لبعض المنتجات حیث أصبحت إدارة الجمارك تشترط الحصول على  -

وزارة التجارة لتصدیر (التمور، الجلود الخامة، نفایات الحدید والصلب، ھذه الشھادة من 
الفلین الخام) لحمایة لإلنتاج الوطني في الخارج بعد التالعب المالحظ في كیفیة تقدیم ھذه 

 .4المنتجات في األسواق الدولیة من حیث التغلیف والتعبئة واألسعار

كریم النشاشیبي وآخرون، الجزائر تحقیق االستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق، صندوق النقد الدولي، 1
 .112ص  1998واشنطن، 

2Youcef Debboub, les nouveaux mécanismes économique en Algérie,OPU, Alger, 
1991, p113. 

 .249عجة الجیاللي، مرجع سابق، ص3
وصاف سعیدي، تنمیة الصادرات والنمو االقتصادي في الجزائر الواقع والتحدیات، مجلة الباحث، العدد 4

 .12، ص2002األول، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، الجزائر، 
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ھا بما یتناسب مع التحوالت االقتصادیة عصرنة إدارة الجمارك على مستوى آلیات عمل -
 الدولیة وتسھیل اإلجراءات الجمركیة للمؤسسات العاملة في قطاع التصدیر.

 :في ظل التحریر التجاري ) خصائص وتطور الصادرات خارج محروقات الجزائریة2-3
عن تطور القیم  1المركز الوطني لإلعالم اآللي واإلحصائیات یانات تطلعناب

 حیث: 2013-1990السنویةللصادرات خارج المحروقاتالجزائریة وتركیبتھا السلعیة للفترة 
شھدت الصادرات خارج المحروقات تطورا محسوسا عبر عن نفسھ بمعدالت النمو  -

، ماعدا التراجع الذي عرفتھ ھذه الصادرات سنوات 2013إلى  1990الموجبة المحققة منذ 
مقارنة بالسنة السابقة لھا، وعن التراجع الطفیف الذي  2009و 2003، 1998، 1994

فیعود باألساس إلى التوتر الذي عرفتھ منطقة الشرق  2002مقارنة بسنة  2003عرفتھ سنة 
األوسط مع غزو العراق مما أجبر عدید المؤسسات الجزائریة المصدرة مثل "سوناكوم" عن 

فإن انعكاسات األزمة المالیة  2008مقارنة بسنة  2009، أما عن سنة 2وقف صادراتھا ھناك
 العالمیة األخیرة لم تكن لتمنح المنتوج الوطني فرصا أكبر للتواجد في األسواق األجنبیة.

من مجموع الصادرات للفترة  %2,90شكلت ما متوسطھ إن نتائج األربع سنوات األخیرة  -
ملیون دج سنة  77408نة بـمقار 2010م دج سنة  133481. فبعدما سجلت 2010-2013
 2011ملیون دج سنة  150294، ثم انتقلت إلى حوالي %46,6بمعدل نمو بلغ  2009

 159897، وعلى الرغم من تسجیلھا 2010مقارنة بسنة  %32,49وبمعدل نمو وصل إلى 
على التوالي إال أن معدالت نموھا تبقى  2013و 2012م دج سنتي  171888ملیون دج و

 .2013سنة  %7,49و 2012سنة  %6,3بلغت  ضعیفة جدا أین
تشكل المنتجات نصف المصنعة النسبة األكبر من قیم الصادرات غیر النفطیة بمتوسط بلغ  -

، وھي منتجات ترتبط أساسا بإنتاج المحروقات بحكم اعتماد الجزائر على ھذا 66,43%
 %43,72بـ  2009ة القطاع في التصدیر، وبعد التراجع الذي عرفتھ صادرات ھذه الفئة سن

إلى  2013لتصل سنة  2010ملیون دج سنة  78586عادت للتحسن لتسجل ما قیمتھ 
 .2010مقارنة بسنة  %62,64ملیون دج بمعدل نمو  127862

مقابل  2010ملیون دج سنة  23405تضاعفت صادرات المواد الغذائیة بثالث مرات بـ  -
 .2013ملیون دج. سنة  31898قة ، كما واصلت نموھا محق2009ملیون دج سنة  8193

 نتائج الدراسة )3
 المتوصل إلیھا. أوال المنھجیة القیاسیة للدراسة ثم نستعرض أھم النتائج سنتعرض

 ) منھجیة اإلطار التطبیقي القیاسي للدراسة3-1
لغرض دراسة العالقة بین الصادرات خارج المحروقات والنمو االقتصادي  

الذي یمكن من استخالص العالقات طویلة األجل بین المتغیرتین بالجزائر نعتمد على المنھج 
االقتصادیتین وھي طریقة التكامل المشترك. تتطلب ھذه الطریقة دراسة خواص السلسلتین 
الزمنیتین المستخدمتین، ویتم ذلك عن طریق اختبارات الجذر األحادي حیث سیتم االعتماد 

 .(Phillips and Perron)و  )AugmentedDickey-Fullerعلى االختبارین (
-Engel)كما یتم اختبار التكامل المشترك وفق منھجیة التقدیر على مرحلتین 

Granger تقدیر العالقة طویلة المدى بین المتغیرین بواسطة  )، حیث یتم في المرحلة األولى

 المركز الوطني لإلعالم اآللي واإلحصائیات.1

باستخدام مقاربة التسویق الدولي، براق محمد، عبیلة محمد، دفع الصادرات الجزائریة خارج المحروقات 2
 .128، ص2006مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد الرابع، جامعة الشلف، الجزائر، جوان 
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Ytطریقة المربعات الصغرى العادیة: = α� + β�Xt + εt،  الثانیة یتم التحقق وفي المرحلة
 : 1على أساس المعادلتین التالیتین أن البواقي مستقرة في المستوىمن 

(DF) :   ∆e�t = +ρe�t−1 + εt 
(ADF) :∆e�t = +ρe�t−1 + ∑ φj∆e�t−j

p
j=1 + εt  

، لذا نعتمد على القیم (Dickey-Fuller)في ھذه الحالة ال یمكن استخدام جداول 
مشترك بین النمو  تم التأكید على وجود تكامل ، فإذا (Engle et Yoo,1987)الجدولیة لـ 

 االقتصادي والصادرات خارج المحروقات، عندئذ ننتقل إلى تقدیر نموذج تصحیح الخطأ.
یمكننا  ، والذي (ECM)وبتحقق عالقة التكامل المشترك یتم تقدیر نموذج تصحیح 

من فحص وتحلیل سلوك المتغیرات على المدى القصیر من أجل الوصول إلى التوازن على 
:األولى تقدیر العالقة 3بإتباع الخطوات التالیة (ECM)تقدیر نموذج   ویتم .2المدى الطویل

MCO :Ytطویلة المدى بطریقة  = α + βXt + εt الثانیة: تقدیر العالقة قصیرة المدى،
MCO :∇Yt(النموذج الدینامیكي) بطریقة  = α1∇Xt + α2ε�t−1 + μt ویجب أن یكون ،

الذي ینبغي  2α،فالمعامل ECMمعنویا سالب، وفي حالة العكس نرفض نمذجة 𝛼2المعامل 
 أن یكون سالبا یمثل قوة الجذب (الرجوع) نحو التوازن طویل المدى.

 ) نتائج اختبار االستقراریة للسالسل الزمنیة محل الدراسة3-2
ر واختبا (ADF)تم اختبار استقراریة السلسلتین محل الدراسة باستخدام اختبار 

(PP)  على أساس المستوى(level) ،وتوضح الجداول رقم  وعلى أساس الفرق األول
) في الملحق النتائج اإلحصائیة المتحصل علیھا من جراء تطبیق 04)، (03)، (02(

على استقرار  (PP)و (ADF)على لوغاریتم المتغیرتین. حیث توافق اختبار االختبارین
 كما أنھما التحتویان على اتجاه عام. %1السلسلتین عند الفرق األول وبمستوى معنویة 

 :غرانجر –) نتائج تحلیل التكامل المشترك وفق طریقة انجل 3-3
اتضح من  نتائج اختبارات الجذر األحادي أن السلسلتین مستقرتان عند الفارق 

ینھما، وللتحقق من ذلك یجب أن یتوفر شرط األول، أي احتمال وجود تكامل مشترك ب
 GDPt = α +βاستقراریة البواقي في المستوى المتولدة من عالقة االنحدار طویلة األجل: 

Exphht + et،:بعد تقدیر العالقة طویلة األجل تحصلنا على النتائج التالیة 
GDPt= 2.42 + 0.90 Exphht 

(t-s)    11.42   11.91         R2=0.9474 ;  DW=1.19 ; F=396.408       
 فالنتائج موضحة كما یلي: أما عن اختبار استقراریة البواقي

 
 
 
 

1Valérie Mignon, Econométrie théorie et applications, ECONOMICA, Paris, 2008, 
p308. 

تحلیل السالسل الزمنیة، مجلة جامعة تشرین شفیق عربش وآخرون، اختبارات السببیة والتكامل المشترك في 2
، 2011، سوریا، 05، العدد 33للبحوث والدراسات العلمیة، سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد 

 .85ص
3Régis Bourbonnais, Econométrie, 7e édition, DUNOD, Paris, 2009, p286. 

                                                           



 ): اختبار استقراریة البواقي 01الجدول رقم (

 8Eviewsالمصدر: من إعداد الباحث وباستعمال برنامج       
) أكبر من القیمة 3.41-تساوي ((et-1)نالحظ أن القیمة المحسوبة الموافقة لمعامل 

فالبواقي غیر مستقرة، أي (H0))، أي قبول الفرضیة -Engle et Yoo )4.32المجدولة لـ 
ال وجود لعالقة توازنیة طویلة األجل بین الصادرات خارج المحروقات والنمو االقتصادي 
بالجزائر خالل فترة الدراسة، مما یعني عدم تقدیر نموذج تصحیح الخطأ.وإن غیاب عالقة 

 لتكامل المشترك بین المتغیرتینیستدعي البحث في العالقة سببیة بینھما.ا
 Granger (1969)) نتائج اختبار السببیة حسب3-4

للتحققمن أن الصادرات خارج المحروقات تسبب النمو االقتصادي بالجزائر خالل 
 )02للسببیة، النتائج موضحة في الجدول (Grangerفترة الدراسة، تم استخدام اختبار 

 ): نتائج اختبار السببیة 02جدول رقم (
Pairwise Granger Causality Tests 

Lags: 2 

 NullHypothesis: Obs 
F-

Statistic Prob. 

 PIB does not Granger Cause 
EXHH 

 21 1.52374 0.247 

 Eviews8المصدر: من إعداد الباحث وباستخدام برنامج      
Fc) لدینا 02من الجدول ( = Ftوھي أقل من القیمة المجدولة  1.52 =

ومنھ نرفض فرضیة الصادرات خارج المحروقات تسبب ، %5وعند مستوى معنویة 3.52
النمو االقتصادي، وعلیھ ال وجود لعالقة سببیة تتجھ من الصادرات خارج المحروقات إلى 

معنویة عند مستوى  2013-1990النمو االقتصادي في االقتصاد الجزائري خالل الفترة 
5%. 
من خالل الدراسة التطبیقیة اتضح عدم وجود عالقة تكامل مشترك بین الصادرات  

خارج المحروقات والنمو االقتصادي بالجزائر في ظل التحریر التجاري،فالفرضیة األولى 
خاطئة بینما الفرضیة الثالثة صحیحة. كذلك الوجود لعالقة سببیة تتجھ من الصادرات خارج 

 النمو االقتصادي، فالفرضیة الثانیة خاطئة بینما الفرضیة الرابعة صحیحة. المحروقاتإلى
 
 

NullHypothesis: E has a unit root 

LagLength: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 

AugmentedDickey-Fuller Test Equation 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

E(-1) -0.799397 0.234232 -3.412837 

D(E(-1)) 0.317157 0.212314 1.493812 
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 مناقشة النتائج: )4
سعى برنامج تحریر التجارة الخارجیة الجزائریة إلى تشجیع التصدیر خارج  

المحروقات، لكن غیاب عالقة سببیة بین النمو االقتصادي والصادرات خارج المحروقات 
توازنیة طویلة األجل بینھما في االقتصاد الوطني ھو ما یطرح ومن ثم عدم وجود عالقة 

 التساؤل بالنسبة لھذه الدراسة.والتفسیر المحتمل لھذه النتائج مردھإلى األسباب التالیة:
یرجع ھذا الضعف إلى أن ضعف دینامیكیة النشاط اإلنتاجي خارج المحروقات:  -1

ات طویلة في ظل غیاب المنافسة مما المؤسسة الجزائریة (خاصة أو عمومیة) عملت لسنو
جعلھا تبقي سلعھا ضمن مقاییس وطنیة بحتة موجھة لسوق واحد، إضافة إلى عدم رغبتھافي 

، فأھم 1تبني المفھوم الحدیث للتسویق الدولي بروافده الحیویة ومقارباتھ اإلستراتیجیة
ة ونقص الخبرة معوقات التصدیر التي تواجھ المؤسسات تتمثل في ضعف القدرة التسویقی

 اإلستراتیجیة على اتخاذ قرارات تسویقیة فعالة على المستوى الدولي.
إن جذب  تأخر بیئة األعمال وضعف الجاذبیة االستثماریة لالقتصاد الجزائري: -3

االستثمارات یعتبر أحد التحدیات التي لم توفق فیھا الجزائر، كونھ یتطلب بیئة مؤسساتیة 
ر وسیاسة اقتصادیة قابلة للتنبؤ. وتشیر عدیدالتقاریر إلى األداء موائمة وقطاع مالي متطو

، وبالتالي عدم االستفادة 2المتواضع للجزائر في مجال استقطاب االستثمار خاصة األجنبي
من ھذه القناة في مجال الصناعة عبر نقل المعارف والتكنولوجیا واألموال، وتدل نتائج 

ى أن الجزائر تأتي في المرتبة الثالثة والعشرون (من ) عل2012تقریر التنافسیة العربیة (
. ومن األسباب التي تقلل من جاذبیة 3أصل ثالثین دولة) فیما یتعلق بجاذبیة االستثمار

االستثماربالجزائر: ارتفاع مستوى المخاطر االئتمانیة، انخفاض حصة القطاع الخاص من 
بورصة الجزائر، طبیعة القروض  االئتمان المحلي،انخفاض مستوى التطور المالي وضعف

التي غالبا ما تكون قصیرة األجل ومرتبطة بالنشاطات التجاریة األمر الذي یترتب عنھ أن ال 
 تجد المدخرات المحلیة غالبا طریقھا إلى االستثمار في النشاطات اإلنتاجیة طویلة األجل.

األكثر أھمیة في ضمان  االبتكار العنصرضعف الطاقة االبتكاریة وتوطین التكنولوجیا: -4
توفیر المیزات التنافسیة للمشروعات والصناعات واالقتصادیات، حیث یؤثر على عدد من 
العوامل المرتبطة بالتنافسیة كالتكلفة واالستخدام وتوزیع الدخل ونوعیة الصادرات 

 2012. وقد احتلت الجزائر المرتبة الرابعة والعشرین سنة 4وحصصھا في األسواق األجنبیة
بالنسبة ألداء طاقتھا االبتكاریة وتوطین التكنولوجیا (من أصل ثالثین دولة)، وھذا نظرا 
للمشكالت المتعددة التي تعاني منھا الجزائر في میدان العلم والتكنولوجیا بدءا بالموارد 
المخصصة للبحث والتطویر وخیارات البحث العلمي ومجاالتھ ونوعیة مخرجاتھ وآفاق 

ما یجعل من تنافسیة المنتوج الوطني من حیث السعر والتكنولوجیا ضعیفا  تطبیقاتھ، وھو
 جدا، وبالتالي صعوبة اقتناص األسواق على أساس المرونة السعریة واإلبداع التكنولوجي.

إن تقدیم مختلف أوجھ الحمایة والدعم تدعیم وحمایة صناعات غیر قادرة على المنافسة: -5
للمؤسسات یؤخذ علیھأنھ ینحرف أحیانا إلى بعض الصناعات غیر القادرة على المنافسة وھو 

خل استراتیجي وتنافسي لترقیة الصادرات الصناعیة عماري جمعي، قندوز طارق، التسویق الصناعي كمد1
 الجزائریة مع التطبیق على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الرابط:

http://labocolloque5.voila.net/18AMMARIGUENDOUZ31.pdf :20/12/2014، االطالع. 
 .39، ص2012، ، الكویت، 2012المعھد العربي للتخطیط، تقریر التنافسیة العربیة  2

 .46، ص2012، ، الكویت، 2012المعھد العربي للتخطیط، تقریر التنافسیة العربیة 3
 .47، ص2012، ، الكویت، 2012المعھد العربي للتخطیط، تقریر التنافسیة العربیة 4

                                                           

http://labocolloque5.voila.net/18AMMARIGUENDOUZ31.pdf
http://labocolloque5.voila.net/18AMMARIGUENDOUZ31.pdf


ما یعني تسخیر موارد الدعم لتغطیة نفقات المؤسسة وزیادة أرباحھا دون المساھمة في 
 النشاط التصدیري.

 الخاتمة
النفطیة في الجزائر تحسنا ملحوظا في حققت إستراتیجیة ترقیة الصادرات غیر  

مستواھا، لكن بینت نتائج الدراسة القیاسیة عدم صحة فرضیة أن الصادرات خارج 
المحروقات تساھم في تعزیز النمو االقتصادي في ظل االنفتاح التجاري، وبالتالي عدم 

اقتصادنا  ارتباط ھذین المتغیرین بعالقة توازنیة طویلة األجل. وھو تأكید آخر ضعف أسس
التصدیري خارج المحروقات، مما یعني أن ھدف تشجیع التصدیر خارج المحروقات وبناء 
اقتصاد تصدیري حقیقي قادر على تبدید المخاوف من انھیار أسعار المحروقات مازال 

تؤكد أن التبعیة للمحروقات  2014یراوح مكانھ. فھاھي انھیارات أسعار البترول مع نھایة 
وأن تمكین الصناعة الوطنیة لم تحققھ سیاسة تحریر التجارة الخارجیة  مازالت قائمة،

بعد.وھو ما یستدعي إحداث تغیرات ھامة في االقتصاد تسمح بإرساء برامج وخططفي جمیع 
المجاالت وخاصة القطاع الصناعي الموجھ للتصدیر، حتى تتمكن الصادرات خارج 

 ادي. لھذا الغرض یوصي الباحث بما یلي:المحروقات من المساھمة في تعزیز النمو االقتص
من المھم أن تأخذ المؤسسة المحلیة مدة إرجاء إقامة منطقة التبادل الحر مع االتحاد  -

، بعین االعتبار لتدعیم قدراتھا االستثماریة والتنافسیة 2017بدال من  2020األوروبي إلى 
 على أساس من التطویر واالبتكار.

القادرة على توسیع اإلنتاجیة وتنمیة صادراتھا جنبا إلى جنب مع ضرورة تنمیة القطاعات  -
صادرات المحروقات مع التركیز على القطاعات االقتصادیة األكثر قدرة على ضمان زیادة 

 استقرار النمو االقتصادي. 
من الضروري اإلعداد لسیاسة ھیكلیة قائمة على برامج وخطط یساھم فیھا جمیع المتدخلین  -

إلنتاج  والتصدیر والتي ال یمكن أن تكون قابلة للتحقیق إال إذا توفرت على إدارة في نشاط ا
 سیاسیة على أعلى مستوى وھو الشرط الضروري والحاسم لبعث ھذا المشروع الوطني.

 
 :ملحق الجداول

 تعریف المتغیرات ومصادر البیانات):01الجدول رقم (
 مصدر البیانات المتغیرة

 www.ons.dz http//:الدیوان الوطني لإلحصائیات:  يإجمالي الناتج المحل

الصادرات خارج 
 المحروقات

 المركز الوطني لإلعالم اآللي واإلحصائیات

 اختبار استقراریة سلسلة الصادرات خارج المحروقات ): نتائج02الجدول رقم ( 
 EXhhtللسلسلة  ADFاختبار

 H0 : ρ =1 H0 : c = 0 H0 : b = 0 

τρ τtab1% Tcal Ttab1% Tcal Ttab1% 

 - - - - 2.6693- 2.006 )4النموذج (

 - - 3.22 2.28 3.7529- 2.0644- )5النموذج (
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 3.53 2.28 3.78 2.89 4.4678- 2.7388- )6النموذج (

 (بعد أخذ الفرق األول)Exhhtللسلسلة  ADFاختبار

 - - - - 2.6742- 4.0842- )4النموذج (

 - - 3.22 2.73 3.8085- 4.2698- )5النموذج (

 3.53 1.41- 3.78 2.48 3.4983- 4.6143- )6النموذج (

 Eviews8من إعداد الباحث وباستعمال برنامج المصدر:
 اختبار استقراریة سلسلة إجمالي الناتج المحلي): نتائج03الجدول رقم (

 GDPtللسلسلة  ADFاختبار

 H0 : ρ =1 H0 : c = 0 H0 : b = 0 

τρ τtab1% Tcal Ttab1% Tcal Ttab

1% 

النموذج 
)4( 

5.9049 -2.6629 - - - - 

النموذج 
)5( 

-3.0571 -3.7529 3.50 3.22 - - 

النموذج 
)6( 

-2.2019 -4.4407 2.29 3.78 1.94 3.5
3 

 (بعد اخذ الفرق األول) GDPtللسلسلة  ADFاختبار

النموذج 
)4( 

-2.8624 -2.6742 - - - - 

النموذج 
)5( 

4.0452- 3.7880- 3.31 3.22 - - 

النموذج 
)6( 

4.9316- 4.4678- 3.76 3.78 2.15- 3.5
3 

 Eviews8المصدر: من إعداد الباحث وباستعمال برنامج 
 .PPنتائج اختبار الجذر األحادي باستعمال اختبار ): 04الجدول رقم (

 3=(Troncature de Newey-West)عدد التاخیرات

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙é1% 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙  اختبار
PP 

GDPt 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙é1% 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙 اخ
تبار 
pp 

EXhht 

في  )1( 4.1053- 4.4163-
 المستوى

4.4163- 3.2895-  
)1( 

في 
 المستوى
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-3.7529 -3.9329 )2( 3.7529- 2.5367-  
)2( 

-2.6693 5.4998 )3( 2.6693- 2.8257  
)3( 

عند  )1( 5.6863- 4.4407-
الفارق 

 األول

4.4407- 5.1922-  
)1( 

عند 
الفارق 
 األول 

-3.7645 -
4.9805 

)2( 3.7695- 5.0825-  
)2( 

-2.6762 -
2.8923 

)3( 2.6742- 4.0909-  
)3( 

 Eviews 8المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد باستعمال برنامج    
 

 :المراجع قائمة
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 فعالیة السیاسة النقدیة في ظل أنظمة الصرف المختلفة

 ( مع اإلشارة إلى حالة الجزائر )

 أ. نزالي سامیة

 2جامعة البلیدة 

 ملخص:

تعد الجزائر إحدى الدول التي تحولت من تطبیق نظام صرف ثابت إلى نظام صرف أكثر 
عرفت عدة تحوالت على صعید السیاسة النقدیة و سیاسة الصرف،  1990مرونة، فمنذ سنة 

؛  و قد كان لسعر الصرف المعوم المدار 90/10و ذلك بعد صدور قانون النقد و القرض 
قدیة نحو اتخاذ آلیات و تدابیر قصد تحقیق أكبر فعالیة، خاصة أثرا على توجھات السیاسة الن

 بعد التراكم الھائل الحتیاطیات الصرف األجنبي.   

نظام الصرف الثابت، سعر الصرف المعوم المدار، فعالیة السیاسة  الكلمات المفتاحیة:
 النقدیة، احتیاطي الصرف األجنبي .

Résumé : 

   L’Algérie est un des pays qui ont mis de l’application d’un système 
fixe à un régime plus flexible de taux de change ; depuis 1990 
plusieurs transformations en termes de politique monétaire et la 
politique des taux de changes y ont été connues, notamment depuis 
l'avènement de la loi 90/10 relative à la monnaie et au crédit. le taux 
de change flottant dirigé a été l'effet sur l'orientation de la politique 
monétaire vers des mécanismes et mesures dans le but d'atteindre une 
plus grande efficacité ; en particulier après l'accumulation massive des 
réserves de change.  

Les mots clés : régime de change fixe, taux de change flottant dirigé,  
efficacité de la politique monétaire, réserves de change. 

 المقدمة:

یمثل نظام سعر الصرف جانبا مھما من السیاسة االقتصادیة والنقدیة لكل الدول، وقد مثلت    
أواخر السبعینات نقطة البدایة التجاه جدید في ترتیبات أسعار الصرف، وقد كانت الدول 
المتقدمة السباقة في ذلك عقب انھیار نظام بریتونوودز في أوائل السبعینات من القرن 

منتصف التسعینات بلغت نسبة الدول النامیة التي مازالت تطبق أحد أنظمة الماضي، وفي 
 % تتبع ترتیبات تتسم بالمرونة.50% فقط مقابل 45التثبیت 

عرفت الجزائر تحوالت ومراحل انتقال في النظام االقتصادي المنتھج، وھذا ما دفع بھا إلى 
نھا السیاسة النقدیة وسیاسة اتخاذ إجراءات في عدة مجاالت لمواكبة ھذه التحوالت،  م
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الصرف ،فبعد دخول االقتصاد الوطني في أزمة حادة والناتجة عن تدھور أسعار البترول 
، أقرت السلطات إصالحات مالیة ونقدیة، تم بموجبھا تعدیل سعر صرف الدینار 1986سنة 

 وفق مراحل، واالنتقال من سیاسة الصرف الثابت إلى سیاسة الصرف المعوم المدار.

ومن خالل ھذه الدراسة سنحاول اإلجابة على التساؤل المتعلق بمدى فعالیة السیاسة        
النقدیة في ظل سیاسة الصرف المنتھجة في الجزائر، وھذا في ظل تراكم احتیاطي صرف 
ھام لدى السلطة النقدیة، ومحاولة التطرق إلى مختلف االصالحات واألھداف المفترض 

 تحقیقھا.

 ل: فعالیة السیاسة النقدیة و نظم الصرف المختلفة:المحور األو

یعد نموذج مندل/ فلمنج من أھم النماذج التي تشرح مدى فعالیة السیاسة النقدیة، وذلك في 
 :1إطار الفروض التالیة

 اقتصاد صغیر مفتوح ( ال تؤثر سیاساتھ المالیة والنقدیة على العالم الخارجي ) ؛ -
 امل للموارد االقتصادیة ؛االقتصاد في حالة توظف غیر ك -
 وجود مرونة كاملة للعرض الكلي ؛ -
 ثبات األسعار في األجل القصیر ؛ -
 الصادرات تستجیب للتغیرات في سعر الصرف باألجل القصیر ؛ -
حریة كاملة النتقال رؤوس األموال فھي دالة في التغیرات في الفروق بین أسعار  -

 الفائدة المحلیة واألجنبیة ؛
 االعتبار عنصر التوقعات .عدم األخذ في   -

إن من بین أھم سلبیات نظام  أوال:فعالیة السیاسة النقدیة في ظل نظام الصرف الثابت: 
الصرف الثابت عدم استقاللیة السیاسة النقدیة، إذ عادة ما یتم تبني ھذا النظام في الدول التي 

سة النقدیة إلى انخفاض تكون فیھا السلطة المالیة ھي المھیمنة، ویؤدي انخفاض كفاءة السیا
مستوى أرصدة اإلحتیاطیات الدولیة، فالزیادة في عرض النقود الناتجة عن التوسع في 
االئتمان المحلي تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في معدل الفائدة المحلي، وھذا ما یدفع برؤوس 

لسیاسة ، ما یؤدي إلى اختالل في توازن سوق النقود . وتنتج عن ھذه ا2األموال نحو الخارج
زیادة في الطلب المحلي األمر الذي یؤدي إلى تدھور في المیزان التجاري، ویزداد ھذا 

 العجز كلما كانت تدفقات رأس المال أكثر حساسیة النخفاض أسعار الفائدة.

وفي حالة انعدام حركة رأس المال یكون عجز میزان المدفوعات مساویا لعجز الحساب    
لدخل، أین یقوم البنك المركزي بتمویل العجز في میزان الجاري الناشئ عن زیادة ا

السیاسة النقدیة في النظریة و الواقع العملي بالدول النامیة مع « بد الحمید ھاشم،مصطفى عبد الرؤوف ع: 1
 . 99، ص:2010، دار النھضة العربیة، القاھرة، »إشارة خاصة للتجربة المصریة

-1990دراسة حالة الجزائر ( –السیاسة المالیة و دورھا في تحقیق التوازن االقتصادي « دراوسي مسعود، : 2
، أطروحة دكتوراه في علوم اقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، جامعة )»2004

 . 278، ص:2006الجزائر،
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المدفوعات و بالتالي تعقیم التوابع التي تلي استخدام السیاسة النقدیة، ولن یستمر ذلك بصفة 
 1دائمة 

یؤدي عجز میزان المدفوعات إلى فقدان العملة الوطنیة لقیمتھا أمام العملة األجنبیة، وعلى    
لحالة أن یتدخل في سوق الصرف من خالل زیادة الطلب على البنك المركزي في ھذه ا

العملة المحلیة بالنسبة للعملة الصعبة، محدثة ارتفاعا في قیمتھا، وبالتالي انخفاض العائد، 
ومنھ انخفاض الواردات، أما أسعار الفائدة فترتفع مما یشجع لدخول رؤوس األموال، وھو 

 .2حتى یتحقق التوازن العام الدافع لزیادة ممنھجة لمیزان المدفوعات

وما یمكن استخالصھ ھو عدم التوافق بین تثبیت أسعار الصرف والحركة العالیة لرؤوس   
 األموال مع تصمیم سیاسة نقدیة مستقلة.

في ظل قدرة تامة لرأس المال  ثانیا:فعالیة السیاسة النقدیة في ظل نظام الصرف المرن: 
لتوسعیة تؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة، ما یولد تدفقات على التنقل فإن السیاسة النقدیة ا

مالیة كبیرة نحو الخارج، وبالتالي ظھور العجز في میزان المدفوعات، وھذا األخیر 
سیمارس ضغطا ھبوطیا على قیمة العملة المحلیة، لذلك سوف یرتفع سعر الصرف وبالتالي 

ا یصبح رصید الحساب الجاري ینخفض اإلنفاق على الواردات، وتزید الصادرات، وبھذ
وحساب رأس المال معادال للصفر، و بالتالي ال یكون ھناك مزیدا من الضغوط  على قیمة 

زید الدخل الحقیقي العملة المحلیة، ویعد سعر الصرف الجدید ھو السعر التوازني، وأخیرا ی
 . 3بأقصى ما یمكن

الدخل الحقیقي في ظل سعر الصرف لذا فالسیاسة النقدیة لھا أكبر تأثیر فوري ممكن على 
 المعوم والقدرة التامة لرأس المال على التنقل.

والجدیر بالذكر أن السیاسة النقدیة تؤثر على الطلب المحلي من خالل أداتین ھما سعر    
الصرف وسعر الفائدة، ولكن كلما تزداد درجة سیولة رأس المال تتناقص أھمیة أداة سعر 

أداة سعر الصرف، حیث یكون الضغط على خفض قیمة العملة أكبر من  الفائدة وتزداد أھمیة
 الضغط على سعر الفائدة وذلك من أجل تحقیق مستویات أكبر من النشاط االقتصادي.

تجعل سیاسة الصرف المرن السیاسة النقدیة أكثر فعالیة وترفع من كفاءتھا من خالل 
بالتالي یمكن استخدامھا ألغراض مثل الحصول على االستقاللیة الذاتیة لھذه األخیرة، و

 تحقیق استقرار األسعار ومحاربة التضخم.

، مكتبة حسن العصریة، الطبعة »لسیاسة النقدیةسیاسة الصرف األجنبي وعالقتھا با«لحلو موسى بوخاري،  : 1
 . 202، ص:2010األولى، بیروت، لبنان، 

،أبحاث اقتصادیة و إداریة، كلیة » M-Fدور السیاسات المالیة و النقدیة ضمن نموذج «طویل بھاء الدین، :  2
 . 248ص: .2012العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة بسكرة، العدد الحادي عشر،  جوان 

، دار » اقتصادیات النقود والتمویل الدولي«جوزیف دانیالز ، دیفید فانھوز ، تعریب محمود حسن حسني ،  : 3
 . 509-508ص: .2010عربیة السعودیة ، المریخ ، الریاض ، المملكة ال
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في ظل أنظمة الصرف ثالثا:فعالیة السیاسة النقدیة في ظل نظم الصرف الوسیطة:  
الوسیطة یتم إدخال بعض التعدیالت على فروض نموذج مندل فلمنج، خاصة وأن بعض 

 :1السماتاآلتیة الذكرالدول العربیة تتمیز بمجموعة من 

وجود قیود إداریة تحد من حركة رؤوس األموال وخاصة في اتجاه خروجھا، مما  -
 یحد من أثر حساسیة حركات رؤوس األموال للتغیرات في سعر الفائدة ؛

 إنخفاض أو عدم مرونة األجھزة اإلنتاجیة ، ومن ثم ضعف مرونة العرض الكلي ؛ -
 رقى إلى درجة التعویم الكامل ؛نظام سعر صرف وسیط غیر ثابت وال ی -
ضعف القدرة التصدیریة حتى مع خفض سع الصرف ، وذلك لعوامل غیر سعریة  -

 قد تكون من القوة بحیث تحد من أي آثار إیجابیة لخفض قیمة العملة ؛
محدودیة حساسیة الواردات للتغیرات في سعر الصرف على األقل في األجل  -

 القصیر ؛
ت بالقناة الوحیدة التي ینساب من خاللھا أثر التغیر في إن قناة سعر الفائدة لیس -

 المعروض النقدي إلى الناتج ؛
 عدم ثبات المستوى العام لألسعار على األقل في األجل القصیر ؛ -
إن أسعار الفائدة قد تكون محدودة إداریا وبصورة ال تعبر عن تكلفة الفرصة  -

 البدیلة.

اض سعر الفائدة المحلي مقارنة بأسعار الفائدة تؤدي سیاسة نقدیة توسعیة إلى انخف     
العالمیة ومن ثم خروج رؤوس األموال، والتي یتم تقییدھا عن طریق اإلجراءات الحكومیة 
وبالتالي تحقیق عجز محدود في الحساب الجاري، كما أن انخفاض سعر الفائدة سیشجع 

ي إلى بطء استجابة االستثمار ونظرا لضعف مرونة األجھزة اإلنتاجیة فإن ذلك سیؤد
 االستثمارات وزیادة اإلنتاج النخفاض سعر الفائدة.

من جھة أخرى فإن التوسع النقدي وبطء استجابة أجھزة العرض الكلي تؤدي إلى زیادة      
 المستوى العام لألسعار، ومع زیادة الطلب االستھالكي فإن الطلب على الواردات سیزید.

س األموال والطلب المتزاید على الواردات ضغوطا قویة یمارس الخروج المحدود لرؤو    
على سعر الصرف وإن كانت أقل من تلك الممارسة على سعر الصرف المعوم والحریة 
الكاملة لرؤوس األموال، مما یترتب علیھ انخفاض في سعر الصرف أین یتدخل البنك 

لصرف المستھدف، المركزي بالتنازل عن جزء من احتیاطاتھ من أجل الحفاظ على سعر ا
ویساھم انخفاض سعر الصرف في رفع تكالیف الواردات مع عدم القدرة على ضغطھا 
وبالتالي زیادة تكالیف اإلنتاج ورفع األسعار، وھذا یؤثر سلبا على المیزة التنافسیة 

 .2للصادرات ومن ثم زیادة العجز في المیزان التجاري وبالتالي میزان المدفوعات ككل

 

 الثاني: سیاسة الصرف ومسار السیاسة النقدیة في الجزائر:المحور 

دور و آلیات السیاسة النقدیة في ظل نظام سعر الصرف المعوم مع التطبیق «تغرید عبد العزیز حسوبة، :  1
، رسالة ماجستیر في االقتصاد، كلیة االقتصاد و العلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، »على الحالة المصریة

 . 116ص:2008
 .117سابق ، ص:نفس المرجع ال : 2
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 أوال: سیاسة الصرف في الجزائر:

لقد اتبعت الجزائر تطبیق نظام الرقابة على الصرف تطور نظام الرقابة على الصرف:  -1
، حیث تم مراقبة حركة العمالت األجنبیة من وإلى الخارج من خالل تحدید 1963في أكتوبر 

كان یھدف ھذا النظام إلى حمایة االقتصاد  1970نار الجزائري، وإلى غایة سعر صرف الدی
الوطني من المنافسة األجنبیة مستعملة في ذلك نظام الحصص الذي قید التجارة الخارجیة، 
إضافة إلى االحتكار المباشر لھا من طرف الشركات الوطنیة لحساب الدولة . أما الفترة 

یزت بتكثیف عملیة االحتكارات، حیث تم إصدار جملة من فتم 1977-1971الممتدة مابین 
األوامر تعطي لبعض الشركات حق احتكار الواردات من سلع الفرع المنتمیة إلیھ. وفي 

تم صدور قانون أقصي من خاللھ الوسطاء الخواص في مجال التجارة  1978فیفري 
ات االقتصادیة والمالیة بین الخارجیة، حیث خص ھذا القانون الھیئة العمومیة بمباشرة العالق

 1الجزائر وباقي العالم 

صدر قانون یتعلق بتنظیم البنوك التجاریة والبنك المركزي الذي  1986أوت سنة  19وفي    
حدد إطار المنظومة البنكیة ومكن البنوك من استعادة صالحیتھا في مجال الصرف، إذ خول 

لتنظیم المتعلقین بالصرف في مجال إلى البنك المركزي الجزائري صالحیة التشریع وا
التجارة الخارجیة . لكن بسبب انخفاض أسعار المحروقات وتدھور قیمة الدوالر في أسواق 

 أظھر عجزه وحدوده في خضم أزمة الدیون الخارجیة . 1986الصرف العالمیة فإن قانون 

العمومیة، إذ المتضمن استقاللیة المؤسسات  88/01صدر القانون  1988جانفي  12وفي     
أنیطت بموجبھ مھام جدیدة إلى البنك المركزي والمتمثلة في تحضیر القوانین المتعلقة 

 بالصرف والتجارة الخارجیة والسھر على تطبیقھا .

المتعلق بالنقد والقرض  1990أفریل  14الصادر بتاریخ  90/10لقد كرس قانون 
النقدیة، كما منح صالحیات مطلقة میكانیزمات اقتصاد السوق، ونظم المؤسسات المالیة و

صدر  1992مارس  22للبنك المركزي وجعلھا مستقلة تماما عن السلطة السیاسیة، وفي 
والذي أكد على صالحیات بنك الجزائر في مجال تطبیق إجراءات  92/04القانون رقم 

ئر مراقبة الصرف، حیث تمس ھذه اإلجراءات جمیع التدفقات المالیة التي تتم بین الجزا
 والعالم الخارجي .

لقد شھد الدینار لجزائري تدرج نظام الصرف في الجزائر من التثبیت إلى التعویم المدار:  -2
عدة تطورات بحسب األوضاع االقتصادیة، حیث انتقل من نظام  1964منذ نشأتھ سنة 

 الصرف الثابت إلى نظام الصرف المعوم المدار .

تم إنشاء الوحدة النقدیة الجزائریة " الدینار :  )1987-1964:سعر الصرف الثابت ( 2-1
ملغ من الذھب الخالص،  180والتي عادلت قیمتھا  1964أفریل  10الجزائري" یوم 

معوضا بذلك الفرنك الفرنسي، وقد تمیز الدینار الجزائري بالتثبیت والتسییر اإلداري، حیث 
التنمویة من طرف السلطات تم تسخیر كل األدوات االقتصادیة من أجل تحقیق المخططات 

 المركزیة،   وبھذا انفصل سعر الدینار عن أداء  وكفاءة  وواقع االقتصادي الوطني .

، دار بلقیس ، الطبعة األولى ، الدار البیضاء ، الجزائر، »البعد الدولي للنظام النقدي «نعمان سعیدي ،  :1
 .230ص:  ،2011
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وبعد انھیار نظام بروتنوودز تخلت الجزائر عن ربط عملتھا بالفرنك الفرنسي       
ین وأصبحت قیمة الدینار الجزائري مثبتة بسلة عمالت مختارة حسب أھمیة شركائھا التجاری

( یعتبر الدوالر األكثر ترجیحا )، وقد تمیز الدینار بالتذبذب مقابل ھذه العمالت بطریقة 
سلبیة دون مراعاة أي عالقة مع الوضعیة االقتصادیة أو المالیة للدولة أو الفرق في التضخم 
أو اإلنتاجیة بین الجزائر والدول التي تتعامل معھا، ویسمح تثبیت الدینار بسلة عمالت 

تقرار سعر الصرف الفعلي اإلسمي إال أنھ ال یقصي احتمال قابلیة تغیر األسعار الثنائیة باس
مقابل العمالت المشكلة للسلة، فھذا النوع من التثبیت للعملة المحلیة یزید من مخاطر 

، أدت القیود المفروضة للدخول في 1974الصرف بالنسبة لألعوان االقتصادیین، ومنذ سنة 
صحوبة بسیاسات نظام حصص الواردات إلى نشوء سوق صرف موازي سوق الصرف والم

جعل السلطات العامة ترفع من قیمة الدینار الجزائري وھذا ما أدى إلى زیادة أسعار عوامل 
اإلنتاج للسلع و الخدمات المحلیة مقارنة بنظیراتھا في الخارج وبالتالي تراجع تنافسیة 

فرنك  1دینار مقابل  4رف الدینار الجزائري المنتوجات الوطنیة، وقد بلغ سعر سعر ص
دینار للفرنك  0.8في الوقت الذي كان محددا بـ  1987فرنسي في السوق الموازي سنة 
 .1الفرنسي الواحد في السوق الرسمي

تعرض االقتصاد الجزائري بعد األزمة النفطیة لسنة : سعر الصرف الدینامیكي : 2-2
ة العامة ومیزان المدفوعات، مما أدخل االقتصاد في إلى تزامن العجز في الموازن 1986

ركود جراء تدني الواردات لمختلف المدخالت التي یحتاجھا الجھاز اإلنتاجي، وھذا ما تطلب 
إصالحات جذریة على مختلف قطاعات االقتصاد الوطني تتماشى مع بقاء الھدف النھائي 

على  1994لجزائري للتحویل بدایة من للسلطة النقدیة والمتمثل في تحقیق قابلیة الدینار ا
 أقصى تقدیر، على أن تتم ھذه العملیة بشكل تدریجي وفق الطرق التالیة :

 : ویقصد بھ تعدیل سعر الصرف بتخفیض قیمة الدینار بصفة االنزالق التدریجي
إلى سبتمبر  1987تدریجیة ومنظمة، واستمرت ھذه المرحلة من نھایة سنة 

مستوى توازن الطلب الوطنیعلٮالسلع والخدمات األجنبیة  ، بغیة الوصول إلى1992
 مع المتاح من العمالت األجنبیة.

 
  :عرف االقتصاد الجزائري توسعا في السیاسات المیزانیة التخفیض الصریح

والنقدیة أدت إلى ارتفاع مستوى التضخم في الجزائر لیصل إلى أقصى حد لھ بـ 
من ذلك السائد لدى الشركاء  ، وھو معدل أعلى1992% وذلك سنة  31.7

 10/04/1994التجاریین، وقبل إبرام االتفاق الجدید مع صندوق النقد الدولي في 
% دون اإلعالن عن ذلك، 10أجري تعدیل طفیف على العملة الوطنیة لم یتعدى 

% لیصبح 40.17تھیئة لقرار التخفیض الذي اتخذه مجلس النقد والقرض بنسبة 
دینار مقابل كل دوالر أمریكي . وقد استھدف قرار  36بـ  بذلك سعر صرف الدینار

 2التخفیض ما یلي
 قابلیة تحویل الدینار على المدى المتوسط ؛ -

، مجلة الباحث، كلیة العلوم »التعویم المدار للدینار الجزائري بین التصریحات و الواقع«آیت یحي سمیر،  : 1
 . 65ص:  2011، 09االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة ورقلة، عدد 

، الطبعة ، مكتبة حسن العصریة»سیاسة الصرف األجنبي وعالقتھا بالسیاسة النقدیة«لحلو موسى بوخاري،  : 2
 . 298ص: .2010األولى، بیروت، لبنان، 
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ربط سیاسة الصرف بحجم الواردات وذلك باختیار التولیفات المختلفة لسعر  -
 الصرف وإصالح نظام تسعیرة الدینار اعتمادا على طریقة التثبیت ؛

بھدف دعم السعر الجاري للدینار والحد من التضخم وتعدیل اتخاذ عدة إجراءات  -
 الكتلة النقدیة  وتطبیق أسعار فائدة مالئمة ؛

إعادة تكوین احتیاطي للصرف بتنویع الصادرات خارج المحروقات وتحریر  -
 الواردات من سلع وخدمات والبحث عن تمویل األطراف للدین الخارجي .

یر لتحدید سعر الصرف تم االتفاق على السماح بانزالق وقبل اعتماد طریقة جلسات التسع   
 دینار للدوالر.  40آخر لیصل إلى 

  : وھي إحدى التقنیات للتسعیر بالمزاد العلنیلتحدید سعر صرفطریقة التسعیر 
الدینار تتم برئاسة ممثل البنك المركزي وممثلي البنوك التجاریة، واستطاعت ھذه 

بھ حقیقي یخضع لقانون العرض والطلب، التقنیة من تحدید سعر الصرف ش
باإلضافة إلى نجاح البنك المركزي في توجیھ سعر الصرف من جانب واحد دون 
اضطرابات وبما یتوافق مع األھداف المتعلقة باحتیاطات الصرف والسیاسة 

 النقدیة.
 ( التعویم المدار لسعر الصرف ) تم تأسیس ھذه سوق الصرف مابین المصارف :

 1995دیسمبر  23یوم  08-95رف بنك الجزائر حسب القرار رقم السوق من ط
المتعلقة  1995دیسمبر  26لیوم  95-78المتعلق بسوق الصرف، والتعلیمة رقم 

 1995دیسمبر  27لیوم  95-79بقواعد ووضعیات الصرف، والتعلیمة رقم 
المتعلقة بتنظیم وطریقة عمل سوق الصرف ما بین البنوك والذي یھدف إلى 

جة جمیع عملیات الصرف على الحساب وألجل بین العملة المحلیة والعمالت معال
األخرى القابلة للتحویل بحریة كما یتم فیھ أیضا تحدید سعر صرف العمالت عن 

. وقد 1996، وقد باشرت ھذه السوق نشاطھا مع بدایة 1طریق العرض والطلب
، في 1998و  1995% بین 20عرف سعر الصرف الفعلي الحقیقي ارتفاعا بنسبة 

، ویعد التحسن الحقیقي في قیمة الدینار 2001و 1998% ما بین 13حین تراجع بـ 
بسبب تراجع قیمة الدوالر أمام الیورو، كما قام البنك المركزي في  2002منذ سنة 

بإعادة سعر الصرف الفعلي الحقیقي إلى مستواه  2003النصف الثاني من سنة 
 دینار للدوالر الواحد. 79.685ین بلغ أ 2002الذي كان سائدا نھایة 

٪ 0.05السنوي للدینار الجزائري مقابل الیورو بمقدار  و قد ارتفع معدل الصرف المتوسط 
بلغ متوسط سعر الصرف السنوي للدینار الجزائري كما ، 2011مقارنة بسنة  2012سنة 

متوسط سعر الدینار فقد  2013٪، وفي سنة 6.45انخفاضا بحوالي   مقابل الدوالر األمریكي
دینار جزائري لواحد  79.3809% من قیمتھ، إذ بلغ 2.36السنوي مقابل الدوالر األمریكي 

% دینار جزائري لواحد 105.4374% مقابل الیورو في نفس السنة لیبلغ 3.21دوالر، وفقد 
 یورو.

 
 ثانیا:مسار السیاسة النقدیة في الجزائر و عالقتھا بسیاسة الصرف:

قامت الجزائر بإصالحات اقتصادیة شاملة : 1990توجھات السیاسة النقدیة بعد سنة  -1
وعقد التفاقیات الدعم والمساندة مع مؤسسات النقد الدولیة خالل الفترة الممتدة من سنة 

 .67آیت یحي سمیر، مرجع سابق، ص  : 1
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، وھذا ما أثر على السیاسة النقدیة المنتھجة والتي تمیزت خالل 1994إلى غایة سنة  1989
 : 1یليھذه الفترة بما 

 ؛1993-1990األداء غیر الفعال للسیاسة النقدیة خالل الفترة  -
بمعدالت فائدة حقیقیة بھدف تحفیز  1995اتباع سیاسة نقدیة صارمة منذ سنة  -

 اإلدخار المحلي؛
السعي من أجل تحسین أدوات السیاسة النقدیة، إذ تم إدخال أداة نظام االحتیاطي  -

 ؛1994اإلجباري منذ سنة 
 الرقابة غیر المباشرة للسیاسة النقدیة من خالل سیاسة السوق المفتوح؛ التحول نحو -
أصبحت السیاسة النقدیة وسیلة ھامة إلدارة الطلب النقدي وذلك جراء مشروطیة  -

النقد الدولي، إال أن معدل تسییل االقتصاد خالل فترة عقد االتفاق مع صندوق النقد 
الصارمة التي تضمنتھا بنود  الدولي عرف انكماشا نتیجة السیاسة النقدیة

 المشروطیة .

بصدور األمر  2001وقد تدعمت سیاسة إعادة الخصم التي یمارسھا بنك الجزائر منذ سنة    
، ومن ثم السیاسة االئتمانیة التي یمارسھا البنك 2001فیفري  27المؤرخ في  01-01رقم 

التي استعملت في الجزائر  المركزي اتجاه البنوك التجاریة. ومن أدوات السیاسة النقدیة
 2نذكر اآلتي 2001خاصة منذ سنة 

آلیة االحتیاطي اإلجباري، حیث تم إخضاع مختلف الودائع لھذه اآللیة، ویتضمن   -
تطبیق ھذه اآللیة منح بنك الجزائر عائدا على االحتیاطیات اإلجباریة في شكل 

ثھا لدى بنك فائدة، یتم احتسابھا انطالقا من حجم االحتیاطیات و مدة مكو
 ؛ 2004الجزائر،وقد أعید تحدید اإلطار العملیاتي لھذه اآللیة في سنة 

آلیة استرجاع السیولة بالمناقصة، وتستعمل كأسلوب لسحب فائض السیولة، وقد  -
، نتیجة السیولة المفرطة التي 2002دخلت ھذه اآللیة حیز التنفیذ في أفریل 
 لقاء سعر فائدة یتم التفاوض علیھ؛ أصبحت تعاني منھا البنوك التجاریة، وذلك

تسھیلة الودیعة المغلة للفائدة، إذ تعبر ھذه اآللیة عن توظیف لفائض السیولة للبنوك  -
التجاریة لدى بنك الجزائر، وذلك في شكل عملیة على بیاض، تأخذ صورة قرض 
تمنحھ البنوك التجاریة لبنك الجزائر،تستحق عنھ فائدة تحسب على أساس فترة 

 قاقھا ومعدل فائدة ثابت یحدده بنك الجزائر.  استح
أشھر  6بإدخال أداة جدیدة تتمثل في استرجاعات لمدة  2013وقد تمیزت سنة    

 .2013وذلك ابتداءا من شھر جانفي 

المتعلق بالنقد والقرض األھداف النھائیة  10-90من القانون رقم  55لقد حددت المادة 
ھداف، لتشمل ھدف تحقیق معدل نمو اقتصادي منتظم في للسیاسة النقدیة، حیث تعددت األ

المقام األول إلى جانب تحقیق التشغیل الكامل، وفي المقام الثاني تم وضع ھدف استقرار 
األسعار والحفاظ على استقرار العملة خارجیا، وقد تمیزت ھذه األھداف بالتعدد والتناقض 

الدعم على األسعار وارتفاع لنسب  نظرا لألوضاع االقتصادیة السائدة آنذاك مثل رفع

أثر التغیر في التداول النقدي على الناتج المحلي في االقتصاد «عبد الحق عتروس، محمد دھان،  : 1
 ،، مجلة أبحاث اقتصادیة و إداریة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة بسكرة»الجزائري

 . 13ص:  .2009، جوان 5العدد 
 . 201-199: ص ص:  2
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التضخم، إضافة إلى تبني سیاسة نقدیة انكماشیة صارمة، إذ كان من األولى أن یكون الھدف 
المتعلق بالنقد والقرض لیؤكد  11-3األول ھو استقرار األسعار، ثم جاء األمر الرئاسي رقم 

 .1على أن الھدف األساسي للسیاسة النقدیة ھو النمو االقتصادي

أھمیة كبیرة الستقرار األسعار باعتباره ھدفا أوال من  04-10في المقابل أولى األمر     
أھداف السیاسة النقدیة مع اإلبقاء على األھداف األخرى دون تغییر، ورغم ھذا التطور 
النوعي إال أنھ یتطلب أن یكون ھدف استقرار األسعار ھدفا وحیدا للسیاسة النقدیة لبنك 

 في ظل التوجھ نحو استھداف التضخم. الجزائر خاصة 

تتجلى العالقة بین السیاسة النقدیة وسیاسة  عالقة السیاسة النقدیة بسیاسة الصرف:  -2
 الصرف األجنبي من خالل عدة مؤشرات، نذكر منھا اآلتي:

 : أثر سیاسة الصرف على التضخم:2-1

تعادل القوة الشرائیة، یؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى تدھور سعر الصرف وھو ما یعرف ب
كما أن انخفاض سعر الصرف سیؤدي بدوره إلى ارتفاع تنافسیة البلد وانخفاض المستوى 
العام لألسعار، ھذا من الناحیة النظریة، أما في واقع االقتصاد الجزائري فیمكن التمییز بین 

 المراحل التالیة:

تھاج سیاسة التعدیل المعتمدة مرحلة سیاسة االنزالق التدریجي لسعر الصرف، أین تم ان-أ
على التخفیض المستمر لسعر الصرف إلى ارتفاع معدالت التضخم بشكل كبیر جدا، حیث 

          %  29.04، ثم تراجع إلى 1992% سنة 31.7إلى  1990% سنة 17.8ارتفع من 
ر على التوالي، ویعود ھذا االرتفاع إلى تخفیض قیمة الدینا 1995و  1994% سنتي 28.4و 

وما نجم عنھ من زیادة في اإلصدار  1994%، إرتفاع أسعار البترول سنة 40.7بنسبة 
 النقدي، باإلضافة إلى ضغط خدمة المدیونیة ؛

% سنة 0.3، إذ بلغ 1995عرفت معدالت التضخم انخفاضا مستمرا ابتداءا من سنة  -ب
دالت التضخم إلى ، ویعود سبب تراجع مع1997، وھذا بعد تحریر األسعار نھایة عام 2000

تطبیق سیاسة نقدیة انكماشیة في إطار تطبیق برامج اإلصالح اإلقتصادي كتحریر األسعار 
ورفع أسعار الفائدة، تقلیص نمو الكتلة النقدیة والتخلي عن اإلصدار النقدي في تمویل العجز 

 الموازني ؛

التضخم لتبلغ بارتفاع في معدالت  2013و 2001تمیزت الفترة الممتدة بین سنوات  -ج
نتیجة نمو الكتلة النقدیة بسبب زیادة صافي األصول األجنبیة الناجم عن  2012% سنة 8.89

تحسن أسعار البترول، إضافة إلى تطبیق سیاسة مالیة توسعیة من خالل برامج دعم اإلنعاش 
ي االقتصادي والتي أثرت في زیادة الطلب الكلي والتضخم، وقد ساھمت الزیادة في األجور ف

تضخم األسعار من خالل الزیادة المعتبرة في الطلب الكلي مقابل ضعف في اإلنتاجیة من 
% نتیجة 3.3فقد انخفض معدل التضخم إلى  2013، أما بالنسبة لسنة 2جانب العرض الكلي

ملیار دینار بعد أن قدرت  1350تثبیت المبلغ اإلجمالي المتصاص السیولة عند حوالي 

-1990السیاسة النقدیة و استھداف التضخم في الجزائر خالل الفترة (« طیبة عبد العزیز،بلعزوز بن علي، :  1
 . 33ص:.2008، بحوث اقتصادیة عربیة، بیروت، شتاء )»2006

رصید میزان التجارة الخارجیة الجزائري في مفترق الطرق( معدل «طارق قندوز،  : 2
 . 02ص: ،2014اإلسالمي العالمیة، نوفمبر ، مجلة االقتصاد »التضخم،سعرالصرف،الفساد اإلداري)
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، إضافة إلى إدخال آلیة 2012ر دینار في الثالثي األول من عام ملیا 1100السیولة بـ 
%، ورفع معدل تشكیل االحتیاطیات 1.5استرجاع السیولة لستة أشھر بمعدل فائدة قدره 

 1 2012% سنة 9% بعد أن كان 12إلى  2013اإلجباریة الدنیا في ماي 

 2013-2000تطور معدل التضخم للفترة  -1جدول رقم 
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

 1.8 1.9 4.6 3.5 2.2 3.5 0.34 النسبة%

 **2013 **2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

 3.3 8.89 4.52 3.9 5.7 4.4 3.9 النسبة%

 . 2013تقریر بنك الجزائر، ** . 1طارق قندوز، مرجع سابق، ص المصدر:          

إن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنھ أن یؤدي إلى : أثر سیاسة الصرف على سعر الفائدة: 2-2
زیادة الطلب على السلع المحلیة، وبالتالي تحسن قیمة العملة الوطنیة، وفي حالة ما إذا كانت 

 العملة ضعیفة یقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة لتعویض خطر انھیار العملة.

الة االقتصاد الجزائري فإن الفترة التي شھدت انخفاضات متتالیة لسعر الصرف لكن في ح    
وارتفاعات كبیرة في معدالت التضخم، انعكس ذلك سلبا على سعر الفائدة والذي تراوح بین 

، و ھذا ما دفع باألفراد إلى تفضیل اإلدخار 1996% سنة 4.7-و  1992% سنة 20.2-
 1997األسواق المالیة غیر الرسمیة، لكن ابتداءا من سنة  بالعملة األجنبیة وبالتالي ظھور

، وھي الفترة التي سجل 2000% سنة 7.2أصبحت أسعار الفائدة الحقیقیة موجبة، إذ سجلت 
، 2007فیھا التضخم أدنى مستوى لھ باإلضافة إلى استقرار سعر الصرف. وإلى غایة سنة 

ضخم أدى إلى انخفاض سعر الفائدة فرغم استقرار سعر الصرف إال أن ارتفاع معدل الت
 %.0.5-الحقیقي إلى 

لقد عرف میزان : تطورات میزان المدفوعات و احتیاطیات الصرف األجنبي:  2-3
، 1996و  1994وأیضا بین سنوات  1991إلى غایة  1986المدفوعات عجزا في سنوات 

ء إلى ، وھذا العجز تمت تسویتھ عن طریق اللجو1999و  1998وكذلك خالل سنتي 
مقابل  1990ملیار دوالر سنة  0.7احتیاطیات الصرف، وقد بلغت ھذه األخیرة ما یقارب 

إذ كانت تمثل أقل من شھر من  1986ملیار دوالر عام  1.3و  1985ملیار دوالر سنة  2.5
). لكن مع ارتفاع أسعار البترول 376، ص 2014الواردات(األخضر أبو عالء عزي، 

ف األجنبي والتي أثرت بدورھا على میزان المدفوعات الجزائري، ارتفعت احتیاطیات الصر
، في حین سجلت قیمة 2013ملیار دوالر سنة  64.377حیث بلغت قیمة الصادرات 

. وقد شھد 2009ملیار دوالر سنة  37.402مقابل  2013ملیار دوالر سنة  55.06الواردات 
 2008ف و نصف خالل سنة أضعا 4الرصید اإلجمالي لمیزان المدفوعات إرتفاعا بـ 

ملیار دوالر  36.99إلى  2000ملیار دوالر سنة  5.57، حیث ارتفع من 2000مقارنة بسنة 
، وھذا 2013ملیار دوالر سنة  0.134، بعدھا شھد انخفاضا لیصل إلى 2008سنة 

االنخفاض راجع إلى تراجع صادرات المحروقات وارتفاع فاتورة الواردات في نفس الوقت، 

 .173، ص 2013تقریر بنك الجزائر،  : 1
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ل الموالي یبین تطور رصید میزان المدفوعات واحتیاطیات الصرف األجنبي للفترة والجدو
، باعتبار أن رصید میزان المدفوعات ھو 2013إلى غایة سنة  2000الممتدة من سنة 

 المصدر الرئیسي الحتیاطیات الصرف األجنبي.

 : تطور رصید میزان المدفوعات وحجم احتیاطیات الصرف األجنبي2جدول رقم 

  ) الوحدة: ملیار دوالر2000-2013(

 2000 2006 2010 2011 2012 2013 

احتیاطیات 
 الصرف

11.9 77.78 162.22 182.22 190.66 194.01 

رصید 
میزان 

 المدفوعات

7.57 17.73 15.32 20.14 12.05 0.134 

 . 2013، 2010، 2008، 2003تقاریر مختلفة لبنك الجزائر: -المصدر:

إلى  2000ملیار دوالر سنة  11.9یبین الجدول ارتفاع احتیاطي الصرف األجنبي من    
دوالر  28.6،  وذلك موازاة مع ارتفاع أسعار النفط من 2011ملیار دوالر عام  182.22

سجلت قیمة احتیاطي  2012دوالر للبرمیل لنفس الفترة . وفي سنة  112.92للبرمیل إلى 
ملیار دوالر مقارنة بسنة  8.4ار دوالر، بزیادة قدرت بـ ملی 190.7الصرف األجنبي 

 846فقد عرف میزان المدفوعات تراجعا كبیرا مسجال  2013، أما بخصوص سنة 2011
ملیار دوالر خالل نفس الفترة من سنة  4.1مقابل  2013ملیون دوالر نھایة شھر مارس 

ال عن انخفاض كمیة % فض 5.70، وذلك تزامنا مع تراجع أسعار النفط بنسبة 2012
ملیار دوالر  17.53المحروقات المصدرة . مما أدى إلى تراجع مداخیل المحروقات إلى 

، 2012ملیار دوالر لنفس الفترة من سنة  20.37مقابل  2013خالل الثالثي األول من سنة 
وانعكس التراجع في میزان المدفوعات على احتیاطیات الصرف إذ قدر الرصید اإلجمالي بـ 

ملیار خالل نفس الفترة  4.164مقابل  2013ملیون دوالر خالل الثالثي األول من سنة  846
 .1) تحذیر من انعكاسات تراجع میزان المدفوعات و صادرات المحروقات( 2012من سنة 

إلى غایة  2000ورغم تزاید رصید میزان المدفوعات خالل السنوات الممتدة من سنة     
جزائري شھد انخفاضا مستمرا أمام الیورو، وقد قدر االنخفاض بـ إال أن الدینار ال 2011

، و ھي نسبة مرتفعة ومتناقضة بالنسبة لتطور میزان  2002مقارنة بسنة  2009% سنة 39
 المدفوعات لنفس الفترة.

 الخاتمة :

 لقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منھا:

بارتفاع في األسعار ومعدالت  إن التوسع النقدي في الجزائر دائما ما یصطدم -
التضخم، وھذا راجع إلى زیادة الطلب الكلي في وجود ضعف في اإلنتاج وبالتالي 

1: In www.cbi.iq[en ligne], consulté le 29/10/2014 
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عجز في العرض، مما یضطر الدولة إلى اللجوء نحو االستیراد. األمر الذي أدى 
إلى ارتفاع فاتورة الواردات، وفي ظل تراجع أسعار البترول وأیضا تراجع اإلنتاج 

نین المحفزة الجتذاب االستثمار األجنبي، یبقى انخفاض رصید وضعف القوا
المیزان التجاري ومیزان المدفوعات مصدر قلق على الرغم من االحتیاطیات 

 الضخمة التي تمتلكھا الدولة؛
تعد مرونة أسعار صرف الدینار الجزائري عنصرا مھما في سیر سیاسة سعر  -

ھا ال تشكل عائقا للمتعاملین الذین الصرف المتبعة من طرف بنك الجزائر، كما أن
ینشطون في التجارة الخارجیة. في المقابل یعاني میزان المدفوعات من ھشاشة 
نظرا الرتباط االقتصاد الجزائري بصادرات المحروقات والتي شھدت تراجعا 

 وھذا ما یشكل خطرا على مقاومة الصدمات الخارجیة؛
حتیاطیات الصرف إنما یوافق اتجاه الدول إن اتجاه الجزائر نحو التراكم الھائل ال -

 التي تطبق نظام صرف ثابت؛
 تتمیز أھداف السیاسة النقدیة بالتعدد والتناقض . -

 أما التوصیات المقترحة فنذكر منھا ما یلي:

البد من تنویع االقتصاد الوطني، واللجوء إلى توظیف جزء من احتیاطي الصرف  -
ن شأنھا أن تساھم في تنویع الصادرات، األجنبي في مشاریع استثماریة منتجة م

وبالتالي تعزیز أساسیات سعر الصرف، ففي حالة وجود اقتصاد منتج فإن تخفیض 
 سعر الصرف سیزید من التنافسیة الخارجیة للسلع الجزائریة؛

تفعیل حوكمة المصارف، وتطبیق قواعد ولوائح وتنظیمات في القطاع المصرفي  -
التالي المساھمة في تنویع مصادر التمویل بغرض تقویة مركزه المالي، وب

 لالقتصاد الوطني؛
توسیع سبل اإلفصاح والمساءلة حتى یتم خلق الثقة بین السوق النقدیة والمالیة  -

 والمتعاملین االقتصادیین؛
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 دور نظام المعلومات اإلداریة في الرفع من فعالیة اتخاذ القرار

 دراسة استطالعیة إلطارات المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة

 د. بن حمیدة ھشام

 جامعة  بومرداس

عرابي محفوظ أ.  

2جامعة البلیدة   

 الملخص:

ھدفت ھذه الدراسة إلى بیان وتحلیل واقع نظام المعلومات اإلداریة من حیث: الدقة، 
للمعلومات في المؤسسة الوطنیة للسیارات الشمول، المرونة، الوضوح، والتوقیت المناسب 

الصناعیة برویبة وعالقتھا بفعالیة القرارات المتخذة بھا.تم االعتماد على االستبیان لجمع 
متخذ قرار في المؤسسة وتم اختیارھا بطریقة  108البیانات، وتألفت عینة الدراسة من 

تحصل علیھا استنادا إلجابات ) لمعالجة البیانات المSPSSعشوائیة، وتم استخدام برنامج (
أفراد العینة المدروسة.وقد خلصت الدراسة بعد تحلیل النتائج وتفسیرھا إلى أن المعلومات 
التي یقدمھا نظام المعلومات اإلداریة في المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة تتصف 

قرار في الوقت بالدقة؛ الشمول؛ والوضوح لكنھا ال تمتاز بالمرونة وال تصل إلى متخذي ال
المناسب، وأن القرارات المتخذة بھا ھي قرارات ذات فعالیة عالیة نسبیا، وأثبتت الدراسة أن 
ھناك عالقة ارتباطیة قویة بین نظام المعلومات اإلداریة وفعالیة اتخاذ القرار في المؤسسة 

ا تطویر الوطنیة للسیارات الصناعیة.وقدمت الدراسة مجموعة من التوصیات التي من شأنھ
دور نظام المعلومات اإلداریة في الرفع من فعالیة القرارات التي تتخذ على مستوى المؤسسة 

 الوطنیة للسیارات الصناعیة.

النظام، المعلومات، نظام المعلومات، نظام المعلومات اإلداریة، عملیة  الكلمات المفتاحیة:
 اتخاذ القرار.

Abstract: 

This study has for objective to show and to analyze the information 
system existing management regarding, Precision, Majority, 
Flexibility, Clarity, And good moment of the information within the 
state-owned company of vehicles manufacturers (SNVI) and his 
relation with the made of the effective decisions.We used the 
questionnaire intend has a random sample, His size is 108 decision-
makers within SNVI. And we used the SPSS program to analyze the 
answers.After the analysis and the interpretation of the answers? We 
obtained the following results, The information supplied by the 
information system management of the SNVI is characterized by, The 
precision, The majority, And the clarity, but they are not flexible and 
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do not arrive at the decision-makers at the moment which it is 
necessary. And the decisions taken within the SNVI are effective. And 
it exists a strong relation enters the information system management 
and the efficiency of the decisions taken by the SNVI. Suggestions are 
proposed, With the aim of developing the role of the information 
system management in the improvement of the efficiency of the 
decisions taken within the state-owned company of industrial vehicles 
(SNVI). 

The keywords: The system, The information, The information 
system, The information system management, And the made of the 
decisions. 

 المقدمة:

تحتاج إدارة المؤسسات في جمیع مستویاتھا إلى معلومات متنوعة لخدمة أھدافھا في 
التخطیط، والتنظیم، والرقابة، واتخاذ القرارات، التي تھم مجاالتھا الوظیفیة كالمعلومات 

تقدیم خدمة، أو بإكساب المتعلقة باألفراد العاملین، أو المعلومات المتعلقة باإلنتاج، أو ب
 األفراد مھارات أو غیرھا.

وتعد عملیة اتخاذ القرارات من الموضوعات ذات األھمیة في حیاة األفراد، والمؤسسات، 
والشعوب، فاتخاذ القرارات بفعالیة تمثل العمود الفقري للمؤسسات، وتوفر المعلومات یؤثر 

بفعالیة وذات الجدوى العالیة، فإنھ ال بد من تأثیرا بالغا في فعالیتھا. ومن أجل اتخاذ قرارات 
توافر قدر من المعلومات بجودة معینة، وھذه الجودة ال تتوفر إال بوجود نظم معلومات تعتمد 
علیھا اإلدارة عند انجازھا للوظائف اإلداریة، وتعد عملیة اتخاذ القرارات من أھم ھذه 

 الوظائف.

ي أداء األعمال بالسرعة والدقة في التعرف إلى وتكمن أھمیة أنظمة المعلومات اإلداریة ف
المشكالت التي تواجھ اإلدارة، وتساعد في وضع بدائل لتلك المشكالت، واختیار البدیل 
المناسب في فترة زمنیة قصیرة، وھذا یؤدي إلى تحسین عملیة اتخاذ القرارات، مما ینعكس 

ل. وقد تم اختیار المؤسسة الوطنیة إیجابیا على كفاءة وفعالیة اتخاذ القرارات والمؤسسة كك
للسیارات الصناعیة إلجراء دراسة الحالة ، أین سیتم التعرف على واقع نظام المعلومات 
اإلداریة التي تستخدمھ المؤسسة، ومدى دعمھ للقرارات المتخذة بھا. وعلیھ یمكن طرح 

 السؤال التالي: 

فعالیة اتخاذ القرارات في المؤسسة  ما مدى مساھمة نظام المعلومات اإلداریة في الرفع من
 الوطنیة للسیارات الصناعیة؟

 اإلطار النظري للدراسة:

 أوال: نظم المعلومات اإلداریة

تنوعت المفاھیم والتعریفات الخاصة بنظم المعلومات اإلداریة. ولقد عكس ھذا التنوع  
ت لھا باعتبارھا تطورا تاریخیا في النظر إلى مفھومھا. فمن أوائل التعریفات التي قدم
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على أنھا"  (Leavitt et Whisler 1985)تكنولوجیا المعلومات ھو ما قدمھ لثیت وویسلر
مجموعة من األجزاء المرتبطة ببعضھا البعض، فیضم أحدھا أسالیب المعالجة السریعة 
للمعلومات باستخدام الحاسب اآللي. ویھتم األخر بتطبیق األسالیب اإلحصائیة والریاضیة في 

 .1حل المشكالت. ویتولى ثالث محاكاة التفكیر من خالل برامج الحساب اآللي"

على أنھا " نظام مبني على الحاسب اآللي، یوفر المعلومات للمسؤولین عن كما تم تعریفھا 
وحدة تنظیمیة، وتصف ھذه المعلومات ما حدث في الماضي ، وما یحدث حالیا، وما ھو 
محتمل حدوثھ مستقبال، وتتوافر ھذه المعلومات في شكل تقاریر دوریة، وتقاریر خاصة ، 

 .2لمعلومات في صنع القرارات و حل المشكالت"ومخرجات نماذج ریاضیة، وتستخدم ھذه ا

 ویمكن استخالص عدد من العناصر على ضوء التعاریف السابقة وھي:

أنھ نظام معلومات مبني على الحاسب اآللي في شكل نظام متكامل لكل من اإلنسان  -
واآللة، وذلك في إدخال ومعالجة البیانات وتحویلھا إلى معلومات تفید متخذي القرارات في 

 3المنظمة. 
أنھ نظام متكامل یربط بین مجاالت وظیفیة مختلفة( تسویق، تصنیع، شراء، تمویل  -

التكامل بین نظم معلومات المجاالت الوظیفیة المختلفة لوصف عملیات أفراد)،   ویحقق 
 4المنظمة ككل.

أنھ نظام یدعم وظائف التخطیط والرقابة والعملیات، وھي األنشطة المطلوبة في كل  -
 مجاالت النشاط.

إنھ نظام یساعد اإلدارة في اتخاذ القرارات بعد حل المشكالت، سواء كانت متمیزة غیر  -
 كررة وروتینیة.مكررة أو م

أنھ نظام یصف الماضي والحاضر ویتنبأ بالمستقبل ، فالمعلومات تصف وضع المنظمة  -
 في الماضي والحاضر و المستقبل.

تتمثل مخرجات ھذا النظام في التقاریر دوریة وتقاریر خاصة یطلبھا المدیرون بشأن  -
 مشكالت محددة.

د األحداث والفرص التي تظھر في إنھ نظام یقوم بدور المخابرات الخارجیة ، حیث یرص -
البیئة الخارجیة للمنظمة والتي یمكن أن تؤثر على مستقبل المنظمة أو على عملیاتھا 

 5الداخلیة.
 اتخاذ القرارثانیا: عملیة 

"، متخذ القرارإن القرار یصدر عادة من جھة معینة، ھذه الجھة یطلق علیھا اسم " 
ھذا األخیر مدیرا أو مسؤوال مخوال أو مشرفا أو أي مستوى في الھیكل التنظیمي،  كان أي

 .178، ص2008نظم المعلومات اإلداریة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، محمد أحمد حسان: 1
فوزي ملوخیة، نظم المعلومات اإلداریة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، مصر، الطبعة األولى،  أحمد2

 .71، ص2007
3Camille Moigne, organisation du système d’information de gestion, Edition 

Foucher, paris,2001, P 7. 
4Louis Regaud, la mise en place des systèmes d’informations, pour la gestion des 

organisations, DUNOD, 1994, P 19. 
5Abdelhak Lamiri, Management De L’information (Redressement Et Mise à Niveau 

Des Entreprises), Office Des Publications Universitaires, Alger, 2003, P51. 
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وھناك تعاریف أخرى لمفھوم القرار ممكنة وھذه منھا: " القرار ھو عملیة االختیار بین 
 . 1بدیلین أو أكثر"

) القرار بأنھ: "اختیار بدیل معین من البدائل إلیجاد الحل simonوعرف سیمون (
 . 2مشكلة جدیدة ناتجة عن عالم متغیر، وھو جوھر النشاط التنفیذي في األعمال"المناسب ل

وعرفھ آخرون بأنھ:"اختیار أفضل البدائل المتاحة، بعد القیام بدراسة مستفیضة 
 . 3للنتائج المتوقعة من كل بدیل، وأثرھا في تحقیق األھداف المطلوبة"

عملیة المفاضلة، وبشكل واعي فجمیع التعاریف تؤكد على أن القرار یقوم على 
ومدرك، بین مجموعة بدائل أو حلول ( على األقل بدیلین أو أكثر) متاحة لمتخذ القرار 
الختیار واحد منھا باعتباره أنسب وسیلة لتحقیق الھدف أو األھداف التي یبتغیھا متخذ القرار. 

یجب أن تكون مستمدة من  وتعتبر عملیة اتخاذ القرارات قلب اإلدارة، ومفاھیم نظریة اإلدارة
 4منطق وسیكولوجیة االختیار اإلنساني.

 .مراحل صنع القراراإلداریة و العالقة بین نظم المعلوماتثالثا: 

إن الغرض من نظام المعلومات اإلداریة ھو دعم عملیات صنع القرارات، وفي ھذا 
، أن نظم المعلومات اإلداریة یمكن أن تسھم في حل المشكالت 5السیاق أوضح ما كلیود

بطریقتین أساسیتین: األولى أنھا توفر معلومات عن أعمال المنظمة ككل، والثانیة أنھا تسھم 
بشكل مبدئي في التعرف على المشكالت وفھمھا. فنظم المعلومات اإلداریة بما تحققھ من 

ختلفة، یتوافر لدیھا أساس من المعلومات عن أعمال تكامل بین نظم المعلومات الوظیفیة الم
المنظمة ككل. فھي توفر للمدیرین المعلومات التي یحتاجونھا والتي تمكنھم من التعرف على 
المشكالت وفھمھا. فمن خالل ھذه المعلومات یمكن للمدیر أن یتعرف على المشكلة ویحدد 

 ور ضروریة للتوصل للحل. حجمھا ومكانھا والعوامل المسببة لھا، وھي كلھا أم

إن كل مراحل صنع القرارات، یمكن أن یتم تدعیمھا وتحسینھا باستخدام نظم 
المعلومات. فنظم المعلومات المبنیة على الحاسب اآللي یمكن أن تدعم اتخاذ القرارات 
التنظیمیة، من خالل تیسیر عملیات االتصال بین المشاركین من حیث تقدیم مقترحاتھم 

من خالل ما توفره نظم المعلومات من إمكانیات تحلیل وعرض المبررات الالزمة لھا، وذلك 
وعرض المعلومات، واستخدام الحاسبات في إجراء التحلیالت الكمیة، توفر الكثیر من الوقت 
والجھد، فبعض المشكالت یمكن حلھا ریاضیا والحصول على نتائج التحلیل أثناء انعقاد 

 االجتماعات والمناقشات الجماعیة بشأنھا. 

 .17، ص2008زھران، عمان، األردن، ، دار علي حسین: نظریة القرارات اإلداریة 1
، 2009، 1اإلبداع في اتخاذ القرارات اإلداریة، دار إثراء، عمان، األردن، طمؤید عبد الحسین الفضل:  2

 . 49ص
 .21، ص2010، 1علي خلف حجاحجة: اتخاذ القرارات اإلداریة، دار قندیل، عمان، األردن، ط 3

4Herbert Simon, administration et processus de décision :(traduit par Pierre 
EmmanuelDauzat), Edition Economica, 1983, P 03. 

 .88أحمد فوزي ملوخیة، مرجع سبق ذكره، ص 5
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وسائل العرض البیاني للمعلومات تساعد في تلخیص البیانات وفھمھا، كما أن 
وبالتالي تساعد على سرعة صنع القرار، باإلضافة إلى ذلك فإن إمكانیات الحاسب یمكن 
االستفادة منھا في إجراء تحلیل الحساسیة واإلجابة على العدید من األسئلة التي یمكن طرحھا 

ر. كما تسھم في اختیار إستراتیجیة األعمال الشاملة المالئمة المشاركین في عملیة اتخاذ القرا
، والتي تمثل قرارات إستراتیجیة تخص عالقة 1للمنظمة ضمن مبدأ "أقل تكلفة أكبر منفعة"

 2المؤسسة مع محیطھا.

 اإلطار المنھجي للدراسة

یعد مجال الدراسة نقطة أساسیة في البحث، وذلك لما یكتسبھ من :أوال: مجاالت الدراسة
أھمیة أثناء الدراسة المیدانیة حیث یتفق كل المشتغلین بمناھج البحث العلمي أن لكل دراسة 

 ثالث مجاالت رئیسیة ھي: 

 أجریت ھذه الدراسة بالمؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة برویبة.المجال الجغرافي:  −
أجریت الدراسة على متخذي القرار بالمؤسسة وھم اإلطارات، والبالغ ري: المجال البش −

 إطار. 108، وتم أخذ عینة بطریقة عشوائیة تقدر بـ 308عددھم 
ویقصد بھ الوقت الذي استغرقتھ ھذه الدراسة المیدانیة، وذلك في الفترة  المجال الزمني:  −

 السنة جوان من نفس 30إلى غایة  2013ماي  15التي تتراوح من 
اتبعنا المنھج الوصفي التحلیلي بغرض فھم اإلطار النظري، ثم استخدام ثانیا: منھج الدراسة:

منھج دراسة الحالة (الدراسة المیدانیة) في اإلطار التطبیقي باالعتماد على اإلستبانة كأداة 
 .لجمع المعلومات

لى أي ظاھرة معینة من الطبیعي والمنطقي قبل محاولة الكشف عمتغیرات الدراسة:ثالثا: 
وعالقتھا بظاھرة أخرى ومدى التأثر والتأثیر المتبادل بینھما أن یقوم الباحث بتحدید 
المتغیرات المستقلة من المتغیرات التابعة، وذلك حتى تأخذ الدراسة مجراھا المنھجي 

 .والطبیعي الذي یوصلھا إلى النتائج الصحیحة والمرجوة
د یمكن القول بأن المتغیر المستقل في ھذه الدراسة ھو وفي ھذا الصدالمتغیر المستقل:  −

دقة  :) سمات للمعلومات، وھي كالموالي05نظام المعلومات اإلداریة من خالل خمسة (
المعلومات، شمول المعلومات، مرونة المعلومات، وضوح المعلومات، والتوقیت المناسب 

 للمعلومات.
الدراسة فھو"فعالیة القرارات"، وفي ھذا الصدد  أما المتغیر التابع في ھذهالمتغیر التابع:  −

یمكن القول بأن القرارات الفعالة ھي تلك التي تقود إلى نجاح المنظمة وتحقیقھا ألھدافھا 
باالعتماد على معلومات صحیحة وكاملة تؤدي إلى اإلحاطة بجمیع ظروف المشكلة 

العتماد على األسالیب الكمیة موضوع القرار، مع األخذ باالعتبار جمیع البدائل الممكنة وا
والعلمیة في اتخاذ القرارات. وأبعاد القرارات الفعالیة التي تم االعتماد علیھا في ھذه الدراسة 
ھي على النحو الموالي: جودة القرار، زمن اتخاذ القرار وتنفیذه، سھولة تنفیذ القرارات، 

 .ومراعاة قبول القرار من طرف المرؤوسین
 تبیان:نتائج تحلیل اإلس

1Alain Vincent, Concevoir le Système d'Information de l'Entreprise, les 
Editiond'organisation, Paris, 1993, P 127. 
2M. Darbelet, Economie d'entreprise, Edition Foucher, Paris, 1992, P 20. 

                                                           



سیتم عرض النتائج التي تم التوصل إلیھا من خالل إجابة أفراد عینة الدراسة عن 
األسئلة. ولقد تم تحلیل البیانات التي تم الحصول علیھا للتعرف على واقع نظام المعلومات 

، وكذلك بھااإلداریة في المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة وفعالیة القرارات المتخذة 
العالقة اإلرتباطیة بین واقع نظام المعلومات اإلداریة وفعالیة اتخاذ القرار وذلك من معرفة 

خالل استخدام أدوات جمع البیانات المعتمدة في الدراسة لتحلیل ومناقشة أسئلة وفرضیات 
 .البحث

 واقع نظام المعلومات اإلداریة في المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیةالمحور األول:

معرفة واقع نظام المعلومات اإلداریة في المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة سیتم 
باالعتماد على نتائج االستمارة، والمعبرة على أبعاد جودة المعلومات من حیث:الدقة، 

والجدول الموالي یوضح إجابات أفراد . والشمول، والمرونة، والوضوح، والتوقیت المناسب
المطروحة حول واقع نظام المعلومات اإلداریة بالمؤسسة الوطنیة العینة المتعلقة باألسئلة 

 للسیارات الصناعیة.

): إجابات أفراد العینة حول واقع نظام المعلومات اإلداریة بالمؤسسة الوطنیة 01الجدول(
 للسیارات الصناعیة

 الرقم

 

 المعالجة اإلحصائیة بنود االستبیان

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعیاري

 الدرجة

المعلومات التي یوفرھا نظام المعلومات لك صحیحة خالیة  01
 من األخطاء

 موافقة 0,94 3,59

 موافقة 1,16 3,20 المعلومات التي یخرجھا النظام غیر مكررة 02

 موافقة 0,80 3,94 یتم الحصول على المعلومات في النظام من مصادر موثوقة 03

فرص اإلبداع والمبادرة یعمل نظام المعلومات على تسھیل 04 عدم  1,10 2,66 
 الموافقة

 موافقة 1,00 3,34 إجمالي البنود المتعلقة بدقة المعلومات

 موافقة 1,03 3,49 تعد المعلومات التي تحصل علیھا كافیة 05

تلبي المعلومات التي یوفرھا نظام المعلومات احتیاجات  06
 جمیع الموظفین في قسمك

 موافقة 1,02 3,98

التقاریر التي یوفرھا نظام المعلومات الحالي تحتوي على  07
 معلومات شاملة

 موافقة 1,23 3,36

یتصف نظام المعلومات بأنھ یمكن أن یوفر لك أیة  08
 معلومات قد تحتاجھا أثناء اتخاذ القرارات

 موافقة 1,20 3,33

 موافقة 1,12 3,54 إجمالي البنود المتعلقة بشمول المعلومات
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نظام المعلومات للعاملین إبداء أرائھم في العمل  یسمح 09
 لیتمكنوا من المساھمة في التطویر

عدم  1,32 2,94
 الموافقة

تمتاز طریقة الحصول على المعلومات المطلوبة بالمرونة  10
 الكافیة إلضافة أو تحدیث أو استرجاع البیانات المطلوبة 

عدم  1,19 2,45
 الموافقة

بین األقسام المختلفة في تبادل ھناك تعاون وتنسیق  11
 المعلومات من أجل تحقیق األھداف المشتركة

عدم  1,32 2,68
 الموافقة

عدم  1,27 2,69 إجمالي البنود المتعلقة بمرونة المعلومات
 الموافقة

یوفر النظام كافة المعلومات التي تحتاجھا عند اتخاذ معظم  12
 القرارات التي تصادفك

 موافقة 0,96 3,23

تمتاز طریقة الحصول على المعلومات التي یقدمھا النظام  13
 بالوضوح

 موافقة 0,92 3,49

تتسم المعلومات التي یوفرھا النظام بأنھا ذات درجة عالیة  14
 من التفصیل الذي احتاجھ في اتخاذ القرارات

 موافقة 1,07 3,45

یعمل نظام المعلومات على تسھیل تبادل المعلومات بین  15
المستویات اإلداریة مختلف  

عدم  1,20 2,92
 الموافقة

 موافقة 1,03 3,27 إجمالي البنود المتعلقة بوضوح المعلومات

یوفر النظام المستخدم السرعة الكافیة في الحصول على  16
 المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب

عدم  1,15 2,90
 الموافقة

القسم دون یمكن الحصول على المعلومات مباشرة من  17
 اللجوء إلى المركز

عدم  1,28 2,77
 الموافقة

زمن االستجابة للمعلومات المستفسر عنھا من نظام  18
 المعلومات قصیر جدا 

عدم  1,19 2,79
 الموافقة

عدم  1,03 2,78 یوفر النظام المعلومات المناسبة في الوقت المناسب 19
 الموافقة

المناسب للمعلوماتإجمالي البنود المتعلقة بالتوقیت  عدم  1,16 2,81 
 الموافقة

 موافقة 1,11 3,13 إجمالي البنود المتعلقة بالتوقیت المناسب للمعلومات

 المصدر: منإعداد الباحثین اعتمادا على نتائج تحلیل اإلستبیان.    

 3,13یتبین لنا من الجدول بأن إجمالي متوسط واقع نظام المعلومات اإلداریة بلغ 
، وھذا ما یدل على رضا متخذي القرار عن نظام المعلومات 1,11وبانحراف معیاري 

اإلداریة المعتمد في المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة بشكل عام. ولقد تراوحت 
) أي بین الموافقة 3,54−2,69المتوسطات الحسابیة لمجاالت نظام المعلومات اإلداریة بین (

 وعدم الموافقة.
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 3,54ي المركز األول مجال شمول المعلومات، إذ بلغ المتوسط الحسابي حیث جاء ف
، ویتضح من خالل ھذا أن طبیعة المعلومات التي یستخدمھا 1,12وبانحراف معیاري 

 متخذي القرار في المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة تتصف بالشمول.

وبانحراف  3,34اره وجاء بالمركز الثاني مجال دقة المعلومات بمتوسط حسابي مقد
، وعلیھ یمكن القول بأن طبیعة المعلومات التي یستخدمھا متخذي القرار في 1,00معیاري 

 المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة تتصف بالدقة.

 3,27ثم جاء في المركز الثالث مجال وضوح المعلومات، وقد بلغ المتوسط الحسابي
المعلومات التي یتعامل معھا متخذي القرار في  ، وھذا یشیر إلى أن1,03وبانحراف معیاري 

 المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة تتصف بالوضوح.

 2,81وجاء بالمركز الرابع مجال التوقیت المناسب للمعلومات، وقد بلغ المتوسط الحسابي 
، وھذا ما یدل على عدم وصول المعلومات لمتخذي القرار في 1,16وبانحراف معیاري 

 لوطنیة للسیارات الصناعیة في الوقت المناسب.المؤسسة ا

وحل أخیرا بالمركز الخامس مجال مرونة المعلومات حیث حصل على متوسط حسابي 
، والذي یشیر إلى عدم مرونة المعلومات التي یتعامل 1,27وبانحراف معیاري  2,69مقداره 

 معھا متخذي القرار في المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة.

ة یمكن القول بأن واقع نظام المعلومات اإلداریة بالمؤسسة الوطنیة للسیارات وكخالص
الصناعیة مقبول بشكل عام حیث أن المعلومات تتصف بالشمول؛ والدقة؛ والوضوح لكن 

 المعلومات ال تصل إلى متخذي القرار في الوقت المناسب وال تمتاز بالمرونة.

 لمؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیةالمحور الثاني:مدى فعالیة القرارات في ا

سیتم معرفة مدى فعالیة القرارات المتخذة في المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة 
باالعتماد على نتائج االستمارة، والمعبرة على أبعاد فعالیة القرار من: جودة القرار، زمن 

والجدول الموالي یوضح . اتخاذ القرار وتنفیذه، سھولة تنفیذه ودرجة قبول المرؤوسین للقرار
إجابات أفراد العینة المتعلقة باألسئلة المطروحة حول فعالیة اتخاذ القرار بالمؤسسة الوطنیة 

 للسیارات الصناعیة.
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): إجابات أفراد العینة حول فعالیة القرارات02الجدول(  

 الرقم

 

 درجة الموافقة بنود االستبیان

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعیاري

 الدرجة

 موافقة 1,03 3,20 یوفر النظام المعلومات المناسبة في الوقت المناسب 19

 موافقة 1,10 3,26 تحقق القرارات التي أتخذھا النتائج المرجوة مھنا 20

عدم  1,19 2,85 أنت رضاي على نتائج القرارات التي اتخذتھا كبیرة 21
 الموافقة

بشكل سریعأحرص على اتخاذ القرارات  22  موافقة 1,23 3,16 

عدم  1,29 2,94 أحرص على أن یتم تنفیذ القرارات بشكل سریع 23
 الموافقة

عدم  1,18 2,82 أواجھ مشاكل رئیسیة عند تطبیق بعض القرارات 24
 الموافقة

أقوم بمشاركة المرؤوسین في عملیة اتخاذ القرارات  25
 بجدیة عالیة

 موافقة 1,20 4,00

توفر المعلومات الالزمة والدقیقة التخاذ  أحرص على 26
 القرار المناسب

 موافقة 1,01 3,55

 موافقة 1,26 3,38 أقوم بتحدید آلیة تنفیذ القرارات الموكلة للمرؤوسین 27

أحصل بالعادة على نتائج أفضل لقراراتي عندما  28
 اعتمد على ما یوفره النظام من المعلومات

 موافقة 1,32 3,21

بالتركیز على المعلومات المتعلقة فقط بالمشكلة أقوم  29
 التي أنوي اتخاذ قرار بشأنھا

 موافقة 1,01 3,53

اعتمد في اتخاذي للقرارات على المعلومات الواردة  30
في التقاریر أكثر من اعتمادي الخبرة أو تقلید 

 اآلخرین لقرار معین

 موافقة 1,03 3,20

القراراتإجمالي البنود المتعلقة بفعالیة   موافقة 1,16 3,26 

 .منإعداد الباحثین اعتمادا على نتائج تحلیل اإلستبیانالمصدر:      

یوضح الجدول السابق مدى فعالیة القرارات المتخذة بالمؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة، 
وھذا ما  1,16وبانحراف معیاري  3,26وقد بلغ إجمالي البنود المتعلقة بھذا المتغیر التابع 

یدل على فعالیة القرارات المتخذة بالمؤسسة بشكل عام.وعلیھ یمكن القول بأن القرارات 
في المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة ھي قرارات ذات فعالیة عالیة نسبیا، إذ المتخذة 

أنھا تتخذ في ظل توفر المعلومات الالزمة والدقیقة؛ ویتم تحدید آلیة تنفیذھا. ویعتمد متخذیھا 
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على المعلومات الواردة في التقاریر أكثر من اعتمادھم على الخبرة أو تقلید اآلخرین التخاذ 
ین، فأغلب القرارات تحقق األھداف المتوخاة منھا، وھذا ما عكسھ ارتفاع درجة قرار مع

رضا المسؤولین على نتائج القرارات التي اتخذوھا. كما أن متخذیھا یركزون على 
المعلومات المتعلقة فقط بالمشكلة التي ینون اتخاذ قرار بشأنھا؛ ویتم تنفیذھا بشكل سریع.  

ل رئیسیة عند تطبیق بعض القرارات؛ واتخاذھا یتم بشكل بطيء لكن غالبا ما یواجھون مشاك
نظرا لعدم وصول المعلومات في الوقت المناسب. أما في مجال قبول القرار من طرف 
المرؤوسین فإن الشركة تتبع األسلوب األتوقراطي في التسییر، وھذا ما یعكسھ عدم إشراك 

   العاملین في عملیة اتخاذ القرارات بجدیة عالیة.

العالقة بین نظام المعلومات اإلداریة وفعالیة اتخاذ القرارات في المؤسسة المحور الثالث:
 الوطنیة للسیارات الصناعیة

سیتم التعرف على العالقة اإلرتباطیة بین  واقع نظام المعلومات اإلداریة في 
المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة بأبعادھا الخمسة (الدقة، والشمول، والمرونة، 
والوضوح، والتوقیت المناسب) وفعالیة اتخاذ القرارات. وللتعرف على ھذه العالقة تم حساب 

 كانت النتائج كما ھي موضحة في الجدول الموالي:  معامل االرتباط بیرسون. و

): معامالت االرتباط بین نظام المعلومات اإلداریة وفعالیة اتخاذ القرارات03الجدول(  

یة
دار

اإل
ت 

وما
معل

 ال
ظام

 ن

المتغیر التابع   

 المتغیر المستقل

 فعالیة اتخاذ القرارات

 مستوى الداللة معامل االرتباط 

 0,000 ∗0,681 دقة المعلومات

 0,000 ∗0,684 شمول المعلومات

 0,000 ∗0,646 مرونة المعلومات

 0,000 ∗0,681 وضوح المعلومات

 0,000 ∗0,673 التوقیت المناسب للمعلومات

 0,000 ∗0,660 المجموع

 .0,01معدل االرتباط دال إحصائیا بمستوى داللة إحصائیة  ∗

 على نتائج تحلیل اإلستبیان. منإعداد الباحثین اعتماداالمصدر: 

یتبین من الجدول السابق والمتعلق بمعامالت االرتباط بین واقع نظام المعلومات اإلداریة 
وفعالیة اتخاذ القرارات بالمؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة، والتي تشیر إلى أن المعامل 

عني رفض الفرض ، وھذا ی0,01وھو دال إحصائیا عند مستوى داللة  0,660الكلي بلغ 
الصفري وقبول الفرض البدیل وھو أنھ: توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

 بین واقع نظام المعلومات اإلداریة وفعالیة اتخاذ القرار.
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وقد حل شمول المعلومات في المرتبة األولى، حیث تشیر إلى وجود عالقة ارتباطیة قویة 
عند  0,684تخاذ القرارات، حیث كان معامل االرتباط بین شمول المعلومات وفعالیة ا

 .0,05أقل من  0,000مستوى داللة 

عند  0,681یلیھا كل من دقة المعلومات ووضوحھا، حیث كان معامل االرتباط لكلیھما 
، وھذا ما یدل على العالقة القویة بین كل من دقة 0,05أقل من  0,000مستوى داللة 

 لقرارات؛ ووضوح المعلومات وفعالیة اتخاذ القرارات.المعلومات وفعالیة اتخاذ ا

ویأتي مجال التوقیت المناسب للمعلومات بالمرتبة الرابعة، والتي تشیر إلى العالقة 
اإلرتباطیة القویة بین التوقیت المناسب للمعلومات وفعالیة اتخاذ القرارات، حیث بلغ معامل 

 .0,05ن أقل م 0,000عند مستوى داللة  0,673االرتباط  

أما في المرتبة الخامسة واألخیرة فجاءت مرونة المعلومات، حیث كان معامل االرتباط 
، والتي تشیر إلى وجود عالقة ارتباطیة 0,05أقل من  0,000عند مستوى داللة  0,646

 قویة بین مرونة المعلومات وفعالیة اتخاذ القرارات.

یة بین واقع نظام المعلومات اإلداریة من وكخالصة یمكن القول بأن ھناك عالقة ارتباطیة قو
حیث: الدقة، والشمول، والمرونة، والوضوح، والتوقیت المناسب وفعالیة القرارات المتخذة 

 ؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة.بالم

 خالصة الدراسة:

 لقد تم التوصل إلى النتائج الموالیة:

المؤسسة الوطنیة للسیارات تتسم المعلومات التي یحصل علیھا متخذي القرار في  −
الصناعیة بالدقة، كونھا تنبع من مصادر موثوقة؛ صحیحة؛ وخالیة من األخطاء؛ وغیر 

 مكررة.
غیاب فرص اإلبداع والمبادرة في ظل نظام المعلومات اإلداریة المعتمد من قبل  −

 المؤسسة.
ة وكافیة، مما یقدم نظام المعلومات اإلداریة بالمؤسسة تقاریر تحتوي على معلومات شامل −

یؤدي إلى توفر أیة معلومات قد یحتاجھا متخذي القرار، وبالتالي یلبي احتیاجات جمیع 
 الموظفین في مختلف األقسام.

المعلومات التي یقدمھا نظام المعلومات اإلداریة بالمؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة  −
ویفتقر  ن بإبداء أرائھم في العمل؛ال تمتاز بالمرونة حیث أن نظام المعلومات ال یسمح للعاملی

للتعاون والتنسیق بین األقسام المختلفة في تبادل المعلومات؛ وأن طریقة الحصول على 
المعلومات المطلوبة ال تمتاز بالمرونة الكافیة إلضافة أو تحدیث أو استرجاع البیانات 

 المطلوبة. 
المؤسسة الوطنیة للسیارات  یساھم نظام المعلومات اإلداریة بتزوید متخذي القرار في −

الصناعیة بمعلومات تفصیلیة عن طبیعة األعمال التي یحتاجونھا التخاذ القرارات، كما أن 
 طریقة الحصول علیھا تمتاز بالوضوح.

یفتقر متخذي القرار في المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة الستخدام أسالیب متنوعة  −
 مؤتمرات واستخدام التقنیات الحدیثة.كالخاطب المباشر وعقد االجتماعات وال
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یفتقر نظام المعلومات اإلداریة بقدیم بمعلومات موقوتة، كون زمن االستجابة للمعلومات  −
المستفسر عنھا یأخذ وقت طویل؛ والحصول علیھا یتطلب اللجوء إلى المركز مما یعطل 

 وصولھا لمتخذي القرار في الوقت المناسب.
المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة ھي قرارات ذات فعالیة القرارات المتخذة في  −

عالیة نسبیا، إذ أنھا تتخذ في ظل توفر المعلومات الالزمة والدقیقة؛ ویتم تحدید آلیة تنفیذھا؛ 
ویعتمد متخذیھا على المعلومات الواردة في التقاریر أكثر من اعتمادھم على الخبرة أو تقلید 

 اآلخرین التخاذ قرار معین.
أغلب القرارات تحقق األھداف المتوخاة منھا، وھذا ما عكسھ ارتفاع درجة رضا  −

 المسؤولین على نتائج القرارات التي اتخذوھا.
اتخاذ القرارات یتم بشكل بطيء نظرا لعدم وصول المعلومات في الوقت المناسب  −

 لمتخذي القرار.
یسیة عند تطبیق بعض غالبا ما یواجھ متخذي القرار في المؤسسة الوطنیة مشاكل رئ −

 القرارات.
تتسم القرارات المتخذة في المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة بالمركزیة، وھذا ما یعكسھ 

 عدم إشراك العاملین في عملیة اتخاذ القرارات بجدیة عالیة. 

أكدت نتائج الدراسة االرتباط الوثیق بین نظام المعلومات اإلداریة وفعالیة القرارات  −
 ة في المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة.المتخذ
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 انعكاسات انھیار أسعار النفط على الموازنة العامة للجزائر

 )2014 - 2005(دراسة تحلیلیة للفترة  

 وجطو   د. حكیم ب       
 جامعة المدیة       

                                
 الملخص:

لقد شھدت أسعار النفط انھیارات كبیرة خالل الفترة األخیرة في األسواق العالمیة، حیث دقت 
معظم الدول ذات االقتصادیات الریعیة طبول البحث عن البدائل الممكنة الكفیلة بتخفیف 

تھدف الدراسة إلى التعرف على أھم األسباب التي أدت إلى انھیار  الصدمة على موازناتھا.
أسعار النفط في الفترة األخیرة وتحدید المكانة الحقیقیة للجبایة النفطیة ضمن الموازنة العامة 

من خالل  في الجزائر، إضافة إلى انعكاسات ھذا االنھیار على الموارد العامة في الجزائر
من احتیاطي الصرف وصندوق ضبط اإلیرادات وتوضیح العالقة دراسة تحلیلیة لسلوك كل 

بین الجبایة النفطیة الحقیقیة الموجھة للموازنة العامة باعتبار تغطیة العجز خالل الفترة 
 وتختتم الدراسة بنتائج تم التوصل إلیھا مع مختلف التوصیات التي نراھا.. 2005-2014

 .النفط، الموازنة العامة، الجبایة النفطیة: النفط، انھیار أسعار الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
Oil prices have experienced a big falls during the recent period in 
global markets, where most of the economic rentier countries started 
to search for possible alternatives to mitigate  the shock on their public 
budget. The study aims to identify the most important reasons that led 
to oil prices crashes  of in the recent period and determine the real 
status of the oil taxes in the general budget in Algeria, moreover we 
try to highlight the impact of this crash on public resources in Algeria 
through an analytical study of the behavior of each of the exchange 
reserve and the Revenue Regulation Fund as well as  clarify The 
relationship between real oil taxes oriented toward public budget 
considering the deficit as cover during the period 2005-2014. The 
study has concluded results that had been reached along with various 
recommendations proposed. 
Key words: oil, fall of oil prices, public budget, the oil taxes. 

 مقدمة:
لنفط في الفترة األخیرة ھاجسا كبیرا شكلت انھیارات أسعار النفط التي تشھدھا أسواق ا

لمعظم الدول التي تعتمد على موارد قطاع المحروقات ومن بینھا الجزائر، ورغم حث 
المتخصصین في ھذا المجال بتنویع االقتصاد والتحول عن االقتصاد الریعي إلى االقتصاد 

إال أن االقتصاد بقي یعتمد على ھذا النوع من الموارد في ظل استمرار ارتفاع أسعار  ،البدیل
دوالر للبرمیل الواحد وھو ما أعطى أریحیة كبیرة  100النفط خالل الفترة السابقة الذي فاق 

ملیار دوالر. ولكن منذ  200للجزائر خالل ھذه الفترة والذي نتج عنھ احتیاطي مالي یقارب 
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 2014نشھد انھیارات أسعار النفط حیث أشارت األرقام في شھر نوفمبر  2014 صائفة سنة
دوالر، كما استمر ذلك خالل الفترة التي تلتھا حیث انخفض  60إلى االنخفاض تحت عتبة 

دوالر. حیث یعتبر ھذا االنھیار لدى  50تحت عتبة  2015خالل شھر جانفي وفیفري سنة 
أزمة من األزمات الكبیرة التي یصعب مواجھتھا والبد من المحللین االقتصادیین والمالیین 

وضع االستراتیجیات المالیة واالقتصادیة الالزمة لذلك ومن بینھا تحدید ھذه التوجھات ضمن 
 السیاسة المالیة للفترة القادمة. ولعل التساؤل الھام الذي یطرح ھو: 

  لعامة في الجزائر؟ما مدى تأثیر استمرار انھیار أسعار النفط على الموازنة ا
 لإلجابة عن اإلشكالیة المطروحة سوف نتطرق إلى المحاور التالیة:

 أسباب انھیار أسعار النفط في الفترة األخیرة.-أوال
 ).2014-2005مكانة الجبایة النفطیة ضمن مكونات الموازنة العامة خالل الفترة (-ثانیا
 خیرة على الموازنة العامة في الجزائر.انعكاسات انھیار أسعار النفط في الفترة األ-ثالثا

 أسباب انھیار أسعار النفط في الفترة األخیرة:-أوال
یعتبر انخفاض أسعار النفط لیس مشكلة في حد ذاتھ، وإنما استمرار ھذا االنخفاض مع عدم 
وجود أي بوادر للتحكم فیھ على المستوى العالمي مع توقع المتشائمین إلى انخفاض األسعار 

دوالر ھو الذي سیؤدي إلى حلول كارثة مالیة على مختلف الدول المصدرة  40ود إلى حد
 للنفط والتي تعتمد على االقتصاد الریعي. ویرجع ھذا االنخفاض إلى عدة أسباب أھمھا:  

السبب االقتصادي: والذي یتمثل في انخفاض كل من معدل النمو االقتصادي والطلب  -1
النمو االقتصادي من أھم العوامل المؤثرة في تزاید أو  العالمي على النفط، حیث یعتبر

. ویرجع انخفاض الطلب وثبات العرض إن لم نقل 1انخفاض نمو الطلب العالمي على النفط
 :2وفرة العرض لعدة أسباب أھمھا

وجود وفرة في العرض وتراجع الطلب بسبب تحول الوالیات المتحدة األمریكیة إلى أكبر  -
بعدما كانت المملكة العربیة السعودیة األولى عالمیا بمقدار  2014ھر أفریل منتج للنفط منذ ش

ملیون برمیل یومیا حسب تقریر منظمة األوبك. إال أن المملكة العربیة السعودیة والتي  9.7
تعتبر عضو ضمن منظمة األوبك زادت من الكمیة المنتجة وضختھا في السوق خارج 

ملیون برمیل یومیا،  11.3ت حصتھا اإلجمالیة حوالي الحصة الرسمیة بسعر أقل حیث بلغ
وذلك محاولة للحفاظ على ریادتھا في السوق النفطیة ومواجھة اإلمدادات األمریكیة عن 

 طریق ضخ حصص إضافیة من الغاز الصخري.
انكماش الطلب بالنسبة لالقتصادیات المتقدمة والناشئة وذلك بسبب تراجع االستھالك لدى -

والتي  2010بسبب أزمة الدیون السیادیة األوروبیة التي حدثت منذ سنة  3وبیةالدول األور
، إضافة إلى تراجع 2014مازالت تداعیاتھا على مستوى منطقة األورو متواصلة لحد سنة 

-2000الفترة ( خالل العربیة للدول العامة  الموازنة على وانعكاساتها النفط أسعار تطوراتبراهیم بلقلة، -1
 .2013، سنة 12، مجلة الباحث، العدد )2009

2- OPEC, Monthly oil market report, Feature article: Review of developments in 
the world economy, 10 September 2014,  pp: 26-44. 

الواقع واألفاق المستقبلیة للطلب على النفط لمزید حول تراجع استهالك النفط أنظر: ماجد إبراهیم عامر،  -3
والتعاون العربي،  ، مجلة النفطالخام والغاز الطبیعي في الدول الصناعیة واالنعكاسات على الدول األعضاء

 .67-64، ص ص 2014، 149المجلد األربعون، العدد 
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معدل النمو في اإلتحاد األوروبي والذي مر بمرحلة التقشف خالل األزمة المالیة سنة 
، في فرنسا 0.3مثل في ألمانیا  %1دولھا معدل النمو عن ، والذي لم یتجاوز بمختلف 2008

 .20131عام  %1.2... كما استقر معدل النمو االقتصادي في الدول الصناعیة عند 0.2
انخفاض الطلب من الدول الناشئة على غرار الصین وتركیا، الھند... وذلك بسبب تراجع  -

بر مستھلك للنفط، وأیضا التراجع في معدل النمو في دول آسیا ومنھا الصین التي تعتبر أك
كل من الھند، الیابان... واعتماد سیاسات مالیة ساھمت في انخفاض الطلب مثل إلغاء دعم 

 الطاقة في الھند.
دخول معطیات جدیدة فیما یتعلق بتورید الغاز مثل قطر وروسیا من خالل اكتشافات جدیدة، -

وكذلك الشركات الروسیة العمالقة حیث أصبحت تستحوذ قطر على أكبر مصدر للغاز، 
الجدیدة  تحت تسمیة "ساوث ستریم" و "نورث ستریم" والتي تعتمد على األسواق الحرة 
على عكس ما ترتبط بھ بعض الدول األخرى مثل الجزائر التي ترتبط بعقود متوسطة 

 وطویلة األجل وھذه العقود تتأثر بالتقلبات الحادثة في السوق العالمیة.

 ة اإلنتاج في الوالیات المتحدة األمریكیة وخاصة بعد اكتشاف الغاز الصخري.زیاد -2
تسبب أمریكا في ھذا االنخفاض عن طریق اإلستراتیجیة المتبعة من طرفھا في تكوین  -3

 احتیاطي والذي یتم خالل فترات االنخفاض والذي تتحكم بھ الشركات األمریكیة.

التي كانت متوقعة من عدم االستقرار في الشرق األوسط  2تراجع المخاطر الجیوسیاسیة -4
وخاصة في كل من العراق ولیبیا، إال أن توقعات ھذه المخاطر على إمدادات النفط تراجعت 

من القدرات اإلنتاجیة  60%برمیل یومیا برغم الحرب و 600000حیث تصدر لیبیا حوالي 
یرات تنظیم داعش على العراق والتي فقط. إضافة إلى أن توقعات انخفاض العرض نتیجة تأث

 لم تتحقق وبالتالي عدم انخفاض العرض ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.

األسعار التجاریة العالمیة وخاصة بالنسبة للنفط الذي یسعر بالدوالر والذي ارتفعت قیمتھ  -5
األخرى مؤخرا، حیث أدى إلى انخفاض األسعار محلیا في أمریكا وارتفاعھا في الدول 

 والذي یؤدي إلى تراجع أسعار العمالت األخرى مقارنة بالدوالر.

السلوك المثیر للدھشة من طرف منظمة األوبك التي لم تتخذ أي إجراء على عكس أنھا -6
 قدمت تحفیزات لزیادة اإلنتاج.

 تحالف المملكة العربیة السعودیة وأمریكا لطي ذراع روسیا.  -7

 ) 2014-2005فطیة ضمن مكونات الموازنة العامة خالل الفترة (مكانة الجبایة الن -ثانیا
 ):2014-2005تطور الموازنة العامة للجزائر خالل الفترة( -1

أھم األدوات لتنفیذ النشاطات المالیة للدولة باختالف  أحد العامة النفقات تعتبر
االقتصادیة  یدیولوجیاتھا، وتختلف أھمیتھا من دولة إلى أخرى حسب الظروفإتوجھاتھا و

في كل دولة من جھة، وفي تمویلھا  والسیاسیة السائدة، حیث تختلف خصوصیات تسییرھا

  .42-40، ص ص 2013، تقریر األمین العام السنويمنظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول أوابك،  -1

 تحلیلیة الجزائر (دراسة في النقدي واالستقرار النفط سعر تغیراتلخدیمي،  الحمید بوزیان، عبد بن محمد -2
 . (بتصرف).188، ص 2012، 02 العدد الجزائریة، المؤسسات أداء ، مجلةوقیاسیة)

 .157أیضا: منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول أوابك، مرجع سابق، ص-
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للموازنة، وھذا  الشق الثاني االقتصادیات مختلف اإلیرادات في من جھة أخرى. كما تعتبر
في  العامة إال أن اإلیرادات وتمویلھ، الوطني االقتصاد وسیلة لتوجیھ من لالقتصاد تقدمھ لما

العالم، حیث تحتوي على بعض الخصوصیة التي تعود  دول الجزائر لیست مثلھا في باقي
) تطور النفقات واإلیرادات 1للتركیبة االقتصادیة للدولة ولنوع مواردھا. ویبین الجدول رقم (

 .2014-2000خالل الفترة 

                                                                                          2014-2000): تطور الموازنة العامة في الجزائر خالل الفترة 1الجدول رقم (
 الوحدة: ملیار دج

 \النفقات العامة  النفقات العامة السنوات
  %ن د خ 

 \اإلیرادات العامة  ∗اإلیرادات العامة
 %ن د خ 

2005 2 052,0 27.14 1714 22.67 
2006 2 453,0 28.85 1841.9 21.66 
2007 3 108,6 33.24 1949.1 20.84 
2008 4 191,1 37.95 2902.4 26.28 
2009 4 246,3 42.60 3275.3 32.86 
2010 4 466,9 37.25 3074.6 25.64 
2011 5 853,6 40.31 3489.8 24.03 
2012 7 058.2 44.55 3804 24.01 
2013 6024.1 36.35 3895.3 19.90 
2014 6980.3 39.37 3908.4 22.04 

المتوسط 
 الحسابي

4643.4 36.76 2985.39 23.99 

Source: élaborer par le chercheure selon:  
-Ministère des finances, DGPP, Direction du Recueil des Informations, 
Rétrospective Statistique, Operations du trésor, [en line], Alger, disponible sur:  
http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective, consulter le: 01/04/2015. 
-Ministère des finances, DGPP, Direction du Recueil des Informations, 
Rétrospective Statistique, Production et valeurs ajoutées par Secteur, [en line], 
Alger, disponible sur :http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective, consulter 
le: 01/04/2015. 

ارتفع حیث ) المنحى التصاعدي للنفقات العامة اإلجمالیة، 1نالحظ من خالل الجدول رقم (
-2005حجمھا باستمرار خالل ھذه الفترة، فقد بلغ متوسط معدل الزیادة خالل الفترة    "

 وھو دلیل % 18,26 حوالي لدعم النمو التكمیلي "، وھي الفترة التي شھدت البرنامج2009
على قیام الدولة بسیاسة توسعیة في اإلنفاق، حیث تدعمت ھذه الفترة ببرامج خاصة رصدت 

ات الھضاب العلیا ووالیات الجنوب. كما نالحظ استمرار زیادة النفقات خالل لصالح والی

 اإلیرادات العامة من دون فائض إیرادات الجبایة النفطیة. ∗
                                                           

http://www.dgpp-mf.gov.dz/
http://www.dgpp-mf.gov.dz/


على التوالي  2012و 2011، حیث بلغت نسبة الزیادة سنتي 2014-2010الفترة 
 التنمیة المستدامة خال الفترة الذي رصد إلى تبني برنامج راجع ، وھذا20.58%، 31.04%

 ملیار دوالرـ 286لھ 

) أن نسبة النفقات العامة إلى الناتج الداخلي الخام ارتفعت بحدة 1الجدول رقم (كما نالحظ من 
، حیث بلغ متوسط نسبة 2005فقط سنة  %27.14خالل الفترة حیث بعدما كانت تمثل 

وھو دلیل على استمرار خالل الفترة %36.76النفقات العامة إلى الناتج الداخلي الخام حوالي
 ة في النفقات.الدولة في سیاستھا التوسعی

) المنحى التصاعدي لإلیرادات 1أما بالنسبة لإلیرادات العامة نالحظ من خالل الجدول رقم (
 2008. حیث تم تسجیل قفزة كبیرة في اإلیرادات سنة 2014-2005العامة خالل الفترة 

. وقد بلغ متوسط معدل النمو خالل الفترة بحوالي %48.91بـ  2007بنسبة زیادة عن سنة 
. وھو ما یوضح أن نمو اإلیرادات العامة كان أقل من نمو النفقات العامة خالل 11.38%
 الفترة.

مؤشر دال على  یعتبر أھمأما بالنسبة لنسبة اإلیرادات العامة إلى الناتج الداخلي الخام الذي 
حجم الموارد المتاحة لتمویل النفقات العامة للدولة، وقدرات الحكومة على توفیر الموارد 

 % 23.99فنالحظ تذبذب النسبة خالل الفترة، وھو ما یوضحھ متوسط النسبة بمقدار لمالیة. ا
 .% 32.86حوالي  2009بالرغم من أنھا بلغت سنة 

 مكانة الجبایة النفطیة ضمن اإلیرادات العامة للدولة-2
تتضمن اإلیرادات العامة في الجزائر ضمن الجدول "أ" الملحق لقانون المالیة بابین 

الدولة  موارد أھم ھما الموارد العادیة والجبایة النفطیة، حیث تعتبر المحروقات أحد
الدولة  لخزینة ، وأصبحت المورد األول02/1971/ 24تأمیمھا في  منذ االقتصادیة
خالل سنواتھا  منھ الجزائر استفادت وقد مجال الصناعة، في ًجدا ضروریة سلعة باعتبارھا

أیامنا ھتھ باعتبار أن الموازنة السنویة للدولة توضع  حتى فیھا یةالتنم عماد وبقي األولى،
 حسب السعر المرجعي لبرمیل النفط.

 التنمویة الثالثة األخیرة في توفیر التمویل لمختلف البرامج ًھاما ًدورا المحروقات لعبت
باتساع رھیب تمیزت  توسعیة مالیة لسیاسة الدولة إتباع خالل من عرفتھا الجزائر، وھذا التي
للدولة  العامة تمویل النفقات في النفطیة الجبایة العامة، حیث یمكن توضیح دور النفقات في

 ).2من خالل الجدول رقم (
 )2014-2005): تطور الجبایة النفطیة ضمن اإلیرادات العامة (2الجدول رقم (

 %ج ب / ن دخ  %ج ب/ إ ع  %معدل نمو ج ب  الجبایة النفطیة (ملیار دج) السنوات
2005 899,0 - 52.45 11.88 

2006 916,0 01.89 49.73 10.77 

2007 973,0 06.22 49.20 10.40 

2008 1 715,4 76.30 59.10 15.53 

2009 1 927,0 12.33 58.83 19.33 
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Source: élaborer par le chercheure selon: 
-Ministère des Finances, DGPP, Direction du Recueil des Informations, op.cit.  

 
 متذبذبا خالل فترة الدراسة ً) شھدت الجبایة النفطیة نموا2من خالل الجدول رقم (

. وبعد ذلك سجلت 2007إلى سنة  2005 سنة من ًبسیطا ً، حیث سجلت نموا2005-2014
 2008ملیار دج سنة  1715.4إلى  2007سنة  دج ملیار 973 من انتقلت حیث ًئالھا ًنموا

ملیار دج بمعدل  1927قیمة  2009، لتبلغ سنة %76.30بأكبر معدل نمو خالل الفترة بـ 
، حیث بلغ المتوسط 2012-2010، إال أن قیمتھا شھدت انخفاضا خالل الفترة %12.33نمو 

 2013. لترتفع بعد ذلك سنة %-20.91ملیار دج بمعدل  1516.7الحسابي لقیمتھا إلى 
. وعموما لقد سجل متوسط معدل نمو  2014إال أنھا انخفظت في سنة  6.38بمعدل نمو 

. في حین بلغ متوسط معدل نمو %8.35معدل  2014-2005الجبایة النفطیة خالل الفترة 
 .%15.82بـ  2012-2000خالل الفترة الموارد العادیة 

ویمكن تأكید ذلك من خالل مؤشر الجبایة النفطیة/اإلیرادات العامة الذي یظھر في 
، إال أنھا عرفت %49.20مقدار  2007)، والذي یوضح أن النسبة بلغت سنة 2الجدول رقم(

نسبة  2009كما سجلت سنة  %59.10، حیث سجلت نسبة 2008ا خالل سنة ارتفاع
بنسبة  2011. لتعود النسبة إلى االنخفاض بعد ذلك، حیث انتقلت من سنة 58.83%
، وھذا ما یوضح %40.36بنسبة  2013ثم سنة  %39.93بنسبة  2012إلى سنة  48.84%

 لتمویل.محاولة التحول إلى االعتماد على الموارد العادیة في ا
یظھر من ھذا التحلیل أن الدولة الجزائریة تعتمد على الجبایة النفطیة في تمویل 
نفقاتھا العامة، إال أنھ في السنوات األخیرة تحاول السلطات الجزائریة التوجھ نحو االعتماد 
على الموارد العادیة. إال أنھ البد من اإلشارة إلى عجز الموازنة العامة المزمن وخاصة 

السنوات األخیرة والذي یغطى من فائض الجبایة النفطیة الموجھ لصندوق ضبط  خالل
فبدأ یغطي  2009اإلیرادات والذي كان سابقا یختص بتغطیة المدیونیة العامة أما منذ سنة 

العجز لذلك البد من معرفة القیمة الحقیقیة للجبایة النفطیة بعد أخذ بعین االعتبار العجز 
 المغطى.

 الحقیقیة للجبایة النفطیة ضمن الموازنة العامةالمكانة  -3
یرتبط تمویل العجز الموازني بصندوق ضبط الموارد، والمكانة الرئیسیة والوحیدة 
لفائض الجبایة النفطیة لتمویل ھذا الصندوق، الذي یعتمد على أسعار النفط في األسواق 
العالمیة، تم التوصل إلى نتیجة مفادھا أن معظم ما یلج الصندوق كإیراد یتم من خاللھ تغطیة 

ھو بالتالي جزء من اإلیرادات العامة ضمن عنصر الجبایة النفطیة، ویمكن العجز الموازني و
وذلك ألن الفترة  2014-2009)، حیث تم اعتماد فترة 3توضیح ذلك من خالل الجدول رقم (

 تمیزت بتسدید الدیون العامة عبر صندوق ضبط الموارد.  2009السابقة لسنة 

2010 1 501,7 22.07- 48.84 12.52 
2011 1 529,4 01.84 43.83 10.53 
2012 1 519,0 00.68- 39.93 09.59 

2013 1615.9 6.38 41.48 9.75 

2014 1577.7 -2.36 40.36 8.89 
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 )2014-2009ویل النفقات العامة خالل (): النسب الحقیقیة لمكونات تم3الجدول رقم (
 2011 2010 2009 السنوات

1 

طیة
لنف

ة ا
بای

لج
ا

 

 529,4 1 501,7 1 927,0 1 (الموازنة العامة) الجبایة النفطیة

 1761.4 791.9 364.2 تمویل العجز من ص ض إ 2
 3476.8 2293.6 2291.2 )2+1( للموازنة إجمالي الجبایة النفطیة 3

 63.94 59.32 62.95 %) 4+3)/(3النسبة (
4 

رد 
موا

ال
ة

لا
ا

 
 

 960,4 1 572,9 1 348,3 1 القیمة
 36.06 40.68 37.05 %) 4+3)/ (4النسبة (
 2014 2013 2012 السنوات

1 

طیة
لنف

ة ا
بای

لج
ا

 

 1577.7 1615.9 519,0 1 (الموازنة العامة) الجبایة النفطیة

 2965.6 2131.4 2283.2 تمویل العجز من ص ض إ 2
 4543.3 3747.3 3802.2 )2+1لموازنة (لإجمالي الجبایة النفطیة  3

 66.1 62.18 62.46 %) 4+3)/(3النسبة (
4 

رد 
موا

ال
ة

لا
ا

 
 

 2330.6 2279.4 284,9 2 القیمة
 33.9 37.82 37.54 %) 4+3)/ (4النسبة (

Source: élaborer par le chercheure selon: 
-Banque d’Algérie, Annexe : Tableaux Statistiques, 2012, 2013, 2014. 

) أن متوسط نسبة إجمالي الجبایة النفطیة خالل 3نالحظ من خالل الجدول رقم (
، كما نالحظ أن ھناك تذبذبا في القیمة اإلجمالیة لإلیرادات % 62.82الفترة تمثل نسبة

لة سواء قي إطار جبایة بترولیة أو في شكل تمویل النفطیة الموجھة للموازنة العامة للدو
 2009ملیار دج سنة  2291.2للعجز الموازني عبر صندوق ضبط اإلیرادات، حیث بلغت 

، ثم ارتفعت )80.2(سعر البرمیل  2010ملیار دج سنة  2293.6، ثم )62.2(سعر البرمیل 
ملیار دج  3802.2و)، 112.9(سعر البرمیل  2011ملیار دج سنة  3476.8بعد ذلك إلى 

 2013ملیار دج سنة 3747.3)، لتنخفض بعد ذلك إلى 111( سعر البرمیل  2012سنة 
 ). وقد ارتبطت القیم بمتوسط أسعار برمیل النفط. 105.87(سعر البرمیل 

یمكن القول أن الجزائر تعتمد على االقتصاد الریعي في تمویل نفقاتھا العامة، والذي 
حظة نتیجة الظروف االقتصادیة العالمیة، وخاصة في ظل األزمات یمكن أن یتدھور في أي ل

واألزمة  1973المالیة التي تعصف باقتصادیات العالم، وخیر مثال على ذلك األزمة النفطیة 
. لذلك أصبح من الضروري البحث عن تنشیط القطاعات البدیلة لخلق 1988/1989النفطیة 

 موارد جدیدة لتمویل النفقات العامة. 
  مكانة صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات-4

ھاما وفي نفس الوقت مصدرا للعملة الصعبة، حیث تملك  اتمثل الصادرات مورد
الجزائر مقومات تجعلھا تراھن على مختلف القطاعات لتبوء مكانة ھامة ضمن المجتمع 
الدولي وإمكانیة عدم االعتماد على موارد النفط، لذلك البد من تحدید صادرات الجزائر 

 خارج قطاع المحروقات. 
ارتفاع قیمة الصادرات من قطاع المحروقات من  ) نالحظ4من خالل الجدول رقم (
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وھذا مرتبط بارتفاع  2008ملیار دوالر سنة  77.36إلى  2005ملیار دوالر سنة  43.94
ملیار دوالر  44.13إلى حوالي  2009أسعار النفط خالل الفترة.إال أن قیمتھا انخفضت سنة 

لسنتین الموالیتین نتیجة عودة فقط وھذا النخفاض سعر النفط. وبالرغم من ارتفاعھا خالل ا
 58.42على قیمة  2014ارتفاع أسعار النفط إال أنھا عادت لالنخفاض حتى استقرت سنة 

ملیار دوالر رغم استمرار أسعار النفط في االرتفاع وذلك نتیجة انخفاض كمیة اإلنتاج من 
 .2014ملیون برمیل یومیا سنة  1.9ملیون برمیل إلى  2.2النفط من حوالي 

ما نالحظ أیضا ضعف قیمة الصادرات خارج المحروقات رغم كل ما تحتویھ ك
 1.75الجزائر من مقومات سیاحیة، فالحیة وصناعیة. حیث حققت القطاعات متوسط بـ 

من إجمالي الصادرات في مقابل  %2.88ملیار دوالر خالل الفترة وھو ما یمثل نسبة 
وجب القریب من التام لصادراتنا بالمنتجات للمحروقات. وھذا ما یبین االرتباط الم 97.02%

النفطیة وأي أزمة في ھذا قطاع المحروقات سوف تكون نتائجھا وخیمة جدا على االقتصاد 
 الوطني.

 )  2014-2005): قیمة الصادرات داخل وخارج قطاع المحروقات في الجزائر(4الجدول رقم(
 قیمة الصادرات السنوات

 من قطاع المحروقات 
 قیمة الصادرات من من اإلجمالي %

 خارج قطاع المحروقات 
من  %

 اإلجمالي
2005 43.94 95.52 2.06 4.48 
2006 53.46 97.88 1.16 2.12 
2007 58.83 98.87 0.69 1.13 
2008    77.36 96.57 1.93   3.43 
2009 44.13 97.63 1.07 2.37 
2010 55.53 97.32 1.53 2.68 
2011 71.43 97.20 2.06 2.80 
2012   69.80 97.13 2.06   2.87 
2013 63.75 96.72 2.16 3.28 
2014 58.42 95.41 2.81 4.59 

 2.88 1.75 97.02 59.66 المتوسط
Source: élaborer par le chercheure selon: 
-Ministère des Finances, DGPP, Direction du Recueil des Informations,  
Importations et exportations de marchandises par groupes de produits, op.cit.  
یعتبر عجز الحكومة عن النھوض بالصادرات خارج المحروقات خالل الفترة 

في ظل الموارد السابقة. كما أن انھیار أسعار النفط التي   أمرا غیر عادي 2005-2014
وخاصة في ظل انخفاض  دة ال تتجاوز ستة أشھر.بالمائة في م 50فقدت ما یقارب بـ 

 ). 1االحتیاطي من البترول وذلك ما یوضحھ الشكل رقم (
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 ): تطور نسبة االحتیاطي الجزائري المؤكد من النفط الخام من إجمالي العالم 1الشكل رقم (

 
للبترول أوابك، التقریر اإلحصائي المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على: منظمة األقطار العربیة المصدرة 

  .2014السنوي، 
) نالحظ انخفاض نسبة االحتیاطي من النفط الخام من 1من خالل الشكل رقم (

ملیار  4504إجمالي العالم. إال أن كمیة االحتیاطي الجزائري من النفط تبقى ثابتة بحوالي 
 متر مكعب حسب بیانات نفس التقریر.

 أسعار النفط في الفترة األخیرة على الموازنة العامة في الجزائر.انعكاسات انھیار  -ثالثا
  )2014-2005سلوك احتیاطي الصرف ( -1

تمثل احتیاطات الصرف من العملة الصعبة أحد األشكال الرئیسیة لقدرة البالد على 
ولذلك سوف یتم تحلیل  .مقاومة الصدمات والتي ستتآكل في ظل بقاء أسعار النفط منخفضة

-2005احتیاطي الصرف من العملة الصعبة خارج الذھب للجزائر خالل الفترة سلوك 
 ). 2كما یوضحھ الشكل رقم ( 2014

 
   2014-2005تطور احتیاطي الصرف للجزائر خالل الفترة  ):2(الشكل رقم

 
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على: 

متوفر  األمریكي)، للدوالر الجاریة باألسعار الذھب، فیھ (بما إجمالي االحتیاطیاتبیانات:  البنك الدولي،-
، تاریخ اإلطالع: http://data.albankaldawli.org/indicator/FI.RES.TOTL.CDعلى:

04/05/2014. 

لمستمر الحتیاطي الصرف في الجزائر ) التزاید ا2نالحظ من خالل الشكل رقم(
-2005، حیث یمكن تقسیم الفترة إلى فترتین، الفترة األولى 2004- 2005خالل الفترة 

ملیار دوالر سنة  59.16وقد شھدت تزایدا كبیرا في قیمة االحتیاطي حیث انتقل من  2008
. أما %35.87بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ  2008ملیار دوالر سنة  148.27إلى 2005
ملیار  155.11فقد استمر التزاید ولكن بشكل نسبي حیث انتقل من  2012-2009الفترة 

. إال أن سنة %6.42ملیار دوالر بمتوسط معدل نمو سنوي  201.43إلى  2009دوالر سنة 
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ملیار دوالر وھو ما یوضح تآكل االحتیاطي  185.27شھدت انخفاضا ھائال حیث بلغ  2014
ملیار دوالر وذلك نتیجة انھیار أسعار  16) وھو ما یمثل قیمة %8.3 -الصرف بمعدل (

 .2014النفط خالل السداسي األخیر من سنة 
صندوق النقد الدولي لشھر أفریل حول تدني احتیاطي ھذا ما احتواه تقریر  إضافة إلى

فقط  2015الصرف في الجزائر، حیث أشارت الھیئة أن الجزائر استھلكت شھر جانفي سنة 
سنة، مما یعني أن  30ملیار دوالر، وھو أكبر رقم خسرتھ الجزائر في ظرف 11فوق ما ی

 شھرا. 15باقي احتیاطي الصرف سینفذ في غضون 

 )2014-2005سلوك صندوق ضبط اإلیرادات ( -2
 عاجال المتقلبة الصفة ذات النفط إیرادات على الشدید االعتماد یعقد أن المفترض من

البلدان  من الكثیر قامت المشكالت ھذه ولمعالجة الجزائر، في المالیة السیاسة أو آجال على
التوازنات  تحقیق بھدف سیادیة ثروة صنادیق بإنشاء الجزائر بینھا للنفط من المنتجة

 من 10 المادة بموجب اإلیرادات وأنشئ ضبط الجزائر صندوق سمي في حیث االقتصادیة
 تختلف وقد  2000 لسنة جوان 27 في مؤرخال 2000 لسنة التكمیلیة المیزانیة قانون

 :واحد ویتمثل في لكن الھدف التسمیات
 السلبیة  آثارھا من الدولیة األسواق في النفط أسعار تقلبات عن الناشئة االختالالت معالجة -

  الوطنیة االقتصادیات على
 .ادخاري طابع ذات فھي وبالتالي المقبلة لألجیال النفط إیرادات من جزء ادخار -
 .المیزانیة وعجز العامة اإلیرادات نقص معالجة -
 

 2014-2005): وضعیة صندوق ضبط اإلیرادات خالل الفترة 3الشكل رقم (
دج ارالوحدة: ملی  

source: Source: élaborer par le chercheure selon: 
-Ministère des Finances, DGPP, Fonds de regulation des recettes, disponible sur: 
http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective, telecharger le: 01/04/2015. 

الفروق الواضحة  2008-2005) أنھ خالل الفترة 2نالحظ من خالل الشكل رقم ( 
رد الصندوق كانت موجھة موا والدالة على زیادة القیمة الموجودة في الصندوق رغم أن

عدم زیادة قیمة  2009لتغطیة المدیونیة العامة في تلك الفترة. إال أننا نالحظ في سنة 
الصندوق من فائض الجبایة النفطیة وذلك نتیجة أن ما ورد إلى الصندوق في ھذه السنة تم بھ 

ئض الجبایة إعادة تغذیة الموازنة العامة عبر تغطیة العجز الموازني، إضافة إلى أن فا
النفطیة الموجھ للصندوق كان قلیال نتیجة انخفاض فائض الجبایة النفطیة المرتبط بانخفاض 

) الذي 4دوالر. ویمكن تأكید ذلك من خالل الشكل رقم ( 61.06سعر النفط في ھذه السنة بـ 
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ن یوضح ارتباط الفائض بالجبایة النفطیة المحصلة وعدم ارتباط الجبایة النفطیة ضمن قانو
 المالیة بھا إال أن تغطیة العجز سوف تؤدي إلى تآكل رصید الصندوق,. 

 2014-2005): فائض الجبایة النفطیة الموجھ لصندوق ضبط اإلیرادات 4الشكل رقم (

 
 الجبایة النفطیة ضمن قانون المالیة  ـــ ـــ ــ      الجبایة النفطیة المحصلة ـــــــــــــــ
                            فائض الجبایة النفطیة ــــــــــــــ

source:-Ministère des Finances, DGPP, Fonds de regulation des recettes, op.cit. 

زیادة قیمة موارد الصندوق إال أنھا لم تكن  2012-2010كما نالحظ خالل الفترة 
النفط وھذا نتیجة تغطیة العجز  متزایدة بالشكل المطلوب بالرغم من االرتفاع الھائل ألسعار

 -بنسبة  2013المزمن في الموازنة. كما نالحظ تآكل نسبي في رصید الصندوق خالل سنة 
وذلك نتیجة  %20بحوالي  2014، إال أنھ واصل التآكل بشكل رھیب في سنة 1.3%

 انخفاض أسعار النفط وكمیة إنتاجھ.
حالة استمرار انخفاض أسعار النفط إذن یمكن القول أنھ خالل السنتین الالحقتین في 

 سوف یتآكل كامل رصید الصندوق ویصبح الصندوق ال جدوى منھ.
 
 العالقة بین أسعار النفط واإلیرادات الحقیقیة للموازنة العامة في الجزائر-3

یمكن توضیح العالقة بین أسعار النفط واإلیرادات الحقیقیة للموازنة العامة في 
أسعار النفط وإیرادات الجبایة النفطیة الحقیقیة (بعد تغطیة العجز الجزائر من خالل تطور 

 )5الموازني)، وإیضاح مدى ارتباطھا من خالل الجدول رقم (
 النفطیة في الجبایة من الحقیقیة العامة واإلیرادات النفط أسعار تطور ):5الجدول رقم(

  الجزائر
 الوحدة: ملیار دوالر                                                                        

أسعار  السنوات
 النفط

جبایة النفطیة  ال
 (الموازنة العامة)

جبایة النفطیة ال أسعار النفط السنوات
 (الموازنة العامة)

2005 50.64 899.0 2010 77.45 2293.6 
2006 61.08 1007.5 2011 107.46 3476.8 
2007 69.08 1504.9 2012 109.45 3802.2 
2008 94.45 2293.5 2013 105.87 3747.3 
2009 61.06 2291.2 2014 96.29 4543.3 
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Source: élaborer par le chercheure selon: 
-OPEC, Monthly oil market report, Feature article: Oil market developments, 10 
June 2015.p: 6. 

نالحظ وجود عالقة موجبة قویة بین تغیرات أسعار النفط والجبایة النفطیة الحقیقیة 
 2008-2005الموجھة للموازنة العامة حیث نالحظ ازدیاد قیمة الجبایة النفطیة خالل الفترة 

نتیجة انخفاض سعر برمیل النفط  2009نتیجة ازدیاد أسعار النفط. لتنخفض بعد ذلك سنة 
دوالر للبرمیل. لتعود بعد ذلك قیمة الجبایة النفطیة إلى  61.06لى دوالر إ 94.45من 

دوالر  109.45بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى حوالي  2012-2010االرتفاع خالل الفترة 
بسبب االنخفاض النسبي  2013، كما انخفضت بشكل نسبي في سنة 2012للبرمیل سنة 

یمكن القول أن تغیر أسعار النفط لھا أثر  دوالر للبرمیل. ومنھ 105.87ألسعار النفط إلى 
موجب طردي على قیمة الجبایة النفطیة الموجھة للموازنة العامة. ومنھ ستنخفض قیمة 

، ألن متوسط سعر البرمیل من النفط خالل 2015الموارد من الجبایة النفطیة في سنة 
 دوالر للبرمیل. 57.37سجل حوالي  2015السداسي األول من سنة 

 الخاتمة:

تناول ھذا المقال إشكالیة انعكاسات انھیار أسعار النفط على الموازنة العامة في 
 :النتائج التالیةالجزائر وقد تم التوصل إلى 

تعتمد الجزائر بشكل رھیب في تمویل الموازنة العامة للدولة على الجبایة النفطیة والتي -
 لمیة.ترتبط بشكل مباشر بأسعار النفط في األسواق العا

كانت ضعیفة جدا رغم  2014-2005صادرات الجزائر خارج المحروقات خالل الفترة  -
 الموارد الھامة التي تم ضخھا في االقتصاد الوطني.

سوف تتآكل مختلف احتیاطات الجزائر سواء من احتیاطات الصرف أو ما ھو موجود في  -
حقة، وسوف تقع الجزائر صندوق ضبط اإلیرادات على المدى القصیر خالل الفترات الال

 فیما ال یحمد عقباه في حالة لم تتحقق التنبؤات بتوقف انھیار أسعار النفط.

 :التوصیات التالیةویمكن تقدیم 
ال بد على الدولة الجزائریة من تحقیق صادرات خارج المحروقات في ظل انھیار أسعار -

النفطي الالزم لتغطیة ھذا النفط في األسواق العالمیة وشح اآلبار عن توفیر اإلنتاج 
االنخفاض في األسعار، إال أن ما رأیناه سابقا ینبئ بصعوبة المھمة حیث في ظل الموارد 
المحصل علیھا في الفترات السابقة والسیاسات المالیة التوسعیة التي لم نستفد منھا بالشكل 

لصادرات إلى من ا 97المطلوب الذي من المفروض أن یحول نسبة الصادرات من النفط من 
 على األقل، إال أن كل ما تم صرفھ لم یشفع لنا في التقلیل النسبي من ھذه النسبة. 50

یمكن التوجھ إلى البدائل اإلستراتیجیة سواء الفالحة، الصناعة، السیاحة... للتقلیل من التبعیة -
فوعات. لریع المحروقات والحد من االستیراد اللذان تسببا في تسجیل عجز في میزان المد

ولكن قبل ذلك ال بد من االھتمام بالرأس المال البشري وبناء السلوك وزرع فكر العمل وتعلم 
 الحرف عبادة قبل أن تكون حفظا للكرامة. وكل ھذا مبني على إرادة سیاسیة صادقة وقویة.

البد من التسییر الحذر الحتیاطات الصرف وإصالح المنظومة المصرفیة ووضع حلوال  -
 مواجھة الصدمات المحتملة. مؤقتة ل

تشدید الرقابة على القطاع المصرفي ووضع آلیات كفیلة للحد من منع تحویل العملة  -
الصعبة إلى الخارج ومحاولة استرداد األموال المحولة ومحاربة ظاھرة تبییض األموال التي 

 شكلت ظاھرة كبیرة خالل السنوات األخیرة.
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 دراسة تقییمیة لألمالك الوقفیة في والیة تلمسان.

 .د . كودید سفیان

 .المركز الجامعي عین تموشنت

 .د. بن منصور عبد هللا

 جامعة تلمسان.

 الملخص:

تھدف ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على األمالك الوقفیة في والیة تلمسان، من خالل تقدیم 
تفصیلي لألمالك الوقفیة  بما فیھا المساجد، وكذا التطرق إلى الوضعیة المالیة  إحصاء

لألوقاف، ممثلة في اإلیرادات الوقفیة، كما تمت اإلشارة إلى معدالت إیجار األصول الوقفیة 
 الممولة للحساب الوقفي الوالئي.

 وقفیة، معدالت اإلیجار. : األمالك الوقفیة، الوضعیة المالیة، اإلیرادات الالكلمات المفتاحیة

Résumé : 

Cette étude vise à examiner le patrimoine du waqf dans la wilaya de 
Tlemcen, par la fourniture d’un recensement détaillé de patrimoine du 
waqf, y compris les mosqués. On a étudié la situation financière du 
waqf, représentée par les revenus du waqf et les taux de loyer qui 
finance le compte du waqf de la wilaya. 

Mots clés : patrimoine du waqf, situation financière, revenus du waqf, 
taux de loyer. 

 مقدمة:

المساھمة في لقد أسھم الوقف قدیماً في ضل الدولة اإلسالمیة في تحقیق التكافل االجتماعي و
الحد من المشاكل االجتماعیة، وفي وقت لیس ببعید في ضل الخالفة العثمانیة في الجزائر 
ازدھرت األوقاف، ووصلت إلى أوج عظمتھا من خالل الدور الكبیر الذي كانت تلعبھ، في 

 ضل تنوع األموال الوقفیة وانتشارھا. 

ملك  9196حجم الحظیرة الوقفیة بـتحصي الجزائر عدد كبیر من األمالك الوقفیة حیث قدر 
، رغم أنھا دون الحجم الحقیقي لألوقاف التي كانت موجودة 2013وقفي إلى غایة نھایة سنة 

قبل االحتالل الفرنسي، إال أنھا تمثل أصول وقفیة ال یستھان بھا. وفي المقابل نجد أن ھذه 
ة الغالبة على تثمیر ھذه األوقاف غیر مستغل بالشكل الذي یحقق كفاءة استثماریة، فالصیغ

الممتلكات، تتمثل في اإلیجار علما أن عدد كبیر األوقاف اھتلك مع الوقت، وأن الباقي أجر 
 مند زمن بعید بأثمان رمزیة.
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سنقوم في ھذا البحث بدراسة تقییمیة لألمالك الوقفیة في والیة تلمسان، من خالل تقدیم 
لمساجد، وكذا الوضعیة المالیة للموارد الوقفیة. وتم إحصاء لألمالك الوقفیة للمدینة بما فیھا ا

 تقسیم البحث إلى قسمین ھما:

 أوالً: التأصیل النظري للوقف.-

 ثانیاً: األمالك الوقفیة في والیة تلمسان.-

 أوالً:التأصیل النظري للوقف.

: الحبس، یقال: وقفت الدار وقفاً بمعنى حبستھا، وجمعھ:أوقاف، مثل ثوب الوقف لغة-1
أثواب، والوقف والحبس معنى واحد، وكذلك التسبیل، یقال: سبلت الثمرة بالتشدید جعلتھا في 

 .  1سبیل الخیر وأنواع البر

وال یقال: أوقفت، فھي لغة ردیئة أنكرھا علماء اللغة، فقال ''الفیروز آبادي'': إنھ لم یسمع في 
 .2فصیح الكالم أوقفت إال معنى سكت، أو بمعنى أمسك وأقلع

الوقف في اللغة قد یكون حسیاً، مثل: وقفت الدار، وقد یكون معنویاً، مثل: وقفت جھودي و
 .3إلصالح الناس، أي ركزت جھدي في ھذا المجال

 :الوقف اصطالحاً -2

 : تعریف المالكیة -2-1

 .4ھو "عطاء منفعة شيء مّدة وجوده، الزماً بقاؤه في ملك معطیھ أو تقدیراً "

رف فیھا (البیع والھبة والوصیة)، والتبرع بمنفعتھا لجھة من جھات ھو حبس للعین عن التص
 البر، تبرعاً الزماً على وجھ التأقیت أو التأبید مع بقاء العین على ملك الواقف.

ویعتبر رأي المالكیة القائل بأّن الوقف من أعمال الخیر الذي یجوز مؤبداً ومؤقتاً، یتناسب مع 
مویة ناتجة عن التوسع في أعمال الخیر، مما یتیح للقائمین أرض الواقع لما لھ من آثار تن

على األوقاف باستغالل ھذه الموارد الوقفیة، واستثمارھا في نطاق الضوابط الشرعیة، بما 
 .5یعود بالنفع على الوقف والموقوف علیھم

 باصطالح القانون الجزائري: -2-2

مارس  21-16العیاشي الصادق فداد، مسائل في فقھ الوقف، دورة دور الوقف في مكافحة الفقر، نواكشوط،  1
 ، مركز أبحاث فقھ المعامالت اإلسالمیة.11/01/2012، تاریخ االقتباس: 5،ص2008

ت، لبنان، مجمع الفقھ اإلسالمي(الھند)، دور الوقف في التنمیة، دار الكتب العلمیة،الطبعة األولى، بیرو 2
 . 15، ص2007

 .16مجمع الفقھ اإلسالمي(الھند)، دور الوقف في التنمیة، مرجع سابق، ص3
حسین عبد المطلب األسرج، الوقف اإلسالمي كآلیة لتمویل وتنمیة قطاع المشروعات الصغیرة في الدول  4

، سبتمبر 06ة، العدد العربیة، دراسات إسالمیة، مركز البصیرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعلیمی
 .11، ص2009

بھاء الدین عبد الخالق بكر، سبل تنمیة الوقف اإلسالمي في قطاع غزة، مذكرة ماجستیر غیر منشورة ،  5
 .17، ص2009الجامعة اإلسالمیة، غزة، 
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شوال  12المؤرخ في  10-91القانون رقممن  3یعرف القانون الجزائري الوقف في المادة 
بأنّھ:" حبس العین عن التملك على وجھ التأبید،  1991أفریل  27الموافق لـ 1411من سنة 

 . 1والتصرف بالمنفعة على الفقراء أو على وجھ من وجوه البر والخیر"

من خالل التعریف نجد أّن القانون الجزائري أسقط حق الملكیة عن الواقف، حیث تنص 
على ما یلي: الوقف لیس ملكاً لألشخاص الطبیعیین وال االعتباریین، ویتمتع  5المادة

 .2بالشخصیة المعنویة، وتسھر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفیذھا

یتبین أّن المشرع الجزائري قد أسقط الملكیة عن الواقف، وھي بذلك إخراج الوقف عن ملكیة 
ن أّن الوقف في حد ذاتھ، شخصیة معنویة وللدولة حق األشخاص الطبیعیین، وكما یتبی

اإلدارة والمراقبة، كما تنفصل الذمة المالیة للوقف عن الذمة المالیة للقائمین على نظارتھ 
 ومسیریھ.

 المفھوم االقتصادي للوقف: -2-3

لقد عرف منذر قحف الوقف اقتصادیاً، بأنّھ تحویل لألموال عن االستھالك واستثمارھا في 
ول رأسمالیة إنتاجیة، تنتج المنافع واإلیرادات التي تستھلك في المستقبل، جماعیاً أو أص

فردیاً، وھو عملیة تجمع بین االدخار واالستثمار، وتتألف من اقتطاع أموال كان یمكن 
للواقف أن یستھلكھا، إّما مباشرة أو بعد تحویلھا إلى سلع استھالكیة عن االستھالك اآلني، و 

 . 3وقت تحویلھا إلى استثمار یھدف إلى زیادة الثروة اإلنتاجیة في المجتمعفي نفس ال

إّن إنشاء وقف إسالمي ھو أشبھ ما یكون بإقامة مؤسسة ذات وجود دائم أو مؤقت بحسب 
الوقف، فھو عملیة تتضمن االستثمار للمستقبل، والبناء للثروة اإلنتاجیة من أجل األجیال 

لوقف خیراتھا القائمة بشكل منافع وخدمات أو إیرادات القادمة، لتوزع على أغراض ا
 وعوائد.

 وظائف الوقف.-3

یعد الوقف الصورة المجسدة للصدقة التطوعیة الدائمة، ولھ من الخصائص ما یمیزه عن 
أبعاده ووظائفھ التي یؤدیھا، ھي في الحقیقة  �غیره، كاتساع آفاقھ وتنوع مجاالتھ، وإن

بین ما ھو دیني أو اجتماعي أو اقتصادي، وإن الوظائف متداخلة من الصعب أن نفرق 
المرتبطة بالوقف، ھي وظائف أمالھا الدین اإلسالمي، ویمكن تصنیف وظائف الوقف بناءاً 

 : 4على المجاالت التي یكون علیھا الوقف

 :الوظیفة التربویة للوقف-3-1

كرة بوشریف زینب، الوظیفة الدینیة للوقف وعالقتھا بالتكافل االجتماعي: دراسة میدانیة بمدینة باتنة، مذ 1
 .65، ص2009ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

بوشریف زینب، الوظیفة الدینیة للوقف وعالقتھا بالتكافل االجتماعي: دراسة میدانیة بمدینة باتنة، مرجع  2
 .65سابق، ص

 .66، ص 2001منذر قحف، الوقف اإلسالمي: تطوره، إدارتھ، تنمیتھ، دار الفكر المعاصر، دمشق، سوریا، 3
بوشریف زینب، الوظیفة الدینیة للوقف وعالقتھا بالتكافل االجتماعي، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  4

 .85، ص2009الحاج لخضر، باتنة، 
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العلمیة، والمؤسسات التعلیمیة، لقد كان لنظام الوقف دور بارز في إیجاد واستمرار الصروح 
 من خالل بناء المساجد وإنشاء الكتاتیب والمدارس والمكتبات.

 الوظیفة االجتماعیة: -3-2

إن الدارس للتاریخ اإلسالمي، یجد كیف أن المسلمین على مر األجیال كانوا یحبسون 
 نسیج متشابك األراضي والممتلكات، خدمة للمجتمع ونفعاً للمحتاجین، مما أدى إلى ظھور 

 : 1من العالقات، بفعل تلك الخدمات االجتماعیة، التي نذكر منھا

 الوقف على الفقراء والعجزة. -

 وقف على األیتام واللقطاء. -

 الوقف على المواسم والشعائر الدینیة. -

 الوقف على الحج. -

 الوقف على عیدي الفطر واألضحى. -

 الوظیفة االقتصادیة للوقف:-3-3

مقاصد الشریعة اإلسالمیة حفظ المال، وھذا الحفظ یكون من جانبي الوجود والعدم، إن من 
فمن جانب الوجود، كان تشریع أنواع من المعامالت التي یتكسب من خاللھا اإلنسان، كما 
دعا إلى استثمار المال حتى یؤدي وظیفتھ االجتماعیة. وأما من حیث العدم، فقد حرم هللا 

معامالت، ألنھا تؤدي إلى الغرر أو اإلضرار بالمجتمع، كالربا، تعالى أنواعاً من ال
واالحتكار، واألوقاف من األموال التي یجب المحافظة علیھا، حتى تؤدي دورھا في تحقیق 
التكافل، وإیجاد شبكة عالقات اجتماعیة متینة، وھناك صور مختلفة لوسائل تنمیة موارد 

 . 2األوقاف

 والیة تلمسان. ثانیاً: األمالك الوقفیة في

 مدیریة الشؤون الدینیة واألوقاف:-1

لقد أنشأ المشرع الجزائري على مستوى كل والیة مدیریة تابعة لوزارة الشؤون الدینیة 
، المتضمن 1991مارس  23المؤرخ في  91-83واألوقاف، بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 10سییر األوقاف بموجب المادة إنشاء نظارات الشؤون الدینیة واألوقاف، تسند لھا مھام ت
التي تنص على أن تسھر  1998دیسمبر  01، المؤرخ في 381-98من المرسوم رقم 

بوشریف زینب، الوظیفة الدینیة للوقف وعالقتھا بالتكافل االجتماعي، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  1
 .90، ص2009الحاج لخضر، باتنة، 

بوشریف زینب، الوظیفة الدینیة للوقف وعالقتھا بالتكافل االجتماعي، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  2
 .94، ص2009الحاج لخضر، باتنة، 
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نظارات الشؤون الدینیة واألوقاف في كل والیة، على تسییر األمالك الوقفیة وحمایتھا 
 .1والبحث عنھا، وجردھا وتوثیقھا إداریاً طبقاً للتنظیم المعمول بھ

 :ظیمي لألوقاف على المستوى المحليالھیكل التن-1-1

 ): الھیكل التنظیمي لألوقاف على المستوى المحلي.1الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: عبد الرزاق بوضیاف، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارھا في الفقھ اإلسالمي والقانون:دراسة 
 .78، ص2010مقارنة، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع،عین ملیلة، الجزائر،

 وكیل األوقاف: -1-2

من المرسوم  11الشؤون الدینیة واألوقاف، طبقاً للمادة یقوم بمھامھ تحت إشراف مدیر 
، التي تنص على أن یراقب وكیل األوقاف على صعید مقاطعتھ، موقع 381-98التنفیذي رقم 

 .2الملك الوقفي ویتابع أعمال نظارة األمالك الوقفیة ویراقبھا

 :الحساب الوالئي لألمالك الوقفیة-1-3

كانت ھذه المھمة من اختصاص مكتب مؤسسة المسجد، وفي الوقت الحالي أصبح الحساب 
الوالئي لألمالك الوقفیة تابعاً للصندوق المركزي، حیث تم اعتماد البنك الوطني الجزائري 
لوضع األموال على مستوى كل والیة، ویقوم ھذا البنك بتحویل األموال إلى الحساب البنكي 

 لمركزي. التابع للصندوق ا

 

 

-01-06، مقال مقتبس بتاریخ: 22تقار عبد الكریم، تسییر األمالك الوقفیة في الجزائر وطرق تنمیتھا، ص 1
 iefpedia.com، الموقع اإللكتروني: 2014

عبد الرزاق بوضیاف، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارھا في الفقھ اإلسالمي والقانون: دراسة مقارنة،  2
 .80مرجع سابق، ص

 مدیریة الشؤون الدینیة واألوقاف

مكتب مؤسسة 
 املسجد

مصلحة التعلیم 
القرآني 

والتكوین 
والثقافة 

 

مصلحة الشعائر 
الدينيةواإلرشاد 

 واألوقاف

 مصلحة

 املستخدمني

 ناظر امللك الوقفي
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 ناظر الوقف(المتولي):  -1-4

أعطى اإلسالم لناظر الوقف سلطة اإلشراف والتسییر، فھو من یكون لھ الحق في رعایة 
 األعیان الموقوفة، وإدارتھا واستغاللھا، وصرف غلتھا إلى مستحقیھا.

، على أن الناظر یعمل تحت رقابة وكیل 381-98من المرسوم التنفیذي رقم  11نصت المادة 
من نفس المرسوم أن مھمة رعایة التسییر المباشر لألمالك  12األوقاف، وجاء في المادة 

. وفیما یخص تعیین الناظر، نجد أن 10-91الوقفیة، تسند إلى الناظر في إطار أحكام القانون 
ن نفس المرسوم نصت على أن التعیین من اختصاص الوزیر المكلف بالشؤون م 16المادة 

الدینیة، بمقتضى قرار وذلك بعد استطالع رأي لجنة األوقاف، وحقوق الناظر وأجرتھ، تم 
 من نفس المرسوم.  20-19-18الفصل فیھا في المواد

 األمالك الوقفیة: -2

 % 71,4وقفیاً، وھذا العدد یقابل ما نسبتھ ملكاً  440یبلغ حجم األمالك الوقفیة في تلمسان 
. وفیما 2013ملك وقفي إلى غایة نھایة  9196من إجمالي األمالك الوقفیة الوطنیة المقدرة بـ

 .∗یلي إحصاء تفصیلي للحظیرة الوقفیة في تلمسان

 األمالك الوقفیة (خارج المساجد):-2-1

 ): إحصاء تفصیلي لألمالك الوقفیة.1الجدول رقم(

تصنیف 
األمالك  

 حسب

طبیعة  
 الملك

مستغلة 
 بإیجار

مسغلة 
 بغیر

 إیجار

غیر 
 مستغلة

 شاغرة

في 
نزاع 
 أمام

القضا
 ء

ھدمت     
أو 

مقترحة 
 للشطب

 المجمـــــوع التسویة القانونیة

 النسبة العدد النسبة العدد

محالت 
 / / 19 تجاریة

/ 
/ 07 37  % 19 4.34% 

أراضي 
 %2.51 11 %39 04 / / / / 11 بیضاء

أراضي 
 %87.44 384 %39 151 / / 02 / 382 فالحیة

 %4.11 19 %61 11 / 01 / 02 16 سكنات

مرشات ( 
 %0.91 04 %75 03 / / / 01 03 حمامات)

ملك وقفي حسب ما صرح الدكتور برتیمة عبد  10100بلغ حجم الحظیرة الوقفیة في الجزائر ما یقارب  ∗
الشؤون الدینیة واألوقاف في ملتقى حول الوقف المنظم  الوھاب مدیر األوقاف والزكاة والحج والعمرة بوزارة

 .2015ماي  13و 12من طرف المركز الجامعي لتیسمسیلت یومي 

                                                           



 %0.23 01 01 00 / / / / 01 مطعم

أمالك 
أخرى 

بالتفصیل( 
 فران)

01 / 01 / / 01 50% 

02 

0.46% 

 %100 440 %39.07 177 / 01 03 03 433 المجموع

 مدیریة الشؤون الدینیة واألوقاف بتلمسان. -المصدر: بطاقة تقنیة تقییمیة لألمالك الوقفیة لوالیة تلمسان

من األمالك الوقفیة، ھو أراضي فالحیة، %87,44ما ھو مالحظ من الجدول، أن ما نسبتھ 
وھذا یفسر بالطبیعة الجغرافیة لمدینة تلمسان التي تغلب علیھا األراضي الفالحیة. وتأتي 

إلى أنھ باإلضافة إلى ھذه  تجدر اإلشارة. %4,34المحالت في الدرجة الثانیة بنسبة  
 سكناً وقفیاً. 467األصول الوقفیة، ھناك سكنات وقفیة إلزامیة یقدر عددھا بـ

 

 ):الشكل یبین توزیع األمالك الوقفیة حسب طبیعتھا.2الشكل رقم (

 
 ).1المصدر: من إنجاز الباحثین باالعتماد على معطیات الجدول رقم (

 إحصاء المساجد:-2-2

 ).2015):إحصاء المساجد:(إلى غایة مارس 2(الجدول رقم 

 التسویة القانونیة طبیعة المسجد

 540 748 عامل

 127 127 في طور االنجاز

 المصدر: من انجاز الباحثین باالعتماد على المعلومات المقدمة من طرف مدیریة الشؤون الدینیة لوالیة تلمسان.

ما ھو مالحظ من الجدول أن عدد كبیر من المساجد لم تسوى وضعیتھم القانونیة، وھذا راجع 
لعدة أسباب یتعلق بعضھا بالوضعیة القانونیة لألرض التي بني علیھا المسجد، ففي بعض 
الحاالت یقوم الواقف بوقف أرض لبناء مسجد، فیقام المسجد بدون تسویة قانونیة،  وبعد وفاة 

 األمالك الوقفیة
 محالت

 أراضي بیضاء

 أراضي فالحیة

 سكنات

 حمامات
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تعقد األمور وتصعب التسویة العقاریة للمسجد. وفي بعض الحاالت تم استبدال الواقف ، ت
  أرض مقابل أخرى لبناء المسجد بدون الرجوع إلى الموثق للتسویة.

 ):الوضعیة القانونیة للمساجد:3الجدول رقم(

 الدینیة لوالیة تلمسان. المصدر: من إنجاز الباحثین باالعتماد على المعلومات المقدمة من طرف مدیریة الشؤون

مسجداً، وھو عدد كبیر یمثل  129عدد المساجد التي لیس لھا أي وثیقة تثبت الملكیة تقدر بـ 
من إجمالي عدد المساجد الموجودة بوالیة تلمسان، وھذا راجع للمشاكل المتعلقة ℅ 74,14

 بالتسویة، في ضل غیاب الوثائق المثبتة للملكیة.

 للموارد الوقفیة:الوضعیة المالیة -3

، لیحدد 2000الموافق للعاشر أفریل من سنة  1421محرم من عام  5جاء القرار المؤرخ في 
كیفیة ضبط اإلیرادات والنفقات الخاصة باألمالك الوقفیة. وحسب ھذا القرار، فإن اإلیرادات 

 :1الوقفیة لھا ثالث مصادر رئیسیة ھي

 فیة وإیجارھا.العائدات الناتجة عن رعایة األمالك الوق-

الھبات والوصایا المقدمة لدعم األوقاف، وكذا القروض الحسنة المحتملة، المخصصة -
 الستثمار األمالك الوقفیة وتنمیتھا.

أموال التبرعات الممنوحة لبناء المساجد والمشاریع الدینیة، وكذا األرصدة اآلیلة إلى -
لمسجدیة، أو انتھاء المھمة التي أنشئت السلطة المكلفة باألوقاف عند حل الجمعیات الدینیة ا

 من أجلھا.
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عدد 
 المساجد

المسواة 
بعقود 
 وقفیة

المسواة 
بدفاتر 
 عقاریة

شھادات 
 رسمیة

عدد المساجد 
التي لھا 
قرارات 

 تخصیص

المسواة 
بعقود ناقلة 

 للملكیة

عدد 
المساجد 

التي لیس 
لدیھا أي 

 وثیقة

 المالحظات

شھادة  112 129 21 152 339 24 98 875
توجد على 

مستوى 
المحافظة 

العقاریة ألجل 
 اإلشھار

                                                           



 مستویات اإلیجار ( دج) :-4

 ): مستویات االیجار.4الجدول رقم(

عدد األمالك  طبیعة الملك الوقفي
 المؤجرة

معدل  اإلجمالیة لإلیجارالقیمة 
 اإلیجار(دج)

 14,1407 19700 14 السكنات

 7625 30500 4 الحمامات

 53,5023 67400 17 المحالت

 39,4168 92,37683 10 األراضي البیضاء

 71,2350 92,37683 382 األراضي الفالحیة

المصدر: من انجاز الباحثین باالعتماد على المعلومات المقدمة من طرف مدیریة الشؤون الدینیة واألوقاف 
 لوالیة تلمسان.

بقیمة إیجار السكنات دج، وھذا مبلغ رمزي مقارنة 1400معدل إیجار السكنات یقدر بـ
دج حسب تقدیري الشخصي، وھذا ما یطرح عدة 10000بالوالیة، والتي ال تقل عن 

 تساؤالت، منھا ما یتعلق بمسألة التحیین.

بخصوص المحالت التجاریة نجد أن كلھا موجودة في وسط المدینة، وبالتالي تعتبر من 
دج، وھذا 5000نجد أنھ یقدر بـ  أحسن المناطق التجاریة، لكن بالرجوع إلى معدل اإلیجار

المبلغ رمزي مقارنة باألسعار اإلیجاریة لمثل ھذه المحالت، خصوصاً أنھا موجودة في قلب 
 المدینة.

باإلضافة إلى مشاكل تتعلق بالتوقف عن تسدید مستحقات اإلیجار من قبل العدید من 
 دوق والیة تلمسان.المستأجرین، وھذا ما یفسر تواضع اإلیرادات الوقفیة الممولة لصن

 اإلیرادات المالیة المحققة:-5

إلى مارس  2013الفترة الممتدة من جانفي  ): اإلیرادات المالیة المحققة خالل5الجدول رقم (
2015. 

 االیرادات الوقفیة (دج) الثالثي السنة

 

 

 2013سنة 

 669926 األول

 364616 الثاني

 439428 الثالث

 753784 الرابع
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 2014سنة 

 679118 األول

 348582 الثاني

 301732 الثالث

 487984 الرابع

 453330 األول 2015سنة 

المصدر: من انجاز الباحثین باالعتماد على المعلومات المقدمة من طرف مدیریة الشؤون الدینیة لوالیة      
 تلمسان.

 2013یمثل الجدول إحصاء لإلیرادات الوقفیة في تلمسان، خالل الفترة الممتدة من جانفي 
. وفیما یلي 2013، والتي عرفت تحسناً في الثالثي األخیر من سنة 2015إلى غایة مارس 

 شكل توضیحي لتطور اإلیرادات الوقفیة. 

 ور اإلیرادات الوقفیة في تلمسان.):حركة تط3الشكل رقم(

 
 ر: من انجاز الباحثین بالعتماد على معطیات الجدول السابق.المصد

من الشكل یتبین أن اإلیرادات الوقفیة عرفت تراجعاً خالل الثالثي الثاني والثالث لسنة 
، ومن تم تحسنت في الثالثي الرابع من نفس السنة لتصل قیمتھا إلى ما یفوق 2013

ن وربع، ولكنھا في المقابل تعكس دج، وھي أكبر قیمة وصلت إلیھا خالل سنتی750000
ملك وقفي، وھذا یفسر بالمبالغ  440ضعف الكفاءة االستثماریة لألصول الوقفیة المقدرة بـ 

 اإلیجاریة الرمزیة لھا.

 خاتمة:ال

 71,4ملكاً وقفیاً، وھذا العدد یقابل ما نسبتھ   440األمالك الوقفیة في تلمسان بـ قدر عددی
. 2013ملك وقفي إلى غایة نھایة  9196من إجمالي األمالك الوقفیة الوطنیة المقدرة بـ%

ولكن رغم أھمیة ھذه األمالك، إال أنھا غیر مستثمرة بالشكل التي یحقق عوائد مناسبة 
للحساب الوالئي، الذي یستقبل مستحقات ایجار المجالت والمساكن، في ضل غیاب تنوع 

 تثماریة، وھذا حال كل األمالك الوقفیة الوطنیة.                     استثماري یحقق كفاءة اس

 أھم النتائج المتوصل إلیھا:
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غلبة الطابع العقاري على األمالك الوقفیة، وخاصة األراضي الفالحیة التي تفوق نسبتھا -
 من إجمالي األصول الوقفیة.℅ 87

لك راجع لعدة مشاكل بعضھا یتعلق عدد كبیر من المساجد لم تسوى وضعیتھم القانونیة، وذ-
باألراضي التي بنیت علیھا المساجد. كما قدرت مدیریة الشؤون الدینیة عدد المساجد التي 

 مسجداً.   129تفتقر إلى أي وثیقة بـ 

 معدالت إیجار العقارات تعتبر رمزیة، وغیر محینة وفق األسعار الحالیة.-

اءة االستثماریة لألصول الوقفیة، والذي یفسر رمزیة اإلیرادات الوقفیة راجع لضعف الكف-
 بالمبالغ اإلیجاریة الزھیدة.

 :قائمة المراجع

العیاشي الصادق فداد، مسائل في فقھ الوقف، دورة دور الوقف في مكافحة الفقر، -1
، مركز أبحاث فقھ 11/01/2012، تاریخ االقتباس: 2008مارس  21-16نواكشوط، 

 المعامالت اإلسالمیة.

بھاء الدین عبد الخالق بكر، سبل تنمیة الوقف اإلسالمي في قطاع غزة، مذكرة ماجستیر  -2
 .2009غیر منشورة ، الجامعة اإلسالمیة، غزة، 

بوشریف زینب، الوظیفة الدینیة للوقف وعالقتھا بالتكافل االجتماعي: دراسة میدانیة  -3
 .2009 بمدینة باتنة، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

تقار عبد الكریم، تسییر األمالك الوقفیة في الجزائر وطرق تنمیتھا، مقال مقتبس بتاریخ:  -4
 iefpedia.com، الموقع اإللكتروني: 06-01-2014

حسین عبد المطلب األسرج، الوقف اإلسالمي كآلیة لتمویل وتنمیة قطاع المشروعات  -5
مركز البصیرة للبحوث واالستشارات الصغیرة في الدول العربیة، دراسات إسالمیة، 

 .2009، سبتمبر 06والخدمات التعلیمیة، العدد 

عبد الرزاق بوضیاف، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارھا في الفقھ اإلسالمي  -6
 .2010والقانون:دراسة مقارنة، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع،عین ملیلة، الجزائر،

ند)، دور الوقف في التنمیة، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، مجمع الفقھ اإلسالمي(الھ -7
 .2007بیروت، لبنان، 

منذر قحف، الوقف اإلسالمي: تطوره، إدارتھ، تنمیتھ، دار الفكر المعاصر، دمشق،  -8
 .2001سوریا، 

 .2000ماي  7، بتاریخ 26الجریدة الرسمیة  للجمھوریة الجزائریة، العدد -9
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 دور وأھمیة التسییر االستراتیجي للموارد البشریة في المنظمات

قاسم شاوش سعیدة. د   

 جامعة خمیس ملیانة

 الملخص:

ان الكثیر من المنظمات خاصة في الدول النامیة تواجھ موقفا شدید الصعوبة،والسبیل الوحید 
ثم بلورة كل امكانیاتھا ومواردھا في اطار استراتیجي أمامھا ھو تطویر قدراتھا االداریة، 

واضح یتوجھ للتعامل مع الفرص والتھدیدات في األسواق، ویواجھ ظروف التنافسیة 
وضغوطھا، ویتفاعل مع المتغیرات والتحوالت المحلیة والعالمیة، وسیكون مصدر الدعم 

مورد البشري الفعال ذو الحقیقي والرئیسي والفاعل في ھذا التوجھ االستراتیجي ھو ال
المعرفة، ومن ثم تتضح أھمیة وضرورة تطویر مفاھیم وآلیات ادارة الموارد البشریة في 

 ذات االتجاه االستراتیجي.

Abstract : 
Many, especially in developing countries, organizations face a very 
difficult position, and the only way ahead is to develop managerial 
capabilities, and all their resources in strategic frameworkclear head to 
deal with the opportunities and threats in markets.andface pressures’ 
competitive conditions, and interacts with local and global 
transformations.human resource knowledge will be real and main 
actor of support in this strategic direction  

 مقدمة
ثارھا على المنظمات األمر الذي الیوم  في بیئة األعمال انعكست بأان التغیرات الحاصلة      

استلزم اعادة النظر في تسییر الموارد البشریة لیصبح التسییر االستراتیجي للموارد البشریة 
بھدف تحدیدتوجھات وخطط المنظمة لالستفادة من مواردھا البشریة في تحقیق أھدافھا سعیا 

 لتحقیق میزة تنافسیة مستمرة.

 وارد البشریةماھیة التسییر االستراتیجي للم-1
أصبحت االستراتیجیات التنافسیة التي تتبناھا الشركات لالستحواذ على حصص سوقیة 
متزایدة، تقوم على العقول البشریة لمدیرین واختصاصیین وعاملین یحسن اختیارھم 
وتدریبھم وتحفیزھم، وھكذا نرى ان السبیل للقدرة التنافسیة لن یتحقق اال باالھتمام بادارة 

 یة فعالة للموارد البشریة.استراتیج
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 تعریف التسییر االستراتیجي -1-1

تعرف االستراتیجیة بانھا برنامج عمل یخطط من طرف االدارة لتعبئة االمكانیات من اجل 
بلوغ االھداف االستراتیجیة، وتمثل اعداد األھداف والغایات االساسیة لفترة زمنیة محددة 

 1 وتخصیص الموارد الالزمة لتحقیقھا.

ویمكن تعریف التسییر االستراتیجي بانھ عملیة تحدید رسالة او غایة المؤسسة واھدافھا    
وتحدید استراتیجیتھا كسبیل لبلوغ االھداف في بیئة متغیرة، مع تنفیذ ھذه االستراتیجیات 
 وتقییم مدى التقدم ونتائج التنفیذ. وتتضمن ھذه العملیة تحلیل البیئة الخاریة للمؤسسة لتحدید

الفرص والتھدیدات، مع تحلیل البیئة الداخلیة اي موارد المؤسسة لتحدید نقاط القوة 
والضعف. وعلى ضوء ذلك یجري تصمیم استراتیجیات وظائف المنظمة، التسویق، االنتاج، 
الموارد البشریة، االدارة المالیة والبحوث والتطویر، ثم تطبیق او تنفیذ ھذه االسراتیجیات 

 2 .وتقییم النتائج

 تعریف الموارد البشریة-1-2

تحولت النظرة الى االفراد في المنظمات من كونھا عنصر من عناصر التكلفة التي یجب 
خفضھا الى ادنى حد، الى كونھا اصل من اصول المنظمة التي یمكن االستثمار فیھا وزیادة 

مورد من موارد  قیمتھا. وقد ادى ھذا التحول في النظرة الى االفراد، الى اعتبار االفراد
المنظمة. وھذا بالرغم من ان كلمة او اصطالح المورد الینطبق اال على االصول المادیة 
التي تحقق الثروة او االرادات. فالمورد البشري یمكن ان یحقق ثروة او ایراد من خالل 
استخدام مھاراتھ ومعرفتھ، ولیس من خالل عملیة التحویل والتغییر التي تحدث للموارد 

مادیة، لذلك لكي یصبح الفرد مورد البد ان یمتلك الخبرة، والمھارات والقدرات ال
وبالتالي، یمكن ان نعرف الموارد البشریة  3واالستعدادات الالزمة الداء مھام مخصصة.

بانھا مجموعات االفراد المشاركة في رسم اھداف وسیاسات ونشاطات وانجاز االعمال التي 
ھذه الموارد الى خمسة مجموعات تتمثل في: الموارد االحترافیة،  تقوم بھا المؤسسات. وتقسم

 4 الموارد القیادیة، الموارد االشرافیة، باقي الموارد البشریة، واالتحادات العالیة.

 تعریف التسییر االستراتیجي للموارد البشریة-1-3

افة المستویات ھو اطار لصنع القرارات االستراتیجیة بشأن العمال في المنظمة، على ك     
التنظیمیة، لتھیئة میزة تنافسیة للمؤسسة والمحافظة علیھا، ببلوغ اھدافھا االستراتیجیة 
(طویلة االجل) من خالل مواردھا البشریة، التي تساھم في تنفیذ الخطة االستراتیجیة 

 للمنظمة.

1   :  6 .Jean Longatte, Jacques Muller, Economie d'entreprise, 3ème édition, Dunod, 
Paris, 2007, p:28 . 

 . 04، ص:  2003أحمد ماھر، االدارة االسترتتیجیة، الدار الجامعیة، االسكندریة، :  2
،  2009، الحامد للنشر ، عمان،1خالد عبد الرحیم الھیتي، ادارة الموارد البشریة (مدخل استراتیجي)، ط:  3

 . 29ص: 
، دار النھضة العربیة، 2الموارد البشریة من منظور استراتیجي، طحسن ابراھیم بلوط، ادارة :  4

 . 17، ص:  2010بیروت،
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تغطي استراتیجیة الموارد البشریة مجاالت عدیدة مثل: ثقافة المنظمة، تدبیر الموارد     
البشریة وتطویرھا وتحفیزھا، والعالقات معھا، واشعال المنافسة االیجابیة على مستوى فرق 
العمل، مستوى العاملین كافراد، ومقابلة الموارد البشریة المتاحة كما ونوعا باالحتیاجات 

بلیة النشطة المؤسسة. وبشكل عام التسییر االستراتیجي للموارد البشریة یھدف الى المستق
تحدید توجھات وخطط المؤسسة لالستفادة من مواردھا البشریة في تحقیق اھدافھا سعیا 

 1لتحقیق میزة تنافسیة مستمرة.

 أھمیة وأھداف التسییر االستراتیجیللموارد البشریة .-2

النظام الذي مھد لظھور فرع ادارة الموارد البشریة حیث أن التطور  یمكن اعتبار الرأسمالیة
المستمر للمؤسسات الرأسمالیة من ناحیة الحجم واالستعمال المكثف للآلالت والعمال ادى 
الى تعقد مسالة تسییر ھذه الموارد بشكل فعال وعقالني،مما استلزم االھتمام بھا قصد تثمین 

م ھناك عمل وأھداف مطلوب انجازھا فال بد أن یتم ھذا العمل عنصر الموارد البشریة. فمادا
 بواسطة اجھزة وآالت لكن العنصر البشري ھو الذي یشغلھا.

 أھمیة التسییر االستراتیجي للموارد البشریة-2-1

تمثل الموارد البشریة اھمیة استراتیجیة كبیرة لنجاح المنظمات. فالیمكن بل من      
ستخدام األمثل او تعظیم منفعة استخدام الموارد المادیة، اذا كانت المستحیل، ان یتحقق اال

المؤسسة تفتقر الى األفراد ذوي المھارات والخبرة المؤھلین والقادرین على اداء وظائفھم. 
فالموارد البشریة ھي التي تحول الموارد المادیة الى منتوج نھائي من سلع وخدمات. 

ى مزیج المعرفة والمھارات واالتجاھات المتوافرة لدى وتتوقف مدى جودة عملیة التحویل عل
 3 حیث تكمن اھمیة التسییر االستراتیجي للموارد البشریة فیما یلي:.2الموارد البشریة

 قیاس اداء ومخرجات العاملین ومقارنتھ باالستراتیجیة العامة للمؤسسة.-

لبشریة ومدى مساھمتھا الخروج بمعایر ومؤشرات احصائیة تفید في قیاس كفاءة الموارد ا-
 في تحقیق االھدافاالستراتجیة .

ایجاد وتحدید وقیاس مدى التوازن القائم بین استراتجیة المؤسسة وبین تكوینھا البشري -
 وثقافتھا التنظیمیة. 

یساعد على تعزیز دور الموارد البشریة كمورد استراتجي غیر قابل للنسخ او التقلید -
 نافسي یصعب على المتنافسین فھم الیاتھ واسراره.،بتحویل العمال الى سالح ت

 معرفة مدى مساھمة الموارد البشریة في النتائج المالیة والربحیة النھائیة للمؤسسة .-

 

 أھداف التسییر االستراتیجي للموارد البشریة .-2-3

1: Benraouane Sid ahmed, Le management des ressources humains: Etudedes 
concepts, Alger, 2010, p: 46 . 

 . 31: حسن ابراھیم بلوط ، مرجع سابق ، ص: 2
3 : www.ituarabic.org/11thrmeeting/38. 
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بلوغ یتمثل الھدف الرئیسي لتسییر الموارد البشریة في قدرة المؤسسة على تحقیق النجاح او 
 1اھدافھا ،من خالل العمال، ویتفرع ھذا الھدف الھداففرعیة اھمھا:

 تقدیم مجموعة من الخدمات التي تدعم تحقیق االھداف االستراتیجیة للمؤسسة .-

تمكین المؤسسة من جذب واختیار ،والحفاظ على ماتحتاجھ من عمالة على مستوى عال من -
 القدرة وااللتزام والدافعیة .

 ات العمال على األداء الفاعل بتقدیم فرص التعلم والتطور المستمر.تعزیز قدر-

 تھیئة مناخ تسود فیھ عالقات منسجمة بین االدارة والعاملین تحت مظلة من الثقة المتبادلة .-

تھیئة مناخ مشجع لتكوین وادارة فرق عمل فاعلة باداء مرن یستجیب للمتغیرات الداخلیة و -
 الخارجیة.

سة على موازنة احتیاجات وتوقعات اصحاب المصلحة في استمرارھا مساعدة المؤس-
 (المالك،الحكومة،العاملون،االدارة، الموردون، العمالء، وباقي األطراف ذات العالقة )

 التاكد من ان البشر كعاملین یتلقون االھتمام والتقییم والتحفیز المناسب .-

عرق...)مع االخذ في االعتبار الفروق ادارة قوة عمل متنوعة (السن، الجنس،الجنسیة،ال-
الفردیة والجماعیة وماتفرزه من اختالف في توقعات وتطلعات العاملیة وفي الحاجات 

 المطلوب اشباعھا والحوافز المستخدمة وانماط االداء واسالیب القیادة .

 تبني مدخل اخالقي في ادارة العاملین یقوم على العدالة وتكافؤ الفرص والشفافیة .-

 كفالة وتحسین الصحة العقلیة والجسمیة للعامل ،ضمن مبدأ صیانة العمال.-

 استراتیجیات ادارة الموارد البشریة-3

ان التسییر االستراتیجي للموارد البشریة یعمل على تحقیق غایة المؤسسة وأھدافھا ورؤیتھا 
تفصیلیة ومتخصصة وذلك من خالل ترجمة االستراتیجیة العامة للمؤسسة الى استراتیجیات 

في قضایا الموارد البشریة ونجد من بینھا استراتیجیات تدبیر وتوفیر القوى العاملة التي تھتم 
بتأمین حصول المنظمة على الموارد البشریة المناسبة الحتیاجاتھا في التوقیت المناسب 

على اسس وبالمواصفات الصحیحة. واستراتیجیات الحفاظ علیھا واعدادھا لممارسة اعمالھا 
 علمیة.

 

 تدبیر وتوفیر الموارد البشریة-3-1

،  2009، الحامد للنشر ، عمان،1خالد عبد الرحیم الھیتي، ادارة الموارد البشریة (مدخل استراتیجي)، ط:  1
 . 49ص:
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 وتتضمن ھذه االستراتیجیة العناصر اآلتیة: تخطیط الموارد البشریة والحصول علیھا.      

ھو العملیة التي تستخدمھا المؤسسة لتحدید كم ونوع تخطیط الموارد البشریة: -3-1-1
وفقا لنوع االعمال التي تمارسھا واالحداث الموارد البشریة التي تحتاجھا اآلن وفي المستقبل 

البیئیة التي تؤثر على ذلك وبما یحقق الحصول على قوة عمل فاعلة وكفاة تساھم بشكل فعال 
في تحسین اداء المنظمة، اي ان التخطیط في مجال الموارد البشریة عملیة شاملة تركز على 

ولكون العملیة بھذه السعة والشمولیة    تحلیل البیئة الداخلیة للمؤسسة وبیئة نشاطھا الخارجي.
 1 فانھا تعتبر نشاط مھم وجوھري للمنظمة ولألسباب التالیة:

یخدم نشاط التخطیط للموارد البشریة أھداف متعددة خاصة بالفرد والمنظمة والجتمع، فعلى  -
الصعید الفرد ومن خالل التخطیط الدقیق یتم تحقیق مبدأ الشخص المناسب في المكان 

مناسب سواء تعلق األمر بالوظیفة او المنظمة،وعلى صعید المؤسسة تحقق المواءمة ال
الداخلیة بعدم وجود عجز أوفائض من الموارد البشریة اما على صعید المجتمع فان تحقیق 
االنسجام الكامل والصحیح للموارد البشریة في المؤسسات یساھم في تحقیق االنسجام 

 األفضل للموارد البشریة.

قلیل تكلفة نشاطات ادارة الموارد البشریة األخرى من توظیف وتدریب ومتابعة وصیانة ت-
 المورد البشري، حیث أن تخطیط الموارد البشریة یفترض ان یوجھ االجابة األسئلة التالیة:

 *ماكم ونوع الموارد البشریة المطلوبة؟

 *كیف یمكن الحصول على ھذه الموارد؟

 الموارد؟*متى یجب الحصول على ھذه 

 *این تستخدم ھذه الموارد؟

 یساعد التخطیط في حسن توزیع واستخدام المؤسسة لمواردھا البشریة.-

 الحصول على الموارد البشریة.-3-1-2

بعدتحدید خطة الموارد البشریة تتضح الشواغر الوظیفیة بكافة مستویاتھا مما یتطلب األمر 
تباع اجراءات محددة وموضوعیة في استقطاب أفراد من داخل المؤسسة أو خارجھا وا

 اختیارھم ومن ثم وضعھم في المكان المناسب.

:یعرف تصمیم العمل بأنھ العملیة التي یتم من خاللھا تحقیق التكامل تصمیم وتحلیل العمل-
بین محتوي العمل (المھام والوظائف والعالقات) ومكافأتھ من جھة،و المؤھالت المطلوبة 

لقدرات)لكل وظیفة من جھة اخرى. لھذا یستوجب األمر عند اجراء (المھارات والمعارف وا
التصمیم األخذ بنظر األعتبار خصائص الفرد وخصائص الوظیفة الموارد تصمیمھا وھذا 

أما تحلیل العمل یعرف بأنھ العملیة  2یتطلب اجراء تحلیل العمل بشكل متكامل ودقیق األول.

 . 62: نفس المرجع السابق ، ص:  1

2 : Aléxandre Frédérique et autres, comportements humains et management, Peason 
éducation, 2006, p:34 . 
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اھمیة تلك المعلومات وارتباطھا بطبیعة العمل او النظامیة لجمع المعلومات واصدار الحكم ب
 1 الوظیفة حیث یتضمن تحلیل العمل نشاطین ھما:

*الوصف الوظیفي وتمثلھ عملیة تحدید الواجبات والمسؤولیات الخاصة بالعمل وعالقتھ 
 باألعمال األخرى وظروفھ ومسؤولیات األشراف فیھ.

لوبة في الشخص المرشح ألشغال العمل من *التحدید الوظیفي وتمثلھ تحدید المؤھالت المط
 خبرات ومھارات وقدرات وسلویات.

: تشیر عملیة االستقطاب الى مجموعة نشاطات المنظمة البحث واستقطاب الموارد البشریة-
الخاصة بالبحث عن وجذب مرشحین لسد الشواغر الوظیفیة فیھا وذلك بالعدد والنوعیة 

اسب. ومھما اثمرت جھود المنظمة من نتائج ایجابیة في المطلوبة والمرغوبة وفي الوقت المن
مجال االستقطاب، فان ھذه النتائج تبق قاصرة عن تحقیق ھدف االستقطاب اذا لم تأخذ بنظر 

 اغالعتبار اجابة السؤال اآلتي: این تبحث المنظمة عن مرشحیھا؟

 2 تمثل فیما یلي:فاجابة السؤال اعاله تتضمن التحدید الدقیق لمصادر االستقطاب والتي ت

: تعني اعتماد المنظمة على سوقالعمل الداخلي وذلك عن طریق الترقیة، المصادر الداخلیة*
 النقل الوالتحویل، الموظفون السابقون.

: تسمل ھذه المصادر مایلي: طلبات التوظیف من قبل المتقدمین، *المصادر الخارجیة
بالجامعات والمعاھد المتخصصة، االعالن، االتصال بالوسطاء في التعیین، االتصال 

 الترشیحات من قبل موظفي المؤسسة.

: بعد أن تنتھي عملیة االستقطاب یأتي دور االختیار بین اختیار وتعیین الموارد البشریة-
االفراد المتقدمین أو المتصلین بالمؤسسة من أجل تعیین الذین یستجبونأكثر الى المعاییر التي 

وتنقسم عملیة االختیار الى أكثر من مرحلة یزید أو ینقص عددھا حسب تطلبھا المنظمة 
طبیعة الوظیفة المطلوبة، وحسب امكانیات المنظمة وحجم العمال فیھا، واستراتیجیاتھا 
وسیاساتھا في اختیار العمال، وتختصر ھذه العملیة في أربعة مراحل: جمع طلبات المتقدمین 

 االختیار، الترشیح للتعیین، تقریر التعیین النھائي.ومعلوماتھم االساسیة، المقابلة و

وتتحد فعالیة التعیین واالختیار في المنظمة من خالل نتائج التوظیف لألشخاص      
المتقدمین وحتى تكون النتائج مرضیة یجب أن تتم الدراسة في ضوء الغرض من العمل 

یة كقانون المساواة في والتحدیات االخالقیة وخصائص المنظمة واالعتبارات القانون
 3 النوظیف.

 الحفاظ على الموارد البشریة-3-2

 . 84: خالد عبد الرحیم الھیتي ، مرجع سابق ، ص:  1

 . 108: حسن ابراھیم بلوط ، مرجع سابق ، ص:  2
3 : Jean Longatte, Jacques Muller, Economie d'entreprise, 3ème édition, Dunod, Paris, 
2007, p: 45. 
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تتمثل عناصر استراتیجیة الحفاظ على الموارد البشریة في تخطیط المسار المھني للعاملین 
وتدریبھم وتقییم أدائھم وقیاس كفاءتھم والقیام بالدراسات والبحوث التي تھدف الى اعداد 

سلیم مستھدفة من ذلك الحفاظ على قوة عمل محفزة سیاسات عمالة على أساس علمي 
 ومدفوعة للعمل وذات والء عال.

  تخطیط المسار المھني للموارد البشریة-3-2-1

ترغب المنظمة في االحتفاظ بأفضل موظفیھا، وخاصة ھؤالء الذین یتمتعون بقدرات      
ومھارات عالیة، علیھا أن تعمل على تنمیة مستقبلھم المھني وھذا یحقق لھم الرضا والحفز 
نتیجة لمعرفة مسار حیاتھم في المستقبل وعملیة خلق مجموعة نموذجیة من الوظائف في 

ن اول السلم المھني حتى سن التقاعد، غالبا ما یطلق علیھا تخطیط خطوات متسلسة تبدأ م
المسار المھني. فتصمیم خطة المسار المھني یساعد العاملین على بلوغ أھدافھم من خالل 
تنمیة قدراتھم وتحقیق میوالتھم وطموحاتھم ومن ثم تستفید المنظمة من قدراتھم ومواھبھم 

لبشر وتوظیفھا في المواقع المناسبة وخفض معدل وتزید قدرتھا على جذب أفضل عناصر ا
 1دوران العمالة واالحتفاظ بھا كقوة عمل منتجة على المدى الطویل.

مرحلة (2 حسب"أوثروھول" أربعة مراحل نوجزھا فیما یلي: وتشمل مراحل المسار المھني
بظروف  : ویتم في ھذه المرحلة البحث عن عمل وااللتحاق بھ واالحاطةالتأسیس أوالبدایة

العمل وطبیعتھ وفي ھذه المرحلة یحتاج العامل أكثر من وقت آخر الى المنظمة من خالل 
استراتیجیة تنمیة الموارد البشریة المطبقة فیھا، وھذه االستراتیجیة علیھا أن تتضمن في ھذه 
المرحلة مزیجا من وسائل التنمیة خاصة منھا التدریب والتحفیز والتقویم الدوري والمستمر 
ومدى قدرتھ على تحمل مسؤولیات أكبر في العمل وتشجع الفرد بحیث یتولد داخلھ الدافع 

 لتنمیة ذاتھ والتخطیط لتطویر مستقبلھ المھني.

: في ھذه المرحلة یكون العامل قد اجتاز مرحلة االنقباض وبدء مرحلة مرحلة التقدم*
الزیادة في االحر والحریة في االنجاز واالستقاللیة لذلك یصبح العامل یبحث عن الترقیات و

اتخاذ القرارات، كل ھذا یتطلب من المنظمة أن تضع استراتیجیة واضحة لتحقیق متطلبات 
العمال بما یحافظ على مصلحة المنظمة، اضافة الى تطویر قدرات العمال وحفزھم بالوسائل 

 المذكورة سابقا.

ي ھذه المرحلة یكون العامل فمرحلة المحافظة على المكاسب والحرص على االستمراریة:*
قد وصل الى أقصى طموحھ، حیث یكون قد أرضى كل اشباعھ سواءا المالیة واالجتماعیة 
والنفسیة ولكن مع ذلك فان الموظف یسعى الى جلب االحترام لنفسھ أما اذا لم یتمكن من 

اكم تحقیق اشباعاتھ من الوظیفة أویكون غیر راضي عن وظیفتھ ومشواره یبدو قلقا وتتر
علیھ األزمات النفسیة والصحیة وقد یكون من نتائج ھذه االزمة تدھور صحتھ وعدم رغبتھ 

 في تقدم آخر وتبدأ انتاجیتھ في االنخفاض، وھذا ما ینعكس على أدائھ. 

وھنا یظھر جلیا دور استرتیجیة التنمیة التي وضعتھا ادارة الموارد البشریة لتنمیة      
االستراتیجیة فعالة فلن یصل األمر الى ھذه الدرجة بل یكون العكس العاملین فاذا كانت ھذه 

 . 111: حسن ابراھیم بلوط ، مرجع سابق ، ص:  1
 . 48: خالد عبد الرحیم الھیتي ، مرجع سابق ، ص: 2

                                                           



275 
 

اذ یشعر العامل بالوالء للمنظمة والراحة لما حققھ في مشواره المھني مما یجعلھ یضاعف في 
 جھوده وانتاجیتھ.

ھي مرحلة التحضیر للتقاعد اذ یخطط العامل لالعتزال من *مرحلة التدھور واالنسحاب: 
ن آثار استراتیجیة ادارة الموارد البشریة واضحة، اذ ان المظف في ھذه الخدمة وھنا تكو

المرحلة یكون قد أعطى كل مالدیھ اذا كان راضیا عن مشواره العملي فان االعتزال یكون 
 أمرا صعبا ورغبتھ في مزید من العطاء تكون اكبر وھنا تظھر فكرة الوالء. 

أنھ یسعى الى تحقیق األھداف التي یسعى  وتتضح أھمیة تخطیط وتطویر المسار المھني في
 1 الیھا المنظمة نذكرھا فیما یلي:

*ان اعداد خطط المسارات المھنیة للعاملین ومساعدتھم على التنمیة وفتح مجاالت التطویر 
أمامھم سوف ینعكس على سمعة المنظمة خارجیا ویزید من جاذبیتھا في استقطاب الموارد 

 یة من خارج المنظمة .البشریة ذات الكفاءة العال

*ان تخطیط وتطویر المستقبل المھني یساعد العاملین انفسھم على تنمیة قدراتھم ومھاراتھم 
من اجل تحسین انتاجیتھم، ویسد الفجوة بین قدرات الفرد ومتطلبات الوظیفة بسبب التغیرات 

 التكنولوجیة والفنیة التي قد تؤثر على أسالیب األداء .

یط وتطویر المسار المھني في المنظمة على التعرف على األفراد الذین *تساعد برامج تخط
تتوفر لدیھم مھارات لتولي المراكز القیادیة والمھنیة، ومن ثم توجیھھم الى برامج التدریب 

 والتنمیة التي تمكنھم من الوصول الى ھذه المراكز القیادیة .

وى العاملة الطموحة ذات الكفاءة *یمكن تخطیط وتطویر المسار المھني من االحتفاظ بالق
 العالیة.

*یرجع اھتمام المنظمة بتخطیط وتطویر المسار المھني للعاملین الى ظروف عدم التأكد التي 
 .تواجھھا ھذه المنظمات نتیجة الظروف التنافسیة الشدیدة والمتغیرات المحلیة والدولیة

فق مع اھتماماتھم واستعداداتھم وتشبع *زیادة انتاجیة العاملین اذا عملوا في الوظائف التي تت
 رغباتھم، وبالتالي تخفیض تكلفة العمالة بالمنظمة وزیادة قدرتھا على المنافسة.

 *حفز العاملین عن طریق اطالعھم على الفرص الوظیفیة المتاحة لھم في المنظمة مستقبال .

*زیادة فعالیة التدریب من خالل الصلة بینھ وبین رغبات األفراد المھنیة، واتساق ذالك مع 
 خطة التوظیف بالمنظمة. 

فتصمیم خطة المسار المھني یساعد العاملین على بلوغ أھدافھم من خالل تنمیة قدراتھم     
وتحقیق میوالتھم وطموحاتھم ومن ثم تستفید المنظمة من قدراتھم ومواھبھم وتزید قدرتھا 
على جذب أفضل عناصر البشر وتوظیفھا في المواقع المناسبة وخفض معدل دوران العمالة 

 كقوة عمل منتجة على المدى الطویل. واالحتفاظ بھا 

 . 111: حسن ابراھیم بلوط ، مرجع سابق ،ص:  1
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 الحفاظ على الموارد البشریة وتطویرھا-3-2-2

ان التغیرات الحاصلة في بیئة االعمال انعكست بآثارھا على المنظمات األمر الذي استلزم     
اعادة النظر بتركیبة الموارد البشریة المھاریة والمعرفیة وتطویر قدراتھا االداریة، یتطلب 

التطویر تركیز المنظمة على استراتیجیات التدریب، التقییم، والتحفیز بقصد تطویر مثل ھذا 
مھاراتھا ومعارفھا واكسابھا مھارات ومعارف جدیدة تتناسب مع المتطلبات الوظیفیة 

 الجدیدة.

یمثل تقییم األداء تحدید وتعریف الفرد بكیفیة ادائھ لوظیفتھ وأحیانا  تقییم أداء العاملین:-
لتحسین وتطویر أدائھ، وعندما یطبق تقییم األداء بصورة جیدة وصحیحة، فانھ ال  عمل خطة

یوضح للفرد مستوى أدائھ الحالي فقط ولكنھ قد یؤثر في مستوى جھد الفرد واتجاھات المھام 
 1 المستقبلیة ومن أھم استخداماتھ ما یلي:

 بات والترقیة والنقل.*اتخاذ القرارات االداریة المتعلقة بالزیادة في االجور والمرت

*یمكن لمعلومات تقییم االداء أن توفر المعلومات التي تستخدم كمدخالت لتحدید كل من 
 احتیاجات التدریب والتطویر سواء على مستوى الفرد أو المؤسسة.

*تشجیع التحسین والتطویر في االداء، فتقییم األداء ھو وسیلة لتعریف الفرد بمستوى أدائھ 
 یرات التي یحتاجھا في سلوكھ واتجاھاتھ، ومھاراتھ ومعرفتھ.والقتراح التغ

تستخدم المعلومات المتوفرة من خالل تقییم األداء كمدخالت لمصداقیة اجراءات االختیار *
 وأیضا كمدخالت لتخطیط الموارد البشریة.

التقییم *وینبغي تقییم األداء بصورة غیر رسمیة مرتین أو ثالثة في السنة باالضافة الى 
 .الدوري واعداد تخطیطا سلیما مبنیا على أسس منطقیة بغیة تحقیق أھداف المنظمة

یھدف تدریب العمال الى رفع قدراتھم على األداء، من تدریب وتنمیة الموارد البشریة:-
خالل تنمیة مھاراتھم الحركیة والتذكر والحفظ واألسالیب الشرطیة البسیطة وبالتالي التخلوا 

دریب من التعلم، والتي فیھا تطبیق العدید من مبادئھ العامة مثل االثارة، االستجابة، عملیة الت
التدعیم، التحفیز أوالدافعیة وھي عناصر یجب االھتمام وااللمام الجید بھا لدى القائمین 

 أوالمشرفین على عملیة التدریب، حتى تؤتي نتائجھا وتحقق النجاح المرغوب لھا.

لملقاة على عاتق المسؤولین عن التدریب بالمؤسسة ھو اعداد خطة ومن المسؤولیات ا   
 2 تدریبیة قابلة للتنفیذ دون مشاكل تعرقل تقدمھا أو تحد من نتائجھا تتمثل عناصرھا فیمایلي:

*تخطیط عملیة التدریب، وفیھا یتم التركیز على تحدید االحتیاجات التدریبیة وعلى 
 والمنظمة.المستویات الثالثة الفرد والوظیفة 

 *تنظیم ومتابعة البرنامج التدریبي للتحقق من مدى تحقیق أھدافھ.

تعرف عملیة التحفیز بأنھا ادراك واستقبال للمؤثر تحفیز الموارد البشریة: -
الخارجیوتوجیھھ نحو عملیة الدفع االیجابي أو السلبي اعتمادا على طبیعة االدراك والفھم 

 . 202:خالد عبد الرحیم الھیتي ، مرجع سابق ، ص:  1
2 : Aléxandre Frédérique et autres, opcit , p:67 . 
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الفرد، وانھا عملیة تنظیمیة قیادیة تستھدف استثمار المؤثر لطبیعة المؤثر الخارجي من ناحیة 
الخارجي االیجابي بالدفع نحو سلوك أفضل وأداء أعلى، أو أنھا استثمار المؤثر الخارجي 

 1 السلبي بالدفع نحو تغییر السلوك غیر المرغوب .

والقدرات  ومن خالل ھذا التعریف یمكن أن ندرك دور عملیة التحفیز في تحریك الطاقات    
الكامنة لدى الفرد العامل وتطویر سلوك العمل المقبول في المنظمة واستقرار قیم العمل التي 

 تشكل النواة الرئیسیة لما یسمى بالثقافة التنظیمیة وبالتالي زیادة انتاجیة المؤسسة .

ابة، ونجاح عملیة التحفیز یحتاج الى عملیات اداریة متكاملة من تخطیط وتنظیم وتوجیھ ورق
وتحدید الھدف من عملیة التحفیز،  حیث یھتم جانب التخطیط بتحلیل الحاجات وتشخیصھا

وتنصب عملیة التنظیم في اختبار أسالیب التحفیز التي تتناسب مع خصائص التحفیز، 
وتنصب عملیة الرقابة على التحقق من كفاءة وفاعلیة عملیة التحفیز، حیث یتم التأكد من 

حقق أھداف التحفیز ویتم التأكد من الكفاءة عن طریق تكلفة التحفیز الفاعلیة عن طریق ت
 مقارنة بالعوائد المحققة .

 نتائج البحث

 مما سبق توصلنا للنتائج التالیة:      

ان التسییر االستراتیجي للموارد البشریة یعمل على تحقیق غایة المنظمة وأھدافھا ورؤیتھا -
العامة للمؤسسة الى استراتیجیات تفصیلیة ومتخصصة وذلك من خالل ترجمة االستراتیجیة 

 في قضایا الموارد البشریة.

تشكل عملیة تخطیط القوى العاملة وتصمیم وتحلیل العمل واالستقطاب واالختیار عناصر -
تدبیر وتوفیر الموارد البشریة وھي بذلك تعتبر استراتیجیة شاملة تمتد الى آفاق ابعد من 

لتوظیف لعدد من العاملین ولكنھا تصل الى لب الموضوع وھو مجرد استفاء اجراءات ا
ضمان التكوین األمثل لھیكل من الموارد البشریة المنتجة والفعالة والعمل على ضمان 

 استمرار التوافق بین تركیبة الموارد البشریة وبین متطلبات األداء وظروفھ في المنظمة .

ة على التخطیط وتحلیل العمل واالستقطاب التقتصر استراتیجیات ادارة الموارد البشری-
واالختیار وانما تمتد الى مجاالت تحسین كفاءة القوى العاملة وتدریبھا وتحفیزھا وقیاس 

 أدائھا وذلك ضمن استراتیجیة الحفاظ على الموارد البشریة .

قوة ان عملیة تخطیط المسار المھني للعاملین تلعب دورا ھاما في تأكید أن المنظمة لدیھا -
عمل متمكنة ومتعلمة تساعد على بناء میزة تنافسیة والحفاظ علیھا، وھذا یعني أھمیة التسییر 
االستراتیجي للمسارات المھنیة حتى یمكن فھم وتحدید المھارات الالزمة لتحقیق األھداف 

 االستراتیجیة للمؤسسة وتطویر قوة عاملة لھا المزیج المتكامل من ھذه المھارات.

 الخاتمة:

عمل التسییر االستراتیجي للموارد البشریة على تحقیق غایة المنظمة وأھدافھا ورؤیتھا ی
وذلك من خالل ترجمة االستراتیجیة العامة للمنظمة الى استراتیجیات تفصیلیة ومتخصصة 
في قضایا الموارد البشریة ونجد من بینھا استرتیجیة تدبیر وتوفیر القوى العاملة التي تھتم 

 . 105:حسن ابراھیم بلوط ، مرجع سابق ، ص: 1
                                                           



المنظمة على الموارد البشریة المناسبة الحتیاجاتھا في التوقیت المناسب  بتأمین حصول
وبالمواصفات الصحیحة من خصائص شخصیة ومھارات ومعارف. واستراتیجیة الحفاظ 

 على الموارد البشریة واعدادھا لممارسة أعمالھا على أسس علمیة صحیحة وسلیمة.

 االقتراحات والتوصیات

 التوصیات مایلي:من أھم االقتراحات و    

ان مجرد وجود استراتیجیات للموارد البشریة الیعني انھا قد حققت غایاتھا بل األھم ان -
تفعل تلك االستراتیجیات بوجود اآللیات االداریة والبشریة والتقنیة الالزمة، واسرار االدارة 

 . على ان یسیر العمل في مجاالت الموارد البشریة وفق االستراتیجیات المعتمدة

ان وجود نظام رقابة داخلي في المؤسسة یعتمد على معاییر الكتشاف االنحرافات واتخاذ -
 االجراءات التصحیحیة الالزمة ضروري في المستوى االستراتیجي لتسییر الموارد البشریة 

 ضرورة العمل بالتخطیط للمسارات المھنیة لما یحققھ من اھداف تعود على الفرد والمنظمة -

 

 مراجعقائمة ال

 الكتب بالعربیة:
 .2003االدارة االسترتتیجیة، الدار الجامعیة، االسكندریة، :أحمد ماھر، )1(
، دار النھضة 2:حسن ابراھیم بلوط، ادارة الموارد البشریة من منظور استراتیجي، ط)2(

 .2010العربیة، بیروت،
، الحامد للنشر 1: خالد عبد الرحیم الھیتي، ادارة الموارد البشریة (مدخل استراتیجي)، ط )3(

 . 2009، عمان،

 الكتب باللغة االجنبیة:

4 .Benraouane Sid ahmed, Le management des ressources humains: 
Etudedes concepts, Alger, 2010. 

5. Aléxandre Frédérique et autres, comportements humains et 
management, Peason éducation, 2006. 

6 .Jean Longatte, Jacques Muller, Economie d'entreprise, 3ème édition, 
Dunod, Paris, 2007. 

 مواقع الكترونیة:

7 .www.ituarabic.org/11thrmeeting/38. 

278 
 



279 
 

 تأثیر االعالن على سلوك االستھالكي للمراھق الجزائري

 وعدیة المیة. أ
 2جامعة البلیدة 

 
 ملخص:

ال یمكن التحقق من  تأثیر االعالن بدون دراسة میدانیة لسلوك المستھلك بصفة عامة و 
قراره للشراء بصفة خاصة . ان اغلب أخصاء  التسویق یعتقدون انھ بمجرد بث اإلعالن ، 

التجاوب و التأثیر لما سیكون ھناك تأثیر وتجاوب من طرف المستھلك و لكن ھل یكمن نفس 
 یتعلق االمر بالمراھق ؟

" تأثیر االعالن على سلوك ھذا ما حاولنا التوصل الیھ في ھذا المقال بدراسة میدانیة 
 االستھالكي للمراھق الجزائري" 

وذلك من خالل استقصاء عینة من المراھقین . تبین من خالل نتائج البحث أن االعالن یحفز 
اذا كان ھذا االخیر مھتم بالمنتوج كما ان ھناك عوامل اخرى تأخذ  رغبة الشراء للمراھق

 بعین االعتبار من طرف المراھق.
 اإلعالن ، المراھق , قادة الرأي    الكلمات ألدالة :

Abstract: 
We cannot check the effect of Advertising without a field 

study of the consumer behavior in general and his purchase decision 
in particular. Most marketing specialists think that just the 
broadcasting of the advertisement will impact on the consumer and 
make him respond. However, does it entail the same responsiveness 
and impact for the teenager?   

That's what we try to reach in this article with a field study: 
"the impact of advertising on the behavior of the Algerian adolescent 
consumer" through a survey of a sample of adolescents. The search 
results show that advertising stimulates the adolescent desire to 
consume if the latter was interested in the product. It also shows that 
other factors are taken into consideration by the teenager.  
 
Keywords: Advertising, teenager, leadership. 

 تمھید:
ھو جزء من حیاتنا،یدخل بیوتنا دون استئذان ،و یفرض علینا أنماط استھالكیة ما كنا 

االشھار (االعالن)  بحیث أن أصحاب  *لنستجیب لھا لوال ذكاء ،و مھنیة القائمین علیھ انھ
في المتالقي بتركیز  الومضات االشھاریة یحرصون على استخدام التقنیات الحدیثة لتأثیر

مقصود على المواد االستھالكیة ذات الرواج مع وضع المراھقین ، و الشبان في الصادرة 

استعمال مصطلحین اعالن و اشھار وذلك راجع الى ان لھما نفس المعنى في المقال أي مالحظة :قد تم *
انھما مترادفین إال ان اغلبیة المراجع العربیة  تستعمل مصطلح االعالن و ان الباحثة ترى انھ عام و 

 شامل عكس االشھار الذي ھو محدد و خاص بالتسویق.
 
 

                                                           



ویعتبر التلفاز ھو االداة الرئیسیة لبث الومضات ، وال یتردد أصحاب المؤسسات في دفع 
 المالیین من أجل الفوز بالفترة الزمنیة االوسع مشاھدة ومتابعة 

 االشكالیة:
 مشكلة الدراسة في السؤال الرئیسي التالي: تتمثل

 ھل یؤدي تعرض المراھقین لإلعالنات (االشھار) في تأثیر عن السلوك الشرائي؟
 فرضیات الدراسة:

 التساؤالت لھذه مؤقتة إجابات نحدد أن یمكننا الرئیسة، لإلشكالیة السابق العرض ضوء في
 كل اختبار على البحث ھذا خالل من سنعمل التي الفرضیات من مجموعة صیاغة خالل من

 :كالتالي عدمھا ،وھي من صحتھا لتبیان حدا على واحدة
 السلعة على المراھق طلب بزیادة یؤثر التجاري اإلعالن بث تكرار1:الفرضیة -

 .عنھا المعلن
 سلوك على اإلعالن تأثیر من یزید اإلعالنات ظھور قادة الرأي في:  2الفرضیة  -

 المراھق.
تكوین المراھق ( مدرسة خاصة او عامة) یلعب دور في الوسیلة :3الفرضیة  -

 .االعالنیة
 أھمیة الدراسة : -

 یمكن بیان أھمیة الدراسة في النقط التالیة:
اثراء المكتبة العربیة عامة و الجزائریة خاصة بدراسة میدانیة عن اثر االعالن  -

 (االشھار) على سلوك المراھق.
اثر االعالن و تأثیرھا على المراھق  في الدول ان الدراسات التي اجریت على  -

العربیة تعتبر قلیلة نسبیا بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة حیث أن معظم 
فقد تطرقت إال ألثر  -على حد علم الباحثة –الدراسات التي تمت في ھذا الصدد 

 االعالن على سلوك المستھلك بصفة عامة او أثر االعالن على الطفل.
باحثة بدراسة عملیة و میدانیة في سلوك المستھلك تساعد الباحثین فیما بعد اسھام ال -

 باألساسالعلمي لدراسات قادمة .
 أھداف الدراسة:

 تسعى الباحثة من خالل ھذه الدراسة الى تحقیق االھداف التالیة :
تحدید مدى تأثر سلوك المراھق باإلعالن وذلك من خالل دراسة عینة من  -

 المراھقین 
العامل االكثر تأثیر على المراھق في الومضة االعالنیة عند اتخاذه قرار  تحدید -

 الشراء
الكشف عن مدى وجود فروق ذات داللة احصائیة بین اثر االعالن على المراھقین  -

 وبین العوامل أو المتغیرات الدیموغرافیة محل الدراسة.
 الدراسات السابقة:

لبعض من الباحثین العرب و االجانب ،وبالرجوع تناول تأثیر االعالن على قرار المستھلك ا
الى االدبیات السابقة القدیمة و الحدیثة فیما یتعلق بتأثیر االعالن على قرارات المستھلك فقد 

 تبین مایلي: 
بحیث یتناول الباحث في مقالھ وكتابھ  سلوك الشرائي للمراھقدراسة حفظ بداوي  -

 ھذا االخیر مع رغباتھ الشرائیة.على سلوك الشرائي للمراھق و كیفیة تعامل 
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) تأثیر االشھار على سلوك صحي Isabelle BERATدراسة ازابیلبیرات ( -
وتناولت فیھا الباحثة استراتجیة االشھار    2007 للمراھق ،جامعة مونبلي بفرنسا،

 في تأثیر على سلوك الصحي االیجابي للمراھق. 
 منھج و أسلوب الدراسة :

 أسلوب الدراسة -1
 الباحثة في اعداد الدراسة على مایلي :اعتمدت 

تكوین االطار النظري للدراسة عن طریق االطالع على المراجع العربیة و  -
 االجنبیة .

القیام بدراسة میدانیة بھدف الحصول على البیانات الضروریة وذلك عن طریق  -
 مایلي :

 اعداد قائمة استقصاء موجھة للمراھقین(اكمالیة و ثانویة) - أ
المقبالت الشخصیة مع المستقصي منھم في محل دراستھم وقد تم االعتماد اجراء  - ب

على المنھج الوصفي التحلیلي في الدراسة باإلضافة لبعض االسالیب االحصائیة 
 الكمیة لتحلیل البیانات االولیة لتأكد من فرضیات الدراسة.

 عینة الدراسة: -2
حث ،و ذلك لضخامة حجم نظرا لصعوبة أو استحالة دراسة جمیع مفردات مجتمع الب

المجتمع ،وبالتالي العتبارات خاصة بالوقت وبقیمة میزانیة اجراء الدراسة و التي تتالزم 
عادة ھذا النوع من الدراسات التسویقیة فقد تقرر االعتماد على أسلوب العینات لجمع البیانات 

 الالزمة 
 جمع البیانات الالزمة للدراسة :

 میدانیة الالزمة للدراسة بالوسائل التالیة :تم الحصول على البیانات ال
لقد تم جمع بیانات االستقصاء الخاص بالمراھقین عن طریق تسلیم قائمة االستقصاء بالید 

 للمستقصي منھ لإلجابة علیھاثم جمعھا عن طریق المقابلة الشخصیة مرة ثانیة.
 .مستقصي 300مع العلم أن العینة تتكون من 

المیدانیة سنتطرق في األول الى تعریف بعض المفاھیم وذلك تحت قبل تعرضنا للدراسة 
 عنوان :

 الخلفیة العلمیة:
 االعالن (االشھار) -1

 االتصال وسائل قدم من  یعتبر اإلعالن أن من بالرغم یجب معرفتھ في االول ھو أن ما
 ذلك إعالن أول یعتبر و النشأة حدیث یعد فھو  الواسع النطاق ھذا على انتشاره أن إال ذاتھا،
  11625عام الصحف في نشر الذي

 اإلعالنات كانت حیث 1655 عام في اآلن إال المألوف بمعناه اإلعالن كلمة لمتستخدم و
 .المفقودة واألشیاء والشیكوالطة، وألبن والشاي، األدویة، و الكتب تتناول

 عرف عدة باحثین في التسویق مصطلح االعالن بتعاریف شتى منھا:
 اإلعالم وسائل خالل من شخصي غیر اتصال عملیة بأنھا اإلعالن " السلمي على یعرف
 حیث المستھلكین، فئات إلى معینة معلومات اًلتوصیل ثمن یدفعون معلنین بواسطة العامة
 .2اإلعالن في شخصیتھ عن المعلن یفصح

 12ص 1981راشد،اإلعالن،دارالنھضةالعربیة،بیروت، عادل احمد1
 10،ص  1978غریب،القاھرة السلمى،اإلعالن،مكتبة على2
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 لتقدیم شخصیة غیر وسیلة أنھا على اإلعالن 1AMAكما عرفتھ جمعیة التسویق األمریكیة 
وھذا التعریف في  مدفوع  أجر مقابل و معلومة جھة بواسطة واألفكار الخدمات و البضائع

 :2حقیقتھ یتكون من أربع أركان أساسیة و ھي
 وسیلة غیر شخصیة, -
 تقدیم البضائع و الخدمات و األفكار -
 جھة معلومة  -
 مقابل أجر مدفوع. -
 المراھق: -2

بین مرحلة الطفولة و الرشد تعد مرحلة المراھقة من أھم مراحل نمو الفرد ، كونھا تفصل   
 .یعرف الفرد فیھا العدید من التغیرات الفیزیولوجیة، النفسیة، و العقلیة و االجتماعیة، حیث 

 وتم تعریف المراھقة كالتالي:
تبدأ من نھایة طفولتھ، وتنتھي  فقد عرفھا "فاخر عاقل بأنھا ھي " الفترة من حیاة الفرد التي

 .3ببدایة بلوغھ سن الرشد و ھي فترة انتقالیھ
كما أوضح " مصطفى فھمي كذلك بأن المراھقة " ھي التدرج نحو النضج البدني و الجنسي 

، أي أنھا مرحلة یعرف النمو خاللھاتغیرات جذریة تشمل الجانب 4، و العقلي و االنفعالي
 تلف جوانب الشخصیة.العضوي و الفسیولوجي و مخ

و الذي یعني  Adolescereكلمة التینیة االصل مشتقة من الفعل  Adolescence المراھقة 
،و تعتبر المراھقة في كل المجتمعات فترة من النمو و التحول من عدم 5نمو نحو الرشد 

الجسر نضج الطفولة الى نضج الرشد و فترة اعداد للمستقبل.بھذا المعنى فإنھا تعتبر بمثابة 
 ،الواصل بین مرحلتي الطفولة و الرشد.

 نتائج الدراسة و اختبار الفرضیات :
 .عاداتوأنماطالتعرضللبرامجالتلفزیون

 :  المفضلة لدى المراھقینالوسیلة االعالنیة  -1
 قد تبین من خالل البحث أن

 (جدول  1)المفضلة لدى المراھقین الوسیلة االعالنیة :
 االعالنیةالوسیلة  التكرار %النسبة
 الرادیو 59 19,7
 التلفاز 103 34,3
 الجرائد 23 7,7

 المجالت  34 11,3
 االنترنت 81 27

 

 الجمعیة االمریكیة لتسویق 1
2Kotler Philip et Dubois Bernard et autres, Marketing Management, 
13emédition, Paris: Pearson Education, 2009P637. 

 
 121ص1985، 1علم النفس التربوي ، دار العلم للمالیین ، بیروت ، لبنان ، ط عاقل فاخر ،3
 27.ص1974مصطفى فھمي، سیكولوجیة الطفولة و والمراھقة ، دار مصر لطباعة، مصر، 4
 
 21ص،1ط2007 رغدة شریم ،سیكولوجیة المراھق ،دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة ،عمان،5
 

                                                           



الوسائل  باقي على التلفزیون تفضل المراھقین من الساحقة النسبة أن ( 1 ) رقم الجدول یبین
 والمجالت %19,7بنسبة الرادیو ثم %27بنسبة االنترنت تلھا  34,3%وھذابنسبة اإلعالمیة

 ً◌من تفضیال األقل اإلعالمیة الوسیلة ھي الجرائد كانت األخیرة المرتبة في أما%11,3ب
 و المتحركة الصورة نحو المراھقین جذاب ان إلى النتائج ھذه أسباب نرجع و المراھقین ،

 أعلى بدرجة  واالنترنت و الرادیو التلفزیون تفضیل یفسر ما وھو أعلى بدرجة بالصوت
 والجرائد المجالت تفضیل یفسرمرتبة وھو واأللوان نحوالصور أقل بدرجة التفضیل لینتقل

 عدد أجھزة التلفاز في البیت  -2
 عدد أجھزة التلفاز في البیت:(2)جدول 

 
 من أكثر بوجود أقروا العینة مراھقین من نسبة أكبر أن نالحظ ( 2) رقم الجدول خالل من

 بی من المختارة العینة من مراھق أي یدلي لم الذي الوقت في 56% بنسبة البیت في تلفازین
 البیت تواجد جھازتلفازفي بعدم االجتماعیة المستویات مختلف
 غرفتھ في المراھق لجھازالتلفزیون امتالك -3

 غرفتھ في المراھق لجھازالتلفزیون امتالك:(3)جدول 
 لدیك جھاز التلفاز في غرفتك نعم ال

 التكرار 107 193
 %النسبة 35,7 64,3

 جھاز یمتلكون العینة مراھقین من % 35,7 نسبة أن لنا یتبین ( 3) رقم الجدول نتائج  من
 دون األحیان بعض وفي لبرامجھا باستمرار عرضة یجعلھم ما وھذا النوم غرفة في تلفزیون

 على الیحوزون % 64,3ب تقدر والتي العینة مراھقین من الكبرى النسبة أما أبویة رقابة
 األحیان أغلب في تكون التلفزیون للبرامج متابعتھم یجعل مما النوم غرفة في خاص تلفاز

 األھل مراقبة وتحت جماعیة
 األیام التي یشاھد فیھا التلفاز  -4

 یشاھد فیھا التلفازاألیام التي  (4)   جدول
 
 
 
 

 أن على ( 4 ) رقم الجدول نتائج دلت فقد المراھقین قبل من التلفزیون مشاھدة بخصوص أما
 األسبوع أیام باستمرارعبركامل البیت في التلفزیون المراھقین یشاھدون من % 91,7نسبة

 .فقط العطل أیام في التلفزیون برامج یشاھدون المراھقین من % 8,3نسبة أن حین في
 
 
 
 
 

 عدد أجھزة التلفاز تلفاز واحد اثنان  أكثر من اثنان
 التكرار 47 85 168
 %النسبة 15,7 28,3 56

   كل أیام االسبوع أیام العطل فقط
 التكرار 275 25
 %النسبة 91,7 8,3
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 االوقات التي تشاھد فیھا التلفاز بكثرة -5
 االوقات التي تشاھد فیھا التلفاز بكثرة(5)جدول

 أوقات مشاھدة التلفاز التكرار %النسبة
 بعد العودة من الدراسة 161 53,7

 أثناء السھرة 123 41
 أوقات أخر 16 5,3

 أن على تدل علیھا المحصل اإلجابات أغلب أن نجد ( 05 ) رقم لھذا السؤال بالنسبة
 المساء في الدراسة ً◌من مباشرة العودة بعد ذلك و بكثرة التلفزیون برامج یتابعون المراھقین

 في التلفزیون یشاھدون المراھقین من معتبرة نسبة أن نجد كما أثناء السھرة اقل بدرجة و
 لعدم مساء األسبوع نھایة أیام في المشاھدة ھذه تزداد كما الدراسة إلى الذھاب قبل الصباح

 العطل أیام و دروس وجود
 القنوات التي تفضل مشاھدتھا  -6

 القنوات التي تفضل مشاھدتھا (6)جدول 

 حیث من األولى المرتبة الغربیة القنوات احتلت حیث ھامة نتائج (6)  من الجدول  نستخلص
 تخصص في یعود السبب أن القول یمكن و % 41.7 نسبة بتسجیلھا المراھقین عند اإلصغاء
 NRJ12  و DISNE CHANELكال المراھقین برامج في القنوات ھذه من البعض

  ثم المراھقین للبرامج معتبر زمني حیز تخصص التي األخرى الغربیة القنوات إلى باإلضافة
و ھذا راجع الى أن اغلبیة المراھقات تشاھدن المسلسالت  %23تلیھا القنوات العربیة بنسبة

القناة   21,6%بنسبة و  لثة(المصري و السوریة)  و في المرتبة الثا التركیة والعربیة
الریاضیة وھي تجلب خاصة المراھقین الذكوروذلك راجع النجذابھم لریاضة و خاصة كرة 

من المراھقین الذین یفضلون قنوات الطھي و الموسیقى أما   10%القدم كما ان ھناك نسبة
فقط فكانت تخص القناة الجزائریة ومنھ نستنج أن  %3,7النسبة االخیرة والتي تمثل

المراھقین غیر مھتمین بالبرامج الجزائریة وذلك راجع الى عدم تخصصھا في میدان 
 المراھقة

 تغییر القناة لما یبث االعالن (االشھار) -7
 : تغییر القناة لما یبث االعالن (االشھار)(7)جدول

   التكرار %النسبة
 دائما 115 38,3

 غالبا 60 20
 نادرا 96 32
 أبدا 29 9,7

أن المراھقین بصفة عامة یغیرون القناة أثناء بث االشھار بحیث ان   (7)نالحظ من الجدول
ال یتفرجون على االشھار و الذین یتفرجون بصفة دائمة على االشھار یمثلون 38,3%

 القنوات المفضلة  التكرار  %النسبة
 قناة الجزائریة 11 3,7

 القناة الغربیة 125 41,7
 القناة العربیة 69 23

 القناة الریاضیة 65 21,6
 قناة أ خرى 30 10
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یتفرجون على االشھار لكن من المستقصیین اما النسبة المتبقیة فتمثل المراھقین الذین 9,7%
 على حسب رغبتھم.

 ما الذي یجلبك في االشھار -8
 ما الذي یجلبك في االشھار(8) جدول

   التكرار  %النسبة
 موسیقة االشھار 15 5

 مضمون االعالن 66 22
 المنتوج 195 65
 شيءاخر 24 8

 حوال المراھقن  اھتمام تجذب العناصرالتي أھم استنتاج یمكننا(8) الجدول نتائج خالل من
 المرتبة في المعلن علیھ المنتوج فقدجاء علیھا ، المحصل النسب حسب وھذا التلفزیون إعالن
 حیث من الثالثة المرتبة أما ،22% بنسبة تلیھا مضمون االعالن ثم  %65 بنسبة األولى
 جاءت حین في % 5بنسبة التلفزیونیة اإلعالنات تصمیم في المعتمدة لموسیقیة كانت األھمیة

 بمیول ذلك تفسیر یمكن و أعاله الجدول في مبین ھو كما ضئیلة بنسب عناصرأخرى
الى المنتوج ھذا ما یجعلنا ندرك ان المراھق واعي وباستطاعتھ  األولى بالدرجة المراھق

 .التمییز
 االشھار یحفز فیك رغبة شراء منتوج ما -9
 االشھار یحفز فیك رغبة شراء منتوج ما(9)جدول 

 االشھار یحفز فیك رغبة شراء التكرار  %النسبة
 دائما 47 15,7
 غالبا 149 49,7
 نادرا 88 29,3
 ابدا 16 5,3

تستخلص ان المراھق یأخذ بعین االعتبار االشھار بحیث أن أغلبیة المراھقین  (9)من الجدول
كانت ایجابتھمبأن  المستقصیین یحفز فیھم االشھار رغبة الشراء في أغلب االحیان حیث 

في أغلبیة االحیان  %49,7بصفة دائمة و  %15,7االشھار یحفز فیھم رغبة الشراء ب
فان بالنسبة لھم نادرا ما یحفز فیھم االشھار رغبة الشراء لكن حتى لو قلنا نادر  %29,3اما

لھم رغبة فبالنسبة لھم االشھار ال یحفز  %5,3فھناك تحفیز ولو قلیل بالنسبة لھذه الفئة , اما
 الشراء بتاتا.

 االعالنات المتكررةتنتج عندك زیادة في طلب المنتوج المعلن عنھ  -10
 االعالنات المتكررة تنتج عندك زیادة في طلب المنتوج المعلن عنھ (10)جدول 

 التكرار النسبة
 

 نعم 73 24,33

 ال 227 75,33
نستخلص ان االعالنات المتكررة ال ینتج عنھا زیادة طلب للمنتوج   (10)من خالل الجدول
اما الباقي  75,33%المراھقین المستقصیین كانت ایجابتھم بنفي وذلك بنسبة بحیث ان اغلبیة 

فاإلعالنات المتكررة بما یخصھم تؤثر على زیادة الطلب  %24,33والذي یمثلون نسبة 
 وھذه النسبة تمثل تقریبا ربع المستقصیین 
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 في مرحلة الشراء ھل تأخذ االشھار بعین االعتبار -11
 في مرحلة الشراء ھل تأخذ االشھار بعین االعتبار(11)جدول 

أن المراھقین متذبذب آراءھم  بما یخص أخذ بعین االعتبار   (11)نالحظ من الجدول
تأخذ االشھار بعین االعتبار في بعض االحیان  45%االشھار أثناء مرحلة الشراء بحیث أن

فھي تأخذ بعین االعتبار االشھار  %22,3كما أنھا ال تأخذه بعین االعتبار في مرات أخرى و
وھي نسبة معتبرة نوع ما فھي ال تأخذ االشھار اطالقا بعین  32,7%اثناء مرحلة الشراء اما

 االعتبار أثناء مرحلة الشراء
اذا كان االعالن یمثل فیھ أحد المشاھیر التي تحبھا ھل ھذا لھ تأثیر أكبر  -12

 بالنسبة لك
االعالن الذي یمثل فیھ أحد المشاھیر التي تحبھا ھل ھذا لھ تأثیر أكبر  (12)جدول 

 بالنسبة لك
 

 
 
 

نالحظ 
من 
الجدول

أن قادة الرأي لھم أھمیة بالنسبة للمراھقین بحیث أن األغلبیة الساحقة تعلن أن لما   (12)
 یكون أحد المشاھیر المھمة بالنسبة لھم یمثل في االشھار فذلك لھ تأثیر معتبر.

 بما یخص المعلومات الشخصیة لدینا:
 الجنس -13

 
 یبین جنس العینة (13)جدول

 
 
 

 السن -14
 یبین سن المستقصیین (14)جدول رقم

 السن  
50 11 

 15-12ما بین  150
 18-16ما بین  100

 المستوى التعلمي -15

 التكرار  %النسبة
أثناء الشراء تأخذ االشھار بعین 

 االعتبار
 نعم 67 22,3
 ال 98 32,7

 أحیانا 135 45

   التكرار %النسبیة
 دائما 32 10,7

 غالبا 225 75
 نادرا 23 7,6
 ابدا 20 6,7

 الجنس ذكر انثى
150 150   
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 المستوى التعلیمي للعینة (15)جدول رقم
 

 
 

 المدرسة التي ینتمي الیھا -16
 المدرسة التي تنتمي الیھا العینة 16)جدول رقم (
 
 

 
ما یجب معرفتھ ھو اننا عند توزیع قوائم االستقصاء تعمدنا على أخذ نفس عدد 
ذكور و االناث المستقصیین كما نالحظ انھ تم استقصاء نسبة أكبر بالنسبة لتالمیذ 

الى 11المتوسط وذلك راجع الى ان ھذا المستوى تعلیمي یلمس أكثر المراھقین من 
 سنة  16
 مھنة األب -17

 
 یبین مھنة االب  (17)جدول رقم 
 

 التكرار %النسبة
 

54,66 165 
موظف 
 حكومي

 قطاع خاص 93 31
 عامل حر 10 3,33
 ال یعمل 2 0,66

 متقاعد 30 10
نالحظ ان اكبر نسبة بما یخص مھنة االب كانت لموظف حكومي ثم تلیھا القطاع الخاص ثم  

العامل الحر و المتقاعد  كما أننا نشر الى أن نسبة االباء بدون عمل ھي شبھ معدومة و تمثل 
0,66% 

 مھنة األم -18
 یبین مھنة االم للعینة(18)جدول 

 التكرار  %النسبة
 

31,66 95 
موظف 
 حكومي

 قطاع خاص 73 24,33
 ال تعمل 115 38,33
 متقاعدة 17 5,66

یتبین لنا أنھ على عكس االباء فان ھناك  نسبة اكبر و معتبرة لألمھات  (18)من الجدول
التي ال یمارسن العمل ثم تلیھا  الموظفة الحكومیة  وبعدھا التي تعمل في القطاع الخاص 

 و أخیرا المتقاعدة.
 و تحفیز االشھار على رغبة منتوج ما العالقة  ما بین السن -19

 سنة 11المراھقونالذین سنھم 

 المستوى التعلیمي متوسط ثانوي
120 180   

 مدرسة خاصة عامة مدرسة
200 100 
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 سنة 11العالقة  ما بین السن و تحفیز االشھار للمراھقین الذین سنھم  (19)جدول رقم  
 

 
 
 
 
 
 

 سنة  12-15المراھقونالذین سنھمما بین
 سنة 12-15العالقة  ما بین السن و تحفیز االشھارللمراھقین الذین سنھم ما بین  (20)جدول

 
 
 
 
 
 
 

 سنة 16-18المراھقون الذین سنھم ما بین
 16-18العالقة  ما بین السن و تحفیز االشھار للمراھقین الذین سنھم ما بین  (21)جدول 

 سنة
 
 
 
 

من النتائج المستخرجة من عالقة السن 
وتحفیز االشھار لشراء المنتوج فنستنج 
من الجداول أعاله أنھ كلما كان المراھق 
صغیر في السن كلما كان االشھار یحفز فیھ رغبة الشراء وكلما كان المراھق یتقدم في السن  

 لى تحفیزه تقل.كانت قدرة االشھار ع
القة مابین نوع المدرسة التي ینتمي الیھا المراھق (خاصة,عامة) الع -20

 وتفضیلھ لوسیلة االعالن
 بما یخص نتائج المدرسة الخاصة:

 وسیلة االعالن المفضلة بما یخص المدرسة الخاصة (22)جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تكرار %النسبة
 دائما 23 46 

 غالبا  20 40
 نادرا 7 14
 أبدا 0 0

 تكرار %النسبة
 دائما 19 12,66 

 غالبا  93 62
 نادرا 34 22,66
 أبدا 4 2,66

 تكرار %النسبة
 دائما 5 5 

 غالبا  36 36
 نادرا 47 47
 أبدا 12 12

 التكرار %النسبة
 الرادیو 12 12 

 التلفاز 34 34
 الجرائد 10 10
 المجالت 19 19
 االنترنت 25 25
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 بما یخص نتائج المدرسة العامة:
 وسیلة االعالن المفضلة بما یخص المدرسة العامة(23)جدول

 التكرار %النسبة
 الرادیو 47 23,5 

 التلفاز 69 34,5
 الجرائد 13 6,5
 المجالت 15 7,5
 االنترنت 56 28

 
من النتائج المستخرجة من عالقة نوع المدرسة التي ینتمي الیھا المراھق (خاصة,عامة) 
وتفضیلھ لوسیلة االعالن نستخلص ان تفضیل المراھق بما یخص التلفاز و اإلنترنت 
متقارب  بحیث أن النسب سواء للمدرسة الخاصة او العامة تكمن في اختالف تقدیره 

سع یظھر بكثرة في الوسائل االعالنیة االخرى وذلك فقط ولكن االختالف شا %3تقریبا
راجع الى ان المراھقین الذین ینتموا الى المدرسة الخاصة لدیھم قابلیة أكثر على تطلع 

 للمجالت والجرائد.
 

 االستقصاء نتائج حوصلة
 من عشوائیة بطریقة المختارة المراھقین للعینة الموجھ االستقصاء نتائج تحلیل خالل من

 االستنتاجات من جملة إلى توصلنا منھا واحدة كل اًلخصوصیة فق المتوسطات و الثانوي  و
 مایلي: فی نوجزھا
 الوسیلة االعالنیة المفضلة للمراھقین ھي التلفاز و االنترنت, -
 اغلبیة المستقصیین اقروا ان لدیھم اكثر من تلفاز في البیت, -
 غرفتھم,اغلبیة المراھقین ال یملكون جھاز تلفاز في  -
 اغلبیة المراھقین یشاھدون التلفاز باستمرار عبر كامل ایام االسبوع, -
 اغلبیة المراھقین یتابعون برامج التلفزیون بعد العودة مباشرة من المدرسة, -
 القنوات المفضلة للمراھقین تتمثل في القنوات الغربیة ثم تلیھا القنوات العربیة, -
 بث االشھار,اغلب المراھقین یغیرون القناة اثناء  -
 المنتوج ھو الذي یجذب المراھق في االشھار,   -
 اغلبیة المراھقین یحفز فیھم االشھار رغبة الشراء, -
 االعالن المتكرر ال ینمي زیادة الطلب لدى المراھق, -
 كلما كان المراھق صغیر في السن كلما كان تحفیز االشھار للشراء بالنسبة لھ كبیر, -
ادة رأي كممثلین لھ تأثیر ایجابي و استیعاب اكبر من ان االعالن الذي یعتمد على ق -

 طرف المراھقین, 
المراھقون الذین یترددون للمدرسة الخاصة لدیھم قابلیة أكثر على تطلع للمجالت  -

 والجرائد.
 
 الخالصة :

تأثیر االعالن على سلوك االستھالكي للمراھق الجزائري  حاولنا في ھذه الدراسة المتعلقة "
جوانب عدیدةتصب كلھافي خدمة البحث بشكل متكامل ، حیث تطرقنا في  التطرقالى" 

البدایة الى الخلفیة العلمیة للموضوعوذلك بتعریف كل من االعالن و المراھق ،والجزء 
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الثاني كان عبارة عن دراسة میدانیة على عینة من المراھقین ، ومما سبق نستطیع 
 وك المراھقین .وسل حیاة أننؤكدالتأثیرالكبیرلإلعالنات على

 نھاأ نذكر للفرضیات بالنسبة
طلب  زیادة في اإلعالنیة الرسالة بث تكرار عالقة األولى حول للفرضیة بالنسبة •

 التجاریة العالمة ترسیخ على یعمل المتكرر فاإلعالن نفیھا المراھق للمنتوج نؤكد
 تحفیز على الشراء.  على الیعمل بصفة عامةغیرأنھ في الذھن

الفرضیة الثانیة التي تتعلق باإلعالنات التي تعتمد على قادة الرأي في التمثیل اما  •
االعالن فنؤكدھا بحیث ان المنتوج المعلن عنھ تكون لھ قابلیة اكبر من طرف 

 المراھقین .
بما یخص الفرضیة الثالثة و االخیرة حول عالقة تكوین المراھق و الوسیلة  •

 بحوث تتطلب  ألنھا ضمنیاً  نؤكدھا أن االعتبار نستطیعاالعالنیة التي یأخذھا بعین 
 المتوصل النتائج خالل من ذلك مع العادي االستقصاء من مجرد تعمقاً  أكثر أخرى

ان كلما كان تكوین المراھق اعمق و أشمل كالذین  العالقة تفسیرھذه إلیھا یمكن
للمجالت  یدرسون في المدارس الخاصة كلما كانت لھم قابلیة أكثر على تطلع

 والجرائد.
 
 التالیة التوصیات نقدم إلیھا المتوصل بعدعرض النتائج: 
على المؤسسة أن تقوم بدراسة لسلوكیات الفئة المستھدفة قبل تصمیم الرسالة  -

 االعالنیة،
 على المؤسسة اختیار وسائل االعالن بدقة ألھمیتھا في فعالیة االعالن ، -
تصمیم الرسالة و الحملة  االعالنیة علیھم أن بالنسبة الى المبدعین االعالنیین عند  -

 یقوموا برعایة المجتمع الجزائري. 
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 واقع المحاسبة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 في ظل معاییر المحاسبة الدولیة

 مولود فتحي . أ
 أ.د. عبیرات مقدم
 جامعة األغواط

 ملخص
تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قطاعا ھاما في االقتصاد الوطني وجمیع اقتصادیات 

خلق قیمة مضافة لإلنتاج المحلي، وتلبیة العدید من العالم، وھذا بسبب دورھا الكبیر في 
االحتیاجات في الجوانب االجتماعیة واالقتصادیة، وھذا النوع من المؤسسات مطالب أیضا 
بتوفیر المعلومات المالیة الضروریة عن طریق اإلفصاح وعرض القوائم المالیة، من أجل 

أجل ھذا، قررت الجزائر تبني إعطاء صورة صادقة لتوفیر الشفافیة والمصداقیة، ومن 
النظام المحاسبي المالي، كشكل من أشكال مسایرتھا للمعاییر المحاسبیة الدولیة، ومواكبة 
التطور االقتصادي والتغیرات التي تكون في صالح االقتصاد الوطني، وقد بدأ العمل بھ منذ 

ن واقع ، من أجل األھداف المذكورة، ویتمحور موضوع مقالنا ھذا ع01/01/2010
المحاسبة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل التطرق إلى المشاكل التي تعاني 
منھا المحاسبة في تطبیقھا على ھذا النوع من المؤسسات ومعرفة متطلبات التطبیق الحسن 
لھا فیھا، باإلضافة إلى نظرة حول المعیار المحاسبي الدولي للتقاریر المالیة الخاص 

غیرة والمتوسطة، والذي یفسر اھتمام المعاییر المحاسبیة الدولیة بھذا النوع بالمؤسسات الص
 من المؤسسات.

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، معاییر المحاسبة الدولیة، النظام  الكلمات المفتاحیة:
 المحاسبي المالي، المعیار الدولي للتقاریر المالیة الخاص بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

Summary 
Small and medium enterprises is an important sector in the national 
economy and all economies in the world, and this is because of the 
large role in creating value for local production, and meet many of the 
needs in the social and economic aspects, and this type of institutions 
also demands the provision of the necessary financial information 
through disclosure and presentation of financial statements, In order to 
give a true image to provide transparency and credibility, and for this, 
Algeria has decided to adopt a financial accounting system, as a form 
of bring them in line with international accounting standards, and keep 
up with economic development and the changes that are in the 
interests of the national economy, has been introduced since 
01/01/2010, for the above objectives, the central theme of our article 
that the reality of accounting in small and medium enterprises through 
addressing the problems of accounting applied to this type of 
institutions and knowledge the requirements for good application, in 
addition to a look around IFRS for SME private  Small and medium-
sized, which explains the interest of international accounting standards 
in this type of institutions. 
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 مقدمة

یبدو واضحا الدور الكبیر الذي تلعبھ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تنمیة االقتصاد   
في جمیع دول العالم، إذ تعتبر أحد الركائز األساسیة للنھوض بشتى القطاعات في النظم 
االقتصادیة، إذ أنھا تعتبر مصدرا مھما في تنمیة الدخل وخلق فرص جدیدة للعمل، والدلیل 

صائیات التي تثبت دائما أن عدد ھذا النوع من المؤسسات في تزاید مستمر على ذلك اإلح
حتى أصبحت تشكل غالبیة المؤسسات في أي دولة في العالم، وبالنظر إلى ھذه األھمیة فقد 
توجب على الباحثین والمسیرین محاولة إیجاد أفضل طرق للتسییر الحسن لھذه المؤسسات، 

تغییر النشاط، ومن ھذه الطرق تطبیق المحاسبة بمبادئ  ومحاولة حمایتھا من اإلفالس أو
سلیمة تتوافق وطبیعة ھذه المؤسسات، باعتبار المحاسبة أحد أھم أدوات التسییر من أجل 
تقدیم الوقائع واألحداث المالیة التي تقوم بالمؤسسات من خالل القوائم والتدوینات المالیة، 

حدید مركز المؤسسة المالي وتحدید نقاط القوة وھذا من أجل إطراء شفافیة أكبر لتسھیل ت
والضعف من أجل اتخاذ القرارات المناسبة فیما یعلق باستمراریة ھذه المؤسسات وتوسع 

 نشاطھا. 
والجزائر مثلھا مثل باقي دول العالم، لیست في منأى عن مواكبة سیر العولمة االقتصادیة، 

ر المحاسبة الدولیة، وذلك من خالل تطبیق فقد حولت تطبیق محاسبة تتماشى مع مبادئ معایی
، واھتم 2011النظام المحاسبي المالي المشتقة مبادئھ من ھذه المعاییر، وقد بدأ العمل بھ في 

ھذا النظام حتى بالمؤسسات المصغرة عن طریق وضع محاسبة مبسطة خاصة بھا من خالل 
قال تسلیط الضوء على واقع . وسنحاول من خالل ھذا الم2008یولیو  26القرار المؤرخ في 

المحاسبة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، ومعرفة مدى مالئمة المعاییر 
المحاسبیة الدولیة لھذا النوع من المؤسسات ومعرفة المشاكل التي تواجھ تطبیق المحاسبة في 

 للحاسبة فیھا.  ھذا النوع من المؤسسات ومعرفة أھم المتطلبات التي تساعد على تطبیق سلیم
 IFRS for SMESالمعیار الدولي للتقاریر المالیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -1
إن البیانات المالیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة مثلھا مثل تلك الخاصة بالمؤسسات    

الكبیرة من ناحیة األھداف التي تسعى لتحقیقھا من خالل تحسین نوعیة تقاریرھا  وجودتھا، 
ھنا برز دور معاییر المحاسبة الدولیة في تحقیق ھذه األھداف، وبالتالي فإن البیانات المالیة و

الخاصة بالمؤسسات الصغیرة كانت أیضا بحاجة إلى معاییر خاصة بھا، من أجل تقدیمھا 
بشكل أفضل وشفاف، ومن ھنا بدا اھتمام المعاییر المحاسبیة الدولیة بالمؤسسات الصغیرة 

وھذا من خالل إصدار معیار خاص بھذا النوع من المؤسسات، وقد تم بالفعل والمتوسطة 
الشروع في إنشاء معاییر تخص ھذا النوع من المؤسسات، وھذا بسبب الطلب المتزاید على 
معاییر تراعي حاجات وخصوصیات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، المنصوص عنھ في 

في  IASBمجلس معایر المحاسبة الدولیة التصریحات التي جاءت في التقریر السنوي ل
 ، وقد تزامن ھذا مع عملیة إعادة تنظیم خطة عمل المجلس.2000دیسمبر 

، نتیجة للطلب المتزاید  IFRS for SMESویعتبر إصدار المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 على النظر محاسبیا للمؤسسات الصغیرة.

لصغیرة والمتوسطة من خالل التصریحات وقد تم طلب إعداد معیار خاص بالمؤسسات ا
في دیسمبر  IASBالتي أدلي بھا في تقریر المجلس السنوي للجنة معاییر المحاسبة الدولیة 

 احتیاجات   یتواجب مع   خاص   معیار دولي بإنشاء   ، حیث تم طلب إعداد طلب2000
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، وقد قام المجلس فعال بتأسیس ھذا المعیار 1وخصوصیات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
من خالل الجھود القائمة على إعداده من طرف خبراء في المحاسبة، وقد قام األعضاء 
اإلداریون بدعم أي نشاط او مجھود من یساھم في تكوین وتأسیس ھذا المعیار الذي یراعي 

 ة والمتوسطة والدول النامیة.خصوصیة المؤسسات الصغیر
وبالتالي فقد تم تحدید وإضافة ھدف جدید لھیئة معایر المحاسبة الدولیة، یتمثل في ضرورة    

القیام بإعداد معیار محاسبي دولي یتوافق مع احتیاجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
 في مجال المحاسبة. وكذلك الدول النامیة، وتم دعم ھذا المشروع من جمیع الھیئات المختصة

كما عرف مجلس معاییر المحاسبة الدولیة من خالل نشراتھ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
بأنھا تلك المنشآت التي ال یوجد لدیھا مسؤولیة عامة قیاسا مع الشركات المساھمة العامة. 

مین للقوائم وتقوم بنشر القوائم المالیة الستخدامھا من طرف المستثمرین الخارجیین والمستخد
المالیة، حیث أكدت مسودة معیار اإلبالغ المالي الدولي المقترح إلعداد التقاریر المالیة 

على التعریف والخصائص  2007فیفري  15للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الصادرة في 
السابقة، وشددت على عدم اعتبار ھذه المسودة جزء من معاییر اإلبالغ المالي إلعداد 

 المالیة.التقاریر 
ومن أسباب تطویر معاییر اإلبالغ المالي الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمنشآت الصغیرة 

 والمتوسطة الحجم بواسطة مجلس معاییر المحاسبة الدولیة نذكر ما یلي:
تزوید المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بمعاییر محاسبیة ذات جودة عالیة، مفھومة  -

 ؤسسات.ومطبقة دولیا في جمیع الم
تخفیف العبء على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي ترغب باستخدام معاییر  -

 دولیة.
 تلبیة رغبات ومتطلبات مستخدمي البیانات المالیة لھذه المؤسسات. -

 أوال:عرض المعیار الدولي للتقاریر المالیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة
من طرف مجلس معاییر المحاسبة  2009یة تم إعداد المعیار في شكلھ النھائي في جویل    

، بغرض مواجھة االحتیاجات المتعددة لمستخدمي التقاریر المالیة للمؤسسات IASBالدولیة 
الصغیرة والمتوسطة وحتى المتناھیة الصغر، التي تشكل استنادا إلى تصریح منظمة التعاون 

من مجموع المؤسسات في العالم. ویمثل ھذا  %95أكثر من  OECDوالتنمیة االقتصادیة 
المعیار أساسا ومرجعا یحتوي على مختلف القواعد التي یلتزم بھا ھذا النوع من القطاع 
لتحسین نوعیة تقاریره المالیة خاصة في اقتصادیات الدول النامیة وبالتحدید لما ینطبق في 

 أسواقھا.
جات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ومن مزایا ھذا المعیار خصوصیة متطلبات واحتیا

والتي تكون ضئیلة مقارنة بالمؤسسات كبیرة الحجم، حیث تتم معالجة العملیات االقتصادیة 
بطریقة مبسطة تتناسب مع طبیعة عملیات ھذا النوع من المؤسسات، السیما فیما یتعلق 

ئم المالیة إلى جانب باإلفصاح.وكما یرفق المعیار مع دلیل لالستعمال یبین كیفیة عرض القوا
المعلومات الملحقة. وقد تم إعداد ھذا المعیار بشكل مستقل بدال من جعلھ مضافا للمعاییر 

 :2األخرى لسببن ھما

1Ramona neag and others, actual aspects regarding the IFRD for SMEs – opinions, 
debates and future developments, annaled universitatis apulensis series oeconomica 

أمال مھاوة، إمكانیة تحیین النظام المحاسبي المالي وفق المعیار الدولي للتقاریر المالیة للمؤسسات الصغیرة  2
 .30، ص 2011والمتوسطة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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سھولة استعمالھ من طرف الجھات الراغبة في تطبیق ھذا المعیار، لمعالجتھ  .1
إعداد  لألحداث االقتصادیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في حین احتواء معاییر

التقاریر المالیة بشكلھا الكامل على معالجات ال تطبق على ھذا النوع من 
 المؤسسات.

اللغة البسیطة التي أصدر بھا ھذا المعیار دون تعدید التفاصیل وتعقیدھا عكس ما  .2
 . IFRSھو علیھ في المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 

المالیة الخاص بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من  ویتكون المعیار الدولي إلعداد التقاریر
 :1صفحة تحتوي على األجزاء التالیة 232

 الجزء األول ویحدد نطاق التطبیق. -
 الجزء الثاني ویتطرق إلى المفاھیم والمبادئ. -
 الجزء الثالث یوضح كیفیة تقدیم القوائم المالیة. -
 القوائم المالیة.الجزء الرابع وحتى الجزء الثامن ویحدد مكونات وعناصر  -
 الجزء التاسع یتطرق إلى القوائم المالیة المحددة. -
 الجزء العاشر یحتوي على السیاسات المحاسبیة، التقییم واألخطاء. -
 من الجزء الحادي عشر إلى الجزء الثامن والعشرین نجد طرق التقییم. -
 وتحتوي على األحداث االقتصادیة الخاصة بالمؤسسات 35إلى  29األجزاء من  -

الصغیرة والمتوسطة كمعالجة أسعار صرف العمالت األجنبیة مثال، أو األحداث 
 الالحقة للمیزانیة.

 ثانیا: التطبیق الفعلي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 IFRS forإن صدور معیار اإلبالغ الدولي الخاص بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة     

SMESبمثابة إنجاز مھم وقفزة نوعیة في مجال المحاسبة، نظرا لحاجة ھذا النوع من  ، كان
المؤسسات لمعایر خاصة بھا حاجة شدیدة، ولذلك فقد قرر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 
التأكد من فعالیة ھذا المعیار واختبار نسبة نجاح تطبیقھ في المؤسسات الصغیرة على أرض 

دولة،  20مؤسسة صغیرة ومتوسطة، في  116ینة مكونة من الواقع، حیث تم تكوین ع
إلى  10عمال، وثلث آخر یتكون من  10یحتوي أكثر من ثلث ھذه المؤسسات على أقل من 

عامال، وتعتمد أغلب مؤسسات ھذه العینة في تمویھا على االقتراض من البنوك، كما  50
 یقوم بعضھا بإبرام صفقات أجنبیة.

بة إلى معرفة مدى إمكانیة تطبیق ھذا المعیار على المؤسسات وقد ھدفت ھذه التجر  
 :2الصغیرة والمتوسطة من خالل معرفة ما یلي

 اكتشاف القضایا والعملیات التي یصعب تطبیقھا وتقییم درجة وضوح ھذا المعیار. -
 تقییم نطاق التطبیق بالوقوف على القضایا التي لم تتم معالجتھا. -
 .تحدید تكلفة تطبیق المعیار -
 تقییم احتیاجات مستخدمي القوائم المالیة. -
 تقییم السیاسة المحاسبیة المختارة من طرف المؤسسات جراء تطبیق ھذا المعیار. -
تحدید طبیعة القضایا الخاصة بالمؤسسات المصغرة والبالغة الصغر والدول  -

 النامیة، وتحدید نقاط القوة والضعف.

1 Robert obert, IFRS pour les petites et moyennes entités et plan comptable général, 
revue du financier, Paris, n168, 2007, p01. 
2 Conseil national de la comptabilité, Projet d’IFRS pour les PME de l’IASB, 
France, 2007, p7 . 
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 IFRS forثالثا: مستخدمو التقاریر المالیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وفق 
SMES ینص المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة الخاص بالمؤسسات الصغیرة

والمتوسطة، على أن مستخدمي التقاریر الخاصة بھذا النوع من المؤسسات تستخدم من 
 طرف:
نیھم المعلومات التي تمكنھم من إمكانیة الھیئات واألشخاص المقرضون، حیث تع .1

استرداد دیونھم والفوائد العائدة لھا، ویھمھم أیضا معرفة المركز المالي للمؤسسة 
 المعنیة باالقتراض، من أجل معرفة إمكانیة إقراضھا أم ال.

الموردون حیث یھتمون بالمعلومات التي تمكنھم من تقدیر إمكانیة تحصیل حقوقھم  .2
 الزمة.في أوقاتھا ال

العمالء، حیث أنھم معنیون بالمعلومات التي تركز حول استمراریة المؤسسة،  .3
 وباألخص ھؤالء الذین لھم ارتباطات طویلة األجل مع المؤسسة.

المساھمون، حیث یھتمون بمعرفة وضعیة المؤسسة المالیة ونتائج القوائم المالیة  .4
 لمعرفة مقدار نصیبھم من األرباح.

من أجل تقدیر الوعاء الضریبي وتحدید قیمة المستحقات  المصالح الجبائیة، .5
 الضریبیة.

 النظام المحاسبي المالي المبسط المطبق على المؤسسات الصغیرة. -2
یسمى أیضا بمحاسبة الخزینة، وھو نظام أوال:  تعریف نظام المحاسبة المالیة المبسطة:

عینة كرقم األعمال وبیعة تخضع لھ المؤسسات الصغیرة التي یجب أن تتوفر فیھا شروط م
النشاط وعدد العمال والمحددة من طرف وزارة المالیة، وترتكز محاسبة الخزینة على إعداد 
سجل لألموال بدفتر الخزینة ویتم على مستواه إبراز التدفق الصافي لألموال سواء كانت 

 :1إیرادات أو خسائر صافیة.ویقوم نظام محاسبة الخزینة على الشروط التالیة
المسك المنتظم لسجالت األموال أو دفاتر الخزینة وھما دفتر اإلیرادات مع إمكانیة  -

تجمیع اإلیرادات الیومیة ذات المبالغ المنخفضة عند االقتضاء، ودفتر النفقات الذي 
 تسجل فیھ العملیات حسب ترتیبھا الزمني.

مة من الغیر أو حفظ وثائق اإلثبات الرئیسیة والمتمثلة في الفواتیر سواء كانت مستل -
صادرة من طرف المؤسسة أشرطة الصندوق، بیانات البنوك، نسخ الرسائل... مع 

 وجوب تأریخ وتصنیف وترقیم ھذه الوثائق.
یطبق نظام المحاسبة المالیة المبسطة من  ثانیا:  مجال تطبیق المحاسبة المالیة المبسطة: 

 خالل سنتین مالیتین ما یلي: طرف المؤسسات التي ال یتعدى رقم أعمالھا وعدد عمالھا
مالیین دج، أما عدد العمال فھو  10تم تحدید رقم أعمالھا بـ أ/ بالنسبة للمؤسسات التجاریة: 

 عمال دائمین یعملون ضمن الوقت الكامل. 09
تتفق المؤسسات اإلنتاجیة والحرفیة مع ب/ بالنسبة للمؤسسات اإلنتاجیة والحرفیة: 

عدد العمال، في حین یختلف رقم األعمال الخاص بھا والمقدر المؤسسات التجاریة من حیث 
 مالیین دج.       06بـ 

كذلك یتفق ھذا النوع من ج/ بالنسبة للمؤسسات الخدمیة ومختلف القطاعات األخرى: 
المؤسسات مع القطاعات السابقة من حیث عدد العمال، غیر أن رقم أعمالھا مختلف ومحدد 

 مالیین دج. 03بـ 
 

والمحدد لقواعد التقییم 2008جویلیة  26الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القرار المؤرخ في  1
 25الصادر بتاریخ  19والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالیة وعرضھا ومدونة الحسابات وقواعد سیرھا، العدد 

 .22، ص 2009مارس 
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 إجراءات نظام المحاسبة المالیة المبسطة: ثالثا:
إن تطبیق المؤسسة لنظام محاسبة الخزینة یتطلب منھا تقسیمھ إلى مرحلتین: المرحلة األولى 
تكون خالل السنة وتتمثل في متابعة مختلف العملیات التي قامت بھا، في حین المرحلة الثانیة 

ة المالیة بجملة من التصحیحات، ویمكن تكون في نھایة السنة من خالل قیامھا في آخر السن
 تلخیص المرحلتین كالتالي:

یتعین على المؤسسات الخاضعة للمحاسبة   أ/ متابعة العملیات الجاریة خالل السنة المالیة: 
المبسطة خالل السنة المالیة وجوبا قید إیراداتھا ونفقاتھا بشكل منتظم وموثوق، وترتبط 

 :1مصداقیة ھذا القید بما یلي
وجود دعامة محینة بانتظام، حیث یتم تسجیل العملیات ضمن دفتر الخزینة وھو  -

 دفتر وحید أو تسجیلھا في دفتر للنفقات ودفتر لإلیرادات.
حفظ سندات إثبات داخلیة أو خارجیة باالعتماد على تسجیالت أو دفاتر الخزینة،  -

ي البنك حیث توافق الخزینة مجموعة أرصدة المؤسسة في الصندوق من جھة وف
 أو المؤسسة المماثلة من جھة أخرى.

ویجب عند قید العملیات اإلیرادات والنفقات خالل السنة المالیة في دفتر أو دفاتر الخزینة 
 التمییز بین العملیات التالیة:

حسب حساب الخزینة المعني (بنك، صندوق): یفتح دفتر واحد لكل حساب من  -
حسابات الخزینة (أو دفترین عندما یقتضي تنظیم المؤسسة فتح دفتر لإلیرادات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            والنفقات).                                                                                                              
طات حسب طبیعة العملیات: تكون طبیعة العملیات الواجب التمییز بنھا بحسب نشا -

 المؤسسة وحاجات مسؤولھا لمعلومات الخاصة بالتسییر.
 ویجب أن یشمل ھذا التمییز على األقل العملیات التالیة:

 السحب الشخصي لألموال أو الدفع اإلضافي لرأس المال الذي یقوم بھ المستغل. -
 شراء سلع موجھة إلعادة بیعھا على حالتھا. -
والتكالیف اإلداریة وتكالیف التسییر أعباء أخرى (تكالیف المستخدمین والضرائب  -

 وشراء اللوازم والمستھلكات األخرى).
 إیرادات البیع وأداءات الخدمات. -
 اإلیرادات األخرى كاإلعانات والھبات. -
تحویل األموال في حالة وجود حسابین للخزینة على األقل ( كاإلیداع أو السحب  -

 نقدا من البنوك مثال).
 شراء التثبیتات. -
 ت أو التنازالت (عملیات البیع).االقتراضا -

یجب على كل مؤسسة خاضعة لنظام المحاسبة المالیة ب/ تصحیحات آخر السنة المالیة: 
 المبسطة أن تقوم بمجموعة من التصحیحات في آخر السنة مع مراعاة العملیات التالیة:

 یجب أن یقوم مسؤول المؤسسة في آخر السنة المالیة إذا كانت المبالغ المعینة -
 معتبرة فقط بإجراء جرد خارج المحاسبة لكل عنصر من العناصر األربعة التالیة:

مبلغ الحسابات الدائنة وقروض االستغالل إذا لم یتم تسدید المبیعات والمشتریات  •
 نقدا.

 مبلغ المخزونات بمختلف أنواعھا واألشغال الجاریة. •
 المالیة.مبلغ التثبیتات المشتراة أو المباعة خالل السنة  •

 .78-77نفس المرجع السابق، ص  1
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 مبلغ االقتراضات المكتتبة أو المسددة خالل السنة المالیة. •
یجب أن تحفظ الكشوف اإلجمالیة لعملیات الجرد كسند إثبات لمحاسبة المؤسسة،  -

وال یكون جرد الحسابات الدائنة ودیون االستغالل أو جرد المخزونات ضروریا إال 
السنة المالیة وعند نھایتھا فیما  إذا كانت التغیرات بین المبالغ معتبرة عند بدایة

 یخص ھذه العناصر.
یجب أن تمسك المؤسسات التي لھا تثبیتات سجال تقید فیھ ھذه التثبیتات ویبین فیھ  -

بالنسبة لكل تثبیت تاریخ شرائھ ومبلغھ والمدة المفترضة الستعمالھ وتاریخ بیعھ، 
تالك خطي عن كما یجب أن یكون لكل تثبیت جدول اھتالك یحسب على أساس اھ

 كل سنة مالیة دون احتساب الحصة الزمنیة.
یجب أن یجري جرد المخزونات حسب طبیعتھا كما وقیمة حسب كیفیات تمكن من  -

إثبات ذلك، كما یجب إعداد جدول اھتالك االقتراضات یبین فیھ بالنسبة لكل سنة 
 مالیة مبلغ رأس المال ومبلغ الفوائد المسددة.

سسة عند االقتضاء بإجراء الحسابات التالیة عند إقفال كل ونتیجة لذلك تقوم المؤ -
 سنة مالیة:

حساب التغیر الجاري لقروض ودیون االستغالل عند بدایة السنة المالیة وعند  •
 نھایتھا.

 حساب تغیر المخزونات واألشغال الجاریة عند بدایة السنة المالیة وعند نھایتھا. •
المتعلقة بالتثبیتات الموجودة عند إقفال حساب التخصیص الھتالكات السنة المالیة  •

السنة المالیة (التثبیتات المشتراة خالل السنة المالیة أو خالل السنوات المالیة 
 السابقة).

حساب فائض القیمة أو نقص القیمة الناتج عن بیع تثبیتات السنة المالیة (سعر البیع  •
 لمالیة للتثبیت المعني).منقوصا منھ القیمة الصافیة المحاسبیة في بدایة السنة ا

حساب التغیر الجاري لالقتراضات عند بدایة السنة المالیة وعند نھایتھا وتحدید  •
 التكالیف المالیة المسددة خالل السنة المالیة. 

 مشاكل ومتطلبات تطبیق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -3
 المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطةأوال: صعوبات تطبیق النظام المحاسبي 

لقد قامت الجزائر بإصالحات اقتصادیة عدیدة بھدف تطویر القطاع اإلنتاجي للنھوض 
والتنمیة، ولكنھا كانت تھمل جانب التسییر في المؤسسات االقتصادیة والذي لھ دور كبیر في 

نظام المحاسبي المالي تحقیق قفزة نوعیة لھذه المؤسسات، ولذا فقد قرت الجزائر تبني ال
المتوافق مع التغیرات المحاسبیة والمالیة الدولیة، وھذا بعد الضغوطات التي تعرض لھا 
اقتصاد الجزائر في ظل تطور األنظمة االقتصادیة العالمیة والعولمة، وقد وجدت في تطبیق 

سات النظام المحاسبي المالي صعوبات عدیدة سنذكر تلك التي واجھتھا في مجال المؤس
 الصغیرة والمتوسطة.

 صعوبات متعلقة بالبیئة المحاسبیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: -1
من الصعوبات التي تواجھ الجزائر في تطبیق ھذا النظام في ھذا القطاع نجد على  -

 :1العموم
صعوبة التخلي عن النظام القدیم الذي عملت بھ المؤسسات االقتصادیة الجزائریة  -

 .1976سنة  سنة منذ 33لمدة 

) في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال IAS/IFRSبات تطبیق النظام المحاسبي الموحد(كتوش عاشور، متطل 1
 .308-307العدد السادس، جامعة الشلف، الجزائر، ص  -افریقیا
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ضعف أنظمة التسییر في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة وعدم تنوعھا، ما وقف  -
 حائال عن التغییر خاصة أن نظام المحاسبة العامة كان العمود الفقري للتسییر.

صعوبة التحول لتطبیق النظام الجدید بسبب تدریب وخبرة المحاسبین والخبراء  -
 سنة. 20ربما أكثر من على النظام السابق لسنوات عدیدة 

عدم وجود إطارات خبیرة بالنظام الجدید وعد معرفة العدید من المحاسبین  -
 والخبراء عن ھذا النظام من أجل التكیف معھ.

 ضعف اعتماد النظام الجدید في المراكز التدریبیة لحد اآلن. -
 نقص البحوث والدراسات االقتصادیة حول نظام المحاسبة المالیة. -
 ین التكمیلیة الداعمة لتطبیق ھذا النظام كما ھو الحال في مجال الجبایة.غیاب القوان -
ضعف تكنولوجیا المعلومات واالتصال المستعملة في المؤسسات االقتصادیة  -

وخاصة أن المحاسبة المالیة أصبحت تعتمد بشكل كبیر على تكنولوجیا المعلومات 
 واالتصال.

 المحاسبة الدولیة:صعوبات تقنیة في تطبیق معاییر  -2
 :1یمكن تلخیص ھذه الصعوبات كالتالي

صعوبات متعلقة بتقدیم المعلومات المالیة وذلك أن ھذا المعیار یقضي بتقدیم  -
معلومات منفصلة خاصة بكل قطاع من قطاعات المؤسسة خاصة في الحاالت التي 

 تكون فیھا مردودیة ومخاطر كل قطاع مختلفة.
عیار المحاسبي الثاني وھو المخزون ویمكن إیجاز أھم صعوبات متعلقة بتطبیق الم -

 الصعوبات في التغیرات التي تطرأ على معالجة عناصر المخزون كالتالي:
صعوبات متعلقة بضرورة تحمیل جمیع التكالیف الخاصة بشراء المخزون في  •

القیمة اإلجمالیة للمخزون، وھنا نشیر أن ھناك بعض التكالیف تثیر مجموعة من 
ؤالت عن مدى إمكانیة تحمیلھا لتكلفة المخزون ویتعلق األمر بتكالیف التسا

 االقتراض، وفروق أسعار العمالت األجنبیة.
الممتلكات والمصانع  16صعوبات متعلقة بتطبیق المعیار المحاسبي رقم  -

 والمعدات، حیث یمكن مالحظة ھذه الصعوبات كالتالي:
المنفصل لجمیع العناصر المكونة ینص ھذا المعیار على ضرورة التسجیل  •

الستثمار معین، والتي تكون فترة حیاتھا مختلفة، ولھذا یصبح التسجیل المحاسبي 
لھذه العناصر صعبا، فاألصول المركبة مثل المباني المحتویة على مكونات متباینة 
مثل مصنع التسخین، واألسقف، والمصعد، عناصر ھیكلیة أخرى، فیتم تسجیلھا 

 ابات منفصلة لتسھیل إھتالكھا على مدى فترات متفاوتة.في عدة حس
صعوبات تحدید الفترة المعنیة لالستثمار أو األصل، نظرا ألنھ یتطلب تحویل ھذه  •

المھمة من المحاسب الذي كان یحدد ھذه الفترة الجبائیة، إلى الموظفین المباشرین 
 كوینا مستمرا.الذین یسیرون ھذه االستثمارات، وھو ما یتطلب منھم خبرة وت

ونجد أیضا صعوبات متعلقة بالجوانب الجبائیة التي تختلف نظرتھا للحسابات  •
الفردیة مقارنة بالحسابات المجمعة وھو ما ربما سوف یقتضي التعامل بنظامین 
خاص بكل نوع من الحسابات، كل ھذا من شأنھ ألن یصعب ویعقد عملیة متابعة 

 إمكانات لوجستیكیة كبیرة.حسابات االستثمارات من جھة، ویتطلب 

عادل رضوان، تجاني محمد العید، صعوبات تطبیق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة  1
والمتوسطة بالجزائر، الملتقى الوطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة 

 .10، جامعة الوادي، ص 2013/ماي 06-05والمتوسطة بالجزائر، 
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صعوبات متعلقة بصیاغة نظام داخلي في المؤسسة یوفر جمیع المعلومات  -
الضروریة إلجراء أو تحدید االنخفاض في قیمة األصول، ھذا النظام الذي یتجاوز 

 .1حدود مصلحة المالیة والمحاسبة لیمتد لجمیع الھیاكل األخرى في المؤسسة
 فق القوانین الجبائیة مع النظام المحاسبي الجدید:صعوبات متعلقة بضعف توا - 3

إن المرور من النتیجة المحاسبیة للنتیجة الجبائیة یلزم المؤسسة بتزوید مصلحة الضرائب 
بنتیجتھا من اجل دفع المستحقات وااللتزامات الضریبیة حسب المعدل الضریبي، إال أن 

 :2اسبي الجدید تخص بعض العناصر منھاھناك اختالفات بین القوانین الجبائیة والنظام المح
 تقنیات االھتالك وتناقص األصول أو إثبات تدني القیم. -
 تقنیات تمویل الدیون والحقوق بالعملة األجنبیة. -
 تسجیل عملیات اإلیجار التمویلي والضرائب المختلفة. -
المعالجة المحاسبیة للضرائب وباألخص الضرائب المختلفة، یمكن أن یحدث  -

تاریخ تحمل التكلفة الجبائیة محاسبیا وتاریخ تحمل نفس التكلفة لتحدید  تفاوت بین
 النتیجة الخاضعة.

العملیات غیر المسجلة في النتیجة المحاسبیة لكن أخذت بعین االعتبار عند تحدید  -
 الوعاء الخاضع للضریبة على النتائج.

 ویجب على اإلدارة الجبائیة أن تقصد على ثالث نقاط أساسیة:
 لعالقة الموجودة بین المحاسبة والجبایة مع أقل معالجة جبائیة ممكنة.حفظ ا -
 عندما تكون المعالجة الزمة یجب أن تكون سھلة وبسیطة. -
 ضمان استقرار الوعاء الجبائي. -

من ثانیا: متطلبات توافق النظام المحاسبي المالي مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
المحاسبي المالي یجب على الدولة والمؤسسات أجل تطبیق صحیح وسلیم للنظام 

الصغیرة والمتوسطة بشكل خاص القیام بمجموعة من اإلجراءات واإلصالحات التي 
من شأنھا تأھیل االقتصاد الوطني والمؤسسات لإلسراع في عملیة االنتقال وعلیھ یجب 

 تحقیق ما یلي:
لي یجب أن یسبقھ لتطبیق النظام المحاسبي الماتحضیر المؤسسات الجزائریة:  -1

تدریب مختلف الممارسین والمستعملین للمحاسبة ومخرجاتھا سواء داخل المؤسسة 
أو خارجھا، حیث تقوم في ھذا المسعى وزارة المالیة بتنظیم محاضرات وملتقیات، 
ولكن یخضع ذلك لتدرج زمني ویأخذ مدة من الوقت ویتوقف كذلك على تنظیم 

وارد البشریة، إذ أن التدریب ورفع كفاءة المؤسسة ومھارة وجدیة عناصر الم
المھنیین ومستواھم ھي مھمة كبیرة یجب أن تكون بالضرورة مبرمجة جیدا من 

 :3حیث الوقت والمكان والطریقة وذلك بالبدء بـ
 مسؤولو المكاتب والمؤسسات الكبرى. -
 المدیرون المالیون والمحاسبون للمجمعات الكبرى. -

زھوة، مشروع النظام المحاسبي المالي الجزائري والمعاییر المحاسبیة الدولیة، الشریف ریحان، فارح 1
ول مستجدات األلفیة الثالثة: المؤسسة الجزائریة على ضوء التحوالت المحاسبیة الدولیة،  الملتقى الوطني ح

 .8، ص 2007نوفمبر  22-21جامعة باجي مختار عنابة، 
 
 
 .11نفس المرجع السابق، ص  2
جابو، عبد القادر بن عیسى، الملتقى الوطني األول حول واقع وآفاق تطبیق النظام المحاسبي المالي في سلیم  3

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مداخلة بعنوان متطلبات توافق النظام المحاسبي المالي مع المؤسسات 
 .9، جامعة الوادي، ص 2013ماي  05/06الصغیرة والمتوسطة، یومي 
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 المؤسسات المتوسطة.المسؤولون على المحاسبة في  -
التكامل في مجال التدریب سواء على المستوى الجامعي وغیر ذلك من القطاعات  -

 (البرنامج المتعلق بالمعاییر الدولیة وتطبیقھا في السیاق الوطني).
 تحدیث األطر التشریعیة والجبائیة: -2

بة في مختلف یجب أن یبدأ العمل بھدف دراسة اآلثار المترت: تحدیث األطر التشریعیة: 2-1
 :1فروع القانون الجزائري من تطبیق النظام المحاسبي المال السیما في ما یلي

االنفصال والتباعد الملحوظ بین القانون (الذي یعبر عن الطبیعة القانونیة للعملیات) وقواعد 
النظام المحاسبي المالي (الذي یشیر إلى المضمون االقتصادي للمعامالت) باإلضافة إلى 

صال بین المعالجة القانونیة للمعاملة والمعالجة المحاسبیة. حیث قد یكون لھا أثر یزید في االنف
 صعوبة استخدام المحاسبة كوسیلة إلثبات المعامالت.

اإلطار المفاھیمي الذي یختلف اختالفا كبیرا عن المبادئ المحاسبیة الجزائریة والبعید عن 
منة قاعدة تغلیب الحقیقة االقتصادیة على الشكل النظرة التشریعیة الجزائریة ومثال ذلك ھی

 القانوني.
المؤرخ  75-59من القانون التجاري والصادر بموجب األمر رقم  18إلى  9تعدیل المادتین 

، والتي تشمل القوانین واألحكام 08-93المعدل بالمرسوم التشریعي رقم  24/09/1975في 
ادئ المحاسبیة، قواعد التقییم، قواعد إعداد الحسابات المتعلقة بااللتزام بالمحاسبة الدائمة، المب

 السنویة والرقابة الخارجیة.
مما سبق نرى أنھ من الالزم إعادة النظر في القانون التجاري وتعدیلھ لیتماشى مع التطبیق 

 السلیم للنظام المحاسبي المالي.
المعاییر المحاسبیة تماشیا مع متطلبات اإلطار الجبائي والنظام المحاسبي المالي:  :2-2

الدولیة ومعاییر إعداد التقاریر المالیة والنظام المحاسبي المالي یتوجب على المؤسسات 
الصغیرة والمتوسطة أن تقدم في الملحق معلومات متعلقة بالتقارب بین النتیجة المحاسبیة 

ن المرور واألعباء الجبائیة الواردة في جدول حساب النتیجة، وھذا یتطلب إعداد جدول یبی
من النتیجة المحاسبیة إلى النتیجة الجبائیة. والعناصر التي تؤدي إلى االختالف في التقییم 
لتحدید النتیجة بین المعاییر المحاسبیة والقواعد الجبائیة. التي تمیل عموما إلى التركیز على 

 :2النقاط الموالیة
القیمة، حیث أن النظام تقنیات االھتالك وتدھور األصول أو معاینة انخفاض في  -

 الجدید ینتھج مدخال اقتصادیا ومالیا.
 تقنیات تحویل الدیون والحقوق بالعمالت األجنبیة. -
 التسجیل المحاسبي لعقد اإلیجار التمویلي. -
 تقییم بعض األصول والخصوم على أساس القیمة العادلة في تاریخ الحیازة. -
نھا، حیث یمكن وجود انحراف المعالجة المحاسبیة للضرائب والسیما المؤجلة م -

بین تاریخ األخذ بھذه األعباء الجبائیة على مستوى المحاسبة، وتاریخ األخذ بھذه 
 األعباء لتحدید النتیجة الخاضعة للضریبة.

1MEROANI.S, Le projet du nouveau système comptable financier algérien, 
mémoire de magistère en sciences de gestion option management, ESC, Alger, 
2006, pp 106-107. 

2 Des robert, J,F,Méchin,F,Puteaux, H, normes IFRS et PME, DUNOD, Paris, 2004, 
pp 219-220 . 
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فائض القیمة في األجل الطویل والنتائج من التنازل على أصول أو أي عملیات  -
ألعباء المحسوبة في النتیجة استثنائیة كتعویض نزع الملكیة، اإلیرادات أو ا

المحاسبیة لكن ال یأخذھا النظام المحاسبي بعین االعتبار، أي نفقات وأعباء غیر 
 مبررة من طرف إدارة الضرائب.

إنھ م�ن الض�روري ج�دا تھیئة وتحضیر المحترفین والممارسین لمھنة المحاسبة:  -3
تتكی��ف م��ع التحض��یر الجی��د لإلص��الحات ع��ن طری��ق تط��ویر مھن��ة المحاس��بة حت��ى 

 1التغیرات الوطنیة والدولیة وفق ما یلي
بدء األعمال التدریبیة عن طریق التكوین الذي سوف یسمح بسد الثغرات والنقائص  -

 الموجودة على مستوى اإلشراف على المتكونین.
القیام ببرنامج إصالح على مستوى التعلیم العالي وخصوصا في تخصصات  -

المحاسبیة، وزیادة االنفتاح نحو المھنة للغیر  المحاسبة إضافة إلى شھادة الخبرة
بتنظیم أیام مفتوحة األبواب لمختلف الفئات الراغبة في معرفة المھنة واالطالع 

 أكثر علیھا.
فتح المجال أما مھنة المحاسبة لمنافسة المھنیین األجانب السیما أمام مكاتب  -

انیة التصدیق على المراجعة واالستشارات الكبرى وتمكین ھذه الشركات من إمك
الحسابات، ألن العولمة وتحریر مھنة المحاسبة ھي واحدة من أھم الظواھر التي 
سوف تمس في السنوات القادمة بالمھنة، والتي تتطلب تحدید االستراتیجیات التي 

 تسمح بالتكیف مع المحیط االقتصادي العالمي.
 لمحترفین األجانب.تشجیع التعاون االستراتیجي بین المھنیین الجزائریین وا -
تنظیم أیام ومحاضرات ومؤتمرات وتظاھرات حول المواضیع ذات الصلة  -

 بالسیاسات االقتصادیة ومعاییر المحاسبة الدولیة والجبایة.
ونتیجة لھذا التحول الذي سیمس بالمؤسسات من الناحیة المحاسبیة، یقع على عاتق مختلف 

خبراء محاسبین، محافظي حسابات ومحاسبین  الممارسین سواء الداخلیین أو الخارجیین، من
معتمدین، مساعي حثیثة للسھر على ضمان التطبیق الجید للنظام المحاسبي المالي من خالل 

 التحقق من ما یلي:
التحقق من أن المعلومات المفصح عنھا تعكس الواقع االقتصادي للمؤسسة دون  -

 االلتزام بالشكل القانوني.
من وجود عالقة بین التكالیف التي تحملتھا المؤسسة والمنتجات التي تم  التحق -

 الحصول علیھا.
تحدید مختلف التشریعات واإلجراءات التي تتعلق بھذا القانون، واإلسراع بإصالح  -

 تنظیمات مختلف الھیئات المتعاملة معھ ال سیما مصلحة الجبایة.
تكییف مختلف األنظمة الفرعیة تخصیص الغالف المالي المناسب لتغطیة تكالیف  -

 للتوافق مع النظام الجدید.
تكوین اإلطارات والمختصین األكادیمیین، وإخضاع النظام للنقاش قصد تثمین  -

 إیجابیة النظام وتقلیص سلبیتھ قدر اإلمكان.
لالتحاد الدولي للمحاسبین، وتشجیع ظھور التعاون  IFACاالنخراط في برنامج  -

 والجزائریین. بین المھنیین الدولیین

 .10، عبد القادر بن عیسى، مرجع سبق ذكره، ص سلیم جابو1 1
                                                           



تجدید البرامج البیداغوجیة الخاصة بالمحاسبة العامة وتشجیع المؤلفین والمبدعین  -
في إنتاج كتب تسھل وتنشر المعرفة المطلوبة لتكوین اإلطارات والكوادر في 

 أقصر زمن ممكن.
 الخاتمة

إن المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بحاجة ملحة إلى تغییرات عدیدة من أجل مواكبة      
التطور االقتصادي على مستوى العالم، والمحاسبة كوسیلة ھامة في إطراء الشفافیة 
والمصداقیة من خالل القوائم المالیة، بحاجة ھي بدورھا للتطویر والتحسین، وما المعاییر 

إال وسیلة ھامة لتثبیت مبادئ محاسبیة تسعى لتحقیق األھداف المنشودة،  المحاسبیة الدولیة
، وبالنظر ألھمیة 2010وھذا من خالل تطبیق النظام المحاسبي المالي الذي بدأ العمل بھ منذ 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالنسبة لالقتصاد الوطني ورفع مستوى اإلنتاج، فھي معنیة 
ت األخرى مھما كان نوعھا أو حجمھا، بتطبیق ھذا النظام من كغیرھا من أنواع المؤسسا

أجل خلق بیئة اقتصادیة نزیھة وذات كفاءة عالیة، إال أن البیئة االقتصادیة والمؤسسات 
الجزائریة الزالت في حاجة ماسة لبعض المتطلبات الضروریة لنجاح تطبیق النظام 

قة على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، المحاسبي المالي كي تظھر نتائجھ وإیجابیاتھ المحق
 وھذا ألسباب عدیدة تم ذكرھا.

ولھذا وجب على الجزائر السھر على خلق المناخ المناسب للتطبیق من خالل توفیر كل 
اإلمكانیات المالیة وتأھیل الموارد البشریة للتطبیق الصحیح للنظام الجدید وجعلھ یتماشى مع 

 المتطلبات الدولیة.
 التوصیات

ن خالل ھذا المقال ارتأینا أن نقدم بعض التوصیات من أجل إعطاء فائدة أكبر لھذا وم
البحث، رؤیة منا بأنھا سوف تساھم ولو بالقلیل في تسھیل تطبیق النظام المحاسبي على 

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.
تأھیل المؤسسات االقتصادیة بما فیھا الصغیرة والمتوسطة وأنظمة تسییرھا من  -

 ل توافق مناسب مع النظام الجدید.أج
زیادة االھتمام بقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كونھا تشكل لبنة ھامة في  -

االقتصاد الوطني. وھذا من خالل التشجیع على االستثمار بوسائل عدیدة 
 كالتسھیالت المصرفیة والتحفیزات الجبائیة.

لة تعدیلھا وإحداث بعض إعادة النظر في القوانین واألطر التشریعیة ومحاو -
التغییرات، وھذا من أجل مالئمتھا للنظام المحاسبي المالي الذي یرى أن ھناك 

 صعوبة في تطبیقھ مع ھذه القوانین.
إعداد وتكوین محاسبین وخبراء في المحاسبة، وترسیخ مبادئ وفروض النظام  -

 المالي المحاسبي الجدید في أذھانھم، وكیفیة تطبیقھ.
التعاون الجزائري األجنبي في مجال المحاسبة، األمر الذي بإمكانھ التشجیع على  -

توفیر صورة واضحة عن المعاییر المحاسبیة الدولیة عند المحاسبین الجزائریین، 
وھذا عن طریق جلسات تكوینیة وملتقیات علمیة وأیام دراسیة یشارك فیھا عدد من 

 الخبراء األجانب في المعاییر المحاسبیة الدولیة.
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تأثیر انخفاض أسعار النفط على االقتصاد الجزائري و الحلول لتفعیل مصادر 
 الدخل غیر النفطیة

 قندوز فاطمة الزھراء . أ
 2جامعة البلیدة 

 :الملخص

الذي سّجلتھ أسعار انخفاض األخیر تھدف ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على إشكالیة ال
،و تحدید تأثیراتھالمباشرة على الوضع المالي و االقتصادي للجزائر، و ضرورة البترول

 إیجاد الحلول اإلستراتیجیة لتفعیل مصادر الدخل غیر النفطیة.
و من خالل ھذه الدراسة استنتجنا أن االقتصاد الجزائري الزال اقتصادا ریعیا منذ سنوات 

ت أسعار النفط أفرزت تحدیات خطیرة أمام االقتصاد الجزائري. كما الستینات و أن تقلبا
توصلنا من خالل ھذه الدراسة إلى مجموعة من الحلول، أھمھا تطویر القطاعات اإلنتاجیة و 

 الخدمیة و ترشید النفقات.  

 : أسعار النفط، االقتصاد الجزائري، مصادر غیر نفطیة.الكلمات المفتاحیة

Résumé : 

Cette étude vise à faire la lumière sur le problème de la baisse récente 
enregistrée dans les prix du pétrole et de déterminer les effets directs 
sur la situation économique et financière de l'Algérie et la nécessité de 
trouver des solutions stratégiques pour activer les sources de revenus 
non pétrolières.  
Grâce à cette étude, nous avons conclu que l'économie algérienne est 
toujours dépendante de la manne pétrolière depuis les années soixante 
et que les fluctuations du prix du pétrole a produit de sérieux défis à 
l'économie algérienne. Nous sommes arrivés dans cette étude à un 
ensemble de solutions dont le plus important est le développement des 
secteurs productifs et de services et rationalisation des dépenses. 

Mots clés : pris du pétrole, économie algérienne, ressources non 
pétrolière.   

 المقدمة:

، حیث 2014تعرف أسعار النفط أدنى مستوى لھا في األسواق الدولیة منذ الثالثي األخیر لسنة 
استمر ھذا التراجع في األسعار لیصل إلى مستویات غیر مسبوقة، ویطرح ھذا التراجع ألسعار النفط 

بالمائة في تصدیر   97لتي یعتمد اقتصادھا على نسبة عدة تخوفات على القدرة المالیة للجزائر ا
المحروقات. كما أن اإلصالحات االقتصادیة تسیر ببطء و تعطل مساعي الخروج من التبعیة لبرمیل 

 توازناتھا  لھشاشة  نظرا  االجتماعیة، و  النفط مما یجعل الجزائر معرضة للھزات االقتصادیة
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عائدات المحروقات وتحریك نسب النمو االقتصادي المتواضعة والرتباطھا بصورة شبھ كلیة بتوزیع 
 بفضل النفقات العمومیة.

والسؤال الذي نطرحھ: ما أثر تدھور أسعار النفط على االقتصاد الجزائریعلما أنھیعتمد 
بدرجة كبیرة على مداخیل النفط في موازناتھ السنویة، وال یحقق مداخیل من قطاعات 

 استثماریة أخرى بدیلة لقطاع المحروقات، و ما ھي اإلجراءات الواجب اتخاذھا؟ 
اإلجابة على اإلشكالیة المطروحة و ذلك من خالل تسلیط و من خالل ھذا البحث سنحاول 

الضوء على واقع االقتصاد الجزائري و آثار انخفاض أسعار النفط علیھ  و نحاول إیجاد 
 الحلول المناسبة للخروج من ھذه التبعیة.

 أسباب انخفاض أسعار النفط: -أوال
عي لدول العالم، وبالتالي یمثل النفط المحرك الرئیس لالقتصاد العالمي، والعصب الصنا

أسعاره تعتمد على عوامل محوریة وھي: الطلب العالمي على النفط، وحالة االقتصاد 
 .1الدولي، وحجم اإلنتاج، والحصص التقدیریة لمنظمة أوبك

و یعودھذا التراجع في الطلب على النفط لألزمة االقتصادیة العالمیة و الركود االقتصادي 
ت األخیرة اقتصادیات أكبر الدول مؤدیا إلى انخفاض الطلب على الذي میز خالل السنوا

النفط و بالتالي تدني في أسعاره ھذا من جھة، و من جھة أخرى زیادة ضخ في األسواق 
كمیات ھائلة من النفط  من قبل الوالیات المتحدة والعربیة السعودیة و بالتالي فإن السوق 

 2لطلب.یعرف فائضا في العرض مقابل انكماش في ا
وبالرغم من أن أسعار النفط تتحرك صعوداً أو ھبوطاً وفق القاعدة األزلیة (العرض 
والطلب)، إال أن سلعة كالنفط تجعل من مكونات الطلب علیھ وعرضھ، تختلف عن باقي 
مكونات العرض والطلب للسلع األخرى، نظراً ألھمیة النفط واعتماد الصناعات العالمیة، 

 العالمي علیھ.وبالتالي االقتصاد 
فأسعار النفط تخضع لعوامل متشابكة، وھي في تغیر وتطور مستمر، منھا ما ھو متوقع 

-2000ومنھا ما ھو غیر ذلك، فإن جمیع الدراسات التي أجریت خالل العقد الماضي (
، أي 2008) لم تضع أي تصور لوصول األسعار إلى مستویاتھا في منتصف عام 2010
وحتى بعد أن وصلت لتلك المستویات غیر المسبوقة، كانت التقدیرات دوالراً للبرمیل،  148

السائدة آنذاك تؤكد أن مستویات الطلب سوف تستمر في التصاعد لتضغط على األسعار 
، ولكن بعكس تلك التوقعات انھارت األسعار عن تلك 2008دوالر بنھایة  200لمستویات 

،و التي كانت بسبب األزمة 2009یل عام دوالراً للبرم 33المستویات لتصل إلى مستویات 
المالیة العالمیة المفاجئة وما ارتبط بھا من ھبوط حاد في الطلب على النفط. ھذا باإلضافة إلى 
أن بعض العوامل األخرى یستحیل التنبؤ بحدوثھا مثل اندالع الحروب والقالقل السیاسیة 

حوال المناخیة والكوارث الطبیعیة الداخلیة والنزاعات حول منابع النفط، باإلضافة إلى األ
 3واألعاصیر التي تحدث على وجھ الخصوص في مناطق إنتاج وتكریر النفط. 

 واقع االقتصاد الجزائري: -ثانیا
تعتمد الجزائر بشكل شبھ كامل في مداخیلھا على ما ینتج من تصدیر المحروقات في تمویل 
مختلف أنواع النفقات العمومیة االجتماعیة،االقتصادیة والثقافیة والتربویة. فھذا المصدر 

 . 67، ص 2000 النشر،  و للطباعة الكتاب النفط،، عمان: دار حسین،،اقتصادیات الھیتي احمد 1
راشد أبانمي، أسعار البترول،أھمیتھا والعوامل المؤثرة في آلیاتھا، الریاض، مركز الدراسات اإلستراتیجیة  2

 .6، ص2014ینایر  20والسیاسات البترولیة، 
 العلمي العراق، بغداد: المؤتمر في النفطي القطاع إلصالح اإلستراتیجیة الرحمن، الضرورات عبد حسین3

 .2012و االقتصاد،  اإلدارة الثاني، كلیة
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الوحید للدخل الناتج عن الریع البترولي، یمثل بوضوح مؤشرا مھما للتھدید الكبیر الذي 
ئر بحكم عدم االستقرار في سعر ھذه السلعة التي تحدده األسواق الخارجیة یعترض الجزا

 المضطربة. و یمكن تلخیص واقع االقتصاد الجزائري في النقاط األساسیة التالیة: 
 :القطاع الصناعي -1

رغم ما تم اإلنفاق علیھ خالل مرحلة الصناعات المصنعة، والتي أظھرت درجة االھتمام 
الصناعة على حساب باقي القطاعات اإلنتاجیة للثروة، إال أن أبسط واألولویة لقطاع 

 المنتجات الصناعیة ما زالت على قائمة المواد المستوردة.
و من بین أھم أسباب تراجع القطاع الصناعي غیاب القطاع الخاص عن لعب دوره 

ي مجال شھدتالسنوات الماضیة حركیة مكثفة ف الصناعي واإلنتاجي منذ االستقالل. لذلك
و في عقود   الجزائر الشراكة مع األجانب، ظھرت في الوفوداالقتصادیة العدیدة التي زارت

 49/51الشراكة الموقعة مع مؤسسات عامة في عدد من القطاعاتالصناعیة ضمن قاعدة 
، أبرزھا الشراكة مع رونو للسیارات بوھران الجزائرالخاصة باالستثمارات األجنبیة في 

،و كذلك جیجلي كذلك الشراكة مع الطرف القطري إلنجاز مصنع للحدیدوالصلب ببالرة ف
االتفاق الھام السترجاع أغلبیة أسھم مصنع الحجار للحدید والصلب ووضع مخطط لتطویره 

و تقوم اإلستراتیجیة  .إضافة إلى اتفاقات وقعت مع صناعیین أتراك بإعادة بعث قطاع النسیج
كاالسمنت  الصناعیة الجدیدة على مبدأ تطویر الفروع الصناعیةللعدید من القطاعات

والصناعاتاإللكترونیة واإللكترومنزلیة والحدید والصلب واآلالت الصناعیة 
والصناعاتالمیكانیكیة. وتقوم ھذه المخططات على عصرنة المصانع الموجودة سواء 
التابعةللقطاع العام أو الخاص والھدف ھو تحسین اإلنتاج ورفع حجمھ، مما یسمح بتخفیض 

 1999ملیار دوالرسنة  9،2ارتفعت خالل السنواتالماضیة من حجم واردات البضائع التي 
 1%.496، أي بزیادة نسبتھا 2014ملیار دوالر سنة  54،9إلى 

 :القطاع الفالحي -2
%  14تشكل الزراعة في الجزائر قطاعا استراتجیا في االقتصاد الوطني، فھي تشارك بنحو 

 2% من الید العاملة.25من اإلنتاج الداخلي الخام، و یشتغل بالقطاع الزراعي حوالي 
و لقد عرف القطاع الفالحي تھمیشا مستمرا و تراجعا كبیرا خاصة منذ ما تخلى الفالحین 

بالنزوح من الریف إلى المدن، نظرا لما تمثلھ المدن من فرص للعمل  عن الزراعة و قاموا
المجزي كثیرا في القطاعات األخرى مقارنة بالدخل المحصل في الزراعة، إضافة إلى توفر 

ملیون  238 التكفل االجتماعي والتربوي في المدن و انعدامھ في الریف.و بالتالي، على
ملیون ھكتار صالحة للزراعة، و لكن المساحة  40 دھكتار وھي المساحة العامة للجزائرنج

ملیون ھكتار أي  أن المساحة الفالحیة المستغلة في  7,5الزراعیة المستغلة التمثل سوى 
من المساحة اإلجمالیة، حیث تصنف الجزائر في المراتب األخیرة  % 3الجزائر ال تمثل إال

لتوزیع السكاني بحیث إذا وزعنا لدول حوض البحر األبیض المتوسط خاصة إذا قارنھا با
 3.% 0,19ھذه المساحة على عدد السكان نجد أن لكل فرد 

-04-18، جریدة المساء، مؤشرات مالیة إیجابیة وتحدیث قطاعالطاقة وإعادة بعث الصناعةحمراوي حنان،  1
 .7، ص 2014

 .2014دیسمبر  16سنوسي أحمد، آلیات تمویل القطاع الزراعي الجزائري،2
biskra.dz:8080/jspui/handle/123456789/4953-http://dspace.univ 

قندوز فاطمة الزھراء، التجارة االلكترونیة، تحدیاتھا و آفاقھا في الجزائر، مذكرة دكتوراه، كلیة العلوم  3
 .2014 -2013، 2اریة و علوم التسییر، جامعة الجزائراالقتصادیة و التج
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إن واقع الفالحة الجزائریة یستدعي إعادة بعثھ من جدید، لخدمة االقتصاد  الوطني، شریطة 
إتباع أسس سلیمة منبثقة من الواقع، وعدم ترك السوق الوطنیة حكرا على المنتجات 

درة من قبل المستثمرین األجانب، لجعل السوق الجزائریة موطنا لھا، في المستوردة أو المص
فمع ازدیاد حاجیات السكان وتراجع .ظل تأخرالقطاع الفالحي الجزائري وتحطیم بنیتھ

اإلنتاج الفالحي ازدادت فاتورة االستیراد للسلع الغذائیة، كما أن أسعار المواد الغذائیة 
ك سلبا على القدرة الشرائیة للمواطنین، بل مھددة لألمن صارت ترتفع باستمرار مؤثرة بذل

من   %80الغذائي للبالد نظرا لما یمثلھ االستھالك الغذائي من نسبة مرتفعة وصلت إلى 
متوسط أجور العمال والموظفین، ومنھ فإن القطاع الفالحي المتدھور باستمرار یشكل عبئا 

  .دعم على أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیةثقیال على میزانیة الدولة، من خالل سیاسة ال
 :القطاع المصرفي -3

لم تستطیع مختلف الحكومات الجزائریة على مدار سنین طویلة من توجیھ ومراقبة السیولة 
النقدیة داخل االقتصاد الوطني، والسبب یعود إلى فقدان الثقة في المؤسسات المالیة والبنكیة 

، ھذه الوضعیة دفعت بأصحاب األموال 1فعالیتھا وبطء في تعامالتھافي الجزائر نتیجة عدم 
إلى اإلحجام على االدخار فیھا، وتفضیل تكدیسھا في المنازل لیسھل علیھم تداولھا في الوقت 
المناسب دون أي تأخر. و بالتالي أكثر من نصف الكتلة النقدیة موجودة خارج التعامالت 

ستثمار الحقیقي والرسمي. فھذا السلوك دفع إلى تضخیم البنكیة، وبالتالي خارج مجال اال
حصة السوق غیر الرسمي وغیر المراقب والذي یعتبر خارج نطاق سیطرة الحكومة، و ھذا 

 ما ساعد على تداول األموال غیر الشرعیة و تبیضھا.
 :المؤسسات الصغیرة و المتوسطة -4

لقد فشلت السیاسات االقتصادیة والمالیة في تحقیق قاعدة كافیة من المؤسسات الصغیرة 
والمتوسطة باعتبارھا الضامن األول للخروج من ضائقة التبعیة للمحروقات وتقلیص البطالة، 

باعتماد الدعم المالي تشجیع ودعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بشكل كبیر على الرغم من 
ملیار دینار من  100یبلغ حوالي   ماليقبل السلطات العمومیة التي منحتھا غالف من و الجبائي

 80ملیار دینار ُخصصت لمرافقة عملیة إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و 16 بینھا
مؤسسة صغیرة ومتوسطة في شكل مساعدات  20 000 ملیار دینار تمتخصیصھا لدعم تأھیل

مباشرة أو منحتخفیضات على فوائد القروض البنكیة. وتبلغ ھذه القروض البنكیة التي تم منح 
إال أن النتائج المحققة من تدعیم المؤسسات الصغیرة و .ملیار دینار 300تسھیالتبشأنھا 

 2المتوسطة لم تظھر بعد.
 
 :النفقات العمومیة -5
حصائیات أكدت أن االستیراد بلغ أكثر من خمسین ملیار دوالر سنویا وأن أكبر نسبة إن اإل

ارتفعت نفقات التجھیز العمومي  % منھ نتیجة اإلنفاق العمومي على التجھیزات حیث 80أي 
أي بزیادة نسبتھا  2013 ملیار دج في نھایة 1690إلى  2000ملیار دینار في  318من 
 2000ملیار دج في  881 بلغت نفقات التسییر التي كانت تمثل %. بالموازاة مع ذلك،330
%؛وارتفع معدل كتلة األجور 379. أي بزیادة نسبتھا 2013ملیار دج في نھایة  4224قیمة 

% في نھایة 62،7،إلى 2000% في 57بالنسبة إلى میزانیة التسییر، التي كانت تمثل 
ملیار دوالر فھي إلشباع الحاجات  10بینما النسبة المتبقیة والمقدرة بحوالي  .2013

1 nomenclature des actions soutenues par le Fonds National de Régulation et du 
Développement Agricole (FNRDA), Décembre 2012. 
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االستھالكیة للمواطنین غیر أن أكثر من نصف ھذا المبلغ یدخل في باب االستھالك غیر 
 1الضروري.

و بالتالي فإن مختلف السلع مصدرھا السوق الخارجي، مما یجعل من االقتصاد الجزائري 
التضخم الخارجي الذي یفقد المنتجات الجزائریة تنافسیتھا من جھة، مرتبط بشكل مخیف ب

ومن جھة أخرى فإن أي توجھ نحو تشجیع اإلنتاج المحلي یدفع إلى الرفع في فاتورة 
االستیراد، ومنھ فإن االقتصاد الجزائري دخل في حلقة من التبعیة للسوق الخارجیة یصعب 

 خارج المحروقات. تكسیرھا بالتوجھ نحو تصدیر منتجات وطنیة
 آثار انخفاض أسعار النفط على االقتصاد الجزائري:-ثالثا

، أین بلغت 2008إن أسعار النفط تعرف تغیرات متواصلة، وقد عرفت أوضاعا مماثلة في 
دوالرا، وبالتالي فإن اإلشكال ال یطرح  32دوالر وتدنت إلى  140األسعار أقصاھا بقرابة 

بطبیعة االقتصاد الجزائري الذي یظل ریعیا بامتیاز، وبالتالي  في األسعار بقدر ما ھو متعلق
 2رھین إیرادات المحروقات.

و تعتبر الجزائر من بین البلدان األكثر تأثرا بتراجع األسعار علما أنھا تنتج بأقصى قدراتھا،  
تشیر إلى االنخفاض، خاصة وأن اإلیرادات تقدر في  2014حیث أن الجبایة البترولیة لسنة 

ملیار  70و 2013ملیار دوالر في  63ملیار دوالر، في وقت كانت قد بلغت  60دود ح
 2014و 2012في المائة ما بین  15أي أن نسبة انخفاض اإلیرادات بلغت  2012دوالر في 

وھذا مؤشر مقلق في حد ذاتھ، باإلضافة إلى أنھ لم یتم ضخ الكثیر في صندوق ضبط الموارد 
ملیار دوالر في السابق، في وقت تزداد كلفة نفقات  10دوالر مقابل  ملیار 4إلى  3إال بحدود 

، وإذا استمر سعر 2014التجھیز والواردات، كما سجل میزان المدفوعات عجزا خالل سنة 
 3البترول في التراجع، فإننا سنواجھ مشكال كبیرا في المیزانیة.

ملیار  1.32بـ  2014 وكان إجمالي میزان المدفوعات سجل عجزا خالل السداسي األول
ونتیجة لذلك  ملیار دوالر في نفس الفترة من العام السابق.  0.88دوالر مقابل فائض بـ 

بعد  2014ملیار دوالر في نھایة جوان 193,269تقلصت االحتیاطات الرسمیة للصرف إلى 
 4ملیار دوالر. 194إلى  2013االرتفاع المسجل بنھایة 

 2014ملیار دوالر في نھایة جوان  193.3للجزائر قرابة  و بالتالي بلغ احتیاطي الصرف 
الدفع  2009مقابل دین خارجي اقل من نصف ملیار دوالر، بما ان الجزائر قررت في 

ملیار دوالر، مستفیدة من االرتفاع الكبیر ألسعار  15.5المسبق لدیونھا التي كانت في حدود 
 5النفط.

 النفطیةالحلول لتفعیل مصادر الدخل غیر  -4
تعتبر زیادة حصیلة اإلیرادات العامة غیر النفطیة في الجزائر ضرورة  إستراتیجیة في 
المرحلة الراھنة لبناء مستقبل اقتصادي أكثرأمنا و أكثراستقراراو أن خروج االقتصاد 
الوطني من التبعیة لسعر المحروقات مرھون بالدرجة األولى بالتوجھ لالستثمار في 
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ة، بدال من ضخ األموال المستمدة من مداخیل الریع في مشاریع البنیة القطاعات المنتج
 التحتیة غیر القادرة على اإلنتاج من الناحیة االقتصادیة.

و  یتطلب ذلك تفعیل جمیع السیاسات االقتصادیة الحكومیة التي یقع علیھا تفعیل 
االستثمار، السیاسة  مصادرالدخل غیرالنفطیة ومن أھم تلك السیاسات: سیاسة االدخار،سیاسة

 .السعریة، السیاسة المالیة، السیاسة النقدیة، السیاسة التجاریة
واستخدام كل أدوات السیاسات المذكورة من أجل تفعیل مصادر الدخل غیرالنفطیة یتطلب 
تطبیق جمیع الوزارات ذات العالقة لھذه السیاسات و تحقیق أھدافھا بعیدة عن خطرسعرالنفط 

 تصاد الوطني ویجعلھ غیرمستقروتابع لتقلبات أسعاره.الذي یربك االق
 و تكمن أھم الحلول لخروج االقتصاد الوطني من التبعیة لسعر المحروقات فیما یلي:

یجب على السیاسة الفالحیة أن تضمن االنتقال من نظاما إلنتاج االستھالكي نحو  -
الفكرة الجدیدة ھدفھا ھو محاولة التصدیر، أي من فالح منتج إلى فالح منتج ومصدر ، ھذه 

تحقیق االكتفاء الذاتي و تحقیق التوازن بین اإلنتاج و االستھالك، و بالتالي تحقیق موارد 
 مالیة غیر نفطیة.

إعادة تنشیط القطاع االقتصادي من خالل العودة إلى دینامیكیة خوصصة الشركات،  -
لنقدیة من خالل تشجیع االدخار في ومراجعة المنظومة المصرفیة، و التحكم في السیولة ا

المؤسسات المالیة و بالتالي القضاء على السوق الموازیة و تبییض األموال و استغالل 
 السیولة النقدیة في مشاریع استثماریة بطرق رسمیة .

 الحكومة االقتصاد الوطني من خالل قیام تمویل كمصدرغیرنفطیفي الضرائب دور تفعیل -
 األھداف  یحقق الذي للمستوى بھ والنھوض الضریبي النظام في حقیقیة بإصالحات

 إدخال العامة، ومن خالل كذلك  للمیزانیة التمویلي الھدف مقدمتھا في ھو من المطلوبة
 كون وترسیخ الضریبي الوعي مستوى الضریبي و رفع الھیكل ضمن جدیدة أوعیة

المواطن وثقافتھ، و العمل على  ذھن في مھمة اجتماعیة و اقتصادیة و مالیة أداة الضریبیة
 .القضاء على القطاع غیر الرسمي 

معدن من  30استغالل جمیع الموارد المعدنیة التي تتمتع بھا بالدنا، حیث ھناك أكثر من  -
والمعادن الثمینة  الذھب، الرخام، الباریت، الرصاص، الزنك، الملح، الحدید:  بینھا

 .كاأللماس
القضاء على تبعیة االقتصاد الوطني لقطاع المحروقات وتقلبات أسعار النفط، من خالل  -

تطویر قطاعات أخرى خارج المحروقات، مثل صناعة البتروكیمیاویات واستغالل الطاقة 
 .الشمسیة والسیاحة وصید األسماك وغیرھا من القطاعات

 ملیار دوالر سنویا لتغطیتھا. 65تنفق الخزینة العمومیة  تخفیض فاتورة االستیراد التي -
 تجمید المشاریع التي ال تحظى باألولویة، والتي لیس لھا أثر اقتصادي واجتماعي. -
االستثمار في الموارد البشریة، وتطویر مجاالت التسییر، باإلضافة إلى تحسین أداء  -

نتجة، وكذا تجاوز العجز المسجل في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتفعیل القطاعات الم
 ھذا المجال والذي یصل إلى حوالي ملیون مؤسسة.

ضرورة تغییر النظام السیاسي المالي بترشید النفقات، خاصة تلك الموجھة للدعم ونفقات  -
التسییر و كذلك التقلیص من نفقات التجھیز یبقى الحل األنجع أمام الحكومة لمواجھة 

 ر البترول. استمرار انخفاض أسعا
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التخفیف من تكالیف التحویالت االجتماعیة وتحدید الفئات المعنیة بآلیات الدعم بالنظر إلى  -
 60خصائص ترتبط بضعف قدرتھا الشرائیة، ألنھ حالیا الدعم والتحویالت االجتماعیة تمثل 

 1ملیار دوالر من الناتج الداخلي.
الخاص بالكھرباء والوقود، و الحث على  تقلیص سیاسة الدعم الحكومیة مثل تقلیص الدعم -

 اقتصاد استھالك الطاقة و التوجھ نحو الطاقات النظیفة والمتجددة.
 :الخاتمة

 على رئیسي بشكل تعتمد التي و للنفط المصدرة و المنتجة الدول إحدى الجزائر تعد
 تابعا الجزائر االقتصاد یجعل القومي،ھذا الدخل تكوین مستقرة في الغیر النفطیة اإلیرادات
 واقعة في الجزائري لكون االقتصاد وذلك المتكررة أزماتھ وتداعیات العالمي لالقتصاد
 و أسعارالنفط، في بانخفاض كبیر بشكل تتأثر العامة الموازنة  یجعل ما وھذا ریعیا، اقتصادا

 تكون قد والتي منھا الحاصل العجز لسد تكمیلیة بموازنة تعزیزالمیزانیة تتطلب ما غالبا التي
ونظرا . إستراتیجیة ضرورة نفطیة الغیر مصادرالدخل تفعیل عملیة یجعل مما كبیرة مبالغھ

للتأخر الذي تمر بھ مختلف قطاعات االقتصاد الوطني و انخفاض المردودیة و النمو 
االقتصادي بصفة عامة، بات من المھم إعادة النظر في السیاسة الحكومیة و وضع أدوات 

جدیدة  على المدى البعید لتخطي أزمة انخفاض سعر النفط و خروج االقتصاد وبرامج  
 الوطني من تبعیتھ.

 نتائج الدراسة: 
 و إشكالیات مخاطر و إن الجزائري لالقتصاد القومي للدخل الرئیسي المصدر ھو النفط إن-

 .الوطنياالقتصاد  أمام حقیقیة تحدیات وشكلت خطیرة تداعیات أفرزت أسعاره تقلبات
إن مؤشرات االقتصاد الوطني تدل على ضعفھ، خاصة فیما یتعلق بالقطاعات اإلنتاجیة  -

كالصناعة و الزراعة و التي الزالت بعیدة عن تحقیق إیرادات یمكن االعتماد علبھا للخروج 
 من التبعیة النفطیة. 

 وھنا المصدرة، الكمیات حجم و النفط ألسعار فقط دالة تابعة للجزائر العامة المیزانیة نإ -
  و اإلنتاجي الھیكل اختالل من یعاني الذي الجزائري االقتصاد ھشاشة و ضرورة تكمن

 العامة. اإلیرادات حصیلة أحادیة
 تم  إذا المالیة) و البشریة و (الطبیعیة االقتصادیة الموارد من بالعدید تتمتع الجزائر -

 تنویع شأنھا من نفطیة غیر للدخل مصادر تفعیل في تساھم كفء یمكن أن بشكل استغاللھا
 خطرسعرالنفط. اإلجمالي وتقلیل القومي الناتج مكونات

 المقترحات
 القطاعات مساھمة تغیر خالل من الجزائري لالقتصاد الھیكلیة االختالالت معالجة یجب -

 القطاع ھیمنة من الحد و االقتصاد تنویع یضمن مما اإلجمالي المحلي الناتج في االقتصادیة
 سیاحیة) خدمیة، مصرفیة، صناعیة، (زراعیة، القطاعات اإلنتاجیة لصالح النفطي

 وتوجیھ للدولة، المالیة اإلیرادات مصادر تنویع زیاد على تعمل مالیة سیاسة اعتماد -
 .و ابتكاریة تكنولوجیة مؤسسات بناء وتعزیز االستثماري لزیادة اإلنفاق المالیة السیاسة

 االستثماري اإلنفاق توجیھ لالستثمارعند االستیعابیة الطاقة مراعاة مع بالتنمیة النفط ربط -
 األجیال خدمة أھدافھا ضمن یكون المعالم واضحة اقتصادیة خطة یتضمن برنامج خالل من

 .األجل الطویل لالستثمار قاعدة وبناء القادمة و الحالیة
 بالمستوى بھ النھوض و الجزائر في الضریبي النظام في حقیقیة بإصالحات القیام ضرورة

 .منھ األھداف المطلوبة یحقق الذي

 2014تقریر وزارة المالیة، دیسمبر 1
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 األھمیة اإلقتصادیة للتأمین و تطوره  في الجزائر

 بوعسلة بشرى.أ

 2البلیدة جامعة 

 ملخص:

عتبر قطاع التأمین وما یتولد لدیھ من فوائض متراكمة مصدرا مھما جدا لتمویل خطط ی
اإلقتصادیة في الكثیر من الدول ،إذ تقوم شركات التأمین بتعبئة المدخرات التي تتكون التنمیة 

من دفع المؤمنین أقساط التأمین بأنواعھ المختلفة ،ویتم توجیھھا نحو المشاریع االستثماریة 
 وبخاصة تلك طویلة األجل .

المتعلقة بالتأمین و یظل التأمین مجھوال لدى كثیر من الناس ،لذا وجب تقدیم أھم المفاھیم 
إزالة الغموض حولھ و إبراز األھمیة اإلقتصادیة لھ وإعطاء لمحة عن تطوره في 

 الجزائر،وھذا ما نعتني بھ في ھذه الدراسة.

 التأمین ، منتجات التأمین.الكلمات المفتاحیة :

Résumé : 

Le secteur des assurances, est  une source très importante de 
financement pour le développement économique dans de nombreux 
pays, par l’élaboration des plans, par les compagnies d'assurance en 
mobilisant l'épargne, qui consiste à payer les divers types de primes,  
dirigés vers des projets d'investissement, en particulier ceux à long 
terme. 
L’Assurance demeure  inconnue pour  beaucoup de gens, car il doit 
fournir les concepts les plus importants qui sont liés à l'assurance et  
lever l'ambiguïté  au sujet de la légalité de l’assurance, et de souligner 
l’importance  économiques ,  et lui donner un aperçu de se 
développement dans cette approche. 
Mots-clés: assurance, services d’assurance,  produits d’assurance. 

 المقدمة:

أصبح التأمین من أھم مكونات القطاع الثالث حتى أصبح یطلق علیھ بصناعة التأمین "    
من أي طمأنینة النفس إذ یعطي للمؤمن راحة البال تجاه الخطر فالتأمین مشتق من كلمة األ

فھو تحویل عبء الخطر بخسارة قلیلة مؤكدة  مقابل خسارة كبیرة غیر مؤكدة ،المؤمن ضده 
،كما أن التأمین في األصل ھو تعاون و تكافل بین مجموعة معینة معرضة لنفس الخطر 

 كات التأمین.وھذا ما یجھلھ الكثیرون من المتعاملین مع شر
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كما أن التأمین مصدر من مصادر تكوین رؤوس األموال، إذ تعتبر وظیفة اإلستثمار من 
بین وظائف شركات التأمین ،كما أنھ یقلل من ظاھرة التضخم و ھذا من خالل إمتصاص 

 السیولة بین أفراد المجتمع و بالتالي تخفیض میولھم االستھالكي .

 على األسئلة التالیةسنحاول في ھذا المقال اإلجابة 

 فیما تتمثل األھمیة اإلقتصادیة للتأمین؟ 
 ماھو التأمین ؟وماھي أھم المنتجات التأمینیة للسوق الجزائریة؟ 
I.  اإلطار العام للتأمین 

منذ خلق اإلنسان و ھو یسعى للحد من المخاطر و الحصول على األمن و كلمة التأمین 
حاجات األساسیة التي یسعى اإلنسان لتحقیقھا بعد توحي إلى االطمئنان و الھدوء  ،فھو من ال

 اآلكل و الشرب.

 أوال: مفھوم  التأمین و نشأتھ:

 یقصد بمفھوم التأمین لغویا و اصطالحیا و قانونیا ،كما یلي :

 التعریف اللغوي للتأمین: . أ
  التأمین مشتق من األمن وھو طمأنینة النفس وزوال الخوف ولھ معاني عدیدة "

Fاألمان ".منھا إعطاء 

1 
 یقال " استأمن أي إستجاره و طلب حمایتھ "  2التأمین لغة ھو إعطاء األمن

ونقول " أمن على شيء أي دفع ماال منجما لینال ھو أو ورثتھ قدرا من المال 3
 4متفق علیھ أو تعویضا عما فقد"

: لقد تعددت التعاریف عن التأمین و التي إخترنا منھا التعریف االصطالحي للتأمین . ب
 ،ما یلي :

  التأمین ھو عبارة عن أسلوب أو نظام یھدف إلى حمایة األفراد و المنشآت من
الخسائر المادیة المحتملة نتیجة تحقق خطر المؤمن ضده و ذلك عن طریق تحویل 
عبء ھذا الخطر إلى المؤمن الذي یتعھد بتعویض المؤمن لھ أو المستفید عن كل 

وذلك في مقابل أن یقوم المؤمن لھ بدفع قسط أو جزء من الخسائر المادیة المحققة 
 5أو أقساط دوریة تحتسب وفقا ألسس ریاضیة و إحصائیة معینة.

  التأمین ھو عبارة عن وسیلة إقتصادیة یمكن عن طریقھا یتم إستبدال خسارة كبیرة
محتملة بأخرى صغیرة مؤكدة ( الخسارة الكبیرة تتمثل في تحقق الخطر المؤمن 

 2008عز الدین فالح ،( التأمین : مبادئھ و أنواعھ) ،دار أسامة للنشر و التوزیع ، الطبعة األولى ،األردن ،  1
 .6،ص

أحمد محمد لطفي أحمد ،( نظریة التأمین :المشكالت العلمیة و الحلول اإلسالمیة )،دار الفكر الجامعي  2
 .11،ص2007،الطبعة األولى ، األسكندریة ، 

مجمع اللغة العربیة جمھوریة  ،(معجم الوسیط )، تحت إشراف الدكتور شوقي ضیف ، مكتبة الشروق  3
 .28،ص2004الدولیة،مصر العربیة، 

 .28نفس المرجع أعاله ،ص 4
أسامة عزمي سالم ،شقیري نوري موسى ، ( إدارة الخطر و التأمین )، الطبعة األولى ، دار حامد للنشرو  5

 .87، ص2007التوزیع ،
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الك الشيء المؤمن علیھا أما الخسارة الصغیرة فتتمثل في قسط ضده و بالتالي ھ
 1التأمین الذي ھو أقل من مبلغ التأمین غالبا).

 لتعریف القانوني للتأمین:ا . ت

من القانون المدني الجزائري،كمایلي :" التأمین  619عرف المشرع الجزائري في المادة 
إلى المستفید الذي إشترط التأمین  عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن لھ أو

لصالحھ مبلغا من المال أو إیرادا مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو 
تحقیق الخطر المبین في العقد و ذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالیة أخرى یؤدیھا المؤمن لھ 

 2للمؤمن"

عبارة عن وسیلة لحمایة الفرد من خالل التعاریف المذكورة سابق نستنتج أن التأمین ھو 
(المؤمن لھ) من مجموعة األخطار التي یمكن أن یتعرض لھا في شخصھ أو ممتلكاتھ عن 

 طرق دفع أقساط لشركة التأمین (المؤمن) سواء كانت ھذه األقساط سداسیة أو سنویة .

 ثانیا: منتجات سوق التأمین الجزائري

الجزائري لإلستثمار األجنبي مما ولد منتجات متنوعة إنتھجت الجزائر سیاسة إنفتاح السوق 
 في سوق التأمین، وھذا ما یشجع  اإلستثمار في ھذا القطاع ، ونجد منھا المنتجات التالیة:

تأمین السیارات : طبقا لمبدأ التزام التأمین على السیارات في الجزائر من خالل  .1
تمدیده الحقا باألمر  والذي تم 1958فیفري  27القانون الفرنسي المؤرخ في 

توجد مجموعة من األخطار التي یؤمن علیھا أو المضمونة ،  1962الصادر في 
 3وھي :

 المسؤولیة المدنیة للمؤمن لھ ( مالك السیارة )؛ -
 التأمین على ھیكل السیارة و ضمان خسارة باإلصطدام ؛ -
 ضمان السرقة و الحرق و ضمان إنكسار الزجاج؛ -
 الراكبین في السیارة.ضمان التعاقد لصالح  -

ص المشرع الجزائري على الحریق بالنص على :" 4التأمین على الحریق: ن .2
یضمن المؤمن من الحریق جمیع األضرار التي تسببت فیھا النیران غیر أنھ إذا لم 
یكن ھناك أتفاق مخالف ال یضمن األضرار التي یتسبب فیھا تأثیر الحرارة أو 

ري للنار أو إحدى المواد المتأججة إذا لم تكن ھناك االتصال المباشر الفردي الفو
 5بدایة حریق قابلة للتحول إلى حریق حقیقي"

التأمین على الحریق صفة إلزامیة في بعض القطاعات ،حیث یجبر الفانون الھیئات 
 العمومیة التابعة للقطاعات اإلقتصادیة المدنیة أن تكتب تأمینا من خطر الحریق.

 .89اسامة عزمي ، شقیري نوري موسى ،مرجع سبق ذكره،ص  1
 طبوعات الجامعیة ، بن عكنون جدیدي معراج، ( مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري )، دیوان الم 2

 .10،ص2004الجزائر ، 
نوال أقاسیم (النشاط التأمین في التنمیة اإلقتصادیة :دراسة حالة الجزائر)،مذكرة التخرج لنیل شھادة  3

 .38، ص2001الماجستیر ، جامعة الجزائر ،
 .143نفس المرجع أعاله،ص4
 .1995جانفي  25الصادر في  07-95من األمر  44المادة 5
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الزراعیة: یضمن المؤمن األخطار التي یمكن أن تلحق  التأمین من األخطار .3
بالمحاصیل الزراعیة ،كالبرد، العاصفة ،الجلید، الفیاضانات ، الثلج ،...إلخ .وذلك 

 حسب اإلتفاق المنصوص علیھ في العقد.
التأمین من ھالك الماشیة: یضمن المؤمن فقدان الحیوان الناتج عن حالة الموت  .4

اض، ویسري الضمان في حالة قتل الحیوان لغرض الطبیعي أو حادث أو أمر
 1الوقایة أو تحدید األضرار إذا تم ذلك باألمر من السلطات العمومیة أو من المؤمن.

تأمین نقل البضائع: تتعرض البضائع مھما كانت طبیعتھا و كیفیة تغلیفھا و نوع  .5
 الوسیلة المستعملة لنقلھا إلى أخطار عدیدة منھا:

ائع المنقولة بحرا: وھي األكثر إستعماال ،فأثناء الرحلة التأمین على البض . أ
البحریة یضمن األخطار من خالل اكتساب وثیقة التأمین البحري على 

 2البضائع.
التأمین على البضائع المنقولة جوا :وثیقة تأمین البضائع جوا تخضع لنفس  . ب

یضمن شروط وثیقة تأمین النقل البحري ،إال أن تأمین المراكب الجویة فھو 
 3األضرار المادیة التي تلحق بالمركبة الجویة حسب اإلتفاق في العقد.

 تأمین خسارة وتأمین كسر اآلالت : و نجد فیھا : .6
تأمین خسائر اإلستغالل : یسعى ھذا التأمین إلى تعویض المؤمن لھ بجزء من  . أ

النفقات العامة التي ال یمكن إمتصاصھا بعد تدني رقم أعمال المؤسسة بسبب 
 ع حادثة.وقو

تأمین كسر اآلالت: یضمن األضرار التي تلحق باآلالت المؤمن علیھا بسبب  . ب
 اإلستغالل السیئ،خلل في بناء ، انقطاع التیار،....إلخ.

تأمین األخطار الصناعیة و أخطار التركیب : ومنھا األخطار الصناعیة إضافة إلى  .7
أجھزة،....إلخ الحریق توجد أخطار مكملة للفیضانات و اإلنفجارات ،سقوط 
 4،وأخطار التركیب نجد مثال أخطار كھروبائیة، حریق ضغط متزاید.

تأمین متعدد األخطار :من أجل ضمان عدة أخطار في عقد تأمین واحد ،لجأ  .8
المؤمن إلى إستعمال عقود تأمین نسمیھا باألخطار المتعددة وھي تضمن األخطار 

فجار،أضرا،المیاه،انكسار الزجاج الرئیسیة التي یتعرض لھا المؤمن لھ،الحریق ،ان
 ،السرقة،...إلخ.

 ومنھا :
 التأمین متعدد األخطار الموجھ للتاجر و الحرفي ؛ -
 التأمین متعدد األخطار الموجھ للسكن؛ -
 التأمین متعدد األخطار الموجھ للعمارات ؛ -
 التأمین متعدد األخطار الموجھ للصناعة . -

األشخاص حسب القانون الجزائري التأمین على األشخاص: یضمن تأمینات  .9
 5األخطار التالیة:

 األخطار المرتبطة بمدى الحیاة البشریة ؛ -

 
 .1995جانفي  25الصادر في  07-95من األمر  49المادة 2
 و المتعلق بالتأمینات. 1995جانفي  25الصادرة في  07-144من األمر  163المادة 3
 .1995جانفي  25الصادرة في  07-144من األمر  153المادة  4
 .147نوال أقاسیم ، مرجع سبق ذكره ،ص  5
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 الوفاة بعد وقوع الحادث؛ -
 العجز الدائم، الجزئي أو الكلي؛ -
 العجز المؤقت عن العمل ؛ -
 تعویض المصاریف الطبیعیة الصیدالنیة و الجراحیة. -

 جماعي. یمكن أن یأخذ التأمین على األشخاص شكل فردي أو

 التأمین على الصادرات:یضمن تأمین الصادرات لنوعین من األخطار منھا: .10
 الخطر التجاري وینتج عن إعسار المدین أو عدم الدفع؛ -
الخطر السیاسي وینتج عن قرارات تأخدھا الدولة یعرقل إتمام الصفقة ألحداث  -

 سیاسیة ،كوارث طبیعیة،...إلخ

 مجاالت حیویة للفرد و االقتصاد ككل . ویتضح أن التأمین یتضمن عدة منتجات و

 ثالثا:األھمیة  اإلقتصادیة للتأمین :

یحافظ التأمین على ھدفھ األساسي ( الحمایة )،كما یراعي التأمین إلى جانب المصلحة  
الفردیة المصلحة العامة،فھو یقوي االقتصاد الوطني و یصبح عامل إنتاج بالمحافظة على 

 1بالتالي على المردودیة اإلقتصادیة من خالل :وسائل اإلنتاج األخرى ،و 

  تمویل التنمیة: تكوین رؤوس األموال و تمویل المشاریع بتوظفھا في صور متعددة
(كأسھم ،سندات ، عقارات،..)، وبالتالي المساھمة في تمویل المشاریع اإلقتصادیة 

. 
تعتبر بعض البلدان التأمین مصدرا إلستقطاب العملة الصعبة ،وذلك بخلق مجاال  

للمعامالت التجاریة والمالیة مع الخارج ( دفع األقساط ، حركة رؤوس األموال 
،....)،وقد یكون رصید العملیات موجبا أو سالباو حسب ھیكل قطاع التأمین للبلد 

 جلب العملة الصعبة و العكس صحیح.المعني ، فإذا كان موجبا فھو یؤدي إلي 
  التأمین وسیلة إئتمان:یسھل عملیة اكتساب القرض بفضل الضمانات التي یمدھا

للموردین و بالتالي یساھم في تكوین الدخل الوطني بتولید قیمة مضافة لإلقتصاد 
 بفضل تشجیع اإلستثمار عن طریق الطمأنینة و الضمان الذي یمنحھ. 

 فوعات: یمثل التأمین بندا من بنود میزان المدفوعات و التحدید التأمین ومیزان المد
في میزان حركة رؤوس األموال حیث تسجل فیھا أقساط إعادة التأمین التي تحولھا 
الشركات الوطنیة بموجب اإلتفاقیات المبرمة مع شركات التأمین في الخارج و 

لعملیات المرتبطة كذلك تسییر محفظة األصول المالیة لشركات التأمین ،وكذا ا
بإستثمار مباشر تقوم بھا شركات إعادة التأمین في الخارج،وتأثیر التأمین في 
میزان المدفوعات یرتبط برصید العملیات التأمینیة الذي یمثل الفرق بین األموال 
الواردة و األموال الصادرة، وبالتالي یتناسب حجم التدفق الطبیعي لألموال إلى 

 ا مع درجة نمو صناعة التأمین المحلیة.الخارج تناسبا عكسی

قافة التأمین لدى المستھلك ببعض و الیات الغرب الجزائري)، مذكرة التخرج كریمة شیخ ، ( إشكالیة تطویر ث1
لنیل شھادة الماجستیر في علوم التسییر ، تخصص : تسویق دولي ،كلیة العلوم اإلقتصادیة و التجاریة و علوم 

 .32، ص 2009/2010،السنة الجامعیة -تلمسان–التسییر ، جامعة أبي بكر بلقاید 
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  التأمین والتضخم : یلعب التأمین دورا مھما في الحد من خلق الضغوط التضخمیة
Fالتي تسببھا زیادة كمیة النقود المتداولة وھذا من خالل :

1 
 اإلقبال على طلب التأمین یؤدي حتما إلى حجز األموال التي كانت ستتدفق؛ -
حصیلة معتبرة من الموارد المالیة لیعاد استثمارھا  یعمل التأمین على توفیر  -

في مشاریع منتجة ،مما یزید من حجم السلع و الخدمات المعروضة و في 
 النھایة التوازن بین العرض والطلب .

  التأمین و الدخل الوطني : لمعرفة أھمیة التأمین في االقتصاد البد من معرفة أقساط
الناتج الوطني الخام،كلما كانت العالقة مھمة  التأمین للفرد الواحد وعالقتھ مع

سیكون دلیل على تطور البلد المعني ، ویساھم التأمین في تكوین الدخل الوطني من 
خالل تحقیق قیمة مضافة وتقاس ھذه األخیرة بالفرق مابین رقم األعمال لقطاع 

 عة للغیر.التأمین أي مجموع األقساط الصادرة خالل السنة و مجموع المبالغ المدفو

نالحظ من خالل ما سابق ذكرناه أن التأمین لھ تأثیر على المتغیرات اإلقتصادیة وھذا یساھم 
 في توفیر األموال الستثمارھا  لتنمیة وترقیة االقتصاد الوطني .

II. قطاع التأمین في الجزائر 

وفتح عرف قطاع التأمینات انفتاحا و توسعا كبیرا من خالل سلسلة من اإلصالحات المالیة 
 المجال للمستثمر المحلي و األجنبي الذي ساھم في تطور سوق التأمینات في الجزائر.

 أوال:المراحل األساسیة التي مر بھا قطاع التأمین في الجزائر

 2مر قطاع التأمین بمرحلتین أساسیتین ھما:

 ):1994-1966مرحلة األحتكار ( .1

عرف قطاع التأمینات خالل ھذه الفترة احتكار شبھ تام من طرف الدولة بإعتباره قطاعا 
حساسا،حیث أن كل شركات التي كانت تمارس نشاط العملیات التأمینیة ھي شركات عمومیة 

و تعاضدیتین ، وفي سنة  CAARو  SAAو التي كان عددھا آنداك ال یتجاوز شركتین ھما 
،إذ تتمیز ھذه الفترة بوجود شركات  CAATیة جدیدة ھي تم تأسیس شركة وطن 1985

تأمین مختصة ،أي كل شركة كانت مكلفة بتغطیة نوع معین من األخطار مع غیاب شبھ كلي 
،أین تم إستحداث سلسلة من اإلصالحات التي أدخلت  1989للمنافسة ،وھذا إلى غایة سنة 

 القطاع في عھد جدید ھو  مرحلة اإلنفتاح و التحرر.

 إلى یومنا ھذا ): 1995رحلة اإلنفتاح ( منذ  م .2

عبد المجید بدري،( دور قطاع التأمین في تنمیة االقتصاد الوطني )،الملتقى الدولي السابع إبراھیم زروقي، 1
، كلیة العلوم اإلقتصادیة العلوم -تجارب الدول  –حول : الصناعة التأمینیة ،الواقع العملي و آفاق التطویر 

 ،الشلف. ، جامعة حسیبة بن بوعلي2012دیسمبر  04-03التجاریة و علوم التسییر ، یومي :
، الملتقى السابع حول الصناعة  تطور سوق التأمین و آفاقھ المستقبلیة في الجزائرفرید لقوم، خلیفة الحاج ، 2

، كلیة العلوم اإلقتصادیة ، العلوم التجاریة وعلوم  -تجارب الدول  –التأمینیة ، الواقع العملي و آفاق التطویر 
 ، جامعة حسیبة بن بوعلي ،الشلف.2012دیسمبر  04-03التسییر ، یومي 
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المتعلق بالتأمینات ،لیحدث تغیرات جذریة  1995جانفي  25المؤرخ في  07-95جاء قانون 
 في القطاع من بینھا:

 إلغاء اإلحتكار و الھیمنة الحكومیة على عملیات التأمین و حریة ممارسة المھنة ؛ -
 ن و السماسرة ؛استخدام عملیات الوساطة ،األعوان العامو -
 فتح المجال أمام الخواص المحلیین و األجانب. -

إلى  5وبالتالي ظھرت شركات تأمین جدیدة خاصة و أجنبیة ،حیث قفز تعدادھا اإلجمالي من 
إلى الوقت الحالي ،مما یفسر التطور الملحوظ  1995شركة خالل الفترة الممتدة من  20

 الذي شھده القطاع.

 تأمینیة في الجزائرثانیا:تطور الصناعة ال

شھدت الصناعة التأمینیة تطورا ملحوظا خالل العشریة األولى من القرن الجاري ، مثلما 
) الذي یوضح مدى تطور رقم األعمال المنجز من طرف الشركات 01یبینھ الجدول (

 2008/2013:1الناشطة خالل الفترة 

 )2008/2013): تطور نشاط التأمین خالل الفترة (01الجدول رقم (

 الوحدة: ألف دینار جزائري

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 30742568 24187118 24141854 23948911 21417362 21121949 الثالثي األول

 28177255 24116394 22139573 19796085 17186518 17097343 الثالثي الثاني

 26821464 24820098 20136623 15486319 17232861 13196907 الثالثي الثالث

 / 24417952 20333816 18312322 18993173 16129228 الثالثي الرابع

 85741287 77541562 87027091 77543637 74829914 67545427 مجموع السوق

 : مدونة المجلس الوطني للتأمین المصدر
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 )2013-2008): تطور قطاع التأمین خالل الفترة (01الشكل رقم (

 
 إعداد الباحثة إعتمادا على مدونة المجلس الوطني للتأمینمن 

 ثالثا: خصائص سوق التأمین في الجزائر

 Sigma de la »حسب الدراسة المنشورة من طرف شركة إعادة التأمین العالمیة في مجلة 
Swiss Revue »  تصنف الجزائر في 2012،المعنونة بــ: " التأمین في العالم سنة، "

دولة شملتھا الدراسة ،وذلك على أساس أقساط التأمین  147عالمیا من ضمن  )61المرتبة (
 .%0.03المحصلة ،أما حصتھا من السوق العالمیة فتقدرت بــ: 

) 58) ،مصر(52عالمیا ،المغرب ( 16و تحتل الجزائر المرتبة الخامسة إفریقیا و المرتبة 
وق الجزائریة بما یعادل ملیار ).حیث تقدر أقساط التأمین المحصلة في الس60ونیجیریا (
 .2010دوالر في 

من خالل إستعراض بعض األرقام یمكن إبراز الخصائص التالیة لسوق التأمین في 
 1الجزائر:

 ضعف النشاط : .1

یعتبر معدل النفاذ( أقساط التأمین /الناتج المحلي الخام ) في سوق التأمین الجزائریة 
عالمیا ،و ھي نسبة  83مما یصنف الجزائر في المرتبة  %0.8، 2010ضعیفا،إذ بلغ في 

،أما الكثافة التأمینیة ( مبلغ  %9ضئیلة مقارنة بالدولة الصناعیة اتي یصل فیھا ھذا المعدل 
 620دوالر مقابل متوسط عالمي یقدر بـــ:  32.8أقساط التأمین بالنسبة للفرد ) فتقدر بــ: 

عالمیا ،في حین وصل معدل التغطیة إلى نقطة  81بة دوالر و بذلك تأتي الجزائر في المرت
 نسمة في المتوسط العالمي ). 5000نسمة ( نقطة بیع واحدة لكل  28000بیع واحدة لكل 

 ھیمنة الشركات العمومیة: .2
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عرف قطاع التأمین ھیمنة شبھ كلیة من طرف الشركات العمومیة التي تحوز على ثالثة 
المؤرخ  07- 95للصناعة التأمینیة ،إلى غایة صدور قرار رقم أرباع رقم األعمال الوطني 

المعلن عن نھایة إحتكار الدولة لھذا القطاع ،حیث یتكون سوق التأمین  1995جانفي  25في 
شركة تأمین وإعادة التأمین ،منھا سبع شركات تأمین عمومیة ،سبع شركات  20حالیا من 

 خاصة و تعاضدیتان .

خیرة إستحداث فروع جدیدة تسمى بــ" الحیاة" من بعض الشركات كما یتم في اآلونة األ
الموازاة مع القانون الجدید الذي یلزم شركات التأمین على الفصل بین الوحدات المختلفة 

 لنشاطات الخسائر و الحیاة، و یتھیكل سوق التامین في الجزائر كما یلي:

ركة الجزائریة للتأمین و أربع شركات عامة تنشط كلھا في فروع التأمین ،وھي الش -
إعادة التأمین ،الشركة الجزائریة للتأمین ،الشركة الجزائریة للتأمین الشامل و 

 الكاتش ( فرع سونا طراك)؛
شركتان عمومیتان على خطر القرض وھي :الشركات الجزائریة لضمان  -

 )؛SGCI) وشركة ضمان القروض العقاریة (CAGAXالصادرات (
 )؛CCRة التأمین :الشركة المركزیة إلعادة التأمین (الشركة العمومیة إلعاد -
 ) شركات خاصة :7سبع ( -

ALRAYAN,SALAMA ,GAM,TRUST,2A,CIAR,ALLIANCEASS
URACE ؛ 

 ؛ MAATEC ,CNMAتعاضدیتان:  -
 (CAARAMA )) فروع مختصة في التأمین على األشخاص منھا 04أربع ( -

) فرع تابع للشركة  SAPS،( فرع تابع للشركة الوطنیة للتأمین وإعادة التأمین 
) فرع تابع للشركة TALA ) الشركة الفرنسیة ،(MACIFالجزائریة للتأمین ( 

 الجزائریة للتأمین الشامل .

 2013): ھیكل سوق التأمین سنة 02الشكل رقم (

 
 من إعداد الباحثة إعتمادا على مدونة المجلس الوطني للتأمین
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وباإلعتماد على معلومات مدونة المجلس الوطني للتأمین  )02رقم ( من خالل الشكل
نرصد ما یلي: أن التأمین على السیارات ھو المنتوج المھین على المنتجات التأمینیة 

% في السوق التأمین و یرجع سبب ھذا اإلرتفاع 54.6األخرى ویشھد إرتفاعا بنسبة 
الثقافة التأمینیة في المجتمع  الى أن التأمین على السیارات إجباریا ،بإضافة إلى غیاب

 الجزائري ؛

) یحقق إجماال نموا لرقم أعمالھ بــ: IRDإن التأمین ضد الحرائق و األخطار المختلفة (
،وتمثل تأمینات 2013% مقارنة بنفس الفترة من السنة 8ملیار دینار بزیادة  9.7

% 4.7ا بــ:% من دفتر الفرع حیث سجال معا إنخفاض73.3الحرائق وأخطار البناء 
 مقارنة بنفس الفترة ؛

، وتعرف التأمینات 2013% مقارنة في 10التأمین على النقل شھد إنخفاضا بنسبة 
% ویرجع سبب ھذا اإلرتفاع للتطور في حجم المنح الموجھة 26الفالحیة إرتفاعا بنسبة 

 %  ؛12.8% واآلالت و المعدات  الفالحیة بنسبة 32.2للمنتجات الحیوانیة و النباتیة بـ:

% مقارنة بثالثي الثالث 44أما فیما یخص التأمین على القروض فإرتفعت نسبتھا إلى 
% 97.4وھذا اإلرتفاع ناتج عن القروض العقاریة التي سجلت زیادة بنسبة  2013لسنة 

 % من دفتر الفرع  ؛63والتي تمثل 

 ة.والمالحظ أن قطاع التأمین في الجزائر تھیمن علیھ المؤسسات العمومی

 ھیمنة فرع التأمین على الخسائر على مجموع نشاطات التأمین: .3

عرف سوق التأمین في الجزائر إحتكارا من طرف فرع التأمین على الخسائر ،ویبرر ذلك 
بزیادة حصص التأمین على السیارات و المركبات،باعتباره تأمین إجباري و الذي یمثل 

 من سوق التأمین. %9ال یمثل إال  من السوق، في حین أن التأمین على األشخاص 50%

 الجدول التالي یوضح ھیكل سوق التأمین حسب الفرع:

 )2009/2013): ھیكل سوق التأمین حسب الفرع للفترة الممتدة من ( 02الجدول رقم (

 الوحدة: الدینار الجزائري (د.ج)

 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

التأمین على 
 102246146 22080168 73902964 79830394 66540490 الخسائر

التأمین على 
 األشخاص

1468718 7179526 6670384 2337195 7148422 

مجموع 
 109394568 24417952 86500778 81082490 68009208 السوق

 مدونة المجلس الوطني للتأمینالمصدر: 
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 )2009/2013): یوضح ھیكل سوق التأمین حسب الفرع (03الشكل رقم (

 
 من إعداد الباحثة إعتمادا على مدونة المجلس الوطني للتأمین 

  من خالل الشكل أعاله یتبن أن فرع التأمین على الخسائر یحتكر السوق بمنتوجات التأمینیة
( التأمین على المركبات،التأمین على الحرائق، األخطار المختلفة، التأمین على نقل البضائع 

إحتكار شبھ تام لفرع  2013،التأمین الفالحي، التأمین على القروض )، حیث یسجل سنة 
 الخسائر ،ویرجع لألسباب التالیة:

،ومن المعلوم معظم أقساط التأمین لفرع الخسائر مصدرھا التأمین على السیارات -
أن التأمین على السیارات إجباري ،بإضافة إلرتفاع قیاسي لحظیرة السیارات في 

 الجزائر خصوصا في السنوات األخیرة نتیجة زیادة األجور؛
إھتمام األشخاص بالتأمین على الخسائر المحتملة على البضائع  ونقلھا ، األخطار  -

كلھا عوامل ساعدت على  المحیطة بالمحاصیل الزراعیة ( كوارث طبیعیة )
 إرتفاع أقساط التأمین على الخسائر؛

أما ضعف حصة فرع التأمین على األشخاص ( أمراض، وفاة، تقاعد ) فیعود إلى  -
غیاب ثقافة التأمین على الحیاة، بإستثاء  التأمین اإلجباري المقتطع من الرواتب و 

 2013لث من سنة األجور،بحیث سجل التأمین على األشخاص خالل الثالثي الثا
ملیار دینار من نفس الفترة من  1.6ملیار دینار مقابل  1.3بــ:رقم أعمال یقدر بــ:

 %.15، أي بانخفاض بنسبة 2012سنة 

 الخاتمة:

لقد تطور التأمین مع تقدم حیاة اإلنسان إلى أن وصل إلى ھذه الصورة التي ھي علیھا في 
راحة البال ووسیلة للحمایة من الخطر،اال  عصرنا الحدیث، زیادة على اعتباره خدمة تمنح

ان غیاب الثقافة التأمینیة في المجتمع ونقص الثقة المتبادلة بین شركات التأمین و األفراد، 
معاناة قطاع التأمین الجزائري من مشاكل  وصعوبات كما ھو الحال في الجزائر نتج عنھا 

وكانت قلة اإلھتمام بالجانب  متعددة، أخرت مكانتھ على مستوى سوق التأمین الدولي،
 التسویقي من الظواھر المنتشرة في كثیر من الشركات الوطنیة سواء العمومیة أو الخاصة.

یساعد التأمین على التنمیة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة ، فھو یعمل على تعبئة المدخرات في 
و تؤمن للمستثمر  سبیل تمویل اإلستثمارات المنتجة و تشجع خدمة التأمین على اإلستثمار

أموالھ ضد الخسارة فال یتردد أي مستثمر في إستغالل أموالھ لفائدة أفراد المجتمع و توفیر 
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مناصب الشغل، فھو بمثابة آلیة فعالة للتقلیص من قابلیة تعرض الناس إلى مؤثرات المرض، 
ل في توفیر السرقة ، العجز لذالك من الضروري اإلرتقاء بالمھنة التأمین و اإلسھام الفعا

 الخبرات والمشاركة في تنمیة الوعي التأمیني و تنمیة أسواق التأمین وكفاءتھا و فعالیتھا.

 المراجع :قائمة 

عز الدین فالح،( التأمین : مبادئھ و أنواعھ) ،دار أسامة للنشر و التوزیع ، الطبعة األولى  -1
 .2008األردن ، 

:المشكالت العلمیة و الحلول اإلسالمیة )،دار أحمد محمد لطفي أحمد،( نظریة التأمین  -2
 .2007الفكر الجامعي ،الطبعة األولى ، اإلسكندریة ، 

مجمع اللغة العربیة جمھوریة،(معجم الوسیط )، تحت إشراف الدكتور شوقي ضیف  -3
 مكتبة الشروق الدولیة،مصر العربیة.

التأمین )، الطبعة األولى  أسامة عزمي سالم ، شقیري نوري موسى ، ( إدارة الخطر و  -4
 .2007دار حامد للنشر و التوزیع ،

جدیدي معراج، ( مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري )، دیوان المطبوعات الجامعیة   -5
 .2004بن عكنون ،الجزائر ، 

إشكالیة تطویر ثقافة التأمین لدى المستھلك ببعض و الیات الغرب كریمة شیخ ، (  -6
 .2009/2010،السنة الجامعیة -تلمسان–كرة ماجستیر جامعة أبي بكر بلقاید )، مذالجزائري

)،مذكرة النشاط التأمین في التنمیة اإلقتصادیة :دراسة حالة الجزائرنوال أقاسیم ( -7
 .ماجستیر ، جامعة الجزائر 

 )دور قطاع التأمین في تنمیة االقتصاد الوطنيإبراھیم زروقي، عبد المجید بدري ،( -8
تجارب  –الملتقى الدولي السابع حول : الصناعة التأمینیة ،الواقع العملي و آفاق التطویر 

دیسمبر  04-03، كلیة العلوم اإلقتصادیة العلوم التجاریة و علوم التسییر ، یومي :-الدول 
 ، جامعة حسیبة بن بوعلي ،الشلف. 2012
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، كلیة  -تجارب الدول  –السابع حول الصناعة التأمینیة ، الواقع العملي و آفاق التطویر 
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 تقییم استراتجیة التمویل السكني في الجزائر
 

 أ.توري شراز
  2ة  جامعة البلید

 ملخص:

یعتبر السكن من الحاجیات األساسیة التي توفر األمن و االستقرار للفرد، غیر أن الجزائر 
مستوى المعیشة و كذا خلق و لمدة طویلة تعرف أزمة في ھذا القطاع كان لھا أثر سلبي على 

أزمة اجتماعیة تؤثر على باقي القطاعات، فقد كان للنمو الدیمغرافي و النزوح الریفي دور 
أساسي في تفاقمھا، حیث حاولت الدولة الجزائریة التصدي لھذه األزمة بإتباع استراتیجیة 

رق التمویل وطنیة كان ھدفھا تسھیل المواطن الحصول على سكن الئق  تمیزت في تنویع ط
و إعداد صیغ سكنیة جدیدة موجھة للفئات المعوزة، إضافة إلى اعتماد صیغة القرض 

 العقاري المیسر قصد مساعدة الفئات ضعیفة الدخل.

 أزمة السكن، التمویل السكني، الصیغ السكنیة.الكلمات المفتاحیة: 

Résumé: 

Le logement est l'un des besoins fondamentaux qui assure la 
sécurité et la stabilité de l'individu. l'Algérie, et pour une longue 
période, connait une crise dans ce secteur où un impact négatif influe 
sur le niveau de vie et qui touche le reste des secteurs. la croissance 
démographique et l'exode rural ont aggravé la problématique, d'où 
l'état algérien a tenté de répondre par une stratégie visant à faciliter 
l'accès à un logement décent, par la diversification des modes de 
financement , la création de nouvelles formules de logements, destinés 
aux personnes défavorisés, ainsi l'adoption du crédit immobilier a taux 
bonifié destiné à aider les personnes à faible revenu. 

 مقدمة
یعرف قطاع السكن منذ االستقالل أزمة حادة كان لھا تأثیر على الصعیدین االقتصادي و 

الذي عرفتھ الجزائر مباشرة االجتماعي، ناتجة عن عدة أسباب منھا النمو الدیمغرافي الھائل 
بعد االستقالل، و النزوح الریفي الذي كان سببھ العامل األمني خالل العشریة السوداء ، فعدم 
االھتمام بھذا القطاع بكیفیة فعالة كتوفیر المصادر التمویلیة الالزمة، خلق اضطرابات 

التي توجھ لھذا القطاع انعكست بشكل سلبي على االقتصاد، و مع العلم أن النفقات العمومیة 
قد تؤثر على: النمو االقتصادي، معدل البطالة، مستوى الدخل و رفاھیة المجتمع ، حیث 
أصبح ھذا القطاع من المقاییس الھامة التي تحدد تقدم أو تخلف دولة ما و بالتالي البد من 

 توفر استراتجیة تستجیب  للطلب المتزاید للسكن.
السكنیة تبنت الجزائر استراتیجیة وطنیة تھدف إلى تأھیل  و من أجل زیادة عدد الوحدات

      القطاع، حیث تلخصت أھم نقاطھا في إعداد مخططات تنمویة جندت فیھا وسائل مادیة 
     و بشریة ھائلة، إضافة إلى خلق العدید من الصیغ السكنیة التي تراعي فیھا دخول األفراد

من طرف الدولة، كما قامت بإصدار قرارات  و  التي صنفت حسب نسب االعانة المقدمة
 تقضي بتخفیض معدالت الفائدة على القروض العقاریة الموجھة للفئات محدودة الدخل. 
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 : التالیة اإلشكالیة طرح ارتأینا الموضوع ھذا إثراء و لتحلیل
إلى أي مدى ساھمت إستراتیجیة التمویل السكني المنتھجة من طرف الدولة الجزائریة في 

 تقلیل من أزمة السكن؟ال

إن اإلجابة عن ھتھ االشكالیة تستدعي بنا التطرق إلى مجموعة من النقاط تتلخص مجملھا 
 فیما یلي:

 . تحدید ماھیة أزمة السكن في الجزائر؛1
 . التعریف باستراتیجیات التمویل للسكن بالجزائر؛2
 . تحلیل مدى تأثر أزمة السكن باالستراتیجیات المتبعة.3

 تحدید ماھیة أزمة السكن في الجزائر:. 1
تعتبر أزمة السكن من أبرز المشاكل التي تعاني منھا الجزائر و التي تؤثر على الجوانب 
االقتصادیة، االجتماعیة و السیاسیة للبلد حیث كانت نتیجة لعدة عوامل منھا النمو الدیمغرافي 

السكن مع ابراز مفھوم ھذه  و النزوح الریفي و سنتطرق في ھذه النقطة إلى عرض أھمیة
 األزمة و أسبابھا في الجزائر.

 أھمیة السكن : 1.1
 البعد كل بعیدا یبقى السقف، و الجدران من عادة یتألف الذي و للمسكن البسیط المفھوم إن

 فیھ یعیش حتى اإلنسان إلیھ یتطلع الذي السكن مفھوم إن لھ، الشامل و الحقیقي المفھوم عن
 و المساعدة الخدمات خالل من یتجسد الذي المكاني الحیز ذلك ھو استقرار، و راحة بكل

 الرفاھیة من المزید تحقیق إلى یسعى كائن باعتباره للفرد، المجتمع یقدمھا التي التسھیالت
 یرى الصدد، ھذا في و  "االقتصادي المشكل " كتابھ خالل من، الحیاة مجاالت جمیع في

 المعیشة مستوى عناصر إحدى و حق عن عبارة السكن أن على للسكن "آدم نفیت " المفكر
  1. الحیاة متطلبات جمیع و الغذاء شأن شأنھ

 و یمكن عرض أھمیة السكن االقتصادیة و االجتماعیة و السیاسیة فیما یلي: 
 . األھمیة االقتصادیة:1.1.1

األثر الذي قد بنیت الدراسات التي أجریت حدیثا على تجارب بعض الدول األجنبیة أن  
یحدثھ قطاع السكن على النشاط االقتصادي ذو أھمیة بالغة و یحتاج إلى دعم من طرف 
الدولة و ذلك أخذا بعین االعتبار بأن التدخالت الغیر مباشرة لتنشیط قطاع السكن لھا أھمیة 
أكبر من التدخالت المباشرة، فالنفقات المخصصة من طرف الدولة كل سنة للسكن ال تتعدى 

من النفقات العمومیة، و یعتبر ھذا المستوى من النفقات غیر كاف نظرا لتفاقم أزمة   2%
 السكن في الجزائر في السنوات األخیرة.

أما اآلثار الناجمة عن النفقات المخصصة للسكن على النشاطات االقتصادیة األخرى فتعتبر 
دینار  2ذات أھمیة قصوى، كل دینار واحد یصرف على السكن تقابلھ زیادة ما یقارب 

 % 1(المضاعف) على النشاطات االقتصادیة األخرى، و عادة ما یشغل قطاع السكن ما بین 
 في الدول المتقدمة.  % 6إلى   %3ة في الدول النامیة و بین من الید العامل  %3و 

لھذا یعتبر أثر المضاعف في خلق مناصب الشغل في میدان التعمیر ذو أھمیة معتبرة ألنھ 
 2یجلب وراءه خلق مناصب شغل في عدة نشاطات اقتصادیة حیویة في البالد.

، رسالة ماجیستر، قسم العلوم االستثمار العقاري و دوره في مواجھة مشكل السكنالطاھر،  محمد العمودي  1
 .123، ص 2012، 3التسییر، جامعة الجزائر  وعلوم التجاریة العلوم و اإلقتصادیة العلوم االقتصادیة، كلیة

، دیوان في تمویل السكن)االقتصاد المالي و المصرفي ( السیاسات و التقنیات الحدیثة عبد القادر بلطاس،   2
 .24، ص 2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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  األھمیة االجتماعیة:. 2.1.1
 اإلحباط إلى بھ یؤدي منھ فحرمانھ الفرد، لحیاة الضروریات أكثر و أھم من السكن یعتبر

 ال و الفضیلة، ال ترضاه ال قد سوي غیر سلوكا یسلك یجعلھ و االجتماعي و النفسي           
 1الكریمة. الخلق و ال اإلنسانیة القیم

 . األھمیة السیاسیة :3.1.1
 األحزاب في تتمثل و كثیرة، للبالد السیاسیة الحیاة في الدیمقراطیة بوادر ظھور إن

 قد األمر ھذا كان إذا و التنمویة، برامجھا في السكن مشكل بقوة و تبنت التي السیاسیة
 أصوات كسب إطار في یأتي بالمقابل و فإنھ وطنیة، تنمیة ألي األساسیة العناصر من أضحى

 من السكنیة باألوضاع االھتمام ھذا یعد إن السلطة، إلى للوصول سیاسي تجمع ألي الناخبین
 تثیر أصبحت التي األمور من السكنیة"، و الدیمقراطیة " أحد مظاھر السیاسیة الھیئات
أفراد المجتمع على أن مشكل السكن في الوقت الحاضر قد  بین السائد االعتقاد و االنتباه

 2أصبح في عداد المشاكل العالمیة التي یصعب حلھا.
 . ماھیة أزمة السكن:2.1

السبب الرئیسي لظھور أزمة سكن ھو النمو الدیمغرافي، و تتغیر األسباب حسب یكون 
ظروف كل بلد سنتطرق من خالل ھذا العنصر إلى تعریف أزمة السكن و إعطاء األسباب 

 الرئیسیة لظھورھا في الجزائر.
 تعریف أزمة السكن: 1.2.1

 تفاوت تعني ھي لكن و العرض، الطلب بین توازن قضیة مجرد السكن أزمة ال تعتبر
 و ھو السكنیة، و األجھزة السكن و إنتاج اجتماعیًا المحدودة المسكن حاجیات في ضروریًا

 فالسكن، إثباتھا من التمكن یجب التي التاریخیة بخصوصیاتھا ذلك التفاوت لھذا ھیكلي تحدید
 و تشتت تركز حركات یتبع بھذا فھو العمل، قوة إنتاج إعادة في المھمة العناصر من عنصر

 تظھر و تاریخیًا،     اإلنتاج سیرورة في كبیر اختناق إلى األزمة تؤدي كما العمال، و توزیع
 متوقًعا، یكن لم قصیر وقت في الصناعة احتلتھا التي الكبرى الحضریة التجمعات في البدایة
 ضرورة تظھر و بالتالي العمال إلیھ المكان یجذب استعمر الذي الصناعي االستعمار فحیث
 3. لھم مساكن إقامة

  "الجزائر في السكن مشاكل حول انطباعات " مقالھ في أشنھو بن اللطیف عبد اعتبر كما
 ممیزات بثالث تحتفظ بأنھا األزمة الجزائر، في السكنیة للوضعیة تشخیصھ سیاق و في

 :ھي أساسیة

 و نمو الموجودة، السكنیة للوحدات التضخم على بناء السكن، على مطلق طلب وجود •
 بالمؤقتة؛ المسماة السكنیة األشكال

سكناھم  ظروف على السكان غالبیة رضا عدم على بناء السكن، على نسبي طلب وجود •
 ؛الحالیة

 .127الطاھر، مرجع سابق، ص  محمد العمودي  1
 للدول كنموذج الجزائر - السكن أزمة من الحد في ودورھا السكنیة السیاسةبراق محمد و قمان عمار،   2

و آفاق، جامعة  واقع العربیة الدول في السكن قطاع ورقة بحثیة مقدمة للملتقى الدولي حول أزمة، - العربیة
 .5، 4، ص ص  2012ماي  10و  09المدیة ، یومي  -یحي فارس 

، أطروحة دكتوراه، قسم سیاسة السكن في الجزائر و دور مؤسساتھا في حل أزمة السكنمحمد عمران،   3
 . 14، ص 2011العلوم السیاسیة، كلیة العلوم السیاسیة و االعالم، جامعة الجزائر، 
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  1السكنیة. للوحدات العرض دینامكیة قلة أو غیاب •

 . أسباب أزمة السكن في الجزائر:2.2.1
 2 :منھا عوامل لعدة نتیجة السكنیة في الجزائر األزمة كانت
 . النمو الدیمغرافي:1.2.2.1

كانت األسباب الجوھریة لألزمة ھو االنفجار الدیمغرافي الذي عرفتھ الجزائر خالل 
الستینات و السبعینات    و كان تأثیره وخیما على األزمة حیث تضاعف عدد السكان بثالث 

سكن تضاعفت مرتین ملیون بینما حظیرة ال 30ملیون إلى  12من  1998-1966مرات بین 
 مسكنا    و بھذا بقیت كثافة السكن مرتفعة. 4.053.493مسكن إلى  1.908.000من 

 . النزوح الریفي:2.2.2.1
باإلضافة إلى النزوح الریفي الذي غزا المدن في ظل غیاب الرقابة لعملیات النمو 

العشریة السوداء"  الحضري منذ الستینات دون إغفال الدور البارز الذي لعبھ العامل األمني"
في الفرار اإلجباري و النھائي آلالف العائالت من القرى و األریاف صوب ضواحي المدن 
و التجمعات الحضریة اعتمادا على امكانیاتھا الذاتیة و بطریقة غیر قانونیة في إقامة بناءات 

فیة توسع فوضویة و غیر الئقة، ھذه الحركة كانت لھا عدة انعكاسات سریعة و مؤثرة في كی
 مجاالت و حدود المدن.

 . سوء التسییر و غیاب الرقابة:3.2.2.1
كذلك في ضمن األسباب المؤدیة لألزمة ھو غیاب المراقبة الجدیة للمشاریع االسكانیة 

 األمر الذي جعل الكثیر من أصحاب األطماع إلى السرقة و االحتیال.

 :التعریف باستراتیجیات التمویل للسكن بالجزائر. 2
قصد تأھیل القطاع السكني قامت الدولة  باتخاذ مجموعة من االجراءات تمثلت بإعداد 
صیغ سكنیة جدیدة  تتدخل في عملیة التمویل سواء بشكل كلي أو بشكل جزئي تحدد حسب 

 كما قامت بدعم صیغة جدیدة للقرض العقاري تمتاز بخاصیة الفائدة المخفضة. ،دخل الفرد
 
 سكني:. قرارات التمویل ال1.2

تمیزت قرارات التمویل ابتداء من التسعینات بتفویض عملیة تمویل القطاع السكني إلى 
ھیئات أخرى و كذا اعداد مخططات تنمویة جندت فیھا كل الوسائل المالیة و المادیة للنھوض 

 بھذا القطاع.
 ):  1996 -1990. مرحلة  ما بین (1.1.2
 صعبة جد اإلسكان ظروف أصبحت و 1990 سنة بدایة عصیبة بمرحلة السكن قطاع مر

 القطاعات منھا تستفید كانت التي الضخمة العمومیة النفقات مرحلة الدولة تنھتأ فقد
 ھذه البناء، مؤسسات منھا و المؤسسات حل الواقع ھذا فتطلب ، السكن منھا و االجتماعیة

 القطاع عرف بالمقابل و العمال، تسریح إلى أدت المؤسسات لھا تعرضت التي التصفیة
 موازاة المساكن بیع أثمان غالء إلى أدى الذي األمر (المقاولون)، للخواص جزئیة سیطرة

 .15نفس المرجع السابق، ص   1
                رسالة ماجیستر، قسم علم االجتماع  و اإلسكان، السكن الحضري و مشكلة النموسھام وناسي،  2

 -160، ص 2009باتنة،  -و الدیمغرافیة، كلیة العلوم االجتماعیة و العلوم االسالمیة، جامعة الحاج لخضر
165. 
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 القدرة تدھور ظل في المساكن من المبیعات تراجعت و اإلنجاز تكالیف ارتفاع مع
 .1 الشرائیة

باتخاذ اجراءات جدیدة تقضي بتخلي الخزینة العمومیة  1990قامت الحكومة في سنة 
تمویل السكنات االجتماعیة و فرضت كحل مؤقت تمویل ھذه السكنات من طرف عن 

الصندوق الوطني للتوفیر و االحتیاط إلى حین إیجاد حل مناسب، ھذا الحل المؤقت دام أكثر 
اتخد قرار یقضي بتخلي الدولة عن التزاماتھا فیما یخص  1991سنوات، أیضا في سنة  6من 

ني من ھذا القرار تخلي الدولة عن التدخل في تمویل مشاریع تمویل و بناء السكن و كان یع
السكن لكن عوضا عن ذلك تستمر في تقدیم الدعم الالزم للعائالت التي ترغب في بناء سكن 

 2ذاتي.
أسندت عملیة تمویل السكنات االجتماعیة إلى الخزینة العمومیة  1996و ابتداءاٌ من سنة 

 3لدى الصندوق الوطني للتوفیر و االحتیاط.نتیجة الستنفاد السیولة الموجودة 
 ): 2014 -1997. المرحلة ما بین (2.1.2

وضعت الدولة كل اآللیات المناسبة لتسھیل الحصول على  1997و انطالقا من سنة 
السكن بوضع صیغ جدیدة ادمج المواطن في تمویلھا منھا السكن االجتماعي التساھمي و 

) و المخطط 2009-2005خالل المخطط الخماسي ( سكنات البیع باإلیجار و أیضا من
) حیث جندت كل الوسائل المالیة و المادیة لتحقیق ھذا المشروع 2014-2010الخماسي (

الضخم و الذي یھدف إلى مضاعفة إنجاز السكنات و التجھیزات العمومیة مع التركیز على 
قاریة عبر تسھیل تحسین اإلطار المبني و تنویع عروض السكن و تشجیع الترقیة الع

الحصول على القروض و اإلبقاء على دعم الدولة عبر مواصلة إنجاز برامج السكن 
   4االجتماعي اإلیجاري الموجھ للفئات المحرومة.

 . الصیغ السكنیة المعدة من طرف الدولة2.2
 قصد تأھیل القطاع قامت الدولة بإعداد مجموعة من الصیغ السكنیة نذكر منھا:

 ن العمومي االیجاري:السك. 1.2.2
یقصد بالسكن العمومي اإلیجاري السكن الممّول من طرف الدولة أو الجماعات المحلیة، 
والموجھ فقط لألشخاص الذین تتم تصنیفھم حسب مداخیلھم ضمن الفئات االجتماعیة المعوزة 

ن ال یستفید من السكحیث و المحرومة التي ال تملك سكنا أو تقطن في سكنات غیر الئقة 
سنوات على األقل ببلدیة إقامتھ   (5)العمومي اإلیجاري إال الشخص الذي یقیم منذ خمس 

دج و  24.000االعتیادیة و ال یتجاوز دخلھ العائلي الشھري أربعة وعشرین ألف دینار  
سنة على األقل عند تاریخ إیداع   (21)یجب أن یكون سن طالب السكن إحدى وعشرین 

 5. طلبھ

     ، مذكرة ماجیستر، قسم علم االجتماعیر برنامج التعدیل الھیكلي على األسرة الجزائریةتأثسعاد مھمائي،  1
 .69، ص 2009و الدیمغرافیة، كلیة العلوم االجتماعیة و العلوم االسالمیة، جامعة باتنة ، 

 .36عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص   2
3  Mahiou Samira, Guide du charge du crédit et recouvrement: Crédit aux 

particuliers, Direction du réseau Cnep banque, Alger, 2004, p 02. 
انجاز ملیون وحدة سكنیة على المستوى الوطني خالل البوابة الرسمیة لخمسینیة استقالل الجزائر،   4

-ملیون-متاح على الموقع االلكتروني:  انجاز، 2009-2005الخماسي 
 .10/03/2015،  تم االطالع علیھ بتاریخ   ?/http://www.djazair50.dzوحدة

یحدد قواعد منح السكن  2008ماي  11الممضي في  142-08من المرسوم التنفیذي رقم  4و  2المادة    5
 .18، ص 2008ماي  11، مؤرخة في 24العمومي اإلیجاري، الجریدة الرسمیة عدد 
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 الترقوي المدعم. السكن 2.2.2
ھو كل سكن جدید ینجزه متعھد بالترقیة العقاریة و موجھ للطالبین المؤھلین للحصول 
على المساعدة المباشرة و یجب أن ینجز المتعھد بالترقیة العقاریة السكن الترقوي المدعم 
طبقا لخصائص تقنیة و شروط مالیة تحدد بموجب قرار مشترك بین الوزیرین المكلفین 

 و المالیة. بالسكن
 یحدد مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة حسب دخل الطالبین كما یأتي:

) الدخل الوطني األدنى المضمون و أقل 1دج إذا كان الدخل یتجاوز مرة ( 700.000 •
 ) مرات الدخل الوطني األدنى المضمون أو یساویھا؛4من أربع (

) مرات الدخل الوطني األدنى المضمون 4(دج إذا كان الدخل یتجاوز أربع  400.000 •
 ) مرات الدخل الوطني األدنى المضمون أو یساویھا.6و أقل ست (

كما یمكن المستفید من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة االستفادة من تخفیض نسبة 
 1الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك و مؤسسات القرض.

 ار:. صیغة البیع باإلیج3.2.2
ھي صیغة تسمح بالحصول على مسكن بعد اقرار شرائھ بملكیة تامة بعد انقضاء مدة 
االیجار المحددة في اطار عقد مكتوب، حیث یتاح البیع باإلیجار لكل شخص ال یملك أو لم 
یسبق لھ أن تملك عقار ذا استعمال سكني ملكیة كاملة و لم یستفید من مساعدة مالیة من الدولة 

 2أو لشرائھ.لبناء مسكن 
یتاح البیع باإلیجار لكل طالب، یتراوح دخلھ بین مبلغ یفوق أربعة و عشرین ألف دینار و 

 3یساوي ست مرات الدخل الوطني األدنى المضمون.
یجب على كل من یطلب شراء مسكن في اطار البیع باإلیجار أن یسدد دفعة أولیة ال تقل عن 

 من ثمن المسكن غیر أن تسدید ھذه الدفعة األولى یمكن أن یتم حسب الكیفیات اآلتیة:  25%
 من ثمن المسكن عند االقرار الثابت بالشراء؛  10% •
 من ثمن المسكن عند استالم المستفید المسكن؛  5% •
 من ثمن المسكن أثناء السنة األولى من شغل المسكن؛  5% •
 4 ثانیة من شغل المسكن.من ثمن المسكن أثناء السنة ال  5% •

یحدد مستویات  2010أكتوبر  05الممضي في  235-10رقم من المرسوم التنفیذي  6و  3، 2المادة   1
المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة القتناء سكن جماعي أو بناء سكن ریفي ومستویات دخل طالبي ھذه 

، ص 2010أكتوبر  07مؤرخة في  58السكنات و كذا كیفیات منح ھذه المساعدة، الجریدة الرسمیة عدد 
40. 

یحدد شروط شراء المساكن  2001أفریل  23الممضى في  105-01المرسوم التنفیذي رقم من  6و  2المادة   2
،  2001أفریل  29مؤرخة في  25الجریدة الرسمیة عدد  المنجزة في إطار البیع باإلیجار و كیفیات ذلك،

 .18ص 
فیات شراء یحدد شروط و كی 2012دیسمبر  25الممضي في  432-12من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة   3

المساكن المنجزة بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي تمویالت أخرى في إطار البیع باإلیجار، الجریدة 
 .10، ص 2012دیسمبر  26مؤرخة في  71الرسمیة عدد 

كیفیات شراء  یحدد شروط و 2004أفریل  21الممضي في  137-04من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة   4
، ص  2004أفریل  28مؤرخة في  27زة في إطار البیع باإلیجار، الجریدة الرسمیة عدد المساكن المنج

36. 
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یجب أن یسدد المستفید مبلغ ثمن المسكن في كل الحاالت بعد خصم مبلغ الدفعة األولى على 
) سنة و یتم تسدید المؤجل وفقا أقساط تبین المبلغ الواجب 20مدى مدة ال تتجاوز عشرین (

 1دفعھ شھریا موزعة على المدة المتفق علیھا.

طرف الصندوق الوطني للسكن، حیث یھدف ھذا الصندوق  تمول ھذه السكنات الثالثة من
  2إلى: 

تسییر المساھمات و المساعدات التي تقدمھا الدولة لصالح السكن، السیما في مجال الكراء و 
امتصاص السكن غیر الالئق و إعادة الھیكلة العمرانیة و إعادة تأھیل االطار المبني و 

ابع االجتماعي و ترقیة كل أشكال تمویل االسكان، صیانتھ إضافة إلى  ترقیة السكن ذي الط
السیما السكن االجتماعي عن طریق البحث عن موارد التمویل غیر موارد المیزانیة و 

 تعبئتھا.

 تتلخص شروط تمویل الصندوق الوطني للسكن لھذه السكنات في الجدول التالي:

 الصیغ السكنیة ) : شروط تمویل الصندوق الوطني للسكن لمختلف01الجدول رقم (

 مبلغ االعانة دخل المستفید البرامج الممولة
السكن 

اإلیجاري 
 العمومي

 من ثمن المسكن  %100 دج 24.000أقل من 

 72.000دج و أقل من   18.000أكثر من  السكن الترقوي المدعم
 دج

 108.000دج و أقل من  72.000أكثر من 
 دج

 دج 700.000
 

 دج 400.000

 108.000دج و أقل من  24.000أكثر من  البیع باإلیجار
 دج

 من ثمن المسكن  75%

 .16، 15، 13، 12المصدر : من اعداد الباحثة و بتصرف من المراجع رقم 

 . القروض العقاریة المیسرة:3.2
 2010اضافة إلى االجراءات التي قامت بھا الدولة قصد الحد من أزمة السكن تم في سنة 

بشرط أن یكون دخل المستفید  اصدار صیغة جدیدة للقرض العقاري مقدم من طرف البنوك 
یمكن تعریفھ على أنھ قرض یمنح بمعدل فائدة أقل من تلك ال یتجاوز مستوى محدد حیث 

العقاریة األخرى موجھ للفئات ذات الدخل المحدود مع ضرورة توفر المطبقة على القروض 
 شروط معینة.

 1 و تحدد معدالت التخفیض المطبقة على ھذا النوع من القروض الممنوحة حسب ما یلي:

یحدد شروط شراء المساكن  2001أفریل  23الممضى في  105-01من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة   1
 29ة في مؤرخ 25المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع باإلیجار وكیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة عدد 

 .18، ص  2001أفریل 

یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي  1994ماي  18الممضي في  111-94من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة   2
و المتضمن القانون األساسي الخاص بالصندوق الوطني  1991مایو سنة  12المؤرخ في  145-91رقم 

 .23، ص 1994ماي  25، مؤرخة في 32للسكن، الجریدة الرسمیة عدد 
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عندما تكون مداخیل المستفید أكثر بمرة واحدة األجر الوطني األدنى المضمون و الذي  •
) مرات لألجر الوطني األدنى  6و أقل أو یساوي ست ( دج 18.000یقدر حالیا       بـ 

 في السنة؛  %1المضمون یتحمل ھذا المستفید فائدة قدرھا 
) مرة األجر 12مرات وأقل باثني عشرة ( )6عندما تكون مداخیل المستفید أكثر بست( •

في   %3الوطني األدنى المضمون أو تساویھا یتحمل ھذا المستفید نسبة فائدة قدرھا 
 نة؛الس

تكون نسبة الفائدة التي تتحملھا الخزینة ھي حاصل الفارق بین نسبة الفائدة التي تطبقھا  •
البنوك  والمؤسسات المالیة ونسب الفائدة التي یتحملھا المستفید و ذلك حسب نوع السكن 

 و حصص المداخیل. 

 :تحلیل مدى تأثر أزمة السكن باالستراتیجیات المتبعة. 3
استراتجیة تمویل السكن في الجزائر البد من اعطاء تقدیرات حول القطاع لدراسة فعالیة 

السكني و كذا المبالغ المالیة التي جندت كما سنقوم بعرض معدل اشغال المسكن الذي یعتبر 
 كمؤشر فعال لقیاس تطور ھذه األزمة.

 . تقدیرات حول القطاع السكني و تمویلھ:1.3
) وحدة سكنیة 1ملیون ( ) ھدفا مبدئیا النجاز2005-2009كان  للبرنامج الخماسي ( 

عمال   %65ملیون وحدة سكنیة مسجال بذلك زیادة نسبتھا  1.65لیرفع ھذا العدد الى 
تكمیلیة لوالیات جنوب الوطن و الھضاب  بالقرارات التي اتخذت المتمثلة في اعداد برامج

 العلیا و االمتصاص التدریجي للسكن الھش.
وحدة  912326یبلغ  2005-2009الوحدات السكنیة المنجزة خالل فترة  و لإلشارة فان عدد

من ھدف برنامج رئیس الجمھوریة الذي نص على  %91.2الفئات) مما یمثل   سكنیة (كل
 . 2009تسلیم ملیون وحدة سكنیة في افاق سنة 

ة من ھذه السكنات المنجزة فیما بلغت نسب % 42و لإلشارة تمثل السكنات الریفیة نسبة 
 . % 58السكنات الحضریة منھا 

-2005و بخصوص الجانب المالي خصصت الدولة غالفا مالیا اجمالیا لبرنامج السكن (
 ملیار دج. 1.581)  قدرت قیمتھ 2009

) فإنھ قد خصص غالف مالي قدرت قیمتھ 2014-2010أما بالنسبة للمخطط الخماسي (
الر لقطاع السكن من أجل انجاز ملیوني دو ملیار 50ملیار دج أي ما یعادل  3700بأكثر من 

 .2014-2010للفترة الممتدة من  ) وحدة سكنیة و اعادة االعتبار للنسیج العمراني بالنسبة2(
ملیار  286ملیار دج حوالي   21.214و من مجموع االلتزامات المالیة المقدرة قیمتھا بـ 

الخاص باالستثمارات العمومیة تمت تعبئتھا من طرف البرنامج الخماسي الجدید  دوالر التي
بھدف امتصاص العجز المسجل في ھذا القطاع على  % 17.4نسبتھا  تم تخصیص حصة

 المستوى الوطني.
وحدة سكنیة ترقویة  500.000وحدة سكنیة ایجاریة و 500.000ویتعلق األمر أیضا بانجاز 

 2سكنیة ریفیة. وحدة 770.000وحدة سكنیة في اطار امتصاص السكن الھش و  300.000و

كیفیات منح  یحدد مستویات و 2010مارس  10، الممضي في  87-10مرسوم التنفیذي رقم ، ال 4و  3المادة  1
 .4،  ص  2010مارس  14مؤرخة في  17تخفیض نسبة الفائدة على القروض، الجریدة الرسمیة عدد 

، 18، 17، ص ص 2010ماي  24، 2014-2010برنامج التنمیة الخماسي بیان اجتماع مجلس الوزراء،   2
 الموقع االلكتروني:  متاح على

http://www.algerianembassy-kuwait.com/ar/tourisme/prog2010-2014.pdf    تم االطالع ،
 .26/02/2015علیھ بتاریخ: 

                                                                                                                                        



 كما یلي: 2012-2005و كانت السكنات المنجزة خالل الفترة 
 ):2012 -2005) السكنات املوزعة خالل الفرتة (02اجلدول رقم (

 جمموع السكنات صيغة البيع باإلجيار السكن الرتقوي املدعم السكن العمومي االجياري السنوات

2005 25834 15787 12350 53971 
2006 43527 23769 7128 74424 
2007 44079 19325 8491 71895 
2008 57657 37123 1827 96607 
2009 55550 37924 9043 102517 
2010 61316 28889 7777 97982 
2011 74317 28114 6816 109247 
2012 66259 24732 2422 93413 

و المدینة، متاح على الموقع االلكتروني:  المصدر : وزارة السكن و العمران      
http://www.mhuv.gov.dz/fichier_stat/36.pdf  :20/12/2014تم االطالع علیھ بتاریخ. 

نالحظ من خالل ھذا الجدول أن الصیغة األكثر بروزا ھي السكنات العمومیة اإلیجاریة 
الفئات االجتماعیة المعوزة و  و ھذا نتیجة للخصوصیة التي تجتاز بھا، أنھا توجھ إلى 

المحرومة التي ال تملك سكنا أو تقطن في سكنات غیر الئقة، ثم نجد السكنات الترقویة 
المدعمة في المرتبة الثانیة و التي توجھ إلى الفئات المتوسطة الدخل و تأتي في األخیر 

 ن طرف المستفید.السكنات االیجاریة باعتبار ھذا النوع من السكنات تسترجع قیمتھ كلیا م
 . معدل اشغال المسكن2.3

یحدد ھذا المعدل بشكل تقریبي عدد األفراد القانطة في المسكن الواحد، بحیث یعتبر 
مقیاس ھام یبین المستوى المعیشي الذي یعیشھ الفرد، سنعرض من خالل الجدول التالي 

و  2012االستقالل حتى سنة التطورات التي عرفھا ھذا المعدل منذ أول سنة لإلحصاء بعد 
 كما یلي: 1990ھذا لنبین أثر السیاسات المنتھجة من طرف السلطات منذ سنة 

 )  2012-1966): تطور عدد السكان و المساكن المشغولة بین الفترة (03الجدول رقم ( 

 T.O.L عدد املساكن املشغولة (باآلالف) عدد السكان ( بالآلالف) السنوات

1966 12090 1982,1 6.1 

1977 15644 2290,6 6.8 

1987 22492 2999 7.5 

1998 29124  4102,1 7.1 

2008 34080 5244,3 6.4 

2012 37900 6534 5.8 
Source: RGPH-ONS, collection statistique, n°80 et n°163 année respectif,1999, 

2011, 

من حیث عدد السكان و عدد  یبین لنا ھذا الجدول التطورات التي عرفتھا الجزائر
) نسبة إجمالي عدد السكان T.O.Lالمساكن المشغولة، حیث یقصد بمعدل إشغال المسكن (
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، و 4المقیمین في البالد إلى عدد المساكن المشغولة مع العلم أن المعدل المقبول دولیا یقدر بـ 
أي ھناك عجز  5.8في الجزائر     بـ  2012كما یمكن مالحظتھ  قدر ھذا المعدل سنة 

 ملیون وحدة سكنیة للوصول إلى المعدل المقبول. 2,941ملحوظ بما یعادل 

 )2012-1966) : معدل إشغال المسكن بن الفترة (01الشكل رقم (

 
  .)03المصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم (

من خالل ھذا المنحنى نالحظ اآلثار الناتجة عن السیاسات التي قامت بھا الدولة بغیة 
و ما یمكن  1990تنمیة قطاع السكن    و خاصة تلك السیاسات المنتھجة ابتداء من سنة 

على  7,5،   6,8،  6,1ھناك ارتفاع في ھذا المعدل من  1966مالحظتھ أن ابتداء من 
 5,8إلى  2012لیصل سنة  6,4إلى  2008و في  7,1إلى   1998التوالي لینخفض في سنة 

رغم أي ھناك تفاعل لإلجراءات المتخذة من قبل السلطات، عرف ھذا القطاع تطور نسبي 
تخلي الخزینة العمومیة عن التدخل في تمویل مشاریع القرارات المتناقضة و االرتجالیة ك

وفیر و االحتیاط ثم إعادة اسناد ھذه السكن     و تمویلھا من طرف الصندوق الوطني للت
تبني صیغ جدیدة للسكن كان ھدفھا  1997المھمة إلى الخزینة، كما تم انطالقا من سنة 

و تصنیفھا حسب دخل كل فئة و في ك سكنات الئقة  مساعدة الفئات المعوزة التي ال تمل
و المادیة  من خالل المخططات التنمویة التي  جندت فیھا كل الوسائل المالیة 2005

موجھ  2010لمضاعفة انجاز السكنات و القرض العقاري المیسر الذي تم اصداره في سنة 
للفئات ذو الدخول المحدودة، كل ھذه االجراءات كان لھا أثر إیجابي على ھذا المعدل غیر أن 

أي ما یعادل ملیونین وحدة  4العجز ال یزال ملحوظ لیصل إلى المعدل المقبول دولیا لھو 
 نیة.سك

 الخاتمة:
تعتبر استراتجیة تمویل السكن المتبعة منذ االستقالل إلى غایة التسعینات السبب 
الرئیسي لتفاقم األزمة في الجزائر و ھذا ما لحظناه من خالل معدل اشغال المسكن الذي كان 

قامت الدولة باتبع  1990في تزاید مستمر حتى نھایة التسعینات، حیث أن ابتداء من سنة 
بنوع من االرتجالیة و التناقضیة منھا اسناد عملیة تمویل السكنات  اجراءات كانت تتسم

مسؤولیة التمویل للخزینة سنوات ثم إرجاع  6للصندوق الوطني للتوفیر و االحتیاط لمدة 
العمومیة أي عدم احترام شرط من شروط تمویل ھذا القطاع أال و ھو  التمویل على المدى 

ممولة من طرف الصندوق الوطني للسكن موجھة  الطویل كما قامت بإعداد صیغ سكنیة 
للفئات المعوزة و المحرومة التي ال تملك مسكن أو تعیش في سكنات غیر الئقة فنجد السكن 
العمومي االیجاري الذي یمول بصفة  كلیة و الذي یحوز على نسبة كبیرة من السكنات 

ار التي یشترك فیھا المستفید الموزعة كما نجد السكن الترقوي المدعم و سكنات البیع باإلیج
في عملیة التمویل إضافة إلى كل ھذا قامت الدولة باصدار قرار یقضي بمنح قروض عقاریة 
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بشرط أن یكون دخل بمعدالت فائدة مخفضة مع إعانة مالیة یقدمھا الصندوق الوطني للسكن 
بي غیر أنھ المستفید ال یتجاوز مستوى محدد، فرغم انخفاض معدل اشغال المسكن بشكل نس

 ال یزال عجز ملحوظ في القطاع لذا یمكن إعطاء التوصیات التالیة:

وضع قوانین تنظم السكنات المنجزة من طرف الدولة بعد تسلیمھا كمنع بیع ھذه  •
السكنات من طرف المستفدین ھذا ما یؤدي إلى استغاللھا لألھداف المرجوة بدل 

 من استغاللھا ألھداف تجاریة بحتة؛
أكثر على القروض العقاریة في تمویل السكنات مما سیخفف الضغط على االعتماد  •

الخزینة العمومیة   و یدفع بالمواطنین المشاركة في الحد من أزمة السكن، اضافة 
 إلى خلق صیغ جدیدة لھذه القروض بما یناسب مداخیل األفراد؛

مل انشاء مؤسسات غیر ربحیة تقدم قروض حسنة للفئات التي ال تفضل التعا •
 بالمنتجات التي تكتسي  الطابع الربوي في التمویل.

 المراجع:قائمة 
، رسالة االستثمار العقاري و دوره في مواجھة مشكل السكنالعمودي محمد الطاھر،  -1

ماجیسترقسم العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة و العلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة 
 .2012، 3الجزائر 

االقتصاد المالي و المصرفي ( السیاسات و التقنیات الحدیثة في عبد القادر بلطاس،  -2
 .2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تمویل السكن)

 الجزائر - السكن أزمة من الحد في ودورھا السكنیة السیاسةبراق محمد و قمان عمار،  -3
 في السكن قطاع للملتقى الدولي حول أزمةورقة بحثیة مقدمة ، - العربیة للدول كنموذج

 . 2012ماي  10و  09المدیة ، یومي  -و آفاق، جامعة یحي فارس  واقع العربیة الدول
سیاسة السكن في الجزائر و دور مؤسساتھا في حل أزمة محمد عمران،   -4

جامعة أطروحة دكتوراه، قسم العلوم السیاسیة، كلیة العلوم السیاسیة و االعالم، السكن
 .2011الجزائر، 

رسالة ماجیستر، قسم علم  و اإلسكان، السكن الحضري و مشكلة النموسھام وناسي،  -5
 -االجتماع و الدیمغرافیة، كلیة العلوم االجتماعیة و العلوم االسالمیة، جامعة الحاج لخضر

 .2009باتنة، 
، مذكرة ماجیستر الجزائریةتأثیر برنامج التعدیل الھیكلي على األسرة سعاد مھمائي،  -6

و الدیمغرافیة، كلیة العلوم االجتماعیة و العلوم االسالمیة، جامعة باتنة   قسم علم االجتماع
2009. 

7-  Mahiou Samira, Guide du charge du crédit et recouvrement: 
Crédit aux particuliers, Direction du réseau Cnep banque, Alger, 
2004. 

انجاز ملیون وحدة سكنیة على المستوى البوابة الرسمیة لخمسینیة استقالل الجزائر، -8
-ملیون-متاح على الموقع االلكتروني:  انجاز، 2009-2005الوطني خالل الخماسي 

 .10/03/2015،  تم االطالع علیھ بتاریخ   ?/http://www.djazair50.dzوحدة
یحدد  2008ماي  11الممضي في  142-08رقم  من المرسوم التنفیذي 4و  2المادة   -9

من المرسوم  6و  3، 2قواعد منح السكن العمومي اإلیجاري  الجریدة الرسمیة ، المادة 
یحدد مستویات المساعدة المباشرة  2010أكتوبر  05الممضي في  235-10التنفیذي رقم 

دخل طالبي ھذه  الممنوحة من الدولة القتناء سكن جماعي أو بناء سكن ریفي ومستویات
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أكتوبر  07مؤرخة في  58السكنات و كذا كیفیات منح ھذه المساعدة، الجریدة الرسمیة عدد 
2010. 

یحدد  2001أفریل  23الممضى في  105-01من المرسوم التنفیذي رقم  6و  2المادة   -10
یة عدد الجریدة الرسم شروط شراء المساكن المنجزة في إطار البیع باإلیجار و كیفیات ذلك،

 . 2001أفریل  29مؤرخة في  25
یحدد  2012دیسمبر  25الممضي في  432-12من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة  -11

شروط و كیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي تمویالت 
 .2012ر دیسمب 26مؤرخة في  71أخرى في إطار البیع باإلیجار، الجریدة الرسمیة عدد 

یحدد  2004أفریل  21الممضي في  137-04من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة   -12
 27كیفیات شراء المساكن المنجزة في إطار البیع باإلیجار، الجریدة الرسمیة عدد  شروط و

 . 2004أفریل  28مؤرخة في 
حدد ی 2001أفریل  23الممضى في  105-01من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة   -13

   كشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع باإلیجار وكیفیات ذل
، مؤرخة في 24.سمیة عدد 18، ص  2001أفریل  29مؤرخة في  25الجریدة الرسمیة عدد 

 .2008ماي  11
یعدل و یتمم  1994ماي  18الممضي في  111-94وم التنفیذي رقم من المرس 3المادة  -14

و المتضمن القانون  1991مایو سنة  12المؤرخ في  145-91المرسوم التنفیذي رقم 
ماي  25، مؤرخة في 32األساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، الجریدة الرسمیة عدد 

1994. 
یحدد  2010مارس  10، الممضي في  87-10مرسوم التنفیذي رقم ، ال 4و  3المادة  -15

 17 عددمستویات و كیفیات منح تخفیض نسبة الفائدة على القروض، الجریدة الرسمیة 
 . 2010مارس  14مؤرخة في 

ماي  24، 2014-2010برنامج التنمیة الخماسي بیان اجتماع مجلس الوزراء،  -16
 ، متاح على الموقع االلكتروني: 18، 17، ص ص 2010

http://www.algerianembassy-kuwait.com/ar/tourisme/prog2010-
2014.pdf  :26/02/2015، تم االطالع علیھ بتاریخ. 
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 السیاحة في والیة المدیة
 واقع وآفاق 

 علیان فتحي
 2جامعة البلیدة 

 
تھدف ھذه الدراسة إلى إبراز أھم المقومات السیاحیة المتنوعة الدینیة والثقافیة الملخص : 

والطبیعیة والتاریخیة التي تزخر بھا والیة المدیة، التي لم یتم استغاللھا كما یجب، وكل ھذا 
نتیجة العدید من المشاكل والمعوقات التي تقف سداً منیعاً أمام تطور السیاحة في والیة 

بین ھذه المعوقات نجد نقص في ھیاكل اإلیواء واإلطعام والمؤسسات السیاحیة،  المدیة، من
وبالتالي نقص في المنتج السیاحي، كما نجد ھناك نقص حتى في البرامج السیاحیة سواء 
تعلق األمر بالمستقبل القریب أو البعید، مما یستوجب إعادة دراسة وضعیة السیاحة في ھذه 

إمكانیة تحسینھا وتطویرھا، وھذا یتم من خالل محاولة معرفة أھم الوالیة وكذا معرفة سبل 
 نقاط القوة واالستثمار فیھا ونقاط الضعف وتداركھا وكذلك الفرص المتاحة لدیھا. 

لقد توصلت ھذه الدراسة إلى جملة من االستنتاجات والتوصیات من شأنھا أن تكشف عن 
 جة بعض المشاكل. واقع السیاحة في والیة المدیة وكذا تحاول معال

 السیاحة، المنتج السیاحي، البرامج السیاحیة، المؤسسات السیاحیة. الكلمات الدالة:
 

sommaire: Cette étude vise à mettre en valeur le potentiel touristique 
diversifié religieux et culturel, historique et naturel qui abondent dans 
l'état de Médéa  qui n'a pas été exploité comme il se doit tout cela à la 
suite d'un grand nombre des problèmes et des obstacles qui se dressent 
rempart contre le développement du tourisme dans l'état de Médée 
parmi ces contraintes, nous trouvons un manque de structures 
d'hébergement et les institutions de l'alimentation et du tourisme et 
donc un manque de produit touristique que nous constatons qu'il ya 
une pénurie, même dans les programmes touristiques si elle est proche 
ou lointain avenir, ce qui nécessite de réexaminer le statut du tourisme 
dans cet état, ainsi que de trouver des façons la possibilité 
d'amélioration et de développement, et cela est en essayant de trouver 
les principaux points forts et investir dans les points faiblesse et de 
récupération, ainsi que les possibilités qui leur sont offertes 

Cette étude a atteint un certain nombre de conclusions et de 
connexions qui révèlent la réalité du tourisme dans l'État, et essayer de 
résoudre certains des problèmes. 

Les mots clés : tourisme, produit de tourisme, programmes de 
tourisme, les  institutions de tourisme 
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 مقدمة:
إذ أنھا أصبحت   في اآلونة األخیرة بموضوع صناعة السیاحة  لقد تزاید االھتمام

تمثل مصدراً اقتصادیاً ھاماً في تلك الدول التي تمتلك إمكانیات سیاحیة، مما جعلھا تشكل 
وجذب االستثمارات، كما توفر فرص عمل بشكل مباشر  جانباً كبیراً في ضخ العملة الصعبة 

 وغیر مباشر.
الجزائر واحدة من بین ھذه الدول التي تملك إمكانیات سیاحیة كبیرة التي أدركت بعد 

أنھ ال بد من النھوض بقطاع السیاحي وعدم االستمرار في االعتماد على قطاع  2000سنة 
یھ الجزائر من مقومات سیاحیة مترامیة ھنا المحروقات، ھذا التدارك جاء نتیجة لما تحتو

 وھناك في والیات الوطن.
المدیة على غرار ھذه الوالیات التي تمتلك مخزون سیاحي ثري ومتنوع   والیة

یتمثل في ثروة حیوانیة ونباتیة ھامة تمنحھا میزة خاصة من حیث التركیبة اإلیكولوجیة 
تبر ھمزة وصل بین الشمال والجنوب، والبیئیة للمنطقة، وبموقعھا الجغرافي الذي یع

ھـ)، وكذا مناخھا ومنابعھا الحمویة وتراثھا  161.885ومناطقھا الغابیة التي تقدر بـ (
فیھا تبقى تعاني تأخر نوعاً ما   إال أن السیاحة  األثري. رغم ما تتوفر علیھ ھذه الوالیة

التعرف على واقع السیاحة مقارنة مع باقي الوالیات األخرى، ھذا ما یستوجب منا محاولة 
من خالل مواردھا ومؤسساتھا السیاحیة وإمكانیتھا لترقیة النشاط السیاحي، باإلضافة إلى 
إبراز اآلفاق المستقبلیة من خالل المشاریع السیاحیة، وبالتالي إبراز كیفیة تنمیة السیاحة في 

 والیة المدیة وذلك تماشیا مع اإلمكانیات المتاحة.
د أعاله، تحاول ھذه الدراسة اإلجابة على اإلشكالیة التالیة التي یمكن من خالل ما ور

ما ھو واقع السیاحة في والیة المدیة وھل ھناك :" صیاغتھا في التساؤل المحوري التالي
 .مبادرات رامیة لتنمیة المنطقة سیاحیاً؟"

 ولغرض تحقیق بحثنا فإننا ننطلق من الفرضیة التي مفادھا:  
الیة تزخر بمقومات سیاحیة كبیرة كلما كان ترقیة النشاط السیاحي كلما كانت الو

 فیھا جید.
 یمكن لنا إعادة طرح ھذه الفرضیات في شكل تساؤالت تتمثل في:

 -  ما ھي مقومات السیاحة في والیة المدیة وما ھي أھم مناطق الجذب
 السیاحي؟؛

 - لتنمیة السیاحیة ما ھي حقیقة السیاحة في الواقع وما ھو مستقبل المشاریع ا
 في والیة المدیة ؟.

كونھا تركز على والیة ھامة من والیات الجزائر أال وھي  أھمیة ھذه الدراسةتعود 
والیة المدیة، حیث نجد موقع والیة بعیدة نوعاً ما عن الشریط الساحلي مما جعلھا منطقة 

ري واسع، األمر ھامشیة بعیدة عن الوالیات التي تحتوي على أسواق كبیرة وكذا نمو حضا
الذي جعلھا من أقل الوالیات تأثراً بالنمو الحضري، وبالتالي تأخر عجلة التنمیة بھا. لھذا 
جاءت ھذه الدراسة بقصد إظھار ما تزخر بھ والیة المدیة من مقومات سیاحیة لم یتم 

الیة استغاللھا لحد اآلن، والتي إن تم استغاللھا ستساعد في ترقیة النشاط السیاحي وجعل و
 المدیة إحدى وجھات السیاحیة الھامة التي تستقطب عدد كبیر من السیاح.

تتمثل في إبراز ما تتمتع بھ والیة المدیة من مقومات  الدراسة أھدافكما أن لھذه 
سیاحیة یمكن استغاللھا كمنطقة جذب سیاحي جدید، كما سنحاول من خالل ھذه الدراسة 
وضع تصور للتنمیة السیاحیة في ھذه الوالیة، كم نعمل على إبراز بعض المعوقات التي 

ول وضع بعض التوصیات التي من تعرقل مسار تنمیة السیاحة في والیة المدیة. كذلك سنحا
 شأنھا معالجة بعض المشاكل التي تواجھ واقع السیاحة والتي قد تواجھ مستقبل السیاحة. 
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 من أجل إنجاز ھذه الدراسة تم معالجتھا في شكل ثالثة محاور متمثلة في:
 المفاھیم المتعلقة بالسیاحة؛ .1
 أسس وبواعث قطاع السیاحة في والیة المدیة. .2

سنحاول من خالل ھذا العنوان التعرف على كل من أوالً: المفاھیم المتعلقة بالسیاحة: 
 مفھوم السیاحة، وكذا أركان السیاحة .

 ھناك مجموعة من التعاریف تناولت موضع السیاحة نذكر منھا:مفھوم السیاحة: -1
"ظاھرة األلماني السیاحة بأنھا  E.Guyer Freullerجویر فولر عرف  التعریف األول:

للحصول على الراحة واالستجمام   من ظواھر العصر التي تنبثق من الحاجة المتزایدة
وتغییر الجو واإلحساس بجمال الطبیعة وتذوقھا والشعور بالبھجة والمتعة في اإلقامة في 

 . 1مناطق ذات طبیعیة خاصة وھي ثمرة تقدم وسائل النقل"
السیاحة على أنھا  Kraftوكرافت  Hunzikerھوزكر كما عرف  التعریف الثاني: 

"المجموع الكلي للعالقات والظواھر الطبیعیة التي تنتج من إقامة السائحین شریطة أن ال 
 .2تؤدي إلى إقامة دائمة أو ممارسة أي نوع من العمل سواء كان عمالً دائماً أو عمالً مؤقتاً"

مفھوم السیاحة ربطا  Kraftوكرافت  Hunzikerھوزكر في ھذا التعریف نجد أن 
بإقامة السائحین دون ممارسة أي نشاط سواء كان مؤقتاً أو دائم فیما نجد في بعض الكتابات 

 أنھ من بین أنواع السیاحة ھناك سیاحة األعمال وھذا ما یتناقض مع ھذا التعریف.
على أنھا "  R.Glucksman جالكسمانعرفت السیاحة من طرف  التعریف الثالث:

قات المتبادلة التي تنشأ بین الشخص الذي یتواجد بصفة مؤقتة في مكان ما مجموعة من العال
 .3وبین األشخاص الذین یقیمون في ذا المكان"

األمر الواضح في ھذا التعریف ھو تركیزه فقط على العالقات التي تنشأ بین األفراد 
 (السائح والسكان المحلیین).

(النقل، اإلیواء، البرامج، البنیة التحتیة  إلىیمكن تقسیم أركان السیاحة أركان السیاحة: -2
 . 4للسیاحة، البنیة الفوقیة للسیاحة)

من خالل ھذا العنوان سنحاول معرفة أسس وبواعث قطاع السیاحة في والیة المدیة:  -ثانیاً 
، كما 2013واقع السیاحة من خالل التطرق إلى نقاط القوة والضعف وكذا أھم إحصائیات 

 لى آفاق السیاحة من خالل التطرق إلى أھم البرامج المستقبلیة.سنحاول التطرق إ
تمتلك والیة المدیة العدید من المقومات السیاحیة إلى أنھا واقع السیاحة في والیة المدیة: -1

 كذلك تعاني من مشاكل سنحاول التطرق إلیھا فیما یلي:
 تتمثل نقاط القوة والضعف فیما یلي: نقاط القوة والضعف في العرض السیاحي:-أ
 تتمثل في: : نقاط القوة في العرض السیاحي في والیة المدیة:1-أ

  كلم)؛ 80موقع جغرافي إستراتیجي (القرب من العاصمة 
  جنوب) باإلضافة إلى شبكة –: شمال 01شبكة طرقات متطورة (طریق وطني رقم

كلم طریق  976ق وطني، كلم طری567.40كلم معبدة ( 3901طرقات تتالف من: 
 كلم طریق بلدي)؛ 2357.29والئي و

 .22، ص 2008: األردن،  ماھر عبد العزیز توفیق، صناعة السیاحة، دار زھران للنشر والتوزیع، عمان- 1
  2007،: األردن السیاحة، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان نعیم الظاھر، سراب إلیاس، مبادئ- 2

 .30ص
 .23ماھر عبد العزیز توفیق، مرجع سبق ذكره، ص- 3
 .45-44مرجع نفسھ، ص ص - 4

                                                           



  م، وعین الكرمة بعین 1236االرتفاع العالي عن مستوى سطح البحر: ببن شكاو
 م وبیئة سلیمة؛1280بوسیف 

 تنوع الموروث الثقافي، الحضاري، المعماري والتاریخي للمنطقة؛ 
  تدعیم قطاع السیاحة بمشروع حدیقة بن شكاو للتسلیة والترفیھ؛ 
 ) ھكتار)؛ 161.885كثافة غابة معتبرة 
  ،(سد بغزول، وسد العماریة) حواجز مائیة؛ 10سد صغیر و 21وجود سدود 
 ) مركز)؛ 17توفر ھیاكل التكوین المھني عبر الوالیة 
 فالحة متنوعة (األشجار، الخضر، الكروم وغیرھا)؛ 
 كل ریاضیة وثقافیة؛ھیا 
 عبر مختلف مناطق الوالیة.  وجود مراكز اإلستشفائیة 

 تعاني الوالیة من بعض النقائص تتمثل في: : نقائص العرض السیاحي:2-أ
 نقص ھیاكل اإلیواء (المؤسسات الفندقیة)؛ 
 غیاب الید العاملة المؤھلة وضعف مستوى األداء والخدمات؛ 
 غیاب المنتج السیاحي المحلي؛ 
 تقار مسیري الھیاكل السیاحیة إلى االحترافیة؛اف 
 صعوبة الوصول إلى المواقع السیاحیة الطبیعیة؛ 
 نقص وسائل االتصال والترفیھ؛ 

 تحتوي والیة المدیة على قدرات عدیدة تتمثل في:القدرات السیاحیة: -ب
ٮمؤسسات فندقیة موزعة عبر 09تتوفر والیة المدیة على : المؤسسات الفندقیة: 1-ب
سریر، ھناك نقص في عدد  548قرات بلدیات المدیة، بطاقة استیعاب إجمالیة قدرھا م

فندق، كما  11الفنادق مقارنة بوالیات أخرى على سبیل المثال نجد والیة البلیدة تتوفر على 
الحد األعلى لعدد الغرف وبالتالي  46تعاني ھذه الفنادق من نقص في الغرف حیث نجد أن 

 2كذلك نجد أن درجة تصنیف الفنادق في والیة المدیة ال تتعدى  نقص في عدد األسر،
 ):02درجة، أما فیما یخص معطیات عدد اللیالي السیاحیة  فھي موضحة في الجدول رقم (

 معطیات إحصائیة لفنادق والیة المدیة ):01الجدول رقم (

 

 اسم الفندق

 الفرق 2013 2012

عدد اللیالي 
 الجزائریون

عدد اللیالي 
 األجانب

عدد اللیالي 
 الجزائریون

عدد اللیالي 
 األجانب

عدد اللیالي 
 الجزائریون

عدد اللیالي 
 األجانب

 798 1361 1400 7636 602 6275 فندق المصلى

 170 2831 587 5346 417 2515 فندق التجارة

 594 2849 611 5080 17 2231 فندق الشرق

 / / / / / / فندق األندلس

فندق المسیل 
 األزرق

/ / / / / / 
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 110 1753 129 2153 19 400 فندق موقورنو

 _17 335 00 2566 17 2231 فندق مرحبا

 58 _1025 120 2219 62 3244 فندق الكرامة

 / / / / / / نزل الطریق

 +1713 +8104 2847 25000 1134 16896 المجموع

 مدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة لوالیة المدیة المصدر:

) یتبین أنھ ھناك زیادة في عدد السیاح الجزائریون وكذا 02من خالل الجدول رقم (
+)، رغم تسجیل 1713+، 8104) بزیادة تقدر بـ (2013- 2012األجانب وذلك بین سنتي (

السیاحة في والیة بعض النقص الطفیف في بعض الفنادق، وھذا مؤشر جید حول واقع 
 المدیة.

وكاالت للسیاحة واألسفار فقط  09یضم قطاع السیاحة  : وكاالت السیاحة واألسفار:2-ب
 وكالة سیاحة في والیة البلیدة. 43بینما نجد 

جمعیات سیاحیة بما في ذلك الدیوان  10ھناك : الجمعیات السیاحیة في والیة المدیة: 3-ب
 المحلي للسیاحة،
عال في تأطیر النشاطات السیاحیة إال أن مبادرتھا بقیت محدودة بسبب غیاب رغم دورھا الف

 اإلعانات المالیة، ھذا حسب ما صرحت بھ مدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة لوالیة المدیة.
برنامج التجھیز الخاص بقطاع السیاحة برنامج التنمیة الجاریة في قطاع السیاحة: -ج

، 31/12/2013عملیات لكل البرامج لغایة 10ة المدیة یضم والصناعة التقلیدیة لوالی
دج ومجموع الدفع قدر بـ  329.500.000,00برخصة برنامج إجمالیة قدرھا 

 دج.23.977.000,00
 2013إلى غایة  2010): البرامج السیاحیة في والیة المدیة من 02الجدول رقم (

عدد المشاریع في  البرامج السیاحیة
 طور االنجاز 

المشاریع عدد 
 المتوقفة

عدد 
المشاریع 
 المقفلة 

 المجموع

 05 02 02 01 2010برنامج 

 02 01 01 00 2011برنامج 

 02 00 00 02 2013برنامج 

 00 00 00 00 2014برنامج 

 مدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة لوالیة المدیة المصدر:
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أنھ ھناك تناقص في یتضح  2013إلى غایة  2010من خالل البرامج المسطرة من 
البرامج  كلما تقدمانا في عدد السنین، كما نالحظ أن البرامج المتوقفة والمقفلة أكبر من تلك 

 التي ھي في قید اإلنجاز، ھذا ما یفسر ضعف النشاط السیاحي في والیة المدیة.
سنحاول من خالل ھذا العنوان التعرف على أھم آفاق السیاحة في والیة المدیة: -2

 ادرات السیاحیة في المستقبل القریب.المب
 .2014أھم العملیات المقترحة لسنة : 31/12/2014أفاق المستقبلیة إلى غایة 

 .2014العملیات المقترحة لسنة  ):03الجدول رقم (
موقع  عنوان العملیة

 المشروع
مبلغ العملیة 

المقترح 
103 

 المالحظة

دراسة تصنیف وتحدید مناطق 
 ZESTالتوسع السیاحیة 
 بتمزقیدة

بلدیة 
 تمزقیدة

تخصیص عقارات سیاحیة من خالل  5.000
تصنیفھا كمواقع توسع سیاحي ببلدیة 

 تمزقیدة

دراسة إعادة التأھیل وتھیئة 
منطقة طبیعیة بذراع السمار 

 (تبحیرین)

بلدیة ذراع 
 السمار

الھدف من ھذه الدراسة ھو إعادة  4.000
بمنطقة االعتبار وترمیم حظیرة التسلیة 

 تبحیرین

انجاز مونوغرافیا،  دلیل وبطاقة 
 سیاحیة للوالیة

التحسیس والتعریف بالوالیة من خالل  4.000 والیة المدیة
 الترقیة السیاحیة

انجاز مخطط ترقوي سیاحي 
 للوالیة

التحسیس والتعریف بالوالیة من خالل  4.000 والیة المدیة
 الترقیة السیاحیة

انجاز مقر إعادة تقییم مشروع 
 مدیریة السیاحة مع سكن وظیفي

من أجل تجھیز مقر المدیریة بالتكییف  10.000 بلدیة المدیة
 المركزي مع أجھزة األمن

 مدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة لوالیة المدیة. المصدر:

یتضح من الجدول أعاله أن البرامج المقترحة تبدو ضعیفة، كما تبدو مجرد مشاریع 
 مقارنة ببعض المشاریع في باقي والیات األخرى.صغیرة 

 
  خـاتمة:ال

تمتلك والیة مدیة موارد سیاحیة تؤھلھا ألن تكون إحدى أھم األقطاب السیاحیة في   
الجزائر ھذا نظراً لما تزخر بھ من مقومات متنوعة ثقافیة وتراثیة وطبیعیة ودینیة، لكن 
بالرغم المؤھالت والموارد التي تزخر بھا والیة المدیة إال أنھا تبقى نوعاً ما متأخرة عن 

ت الجزائریة األخرى، حیث نجد ھناك نقص في إمكانیات االستغالل مثل طاقات باقي الوالیا
اإلیواء واإلطعام والنقل وكذا في البنیة التحتیة والفوقیة للسیاحة، كما نجد شح في البرامج 

 السیاحیة إن لم نقل أنھا شبھ منعدمة.
 من بین النتائج المتوصل إلیھا نجد:
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عدة نقاط قوة تؤھلھا بأن تكون والیة سیاحیة بامتیاز تتمثل  تمتلك والیة المدیة نقاط القوة:
 في:

  الموقع الجید لوالیة المدیة، من حیث قربھا من الوالیات الساحلیة وكذا تعتبر نقطة
 وصل بین الشمال والجنوب؛

 شبكة طرق متنوعة توصل إلى والیة المدیة ومن كل صوب؛ 
 نوعة وكذا حمامات معدنیة توفرھا على غابات كثیفة تحتوي موارد ثریة ومت

 متعددة.
 ھناك مجموعة من نقاط الضعف تم تسجیلھا على مستوى الوالیة تتمثل في: نقاط الضعف:
 ضعف كبیر في ھیاكل اإلیواء وكذا قطاع االتصاالت؛ 
 نقص في البنى التحتیة المؤدیة إلى المواقع السیاحیة؛ 
  أماكن التسلیة؛نقص كبیر في أماكن التسلیة وكذا ھناك إھمال في بعض 
  عدم استغالل كما یجب المنابع الحمویة، مع غیاب متخصصین في العالج الطبي

 الطبیعي؛
  غیاب التسویق السیاحي الذي یؤدي دور كبیر في التعریف بالسیاحة في الوالیة

 وكذا تحفیز األفراد لزیارتھا.
التي من شأنھا أن تصب في  التوصیاتبناء على ما سبق من نتائج، یمكن تقدیم بعض 

 صالح تطویر السیاحیة في والیة المدیة:
  العمل على وضع خطة استثماریة واضحة في مجال السیاحة، مع توفیر

 الدعم المالي الالزم لتمویل مختلف المشاریع السیاحیة؛
  تنویع المنتجات السیاحیة وإثرائھا بالبرامج الثقافیة واالجتماعیة والنشاطات

 الثقافیة؛
 تأھیل العنصر البشري من خالل تكوینھ باستمرار؛ 
  العمل على تطویر وتحسین جودة البنى األساسیة والخدمات المتعلقة

بالسیاحة مثل ھیاكل اإلیواء والمطاعم ووسائل النقل واالتصال من أجل 
تقدیم خدمات سیاحیة جیدة تتناسب مع حاجات المتطورة لألفراد في العصر 

 الحالي؛
  نشر الوعي والثقافة السیاحیة عند موطنین والیة المدیة من العمل على

 خالل وسائل االتصال؛ 
  .تشجیع البحث العلمي المتعلق بالسیاحة 

 المراجع: قائمة 
: األردن  ماھر عبد العزیز توفیق، صناعة السیاحة، دار زھران للنشر والتوزیع، عمان -1

2008. 
السیاحة، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة نعیم الظاھر، سراب إلیاس، مبادئ  -2

 .2007: األردن،  عمان
3-http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=17496. 
4-http://houda.mousika.org/t157-topic. 
. 
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 مساھمة قواعد بازل في إدارة المخاطر المنظمات المصرفیة

 دراسة حالة مصرف عودة سوریة 

 أ.د.عبد الرزاق الشحادة 

 جامعة الزیتونة االردن

 و جامعة حلب سوریة 

 د.محمد خالد بنود 

 أ.مكرم مبیض

  جامعة حلب سوریة
 الملخص

یھدف ھذا البحث إلى بیان دور قواعد بازل في دعم استمراریة المنظمات 
المصرفیة، وذلك من خالل التعرف على أھم المخاطر المصرفیة وكیف تناولھا معیار كفایة 

المصرفیة والتطورات التي مر بھا عقب األزمات رأسمال الذي أقرتھ لجنة بازل للرقابة 
المالیة المتعددة. ویتضمن ھذا البحث دراسة حالة مصرف عودة سوریة، ھدفھا بیان مدى 
التزام المصرف بتطبیق قواعد بازل وأثر ذلك على استمراریة أنشطتھ المستقبلیة وإدارة 

 المخاطر المصرفیة.

والتوصیات مفادھا التزام المصرف بتطبیق وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج 
%) 8وتحقیقھ لمعدالت كفایة لرأسمال المال تجاوزت النسبة المقررة ( 2قواعد بازل 

على مدى سنوات الدراسة الخمس األمر الذي یعكس وجود قاعد متینة لرأسمال قادرة 
 على امتصاص الصدمات ودعم استمراریة المصرف.

ار من مجلس النقد والتسلیف یلزم المصارف السوریة وتم التوصیة بضرورة صدور قر
بشكل تدریجي وعلى مدى فترة محددة تنسجم مع  3بالعمل على تطبیق متطلبات بازل 

توصیات لجنة بازل األمر الذي یدعم استمراریة المصارف السوریة، ویزید من ثقة 
 المصارف الخارجیة في التعامل معھا.

Abstract 

This research discusses the role of Basel Rules in sustaining 
the continuity of bank organizations via defining the most banking 
dangers and its way of handing the sufficiency of capital decided by 
Basel committee for banking monitoring and the developments that it 
experiences through various financial crises. 
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This research includes practical study on Bank Audi Syria 
which aims at showing the commitment of the bank in applying Basel 
Rules and effect of this of the continuity of future activities. 

Reseavohers reached a set of results and recommend a lions 
asserting the Bank commitment in applying Basel Rules 2 and 
achieving sufficient rates of capital exceeding the agreed rate (8%) 
over the five years of researching which refects the preseuce of strong 
basis to bear shocks and sustaining the continuity of the bank. 

The vesearchers recommended the necessity of issuing a resolution 
from monetary council forcing the Syrian banks to work in accordance 
with Basel requirements 3 gradually and over a defined period that 
concords with thee Basel comittee recommendations, which sustains 
the continuity of Syrian bantcs and increases the confidence of foreign 
banks in dealing withit 

 المقدمة:

إن تنامي العولمة وانفتاح األسواق المالیة على بعضھا البعض واحتدام المنافسة 
كترونیة، أدى إلى زیادة الخدمات المقدمة من المنظمات وتطور وسائل االتصاالت اإلل

 المصرفیة وتنوعھا، وزیادة درجة تعقید العملیات المصرفیة. 

ولمقابلة ھذا التطور والمخاطر المرتبطة بھ، أصبح من الضروري االھتمام بإدارة 
لماضیة المخاطر المصرفیة، حیث أكدت اإلخفاقات واألزمات المالیة المتكررة في السنوات ا

على ضرورة إدارة المخاطر المصرفیة بطریقة سلیمة وفعالة نظراً لدورھا في ترسیخ مفھوم 
 استمراریة المنظمات المصرفیة.

وھو ما سیتم تناولھ في ھذا البحث من خالل إلقاء الضوء على المخاطر التي تھدد 
 استمراریة المنظمات المصرفیة ودور اتفاق بازل في الحد منھا

 بحث وأھدافھ:أھمیة ال

تأتي أھمیة ھذا البحث من كون أن الصناعة المصرفیة باتت تعرف بأنھا فن 
التعامل مع إدارة المخاطر ولیس تجنبھا، األمر الذي أثار اھتمام المسؤولین المصرفیین لیس 
في الدول التي حدثت فیھا األزمات المصرفیة فقط، بل وأیضاً على المستوى الدولي 

ویات الدولیة وصندوق النقد الدولي باإلضافة إلى مسؤولي السلطات وخصوصاً بنك التس
النقدیة في الدول العشر الكبرى. وعلیھ یھدف ھذا البحث إلى بیان فیما إذا كان تطبیق مبادئ 

 ) یدعم من قدرة مصرف عودة سوریة على استمراریة أنشطتھ المستقبلیة.2بازل (

 مشكلة البحث:

 یمكن صیاغة مشكلة البحث من خالل طرح التساؤل التالي:  

343 
 



344 
 

األمر الذي ینعكس إیجاباً على  2ھل یلتزم مصرف عودة سوریة بتطبیق مبادئ بازل 
 استمراریة أنشطتھ المستقبلیة إدارة مخاطرة؟

  فرضیات البحث:

 انسجاماً مع ما تم طرحھ في مشكلة البحث یمكن صیاغة الفرضیة التالیة:

األمر الذي  3ویسعى لتطبیق بازل  2بتطبیق مبادئ بازل مصرف عودة سوریة یلتزم 
 ینعكس إیجاباً على استمراریة أنشطتھ المستقبلیة إدارة مخاطرة.

  مفھوم المخاطر المصرفیة وأنواعھا:-أوالً 

عرفت لجنة بازل المخاطر المصرفیة بأنھا: عبارة عن التقلبات في القیمة السوقیة 
ر ھذا المفھوم واسعاً ویعكس وجھة النظر التي تقول أن إدارة المخاطر ھي للمنظمة. ویعتب

  .1العمل على تحقیق العائد األمثل من خالل الموازنة بین مستوى العائد ودرجة المخاطرة

كما تعرف المخاطر المصرفیة بأنھا: احتمالیة تعرض المنظمة المصرفیة إلى 
تذبذب العائد المتوقع على استثمار معین، مما خسائر غیر متوقعة وغیر مخطط لھا، و/أو 

ینتج عنھا آثار سلبیة، لھا قدرة على التأثیر على أھداف المصرف المرجوة، وتنفیذ 
 .2استراتیجیاتھ بنجاح

 ھناك العدید من المخاطر التي تكتنف العمل المصرفي وفیما یلي عرض ألھمھا:         

المخاطر المتصلة بإدارة موجودات ومطلوبات المنظمة : تتضمن جمیع المخاطر المالیة -1
المصرفیة وھذا النوع من المخاطر یتطلب رقابة وإشراف مستمرین من قبل إدارات 
المصارف وفقاً لتوجھ وحركة السوق واألوضاع االقتصادیة والعالقة باألطراف األخرى 

 :3ذات العالقة، وتشمل المخاطر المالیة

لمخاطر الناجمة عن عدم قیام العمیل بالوفاء بالتزاماتھ تجاه المنظمة مخاطر االئتمان: ھي ا-أ
المصرفیة في الوقت المحدد. وتشمل مخاطر االئتمان بنوداً داخل المیزانیة كالقروض، 
وبنوداً خارج المیزانیة كاالعتمادات المستندیة. ونرى أن ھذه المخاطر تعتبر متأصلة في 

 نشطتھ على االئتمان.العمل المصرفي القائم في معظم أ

دراسة 2المخاطر التشغیلیة حسب متطلبات لجنة بازل -2007، نصر، مصطفى أبو صالح عبد الكریم، : 1
ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي السنوي الخامس حالة البنوك العاملة في فلسطین.  لطبیعتھا وسبل إدارتھا في

 .10جامعة فالدلفیا األردنیة، ص 
2: Keegan M.,2004- mangemant of Risk, Principales and Concepts, H M 
Treasury, The Orange Book, Working Papers, p9. 

. صندوق النقد ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر أطر أساسیة  -2006، إبراھیم، كراسنة : 3
 .39العربي، معھد السیاسات االقتصادیة، أبو ظبي،  ص 
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مخاطر السیولة: ھي المخاطر التي تؤدي إلى تحقیق خسائر نتیجة عدم مقدرة المنظمة -ب
المصرفیة على الوفاء بالتزاماتھا في تاریخ االستحقاق، لعدم توفر التمویل الالزم أو األصول 

 .1السائلة لمقابلة تلك االلتزامات بأقل خسائر ممكنة

إدارة مخاطر السیولة بشكل جید في المصارف التقلیدیة،  والجدیر بالذكر أن عدم
أدى إلى مشكلة في السیولة حیث كان لجفاف مصادرھا األثر األكبر في انھیار العدید من  
تلك المصارف أثناء األزمة المالیة العالمیة، وذلك بالرغم من تدخل المصارف المركزیة 

 .2وضخھا للمالیین من أجل دعم استمراریتھا

: ھي المخاطر الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبیة وحدوث مخاطر أسعار الصرف -ج
تذبذب في أسعار العمالت، األمر الذي یقضي إلماماً كامالً ودراسات وافیة عن السوق 

 واحتماالت تقلبات األسعار بما یمكن من تحقیق الربح أو الحد من الخسائر.

عن التغیرات في أسعار األصول، وبوجھ خاص  ھي المخاطر الناجمة مخاطر التسعیر: -د
محفظة االستثمارات المالیة، ویعتبر قیاس مخاطر السعر في غایة من األھمیة من أجل 

 إدراك الخسائر المحتملة والتأكد من أنھا ال تؤثر بشكل كبیر على رأس المال.

ن العملیات ھي مخاطر الخسارة المباشرة وغیر المباشرة الناشئة عمخاطر التشغیل:  -2
. 3الداخلیة وأداء األفراد والنظم غیر السلیمة أو الفاشلة، أو الناشئة عن الحوادث الخارجیة

 :4 وفیما یلي تفصیل لھا

العملیات الداخلیة: تشمل األخطاء في إدخال البیانات، مطالبات التزامات المقترضین،  - أ
 الخدمات المقدمة للعمالء.

 تیال والتزویر، تصرفات الموظفین وأخطائھم.العنصر البشري: یشمل عملیات االح - ب
األنظمة: تشمل أعطال في الحاسوب، أخطاء البرمجة، اختراق أنظمة المصرف  - ج

لإلطالع على معلومات العمالء سواء تم ذلك من خارج المصرف أو داخلھ. ونرى أنھ 
اكتشاف یمكن الحد من مخاطر التشغیل بوجود نظام فعال للرقابة الداخلیة قادر على 

 نقاط الضعف في أداء عملیات المصرف وتالفیھا.
ھي المخاطر الناجمة عن تعرض المصرف للخسائر نتیجة مخاطر أسعار الفائدة:  -3

. وتعتبر المصارف اإلسالمیة بمنأى عن ھذا 5تحركات معاكسة في أسعار الفوائد في السوق
 الخطر بسبب تجنبھا للفائدة الربویة.

 . 11: عبد الكریم نصر ، مرجع سابق ، ص: 1
؟. مقالة منشورة في موقع المجلس العام 3ھل البنوك اإلسالمیة بحاجة إلى بازل  -2010، ناصر،سلیمان:  2

 . www.cibafi.org،والمؤسسات المالیة اإلسالمیةللبنوك 
 

. المعھد دراسة میدانیة -نموذج مقترح لقیاس المخاطر في المصرفیة اإلسالمیة -2005، محمد، البلتاجي:  3
 .12المصرفي، مؤسسة النقد العربي السعودي، ص 

تطویر نموذج الحتساب كفایة رأس المال للمصارف اإلسالمیة في  -2008، تھاني محمود محمد، الزعابي:  4
دراسة تطبیقیة على البنك اإلسالمي العربي و البنك اإلسالمي الفلسطیني بقطاع  -إطار مقررات لجنة بازل

 .    83-90. رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، كلیة التجارة، غزة، ص غزة
 .40اسنة ابراھیم ، مرجع سابق ، ص: : كر 5
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تنجم المخاطر القانونیة عن عدم التزام المصرف المخاطر القانونیة والتنظیمیة:  -4
بالقوانین المنظمة للعمل في الدولة التي یعمل بھا، في حین تنجم المخاطر التنظیمیة عن 

، وتجدر اإلشارة إلى أن 1مخالفة المصرف القوانین والمعاییر الصادرة عن السلطات الرقابیة
قابة المصرفیة قد صنفت المخاطر القانونیة والتنظیمیة ضمن مخاطر التشغیل لجنة بازل للر

 .2وفق اتفاق بازل 

ھي المخاطر الناجمة عن توافر انطباع سلبي حول المصرف والذي  مخاطر السمعة: -5
 :2یؤدي إلى تحول العمالء إلى المصارف األخرى، أما أسباب ھذا االنطباع فتعود إلى

 ى خدمة العمالء بالجودة والسرعة والمطلوبة.عدم قدرة المصرف عل •
 اھتزاز ثقة العمالء بسریة المصرف. •

ونرى أن لمخاطر السمعة تأثیر مباشر على أرباح المصرف وسیولتھ ومن ثم على حصتھ  
واستمراریتھ في السوق. لكن السؤال الذي یطرح نفسھ اآلن ھو: ما دور اتفاق بازل في الحد 

 ھو ما سیتم اإلجابة عنھ في الفقرات التالیة.من المخاطر المصرفیة؟ و

 دور اتفاق بازل في الحد من المخاطر المصرفیة: -ثانیاً 

 :1اتفاق بازل  –1

یلعب رأس المال المصرفي دوراً ھاماً في المحافظة على سالمة ومتانة وضع المصارف، 
عرض لھا فھو یمثل الحاجز أو الجدار الذي یمنع أیة خسارة غیر متوقعة یمكن أن یت

 المصرف من أن تطال أموال المودعین.

حیث تقسم الخسائر التي تنشأ عن المخاطر المصرفیة إلى نوعین رئیسیین تبعاً للقدرة على 
 :3التنبؤ بھا وحجمھا، ھما

الخسائر المتوقعة: ھي الخسائر التي تحدث بشكل متكرر ألي مصرف ویكون حجمھا صغیر 
 التشغیلیة. عادةً، ویتم تغطیتھا من المصاریف

الخسائر غیر المتوقعة: ھي الخسائر التي قلیالً ما تحدث إال أن أثرھا على المصرف عادةً ما 
 یكون كبیراً، ویتم تغطیتھا من رأس مال المصرف فإن لم یكفي امتدت لتشمل ودائع العمالء.

 ویمكن تمثیل ذلك بالشكل التالي:

 . 12: عبد الكریم نصر ، مرجع سابق ، ص:  1
مخاطر صیغ التمویل اإلسالمي وعالقتھا بمعیار كفایة رأس  - 2008، موسى عمر مبارك، أبو محیمید:  2

المالیة . رسالة دكتوراه، األكادیمیة العربیة للعلوم 2المال للمصارف اإلسالمیة من خالل معیار بازل 
 .27 -26والمصرفیة ، ص

 

. قیاس مالءة البنوك اإلسالمیة في إطار المعیار الجدید لكفایة رأس المال -2005، ماھر، الشیخ حسن:  3
 .8ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ص 
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الشیخ حسن، ماھر،" قیاس مالءة البنوك اإلسالمیة في ) توزیع الخسائر المصرفیة، المصدر 2الشكل رقم (
 .8إطار المعیار الجدید لكفایة رأس المال"، مرجع سابق، ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

من الشكل یتضح أنھ كلما زاد رأس المال كلما كانت قدرة المصرف على مواجھة الخسائر 
غیر المتوقعة أكبر األمر الذي یدعم استمراریتھ، لذلك كان الدافع الرئیسي وراء اتفاق بازل 

ھو مخاوف حكام المصارف المركزیة في الدول العشر الكبرى من تدني رأس مال  1
ات خطیرة ال سیما بعد اآلثار التي ولدتھا المنافسة وأزمة المدیونیة التي المصارف إلى مستوی

لتضع حدوداً دنیا لرأس مال  1988عام  1، فجاءت اتفاقیة بازل 1عصفت بأمریكا الالتینیة
المصارف في ظل المخاطر االئتمانیة فقط، حیث أصبح على كافة المصارف أن تلتزم بنسبة 

لى مجموع أصولھا الخطرة بعد ترجیحھا بأوزان المخاطر % كحد أدنى من رأس مالھا إ8
 االئتمانیة.

شكل الخطوة الدولیة األولى على طریق مواجھة المخاطر  1وعلیھ نرى أن اتفاق بازل
 المصرفیة، ومن ثم تعزیز استمراریة المصارف.

 :2: قامت لجنة بازل بتقسیم رأس المال في المصارف إلى شریحتینمكونات رأس المال - أ
 الشریحة األولى: أطلق علیھا رأس المال األساسي وتتكون من:         

رأس المال المدفوع (األسھم العادیة المصدرة والمدفوعة واألسھم الممتازة الدائمة غیر  •
 متراكمة األرباح).

، النشرة االقتصادیة، المجلد الرقابة المصرفیة في الدول المتقدمةنظم  -2001،المصرف األھلي المصري:  1
 .24، ص4، العدد 54

. على السیولة والربحیة في المصارف اإلسالمیة 2أثر تطبیق معاییر بازل  -2012، فراس باكیر، شعبو : 2
 .42-41 -31 -9رسالة ماجستیر، جامعة حلب، ص

 

  

 تكرار الخسارة

àÛ _å~=Ô≈– Èk‹  
 خسائر غیر متوقعة خسائر غیر متوقعة

 المصاریف

 التشغیلیة 
 ودائع العمالء رأس المال
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 االحتیاطیات المعلنة (احتیاطیات قانونیة أو اختیاریة). •
 األرباح المحتجزة. •

واألصول غیر الملموسة من رأس المال األساسي ألنھا تعمل على  وقد تم استبعاد الشھرة
تضخیمھ كما أنھا ال تتمتع بقیمة اسمیة یستفاد منھا عند تعرض المصرف إلى خسارة 

 تستوجب االستعانة برأس المال، وھو ما یؤیده الباحثون.

 الشریحة الثانیة: أطلق علیھا رأس المال المساند وتتكون من:

 ر المعلنة.االحتیاطیات غی •
 احتیاطیات إعادة تقییم األصول. •
 المخصصات المكونة لمواجھة أي خسائر عامة. •
 القروض المساندة أو الدیون طویلة األجل من الدرجة . •

 كما قامت اللجنة بوضع بعض الحدود والقیود على الشریحة الثانیة تمثلت في:         

 المال األساسي.% من رأس 100یجب أال یزید رأس المال المساند عن  •
% من األصول وااللتزامات العرضیة 1.25یجب أال تزید المخصصات العامة للدیون عن  •

 المرجحة بأوزان المخاطر.
 % من الفرق بین سعر السوق والتكلفة عند إعادة التقییم.55یجب خصم  •
% من رأس المال 50یجب أال تزید القروض والدیون طویلة األجل من الدرجة الثانیة عن  •

 ألساسي.ا
وعلى ما سبق نرى أن تقسیم رأس المال إلى شریحتین یدعم استمراریة المصارف من 

 ناحیتین: 

األولى: أن رأس المال األساسي یعكس قدرات المصرف الذاتیة من رأس مال وأرباح ومن 
 ثم قدرتھ على االستمراریة باالعتماد على نفسھ وحمایة مودعیھ.

یعكس مدى تحوط المصرف للمخاطر من خالل االحتیاطیات  الثانیة: أن رأس المال المساند
غیر المعلنة والمخصصات، ومدى كفاءة أداء المصرف الذي ینعكس في ارتفاع القیمة 
السوقیة ألصولھ وقدرتھ على جذب الودائع، وال شك أن ھذه المؤشرات تدعم استمراریة 

 المصرف.

األصول داخل وخارج المیزانیة إلى : قامت لجنة بازل بتصنیف نظام أوزان المخاطر -ب
 . 1فئات، بحیث تعطى كل فئة وزن مخاطرة یتناسب مع درجة المخاطر التي تتعرض لھا

) 100، 50، 20، 10، 0وبھدف التبسیط وضعت اللجنة خمسة أوزان للمخاطر ھي (
 والجدول التالي یوضح ذلك.

 

 

 .27 -26، ص قمرجع ساب، موسى عمر مبارك،أبو محیمید:  1
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 1)1() أوزان مخاطر الموجودات حسب بازل 1الجدول رقم (     

 الموجودات درجة المخاطر

النقدیة والمطلوبات من الحكومة والمصرف المركزي مقومة بالعملة الوطنیة،  0%
ومصارفھا  OECDوالمطلوبات من حكومات دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 

المركزیة، والمطلوبات بضمانات نقدیة وبضمان أوراق مالیة لحكومات دول منظمة 
 أو المضمون من قبلھا OECDقتصادي والتنمیة التعاون اال

المطلوبات من قبل مؤسسات القطاع العام المحلي باستثناء الحكومة، والقروض  10%
 المضمونة من قبل تلك المؤسسات.

 OECDالمطلوبات من مصارف التنمیة الدولیة، والمصارف المسجلة في دول  20%
والقروض المضمونة من فبلھا، والمطلوبات من مؤسسات القطاع العام غیر المسجلة في 

 والقروض المضمونة من قبلھا . OECDدول 

 القروض المضمونة بالكامل برھونات على العقارات السكنیة من قبل المقترض. 50%

ماتھا وحكو OECDالمطلوبات من القطاع الخاص، والمصارف المسجلة خارج دول  100%
 المركزیة، المباني واآلالت والعقارات وأدوات رأس المال المصدرة من قبل المصارف.

 ومن الجدول السابق یتضح أن لجنة بازل قامت بما یلي:

تقسیم دول العالم إلى قسمین، دول ذات مخاطر منخفضة وھي الدول المنتمیة لمنظمة التعاون  •
 مرتفعة.االقتصادي، وباقي دول العالم ذات مخاطر 

، فاألزمة المالیة األخیرة قد 1ویؤید الباحثون اعتبار ذلك من نقاط الضعف في اتفاق بازل 
 أصابت الوالیات المتحدة األمریكیة وھي من دول منظمة التعاون االقتصادي.

% دون التمییز في الجدارة 100تم إعطاء كافة عمالء القطاع الخاص وزن مخاطر  •
 االئتمانیة بین العمالء.

قامت اللجنة بوضع حد أدنى لنسبة تعكس العالقة بین القاعدة  النسبة المستھدفة: -ج
الرأسمالیة من جھة، واألصول وااللتزامات العرضیة المرجحة بأوزان المخاطر من جھة 

 %  وعلیھ8أخرى، وتم االتفاق على أن یكون الحد األدنى ھو 

 رأس المال   

 %8≥  ـــــــــــــ     = 12نسبة كفایة رأس المال حسب بازل 

 األصول الخطرة المرجحة 

واقع وآفاق  -البنوك اإلسالمیة والنظم والمعاییر االحترازیة الجدیدة -2011، محمد، وآخرون،بن بوزیان:  1
. ورقة مقدمة إلى المؤتمر العالمي الثامن لالقتصاد والتمویل اإلسالمي، الدوحة، 3وآفاق تطبیق لمقررات بازل 

 .26-17 -10ص 
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، 1994/1995إال أن األزمة المالیة التي أصابت المكسیك  1وعلى الرغم من تطبیق بازل 
، والتي أثرت على االقتصاد العالمي أثبتت 1997/1998وكذلك أزمة دول جنوب شرق آسیا 

ل ونظم الرقابة المصرفیة، األمر الذي أنھ ال یزال ھناك حاجة إلى تطویر متطلبات رأس الما
وتطویره، لیعكس التغیرات في ھیكل وممارسات  1دفع اللجنة إلى تحدیث اتفاق بازل 

 .2األسواق المالیة والمصارف، فكان اتفاق بازل 

 تضمن ثالثة أركان تمثلت في:: 2اتفاق بازل  –2

 الحد األدنى لكفایة رأس المال. •
 المراقبة اإلشرافیة).مراجعة السلطات الرقابیة (  •
 مراقبة (انضباط) السوق. •

 :الركن األول: الحد األدنى لكفایة رأس المال
 رأس المال                       

 % 8≥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = 21نسبة كفایة رأس المال حسب بازل 

 السوق+ مخاطر التشغیلمخاطر االئتمان+ مخاطر  

%، كما لم یتغیر مفھوم رأس المال الذي یتكون 8المالحظ من النسبة أنھا بقیت نفسھا وھي 
من ثالث شرائح ھي رأس المال األساسي والمساند والقروض المساندة، ولعل أھم تغییر طرأ 

لمصرفیة على ھذه النسبة ھو تضمینھا مخاطر التشغیل في خطوة جدیدة للحد من المخاطر ا
 ودعم استمراریة المصارف.

النظر في كیفیة تقییم مخاطر االئتمان وذلك باستعمال طرق متباینة  2كما أعادت لجنة بازل 
من حیث درجة تطورھا والتقنیة المستخدمة فیھا ومدى تالؤمھا مع إمكانیات المصارف، 

 باإلضافة إلقرار عدة طرق لقیاس باقي المخاطر.

 : ة السلطات اإلشرافیةالركن الثاني: مراجع
لیس ضمان كفایة رأس المال لمواجھة  2الھدف من مراجعة السلطات الرقابیة وفق بازل 

المخاطر لدى المصارف فقط، بل أیضاً تشجیع المصارف على استخدام أفضل األسالیب 
 .2إلدارة مخاطرھا

السلطة الرقابیة وفي ھذا المجال تقترح لجنة بازل أربعة مبادئ أساسیة یجب أن تتبعھا 
 :3(المصرف المركزي) وھي

یجب أن یكون لدى كل مصرف الوسیلة المناسبة لتقییم مدى كفایة رأس المال  المبدأ األول:
 لدیھ وفقاً لنوعیة المخاطر التي یتعرض لھا، مع وضع إستراتیجیة للحفاظ علیھا.

 : بن بوزیان محمد و آخرون ، مرجع سبق ذكره . 1

 : شعبو فراس باكیر ، مرجع سبق ذكره . 2
3: Bart B., Tony van gest el, 2009- Credit Risk Management, Basic Concepts: 
Financial Risk Components, Rating Analysis, Economic and Regulatory Capital, p 
352.  
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م الستراتیجیات وتقدیرات على السلطة الرقابیة القیام بعملیة مراجعة وتقیی المبدأ الثاني:
المصارف الداخلیة لمدى كفایة رأس المال، والتأكد من التزام المصارف بالنسب القانونیة 

 لرأس المال واتخاذ اإلجراءات المناسبة في حال عدم اقتناعھا بنتائج ھذه اإلجراءات.

أن یكون لدى السلطة الرقابیة القدرة على التدخل في مرحلة مبكرة لمنع  المبدأ الثالث:
انخفاض رأس المال تحت المستویات الدنیا المطلوبة لمواجھة خسائر مصرف معین، وعلیھم 

 اتخاذ إجراء سریع لمعالجة ذلك الوضع إذا لم یتم المحافظة على رأس المال.

رفیة أن تتوقع من المصارف أن تعمل یجب على جھات الرقابة المص المبدأ الرابع:
بمستویات رسملة أعلى من الحدود الدنیا  لرأس المال القانوني، وأن تكون لدیھا الصالحیة 

 إللزام المصارف على االحتفاظ برأس مال یزید عن الحد األدنى.

طاع ونرى أن تفعیل ھذا الدور للسلطات الرقابیة في بلد ما یجعلھا على درایة كافیة بوضع الق
المصرفي فیھا ویسمح لھا بالتدخل لمعالجة أي مشكلة فور حدوثھا، وھو ما یدعم استمراریة 

الحثیث  2المصارف ویحافظ على االستقرار المالي، األمر الذي یثبت سعي لجنة بازل 
 لتعزیز استمراریة المصارف والتخفیف من حدة المخاطر التي تحیط بھا.

 : 1الركن الثالث: انضباط السوق
یعمل ھذا الركن على إتاحة المزید من المعلومات للمشاركین في السوق لتعزیز وتقویة 
االنضباط السوقي عن طریق زیادة اإلفصاح والشفافیة للمصارف، ألن اإلفصاح الكافي 
یعتبر ضروریاً لضمان فھم المتعاملین للمخاطر المصرفیة وكفایة رأسمالھ بشكل أفضل، 

 ویھدف انضباط السوق إلى:

 تقویة أمان وسالمة القطاع المصرفي. -

 إلزام المصارف باإلفصاح الالزم الذي یتیح للمشاركین في الصناعة المصرفیة ما یلي: -

تقییم كفایة رأس المال وذلك باإلفصاح عن ھیكل وتركیبة رأس المال ونوعیة المخاطر  -
 التي یتعرض لھا.

 زام بتكوین المخصصات.السیاسات المحاسبیة لتقییم األصول ومدى االلت -

استراتیجیات المصرف للتعامل مع المخاطر وأنظمتھ الداخلیة لتقدیر حجم رأس المال  -
 المطلوب.

 التفاصیل الكمیة والنوعیة عن المركز المالي للمصرف وأدائھ العام.  -

وعلى ما سبق نرى أن ركن انضباط السوق یضیف رقابة ثالثة للعمل المصرفي تتمثل في 
السوق باإلضافة إلى رقابة السلطات الرقابیة (المصارف المركزیة) ورقابة إدارة رقابة 

المصرف، وال شك أن ھذه الرقابات تدعم استمراریة المصارف فیما إذا كانت فعالة في أداء 
دورھا، إال أن األزمة المالیة األخیرة قد أثبتت غیاب تطبیق تلك الرقابات أو تطبیقھا بشكل 

 : الزعابي تھاني محمود محمد ، مرجع سابق . 1
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وھي 1ع وكاالت التصنیف االئتماني األمر الذي دفع الحكومة األمریكیةسيء بالتواطؤ م
المتضرر األول من األزمة إلى مقاضاة وكالة التصنیف االئتماني ستاندرد آند بورز بشأن 
منح تصنیفات مرتفعة لآلالف من أوراق الرھن العقاري عالیة المخاطر التي سریعاً ما 

وأضافت الحكومة (لقد تأثرت معاییر وأسالیب انھارت والمصارف التي تتعامل بھا، 
التصنیف لدى ستاندرد آند بورز على نحو غیر الئق باعتبارات خاصة بالرسوم وحصة 

 السوق واألرباح والعالقات مع جھات إصدار السندات).

وعلیھ نرى أن غیاب الجانب األخالقي في القائمین على القطاع المصرفي ھو السبب 
تھا على االستمراریة باإلضافة إلى تبني نظام الفائدة الربویة، ففي حین الرئیسي في عدم قدر

انھارت كبریات المصارف التقلیدیة في األزمة المالیة األخیرة لم تتعرض المصارف 
اإلسالمیة ألي حالة إفالس وذلك لتبني القائمین علیھا أحكام الشریعة اإلسالمیة التي وجدت 

 آلخرة.لتحقق لإلنسان صالح الدنیا وا

لم یعد صالحاً خاصةً بعد فشلھ في  2لكن وكعادتھ اعتبر الفكر الوضعي بأن اتفاق بازل 
، وفعالً عكفت لجنة بازل على تعدیل 2008حمایة المصارف من األزمة المالیة األخیرة عام 

 .3وتطویر االتفاق فكان بازل 

 :3اتفاق بازل  –3

على أن یبدأ تطبیقھا تدریجیاً مع بدایة عام  2تضمن تعدیل األركان الثالثة التفاق بازل 
 ، وفیما یلي عرض لھا:2019وحتى عام  2013

 :2: یشمل التعدیل ما یليالركن األول: الحد األدنى لكفایة رأس المال •
%، مضافاً إلیھ ھامش 4.5% إلى 2رفع الحد األدنى لنسبة رأس المال االحتیاطي من  -

% الستخدامھ في مواجھة األزمات مما 2.5سبتھ احتیاطي آخر یتكون من أسھم عادیة ن
 %.7یجعل المجموع یصل إلى 

%، وھذا یعني أن المصارف ملزمة 8% عوض 10.5رفع معدل كفایة رأس المال إلى  -
 بتدبیر رسامیل إضافیة للوفاء بھذه المتطلبات.

ھي العملیة زیادة الرسملة المطلوبة تجاه عملیات التوریق وغیرھا من األدوات المركبة، و -
 التي ورطت الكثیر من المصارف في األزمة المالیة العالمیة األخیرة.

 اقترحت االتفاقیة الجدیدة اعتماد نسبتین للوفاء بمتطلبات السیولة: -

األولى: للمدى القصیر وتعرف بنسبة تغطیة السیولة، وتحسب بنسبة األصول ذات السیولة 
یوم من التدفقات النقدیة لدیھ، وذلك لمواجھة  30جم المرتفعة التي یحتفظ بھا المصرف إلى ح

 احتیاجاتھ من السیولة ذاتیاً.

1   : Masrawy.com/news/Egypt/economy/2013.      
 : بن بوزیان محمد و آخرون ، مرجع سابق . 2

                                                           



353 
 

الثانیة: لقیاس السیولة البنیویة في المدى المتوسط والطویل، والھدف منھا توفیر موارد سیولة 
 مستقرة للمصرف.

لسیولة قد أخذ بعین االعتبار نوعاً جدیداً من المخاطر ھي مخاطر ا 3وعلیھ نرى أن بازل 
 وفرض على المصارف زیادة رأس مالھا.

 : 1الركن الثاني: مراجعة السلطات اإلشرافیة •
أوصت لجنة بازل بأن تضع المصارف تقنیات لتحدید وقیاس مخاطر التركز بإتباع اختبار 
الضغط، وھو اختبار لفحص مدى قدرة المصرف على تحمل النتائج تحت ظروف قاسیة 

ف على نقاط الضعف المحتملة من خالل أحداث استثنائیة مفترضة جداً، مما یؤدي إلى التعر
لمعرفة كیفیة التعامل معھا، ومدى تأثر المصرف بھا ( كعملیات السحب المفاجئ) ، كما 
أوصت اللجنة بإتباع االختبار الخلفي أو اختبار التثبت وھو اختبار لفحص فیما إذا كانت 

الیومیة المتوقعة الناتجة عن مستوى ثقة محدد، ونرى  العوائد الیومیة الفعلیة مساویة للعوائد
 أن ھذا یمثل جوھر االستمراریة.

 : 2الركن الثالث: انضباط السوق •
شملت التعدیالت التشدد في إفصاحات أكبر من قبل المصارف، باإلضافة إلى متطلبات 

شموالً اإلفصاح بالنسبة لعملیات التوریق وإعادة التوریق، مما یؤدي إلى صورة أكثر 
لمخاطر المصارف، األمر الذي یشكل ضغطاً غیر مباشر على المصارف التي تتمتع برأس 

 مال غیر كاف مقابل حجم المخاطر التي تتعرض لھا.

قدم مقترحات جدیدة لدعم استمراریة المصارف، لكن یبقى  3وعلى ما سبق نرى أن بازل 
فعلى قدر النزاھة والشفافیة  العنصر البشري المطبق لھذه المقترحات ھو بیت القصید،

وااللتزام بھذه المقترحات من قبل القائمین على القطاع المصرفي من إدارات وسلطات 
رقابیة ووكاالت تصنیف بقدر ما یتحقق االستمرار واالستقرار في القطاع المصرفي والمالي 

 للدول وتصبح األزمات المالیة ماض ولى ولن یعود أبداً.

 :3یقیة على مصرف عودة سوریةدراسة تطب -ثالثاً 

وفیما یخص ، 4 2013باالطالع على التقریر السنوي لمصرف عودة سوریة لعام 
 فقد أفصح عما یلي: 2التزام المصرف بتطبیق قواعد بازل 

یوجد ضمن الھیكل التنظیمي للمصرف لجنة خاصة بالمخاطر تتبع مباشرة لمجلس  -1
 (دائرة) المخاطر. اإلدارة وتعتبر صلة الوصل بینھ وبین إدارة

أوضح التقریر أن أھم أھداف إدارة المخاطر في المصرف ھو العمل على تعزیز  -2
المركز المالي من خالل التأكد من إیجاد توازن مقبول بین المخاطر الناتجة عن أعمال 

 : شعبو فراس باكیر ، مرجع سابق . 1
 : نفس المرجع السابق . 2
 : نفس المرجع السابق و الصفحة . 3

 : نفس المرجع السابق . 4

                                                           



المصرف والعائد لھذه األعمال، إضافة إلى تخفیف آثار أیة أحداث غیر متوقعة قد تؤثر 
 أسمال المصرف وأرباحھ.سلباً على ر

أن مجلس اإلدارة ھو الجھة المسؤولة عن تحدید أنواع المخاطر إضافة إلى السقوف  -3
القصوى التي یمكن للمصرف القبول بھا بالنسبة لكل نوع من أنواع المخاطر التي 
یتعرض لھا وھو ما یعرف (القابلیة للمخاطر) التي تعكس إستراتیجیة المصرف في 

 السوري واألھداف التي یعمل لتحقیقھا. تعاملھ مع السوق
تعتبر لجنة المخاطر مسؤولة عن مراقبة تطور مستوى المخاطر في المصرف وتحدید  -4

 سیناریوھات اختبارات الجھد وتقییم نتائجھا.
تقوم لجنة المخاطر برفع تقاریر دوریة عن المخاطر التي یواجھھا أو یمكن أن یواجھھا  -5

 إلدارة.المصرف مستقبالً إلى مجلس ا
تقوم إدارة المخاطر بإبداء الرأي بشكل مستقل فیما یتعلق بالمخاطر التي یواجھھ  -6

المصرف وتقوم بإصدار التقاریر الدوریة عن ھذه المخاطر ورفعھا إلى اإلدارة العلیا 
للمصرف وإلى مجلس اإلدارة وھي تلتزم بالتعلیمات الصادرة عن مصرف سوریة 

 خاطر.المركزي المتعلقة بإدارة الم
أھم التقاریر التي یتم إعدادھا من قبل إدارة المخاطر: تقریر عن تطور المحفظة  -7

االئتمانیة والتركزات التي تشھدھا، التصنیف االئتماني للعمالء وتطوره، دراسة 
المخصصات الالزمة لمواجھة مخاطر االئتمان، تقریر السیولة، تقریر معدالت الفوائد، 

 نتائج اختبارات الجھد.
ألف إدارة المخاطر من: وجدة تقاریر ومتابعة مخاطر االئتمان، وحدة تقییم ومراقبة تت -8

 مخاطر االئتمان، وحدة مخاطر السوق، وحدة مخاطر التشغیل.
 كما أفصح المصرف عن أھم المخاطر التي یواجھھا وكیفیة معالجتھ لھا: وھي -9

  :مخاطر االئتمان 
مان المقبولة من خالل وضع سقوف یقوم المصرف بتحدید مستویات مخاطر االئت -

لمقدار المخاطر المقبولة مع المقترض الواحد أو مجموعة المقترضین لكل قطاع 
 أو منطقة جغرافیة.

/م ن/ 567یلتزم المصرف بتصنیف التسھیالت االئتمانیة بناء على أحكام القرار  -
ارة (والمستند إلى مبادئ إد 2009الصادر عن مجلس النقد والتسلیف في  4ب

والمبادئ  2000مخاطر االئتمان الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفیة عام 
) حیث یعكس 2006األساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة الصادرة عنھا أیضا في 

تصنیف العمالء توقعات المصرف الحتمال تعثر العمیل ومدى الخسارة التي سوف 
من عملیة التصنیف األمور یتكبدھا المصرف من جراء ھذا التعثر حیث تتض

التالیة: مشاركة مسؤولي التسلیف وإدارة المخاطر االئتمانیة في التصنیف، إعداد 
خطة عمل مفصلة لمعالجة ھذه المخاطر وتطبیقھا، متابعة الحسابات التي تم 
تصنیفھا كدیون غیر منتجة، تخصیص المؤونات الالزمة مقابل ھذه الحسابات 

صرف لمؤونات عامة على مستوى المحفظة االئتمانیة بشكل إفرادي، تكوین الم
 بشكل عام.

یتم إجراء اختبارات جھد على المحفظة االئتمانیة بشكل خاص من أجل دراسة  -
مدى تأثیر بعض العوامل االقتصادیة السلبیة أو أیة عوامل أخرى على التصنیف 

والخسائر التي االئتماني للمحفظة بصورة عامة وانعكاسھ على أداء ھذه المحفظة 
 یتكبدھا المصرف جراء ذلك.
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  :مخاطر التشغیل 
تعمل إدارة المصرف على نشر ثقافة إدارة مخاطر التشغیل بین كافة  -

الموظفین من خالل حثھم على المشاركة في المسؤولیة في إدارة ھذه 
المخاطر، یتم ذلك باالعتماد على سلسلة إجراءات لنشر التوعیة من خالل 

اصل على كیفیة تبلیغ وتبادل المعلومات فیم یتعلق باألحداث التدریب المتو
 والمخاطر التشغیلیة.

یتم قیاس مخاطر التشغیل باعتماد نموذج التقییم الذاتي والضوابط الذي یقوم  -
إدارة مخاطر التشغیل بتحضیره بالتعاون مع رؤوساء األقسام في اإلدارة 

تقییم الذاتي تحدید مستویات العامة ومع مدراء الفروع، یتم من خالل ھذا ال
 المخاطر التي تواجھھا األقسام خالل أدائھا لمھماتھا الیومیة .

 مخاطر السوق : 
تھدف إدارة مخاطر السوق إلى اإلبقاء على مستوى معتدل من التعرض  -

 للمخاطر التي لھا نتائج سلبیة على أرباح المصرف وقیمتھ االقتصادیة.
وآلیات تخفیفھا على نظام تحدید سقوف لكل نوع تعتمد مراقبة مخاطر السوق  -

من أنواع ھذه المخاطر(مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار العمالت) ویتم 
إعادة النظر في ھذه السقوف بشكل دوري في ظل التطورات التي تشھدھا 

 السوق.
تتم متابعة مخاطر السوق بشكل یومي من خالل التأكد من االلتزام  بالسقوف  -

 والسیاسات وإلجراءات المحددة من قبل مجلس اإلدارة.
 مخاطر السیولة : 
یتم مراقبة مخاطر السیولة بشكل یومي واالعتماد على مصادر تمویل متنوعة  -

 باإلضافة إلدارة الموجودات والمطلوبات بشكل یحقق نسب سیولة عالیة.
ن تسییلھا لتوفیر یتم تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة وتوفیر الضمانات الممك -

 السیولة عند الحاجة.
یتم االحتفاظ بموجودات ذات قابلیة عالیة للتسویق یمكن تسییلھا بسھولة  -

 كحمایة ضد أیة حالة نقص غیر منظورة في السیولة.
% من متوسط ودائع 5االحتفاظ بودیعة لدى المصرف المركزي تساوي  -

 العمالء.
لمتوقعة التي یمكن أن تنتج في الظروف یتم قیاس المخاطر بطریقة تعكس الخسائر ا -10

العادیة والخسائر غیر المتوقعة بناء على تقدیر إلجمالي الخسائر الفعلیة باستخدام طرق 
إحصائیة، ھذه الطرق تعتمد على االحتماالت المبنیة من التجارب السابقة ومعدلة 

ج عن لتعكس الظروف االقتصادیة كما تدرس أسو االحتماالت التي یمكن أن تنت
 الظروف االستثنائیة.

یتم مراقبة المخاطر بناء على السقوف المعتمدة التي تعكس إستراتیجیة المصرف في  -11
تقبل المخاطر، كما یقوم المصرف بقیاس القدرة اإلجمالیة لتحمل المخاطر ومقارنتھا 

 بالمخاطر اإلجمالیة بمختلف أنواعھا.
وذلك التزاما بقرار مجلس النقد أفصح المصرف عن خطة للطوارئ واستمراریة العمل  -12

والمستند إلى ورقة بازل للرقابة  2008الصادر في  4/ م ن/ ب391والتسلیف رقم 
 حول المبادئ األساسیة الستمراریة األعمال. 2006المصرفیة الصادرة في 

وحتى  2006أفصح المصرف عن نسبة كفایة رأس المال بلغت خالل السنوات من  -13
 كما یلي 2013
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 2009 2010 2011 2012 2013 

 6735232720 4934800637 6111373503 6385110609 5990031059 بنود رأسمال األساسي

 6915724953 5120080012 6293736535 6482488483 6097476572 األموال الخاصة األساسیة

 5724500561 5724500544 5724500521 5350000511 5000000500 رأس المال المكتب به

 281980288 281980288 281980288 281980288 193612770 االحتیاطي القانوني

 281980288 281980288 281980288 281980288 193612770 االحتیاطي الخاص

   5275438 568527396 710250532 األرباح المدورة

)1168381108(    الخسائر المتراكمة المحققة  )4447737997(  

غیر المحققة الناتجة عن األرباح المدورة 

 إعادة تقییم مركز القطع البنیوي
    5075001813 

 180492233 185279375 182363032 97377874 107445513 ینزل منها:

 88160983 92948125 90031782 97377874 10745513 صافي الموجودات الثابتة غیر المادیة

األصول المملوكة استیفاء لدین والتي لم یتم 

 تسییلها خالل الفترة المحددة لها
  92331250 92331250 92331250 

 330871864 1846194052 633396558 337157978 16070741 بنود رأس المال المساعد:

صافي األرباح غیر المحققة عن االستثمارات 

% 50في أوراق مالیة متوفرة للبیع بعد خصم 

 منها

16070741 44041231 40452543 74006568 37755117 

األرباح المدورة غیر المحققة الناتجة عن 

 إعادة تقییم مركز القطع البنیوي
  299827268 1479070737  

 293116747 293116747 293116747 293116747  احتیاطي عام لمخاطر التمویل

 7066104584 6780994689 6744770061 6722268587 6006101800 مجموع رأسمال التنظیمي (األموال الخاصة)

 14620862103 20676974719 27734551830 33451855481 3914694648 الموجودات المرجحة بالمخاطر

حسابات خارج بیان المركز المالي الموحد 

 مرجحة بالمخاطر
 5473610949 3638432480 2871509351 3388736805 

 25976199 59044606 32794337 30260947  مخاطر السوق

 1781513284 1972533963 2017386063 1834976130  مخاطر التشغیل

 19817088391 25576062639 33423164710 40790703497 39146946482 المجموع:

 35.66 26.51 20.18 16.48 15.34 نسبة كفایة رأس المال %

والتسلیف السوري (وفق القرار علماً أن نسبة كفایة رأس المال المعتمدة من قبل مجلس النقد 
 .2% وھذا موافق لبازل 8) یجب أال تتدنى عن 2007لعام  253
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 النتائج والتوصیات: -رابعاً 

 النتائج:

یمتلك مصرف عودة سوریة إستراتیجیة معتمدة من قبل مجلس اإلدارة إلدارة المخاطر  -1
السقوف القصوى المصرفیة تشمل تحدید وتعریف المخاطر التي یواجھھا إضافة إلى 

 من المخاطر التي یمكن للمصرف القبول بھا.
یوجد في المصرف لجنة للمخاطر المصرفیة تعمل على تنفذ استراتیجتھ بإدارة المخاطر  -2

 واالستجابة لھا.
یقوم المصرف باإلفصاح عن المخاطر المصرفیة التي یواجھھا وكیفیة قیاسھا  -3

 ومراقتبھا.
من خالل اإلفصاح عن ھیكل وتركیبة رأسمال  2زل یلتزم المصرف بتطبیق متطلبات با -4

 في بیاناتھ المالیة السنویة.
من خالل تكوین مخصصات لمواجھة المخاطر  2یلتزم المصرف بتطبیق بازل  -5

 المختلفة ویتم اإلفصاح عن ذلك في بیاناتھ المالیة األمر الذي یدعم استمراریتھ.
 2المنصوص علیھ في بازل  یلتزم المصرف بالمحافظة على معدل كفایة رأسمال -6

والمالحظ تحقیق المصرف لمعدالت أعلى بكثیر خالل سنوات الدراسة األمر الذي 
یعكس وجود قاعد متینة لرأسمال قادرة على امتصاص الصدمات ودعم استمراریة 

 المصرف.
 التوصیات:

 یوصي الباحثون بضرورة صدور قرار من مجلس النقد والتسلیف یلزم المصارف السوریة
بشكل تدریجي وعلى مدى فترة محددة تنسجم مع  3بالعمل على تطبیق متطلبات بازل 

توصیات لجنة بازل األمر الذي یدعم استمراریة المصارف السوریة، ویزید من ثقة 
 المصارف الخارجیة في التعامل معھا.

 المراجعقائمة 

متطلبات المخاطر التشغیلیة حسب  -2007، نصر، مصطفى أبو صالح عبد الكریم، -1
ورقة دراسة لطبیعتھا وسبل إدارتھا في حالة البنوك العاملة في فلسطین. 2لجنة بازل

 .مقدمة للمؤتمر العلمي السنوي الخامس، جامعة فالدلفیا األردنیة 
2- Keegan M.,2004- mangemant of Risk, Principales and 

Concepts, H M Treasury, The Orange Book, Working Papers, p9 
أطر أساسیة ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة   -2006، إبراھیم، كراسنة  -3

 .. صندوق النقد العربي، معھد السیاسات االقتصادیة، أبو ظبيالمخاطر
؟. مقالة منشورة في 3ھل البنوك اإلسالمیة بحاجة إلى بازل  -2010، ناصر،سلیمان -4

  www.cibafi.orgاإلسالمیة، موقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة
 -نموذج مقترح لقیاس المخاطر في المصرفیة اإلسالمیة -2005، محمد، البلتاجي -5

 .. المعھد المصرفي، مؤسسة النقد العربي السعوديدراسة میدانیة
تطویر نموذج الحتساب كفایة رأس المال  -2008، تھاني محمود محمد، الزعابي -6

دراسة تطبیقیة على البنك اإلسالمي  -للمصارف اإلسالمیة في إطار مقررات لجنة بازل

357 
 

http://www.cibafi.org/


. رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، العربي و البنك اإلسالمي الفلسطیني بقطاع غزة
    .كلیة التجارة، غزة

یغ التمویل اإلسالمي وعالقتھا مخاطر ص - 2008، موسى عمر مبارك، أبو محیمید -7
. رسالة دكتوراه، 2بمعیار كفایة رأس المال للمصارف اإلسالمیة من خالل معیار بازل 

 .األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة 
قیاس مالءة البنوك اإلسالمیة في إطار المعیار الجدید  -2005، ماھر، الشیخ حسن -8

دمة للمؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، . ورقة عمل مقلكفایة رأس المال
 .جامعة أم القرى، مكة المكرمة

، النشرة نظم الرقابة المصرفیة في الدول المتقدمة -2001،المصرف األھلي المصري -9
 .4، العدد 54االقتصادیة، المجلد 

على السیولة والربحیة في  2أثر تطبیق معاییر بازل  -2012، فراس باكیر، شعبو -10
 .. رسالة ماجستیر، جامعة حلبالمصارف اإلسالمیة

البنوك اإلسالمیة والنظم والمعاییر االحترازیة  -2011، محمد، وآخرون،بن بوزیان -11
. ورقة مقدمة إلى المؤتمر العالمي الثامن 3واقع وآفاق تطبیق لمقررات بازل  -الجدیدة

 .لالقتصاد والتمویل اإلسالمي، الدوحة
  .. اتحاد المصارف العربیة، الجزء األول2یلك إلى اتفاق بازل دل -2004، نبیل، حشاد -12
13- Bart B., Tony van gest el, 2009- Credit Risk Management, 

Basic Concepts: Financial Risk Components, Rating Analysis, 
Economic and Regulatory Capital. 

14- Masrawy.com/news/Egypt/economy/2013/       
 .http://www.bankaudisyria.com -موقع بنك عودة سوریة -15
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-اتجاھات موظفي اإلدارات نحو المتطلبات الضروریة لتطبیق إدارة المعرفة  
 -دراسة حالة جامعة غاردایة

 أ.د معراج ھواري

 د. لعمور رمیلة

 جامعة غاردایة

تھدف الدراسة الحالیة إلى تحدید المتطلبات الضروریة لتطبیق إدارة المعرفة في  الملخص:
الجامعات الجزائریة ،حیث تم إجراء دراسة حالة على جامعة غاردایة وذلك من خالل 

استبیان على عدد من اإلداریین بالجامعة وقد خلصت الدراسة بعدد من  40تصمیم و توزیع 
 النتائج أھمھا:  

 العاملین على تقدیم  أفكارھم  ومقترحاتھم .تشجیع  •
 إشراك الموظفین (إداریین وأساتذة) في بناء إستراتجیة المعرفة . •
 توفیر اإلمكانیات التقنیة الحدیثة في إدارة المعرفة . •

 أما أھم ما وصت بھ الدراسة ھو:

ة االستمرار بتأھیل الموارد البشریة من إداریین وأساتذة جامعة غاردایة لزیاد .1
 وعیھم وثقافتھم بأھمیة ودور إدارة المعرفة في العمل اإلداري.

بناء إستراتیجیة للمعرفة بحیث یشترك في بنائھا جمیع العاملین من إداریین وأساتذة  .2
ووضع إدارة المعرفة في أولویة االھتمامات وتوفیر المستلزمات البشریة 

ید ونقل المعرفة والتشارك والتنظیمیة والتكنولوجیة الضروریة والتي تسھم  في تول
 .بھا وتطبیقھا

إنشاء مصلحة أو قسم إداري بالجامعة تكون اھتماماتھا األساسیة توفیر المتطلبات  .3
الضروریة لتطبیق إدارة المعرفة مع توفیر المناخ المناسب والقیادة الكفؤة و 

 ا القسم .ذالمستلزمات و التسھیالت لھ
إستراتجیة المعرفة، المتطلبات التنظیمیة ، التقنیة ، إدارة المعرفة، الكلمات المفتاحیة: 

 البشریة.

Abstract: The present study aims to determine the necessary 
requirements for the application of knowledge management in 
Algerian universities requirements, where he was conducting a case 
study on Ghardaia University, through the design and distribution of a 
questionnaire to 60 the number of university administrators, The study 
concluded with a number of findings including: 

• Encourage employees to submit their ideas and suggestions. 
• Involve staff (administrators and teachers) in building a 

knowledge strategy. 

359 
 



360 
 

• the provision of modern technical capabilities in knowledge 
management. 

The most important thing has recommended by the study is: 

1. continue the rehabilitation of human resources administrators 
and professors, in the university to increase the awareness and 
the importance of culture and the role of knowledge 
management in administrative work. 

2. Build a strategy for knowledge so involved in the construction 
of all the staff of administrators, teachers and the development 
of knowledge management in the priority concerns and 
provide human and organizational and technological 
necessities and which contribute to the generation and transfer 
of knowledge, sharing and application. 

3. Create interest or administrative department university basic 
concerns are providing the necessary requirements for the 
application of knowledge management with the right climate 
to provide leadership and efficient supplies and facilities for 
this section. 

Keywords: knowledge management, knowledge strategy, regulatory 
requirements, technical, and human. 

 مقدمة:

في الوقت الحاضر تغیراً متسارعا في أسالیب أعمالھا التعلیمیة  تشھد مؤسسات التعلیم العالي
 المتقدمة العلمیة المعرفة على تعتمد التيالثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة  واإلداریة، وتعد

 اآللي الحاسب تقنیات في الھائل التقدم عن الناتجة المتدفقة األمثل للمعلومات واالستخدام
 من ابرز معالم ھذا التغیر. لالتصاالت واالنترنت العالمیة والشبكة

والن لیس كل المعلومات تمثل معرفة ولیس كل المعارف ذات قیمة ،مما ینبغي على 
قاطھا واستخدامھا في مختلف نشاطاتھا وعملیاتھا ، المؤسسات التقاط المعرفة الجیدة والت

تولید وتدویر المعرفة والحصول  ومن ھنا جاءت إدارة المعرفة باستراتیجیاتھا الھادفة إلى
ونشرھا، وتحویل المعلومات الھامة  علیھا، اختیارھا، تنظیمھا، وحفظھا واستخدامھا،

ة كاتخاذ القرارات، حل المشكالت مختلف والخبرات التي تمتلكھا المؤسسة ألنشطة إداریة
اإلستراتیجي، كما تعمل أیضا على تشجیع اإلبداع وزیادة قیمة المؤسسة  اإلداریة، التخطیط
 واالرتقاء بأدائھا. 

ومن اجل تطبیق إدارة المعرفة بنجاح في المؤسسة واالستفادة من ممیزاتھا أشار العدید من 
وجیة التي منھا: البنیة التكنول 1لبات األساسیةالباحثین إلى أھمیة توفر مجموعة من المتط

الملكاوي إبراھیم خلوف،"إدارة المعرفة الممارسات والمفاھیم" ، دار الوراق للنشر والتوزیع،عمان،األردن  1
  .88-85ص:-،ص2007

                                                           



والثقافة التنظیمیة الداعمة إلدارة  واإلستراتجیة النابعة من احتیاج المؤسسة ، واالتصاالت،
، ومن ھنا جاءات ھذه الدراسة لتحدید  المعرفة ،ومناسبة الھیكل التنظیمي للمؤسسة

المتطلبات الضروریة لتطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الجزائریة (دراسة حالة جامعة 
 غاردایة)  وھذا من خالل اإلجابة على اإلشكالیة التالیة:

 لنجاح تطبیق إدارة المعرفة في جامعة غاردایة؟ والضروریة  ما ھي المتطلبات الالزمة

 لدراسة :أسئلة ا

 یتفرع من السؤال الرئیس مجموعة من األسئلة الفرعیة وھي:

 ما ھي إدارة المعرفة ؟وما الفرق بینھا وبین إدارة المعلومات؟ •
 ما ھي أھمیة إدارة المعرفة وما األھداف التي تحققھا؟ •
 فیما تتمثل عملیات إدارة المعرفة في المنظمة؟ •
 إدارة المعرفة في جامعة غاردایة ؟ ما ھي المتطلبات البشریة الضروریة لتطبیق •
 ما ھي المتطلبات التنظیمیة الضروریة لتطبیق إدارة المعرفة في جامعة غاردایة ؟ •
ما ھي المتطلبات التكنولوجیة ( التقنیة ) الضروریة لتطبیق إدارة المعرفة في  •

 جامعة غاردایة ؟
 فرضیات الدراسة :

لتالي:ما ھي المتطلبات الضروریة لنجاح تسعى الدراسة لإلجابة على التساؤل الرئیس ا
 تطبیق ادارة المعرفة في جامعة غاردایة؟ وذلك من خالل اختبار الفرضیات التالیة :

الفرضیة األول:ھناك مجموعة من المتطلبات البشریة الضروریة لنجاح تطبیق ادارة 
 المعرفة في جامعة غاردایة .

التنظیمیة الضروریة لنجاح تطبیق ادارة  الفرضیة الثانیة: ھناك مجموعة من المتطلبات
 المعرفة في جامعة غاردایة.

الفرضیة الثالثة: ھناك مجموعة من المتطلبات التكنولوجیة(التقنیة) الضروریة لنجاح تطبیق 
 ادارة المعرفة في جامعة غاردایة.

 أھداف الدراسة:

 تھدف الدراسة الحالیة إلى تحقیق األتي:

المعرفة وإدارة المعرفة ، وإبراز الفرق بین إدارة تسلیط الضوء على مفھوم  -
 المعرفة وإدارة المعلومات؛

 توضیح أھمیة وأھداف ادارة المعرفة؛ -
 التعرف على عملیات ادارة المعرفة في المنظمة ؛ -
التعرف على المتطلبات الالزمة والضروریة لنجاح تطبیق ادارة المعرفة في  -

 جامعة غاردایة.
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 ن إبراز أھمیة الدراسة من خالل جانبین ھما:أھمیة الدراسة : یمك

 األھمیة العلمیة :

تنبع أھمیة الدراسة الحالیة في تناولھا موضوع بالغ األھمیة وھو المتطلبات الضروریة 
فموضوع ادارة المعرفة یتسم بالحداثة النسبیة،  لنجاح ادارة المعرفة في جامعة غاردایة،

ھذا المدخل اإلداري في المنظمات الجزائریة عموما فضال عن وجود فجوة معرفیة في تبني 
 .والمنظمات الجامعیة على وجھ الخصوص

 األھمیة العملیة (التطبیقیة):

تنبع أھمیة الدراسة من الدور الذي تلعبھ المنظمات الجامعیة في المساھمة بالتنمیة  •
وھذا الشاملة من خالل تنمیة و إنتاج موارد بشریة مكونة في مختلف التخصصات، 

باعتبار المورد البشري كأحد أھم ركائز التطور في مختلف المجاالت وبالتالي 
 المساھمة في التنمیة الشاملة .

تساھم الدراسة الحالیة إلى تعریف القیادات العلیا بالمتطلبات الضروریة  •
(المتطلبات:البشریة، التنظیمیة، التكنولوجیة) و الالزمة لتطبیق مدخل ادارة 

 جامعة غاردایة ،وھذا لتسھیل العمل اإلداري وتحقیق الریادة . المعرفة في

 حدود الدراسة:

 تحددت ھذه الدراسة بالمجاالت التالیة:

الحدود الموضوعیة :تحددت ھذه الدراسة بدراسة موضوع متطلبات نجاح ادارة المعرفة في 
لمتطلبات الجامعات الجزائریة دراسة حالة على جامعة غاردایة وذلك بالتركیز على ا

 البشریة ،التنظیمیة ،التكنولوجیا (التقنیة).

الحدود البشریة:شملت ھذه الدراسة عینة عشوائیة من القیادات اإلداریة والموظفین في 
 جامعة غاردایة.

الحدود المكانیة :تم إجراء ھذه الدراسة على عینة من قیادات وموظفین في المصالح المتنوعة 
 على مستوى جامعة غاردایة .

الحدود الزمانیة :تم القیام بھذه الدراسة على جامعة غاردایة خالل الفترة الزمنیة من أكتوبر 
 .  2013إلى دیسمبر/

 أوال: الجانب النظري

 .مفھوم المعرفة وإدارة المعرفة1

یرى بعض الدارسین أن مصطلح إدارة المعرفة مرادف لمصطلح إدارة المعلومات، في  
المفھوم یتمركز على الجھود الخاصة عبر الشبكات ویرى فریق ثالث حین یرى آخرون أن 

أن إدارة المعرفة ھي من ابتكار منتجي تقنیة المعلومات واالستشاریین لبیع حلولھم المبتكرة 
،كما  یتباین تعریف إدارة المعرفة بتباین مداخل المفھوم،وكذلك بتباین  1إلى رجال األعمال

، اتجاھات حدیثة في إدارة المعرفة والمعلومات،دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر 2010جمال یوسف بدیر، 1
 33والتوزیع ،الطبعة األولى، عمان، األردن، ص:
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الكتاب في مجال ھذا المفھوم.كما یرجع ھذا التباین إلى اتساع تخصصات وخلفیات الباحثین و
میدان المفھوم ودینامیكیتھ أو التغییرات السریعة التي تدخل علیھ. وقبل التطرق إلى مفھوم 

 إدارة المعرفة البد من تحدید مفھوم المعرفة ومفھوم المعلومات والفرق بینھما:
رفة ھي مزیج من المفاھیم واألفكار والقواعد ھناك من یرى بان المع مفھوم المعرفة:.1.1

واإلجراءات التي ترشد األفعال والقرارات، أي بمعنى أخر ھي:عبارة معلومات ممتزجة 
بالتجربة، والحقائق واألحكام والقیم التي یعمل بعضھا مع بعض كتركیب فرید یسمح لألفراد 

 .1والمنظمات بخلق أوضاع جدیدة وإدارة التغییر
أخر لھا تعرف بأنھا:عبارة عن مجموعة من المعاني والتصورات واآلراء وفي تعریف 

والمعتقدات والحقائق التي تتكون لدى اإلنسان نتیجة لمحاوالتھ المتكررة لفھم الظواھر 
 2واألشیاء المحیطة بھ.

 3وھناك من یرى أن المعرفة ھي باختصار ما یبقى في الرأس.
ویمكن القول مما سبق أن المعرفة ھي مزیج مركب من المعاني والتصورات واألفكار 
والمعتقدات والحقائق والخبرات التي تتكون لدى اإلنسان من خالل تجاربھ المتكررة لفھم 

 البیئة المحیطة بھ. 
وتصنف المعرفة إلى نوعین رئیسین ھما:المعرفة الضمنیة ، والمعرفة الصریحة والجدول 

 والي یوضح الفروقات بین النوعین السابقین من المعرفة.الم
 ): الفرق بین المعرفة الضمنیة والمعرفة الصریحة.01الجدول رقم(

 المعرفة الضمنیة المعرفة الصریحة العوامل

مكتوبة في الوثائق أو الكترونیا، و في  مكانھا
 في عقول األفراد أشرطة ممغنطة

إجراءات،أشرطة، كتب، أدلة عمل أو  شكلھا
 خبرات،نماذج ذھنیة،معتقدات، مھارات تقاریر

قد تنتقل بانتقال  إذا لم توظف أو تخزن، یمكن تناقلھا من جیل إلى جیل آخر إمكانیة نقلھا
 الفرد من المنظمة أو تموت بموتھ

 یصعب تبادلھا والتشارك بھا یسھل تبادلھا إمكانیة تبادلھا
إمكانیة التعبیر 

 ال یمكن رؤیتھا والتعبیر عنھا بسھولة التعبیر عنھا في أشكال مختلفةیسھل  عنھا

إمكانیة قیاسھا 
 وتقییمھا

یمكن قیاسھا ألنھا في صیغة قواعد بیانات، 
 ونظم خبیرة، وبرمجیات...الخ.

یصعب قیاسھا وذلك لصعوبة تحدیدھا، 
 وتحویلھا إلى خدمات معرفیة محددة.

، متطلبات إدارة المعرفة في مجلس الشورى ومدى جاھزیتھ 2009یشي، مقبل بن شاھر المنیعي البالمصدر:
 .31لتطبیقھا، رسالة ماجستیر غیر منشورة في العلوم اإلداریة،جامعة نایف للعلوم األمنیة،السعودیة، ص:

، اثر تنظیم المعرفة في فاعلیة أداء البنوك التجاریة األردنیة،دراسة تطبیقیة 2012بكر فواز عبد هللا الجبالي، 1
في قطاع البنوك التجاریة األردنیة،رسالة ماجستیر غیر منشورة في األعمال االلكترونیة، جامعة الشرق 

  .13األوسط،ص:
ن المعلومات في إدارة المعرفة بإمارة منطقة جازان، رسالة ، دور ام2009شوقي بن علي إبراھیم الحملي،  2 

  .11ماجستیر غیر منشورة في العلوم اإلداریة،جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة،السعودیة،ص:
 11المرجع السابق،ص:  3
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 .إدارة المعرفة:2.1

بأنھا: " عملیة نظامیة متكاملة للتنسیق التنظیمي بكل ما یتعلق بـ    Holowatzkiیعرفھا 
 1الحصول وتكوین وخزن وتقاسم ونشر وتطویر المعرفة.

وھناك من یشیر إلى إدارة المعرفة بأنھا:عبارة عن االستراتجیات والتراكیب التي تعظم من 
تكنولوجیة تتعلق بإیجاد الموارد الفكریة والمعلوماتیة، من خالل قیامھا بعملیات شفافة و

وجمع ومشاركة وإعادة تجمیع وإعادة استخدام المعرفة ، بھدف إیجاد قیمة جدیدة من خالل 
  2تحسین الكفاءة والفعالیة الفردیة والتعاون في عمل المعرفة لزیادة االبتكار واتخاذ القرار.

 المنظمات في ورتط العملیات من مجموعة ویعتقد البعض أن مفھوم إدارة المعرفة ھو: ھي
 المعرفة وتطبیق ونقل وخزن لتولید

463F.القرار صنع ألجل والداخلیة الخارجیة بیئتھا من للتعلم المنظمة قابلیة من وھي تزید 

3 

وھناك من ركز على أن إدارة المعرفة تتضمن إیجاد بیئة مثیرة في المنظمة تسھل عملیة 
الثقافة التنظیمیة الداعمة، وبدعم من إیداع ونقل ومشاركة المعرفة، بالتركیز على إیجاد 

  4القیادات العلیا ذات الرؤیة الثقابة، وتحفیز الموظفین والعمل على زیادة والء العمیل.

ومما سبق یمكن القول أن إدارة المعرفة ھي عبارة عن مجموعة من العملیات المنظمة التي 
ة بھدف صنع واتخاذ تسعى إلى اكتساب ،تولید ، خزن ،توظیف وإعادة توزیع المعرف

القرارات التي تمكن المنظمة من إیجاد قیمة جدیدة تساعدھا على تحسین أدائھا التنظیمي 
 وتجعلھا أكثر تكیفا مع المتغیرات البیئیة المختلفة.

 .الفرق بین إدارة المعرفة وإدارة المعلومات3.1

صطلح إدارة المعلومات ھناك الكثیر من یعتقد أن إدارة المعرفة ما ھي إال تعبیر مرادف لم
إلى أھمیة فھم الفرق بین إدارة المعرفة   Gupta & Govindarajan،حیث یشیر كل 

وإدارة المعلومات بسبب أن المعرفة تبدأ كمعلومات ، والعدید من المنظمات تعد إدارة 
المعرفة مرادفة إلدارة المعلومات ، األمر الذي ینتج عنھ تصور خاطئ، بأنھ وبمجرد تطویر 

/دراسة تطبيقية على القطاع  واألثرادوار إدارة املعرفة التنظيمية ورأس مال الزبون العالقة  ،فاضل راضي غباش 1
 20/07/2013،العراق املصريف األهلي يف حمافظة النجف 

 ،http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=3149.44ص:
دار املسرية للنشر والتوزيع  املعرفة، إدارة إىلاملدخل ، 2009 عبد الستار العلي،عامر قنديلجي،غسان العمري، 2

 .26ص: نية،ثا، الطبعة الاألردن والطباعة،
3 Laudon , Kenneth C.& Laudon , Jane P., , 2011, "Management Information 
Systems",Pearson Prentice Hall ,Inc., Upper Saddle River , New Jersey ,p:434. 

املعرفة يف بناء تكنولوجيات  إلدارة اإلداريةدور الروافد الفكرية واجلذور ، 2009العمري، ، إبراهيمغسان عيسى  4
 06بسكرة،العدد  ،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية،جامعة حممد خيضر،واإلداريةاالقتصادية  األحباثاملعرفة،جملة 

 .09ص:
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،وھناك 1البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات ینتج عنھ وبشكل طبیعي إدارة أفضل للمعرفة
العدید من المنظمات التي تعتقد أنھا منظمات تقوم على المعرفة لمجرد امتالكھا قاعدة بیانات 
ضخمة وكمیات من المعلومات عن المنافسین والعمالء ، فھي بذلك تقوم بإدارة المعلومات 

 ) یوضح الفروق بین إدارة المعرفة وإدارة المعلومات.02لمعرفة، والجدول رقم (ولیس ا

 ) : یوضح الفروق بین إدارة المعرفة وإدارة المعلومات02الجدول رقم (

 إدارة المعلومات إدارة المعرفة

تستند إلى منھج علمي، حیث یتم تصنیف المعارف 
 وتبویبھا لحفظھا في قواعد المعرفة.

 تقنیة تضمن توفیر المعلومات. وسیلة فنیة

ھدفھا األساسي تحلیل األصول المعرفیة المتوفرة 
والمطلوبة وإدارة العملیات المتعلقة بھا، والمتمثلة بـ(تولید 

 المعرفة، وتخزینھا، والتشارك بھا وتطبیقھا)

ھدفھا األساسي ضمان الوصول إلى المعلومات 
 وحفظھا ونقلھا واسترجاعھا مع ضمان سریتھا.

تستخدم تقنیة المعلومات المتقدمة لالستفادة من المعلومات 
 واسترجاعھا.

 یتركز اھتمامھا حول المعلومات وفاعلیتھا.

 

تتعامل بشكل عام مع البشر، وتستخدم النظم الخبیرة 
 لالستدالل المعرفي والذكاء االصطناعي لتولید المعرفة.

 مات)تتعامل بشكل عام مع األشیاء ( البیانات والمعلو

،قیاس اثر عوامل الثقافة التنظیمیة في 2010سامي المدان،صباح محمد موسى، شوقي ناجي جواد، المصدر:
تنفیذ إدارة المعرفة في مجموعة االتصاالت األردنیة (اورنج) ،مجلة العلوم اإلنسانیة، األردن، العدد 

 .08،ص:44

 . أھمیة وأھداف إدارة المعرفة4.1

 المعرفة:.أھمیة إدارة 1.4.1

 تكمن أھمیة إدارة المعرفة فیما تقدمھ من فوائد عدیدة،كما یلي:

تبسیط العملیات وخفض التكالیف عن طریق التخلص من اإلجراءات المطولة أو  •
غیر الضروریة، كما تعمل على تحسین خدمات العمالء، عن طریق تخفیض 

 .الزمن المستغرق في تقدیم الخدمات المطلوبة
اإلبداع عن طریق تشجیع مبدأ تدفق األفكار بحریة.فإدارة المعرفة أداة تبنى فكرة  •

لتحفیز المنظمات على تشجیع القدرات اإلبداعیة لمواردھا البشریة، لخلق معرفة 
 .جیدة والكشف المسبق عن العالقات غیر المعروفة والفجوات في توقعاتھم

 .تنسیق أنشطة المنظمة المختلفة في اتجاه تحقیق أھدافھا •

1 Gupta, A .k & Govindarajan, Vija, 2000  ,Knowledge  Managements  Social  
Dimension :Lessons from Nucor Steel , Sloan Management  Review, 42(1 ),p :78 . 
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تعزیز قدرة المنظمة لالحتفاظ باألداء المنظم المعتمد على الخبرة والمعرفة  •
 .وتحسینھ

تحدید المعرفة المطلوبة وتوثیق المتوافر منھا وتطویرھا والمشاركة فیھا وتطبیقھا  •
 .وتقییمھا

أداة الستثمار رأس المال الفكري للمنظمة، من خالل جعل الوصول إلى المعرفة  •
 .لنسبة لألشخاص اآلخرین المحتاجین إلیھا عملیة سھلة وممكنةالمتولدة عنھا با

 .تحفیز المنظمات على تجدید ذاتھا ومواجھة التغییرات البیئیة غیر المستقرة •
دعم الجھود لالستفادة من جمیع الموجودات الملموسة وغیر الملموسة، بتوفیر  •

 1.إطار عمل لتعزیز المعرفة التنظیمیة
 إدارة المعرفة تكمن في :وھناك من یرى أن أھمیة 

467F

2 
بالنسبة إلى األفراد: المساعدة على تنفیذ الوظائف وتوفیر الوقت، عبر تحسین  •

عملیة صنع القرار وحل المشكالت، وتبني اإلحساس بروابط المجتمع ضمن 
المنظمة، وتساعد على البقاء على معرفة بما یحدث من تجدیدات، وتقدم التحدیات 

 والفرص.
المجتمعات الممارسة:  تطویر المھارات المھنیة، وتشجع على مراقبة بالنسبة إلى  •

زمالء العمل لبعضھم بعضا،وتطور دستورا مھنیا لألخالق، بإمكان األعضاء أن 
 یتبعوه، وتطور لغة مشتركة.

بالنسبة إلى المنظمات: تساعد على توجیھ اإلستراتجیة ، وتحل المشاكل بسرعة،  •
مل على تنقیة األفكار وتزید من فرص االبتكار، وتنشر الممارسة الفضلى، وتع

 وتمكن المنظمات
 .من البقاء في وضع تنافسي متقدم، وتبني ذاكرة منظمیھ •

 3وھناك من یعتقد أن أھمیة إدارة المعرفة تتضح من خالل ما یلي:

تعد إدارة المعرفة مؤشرا على وجود طریقة شاملة وواضحة لفھم المبادرات  •
لقیود وإعادة الھیكلة المساعدة على التطویر والتغییر الھادفة إلى إزالة ا

 لمواكبة متطلبات البیئة االقتصادیة.
تعد إدارة المعرفة وسیلة لزیادة عوائد المنظمة ، ورضا العاملین وزیادة  •

 والئھم.
إدارة المعرفة تحسن من الموقف التنافسي من خالل التركیز على الموجودات  •

 سھا وتظھر نتائجھا على المدى الطویل.غیر الملموسة التي یصعب قیا
تختلف إدارة المعرفة باختالف الجھات التي توجد بھا :  .أھداف إدارة المعرفة 2.4.1

والمجاالت التي تعمل فیھا، إال أن ھناك جملة من األھداف المشتركة بین مختلف أنواع 
 4 المنظمات، وھي كتالي:

عبد هللا الشھري،" إدارة المعرفة المفھوم ،األھمیة والمتطلبات " 1
hread.php?t=3490http://www.mdarat.net/vb/showt،26/10/2013. 

2 Dalkir Kimiz , 2005 , Knowledge Managment in Theory and Practice,Elservies 
Buttesworth – Heinemann ,U.S.A.,p:20. 

إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومة الفلسطینیة وأثرھا على مستوى  ،تطبیق2012عبد هللا ولید المدلل، 3
 .37األداء،رسالة ماجستیر غیر منشورة في إدارة األعمال،الجامعة اإلسالمیة ،غزة، ص:

  .50-49ص:-بدیر جمال یوسف ،مرجع سبق ذكره،ص4
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المناسب والسرعة المناسبة ألجل تحدید وجمع المعرفة وتوفیرھا بالشكل  •
 استخدامھا في الوقت المناسب؛

 بناء قواعد معلومات لتخزین المعرفة وتوفیرھا واسترجاعھا عند الحاجة إلیھا؛ •
 تسھیل عملیات تبادل ومشاركة المعرفة بین جمیع العاملین في المنظمة؛ •
 نقل المعرفة الضمنیة من عقول مالكھا وتحویلھا إلى معرفة ظاھرة؛ •
تحویل المعرفة الداخلیة والخارجیة إلى معرفة یمكن توظیفھا واستثمارھا في  •

 عملیات و أنشطة المنظمة؛
تحسین عملیة صنع القرار من خالل توفیر المعلومات بشكل دقیق و في الوقت  •

 المناسب، مما یساعد في تحقیق أفضل النتائج؛
أو ھدر أموالھا  المساھمة في حل مشاكل المنظمة و المرتبطة بنقص كفاءتھا •

 ووقتھا؛
 جذب رأس المال الفكري لتوظیفھ في حل المشاكل و التخطیط االستراتجي؛ •
إرضاء العمالء بأقصى درجة ممكنة من خالل تقلیل زمن انجاز الخدمات  •

 المطلوبة، وتحسین مستوى الخدمات المقدمة باستمرار؛
 تكرة باستمرار؛تطویر عملیات االبتكار بالمنظمة، وتقدیم منتجات وخدمات مب •
تشجیع العمل بروح الفریق، وتحقیق التفاعل االیجابي بین مجموعة العمل من  •

خالل الممارسات واألسالیب المختلفة المتبناة من قبل المنظمة لتبادل المعرفة و 
 مشاركتھا؛

تبني فكرة اإلبداع عن طریق تشجیع مبدأ تدفق األفكار بحریة ، والتخلص من  •
 ي؛الكبت والضغط النفس

 تحسین صورة المنظمة ،و تطویر عالقاتھا بمثیالتھا؛ •
 تكوین مصدر موحد للمعرفة ، ومن ثم تعمیمھ على أفراد المنظمة؛ •
إیجاد بیئة تفاعلیة لتجمیع وتوثیق، ونقل الخبرات التراكمیة المكتسبة من وأثناء  •

 الممارسة الیومیة.
التعلم والتطویر الذاتي تھیئة البیئة التنظیمیة المشجعة والداعمة لثقافة  •

Fالمستمر؛

1 
 .عملیات إدارة المعرفة5.1

تعددت عملیات إدارة المعرفة بتعدد الباحثین المختصین في ھذا المجال، فلكل 
باحث وجھة نظر خاصة بھ ، إال أن ھناك عدد من عملیات إدارة المعرفة الجوھریة 

 ) :01في الشكل رقم ( ل والممثلةواألساسیة والتي اتفاق حولھا معظم الباحثین في ھذا المجا

 

 

، إدارة المعرفة و أثرھا على تمیز األداء، رسالة ماجستیر غیر منشورة في  2011نضال محمد الزطمة،  1 
   .32-31ص:-إدارة اإلعمال، الجامعة اإلسالمیة، غزة،ص
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 العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة )01لشكل رقم (ا

 

 

 

 العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة                                               

 

 

 

،إدارة المعرفة وإمكانیة تطبیقھا في دوریات األمن بمدینة 2009محمد الھریش، ثامر بن المصدر: 
 .22الریاض،رسالة ماجستیر غیر منشورة في العلوم اإلداریة،جامعة نایف للعلوم األمنیة،السعودیة، ص:

وعموما یمكن توضیح عملیات إدارة المعرفة األكثر ذكرا في األدب اإلداري وفق المراحل 
 التالیة :

 .تشخیص المعرفة:1

إن أھمیة التشخیص تكمن في معرفة نوع المعرفة المتوافرة لدى المنظمة ،لنتمكن من تحدید 
الفجوة، والن الھدف ھو اكتشاف المعرفة و األشخاص العاملین لھا ومواقعھم ،وھي من أھم 

أن التحدیات  التي تواجھ المنظمة في أعمالھا ، والمعرفة لیست غامضة بحد ذاتھا ، بل 
الغامض یتمثل في الدور الذي تؤدیھ في  المنظمة ، وعملیة التشخیص تحدد لنا المعرفة 

 1لوضع الحلول للمشاكل وعملیة التشخیص تعتمد على استخدام آلیات االكتشاف والبحث.

 .اكتساب المعرفة:2

في ھذه المرحلة یتم اكتساب المعرفة من مصادرھا المختلفة ،الداخلیة مثل:مستودعات 
معرفة، أو من خالل المشاركة في الخبرات والممارسات وحضور المؤتمرات والندوات ال

والنقاش والحوار واالتصال بین جماعات العمل والمدیر األقدم والعمالء والعاملین أو من 
بیانات أساسیة مثل البیانات المالیة واالقتصادیة والتي یتم من خاللھا نقل المعرفة وتحویلھا 

صریحة والعكس،وینتج عن ذلك إبداع المعرفة التنظیمیة ، وقد تكون من  من ضمنیة إلى
مصادر خارجیة  تتولى إدارة المعرفة إحضارھا عبر الحدود التنظیمیة أو المشاركة فیھا 

 .61جمال یوسف بدیر،مرجع سبق ذكره،ص: 1

 تولید المعرفة

خزن  تطبیق المعرفة
فة  ال

 توزیع المعرفة
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ویساعدھا في ذلك  التطورات التكنولوجیة وما تقدمھ من تسھیالت مثل:المؤتمرات الفیدیویة 
 1وغیرھا.والشبكة العالمیة( االنترنت) 

 .تولید المعرفة :3

تولید المعرفة ھو إبداع وابتكار معارف جدیدة من خالل العمل ومشاركة جماعات العمل في 
المنظمة لتولید رأس مال معرفي جدید وإیجاد حلول لمشاكل تعاني منھا المنظمة ، وقد تزود 

والتشریع في المنظمة بقدرات تمیزھا عن غیرھا في تحقیق انجازات، وخطوط عمل جدیدة 
حل مشكالت ونقل الممارسات األفضل وتطویر مھارات الفنیین ومساعدة اإلدارة في 
توظیف المواھب واالحتفاظ بھا ، وبذلك تعود المعرفة إلى االبتكار الذي یستحدث معرفة 

 2جدیدة.

 .تخزین المعرفة( االحتفاظ بھا):4

االسترجاع ومكان الوصول ،  وھي المحافظة على البیانات وإدامتھا والبحث والوصول و
وتشیر عملیة خزن المعرفة إلى أھمیة الذاكرة التنظیمیة ، وعلى المنظمة أن تحافظ على 
المعرفة ، الن فقدانھا یعرضھا للخسارة المعنویة والمادیة وفقدان المعرفة الذي یتم عن 

م الضمنیة غیر طریق األفراد الذین یغادرون المنظمة ألسباب مختلفة فیأخذون معھم معرفتھ
الموثقة ، أما الموثقة فتبقى للمنظمة ،لذلك البد من توزیع المعرفة واكتسابھا بین األفراد عن 

 3طریق التدریب لتعزیز معرفة المستخدمین.

 .تطویر المعرفة وتوزیعھا( التشارك في المعرفة):5

عرفة ،من خالل یتم تطویر المعرفة بالتركیز على زیادة قدرات ومھارات وكفاءات عمال الم
االستثمار الفعلي في رأس  المال البشري الذي ینعكس على قیمة المنظمة ویعزز من 
جدارتھا التنظیمیة ، ویساعدھا فیذلك جدب واستقطاب أفضل العاملین في مجال المعرفة من 
سوق عمل المعرفة الذي یتمیز بالمنافسة العالیة ، ومن تطبیقات إدارة المعرفة بھذا 

لبرامج التدریبیة المستمرة ،باإلضافة إلى التركیز على التعلم التنظیمي وتنمیة الخصوص ا
المھارات التعاونیة بین جماعات الممارسة وفرق العمل التي تؤدي إلى إبداع منتجات جدیدة 

 أو تقدیم خدمات جدیدة تزید من كفاءة المنظمة.

كل كفء فلن تولد عائدا مقابل أما توزیع المعرفة فان لم تقم المنظمة بتوزیع المعرفة بش
التكلفة، وإذا كان من السھل توزیع المعرفة الصریحة من خالل استخدام األدوات االلكترونیة 
، فانھ مازال یتطلع إلى توزیع المعرفة الضمنیة الموجودة في عقول العاملین وخبراتھم ،وھو 

دم المنظمة قنوات توزیع ما یشكل التحدي األكبر إلدارة المعرفة، ولتوزیع المعرفة تستخ
،بعضھا رسمي مثل:جلسات التدریب والتجوال واالتصال الشخصي، والبعض األخر غیر 

 4رسمي مثل: حلقات الدراسة ،المؤتمرات الفیدیویة.

  .41عبد الستار العلي،وآخرون، مرجع سبق ذكره ، ص:  1
 .62-61ص:-قذكره،صجمال یوسف بدیر،مرجع سب 2
 .62المرجع السابق،ص: 3
 .45-44ص:-عبد الستار العلي ، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 4
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 .تطبیق المعرفة:6

تعد المعرفة لیست مجرد وثائق وملفات وبرامج یتم تقاسمھا ، بل إن الكثیر منھا یكمن في 
الجماعات ، وعلیھ فان عملیة إدارتھا أكثر من مجرد التعرف إلى المعلومات عقول األفراد و

 1 الصریحة المتدفقة وكیفیة انتقاء المطلوب واقتنائھ وتنظیمیھ ، أنھا تقوم على أساسین ھما:

استخدام واستغالل معلومات المنظمة التي تحتاج إلى إداراتھا لكي تتمكن من  - أ
 یر.التواجد في ظل بیئة سریعة التغی

تطبیق كفاءات األفراد ومھارتھم ومواھبھم وأفكارھم ومبادراتھم والتزاماتھم  -ب 
 ودوافعھم . 

 وتحتاج إدارة المعرفة إلى:

 نظم تتیح انسیاب المعرفة من العارف إلى المستخدم؛ •
 عملیات تشجیع تطویر واستخدام معرفة جیدة؛ •
 ثقافة تحفز اإلبداع والمشاركة في المعرفة؛ •
 وتطویر القدرات المنظمیة.طرق لقیاس  •

 الجانب التطبیقي:

 منھج الدراسة :.1

لقد اعتمدت الدراسة المنھج الوصفي في معالجة إشكالیة موضوع الدراسة  وھذا باالعتماد 
 على أسلوبین:

األسلوب النظري : وذلك بالرجوع إلى مصادر المعلومات الثانویة من كتب  -
ذات العالقة بمفھوم المعرفة بھدف  ومجالت ودوریات ومواقع االنترنت ...الخ

 إعطاء صورة واضحة عن المفھوم وأبعاده المختلفة .
األسلوب المیداني : وذلك من خالل استبیان صمم لجمع البیانات األولیة تم توزیعھ  -

 على عدد من القیادات والموظفین في جامعة غاردایة .
 .مجتمع وعینة الدراسة:2

من جمیع الموظفین اإلداریین في جامعة غاردایة ، أما عینة تكون مجتمع الدراسة  األصلي 
الدراسة ونظرا لطبیعة الدراسة تم اختیار عینة عشوائیة مكونة من عدد من موظفین وأساتذة 

 في مناصب إداریة من مجتمع الدراسة األصلي.

 .أداة الدراسة :3

ة الدراسة وقد تم تم تصمیم استبیان لغرض جمع المعلومات والبیانات األولیة من عین
االعتماد في تصمیم االستبیان على عدد من الدراسات السابقة وتم عرضھ على عدد من 

سامرة احمد مھدي،عملیات اإلدارة المعرفیة وأثرھا في القدرات اإلبداعیة ،دراسة استطالعیة ألراء عینة من  1
، 30االقتصادیة  الجامعة ،العراق،العدد  العاملین في المكتبات الجامعیة في بغداد،مجلة كلیة بغداد للعلوم

 . 265،ص:2012

                                                           



استبیان على عینة الدراسة حیث  60األساتذة المتخصصین لتحكمیھ ،وبعد تعدیلھ تم توزیع 
، وبعد استبعاد االستبیانات غیر  % 73استبیان  أي بنسبة ردود بلغت  44تم استرجاع 

استبیان ، ویھدف ھذا االستبیان إلى  40لة ، أصبح عدد االستبیانات الصالحة للدراسة مكتم
معرفة المتطلبات الالزمة لتطبیق إدارة المعرفة في جامعة غاردایة ، وقد تكون االستبیان من 
جزئین :الجزء األول یتعلق بالمتغیرات المتعلقة بالخصائص  الوظیفیة ألفراد عینة الدراسة 

سنوات الخدمة) أما الجزء الثاني من  المؤھل العلمي، لة في (الجنس ، طبیعة العمل،والمتمث
 ) عبارة مقسمة على ثالثة محاور ھي:26االستبیان فیتكون من (

.محور المتطلبات البشریة لتطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الجزائریة ویشتمل على: 1
 ) عبارات.7(

 بیق إدارة المعرفة في الجامعات الجزائریة ویشتمل على:.محور المتطلبات التنظیمیة لتط2

 ) عبارة.11( 

.محور المتطلبات التكنولوجیة (التقنیة) لتطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الجزائریة 3
 ) عبارات.8ویشتمل على:(

وقد تم إعطاء كل عبارة من العبارات السابقة درجات ( تم استخدام سلم لیكرت الخماسي) 
 عالجتھا إحصائیا. لتتم م

 .صدق و ثبات أداة الدراسة :4

یقصد بصدق األداة یعني التأكد من انھا سوف تقیس ما اعدت لقیاسھ ،وللتعرف على مدى 
صدق أداة الدراسة ( الصدق الظاھري) تم عرض االستبیان على عدد من المحكمین من 

بھا ،و في ضوء اقتراحات األساتذة بالجامعات وتم تزویدھم  بفرضیات الدراسة لالستنارة 
وأراء  المحكمین تم تعدیل أداة الدراسة بصورتھا النھائیة التي تم توزیعھا على عینة 

 الدراسة.

وللتحقق من االتساق الداخلي والثبات لمفردات محاور االستبیان تم استخدام معامل الفا 
 كرونباخ والجدول الموالي یوضح ذلك:

 معامل الثبات الفاكرونباخ) نتائج اختبار 03الجدول رقم (

 قیمة الفا كرونباخ عدد عبارات كل محور محاور االستبیان

 0.695 07 محور المتطلبات البشریة

 0.769 11  محور المتطلبات التنظیمیة

 0.683 08 محور المتطلبات التكنولوجیة

 0.677 26 جمیع محاور االستبیان

 spssالمصدر: من إعداد الباحثین بناءا على نتائج برنامج 
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) ان معامل الثبات الفا كرونباخ  لالستجابات على عبارات 03یتضح من الجدول رقم (
محاور االستبیان الخاصة بمتغیرات الدراسة كانت اكبر من الحد األدنى المقبول لمعامل 

ثبات وھذا یجعل من الممكن تعمیم نتائج )، وھذا یعني أن اإلجابات تتوفر على %60الثبات (
 الدراسة على مجتمع الدراسة.

 متغیرات الدراسة : ) یوضح خصائص04: والجدول رقم (.خصائص عینة الدراسة 5 

  خصائص مفردات عينة الدراسة )04الجدول رقم (

 spssالمصدر : من إعداد الباحثین بناءا على نتائج برنامج 

) أن نسبة اإلداریین أخذت القسط الكبیر من عینة الدراسة حیث 04ویتضح من الجدول رقم (
 %17.5من مجموع العینة في حین بلغ عدد اإلداریین األساتذة نسبة  %82.5كانت نسبتھم  

وھذا یرجع  كبر حجم اإلداریین  اللذین یعملون في مختلف إدارات  الجامعة، أما فیما یخص 
وتلیھا فئة  %42.5بالمؤھل العلمي فقد كانت اكبر فئة ھي المتحصلین على اللیسانس بنسبة 

في حین بلغت فئة المتحصلین على   %35.0لمھني بنسبة المتحصلین على دبلوم التكوین ا
و یالحظ مما ،  %22.5دراسات علیا سواء كانت ماستر/ماجستیر او دكتوراه فقد بلغت 

سبق أن الغالبیة من المستجیبین یحملون شھادات  مختلفة تتماشى مع أھمیة العمل الجامعي، 
 05یمتلكون خبرة اقل من   % 45.0ة نسبأما فیما یتعلق بمتغیر سنوات الخبرة فنالحظ أن 

 %7.5سنوات ، أما نسبة 10إلى  06یمتلكون خبرة مابین  % 37.5نسبة  سنوات، و

 %النسبة التكرارات معلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 إداري - طبیعة العمل

 أستاذ إداري -

33 

07 

82.5 

17.5 

 التكوین المھنيدبلوم - المؤھل العلمي

 اللسانس -

 دراسات علیا -

14 

17 

09 

35.0 

42.5 

22.5 

 سنوات 5اقل من  - عدد سنوات الخبرة

 سنوات 6-10 -

 سنة 11-15-

 سنة20 -16 -

 سنة 25 -21-

 سنة 26أكثر من  -

18 

15 

03 

- 

02 

02 

45.0 

37.5 

7.5 

- 

5.0 

5.0 
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فتمثل خبرة  كل من ما  %5.0سنة اما فیما یتعلق بنسبة  15الى 11یمتلكون خبرة ما بین 
 سنة واكثر. 26سنة و  25و 21بین 

من خالل النتائج التي تم التوصل إلیھا سلفاً لخصائص عینة  یمكن القولومما سبق تحلیلھ 
 الدراسة قد أعطت مؤشراً ایجابیاً في الحصول على أجوبة دقیقة ألسئلة االستبیان.

 . عرض و تحلیل إجابات مفردات عینة الدراسة:6

والختبار فرضیات الدراسة تم تفریغ ,سیتم عرض وتحلیل إجابات مفردات عینة الدراسة 
ابات الواردة بقوائم االستبیان في كشوف ووضع الدرجات المقابلة للرأي الذي أشر علیھ اإلج

المشارك في االستبیان حسب مقیاس لیكرت ذو الدرجات الخمس حیث تم تصنیف اإلجابات 
إلى خمس مستویات بعد حساب المتوسط المرجح ویتم ذلك بحساب طول الفترة وھي حاصل 

 ویصبح التوزیع حسب الجدول التالي: 0.80ترة ویساوي ینتج طول الف 5على  4قسمة 

 ) نتائج المتوسط المرجح وأوزان العبارات لسلم لكرات الخماسي05الجدول رقم (

أوزان 
 العبارات

 سلم لكرات الخماسي المتوسط المرجح

 ال أوافق إطالقا 1.79الى 1من  1

 ال أوافق 2.59إلى  1.80من  2

 محاید 3.39إلى  2.60من  3

 موافق 4.19الى 3.40من  4

 موافق بشدة 5الى 4.20من  5

 المصدر:من إعداد الباحثین

أوال:المحور المتعلق بالمتطلبات البشریة الضروریة لتطبیق إدارة المعرفة في جامعة 
 غاردایة 

) نتائج احتساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة آلراء 06الجدول رقم ( یعرض
عینة الدراسة على العبارات الخاصة بالمتطلبات البشریة الضروریة لتطبیق إدارة المعرفة في 

 جامعة غاردایة كما یلي :

ت عینة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات مفردا )06الجدول رقم (
 الدراسة حول المتطلبات البشریة الضروریة لتطبیق إدارة المعرفة في جامعة غاردایة

االنحراف  الرتبة المتوسط   رقم العبارة
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 الحسابي المعیاري

بناء فریق  عمل من جمیع إدارات الجامعة ھام  4.50 0.599 3
 إلدارة المعرفة

1 

مستقل یسھم في إسناد فریق إدارة المعرفة لقائد  3.98 0.947 7
 بناء جذور التعاون مع كافة الوحدات اإلداریة

2 

5 0.677 4.45 

 

تشارك موظفي الجامعة مع خبراء ومستشارین 
من الجامعات األخرى في أداء العمل بالمجاالت 

 المختلفة لعمل الجامعة

3 

استقطاب خبراء في مجال تقنیات المعلومات  4.62 0.627 2
 و قواعد البیانات .      واالتصاالت  

4 

إدراج برامج وورش عمل متخصصة ضمن  4.40 0.590 6
 خطة الجامعة  التدریبیة في مجال إدارة المعرفة.

5 

تشجیع العاملین  على تقدیم  أفكارھم   4.65 0.579 1
 ومقترحاتھم .

6 

تعزیز الثقة بین القیادات والمرؤوسین لتبادل  4.47 0.715 4
 المعلومات.

7 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام 4.43 0.483 

 spssعلى نتائج  بناءا المصدر: من اعداد الباحثین

البشریة الضروریة لتطبیق ادارة  بالمتطلبات) المتغیرات المرتبطة 06یبین الجدول رقم (
المعرفة في جامعة غاردایة حیث یالحظ أن أفراد العینة یمیلون إلى الموافقة  بشدة على 
ضرورة وجود متطلبات بشریة لتطبیق ادارة المعرفة في جامعة غاردایة بدلیل أن الوسط 

رتیب العبارات ) ، ھذا وكان ت0.483) وبانحراف معیاري بلغ ( 4.43الحسابي العام بلغ (
( ) المرتبة االول بمتوسط حسابي 06وفقا للمتوسط الحسابي كتالي: حیث بلغت العبارة رقم (

) المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي 04) اما العبارة رقم (0.579) وانحراف معیاري (4.65
ط ) بمتوس01، اما المرتبة الثالثة فكانت للعبارة رقم ()0.627) وبانحراف معیاري (4.62(

) فقد احتلت المرتبة 07)، اما العبارة رقم (0.599) وبانحراف معیاري (4.50حسابي بلغ (
) فقد 03)، اما العبارة رقم(0.715) وبانحراف معیاري (4.47الرابعة بمتوسط حسابي بلغ (

)،اما 0.677) وبانحراف معیاري (4.45جاءت في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بلغ (
) وبانحراف 4.40) بمتوسط حسابي بلغ (05فكانت من نصیب العبارة رقم (المرتبة السادسة 

) 02) ، اما المرتبة السابعة واالخیرة فكانت من نصیب العبارة رقم (0.590معیاري(
 ).0.947) وبانحراف معیاري(3.98بمتوسط حسابي بلغ (

عرفة في جامعة ثانیا: المحور المتعلق بالمتطلبات التنظیمیة الضروریة لتطبیق ادارة الم
 غاردایة
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) نتائج احتساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة آلراء 07یعرض الجدول رقم (
عینة الدراسة على العبارات الخاصة بالمتطلبات التنظیمیة الضروریة لتطبیق إدارة المعرفة 

 في جامعة غاردایة كما یلي :

واالنحرافات المعیاریة إلجابات مفردات عینة ) المتوسطات الحسابیة 07الجدول رقم (
 الدراسة حول المتطلبات التنظیمیة الضروریة لتطبیق إدارة المعرفة في جامعة غاردایة

االنحراف  الرتبة
 المعیاري

رقم  العبارة المتوسط  الحسابي
 العبارة

 1 مرونة الھیكل التنظیمي. 3.70 0.164 10

تعمل على إدارة إنشاء وحدة متخصصة  4.10 0.928 6
 المعرفة.

2 

 3 تطبیق نظام اتصال جید بإدارة المعرفة. 4.32 0.693 3

تطبیق الالمركزیة في العمل لتوفیر فرصة  3.87 0.852 7
 تقاسم المعرفة.

4 

التدویر الوظیفي یساعد على توفیر  3.77 1.165 9
 المھارات والخبرات.

5 

المعرفة یسھم في إیجاد إستراتجیة إلدارة  4.32 0.729 3
 إنجاح إستراتجیة الجامعة.

6 

إشراك الموظفین (إداریین وأساتذة) في  4.50 0.554 1
 بناء إستراتجیة المعرفة یسھم في إنجاحھا.

7 

التنسیق بین إدارة المعرفة و اإلدارات  4.22 0.891 4
األخرى في كل ما یتعلق ببرامج إدارة 

 المعرفة .

8 

األھداف التنظیمیة والبرامج وضوح  4.45 0.782 2
 والسیاسات للموظفین.

9 

وجود المناخ التنظیمي القائم على تشجیع  4.20 1.114 5
 االبتكار واإلبداع المستمر للموظفین.

10 

توافر األسلوب القیادي القائم على منح  3.80 1.181 8
 الصالحیات للموظفین.

11 

المعیاري المتوسط الحسابي واالنحراف  4.11 0.501 
 العام
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) احتلت المرتبة االولى بمتوسط حسابي بلغ 07) ان العبارة رقم (07یتضح من الجدول رقم (
) فكانت في المرتبة العاشرة 01) اما العبارة رقم (0.554) وبانحراف معیاري (4.50(

)،وعموما بلغ 0.164) وبانحراف معیاري (3.70(واالخیرة حیث بلغ المتوسط الحسابي 
) مما یدل على أن 0.501) وانحراف معیاري (4.11المتوسط الحسابي العام لھدا المحور (

أفراد عینة الدراسة یمیلون الى الموافقة على حول المتطلبات التنظیمیة الضروریة  لتطبیق 
 ادارة المعرفة في جامعة غاردایة .

علق بالمتطلبات التكنولوجیا (التقنیة) الضروریة لتطبیق ادارة المعرفة ثالثا: المحور المت
 في جامعة غاردایة

) نتائج احتساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة آلراء 08یعرض الجدول رقم (
عینة الدراسة على العبارات الخاصة بالمتطلبات التكنولوجیا (التقنیة) الضروریة لتطبیق 

 : المعرفة في جامعة غاردایة كما یليإدارة 

) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات مفردات عینة 08لجدول رقم (
الدراسة حول المتطلبات التكنولوجیا (التقنیة) الضروریة لتطبیق إدارة المعرفة في جامعة 

 غاردایة

االنحراف  الرتبة
 المعیاري

رقم  العبارة المتوسط الحسابي
 العبارة

توفیر اإلمكانیات التقنیة الحدیثة في  4.70 0.516 1
 إدارة المعرفة .

1 

استمراریة التطویر لنوعیة التقنیة  4.42 0.594 4
 المستخدمة.

2 

وجود مرونة كافیة لتعدیل وتطویر  4.27 0.816 5
 أنظمة الحاسب اآللي المستخدمة.

3 

 4 متطورة.توفیر شبكات اتصال وبرامج  4.55 0.714 2

التحدیث المستمر للمعلومات من خالل  4.22 0.831 6
 التواصل مع بنوك المعرفة.

5 

تعمیم خدمة االتصال باالنترنت  4.05 0.011 8
 للموظفین في الجامعة

6 

تعمیم خدمة االتصال باالنترانت  4.20 0.853 7
 الخاصة بالجامعة.

7 

توفیر برید الكتروني لكل موظف  4.47 0.816 3
 (إداري ،أستاذ).

8 

المتوسط الحسابي واالنحراف  4.36 0.618 
 المعیاري العام 
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) ان افراد عینة الدراسة یمیلون الى الموافقة بشدة على 08یتضح من الجدول رقم (
المتطلبات التكنولوجیة (التقنیة) الضروریة لتطبیق ادارة المعرفة في جامعة غاردایة حیث 

)، حیث احتلت العبارة رقم 0.618) وبانحراف معیاري (4.36بلغ  المتوسط الحسابي العام (
)، اما المرتبة 0.516) وبانحراف معیاري (4.70لى بمتوسط حسابي بلغ () المرتبة االو01(

        ) 4.05) حیث بلغ المتوسط الحسابي لھا (06االخیرة فكانت من نصیب العبارة رقم (
 ).0.011و بانحراف معیاري(

 .اختبار فرضیات الدراسة:7

التي تم اقتراحھا في بدایة ھذه الدراسة ، ولھذا الغرض سیتم  الثالثة اتسیتم اختبار الفرضی
 استخدام أسلوب مربع كأي ، وفیما یلي استعراض اختبار ھذه الفرضیات.

ھناك مجموعة من المتطلبات البشریة الضروریة لنجاح تطبیق إدارة الفرضیة األولى :
 المعرفة في جامعة غاردایة .

یھا الدراسة من جراء استخدام مربع كاي متضمنة في وكانت أھم النتائج التي توصلت إل
 الجدول التالي:

 الختبار الفرضیة األولى Chi-Square) نتائج المختبر اإلحصائي مربع كاي 09الجدول رقم (

 قیمة االحتمال  درجات الحریة قیمة كاي مربع رقم العبارة

P-value 

01 16.732 2 .000 

02 7.683 3 .053 

03 11.171 2 .004 

04 27.122 2 .000 

05 14.976 2 .001 

06 25.512 2 .000 

07 17.610 2 .000 

 spssالمصدر من إعداد الباحثین بناء على نتائج 

) وجود فروق معنویة ذات داللة إحصائیة  عند مستوى 09لقد أظھرت نتائج الجدول (
) بین وجھات النظر المختلفة  لستة عبارات محور المتطلبات البشریة  حیث 0.05المعنویة (

) ماعدا العبارة الثانیة التي 0.05كانت قیم االحتمال اصغر من مستوى المعنویة المعتمد (
) اكبر من مستوى المعنویة  المعتمد في ھذه الدراسة ن وبالرجوع 0.53ا (كانت قیمة احتمالھ

إلى األوساط الحسابیة لمعرفة اتجاه ھذه الفروق وجدت أنھا كانت لصالح اآلراء الموافقة 
377 

 



 بشدة  والموافقة بالنسبة للعبارة الثانیة  وبالتالي تقبل الفرضیة األولى للدراسة والتي تنص
 على :

من المتطلبات البشریة الضروریة لنجاح تطبیق إدارة المعرفة في جامعة ھناك مجموعة "
 غاردایة "

الفرضیة الثانیة: ھناك مجموعة من المتطلبات التنظیمیة الضروریة لنجاح تطبیق إدارة 
 المعرفة في جامعة غاردایة.

ي وكانت أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة من جراء استخدام مربع كاي متضمنة ف
 الجدول التالي:

 الثانیةالختبار الفرضیة  Chi-Square) نتائج المختبر اإلحصائي مربع كاي 10لجدول رقم (ا

 قیمة االحتمال درجات الحریة قیمة كاي مربع رقم العبارة

P-value 

01 22.293 4 .000 

02 30.585 4 .000 

03 8.244 2 .016 

04 12.561 3 .006 

05 14.000 4 .007 

06 26.805 3 .000 

07 18.195 2 .000 

08 19.780 3 .000 

09 30.902 3 .000 

10 40.341 4 .000 

11 17.171 4 .002 

 spssالمصدر من إعداد الباحثین بناء على نتائج 

) أوضحت نتائج المختبر اإلحصائي مربع كاي إلى وجود فروق 10من خالل الجدول رقم (
) بین وجھات النظر المختلفة لعبارات 0.05معنویة ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة (

)، وبالعودة 0.05ھذا المحور حیث كانت قیم االحتمال أصغر من مستوى المعنویة المعتمد (
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سابیة لھذه العبارات فإننا نجد أن جمیع ھذه العبارات كانت لصالح اآلراء الح متوسطاتإلى ال
الموافقة والموافقة بشدة من قبل أفراد العینة وجاء مربع كاي لیؤكد ھذه النتیجة وبالتالي تقبل 

 الفرضیة الثانیة للدراسة:

ي جامعة "ھناك مجموعة من المتطلبات التنظیمیة الضروریة لنجاح تطبیق إدارة المعرفة ف
 غاردایة"

الفرضیة الثالثة: ھناك مجموعة من المتطلبات التكنولوجیة(التقنیة) الضروریة لنجاح تطبیق 
 إدارة المعرفة في جامعة غاردایة.

وكانت أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة من جراء استخدام مربع كاي متضمنة في 
 الجدول التالي:

 ثالثةالختبار الفرضیة ال Chi-Square) نتائج المختبر اإلحصائي مربع كاي 11الجدول رقم (

 قیمة االحتمال  درجات الحریة قیمة كاي مربع رقم العبارة

P-value 

01 15.000 3 .000 

02 29.927 3 .000 

03 35.463 4 .000 

04 53.512 4 .000 

05 14.512 3 .002 

06 11.000 3 .012 

07 16.463 3 .001 

08 34.805 3 .000 

 spssالمصدر من إعداد الباحثین بناء على نتائج 

وجود فروق معنویة ذات داللة إحصائیة للمختبر ) 11یتضح من خالل الجدول رقم (
) بین وجھات النظر المختلفة لعبارات ھذا 0.05اإلحصائي كاي مربع عند مستوى معنویة (
)، وبالعودة إلى 0.05مستوى المعنویة المعتمد (المحور حیث كانت قیم االحتمال أصغر من 

الحسابیة لھذه العبارات فإننا نجد أن جمیع ھذه العبارات قد حازت على الموافقة  متوسطاتال
والموافقة بشدة من قبل أفراد العینة وجاء مربع كاي لیؤكد ھذه النتیجة وبالتالي تقبل الفرضیة 

 الثالثة للدراسة:
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لبات التكنولوجیة(التقنیة) الضروریة لنجاح تطبیق إدارة المعرفة "ھناك مجموعة من المتط
 في جامعة غاردایة"

 .النتائج والتوصیات 8

 .النتائج:1.8

 من خالل الجانب النظري والتطبیقي توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج اھمھا:

وضروریة في تعد المتطلبات البشریة والتنظیمیة والتكنولوجیة ( التقنیة) مھمة  .1
 نجاح تطبیق ادارة المعرفة في جامعة غاردایة.

تتمثل ابرز المتطلبات البشریة التي یراھا العاملین بجامعة غاردایة  وفقا لألھمیة  .2
 النسبیة فیما یلي:

 تشجیع العاملین على تقدیم  أفكارھم  ومقترحاتھم . •
 البیانات.استقطاب خبراء في مجال تقنیات المعلومات واالتصاالت و قواعد  •
 بناء فریق  عمل من جمیع إدارات الجامعة إلدارة المعرفة. •
 تعزیز الثقة بین القیادات والمرؤوسین لتبادل المعلومات. •

. تتمثل ابرز المتطلبات التنظیمیة التي یراھا العاملین بجامعة غاردایة  وفقا لألھمیة النسبیة 3
 فیما یلي:

ناء إستراتجیة المعرفة یسھم في إشراك الموظفین (إداریین وأساتذة) في ب •
 إنجاحھا.

 وضوح األھداف التنظیمیة والبرامج والسیاسات للموظفین. •
 تطبیق نظام اتصال جید بإدارة المعرفة. •
 إیجاد إستراتجیة إلدارة المعرفة یسھم في إنجاح إستراتجیة الجامعة. •
ج إدارة التنسیق بین إدارة المعرفة و اإلدارات األخرى في كل ما یتعلق ببرام •

 المعرفة .
وجود المناخ التنظیمي القائم على تشجیع االبتكار واإلبداع المستمر  •

 للموظفین.
. تتمثل ابرز المتطلبات التكنولوجیا التي یراھا العاملین بجامعة غاردایة  وفقا لألھمیة 4

 النسبیة فیما یلي:

 توفیر اإلمكانیات التقنیة الحدیثة في إدارة المعرفة . •
 ات اتصال وبرامج متطورة.توفیر شبك •
 توفیر برید الكتروني لكل موظف (إداري ،أستاذ). •
 استمراریة التطویر لنوعیة التقنیة المستخدمة. •
 التحدیث المستمر للمعلومات من خالل التواصل مع بنوك المعرفة. •

 التوصیات .2.8

لزیادة االستمرار بتأھیل الموارد البشریة من اداریین وأساتذة جامعة غاردایة  .4
 وعیھم وثقافتھم بأھمیة ودور ادارة المعرفة في العمل االداري
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بناء استراتیجیة للمعرفة بحیث یشترك في بنائھا جمیع العاملین من اداریین وأساتذة  .5
ووضع ادارة المعرفة في اولویة االھتمامات وتوفیر المستلزمات البشریة 

تولید ونقل المعرفة والتشارك  والتنظیمیة والتكنولوجیة الضروریة والتي تسھم  في
 .بھا وتطبیقھا

انشاء مصلحة او قسم اداري بالجامعة تكون اھتماماتھا االساسیة توفیر المتطلبات  .6
الضروریة لتطبیق ادارة المعرفة  مع توفیر المناخ المناسب والقیادة الكفؤة  و 

 المستلزمات و التسھیالت لھدا القسم .
االفكار المعرفیة بوجود وسائل اتصال مناسبة   تشجیع التعلم المستمر وتبادل  .7

 .وفعالة  ومتاحة لجمیع العاملین تشجع على نقل المعرفة والتشارك فیھا وتطبیقھا
القیام بالمراجعة التقنیة الدوریة من وقت ألخر واستخدام احدث التقنیات لتسھیل  .8

 تنفیذ إدارة المعرفة.
 المراجع:قائمة 

إدارة المعرفة الممارسات والمفاھیم" ، دار الوراق  -2007،. .الملكاوي إبراھیم خلوف1
 .للنشر والتوزیع، عمان، األردن

اتجاھات حدیثة في إدارة المعرفة والمعلومات،دار كنوز  - 2010.جمال یوسف بدیر.،2
 المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع ،الطبعة األولى، عمان،األردن.

غسان العمري،المدخل إلى إدارة المعرفة،دار  -2009.عبد الستار العلي،عامر قندیلجي.، 3
 المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الطبعة الثانیة، األردن.

عملیات اإلدارة المعرفیة وأثرھا في القدرات اإلبداعیة -2012احمد مھدي.،  .سامرة 4
كلیة بغداد ،دراسة استطالعیة ألراء عینة من العاملین في المكتبات الجامعیة في بغداد،مجلة 

 .30للعلوم االقتصادیة  الجامعة ،العراق،العدد 

قیاس اثر عوامل الثقافة  -2010.سامي المدان،صباح محمد موسى، شوقي ناجي جواد.، 5
التنظیمیة في تنفیذ إدارة المعرفة في مجموعة االتصاالت األردنیة (اورنج) ،مجلة العلوم 

 .44اإلنسانیة، األردن، العدد ، 

دور الروافد الفكریة والجذور اإلداریة إلدارة  -2009عیسى إبراھیم العمري.، .غسان 6
المعرفة في بناء تكنولوجیات المعرفة،مجلة األبحاث االقتصادیة واإلداریة،كلیة الحقوق 

 . 06والعلوم االقتصادیة،جامعة محمد خیضر،بسكرة، العدد 

رفة في فاعلیة أداء البنوك التجاریة اثر تنظیم المع -2012.بكر فواز عبد هللا الجبالي.، 7
األردنیة،دراسة تطبیقیة في قطاع البنوك التجاریة األردنیة،"رسالة ماجستیر غیر منشورة 

  في األعمال االلكترونیة،جامعة الشرق األوسط.

إدارة المعرفة وإمكانیة تطبیقھا في دوریات األمن بمدینة  -2009.ثامر بن محمد الھریش.،8
ماجستیر غیر منشورة في العلوم اإلداریة،جامعة نایف للعلوم  الریاض،رسالة

 األمنیة،السعودیة.
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Introduction  

Le tourisme compte aujourd’hui parmi les principales industries dans 
le monde. Ce secteur est considéré comme levier de développement 
que ce soit dans les pays développés ou dans les pays en voie de 
développement. C’est un instrument économique devant apporter des 
devises et favoriser l’équilibre de la balance des paiements. 
L’importance du tourisme dans la relance de l’économie nationale, 
mais les pouvoirs publics n’ont pas considéré ce secteur parmi les 
secteurs prioritaires, générateur de devises et source d’emploi. 

العالم. السیاحة ھي أیضا لنشاطات في أصبحت السیاحة الیوم واحدة من أھم ا:  الملخص
نشاط اقتصادي ذو أھمیة قصوى. فھو عبارة عن قطاع مشجع لالقتصاد على كل 

للعمالت األجنبیة ، وموزع للثروة و في و مزود  المستویات، یساھم في خلق فرص العمل ,
نفس الوقت مروج للمنتجات المحلیة. تجعل ھذه الخصائص من السیاحة نشاطا تطمح إلیھ كل 
الدول التي عرفت الرھانات الكبیرة التي وفرتھا. تشكل السیاحة الیوم أداة رئیسیة للسیاسة 

لتھا األولى رغم وجود االقتصادیة . مازالت التنمیة السیاحیة في الجزائر في مرح
مقاولتیةمحلیة  مزوده بمشاریع. كما أن وجود بعض العقبات تعرقل أو تعیق ھذا المسار و 

 تجعلھ أكثر عرضة للفشل.  

Resumé : Le tourisme est devenu, aujourd’hui, l’une des activités les 
plus importantes du monde. Le tourisme est aussi une activité 
économiquede première importance. Il est un secteur stimulateur de 
l’économie à tous les niveaux, tout à la fois créateur d’emplois, 
pourvoyeur de devises, distributeur de richesses et promoteur de 
produits locaux. De telles caractéristiques font du tourisme une 
activité convoitée par tous les pays ayant compris rapidement les 
grands enjeux qu’elle présente. Le tourisme constitue, aujourd’hui, un 
outil majeur des politiques économiques. Le développement 
touristique en Algérie demeure dans un état embryonnaire malgré la 
présence d’un entrepreneuriat local porteur de projets. La présence 
d’un certains obstacles freinent ce processus et le rende plus 
vulnérable  
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  L’Algérie dispose d’importants atouts naturels et d’un patrimoine 
culturel riche et diversifié, n’a pas considéré le tourisme en priorité 
économique nationale et aucune stratégie de développement 
volontariste n’a été mise en place pour impulser l’économie du pays, 
notamment par le lancement de plusieurs projets d’envergure dans le 
domaine. Mais la réalisation nécessite la mobilisation de l’ensemble 
des intervenants du secteur (opérateurs publics et privés) pour la 
concrétisation des plans stratégiques définis conjointement avec les 
objectifs clairs et ambitieux. La plupart des dirigeants et décideurs ne 
sont pas encore sensibles à cette dimension stratégique du secteur dans 
le développement socio-économique. 

  Les pays les plus industrialisés ont vite pris conscience de 
l’importance du tourisme dès ses premiers signes de croissance et en 
on fait l’un des premiers postes de leurs rentrées en devises. Pour un 
bon nombre de pays en voie de développement, le tourisme est perçu 
comme une manne à devises permettant de redresser la balance des 
paiements déséquilibrée et de financer le reste de l’économie. Il 
constitue, pour certains territoires en déclin, l’unique chance de sortir 
du marasme économique. Il est par ailleurs un instrument privilégié 
d’aménagement de territoire et un bon moyen de lutter contre les 
déséquilibres régionaux.Aujourd’hui, le patrimoine est une 
composante essentielle dans la société, il conditionne de nombreuses 
activités et contribue à la construction et au développement des 
territoires. Dans certaines conditions, le patrimoine peut devenir une 
ressource capable de générer des activités. Ces dernières, multiples et 
variées, mettent en jeu un ensemble d’acteurs  et peuvent être un 
support de réseaux territoriaux1. Afin de traiter la situation du secteur 
touristique en Algérie, nous pouvons poser la question suivante : 
Quelle place pour le tourisme dans le programme de développement 
économique ? 

La situation économique du secteur 
  Le tourisme est perçu comme un levier majeur de croissance pour 
accélérer le développement économique et social. L’Industrie du 
tourisme est en effet portée par de puissants fondamentaux liés à 
l’évolution démographique, sociologique et économique des pays 

1: Landel P. A., 2004, « Innovation de patrimoine et construction des territoires », 
Actes du Colloque, Le Pradel, Mirabel, 14 et 15 octobre.  
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industrialisés. Par ailleurs, le développement rapide des nouveaux 
marchés émergents en Europe de l’Est, au proche Orient, en Amérique 
du Sud et en Asie alimentera durablement la demande mondiale au 
cours des prochaines décennies. Le tourisme a subi des mutations 
importantes ces dernières années. Il est connu comme un secteur 
créateur d’emplois, pourvoyeur de devises, distributeur de 
richesses…Ces caractéristiques font du tourisme une activité qui 
séduit tout le monde, même les pays qui sont restés longtemps hostiles 
à l’accueil des étrangers, affichent désormais une grande ouverture à 
l’égard du tourisme. Les autorités chinoises reconnaissent et valorisent 
l’activité touristique comme facteur contribuant à l’amélioration du 
niveau de vie de la population1. Le tourisme apparait  souvent aussi 
comme l’espoir de sortie de crise pour les territoires dont les activités 
économiques sont en déclin. 

Les outils économiques et financiers peuvent contribuer à faire du 
tourisme un moteur du développement durable. Les taxes, redevances, 
péages et droit d’accès aux lieux naturels et culturels permettent de 
faire financer par les touristes et le secteur privé l’entretien du 
patrimoine et des espaces naturels. L’Industrie du tourisme représente, 
selon les estimations, environ 12% du PIB mondial, et se positionne 
aux tous premiers rangs mondiaux, elle occupe également plus de 
10% de la population active mondiale. Après un pic à 919 millions  en 
2008, le nombre de touristes internationaux a atteint 880 millions en 
2009 contre 675 millions en 1999, soit 223 millions de touristes 
supplémentaires (+34%) dans le monde en une décennie, équivalent à 
une progression annuelle de 3% environ sur la base de l’activité 
observée durant les premiers mois de l’année, le nombre de voyageurs 
internationaux en 2010 devrait avoisine 1 milliard2. Ces performances 
illustrent aussi la très forte résilience du secteur au cours d’une 
décennie particulièrement perturbée par de nombreuses effets 
politiques (attentat du world trader center), géopolitique (guerre au 
moyen orient), sanitaire épidémie et enfin économique depuis 2008. 

Les statistiques publiées par l’OMTindiquent que les arrivées de 
touristes internationaux ont augmenté de 5% en 2013, atteignant le 
chiffre record d’1 milliard 87 millions d’arrivées à l’échelle mondiale, 

1 : Bensahel L. et Donsimoni M., 2001, Le tourisme facteur de développement local, 
PUG,Grenoble. 
2:  Organisation internationale du Tourisme, « Baromètre OMT du tourisme 
mondial », vol. 8, n°2, juin 2010. 

                                                           



contre 1milliard 35 millions en 2012. La demande de tourisme 
international a dépassé les attentes, il y a eu, en 2013, 52 millions de 
touristes internationaux supplémentaires. L’Europe a eu la plus forte 
croissance en chiffres, elle a reçu 29 millions de touristes 
supplémentaires en 2013, ce qui a porté le total à 563 millions. La 
croissance (+5%) été deux fois supérieure à la moyenne enregistrée 
par la région au cours de la période 2005- 2012 (+ 2.5% par an). 

  L’Asie – Pacifique a eu la croissance relative la plus forte de toutes 
les régions de l’OMT. Les arrivées ont augmenté de 6%, ce qui 
signifie qu’il y a eu 14 millions d’arrivées de plus qu’en 2012. 
L’Afrique a connu une hausse de 5%, avec 3millions de touristes 
supplémentaires qui ont porté le total à 56 millions.Dans les 
Amériques, les arrivées ont augmenté de 3% ce qui donne en total de 
168millions. Certaines destinations ont obtenu d’assez bons résultats 
et d’autres se sont légèrement redressées (voir tableau n°1).  

Tableau n°1 :   Arrivées de touristes internationaux (en millions) 

  1990           1995         2000          2005          
2010        2012         2013 

Monde 

Europe 

Asie/ 
Pacifique 

Amériques 

Afrique 

Moyen- 
Orient 

   434            528          677              807           
948         1.035         1.087 

   261.1          304         388.2           448.9        
484.8       534.4        563.4 

   55.8            82           110.1           153.5        
204.9       233.5        248.1 

   92.8            109.1      128.2           133.3        
150.6       162.7        167.9 

   14.7            18.7          26.2             34.8          
49.9         52.9          55.8 

    96               13.7        24.1             36.3           
58.2         51.7          51.6 

Source : D’après les données de l’OMT, mai 2014 

  Le tourisme constitue, pour de nombreux pays, une source vitale de 
recettes en devises et apporta une contribution importante à 
l’économie en créant des emplois dont ils ont besoin et en ouvrant des 
perspectives pour le développement. Le tourisme est aussi une source 
de recettes d’exportation au titre des services de transport international 
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de voyageurs (rendus aux non- résidents). La valeur des exportations 
au titre de ces services en 2013 est estimée à 218 mds de dollars, soit 
3.8 mds de dollars par jour en moyenne1. Le tourisme est le cinquième 
plus gros secteur d’exportation dans le monde derrière les carburants, 
la chimie, l’industrie alimentaire et l’automobile,dans de nombreux 
pays en développement, il occupe la première place. Les recettes ont 
stagné en Afrique tandis qu’elles reculaient de 2% au Moyen- Orient 
par rapport à 2012. Le tableau n°2 représente les flux monétaires 
provenant du tourisme. 

Tableau n°2 : Recettes du tourisme international (mds de $)(mds de $) 

Source : l’OMT ; mai 2014 

  En 2000, la France, l’Espagne et l’Italie ont reçu plus de 166 millions 
de touristes, soit 75% des touristes internationaux en méditerranée et 
près du quart du tourisme mondial. La situation des autres pays peut 
se répartir en trois groupes. Dans un premier groupe (Malte, Chypre, 
Grèce, Turquie, Tunisie, Maroc, et Egypte), le développement du 
tourisme a été décalé dans le temps mais entre 1970et 2000, leur part 
est passé de 6 à 18% des entrées de touristes internationaux 
(multipliée par 5). Les taux de croissance sont souvent 
impressionnants ; pour la Turquie (coefficient multiplicateur : 21.5 
entre 1971- 2000), Chypre (21.2), l’Egypte (14.7), la Tunisie (12.3) et 
le Maroc (5.5)2. D’autre pays ont un tourisme «convalescent » ou ne 

1 : Le tourisme dans le monde, WWW. Unwto.org/pub. 

2 : Baromètre OMT du tourisme mondial, op. cité. 

      2012      2013 

Monde     

   Europe 

   Asie et Pacifique 

   Amériques 

   Afrique 

   Moyen- orient                    

     1.078 

        454 

        329. 1 

        212. 9 

          34. 3 

          47.5 

  1.159 

       489.3 

       358.9 

       229.2 

         34.2 

         47.3 
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pouvant se développer plus fortement en raison des tensions politiques 
et militaires persistantes. Enfin certains pays qui n’ont jamais 
vraiment connu de développement important du tourisme international 
et sont restés assez fermés à la pénétration de ce secteur. 

  L’Algérie possède un potentiel touristique riche et diversifié, son 
passé historique, son climat et sa géographie, en particulier le Sahara, 
sa cote méditerranéenne (1200km) constituent l’essentiel de se 
patrimoine. Au vu de ce potentiel reconnu, l’Algérie devrait être un 
pays touristique au moins au même rang que celui des pays du 
Maghreb (Maroc et la Tunisie). Les chiffres récents du tourisme 
algérien décrivent une réalité loin de cette hypothèse. En termes de 
flux touristiques internationaux, l’Algérie a accueilli 2394887 
touristes durant l’année 2011 dont 65.35% sont des algériens résidents 
à l’étranger. L’Algérie, aujourd’hui, participe timidement au tourisme 
international et se soumettre à occuper les derniers rangs de 
destination tourismes au niveau du bassin méditerranéen. 

 Pendant la période 1990- 2010, l’augmentation du tourisme a été 
particulièrement forte en Egypte (424%) et la Turquie (480%), et sont 
devenus les champions du tourisme dans le bassin méditerranéen. En 
2010, l’Egypte accueilli plus de 14.9 millions de visiteurs et la 
Turquie eu plus de 27.800 000 visiteurs (Tableau n°3),faisant de la 
Turquie la 7e destination de choix dans le monde après trois autres 
pays méditerranéen (France, l’Espagne et l’Italie). Le choix politique 
Turc de faire une priorité nationale dans le début des années 80 porte 
ses fruits. L’Egypte est classée 19e destination touristique du monde. 
D’autre part, la Jordanie a connu un développement économique 
touristique très fort entre 1990 (l’année de son décollage du tourisme) 
et 1995. Cette croissance a été assez régulière depuis 2000 ; plus de 
3.8millions de visiteurs étaient attendu en 2010, plaçant la Jordanie 
dans les plus principales destinations touristiques du monde « 50e ». 

  Le Maroc, classée 26e dans le classement des destinations les plus 
prisées du monde en 2009, a atteint 9.6millions de visiteurs 
internationaux en 2010. Cette croissance a augmenté après 2000, 
lorsque son stratégie pour le développement du tourisme « vision 
2010 » a été lancé. Tunisie, 34e au rang mondial des destinations, a 
enregistré une croissance constante depuis 1990. 

 
                                                                                                                                        



Tableau n°3 : Arrivées de touristes internationaux (milliers)  

Pays 1990       1995          2000           2005                 2009                   
2010 

  

Algérie 

Egypte 

Jordanie 

Liban 

Maroc 

Syrie 

Tunisie 

Turquie 

137          520            866            1443                1912                     
1448 

2411        2871          5506          8608                11914                   
14900 

572          1075          1427          2987                3789                     
7348 

210          450            742            1140                1851                     
2120 

4024        2602          4420          6077                8341                     
9600 

562          815            3015          5838                6092                     
7950 

3204        4120          5244          6975                6904                     
7613 

4799       7083           10428        21125              25506                   
27825 

Source : Organisation Mondiale du Tourisme, WTTC 

  Le tourisme dans notre pays a été entravé par l’instabilité politique 
durant les années 90. Les arrivées de touristes en 2010 ont fortement 
chuté et à peine dépassé les arrivées internationales de 2005. La note 
de conjoncture 2011-2012 de l’Organisation Méditerranéenne du 
tourisme (META,MediterraneanTravel Association) montre que la 
méditerranée a reçu en 2011 près de 300millions de touristes 
internationaux, soit 30.52% des touristes voyageant dans le monde 
(les arrivées touristiques internationales dans le monde s’élèvent à 
982.2 millions). La part de l’Algérie dans ce marché est tellement 
minime qu’elle ne figure même pas au classement de cette 
organisation. L’Algérie n’est pas parmi les destinations touristiques 
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les plus compétitives au monde. Elle est classée parmi les destinations 
touristiques les plus faibles, elle occupe la 147e place (174 pays), 
selon le Réseau Euro- méditerranéen des Organisations de Promotion 
de l’Investissement dans l’industrie touristique. Cela signifie que le 
niveau de formation et la planification du tourisme est plus faible en 
comparaison avec d’autres pays dans le monde. La compétitivité du 
tourisme est une « capacité de destination pour créer et intégrer des 
produits à valeur ajoutée qui soutiennent ses ressources tout en 
maintenant position sur le marché par rapport aux concurrents »1. 

  Les différentes politiques mises en œuvre par l’Algérie pour 
permettre un développement touristique ont montré leurs limites voire 
leur échec. Ce constat montre clairement la place négligeable assignée 
au tourisme. En effet, le maigre rôle joué par le tourisme est justifié 
par le modèle de développement adopté par l’Algérie après son 
indépendance, modèle d’inspiration socialiste. Ce modèle avait 
comme objectif la mise en place d’une économie intégrée capable de 
satisfaire les besoins de la population en assignant un rôle essentiel 
aux industries industrialisantes. La conjoncture favorable des 
hydrocarbures,ce qui est en claire signifie que l’Algérie abandonne le 
tourisme international comme source de devises au moment  ou ses 
caisses sont renflouées par la rente pétrolière. 

  Les raisons du succès de certains pays reposent sur la valorisation de 
leurs avantages comparatifs, des politiques commerciales judicieuses 
ou une priorité donnée aux tourismes dans les politiques 
d’investissements. Les destinations actuelles sont confrontées à une 
évolution des exigences de la clientèle à laquelle elles doivent 
s’adapter. Le tourisme est passé d’une activité orientée par l’offre à 
une activité tournée vers la satisfaction d’une demande. Satisfaire les 
clients suppose une action dans tous les domaines, de la formation des 
employés du tourisme au soin apporté à l’environnement des lieux de 
vacances. Les enquêtes montrent que les touristes demandent une 
amélioration de la qualité de service (transport publics, 
propreté,équipement des plages,aide aux personnes handicapées, etc.), 
plus d’espaces ouverts et d’activités de découverte du patrimoine2. Il 
est aussi nécessaire de développer la diversité de l’offre touristique 
pour garantir une permanence de l’attractivité dans le pays (des 

1:  Forum économique mondial,Travel and TourismCompetitiveness Report 2011. 

2 : Attane I. et Courbage Y.,La démographie en méditerranée, situation et 
projections. Les Fascicules du Plan Bleu, n° 11, Economica, 2001. 
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arrivées). Dans ces conditions, l’offre touristique s’évertue à s’adapter 
en offrant des produits et des services qui correspondent le mieux aux 
nouvelles attentes des touristes1. 

  L’Etat a souvent été le promoteur du développement du secteur 
touristique. Il a financé, construit les infrastructures, s’est occupé de la 
promotion et de la commercialisation et a même parfois assuré les 
fonctions d’hôtelier, restaurateur ou gestionnaire d’équipements 
culturels. Plusieurs pays méditerranéens, comme la Turquie ou 
l’Egypte, les Etats deviennent actuellement des coordinateurs et les 
garants du droit. En Turquie ; l’investissement privé est passé de 38% 
en 1977 à 72% en 1996. Dans son quatrième plan quinquennal 1997- 
2002, l’Egypte prévoit que 98% des 31.8 milliards de livres 
d’investissements seront financés par le secteur privé2.   

  Le besoin d’une meilleure connaissance du tourisme (flux, impacts 
économiques, effet sur l’emploi, l’environnement) est indispensable à 
l’émergence d’un intérêt commun chez les acteurs qui s’ignorent 
souvent. Le tourisme a besoin de plus de reconnaissance, car cette 
activité est souvent mal identifiée de l’extérieur. L’enjeu est d’intégrer 
les acteurs du tourisme dans la définition du développement de leur 
secteur, mais aussi de répercuter leurs intérêts dans les autres 
politiques (faire prendre en compte l’intérêt du tourisme pour un 
environnement de qualité dans les politiques agricoles, industrielles ou 
de transport). Il faut mettre en œuvre une approche plus globale du 
tourisme dont les politiques se réduisent souvent à des mesures 
sectorielles visant chacune de ses composantes : réglementation des 
transports, de la construction, de l’hôtellerie, de la restauration ou des 
agences de voyage. Cette situation a des causes multiples : dispersion 
du tourisme dans les différentes branches de l’économie, bonne santé 
du secteur, etc. 

  Une politique touristique regroupe un ensemble de fonctions qui 
doivent être prises en charge par le niveau le plus approprié. Une 
première étape pour une approche globale est de penser par filière, par 
produit et par territoire plutôt que par métier. Au Maroc, un des 

1 : Cuvelier P., Torres E. et Gadrey J., 1994, Patrimoine,modèle de tourisme et    
développement local, L’Harmattant, Paris. 

 

2: Larini F., Tourisme et développement durable en méditerranée, le cas de la 
Turquie,Genève, 2003. 
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facteurs expliquant le succès de Ouarzazate est une meilleure 
organisation locale pour accueillir les investisseurs. L’enjeu est de 
mettre en place des systèmes de pilotage local du tourisme1. Dans un 
objectif d’efficacité, les politiques de développement touristique 
menées par l’administration centrale peuvent donc de mieux prendre 
en compte les intérêts des populations locales dans le tourisme. 
L’Union Européenne soutien largement, à travers ses instruments 
« Life » et « Leader », les projets visant à une meilleure organisation 
des acteurs au plan local2. Le gouvernement du Maroc a, par exemple, 
mis en place des groupements régionaux des intérêts touristiques, dont 
l’objet est de faire la promotion et la commercialisation du tourisme à 
un niveau plus décentralisé que celui des Etats. « C’est dans le cadre 
local,  par la mise en valeur des ressources locales et avec la 
participation de la population que le développement pourra réellement 
répondre aux besoins de la population 3».  

  Le tourisme constitue une des principales occasions de rencontres 
entre cultures, rencontres de modernisation, rapprochement entre les 
peuples et maintien des relations pacifiques. Il peut être un facteur 
d’ouverture, de mise en valeur des cultures locales et d’amélioration 
des conditions de vie des sociétés locales (création d’infrastructures de 
transports, amélioration des services collectifs et du cadre de vie,…). 
De nouvelles catégories d’entrepreneurs touristiques apparaissent, de 
nouvelles alliances se forment, qui permettent au tourisme d’être 
accepté et géré. L’impact culturel effectif du tourisme dépend donc 
beaucoup de la capacité des sociétés locales à s’organiser pour le 
maitriser  au lieu de le subir4. 

Développer un secteur touristique 
La politique touristique d’un Etat s’inscrit dans une stratégie globale 
qui sert de cadre d’orientation au  développement social et 
économique du pays. Celle-ci est généralement, élaborée en fonction 
des potentialités naturelles, données culturelles, des ressources 
économiques, des facteurs sociaux et des possibilités humaines du 
pays. Les gouvernements successifs ont cherché à encourager le 
secteur sans y apporter la volonté politique nécessaire. L’Algérie ; 

1:  Berriane M., Tourisme, culture et développement dans la région arabe, Paris, 
1999. 
2 : 11- Attane I. et Courbage Y., op. cité. 
3:  Aydalot P., 1995, Economie régionale et urbaine, Economica, Paris. 
4 : Kermmas M. « The positive and negative effects of tourism development in 
Cyprus ».The CyprusReview, 1992. 
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depuis son indépendance, n’a pas donné au secteur touristique un 
rôleimportant dans ses différents plans de développement. Bien que le 
discours des pouvoirs publics lui attribue des objectifs ambitieux en 
matière d’apport en devises et création d’emplois.Le développement 
touristique est souvent présenté comme étant un vecteur et solution 
non pas seulement aux problèmes à la fois de désertification des 
territoires, mais également d’emploi et de développement 
économique1. 

  Le développement est le processus par lequel un pays devient 
capable d’accroitre sa richesseet de la repartir équitablement entre les 
individus. Le développement s’accompagne nécessairement d’un 
changement de production et d’une transformation des structures 
politiques, sociales et institutionnelles. C’est un processus qualitatif 
qui crée plus d’interdépendance entre les secteurs économiques et les 
catégories sociales. Dans ce sens, le développement concerne 
l’ensemble des secteurs. Fernand Braudel a souligné « qu’un vrai 
développement et celui qui lie tous les secteurs et les pousses 
ensemble dans une dynamique intersectorielle permanente »2. 

  Dans les sociétés avancées contemporaines, le tourisme est une 
composante de l’activité humaine dont l’importance est croissante. Le 
secteur touristique est devenu, dans plusieurs pays, un vecteur de 
changement structurel capable de promouvoir l’esprit d’entreprise 
dans des activités directement touristique (services d’hébergement, 
restauration, les loisirs, …). La mise en œuvre d’une politique 
touristique suppose l’existence d’un contexte favorable au niveau 
national : texte législatifs, politique d’investissement, cadre juridique 
clairement établi, décentralisation effective, processus de participation 
abouti, etc. Il y a une exigence de cohérence entre l’Etat et les 
collectivités territoriales, afin d’appuyer et de soutenir l’émergence de 
projets de territoire. L’Etat doit jouer un rôle de facilitateur au niveau 
local, en permettant aux acteurs de travailler ensemble et de 
s’accorder sur des thèmes majeurs3. 

1: Madiot Y., Aménagement du territoire, 3° édition, Paris, Masson et Arnand Colin, 
1996. 
2 : Fernand B.,L’histoire au quotidien, Paris, Editions de Fallois, 2001.  
3 : United Nations Program for the Development, Tourism and Sustainable 
Development in the Mediterranean, Report Series n°159. 
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  Dès 1990, de nouveaux textes législatifs et réglementaires ont été 
promulgués marquant la transition de l’économie algérienne vers 
l’économie de marché. Le code des investissements (oct. 1993), ce 
cadre juridique devait impliquer le capital privé national et étranger 
dans l’investissement touristique, mais son impact sur le terrain n’a 
pas été à la hauteur des attentes. Cela s’explique par des facteurs 
administratifs et organisationnels qui ont entravé toute initiative 
d’investissement dans ce secteur. Ils sont d’ordre bureaucratique (les 
lenteurs administratives dans le traitement des dossiers 
d’investissement auprès du ministère du tutelle et des organismes 
étatiques de promotion de l’investissement), financier (l’accès au 
crédit bancaire reste difficile, souvent des projets sont en arrêt à cause 
du manque de financement) et foncier ( l’accès au foncier touristique 
ou autre demeure difficile pour plusieurs raisons : spéculation, litige 
de propriété, accaparation illicite des terrains, retard dans les études 
des zones d’expansion touristique)1.  

  Depuis l’année 2000, les chiffres concernant les flux touristiques 
étrangers sont en progression. Ce dynamisme relatif est le résultat de 
l’amélioration de la situation sécuritaire en Algérie et le 
développement du tourisme d’affaires après le lancement de plusieurs 
projets. La période 2000-2005 a connu une évolution significative 
avec un taux moyen annuel de croissance de 20.3% pour les nationaux 
résidents à l’étranger et 7.7% pour les étrangers. La valeur ajoutée 
créée par ce secteur en 2004 est de 1.7% du PIB hors hydrocarbures. 
Contrairement aux pays maghrébins et méditerranéens, les 
contributions du secteur touristique à l’économie Marocaine, 
Tunisienne et Egyptienne sont respectivement 5.1%, 7.6%, et 7.1% et 
restent largement le fait  du secteur privé qui réalise plus de 87% de 
cette valeur.L’environnement actuel en Algérie n’offre pas les 
conditions propices à la pratique du tourisme et plusieurs contraintes 
entravent le développement de cette activité dans ce pays. 

  L’Algérie peut offrir une variété très large de tourisme et couvrir 
ainsi tous les segments porteurs de la demande touristique : le 
classique tourisme culturel d’hiver, le tourisme balnéaire au sud, 
enrichi par l’aventure du désert, le tourisme de santé (thermale)…etc. 

1 : Ces facteurs sont décrits et analysés par les premières assises nationales du 
tourisme et de l’artisanat qui se sont détenues à Alger le 16, 17 et 18 nov. 2007. 
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Avec de telles potentialités les pouvoirs publics doivent prendre 
conscience du rôle que peut jouer le tourisme dans le développement 
socio- économique du pays.  

  Le tourisme regroupe un ensemble de métier très varié. Le 
programme « Léonardo de Vinci » de l’UE regroupe des projets 
internationaux impliquant différents types d’acteurs de la formation 
dans le secteur du tourisme : organismes de formation, écoles 
professionnelles, universités, opérateurs privés, chambres de 
commerces, etc. Son objectif est d’accroitre la mobilité des 
professionnels du tourisme, de renforcer l’innovation tout en 
améliorant la qualité de la formation. Les Etats ne sont pas restés 
inactifs dans la formation des travailleurs du tourisme. En Egypte, le 
nombre d’étudiants dans les facultés de tourisme est passé de 2000 à 
9000 entre 1993- 2001. S’y ajoutaient 20000 étudiants dans les 
instituts techniques et 4000 après le primaire. L’Italie recensait 850 
formations aux métiers du tourisme, 1062 dans l’hôtellerie et 121 dans 
l’agritourisme, à tous les niveaux d’études. En Turquie, le ministère 
du tourisme s’occupe de 12 écoles assurant des formations courtes à 
l’accueil, 11 écoles privés qui dispensent des formations en tourisme 
de 2 à 4 ans et 24 lycées classiques disposant de sections tourisme. 
Des formations thématiques complètent ces formations généralisées1. 
On ne dispose pas de données comparables pour l’Algérie permettant 
de souligner les spécificités nationales. Mais elle dispose trois 
institutions pour la formation en tourisme : Ecole Nationale 
Supérieure du Tourisme à Alger, Institut National des Techniques 
Hôtelières à Tizi-Ouzou et Institut National d’Hôtellerie et du 
Tourisme à Boussaâda. 

Développer le tourisme dans une destination demande des 
investissements, de nouvelles compétences, une connaissance de la 
demande, etc. Autant d’éléments qui ne sont pas forcément 
disponibles pour une destination émergente et dans les régions ou le 
tourisme est inexistant. Le recours à des acteurs externes semble, dans 
un premier temps, nécessaire. Dans un contexte d’économies 
ouvertes,il est logique que toutes les compétences, les métiers et le 
savoir-faire ne soient pas disponibles sur un territoire. L’exemple, de 
Ouarzazate au Maroc montre que l’implantation de quelques tours 

1 : OCDE, Les approches volontaires dans les politiques d’environnements. 
Efficacité et combinaison avec d’autres instruments d’intervention, Paris, 2002. 
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operateurs internationaux dans cette destination a permis l’arrivée des 
vols charters et a introduit plus de professionnalisme dans le secteur. 

  Un des freins au développement touristique est l’absence 
d’entrepreneurs touristiques et de gestionnaires qualifiés1. En 
Algérie,les plans tant attendus, pour booster le tourisme au niveau 
local et contribuer à la création d’emplois, tardent à être élaborés et 
validés. Ils ont en effet enregistré un long retard. La volonté 
d’encourager le tourisme national ne se traduit pas sur le terrain. Et 
pour cause, les structures d’accueil font défaut que se soit à travers les 
sites balnéaires, les stations thermales ou dans le sud du pays. En 
d’autres termes, le lancement des projets touristiques ne peut se faire 
sans un cadre stratégique de référence et sans une vision à long terme 
appuyée sur des objectifs clairs. Le lancement des projets prioritaires 
au sein des pôles d’excellence en 2008 marque le début de la mise en 
tourisme de l’Algérie selon sa nouvelle politique touristique. Ces 
projets doivent être réalisés entre 2008 et 2015. En termes 
d’investissements, les villages touristiques d’excellence inscrit dans le 
programme des projets prioritaires n’ont pas encore connu un début de 
réalisation. L’inachèvement des études d’aménagement des zones 
d’expansion touristiques et des travaux de viabilisation est l’une des 
causes principales de ce retard. 

AussiLe déficit en personnel d’encadrement était général. 
L’amélioration des qualifications des employés du tourisme ne 
résident pas seulement dans l’offre de formation, mais aussi dans le 
caractère attractif de ces emplois touristiques. Ceux-ci sont souvent 
peu rémunérateurs et assortis de nombreuses contraintes dues aux 
conditions de travail. La pratique des bas salairesdécourage les 
travailleurs qualifiés. La forte saisonnalité des emplois touristiques 
entraine une précarité et un manque de stabilité (Les contrats 
saisonniers et la forte rotation du personnel empêchent d’engager une 
relation durable entre les entreprises et leurs salariés, et 
compromettent l’amélioration de la qualité de service).P. Cuvelier 
propose un modèle qu’il appelle le modèle des « 4E » : l’équipement 
(les infrastructures diversifiées), l’encadrement (le personnel des  
services touristique à l’écoute du client), l’évènement (lapassivité fait 

1:  OCDE, Les approches volontaires dans les politiques d’environnements, op. cité. 

 

                                                           



397 
 

place à l’éveil, à la surprise, à la découverte, à l’activité) et 
l’environnement (le soin apporté à l’atmosphère touristique)1 . 

  Le secteur touristique doit être considéré comme un secteur 
prioritaire, après l’agriculture, et constitue dans l’optique des pouvoirs 
publics le fer de lance de la politique économique. Et cela pour assurer 
le décollage du tourisme national par des infrastructures adéquates 
(développer le transport à grande capacité et les centres de loisirs, 
hôtellerie…). Ainsi que la privatisation du parc hôtelier national au 
profit des groupes étrangers dans l’optique d’améliorer sa rentabilité 
sanctionnée depuis longtemps par une mauvaise gestion. Une nouvelle 
politique touristique s’appuie sur l’engagement des acteurs principaux 
du secteur, à savoir l’Etat et le privé, à placer ce secteur  comme une 
priorité nationale, en s’appuyant des dynamiques et des stratégies 
ambitieuses bien définies dans le temps et dans l’espace. 

  Le développement du tourisme doit profiter au citoyen algérien 
notamment, par le développement du tourisme interne, par la 
conception des cites touristiques intégrés dans l’environnement 
existant et en interaction avec la population locale. Il faut prendre en 
considération une vision de la qualité. A ce titre, l’assainissement de 
l’environnement du tourisme doit être inscrit comme élément 
prioritaire dans la politique du tourisme.Un programme de mise à  
niveau des entreprises touristiques est indispensable pour pallier ces 
insuffisances, améliorer la qualité des services et donner de lisibilité à 
l’offre touristique. Il est également indispensable la promotion 
touristique, notamment à l’étranger. Cette tache est du ressort des 
administrations de l’Etat en raison de ses enjeux, véhiculer une bonne 
image du pays à l’étranger ; donner une bonne visibilité de la 
destination.   

  Le tourisme est un secteur de service, les ressources humaines 
doivent être au cœur du dispositif du développement. On peut 
renforcer la qualité de la compétitivité du secteur et ce à travers le 
développement de ressources humaines hautement qualifiées et 
motivées. Donc, une forte évolution du système de formation qui 
devra faire de véritables avancées pour répondre à des défis de nature 
plus qualitative. Au-delà de la formation, l’avenir des ressources 

1 : Cuvelier P., 1998, Anciennes et nouvelles formes de tourisme, L’Harmattan, 
Paris. 
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humaines dans le secteur du tourisme dépend de l’amélioration de 
l’image et de l’attractivité du secteur1. En termes de service et 
prestations touristiques, des écoles de référence en hôtellerie et 
tourisme seront mises en place selon un mode de gestion innovant, 
visant l’excellence et permettant de doter des jeunes des meilleures 
compétences et attitudes leur permettant de s’ouvrir à de meilleurs 
horizons de carrière et aux meilleurs standards. La commercialisation 
du produit touristique sur le marché international exige une certaine 
qualité que les professionnels du secteur doivent assurer en 
permanence. Cet effort constant leur a valu une bonne réputation qui 
véhicule souvent l’image du sérieux et de la bonne qualité. Cette 
ouverture, qui favorise le contact avec des étrangers, a incité les 
professionnels exerçant les métiers du tourisme à parler plusieurs 
langues  et à s’imprégnerdes cultures étrangères. 

  Pour développer mieux le tourisme dans notre pays les pouvoirs 
publics sont obligés de renforcer et moderniser les infrastructures 
aéroportuaires, autoroutières et ferroviaires afin de garantir 
l’interconnexion entre les différentes zones touristiques du pays. En 
plus, le monde du tourisme est fortement impacté par les technologies 
de l’information et de la communication (TIC). Aujourd’hui, le public 
et le privé s’investissent de plus en plus dans les nouvelles 
technologies de communication pour dynamiser leurs actions. Notons 
dans ce cadre l’importance de l’ouverture sur les nouveaux supports 
de communication qui représentent un outil privilégié de promotion et 
de commercialisation des produits touristiques. 

En effet, les TIC apportent à la filière touristique une plus- value 
certaine et importante. Les TIC facilitent l’organisation en 
réseau,permettre de réduire les couts, de fournir une information 
accessible et fiable, de diversifier les moyens de réservation et de 
paiement et d’atténuer le caractère immatériel du produit touristique. 
Le manque d’installations des TIC hautement développés peut être la 
principale raison pour laquelle notre pays est placé plus bas dans les 
rangs de compétitivité. La rareté des compétences et des capacités 
technologiques compromettentaussi la compétitivité du secteur. Cette 
situation limite l’entreprise et la création d’emplois dans le secteur. En 
effet, Les étrangers ne connaissent rien de l’Algérie, parce qu’on n’a 
pas investi dans la publicité à grand échelle pour vendre l’image de 

1 : Croutsche J., Pratique de l’analyse des données en marketing et gestion, Paris, 
1997. 

                                                           



notre pays et créer des passerelles avec les pays étrangers. Et surtout 
étant mieux positionné, notre proximité des principaux marchés 
européens est une donnée fondamentale qui doit nous attribuer un 
avantage compétitif déterminant.    

  Aujourd’hui, le tourisme en Algérie est largement concentré sur une 
seule destination le Sud. Cette concentration ne permet pas de mettre 
en avant toutes les potentialités du pays. Pour permettre au secteur de 
jouer pleinement ce rôle, notre vision doit s’inscrire dans une 
approche intégrée et volontariste d’aménagement du territoire 
national. C’est dans ce cadre qu’on peut créer la cohérence touristique 
et l’attractivité nécessaires pour accéder au statut de destination a part 
entière, chaque destination étant à même d’offrir une expérience 
unique, en complémentarité et en cohérence avec toutes les autres.  

  Cette vision permet aux régions de tirer profits de l’ensemble de 
leurs potentialités ; valoriser au mieux les actifs touristiques recensés 
de façon rigoureuse à travers toutes les régions du pays. Offrir des 
opportunités pour attirer les acteurs du secteur du tourisme (tour-
opérateurs, gestionnaires hôteliers, investisseurs nationaux et 
étrangers). Donner à tous les acteurs locaux un cadre de concertation 
opérationnelle pour orienter les actions et mettre en œuvre les 
synergies. 

  Chaque région sera dotée  d’une stratégie de développement intégrée 
qui lui sera propre, mais qui restera cohérente avec la stratégie et les 
orientations fixées à l’échelle national. Donc cette stratégie de 
développement favorisera la mobilisation des acteurs locaux pour 
développer la compétitivité et l’attractivité de leur région tout en 
stimulant la compétition entre les régions pour développer les 
capacités d’hébergement, les équipements d’animation et de loisir, 
pour accéder également au financement et aux budgets de promotion 
nécessaires.   

 L’importancedutourisme De nombreux pays ont compris 
l’importance d’exploiter tout potentiel de croissance dont ils sont 
dotés et de ne négliger aucun secteur d’activité. C’est ainsi que le 
tourisme est venu à occuper une place de choix dans beaucoup de 
pays, y compris dans les plus développés. L’apport de ce secteur à la 
croissance n’est pas de moindre, est une source de revenus et de 
recettes en devises appréciables, mais également de grands gisement s 
d’emploi potentiels. Pour exploiter ces opportunités, des puissances 
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économiques comme les USA et la France, n’ont pas hésité à investir 
massivement dans le développement de l’activité touristique. 

  Des pays en développement ont fait de même et ont réussi à attirer 
chaque année des millions de touristes. Nos voisins comme la Tunisie 
et le Maroc ont élevé le tourisme au rang de l’une de leurs principales 
sources de devises. A l’opposé, l’Algérie a décidé d’ignorer son 
potentiel touristique et artisanal pour lier son destin aux 
hydrocarbures. Selon un expert américain,Haim M. « En Algérie il n’y 
a pas de secteur attractif en dehors des hydrocarbures 1».  Cette 
situation n’a pas changé depuis les années 70 lors du lancement de sa 
stratégie de développement dans laquelle le tourisme était marginalisé. 
Pendant ce temps, des sites historiques et culturels abandonnés, et des 
métiers ancestraux (anciens) dévalorisés et dénigrés risquent de 
disparaitre, alors que leur valorisation serait d’un grand apport voire 
même contribuer au développement économique.  

  Le tourisme devient peu à peu une activité très lucrative et les 
investisseurs s’y intéressent. Sous l’effet de la concurrence,ils se 
diversifient et proposent chaque jour de nouvelles destinations de 
voyage, de nouvelles formules de séjour une multitude d’activités et 
de loisirs dans tous les endroits possibles. 

  Aujourd’hui, le tourisme est devenu une véritable industrie qui 
mobilise d’énormes moyens, et de ce fait exerce un effet 
d’entrainement indéniable sur pratiquement tous les autres secteurs de 
l’économie. Il fait appel en effet à des moyens de transport pour 
acheminer les visiteurs vers leur destination, il met à contribution des 
structures d’hébergement et différentes catégories pour loger les 
touristes selon leurs moyens et leurs souhaits. L’autre secteur 
largement sollicité est indéniablement la restauration, ce à quoi 
s’ajoutent les centres de loisirs et de recréation, les établissements 
culturels, les installations sportives. L’artisanat est un autre secteur qui 
se trouve fortement stimulé par une forte arrivée des touristes. On 
pourrait dire que le tourisme est en quelque sorte apparu dans certains 
pays comme une planche de salut pour les métiers de l’artisanat. 

  Notons que la première destination touristique dans le monde reste 
les pays pourtour de la méditerranée. En effet, sur les quatre premières 
destinations mondiales, trois sont des pays méditerranéens, en 

1 : M. Haim, « La politique de l’administration Obama ne manque pas d’incohérence 
au Maghreb ». El watan 27 nov. 2013. 

                                                           



401 
 

l’occurrence la France et l’Espagne qui occupent la première et 
deuxième position et Italie qui est quatrième après les USA. Mais 
d’autres pays de la région ne manque pas d’attraits et sont visités 
pendant toute l’année,c’est comme le cas de la Grèce, Malte, la 
Turquie, l’Egypte, le Maroc et la Tunisie. L’impact socio – 
économique de la demande de ces millions de touristes sur le 
développement local est indéniable ; rentrée de devises, création 
d’emplois et accroissement de la production. A titre d’illustration, 
l’artisanat occupe quelques trois (3) millions de personnes en France, 
un (1) million d’individus au Maroc et environ 260000 personnes en 
Tunisie. Le tourisme rapporte quelques 100 milliards de dollars à la 
France, et entre 4 et 5 mds de dollars au Maroc et à la Tunisie1.  

  En Algérie, la contribution du tourisme et de l’artisanat au 
développement économique reste négligeable au point ou il n’apparaît 
même pas dans la comptabilité nationale. L’on ne dispose pas de 
statistiques précises sur l’emploi dans le secteur touristique. Il est 
indiqué que le tourisme contribue très faiblement au PIB (1.7% en 
2004) et ses rentrées en devises sont négligeables (200 millions de 
dollars en 2006). Quant au nombre de touristes, on avance 
officiellement le chiffres de 1.443 million de touristes en 2005, dont 
seulement 441206 étrangers2. La destination Algérie reste à la traine 
dans la région du bassin méditerranéen. Par contre la participation du 
secteur touristique aux recettes en devises au Maroc a atteint près de 
56.1 mds de dirhams en 2010 ; soit 440.6 mds de dirhams sur la 
période 2001 – 2010 ; concrétisant 7.5% du PIB ; 6.6% de la 
population active occupée et 14.8% des recettes de la balance des 
paiements en 20103.  

  Il s’agit là de consolider par tous les moyens et à travers la 
participation du secteur public et privé d’un facteur économique 
promoteur pour le développement de l’économie nationale. Ce 
concept demeure un débat ouvert et une réflexion collective de la 
société algérienne avec toutes ses composantes. Se sont des objectifs 

1 : Bagot L., 2012, Current cooperation and future perspectives in sustainable 
tourism,Brussels. 
2 : Organisation Mondial du Tourisme, Plan bleu, 2005. 

3 : Direction des Etudes et des Prévisions Financières du Ministère de l’économie et 
des finances, Bilan d’étape et analyse prospective, Maroc, 2010. 

 

                                                           



importants et ambitieux dont la réalisation reste tributaire de 
l’existence d’un capital humain et une volonté politique en mesure 
d’accompagner l’évolution de ce secteur à travers la formation de 
compétences pour relever tous les défis. 

  Pour mesurer l’importance du tourisme et la taille de son marché 
dans une économie donnée, nous devrons considérer certains critères 
ou indicateurs. 

Tourisme interne : Pour mesurer l’importance du tourisme et la taille 
de son marché dans une économie donnée ; nous devons considérer le 
tourisme interne. Il est mal mesuré en tout cas comme peu d’analyses 
ont été faites sur ce sujet. De nombreux facteurs peuvent influencer 
sur le tourisme intérieur tels que la taille du pays ; le taux de chômage 
et le pourcentage de la population urbaine. Le dernier facteur est 
important que le tourisme domestique est un phénomène largement 
urbain.L’OMT a recueilli des données sur les nuitées dans les hôtels et 
établissements similaires. La demande touristique reste massivement 
interne et saisonnière. Le tourisme de séjour au niveau des hôtels reste 
faible, le nombre de nuitées rapporté au nombre d’arrivées fourni une 
durée de séjour annuelle moyenne de 1.41 jour pour l’année 2010, 
mais il est supérieur durant la saison estivale 1.66 jours. Cela signifie 
que le tourisme reste plus faible. 

Tourisme dans le PIB : Le poids du tourisme défini comme les 
activités des prestataires de services touristiques ainsi que des 
investissements liés au tourisme. En Algérie, le développement du 
secteur du tourisme doit être perçu dans le contexte d’un secteur de 
l’énergie en croissance rapide. Selon les données de l’OMT, la 
croissance du tourisme dans le PIB est plus rapide en Egypte, le 
Maroc et la Tunisie (12.5%, 14.1%, et 16.1% respectivement) que sa 
croissance en Algérie qui est estimé à 2.3% en 2010.  La part des 
dépenses du gouvernement sur le tourisme en tant que pourcentage 
des dépenses totales du gouvernement est beaucoup plus petite que le 
poids de ce secteur dans l’économie. Selon les données de l’OMT, les 
dépenses du secteur ne représentent que 1.1% en 2010 des dépenses 
totales, par contre dans les pays voisins le Maroc et la Tunisie ces 
dépenses sont évaluées à 3.5% et 7.3% respectivement. 

Emploi : L’emploi touristique direct et indirect fait une contribution 
très importante à l’emploi global. Le tourisme contribue àenviron 15% 
en Tunisie, 12.2% en Maroc et 18.8% en Jordanie. Les pays avec le 
plusgrand nombre de personnes travaillant dans l’industrie du 
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tourisme sont la Turquie avec 1 388 700 emplois et Maroc avec 1 334 
300 emplois. Pour la même année, 2010, l’emploi dans le secteur du 
tourisme en Algérie représente 1.8% de la population totale active. 

Investissement en capital dans le tourisme : Au niveau mondial, les 
investissements dans le tourisme et voyage représente un peu moins 
de 10% des investissements globaux. Cette part est passée de 8.6% en 
1990 à 9.2% en 2010, avec un pic de 10% en 20071. Ces 
investissements sont principalement dans les infrastructures de 
transport, l’équipementdu tourisme et des innovations technologiques. 
L’Algérie a augmenté ses investissements dans l’industrie du tourisme 
entre 2005 et 2010, principalement grâce à sa politique de transport 
(rail, routes) qui, dans le long terme, peut faciliter le décollage du 
tourisme. Le niveau d’investissement se reflète également dans le 
nombre de places- lits dans les hôtels et établissements similaires. Le 
tourisme en Algérie souffre d’un déficit en termes d’installations 
d’hôtel, plus de 80% des hôtels ne répondent pas aux normes 
internationales, la qualité des aliments, et une carence dans la 
production et optimisation du produit touristique. 

  Les investissements dans le tourisme en termes absolus sont en 
constant augmentation en Egypte, la Jordanie, le Liban, la Tunisie, le 
Maroc et la Turquie.  

       Tableau n°4 : Investissement dans le tourisme (la part en % du 
total desinvestissements dans le pays) 

Pays Algérie      Egypte      Jordanie       Liban        Maroc       Tunisie        Turquie 

Année 

2010 

   3.9           11.4          12.8            10.5          10.9           13.1            11.6 

       Source : Organisation Mondiale du Tourisme 

  Depuis 2005, le Maroc a été positionné comme destination préférée 
pour les investissements directs étrangers. Les investissements dans 
les transports et les TIC auront une incidence sur l’avenir du tourisme. 
Par exemple, la Turquie est aujourd’hui le 10e top destinations dans le 
monde selon le classement desutilisateurs de Facebook. Les situations 

1 : Lanquar R., 2013, Tourism in the MED 11 countries. CASE Network Reports n° 
98. 
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nationales montrent l’ampleur de l’intervention des Etats. En Turquie, 
entre 1983 et 1990 plus de 450 millions de dollars d’aides aux 
investissements touristiques, accompagnés de 1.1 mds de dollars de 
contrepartie privée, ont permis de construire près de 100000 lits dans 
1309 zones touristiques (297 projets). Des crédits ont été dégagés 
entre 1989 et 1994 pour créer 75000 lits supplémentaires. En Tunisie, 
ce sont 450 millions de dinars qui ont été investis entre 1962 et 1994 
dans le tourisme. L’Etat a assuré 35% de ces investissements, les 
capitaux privés tunisiens 55% et les capitaux étrangers les 10% 
restants1. 

Tourisme et la balane des services :Les recettes d’exportation liées 
au tourisme comprennent les dépenses des visiteurs internationaux sur 
les biens et services fournis par les entreprises du pays.La croissance 
du tourisme dans quelques pays a augmenté son poids dans la balance 
des services. Dans les pays ou le tourisme est important, ce poids est 
plus élevé. Au contraire, dans les pays producteurs de pétrole, en 
l’occurrence l’Algérie, ce pourcentage est insignifiant. Il est 
intéressant d’observer le poids des services par rapport à l’exportation 
des marchandises dans quelques pays (Tableau n°5). Cet indicateur 
montre combien est essentielle l’activité touristique dans certaines 
économies méditerranéennes.  

Tableau n°5 : Part des recettes du tourisme international dans les 
exportations de biens et services (en %) 

  Pays    2000    2010 

  Egypte 

   Jordanie 

  Maroc 

  Tunisie 

  Turquie 

   27.2 

   ….. 

   19.5 

   17.4 

   14.9 

   50.1 

   80.6 

   67.5 

   63.6 

   71.6 

1 : Programme des Nations Unies pour l’Environnement, Plan d’Action pour la 
Méditerranée, 2005. 
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Source:Lanquar R.;2013; Tourism in the MED 11countries.CASE 
NetworkReports n° 9. 

Les contraintes au développement du secteur 

Plusieurs contraintes empêchent aujourd’hui le développement d’une 
véritable industrie touristique. Ces contraintes sont de plusieurs ordres 
et très nombreuses, que nous ne pouvons les énumérer toutes. De toute 
façon, on traite les difficultés qui contraignent l’épanouissement de 
l’activité touristique ainsi : 

 Le rapport qualité/ prix des prestations : Il convient de citer que 
dans certains établissements d’accueil (cafés, hôtels, restaurants 
…) on constate une détérioration des prestations due au manque 
de professionnalisme des hôteliers et à l’emploi d’une main – 
d’œuvre non qualifiée. 

 Les destinations algériennes ne disposent pas des infrastructures 
d’accueil adaptées aux grands événements touristiques, ainsi que 
le patrimoine culturel matériel et immatériel algérien reste peu 
valorisé ou peut être non valorisé, car malheureusement aucune 
politique globale d’ingénierie touristique n’a été déployée pour en 
assurer l’accessibilité et l’attractivité touristique. 

 L’accueil : Les traditions d’hospitalité de l’Algérie devraient 
constituer un atout pour le produit touristique. Nous constatons 
que l’accueil peut être aussi un frein au développement  du 
secteur. En effet, dès son arrivé en Algérie le touriste peut être 
confronté à plusieurs actes d’agressivité. 

 Concernant les moyens de transport qui connectent les ports et 
aéroports au centre ville, ces derniers ne sont pas seulement 
insuffisants mais ils sont inexistants. 

 Le tourisme est également sensible aux crises environnementales 
et aux catastrophes naturelles. En France, la marée noire en 2000 
a touché la cote Atlantique représentant entre 25 et 30% de la 
capacité d’hébergement du littoral métropolitain. On y a constaté 
une fréquentation en baisse de 27% pour les locations de meubles, 
de 21% pour les campings et de 9% pour l’hôtellerie.Les 
dommages économiques pour le tourisme ont été estimés entre 
300 et 450 millions d’euros. En Italie, la perte de revenus pour le 
tourisme, liée au tremblement de terre en sep. 1997, a été évaluée 
a plus de 60 millions d’euros entre oct. 1997 et juin 19981. 

1 : Organisation Mondiale du Tourisme, Plan bleu, 2002. 
                                                           



 Les touristes sont considérés par les mouvements terroristes come 
des cibles à haut potentiel symbolique et médiatique et les cas 
dans lesquels l’activité touristique a été durablement touchée sont 
nombreux. On peut citer les attentats du Caire et de Louxor 
(l’année 1998 a accusé un recule dans la fréquentation de près de 
13% en général et de 38% pour la seule clientèle Allemande). Les 
attentats de février et de mars 1999 en Turquie (pour la période de 
janvier à sep. 1999, le recul était de 24.5% par rapport à 1998), et 
les attentats de Djerba (Tunisie) en 2002 et de Casablanca 
(Maroc) en 2003. En Espagne, l’ETA lance régulièrement des 
attaques contre des établissements touristiques. En 
Algérie,Tamanrasset a enregistré une perte de 75 à 80% des 
touristes ces dernières années, parce que l’aspect sécuritaire a 
aggravé la situation.  

 La formation professionnellen’est pas adaptée aux besoins du 
tourisme international, car les employés de profession ne 
bénéficient pas toujours d’une formation continue au fil de leur 
carrière.  

 Absence d’investissement dans l’entretien et la maintenance. 
 Le manque des investissements, l’absence d’une culture 

touristique et un environnement d’affaires peu attractif. 
 Les contraintes qui empêchent une véritable relance du tourisme 

en Algérie, il s’agit d’abord d’un manque d’intérêt à l’égard du 
tourisme, l’insuffisance de la qualité de formation, un caractère 
saisonnier de l’activité touristique et des atteintes au patrimoine 
naturel et culturel. 

 Selon plusieurs professionnels du tourisme, les ambassades 
d’Algérie dans les principaux pays émetteursimposent beaucoup 
de conditions, prennent beaucoup de retard, ne répondent pas aux 
appels, donc il parait évident que cela ne favorise pas la venue des 
touristes. 

 Le manque d’implication des nationaux : Les algériens eux- 
mêmes investissent très peu dans le tourisme et puis les 
populations sont moins présentes dans le secteur ; ce qui fait 
qu’elles ne sont pas des bénéficiaires comme cela devrait être. 
Malgré les efforts que décrient les autorités, les réalités du secteur 
sont plutôt déplorables et il n’y a pas eu de changements 
considérables.  

  Avec la vision de transformer l’industrie touristique en locomotive 
du développement (surtout après la chute des prix des hydrocarbures 
sur le marché international), avec la volonté politique des pouvoirs 
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publics, érige ce secteur en priorité nationale, dans le cadre d’un projet 
d’envergure qui engage chaque citoyen. Les professionnels du 
tourisme national sont parvenus à établir un diagnostic sans 
complaisance des handicaps à surmonter et des atouts à exploiter et à 
proposer un dispositif stratégique, volontaire et en rupture avec les 
politiques antérieures, susceptible de déclencher une puissante 
dynamique de développement touristique. 
 
  L’engagement du dispositif stratégique traduit la ferme volonté des 
parties (public et privé) de conduire cette nouvelle politique 
touristique, dans le cadre d’une vision commune des objectifs à 
atteindre, à mettre en œuvre et d’une méthodologie de travail basée 
sur la concertation et la planification. A cet égard, la nouvelle 
politique touristique sera basée sur une étroite concertation entre le 
gouvernement et les professionnels du secteur, dans le cadre d’un 
partenariat intelligent et constructif, et sur une planification rigoureuse 
de tous les éléments du dispositif stratégique global. Néanmoins, un 
développement touristique durable, basée sur une perspective 
économique, reconnait que la qualité environnementale est un facteur 
important de compétitivité et doit, de ce fait,  être protégé.   
  Afin de satisfaire les besoins en personnel qualifié qui nécessitera la 
nouvelle politique touristique, les parties décident d’engager une 
réflexion en profondeur pour définir une stratégie de renforcement des 
filières éducatives avec l’objectif de former les ressources humaines 
nécessaire pour satisfaire les besoins du secteur. Pour qu’on ne se 
limite qu’au capital humain, la réalisation du projet implique une forte 
évolution du système de formation, avec en particulier un véritable 
saut quantitatif et une configuration adaptée au défi de la qualité. 
  Donc, il faut mettre en œuvre les moyens nécessaires pour doter le 
secteur des compétences qui permettront d’atteindre le niveau de 
qualité  de service exigé par la demande internationale. Sans oublier 
de valoriser les contributions de chacun par le biais d’un programme 
de reconnaissance et de rémunération basé sur l’équité et la 
transparence. Pour relever un tell défi, le dispositif de formation en 
hôtellerie et tourisme (public et privé) est appelé à adopter une 
démarche axée sur la synergie, l’optimisation, la flexibilité et la 
qualité. C’est dans cette perspective qu’un plan de développement 
intégré peut être élaboré pour répondre à ce besoin, impliquant 
l’ensemble des partenaires concernés (l’Etat, le privé et la société).  
  Diversifier les produits touristiques pour l’inclusion de programmes 
socio – culturelles et les activités traditionnelles impliquant les 
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communautés locales. A cet égard, des efforts devraient être faits pour 
améliorer la planification, la gestion et la commercialisation de 
l’écotourisme, non seulement comme un secteur avec un grand 
potentiel pour le développement économique,surtout dans les régions 
éloignées et peu d’autres possibilités existent, mais aussi comme un 
outil important pour la conservation de l’environnement naturel. Le 
tourisme est une entreprise et surtout un espace pour les activités du 
secteur privé. Ainsi, des efforts devraient être faits pour encourager et 
promouvoir une vaste participation du secteur privé dans le 
développement du tourisme. A cet égard, il faut établir une 
atmosphère qui soulève confiance et encourage les investissements du 
secteur privé dans le tourisme et établir les coentreprises en particulier 
dans le domaine pour le renforcement des capacités et l’amélioration 
de la qualité des services touristiques. 
Conclusion 
  Le secteur touristique implique une mise en œuvre intelligente de la 
stratégie touristique basée sur une gestion efficace, intégrée et 
productive des flux financiers. La maitrise de ce secteur passe par la 
capitalisation sur l’utilisation efficiente des nouvelles technologies et 
la bonne gouvernance au tant que gage majeur pour renforcer la 
compétitivité du secteur. Ainsi, il y a de concevoir des produits 
touristiques répondant aux besoins et attentes des clients. 
  Il est important de développer une approche agressive qui fait 
intervenir plusieurs acteurs dans la distribution des produits 
touristiques. Sur le volet promotion, il est primordial de concevoir une 
politique axée sur l’utilisation des techniques et supports de 
communication adapté aux spécificités de chaque segment ciblé. Sans 
oublier le renforcement et la modernisation des infrastructures 
aéroportuaires, autoroutières et ferroviaires afin de garantir 
l’interconnexion entre les différentes zones touristiques du pays. 
D’autres priorités portent sur le renforcement de la réglementation en 
termes de la qualité de service, la sécurité, l’aménagement du territoire 
et de l’environnement ainsi que l’introduction d’un cadre juridique et 
institutionnel propice à l’initiative privée. Mais le poids du secteur 
public et du cadre administratif reste important en Algérie. L’activité 
touristique doit être régie par un cadre réglementaire spécifique qui 
encourage le tourisme tout en sanctionnant les projets qui ne 
respectent pas les normes environnementales.  
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SALAIRE MINIMUM ET POUVOIR D’ACHAT : LE 
CAS DE L’ALGERIE 

D.HASSIBA CHERIFI 

Université Blida 2 

 الملخص:

مشكلة القدرة الشرائیة للعمال  من المحاور االساسیة التي تطرح  للنقاش في االجتماعات 
التي تعقدھا بانتظام الثالثیة  بین اھم الشركاء االجتماعیین:االتحاد العام للعمال 

 .الجزائریین،منظمات أرباب العمل و الدولة
یین یطرح مسالة تدھور القدرة الشرائیة والظروف المعیشیة االتحاد العام للعمال الجزائر

الصعبة للعمال  وھذا منذ  تطبیق برنامج اعادة الھیكلة و انعقاد اول اجتماع للثالثیة في 
 .التسعینیات

مسالة ارتفاع أسعار المواد االستھالكیة واألعباء االخرى ( الكھرباء، الغاز ،الماء، اإلیجار 
الشرائیة ،دفع السلطات العمومیة التخاذ قرار اعادة النظر في " األجر  ...) وتدھور القدرة

 .األدنى المضمون "و الزیادة في قیمتھ
ھدف ھذا المقال ھو دراسة القدرة الشرائیة لفئة معینھ من العمال التي تتقاضى األجر األدنى 

قاولین و ذلك على أساس دراسة میدانیة اجریت على عینة من عمال مؤسسات نادي الم
 .بواسطة االستبیان الذي وزع على العمال و على أرباب العمل  (CEIMI) لمنطقة متیجة

ماھي نتائج تحلیل القدرة الشرائیة لھاتھ الفئة من العمال؟كیف تطور األجر األدنى ھاتھ 
السنوات االخیرة ؟ھل الزیادات في قیمة األجر االدني ھذه السنوات االخیرة تتماشى او 

 الزیادات في األسعار ؟نحاول اإلجابة على ھذه األسئلة و اخرى في ھذا المقال.. تتناسب مع
:القدرة الشرائیة ،األجر األدنٮمیزانیة العائلة ،الثالثیة، المؤسسات الصغیرة الكلمات المفتاحیة

 .والمتوسطة
Résumé 
Dans toutes les réunions de la Tripartite la question du pouvoir 
d’achat des travailleurs revient de façon récurrente  et occupe une 
place centrale dans les débats entre les principaux partenaires sociaux 
l’UGTA,  les organisations patronales et l’Etat. 
Depuis la tenue de la première Tripartite1 l ’UGTA soulève la 
question de l’évolution des conditions sociales des travailleurs qui se 
sont trouvés directement touchés par les mesures économiques initiées 
dans le cadre du programme de stabilisation économique. 

1La première réunion de la Tripartite Gouvernement-UGTA-Organisations 
syndicales des employeurs  s’est tenue les 18,19,20,21 et 22 Novembre 1991 au 
Palais du gouvernement. 
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Les questions telles que la hausse des prix des produits de large 
consommation, la hausse des prix des charges (électricité, gaz, 
loyer…)et l’érosion du pouvoir d’achat des travailleurs ont pousséles 
pouvoirs publics à prendre régulièrement des décisions pour la 
revalorisation du SNMG. 
Le but de cet article est d’étudier le pouvoir d’achat d’une catégorie 
bien précise de travailleurs, celle qui est payée au salaire minimum et 
ce sur la base d’une enquête par questionnaire réalisée selon le mode 
du face à face  auprès des patrons et des travailleurs exerçant 
dansdespetites et moyennes entreprises privées du CEIMI1. 
Est-ce que les augmentations du SNMG décidées par le gouvernement 
rattrapent celles de la hausse des prix et de l’inflation ?  
Quelle analyse peut-on faire et quelles conclusions peut-on tirer à 
partir de l’examendu pouvoir d’achat de cette catégorie de 
travailleurs ? 
Comment le salaire minimum a évolué durant ces dernières années ? 
Mots clés : le salaire minimum, pouvoir d’achat,budget 
familial,tripartite,petites et moyennes entreprises. 
1-LE SALAIRE MINIMUM EN ALGERIE : APPROCHE 
GLOBALE 
1.1-Les textes réglementaires  Le salaire minimum date de la période 
coloniale. Il a été mis en place  par la loi du 11 février 1950.Après 
l’indépendance, l’Algérie a souscrit à la Convention sur les méthodes 
de fixation des salaires minima dans l’agriculture (C99) au Bureau 
International du Travail Le 19/10/622, le salaire minimum est  fixé et 
publié par décret. Des textes juridiques (décrets, circulaires …) relatifs 
au salaire minimum sont régulièrement  révisés et publiés sur les 
journaux officiels. Selon la zone géographique, il y avait trois types de 
salaires minimum : 1,3580NF3  en Zone I, 1,2450NF en Zone II et 
1,1315NF en Zone III. En 1970, l’une des plus importantes mesures 
prise par le gouvernement fut la suppression des zones de salaires, 
symbole de l’inégalité sociale et régionale, et l’alignement du SMIG 
sur le taux de la zone la plus favorisée (1,36 da l’heure)4. 

1 Club des Entrepreneurs et industriels de la Mitidja 
2 http://www.ilo.org/ilolex/french/newratframeF.htm 
3 Nouveaux Francs 
4Akkache Ahmed « Introduction à la politique nationale des salaires » in «  Revue 
algérienne du Travail » ,N °17,1987. 
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Durant la même année, une commission ministérielle des salaires, 
regroupant l’ensemble des départements, a été constituée sous l’égide 
du Ministère du Travail et des Affaires Sociales. La seule mesure 
décidée pendant cette période,  a été le relèvement du SMIG lequel, 
après être resté sans changement, durant plus de dix ans, a été 
augmenté en 1972, passant ainsi à 1,73 da de l’heure. Deux ans plus 
tard, pour tenir compte des poussées inflationnistes grandissantes et de 
leur influence sur le coût de la vie, il devait connaître un nouveau 
relèvement passant à 2,08 da de l’heure, sous la forme de Salaire 
National Minimum Garanti1, intégrant le salaire agricole (SMAG), de 
façon à unifier progressivement les rémunérations  de base dans tous 
les  grands secteurs d’activité. De 1980 à 1990 le taux horaire du 
salaire minimum n’augmente pas. Il était fixé à 5,24 da de l’heure. Ce 
qui  avait un rapport avec la baisse  des exportations d’hydrocarbures. 

  En octobre 1990, une nouvelle notion, celle de salaire minimum 
d’activité (SMA), non prévue par la loi, est apparue pendant les 
négociations entre le Gouvernement et l’UGTA. Elle a été définie par 
la circulaire N°151 du  Ministère du Travail de Novembre 1990, 
comme le salaire de base le plus bas en vigueur au sein de tous les 
organismes employeurs quelle que soit la nature du secteur juridique. 
Cette notion a été abrogée à l’occasion de l’accord Gouvernement / 
UGTA du 17 Janvier 1994. 

Le graphique suivant retrace l’évolution du salaire minimum durant 
les vingt dernières années. 

Figure1 :Evolution du SNMG DE 1990 à 2010 

 
Source : Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale 

1 Ordonnance n°74-2 du 16 Janvier1974 portant institution du Salaire National 
Minimum Garanti. 
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Ce graphique nous renseigne sur l’évolution du SNMG (voir figure ci-
dessus1). Le salaire minimum est passé de 1000 DA en 1990 à 15000 
DA en 2010.A partir de 1998, l’augmentation du salaire minimum est 
de l’ordre de 25% environ tous les 3 ans. Il s’agit d’une augmentation 
de la valeur nominale du salaire minimum. Pour avoir une idée exacte 
de l’évolution du pouvoir d’achat des salariés, la comparaison du 
salaire minimum nominal avec le salaire minimum réel est 
indispensable.  

Figure2 : Evolution du SNMG nominal et réel de 1990 à 2007 

Source : ONS 

 

Le graphique ci dessus montre l’évolution du salaire minimum 
nominal et du salaire minimum réel de 1990 à 2007. Pour  cela, 
d’autres données ont été nécessaires telles que l’évolution de l’indice 
des prix à la consommation .Dans  les études réalisées par l’UGTA, on 
relève que depuis que l’Algérie a mis en application le programme 
d’ajustement structurel (PAS) du FMI, beaucoup  de  ménages ont 
subi d’une part la stagnation, ou même la dégradation de leurs revenus 

1 Figure objectivant l’évolution du SNMG de 1990 à 2010 établie par nous sur la 
base des données du Ministère du travail et de la sécurité sociale. Il est à noter 
qu’une augmentation du salaire minimum a eu lieu en janvier 2012 le portant à 
18000 DA.        
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salariaux, d’autre part la hausse continue du coût de la vie1. D’autres 
études ont abouti aux mêmes conclusions  Voir « Les effets du PAS 
sur les ménages algériens»  A.Mokaddem, revue du CENEAP N° 15, 
1999.       

1.2- Le salaire minimum en Algérie, mode de fixation et contenu: 

 La Loi 90-11 du 21 Avril 1990 relative aux relations de travail 
dispose en son article 87 : « Le Salaire National Minimum Garanti 
(SNMG) applicable à l’ensemble des secteurs d’activité est fixé par 
décret après consultation des associations syndicales des travailleurs et 
des employeurs considérées comme les plus représentatives. 

Pour la détermination du SNMG, il est tenu compte de l’évolution  de 
la productivité moyenne enregistrée, de l’indice des prix à la 
consommation et de la conjoncture  économique générale. 

L’amendement introduit en 1994 à la loi 90-11 du 21 Avril 1990 fixe 
le contenu du SNMG : « Le Salaire National Minimum Garanti 
comprend le salaire de base, les indemnités et primes de toute nature à 
l’exclusion des indemnités versées au titre du remboursement de frais 
engagés par le travailleur »2.Le niveau du SNMG, fixé par décret, est 
exprimé en taux horaire, puis converti en montant mensuel,  en 
fonction de la durée légale mensuelle du travail.  

2-LE SALAIRE MINIMUM : REGLEMENTATION ET 
DEBATS THEORIQUES 

2.1-Le salaire minimum : définition et réglementation 

On entend par salaire minimum un « Salaire fixé par voie 
réglementaire pour garantir aux salariés les plus défavorisés un revenu 
correspondant au minimum social vital qui évolue en fonction de la 
croissance économique et/ou de la hausse des prix… » (Silem, A. ; 
Albertini, JM.(2006 )3. 

Le salaire minimum  appelé aussi « salaire de dignité » ou aussi 
« revenu d’existence » est l’expression monétaire de la rémunération 

1 Budget vital d’une famille de sept personnes. Etude réalisée par l’UGTA Août 
2003 et Août 2005. 
2Se référer à l’article 87 bis de la loi n° 90-11 du 21 Avril 1990 relatives aux 
relations de travail du Code de travail.Editions Berti.2007. 
3Lexique d’économie, p :547. 
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de la force de travail de la plus basse catégorie de travailleurs, celle 
qui ne dispose d’aucune qualification professionnelle. Il doit lui 
permettre de couvrir ses besoins les plus élémentaires, de vivre d’une 
manière digne, normale, décente et de  conserver sa santé. Ce salaire 
minimum est fixé par les pouvoirs publics. Chaque entreprise est 
tenue de le respecter, de l’appliquer, dans le cadre de sa stratégie de 
développement et de ses objectifs de production1.Il existe une 
législation relative au salaire minimum dans plus de 90 pays2. 

Dans un pays donné, il devrait évoluer en fonction du niveau du 
développement et en fonction de l’évolution des prix. Il devrait varier 
dans l’espace et dans le temps. Le salaire minimum peut être fixé sur 
une base horaire, journalière, mensuelle. Il peut-être net, brut etc. Il est 
calculé sur la base d’un budget type3. 

Le budget type4 est le « Budget défini comme représentant en tout 
état de cause les dépenses indispensables et incompressibles de toute 
personne…et servant à évaluer le minimum vital en dessous duquel 
les salaires ne pourraient descendre. Le budget en question est censé 
représenter  celui du travailleur disposant du niveau de ressources le 
plus bas, en l’occurrence le manœuvre ordinaire … ».Cette personne  
appartient à un ménage type composé de 4 ou 5 personnes5. 

1Les textes réglementaires internationaux se trouvent respectivement (Conventions 
N° 131 et N° 26 du B.I.T) sous : 
http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm 
http://www.ilo.org/ilolex/french/recdisp1.htm 
2 « La politique du salaire minimum » dans Programme des conditions de travail et 
d’emploi.BIT.2006.   
3 Pour le cas de l’Algérie, le budget familial type calculé  en août 2003 a estimé les 
besoins d’une famille ouvrière composée de 7 personnes : deux (2) adultes + trois 
(3) enfants scolarisés + deux (2) enfants dont un (1) bébé à 22970,35 da. Le budget 
familial type de août 2005 à 24790,85 da, soit une érosion durant cette période de 
1820, 50 da/ mois qui équivaut à 7,9%. Source UGTA 
4Dictionnaire économique et social(1975).Ed.Sociales ,Paris. 
5 A ce niveau il est important de souligner la nuance qu’il faut faire entre le budget 
familial type(ou budget vital) et le montant du salaire minimum. Le budget familial 
type est calculé sur la base  des dépenses des besoins d’un ménage, besoins détaillés 
en sept postes de dépenses : dépenses alimentaires,  d’habitation, d’habillement, 
d’hygiène et santé, transport, culture et loisirs ordinaire, divers . Le salaire minimum 
est une valeur monétaire, c’est un salaire nominal fixé en dernière instance par les 
pouvoirs publics après consultation des principaux partenaires sociaux, c'est-à-dire 
les organisations ouvrières et patronales.  

                                                           

http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm
http://www.ilo.org/ilolex/french/recdisp1.htm


417 
 

Par dépenses incompressibles, on entend les dépenses nécessaires à la 
subsistance de tout individu, telles que les dépenses alimentaires, les  
dépenses de logement, dépenses d’habillement, de santé ainsi que les 
diverses dépenses liées aux loisirs, au transport, à la culture…  

-Le salaire est le revenu de la classe des travailleurs dans le 
capitalisme. Depuis son apparition il fait l’objet de confrontations 
multiples, entre d’une part, les capitalistes qui cherchent à le 
réduire pour augmenter leurs profits ; d’autre  part, les ouvriers qui 
cherchent à  s’opposer à cette réduction  et luttent pour la 
préservation de leur pouvoir d’achat et la couverture au moins de 
leurs besoins les plus élémentaires. 

A ce titre il apparaît comme un rapport social. 

Ce qui a fait dire à Adam Smith  (1776), déjà au 18ème siècle en 
Angleterre « Mais quoique les maîtres aient presque toujours 
nécessairement l’avantage dans leur querelles avec leurs ouvriers, 
cependant il y a un certain taux au dessous duquel, il est impossible 
de réduire pour un temps un peu considérable, les salaires 
ordinaires même de la plus basse espèce de travail ». 

D’autres économistes du 19ème siècle  après lui, corroborent 
cette affirmation. 

2.2-le Droit International1 

Ce sont les luttes syndicales et politiques du début du 20ème 
siècle qui ont réussi à imposer l’idée de  salaire minima à l’échelle 
internationale. En effet, la recommandation  de la mise en place 
d’un salaire minimum apparaît en 1928 au sein de l’Organisation 
Internationale du Travail2. 

Cette démarche a été réaffirmée en 1970, tant au sein de 
l’Organisation Internationale du Travail  que dans la Charte 
Européenne3  qui stipule que «  tous les travailleurs ont droit à une 

1 On trouve lestextes réglementaires dans l’ouvrage de Gérald Starr, pages 191 à  
194.BIT. 
2Convention n°26 concernant l’institution de méthodes de fixation des salaires 
minima (Genève, 30 mai - juin 1928) in Starr Gérald ,1982 « La fixation des salaires 
minima » Bureau International du Travail BIT, Genève , p191. 
3Titre 1er , alinéa5 de la charte sociale européenne in Metz R.(2006). 
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rémunération équitable leur assurant ainsi qu’à leur famille un 
niveau de vie satisfaisant ». 

La Convention n°131 de l’OIT1 du 3 juin1970 concernant la 
fixation des salaires minima notamment en ce qui concerne les pays 
en voie de développement définit et fixe la conception et le contenu 
du salaire minimum. Selon cette Convention : 

-les salaires minima auront force de loi et ne pourront pas être 
abaissés; leur non application entraînera l’application de sanctions 
appropriées, pénales ou autres, de la ou les personnes responsables. 

-La liberté de négociation collective devra être pleinement 
respectée. 

-Les éléments à prendre en considération pour déterminer le 
niveau des salaires  minima devront, autant qu’il sera possible et 
approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales 
comprendre :a)les besoins des travailleurs et de leurs familles, eu 
égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, 
aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés à 
d'autres groupes sociaux. b) Les facteurs d’ordre économique, y 
compris les exigences du développement économique, la 
productivité et l’intérêt qu’il a à atteindre et à maintenir un haut 
niveau d’emploi. 

3.Définition du pouvoir d’achat et du coût de la vie 

Afin de pouvoir saisir ce concept , nous en présentons une définition  
ainsi qu’une définition du coût de la vie. 

Le pouvoir d’achat est la« Quantité de biens et  de services qu’une 
somme d’argent permet d’acheter. En termes dynamiques, l’évolution 
du pouvoir d’achat est l’inverse de l’indice des prix. La hausse des 
prix est une baisse du pouvoir d’achat… »2. 

Définition du coût de la vie : « Terme populaire désignant soit l’indice 
des prix de détail soit le niveau de vie des dépenses mensuelles calculé 
par les budgets –types. En pure logique, on ne peut parler de hausse 

1 Roland Metz « Le Smic, une conquête, un combat » Op cit, p 91  
2Mesurer le pouvoir d’achat. Rapport de Philippe Moati et Robert Rochefort La 
Documentation française. Paris, 2008.Ahmed  Silem et Jean  Marie 
Albertini « Lexique d’économie »Edition Dalloz, 2006 

                                                           



419 
 

du coût de la vie que si l’indice des prix ou le niveau de budget 
s’élève d’un taux supérieur à la hausse du revenu global réel…. »1 

4. Enquête sur le pouvoir d’achat des travailleurs d’un échantillon 
d’entreprises 

Pour pouvoir saisir le pouvoir d’achat des travailleurs payés au SNMG 
, nous avons effectué une enquête par questionnaires ,réalisée selon le 
mode du face à face  auprès des entreprises du CEIMI(Club des 
Entrepreneurs et Industriels de la Mitidja). 

Un questionnaire comportant des informations générales sur 
l’entreprise a été rempli (taille, secteur, nombre de travailleurs, 
répartition selon le genre, la situation familiale,selon le type de contrat 
de travail…) 

Le deuxième questionnaire adressé aux travailleurs comporte des 
données générales sur le travailleur (genre, situation familiale, type de 
contrat de travail, catégorie professionnelle…) ainsi que des 
informations sur leur pouvoir d’achat. 

Le tableau suivant montre le nombre des entreprises du CEIMI par 
secteur d’activités.  

TABLEAU 1 :CLASSIFICATION DES ENTREPRISES DU CEIMI 
PAR SECTEUR D’ACTIVITE (EN %)2DONNEES : JANVIER 

2007/ MAI 2009/DECEMBRE20113 

 

Secteur d'activité Nombre 
2007 

% Nombre 
2009 

% Nombre 
2011 

% 

Agro-alimentaire 71 13 96 14 108 14 

Electroménager 19 3 24 4 24 3 

Plastic Caoutchouc 62 11 70 10 73 9 

Verre Miroiterie 15 3 15 2 15 2 

1idem 
2  Tableau  reconstitué par nous à partir des données du C.E.I.M.I 
3 Leur nombre est d’environ 1000 entreprises en 2015. 
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BTP Bois et dérivés 60 11 84 12 93 12 

Mécanique Sidérurgie 60 10 66 10 69 9 

Service Prestation 
Commerce 173 31 223 32 274 35 

Chimie Cosmétique 34 6 38 5 39 5 

Papier Carton 
Emballage 15 3 17 3 22 3 

Textiles, peaux, cuir… 54 9 58 8 60 8 

Total  563 100 692 100 777 100 

 

4.1Données globales de l’enquête , méthodologie et choix de 
l’échantillon  

Sur une population  de 563 entreprises du CEIMI, un échantillon cible  
de 56 entreprises a été dégagé.1 32 entreprises ont rempli le 
questionnaire soit un taux de retour de 57%2. 

TABLEAU2 :REPARTTITION DES ENTREPRISES DU CEIMI  
SELON LE SECTEURD'ACTIVITE ET DETAIL DE 
L'ECHANTILLON AINSI QUE LE NOMBRE D’ENTREPRISES 
ENQUETEES PAR SECTEUR3 

 

Secteur d'activité Nombre/2007 Echantillon Entreprises 
enquêtées 

Agro-alimentaire 71 7 5 

Electroménager 19 2 2 

Plastic Caoutchouc 62 6 5 

1L’échantillon doit –être  ≥  à10% de la population .Cet échantillon est considéré par 
les statisticiens comme représentatif. Il doit refléter la structure de la population 
ciblée. 
2Il a donc fallu se contenter d’environ 50% des 10% choisi soit un nombre 
d’entreprises égal ou supérieur  à 32 
3 Tableau construit par nous sur la base des données du CEIMI 
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Verre Miroiterie 15 2 2 

BTP Bois et dérivés 60 6 3 

Mécanique Sidérurgie 60 6 3 

Service Prestation Cce 173 17 5 

Chimie Cosmétique 34 3 3 

Papier Carton Emballage 15 2 2 

extiles,peaux, cuir… 54 5 2 

Total 563 56 32 

Ce sont essentiellement des très petites, petites et moyennes 
entreprises. Leurs effectifs oscillent entre 7 et 531 travailleurs. 

-Notre préoccupation de départ étant le traitement du salaire minimum 
dans les entreprises, nous avons délibérément ignoré les entreprises 
qui emploient du personnel, essentiellement qualifié. Ce dernier est 
payé, généralement, au dessus du salaire minimum. 

-27 entreprises relèvent du secteur industriel et 05 entreprises relèvent 
du secteur commercial. Le nombre plus important  d’entreprises 
industrielles peut s’expliquer par le fait que l’application du salaire 
minimum y est plusperceptible. Les entreprises commerciales payent 
un salaire égal1 ou supérieur au SNMG2. 

Dans les 32 entreprises visitées, 140 travailleurs ont répondu aux 
questionnaires. 

Soit plus de 10% des smigards, ce qui assure la représentativité de 
l’échantillon. 

Soulignons que certains chefs d’entreprises refusaient que nous 
soumettions les questionnaires à leurs travailleurs3. Ce qui justifie 
pourquoi nous interrogions un maximum de travailleurs dans certaines 
entreprises et peu de travailleurs dans d’autres4. 

1Généralement au recrutement 
2Après une certaine ancienneté au travail. 
3Dans certaines entreprises, le refus de nous laisser rencontrer les travailleurs était 
dû à notre avis  à la crainte pour le patron de dévoiler sa stratégie d’exploitation de 
jeunes travailleurs qu’il sous payait. Les salaires qu’ils payent sont bien inférieurs au 
salaire minimum. 
4 Et  parfois aucun travailleur. 
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TABLEAU3 :POIDS DES TRAVAILLEURS PAYES AU SNMG1 
DANS LES DIFFERENTES ENTREPRISES2 

 

 

1  Construit par nous d’après les données de l’échantillon de  notre enquête 
2Construit par nous d’après les données du CEIMI et de l’échantillon choisi. 

Travailleurs  SMIGAR
DS 

% Travailleurs SMIGAR
S  

% 

140/Entreprise1 120 85,71 22Entreprise17 19 86,36 

531/Entreprise2                 371 69,87 23Entreprise18 20 86,96 

53/ Entreprise3 10 18,87 48Entreprise19 24 50 

32/ Entreprise4 4 12,5 38Entreprise20 20 52,63 

7/ Entreprise5 3 42,86 60Entreprise21 5 8,33 

14 /Entreprise6  6 42,86 100Entreprise22 50 50 

184/Entreprise7 33 17,93 15 Entreprise23 2 13,33 

22/ Entreprise8 19 86,36 16 Entreprise24 15 93,75 

24/ Entreprise9 4 12,5 48 Entreprise25 40 83,33 

376/Entreprise10 215 57,18 64 Entreprise26 6 9,37 

221/Entreprise11 7 3,17 30 Entreprise27 0 0 

80/ Entreprise12 20 25 85 Entreprise28 55 64,71 

190/Entreprise13 32 16,84 8 Entreprise29 3 37,5 

63/ Entreprise14 32 50,79 47 Entreprise30 10 21,28 

20/ Entreprise15 10 50 22 Entreprise31 10 45,45 

18/ Entreprise16 6 33,33 19 Entreprise32 17 89,47 

Total travailleurs 2620         SMIGARDS = 1188 ;        POIDS DES SMIGARDS  EN 
POURCENTAGE =  45,34% 
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Figure3 : POIDS DES TRAVAILLEURS PAYES AU SNMG 

 

Source : figure reproduite à partir des données du tableau N=°3 

Le nombre total  de travailleurs pour l’ensemble des entreprises  de 
l’échantillon est de 2620 travailleurs. 

1188 sont des travailleurs smigards. Leur poids en pourcentage est de 
45%. 

Nous pensons que dans la réalité ce taux est plus élevé pour trois 
raisons au moins :  

*Nous doutons de la sincérité de certains responsables d’entreprises, 
car la comparaison des réponses  des patrons avec celles des 
travailleurs nous révèle que beaucoup de travailleurs perçoivent un 
salaire inférieur ou égal au SNMG. Ceci est d’autant plus vrai que 
certains patrons profitent du flou qui entoure l’article 87 bis de la loi 
90 /111 et payent les travailleurs en dessous du salaire minimum .C’est 
le cas des entreprises qui emploient des travailleurs jeunes ou payent 
leurs travailleurs à l’heure. D’une manière générale, nous constatons 
que plus l’entreprise est grande, plus le nombre de travailleurs payé au 
SNMG est élevé 

Il existe, cependant certaines exceptions 

*Le cas des entreprises commerciales  

1Concernant les relations de travail :=°JORA :017 du 25-04-1990 modifié et 
complétée jusqu’à l’ordonnance n° 97-02 du 11 janvier 1997 

1432Non 
smigards 

45.34% 
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* le rajout des primes et aussi le travail supplémentaire (la journée du 
jeudi ou en cas d’augmentation des commandes) ne les classe plus 
parmi les travailleurs smigards 

*il y a plus de CDI que des CDD. Avec la prise en considération de 
l’ancienneté, de l’avancement dans son poste de travail , le salaire du 
travailleur peut dépasser largement le SNMG . 

Cette première conclusion porte sur les données des travailleurs payés 
au SNMG selon les données des questionnaires des responsables de 
ces entreprises. 

Pour la configuration générale de la population payée au SNMG, la 
plupart des travailleurs sont des hommes, des célibataires et qui ne 
possèdent pas de qualification particulière. Ce sont des travailleurs 
dont le contrat est le plus souvent à durée indéterminée (CDI).Le 
SNMG apparaît comme un revenu principal pour les travailleurs1 . 

L’effectif des travailleurs payés au SNMG pour l’échantillon 
d’entreprises choisies  est de 1188 travailleurs sur un total de 2620 
travailleurs soit un pourcentage de 45%. Ils sont situés dans la tranche 
d’âge de 25 à 30 ans. Leur nombre atteint par rapport à cette tranche 
d’âge 430 travailleurs (dont 336 hommes et 94 femmes). Le nombre 
de femmes payées au salaire minimum diminue avec l’augmentation 
de la tranche d’âge. Quant aux hommes, leur nombre est de 305 dans 
la tranche d’âge de 30 à 35 ans et commence à diminuer à partir de la 
tranche d’âge de 35 à 40 ans. Il  ne  reste que 8 travailleurs payés au 
SNMG dans la tranche d’âge de 55 à 60 ans.  

Concernant  la configuration générale  de la population payée au 
SNMG, nous constatons qu’il y a une similitude2 entre  les données 
fournies par les responsables des entreprises et  celles fournies par les 
travailleurs composant l’échantillon:  

La plupart des travailleurs payés au SNMG sont des hommes,  
sans qualification professionnelle,  dont le contrat est à durée 
indéterminée (des CDI).Ils sont situés pour la plupart d’entre eux 
dans la tranche d’âge des 25 à 30 ans. 

1alors que dans les pays développés c’est soit un revenu qui vient en complément au 
revenu principal , soit le revenu des jeunes travailleurs , des femmes ou des ouvriers 
non qualifiés. 
2 Cette similitude donne de la crédibilité à notre enquête. 

                                                           



Précisons que les données fournies par les responsables des 
entreprises ainsi que celles fournies par les travailleurs interrogés, sont 
le résultat du choix de l’échantillon d’entreprises. 

Les femmes sont plus nombreuses dans les secteurs du textile, du 
commerce et aussi du cosmétique.  

Si le nombre d’hommes est plus nombreux c’est aussi parce que les 
entreprises faisant partie de notre enquête sont majoritairement des 
entreprises industrielles : entreprises de construction, d’emballage, 
plastic et caoutchouc…où la main d’œuvre masculine est 
prédominante. 

Pour tenter de mesurer le pouvoir d’achat des travailleurs payés au 
SNMG, nous leur avons posé un certain nombre de questions sur leurs 
différentes dépenses : biens alimentaires, charges (loyer, eau gaz, 
énergie électrique…), transport, biens culturels, civilisationels et de 
formation. 

La connaissance du lieu de l’habitat du travailleur est indispensable 
car selon qu’il vive dans la maison parentale avec les membres de sa 
famille (père, mère, frères et sœurs) ou qu’il vive avec sa femme et ses 
enfants, les dépenses qu’il supporte seront différentes. 

4.2-CONSTATATIONS GENERALES SUR LE 
QUESTIONNAIRE DES TRAVAILLEURS 

Dans cette enquête sur les travailleurs, nous avons rencontré trois 
types de situations familiales:  

-les mariés qui vivent  avec leurs enfants (peu nombreux par rapport à 
l’ensemble)  

- Les célibataires et des mariés qui vivent avec leurs parents (ces deux 
situations nous intéressent, car elles sont plus nombreuses et semblent  
représentatives de ce qui domine dans la société algérienne) 

- Les célibataires qui vivent seuls 

La question est de savoir si le salaire minimum tel que fixé par l’Etat 
permet  de répondre aux attentes du travailleur, s’il lui permet de 
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couvrir ses besoins et ceux de sa famille. Autrement dit, comment 
déterminer son pouvoir d’achat1 . 

Le pouvoir d’achat étant « la quantité de biens et de services que l’on 
peut acheter avec le revenu disponible…  »2. 

Pour pouvoir à la question salaire minimum/pouvoir d’achat, il nous 
semble  nécessaire d’analyser les réponses fournies  par les 
travailleurs et qui se trouvent dans le volet A du  questionnaire des 
travailleurs. Nous  avons regroupé  ces questions dans le tableau 
suivant. 

SALAIRE MINIMUM ET DEPENSES DU TRAVAILLEUR3 

QUESTIONS  

TAUX DE PARTICIPATION AUX DEPENSES DE LA FAMILLE                                             

DEPENSES MENSUELLES DE REVENU DESTINEES A LA CONS  
ALIMENTAIRE         

PART DU REVENU DESTINE AUX DEPENSES NON ALIMENTAIRES 

HABITAT 

MONTANTS MOYENS PAYES POUR LES  CHARGES 

DEPENSES DE FRAIS DE TRANSPORT PAR JOUR 

AVIS DES TRAVAILLEURS SUR L'EMPRUNT 

AVIS DES TRAVAILLEURS SUR L'EPARGNE 

PROPOSITION DE SALAIRE MINIMUM 

LES BESOINS QUI RESTENT TOUJOURS INSATISFAITS    

COMPLEMENT DE REVENU DANS LA  FAMILLE 

 

1Les  économistes distinguent  entre le pouvoir d’achat, le  coût de la vie, le niveau 
de vie ou du genre de vie. 
2Mesurer le pouvoir d’achat. Rapport de Philippe Moati et Robert Rochefort La 
Documentation française. Paris, 2008. 
3 Tableau construit par nous à partir du questionnaire adressé aux travailleurs. 

                                                           



4.3ANALYSE DES REPONSES DES MARIES ET DES 
CELIBATAIRES QUI VIVENT AVEC LES PARENTS, LEUR 
PARTICIPATION AUX DEPENSES DE LA FAMILLE ET ESSAI 
D’ANALYSE DU POUVOIR D’ACHAT DE CES TRAVAILLEURS 
PAYES AU SNMG 

- 65 sont des célibataires qui vivent avec les parents soit 46% des 
travailleurs. 

Il y a dans ce cas une participation des célibataires aux dépenses de la 
famille : partage des charges (électricité, eau, gaz, loyer dans le cas où 
le logement n’est pas une propriété familiale) et aussi participation 
aux dépenses alimentaires.  

Dans beaucoup de cas, le logement appartient aux parents et il n’y a 
pas de loyer à payer. 

-Les mariés qui vivent encore dans la maison parentale sont au 
nombre de 43  soit, 30,71%. 

Leur cas est à comparer à celui des célibataires qui vivent dans la 
famille. 

Le revenu des célibataires et des mariés qui vivent avec les parents 
vient s’ajouter au REVENU FAMILIAL. 

Ainsi, 108 travailleurs vivent avec leurs parents soit 77% d’entre eux, 
c’est à dire la majorité écrasante des travailleurs n'a pas quitté le foyer 
des parents. 

D’après les réponses des travailleurs, nous constatons que les 
responsables de familles des travailleurs payés au salaire minimum 
ont  des difficultés pour « boucler la fin du mois ».  Ils confirment que 
leur salaire est insuffisant pour satisfaire les besoins les plus pressants.  

Ils recourent   à l’emprunt auprès de leurs connaissances. Ils font 
appel à l’aide de  leurs  amis en premier lieu,  à l’entreprise en 
deuxième recours, à la famille en troisième position et en dernier 
recours aux achats à crédit. L’appel à la famille en dernier lieu 
s’explique par le fait que les travailleurs vivent déjà regroupés avec 
les membres de leur famille. Ils font des achats à crédit et pour 
certains travailleurs travailler pendant les vacances est nécessaire pour 
couvrir les différentes dépenses et surtout les charges. Beaucoup de 
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travailleurs sacrifient leur congé annuel pour travailler ou faire des 
activités  de « bricolage », dans l’informel généralement. 

Nous pouvons dire que leur pouvoir d’achat est laminé. 

L’enquête décennale sur les dépenses de consommation et le niveau 
de vie des ménages  réalisée par l’Office National des 
Statistiques(ONS)1  et qui a ciblé  12150 ménages ordinaires, révèle 
que les dépenses des ménages algériens ont augmenté. 

Selon Monsieur Bazizi, Directeur technique chargé des statistiques 
sociales et des revenus à l’ONS, si les algériens consomment plus en 
termes de volume pécuniaire, le plus gros de leur budget est consacré 
aux dépenses alimentaires «Plus la part alimentaire dans le budget est 
élevée, plus le ménage est pauvre et l’inverse est vrai», a commenté 
M. Bazizi en se référant à la loi d’Ernest Engel (statisticien allemand).  

Les dépenses alimentaires  représentent  90% (et même plus dans 
certains cas) du revenu du travailleur, c'est-à-dire que le travailleur 
dépense pour satisfaire ses besoins physiologiques et ceux de sa 
famille presque la totalité de son revenu.  

Or notre enquête révèle que  pour 68% des travailleurs les besoins qui 
restent insatisfaits sont les besoins alimentaires Nos résultats 
confirment ceux avancés par la CNCPDH2, l’UGTA3, le CENEAP4. 

Pour ce qui concerne les dépenses alimentaires, nous remarquons la 
place de la consommation du lait et du pain .La viande est très peu  
consommée et pour beaucoup de travailleurs elle est consommée le 
jour de l’Aïd. 

La plupart des travailleurs interrogés pensent que ce ne sont pas les 
salaires qui sont bas mais que la cherté de la vie  fait que les salaires 
sont insuffisants et que toute augmentation n’a pas de sens à cause de 

1GhaniaLassal « Les dépenses des ménages ont triplé » in El  Watan du 06 
novembre 2013 
2 Commission Nationale Consultative de Promotion et de défense des Droits de 
l’Homme « Rapport sur la Cherté de la vie» 
3 Budget vital d’une famille de sept personnes. Etude réalisée par l’UGTA, Août 
2003 et Août 2005 et aussi voir article « Une famille de 6 personnes a besoin de 37 
000 DA pour survivre » sous le lien :http://www.algerie-
dz.com/forums/archive/index.php/t-229217.html, UGTA 
4A.Mokaddem, revue du CENEAP N° 15,1999  
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l’inflation et surtout de l’augmentation du prix de certains produits qui 
sont essentiels tels que la pomme de terre ou encore les œufs et les 
légumes1.  

Cette enquête  sur le salaire minimum/pouvoir d’achat, nous a montré  
que dans les familles des travailleurs payés au SNMG, du moins par 
rapport à l’échantillon choisi, il y a une prédominance du système 
communautaire traditionnel. Ce type de système bloque l’accès à la 
constitution de la famille nucléique, la famille moderne avec toutes les 
exigences qu’impose un tel type de société c'est-à-dire l’accès à un 
certain niveau d’éducation, de culture et de loisirs. 

Dans cette famille traditionnelle, qui se reproduit à l’identique,  les 
besoins de première nécessité  c'est-à-dire les besoins alimentaires2 
prédominent. 

Les besoins alimentaires sont les plus pressants et  préoccupent les 
chefs de famille qui  trouvent de grosses difficultés pour y  subvenir. 

La place de la télévision, du téléphone portable, de la parabole dans la 
vie des travailleurs payés au SNMG et  le peu d’attirance et 
d’engouement par la lecture et les loisirs ( sport, cinéma, théâtre, arts, 
voyages…). 

91,43%  des travailleurs ne se payent pas de stage de formation et une 
grande majorité d’entre eux soit 81,43% n’arrivent pas à épargner une 
partie de leur revenu. 

Dans l’état actuel des choses, le travailleur payé au salaire minimum 
se trouve  dans une  situation de précarité. Ce salaire ne lui permet 
même pas de satisfaire ses besoins alimentaires.  

Ce qui nous amène à conclure que le travailleur payé au SNMG est 
pauvre et non un démuni ou un nécessiteux. 

Soulignons enfin que la situation du travailleur payé au SNMG serait 
pire s’il n’y avait pas la solidarité familiale à travers l’existence du 
REVENU FAMILIAL, le partage du LOGEMENT FAMILIAL 

1Boulahbal(Bachir)« Le salaire minimum : une hausse en trompe-l’œil », in « La  
mal-vie : Rapport sur la situation des droits économiques, sociaux et culturels en 
Algérie »   2010 , page 22. 
2 Ces besoins représentent dans les pays développés 20%  environ  du budget 
familial 
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ou LE PARTAGE DU  LOYER DU LOGEMENT qu’il occupe 
avec les autres membres de sa famille sans omettre de citer les 
travaux de bricolage qu’il effectue au sortir de son travail et 
pendant son congé annuel1. 

les conditions de vie du travailleur deviennent difficiles et peuvent 
empirer. La somme d'argent que perçoit l'ouvrier (son salaire nominal) 
lui suffit à peine à l'achat des marchandises physiologiquement 
indispensables à l'entretien de sa force de travail2.  

La conclusion évidente : les travailleurs payés au SNMG assistent 
impuissants à une diminution sérieuse de leur  pouvoir d’achat et se 
trouvent dans une situation de précarité durable. 

Cette situation difficile que vit le travailleur payé au SNMG a été 
soulevée non seulement par  l’UGTA mais aussi par d’autres syndicats 
autonomes, organismes d’études et de recherches qui ont donc 
corroborés ces résultats3. 

Le salaire minimum dont le montant s’élève depuis le premier janvier 
2012 à 18000 DA est bien en dessous du Salaire Mensuel Moyen dont 
la valeur a été estimée à 33000 da4. 
Or, nous avons constaté dans l’enquête, que l’évolution du salaire 
minimum et aussi son augmentation dépendent essentiellement des 
décisions de l’Etat et dans peu de cas des décisions des chefs 
d’entreprises. 

Une révision et une redéfinition du SNMG s’imposent. Ce qui 
permettra d’exclure les primes et les indemnités du salaire minimum 
et de contraindre et obliger  les patrons des entreprises de payer un 
salaire supérieur ou au moins égal à 18000 DA.  

1 BELLACHE (Youghourta) « L’économie informelle en Algérie, une approche par 
enquête auprès des ménages- le cas de Bejaia- »Thèse de doctorat en co-tutelle, 
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Créteil, Faculté des Sciences 
Economiques, des Sciences de Gestion et des Sciences Commerciales de Bejaia, 
2010 
2K.Marx le Capital op cit p : 134 
3 ONS, CENEAP...Voir en page 362 
4«  En effet  selon des enquêtes menées par l'Institut national du travail «  le salaire 
moyen en Algérie est passé de 22.925 DA, en 2002, à plus de 33.000 DA 
actuellement, soit une augmentation de 40% » Selon les propos du Ministre du 
Travail qui s’est exprimé sur la radio chaine 3 http://www.lequotidien-
oran.com/index.php?news=5162465 
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Cependant le relèvement  du SNMG concerne toujours le salaire 
national minimum brut et ne porte pas  sur le salaire national 
minimum net1.L’article 87 bis de la Loi 90-11du 21 avril 1990 relative 
aux Relations de Travail2 continue de susciter débats et polémiques, 
sans trouver de réponse claire de la part des pouvoirs publics3. 

D’après le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, 
un groupe de travail issu de la tripartite s'attelle à proposer des 
variantes pour redéfinir le salaire minimum garanti et d'en évaluer les 
incidences. Une redéfinition qui sera intégrée dans la prochaine 
révision du Code du Travail. L'abrogation de cet article est l'une des 
principales revendications de l'UGTA et de tous les syndicats 
autonomes. «Le projet du nouveau Code du Travail sera soumis pour 
son adoption durant la prochaine législature»4. 

Le salaire minimum en Algérie a des fonctions économiques et 
sociales importantes. Il est utile, nécessaire voire indispensable, de le 
maintenir et même de l’augmenter. Les résultats de notre enquête, le 
point de vue des patrons des entreprises sur la question du maintien ou 
de l’augmentation viennent, ici, conforter notre position. Ce qui 
coïncide aussi avec la suggestion faite en 2008 par le Président du 
Forum des chefs d’entreprises de relever le SNMG  à 15000 DA5.Un 
autre relèvement  de 18000 da a eu lieu en janvier 2012. 

« Poser le problème du salaire minimum, c’est aussi s’interroger sur la 
place et le rôle du travail productif dans la société. L’importance du 
travail productif dans la création des richesses n’est plus à démontrer. 

1 Le flou entretenu autour de cet article (il n’y a pas de distinction entre le Salaire 
National Minimum Net et Salaire National Minimum Brut) autorise certains 
opérateurs économiques à payer un salaire minimum en dessous de 12000 da. 
2 N=°JORA :017 du 25-04-1990 modifié et complétée jusqu’à l’ordonnance n° 97-
02 du 11 janvier 1997. 
3Voir àce propos Saadoun,M. (2006) « Un Smig formel dans une économie 
informelle » in leQuotidien d’Oran , 3 Octobre 2006 et aussi Makedhi, 
M.(2006) « Un salaire minimum à 12000 da  » in El Watan  du 2 octobre 2006. 
4 Idem  
5 Interview de  Réda Hamiani, lundi 21 avril 2008, Président du Forum des chefs 
d’entreprises(FCE), réalisée par Fayçal Métaoui sous le titre « Nous avons raté notre 
développement industriel », in le journal El Watan.Notons que pour M.Hamiani 
cette augmentation doit rentrer dans le cadre de conventions de branches car 
certaines entreprises peuvent supporter l’augmentation et d’autres pas. 
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Recevoir une partie de cette richesse  est plus qu’une  nécessité. C’est 
une exigence »1. 

D’où l’importance de maintenir et de préserver le salaire minimum,  
un salaire digne pour cette catégorie vulnérable de travailleurs, celle 
qui ne dispose d’aucune qualification particulière et qui est sans cesse 
menacée par le chômage, la pauvreté et la précarité. 

En maintenant le salaire minimum, nous sauvegardons le pouvoir 
d’achat  d’une couche défavorisée de la société et en même temps 
nous assurons une demande pour les biens et services offerts par les 
entreprises. 

Les derniers Rapports Mondiaux du BIT sur les salaires, ceux de 
2008/2009 et 2010/2011 et aussi celui de 2012/2013  insistent sur la 
nécessité de maintenir, de mettre en place et d’augmenter la valeur du 
salaire minimum surtout dans un contexte international secoué par une 
crise financière sans précédent, où la sphère monétaire a  pris le 
dessus sur l’économie réelle2. 

Le Bureau International du Travail (BIT)  recommande  la mise en 
place de Conventions Collectives, afin de protéger l’intérêt et le 
pouvoir d’achat des catégories les plus vulnérables de travailleurs que 
sont les personnes âgées ,les domestiques, les femmes, les travailleurs 
immigrés… 

La préservation du pouvoir d’achat des travailleurs par la demande 
qu’elle suscite, contribue à   la relance économique et à la création 
d’emplois. 
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