


 ّصف ضْىٌت حْشر االبحبث فً اىٍَذاُ اإلقخصبديٍحنَت عيٍَت  دورٌت دوىٍت  ٍجيت

 اىجسائر -اىَرمس اىجبٍعً  أفيى-صذر عِ ٍعهذ اىعيىً االقخصبدٌت واىخجبرٌت وعيىً اىخطٍٍر ح
 اىَذٌر اىشرفً ىيَجيت : 

 د. عبذاىنرٌٌ طهبري " رئٍص اىَرمس اىجبٍعً "

 ٍذٌر اىَجيت: د. زاوي عٍطى

 ٍذٌر هٍئت اىخحرٌر : د. قطبف عبذاىقبدر 
 هٍئت اىخحرٌرأعضبء 

 اىجسائر، أ.د  عذاىت ىعجبه          جبٍعت ٍطخغبٌّ 

 د. زروخً فٍروز           جبٍعت شيف 

 د. ٍحَذ ضعٍذ جىاه   جبٍعت اىجيفت 

 اىطعىدٌت –جبٍعت اىَيل فٍصو       ضَالىً ٌحضٍهد. 

 ٍبىٍسٌب ،  اىجبٍعت اإلضالٍٍت اىعبىٍَت         ّبصر ٌىضفد. 

 أ.د  بِ ثببج عاله          جبٍعت األغىاط 

 اىَرمس اىجبٍعً أفيى        د.طيحت أحَذ     

 ، فيططٍِ  جبٍعت فيططٍِ اىخقٍْت     عسًٍ وصفً عىضد. 

 اىَرمس اىجبٍعً أفيى            د. زغىدي عَر 

 دازور ، فرّطبجبٍعت مىث            د. عروري ٍحَذ

 جبٍعت طٍبت اىَذٌْت اىَْىرة اىََينت اىعربٍت اىطعىدٌت     د. ىعَبرة جَبه      

 3د.  ّجٍت ضحبك             جبٍعت اىجسائر 

 د. فرحبث عببش            جبٍعت اىَطٍيت 

 د. أبى اىقبضٌ حَذي    جبٍعت األغىاط أ.

 د.فخحً ٍىىىد      اىَرمس اىجبٍعً أفيى

 د.بىفبحح بيقبضٌ   اىَرمس اىجبٍعً أفيى

 ، فيططٍِ اإلضراءجبٍعت        أبى ٌىضف ٍحَذ ضبىٌد. 

 جبٍعت فٍصو آببد ، ببمطخبُ.                           د. راٌس أحطِ

                         ضنرحٍر                                                                        اىخذقٍق اىيغىي  

                            د.جخٍىة طبهر                                                                              . شعًَ ٍحَذ االٍٍِد

 بٍعت ٍحَذ                                                                                       و ــــىجَـــد. حَسة ب

 



 اىهٍئـــــــــــــــــــت اىعيٍَـــــــــــــــت ىيَجـــــــــــــــــــيت

 /مً داخل الىوً 1

 

 

 

 حامػت غشداًت            أ.د عجُلت مدمذ حامػت معخغاهم            أ.د غذالت لعجاٌ     

 املشهض الجامعي أفلى      حػيرن غِس ى   د. حامػت ألاغىاه          أ.د  بً زابذ غالٌ      

 حامػت غشداًت         د. خىِؾ ًىظف   حامػت الؽلف     الحاج كىٍذس  كىسًٍ   د.

شة          د. غالم غثمان        3حامػت الجضائش         هجُت         ضحان   د.  حامػت البٍى

 حامػت الؽلف        د. فيروص  صسوخي     حامػت ألاغىاه                 أ. د . سمماوي لػال

ىي مفىفى     حامػت الجلفت       مذاح لخمش        د. حامػت غشداًت              د. وٍى

 حامػت املعُلت       د. بً الباس امدمذ   حامػت غشداًت                    د. غلماوي أخمذ

 حامػت الىادي          هفير أخمذ      د. حامػت الجلفت           د. كؽام إظماغُل     

 حامػت أدساس        فىدو  مدمذ      د. حامػت ألاغىاه       د. هِؽش  أخمذ الخجاوي  

 حامػت ألاغىاه         بعاط أخمذ     د. حامػت ألاغىاه       د.بً  بشواٌ غبذ اللادس 

 حامػت الجلفت        خذًذي أدم       د. حامػت ألاغىاه           أ.د أبى اللاظم خمذي

 حامػت الؽلف          فالق مدمذ      د. حامػت املعُلت            فشخاث غباط        د.

ذ   د. لىاديحامػت ا  أ.د لُف هللا مدمذ الهادي    حامػت أم البىاقي           جلشاسث ًاٍص

  حامػت الجلفت     مدمذ ظػُذ حىاٌ   د. أ.د داهُت غبذالحفُظ املذسظت الػلُا للخجاسة

 حامػت ألاغىاه      بً ويرػ غىاءهللا  د. حامػت الجلفت           د. أخمذ دسوم         

 حامػت ألاغىاه  معػىدي غبذالهادي   د. املشهض الجامعي أفلىأخمذ           هشبىػ   د.

 حامػت بىمشداط      بالٌ       ؼُخي  د. املشهض الجامعي أفلى         ولحت مدمذ       د.

 حامػت ظىق أهشاط        باسن وػُمت  د. املشهض الجامعي أفلى        د.ولحت أخمذ       

شة     أ.د كشومي خمُذ              املشهض الجامعي أفلى د.صغىدي غمش            حامػت البٍى

 حامػت الجلفت                    د.هبير مىلىد حامػت ظىُىذة    د.ظمير ؼشكشق                

ض غبذ الىافي د. حامػت ظىُىذة        د.كدام وهُبت              حامػت خيؽلت           بىلٍى

ىىبت  حامػت املعُلت د.غشبي خمضة                    حامػت ألاغىاه ألاخمش                   د.ٍس

ان بشوحتد. حامػت خيؽلت                د.كي ظلُم       حامػت جِعمعُلذ     غلي    ٍص

ً سبُؼ  حامػت كاملت             د.ظىداوي أخالم      املشهض الجامعي مُلت             د.كٍش



 / مً خاسج الىوً 2

 :الاظخفعــــــــــاس جفاٌ والا

 ألاغىاه)  الجضائش (  –افلى – 306ؿ ب املشهض الجامعي أفلى 
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ا          هاـش ًىظفد.   .الجامػت إلاظالمُت الػاملُت ماليًز

ا حامػت ظُيغ، اظُا ساٌغ أخمذ  د.  .ماليًز

ـباح هىسي غباطاملدُاوي   د.  الػشاق -الخذمت الػامت الاجدادي مجلغ 

 مفش. –حامػت مذًىت العاداث  بعام الشمىدي  د. 

 حامػت هىث داصوس ، فشوعا  غشوسي مدمذ د.

،املػهذ الذولي للبدىر في الاكخفاد والخمىٍل إلاظالمي ؼاش ي غبذاللادس  د.  ، اظىمبٌى

 جشهُا .

 حامػت فُفل آباد، باهعخان. د. ساًض أخعً 

 حامػت امليعخير ، جىوغ. ـذساوي واسق  د.

 حامػت إلاظشاء ، فلعىين. أبى ًىظف مدمذ ظالمد.  

 .العػىدًت،ولُاث الؽشق الػشبي للذساظاث الػلُا  غماد الذًً املفبذ  د. 

 .العػىدًت ،حامػت وُبت املذًىت املىىسة لػماسة حماٌ  د.

  مفش ،مػهذ الػبىس الػالي لإلداسة والحاظباث وهظم املػلىماث      ادواسد دهخىس وؽأث د.

 ، اللذط .حامػت اللذط املفخىخت غبُذ ؼاهش   د.

 .حامػت العىَغ، مفش  ؼادي ابشاهُم خعً شحادهد.

 حامػت أم اللشي ، العػىدًت   مفىفى مدمىد غبذ العالم د.

في غىكد.   فلعىين. ، حامػت فلعىين الخلىُت     غضمي ـو

 هُا، جشهُا . احامػت جش  مدمذ هىىػ   د.

ـالح هاوي غبذ الحىُم  د. 

 إظماغُل

 .مفش، حامػت املىفىسة 

 ، ظىسٍا .حامػت خلب  اللىص ي همام د.

 .العػىدًت ،حامػت امللً فُفل        ظماللي ًدمُه د.

 حامػت أهلشة ، جشهُا  د. أسػ أخمذ
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 ىاغذ اليؽـــــــش باملجــلـــــــــــتــــــــــــــــــكـ
ـضي  جيؽـش      جخففـاث حمُـؼ فـي ، كبـل مـً امليؽـىسة غيـر الػلمُـت الابدـار و الذساظـاث مجلـت امللٍش

ـت الاكخفـادًت واملالُـت  و الػلـىم  و الفشوعـُت الػشبُـت، : الـثالر باللغـاث و ، غلـىم الدعـُير و الخجاٍس

ت  : الخالُت الؽشوه وفم الاكخفادًت واملالُتبالذساظاث  تهخم التي و ، الاهجليًز

بهامؾ (24*17)مً حجم    ـفدت 20 خذود في املجلت، مذًش إلى الىتروهُا فلي امللاٌ ًشظل .1

 ظم. 1.5ظم و مً الِعاس  1.5ظم و مً الُمين  1.3و الاظفل   1الففدت مً الاغلى 

 خي بحجم  للػشبُت (Sakkal Majallaوبخي)     ، Microsoft Word باظخخذام امللاٌ ًىخب  .2

ت، و (للفشوعُتTitres CS) Times New Roman و ،   14  بين بمعافت و ، 12 خي بحجم و الاهجليًز

ً و ، 1.15ألاظىش  ؛ Grasجىخب بـ الفشغُت الػىاٍو

 اظم ،(16بحجم خي  Sakkal Majallaللملاٌ )خي  اليامل الػىىان ، ألاولى جخممً الىسكت  .3

 للمىلىع ملخفين و الالىترووي؛  الػىىان ، لها الجامػُت الخابؼ املؤظعت و الػلمُت سجبخه و الباخث

خين؛ اللغخين بئخذي الثاوي و امللاٌ ،اخذهما بلغت غلى ألاهثر  اظىش  08  خذود في  الاخٍش

ً املشاحؼ ًىىن  .4  American Psychological Associationفي آخش امللاٌ وباغخماد أظلىب:  جذٍو

(APA)، وفم  ٌ ى  الػلمُت؛ ألـا

 جشكم الجذاٌو وألاؼياٌ خعب وسودها في متن امللاٌ؛ .5

 بىدُجت الباخث ًبلغ و املىلىعي، الػلمي للخلُُم املجلت إلى املشظلت جخمؼ وافت امللاالث .6

 .الخلُُم هخائج في الىػً للباخث ًمىً ال و مىه، جىلب التي الخػذًالث الخلُُم، أو

  ،American Psychological Association (APA)بئظخػماٌ تهمِؾ مدخىي امللاٌ ًىىن   .7

أي  في اظخػمالها أو أخشي  مجلت في وؽشها إغادة ًجىص  فال للمجلت، مليا جفبذ امللاالث امليؽىسة .8

 ملخلى؛

 إال ال حػبر املجلت غير معؤولت غً أًت ظشكت غلمُت جخممنها امللاالث امليؽىسة وهزه ألاخيرة   .9

 أصحابها؛ أساء غً

ٌ  أهثر للخفاـُل .10 اسة املىكؼ  أغذاد مخخلف غلى وإلاوالع اليؽش ؼشوه خى املجلت، ًشجى ٍص

 aflou.dz/index.php?p=journal/show&&id=2-https://www.cuالشابي الخالي : 

ش ًدم لهُئت .11  دون  ألامش لضم متى امللذم امللاٌ غلى الؽيلُت الخػذًالث بػن إحشاء الخدٍش

 املعاط باملىلىع؛

 خلىق  اليؽش مدفىظت للمجلت
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 الافخخاخُت 

 الفالحاث جخم بفمله الزي الػاملين سب هلل والحمذ الشخُم الشخمً هللا بعم

 العلميت ثاملجل  لقابمت املحدد 2021 أفٍسل  22ــ لــــ املؤزخ 442 زقم الىشازي  القساز إضداز عقب    

ت هبازكفئهىا ،"ج" املطىفت س العلمي للبحث العامت للمدًٍس  مظاز في الخطىز  هرا الخنىىلىجي والخطٍى

 بىحه  وعلىم الدظيير  إلاقخطادي وللميدان عام بشهل الىطىيت العلميت لثباملج املخعلق زاملخمي الخأطير

 .أخظ

ضي للذساظاث الاكخفادًت واملالُت  عددا حدًدا  القازا  ًدي بين هضع اليىم هحن ها       ملجلت امللٍش

 العلمي البحث ليخعمق ميدان الاقخطاد ، في الفنس إلى وشس طاعين ( (2021)   1الػذد : 5)املجلذ : 

 ، .املجخمع الاقخطاد واملاليت في الظياطت وحشيع  ثقافت املخخطين، لدي

 محدداثالعلميت بحثا  القيمت ذاث ألاخسي  إلاطهاماث إلى باإلضافت- العدد  هرا طياث في هجد وإذ     

 ، واخس ( 2108-0891) الفترة خلل قياطيت جحليليت دزاطت الجصابس في الخضخم

 جأثير قياض، واخس (2120-2121خلل الفترة ) املاليت لألوزاق دمشق طىق  على مىزوها فيروض أثس

-2111) للفترة ARDL همىذج باطخخدام الجصابس في الىفطيت العىابد إدازة على الىفط أطعاز حغيراث

باعخباز أن طىق الىفط ٌعيش جربربا في أطعازه واثازه على املخغيراث الاقخطادًت الهليت في ،(2108

-املحاطبي الخدقيق مهىت أصحاب لدي AA500 الجصابسي  املعياز لفاًت مديوبحثا اخس ًدىاول ، الجصابس 

في  البطالت مشهلت من للحد الفلحي القطاع مظاهمتًخعلق بمدي  ، واخس -واملسجنصاث املحدداث

 . الجصابس 

  الػلمُت  املػشفت ووؽش الػلم لخذمت والػىن  الخىفُم هللا وعأٌ غمل، مً ًىً ومهما

ش                                                               سئِغ الخدٍش

 د.  كىاف غبذاللادس   

 

 



  10إلاـذاس :         (2021)  01: الػـــــــــــــذد ــــ  05املجلذ  :  فهـــــــــشط 

ــــال ـــــــــ ــــــــ ــــــىان املقـــــ  ص عىـــــــــــــ

ٌ  واهىن  - 2020 آراس) بين ما للفترة املالُت لألوساق دمؽم ظىق  غلى هىسوها فيروط أزش  ألاو

2021 ) 

 (،ظىسٍا) حامػت دمؽم.                                مدمذالبنى . د 

09 

- 

28 

 ARDL همىرج باظخخذام الجضائش في الىفىُت الػىائذ إداسة غلى الىفي أظػاس حغيراث جأزير كُاط

  (2019-2000) للفترة

 بىخفق خاهميأ.د .                                                     خالذًت غىالي بًأ.          

  ، (جضائش)ال ،2حامػت وهشان 

29 

- 

49 

 في الاسدهُت الخأمين ؼشواث غلى دساظت املبىش الاهزاس هظام باظخخذام الخأمين ؼشواث اداء جلُُم

  ( 2017 – 2014)  الفترة

 غفام بىصٍذ د:                                                         صاوي مدمذ  ه.د.

  )الجضائش(،، وسكلت كاـذي مشباح حامػت                           

50 

- 

70 

ت بالىظائف الخىبُلُت البرامج غالكت ت خالت دساظت" الػمىمُت املؤظعاث في الاداٍس  الؽهُذ زاهٍى

 الؽلف– خشؼىن -خىخاػ مدمذ

 فيروص  صسوخيد.                                                                        الؽُخ أم بشاهُم ـالح د.

 ،(الجضائش)بالؽلف  حامػت خعِبت بً بىغلي

71 

- 

91 

 ( 2019-1980) الفترة خالٌ كُاظُت جدلُلُت دساظت الجضائش في الخضخم مدذداث

ض ه.د.      د.هبير مىلىد                                                     الػاًب بً غبذالػٍض

ان غاؼىس  حامػت      )الجضائش(،،الجلفت  ٍص

92 

- 

110 

ت خالت دساظت  الاهمباوُت املؽاول مً الحذ في  الخىظُمُت الثلافت دوس   لىالًت املائُت املىاسد مذًٍش

(الجضائش) الجلفت  

 د.كؽام إظماغُل                                                     فىىم         د. بىصٍذي

ان غاؼىس  حامػت  الجلفت ،)الجضائش( ٍص

111 

- 

133 

ً دوس   -ألاغىاه- ظىهاوشان بمؤظعت مُذاهُت دساظت الخغيراث مىاحهت في الاظتراجُجي الخىٍى

   غماسة ؼُخد.                                                    بللاظم              بشاهميد.

                         (لجضائش)ا املشهض الجامعي أفلى ،

134 

- 

153 



الجضائش في الخجاسي  امليزان غلى الفشف ظػش حغيراث أزش  

 -1990: مً املمخذة للفترة( ARDL) املىصغت الضمىُت للفجىاث الزاحي الاهدذاس همىرج باظخخذام

2019. 

 (لجضائش)ا املشهض الجامعي أفلى ،                                      هىسالذًً غبذاللادس   د.

154 

- 

173 

ٌ  مً لػُىت كُاظت دساظت)  املباؼش ألاحىبي الاظدثماس حزب في ودوسه املالي الخىىس   ؼماٌ دو

لُا  (2017-1990 فترة خالٌ إفٍش

 ظاًذ خمضة  ـلػت ظمُت                   د. د.                      أوغ معىُنيه.د.  
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 ملخص: 

، لألوساق املاليت دمؽم ظوق هزه الذساظت ئلى اخخجاس أزش اهدؽاس فيروط ووسوها غلى  هذفذ

 .2021واهون الثاوي  21 و 2020آراس،  22للفترة ما بين 

أظهشث الىخائج وحود غالكت ظالجت لىنها ليعذ راث داللت ئحصائيت بين غذد إلاصاباث 

. في حين ظهشث غالكت العوق حجم الخذاٌو في إؼش ، و املالجذيذة بالفيروط في ظوسيت وول مً غوائذ 

موحجت لىنها ليعذ راث داللت ئحصائيت بين غذد الوفياث املػلىت ةعحب الفيروط في ظوسيت وول مً 

 أن اظخخذام همورج ئحصائي غير . العوق ، وحجم الخذاٌو في إؼشاملغوائذ 
ً
وأظهشث الىخائج أيضا

 بالفيروطالجذيذة  إلاصاباثبين غذد داللت ئحصائيت راث مالئم يإزش في الىخائج، حيث ظهشث غالكت 

 غىذ اظخخذام همورج ئحصائي غير مىاظب. وحجم الخذاٌو في العوق  املإؼش وغوائذ 

ٌ ، غوائذ ؛دمؽم بوسصت ؛ووسوها ؛وتاء   اليلماث املفخاحيت:   .حجم الخذاو

 .JEL: D53  ،G41جصنيف 

Abstract: 

This study aimed to test the impact (Covid-19) on Damascus Stock 

Exchange, for the period from 22 March 2020 to 21 January 2021. 

A negative, but not significant relation appeared, between the number 

of new infections and index returns, and trading volume. While, a positive 

and not significant relation appeared between the number of deaths, and the 

returns of Index, and trading volume. When using improper statistical 

model the results affected, as a significant relation appeared between the 

number of new infections and index returns and trading volume. 

Keywords: Pandemic; Covid-19; Damascus Exchange; Returns; Volume. 

Jel Classification Codes:  D53, G41. 
__________________________________________ 

المؤلف المرسل 

mailto:mohammedbunni@gmail.com
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 . ملدمت: 1

ألامهههشاألا وألاوتكهههت وهههاليوليرا، والعهههاغون، وإلاهفلهههوهضا واحهههال الػهههالم  غتهههرل الخهههاسيخ ظههههوسل الػذيهههذ  مهههً 

إلاظههههجاهيت، وئهفلههههوهضا الوىهههههاصيش، وئيجههههوال، وغيرهههههها، وكههههذ أزهههههشث هههههزه  ألاوتكههههت غلهههههى الػههههالم ةؽهههههيل  ظههههل   فهههههي 

 ملههههههها جملىههههههها  مهههههههً ججػهههههههاث  ئوعهههههههاهيت، 
ً
الػذيهههههههذ مهههههههً حواههههههههب الخيهههههههاة وأهمهههههههها اليؽهههههههاظاث الاكخصهههههههاديت، ه هههههههشا

ظهههههوس وتههههاء جىف هههه   حذيههههذ يههههذ ى ووسوههههها  2019ؼهههههذل الػههههالم فههههي  هايههههت غههههام واحخماغيههههت، وظياظههههيت. وكههههذ 

ٍ  مجهذ  لها جهم جصهييفا  غلهى أهها COVID-19املعخجذ ) (، وثعحب ظشغت اهدؽاسه، وجأخش الىؽف غً للها

وتهههاء غهههالر ، ألامهههش الهههز  صاد املخهههاول مهههً اهدؽهههاسه حهههٌو الػهههالم، وفهههي ظهههحيل مواحههههت ههههزا الوتهههاء كامهههذ 

ان بفهههشألا كيهههود غلهههى الخشههههت، والخجمػهههاث، وألاغمهههاٌ، ومنهههها مهههً كهههام بهههاغالق حهههذوده الػذيهههذ مهههً الجلهههذ

التريههت، والجيشيههت، والجويههت لنخههذ  مههً اهدؽههاس الفيههروط، والعههيعشة غليهها. وغلههى هيههو  مههواص  ظهههشث مخههاول 

ههزا مً الخجػاث الاكخصاديت إليلال ألاغماٌ، وح ش الخجواٌ، وغيرها مً إلاحشاءاث الاحتراصيت ملواحهت 

الفيهههههروط، وكهههههذ أزهههههشث ههههههزه  إلاحهههههشاءاث غلهههههى اكخصهههههادياث الػهههههالم دون اظهههههخ ىاء ةعهههههحب جوكهههههف ظالظهههههل 

الخوسيههذ وجشاحههؼ العلههب فههي ألاظههواق ألامههش الههز  كههذ يههإد  ئلههى صغضغههت اظههخلشاس الؽههشواث، وألاظههواق حههٌو 

ى هههههش فهههههي الػهههههالم، وكهههههذ دفهههههؼ ههههههزا الػذيهههههذ مهههههً صهههههاوىي العياظهههههاث، والؽهههههشواث، واملعهههههاهمين ئلهههههى ئغهههههادة ال

مػذالث الىمو املخوكػت غلى املذى اللصير، واملخوظغ، وظويل ألاحهل. ولىهً مها يهضاٌ أزهش ههزا الوتهاء غلهى 

يهههذ ها   ههههزا الجيهههث ئلهههى ئللهههاء  الضهههوء  غلهههى  زهههاس ال ههه  ي 
 

، وغليههها ىههههذل
ً
ألاظهههواق املاليهههت غيهههر مػهههشول جمامههها

لخجػهههههاث الىاحمهههههت غهههههً اهدؽهههههاس ههههههزا فيهههههروط ووسوهههههها غلهههههى العهههههوق املهههههالي فهههههي ظهههههوسيت، ورلهههههً غتهههههر جيليهههههل ا

الفيهههروط غلهههى الػوائهههذ، وحشههههت الخهههذاٌو فهههي ظهههوق دمؽهههم لهههألوساق املاليهههت، فالخهههذاوالث فهههي العهههوق جخهههأزش 

 ئل هههها، وثعهههحب جصهههذس أخجهههاس اهدؽهههاس الفيهههروط غلهههى وظهههائل 
باظهههخجابت املعهههدثمشيً لألخجهههاس ال ههه  هعهههخمػونل

ههههذ  مههههً ألاهميههههت بميههههان مػشفههههت أزههههش اهدؽههههاس إلاغههههالم، واحخاللهههها  لنجههههضء ألاهتههههر مههههً الخ عيههههاث إلا  ػل غالميههههت، ه 

الفيروط غلى الخذاوالث في العوق املهالي، وخاصهت ةػهذ مهشوس مها يضيهذ غهً الػهام غلهى اهدؽهاس الفيهروط فهي 

 الػالم.

 مشيلت البحث:.1.1

ئن  زههاس الاكخصههاديت الىاحمههت غههً فيههروط ووسوههها لههم حعههخنن  أ  دولههت، ولىههً هههزه  زههاس جدجههايً 

 لعجيػهههههت ومعهههههخوى جعهههههوس الاكخصهههههاد، ولذسحهههههت الاهفخهههههاٍ غلهههههى الػهههههالم. وحيهههههث أن 
ً
مهههههً دولهههههت   خهههههشى وفلههههها

، يتههههرص دوس العههههوق املههههالي ف ههههها هههههذاغم سئي هههه   لػمليههههت الخىميههههت
ً
 هاميهههها

ً
 الاكخصههههاد فههههي ظههههوسيت هػههههذ اكخصههههادا
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  توسيووسوها ئلهى اجخهار الخيومهت العه؛ وكذ حعحب اهدؽاس فيروط (91، ص 2018)غىيؽل وتيش  ، 
ً
غهذدا

 مهههً إلاحهههشاءاث الاحتراصيهههت ملواحههههت اهدؽهههاس الفيهههروط، والخخفيهههف مهههً حالهههت الهههزغش الىاحمهههت غهههً اهدؽهههاسه

، وتيعهههب املاليهههت (189-188، ص ص 2019الى هههام الصهههسي فهههي ظهههوسيت )هجيهههت، و ورلهههً لخمايهههت املجخمهههؼ 

لهى كهشاسامهم الاظهدثماسيت. العلوهيت، فان ألاخجهاس العهيكت جهإزش غلهى ظهلون املعهدثمشيً فهي العهوق، وجهإزش غ

 وتىاًء غلى ما ظجم يمىً صياغت مؽيلت الذساظت في الدعاٌؤ الخالي:

ٌ  اهدؽاس فيروط ووسوها في ظوسيت غلى هل يإزش " ظوق دمؽم لألوساق  في الػوائذ وحجم الخذاو

 ؟".املاليت

 ويخفشع غً هزا الدعاٌؤ ظإالين فشغيين:

 ظههههوق دمؽههههم  مإؼههههش  غوائههههذ ههههها فههههي ظههههوسيت غلههههىووسو  صيههههادة غههههذد إلاصههههاباث بفيههههروط هههههل يههههإزش

 ؟لألوساق املاليت

 حجههم ا ووسوههها فههي ظههوسيت غلههى صيههادة غههذد الوفيههاث بفيههروط هههل يههإزش ٌ ظههوق دمؽههم  فههي لخههذاو

 ؟لألوساق املاليت

 أهميت البحث:.2.1

 جىمً أهميت هزا الجيث في الىلاط الخاليت:

  لصههاوىي العياظههاث، واللههائمين غلههى ظههوق دمؽههم لههألوساق املاليههت، ملػشفههت 
ً
حػههذ  هههزه الذساظههت مهمههت

، ممهههها هعههههاغذهم فههههي غمليههههت اجخههههار اللههههشاساث املخػللههههت العههههوق املههههاليأزههههش اهدؽههههاس فيههههروط ووسوههههها غلههههى 

جل الخذ مً الخذاغياث الاكخصاديت الهدؽاس الفيروط ةؽيل  مجىش.  ةع 

   للمعهههههاهمين، واملعهههههدثمشيً امليخملهههههين فهههههي ظهههههوق دمؽهههههم لهههههألوساق املاليهههههت  حػهههههذ 
ً
ههههههزه الذساظهههههت مهمهههههت

 ملعاغذمهم غىذ اجخار كشاسامهم الاظدثماسيت.

  ةعهههههحب مياول ههههها إلاحابهههههت غلههههى ألاظهههههكلت املخػللهههههت 
ً
مههههً الىاحيهههههت ألاواديميههههت حػهههههذ  هههههزه الذساظهههههت مهمههههت

تخاصههت فههي ظههوق دمؽههم لههألوساق املاليههت، فههي ظههل بمػشفههت أزههش فيههروط ووسوههها غلههى ألاظههواق املاليههت، و 

 الاهخمام الػالر  بمػشفت جذاغياث هزا الفيروط غلى الجواهب الاكخصاديت.

 أهداف البحث:.3.1

 ئلهههى املؽههيلت املعشوحهههت يخميههوس الههههذل مهههً هههزا الجيهههث فههي ئللهههاء الضههوء غلهههى الخهههأزيراث 
ل
اظههدىادا

ث ف همههها ةعهههحب اهدؽهههاس فيهههروط ووسوهههها فهههي ظهههوسيت، ، والخهههذاوال ظهههوق دمؽهههم لهههألوساق املاليهههتالخاصهههلت فهههي 
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للوصٌو ئلى هخائج وجوصهياث حعهاغذ صهاوىي العياظهاث فهي ظهوسيت غىهذ ئصهذاس اللهشاساث املخػللهت بالخهذ 

 مً اهدؽاس هزا الفيروط.

 فسضياث البحث:.4.1

ظهههوق دمؽهههم إؼهههش ملهههت ئحصهههائيت بهههين وهههل مهههً )غوائهههذ ال جوحهههذ  غالكهههت راث دال فسضـــيت العـــد :

، وحجم الخذاٌو في العوق( وتين غذد إلاصهاباث الجذيهذة، وغهذد الوفيهاث املػلىهت ةعهحب لألوساق املاليت

 الفيروط في ظوسيت.

 منهج البحث:.5.1

الوصفي في الجاهب الى ش  املخػلم بىفاءة ألاظواق املاليت، وغلم هعخخذم هزا الجيث املىهج 

الفشضياث املخػللت باخخجاس أزش فيروط ووسوها غلى العوق املالي املاٌ العلووي، واملىهج الخيليلي الخخجاس 

 في ظوسيت، ورلً باظخخذام الاخخجاساث إلاحصائيت املىاظجت.

 الدزاطاث الظابلت:.2

  دساظههههههتAshraf (2020 هههههههذفذ هههههههزه الذساظههههههت ئلههههههى اخخجههههههاس أزههههههش فيههههههروط ووسوههههههها غلههههههى )

، ورلهههههههً 2020هيعههههههان  17وههههههاهون ألاٌو و  22بلهههههههذ حههههههٌو الػههههههالم للفتههههههرة مههههههها بههههههين  64ألاظههههههواق املاليههههههت فههههههي 

(. أظههههشث الىخهههائج وحهههود غالكهههت غىعهههيت بهههين غهههذد الخهههاالث Panel Dataباظهههخخذام الجياههههاث اللوحيهههت )

 مؼ اسجفاع  املػلً غً ئصاب ها بفيروط
ً
ووسوها والػوائذ في ألاظواق املاليت، حيث أبذث الػوائذ اهخفاضا

 أن ألاظهواق املاليهت اظهخجابذ ةؽهيل معهجم ملػهذٌ همهو 
ً
غذد إلاصاباث بالفيروط. وأظهشث الىخهائج أيضها

ت إلاصاباث ةؽيل أهتر مً اظخجاب ها ملػذٌ همو الوفياث، وأبذث ألاظواق املاليت اظخجابت ظلجيت مشجفػ

 يوم مً ئغالن إلاصابت ألاولى. 60ئلى  40في الفترة ما بين 

  دساظهههههههتOnali (2020 ههههههههذفذ ههههههههزه الذساظهههههههت ئلهههههههى اخخجهههههههاس أزهههههههش إلاصهههههههاباث والوفيهههههههاث )

 9و  2019هيعهان  8للفتهرة مها بهين  VIX، و S & P 500بفيروط ووسوهها غلهى غوائهذ مإؼهشاث داو حهوهض، و 

. أظهشث Markov-Switching، وهمورج VARوهمورج  ،GARCH، ورلً باظخخذام همورج 2020هيعان 

الىخههائج أن الػوائهههذ فههي ألاظهههواق ألامشيىيهههت ال جخههأزش بخ يهههر غههذد إلاصهههاباث املػلهههً غنههها فهههي وههل مهههً )الصهههين، 

ئيعاليا، فشوعا، ئظجاهيا، اململىت املخيذة، ئيشان( في ألاؼههش الثالزهت ألاولهى مهً اهدؽهاس الفيهروط. وأظههشث 

جخهههأزش ةؽهههيل ئيجهههاثي بهههالخ ير فهههي غهههذد  S & P 500ايىهههاث الؽهههشظيت ملإؼهههش  داو حهههوهض و الىخهههائج أن الخج

فلهذ أظههش أن غهذد الوفيهاث املػلهً غىها فهي  VARالخاالث املػلً غنها في الجلذان آهفت الزهش. أمها همهورج 
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ب . وتيعهVIXفشوعا وئيعاليا يإزش ةؽهيل ظهل   غلهى غوائهذ مإؼهش داو حهوهض، وثؽهيل ئيجهاثي غلهى مإؼهش 

جضههاغف بملههذاس  VIXفههان ألازههش العههل   لػههذد إلاصههاباث غلههى غوائههذ مإؼههش  Markov-Switchingهمههورج 

 .2020زالزت مشاث مؼ  هايت ؼهش ؼجاط 

  دساظههتKhan ( ههههذفذ هههزه الذساظههت ئلهههى اخخجههاس أزههش وتهههاء ووسوههها غلهههى 2020وآخههشون )

 حههٌو الػهههالم غلههى زهههالر فتههر  16ألاظههواق املاليههت لهههه 
ً
 سئيعهههيا

ً
وهههاهون  1هيعههان و  9اث؛ ألاولهههى، مهها بهههين مإؼههشا

واهون  20، والثالثت، ما بين 2020واهون الثاوي  19و  2019واهون ألاٌو  2، والثاهيت، ما بين 2019ألاٌو 

 Pooled Panel. اظههخخذمذ الذساظههت أظههلوا الجياهههاث اللوحيههت املجمػههت )2020ؼههجاط  3الثههاوي وح هه  

Data غلههههى غوائههههذ أظههههجو 
ً
. أظهههههشث الىخههههائج وحههههود (، ورلههههً اغخمههههادا

ً
غيت، ومػههههذٌ همههههو إلاصههههاباث أظههههجوغيا

غالكههههت ظههههالجت بههههين غوائههههذ املإؼههههشاث ومػههههذٌ همههههو إلاصههههاباث بفيههههروط ووسوههههها، وجههههم ملاسهههههت الػوائههههذ بههههين 

الفتههههراث ال هههه  جخضههههمً اهدؽههههاس فيههههروط ووسوههههها )الفتههههرجين الثاهيههههت، والثالثههههت( والفتههههرة ال هههه  ظههههجلذ اهدؽههههاس 

. أظههههشث الىخهههائج أهههها فهههي Mann-Whitney، واخخجهههاس t(، ورلهههً باظهههخخذام اخخجهههاس الفيهههروط )الفتهههرة ألاولهههى

املشاحههل ألاولههى الهدؽههاس الفيههروط )الفتههرة الثاهيههت( لههم ج هههش أ  اظههخجابت لعههلون املعههدثمشيً لألخجههاس ال هه  

غالكهت جخص الفيروط، ولىً في املشحلت الخاليت الهدؽاس الفيروط )الفترة الثالثت( أظههشث الىخهائج وحهود 

 ظالجت بين أخجاس إلاصاباث بفيروط ووسوها وغوائذ املإؼشاث في ألاظواق املاليت.

 ( ههههذفذ ههههزه الذساظهههت ئلهههى اخخجهههاس  زهههاس الاكخصهههاديت 2020دساظهههت حعهههاوي وآخهههشون )

، ومىخصهههف ؼههههش حؽهههشيً 2019لفيهههروط ووسوهههها غلهههى الاكخصهههاد التروهههي، ورلهههً للفتهههرة مههها بهههين  هايهههت غهههام 

ث الىخائج أن اهدؽاس الفيروط أدى ةؽيل سئي    اهىماػ في الىاجج امليلي إلاحمالي فهي . أظهش 2020ألاٌو 

. ئضههافت ئلهههى 2019% ملاسهههت مههؼ الشثهههؼ ألاخيههر مههً الػههام 16بمهها يلههاسا  2020 هايههت الشثههؼ الثههاوي مههً غهههام 

خيههر مههً اسجفههاع فههي اجههض املواصهههت الػامههت، وجضههاغف حجههم الاجههض فههي الخعههاا الجههاس  ملاسهههت مههؼ الشثههؼ ألا 

هديجهههههت إلاحهههههشاءاث الاحتراصيهههههت مليافيهههههت اهدؽهههههاس الفيهههههروط، وجشافهههههم رلهههههً مهههههؼ اسجفهههههاع مػهههههذٌ  2019الػهههههام 

 بمػهههذٌ همهههو 
ً
الخضهههوم، وجهههأزش ظهههػش الصهههشل ةؽهههيل ظهههل   خهههالٌ فتهههرة الذساظهههت، وجهههأزش العهههوق املهههالي ظهههلجا

 إلاصاباث حيث جشاحؼ حجم الخذاٌو في العوق مؼ اسجفاع غذد إلاصاباث.

 ( هذفذ هزه الذساظت ئلى جيليل أزش فيهروط ووسوهها غلهى ظهلون 2020ش )دساظت لوض

 80املعههه هلً فهههي واليهههت غهههين جموؼهههيذ فهههي الجضائهههش وجهههم اظهههخخذام الاظهههخحيان وامللهههابالث، حيهههث جهههم جوص هههؼ 

فهههشد. أظههههشث الىخهههائج ح يهههر الهههىمغ الاظههه هالوي للفهههشد خهههالٌ فتههههرة  45، وملابلهههت 56اظهههخحيان اظهههترحؼ منهههها 
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وط، حيههث أصهههج  هههزا الههىمغ يهههخم وفههم ألاولويههاث املخمثلههت فهههي املههواد ال زائيههت، وال هههخيت، اهدؽههاس الفيههر

 أن هزا الىمغ ظشفي يضوٌ بضواٌ أظجابا.
ً
 ومواد الخػليم. وأظهشث الىخائج أيضا

  ً أن أثـــس اندشــاز الفيـــروض مــخ حيـــث طحــ  مــخ لــطل  عـــطل علــى الدزاطـــاث الظــابلت أعـــط  

مؤشساث ألاطواق املاليت العامليت، إضافت  طلبي على عوائد أثس بشيل   اثشيادة عدد إلاصاباث والوفي

إلى حظبب اندشاز الفيروض بازجفال النفلاث العامـت ومعـد ث الخمـخو، وجساحـن النمـو  كخصـادي، 

وغليها ظهيلوم هههزا الجيهث باخخجههاس أزهش غههذد إضـافت لألثــس الظـلبي علــى طـلون  طــألافطن لـد  ألافــساد، 

ٌ والوفيههاث بفيههروط ووسوههها غلههى غو إلاصههاباث  فههي العههوق، ورلههً  ائههذ مإؼههش ظههوق دمؽههم وحجههم الخههذاو

 لذساظههاثلػلهى الهشغم مهً ألاهميهت الػلميهت ةػهذ الخأههذ مهً اخخيهاس الىمهورج إلاحصهائي ألامثههل لالخخجهاس، ف

جىاولهههذ أزهههش  غلهههى املعهههخوى الػهههالر  وملإؼهههشاث ألاظهههواق املاليهههت الػامليهههت، أو  ئال أ هههها اخختهههرث ألازهههش  العهههابلت

ولهههههم جخعهههههشق الخخجهههههاس ألازهههههش فهههههي  الفيهههههروط غلهههههى حواههههههب اكخصهههههاديت أخهههههشى واالكخصهههههاد الىلهههههي أو الاظههههه هالن

ولههههم جخعهههههشق مللاسهههههت أزهههههش اظههههخخذام غهههههذة همهههههارج وخاصهههههت حذيثههههت الػههههههذ منهههههها،  ألاظههههواق املاليهههههت الػشتيههههت،

فيهههروط ووسوهههها غلهههى ظهههوق  اخخجهههاسه  زهههش  ئلهههى ، ئضهههافتههههزا الجيهههثوههههزا مههها يميههه  ئحصهههائيت غلهههى الىخهههائج، 

 الز  هػذ وساق املاليت دمؽم لأل 
ً
، حيث ظوكا

ً
 .2009وؽأ هزا العوق في  هايت غام حذيث الػهذ وعحيا

 :هفاءة ألاطواق املاليت .3

 :مفهو  هفاءة ألاطوق املاليت.1.3

في العوق املاليت الىفإة ةؽيل  غؽوائي، بييث يصػب الخيجإ بيشهت ألاظػاس في جخيذد ألاظػاس 

ػّشل العوق املالي الىفإ بأها "العوق الز  حػىغ فيا و العوق، وتالخالي يصػب الخ لب غلى العوق،    

ألاظػاس ول املػلوماث املخوفشة ةؽيل  وامل"، وجمثل املػلوماث جلً املوحودة في اللوائم املاليت، أو ال   

 .(Fama, 1969, p383)ججثها وظائل إلاغالم غً الؽشواث، أو ألاظػاس الخاسيخيت لألظهم 

 لىوغيت املػلوماث في العوق ولىفاءة العوق املالي زال
ً
 :زت معخوياث جدجايً وفلا

 حػىههههغ ألاظههههػاس الخاليههههت وههههل املػلومههههاث الخاسيخيههههت فههههي العههههوق مثههههل  فيههههاو  ،املعههههخوى الضههههػيف

 .(Bodie et. al., 2010, p231) ألاظػاس، وحجوم الخذاٌو الخاسيخيت

  )ألاظههههػاس الخاسيخيههههت، باإلضههههافت حػىههههغ ألاظههههػاس فههههي العههههوق املعههههخوى ؼههههجا اللههههو  )أو املخوظههههغ

غههههً الؽههههشهت ماليههههت وغيههههر ماليههههت للمػلومههههاث الػامههههت املخاحههههت وال هههه  جخضههههمً مػلومههههاث أظاظههههيت 

 (.Bodie et. al., 2010, p232)هخغ إلاهخاج، وجيجإاث ألاستاٍ، والخوص ػاث، وغيرها )
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 اث الػامهههههت املعهههههخوى اللهههههو : حػىهههههغ ألاظهههههػاس فهههههي العهههههوق وهههههل مهههههً ألاظهههههػاس الخاسيخيهههههت، واملػلومههههه

 هخم وىاملخاحت لنجمهوس، واملػلوماث الواصت. 
ً
 هزا املعخوى أيضا

ً
ةػذم حنه  أ  خهوص أستاحها

أغلى مً  خشيً مً خالٌ اظخفادجا مً صالحياجا بالخصٌو غلى ةػض املػلوماث الذاخليت 

(Fama, 1969, p388.) 

 : نخلاداث املوحهت لفسضيت الىفاءة 2.3

ظػاس، والفلاغاث اهخلاداث بخصوص الخزبزباث املفشظت في ألا وحهذ لفشضيت الىفاءة 

في أظػاس ألاظهم ملإؼش  ظخاهذسد أهذ بوسص  جللجاث مفشظتالعجػييياث في فترة  ظهشثالعػشيت، حيث 

(S&P 500)، ( وداو حوهضDOW Jones) باملعخوى الز  يجب  13ئلى  5أغلى بمػذٌ  ذواه 
ً
مشة ملاسهت

مؼ وهزا يدىاكض ، أن جصل ئليا ةعحب املػلوماث الجذيذة حٌو جوص ػاث أستاٍ حليليت في املعخلجل

 غً الليم الػادلت مما كذ ييخج غىا جزبزا  فشضيت الىفاءة ال   جىص غلى أن
ً
ألاظػاس كذ جحخػذ مإكخا

الػذيذ مً  ولىً ظهوس  (.Shiller, 1981, pp 433-434) ظفيف ومإكذ، ولىً ظشغان ما ي  دح

ألاصماث، والخاالث الؽارة في ألاظواق املاليت، ئضافت للعلون غير الػلالوي للمعدثمشيً أدى للدؽىيً 

فشضيت هفاءة العوق، وكذ أهذث الفلاغاث العػشيت، ومػذالث ألاستاٍ املشجفػت في  هايت في 

غير الػلالهيت مً كجل املعدثمشيً، والعلون الحؽش ، الدعػييياث أ ها واهذ هخاج ليل مً الخصشفاث 

وهزا ما دفؼ غلم املاٌ العلووي للواحهت، الز  هعىى ئلى فهم العلون الحؽش ، و لياث الىفعيت 

 ,.Johnsson et. alال   جىعو  غل ها غمليت اجخار اللشاس املالي، ورلً لخيعين همارج الخمويل الخلليذيت )

2002, p4.) 

  ملال الظلوويعلو ا .4

 :مفهو  علو املال الظلووي 1.4

ئن غمليت اجخار اللشاساث الاظدثماسيت ال حعدىذ فلغ غلى اللشاساث الػلالهيت ال   جلوم غلى 

 غلى غوامل غير غلالهيت مثل 
ً
غملياث الخيليل ألاظاظيت لألستاٍ، واملىفػت امليخملت، بل حعدىذ أيضا

غير الػلالهيت الثلت املفشظت، واملياواة، والخصوساث الواظكت، وظلون اللعيؼ، وغيرها مً الػوامل 

ألاخشى ال   جإزش في غمليت اجخار اللشاس، وحؽيل ألاظػاس في العوق املالي. و حل رلً ظهشث املاليت 

ػشَّل 91، ص. 2017العلوهيت لفهم الجاهب الىف    لػمليت اجخار اللشاس املالي )بً صايش، وتً صايش،  (. و  

، وصيادة فهم أهماط الخفىير لذى غلم املاٌ العلووي بأها حضء مً غلوم الخمويل ال   حع ىى ئلى ؼٍش
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جياٌو فهم،  فه املعدثمشيً، بما في رلً الجواهب الػاظفيت، ودسحت جأزيرها غلى غمليت اجخار اللشاس، 

 (.Ricciardi & Simon, 2000, p2) وجفعير هيفيت اجخار اللشاساث الاظدثماسيت مً حاهب ئوعاوي

 (:Schindler, 2007, pp 17-18) سئيعيتسوان زالزت ألػلم املاٌ العلووي و 

  غلم الخمويل: حيث حػختر ميذوديت املشاجخت في العوق أحذ ألاسوان الشئيعيت للماليت

يصػب غلى املعدثمشيً الػلالهيين أن  العلوهيت مً حاهب غلم الخمويل، وال   بموحبها

يلوموا بخيييذ الاهيشال الز  ظحجا املعدثمشيً ال ير غلالهيين، ففي اكخصاد يخفاغل فيا 

غلى  أفشاد غلالهيون وغير غلالهيون فان العلون غير الػلالوي ييون لا جأزير هجير وملموط

 .ألاظػاس املخذاولت في العوق 

   اث مىهجيت مػيىت غىذما يصوغون مػخلذامهم، وجفضيالمهم غلم الىفغ: يجذ  ألافشاد جيي

 مما يإزش غلى كشاسامهم الخاليت واملعخلجليت.

  للخفاغل 
ً
 هديجت

 
 مً اللشاساث املاليت جخخز

ً
 هجيرا

ً
غلم الاحخماع: يإهذ  هزا الػلم أن غذدا

فشاد الاحخما ي، وال يخم اجخارها في مػضٌ  غً  خشيً، وهزا يدىاكض مؼ افتراألا أن ألا 

 يخخزون كشاسامهم املاليت بذون أ  مإزشاث خاسحيت.

 :العوامل السئيظيت املىونت لعلو املال الظلووي 2.4

 (:23-17، ص. ص. 2017، بً ظاهيت وآخشون) وهي غواملغلم املاٌ العلووي مً غذة  يخيون 

 والػاظفيت  غاظفت املعدثمشيً: ئن اللشاساث ال   يخخزها املعدثمشون جخأزش بالػوامل الىفعيت

ال   جيخابهم، وهزا ما يإزش غلى آلياث الخػامل في العوق، ويمخلً ألافشاد ةػض الخيي اث في 

مػخلذامهم، وال   بذوسها جإزش في ظشيلت مػالج هم للمػلوماث غىذ اجخارهم اللشاساث؛ 

الفػل، أو  سدة واإلفشاط في الثلت، أو الاغخماد غلى الخجاسا العابلت، أو املجال ت )إلاكالٌ( في

 الاغخماد غلى الخجاسا ألاخيرة الجخار اللشاس، أو الخيي  ملػلومت مػيىت.

  جفضيالث املعدثمشيً: جإزش جفضيالث املعدثمشيً غلى كشاسامهم املاليت فهىان جيي اث

للخفضيالث لذى املعدثمشيً؛ ومنها الؽػوس بالىذم مً ضياع الفشص الاظدثماسيت، أو الىفوس 

ش الز  كذ يذفػهم لخيمل املضيذ مً املخاظش لخجىب الوعائش، ويذفػهم هزا مً الوعاسة ألام

 ججىب 
ً
العلون غير الػلالوي ئلى اجخار كشاساث ماليت خاظكت. ومً الخفضيالث املخيي ة أيضا

ال موألا، وظلون اللعيؼ الز  هػذ  مً أهم الخيي اث لذى املعدثمشيً، حيث يلوم 
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يت حؽابا اللشاساث الاظدثماسيت لفكت هجيرة مً املعدثمشيً املعدثمشون باجخار كشاساث اظدثماس 

في العوق ةعحب خوفهم مً املخاظش املشججعت بلشاسامهم الفشديت مما يذفػهم الججاع كشاساث 

 الجماغت.

  ميذوديت املشاجخت: ئن غلجت العلون غير الػلالوي في العوق غلى العلون الػلالوي يجػل

 غادة ألاظػاس ئلى الليم الػادلت.مً الصػب غلى غمليت املشاجخت ئ

وحػذ ألاخجاس الجيذة والعيكت ال   يخللاها املعدثمشون مً أهم الػوامل ال   جإزش في كشاسامهم 

وجيي امهم العلوهيت، فاهدؽاس ألاخجاس الجيذة يإزش ةؽيل ئيجاثي غلى الػوائذ في العوق، ويللل مً 

زش ةؽيل ظل   غلى الػوائذ و ػمل غلى صيادة الخللجاث في الخللجاث، في حين أن اهدؽاس ألاخجاس العيكت يإ 

العوق، حيث لوحظ أن أزش ألاخجاس العيكت أكوى بمشجين غلى الػوائذ والخللجاث في العوق مً ألاخجاس 

 (.Suleman, 2012, p301الجيذة )

ل ظل   غلى ويشى الجاحث أن اهدؽاس فيروط ووسوها حٌو الػالم، وحالت الزغش ال   خلفها كذ جإزش ةؽي

الػوائذ والخذاوالث في العوق، فا خجاس اليوميت حٌو اهدؽاس الفيروط، وصػوتت ئيجاد للاٍ فػاٌ لا 

يضيذ مً حالت الخوجش لذى املعدثمشيً، وكذ يذفؼ الجػض ئلى اجخار كشاساث اظدثماسيت بىاًء غلى جيي اث 

ظهشث ح يراث وكذ ألافشاد، جإزش في ظلون ماط الحؽشيت و ظلوهيت. فا وتكت وألاخجاس العيكت ح ير مً ألاه

، (33، ص 2020، )لوضش ألاهماط العلوهيت للمع هلىين في الجضائش خالٌ فترة اهدؽاس الوتاء ف هافي 

 يخللون أخجاس اهدؽاس الفيروط
ً
ػذ  مً ألاهميت  وحيث أن املعدثمشيً في العوق أيضا ، لزلً ه 

ً
أيضا

 دمؽم ظوق وإلاغالن غً الوفياث ةعحب الفيروط غلى  بميان مػشفت أزش اهدؽاس فيروط ووسوها،

 . وهزا ما ىهذل ئليا هزا الجيث.لألوساق املاليت

 :مظاز جفش ي وباء هوزونا في طوزيت .5

، وي هش الؽيل 2020أغلىذ أٌو ئصابت بفيروط ووسوها في ظوسيت في  هايت ؼهش آراس مً غام 

 ( غذد إلاصاباث بفيروط ووسوها في ظوسيت.1)
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  عدد إلاصاباث بفيروض هوزونا في طوزيت: 1شيل ال

 
 (.2020الشظر  ملى مت ال خت الػامليت. )املوكؼ مً ئغذاد الجاحث بىاًء غلى الجياهاث مً  املصدز:

(https://covid19.who.int.) 

ملاسهت ةػذد اصداد ةؽيل هجير أن غذد إلاصاباث بفيروط ووسوها في ظوسيت  (1الؽيل )ي هش مً 

مها  2021واهون الثهاوي غهام  21، حيث بلغ غذد إلاصاباث ح   جذايت الاهدؽاسألاؼهش ألاولى لفي إلاصاباث 

مهها بههين ت واهههذ فهي ألاؼهههش الومعهإلاصهاباث  غههذد % مههً ئحمهالي79.36، فيعهجت ألهف ئصههابت 13 يضيهذ غلههى

 .2021وواهون ألاٌو  2020آا 

أما باليعجت للوفياث فلذ أغلىذ أٌو حالت وفاة ةعحب فيروط ووسوها في ظوسيت في  هايت ؼهش 

 فيروط ووسوها في ظوسيت.ال( غذد الوفياث ب2ي هش الؽيل )، و 2020آراس مً غام 

 الوفياث بئصاباث هوزونا في طوزيت: عدد 2شيل ال

 (.2020الشظر  ملى مت ال خت الػامليت. )مً ئغذاد الجاحث بىاًء غلى الجياهاث مً املوكؼ  املصدز:

(https://covid19.who.int.) 
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 21ئحمههالي غههذد الوفيههاث ةعههحب فيههروط ووسوههها فههي ظههوسيت ح هه  جهههاسيخ أن  (2الؽههيل )ي هههش مههً 

واهههذ فههي ألاؼهههش الوفيههاث  غههذد % مههً ئحمههالي87، فيعههجت حالههت وفههاة 900يلههاسا مهها  2021اوي وههاهون الثهه

 .2021وواهون ألاٌو  2020الومعت ما بين آا 

 عينت البحث وأطلوب جحليل البياناث: .1.5

لخعههههاا غائههههذ  ةؽههههيل يههههومي املههههأخور لههههألوساق املاليههههتدمؽههههم  ظههههوق  حؽههههمل غيىههههت الجيههههث مإؼههههش

 ٌ وههاهون الثههاوي  21وح هه   2020آراس،  22 ورلههً للفتههرة ال هه  ججههذأ مههً، فههي العههوق  املإؼههش، وحجههم الخههذاو

وكجهههل اخخجهههاس ، ٌو ئصهههابت بفيهههروط ووسوهههها فهههي ظهههوسيت، حيهههث جمثهههل بذايهههت العلعهههلت جهههاسيخ ئغهههالن أ2021

اظههخلشاس املخ يههراث املعههخخذمت الى ههش مللههاييغ ال  غهت املشهضيههت للمخ يههراث، والخأهههذ مهً الفشضهياث ظههيخم 

ال ههه  جفتهههرألا اظهههخلشاس املخ يهههر فهههي حهههاٌ واههههذ الليمهههت  KPSSظشيلهههت  وفهههماخخجهههاس حهههزس الوحهههذة باظهههخخذام 

ورلهً للخأههذ مهً اظهخخذام مخ يهراث معهخلشة  أكهل مهً الليمهت الجذوليهت .LM-Statامليعوتت إلحصائيت 

(Stationary لخجىب حذور الاهيذاس الضائف )(Gujarati, 2011.) 

 ن؛ وظيخم جيليل الجياهاث وفم همورحي

املخ يهههر الهههز  هػهههذ  ظهههوق دمؽهههم إؼهههش مس أزهههش فيهههروط ووسوهههها غلهههى غوائهههذ الخخجهههاالىمهههورج ألاٌو (1

ئن اظههههخخذام ، حيههههث Rtويشمههههض لهههها  مههههً خههههالٌ اللوغههههاسيخم العجيىههههي للمإؼههههش جههههم حعههههابا والههههز  الخههههاةؼ 

عهههخمشة حيهههث 
 
شهجهههت امل

 
دهههي  الخصهههٌو غلهههى ظلعهههلت مهههً الػوائهههذ امل حػعهههي الػوائهههذ باللوغهههاسيخم العجيىهههي ي 

هههههب ظلعهههههلت الػوائهههههذ خصهههههائص العلعهههههلت ألاظاظهههههيت ىع   & Hudson) ظههههههولت مللاسههههههت الػوائهههههذ، وي 

Gregoriou, 2015, p 152)  ًحعب املػادلت  جيت:ورل 

     (
  

    
)    (  )    (    )                          

 t-1، واليهوم العهابم tاملإؼهش فهي اليهوم  كيمهتPt-1 ، و Pt، و tغوائهذ املإؼهش فهي اليهوم  Rtحيهث جمثهل 

املوكههههؼ إلالىترووههههي كههههيم إلاغههههالق اليوميههههت ملإؼههههش ظههههوق دمؽههههم مههههً  وكههههذ جههههم الخصههههٌو غلههههى غلههههى الخههههوالي.

 لعوق دمؽم. الشظر 

ٌ الىمههورج الثههاوي ( 2 الههز  يمثهههل فههي ظهههوق دمؽههم   الخخجههاس أزهههش فيههروط ووسوههها غلهههى حجههم الخههذاو

 .Ln(Volt) و ػتر غىا، tفي اليوم حعابا باللوغاسيخم العجيىي لدجم الخذاٌو  وظيخماملخ ير الخاةؼ 

أمههها املخ يهههراث املعهههخللت لىهههال الىمهههورحين، فهمههها غهههذد إلاصهههاباث الجذيهههذة بفيهههروط ووسوهههها املػلهههً 

و ػتههر ، t، وغههذد الوفيههاث املػلههً غنههها ةعههحب فيههروط ووسوههها فههي اليههوم Newt و ػتههر غىهها، tاليههوم غنههها فههي 

 .وكذ جم الخصٌو غل ها مً املوكؼ الشظر  ملى مت ال خت الػامليت .Deatht غىا
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 وغليا يمىً الخػجير غً الىمورحين هما يلي:

                                                    

  (   )                                         

 الجواقي.  مػامالث الىمورج، و    و    زابذ الىمورج، و   حيث جمثل 

، همههورج OLSوكجههل اخخجههاس الفشضههياث ظههيخم جعجيههم غههذة همههارج ئحصههائيت )أظههلوا املشثػههاث الصهه شى 

ARMA همهورج ،ARCH وهمههورج ،GHARCH وهمههورج ،ARCH (1) & AR (1) وهمهورج ،ARCH(1) & 

ARMA(1, 1) غهذم زجهاث واقي، و الاسججهاط املدعلعهل للجه   يخلهو مهً مؽهيل الز الىمورج ( ومً زم اخخياس

 ، والىمههههههههورجSchwarz Criterionييلههههههههم أدوهههههههه  كيمههههههههت إلحصههههههههائيت ، و (Heteroskedasticityالخجههههههههايً )

(Gujarati, 2011). 

 نخائج البحث:. 6

 إلاحصاءاث الوصفيت للمخغيراث: 1.6

أن الحههههظ مىهههها ، وي  الوصههههفيت للمخ يههههراثإلاحصههههاءاث ةػههههض املههههذسج فههههي املالحههههم ( 1يجههههين الجههههذٌو )

 الهز  هػتهر غههً، فهي حهين أن الاهيهشال املػيهاس  للػوائهذ 0.002هعهاو  دمؽهم  ظهوق مخوظهغ الػوائهذ فهي 

. بهههههالى ش للهههههيم الالخهههههواء يالحهههههظ أن جهههههوصع حجهههههم 0.006ةعهههههحب جللهههههب الػوائهههههذ هعهههههاو   معهههههخوى املخهههههاظش 

ظهالجت  فههي الالخهواء  ورلهً  ن كيمهتيهو اليمهين ىيهشل هالعهوق غلهى مىينه  الخوص هؼ العجيىهي يالخهذاٌو فهي 

دمؽههم وغههذد إلاصههاباث والوفيههاث فههي ظههوسيت( جىيههشل  ظههوق حههين أن جههوصع بههافي املخ يههراث )غوائههذ مإؼههش 

 موحجههت لاللخههواء. أمهها كههيم الههخفلع  فههيالحظ 
ً
هيههو اليمههين غلههى مىينهه  الخوص ههؼ العجيىههي حيههث جملههً كيمهها

ذا غذد إلاصاباث بفيروط ووسوها في ظوسيت باسص ولا كمت و عخذٌ منها أن الخوصع لجميؼ املخ يراث ما غ

 .3غلى رلً مً كيم الخفلع  ال   جخجاوص كيم ها 

 الخباز حرز الوحدة: 2.6

( 2ج هههههش الىخهههههائج املجيىههههت فهههههي الجهههههذٌو ) KPSSغىههههذ اخخجهههههاس حههههزس الوحهههههذة للمخ يههههراث وفهههههم همهههههورج 

الحهههظ مىهههو املهههذسج فهههي املالحهههم،   فهههي ظهههوسيتفيروط الدمؽهههم، وغهههذد إلاصهههاباث بههه ظهههوق أن غوائهههذ مإؼهههش  اي 

امليعوتت أكل مً الليمت  .LM-Stat، و عخذٌ غلى رلً بأن كيمت ئحصائيت I(0)معخلشة غىذ املعخوى 

، وغههههذد الوفيههههاث بهههه5داللههههت الجذوليهههت غىههههذ معههههخوى  فيروط فههههي ظههههوسيت، ال%. فههههي حههههين أن حجههههم الخههههذاٌو

 خخذام املخ يراث املعخلشة غىذ اخخجاس الفشضياث.، وغليا يجب اظI(1)معخلشة غىذ الفشق ألاٌو 
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 :النموذج إلاحصائياز الخي 3.6

كجل اخخجاس الفشضياث ظيخم امللاسهت بين غذة همارج ئحصائيت ليخم اخخياس الىمورج ألامثل بينها 

الههههز  يخلهههههو مهههههً مؽهههههيل   الاسججهههههاط الهههههزاحي للجهههههواقي، وغههههذم زجهههههاث الخجهههههايً وييلهههههم أكهههههل كيمهههههت إلحصهههههائيت 

Schwarz وظههيخم ملاسهههت املخ يههراث املػىويههت فههي حههاٌ اظههخخذام املخ يههراث غىههذ املعههخوى ةؽههيل يخجاهههل ،

مىها يالحهظ و  ،املهذسج فهي املالحهم (3اظخلشاس املخ يراث املخختهرة بجهزس الوحهذة، وج ههش الىخهائج فهي الجهذٌو )

ج ههههش غىهههذ املعهههخوى  لشوالهههز  يمخهههاص ةػضهههها بأهههها غيهههر معهههخ غىهههذ اظهههخخذام املخ يهههراث غىهههذ املعهههخوى  أهههها

بهههين غههههذد إلاصهههاباث الجذيههههذة بفيهههروط ووسوههههها فهههي ظههههوسيت وغوائههههذ  تظههههالجت وراث داللهههت ئحصههههائيغالكهههت 

 & ARCH (1)املشثػهاث الصه شى، و ) يهمهور وهل مهً مإؼش ظوق دمؽم لهألوساق املاليهت غىهذ اظهخخذام 

AR (1) بههين غههذد إلاصههاباث الجذيههذة بفيههروط  تظههالجت وراث داللههت ئحصههائي(. ئضههافت ئلههى ظهههوس غالكههت

ووسوها في ظوسيت وحجم الخذاٌو اليومي في ظوق دمؽم لألوساق املاليت غىذ اظخخذام همهورج املشثػهاث 

ولىهً اظهخخذام املخ يهراث مهؼ ئهمههاٌ (. ARCH (1) & AR (1)، وهمهورج )ARCH (1)الصه شى، وهمهورج 

لهههزلً  (.Gujarati, 2011)  باالهيهههذاس الضائهههف ؼهههشط الاظهههخلشاس للمخ يهههراث يمىهههً أن ييهههخج غىههها مههها هعهههر

، ورلً ظيخم الترهي  غلى الىمارج ال   جخضمً املخ يراث املعخلشة  غلى  بىاءً غىذ املعخوى أو الفشق ألاٌو

، وغليههها ظههههيخم اخخيهههاس الىمههههورج املهههذسج فهههي املالحههههم (2هخهههائج اخخجهههاس حههههزس الوحهههذة املو ههههخت فهههي الجههههذٌو )

 .  جخضمً املخ يراث املعخللتألامثل مً بين الىمارج ال 

الدشهههويص ال ههه  جلهههي غمليهههت دون ئحهههشاء اخخجهههاساث  تئضهههافت ئلهههى أن اظهههخخذام الىمهههارج إلاحصهههائي

الاسججهههههههاط املدعلعهههههههل للجهههههههواقي، وغهههههههذم زجهههههههاث الخجهههههههايً    مهههههههً مؽهههههههيل هخلهههههههو اخخجهههههههاس الىمهههههههورج للخأههههههههذ مهههههههً 

(Heteroskedasticity)( وكهههذ أظههههشث الىخهههائج أن همهههورج ،ARCH (1) & AR (1) ييلهههم ههههزا الؽهههشط )

( ARCH(1) & ARMA(1, 1)غلهههى غوائههذ مإؼهههش العهههوق، وهمههورج )باليعههجت الخخجهههاس أزهههش فيههروط ووسوهههها 

ييلم هزا الؽشط باليعجت الخخجاس أزش فيروط ووسوها غلى حجم الخذاٌو في العوق، وهالهما يخمي  بأهها 

باظههههخخذام الىمههههورحين آهفههههي  شضههههياث، وغليهههها ظههههيخم اخخجههههاس الفSchwarzأدوهههه  كيمههههت إلحصههههائيت يمخلههههً 

 .الزهش

 الخباز أثس فيروض هوزونا على عوائد املؤشس: 4.6

 (4؛ ظههههشث الىخهههائج املجيىهههت فهههي الجهههذٌو )غلهههى غوائهههذ مإؼههش ظهههوق دمؽهههمغىههذ اخخجهههاس أزهههش فيهههروط ووسوهههها 

دمؽم وتين غذد إلاصهاباث  ظوق وحود غالكت غىعيت بين غوائذ مإؼش الحظ مىا ، وي  املذسج في املالحم
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(، أ  ئن اسجفهاع غهذد إلاصههاباث الجذيهذة بهالفيروط فههي 2.46E-05-الجذيهذة، حيهث بلهغ مػامههل الاسججهاط )

الحههظ  t. ولىههً بههالى ش لليمههت ئحصههائيت العههوق ظههوسيت ظههيإد  ئلههى اهخفههاألا فههي الػوائههذ اليوميههت ملإؼههش  ي 

، وغليها يهخم ليظـذ ذاث د لـت إحصـائيتالػالكت ، مما هػن  أن هزه 1.96أ ها أكل مً الليمت املػياسيت 

ال ه  جهىص غلهى غهذم وحهود غالكهت راث داللهت ئحصهائيت وكبول فسضـيت العـد  سفض الفشضيت الجذيلت، 

 دمؽم وتين غذد إلاصاباث الجذيذة املػلً بفيروط ووسوها في ظوسيت. ظوق بين الػوائذ اليوميت ملإؼش 

دمؽهههم وتهههين  ظهههوق حهههود غالكهههت ظشديهههت بهههين غوائهههذ مإؼهههش ( ئلهههى و 4همههها حؽهههير  الىخهههائج فهههي الجهههذٌو )

(، أ  ئن 0.0001الفهههشق ألاٌو لػهههذد الوفيهههاث ةعهههحب الفيهههروط فهههي ظهههوسيت، حيهههث بلهههغ مػامهههل الاسججهههاط )

. وتهالى ش لليمهت ئحصهائيت العهوق اسجفاع غذد الوفياث املػلىت ظيإد  السجفاع في الػوائذ اليوميهت ملإؼهش 

t الحههظ أ ههها أكههل مههً الليمههت ا ، ليظــذ ذاث د لــت إحصــائيت، ممهها هػنهه  أن هههزه الػالكههت 1.96ملػياسيههت ي 

ال   جىص غلى غهذم وحهود غالكهت راث داللهت  وكبول فسضيت العد وغليا يخم سفض الفشضيت الجذيلت، 

 .1دمؽم وتين غذد الوفياث ةعحب الفيروط في ظوسيت ظوق ئحصائيت بين الػوائذ اليوميت ملإؼش 

الحظ مً الجذٌو ) روط أن الىمورج املعهخخذم الخخجهاس الفشضهيت ال ه  جخهص اخخجهاس أزهش فيه( 4وي 

، يخلهو مهً مؽهيلت الاسججهاط الهزاحي للجهواقي و عهخذٌ غلهى رلهً مهً غهذم ووسوها غلى غوائهذ مإؼهش العهوق 

% أ  ئ ها غير مػىويت غىذ 5املجيىت في الجذٌو واملالحظ أ ها أهتر مً .Q Statكيمت الاحخماليت إلحصائيت 

. ويالحههظ 2( مههً DW) Durbin-Watson statبعههاء ألاولههى ئضههافت ئلههى اكتههراا كيمههت ئحصههائيت دسحههاث إلا 

عخذٌ غلى رلً مً كيمت احخماليت   خلو الىمورج مً مؽيلت غذم زجاث الخجايً، و  
ً
املجيىت  .F Statأيضا

 % أ  ئ ها غير مػىويت.5في الجذٌو واملالحظ أ ها أهتر مً

 على حجو الخداول: الخباز أثس فيروض هوزونا 5.6

، وغهههذد الوفيهههاث الجذيههههذة )غههههذد إلاصهههاباث الجذيهههذة بهههالفيروط غىهههذ اخخجهههاس أزهههش فيهههروط ووسوهههها

 (5؛ ج هههش الىخهائج املجيىههت فهي الجههذٌو )لههألوساق املاليهتدمؽهم  ظههوق املػلىهت( غلهى غوائههذ حجهم الخههذاٌو فهي 

الحههظ مىههاملههذسج فههي املالحههم، و  دمؽههم  ظههوق وحههود غالكههت غىعههيت بههين الفههشق ألاٌو لدجههم الخههذاٌو فههي  اي 

                                           

 ظهههوق ( أن زابههذ الىمههورج غىههذ اخخجهههاس أزههش فيههروط ووسوههها غلههى غوائههذ مإؼههش 4يالحههظ مههً الجههذٌو ) - 1

 أن املخ يهههههر 0.0032%، وكيمخههههها )1دمؽهههههم مػىهههههو  غىهههههذ معهههههخوى داللهههههت 
ً
املخػلهههههم  AR(1)(. ويالحهههههظ أيضههههها

 %.1مػىو  غىذ معخوى داللت  ARMAباالهيذاس الزاحي لىمورج 
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(، أ  ئن اسجفهههاع غهههذد 1.43E-05-وتهههين غهههذد إلاصهههاباث الجذيهههذة بهههالفيروط، حيهههث بلهههغ مػامهههل الاسججهههاط )

. وتههههالى ش العههههوق إلاصهههاباث الجذيههههذة بههههالفيروط فهههي ظههههوسيت ظههههيإد  ئلههههى اهخفهههاألا فههههي حجههههم الخهههذاٌو فههههي 

الحهههظ  tلليمهههت ئحصهههائيت  ليعهههذ راث ، ممههها هػنههه  أن ههههزه الػالكهههت 1.96أ هههها أكهههل مهههً الليمهههت املػياسيهههت ي 

ال هه  جههىص غلههى غههذم وحههود وكجههٌو فشضههيت الػههذم ، وغليهها يههخم سفههض الفشضههيت الجذيلههت، داللههت ئحصههائيت

اباث الجذيهذة بهالفيروط دمؽم وتين غهذد إلاصه ظوق غالكت راث داللت ئحصائيت بين حجم الخذاٌو في 

 في ظوسيت.

 وحههود غالكههت ظشديهههت بههين الفههشق ألاٌو لدجهههم الخههذاٌو فههي ومههً ا
ً
الحههظ أيضههها

 
دمؽههم وتهههين  ظهههوق مل

الفههشق ألاٌو لػههذد الوفيههاث ةعههحب الفيههروط فههي ظههوسيت، حيههث ج هههش الىخههائج أن مػامههل الاسججههاط هعههاو  

(، أ  ئن اسجفاع غذد الوفياث ةعحب الفيروط في ظهوسيت ظهيإد  ئلهى اسجفهاع فهي حجهم الخهذاٌو 0.0326)

الحهههظ أ هههها أكهههل مهههً الليمهههت املػياسيهههت  t. وتهههالى ش لليمهههت ئحصهههائيت العهههوق ي فههه ، ممههها هػنههه  أن ههههزه 1.96ي 

ال هه   وكبــول فسضــيت العــد ، وغليهها يههخم سفههض الفشضههيت الجذيلههت، ليظــذ ذاث د لــت إحصــائيتالػالكههت 

دمؽهههههم وتهههههين غهههههذد  ظهههههوق جهههههىص غلهههههى غهههههذم وحهههههود غالكهههههت راث داللهههههت ئحصهههههائيت بهههههين حجهههههم الخهههههذاٌو فهههههي 

 .2لوفياث ةعحب الفيروط في ظوسيتا

الخخجهاس الفشضهيت ال ه  جخهص اخخجهاس أزهش فيهروط  ( أن الىمورج املعهخخذم5الحظ مً الجذٌو )وي  

مههً مؽههيلت الاسججههاط الههزاحي للجههواقي و عههخذٌ غلههى رلههً مههً  العههوق، يخلههو ووسوههها غلههى حجههم الخههذاٌو فههي 

% أ  ئ ههههها غيههههر 5فههههي الجههههذٌو واملالحههههظ أ ههههها أهتههههر مههههً املجيىههههت .Q Statغههههذم كيمههههت الاحخماليههههت إلحصههههائيت 

 خلههو 2( مههً DWمػىويههت غىههذ دسحههاث إلابعههاء ألاولههى ئضههافت ئلههى اكتههراا كيمههت ئحصههائيت )
ً
. ويالحههظ أيضهها

عههههخذٌ غلههههى رلههههً مههههً كيمههههت احخماليههههت  الىمههههورج املجيىههههت فههههي  .F Statمههههً مؽههههيلت غههههذم زجههههاث الخجههههايً، و  

   ئ ها غير مػىويت.% أ5الجذٌو واملالحظ أ ها أهتر مً

 :. لاجمت7

اخختر هزا الجيث أزهش اهدؽهاس فيهروط ووسوهها فهي ظهوسيت غلهى ظهوق دمؽهم لهألوساق املاليهت، للفتهرة 

. وكههم جهم اخخجههاس الفشضهياث ةػههذ الاخخيهاس مههً بههين 2021وههاهون الثهاوي  21، وح ه   2020آراس،  22مها بههين 

                                           

( أن زابههههذ الىمهههورج غىهههذ اخخجههههاس أزهههش فيهههروط ووسوهههها غلههههى حجهههم الخهههذاٌو فههههي 5يالحهههظ مهههً الجهههذٌو ) - 2

، فهههي حهههين أن ARMAاملخػلهههم باالهيهههذاس الهههزاحي لىمهههورج  AR(1)دمؽهههم غيهههر مػىهههو  وههههزلً املخ يهههر  ظهههوق 

 %.1  غىذ معخوى داللت مػىو  MA(1)املخ ير 
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 للىمههورج ألامثههل الههز 
ً
هعههخخذم مخ يههراث معههخلشة، وثػههذ الخأهههذ مههً  غههذة همههارج ئحصههائيت ورلههً وفلهها

الىخههههائج وحههههود  وأظهههههشث لعههههل للجههههواقي وغههههذم ججههههاوغ الخجههههايً.خلههههو الىمههههورج مههههً مؽههههيلت الاسججههههاط املدع

غالكههت ظههالجت لىنههها ليعههذ راث داللههت ئحصههائيت بههين غههذد إلاصههاباث الجذيههذة بههالفيروط فههي ظههوسيت ووههل 

مً غوائذ مإؼش ظوق دمؽم لألوساق املاليت، وحجم الخهذاٌو فهي العهوق. فهي حهين ظههشث غالكهت موحجهت 

ي ظههوسيت ووهل مههً غوائههذ لىنهها ليعههذ راث داللهت ئحصههائيت بهين غههذد الوفيهاث املػلىههت ةعهحب الفيههروط فه

 مإؼش ظوق دمؽم لألوساق املاليت، وحجم الخذاٌو في العوق.

ئن غهههههذم وحهههههود غالكهههههت راث داللهههههت ئحصهههههائيت بهههههين اهدؽهههههاس فيهههههروط ووسوهههههها وغوائهههههذ مإؼهههههش ظهههههوق 

يهذٌ غلهى غهذم جهأزش اللهشاساث الاظهدثماسيت للمعهدثمشيً  العوق الخذاٌو في  وحجمدمؽم لألوساق املاليت، 

ةؽهههيل حههههوهش  بأخجهههاس اهدؽهههاس الفيهههروط فهههي ظههههوسيت، ويضهههال للعهههحب العهههابم ضههههػف فهههي ظهههوق دمؽهههم 

، وص ش حجم العوق املالي   في ظوسيت وافخلاسه للػمم املالي.الخذاٌو

 أن اظهههخخذام همهههورج ئحصهههائي غيهههر مالئهههم مهههً ؼهههأها أن يهههإزش فهههي الىخهههائج، 
ً
وأظههههشث الىخهههائج أيضههها

ً غههً ئصههاب ها بفيههروط ووسوههها فههي ظههوسيت وغوائههذ حيههث ظهههشث غالكههت بههين غههذد الخههاالث الجذيههذة املػلهه

اظههههخخذام همههههورج ئحصههههائي غيههههر مإؼههههش ظههههوق دمؽههههم لههههألوساق املاليههههت، وحجههههم الخههههذاٌو فههههي العههههوق غىههههذ 

 مىاظب.

وجوص   هزه الذساظت بضشوسة جىش غ الو ي الاظدثماس  لذى املعدثمشيً إلبلاء العوق في مػٌض 

لهههز  بوظهههػا افهههي العهههوق،  جفػيهههل الخهههذاٌو إلالىترووهههي تضهههشوسةو غهههً الخييههه اث العهههلوهيت للمعهههدثمشيً. 

كيههام العههوق باالظههدثماس فههي وهههزا يخعلههب حيههث جفخلههش ظههوق دمؽههم لهههزه امليهه ة ، جلليههل اهدؽههاس الفيههروط

 جوفير بييت جيخيت كويت للخذاٌو إلالىترووي جخمي  بالعشغت وألامان، ؼجياث الاجصاالث و 

 فهههان وتهههاء ووسوهههها ال يهههضاٌ مؽهههيلت 
ً
مههههذد ألامهههً الصهههسي، وإلاوعهههاوي، والاكخصهههاد  الػهههالر ، وأخيهههرا

والػمل غلى مواحهت هزه ألاصمت والخػافي مً آزاسها العلجيت ال يهضاٌ مهً أههم الخيهذياث ال ه  جواحها دٌو 

 الػالم.

 :املساحن. كائمت 8

 املساحن باللغت العسبيت: -

 لألوساق املاليت دمؽم عوق املوكؼ الشظر  ل .(2020( .)http://www.dse.gov.sy.) 

 ( .2020املوكؼ الشظر  ملى مت ال خت الػامليت.) (https://covid19.who.int.)  

http://www.dse.gov.sy/
https://covid19.who.int/


 

 اختبار أثر فيروس كورونا على سوق دمشق لألوراق المالية
 

25 

 ( .ه شيهههههت املاليهههههت العهههههلوهيت ملابهههههل2017بهههههً صايهههههش، مجهههههاسن، وتهههههً صايهههههش، غجهههههذ الوههههههاا .)  ه شيهههههت هفهههههاءة

 .91(، ص 1)3، مجلت الحؽائش الاكخصاديتألاظواق املاليت. 

 ( .الولفيهت الى شيهت للماليهت 2017بً ظاهيت، غجهذ الهشحمً، وػهاط، صهاٍل الهذيً، وتهً الضهب، غلهي .)

، مجلههههت الامخيههههاص لجيههههور الاكخصههههاد وإلاداسةالعههههلوهيت وجيليههههل ظههههلون املعههههدثمش فههههي ظههههوق سأط املههههاٌ. 

 .31-17(، ص ص 2)1

 ( .زههههاس الاكخصههههاديت لفيههههروط ووسوههههها: 2020حعههههاوي، غجههههذ الههههشصاق، الههههش غ، ظههههىاء، والجنهههه ، ميمههههذ  .)

ألامهههً الصهههسي هأحهههذ مههههذداث ألامهههً دساظهههت حالهههت الاكخصهههاد التروهههي. فهههي ههههذاء معؽهههش صهههادق )ميهههشس(، 

 بشلين: املشهض الذيملشاظي الػشثي. (.617-581، ص ص. 1)ط.  .اللومي واملجخمىي الػالر 

  (. أزههش الاظههدثماس ألاحى هه  املجاؼههش غلههى الىمههو الاكخصههاد  2018ىيؽههل، غجههذ ب، وتيشهه  ، اظههماغيل. )غ

 .97 -77(، ص ص 2)2مجلت امللشيض  للذساظاث إلاكخصاديت واملاليت.  في ظل الػوملت املاليت.
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 ( .آلياث وجى يم اظتراجيجيت الى ام الصسي بالجضائش واكؼ وآفهاق 2019هجيت،  خان .)مجلهت  .2025
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 :. املطحم9

 ملاًيع النزعت املسهصيت والدشدذ : 1حدول 

 Rt Ln(Vol) New Death ( مشاهدة171)

 3.322 51.047 11.231 0.002 املخوطط 

 3.231 39.205 0.807 0.006  نحساف املعيازي 

 1.302 0.373 0.466- 0.838  لخواء

 4.876 2.442 6.018 3.578 الخفلطح

Jarque-Bera 22.406 71.059 6.176 73.430 

Prob.   *** 0.000 *** 0.000 ** 0.046 *** 0.000 

 %10%، * مػىويت غىذ 5%، ** مػىويت غىذ 1*** مػىويت غىذ معخوى داللت 

 EViewsمً ئغذاد الجاحث باالغخماد غلى مخشحاث بشهامج  املصدز:
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 KPSS نخائج الخباز حرز الوحدة وفم : 2حدول 

  Rt Ln(Vol) New Death 

LM-Stat.   0.1678  0.2697  0.2349  0.2697  عند املظخو 

Critical Value 5%  0.4630  0.1460  0.1460  0.1460 

 ثابذ واججا  ثابذ واججا  ثابذ واججا  من ثابذ نول  لخباز

 الفسق ألاول  املظخو   الفسق ألاول  املظخو   مظخلس عند

LM-Stat. 0.0931  0.2697  0.0919  0.2697  عند  طخلساز 

 EViewsمً ئغذاد الجاحث باالغخماد غلى مخشحاث بشهامج  املصدز:

 الخياز النموذج ألامثل  لخباز الفسضياث : 3حدول 

ؤشس املنموذج عوائد   Schw. 
املخغيراث 

املعنويت املظخلسة  

مشاول 

 النموذج

املخغيراث عند 

املعنويت املظخو    

OLS -7.217 - A & B N 

ARMA (1, 1) -7.324 - B - 

ARMA (1, 0) -7.344 - B - 

ARCH (1) -7.250 - A - 

ARCH (1) & AR (1) -7.365 - - N 

ARCH(1) & ARMA(1, 1) -7.347 - - - 

 .Schw نموذج حجو الخداول 
املخغيراث 

املعنويت املظخلسة  

مشاول 

 النموذج

املخغيراث عند 

املعنويت املظخو    

OLS 2.579 - A & B N 

ARMA (1, 1) 2.233 - B - 

ARMA (1, 0) 2.422 - A & B - 

ARCH (1) 2.449 - A N 

ARCH (1) & AR (1) 2.315 - A N 

ARCH(1) & ARMA(1, 1) 2.124 - - - 

A  ،مؽيلت الاسججاط املدعلعل للجواقيB  ،ًمؽيلت غذم زجاث الخجايN   غذد إلاصاباث مػىو 

 .E-viewsئغذاد الجاحث بىاًء غلى مخشحاث بشهامج  املصدز:
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 لألوزاق املاليتدمشم  طوق ؤشس معوائد : نخائج الخباز أثس هوزونا على 4حدول 
   .Coef. t-Stat. Prob املخغير

 2.46E-05 -1.4001 0.1615- بالفيروض عدد إلاصاباث الجدًدة

 0.7462 0.3236 0.0001 الفسق ألاول لعدد الوفياث بالفيروض

 0.001 *** 3.2225 0.0032 ثابذ النموذج

AR(1) 0.4006 6.3025 *** 0.000 

R2 0.1927 DW 1.9098 

    Schwarz criterion -7.3650 

الخباز  زجباط 

 املدظلظل للبواقي

Lag 1 2 3 

 Q-Stat 0.1297 0.1970 0.5213 

Prob.   - 0.657 0.771 

 الخباز عد  ثباث الخباًخ
F-statistic 0.1140 

Prob. 0.7361 

 %10%، * مػىويت غىذ 5%، ** مػىويت غىذ 1*** مػىويت غىذ معخوى داللت 

 .E-viewsئغذاد الجاحث بىاًء غلى مخشحاث بشهامج  املصدز:
 الظوق : نخائج الخباز أثس هوزونا على حجو الخداول في 5حدول 

   .Coef. t-Stat. Prob املخغير

 1.43E-05 -0.092133 0.9266- بالفيروض عدد إلاصاباث الجدًدة

 0.3112 1.012803 0.0326 الفسق ألاول لعدد الوفياث بالفيروض

 0.5400 0.612769- 0.0058- ثابذ النموذج

AR(1) 0.1539 1.317217 0.1878 

MA(1) -0.9297 -35.89637 *** 0.00 

R2 0.3511 DW 1.8775 

    Schwarz Criterion 2.1240 

الخباز  زجباط املدظلظل 

 للبواقي

Lag 1 2 3 

 Q-Stat 1.4509 1.9877 2.0757 

Prob.   - - 0.150 

 الخباز عد  ثباث الخباًخ
F-statistic 0.2286 

Prob. 0.6332 

 %10%، * مػىويت غىذ 5%، ** مػىويت غىذ 1*** مػىويت غىذ معخوى داللت 

 .E-viewsئغذاد الجاحث بىاًء غلى مخشحاث بشهامج  املصدز:



صي للدزاطاث إلاكخصادًت واملاليت 49 -29 :ص، (2021) 01/ العـــدد:   05 املجلد  مجلـت امللٍس
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كياض جأثير حغيراث أطعاز النفط على إدازة العوائد النفطيت في الجصائس باطخخدام 

 (2019-2000للفترة ) ARDLنموذج 

Measuring the impact of oil price changes on the management of oil 

revenues in Algeria using the ARDL model for the period (2000-2019) 

 2حاهمي بوحفص أ.د.، 1 بن عوالي خالدًتأ. 
 oran2.dz-benaouali.khaldia@univ، (الجؼائغ) 2حاملت وهغان  1           
 oran2.dz-hakmi.bouhafs@univ، (الجؼائغ) 2حاملت وهغان  2

 

ش الاؾخالم:  :                30/04/2021جاٍع ش اللبٌى ش اليكغ:               30/05/2021جاٍع    30/06/2021جاٍع

 

 امللخص: 

كالجذ هظه الضعاؾت الخدلُل والىمظحت اللُاؾُت لخإزحر جللباث ؤؾلاع الىفؽ كلى إصاعة اللىائض         

اججاه ؤؾلاع الىفؽ  ؤزغ  (، وطلً مً ؤحل جدضًض ػبُلت 2019 -2000الىفؼُت في الجؼائغ زالٌ الفترة )

، باإلطافت إلى ARDLاؾخسضم همىطج الاهدضاع الظاحي للفجىاث الؼمىُت اإلاىػكت بكلى اللىائض الىفؼُت 

جدلُل هُفُت إصاعة هظه اللىائض في ؿل جللباث ؤؾلاع الىفؽ في الجؼائغ. وجىصلذ الضعاؾت إلى ؤن 

ما ًؤهض اللالكت اإلاىحىصة بحن ؤؾلاع الىفؽ  ؤؾلاع الىفؽ جإزغ مباقغة كلى كُمت اللىائض الىفؽ، هظا

واللىائض الىفؼُت التي حلخبر ؤخض ؤهم اللىامل اإلادضصة لها، هظا إلى حاهب اللغاكُل التي حؿببها جللباث 

ؤؾلاع الىفؽ كلى إصاعة كىائض الىفؽ، ألامغ الظي ًؤزغ مباقغة كلى اإلاحزاهُت اللامت للضولت وزمت حلؼُل 

 كخااصًت.ؾحر عجلت الخىمُت الا

   ARDLهمىطج الاكخااص الجؼائغي، ؤؾلاع الىفؽ، اللىائض الىفؼُت،  :خاحيتاليلماث املف

 JEL :P44 ،E63 ،Q350صنيف ج
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ABSTRACT: 

       This study dealt with standard analysis and modeling of the impact of 

oil price fluctuations on managing oil revenues in Algeria during the period 

(2000-2019), in order to determine the nature of the effect of oil price trend 

on oil revenues using the ARDL self-regression model. In addition to 

analysing how to manage these revenues in light of the fluctuations in oil 

prices in Algeria. The study found that oil prices are directly affected by the 

value of oil revenues. This confirms the relationship between oil prices and 

oil revenues, which is one of the most important determinants for them, in 

addition to the obstacles that fluctuations in oil prices cause on managing 

oil revenues, which directly affects the state's general budget and the 

process of disrupting the economic development process. 

Key words: oil prices, oil revenues, the Algerian economy, the ARDL 

model  

Jel Codes Classification : P44 ،E63 ،Q350. 

___________________________  
 . ملدمت: 1

م الىفؼي  ؤؾاس ي  هضزلٌلخبر الىفؽ اللمىص الفلغي الكخااصًاث الضٌو التي حلخمض كلى الَغ

ووخُض الكخااصها، هظا ما حلله ًدـى بإهمُت هبحرة في الخجاعة اللاإلاُت، بدُث ؤصبدذ جمثل ججاعة 

ضٌو الىفؽ الخام ومكخلاجه وؿبت ملخبرة مً الخجاعة الضولُت، زاصت وؤهه ًخدٌى مً مجمىكت مً ال

 وؾاهم في حلغطها مما ؤزغ كلى ؤؾلاعه)الضٌو اإلاىخجت( هدى مجمىكت ؤزغي )الضٌو اإلاؿتهلىت(، 

إلى  وهظا بضوعه ، حخماكُت ....إرالا ؿُاؾُت والكخااصًت و الامنها  مً اللىامل بفلل اللضًضلخللباث 

اإلاؿخىعصة كامت واإلاىخجت ر ؤؾلاعه كلى مؿخىي ألاصاء الاكخااصي الىلي للضٌو حغحخضور ؤزغ هبحر في 

 زاصت، وهظا هدُجت اكخماص هظه ألازحرة كلى اللىائض اإلاالُت اإلاخإجُت مً جاضًغه.

، ومً زم الالىفؼُت اللىائض حلض  ل اإلاحزاهُاث اللامت لهظه الضٌو غهحزة الغئِؿُت التي ؤؾاؽ جمٍى

ً حلخمض كليها اخخُاػاتها مً اللملت الالبت، وبهظا جبلى هظه اللىائض اإلاالُت عهُىت ؤؾلاع  في جيٍى

 الىفؽ.

وباكخباع الجؼائغ صولت مىخجت للىفؽ بالىـغ إلى اكخااصها اللائم كلى جاضًغ ؾللت وخُضة وهي 

ُت الىفؽ، هجض ؤن جللباث ؤؾلاع الىفؽ جلىص إلى ؤطغاع بلُضة اإلاضي، هـغا ليىن الىفؽ وكىائضه اإلاال

غ ما هى  ل الاؾدثماع في اإلاجاٌ الىفؼي وجؼٍى ل الاكخااص في الجؼائغ، وجمٍى ٌكىالن اإلاىعص الغئِس ي لخمٍى

 كائم فُه إلاىاهبت مخؼلباث الخىمُت.
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وكلى هظا ألاؾاؽ وهـغا ألهمُت اللىائض الىفؼُت في الاكخااص الجؼائغي، وخالت كضم الاؾخلغاع 

ض صاوعي اللغاع في الجؼائغ ؤمام مكيلت إصاعة هظه اللىائض اإلاالُت التي حلِكها هدُجت جللباث ؤؾلاعه، هج

في ؿل الخللباث اإلاؿخمغة التي حلغفها ؤؾلاع الىفؽ في ول مغة، و التي وان هدُجتها هكاقت الاكخااص 

ل الخاعجي )اللىائض الىفؼُت( ألامغ الظي اؾخىحب خخمُت  مؤزغاالجؼائغي  بظلً كلى مااصع الخمٍى

غها وجىى  ل مؿخضامت زاعج كؼاق اإلادغوكاث والتي جمثل كىاغا باعػا في جؼٍى َلها إلى مااصع جمٍى

ت إلى  اؾتراجُجُت الخىمُت الاحخماكُت للجؼائغ، هظا ما اؾخىحب كلى الؿلؼاث اللمىمُت الجؼائٍغ

لت جخمىً مً زاللها الىصٌى إلى الاؾخغالٌ ألامثل لهظه اللىائض في خالت جدلُلها  مداولت إًجاص ػٍغ

فىائع مالُت ملخبرة في خالت اعجفاق ؤؾلاع الىفؽ، مً ؤحل صكم اؾخلغاع اإلاحزاهُت اللامت واإلادافـت ل

 تؾىكلى جىاػن الاكخااص في خالت ؿهىع ؤػماث هفؼُت ملاهؿت هدُجت جضهىع ؤؾلاع الىفؽ هما خضر 

 2020وؾىت   2019، باإلطافت إلى ألاػمت الصخُت التي كاوى منها اللالم في ؤوازغ ؾىت 2014، 1986

بؿبب جفش ي فحروؽ وىعوها التي واهذ لها آزاع وزُمت كلى الاكخااص اللالمي كامت و الاكخااص  

الجؼائغي وهظا هدُجت الاهسفاض الخاص الظي كغفخه ؤؾلاع الىفؽ إلى مؿخىي لم ٌلغفه ؾىق الىفؽ 

با. 20مىظ   ؾىت جلٍغ

جؼغح  كلى طىء الخجاعب الضولُت الجؼائغمىطىق إصاعة اللىائض الىفؼُت في  إلالالجتإلاشياليت:  .1.1

: إلى أي مدى ًمىن لخللباث أطعاز النفط من أن جوثس على إدازة هظه الضعاؾت ؤلاقياٌ آلاحي

 العوائد النفطيت في الجصائس؟

 مً ألاؾئلت الفغكُت هىحؼها فُماًلي: جمىكتإلى مبدُث ًخفغق كً هظا ؤلاقياٌ    

 ماهي مياهت اللىائض الىفؼُت في الاكخااص الجؼائغي؟  -1

 فُما جىمً اللالكت بحن اللىائض الىفؼُت وؤؾلاع الىفؽ؟ -2

ت في إصاعة كىائضها الىفؼُت في ؿل جللباث ؤؾلاع الىفؽ؟ دىمجخهل  -3  الخيىمت الجؼائٍغ

 :لإلحابت كلى ؤلاقيالُت حلخمض الضعاؾت كلى الفغطُاث آلاجُت الفسطياث: .2.1

اللىائض الىفؼُت اللمىص الفلغي الظي ًلىم كليها اكخااصها بؿبب مؿاهمتها في كملُت حلخبر  -1

الخىمُت الاكخااصًت للجؼائغ وهظا مً زالٌ وؿبت مؿاهمتها في اإلاؤقغاث الاكخااصًت اليلُت 

 للجؼائغ؟

 هىان كالكت ػغصًت بحن اللىائض الىفؼُت وؤؾلاع الىفؽ؟ -2

ض صلب في إصاعة اللىائض الىفؼُت باليؿبت للخيىمت إن جللباث ؤؾلاع الىفؽ ًجلل ألامغ ح -3

ت وىنها مغجبؼت بها اقض الاعجباغ.  الجؼائٍغ

 تهضف الضعاؾت إلى جدلُم حملت مً ألاهضاف هظهغ منها:  أهداف الدزاطت:3.1 .

 جدضًض مياهت اللىائض الىفؼُت في الاكخااص الجؼائغي. -1

 الىفؼُت في الجؼائغ. الخلغف كلى جإزحر جللباث ؤؾلاع الىفؽ كلى اللىائض -2
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 كغض لىُفُت إصاعة اللىائض الىفؼُت في ؿل جللباث ؤؾلاع الىفؽ. -3

حلخمض الضعاؾت كلى اإلاىهج الاؾخلغاء والاؾخيباغ باإلطافت إلى اإلاىهج الىصفي  منهجيت الدزاطت:. 4.1

ت ليل مً الؿلغ الىفؼي واللىائض الىفؼُت وهظا  الخدلُلي، والظي مً زالله جم جدضًض اإلافاهُم الىـٍغ

 اللىائض الىفؼُت للجؼائغ في ؿل جللباث ؤؾلاع الىفؽ. ؤما اإلاىهج الاؾخلغائي صاعةإجدلُل هُفُت 

واللُاس ي فلض جم اؾخسضامه مً ؤحل جدلُل الىمىطج وازخباع الفغطُاث وصعاؾت جإزحر جللباث ؤؾلاع 

 الىفؽ كلى اللىائض الىفؼُت.

 النفطي والعوائد النفطيت:للظعس الاطاز النظسي  .2

  . الظعس النفطي:1.2

بظلً بمجمىكت هى كُمت اإلااصة ؤو الؿللت الىفؼُت ملبرا كنها بىخضة هلضًت مدضصة، مخإزغة  

 مً اللىامل الاكخااصًت والاحخماكُت والؿُاؾُت، وهظا اللىي الفاكلت في الؿىق.

)صاٌغ، ؾلغ مكخم ومؿخسلص ه ًخمثل في وىهآزغ للؿلغ الىفؼي هما ًمىً إكؼاء حلٍغف 

كىؿُا، هلُمت مخبلُت بلض وملنى طلً ؤهه ًخم اخدؿاب ؾلغ الىفؽ الخام ، (128، صفحت 1983

ل بغمُل الىفؽ الخام إلى "ؾلت ؤو  غ والخىػَم( اإلاخظمىت في جدٍى ػغح الخيالُف اإلاسخلفت )الىلل والخىٍغ

خؼمت اإلاىخجاث الىفؼُت اإلاىغعة" مً ألاؾلاع اللائمت كبل زام ما ًضفله اإلاؿتهليىن مً طغائب كلى 

دكيل الؿلغ الىفؼي مً كامالن ازىان اإلاىخجاث.     ؾلغ البُم إلى البئر ؤو في اإلاُىاء وعؾىم الىللهما:  ٍو

( Masseron, 1975, p. 43). 

  العوامل املحددة ألطعاز النفط: .2.2

 الؿُاؾُت،كضص مً اللىامل اإلاسخلفت منها  إلىالىفؽ  ؾلاع أل اللىامل اإلادضصة ًمىً إعحاق  

اإلادضصان  هما واللغض الؼلب ًبلي، ولىً باإلطافت إلى كامل اإلاظاعبتاإلاىازُت، الاكخااصًت، 

  ؤزغي. ؾللت ؤي قإن طلً في قإهه الىفؽ لؿلغ ألاؾاؾُان

  . العوامل الاكخصادًت:1.2.2

 جخللم ؤؾاؾا بالؼلب واللغض الىفؼي.والتي  

 . الطلب النفطي: 1.1.2.2

–حاهبها الىمي والىىعي كلى الؿللت الىفؼُت ًلاض به ملضاع الخاحت ؤلاوؿاهُت اإلاىلىؿت في 

كىض ؾلغ ملحن، وفي زالٌ فترة ػمىُت ملُىت مدضوصة، بهضف إقباق وجلبُت  -هسام ؤو مىخجاث الىفؼُت

 ،2016)بن عوالي،   جلً الخاحاث ؤلاوؿاهُت، ؾىاء ؤواهذ ألغغاض اؾتهالهُت ؤو ألغغاض إهخاحُت

غجبؽ الؼلب الىفؼي اعجباػا وزُلا بمؿخىي اليكاغ الاكخااصي، وملضالث همىه التي  .(50صفحت  ٍو

، (33، صفحت 2000) عبد هللا، حلخبر ؤهم اللىامل اإلاؤزغة في حجم واججاه الؼلب اعجفاكا واهسفاطا 

ا، منها ٌلخبر البلع والتي مجمىكت مً اللىاملباإلطافت إلى  همؿخىي  ؤؾاؾُا، والبلع آلازغ زاهٍى
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الىمى الاكخااصي والخىمُت الاىاكُت، ؾلغ الؿللت البضًلت، مؿخىي الاخخُاػاث، باإلطافت إلى 

ا ولِـ ؤؾاؾُا. جإزحر  ٌلخبرالؿيان بدُث   الؿيان كلى الؼلب الىفؼي كامال زاهٍى

 النفطي:. العسض 2.1.2.2

للؿللت الىفؼُت الخام هى كباعة كً الىمُاث اإلامىً كغطها وجباصلها، اللغض الىفؼي  إن 

وكلى طىء الخاحت ؤلاوؿاهُت ؤو الؼلب كليها في الؿىق بحن ألاػغاف اإلاخباصلت )بائلحن، مىخجحن وهظلً 

ً( ، وزالٌ فترة ػمىُت مدضصة ؤو مللىمت . ؤما فُما ًسص مغوهت اللغض الىفؼي فهي مخغحرة مكتًر

ي مغهت في اإلاضي اللاحر واإلاضي اإلاخىؾؽ وملضومت اإلاغوهت ؤو كلُلت اإلاغوهت في اإلاضي البلُض ومخىىكت، فه

غجبؽ اللغض الىفؼي بمجمىكت مً اللىامل التي ًخإزغ  (119-115، الصفحاث 1983) الدوزي،  ، ٍو

والامياهُاث ؤلاهخاحُت، حجم الؼلب الىفؼي، الؿلغ الىفؼي، الؿُاؾت  الاخخُاػاث :فيبيها واإلاخمثلت 

جإزحرها كلى حاهب اللغض الىفؼي في الىفؼُت، هظا باإلطافت إلى ؾلغ الؿللت البضًلت والتي ال ًـهغ 

   بكيل هبحر في اإلاضي البلُض.جإزحرها ًبرػ  وإهما اإلاضي اللاحر 

  العوامل املناخيت:. 2.2.2

ىُت، وواهذ هدُجخه الاعجفاق  مثل ألاكاصحر  ىا( الظي طغب الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ )إكااع واجٍغ

ت التي واهذ الؿبب الغئِس ي في اعجفاق ؤو اهسفاض  الهائل ألؾلاع الىفؽ وغحرها مً الخللباث الجٍى

 ٌ جضمحر اإلايكأث ؾاهمذ في ، وولها كىامل ؤؾلاع الىفؽ في الؿىق اللاإلاُت للىفؽ، هظلً هجض الؼالػ

  الظي ؤصي إلى جىكف ؤلاهخاج.، ألامغ إهخاج الىفؽ 

 . العوامل الظياطيت:3.2.2

والاطؼغاباث  الخىجغاث الىفؽ، هدُجت ؤؾلاع اعجفاق ومؤزغا في هاما صوعا ؾُاؾُت اللىامل جللب 

غه، الىفؽ إهخاج مىاػم في جدضر التي والجزاكاث إلى  الىفؼُت ؤلامضاصاث جضفم ؤمً تهضص والتي وجىٍغ

مغهىها  ومغخلُا آهُا كامال الؿُاس ي اللامل بلي وبظلً الاعجفاق، إلى الىفؽ بإؾلاع وجضفم اإلاؿتهلىحن،

 بـغوف ؾُاؾُت ملُىت.

 عامل املظازبت:. 4.2.2

لخلض ؤنها ؿاهغة جيسخب كلى   ً ألازحرة. َو اإلاظاعبت هي ؿاهغة بضؤث جبرػ في الؿىىاث اللكٍغ

فاإلاخلاملىن في هظه ألاؾىاق ال ًىترزىن بالؿلغ الخلُلي، بل حمُم ؤؾىاق البىعصاث اللاإلاُت. 

ظهغ ؤهه ختى كلض  بالالىص والهبىغ للىفؽ، وطلً ختى ٌؿخؼُلىا مىاصلت كملُاث البُم والكغاء. ٍو

الؿبلُىاث مً اللغن اإلااض ي، لم ًىً هىان مخلاملىن خلُلُىن في ألاؾىاق الىفؼُت، بل مجغص 

ٍىعن، غحر ؤن الـاهغة اهدكغث بكيل هبحر وجم اؾخيباغ ؤفياع حضًضة حُىب للخلامالث في بىعصت هُى 

مثل الخلامل بالبرامُل الىعكُت والصخىاث الىعكُت .... إلخ، ول طلً مً ؤحل اإلاظاعبت وهي ؤمىع جؤزغ 

ىىاث ألازحرة إلى حلل . وكض ؤصث اإلاظاعبت زالٌ الؿ(58، صفحت 2008)الجلبي،  كلى ؤؾلاع الىفؽ

ًؤصي  اممالؿىق الىفؼُت مالط آمً لجني ؤعباح ػائلت مً زالٌ حلـُم الهىاحـ ألامىُت في الؿىق، 
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اث غحر مؿبىكت  س الاكخصادي العسبي املوحد، إلى اعجفاق ؾلغ البرمُل إلى مؿخٍى ، صفحت 2011)الخلٍس

191)   . 

 اللساز الظياس ي. 5.2.2 

 كلرررى حجررم اللىائرررض الىفؼُرررت ال ًلررل كرررً اللىامرررل اإلاررؤزغة ألازرررغي، وكلرررى 
ا
إن لللررغاع الؿُاسررر ي جررإزحرا ؤًظرررا

 2001ؾرربُل اإلاثرراٌ: هجررض ؤن للررغاع زفررع ؤلاهخرراج الررظي ؤكغجرره مىـمررت ؤوبررً فرري زررالر مررغاث زررالٌ ؾررىت 

ملُررىن  28,1بغمُرل، إط اهسفظرذ ألاؾرلاع كلرى إزرغ طلرً مرً /مالًرحن صوالع  3,5الرظي وصرل فري مجملره إلرى 

. وهرررررظا مرررررا وررررران لررررره ألازرررررغ فررررري 2001بغمُرررررل ؾرررررىت /ملُرررررىن صوالع  23,1إلرررررى خرررررىالي  2000بغمُرررررل ؾرررررىت /صوالع 

 ملُرررررىن صوالع. وكلُرررررره فررررررئن 119,312ملُرررررىن صوالع إلررررررى  134,514اهسفررررراض حجررررررم اللىائرررررض الىفؼُررررررت مررررررً 

اصة وبالخالي الىفؽ إهخاج جللُص وؤ جدفحز صوعا في الؿُاس ي لللغاع  الىفؼُت. اللىائض جسفُع حجم ؤو ٍػ

 . العوائد النفطيت:3.2

ؤلاًغاصاث ؤو اللىائض التي جدال كليها بلع الضٌو اإلاىخجت  جلً حلغف اللىائض الىفؼُت بإنها 

واإلااضعة للىفؽ في اللالم، وطلً ملابل إهخاج وجاضًغ مىعص ػبُعي وهى الىفؽ، وجدال للاء طلً 

 .(2012)ناشوز ه.،  كلى مبالغ هلضًت هجؼء مً اللُمت الخلُلت لهظا اإلاىعص الؼبُعي

  النفطيت: العوائد جطوز  في املؤثسة العوامل. 4.2

هىان كىامل مخلضصة جؤزغ بكيل مباقغ ؤو غحر مباقغ في جؼىع اللىائض الىفؼُت، ومً هظه 

 :(2012)ناشوز ه.،  اللىامل هظهغ

 :والحليليت الاطميت النفط أطعاز. 1.4.2

ٌ  صلُض كلى اللىائض الىفؼُت، وطلً حجم جدضًض في خاؾما جإزحرا الخام الىفؽ جؤزغ ؤؾلاع   الضو

 ؾلب ؤو ااًجاب جىلىـ ألاؾلاع في هظه والاهسفاطاث فاالعجفاكاث للىفؽ، واإلااضعة اإلاىخجت
ا
 حجم كلى ا

 حؿخسضم ملـم الضٌو اإلاىخجت واإلااضعة للىفؽ الخام في اللالم، الضوالعبدُث  الىفؼُت. اللىائض

ت في هلملت عئِؿت ت التي ملامالتها حؿٍى  ؤن الضوالع وبما الىفؽ. جاضًغ كملُت هؼاق طمً هي الخجاٍع

 الخلُلُت في اللُمت ًؤزغ الضوالع له ًخلغض الظي الاهسفاض فئن كلُه اإلاؿخمغة لالهسفاطاث ملغض

 لللىائض.

   :النفطيت الاحخياطياث. 2.4.2

 ؤن إط الىفؼُت، اللىائض حجم في اإلاؤزغة الغئِؿت اللىامل ؤخض الىفؼي الاخخُاػي حجم ٌلض 

 ؤؾلاع مؿخىي  مم ًيسجم اكخااصًت بخيالُف اؾخسغاحها ًمىً حضًضة اهدكاف اخخُاػُاث هفؼُت

ٌ  الخفغ في الخام. هظلً الخىؾم الىفؽ غ الخلى   اإلاىدكفت وجؼٍى
ا
باليامل التي  اؾخغاللها ًخم لم ؾابلا

 كض التي الخىىىلىحُت الخؼىعاث ؤن طلً إلى طف .اللىائض الىفؼُت في حجم اعجفاق إلى جؤصي ؤن قإنها مً

ٌ  مً زالٌ حضًضة هفؼُت اخخُاػُاث جظُف  جيالُف زفع زالٌ مً ؤو حضًضة، ػبلاث إلى الىصى

  جؤصي الاؾخسغاج
ا
اصة حجم إلى ؤًظا  الىفؼُت. اللىائض ٍػ
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 إلانخاجيت: الطاكت. 3.4.2

ا للىفؽ ؤلاهخاحُت الؼاكت جؤصي    صوعا
ا
الىفؼُت، فاالعجفاكاث  اللىائض حجم في الخإزحر في مهما

  جىلىـ للىفؽ ؤلاهخاحُت الؼاكت في والاهسفاطاث
ا
  ؤو اًجابُا

ا
 الىفؼُت. حجم اللىائض كلى ؾلبُا

، اإلاخىافغة ؤلامضاصاث ملضاع جدضص التي هي ؤلاهخاحُت فالؼاكت إطا  
ا
 في مخىافغة والتي ؾخيىن  خالُا

 ضخمت عؤؾمالُت هفلاث إلى الىفؼُت( ًدخاج الاىاكت في (هخاج اللغضإ نئف مللىم هى اإلاؿخلبل، وهما

ٌ  اهدكاف إلى ًخىصل ليي ه مً ما وػغح حضًضة، خلى  كلُه، الؼلب إلاىاحهت ألاؾىاق إلى هفؽ   جدخٍى

ت كغاعاث هخاج هى إهما ملُىت، مضةفي  وفغة ؤوشر  مً الؿىق  ًاِب ما فئن لظلً  باؾخثىاء اؾدثماٍع

 الؿُاؾُت. ألاػماث كً الىاججت الخاالث

 اللساز الظياس ي:. 5.2.2

  جرإزحرا الؿُاسر ي لللرغاع إن 
ا
ألازرغي،  اإلارؤزغة كرً اللىامرل ًلرل ال الىفؼُرت اللىائرض حجرم كلرى ؤًظرا

 2001ؾرىت  زرالر مرغاث زرالٌ فري ؤوبً ؤكغجه مىـمت الظي ؤلاهخاج ؤن للغاع زفع هجض اإلاثاٌ: ؾبُل وكلى

ملُرىن  28,1مرً  طلرً إزرغ كلرى ألاؾرلاع اهسفظرذ بغمُرل، إط/ صوالع مالًرحن 3,5إلرى  مجملره فري وصرل الرظي

 فري ألازررغ لره ورران مرا . وهرظا2001بغمُررل ؾرىت / ملُررىن صوالع 23,1إلرى خرىالي  2000بغمُرل ؾررىت / صوالع

 لللرغاع فرئن ملُرىن صوالع. وكلُره 119,312صوالع إلرى  ملُرىن  134,514مً  الىفؼُت اللىائض حجم اهسفاض

اصة وبالخالي الىفؽ إهخاج جللُص ؤو جدفحز صوعا في الؿُاس ي  الىفؼُت. اللىائض جسفُع حجم ؤو ٍػ

باطخخدام نموذج  جللباث أطعاز النفط على العوائد النفطيت في الجصائس كياض وجحليل أثس  .3

ARDL: 

حلخبر اللىائض الىفؼُت مً ؤهثر ؤلاًغاصاث اإلاالُت التي حلخمض كليها اإلاحزاهُت اللامت في الجؼائغ،هما 

  %98جمثل اللامل الغئِس ي اإلالؼػ للخىاػهاث الاكخااصًت اليلُت الضازلُت والخاعحُت، فداتها جخجاوػ 

مً إحمالي الااصعاث اليلُت، هظا ما ًفؿغ الاكخماص الكبه الىلي للجؼائغ كلى اللىائض الىفؼُت في 

الالبت، إال ؤن هضه اللىائض جباصلها الخجاعي الخاعجي مم البلضان ألاحىبُت، باإلطافت إلى جىفحر اللملت 

لِؿذ مؿخلغة في ملـم ألاخُان العجباػها بإؾلاع الىفؽ التي هي في حغحر مؿخمغ، ألامغ الظي ؾاكىا إلى 

ه ظهكُاؽ ؤزغ جللباث ؤؾلاع الىفؽ كلى اللىائض الىفؼُت في الجؼائغ، باإلطافت إلى جدلُل هُفُت إصاعة 

 اإلاؿخمغة ألؾلاع الىفؽ.اللىائض باليؿبت للجؼائغ في ؿل الخللباث 

  ميانت العوائد النفطيت في الاكخصاد الجصائسي من خالٌ املؤشساث الاكخصادًت اليليت:. 1.3

ٌلخمض الاكخااص الجؼائغي بكيل قبه هلي كلى اللؼاق الىفؼي، وهظا عاحم إلى الضوع ألاؾاس ي 

الظي ًلىم به في الاكخااص الىلي، وهظا إلى وجحرة همى هظا اللؼاق ملاعهت مم باقي اللؼاكاث ألازغي هظا 

حىبُت هدُجت كملُت مً حهت، ومً حهت زاهُت إلى الخداُالث اإلاالُت الىبحرة التي ًضعها مً اللملت ألا 

جمثل وؿبت  (PIB)إط هجض ؤن مؿاهمت اللىائض الىفؼُت في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الخاضًغ إلى الخاعج. 

عي ٌلخمض كلى ما  % 50هبحرة كاعبذ  في بلع ألاخُان، وهظا عاحم وىن الاكخااص الجؼائغي اكخااص َع
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ا كلى ملـم كُمت الااصعاث بالجؼائغ، إط هظا باإلطافت إلى ؾُؼغته ًضعه اللؼاق الىفؼي مً كىائض،

الااصعاث اليلُت ملاعهت مم باقي اللؼاكاث الاكخااصًت ألازغي،  ىقممجمً  % 98جمثل ما كُمخه 

والخالي فهي حكيل اإلاىعص الغئِس ي لللملت الالبت في الجؼائغ، ؤما فُما ًسص إًغاصاث اإلاحزاهُت اللامت 

والتي جإزظ خات ألاؾض مً مجمىق ؤلاًغاصاث  فهي حؿاهم بيؿبت ملخبرة مً زالٌ الجباًت الىفؼُت،

، وهظا ما ًؤهض اهخمام الضولت بكيل هبحرا %70بدُث فاكذ وؿبت اإلاؿاهمت  اهُت اللامت،اليلُت للمحز 

فهظا ًغحم لؿبب واخض وهى مؿاهمخه الىبحرة في جىمُت الاكخااص الىػني وهظا ما  باللؼاق الىفؼي،

 ؾىف ًىضخه لىا الكيل الخالي:

ًت اليليت للجصائس في الفترة : نظبت مظاهمت العوائد النفطيت في املؤشساث الاكخصاد1املنحنى 

(2000- 2019.) 

 
ت اللامت باالكخماص كلى إخاائُاث  كضاص الباخثحنإمً املصدز:  اإلاالُتر  ؾدكغاف و الؿُاؾاثلإل اإلاضًٍغ

وػاعة اإلاالُت، مخاح كلى اإلاىكم ؤلالىترووي الخالي: 

http://www.dgppmf.gov.dz/index.php/retrospective  :اعة ش الٍؼ  - 20/04/2021، جاٍع

 :2019 -2000. جطوز العوائد النفطيت في الجصائس خالٌ الفترة 2.3

حلخبر اللىائض الىفؼُت مً ؤهم ؤلاًغاصاث اإلاالُت التي حلخمض كليها الضٌو اإلاىخجت للىفؽ في حؿُحر  

اإلاالُت صازل الضولت، هظا ما حلل  الخثمحراثاكخااصًاتها، فذجم اللىائض الىفؼُت هى الظي ًدضص 

م الىخُض الىاحب إجباكه مً ؤحل  م الخىمُت لضيها، هما ؤنها الؼٍغ ل مكاَع الجؼائغ جضعن ؤهمُتها في جمٍى

الخغوج مً خالت الخسلف التي حلِكها مىظ اؾخلاللها إلى ًىمىا هظا، هظا ما حللها مغهؼ اهخمام مً 

ت، زاصت بلض الخؼ  1973ىعاث الىبحرة التي قهضتها ؤؾلاع الىفؽ بلض ؤػمت ػغف الخيىمت الجؼائٍغ

. وهظا ما ؾىف هخؼغق إلُه مً زالٌ عصض الخؼىعاث التي مغث بها اللائضاث الىفؼُت في 1986وؤػمت 

 الكيل الخالي:، مً زالٌ 2019إلى غاًت  2000الجؼائغ مىظ ؾىت 
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-2000خالٌ الفترة ) أطعاز النفطالجصائس وفلا لخطوزاث  العوائد النفطيت في: جطوز 2املنحنى 

2019). 

 
 .مً إكضاص الباخثحن، مغحم ؾبم طهغه املصدز:

ما كُمخه  2000هالخف مً زالٌ الكيل الخالي ؤن كُمت اللىائض الىفؼُت بلغذ ؾىت    

ملُىن صوالع، لُىلؼف مىدنى اللىائض الىفؼُت  18,484إلى  2002ملُىن صوالع لخىسفع ؾىت 21,419

ملُىن صوالع، وهظا عاحم إلى  23,939لدسجل ما كُمخه  2003هدى الالىص اإلاخىاصل  ابخضاء مً ؾىت 

صىاكت الىفؽ في فجزوٍال والالىباث في اللؼاق في  ؤلاطغاب اللام فيؤؾلاع الىفؽ هدُجت  اعجفاق

ا، وهظا كغاع ألاوبً بسفع ؤلاهخاج مً اإلاؿخىي الظي جدلم في ألاقهغ ألاخض ككغة ألاولى مً  هُجحًر

اصة في الؼلب اللالمي كلى الىفؽ في البلضان الاىاكُت س الظنوي لبنً  الؿىت، وهظا الٍؼ ) الخلٍس

ملُىن  77,361ؤكص ى كُمت لها بما ٌلاصٌ  2008لخىاصل في اعجفاكها، لخدلم ؾىت  (2002الجصائس، 

صوالع للبرمُل الىاخض، وهظا  99,1صوالع هدُجت الاعجفاق الىبحر الظي قهضه ؾلغ الىفؽ بدُث وصل إلى 

ىُت وجضاكُاث يف الاهسفاض جىاصل إلى عاحم  إلى هظلً باإلطافت اللاإلاُت، اإلاالُت ألاػمت اإلاسؼوهاث ألامٍغ

اصة صوالع للبرمُل، لخلاوص  61,6بلض جضهىع ؾلغ الىفؽ إلى  2009الؼلب الاُني، لخىسفع ؾىت  همى ٍػ

ملُىن صوالع بلض ان خلم ؾلغ الىفؽ كفؼة  71,427كُمت  2011الاعجفاق مغة ؤزغي بدُث بلغذ ؾىت 

اصة الؼالب كلى الىفؽ بؿبب  112,9ت مىظ ؾىىاث إط وصل إلى هىكُ صوالع للبرمُل وهظا هدُجت ٍػ

ت زالٌ ألاًام اإلااطُت، والتي حاءث  الخلافي الاكخااصي اللالمي كلى الغغم مً ؤن الخدغواث الؿلٍغ

مىؼلت الكغق ألاوؾؽ مخإزغة بالـغوف الجُىؾُاؾُت وألامىُت التي حكهضها كضصا مً الضٌو في 

لُا  ؤؾىاق الؿلم،  قهضتهاإلى حاهب الصخىة التي  ،بلض جفاكم الىطم في لُبُا زاىصاوقماٌ إفٍغ

ً؛ بؿبب جغاحم ؤؾلاع اللمالث الغئِؿُت وكلى عؤؾها  ومنها الىفؽ الظي قيل حظبا هبحرا للمؿدثمٍغ

الاجداص ألاوعوبي، بؿبب ؤػمت الضًىن  الضوالع، باإلطافت إلى اإلاكاول الاكخااصًت الىبحرة التي ًمغ بها

، لخلىص لالهسفاض ؾىت (122، صفحت 2016)بن عوالي،  الؿُاصًت التي ػالذ كضصا مً صٌو الاجداص

  ملُاع صوالع. 69,804ملُىن صوالع لدسجل كُمت  1,623بر  2012

بدُث اهسفع ؾلغ  2014ومم التراحم اإلاؿخمغ الظي كغفخه ؤؾلاع الىفؽ وزاىصا ؾىت 

، لُىاصل في 2014صوالع ؾىت  99,1إلى  2013صوالع ؾىت  109,1البرمُل الىاخض مً الىفؽ مً 
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سجل ما ، هظا ما ؤصي إلى اهسفاض في اللىائض الىفؼُت مً 2016صوالع ؾىت  44,8كُمخه  الاهسفاض َو

 38,872إلى  2018، لخلفؼ ؾىت 2016ملُىن صوالع ؾىت  28,221إلى  2013ىن صوالع ؾىت ملُ 62,804

ال فلض اهسفظذ ؾىت  ملُىن صوالع بؿبب  33,243إلى  2019ملُىن صوالع، إال ؤن طلً لم ًضم ػٍى

ألاوطاق التي كاقتها الؿىق الىفؼُت مً اطؼغاباث التي ؤصث إلى الاهسفاض اإلادؿىؽ في اإلالضٌ 

زالٌ الغبم ألاٌو مً  2009ؿلغ الىفؽ كلى الغغم مً حسجُله ألكىي ؤصاء فالي مىظ ؾىت الؿىىي ل

لض طلً الاهسفاض هى ألاٌو مىظ ؾىت  2019ؾىت  إحي طلً كلى 2016ملاعهت بالؿىت الفاعػت، َو ، ٍو

ت  زلفُت جإزغها بلىامل كضًضة ومدكابىت منها جباػؤ ؤصاء الاكخااص اللالمي والخىجغاث الخجاٍع

ىُت والاحن، مما وان له اولياؾاث ؾلبُت كلى آلافاق اإلا خااكضة بحن الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

س ألامين العام الظنوي الظادض وألازبعون،  2019اإلاؿخلبلُت للؼلب كلى الىفؽ ؾىت  ، 2019)جلٍس

 .(28صفحت 

الىفؽ واللىائض الىفؼُت في الجؼائغ، فهي  وكلُه وؿخيخج ؤن هىان كالكت ػغصًت بحن ؤؾلاع 

عهُىت جللب ؤؾلاع الىفؽ في الؿىق اللاإلاُت، هظا ما ًؤصي إلى الخإزحر كلى اإلاخغحراث اليلُت لالكخااص في 

الجؼائغ وبالخاىص اإلاالُت اللامت، ألن الخللباث اإلالاهؿت ألؾلاع الىفؽ غالبا ما جؤصي إلى اهدغاف 

الاججاه الظي ؾؼغث له هـغا لليؿبت الىبحرة التي جمثلها اللىائض الىفؼُت مً هخائج اإلاالُت اللامت كً 

الاًغاصاث اللامت للضولت، هظا ما ًؤهض لىا اللالكت اإلاخىصل إليها ؾابلا والتي جغبؽ ول مً اللىائض 

 الىفؼُت وؤؾلاع الىفؽ.

باطخخدام  في الجصائس جللباث أطعاز النفط على العوائد النفطيت . النمرجت اللياطيت لخأثير 3.3

 :ARDLنموذج 

ل اكخااصها ؤال وهى حلخبر الجؼائغ مً الضٌو التي  اللىائض  حلخمض كلى مىعص واخض في جمٍى

مً الاًغاصاث اليلُت للجؼائغ؛ وليىن ؤؾلاع الىفؽ ؤخض اللىامل  %97الىفؼُت والتي جمثل خىالي 

اإلادضصة لللىائض الىفؼُت هما عؤًىا ؾابلا، هجض هظه ألازحرة ال جسظم لالؾخلغاع بؿبب اعجباػها 

الجؼائغي عهحن هظه الخللباث، ألامغ  كخااصحلل الاألامغ الظي ، ؤؾلاع الىفؽ بالخللباث التي حلغفها 

لى صعاؾت ؤزغ جللباث ؤؾلاع الىفؽ كلى اللىائض الىفؼُت في الجؼائغ. وبىاء كلى طلً جم الظي ًلىصها إ

جلضًغ الىمىطج للُاؽ ؤزغ جللباث ؤؾلاع الىفؽ كلى اللىائض الىفؼُت، بدُث ًخم طلً كلى ؤؾاؽ 

(، بدُث جم 2019 -2000اإلالؼُاث اإلاخىفغة كً ؤؾلاع الىفؽ واللىائض الىفؼُت زالٌ الفترة )

ت اللامت لالؾدكغاف والؿُاؾاث.الخاى  ت، اإلاضًٍغ   ٌ كلى هظه البُاهاث مً مىكم وػاعة اإلاالُت الجؼائٍغ

 جحليل دزاطت اطخلساز الظالطل الصمنيت:. 1.3.3

حن هما ول مً ازخباع صًيي   ت الؿالؾل الؼمىُت للمخغحراث وؿخسضم ازخباٍع لضعاؾت اؾخلغاٍع

 ، وواهذ الىخائج والخالي: PPو فُلُب بحرون  ADFفىلغ اإلاىؾم 
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 ppو ADF: نخائج ول من اخخبازاث جرز الوحدة 1شيلال

 
 Eviewsمسغحاث بغهامج  املصدز:

ؿهغث اللُم اإلادؿىبت إلخاائُاث ؾدُىصهذ في الؿؼغ ألاٌو في الخاهاث اإلاىافلت  خُث:

 PPو ADFإلاخغحراث الضعاؾت، في خحن حكحر اللُم اإلاـللت إلى اللُم الخغحت )الجضولُت( الىافُت لىماطج 

 وهي هفـ اللُم ليل مخغحراث الضعاؾت، ؤما اللُم اإلاىحىصة بحن كىؾحن فخضٌ كلى الاخخماٌ الخغج.

 RP ،PPؤن الؿالؾل PPو ADFهكفذ هخائج ازخباعاث حظع الىخضة باؾخسضام ول مً ازخباع 

كىض اإلاؿخىي، خُث  2019-2000جدخىي كلى حظع الىخضة، ومىه فؿالؾل غحر مؿخلغة زالٌ الفترة 

مما ًؤصي إلى كبٌى  %5واهذ اللُم اإلاؼللت لإلخاائُاث اإلالضعة جلل كً اللُم الخغحت كىض مؿخىي 

ت الفغ  ت. ولىً بلض ؤزظ الفغق ألاٌو اؾخلغث الؿالؾل كىض مؿخىي اإلالىٍى حمُلها،  %5طُت الافٍغ

هما هى مىضر في الجضٌو اكاله، ومىه ًمىً في هظه الخالت إحغاء اإلاىهجُت ألافظل للخيامل اإلاكترن 

 .ARDLهي مىجُت الخيامل اإلاكترن باؾخسضام ازخباع الخضوص في إػاع 

 نمرجت العالكت:.2.3.3

بلض جدلُل مؤقغ اإلاخغحراث اإلاؿخسضم في الضعاؾت اللُاؾُت ، وجدضًض صعحت جيامل الؿالؾل  

الؼمىُت والتي اؾخلغث ولها كىض الفغق الاٌو وازىحن منها كىض اإلاؿخىي، ؾِخم فُما ًلي جلضًم هخائج 

ل الؿ ARDLجلضًغ همىطج الخيامل اإلاكترن وفم مىهجُت  الؾل خُث ًخم جلضًغ الىماطج بلض جدٍى

           الؼمىُت الى الاُغت اللىغاعجمُت كلى الىدى الخالي:                    

 : جللباث ؤؾلاع الىفؽ    : اللىائض الىفؼُت                                خُث ؤن:            
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 جلدًس نموذج الخطأ غير املليد واخخياز فتراث الابطاء املثلى ملخغيراث النماذج: . 1.2.3.3

كمضها مً زالٌ الضعاؾت إلى مداولت حغُحراث فتراث الابؼاء الخللائُت اإلالضلت، والىاجج كً  للض

لت اإلاغبلاث الاغغي اللاصًت  ARDL-ECMجلضًغ همىطج جصخُذ الخؼاء      ،  OLSباؾخسضام ػٍغ

 (: 01خائج مً زالٌ الجضٌو الخالي واإلالخم عكم )وجـهغ ه

 : اخخباز فتراث إلابطاء املثلت للنماذج املخخازة وامللدزة1جدٌو 

    ، )فتراث الخأخير املثلى  فتراث الخأخير املظخخدمت النموذج

      AIC 

 (3,5) 3 5 النموذج

 Eviewsمسغحاث بغهامج  املصدز:

( والتي جم ازخُاعها 02بلض جدضًض فتراث الابؼاء لجمُم الىماطج هما ًىضخها الجضٌو عكم )

ل ألاحل وؿخسضم ازخباع الخضوص، وهظا حىصة الىمىطج  AICكلى ملُاع  وللخإهض مً وحىص كالكت ػٍى

 اإلالضع ألاوؿب بلض ازظاكه لالزخباعاث الدصخُاُت.

  :Bounds testاخخباز منهج الحدود . 2.2.3.3

لت ألاحل بحن اإلاخغحراث لُخم اؾخسضام ازخباع الخضوص   bound testللىكف كً وحىص كالكت ػٍى

 Fاإلادؿىبت إلالامالث اإلاخغحراث اإلاؿخللت اإلابؼإة بلُمت إخاائُت  F، وطلً مً زالٌ ملاعهت كُمت 

خم الازخباع اهؼالكا مً الفغطُت Pesaran and alالخغحت، وفم الخضوص التي وطلها  ت والتي . ٍو الافٍغ

ل بحن اإلاخغحراث، وهظا ما ًىضخه الجضٌو الخالي:  مفاصها: ؤهه ال جىحض كالكت جىاػهُت في ألاحل الؼٍى

 : نخائج اخخباز الحدود للنماذج.2جدٌو 

 النديجت k f.stat  النموذج

    10% 5% 1% اللُم الخغحت

عادلت العوائد م

 النفطيت

ت اكل مً  6,404884 1 3,79 4,66 6,76 الخضوص الللُا ملىٍى

اي وحىص  5%

لت الاحل  كالكت ػٍى

 Eviewsمسغحاث بغهامج  املصدز:

(، كضعث كُمت 03بلض جدضًض هخائج ازخباع الخضوص للىماطج هما هى مىضر في حضٌو عكم )

ت 6.404884للىماطج بر  f-stat  الاخاائُت فِكغ التي  %5، وهى ما ًخجاوػ الخضوص الللُا كىض ملىٍى

مما ًؤصي إلى عفع فغطُت اللضم اللائلت بلضم وحىص كالكت  %10، ختى اللُمت peasaranوطلها 

لت ألاحل جخجه مً اإلاخغحر اإلافؿغ إلى اإلاخغحر الخابلت، وكبٌى الفغطُت البضًلت اللائلت بىحىص كالكت  ػٍى

مىً بظلً اللُام بازخُاع الخيامل اإلاكترن لللالكت الخىا لت الاحل، ٍو ل لجمُم ػٍى ػهُت في ألاحل الؼٍى

 (.02الىماطج، اهـغ للملخم عكم )



  ARDLقياس تأثير تغيرات أسعار النفط على إدارة العوائد النفطية في الجزائر باستخدام نموذج 
 

41 

 :ARDLجلدًس نموذج . 3.3.3

لت ألاحل بحن مخغحراث باليؿبت للىمىطج التي كمىا   بلض الخإهض مً وحىص كالكت جىاػهُت ػٍى

حل بئصعاحها في هظه الضعاؾت، ًخم فُما ًلي جلضًغ هخائج الخيامل اإلاكترن وجلضًغ اللالكت كاحرة ألا 

لت الاحل هماًلي:  وقيل اللالكت ػٍى

 نخائج الخلدًس النموذج: . 1.3.3.3

في ألاحلحن: ألاحل اللاحر والظي ًـهغ في  ARDLمً زالٌ الىخائج اإلالضمت في حضٌو جلضًغ 

ل الظي ًـهغ في الجؼء الؿفلي مىه، في خحن ًـهغ الجؼء الؿفلي  ، و ألاحل الؼٍى الجؼء الللىي للجضٌو

ل جلضًغ اللالك لت ألاحل مً زالٌ الىمىطج اإلالضع ؾِخم جلضًم جفؿحر لها في ألاحلحن الؼٍى ت ػٍى

 واللاحر فُماًلي:

 بالنظبت لنموذج ARDLحظب منهجيت ECM: جلدًس نموذج جصحيح الخطأ 2الشيل 

 
 Eviewsمسغحاث بغهامج  املصدز:

  جلدًس نموذج:

                          
ت بلُمت كضعث برررررر  0.860956-واهذ ؾالبت   هالخف مً حضٌو اكاله ان كُمت   0,0096وملىٍى

ل ألاحل ًصدر ؤزؼاء الىمىطج اللاحر ألاحل 0,05وهي ؤكل مً  ، وهظا ما ٌكحر كلى ؤن الىمىطج الؼٍى

با.  في فترة كضعها ؤكل مً ؾىت جلٍغ

ل: .1  PPًخطر مً زالٌ الجؼء الؿفلي مً الجضٌو ؤن اإلاخغحر  جحليل نخائج جلدًس ألاجل الطٍو

ت حُضة حضا كىض  RPكض ؤزغ بكيل اًجابي كلى   % 0.16في ألاحل اللاحر وطو ملىٍى

اصة %5وهي ؤكل مً  (0.0016) اصة في  %1، خُث ًؤصي ٍػ  .%47.26بر  RPإلى ٍػ
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كض ؤزغ  PPن اإلاخغحر ًخطر مً زالٌ الجؼء الللىي مً الجضٌو ؤ جحليل نخائج ألاجل اللصير: .2

ت حُضة حضا كىض  RPبكيل اًجابي كلى  وهي  (0.0246) % 2.46في ألاحل اللاحر وطو ملىٍى

اصة %5اكل مً  اصة في  %1، خُث ًؤصي ٍػ  .% 40.69بر  RPالى ٍػ

 الىشف عن جودة النموذج: . 2.3.3.3

لت اإلاغبلاث الاغغي اللاصًت والتي جلخط ي ؤن جدبم ؤزؼاء  في إػاع الخلضًغ باؾخسضام ػٍغ

فترض الخدلم مً  الىمىطج الخىػَم الؼبُعي ، وؤال جيىن مخدحزة، وؤن جيىن مؿخللت ولها ؤكل جباًً، ٍو

لت وطلً مً زالٌ إحغاء مجمىكت م ARDLاؾدُفاء الىمىطج اإلالضع وفم مىهجُت  ً لفغوض هظه ػٍغ

 الازخباعاث الدصخُاُت وهي زالر ازخباعاث:

 Normality testازخباع الخىػَم الؼبُعي لألزؼاء اللكىائُت  -1

 Autocorrelationازخباع كضم الاعجباغ الظاحي بحن ألازؼاء  -2

 Homocedasticityازخباع كضم زباث الخباًً  -3

 خالي:الوكض حاءث الىخائج و

 النموذج امللدز: ملخص نخائج الىشف عن جودة 3جدٌو 

 JB BG LM ARCH النموذج

 0.089242=   النموذج

(0.956360) 

F=4.880239 

(0.1140) 

F=0.0000803 

(0.9930) 

 Eviewsمسغحاث بغهامج  املصدز:

 ( ًـهغ الخالي:04بلض جدضًض هخائج حىصة الىماطج اإلالضعة في الجضٌو عكم )

  إن اخاائُتP-value  ؤلاخاائُت الزخباعBG LM  جلٌى ؤن اخاائُت كُمتF  ً0.10ؤهبر م ،

 ومىه هلبل فغض اللضم: بلضم وحىص اعجباغ طاحي حؿلؿلي لبىاقي باليؿبت للىمىطج.

  إن اخاائُتJarque-Berra  ًبيؿبت لجمُم لىمىطج الضعاؾت، مما ٌلني ؤن  0.05واهذ ؤهبر م

 البىاقي جدبم الخىػَم الؼبُعي.

 ًـهغ ازخباع ARCH الُت إلخاائُت ان اللُمت الاخخمF  ؤهبر مً اللُمت الخغحت كىض مؿخىي

ت   اطن هلبل فغض اللضم، ؤي زباث الخباًً باليؿبت لجمُم للىمىطج. 0.10ملىٍى

وكلُه جـهغ هخائج الازخباعاث الدصخُاُت حىصة الىمىطج مً الىاخُت اللُاؾُت، لظا ؾِخم جلضًغ 

 (.05، 04، 03اإلاالخم عكم  واكخماص همىطج الخيامل اإلاكترن في ألاحلحن )ؤهـغ إلى

ت الهيىلي ملعامالث النموذج:. 3.3.3.3  اخخباز الاطخلساٍز

ً ًخم  Peearanللخإهض مً زلى البُاهاث اإلاؿخسضمت مً ؤي حغحر هُيلُت ، كام  بئحغاء ازخباٍع

ل، خُث ًمثل  ت الهُيلُت إلالامالث الىماطج في ألاحلحن اللاحر والؼٍى مً زاللهما ازخباع ؤلاؾخلغاٍع
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، ؤما ازخباع الثاوي فهى ازخباع  CUSUMالازخباع ألاٌو في ازخُاع اإلاجمىكت التراهمي للبىاقي اإلالاوصة 

، خُث ًخدلم الاؾخلغاع الهُىلي  CUSUM of Squaresاإلاجمىكت التراهمي إلاغبلاث البىاقي اإلالاوصة 

و  CUSUM of Squaresإطا وكم الكيل البُاوي الزخباعاث ول مً  ARDLللملامالث اإلالضعة لىمىطج 

CUSUM  ت ت :  %5صازل الخضوص الخغحت كىض مؿخىي اإلالىٍى ، هغفع بظلً الفغطُت الافٍغ

 عها زالٌ فترة الضعاؾت .اإلاللماث غحر مؿخلغة وهلبل الفغطُت البضًل باؾخلغا

 : اخخباز املجموعت التراهمي املعاودة ليل من البواقي ومسبعاث البواقي بالنظبت للنموذج.3الشيل 

 
 Eviewsمسغحاث بغهامج  املصدز:

ًدبحن لىا مً زالٌ الغؾىم البُاهُت اإلاىضخت ؤكاله، ؤن اإلاجمىكت التراهمي للبىاقي اإلالاوصة    

CUSUM  ًلم في صازل اإلاىؼلت الخغحت باليؿبت للىمىطج، ما ًؤهض اؾخلغاع الىمىطج كىض مؿخىي

، CUSUM of Squared، وهظلً الامغ باليؿبت للمجمىكت التراهمي إلاغبلاث البىاقي اإلالاوصة %5الضاللت 

ل وهخائج ألاحل اللاحر  للىمىطج  ومىه ًمىً اللٌى بإهه ًىحض اوسجام واؾخلغاع بحن هخائج ألاحل الؼٍى

 اإلالضع.

 إدازة العوائد النفطيت في الجصائس في ظل جللباث أطعاز النفط: .  4.3

م الىفؼي في حؿُحر عجلت اكخااصها، ووىن  لُت التي حلخمض كلى الَغ بما ؤن الجؼائغ مً الضٌو الَغ

هظه اللىائض حلاوي مً خالت كضم اؾخلغاع هدُجت اعجباػها بإؾلاع الىفؽ، والتي هي مدل جللباث 

ضي هُفُت إصاعة مؿخمغة بحن الاعجفاق جاعة والاهسفاض جاعة ؤزغي حلل صاوعي اللغاع في الجؼائغ ؤمام جد

قهضث ؤؾلاع الىفؽ اهخلاف  2000وحؿُحر هظه اللىائض في ؿل جللباث هظه ألاؾلاع. بدُث ومىظ ؾىت 

اصة هبحرة  في اللىائض الىفؼُت للجؼائغ فاكذ في ملضاعها ول الخىكلاث، ألامغ الظي هبحر وان مً هخائجه ٍػ

ت ؤمام جدضي إصاعة هظه اللىائض والاؾ لت جؤمً بها اكخااصها وطم الخيىمت الجؼائٍغ خفاصة منها بؼٍغ

 خالُا ومؿخلبال.

اصة غحر اإلاخىكلت في كىائض الىفؽ التي خالذ بضاًت ألالفُت الثالثت هدُجت الاهخلاف  إن الٍؼ

ت إلى  اجساط كغاع اوكاء الىبحر الظي كغفخه ؤؾلاع الىفؽ زالٌ جلً الفتراث، صفم بالخيىمت الجؼائٍغ

زالله اؾخغالٌ هظه الفىائع بؼغق كلالهُت، جظمً مً زاللها ًخم مً  ؾُاصي هفؽ صىضوق 
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اإلادافـت كليها وخؿً اؾخسضامها في الىكذ اإلاىاؾب مً ؤحل الخفاؾ كلى الاؾخلغاع الاكخااصي 

الىلي، وهظا لخجىب ؤزاع الخظبظب والالًلحن باليؿبت لللىائض الىفؼُت في اإلاؿخىي اإلاخىؾؽ والبلُض، 

 02 -2000بمىحب اللاهىن  2000بؽ اإلاىاعص الجؼائغي"، ووان طلً ؾىت ؤػلم كلُه اؾم " صىضوق ط

، بدُث خضص هظا اللاهىن هىق وؤهضاف ومجاٌ كمل الاىضوق مً 2000واإلاخللم بلاهىن اإلاالُت لؿىت 

ت،  مىه 10زالٌ اإلااصة  دة السطميت للجمهوزٍت الجصائٍس  (04، صفحت 2000) الجٍس

ومىظ جإؾِـ " صىضوق طبؽ اإلاىاعص الجؼائغي" ػغؤث كلُه كضة حلضًالث وان آزغها ؾىت 

، لُمـ هظا الخلضًل الهضف الغئِس ي للاىضوق فبلضما وان هضف الاىضوق في ألاٌو هى:" 2006

ل مً  ؤكل إلاؿخىي  البترولُت الجباًت إًغاصاث اهسفاض كً الىاجج للضولت اللامت اإلاحزاهُت عجؼ جمٍى

ل اإلاضًىهُت صوالع للبرمُل" وجسفُع 19اإلاالُت " كاهىن  جلضًغاث  عجؼ اللمىمُت، لُابذ والخالي: جمٍى

ىت )   26حؼائغي، وهظا ما هاذ كلُه اإلااصة  صًىاع ملُاع 740 كً الاىضوق  عصُض ًلل ؤن صون  الخٍؼ

ت،  دة السطميت للجمهوزٍت الجصائٍس ، هظا باإلطافت إلى 04-06مً اللاهىن ، (08صفحت ، 2006الجٍس

 جسفُع اإلاضًىهُت اللمىمُت، والكيل الخالي ًبحن لىا جؼىع وطلُت صىضوق طبؽ اإلاىاعص الجؼائغي.

 (2019-2000: جطوز وطعيت صندوق طبط املوازد الجصائسي للفترة )3املنحنى

 
 .مغحم ؾبم طهغهإعداد الباحثين، من املصدز:

ت كمىمُت كضًضة  بغامج وجؼبُم اكخماص باإلطافت إلى كُام الخيىمت بمباقغةهظا  اؾدثماٍع

ؼ خملتها بغامج مسؼؼاث الخىمُت مؿخسضمت  كىائض الىفؽ اإلاتزاًضة واإلاخإجُت مً جاضًغ الىفؽ لخلٍؼ

 ألامىاٌ اؾدثماع زالٌ وجىػُضه، مً الىمى صكم زم ومً الىػني الاكخااص إولاف وبالخالي ؤلاحمالي، الؼلب

 النهىض وهظا الؼعاعي وصكم ؤلاهفاق اللاكضًت والهُاول الخدخُت والبنى الاحخماكُت الجىاهب في اللامت

في 1986واإلاخىؾؼت زاصت بلض ألاػمت الاكخااصًت التي مغث بها الجؼائغ ؾىت  الاغحرة اإلاؤؾؿاث بلؼاق

اػاع ؾُاؾت ؤلاولاف الاكخااصي مً زالٌ مسؼؼاث الخىمُت التي جم اػالكها مً ػغف الخيىمت 

ت مً ؤحل ججؿُض اهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت واإلاخمثلت في: بغهامج ؤلاولاف الاكخااصي   -2001الجؼائٍغ

 -2010، وهظا البرهامج الخماس ي 2009 -2005امج الخىمُلي لضكم الىمى الاكخااصي ، والبره2005

ملُاع صوالع، هظا باإلطافت إلى  286وهى ؤكىي البرامج هـغا لللُمت اإلاالُت اإلاساات له واإلالضعة بر  2014

كىائض  البرامج الخاصت بدىمُت مىاػم الهظاب الللُا ووالًاث الجىىب. هما كامذ الخيىمت باؾخسضام
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غ اللؼاق الىفؼي. إال ؤن ألامغ لم ٌؿغ وفم ألاهضاف  الىفؽ في حؿضًض اإلاضًىهُت اللمىمُت وجؼٍى

 .اإلاؿؼغة لظلً

اجسظث ؤؾلاع الىفؽ مىدنى جىاػلُا مؿخمغا، وطلً بلض فترة زالزت ؾىىاث مً  2014ففي ؾىت 

س ألامين العام الظنوي الحادي  صوالع 100الاؾخلغاع اليؿبي لؿلغ بغمُل الىفؽ خىالي  )جلٍس

مخإزغة بلىامل كضًضة مدكابىت منها ماله كالكت بإؾاؾُاث الؿىق ،(31، صفحت 2014وألازبعون، 

وبلظها بلُضة ول البلض كً طلً مً ؤهمها: اهسفاض خضة الخىجغاث الجُىؾُاؾُت في كضص مً 

)نشسة كُمت الضوالع ملاعهت بإؾلاع اللمالث الغئِؿُت ألازغي  مىاػم ؤلاهخاج الغئِؿُت للىفؽ، واعجفاق

ت ملنظمت ألاكطاز العسبيت املصدزة للبتروٌ،  هظا ما ؤصي إلى حسجُل جسفُظاث في ، (2015شهٍس

ت ؤما جدضي حضًض وهى مداولتها إل  ًجاص مؿخىي اللىائض الىفؼُت ألامغ الظي وطم الؿلؼاث الجؼائٍغ

خلٌى مً ؤحل جىُُف وطلها الاكخااصي مم هظه الـغوف مً زالٌ إكاصة الىـغ مغة ؤزغي 

ض مً الانهُاعاث التي مؿذ الاكخااص الجؼائغي  لؿُاؾتها اإلاخبلت في إصاعة كىائض الىفؽ لخجىب اإلاٍؼ

ت حملت مً ؤلاحغاءاث بضاًت  ض إلاىاحهت اهسفا 2015حغاء طلً، وكلُه باقغث الخيىمت الجؼائٍغ

اصة في الىفلاث اللمىمُت مم الخفاؾ كلى مؿخىي ملبٌى مً حىصة الخضماث  اإلاىاعص، والخض مً الٍؼ

ومؿاع الىمى الظي ًدفف وكاغ اكخااصي مؿخضام ملابل خماًت اللمالت، وألحل طلً كامذ الخيىمت 

ل الاؾدثماع اللمىمي فلؽ فُما زااذ باقي اللىائض اإلاالُت ألازغي  اُصسخب كىائض الىفؽ لخمٍى

م الجباًت اللاصًت، هظا باإلطافت إلى جىحُه مىاعص صىضوق طبؽ  ت كً ػٍغ لخغؼُت الىفلاث الجاٍع

ىت اللمىمُت للضولت، إلى حاهب جغقُض الىفلاث مً زالٌ الخدىم ؤفظل في  ل الخٍؼ اإلاىاعص إلى جمٍى

هفلاث الدؿُحر، وػٍاصة هجاكت الاؾدثماع اللمىمي طو الؼابم الاؾخثىائي وغحر اللابل للخإحُل، هما جبيذ 

، 2017الخيىمت وفي اػاع الاؾخغالٌ ألامثل للمىاعص بلع الخضابحر للخض مً العجؼ في اإلاىاعص للؿىىاث 

ىت وإصضاع ؤٌو مً زالٌ حلبئت مثلى للمىاعص اإلاالُت في ؾىق ألاوعاق اإلاا 2019، 2018 لُت وؤؾهم الخٍؼ

. وبهظا . وهظا(14، صفحت 2017، 2017) مرهسة عسض مشسوع كانون املاليت لظنت كغض ؾىضي 

هجض ؤن لخللباث ؤؾلاع الىفؽ جإزحر واؾم كلى إصاعة اللىائض الىفؼُت في الجؼائغ، لىنها ؤخض اللىامل 

 الىفؼُت.اإلاؤزغة كلى اللىائض 

 خاجمت:  .4

الضعاؾت ملغفت مضي جإزحر جللباث ؤؾلاع الىفؽ كلى إصاعة اللىائض الىفؼُت في  هظه فيخاولىا 

الجؼائغ، فمً زالٌ الضعاؾت الخدلُلُت جبحن لىا ؤن لللىائض الىفؼُت مياهت هامت في الاكخااص الجؼائغي 

ُت لالكخااص الجؼائغي، هما ؤنها غحر زابخت وطلً مً زالٌ وؿبت مؿاهمتها في اإلاؤقغاث الاكخااصًت اليل

ت ؤمام جدضي إصاعة هظه  ومؿخلغة وهظا العجباػها بإؾلاع الىفؽ، ألامغ الظي وطم الخيىمت الجؼائٍغ

اللىائض مم خالت كضم الاؾخلغاع التي حلِكها. ؤما الضعاؾت اللُاؾُت فهي كباعة كً مداولت الخإهض مً 

خدلُلي وهى ؤن هىان كالكت بحن ؤؾلاع الىفؽ واللىائض الىفؼُت صخت ما جىصلىا إلُه في الجاهب ال
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بدُث زلاذ الضعاؾت . ARDLووان طلً باؾخسضام همىطج الاهدضاع الظاحي للفجىاث الؼمىُت اإلاىػكت 

 إلى الىخائج الخالُت:

الاكخااص حلخبر اللىائض الىفؼُت مً ؤهم ؤلاًغاصاث اإلاالُت للجؼائغ، وهظا ما بىء لها مياهت هامت في  -

 الجؼائغي.

كغفذ اللىائض الىفؼُت جؼىعاث هبحرة زالٌ فترة الضعاؾت، وهظا ما ًفؿغ وحىص كالكت بحن ول مً  -

 اللىائض الىفؼُت وؤؾلاع الىفؽ.

جبحن مً زالٌ إحغاء ازخباع الخضوص وحىص كالكت جيامل مكترن بحن مخغحراث الضعاؾت، ؤي وحىص  -

لت ألاحل بحن ؤؾلاع الى  (.RP( واللىائض الىفؼُت )PPفؽ )كالكت ػٍى

حلخبر ؤؾلاع الىفؽ مً ؤهم مدضصاث اللىائض الىفؼُت في الجؼائغ، خُث ؤؿهغ همىطج جصخُذ الخؼإ  -

ل واللاحر، ؤي ولما ػاصث ؤؾلاع  مضي جإزحر جللباث ؤؾلاع الىفؽ كلى اللىائض الىفؼُت في ألاحل الؼٍى

 الىفؽ ػاصث كُمت كىائض الىفؽ.

لخلُلُت للجؼائغ في إصاعتها للىائضها الىفؼُت كضم اؾخلغاعها باإلطافت إلى عجؼ ؾلؼاتها إن اإلاكيلت ا -

ل، والخسلي كً  م اكخااصًت مىخجت كلى اإلاضي الؼٍى ل فىائظها الىفؼُت إلى مكاَع اللمىمُت كً جدٍى

 الاكخماص الكبت الىلي كلى اللؼاق الىفؽ، وزلم صاصعاث زاعج اللؼاق الىفؼي.

كً الىخائج التي جىصلىا إليها، ًمىىىا جلضًم حملت مً الاكتراخاث كلى الىدى  بلض ؤن جدضزىا

 الخالي:

م جفلُل باقي الاكؼاكاث الاكخااصًت. -  مداولت الخغوج مً جبلُت اللؼاق الىفؼي كً ػٍغ

م البدث كً زؼت وػىُت إؾتراجُجُت حلخمض  - م في اؾخسضام اللىائض الىفؼُت وطلً كً ػٍغ الخىَى

ت كلى زبراث ؤحىبُت في هظا اإلاجاٌ، وهظا مً ؤحل جضاعن هاِب فيها الؿل ؼاث اللمىمُت الجؼائٍغ

 ألاحُاٌ اللاصمت مً هظه الثروة الىابظت.

م قغاء ؤصٌى مالُت في ألاؾىاق اإلاالُت الضولُت، والخسلي  - مداولت الاؾدثماع في الخاعج، وطلً كً ػٍغ

 كً الاؾدثماع الضازلي.

 كائمت املساجع  .5
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 : اخخباز فتراث إلابطاء املثلت للنماذج املخخازة وامللدزة1امللحم 

 

 Eviewsمسغحاث بغهامج  املصدز:

 اخخباز الخيامل املشترن  باطخعماٌنخائج : 2امللحم 

                                           البواقي الدظلظلي بين منهج الحدود Bounds Test : اخخباز3مللحم 

 مظسوب ال غسانج لالزجباط

             

 Eviewsمسغحاث بغهامج    :املصدز                             Eviewsمسغحاث بغهامج    :املصدز
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 اخخباز الخوشیع الطبيعي: 4امللحم 

 

                           (Eviews 10)مسغحاث بغهامج  املصدز:

 لألخطاء العشوائیت     ARCH) : اخخباز ثباث جباًن حدود الخطأ  )5امللحم 

 

 Eviewمسغحاث بغهامج  املصدز:              



 واملاليت الاكخصادًتمجلـت امللسيصي للدزاساث  70 -50 :ص، (2021) 01/ العـــدد:   05 املجلد
 

05 

داء شسكاث الخأمين باسخخدام هظام الاهراز املبكس دزاست على شسكاث الخأمين أجلييم 

  ( 2017 – 2014الازدهيت في الفترة ) 

Evaluation of the Performance of Insurance Companies Using the 

Early Warning System Study on the Jordanian Insurance Companies 

During the period (2014–2017( 

 2 عصام بوشيد،  1محـــمد شاوي 
  snczaoui@yahoo.com، الجضائش –حامهت قاضذي مشباح وسقلت  1

 issam.albachir@gmail.com، الجضائش –حامهت قاضذي مشباح وسقلت  2
 

خ الاظخالم:  خ القبىى:                16/04/2021جاٍس خ اليشش:               10/05/2021جاٍس    30/06/2021جاٍس
 

 ملخص: 

هذفذ هزه الذساظت ئلى جقُُم أداء ششماث الخأمين باظخخذام هكام ؤلاهزاس اإلابنش دساظت نلى         

، باالنخماد نلى اليعب اإلاالُت  التي لها نالقت  ( 2017 – 2014ششماث الخأمين ألاسدهُت في الفترة ) 

ششلت مذسحت في ( 20اظخهماى البُاهاث اإلاالُت لهُىت مخهىهت مً )بمباششة بىكام ؤلاهزاس اإلابنش، 

 بىسضت نمان؛

وقذ جىضلذ هزه الذساظت ئلى أن مافت اليعب اإلاالُت التي جم اخدعابها ماهذ وفقا للمهذالث  

اإلاقبىلت، مما ًإلذ نلى ئمهاهُت جقُُم أداء ششماث الخأمين باظخخذام هكام ؤلاهزاس اإلابنش، ونلُه 

ش وجدذًث هكام ؤلاهبجىص ي الذساظت بػشوسة الاهخمام   زاس اإلابنش لششماث الخأمين في بِئت الششماث خؿٍى

 ألاسدهُت .

 الُت، هكام ؤلاهزاس اإلابنش. مجقُُم أداء، ششماث الخأمين، وعب  الكلماث املفخاحيت:

 JEL: G22جصييف 
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 المؤلف المرسل 
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Abstract: 

 The aim of this study was to evaluate the performance of the insurance 

companies using the early warning system to study the Jordanian insurance 

companies in the period 2014-2017. The sample of the study consisted of 

(20) companies listed on the Amman Stock Exchange. 

 The results of this study showed that all financial ratios were 

calculated according to the accepted rates, indicating that the possibility of 

evaluating the performance of insurance companies using the early warning 

system in the period (2014-2017).  

Keywords: Performance evaluation, Insurance companies, financial ratios , 

Early warning system. 

Jel Classification Codes: G22. 

  :ملدمت. 1

الخأمين مً القؿاناث اإلاالُت اإلاهمت إلاا ًإدًه مً دوس مهم ألن مهكم ضفقاث  ٌهخبر قؿام

ت جمش نبر ششماث الخأمين بعبب ؾبُهت نملها وهي اإلادافكت الخأمُيُت  اإلاإظعاث  لألفشاداإلاالُت الخجاٍس

ادة  والششماث نلى ممخلهاتهم، وان الخؿىس الزي شهذه قؿام الخأمين في العىىاث الاخيرة خطىضا ٍص

ناجق هزه الششماث  حجم الالخخاباث لبهؼ ششماث الخأمين وصٍادة الخىىم في قىىاث الخأمين ، صاد نلى

إلاالي إلاهشفت الىغو الزي هي ا مشاقبت وغهها اإلاالي والفني وحهلها حعخخذم أظالُب مخخلفت مً الخدلُل

 . والهعش اإلاالي  نلُت لخجىب الخعائش وألاخؿاس

قؿام الخأمين دساظت الىغو اإلاالي  وألن قؿام الخأمين شهذ جؿىسا ملخىقا نلى ئداسة مشاقبت 

القؿام ومىه اإلادافكت نلى الاظخقشاس الاقخطادي  والفني لششماث الخأمين للمدافكت نلى الاظخقشاس لهزا

 . لت لهلللذو 

، لهامش اإلاالءة اإلافشوع نلى ششماث  جخهذد اهكمت الشقابت اإلاالُت نلى ششماث قؿام الخأمين 

هخبر هكام ؤلاهزاس اإلابنش اإلاخبو مً قبل  الخأمين بيعب مهُىت جفشغها ئداسة الخأمين نلى الششماث ، َو

مً ألاهكمت اإلاهمت  الخأمينفي الىالًاث اإلاخدذة واإلاؿبق نلى ششماث  (NAIC) اجداد مشاقبي الخأمين

ً ،  إلاهشفت الىغو اإلاالي والفني لششماث الخأمين التي حهمل في القؿام هخبر وظُلت خماًت وئهزاس مبنٍش ، َو

التي ًكهش نليها بهؼ اإلاشنالث اإلاالُت، وحهذ هزه  فِعانذ الهُئاث الشقابُت نلى اظخنشاف الششماث

قىم هزاس اإلابنش نلى جطيُ  اليعب إلاجمىناث جقِغ هكام ؤلا  اليعب مهاًير جىحيهُت فقـ ، ٍو
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قىم الىكام  خطائظ مالُت مهُىت وهزه اإلاجمىناث هي اليشاؽ والشبدُت والعُىلت والاخخُاؾُاث ، ٍو

 . اخطائُت ومشخلت جدلُل هخائج نلى مشخلخين ، وهما مشخلت

س ملخىف مً , وشهذ جؿى 1946ًدخل قؿام الخأمين مهاهت مهمت مىز بذاًاجه نام  وفي ألاسدن

ادة  . نذد ششماث الخامين وصٍادة اهخمامها بىىاحي جأمُيُت حذًذة خالى ٍص

 مشكلت الدزاست.1.1

نلى أقعاؽ الخأمين للقُام في نملُاتها اإلاخخلفت مً الاظدثماس ودفو  حهخمذ ششماث الخأمين

ولزلو نليها والاخخُاؾُاث وجخهشع ششماث الخأمين الى مخاؾش مخخلفت  الالتزاماث ماإلاخططاث

مالي مىاظب إلاىاحهت هزه اإلاخاؾش ولزلو ًجب نلى ششماث الخأمين فدظ مشلضها  اإلادافكت نلى مشلض

إلاهشفت مىاؾً الخلل اإلاالي ختى جخجىب اإلاخاؾش اإلافاحئت والتي حهشع الششلت الى نعش  اإلاالي باظخمشاس

 . أو الىضىى الى مشخلت الثر ضهىبت وهي الخطفُت مالي

 : اشهالُت الذساظت في الدعاؤالث الخالُتوجنمً  

 الخأمين ألاسدهُت مهاًير هكام ؤلاهزاس اإلابنش ؟ هل جدقق ششماث 

 الىغو اإلاالي لششماث الخأمين الاسدهُت وهل مً اإلامنً ان جقو خاالث نعش  هى جقُُم ما

 . مالي

 أهميت الدزاست.2.1

اخذ القؿاناث اإلاالُت اإلاهمت في  باسهلقذ صادث أهمُت قؿام الخامين في العىىاث الاخيرة بانخ

الطىانت اإلاالُت ، خُث باإلغافت الى نملها وهى  الاقخطاد الىؾني، وجلهب ششماث الخأمين دوسا مهما في

ت ت مً  القُام بالخامين فهي جخلقى الامىاى الادخاٍس مً الافشاد والششماث وجقىم باليشاؾاث الاظدثماٍس

للمخاؾش اإلاالُت ، ولزلو ًجب نلى ششماث الخأمين اإلادافكت  شعخالى هزه الامىاى، وهي بزلو جخه

أهمُت الذساظت في جقُُم الاداء اإلاالي لششماث الخأمين ورلو إلاهشفت وغهها  نلى اإلاخاهت اإلاالُت , وجنمً

هخبر هكام الاهزاس اإلاالي في اإلابنش  اي لخكت صمىُت لخجىب خذور الاخؿاس اإلاالُت ولخجىب الهعش اإلاالي ، َو

نُت واخذ مً الاهكمت الفهالت لخقُُم الاداء اإلاالي لششماث الخأمين  اإلابخنش مً هُئت الشقابت اإلاالُت الامٍش

عانذ هكام الاهزاس  ، خُث ًخهىن مً مهاًير مدذدة جقِغ وغو اإلاشلض اإلاالي وأوشؿخه بيعب مهُىت ، َو

 . ششماث قؿام الخأمينالىغو اإلاالي والفني ل اإلابنش الجهاث الشقابُت الشظمُت نلى مهشفت
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 أهداف الدزاست.3.1

 :في مل مماًلي جنمً اهذاف الذساظت

ق هكام الاهزاس اإلابنش والخدقق مً حهشغها لخالت  جقُُم الاداء اإلاالي لششماث الخأمين- ألاسدهُت نً ؾٍش

 . الهعش اإلاالي

 . اإلابنشاليعب اإلاخبهت في هكام الاهزاس  قُاط مخاهت ششماث الخأمين الاسدهُت خعب-

  لششماث الخامين مً خالى قُاط اليعب اإلاالُت لها الىقىف نلى مىاؾً الخلل في الاوشؿت اإلاالُت-

 :الفسطيت السئيست.4.1

 .(IRIS)إلابنشؤلاهزاس ا لىكام الشقابُتال جدقق ششماث الخأمين ألاسدهُت اإلاهاًير                

 :الخعسيفاث إلاجسائيت.5.1

التي جدعم بقذستها نلى  اإلابنش: هكام ًقىم نلى مجمىنت مً ؤلاشاساث واإلاإششاثهكام ؤلاهزاس 

في الاقخطاد مً خالى جدذًذ  النش  اإلابنش والخيبإ باألصمت قبل وقىنها وقُاط مذي الاظخقشاس

مافت ؤلاحشاءاث والخذابير الىقائُت  وجدلُل الطهىباث واإلاشامل التي جىاحهه مما ٌعانذ نلى اجخار

 .(Albulescu, 2009) القؿام اإلاالي ُدُت اإلاؿلىبت لخجىب ألاصمت والاغؿشاباث فيوالخصخ

 املبكس هظام إلاهراز. 2

 :إلاهراز املبكس حعسيف هظام. 1.2

 حهٍش  هكام الاهزاس اإلابنش باهه جلو الاداة القادسة نلى جىقو خذور ألاصماث مً خالى ًمنً

وغيره لبلذ ما،   والعُاظُت والبُئُت والػغىؽ العهاهُتجقُُم مل  اإلاخاؾش الاقخطادًت والاحخمانُت 

ت ومجمىنت مً ؤلاحشاءاث الهلمُت اإلادعلعلت واإلاخىاظقت التي ًخم مً  خُث أهه ٌشمل أظغ هكٍش

في مجاى ما لبلذ ما جىفير اإلاهلىماث اإلاىاظبت إلاخخزي القشاساث  خاللها جدذًذ اإلاخاؾش ؤلاحمالُت

شير ضىذوق الىقذ الذولي ئلى أن معبقا ف والعُاظاث والتي جفُذ ي جىقو خذور ألاصمت في رلو البلذ. َو

بي للىكام ٌهخمذ نلى جىلُفت مً اإلاخغيراث واإلاإششاث القُادًت اإلامثلت ؤلاؾاس اإلانهجي لخالت  الهلمي الخجٍش

نُت هخائجه نلى هى  الخغير )التي جكهش حغيرا غير ؾبُعي في ظلىلها في خالت ألاصماث( بِىما جشجنض دقت

 .(159-178 ، الطفداث2012خلُفت، ) ودسحت جشدد البُاهاث خىى خالت اإلاخاؾشة

شجنض حهٍش  هكام ؤلاهزاس اإلابنش نلى حهٍش  واضح لألصمت ومطذسها فهىاك الىكم التي تهذف  ٍو

أو  اإلاذًىهُت الخاسحُت أو ظهش الطشف الخيبإ باألصماث التي مطذسها قؿام البىىك وأخشي مطذسها ئلى
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ج بُنهم ونلُه ٌهشف الىكام. ونملُا  الخجاسة الخاسحُت أو حمُههم لما في ألاهكمت الشاملت أو أي مٍض

خ ألاصماث والترلُبت الهُهلُت لبلذ ما جلهب دوس سئِس ي في هىم وحهٍش  الىكام اإلاشاد بىاءه وججذس  فان جاٍس

حشير ئلى أن أغلبها مطذسه القؿام اإلاالي )البىىك،  وى في ألاصماث الاقخطادًتؤلاشاسة هىا ئلى أن خبرة الذ

جليها ألاصماث الىاحمت مً قؿام الخجاسة الخاسحُت وألاخشي مً  الخأمين , أو ظهش الطشف، أو اإلاذًىهُت(

 . (Goldstein, 2000) هُهل الاقخطاد غه  الىمى الاقخطادي وحشىه

مبني نلى أظغ نلمُت ٌعانذ ضىام القشاس نلى  هى هكام" :فقذ نشفه(2009ضالح، ) الخذاد أما

في مشخلت ما قبل خذور ألاصمت بدُث ٌعانذ في ئداسة  الخيبإ باألصماث واجخار ؤلاحشاءاث الخصخُدُت

وئًجاد خضمت العُاظاث الالصمت لخطاس البذائل والخلىى  خىاس لذي حهاث ضىو القشاس خىى أفػل

 ."العلبُت في الخدقق ألاصمت ونذم العماح لخذانُاتها

اظدُهاب ؤلاشاساث اإلاخهلقت باخخماى  القذسة نلى" :بأهه (2010خمذي.، )  خين نشفه بعِعى في

وجقىم الهملُت نلى سضذ وحسجُل ؤلاشاساث  خذور ألاصماث مما بمنً مً اجخار مافت الخذابير لخجىبها

 ."التي جىبئ نً قشب خذور أصمت

شأنها أن  مشاقبت اإلاخغيراث الاقخطادًت الشئِعُت التي مً" :( فقذ نشفه بأهه2008حذًخاوي ) أما

 اإلاىاظبتة إلاىو ألاصمت أو نلى جمنً ضىام القشاس مً الخيبإ باألصمت وحهؿيهم الىقذ الهافي الجخار الخذابير

هكشة فاخطت نلى ظلىك بهؼ اإلاخغيراث  ألاقل جقلُل آلازاس العلبُت التي قذ جىجم ننها مً خالى

التي حعبق ألاصمت مقاسهت بعلىلها في الكشوف  الاقخطادًت الخاضت التي جكهش ظلىما مخخلفا في الفترة

 ."الؿبُهُت

هشف ألاظغ الهلمُت ورلو  الباخث هكام ؤلاهزاس اإلابنش نلى أهه هكام قائم نلى مجمىنت مً َو

 معانذة الششلت نلى الخيبإ باألصماث اإلاالُت والاقخطادًت مما ًمننها مً اجخار ؤلاحشاءاث بهذف

 الخصخُدُت في مشخلت ما قبل خذور ألاصمت

 :إلاهراز املبكس مؤشساث هظام. 2.2

 إهراز مبكس للخيبؤ باألشماث املاليت أوال: اسخيباط مؤشساث

مً اظخخذام اإلاإششاث هى الدعاب القذسة نلى الخيبإ بأي اخخالى أو الهذف ألاظاس ي  ٌهخبر

نىه،  أوغام اإلاخاؾشة واخخماى اهذالم ألاصماث أو اخخماى الخهثر وجقذًش خذة الخعائش الىاحمت جدذًذ

اإلاخغيراث  فاإلاإششاث هي بمثابت أداة لإلهزاس اإلابنش وجذخل في ضلب نملُت ئداسة اإلاخاؾش وئًجاد
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فيها وهزا ًذفو دائما  فاحئت اإلاعببت واإلادذدة ألي اهدشاف أو وخعائش أو أصماث غير مشغىبوالكشوف اإلا

ألاصمت اإلاالُت ظىاء ماهذ أصمت  للبدث نً اإلاإششاث لنً اخخُاس هزه اإلاإششاث ٌهخمذ نلى فهم أظباب

 .(2009نبذ القادس،، ) هقذًت أو أصمت مطشفُت

مبنش لخذور  ئن اإلاخغيراث التي جطلح ألن جهىن مإششاث ئهزاس :مؤشساث ألاشماث الىلدًت. 1

ئرا ماهذ هزه اإلاخغيراث  أصمت هقذًت جخمثل في الغالب بمخغيراث الاقخطاد النلي وبطىسة ألثر جدذًذا

و الخأزير بأصمت ه أنلى أو أقل مً مهذالتها في ألاخىاى الهادًت فمً اإلادخمل أن قذًت وجخمثل ًهىن ظَش

 (2009نبذ القادس،، ) هزه اإلاإششاث بما ًلي

 .مهذلها اهخفاع ظهش الطشف الخقُقي للهملت الىؾىُت وعبت ئلى -

ادة نشع الىقذ باإلاهنى الىاظو وعبت ئلى الاخخُاؾُاث -  .ألاحىبُت ٍص

 .الخقُقُت الفائذةاهخفاع أظهاس ألاوساق اإلاالُت واهخفاع مهذالث  -

 .الخذهىس في ششوؽ الخبادى الخجاسي  -

ادة أظهاس اإلاىحىداث )ألاضىى( فمهكم ألاصماث اإلاالُت - التي خذزذ اسجفهذ فيها أظهاس  ٍص

 .للهبىؽ بطىسة خادة الهقاساث وألاظهم بدذة ومً زم بهذ رلو اججهذ هزه ألاظهاس

جهىن مإششاث ئهزاس مبنش لخذور  جطلح ألنئن اإلاخغيراث التي  :مؤشساث ألاشماث املصسفيت -2

بعالمت الىكام اإلاطشفي وجخمثل هزه  أصمت مطشفُت جخمثل في الغالب بمخغيراث مشجبؿت مباششة

 : (2011مدمىد.، ) اإلاإششاث بما ًلي

اإلاعخدقت نلُه مإششا في ظذاد الذًىن  اسجفام سضُذ الذًىن اإلاخهثرة خُث ٌهخبر حهثر الهمالء •

 .هاما في سضذ ألاصماث اإلاطشفُت

مما ًىقو الىكام اإلاطشفي في  غُاب الشفافُت وؤلافطاح وهقظ اإلاهلىماث نً اإلاقترغين •

اإلاقترغين في اخخُاس اإلاششوناث التي ًخم  خُاساث ظِئت منها جطخم القُمت الشأظمالُت لألضىى وأخؿاء

لها  .جمٍى

و في وعب  •  .سأط اإلااىالخذهىس العَش

دذر ؤلانعاس نادة قبل  ؤلانعاس اإلاطشفي والزي ٌهخبر مإششا أولُا نلى أصمت • الىكام اإلاطشفي ٍو

و في وعب سأط اإلااى واهخفاع  قترة قطيرة مً ئشهاس ؤلافالط وحهخبر القشوع اإلاخهثرة والخذهىس العَش

 .مشخلت ؤلانعاس وعبت الخغؿُت دالئل نلى دخىى اإلاطاسف
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اإلاخاؾش الخالُت: مخاؾش العىق،  ط اإلاطشفي وهزا ؤلافالط بذوسه هاحم نًمشاخل ؤلافال  •

 اإلاخاؾش الائخماهُت، مخاؾش العُىلت، الخؿش اإلاهىىي والهذوي 

 :إلاهراز املبكس للخيبؤ باألشماث املاليت ثاهيا: مؤشساث هظام

اإلاطشفي نذة مإششاث ًمنً أن حهؿي دالئل واضخت نلى قابلُت الاقخطاد والىكام  هىاك

 , أو لخقُُم ظالمت الاقخطاد والىكام اإلاطشفي نمىما , وجأحي اإلاإششاث مً مطادس مخباًىت للخهشع ألصمت

هػها مً قؿاناث  وجشجبـ بجىاهب مخخلفت مً الاقخطاد، خُث ًهىن بهػها مً الىكام اإلاطشفي َو

 هؼ ألادواث الجذًذةأخشي , في خين ًمنً أن جهىن اإلاإششاث الاخشي مً الاقخطاد النلي وهىاك ب

ومً بين هزه  , التي جشلض نلى مذي قذسة الاقخطاد والىكام اإلاالي في دولت نلى جدمل الطذماث اإلاخخلفت

اإلاإششاث مإششاث  ألادواث مإششاث الخُؿت الجضئُت ومإششاث الخُؿت الهلُت خُث حهخبر هزه

 :الخاليمشترلت ألي هكام وألي دولت او مجمىنت مً الذوى، وهي نلى الشهل 

بذأ الاهخمام باظخخذام مإششاث مالُت  :الحيعت الجصئيت للخيبؤ باألشماث املاليت مؤشساث.1

اث الذولي لىغو لذنم  وجقُُم البىىك واإلاإظعاث اإلاالُت مً قبل لجىت باصى جدذ سناًت بىو الدعٍى

مإششاث  هكم أو ومىز رلو الىقذ جىالذ الجهىد والذساظاث لىغو 1992مهاًير إلاالءة سأط اإلااى في 

 .الجهاص اإلاطشفي  للخذ مً اإلاخاؾش وقُاط صخت

هي مإششاث جذى نلى مذي ظالمت الاقخطاد  :مؤشساث الحيعت الكليت للخيبؤ باألشماث املاليت.2

قابلُت الاقخطاد للخأزش باألصماث اإلاالُت والاقخطادًت  واظخقشاس الىكام اإلاالي وحعانذ نلى جقُُم مذي

مطؿفى، ) في خاالث حهشع الاقخطاد والجهاص اإلاطشفي واإلاالي للخؿش إلهزاس اإلابنشوهي حهمل لأداة ل

 . (120، ضفدت 2008

 الدزاساث السابلت.  2. 3

 :الدزاساث باللغت العسبيت -أوال

دزجت ببوزصت عمان  بعىوان:الخيبؤ  (2017) دزاست الشدًفاث-1
ُ
بفشل شسكاث الاسدثماز امل

 .لألوزاق املاليت

الذساظت ئلى ئًجاد وظُلت ًمنً الانخماد نليها في الخيبإ باخخماالث حهشع  هذفذ هزه

قبل ظىت مً خذوزه نلى ألاقل، مً خالى جؿبُق أهم همارج الخيبإ بفشل الششماث  الششماث للفشل

مً ئمهاهُت اظخخذامه  والخألذ(Altman) وأهمىرج Abbas and Rashid) ) وأهمىرج (Kida)  وهى أهمىرج
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ذسحت في بىسضت نمان، خُث اظخخذمذ الذساظت
ُ
أظلىب ؤلاخطاء الىضفي في  في الششماث اإلاالُت اإلا

الهكمى والقُمت الطغشي والاهدشاف  جدلُل البُاهاث واإلاخمثل في الىظـ الخعابي والىظُـ والقُمت

 Abbas) وهمىرج (Kida) ، ولُذا(Altman) الى جؿبُق لال مً مهادلت أهمىرج ألخمًاإلاهُاسي, ومً خ

and Rashid) الظخخشاج مإشش Z  ذسحت في بىسضت  2015ئلى نام  2012مً نام
ُ
لششماث الاظدثماس اإلا

الششماث  (ششلت، فأقهشث هخائج الذساظت ئمهاهُت اظخخذامه في38لألوساق اإلاالُت والبالغ نذدها) نمان

ذسحت في بىسضت نمانا
ُ
  .إلاالُت اإلا

( بعىوان: مدى فاعليت هموذج كيدا بالخيبؤ بالفشل املالي في 2018أبو شهاب ) دزاست-2

دزجت في بوزصت عمان الشسكاث املساهمت
ُ
 .امل

للخيبإ بالفشل اإلاالي  (Kida) هذفذ هزه الذساظت ئلى الخهشف نلى فانلُت همىرج لُذا 

ذسحتل
ُ
( ششماث جم 10في بىسضت نمان، خُث جم جؿبُق هزا الىمىرج نلى ) لششماث اإلاعاهمت اإلا

 (Kida) ( ششماث معخمشة، وقذ أقهشث هخائج الذساظت أن همىرج لُذا10و) ئخالتها للخطفُت )مخىقفت(

( 7ششماث، في خين لم جخدقق هخائج همىرج لُذا نىذ ) (10) ( ششماث مً أضل8جيبأ بالفشل اإلاالي لـ )

الفشل اإلاالي، وماهذ مً الششماث غير اإلادالت للخطفُت، ولىخل  اث أقهشث وحىد( ششم10مً أضل )

( ششلت مً نُىت الذساظت ؤلاحمالُت 20( مً أضل )11التي خققذ الىمىرج ) أن الهذد النلي للششماث

 .(%55) أي بما وعبخه

ض.، ) بوخسص، دزاست-3  على إوشاء هظام إهراز مبكس لالشماث بعىوان:العمل(2018نبذالهٍض

 باالسخعاهت بملاًيس ومؤشساث لوحت الليادة املسخلبليت: دزاست جحليليت؛

لىخت القُادة اإلاعخقبلُت في ئوشاء  هذفذ هزه الذساظت ئلى جبين الذوس الزي جلهبه أو جمثله 

ألبهاد لىخت القُادة واإلاإششاث الهامت  هكام ئهذاس معُق اللدشاف ألاصماث مً خالى اإلاقاًِغ

الىضفي الخدلُلي، خُث اظخهمل اإلاىهج الىضفي  اإلاعخقبلُت، ولخدقق أهذاف الذساظت جم اجبام اإلاىهج

ؤلاهزاس اإلابنش لألصماث ولىخت القُادة اإلاعخقبلُت،  مً خالى جقذًم جأضُل هكشي خىى مىغىم هكام

ًِغ ومإششاث لىخت القُادة اإلاعخقبلُت جدلُل الىخائج الخاضت بمقا واجبهذ اإلاىهج الخدلُلي مً خالى

اإلاعبق اللدشاف ألاصماث، وبهذ ئحشاء الخدلُل جبين أن للىخت القُادة  ونالقتها بىكام ؤلاهزاس

مً خالى اإلاقاًِغ واإلاإششاث الخاضت بأبهادها ألاظاظُت دوس مهم وفهاى في  اإلاعخقبلُت أو اإلاثالُت

 .ىنهاوالخيبإ بها مبنشا قبل وق اظخنشاف ألاصماث
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املبكس في الخيبؤ باألشماث  بعىوان:فعاليت هظم إلاهراز (2018الؿُب، ) العيد وبولحيت دزاست-4

 ؛ 2007املاليت : ألاشمت املاليت العامليت 
ً
 هموذجا

الذساظت للخهشف والخدلُل مفهىم هكام ؤلاهزاس اإلابنش وآلُاث نمله بانخباسه مً  هذفذ هزه

ئلى  اإلاعخدذزت في الخيبإ باألصماث اإلاالُت، لما أن جذانُاث هزه ألاصماث واوههاظاتها باإلغافت ألادواث

وضىام القشاس الى  الخهالُ  اإلاالُت الطخمت اإلاترجبت ننها، أدي باإلاىكماث الاقخطادًت واإلاالُت الذولُت

ش مإششاث هكام ئهزاس مبنش جػم مخغيراث اقخطادًت  وهقذًت جهىن قادسة نلى  مالُتالهمل نلى جؿٍى

 .الخيبإ ألاصماث اإلاالُت قبل وقىنها وبالخالي الخذ مً جأزيراتها

: الدزاساث باللغت ألاجىبيت
ً
 :ثاهيا

-Fuzzy-rough Nearest":بعىوان Bian and Mazlack (2003)) دزاست.1

neighbor Classification Approach " 

وعبت مالُت مً أضل  24اإلاالي للششماث واظخخذمذ  الذساظت ئلى الخيبإ بالخهثر  هذفذ هزه

ذ الذساظت نلي قؿام الاجطاالث في الطين، وجم  وعبت 56 معخخشحت مً الذساظاث العابقت، وأحٍش

ئلي  البُاهاث اإلاعخخشحت مً القىائم اإلاالُت للششماث باظخخذام الخدلُل اللىحعتي، وجم الخىضل جدلُل

وعبت الخذفق  الخيبإ بالخهثر اإلاالي للششماث وهي: وعبت الخذاوى، ظخت وعب مالُت ًمنً اظخخذامها في

الشبذ ئلي خقىق اإلاعاهمين،  الىقذي ئلي ئحمالي الذًىن، وعبت اإلابُهاث ئلي ئحمالي ألاضىى، وعبت ضافي

 ئلي ئحمالي الذًىن  وعبت ضافي الشبذ ئلي ئحمالي ألاضىى، وعبت الخطىم اإلاخذاولت

 The Application of the: بعىوان (,2017Łęgowik-Świącik) دزاست.2

ALTMAN Z-SCORE in the Assessment of the Business Model of the 

Company. 

ت لخقُُم همىرج  هذفذ هزه الذساظت للخهشف نلى قابلُت الخنُ  ألدواث اإلاداظبت ؤلاداٍس

فاءة الششلت اإلاخخاسة لقؿام مو ؤلاشاسة ئلى جأزيرها نلى نملُت ؤلاداسة في مجاى ل ألانماى للششلت،

 (Altman) فػال نً مهشفت ئمهاهُاث وصخت جؿبُق الخدلُل الخمُيزي في شهل أهمىرج ؤلاظمىذ،

اسجباؽ بيرظىن لخقُُم همىرج الهمل اإلاىفز في الششلت  وجدلُل الانخماد اإلاخبادى اإلاهبر نىه مو مهامل

ومهامل (Altman) و جدلُل الاججاه وأهمىرج الذساظت اإلاىهج الىضفي التي شملتها الذساظت، واظخخذمذ

البُاهاث اإلاالُت الخاضت بالششلت نُىت الذساظت خالى الفترة  اسجباؽ بيرظىن ، وانخمذث الذساظت نلى
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ت لخقُُم  قابلُت الخنُ  ألدواث  ئحشاء الخدلُل جبين أن ( وبهذ2015-2005اإلاالُت ) اإلاداظبت ؤلاداٍس

 .همىرج ألانماى للششلت

 Measuring Technical: بعىوان (Devadason,Nourani&2018) دزاست.3

Efficiency of Insurance Companies Using Dynamic Network Dea: an 

Intermediation Approach. 

ت باظخخذام اؾاس حذًذ لنفاءة  هزه الذساظت ًقِغ النفاءة الخقىُت لششماث الخأمين اإلااليًز

 جدلُال لبُاهاث الشبنت الذًىامُنُت لخقُُم أداء ششماث الخامين )الخامينوحعخخذم الذساظت  ألاداء،

وجنش   .2014-2007 الخُاحي والهام واإلاشلب( وأهىام اإلالنُت )اإلادلُت وألاحىبُت( التي حغؿي الفترة

ت لذي ششماث الخأمين . اإلادلُت مقاسهه بىكشتها ألاحاهب الىخائج نً نذم لفاءه وقُفت القذسة الاظدثماٍس

أفػل في وقُفت القذسة نلي الاظدثماس ، فان  وفي خين ان القؿام اإلاشلب أو غير اإلاخخطظ ًإدي دوسا

اإلامخاص. وحشير الىخائج ئلى الاظخخذام اإلاشجفو لنمُاث  الجضء الهام ًدقق لفاءه أفػل في وقُفت الترالم

، وال ظُما بين ششماث الخامين النلي لأظباب سئِعُه لخذوي النفاءة اإلاذخالث والافخقاس ئلى الاظدثماس

  .الخأمين آلازاس اإلاترجبت نلي الامخُاص الخجاسي لششماث  اإلادلُت. وجىاقش أًػا

 Comparative Empirical Analysis of: بعىوان (,2018Apan et al) دزاست.4

Financial Failures of Enterprises with Altman Z-Score and VIKOR 

Methods: BIST Food Sector Application. 

بُت للفشل اإلاالي للمإظعاث، ئر اظخخذما الذساظت  جخػمً  هزه الذساظت مشاحهت ججٍش

ذسحت في بىسضت اظؿىبىى خالى الفترة اإلاالُت البُاهاث اإلاالُت
ُ
-2008) الخاضت بششماث ألاغزًت اإلا

قت اإلاالي لهزه الششماث ألوى مشة وفًقاورلو مً خالى ئحشاء الخدلُل اإلاالي لخدذًذ الفشل  ،(2014  لؿٍش

(Altman) Z-Score قت ، وجم جدذًذ جشجِب الىجاح ، وأقهشث  VIKOR اإلاالي للمإظعاث بىاظؿت ؾٍش

قخين اإلاخخلفخين في جقُُم وجفعير اليعب اإلاالُت بشهل وعبي الىخائج أن  .هاجين الؿٍش

  :ما ًميز الدزاست الحاليت

اولذ هكام ؤلاهزاس اإلابنش مً خالى نذة مداوس، وجدشابه هزه التي جى جباًيذ الذساظاث

العابقت مً خُث اظخخذامها للمىهج الىضفي الخدلُلي لننها جخخل  في أظلىب  الذساظت مو الذساظاث

ماهذ مهكم الذساظاث العابقت نباسة نً دساظاث جؿبُقُت، أو دساظت خالت، لنً هزه  الذساظت خُث

 هاث اإلاالُت لأداة لجمو البُاهاث خىى جقُُم اداء باظخخذام هكام ؤلاهزاسانخمذث نلى البُا الذساظت
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)قؿام  اإلابنش، وهزا ما قذ ًػفي نلى الذساظت مً ميزاتها بدُث أنها ججشي في بِئت ألانماى ألاسدهُت

ذ في قؿام الخأمين  .ألاسدوي الخأمين( خُث أهه وفي خذود نلم الباخث لم ًجذ أًت دساظاث أحٍش

 سيلت وإلاجساءاثالع. 3

مىهجُت الذساظت، ولهزا الغشع ظىف  يهذف هزا الفطل ئلى ئًػاح ومىاقشت وششح 

ومطادس حمو اإلاهلىماث، وألاظالُب  ًخؿشقهزا الفطل إلاجخمو ونُىت الذساظت، وأداة الذساظت،

 .ؤلاخطائُت اإلاعخخذمت في الذساظت

  مىهجيت الدزاست  1.3 

بهذف دساظت جقُُم  الىضفي الخدلُلي في ئحشاء الذساظت، انخمذ الباخث نلى اظخخذام اإلاىهج

 2014الخأمين الاسدهُت في الفترة )  اداء ششماث الخأمين باظخخذام هكام الاهزاس اإلابنش دساظت نلى ششماث

ت لششماث جأمين  ، ولجمو بُاهاث الذساظت قام الباخث باالنخماد (2017 – ش اإلاالُت العىٍى نلى الخقاٍس

 ..2017ونام  2014ما بين نام  مىقو بىسضت نمان للفترة اإلامخذةاإلايشىسة في 

  مجخمع وعيىت الدزاست.  2.3

  مجخمع الدزاست :أوال

والبالغ نذدها  ًخهىن مجخمو الذساظت مً حمُو ششماث الخأمين اإلاذسحت في بىسضت نمان،

لخأمين مً ا خُث حهخبر ششماث2018( ششلت جأمين خعب مىقو بىسضت نمان في نهاًت نام 23)

 .القؿاناث الشئِعُت اإلاذسحت في بىسضت نمان

 :ثاهيا: عيىت الدزاست

القطذًت مً خالى  أما فُما ًخهلق بهُىت الذساظت فقذ انخمذ الباخث نلى أظلىب الهُىت

( خُث جم اظخثىاء 2017-2014بين ) اخخُاس الششماث التي جخىفش بُاهاتها خالى فترة الذساظت اإلاخمثلت ما

اإلاالُت خالى فترة الذساظت وهي: اليرمىك  مجخمو الذساظت بعبب نذم الخماى بُاهاتها ششلخان مً

هخبر الباخث أن  للخأمين، وألاسدهُت ؤلاماساجُت للخأمين، وحهخبر ، لما َو
ً
نُىت الذساظت ممثلت للمجخمو مامال

وبىاء نلُه اشخملذ راث مطذاقُت جإدي ئلى هخائج أقشب ئلى الىاقو.  هزا الهذد مىاظب لهنغ هخائج

 .ششلت جأمين مذسحت في بىسضت نمان (20) نُىت الذساظت نلى
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 :مخغيراث الدزاست.  3.3

مً اليعب اإلاالُت  ولغشع جدلُل ودساظت وجقُُم أداء ششماث الخأمين جم الترليز نلى الهذًذ

 :حشمل آلاحي ( فان هزه اليعب2002وفقا لىكام ؤلاهزاس اإلابنش وفقا للباخث )ؾهُمت، 

 .اليشاؽ النلي للششلت قُاط -

 .الشبدُت قُاط -

 . العُىلت قُاط -

 .الاخخُاؾُاث -

 :وسب اليشاط الكلي للشسكت :أوال

 :جخهىن هزه اإلاجمىنت مً اليعب آلاجُت 

 100 × وعبت ألاقعاؽ ئلى الفائؼ = )ضافي ألاقعاؽ اإلانخدبت / الفائؼ(

خقىق اإلاعاهمين أو خقىق اإلالنُت وهى % ًقطذ بالفائؼ 300ألاقص ى لهزه اليعبت هى  والخذ

 .في اإلايزاهُت الفائؼ

ضافي الاقعاؽ اإلانخدبت للهام  – الخغيراث في الالخئاب = )ضافي الاقعاؽ اإلانخدبت للهام الخالي

 %100×العابق( / ضافي الاقعاؽ اإلانخدبت للهام العابق

 %33+ % ئلى33-وقذ خذد اإلاذي اإلاقبىى لهزه اليعبت في العىق في خذود 

 :ثاهيا: وسبت السبحيت

 :جخهىن وعبت الشبدُت مً اليعبت آلاجُت

 .مهذى الاظدثماس –نملُاث الخأمين نً ظيخين = مهذى الخعاسة + مهذى اإلاطشوفاث  هاجج

خم خعاب مهّىهاث هزا الىاجج ما ًلي  :ٍو

ػاث الخجمُلُت ومطشوفاتها نً ظيخين / ضافي الاقعاؽ اإلاندعبت مهذى   لعيخين الخعاسة = الخهٍى

ت والهمىمُت( لعيخين / ضافي ألاقعاؽ اإلاندعبت مهذى  اإلاطشوفاث = اإلاطشوفاث ألاخشي )ؤلاداٍس

 لعيخين

 الاظدثماس =الذخل مً الاظدثماس لعيخين / ضافي الاقعاؽ اإلاندعبت لعيخين مهذى

 نً مخاهت اإلاشلض اإلاالي للششلت، خُث أنها
ً
ت جقِغ سبدُت الششل و حهؿي هزه اليعبت مإششا

 .نً هخائج نملُاتها في مجاى الخأمُىاث الهامت
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 . %100خذد اإلاذي اإلاقبىى لهزه اليعبت في العىق بأن ًهىن أقل مً  وقذ

 الاظدثماس = )ضافي الذخل مً الاظدثماس/مخىظؿت قُمت الاضىى اإلاعدثمشة للهام الخالي والعابق( نائذ

× 100 

  .%6ألادوى اإلاقبىى لهزه اليعبت  و الخذ

 الفائؼ اإلاهذى للهام العابق( / الفائؼ اإلاهذى –في الفائؼ= )الفائؼ اإلاهذى للهام الخالي  الخغير

 .%5% ئلى +10-للهام العابق، واإلاهذى اإلاقبىى لهزه اليعبت هى مً 

قت آلاجُت ًخم  :خعاب الفائؼ اإلاهذى بالؿٍش

 .= الفائؼ )خقىق اإلالنُت(+ مطاٍس  الخطىى نلى نملُاث الخأمين اإلاإحلت اإلاهذى الفائؼ

ت ونمىالث جهالُ   1/2  = الخطىى نلى نملُاث الخأمين اإلاإحلت مطاٍس  )مطاٍس  نمىمُت وئداٍس

ت ( / ضافي الاقعاؽ× الاهخاج  .اإلانخدبت مخططاث الاخؿاس ظاٍس

 نلى الخدعً أو الخلل ا
ً
اإلاالي لششلت الخأمين  لزي ؾشأ نلى اإلاىق وحهؿي هزه اليعبت مإششا

  .خالى أقل مً ظىت

  وسبت السيولت :ثالثا

 :وجخهىن مً اليعب آلاجُت

 100× ئلى الاضىى العائلت=)الالتزاماث / الاضىى العائلت(  الخطىم

 %105اإلاقبىى لهزه اليعبت  القُمت

 :زابعا: وسبت الاحخياظياث الفىيت

واخذة = )الخغير في الاخخُاؾي نً ظىت واخذة / الفائؼ للهام في الاخخُاؾي نً ظىت  الخغير

 .%100×العابق(

 عسض وجحليل البياهاث 

خالى أداة الخدلُل التي  ًمنً نشع وجدلُل البُاهاث ولزا الىخائج التي جم الخىضل ئليها مً

القىائم اإلاالُت البُاهاث الىاسدة في  اظخهملذ في هزه الذساظت )اليعب اإلاالُت( ورلو بذساظت وجدلُل

اخدعاب اليعب اإلاالُت التي لها نالقت مباششة  ( مً خالى2017-2014لششماث الخأمين، نً العىىاث )

 .الخىضُاث بىكام ؤلاهزاس اإلابنش ومً جم اقتراح بهؼ
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 :للشسكاث الىخائج املخعللت بيسب اليشاط الكلي. 1.4

مً الششماث نُىت  لهل ششلت اإلاخػمً جدلُل وعب اليشاؽ النلي 01مً خالى الجذوى سقم 

لششماث الخأمين لهل،  اإلاخػمً جدلُل وعب اليشاؽ النلي 02الجذوى سقم  ولزاالذساظت نلى خذا، 

 :ًخطح ما ًلي

-%85خقق اإلاهُاس الخاضت باألقعاؽ ئلى الفائؼ جشاوخذ ما بين ) أن وعبت الششماث التي -

ئر أن معخىي ألاخؿاس ألاضُلت مقبىلت، ورلو اليعب حهخبر مقبىلت ئلى خذ،  %( وبالخالي فأن هزه95

القعـ مو دسحت الخؿش بهذ خػم، وهزا اإلاإشش ٌهبر نً ألاخؿاس التي جخهشع لها  بافتراع جىاظب

 في الخقلباث غير اإلاخىافقت مو هخائج اإلادفكت، مما ًذى نلى أن ششماث الخأمين الاسدهُت ششماث الخأمين

  .خىقهت في هخائج ألاخؿاس ألاضلُتقادسة نلى مىاحهت جلو الخقلباث اإلا

-%85في الالخئاب جشاوخذ ما بين ) بالخغيراث أن وعب الششماث التي خقق اإلاهُاس الخاضت - 

ادة حجم الالخئاب نً اإلاذي اإلاقبىى 95 مً ظىت ألخشي مما ٌهشع ششماث  %( مما ًذى نلى أن ٍص

 .الخأمين للخؿش

 :وسبت السبحيت.  2.4

جدلُل وعبت الشبدُت لهل ششلت مً الششماث نُىت  اإلاخػمً 03مً خالى الجذوى سقم 

الشبدُت لششماث الخأمين لهل، ًخطح  ( اإلاخػمً جدلُل وعبت4سقم )  الجذوى   ولزا  الذساظت نلى خذا،

 :ما ًلي

 وعب الشبدُت اإلاخهلقت بيخائج نملُاث الخأمين نً ظىين خالى فترة الذساظت لجمُو أن- 

الذساظت، خُث أنها  القبىى مما ًذى نلى مثاهت اإلاشلض اإلاالي للششماث نُىت الششماث ماهذ غمً مهُاس 

 نلى سبدُت الششماث
ً
 واضخا

ً
 . حهؿي مإششا

 ،(71%-66%) خالى فترة الذساظت جشاوخذ ما بين وعب الشبدُت اإلاخهلقت بهائذ الاظدثماس أن- 

ت في الششم أن هزه  اث نُىت الذساظت، ئروحهذ هزه اليعب مإشش حُذا لجىدة اإلادافكت الاظدثماٍس

ذ نً    .%، مما ًذى نلى أن الششماث جدقق معخىي نالي مً الشبدُت 6اليعب جٍض

-85%) وعب الشبدُت اإلاخهلقت بالخغير في الفائطخالى فترة الذساظت جشاوخذ ما بين أن- 

إلاىق  نلى ا ، وحهذ هزه اليعب حهؿي مإشش هام نلى أمهاهُت الخدعً أو الخلل الزي خذر(%90

 .%5ئلى  %10- اإلاالُت للششماث نُىت الذساظت، خُث أن اإلاذي اإلاقبىى لهزه اليعب هى مً
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 :وسبت السيولت. 3.4

وعبت العُىلت لهل ششلت مً الششماث نُىت  ( اإلاخػمً جدلُل5مً خالى الجذوى سقم )

الخأمين لهل، ًخطح لششماث  ( اإلاخػمً جدلُل وعبت العُىلت6سقم ) الجذوى   ولزا  الذساظت نلى خذا

 :ما ًلي

خالى فترة الذساظت جشاوخذ ما بين  أن وعب الخطىم ئلى ألاضىى العائلت لششماث الخأمين - 

وقذستها نلى اظخجابت ألي مؿالباث مالُت  %(، وجذى هزه اليعب ئلى لفاءة ششماث الخأمين100-95%)

 .(%105) خُث أن مهذى قبىى هزه الىدُجت هى

 سضُذ الىلالء والاقعام جدذ الخدطُل قذ جشوخذ ما بين قهشث أنأ أن وعب العُىلت -

(%66-80%). 

 وسبت الاحخياظياث الفىيت.  4.4

الاخخُاؾُاث للششماث نُىت الذساظت لهل،  ( اإلاخػمً وعبت7الجذوى سقم )  مً خالى ًكهش

%(، وجذى 100-80)%بيعبت الاخخُاؾُاث جشاوخذ ما بين  أن وعب الششماث التي خقق الششؽ اإلاخهلق

نهما في الاخخُاؾي نً ظىت  هزه اليعب نلى أن دقت مإشش الاخخُاؾُاث في ششماث الخأمين التي جم جهٍى

 .واخذة

  : اجمت. خ5

 :بما ًلي بهذ نلى ما ظبق مً هخائج جىص ى الذساظت

  الهمل نلى -
ً
ادة همى ألاقعاؽ الىاسدة نً الهملُاث التي جم الخأمين نليها ؾىنُا  .ٍص

ادة لفاءة واقخطادًت بشامج ئنادة الخأمين الطادسة ومالئمتها مً خُث  الهمل نلى - ٍص

 .والخاحت الخهلفت

ادة الجهذ -   .اإلابزوى لخهمُم الثقافت الخأمُيُت نلى مىدعبي الششماث ٍص

أخشي للخهشف   مشابهت نلى نُىت ألبر حشمل فتراث صمىُت وقؿاناث مالُت ئحشاء دساظاث -

باظخخذام هكام الاهزاس اإلابنش دساظت نلى ششماث الخأمين  ششماث الخأميننلى جقُُم اداء 

 . ( 2017 – 2014الاسدهُت في الفترة ) 

 الاهخمام بخدلُل اليعب اإلاالُت إلاا له مً أهمُت في وغو مإشـشاث هامـت نً وغو غشوسة -

 .لهم الششماث ولفذ أهكاس القائمين نلى جلو الششماث بجـذوي جدلُـل اليـعب اإلاالُت
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ش وجدذًث - الخأمين وفقا للخغيراث الخاضلت في  لششماثاإلابنش  هكام الاهزاس الهمل نلى جؿٍى

 في الذوى   الخأمين انهاسث بشهل غير معبىق  ششماث بِئت الششماث الاسدهُت؛ ئر أن هىاك بهؼ

 .مواإلاجخ الهشبُت، مما أدي ئلى خذور خعاساث لبيرة ال ًضاى ٌهاوي مً آزاسها النثير مً أفشاد

 
 1:كائمت املساجع . 6  

  :املؤلفاث. 1

ألاصماث الاقخطادًت واإلاالُت واإلاطشفُت )الذلُل الهلمي  مدذداث ئداسة (،2010)بعِعى، فإاد خمذي،-

 .لبىان.: اجداد اإلاطاسف الهشبُت الخؿبُقي إلداسة ألاصماث(. )بيروث،

اإلاؿلىباث والاظدُفاء  البىىك ؤلاظالمُت ومأصق باصى مً مىكىس  ،(2011)مدمذ مدمىد، اإلالهاوي،-

 .باصى،) اإلاىطىسة، مطش.: داس الفنش والقاهىن لليشش والخىصَو مقشساث

  :امللاالث. 2

 جقُُم ألاداء في ششماث الخأمين باظخخذام هكام ؤلاهزاس (،2012)مطؿفي؛ ألاسبذ، أخمذ خلُفت، مىُو،-

 .(10اإلابنش. مجلت الاقخطاد والهلىم العُاظُت، )اإلاجلذ 

ومإششاث الخؿىس اإلاالي في الجضائش بهذ اهتهاء  الىغهُت الىقذًت (،2008)اللؿُ ، مطؿفى،نبذ -

 .(6حامهت قاضذي مشباح ، )نذد  بشهامج الدعهُل اإلاىظو، مجلت الباخث،

ض،- نلى ئوشاء هكام ئهزاس مبنش لالصماث باالظخهاهت بمقاًِغ  الهمل (،2018)بىخشص، نبذالهٍض

 .1-12  ،ص(19عخقبلُت : دساظت جدلُلُت،. )اإلا ومإششاث لىخت القُادة

ألاصمت  : فهالُت هكم ؤلاهزاس اإلابنش في الخيبإ باألصماث اإلاالُت (،2007) ضىفان؛ بىلخُت، الؿُب، الهُذ،-

،. مجل 2007اإلاالُت الهاإلاُت 
ً
 247 – 239ص  ،11ق والهلىم ؤلاوعاهُت، ت الخقى همىرحا

اإلابنش والاظخهذاد والىقاًت إلاىاحهت ألاصماث الاقخطادًت  سهكم ؤلاهزا (،2009)الخذاد، مدشم ضالح،-

ت للخىمُت والخخؿُـ، مجلذ  .والاحخمانُت اإلادخملت  (2) نذد  17اإلاجلت اإلاطٍش
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  :املداخالث. 3

إلداسة اإلاخاؾش إلاىاحهت ألاصماث في اإلاإظعاث اإلاالُت.  أهمُت بىاء أهكمت(،2009)نطماوي، نبذ القادس، -

،حامهت فشخاث 2009ألاصمت اإلاالُت والاقخطادًت الذولُت والخىلمت الهاإلاُت، الذولي خىى اإلالخقى الهلمي 

 .ظؿُ ، الجضائش نباط،

-Goldstein, M. G. (2000) Assessing financial vulnerability in emerging 

economies: A summary of empirical results. . KIEP seminar. Korea. Korea. 

  :مواكع الاهترهيذ. 4

  نمان ألادسن  ئًذام القىائم اإلاالُت لششماث الخأمين الاسدهُت،  مشلض مىقو-    
http://www.joif.org 

 :مالحق. 7
 : جحليل وسب اليشاط الكلي لكل شسكت مً الشسكاث عيىت الدزاست على حدا1  جدول 

 الشسكت

 %33إلى + %33-في حدود  %300 الحد ألاكص ى هو

20
14

 20
15

 20
16

 20
17

 20
14

 20
15

 20
16

 20
17

 

 22 20 21 22 208 210 180 250 الششق ألاوظـ للخأمين

 37 36 35 23 210 205 184 222 اليعش الهشبي للخأمين

 25 27 29 30 136 198 162 248 الخأمين الاسدهُت

 30 10 18 33 308 322 350 310 ألاسدن –الخأمين الهشبُت 

 21 23 26 28 209 214 208 280 دلخا للخأمين

 18 26 30 31 198 199 305 150 القذط للخأمين

 30 31 31 27 240 236 252 152 اإلاخدذة للخأمين

 21 25 32 19 236 197 214 163 الاسدهُت الفشوعُت للخأمين

 23 31 34 20 231 250 184 148 الاساض ي اإلاقذظت للخأمين

 17 29 25 35 201 231 154 157 اإلاىاسة للخأمين

 21 20 29 32 197 189 145 250 الششق الهشبي للخأمين

 23 32 27 29 211 210 250 214 الطفىة للخأمين اإلاعاهمت الهامت اإلادذودة

 26 29 21 28 189 170 215 182 الهشب للخأمين نلى الخُاة والخىادر

 21 30 20 32 199 208 240 340 فُالدلفُا للخأمين

 25 12 29 39 201 215 302 285 الاجداد الهشبي الذولي للخأمين

 26 19 27 21 217 218 201 214 الخأمين الىؾىُت

 27 32 23 34 210 208 215 198 الاسدن الذولُت للخأمين
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 الشسكت

 %33إلى + %33-في حدود  %300 الحد ألاكص ى هو

20
14

 20
15

 20
16

 20
17

 20
14

 20
15

 20
16

 20
17

 

 28 21 27 36 231 214 219 208 اإلاجمىنت الهشبُت ألاوسوبُت للخأمين

 29 14 29 28 245 264 214 236 الػامىىن الهشب للخأمين

 30 28 30 27 218 217 201 214 اإلاجمىنت الهشبُت الاسدهُت للخأمين

 25 26 31 29 234 222 190 210 ألاسدن-اإلاخىظـ والخلُج للخأمين

 http://www.joif.org باالعخماد على ثينمً إعداد الباح :املصدز

  : جحليل وسب اليشاط الكلي لشسكاث الخأمين ككل2جدول 

 2017 2016 2015 2014 معياز اللبول  *اليسبت

 %95 %95 %85 %90 %300الخذ ألاقص ى هى  وعبت ألاقعاؽ ئلى الفائؼ

 %95 %95 %90 %85 %33% ئلى +33-في خذود  الخغيراث في الالخئاب

 http://www.joif.org باالعخماد على ثينمً إعداد الباح :املصدز

 حدا السبحيت لكل شسكت مً الشسكاث عيىت الدزاست على(: جحليل وسبت 3جدول  )

 الشسكت

 الخغير في الفائض عائد الاسدثماز هخائج عملياث الخأمين عً سىين

20
14

 20
15

 20
16

 20
17

 20
14

 20
15

 20
16

 20
17

 20
14

 20
15

 20
16

 20
17

 

الششق ألاوظـ 

 للخأمين
27 30 32 35 4 6 3 5 -9 -8 -8 6- 

 2 4 5 1 8 7 7 6 32 32 31 29 اليعش الهشبي للخأمين

 14- 13- 12- 11- 7 7 8 7 39 27 32 30 الخأمين الاسدهُت

 –الخأمين الهشبُت 

 ألاسدن
31 36 28 37 8 9 9 9 5 4 3 2 

 1 2 3 3 4 8 7 8 29 39 34 32 دلخا للخأمين

 3 1 2 2 7 7 8 7 30 30 28 28 القذط للخأمين

 0 0 5 1 2 9 9 9 31 31 36 36 اإلاخدذة للخأمين

الاسدهُت الفشوعُت 

 للخأمين
36 35 32 32 1 2 2 6 -8 -9 -10 -7 

الاساض ي اإلاقذظت 

 للخأمين
29 29 41 36 2 3 3 7 0 0 0 0 

 2 1 2 3 7 4 6 5 37 32 30 36 اإلاىاسة للخأمين

 1 0 1 6 5 5 8 6 34 32 31 31 الششق الهشبي للخأمين

الطفىة للخأمين 

اإلاعاهمت الهامت 

 اإلادذودة

30 32 31 36 7 7 8 6 2 3 2 2 

الهشب للخأمين نلى 

 الخُاة والخىادر
29 30 35 38 2 1 1 9 1 2 1 1 
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 الشسكت

 الخغير في الفائض عائد الاسدثماز هخائج عملياث الخأمين عً سىين

20
14

 20
15

 20
16

 20
17

 20
14

 20
15

 20
16

 20
17

 20
14

 20
15

 20
16

 20
17

 

 8 9 8 7 8 7 6 6 39 31 36 30 فُالدلفُا للخأمين

الاجداد الهشبي الذولي 

 للخأمين
31 37 32 35 9 8 7 5 3 2 2 1 

 0 1 1 4 6 8 4 7 36 34 38 32 الخأمين الىؾىُت

 1 0 1- 1- 7 8 5 6 37 36 39 34 الاسدن الذولُت للخأمين

اإلاجمىنت الهشبُت 

 ألاوسوبُت للخأمين
36 27 37 38 5 6 4 8 0 0 0 0 

الػامىىن الهشب 

 للخأمين
39 36 38 34 9 8 8 9 -2 -1 -1 -3 

اإلاجمىنت الهشبُت 

 الاسدهُت للخأمين
37 34 39 36 7 6 9 8 0 0 0 1 

اإلاخىظـ والخلُج 

 ألاسدن-للخأمين
31 35 37 39 1 1 2 3 0 0 0 1 

 http://www.joif.org باالعخماد على ثينمً إعداد الباح :املصدز

 ( جحليل وسبت السبحيت لشسكاث الخأمين ككل4)  جدول 

 2017 2016 2015 2014 معياز اللبول  *اليسبت

الخأمين نً  هخائج نملُاث

 ظىين

 %100 %100 %100 %100 %26الخذ ألادوى هى 

 %71 %66 %71 %66 %6الخذ ألادوى هى  نائذ الاظدثماس

% ئلى 10-في خذود  الفائؼ الخغير في

+5% 

85% 90% 90% 90% 

 http://www.joif.org باالعخماد على ثينمً إعداد الباح :املصدز

 .الذساظت وعبت الششماث التي خقق اإلاهُاس القبىى ئحمالي الششماث نُىت*
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 لكل شسكت مً الشسكاث عيىت الدزاست على حدا (: جحليل وسبت السيولت5) جدول 

 الشسكت

 زصيد الوكالء والاكسام جحذ الخحصيل  ألاصول السائلت الخصوم إلى

20
14

 20
15

 20
16

 20
17

 20
14

 20
15

 20
16

 20
17

 

 47 46 45 52 107 111 110 106 الششق ألاوظـ للخأمين

 39 39 40 31 100 106 105 101 اليعش الهشبي للخأمين

 30 30 31 32 104 110 109 108 الخأمين الاسدهُت

 32 33 32 34 112 121 112 110 ألاسدن –الخأمين الهشبُت 

 31 31 33 63 108 109 108 109 دلخا للخأمين

 52 50 49 35 112 108 106 110 القذط للخأمين

 48 47 46 39 106 109 108 105 اإلاخدذة للخأمين

 32 33 32 65 114 112 111 112 الاسدهُت الفشوعُت للخأمين

 30 32 32 40 121 122 120 132 الاساض ي اإلاقذظت للخأمين

 29 30 32 29 119 118 119 120 اإلاىاسة للخأمين

 39 38 37 45 118 108 108 120 الششق الهشبي للخأمين

الطفىة للخأمين اإلاعاهمت الهامت 

 اإلادذودة
121 110 109 124 30 32 30 31 

 28 29 30 31 108 115 114 106 الهشب للخأمين نلى الخُاة والخىادر

 29 28 29 32 106 109 108 107 فُالدلفُا للخأمين

 30 29 28 29 108 110 107 109 الاجداد الهشبي الذولي للخأمين

 32 30 30 28 107 114 110 108 الخأمين الىؾىُت

 33 32 31 49 106 123 108 106 الاسدن الذولُت للخأمين

اإلاجمىنت الهشبُت ألاوسوبُت 

 للخأمين
107 109 141 108 45 47 49 49 

 28 28 29 27 106 125 107 106 الػامىىن الهشب للخأمين

 24 29 30 46 105 116 106 105 اإلاجمىنت الهشبُت الاسدهُت للخأمين

 29 30 31 28 107 117 107 106 ألاسدن-اإلاخىظـ والخلُج للخأمين

 http://www.joif.org باالعخماد على ثينمً إعداد الباح :املصدز
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 (: جحليل وسبت السيولت لشسكاث الخأمين ككل6)جدول 

 2017 2016 2015 2014 معياز اللبول  *اليسبت

 %95 100% 100% %95 %105الخذ ألادوى هى   الخطىم ئلى ألاضىى العائلت

سضُذ الىلالء والاقعام جدذ 

 الخدطُل

الخذ ألاقص ى هى 

40% 

66% 80% 80% 80% 

 http://www.joif.org باالعخماد على ثينمً إعداد الباح :املصدز

 

 ( جحليل وسبت الاحخياظياث7) جدول 

 2017 2016 2015 2014 *اليسبت

 %100 100% 95% %80 وعبت الاخخُاؾُاث

 http://www.joif.org باالعخماد على ثينمً إعداد الباح :املصدز
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عالقت البرامج الخطبيقيت بالوظائف الاداريت في املؤصضاث العموميت" دراصت حالت 

 الشلف–حرشون -ثاهويت الشهيذ محمذ خنخاش

The Relationship of Application Programs to Administrative Jobs in 

Public Institutions "Case Study of Martyr Muhammad Khantash -

harshoun Secondary School - Chlef 

 2زروخي فيروز ، 1صالح براهيم أم الشيخ
لي1  chlef.dz-o.salehbrahim@univ، (الجؼائغ)بالكلف  حامٗت خؿِبت بً بٖى

لي بالكلف 2  zchlef.d-f.zerroukhi@univ، (الجؼائغ) حامٗت خؿِبت بً بٖى
 

ش الاؾخالم:  :                19/02/2021جاٍع ش اللبٌى ش اليكغ:               02/05/2021جاٍع  30/06/2021جاٍع
 

 

 ملخص: 

ائف              تيهضف هظا اإلالاٌ ئلى جبُان ٖالكت البرامج الخُبُلُت بالْى في اإلاإؾؿاث  ؤلاصاٍع

ت الكهُض مدمض زىخاف  ىمىطج لضعاؾدىا.الكلف ه –بدغقىن  الٗمىمُت آزظًً ثاهٍى

 ألاولى أهه جىحض ٖالكت طاث صاللتهخائج ازخباع الفغيُت  مً زالٌبُيذ صعاؾدىا اإلاُضاهُت      

ت مدل الضعاؾت، وأثبدذ هخائج ازخباع بحن الب ئخهائُت ت بالثاهٍى ائف ؤلاصاٍع رامج الخُبُلُت والْى

الفغيُت الثاهُت أهه جىحض فغوق طاث صاللت في ئصعان أفغاص ُٖىت الضعاؾت إلاخغحراث الضعاؾت)البرامج 

ُفُت)الخبرة اإلاهىُت واإلاؿخىي الخٗلُمي(. ت( حٗؼي للمخغحراث الْى ائف ؤلاصاٍع  الخُبُلُت والْى

ت؛   ؛البرامج الخُبُلُت الكلماث املفخاحيت: ائف ؤلاصاٍع  .الغكابت؛الاجهاٌ؛الخسُُِالْى

 JEL: M19  ،D85جصنيف 
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Abstract: 

       This article aims to clarify the relationship of application programs with 

administrative functions in public institutions, taking Martyr Muhammad 

Khentash Bahchoun High School - Chlef as a model for our study.  

       Our field study showed through the results of the first hypothesis test 

that there is a statistically significant relationship between the applied 

programs and the administrative jobs in the secondary under study, and the 

results of the second hypothesis test proved that there are significant 

differences in the perception of the study sample members of the study 

variables (application programs and administrative jobs) attributable to the 

functional variables (Professional experience and educational level). 

Keywords: Application software; management jobs; Planning; 

Communication; Control. 

Jel Classification Codes: M19  ،D85 

 . مقذمت: 1

ٌٗض الخغُحر ؾمت مً ؾماث هظا الٗهغ خُث قمل حمُ٘ مجاالث الٗمل مً ؾُاؾت وثلافت 

مثال الخىىىلىجي واإلاٗلىماحي اإلاظهل  واكخهاص وعٍايت وجىىىلىحُا فالحضًث وله ًٖ الخغُحر والخُىع 

الحىاؾِب إلاا لها مً كضعة فائلت ٖلى اؾخلباٌ اإلاٗلىماث  ،الاهترهذ الغوبى، لهىاجف الظهُت،ازترإ او

نها ومٗالجت وهظا الخُىع صف٘ باإلاإؾؿاث ئلى مىاهبخه ختى جًمً  ،وكذ الحاحت وئزغاحهاها وجسٍؼ

هجض أن أهم وأهثر ا لظ ،افؿُت ويمان حؿُحر أمثل إلاىاعصهابلائها في الؿىق وحٗؼػ مً كضعتها الخى

 اإلاإؾؿاث الحاؾىب.جىىىلىحُا اؾخسضما في 

نها واح ًٖ فهى ٖباعة   غاء آلت الىتروهُت مبرمجت جلىم بٗملُاث ٖضة مً مٗالجت البُاهاث وجسٍؼ

خماص ٖلى ميىهحن أؾاؾُحن هما: الٗخاص  ،ٖملُاث خؿابُت ومىُلُت ٖليها وجخم هظه الٗملُاث بااٖل

مً أحل حكغُل الحاؾىب فبضونها  واإلايىن الثاوي البرمجُاث التي جىلؿم بضوعها ئلى : بغامج حكغُلُت

وبغامج جُبُلُت والتي ًخم جثبُتها ٖلى الحاؾىب مً  07ال وؿخُُ٘ الٗمل ٖلى الحاؾىب مثل :الىهضوػ 

أحل اللُام بأٖماٌ مسخلفت والىخابت ،الغؾم ،الحؿاب ،ئٖضاص كىاٖض البُاهاث ومً هظه البرامج هجض 

اعؽ والش يء اإلاالخٔ ٖلى مإؾؿاث الٗهغ أنها جم بغامج ألالٗاب ، بغامج مًاصاث الفحروؽ ....الخ

ائف ت هامت والخسُُِ ْو وحؿُحر اإلاىاعص  الغكابت والاجهاٌ ،الخىحُه ،الخىُٓم،اصاٍع

ُف ت)الخْى ً...( مً أحل جدلُم الىفاءة والفٗالُت في مسغحاتها.البكٍغ  ،الاحىع ،جلُُم الاصاء، الخيٍى
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لُه ها أن جدضص الغابِ ألاؾاس ي بحن الحىاؾِب ووْائفها جبني اإلاإؾؿاث للحىاؾِب ًدخم ٖلي فان ٖو

ت ،وألحل مٗغفت جلً الغوابِ حاءث صعاؾدىا إلاٗالجت مىيٕى "ٖالكت البرامج الخُبُلُت  الاصاٍع

ت الكهُض مدمض زىخاف ت في اإلاإؾؿاث الٗمىمُت" صعاؾت خالت ثاهٍى ائف الاصاٍع –بدغقىن  بالْى

ت ٖلى ٖالكت بغامجالكلف خُث اكخهغث صعاؾدىا صازل هظه الثا ُفت  Ms Officeهٍى الخُبُلُت بْى

لى يىء ما جلضم ؾالفا هُغح الاقيالُت الخالُت :  الخسُُِ ،الغكابت ،الاجهاٌ ،ٖو

 –حرشون  –ما عالقت البرامج الخطبيقيت بالوظائف الاداريت بثاهويت الشهيذ محمذ خنخاش 

 الشلف ؟

 :فرطياث الذراصت.1.1

 :الفغيِخحن الخالُخحنٖلى ئقيالُت الضعاؾت ًمىىىا نُاغت  بىاءا

ت مدل  - ت بالثاهٍى ائف الاصاٍع ال جىحض ٖالكت طاث صاللت اخهائُت بحن البرامج الخُبُلُت والْى

ت   .sig≤ 0.05الضعاؾت ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ي ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخهائُت في اصعان افغاص ُٖىت الضعاؾت إلاخغحراث الضعاؾت حٗؼ  -

ت  sig≤ 0.05للمخغحراث الضًمىغغافُت )اإلاؿخىي الخٗلُمي ،الخبرة اإلاهىُت( ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ت مدل الضعاؾت.  صازل الثاهٍى

 :أهذاف الذراصت.2.1

 جغمي هظه الضعاؾت ئلى جدلُم ما ًلي :  

ت صازل اإلاإؾؿاث؛ - ائف الاصاٍع  ئْهاع الخأثحر الظي جدضثه البرامج الخُبُلُت ٖلى الْى

ت مدل الضعاؾت؛جبُان  - ت صازل الثاهٍى ائف الاصاٍع  الٗالكت بحن البرامج الخُبُلُت والْى

 مٗغفت ٖالكت الخهائو الضًمىغغافُت بمخغحراث الضعاؾت. -

 :منهج الذراصت.3.1

-اإلاىهج اإلاُبم إلاٗالجت هظا اإلاىيٕى هى اإلاىهج الاؾخيباَي بؿبب اٖخماصه ٖلى كاٖضة جدلُل)ول          

ت( ونىال ئلى حؼئُاجه أي حؼء( ،أي الاهُال  ائف الاصاٍع )البرامج الخُبُلُت والْى ق مً ولُاث اإلاىيٕى

ت ،أما الاصواث اإلاؿخسضمت لخُبُم هظا اإلاىهج هما أصاحي  ائف الاصاٍع الٗالكت بحن البرامج الخُبُلُت والْى
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ىعجه الخدلُل والىنف اللخان تهخمان بالخٗغف ٖلى مٗالم اإلاىيٕى وجدضًض أؾباب وحىصه ٖلى ن

 اللائمت صون مداولت الخأثحر فُه ،باإليافت ئلى اؾخسضام أصاة الاؾدباهت واإلالابلت.

 :البرامج الخطبيقيت. 2

 :مفهوم البرامج الخطبيقيت 1.2

خم جهمُم هظه البرامج ًٖ  البرامج الخُبُلُت:"هي            أوؾ٘ باب للضزٌى ئلى ٖالم الىمبُىجغ ٍو

م أشخام وقغواث وجيىن هظه البرامج هبحرة حضا وطاث كضعة فائلت ٖلى جلبُت عغباث  ٍَغ

 . (22، نفدت 2007)ٖمغووي،بىوابىؽ، حضي، و ِٖكاوي، .اإلاؿخسضم"

"البرامج اإلالحلت م٘ هٓام الدكغُل والتي ًمىً اؾخٗمالها ٖلى الىمبُىجغ والتي وحٗغف أًًا بأنها: 

 .(10، نفدت 2007)هامل،  .جخٗلم بمُاصًً مسخلفت "

)صومي .مسخلفت "هما حٗغف بأنها: " ول البرامج التي ًمىً اؾخٗمالها ٖلى الىمبُىجغ والتي جخٗلم بمُاصًً 

 .(10، نفدت 2005و لعجاج، مباعن،ػبضي، 

ًمىً أن هلٌى بأنها: جلً البرامج التي وؿخُُ٘ جُبُلها ٖلى  وهمفهىم قامل للبرامج الخُبُلُت

خم جهمُمها مً َغف أشخام أو قغواث مخسههت في اإلاٗلىماجُت،  الىمبُىجغ بٗض جثبُتها ٖلُه ٍو

الهضف منها هى اؾخسضامها في مُاصًً مسخلفت ، مً أحل الحهٌى ٖلى ٖمل طو حىصة ٖالُت وبىفاءة 

 وفٗالُت.

 :الخطبيقيتأهميت البرامج  2.2

ائفه في مُضان           ئن جثبُذ البرامج الدكغُلُت  وخضه ال ًمىً مؿخسضم الحاؾىب مً كُامه بْى

ض ًدخاج ئلى بغهامج  ف في مإؾؿاث البًر   Outlookٖمله ئال بىحىص البرامج الخُبُلُت، فمثال اإلاْى

ىضما ال جخىفغ هظه البرامج ٌٗني Viesoواإلاهىضؽ ًدخاج ئلى بغهامج  حُُٗل لألٖماٌ ومىه وؿخيخج أن  ٖو

هىان ٖالكت جياملُت بحن البرامج الخُبُلُت والبرامج الدكغُلُت، هما جٓهغ أهمُت البرامج الخُبُلُت في 

أنها جىؿب مؿخسضميها مهاعاث وفىُاث اؾخسضامها ومً ثمت اللضعة ٖلى ئهخاج مثلها أو أخؿً منها، 

ملُت ئهخاج البرامج الخُبُلُت حؿاهم في  ني وحصج٘ ٖملُت البدث الٗلمي.ٖو  عف٘ الاكخهاص الَى

 :أهواع البرامج الخطبيقيت  3.2

 التي لها ئنضاعاجمسخلفت هظهغ أهم هظه البرامج:Microsoft office صعاؾدىا ٖلى بغامج  في عهؼها           

   برهامج معالج النصوصMicrosoft OfficeWord 
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مل جيؿُلاث مً خُث الخِ هى بغهامج ٌؿمذ بىخابت هو "            وئصعاج أهىإ الجضاٌو ٖو

 33،41)لعجاج وآزغون ، نفدت  .بالغؾم وئصعاج الهىع" Word،الحضوص ، الخٓلُل هما ٌؿمذ لىا

،46،50)  

 برهامج   OneNote Office Microsoft 

 لىخابت اإلاالخٓاث فُمىىً اؾخسضام هظا البرهامج خُث ًمىىً مً ئطا هىذ          
ً
جدخاج صائما

 ومً ثم جلىم بٗمل خفٔ لهظه اإلاالخٓاث أو الخيبيهاث 
ً
٘ حضا زالله هخابت مالخٓاجً بكيل ؾَغ

التي كمذ بىخابتها الؾترحاٖها في وكذ الخم واإلامحز في ألامغ أن ول هظه اإلاالخٓاث جدفٔ بكيل 

 .لظاهغة السحابُت مما ًجٗل ئمياهُت الىنٌى ئليها مخاخت مً أي حهاػجللائي ٖلى ا

(www.traidsof). 

 قواعذ البياهاث  برهامج Access Office Microsoft 

هظا البرهامج مسهو للكغواث الىبحرة التي جدخاج ئلى ما ٌؿمى بلىاٖض البُاهاث خُث ًمىً مً        

زالٌ بغهامج ماًىغوؾىفذ اهؿـ ئوكاء كاٖضة بُاهاث واملت جًم ول ما ًسو الٗمالء بكيل صكُم 

مىً عبِ ول هظا البُاهاث ببًٗها البٌٗ  مثل ئؾم ول ٖمُل وعكم هاجفه والؿً وول هظه الامىع ٍو

 (www.traidsoft.net/2017/11/Download-Microsoft-Office-Full.html) .لإلؾخفاصة منها فُما بٗض

 رهامج املجذول بMicrosoft Office Excel  

دخىي ٖلى "        ؿخسضم لغاًاث ئحغاء الٗملُاث الحؿابُت، ٍو هى أخض بغامج ماًىغوؾىفذ أوفِـ، َو

مً ألاوعاق الافترايُت التي جدُذ للمؿخسضم ئصزاٌ اإلاٗاصالث الحؿابُت والبُاهاث الالػمت  ٖضص ال نهائي

 ً خم طلً حمُٗه بكيل آلي، وهما ًدُذ البرهامج للمؿخسضم ئمياهُت جسٍؼ وئحغاء الخٗضًالث ٖليها، ٍو

باٖتها ٖلى وعق". هما ًمىىىا مً ، :mawdoo3.com)(https//البُاهاث وخفٓها بكيل ئلىترووي َو

 جغحمذ جلً البُاهاث ئلى مسُُاث بُاهُت مسخلفت.

 برهامج  point Power Office Microsoft  

يذ هى بالُب٘ غني ًٖ الخٍٗغف وهى مسهو لٗمل الٗغوى  ماًىغوؾىفذ بغهامج            باوعبٍى

الخلضًمُت بؿهىلت خُث ًمىً ألي شخو ٖمل ٖغى جلضًمي مً زالٌ البرهامج بٗض صكائم فلِ 
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لى الغغم مً جفىق بغامج أزغي مثل أفتر افىذ في ٖمل مثل هظه الٗغوى ئال أن  مً الاؾخسضام، ٖو

 بكيل 
ً
 ( .www.traidsoft) هبحر هظا البرهامج الًؼاٌ مُلىبا

 برهامج   Outlook Office Microsoft  

هى  أخض البرامج التي ًمىىً مً زاللها ئصاعة بٍغضن ؤلالىترووي بكيل مىٓم خُث ًمىىً            

ض خُث جهلً الغؾالت في ئقٗاع ٖلى  ىضوػ، مٗغفت ونٌى عؾالت حضًضة بضون الضزٌى للبًر الٍى

ً الغؾالت ختى ًخىفغ ؤلاهترهذ ثم  مىىً الغص ٖلى الغؾائل ختى في ٖضم وحىص ئهترهذ خُث ًخم جسٍؼ ٍو

 ( .www.traidsoft) .ًخم ئعؾالها

 برهامجPublisher Office Microsoft  

اإلاىخبُت. وهما هى واضح  مً اؾم البرهامج، للض ُوِحض  Officeهى أخض جُبُلاث خؼمت             

إلاؿاٖضجً ٖلى ئوكاء حمُ٘ أهىإ الٗىانغ اللابلت للُباٖت واليكغ، واإلايكىعاث الضٖائُت، اإلالهلاث، 

اث، وغحرها الىثحر مً اإلايكىعاث.  بُاكاث الٗمل، بُاكاث الضٖىة، الىخِباث، اإلاٍُى

 :الوظائف إلاداريت .3

 :إلاداريت حعريف الوظائف 1.3

 ( https:// mawdoo3.com2019) ٖغفها حلىفغ واإلااصًت الالػمت لخدلم هضف مدضص مٗغوف".        

ت الخمؿت ألاؾاؾُت)جسُُِ ،  ائف ؤلاصاٍع وحٗغف أًًا بأنها: "اهجاػ ألاهضاف مً زالٌ اللُام بالْى

ُف(".  ( huda A.follow 2015 ) جىُٓم، جىحُه، عكابت، جْى

ت،   (Holt)ًغي  ّ مً اإلاىاعص البكغٍّ
لت بالخسُُِ، والخىُٓم، واللُاصة، والغكابت ليل 

ّ
خِٗل

ُ
ت اإلا ُّ أّنها: "الٗمل

ىت". َُّ ت ُمٗ ُّ ت، واإلاٗلىماث في بِئت جىُٓم ُّ   oo3 )(https:// mawdواإلااّصًت، واإلاال

 مً زالٌ الخٗاٍعف الؿابلت ًمىً اؾخسالم :

ت:         ائف ؤلاصاٍع هى الاؾخسضام الفٗاٌ والىفء للمىاعص اإلاخاخت في اإلاإؾؿت،  الخٍٗغف الكامل للْى

ت اإلاخمثلت في الخسُُِ والخىُٓم والخىحُه والغكابت لخدلم اإلاإؾؿت  م الٗملُاث ؤلاصاٍع ًٖ ٍَغ

 اؾتراجُجُتها.

   (https:// mawdoo3 .)الوظائف إلاداريتأهميت  2.3

اإلاؿاٖضة في جدلُم أهضاف اإلاىٓمت مً زالٌ جىُٓم وجيؿُم وجىحُه اإلاىاعص صون ئهضاع للجهض  -

 ؛والىكذ واإلااٌ
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مهاعاتهم اؾخغالٌ اإلاىاعص ٖلى الىدى ألامثل بدُث جخم الاؾخفاصة مً اإلاخسههحن والخبراء واؾخغالٌ  -

ت ٖلى الىدى ألافًل مما ًإصي ئلى جدلُم  بكيل صحُذ باإليافت ئلى اؾخسضام اإلاىاعص اإلااصًت والبكٍغ

 ؛الفٗالُت

ت واإلااصًت ٌؿاٖض ٖلى الخللُل مً  - جللُل الخيالُف: ئن الخسُُِ الؿلُم في اؾخسضام اإلاىاعص البكٍغ

لى مً ؤلاهخاج  ؛الخيالُف وجدلُم اإلاؿخىي ألٖا

م ئوكاء هُيل جىُٓمي ؾلُم ٌؿاٖض ٖلى جدلُم أهضاف  جأؾِـ - مىٓمت ؾلُمت وطلً ًٖ ٍَغ

ائف ًمً ٖضم جضازل الْى  ؛اإلاىٓمت ٍو

 جدلُم جىاػن اإلاىٓمت يمً البِئت اإلاخغحرة وجىُفها م٘ مخُلباث اإلاجخم٘ والحفاّ ٖلى همى اإلاإؾؿت. -

 الوظائف إلاداريت: 3.3

ت مخٗضص        ائف ؤلاصاٍع ة وال ًمىً صعاؾتها حمُٗها فاهىا في صعاؾدىا هظه عهؼها ٖلى بما أن الْى

ائف.  الخسُُِ والغكابت والاجهاٌ وفُما ًلي قغح مسخهغ لهظه الْى

 :الخخطيط 1.3.3

"هى الخلضًغ اإلاؿبم بما ًجب ٖمله في اإلاؿخلبل لخدلُم أهضاف اإلاإؾؿت زالٌ فترة ػمىُت            

 (83، نفدت 2009)بىزمُسم،  مدضصة ".

 :. الرقابت2.3.3

ماٌ واليكاَاث                ائف الغئِؿُت لإلصاعة، جمىنها مً الخدلم مً أن ألٖا ُفت مً الْى "هي ْو

جإصي ٖلى الىدى اإلاسُِ لها، وأنها حؿحر وفم اإلاٗاًحر اإلادضصة التي جدلم ألاهضاف اإلاغؾىمت وطلً 

م   (194، نفدت 2008)حابغ،  والخصحُذ".بغغى الخلٍى

 (197 - 196، الهفداث 2008)حابغ، جخمثل أهىإ الغكابت في: و            

ماٌ وألاوكُت وحكمل مغاحٗت ول ا - ؤلاحغاءاث واللىاٖض لغكابت اإلاؿبلت: جخم كبل الكغوٕ في ألٖا

ت والخدلم منها كبل البضء في جىفُظها؛  اإلاىيٖى

ت : جخم أثىاء مغاخل الخىفُظ بهضف اجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت في الىكذ اإلاىاؾب؛ -  الغكابت الجاٍع

وجخم بٗض الاهتهاء مً الٗمل وطلً مً زالٌ حم٘ اإلاٗلىماث والىنٌى ئلى الىخائج  الغكابت الالخلت : -

 مً مضي مُابلت الٗمل اإلاىجؼ م٘ ما هى مسُِ له. والخأهض
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 (198-197، الهفداث 2008)حابغ،  للغكابت ٖضة أؾالُب منها: هما أهه

ىحهىن لهم   - ؤلاقغاف واإلاالخٓت :هى ما ًلىم به اللاصة مً ئقغاف ًىمي ومالخٓاث ٖلى مغؤوؾيهم ٍو

ىحهىن لهم الٗلىباث؛الىهائذ وؤلاعقاصا لضمىن لهم اإلايافئاث ٍو  ث ٍو

ماٌ التي ًإصيها الٗاملحن في اإلاىٓمت   - ً حمُ٘ اإلاٗلىماث والبُاهاث ًٖ ألٖا السجالث: ًخم فيها جضٍو

ماٌ؛  للخأهض مً خؿً ؾحر ألٖا

ت: طلً ان ول مىٓمت جلىم بىي٘ جلضًغاث عكمُت ًٖ الىخائج اإلاخىك٘ جدلُلها   -  اإلاىاػهت الخلضًٍغ

اث الٗلُا في نىعة  - اث الضهُا ئلى اإلاؿخٍى غ: هي وؾُلت جيخلل بحن الاكؿام والىخضاث في اإلاؿخٍى الخلاٍع

 واضحت إلاضي ؾحر الٗمل والهٗىباث والٗغاكُل التي جىاحههم في الٗمل؛

ً م٘ الكي - اوي والخٓلماث: هي ول ما ًغفٗه اإلاغؤوؾحن ئلى كاصتهم أوالي ًغفٗها اإلاخٗاملىن الازٍغ

 اإلاىٓمت فهي جيبه ئلى مىاًَ الاهدغافاث والازُاء وبالخالي الٗمل ٖلى اخاللها؛

ماٌ بالىفاءاث اإلاُىبت ؾىاء مً َغف الٗاملحن أو مً َغف  - الخفخِل: هى الخأهض مً خؿً أصاء الٖا

ً  .كاصتهم اإلاباقٍغ

 :.الاجصال3. 3. 3

واؾخلباٌ اإلاٗلىماث والاوامغ  ئعؾاٌهى ٖملُت ٖلى أهه  ؤلاصاعةالاجهاٌ في مجاٌ ٌٗغف           

 (87، نفدت 2008)حابغ،  والخىحهاث والخٗلُماث التي جمىنهم مً أصاء أٖمالهم"

 (88، نفدت 2008)حابغ،  جخمثل وؾائل الاجهاٌ في :هظا و           

الىؾائل الىخابُت :وجخمثل في حمُ٘ الىثائم اإلاىخىبت التي ًخم جباصلها صازل اإلاىٓمت مثل:الاوامغ   -

غ اإلاىخىبت؛  اإلاىخىبت ،اإلايكىعاث،اإلاظهغاث،الخٗلُماث،الغؾائل، الخلاٍع

تها مً زالٌ فهُت :وجخمثل في حمُ٘ اليلماث اإلاىُىكت التي ًخم مباصلالىؾائل الك -

 .،الىضواث ،اإلاإجمغاث ،اإلالابالث الصخهُت ،اإلاياإلااث الهاجفُتالاحخماٖاث

 (123)الهلت، نفدت  : لالجهاٌ ٖضة أقياٌ هي

هى الاجهاٌ الظي ًخم ٖبر اللىىاث واإلاؿاعاث الغؾمُت التي جدضصها اللىاٖض التي  الاجهاٌ الغؾمي : -

 جدىم اإلاىٓمت وله ثالثت اججاهاث هي :

خًمً الاوامغ واللغاعاث  - الاجهاٌ الىاٌػ : ووٗني به الاجهاٌ الظي ًخجه مً اإلاضعاء ئلى اإلاغؤوؾحن ٍو

 والخٗلُماث وزُِ الٗمل؛
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هاالث التي جهضع مً الٗماٌ واإلاىفظًً اإلاخىاحضًً بأصوى الؿلم الاصاعي الاجهاٌ الهاٖض :هي الاج -

غ والاكتراخاث والغص والاحاباث  غ الٗلُا صازل الخىُٓم وجخًمً ٖاصة الخلاٍع اججاه اإلاؿإولحن والَا

 والخٓلماث؛

خًمً جيؿُألافليالاجهاٌ  - في هفـ اإلاؿخىي الاصاعي الىاخض ٍو م :وهى الاجهاٌ الظي ًخم بحن مْى

 الاوكُت صازل اإلاكىالث وجباصٌ اإلاٗلىماث.

مىً حكبيهه بىجمت مدكابىت،  - الاجهاٌ الىجمي:وهى الاجهاٌ الظي ًيىن في نىعة مخُىعة ومٗلضة ٍو

 ومائلت؛ –ٖمىصًت  –خُث جيىن الاجهاالث مسخلفت الاججاهاث أفلُت 

ت في الاجهاٌ غحر الغؾمي :هى اجهاٌ ًخم ٖبر اللىىاث واإلاؿاعاث غحر الغ  - ؾمُت وبُغق غحر مًبَى

ه غحر مإهضة وغحر ملؼمت مثل الاقاٖاث؛  الىىاصي واإلالاهي أوبحن أفغاص حماٖت الٗمل بُغق قفٍى

 الاجهاٌ الخاعجي : ًيىن بحن اإلاىٓمت والاحهؼة الخابٗت لها وبحن الجمهىع. -

  :إلاداريتعالقت البرامج الخطبيقيت بالوظائف  .4

ت بضلُل أن  ئًجاصمً الهٗب        ائف الاصاٍع ٖالكت مدضصة ومُللت بحن البرامج الخُبُلُت والْى

ً ًهٗب الخدىم فيهما ولىً ؾىداٌو اًجاص هظه الٗالكت مً زالٌ اإلاٗلىماث التي وحضهاها  اإلاخغحًر

 بكيل وؿبي.

 .بوظيفت الخخطيطMS Office عالقت برامج1.4

ت ًماعؾها اإلاؿحر في اصاعة أٖماله فمً زالله ًخم جهمُم          ُفت اصاٍع ٌٗخبر الخسُُِ أٌو وأهم ْو

 
ً
 وحهضا

ً
لت ألاحل جيىن بكيل ًضوي، وهظا ما ولف اإلاؿحر وكخا زُِ ئما كهحرة أو مخىؾُت أو ٍَى

،لىً ب
ً
اصة ٖلى طلً الىكٕى في الازُاء فأنبذ الخسُُِ ٖمل عوجُيُا  بهفت هبحرة ٍػ

ً
اصزاٌ آلت وماال

واؾخسضام   MS Officeالحاؾىب في الاصاعاث لم ٌٗض الخسُُِ هظلً بل أنبذ ٌٗخمض ٖلى بغامج 

مل حضٌو ػمني ًىضح مؿاع اإلاكغوٕ مً البضاًت  MS Office Project  بغامج ٘ ٖو لىي٘ زُِ اإلاكاَع

مً احغاء خؿاباث ٖلى هظه MS Office Excel الى النهاًت ووؿبت ول مغخلت فُه، هما ًمىىىا بغهامج 

 .formuleالخُِ باؾخسضام كائمت 
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 .بوظيفتالرقابتMS Office عالقت برامج  2. 4

 MSالغكابت لضًىا السجالث وهظا ٌٗني أنها جماعؽ بكيل ًضوي،لىً بغامج  أؾالُبمً بحن           

Office حؿمدلىا بترحمت جلً السجالث الى بغهامج كىاٖض البُاهاثMS Office Access  خُث ٌؿمذ لىا

لها الى هماطج  لدؿهُل ٖملُت اصزاٌ البُاهاث  باوكاء كاٖضة بُاهاث مً زالٌ اوكاء الجضاٌو وجدٍى

غ ًمىجن فٗل طلً، غ لُباٖت جلً البُاهاث  وهظلً باليؿبت ألؾلىب الخلاٍع أما اإلاىاػهت  ٖمل جلاٍع

ت فُمىىىا اؾخسضام  جلضًغاث عكمُت ًٖ الىخائج اإلاخىك٘ أحل وي٘  مMS Office Excelًالخلضًٍغ

 مً جغجِب وخفٔ البُاهاث الىخابُت واإلاالخٓاث . MS Office One noteهما ًمىىىا بغهامج  جدلُلها،

 بوظيفت الاجصال.MS Officeعالقت برامج 3. 4

هغاث مً بحن وؾائل الاجهاٌ اإلاؿخٗملت بكيل هبحر في الاصاعة هجض الىؾائل الىخابُت مثل :اإلاظ         

مً أحل MS Office Wordواإلايكىعاث والخٗلُماث فلض باقغث الاصاعة ال ٖضاص جلً الىؾائل بغهامج   

هخابتها بسِ واضح وميؿم واصعاج ٖليها عمىػ أو نىع أو جسُُُاث أو حضاٌو أو أي جيؿُم،هما أن 

غ هما أن الاجهاٌ لٗمل الخلاٍع MS Office Excelالاجهاٌ الهاٖض ًمىىىا مماعؾخه باؾخسضام بغهامج 

مً Office Publisher MSالخاعجي الظي ًيىن بحن اإلاإؾؿت والجمهىع ًمىً أن ًخم باؾخسضام بغهامج 

 أحل جهمُم اٖالن أو بُاكاث صٖىة أو مىك٘ لألهترهذ ووكغه.

 –بثاهويت محمذ خنخاش إلاداريتالذراصت الخطبيقيت لعالقت البرامج الخطبيقيت بالوظائف  .5

 الشلف. –حرشون 

 :أدواث الذراصت 1.5

 جمثلذ أصواث صعاؾدىا في:           

 :املقابلت الشخصيت*

ىاها زالٌ فترة              ت  وجدضًًض البٗض ؾلؿلت مً اإلالابالث التي أحٍغ في مىخب "هائب  تربو بالثاهٍى

ت ٖلى الحاؾىب جىنلىا ئلى أهه ًخم  ائف ؤلاصاٍع اإلاضًغ" وبالخُبُم الفٗلي لبٌٗ أٖماٌ اإلاىخب والْى

ت خؿب الجضٌو  الخالي ائف ؤلاصاٍع  :اؾخسضام البرامج الخُبُلُت في مماعؾت الْى
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 العالقت بين البرامج الخطبيقيت والوظائف إلاداريت.   :1جذول 

 الباخثخحنمً ئٖضاص املصذر: 

 :الاصدباهت* 

 جدخىي اؾدباهدىا ٖلى البُاهاث الخالُت :               

ُفُت)اإلاؿخىي الخٗلُمي، الخبرة اإلاهىُت(. -  البُاهاث الضًمىغغافُت :وجخمثل في البُاهاث الْى

 : وجخمثل في: البُاهاث ألاؾاؾُت -

 .( ومىػٖت ٖلى مدىع واخض6الٗباعاث الخانت باإلاخغحر اإلاؿخلل)البرامج الخُبُلُت( والبالغ ٖضصها )

 املحاور وعذد عباراتها بالنضبت للبرامج الخطبيقيت.:2جذول 

 ٖضص الٗباعاث اإلادىع 

 MS Office 1- 6بغامج 

 الباخثخحنمً ئٖضاص املصذر:

ت( والبالغ ٖضصها )الٗباعاث الخانت باإلاخغحر  ائف ؤلاصاٍع  .( ومىػٖت ٖلى ثالثت مدىع 6الخاب٘)الْى

 

ائف  ت الْى ؤلاصاٍع

 اإلاماعؾت في اإلاياجب

 البرهامج الخُبُلي اإلاؿخسضم مىخب هائب اإلاضًغ

ُفت الخسُُِ  ْو

 ئٖضاص حضاٌو الخىكُذ لألؾاجظة

 ئٖضاص حضاٌو ؾحر الازخباعاث

 ئٖضاص عػهامت الىضواث لألؾاجظة

Excel 

Word 

 Word 

 

ُفت الغكابت غ الُىمُت للىاْغ  ْو  Excel ئٖضاص الخلاٍع

ُفت  الاجهاٌ ْو

 ئٖضاص الاؾخفؿاع

الهاث  هخابت ؤلٖا

 

Excel 

Word 
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 املحاور وعذد عباراتها بالنضبت للوظائف إلاداريت. :3جذول 

 ٖضص الٗباعاث اإلادىع 

 8 -7 الخسُُِ

 10 -9 الغكابت

 12 -10 الاجهاٌ

 الباخثخحنمً ئٖضاص املصذر:

( كائمت اؾدباهه مً َغف اإلاتربهت 13( ٖباعة، وللض جم جىػَ٘ )12وبظلً ًبلغ ٖضص ٖباعاث الضعاؾت ) 

 ُث جم اؾترحإ حمُ٘ ؤلاؾدباهاث .( فغص إلاضة ًىمحن، خ13ٖلى أفغاص ُٖىت الضعاؾت والبالغ ٖضصهم )

ت( هلىم بدؿاب مٗامل الثباث           ائف ؤلاصاٍع ألحل مٗغفت ثباث ٖباعاث )البرامج الخُبُلُت والْى

لُه 0.60"ألفا هغوهبار"، بدُث ئطا وان هظا اإلاٗامل أهبر مً ) ( صٌ ٖلى وحىص ثباث في أصاة الضعاؾت ٖو

ائف ؤلا و الخام ب( 77, 0ٌؿاوي )البرامج الخُبُلُت بفان "ألفا هغوهبار" الخام  ت الْى ٌؿاوي صاٍع

 (.0.80( ٖباعة ٌؿاوي ) 12( ومىه فان "ألفا هغوهبار " الخام بـ )0.69)

 :  معامالث الثباث "ألفا كروهباخ". 4جذول 

 ألفا هغوهبار ٖضص ٖباعاث مخغحراث الضعاؾت مخغحراث الضعاؾت

 77, 0 6 – 1 البرامج الخُبُلُت

ت ائف ؤلاصاٍع  0.69 12  -7 الْى

 0.80 12 ؤلاحمالي

خماص ٖلى هخائج   الباخثخحن: مً ئٖضاص  املصذر  spssبغهامجبااٖل

  :أصاليب املعالجت إلاحصائيت 2.4

تالخ -  لىنف أفغاص ُٖىت الضعاؾت وجدضًض اؾخجاباتهم ججاه مداوع الضعاؾت؛ ىغاعاث واليؿب اإلائٍى

 مٗامل بحرؾىن لخدضًض كىة الٗالكت بحن اإلاخغحر اإلاؿخلل والخاب٘؛ -

 هغوهبار" لخدضًض الاحؿاق الضازلي للٗباعاث وإلاٗغفت نضق أصاة الضعاؾت؛"ألفا مٗامل  -

ت لخدضًض ألاهمُت اليؿبُت الؾخجاباث أفغاص ُٖىت الضعاؾت  - اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغافاث اإلاُٗاٍع

 ججاه مداوع الضعاؾت؛

 ؿخلل؛مٗامل الخدضًض للُاؽ ملضاع الخغحر في اإلاخغحر الخاب٘ هدُجت حغحر اإلاخغحر اإلا -

 فغوق في اإلاخغحراث الضًمىغغافُت الخباًً ألاخاصي للبدث ًٖ ال -
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 (SPSSوطلً باؾخسضام خؼمت البرامج ؤلاخهائُت للٗلىم الاحخماُٖت) 

 اؾخسضمىا ملُاؽ لُياعث الخماس ي هما ًلي :و 

 مقياش ليكارث الخماس ي.  :5جذول 

 

 مً ئٖضاص الباخثخحناملصذر: 

 :مجخمع وعينت الذراصت.3.4

 مجخم٘ الضعاؾت: خؿب مىيٕى الضعاؾت ازترها ٖماٌ ؤلاصاعة لِكيل مجخم٘  هظه الضعاؾت. -

ت - فغص خُث جدؿم  13مدل الضعاؾت والبالغ ٖضصهم  ُٖىت الضعاؾت: جخمثل في ٖماٌ ؤلاصاعة  بالثاهٍى

 هظه الُٗىت بٗضة زهائو هىضح بٌٗ منها هما ًلي:

 جوزيع عينت الذراصت حضب مخغير املضخوى الخعليمي.    :6جذول 

 اليؿبت الخىغاعاث اإلاؿخىي الخٗلُمي

 %15, 4 2 جلني

 %23, 1 3 جلني ؾامي

 %23, 1 3 لِؿاوـ أو مهىضؽ

 %38, 5 5 صعاؾاث ٖلُا

 %100 13 اإلاجمٕى

خماص ٖلى هخائج  الباخثخحنمً ئٖضاص املصذر:   .SPSSباإٖل

وهظا  %38, 5ًدبحن مً هظا الجضٌو أن مؿخىي الضعاؾاث الٗلُا بلغ اإلاغجبت ألاولى بيؿبت           

الٗمل صازل  مإقغ اًجابي ًضٌ ٖلى أن غالبُت أفغاص ُٖىت الضعاؾت لهم هفاءاث ٖالُت وهظا ما ًخُلبه

 عكمها ٖباعاث اإلالُاؽ

 5 مىافم بكضة

 4 مىافم

 3 مداًض

 2 غحر مىافم

 1 غحر مىافم بكضة
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ت، أما اإلاغجبت الثاهُت فلض ٖاصث إلاؿخىي جلني ؾامي ولؿاوـ  ، واإلاغجبت الثالثت %23, 1 بيؿبتالثاهٍى

وجضٌ هظه الىخائج ٖلى جىٕى واعجفإ اإلاإهل الٗلمي ألفغاص ُٖىت  %15, 4بيؿبتفلض ٖاصث إلاؿخىي جلني 

 الضعاؾت بؿهىلت.الضعاؾت مما ٌؿاٖض طلً أفغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى ئصعان مداوع 

 جوزيع عينت الذراصت حضب مخغير الخبرة.:    7جذول 

 اليؿبت الخىغاعاث ؾىىاث الخبرة

 5%83, 7 ؾىىاث 5أكل مً 

 %23, 1 3 ؾىىاث 10ؾىىاث ئلى  5مً 

 %23, 1 3 ؾىىاث 10أهثر مً 

 %100 13 اإلاجمٕى

خماص الباخثخحن مً ئٖضاص املصذر :  .SPSSٖلى هخائج  بااٖل

ؾىىاث خُث  5ًخطح مً الجضٌو أن غالبُت أفغاص ُٖىت الضعاؾت لضيهم زبرة مهىُت أكل مً            

، أما اليؿبت اإلاخبلُت فلض جىػٖذ بالدؿاوي بحن أفغاص ُٖىت الضعاؾت الظًً لضيهم 5%83,بلغذ وؿبتهم 

الىخائج ٖلى جىٕى ؾىىاث، وجضٌ هظه  10ؾىىاث وألافغاص الظًً لضيهم أهثر مً  10ؾىىاث ئلى  5مً 

ً اججاهاث أهثر صكت هدى جدضًض الٗالكت بحن  ً ٖلى جيٍى زبراث أفغاص ُٖىت الضعاؾت مما ًجٗلهم كاصٍع

 مخغحراث الضعاؾت.

 :هخائج الذراصت واخخبار الفرطياث  .4.4

ائف ؤلاصا         ت مدمض زىخاف ئن هضفىا مً صعاؾت "ٖالكت البرامج الخُبُلُت بالْى ت بثاهٍى  –ٍع

ت وهظا مً زالٌ جدلُل هخائج ؤلاؾدباهت  ئؾلاٍالكلف" هى  -ىن خغق الجاهب الىٓغي ٖلى الثاهٍى

ت أو  ائف ؤلاصاٍع اإلاخدهل ٖليها جُبُلُا والتي جثبذ ما ئطا هىان ٖالكت بحن البرامج الخُبُلُت والْى

ضٖم طلً وهى ازخباع فغيُاث هظه الضعاؾت.  جىفي طلً وما ٌٗؼػ ٍو

 :الذراصت وجحليلهاعرض هخائج   1.4.4

هلهض بٗغى هخائج الضعاؾت وجدلُلها هى ٖغى بٌٗ اإلاإقغاث ؤلاخهائُت والخىغاعاث          

 واإلاخىؾِ الحؿابي والاهدغاف اإلاُٗاعي لجمُ٘ ٖباعاث ؤلاؾدباهت والجضٌو الخالي ًىضح طلً :
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 الحضابيت والاهحرافاث املعياريت للبرامج الخطبيقيت والوظائف إلاداريت. املخوصطاث :8جذول 

 الٗباعاث

 الخىغاعاث
بت

غج
ال

  ِ
ؾ

خى
اإلا

بي
ؿا

لح
ا

ف  
دغا

الاه

ي  ع
ُٗا

اإلا
 

م 
ىاف

ر م
غح

ضة
ك

ب
م 
ىاف

ر م
غح

 

ًض
دا

م
م 

ىاف
م

م  
ىاف

م

ضة
ك

ب
 

 البرامج الخُبُلُت

/ بغهامج مٗالج الىهىم 1

Word ٌؿمذ لىا بمٗالجت

وئصعاج الجضاٌو الغؾائل 

مل  والهىع واإلاسُُاث ٖو

 اعجباَاث حكٗبُت بُنها.

2   8 3 3 ,923 0,95 

/ بغهامج اإلاجضٌو  2

Excel مسهو إلصعاج

 اإلاٗاصالث الحؿابُت .

1   11 1 4 3 ,84 0,89 

ٌؿاٖضها Access/ بغهامج  3

في ئوكاء كىاٖض بُاهاث 

 إلاسخلف البُاهاث.

 

   11 2 1 4,15 0,37 

 One هىن / وان 4

note بغهامج ٌؿاٖض في جغجِب

وخفٔ البُاهاث الىخابُت 

 واإلاالخٓاث.

 1 2 8 2 4 3,84 0,80 

5 /Publisher بغهامج وكغ

مىخبي ٌكغح هُفُت جهمُم 

 ئٖالن أو بُاكاث صٖىة

 3 1 6 3 5 3,69 1,10 

 Project /6 0,81 4,00 2 3 8 1 1 بغهامج لٗمل 
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خماص ٖلى هخائج الباخثخحن مً ئٖضاص املصذر:  .SPSSبااٖل

و" باليؿبت للبرامج الخُبُلُت" أن الٗباعاث التي لها أهبر جىغاع أٖاله هالخٔ مً زالٌ الجضٌو           

ت ثم جلتها  Access و Excel (وهظا ًضٌ ٖلى ان بغهامج 3( و)2هي الٗباعة عكم ) ألاهثر اؾخسضاما في الثاهٍى

بكيل مخىؾِ وأزحر Word، OneNote، Projet( وهظا ًضٌ ٖلى ان اؾخسضام 6(،)4(،)1الٗباعاث عكم )

ضٌ طلً ٖلى أن 5الٗباعة  عكم)  كلُل الاؾخسضام.Publisher ( ٍو

( واهدغاف 1.15( بمخىؾِ خؿابي )1( اخخلذ اإلاغجبت عكم )3هما هالخٔ أن الٗباعة عكم )           

ت ثم جليها الٗباعة عكم )0.37مُٗاعي كضعه ) ( 6( وهظا ًضٌ ٖلى ان لها أهمُت وؿبُت هبحرة في الثاهٍى

حضٌو ػمني ًىضح مؿاع 

 الٗمل مً البضاًت ئلى النهاًت.

ت ائف ؤلاصاٍع  الْى

ًخم وي٘ زُِ / 1

مخىؾُت الاحل ٖلى مؿخىي 

ت.  الثاهٍى

1 1 3 7 1 5 3,46 1,05 

/ ًخم وي٘ زُِ عكمُت 2

ت.  ٖلى مؿخىي الثاهٍى
  3 9 1 3 3,84 0,55 

غ الُىمُت هي أخض 3 / الخلاٍع

أؾالُب الغكابت ٖلى مؿخىي 

ت.  الثاهٍى

  1 7 5 1 4,30 0,63 

ت هي 4 / اإلاىاػهت الخلضًٍغ

جلضًغاث عكمُت ًٖ الىخائج 

اإلاخىك٘ جدلُلها زالٌ فترة 

ت.  ػمىُت بالثاهٍى

 2 3 7 1 4 3,53 0,87 

/ مً بحن وؾائل ؤلاجهاٌ 5

ت  اإلاىخىبت اإلاخضاولت في الثاهٍى

 هجض الخٗلُماث والغؾائل.

 1  9 3 2 4,07 0,75 

/ الاجهاٌ الخاعجي ًيىن 6

ت   وحمهىعها.بحن الثاهٍى
 2  9 2 3 3,84 0,89 
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( واهدغاف 3.92( بمخىؾِ خؿابي )1( ثم الٗباعة عكم )0.81( واهدغاف مُٗاعي )4بمخىؾِ خؿابي )

وليل  3.84( بمخىؾِ خؿابي 4( و) 2( أما اإلاغجبت الغابٗت فلض ٖاصث ئلى الٗباعجحن) 0.95مُٗاعي )

و 3.69خىؾِ خؿابي ( بم 5بالترجِب واإلاغجبت الازحرة للٗباعة عكم ) 0.89،0.80واخضة وباهدغاف مُٗاعي 

                                                                                1.10اهدغاف مُٗاعي 

ت  هما هالخٔ  مً زالٌ هظا الجضٌو أًًا و          ائف ؤلاصاٍع أن الٗباعاث التي لها  ""باليؿبت للْى

ُفت الخسُُِ)وي٘ زُِ عكمُت( وهظا ً( 6و) (5( و)2أهبر جىغاع هي الٗباعة عكم ) ضٌ ٖلى اهْى

ت ثم جلتها الٗباعاث عكم ) ائف ألاهثر اؾخسضاما في الثاهٍى ( وهظا ًضٌ ٖلى 4(،)3(،)1والاجهاٌ هي الْى

 بكيل مخىؾِ .ان اؾخسضام الخسُُِ اإلاخىؾِ الاحل والغكابت  ًيىن  

( واهدغاف 4.30( بمخىؾِ خؿابي ) 1( اخخلذ اإلاغجبت عكم )3هما هالخٔ أن الٗباعة عكم )         

ت ثم جليها الٗباعة عكم )0.63مُٗاعي كضعه ) ( 5( وهظا ًضٌ ٖلى ان لها أهمُت وؿبُت هبحرة في الثاهٍى

( بىفـ اإلاخىؾِ خؿابي 6( و)2( ثم الٗباعة عكم )0.75( واهدغاف مُٗاعي )4.07ِ خؿابي )بمخىؾ

(  4( ٖلى الترجِب أما اإلاغجبت الغابٗت فلض ٖاصث ئلى الٗباعة ) 0.89(  و)0.55( واهدغاف مُٗاعي )3.84)

ؾِ خؿابي ( بمخى 1( واإلاغجبت الازحرة للٗباعة عكم) 0.87( واهدغاف مُٗاعي) 3.53بمخىؾِ خؿابي) 

 ( 1.05( واهدغاف مُٗاعي) 3.46)

 :اخخبار الفرطياث 2.4.4

 للخأهض مً صحت أو زُأ فغيُاث الضعاؾت البض مً ازخباعها وفلا إلاغاخل :        

 باليؿبت للفغيُت الاولى : -

ت مدل  ت بالثاهٍى ائف الاصاٍع الضعاؾت ال جىحض ٖالكت طاث صاللت اخهائُت بحن البرامج الخُبُلُت والْى

ت ٖىض  .sig≤0.05مؿخىي مٗىٍى

ً أخضهما مؿخلل)البرامج الخُبُلُت(  بما أن مىيٕى صعاؾدىا يهضف للبدث ًٖ الٗالكت بحن مخغحًر

ت(، فهظا ٌٗني أهىا بهضص صعاؾت "مٗاصلت زُُت بؿُُت " ووٗبر ٖنها هما  ائف ؤلاصاٍع وآلازغ جاب٘ )الْى

 ًلي :

γ  α  β   ε 
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( الخُأ الظي ًًم ε( مٗالم اإلاٗاصلت و)α،β( اإلاخغحر اإلاؿخلل و) الخاب٘ و)( اإلاخغحر  γخُث جمثل 

ىامل ازغي وال ًضزل في جفؿحر  ( γأزُاء اللُاؽ ٖو

β(،فاطا واهذ β( جخدضص مً زالٌ كُمت ) ( و ) γئن َبُٗت الٗالكت بحن               فان    

β(   ٖىؿُت أما ئطا واهذ    ( و ) γالٗالكت بحن     (     َغصًت. ( و ) γفان الٗالكت بحن    

α 252, 4جىنلىا ئلى أن SPSSوبٗض اؾخسضام   βو   ليها اإلاٗاصلت الخانت بمىيٕى        ٖو

γ صعاؾدىا هي :              

βهالخٔ أن  ت( وهsig= 0.04 0,05>و         أي     ى هظا ٌٗني أهه  )مؿخىي اإلاٗىٍى

ت أي أهه ولما اػصاص اؾخسضام البرامج  جىحض ائف ؤلاصاٍع ٖالكت ٖىؿُت بحن البرامج الخُبُلُت والْى

ت والخللُضًت بملضاع  ت الُضٍو ائف ؤلاصاٍع        الخُبُلُت بىخضة واخضة هلهذ مماعؾت الْى

ت مدل الضعاؾت ومىه هغفٌ الفغيُت " ال جىحض ٖالكت طاث صاللت اخهائُت بحن البرامج بالثاهٍى

ت ت مدل الضعاؾت ٖىض مؿخىي مٗىٍى ت بالثاهٍى ائف الاصاٍع وهلبل الفغيُت ."sig≤0.05الخُبُلُت والْى

ائف  البضًلت ًٖ الاولى التي جلٌى " جىحض ٖالكت طاث صاللت اخهائُت بحن البرامج الخُبُلُت والْى

ت ت مدل الضعاؾت ٖىض مؿخىي مٗىٍى ت بالثاهٍى  .sig≤0.05الاصاٍع

 ثاهُت :باليؿبت للفغيُت ال*

ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخهائُت في اصعان افغاص ُٖىت الضعاؾت إلاخغحراث الضعاؾت حٗؼي للمخغحراث 

ت ت مدل  sig≤0.05الضًمىغغافُت )اإلاؿخىي الخٗلُمي ،الخبرة اإلاهىُت( ٖىض مؿخىي مٗىٍى صازل الثاهٍى

 . ألاخاصيالزخباعها وؿخسضم هخائج جدلُل الخباًً الضعاؾت.

 الخام بالبرامج الخُبُلُتالخباًً *

 :  هخائج جحليل الخباين الاحادي للبرامج الخطبيقيت  9جذول 

ت   sigمؿخىي الضاللت اإلاٗىٍى

 0,657 اإلاؿخىي الخٗلُمي

 0,567 الخبرة اإلاهىُت

خماص ٖلى هخائج  الباخثخحنمً ئٖضاص  املصذر:  .SPSSبااٖل

ً )اإلاؿخىي الخٗلُمي، الخبرة اإلاهىُت( أن  أٖالههالخٔ مً زالٌ الجضٌو            وباليؿبت للمخغحًر

ت أهبر مً  باليؿبت للمؿخىي الخٗلُمي  وهظا ٌٗني وحىص  70,65< 0.05أي  0.05مؿخىي الضاللت اإلاٗىٍى
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 ئصعاههمفي  ئخهائُتفغوق لضي أفغاص الُٗىت مً جلني وجلني ؾامي ولِؿاوـ وصعاؾاث ٖلُا طاث صاللت 

باليؿبت للخبرة اإلاهىُت  وهظا ٌٗني وحىص  70,56< 0.05ُت" جغح٘ للمؿخىي الخٗلُمي و"للبرامج الخُبُل

 10ؾىىاث و أهثر مً  10 – 5ؾىىاث ومً  5فغوق لضي أفغاص الُٗىت الظًً لضيهم زبرة أكل مً 

"للبرامج الخُبُلُت" جغح٘ للخبرة اإلاهىُت  ومىه هغفٌ الفغيُت  ئصعاههمفي  ئخهائُتؾىىاث صاللت 

جىحض فغوق طاث صاللت ئخهائُت في اصعان افغاص ُٖىت هُت وهلبل الفغيُت البضًلت التي جلٌى أهه "الثا

الضعاؾت إلاخغحراث الضعاؾت حٗؼي للمخغحراث الضًمىغغافُت )اإلاؿخىي الخٗلُمي ،الخبرة اإلاهىُت( ٖىض 

ت  ت مدل الضعاؾت.sig≤  0.05مؿخىي مٗىٍى  صازل الثاهٍى

ائف  - تالخباًً الخام بالْى  ؤلاصاٍع

 : هخائج جحليل الخباين الاحادي للوظائف إلاداريت 10جذول 

ت   sigمؿخىي الضاللت اإلاٗىٍى

 0,289 اإلاؿخىي الخٗلُمي

 0,667 الخبرة اإلاهىُت

خماص ٖلى هخائج  الباخثخحنمً ئٖضاص املصذر:  .SPSSبااٖل

ت أهبر مً                70,65< 0.05أي  للمؿخىي الخٗلُمي باليؿبت 0.05بأن مؿخىي الضاللت اإلاٗىٍى

وهظا ٌٗني وحىص فغوق لضي أفغاص الُٗىت مً جلني وجلني ؾامي ولِؿاوـ وصعاؾاث ٖلُا طاث صاللت 

ت " جغح٘ للمؿخىي الخٗلُمي و ئصعاههمفي  ئخهائُت ائف ؤلاصاٍع باليؿبت للخبرة  70,56< 0.05" للْى

 10 – 5ؾىىاث ومً  5اإلاهىُت  وهظا ٌٗني وحىص فغوق لضي أفغاص الُٗىت الظًً لضيهم زبرة أكل مً 

ت " جغح٘ للخبرة اإلاهىُت   ئصعاههمفي  ئخهائُتؾىىاث صاللت  10ؾىىاث و أهثر مً  ائف ؤلاصاٍع " للْى

جىحض فغوق طاث صاللت ئخهائُت في ومىه هغفٌ الفغيُت الثاهُت وهلبل الفغيُت البضًلت وهلٌى أهه "

ُٖىت الضعاؾت إلاخغحراث الضعاؾت حٗؼي للمخغحراث الضًمىغغافُت )اإلاؿخىي الخٗلُمي ،الخبرة  أفغاص ئصعان

ت ت مدل الضعاؾت. sig≤ 0.05اإلاهىُت( ٖىض مؿخىي مٗىٍى  صازل الثاهٍى
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 خاجمت: .5

ت  في اإلاإؾؿاث الٗمىمُت               ائف ؤلاصاٍع  –ئن صعاؾت مىيٕى ٖالكت البرامج الخُبُلُت بالْى

ت الكهُض مدمض زىخاف  الكلف لم ًىً ؾهال ئال بٗض جلؿُمه ئلى  –خغقىن  –صعاؾت خالت ثاهٍى

حن أخضهما زام باإلاخغحر اإلاؿخلل وهى "البرامج الخُبُلُت" وآلازغ زام باإلاخغحر الخاب٘  مبدثحن هٍٓغ

ت " ومبدث جُبُلي ًبدث ًٖ الٗالكت بحن اإلاخغحر اإلاؿخلل واإلاخغحر الخاب٘ صازل  وهى ائف ؤلاصاٍع " الْى

ت مدل الضعاؾت ومً زالٌ هظا الخلؿُم اؾخُٗىا أن هخىنل ئلى هخائج ٖضة جلم باإلاىيٕى  الثاهٍى

 جمثلذ في:

ألنها حؿخسضم بكيل هبحر في اصاعة البرامج الخُبُلُت لها مىك٘ اؾتراجُجي في اإلاإؾؿاث  الٗمىمُت  ئن -

ت  ؛أمىعها ؤلاصاٍع

للبرامج الخُبُلُت كضعة فائلت ٖلى مٗالجت البُاهاث ؾىاء عكمُت أو غحر طلً وازغاحها في هخائج صكُلت  -

 ؛ما ان واهذ مضزالتها صكُلت

ت في جدلُم اؾتراجُجُت اإلاإؾؿاث الٗمىمُت مؿخلبال. - ائف ؤلاصاٍع  حؿاهم الْى

ت أؾاؾا في الخسُُِ والخىُٓم والخىحُه والغكابت وجماعؽ بهظا الترجِب في  جخمثل - ائف ؤلاصاٍع الْى

 ؛اإلاإؾؿاث الٗمىمُت وبالخالي جىحض بُنها ٖالكت جياملُت

ت أي أهه ولما اػصاص اؾخسضم  - ائف ؤلاصاٍع ت أن للبرامج الخُبُلُت ٖالكت بالْى أثبدذ الضعاؾت الىٍٓغ

ت وحٗلضث  ائف ؤلاصاٍع ائف.الْى ت اػصاص اؾخسضام البرامج الخُبُلُت إلاماعؾت جلً الْى  الاوكُت ؤلاصاٍع

ت  - ائف ؤلاصاٍع بٗض صعاؾدىا اإلاُضاهُت اجطح لىا أهه ًخم اؾخسضام البرامج الخُبُلُت في مماعؾت الْى

غ التي حٗخبر وؾُلت مً وؾائل الغكابت باؾخسضام  )الخسُُِ، الاجهاٌ، الغكابت( مثال اٖضاص الخلاٍع

 وما ٌٗؼػ طلً هى هخائج ازخباع الفغيُاث.  Excelغهامج ب

صلذ هخائج ازخباع الفغيُت ألاولى ٖلى أهه جىحض ٖالكت طاث صاللت اخهائُت بحن البرامج الخُبُلُت  -

ت مدل الضعاؾت. ت بالثاهٍى ائف ؤلاصاٍع  والْى

عان أفغاص ُٖىت الضعاؾت أثبدذ هخائج ازخباع الفغيُت الثاهُت ٖلى أهه جىحض فغوق طاث صاللت في ئص -

ُفُت)الخبرة اإلاهىُت  ت( حٗؼي للمخغحراث الْى ائف ؤلاصاٍع إلاخغحراث الضعاؾت)البرامج الخُبُلُت والْى

 واإلاؿخىي الخٗلُمي(.

 اقتراحاث الذراصت:.1.5

 هلترح لهظه الضعاؾت ما ًلي:
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 ؛واإلاسخهحن في ٖلم ؤلاصاعةىماجُت أن جيىن هىان ٖالكت جياملُت بحن اإلاسخهحن في ٖلم اإلاٗل ًىامً عأ-

 ؛مؿخلبلُت لخدلُم الاهضاف اإلاىخضةلترح مكاعهت حمُ٘ ٖماٌ ؤلاصاعة في وي٘ زُِ ه  -

ُفت الاجهاٌ بكيل اًجابي مً ألاخؿً  -  ؛الغبِ بحن مهالح الهُيل الخىُٓميلخىمُت ْو

ُفت الغكابت بكيل أفًل أكترح أن جيىن له -  ؛صاعةا مٗاًحر واضحت لضي ٖماٌ ؤلا لخفُٗل ْو

 . قائمت املراجع:6

 : اإلاإلفاث .1

ني للخٗلُم  ( 2007) ٖمغووي ، ج. بىوابىؽ، ٌ. حضي، ؽ. - الم آلالي ، الضوان الَى ِٖكاوي، ج ،ؤلٖا

ً ًٖ بٗض، الجؼائغ  الجؼائغ. –والخيٍى  

اث  ( ،2005) لعجاج، ن. صومي، ؽ. مباعن، ف. ػبضي، ع،  - ني للمُبٖى الم آلالي،  الضًىان الَى ؤلٖا

  .الجؼائغ    –اإلاضعؾُت ، الجؼائغ 

الم آلالي ،هىمُضًا للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ( ،2007) مل ،ٕ.ها-  –،الجؼائغ صعوؽ للمبخضئحن في ؤلٖا

..الجؼائغ  

 .الٗلمُت،الجؼائغاإلاخمحز في الاكخهاص واإلااهجمىذ، صاع الىخب ( ،2009) بىزمُسم ،م،   -

..الجؼائغ ،الاكخهاص واإلااهجمىذ،  صاع الؿبُل ( ،2008) خغػلي بً حابغ،ٕ، -  

. .الجؼائغ صاع الهضي، الاكخهاص واإلااهجمىذ،( ، 2014) مدمض الهلت،  

 مىاك٘ الاهترهِذ: .2

https://webw3s.blogspot.com/2018/03/microsoft-word.ht 

www.traidsof 

https:// mawdoo3 

huda A.follow 2015 

https:// mawdoo3.com2019 

https://mawdoo3.com 

www.traidsoft.net/2017/11/Download-Microsoft-Office-Full.html 

 

 

https://mawdoo3.com/
http://www.traidsoft.net/2017/11/Download-%20Microsoft-Office-Full.html


 مجلـت امللسيصي للدزاساث إلاكخصادًت واملاليت 110 -92 :ص، (2021) 01/ العـــدد:   05 املجلد
 

29 

 ( 2019-1980مددداث الخضخم في الجصائس دزاست جدليليت كياسيت خالل الفترة )

Determinants of inflation in Algeria, a standard analytical study during 

the period (1980-2019) 

 2د. مىلىد هبير، 1العاًبعبدالعصيص بً 
ان ِاؼىس بالجلفت  1  djelfa.dz-benlaib@univ.a، (جضائش)الحامّت ٍص
ان ِاؼىس بالجلفت  2  djelfa.dz-m.kebir@univ ، (لجضائش)احامّت ٍص

 

خ الاظخالم:  :                01/05/2021جاٍس خ اللبٌى خ اليؽش:               31/05/2021جاٍس    30/06/2021جاٍس
 

 

-1980الجضائش خاٌ الفترة ) الخطخم في في جدلُل الّىامل املإزشة ئلىالذساظت هزه  ذهذف :خلخ امل

لذ الذساظت الى   ARDLهمىرجباظخخذام ، (2019 لت ألاحلوحىد ِالكت وجـى ورلً ِلى  جىاصهُه وٍى

 .ARDL(3.4.4.4.4.2)أظاط الىمىرج 

ـــبمّا مّامل جصخُذ الخىأ ظمذو   أوضخذ هخائج جلذًش و ، ٪89لجت أخىاء ألاحل اللفحر بـ

ل الاحل وحىد ِالكت وشدًت بحن املخغحراث   M2و GOV لي والازش العلبي OPENو EXو PIBHهمىرج وٍى

 .INFِلى 

  .ARDL، الجضائش، الىمزحت، اجج املدلي الاحمالي، الىالخطخم كلماث املفخاخيت:ال

 . JEL:  C22 ;C51; E31; O40جصييف 

Abstract:  

This study aimed to analyze the factors affecting inflation in Algeria 

during the period (1980-2019), using the ARDL model, and the study found 

a long-term equilibrium relationship on the basis of the ARDL model 

(3.4.4.4.4.2). 

The error correction factor allowed the treatment of short-term errors 

of 89%. The results of the long-term model estimation showed a positive 

relationship between the variables PIBH, EX and OPEN, and the negative 

effect of GOV and M2 on the INF. 

Key words: inflation, GDP, Algeria, modeling, ARDL. 

JEL classification: C22; C51; E31; O40. 
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 ملدمت: .1

جمثل ٌاهشة الخطخم الخحز الاهبر والؽغل الؽاغل لجمُْ خيىماث الّالم والؽّىب ار اهه 

، هما اهه ٌّذ ٌاهشة كذًمت اليؽأة جٍهش بّذة وشق  ٌّخبر اوّياط ًِ مذي جىىس اكخفاد هاجه الذٌو

واؼياٌ، وللذ ِىف الباخثىن ِلى مّشفت الّىامل املإزشة ِلى الخطخم ورلً مً خالٌ جدذًذ 

حراث املفعشة له، ار اهه ٌّذ خالت مشلُت مشجبىت بجمُْ الاكخفاداث الّاملُت التي ؼهذث اسجفاُ املخغ

 ملخًى في مّذالجه مما ًجّل له جأزحراث هبحرة ِلى الاكخفاد الىلي ومعخىي مِّؽت الافشاد. 

وسغم الاخخالفاث التي خامذ خٌى الّىامل املعببت للخطخم والعُاظاث املىاظبت لىبذ 

والتي جخخلف خعب اكخفاد ول دولت ودسحت اهفخاخها ًِ الّالم الخاسجي لزلً فهى ًخدذد  حماخه

 لُت والخاسحُت مً دولت الى اخشي.بجملت مً الّىامل الذاخ

حّذ الجضائش مً الذٌو الىامُت التي جبدث ًِ خلٌى للخذ مً املإزشاث العلبُت لٍاهشة 

دي ملبىلت تهذف الى سفْ املعخىي املِّش ي لألفشاد، الخصخم التي جإدي الى جدلُم مّذالث همى اكخفا

وللذ ؼهذث الجضائش جللباث هبحرة في مّذالث الخطخم مىز بذاًت زماهُيُاث اللشن املاض ي خاـت مْ 

التي خالذ دون الخىمُت الاكخفادًت ومْ اسجفاُ املعخىي الّام  1986بذاًت انهُاس اظّاس البتروٌ 

ادة هُيلت الاكخفاد الجضائشي لألظّاس الزي دفْ بالذولت الجض  ت الى ولْ اظتراجُجُت ؼاملت إِل ائٍش

باالهخلاٌ الى اكخفاد العىق همشوسة خخمُت ومً احل رلً كامذ بىلْ ظُاظاث ِمُلت تهذف الى 

لُه ًمىىىا ان هىشح الاؼيالُت الخالُت :  اوّاػ الاكخفاد الىوني ِو

 (؟2019-1980فترة )ماهي اهم مددداث ظاهسة الخضخم في الجصائس خالل ال -

ت مً الدعاؤالث:  ومً خالٌ هزه الاؼيالُت ًمىً وشح مجمِى

 ماهي اهم الّىامل الذاخلُت والخاسحُت التي جإزش ِلى الخطخم في الجضائش؟ -

ل الاحل بحن الخطخم والّىامل املإزشة فُه في الجضائش؟ -  هل جىحذ ِالكت جىاصهُت وٍى

ت مً الفشلُاث  فسضياث البدث:. 2.1 لإلحابت ِلى الاؼيالُاث العابلت ظىّخمذ ِلى مجمِى

 املعبلت:

 ٌّىد الخزبزب في مّذالث الخطخم الى الاخخالالث الهُيلُت التي ِشفها الاكخفاد الىوني؛ -
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ذاس الىلذي وظُاظت الاهفاق  - جىحهاث العُاظت الىلذًت واملالُت ورلً مً خالٌ الـا

 املىخهجت؛

اظخحراد العلْ الغزائُت والاظتهالهُت وغحرها ادي الى اهخلاٌ الخطخم مً الاظىاق الخاسحُت  -

 الى لّف اللذسة الؽشائُت للّملت املدلُت؛ باإللافتالى املدلُت 

لت بحن الخطخم واملخغحراث املدذدة له. جىاصهُهجىحذ ِالكت  -  وٍى

ث التي حعاهم في الخأزحر ِلى ٌاهشة الخطخم يهذف هزا البدث الى مّشفت املخغحرا اهداف البدث:. 3.1

ت الاكخفادًت،  الى جدذًذ  باإللافتوصٍادة الاظّاس في الجضائش خالٌ فترة الذساظت وملاسهتها بالىٍٍش

 وبُّت الّالكت ببحن الخطخم والّىامل املإزشة فُه مً خالٌ اخخباساث واظالُب اللُاط الاكخفادي.

ا البدث في اظخخذام اظالُب الاكخفاد اللُاس ي الخذًثت جىمً اهمُت هز اهميت البدث:. 4.1

للخّشف ِلى ظلىن ٌاهشة الخطخم في الجضائش ومّشفت الّىامل التي جإزش فُه مً احل ولْ 

 العُاظاث املالُت والىلذًت املىاظبت والخذابحر الىكائُت للعُىشة ِلُه.

 هيكل البدث:. 5.1

  :الاطاز الىظسي للخضخماملدىز الاول 

  :الخضخم في الجصائساملدىز الثاوي 

 املدىز الثاوي: الدزاساث السابلت 

 املدىز الثالث: الدزاست اللياسيت 

 الاطاز الىظسي للخضخم .2

ٌّخبر الخطخم مً اخىش الخدذًاث التي حّاوي منها الذٌو ورلً لخأزحرها املباؼش ِلى الاكخفاد، 

اث التي حعاهم ومً هزا املىىلم فان البدث في مفهىم الخطخم واهىا ِه ومّشفت مدذداجه مً الاولٍى

 في سظم العُاظاث ورلً مً احل جدلُم الاظخلشاس الاكخفادي.

 مفهىم الخضخم.1.2

 ً ان اًجاد حٍّشف خاؿ للخطخم مهمت في غاًت الفّىبت، فلذ اخخلفذ اساء املفىٍش

الخطخم في اللشن الاكخفادًحن والّلماء باخخالف امللفىد مىه والضمً الزي خل فُه، فخٍّشف 

.ً  الخاظْ ِؽش ًخخلف ًِ حٍّشف اللشن الّؽٍش
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وللذ ِشفه حىوعىن ِلى اهه الاسجفاُ املإهذ في الاظّاس خُث اِخبره ابعي مفهىم له، في 

الىكذ راجه سأي اًما ان الاسجفاُ في الاظّاس لِغ بالمشوسة ان ًيىن جطخما فلذ ًيخج ًِ املثحراث 

 . (182، ـفدت 2016)الخالق،  الخىافعُت لالكخفاد

شفه واسدهحر اهلي) ( بأهه خالت الاسجفاُ املعخمش واملدعىط في للمعخىي الّام Gander Ackeleyِو

شي ان الخاالث التي جشجفْ فيها الاظّاس بؽيل كلُل حذا او مخلىْ ال ًمىً اِخباسها  لألظّاس، ٍو

جب جدلُلها وفلا ملّاًحر خشهُت  جطخما، او بّباسة اخشي فأن الخطخم ٌّبر ًِ خالت ِذم الخىاصن ٍو

  .(27، ـفدت 2006)هتهاث،  ولِغ بمّاًحر ظاهىت

ادة في حجم الاهخاج، او  ادة امللذسة الؽشائُت التي ال ًلابلها ٍص شفه الّالمت الىبحر هُجز بأهه ٍص ِو

ادة الىلب الخلُل ، في خحن ًشي بُجى ان (20، ـفدت 2006)ِىاًت،  ي في حى الاظخخذام الياملٍص

اداث في همُت  اداث في الذخل الىلذي اهبر مً الٍض خالت الخطخم جخىفش في خالت التي جفبذ فيها الٍض

ٌ   الاهخاج املخدللت بىاظىت اظخخذام ِىاـش الاهخاج التي جدفل ِلى جلً )املىظىي ك.،  الذخى

 .(215، ـفدت 2010

وللذ وان الاخخالف في جدذًذ مفهىم للخطخم ًخخلف مً فترة الى فترة اخشي ختي اهه ًخخلف 

في هفغ الفترة باخخالف اللائلحن واخخالف وحهاث الىٍش بُنهم، وئصاء هزه الاخخالفاث فالخٍّشف 

ادة في الخذاٌو الىلذي ًترجب ِلُه الافمل الزي  ًجمْ بُنهم فهى والخالي "ٌّشف الخطخم بأهه ول ٍص

ادة في  ادة في الىلب الىلي الفّاٌ ًِ الّشك الىلي للعلْ واملىخجاث في فترة صمىُت مُّىت جإدي الى ٍص ٍص

    .(25، ـفدت 2006)ِىاًت،  املعخىي الّام لألظّاس"

 اهىاع الخضخم:.2.2

للذ ادي حّذد املفاهُم الخاـت بيلمت الخطخم الى وحىد اهىاُ مخّذدة لها، كذ حؽترن هزه 

 الاهىاُ بمٍاهش وظماث خاـت مما ًجّلها ؼذًذة الفلت فُما بُنها، ومً هزه الاهىاُ:

مىخفمت جتراوح بحن هى اسجفاُ معخمش في املعخىي الّام لألظّاس بمّذالث الخضخم الصاخف: .1.2.2

،خُث ًشي بّن الاكخفادًحن اها هزا الىُى (271، ـفدت 2015)الفاسط و العُفى،  (%6( الى )2%)

ذِى البّن منهم الى هزا الىُى  مً الخطخم لِغ لاس باالكخفاد اللىمي بل مفُذ في بّن الاخُان ٍو

فاد واخشاحه مً خالت الجمىد، في خحن ًىٍش البّن الاخش الى هزا مً الخطخم مً احل جدٍشً الاكخ

جب ان ًلخل في املهذ  . (23، ـفدت 2015)املىظىي و مدمىد،  الخطخم باهه ٌاهشة خىشة ٍو



 

 مولود كبير عبدالعزيز بن العايب،
 

96 

اث الّامت لأل  الخضخم الطليم ) املكشىف(:.2.2.2 ظّاس في هزا الىُى مً الخطخم جشجفْ  املعخٍى

ّىد رلً الى الذوس العلبي الزي  ادة الخذاٌو الىلذي للىمُاث الىلذًت املّشولت، َو بيعبت اهبر مً ٍص

، 2004)بً ِلي، جلّبه الخيىمت للخذ مً هزه الاسجفاِاث مما ًإدي الى اظخفداٌ ٌاهشة الخطخم 

 .(147ـفدت 

ِىغ الخطخم املىؽىف فان هزا الىُى مً الخطخم ال ًٍهش في  ِلىالخضخم املكبىث: .3.2.2 

ّىد رلً لخذخل العلىاث الخيىمُت في ظحر خشهت الازمان ًِ وٍشم الاظّاس  ـىسة اسجفاُ الاظّاس، َو

مهم  ًِ  م مىذ اِاهاث للمىخجحن لخٍّى ت خاـت باليعبت للعلْ ألاظاظُت، او ًِ وٍش بىظائل اداٍس

لت فأنها ال جلض ي ِلى  اسباخهم ومىْ الاسجفاُ في الاظّاس مً الٍهىس، وبخذخل الذولت بهزه الىٍش

الٍىاهش الخطخمُت واهما ًيىن هذفها هى الخذ مً خشواث الاججاهاث الخطخمُت املخفؽُت بففت 

ّخبر هزا الىُى مً الخطخم مً اخىش الاهىاُ ألهه ًإدي الى اهماٌ ِالج العبب الخلُلي  مإكخا، َو

، 2004)مىذوس، صوي، و هاـف،  إدي الى جفاكم ازاسه العلبُت داخل الاكخفادلخذور الخطخم مما ً

 .(289ـفدت 

عمى اًما بالخطخم املفشه او املدعاُس  الخضخم الجامذ:.4.2.2 ٌّخبر مً اخىش اهىاُ الخطخم َو

اث الّامت لألظّاس بمّذالث هبحرة لْ ِىذما جشجفْ املعخٍى ت خالٌ فترة صمىُت كفحرة ٍو  ومدعاِس

ادة ممازلت في (312، ـفدت 2010)الافىذي،  ادة الىبحرة في الاظّاس والتي جدبّها ٍص ، خُث ان خذور الٍض

ادة حذًذة في  ماٌ مما ًإدي الى ٍص ذ جيالُف الاهخاج وبالخالي جىخفن اسباح سحاٌ الِا الاظّاس الاحىس فتًز

) ادة الاحىس لُذخل الاكخفاد في دوسة حّشف بالذوسة الخبِثت  للخطخم ) اللىلب املشرٌو  ومً زم ٍص

 .(259، ـفدت 2013)الخىُب و دًاب، 

 الخضخم في الجصائس .3

ائش الى ِذة اظباب الخطخم هى مإؼش ملعخىي الخغحراث الّامت في الاظّاس، حّىد اظبابه في الجض 

، وحّخمذ الجضائش في خعابها (207، ـفدت 2004)بً ِلي،  مً بُنها اظباب هلذًت ومإظعاجُت وهُيلُت

اث مً بىىد الاهفاق  (CPI)للخطخم ِلى الشكم اللُاس ي ألظّاس املعتهلً  مم زماهُت مجمِى ٍو

مىخىج او  260الاظتهالوي ِلى العلْ والخذماث الفشدًت للفشد، في خحن جدخىي الُّىت العلُّت ِلى 

لىم بدعاب الخطخم في الجضائش حهاص ٌعمى الذًىان  اداة جمثل مجمل الىفلاث الاظتهالهُت لألظش، ٍو
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. والؽيل الخالي ًبحن جللباث ٌاهشة الخطخم (223، ـفدت 2006)هتهاث،  (ONS)الىوني لإلخفائُاث 

 :2019الى ظىت  1980في الجضائش مً ظىت 

 جطىز الخضخم في الجصائس : 1 الشكل 

 
خماد ِلى بُاهاث البىً الذولي وباظخخذام بشهامج   Excelاملفذس: بااِل

ظلىتها العُاظُت ِلى الخخىُي املشهضي، ار لم جىلي اهخماما مىز اظخلالٌ الجضائش اِخمذث 

هبحر لذوس البىً املشهضي مً خالٌ العُاظت الىلذًت والتي حّخبر اداة مً الادواث املهمت ملجابهت ٌاهشة 

الخطخم، خُث واهذ العلىاث الخيىمُت جخذخل مباؼشة في فشك سكابتها ِلى املخغحراث الىلذًت بما 

حُاث الاكخفادًت مما ادي الى اسجفاُ مّذالث الخطخم، خُث اهه مْ بذاًت ًممً جلبُت الخا

الثماهِىاث ادي الىلق في الاهخاج الفالحي الى اظخحراد املىاد الغزائُت التي ؼهذث اسجفاِا في اظّاسها 

سي مما ادي الى جذهىس املحزان الخجا 1986الذولُت في رلً الىكذ الافت الى انهُاس اظّاس البتروٌ ظىت 

وزلل حجم املذًىهُت ، الامش الزي احبر الجضائش ِلى املىافلت ِلى احشاء اـالخاث اكخفادًت ادث الى 

حغُحر هٍامها الاكخفادي باالهخلاٌ الى الاكخفاد املفخىح، وهى ما هالخٍه مً خالٌ الاسجفاُ اللُاس ي  

بت للخطخم في اِلى وع 1992خُث ؼهذث ظىت  1995الى ظىت  1990ملّذالث الخطخم مً ظىت 

ش الاظّاس وسفْ الذِم الخيىمي ِنها، الافت الى 31.7الجضائش كذسث بـــــــــــــ  ٪ ووان رلً حشاء ظُاظت جدٍش

ش   جخفُن كُمت الذًىاس الزي وان له اوّياظاث هبحرة وفىسٍت ِلى اظّاس املىخجاث املعخىسدة بّذ جدٍش

م ئـذاس الىلىد.الخجاسة الخاسحُت مما احبرها ِلى حغىُت العجض الخ  اـل ًِ وٍش
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ل 1995بّذ ظىت  ِادث مّذالث الخطخم الى الاهخفاك والاظخلشاس بؽيل ملمىط، خُث ـو

٪ بعبب بشهامج الخصخُذ الهُىلي بالخّاون مْ ـىذوق الىلذ 0.3بمّذٌ  2000الى ادوى وعبت له ظىت 

اث كُاظُت الا (FMI)الذولي  مش الزي حّل الخيىمت ، الافت الى اهخّاػ اظّاس البتروٌ الى معخٍى

ت التي خففذ لها مبالغ ضخمت ادث  ت جخىحه الى ئوّاػ الاكخفاد مً خالٌ البرامج الخىمٍى الجضائٍش

لخّىد الى الاهخفاك بعبب الخلُذ الفاسم بالعُاظت  2003٪ ظىت 4.3الى اسجفاُ مّذٌ الخطخم الى 

ى الاسجفاُ بعبب الخطخم ، زم ِادث مّذالث الخطخم ال2005٪ ظىت 1.4الىلذًت لخىخفن الى 

، اما 2009٪ ظىت 5.7الّالمي  وباِخباس الجضائش دولت معخىسدة جأزشث هزلً لُفل مّذٌ الخطخم الى 

ادة التي خذزذ ظىت  ل مّذٌ الى2012الٍض ٪ بعبب الّىدة الى الاهفاق الّام مً خالٌ 8.89خُث ـو

ت الخىمُلُت، هما ان انهُاس اظّاس البتروٌ ظ ل الى   2017ىت البرامج الخىمٍى ٪ 5.59ادي الى اسجفاُ ـو

ُف لُّىد مّذٌ  ملُاث الخٌى ْ ِو لخلجأ الخيىمت الى جىبُم ظُاظت الخلؽف مً خالٌ ججمُذ املؽاَس

 .2019٪ ظىت 1.95الخطخم الى الاهخفاك مجذدا الى 

 الدزاساث السابلت .4

يل بدث هى امخذاد حّخبر الذساظاث العابلت هي مفذس ئلهام ال غنى ِىه باليعبت للباخث، ف

للبدىر التي ظبلخه، لزلً ال بذ مً اظخّشاك بّن الادبُاث مً احل الاخاوت بمىلُى البدث 

 ولبىه بفىسة حُذة. 

 ( كام فيها بذساظت مدذداث 2017دساظت اخمذ ِبذهللا ابشاهُم ومدمذ ؼٍشف بؽحر الؽٍشف :)

الخيامل املؽترن، واٌهشث  ( باظخخذام مىهجُت2015-1977الخطخم في العىدان خالٌ الفترة )

شك الىلىد والخطخم املعخىسد وعجض  الذساظت وحىد ِالكت جيامل مؽترن بحن الىاجج املدلي ِو

ل.  املحزاهُت باإللافت الى ظّش الفشف مْ الخطخم في الاحل الىٍى

 ( كام بذساظت ازش بّن املخغحراث الاكخفادًت ِلى ٌاهشة 2006دساظت ِماد الذًً اخمذ املفبذ :)

( باظخخذام اظلىب الخيامل املؽترن والعببُت 2012-1970لخطخم في ظىسٍا خالٌ الفترة )ا

لت الاحل بحن ) الخطخم ومإؼش العُاظت الىلذًت  واٌهشث الىخائج وحىد ِالكت جياملُت  وٍى

والشكم اللُاس ي ألظّاس املعخىسداث ومإؼش الشوىد الاكخفادي والىاجج املدلي(، هما اٌهشث وحىد 

 ببُت كفحرة الاحل جخجه مً املخغحراث املفعشة الى مإؼش الخطخم.ِالكت ظ
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  دساظت خاجم مهشان: بّىىان الخطخم في دولت مجلغ الخّاون الخلُجي ودوس ـىادًم الىفي في

الاظخلشاس الاكخفادي وكذ كام بخلذًش الّالكت بحن الخطخم وبحن املخغحراث الهامت التي جإزش ِلُه، 

جأزحر الخطخم الّالمي ِلى الخطخم املدلي بذسحت هبحر زم ِشك الىلىد زم وكذ اؼاسث الىخائج الى 

ا مً الىاخُت الاخفائُت.  ًلُه الاًشاداث الخيىمُت الا ان مخغحر الىمى الاكخفادي لم ًىً مّىٍى

   وكذ اهذ ِلى ان  (2015-2000): بّىىان مدذداث الخطخم في الجضائش2017دساظت ساٌغ فمُل

ظباب الهُيلُت والىلذًت ٌّىد الى الخطخم املعخىسد خُث ان ظبب الخلل العبب الشئِس ي بّذ الا 

هى هُمىت كىاُ املدشوكاث خُث ان اسجفاُ الاظّاس البتروٌ في العىق الذولُت ادي الى جدفُل 

 الجضائش  اًشاداث ضخمت لم ٌعخىْ الجهاص الاهخاجي مىاهبتها. 

  اث الخطخم الجضائش دساظت كُاظُت للفترة : بّىىان مدذد2015دساظت ظّذ حباس ولىُفت بً ًىب

خُث كام بذاسظت ازش بّن املخغحراث الاكخفادًت ِلى ٌاهشة الخطخم في الجضائش   2012 – 1970

واٌهشث الىخائج اظخلشاس العالظل ِىذ الفشق الاٌو ليل مً الخطخم الىاجج املدلي، ظّش الفشف 

ملفشفي في اللىاُ الخاؿ، واظّاس ،حجم الائخمان ا M2الخلُلي، مّذٌ همى ِشك الىلىد 

لت الاحل مً املخغحراث العابم باججاه  البتروٌ، هما اٌهشث الىاجج وحىد ِالكت جىاصهُه وٍى

الخطخم واهذ ِلى ان مدذداث الخطخم في الجضائش ال ًمىً خفشها في الّىامل الىلذًت فلي 

 كخفاد الجضائشي.اهما جخّذاها الى ِىامل جخخلف باخخالف املشخلت التي ًمش بها الا

  بّىىان مدذداث الخطخم في الجضائش دساظت كُاظُت باظخّماٌ  2014دساظت ِبذ هللا فىصي ًخي

SAVAR (2012-1970)  في اواس همىرج ِام ومخخلي ًفعش ٌاهشة الخطخم لمً ول مً املخغحراث

الىاجج (حر الىلذًت واملخغحراث الغ )الىخلت الىلذًت، مّذٌ الفائذة، ظّش الفشف(الىلذًت املخمثلت في

وبُيذ الذساظت ان هخلت الاحىس  )الذاخلي، هخلت الاحىس، الاًشاداث، الىفلاث، وكُمت الىاسداث 

حّخبر مدذد سئِس ي للخطخم في الاحل اللفحر الى حاهب الىاسداث الىاجج الذاخلي الخام والىخلت 

ل فلذ  وحذ ان ول مً الىخلت الىلذًت الىلذًت والىفلاث الخيىمُت ِلى الترجِب اما في الاحل الىٍى

لت الاحل مْ الخطخم.   الىاسداث الاحىس الاًشاداث لها ِالكت وٍى

  بّىىان مدذداث الخطخم في الجضائش دساظت كُاظُت  2016دساظت بىجُاسة ِىتر وبلّباط سابذ

باظخخذام مىهجُت الخيامل املؽشن وهذفذ الذساظت الى جفعحر ظلىن ٌاهشة الخطخم خالٌ فترة 
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وخلفذ الذساظت الى ول مً الىاجج الذاخلي الخام، الىاسداث اليلُت، ظّش الفشف  (2012-1990)

ل.   الاظمي، ِذد العيان، هي املدذداث الشئِعُت للخطخم في الجضائش في الاحل الىٍى

 الدزاست اللياسيت .5

ٌ مً خالٌ هزا املدىس ظىداٌو احشاء الىمزحت اللُاظُت لٍاهشة الخطخم في الجضائش خال

ــــــــشة  ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ باالظدىاد الى ادبُاث الذساظت والذساظاث العابلت فأهه كذ جم جدذًذ ، و (2019-1980)الفخــ

لفهم ظلىن  في مداولت مىا إلًجاد همىرج مالئمِىامل مخخلفت معإولت ًِ الخغحر في الخطخم 

لُه فالجذٌو الخالي ًدذد املخغحراث التي جم ادساحها في الىمىرج:  الٍاهشة، ِو

 املخغيراث املسخخدمت في الدزاست: 1حدول 

 وصف املخغير السمص املخغير

 الخغير السىىي ألسعاز املستهلكين INF معدل الخضخم

 إحمالي الىاجج املدليهصيب الفسد مً معدل همى  PIBH الىاجج املدلي إلاحمالي

 معدل همى إحمالي إلاهفاق الىطني GOV الاهفاق الحكىمي

 املعسوض الىلدي بمعىاه الىاسع )هيسبت مً إحمالي الىاجج املدلي( M2 عسض الىلىد

 (100=  2010) السكم اللياس ي لسعس الصسف الفعلي الحليلي EX سعس الصسف

 OPEN الاهفخاح الخجازي 
العالكت مجمىع الصادزاث والىازداث على الىاجج جم خسابه مً خالل 

 املدلي الاحمالي باألسعاز الثابخت للعملت املدليت

خماد ِلى بُاهاث البىً الذوليمً ئِذاد الباخثحن  املصدز  :   بااِل

 دزاست اسخلسازيه السالسل .1.5

اتها مْ الضمً دون أن ًخغحر املخىظي فيها،  العلعلت الضمىُت املعخلشة هي جلً التي جخغحر معخٍى

ادة وال هدى الىلفان،  لت وعبُا، أي العلعلت ال ًىحذ فيها اججاه ال هدى الٍض ورلً خالٌ فترة صمىُت وٍى

ادة او الىلفان أما العلعلت الغحر معخلشة فان املعخىي املخىظي فيها ًخغحر باظخمشاس ظىاء ه  دى الٍض

(Gujarti, 2004, p. 373) وحّخبر اخخباساث حزس الىخذة ال حّمل فلي ِلى هؽف مشهبت الاججاه الّام.

لت املىاظبت لجّل العلعلت معخلشة، ومً اهم هزه الاخخباساث  اخخباس بل ئنها حعاِذ ِلى جدذًذ الىٍش

ت ألهه ٌّمل ِلى جصخُذ مؽيلتي PPن )فُلُب بحرو ( الزي ٌّخبر مً أفمل اخخباساث الاظخلشاٍس

ذم زباث الخباًً لمً همارج حزس الىخذة ، خُث أهه ٌّخمذ ِلى هفغ الاسجباه الزاحي للبىاقي ِو



 

 (9108-0891محددات التضخم في الجزائر دراسة تحليلية قياسية خالل الفترة )
 

101 

، ومً أحل جلذًش هزا الخباًً ًجب مً المشوسي اًجاد ِذد الخباوإاث امللذس ADFجىصَّاث الخخباس 

 :(212، ـفدت 2017)ؼُخي،  بذاللت ِذد املؽاهذاث اليلُت ِلى الىدى الخالي 

   (       ⁄ )
 
 ⁄
   

هالخَ أن العالظل ليل ( 01املىحىدة في امللخم سكم ) PPمً خالٌ هخائج اخخباس فُلُب بحرون و 

شك الىلىد  INFالخطخم مً  غحر معخلشة في  EXوظّش الفشف  OPENوالاهفخاح الخجاسي  M2ِو

ىذ احشاء الفشق الاٌو للعالظل الغحر املعخلشة جبحن انها معخلشة  املعخىي بعبب وحىد حزس الىخذة ِو

وظلعلت الىاجج املدلي  G، في خحن هجذ ان ظلعلت الاهفاق الخيىمي I(1)اي انها مخياملت مً الذسحت 

 .I(0)معخلشة في املعخىي  PIBHالاحمالي 

ج    خعب اخخباس فُلُب  I(1) I(0)ومً خالٌ الىخائج العابلت وبما ان العالظل ِباس ًِ مٍض

لُه فاهىا هيىن أمام ئمياهُت خذور خالت للخيامل املؽترن بحن املخPPبحرون   La)غحراث العابلت ، ِو

Cointégration) لزلً ظيعخخذم مىهجُت الخيامل املؽترن باظخّماٌ همىرج الاهدذاس الزاحي ،

 .ARDLللفجىاث الضمىُت املىصِت املخباوئت

 ARDLمىهجيت الخكامل املشترن  .2.5

ئن اخخباساث الخيامل املؽترن املخّاسف ِليها، ًالخَ اؼتراوها ظالظل صمىُت مخياملت مً هفغ 

لُت مما ًىضح مدذودًت اظخخذام هزه الاخخباساث، ومً أحل رلً  اتها الـا الذسحت وفي غحر معخٍى

 همىرج الاهدذاس الزاحي للفجىاثٌهشث مىهجُت خذًثت حعمى مىهجُت الخيامل املؽترن باظخخذام 

و Shinand And Sun(1998)و  Pasaran (1997)، وكذ وىسها ول مً ARDLالضمىُت املىصِت املخباوئت

Pasaran et al( خُث أن هزه الىمارج جمضج بحن همىرج .AR وهمىرج إلابىاء املىصُ املدذود، خُث أن )

مىً جى ئرا  ARDLبُم هزا الاخخباس ال ًخىلب أن جيىن العالظل الضمىُت معخلشة مً هفغ الذسحت، ٍو

اتها  أو خلُي مً الازىحن،  ولىً ًجب  I(1)، أو مخياملت مً هفغ الذسحت I(0)واهذ معخلشة ِىذ معخٍى

 (236، ـفدت 2013)دخماوي،  .I(2)أن ال جيىن العالظل الضمىُت مخياملت مً الذسحت الثاهُت 

 : جددًد عدد الفجىاث للىمىذج.1.2.5

في الُّىاث الفغحرة بلىة أداء مدؽابهت حذا، مْ أداء  ARDL-SCو  ARDL-AICجخمحز ملذساث 

ARDL-SC  في غالبُت الخجاسب، وكذ ٌّىغ هزا خلُلت أن مُّاس ؼىاسجض 
ً
هى  Schwartzأفمل كلُال

 . (Pesaran & Shin, 1995, p. 03) لِغ هزلً Akaikeمُّاس اخخُاس همىرج زابذ بِىما مُّاس 
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لّذة جأخحراث  Schwartz criterion (SC)ولخدذًذ ِذد فتراث إلابىاء املثلى كمىا بدعاب مُّاس 

 صمىُت وهي مىضخت في الؽيل الخالي:

 خخياز طىل إلابطا  مألمثلل  (SC)هخائج معياز :2 الشكل

 

خماد ِلى بشهامج   EViews 12املفذس: بااِل

، INFجأخحراث باليعبت ملخغحرة الخطخم  3مً الؽيل العابم هالخَ أن فترة إلابىاء املثلى هي 

ومخغحرة  GOVالاهفاق الخيىمي  PIBHجأخحراث باليعبت ليل مً املخغحراث الىاجج املدلي الاحمالي  4و

، ومىه ًيىن M2خبرة ملخغحرة ِشك الىلىد أج 2و OPEN ومخغحرة الاهفخاح الخجاسي  EXظّش الفشف 

 .ARDL(3.4.4.4.4.2)هى همىرج (SC)افمل همىرج خعب مُّاس 

 : (Bounds test)اخخباز الخكامل املشترن باسخعمال مىهج الحدود .2.2.5

لت الاحل في اواس همىرج جصخُذ الخىأ غحر امللُذ  مً احل الخأهذ مً وحىد ِالكت جىاصهُه وٍى

لت الاحل، وكذ واهذ هخائجه  Pasaran et alكذم  مىهجا خذًثا الخخباس مذي جدلم الّالكت الخىاصهُت وٍى

 والخالي: 

 Bounds testهخائج اخخباز الحدود :  2حدول 

 

خماد ِلى بشهامج   EViews 12املفذس: بااِل
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( اهبر مً كُم F stat.=18.40)ئن إلاخفائُت املدعىبت لهزا الاخخباس واملشافلت لفشك الّذم 

لُه ًمىىىا سفن فشلُت الّذم%1الخذ ألاهبر لللُم الخشحت ِىذ معخىي  وكبٌى الفشلُت    ، ِو

لت ألاحل    البذًلت  ت  اثاملخغحر مً جخجه لخأهذ لىا وحىد ِالكت جىاصهُه وٍى املخغحر الخابْ هدى الخفعحًر

 في الجضائش.الا وهى الخطخم 

 دزاست صالخيت الىمىذج.3.5

خماد ِلُه للدشخُق والخدلُل الاكخفادي ملّشفت ئرا وان هزا ا مىً الِا لىمىرج صخُذ ٍو

ت مً الاخخباساث:  العلُم ظىلىم بمجمِى

 هخائج الاخخبازاث الدشخيصيت للىمىذج : 3حدول 

 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test  اخخباز الازجباط الراحي للبىاقي

ت )  اسجباه راحي للبىاقي(: ال جىحذ مؽيلت   الفشلُت الففٍش

F-statistic 0.53 Prob F (2,7) 0.6089 

 Heteroskedasticity Test Breusch-Pagan-Godfrey اخخباز عدم ثباث الخباًً

ت )  (:  زباث الخباًً  الفشلُت الففٍش

F-statistic 1.14 Prob F (26,9) 0.4392 

 Normalité test Jarque-Beraاخخباز الخىشيع الطبيعي 

ت )  (:  البىاقي جدبْ الخىصَْ الىبُعي  الفشلُت الففٍش

J-B 0.73 Prob 0.69 

 Ramsey Reset Testاخخباز مدي مالئمت الىمىذج 

ت )  (:  الىمىرج مدذد بؽيل صخُذ  الفشلُت الففٍش

t-statistic 1.54 Prob 0.16 

F-statistic 2.39 Prob 0.16 

خماد ِلى بشهامج  املصدز:  EViews 12بااِل

 :مً خالٌ الجذٌو هالخَ ما ًلي 

   ٌؽحر اخخباس الاسجباه الزاحي للبىاقيLM Test  وباخخمالُت جلذس  0.53بأن كُمت فِؽش حعاوي

ت  0.05وهي اهبر   0.60بي  ٪، ومىه فدعب 5وبالخالي هلبل فشلُت الّذم ِىذ معخىي مّىٍى

 لألخىاء( فال ًىحذ اسجباه راحي حعلعلي LM testاخخباس )
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  ( وخعب اخخباسBreush-Pagan-Godfrey لّذم زباث الخباًً فىالخَ ان كُمت فِؽش )

وبالخالي هلبل فشلُت الّذم  0.05وهي اهبر  0.43باخخمالُت بلغذ  1.14املدعىبت كذسث بي 

ت    ٪، ومىه فدعب هزا الاخخباس فاهىا هلش بثباث الخباًً.5ِىذ معخىي مّىٍى

 َفُما ًخق اخخباس الخىص( الىبُعي للبىاقي هالخَ ان ئخفائُت حان بحرا ْJ-B=0.73 )

ت التي جىق 0.05والتي هي أهبر مً  0.69وباخخمالُت جلذس بـــ  ، وبالخالي هلبل الفشلُت الففٍش

 ِلى أن البىاقي جخىصُ وبُُّا.

  مً خالٌ اخخباس سمضي ملذي مالئمت الىمىرج هالخَ ان الىمىرج ال ٌّاوي مً مؽيلت ِذم

ئمت للؽيل الذالي، وبزلً فأن الىمىرج صخُذ وداللت رلً ان اللُمت الاخخمالُت حعاوي املال 

ت ِىذ  0.16  .%5وهي اهبر مً معخىي املّىٍى

  :يهذف اخخباس الخىابم ئلى مّشفت مذي جىابم اللُم الخلُلُت ًِ اللُم امللذسة اخخباز الخطابم

ًمىىىا مالخٍت ؼبه الخىابم لثلت، خُث ئلافت ئلى مّشفت مّذالث اهدشافاث البىاقي ًِ مجاٌ ا

لُت  ، وهزا مً ؼأهه أن ٌّىُىا فىشة ًِ مذي (Fitted)وامللذسة  (Actual)الخام بحن العلعلت ألـا

 ِلى بُاهاث العلعلت املذسوظت. .ARDL(3.4.4.4.4.2) أهمُت حّبحر الىمىرج امللذس

 هخائج اخخباز الخطابم :3الشكل 

 

خماد  EViews 12ِلى بشهامج  املفذس: بااِل

 :هالخَ ان بىاقي الىمىرج معخلشة وهزا ألن  دالت الازجباط الراحي البسيطت والجصئيت للبىاقي

 الثلت. الاسجباه الزاحي البعُىت والجضئُت للبىاقي ولها داخل مجاٌأِمذة دالت 
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 دالت الازجباط الراحي للبىاقي :4الشكل 

 

خماد ِلى بشهامج   EViews 12املفذس: بااِل

 ًخدلم الاظخلشاس الهُىلي للمّامالث امللذسة لفُغت جصخُذ الخىأ اخخباز اسخلساز الىمىذج :

داخل  CUSUM of Squaresو CUSUMئرا وكْ الؽيل البُاوي الخخباساث ول مً  ARDLلىمىرج 

ً في الؽيل املىالي أن هىان اظخلشاسا واوسجاما  خطح مً خالٌ هزًً الاخخباٍس الخذود الخشحت، ٍو

ل وهخائج الفترة اللفحرة املذي.  في الىمىرج بحن هخائج ألامذ الىٍى

 CUSUM of Squaresو CUSUMهخائج اخخباز  :5الشكل 

  

خماد ِلى بشهامج   EViews 12املفذس: بااِل

 

الخأهد مً وحىد عالكت جكامل مشترن بين الخضخم واملخغيراث املسخللت، وبعد الخأهد مً بعد 

 حىدة الىمىذج الدشخيصيت هلىم بخلدًس همىذج جصحيذ الخطأ.
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لت الاحل باظخخذام جلدًس معلماث العالكت في الاحل الطىيل .4.5 : ظىلىم بلُاط الّالكت وٍى

: ARDLهمىرج   ، وجٍهش الىخائج في الجذٌو

 هخائج جلدًس معلماث الاحل الطىيل :5حدول 

 
خماد ِلى بشهامج   EViews 12املفذس: بااِل

وظّش  PIBHمً الىخائج اِاله هالخَ الىاخُت الاكخفادًت ألازش الاًجابي للىاجج املدلي الاحمالي 

 GOV، وهالخَ الازش العلبي لإلهفاق الخيىمي INFِلى الخطخم  OPENوالاهفخاح الخجاسي  EXالفشف 

شك الىلىد  ، في خحن هالخَ  مً الىاخُت الاخفائُت ان حمُْ املّلماث راث INFِلى الخطخم  M2ِو

ت اخفائُت ِىذ   .   داللت مّىٍى

ًمىىىا جلذًش الّالكت كفحرة الاحل باظخّماٌ  :جلدًس معلماث العالكت في الاحل اللصير .5.5

 وكذ واهذ الىخائج واالحي: ARDLهمىرج جصخُذ الخىأ 

 جلدًس همىذج جصحيذ الخطأهخائج  :6حدول 

 

خماد ِلى بشهامج   EViews 12املفذس: بااِل
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        حؽحر هخائج جلذًش همىرج جصخُذ الخىأ أن مّلمت خذ جصخُذ الخىأ ظالبت )

ت      |      |   ( ومّىٍى ، وهزا ٌّىغ وحىد ِالكت جىاصهُه كفحرة الاحل  |     |    

ل، أي أن  ٪ مً الخىأ التي ًمىً أن جلْ في 89بحن مخغحراث الذساظت باججاه الخىاصن في ألاحل الىٍى

ت جصخُذ الخىأ  ل في ٌشف ظىت واخذة، أي أن ظِش ألاحل اللفحر ًمىً جصخُدها في ألاحل الىٍى

ل جيىن في خىالي  ، وهالخَ أًما مً خالٌ سىت وشهسيًاليلُت مً ألاحل اللفحر هدى الاحل الىٍى

ألاولى والثاهُت في املذي اللفحر لها جأزحر  املخأخشة صمىُا للفترة  INFهمىرج جصخُذ الخىأ أن املخغحرة 

ت، في خحن هجذ  اًجابي ِلى الخطخم باإللافت الى اهه مً الىاخُت الاخفائُت جىحذ لهما داللت مّىٍى

للفترة الخالُت في املذي اللفحر هالخَ ان لها جأزحر اًجابي ومً  GOVو OPENو EXو  PIBHاملخغحراث

ت ماِذا مخغحرة ظّش الفشف الىاخُت الاخفائُت هالخَ انها جى  ، هما هالخَ EXحذ لهم داللت مّىٍى

مْ وحىد داللت اخفائُت للمّلمت، ومً خالٌ  M2الخأزحر العلبي في املذي اللفحر ملخغحرة ِشك الىلىد 

ت للىمىرج ار ان املخغحراث املذسحت في        مّامل الخدذًذ  هالخَ مذي اللذسة الخفعحًر

جذخل لمً هامؾ الخىأ او مخغحراث اخشي لم  %2خغحراث اليلُت والباقي مً امل %98الىمىرج جمثل 

 ًخم ادساحها في الىمىرج.

 خاجمت:.6

مً خالٌ هزه الىسكت خاولىا ابشاص ازش اهم بّن املخغحراث ِلى الخطخم في الجضائش خالٌ الفترة 

التي كامذ بها الذولت في ( والتي جمحزث باسجفاُ مّذالث الخطخم بعبب الخغحراث الهُيلُت 1980-2019)

ش الاظّاس وجخفُن  الاكخفاد باالهخلاٌ مً الاكخفاد املىحه الى الاكخفاد الخش ورلً مً خالٌ جدٍش

لذ الذساظت الى الىخائج الخالُت:  الّملت جشؼُذ الاهفاق...الخ، وكذ جـى

  ت الخخباس فُلُب بحرون عخّملت في أن العالظل الضمىُت امل PPأٌهشث هخائج اخخباس الاظخلشاٍس

، مما ظمذ بامياهُت جىبُم مىهج الخيامل املؽترن I(0)و I(1)الىمىرج مخياملت مً الذسحت 

، وبّذ اظخخذام فتراث إلابىاء املثلى جدفلىا ِلى الىمىرج الخالي ARDLباظخّماٌ همىرج 

ARDL(3.4.4.4.4.2). 

 لت الاحل جمثلذ في مّامل جصخُذ الخىأ خُث  اخخباس الخذود اهذ وحىد ِالكت جياملُت وٍى

ـــ ل ليل ظىت. 89ظمذ بمّالجت أخىاء ألاحل اللفحر بـ  ٪ في ألاحل الىٍى
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  ل الاحل وحىد ِالكت وشدًت بحن املخغحراث الىاجج املدلي أوضخذ هخائج جلذًش همىرج وٍى

ورلً بعبب  INFِلى الخطخم  OPENوالاهفخاح الخجاسي  EXوظّش الفشف  PIBHالاحمالي 

وباِخباس الجضائش دولت حّخمذ ِلى الاظخحراد لخدلُم الاهخفاء الزاحي،  جخفُن كُمت الّملت

مً حباًت املدشوكاث، وهالخَ الازش العلبي لإلهفاق  %99الافت الى اِخماد مذاخُلها ِلى 

شك الىلىد  GOVالخيىمي  بعب البرهامج الفاسم للخصخُذ  INFِلى الخطخم  M2ِو

 .(FMI)ـىذوق الىلذ الذولي  الهُىلي الزي وبلخه الذولت بالخّاون مْ

  ل ئال فُما ًخق اما فُما ًخق هخائج الاحل اللفحر فلذ جىابلذ مْ هخائج الاحل الىٍى

ّىد رلً الى ظُاظت  مخغحرة الاهفاق الخيىمي التي لىخَ فيها الخأزحر الاًجابي ِلى الخطخم َو

 البرامج الاكخفادًت وضخ الامىاٌ الطخمت في فتراث مدذدة.

 لت الاحل  ازبدذ هخائج خماد ِلى هخائج املّلماث وٍى اخخباساث ـالخُت الىمىرج اهه ًمىً الِا

 واللفحرة مً احل الدشخُق العلُم.

 الخىصياث والاكتراخاث: 

خماد اهثر ِلى اللىاُ الفالحي. -1 ْ الاكخفادي بااِل ْ مفادس الذخل مً خالٌ الخىَى  جىَى

 باب للخشوج بيخائج اًجابُت.مشاكبت ومعاًشة البرامج املعىشة مثل بشامج دِم الؽ -2

ا في املىاد الغزائُت. -3  الخللُل مً الاظخحراد خفـى

ل الخللُذي ملا له مً خىىسة بالغت الاهمُت.  -4  الخذ مً ِملُت الخمٍى

 كائمت املساحع:.7

: املساحع باللغت العسبيت
ً
   أول

 :الكخب 

ت (. 2004اخمذ مدمذ مىذوس، اًمان مدب صوي، و اًمان ِىُت هاـف. ) -1 ملذمت في الىٍٍش

ت: كعم الاكخفاد. الاكخفادًت اليلُت.  حامّت الاظىىذٍس

اث والعُاظاث الىلذًت.(. 2004بلّضوص بً ِلي. ) -2 اث  مدالشاث في الىٍٍش الجضائش: دًىان املىبِى

 الجامُّت.
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ت. الىلىد(. 2016ظُّذ ظامي الخالق. ) -3 ِمان: داس الُاصوسي الّلمُت  والبىىن واملفاسف املشهٍض

 لليؽش والخىصَْ.

الخطخم الاكخفادي والخىمُت (. 2015ـفاء ِبذ الجباس املىظىي، و وه مهذي مدمىد. ) -4

 )املجلذ الاولى(. ِمان، الاسدن: داس الاًام لليؽش والخىصَْ. العُاخُت

ت: مإظعت ؼباب الجامّت. د والبىىن.اكخفادًاث الىلى (. 2010لُاء مجُذ املىظىي. ) -5  الاظىىذٍس

)املجلذ الاولى(.  الاكخفاد الىلي(. 2015ِبذالشخُم فإاد الفاسط، و ولُذ اظماُِل العُفى. ) -6

 ِمان، الاسدن: داس وائل لليؽش والخىصَْ.

ت: مإظعت ؼباب الجامّت. الخطخم املالي.(. 2006غاصي خعحن ِىاًت. ) -7  الاظىىذٍس

ض بً اخمذ دًاب. ) -8 ت (. 2013فاسوق بً ـالح الخىُب، و ِبذالٍّض دساظاث مخلذمت في الىٍٍش

 حذة. الاكخفادًت اليلُت.

(. ِمان، الاسدن: 2)املجلذ  وشق الاكخفاد اللُاس ي مدالشاث وجىبُلاث(. 2017مدمذ ؼُخي. ) -9

 داس الخامذ لليؽش والخىصَْ.

 - :االطروحات والمذكرات 

(. دساظت اكخفادًت وكُاظيى لٍاهشة الخطخم في الجضائش ) سظالت ماحعخحر(. 2006)ظُّذ هتهاث.  -10

 . وسكلت، حامّت كاـذي مشباح.27

ىػ دخماوي. ) -11 (. اؼيالُت الدؽغُل في الجضائش: مداولت جدلُل )اوشوخت دهخىساه(. 2013مدمذ ادٍس

لىم الدعُحر، جلمعان: حامّت ابىبىش بللاًذ  .ولُت الّلىم الاكخفادًت ِو

: املساحع باللغت مألحىبيت:
ً
 ثاهيا

12- Gujarti, D. N. (2004). Basic Econometrics (1 ed., Vol. 5th). The McGraw−Hill. 

13- Pesaran, H. M., & Shin, Y. (1995, 02). An Autoregressive Distributed Lag Modelling 

Approach to Cointegration Analysis. Retrieved 04 30, 2021, from researchgate: 

https://www.researchgate.net/publication/4800254 
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 كائمت املالخم:

 الامثل ARDLجلدًس همىذج  : هخائج اخخباز فيليب بيرون1املخلحم

  
 اخخباز عدم ثباث الخباًً للبىاقي هخائج اخخباز الازجباط الراحي للبىاقي

  
 اخخباز زمصي  اخخباز الخىشيع الطبيعي للبىاقي

  
خماد ِلى بشهامج   EViews 12املفذس: بااِل
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 دراصت حالت مدًريت املىارد  دور الثلافت الخىظيميت  في الخد مً املشاول الاهظباطيت

 الجلفت )الجسائر(املائيت لىالًت 

The role of organizational culture in reducing disciplinary 

problems. Case study of the  Directorate of Water Resources in 

Djelfa 
 2كشام إصماعيل، *1بىزيدي فطىم

ان عاقىع بالجلـت 1  djelfa.dz-f.bouzidi@ univ(،MQEMADD، مسبر ))الجؼاثغ( حامعت ٍػ
ان عاقىع  2  djelfa.dz-s.kacham@ univ(،MQEMADD، مسبر ))الجؼاثغ( بالجلـت حامعت ٍػ

ش الاؾخالم:  :                01/05/2021جاٍع ش اللبٌى ش اليكغ:               30/05/2021جاٍع  30/06/2021جاٍع
 

 

 بلى الخعغؾ على  ملخص: 
ً
، )الُبعض الخىُٓميواإلاخمثلت في ؤبعاص الثلاؿت الخىُٓمُت تهضؾ هظه الضعاؾت بحماال

ت اإلاىاعص اإلااثُت الُبعض ؤلاوؿاوي،  ُبعض ؤلاصاعي ال ( للخض مً اإلاكاول الاهًباَُت مً وحهت هٓغ العاملين بمضًٍغ

جم حمع البُاهاث واإلاعلىماث اإلاخعللت بالضعاؾت مً زالٌ جهمُم اؾدباهت  لىالًت الجلـت )الجؼاثغ(، خُث 

بصعان ؤبعاص الثلاؿت  ؤنمـغصة. وكض جىنلذ الضعاؾت بلى  (45)صها الضعاؾت البالؽ عضجىػَعها على عُىت و 

ت اإلاىاعص اإلااثُت بالجلـت )الجؼاثغ( وان بمؿخىي مخىؾُا،  وؤن مؿخىي اإلاكاول الاهًباَُت الخىُٓمُت في مضًٍغ

ت اإلاىاعص اإلااثُت بالجلـت )الجؼاثغ(. هما جبين مً زالٌ هخاثج الاهدضاع الخُي البؿ ُِ ؤن هىان  مغجـع في مضًٍغ

ت اإلاىاعص اإلااثُت بالجلـت  لعاملينؤزغ طو صاللت بخهاثُت للثلاؿت الخىُٓمُت على اإلاكاول الاهًباَُت ل بمضًٍغ

 )الجؼاثغ( .

ُـي اليلماث املفخاحيت:  مىاعص ماثُت ؛ُبعض بوؿاوي؛ ُبعض بصاعي ؛ ُبعض جىُٓمي ؛اهًباٍ ْو

 .JEL: M14 ،J29جصييف 

Abstract: In general, this study aims to identify the organizational culture 
dimensions (the organizational dimension, the administrative dimension, the 
human dimension) to reduce the disciplinary problems from the viewpoint of the 
employees of the Directorate of Water Resources in the Wilaya of Djelfa 
(Algeria). Data and information related to the study were collected through the 
design of a questionnaire. And distributed on the study sample of (45) individual. 
The study found that the awareness of the organizational culture dimensions in 
the Directorate of Water Resources in Djelfa (Algeria) was at a medium level, and 
that the level of disciplinary problems was high in the Directorate of Water 
Resources in Djelfa (Algeria). It was also found through the results of the simple 
linear regression that there is a statistically significant effect of the organizational 
culture on the disciplinary problems of the employees of the Directorate of Water 
Resources in Djelfa (Algeria). 
Keywords: Functional discipline; Organizational dimension; Administrative 
dimension; A human dimension; Water resources. 

                                           
*
 املؤلف املرصل  
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 ملدمت:  .1

مجاٌ الاكخهاص في وزهىنا هٓغا للخُىعاث التي ٌكهضها العالم في مسخلف اإلاجاالث  

والاهخمام اإلاتزاًض بالعىهغ البكغي الظي هى ؤؾاؽ هجاح اإلاىٓماث، حؿعى مىٓماث ألاعماٌ وألاعماٌ، 

 بىـاءة وؿعالُت. ؤهضاؿهالخدلُم إلاىٓمت الخيؿُم بين ؾلىن ألاؿغاص وؾلىن ابلى مداولت 

حعخبر عامال مهما مً العىامل ألاؾاؾُت التي ؿالثلاؿت الخىُٓمُت مً ؤبغػ ؾلىواث اإلاىٓمت، و 

ؾلىهُاث العاملين ونلل شخهُاتهم ويبِ كُمهم وصواؿعهم واججاهاتهم التي لها جإزير مباقغ  جازغ في

بها جميزها عً ػيرها مً اإلاىٓماث، وطلً مً ، ؿليل مىٓمت زلاؿت زانت على ؤصائهم وؤصاء اإلاىٓمت

 .ومعخلضاتها وؤعغاؿها ومىعوثها الثلافي هاكُمفي ول مً  عىـىجزالٌ ميىهاتها التي 

 : إشياليت الدراصت.1.1

ت واًجابُت حؿاعض في الخض مً   هجض ؤن اإلاىٓمت الىاجخت جداٌو جبجي زلاؿت جىُٓمُت كٍى

ُـي، وبىاء على ما ؾبم جخلخو مكيلت  اإلاكاول الاهًباَُت صازل اإلاىٓمت والؼُاب والدؿغب الْى

 الضعاؾت في مداولت لإلحابت على الدؿاٌئ الخالي:

 ؟الجلفت )الجسائر(الخد مً املشاول الاهظباطيت بمدًريت املىارد املائيت بدور الثلافت الخىظيميت في 

 ولإلحابت على الدؿاٌئ الغثِس ي هُغح الدؿائالث الـغعُت الخالُت:

 الخىُٓمُت؟ اؿتما مـهىم الثل 

  الخىُٓمُت؟ اؿتالثل ؤبعاصؿُما جخمثل 

  ُـي واإلاكاول الاهًباَُت؟، وما هي  ؤهىاعها؟ما اإلالهىص باالهًباٍ الْى

  ت اإلاىاعص اإلااثُت ما هى ؤزغ ؤبعاص الثلاؿت الخىُٓمُت للخض مً اإلاكاول الاهًباَُت بمضًٍغ

 ؟الجلـت )الجؼاثغ(ب

 فرطياث الدراصت:.2.1

 هما ًلي:الضعاؾت  اثُبىاءا على ما جم جىاوله في اإلالضمت و بقيالُت الضعاؾت ًمىً جلخُو ؿغي 

،  ُبعض ؤلاصاعي ، الالُبعض الخىُٓمي ( ؤبعاص الثلاؿت الخىُٓمُت  جُبُم مؿخىي   :ألاولى الفرطيت -

ت العاملين لضي  )يالُبعض ؤلاوؿاو  مغجـع؛ )الجؼاثغ( بالجلـتاإلاىاعص اإلااثُت  بمضًٍغ

ُـي  مؿخىي  الثاهيت: الفرطيت - ت للعاملينمكاول الاهًباٍ الْى  بالجلـتاإلاىاعص اإلااثُت  بمضًٍغ

 مغجـع؛  )الجؼاثغ(

ت ) : الثالثت الفرطيت -  للثلاؿت الخىُٓمُت(  α≤0,05ًىحض ؤزغ طو صاللت بخهاثُت عىض مؿخىي معىٍى

ت مب لإلَاعاث اإلاكاول الاهًباَُتعلى   .الجلـت )الجؼاثغ(اإلاىاعص اإلااثُت بضًٍغ
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 أهداف الدراصت:.3.1

 بلى الخعغؾ على       
ً
اإلاكاول  في الخض مً ؤبعاص الثلاؿت الخىُٓمُتتهضؾ هظه الضعاؾت بحماال

ت اإلاىاعص اإلااثُت لىالًت العاملين ب الاهًباَُت لضي  ؿلض جم   الهضؾ العام ولخدلُم الجلـت )الجؼاثغ(مضًٍغ

 :نُاػت مجمىعت مً ألاهضاؾ الـغعُت هي والخالي

خي إلاالخعغؾ على  - ـهاالخىُٓمُت و  الثلاؿتـهىم الخُىع الخاٍع  ؛حعٍغ

 وؤبعاصها؟ميىهاث الثلاؿت الخىُٓمُت الخعغؾ على  -

 اإلاكاول الاهًباَُت وؤهىاعها؟على مـهىم  الخعغؾ -

ت اإلاىاعص اإلااثُت لىالًت جلضًم بعٌ الخىنُاث لللاثمين  - ، التي مً الجلـت )الجؼاثغ(على مضًٍغ

غها بًجابُات الاؿقاجها اإلاؿاهمت في جـعُل وجىمُت الثل  ، والخض مً اإلاكاول الاهًباَُت.خىُٓمُت وجٍُى

 الدراصت:أهميت .4.1

صوع الثلاؿت الخىُٓمُت حؿخمض الضعاؾت الخالُت ؤهمُتها مً ؤهمُت اإلاىيىع الظي حعالجه وهى 

ت اإلاىاعص اإلااثُت لىالًت    الجلـت )الجؼاثغ(في الخض مً اإلاكاول الاهًباَُت في مضًٍغ

جازغ على ؤصاء  ؤبعاصالخىُٓمُت ًغجبِ بعضة  اؿتؿمـهىم الثل و ألاهضاؾ التي حؿعى لخدلُلها،

جمخلً مـاجُذ الىجاح بسالؾ التي حؼُب عنها،  اؿتاإلااؾؿاث التي حؿىصها الثل ؤناإلااؾؿاث هما 

ت عمىما و  اإلاىٓماثؿًال عً وحىص ؿجىة معغؿُت في جبجي هظا اإلاضزل ؤلاصاعي في   إلاىٓماثاالجؼاثٍغ

ؾ جُغخه مً جىنُاث مل ؤن حؿاهم هخاثج هظه الضعاؾت وما ؾى إالعمىمُت على وحه الخهىم، ٍو

ؼ ؾبل جـعُل  مدل الضعاؾت  اإلاىٓمتت الخىُٓمُت في اؿالثلؤبعاص التي مً قاجها اإلاؿاعضة في حعٍؼ

الىـاءة  الخض ؤو الخللُل لخض هبير مً اإلاكاول الاهًباَُت بمسخلف ؤهىاعها لخدلُمواإلاؿاهمت في 

ت وجدلُم ألاصاء اإلاخميز   .والـاعلُت ؤلاصاٍع

 :حدود الدراصت.5.1

 خضصث هظه الضعاؾت في اإلاجاالث الخالُت: 

واإلاخمثلت في ؤبعاص الثلاؿت الخىُٓمُت اكخهغث الضعاؾت على صعاؾت  الخدود املىطىعيت: -

 ( للخض مً اإلاكاول الاهًباَُت مً وحهت هٓغ الُبعض ؤلاوؿاوي،  ُبعض ؤلاصاعي ، الالُبعض الخىُٓمي)

ت اإلاىاعص اإلااثُت لىالًت العاملين ب   الجلـت )الجؼاثغ(مضًٍغ

ـين الخدود البشريت - : اكخهغث هظه الضعاؾت على عُىت عكىاثُت مً العاملين )اإلاْى

ين( في  ت اإلاىاعص اإلااثُت لىالًت ؤلاصاٍع ( 45بحمالي العُىت ألاؾاؾُت ب )، خُث كضع الجلـت )الجؼاثغ(مضًٍغ

 عامل. 

ت اإلاىاعص اإلااثُت لىالًت ؤحٍغذ هظه الضعاؾت في  :الخدود املياهيت -  .الجلـت )الجؼاثغ(مضًٍغ

 2021 ماعؽجم بحغاء الضعاؾت زالٌ  :الخدود السمىيت -
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لإلحابت على بقيالُت الضعاؾت، وازباث صخت ؿغيُاتها، ؿلض جم اؾخسضام اإلاىهج   :مىهج الدراصت.6.1

 الىنـي، وبةجباع ؤؾلىب صعاؾت الخالت.

 لدراصاث الضـابلت:ا.7.1

 & Fátima Guadamillas(2010 :)(Mario J و Mario J. Donateحاء في الىعكت البدثُت لــــ   -

Guadamillas, 2010, pp. 92 - 94) ث بصاعة اإلاعغؿت ؤزغ الثلاؿت الخىُٓمُت على مماعؾاخٌى

،  (KM) بخدلُل العالكاث بين بعٌ مماعؾاث بصاعة اإلاعغؿتوهظا مً زالٌ اللُام   والابخياع 

في الؿىىاث الللُلت اإلاايُت، ؾلُذ ؤصبُاث  .والثلاؿت الخىُٓمُت ، والىخاثج الخىىىلىحُت للكغواث

غ  لت جٍُى عملُاث بصاعة اإلاعاعؾ  بصاعة اإلاعاعؾ الًىء على الضوع اإلاهم لللُم الثلاؿُت في ٍَغ

ً وهلل  .وجُبُلها في اإلاىٓماث مً وحهت الىٓغ هظه ، وبالترهيز على مجمىعت مً مماعؾاث جسٍؼ

اإلاعغؿت ، هداٌو جدلُل وحىص جإزير مًاعف للثلاؿت الخىُٓمُت اإلاخمدىعة خٌى اإلاعغؿت على 

جٓهغ هخاثج الضعاؾت  .واثالعالكت بين هظه ألاهىاع مً مماعؾاث اإلاعغؿت وألاصاء الخىىىلىجي للكغ 

بُت وحىص جإزير معخضٌ هبير ، على الغػم مً ؤن العىاكب على ألاصاء اإلابخىغ مً خُث اإلاىخج  الخجٍغ

ً ؤو الىلل( التي ًخم الىٓغ  ؤو جلىُاث العملُت كض ُوحضث مسخلـت ، اعخماًصا على اإلاماعؾت )الخسٍؼ

 .ؿيها

، 2015)مكاعكت و مهلح،  : (2015)عىدة مشاركت وعطيت مصلح : ـــوان الهضؾ مً هظه الىعكت ل -

ُـي لضي العاملين صعاؾت هى  (40 - 15الهـداث  ؼ الىالء الْى الثلاؿت الخىُٓمُت وصوعها في حعٍؼ

معغؿت ؤبعاص الثلاؿت الخىُٓمُت ومؿخىي الىالء وهظا مً زالٌ  في الىػاعاث الخيىمُت في ؿلؿُين.

ُـي للعاملين في الىػاعاث الـلؿُُيُت، وهظلً معغؿت وحىص عالكت اعجباٍ بين الثلاؿت  الْى

ُـي  ـي بعٌ الىػاعاث الـلؿُُيُت في الخىُٓمُت والىالء الْى وكض جيىن مجخمع الضعاؾت مً مْى

ـا، واؾخسضم في الضعاؾت اإلاىهج الىنـي ( م136مضًىت عام هللا، ووان مجمىع اإلابدىزين ) ْى

 الخدلُلي.

بُيذ هخاثج الضعاؾت ؤن اؾخجاباث العُىت اإلابدىزت واهذ مغجـعت على الثلاؿت البيروكغاَُت، 

اث وؤلابضاعُتومخىؾُت على الثلاؿت اإلاؿاهضة  ُـي الثالزت  الىالء، في خين واهذ مؿخٍى الْى

ت بين الثلاؿت ثج الضعاؾت اهخ وؤْهغثبضعحت مخىؾُت،  ت وكٍى وحىص عالكت اعجباٍ طاث معىٍى

ُـي، وجبين وحىص عالكت اعجباٍ اًجابُت بىحه عام بين ؤبعاص الثلاؿت الخىُٓمُت وال ىالء الْى

ُـي، باؾخثىاء وحىص عالكت ؾلبُت بين الثلاؿت البيروكغاَُت والىالء  الخىُٓمُت وؤبعاص الىالء الْى

 اإلاؿخمغ .

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Donate%2C+Mario+J
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Guadamillas%2C+F%C3%A1tima
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 لىب  (2017/2018)عوابدُت،  :أطروحت دهخىراه (2017/2018روابحيت )عيس ى  صعاؾتتهضؾ  -

وهظا  الثلاؿت الخىُٓمُت وصوعها في بىاء اإلاىٓمت اإلاخعلمت )صعاؾت خالت ماؾؿت ؿغجُاٌ عىاًت(صعاؾت 

 جىؿغ صعحت وكُاؽ ،)ىابتع ؿغجُاٌ(  بماؾؿت الؿاثضة الخىُٓمُت الثلاؿت َبُعت حصخُومً زالٌ 

 ةالؿاثضُت الخىُٓم الثلاؿت هاثوميى  عىانغها  جـغػ  التي الخإزيراث جدلُل زم ؿيها، اإلاخعلمت اإلاىٓمت ؤبعاص

 ملُاؽ اؾخسضام جم تالضعاؾ ؤهضاؾ ولخدلُم ،اؾتالضع  بمُضان اإلاخعلمت اإلاىٓمت  بعاصؤ جىؿغ عحتص في

 الخىُٓمُت، الثلت : هي ؤبعاص بؿخت الؿاثضة الخىُٓمُت الثلاؿت زالله مً كِؿذ ، اماقغ  (81) مً ميىن 

 والاؾدثاعة اللضوة والاهـخاح، الخجغبت ؤلاهجاػ، حصجُع العمل، حماعُت الخىُٓمُين، والالتزام الاهخماء

ت  قملذ وكض. اإلاخعلمت اإلاىٓمت ؤبعاص جىؿغ صعحت للُاؽ (DLOQ) ملُاؽ اؾخسضام جم خين في  .الـىٍغ

  اؾترحعذ ،ً(ومىـظً جدىم ؤعىان بَاعاث،( الـئاث مسخلف مً ؾؿتباإلاا  العاملين حمُع تالضعاؾ

 . (SPSS v23)بغهامج باؾخسضام ؤلاخهاجي للخدلُل منها( 196) زًعذ ،( اؾخماعة220)

اث هىان بإن جاهضالضعاؾت  مـغصاث ؤػلبُت ؤن ؤهمها ىخاثج،ال عضة بلى ضعاؾتال جىنلذ وكض  مؿخٍى

 اإلاىٓمت ألبعاص مخىؾُت جىؿغ صعحت هىان وؤن ،ُتُٓمالخى للثلاؿت اإلايىهت العىانغؿغ لخى  مخىؾُت

 الؿاثضة الخىُٓمُت الثلاؿت بين ُت بخهاث صاللت طاثكت عال وحىص الىخاثج بُيذ هما . ؾؿتباإلاا  اإلاخعلمت

 الثلاؿت لعىانغ ت بخهاثُ صاللت طو جإزير ووحىص ،  اؾتالضع  بمُضان اإلاخعلمت إلاىٓمت ؤبعاص جىؿغ وصعحت

بت(. عىا ؿغجُاٌ(  بماؾؿت اإلاخعلمت اإلاىٓمت  ؤبعاص جىؿغ صعحتفي   )خض على وول مجخمعت( تُمُالخىٓ

اصة بلى الغامُت اإلالترخاث مً حملت اؾتكضمذ الضع  بليها اإلاخىنل الىخاثج علىء بىاو   بخىؿير الاهخمام ٍػ

 الخعلم مماعؾت وحعمُم وجىمُت وجـعُل صعم عبرعلمت، اإلاخ اإلاىٓمت بىاءل مىاؾبت  جىُٓمُت ؿتزلا

 .ؾتالضعا مدلؾؿت باإلاا  الخىُٓمي

  Baharuddin Semmailaو   Andi Amirul Mukmininصعاؾت وحاءث  -

 - Ramlawati Ramlawati   (2020):  (Mukminin, Semmaila, & Ramlawati, 2020, pp. 19و

28)  ٌ ف خى ب واهًباٍ العمل والثلاؿت الخىُٓمُت على ؤصاء اإلاْى ، ووان الهضؾ جإزير الخعلُم والخضٍع

ب واهًباٍ العمل والثلاؿت الخىُٓمُت على ؤصاء العاملين في هى   جدلُل وجلُُم ؤزغ الخعلُم والخضٍع

نـي وجدلُل مىهج البدث اإلاؿخسضم في هظا البدث هى الخدلُل الى . ألاقؼاٌ العامت بمىُلت ماعوؽ

  142الاهدضاع الخُي اإلاخعضص، بعُىت بحمالُت كىامها 
ً
ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن الخعلُم  .مبدىزا

ب واهًباٍ العمل والثلاؿت الخىُٓمُت وان لها ؤزغ بًجابي وهام على ؤصاء العاملين في ألاقؼاٌ  والخضٍع

 .العامت بمىُلت ماعوؽ

  Saharuddin, Abdul Rahman Mus, Baharuddin Latiefالؼغى مً هظه الىعكت البدثُت   -

and Budiandriani (2020:)  (Saha, Abdul Rahman, Baharuddin, & Budi, 2020, pp. 1 - 
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ُـي وؤصاء ؤؿغاص  (6 ٌ على الغيا الْى هى جدلُل جإزير الثلاؿت الخىُٓمُت والالتزام والخعٍى

ت،  ت ، وجدلُل جإزير الثلاؿت الخىُٓمُت الكَغ ُـي على ؤصاء ؤؿغاص الكَغ لخدلُل جإزير الغيا الْى

ت  ت: ؤحٍغذ الضعاؾت في قَغ ُـي عً ؤصاء ؤؿغاص الكَغ ٌ مً زالٌ الغيا الْى والالتزام والخعٍى

شخًها وجم جدضًض العُىت بإزظ  2.160( التي ًبلؽ عضص ؾياجها Polrestabesمضًىت ماواؾاع )

ت. جم جدلُل البُاهاث مً الاؾخبُان باؾخسضام همىطج  187واملت مً عُىاث  مً ؤؿغاص الكَغ

. ووحضث هخاثج الضعاؾت ؤن الثلاؿت الخىُٓمُت AMOS 18اإلاعاصلت الهُيلُت باؾخسضام مؿاعضة 

ٌ والثلاؿت الخىُٓمُت لهما جإزير  ت. الخعٍى والالتزام بالعمل لهما ؤزغ بًجابي على عيا ؤؿغاص الكَغ

ُـي جإزير ؾلب ٌ والغيا الْى ت. بكيل مباقغ ، لاللتزام الخىُٓمي والخعٍى ي على عيا ؤؿغاص الكَغ

ت. بكيل ػير مباقغ ، للثلاؿت الخىُٓمُت والالتزام الخىُٓمي  بًجابي على ؤصاء ؤؿغاص الكَغ

ت ُـي جإزير بًجابي وهام على ؤصاء ؤؿغاص الكَغ ٌ مً زالٌ الغيا الْى   .والخعٍى

 اصت: هييل الدر . 8.1

ت    ؾِخم جىاٌو الضعاؾت مً زالٌ حاهبين هما: حاهب هٓغي )هدىاٌو ؿُه ألاصبُاث الىٍٓغ

ت اإلاىاعص اإلااثُت لىالًت في  مُضاهُتإلاخؼيراث الضعاؾت( وحاهب جُبُلي هدىاٌو ؿُه صعاؾت  الجلـت مضًٍغ

خُث ًخم ازخباع الـغيُاث ومىاككت الىخاثج باإلياؿت بلى زاجمت وؿخعغى ؿيها ؤهم هخاثج  )الجؼاثغ(

 وجىنُاث الضعاؾت.

 :، مىىهاتها وأبعادهاالثلافت الخىظيميت .2

 الخطىر الخاريخي ملفهىم الثلافت الخىظيميت: .1.2

ووان  1980اؾخعمل مهُلح الثلاؿت الخىُٓمُت ألٌو مغة مً َغؾ الصخاؿت اإلاخسههت في ؾىت 

عهىا زانا جدذ « Fortune  » وؤصعحذ مجلت   « Business week »طلً مً َغؾ اإلاجلت الاكخهاصًت 

بىخاب جدذ  1982" ؾىت  Kennedy & Deal، بلى ؤحاء الباخثان " « Corporate Culture » عىىان 

،وايعين بظلً اللبىت ألاولى لهظا اإلاـهىم ؿُما ًظهغ "هىؾدُـض " ؤن   « Corporate Culture »ىان عى

دُل "هىؾدُـض " طلً لىخابين  اإلاهُلح الثلاؿت الخىُٓمُت لم ًهبذ قاجعا بال في خلٌى الثماهِىاث ٍو

، وهخاب  (Deal &Kennedy꞉Corporate Culture1982)ازىين هما هخاب "زلاؿت اإلاىٓمت"     

 (.  In seach ofexcellence꞉ Peters&Waterman 1982"البدث عً الامخُاػ ٌ"بترػ" و"واجغمان") 

وفي مُلع الدؿعُىاث جؼاًض اهخمام علماء الؿلىن الخىُٓمي بلًُت الثلاؿت الخىُٓمُت باعخباعها عامال 

اث به ضي، خاحهم وببضاعهم مىخجا إلاىار العمل مما ًترن ؤزغا بالؼا على ؾلىن ألاؿغاص ومؿخٍى )البًر

 . (01، نـدت 2004
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 حعريف الثلافت الخىظيميت .2.2

ـاث هثيرة إلاـهىم الثلاؿت الخىُٓمُت مىظ ؤن بضا الاهخمام بها بكيل هبير في   ْهغث حعٍغ

ـاث هىحؼ ما  ًلي : مىخهف الثماهِىاث مً هظا اللغن مً بين هظه الخعٍغ

  مجمىعت زانت مً اللُم وألاعغاؾ واللىاعض الؿلىهُت التي ًخلاؾمها ألاؿغاص والجماعاث في

لت التي ًخـاعلىن بها مع بعًهم البعٌ والتي ًخعاملىن مع باقي ألاؿغاص  اإلاىٓمت والتي جدىم الٍُغ

ث حىهؼ،  طوي اإلاهلخت  ..(650، نـدت 2001)وحاٍع

"بإجها عباعة عً مجمىعت مً الاعخلاصاث والخىكعاث واللُم التي ٌكترن ؿيها  Wheelenهما عغؿها " 

" بإجها مجمىعت اللُم التي ًجلبها ؤعًاء اإلاىٓمت )عئؾاء Kossenؤعًاء اإلاىٓمت " هما ٌعغؿها "

، نـدت 2009)زلف الؿياعهت،  ومغئوؾين( مً البِئت الخاعحُت بلى البِئت الضازلُت لخلً اإلاىٓمت

357). 

  ىحي" الثلاؿت الخىُٓمُت بإجها مىٓىمت اإلاعاوي والغمىػ واإلاعخلضاث وعغؾ "مدمض اللاؾم اللٍغ

وجهبذ  ،والُلىؽ واإلاماعؾاث التي جخُىع وحؿخلغ مع مغوع الؼمً وجهبذ ؾمت زانت للخىُٓم،

بين ؤعًاثه وخٌى زهاثهه والؿلىن اإلاخىكع مً ؾمت زانت له خُث جسلم له كهما عاما 

ىحي،  .ألاعًاء في اإلاىٓمت  (373، نـدت 2008)كاؾم اللٍغ

 اإلابرمج للعلل الظي ًخميز به ؤعًاء  هما حعغؾ الثلاؿت الخىُٓمُت بإجها الخجمُع ؤو ً الخيٍى

والاؿتراياث التي ًدملىجها وػيرها ال جيبع مً اإلاىٓمت بعًهم عً بعٌ ، بمعجى ؤن اللُم 

)زلف الؿياعهت،  زلاؿتهم اإلاىٓمُت ؿدؿب بل جإحي مخـاعلت مع الثلاؿاث لضي الجماعاث ألازغي 

غ الخىُٓمي ؤلاصاعي،   .(359، نـدت 2009الخٍُى

 ومً زالٌ الخعاٍعف الؿابلت ًمىً اؾخسالم العىانغ الخالُت لخدضًض مـهىم الثلاؿت الخىُٓمُت : 

 . ؤجها مجمىعت مباصت وؤؾـ 

 . مً نىع ؤلاوؿان 

 . حؿخعمل مً ؤحل الخىُف والاهضماج في بِئت اإلاىٓمت الضازلُت مع بِئتها الخاعحُت 

 . للً وجيخلل بين ألاؿغاص
ُ
ىدؿب وج

ُ
 ج

  على الاهخماء والالتزام وألاصاء لضي العاملين . لها ؤزغ مباقغ 

 . حعخبر بَاع مغحعي ومغقض للؿلىن ألاؿًل صازل اإلاىٓمت 

 . ؤجها ؾمت زانت للخىُٓم ؤي ؤجها جميز ول جىُٓم عً آلازغ مً خُث اإلاباصت واإلاعخلضاث 

 . ؤصاة لخل اإلاكاول الخىُٓمُت 

 مىىهاث الثلافت الخىظيميت  .3.2

مىً جلؿُمها   بلى اإلايىهاث اإلااصًت واإلايىهاث ػير اإلااصًت واإلاىعور الثلافي :ٍو
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غ الخىُٓمي ؤلاصاعي،  املىىهاث املادًت للثلافت الخىظيميت:. 1.3.2 ، 2009)زلف الؿياعهت، الخٍُى

 (373نـدت 

التي ًلىم بها العماٌ في وجخمثل في بلي ؤخضار وألاوكُت الطلىش والعاداث الخىظيميت:  . ؤ

ف حضًض ؤو جغكُت مؿاوٌ،  اإلاىٓمت والتي حعىـ اللُم واإلاثالُاث ألاؾاؾُت ؿيها هُلىؽ الخداق مْى

اصة  ـين ؤو اإلاخلاعضًً ،وهظه ألاقُاء جاصي بلى ٍػ م اإلاْى لت  جدًير بصاعة الاحخماعاث، جىٍغ هظلً ٍَغ

  الخىُٓمُت.باالهخماء للمىٓمت وهظا ٌعجي جثبُذ للثلاؿت  ع الكعى 

والتي جيىن عاصة في قيل لىن ؤو نىعة ؤو خغهت حؿخسضم للخعبير عً معاوي معُىت  الرمىز: . ب

وجهمُم اإلاباوي، وهىع جغمي بليها وجٓهغ في اإلاىٓمت في قيل ؤقُاء وؤؿعاٌ واإلؾم الخجاعي للمىٓمت 

  ألازار وهمِ اللباؽ والتي جدمل عمىػا جغجبِ باإلاىٓمت.

)زلف الؿياعهت، ؤزالكُاث العمل،  وجخمثل في  : املادًت للثلافت الخىظيميت املىىهاث غير .2.3.2

  :(358، نـدت 2009

: وهي جمثل اللُم في ميان ؤو بِئت العمل بدُث حعمل هظه اللُم على جىحُه  الليم الخىظيميت . ؤ

بةصاعة  الاهخمامؾلىن العاملين يمً الٓغوؾ الخىُٓمُت اإلاسخلـت، ومً بُنها :اإلاؿاواة بين العاملين، 

ً ،......الخ .  الىكذ ، الاهخمام باألصاء ، اخترام  آلازٍغ

العمل والخُاة الاحخماعُت  تؤؿياع مكترهت خٌى َبُع: وهي عباعة عً املعخلداث الخىظيميت . ب

ومً هظه اإلاعخلضاث: ؤهمُت اإلاكاعهت في عملُت  في بِئت العمل وهُـُت بهجاػ العمل واإلاهام الخىُٓمُت،

 في العمل الجماعي . تنىع اللغاع ، واإلاؿاهم

ى اعخباعها معاًير : وهي عباعة عً معاًير ًلتزم بها العاملىن في اإلاىٓمت علألاعراف الخىظيميت . ث

ـترى ؤن جيىن هظه  مـُضة للمىٓمت مثال : التزام اإلاىٓمت بعضم حعُين ألاب والابً في اإلاىٓمت ٍو

 . ؤلاجباعألاعغاؾ ػير مىخىبت وواحبت 

عجي مجمىعت مً الخىكعاث الخىكعاث الخىظيميت . ر : وهى الخعاكض الؿُيىلىجي ػير اإلاىخىب َو

ت زالٌ ؿترة عمل الـغص في اإلاىٓمت مثل: جىكعاث الغئؾاء مً ًدضصها ؤو ًخىكعها الـغص ؤو اإلاىٓم

اإلاغئوؾين واإلاغئوؾين مً الغئؾاء هخىؿير بِئت جىُٓمُت جضعم الاخخُاحاث الىـؿُت والاكخهاصًت 

 للـغص العامل .

هى  وهي جلً ألاخضار والىاكف التي مغث بها اإلاىٓمت مىه ما : املىرور الثلافي للمىظمت -ح 

هى ؾلبي  ومنها ما جداٌو اإلاىٓمت الترهيز علُه ووكغه باعخباعه مغحع مدـؼ لألؿغاص، بًجابي والتي
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جداٌو اإلاىٓمت الخؼاض ي علُه هخعغى ؤخض اإلاىخجاث بلى بعٌ العُىب ؤزىاء مغاخل بهخاحه مما 

، نـدت 2009العمل، )زلف الؿياعهت، ؤزالكُاث  ًجعله ػير مُابم للمىانـاث اإلاُلىبت.

374) 

 الخىظيميتالثلافت أبعاد  .4.2

الىماطج، ومً  ؤو  ألاصواثوكُامها مً زالٌ بعٌ  الخىُٓمُت جىاٌو العضًض مً العلماء ؤبعاص الثلاؿت  

  ( Rokeach  M) واإلاخسلـت اإلاخدًغة البِئتعض همىطج للُاؽ ؤالظي  (Schaaiberg ) هاالء العلماءبين 

 لضعاؾت)    Haviland  W Hongmann   J  و Hay  R و  Gray  E    (  ماطجوه، ؤؿغاص اإلاجخمعللُاؽ كُم 

و مً زالٌ  ت. ، وػير علمُتمخلضم ت، وعلمُتعلمُكُم  بلى، كؿمذ اإلاسخلـتللبُاهاث  الثلاؿُتاللُم 

، نـدت 1994)عبض هللا عبض هللا،  اإلاىٓمت هـاءةهظه اللُم على  جإزير كُاؽ  ؤمىًهظا الخلؿُم 

 الخالُت: ألابعاصطلً خؿب و  .(135

عغؾ بإهه الخلل الظي حهخم بضعاؾت ؾلىن  :الُبعد الخىظيمي.1.4.2 وآعاء العاملين في  واججاهاثَو

اإلاىٓماث, وجإزير الخىُٓماث الغؾمُت وػير الغؾمُت على بصعان ومكاعغ وؤصاء العاملين، وجإزير البِئت 

ت وؤهضاؿها وجإزير العاملين على الخىُٓم وهـاءجه كمل العىانغ الخالُت .على اإلاىٓمت وكىاها البكٍغ  :َو

ؼ آٌ ؾعىص،  )بً ماحض  (36 - 34، الهـداث 2003بً ؾعىص بً عبض العٍؼ

اإلااصًت الى اخض مهاصع الثلاؿت الخىُٓمُت   واإلاياؿأث ألاحىع بن هٓام   ألاحىر وامليافآث: . ؤ

مئىان مً عضمه،  قعىع العاملين باالؾخلغاع   والَا

لت   عدالت طريلت جلييم ألاداء: . ب بطا واهذ الثلاؿت الخىُٓمُت الؿاثضة بسهىم عضالت ٍَغ

لت جلُُم جلُُم ؤصاء العاملين واؾخلغاعها  ألاصاء، ؿةن ألاؿغاص ٌكعغون بالغيا  ومً زم ال جيىن ٍَغ

 ؾببا إلزاعة  اإلاكاول.

خُث اهه  :وعدد صاعاث  العمل ومىاعيدها  حجم العمل ومالئمخه لللدراث الشخصيت . ث

لم جخالءم هاجه العىانغ واللضعاث الصخهُت للـغص ؿةهه ؾِؿىص اإلاىٓمت زلاؿت جىم  عً جدمُل  بطا

ُـت اهبر مً كضعاتهم مما ألاؿغاص  .ًجعلهم ؾازُين على اإلاىٓمت  ومؿخعضًً إلزاعة اإلاكاول ْو

: بطا واهذ الثلاؿت الخىُٓمُت الؿاثضة في اإلاىٓمت هي والاصخلرار الىظيفي ألامًالشعىر  . ر

والاؾخلغاع، ؿةهه ال ًىحض تهضًض بالـعل مً العمل وبالخالي جىعىـ عليهم بالغيا  ألامًكعىع ال

.  واللبٌى

واهذ زلاؿت اإلاىٓمت مبيُت على عضم العضالت  بطا العدالت واملضاواة في معاملت العاملين: . ج

و بالخالي واإلاؿاواة بين العاملين ، ؿةن هظه الثلاؿت جيىن مهضعا لاليُغاباث والخظمغ صازل اإلاىٓمت 

 ْهىع الخهغؿاث الؿلبُت.
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واهذ حؿىص اإلاىٓمت زلاؿت اإلاكاعهت في نىع  بطا: املشارهت والعالكاث وجحليم الاهجاز . ح

والضاؿعُت لضي العاملين بها.  وهظلً  واإلاباصؤة ؿةهه حكُع عوح الخعاون اإلاخياؿئت  ، والعالكاثثاللغاعا

 ًخدلم الغيا عً العمل والخعاون الهاصؾ واإلاؿخمغ. 

وهى ول ؾلىن )ؿغص ؤو حماعت(, ًخهل باإلصاعة واليكاٍ ؤلاصاعي والخىكع  : ُبعد إلاداري ال.2.4.2

كمل  .وكاٍ ؤلاوؿان وجهغؿه في مىكع العملؤلاصاعي والـىغ ؤلاصاعي وبكيل مسخهغ, هى  َو

ؼ آٌ ؾعىص،  العىانغ الخالُت:  (31 - 29، الهـداث 2003)بً ماحض بً ؾعىص بً عبض العٍؼ

ت بطا ؤصعهذ واججاهاث العاملين هحىه إلادارةإدران  . ؤ  ؤن ؤلاصاعة:  جيىن زلاؿت اإلاىٓمت هىا كٍى

 ؿؼ والضاؿع للعمل صون جسل منها.االعاملين ٌعغؿىن مؿاولُاتهم  وواحباتهم، وؤن لضحهم الخ

 بال وال جخدغن  ألاؿعاٌهمخؼير جابع جخهغؾ بغصوص  ؤلاصاعةان صوع و بطا دور إلادارة وأصلىبها: . ب

لا وجًع واهذ جسُِ مؿب بطا ؤمامكيل ؿهىا زلاؿتها الخىُٓمُت مخسلـت وجللُضًت ومخىاولت،  ؤو بؿبب 

 ؿثلاؿتها الخىُٓمُت مخُىعة واًجابُت.وحؿخعض للمىاكف  ؤلاؾتراجُجُت ألاهضاؾ

وؤن  ؤلاصاعةالىٓام العام بها ًمثل مؿاولُت  ؤنؤصعهذ اإلاىٓمت  بطا: املضؤوليت إدران . ث

 ت مكاعهت.الؿلبُاث لِـ مغحعها ؿلِ العاملين، ؿةهه ًيخج عً طلً زلاؿت جىُٓمُت اًجابُ

بطا وان ؤؾلىب اإلاىٓمت مخُىعا خضًثا  قامال حمُع ؤوكُت   الخحىل والخطىر: أصلىب . ر

 اإلاىٓمت ، ؿةهه ًيىن لضي اإلاىٓمت زلاؿت جىُٓمُت بًجابُت ومؿخعضة إلاىاحهت ألاػماث.

بطا واهذ زلاؿت اإلاىٓمت مبيُت على صواؿع ماصًت للعاملين مً  الدافعيت والضلىن البشري: . ج

م وصواؿع اإلاخعت في العمل، ؿةجها جهبذ طاث  والخىاؿؼ  ألاحىع زالٌ هٓم  ؾلبي  ر جإزيواؾدبعاص عوح الـٍغ

 والظي ًيخج عىه  زلاؿت بًجاؿُت صاؿعت مدـؼة.على العاملين والعىـ صخُذ 

بطا واهذ زلاؿت اإلاىٓمت جبجى على ؤن الخؼُير ؾلىن ًبضؤه الغئؾاء  كيادة الخغيير باملىظمت: . ح

كاعن ؿُه اإلاغئوؾين بـاعلُت مً بضاًت الخسُُِ ختى جهاًخه، جيىن الثلاؿت الخىُٓمُت بًجابُت  َو

 ومصجعت على الخعاون وجدمل اإلاؿاولُت

علىماث والثلت بطا ؾاصث اإلاىٓمت زلاؿت اإلاكاعهت ووكغ اإلا املشارهت وامللىيت واملخاطرة: .خ

اإلاخباصلت واللضعة على جدمل اإلاؿاولُت واإلاساَغ التي جىاحه العامل ، ؿؿىؾ حؿىص عوح اإلاكاعهت 

   والخعاون وجدلم ألاهضاؾ بىـاءة وؿاعلُت.

ًدىاٌو هظا الُبعض, ؤزغ الثلاؿت صازل اإلاىٓماث, على الجاهب ؤلاوؿاوي مً خُث : الُبعد إلاوضاوي.3.4.2

ن زلافي العالكاث ؾىاء   عً العاصاث والخلالُض هميى 
ً
ـين ؤو مع الجمهىع, ؿًال واهذ بين اإلاضًغ واإلاْى
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كمل العىانغ الخالُت: .ومازغ بوؿاوي ؼ آٌ ؾعىص،  َو ، 2003)بً ماحض بً ؾعىص بً عبض العٍؼ

(34 - 31الهـداث 

 ألازىةبطا واهذ الثلاؿت الخىُٓمُت في مجاٌ الاجهاالث جدمل معاوي عوح  طبيعت الاجصاالث: .أ

وجىىع ؤؾالُب الاجهاالث واججاهاتها ؿهىا جيىن  ألاعماٌوالؼمالت والخعاون وخؿً الىُت، والضاؿع الهجاػ 

 .الثلاؿت اًجابُت ومدـؼة ومصجعت

عوح الخعاون و الخـاعل بين  العلُا جؼوي ؤلاصاعة: بطا واهذ إكبال الفرد على العمل الجماعي . ب

م واخض ًدلم العاملين  دهل الجمُع على  ألاهضاؾللعمل هـٍغ . ومً زم حؿىص عالكاث اإلاياؿأثٍو

واهذ ؤػمت  ، وجٓهغ اإلاىٓمت مخماؾىت ومؿخعضة لياؿت الٓغوؾ ولىألاؿغاصبين  وؤلاًثاع الخب والاخترام 

 حعؼػه الثلاؿت الخىُٓمُت الاًجابُت. وطلً ما

واهذ الثلاؿت بًجابُت جيبع مً جدضًض واضح ومـهىم ليل صوع  بطا : وألادوارجىزيع املهام  . ث

ًخعلم بمهام اإلاىٓمت والعاملين بها، بدُث جيىن هظه اإلاهام جدذ ًض الجمُع، خُث ٌعغؾ ول ؿغص ماله 

 ن ؿيها.ىٓمت مهضع كىة وصاؿعت لها مً زالٌ العامليعلُه مً صوع ، وبالخالي جيىن زلاؿت اإلا وما

ب بعضم الجضًت بطا واهذ الثلاؿت  ألاؿغاصًىٓغ   يب:ر الخد بؤهميت إلاًمان . ر لىٓام الخضٍع

ع وميزاهِخه مدضوصة، وعلى ؤهه وكاٍ بصاعي عاصي .ألاحل جغي ؤهه وكاٍ كهير  تالخىُٓمُ  عاثضه ؾَغ

مىً مىاصلت الخعليم . ج ؤن : بن مؿخىي حعلُم العاملين حؼء هام مً الثلاؿت الخىُٓمُت، ٍو

ًيىن عاثلا في ؾبُل جُىعها، ؿلض جيىن زلاؿت مصجعت جضعن بمىحبها اإلاىٓمت وحعغؾ ؤهمُت وكُمت 

 مؿاهضة ومااػعة مىانلت الخعلُم لعمالها.

لت  ؤهضاؿابطا واهذ اإلاىٓمت جًع  : ألاهدافمدي اصخلرار  . ح  ؤهضاؾجخـغع عنها  ألاحلٍَى

كهيرة، وؤن اإلاىٓمت ولها حؿير في اججاه واخض ؿةن هظه الثلاؿت مً قإجها جىخُض نـىؾ العاملين 

 وجىَغـ حهىصهم هدى الهضؾ.

 املشاول الاهظباطيت وأهىاعها.4.4.2

ُـي هى يبِ الىــ ؤي ؤلاوؿان هى الظي ًلىم  :مفهىم الاهظباط الىظيفيأوال:  الاهًباٍ الْى

 ؿاالهًباٍ الظاحي هى الؿمت ألاولى التي جلىم عليها خُاة بًبِ هـؿه ؤي ًيىن 
ً
 طاجُا

ً
اهًباَا

ؤلاوؿان العملُت، ؿبضون هظا الاهًباٍ ال ًيىن للمغء ؤن ًدلم ؤي هجاح ًظهغ في خُاجه، ؿاالهًباٍ 

في اإلاـهىم الكاجع: هى يبِ الىــ ؤو الؿُُغة عليها هما حاء في ألازغ الجهاص ألاهبر هى حهاص الىــ 

 كمع الظاث ًمثل الخُىة ألاولى وألازيرة لخدلُم الىجاح في الخُاة.و 
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ًلهض باإلاكاول الاهًباَُت جلً الؿلىهُاث التي جهضع مً بعٌ :  أهىاع الاهظباط الىظيفيزاهيا: 

اإلاىٓمت ػير اإلاُابلت لًىابِ العمل وػير اإلالتزمت واإلامخثلت لؿُاؾاث والىٓم  يألاؿغاص العاملين ف

ُـي وعضم الاهًباٍ واللىاهين ال ت في مىٓماث ألاعماٌ والتي جىحي بالتهغب الْى خانت بالىٓم ؤلاصاٍع

ُـي.  الْى

 وجهىف اإلاكىالث الاهًباَُت بلى زالزت ؤهىاع عثِؿُه هي:

ت وحعخبر مً اإلاكاول ألاهثر زُىعة وىجها جمـ  ؤهضاؾ اإلاىٓمت  - أ اإلاكاول الاهًباَُت الجىهٍغ

 وؾُاؾاتها.

غوؿه بط ًخإزغ اإلاكاول الاهًباَُت  - ب  على الؿير الخؿً للعمل ْو
ً
الخُيرة خُث بن  لها جإزيرا

 هظا ألازير بخإزيراث ؾلبُت جازغ على ؤلاهخاحُت ومؿخىي ألاصاء.

اإلاكاول الاهًباَُت البؿُُت وهي اإلاكاول التي لِـ لها ؤزغ بالؽ على ؾير العمل باإلاىٓمت بال اهه  -ج

م  ىً معالجتها والخض منها مً كبل اإلاكغؾ اإلاباقغ.بطا جىغعث ًيخج عنها مكاول زُيرة ٍو

 وجخجلى اإلاكاول الاهًباَُت بإهىاعها اإلاسخلـت مً زالٌ اإلآاهغ آلاجُت: 

 الغياب عً العمل: -1

عغؿذ ْاهغة الؼُاب عً العمل بإجها "عضم كضعة الـغص ؤو مجمىعت مً ألاؿغاص على الخًىع 

ملؼمىن بالخًىع بلى العمل"، وعغؿذ هظلً "بإجها للعمل ألؾباب ػير مخىكعت على الغػم مً ؤجهم 

الخالت التي جيكإ عً عضم جمىً الـغص مً الظهاب بلى ميان عمله وؤصاثه عػم اهه ملُض في خضوص 

 (243، نـدت 1991)ؾعُض الؿالم و خغقىف نالح، العمل". 

لهىم ٌؿغكىن الىكذ مً ناخب العمل، ؿـي خين ومنهم مً ًغي ؤن هثيري الؼُاب هإجهم 

ؤن ؾغكت  اإلااصًاث اإلالمىؾت في ؤػلب ؤماهً العمل حعخبر حىاًت ؤو حىدت، ؿةن ؾغكت الىكذ حعخبر ؤكل 

 عً ؾغكت اإلادؿىؾاث
ً
مت ال جلل زُغا  وؤهثر نعىبت إلزباتها بال ؤجها جبلي حٍغ

ً
، 2003)هىوي،  إلاؿا

 (51نـدت 

 الدضرب الىظيفي:  -2

ُـي والؼُاب ؿهى مً ؤهم اإلاكاول الاهًباَُت صازل اإلاىٓمت بال ؤن  ٌعخبر الدؿغب الْى

ذ عً الدؿغب  هخاثجه باليؿبت للمىٓمت كض جيىن ؤهبر مً الؼُاب، ؿمً زالٌ الضعاؾاث التي ؤحٍغ

 بين العىامل الخىُٓمُت
ً
 هبيرا

ً
ُـي جبين ؤن هىان اعجباَا ُـت وحجم  الْى اإلاخمثلت في مدخىي الْى

ُـت ًدؿم  ُـي، طلً اهه ولما وان مدخىي الْى بُعت ؤلاقغاؾ وبين الدؿغب الْى اإلاىٓمت والىكذ، َو

ف جغن اإلاىٓمت والبدث عً عمل آزغ. )عبض  بالخعلُض واإلاؿاولُت وان طلً ؾببا وعاء مداولت اإلاْى

  (278دت ، نـ1998الغخمً، 

 

 



 

  دراسة حالة مديرية الموارد المائية لوالية الجلفة  دور الثقافة التنظيمية  في الحد من المشاكل االنضباطية
 

123 

3- :
ً
 حىادر العمل التي حضبب فيها الفرد عمدا

ف الالتزام بها صازل اإلاىٓمت ومً ؤهمها اللُام  هىان عضٌص مً الؿلىهُاث والىاحب على اإلاْى

ُـت وجىَغـ حمُع ؤوكاث الضوام الغؾمي لها، الخهغؾ بإصب وهُاؾت في حعامله  بىـؿه بمخُلباث الْى

ُـت وؾمعتها، وؤصاء واحباجه بضكت مع عئؾاثه ومغئوؾُه وػمالءه  ـين للخـاّ على قغؾ الْى واإلاْى

 ووكاٍ وؤماهت واإلاداؿٓت على اإلاهالح واإلامخلياث وألامىاٌ العامت وطلً مً زالٌ ؤعماله وجهغؿاجه

 .(291، نـدت 1998)ؾالمت اللىػي، 

 للدراصت إلاطار الخطبيلي .3

 :جاهب املنهجي للدراصت امليداهيتال .1.3

صوع الثلاؿت الخىُٓمُت في الخض مً اإلاكاول تهخم هظه الضعاؾت بخلُُم  مجخمع وعيىت الدراصت:  1.1.3

ت ، وطلً بضعاؾت مُضاهُت بالاهًباَُت ، بدُث جمثل مجخمع )الجؼاثغ( بالجلـت اإلاىاعص اإلااثُتمضًٍغ

تب العاملين الضعاؾت في حمُع ُـي والبالؽ عضصهم  اإلاضًٍغ عامل، وجم  110على ازخالؾ جهيُـهم الْى

اؾدباهت، وكض بلؽ عضص  45مً مجخمع الضعاؾت، ؿلض جم جىػَع  %(40.90)ؤزظ عُىت عكىاثُت جمثل 

 %.95.55( اؾدباهت ؤي ما وؿبخه 43اإلاعاصة والهالخت للخدلُل ) ثالاؾخبُاها

الع على الجاهب الىٓغي والضعاؾاث كض جبلىعث ؤصاة الضعاؾت  :أداة الدراصت 2.1.3 مً بعض ؤلَا

غ اؾدباهت للُاؽ  انالؿابلت، وكض كام الباخث صوع الثلاؿت الخىُٓمُت في الخض مً اإلاكاول بخٍُى

 ، وؿُما ًلي جىيُذ ألحؼاء ؤصاة الضعاؾت:للعاملين الاهًباَُت

ُـُت: ) الجسء ألاول: - الخالت  ًخًمً زهاثو عُىت الضعاؾت في يىء اإلاخؼيراث الصخهُت والْى

 اإلااهل العلمي، ؾىىاث الخبرة(.الجيـ، العمغ، الاحخماعُت، 

خًمً ) الجسء الثاوي: - ُبعض ، ال)الُبعض الخىُٓمي: الثلاؿت الخىُٓمُتتهضؾ بلى جدضًض ؤبعاص  ؿلغة( 12ٍو

 .(الُبعض ؤلاوؿاوي،  ؤلاصاعي 

خًمً ) الجسء الثالث: -   اإلاكاول الاهًباَُت، تهضؾ بلى جدضًض ؿلغة( 11ٍو

جم عغى و  ليىرث. وكض جمذ ؤلاحابت على عباعاث الاؾخبُان وؿلا لخضعج زماس ي جبعا إلالُاؽ

مً طوي الازخهام، لؼغى جدىُمها  (الصدق الظاهري )  الاؾدباهت على مجمىعت مً اإلادىمين

ت.  والخدلم مً نضق ؿلغاتها، وكض واؿم اإلادىمىن عليها بعض بحغاء الخعضًالث الًغوٍع

ؾيخُغق مً زالٌ طلً بلى الاحؿاق الضازلي باإلياؿت بلى معامل  وزباث أداة الدراصت:صدق  3.1.3

 الثباث ؤلـا هغوهبار :

جم خؿاب صعحت اعجباٍ ول ؿلغة بالضعحت اليلُت لجمُع ؿلغاث البعض الظي جيخمي  الاحضاق الداخلي:  -

 ، هما هى مىضح في الجضٌو آلاحي:الارجباط بيرصىن بلُه بىاؾُت معامل 
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الثلافت ) محىر  معامالث الارجباط بين فلراث الاصدباهت مع الدرحت اليليت ليل بعد جيخمي إليه: 1حدول 

 (الخىظيميت

الخىظيميالبعد  بعد إلاداري ال   البعد إلاوضاوي 

 معامل الاعجباٍ عكم العباعة معامل الاعجباٍ عكم العباعة معامل الاعجباٍ عكم العباعة

01 **0.655  05 **0.512  09 **0.501  

02 **0.655  06 **0.696  10 **0.668  

03 **0.700  07 **0.505  11 **0.746  

04 0.717** 08 **0.598  12 **0.744  

ت**صاٌ بخهاثُا عىض مؿخىي   .(0.01) معىٍى

 . SPSSبىاء على مسغحاث  انمً بعضاص الباخثاملصدر: 

ؤن حمُع معامالث الاعجباٍ واهذ مىحبت، وهظا ما ًضٌ على عالكت  (1)ًخطح مً زالٌ الجضٌو 

خُث ، بالثلاؿت الخىُٓمُتَغصًت بين صعحت ول ؿلغة والضعحت اليلُت لجمُع ؤبعاص اإلادىع الخام 

( في خضها ألاصوى ؤمام الـلغة 0.501( وبين )12( في خضها ألاعلى ؤمام الـلغة عكم )0.744جغاوخذ بين )

ت )09عكم ) ( ، وبالخالي ؿالـلغاث 0.01(، وؤن حمُع العباعاث واهذ صالت بخهاثُا عىض مؿخىي معىٍى

 ناصكت إلاا ويعذ للُاؾه.

 املشاول الاهظباطيتحىر ملمعامالث الارجباط بين فلراث الاصدباهت مع الدرحت اليليت : 2حدول 

 املشارهت في اجخاذ اللرار

 معامل الاعجباٍ عكم العباعة

13 0.731** 

14 0.719** 

15 0.721** 

16 0.601** 

17 0.577** 

18 0.663** 

19 0.520** 

20 0.588** 

21 0.427** 

22 0.683** 

23 0.725** 

ت**صاٌ بخهاثُا عىض مؿخىي   .(0.01) معىٍى

 . SPSSبىاء على مسغحاث  انمً بعضاص الباخثاملصدر: 

ؤن حمُع معامالث الاعجباٍ واهذ مىحبت، وهظا ما ًضٌ على عالكت  (2)ًخطح مً زالٌ الجضٌو 

جغاوخذ بين  ، خُثباإلاكاول الاهًباَُتلمدىع الخام لَغصًت بين صعحت ول ؿلغة والضعحت اليلُت 

(، 21عكم ) ـلغة( في خضها ألاصوى ؤمام ال0.427( وبين )13عكم ) ـلغة( في خضها ألاعلى ؤمام ال0.731)
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ت ) (، وبالخالي ؿالـلغاث ناصكت إلاا 0.01وؤن حمُع العباعاث واهذ صالت بخهاثُا عىض مؿخىي معىٍى

 ويعذ للُاؾه.

 cronbach’sا ) ــمـً زــالٌ معامـل هغوهبــار ؤلهمـا جــم اؾــخسغاج كُمـت الثبــاث   زبـاث أداة الدراصــت: -

alpha هيل وإلاخؼيراث الضعاؾت على الىدى الخالي: الؾدباهت( ل 
 : معامالث زباث الاصدباهت3حدول 

 معامل زباث املحىر  معامل هرويىاخ ألفا عدد الفلراث ألابعاد محاور الدراصت

ت 
اف

ثل
ال

يت
يم

ظ
خى

ال
 

 0.711 04 البعض الخىُٓمي

 0.548 04 ؤلاصاعي  البعض 0.841

 0.680 04 البعض ؤلاوؿاوي

 0.751 11 املشاول الاهظباطيت

 0.893 23 الاصدباهت هيل

 SPSSباالعخماص على هخاثج  انالباخث بعضاصمً املصدر: 

 ٌ خطح مً كُمت ؤلـا  (3)ًىضح الجضو كُم معامالث الثباث إلادىعي الاؾدباهت والاؾدباهت هيل، ٍو

وهظا ًاهض زباث هظا  عالُت(، خُث ؤجها كُمت 0.841وهي ) الثلاؿت الخىُٓمُتهغوهبار للمخؼير ألاٌو 

اإلادىع وبمياهُت الاعخماص على هخاثجه والاؾخـاصة منها في الخـؿير واإلاىاككت، هما جضٌ كُمت ؤلـا 

وهظا ما ًاهض هظلً زباث هظا  حُضة( وهي كُمت 0.751) اإلاكاول الاهًباَُتهغوهبار للمخؼير الثاوي 

خطح هظلً مً كُمت الثباث لالؾدباهت هيل ) ( وهي كُمت ممخاػة مما ًضٌ على زباث 0.893اإلادىع، ٍو

 الاؾدباهت هيل وبمياهُت الاعخماص عليها.

 اخخبار الخىزيع الطبيعي: 4.1.3

-هىملجروف مً احل الخإهض مً ؤن البُاهاث اإلاؿخسغحت جدبع الخىػَع الُبُعي، كمىا بةحغاء ازخباع

 ، وكض جدهلىا على الىخاثج اإلالخهت في الجضٌو آلاحي:صمرهىف

 : هخائج اخخبار الخىزيع الطبيعي للدراصت4حدول 

 .Sigالليمت الاحخماليت كيمت الاخخبار املجال

 0.200 0.104 الثلافت الخىظيميتمجال 

 0.060 0.165 املشاول الاهظباطيتمجال 

 .SPSSباالعخماص على هخاثج  انالباخث بعضاصمً املصدر: 

( لجمُع مجاالث الضعاؾت واهذ ؤهبر مً مؿخىي .Sig( ؤن اللُمت الاخخمالُت )4ًىضح الجضٌو )

ألامغ الظي (، وعلُه ًمىىىا اللٌى بإن بُاهاث الضعاؾت جسًع للخىػَع الُبُعي، α 0.05=)الضاللت 

 ٌؿمذ لىا باؾخسضام الازخباعاث اإلاعلمُت لإلحابت على ألاؾئلت والـغيُاث.

 :عرض هخائج الدراصت امليداهيت.2.3

ؾــىلىم بخىيــُذ زهــاثو عُىــت الضعاؾــت  والىظيفيــت لعيىــت الدراصــت:الخصــائص الشخصــيت  1.2.3

 مً زالٌ الجضٌو الخالي:
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والىظيفيت : جىزيع أفراد العيىت حضب املخغيراث الشخصيت5حدول   

 اليضبت املئىيت الخىرار فئاث املخغير املخغير

 الجيط

 

%92.9 39 طهغ  

%07.1 03 ؤهثى  

 املؤهل العلمي

 4.8% 02 لِؿاوـ

صولت مهىضؽ  33 %78.6 

%16 07 ماؾتر .7 

 00% 00 ماحِؿخير

 00% 00 صهخىعاه

 صىىاث الخبرة

 11.9% 05 ؾىىاث 5ؤكل مً 

 35.7% 15 ىاثؾى 10بلى ؤكل  5 مً

 28.6% 12 ىاثؾى 15بلى ؤكل  10 مً

 21.4% 09 تؾى 20بلى ؤكل  15 مً

 2.4% 01 ؾىت ؿإهثر 20

 الخالت الاحخماعيت
 85.7 36 متزوج

 14.3 06 ػير متزوج

 .SPSS باالعخماص على هخاثجان الباخث بعضاصمً املصدر: 

مؿخىي الثلاؿت ؾِخم جدلُل اججاهاث ؤؿغاص عُىت الضعاؾت خٌى مضخىياث الثلافت الخىظيميت:  2.2.3

الخؿابُت مً زالٌ خؿاب اإلاخىؾُاث ) البعض الخىُٓمي، البعض ؤلاصاعي، البعض ؤلاوؿاوي(  الخىُٓمُت

ت، هما ًىضخه الجضٌو الخالي:  اإلاغجخت واهدغاؿاتها اإلاعُاٍع

 الثلافت الخىظيميت: املخىصطاث الخضابيت والاهحرافاث املعياريت لعباراث 6حدول 

 محخىي الفلرة ألابعاد
املخىصط 

 الخضابي

الاهحراف 

 املعياري 
 الاججاه الرجبت

مي
ظي

خى
 ال

عد
لب

ا
 

ـين بإهمُت اإلاكاعهت في عملُت اجساط ًىحض كىاعاث مكترهت لضي  اإلاْى

 اللغاعاث.
 محاًد 2 0.77415 3.2857

ـين جغػب بإن ًدُذ هٓام الاجهاٌ  هىان ؤؿياع مكترهت لضي اإلاْى

ت  اث ؤلاصاٍع ت ؤهبر في جباصٌ ألاؿياع بين اإلاؿخٍى ؤلاصاعي اإلاخبع خٍغ

 اإلاسخلـت.

 محاًد 4 0.66478 3.2619

ـىن بًغوعة  اصة في حجم اإلاياؿأث والخىاؿؼ والعالواث ٌعخلض اإلاْى الٍؼ

ت اإلامىىخت لهم.  الؿىٍى
 محاًد 3 0.83478 3.2857

غ عالكاث العمل بين مسخلف  ـين الاعخلاص بإهمُت جٍُى ًخىؿغ لضي اإلاْى

اإلاهالح و ألاكؿام لخجؿُض عوح الخعاون والخيامل ؤزىاء جإصًت اإلاهام 

ُـُت.  الْى

 مىافم 1 0.95424 3.6667

ال
د 

بع ار 
إلاد  ي

ُـي للـغص  َاإلاا ؤهه ملتزم بالىٓم واللىاهين  ؤلاصاعةجىؿغ  ألامان الْى

تلواللىاثذ الضازلُت ل  .مضًٍغ
 محاًد 4 0.82639 3.0000
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ف مً اإلاصوما لخل ؤلاصاعةحؿعى  تبُت ما ًخىكعه  اإلاْى مً عالواث  ضًٍغ

 وخىاؿؼ ومياؿأث.
 مىافم 1 0.99271 3.4524

ـين  ؤلاهجاػاث التي  ببظٌ الجهىص الالػمت مً ؤحل جدلُمًلىم اإلاْى

تجخىكعها اإلا ف . ضًٍغ  مً اإلاْى
 محاًد 3 0.84584 3.3333

ؼ كضعاتهم ومهاعاتهم مً ؤحل اللضعة  ـين هدى حعٍؼ هىان جىحه لضي اإلاْى

غ هٓم العمل .  على ؤلابضاع والابخياع وجٍُى
 مىافم 2 0.98920 3.4048

ا
وي

ضا
إلاو

د 
بع

ل
 

ُـي للـغص  ؤلاصاعةهىان جىحه واضح مً كبل  غ اإلاؿاع الْى هدى جٍُى

 لُخمىً مً اللضعة على مىاهبت الخُىعاث واإلاخؼيراث الجضًضة.

 محاًد 4 0.77152 3.1190

ـىن هدى جغؾُش عالكاث عمل َُبت لخدلُم خالت مً  ًخجه اإلاْى

ض مً الخلضم و ؤلاهجاػ.  الاوسجام والخىاؿم مما ٌؿاعض على مٍؼ

 مىافم 1 0.79815 3.7381

ـين باالعخماص على اإلاكاعواث الجماعُت  هىان عػبت ومٌُى لضي اإلاْى

وحكىُل ؿغق العمل هإؾلىب في خل مكىالث العمل و اللًاًا التي 

ـين.  تهم اإلاْى

 محاًد 3 0.84309 3.1429

صاعة بكيل مؿخمغ بخىؿير ؤخضر الخىىىلىحُاث بهضؾ بهجاػ ؤلا جلىم 

 بالىـاءة والؿغعت اإلاُلىبت .ألاعماٌ 

 محاًد 2 1.13773 3.2143

 SPSSباالعخماص على هخاثج  انالباخث بعضاصمً املصدر: 

حكدذ في بحاباث ؤؿغاص عُىت  عضم وحىصباليؿبت للىخاثج التي ؤْهغها الجضٌو الؿابم ًخطح 

ت اإلاىاعص الضعاؾت وطلً خؿب هخاثج الاهدغاؾ اإلاعُاعي. وؤوضح ؤن    الجلـت )الجؼاثغ(اإلااثُت بمضًٍغ

غ عالكاث العمل بين مسخلف ٌ جدبجى في زلاؿتها الخىُٓمُت  ؤن العاملين لضحها عخلضون  بإهمُت جٍُى

ؤزىاء جإصًت اإلاهام وطلً في البعض الخىُٓمي، ؤما في البعض اإلاهالح  مما ًجؿض عوح الخعاون والخيامل 

ـين لضحهم جىح ؤلاصاعي  ت ؤن اإلاْى ؼ كضعاتهم ومهاعاتهم مً ؤحل اللضعة على جامً اإلاضًٍغ ه هدى حعٍؼ

ـيها لخدلُم  جغؾُشؿاإلاضًغبت لضحها زلاؿت  وؿاويؤلاؤما في البعض  و الابخياع، ؤلابضاع العالكاث بين مْى

ت اإلاىاعص ؿدؿب ؤؿغاص العُىت اإلاضعوؾت  الخلضم والاهجاػ على  لًالاوسجام والخىاؿم لِؿاعض ط مضًٍغ

حعخمض معاًير إلحغاءاث العمل لدؿهل للعاملين ؤصاء عملهم وجمىع جىغاع  جؼاثغ(الجلـت )الاإلااثُت ب

مىً جلخُو هخاثج ؤبعاص مخؼير مكاول العمل.        في: الثلاؿت الخىُٓمُتٍو

 الثلافت الخىظيميت: املخىصط الخضابي والاهحرافاث املعياريت ألبعاد 7 دول ح

 املضخىي  الرجبت الاهحراف املعياري  املخىصط الخضابي الثلافت الخىظيميتأبعاد 

 مخىؾِ 1 0.55285 3.3750 البعد الخىظيمي

 مخىؾِ 3 0.53316 3.2976 البعد إلاداري 

 مخىؾِ 2 0.59862 3.3036 البعد إلاوضاوي

 مخىؾِ 0.44775 3.3254 الثلافت الخىظيميت

 SPSSباالعخماص على مسغحاث  انالباخث بعضاصمً املصدر: 



 

 بوزيدي فطوم، قشام إسماعيل
 

128 

ت مً وحهت هٓغ العُىت اإلاضعوؾت  الثلاؿت الخىُٓمُتمؿخىي ؤن ( 7)ًدبين مً الجضٌو       في اإلاضًٍغ

وهظا  .(0.44775( وباهدغاؾ معُاعي بلؽ )3.3254) اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاغجح له بلؽوان مخىؾُا، بط 

 .مغجـع الخىُٓمُت  اللاثلت بان مؿخىي الثلاؿت ألاولىًىـي صخت الـغيُت  ما

ن هظلً ؤن بصعان   مخىؾِوان بمؿخىي  البعد الخىظيميمً زالٌ  الثلافت الخىظيميتوجبي 

في اإلاغجبت  ؤلاوؿاويبعض الًإحي ( وهى ؤعلى مخىؾِ خؿابي، في خين 3.3750وبمخىؾِ خؿابي كضعه )

مخىؾِ ب للبعض ؤلاصاعي واإلاغجبت الثالثت (، 3.3036مخىؾِ خؿابي )وب بمؿخىي مخىؾِ الثاهُت

 ( وبمؿخىي مخىؾِ.3.2976خؿابي)

اإلاكاول ؾِخم جدلُل اججاهاث ؤؿغاص عُىت الضعاؾت خٌى مضخىياث املشاول الاهظباطيت:  3.2.3

ت، هما ًىضخه  الاهًباَُت مً زالٌ خؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت اإلاغجخت واهدغاؿاتها اإلاعُاٍع

 الجضٌو الخالي:

 املشاول الاهظباطيت فلراث املعياريت ل: املخىصطاث الخضابيت والاهحرافاث 8 حدول 

 محخىي الفلرة
املخىصط 

 الخضابي

الاهحراف 

 املعياري 
 الاججاه الرجبت

 ػالبا  0.54368 3.4048 الؼُاب اإلاخىغع عً العمل

 ػالبا  0.57027 3.6667 الخإزغ عً العمل بضاًت الُىم ؤو الضوام اإلادضص لُىم العمل

 ػالبا  0.63255 3.8810 الخغوج مً العمل كبل الىكذ

 ػالبا  0.60438 3.9762 الخغوج اإلااكذ والعىصة بلى العمل

 ػالبا  0.68202 3.7857 الخًىع للعمل وعضم الخىاحض في اإلايان اإلادضص للعمل )اإلاىخب(

 ػالبا  0.81650 3.6667 اؾخسضام ؤلاحاػاث اإلاغيُت بهىع مخىغعة

 ػالبا  0.73450 3.7381 الغؾمُتالؼُاب عً العمل كبل بضاًت ؤلاحاػاث 

 ػالبا  0.83235 3.4524 الؼُاب عً العمل بعض اهتهاء ؤلاحاػاث الغؾمُت

ُـي  ػالبا  0.65598 3.6429 البِء اإلاخعمض في ألاصاء الْى

 ػالبا  0.79487 3.6190 عضم َاعت ؤوامغ الغئؾاء

 صاثما  0.91826 4.2857 عضم الخـاّ على وؾاثل وؤصواث العمل

 مغجـع 0.33849 3.7381 املشاول الاهظباطيت

 .SPSSباالعخماص على هخاثج  انالباخث بعضاصمً املصدر:    

حكدذ في بحاباث ؤؿغاص عُىت  عضم وحىصباليؿبت للىخاثج التي ؤْهغها الجضٌو الؿابم ًخطح 

جبين ؤن   ؤعالهالىاعصة في الجضٌو  الىخاثجمً  اواهُالك . وطلً خؿب هخاثج الاهدغاؾ اإلاعُاعي  الضعاؾت

 :جبِىه العباعاث  ما ًمؿخىي للمكاول الاهًباَُت مغجـع وطل

واهدغاؾ معُاعي  3.9762بمخىؾِ خؿابي  ألاولىفي اإلاغجبت العمل  بلىالخغوج اإلااكذ والعىصة  -

 .صةزم العى  لخغوجإلايان العمل ًلىمىن با خًىعهمضٌ على ؤن العاملين بعض ا ًوهظا م 0.68202

واهدغاؾ معُاعي  3.8810بمخىؾِ خؿابي  الثاهُتفي اإلاغجبت  الخغوج مً العمل كبل الىكذ -

 ، هظا ًضٌ على ؤن العاملين ٌؼاصعون ميان عملهم كبل اهتهاء الضوام.0.63255
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بمخىؾِ خؿابي  الثالثتفي اإلاغجبت  الخًىع للعمل وعضم الخىاحض في اإلايان اإلادضص للعمل )اإلاىخب( -

، هظا ًضٌ على ؤن العملين ًخجىلىن بميان عملهم وال ًلتزمىن 0.68202واهدغاؾ معُاعي  3.7857

 بالخىاحض بمياجبهم.

 3.7381بمخىؾِ خؿابي  الغابعتفي اإلاغجبت  الؼُاب عً العمل كبل بضاًت ؤلاحاػاث الغؾمُت -

 ة الغؾمُت.، مما ًـؿغ ؤن العاملين ٌؼُبىن كبل الاؾخـاصة مً ؤلاحاػ 0.73450واهدغاؾ معُاعي 

اؾخسضام ؤلاحاػاث اإلاغيُت وعباعة   الخإزغ عً العمل بضاًت الُىم ؤو الضوام اإلادضص لُىم العمل -

 0.57027واهدغاؾ معُاعي  3.6667بمخىؾِ خؿابي  الخامؿتفي اإلاغجبت  بهىع مخىغعة

للعمل، على الخىالي، مما ًـؿغ  في العباعة ألاولى على الخإزغ  عً اإلاىاعُض الغؾمُت  0.81650و

 بِىما العباعة اإلاىالُت جبين بإن العاملين ٌؿخسضمىن عُلت مغيُت بكيل مىغع وبضون مبرع.

ُـيا - واهدغاؾ معُاعي  3.6429في اإلاغجبت الؿاصؾت بمخىؾِ خؿابي  لبِء اإلاخعمض في ألاصاء الْى

الىُْـُت واإلاىولت  مهامهم، هظه العباعة جىضح بان العاملين ًخميزون بالبِء في ؤصاء 0.65598

 لهم.

واهدغاؾ معُاعي  3.6190في اإلاغجبت الؿابعت بمخىؾِ خؿابي  عضم َاعت ؤوامغ الغئؾاء -

 ، جبين هظه العباعة بإن العاملين ال ًىهاعىن ألوامغ عئؾائهم.0.79487

 3.4524في اإلاغجبت الثامىت بمخىؾِ خؿابي  الؼُاب عً العمل بعض اهتهاء ؤلاحاػاث الغؾمُت -

ـين ًخؼُبىن بعض الاهتهاء الغؾمي لإلحاػة0.83235واهدغاؾ معُاعي   ، جىضح هظه العباعة بإن اإلاْى

واهدغاؾ معُاعي  3.4048في اإلاغجبت الخاؾعت بمخىؾِ خؿابي  الؼُاب اإلاخىغع عً العمل -

ـين بضون مبرع.0.54368  ، وهظا ًضٌ بإن هىان ػُاب مخىغع للمْى

ت مً وحهت هٓغ العُىت  اإلاكاول الاهًباَُتمؿخىي ٍدبين مً الجضٌو ؤن و   في اإلاضًٍغ

( وباهدغاؾ معُاعي بلؽ 3.7381) اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاغجح له بلؽ، بط مغجـعااإلاضعوؾت وان 

 مىسـٌ ن مؿخىي اإلاكاول الاهًباَُتاللاثلت بإ ًىـي صخت الـغيُت الثاهُت ا ماهظو  .(0.33849)

ت اإلاىاعص اإلااثُت ب  لجؼاثغ(الجلـت )افي مضًٍغ

  الدراصت: اثعالكت الخؤزير بين مخغير  اخخبار  3.3   

والتي ههذ بإن: " ًىحض ؤزغ طو صاللت بخهاثُت عىض الثالثت الفرطيت ٌؿعى هظا اإلادىع بلى ازخباع 

ت ) ت مب َاعاثلإل  اإلاكاول الاهًباَُت للخض مً للثلاؿت الخىُٓمُت(  α≤0.0.5مؿخىي معىٍى اإلاىاعص ضًٍغ

 .الجلـت )الجؼاثغ(اإلااثُت ب

ومً احل ازخباع هظه الـغيُت ال بض ؤوال الخإهض مً نالخُت الىمىطج الزخباع الـغيُت، وطلً 

(، باإلياؿت بلى جدلُل الاهدضاع Analysis of varianceباالعخماص على هخاثج جدلُل الخباًً لالهدضاع )

 للخض مً الثلاؿت الخىُٓمُت صوع (، وطلً لخدضًض (Linear Regression Analysisالخُي البؿُِ 

 ، والجضاٌو الخالُت جىضح طلً:اإلاكاول الاهًباَُت
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 : هخائج جحليل الخباًً لالهحدار للخؤهد مً صالحيت الىمىذج9حدول 

 (Fمضخىي الداللت ) (Fكيمت ) مخىصط املربعاث درحت الخريت مجمىع املربعاث مصدر الخباًً

 *0.000 44.212 2.466 1 2.466 الاهحدار

   0.056 40 2.231 الخطؤ

    41 4.698 الىلي

ت                   (α=  5 0.0)*: طاث صاللت بخهاثُت عىض مؿخىي معىٍى

 SPSSباالعخماص على مسغحاث  انالباخث بعضاصمً املصدر: 

( ؤهبر مً كُمتها اإلاجضولت 44.212( اإلادؿىبت والبالؼت )F( ؤن كُمت )9ًخطح مً زالٌ الجضٌو )

ت ًبلؽ )3.92والبالؼت ) ت 0.000(، باإلياؿت بلى ؤن مؿخىي اإلاعىٍى ( وهى ؤكل مً مؿخىي اإلاعىٍى

 (، وبىاء علُه وؿخيخج ؤن الىمىطج نالح الزخباع هظه الـغيُت.α=  5 0.0اإلاـغوى والظي ًبلؽ )

املشاول  للخد مً الثلافت الخىظيميت دور  ر: هخائج جحليل الاهحدار الخطي البضيط الخخبا10حدول 

 الاهظباطيت

معامل  الخطؤ املعياري  B املخغير املضخلل

 (Rالارجباط ) 

معامل 

 (R2الخحدًد )

( ( tكيمت 

 املحضىبت

مضخىي داللت 

(t) 

 *0.000 14.738 / / 0.176 2.593 الثابذ

 *0.000 6.649 0.525 0.725 0.040 0.267 الثلافت الخىظيميت

ت       (α=  0.05)*: طاث صاللت بخهاثُت عىض مؿخىي معىٍى

 SPSSباالعخماص على مسغحاث  انالباخث بعضاصمً املصدر: 

( ؤهبر مً كُمتها اإلاجضولت والبالؼت 14.738( اإلادؿىبت والبالؼت )t( ؤن كُمت )10ًخطح مً الجضٌو )

ت ًبلؽ)1.65) ت اإلاـغوى والظي ( وهى ؤكل مً 0.000(، باإلياؿت بلى ؤن مؿخىي اإلاعىٍى مؿخىي اإلاعىٍى

لخض مً ل للثلاؿت الخىُٓمُت(، وعلُه وؿخيخج ؤن هىان جإزيرا طو صاللت بخهاثُت α=  0.05ًبلؽ )

ت اإلاىاعص اإلااثُت في  اإلاكاول الاهًباَُت  صخت الفرطيت.، وهظا ما ًاهض الجلـت )الجؼاثغ(بمضًٍغ

ً بRحكير كُمت ) (، ؤي ؤن هىان عالكت َغصًت بين 0.725لؼذ)( بلى ؤن كىة الاعجباٍ بين اإلاخؼيًر

ً، ؿُما ؿؿغث ؤلاصاعة  ( مً الخباًً في اإلاخؼير الخابع %52.5ما ملضاعه ) الثلاؿت الخىُٓمُتاإلاخؼيًر

( وهي كُمت حُضة، وؤن اإلاخبلي مً هظه اليؿبت ٌعىص بلى عىامل ؤزغي لم جٓهغ في اإلاكاول الاهًباَُت)

ت حُضة، ؤما كُمت )الىمىطج، وبالخالي ؿهي كىة جـؿي ( ؿدكير بلى ؤن ؤي حؼير  في 0.267(، والتي بلؼذ)Bًر

 (.0.267بملضاع ) اإلاكاول الاهًباَُتبىخضة واخضة ؾُاصي بلى خهٌى حؼير في  الثلاؿت الخىُٓمُت

 خاجمت:.4

ت اإلاىاعص اإلااثُت واإلاخعللت بمعغؿت صوع الثلاؿت الخىُٓمُت في    مً زالٌ الضعاؾت التي ؤحٍغذ بمضًٍغ

 الخض مً اإلاكاول الاهًباَُت، ؿلض جم الخىنل للىخاثج الخالُت: 
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ت اإلاىاعص اإلااثُت الثلاؿت الخىٓ بصعان ؤبعاص ؤن - وان بمؿخىي  الجلـت )الجؼاثغ(بُمُت في مضًٍغ

ت اإلاىاعص اإلااثُت بؤن ، و مخىؾُا لضحها  زلاؿت  ؤن العاملين لضحها ٌعخلضون    الجلـت )الجؼاثغ(مضًٍغ

غ عالكاث العمل بين مسخلف اإلاهالح  مما ًجؿض عوح الخعاون والخيامل  ؤزىاء جإصًت بإهمُت جٍُى

ؼ كضعاتهم ومهاعاتهم مً ؤح هما ؤجها جدبجى زلاؿت  اإلاهام، ـين لضحهم جىحه هدى حعٍؼ ل اللضعة على ؤن اإلاْى

ـيها لخدلُم الاوسجام والخىاؿم هظلً لضحها  و ؤلابضاع و الابخياع، زلاؿت جغؾُش العالكاث بين مْى

 .لِؿاعض طلً على الخلضم والاهجاػ

ت اإلاىاعص اإلااثُت ب - مما ًبين ؤن  الجلـت )الجؼاثغ(ؤن مؿخىي اإلاكاول الاهًباَُت مغجـع في مضًٍغ

عضم التزامهم  للعمل، هظلًالخغوج والعىصة و اهًباَهمي جبين عضم ول اإلآاهغ الت ن العاملين ًماعؾى 

اإلاىاعُض عضم التزام العاملين بو  حاػاث اإلاغيُت بهـت مخىغعة،اؾخعماٌ ؤلا  مل وبالخىاحض في ؤماهً الع

 .الؼُاب اإلاخىغع بضون مبرع بلى باإلياؿتالخغوج كبل الىكذ و  الغؾمُت للعمل والخإزغ 

ؤزغ طو صاللت بخهاثُت للثلاؿت   الاهدضاع الخُي البؿُِ ؤن هىانجبين مً زالٌ هخاثج  -

ت اإلاىاعص اإلااثُت ب  . الجلـت )الجؼاثغ(الخىُٓمُت على اإلاكاول الاهًباَُت لإلَاعاث بمضًٍغ

 الضوع في الخض مً اإلاكاول الاهًباَُت صازل اإلاىٓمت. تالخىُٓمُللثلاؿت  -

  ًلي: همامً هخاثج   بلُهجم الخىنل  على مابىاءا وعلُه ًمىً اكتراح حملت مً الخىنُاث 

  خباصٌ بين مسخلف ؤبعاص الثلاؿتفي بَاع عالكت الخإزير اإلا الاهًباَُتاإلاكىالث ًيبغي الىٓغ بلى  -

،  الاهًباَُتاإلاكاول  مً زير اإلاخباصٌ هظه ال ًمىً الخض، ؿبضون الىٓغة الخياملُت لعالكت الخإاإلاىحىصة

 .هلت عً بعًها ؿهي جخـاعل في وؾِ واخض وهى اإلاىٓمتػير مىـ جها عىانغ وطلً أل

ت اإلاىاعص اإلااثُت وطلً مً زالٌ جىيُذ اهم مغجىؼاث  - الاهخمام بالعىهغ البكغي في مضًٍغ

ت مً ؤحل حعل الاؿغاص    زلها .بالؿلىن اإلاغاص واإلاؿُغ صا ىن ًخدل الثلاؿت الخىُٓمُت الؿاثضة في اإلاضًٍغ

ت اإلاىاعص اإلااثُت  - ؼ ؤبعاص الثلاؿت الخىُٓمُت عملُا ؤهثر في مضًٍغ  .يغوعة حعٍؼ

ـين ًخدلىن بؿلىهُاث الاهًباٍ صون  اللجىء  - جبجي زلاؿت صاعمت ومصجعت ليي ججعل اإلاْى

 للعلاب ؤو الجؼاءاث الخإصًبُت.
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  صتراجيجي في مواجهت الخغيراثدور الخكويً لا 

 -ألاغواط-دراصت ميذاهيت بمؤصضت صوهاطراك  

The role of strategic formation in coping with changes 

Field study at the Sonatrach 
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خ الاظخالم:  :                01/05/2021جاٍس خ اللبٌى خ اليؽش:               30/05/2021جاٍس  30/06/2021جاٍس
 

وصف نهذف مً خالٌ هزه الذساظت بلى بًجاد جصيُف إلاىؼم الفػل اإلاىظم مداولت مىا ملخص: 

إلااظعت اإلاػىُت بالذساظت غلى ؤنها فاغل اظتراجُجي في اإلادُؽ الاحخماعي، الاكخصادي، العُاس ي ا

 والثلافي الزي جخىاحذ فُه فظال غً الخغحراث الاحخماغُت والخىظُمُت التي حؽهذها اإلااظعت، اهؼالكا

ب، باغخباس ؤن اإلااظعت  ً والخذٍس ت اإلاخمثلت في الخيٍى ت إلداسة اإلاىاسد البؽٍش مً بخذي الىظائف الخٍُى

ت  ً مىاسدها البؽٍش يُت لخيٍى يُت وؤهثر مً رلً بشظم بظتراججُاث وخؼؽ جيٍى جلىم بةغذاد بشامج جيٍى

ئج للذساظت اجضح لىا ؤن وهىخا.الخلا، في ظل الخغحراث التي حؽهذها في امخذادها الضماوي واإلاياوي

ً اإلاخبػت-اإلااظعت اإلاػىُت  ت بها لم  -واهؼالكا مً ظُاظت الخيٍى ماصالذ غملُت حعُحر اإلاىاسد البؽٍش

 ؤصبدذ ظُاظت ؤهثر منها اظتراجُجُت. بل ،جذخل  في اإلاعخىي الاظتراجُجي

ت لكلماث اإلافخاحيت:ا ً الاظتراجُجي؛ اإلااظعت؛ بداسة اإلاىاسد البؽٍش  الفػل اإلاىظم؛ الخيٍى

  JEL:A14جصييف 

Abstract: The aim of this study is to establish a classification of the logic of 

organized action. We try to describe the institution concerned as a strategic 

actor in the social, economic, political and cultural environment in which it 

is located, as well as the social and organizational changes that the 

institution is experiencing, based on one of the vital functions of human 

resources management: formation and training. As an example of the study, 

it became clear to us that the institution concerned - and it is subsequent 

composition policy – is still not at the strategic level, but rather a policy 

rather than a strategy. 

Keywords: Organized action; Strategic composition; The institution; 

Human resources management 

Jel Classification Codes:A14 
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 :ملذمت .1

الخىظُمُاث و اإلااظعاث في العىىاث ألاخحرة جدىالث و حغُحراث مخػذدة في بػذيها ؼهذث 

البىائي و الخفاغلي، ورلً مً ؤحل الاظخجابت بلى الخغحراث التي ؼهذها الىظام الاكخصادي الػامي خالٌ 

 العىىاث اإلااطُت، خُث وان الهذف منها هى جدلُم الخىُف و الخإكلم مؼ البِئت الخىظُمُت بؽيل

خاص و اإلادُؽ الاحخماعي بؽيل غام، والىاكؼ ؤن جلً الخغُحراث لم جىً بمدع الصذفت ؤو بؽيل 

اغخباػي و بهما واهذ حغُحراث ملصىدة إلطفاء الذًىامُىُت غلى جىظُماث الػمل مً خالٌ حغُحر 

ؼت و ؤظالُب الدعُحر الىالظُىُت بإظالُب حذًذة جخماش ى مؼ اإلاعخجذاث بطافت بلى حغُحر همؽ العل

لت جلعُم الػمل، ول هزا مً  الخىىىلىحُا اإلاعخخذمت في الػملُت ؤلاهخاحُت، ؤوعاق الاجصاٌ و ػٍش

احل جدلُم الفاغلُت الاكخصادًت و اإلاحزة الخىافعُت للماظعت. وال ًخدلم رلً بال بةهعاب اإلاىسد 

ً خحن بلى خحن جماؼُا مؼ البؽشي اإلاهاساث الالصمت و اليافُت لخدلُم رلً مؼ صُاهخه و بزشاء مهاساجه م

ت ، و مىه وان  اغخمذهااإلاخغحراث، لزلً  ً هةخذي الىظائف ألاظاظُت في حعُحر اإلاىاسد البؽٍش غلى الخيٍى

الدعاٌئ غلى اإلاعخىي الدعُحري لهزه الػملُت الهامت ، و غلى بمياهُت جصىس اإلااظعت الاكخصادًت 

ت الصُاهت ظىهاػشا ن بىالًت ألاغىاغ هفاغل بظتراجُجي اهؼالكا مً اإلاػىُت بالذساظت التي هي مذًٍش

يُت التي جدبػه، و اهؼالكا مً هز ، حاءث الفشط ااإلاعخىي الدعُحري للػملُت الخيٍى ذ ُتالدعاٌئ هخصٍش

ً التي جدبػها اإلااظعت اإلاػىُت بالذساظت، حعاهم في بغىاء مخضون مهاساتها، و  ًخيبإ بإن ظُاظاث الخيٍى

 هخصىسها هفاغل بظتراجُجي.مً رلً فةهه ًمىً ؤن 

ت في ظل  لاشكاليت:.1.1 ً مىاسدها البؽٍش هل جلىم اإلااظعت الاكخصادًت بةغذاد بظتراجُجُت لخيٍى

هل ًمىً ؤن هخصىس اإلااظعت الاكخصادًت هفاغل و  الخغُحراث الخىظُمُتو  الاحخماغُت الخغحراث

ً تبظتراجُجُبظتراجُجي اهؼالكا مً  ب جيٍى ت التي جلىمىاسدها م وجذٍس في ظل الخغحراث  بها البؽٍش

 الاحخماغُت والخىظُمُت ؟
ت في اإلااظعت الاكخصادًت وظُلت إلغىاء مخضون  :الفرطيت.2.1 ً اإلاىاسد البؽٍش حػخبر ظُاظاث جيٍى

 هفاءاتها.

 مفاهيم الذراصت:.2

لهُاول ل دائم ؤو ماكذ ً: ٌػشف مفهىم الخغُحر الخىظُمي غلى ؤهه "حػذ حغير جىظيمي. 1.2 

ش الػاملحن،  )(Pélage, 2004, p. 43)جىظُم مػحن" هما اهه  "حهذ ؼمىلي مخؼؽ يهذف بلى جؼٍى

م حغُحر الخىىىلىحُا اإلاعخػملت  م الخإزحر في كُمهم ومهاساتهم وبهماء ظلىههم وغً ػٍش غً ػٍش
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ت واإلاادًت ؤو  وهزالً ش اإلاىاسد البؽٍش الػملُاث الهُيلُت والهُاول الخىظُمُت ورلً ظبُال لخؼٍى

ىحي،   جدلُم ألاهذاف الخىظُمُت ؤو الهذفحن مػا"  (337، صفدت 2009)اللٍش

ؤما اإلافهىم ؤلاحشائي الزي هلذمه للخغُحر الخىظُمي هى والخالي: الخغُحر الخىظُمي هى بخذي ؤبػاد  

الفػل الاحخماعي ًخمحز باللصذ و الهذفُت اهؼالكا مً مجمىغت مً اإلاشاخل جبذؤ بالدشخُص و جيخهي 

ش، فظال غً ؤهه ًمثل في هزه الذساظت حاهبا مً وعم الفػل اإلاىظم الزي ج لػب فُه و به بالخلٍش

ش مهاساث مىاسدها  ً التي جلىم بها لخغُحر و جؼٍى اإلااظعت هفاغل اظتراجُجي مً خالٌ غملُت الخيٍى

ت.    البؽٍش

ً هى الخىمُت اإلاىخظمت لىمىرج مً اإلاػشفت و اإلاهاساث و الاججاهاث الخكويً أو الخذريب: .2.2 الخيٍى

لت صخُدت هما ٌػشف غلى ؤهه (louast, 1994, p. 130) لشخص مػحن، مً ؤحل ؤن ًادي مهامه بؼٍش

مجمىغت مً الؼشق البُذاغىحُت التي حعمذ للمإحىس ؤن ًشفؼ مً هفاءجه مً هاخُت الػمل و جإهُله 

 (lamdelle, 1988, p. 153)  لؽغل وظائف حذًذة

ً في بدثىا هزا غلى ؤهه حملت مً الػملُاث اإلادعلعلت التي جترحم في ؼيل  هلصذ بالخيٍى

باث ظىاء رهىُت ؤو بذهُت جمىً اإلاىسد البؽشي مً جدعحن معخىي ؤدائه للىظُفت التي ٌؽغلها ؤو  جذٍس

ؤن ٌؽغل وظُفت ؤخشي جخخلف غً ألاولى و رلً للخىُف مؼ الخغحراث الخىىىلىحُت الخذًثت ؤو 

ذ غلى ؤهه بخذي الخؼبُلاث الخدظحر لها، و بهز ً مً هاخُت الخجٍش ا الؽيل ًمىً ؤن وػشف الخيٍى

الاحخماغُت التي حعاهم في بهخاج و بغادة بهخاج اإلااظعت و اظخمشاسها في ظل الخغحراث الاحخماغُت و 

ً بحشائُا غلى ؤهه بخذي الخؼبُلاث التي جلىم بها اإلااظعت اهؼالكا مً  الخىىىلىحُت، مىه وػشف الخيٍى

ت و حػمل غلى بهعاب ؤفشادها مهاساث حذًذة جخىافم مؼ الخغحراث الخاصلت  وؽاػاث اإلاىاسد البؽٍش

ً غملُت جفاغل حعاهم في حؽىُل اإلااظعت هبيُت مدذدة في  ظىاء داخلها ؤو خاسحها و مىه ٌػذ الخيٍى

 الضمان و في اإلايان و ًيىن رلً دائما جدذ جإزحر وعم الخغحر.

مً دون ؼً ؤن اإلااظعاث و الخىظُماث في غصشها الخالي تهخم بةداسة  بشريت:إدارة اإلاوارد ال.3.2

ت باغخباسها ؤهم غىاصش الػملُت ؤلاهخاحُت لخمىحن اإلااظعت مً بهخاج ظلػت ؤو بظذاء  مىاسدها البؽٍش

ت مفهىم حػذدث الخػاسف بؽإهه غلى مش الػصىس و اخخالف وؽاغ  خذمت، و بداسة اإلاىاسد البؽٍش

ت هي "مجمىغت اإلاهام اإلاشجبؼت بالخصٌى غلى  اإلااظعت و مً هزه الخػاسف ما ًلي: بداسة اإلاىاسد البؽٍش

شهم وجىظُمهم و اإلادافظت غليهم" بهم، جدفحزهم، جؼٍى ذ،  ؤلافشاد و جذٍس ، صفدت 2009)خشخىػ و مٍا

5) 
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 اإلاازشة في فاغلُت اإلاىظمت و الػاملحن فيها"" ظلعلت اللشاساث الخاصت بالػالكاث الىظُفُت هي 

(Boudreau, 1991, p. 2) 

ت في اإلااظعت ؼإنها ؼإن ول  ت غلى ؤنها هُئت بداٍس مً خالٌ ما ظبم وػشف بداسة اإلاىاسد البؽٍش

الػماٌ مً الخىظُف ألاهظمت ألاخشي باإلااظعت ميىهت مً مىظفحن رو هفاءاث مخىىغت حػنى بؽاون 

ختى ؤلاخالت غً الخلاغذ، و ًخم ؤداء هزه اإلاهام وفلا ألظلىب ًمىً اإلااظعت مً الخػامل مؼ 

 الخغُحراث البُئُت و الظشوف الخىافعُت و طمان جدلُم ؤهذاف اإلاىظمت غلى ألامذ البػُذ .

ت هى مً ؤهم اإلافاهُم ألا  جخطيط اإلاوارد البشريت:. 4.2 ظاظُت في بداسة و حعُحر جخؼُؽ اإلاىاسد البؽٍش

ت خصىصا في الػصش الخالي و كذ حػذدث الشئي و مً هزه الخػاٍسف ما ًلي:  اإلاىاسد البؽٍش

ت هى غملُت "جدذًذ الاخخُاحاث اإلاعخلبلُت مً الػاملحن مً خُث الػذد و   - جخؼُؽ اإلاىاسد البؽٍش

 (219، صفدت 1993)غالقي،  اإلاهاساث للمىظمت هيل و هزلً لألوؽؼت اإلاخخلفت فيها "

ت مخصصت لخصىس الػمل و مشاكبت العُاظاث و الخؼبُلاث الهادفت بلى  - "غملُت هىذظت اإلاىاسد البؽٍش

ت خعب اإلاخؼؽ الىمي )ألافشاد( و اإلاخؼؽ  جللُص البػذ بحن خاحاث اإلااظعت مً اإلاىاسد البؽٍش

لت   ,Weiss, 2005) معبلت و هزا ما ًذخل في الخؼت ؤلاظتراجُجُت للماظعت"الىىعي )الىفاءاث(، بؼٍش

p. 498) 

- "human ressource planning:  ت ومذي جىفش هى غملُت جدلُل و جدذًذ الاخخُاحاث مً اإلاىاسد البؽٍش

، 2009)حىعىن،  جلً الاخخُاحاث في مخخلف اإلاصادس، بما ًمىً اإلاىظمت مً جدلُم ؤهذافها"

ت هى غملُت بظتراجُجُت في بداسة (65صفدت  مً خالٌ ما ظبم وعخيخج ؤن جخؼُؽ اإلاىاسد البؽٍش

ت مً احل جدذًذ الاخخُاحاث الىىغُت و الىمُت مً اللىي الػاملت، ورلً لخفادي  اإلاىاسد البؽٍش

ت في بػذيها الىمي و الىىعي.   اإلاىاكف الخشحت التي كذ جخػشض لها اإلااظعت هدُجت هلص اإلاىاسد البؽٍش

بن ولمت بظتراجُجُت لِغ ولمت غشبُت و بهما هي لفظت مإخىرة مً اللغت الُىهاهُت  ؤلاصتراجيجيت:  .5.2

، و مؼ مشوس الىكذ اسجبؽ هزا اإلافهىم  ؤو ؤظالُب اللائذ الػعىشي  الججراٌ" "فً و حػني بالظبؽ

ت ؤال وهي الخخؼُؽ لزلً للي هزا اإلا فهىم اهخماما مىلؼؼ بةخذي الػىاصش ألاظاظُت للػملُت ؤلاداٍس

م، بهخاج، بداسة اإلاىاسد   الىظحر مً ػشف اإلاؽخغلحن بةداسة اإلااظعاث و اإلاىظماث و في ول ألاكعام )حعٍى

ت ...(وفُما ًلي بػع الخػاٍسف لهزا اإلافهىم:  البؽٍش

لت اإلاذي التي حععى اإلاىظمت بلى جدلُلها و   - الىظائل لى غ"ؤلاظتراجُجُت هي غملُت وطؼ ألاهذاف الؼٍى

لخدلُم جلً ألاهذاف و جخصُص اإلاىاسد الالصمت لزلً، و اجخار اللشاساث خٌى حجم اليؽاػاث و 
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، 2008)كاظم،   مجاالث الخىظؼ و الظشوف الاكخصادًت اإلاخغحرة، و همؽ الخػامل مؼ اإلاىافعحن "

 (162صفدت 

ت التي جىحه ؤداء اإلاىظمت في اإلاذي البػُذ" " ؤلاظتراجُجُت -   هي: مجمىغت اللشاساث و الخصشفاث ؤلاداٍس

(Thomas L, 2000, p. 3). 

وعخيخج مما ظبم بن ؤلاظتراجُجُت هي ؤظلىب غمل ولِغ خؼت ؤو بشهامجا، فهزا ألاخحر ٌػخبر 

الؽيل النهائي الزي بملخظاه جدٌى ؤلاظتراجُجُت بلى خؼىاث جؼبُلُت و بحشاءاث غملُت و جظهش غملُت 

التي حععى  جدذًذ ألاهذاف في بذاًت الخخؼُؽ و هي جشجبؽ اسجباػا وزُلا بالعُاظاث و الاظتراجُجُاث

 بلى جدلُم ؤهذاف اإلاىظمت. 

ًخيىن مخضون اإلاهاساث مً كائمت بإظماء اإلاىظفحن الخالُحن في اإلاىظمت جدخىي  مخسون اإلاهاراث: .6.2

اظم اإلاىظف وغمشه خالخه الاحخماغُت، اإلااهالث  -غلى مػلىماث جفصُلُت غً ول مىظف مً خُث:

بُت التي اؼترن بها، الامخداهاث التي احخاصها، هخائج جلُُم  الػلمُت ،الخبراث العابلت، البرامج الخذٍس

اءه، الغُاباث، اللابلُت للتركُت وجدمل اإلاعاولُت غلى معخىي ؤغلى، جؼلػاث وػمىخاث اإلاىظف في ؤد

ت،  التركُت.  (72، صفدت 2009)خشخىػ، بداسة اإلاىاسد البؽٍش

ت و  ٌؽحر هزا اإلافهىم في هزه الذساظت بلى ؤهم حىاهب الؼاكت التي جمذ اإلااظعت بالخٍُى

اتهم و  ت التي جمخلىها اإلااظعت، غلى اخخالف معخٍى اليؽاغ خُث جخضن هزه الؼاكت في اإلاىاسد البؽٍش

مشاهضهم الىظُفُت، ورلً لخجىب اإلاىاكف الخشحت و الخإكلم مؼ الخغحراث اإلافاحئت و اإلادافظت غلى 

 .اظخمشاس الفػل اإلاىظم

 : و أدواث الذراصتمىهج . 3

عخػمل غبر مشاخل و فهى ٌالباخث في هزه الذساظت اإلاىهج الىصفُ اظخػمل: مىهج الذراصت.1.3

ٌعخخذم جلىُاث للخلص ي واالظخماسة و اإلالابلت، و مىه ٌػشف غلى اهه مداولت الىصٌى بلى فهم ؤفظل و 

ؤدق ووطؼ العُاظاث و ؤلاحشاءاث اإلاعخلبلُت الخاصت بها و غادة ما ًلجا الباخث بلى هزا اإلاىهج غىذ 

اإلاعبلت بجىاهب و ؤبػاد الظاهشة مىطىع الذساظت ... و يهذف هزا اإلاىهج بلى جىفحر البُاهاث و مػشفخه 

 (122، صفدت 1996)ؤخمذن،  الخلائم غً اإلاؽيلت مىطىع البدث لخفعحرها و الىكىف غلى دالالتها

 الخلىياث اإلاضخعملت: . 2.3

ِعُت ًخصل بها الباخث الاظخماسة حػشف خعب مادلحن غشافُتز غلى ؤنها:" وظُلت سئ لاصخمارة: -

 هي جدخىي غلى مجمىغت مً ألاظئلت جخص اإلاؽاول التي ًشاد مً الباخث مػالجتها"باإلابدىر و 
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(Madeleine, 1981, p. 782) وهي بهزا الؽيل تهذف بلى" حمؼ مػلىماث غذًذة في البدىر اإلاُذاهُت "

(Roussel ،1998 93، صفدت)(  ظاالا مىصغت غلى 53، هزا وكذ جظمىذ اظخماسة بدثىا)ًٍمدىس ،

ظم ) البُاهاث الخاصت دىس الثاوي ًخػلم ب( ظاالا، اإلا13اإلادىس ألاٌو ًخػلم بالبُاهاث الػامت ٍو

ظم )  .(ظاالا40بالفشطُت ٍو

اظخػملىا هزه الخلىُت ابخذاء مً اإلالابالث الاظخىؽافُت  التي كمىا بها مؼ معاوٌ مصلخت  اإلالابلت: -

ً في اإلااظعت اإلاػىُت بالذساظت و رلً بصفت مخىشسة مً ؤحل الخإهذ مً بمياهُت مالئمت  الخيٍى

اإلااظعت همُذان للبدث و اخخباس صخت البىاء الزي كمىا به، هزا ولم جخىكف الاظخفادة مً هزه 

 الخلىُت غىذ هزا الخذ و بهما اظخػملذ هزلً ؤزىاء حمؼ اإلاػلىماث.  

غُىت ػبلُت غلى خعاب الفئت العىظُى مهىُت )بػاس ظامي، بػاس، غىن : واهذ  عيىت الذراصت  -

ً في اإلااظعت اإلاػىُت بالذساظت،   جدىم( و رلً لفهم حىاهب ظُاظت الخيٍى

 والخالي:و اهؼالكا مً رلً واهذ غُىت دساظدىا 

مىصغت والخالي: غىن  142مىظف  270ًبلغ مجمىع الػماٌ في فئت غىن جدىم و بػاس و بػاس ظامي 

 .% مً اإلاجمىع 30ؤػاس ظامي، كمىا باخخُاس وعبت  15ؤػاس و  113جدىم و 

 عرض هخائج الفرطيت وكياش العالكت بين اإلاخغيراث. 4

 كبل لالخحاق باإلاؤصضتجوزيع أفراد العيىت حضب جللي الخكويً  :  1جذول 

 

 

 

 

 spssمً بغذاد الباخثحن باالغخماد غلى مخشحاث  اإلاصذر :

ىا كبل الذخٌى بلى 96.3وعبت  هالخظ مً خالٌ الجذٌو ؤغاله ؤن          %، مً ؤفشاد الػُىت جللىا جيٍى

% مً ؤفشاد الػُىت مً الزًً لم 3.7، هزا و هىان وعبت  ال% للزًً ؤحابىا ب0اإلااظعت ملابل 

 ًجُبىا غلى هزا العااٌ.

         ٌ ً اللاغذي ؼشغ ؤظاس ي و طشوسي للذخى في  وعخيخج مً خالٌ البُاهاث العابلت ؤن الخيٍى

ت حػاكذًت مؼ هزه اإلااظعت، خصىصا غىذ هاجحن الفئخحن العىظُىمهىِخحن، و الزي ًىجش غىه غالك

ماهالث غلمُت و مػشفُت جمىً اإلاترشح مً اإلاؽاسهت في الذوساث الخىظُفُت التي جلىم بها اإلااظعت، 

 اليضب الخكراراث الخكويً

 96,3% 78 وعم

 0% 0 ال

 3,7% 3 بذون إجابت

 100,0% 81 اإلاجموع
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يُت ظىاء الخاصت ؤ ً في اإلاػاهذ و الجامػاث و مخخلف اإلااظعاث الخيٍى و الػامت خُث ًلام هزا الخيٍى

 و لِغ ران الزي ًلام في اإلااظعاث ؤلاهخاحُت التي حعخلؼب الُذ الػاملت. 

 تجوزيع أفراد العيىت حضب طريلت لالخحاق باإلاؤصض : 2جذول 

 spssمً بغذاد الباخثحن باالغخماد غلى مخشحاث  اإلاصذر :

% مً ؤفشاد الػُىت الزًً دخىلهم بلى اإلااظعت وان 34.6ًدبحن لىا مً الجذٌو العابم ؤن 

% مً ؤولئً الزًً دخلىا بلى اإلااظعت غلى ؤظاط هذسة الخخصص، 33.3ؤظاظه الىفاءة، و ؤن وعبت 

% مً ؤفشاد الػُىت للزًً وان ؤظاط دخىلهم بلى اإلااظعت هى الىفاءة و في هفغ 18.5رالً وعبت ًلي 

الىكذ سؤط اإلااٌ الاحخماعي اإلاخمثل ؤظاظا في ما ًمخلىه الفشد مً غالكاث ظىاء داخل اإلااظعت ؤو 

 الاحخماعي. % مً ؤفشاد الػُىت دخلىا بلى اإلااظعت غلى ؤظاط سؤط اإلاا13.6ٌخاسحها هما هالخظ وعبت 

لت  وعخيخج مً خالٌ اإلاالخظت العابلت للجذٌو اإلاخػلم بخىصَؼ ؤفشاد الػُىت خعب ػٍش

الالخداق باإلااظعت، ؤن ؤظاط الخىظُف ًتراوح و بيعب مخلاسبت بحن الىفاءة و هذسة الخخصص و 

ى الػالكت و هي بخذي خصائص واكؼ ظىق الػمل في مجخمػىا و باألخص غىذ اإلااظعت بلى جىظف غل

ت هبحرة في الاخخُاس.   ؤظاط دساظت ملف اإلاترشح و اإلالابلت الخىظُفُت هزا الزي ًمىذ خٍش

 جوزيع أفراد العيىت حضب اإلاشاركت في الذوراث الخكويييت  : 3جذول 

 spssمً بغذاد الباخثحن باالغخماد غلى مخشحاث  اإلاصذر : 

 اليضب الخكراراث لالخحاق باإلاؤصضت

 33,3% 27 هذرة الخخصص

 13,6% 11 رأصمال اجخماعي )عالكت(

 34,6% 28 الكفاءة

 18,5% 15 عالكت +الكفاءة

 100,0% 81 اإلاجموع

 اليضب الخكراراث اإلاشاركت في الذوراث الخكويييت

 79,0% 64 وعم

 18,5% 15 ال

 2,5% 2 بذون إجابت

 100,0% 81 اإلاجموع



 

 ألاغواط-دراصت ميذاهيت بمؤصضت صوهاطراك  دور الخكويً لاصتراجيجي في مواجهت الخغيراث
 

141 

     ٌ يُت 79العابم ؤن وعبت  هالخظ مً الجذو % مً ؤفشاد الػُىت ولهم كذ ؼاسوىا في دوساث جيٍى

يُت.18.5مىظمت مً ػشف اإلااظعت ملابل   % للزًً لم ٌؽاسوىا في ؤي دوسة جيٍى

غىذما ًذخل في غالكت حػاكذًت مؼ اإلااظعت هدُجت وعخيخج مً البُاهاث العابلت ؤن الػامل 

ورلً باغخباس ؤن غُىت الذساظت و اإلاخمثلت في الفئخحن  CDI غلذ جىظُف غحر مدذد مذة الػمل فُه

و ولهم جشبؼهم غالكت  العىظُىمهىِخحن ) ؤلاػاساث بما في رلً ؤلاػاساث العامُت و ؤغىان الخدىم(

يُت التي جلىم بها  حػاكذًت مً هزا الىىع، ول هزا ٌعمذ للمىظف باالظخفادة مً الذوساث الخيٍى

ت بدت  اإلااظعت و رلً مً ؤحل دمج الػامل في الخُاة الخىظُمُت و اإلاهىُت باغخباسه ًإحي بمػاسف هظٍش

 .ت الخاسحُت التي حؽهذها اإلااظعتهزا مً حهت ومً حهت ؤخشي، الخىُف مؼ اإلاخغحراث الذاخلُ

 :جوزيع أفراد العيىت حضب طريلت لالخحاق باإلاؤصضت و جللي الخكويً :  4ول ذج

الخدلىا باإلااظعت هدُجت هذسة جخصصهم و % مً الزًً 70.4ؤن وعبت  ؤدهاهخظ مً الجذٌو هال 

ىا، ملابل 23.5هم ًمثلىن وعبت  % مً الزًً 22.2% مً مجمىع ؤفشاد الػُىت اليلُت كذ جللىا جيٍى

ً، في خحن هالخظ ؤن وعبت  لت لىنهم لم ٌعخفُذوا مً الخيٍى % 100الخدفىا باإلااظعت بىفغ الؼٍش

م الػالكت كذ  ً و هم ًمثلىن وعبت مً الزًً الخدلىا باإلااظعت غً ػٍش % 13.6اظخفادوا مً الخيٍى

% منهم و 67.9مً مجمىع ؤفشاد الػُىت، ؤما الزًً الخدلىا باإلااظعت هدُجت هفاءتهم فىالخظ وعبت 

ً ملابل 23.5الزًً  ًمثلىن وعبت  % مً مجمىغهم 32.1% مً مجمىع ؤفشاد الػُىت، كذ جللىا الخيٍى

ً، ، هما هالخظ  م الىفاءة 100وعبت لم ٌعخفُذوا مً الخيٍى % مً الزًً الخدلىا باإلااظعت غً ػٍش

 اإلاجموع جللي الخكويً لالخحاق باإلاؤصضت

 بذون إجابت ال وعم

 27 2 6 19 هذرة الخخصص

70,4% 22,2% 7,4% 100,0% 

23,5% 7,4% 2,5% 33,3% 

 11 0 0 11 رأصمال اجخماعي)عالكت(

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

13,6% ,0% ,0% 13,6% 

 28 0 9 19 الكفاءة

67,9% 32,1% ,0% 100,0% 

23,5% 11,1% ,0% 34,6% 

 15 0 0 15 عالكت +الكفاءة

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

18,5% ,0% ,0% 18,5% 

 81 2 15 64 اإلاجموع

79,0% 18,5% 2,5% 100,0% 
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ً .18.5و الػالكت مػا و هم ًمثلىن وعبت   % مً مجمىع ؤفشاد الػُىت، كذ جللىا الخيٍى

لت    اهؼالكا مً اإلاالخظت العابلت للجذٌو العابم اإلاخػلم بخىصَؼ ؤفشاد الػُىت خعب غالكت ػٍش

ً، وعخي  خج ؤن الػالكاث الاحخماغُت جفىق في ؤهمُتها الشؤظماٌ الثلافي الالخداق باإلااظعت بخللي الخيٍى

الزي ًمخلىه الػامل و اإلاخمثل في اإلاهاساث و الخبراث اإلاهىُت، فهزه الػالكاث الاحخماغُت التي 

ظاهمذ في حعهُل غملُت الذخٌى بلى اإلااظعت بلُذ معخمشة في الخُاة الخىظُمُت لدعهل مشة ؤخشي 

ً هما الخظىاه في الجذٌو العابم ظىاء واهذ هزه الػالكاث الاحخماغُت بمفشدها الاظخفادة مً الخيٍى

هي العبب اإلاباؼش للذخٌى بلى اإلااظعت ؤو صائذ الىفاءة، هىزا جيىن هزه اإلااظعت حؽبه ألاظشة الى 

عها بدعهُل الاظخفادة مً اإلاحزاث الاحخماغُت التي   خذ ما و حػمل غلى بهخاج غالكاث اللشابت و جىَش

ً هةخذي هزه اإلاحزاث.    جمىدها اإلااظعت لػمالها و ًإحي رلً اهؼالكا مً الخيٍى

 جوزيع أفراد العيىت حضب عذد الذوراث الخكويييت اإلاشارك فيها : 5 جذول 

 اليضب الخكراراث عذد الذوراث الخكويييت اإلاشارك فيها 

 14,8% 12 دوراث 3 أكل مً  

 35,8% 29 6 – 3مً  

 7- 10 7 %8,6 

 22,2% 18 دوراث 10أكثر مً  

 18,5% 15 بذون إجابت 

 100,0% 81 اإلاجموع 

 spssمً بغذاد الباخثحن باالغخماد غلى مخشحاث  اإلاصذر :

يُت جتراوح 35.8هالخظ مً الجذٌو ؤغاله ؤن   % مً ؤفشاد الػُىت كذ ؼاسوىا في دوساث جيٍى

يُت، ًلي رلً وعبت 6بلى  3)بحن يُت ؤهثر 22.2( دوساث جيٍى % للزًً جخػذي مؽاسهتهم في الذوساث الخيٍى

 % لم ًجُبىا.18.5( دوساث و هزلً هالخظ ؤن 10بلى  7% فلؽ الفئت)8.6دوساث ملابل  10مً 

وعخيخج مما ظبم مالخظخه مً الجذٌو العابم و باإلطافت بلى الجذٌو العابم، الجذٌو سكم 

ً ؤن مػظم الػماٌ في اإلااظعت ٌعخفُذون مً 01) ( اإلاخػلم بخىصَؼ ؤفشاد الػُىت خعب جللي الخيٍى

ً و رلً بػذ كظاء مذة في اإلااظعت، و جإحي هزه الاظخفادة بيعب مخفاوجت خعب الظشوسة و  الخيٍى

يُت و خعب ألاكذمُت و اإلاعاس اإلانهي اإلاعؼش ليل غامل فهىان مً ٌؽاسن في الػذًذ مً الذوساث ال خيٍى

هىان مً ًدض ى باإلاؽاسهت في دوسة ؤو دوسجحن و هزا فُما ًخػلم باإلاىظفحن الجذد ؤما ؤوالئً الزًً كذ 

يُت و ٌػىد رلً بلى الخغحراث  ال في اإلااظعت فةنهم ٌؽاسوىن في الىثحر مً الذوساث الخيٍى كظىا وكخا ػٍى

تهؼالكا مً جيالتي حؽهذها اإلااظعت التي ججػلها جخىُف مػها ا ً مىاسدها البؽٍش  .ٍى
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 عالكت ألاكذميت بعذد الذوراث الخكويييت اإلاشارك فيها : 6جذول 

 spssمً بغذاد الباخثحن باالغخماد غلى مخشحاث  اإلاصذر :

ظىىاث  5% مً الزًً ؤكذمُتهم في اإلااظعت ؤكل مً 60ًخضح لىا مً الجذٌو ؤغاله ؤن وعبت 

يُت ورلً مً) % مً مجمىع ؤفشاد الػُىت 3.7و هي جمثل وعبت   6 -3كذ ؼاسوىا في الذوساث الخيٍى

دوساث، ؤما الزًً ؤكذمُتهم في  10%لفئت ؤهثر مً 20( دوساث و 10 -7% لفئت)0ملابل  دوساث( ،

%مً مجمىع ؤفشاد الػُىت 6.2% خُث جمثل وعبت 25(ظىىاث فىالخظ ؤن وعبت 10-5اإلااظعت بحن )

يُت و رلً بحن) % لفئت 15(دوساث و10-7% لفئت)10(دوساث ملابل 6-3كذ ؼاسوىا في الذوساث الخيٍى

% مً الزًً ؤكذمُتهم في 45دوساث، في خحن هجذ وعبت  10% لفئت ؤهثر مً 10الر دوساث و ؤكل مً ز

% مً مجمىع ؤفشاد الػُىت، كذ ؼاسوىا في الذوساث 11.1ظىت(و جثمل وعبت  15-11اإلااظعت بحن )

يُت بحن) % ألكل مً زالر دوساث ؤما 15دوساث و  10% لفئت ؤهثر مً 20(دوساث ملابل 6-3الخيٍى

%، هما هالخظ 5ظىت( جلذس ب  15-11(فيعبت اإلاؽاسهحن فيها مً الزًً ؤكذمُتهم بحن)10-7فئت)

 اإلاجموع عذد الذوراث الخكويييت ألاكذميت 

 بذون إجابت 10 أكثر مً 10-7 6-3 3أكل مً 

 5 1 1 0 3 0 ش5أكل مً 

,0% 60,0% ,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

,0% 3,7% ,0% 1,2% 1,2% 6,2% 

5-10 3 5 2 1 9 20 

15,0% 25,0% 10,0% 5,0% 45,0% %100,0 

3,7% 6,2% 2,5% 1,2% 11,1% 24,7% 

11-15 3 9 1 4 3 20 

15,0% 45,0% 5,0% 20,0% 15,0% 100,0% 

3,7% 11,1% 1,2% 4,9% 3,7% 24,7% 

16-20 5 1 3 2 1 12 

41,7% 8,3% 25,0% 16,7% 8,3% 100,0% 

6,2% 1,2% 3,7% 2,5% 1,2% 14,8% 

21-25 0 10 0 9 1 20 

,0% 50,0% ,0% 45,0% 5,0% 100,0% 

,0% 12,3% ,0% 11,1% 1,2% 24,7% 

 4 0 1 1 1 1 صىت  فأكثر26

25,0% 25,0% 25,0% 25,0% ,0% 100,0% 

1,2% 1,2% 1,2% 1,2% ,0% 4,9% 

 81 15 18 7 29 12 اإلاجموع

14,8% 35,8% 8,6% 22,2% 18,5% 100,0% 
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% مً مجمىع ؤفشاد الػُىت، كذ اظخفادوا 6.2ظىت( و جمثل  20-10% مً الزًً ؤكذمُتهم بحن )41.7

يُت لىً ؤكل مً زالر دوساث ملابل  % لفئت ؤهثر 16.7دوساث(و  10-7% لفئت)25مً الذوساث الخيٍى

ظىت(و  25-21% مً الزًً ؤكذمُتهم بحن)50دوساث(، هما هالخظ  6-3% لفئت مً)8.3دوساث و  10مً 

يُت و رلً بحن 12.3جمثل وعبت  دوساث و  6-3% مً مجمىع ؤفشاد الػُىت كذ ؼاسوىا في الذوساث الخيٍى

ً بإهثر مً 11.1% .و هي جمثل 45هزلً  ساث، دو 10% مً مجمىع ؤفشاد الػُىت كذ ؼاسوىا في الخيٍى

% منهم ليل الفئت فُما ًخػلم 25ظىت فىالخظ وعبت  26ؤما الزًً ؤكذمُتهم في اإلااظعت ؤهثر مً 

يُت اإلاؽاسن فيها.  باإلاؽاسهت في الذوساث الخيٍى

وعخيخج مً الجذٌو العابم و اللشاءة ؤلاخصائُت له ؤهه هىان غالكت بحن ألاكذمُت و غذد 

يُت اإلاؽاسن فيها، خُث ول يُت اإلاؽاسن الذوساث الخيٍى ما صادث ؤكذمُت اإلاىظف صاد غذد الذوساث الخيٍى

فيها و هزا ٌػىد بالذسحت ألاولى بلى جخؼُؽ اإلاعاس اإلانهي و ًخظمً رلً جدذًذ الخُاة اإلاهىُت للػامل و 

ً، فالػامل و بػذ دمجه في الخُاة الخىظُمُت في  ول الخغحراث اإلادخملت ، خصىصا التركُت و الخيٍى

ادة جدعحن ؤداءه جبػا للخغحراث الاكخصادًت، اإلااظعت ًخم ج ىه و بهعابه مهاساث و كىاغذ لٍض يٍى

الخىىىلىحُت، اللاهىهُت و الاحخماغُت باغخباسها جازش غلى ؤهذاف و بظتراجُجُت اإلااظعت و هزلً بلاءه 

ً ًادي بلى جلادم اإلاهاساث التي حػلمها هزا الػامل و مىه و اهؼالكا مً الذوساث ال يُت دون جيٍى خيٍى

ت باإلاػلىماث اإلاخجذدة غً ػبُػت ؤغمالهم و ألاظالُب  حػمل اإلااظعت غلى جضوٍذ مىاسدها البؽٍش

 ً بي الزي هى الخيٍى اإلاخؼىسة الهجاص جلً اإلاهام زم جمىُنهم مً جؼبُم جلً ألاظالُب غلى ؤظاط ججٍش

يُت التي جلىم ب ها اإلااظعت جترهض في البذاًت هما زم الاهخلاٌ بها بلى مُذان الػمل، و مىه فالذوساث الخيٍى

ذ  الخظىاه مً الجذٌو العابم غلى غملُت الذمج فيل الػماٌ الجذد الزًً خُاتهم في اإلااظعت ال جٍض

ً في العىىاث  5غً  ذ غً زالزت دوساث و هزا ٌػىد بلى الاهخمام بالخيٍى ىاث جٍض ظىىاث كذ جللىا جيٍى

ظىىاث لىنهم لم  10كظىا في اإلااظعت ؤهثر مً  ألاخحرة ؤهثر مً العىىاث العابلت ؤًً هجذ مً

يُت ؤو ازيخحن، هزا مً حهت و مً حهت ؤخشي هجذ ؤن الػماٌ الزًً لذيهم  ٌؽاسوىا بال في دوسة جيٍى

ادة  يُت و رلً لِغ مً ؤحل دمجهم و بهما مً ؤحل ٍص ؤكذمُت كذ ؼاسوىا في الىثحر مً الذوساث الخيٍى

 دذدة و ؤلاإلاام بجىاهب الػمل و هُفُت ؤداء ول حضء مىه بذكت .كذساتهم غلى ؤداء و بجلان ؤغماٌ م
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 عالكت الفئت الضوصيومهىيت بعذد الذوراث الخكويييت اإلاشارك فيها  :7 جذول 

الفئت 

 الضوصيومهىيت

 اإلاجموع عذد الذوراث الخكويييت اإلاشارك فيها

 بذون إجابت 10 أكثر مً 10-7 6-3 3أكل مً 

 42 13 5 3 17 4 عون جحكم

9,5% 40,5% 7,1% 11,9% 31,0% 100,0% 

4,9% 21,0% 3,7% 6,2% 16,0% 51,9% 

 

 إطار

8 12 4 8 2 34 

23,5% 35,3% 11,8% 23,5% 5,9% 100,0% 

9,9% 14,8% 4,9% 9,9% 2,5% 42,0% 

 

 إطار صامي

0 0 0 5 0 5 

,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

,0% ,0% ,0% 6,2% ,0% 6,2% 

 81 15 18 7 29 12 اإلاجموع

14,8% 35,8% 8,6% 22,2% 18,5% 100,0% 

 spssمً بغذاد الباخثحن باالغخماد غلى مخشحاث  اإلاصذر :

% مً 21ؤغىان الخدىم و التي جمثل  % م40.5ًهالخظ مً خالٌ الجذٌو ؤغاله ؤن وعبت 

يُت بحن ) يُت ًلي رلً وعبت 6-3مجمىع ؤفشاد الػُىت كذ ؼاسوىا في دوساث جيٍى % مً 11.9(دوساث جيٍى

يُت ملابل  10هفغ الفئت الزًً ؼاسوىا في ؤهثر مً   10-7% للزًً لذيهم مؽاسهت في)7.1دوساث جيٍى

%، في خحن هالخظ في فئت ؤلاػاساث ؤن 9.5س وعبتهم بدوساث فخلذ 3دوساث( ؤما اإلاؽاسهحن في ؤكل مً 

ً و رلً بحن 14.8% مً مجمىغهم و التي جمثل 35.3 % مً مجمىع ؤفشاد الػُىت كذ ؼاسوىا في الخيٍى

ىاث و هفغ اليعبت لإلػاساث  3% مً هزه الفئت مً جللىا ؤكل مً 23.5(دوساث هما هالخظ 3-6) جيٍى

يُت، ؤما في فئت بػاس ظامي فىالخظ ؤن ول ؤلاػاساث العامُت في دوساث جي 10اإلاؽاسهحن في ؤهثر مً  ٍى

يُت التي هي بحن) 10هزه الػُىت كذ جللىا ؤهثر مً  ىاث، هزا و هالخظ ؤن الذوساث الخيٍى  6-3جيٍى

% مً مجمىع ؤفشاد الػُىت اليلُت هي ألاهثر اهدؽاسا بحن فئتي غىن 35.8دوساث(و التي جلذس وعبتها ب

يُت ألاهثر مً 22.2ن ؤلاػاساث العامُت، ًلي رلً وعبت جدىم و بػاس دو  دوساث  10% للذوساث الخيٍى

دوساث بحن فئتي غىن جدىم و بػاس  3% لألكل مً 14.8مىصغت غلى ول الفئاث العىظُىمهىُت و وعبت 

يُت التي جىدصش بحن)8.6دون ؤلاػاساث العامُت هزا ملابل  دوساث(دون  10-7% لػذد الذوساث الخيٍى

% مً مجمىع ؤفشاد الػُىت الزًً لم ًجُبىا باغخباس ؤنهم لم ٌؽاسوىا في الذوساث 18.5ٌغُب غىا ؤن 

يُت التي جلىم بها اإلااظعت.  الخيٍى



 

 براهمي بللاصم  ، شيخ عمارة
 

146 

مً خالٌ البُاهاث العابلت و اإلاخػللت بخىصَؼ ؤفشاد الػُىت خعب غالكت الفئت العىظُىمهىُت 

يُت اإلاؽاسن فيها وعخيخج ؤهه هىا ً باغخباس ؤهه ولما بػذد الذوساث الخيٍى ن اسجباغ بحن هزًً اإلاخغحًر

يُت و هزا ما  اهخللىا مً فئت العىظُىمهىُت بلى فئت ؤغلى منها اسجفػذ وعبت اإلاؽاسهت في الذوساث الخيٍى

الخظىاه في الػالكت التي ٌػبر غنها الجذٌو و هزا الاسجفاع ًيىن في غذد الذوساث و لِغ اإلاؽاسهت فلؽ 

ً معخمش و و ًشحؼ هزا بلى مخؼل باث اإلاىصب في فئت ؤلاػاساث و ؤلاػاساث العامُت و التي جخؼلب جيٍى

يُت بمخخلف ؤهىاغها.  مؽاسهت واظػت في البرامج الخيٍى

 بعذد الذوراث الخكويييت اإلاشارك فيها دائرة لاهخماءعالكت :8جذول 

 اإلاجموع عذد الذوراث الخكويييت اإلاشارك فيها دائرة لاهخماء

 بذون إجابت 10 أكثر مً 10-7 6-3 3أكل مً 

 11 3 0 2 4 2 ؤلادارة و لاجصال

18,2% 36,4% 18,2% ,0% 27,3% 100,0% 

2,5% 4,9% 2,5% ,0% 3,7% 13,6% 

 11 2 0 1 5 3 اإلااليت و اللاهون 

27,3% 45,5% 9,1% ,0% 18,2% 100,0% 

3,7% 6,2% 1,2% ,0% 2,5% 13,6% 

 11 2 0 0 6 3 الخمويً و الىلل

27,3% 54,5% ,0% ,0% 18,2% 100,0% 

3,7% 7,4% ,0% ,0% 2,5% 13,6% 

 10 1 3 0 3 3 اإلاىاهج

30,0% 30,0% ,0% 30,0% 10,0% 100,0% 

3,7% 3,7% ,0% 3,7% 1,2% 12,3% 

 11 3 3 0 4 1 العملياث الخاصت

9,1% 36,4% ,0% 27,3% 27,3% 100,0% 

1,2% 4,9% ,0% 3,7% 3,7% 13,6% 

 11 0 5 4 2 0 و الكهرباءآلاليت

,0% 18,2% 36,4% 45,5% ,0% 100,0% 

,0% 2,5% 4,9% 6,2% ,0% 13,6% 

 10 3 7 0 0 0 اإلايكاهيك

,0% ,0% ,0% 70,0% 30,0% 100,0% 

,0% ,0% ,0% 8,6% 3,7% 12,3% 

 3 1 0 0 2 0 ألامً الصىاعي

,0% 66,7% ,0% ,0% 33,3% 100,0% 

,0% 2,5% ,0% ,0% 1,2% 3,7% 
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 spssمً بغذاد الباخثحن باالغخماد غلى مخشحاث  اإلاصذر :

% الػماٌ الزًً ًيخمىن بلى دائشة اإلاُياهًُ و 70هالخظ مً خالٌ الجذٌو العابم ؤن وعبت 

يُت بإهثر مً 8.6التي جمثل  يُت ًلي 10% مً مجمىع ؤفشاد الػُىت كذ ؼاسوىا في دوساث جيٍى دوساث جيٍى

يُت % مً الػماٌ الزًً ًيخمىن بلى دائشة الىهشباء كذ ؼاسوىا هزلً في الذوسا45.5رلً وعبت  ث الخيٍى

% مً الػماٌ الزًً ًيخمىن بلى دائشة الػملُاث الخاصت كذ 27.3دوساث هما هالخظ وعبت 10بإهثر مً 

ً بإهثر مً  يُت و هزلً وعبت  10اظخفادوا مً الخيٍى % مً الزًً ًيخمىن بلى دائشة 30دوساث جيٍى

يُت ؤما في الذوائش ألاخشي فخخمشهض  méthodesاإلاىاهج  اظخفادوا هزلً مً هفغ غذد الذوساث الخيٍى

يُت .  6-3ؤظاظا في فئت مً   دوساث جيٍى

مً خالٌ البُاهاث العابلت و اإلاخػللت بخىصَؼ ؤفشاد الػُىت خعب غالكت دائشة الاهخماء بػذد 

يُت اإلاؽاسن فيها و باإلالاسهت مؼ هخائج الجذٌو س  ( اإلاخػلم بخىصَؼ ؤفشاد الػُىت 06كم )الذوساث الخيٍى

يُت اإلاؽاسن فيها و الجذٌو سكم) ( اإلاخػلم بخىصَؼ ؤفشاد 07خعب غالكت ألاكذمُت بػذد الذوساث الخيٍى

يُت اإلاؽاسن فيها ؤًً وصلىا في ألاٌو  الػُىت خعب غالكت الفئت العىظُىمهىُت بػذد الذوساث الخيٍى

يُت اإلاؽاسن فيها و وصلىا في الثاوي بلى وحىد بلى ؤهه هىان غالكت بحن ألاكذمُت و غذ د الذوساث الخيٍى

يُت اإلاؽاسن فيها، وعخيخج ؤن هخائج ول مً  غالكت بحن الفئت العىظُىمهىُت و غذد الذوساث الخيٍى

مً ول ما ظبم هصل بلى هدُجت  .( هى جصادف بخصائي ؤهثر مىه واكؼ احخماعي07( و)06الجذولحن سكم)

ً في هزه اإلااظعت و اهؼالكا مً هزه الػُىت اإلاخخاسة ػبلُا غلى ؤظاط مفادها ؤن ظُاظت ال خيٍى

يُت ألاهثر مً  10الفئت العىظُىمهىُت و دائشة الاهخماء خصىصا فُما ًخػلم بػذد الذوساث الخيٍى

يُت، مىحهت بلى الذوائش الخلىُت بالذسحت ألاولى و التي جىدصش في )اإلاُياهًُ، آلالُت و  دوساث جيٍى

اء، الػملُاث الخاصت و اإلاىاهج( ورلً وىن ؤن الهُئت الخلىُت في هزه اإلااظعت التي مهمتها الىهشب

ً غلى هcœur de métiers الصُاهت هي الللب اإلاهام جه الخخصصاث ألداء اإلاهمت ا، لزلً ًترهض الخيٍى

ماظعت الشئِعُت التي ظبم رهشها وهي الصُاهت فُما ًخػلم باألغؼاب التي جصِب مػذاث و وظائل 

 ظىهاػشان ظىاء ألاغؼاب اإلاُياهُىُت ؤو الىهشبائُت . 

 3 0 0 0 3 0 مركس ؤلاعالم آلالي

,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

,0% 3,7% ,0% ,0% ,0% 3,7% 

 81 15 18 7 29 12 اإلاجموع

14,8% 35,8% 8,6% 22,2% 18,5% 100,0% 
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 هوع الخكويًو عالكت الفئت الضوصيومهىيت : 9جذول 

 spssمً بغذاد الباخثحن باالغخماد غلى مخشحاث  اإلاصذر :

و  ًخبن لىا مً هزا الجذٌو اإلاخػلم بخىصَؼ ؤفشاد الػُىت خعب الػالكت بحن الفئت العىظُىمهىُت

يُت اإلاؽاسن فيها، ؤن وعبت  % 13.6% مً ؤغىان الخدىم و التي جمثل وعبت 26.2غذد الذوساث الخيٍى

ً كاغذي ملابل  % فلؽ مً هزه الفئت العىظُىمهىُت مً 9.5مً مجمىع ؤفشاد الػُىت كذ جللىا جيٍى

ً مً هىع جد21.4جللىا سظيلت في خحن هالخظ وعبت  عحن % مً مجمىغهم مً اظخفادوا مً جيٍى

% ألغىان الخدىم الزًً اظخفادوا مً هىغحن مً 14.3( هما هالخظ وعبت  Perfectionnement)بجلان

ً كاغذي و سظيلت( و  ً )جيٍى ( ؤم في فئت vulgarisation % اظخفادوا مً )سظيلت و حػمُم19الخيٍى

ُىت كذ % مً مجمىع ؤفشاد الػ23.5% مً مجمىغهم و التي جمثل وعبت55.9ؤلاػاساث فىالخظ وعبت

ً مً هىع  )بجلان ً اللاغذي و هفغ اليعبت 17.6( و Perfectionnementجللىا جيٍى % باليعبت للخيٍى

ً كاغذي و سظيلت( ملابل  ( ، هزا  vulgarisation % ٌ)سظيلت و حػمُم2.9لإلػاساث فُما ًخػلم ب)جيٍى

ً الزي جللىه  % بحن 40و بيعبت مخمازلتفُما ًخػلم باإلػاساث ؤما ؤلاػاساث العامُت فُترهض الخيٍى

ً اللاغذي و)بجلان % مً ؤفشاد الػُىت مىصغت 7.4(، هزا دون ؤن هيس ى ؤن Perfectionnementالخيٍى

الفئخحن العىظُىمهىِخحن) غىن جدىم و بػاس( لم ًجُبىا غلى العااٌ اإلاخػلم باإلاؽاسهت في الذوساث 

الفئت 

 الضوصيومهىيت

 اإلاجموع هوع الخكويً 

بذون  إجلان رصكلت جكويً كاعذي

 إجابت

ث ق + 

 رش

رش+ 

 حعميم

 42 8 6 4 9 4 11 عون جحكم

26,2% 9,5% 21,4% 9,5% 14,3% 19,0% 100,0% 

13,6% 4,9% 11,1% 4,9% 7,4% 9,9% 51,9% 

 34 1 6 2 19 0 6 إطار

17,6% ,0% 55,9% 5,9% 17,6% 2,9% 100,0% 

7,4% ,0% 23,5% 2,5% 7,4% 1,2% 42,0% 

 5 1 0 0 2 0 2 إطار صامي

40,0% ,0% 40,0% ,0% ,0% 20,0% 100,0% 

2,5% ,0% 2,5% ,0% ,0% 1,2% 6,2% 

 81 10 12 6 30 4 19 اإلاجموع

23,5% 4,9% 37,0% 7,4% 14,8% 12,3% 100,0% 
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يُت، هم يُت ورلً وىنهم لم ٌؽاسوىا في ؤي دوسة جيٍى % مً مجمىع ؤفشاد 37ا هالخظ ؤن وعبت الخيٍى

(، Perfectionnementالػُىت مىصغت غلى مخخلف الفئاث العىظُىمهىُت للزًً اظخفادوا مً )بجلان

ً كاغذي،  ؤما الشظيلت فهي بيعبت23.5ًلي رلً وعبت  % فلؽ في خحن هىان 4.9% للزًً جللىا جيٍى

14.8ًوعبت  ً في ول مً )جيٍى % ليل 12.3كاغذي و سظيلت(، ووعبت  % للمعخفُذًً مً الخيٍى

 (.vulgarisation مً)سظيلت و حػمُم

وعخيخج مما ظبم مالخظخه مً الجذٌو العابم الزي ًشبؽ بحن مخغحر الفئت العىظُىمهىُت و 

ًهىع الخي ً التي حػخمذها اإلااظعت جخمثل بالذساحت ألاولى في الخدعحن ؤو ما ٌػشف ٍى ، ؤن ظُاظت الخيٍى

(، و رلً مً ؤحل جدعحن ؤداء الػماٌ و شخز ؤهثر لىفاءاتهم و حػلهم Perfectionnementباإلجلان)

لت جخفم و مػذالث ألاداء اإلاؼلىبت منهم، فجى الػمل و خصىصا في  ًخلىىن الػمل اإلاعىذ بليهم بؼٍش

وغاداتهم و هزلً  غصشها الخلي ًخصف بالخغحر و الخجذد الزي ًفشض غلى الػماٌ الخغحر في ظلىواتهم

و كذساتهم اإلاػشفُت و اإلاهىُت باغخباس ؤن الىظائف التي ٌؽغلىنها جخغحر باظخمشاس لخخجاوب مؼ  اساتهممه

الخغحراث الاحخماغُت و الخىظُمُت و باألخص الخغحراث في الخىىىلىحُا و في جلىُاث ومعخدذزاث الػمل، 

ً اللاغذ ً ألاهثر اظخخذاما، ًلي رلً الخيٍى ي و الزي غالبا ما جيىن مذجه هزا فُما ًخػلم بىىع الخيٍى

ػؼي مػشفت كاغذًت للخإهُل بالذسحت ألاولى وغالبا ما ٌعخخذم لخغُحر  لام خاسج اإلااظعت َو لت ٍو ػٍى

الخإهُل الخالي في جخصص ما بلى وظُفت ؤخشي. ؤما الشظيلت فهي ؤكل اهدؽاسا مً ألاهىاع ألاخشي، و التي 

 .غذم اهدؽاسها بلى ؤنها ميلفت حىهشها حغُحر الىفاءة و الخإهُل مػا و ٌػىد

 مكان إجراء الخكويًحضب جوزيع أفراد العيىت  : 10جذول 

 

 

 

 

 

 spssمً بغذاد الباخثحن باالغخماد غلى مخشحاث  اإلاصذر :

 اليضب الخكراراث مكان إجراء الخكويً 

 21,0% 17 بذون إجابت 

 43,2% 35 داخل اإلاؤصضت 

 8,6% 7 خارج اإلاؤصضت 

 27,2% 22 لاثىين معا 

 100,0% 81 اإلاجموع 
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% مً مجمىع ؤفشاد الػُىت كذ جللىا جذٍسب داخل 43.2ًخضح لىا مً الجذٌو ؤغاله ؤن وعبت 

ً خاسج اإلااظعت، في خحن هىان وعبت 8.6اإلااظعت ملابل  % فلؽ مً ؤوالئً الزًً جللىا جيٍى

ً داخل 27.2  .ت و خاسج اإلااظع% مً مجمىع ؤفشاد الػُىت مً جللىا جيٍى

نها إلاىاسد   وعخيخج مً اللشاءة ؤلاخصائُت للجذٌو العابم ؤن اإلااظعت حػخمذ في ظُاظت جيٍى

ً الذاخلي الزي ًلىم به اإلاؽشفحن مً ؤحل جىطُذ هُفُت ؤداء الػمل للػماٌ  ت غلى الخيٍى البؽٍش

ذائشة التي ًيخمىن بليها خصىصا الجذد و ٌعمذ لهم بخػلم غذدا مً الىظائف اإلاخخلفت في اللعم ؤو ال

ش اإلاهام، هما كذ جيىن له جإزحراث ظلبُت جخمثل في اهخلاٌ ألاخؼاء مً  مما ًدلم اإلاشوهت و بمياهُت جذٍو

ً في هزه اإلااظعت باإلطافت بلى  الػماٌ اللذامى بلى الػماٌ الجذد. هزا و جخظمً ظُاظت الخيٍى

ً الخاسجي و رلً مً ؤحل ً الذاخلي غلى الخيٍى  .مخابػت الخؼىساث الخىىىلىحُت و الخىظُمُت  الخيٍى

 الخأكلم مع اإلاىصبباإلاضاهمت في  هوع الخكويًعالكت : 11جذول 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spssمً بغذاد الباخثحن باالغخماد غلى مخشحاث  اإلاصذر :

 اإلاجموع مضاهمت الخكويً في الخأكلم مع اإلاىصب هوع الخكويً

 بذون إجابت أحياها ال وعم

 19 0 11 4 4 جكويً كاعذي

21,1% 21,1% 57,9% ,0% 100% 

4,9% 4,9% 13,6% ,0% 23,5% 

 4 0 0 2 2 رصكلت

50,0% 50% ,0% ,0% 100,0% 

2,5% 2,5% ,0% ,0% 4,9% 

 30 0 11 6 13 جحضين

43,3% 20% 36,7% ,0% 100,0% 

16,0% 7,4% 13,6% ,0% 37,0% 

 جكويً كاعذي+

 جحضين

10 0 1 1 12 

83,3% ,0% 8,3% 8,3% 100,0% 

12,3% ,0% 1,2% 1,2% 14,8% 

 10 0 2 0 8 +حعميمجحضين

80,0% ,0% 20,0% ,0% 100,0% 

9,9% ,0% 2,5% ,0% 12,3% 

 6 6 0 0 0 بذون إجابت

,0% ,0% ,0% 100 % 100,0% 

,0% ,0% ,0% 7,4% 7,4% 

 81 7 25 12 37 اإلاجموع

45,7% 14,8% 30,9% 8,6% 100,0% 
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ً 83.3مً خالٌ الجذٌو ؤغاله هالخظ ؤن وعبت      % مً ألافشاد الزًً جللىا هىغحن مً الخيٍى

ً اللاغذي و الخدعحن  مجمىع ؤفشاد  مً %12.35و هم ًمثلىن وعبت  perfectionnementو هما الخيٍى

ً الزي جللىه كذ ظاهم في ؤكلمتهم مؼ اإلاىاصب التي ٌؽغلىنها، باإلطافت بلى  الػُىت ؤحابىا بإن الخيٍى

ً الزي جللىه ٌعاهم ؤخُاها في ؤكلمتهم مؼ مىاصب غملهم، ًلي 8.3 % مً مجمىغهم ؤحابىا بإن الخيٍى

80ًرالً وعبت  وهما الخدعحن و الخػمُم  % مً ألافشاد الزًً جللىا هزلً هىغحن مً الخيٍى

vulgarisation  الزي جللىه كذ ظاهم في ؤكلمتهم مؼ مىاصب غملهم ً ؤحابىا هزلً بإن الخيٍى

ً الزي ًخللىه ٌعاهم ؤخُاها في ؤكلمتهم مؼ 20باإلطافت بلى وعبت  % مً مجمىغهم ؤحابىا بإن الخيٍى

ً اإلاىاصب التي ٌؽغلىنها  ؤما الزًً جللىا هىغا واخذا مً الخيى  ًٍ فهم ؤكل جضهُت إلاعاهمت الخيٍى

ً كاغذي فلذ ؤحابىا بيعبت  ؤكلمتهم مً مىاصب غملهم و هالخظ رلً مً خالٌ الزًً جللىا جيٍى

ً اللاغذي دوس في ؤكلمتهم و هفغ اليعبت 21.1 ً الزي جللىه و الزي هى الخيٍى % فلؽ بإن للخيٍى

% ممً ؤحابىا بإن 57.9ػخبرة جخمثل فيللزًً ؤحابىا بالىلُع لهزا ألاخحر سغم رلً هىان وعبت م

ً الزي جللىه ؤخُاها دوس في رلً ؤما للزًً جللىا سظيلت فُخىصغىن و بىفغ اليعب بحن الخإًُذ و  للخيٍى

ً في الخإكلم مؼ مخؼلباث اإلاىصب في خحن هجذ وعبت  % مً الزًً جللىا 20الشفع إلاعاهمت الخيٍى

ً مً هىع جدعحن ًلشون بإهه لِغ للخيٍى ً الزي جللىه ؤي دوس في ؤكلمتهم مؼ مىاصب غملهم، جيٍى

ً الزي جللىه دوس في ؤكلمتهم مؼ اإلاىاصب التي ٌؽغلىنها  هزا و كذ بلغذ وعبت الزًً ؤحابىا بإن للخيٍى

% مً الزًً ؤحابىا بإخُاها، ؤما وعبت الزًً ًشون 9،30مً مجمىع ؤفشاد الػُىت مذغمت بيعبت 45.7

 %.14.8غىغ رلً فخلذس ب

ً دوس في ؤكلمت الػامل مؼ اإلاىصب الزي ٌؽغله     مً البُاهاث العابلت وعخيخج ؤن لىىع الخيٍى

ً اللاغذي ال ًىفي وخذه في جىُُف الػامل مؼ مخؼلباث اإلاىصب  خصىصا برا وان مخىىغا فالخيٍى

ً مً هىع جدعحن فةن رلً ًيىن ؤهثر فاغلُت في غملُت  التي جخغحر باظخمشاس و برا ؤطُف له جيٍى

الخىُف باغخباس ؤن الخدعحن يهذف بلى شخز الىفاءاث الخلىُت و حػلها جخماش ى مؼ اإلاعخجذاث، هما 

ً و هي الشظيلت و الخدعحن ال  وعخيخج مً اإلاالخظت العابلت للجذٌو العابم ؤن ألاهىاع ألاخشي للخيٍى

الخػمُم جىفي لىخذها بخفػُل غملُت الخىُف مؼ مخؼلباث اإلاىصب و برا ؤطُف بلى الخدعحن، 

vulgarisation  ًصبذ ؤهثر فاغلُت و ًخمثل الخػمُم في ألاظالُب التي حعمذ باإلاؽاسهت مً ػشف

بُت، و هي اإلااجمشاث و الىذواث وخللاث البدث خُث جلىم غلى جىظُم  اإلاخذسبحن في الػملُت الخذٍس

فاهُم اإلاخؼىسة احخماغاث لها ؤهذاف مدذدة و حذٌو ؤغماٌ مخفم غلُه، و رلً لتزوٍذ اإلاخذسب باإلا
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ت، و هخلص مً هزا وله اهه:  اإلاخػللت بىظُفخه و بخذار حغُحراث في وحهاث هظشه و اججاهاجه الفىٍش

ً مخىىع ولما وان الخىُف مؼ مخؼلباث اإلاىصب ممىىا.      ولما وان الخيٍى

 خاجمت:. 5

ً اللاغذي ؼشغ ؤظاس ي الخيٍىؤن بػذ غشض و جدلُل البُاهاث اإلاخػللت بالفشطُت وصلىا الى           

و .( مهىِخحن )بػاس و غىن جدىم وطشوسي للذخٌى في هزه اإلااظعت خصىصا غىذ الفئخحن  العىظُى

ً بػذ  ؤن ول اإلاىظفحن الزًً لذيهم غلذ غمل غحر مدذد مذة الػمل فُه لذيهم الخم في الخيٍى

و الصذاكت و اإلاصلخُت غالكاث اللشابت هما جمثل  الذخٌى في هزه الػالكت الخػاكذًت مؼ اإلااظعت

ً هما  حعاهم بيعبت مػخبرة في حعهُل الذخٌى الى اإلااظعت و مً زم حعاهم في الاظخفادة مً الخيٍى

  جىصلىا بلى ؤن:

  يُت اإلاؽاسن فيها مً ػشف ؤفشاد الػُىت و ،ؤهه ولما صادث ألاكذمُت اسجفؼ غذد الذوساث الخيٍى

يُت اإلاؽاسن فيها(، لىً بػذ مهىُت و  هزلً هىان اسجباغ بحن الفئت العىظُى غذد الذوساث الخيٍى

ً في هزه اإلااظعت جشجبؽ بذائشة الاهخماء و لِغ  اخخباس هزًً الػالكخحن اهدؽفىا ؤن ظُاظت الخيٍى

مهىُت و رلً وىن ؤن الذوائش الخلىُت جمثل لللب اإلاهام في هزه اإلااظعت  باألكذمُت ؤو الفئت العىظُى

 .هضة ماظعت ظىها ػشانالتي حػنى بصُاهت مػذاث و ؤح

  شها و ًذخل ً يهذف الى شخز الىفاءاث و جؼٍى ؤن الخدعحن و الزي هى بخذي ؤهىاع الخيٍى

ً في هذه اإلااظعت و ؤن فئت ؤلاػاساث هم ألاهثر اظخفادة مىه   .هػىصش ؤظاس ي في ظُاظت الخيٍى

  الذاخلي مً ؤحل طمان هفاءة ؤغلى ً حػخمذ هزه اإلااظعت اإلاػىُت بالذساظت غلى الخيٍى

ً و رلً بان ًلىم اإلاؽشفىن اإلاباؼشون بخلذًم اإلاػلىماث للمخذسبحن   .للخيٍى

 في الخاسج جشجبؽ بذائشة الاهخماء و لِغ بالفئت و رلً ألهمُت الذوس الزي  ؤن ً ظُاظت الخيٍى

 .جلػبه الذوائش الخلىُت في هزه اإلااظعت

  ؤهه ولما صادث ؤكذمُت الػامل في اإلاىصب، ولما وان هىان الخػبحر بػذم وحىد غذالت في

ً، و ٌػىد رلً الى ؤن الزًً ًلظىن مذة مػخبرة في ا إلاىاصب التي ٌؽغلىنها لم ًدصلىا غلى الخيٍى

ً الزي ًمىدهم التركُت الى مىاصب ؤخشي و ، ؤما ؤولئً الزًً ؤكذمُتهم في اإلاىصب الزي  الخيٍى

ً الزي مىدهم التركُت الى مىاصب ؤغلى  لت و باغخباس ؤنهم اظخفادوا مً الخيٍى ٌؽغلىهه لِعذ بالؼٍى

ًفهم ًىظشون الى اهه هىان غذالت في جىصَؼ فشص   .الخيٍى
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 ملخص: 

 وصددعر التجددار   املةددنا  بددة  ألازدد  واللصددة   ألازدد  ػىيلدد  العالكددا  إيجددا  إلدد  ال راصدد  هدد   تهدد ؾ      
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 للـجدىا  الد اي  الانحد ار نمدىجر إػدار فدي (،Error Correction Model) ال ؼد  تصدحي  ونمدىجر

 بددددة  ألازدددد  ػىيلدددد  تىازنيدددد  عالكدددد  وزددددى  إلدددد  الحدددد و  اختبددددار نتددددائ  يشددددة  ،(ARDL) املىزعدددد  السم يدددد 

 التطد   ومعد ٌ الحليلد  الـعلدي الصدرؾ صدعر أ  ال تائ  أظهر  ال راص ؛ ومتؼة ا  التجار   املةنا 

 املةدنا  علد  ايجابدا يدثجر ال ـؽ صعر أ  إال واللصة ؛ الؼىي  امل ي عل  التجار   باملةنا  صلبا يرتبؼا 

 همدا. الد ـؽ وأصدعار التجدار   املةدنا  بدة  ألازد  ػىيلد  عالك  نج  ال أن ا إال اللصة ؛ ألاز  في التجار  

 حتد  يصدم  ال التجدار   للمةدنا  Marshal-Lerner شدرغ أ  إلد  أيظدا إليها تىصل ا التي ال تائ  يشة 

 .اللصة  امل ي عل 

 ال ـؽ، أصعار التط  ، مع ٌ الحليل ، الاصمي الصرؾ صعر التجار ، املةنا    الكلمات املفحاحية:

 .لة نر مارشاٌ شرغ
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Abstract: 

      This study aims to find the long-term and short-term relationships 

between the trade balance, the real effective exchange rate, the inflation 

rate and the oil prices for the period 1990 to 2019 in Algeria, using the 

Bounds Testing Approach to test the joint complementarity, and the Error 

Correction Model. Under the ARDL model, the boundary test results 

indicate a long-term equilibrium relationship between trade balance and 

study variables; The results showed that the real effective exchange rate 

and the rate of inflation are negatively related to the trade balance in the 

long and short term. However, the price of oil positively affects the trade 

balance in the short term. However, we do not find a long-term relationship 

between the trade balance and oil prices. Our findings also indicate that the 

Marshal-Lerner trade balance condition does not hold up even in the short 

term. 

Keywords: Trade Balance, Real Nominal Exchange Rate, Inflation Rate, 

Oil Prices, Marshall-Lerner Clause. 

Jel Classification Codes:  E31; E42; E43; F32; Q43. 
 . ملدمة: 1

اكتصا يا  ال ٌو وخاص  في مجاٌ التجار  ال ارزي ؛ وال    ألصعار الصرؾ ميان  هام  في         

يسي  من ؿعالي  أصعار الصرؾ الؼابع ال ولي ال   تتض  به أصىاق صرؾ العمال  ؿضعر الصرؾ يع  

يلعب  ورا بارزا في ك ر   أل  بل ، جلً أنه كتصا  العام مثشرا هاما ومتؼة ا أصاصيا لحال  الا

  الاكتصا  الت اؿضي  وبالتالي تح ي  وطعي  رصي  مةنا  امل ؿىعا  وبالظبؽ تؼىر الصا را

 الىار ا  ومع ال  ال مى الاكتصا  .و 

خالحدد  مليددار  والر أمرييدد  خددالٌ ال 0.1بدال رر لحالدد  الجسائددر  والتددي زددج  املةددنا  التجددار   جددسا بلددؽ          

باملائد ،  وترهدر  90.92بارتـاع بلؽ  9105مليار  والر خالٌ نـط الـت   من  0.05ملاب   9191ألاٌو لد

مليار  والر خالٌ الخالح  ألاٌو من العام  3.29تلارير الب ً املرهس  أ  كيم  الصا را  الجسائري  بلؼت 

عددددام الـددددارغ، مكددددجل  بدددد لً ترازعددددا مليددددار  والر أمرييدددد  فددددي نـددددط الـتدددد   مددددن ال 01.01الجددددار ، ملابدددد  

مليددددار  والر، ملابدددد   09.5باملائدددد . وباصددددىا الددددىار ا ، ؿلدددد  بلؼددددت تيلـ هددددا  زماليدددد   91.45بنضددددب  

لدددد ا نجدددد  أندددده مددددن الظددددرور  تىصدددديع  .باملائدددد  19.05مليددددار  والر، حيددددذ تللصددددت هدددد لً بنضددددب   11.00

ؿيددده؛ رصدددي  املةدددنا  التجدددار ، عدددن ػريدددم  البحددذ فدددي مةدددنا  املددد ؿىعا  الجسائدددر   وخاصددد  الجاندددب املهددد 
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 راصددددد  العىامددددد  املدددددثجر  ؿيددددده صدددددلبا وايجابدددددا، ولعددددد  أهددددد  مثشدددددر مدددددثجر فدددددي املةدددددنا  التجدددددار   دددددي التللبدددددا  

 املضتمر  لضعر الصرؾ الاصمي الحليل ؛ باإلطاؿ  لبعع املثشرا  الاكتصا ي  اليلي . 

أمام وطعي  املةنا  التجار  الجسائر  املت هىر  من ص   ألخري. ؿإنه يحم ل ا  إشكالية الدزاطة:.1.1

 أ  نؼرح التضاٌؤ التالي: 

ما أثس جغيرات طعس الصسف الاطمي الحليلي على وطعية امليزان الحجازي، وانعكاض ذلك على  

 وطعية ميزان املدفىعات؟ 

صمي  الحليلي  عل  املةنا  التجار ؛ ه الً إل  زانب ت جة  أصعار الصرؾ الا  فسطيات الدزاطة:.2.1

 عىام  أخري تثجر عل  وطعي   املةنا  التجار .  

 تثجر يؼة ا  صعر الصرؾ الاصمي الحليل  عل  وطعي  املةنا  التجار  ت جة  صلبي؛ -

 تثجر يؼة ا  مع ال  التط   عل  وطعي  املةنا  التجار  ت جة  صلبي؛ -

 وطعي  املةنا  التجار  ت جة  ايجاب ؛تثجر يؼة ا  أصعار الصرؾ عل   -

تب ز أهمي  البحذ من خالٌ ألاهمي  وال ور ال   تلعبه أصدعار الصدرؾ الاصدمي   أهمية الدزاطة: .3.1

الحليلي  عل  املةنا  التجار  من خالٌ أ اءها وؿعالي ها في تحليم رصي  ايجاب  ملةنا  امل ؿىعا  عل  

عر الصدددرؾ مددن أهددد  املتؼةدد ا  ال ل يددد  ألندده يدددثجر بصددىر  مباشدددر  املدد ي اللصددة  والؼىيددد ، همددا يعتبددد  صدد

علددددد  املثشدددددرا  املاليددددد  والاكتصدددددا ي  ألاخدددددري؛ لددددد لً تتص دددددا  الددددد ٌو لعدددددالر بعدددددع املشددددداو  الاكتصدددددا ي ؛ 

خاصددد  تلددددً الدددد ٌو التدددي يعددددا   مددددن نددددب املدددىار  مددددن العمددددال  ألاز صيدددد  باعتبدددار أ  كددددى  اكتصددددا  أ  بلدددد  

  ضعر صرؾ عملته الىػ ي  أمام العمال  ألاز صي  ألاخري.يرتبؽ ارتباػا وجيلا ب

: تهددد ؾ هددد   ال راصددد  إلدد  تلددد ير العىامددد  الرئ ضدددي  التددي تدددثجر فدددي املةدددنا  التجدددار  أهــداف الدزاطـــة .4.1

 الجسائر  وتح ي ها عن ػريم:

التعدددرؾ علددد  الؼدددرق الح يخددد  املضدددتا م  فدددي كيددداش أجدددر التؼةددد  فدددي صدددعر الصدددرؾ الاصدددمي الحليلددد    -

عل  املةنا  التجار  في ألازلة  الؼىي  واللصة  وجلً من خالٌ اصتا ام م هجي  الانح ار ال اي  

 لبيا  العالك  التىازني .، ARDLوتىزيع  بؼاء 

لليداش صدرع  التعد ي  فدي ألازد  اللصدة  للىصدٌى للتدىاز   (ECM)تلد ير نمدىجر تصدحي  ال ؼد   -

 في ألاز  الؼىي  في ال مىجر ال ي اميي .

 اختبار م ي ت جة  و  من مع ٌ التط   وأصعار ال ـؽ عل  املةنا  التجار . -

 الدزاطات الظابلة: .2
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ه ا البحذ باهتمام بالؽ من كب  الىخة  من الاكتصا ية ، حيذ اهتمىا ب راص  آجار  حض ي              

يؼة ا  صعر الصرؾ وبعع املتؼة ا  اليلي  عل  مةنا  امل ؿىعا  في امل ي اللصة  وامل ي الؼىي . 

 وؿيما يلي صىؾ  ضتعرض البعع من ه   ال راصا :

 :(Yuen-Ling, Wai-Mun, & Geoi-Mei, 2009) دزاطة 1.2

تتمخ  ه   ال راص  في تح ي  العالك  بة  صعر الصرؾ الحليل  واملةنا  التجار  في مالةنيا من 

، Engle-Granger. باصدددددتا ام تل يدددددا  التيامددددد  املشدددددت ن، واختبدددددار الضدددددبصي  لددددددد2006إلددددد   1955عدددددام 

 الرئ ضي  له   الىرك   ي:  . ال تائ (VECM)ونمىجر  متجه تصحي  ال ؼ  

رهر املتؼةد ا  املهمد  ألاخدري التدي 
ُ
)أ( وزى  عالك  ػىيل  امل ي بة  املةنا  التجار  وصعر الصرؾ. هما ت

تحددد   املةدددنا  التجدددار  مخددد  الددد خ  املحلدددي عالكددد  إيجابيددد  ػىيلددد  املددد ي بدددة  ألارصددد   التجاريددد ، وُيرهدددر 

  ال خ  ألاز بي عالك  صلبي  ػىيل  امل ي.

)ب( يعتبدد  صددعر الصددرؾ الحليلدد  متؼةدد ا مهمددا للمةددنا  التجددار ، لدد ا ص تحضددن تاـدديع كيمدد  العملدد  

 . Marshall-Lernerللت جة  عل  املةنا  التجار  عل  امل ي الؼىي ، وبالتالي يتىاؿم مع حال  

ةنا  التجدار  لبلد  يعب  عن الؼريل  التي يت هىر بها امل) J Curve)ر( يشة  ال تائ  إل  ع م وزى  ت جة  

 في حال  مالةنيا. (ما في الب اي  بع  تاـيع كيم  عملته، ج  يتعاف  بضرع  ويتجاوز أخة ا أ ائه الضابم

 :(Ogutu, 2014) دزاطة   2.2

ه   ال راص  ت  اختبار العالك  ػىيل  امل ي بة  صعر الصرؾ الحليل  واملةنا  التجار  في  في

عل  نمىجر متجه  والاعتما . 3131 إل  3631 هينيا باصتا ام بيانا  الضالص  السم ي  الض ىي  من

الانح ار ال اي  ونمىجر تصحي  ال ؼ ، ال تائ  بينت أنه ل  يىن ل رام صعر الصرؾ أ  ت جة  عل  

الضياصا  يحتازىا إل  طما  الاصتلرار والل ر   ااملةنا  التجار . وبالتالي؛ أوصت ال راص  أ  صا عى 

 ار  املىاي  في هينيا.الت اؿضي  العالي  لضعر الصرؾ الحليل ؛ لتحليم التىاز  التج

 :(Sharma & Tiwari, 2015) دزاطة   3.2

تبحذ ه   ال راص  في ت جة  تللبا  العمل  اله  ي  عل  التجار  ال ارزي  في اله  . باصتا ام 

أظهر  وبمضاع   نمىجر الانح ار.  3133 إل   يضمب  3664 البيانا  الشهري  عن الـت   من أؿري 

ال تائ  أ  تللبا  أصعار الصرؾ لها ت جة  صلبي هبة  عل  املةنا  التجار ، هما أظهر  ال راص  أ  

ارتـاع كيم  العمل  املحلي  يجع  أصعار الصا را  املحلي  مرتـع  بالنضب  لألزانب؛ ب  ما الىار ا  
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الصا را  وارتـاع الىار ا .  ألاز صي  أرخص بالنضب  للمليمة   اخ  اله  .  وه ا يث   إل  اناـاض

والعىط هى الصحي  بالنضب  لالص هالن. ل لً، يشة  ال راص   إل  أ  ارتـاع كيم  العمل  يث   إل  

 اناـاض في املةنا  التجار  )تللي  ؿائع الحضاب الجار  أو يعميم العجس( والعىط صحي .

 :(6102)بشيش ي،  دزاطة   4.2

تهدد ؾ هاتددده ال راصددد  إلددد  كيددداش أجدددر ك دددا  صددعر الصدددرؾ علددد  التدددىاز  ال دددار ي فدددي الجسائدددر، حيدددذ 

فدي املد ي  Engleو Granger اصتا م في ال راص  اختبار التيام  املشدت ن ونمدىجر تصدحي  ال ؼد   لدد

 اللصدددة  والؼىيددد ، وكددد  بيندددت ال راصددد  أ  ه دددان عالكددد  ػىيلددد  ألازددد  ومتياملددد  بدددة  ك دددا  صدددعر الصدددرؾ

املدد ؿىعا ، وكدد  تبددة  مددن خددالٌ ال مددىجر املضددتا م فددي ال راصدد  أ  ه ددان عالكدد  عىضددي  بددة   ومةددنا 

زددد  اللصدددة  والؼىيددد . همدددا تبدددة  مدددن خدددالٌ ال راصددد  أ  اصدددتلرار صدددعر الصدددرؾ ومةدددنا  املددد ؿىعا  فدددي ألا 

 صعر الصرؾ يت جر ب رز  هبة   بتؼة  أصعار ال ـؽ.
 :(6102)الظىاعي،  دزاطة   5.2

بحخت ه   ال ارص  العالكتة  كصة   امل ي وػىيل  امل ي بة  املةنا  التجار  وال خ  وعرض 

 ال ل  وصعر الصرؾ الحليل  الـعاٌ لحال  الاكتصا  ألار   ، باصتا ام م هجي  اختبار الح و 
(Bounds Testing Approach)   ال ؼ  الختبار التيام  املشت ن، ونمىجر تصحي (ECM)،  في

للتحلم من وزى  عالك  تىازني  ؛  (ARDL) إػار نمىجر الانح ار ال اي  للـجىا  السم ي  املىزع 

وأشار  نتيج  اختبار  .3131 -3643 بة  املةنا  التجار  ومح  اته خالٌ الـت   في امل ي الؼىي 

لت ال تائ  إل  أ  عرض ال ل  وتىص .الح و  إل  وزى  عالك  تىازني  ػىيل  امل ي بة  املتؼة ا 

وال خ  يلعبا   ورا كىيا في تح ي  صلىن املةنا  التجار ، هما يضاع  صعر الصرؾ في تحضة  املةنا  

 التجار .

 :(Kurtović, 2017) دزاطة   6.2

عل  املةنا  ته ؾ ه   الىرك  إل  التحليم في ت جة  اناـاض صعر الصرؾ الـعلي الحليل  

ت  اصتا ام م هج التيام  . 3132 إل  3661 التجار  أللبانيا باصتا ام بيانا  ربع ص ىي  من

أظهر  نتائ  ال راص  وزى   .(VECM) املشت ن الختبار الح و  ونمىجر متجه تصحي  ال ؼ 

ل  وزه تيام  مشت ن ػىي  ألاز  بة  اناـاض صعر الصرؾ الـعلي الحليل  واملةنا  التجار . وع
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التح ي ؛ يثجر اناـاض صعر الصرؾ الـعلي الحليل  بشي  إيجاب  عل  املةنا  التجار  أللبانيا عل  

 .J Curve امل ي الؼىي  وامل ي اللصة  مما يشة  إل  طعف وزى  ت جة  لد
 :(Akorli, 2017) دزاطة   7.2

أصددددعار الصددددرؾ علدددد  املةددددنا  التجددددار  لؼانددددا. باصددددتا ام الددددرك   فددددي هدددد   ال راصدددد  تدددد  اختبددددار تدددد جة  

اللياسددد ي ألصدددعار املضددد هلً وال دددات  املحلدددي  زمدددالي وصدددعر الصدددرؾ الـعلدددي الحليلددد . باالصدددتعان  بصياندددا  

عدددن ػريدددم اختبدددار زىها ضدددن للتيامددد  املشدددت ن ونمدددىجر تصدددحي  . 3133 إلددد  3651 زم يددد  صددد ىي  مدددن

إلد  أ  صدعر الصدرؾ لده تد جة  صدلبي علد  املةدنا  التجدار  علد  املد ي الؼىيد ،  ال ؼ . يشة  نتائ  ال راصد 

ب  مدددا تددد  الىشدددف عدددن تددد جة  ال دددات  املحلدددي  زمدددالي بشدددي  صدددلبي علددد  املةدددنا  التجدددار ، ممدددا يشدددة  إلددد  أ  

الاصدتة ا  باعتبار  اكتصا ا يعتمد  علد   السيا   في ال ات  املحلي  زمالي تث   إل  ت هىر املةنا  التجار  

 . ب  ما مثشر أصعار املض هلً له ت جة ا  إيجابي  عل  املةنا  التجار . 

 :(6102)أويابة و خليل،  دزاطة   8.2

ته ؾ ه   ال راص  إل  تحلي  أجر التط   وصعر الصرؾ عل  مةنا  امل ؿىعا  في الجسائر 

مجمىع  من العالكا  الاكتصا ي  التي تصاغ عا   بصيؽ باصتا ام  ،(3133 -3661) خالٌ الـت  

رياطي  لتىطي  صلىن ه   العالكا ، أظهر  نتائ  ال راص  أ  السيا   في مع ال  التط   تث   إل  

زيا   في  جس مةنا  امل ؿىعا ، واناـاض كيم  ال ي ار الجسائر  تث   ه لً إل  زيا   العجس في مةنا  

ما أ  مع ال  التط   املحلي وصعر الصرؾ ل  تىن  ي املثجر ألاه  والىحي  عل  مةنا  امل ؿىعا ، ه

 إج أ  ه ان عىام  أخري تثجر عليه. امل ؿىعا  الجسائر  

 :(Vinh & Duong, 2019) دزاطة   9.2

ه   ال راص  ت  اختبار ت جة  تللدب صدعر الصدرؾ علد  الصدا را  فدي ؿيت دام باصدتا ام بياندا   في

 باصددددددتا ام نمدددددددىجر. 3131 إلددددددد  الربددددددع الرابددددددع مددددددن عددددددام 3111 ربددددددع صدددددد ىي  مددددددن الربددددددع ألاٌو مددددددن عددددددام
(ARDL)   لتحليدد  تللبددا  أصددعار الصددرؾ والصددا را  وتدد جة  الاصدد هالن والدد خ  ألاز بددي علدد  صددا را

رهددر ال تددائ  أ  تللبددا  صددعر الصددرؾ تددثجر صددلبا علدد  ملجدد  الصددا را  علدد  املدد ي الؼىيدد  همددا 
ُ
ؿيت ددام. ت

هدددى متىكددددع. همددددا يددددثجر اناـدددداض كيمدددد  العملدددد  املحليدددد  علدددد  الصددددا را  صددددلبا علدددد  املدددد ي اللصددددة ، ولىددددن 

 خ  الحليلدد  إال أ  السيددا   فددي الدد. J Curve بشددي  إيجدداب  علدد  املدد ي الؼىيدد ، بمددا يتىاؿددم مددع تدد جة 
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ألاز بددددي يللدددد  فددددي الىاكددددع مددددن ملجدددد  الصددددا را  الـيت اميدددد . لدددد لً أوصددددت ال راصدددد  بتلىيدددد  نرددددام صدددددعر 

 الصرؾ ويعسيس الصا را  الـيت امي .

 عسض منهجية الدزاطة واملحغيرات: .3

 محغيرات الدزاطة: 1.3

في ه   ال راص  ص لىم باختبار ت جة  التللبا  التي عرؿها صعر صرؾ ال ي ار الجسائر  عل  

وطعي  املةنا  التجار  باعتبار  امليى  ألاصاش ملةنا  امل ؿىعا  الجسائر ، باإلطاؿ  لبعع املتؼة ا  

كتصا  الجسائر  الاكتصا ي  اليلي ؛ همتؼة  مع ٌ التط   وت جة   عل  املةنا  التجار  باعتبار الا

 تمخ   ضب  املحروكا اكتصا  كائ  عل  الاصتة ا  خاص  املىا  ألاولي ، ومتؼة  أصعار ال ـؽ باعتبار 
وه ا باصتا ام ، 3136 إل  ص   3661 الصا را ، خالٌ الـت   املمت   من ص  من مجمىع  61%

ا من ماتلف املصا ر الرصمي  بيانا  الضالص  السم ي  التي يؼؼ  هاته الـت  ؛ والتي تحصل ا عليه

 . OPEC واملتمخل  في تلارير الب ً املرهس  الض ىي ؛ وم رم  ال ٌو املص ر  للبت وٌ

إج ؛ اصددددت ا ا إلدددد  ال راصددددا  الضددددابل  التددددي تدددد  اصتعراطددددها أعددددال ، يددددت  اختبددددار عالكدددد  املةددددنا     

 التجار ؛ وجالث متؼة ا  لالكتصا  الىلي، والتي ت خ  شي  املعا ل  املىصع  التالي :

(  ⁄ )

 

  (               ) 

زمالي الصا را  وكيم  الىار ا  عا   ما يت  كياش املةنا  التجار  بالـرق بة  كيم  إ   

عل   ( ) زمالي ، وفي ه   ال راص  ت  كياش املةنا  التجار )املتؼة  التابع( هنضب  كيم  الصا را 

⁄  ) أ    عل    أو  ضب  ( )كيم  الىار ا  أو عىضها، و ي مضتا م  عل  نؼاق واصع في  (

-Bahmani صعر الصرؾ، مخ   راص  -الع ي  من ال راصا  التجريصي  لعالك  املةنا  التجار  

Oskooee  and  Brooks  (1999),  Lal  and  Lowinger  (2001),  and  

Onafowora  (2003)،  وه   النضب   ي ألاؿظ  ألنها، ل ضت حضاص  لىح ا  اللياش

أما  (Shah & Majeed, 2014) واللىػاريت ، ويمىنها تـضة  املةنا  التجار  الاصمي أو الحليل 

وكياش مع ٌ ؛ (  ) بالنضب  للمتؼة ا  املضتلل ؛ ؿت  كياش صعر الصرؾ الاصمي أو الحليل  بد

ومن أز  الحصٌى عل  مرون  املعلما  كم ا ، (  ) وكياش صعر البت وٌ بد؛ (   ) التط   بد

 بتحىي  زميع املتؼة ا  إل  اللىػاريت  ال بة   )الؼبيعي(.
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 :منهجية الدزاطة 2.3

في ه   ال راص  اختب نا م هج الح و  للتيام  املشت ن ال   يعتم  عل  نمىجر الانح ار ال اي  

  Pesaran and Shin(1995) ال   وطعه و ػىر  و  من،      للمتباػئا  السم ي  املىزع 
كي  ال راص ، حيذ به ؾ تح ي  اتجاها  العالكا  الضبصي  بة  املتؼة ا  ؛  Pesaran(1997)ج 

ال مىجر ال يشت غ  رز  التيام  نـضها للمتؼة ا ؛ أ  أنه يمىن إزراء الاختبارا  بؼع  أ  ه ا

مضتلر  ع   الـرق ألاٌو  أو( )  املضتىي ال رر عما إجا وانت الضالص  السم ي  مضتلر  ع   

   أو مسي  من  ج ة  معا.( )   متيامل  من ال رز  ألاول ((

  أ  التل يرا  التي يضت   عل  ,Pesaran and Shin) 0555( إل  جلً؛ أظهرإطاؿ     
ARDL و  من امل ي اللصة  وامل ي الؼىي . عالو  عل  جلً ، ملعامال  تل يرا  متضل  وكىي    ي

هما أ   (Shah & Majeed, 2014, p. 4) اختبارا مضبلا للمتؼة ا  ARDL ال تتؼلب ػريل 

ه ا ألاصلىب ال يىؿر ؿلؽ  ليال عل  وزى  عالك  التيام  املشت ن عل  ألاز  الؼىي  ولىن أيظا يىؿر 

معامال  العالك  ػىيل  ألاز . وه لً يح  مشيل  الارتباغ ال اي  في البىاقي ومشيل  املتؼة ا  

ـضر  ال اخلي 
ُ
 .(90، صـح  9101)اليىصف،  امل

مددن أزدد   ARDL ب داء علدد  مددا صدبم؛  نلددىم بتلدد ير نمددىجر تصدحي  ال ؼدد  للعالكدد  امللد ر  باصددتا ام

ألاصاصدددي . حيدددذ يدددت   ARDL اتاددداج اللدددرار وتح يددد  صدددرع  التىيدددف علددد  ألازددد  الؼىيددد  بدددة  متؼةددد ا 

ال ي اميىيددددد  كصدددددة   ألازددددد  الاصدددددتـا   مدددددن البدددددىاقي امللددددد ر  فدددددي العالكددددد  ػىيلددددد  ألازددددد ، لتلددددد ير العالكددددد  

 وؿم العالك  التالي : Error Correction Model(ECM)  باصتا ام نمىجر تصحي  ال ؼ 
   (  ⁄ )

 
    ∑     (

 
 ⁄ )

   

 

   

 ∑     (  )   

 

   

 ∑     (   )   

 

   

 ∑     (  )   

 

   

     (
 
 ⁄ )

   
     (  )        (   )        (  )        ( ) 

   حيذ أ :   

-    .  هى الـرق ألاٌو
 هى ػٌى ؿت    بؼاء ألامخ .     -

 تبة   ي اميىي  امل ي اللصة . ،   ؛    ؛    ؛     املعامال  الجسء ألاٌو من املعا ل  مع -
 امل ي. تمخ  العالك  ػىيل  ،  ؛    ؛    ؛    املعامال الجسء الخا   من املعا ل  مع  -
 ؿرطيا  ال مىجر: -
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{
ال تىز  عالك  تيام  مشت ن                  

تىز  عالك  تيام  مشت ن                    
 

الد   ههد ؾ إلدد   F-testبهد ؾ اختبدار وزدى  عالكد  ػىيلد  املد ي بددة  متؼةد ا  ال راصد ، نجدر  اختبدار    

اختبار معلما  العالك  ػىيل  امل ي إ  وانت مـضر  إحصائيا أو ال، حيذ يشة  الـرطي  الصدـري  إلد  

عدد م وزددى  تيامدد  مشددت ن بددة  متؼةدد ا  ال راصدد ؛ ملابدد  الـرطددي  الب يلدد  التددي تدد ٌ علدد  وزددى  تيامدد  

 Pesaran )الحرزد ( التدي كد مهامدع اللدي  الج وليد   F-stat مشت ن. نلار  اللي  املحضدىب  إلحصداء

و لهد ا الؼددرض تد  إ شداء مجمدىعتة  مدن اللدي  الحرزد : كددي   ،Pesaran et al (2001)و (1997)

 . ( )  كي  الح  ألاعل  و   ( )  الح  ألا  ى
 .Shah & Majeed, 2014, p) ه دان جالجد  احتمداال  bounds test ع د  إزدراء اختبدار الحد و 

5):  
أكد  مدن الليمد  الحرزد  ألاكد  )الحد  ألا  دى(. فدي  F-stat إجا وانت الليم   حصائي  املحضدىب  -

  ه   الحال ، ال يمى  ا رؿع الـرطي  الصـري  املتمخل  في ع م وزى  تيام  مشت ن.
ألاعل (. في ه   ؿىق الليم  الحرز  العليا )الح   F-stat إجا وانت الليم   حصائي  املحضىب  -

الحالد ، نددرؿع الـرطددي  الصددـري  لعدد م وزددى  تيامد  مشددت ن و ضددتنت  أ  ه ددان عالكدد  ػىيلدد  

 .( )  أو ( )  ع   امل ي بة  املتؼة ا  بؼع ال رر عن ترت ب تيام  املتؼة ا  صىاء
 تلدددع بدددة  الحددد ين ألا  دددى وألاعلددد ؛ ؿدددإ  ال تيجددد  F-stat إجا واندددت الليمددد   حصدددائي  املحضدددىب   -

ؿضددد ت  اتاددداج ، ( )  ل رزددد تيدددى  ػةددد  حاصدددم . مدددع جلدددً إجا تددد  تيامددد  زميدددع املتؼةددد ا  ع ددد  ا

وعلد  العىدط مدن جلدً، إجا تد  تيامد  زميدع . (lower bound)اللدرار علد  أصداش الحد  ألا  دى

  .(upper bound)ؿض ت  اتااج اللرار عل  أصاش الح  ألاعل ، ( )  املتؼة ا  ع   ال رز 
 Schwarz أو معيار  Akaike (AIC)حضب معيار      ويت  اختيار رتب  الابؼاء في نمىجر 

Bayesian criterion (SBC)  يدددت  تلددد ير ال مدددىجر املحددد   بؼريلددد  املربعدددا  الصدددؼري  كبددد  أ

ابؼداء بحد  أكىد  ، لهد ا  للبيانا  الض ىي  اختيدار ؿت يد  Pesaran and Shin (1999) العا ي . وأوص  

 .(2 صـح ، 9103)السواعي،  (SBC)  ص ت  تح ي  ػٌى ؿت   الابؼاء ألاك  حضب املعيار

وزدى  عالكد  ػىيلد  املد ي بدة  املتؼةد ا ، فدي ال ؼدى   الحد و bounds test  إجا أهد  اختبدار   

 التالي ، ؿإن ا نل ر ال مىجر ػىي  امل ي التالي:
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 (ECM) بعددددد  ت هيددددد  العالكددددد  ػىيلددددد  املددددد ي وتلددددد يرها، نلدددددىم بتلددددد ير نمدددددىجر تصدددددحي  ال ؼددددد    
لتح يدد  صددرع  التعدد ي  مددر  أخدددري إلدد  التددىاز  علدد  املدد ي الؼىيددد  بعدد  الاطددؼراب اللصددة  املددد ي. 

 اللياصي  عل  ال حى التالي: ECMيت  إعؼاء معا ل  

   (  ⁄ )
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 يعب  عن ح  تصحي  ال ؼ ؛ ال   ي خ  الشي  التالي: ؛   (   ) حيذ أ :
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 ∑     (  )   
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زميدددع معدددامال  معا لددد  املددد ي اللصدددة   دددي معدددامال  تتعلدددم بحرهيدددا  املددد ي اللصدددة  لتلددددارب    

معامدددد  تصددددحي  ال ؼدددد  الدددد   يلدددد ط صددددرع  التىيددددف؛ التددددي يددددت  بهددددا    لحالدددد  التددددىاز  وتمخدددد ال مددددىجر 

 .يع ي  الاختالٌ في التىاز  في ألاز  اللصة  بإتجا  التىاز  في ألاز  الؼىي 

نلدددددىم بتاددددد يص ال مدددددىجر مدددددن خدددددالٌ إزدددددراء بعدددددع ، ARDL للت هددددد  مدددددن صدددددالحي  نمدددددىجر   

واختبددددددددددددار عددددددددددد م جبددددددددددددا   ،(LM)الارتبدددددددددددداغ الددددددددددد اي  للبدددددددددددىاقيالاختبدددددددددددارا  البع يددددددددددد ، عددددددددددددن ػريدددددددددددم اختبدددددددددددار 

باإلطددددددداؿ  إلددددددد  إزدددددددراء اختبدددددددار جبدددددددا  ال مدددددددىجر  )الاصدددددددتلرار الهيىلدددددددي  ،(Heteroscedasticity)التبددددددداين

واختبار مربع املجمىع الت اهمي  CUSUM للمعال  املل ر ( واملتمخ  في اختبار املجمىع الت اهمي للبىاقي

 .CUSUMSQ للبىاقي
 :والنحائج الفسطيات اخحباز .4

  :الصمنية الظالطل اطحلسازيه اخحباز 1.4
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بع  الحصٌى البيانا  الظروري  ملتؼة ا  ال راص ؛ ومن أز  تح ي   رز  التيام  للمتؼة ا ،              

، Phillips Perron (PP) واختبار Augmented Dickey-Fuller (ADF)اصتا م ا اختبار 

ال يتؼلب  رز  تيام  نـضها للمتؼة ا ، إال أ  اختبار ز ر الىح        عل  الرػ  من أ  نمىجر 

ص بة  ل ا ما إجا وا  ه ا ال مىجر ينبغي أ  يضتا م أم ال؛ باعتبار أ  ه ا ال مىجر ال يلب  أ  متؼة  

   .( )  متيام  من ال رز  الخاني 

أ نا ؛ ال تائ  التي ت  الحصٌى عليها باصتا ام اختبار ز ر الىحد  ، حيدذ  1يىضب الج ٌو    

والعمدددى  الرابدددع وال دددامط   (ADF) ُيرهددر العمدددى ا  الخدددا   والخالدددذ نتدددائ  اختبدددارا   ييدد  ؿدددىلر املىصدددع

أظهدددر  ال تددائ  أ  زميددع املتؼةددد ا  متياملدد  مددن ال رزددد   .(PP)يعرطددا  نتددائ  اختبدددارا  ؿيليددب بةدد و 

 .( )  باصددتد اء متؼةدد  صددعر الصددرؾ الاصددمي الحليلدد  الدد   يتيامدد  مددن ال رزدد  الصددـري  ( )  ألاولدد 

 .    ل لً؛ يمى  ا أ   ضتا م  نمىجر 

 : نحائج اخحباز اطحلسازية الظالطل الصمنية ملحغيرات الدزاطة. 1حدول 

 املحغيرات

Trend and Intercept 

 ADF PP دزحة الحكامل

 الفسق ألاول  املظحىي  ألاول الفسق  املظحىي 

LN(X/M) 1.2111 
*
 0.0013 1.2501 

*
 0.0000  ( ) 

LN(ER) 1.1111
*

 1.1119 1.1115
* 

1.1119  ( ) 

LN(INF) 1.1911 
*
0.0000 1.1932 

*
0.0000  ( ) 

LN(OP) 1.4121 
*
 0.0050 1.3139 

*
 0.0050  ( ) 

  . %3 مع ىي  يشة  إل  اصتلراري  متؼة ا  ال راص  ع   مضتىي 7 *
 .Eviews  11بسمجية املصدز: من إعداد الباحث باالعحماد على مخسحات

  :ARDL نمىذج باطحعمال الدزاطة نحائج 2.4 

بعدددد  تحلددددم شددددرغ  رزددددا  التيامدددد  فددددي الضالصدددد  السم يدددد   ضددددتؼيع الانتلدددداٌ إلدددد  تؼبيددددم نمددددىجر              

وهدددددى الاددددد يء الددددد   يضدددددم  ل دددددا بتلددددد ير عالكدددددا  ألازددددد   ،     الانحددددد ار الددددد اي  للمتباػئدددددا  املىزعددددد 

 اللصة  والؼىي  بة  املتؼة ا ؛ في حال  ما إجا وا  ه ان تيام  مشت ن بينهما.

 : الطىيل املدي في العالكات ثلدًس 1.2.4
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  راصددد  العالكدددا  علددد  املددد ي الؼىيددد  بدددة  يدددت  ؛(10)ال تدددائ  فدددي امل حدددم؛ (0) بعددد  تلددد ير املعا لددد             

الضد ىي   للمشداه ا   Narayan(4002) و Pesaran and Shin (1999) املتؼةد ا ، وهمدا اكتد ح

وباصدتا ام  ،     أ  ال تسي  ؿت ا   بؼاء عن ؿت تة  ه كى   ػٌى لـت   الابؼاء في تل ير نمىجر 

نمددىجر تصددحي  ال ؼدد  املشددروغ لظددما  عدد م  لتح يدد  العدد   ألامخدد  لفبؼدداء فددي (SBC) معيددار شددىارز 

أمدا مدا يتعلدم  ي ؿتد   واحد  ؛  (SBC)تبة  ب   ػٌى ؿت   الابؼاء التي تاـعوزى  ارتباغ متضلض ، 

 .Bounds testالح و  باختبار التيام  املشت ن ؿل  ت  اصتا ام اختبار 
ٌ يرهددر زليددا مددن خدددالٌ نتددائ      املحضددىب  أهبددد  مددن الحدد  ألاعلددد   (F) أ  كيمدد  أ ندددا ؛ 2الجدد و

للليمدد  الج وليدد  ع دد  ماتلددف مضددتىيا  املع ىيدد ، وب دداء عليدده ال يمىددن كبددٌى ؿرطددي  العدد م ممددا يثهدد  

 بة  متؼة ا  ال راص  في امل ي الؼىي .وزى  عالك  تيام  مشت ن 
 .     نحائج اخحباز  الحكامل املشترن باطحعمال اخحباز الحدود لنمىذج: 2جدول

 املحغير الحابع
max Lag = 1 

 ( )  الحد ألادنى ( )  الحد ألادنى املحظىبة F كيمة

LN(X/M) 1.31 

01  %    9.13 

1  %             9.35 

9.1  %    1.01 

0  %             1.21 

 

01  %  1.9 

1  %               1.23 

9.1  %  1.14 

0  %             1.22 

 

 .Eviews  11الباحث باالعحماد على مخسحات بسمجيةاملصدز: من إعداد 

وزدددى  عالكددد  تيامددد  مشدددت ن بدددة  املتؼةددد ا (؛  نلدددىم بتلددد ير (ب ددداء علددد  نتدددائ  التيامددد  املشدددت ن    

مدن خدالٌ ؛ (13) وال تدائ  معروطد  فدي امل حدم ARDL(1, 0, 0, 1)العالك  ػىلد  ألازد  فدي ال مدىجر 

 الؼىي  واآلي :ال تائ  نحص  عل  معا ل  نمىجر امل ي 

  (  ⁄ )                  (  )          (   )          (  ) 

يشدددة  ال تدددائ  التددددي يعرطدددها املعا لدددد  أعدددال  ل مددددىجر املددد ي الؼىيدددد  إلددد  أ  املتؼةدددد ا  املدددثجر  فددددي    

املةددنا  التجددار  فددي الجسائددر؛  ددي صددعر الصددرؾ الاصددمي الحليلدد  ومعدد ٌ التطدد   وأصددعار الدد ـؽ.  يشددة  

معام  صعر الصرؾ الـعلي الحليل ؛ أ  ت جة  صعر الصرؾ الـعلي الحليل  عل  املةنا  التجار   إشار 

صدددلبي وجو  اللددد  إحصدددائي . و دددي يشدددة  إلددد  أ  حالددد  مارشددداٌ لة ندددر ال ت ؼبدددم علددد  الجسائدددر لـتددد   التحليددد .  
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ىيد . هد لً أشدار  هما يشة  إل  أ  مجمىع مرون  الصدا را  والدىار ا  أكد  مدن الىاحد  علد  املد ي الؼ

فدي املتىصدؽ يدث   إلد  تـداك    %3 ال تدائ  إلد  أ  اناـداض كيمد  صدعر الصدرؾ الاصدمي الحليلد  بنضدب 

  .%43 املةنا  التجار  بنضب 
الحليل  في مةنا  الحضاب الجار  في الحاال  العا ي  بشي   الاصمي ل لً يثجر صعر الصرؾ   

يبددة  نمددىجر مىندد ي  ؿليمي ددؽ أ  السيددا   فددي صددعر الصددرؾ  مــنها املسونــةإيجدداب  بؼددرق ماتلـدد : ؿحضددب 

الحليل  الـعاٌ )أ  تاـيع كيم  العمل ( ييى  له ت جة  إيجاب  عل  الاكتصا  مدن خدالٌ زيدا   اللد ر  

الت اؿضددددي  للتجدددددار  ال وليدددد ؛ ومدددددن املحتمددددد  أ  تددددس ا  الصدددددا را  وتددددد اـع الايددددرا ا  وبالتدددددالي يتحضدددددن 

ع جلددددً، ؿددددإ  التدددد جة  الىلددددي فددددي املةددددنا  التجددددار  يعتمدددد  علدددد  ال جدددد  النضددددبي مةددددنا  الحضدددداب الجددددار . ومدددد

أ  اناـددداض كيمدددد  العملددد  كدددد  يدددث   إلدددد   مـــنها الاطــــخيعا لالصدددتة ا  والتصددد ير وملدددد ار املرونددد . ويبددددة  

التحٌى من  نـاق عل  الضلع ألاز صي  إل  الضلع املحلي  من خالٌ ت جة ها في مع ال  التبدا ٌ التجدار  

 نتار املحلي، وبالتالي يتحضن مةنا  الحضاب الجار .و  

بالنضب  إلشار  معام  التط    ي صالب  و دي تتىاؿدم مدع ؿدروض ال رريد  الاكتصدا ي  وهد ا    

 اللددد  علددد  وزدددى  عالكددد  عىضدددي  بدددة  التؼةددد ا  فدددي معددد ال  التطددد   والتؼةددد  فدددي املةدددنا  التجدددار ، حيدددذ 

  عددرض ال لددى  ممددا يددث   إلدد  زيددا   ملجدد  الددىار ا  ممددا يدد عىط تددث   زيددا   معدد ال  التطدد   إلدد  زيددا 

 صلبا عل  املةنا  التجار .

أمدددددددددا ؿيمدددددددددا يادددددددددص معلمددددددددد  صدددددددددعر الددددددددد ـؽ ؿ دددددددددي مرتبؼددددددددد  صدددددددددلبيا بددددددددداملةنا  التجدددددددددار ؛ وهدددددددددى مدددددددددا    

يثيدددددددد  وزهدددددددد  ال رددددددددر الىسنيدددددددد  حيددددددددذ أ  السيددددددددا   فددددددددي أصددددددددعار الدددددددد ـؽ تددددددددثجر علدددددددد  رصددددددددي  املةددددددددنا  التجددددددددار  

جلددددددً أنهددددددا يعمدددددد  (، %1.36 يؤؤؤؤؤؤ زي دة عيؤؤؤؤؤؤاز  لتؤؤؤؤؤؤن بة ؤؤؤؤؤؤنب  ب  تؤؤؤؤؤؤا ي    ؤؤؤؤؤؤ   %3دبدددددد )ارتـدددددداع صددددددعر الدددددد ـؽ

علدددددددددددددد  زيددددددددددددددا   ملجدددددددددددددد  ال ددددددددددددددات  الدددددددددددددد اخلي ال ددددددددددددددام و هددددددددددددددى الادددددددددددددد يء الدددددددددددددد   ياددددددددددددددجع املليمددددددددددددددة  علدددددددددددددد  زيددددددددددددددا   

اصدددددددتة ا اته  مدددددددن الضدددددددلع وال ددددددد ما  أ  زيدددددددا   ملجددددددد  الدددددددىار ا  الاددددددد يء الددددددد   يدددددددثجر صدددددددلبا علددددددد  رصدددددددي  

 جصت بالتجرب  في الاكتصا  الجسائر . املةنا  التجار  وهى الا يء ال  

  : الخطأ ثصحيح نمىذج ثلدًس 2.2.4
بعددددددددددددد  تلددددددددددددد ير معا لددددددددددددد  العالكددددددددددددد  ػىيلددددددددددددد  ألازددددددددددددد ؛  ضدددددددددددددتؼيع تلددددددددددددد ير نمدددددددددددددىجر تصدددددددددددددحي  ال ؼددددددددددددد               

ECM   ٌ  37للمةنا  التجار ؛ ال تائ  معروط  في الج و
 



 

  .2019 -1990جغيرات طعس الصسف على امليزان الحجازي في الجصائس للفترة املمحدة من:  أثس 
 

167 

 .الحجازي للميزان  ECM ثلدًس نمىذج ثصحيح الخطأنحائج : 3حدول 

 املحغيرات

ARDL(1, 0, 0, 1)   بناء على معياز معلىمات Akaike 

⁄  )    6املتؼة  التابع )
 

 

Coefficient Std. Error Prob 

   (  ⁄ )
   

 -0.442693 
*

0.451310 0.0002 

   (  )  -0.318722
*

 
*

1.013001
 

1.1124
 

   (   )  -0.155753 
*

1.110949 1.1101 

   (  )    -0.010612 1.111110 1.4115 

   (  )  1.143101 
*

1.011113
 

1.1111 

(   )    -0.442693 
*

0.076187
 

1.1111 

 C 0.311131 الثابت
*

0.451310
 

1.1114 

R-squared 0.872731 ــ ـــ 

Durbin-Watson stat 2.007531 ــ ـــ 

Prob(F-statistic) 0.000000 ـــ ــ 

  . %3 يشة  إل  مع ىي  املعام  ع   مضتىي مع ىي 7 *
 .Eviews  11املصدز: من إعداد الباحث باالعحماد على مخسحات بسمجية

    ٌ للمةدنا  التجدار . ومعرد  املعدامال   (ECT) أعدال ؛ نتدائ  نمدىجر تصدحي  ال ؼد  3 يىضدب الجد و

دا علد  في ال مىجر مع ىي ؛ يرهر ت جة  صعر الصرؾ الـعلي الحليل   علد  املةدنا  التجدار  هدى نـضده تلريبى

املددد ي الؼىيددد  واملددد ي اللصدددة . عدددالو  علددد  جلدددً ، ؿدددإ  صدددعر الصدددرؾ لددده تددد جة  صدددلبي وعدددالي ألاهميددد  علددد  

املةددنا  التجددار ؛ هدد ا يعحددي أ  حالدد  مارشدداٌ لة نددر ال تصددم  حتدد  علدد  املدد ي اللصددة ، هدد لً يرهددر تدد جة  

 جار  وهى نـضه تلريبا عل  امل ي الؼىي  وامل ي اللصة .مع ٌ التط    صلبي عل  املةنا  الت

بالنضددب  لتددد جة  أصدددعار الددد ـؽ علددد  املةدددنا  التجدددار ؛ يرهددر معاملددده أنددده يدددرتبؽ إيجابيدددا بددداملةنا  التجدددار      

)إشدددار  مىزبدددد (، حيددددذ أ  أ  زيدددا   فددددي أصددددعار الدددد ـؽ مدددن شدددد نها أ  تدددد عىط إيجابدددا علدددد  رصددددي  املةددددنا  
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 اخي  الصددددددا را  مددددددن املحروكددددددا (؛ وهدددددد ا يرهددددددر بسيددددددا   الـددددددائع فددددددي رصددددددي  املةددددددنا  التجددددددار  )زيددددددا   مدددددد

التجددار ؛ ولىددن هدد   ججددار نجدد ها فددي املدد ي اللصددة  ؿلددؽ، ولهدد ا يرهددر معامدد  صددعر الدد ـؽ ػةدد  مع ددى  

 ع   زميع مضتىيا  املع ىي ؛ أ  ل ط له ت جة  عل  املةنا  التجار  عل  امل ي الؼىي .

وهددددى مددددا يعتبدددد    %3 ؿهددددى صددددالب الاشددددار  ومع ددددى  ع دددد      (   ) صددددحي  ال ؼدددد بالنضددددب  لحدددد  ت   

مثشددرا علدد  كددى  العالكدد  ػىيلدد  ألازدد  ومصدد اكي ها؛ و بالتددالي يمىددن الجددسم أ  العالكدد  الضددبصي  مىزددى   

إلد  أ  معد ٌ التلدارب للىصدٌى إلد  حالد  التدىاز   (0.4426-) في اتجا  واح  عل  ألاك ، ويشة  املعام 

)صددددرع  التعدددد ي  فددددي املدددد ي الؼىيدددد ( ملبىلدددد  إلدددد  حدددد  مددددا فددددي هدددد ا ال مددددىجر؛ ممددددا يعحددددي أ  الانحددددراؾ عددددن 

 و  عامة .  %11.33 التىاز  ػىي  ألاز  يت  تصحيحه بنضب 
  :  ARDL نمىذج   حىدة اخحباز 3.2.4

خلددى  مددن املشدداو  للت هدد  مددن زددى   ال مددىجر نجددر  بعددع الاختبددارا  التا يصددي  للت هدد  مددن              

 ٌ  املىالي:  4اللياصي  املعروؿ ؛ ال تائ  مىضح  في الج و
 .    : نحائج اخحباز  حىدة نمىذج 4حدول 

 Prob. F الاخحبازات الخشخيصية
Prob. Chi-

Square 
 نخيجة الاخحباز

Breusch-Godfrey LM Test 1.3415 1.3111 
 ال وزى  ملشيل  ع م جبا  التباين

 

Heteroskedasticity Test 1.9931 1.9153  ال وزى  ملشيل  الارتباغ املتضلض 

 .Eviews  11املصدز: من إعداد الباحث باالعحماد على مخسحات بسمجية

بعددددد  الت هددددد  مدددددن خلدددددى نمدددددىجر ال راصددددد  مدددددن وددددد  املشددددداو   حصدددددائي ؛ نمدددددر إلددددد  الاختبدددددارا  ال اصددددد         

ونلصدددد  ه ددددا اختبددددار املجمددددىع  املةددددنا  التجددددار  )اختبددددار اصددددتلرار املعا لدددد (بالجانددددب الدددد ي اميي  ملعا لدددد  

 CUSUM ofواختبار املجمىع الت اهمي ملربعا  البىاقي املعداو    CUSUM الت اهمي للبىاقي املعاو  

Squaresاملىالي: 1 وه ا في الشي  ؛ 
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 : نحائج اخحباز اطحلساز معادلة امليزان الحجازي 1الشكل

-12

-8

-4

0

4

8

12

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

CUSUM 5% Significance 

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

CUSUM of Squares 5% Significance 
 .Eviews  11املصدز: من إعداد الباحث باالعحماد على مخسحات بسمجية

 ARDL أعدددال ؛ أ  املعلمدددا  امللددد ر  ال اصددد  ب مدددىجر تصدددحي  ال ؼددد  ل مدددىجر 1يتطدددب مدددن الشدددي    
وهددد ا مدددا تب  ددده ألاشدددياٌ البيانيددد  الىاكعددد   اخددد  مضدددتلر  هييليدددا وبالتدددالي ؿدددال مىجر مصددداغ بشدددي  مخدددالي 

  %.2 الح و  الحرز  ع   مضتىي مع ىي 
 خاثمة: .5

فددددي هدددد   ال راصددددد  تدددد  اصددددتا م اختبدددددار الحدددد و  للتيامددددد  املشددددت ن طددددمن إػدددددار الانحدددد ار الددددد اي                 

للـجددددىا  السم يدددد  املىزعدددد  للتحلددددم مددددن وزددددى  عالكدددد  تددددىاز  ػىيلدددد  املدددد ي بددددة  املةددددنا  التجددددار  وصددددعر 

 الصرؾ الاصدمي الحليلد  ومعد ٌ التطد   وأصدعار الد ـؽ، كد مت ال تدائ   لديال كىيدا فدي تح يد  العالكد 

ػىيلدددد  املدددد ي، وهدددد لً صددددلىن املةددددنا  التجددددار  كصددددة  املدددد ي فددددي الجسائددددر، ووددددا  لضددددعر الصددددرؾ ومعددددد ٌ 

 التط   وأصعار ال ـؽ ت جة  في املةنا  التجار . وأ  عملي  تصحي  املةنا  التجار  صعب .

 



 

 نىزالدًن عبداللادزد. 
 

170 

  :الدزاطة نحائج 1.5

 يمىن أ  نبة  بعع ال تائ  هما يلي:    

صدددعر الصدددرؾ الـعلدددي الحليلددد  علددد  املةدددنا  التجدددار  هدددى نـضددده تلريبدددا علددد  املددد ي الؼىيدددد   تددد جة   -

واملددد ي اللصدددة . عدددالو  علددد  جلدددً ، ؿدددإ  صدددعر الصدددرؾ لددده تددد جة  صدددلبي وعدددالي ألاهميددد  علددد  املةدددنا  

 التجار ؛ ه ا يعحي أ  حال  مارشاٌ لة نر ال تصم  حت  عل  امل ي اللصة .

لبي عل  املةنا  التجار  وهى نـضه تلريبا عل  امل ي الؼىي  وامل ي ظهر ت جة  مع ٌ التط    ص -

 اللصة .

بالنضب  لتد جة  أصدعار الد ـؽ علد  املةدنا  التجدار ؛ نجد  أ  أ  زيدا   فدي أصدعار الد ـؽ مدن شد نها   -

أ  ت عىط إ يجابا عل  رصي  املةنا  التجدار  )زيدا   مد اخي  الصدا را  مدن املحروكدا (؛ وهد ا 

   الـائع في رصي  املةنا  التجار ؛ و لىن ه   ججار نج ها في امل ي اللصة  ؿلؽ.يرهر بسيا 

أظهددر  ال راصدد  أ  معدد ال  التطدد   املحلددي وصددعر الصددرؾ لدد  تىددن  ددي املددثجر ألاهدد  والىحيدد    -

عل  مةنا  امل ؿىعا  الجسائر ، إج أ  ه ان عىام  أخري تثجر عليه مخ  طعف  نتدار املحلدي 

   يحتددار إلدد  مددىا  أوليدد  وتجهةددنا  مضددتىر   ؿرؿددع صددعر الصددرؾ يرؿددع مددن تيلـدد  واملصدد ر؛ والدد

ه   الضلع وبالتالي تثجر صدلبا علد  الصدا را  الجسائريد  خدارر املحروكدا  ممدا يللد  الؼلدب عليهدا 

محليا و وليا وزيا   التىزه لالصتة ا  رػ  ارتـاع صعر الصرؾ ؿةن ا  العجدس فدي املةدنا  التجدار  

 في مةنا  امل ؿىعا . وبالتالي
حددداال  العجدددس فدددي مةدددنا  املددد ؿىعا  تسام دددت مدددع حددداال  العجدددس فدددي املةدددنا  التجدددار  والددد   بددد ور   -

  .امن مجمىع الصا ر  %51 مرتبؽ ب صعار املحروكا  التي تمخ  حىالي
 ثىصيات الدزاطة:   2.5

 يجب إعؼاء أهمي  هبة   لضعر الصرؾ وزعله أ ا  طبؽ للتجار  ال ارزي . -

ياددددجيع الصددددا را  خددددارر كؼدددداع املحروكددددا  للضددددماح برؿددددع مضددددتىي الاحتياػددددا  مددددن  طددددرور  -

؛ الصرؾ ألاز بي وت ىيعها عن ػريم م   مسايدا للمضدتخمرين ويادجيعه  علد  التصد ير ل  دارر

 به ؾ تحضة  كيم  العمل  الىػ ي .

ً اللظدداء علدد  ألاصددىاق املىازيدد  لضددعر الصددرؾ؛ وؿدددت  مياتددب معتمدد   للصددرؾ مددن كبدد  الب ددد -

 املرهس ؛ به ؾ ت ري  صىق صرؾ العمال .
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 . املالحم:7

 (01امللحم)

ARDL Long Run Form and Bounds Test  

Dependent Variable: D(LNX_M)   

Selected Model: ARDL(1, 0, 0, 1)  

Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 01/11/21   Time: 19:37   

Sample: 1990 2019   

Included observations: 29   
     
     Conditional Error Correction Regression 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     C 1.740370 0.451310 3.856262 0.0008 

LNX_M(-1)* -0.442693 0.098313 -4.502888 0.0002 

LNEX** -0.318722 0.107114 -2.975533 0.0068 

LNINF** -0.155753 0.041282 -3.772909 0.0010 

LNOP(-1) -0.010612 0.050041 -0.212064 0.8339 

D(LNOP) 0.587314 0.122065 4.811475 0.0001 
     
       * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).  

     
     
     Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     LNEX -0.719962 0.196366 -3.666436 0.0013 

LNINF -0.351831 0.085372 -4.121164 0.0004 

LNOP -0.023971 0.114814 -0.208784 0.8365 

C 3.931327 0.845863 4.647714 0.0001 
     
     EC = LNX_M - (-0.7200*LNEX -0.3518*LNINF -0.0240*LNOP + 3.9313) 
     
          

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 
     
     Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
     
     

   
Asymptotic: 

n=1000  

F-statistic  5.752236 10%   2.37 3.2 
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k 3 5%   2.79 3.67 

  2.5%   3.15 4.08 

  1%   3.65 4.66 

     

Actual Sample Size 29  
Finite Sample: 

n=35  

  10%   2.618 3.532 

  5%   3.164 4.194 

  1%   4.428 5.816 

     

   
Finite Sample: 

n=30  

  10%   2.676 3.586 

  5%   3.272 4.306 

  1%   4.614 5.966 
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 (2017-1990خالل فترة  عينة من دول شمال إفسيليال)دزاطة كياطة  

Financial development and its role in attracting foreign direct investment 
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المؤلف المرسل 

 ملخص: 

هذفذ هزه الذساظت إلبشاص  دوس الخؼىس اإلاالي في حزب الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش، لعُىت مخيىهت  

لُا )الجضائش، جىوغ ومصش( خالٌ فترة  ، بدُث جم الخؼشق 2017-1990مً زالزت دٌو مً شماٌ إفٍش

ظدثماس في الجاهب الىـشي على مؤششاث كُاط الخؼىس اإلاالي، باإلطافت إلى جبُان واكع جذفلاث الا 

ألاحىبي اإلاباشش لذٌو عُىت الذساظت، أما الجاهب الخؼبُلي  فخصص لذساظت كُاظُت، باظخخذام 

 .(Panel Data)بُاهاث العالظل الضمىُت اإلالؼعُت 

وأشاسث هخائج هزه الذساظت أن مؤشش جؼىس الىـام اإلاصشفي واإلاخمثل في الائخمان الخاص مً كبل      

إلاالُت ألاخشي له عالكت عىعُت مع الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش الىافذ، في خين بىىن الىدائع واإلاؤظعاث ا

اإلاالُت واإلاخمثل في الشظملت العىكُت ٌعاهم بشيل طعُف في حزب الاظدثماس  قأن مؤشش جؼىس ألاظىا

  ألاحىبي اإلاباشش.

 ل.جؼىس مالي؛ اظدثماس أحىبي مباشش، اهفخاح ججاسي؛ بُاهاث باه الكلمات املفتاحية:

 JEL: F21 ،O23ثصنيف 
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 ملدمة:  .1

ألاحىبي اإلاباشش دوسا دًىامُىُا في الخلذم الخىىىلىجي والىمى الاكخصادي، ًؤدي الاظدثماس 

بُت أن الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش ٌشيل مصذسا  ت والخجٍش بدُث أفادث معـم الذساظاث الىـٍش

ادة معذالث الىمى الاكخصادي، ولهزا حععى الذٌو دائما للحصٌى على مثل هزه الاظدثماساث  لٍض

ل الخىمُ ت الاكخصادًت، ورلً بخىفير الـشوف اإلاالئمت التي حشجع مً دخٌى بهذف جمٍى

 الاظدثماساث ألاحىبُت اإلاباششة.

عذ الخؼىس اإلاالي أخذ أهم مدذداث الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش، ولخدلُم الخؼىس اإلاالي في  َو

ش ألاظىاق اإلاالُت والتي  حعذ مصذسا البلذ الزي ٌععى لجزب مثل هزه الاظدثماساث، ال بذ مً جؼٍى

ش الجهاص اإلاصشفي وجفعُل دوس الىظاػت اإلاالُت، وهزا مً  لُا للمعدثمش، باإلطافت إلى جؼٍى جمٍى

ع اكخصادًت خلُلُت بأكل الخيالُف،  خالٌ حعهُل حعبئت وججمُع اإلاذخشاث، وجىحيهها هدى مشاَس

ت. ع الاظدثماٍس  مع جىفير اإلاعلىماث اليافُت للمشاَس

 Abstract:  
This study aimed to highlight the role of financial development in 

attracting foreign direct investment for a sample of three North African 

countries (Algeria, Tunisia and Egypt) during the period 1990-2017.aspect 

was devoted to a Econometrics study. In the theoretical side, indicators for 

measuring financial development were dealt with, in addition to clarifying 

the reality of foreign direct investment flows to the countries of the study 

sample, and the applied side was devoted to a Econometrics study, using 

the data of the sectional time series (Panel data). 

The results of this study indicated that the indicator of the 

development of the banking system represented in private credit by deposit 

banks and other financial institutions has a negative impact in attracting 

foreign direct investment, while the financial market development index 

represented in market capitalization contributes weakly to attracting foreign 

direct investment, as well The trade openness has a role in attracting this 

type of investments 
Keywords : Financial Development; Foreign Direct Investment; Trade 

openness; Panel Data. 

Classification (Jel): F21 ; O23. 

 



 

 مظكيني أنع، صلعة طمية، طاًح حمصة
 

176 

لُا في اإلاعخىي اإلاخىظؽ لذسحت الخؼىس وصىف صىذوق الىلذ الذولي  دٌو شماٌ إفٍش

اإلاالي، وهزا ساحع لظعف  هفاءة ألاظىاق اإلاالُت، لزا ًيبغي على هزه الذٌو إحشاء إصالخاث في 

مما ًؤدي   كؼاعاتها اإلاالُت، ختى جخمىً مً حزب أهبر عذد مً الاظدثماساث ألاحىبُت اإلاباششة

 ى الاكخصادي. رلً لخدلُم معذالث مشجفعت مً الىم

 :مشكلة البحث  2.1

إن الخؼووىس اإلاووالي هووى بالخأهُووذ عاموول مدووذد إلاووذي جووذفم الاظوودثماس ألاحىبووي اإلاباشووش فووي الاكخصوواد، 

وحعوووووعى وووووول موووووً الجضائوووووش، جوووووىوغ ومصوووووش  لجوووووزب هوووووزا الاظووووودثماس وىهوووووه ٌعووووواهم بشووووويل مباشوووووش فوووووي الىموووووى 

 دىسي الخالي:الاكخصادي وعلُه جم صُاغت إشيالُت هزه الذساظت في العؤاٌ اإلا

 كيف  أثس التطىز املالي على ثدفلات الاطتثماز  ألاحنبي املباشس  لدول عينة الدزاطة؟

 وكصذ ؤلاحابت على ؤلاشيالُت وحب علُىا ػشح ألاظئلت الخالُت:

 فُما جخمثل مؤششاث كُاط الخؼىس اإلاالي؟ 

 ما هى واكع الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش الىافذ لذٌو عُىت الذساظت ؟ 

 ًىحذ عالكت بين الخؼىس اإلاالي والاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش لذٌو عُىت الذساظت؟   هل 

 :فسطيات الدزاطة   3.1

 مً خالٌ هخائج الذساظاث العابلت التي جىاولذ هزا اإلاىطىع، كمىا بصُاغت الفشطُاث الخالُت:

 .ادة الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش  ٌعاهم معذٌ الشظملت العىكُت في ٍص

 .جؼىس هـام اإلاصشفي ٌعاهم في حزب الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش 

 .ذ مً جذفم الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش في الاكخصاد  الاهفخاح الخجاسي ًٍض

 أهداف الدزاطة:  4.1

تهذف هزه الذساظت إلى معشفت  أهمُت الخؼىس اإلاالي والاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش في الاكخصاد، 

ٍت، أما الىاخُت الخؼبُلُت فُخمثل في كُاط اوعياظاث بعع اإلاؤششاث ورلً مً الىاخُت الىـش 

 الخؼىس اإلاالي على جذفلاث الاظدثماساث ألاحىبُت اإلاباششة الىافذة لذٌو عُىت الذساظت. 

 حدود الدزاطة:  5.1

ادة معذٌ الىمى الاكخصادي ورلً مً خالٌ جىحه  إن الخؼىس اإلاالي ٌعاهم بشيل هبير في ٍص

ً م هـام اإلاالي، ومىه فئن هزه الذساظت  اإلاعدثمٍش عهم عً ػٍش ل مشاَس اإلادلُين وألاحىبُين لخمٍى
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جشهض على أهمُت الخؼىس اإلاالي في حزب الاظدثماساث ألاحىبُت اإلاباشش، ورلً لعُىت مخيىهت مً زالزت 

لُا ومخمثلت مً الجضائش،جىوغ و مصش، خالٌ فترة ممخذة مً  -1990بلذان مً دٌو شماٌ إفٍش

2017. 

 محاوز الدزاطة: 6.1

ت للخؼىس اإلاالي والاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش. املحىز ألاول:  ألادبُاث الىـٍش

 واكع جذفلاث الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش  في الجضائش، جىوغ ومصش. املحىز الثاني:

 دساظت كُاظُت ألزش الخؼىس اإلاالي على الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش. املحىز الثاني:

 الدزاطات الظابلة: 7.1

ملاٌ بعىىان الخؼىس اإلاالي والاظدثماس ألاحىبي  ،(Islam, Khan, Popp, Sroka, & Oláh, 2020) دساظت

اإلاباشش  "دوس الاظخلشاس  اإلاؤظس ي"، هذفذ هزه الذساظت للُاط العالكت بين الخؼىس اإلاالي والاظدثماس 

دولت خالٌ فترة ممخذة مً  79ألاحىبي اإلاباشش  في طل الاظخلشاس اإلاؤظس ي، ورلً لعُىت مخيىهت مً 

ذ هزه الذساظت مؤشش الخؼىس اإلاالي والاظخلشاس اإلاؤظس ي، ومعذٌ ، بدُث اظخخذم2017إلى  1999

ش الخجاسي همخغيراث مفعشة لالظدثماس ألاحىبي اإلاباشش الىافذ،  الخضخم باإلطافت إلاؤشش الخدٍش

واظخعاهذ هزه الذساظت ببُاهاث باهل، وأشاسث هخائج هزه الذساظت  أن مؤشش  الخؼىس اإلاالي ٌعاهم 

دثماساث ألاحىبُت اإلاباششة، وأن الاظخلشاس اإلاؤظس ي ًلعب دوسا هاما  في هزه بدذ هبير في حزب الاظ

 العالكت.

ملاٌ بعىىان الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش والىمى الاكخصاد:  ،(Michael Ose & Jaebeom, 2020)دساظت 

دوس الخؼىس اإلاالي، هذفذ هزه الذساظت لخدلم إلى أي مذي ًؤزش الخؼىس اإلاالي على الاظدثماس ألاحىبي 

 2016-1987دولت مخىظؼت وعالُت الذخل خالٌ فترة  62اإلاباشش والىمى الاكخصادي، لعُىت مخيىهت مً 

ساظت الائخمان الصادس عً الىظؼاء اإلاالُين والائخمان اإلادلي اإلالذم لللؼاع ، اظخخذمذ هزه الذ

الخاص، باإلطافت إلاعذٌ الخضخم والاهفخاح الخجاسي لخعبير عً اإلاخغير اإلاعخلل )الخؼىس اإلاالي(، أما 

ظخخذام باليعبت للمخغير الخابع فخم الخعبير عىه بئحمالي الاظدثماساث ألاحىبُت اإلاباشش الىافذ ورلً با

 %95.6بُاهاث باهل، وأهم هخائج هزه الذساظت أن عىذ ججاوص الائخمان اإلالذم لللؼاع الخاص وعبت 

 ظىف ًىعىغ بالعلب على همى الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش.
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عالكت بين و ملاٌ بعىىان الخؼىس اإلاالي ، (Bahri, Shaari, Sarmidi, & Haji Mohd, 2019)دساظت 

، هذفذ هزه الذساظت إلبشاص دوس الخؼىس اإلاالي في حزب الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش والىمى الاكخصادي

ذ مً معذالث الىمى الاكخصادي، ورلً لعُىت مخيىهت مً   65الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش الزي بذوسه ًٍض

راث الذساظت جم اظخخذام إحمالي ،  وباليعبت إلاخغي2013إلى  2009دولت هامُت خالٌ فترة ممخذة مً 

الائخمان اإلالذم لللؼاع الخاص والائخمان الخاص مً بىىن الىدائع واإلاؤظعاث اإلاالُت ألاخشي، 

باإلطافت إلى معذٌ همى إحمالي الىاجج اإلادلي همخغيراث مفعش  لالظدثماس ألاحىبي اإلاباشش، وبُيذ هخائج 

ادة في الخؼىس اإلاالي والى ادة معذٌ هزه الذساظت أن ٍص همى الاظدثماس مى الاكخصادي ًىعىغ إًجابا في ٍص

 ألاحىبي اإلاباشش.

، ملاٌ بعىىان الاظدثماس  ألاحىبي اإلاباشش والخؼىس (Mohamed Sghaier & Zouheir, 2013)دساظت 

لُا"، هذف ذ هزه الذساظت إلاعشفت العالكت اإلاالي والىمى الاكخصادي "دساظت كُاظُت لبلذان شماٌ إفٍش

لُا  4العببُت بين الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش والخؼىس اإلاالي والىمى الاكخصادي مً  بلذان مً شماٌ إفٍش

، واظخخذمذ هزه الذساظت صافي الاظدثماس 2011-1980)الجضائش، جىوغ، مصش واإلاغشب(، خالٌ فترة 

اإلاالي  الاهفخاحم اإلاالي إطافت إلى معذٌ الخضخم ومؤشش ألاحىبي اإلاباشش، مؤشش الىظاػت اإلاالُت، العم

كصذ جدلُل الىخائج، وبُيذ الىخائج عً  لخفعير  الىمى الاكخصادي، ورلً باالعخماد على بُاهاث باهل

ت بين مخخلف عىاصش  الخؼىس اإلاالي، وأن البلذان راث هـام مالي مخؼىس لذيها كذسة  وحىد عالكت كٍى

 اظدُعابُت أفظل في الاظخفادة مً مضاًا الخذفلاث الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش.

 ألاحنبي املباشس ألادبيات النظسية للتطىز املالي والاطتثماز  :املحىز ألاول 

إن العبُل الىخُذ لخىمُت اللؼاع الخاص والحذ مً الفلش في بلذان الىامُت، هى حزب 

ش هزه  الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش وجدلُم همى ألاعماٌ الاكخصادًت الصغيرة، وال ًخدلم هزا إال بعذ جؼٍى

اخت اإلاالُت والائخماهُت، لغشض الذٌو ألهـمتها اإلاالُت، فاإلاعدثمش ألاحىبي ًبدث دائما عً وظائل الش 

ل اظدثماسه.  جمٍى

 :. التطىز املالي ومؤشسات كياطه 1

الخؼىس اإلاالي هى حضء مً عملُت الىمى الاكخصادي، فهى ًلىم بخعبئت اإلاذخشاث وجىحيهها بىفاءة 

 هدى اظدثماساث حعىد بالىفع على الاكخصاد.

عشف كصذ الخؼشق إلافهىم   :مفهىم التطىز املالي 1.1 الخؼىس اإلاالي ال بذ مً حعٍشف الىـام اإلاالي، َو

م حزب مذخشاث  هزا ألاخير على أهه مجمىعت مً اإلاؤظعاث اإلاالُت التي جىفش اإلاىاسد اإلاالُت عً ػٍش
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لت مباششة )أظىاق سأط  مالُت مً أصحاب الفىائع، وجىحيهها ألصحاب العجض اإلاالي، ورلً إما بؼٍش

لت غير مباشش  ، (23، صفحة 2016)بن دحمان،  ة )البىىن واإلاؤظعاث اإلاالُت(اإلااٌ(، أو بؼٍش

أهه العملُت التي جدعً وؿُفت (Levine, 2005, p. 869)وبالحذًث على الخؼىس اإلاالي فلذ عشفه 

ش  وؿائف الائخمان وجخصص اإلاىاسد اإلاالُت، باإلطافت الىظؼاء اإلاالُين وألاظىاق اإلاالُت مً  خالٌ جؼٍى

إلى جلذًم معلىماث، وهزا مً خالٌ جلذًم أدواث مالُت مبخىشة،  حعمذ باللُام بهزه الىؿائف 

مىً اعخباس أن الىـام اإلاالي مخؼىس إرا جىفشث فُه الخصائص الخالُتبأفظل شيل  ,Levine) ، ٍو

2005, p. 870): 

 .ٌإهخاج معلىماث معبلت عً الاظدثماساث اإلادخملت وجخصُص سأط اإلاا 

 .ل  مشاكبت الاظدثماساث ومماسظت خىهمت الششواث بعذ جىفير الخمٍى

 .ع ، وإداسة اإلاخاػش  حعهُل الخذاٌو ، والخىَى

 .حعبئت وججمُع اإلاذخشاث 

ش  مؤظعاث الىـام اإلاالي ًؤدي إلى الخؼىس اإلاالي، ومً خالٌ هزا الخعٍشف وعخيخج أن جؼٍى

ت(،  ت، البىىن الخجاٍس وجخمثل هزه اإلاؤظعاث في ألاظىاق اإلاالُت، وكؼاع البىىن )البىىن اإلاشهٍض

 واإلاؤظعاث اإلاالُت )ششواث الاظدثماساث اإلاالُت، مؤظعاث الائخمان، وظؼاء العىق اإلاالي( .

بُت التي اظخخذمذ مؤششاث هىان ا :مؤشسات كياض التطىز املالي 2.1 لعذًذ مً الذساظاث الخجٍش

  الخؼىس اإلاالي، واخخلفذ هزه اإلاؤششاث مً دساظت إلى دساظت لىً ولها جفعش ملاًِغ الخؼىس اإلاالي،

جؼىس هـام اإلاصشفي وألاظىاق اإلاالُت هم أهم  أن (Beck & Levin, 2004, p. 425) وأشاس الباخثان

 مؤششاث الخؼىس اإلاالي، وعلُه هىضح أهم هزه اإلاؤششاث في الجذٌو اإلاىالي:
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 مؤششاث الخؼىس اإلاالي :1حدول 

 ملياض مؤشسات ثطىز النظام املصسفي

مؤشش ًلِغ مذي معاهمت البىىن اإلادلُت في إكشاض  GDPإحمالي الائخمان اإلامىىح لللؼاع الخاص/

 والششواث الخاصت  اإلاؤظعاث

الائخمان الخاص مً كبل بىىن الىدائع واإلاؤظعاث 

 GDPاإلاالُت ألاخشي/

مؤشش ًلِغ مذي حزب البىىن واإلاؤظعاث اإلاالُت 

 إلاذخشاث، التي جىحه هدى اظدثماساث.

 ظاػت اإلاالُتمؤشش ًلِغ حجم الى  (M2/GDP)العُىلت الىلذًت 

 ملياض مؤشسات ثطىز ألاطىاق املالية

عمى أًظا  GDPاللُمت العىكُت لعىق ألاوساق اإلاالُت/ مؤشش ًلِغ حجم العىق اإلاالُت، َو

 بالشظملت العىكُت

عمى  GDPحجم جذاٌو ألاوساق اإلاالُت/ مؤشش ٌعىغ معخىي العُىلت في الاكخصاد، َو

.  بمعذٌ الخذاٌو

  ٌ مؤشش ًلِغ حجم اإلاعامالث باليعبت لعىق هيل،  ألاوساق اإلاالُت/إحمالي اللُمت العىكُت حجم جذاو

عمى بمعذٌ الذوسان  َو

 (91-90، الصفحات 2016)بن دحمان،  اعخمادمً إعذاد الباخثين  املصدز:

 .  التطىز املالي في البلدان العسبية:2 

صىذوق الىلذ الذولي معخىي الخؼىس اإلاالي قي البلذان العشبُت، ورلً مً خالٌ خعاب  صىف

اث الخؼىس اإلاالي في الذٌو العشبُت:  مؤشش شامل للخؼىس اإلاالي، والجذٌو اإلاىالي ًىضح معخٍى

اث :2 حدول   الخؼىس اإلاالي في الذٌو العشبُت معخٍى

 مظتىي منخفض مظتىي متىطط مظتىي مسثفع

ذ -ألاسدن -البدٍشً  -اليٍى

 -كؼش -عمان -لبىان

 ؤلاماساث.  -الععىدًت

 -مىسٍخاهُا -مصش -الجضائش

 جىوغ. -اإلاغشب

 -العىدان -لُبُا -إًشان

 الُمً. -ظىسٍا

 (Internationa Monetary Fund)  مً إعذاد الباخثين اعخماد على املصدز:
وعخيخج أن معـم دٌو ششق ألاوظؽ جخميز بمعخىي مشجفع مً  02 مً خالٌ الجذٌو سكم

الخؼىس اإلاالي، وهزا ساحع للخؼىس الىـام اإلاصشفي وآلُاث سكابخه، باإلطافت لىحىد أظىاق مالُت مخؼىسة 
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لُا فىلٌى أن معـم هزه  ً الزي ٌعذ ظىق مالها دولي، أما الحذًث عً دٌو شماٌ إفٍش مثل البدٍش

مخىظؽ مً الخؼىس اإلاالي، هـشا لظعف أظىاكها اإلاالُت، أما دٌو راث معخىي  الذٌو جخميز بمعخىي 

 مىخفع مً الخؼىس اإلاالي، فىجذ أن هزه الذٌو جخميز بعذم اظخلشاسها العُاس ي.

 :االستثمار األجنبي المباشر ومتطلبات جذبه لالقتصاد  .2

ىمُت الاكخصادًت، بدُث ٌعاهم ٌشيل الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش سهيزة هامت مً سوائض ظُاظت الخ

الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش في الخىمُت الاكخصادًت مً خالٌ جأزيره اإلاباشش على الاظدثماس الشأظمالي ، 

بُت، ومً خالٌ جأزيره غير  وخلم فشص العمل، وصٍادة الصادساث والعمالث ألاحىبُت، وؤلاًشاداث الظٍش

 .                                     (Loewendahl, 2018, p. 1) ىىىلىحُا، وؤلاهخاحُت، والابخياساإلاباشش على اإلاىسدًً اإلادلُين، وهلل الخ

اإلاعدثمش ألاحىبي اإلاباشش هى : ((Foreign Direct Investment مفهىم الاطتثماز ألاحنبي املباشس 1.2

مىً أًظا أن ول شخص ػبُعي أو معىىي ًمخلً ششهت  أو أصٌى في بلذ أحىبي )غير بلذه ألاصلي(، ٍو

ًيىن للمعدثمش  ششهت جيشؽ في بلذه )بلذ ألام(، ولذًه فشوع في بلذان أحىبُت وحععى الذٌو دائما 

ادة  للحصٌى على مثل هزه الاظدثماساث هـشا ألهمُتها في الاكخصاد، وىنها حعاهم بشيل مباشش في ٍص

                                                                                         ، وبشيل غير مباشش في عملُت الخىمُت الاكخصادًت.معذالث الىمى الاكخصادي

ٌعخبر الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش أخذ أهم  : متطلبات حرب الاطتثماز ألاحنبي املباشس في الاكتصاد 2.2

في البلذان اإلاظُفت، فهى أهثر مً مجشد جذفم سأط اإلااٌ، ألهه ًدُذ الىصٌى الحىافض للىمى الاكخصادي 

، (Nunnenkamp, 2001, p. 4) للخىىىلىحُا اإلاخاخت دولُا، وغيرها مً اإلاضاًا التي ًلذمها في الاكخصاد

ثماساث، ورلً بخىفير بِئت اكخصادًت لزا حععى الذٌو دائما لىطع ظُاظاث لجزب هزا الىىع مً الاظد

وظُاظُت مالئمت ججعل مً اإلاعدثمش ألاحىبي ًخجه هدى هزه البلذان، وأهم العىامل التي ًجب جىافشها 

 :(OCDE, 2003, p. 101) للمعدثمش ألاحىبي جخمثل في

 ت ال مبرس لها لألعماٌ الخ ت.عذم وحىد عىائم إداٍس  جاٍس

 .بِئت اكخصادًت معخلشة، وجخمثل في اظخلشاس معذالث الخضخم، باإلطافت ألظعاس الصشف 

  .ش الخجاسة، فاإلاعدثمش ألاحىبي ٌععى دائما للمشاسهت في الخجاسة الذولُت  جدٍش

 .وحىد مىاسد وافُت ًمىً الىصٌى إليها بؼشق ظهلت 
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ًخأزش الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش  :2008كيف أصبحت ثدفلات الاطتثماز ألاحنبي بعد أشمة  3.2

باألوطاع الاكخصادًت العاإلاُت، خاصت في ؿل الاهفخاح الاكخصادي الزي ٌشهذه العالم، وأدث ألاصمت 

با. 2008اإلاالُت العاإلاُت  ؼت هزه الخذفلاث في حمُع دٌو العالم جلٍش  إلى حغير  خٍش

 .2008معذٌ همى جذفلاث الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش كبل وبعذ ألاصمت اإلاالُت العاإلاُت  :1شكل ال

 (Word Bank) مً إعذاد الباخثين اعخمادا على املصدز:

أزشث على جذفلاث الاظدثماس  2008ًخضح أن ألاصمت اإلاالُت العاإلاُت   01سكم  مً خالٌ شيل

 ألاحىبي اإلاباشش في العالم، هما أن الذٌو العشبُت جأزشث بهزه ألاصمت على غشاس باقي دٌو العالم.

 واكع ثدفلات الاطتثماز ألاحنبي املباشس في الجصائس، ثىنع ومصس .3

ع الاكخصادي، جؤدي إلى مما ال شً أن الاظخلشاس العُاس ي  واإلاالي، وجؼبُم الذٌو  فىشة الخىَى

ادة جذفلاث الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش في الاكخصاد، فاالعخماد على مىسد واخذا لخصذًش ال ًلبي  ٍص

خاحُاث اإلاعدثمش ألاحىبي، هما هى خاٌ الجضائش والتي حعخمذ على صادساث اإلادشوكاث،  هما أن 

 عاهذ منها ول مً جىوغ ومصش أدث إلى هشوب بعع اإلاعدثمٍشً ألاحىبُين.ألاوطاع العُاظُت التي 

 .2019-2000جذفلاث الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش خالٌ فترة  :2 شكلال

 
 

 

 

  (.Word Bank) مً إعذاد الباخثين اعخمادا علىاملصدز: 
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ًخضح لىا أن الجضائش لها وعبت كلُلت مً جذفلاث الاظدثماس ألاحىبي  02سكم  مً خالٌ شيل

اإلاباشش ملاسهت بخىوغ ومصش، خُث شهذث الجضائش اسجفاعا ػفُفا في جذفلاث الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش 

ً 2011-2000الىافذ لالكخصاد خالٌ فترة  ، وهزا ساحع السجفاع أظعاس البتروٌ، مما حعل اإلاعدثمٍش

فشهذث جشاحعا في  2019-2012ًخىحهىن لالظدثماس في كؼاع اإلادشوكاث، أما باليعبت لفترة  ألاحىبُين

وعبت الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش الىافذ، هـشا لتراحع أظعاس البتروٌ، والزي أزش على هزه الخذفلاث، 

اسجفعذ  2006-2000وشهذث جىوغ جذبذب في وعبت جذفلاث الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش، فخالٌ فترة 

ع  وعبت جذفلاث الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش، وهزا ساحع العُاظاث التي اعخمذها الذولت مً خالٌ جىَى

اللؼاعاث اإلاعخلؼبت لالظدثماس ألاحىبي اإلاباشش، إال أن وعبت هزه الخذفلاث جشاحعذ خالٌ فترة 

ً العابذًً(، باإلط2007-2019 افت إلى الهجماث ، وهزا ساحع لألوطاع العُاظُت )ظلىغ هـام ٍص

ً ألاحىبُين مً كؼاع العُاخت، وبالحذًث عً دولت  ؤلاسهابُت التي أدث إلى هشوب بعع اإلاعدثمٍش

-2000مصش فهي أهثر اظخلؼابا لالظدثماس ألاحىبي اإلاباشش ملاسهت بالجضائش وجىوغ، خُث شهذث فترة 

الخاث الاكخصادًت التي اسجفاعا ملحىؾ في وعبت جذفم هزه الاظدثماساث، وهزا ساحع لإلص 2006

، والتي ظعذ لجزب الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش للبالد، وجميزث 2008-2004أعلىتها الحيىمت خالٌ فترة 

، 2008باهخفاض خاد في وعبت هزه الاظدثماساث، وهزا ساحع لخذاعُاث ألاصمت اإلاالُت  2011-2007فترة 

ي، باإلطافت لألوطاع العُاظُت التي شهادتها والتي أزشث على هزه الخذفلاث خاصت في اللؼاع العُاح

، وبالشغم مً هزه ألاوطاع إال أن دولت مصش عشفذ هُف حعترحع هزه 2011البالد خالٌ بذاًت ظىت 

ادة هزه الخذفلاث خالٌ فترة  الاظدثماساث، ورلً بفظل الخؼؽ والاظتراجُجُاث التي ظاهمذ في ٍص

2012-2019. 

 دزاطة كياطية ألثس التطىز املالي على الاطتثماز ألاحنبي املباشس لعينة من دول شمال إفسيليا  .4

لغشض معشفت دوس الخؼىس اإلاالي في حزب الاظدثماساث ألاحىبُت اإلاباششة، وكصذ الىصٌى إلى 

دٌو مً هخائج هزه الذساظت ظىف هلىم بئحشاء دساظت كُاظُت، وبما أن عُىت الذساظت جخيىن مً زالر 

لُا، فئن الىمىرج اإلاىاظب إلحشاء هزه الذساظت هى همىرج بُاهاث العالظل الضمىُت  شماٌ إفٍش

 (.Panel Dataاإلالؼعُت )
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  :نمىذج اللياس ي ومتغيرات الدزاطة .1.4

بُت حعخمذ بشيل هبير على بُاهاث العالظل الضمىُت اإلالؼعُت أو بما  أصبدذ الذساظاث الخجٍش

، ششواث، عائالث( ٌعشف ببُاهاث باهل،  بدُث جصف هزه البُاهاث ظلىن عذد مً اإلافشداث )دٌو

مىً الخمُيز بين هىعين مً بُاهاث باهل، بُاهاث (EDWARD., 2003, p. 14) خالٌ مذة صمىُت معُىت . ٍو

وحعني هزه البُاهاث أن الفترة الذساظت مؼابلت ليل ألافشاد، أما  ( Balanced Panel)باهل اإلاخىاصهت 

لجأ (Unbalanced Panel)باليعبت لىىع الثاوي مً هزه البُاهاث فخعشف ببُاهاث باهل غير اإلاخىاصهت  ، ٍو

 .Bourbonnais, 2015, p) الباخثين إلى هزا الىىع مً البُاهاث هـشا الخخالف فترة الذساظت بين ألافشاد

، ومً خالٌ بُاهاث هزه الذساظت ًخضح لىا أن بُاهاث باهل اإلاخىاصهت هي اإلاالئمت في جلذًش (346

لت اإلاشبعاث الصغشي العادًت   . eviews9، ورلً باالعخماد على بشهامج (OLS)الىمىرج، وباظخخذام ػٍش

دا على الذساظاث العابلت التي جؼشكىا لها ظابلا، وعلُه جم جدذًذ مخغيراث الذساظت اظدىا 

مىً جىطُذ مخغيراث الذساظت واآلحي:    وخعب ػبُعت اكخصادًاث لذٌو عُىت الذساظت، ٍو

 :املتغير التابع واملتمثل في الاطتثماز ألاحنبي املباشس 

FDI: .إحمالي الاظدثماساث ألاحىبُت الىافذة مً إحمالي الىاجج اإلادلي 

 ظتلل واملتمثلة في التطىز املالي:املتغير امل 

MC:  دعب بئحمالي اللُمت العىكُت لعىق ألاوساق اإلاالُت مً إحمالي الىاجج اإلادلي سظملت العىكُت ٍو

 وهى أخذ مؤششاث الخؼىس اإلاالي.

CSP : دعب بئحمالي الائخمان اإلادلي اإلالذم لللؼاع الخاص مً إحمالي الىاجج اإلادلي، وهى أخذ ٍو

 اإلاالي. مؤششاث الخؼىس 

PCDP:  الائخمان الخاص مً البىىن الىدائع واإلاؤظعاث اإلاالُت ألاخشي مً إحمالي الىاجج اإلادلي، وهى

.ً ل اإلاذخشاث إلى معدثمٍش  مؤشش ًذٌ على الىظاػت اإلاالُت، أي جدٍى

OPENT:  دعب بئحمالي الصادساث والىاسداث مً إحمالي الىاجج اإلادلي، وهى مؤشش على الاهفخاح ٍو

 سي.الخجا

INF: .معذٌ الخضخم، وهى مخغير مفعش الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش 

DGT: .ادة جىىع أرواق اإلاعتهلىين ادة الىثافت العياهُت جؤدي إلى ٍص  معذٌ همى العياوي، بدُث ٍص

 هما ًمىً جىطُذ الذساظاث التي أدسحذ هزه اإلاخغيراث، ومصادسها في الجذٌو اإلاىالي:
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 مخغيراث الذساظت ومصادسها: 3 حدول 

 مصدز  املتغيرات

FDI WDI 

MC WDI 

CSP 

 

WDI 

PCDP 

 

WDI 

OPENT Unctad 

INF WDI 

DGR Unctad 

 مً إعذاد الباخثين. املصدز:

مىً جىطُذ همىرج اللُاس ي للذساظت وفم الصُغت الخالُت:  ٍو

 

 

،  بدُث أن:  ًمثل الحذ الثابذ،    (، 1990-2017جمثل الفترة الذساظت )  جمثل عذد الذٌو

 البىاقي.    معلماث الىمىرج،              

 -ثلدًس نمىذج وعسض النتائج   .2.4  

ختى هخمىً مً عشض هخائج الذساظت اللُاظُت وفم همىرج باهل، وحب أوال اإلاشوس ببعع 

م اخخباس الخجاوغ ) ، زم اخخباس (Hsiaoاإلاشاخل بهذف الخأهذ مً صحت الىمىرج، ورلً عً ػٍش

ت مخغيراث الذساظت، وبعذ احخُاص هز ً اظخلشاٍس هلىم بخلذًش الىمىرج اإلاىاظب مً خالٌ ًً الاخخباٍس

 طلت بين الىمىرج الاهدذاس الخجمُعي، الىمىرج الثابذ والىمىرج العشىائي.اإلافا

ٌشترغ همىرج باهل ججاوغ بُاهاث عُىت الذساظت، أي ججاوغ بُاهاث ليل  :اختباز التجانع .1.2.4

غير مىاظب إلحشاء الذساظت،   اإلافشداث، أما إرا واهذ اإلافشداث غير مخجاوعت، فىلٌى أن همىرج باهل

وهزا ًؤدي إلى دساظت ول مفشدة )دولت( على خذي، ولىشف عً ججاوغ أو عذم ججاوغ اإلافشداث هلجأ 

 :الجذٌو اإلاىالي ، ورلً وفم زالزت خؼىاث هىضحها في  Hsiaoالخخباس 
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 .Hsiaoخؼىاث اخخباس  :4 حدول 

 صحة الفسطيات الفسطيات الخطىات

       H0                همىرج مخجاوغ ولُا     الخطىة ألاولى

                      H1 همىرج غير مخجاوغ ولُا

                                  

هشفع فشطُت العذم إرا واهذ 

ت  F1اخخمالُت  أصغش مً دسحت اإلاعىٍى

 .%5عىذ 

β  ًىحذ ججاوغ معلماث الخطىة الثانية
  

        H0     

     

H1            βال ًىحذ ججاوغ إلاعلماث 
  

  

       

هلبل فشطُت العذم إرا واهذ اخخمالُت 

F2  ت عىذ  .%5أهبر مً دسحت اإلاعىٍى

          H0  همىرج رو ججاوغ هلي         الخطىة الثالثة 

                 H1 همىرج رو جأزيراث زابخت 

                                 

هشفع فشطُت العذم إرا واهذ 

ت  F3اخخمالُت  أصغش مً دسحت اإلاعىٍى

 .%5 عىذ

 (Bourbonnais, 2015, pp. 350-351) مً إعذاد الباخثين اعخماد علىاملصدز: 

مىاظب في دساظت، إرا جم كبٌى فشطُت العذمُت في  وفي هزا العُاق هلٌى أن همىرج باهل

الخؼىة ألاولى، دون الخؼشق للخؼىاث اإلاخبلُت، أما إرا جم سفع فشطُت العذمُت، هيخلل للخؼىة 

الثاهُت، ففي خاٌ جم سفع فشطُت العذمُت في هزه الخؼىة هلٌى أن همىرج باهل غير مىاظب 

لخؼىة الثالثت، والتي جفاطل بين همىرج رو ججاوغ هلي للذساظت، وإرا جم كبٌى هزه الفشطُت، هيخلل ل

 ٌ  . 4وهمىرج رو جأزيراث زابخت وفم فشطُاث اإلاىضحت في حذو

 جم الحصٌى على الىخائج الخالُت: 9Eviewsومً مخشحاث 

 للتجانع Hsiaoاز باخت :5 حدول 

Hsiao Test 

 احتمالية   F  املحظىبة F الخطىات

 0.055275 1.865800 الخطىة ألاولى

 0.057850 1.919377 الخطىة الثانية

 0.246748 1.425473 الخطىة الثالثة

 .Eviews9مً إعذاد الباخثين اعخماد على مخشحاث  املصدز:
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 وعخيخج أن: Hsiaoمً خالٌ اخخباس 

 :اإلادعىبت  اخخمالُت فِشش الخطىة ألاولىF1 ( وهي أهبر 0.055275جبلغ )  ت مً دسحت اإلاعىٍى

(، وبالخالي هلبل الفشطُت العذمُت أي ًىحذ ججاوغ هلي، ومىه ًمىً اللٌى أن همىرج 0.05)

 باهل مىاظب لهزه الذساظت. 

 -اطتلسازية طالطل الصمنية امللطعية   .2.2.4

ت ظالظل الضمىُت  بعذ كبٌى اظخخذام بُاهاث باهل في هزه الذساظت، هيخلل الخخباس اظخلشاٍس

م إحشاء اخخباساث هشف عً حزوس الىخذة، وعلُه ظىف وعخمذ في هزه  اإلالؼعُت، ورلً عً ػٍش

-Levin)، باإلطافت الخخباس (Augmented Dicky-fuller)واخخباس  (Phillips-Perron)الذساظت على اخخباس 

Lin&Chu)جمُع اإلاخغيراث غير معخلشة ، وأشاسث هخائج هزه الاخخباساث أن ظالظل الضمىُت اإلالؼعُت ل

، وحذٌو L(1)، مما جؼلب إعادة هزه الاخخباساث بأخز الفشوق مً الذسحت ألاولى L(0)في اإلاعخىي 

 اإلاىالي ًىضح هزه الاخخباساث عىذ اإلاعخىي ألاٌو ولجمُع اإلاخغيراث.

ت اإلاخغيراث: 6 حدول   هخائج اخخباس اظخلشاٍس

Unit root Test 

دزحة  Levinاختباز  P.Pاختباز  ADFاختباز  املتغيرات

 الاطتلسازية

FDI 57.7972 

(0.0000)* 

113.782 

(*0.0000) 

7.59836- 

(*0.0000) 

L(1) 

MC 43.3375 

(*0.0000) 

74.6806 

(*0.0000) 

5.25608- 

(*0.0000) 

L(1) 

CSP 

 

41.8500 

(*0.0000) 

50.3713 

(*0.0000) 

5.75177- 

(*0.0000) 

L(1) 

PCDP 

 

28.6575 

(0.0001)* 

28.3933 

(*0.0001( 

4.61220- 

(0.0000)* 

L(1) 

OPENT 40.8041 66.0918 5.95357- L(1) 
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(0.0000)* (*0.0000) (*0.0000) 

INF 58.3824 

(*0.0000) 

91.2886 

(*0.0000) 

7.9305- 

(*0.0000) 

L(1) 

DGT 26.9720 

(0.0001)* 

275.288 

(0.0000)* 

-4.66354 

(0.0000)* 

L(1) 

ت   .1%*، اظخلشاس اإلاخغيراث عىذ دسحت اإلاعىٍى

 .Eviews9مً إعذاد الباخثين اعخماد على مخشحاث  املصدز:

ًخضح لىا أن حمُع اإلاخغيراث معخلشة ومخياملت في اإلاعخىي ألاٌو  06مً خالٌ حذٌو سكم 

ت  ألاولى، ال بذ مً ،  وبما أن العالظل الضمىُت اإلالؼعُت معخلشة في الذسحت 1%وعىذ الذسحت اإلاعىٍى

 كُام اخخباس الخيامل اإلاشترن.

 :اختباز التكامل املشترك .3.2.4

ت العالظل الضمىُت اإلالؼعُت، ووحىد العلعلت معخلشة في الذسحت ألاولى،  بعذ اخخباس اظخلشاٍس

، وهخائج هزا الاخخباس  Pedroniوحب  اخخباس عالكت الخيامل اإلاشترن بين اإلاخغيراث، باالظخعاهت باخخباس 

 هىضحها في الجذٌو اإلاىالي:

ت العالظل الضمىُت اإلالؼعُت، ووحىد العلعلت معخلشة في الذسحت  بعذ اخخباس اظخلشاٍس

، وهخائج هزا  Pedroniألاولى، وحب  اخخباس عالكت الخيامل اإلاشترن بين اإلاخغيراث، باالظخعاهت باخخباس 

 ي:الاخخباس هىضحها في الجذٌو اإلاىال

 للخيامل اإلاشترن Pedroniاخخباس  :7 حدول 

Pedroni residual cointegration Test 

 إلاحتمال إلاحصائية الاختبازات

 V 1.795421- 0.9637إحصائية 

 RHO 0.515873 0.6970إحصائية 

 PP 1.711080- 0.0435إحصائية 

 ADF 0.241594- 0.4045إحصائية 

 .Eviews9اعخماد على مخشحاث  مً إعذاد الباخثين املصدز:
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ل بين مخغيراث Pedroniحشير هخائج اخخباس الخيامل اإلاشترن ) (، إلى غُاب عالكت في ألاحل الؼٍى

أهبر مً  ADF , RHO, Vاإلاعخللت والاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش، خُث أن اخخمالُت ؤلاخصائُت واإلاخمثلت في 

ت   العذمُت التي جىص على عذم وحىد جيامل مشترن بين ، مما ٌعني كبٌى الفشطُت %5الذسحت اإلاعىٍى

 مخغيراث الذساظت.

   :مفاطلة بين النماذج.4.2.4

في هزه اإلاشخلت ًخم جلذًش همىرج مىاظب وفم معؼُاث الذساظت، في بذاًت ألامش ًخم اإلافاطلت 

 Effects، والىمىرج ألازش الفشدي  (Pooled Regression Model)بين الىمىرج الاهدذاس الخجمُعي 

Model) Fixed أو العشىائي )(Random Effects Model) ورلً مً خالٌ اخخباس ،(Breusch-Pagan 

LM) ،وفي خاٌ جم كبٌى همىرج الاهدذاس الخجمُعي هلبل هزا الىمىرج، أما إرا جم سفع هزا الىمىرج ،

م اخخباس                          هيخلل للمفاطلت بين الىمىرج ألازش الثابذ والىمىرج ألازش العشىائي، ورلً عً ػٍش

(Yaffee, 2003, p. 7)(Haussman). 

 وعلُه ظىف هىضح هخائج الىمارج الثالزت في الجذٌو اإلاىالي:

 اإلافاطلت بين الىمارج الثالزت  :8 حدول 

نمىذج الانحداز  ملتغيرات

 التجميعي

ألاثس نمىذج  نمىذج ألاثس الثابت

 العشىائي

MC 0.06871 

(0.0000)* 

0.06999 

(*0.0001) 

0.06871 

(0.0000)* 

CSP 

 

0.00669 

(0.7007) 

0.0090 

(0.6129) 

0.00669 

(0.7028) 

PCDP 0.04827- 

(**0.0264) 

0.0676- 

(**0.0322) 

0.04827- 

(**0.0275) 

OPENT 

 

0.06119 

(*0.0000) 

0.0604 

(*0.0022) 

0.06119 

(*0.0000) 

INF 0.03206- 0.0339- 0.03206- 
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(0.2983) (0.2761)  (0.3018) 

DGR 0.08834 

(0.3171) 

0.12511 

(0.2000) 

0.08834 

 (0.3206) 

R2 0.4318 0.4383 0.4318 

Adj.R 0.3875 0.3784 0.3875 

F.Sta 9.7543 7.3181 9.7543 

Prob (F.t) 0.0000 0.0000 0.0000 

D.W 1.3179 1.3428 1.3179 

ت اإلاخغيراث عىذ الذسحت t.statحشير )( إلى اخخمالُت   على الخىالي. 5%، 1%، *،** معىٍى

 .Eviews9مً إعذاد الباخثين اعخماد على مخشحاث  املصدز:

 :املفاطلة بين النمىذج الانحداز التجميعي ونمىذج ألاثس الثابت أو العشىائي .1.4.2.4

م اخخباس  ًمىً اإلافاطلت بين الىمىرج الاهدذاس الخجمُعي والىمىرج الثابذ أو العشىائي عً ػٍش

Breusch-Pagan ورلً وفم الفشطُاث الخالُت (Zaman, 2008, p. 4): 

H0: .همىرج الاهدذاس الخجمُعي هى اإلاىاظب للذساظت 

H1: .همىرج آلازاس الثابخت أو العشىائُت هى اإلاىاظب للذساظت 

 وهخائج هزا الاخخباس هىضحها في الجذٌو اإلاىالي:

 هخائج اخخباس مظاعف الغشاهج :9 حدول 

Lagrange Multiplier (LM) test For panel data 

1.3245 Breusch-Pagan 

0.2498 Prob 

 .eviews9اعخمادا على مخشحاث  مً إعذاد الباخثين املصدز:

 ٌ ( وهي أهبر مً الذسحت 0.2498ًخضح أن اخخمالُت هزا الاخخباس جبلغ ) 9سكم  مً خالٌ حذو

ت عىذ  ، مما هلبل فشطُت العذم، أي أن الىمىرج الاهدذاس الخجمُعي هى اإلاىاظب لهزه 5%اإلاعىٍى

 الذساظت.
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 نتائج الدزاطة اللياطية:

  أي أن اإلاخغيراث اإلافعشة التي أدسحذ في هزه الذساظت، كذ 0.4318بلغ معامل الخدذًذ ،

، وهي وعبت ملبىلت مً الىاخُت 43.18%ظاهمذ في جفعير الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش الىافذ بيعبت 

شحع جفعير ما جبلى مً هزه اليعبت إلى مخغيراث أخشي لم هذسحها في الىمىرج، في خين  الاكخصادًت، ٍو

ت 0.0000حشير اخخمالُت ؤلاخصائُت لفِشش ) ، مما ٌعني أن 5%(، وهي أصغش جماما مً الذسحت اإلاعىٍى

ت ولُت، وملبٌى مً الىاخُت ؤلاخصائُت.  الىمىرج رو داللت معىٍى

  ادة في معذٌ الشظملت ت ولها جأزير مىحب، إر أن ٍص معذٌ الشظملت العىكُت رو داللت معىٍى

ادة هزه الاظدثماساث بيعبت %1العىكُت بيعبت   . %0.068، ًؤدي إلى ٍص

    ادة ت ومىحب، بدُث أن ٍص معذٌ إحمالي الائخمان اإلالذم لللؼاع الخاص رو داللت غير معىٍى

ادة الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش  بيعبت%1في هزا الىىع مً الائخمان بيعبت   .0.006%، ًؤدي إلى ٍص

  ت  معذٌ الائخمان الخاص مً كبل البىىن الىدائع واإلاؤظعاث اإلاالُت ألاخشي رو داللت معىٍى

ادة هزا الىىع مً  وله عالكت عىعُت مع الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش الىافذ لالكخصاد، بدُث أن ٍص

 .%0.048باإلاائت، ًؤدي إلى خفع جذفلاث الاظدثماساث ألاحىبُت اإلاباششة بيعبت  1الائخمان بيعبت 

    ؤزش إًجابُا في حزب الاظدثماساث ألاحىبُت معذٌ الاهفخاح الخجاسي رو ت ٍو داللت معىٍى

ادة بيعبت  ادة الاظدثماساث ألاحىبُت اإلاباششة  %1اإلاباششة، بدُث أن ٍص مً الاهفخاح الخجاسي ًؤدي إلى ٍص

 .%0.061بيعبت 

  ادة بيعبت ت وظلبي ، أي أن ٍص مً معذٌ الخضخم  %1معذٌ الخضخم رو داللت غير معىٍى

 .%0.032الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش في الاكخصاد بيعبت ًؤدي إلى خفع 

  ادة بيعبت ت ومىحب، أي أن ٍص مً الىمى  %1معذٌ الىمى الذًمىغشافي رو داللت غير  معىٍى

ادة الاظدثماساث ألاحىبُت اإلاباشش بيعبت   .%0.088الذًمىغشافي ًؤري رلً إلى ٍص

 : الخاثمة. 5

بُت ال تي عالجذ مىطىع الخؼىس اإلاالي والىمى الاكخصادي، هىان العذًذ مً الذساظاث الخجٍش

أما غشض هزه الذساظت فخمثل في معشفت دوس الخؼىس اإلاالي في حزب الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش، بدُث 

لي للىمى الاكخصادي، وعلُه خاولىا مً خالٌ هزه الذساظت ؤلاحابت على  ٌعخبر هزا ألاخير مصذس جمٍى
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في: هُف أزش الخؼىس اإلاالي على جذفلاث الاظدثماس  ألاحىبي اإلاباشش  لذٌو  ؤلاشيالُت الشئِعُت ومخمثلت

عُىت الذساظت؟ وجىصلىا لىخائج هزه الذساظت بعذ اظخخذامىا لىمىرج كُاس ي مخمثل في بُاهاث 

، وهزا بعذ جؼبُم مجمىعت مً الاخخباساث حعمذ لىا (Panel Data)العالظل الضمىُت اإلالؼعُت 

 ىرج.باظخخذام هزا الىم

 :نتائج الدزاطة واختباز الفسطيات.1.5

  جؤزش ألاوطاع العُاظُت على جذفلاث الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش، خُث جشاحعذ هزه

الخذفلاث في ول مً جىوغ ومصش، هـشا لألوطاع العُاظُت التي عاشتها هاجين الذولخين، إال 

أن دولت مصش عشفذ هُف حعخلؼب هزه الاظدثماساث، مً خالٌ وطع خؼؽ وإظتراجُجُاث 

ادة جذفم هزه  الاظدثماساث، أما باليعبت لذولت الجضائش فئن جذفم الاظدثماس ظاهمذ في ٍص

 ألاحىبي اإلاباشش في الاكخصاد مشهىن باسجفاع أظعاس اإلادشوكاث.

  معذٌ الشظملت العىكُت ٌعاهم في حزب الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش وهى ما ًثبذ صحت

الاظدثماس ألاحىبي فشطُت ألاولى، إال أن معذٌ الشظملت العىكُت له جأزير طعُف في حزب 

اإلاباشش، وهزا ساحع لعجض ألاظىاق اإلاالُت في حعبئت الادخاس وجىحيهها هدى اظدثماساث خلُلُت، 

 مما ًؤدي إلى طعف هفاءة هزه ألاظىاق لذٌو مدل الذساظت.  

   الائخمان الخاص مً كبل بىىن الىدائع واإلاؤظعاث اإلاالُت ألاخشي ال ٌعاهم في حزب

اإلاباشش، بل له عالكت عىعُت مع هزا الىىع مً الاظدثماس وهزه الىدُجت الاظدثماس ألاحىبي 

مىً جفعير رلً أن دٌو مدل  جخالف الؼشح الىـشي، ومىه هشفع الفشطُت الثاهُت، ٍو

الذساظت جميزث باسجفاع معذالث الخضخم، وهى ألامش الزي حعل مً العلؼاث اإلاعىُت )البىً 

اهىماشُت لخللُل مً معذالث الخضخم، بدُث  أن اإلاشهضي(، جلىم بخؼبُم ظُاظت هلذًت 

هزه  العُاظت جؤدي إلى اسجفاع أظعاس الفائذة على ؤلاكشاض وهى ألامش الزي ًىعىغ بالعلب 

على الاظدثماس عامت، والاظدثماس ألاحىبي خاصت، هما أن جذخل الحيىمت في عمل اإلاصاسف 

 لذٌو عُىت الذساظت.واإلاؤظعاث اإلاالُت ألاخشي أعاق جؼىس الىـام اإلاصشفي 
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 ملخص:

. اإلاخلضمتتهضف الضعاست ئلى جلُُم استراجُجُت اإلادفـت اإلاضاعة بالخللباث في ألاسىاق اإلاالُت  

مشل:  ( وجؼبُلها كلى كىامل الخؼغ اإلالغوفت.2017) Muirو  Moreiraجم اسخيسار مىهجُت خُض 

 كىامل الاسدشماع في ألاسهم. و ،والغبدُت ،والؼزم ،واللُمت ،الدجم و ،السىق 

زلصذ صعاسدىا ئلى أن اإلادفـت اإلاضاعة هما بشيل كام، لم جخىافم هخائجىا مم ما خصلىا كلُه. 

الاخخفاؾ باسخصىاء كامل الؼزم، أو في أوكاث ألاػماث  و بالخللباث ال جخفىق كلى أصاء مدفـت الشغاء

 الضعاساث السابلت. كلى غغاع اإلاالُت 

  .اإلاخلضمتألاسىاق اإلاالُت  ؛دفـتازخُاع اإلا ؛ضاعة بالخللباثاإلادفـت اإلا  الكلماث املفتاحيت:

 .JEL: G11 ،C22جصنيف 
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 Abstract: 

The aim of this study is to evaluate the strategy of volatility managed 

portfolio on developed financial market against buy-and-hold portfolio.  We 

have replicated Moreira and Muir’s (2017) methodology and implemented 

it on well-known factors.  

Our findings do not agree with their results in general.  The study 

concludes that the strategy of volatility managed portfolio does not 

outperform buy-and-hold in our sample except for momentum factor, or in 

times of financial crises as found in previous studies. 

Keywords: Volatility-managed portfolio; portfolio choice; developed 

financial market. 

Jel Classification Codes: G11, C22. 

 
 ملدمت:  .1

وطلً إلاا ًىجغ  ،اإلاالُت وأكلض اللغاعاثصاعة اإلادافف اإلاالُت مً أهم ئفي  ٌلخبر اللغاع الاسدشماعي 

ً وكلى الجهاث اإلاخللُت، زصىصا في الا كلُه مً جبلاث كخصاصًاث التي كلى زغوة ومىفلت اإلاسدشمٍغ

ػماث اإلاالُت اإلاخىغعة التي اولىسذ كلى اإلاالي. في ؿل اإلاىافست الشضًضة وألا  ووشاغ اللؼاق جخميز بىمى

ابخياع هسفاض والخللب الشضًض، أصبذ هم الباخشين واإلاماعسين كلى خض سىاء كىائض اإلادافف باال 

هػغق  الخصائص ؤلاخصائُت  وطلً باسخغالٌلخدسين أصاء اإلادافف اإلاالُت  واستراجُجُاث اسدشماٍع

ٌ للسالسل الؼمىُت للىائض   اإلاالُت. وجللباث ألاصى

 ال ًؼاٌ ووان  ،كلى أصاء اإلادافف واإلاساػغة وأزغ طلًئن جدضًض ػبُلت اللالكت بين اللائض 

( مغوعا بىماطط حسلير ألاصٌى اإلاسخلفت، خُض 1952) Markowitzمىظ ئسهاماث  الاهخماممدؽ 

وظىص كالكت ئًجابُت بين اللىائض اإلاخىكلت إلادفـت ألاوعاق اإلاالُت والخللباث. فاطا  هاجفترض ملـم

واهذ ألاسهم كالُت الخللب جإصي بمغوع الىكذ ئلى كىائض أكلى، فمً اإلاخىكم أن جإصي ألاسهم التي جيخج 

  Scholesو Jensenو  Black، وان كىائض أكل بمغوع الىكذ. ومم طلً للب ئلىمىسفظت الخ اكىائض

ل مً أؿهغ أن ألاسهم كالُت الخللب )أو كالُت بِخا( ائو مً أ Heins (1975)و  Haugen  و ،(1972)

، خللذ ألاسهم مىسفظت كلى اللىس مً طلًو  .واهذ لها كىائض أكل مما جىكلخه هماطط الخىاػن 

 .الخللب )أو مىسفظت بِخا( كىائض أكلى مما وان مخىكًلا
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لت مً ألابدار اإلاالُت التي همظظذ جللباث كىائض ألاسهم  مىظ طلً الخين ، ؿهغث سلسلت ػٍى

بُيذ أًًظا هما (( (Cox & Ross ,1976، كلى سبُل اإلاشاٌ غجبؼت سلًبا بلىائض ألاسهم )اهـغكلى أنها م

بُت وظىص  كضص مً تالضعاساث الخجٍغ  مغألا  . و لىًبين اللىائض اإلاخىكلت والخللباث كالكت سلبُت كٍى

 ;(Ferson, Sarkissian, & Simin, 2003) )صبُاث هى صلىبت الخيبإ بلىائض السىق ألا هظه  الظي جلغه 

(Welch & Goyal, 2008) أهبر  ر أن جللب السىق ًمىً جىكله بضكت( في خين مً الىاض(Poon & 

Granger, 2003).) سخسضام مدفـت الخض ألاصوى الىلي للخباًً كلى هؼاق واسم في ل هظا سببا  وان

. في ؿل بلع ((Basak, Jagannathan, & Tongshu, 2009) ،ماعست اللملُت )كلى سبُل اإلاشاٌاإلا

، جظم اإلادفـت بشيل أساس ي أوػاًها أصغغ كلى ألاسهم طاث الخللباث ألاهبر فتراطاث اإلابسؼتؤلا 

 وألاوػان ألاهبر كلى ألاسهم طاث الخللب ألاكل.

كلى الخىػَم الُىمي   Ostdiek  (2003,2001)و Kirby و Fleming الضعاساث اإلابىغة لـ اهصبذ

، أي (volatility-timing) لخىكُذ الخللب كخصاصًتالالألسهم وجم اللشىع كلى أصلت صاكمت لللُمت 

 & Barroso) ،مشل) جإهض الضعاساث الخضًشتهما  .مللىماث الخللب لخدسين أصاء اإلادفـت سخسضاما

Santa-Clara, 2015); (Han ،Huang و ،Zhou ،2020))وفي وعكت بدشُت  .، فائضة جىكُذ الخللب

( الظىء كلى استراجُجُت 2017)  Muirو Moreiraسلؼذ صعاست مخلللت بهظه الضعاساث، خضًشت 

 استراجُجُت هبير كلىبشيل  ذجفىك ،جللباث السىق في الشهغ اإلااض ي جىكُذ ئلى بسُؼت حسدىض

 بمىاكف اإلادافف اإلاضاعة بالخللباث جخميز  .1(buy-and-holdالاسدشماع الشغاء والاخخفاؾ في السىق )

 الخللب فتراث بلض كىة وأهثر الخللب مغجفلا مإزًغا الخؼغ ألاساسُت كىضما ًيىن  كىامل في مخدفـت

بي الىجاح أن Muir (2017)و  Moreira وظض .اإلاىسفع هما . كامت ؿاهغة الخللباث لصاعة الخجٍغ

 كبر مجهجي بشيل مىظبت(α)ألفا جىسب الخللب جذجُم ستراجُجُاثا الضعاست أن هخائج أؿهغث

، كىامل مً واسلت مجمىكت اصة في واضر أزغ( أللفا اإلاىظبت اللُمت) ولهظا اإلاىسب حسليرألاصٌى  ٍػ

ً شاعب وسب الظُم اليسبي إلاجمىكت بُاهاث السىق  و هاجه اإلاىهجُت لصالبتهـًغا  .ومىفلت اإلاسدشمٍغ

اإلاؼلىبت للخىفُظ هاجه الاستراججُت،  فلض خـُذ الىعكت بالىشير مً الاهخمام في ول مً ألاوساغ 

 كلى خض سىاء. ألاواصًمُت واللملُت في ئصاعة الاسدشماع 

 إشكاليت الدراست:.1.1

                                           
   buy-and-hold

 1
دخفف بها     الشغاء والاخخفاؾ هى استراجُجُت اسدشماع سلبي ٌشتري فحها اإلاسدشمغ ألاسهم )أو أي هىق مً ألاصٌى ألازغي( ٍو

لت بغع الىـغ كً الخللباث في السىق   .لفترة ػٍى
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ظابت كلى بلباعة أزغي ؤلا صالخُت الاستراجُجُت أو  مضي ئزخباع  حسعى هظه الىعكت في مجملها

ً جىفُظ   في ألاسىاق Muir (2017)و  Moreiraستراجُجُت االسإاٌ البدثي الخالي: هل ًمىً للمسدشمٍغ

اصة مىفلتهم اإلاخلضمت اإلاالُت  ؟لٍؼ

 و لإلظابت كً هظه ؤلاشيالُت ًمىً ػغح ألاسئلت الفغكُت الاجُت:

  صاعة اإلادافف بالخللباث؟ستراجُجُت ئاماهي 

  صاعة اإلادافف بالخللباث ٌ ستراجُجُت ئاهل ًمىً جؼبُمMoreira  وMuir (2017)  كلى

ىُت؟سىاق زاعط الىالًاث اإلاخدضة ألا   ألامٍغ

  صاعة اإلادافف بالخللباث أصاء ئًجابي ملاعهت بمىهجُت الشغاء والاخخفاؾ كلى وامل ئهل جدلم

 اللُىت؟

  أصاء ئًجابي ملاعهت بمىهجُت الشغاء والاخخفاؾ في  بالخللباث اإلادافف ئصاعة ستراجُجُتهل ال

 فتراث ألاػماث اإلاالُت؟

 فرضياث الدراست:.2.1

 جىؼلم الضعاست مً فغطُت مفاصها :

ً في ألا  الاكخماص كلىًإصي  اصة مىفلت اإلاسدشمٍغ أهثر  اإلاخلضمتسىاق اإلاالُت اإلادافف اإلاضاعة بالخللباث لٍؼ

 مً استراجُجُت الشغاء والاخخفاؾ.

 جخمشل في:ظؼئُت  جدذ هظه الفغطُت الغئِسُت، فغطُاثوجىضعط 

 بخلضًل  اإلادافف مضًغ  مً زاللهاستراجُجُت ًلىم اهي  ،ستراجُجُت ئصاعة اإلادافف بالخللباثا

 .ملضاع أوػان اإلادفـت بىاًء كلى جللباث السىق 

  صاعة اإلادافف بالخللباث ٌ ئًمىً جؼبُمMoreira  وMuir (2017)  زاعط سىاق كلى ألا

ىُت.الىالًاث اإلاخدضة ألا   مٍغ

  سىاق اإلاالُت ًإصي ئلى أصاء ئًجابي ملاعهت بمىهجُت صاعة اإلادافف بالخللباث كلى ألا ئجؼبُم

ىُت.الشغاء والاخخفاؾ كلى وامل اللُىت كلى غغاع السىق اإلاالي   الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

  أصاء ئًجابي ملاعهت بمىهجُت الشغاء والاخخفاؾ في  بالخللباث اإلادافف ئصاعة ستراجُجُتال

 فتراث ألاػماث اإلاالُت.
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 أهميت الدراست:.3.1

جىمً أهمُت هظه الضعاست في وىنها سلؼذ الظىء كلى مىطىق غاًت في آلاهمُت أال و هى ئصاعة 

راجُجُاث اإلادافف اإلاالُت اليشؼت وهُفُت جدلُم كىائض ملضلت باإلاساػغ  مً زالٌ جؼبُم أخضر ؤلاست

ت،  ، وطلً باسخغالٌ الخصائص ؤلاخصائُت لللىائض و الخللباث.بالخللباث اإلادافف ئصاعة ؤلاسدشماٍع

 أهداف الدراست:.4.1

 تهضف هظه الضعاست ئلى:

  مىهجُتو بشيل كام  بالخللباث اإلادافف ئصاعة باستراجُجُتالخلٍغف Moreira  وMuir (2017) 

 بشيل زاص.

  اإلاخلضمتجلُُم أصاء هظه الاستراجُجُت مً زالٌ جؼبُلها كلى ألاسىاق اإلاالُت.  

 منهج الدراست.5.1

 الصلت، طاث الضعاساث أهم كغض زالٌ مً ،الخدلُلي الىصفي اإلاىهج كلى صعاسدىا في كخمضهاا

ججمُم  ، وهظلًبالخللب اإلادافف ئصاعة استراجُجُت وهلض وكغض الخللب بخىكُذ اإلاخلللت وبالخصىص

 اإلاىهج سخسضاما جم الاستراجُجُت هظه ولخلُُم. البُاهاث واإلاللىماث اإلاخلللت بمخغيراث الضعاست

بي  في اإلاخلضمت اإلاالُت ألاسىاق كلى Muir (2017)و  Moreira مىهجُت جؼبُم زالٌ مً وطلً الخجٍغ

 .2021 سىت ئلى 1990 سىت مً الؼمىُت الفترة

 هيكل الدراست.6.1

ٌ الىدى الخالي: في اإلادىع ساسُت كلى أكمىا بخلسُم البدض ئلى زالر مداوع  هلىم بمغاظلت  ،ألاو

بُت اإلاسخسضمت. الشاويًخظمً اإلادىع  . هماألاصبُاث طاث الصلت شغح الؼغق الخجٍغ في  البُاهاث َو

 .بساجمت ألهم الىخائج والخىصُاث ، هلىم بلغض الىخائج وجدلُلها، وهىهي بدشىاالشالضاإلادىع 

 سابلت:ال دراساثال .2

و  Flemingالخضاٌو اللائمت كلى الخللباث ػزًما هبيرا كىضما كام  استراجُجُتفىغة  هدسبذا

Kirby  وOstdiek ألاهمُت الاكخصاصًت للخللباث اإلاخغيرة مم مغوع الىكذ والتي ًمىً الخيبإ بها في  ابغاػ ب

ستراجُجُاث جىكُذ الخللباث جخفىق كلى اإلادافف الشابخت غير اووظضوا أن  (.2003 .2001أوعاكهم )

للض واهذ كاكضتهم لبىت بىاء لللضًض مً   اإلاشغوػت والتي لها هفس اللائض اإلاخىكم والخللب اإلاستهضفين.

هُف والتي جبرػ Santa-Clara (2015 )و  Barroso وأبغػها وعكت الخللب،جىكُذ  ُاثستراجُجا
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اصة وسبت  2(momentum strategy)الؼزم  الستراجُجُت ًبا. للامل الؼزم  ظلفلل شاعبٍػ جلٍغ

momentum factor  السفلي  الاججاهمساػغ(downside risk )السىق،ًخللم بانهُاعاث  ملخبرة فُما 

 فهي مشيلت ًمىً السُؼغة كلحها. هبيرة،ولىً هـًغا ألن مساػغ الؼزم ًمىً الخيبإ بها بضعظت 

 Shephard(2002) و  Barndorff-Nielsen ظهىص ول مً أزمغثلخدسين ػغق الخيبإ بالخللباث 

حسمى الخللباث "اإلادللت"  ملاعبت ظضًضةLabys(2003 ) وDiebold وBollerslev و   Andersenو

"realized" volatility والتي حسخغل اإلاللىماث في اللىائض كالُت الترصص. كامىا بجمم مغبلاث اللىائض ،

الُىمُت خُذ جم أزظ كُىاث مجها كلى فتراث كصيرة ظًضا لخلضًغ الخللباث.  وهظا بضوعه ًجلل الخللب 

خمي ػبُعي. في كام  ا. ًبضو أن الخللباث اإلادللت مىػكت بشيل لىغاٍع
ً
 Fleming، كام  2003ملخىؿ

، وأشاعث هخائجهم ئلى أن اللُمت لِشمل الخباًً اإلادلم 2001للام  بخدضًض بدثهم زغونآو 

 كخصاصًت في خاٌ اسخسضام الخللباث اإلادللت كالُت.ؤلا

( كاصة ما mutual fundأن وسبت هبيرة مً مضًغي الصىاصًم اإلاشترهت ) Busse  (1999)وظض

ًلللىن مً حلغطهم للسىق زالٌ فتراث الخللباث اللالُت، وطلً خين كام بفدص سلىن مضًغي 

لت جىكُذ  ً ًداولىن الاسدشماع بؼٍغ اإلادافف اليشؼين. كلى الغغم مً أن هظه كالمت كلى أن اإلاضًٍغ

 الخللب ، فلض جيىن كغاعاث الخضاٌو مضفىكت بلىامل أزغي غير همظظت الخللب.

لىعكتهم السابلت وجأهُضا كلى أهمُت جىكُذ  مخضاصااMuir (2019 )و    Moreiraوعكت حلخبر 

ل. صع  ً كلى اإلاضي الؼٍى ل ألاظل في الخللب باليسبت للمسدشمٍغ ئػاع كمل مغن سىا مدفـت مسدشمغ ػٍى

كىائض  بما ًىفي لُالئم الخلائم ألاساسُت خٌى سىق ألاوعاق اإلاالُت. في أوكاث الخللباث اللالُت، جصبذ

اصة جللب اللىائض اإلاخىكلت. في mean-revertingئلى اللُمت اإلاخىسؼت ) عجضاصالا ألاسهم شضًضة  ( بسبب ٍػ

اصة في الخللباث. هما جـهغ  ل ألاظل أكل كىة ججاه الٍؼ هظه الفتراث، سُيىن عص فلل اإلاسدشمغ ػٍى

ت التي ًغغب م ألا سخسضااجم كُاسها ب ضالىخائج اإلاياسب الىبيرة مً جىكُذ الخللباث، خُ كباء السىٍى

زابخت ئلى مدفـت جىكُذ جللب.  خخفاؾاشغاء و اإلاسدشمغ في صفلها ليل فترة للخدٌى مً مدفـت 

ت ليل  كباءأ٪ 2.36خخفاؾ الساطط سُضفم مسدشمغ الشغاء والا  ألاساسُت،باليسبت للخلضًغاث  سىٍى

اصة بيسبت  فترة لخىكُذ الخللب. أما اإلاياسب مً خُض الثروة، فخلضع ٪ ملاعهت بمدفـت 60هظه ٍػ

                                           
momentum strategy

سرتاتيجية للتداول هتدف إىل شراء األوراق املالية اليت تظهر اجتاًها صعوديًا لألسعار أو بيع األوراق ااستثمار الزخم هو  :2 
 .املالية اليت تظهر اجتاًها هبوطًيا
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ستراجُجُت ا٪ مً ئظمالي اإلاياسب الىاججت كً الخدٌى مً 80خخفاؾ. جمشل اإلاياسب خىالي الشغاء والا 

 ستراجُجُت اإلاشلى.خخفاؾ ئلى الا الشغاء والا 

 ، لظا فمً غيرواهذ في مجملها مشيرة Muir  (2017)و Moreiraالىخائج التي جىصل ئلحها 

أن اللضًض مً ألاوعاق البدشُت خاولذ صخع فغطُاتها. هخؼغق فُما ًلي ألبغػ وأهم اإلاسخغغب 

 .Muir  (2017)و Moreira  مىاكشت  مىهجُت الضعاساث التي كىِذ بخلُُم و

 103مً زالٌ صعاست  و Yan  (2020)و Wangو  O’Dohertyو Cederburg ساهم ول مً

كخصاصي أو ئخصائي لزباث أن اإلادافف اإلاضاعة ئستراجُجُت لخضاٌو ألاسهم. خُض لم ًجضوا أي صلُل ا

بالخللباث سخدصل كلى وسب شاعب أكلى مً اإلادافف غير اإلاضاعة. ومم طلً، فهم ًلغون باإلاياسب 

غير ممىىت  ستراجُجُاث، وظضوا أن هظه ؤلا ستراجُجُت. كالوة كلى طلًاكخصاصًت اإلادخملت لهظه ؤلا

لت اإلادفـت  غير اإلاضاعة و  الخىفُظ في ً الجمم بين ػٍغ الىكذ الفللي، خُض ئنها جخؼلب مً اإلاسدشمٍغ

 (.ex-postاإلاضاعة بالخللباث إلادفـت ملُىت وطلً باسخسضام ألاوػان اإلاشلى الالخلت )

و  Moreiraماطط ( مً هin-sample regressionكىضما أكاصوا اسخسغاط هخائج الاهدضاع في اللُىت )

Muir   (2017) مً اإلادافف اإلاضاعة  103مً أصل  77، وظضوا أن وطلً مً زالٌ كُىت أوسم

بالخللباث لضيها ألفا ئًجابُت . ئن خلُلت وظىص كضص هبير مً اإلالضعاث اإلاىظبت أللفا ًإهض اإلاياسب 

 (.Cederburg et al. ،2020) كخصاصًت اإلادخملت مً اإلادافف اإلاضاعة بالخللباث ؤلا

مدفـت أسهم، جإصي ئصاعة الخللباث ئلى جضهىع ألاصاء  103في ؿل وامل اللُىت و اإلايىهت مً 

ًبا هما حلمل كلى جدسِىه.  ، ٌشير طلً ئلى أن الاسدشماعاث مً الىاخُت اللملُت بىفس اإلاسخىي جلٍغ

، ٌشير اخُت الاكخصاصًتصاء. مً الىاإلاباشغة في اإلادافف اإلاضاعة بالخللباث لِسذ هي الخل لخدسين ألا 

ًبا بين الفغوق ؤلاًجابُت والسلبُت في ألاصاء ئلى وظىص ملاًظت ئًجابُت بشيل  الخلسُم اإلادساوي جلٍغ

، فلض أؿهغوا أًًظا أن كضم لفغصًت واإلادافف الشاطة. ومم طلًكام بين اإلاساػغة واللائض لللىامل ا

ً، ألنهم باليسبت ًدض مً ظاطبُت ألفا اإلاىظبت مما هدضاع الاسخلغاع الهُىلي في مللماث ؤلا  للمسدشمٍغ

-out-of(.هما حلخبر وسب شاعب زاعط اللُىت )real-timeٌلخمضون كلى اإلاللىماث في الىكذ الفللي)

sample( أكل صاللت مً هـيرتها اإلاىظىصة في اللُىت )in-sample.) 

وفي هفس السُاق وان اإلالاٌ ئظابت مباشغة كلى  (Liu, Tang, & Zhou , 2019) ممازلت في صعاست

( في look-ahead bias) (. في هظه الضعاست، جم بُان الخديز في اإلاسخلبل2017)  Muir و  Moreiraوعكت 

ستراجُجُت جصبذ صلبت الخىفُظ في ئظغاءاتهم، وبلض جصخُذ طلً الخديز اإلاظوىعزلص الباخشىن بأن الا 
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ًبا في ظمُم  93-68ئلى  3(drawdownاللملُت خُض ًصل الخض ألاكص ى للتراظم )اإلاماعست  ٪ جلٍغ

٪ في خاٌ كضم جصخُذ الخديز. ئطافت لظلً، 56ظم البالغ راالخاالث، ملاعهت مم الخض ألاكص ى للت

 ، الخـىا 2017ئلى  1936في الفترة مً  ستراجُجُت كلى السىق فلؽ في أوكاث ألاػمت اإلاالُت.جخفىق الا 

أن وسبت شاعب للمدفـت اإلاضاعة بالخللباث ال جخفىق كلى السىق. باليسبت لجمُم خاالث الخلضًغ، 

 صاللت ئخصائُت. و جيىن وسبت شاعب أكلى بشيل ػفُف، وأكل في خالت واخضة ، والفغق لِس ط

( وطلً بخلسُم فترة اللُىت subsamplesالاستراجُجُت كلى كُىاث فغكُت ) زخباعاكىضما كامىا ب

ما ًلغب لباث أكل أصاء مً مدفـت السىق فُ، وظضوا أن اإلادفـت اإلاضاعة بالخلسىت 20ئلى ما ًلغب 

مً هصف الخاالث. ومم طلً، فانها جخفىق كلى مدفـت السىق في الفترة ألازيرة بسبب ألاػمت اإلاالُت 

في الخللباث. هظا وخضه لً ًيىن مبرعا للخىم كلى جميزث باعجفاق هبير  والتي ،التي ؿهغث في جلً الفترة

صلب الخيبإ بها. جفىق الا  ستراجُجُت، وطلً بسبب خلُلت وىن ألاػماث اإلاالُت هاصعة الخصٌى ٍو

ٌ  سدشماع الا ستراجُجُاث ابالطافت ئلى طلً،  مً غير الىاعص أن  ،التي ال جدلم أفظلُت كلى فتراث أػى

زغ أ( الىبيرة مصضع كلم drawdownت. هما حشيل كملُاث السخب )كخماصها في اإلاماعست اللملُئ ًخم

ت كبل أن جظغب ألاػمت ستراجُجُت ، خُض كض جخظغع الا مياهُت الخؼبُمئًصلب مً  بخصفُت كسٍغ

 اإلاالُت السىق.

 :وصف املنهجيت والبياهاث .3

( في 2017)Muir و  Moreira ستراجُجُتافاكلُت و صالخُت  ازخباع بمأن الهضف مً البدض هى 

ىُت،  اإلاخلضمتسىاق اإلاالُت ألا  كمىا بخىغاع هفس اإلاىهجُت بسالف السىق اإلاالي في الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

ضاعة بالخللباث للىامل الخؼغ اإلاخلاعف كلحها مشل همىطط 
ُ
 مشل  كىامل3كىضما أوشأها اإلادافف اإلا

(Fama & French, 1993)،  وكامل الؼزم(Fama & French ,2015) .  

ض مً اإلاىفلت  وجىسم الخضو جسخبر هظه الىعكت بأهملها الفغطُت اللائلت بأن ؤلا  ص ستراجُجُت ال جٍؼ

 الفغطُت ًمىً صُاغتها كلى الىدى الخالي: الفلالت للمسدشمغ، مما ٌلجي أن

                  
 :املحفظت املعدلت بالتللباث  1.3

      ًخم ئوشاء اإلادفـت اإلالضلت بالخللباث ليل كامل 
 كلى الىدى الخالي:  

                                           
Drawdown

سرتاتيجية للتداول هتدف إىل شراء األوراق املالية اليت تظهر اجتاًها صعوديًا لألسعار أو بيع األوراق املالية اليت تظهر ااستثمار الزخم هو  :3 
 .اجتاًها هبوطًيا
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 ̂ 
    

                        

ًخدىم  خخفاؾ ليل كامل.ستراجُجُت الشغاء والا ( ال excess returnهى فائع اللائض )     خُض

خخفاؾ ٌساوي ستراجُجُت الشغاء والا اإلالُاعي ال  هدغاففي حلغض ؤلاستراجُجُت، بدُض ًيىن ؤلا  c الشابذ

ضاعة بالخللباث لللُىت بأهملها. أشاع الا 
ُ
ئلى أن Muir(2017 ) و  Moreiraهدغاف اإلالُاعي للـمدفـت اإلا

 لً جإزغ cاللُىت حسخسضم بأهملها لخساب ؛ و بمأن، ستراجُجُاثلال ال جإزغ كلى وسبت شاعب  cكُمت 

 ̂   كلى الىخائج. أما
 ( للخباًً اإلادلم في الشهغ السابم، مدسىب كلى الىدى الخالي:proxyفهى وهُل )  

 ̂   
  

  

    
 ∑ (       

 

    
∑       

 

        

)

 
 

        

                    

في  إلادفـتافائع كائض  هى         ، و t - 1 هى كضص أًام الخضاٌو في الشهغ     خُض

ش t - 1 الشهغ ت 22، واإلاظاكفت ٌ  d بالخاٍع ل الفغوق الُىمُت ئلى كُم شهٍغ ( هي 2الصُغت )، لخدٍى

 (.Liu et al.  ،2019هفس الصُغت اإلاسخسضمت في الىعكت )

خم ئوشاؤه بدُض ؤلا ف ، cفُما ًسص الشابذ ستراجُجُت هدغاف اإلالُاعي ل ُخدىم في الخلغض ٍو

 باوشاء اإلادفـت دفـت اإلاضاعة. لللُام بظلًعي للمهدغاف اإلالُائخخفاؾ ٌساوي الشغاء والا 
ً
، هلىم أوال

 كلى الىدى الخالي ، cوبلض طلً ًخم ئوشاء  c = 1بافتراض 

  
    

     
                                 

هدغاف هى الا       ، وخخفاؾستراجُجُت الشغاء والا هدغاف اإلالُاعي ال هى الا      خُض

ضاعة بالخللباث. ػكم اإلالُاعي للمدفـت
ُ
لِس له أي جأزير كلى   c  أن ئوشاء Muir(2017) و  Moreira اإلا

،  c أن اللُىت بأهملها حسخسضم لخساب (، ًالخف1ىً كىض مغاظلت الصُغت )ل . وSharpeوسبت شاعب 

 (.look-ahead biasًسظم لخديز الىـغة اإلاسخلبلُت ) c  وكلُه فان

لت زاعط  سخسضاما في اإلاماعست اللملُت، ًجب خؼبُمكابلت للستراجُجُت مً أن الا  للخأهض ػٍغ

فلؽ اإلاللىماث اإلاخاخت في وكذ ملين. مم هظه الخلضًالث ،  سخسضاما(، أي out-of-sample) اللُىت

، Muir (2017) و Moreira. ومم طلً، هما ٌشير ستراجُجُت هدُجت مسخلفتبؼبُلت الخاٌ سُيىن لإل 

 .أي جأزير كلى الىخائج cلِس لـ 

 :التلييم  2.3

( mean-varianceالخباًً )اإلاخىسؽ  كمىا بخلُُم أصاء اإلادافف اإلاضاعة بالخللباث بىاًء كلى ملُاع

 .مم الترهيز كلى اإلالاًظت بين اإلاساػغة واللائض
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 [    ]

 [    ]
                                 

 فائع اللائض.ل الاهدغاف اإلالُاعي  هى  [    ] ، و هى فائع اللائض    خُض 

ىا هفس جدلُل السالسل الؼمىُت مشل  زخباع هخائجىا،ال   وكمىا بخلضًغ Muir (2017 ) و Moreiraأظٍغ

 :حيئصاعة الخللباث لللامل كلى مدفـت الشغاء والاخخفاؾ. واأل

    
                             

ضاعة بالخللباث للخض الفلاٌ ئلى جىسُم اإلادفـت (α) ؤلاًجابيٌشير الخلاػم 
ُ
، مما ٌلجي أهه اإلا

ض أًًظا مً وسبت شاعب. خُض ًخم اخدساب وسبت شاعب بخلسُم  اللائض للمدفـت كلى فائع ًٍؼ

الىخائج طض كىامل الخؼغ ألازغي مشل  ازخباعب، هلىم ظاهب طلًلى ئهدغاف اإلالُاعي للمدفـت. الا 

ألاصلي. كلى  ( بالطافت ئلى اللاملFama & French ،1993) Fama-French اللىامل الشالزت ٌهمىطط 

 هدضاع:( سُيىن الا MOMسبُل اإلاشاٌ، باليسبت  للامل الؼزم )

    
                                               

ليل مدفـت  (AR) ملضٌ الخلُُم السىىي ، هلىم أًًظا بدساب حساكاا لخيىن الضعاست أهثر

اصة اإلادفـت اإلاضاعة مً وسبت شاعب. خُضمضاعة  RMSE  هي ألفا غير اإلاشغوػت و α ، همىـىع إلاضي ٍػ

 (.5هدضاع هما في )الخؼأ التربُعي لال ظظع مخىسؽ 

   √   
 

    
                                

 وصف البياهاث: 3.3

ت مً كاكضة بُاهاث  مً اللىامل الُىمُت والشهٍغ
ً
لللىامل الخالُت:  Ken French 4وسخسضم هال

Mkt  وSMB  وHML  وMom  وRMW  وCMA اللىامل الشالزت ألاولى هي اللىامل الشالزت ألاصلُت .

ٌFama-French  (Fama & French, 1993)  هما كامل الغبدُت والاسدشماع ً ظًً لال، في خين أن ألازيًر

كامل الؼزم.  Momكىامل، فُما ًمشل  5في همىطظهم طي  (Novy-Marx, 2013) اسخسضما  مً ػغف 

 ٌ  لىُفُت ئوشائهم. ( اللىامل اإلاسخسضمت مم وصف وظيز01) ًـهغالجضو

اللُىت جدىي كلى لجمُم اللىامل. هظه  2021ظاهفي ئلى نهاًت 1990البُاهاث مخاخت مً هىفمبر 

مالخـت،  363هدضاع ئلى شهغا. سدشير ظمُم كملُاث الا  364مالخـت ًىمُت، و هظا ما ًلابل  7892

 ملبرة.  وئكؼاء هخائجاللامت  ججاهاثفُما حلخبر حجم اإلاالخـاث وافُت لؿهاع بصىعة واضخت الا

 

                                           
4
 https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html 
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 همءهُفُت ئوشا و اللىامل اإلاسخسضمت وصف :1جدول 

 وصف اللامل اللامل

Mkt  فائع اللائض كلى  مدفـت السىق  

 Mkt =Rm-Rf 

HML الىمى هى مخىسؽ اللائض كلى مدفـتي اللُمت مؼغوًخا مىه مخىسؽ اللائض كلى مدفـتي   (High 

Minus Low) 

HML =1/2 (Small Value + Big Value) - 1/2 (Small Growth + Big Growth) 

SMB  اللائض كلى مدافف اللائض كلى مدافف ألاسهم الصغيرة الدسلت مؼغوًخا مىه مخىسؽ هى مخىسؽ

 (Small Minus Big) ألاسهم الدسلت الىبيرة

SMB =1/3 ( SMB(B/M) + SMB(OP) + SMB(INV) 

RMW  ت مؼغوًخا مىه مخىسؽ اللائض كلى هى مخىسؽ اللائض كلى مدفـتي الغبدُت الدشغُلُت اللٍى

 (Robust Minus Weak) الغبدُت الدشغُلُت الظلُفتمدفـتي 

RMW =1/2 (Small Robust + Big Robust)- 1/2 (Small Weak + Big Weak) 

CMA  خين مدافـخين مؼغوًخا مىه مخىسؽ اللائض كلى هى مخىسؽ اللائض كلى مدفـخين اسدشماٍع

 (Conservative Minus Aggressiveمدفـتي الاسدشماع اللضواهِخين  )

CMA =1/2 (Small Conservative + Big Conservative) - 1/2 (Small Aggressive + Big 

Aggressive). 

Mom  كىائضا مىه مخىسؽ مؼغوًخ  ما إلاىؼلت الفائؼجين اإلادفـخين للائضاث اإلادساوي  الىػنهى مخىسؽ 

 الخاسغجين اإلادفـخين

WML = 1/2 (Small High + Big High)– 1/2 (Small Low + Big Low) 

 .Ken Frenchبالسخلاهت بجمىكت بُاهاث  مً ئكضاص الباخشين املصدر:

 :جحليل النتائج  .4

ـــ ــ ـــاع الا ار ٌلخبـ ت مــــــً أهــــــم الا زخبـــ ــــخلغاع زخبــــــاعاث فــــــي جدلُــــــل السالســــــل الؼمىُــــــت، وكــــــضم ســــــخلغاٍع اســ

ـــر  ـــاطط الا ســــخسضامها فــــي امىزىكــــت فــــي خــــاٌ جــــم السلســــلت ًــــإصي ئلــــى هخــــائج غيـ . ولىــــً مــــً ميــــزاث هدــــضاعهمـ

 .ق كلى هخائج ؤلازخباعاث في اإلالخماللىائض أنها مسخلغة، و مم طلً ًمىً ؤلاػال 
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 :محفظت العامل الواحد 1.4

ـــت اإلاالُـــت الغا ـــخت  ، لـــِس مـــً اإلامىـــً جىلُـــض كـــُم ألفـــا (Markowitz, 1952)وفًلـــا لىخـــائج الىـٍغ

مدــافف  ذالخؼــغ. للخدلــم ممــا ئطا واهــ مســخىي  أو فــي هفــس ،ُمــت أكــلهفــس الىكــذ جأزــظ كمىظبــت وفــي 

(. مـم فغطـُت أن ال جىلـض كىائـض 5همـا فـي ) هدـضاعكاصًـت، هلـىم بـاظغاء الا  اللامل الىاخض جىلض كىائض غير

  . (α = 0) غير كاصًت

، خُض هلىم بىمظظت وـل 5اإلاخلضمتهدضاع ألاخاصي لألسىاق ( هلىم بلغض هخائج الا 2في الجضٌو )

ـضاع، همـا فـي اإلالاصلـت )
ُ
ـضاعة 5مدفـت ُمضاعة بالخللباث كلى هفس اللامل غير اإلا

ُ
(. ًالخـف أن، اإلادفــت اإلا

 MOM اللامـل ٌلخبـر فـي خـين ،MOM و SMB و HML و Mkt لفـا مىظبـت لللىامـلأل ابالخللـب جىلـض كُمـ

ت ئخصائُا مً بُجهم )ملىىي كىض مسخىي  فهى ملىىي  CMA ٪( ، أما باليسبت لللامل1الىخُض طو ملىٍى

ت له ألفا RMW ولىً طو كُمت سالبت، في خين أن اللامل  .سالبت غير ملىٍى

ىُـتهخـائج باإلالاعهـت  أهـه ًالخـف ، اإلاخلضمـتسـىاق وألا  (Moreira & Muir, 2017) مـً السـىق ألامٍغ

ـت، بِىمـا باليسـبت لألسـىاق  SMB باليسـبت للىالًـاث اإلاخدـضة ًىلـض اللامـل  اإلاخلضمـتألفـا سـالبت غيـر ملىٍى

ت ألفا لللامل RMW وCMA هىان كاملين   .CMA ًىلضان ألفا سلبُت، مم ملىٍى

ـــبت لألســـــىاق  ُــــضلُمـــــت ال اإلاخلضمــــتباليسـ ـــأل ةالىخ ُـ ـــً  هـــــاجـــــم الخصــــٌى كلح (8.839ت)لفـــــا وؤلاًجاب مــ

ى أكلـــى ألفـــا خُـــض خصـــلىا أًًظـــا كلـــMuir (2017 ) و Moreiraهـــظا ًخىافـــم مـــم .  MOM كامـــل الـــؼزم

أن ئصاعة  اوظـض و ،مشـابهت هخائجـا   Santa-Clara (2015)و Barroso  ، وظـض أًًظـاللـؼزم. ئلـى ظاهـب طلـً

ًبـــا  ـــض جلٍغ ٌشـــيران أن ألفـــا مىظبـــت حلجـــي أن  Muirو  Moreiraوســـبت شـــاعب. مـــً ٪ 100جللبـــاث الـــؼزم جٍؼ

ـــتراجُجُتالا  ـــاٌ سـ ـــضٌ باإلاســــاػغ ملاعهــــت باإلادــــافف غيــــر اإلاــــضاعة. أي جىســــم مــــً الخــــض الفلـ ، أن ألاصاء اإلالـ

 .للمدفـت اإلاضاعة أفظل مً أصاء اإلادافف غير اإلاضاعة

ـاصة فـي وسـبت شـاعب. (7مـً اإلالاصلـت )(AR) مً زالٌ الىـغ ئلـى وسـبت الخلُـُم ، والتـي حلجـي أًًظـا ٍػ

 ٌ ـــض مـــً اإلاىفلـــت وجتـــراوح، مـــً الىاضـــر أن ظمُـــم اللىامـــل (2) و همـــا هـــى مشـــاهض مـــً الجـــضو ـــت جٍؼ  اإلالىٍى

و أكلهــا للامــل  0.845ب  MOM للامــل الــؼزم خُــض أهبــر وســبت، 0.845ئلــى  0.079وســب الخلُــُم مــً 

 .0.079ب  Mkt  السىق 

                                           
5
 Matlab كل النتائج مت احلصول عليها باستخدام برنامج   
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     . ألفا الجزء العلوي من الجدول شهري ، املتلدمت( في ألاسواق 5هتائج الاهحدار ):  2 جدول 

 بين كوسين. املصحح يظهر املعياري السفلي فسنوي. الاهحراف أما 

                               
Mkt 0.074 

(0.174) 

     

HML  0.037 

(0.113) 

    

SMB   0.037 

(0.063) 

   

RMW    -0.041 

(0.048) 

  

MOM     0.737 

(0.201) 

 

CMA      -0.123 

(0.095) 

alpha(α) 0.883 0.438 0.439 -0.488 8.839 -1.481 

p-value 0.660 0.683 0.575 0.360 0.000 0.092 

AR 0.079 0.091 0.094 -0.173 0.845 -0.306 

N 363 363 363 363 363 363 

R2 0.539 0.408 0.619 0.623 0.280 0.378 

RMSE 3.170 1.700 1.240 0.841 3.010 1.390 

 .Matlabمً مسغظاث بغهامج  : مً ئكضاص الباخشيناملصدر

، Fama-French، هخدىم في هخائجىا وطلً بالخلغض لىمىطط زالسي اللىامل ٌ للمخاهت ازخباع و

.  ًالخف في Fama-French  ـاللىامل ل همىطط زالسيكمىا أًًظا بىمظظت اإلادفـت اإلاضاعة للخللباث كلى 

 ٌ ستراجُجُت ال جؼاٌ ، وهظلً مً زالٌ هلص حجم ألفا. ومم طلً، الا صاللتها ، أن الىخائج جلل3الجضو

ت أللفا سىاء اإلاىظبت أو السالبت، أي   . CMAو  MOMجيخج هفس اللُم اإلالىٍى
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 . Fama-French  اإلاخاهت ملابل همىطط زالزت كىامل ٌ زخباع ا هخائج :3 جدول 

 Mkt HML SMB RMW MOM CMA 

alpha 0.070 0.043 0.026 -0.046 0.705 -0.127 

alpha (12) 0.835 0.511 0.308 -0.551 8.460 -1.522 

p-value 0.679 0.622 0.700 0.309 000*** 0.080* 

 %10%  ، * ملىىي كىض مسخىي 5%  ،  ** ملىىي كىض مسخىي 1*** ملىىي كىض مسخىي 

 .Matlabمً ئكضاص الباخشين مً مسغظاث بغهامج  املصدر:

با،  2006واهذ أكل أصاء مً مدفـت السىق لغاًت ستراجُجُت الا أن هالخف  (1) مً الشيل جلٍغ

أي جغاظم زالٌ ألاػمت  الُت فخم الخلامل ملها بشيل ظُض، ألهه لم ًدضرفُما ًسص ألاػمت اإلاأما 

ستراجُجُت أخسً أصاء مً مدفـت السىق . وسخؼُم اللٌى بأن الا 2009ي كام اإلاالُت اللاإلاُت في خىال

مىً مالخـت طلً لهظه الفترةلخبر الخللباث اللالُت مً السماث الباعػة ػمت اللاإلاُت. حكمىما بلض ألا  ، ٍو

 .(2بشيل واضر مً زالٌ الشيل )

ستراجيجيت الشراء والاحتفاظ ملحفظت السوق ملابل محفظت االعوائد التراكميت من : 1الشكل 

دارة بالتللباث لألسواق 
ُ
 .املتلدمتالسوق امل

 

 .Matlabمً مسغظاث بغهامج  مً ئكضاص الباخشيناملصدر: 
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 حسب العوامل. املتلدمتالسالسل الزمنيت للتللباث في الاسواق : 2الشكل 

 
 .Matlabمً ئكضاص الباخشين مً مسغظاث بغهامج املصدر: 

 جحليل العيناث الفرعيت   2.4

كســــمىا  ، لىىىــــا4.1فــــغق ال، هلــــىم بــــىفس الخدلُــــل همــــا هــــى مىضــــر فــــي مــــً الىعكــــت فــــغقفــــي هــــظا ال

ًبا. أي أن اللُىت الفغكُت ألاولى مً  مجمىكت البُاهاث  1 ئلى كُىاث فغكُت جخيىن مً كشغ سىىاث جلٍغ

،  2010ئلى نهاًت سـىت  2001، اللُىت الفغكُت الشاهُت مً ظاهفي 2000ئلى غاًت نهاًت سىت  1990هىفمبر 

 .2021نهاًت ظاهفي  ئلى غاًت 2011 مً بضاًت ظاهفيرة زيفي خين واهذ اللُىت الفغكُت ألا 

ٌ ف  ســتراجُجُت وســبُا أخســً لفتــراث أكصــغ. مــً اإلاشيــر (، أصاء ؤلا 4)ىمــا هــى مالخــف مــً الجــضو

ـــين لالهخمـــــام بشـــــيل زـــــاص أن مدفــــــت الســـــىق اإلاـــــضاعة ال جيـــــخج أ ـــراث. فـــــي خــ ـــــت ليـــــل الفتــ ـــخج لفـــــا ملىٍى جيــ

ــــضاعة بالخللــــب للامــــل الــــؼزم كــــُم مىظبــــت وملى
ُ
ٍـــت أللفــــا ليــــل الفتــــراث. باالطــــافت ئلــــى طلــــًاإلادفــــت اإلا ، ى

ـــم ألا  ـــى جىافـ ـــراث ػمــــت اللاإلاُــــت أهثــــرحلخبرالفتــــرة الشاهُــــت والتـ ـــم فحهــــا الا  الفتـ ـــي جدلـ ـــا التـ ـــتراجُجُت كــــُم ألفـ سـ

ــت ليــل مــً اللىامــل الخالُــت  ســخسضام وامــل ابســالف كىــضما جــم  CMA،وMOM ،وHMLئًجابُــت وملىٍى

ا وهظا وظضا  ( اللظان2017) Muir و Moreira زالفكلى  اللُىت. ًُ  ئًجاب
ً
أن ملـم مدافـهما جىلض ألفا

 كاًما.  30سخسضما كُىاث فغكُت إلاضة اكىضما 

 

 

 

 

 



 

 (2021-1990دراست حالت ألاسواق املاليت الناميت ) -جلييم أداء املحافظ املدارة بالتللباث 
 

209 

 .لعيناث الفرعيتل املتلدمتهتائج الاهحدار  في ألاسواق  :4 جدول 

 Mkt SMB HML MOM RMW CMA 

α (1990-2000) -1.824 0.472 1.827 9.872*** 1.342 4.028 

α (2001-2010) 5.479 2.000 5.783*** 18.165*** -0.224 9.013*** 

α (2011-2021) 0.255 0.657 0.221 7.598*** -0.276 -1.085 

 %10%  ، * ملىىي كىض مسخىي 5،  ** ملىىي كىض مسخىي   %1ملىىي كىض مسخىي  ***

 . Matlabمً ئكضاص الباخشين مً مسغظاث بغهامج املصدر: 

 :الخاجمت .5

 ,Moreira & Muir)ستراجُجُت "اإلادافف اإلاضاعة بالخللباث" افي هظه الىعكت، خاولىا جلُُم 

. للض بدشىا فُما ئطا وان مً اإلامىً الخصٌى كلى كُم اإلاخلضمتفي ألاسىاق اإلاالُت  (2017

 ذاسخسضم فغطُاجىا الزخباع (مىظبت باسخسضام جىكُذ الخللب بىاًء كلى جباًً ألاشهغالسابلت. αألفا)

التي ٌغلب كلى الباخشين  (CMAو  RMWو  Momو  HMLو  SMBو  Mktمجمىكت مً اللىامل )

ئلى نهاًت ظاهفي  1990مً هىفمبر  مدل الضعاست ممخضةللُىت واهذ افي بىائهم لىماطظهم.  اسخغاللها

 لجمُم اللىامل. 2021

ضاعة بالخللب جىلض كُم
ُ
و  SMBو  HMLو  Mktلفا لللىامل ألمىظبت  اًالخف أن، اإلادفـت اإلا

MOM خُض ٌلخبر كامل الؼزم .MOM  ت ئخصائُا مً بُجهم )ملىىي كىض مسخىي الىخُض طو ملىٍى

فهى ملىىي ولىً طو كُمت سالبت، في خين أن كامل الغبدُت  CMA سدشماعؤلا  ٪( ، أما باليسبت للامل1

RMW  ت. ئن ملاعهت أصاء الا ىُت وألا السى ستراجُجُت بين له ألفا سالبت غير ملىٍى سىاق ق ألامٍغ

ت، ماكضا اإلاخلضمت ت فباليسبت للىالًاث اإلاخدضة ول اللىامل جدلم ألفا مىظبت ملىٍى ، جبين فغوكا ظظٍع

ت، بِىما باليسبت لألسىاق SMBالدجم  كامل  كاملينهىان  اإلاخلضمتالظي ًىلض ألالفا سالبت غير ملىٍى

CMAو RMW  ت ألفا لللاملسالبتًىلضان ألفا ستراجُجُت هى عجؼ الا  . والفاعق الىبير CMA ، مم ملىٍى

ت.  باليسبت للامل السىق خُض واهذ ألفا مىظبت ولىً غير  ملىٍى

مخلاعبت مم هخائج الضعاست في  في مجملها ياهذف ،هخائج جدلُل اللُىاث الفغكُت أما فُما ًسص

لفترة الشاهُت والتى جىافم ازخالف لىخائج ا، مم اإلاخلضمتسخسضام وامل اللُىت باليسبت لألسىاق اخاٌ 

ت و لفا ألئًجابُت  اخُض خللذ فحها ؤلاستراجُجُت كُم ،ألاػمت اللاإلاُت مً اللىامل الخالُت  ليلملىٍى

HML ،و MOM ،وCMA. 
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ضاعة بالخللب ال جخفىق كلى ائن الضعاست في كمىمها جسلص ئلى أن 
ُ
ستراجُجُت اإلادفـت اإلا

ئال في خالت ملامل الؼزم، أو في ؿل ألاػماث اإلاالُت  اإلاخلضمتخخفاؾ في ألاسىاق ئستراجُجُت الشغاء والا 

 وطلً ستراجُجُت،الا  جفىق  كلى للخىم مبرعا ًيىن  لً وخضه هظا هما جىصلذ ئلُه الضعاساث السابلت.

ٌ  هاصعة اإلاالُت ألاػماث وىن  خلُلت بسبب صلب الخصى  ستراجُجُاثا طلً، ئلى بالطافت. بها الخيبإ ٍو

، فتراث كلى أفظلُت جدلم ال التي سدشماعالا   اإلاماعست في كخماصهائ ًخم أن الىاعص غير مً أػٌى

 .اللملُت

 c  خساب ًخم خُض ،للمسخلبل للخديز كغطتMuir (2017 ) و Moreira ستراجُجُتا أن هغي 

 استراجُجُتحلضًل  هلترح وكلُه .بأهملها اللُىت فترة باسخسضام الاستراجُجُت حلغض في للخدىم

Moreira و Muir (2017 )ضم مىطىق هى الخديز هظا لخجىب مم و بالخصىص  البدض مً ٍؼ
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 مالحم: .7

 .عند املستوى  Dickey-Fullerاملعمم ل  الاستلراريت اختبارهتائج : 1ملحم 

Mkt HML SMB RMW MOM CMA العوامل 

 tإحصائيت  9.265- 14.885- 15.962- 18.565- 13.419- 16.888-

1% level 

-3.448 

5% level 

-2.869 

10% level 

-2.571 

الليم 

 الحرجت

 اللرار مسخلغة

 .Matlabمً ئكضاص الباخشين مً مسغظاث بغهامج  املصدر:
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تهدف هذه الدراضة الى  رؾىد مهىل الدراضىاس الطوضىيولوجية التىت اهتمىو ةاملقاعلىة عالُمى   ىي  ملخص:

جىىاك نىىا  الجشائىىز عم ىىا لحىىاعل التمي ىىت ةىى   فقتىى   مىىئ املقىىاعل   ال قىىة الاعلىى  ي ىىزس  ىىي يىى  الا تؿىىا  املو 

نػىىان ا محىىدع  ع ُمىى   ىىي الل ىىااك عال قىىة العاليىىة ي ىىزس مىىِ مزبلىىة ا تؿىىا  الطىىو  تبنىىو ل جىىا جد ىىدا 

ا ما َلى  التن ولوجيىا عامل افطىةك كمىا لحىاعل رؾىد هؿىائـ هىذه الهبقىة ال امىة  ىي امل تمىِ  يُتمد لَو

ضىىىىىج اتي ياس املقىىىىىاعل  ىىىىىي الجشائىىىىزيك عكىىىىىذا ألاه ييهىىىىىا عتضىىىىالي  التىىىىىت  ُتمىىىىىد َل هىىىىا  ىىىىىي  طىىىىىي   امل ضطىىىىةك عا

التطىىي   عالتوييىىل عالتطىىويع عالتُامىى  مىىِ املحىىيو الىىداهلي عاللىىار ي للم ضطىىةك عهىىذا نلىىا مىىئ هىىالل 

 .الانز الطوضيولوجية التت ت اعلتا ةالدراضة عالتحلي 

 املقاعلة عالُم   ي الجشائز.  راضاس ضوضيولوجيةك الكلمات املفتاحية:

 JEL: L26,A14ثصنيف 

Abstract: The purpose of this study is to look at the significant sociological 

studies which are interested in entrepreneurship and work in Algeria as well 

as to distinguish between two types of entrepreneurs. The first category is 

the type that appeared during the oriented economy, its activity was limited 

and worked secretly. However, the second category occured during the 

phase of market economy It has adopted a new approach that depends 

somewhat on technology and competitiveness . 
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 ثمهيذ:  1

لحىىىىىاعل مىىىىىئ هىىىىىالل هىىىىىذا املقىىىىىال رؾىىىىىد مهىىىىىل الدراضىىىىىاس الطوضىىىىىيولوجية التىىىىىت اهتمىىىىىو ةاملقاعلىىىىىة 

املقىىاعل   ال قىىة الاعلىى  ي ىىىزس  ىىي يىى  الا تؿىىا  املوجىىا  ىىىد  عالُمىى   ىىي الجشائىىز عم ىىا لم ىىت ةىىى   فقتىى   مىىئ

بدع مئ نػان ل عنالو يُملو   ي الل ااك عال قة العاليىة ي ىزس مىِ مزبلىة ا تؿىا  الطىو  تبنىو ل جىا 

ىىا مىىا َلىى  التن ولوجيىىا عامل افطىىةكمحاعل   مىىئ هىىالل تلىى  الدراضىىاس رؾىىد هؿىىائـ  جد ىىدا يُتمىىد لَو

ِ الجشائزيك عكذا ألاه ييها عتضالي  التىت  ُتمىد َل هىا  ىي  طىي   امل ضطىةك هذه الهبقة ال امة  ي امل تم

عاضىىىىىىىج اتي ياس املقىىىىىىىاعل  ىىىىىىىي التطىىىىىىىي   عالتوييىىىىىىىل عالتطىىىىىىىويع عالتُامىىىىىىى  مىىىىىىىِ املحىىىىىىىيو الىىىىىىىداهلي عاللىىىىىىىار ي 

للم ضطةك عهذا نلا مئ هالل رؾد عتحلي  مهل الانز الطوضيولوجية التت ت اعلتا ةالدراضة عالتحلي  

ا  ةي ىىىىىىىاف  بىىىىىىىول املطىىىىىىىار الاجتمىىىىىىىا ي للمقىىىىىىىاعل   ك ع راضىىىىىىىة  جياللىىىىىىىي اليىىىىىىىاتظ  بىىىىىىىول ألاه يىىىىىىىة كدراضىىىىىىىة: ج

املقىىىىىاعل   الجشائىىىىىزي  ك ع راضىىىىىة  لىىىىىوريئ جلىىىىىواس  ال ُاليىىىىىة الا تؿىىىىىا  ة للمقىىىىىاعل ةىىىىى   الُقالليىىىىىة الارثيىىىىىىة 

 عاملمارضىىىاس املحليىىىة للم تمىىىِك عكىىىذا  راضىىىة مبمىىىد هتىىىت بىىىول املمارضىىىاس الاجتماَيىىىة مىىىا  بىىى  الؿىىى اَة

ال يها ةنبح َملية التؿنيِك ع راضة مبمد ةويُقوب بول.  َع

 املقاول محاولة لتحذًذ املفهوم:  .2

 تضح ةدا ة ا  املقاعلة ض  عرة اع فُ  مع َم ك األا ال  ن ي م  تنػأ لدى ال اَ  فنزة مُي ة 

ُمىى  َلىى  مػىىزعٍ مىىا فحطىى ك عالمىىا يػىىج م ا  ت ىىو  ال نىىزة جد ىىدة نليىىا اع جشئيىىاك عا   ىىتل ال إلنػىىاا

ت طىىىىيدها. األا  وجىىىىىد مىىىىىئ عراا القؿىىىىىد اهىىىىدافا يطىىىىىع  ال اَىىىىى  الىىىىى  تحقيق ىىىىاك عم ىىىىىا ال ةىىىىىد مىىىىىئ ا  يُمىىىىى  

 (35،ص2003.)مراح حياة،ةن ااة عفُالية َل  تحقيع ألال 

يُتبىى  غىىومبيج  ا  املقىىاعل هىىو ألالىى  التىىلـ الىىذي  تحمىى  املعىىانز مىىئ مجىى  الاةىىداٍك عهاؾىىة 

زثو ه ا غومبيج  ة   املقاعلة عهلع القيمة مئ نزف امل ًمة مئ هالل هلع نز  التاج جد دة. األا   

ةدافِ مئ ال ز  ال اَ ك الذي  ده   ي بزكية التٓي   َل  املطتوى التلص تك عي و  ال ُ  مقاعال ي 

)قواســـــــم  َ ىىىىىىىدما ت ىىىىىىىو  ه ىىىىىىىاال بزكيىىىىىىىة  ىىىىىىىي التٓي ىىىىىىى  متالسمىىىىىىىة ةىىىىىىى    افىىىىىىىِ ال ىىىىىىىز  ععضىىىىىىىائ  هلىىىىىىىع القيمىىىىىىىة.

   (161،ص2020رشيذة،

ةألىىا ال  عتلىىل َىىئ ةىىالي ال ىىاَل   الا تؿىىا    ك ةحيىى    مىىِ عينطىىع Walras  ؿىى ا عاملقىىاعل 

الىىىىزمص مىىىىىال عالُمىىىى  عألالىىىىى  بطىىىى  الطىىىىىُز (p16)،lain FAYOLLE.2005معتلىىىىل َوامىىىى  الالتىىىىىاجك 
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النطىيت ل افىة هىىذه الُوامى   ىىي الطىو ك ةحيى   تحؿىى  الُامى  َلىى  مجىز مقاةى  ج ىىدهك عالزمضىمالي َلىى  

 .فوائد مقاة  اضتعماره

 :اهحذار املقاولين الجسائريين من خالل مساراتهم الاجتماعية .3

  املقاعل   الجشائزي   مئ هالل متٓ   املطار الاجتما ي Jean Peneff رص الباب   جا  ةي اف

عمىىىىىىئ هىىىىىىالل ألالىىىىىى   طىىىىىىاال َىىىىىىئ كي يىىىىىىة  طىىىىىىي  هل لزمضىىىىىىمال ل ع ىىىىىىي  راضىىىىىىتا للمطىىىىىىار الاجتمىىىىىىا ي للمقىىىىىىال   

متُىىىا  م:ها:)الاؾىىى  الاجتمىىىا يك الاؾىىى  الجٓزا ىىىيك املطىىىتوى التُلي ىىىتك املطىىىار الجشائىىزي   اَتمىىىد َلىىى  َىىىدة 

 املنهت(. ع د فز  ة   ثالث ملواٍ مئ املقاعل  :

 :مقاولين كاهوا ثجار 

ةحي  ه اال مقاعل   نالوا ت ارا كبارا عنالو ل ل م الة ا تؿا  ة مزمو ة  بى  اضىتقالل الجشائىزك 

رثيى  ك عجىد البابى  ميهىل  ىي مًُىل الابيىا  مىئ مؾى  ري ىيك هىاجزعا األا نالوا  ي الٓالى  يُملىو  لىدى الا 

م ىىىذ ؾىىىٓزهل الىىى  املد  ىىىةك نالىىىو ل ىىىل محىىىالس ت اريىىىة ثىىىل توج ىىىوا الىىى  الاضىىىتعمار  ىىىي الؿىىى اَة هاؾىىىة تُىىىد 

 (.1966 تجيِ الاضتعماراس اللاؾة مئ نزف الدعلة )الزئيظ هواري ةومد ئ ض ة 

التاجيىىة ؾىىٓ  ة عينت ىىو   ىىي  هاَىىاس ال تتم ىىت ةاضىىتُمال  عهىى الا املقىىاعل   نىىالوا   ضطىىو  عبىىداس

ىىىا مىىىا معىىى   التن ولوجيىىىا الثد عىىىة عال ت ل  ىىىل كع ىىى ا مىىىئ رسعص الامىىىوال  ىىىي ل ىىىظ الو ىىىو مز ع هىىىا كب ىىى  لَو

يىىة ةقىىدر الاهتمىىام عالج ك ىىت َلىى  النميىىةك كمىىا  املىىوا  الٓذائيىىة عالنطىىي ك كمىىا ايهىىل ال  حزؾىىو  َلىى  ال َو

 َام (. 100ال   50و   د َاملة  ليلة تج اعح ة   )ميهل  ي الٓال   وي 

كمىىىىىا عجىىىىىد البابىىىىى  ا  )هىىىىى الا املقىىىىىاعل   الىىىىىذ ئ لىىىىىدمهل م ضطىىىىىاس كب ىىىىى ة الا  السالىىىىىو ته ىىىىى  َلىىىىى هل 

تؿىىىزفاس الت ىىىار مىىىئ هىىىالل العىىىزان ل عانػىىىٓال ل ةريىىىِ م توجىىىاتهل َىىىئ نزيىىىع ال جىىىوا الىىى  فىىىتح محىىىالس 

 .(p576 .3895 .  Pennef Jean) .ت ارية لتطويق ا

ف ىىىىىىل  قومىىىىىىو  ةتطىىىىىىي   رمص مىىىىىىال ل األا  ىىىىىىي الٓالىىىىىى  ال يػىىىىىىارنو   ىىىىىىي الُمىىىىىى  الالتىىىىىىا ي عالمىىىىىىا  وي ىىىىىىو  

م  دضىىىى   عمطىىىى   ئ معتؿىىىى    ىىىىي التطىىىىي   عالالتىىىىاجك عتوؾىىىى   جىىىىا  ةي ىىىىاف  الىىىى  م  املقىىىىاعل   ألاع الاؾىىىى  

الالتىىىىاج ةىىىى  الت ىىىىاري هىىىىل ْ ىىىى  م  يىىىى   مي ليطىىىىوا متعؿؿىىىى    ىىىىي امل  ىىىىة التىىىىت  مارضىىىىويها )ال يػىىىىارنو   ىىىىي 

 مطاهمو  ةزمص املال(.
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 :مقاولون كاهوا موظفون 

هىىىى الا امىىىىا َمىىىىال ا ارة مع َمىىىىال مىىىى هل   اع انىىىىاراس متوضىىىىهة نىىىىا  هىىىىدف ل تحطىىىى   عقىىىىُ ل املىىىىالي 

عتىىدرج ل ال زمىىي  ىىي ضىىلل امل الىىة الاجتماَيىىةك فىىالعزنوا  ىىي الؿىى اَة عتعلىىو َىىئ م اؾىى هل الاؾىىلية التىىت 

 ُمومية َئ نزيع انػاا مػاريُ ل املؿٓزة.نالوا يػٓلويها  ي امل ضطة ال

عجىىد البابىى  ا  هىى الا املقىىاعلو  هىىل  ىىي الٓالىى  مىىئ مؾىى  ري ىىي عمىىئ َىىائالس تطىىيهة مع متوضىىهة  

عهىىىل يػىىىارنو   ىىىي الالتىىىاج َلىىى  َنىىىظ ال قىىىة الاعلىىى  مي)املقىىىاعلو  الت ىىىار(ك كمىىىا م  ل ىىىل ت زثىىىة كب ىىى ة  ىىىي 

زة َىئ الؿى اَة  ىي الىدعل املتهىورة ع ُلمىوا تُىل الامىور امليدا ك م:هل مئ هىاجز الى  اللىارج ليُىو  ة ًى

 التق ية التت تعـ الالتاج عالتؿنيِ ما ض   َل هل الالعزام  ي الُملية الالتاجية تػ   مباغز.

كما عجد الباب  ا  ه الا املقاعل    تم تع  ةتٓي   نػان ل تػ   مطتمز هاؾة مئ هالل غزاا 

يٓ ىى عا لمىو الالتىاج في جىىأعا الى  ةيُ ىا عهنىىذاك عهىذا تطىر  فػىى   الاس  د مىة  طىتُم   ىىي الؿى اَة ثىل

 اع ابتمال فػ  امل توج الاعل ععجشها َئ التُام  مِ التن لوجيا الجد دة.

توؾىىىىىىىى  البابىىىىىىىى  الىىىىىىىى  ا  املقىىىىىىىىاعل   الجشائىىىىىىىىزي   ته ىىىىىىىى  َلىىىىىىىى هل ألاه يىىىىىىىىة امل ضطىىىىىىىىة الُائليىىىىىىىىة فمًُىىىىىىىىل 

يىة بتىت ت ىو  لتلى  امل ضطىة قىٓو ا تؿىا ي امل ضطاس هي َبارة َئ غزاناس َائليىة مع غىزاناس م  

 ىىىي الطىىىو  لنبىىى  نجم ىىىاك عم اؾىىى  الُمىىى  ال  ُىىىزف  ىىىي ضىىىو  الُمىىى  عالمىىىا تمىىى ح  فىىىزا  الُائلىىىة بطىىى  

 رجىىىة القزاةىىىة عالىىىوالا ع ىىىي هىىىذا الؿىىىد   قىىىىول ةي ىىىاف:  ا  بيىىىاة امل ضطىىىة مزتبهىىىة ةمُزفىىىة مقاعمىىىىة رب 

 p578 .3895 .  Pennef) .ث ة  ي ضو  الُم  مم ال الُم  لثزكية الاناراس عما األاا نالوا مهلوث   ةن

Jean) 

ألاه يىة امل ضطىة الُائليىة تى  ي الىى  تقويىة الىزعاةو الُائليىة عتع ىىل مىئ الكتاَىاس عاملػىان  هاؾىىة 

ىل ألالى    ي ما  عىـ تقطىيل الُمى  عتوسيىِ املطى علياس عمقاعمىة َال ىاس الطىلهة مىئ مبىد الانىزافك ْر

ا  مىىا  ىىتل تىىدارال تلىىى  تً ىىز تُىىل اللالفىىاس التىىت  ىىد تىىى   ي الىى  اناىىثاب تُىىل املطىىاهم  ك لنىىىئ ضىىَز

اللالفاس مئ نزف امل ضطة الُائلية التت مثبتو  درتها َل  التطي   عالتنطىيع عتمد ىد َمىز  عرة بيىاة 

 امل ضطة.

 :ن  مقاولون غير مسيًر

 عهىىىىل اعالئىىىى  الىىىىذ ئ  مل ىىىىو  م ضطىىىىاس لنىىىىئ ال يطىىىى  عيها ةأل طىىىى لك ةحيىىىى  مهتمىىىىو  ةأَمىىىىال مهىىىىزى 

نالتؿىىىد ز عالاضىىىت  ا ك امللنيىىىة الُقاريىىىةك  ىىىي الو ىىىو الىىىذي  ونلىىىو  م مىىىة التطىىىي   الىىى  موي ىىىو  عانىىىاراس 

تق يىىىىة متعؿؿىىىىةك ممىىىىا َىىىىئ مؾىىىىل ل الاجتمىىىىا ي ف ىىىىل اعال  مىىىىوي    جشائىىىىزي   هىىىىالل ال جىىىى ة الاضىىىىتُمارية 
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عبىىذرة ممىىا جُىى   تمدرضىو  ىىي التُلىىيل العىالوي اع الُىىالي لىىل يػىىارنوا  ىي العىىورة لىىدمهل  لؿىىياس متنتمىة

 الباب   ؿزح ةألا عجد ؾُوثة كب  ة  ي التُام  مُ ل هالل اجزاا  راضتا.

تُىىىىىدما  ُزف ىىىىىا َلىىىىى  مؾىىىىىول عالحىىىىىدار املقىىىىىاعل   الجشائىىىىىزي   مىىىىىِ البابىىىىى  اَتمىىىىىا ا َلىىىىى  متٓ ىىىىى  الاؾىىىىى  

الُائليىة الاجتما يك ل د ا  الباب  توؾ  ال  ا  امل تة الاضاضية التىت يػىج ال ف هىا املقىاعلو  هىي الىزعح 

كمىىىا م   SARLللم ضطىىةك كمىىا م  الػىىزناس املنػىىأة هىىي  ىىي الٓالىى  م ضطىىاس ألااس مطىى علية محىىدع ة 

الػىىىىىزناا  زتبهىىىىىو  تُال ىىىىىاس اهىىىىىزى هىىىىىارج امل ضطىىىىىةك عمىىىىىئ بيىىىىى  تىىىىىزاكل رمص املىىىىىال فالىىىىىا  ىىىىىأ ي امىىىىىا مىىىىىئ 

اس َائلية ؾٓ  ة اع َئ نزيع الا هار عمؾلا مئ الت ارة هاؾة ت ارة الجملة.  م مَو

 هنية املقاولين الجسائريين كطبقة برجوازية صاعذة:ر .4

 ىىام  جياللىىي اليىىاتظ  ةدراضىىة املقىىاعل   َلىى  ميهىىل نبقىىة اجتماَيىىة ةزجواسيىىة ؾىى اَية ؾىىاَدة 

عاَهىىىىا ل ىىىىا اهىىىىىل مواؾىىىى اس املقىىىىاعل الجشائىىىىىزي عكي يىىىىة ممارضىىىىة نػىىىىىاناك ع ىىىىد َىىىىزف املقىىىىىاعل َلىىىى  الىىىىىا: 

ِ ع طىىىىي   عاَىىىىىا ة التىىىىاج الُوامىىىى  امل ولىىىىة للُمليىىىىىة  التىىىىلـ الىىىىذي تتمعىىىى  عيي تىىىىا الاضاضىىىىىية  ىىىىي ت ميىىىى

 (.DjillaliLiabes ) الالتاجية .

عجد الباب  ا  الدعلة ضاهمو  ي  ػ   هذه الهبقة مئ هالل فاح امل ال ل ا عتوف   الجو 

املالئىىىىل لنػىىىىأتها عهىىىىذا مىىىىا م ى الىىىى  هلىىىىع لىىىىٍو مىىىىئ الىىىىوالا للدعلىىىىة مىىىىئ نىىىىزف هىىىىذه ال قىىىىة عهىىىىذا مىىىىئ هىىىىالل 

 ا )ا  ولوجياك ا تؿا  اك ضياضياك  كائياك اجتماَيا..(. هذا الاناجام مىِ الطيا ى ت لىاتِ اناجام ا مُ

مئ َع هل م  الطياضة نػام يطاَد َل   ط ي  اضتعماراتهل عإنُاع مرثاب ل.عث اا َل  ما ضبع فقد 

 اَتمدس هذه الهبقة  ي تب  ز نػان ا َل  ثالث متُا  مضاضية:

لىىىىة مىىىىئ هىىىىالل تبتىىىىت هيىىىىار املطىىىىاهمة  ىىىىي تهىىىىويز الا تؿىىىىا  الجشائىىىىزي املػىىىىاركة  ىىىىي ة ىىىىاا الدع  أوال:

ةاضتُمال اضج اتي ية م  ىوم املوان ىة عهىذا مىئ هىالل الطىعي إلنػىاا ا تؿىا  متهىور عمطىتق  عضىو  

عن يةك علل  تحقع ل ا ألال  الا مئ هالل ابت ار القهاٍ اللاؽ لبُل القهاَاس الاضىيهالكية نالب ىاا 

 معال.

ة الالضياضىىىىىوية َلىىىىى  اَتبىىىىىار ا  الدعلىىىىىة مىىىىىئ  حتنىىىىىز الطياضىىىىىةك عثالتىىىىىالي عجىىىىىد اضىىىىىج اتي يثاهيـــــا: 

البابىىىىىىى  ا  املقىىىىىىىاعل   العزنىىىىىىىوا  ىىىىىىىي َال ىىىىىىىة ْامكىىىىىىىة مىىىىىىىِ الدعلىىىىىىىةك ةىىىىىىى   هكىىىىىىىٍو تىىىىىىىارة عاضىىىىىىىتقاللية تىىىىىىىارة 

مهىىىزىكفمئ ج ىىىة  هالبويهىىىا ةحما ىىىة الت ىىىارة عالؿىىى اَة عمىىىئ ج ىىىة مهىىىزى  نتًىىىزع  م:هىىىا اَىىىا ة ال ًىىىز  ىىىي 

  زيدع  اتُا ها تماما لتج ال ل ل الثزية  ي مهذ املبا رة. يهلك عمبيالالًام ل ع ُد   م ال
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الج ك ىىىىت َلىىى  مهمييهىىىىا الاجتماَيىىىة مىىىىئ هىىىىالل محارثىىىة البهالىىىىة فكىىىال َلىىىى  ميهىىىا تنمىىىى  القهىىىىاٍ  ثالثـــا:

الُىىام عتليىىت نلىى  الطىىو ك لنىىئ الوا ىىِ  عرىىو ةىىأ  القهىىاٍ اللىىاؽ   جىىأ  ىىي مْلىى  الثىىاالس الىى  اضىىتٓالل 

اسـرراثيجيات مئ مج   ًُيل هامؼ الزثح عاضج جاٍ فائل القيمة عهىذا مىئ هىالل َىدة  اليد الُاملة

 :ينكشف عنها الباحث

  الطياضىىىة التوافقيىىىة لتطىىىي   املىىىوار  الرػىىىزيةك َىىىئ نزيىىىع القيىىىام ةمىىىشج مىىىا هىىىو بىىىد   )املؿىىى ِك

التن ولوجيىىىاك َال ىىىاس الالتىىىاج( ةمىىىا هىىىو تقليىىىدي )اضىىىتعدام َال ىىىاس الطىىىيهزة التقليد ىىىة مىىىئ 

َال ىىاس  بليىىة ع ج ويىىة ةاضىىتعدام مىىا يطىىميا البابىى  ةىىى)التوييل الالتقىىا ي( عهىىذا مىىئ مجىى  

التع يل مئ بدة املقاعمة الُمالية عت  يل م اتِ  ػ   ال قاةاس الُماليةك التت  د تتبتت 

 املهالبة ةتٓي  ها. عتتبتتهيار رفل الاعقاٍ القائمة 

   ِ ةاضىىىىتٓالل الُوامىىىى  الد نيىىىىة نوضىىىىيلة مىىىىئ مجىىىى  قىىىىبو ضىىىىلوال الُمىىىىال  قىىىىوم ؾىىىىاب  املؿىىىى

لتحقيع الالدماج كتعؿيـ مماكئ للُبا ة مع غزاا مضثية الُيىد للُمىالك مىئ مجى  كطى  

 عالئهل عجُل ل  تق و  َمل ل.

  الاضىىتٓالل املىىش عج للم الىىة الاجتماَيىىة للمىىزمةك عهىىذا ةتػىىٓي  املىىزمة  ىىي املكىىتل  ع  التؿىىزيح  هىىا

 م:ها م  ة الليانة. هاؾة  ي تُل امل ئ ألااس اللؿوؾية

عثالتىىىىالي فىىىىا  املقىىىىاعل الجشائىىىىزي يٓىىىىزف مىىىىئ القىىىىيل الاجتماَيىىىىة مىىىىِ  توافىىىىع مىىىىِ ضياضىىىىتا  لتاجيىىىىة 

 عيقوم ةإَهائها ناتُا َؿزيا ثل يطع  لتويي  ا لؿالثا ل ي يطتٓ  اليد الُاملة.

اس َائليىة كما عجد الباب  ا  املقاعل   يطُو  مبيالا ال   ػني  تنتالس َئ نزيع انػاا غزان

تقليد ةك مبنية َل  توبيد الاهداف عرسعص الامىوالك ع ىد ضىاَدهل  ىي ألالى  عجىو  الب ىوال التىت ضى لو 

ل ىىىىىل هىىىىىذه امل مىىىىىة ةكىىىىىما  التمويىىىىى ك عمهىىىىىدفو  مىىىىىئ هىىىىىالل هىىىىىذه الػىىىىىزاناس الىىىىى  توضىىىىىيِ نػىىىىىان ل عجُىىىىى  

 م ضطاتهل ألااس عس  َل  الؿُيد اللار ي.

 هية الاريية واملمارسات املحلية للمجتم::الفعالية الاقتصادًة للمقاول بين العقال  .5

مىىئ هىىالل محاعلىىة لزؾىىد الُال ىىة ةىى   َقالليىىة مزتنىىشة َلىى  تقاليىىد َمىى  م ًمىىة عمق  ىىة عفىىع 

زا ي  قالليىىةك  ىىام البابىى   لىىوريئ جلىىواس  ةاضتقؿىىاا مولىىْو الُقالليىىة الارثيىىة عثىى   ممارضىىاس محليىىة اَل

ملحىىيو ةاَتبىار ا  ل ى  مقىىاعل )م ضطىة( يىىزعف مىئ مجى  فىى  مىدى التُىىايؼ ةي:همىاك مىئ هىىالل تىده  ا

 هاؾة  ها تزثه ا مِ محيه ا.
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 تُلىىع الامىىز ةمقىىاعل نىىا  رئيطىىا بزفيىىا مع تىىاجزا  ىىي ابىىدى املىىد  الجشائزيىىة  ىىام ةتحويىى  نػىىانا 

ك تُىىدما اهتىىار نػىىام النطىىي ك  ىىد بًىىي اهتيىىاره ةىىاالبج ام عالتقىىد ز مىىئ نىىزف 1966الىى  الؿىى اَة ضىى ة 

ىىة مىىئ اللؿىىائـ ةيئتىىا )الجماَىىة ا لتىىت  نت ىىت ال هىىا(ك رؾىىد ل ىىا البابىى  مىىئ هىىالل هىىذه الدراضىىة م مَو

 تمظ معتلل الُملياس املزتبهة ةالُملية الالتاجية عالطاهمة  ي ض  عرتها:

 التوظيف: (1

تىىىىىىتل َمليىىىىىىة التوييىىىىىىل  ىىىىىىي امل ضطىىىىىىة َلىىىىىىى  مضىىىىىىاص الػىىىىىىبنة الُالئقيىىىىىىة التقليد ىىىىىىة هاؾىىىىىىة ةالنطىىىىىىىبة 

نل ىىىىىىا تعكىىىىىىىِ لاللتقىىىىىىىاا مىىىىىىئ نىىىىىىىزف الُائلىىىىىىة )الاةىىىىىىىئك الا ك اةىىىىىىىئ الا ك للم اؾىىىىىى  الثطاضىىىىىىىة  ىىىىىىي امل ضطىىىىىىىة 

الؿ ز...الخ(ك ع د تتُدى الُائلة  ي بالة تُل الويائل ْ ى  الثطاضىة لتػىم  تُىل افىزا  الجماَىة 

 التت نا   نت ت ال ها املقاعل عالذ ئ نا   تُام  مُ ل  ي انار م  تا َ دما نا  تاجزا.

ىة باعل التاجز ت ويئ فزيع مئ ا لتق ي   َئ نزيىع الاضىتُالة ةىالت ويئك َىئ نزيىع اةتُىاث م مَو

مىىىئ الُمىىىال امل تقىىىو  مىىىئ الػىىىبنة الُائليىىىة هىىىارج الىىىونئ لالضىىىت ا ة مىىىئ تىىىزثـ ت ىىىويتتك عثىىىذل   ػىىى   

َ ىىىده معل فزيىىىع مىىىئ التق يىىى  ك لنىىىئ املالبىىىٌ ا  تُىىىل النطىىىاا تىىىأثز  ةالُالليىىىة الارثيىىىة عثمًىىىاهز الثيىىىاة 

ل لمىىىىىو اللبىىىىىاص عالطىىىىىلوال مىىىىىا  ُىىىىىارف مىىىىىِ الالكىىىىىبام الزع ىىىىىي امل ىىىىىزعف  ىىىىىي ه ىىىىاال عي ىىىىىز ألالىىىىى  مىىىىىئ هىىىىىال

امل ضطىىىىةك كمىىىىا اتهمىىىىئ ةىىىىأيهئ  ُىىىىد ئ َلىىىى  القىىىىيل املحليىىىىة عت اعسيهىىىىا نىىىىويهئ اةتُىىىىث  ملحانىىىىاة التن ولوجيىىىىا 

 عليظ لتبتت القيل الارثية عالتأثز  هاك مما جُ  املقاعل  قوم ةهز هئ مئ امل ضطة.

ج ضىىىىيل عالج  يىىىىة الىىىى  م هىىىىع الاضىىىىل عالقزاةىىىىة مىىىىئ املقىىىىاعل اكثىىىى  ممىىىىا األا  تعكىىىىِ َمليىىىىة التوييىىىىل عال

تعكىىىىىِ الىىىىىى  الػىىىىى ا ة اع الن ىىىىىىااةك األا  الاضىىىىىل يطىىىىىىبع الن ىىىىىىااة  ىىىىىي م هىىىىىىع التوييىىىىىل  ىىىىىىي هىىىىىذا ال ىىىىىىٍو مىىىىىىئ 

 امل ضطاس.

 تب  ا  املػزعٍ اللاؽ امل طد  ي  لؿية رب الُم  الذي  أهىذ ؾى ة الػىيخك  قىوم ةتوييىل 

ِ لللع َوام  ل ابىاك هىذا ال  ىاح الىذي يُتمىد َلى  الجالى  الاجتمىا ي عاضتٓالل هؿوؾياس امل تم

الزمىشي مكثىى  مىىئ الجالىى  املىىا ي فُمليىة التوييىىل عمىىا  تبُ ىىا تعكىىِ لقاَىدة مىىئ ت ىىو  ةالنطىىبة لػىىبنة 

م ىىارب رب الُمىى  ثىىىل لػىىبنة َال اتىىاك ممىىىا يطىى   هلىىع مطىىىع  الوفىىاا لىىدى الُمىىىالك عمىىئ لابيىىة مهىىىزى 

طىىة  تُلىىع ةىىزمص مىىال رمىىشي  ىىائل َلىى  غىىبنة مىىئ الُال ىىاس قىىمئ ضىىيولة التبىىا ل عجىىو  عاضىىتمزار امل ض

 ة   امل ضطة عمحيه ا.
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 املمارسات الاجتماعية وأثرها على عملية التصني: .6

الهلع الباب   مبمد هتت  مئ  طىاسل بىول َال ىة الاضىتُمار عالقىيل املطىتحدثة ةاملمارضىاس  

مارضىاس التىىت ت ُىو َىا ة ةاملتعل ىة تنىىبح التؿىنيِ  ىي الجشائىىز الاجتماَيىة  بى  الؿى اَة. ثىىل هى  هىذه امل

 مم ايها لمو  دَل التؿنيِ؟:

 :رب العمل الشيخ 

يطىىىع  رب الُمىىى  الػىىىيخ الىىى  قىىىما  اضىىىتمزارية عجىىىو  م ضطىىىتا مىىىئ هىىىالل َىىىامل   مضاضىىىي   

ل غىىبنة تهىىز  ل مىىا البابىى  همىىا اضىىتقزار التمىىويئ عالُمىىالك  تحقىىع الُامىى  الاعل الهال ىىا مىىئ اضىىتٓال

مئ الشثائئك اما العىاني فبتحقىع لىا مىئ هىالل هلىع الوفىاا لىدى الُمىال بتىت ال  تطىربو   ىي كىبح الالتىاج 

ع طىىزي  مضىىزار الُمىى ك عثمىىا م  الاجىىز ال  حقىىع هىىذا الٓىىزف ةالكىىزعرة ةاإلقىىافة الىى  ا  نىى  رفىىِ للنتلىىة 

ى ةد لة م:ها توييل مفزا  مئ الاجزية    ي ال  تقليـ نجل الارثاحك فالا يطع  ال  اضج اتي ياس اهز 

ة مئ الامتياساس الزمشية نالتن   جشئيىا ةمؿىاريل الىشعاج  َائلتاك  بيلتا مع  زيتاك م ح الُمال م مَو

مع الحىىىحك بىىى  تُىىىل مػىىىانل لك ت قىىىد مبىىىوال لك هىىىذه املمارضىىىاس تنطىىىبا ؾىىى ة الػىىىيخ فكىىىال َىىىئ نولىىىا 

ره َلى  مطىتوى نى  مىئ َائلتىا عم ضطىتا رجال متد  ا عثذل   تحؿ  َل  م الىة اجتماَيىة عيتحىد   ع 

مىىىىئ هىىىىالل ماضىىىىبعك األا  منىىىى:هل مىىىىئ تحد ىىىىد م ىىىىاليهل الاجتماَيىىىىةك عي ىىىىو  ةالنطىىىىبة الىىىى هل ال مىىىىوألاج املعىىىىالي 

 (p261993 . Henni Ahmed. ) .عالقدعة عاملزجُية

 :عملية التوظيف 

مىىا ا  الن ىىااة ال ُليىىة للم ضطىىة ليطىىو ا تؿىىا  ة عال لمىىئ هىىالل  راضىىيه و  اكتػىىل البىىابع

اجتماَيىىةك ةحيىى  األاا ارا  رب الُمىى  تحقيىىع امل الىىة الاجتماَيىىة َلىى  نجىىل عجىىو ة الاغىىياا فىىا  مؿىى  ه 

ال ػ ك فقد اكتػل مهمية الامور الزمشية ف  ده يُمى  َلى  اَىا ة توسيىِ الزمىشي ةمىا يطىمح ةاضىتمزار 

ميا البابى  ةىال مو امل ضطةك عيبتت اضج اتي يتا  ي التوييل ع طي   املور  الرػزي َل  مضاص ما يط

الاهىىوي هىىذا الىى مو يطىىع  رب الُمىى  مىىئ هىىالل ةجتعيىىد امل ضطىىة تُمىىال اعفيىىاا عثىىذل  تىىدَل الجماَىىة 

امل ضطىىة مىىئ هىىالل الُمىى  ال ُىىالك ع ىىد اغىىار البابىى  الىى  ا  هىىذا الىى مو يُمىى  بطىى  نجىىل عنبيُىىة 

عىىشع  التوييىىل مىىئ امل ضطىىة عكألىىا  ىىي َال ىىة نز  ىىة مىىِ الحجىىل  لىىا نلمىىا كبىى  نجىىل امل ضطىىة  قىى  م

ىىىىة مىىىىا  علىىىىع ؾىىىىزاَاس مىىىىئ اجىىىى   الُائلىىىىة اع القبيلىىىىة فيطىىىىتُ   رب الُمىىىى  ةىىىىالتوييل مىىىىئ هىىىىالل امل مَو

 الطيهزة.
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 :النمورج الفبري والنمورج الاخوي 

مىىىىىئ فزقىىىىية م ا هىىىىىا ا  الُال ىىىىىة الاجزيىىىىىة ال  ُمىىىى  َلىىىىى  الىىىىى مو  الا تؿىىىىىا ي    هلىىىىع البابىىىىى  

و الاهويك األا  زى ا  رمص املال امل ت   ي هذه الُال ة هىو رمص كم ت  لزمص املال علنئ  ُم  َل  ال م

مال الػبنة عهو معشع  مئ الُال اس عجو ها هو الذي  م ح اضتمزارية عت و  للم ضطة ف لما نالو 

هىىىذه الُال ىىىاس متُىىىد ة ع ىىىىي غىىىبنة عاضىىىُة نلمىىىا لمىىىىو ام اليىىىة توضىىىِ علمىىىو امل ضطىىىىة عم ىىىا   ىىىو  ل ىىىىذه 

حليىى  البابىى ك فضىىت تكىىمئ توييىىل مَكىىاا مىىئ ل ىىظ الجماَىىة كمىىا ايهىىا الػىىبنة  عرا مش عجىىا بطىى  ت

  طمح ةكما  اضتمزار عسيا ة التمويئ ةالت   تاس عاملوا  الاعلية.

الُمىى  عفىىع ال مىىوألاج ال بىى ي لىىيظ مىىزتبو ةالُال ىىاس الاجتماَيىىة ةىى  هىىو م ىىز  ف ىىو كميىىة م ىىز ة 

الاضىماا ةقىدر مىا تهىل الن ىااة عالويي يىة لنػىام ال ىز  ْ ى  املُىزف اي  ع  هويىة  لؿىيةك  ه ىا ال تهىل 

عامل ؿ ك عهو األا  َم  ة  ع زاني ةاملُتت ال ب يك الذي  حاعل مئ هاللىا الوؾىول الى  تحقيىع ت ًىيل 

َلىىى  مَلىىى   رجىىىة مىىىئ الن ىىىااة عهىىىو مىىىا جُلىىىا  ؿىىىل الب  ع زانيىىىة ةىىىال موألاج املعىىىالي للت ًيمىىىاس الا اريىىىةك 

ة مئ تضظ  (77،ص4136ج.أ كول، ) .عهذا ال موألاج  قوم َل  م مَو

 .ت ًيل مطتمز للويائل املح ومة ةالقواَد الت ًيمية 

  م ىىاالس الن ىىىااة محىىد ةك مي التعؿىىىـ  ىىي الُمىىى ك ع رجىىة الطىىىلهة املعؿؿىىة عالقواَىىىد هىىىي

 التت تحنل ممارضة الطلهة.

  الج تيباس ال زمية للويائلك مي بيى  مطىتوى مُى   مىئ الويىائل  عكىِ لز اةىة مطىتوى تىال

 مَل .

 لتُي    ي امل اؾ   قوم َل  مضاص الن ااة التق ية.ا 

 .فؿ  املد زيئ َئ ملنية امل ضطة 

 .امل اؾ  الزضمية موجو ة ةذاتها عال  مل  املوي و  بقو ا  ي موا ِ عيي ية هاؾة 

 .تؿاّ القواَد عالقزاراس عالتداة   ع اج  كتاةة 

يىىىىىة هىىىىىىذه امىىىىىا  ىىىىىي م تمُ ىىىىىا ال ىىىىىز  ال يُىىىىىىزف كنميىىىىىة عالمىىىىىا كُال ىىىىىة ةحيىىىىى  ي طىىىىىىتمد  يمتىىىىىا مىىىىىئ لَو

الُال ىاس عمىىئ امل الىىة التىىت  حتل ىا  ىىي غىىبنة الُال ىىاسك فمطىألة مىىئ ت ىىو  تبقىىا اعليىة  ىىي ضىى   الاجتمىىا ي 

اي الاضىىىىىل ضىىىىىاةع للن ىىىىىااة  يهىىىىىا تتماحىىىىى ت مىىىىىِ امل الىىىىىة التىىىىىت  حتل ىىىىىا ال ىىىىىز ك عبتىىىىىت الن ىىىىىااة ا  عجىىىىىدس  ىىىىىي 

علىىىيظ ك ىىىااة الالتىىاج اع تحويىىى  املىىىا ةك عقىىىمئ  التؿىىنيل فضىىىت تبقىىىا ك ىىااة الىىىتحنل  ىىىي الاغىىىياا عالافىىزا 
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هىىىذه الطىىىى  عرة  ىىىىتل ت اهىىىى  الاضىىىىماا التىىىىت ال تىىىىده   ىىىي ضىىىى  عرة التُيىىىى   املتبىىىىا لك فاإلجاةىىىىة َلىىىى  مىىىىئ هىىىىو 

الابطىىىئ ال تىىىتل بطىىى  مُيىىىار الالتىىىاج املىىىا يك الُل ىىىت اع ال تىىىت علنىىىئ بطىىى   اَىىىدة الاضىىىل عم ىىىا ضىىىيولة 

ا  ىىىةك ف ىىى  مىىىئ التوييىىىلك الج ضىىىيل عالج  يىىىة تىىىتل ةىىىالتُزف َلىىى  الاضىىىماا هىىىي التىىىت تىىىتحنل  ىىىي الطىىىيولة امل

 التلـ مئ هالل الاضل عليظ الػ ا ة اع الن ااة.

 تبىىىىى   ا  الػىىىىىيخ اضىىىىىتهاٍ م   ويىىىىىل ع يطىىىىىتٓ  هؿوؾىىىىىية امل تمىىىىىِ لللىىىىىع َوامىىىىى  ل ابىىىىىا هىىىىىذا 

و  ال  ىىىىىىاح الىىىىىىذي يُتمىىىىىىد َلىىىىىى  الجالىىىىىى  الاجتمىىىىىىا ي الزمىىىىىىشي اكثىىىىىى  مىىىىىىئ الجالىىىىىى  املىىىىىىا يك عم ىىىىىىا  ؿىىىىىىبح عجىىىىىى

عاضىىىتمزارية امل ضطىىىة تعكىىىِ لىىىزمص مىىىال رمىىىشي  ىىىائل َلىىى  غىىىبنة الُال ىىىاس التىىىت  طىىى   عتكىىىمئ ضىىىيولة 

 الُال اس ة   امل ضطة عمحيه ا الطوضيوا تؿا ي.

ممىىىا فقىىىد لًىىىز الىىى  املقىىىاعل نويي ىىىة ف ىىىو الىىىذي  حىىىدث الت د ىىىد عالاةت ىىىار الىىىذي يُمىىى  َلىىى  تحىىىد   

مطىىىتوياس الانػىىىهة عالثيىىىاة الا تؿىىىا  ة. كمىىىا  ىىىزى ا  جميىىىِ َ اؾىىىز الالتىىىاج عالُمىىى  عاملىىىال عيزفىىىِ مىىىئ 

املقىىىىاعل هىىىىو فاَىىىى  التٓي ىىىى  عت  يىىىىذ الج كيبىىىىاس الجد ىىىىدةك كمىىىىا  ىىىىزى ا   عر املقىىىىاعل  تمعىىىى   ىىىىي الاؾىىىىالح اع 

العورة َل  رعت   الالتاج ةاضتٓالل اهج اٍ ماك اع َموما ام الية ت  يذ تق ية ْ   منػورةك التاج ضلُة 

عبددا الرامددبد عبددا ا   )بىىِ جد ىىد للمىىوا  الاعليىىة اع اَىىا ة ت ًىىيل فىىٍز ؾىى ا ي مىىا.جد ىىدة اع اضىىتٓالل م 
 (66،ص3881محما،

 املقاولون الجذد .7

  كىىد البابىىى   مبمىىد ةويُقىىىوب   ىىي البدا ىىىة َلىىى  الىىا  بىىى  الاؾىىالباس الا تؿىىىا  ة التىىت  امىىىو  هىىىا 

جية عالا تؿىا  ة للمقىاعل نىا  مىئ الؿىُوثة ةم ىا  تحد ىد الجوالى  الطوضىيولو  1988الدعلة  ىي ضى ة 

الجشائىىىىىزيك لنىىىىىئ م ىىىىىذ تحزيىىىىىز امل ىىىىىال الا تؿىىىىىا ي ي ىىىىىز َىىىىىد  مُتبىىىىى  مىىىىىئ املقىىىىىاعل   الجىىىىىد   تبىىىىىا  و  َىىىىىئ 

 املقاعلو  الذ ئ ي زع هالل مزبلة الا تؿا  املوجا.

 ىىىىام البابىىىىى  ةمقارلىىىىىة ةىىىىى   ال قتىىىىى   مىىىىىئ هىىىىىالل البحىىىى  َىىىىىئ الاهتالفىىىىىاس ةىىىىى   كىىىىىال املقىىىىىاعل    طىىىىىمح 

جد ىىدة مىىئ ال ىىاَل   الا تؿىىا     املىىزتبه   ةا تؿىىا  الطىىو ك عاملتهىىوريئ  ىىي انىىار  ةتطىىه   ي ىىور فقىىة

ُىىىىىىل  َىىىىىىد الا تؿىىىىىىا  املوجىىىىىىا الىىىىىىذي  ػىىىىىىوثا ت مي الشمىىىىىىاس مت ا كىىىىىىة عامل تميىىىىىىة  ىىىىىىي ل ىىىىىىظ الو ىىىىىىو الىىىىىى   وا

املمارضاس م:ها َل  ضري  الذكز )تُل الثما ة الجمزكية للطو ك عجو  الابت ارك  ُامالس ا تؿىا  ة 

(ك عتل  اللاؾة ةا تؿا  الطو  التت تت ل  َل  ضري  املعال مئ هالل )بزية املبا رةك تحزيز ال رضمية
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الاضىىُارك ضىىيولة الامىىالال عرسعص الامىىوال(ك لي ىىد البابىى   ىىي ال:ها ىىة ا  هىى الا املقىىاعلو  )الجىىد ( ي ىىزع 

  ي ي  مي الشماس التحول ْ   املطتقزة عاملت ا كة  ي مًُم ا.

 الية م ا هىىىىىىا األاا مىىىىىىا نىىىىىىا  املقىىىىىىاعلو   ىىىىىىا رع  َلىىىىىى  التحىىىىىىول الىىىىىى  فىىىىىىاَل   الهلىىىىىىع البابىىىىىى  مىىىىىىئ اغىىىىىى

ا تؿىىىىا     فُليىىىىى   عفقىىىىىة اجتماَيىىىىىة باملىىىىة ملػىىىىىزعٍ ا تؿىىىىىا ي عاجتمىىىىىا ي جد ىىىىد؟. عل جاةىىىىىة َلىىىىى  هىىىىىذه 

 مقاعل. 35الاغ الية اجزى الباب   راضتا َل  

 ىي الٓالى ك لىذمهل  عجد الباب  ا  ه الا املقاعلو  مىئ فقىة الػىباب خصائص املقاولون الجذد:

مطتوى جامعيك كما ميهل مئ مؾول َائلية ليطو ل ا ؾلة ةال البةك ة    حىدرع  مىئ َىائالس تمىارص 

الت ىىارة عالثىىىزفك راكمىىو هبىىى ة نويلىىة  ىىىي القهىىاٍ الُىىىام عالقهىىاٍ الت ىىىاري  بىى  اللىىىوف  ىىي فنىىىزة انػىىىاا 

توضيِ مع  ٓي   نػام الاةااك عاما م ضطة هاؾة. عهذا ة ك  املطاَدة الُائليةك عابيالا  تُلع الامز ة

 ةالػزاكة مِ م لاؽ مئ مصثاب رسعص الاموال.

مىىىىىئ املقىىىىىاعل    مارضىىىىىو  النػىىىىىام الت ىىىىىاري عهىىىىىذا  %55عجىىىىىد البابىىىىى  ا   النشـــــاص الاقتصـــــادي:

ممىىىىا ضىىىىمح  1994 ىىىىي افزيىىىى   Stand bayة كىىى  التحىىىىزر الطىىىىزيِ للت ىىىىارة اللارجيىىىىة تُىىىىد امكىىىىاا ات ىىىىا  

 تػ   م ثوى  ي الجشائز.ةتوضِ النػام الت اري 

يىع القىالوني )م ضطىة ألااس هبل  م ضطاس مؿٓزةك التىت تحمى  التامل ضطاس املنػأة هي  ي الٓا

( لًزا ل و  هذا ال ٍو مئ امل ضطاس تتم ت تط ولة الانػاا عتتوافع جيدا مِ SARLمط علية محدع ة 

 غزاكة رسعص الاموال عهاؾة مِ الػزاكة الُائلية.

الىىى  ا  ه ىىىاال تحىىىول ةهؤىىى  لحىىىو امل ضطىىىة الُؿىىىزيةك األا ةالنطىىىبة للىىىذ ئ عرثىىىو  ع ىىىد توؾىىى  البابىىى 

نػىىاناس ت اريىىة َىىئ اةىىائهل  نمىىئ الػىى   الُؿىىزي للمػىىزعٍ  ىىي تُىىل التٓي ىى اس الطىىهحية كىىى )اَىىا ة 

 ت ًيل املح ك لٍو امل توجاس املُزعقةك لمو التموي ...الخ(.

ص املىىال هىي ا  رمص املىىال   ى  ا   نىىت  رمي توؾى  البابى  الىى  ا  الُال ىة التىىت تىزثو املقىىاعل ةىزم

 مال اهزك عاضيهالال الث عة عالزفاهية الةد ا    ج  ال  ع و البع.

ىىة ا تؿىىا  ة مت انطىىة ال ا تؿىىو املقىىاعل ا  ا عال   الجىىد  هىىو فىىاَل   ا تؿىىا     ال   ولىىو  م مَو

   مػزعٍ امل تمِ الذي  تؿورعلا.ياجتماَياك عال بتت مئ ب

ىىىىة مىىىىئ املي الضىىىىمحو مزبلىىىىة التحىىىى تمىىىىاس املت ا كىىىىة  ول الىىىى  ا تؿىىىىا  الطىىىىو  عالتىىىىت تتم ىىىىت ةم مَو

ةتهىىىور عثىىىزعس هىىى الا املقىىىاعلو  الجىىىد ك علنىىىئ الدعلىىىة قىىىلو متمطىىىنة ةعيىىىار اليهد ىىىد ةىىىالزجٍو الىىى  املزبلىىىة 
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الطىىىىاةقة بيىىىىى  الز اةىىىىىة الػىىىىىد دة َلىىىىى  النػىىىىىاناس الا تؿىىىىىا  ة ةمىىىىىا ف هىىىىىا م ىىىىىال الجبا ىىىىىةك مىىىىى ح الاىىىىىج  

َىىالل الاضىىت  ا ك ممىىا اقىىُل مىىئ بزكىىة الاضىىتعمار اللىىاؽ املتم ىىت ةالالضىىتقزار  ىىي فىىزعٍ الت ىىاريك  هىىول 

 النػام مِ الاؾزار َل  مبدم تحقيع الزثح الطزيِ.

األا  تكىىىىىىم و هىىىىىىذه الدراضىىىىىىة اهىىىىىىل هؿىىىىىىائـ املقىىىىىىاعلو  الجىىىىىىد  الىىىىىىذ ئ ارتىىىىىىبو ي ىىىىىىورهل ةمزبلىىىىىىة 

علو   تُىاملو  ةحىذر غىد د هوفىا مىئ ا تؿا  الطو  الذي تم ت ةالت ا ل عالالاضىتقزار ممىا جُى  املقىا

 فقدا  ثزعتهل عم اليهل الاجتماَية عالا تؿا  ة التت اكتطبوها تزاكميا مئ هالل َالل الت ارة. 

 خاثمة:.8

 ُزف ىىىا مىىىئ هىىىالل هىىىذه الدراضىىىاس َلىىى  جىىىشا هىىىام مىىىئ املطىىىار الاجتمىىىا ي للمقىىىاعل   الجشائىىىزي   مىىىئ 

الزي ي للمقاعل   الجشائزي    ي تل  ال جى ة َلى  اَتبىار هالل انالَ ا َل  تُل اللؿائـ  م:ها الاؾ  

ا  جل ل اة اا ت ار اع فالب   لشبوا الى  املد  ىة ملمارضىة نػىان ل الت ىاريك ممىا مطىتواهل التُلي ىت ف ىو 

متبىىىا ئ ةىىى   العىىىالوي الىىى  الجىىىامعيك األا ل ىىىد فقىىىة الجىىىامُي   نىىىالوا انىىىاراس  ىىىي القهىىىاٍ الُىىىام عتلقىىىوا َىىىدة 

ارهل املنهىىت عالىىويي ي ممىىا مكطىى هل مُىىارف عهبىى اس  يمىىة عهىىذا مىىا افىىا هل فيمىىا تُىىد تزثؿىىاس هىىالل مطىى

 .م ضطاتهل اللاؾةإلنػاا ع طي   

 قائمة املراج::. 9

 باللغة العريية:

  راضة بالة م ضطة فالع - -املقاعل الجشائزي الجد د ة   املُالاة ع ةداٍ (ك2003بياة مزاحك) -

 كالجشائز.( منػورة ْ   )رضالة ماجطت    زكالجشائ

ك تزجمة: بطام الد ئ هكورك  ار ال ز دك ضوريةك (2014ك)ج.م نولك الا ارة  ي ال ًزية عالتهبيع-

 ك 2م

التأؾي  ال ًزي للمقاعالتية كمػزعٍ عال ًزياس عال ماألاج امل طزة لل ُ   (ك2020) واض ت رغيدةك -

  .02  دك الُاملقاعال يك م لة امل تدى للدراضاس عالاةحاث الا تؿا  ة

 ي قوا ال ًام الُال ت  2ك َلل الاجتماٍ الا تؿا يك ج(1997ك)َبد الزبما  َبد هللا محمد -

 .الجد دك  ار املُزفة الجامُيةك مؿز

 باللغة ألاجنبية:

-Alain Fayoll, (2005) , Le métier de créateur d’entreprise, Edition 

d’organisation, Paris. 
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 ملخص:

يُت، خُث جم  هذؿذ الذساظت ئلى ئبشاص أهمُت همىرج هيرن باجٍشً هىمىرج لخلُُم البرامج الخيٍى

ً وأهمُخه ومشاخله، الخؼشق ئلى يُت همشخلت مً  مـهىم الخيٍى زم ئهخللىا ئلى جلُُم البرامج الخيٍى

يُت وأهم الـىاةذ  يُت، أًً جم جىاٌو مـهىم وخصاةص جلُُم البرامج الخيٍى مشاخل العملُت الخيٍى

اث ال ت التي خاولذ أن جدذد وجصىف معخٍى خلُُم وحىاهبه الىاججت عنها، وأهم الىمارج الـىٍش

.ً ً باجٍش  واهخمذ بلُاط مشدودًخه وؿعالُخه، بالترهيز على همىرج هيًر

اث، وجضداد  ً خذد لعملُت الخلُُم أسبعت معخٍى كذ جىصلذ الذساظت ئلى أن همىرج هيرن باجٍش

، الصعىبت والخيلـت واملذة الضمىُت إلحشاء الخلُُم ولما ئججهىا مً املعخىي ألاٌو ئلى املعخىي الشابع

اث ألاسبع، وحشمل هزه  لىنها جىؿش الىثير مً املعلىماث اللُمت، وال ًجب ئهماٌ أي معخىي مً املعخٍى

اث: سد الـعل، الخعلم، العلىن، الىخاةج.  املعخٍى

ً املفخاحيت:اليلماث  ً ؛جيٍى يُت؛ همىرج هيرن باجٍش    .بشامج جيٍى

 JEL: M53جصييف 
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المؤلف المرسل 



 

  جلييم البرامج الخىىيييت وفم همىذج هيرن باجسيً
 

227 

 Abstract:  
 The study aimed to highlight the importance of the Kirk-Patrick model as a 

model for evaluating the training programs, and the descriptive analytical 

approach was relied upon in order to achieve the objectives of the study, 

where the concept of training was addressed, its importance and stages, then 

we moved to the evaluation of training programs as a stage of the training  

process, where the concept and characteristics of the evaluation were 

addressed The training programs and the most important benefits 

resulting from them, and the most important intellectual models that 

attempted to define and classify the levels and aspects of evaluation and 

were concerned with measuring its effectiveness, focusing on the Kerik 

Patrick model, The study found that the Kirk-Patrick model identified the 

evaluation process four levels, and the difficulty, cost and time period for 

conducting the evaluation increases the more we go from the first level to 

the fourth level, but it provides a lot of valuable information, and none of 

the four levels should be neglected, and these levels include a response 

Action, Learning, Behavior, Results. 

Keywords: training; training program evaluation; Kirk-Patrick model.  

  Jel Classification Codes:   M53. 

 
 . ملدمت: 1

   ً ئن املإظعت في خظم الثىسة الشكمُت والخؼيراث املعشؿُت املميزة لللشن الخالي، لم ٌعذ الخيٍى

ت  ت بل خخمُت اظتراجُجُت وأصبدذ الخاحت ملخت لللُام به للنهىض باملىاسد البشٍش ؿيها عملُت اخخُاٍس

ً على الشؿع مً هـاءة ومهاسة وهخُاس لشؿع الخدذي ومعاًشة  الخلذم الخىىىلىجي، خُث ٌعمل الخيٍى

ألاؿشاد في املإظعت وجدلُم حؼُير ئًجابي في ظلىههم مً حهت، ومً حهت أخشي ًمىذ ؿشص أخشي 

مىدهم املشوهت  جمىنهم مً جدعين معخىاهم العلمي واملنهي مما ًإهلهم للتركُاث املهىُت والاحخماعُت ٍو

ً وظُـت مهمت في دوسة خُاة املإظعت والـشد.الالصمت للخصذي   للمشىالث، ؿالخيٍى

ت ًخصص له املاٌ والىكذ   ً هى وظُـت هباقي الىظاةف التي جلىم بها ئداسة املىاسد البشٍش الخيٍى

والجهذ الىبير مً أحل الخصٌى على مىاؿعه ومياظبه، ًبذأ بالخخؼُؽ وإلاعذاد ومً زم املخابعت 

يُت في ػاًت ألاهمُت وىنها حعاعذ في الخ عشؾ على مذي والخلُُم، وحعخبر عملُت جلُُم البرامج الخيٍى
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ؿاةذة البرامج والخأهذ مً أن ألامىس ظاسث خعب ما خؼؽ لها وحعمذ بالىكىؾ على أوحه اللىة 

ً ول واخذ  والظعف ؿيها لخعظُم ألاولى وجذهُت الثاهُت، وللذ حعذدث املذاخل العلمُت لخلُُم الخيٍى

ت ولعل أشهشها همىرج ه ً الزي ػىسه منها ٌعؼُىا همىرج لىُـُت اظدثماس املىاسد البشٍش يرن باجٍش

ً الزي ٌعخبر واظع الاهدشاس وظهل الاظخخذام مً الىاخُت العملُت. يي دوهالذ هيرن باجٍش  الخبير ألامٍش

هيف ًخم جلييم البرامج الخىىيييت مً خالٌ همىذج ومما ظبم ًمىىىا ػشح إلاشيالُت الخالُت: 

  هيرن باجسيً؟

 ث الخالُت:لئلحابت على إلاشيالُت كمىا بىطع الـشطُا  

 .ً يُت وؿم همىرج هيرن باجٍش  ًخم جلُُم "سد الـعل املخيىهين " عىذ جلُُم البرامج الخيٍى

 .ً يُت وؿم همىرج هيرن باجٍش  ًخم جلُُم "حعلم املخيىهين " عىذ جلُُم البرامج الخيٍى

 .ً يُت وؿم همىرج هيرن باجٍش  ًخم جلُُم "ظلىن املخيىهين " عىذ جلُُم البرامج الخيٍى

  ًخم.ً يُت وؿم همىرج هيرن باجٍش  جلُُم "هخاةج املخيىهين " عىذ جلُُم البرامج الخيٍى

 تهذؾ هزه الذساظت ئلى: 

 .ومشاخل جلُُمه ،ً  الخؼشق ئلى مخخلف املـاهُم املخعللت بالخيٍى

  يُت، مع الترهيز على همىرج الخعشؾ على مجمىعت مً الىمارج الخاصت بخلُُم البرامج الخيٍى

.ً  هيرن باجٍش

 ا.ً يُت وؿلا لىمىرج هيرن باجٍش  لخعشؾ على عملُت جلُُم البرامج الخيٍى

 جيبع أهمُت الذساظت مً:

 .يُت  جـُذ هزه الذساظت في ئللاء الظىء على هُـُت جلُُم البرامج الخيٍى

  ،يُت مً خُث جلُُم سد الـعل، الخعلم، العلىن اث جلُُم البرامج الخيٍى جدذًذ معخٍى

 الىخاةج.

ً إلاػا على ئشيالُدىا جم الاعخماد على املىهج الىصـيمً أحل إلاحابت  س الخدلُلي مً خالٌ جيٍى

يُت، وصف همىرج هيرن  ً وجلُُمه، وأهم الىمارج الخلُُمُت للبرامج الخيٍى الىظشي في وصف الخيٍى

اجه. ً وجدلُل مخخلف معخٍى  باجٍش

يُت و  باألخص همىرج هيًرً للذ جؼشكذ العذًذ مً الذساظاث ئلى همارج جلُُم البرامج الخيٍى

ً، ولعل أهمها:   باجٍش
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 ( ذي، علي هاشم مدمذ " جلييم البرامج  ( بعىىان:2016دساظت هاظم حىاد عبذ ظلمان الٍض

مجلت العلىم  : بحث ميداوي في دائسة صحت ميسان"، krikpatrikالخدزيبيت في إطاز همىذج 

ت، املجلذ  وإلاداسة، الجامعت بؼذاد،  ، ولُت الاكخصاد92، العذد 22الاكخصادًت وإلاداٍس

ذي و هاشم مدمذ،  العشاق م البرهامج (2016)الٍض ،  هذؿذ الذساظت ئلى معشؿت عملُت جلٍى

بي الزي ًمىً جؼبُله في مىخب صخت مِعان، ألهمُخه في مجاٌ إلاداسة وئعذاد  الخذٍس

اليىادس املهىُت مً روي الخبرة العلمُت العالُت في مخخلف املجاالث الصخُت، كام الباخثين 

 ً ً، اظخخذم مسخا شامال بخصمُم الاظخبُان باالعخماد على همىرج هيرهباجٍش لخلُُم الخيٍى

لجمُع اليىادس العاملت في مىخب صخت مِعان مً أخصاةُين وأػباء أظىان وصُادلت 

ين الزًً عذدهم  مىظف، اظخخذم املىهج الىصـي الخدلُلي  100ومخخبراث وجمٍشع وئداٍس

باالعخماد وجم جىظُف عذد مً الىظاةل إلاخصاةُت في جدلُل ومعالجت البُاهاث واملعلىماث 

ب على SPSSعلى  لُم الخذٍس . وأهم الىخاةج املخىصل ئليها أن مىخب صخت مِعان ًؼبم ٍو

معخىي سد الـعل، بِىما لم ًىً هىان جلُُم مىاظب بشيل مباشش أو ػير مباشش على معخىي 

ب.  العلىن وجىظُم الىخاةج بعذ الاهتهاء مً عملُت الخذٍس

 هماذج جلييم جىىيً املىازد البشسيت (، بعىىان:" 2017أكاظم، ) عمش، العبادي دساظت أخمذ

، مجلت البشاةش الاكخصادًت، الجضاةش، املجلذ في املىظمت بالترهيز على همىذج هيرن باجسيً"

ً ، 3الثالث، العذد الؼشض مً هزه الىسكت البدثُت هى ئبشاص الىمارج التي جخص جلُُم جيٍى

ت، مع الترهيز على الىمىرج ال ً، والزي حعخخذمه املىاسد البشٍش زي أحى به دوالهذ هيرهباجٍش

اجه، مع جىطُذ العالكت التي ججمع  املىظماث ئلى وكخىا الخالي، خُث جم الخؼشق ئلى معخٍى

اث، وهزا مً أحل الىصٌى ئلى إلاحابت  بُنهم، وئلى أهم الـشوكاث املخىاحذة بين هزا املعخٍى

ت في املىظمت، وكذ على ئشيالُت الذساظت املخمثلت في معشؿت ػشق جلُُ ً املىاسد البشٍش م جيٍى

ً ًخىكف على عملُت  وال الباخثان ئلى هدُجت سةِعُت مؼضاها: الخدلم مً ؿعالُت الخيٍى

لت مىطىعُت  .الخلُُم التي جيىن بؼٍش

 ( ،2011دساظت نهاًت عبذ الهادي الخلباوي، سامض عضمي بذًش، أًمً عبذ الشخمً املصذس ،)

، جلييم البرامج الخدزيبيت بالهيئاث املحليت باملحافظاث الجىىبيت"" واكع عمليت بعىىان: 

هذؿذ هزه  ،B1،العذد 13املجلذ  مجلت حامعت ألاصهش بؼضة، ظلعلت العلىم إلاوعاهُت،

بُت ؿـي الهُئـاث املدلُت الىبري  الذساظت ئلى الخعشؾ على واكع عملُت جلُُم البرامج الخذٍس



 

 فىشيت كدًد، وعيمت العسبي 
 

230 

هزه الذساظت املىهج الىصـي الخدلُلي، وجىـىن مجخمع باملداؿظاث الجىىبُت، واظخخذمذ 

بلـؽ  بُـت، ٍو ين في الهُئاث املدلُت الىبري الزًً الخدلىا ببـشامج جذٍس الذساظت مً إلاداٍس

 على همىرج هيرن 247حعذادهم 
ً
ً، ئداسي، وصمم الباخثىن اظدباهت اعخمادا وأظهشث  باجٍش

ب في ال اث سد الـعل و الخعلم ئلى هخاةج الذساظت أهه ًخم جلُُم الخذٍس هُئاث املدلُت على معخٍى

اث العلىن والىخاةج، وبىاء على الىخاةج العابلت  خذ ما، وأهه ال ًخم الخلُـُم على معخٍى

ب على معخىي سد ؿعل  ض جلُُم الخـذٍس جىصل الباخثىن ئلى العذًذ مً الخىصُاث أهمها: حعٍض

ب على معخىي املخذسبين، و على معخىي الخعلم، وأن جلىم اله ُئاث املدلُت بخلُُم الخـذٍس

 العلىن وهزلً على معخىي الىخاةج. 

ني عملُت مهمت في املىظمت جخم  مً خالٌ ئػالعىا على الذساظاث العابلت جبين أن البرهامج الخيٍى

ني الزي جخدذد مً خالله  على مشاخل مدذدة وحعخبر مشخلت الخلُُم خللت مهمت في البرهامج الخيٍى

ً باجٍشً ألاهثر شُىعا، وكذ ؿعالُت  بلى همىرج هيًر وهجاح البرهامج، وحعخعمل عذة همارج للخلُُم ٍو

ً ً باجٍش  .  ظاعذث هزه الذساظاث الذساظت الخالُت في عملُت جدلُل ووصف همىرج هيًر

  إلاطاز املفاهيمي للخىىيً .2

 :الخىىيً وأهميخه حعسيف 1.2

ً واخخلـذ،  ئال أنها اجـلذ على سواةضه ألاظاظُت التي جإدي حعذدث الخعاٍسف الخاصت بالخيٍى

ش أو الخدعينئل ً هي عملُت حعلم مبرمج لعلىهُاث معُىت بىاءا على ، ى الخؼُير أو الخؼٍى ؿعملُت الخيٍى

معشؿت ًجشي جؼبُلها لؼاًاث مدذدة جظمً ئلتزام املخذسبين بلىاعذ وئحشاءاث مدذدة، ألن ػاًاث 

ً بعىغ الخعلُم، مدذدة و  ع في هجاخها ملا الخيٍى جب أن جخظع لللُاط العَش واضخت ومبرمجت ٍو

ً هى  هذؿذ ئلُه بعىغ عملُت الخعلم التي جأخز وكخا أػٌى ختى جدبلىس هخاةجها، ؿامللصىد بالخيٍى

ادة وعي املخذسبين بأهذاؾ املىظمت التي  ادة املهاساث واملعشؿت املدذدة في مجاالث معُىت، وهزلً ٍص ٍص

 .(2015)هىسي،  اهٌعملىن بها وسظالت

ً بأهه الىظام الزي ٌعمل على جضوٍذ الـشد باملعلىماث، وصلل William F.Glueckٌعشؾ  الخيٍى

ش أداءه بما ًدلم أهذاؾ املىظمت  & F.Glueck ) كذساجه، وجىمُت مهاساجه، وحؼُير ئججاهاجه، بهذؾ جؼٍى

Personnel , 1996)،)  هما ٌعشؾ بأهه جلً الجهىد الهادؿت ئلى جضوٍذ الـشد العامل باملعلىماث واملعاسؾ

ادة هـاءة الـشد العامل  التي جىعبه املهاسة في أداء العمل أو جىمُت مهاساث ومعاسؾ وخبراث باججاه ٍص
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م،  الخالُت واملعخلبلُت ًو  (2013)خٍش بأهه عملُت حعلم ملعاسؾ و ػشاةم وظلىهُاث  َعشؾ الخيٍى

حذًذة جإدي ئلى حؼيراث في كابلُاث ألاؿشاد ألداء أعمالهم ولزلً ؿان ؿهم مبادب الخعلم وألاخز بها حعذ 

بُت الـاعلت  .(2010علي، ) مدمذ عباط و خعين  مً ألامىس ألاظاظُت واملهمت في بىاء الخبراث الخذٍس

ً هى عملُت مىظمت ومعخمشة حعتهذؾ ئحشاء حؼُير داةم وعبُا في مما ظبم ًخطح أن  الخيٍى

 كذساث الـشد أو الجماعت مما ٌعاعذ على أداء الىظُـت بشيل أؿظل.

ؼير ظلىههم  وجظهش  ً مً خالٌ جضوٍذ ألاؿشاد العاملين باملعاسؾ واملهاساث، َو أهمُت الخيٍى

ً أهمُت هبيرة  واججاهاتهم ئًجابُا، للىؿاء بمخؼلباث وظاةـهم الخالُت واملعخلبلُت في املإظعت، والخيٍى

) شـُم أبى ظلؼان،  في خُاة املإظعت والـشد، خُث جظهش أهمُخه على صعُذ املإظعت ؿُما ًلي

2004): 

 .جدعين أداء ألاؿشاد مما ًإدي ئلى هخاةج ئًجابُت على العلع والخذماث في الىم والىىع 

  ت لذي ً العلُم ًإدي ئلى سؿع الشوح املعىٍى جللُل ظاهشة دوسان العمل، خُث أن الخيٍى

ً وجدـيزهم على إلاهجاص والخمعً بالعمل.  الخيٍى

 ادة معلىماث العاملين جمىً الـشد مً أداء عملهم دون  جللُل الخاحت ئلى إلاششاؾ خُث أن ٍص

 الخاحت املخىشسة ئلى جىحيهاث الشةِغ املباشش.

  ذ مً سطا الضباةً، هما ٌعمل على جدعين الخذماث والعلع التي جيخجها املإظعت مما ًٍض

ادة املشهض الخىاؿس ي للمإظعت في العىق.  ٍص

 .لت صخُدت ً طشوسة ملخت للمىظـين الجذد ًمىنهم مً أداء أعمالهم بؼٍش  الخيٍى

  الخؼير الىظُـي مً وكذ آلخش بعبب الخىىىلىحُا والخؼُير الخىظُمي الىاجج عً حؼُير جىىىلىجي

ً معخمش.  ًدخاج ئلى جيٍى

 عمالت ختى جخالءم مع اخخُاح ً اث ظهىس صىاعاث حذًذة أو وظاةف حذًذة جدخاج ئلى جيٍى

 الىظاةف الجذًذة.

ً في  :(2004) شـُم أبى ظلؼان،  أما على صعُذ الـشد ؿخظهش أهمُت الخيٍى

 .ذ مً معشؿخه ومعلىماث في مجاٌ عمله   ًٍض

 .ت لذًه وصٍادة الثلت بالىـغ  ٌعاعذ املخيىن مً سؿع الشوح املعىٍى

 .ش كذساث الـشد في عمله ً الىاجح هى الزي ٌعمل على جؼٍى  الخيٍى
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 .ًىعبه مهاسة وصلل للخبرة املىحىدة لذي املخيىن أو الـشد 

 .حعهل على املخيىن الخعامل مع وظُـخه والخىُف معها 

 مساحل العمليت الخىىيييت: 2.2

يُت بخمغ مشاخل مخخابعت، ظيعخعشطها ؿُما ًلي  :(2000)بشبش،  جمش العملُت الخيٍى

 حمع و جحليل البياهاث  1 .2.2

ً ظىاء واهذ  جخعلم هزه املشخلت بخىؿير واؿت املعلىماث والبُاهاث عً مخخلف عىاصش الخيٍى

ت ورلً مً أحل جخؼُؽ  داخل أو خاسج املإظعت، هزه العملُت هي حضء مً هظام املعلىماث إلاداٍس

ً، وجخمثل هزه املعلىماث في:  الخيٍى

 .معلىماث عً الخىظُم إلاداسي 

 .معلىماث عً ألاهذاؾ والعُاظاث 

 .ت  معلىماث عً جؼىس اليشاغ وأظلىب مماسظت الىظاةف إلاداٍس

 .معلىماث عً إلامياهُاث املادًت والىظم وإلاحشاءاث 

 .معلىماث عً ألاؿشاد والظشوؾ املدُؼت 

 جحدًد إلاحخياحاث الخىىيييت 2 .2.2

يُت ببعذًً صمىُين، الخاطش واملعخلبل، وحعخبر إلاخخُاحاث  ًخعلم مـهىم إلاخخُاحاث الخيٍى

نهم ملىاحهت أي مىكف حشير ئلُه الخ يُت مخجذدة ومعخمشة، ؿهي حعبر عً ألاؿشاد املؼلىب جيٍى يٍى

م ماًلي: ً عً ػٍش خم جدذًذ ئخخُاحاث الخيٍى  املإششاث ئلى ئخخماٌ خذوزه، ٍو

 :جحليل الخىظيم .ً  رلً بخدذًذ مىكع الخاحت للخيٍى

 املؼلىب.جحليل العمل ً  : جدذًذ هىع الخيٍى

 ججحليل الفسد :.ً  دذًذ الزي ًدخاج للخيٍى

ش أو حؼُير املعلىماث واملعاسؾ لذي بعع ألاؿشاد أو  ادة أو جؼٍى يُت جخعلم بٍض ؿاإلخخُاحاث الخيٍى

ش أو حعذًل املهاساث أو اللذساث لذيهم. ادة وجؼٍى  ولهم، أو بٍض

 جصميم البرامج الخىىيييت 3 .2.2
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ني الزي ً ً جصمُم البرهامج الخيٍى خظمً عذة ًلي جدذًذ الخاحت للخيٍى ـي هزه الخاحت، ٍو

ً، ألادواث املعاعذة ؿيها، وأًظا وطع هظام  ني وأظالُب الخيٍى مىطىعاث أهمها: املدخىي الخيٍى

 لخؼبُم ومخابعت البرهامج، وحشمل هزه املشخلت عملُاث أهمها:

 .جدذًذ هىع املهاساث التي ظِخيىن عليها ألاؿشاد 

 .ني  وطع املىهج الخيٍى

  ئخخُاس .ً  أظلىب الخيٍى

 .ً  جدذًذ ميان الخيٍى

 .ً  جدذًذ ؿترة)صمً( الخيٍى

 جىفير البرهامج الخىىيني 4 .2.2

يُت،  ني في ئػاسها العام، وإلاحشاءاث الخىـُزًت للبرامج الخيٍى حعبر عً مشخلت ئداسة البرهامج الخيٍى

 وأهم الجىاهب الخىـُزًت التي ًخؼلب ألامش طشوسة إلاعذاد لها، وهي:

  هامج.جىكُذ البر 

 .يُت  جيعُم الخخابع الضمني للمىطىعاث الخيٍى

 .ججهيز املؼبىعاث 

 .إلاجصاٌ باملخيىهين 

 .إلاجصاٌ بامليىهين 

وحعخبر هزه املشخلت مهمت وخؼيرة في هـغ الىكذ، ؿهي املعإولت هجاح أو ؿشل العملُت 

يُت.  الخيٍى

 جلييم البرهامج الخىىيني 5 .2.2

يُت ألاهذاؾ والىخاةج املخىكعت، أي الخأهذ مً أن ما  الخأهذ مً مذي جدلُم البرامج الخيٍى

 ً جدلم ؿعال مؼابلا ملا هى مخؼؽ ظابلا، أي أن جلُُم ألاداء عباسة عً كُاط مذي ؿاعلُت الخيٍى

مى ً أو املخيىهين ومعشؿتهم وظلىههم، ٍو ً باإلطاؿت ئلى كُاط حجم الخؼُير الزي أخذزه الخيٍى

ئظخخذام أظالُب عذًذة إلحشاء عملُت الخلُُم منها: إلاظخبُان، إلاخخباساث، ئحشاء امللاسهاث، معذالث 

 ألاداء، معذالث الؼُاب والخأخير، معذالث الذوسان، وعب الخىادر.
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  جلييم البرامج الخىىيييت .3

 :مفهىم جلييم البرامج الخىىيييت 1.3

نير عملُت جلُُم البرهامج حعخب يُت، خُث ٌعشؾ  الخيٍى املشخلت ألاخيرة مً مشاخل العملُت الخيٍى

لت املىظمت لخدذًذ وكُاط مذي هجاح معين في جدلُم ألاهذاؾ التي جم جصمُمه  الخلُُم بأهه الؼٍش

ني ، (2008)مدمذ أبى الىصش،  مً أحلها مىً حعٍشف عملُت جلُُم البرهامج الخيٍى بأهه جلً إلاحشاءاث ٍو

يُت ومذي هجاخها في جدلُم أهذاؿها املشظىمت، هما جلاط بها هـاءة  التي جلاط بها هـاءة البرامج الخيٍى

ً في ئخذازه ؿيهم، وهزلً جلاط به هـاءة امليىهين الزًً  املخيىهين ومذي الخؼُير الزي هجح الخيٍى

ني ني هى كُاط  ،(2008)ئبشاهُم و وعُم الصباغ،  كامىا بدىـُز العمل الخيٍى ؿخلُُم البرهامج الخيٍى

يُت والخأهذ مً أنها خللذ الخأزير املؼلىب على الـشد واملإظعت باالعخماد على  ملذي هجاح البرامج الخيٍى

أهىاع مخىىعت مً ألادواث التي جخخلف خعب معخىي الخلُُم، وهي عملُت جخؼلب عىاصش ليي جدلم 

ً، ال ني، هخاةج الخيٍى هذؾ الزي وطعذ مً أحله والتي جخمثل في امليىن، املخيىن، البرهامج الخيٍى

.ً  اللاةمىن على الخيٍى

ني هاجخا البذ مً أن ًيىن شامال، مىطىعُا، معخمشا، وأن  وليي ًيىن جلُُم البرهامج الخيٍى

لتي ًجب أن جدعم بها ٌعخمذ على أهذاؾ مدذدة وكابلت لللُاط، وهىان مجمىعت مً الخصاةص ا

ني، منها  :(2016)مدمذ ًىوغ مىس ى،  عملُت جلُُم البرهامج الخيٍى

 م مخىاصها؛ اهخمام ئعؼاء الىمىرج خالٌ مً الشمىلُت : جخطحالشمىليت  البرهامج هـاءة لخلٍى

ني، م الخيٍى ني، البرهامج عىاصش حمُع جلُُم خالٌ مً ورلً ؿاعلُخه؛ وجلٍى  وميىهاجه، الخيٍى

ت، واملعخلضماث ً، وبِئت وألاهذاؾ، والـىُت، واملالُت، إلاداٍس واملدخىي، والىظاةل  الخيٍى

 الزي لؤلهذاؾ جدلُله مذي على للخعشؾ ورلً والضمان؛ وامليان، وألاوشؼت، وألاظالُب،

 . مىه املخىكعت لآلزاس البرهامج جدلُم مذي وجدذًذ أحلها، مً وطع

 ني، البرهامج ميىهاث بين الخيامل على الخأهُذ في ًخمثل رلً: الخيامل  وعذم اكخصاس الخيٍى

 بالعملُت املهخمين أساء املخيىهين ؿلؽ، بل ًمخذ لِشمل اظخؼالع سأي ول على الخلُُم عملُاث

يُت، يُت، وميعلي وامليىهين، الخيٍى  في الخيامل ٌعمل على مما واملششؿين؛ البرامج الخيٍى

 الشاحعت. الخؼزًت عملُت مً شحىةامل املعلىماث
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 خمثل في: الاكخصادي البعد مساعاة م الاكخصادًت، الخيلـت هما حاهبين، ٍو  الـاعلُت وجلٍى

ني، البرهامج وجىـُز وئعذاد جصمُم جيلـت اكخصادًت مذي جدذًذ بمعنى الاكخصادًت،  الخيٍى

 . املخيىهين ألداء الاكخصادًت الىخاةج وجدذًذ

 ني للبرهامج الخخؼُؽ مىز جبذأ خُث: الاسخمسازيت يُت الخيٍى  التي في طىء الاخخُاحاث الخيٍى

يُت: للعملُت الثالر املشاخل وحؼؼي عنها، الىشف جم ً، أزىاء الخصمُم، أزىاء الخيٍى  الخيٍى

ً بعذ  .الخيٍى

 في ًمي خبراء عملُاث في ٌشاسن بأن :املشازهت ،ً ً، واملخيىهىن، ومعإوٌ الخيٍى  الخيٍى

 واملششؿىن.ًيىهىن، 

 وأدواث مثل الاظدباهاث، مخعذدة، جلُُم أدواث اظخخذام خالٌ مً الخلييم: أدواث جىىع 

 . وػيرها وامللابالث، والاخخباساث، املالخظت،

 للمخيىن، النهاتي الىجاح جدذًذ مـخاح هي الشاحعت ؿالخؼزًت :مسخمسة زاحعت حغرًت جىفير 

مىً يُت، وألاوشؼت ألاهذاؾ مالخظت الىفء للملُم ٍو ً لىصف ورلً الخيٍى  امليشىد الخيٍى

 بذكت.

ني جدلم ؿىاةذ مخعذدة ًمىً خصشها ؿُما ًلي   وال شً أن عملُت الخلُُم للبرهامج الخيٍى

 :(2016)ئبشاهُم خلُل، 

 يُت البرامج هجاح مً الخأهذ  . والخىـُز الخخؼُؽ خُث مً أهذاؿها جدلُم في الخيٍى

 خؼلب للمخيىهين، باليعبت ألهذاؿه البرهامج جدلُم مذي معشؿت  مً الخدلم رلً ٍو

ً مً للهذؾ ومالءمتها باملخيىهين الخاصت الششوغ جدذًذ ظالمت  . الخيٍى

 علُه جذسبىا ما لخؼبُم مخدمعين ماصالىا املخيىهين أن مً باظخمشاس الخأهذ . 

 على وكذاستهم وخبرتهم جخصصهم خُث مً امليىهين هـاءة مً الخأهذ ،ً  الخيٍى

 . الزاجُت وكذاستهم معلىماتهم بدىمُت واهخمامهم

 به. ٌعملىن  الزي املجاٌ في والعملي العلمي الخؼىس  مخابعت  

 ؿاعلُت كُاط ً ً بشامج جدلُم مذي خالٌ مً الخيٍى  ومذي املشحىة، لؤلهذاؾ الخيٍى

ً مالةمت  ئلى هللها جم التي واملهاسث املعشؿت وكُاط واملإظعت، ألاؿشاد الخخُاحاث الخيٍى

 العمل. بِئت
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 اهدعبىها التي واملهاسث حعلمىها التي الخبراث جؼبُم في املخيىهين معاهمت مذي معشؿت 

 . أعمالهم في

 يُت البرامج مً اظخـادة ألاكل أو ألاهثر وألاؿشاد الىخذاث جدذًذ  .الخيٍى

 ني جىـُز مشخلت خالٌ خذزذ التي الظعف هلاغ معشؿت  ئعذاده خُث مً البرهامج الخيٍى

 . املعخلبل في جداشيها على للعمل أظبابها ومعشؿت جىـُزه أو جخؼُؼه أو

 يُت ألاظالُب ؿاعلُت مذي معشؿت يُت ألاهذاؾ جدلُم في املعخخذمت الخيٍى  . الخيٍى

 املعخلبلُت. اللشاساث اجخار في إلاداسة ملعاعذة اظخخذامها ًمىً معلىماجُت كاعذة بىاء 

يُت البرامج جلُُم عملُت جمش  مشاخل أظاظُت ألسبع جلعُمها ًمىً صمىُت، مشاخل بعذة الخيٍى

 :(1987)ًاغي،  والخالي

 كبل الخلُُم مشخلت: ألاولى املسحلت ،ً  البرهامج أهذاؾ الخالُت: وحشمل العىاصش الخيٍى

ني،  .وظلىهه ومعلىماجه، املخيىن، ئخخُاحاث وجصمُمه، جىظُمه الخيٍى

  ني، البرهامج أزىاء الخلُُم مشخلت :الثاهيت املسحلت أهذاؾ  الخالُت: وحشمل العىاصش الخيٍى

ني، البرهامج ً، عملُت وظير وجىظُمه، الخيٍى  وسدود ًدللها، التي املخخالُت والىخاةج الخيٍى

ً، ئججاه   املخيىهين أؿعاٌ  والعلىن.واملعلىماث  الخيٍى

  يُت، وجظمالثالثت املسحلت العىاصش  جلُُم : حشمل مشخلت الخلُُم بعذ اهتهاء البرهامج الخيٍى

ني، البرهامج أهذاؾ الخالُت:  وظلىههم، ومعلىماتهم، املخيىهين، أؿعاٌ وسدود وهخاةجه، الخيٍى

 .  لىظاةـهم عىدتهم عىذ أداءهم في املبذةُت والىخاةج

 ني، البرهامج مً إلاؿادة بمذي وجخصل الخلُُم أزىاء العمل، مشخلت السابعت: املسحلت  الخيٍى

 .الىظُـي العلىن في والخؼير

 :هماذج جلييم البرامج الخىىيييت 2.3

اث الخلُُم وحىاهبه  ت التي خاولذ أن جدذد وجصىف معخٍى هىان العذًذ مً الىمارج الـىٍش

ًواهخمذ بلُاط مشدودًخه وؿعالُخه، ولعل أهمها: همىرج هيرن  هيرو، همىرج ، همىرج باسهش، باجٍش

 همىرج هامبلين.

  :هامبلين همىذج 1. 2. 3

شمل اث خمعت َو  :   معخٍى
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 ني البرهامج هدى املخيىهين ؿعل سدود حسجُل ًخم :الفعل زد  أو أزىاء جىـُزه وأظلىب الخيٍى

ني البرهامج جىـُز بعذ  .   الخيٍى

 واملىاكف واملهاساث املعاسؾ في جمذ التي الخؼُيراث جلُُم خالله مً ًخم :الخعلم  . 

 هدُجت الىظُـي ألاداء على ػشأث التي الخؼُيراث جدذًذ خالله مً ًخم :الىظيفي السلىن 

ً ً وبعذ كبل ألاداء ملاسهت خالٌ مً للخيٍى  .  الخيٍى

  هدُجت املإظس ي ألاداء على ػشأث التي الخؼُيراث جدذًذ :ألاداء مسخىي ً  خالٌ مً للخيٍى

 .   والخيلـت العاةذ ملاسهت

 جأزير مذي :النهائيت الليمت ً  على جأزيره أو الشبذ ئداسة على املإظعت كذسة على الخيٍى

ً على أو اظخمشاسها  . معا ألامٍش

  :ازوام( بيرد، همىذج هيرو)ووز، 2.2. 3

ذ همىرج كذم أهه ئالالعابلت  الىمارج مع الىمىرج هزا ًدشابه على جدذًذ  ًلىم للخلُُم ؿٍش

ً على أظاط الخـىير املدعلعل الهشمي ً ؿئاث أسبع الىمىرج هزا ، ٌشملهخاةج الخيٍى  لخلُُم الخيٍى

 :   ciro الخشوؾ حشيل وهي

 يُ الاخخُاحاث جدذًذ مثل :السياق جلىيم  عليها الخؼلب املؼلىب ألاداء ومشاول تالخيٍى

أهىاع مً ألاهذاؾ، ألاهذاؾ ألاداء، وفي هزا املعخىي جلُم زالزت  في املعتهذؿت والخؼُيراث

ني، ألاهذاؾ  النهاةُت التي جخخص باملشاول التي جخؼلب عليها املإظعت بالبرهامج الخيٍى

املخىظؼت التي جخعلم بعلىن املىظـين الالصم في العمل لخدلُم ألاهذاؾ النهاةُت، ألاهذاؾ 

 .   ئلى ألاهذاؾ املخىظؼتالـىسٍت وهي املعاسؾ واملهاساث الجذًذة التي ًىخبها ألاؿشاد للىصٌى 

 ني البرهامج عىاصش جلُُم : أياملدخالث جلييم ً بِئت) وامل بشيل الخيٍى املخيىهين، ، الخيٍى

 ، ميىهين، ...الخ(

 ني اليشاغ أزىاء املخيىهين فعل زدود جلييم   .وبعذه الخيٍى

 عً الىاججت املإظعت أداء في والخدعِىاث وإلاًجابُت امللمىظت الخأزيراث هي: الىخائج جلييم 

 (.  العمل دواسن  معذٌ اهخـاض ،جخـُع مثال) الخؼُيراث هزه
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  :بازهس همىذج 3. 2. 3

 ،ً ني جخىاؿم مع همىرج هيرن باجٍش اث جلُُم البرهامج الخيٍى ئن جلعُم هزا الىمىرج ملعخٍى

خخلـان في املعخىي الشابع، وخعب  اث الثالزت ألاولى، ٍو باسهش ول دساظاث خُث جدشابه في املعخٍى

ين ألاٌو والثاوي أداء العمل وأداء  الخلُُم جشهض على سطا املشاسن واملعاسؾ املىدعبت، وجخجاهل املعخٍى

ني هي اث جلُُم البرهامج الخيٍى  :   املجمىعت، ووؿم هزا الىمىرج معخٍى

 البرهامج معاهمت مذي وجدذًذ العمل في ألاشخاص جلذم مذي جلُُم هى :العمل أداء 

ني ش في الخيٍى  .   العلىن في الخؼُيراث ئلى باإلطاؿت الـعلي العمل أداء جؼٍى

 ني البرهامج أزش جلُُم خالله مً ًخم :املجمىعت أداء ألاشخاص  مً مجمىعت على الخيٍى

ً جأزير كُاط أو معا ٌعملىن   .   هيل املإظعت على الخيٍى

 ني البرهامج عً املشاسهين سطا مذي كُاط خالله مً ًخم :الخىىيً في املشازن زضا  الخيٍى

 .   جـاصُله بمخخلف

 املشاسوىن  اظخىعبها التي املهاساث أو املعلىماث هىعُت جلُُم خالله مً ًخم :املىدسبت املعازف 

يُت. البرامج مً  الخيٍى

يُت، ئال أهه اسجئِىا الخؼشق ئلى  خلُُمل أخشي  همارج جىحذ أهه ئلى إلاشاسة ججذس البرامج الخيٍى

ً الىمىرج مىطىع الذساظت الخالُت.  الىمارج التي جخلاسب وجدشابه مع همىرج هيرن باجٍش

 همىذج هيرن باجسيً .4

ً مً أهميٌعذ همىرج ه التي جىاولذ جلُُم البرامج و  وأهثر الىمارج شهشة واهدشاسا رن باجٍش

يُت، ً ) وكذ الخيٍى مً  1959ألٌو مشة عام  همىرحه (Donald L Kirkpatrickششح دوهالذ ٌ. هيرن باجٍش

 
ً
ىُت"، وكذ جم ئدخاٌ هزه امللاالث الخلا ش ألامٍش ب والخؼٍى خالٌ ظلعلت مً امللاالث في "مجلت الخذٍس

ب" ) ً "جلُُم بشامج الخذٍس ىُت للخذٍسب 1975طمً هخاب هيرن باجٍش ( الزي وششجه "الجمعُت ألامٍش

ش ) ً في الُىم املعخخذمت الىمارج ومعظم(" ، ASTDوالخؼٍى  مؼىسة همارج عً عباسة هي جلُُم الخيٍى

ني، وكذ خذد لعملُت الخلُُم ػىس هيرن باجٍشً ، وللذ مىه ئػاسا عملُا هاما لخلُُم البرهامج الخيٍى

اث، وجضداد الصعىبت والخيلـت واملذة الضمىُت إلحشاء الخلُُم ولما ئججهىا مً املعخىي ألاٌو أسبعت  معخٍى

اث ئلى املعخىي الشابع، لىنها جى  ؿش الىثير مً املعلىماث اللُمت، وال ًجب ئهماٌ أي معخىي مً املعخٍى

اث: سد الـعل، الخعلم، العلىن، الىخاةج.   ألاسبع، وحشمل هزه املعخٍى
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ً. :1حدٌو  ني خعب همىرج هيرن باجٍش اث جلُُم البرهامج الخيٍى  معخٍى

 أدواث وأساليب الخلييم ألاسئلت املطسوحت خصائص الخلييم املسخىي 

مً خالٌ  ًخم الـعل سدجلُُم  زد الفعل

 شعىس  معشؿت

ٌ  يىهيناملخ ًالخ خى أو  يٍى

 الخعلم أو ججشبت الخعلم.

، نهل أخب املخيىهين البرهامج،امليىهي

ً؟  حعهُالث الخيٍى

هل وحذ املخيىهين ؿاةذة مً 

 البرهامج؟

هل أبذو اكتراخاث معُىت لخدعين 

 البرهامج؟

 ساطىن عً البرهامج. هل املخيىهين

أظئلت جؼشح على امليىهين 

 )اظخماساث( 

سدود أؿعاٌ شـهُت، أو 

دساظاث مسح أو اظخبُاهاث 

ًبعذ الخ  يٍى

ادة في املعشؿت كُاط الخعلم  واملهاسة الٍض

ً كبل وبعذ  الخيٍى

ذ  ئلى أي خذ وصل املخيىهين على املٍض

 مً املعشؿت واملهاساث بعذ ئهخشاػهم

ني بامللاسهت بمعشؿتهم  في البرهامج الخيٍى

 ومهاستهم العابلت.

 هل حعلم املخيىهين مً البرهامج

 اخخباساث مىخىبت.

 اخخباساث ألاداء.

 امللابالث أو املالخظاث

مذي  ًخم بلُاط جلُُم العلىن السلىن

 خالٌ العمل جؼبُم الخعلم

هل أبذي املخيىهين ظلىن مخخلف 

ً؟  بعذ عملُت الخيٍى

هل ٌعخخذم املخيىهين املهاساث 

واملعشؿت التي حعلمىنها مً خالٌ 

ً؟  الخيٍى

هل عذٌ املخيىهين ظلىههم ػبلا ملا 

 حعلمىن؟

جلُُم ألداء املخيىهين مً كبل 

ً وسؿلاء  الشؤظاء املباشٍش

 العمل والضباةً.

هىان خاحت للمالخظت 

وامللابلت على امخذاد ؿترة 

مً أحل جلُُم الخؼُير   صمىُت

 واه واظخذامخهوحذ

ًخم  الىخاةججلُُم  الىخائج

 خالٌمً  جأزيرها مذي بلُاط

 العمل على املخيىن  أداء

 واملدُؽ

هل املإظعت أو الىخذة أو اللعم في 

ً؟  خالت أؿظل هدُجت ئحشاء الخيٍى

هل أزش حعذًله للعلىن ئًجابُا على 

 هخاةج عملهم؟

 خىادر العمل

 هىعُت العمل

 إلاهخاحُت

 املذؿىعت الخيالُف

 ألاسباح املدصلت

 . (2012)بً عىؾ،  ،(2003)سباٌعت،  مً ئعذاد الباخثين باالعخماد على: املسحع:
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اث همىرج هيرن باجٍشً  .وؿُما ًلي ششح مـصل ليل معخىي مً معخٍى

 : زد الفعل 1. 4

يُت وول ما حعلم به مً  هظشة واهذ هُف هلُم املعخىي  هزا في املخيىهين ججاه البرهامج الخيٍى

ت)امليىهىن(، مادًت )إلاكامت، ألاكعام، إلاطاءة ت )وظاةل بشٍش الجى ، وظاةل إلاًظاح .....(، معىٍى

ً مشهض في الاحخماعي العاةذ  ،واملخيىن، العالكت بين املخيىهين في خز راتهم( امليىن  بين العالكت، الخيٍى

اث  باقي بين ألاظهل املعخىي  لهزا الخلُُم عملُت وحعذ مىً  .ألاخشي املعخٍى  وظاةل عذة اظخخذام ٍو

ً دوسة مً ألاؿشاد ؿعل سدة لخلُُم  اظدباهاث وحعخبر، واملالخظاث، والاظخبُاهاث، ملابالث مً الخيٍى

يُت،  العملُت نهاًت في حعخخذم ما وعادة، املعخىي  هزا في ئظخخذاما ألاهثر الـعل سدود  وحشملالخيٍى

ٌ  أظئلت عامت بصـت املخيىهين ئلى كُاط معخىي الشطا في  ؿعل سدود جلُُم على اللاةم خاللها مً ًداو

حمُع املجاالث مثل: البِئت، امليىن، معخىي الخلذم، الؼشق والىظاةل املعخخذمت، والترجِباث 

 .(2017و أكاظم، )العبادي  الذاخلُت في العملُت

 : الخعلم 2. 4

وألاظالُب واملهاساث امللذمت  والخلاةم املبادب حعلم بلُاط الخلُُم مًاملعخىي  هزا ًشجبؽ

عخبر أهثر صعىبت مً كُاط سدود ألاؿعاٌ، ؿالبذ أن جيىن اللُاظاث مىطىعُت جدخىي على  بالبرهامج، َو

املشاسهين ملىاد البرهامج ومذي اظدُعابهم لهم، هي لِعذ مإششاث كابلت لللُاط جىضح هُـُت جـهم 

بالظشوسة كُاظاث لىُـُت ألاداء في العمل، في هزا املعخىي ٌعخمذ على كُاط واخخباس مذي الخعلم 

يُت عبذ  )عبذ الهادي الخلباوي، عضمي بذًش، و  الخاصل للمخيىهين في املجاالث املخخلـت للبرامج الخيٍى

 .(2011الشخمً املصذس، 

 : (2017)العبادي و أكاظم،  والخالي مىه هىع ول خعب الخعلم كُاط أو جلُُم ًمىً 

 مىً، والخلاةم املبادب في هىا املعاسؾ وجىمً: املعاسؾ حعلم  الخعلم مً الىىع هزا كُاط ٍو

م عً  .الاخخباساث ػٍش

 لت جخصف بالذكت،  املهاساث حعشؾ: املهاساث حعلم بلذسة الـشد على اللُام بعمل معين بؼٍش

وإلاجلان، والعهىلت، وامللذسة، وإلاكخصاد في الىكذ والجهذ، ئن املهاسة واللذسة مشجبؼان 

 باالظخعذاد وهى الجضء املىسور مً اللابلُت أو اللذسة على اهدعاب مهاسة مً املهاساث.
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 والعللُت والىـس ي العصبي والخأهب باالظخعذاد، ألاؿشاد لذي ججاهالا ٌعشؾ: الاججاهاث حعلم 

م عً عادة الـشد اججاه على ووعترؾ، معىُت كظُت هدى  رلً معشؿت ًمىً هما ظلىهه ػٍش

م عً   جـىشه، وشعىسه، ومبادةه هدى أمش ما. ػٍش

 : السلىن 3. 4

 للعملُت هىدُجت لىظاةـهم أدائهم أزىاء امليىهين ظلىن في الخاصلت الخؼُيراث كُاط ٌشمل

يُت  الزي الخعلم عً الىاش ئ العلىن كُاط ؿان، آخش ش يء والعلىن ش يء الخعلم وان ئرا، الخيٍى

ؿلذ ًيىن املخيىن مخمخعا بدظىس  ٌعخبر امشا على دسحت هبيرة مً ألاهمُت، املخيىهين علُه خصل

ل كذ ًيىن أخشصها ولها، ئال أهه ال البرهامج وكذ ًيىن كذ أخشص كعؼا هبيرا مً املعلىماث والخلاةم ب

ً كذ أهخج زماسه. خُث جخؼلب  ٌعشؾ هُف ًؼبلها ؿعال في مجاٌ عمله وفي هزه الخالت ال ًيىن الخيٍى

ً أن جىعىغ املعلىماث والخلاةم واملهاساث املىدعبت على العمل، ومً هىا ؿان امللُاط  ؿعالُت الخيٍى

ً ظُيىن ملُاط هاكصا مً وحهت هظش املإظعت التي ئرا أػـل العلىن املشػىب ؿُه مً وساء الخ يٍى

ً  .(2004) شـُم أبى ظلؼان،  جىظش ئلى حؼُير العلىن باعخباسه العاةذ الهام مً الخيٍى

 : الىخائج 4 .4

ً هخاةج على املعخىي  هزا ًشهض  جدلُم على وكذستها املإظعت ؿاعلُت على جأزيره ومعشؿت الخيٍى

ً عاةذ جلُُم ئلى حععى املإظعت أن املعُاس هزا خالٌ مً أهه وواضح، ألاهذاؾ مً مجمىعت  الخيٍى

يىن هزا ئعخمادا باليعبت على مجمىعت مً امللاًِغ املعخخذمت  ألهذاؾ جم جدذًذها معبلا، ٍو

ملعشؿت الىخاةج مً بُنها ما ًخعلم بمعذٌ دوسان العمل، اخترام آحاٌ إلاهخاج والدعلُم، همُت إلاهخاج، 

ص ي،  العمالء، ملاًِغ الخيلـت...  .(2005)كَش

 التي النهاةُت الىخاةج هي ما ًلشس  ألهه الخلُُم عملُت في والصعب الهام الجضء املعخىي  هزا ٌعذ

ً لبرامج وجؼبُلهم املخيىهين مشاسهت بعبب جدلُلها   جم  ًلِغ املعخىي  هزا ئن جللىها، التي الخيٍى

 .ألاهذاؾ جدلُم في الىخاةج هزه أظهمذ مذي أي وئلى العمل هىعُت على ػشأ الزي الخدعً مذي
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 خاجمت:. 5

 ً ئن حهىد املإظعاث جشجىض في الىكذ الخاطش على املىسد البششي وإلاظدثماس ؿُه، ولعل الخيٍى

يُت مشخلت مهمت وخاظمت في  وحه مً وحىه إلاظدثماس في املىسد البششي، وبمأن جلُُم البرامج الخيٍى

يُت وؿعالُتها ما ٌع ً في املإظعاث، ؿهي التي جدذد هجاح العملُت الخيٍى ني هجاح إلاظدثماس عملُت الخيٍى

عخبر همىرج  يُت جخم وؿلا همارج عاملُت معشوؿت، َو ت. ئن عملُت جلُُم البرامج الخيٍى في املىاسد البشٍش

ً مً أهم الىمارج املعخعملت وألاهثر ئهدشاسا، وكذ جىصلذ الذساظت ئلى الىخاةج الخالُت: ً باجٍش  هيًر

 ُني ًخؼلب عملُت جل ُم معخمشة التي جدذد هلاغ اللىة ئن جدلُم أهذاؾ البرهامج الخيٍى

 والظعف في البرهامج وجدذد هجاح البرهامج مً عذمه.

  لت مىطىعُت لزلً كذم الباخثين عذة ني ًجب أن جيىن بؼٍش عملُت جلُُم البرهامج الخيٍى

اث الخلُُم وحىاهبه واهخمذ بلُاط مشدودًخه  ت خاولذ أن جدذد وجصىف معخٍى همارج ؿىٍش

ً الىمىرج ألاخعً وؿعالُخه، ولعل همىرج ً باجٍش  .هيًر

  ،اث: سد الـعل ً حشمل أسبع معخٍى ً باجٍش يُت وؿم همىرج هيًر عملُت جلُُم البرامج الخيٍى

ني على معخىي واخذ  جب ان ال ًلخصش جلُُم البرهامج الخيٍى الخعلم، العلىن، الىخاةج، ٍو

اث ألاسبعت.   وئهما ًجب أن ٌشمل املعخٍى

 . كائمت املساحع:6
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 ملخص: 

ت        لظلً وان جغهيزها في آلاوهت  غملُت الخىمُت الهىاغُت حػخبر الهضف اإلايكىص للضولت الجؼائٍغ

اصة حلب غلى ألازيرة غ اللُاع الهىاعي  في مؿاهمتها هیفیت وصعاؾت اإلاباقغة ألاحىبیت الاؾدثماعاث ٍػ جٍُى

اصة اللُمت اإلاًافت منها الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ  واكؼ و أزغ  تهضف هظه الضعاؾت ئلى جدلُل ,لهضف ٍػ

 الىنفي الخدلُلي. حػخمض الاؾلىب ىججُت اإلا(,  2017-2000اللُاع الهىاعي زالٌ الفترة)غلى همى 

لظلً جىص ي الضعاؾت  .وجم الخىنل ئلى أن الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ ال ًإزغ في همى اللُاع الهىاعي

اصة الحىافؼ واإلاؼاًا لالؾدثماع ألاحىبي اإلابا غ اللاغضة الهىاغُت.بٍؼ  قغ في اللُاع الهىاعي مً احل جٍُى

 , اجلزائراإلاباقغ ألاحىبي,الاؾدثماع ؤلاحمالي اإلادلي  , الىاججاللُاع الهىاعيالكلمات الافتتاحية: 
 JEL: f21.f210ثصنيف 

Abstract : The industrial development process is the desired goal of the 

Algerian state, so its focus in recent times has been on increasing the 

attracting of FDI and studying how it can contribute to the development of 

the industrial sector with the aim of increasing the added value thereof. 

This study mainly aims to analyze the reality and impact of FDI on the 

growth of the industrial sector in Algeria during the period (2000-2017), 

and the methodology depends on the descriptive and analytical method. 

It was concluded that foreign direct investment does not affect the growth of 

the industrial sector.  

Keywords: Industrial sector, FDIt, Gross domestic product, Algeria. 

JEL Classification Codes: f21.f210 

________________________ 

المؤلف المرسل 
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 . مقدمة: 1

ٌ  ؾػذ فلض الهىاعي, اإلاجاٌ في جُىعه بمضي البلض وجلضم جىمُت صعحت جلاؽ   اإلاخسلفت منها  الضو

ل غلى ئلى الػمل اؾخلاللها غلى خهىلها مىظ الجؼائغ   غىى الهىاعي الُابؼ ئلى اكخهاصًاتها جدٍى

ٌ  للحاق بمهاف ًميزها وان الظي ؾخسغا يالا الؼعاعي و   الٍُغم أن ئال نىاغُت، هي والتي اإلاخلضمت الضو

ت وجىىىلىحُا ألامغ الظي  هظغا ونػبا، قاكا وان إلاخُلباث الخهيُؼ التي حؿخىحب ئمياهاث ماصًت و بكٍغ

اؾخىحب غلى الجؼائغ صزٌى غالم الاؾدثماع ألاحىبي بدثا غً هظه الُاكاث اإلاخُىعة مً خُث 

ؿاهم الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في الخىىىلىحُا و هضا جىفغ عاؽ اإلااٌ خُث ضخ عؤوؽ ألامىاٌ في  ٌُ

ني, وئوكاء اإلاضن الهىاغُت وئًجاص خل إلاكيلت البُالت, وجدؿين ؤلاهخاحُت مً زالٌ ما  الاكخهاص الَى

اصة همى اللُاع الهىاعي. له ا ظًجلبه الاؾدثماع مً جىىىلىحُا ومػضاث خضًثت, والتي بضوعها جإصي ئلى ٍػ

ٌ  حؿهل التي حىافؼ والًماهاثال ومىذ الالػمت الخضابير اجساط ئلى الجؼائغ حؿعى  ألاحىبیت الاؾدثماعاث صزى

ٌ  غملیت بهضف الخدىم في اإلادلي، للؿىق  اإلاباقغة ني،  الاكخهاص ولیبرالیت الؿىق  الكخهاص الخدى الَى

 وجىمیت لخُىیغ وألاحهؼة الالػمت الهیاول وبػث الاؾدثماع، كىاهين غلى ؤلانالخاث لً باصزاٌطخُث ًخم 

 .الظي جلػبه الاؾدثماعاث في اللُاع الهىاعي الضوع  اػصیاص ئلى أصث الجىهغیت الخغيراث الاؾدثماع هظه

ل مً  ًغللىنٌى الى مؿخىي مً الخُىع الهىاعي في الجؼائغ جُلب منها البدث  مهاصع جمٍى

الضازل والخاعج, لظلً اججهذ ئلى حظب الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة لخفػُل غملُت الخىمُت بكيل 

ؼ مً جدلُلها. خُث ًالخظ جضفلاث اهبر   ملحىظا جُىعا ئلى الجؼائغ اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع والدؿَغ

 الػاإلایت ألاػمت جبػاث مً الغغم غلى لخىانل اعجفاغها ، 2005 ؾىت في صوالع ملیاع  1.081بلغذ  خیث

بؿبب الظغوف  2015ئال أن صلً لم ٌؿخمغ خُث في ؾىت  2008ؾىت  ملیاع صوالع 2.593  بلغذ خیث

ً ألاحاهب مً اإلاىُلت هيل فخم حسجُل  ألامىُت في اإلاىُلُت الػغبُت أصي ئلى اوسحاب اإلاؿدثمٍغ

اإلاخدضة للخجاعة  ألامممإجمغ  ئخهاءاثملُىن صوالع خؿب  584 –الاؾدثماعیت بلُمت ؾالبت  الخضفلاث

ت للجؼائغ لىً  ت  ألاًاصيو الخىمُت غً الخضفلاث الاؾدثماٍع الجؼائغ في  ئلىغاصث للغحىع بلىة الاؾدثماٍع

ت  2016ؾىت  ملُاع صوالع لىنها اهسفًذ وؿبُا في ؾىت  1.635خُث سجلذ كُمت الخضفلاث الاؾدثماٍع

ت هظغا لػىصة الهضوء و ألامً  للمىُلت  1.203خُث سجلىا  2017 ملُاع صوالع مً الخضفلاث الاؾدثماٍع

 الػغبُت.

 عاؾت في الدؿاٌؤ آلاحي:وبىاًء غلى طلً ًمىً جلخُو مكيلت الض

 ما مضي جأزير الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ غلى همى اللُاع الهىاعي في الجؼائغ؟       
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 حؿدىض فغيُت الضعاؾت غلى ماًلي: فسضية الدزاشة:.1.1

اصة الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ ئلى اعجفاع مػضٌ همى اللُاع الهىاعي في الجؼائغ".       "جإصي ٍػ

أزغ الاؾدثماع ألاحىبي اللُاع الهىاعي في الجؼائغ و غغى  واكؼ غلى الخػغف ت ئلىتهضف الضعاؾ

ُبم خُث   2016-2000, مً زالٌ جىيُذ جُىع اللُاع الهىاعي زالٌ فترة الضعاؾت ُهاإلاباقغ غل
ُ
ج

ئيافت هظه الضعاؾت في الجؼائغ بؿبب الضوع الاًجابي لالؾدثماع ألاحىبي في الخأزير غلى اللُاع الهىاعي, 

غ اللُاع الهىاعي في اإلاضة ألازيرة ؾػُا لالبخػاص غً  ئلى الاهخمام الىبير الظي جىلُه الجؼائغ  بخٍُى

ت في ألاؾػاع و هضا مً احل الىنٌى ئلى اؾخلغاع  غائضاث الىفِ التي أنبدذ جخػغى لهؼاث كٍى

ني بػُضا غً هظه الهؼاث ألؾػاع الىفِ, مما اؾخضعى يغوعة الب دث غً أؾباب همى الاكخهاص الَى

 ( وفًلا إلاضي جىفغ البُاهاث.2016-2000) اللُاع الهىاعي، زالٌ الفترة الؼمىُت

 في صعاؾدىا هظه اغخمضها غلى ألاؾلىب الىنفي الخدلُلي في ونف الظاهغة مً زالٌ جىيُذ

 ئلىاؾدىاصا وصوع الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في جىمُت اللُاع الهىاعي جُىع اللُاع الهىاعي في الجؼائغ 

جإزغ في جُىع اللُاع  أنالتي ًمىً  ألازغي الضعاؾاث الؿابلت في اإلاىيىع، وطهغ اإلادضصاث الاكخهاصًت 

الهىاعي, هما حػخمض الضعاؾت غلى ألاؾلىب اللُاس ي لخدضًض أزغ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ غلى همى 

اع الىظغي جُىع ا للُاع الهىاعي في الجؼائغ, وبُان اللُاع الهىاعي في الجؼائغ. خُث ًدىاٌو ؤلَا

و  , ئيافت ئلى الخُغق ئلى الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ ئحمالي الىاجج الخام همى اللُاع الهىاعي فيمؿاهمت 

غ الهىاغت ً و  جأحيفي الجؼائغ. زم  صوعه في جٍُى الضعاؾت الخُبُلُت لخىضح الػالكت بين هظًً الػىهٍغ

 جىمُت الهىاغت في الجؼائغ. في  ألاحىبيالاؾدثماع  جأزير مضي 

 ثطوز القطاع الصناعي في الجزائس.2

اكخهاصًت مؿخضامت زاعج  جىمُت أحل جدلُم خلُلُت مً مػغهت حػِل والجؼائغ الاؾخلالٌ مىظ

ً كاغضة نىاغُت  لألؾىاق الخبػُت مً والخللُل كُاع اإلادغوكاث الخاعحُت و هظا ًيىن بفًل جيٍى

الهىاعي لىً لم جىفم  ؤلاهخاججخىاهب مؼ الخُىعاث الخىىىلىحُت الحانلت و مػاًير الجىصة الػاإلاُت في 

اث  أالنفي طلً وىنها لحض  في  ألاؾػاع و بخُىع  ؤلاهخاجحػخمض غلى مضازُل اإلادغوكاث اإلاغهىهت بمؿخٍى

 .الؿىق الضولُت

اإلاهمت خُث جُىع هظا اللُاع ًإصي للمؿاهمت  اللُاغاث بين مً الهىاغت كُاع يىن ل وهدُجت

 مؿاهمت واهذ ولما"حاهب كُاع اإلادغوكاث في الغفؼ مً مؿخىي الىاجج اإلادلي و الفغصي خُث  ئلى

 غلى وكابلُتها اإلاؿخضامت الخىمُت غلى جدلُم الضولت كضعة ػاصث ولما اللىمي أهبر الىاجج في الهىاغت كُاع
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ل اإلاضي في الاؾخمغاع الػضًض مً  مً الهىاعي اللُاع ًدكيل (2014مدِؿً,  الحلُم )غبض  "الٍُى

لُت، الهىاغاث منها   الخام اإلاىاص اؾخسغاج جخىلى التي هي الاؾخسغاحُت فالهىاغاث ئالؾخسغاحُت والخدٍى

لُت الهىاغاث أما غليها، هُمُائُت أو مُياهُىُت أي حغُيراث ئحغاء صون  الُبُػت مً  في فخخمثل الخدٍى

لها الُبُػت مً الخام اإلاؿخسغحت اإلاىاص مػالجت  ههىاغت مهىػت ههف أو نهائُت  مىخجاث ئلى وجدٍى

 الغظائُت, الهىاغت والهىاغاث الىُمُائُت الهىاغاث اليؿُج، ئيافت ئلى والهلب، نىاغت الحضًض

لُت جدخل مياهت حض هامت وىنها ؼ  الهاصعاث وجىمُت الىاعصاث ئخالٌ في هبير بكيل حؿاهم الخدٍى وجىَى

ض وجىفير الضزل مهاصع  اإلاضفىغاث. ميزان وجدؿين ألاحىبُت الػمالث مً اإلاٍؼ

ت جدىالث-2016 2000فترة مدل الضعاؾت  قهضث اث غضة غلى حظٍع  مؿخىي  أهمها  مؿخٍى

ً ألاحاهب  2005الاؾخلغاع بضاًت مً ئلى الجؼائغ ئيافت ئلى و الظي ؾمذ بضوعه ببضاًت صزٌى اإلاؿدثمٍغ

 ئلى 2003 ؾىت صوالع 28 مً البرمُل ؾػغ مخىؾِ اعجفؼ خُث الػاإلاُت ألاؾىاق الىفِ في أؾػاع اعجفاع

ت لبىً الجؼائغ. 2011ؾىت  صوالع 112,9خىالي  غ الؿىٍى  خؿب ما أغضجه الخلاٍع

ضعن الجؼائغ جأزير جُىع اللُاع الهىاعي غلى الىاجج اإلادلى ؤلاحمالي، ئط 
ُ
اصة جُىع اللُمت ج أن ٍػ

اصة الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي، وبالخالي جدؿين مؿخىي عفاهُت  اإلاًافت اللُاع الهىاعي ، ًإصي ئلى ٍػ

ىُت نىاغاث بىاء اإلاجخمؼ الجؼائغي. فبضون  ت َو الحضًثت  ألاؾالُب اؾخسضام غلى مبيُت ومؿخللت كٍى

اإلاؿخضامت في  الخىمُت وجدلُم والاحخماعي الاكخهاصي الخسلف غلى اللًاء ًمىً ال الهىاعي، ؤلاهخاج

ىضح الكيل) ًُ ( وؿبت مؿاهمت اللُاع الهىاعي في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في الجؼائغ زالٌ 1الجؼائغ, 

 (.2015-2000الفترة)

 (.2016-2001الفترة) في : مؿاهمت اللُاع الهىاعي في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في الجؼائغ 1الشكل 

 
 

ني لالخهائُاث,  :املصدز  .2017الضًىان الَى
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لي الاؾخسغا ي بكلُه الهىاعي لللُاع اإلاًافت اللُمت مً الكيل ًخضح أن مؿاهمت  والخدٍى

الفترة, خُث سجلذ كُمت مًافت  زالٌ هظه  الاؾخلغاع بػضم جميزث  ؤلاحمالي الخام اإلادلي الىاجج في مػا

اصة زم ب %41الى  2002لىنها جغاحػذ بؿغغت في  2001في  % 47مػخبرة بلغذ  صزٌى الاؾدثماع ٍؼ

 2006 بين ؾىتي % 52ألاحىبي ئلى البالص أصي ئلى عفؼ هظه اليؿبت خُث ونلذ ئلى طعوتها خىالي 

الػالمي للىفِ  ؤلاهخاجالػاإلاُت مؼ اعجفاع مؿخىي  ألاؾىاق في الىفِ أؾػاع جدؿً هظا هدُجت 2008 و

 ئلى 2004 ؾىت الُىم في بغمُل ملُىن 1,3خُث اعجفػذ وؿبت ناصعاث الجؼائغ مً الىفِ مً خىالي 

مىظ  آلانال ػالذ في التراحؼ لحض  و لىً غاصث ئلى غضم الاؾخلغاع  2006ؾىت   بغمُل ملُىن 1,43 خىالي

 كُاع مؿاهمت احؼهدُجت أًًا لؿبب جغ  %40جم حسجُل مؿاهمت اللُاع ألكل مً  أًً 2010

لُت أًً اهسفًذ  اإلادغوكاث في ؤلاهخاج الهىاعي و ًظهغ طلً حلُا غلى مؿاهمت كُاع الهىاغت الخدٍى

, بِىما 2006ابخضاءا مً ؾىت  حماليفلِ هيؿبت مؿاهمت في الىاجج اإلادلي الا  4%هظه ألازيرة ئلى 

دلي الخام ئط مؿاهمتها بلغذ في الىاجج اإلا %90حؿاهم الهىاغت الاؾخسغاحُت بدهت ألاؾض أهثر مً 

هدُجت اعجفاع أؾػاع اإلادغوكاث في الؿىق الضولُت التي حػخبر أهم غىانغ  2009و  2006طعوتها بين 

ملُىن بغمُل لىً 1,43 الهىاغت الاؾخسغاحُت مؼ اعجفاع مؿخىي ئهخاج الجؼائغ للىفِ ألهثر مً 

لً طمالي و اؾخمغث في الاهسفاى ئلى صون فلِ في الىاجج اإلادلي ؤلاح 36 %ه اليؿبت ئلى ظاهسفًذ ه

ىت الضولت هدُجت ظفلِ, ه 28 %ب   2015وواهذ مؿاهمتها في  ا الخضهىع في ناصعاث الجؼائغ أنهً زٍؼ

اهسفاى اخخُاَي الهغف مما أصي ئلى مداولت بػث عوح الاؾدثماع بكلُه اإلادلي و ألاحىبي ابخضاء مً 

ني في بػض الىىؿت التي أنابذ الاكخه 2016ؾىت  و التي جمثلذ أؾاؾا في اهسفاى  2015اص الَى

ً ألاحاهب هدُجت ل لً و لألوياع الؿُاؾُت و الامىُت ظأؾػاع الىفِ مً حهت و هغوب اإلاؿدثمٍغ

ت ؾىت  ملُىن  584-ؾالبت  2015الؿائضة في اإلاىُلت الػغبُت هيل خُث واهذ الخضفلاث الاؾدثماٍع

ً للنهىى بلُاغها الهىاعي.لً لجأث الجؼائغ ئلى ويؼ اإلاؼ ظصوالع. ل  ٍض مً الخدفيزاث للمؿدثمٍغ
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لُت في الىاجج اإلادلي الا 2شكل ال   (.2016-2001) حمالي:مؿاهمت الهىاغت الاؾخسغاحُت و الخدٍى

 
ني لالخهائُاث  املصدز:  .53-39, م ,N°197/2016الضًىان الَى

 ًؼاٌ ال اإلادغوكاث هجض اهه زاعج الهىاعي خؿب ما ًىضحه الغكم الاؾخضاللي الػام لللُاع

مىً ئعحاع الؿبب في  الغوىص مً ٌػاوي لً الى طوجضوي مً ؾىت ألزغي في مؿخىي ألاصاء و ؤلاهخاج, ٍو

ه الفترة, خُث بضعاؾت كاهىن اإلاالُت هجض أنها واهذ جسهو ظالؿُاؾاث التي اهخججتها الضولت زالٌ ه

ا الىلو و ؾىء الدؿُير ألمىاٌ الضولت أصي ئلى جضهىع ظكضع هبير للؿم الدؿُير غىيا غً الخجهيز, و ه

مؿخىي ئهخاحُت اإلاهاوؼ عافله اعجفاع لألؾػاع و مً حهت أزغي ألامىاٌ اإلاتزاًضة اإلامىلت للؿم الدؿُير 

ىُت مً احل عفؼ حاطبُت اإلاىخجاث  أصث ئلى جًاغف مؿخىي الخضخم و جسفٌُ كُمت الػملت الَى

ىُت ختى حؿاهم في مؿخىي ا ىُت, هما أن ئؾتراجُجُت الىمى خؿب ؾُاؾت الضولت الَى لهاصعاث الَى

 غملُت اإلاُللت في وجبػُخه الهىاعي اللُاع جخم في كُاع غلى خؿاب كُاع آزغ  مما أصي ئلى ازخالٌ

 والؿلؼ واإلاىاص ألاولُت، الهىاغُت، واإلاػضاث والخجهيزاث الخىىىلىحُا خُث الخاعحُت مً لألؾىاق ؤلاهخاج

ؤلاهخاج الحلُلي. أما فُما  غملُت في الخىى صون  والخػبئت الترهُب نىاغاث غلى كخهاعهوا الىؾُُت

ا الغكم ظًسو مؿاهمت اللُاغاث اإلاسخلفت للهىاغت هجض زالر كُاغاث فلِ حؿاهم في ه

 بيؿبت مىاص البىاء نىاغت الثاوي اإلاغهؼ في وجأحي ،%89,9 بيؿبت اإلادغوكاث كُاع الاؾخضاللي الػام وهي

ليها ،81,3%  ا, أم%56,8  وؿبت والخبغ أما الهىاغاث الغظائُت ،%73,7 بيؿبت واإلاداحغ اإلاىاحم كُاع ٍو

 .%48ألازغي فدؿاهم بيؿبت  الهىاغاث باقي 
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 2016-2001الفترة  زالٌ الهىاعي ؤلاهخاج جُىع  :3الشكل 

 
ني لالخهائُاث  :املصدز  .2017,الضًىان الَى

 :ثطويس القطاع الصناعي فيألاجنبي دوز الاشتثماز .3

 اإلاجاٌ یسو فیما طلً و هبيرة مجهىصاث بظٌ غلى الدؿػیيیاث مغخلت زالٌ الجؼائغ غملذ

 مً همبضأ الاؾدثماع خغیت هغؾذ خیذ ألاحاهب، اإلاؿدثمغیً اؾخلُاب اللاهىوي و الاكخهاصي بغیت

واللىاهين بهضف  اإلاغاؾُم مً الػضًض بانضاع الضولت أزغي، فلامذ حهت مً جدفيزها غلى حهت، وغملذ

 باوكاء و ؾُاؾت نىاغُت تهخم  ئَاع جدؿين مىار الاؾدثماع في الجؼائغ زالٌ هظه الفترة و طلً في 

اصة غضص اإلاإؾؿاث الهغيرة و اإلاخىؾُ -07-15اإلاإعر في  08-06الغئاس ي  أهمها ألامغ بالجؼائغ  تبٍؼ

وألاحىبي  اإلادلي الاؾدثماع بخدفيز واإلاخػلم 2001-08-20اإلاإعر في  03-01اإلاػضٌ و اإلاخمم لالمغ 2008

 ألاوكُت يمً اإلاىجؼة ألاحىبُت الاؾدثماعاث وهظا الخانت اإلادلُت ألامغ الاؾدثماعاث هظا ًسو خُث

 نىاغُت مإؾؿاث ئوكاء في ألامغ لهظا الغئِس ي الهضف ,والخضماث الؿلؼ الخانت باهخاج الاكخهاصًت

غ الػمىمُت الهىاغُت اإلاإؾؿاث هُيلت حضًضة وئغاصة  كضعاتها ؤلاهخاحُت, خُث جم حسجُل زالٌ وجٍُى

 99 بيؿبت لللُاع الخام جابؼ مكغوع 31638اؾدثماعي منها  مكغوع32004 خىالي 2012-2002 الفترة

ؼ غضص بلغذ ، بِىما% ؼ غضص أما %1مكغوع بيؿبت  328 الػمىمي لللُاع الخابػت اإلاكاَع  اإلاكاَع

ول الخدفيزاث و  أن ألاعكاممكغوع، ًخىضح مً زالٌ هظه  38 بلغ فلض اهتالكغ  ئَاع في اإلاسخلُت

ألاحىبُت. لم جىً وافُت لدشجُؼ و حظب الاؾدثماعاث  ألازيرة آلاوهتالدؿهُالث التي كامذ بها الضولت في 

 كهض وطلً اإلاؿدثمغیً جدفيزیت لهالح ئحغاءاث مً 2001 لؿىت الاؾدثماع كاهىن  به فبالغغم  ما حاء

أن  (4)ألاحىبیت هالخظ مً الكيل  واؾخلُابا لغؤوؽ ألامىاٌ مالئمت أهثر الجؼائغ في ألاغماٌ بیئت حػل

لخىانل اعجفاغها ختى ؾىت  2005حجم الخضفلاث الىلضًت لالؾدثماع ألاحىبي لم جغجفؼ ئال بػض ؾىت 

ت طعوتها  2009  فيها سجلذ ؾىت أخؿً بظلً ملُاع صوالع لخيىن  2.754أًً بلغذ الخضفلاث الاؾدثماٍع
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 خیث  2016 ؾىت اإلاالیت, لترجفؼ ألاػمت جبػاث ئزغ ألاحىبي اإلاباقغ لالؾدثماع جضفلاث حجم أهبر الجؼائغ

غ خؿبما حاء في 2015صوالع بػض الىخائج الؿلبُت لؿىت  ملیاع 1.635 خللذ  للخجاعة اإلاخدضة ألامم جلٍغ

 .خٌى الاؾدثماع في الػالم 2017لؿىت  والخىمُت

 2017-2000حجم جضفلاث الاؾدثماع الاحىبي زالٌ الفترة :4شكل ال

 
غ الامم اإلاخدضة للخجاعة و الخىمُتاملصدز  : جلٍغ

الجؼائغ، و هظا بػض  في الاؾدثماع وجُىیغ لتركیت ؤلاحغاءاث اإلاخسظة هجاغت مضي ئلى عاحؼ  طلً

مؿاهمت الاؾدثماع ألاحىبي في قغوغها في ؤلانالخاث الاكخهاصًت في الىكذ الحالي , لىً بضعاؾت وؿبت 

ال ٌؿػىا ئال اللٌى أن الجؼائغ ال جؼاٌ مخأزغة  بكان   (5)  الىاجج الخام اإلاىضحت في الكيل عكم

غلى  هبير جأزير لها یىً لم ؤلاحغاءاث ؤلانالخاث التي جلىم بها لضغم و جدفيز الاؾدثماع ألاحىبي و أن هظه

 مً مؼیض مدفؼ ویخُلب غير یؼاٌ ال الجؼائغ في الاؾدثماع مىار بأن یىضح وهظا ألاحىبي الاؾدثماع

فلِ  %2و كض بلغذ  2009خُث اهه أكص ى وؿبت مؿاهمت لالؾدثماع ألاحىبي واهذ في ؾىت  .الخدؿين

ً ألاحاهب  2016زم جغاحػذ بػض طلً و مؼ مًاغفت الجؼائغ لؿُاؾت الخدفيزاث ؾىت  للمؿدثمٍغ

فلِ في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي  %0,99ت اإلاؿاهمت ئلى اؾخُاغذ اؾخلُاب بػًهم لخدؿً مً وؿب

ً و زانت في  ض مً اإلاؿدثمٍغ لظلً ًبلى الىيؼ الاؾدثماعي في الجؼائغ غير مإهل الؾخلُاب اإلاٍؼ

 اللُاغاث الهىاغُت الحؿاؾت والُاكت و الهىاغاث الالىتروهُت و غيرها.
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2016-2001ج  اإلادلي ؤلاحمالي زالٌ الفترةوؿبت الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ مً الىاج :5شكل ال  

 
غ البىً الضولي  املصدز:  www.banquemondiale.orgخؿب جلاٍع

 جبػا الاكخهاصي و الىمى غلى اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع أزغ للُاؽ الؿاغُت الضعاؾاث حػضصث

 الاؾدثماع بين مخباصلت غالكت وحىص أزبذ مً فمنهم ، الباخثىن  ئليها جىنل التي الىخائج حػضصث فلض لظلً

اصة أن جُىع اللُاع الهىاعي أي و اإلاباقغ ألاحىبي  ، الاكخهاصي الىمى حػؼػ  اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع ٍػ

 .مدضصاجه أخض ٌػخبر و هما اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع ًدفؼ الاكخهاصي بضوعه الىمى و

ٌػخبر  ألاحىبي اإلاباقغ  الاؾدثماعالتي زلهذ هخائجها ئلى أن  Venables(1997) و Markusenضعاؾته

ن جىفير الظغوف اإلاالئمت لىحىص الاؾدثماع ألاحىبي أالهىاغُت بكيل غام, وجىنلذ ئلى  للخىمُت همدفؼ

سضم همى الخىمُت الهىاغُت  ألاحىبي اعالاؾدثم بين غىؿُت لىحىص غالكت البػٌ أقاع خين في, ًدفؼ ٍو

(, غلى صوع الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ 2006صعاؾت الكغع )خُث هجض  جُىع اللُاع الهىاعي و اإلاباقغ

ع ؾلبُت غلى الضٌو أزان الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ له أجىنلذ ئلى  التي  في خغهت الخهيُؼ الػغبي

 بػٌ ججض لم خين في الضٌو ألاحىبُت،الػغبُت هدُجت اؾخغالٌ اإلاىاعص الاكخهاصًت اإلاخىفغ لضيها لهالح 

 الضعاؾاث مػظم أظهغث وكض هظا .اللُاع الهىاعي و اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع بين الضعاؾاث غالكت

اع هفـ اع, ففيا اللُظغلى ه اإلاباقغ ألاحىبي لالؾدثماع ألازغ ؤلاًجابي  في " هؼاعي  عفُم"جىنل هظا ؤلَا

 الجؼائغ و جىوـ خالت صعاؾت الاكخهاصي، الىمى و ألاحىبي اإلاباقغ الاؾدثماع"بػىىان  بها كام التي الضعاؾت

 اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع جأزير أن زاللها مً اؾخيخج التي و ،  1991-2005  زالٌ الفترة و طلً "اإلاغغب و

 جضفلاث مً البلض هظا اؾخغالٌ و اؾخفاصة غضم و كض أزبذ ؾالبا وان جىوـ في الاكخهاصي الىمى غلى

ت مؼ مخىافلت واهذ بالجؼائغ الخانت الىخائج أما ألاحىبي اإلاباقغ، الاؾدثماع  اإلاغغب أما الاكخهاصًت الىظٍغ

 .مدضوصة فترة في لىً ئًجابُا فيان الخأزير

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

نسبة االستثمار االجنيب 
املباشر من الناتج احمللي 

-2002االمجايل خالل 
2016 

http://www.banquemondiale.org/


 

   2017-2000واقع الاشتثماز ألاجنبي بالجزائس دزاشة حالة القطاع الصناعي خالل الفترة 
 

253 

 .نموذج الدزاشة4

ؾىػخمض همىطج الاهدضاع اإلاخػضص لضعاؾت ازغ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ غلى همى اللُاع الهىاعي 

ؼ إلاُاء جبػا لضعاؾت    الىاخض غبض الػظُم وهظا اؾدىاصا لضعاؾت غبض   (2012) فهض الفلُج غبض الػٍؼ

للحهٌى غلى هخائج الضعاؾت .   (Eviews)   ( و ئصعاج الىمىطج في البرهامج ؤلاخهائي2015الكىغي )

 خُث كمىا بهُاغت اإلاػاصلت الخالُت:

                                       
 خُث: 

VAI همى اللُاع الهىاعي، ُملاًؾا باحمالي اللُمت اإلاًافت باإلالُىن صًىاع حؼائغي =,Valeur Ajoutée 

Industriel. 

FDI الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ، ُملاًؾا باحمالي اللُمت اإلاًافت لهافي جضفلاث الاؾدثماع ألاحىبي =

ييالىافضة اإلاباقغ       Investissements Directs Etrangers باإلالُىن صوالع امٍغ

CFGيي ً عاؽ اإلااٌ الثابذ, ملاؾا باحمالي الاؾدثماع اإلادلي بالضوالع الامٍغ  Capital Fixe = احمالي جيٍى

Global. 

TRAD ت  .Commerce International= الخجاعة الخاعحُت, ُملاًؾا باالهفخاح الخجاعي بيؿبت مئٍى

=PP .يي ليل بغمُل   Les Prix du Pétroleأؾػاع الىفِ بالضوالع الامٍغ

LABاللىة الػاملت, ملاؾت بيؿبت الػاملين في اللُاع الهىاعي ئلى مجمىع الػاملين في الاكخهاص= 

 .Main d’oeuvre Industrielالجؼائغي.

 إلاخغير الػكىائي.= ا  

 متغيرات النموذج:.5

ًخًمً الىمىطج اللُاس ي غلى مخغير جابؼ ًخمثل بىمى اللُاع الهىاعي، ومخغير مؿخلل وهى الاؾدثماع 

الثالث فُػبر اإلاؿخلل  ألاحىبي اإلاباقغ، وهظلً مخغير مؿخلل زاوي وهى الخجاعة الخاعحُت، بِىما اإلاخغير

ل الهىاعي واإلاخغير اإلاؿخلل الغابؼ غباعة غً أؾػاع الىفِ، واإلاخغير اإلاؿخلل الخامـ ًمثل  غً الخمٍى

 ,غً اللىة الػاملت في اإلاهاوؼ وؾِخم الخُغق ئليها بكيل مبؿِ.

و   (VAI)ػبر غً مخغير اللُاع الهىاعي بمإقغ ئحمالي اللُمت اإلاًافتٌ نمو القطاع الصناعي:1. 5

ػبر هظه اللُمت غً مؿاهمت اللُاع الهىاعي زاعج اإلادغوكاث في الىاجج ؤلاحمالي للجؼائغ و جلضع هظه ح

جم ىمى اللُاع الهىاعي ب الخانت  بُاهاثهظه ال، اللُمت اإلاأزىطة للضعاؾت باإلالُىن صًىاع حؼائغي 

ني لالخهائُاث مًجدهُلها  (، ٌػض ئحمالي 2000. وبىاًء غلى صعاؾت )الؿػُض & ؾمير, الضًىان الَى
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اللُمت اإلاًافت مً أهم اإلاإقغاث الاكخهاصًت التي حػبر غً اليكاٍ الاكخهاصي ،. وهى ٌػخبر مً 

 أفًل اإلالاًِـ للُاؽ حجم اللُاغاث الاكخهاصًت. 

بمإقغ ئحمالي اللُمت   (FDI):  جم كُاؽ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغالاشتثماز ألاجنبي املباشس.2.5

يي اإلاًافت لهافي لخضفلاث الاؾدثماع  مؿخمض مً , وبُاهاث الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ باإلالُىن صوالع أمٍغ

غ  هؼاعي  و صعاؾت عفُم (2004)بىضع,  , وبىاء غلى صعاؾتمإجمغ ألامم اإلاخدضة للخجاعة و الخىمُتجلٍغ

همى خضي الؿُاؾاث التي جيخججها الضولت لدؿاهم في  مً ئٌػخبر الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ  ) 2005(

ؼ ئهخاحه, وبالخالي مً اإلاخىكؼ أن جيىن الػالكت َغصًت بين الاؾدثماع ألاحىبي  اللُاع الهىاعي وجىَى

 , وبما ًخىافم مؼ فغيُت الضعاؾت.جؼائغاإلاباقغ مؼ همى اللُاع الهىاعي في ال

ً عأؽ اإلااٌ )ئحمالي الاؾدثماع اإلادلي ؾابلا(  ًخيىن الثابت:  املال زأس ثكوين اجمالي .3. 5 ئحمالي جيٍى

اصة ألانٌى الثابخت لالكخهاص مًافا ئلُه نافي الخغيراث في مؿخىي  مً مجمل الىفلاث غلى ٍػ

اإلاسؼوهاث. وحكمل ألانٌى الثابخت جدؿِىاث ألاعاض ي )بىاء ألاؾىاع، والخىاصق، وكىىاث جهٍغف اإلاُاه، 

اث آلاال غيرهو  ث واإلااهُىاث واإلاػضاث، وئوكاء الُغق، والؿىً الحضًضًت، وما قابه طلً، ا(؛ ومكتًر

ت والهىاغُت , ٌػبر غً بما فُه اإلاضاعؽ، واإلاياجب، واإلاؿدكفُاث، واإلاؿاهً الخانت، واإلاباوي الخجاٍع

يي و جم كُاؾه باحمالي الغأؽ اإلااٌ اإلاؿخػمل بألف الضوالع ألا   (GFC)هظا اإلاخغير في الىمىطج بالغمؼ  مٍغ

اث مإقغاث الخىمُت الػاإلاُت للبىً الضولي.  اهُالكا مً وكٍغ

 ( بمإقغ ناصعاث الؿلؼ و الخضماث(TRAD)الخاعحُت  : ٌػبر غً مخغير الخجاعة التجازة الخازجية.4. 5

الىاجج اإلادلى ؤلاحمالي,  , وهى غباعة غً ئحمالي الهاصعاث ملؿىم غلى (الىاجج اإلادلي ئحماليوؿبت مً  

اث ؾىت  ث الخجاعة الخاعحُت مً البىً الضوليوبُاها  . وبىاء غلى صعاؾت2018اغخماصا غلى وكٍغ

اصة جهضًغ الؿلؼ الهىاغُت للخاعج مما ًإصي ئلى همى 2011)غاقىع,  (, حؿاهم الخجاعة الخاعحُت في ٍػ

 اللُاع الهىاعي.

ًاث غلى  أو في اللُاع الهىاعي الػام  الػاملىن  : القوة العاملة في املصانع.5. 5 الخام ًخللىن حػٍى

ًاثغمىالث,  أو عواجب,  أو , أحىع قيل  جإزغ حغير وؿبخه في  أنا اإلاخغير ًمىً ظغُيُت و بالخالي ه أو حػٍى

ًيخجها و التي حؿاهم في الىاجج  أنا اللُاع و غلى اللُمت اإلاًافت التي ًمىً ظاللُاع  غلى جُىع ه

اصة اللىة الػاملت في اإلاهاوؼ1997الخُُب, ) بىاًء غلى صعاؾتفللضولت  ؤلاحمالياإلادلي    (، حؿاهم ٍػ

غلى قيل   (LAB)ا اإلاخغيرظه م خؿاب كُمتج بكيل اًجابي وكىي غلى همى وئهخاحُه اللُاع الهىاعي.
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اهُالكا مً مجمىع الػاملين بكيل غام في الاكخهاص الجؼائغي  ئلىوؿبت الػاملىن في اللُاع الهىاعي 

اث ؾىت   .2018مػُُاث البىً الضولي اغخماصا غلى وكٍغ

يي ليل بغمُل, وبُاهاث أؾػاع الىفِ مً  (PP): ٌػبر غً أؾػاع الىفِ اشعاز النفط6. 5 بالضوالع الامٍغ

اصة الضزل اللىمي 2009مىظمت أوبً, وبىاء غلى صعاؾت )اإلاددؿب,  (, ًإصي اعجفاع أؾػاع الىفِ ئلى ٍػ

 خجت, مما ٌؿاهم في اعجفاع مسههاث اللُاع الهىاعي في الجؼائغ.للضٌو اإلاى

 .نتائج الدزاشة:6

 قياس اشتقسازية الصالشل الزمنية ملتغيرات النموذج باشتخدام اختباز جرز الوحدة: .1. 6

لت اإلاغبػاث الهغغي الػاصًت غلُىا أوال ئحغاء ازخباع حظع الىخضة باؾخسضام   كبل اهجاػ الازخباع بٍُغ

و طلً الزخباع ؾيىن الؿالؾل الؼمىُت للمخغيراث اإلاؿخللت ختى ال جيىن هخائج   (Eviews 10)امج بغه

ازخباع الاهدضاع بكيل وهمي و ئهما ًيىن جلضًغ الىمىطج اللُاس ي بكيل صحُذ. هىان غضص مً 

 The Unit Root Testالازخباعاث التي حؿخسضم لهظا الغغى ؾىلىم هىا باحغاء ازخباع حظع الىخضة 

ججىبا هما طهغها ؾابلا إلاكيلت الاهدضاع الؼائف, ازخباع حظع الىخضة ًدخىي غلى غضة ازخباعاث ولها 

ت الؿالؾل الؼمىُت للمخغيراث لظلً لً هجغي حمُؼ  جإصي هفـ الىظُفت و هي كُاؽ اؾخلغاٍع

دىر اإلاخػللت بلُاؽ و هى ألاهثر اؾخػماال في الب  الازخباعاث و ئهما هغهؼ غلى ازخباع صًيي فىلغ اإلاىؾؼ

ت الؿالؾل الؼمىُت للمخغيراث.  اؾخلغاٍع
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ت  الؿالؾل الؼمىُت إلاخغيراث الىمىطج :1جدول   هخائج ازخباع حظع الىخضة الؾخلغاٍع

لمتغير ا  ADF PP 
    Level First Difference    Level First Difference 
VAI -2.4563 

0.3419 
-4.5298 
0.0127** 

-2.4563 
 0.3419 

-4.6461 
0.0104** 

FDI -4.1817 
0.0218** 

-5.8432 
0.0014*** 

-4.1817 
0.0218** 

-6.9723 
 0.0002 *** 

TRAD -1.3288 
0.8441 

-4.0639 
 0.0285** 

-1.3288 
 0.8441 

-4.1120 
 0.0262** 

LAB -0.8031 
0.9447 

-3.4843 
 0.0838* 

-0.0132 
0.9919 

-12.3758 
0.0000 *** 

PP -1.2323 
 0.8695 

-4.3914 
0.0212** 

-1.2800 
 0.8575 

-5.1676 
0.0043*** 

غىض  ئخهائُاالاعجباٍ صاٌ *, %5غىض مؿخىي صاللت  ئخهائُاالاعجباٍ صاٌ **, %1غىض مؿخىي صاللت  ئخهائُاالاعجباٍ صاٌ ***

 .%10مؿخىي صاللت 

مً زالٌ الجضٌو هالخظ أن الؿالؾل الؼمىُت للمخغيراث ولها الخابػت و اإلاؿخللت أي أن حمُؼ        

 ؼحمُ ضغىظهغث ولها غير مؿخلغة   2017-2000اإلاخغيراث اإلاإزغة غلى اللُاع الهىاعي بالجؼائغ للمضة 

اثؿم ت خٍى و ط لً باحغاء الخدلُل غىض مؿخىي الؿلؿلت ؾىاء باحغاء ازخباع   %10, % 5, %1 اإلاػىٍى

ADF  اإلاىؾؼ بىحىص خض زابذ و اججاه غام أو بىحىص اللاَؼ فلِ و ختى بازخباعADF  ًالبؿُِ , و لى

غىض ازظ الفغق ألاٌو للؿالؾل الؼمىُت ولها و بىحىص الحض الثابذ و اججاه الػام ظهغث حمُؼ 

اث الؿالؾل الؼمىُت لجمُ ت ؼ اإلاخغيراث ؾاهىت أو بمػنى آزغ مؿخلغة غىض حمُؼ مؿخٍى  5, %1 اإلاػىٍى

 و حػخبر زالُت مً حظع الىخضة.  10%, %

 2017-2000ثحليل نتائج أثس الاشتثماز ألاجنبي على القطاع الصناعي في الجزائس للفترة 2. 6

( ع ألاحىبي باللُاع الهىاعي ازخباع همىطج الػالكت التي جغبِ الاؾدثما ( غً هخائج2ٌػبر الجضٌو

( غلى غضم وحىص مكيلت الاعجباٍ 2و اإلاخغيراث ألازغي اإلافؿغة له في الجؼائغ.  ًخضح مً الجضٌو )

, خُث بلغذ كُمت هظا (R2الخُي بين اإلاخغيراث اإلاؿخللت و اإلاخغير الخابؼ؛ وطلً بؿبب اعجفاع كُمت )

( الظي ًظهغ جفؿير اإلاخغيراث اإلاؿخللت اإلاسخاعة في R2, هما ٌكير مػامل الخدضًض)%78,59اإلاػامل 
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، هظا ٌػني أن بػٌ الػىامل  VAI)مً الخغيراث التي جدضر في اإلاخغير الخابؼ ) % 72الىمىطج في خضوص 

اإلاإزغة في همى اللُاع الهىاعي في الجؼائغ جم جىاولها في بدثىا هظا, واليؿبت اإلاخبلُت  حػبر غً مخغيراث 

( و التي حػخبر مهمت وىنها Cا الىمىطج اللُاس ي وهى ما ٌػبر غنها باإلاخغيراث الػكىائُت )أزغي لم ًخًمنه

ت و  وؿبت جأزيرها غلى اللُاع الهىاعي مغجفػت خُث جبين أنها جإزغ باإلحماٌ بمػامل  في  48.65مػىٍى

 الخغير الظي ًدضر غلى مؿخىي الخُىع الهىاعي مً ؾىت ألزغي. 

أن كىة هظا الىمىطج الظي ًضعؽ جأزير الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ غلى  هما جظهغ الىخائج  أًًا

ضٌ طلً %1غىض مؿخىي صاللت  11,93اإلادؿىبت كُمت  Fاللُاع الهىاعي بلغذ  ئلى حىصة الىمىطج , ٍو

 Durban-Watson. هما أن كُمت مػامل الخُأ ن الىمىطج اللُاس ي مػىىي ئخهائُاأاللُاس ي هيل, أي 

(DW)  بت مً  1,91غضم وحىص اعجباٍ حؿلؿلي بين البىاقي ئط حؿاوي حكير ئلى لظلً ًمىً , 2كٍغ

 .كبٌى أو عفٌ الفغيُت غلىىخائج في الحىم هظه الالاغخماص غلى 

ًمثل همى اللُاع الهىاعي، واإلاخغيراث اإلافؿغة  الظي(VAI) باليؿبت للػالكت بين اإلاخغير الخابؼ 

( ت بلُت اإلاخغيراث.  ٌكير الجضٌو ت اللىة الػاملت في اإلاهاوؼ, في خين لم جثبذ مػىٍى ( 2له ًخضح مػىٍى

 غلى 
ً
ت الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ مؼ مػامل ؾلبي الغير مخىافم مؼ الفغيُت، خُث بىاءا ئلى غضم مػىٍى

اث 0.1271( والتي كُمتها حؿاوي )FDIمخغير اإلاؿخلل)( للProb t-stat)كُمت  ( و هي كُمت اهبر مً مؿخٍى

ت ولها جبين أن اإلاخغير غير مػىىي، وهظا ٌػنى غضم كبٌى أي عفٌ فغيُت الضعاؾت.  اإلاػىٍى

( الظي ًمثل الخجاعة الخاعحُت، أن الػالكت بِىه وبين همى اللُاع TRADًبين اإلاخغير اإلاؿخلل) 

% حغير مإقغ الػىائض غلى 1غالكت َغصًت، أي أهه ئطا حغير همى اللُاع الهىاعي بيؿبت ( VAIالهىاعي)

( والظي ًمثل LAB. هفـ الش يء مؼ اإلاخغير اإلاؿخلل)%12,32الهاصعاث مً اإلاىخجاث الهىاغُت بيؿبت 

جابي ( هي غالكت َغصًت, أي أهه الخغير الاVAIًوؿبت الُض الػاملت في الهىاغت بىمى اللُاع الهىاعي)

 .اإلاتزاًض  ليؿبت الُض الػاملت في اإلاهاوؼ حؿاهم بكيل هبير حضا في همى اللُاع الهىاعي
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 هخائج  الىمىطج اللُاس ي لخازير الاؾدثماع الاحىبي اإلاباقغ غلى اللُاع الهىاعي :2 جدول 

Dependent Variable: VAI   

Method: Least Squares   

Date: 01/26/21   Time: 20:49   

Sample: 2000 2017   

Included observations: 18   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 48.65982 18.37101 2.648728 0.0201 

FDI -1.822332 1.118006 -1.629984 0.1271 

TRAD 0.123257 0.326160 0.377905 0.7116 

LAB 1.434277 0.462590 3.100532 0.0084 

PP -0.523864 0.446282 -1.173840 0.2615 

     
     R-squared 0.785994     Mean dependent var 91.30556 

Adjusted R-squared 0.720145     S.D. dependent var 4.403938 

S.E. of regression 2.329740     Akaike info criterion 4.759524 

Sum squared resid 70.55996     Schwarz criterion 5.006849 

Log likelihood -37.83571     Hannan-Quinn criter. 4.793626 

F-statistic 11.93646     Durbin-Watson stat 1.910433 

Prob(F-statistic) 0.000271    

     
   خاثمة:.7     

تهضف هظه الضعاؾت ئلى جدلُل أزغ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ غلى همى اللُاع الهىاعي في  

الجؼائغ، خُث جىنلذ الضعاؾت ئلى أن اإلاخغير اإلاؿخلل ألاٌو الخام باالؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ غير 

ت الا , مػىىي، بالخالي جم عفٌ الفغيُت التي اؾدىضث غليها هظه الضعاؾت ؾدثماع وحػىص غضم مػىٍى

لهافي خُث أغلى كُمت  حهت مً اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع جضفلاث حجم ألاحىبي اإلاباقغ ئلى يػف

يي 2746بلغذ   جضفلاث الاؾدثماع  زم غاصث ئلى الاهسفاى في الؿىىاث   2009ؾىت  ملُىن صوالع أمٍغ

 كُاع) عیػیت اغاثالخالُت ,ومً حهت أزغي اغلب هظه الاؾدثماعاث واهذ ملخهغة غلى مكاعیؼ اللُ

ؼ (اإلادغوكاث , بِىما اللُاع الهىاعي زاعج اإلادغوكاث مدل الضعاؾت لم جىحه له ئال بػٌ اإلاكاَع

هدُجت مػاهاة هظا اللُاع مً مكاول غضًضة حػُم جضفم الاؾدثماع ألاحىبي ئلُه هغُاب اللىاهين و 

ػاث التي جىظمه  مما أصي ئلى يػف مؿاهمت الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في الخهيُؼ, لىً في  الدكَغ

 .البُالت وؿبت مً والخللیو اإلاًافت اللیم زلم في هبيرة أهمیت لهاإلالابل هجض أن اللُاع الهىاعي 

 ومً زالٌ ما جم الخىنل ئلُت مً هخائج , جىص ي الضعاؾت باآلحي :
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ؾً ألاهظمت واللىاهين لالؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في الجؼائغ بدُث جدؿم بالىيىح، وطلً  بًغوعة -

ختى ًيىن اإلاؿدثمغ ألاحىبي غلى صعاًٍت وافُت، مما ٌؿهل في غملُت اجساط اللغاع. و هظا جىحيهه هدى 

ت نىا ػُت الاكخهاص و طلً بىيؼ ؾُاؾاث جىمٍى غُت الهىاغت زاعج اإلادغوكاث و الابخػاص غً َع

 واضحت.

غ اللاغضة  - اصة الحىافؼ واإلاؼاًا لالؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في اللُاع الهىاعي مً احل جٍُى بٍؼ

ؼ مهاصع الضزل وجللُل الاغخماص غلى ئًغاصاتها الىفُُت.  الهىاغُت في الجؼائغ, وبالخالي ٌؿاهم في جىَى

ت اإلاىخججت في الجؼائغ  -  .و جىحيهها لللُاع ؤلاهخا يباغاصة الىظغ في الؿُاؾت الاؾدثماٍع

 قائمة املساجع:. 8

 الجؼائغي ،أَغوخت الاكخهاص غلى آزاعه و اإلاباقغ ألاحىبي ؤلاؾدثماع (,2008)الىغیم، غبض بػضاف-

 .صهخىعة، الجؼائغ

 .الاكخهاصي اإلاُضان في والخىمُت الخػاون  إلاىظمت اللىمُت الحؿاباث بُاهاث (,2016)البىً الضولي,-

ني لالخهائُاث, خىنلت اخهائُت, -  .2011-1962الضًىان الَى

ىت, هىع الهضي غماعة, - غ كُاع الهىاغت في الجؼائغ,  (,2015)الؿػُض بٍغ اؾدثماع الػىائض الىفُُت لخٍُى

 .الجؼائغؤلاوؿاهیت, الػضصالغابؼ, ام البىاقي, الػلىم مجلت

الجؼائغ,  في اإلاؿخضامت الخىمیت مخُلباث جدلیم في اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع صوع  (,2016)قباهت هاصًت,-

 .الجؼائغؤلاوؿاهیت, ام البىاقي,  الػلىم مجلت

ئغ واكؼ أفاق, مجلت الػلىم الاكخهاصیت، ؼاالاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في الج(, 2008)ػغىیب،  غػاصقه-

 .الجؼائغ,بؿىغة  08حامػت مدمض زیًغ، الػضص 

 والػىامل الجؼائغي  الهىاعي اللُاع في اإلاًافت اللُمت (,2016)الكىغي, الىاخض غبض الػظُم غبض-

ت و الاكهاصًت, الػضص2014-2000للمضة  فيها اإلاإزغة  .4, مجلت اللاصؾُت للػلىم الاصاٍع

 الخىمُت صائغة الاكخهاصًت، مجلت الاكخهاصًت، والخىمُت الهىاعي اللُاع (,2014)مدِؿً، الحلُم غبض- 

  .بيظأبى  الغابؼ، الػضص الاكخهاصًت،

ؼ فهض الفلُج, وكىي مهُفى غلي - , أزغ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ غلى همى (2012,)إلاُاء غبضالػٍؼ

 .اللُاع الهىاعي في اإلاملىت  الػغبُت الؿػىصًت, حامػت اإلالً ؾػىص

ٌ  ٌببػ الجؼائغ ملاعهت في الهىاعي اللُاع لخىافؿُت جدلُلُت صعاؾت(,2018)ؾلُم,  مسًاع-  الضو

 .الجؼائغالػغبُت, اَغوخت صهخىعاه, جلمؿان,
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صعاؾت ؾلىن مؿاهمت اللُاغاث الاكخهاصًت في  (,2014)مدمىص فىػي قػىبي, اؾماغُل بً كاهت,-

 .الجؼائغ, حامػت بكاع, 2010-1974احمالي الىاجج الخام للفترة 

غ ،(2017,)والخىمُت للخجاعة اإلاخدضة ألامم مإجمغ-  .الػالمي الاؾدثماع جلٍغ
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 ملخص:

حػخبر الُت الخِؿحر الىمي مً اهم اصواث الؿُاؾت الىلضًت غحر الخللُضًت التي جلجإ اليها               

خيىماث الضٌو بهضف اغاصة جيكُؽ اكخصاصاتها و مجابهت مسخلف الاػماث الاكخصاصًت ، خُض ًخؼلب 

فغ هجاح و فػالُت هظه آلالُت  وظىص بيُت جدخُت اكخصاصًت ظُضة و ظغوف مالثمت ، وفي ظل غضم جى 

هظه الازحرة ًصبذ جؼبُم هظه آلالُت ًاصي الى حػغض الاكخصاص الى الػضًض مً الازاع الؿلبُت ،و بالخالي 

هى الخاٌ في الاكخصاص غضم فػالُت وهجاح جؼبُم هظه الؿُاؾُت و حػغض الاكخصاص إلاساػغ ؤزغي هما 

  .الجؼاثغي 

ت جلجإ الى اؾخسضام         خضاغُاث زؼحرة غلى ل والخػغضظه الالُت ه هظا ما ظػل  الخيىمت الجؼاثٍغ

الانهُاع الى اإلاؿخىي الػام ألؾػاع مما هخج غىه ؤًظا اعجفاع في مػضٌ الخطخم و البؼالت باإلطافت 

اإلاؿخمغ للُمت الضًىاع الجؼاثغي الظي ؤصي الى طػف اللضعة الكغاثُت للمىاػً الجؼاثغي ، هظا ما ًظهغ 

 ر الىمي غلى ؾػغ صغف الضًىاع الجؼاثغي .الازغ الؿلبي الىاضح آللُت الخِؿح

ؾُاؾت هلضًت غحر  ؛ؤػمت اكخصاصًت جِؿحر همي ؛ ؾػغ صغف ؛ اكخصاص الجؼاثغ ؛  فحايية :املكلمات ال

 جللُضًت.

 . JEL : F31 ،F68ثصييف 
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Abstract: 

          The mechanism of the quantitative easing is an essential 

unconventional monetary policy used to revive economy and fight 

economical crises. Its validity lies in the strong economical bases and 

suitable circumenstances. Yet, the absence of these conditions can 

negatively affect economy. This is the case of Algeria. By which, this 

mechanism leads to a dangerous decrease in prices, inflation, 

unemployment and the continual decrese of the Algerian dinar. Thus, the 

Algerian citizen's purchasing capacity will diminish, demonstrating the 

mechanism's negative impact on the Algerian Dinar's exchange-rate.  

Keywords: quantitative casing; exchange-rate; Algeria economy; 
Economic crisis; unconventional monetary policy. 

JEL Classification Codes: F31, F68. 

 

 . مقدمة: 1

مً اهم الاؾباب الغثِؿُت التي اصث الى خضور الػضًض مً  2008واهذ ألاػمت الػاإلاُت لؿىت               

الاطؼغاباث الاكخصاصًت في الػضًض مً صٌو الػالم مما ظػل مػظم هظه الضٌو جبدض غً آلُاث 

لضي الىاجج غً آزاع هظه ألاػمت فػالت تهضف الى الخللُل مً الػىاكب الىاظمت غً الانهُاع اإلاالي و الى

غلى اكخصاصًاث الضٌو ، و واهذ آلُت الخِؿحر الىمي مً بحن ؤهم ؤصواث الؿُاؾت الىلضًت غحر 

الخللُضًت التي اؾخسضمتها الػضًض مً الضٌو هدل للخللُل مً هخاثج هظه الاػمت الػاإلاُت غلى 

 اكخصاصاتها و الخصضي إلاشل هظه ألاػماث.

ؼاثغ مً بحن الضٌو التي اغخمضث جؼبُم هظه آلالُت بغغض الخصضي لالطؼغاباث و و حػخبر الج      

، التي ؤصث بلى حسجُل  2014الخدىالث الاكخصاصًت اإلافاظئت هدُجت الخػغض ألزاع ألاػمت البترولُت ؾىت 

ت جلجإ بلى جؼبُم هظه آلالُت هدُجت آلازاع ؤلاًجا بُت التي عجؼ في واإلاحزاهُت مما ظػل الخيىمت الجؼاثٍغ

يي و الُاباوي ، صون مغاغاث الخصاثص التي ًخمحز بها  خللتها هظه آلالُت غلى ول مً الاكخصاصًً الامٍغ

هظًً الاكخصاصًً ملاعهت باالكخصاص الجؼاثغي ، زاصت امام طػف كُمت الضًىاع الجؼاثغي ملابل 

يي و الحن الُاباوي ، ومً زال ٌ هظا ًمىىىا ان هؼغح الدؿاٌئ الػمالث الاظىبُت الازغي والضوالع الامٍغ

 الخالي :
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ـ ما مدي ثأثير آلية الحيسير الكمي على الاقحصاد الجزائري ككل ، وعلى سعر صرف الدًىار              

 الجزائري خاصة ؟

 ـ ولإلظابت غً هظا الدؿاٌئ هؼغح الفغطُت الخالُت :

بهضف جيكُؽ  اكخصاصها ، و الخصضي لجإث الجؼاثغ الى جؼبُم ؾُاؾت الخِؿحر الىمي              

 . 2014للصػىباث التي حػغض لها الاكخصاص الجؼاثغي بضاًت مً ؾىت  

ـ هظغا لخضازت و زصىصُت مىطىع الضعاؾت اغخمضها في هظه الضعاؾت غلى اإلاىهج الىصفي              

التي حػغطذ اليها بػع الخدلُلي مً اظل ابغاػ فػالُت ؾُاؾت الخِؿحر الىمي في مىاظهت بػع الاػماث 

ىُت و الُابان و صٌو الاجداص الاوعوبي ، وملاعهت فػالُت  صٌو الػالم اإلاخلضمت  والىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

هظه الؿُاؾت باليؿبت للضٌو الىامُت والجؼاثغ مؼ الترهحز غلى ازغ جؼبُم ؾُاؾت الخِؿحر الىمي غلى 

زالٌ الغظىع الى مسخلف اإلاغاظؼ اإلادلُت و ؾػغ صغف الضًىاع الجؼاثغي ، خُض جم ول هظا مً 

الاظىبُت اإلاخاخت ، والىخب و اإلاظهغاث ، و الغؾاثل الػلمُت و اإلالخلُاث ، و اإلاىاكؼ الالىتروهُت ... الخ ، 

 خُض جم جلؿُم هظه الضعاؾت والخالي :

 ــ اإلادىع ألاٌو : الاػاع الىظغي لؿُاؾت الخِؿحر الىمي              

 ـ اإلادىع الشاوي : ؾػغ الصغف و الػىامل اإلاازغة فُه            

 .ـ اإلادىع الشالض : جؼبُم ؾُاؾت الخِؿحر الىمي وازغه غلى ؤؾػاع الصغف             

 :إلاظار الىظري لسياسة الحيسير الكمي  .2

وؿبُا ، و  حػخبر ؾُاؾت الخِؿحر الىمي مً اصواث الؿُاؾت الىلضًت الغحر جللُضًت الخضًشت             

، هظا  2008التي ؤصبدذ جلجإ بلى جؼبُلها  غضة صٌو في آلاوهت ألازحرة زاصت بػض ألاػمت اإلاالُت لؿىت 

ما ظػل مػظم هظه الضٌو  حؿخسضم هظه الؿُاؾت هألُت تهضف للخغوط مً هظه ألاػمت ، و بهظا 

صاعة ألاػماث ؤصبدذ ؾُاؾت الخِؿحر الىمي مً ؤهم ؤلاظغاءاث الخضًشت التي حؿخسضم في ب

 الاكخصاصًت .

 " Quantitave Casing "جعريف سياسة الحيسير الكمي :   .1.2

ازخلفذ و حػضصث الخػاٍعف التي حػغف هظه الؿُاؾت هظغا الغخباعها مً بحن الؿُاؾاث               

لػضة  الخضًشت ، لهظا لم ًخم جدضًض حػٍغف قامل و مىخض لؿُاؾت الخِؿحر الىمي مما ًجػلىا هخؼغق 

 حػاٍعف ؤهمها :
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حػخبر ؾُاؾت الخِؿحر الىمي مً الؿُاؾاث الىلضًت غحر الخللُضًت و التي جلجإ بليها الحعريف الاول :  -

ت بغغض جيكُؽ الاكخصاص غىض عجؼ  ، 2019)عمؼي،  الؿُاؾت الىلضًت و غضم فػالُتهاالبىىن اإلاغهٍؼ

خجلى (51صفدت  اصة اإلاػغوض الىلضي بػض عجؼ  ، ٍو الهضف ألاؾاس ي مً اؾخسضام هظه الؿُاؾت في ٍػ

 آلُت جسفُع مػضالث الفاثضة بهضف زلم خغهُت جاصي الى جيكُؽ الاكخصاص .

ىت الحعريف الثاوي :   - جخجلى ؾُاؾت الخِؿحر الىمي في كُام البىً اإلاغهؼي بػملُت قغاء ؾىضاث الخٍؼ

ت ؤو اإلااؾؿاث اإلاالُت بهضف جىفحر و مجمىغت مً ألاوعاق اإلاال ُت حػىص ملىُتها الى اخضي البىىن الخجاٍع

ؼ اخخُاػاث البىىن  هظا مً ظهت ومً ظهت ؤزغي حػمل ؤًظا في هفـ الىكذ غلى  الؿُىلت و حػٍؼ

اصة مً الػ ٌ الٍؼ  . (338ت ، صفد2019)ًىوس ي و مضور،  غض الىلضي و عفؼ كُمت جلً الاصى

ت بغغض الخسفُف الحعريف الثالث :  - هي غباعة غً طلً ؤلاظغاء الظي جلىم به اخضي البىىن اإلاغهٍؼ

م اصضاع همُت ظضًضة مً  يىن هظا الاظغاء غً ػٍغ مً آلازاع التي جيخج غً الغوىص الاكخصاصي ، ٍو

الؿُاؾت ألٌو مغة مً كبل الىالًاث الىلىص و ػغخها في الاكخصاص صون ملابل ، خُض جم اؾخػماٌ هظه 

مً زالٌ ػبؼ  2008اإلاخدضة و الُابان و اإلاملىت اإلاخدضة بهضف الخللُل مً آزاع الاػمت اإلاالُت لؿىت 

 .  (168، صفدت 2018)صاعي،  ملُاع صوالع 1700

 ُاؾُت الخِؿحر الىمي بإنها :ومً زالٌ هظه الخػاٍعف ًمىىىا ؤن وػغف ؾ             

ت الى اؾخسضامها في  غباعة غً بخضي ؤصواث الؿُاؾُت الىلضًت غحر الخللُضًت  التي جلجإ البىىن اإلاغهٍؼ

خالت غضم فػالُت ؤصواث الؿُاؾت الىلضًت الخللُضًت في مىاظهت بخضي ألاػماث اإلاالُت و عجؼها غً 

ض مً الىخلت الىلضًت في جيكُؽ الاكخصاص ، خُض ًغجىؼ مبضؤ ؾُاؾت الخِؿ حر الىمي غلى ؤلُت ضخ اإلاٍؼ

ت و اإلااؾؿاث  ىت الػمىمُت ؤو البىىن الخجاٍع م قغاء اإلاىظىصاث اإلاالُت لضي الخٍؼ الاكخصاص غً ػٍغ

 اإلاالُت .

 آليات و أدوات سياسة الحيسير الكمي : ) قىىات الحأثير ( .2.2

حػخمض هظه اللىاة ؤؾاؾا غلى هؿب زلت الاغـىان الاكخصاصًىن و ظػلهم ًخماقىن و  قىاة الحىقعات : -

ت مً زالٌ ابغاػ فػالُت ؾُاؾت الخِؿحر الىمي في  فلا لإلظغاءاث اإلاؿخلبلُت التي جخسظها البىىن اإلاغهٍؼ

ً و  اإلادافظت غلى الشلت اإلاصغفُت ؤزىاء ألاػماث اإلاالُت ، وهظا مً زالٌ ابغاػ البىً اإلاغهؼي  للمؿدشمٍغ

اإلاؿتهلىحن ان اغخماص ؾُاؾت الخِؿحر الىمي امغا مسؼؽ و له هظغة مؿخلبلُت جيسجم مؼ ػمىخاتهم و 

بالخالي اغاصة الشلت إلاسخلف الاؾىاق ، هظا ما ٌػخبر الخل الىخُض في الخسلص مً خالت مصُضة 

 .  (79-78، الصفداث 2017)بىصعي، غلى جىكػاث الاغىان الاكخصاصًحن الؿُىلت و الؿُؼغة 
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و ججضع الاقاعة الى ان جؼبُم ؾُاؾت الخِؿحر الىمي ٌػخمض بكيل مباقغ غلى مصضاكُت              

 البىً اإلاغهؼي في جىفُظ هظه الؿُاؾت ، وكضعجه غلى الخدىم في جىكػاث الاغىان الاكخصاصًحن .

اطا جؼغكىا الى ؾُاؾت الخِؿحر الىمي مً الجاهب الىظغي للىلىص فىجضها غباعة غً  قىاة الىقىد : -

م مبضؤ اإلاظاغف الىلضي  جإزحر مباقغ في الػغض الىلضي ، وكىاة غبىعه  ًمىً جدلُلها غً ػٍغ

في اللاغضة الىلضًت ًصخبه  ، خُض ؤن هظا اإلابضؤ ًىص غلى ؤن ول حغحر (213، صفدت 2001)بساعي، 

حغُحر في حجم الىخلت الىلضًت ؤًظا ، ومً قغوغ جؼبُم هظا اإلابضؤ وظىص اؾخلغاع في الؼمً و ؾغغت 

صوعان الىلض ، في خحن ؤن قغغ الاؾخلغاع هظا غحر مخاح صوما في الىاكؼ .وهظا ما خصل لبػع 

قهضث هظه الاكخصاصًاث حغحراث غلى  ، خُض 2008الاكخصاصًاث الػاإلاُت زالٌ الاػمت اإلاالُت لؿىت 

غظؼ ؾبب هظا لػضم  مؿخىي اللاغضة الىلضًت ؤهبر مً الخغحراث التي خصلذ في الىخلت الىلضًت ، ٍو

ت اإلاظاغف الىلضي ، هظا ما ًجػلىا هلٌى ان اإلاظاغف الىلضي غحر كاصع صوما غلى جفؿحر آزاع  اؾخلغاٍع

ت هظا اإلاظاغف ( في الاكخصاص ؾُاؾت الخِؿحر الىمي بال بطا جىفغث قغوغ الا  ت  ) اؾخلغاٍع ؾخلغاٍع

 .(21، صفدت 2010)غضًغ،  مدل الضعاؾت

اصة في قىاة سعر الاصىل :  - جىص هظه اللىاة غلى ان الؿُاؾت الىلضًت الخىؾػُت جاصي خخما الى الٍؼ

اصة اؾػاع الاصٌى ، خُض ًغظؼ هظا الاعجفاع في الاصٌى  الى اعجفاع كُمت الؿىضاث و عاؽ اإلااٌ هدُجت ٍػ

في الؼلب غلى قغاء الاصٌى ، وجخم هظه آلالُت وفم اعبؼ كىىاث هي كىاة الخىكػاث ، الؿُىلت ، كىاة 

 .(255، صفدت 2018)الػش ي و صضًلي،  حػضًل اإلادفظت ، وكىاة اإلاضة

ٌ كىاة الؿُىلت ًلىم البىً اإلاغهؼي بةصضاع هلضي ظضًض للبىىن ملابل الاصٌى ومً زال             

ً مً افغاص و  اصة جلضًم اللغوض للمؿدشمٍغ لت الاظل مما ٌؿاغض البىىن في اكبالهم غلى ٍػ ػٍى

 قغواث .

لت الاظل ججػل البىً اإلاغهؼي غبر هظه اللىاة ٌػمل غل              اصة في قغاء الاصٌى ػٍى ى ان الٍؼ

جللُل مػضالث الػاثض غلى هظه الؿىضاث هدُجت لىضعة غغطها و بالخالي اعجفاع اؾػاعها الامغ الظي ًضفؼ 

ً الى قغاء ؾىضاث مكابهت في الخصاثص مً خُض اإلاساػغة و مضة الاؾخدلاق و هى ما  باإلاؿدشمٍغ

ض مً حجم ؤلاكغاض ، هظا م ا ًاصي الى ًسفع مً مػضٌ الػاثض غلى ألاصٌى ألازغي ؤًظا مما ًٍؼ

ت غبر هظه اللىاة و التي  ً مً جدلُم جىاػن مدافظهم الاؾدشماٍع الخللُل مً اإلاساػغ و جمىحن اإلاؿدشمٍغ

ت .  حػغف بلىاة حػضًل اإلادفظت الاؾدشماٍع
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اما كىاة حػضًل اإلادفظت جدخاط الى كىاة اإلاضة الؼمىُت ختى جيىن فػالت ، ألن غملُت قغاء              

لت  ً اصخاب هظه اإلادافظ في الخللُل مً اإلاساػغ مما ًاصي الى ألاصٌى ػٍى ألاظل ٌؿاغض اإلاؿدشمٍغ

 الخإزحر اإلاباقغ غلى اؾػاع الاصٌى بىاؾؼت ؾُاؾت الخِؿحر الىمي .

حؿخؼُؼ ؾُاؾت الخِؿحر الىمي الخإزحر غلى ؤؾػاع صغف الػمالث ، ألهه في غالب قىاة سعر الصرف :  -

م كُام  البىً الاخُان حؿخسضم هظه الؿُاؾت  بػض غضم فػالُت ؾُاؾت ؤؾػاع الفاثضة ، و غً ػٍغ

اإلاغهؼي بكغاء الاوعاق اإلاالُت بغُت جفػُل ؾُاؾت الخِؿحر الىمي  مما ًجػل  غىاثض هظه الاوعاق اإلاالُت 

ً الى البدض غً قغاء اوعاق مالُت اظىبُت جدلم غىاثض اغلى مً التي  جىسفع وهظا ًاصي باإلاؿدشمٍغ

ثض الاوعاق اإلاالُت اإلادلُت ، مما ًاصي الى اعجفاع الؼلب غلى الػمالث الاظىبُت ملاعهت جدللها غىا

لصاصعاث البلض و التي   (Gilbert, 2016, pp. 12-13)بالػملت اإلادلُت ملابل جدؿً في اللضعة الخىافؿُت 

ة و بالخالي اعجفاع مػضالث الخطخم ، باإلطافت الى هظه ًيخج غنها اعجفاع في ؤؾػاع الؿلؼ اإلاؿخىعص

ت و التي ًخم اؾخسضامها اًظا غىض  اللىىاث جىظض اًظا كىاة الؿُىلت و كىاة حػضًل اإلادفظت الاؾدشماٍع

 جؼبُم ؾُاؾت الخِؿحر الىمي.

 آثار ثعبيق سياسة الحيسير الكمي : . 2.2

ًاصي جؼبُم ؾُاؾُت الخِؿحر الىمي مً ػغف البىً اإلاغهؼي الى الخإزحر الاًجابي غلى بػع              

اإلاخغحراث الاكخصاصًت التي جخإزغ باألػماث اإلاالُت ، لهظا جسخلف اهضاف ؾُاؾُت الخِؿحر الىمي مً 

 اكخصاص الى آزغ.  

 : إًجابيات ثعبيق سياسة الحيسير الكمي.1.2.2

لت الاظل غلى الاوعاق اإلاالُت طاث الػاثض الشابذزفع اؾػاع الفاثضة  –  .(zakaria, 2010, p. 7) ػٍى

اصة اللضعة الخىافؿُت للؿلؼ اإلادلُت ملاعهت بالؿلؼ ألاظىبُت. –  الػمل غلى ٍػ

 .اغاصة جيكُؽ الاكخصاص مً زالٌ زلم ؾُىلت اطافُت جىلظ بػع اإلااؾؿاث  مً الافالؽ –

ً و حشجُػهم غلى ؤلاكغاض  لخدلُم الاهخػاف الاكخصاصي في مسخلف  – جىظُه ؤهظاع اإلاؿدشمٍغ

، صفدت 2018)صاعي،  اإلاجاالث بهضف اؾخػاصة الشلت اإلاصغفُت لألؾىاق اإلاالُت و الىظام اإلاالي هيل

175) . 

 مي :سلبيات ثعبيق سياسة الحيسير الك .2.2.2

 بخضار زلل ًمـ ول مً ألاؾىاق اإلاالُت غامت وؤؾىاق الصغف بصفت زاصت . -
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جإزغ كُمت غملت البلض الظي اغخمض ؾُاؾت الخِؿحر الىمي ، مما ًدضر اعجفاع في ؤؾػاع الؿىضاث و  -

 الػاثضاث و اهسفاض كُمت الػملت الىػىُت مما ًازغ غلى اللضعة الكغاثُت لألفغاص مباقغة.

لت غحر مضعوؾت  . اعجفاع  -  في الضًً الػام هدُجت قغاء البىً اإلاغهؼي للؿىضاث الػمىمُت بؼٍغ

ؾهىلت جؼبُم هظه الؿُاؾت ملاعهت بالؿُاؾاث ألازغي ما ًجػل الخيبا بيخاثج جؼبُلها و جلُُمها  -

 صػب، هظا ما ًترجب غلُه جإزغ في اجساط الاصالخاث الهُيلُت الالػمت للخغوط مً الاػمت .

ً وغضم زلتهم في الىظام ػع  - ع اوػضام الشلت اإلاصغفُت في ألاؾىاق ، الامغ الظي ًدضر جسىف اإلاؿدشمٍغ

 اإلاالي مما ًىجغ غىه اهسفاض في مػضالث الاؾدشماع و الاصزاع .

ًترجب غً جؼبُم الخِؿحر الىمي اعجفاع في اإلاؿخىي الػام و بالخالي اإلاؿاهمت في عفؼ مػضالث الخطخم  -

 ألغلى مؿخىي مما هي غلُه و بالخالي الخػغض آلزاع الخطخم الؿلبُت .

جإزغ اكخصاصًاث الػضًض مً الضٌو اإلاجاوعة مً زالٌ اغخماص هظه الؿُاؾت، اط ػبلذ مً ػغف  -

ىُت .الضٌو التي ج  مخاػ باكخصاص كىي والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

الخإزحر غلى كضعة الضزل في جلبُت الىفلاث مما ًىلض مكاول اظخماغُت والبؼالت و زلم الخىجغاث و  -

 الاخخجاظاث مً ػغف افغاص البلض اإلاؼبم لؿُاؾت الخِؿحر الىمي هدالت فجزوٍال و الجؼاثغ .

لت الاظل حػغض محزاهُت البىً اإلاغهؼي لخؿا - عة هدُجت جظاغفها غىض قغاثه لألوعاق اإلاالُت ػٍى

 . (340، صفدت 2019)ًىوس ي و مضور، 

 سعر الصرف و العىامل املؤثرة فيه :  . 3

ٌػض ؾػغ الصغف مً اهم الػىاصغ التي حؿخسضم في اكخصاص اي صولت ، هظغا ألهمُخه البالغت              

في مجاٌ الخجاعة الخاعظُت زاصت ووىهه مً اخضي اصواث الؿُاؾت الىلضًت ، التي حؿخسضمها الضٌو 

بغغض غالط بػع اإلاكاول الاكخصاصًت ألهه بمشابت ماقغ اكخصاصي هام الكخصاصًاث الضٌو ًخإزغ 

الػضًض مً الػىامل، واي زلل ًؼغا غلى ؾُاؾت الصغف ًمىىه ان ٌػىص بالؿلب غلى الاكخصاص الىلي ب

 للضٌو و عفؼ مػضالث الخطخم . 

ًلصض بؿػغ الصغف " غضص الىخضاث مً غملت مػُىت الىاظب صفػها   جعريف سعر الصرف :.1.3

خُض ًلىم هظا ، (19، صفدت 2016)غبض الخمُض،  "للخصٌى غلى وخضة واخضة مً غملت ؤزغي 

الخػٍغف غلى اغخباع بخضي الػملخحن ؾلػت و الػملت الشاهُت زمىا لها ، وبمػنى آزغ ٌػخبر ؾػغ الصغف 

 ؾػغ الػملت اإلادلُت باليؿبت للػمالث الضولُت ألازغي .
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ألاظىبُت ملضعا بىخضاث مً الػملت اإلادلُت، هما ٌػغف غلى ؤهه " ؾػغ الىخضة مً الػملت              

)غؼُت،  فهى الؿػغ الظي ًخم غىضه مباصلت بخضي الػمالث بػملت ؤزغي في ؾىق الصغف ألاظىبي "

مً زالٌ هظا الخػٍغف ًخطح لىا ؤن ؾػغ الصغف هى غباعة غً كُمت الػملت   (283، صفدت 2008

 غملت ؤظىبُت .الىػىُت بإي 

مً زالٌ الخػاٍعف الؿابلت ًخطح لىا ؤن ؾػغ الصغف غباعة غً غضص الىخضاث الىلضًت              

مً الػملت الىػىُت التي ًجب صفػها مً ؤظل اكخىاء وخضة واخضة مً الػملت ألاظىبُت ، وبمػنى آزغ هى 

ً الػملت ألاظىبُت ، خُض زمً الػملت الىػىُت الظي ًدضصه ؾىق الصغف ملىما في قيل وخضاث م

ًخم جدضًض هظا الشمً بىاءا غلى هدُجت جفاغل كىي الػغض و الؼلب غلى الػملت ألاظىبُت في ؾىق 

 الصغف .

جلجإ الؿلؼاث الىلضًت بلى اهتهاط ؾُاؾت ؾػغ الصغف مً اظل  اهداف سياسة سعر الصرف : .2.3

 جدلُم مجمىغت مً ألاهضاف ، مً ؤبغػها :

 إلاػضالث الخطخم اإلاؿخىعص مما ًصاخبه اػصهاع في مؿخىي جىافؿُت اإلااؾؿاث .جدلُم اهسفاض  -

زلم جىافؿُت بطافُت لالكخصاص ظغاء جىؾُؼ كاثمت الؿلؼ اإلاىظهت للخصضًغ ، هظا ما ًىجغ غىه  -

جىؾُؼ كاغضة الؿلؼ الضولُت ، خُض جصبذ الضولت التي حػخمض ؾُاؾت صغف هاجخت جىظه الػضًض مً 

 صضًغ و الخللُل مً حجم الؿلؼ اإلاؿخىعصة .الؿلؼ بلى الخ

الخدىم في جىػَؼ الضزل بحن اللؼاغاث اإلادلُت فمشال في خالت اعجفاع الؼلب الخاعجي غلى مىخجاث  -

اللؼاع الؼعاعي هدُجت اهسفاض ؾػغ الصغف الخلُلي فةن ؤصخاب عئوؽ ألامىاٌ ًدصلىن غلى 

 مؼ اهسفاض ؾػغ الصغف الخلُلي .ؤعباح غالُت هدُجت جصضًغهم لهظه الؿلؼ جؼامىىا 

اصة اللضعة الخىافؿُت للؿلؼ اإلادلُت مً زالٌ جسفُع ؾػغ صغف الػملت اإلادلُت مما ًترجب غىه  - ٍػ

ض مً الؼلب غلى  اهسفاض ؤؾػاع الؿلؼ  اإلادلُت ملاعهت مؼ ؤؾػاع هفـ الؿلؼ في صٌو ؤزغي مما ًٍؼ

 الؿلؼ .

 :العىامل املؤثرة في ثقلبات سعر الصرف .3.3

غىض صعاؾت ؾُاؾت الصغف هلمـ الػضًض مً الػىامل اإلاازغة فُه هظغا ألهمُخه في             

 اكخصاصًاث الضٌو ومً بحن ؤهم هظه الػىامل:

ًمىً ألؾػاع الؿلؼ اإلادلُت ؤن جازغ غلى ؾػغ صغف الػملت اإلادلُت ،  مسحىيات الاسعار اليسبية : -

دلُت ًىسفع هدُجت هظا الاعجفاع مما ًازغ غلى ؾػغ صغف خُض ؤهه في خالت اعجفاع ؤؾػاع الؿلؼ اإلا
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الػملت اإلادلُت و ًجػله مىسفظا ملاعهت بما وان غلُه كبل اعجفاع ؤؾػاع الؿلؼ اإلادلُت مما ًازغ ؤًظا 

غلى اللضعة الخىافؿُت لالؾخحراص ؤما في خالت الػىـ ؤي اهسفاض ؾػغ الؿلؼ اإلادلُت و بالخالي اعجفاع 

 اليؿبُت غلى ؤؾػاع صغف الػمالث اإلادلُت ، هظا ما ًبرػ ألازغ الىاضح لألؾػاع ؾػغ صغف الػملت 

 .  (103، صفدت 2003)كضي، 

فاث الجمغهُت والظغاثب غلى الؿلؼ اإلاؿخىعصة ،  الحعريفات والحصص الجمركية : - جازغ الخػٍغ

ض مً كُمت الؿلؼ  بكيل هبحر غلى ؤؾػاع الصغف ، خُض ؤن الغفؼ مً كُمت هظه الظغاثب ًٍؼ

اإلاؿخىعصة و بالخالي ًلل الؼلب غلى الؿلؼ اإلاؿخىعصة مما ًترجب غىه هلص الؼلب غلى الػملت ألاظىبُت 

فاث ، هما ًيىن للخصص الجمغهُت  التي جظؼ كُىص لىمُت الؿلؼ التي ًمىً اؾخحراصها هفـ الخػٍغ

 الجمغهُت غلى ؾػغ صغف الػمالث .

اصة  ثفضيل السلع ألاجىبية على السلع املحلية : - ًاصي اهسفاض ؤؾػاع ؾلؼ صولت ما و ظىصتها بلى ٍػ

ػملت اإلادلُت لهظا الؼلب غلى هظه الؿلؼ مً الضٌو ألازغي مما ًترجب غً هظا اعجفاع في ؾػغ صغف ال

 البلض مؼ الىكذ .

 إلاهحاجية :   -

غىضما جيىن صولت ما جخمخؼ بلضعة بهخاظُت غالُت في غضة ؤوكؼت فةنها بظلً جىفغ ما جدخاط              

بلُه مً ؾلؼ و جدلم فاثع مً زالٌ هظه ؤلاهخاظُت الػالُت و بالخالي ًمىنها جصضًغ هظه الؿلؼ و طلً 

ض مً  بإؾػاع جىافؿُت و  همُاث مػخبرة مما ًجػل الؼلب الخاعجي غلى ؾلؼ هظه الضولت ًغجفؼ مما ًٍؼ

كُمت هظه الػملُت والػىـ صخُذ ، ومً زالٌ هظا ًدبحن لىا جإزحر ؤلاهخاظُت غلى ؾػغ صغف الػمالث 

، خُض ؤهه ولما ػاصث بهخاظُت صولت ما ملاعهت بالضولت ألازغي ولما اعجفػذ كُمت غملت هظه الضولت 

اصة كضعتها الخىافؿُت في الاؾخحراص .ؤ  ًظا ، مؼ ٍػ

 ثعبيق سياسة الحيسير الكمي و أثرها على أسعار الصرف: .4

مً زالٌ حػٍغف ؾُاؾت الخِؿحر الىمي ًخطح لىا انها جازغ مباقغة غلى الىخلت الىلضًت              

اصة مً اظل اغاصة جيكُؽ الاكخصاص و اغؼاه هفـ ظضًض ،  خُض ًدخاط جؼبُم هظه للضولت بالٍؼ

الؿُاؾت لخىفغ غضة غىامل في اكخصاص الضٌو اإلاؼبلت لها مً اظل فػالُتها ، ألن هظه الؿُاؾت ًمىنها 

ان جازغ غلى الػضًض مً اإلاخغحراث الاكخصاصًت همػضالث الخطخم و البؼالت و اؾػاع الصغف ، مً اظل 

  ػبلذ هظه الؿُاؾت.    جىطُذ هظا الازغ هلىم بضعاؾت اكخصاصًاث بػع الضٌو التي

 عرض بعض الحجارب الدولية في مجال الحيسير الكمي : .1.4
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 ثجربة الحيسير الكمي في الىالًات املححدة :  -

ىُت غلى اهتهاط ؾُاؾت الخِؿحر الىمي بغغض الخسلص مً خالت         اغخمضث الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

يي ، هدُ و التي اهؼللذ  2008جت حػغطه لألػمت اإلاالُت الػاإلاُت الاهىماف التي ؤصابذ الاكخصاص ألامٍغ

يي باإلطافت بلى بفالؽ  في الىالًاث اإلاخدضة ، مما ؤصث بلى عوىص هبحر وهمى بؼئ ؤصاب الاكخصاص ألامٍغ

يي ًؼبم  الػضًض مً البىىن ظغاء الخػغض لهظه ألاػمت ، ألامغ الظي ظػل الاخخُاػي الفُضعالي ألامٍغ

ؼ مً هظه ألاػمت ، بػض فكل ؾُاؾت الخِؿحر الى ا بهضف جدفحز الاكخصاص و الخغوط الؿَغ مي اطؼغاٍع

 ؾُاؾت جسفُع اؾػاع الفاثضة  وفم زالر بغامج :

  برهامج الحيسير الكمي  ألاولQE1:  هىفمبر بلى غاًت  25جم جؼبُم هظا البرهامج ابخضاء مً ًىم

، وجم الترهحز في هظا البرهامج غلى قغاء ؾىضاث الغهً الػلاعي و الػمل غلى جسفُع  2010ماعؽ 

جيالُف الاكتراض بغغض جدفحز وكاغ الؿىق اإلاالُت ، وهظا مً زالٌ اللُام بػملُاث قغاء ؤصٌى 

ت ملُاع صوالع مً ال 600بلُمت  لىن  1.25باإلطافت بلى بصضاع   MBSؿىضاث اإلاغؼاة بغهىن غلاٍع جٍغ

صون ملابل مً اظل جيكُؽ الاكخصاص و بغاصة قغاء ؾىضاث  (170، صفدت 2018)صاعي، صوالع 

ىُت و وان الهضف الغثِس ي مً هظا ؤلاصضاع هى جسفُع ؾػغ صغف الضوالع  يي مً الخيىمت ألامٍغ ألامٍغ

ىُت ؤكل زمىىا  يي جصبذ الؿلؼ ألامٍغ اصة الصاصعاث ، ألن غىض جسفُع ؾػغ صغف الضوالع ألامٍغ اظل ٍػ

ىُت . اصة الؼلب غلى الؿلؼ ألامٍغ  مً الضٌو اإلاىافؿت لها مما ًيخج غىه ٍػ

 برهامج الحيسير الكمي الثاوي :  QE2  جم الكغوع في جؼبُم هظا البرهامج مً ػغف الاخخُاػي

يي ابخضاء مً هىفمبر  ملُاع صوالع ؤزغي مً  6000، مً زالٌ اللُام بكغاء  2010الفُضعالي ألامٍغ

الؿىضاث كصحرة ألاظل بغغض حغؼُت عجؼ اإلاحزاهُت، ألامغ الظي ظػل هظا البرهامج يهضف بلى حغظًت 

غهؼ غلى الاكخصاص بؿُىلت بطافُت مً اظل جيكُؼه ، بسالف ما ظاء به البرهامج ألاٌو و الظي ً

 جيكُؽ ؾىق الػلاعاث .

يي في ؾبخمبر  لت ألاظل كام الاخخُاػي الفُضعالي ألامٍغ بكغاء  2011وبهضف زفع ؤؾػاع الفاثضة ػٍى

ىت كصحرة ألاظل بىفـ اللُمت . 400 لت ألاظل و بُؼ ؾىضاث الخٍؼ ىت ػٍى  ملُاع صوالع مً ؾىضاث الخٍؼ

  برهامج الحيسير الكمي الثالث :  QE3 ملُاع  85ظاء هظا البرهامج مً زالٌ جىظُه ما كُمخه

ا لكغاء الؿىضاث في ؾبخمبر   45، خُض جم جلؿُم هظا اإلابلغ بلى كؿمحن ألاٌو بلُمت  2012صوالع قهٍغ
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ىت بهضف زفع مػضالث البؼالت ؤما اللؿم اإلاخبلي مً  ا جم جىظيهه لكغاء ؾىضاث الخٍؼ صوالع قهٍغ

 .MBSٍا فخم جىظيهها لكغاء ألاوعاق اإلاالُت اإلاظمىهت بالغهً الػلاعي ملُاع صوالع قهغ  40اإلابلغ ؤي 

خحن جم ؤلاغالن غً الخسلي غً جؼبُم ؾُاؾت الخِؿحر  2014وجم الػمل بهظا البرهامج بلى غاًت ؤهخىبغ  -

مً الػمل به جمهُضا لػىـ   (Ogawa & Wang, 2015, p. 04) ؾىىاث 6الىمي بهضف الخغوط بػض 

 اججاه الؿُاؾت الىلضًت الخىؾػُت .

هي ؾبب لجىء الاخخُاػي  2008ومً زالٌ ما ؾبم ًدبحن لىا ؤن ألاػمت اإلاالُت الػاإلاُت              

يي لبرامج الخِؿحر الىمي بهضف الخغوط مً خالت الاهىماف و الغوىص التي زلفتها هظه  الفُضعالي ألامٍغ

يي لؿُاؾت الخِؿحر الىمي مً ؤهم  ألاػمت غلى يي ، و ٌػخبر اهتهاط الاكخصاص ألامٍغ الاكخصاص ألامٍغ

يي و طلً مً زالٌ فػالُت و هجاح بغهامج  آلالُاث التي ؾاغضث في بغاصة جيكُؽ الاكخصاص ألامٍغ

 ٌ ،  في بهلاط اإلااؾؿاث اإلاالُت مً ؤلافالؽ و بغاصة جيكُؽ الؿىق اإلاالُت QE1الخِؿحر الىمي ألاو

يي ،  باإلطافت لىجاح البرهامج الشاوي و الشالض في جىفحر الؿُىلت الالػمت التي ًدخاط بليها الاكخصاص ألامٍغ

يي في الخصضي  و بالخالي ًمىىىا اغخباع بغامج الخِؿحر الىمي مً آلالُاث التي ؾاغضث الاكخصاص ألامٍغ

يا واهسفاض مػضالث ، وهظا مً زالٌ جدؿحن مػظم اإلااقغاث الاكخصاصًت  2008ألػمت  في ؤمٍغ

اصة الؼلب غلى  البؼالت و اعجفاع مػضالث الىمى ، وحسجُل مػضالث جطخم ملبىلت باإلطافت بلى ٍػ

يي هىدُجت مً هخاثج جؼبُم ؾُاؾت  ىُت في الخاعط هدُجت زفع ؾػغ صغف الضوالع ألامٍغ الؿلؼ ألامٍغ

 الخِؿحر الىمي . 

 هدُجت الغوىص الاكخصاصي الظي مـ صٌو الاجداص ي : ثجربة الحيسير الكمي في الاثحاد ألاوروب

، ؤصبذ الاجداص ألاوعوبي ًبدض غً خل للخغوط مً هظه ألاػمت   2008ألاوعوبي بػض ألاػمت الػاإلاُت 

بىاؾؼت اؾخػماٌ الػضًض مً آلالُاث صون اللجىء بلى ؾُاؾت الخِؿحر الىمي ، بال ؤن ول هظه 

داص ألاوعوبي ًظؼغ لخؼبُم بغهامج الخِؿحر الىمي ألاوعوبي بضاًت اإلاداوالث باءث بالفكل مما ظػل الاج

، بهضف جيكُؽ الاكخصاص ألاوعوبي ومػالجت الاهسفاض في مػضٌ الخطخم  2015ظاهفي  22مً 

 .2014اإلاسجل في ؤوازغ ؾىت 

ً جم جؼبُم بغهامج الخِؿحر مً ػغف الاجداص ألاوعوبي مً اظل ضخ ؾُىلت ظضًضة جمىً م             

ا ابخضاءا مً ماعؽ  60قغاء ؾىضاث خيىمُت لضٌو الاجداص ألاوعوبي بمبلغ  بلى  2015ملُاع ؤوعو قهٍغ

ل  80، هما جم جسصُص ؤًظا ما كُمخه  2016غاًت ماعؽ  ا ابخضاءا مً افٍغ بلى ماعؽ  2016ؤوعو قهٍغ



 

بىيهي محمــد سماعيلي سفيان ،    
 

272 

ُت ، و بدلٌى مً اظل قغاء ؾىضاث بػع الكغواث الىبري باإلطافت بلى قغاء الؿىضاث الخيىم 2017

ل  بضؤ مجلـ ؤلاصاعة للبىً ألاوعوبي ٌػمل غلى جسفُع اإلابالغ اإلاسصصت لكغاء  2017قهغ افٍغ

 60ألاصٌى اإلاالُت جمهُضا لىكف جؼبُم بغهامج الخِؿحر الىمي ، خُض جم جسفُع هظه اإلاسصصاث بلى 

ل  ا في افٍغ ا في  30والى  2017ملُاع ًىعو قهٍغ  15، ومغة ؤزغي بلى  2017اهخىبغ  16ملُاع ًىعو قهٍغ

ا بضاًت مً ظاهفي  ، خُض وان الهضف مً جسصُص هظه اإلابالغ هى الخىؾؼ  2018ملُاع ؤوعو قهٍغ

الىلضي واغاصة جيكُؽ الاكخصاص باإلطافت الى جفاصي خالت الاهىماف التي خلذ بمىؼلت الُىعو 

(Giblert, 2016, pp. 11-12)   اصة الىخلت الىلضًت وهظا ما ومً ؤهم ألاهضاف التي ظاء بها البرهامج هي ٍػ

اصة  ًاصي بؼبُػت الخاٌ بلى جسفُع ؾػغ صغف الاوعو ملابل الػمالث ألازغي و هظا ًىجم غىه ٍػ

 الؼلب الخاعجي غلى الؿلؼ الخاعظُت و جصبذ ؤهثر جىافؿُت و بالخالي اعجفاع حجم الصاصعاث .

ؤغلً البىً اإلاغهؼي ألاوعوبي وكف  2018صٌؿمبر  13و بالظبؽ في ًىم  2018ؼ نهاًت ؾىت وم             

، هدُجت اكتراب مػضٌ الخطخم بلى  ؾُاؾت الخِؿحر الىمي مً زالٌ بنهاثه لجمُؼ غملُاث قغاء ألاصٌى

  (La Banque centrale européenne, 2018, p. 11) % وهي اليؿبت اإلاغاص جدلُلها2ما ًلاعب 

مما ؾاغض غلى  2018% ؾىت  6.94واهسفاض مػضالث البؼالت خُض اؾخلغث غىض مػضٌ ملبٌى 

اث ملبىلت .جدؿً في ألاصاء الاكخصاصي و اؾخلغاع اإلااقغاث الاكخصاصًت ألا   وعوبُت طمً مؿخٍى

انهُاع ؤؾػاع الىفؽ التي قهضتها حػض ؤػمت  ثجربة بىك الجزائر في اعحماد آلية الحيسير الكمي :  -

، الػامل ألاؾاس ي في جبني بىً الجؼاثغ لؿُاؾت الخِؿحر الىمي ،  2014ألاؾىاق الػاإلاُت مىخصف ؾىت 

عي ٌػخمض بصفت  هدُجت الصضمت التي حػغض لها الاكخصاص الجؼاثغي ظغاء هظه ألاػمت بصفخه اكخصاص َع

ى الخإزحر اإلاباقغ غلى الىطػُت اإلاالُت للضولت ،  مما ؤؾاؾُت غلى مضازُل الىفؽ ، ألامغ الظي ؤصي بل

اظبر بىً الجؼاثغ غلى اغخماص ؾُاؾت الخِؿحر الىمي بهضف الخغوط مً هظه ألاػمت هدُجت اؾخلغاع 

اث مىسفظت ، مما ظػل الاكخصاص الجؼاثغي ًىاظه غضة مكاول في آن واخض ،  ؤؾػاع البتروٌ في مؿخٍى

ىت الػمىمُ ت غً حغؼُت الىفلاث الػامت للضولت هظغا للىلص في الؿُىلت الىلضًت ؤصث بلى عجؼ الخٍؼ

ت جلجإ بلى حػضًل كاهىن الىلض و اللغض بهضف  واخخُاػي الصغف ، هظا ما ظػل الخيىمت الجؼاثٍغ

لت مباقغة و إلاضة  ت بؼٍغ ىت الجؼاثٍغ ل الخٍؼ الؿماح لبىً الجؼاثغ بةصضاع هلضي ظضًض ًخم به جمٍى

، مً  12/10/2017الصاصع في  17/10بصعاط هظا الخػضًل باللاهىن عكم  زمـ ؾىىاث ، خُض جم

ش  03/11مىغع مً الامغ  45زالٌ حػضًل اإلااصة   .2003اوث  26الصاصع بخاٍع
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ىت الػمىمُت مً زالٌ قغاء               ل الخٍؼ وظاء هظا الخػضًل مً اظل الؿماح لبىً الجؼاثغ بخمٍى

ل الخللُضي التي ًخم فيها  ؾىضاث مالُت مباقغة ،و ًيىن هظا ل صون الخلُض بكغوغ الخمٍى الخمٍى

ل مً زالٌ فخذ خؿاب ظاعي غلى اإلاىكىف إلاضة  ل  240الخمٍى ًىم ، في خحن ال ًخجاوػ هظا الخمٍى

الػامت )الاماهت % مً اظمالي الاًغاصاث الػامت الػاصًت للضولت اإلادصلت في الػام الؿابم  10وؿبت 

ت،  ل الغحر الخللُضي مً زالٌ اصضاع هلضي (8، صفدت 2003للخيىمت الجؼاثٍغ ،و ًيىن هظا الخمٍى

ًلىم به بىً الجؼاثغ صون الالتزام بكغوغ الخغؼُت مً الػمالث الاظىبُت ، ؤي اصضاع هلضي صون 

 ملابل .

 أسباب ثعبيق ألية الحيسير الكمي في الجزائر :.2.4

ت غلى جبني ؾُاؾت الخِؿحر الىمي ، جى               ظض الػضًض مً الاؾباب التي اظبرث الخيىمت الجؼاثٍغ

خُض ان ظل هظه الاؾباب ًغجبؽ باالنهُاع اإلاسجل في اؾػاع الىفؽ ، ومً اهم هظه الاؾباب هظهغ 

 الاحي :

ا ، واؾخمغاع هظ2014الاهسفاض اإلاسجل في اؾػاع البتروٌ الجؼاثغي بضاًت مً مىخصف ؾىت  -

اي اهسفاض ؾػغ البتروٌ  2016صوالع للبرمُل الىاخض ؾىت  44.28الاهسفاض ختى بلغ مخىؾؽ ؾػغه 

صوالع ، هظا ما  109.38هدى  2013% بػضما بلغ اإلاػضٌ الؿىىي للىفؽ الجؼاثغي ؾىت  50بإهثر مً 

اؾػاع اخضر ازخالٌ في الاكخصاص الىػني اصي الى حػغض الجؼاثغ ألػمت مالُت زاصت بػض اهسفاض 

ت هإؾػاع مغظػُت إلغضاص اإلاحزاهُت .  البتروٌ الى اؾػاع اكل مً التي واهذ جدضصها الخيىمت الجؼاثٍغ

ىت زالٌ ؾىىاث  - و  2015و  2014هفاط صىضوق طبؽ الاًغاصاث هدُجت حغؼُت العجؼ اإلاخخابؼ للخٍؼ

 ملُاع صًىاع . 8800، بمبلغ كضعه  2016

ؼ التي ًخػلم وكاػها غضم كضعة الىشحر مً اإلااؾؿاث الا - كخصاصًت غلى اهماٌ الػضًض مً اإلاكاَع

 بالضولت ، مما ظػلها غحر كاصعة ختى غلى حؿضًض اظىع غمالها و بالخالي ازخالٌ اللؼاع اإلاالي و فلضان

 ث غلى حؿضًض الضًىن اإلاتراهمت غليها.جؼ الشلت في ماؾؿاث الضولت التي ع

حسجُل اهسفاض خاص و مخخالي في الؿُىلت الىلضًت غلى مؿخىي البىىن ، خُض كضعث الؿُىلت  -

ملُاع صًىاع ظؼاثغي  2731ملُاع صًىاع ظؼاثغي بػضما بلغذ  1461.1بـ  2018الىلضًت اإلاخاخت زالٌ ؾىت 

 .(10، صفدت 2017ىً الجؼاثغ، )ب 2015ملُاع صًىاع ظؼاثغي ؾىت  1833ومبلغ  2014ؾىت 

جأول اخخُاػي الصغف اإلاتراهم زالٌ الؿىىاث التي قهضث اعجفاع في اؾػاع الىفؽ ، ألن كؼاع  -

اإلادغوكاث في الجؼاثغ ٌػض اللؼاع الاؾاس ي الظي ٌغظي مسؼون البلض مً الػمالث الاظىبُت  ، خُض بلغ 
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ملُاع صوالع في الىكذ الظي وان ٌػخبر هظا  194.297ما ًلاعب  2013اخخُاػي الصغف الاظىبي ؾىت 

الاخخُاػي مً اهم ملابل للىخلت الىلضًت غحر ان انهُاع اؾػاع الىفؽ الجؼاثغي بضاًت مً مىخصف 

ملُاع صوالع نهاًت هىفمبر  82.12اصي الى جأول اخخُاػي الصغف الاظىبي في ظغف كُاس ي لُصل الى  2014

ؼ  2018 ػىص هظا الخأول الؿَغ الى العجؼ اإلاسجل غلى مؿخىي محزان اإلاضفىغاث زالٌ الؿىىاث ، َو

 الازحرة .

هدُجت حػغض الاكخصاص الجؼاثغي لألػمت  2008العجؼ اإلاؿخمغ في اإلاحزاهُت الػامت ابخضاءا مً ؾىت  -

اإلاالُت الػاإلاُت مشله مشل صٌو الػالم الازغي ، و إلاا واهذ اؾػاع البتروٌ مغجفػت حغؼي هظا العجؼ اما 

و بانهُاع اؾػاع البتروٌ اصبذ مً غحر اإلامىً حغؼُت عجؼ اإلاحزاهُت مما اصي بالخيىمت  2014ػض ؾىت ب

ت . ؼ الخىمٍى  الى جغقُض الىفلاث و ججمُض الػضًض مً اإلاكاَع

 2امخالن الجؼاثغ إلاؼبػت زاصت بالىلىص مما ظػلها جخؼىع اهثر في هظا اإلاجاٌ الى ان وصلذ لؼبؼ  -

، صفدت 2018)الػش ي و صضًلي،  1962ملُاع صًىاع ؾىت  2بػض ان واهذ ال جخػضي  ملُىن ملُاع صًىاع 

، هظا ما ٌؿهل للجؼاثغ جؼبُم آلُت الخِؿحر الىمي و التي جبضؤ مً زالٌ اصضاع هلضي ظضًض و  (260

 بالخالي ػبؼ هلىص ظضًضة .

 ير الكمي في الجزائر : مزاًا وعيىب اعحماد آلية الحيس .3.4

ت في               ظىان  23بػض كغابت الػامحن مً جؼبُم ؾُاؾت الخِؿحر الىمي اغلىذ الخيىمت الجؼاثٍغ

غً وكفها لخؼبُم هظه الؿُاؾت مً اظل جفاصي اإلاساػغ التي جدُؽ باالكخصاص الىػني زاصت  2019

هظه آلالُت ، وفي ظل جأول اخخُاػاث البالص امام الغوىص اإلاسجل في اليكاغ الاكخصاصي بػض اغخماص 

مً الىلض الاظىبي ، واهؼالكا مً هظا ًمىىىا ان وؿخسلص مؼاًا و غُىب جؼبُم هظه ألالُت غلى 

 الاكخصاص الجؼاثغي .

 مزاًا ثعبيق الحيسير الكمي في الجزائر : -

خُض  2017مً عجؼ في نهاًت  ضخ ؾُىلت اطافُت في اإلاىظىمت اإلاصغفُت ، بػضما واهذ حػاوي             

ملُاع صًىاع ، وبفظل جؼبُم آلُت الخِؿحر الىمي بلغذ الؿُىلت الىلضًت  482بلغذ الؿُىلت نهاًت اهخىبغ 

، الامغ الظي هخج غىه اغاصة الغوح للمىظىمت اإلاصغفُت و جمىىيها مً  2018ملُاع صًىاع في ظاهفي  1400

 اصة هؿب زلت ػباثنها .مماعؾت وكاػها بكيل غاصي باإلطافت الى اغ

ل فىاجحر الضغم للمىاص الاؾتهالهُت ، وحغؼُت اظىع الػماٌ  - اصة كضعة الضولت غلى جمٍى اإلاؿاهمت في ٍػ

 بهضف جدؿحن اإلاؿخىي اإلاػِش ي لألفغاص امام اعجفاع اإلاؿخىي الػام لألؾػاع .
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اصت فُما ًسص مىؼ الخضزل جفاصي اللجىء الى الاؾخضاهت الخاعظُت و الخػغض إلاساػغها ز             

الاظىبي في الكاون الؿُاصًت ، ومً ظهت ؤزغي غضم الخػغض للظغىػاث اإلاالُت الىاظمت غً 

 الاؾخضاهت الخاعظُت و اإلاخمشلت في اؾػاع الفاثضة اإلاغجفػت و غحر اإلاضعوؾت .

ؼ "غضٌ" وصغم الصىضوق الىػن - ل همكاَع ؼ الػاللت بؿبب هلص الخمٍى ل بػع اإلاكاَع ي جمٍى

ؼ اإلاؿؼغة وفم بغهامجه ، باإلطافت الى حغؼُت صًىن بػع  لالؾدشماع مً اظل اؾخىماٌ اإلاكاَع

ت،  اإلااؾؿاث الاكخصاصًت الىبري مشل : ؾىهلغاػ و ؾىهاػغان  .(2018)ووالت الاهباء الجؼاثٍغ

ل عجؼ اإلاحزاهُت الػمىمُت مً اظل الؿحر الخؿً للخىمُت - الاكخصاصًت و الاظخماغُت ، و التي واهذ  جمٍى

 جمٌى مً مضازُل الىفؽ و باهسفاض ؤؾػاع هظه الازحرة جم حغؼُتها بىاؾؼت آلُت الخِؿحر الىمي .

ابػاص الخيىمت غً الخفىحر في ؾً طغاثب ظضًضة غلى اإلاىاػىحن إلاىاظهت الاهفاق الػمىمي ، وجمىُنها  -

ت الاهخاط و مىاصب مً حؿضًض صًىنها لضي اإلااؾؿاث الاكخص اصًت و الافغاص مما ًظمً اؾخمغاٍع

ت ؼ الاؾدشماٍع ت اإلاكاَع  .(10، صفدت 2018)غىام و بىهبىؽ ،  الكغل و بالخالي اؾخمغاٍع

خل حػخبر ؾُاؾت الخِؿحر الىمي في الجؼاثغ غباعة غً   عيىب ثعبيق آلية الحيسير الكمي في الجزائر : -

ؾىىاث جلىم غلى مبضؤ الاصضاع  5اكخصاصي ماكذ و لِـ صاثم ، ألنها ؾُاؾت اؾخصىاثُت ؤي إلاضة 

الىلضي الجضًض صون ملابل ، مما ًجػل فػالُت هظه آلالُت جخىكف بمجغص الخسلي اإلاباقغ غنها هدُجت 

 طػف الجهاػ الاهخاجي في الجؼاثغ و اعجباغ الاكخصاص الىػني بمضازُل الىفؽ .

ىت اإلا - ؿاهمت في اعجفاع الضًً الخيىمي الىاجج غً اكتراض الخيىمت مً زالٌ اصضاع ؾىضاث الخٍؼ

،  17/10بغغض الخصٌى غلى امىاٌ بضون جدضًض ؾلف اصضاع مػحن مشلما وان كبل صضوع كاهىن 

 مما ًجػل الضًً الػمىمي الضازلي ًغجفؼ بكيل مظهل في اػاع ما ٌؿمى جؼبُم آلُت الخِؿحر الىمي .

اطػاف كُمت الضًىاع الجؼاثغي في مسخلف اإلاػامالث الغؾمُت و الغحر عؾمُت ملابل الػمالث الاظىبُت  -

لُت ، هدُجت اصضاع همُاث هبحرة مً الضًىاع في اػاع اغخماص  ، وظػله الػملت الاطػف في اللاعة ألافٍغ

 الُت الخِؿحر الىمي مما اصي الى طػف الشلت في الػملت الىػىُت .

اإلاؿخىي الػام لألؾػاع هدُجت الاصضاع الىلضي الجضًض الىاجج غً جؼبُم آلُت الخِؿحر الىمي ،  اعجفاع -

ى الفجزوٍلي ووصٌى اإلاؿخىي  وهظا ما خظع مىه بػع الخبراء و اإلادللىن زىفا مً اغاصة جىغاع الؿِىاٍع

هظه آلالُت بمشابت الػام لألؾػاع الى اعكام كُاؾُت حعجؼ الخيىمت غً الخدىم فيها ، واغخباع جؼبُم 

 . 2019جمهُضا لغثاؾُاث 



 

بىيهي محمــد سماعيلي سفيان ،    
 

276 

ت بالضٌو اإلاخلضمت في جؼبُم ؾُاؾت الخِؿحر الىمي مؼ غضم مغاغاة الظغوف  - اكخضاء الخيىمت الجؼاثٍغ

ىُت ملاعهت بالظغوف  التي جمخاػ بها الضٌو اإلاؼبلت لهظه الؿُاؾت والُابان و الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

، ألن الضٌو اإلاخلضمت اؾخسضمذ هظه الالُت بغغض  2014ؼاثغ بػض ؾىت الاكخصاصًت التي جمغ بها الج

جدفحز اليكاغ الاكخصاصي بػض الىكىع في مصُضة الؿُىلت ، ؤما الجؼاثغ فاؾخسضمذ هظه الالُت 

بغغض حغؼُت عجؼ اإلاحزاهُت بػض اهسفاض اؾػاع الىفؽ  ، باإلطافت الى الجهاػ الاهخاجي اليكؽ التي 

خلضمت و الظي ٌؿاغض غلى هجاح اؾخسضام الُت الخِؿحر الىمي غىـ ما ًمخاػ به جمخاػ به الضٌو اإلا

 الجهاػ الاهخاجي في الاكخصاص الجؼاثغي .

ت  - قً الػضًض مً الاكخصاصًحن في مصضاكُت مػضالث الخطخم اإلاصغح به مً ػغف الخيىمت الجؼاثٍغ

داث ؾُاؾُت فلؽ ، ألن اإلاػضالث اإلاصغح بها  م ً ػغف الخيىمت جبحن اهسفاض و اغخباعها جصٍغ

% ،  6.4وؿبت  2016مػضالث الخطخم بػض جؼبُم آلُت الخِؿحر الىمي خُض بلغ مػضٌ الخطخم ؾىت 

، في خحن صغح صىضوق  2018% ؾىت  4.42، لُصل غضٌ الخطخم وؿبت  2017وغغف جغاظػا ؾىت 

عة الكغاثُت لألفغاص و % و ًظهغ هظا مً زالٌ طػف اللض10الىلض الضولي بان مػضٌ الخطخم ججاوػ 

،هظا ما ًيخج (12، صفدت 2018)غىام و بىهبىؽ ، الاعجفاع الظي حكهضه اؾػاع الؿلؼ الاؾتهالهُت  

 غىه ولىط الاكخصاص الجؼاثغي طمً صولت جطخمُت طاث مساػغ هبحرة.

اث البؼالت ،  - جدٌى الاػمت الاكخصاصًت التي حكهضها الجؼاثغ الى اػمت اظخماغُت هدُجت اعجفاع مؿخٍى

، اي كبل جؼبُم آلُت الخِؿحر الىمي  2016% ؾىت 10.5% بػضما واهذ جبلغ 12.3خُض بلغذ وؿبت 

 هظا باإلطافت الى ظهىع الػضًض مً اإلاكاول الاظخماغُت و الاخخجاظاث اإلاخىغعة .

  اثر ثعبيق آلية الحيسير الكمي على سعر صرف الدًىار الجزائري : .4.4

ًدظى ؾػغ الصغف بإهمُت هبحرة في الاكخصاص عغم بؿاػخه الا اهه ًازغ ؾلبا او اًجابا غلى              

زغ الاكخصاص هيل غىضما ًخغحر باالعجفاع او الاهسفاض ، وىهه ًازغ غلى اإلاخغحراث الاكخصاصًت اليلُت و ًخإ

 بالػضًض مً الػىامل والتي مً اهمها الػغض الىلضي و ؾػغ الفاثضة باإلطافت الى محزان اإلاضفىغاث.

اصة في الػغض الىلضي الىاجج غً جؼبُم               ومً زالٌ صعاؾدىا هظه وؿلؽ الظىء غلى ازغ الٍؼ

الخغحراث الىاظمت غً  آلُت الخِؿحر الىمي غلى ؾػغ صغف الضًىاع الجؼاثغي ، وهظا  مً زالٌ جدلُل

حغحراث بػع ؤؾػاع صغف غمالث ؤظىبُت ملابل الضًىاع الجؼاثغي ، ازىاء فترة جؼبُم آلُت الخِؿحر 

 .1 الجدول الىمي في الجؼاثغ . و اإلاىضخت في 
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ت باغخباع غملتي الا               وعو و الضوالع مً اهم الػمالث الضولُت التي جخم بها اغلب اإلاػامالث الخجاٍع

الضولُت في الجؼاثغ ، هغهؼ اهخمامىا في هظه الضعاؾت غلى جؼىع ؤؾػاع الصغف لهظًً الػملخحن ملاعهت 

ًخطح ان كُمت الضًىاع الجؼاثغي جىسفع  1 الجدول بالضًىاع الجؼاثغي ، واهؼالكا مً مػؼُاث 

ت آلُت الخِؿحر الىمي باؾخم غاع ملاعهت باألوعو و الضوالع و الحن الُاباوي زاصت بػض اغخماص الضولت الجؼاثٍغ

، و اؾخمغاع اهسفاض اؾػاع البتروٌ ، خُض سجل ؾػغ واخض  2017بضاًت مً الشالسي الغابؼ لؿىت 

الشالسي الغابؼ مً صًىاع زالٌ  135.06و ما كُمخه  2016صًىاع ظؼاثغي ؾىت   121.17اوعو ما كُمخه 

ما  2018، وبلُذ كُمت الضًىاع الجؼاثغي في اهسفاض مؿخمغ لُصل ؾػغ واخض اوعو ؾىت  2017ؾىت 

% مً كُمخه في ظغف  13.56صًىاع ظؼاثغي ، ما ظػل الضًىاع الجؼاثغي ًفلض وؿبت  137.68كُمخه 

اثغي لُبلغ ؾػغ صغف اهسفع ؾػغ صغف الاوعو ملابل الضًىاع الجؼ  2019ؾيخحن ، ومؼ بضاًت ؾىت 

% ملاعهت  2.13اي باهسفاض وؿبخه  2019زالٌ الشالسي الاٌو مً ؾىت  134.0واخض اوعو ما كُمخه 

بالؿىت اإلااطُت و ًغظؼ هظا الاهسفاض الى بضاًت الخسلي غً آلُت الخِؿحر الىمي ، و اإلاكاول 

 1ا باليؿبت للضوالع فلض سجل . ام 2019الاكخصاصًت و الؿُاؾُت التي غاقتها الجؼاثغ مؼ بضاًت ؾىت 

لُبلى ًلاعب هظه اللُمت بخغحراث ػفُفت صػىصا و هؼوال ختى  2016صًىاع ؾىت  109.46صوالع ما كُمخه 

صًىاع ظؼاثغي هىدُجت  114.81، اط بلغ كُمت واخض صوالع ما ٌػاصٌ 2017بضاًت الشالسي الغابؼ مً ؾىت 

صعاث بالىاعصاث ، لِسجل ؾػغ صغف الضوالع ملابل لػضم اؾخلغاع اؾػاع البتروٌ و غضم حغؼُت الصا

هدُجت  2016ملاعهت بؿىت  2018% زالٌ الشالسي الازحر مً ؾىت 8.32الضًىاع الجؼاثغي اعجفاغا وؿبخه 

 الى اغخماص آلُت الخِؿحر الىمي في الجؼاثغ .

لجؼاثغي بكيل واصل ؾػغ صغف الضوالع اعجفاغه ملابل الضًىاع ا 2019ومؼ بضاًت ؾىت              

صًىاع ظؼاثغي زالٌ الشالسي الاٌو مً ؾىت  118.61ػفُف في خحن بلغ ؾػغ صغف واخض صوالع ما ٌػاصٌ 

، و بالىظغ لخالت الاكخصاص الجؼاثغي و الاػمت التي ًمغ بها هخىكؼ اؾخمغاع اهسفاض كُمت الضًىاع  2019

يي هدُجت للعجؼ اإلاسجل في اإلا حزاهُت و اعجفاع الاهفاق الػام و مػضالث الجؼاثغي ملابل الضوالع الامٍغ

اصة الػغض الىلضي بفظل ػباغت الىلىص الىاظمت غً ؾُاؾت الخِؿحر الىمي  الخطخم الىاجج غً ٍػ

 باإلطافت الى اؾخلغاع حجم الىاعصاث و طػف حجم الصاصعاث .

 .ثحليل الىحائج:5

ظ ؤن هىان اعجفاع مؿخمغ في ؾػغ ًمىىىا اًظا ان هالخ 1الشكل  و 1الجدول ومً زالٌ              

صًىاع ظؼاثغي  101.01صغف الحن الُاباوي ملابل الضًىاع الجؼاثغي خُض سجل واخض ًً ًاباوي ما كُمخه 
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صًىاع ظؼاثغي ،  99.14صًىاع الى  96.70بضؤ ًىسفع لُبلى ًتراوح ما بحن  2017، ومؼ بضاًت  2016ؾىت 

ضاًت اغخماص ؾُاؾت الخِؿحر الىمي في الجؼاثغ سجل ؾػغ ؤي مؼ ب 2017وزالٌ الشالسي الازحر مً ؾىت 

، ومؼ  2018ؾىت  105.60صًىاع ظؼاثغي لُصل الى ما كُمخه  101.69صغف الحن الُاباوي ما كُمخه 

صًىاع ظؼاثغي وهظا هدُجت جإزغ  107.74سجل ؾػغ صغف واخض ًً ًاباوي ما ٌػاصٌ  2019خلٌى ؾىت 

 ُت الخِؿحر الىمي .كُمت الضًىاع الجؼاثغي باغخماص آل

ؤن الضًىاع الجؼاثغي ٌكهض انهُاعا هبحرا مىظ بضاًت جؼبُم آلُت الخِؿحر اًظا وؿخيخج هما              

% مً كُمخه ؤمام الضوالع  33الىمي في الجؼاثغ ، خُض ؤن الضًىاع الجؼاثغي فلض ما ًلاعب وؿبت 

يي بحن ؾىتي  كُمخه ملابل الاوعو زالٌ فترة اغخماص آلُت %  مً  6.67، هما فلض   2019و  2018الامٍغ

ت ، هظا ما ًبحن الازغ الىاضح أللُت  الخِؿحر الىمي الى غاًت الخسلي غنها مً ػغف الخيىمت الجؼاثٍغ

الخِؿحر الىمي غلى ؾػغ صغف الضًىاع الجؼاثغي ، ومً اظل الخماؽ هظا الازغ واضخا ًىفي ملاعهت 

ث الاظىبُت الازغي وفي صعاؾدىا اغخمضها في هظه اإلالاعهت غلى ؾػغ صغف الضًىاع الجؼاثغي مؼ الػمال 

زالر غمالث اظىبُت فلؽ فاؾدىجىا ان اغخماص الُت الخِؿحر الىمي في الجؼاثغ اصي مباقغة الى اهسفاض 

يي  و الاوعو و الحن الُاباوي ، فمشال جىصلذ صعاؾدىا  كُمت الضًىاع الجؼاثغي امام ول مً الضوالع الامٍغ

% مً كُمخه ملابل الحن الُاباوي زالٌ فترة جؼبُم آلُت  8.68ان الضًىاع الجؼاثغي فلض وؿبت  هظه الى

 الخِؿحر الىمي .

وفي الازحر هغي ان ؾُاؾت الخِؿحر الىمي اإلاؼبلت في الجؼاثغ وان لها الازغ الىاضح غلى كُمت              

ت ػاص مً جضهىع  الضًىاع الجؼاثغي ، خُض ؤهه مىظ بضاًت جؼبُم هظه ألالُت مً ػغف الؿلؼاث الجؼاثٍغ

كُمت الضًىاع الجؼاثغي ملابل الػمالث الاظىبُت الازغي ، في خحن بضؤ هظا الخإزحر الؿلبي غلى ؾػغ صغف 

الػملت الىػىُت مفػىله هدُجت اغخماص بىً الجؼاثغ لؿُاؾت الخِؿحر الىمي ، هظا ما ًجػلىا هخىكؼ 

اث الخطخم اؾخمغاع انهُاع كُمت الضًىاع الج ؼاثغي ملابل الػمالث الاظىبُت ألازغي هدُجت العجفاع مؿخٍى

و ضخ الامىاٌ اإلاؼبىغت طمً ؾُاؾت الخِؿحر الىمي في الاكخصاص الجؼاثغي ألن بػض وكف الػمل بهظه 

لم جطخ الامىاٌ اإلاؼبىغت ولها في الاكخصاص بل بلي ظؼء هبحر منها ، مؼ  2019الؿُاؾت مؼ مؼلؼ ؾىت 

ؼ اإلاخخالي اإلاسجل في اإلاحزاهُت ،و الاػمت الاكخصاصًت و الظغوف الؿُاؾُت التي حكهضها الجؼاثغ خالت العج

ض مً اهسفاض كُمت الضًىاع الجؼاثغي  جاصي خخما الى ضخ جلً الامىاٌ في الاكخصاص الجؼاثغي مما ًٍؼ

 اهثر مما ؾبم .

 الخاثمة :.6
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ت لؿُاؾت الخِؿحر               و في زخام هظه الىعكت البدشُت هسلص الى ان اغخماص الؿلؼاث الجؼاثٍغ

عي ٌػخمض اؾاؾا  الىمي وان هدُجت الاػمت الىفؼُت التي حػغض لها الاكخصاص الجؼاثغي وىهه اكخصاص َع

ل  ت جمٍى الخىمُت غلى مضازُل الىفؽ ، و لخفاصي اللجىء الى الاؾخضاهت الخاعظُت ، مً اظل اؾخمغاٍع

الاكخصاصًت في الجؼاثغ في ظل اهسفاض اإلاىاعص اإلاالُت الىفؼُت ، الا ان جؼبُم هظه الالُت ًدخاط الى 

وظىص ؾىق مالي وكُؽ ، و ظهاػ اهخاجي كىي و هظا ما ًفخلغه الاكخصاص الجؼاثغي في هظه الفترة ما 

ٌػاوي منها ، مما ظػل الخيىمت ظػل هظه الؿُاؾت جفكل في ازغاط الاكخصاص الجؼاثغي مً الاػمت التي 

ت جخسلى غً جؼبُم هظه الؿُاؾت بػض اكل مً ؾيخحن مً اغخماصها اي كبل فترة اهلظاء  الجؼاثٍغ

جؼبُم هظه الؿُاؾت و اإلالضعة بسمـ ؾىىاث ، و في مجمل اللٌى  وؿخؼُؼ ان اللٌى ان جؼبُم هظه 

اصة في اإلاػغوض الىلضي صون الالُت غلى الاكخصاص الجؼاثغي ازغ غلى اإلاؿخىي الػام لألؾ ػاع هدُجت الٍؼ

ملابل و الظي ؤصي بضوعه الى الانهُاع اإلاؿخمغ في كُمت الضًىاع الجؼاثغي و بالخالي الخإزحر غلى الاكخصاص 

الجؼاثغي هيل ، هظا ما ًجػلىا وؿخيخج الازغ الؿلبي الىاضح الظي ًسلفه جؼبُم ؾُاؾت الخِؿحر الىمي 

اصًاث التي ال جدخىي اظهؼة اهخاظُت وكؼت هدالت فجزوٍال و الجؼاثغ ،ما غلى ؾػغ الصغف في الاكخص

 .الخِؿحر الىمي في الضٌو الىامُت ًىحى بػضم فػالُت ؾُاؾت 

 : اسحخالص الىحائج الحاليةومً زالٌ ما جم غغطه ًمىىىا 

ا لىجاح ؾُاؾت الخِؿحر الىمي في اي صولت . -  جىفغ ؾىق مالي وكؽ ٌػض امغا طغوٍع

ؾُاؾت الخِؿحر الىمي مً اصواث الؿُاؾت الىلضًت التي ًخم اللجىء الى جؼبُلها مً ػغف الضٌو  حػض -

في الخاالث الاؾخصىاثُت بغغض الخصضي لالػماث الاكخصاصًت في ظل جىفغ بػع الظغوف  الاكخصاصًت 

 الالػمت لىجاح هظه الؿُاؾُت .

خضًشا اكخضاء بالضٌو اإلاخلضمت ، بهضف  حػض الجؼاثغ مً الضٌو التي ػبلذ ؾُاؾت الخِؿحر الىمي -

 الخغوط مً الاػمت الاكخصاصًت الىاججت غً الاهسفاض اإلاؿخمغ ألؾػاع الىفؽ.

ت صلُل غلى  - ٌػض كغاع وكف ػبؼ الىلىص كبل خلٌى ؤظاٌ البرهامج اإلاؿؼغ مً ػغف الخيىمت الجؼاثٍغ

 غضم هجاح هظه آلالُت في الاكخصاص الجؼاثغي .

اؾت الازغ الؿلبي الظي اخضزه جؼبُم آلُت الخِؿحر الىمي غلى كُمت الضًىاع الجؼاثغي ابغػث هظه الضع  -

 ملابل الػمالث الاظىبُت الازغي ، باإلطافت الى اعجفاع مػضالث البؼالت و الخطخم .

 ًمىىىا صُاغت الاكتراخاث و الخىصُاث الخالُت : جملة الىحائج املحىصل اليهابػض غغض  -
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ؿحر الىمي في اي صولت ًخؼلب صعاؾت صكُلت لخالت الاكخصاص ، الن هجاح هظه جؼبُم الُت الخِ -

 الؿُاؾت مغجبؽ بخىفغ بػع الظغوف الاكخصاصًت اإلاالثمت .

طغوعة البدض غً آلُت ؤزغي حػىض آلُت الخِؿحر الىمي مً ؤظل جؼبُلها في الضٌو الىامُت التي ال  -

 زوٍال و الجؼاثغ.جخىفغ فيها قغوغ هجاح آلُت الخِؿحر الىمي هفج

ؼ الاكخصاص الجؼاثغي مً زالٌ غصغهت اللؼاع الفالحي و الؼعاعي و الؿُاحي مً اظل  - الػمل غلى جىَى

 الخصضي لألػماث صون الخاظت الؾخػماٌ الُت الخِؿحر الىمي وغضم جإزغ الاكخصاص بإؾػاع الىفؽ.

 جي .الؿعي في جيكُؽ الؿىق اإلاالي الجؼاثغي و جدؿحن الجهاػ الاهخا -

ػت لألزاع الخطخمُت التي ٌػاوي منها الاكخصاص  - الػمل غلى جىظُف الجهىص مً اظل اإلاػالجت الؿَغ

 الجؼاثغي و هظا الخض مً الانهُاع اإلاؿخمغ للُمت الضًىاع الجؼاثغي .

 .قائمة املراجع :7
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 الجامػُت.

 م الػملت و (. 2016لخمُض. )غبض اإلاؼلب غبض ا اكخصاصًاث ؾػغ الصغف وجسفُع و جلٍى

ت، مصغ: الضاع الجامػُت. خغب الػمالث  )اإلاجلض الاولى(. الاؾىىضٍع

 ( .جلُُم فػالُت ؾُاؾت الخِؿحر الىمي في جسفُف ؤزغ ألاػماث. 2018غلي صاعي .) مجلت آلافاق

 .164-181، الصفداث للضعاؾاث الاكخصاصًت

 اإلاجلض  ؾُاؾت الصغف الاظىبي وغالكتها بالؿُاؾت الىلضًت(. 2001اعي. )لخلى مىس ى بس(

ت للؼباغت و اليكغ و الخىػَؼ.  الاولى(. بحروث: مىخبت خؿً الػصٍغ

 ( .2019مدمىص عمؼي .).ت، مصغ: صاع الخػلُم الجامعي. الخِؿحر الىمي  الاؾىىضٍع

 ( . جلُُم اؾخسضام الخمى 2018وػُمت غىام، و ؾلمى بىهبىؽ .) ل اإلاحزاهُت بل الخللُضي في جمٍى

 ًىم صعاس ي خٌى الؿُاؾت الىلضًت هإلُت إلاىاظهت الاػماث اإلاالُت والاكخصاصًتخالت الجؼاثغ. 

 (. ام بىاقي: ظامػت الػغبي بً مهُضي.01-20)الصفداث 

 ( .ازغ ؾُاؾت الخِؿحر الىمي غلى اإلاؿتى الػام 2019هضي هظباء ًىوس ي، و ماظضة مضور .)
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 ( .2010هُفاء غضًغ غضًغ .)الؿُاؾت اإلاالُت و الىلضًت وصوعها الخىمىي في الاكخصاص الؿىعي 

 الهُئت الػامت الؿىعٍت للىخاب. )اإلاجلض الاولى(. صمكم، ؾىعٍا: ميكىعاث

 ( .ت ل غحر الخللُضي ًخم بكيل هاجح(. 2018, 12 24ووالت الاهباء الجؼاثٍغ ش حؿُحر الخمٍى . جاٍع

ت: 2019, 12 26الاؾترصاص  ، مً ووالت الاهباء الجؼاثٍغ
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  ,مجلت ؿحر الىمي في الجؼاثغ. (. ججغبت الخ2018ِولُض الػش ي، و اخمض صضًلي. )ظىان

 .249-268، الصفداث اكخصاصًاث اإلااٌ و الاغماٌ

 . ماليق :8

-2016: جغيرات اسعار صرف اهم العمالت الاجىبية امام الدًىار الجزائري خالل الفترة  ) 1جدول 

2019)  

الىيدة : الدًىار الجزائري                                                                                          

الثالثي الثالث 

2017 

الثالثي الثاوي 

2017 

الثالثي الاول 

2017 

2016 

110.01 109.06 109.94 109.46 1 $ 

129.07 120.02 117.13 121.17 1 € 

99.14 98.16 96.70 101.01 100 YEN 

الثالثي الثاوي 

2018 

الثالثي الاول 

2018 

الثالثي الرابع  2017

2017 

115.72 114.07 110.96 114.81 1 $ 

138.01 140.17 125.32 135.06 1 € 

106.06 105.33 98.92 101.96 100 YEN 

الثالثي الاول 

2019 

الثالثي الرابع  2018

2018 

الثالثي الثالث 

2018 

118.61 116.61 118.57 118.02 1 $ 

134.80 137.68 135.39 137.22 1 € 

107.74 105.60 105.11 105.89 100 YEN 

ت اإلايكىعة غلى ( ، الخل2020بىً الجؼاثغ ) املصدر : غ الؿىٍى -https://www.bank-of: البىً ىكؼماٍع

algeria.dz 
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 (2016-2019)  

 
ت اإلايكىعة غلى ( ، الخل2020بىً الجؼاثغ ) : املصدر غ الؿىٍى : البىً ىكؼماٍع

https://www.bank-of-algeria.dz 
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مؤصضت   خالت عُىت مً عمالءدراصت  -رطا العمُلجدلُم  الدضوٍم إلابخياري على  ثر أ

 الُاوط للخأمُىاث باألغواط

The Impact of Innovative Marketing on Achieving Customer Satisfaction - 

A case study of a sample of clients of the Alliance Insurance in Laghouat 

 *2مخخاري عبد الجبار، 1زاوي شرف 
 @univ.dz-laghch.zaoui  ،مسبر صعاؾاث الخىمُت الاكخصاصًت الجؼائغ، ،ألاغىاغحاملت كماع زلُجي،  1

 mokhtari_abg@yahoo.com مسبر صعاؾاث الخىمُت الاكخصاصًت، ،الجؼائغ زلُجي،ألاغىاغ،حاملت كماع 2
 

ش الاؾخالم:  :                30/04/2021جاٍع ش اللبٌى ش اليشغ:               30/05/2021جاٍع  30/06/2021جاٍع
 

 

م  أبلاص جدضًض ألازغ الظي ًللبههضفذ هظه الضعاؾت إلى ملخص:  مالء ك عطا في جدلُمإلابخياعي الدؿٍى

ث كُىت مُضاوي الججاها ومً احل جدلُم أهضاف الضعاؾت اكخمضها كلى الاؾخبُان ،للخأمُىاث الُاوـ

 لخدلُل البُاهاث باإلطافت إلى  SPSS.26كض جم اؾخسضام بغهامج و ، كشىائُت مً كمالء املؤؾؿت

املخىصل إليها هي اهه ًىحض جأزير طو صالله ىخائج ، ومً أهم الإلاخصائُت املسخلفت ألاؾالُب مجمىكت مً

م  الخىصُاث طغوعة كمل الُاوـ كلى  ومً أهم ،في عطا كمالء الُاوـ الابخياعي إخصائُت ألبلاص الدؿٍى

م   .أهم املضازُل جدلُم عطا كمالئهاالظي ٌلخبر مً  الابخياعي جبني مفاهُم الدؿٍى

م  اليلماث املفخاخُت:  .للخأمُىاثووالت الُاوـ  اللمُل، ، عطاالابخياعي الدؿٍى

 JEL: M31 ,O31جصيُف 

Abstract: This study aimed to know  the impact of innovative marketing on 

achieving customer satisfaction for Alliance Insurance, To achieve the 

objectives of the study, we used a field questionnaire for the institution’s 

clients, and we used SPSS.26 program in the questionnaire data analysis 

using different statistical methods, The results of the research show that 

there is a statistically significant effect of the innovative marketing  provided 

by Alliance insurance on its clients’ satisfaction. 

Keywords:Innovative marketing, Customer satisfaction, Alliance insurance 

Jel Classification Codes : M31,O31  
________________________________________ 

 المؤلف المرسل 

http://lagh-univ.dz/
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 . ملدمت: 1

م إلابخياعي ٌلض ال بمىاهبت الخؼىعاث  مً أهم املفاهُم الخضًثت التي حؿاكض املؤؾؿاث دؿٍى

بخلضًم مىخجاث وزضماث حضًضة جخالءم مم مسخلف  خُث ٌؿمذ لها ،الخىُف مم املؿخجضاثاملؿخمغة و 

ىاكم لمل كلى البدث كً أفياع حضًضة و خضًثت وجؼبُلها كلى اعض الال ، فلجأث اللضًض منهاكمالئها

ال و  غيرها؛ضًثت أو أؾالُب جغوٍجُت مبخىغة و ػغق جىػَم خ أو مبخىغة مىخجاث حضًضة و ؾىاء في شيل 

م إلابخياعي كلى جؼبُم ألافياع الخضًثت كلى اعض الىاكم بل ًمخض   إلىًخىكف املفهىم الخضًث للدؿٍى

وطمان مغهؼها الخىافس ي وخصتها الؿىكُت والخىؾم  ئها للخفاؾ كليهم خاحاث و عغباث كمال ملغفت

 فيها.

 إشيالُت الدراصت:.1.1

لُت، إط ًجب ملغف اججاهاجه و ٌلخبر اللمُل أؾاؽ اللملُت ال خاحاجه و عغباجه لخمىً دؿٍى

املؤؾؿت مً جلضًم مىخجاث حضًضة و مخميزة جخىافم مم هظه الاججاهاث، و حاءث هظه الضعاؾت مللغفت 

م إلابخياعي كلى عطا اللمُل جأزير ما مضي   و كلى طىء طلً جدبلىع إلاشيالُت الخالُت:  ،الدؿٍى

م  هىان جأثير هل   باألغواط؟ للخأمُىاثرطا العمُل بووالت الُاوط  جدلُم في إلابخياري للدضٍو

( 1حابت كلى إلاشيالُت الغئِؿت جم جصمُم همىطج للضعاؾت هما هى مىضر في الشيل عكم )لل و 

 خُث جم جلؿُم املخغيراث إلى كؿمين:

لي إلابخياعي الخضمي )املىخج إلابخياعي، ضخللاملخغير امل ج الدؿٍى م إلابخياعي و حشمل املٍؼ : أبلاص الدؿٍى

الؿلغ إلابخياعي، الخىػَم إلابخياعي،التروٍج إلابخياعي، الابخياع في الضلُل املاصي،الابخياع في ألافغاص، الابخياع 

 في اللملُاث(

 الُاوـ للخأمُىاث.املخمثل في عطا كمالء مؤؾؿت  املخغير الخابع:

 مً زالٌ الىمىطج الضعاؾت ًمىً ػغح الفغطُاث الخالُت: فرطُاث الدراصت:. 2.1

م إلابخياعي كلى عطا  الفرطُت الرئِضُت: ًىحض جأزير ملىىي طو صاللت إخصائُت للدؿٍى

جخفغق  و مً الفغطُت الغئِؿت ألاولى(؟0.05باألغىاغ كىض مؿخىي صاللت )ووالت الُاوـ للخأمُىاث  كمالء

 الفغطُاث الخالُت:

ًىحض جأزير طو صاللت إخصائُت لالبخياع في املىخج كلى عطا كمالء ووالت  الفرطُت الفرعُت ألاولى:

 (؛0.05الُاوـ للخأمُىاث باألغىاغ كىض مؿخىي صاللت )
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 ًىحض جأزير طو صاللت إخصائُت لالبخياع في الؿلغ كلى عطا كمالء ووالت الفرطُت الفرعُت الثاهُت:

 (؛0.05الُاوـ للخأمُىاث باألغىاغ كىض مؿخىي صاللت )

كلى عطا كمالء ووالت ىػَم ًىحض جأزير طو صاللت إخصائُت لالبخياع في الخ الفرطُت الفرعُت الثالثت:

 (؛0.05الُاوـ للخأمُىاث باألغىاغ كىض مؿخىي صاللت )

في التروٍج كلى عطا كمالء ًىحض جأزير طو صاللت إخصائُت لالبخياع  الفرطُت الفرعُت الرابعت:

 (؛0.05ووالت الُاوـ للخأمُىاث باألغىاغ كىض مؿخىي صاللت )

ًىحض جأزير طو صاللت إخصائُت لالبخياع في الضلُل املاصي كلى عطا  الفرطُت الفرعُت الخامضت:

 (؛0.05كمالء ووالت الُاوـ للخأمُىاث باألغىاغ كىض مؿخىي صاللت )

ىحض جأزير طو صاللت إخصائُت  لالبخياع في اللملُاث كلى عطا كمالء ً الفرطُت الفرعُت الضادصت:

 (؛0.05ووالت الُاوـ للخأمُىاث باألغىاغ كىض مؿخىي صاللت )

ًىحض جأزير طو صاللت إخصائُت لالبخياع في ألافغاص كلى عطا كمالء  الفرطُت الفرعُت الضابعت:

 (.0.05للخأمُىاث باألغىاغ كىض مؿخىي صاللت ) ووالت الُاوـ

ت لغطا كمالء الُاوـ للخأمُىاث حلىص ملخغير  الفرطُت الرئِضُت الثاهُت: جىحض فغوق حىهٍغ

 (؛0.05الجيـ كىض مؿخىي الضاللت )

ت لغطا كمالء الُاوـ الفرطُت الرئِضُت الثالثت: للخأمُىاث حلىص ملخغير اللمغ  جىحض فغوق حىهٍغ

 (؛0.05كىض مؿخىي الضاللت )

ت لغطا كمالء الُاوـ للخأمُىاث حلىص ملخغير  الفرطُت الرئِضُت الرابعت: جىحض فغوق حىهٍغ

 (؛0.05املؿخىي الخللُمي كىض مؿخىي الضاللت )

 أهداف الدراصت:.3.1

م إلابخي - ت املخلللت بالدؿٍى  اعي و عطا اللمُل؛الخىصل إلى طبؽ املفاهُم الىـٍغ

م إلابخياعي كلى عطا اللمُل للمؤؾؿت الخضمُت؛ -  جىطُذ ازغ الدؿٍى

 ًمىنها الاؾخفاصة منها.جلضًم مجمىكت مً امللترخاث لىوالت الُاوـ للخأمُىاث باألغىاغ  -

 أهمُت الدراصت:.4.1

م  ت جىمً في إبغاػ الدؿٍى زاصت في املؤؾؿاث الخضمُت   بخياعي إلا إن أهمُت الضعاؾت الىـٍغ

في الىكذ الغاهً، و هظا جبُين أهمُت  عطا اللمُل و ملغفت خاحاجه وعغباجه وجدلُلها  بهضف الخأمُيُت 

 الخفاؾ كلُه و جىػُض اللالكت مله؛
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لُت و هما مخغير  أهمُتهما جىمً  ً هامين في الضعاؾاث الدؿٍى الضعاؾت في وىنها جضعؽ مخغيًر

م  مً جدلُم أهضافها و الخصٌى كلى مغهؼ جىافس ي مهم، وعطا الظي ًمىً املؤؾؿت  إلابخياعي الدؿٍى

 اللمُل وهى أؾاؽ بلاء املؤؾؿت و اؾخمغاعها.

  مىهج الدراصت: .5.1

الضعاؾت، ففي  إلشيالُت اؾخسضمذ الضعاؾت املىهج الىصفي الخدلُلي ألهه ٌؿاكض كلى الخدلُل 

ت خُث ؾِخم إحغاء املسر املىخبي  الجاهب الىـغي اؾخسضمىا املىهج الىصفي لظبؽ املفاهُم الىـٍغ

ت الؿابلت، أما في الجاهب املُضاوي فاؾخسضمىا املىهج الخدلُلي لخدلُل  والاػالق كلى الضعاؾاث الىـٍغ

 دلُلها بأؾالُب إخصائُت مسخلفت.و جكليها باؾخسضام أصاة الاؾخبُان البُاهاث التي ؾِخم الخصٌى 

 الدراصاث الضابلت: .6.1

م إلابخياري على رطا العمُلكبل الخؼغق إلى صعاؾت   دراصت مُداهُت لووالت -جأثير الدضٍو

، ججضع بىا إلاشاعة إلى صعاؾاث ؾابلت التي جىاولذ املىطىق بالضعاؾت والخدلُل، خُث  الُاوط للخأمُىاث

م إلابخياعي ألهه أؾاؽ هجاخها في  أؿهغث الضعاؾاث الؿابلت أن املؤؾؿاث أصبدذ تهخم هثيرا بالدؿٍى

م الؿىق ألهه ٌؿاكض في ملغفت خاحاث وعغباث كمالئها مما ًؤصي إلي جدلُم عطاهم و الخفاؾ كليه

 مً بين الضعاؾاث الؿابلت في املىطىق هظهغ:و 

جأثير الابخيار على ، " Tahir Naveed, Irum Akhtar, Khaliq ur Rehaman Cheema(،2012) دراصت

ت،دراصت خالت طلبت حامعت فُصل أباد هردصخان"   رطا العمالء وعلى والء العالمت الخجاٍر

ؼ والئه لللالمت  جىاولذ هظه الضعاؾت مىطىق الابخياع بهضف إؿهاع  جأزيره كلى عطا اللمُل و حلٍؼ

ت بالخؼبُم كلى مؤؾؿت هاجف الىلاٌ في باهؿخان، زاصت في ؿل الخؼىعاث الخىىىلىحُا  الخجاٍع

لت و الظي أصبذ ًدخم كلى املؤؾؿاث جلضًم مىخجاث حضًضة و مبخىغة للمالئها لخدلُم عطاهم،  الؿَغ

ت ألهه ٌلمل و جىصلذ الضعاؾت اهه املىخج املبخىغ له  جأزير هبير كلى عطا اللمالء و والئهم لللالمت الخجاٍع

 كلى زلم كُمت مظافت لللمُل و بالخالي إشباق خاحاجه و عغباجه؛ 

م  جأثير (، "2016دراصت أ. درمان صلُمان صادق ) في املمارصاث املؤدًت  إلابخياري عىاصر الدضٍو

لي -عُىت مً مدًري مىظماث ألاعمال في إكلُم هردصخان دراصت اصخطالعُت ألراء-للىجاح الدضٍو

 "-العراق
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م  ذ هظه الضعاؾت في اللغاق خُث هضفذ إلى جدضًض كىاصغ الدؿٍى التي جؤصي إلى  إلابخياعي أحٍغ

لي، و كام الباخث بضعاؾت اؾخؼالكُت ألعاء كُىت مً مضًغي مىـماث ألاكماٌ في مدافـت  الىجاح الدؿٍى

م صهىن، و جىصلذ الضعاؾت ا لي لظا مً  إلابخياعي ن كىاصغ الدؿٍى لها صوع فلاٌ في الىجاح الدؿٍى

ت و جىلُض أفياع حضًضة و مخميزة  فهى  ٌؿاكض ني  مىـماث ألاكماٌ لالججاهاث إلا الظغوعي جب بخياٍع

ت والخميز.  املؤؾؿت كلى البلاء والاؾخمغاٍع

لي على الل2020دراصت د. امال صتراوي،) خالت املىخجاث  -ُمت املدرهت للسبون ( " اثر الابخيار الدضٍو

 الالىتروهُت"؛  

لي بمسخلف كىاصغه كلى  زلم  عهؼث هظه الضعاؾت كلى إصعان ألازغ الظي ًدضزه الابخياع الدؿٍى

اللُمت املضعهت لضي ػلبت وأؾاجظة حاملت مدمض بىطُاف باملؿُلت  هؼبائً للمؤؾؿاث املىخجت 

الاؾخبُان هأصاة لجمم البُاهاث،و جىصلذ الضعاؾت اهه  للخىاؾِب الالىتروهُت،واؾخسضمذ الباخثت

لي ٌلمل كلى زلم أفياع حضًضة و مبخىغة جمىً املؤؾؿت مً جؼبُلها في حمُم املجاالث  الابخياع الدؿٍى

لها اؾخمالت كغاعاتهم الشغائُت هدى مىخجاتها و  لُت وكً ػٍغ ؼ مً زم زلم اللُمت املضعهت لهم و الدؿٍى حلٍؼ

 والئهم؛

كلى الضعاؾاث الؿابلت هى اهه صعاؾدىا اكخمضث في مخغيراتها املؿخللت  تدراصدىا الحالُجخميز و 

م  لي الخضمي ) إلابخياعي الدؿٍى ج الدؿٍى ( بدىم ػبُلت املىخج الخضمي في الجاهب الخؼبُلي 7Psفي مٍؼ

لي الؿلع كىـ باقي الضعاؾاث التي جىاولذ الخض املخغيراث أو بلظها فلؽ ج الدؿٍى  .ي فلؽمثل املٍؼ

م إلابخياري ورطا العمُل .2  أصاصُاث خول الدضٍو

م إلابخياعي مفهىم واؾم فهى ًمثل الابخياع ف لُتًمثل الدؿٍى ، ي مسخلف اليشاػاث الدؿٍى

م  هفؿها لللمالء الخالُين و املدخملين. املؤؾؿاث لدؿٍى

م إلابخياري  1.2 ف الدضٍو م إلابخياعي كلى اهه: :حعٍر  ٌلغف الدؿٍى

ف ألاول:  لت كلى اهه: " جؼبُم  OCDEحلٍغف مىـمت الخلاون والخىمُت  الخعٍر لُت ػٍغ  حؿٍى

 الؿىق، في املىخج وطم الخغلُف، أو املىخج جصمُم في والخىمُت هبيرة حغُيراث إحغاء كلى جىؼىي  حضًضة

                                           

ىظىي جدذ لىائها 1961هي مىـمت أؾؿذ كام   صولت مً الضٌو املخلضمت التي جلتزم بالضًملغاػُت واكخصاص الؿىق، وملغها في اللاصمت  31ٍو

ـ  .الفغوؿُت باَع
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للض عهؼ هظا ،(55، صفدت 2020شتراوي،  )اماٌ الؿلم"؛ حؿلير أؾالُب في أو للمىخجاث والتروٍج

لي ج الدؿٍى م إلابخياعي ججؿُض ما لم ًخم جلضًمه مؿبلا في اخض كىاصغ مٍؼ  ؛الخلٍغف كلى أن الدؿٍى

ف الثاوي:  م أن .Churwiruch et alًغي  الخعٍر  اليامىت الخاحاث اهدشاف :"هى إلابخياعي  الدؿٍى

)كلي الؿُض شخاجه، " املىخج كغض في وإلابضاق الؼلب زلم زالٌ مً أفظل بشيل وجلبُتها اللمالء كىض

كضم هظا الخلٍغف كىصغ الخاحاث اليامىت أي هي الخاحاث والغغباث التي لم  (261، صفدت 2020

م إلابخياعي   ؛ٌلمل كلى ملغفت هظه الخاحاث والغغباث و جدلُلها لللمُل ًلضمها اللمالء أي أن الدؿٍى

ف الثالث: م إلابخياعي:" هى وشاغ  Alice Blondelو مً وحهت هـغ  الخعٍر كالذ أن الدؿٍى

 "كبل واللاصعة كلى زلم ؾىق حضًضة ٌلغض خال في شيل ؾللت أو زضمت حضًضة جماما لم جىحض مً

ض  م إلابخياعي هى فىغة حضًضة جماما لم (115، صفدت 2017وىعجل، ، )فٍغ ، هظا الخلٍغف ًلٌى الدؿٍى

 ؛ٌؿبم كغطها

م ألهه ٌلمل  م إلابخياعي ٌلخبر مفهىم خضًث في الدؿٍى و بىاء كلى ما ؾبم ًمىً اللٌى أن الدؿٍى

 و جدلُم أهضافها.كلى زلم ميزة جىافؿُت للمؤؾؿت ًصلب جللُضها و بالخالي هؿب عطا كمالئه 

 ماهُت رطا العمُل 2.2

فاث كضًضة و لظبؽ مفهىم الغطا هلضم الخلاٍعف الخالُت:   للض كضم الباخثىن والىخاب حلٍغ

: "ًدىم الؼبىن مً زالٌ زبرجه الاؾتهالهُت والاؾخسضام الىاجج كً جلُُمه هوجلرفُلُب  ٌعرف

هظا الخلٍغف ًلٌى أن الغطا هاجج كىض ججغبت (Kotler, 2004, p. 70)لخىكلاجه للمىخج وألاصاء املخىكم 

 اللمالء ملىخج املؤؾؿت ؾىاء أن وان عطا اًجابي آو ؾلبي.

د صحً و ًغي  الغطا كلى اهه: " مؿخىي مً إخؿاؽ الفغص الىاجج كً ملاعهت بين أصاء املىخج   فٍر

ض الصخً،  املضعن و بين جىكلاث الفغص" ، جىاٌو هظا الخلٍغف الغطا كلى (50، صفدت 2007)مدمض فٍغ

 مت املضعهت.اهه الفغق بين جىكلاث اللمالء كىض اؾخسضامهم مىخج املؤؾؿت وكُ

يي لغف ألامٍغ  ألاكل املضعن كلى واهذ الخجغبت بأن ًثبذ جلُُم ":بأهه اللمُل عطا Dave Hunt  َو

أن  هظا الخلٍغف عهؼ كلى .(336، صفدت 2020)خؿً كباؽ خؿً،،  "جيىن  أن املفترض مً وان مثلما

 الغطا هى جىكلاث اللمُل كىض ججغبخه ملىخج املؤؾؿت. 

زضمت املؤؾؿت وهىان  أو و مً هىا ًمىً اللٌى أن الغطا هى  مشاكغ اللمُل كىض ججغبت مىخج 

اث للغطا:   زالر مؿخٍى
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 اللمُل غير عاض ي أي ألاصاء اكل مً الخىكلاث -

 اللمُل عاض ي أي ألاصاء ٌؿاوي الخىكلاث -

 اللمُل عاض ي و ؾلُض أي ألاصاء اهبر مً الخىكلاث  -

  إلاطار الخطبُلي للدراصت:.3

 املخطط الافتراض ي الدراصت: 1.3

الخؼي املخلضص ص كلى الاهدضاع الضعاؾت جم الاكخما خباع صخت الفغطُاث و جدلُم أهضافالز

 الخالي:طلً اكخماصا كلى البُاهاث التي جم حملها، خُث جم الاكخماص كلى الىمىطج و 

X2+ β3X3+β4X4+β5X5+β6X6+β7X7.............+ɛ 2β +X11β+β=ý 

 الابخياع في مجاٌ الخىػَم، :X3 الابخياع في مجاٌ الؿلغ، :X2الابخياع في مجاٌ املىخج،  :X1 خُث أن:

X4: ،الابخياع في مجاٌ التروٍج X5:  ،الابخياع في مجاٌ اللملُاثX6: ،الابخياع في مجاٌ ألافغاص X7:  الابخياع في

 .%5ملامل الخؼاء و املدضص ب : ɛ مجاٌ الضلُل املاصي،

لت وألادواث املضخخدمت:.2.3  الطٍر

ًخمثل مجخمم الضعاؾت في حمُم كمالء ووالت الُاوـ للخأمُىاث في مجخمع و عُىت الدراصت:

ُث جم ازخُاعهم الجؼائغ، وأزظها كُىت ممثلت لهظا املجخمم جمثلذ في بلع اللمالء مً والًت ألاغىاغ، خ

لت كشىائُت و وان حجمها   .90بؼٍغ

اكخمضث الضعاؾت كلى أؾلىب الاؾخبُان في حمم البُاهاث ألاولُت، فلض أصلوب حمع  البُاهاث : 

 جم جلؿُم الاؾخبُان إلى كؿمين:

: ًدخىي كلى البُاهاث الصخصُت الخاصت بأفغاص اللُىت مً خُث ) الجيـ،  اللؿم ألاٌو

 املؿخىي الخللُمي(

اللؿم الثاوي: ًدخىي كلى املخغيراث الخاصت بالضعاؾت، فالجؼء ًدخىي كلى املخغيراث املؿخللت 

واملخمثلت في: )الابخياع في املىخج، الابخياع في الؿلغ، الابخياع في الخىػَم، الابخياع في التروٍج، الابخياع 

 كباعاث. 03ل بلض ًخيىن مً في اللملُاث، الابخياع في ألافغاص، الابخياع في الضلُل املاصي(. و

 كباعاث.05بِىما املخغير الخابم و هى عطا كمالء ووالت الُاوـ للخأمُىاث فخيىن مً 
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لت اللُاش:   لت لُىغثطٍر  طو زمـ صعحاث لخلُُم إحاباث أفغاص اللُىت جم اؾخسضام ػٍغ

 : ملُاش لُىرث الخماس ي1حدول 

مىافم بشضة 

(5) 

 مىافم

(4) 

 مىافم هىكا ما

(3) 

 مىافم غير 

(2) 

 غير مىافم بشضة

(1) 

 

في كملُت جدلُل البُاهاث وازخباع  SPSS.26الاكخماص في صعاؾدىا كلى  مجأصالُب جدلُل البُاهاث: 

  صخت الفغطُاث، باإلطافت إلى مجمىكت مً ألاؾالُب إلاخصائُت جمثلذ في:

 ملامل الفا هغوهباح الزخباع صضق و زباث أصاة الضعاؾت؛-

ت مللغفت اججاه إحاباث أفغاص اللُىت؛ املخىؾؼاث-  الخؿابُت والاهدغافاث امللُاٍع

صخت الفغطُت ألاولى والفغطُاث الفغكُت ،لبؿُؽ والاهدضاع املخلضص الزخباعهمىطج الاهدضاع ا-

 الخابلت لها؛

 الزخباع الفغطُت الغئِؿت الثاهُت؛ tازخباع -

 ؿُت الثالثت والغابلت.جدلُل الخباًً آخاصي الؼغف الزخباع الفغطُت الغئِ-

 :الدراصت الىخائججدلُل .3.3

 ةًلصض بالصضق هى الخأهض مً كضعة أصاة اللُاؽ للُاؽ ماهي ملضصدق و ثباث أداة الدراصت: 

لخين: مً احله  للخمىً مً  جدلُم أهضاف الضعاؾت  و كض اكخمضها في صعاؾدىا كلى ػٍغ

خُث جم مغاحلت مدخىي أصاة الضعاؾت مً كبل أؾاجظة الصدق الظاهري ألداة الدراصت: 

م، و كض أزظث حمُم املالخـاث بلين الاكخباع و جم حلضًل إلاؾدباهت  مخسصصين في مجاٌ الدؿٍى

 مم املالخـاث امللترخت.

أي ًلصض به أن الاؾخبُان ٌؿخلغ كلى هفـ الىخائج في خالت إكاصة جىفُظه كلى   صدق الثباث:

هفـ الـغوف وهفـ الشغوغ خُث ًخم خؿابه مً زالٌ ازظ الجظع التربُعي أفغاص اللُىت جدذ 

 هغوهبار هما هى مىضر في الجضٌو الخالي: مللامل الثباث الفا

 

 

                                           
 
 يؿِـ لُىغث اؾخيبؼه كالم الىفـ الازخباعاث الىفؿُت مؿخلمل في الخفصُالثهى أؾلىب للُاؽ الؿلىهُاث و ٌؿخلمل في الاؾخبُاهاث . ٍع

لخمض امللُاؽ كلى عصوص جض  .ٌ كلى صعحت املىافلت أو الاكتراض كلى صُغت ماوبساصت في مجاٌ إلاخصاءاث. َو

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 اخخبار ثباث الاصخبُان) معامل الفا هروهباخ( :2حدول 

 الفاهروهباخ عدد العباراث عىوان املدور  الركم املدور 

م  دور الاول امل  0.928 21 إلابخياعي أبلاص الدؿٍى

 0.891 5 عطا اللمُل املدور الثاوي

 0.949 26 املجموع الىلي 

 SPSS.26مً إكضاص الباخثين كلى طىء مسغحاث  :املصدر

مللغفت صعحت زباث أصاة الضعاؾت )الاؾدباهت(، و جبين مً هخائج  ًخم اؾخسضام ملامل الفا هغوهبار

ض ملامالث زباتها كً) م إلابخياعي)0.6أن ول املداوع جٍؼ (  0.928(خُث بلغ ملامل الثباث ألبلاص الدؿٍى

( و هي 0.949(  ، فُما كض بلغ الثباث ليافت الفلغاث )0.891بِىما عطا اللمُل فلض بلغ ملامل الثباث )

( و بالخالي ًمىً  الاكخماص كليها وإحغاء الضعاؾت املُضاهُت و  هي 0.6باث ملبىلت ليىنها أكلى مً )وؿبت ز

 كابلت للخىػَم.

مً زالٌ الىخائج املخدصل كليها ًمىً جدضًض زصائص كُىت الضعاؾت  جدلُل خصائص عُىت الدراصت:

 هما ًلي:

( 90( مفغصة مً مجمىق )55غ )الخـىا أن كضص الظوىع في كُىت الضعاؾت بل خُث الجيطمً 

%(، أما 38.9( مفغصة أي بيؿبت )35%(، أما باليؿبت للهار فلض بلغ كضصهم )61.1مفغصة، أي وؿبت) 

تباليؿبت  (مفغصة مً أصل 36ؾىت( بذجم ) 40-30فياهذ الفئت ألاهثر في اللُىت هي فئت ) للفئت العمٍر

( مفغصاث مً أصل 3ؾىت بذجم) 20ي فئت اكل مً لُىت هال%(، أما الفئت ألاكل في 40( أي وؿبت )90)

فياهذ الفئت ألاهثر في اللیىت ھي فئت  للمضخوى الخعلیمي %(، أما باليؿبت3.3( مفغصة أي بيؿبت )90)

%(، أما الفئت ألاكل 87.7( مفغصة، ما یمثل وؿبت)90( مفغصة مً مجمىق)97بذجم ) املؿخىي الجامعي

 في اللیىت فھي فئت املؿخى 
ً
(مفغصة، أي ما 90( مفغصاث مً مجمىق)5ي ألاكل مً الثاهىي بذجم )جمثیال

 (؛%5.6یمثل وؿبت)

فيان كضص أفغاص فئت اكل مً ؾىت هي الفئت ألاهثر  في   مدة الخعامل مع املؤصضتفُما ًسص 

%(أما باليؿبت  46.7مفغصة، ما یمثل وؿبت ) (90( مفغصة مً مجمىق)42كیىت الضعاؾت خُث بلغ كضصها )

%(، وباليؿبت  32.2( مفغصة ،ما یمثل وؿبت )29أفغاص فئت )مابين ؾىت و زمـ ؾىىاث( فيان )للضص 

 %(. 21.1(مفغصة، ما یمثل وؿبت ) 19لفئت ألاهثر مً زمـ ؾىىاث فياهذ بذجم )
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مً احل جدلُل فلغاث الاؾخبُان البض مً خؿاب املخىؾؽ الخؿابي  والاهدغافاث عرض هخائج الدراصت:

ت ألب م إلابخياعي و عطا اللمُل هما ًىضر الجضٌو الخالي:امللُاٍع  لاص الدؿٍى

م إلابخياري  :3حدول   جدلُل فلراث مدور أبعاد الدضٍو

املخوصط  املخغير

 الحضابي

 الترجِب الاججاه الاهدراف املعُاري 

 1 مىافم 0.885 3.69 املىخج)الخدمت( إلابخياري 

 6 مىافم 0.840 3.55 الضعر إلابخياري 

 5 مىافم 0.820 3.60 إلابخياري الخوزَع 

 7 مىافم هىكا ما 0.87 3.46 التروٍج إلابخياري 

 3 مىافم 0.755 3.68 بخيار في الدلُل املاديالا 

 2 مىافم 0.847 3.68 بخيار في ألافرادإلا 

 4 مىافم 0.85 3.68 الابخيار في العملُاث

  مىافم 0.912 3.72 والء العمُل

 SPSS.26الباخثين كلى طىء مسغحاث مً إكضاص  :املصدر

ت  ًالخف مً الجضٌو الؿابم أن هىان جلاعب في كُم املخىؾؼاث الخؿابُت والاهدغافاث امللُاٍع

م إلابخياعي )املىخج إلابخياعي، الؿلغ  ملخغيراث الضعاؾت إط هجظ أن املخىؾؽ الخؿابي ألبلاص الدؿٍى

، الابخياع في الضلُل املاصي،الابخياع في ألافغاص، الابخياع في إلابخياعي، الخىػَم إلابخياعي،التروٍج إلابخياعي 

( بين أكلى كُمت وأصهاها، خُث سجل أكلى 0.23( بفغق بؿُؽ )3.46-3.69اللملُاث( ، جتراوح في املضي )

ت  مخىؾؽ خؿابي ملخغير املىخج إلابخياعي و أصهاه في التروٍج إلابخياعي، هما أن الاهدغافاث امللُاٍع

( هظا ما ًضٌ اهه ال ًىحض حشدذ في إحاباث إفغاص 0.75-0.82ث الؿبلت واهذ جتراوح في املضي )للمخغيرا

 اللُىت؛

هما هغي أكلى اهدغاف ملُاعي وان لبلض املىخج الابخياع أي أن اهخمام أفغاص اللُىت وان في جلضًم 

مؤؾؿت الُاوـ لخلضًم مىخج حضًض ومبخىغ بالضعحت ألاولى ملاعهت مم ألابلاص ألازغي، مما ًؤهض ؾعي 

 زضماث جخىافم وخاحاث وعغباث كمالئها لخلم كُمت لللمُل وبالخالي جدلُم عطاه.،

مً احل ازخباع فغطُاث الضعاؾت اكخمضها كلى أؾلىب الاهدضاع اخخبار فرطُاث الدراصت: 

و هي  R2=0.841و بما أن ملامل الخدضًض  (،01البؿُؽ و الاهدضاع املخلضص هما هى مىضر في الشيل)

بت مً  فُمىً اللٌى أن هظا الىمىطج حُض ًمىً الاكخماص كلُه في صعاؾاث كاصمت، هما ًمىً  1كُمت كٍغ
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م إلابخياعي بِىما البىاقي 84.1جفؿيره أن  % 15.9% مً الخغير في عطا اللمُل عاحم للخغير في أبلاص الدؿٍى

 مً الخغير  في الغطا عاحم للىامل أزغي غير مضعحت في الىمىطج.

 اخخبار الفرطُت الرئِضُت ألاولى وفرطُاتها الفرعُت

 هخائج اخخبار الفرطُت الرئِضُت ألاولى وفرطُاتها الفرعُت:4حدول 

املخغير  املخغيراث املضخللت

 الخابع

 tكُمت

 املدضوبت

اللُمخان 

 الحرحخان

درحت 

ت   الحٍر

اللُمت 

الاخخمالُت 

sig 

اللرار 

 إلاخصائي

عطا كمالء  الابخياع في املىخج

 الُاوـ 

4.3  

 

 

 

 

 

 

 

t = 2.018 

α=0.05 

 H0هغفع  0.000 89

عطا كمالء  الابخياع في الؿلغ

 الُاوـ 

 H0هلبل  0.373 89 0.895

عطا كمالء  بخياع في الخىػَمالا 

 الُاوـ 

 H0هغفع  0.038 89 2.110

عطا كمالء  الابخياع في التروٍج

 الُاوـ 

 H0هلبل  0.201 89 1.288-

الابخياع في الضلُل 

 املاصي

عطا كمالء 

 الُاوـ 

 H0هلبل  0.757 89 0.310-

الابخياع في ألافغاص) 

م الضازلي(  الدؿٍى

عطا كمالء 

 الُاوـ 

 H0هغفع  0.009 89 2.678

في الابخياع

م  اللملُاث)الدؿٍى

 الخاعجي(

عطا كمالء 

 الُاوـ 

 H0هغفع  0.000 89 5.894

م  أبلاص الدؿٍى

 إلابخياعي 

عطا كمالء 

 الُاوـ 

F=61.97 89 0.000  هغفعH0 

 SPSS.26مً إكضاص الباخثين كلى طىء مسغحاث  :املصدر

 

 ( أهبر مً كیمت61.97املدؿىبت ) t هالخف مً الجضٌو أن كیمت ت ألاولى:ُاخخبار الفرطیت الرئیض

t  ( هغفع1.986الجضولیت 
ً
 اللیمت الاخخمالیت ویؤهض طلً أن  H1 و هلبل الفغطیت البضیلت H0 (إطا

( Sig=0.000) ( أكل مً أو حؿاوي كیمت α=0.05 ( إطا ًمىً اللٌى أن  ھىان جأزير طو صاللت،

إخصائیت للمىخج إلابخياعي  امللضمت مً ػغف مؤؾؿت الُاوـ للخأمُىاث كىض  كلى عطا كمالئها كىض 

 %.5مؿخىي صاللت 
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  t ( أهبر مً كیمت4.30املدؿىبت ) t ن كیمتهالخف مً الجضٌو أ اخخبار الفرطُت الفرعُت ألاولى:

 هغفع1.986الجضولیت )
ً
        ویؤهض طلً أن اللیمت الاخخمالیت  H1 و هلبل الفغطیت البضیلت H0 (إطا

( Sig=0.000) ( أكل مً أو حؿاوي كیمت α=0.05 ( إطا ًمىً اللٌى أن  ھىان جأزير طو صاللت،

امللضمت مً ػغف مؤؾؿت الُاوـ للخأمُىاث كلى عطا كمالئها كىض مؿخىي   إخصائیت للمىخج إلابخياعي 

 %.5صاللت 

( اكل مً 0.895املدؿىبت ) t هالخف مً الجضٌو أن كیمت اخخبار الفرطُت الفرعُت الثاهُت:

 هلبل1.986الجضولیت )  t كیمت
ً
 ویؤهض طلً أن اللیمت الاخخمالیت  H1 و هغفع الفغطیت البضیلت H0 (إطا

( Sig=0.373) ( اهبر مً أو حؿاوي كیمت α=0.05 ( إطا ًمىً اللٌى أن  ال ًىحض جأزير طو صاللت،

إخصائیت للؿلغ إلابخياعي  امللضمت مً ػغف مؤؾؿت الُاوـ للخأمُىاث كلى عطا كمالئها كىض مؿخىي 

 %.5صاللت 

( اهبر مً 2.110املدؿىبت ) t هالخف مً الجضٌو أن كیمت اخخبار الفرطُت الفرعُت الثالثت:

 هغفع1.986الجضولیت )  t كیمت
ً
 ویؤهض طلً أن اللیمت الاخخمالیت  H1 و هلبل الفغطیت البضیلت H0 (إطا

( Sig=0.038) ( اهبر مً أو حؿاوي كیمت α=0.05 ( إطا ًمىً اللٌى أهه ًىحض جأزير طو صاللت،

كلى عطا كمالئها كىض مؿخىي إخصائیت للخىػَم إلابخياعي  امللضمت مً ػغف مؤؾؿت الُاوـ للخأمُىاث 

 %.5صاللت 

( اكل مً 1.288-املدؿىبت ) t هالخف مً الجضٌو أن كیمت اخخبار الفرطُت الفرعُت الرابعت:

 هلبل1.986الجضولیت )  t كیمت
ً
 ویؤهض طلً أن اللیمت الاخخمالیت  H1 و هغفع الفغطیت البضیلت H0 (إطا

( Sig=0.201) ( اهبر مً أو حؿاوي كیمت α=0.05 ( إطا ًمىً اللٌى أن  ال ًىحض جأزير طو صاللت،

إخصائیت للتروٍج إلابخياعي  امللضمت مً ػغف مؤؾؿت الُاوـ للخأمُىاث كلى عطا كمالئها كىض مؿخىي 

 %.5صاللت 

( اهبر مً 0.310-املدؿىبت ) t هالخف مً الجضٌو أن كیمت اخخبار الفرطُت الفرعُت الخامضت:

 هلبل1.986الجضولیت )  t كیمت
ً
 ویؤهض طلً أن اللیمت الاخخمالیت H1 و هغفع الفغطیت البضیلت H0 (إطا

 ( Sig=0.757) ( اهبر مً أو حؿاوي كیمت α=0.05 ( إطا ًمىً اللٌى أهه ال ًىحض جأزير طو صاللت،

 %.5إخصائیت لالبخياع في الضلُل املاصي  ملؤؾؿت الُاوـ للخأمُىاث كلى عطا كمالئها كىض مؿخىي صاللت 
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( اهبر مً 2.678املدؿىبت ) t هالخف مً الجضٌو أن كیمت اخخبار الفرطُت الفرعُت الضادصت:

 هغفع1.986الجضولیت )  t كیمت
ً
 ویؤهض طلً أن اللیمت الاخخمالیت H1 و هلبل الفغطیت البضیلت H0 (إطا

 ( Sig=0.009) ( اهبر مً أو حؿاوي كیمت α=0.05 ( طو صاللت  ،إطا ًمىً اللٌى أهه ًىحض جأزير

م الضازلي(امللضمت مً ػغف مؤؾؿت الُاوـ للخأمُىاث كلى عطا  إخصائیت لالبخياع في الافغاص )الدؿٍى

 %.5كمالئها كىض مؿخىي صاللت 

( اهبر مً 5.894املدؿىبت ) t هالخف مً الجضٌو أن كیمت اخخبار الفرطُت الفرعُت الضابعت:

 هغفع1.986الجضولیت )  t كیمت
ً
 ویؤهض طلً أن اللیمت الاخخمالیت  H1 الفغطیت البضیلتو هلبل  H0 (إطا

( Sig=0.000) ( اهبر مً أو حؿاوي كیمت α=0.05 ( إطا ًمىً اللٌى أهه ًىحض جأزير طو صاللت،

م الخاعجي(  امللضمت مً ػغف مؤؾؿت الُاوـ للخأمُىاث كلى  إخصائیت لالبخياع في اللملُاث )الدؿٍى

 .%5عطا كمالئها كىض مؿخىي صاللت 

 اخخبار الفرطُت الرئِضُت الثاهُت:

 هخائج اخخبار الفرطُت الرئِضُت الثاهُت: 5حدول 

ت املدضوبت tكُمت   هدُجت الاخخبار  sigاللُمت الاخخمالُت  درحت الحٍر

 H0هلبل  0.463 88  0.738-

 SPSS.26مً إكضاص الباخثين كلى طىء مسغحاث :املصدر 

للیيخين مؿخللخين هما ھى مىضر في مسغحاث  t في هظا الازخباع ولخمض كلى أؾلىب ازخباع 

SPSS.26 خؿب الجضٌو الؿابم  الخـىا بأّن كیمت t ( اكل مً كیمت0.738-املدؿىبت ) t  الجضولیت

 هلبل1.987)
ً
(اهبر Sig =0.463 ویؤهض طلً أن اللیمت الاخخمالیت) H1 و هغفع الفغطیت البضیلت، H0 (إطا

ت لغطا كمالء الُاوـ للخأمُىاث حلىص إلى مخغير الجيـ  .α=0.05 مً كیمت أي اهه ال جىحض فغوق حىهٍغ

 %.5كىض مؿخىي الضاللت 

 اخخبار الفرطُت الرئِضُت الثالثت:  :6حدول 

ت املدضوبت tكُمت   هدُجت الاخخبار  sigاللُمت الاخخمالُت  درحت الحٍر

 H0هلبل  0.694 87 0.484

 SPSS.26مً إكضاص الباخثين كلى طىء مسغحاث :املصدر 

ولخمض في هظا الازخباع كلى أؾلىب جدلُل الخباًً أخاصي الؼغف ألنها أهثر مً كُيخين هما ھى 

ت الؿابمخؿب الجضولين خُث هالخف مً الجضٌو  SPSS.26مىضر في مسغحاث  ، الفئاث اللمٍغ

ت )اكل مً  مخلاعبت في وؿبت عطاها ملؤؾؿت الُاوـ  20لخأمُىاث، خُث أن اكلها عطا هي الفئت اللمٍغ
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ت ألاهثر عطا هي فئت )مً 3.46ؾىت( بمخىؾؽ خؿابي ) ؾىت(  بمخىؾؽ خؿابي  40-30(، و الفئت اللمٍغ

ٌ  (، هما هالخف3.80)  1.987الجضولیت ) t ( اكل مً كیمت0.484املدؿىبت ) t بأن كیمت،مً الجضو
ً
(إطا

 (اهبر مً كیمتSig =0.694 ویؤهض طلً أن اللیمت الاخخمالیت) H1 یت البضیلت،و هغفع الفغط H0 هلبل

α=0.05.  ت لغطا كمالء الُاوـ للخأمُىاث حلىص إلى مخغير كىض العمر أي اهه ال جىحض فغوق حىهٍغ

 %.5مؿخىي الضاللت 

 اخخبار الفرطُت الرئِضُت الرابعت:

 اخخبار الفرطُت الرئِضُت الثالثت:  :7حدول 

ت املدضوبت tكُمت   هدُجت الاخخبار  sigاللُمت الاخخمالُت  درحت الحٍر

 H0 هغفع 0.008 87 5.100

 SPSS.26مً إكضاص الباخثين كلى طىء مسغحاث :املصدر 

ولخمض في هظا الازخباع كلى أؾلىب جدلُل الخباًً أخاصي الؼغف ألنها أهثر مً كُيخين هما ھى 

ٌ  خؿب الجضولين SPSS.26مىضر في مسغحاث  ل فئت عطا هي ماأكال أن ك خُث هالخف مً الجضو

(،و جليها فئت التي مؿخىاها الخللُمي 2.52الفئت التي مؿخىاها الخللُمي اكل مً زاهىي  بمخىؾؽ خؿابي )

هما   3.87(، بِىما الفئت ألاهثر عطا هي فئت الجامعي بمخىؾؽ خؿابي 3.87زاهىي بمخىؾؽ خؿابي )

 ٌ  هغفع1.987الجضولیت ) t ( اهبر مً كیمت5.100املدؿىبت ) t بأن كیمت هالخف مً الجضو
ً
و  H0 (إطا

أي  .α=0.05 (اكل مً كیمتSig =0.008 ویؤهض طلً أن اللیمت الاخخمالیت) H1 هلبل الفغطیت البضیلت،

ت لغطا كمالء الُاوـ للخأمُىاث حلىص إلى مخغير  كىض مؿخىي املضخوى الخعلُمي اهه جىحض فغوق حىهٍغ

 %.5الضاللت 

 مىاكشت هخائج الدراصت:.4.3

جىصلذ الىخائج إلى أن مؤؾؿت الُاوـ حلمل كلى جلضًم زضماث حضًضة ومبخىغة بصفت -

غ زضماتها الخالُت واملؿخلبلُت بما ًخماش ى و خاحاث وعغباث  مؿخمغة، هما حلمل كلى جؼٍى

) جامين  كمالئها مً احل جدلُم عطاهم، هما جدىىق زضماث الخامين الخاصت بمؤؾؿت الُاوـ

....(؛ ت، املدالث، املىاٌػ  كلى الؿُاعاث الىفلُت، جامين كلى صعاحاث الىاٍع

جلضم مؤؾؿت الُاوـ أؾلاع جىافؿه ملاعهت مم ووالت الخامين ألازغي، هما جلضم كغوض -

ض و اجصاالث الجؼائغ......(،   وجسفُظاث ) مثال جسفُظاث زاصت باألػباء، و كماٌ البًر
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ـ باملغوهت و الؿغكت في جلضًم زضماتها، زاصت في خالت مشيل أو خاصر جمخاػ مؤؾؿت الُاو-

ع و إكاصة الخامين؛  فخلىم  املؤؾؿت في فترة بالخلٍى

ًمخاػ مىؿفي مؤؾؿت الُاوـ بلضعة فهم اللمُل و صائما ما ٌلؼي ؾلىههم الثلت وألامان -

 باإلطافت إلى ؾغكت الاؾخجابت في جلضًم الخضمت؛

ت الُاوـ لهم عطا اججاه الخضماث التي جلضمها،و ال ًمىنهم الاؾخغىاء كً هما أن كمالء مؤؾؿ-

 زضماتها  باكخباعها أفظل مؤؾؿت جامين في الؿىق. 

م إلابخياعي كلى عطا اللمُل؛-  هىان ازغ ملىىي طو صاللت إخصائُت للدؿٍى

ت لغطا كمالء الُاوـ حلىص ملخغير ا- لجيـ كىض جىصلذ الىخائج إلى اهه ال جىحض فغوق حىهٍغ

% هما أن مخىؾؽ الىالء لضي الظوىع اهبر مً إلاهار و هظا عاحم لخلامل 5مؿخىي الضاللت 

 الظوىع مم مؤؾؿاث الخامين أهثر مً إلاهار؛

ت لغطا كمالء الُاوـ ٌلىص ملخغير اللمغ كىض - هما جىصلذ الىخائج اهه ال جىحض فغوق حىهٍغ

 ؛5مؿخىي الضاللت %

ت لغطا كمالء الُاوـ ٌلىص ملخغير املؿخىي الخللُمي كىض هما جىصلذ الىخائج اهه ف- غوق حىهٍغ

ت ألازغي. أهثر %، خُث واهذ فئت طو املؿخىي الجامعي 5مؿخىي الضاللت   عطا مً الفئاث اللمٍغ

 خاجمت: .4

حلخمض    مؤؾؿت الُاوـ أناللٌى  ًمىىىامً زالٌ ما جم جلضًمه و جدلُله في الضعاؾت املُضاهُت، 

م إلابخياعي لىً لِـ في حمُم أبلاصه فهي جغهؼ كلى البلض الابخياع في الخضمت امللضمت مً  كلى الدؿٍى

أهثر مً ألابلاص ألازغي و مً هىا ًمىً إكؼاء بلع الخىصُاث ملؤؾؿت الُاوـ ًمىنها الاؾخفاصة   ػغفها

 منها:

م إلابخيا- عي بمسخلف أبلاصه ختى جخميز مً الظغوعي كلى مؤؾؿت الُاوـ جبني مفهىم الدؿٍى

غ زضماتها  مما ٌؿاكضها كلى جلضًم زضماث جخىافم وخاحاث وعغباث كمالئها؛  أهثر، وهظا جؼٍى

غ لخلبُت خاحاث وعغباث اللمالء املخغيرة، هما ًجب جسصُص  - الاهخمام أهثر بالبدث و الخؼٍى

 مىاعص مالُت زاصت بها؛

جها التروٍجي لل   - غ مٍؼ فظل زاصت إلاكالهاث آلتها حؿاكضها كلى هؿب كمالء اللمل كلى جؼٍى

 ضص؛ح
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بُت زاصت بمىؿفيها جسص هُفُت جلضًم الخضمت و إكىاق اللمُل والخلامل الجُض  - وطم بغامج جضٍع

 مله؛

عجُاخُت إكاصة وطم جصمُم حُض و حظاب للبىاء الخاعجي لها و هظا الضًيىع الضازلي لخلم إلا  -

  أهثر لللمُل؛

 املراحع: . كائمت5

 :عربُتاملراحع باللغت ال

 : املؤلفاث .1 

ض ال مدمض  -  الجضًضة الجاملت ،صاع "الدضوٍم في بِئت العوملت والاهترهذ إدارة"،ػه أخمض ػاعق  صخً،فٍغ

ت:مصغ،  .50،ص2007إلاؾىىضٍع

 الغؾائل وألاػغوخاث:. 2

مظهغة  ،-خالت املىخجاث الالىتروهُت-للسبون اثر الابخيار الدضوٍلي على اللُمت املدرهت (،"2020اماٌ شتراوي،) -

 .55ملضمت لىُل شهاصة الضهخىعاه،حاملت مؿُلت:الجؼائغ،ص

 : مللاالثا. 3

" دراصت -اثر الدضوٍم الالىترووي في جدلُم رطا السبائً،" 2020)خؿً كباؽ خؿً،اخمض كلى اللؿىلي، -

املؤجمغ الضولي ألاٌو في جىىىلىحُا  الفلضطُيُت"،املدافظاث الجىوبُت -مُداهُت على شرهت مساج للخجارة العامت

 .361املللىماث وألاكماٌ،حاملت غؼة،فلؿؼين،ص

"، مجلت اجداص دور الدضوٍم إلابخياري في جدلُم جميز ألاعمال الفىدكُت، " 2020كلي الؿُض شخاجه، -

 .261،ص3،اللضص18ملجلض الجاملاث اللغبُت للؿُاخت والظُافت، حاملت شلغاء، اململىت اللغبُت الؿلىصًت، ا

ض وىعجل، ػاًض ؾاعة، - "، عرض ججارب عاملُت -الدضوٍم إلابخياري و إصتراجُجُت املدُط ألازرق، "2017فٍغ

 .115ص ،51، الجؼائغ،اللضصألاغىاغمجلت صعاؾاث لجاملت 

 املراحع باللغت ألاحىبُت:

Books 

-.Philip Kotler, Beranard Dubois. (2004) Marteting Management, 11 em éd, 

Pearson Education,France, 3.paris.. 
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 :مالحق. 6
 كباعاث مخغيراث الضعاؾت  : 1 ملحم

 الابخيار في الدلُل املاديمخغير   مخغير املىخج إلابخياري 

بصفت   مؤؾؿت الىجاح زضماث حضًضة ومبخىغة جلضم

 مؿخمغة

 ًجظبني الخصمُم الخاعجي ملؤؾؿت الىجاح

مخىىكت جخالءم مم مسخلف جلضم مؤؾؿت الىجاح زضماث 

 كمالئها

ًمىىً الخلغف كلى مؤؾؿت الىجاح مً زالٌ الخصمُم 

 الخاعجي للمبنى

غ مىجاتها الخالُت بما ًخماش ى مم  حلمل املؤؾؿت كلى جؼٍى

 خاحاحي وعغباحي

سلم الاعجُاح  صًيىع الضازلي للمؤؾؿت مبخىغ ٍو

م الداخلي(مخغير  إلابخياري  الضعر مخغير   الابخيار في ألافراد )الدضٍو

في جلضًم ًمخاػ مىؿفي ووالت الىجاح بؿغكت الاؾخجابت  جلضم مؤؾؿت الىجاح أؾلاع جىاؾب حىصة زضماتها

 الخضمت

ه مسخلفت لدؿضًض  مىؿفي مؤؾؿت الىجاح ًمخاػون باألهاكت والىـافت جىفغ املؤؾؿت ػغق ابخياٍع

ه )جلضًم  جؼغح املؤؾؿت جسفُظاث و كغوض مبخىغة لجظب كمالئها ًخمخم مىؿفي مؤؾؿت الىجاح بمهاعاث ابخياٍع

 ...(،إلاكىاق..الىصائذ

 الابخيار في العملُاث )الدضوٍم الخارجي(مخغير  إلابخياري  الخوزَع مخغير 

كىض حلاملي مم ملضم الخضمت ملؤؾؿت  اشلغ بالثلت والاعجُاح الىجاح جخلض وجدىىق هلاغ بُم مؤؾؿت

 الىجاح.

) مبخىغةو  الخىػَم خضًثتؤؾؿت الىجاح أؾالُب محؿخلمل 

 البُم كبر الاهترهذ، الدجؼ الىتروهُا.....(

 ًخم ملالجت الشياوي بؿغكت

 الىجاح جلضم زضماتها بشيل حُض وبجىصة كالُت مؤؾؿت حلمل مؤؾؿت الىجاح كلى جىػَم زضماتها بؿغكت وفلالُت.

 رطا العمالء إلابخياري  التروٍج مخغير

الجضًضة  جلضم لً مؤؾؿت الىجاح املللىماث خٌى زضماتها

لت مبخىغة و حضًضة  بؼٍغ

 اشلغ  بالغطا لخلاملي مم  مؤؾؿت الىجاح

حلخمض مؤؾؿت الىجاح كلى مسخلف الىؾائل التروٍجُت 

ف   بمىخجاتهاللخلٍغ

 ًخم ملالجت الشياوي بؿغكت

 مؤؾؿت الىجاح جلضم زضماتها بشيل حُض وبجىصة كالُت إكالهاث مؤؾؿت الىجاح ملىلت ومبخىغة

 أفظل الخلامل صائما مم مؤؾؿت الىجاح 

 أجدضر صائما  بشيل اًجابي كلى مؤؾؿت الىجاح 
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 ملخص: 

هزه الذساظت إلى إبشاص جأزير ـذماث العُاظخين الىلذًت واإلاالُت ممثلخين في حجم الىخلت  هذفذ

الىلذًت وظػش الفشف وحجم ؤلاهفاق الخيىمي غلى الخىاصن الخاسجي الجضائشي ممثال في ميزان 

 .SVAR باظخخذام مىهجُت أؼػت الاهدذاس الزاحي الهُيلُت 2019-1990اإلاذفىغاث خالٌ الفترة 

لذ الذساظت لػذة هخائج أهمها: أن خذور ـذمت في ظػش الفشف ًخلف أزشا إًجابُا غلى  وجـى

ل، هما أن خذور ـذمت في ول مً حجم الىخلت الىلذًت  ميزان اإلاذفىغاث في ألاحلين اللفير والىٍى

ظلبي في زش أوالاهفالق الخيىمي ًخلف أزشا إًجابُا غلى ميزان اإلاذفىغاث في ألاحل اللفير لُخدٌى إلى 

ل، هما أظهشث الىخائج فػالُت العُاظت الىلذًت في جدعين ولػُت ميزان  ألاحلين اإلاخىظي والىٍى

 اإلاذفىغاث الجضائشي وهزا غىغ العُاظت اإلاالُت.

 جضائش.ال ؛SVARمىهجُت  ؛ذفىغاثاإلاميزان  ؛الُتاإلا العُاظت ؛ىلذًتالعُاظت ال   الكلمات املفحاحية:

 JEL: B23 ،E52 ، G28ثصييف 
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Abstract:  
    This study aimed to highlight the effect of monetary and fiscal 

policy shocks on the Algerian external balance during the period 1990-

2019 using the SVAR methodology. 

The study found that a shock in the exchange rate has a positive 

impact on the balance of payments in the short and long terms, and that a 

shock in both the size of the monetary mass and the government’s spending 

has a positive impact on the balance of payments in the short term, turning 

into a negative impact in the medium and long terms.. 

Keywords: Monetary policy; fiscal policy; balance of payments; SVAR 

methodology; Algeria.  

Jel Classification Codes:   B23, E52, G28 

 

 . ملدمة: 1

ٌػخبر الخىاصن الخاسجي مً أهم ألاهذاف حععى إلى جدلُلها أغلب الذٌو بهذف اإلادافظت غلى 

اظخلشاسها الاكخفادي، لىً هزا الخىاصن ٌػخبر هادس الخذور هدُجت لػذم حعاوي ؤلاًشاداث الذولُت مؼ 

ىاء في اإلاذفىغاث الذولُت وهى ما ٌػبر غىه ميزان اإلاذفىغاث والزي مً أهم خفائفه الاخخالٌ ظ

ـىسة العجض أو في ـىسة الفائن، وفي ولخا الخالخين ًؤزش الاخخالٌ غلى اكخفاد الذولت، خُث أن خالت 

ادة التزاماث الذولت اججاه الػالم الخاسجي،  العجض جؤدي إلى جشاحؼ الاخخُاواث وجضاًذ اإلاذًىهُت وبالخالي ٍص

ني في ؼيل أـٌى غاولت مما ًؤزش بؽيل أما خالت الفائن فخؤدي إلى ججمُذ حضء هبير مً الذخل الىو

ظلبي غلى اكخفاد الذولت، لزا حػمل اغلب الذٌو غلى ولؼ ظُاظاث اكخفادًت مالئمت بهذف الخذ 

 مً اخخالٌ ميزان مذفىغاتها.

وجىلعم العُاظاث الاكخفادًت إلى ظُاظت هلذًت تهخم باإلاخغيراث الىلذًت وجأزيراتها غلى وافت 

الُت تهخم بالجىاهب اإلاالُت لالكخفاد واإلهفاق الػام والمشائب، وحػذ ول حىاهب اإلاجخمؼ وظُاظت م

مً العُاظخين الىلذًت واإلاالُت مً أهم العُاظاث الاكخفادًت وىنهما حؽىالن آلُت فػالت إلاػالجت 

الاخخالالث الذاخلُت والخاسحُت لالكخفاد، وجخماًض فػالُتهما خعب البيُت الهُيلُت لالكخفاد ودسحت 

 ه وهزا الاواس الػام الزي ًىبلان فُه.جىىس 
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جدلُم الاظخلشاس والخىاصن الذاخلي والخاسجي  إلىوغلى غشاس أغلب الذٌو الىامُت ظػذ الجضائش 

ورلً بىلؼ غذة ظُاظاث اكخفادًت مخخلفت مىىذ في آلاوهت ألاخيرة مً جدلُم الخىاصهاث 

الػاإلاُت والتي حػلذ الجضائش  ألاظىاقاسجفاع أظػاس الىفي في  إلى أظاظاالاكخفادًت اليلُت، ورلً ًشحؼ 

الىفي حؽيلذ غذة مخاوف لذي الخيىمت  أظػاس حؽيل اخخُاواث أحىبُت مػخبرة، ومؼ اهخفاك 

ت حػلتها حػُذ الىظش في فػالُت العُاظت الاكخفادًت اإلاخبػت وججشي غذة  في  إـالخاثالجضائٍش

الخخلق مً الخبػُت اإلاىللت للىاع اإلادشوكاث، وهزا ما ًظهش حلُا  العُاظخين الىلذًت واإلاالُت بهذف

 في العُاظت الخلؽفُت اإلاخبػت خالُا.

 الذساظت والتي ًمىً ـُاغتها غلى الىدى الخالي: إؼيالُتواهىالكا مما ظبم جبرص لىا 

الفترة ما مدى ثأثير صدمات السياسحين الىلدًة واملالية على الحواشن الخازجي الجصائسي خالل 

 ؟1990-2019

 فسضيات الدزاسة: 1.1

لت ألاحل بين أدواث العُاظخين الىلذًت واإلاالُت وميزان اإلاذفىغاث الجضائشي خالٌ  - جىحذ غالكت وٍى

 فترة الذساظت؛

في وميزان اإلاذفىغاث  أدواث العُاظخين الىلذًت واإلاالُتغالكت راث داللت إخفائُت بين  جىحذ -

ل واللفير ينألاحل  .الىٍى

 أهداف الدزاسة: 2.1

في الجضائش  أزش العُاظخين الىلذًت واإلاالُت غلى الخىاصن الخاسجيإبشاص  الذساظت إلى هزه تهذف

ت بهذف الىكىف غلى الجىاهب الخالُت:  ورلً غلى لىء بُاهاث ظىٍى

 مداولت سبي أداء العُاظخين الىلذًت واإلاالُت بميزان اإلاذفىغاث الجضائشي خالٌ فترة الذساظت؛ -

أزش ول مً ظػش الفشف وحجم الىخلت الىلذًت وؤلاهفاق الخيىمي غلى ميزان اإلاذفىغاث في  جىلُذ -

   ؛خالٌ فترة الذساظت الجضائش 

خالٌ فترة كُاط مذي اظخجابت ميزان اإلاذفىغاث لفذماث العُاظخين الىلذًت واإلاالُت في الجضائش  -

   الذساظت. 

 أهمية الدزاسة: 3.1

، هما  حعخمذ هزه الذساظت أهمُتها مً خالٌ أهمُت الخىاصن الخاسجي في اكخفاداث أغلب الذٌو

جىمً أهمُت الذساظت في جىلُذ أزش ـذماث العُاظخين الىلذًت واإلاالُت غلى الخىاصن الخاسجي في 
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ن ، مً خالٌ حعلُي المىء غلى الاواس الىظشي ليل مً العُاظخي2019-1990الجضائش خالٌ الفترة 

ل  الىلذًت واإلاالُت وميزان اإلاذفىغاث، زم مداولت كُاط أزش هزه الػالكت وجدلُل وجفعير الىخائج اإلاخـى

 اليها.

 مىهج الدزاسة:  4.1

في لػشك مخغيراث الذساظت  إلى إلافت ،جم الاغخماد في هزه الذساظت غلى اإلاىهج الخدلُلي الـى

أؼػت الاهدذاس الزاحي  همارج ُاظُت الخذًثت ممثلت فيالل ألاظالُباإلاىهج الخدلُلي الىمي اإلاؽخمل غلى 

ـذماث العُاظخين الىلذًت واإلاالُت غلى الخىاصن الخاسجي في الجضائش زش أورلً لذساظت  SVAR الهُيلُت

  .2019-1990خالٌ الفترة 

 لإلحابت غلى ؤلاؼيالُت اإلاىشوخت جم جلعُم هزه الذساظت واالحي:هيكل الدزاسة:  5.1

 بمخغيراث الذساظت؛الخػٍشف  -

 .SVARالذساظت اللُاظُت وفم مىهجُت  -

 الحعسيف بمحغيرات الدزاسة .2

بهذف جدذًذ الىمىرج اإلاالئم لذساظدىا اللُاظُت وػمل في البذاًت غلى جلذًم مخخلف اإلاخغيراث  

خي خالٌ الفترة  ، مما ٌعاغذ 2019-1990اإلاعخخذمت في هزه الذساظت، إلافت إلى جدلُل جىىسها الخاٍس

اهظش اإلالخم (غلى إغىائىا فىشة أولُت غً هزه اإلاخغيراث وغً أفمل الىمارج التي ًمىً اظخخذامها 

 ). 01سكم

 :حجم الكحلة الىلدًة 1.2

بأنها همُت الىلىد اإلاخذاولت في فترة صمىُت مػُىت والتي جخدذد غادة مً حػشف الىخلت الىلذًت 

 ،وشف العلىاث الىلذًت، أو بػباسة أخشي هي الىمُت الىلذًت اإلاخمثلت في وظائل الذفؼ بؽتى أهىاغها

 الىخلت الىلذًت بمفهىمها الىاظؼ والتي هشمض لها وللخػبير غنها وعخخذم (35، ـفدت 2004بلػضوص، ) 

ومً خالٌ بُاهاث هزا اإلاخغير مً الذًىان الىوني لإلخفائُاث، ، خُث جم الخفٌى غلى  M2الشمضب

خي همىدنى جىىس  مالخظت يز بىىع مً الخزبزب هالخظ أهه ًخم 2019-1990في الجضائش خالٌ الفترة  الخاٍس

مىً إسحاع هزا الخزبزب إلى جىىس الجهاص اإلافشفي واحعاع كىىاث حمؼ الىدائؼ  خالٌ فترة الذساظت، ٍو

آلاحلت إلافت إلى الخزبزباث التي غشفتها أظػاس الىفي الػاإلاُت، ومً الىاخُت ؤلاخفائُت هالخظ أن 

ت العلعلت   الخخىائها غلى مشهبت الاججاه الػام. M2اإلاىدنى ًىحي بػذم اظخلشاٍس
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 :سعس الصسف   2.2

ٌػشف ظػش الفشف بأهه غذد الىخذاث مً غملت دولت مػُىت الالصمت للخفٌى غلى وخذة 

وللخػبير غىه وعخخذم ظػش  (484، ـفدت 2019) بادن و ظتي اخمذ،  واخذة مً غملت دولت أخشي،

يي ، بُاهاث هزا EXRفي مخىظي الفترة وهشمض له بالشمض  ـشف الذًىاس الجضائشي ملابل الذوالس ألامٍش

خي لعػش الفشف في الجضائش خالٌ  اإلاخغير جم أخزها مً البىً الذولي، وبمالخظت مىدنى الخىىس الخاٍس

غلى الاهخفاك اإلاعخمش للُمت الذًىاس الجضائشي  هالخظ أهه في جضاًذ معخمش داللت 2019-1990الفترة 

ت لمان اظخلشاس الاكخفاد  ىمً ظبب رلً في مداولت العلىاث الجضائٍش خالٌ فترة الذساظت، ٍو

ا في ظل اسجفاع حجم الىخلت الىلذًت في العىق واحعاع الفاسق بين ظػش  وخماًخه مً ألاصماث خفـى

وما هجم غنها مً آزاس اكخفادًت،  هما  2008لػاإلاُت لعىت الفشف الشظمي واإلاىاصي إلافت إلى ألاصمت ا

ت العلعلت  خي ًىحي بػذم اظخلشاٍس لىحىد مشهبت الاججاه الػام والىاضخت مً  EXRأن الخىىس الخاٍس

 خالٌ التزاًذ اإلاىحب للمىدنى.

 :حجم إلاهفاق الخكومي   3.2

 كفذ جدلُم مىفػت غامت، بئهفاكهاؤلاهفاق الخيىمي مبالغ هلذًت جلىم الذولت  اغخباس ًمىً 

ت غلى  (27، ـفدت 2003) هاؼذ،  وللخػبير غً هزا اإلاخغير وعخخذم الىفلاث الخيىمُت الجاٍس

ن الػاملين، البُاهاث مػبر غنها باللُمت الخالُت للػملت  اث العلؼ والخذماث بما فيها حػٍى مؽتًر

خميز اإلاىدنى الزي ًمثل Gوهشمض له بالشمض  لإلخفائُاثالىوىُت وجم أخزها مً الذًىان الىوني  ، ٍو

خي بمػذالث جضاًذ معخمشة في اغلب  2019-1990لإلهفاق الخيىمي في الجضائش خالٌ الفترة  الخىىس الخاٍس

التي غشفتها الجضائش اهىالكا مً مشخلت  والاحخماغُت الاكخفادًتفتراث الذساظت هدُجت الخىىساث 

ت  الاهخلاٌ ىال إلى بشامج ؤلاوػاػ ؤلاكخفادي اإلاىبلت، وبخفىؿ اظخلشاٍس هدى اكخفاد العىق ـو

تها ورلً لىحىد مشهبت  Gعلعلت ال الػام والتي جدبين مً خالٌ  الاججاهفاإلاىدنى ًىحي بػذم اظخلشاٍس

 اإلاُل اإلاىحب للمىدنى.

 :ميزان املدفوعات   4.2

ٌػشف ميزان اإلاذفىغاث غلى أهه بُان إخفائي ًلخق اإلاػامالث الاكخفادًت بين اإلالُمين وغير 

اف،  صمىُت مدذدة غادة ما جيىن ظىت،اإلالُمين في دولت مػُىت خالٌ فترة   (09، ـفدت 2020)ـو

خُث ٌػبر غً الخىاصن الخاسجي والزي حععى إلى جدلُله العُاظاث الاكخفادًت، وللخػبير غً هزا 

ُذ ؤلاحمالي الزي هشمض له بالشمض  مً الذًىان ، بُاهاث هزا اإلاخغير جم أخزها BPاإلاخغير وعخخذم الـش
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 2019-1990خي إلايزان اإلاذفىغاث الجضائشي خالٌ الفترة ٍالىوني لإلخفائُاث، وبمالخظت الخىىس الخاس 

هالخظ أهه ٌػاوي مً الىشاباث هبيرة خالٌ فترة الذساظت وهزا هدُجت اسجباوه الىزُم بأظػاس الىفي 

تها  BPنى العلعلت الػاإلاُت والتي غشفذ غذة جللباث، ومً الىاخُت ؤلاخفائُت ًىحي مىد بػذم اظخلشاٍس

 ورلً مً خالٌ غذم زباث جباًنها خالٌ فترة الذساظت.  

 SVARالدزاسة اللياسية وفم مىهجية  .3

بغُت دساظت جأزير ـذماث العُاظخين الىلذًت واإلاالُت غلى الخىاصن الخاسجي في الجضائش خالٌ 

ت ليل مً ظػش الفشف ) 2019-1990(الفترة  وحجم الىخلت   EXRهلىم باالظخػاهت ببُاهاث ظىٍى

لخمثُل العُاظت اإلاالُت  Gهمخغيراث لخمثُل العُاظت الىلذًت وحجم ؤلاهفاق الخيىمي  M2الىلذًت 

لخمثُل الخىاصن الخاسجي، واظخخذام مىهجُت أؼػت الاهدذاس الزاحي الهُيلُت  BPوميزان اإلاذفىغاث

SVAR بر مً الىمارج اللُاظُت الخذًثت لذساظت الػالكاث بين اإلاخغيراث، وظىػمل في البذاًت والتي حػخ

غلى جلذًم مىهجُت الذساظت وجدذًذ الىمىرج اإلاعخخذم زم في خىىة أخشي هلىم بخىبُم مىهجُت 

SVAR .ل اليها  وجدلُل الىخائج اإلاخـى

 ثلدًم مىهجية الدزاسة وثحدًد الىموذج املسحخدم: 1.3

ت أهثر منها  VARمارج الاهدذاس الزاحي حػشلذ ه لػذة اهخلاداث مً بُنها أنها حػخبر همزحت هظٍش

غملُت، إلافت إلى اهه ال ًمىً جشحمت الىخائج اإلادفل غليها غلى أسك الىاكؼ  ليىنها غير مبيُت غلى 

ت الاكخفادًت، لزا جم اكتراح مىهجُت أؼػت الاهدذاس الزاحي  (41، ـفدت 2017)خمذان،  الىظٍش

شها  SVAR الهُيلُت  (Blanchard & Perotti, 2002 ) 2002ظىت  Perotti Blanchard etالتي كام بخىٍى

م اظخخذام  والتي جأخز بػين الاغخباس آلازاس آلاهُت اإلاىحىدة بين اإلاخغيراث الاكخفادًت ورلً غً وٍش

ت الاكخفادًت  إلىاإلاخخفش زم فشك كُىد مػُىت بين اإلاخغيراث الاكخفادًت اظدىادا  VARؼيل  الىظٍش

هىالق مً همىرج ألحل الخمىً مً حػٍشف وجلذًش الىمىرج، وألحل جدذًذ همىرج الذساظت ًمىىىا الا 

VAR :اللاهىوي وهخابخه بؽيل مختٌز واالحي (Perotti, 2004, p. 05)  

ttt uXLAX  1)( 

خُث:  ttttt EXRMGBPX ن جيىن أجمثل ؼػاع اإلاخغيراث الذاخلُت والتي ًجب  ,,2,

 معخللت فُما بُنها.

A جمثل مففىفت مػامالث الاهدذاس إلاػادلت الؽيل اإلاختٌز لىمىرج :VAR 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Roberto-Perotti-67104669?_sg%5B0%5D=yaL9wucu6vIMTFkuDbUreKRa5gUvE4wGtl_z71tedhS9hsXOXxYAJ-e3NH9Uo9_zS0SVsGQ.3vLgCeR5L8vWJ7Iqu8qnOZ5UHVvgleJyoDH42MSYOMVlREPnCOKJnhmipYt5dtmVM8-HqK9cR_AZkhD6yWcTvw&_sg%5B1%5D=DCluXBOKnadFWL3X-SJOI93jVs9Jq6OvMVjI0N_1YFb9JLjXYFypR7PQCKPnfz_nmOx3ivI.klmdd0XeUfZtVWDJj4mnZVJXgO-vaIltMOXCPrgOegtQGvwz7OxLYY0rPpe5fzo0ZgZFH821Wkb4XJoartVKmQ
https://www.researchgate.net/profile/Olivier-Blanchard-2?_sg%5B0%5D=yaL9wucu6vIMTFkuDbUreKRa5gUvE4wGtl_z71tedhS9hsXOXxYAJ-e3NH9Uo9_zS0SVsGQ.3vLgCeR5L8vWJ7Iqu8qnOZ5UHVvgleJyoDH42MSYOMVlREPnCOKJnhmipYt5dtmVM8-HqK9cR_AZkhD6yWcTvw&_sg%5B1%5D=DCluXBOKnadFWL3X-SJOI93jVs9Jq6OvMVjI0N_1YFb9JLjXYFypR7PQCKPnfz_nmOx3ivI.klmdd0XeUfZtVWDJj4mnZVJXgO-vaIltMOXCPrgOegtQGvwz7OxLYY0rPpe5fzo0ZgZFH821Wkb4XJoartVKmQ
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tt uuuuu ,,,  ًمثل ؼػاع البىاقي اللاهىهُت الغير مشجبىت راجُا. 2

والتي جدلم الػالكت الخالُت: Pمففىفت الاهخلاٌ  إوؽاءوألحل جدذًذ الفذماث الهُيلُت ًجب 

tt Pu . ث مففىفت الاهخلاٌ ًجب في البذاًت هخابت اإلاعاواة ، ولخدذًذ مػامالtt Pu .  غلى الىدى

ttالخالي:  BuA ..  ن: أ، خُثBAP .1 ت للمففىفخين  A ، زم الػمل غلى جثبُذ الػىاـش  اللىٍش

ت فُخم جدذًذهم باالغخماد غلى بػن الذالالث  أما، 1اللُمت  بئغىائهم Bو الػىاـش غير اللىٍش

ًأخز هزا (خالٌ هفغ العىت  ألاخش الاكخفادًت، أي اهه غىذما ًفترك بان اخذ البىاقي ال ًؤزش في 

إغىاء كُمت لهزا  ( الخأزيرًجب كُاط كُمت هزا  جأزير ، وفي خالت افتراك وحىد )0الػىفش اللُمت 

  (94، ـفدت 2018)خاًذ ،  عمى باللُىد الاكخفادًت.وهزا ما ٌ )الػىفش

كبل إحشاء الذساظت اللُاظُت وػمل في البذاًت غلى دساظت  دزاسة اسحلسازية محغيرات الىموذج: 2.3

ت العالظل الضمىُت مدل الذساظت وجدذًذ دسحت جياملها وهزا بهذف جدذًذ الىمىرج اإلاالئم  اظخلشاٍس

 ADFللذساظت مً خالٌ الاغخماد غلى اخخباساث حزس الىخذة وظىػخمذ غلى اخخباسي دًيي فىلش 

ا غىذما ًيىن حجم  ADFفمل وادق مً اخخباس أ PPخخباس خُث ٌػخبر ا، PPبيرون  -وفُلُبغ وخفـى

ً فاهه أ (David & Raffaele, 1993, p. 160) الػُىت ـغير، ما غىذما ًيىن هىان جىاكن بين الاخخباٍس

هخائج هزا الاخخباس مىضخت  (Obben, 1998, p. 114) ،فمل الاغخماد غلى اخخباس فُلُبغ بيرونمً ألا 

أن مخغيراث الذساظت غير معخلشة في  PP، خُث ًدبين مً خالٌ هخائج اخخباس 02في اإلالخم سكم 

مما ٌػني كبٌى الفشلُت  0.05اإلاعخىي، رلً أن الاخخماٌ اإلاشافم لإلخفائُت اإلادعىبت اهبر مً 

ة أي غذم اظخلشاس العالظل مدل الذساظت. وغىذ إحشاء الفشق ألاٌو اإلاػذومت وؤلاكشاس بىحىد حزس وخذ

، أي أنها مخياملت مً الذسحت ألاولى  ، وهزا CI~(1)جبين أن ول مخغيراث الذساظت معخلشة في الفشق ألاٌو

ت  فلذ أظهش أن مخغيراث الذساظت غير معخلشة في  ADF، أما باليعبت الخخباس %5غىذ معخىي مػىٍى

إحشاء الفشق ألاٌو اجطح أن ول اإلاخغيراث معخلشة في الفشق ألاٌو ما غذي مخغيرة  اإلاعخىي وغىذ

غش حجم  ً ـو ؤلاهفاق الخيىمي فهي معخلشة في الفشق الثاوي، وهظشا لىحىد اخخالف في هخائج الاخخباٍس

لى، ومىه أن مخغيراث الذساظت مخياملت مً الذسحت ألاو  أي PPالػُىت هىغا ما ًمىىىا الاغخماد غلى هخائج 

لت ألاحل بين ول مً حجم الىخلت الىلذًت وظػش الفشف  ًمىىىا البدث غً وحىد غالكت جىاصهُت وٍى

 وؤلاهفاق الخيىمي وبين ميزان اإلاذفىغاث الجضائشي خالٌ فترة الذساظت.
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ت  اخحباز إمكاهية الحكامل املشترن بين محغيرات الىموذج: 3.3  والخأهذ بػذ إحشاء اخخباساث الاظخلشاٍس

مً أن مخغيراث الىمىرج مخياملت مً الذسحت ألاولى، أي هىان إمياهُت لىحىد غالكت جيامل مؽترن بين 

ل، وػمل في هزه اإلاشخلت غلى إحشاء اخخباس الخيامل اإلاؽترن وفم ما ًلي:  هزه اإلاخغيراث في ألاحل الىٍى

جدذًذ فتراث ؤلابىاء اإلاثلى كبل إحشاء الاخخباس ًجب  :VAR(p) املثلى الحأخيرثحدًد دزجة  - أ

ورلً باالغخماد غلى غذة مػاًير للمفاللت، هخائج هزا الاخخباس مىضخت في الجذٌو  VAR  (p)لىمىرج

 هما ًلي: 01سكم 

 VAR(P)ثحدًد دزجة إلابطاء املثلى للىموذج : 1جدول  

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: BP EXR G M2  

Sample: 1990 2019 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -566.4614 NA 2.64e+13 42.25640 42.44837 42.31348 

1 -439.7469 206.4977 7.37e+09 34.05533 35.01520 34.34075 

2 -406.5681 44.23839* 2.26e+09* 32.78282* 34.51061* 33.29658* 

3 -396.1743 10.77876 4.35e+09 33.19810 35.69378 33.94020 

 Eviews 10مً اغذاد الباخثين باالظخػاهت بمخشحاث بشهامج املصدز: 

ًخطح مً خالٌ هخائج الجذٌو أغاله أن ول مػاًير اإلافاللت أجذ غلى اخخُاس دسحت جأخير مثلى 

 .(P=2)للىمىرج كذسها ظيخين، أي 

مً أخعً اخخباساث الخيامل   Johansenٌػخبر اخخباس  للحكامل املشترن: Johansenاخحباز  - ب

عخخذمهظشا ألهه ًدىاظب مؼ الػُىاث ـغيرة الدجم  اإلاؽترن الخذًثت في خالت وحىد أهثر مً  َو

ً ػمل هزلً غلى الىؽفمخغيًر  الخيامل اإلاؽترن فلي جدلمىاخذ، أي الؽترن اإلاخيامل الغً  ، َو

ت الخيامل اإلاؽترنفي خالت اهدذاس اإلاخغير الخابؼ غلى اإلاخغيراث  ، وغلى اإلاعخللت، وهزا له أهمُت في هظٍش

ً هما اخخباس ألازش واخخباس اللُمت الػظمى، الىخائج  Johansenأظاط مىهجُت  فئهىا وػخمذ غلى اخخباٍس

، خُث ًدبين أن ؤلاخفائُت اإلادعىبت ليل مً اخخباس ألازش واخخباس اللُمت 03مىضخت في اإلالخم سكم 

ت الػظمى أكل مً ال ، مما ٌػني كبٌى الفشلُت اإلاػذومت %5لُمت الجذولُت غىذ معخىي مػىٍى

لت ألاحل بين ول مً حجم الىخلت الىلذًت وظػش الفشف  والخأهُذ غلى غذم وحىد غالكت جىاصهُت وٍى
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وؤلاهفاق الخيىمي وبين ميزان اإلاذفىغاث في الجضائش خالٌ فترة الذساظت، أي أهىا ظىلىم بخلذًش 

 .SVARىهجُت الىمىرج وفم م

للعبِبت مً الاخخباساث الهامت كفذ جىلُذ  Grangerٌػخبر اخخباس للسببية:  Grangerاخحباز   4.3

ًىضح  02اججاه الػالكت بين اإلاخغيراث اإلاعخللت واإلاخغيراث الخابؼ في همىرج الذساظت والجذٌو سكم 

 للسببية Grangerهحائج اخحباز : 2جدول   هخائج هزا الاخخباس:  

Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 1990 2019 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

 DEXR does not Granger Cause DBP  28  1.18649 0.2864 

 DBP does not Granger Cause DEXR   0.54419 0.4676 

 DG does not Granger Cause DBP  28  6.86148 0.0148 

 DBP does not Granger Cause DG   3.72826 0.0649 

 DM2 does not Granger Cause DBP  28  4.39872 0.0462 

 DBP does not Granger Cause DM2   0.71031 0.4073 

 DG does not Granger Cause DEXR  28  1.73042 0.2003 

 DEXR does not Granger Cause DG   6.59280 0.0166 

 DM2 does not Granger Cause DEXR  28  3.74567  0.0643 

 DEXR does not Granger Cause DM2   2.16105 0.1540 

 DM2 does not Granger Cause DG  28  15.8586 0.0005 

 DG does not Granger Cause DM2   5.32868 0.0295 

 Eviews 10مً اغذاد الباخثين باالظخػاهت بمخشحاث بشهامج املصدز: 

ٌػخمذ هزا الاخخباس غلى إخفائُت فِؽش، خُث جيىن هىان غالكت ظببُت بين مخغيرة وأخشي 

ت  ، ومً خالٌ 0.05ارا وان الاخخماٌ اإلاشافم لإلخفائُت اإلادعىبت أكل مً  %5غىذ معخىي مػىٍى

جخجه مً مخغيرة ؤلاهفاق الخيىمي  Grangerالىخائج أغاله ًخطح اهه جىحذ غالكت ظببُت خعب مفهىم 

وحجم الىخلت الىلذًت هدى ميزان اإلاذفىغاث وغُاب هزه الػالكت في الاججاه اإلاػاهغ وهزا غىذ 

ت  الخيىمي وحجم الىخلت الىلذًت ٌعاهمان في جدعين  ؤلاهفاقن ول مً أ، أي %5معخىي مػىٍى
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ت إلايزان اإلاذفىغاث الجضائشي خالٌ فترة الذس  اظت، هما هالخظ وحىد غالكت ظببُت جخجه اللذسة الخيبٍؤ

الخيىمي وهزلً وحىد غالكت ظببُت جخجه  ؤلاهفاقمً مخغيرة ظػش الفشف وحجم الىخلت الىلذًت هدى 

ت  ؤلاهفاقمً   .%5الخيىمي هدى حجم الىخلت الىلذًت وهزا غىذ معخىي مػىٍى

بػذ اللُام بخلذًش همىرج  :Diagnostic tests of the modelالاخحبازات الخشخيصية للىموذج  5.3

هلىم في هزه اإلاشخلت بئخماع الىمىرج إلاجمىغت مً الاخخباساث ؤلاخفائُت للخدلم  VAR(2)الذساظت 

 مً مذي ـالخُخه وكذسجه غلى جمثُل مخغيراث الىمىرج اإلاذسوط، وجخمثل هزه الاخخباساث فُما ًلي:

، VAR(2)للخأهذ مً غُاب الاسجباه الزاحي بين بىاقي الىمىرج اإلالذس  اخحباز الازثباط الراجي للبواقي: - أ

خُث جىق الفشلُت اإلاػذومت لهزا الاخخباس غلى غُاب الاسجباه الدعلعلي  LMهلىم باظخػماٌ اخخباس 

حؽير الىخائج إلى كبٌى  خُث ،03بين بىاقي الىمىرج وهخائج هزا الاخخباس مىضخت في الجذٌو سكم 

ت الفشلُت اإلاػذ  %1ومت أي غُاب مؽيلت الاسجباه الزاحي بين بىاقي الىمىرج اإلالذس غىذ معخىي مػىٍى

 .0.01اهبر مً  p=5 كذسها جأخيراث غىذ LM رلً أن الاخخماٌ اإلاشافم إلخفائُت

 LMهحائج اخحباز : 3جدول 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests 

Sample: 1990 2019 

Null hypothesis: No serial correlation at lag h 

Lag LRE* stat df Prob. Raon F- df Prob. 
1  12.133  16  0.7348  0.7344 (16, 37.3)  0.7423 
2  23.101  16  0.1110  1.5958 (16, 37.3)  0.1187 
3  14.610  16  0.5534  0.9107 (16, 37.3)  0.5639 
4  26.605  16  0.0461  1.9190 (16, 37.3)  0.0506 
5  14.350  16  0.5726  0.8918 (16, 37.3)  0.5830 

 Eviews 10مً اغذاد الباخثين باالظخػاهت بمخشحاث بشهامج املصدز: 

، وػخمذ غلى VAR(2)ألحل الخأهذ مً زباث جباًً  بىاقي الىمىرج اإلالذس  اخحباز ثبات ثباًً البواقي: - ب

فشلِخه اإلاػذومت غلى زباث جباًً البىاقي، هخائج هزا الاخخباس مىضخت في  جىق والريWhite اخخباس 

 هما ًلي: 04الجذٌو سكم 
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 Whiteهحائج اخحباز : 4جدول 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests (Levels and Squares) 

Included observations: 28 

Chi-sq df Prob. 

186.2863 160 0.0760 

 Eviews 10مً اغذاد الباخثين باالظخػاهت بمخشحاث بشهامج املصدز: 

والتي جمثل الفشلُت اإلاؽترهت ليل بىاقي  Chi-sq حؽير هدُجت الاخخماٌ اإلاشافم إلخفائُت اخخباس

ت  إلىالىمىرج  ، مما ٌػني زباث جباًً بىاقي %5كبٌى الفشلُت اإلاػذومت وهزا غىذ معخىي مػىٍى

 الىمىرج.

ألحل الخأهذ مً أن بىاقي الىمىرج اإلالذس جدبؼ الخىصَؼ الىبُعي ًخم  الحوشيع الطبيعي:اخحباز  - ت

ىخائج إلى الحؽير ، خُث 05، هخائج هزا الاخخباس مىضخت في الجذٌو سكم Jarque-Beraاظخػماٌ اخخباس 

مما ٌػني كبٌى الفشلُت  0.05وهى اهبر مً  0.085ٌعاوي  Jarque-Beraأن الاخخماٌ اإلاشافم إلخفائُت 

 اإلاػذومت التي جىق غلى أن بىاقي الىمىرج جدبؼ الخىصَؼ الىبُعي.

 Jarque-Beraهحائج اخحباز : 5جدول 

Component Jarque-Bera df Prob. 

1 3.485508 2 0.1750 

2 0.452035 2 0.7977 

3 9.317667 2 0.0095 

4 0.622735 2 0.7324 

Joint 13.87794 8 0.0850 

 Eviews 10مً اغذاد الباخثين باالظخػاهت بمخشحاث بشهامج املصدز: 

ت الىمىرج ًجػل الىخائج اإلادفل غليها غىذ اظخخذامه  دزاسة اسحلسازية الىموذج: - ث غذم اظخلشاٍس

غير صخُدت مثل دواٌ الاظخجابت ودواٌ جفىًُ الخباًً، لزا ًجب الخأهذ مً جدلُم الىمىرج اإلالذس 

ت، هخائج هزا الاخخباس مىضخت في الؽيل   :هما ًلي 01لؽشه الاظخلشاٍس
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 VAR(2)هحائج اخحباز الاسحلسازية لىموذج : 1الشكل  

 

 Eviews 10مً اغذاد الباخثين باالظخػاهت بمخشحاث بشهامج املصدز: 

أي جلؼ داخل الذائشة  1هالخظ مً الؽيل أغاله أن مللىب حزوس هثير الخذود ولها أـغش مً 

ت، مما ًذٌ غلى أن الىمىرج اإلالذس معخلش.  الىخذٍو

ومً خالٌ الىخائج العابلت لالخخباساث الدشخُفُت ًمىً اللٌى أن بىاقي الىمىرج اإلالذس 

VAR(2)   ؾ ابُن  راث جباًً زابذ وجخمؼ للخىصَؼ الىبُعي فهي ملبىلت مما ًذٌ  إخفائُاهي حؽَى

ُاغخه الصخُدت لخمثُل هخائج الذساظت.  غلى كىة الىمىرج ومالئمخه ـو

ت  :SVARإلى الشكل الهيكلي  VARالاهحلال مً الشكل اللاهووي  6.3 بػذ الخأهذ مً اظخلشاٍس

الخُت الىمىرج اإلالذس  ، ظىػمل في هزا الجضء مً الذساظت غلى الاهخلاٌ مً الؽيل  VAR(2)ـو

وفم ما جم الخىشق الُه في الجاهب الىظشي  SVARإلى الؽيل الهُىلي لىمارج  VARاللاهىوي لىمارج 

م خعاب اإلاففىفخين  Pورلً مً خالٌ جدذًذ مففىفت الاهخلاٌ ، إلاىهجُت الذساظت  Bو Aغً وٍش

ت الاكخفادًت وخالت الاكخفاد الجضائشي  خُث جم ولؼ الفشلُاث آلاجُت لهزا الىظام مؼ مشاغاة الىظٍش

ل واللفير ورلً   واالحي:والخمُيز بين ألاحلين الىٍى

 ًفترك في العىش ألاٌو أن مخغيرة ؤلاهفاق الخيىمي ال جخأزش لفذماث اإلاخغيراث ألاخشي؛  -

ٌعخجُب لشد فػل ميزان اإلاذفىغاث ولىً ًخأزش  أما في العىش الثاوي ًفترك فُه أن غشك الىلذ ال  -

 بفذماث غشك الىلذ وؤلاهفاق الخيىمي؛

بفذماث غشك الىلذ وأظػاس الفشف وؤلاهفاق العىش الثالث ًفترك فُه أن ظػش الفشف ًخأزش  -

 الخيىمي وهزا وفلا للعُاظت الىلذًت التي ًخخزها البىً اإلاشهضي؛
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العىش الشابؼ ًفترك فُه أن ميزان اإلاذفىغاث ًخأزش بمخغيراث العُاظخين الىلذًت واإلاالُت اإلاذسحت  -

 همىرج الذساظت.في 

 هما ًلي: Aالفشلُاث العابلت مػبر غنها في اإلاففىفت  

 

ومففىفت B وA بػذ فشك كُىد غلى مخغيراث الذساظت وػمل آلان غلى جلذًش اإلاففىفخين 

التي حعمذ بخلذًش دواٌ الاظخجابت الذفػُت الهُيلُت وهزا همىرج جدلُل الخباًً الهُىلي،   Pالاهخلاٌ

 ، خُث وسجل ما ًلي:04الىخائج مىضخت في اإلالخم سكم 

بخدلُل دواٌ الاظخجابت ًلـفذ  :Impulse Réponse ثحليل دوال الاسحجابة الدفعية الهيكلية 7.3 

ألازش الزي جخلفه ـذمت في مخغيرة مً مخغيراث الىمىرج في صمً مػين غلى اإلاخغيرة هفعها وغلى باقي 

جىلُذ مذي كذسة اإلاخغيراث اإلاخممىت في الىمىرج غلى جفعير اإلاخغيراث، أي أن هزا الاخخباس يهذف إلى 

خالٌ مً و  ما غلى باقي اإلاخغيراث. ةـذمت في مخغير ظلىن بػمها البػن مً خالٌ مػشفت وعبت جأزير 

زم هلىم ـذمت غلى مخغيراث العُاظخين الىلذًت واإلاالُت لذواٌ الاظخجابت ظىلىم بخىبُم  جدلُلىا

خُث ٌػبر  ،02 ، هخائج هزا الاخخباس مىضخت في الؽيل سكمميزان اإلاذفىغاث الجضائشي أزشها غلى  بخدبؼ

أما باليعبت للخي  ،)ظىىاث 10خىالي (فذمت وهُفُت حغيرها غبر الضمً الخي ألاصسق غً الاظخجابت لل

 ألاخمش فُمثل مجاٌ الثلت ورلً هما ًلي: 
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 الهيكلية الدفعية الاسحجابة هحائج ثحليل دوال: 2الشكل 

 

 Eviews 10مً اغذاد الباخثين باالظخػاهت بمخشحاث بشهامج املصدز: 

 :ثفسير الىحائج 

إًجابُت في مخغيرة ؤلاهفاق الخيىمي ملذاسها اهدشاف مػُاسي واخذ ًخلف خذور ـذمت هُيلُت  -

خُث ٌسجل هزا ألاخير اظخجابت فىسٍت كذسها ، أزشا إًجابُا مخىاكفا غلى ميزان اإلاذفىغاث الجضائشي 

زم ظشغان ما ًفبذ  ،%0.06زم ًبذأ في الخىاكق إلى غاًت العىت الشابػت مسجال ما كُمخه  5.43%

 زم ًبذأ في الخىاكق بلُم ظالبت لُفل إلى  2.61-%هزا ألازش ظلبُا بذاًت مً العىت الخامعت بلُمت 

في نهاًت العىت الػاؼشة، أي أن الػالكت بين ؤلاهفاق الخيىمي وميزان اإلاذفىغاث غالكت وشدًت 2.42-%

ل، وهزا ما ًخماش ى مؼ وبُػت في ألاحل اللفير لخخدٌى إلى غالكت غىعُت في ألاحلين اإلاخ ىظي والىٍى

ادة الاظتهالن أي اسجفاع الىلب غلى واسداث  ادة ؤلاهفاق الخيىمي جؤدي إلى ٍص الاكخفاد الجضائشي فٍض

العلؼ والخذماث مً أحل جلبُت خاحاث ألافشاد وفي هفغ الىكذ هالخظ هلق في العلؼ اإلاىحهت 

ا في ظل اهخفاك أظػاس للخفذًش مما ٌػني خذور عجض في ميزان اإلاذفىغا ث مؼ مشوس الضمً خفـى

 الىفي الػاإلاُت؛

خذور ـذمت هُيلُت إًجابُت في مخغيرة حجم الىخلت الىلذًت بملذاس اهدشاف مػُاسي واخذ ًخلف  -

أزشا إًجابُا مخىاكفا غلى ميزان اإلاذفىغاث الجضائشي خُث ٌسجل هزا ألاخير اظخجابت فىسٍت كذسها 

زم ظشغان ما ًفبذ  ،%0.72كُمخه  إلى غاًت العىت الشابػت مسجال ما زم ًبذا في الخىاكق 5.31%

 زم ًبذأ في الخىاكق بلُم ظالبت لُفل إلى 0.43-%هزا ألازش ظلبُا بذاًت مً العىت الخامعت بلُمت 
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في نهاًت العىت الػاؼشة، أي أن الػالكت بين حجم الىخلت الىلذًت وميزان اإلاذفىغاث غالكت  2.20-%

مىً جفعير هزه وشدًت في ألا  ل، ٍو حل اللفير لخخدٌى إلى غالكت غىعُت في ألاحلين اإلاخىظي والىٍى

ادة الادخاس واهخفاك أظػاس الفائذة وبالخالي جشجفؼ  ادة حجم الىخلت الىلذًت ًؤدي إلى ٍص الىخائج بأن ٍص

للل مً ن حػمل غلى سفؼ ؤلاهخاج اإلادلي مما ٌشجؼ الفادساث أكُمت الاظدثماساث والتي مً ؼانها  ٍو

الىاسداث فخخدعً ولػُت ميزان اإلاذفىغاث، وهظشا لػذم مشوهت الجهاص ؤلاهخاجي الجضائشي وغذم كذسجه 

ت غلى الىفي بفىسة  غلى اظدُػاب الىلب الذاخلي والخاسجي إلافت إلى اغخماد الفادساث الجضائٍش

باالظخيراد إلى الاسجفاع  هبيرة وغذم كذسة العلؼ اإلادلُت غلى مىافعت اإلاىخجاث الػاإلاُت، مما ًؤدي

 مجذدا مما ًدذر عجضا في ميزان اإلاذفىغاث؛

خذور ـذمت هُيلُت مىحبت بملذاس اهدشاف مػُاسي واخذ في مخغيرة ظػش الفشف ًخلف أزشا  -

، خُث ظىىاث 10فترة الاظخجابت اإلامخذة غلى مذي  وىاٌ إًجابُا غلى ميزان اإلاذفىغاث الجضائشي 

زم ًبذا في التزاًذ بلُم مىحبت الى غاًت العىت  %0.45فىسٍت كذسها ٌسجل هزا ألاخير اظخجابت 

في نهاًت 0.15%زم ًبادا في الخىاكق بلُم مىحبت لُفل الى  %1.56الخامعت مسجال أغلى كُمت له بـ 

العىت الػاؼشة، أي أن الػالكت بين ظػش الفشف وميزان اإلاذفىغاث غالكت وشدًت في ألاحلين اللفير 

ل، وهزا ت الاكخفادًت فاسجفاع أظػاس الفشف أي جخفُن كُمت الػملت  والىٍى ما ًخىافم مؼ الىظٍش

اإلادلُت ًؤدي إلى اهخفاك أظػاس العلؼ والخذماث اإلادلُت ملاسهت مؼ أظػاس العلؼ ألاحىبُت في العىق 

ؤدي رلً إلى جدعين ولػُت ميزان اإلاذفىغاث.   ادة الىلب الػالمي غليها ٍو  الػاإلاُت مما ٌػني ٍص

 varianceالخباًً ميىهاث بخدلُل ًلفذ :Variance Decompositionثحليل مكوهات الحباًً  8.3

decomposition  وفي ألاخشي، اإلاخغيراث وفي هفعها في ما مخغيرة حعببه الزي الخباًً وعبت مػشفت 

همىرج  مخغيراث العُاظخين الىلذًت واإلاالُت اإلاذسحت في بين الػالكت بذساظت ظىلىم هزه دساظدىا

هخائج ، خُث أن 06الذساظت وميزان اإلاذفىغاث في الجضائش، هخائج هزا الاخخباس مىضخت في الجذٌو سكم 

مً الفذماث الهُيلُت في ميزان اإلاذفىغاث في العىت ألاولى حػضي  %1461.أن  أظهشثجدلُل الخباًً 

خالٌ  %49.67خامعت زم خالٌ العىت ال %58.59إلى اإلاخغير هفعه زم جبذأ في الاهخفاك لخفل إلى 

العىت الػاؼشة، وفي ظل هزا الاهخفاك هالخظ اسجفاع معاهمت ظػش الفشف في جفعير جللباث ميزان 

في % 26.98لترجفؼ إلى خذود  %1.94اإلاذفىغاث، خُث ؼيلذ في بذاًت الذساظت وعبت معاهمت جلذس بـ 

عاهمتها حُذة في بذاًت الذساظت العىت الػاؼشة، وهزا غىغ حجم الىخلت الىلذًت التي واهذ وعبت م

لذ إلى  %36.89خُث بلغذ  في العىت الػاؼشة وهزا في ظل  %23.32لخبذا في الخىاكق خُث ـو
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با  اسجفاع معاهمت ظػش الفشف، أما مخغيرة ؤلاهفاق الخيىمي فلذ واهذ وعبت معاهمتها مػذومت جلٍش

في جفعير جللباث ميزان اإلاذفىغاث وهزا ما ًذغم الىخائج اإلادفل غليها في اخخباساث العببُت، أي أن 

اإلاذفىغاث أهبر بىثير مً فػالُت العُاظت اإلاالُت فػالُت العُاظت الىلذًت في جفعير جللباث ميزان 

 خالٌ فترة الذساظت.

 SVARهحائج ثحليل مكوهات الحباًً وفم هموذج : 6جدول 

Variance Decomposition of BP: 

 Period S.E. G M2 EXR BP 

1 1.278860 0.014767 36.89288 1.948335 61.14402 

5 1.996385 0.008710 19.84847 21.55037 58.59245 

10 2.314762 0.011803 23.32610 26.98427 49.67783 

 Eviews 10مً اغذاد الباخثين باالظخػاهت بمخشحاث بشهامج املصدز: 

 خاثمة: .4

جىاولذ هزه الىسكت البدثُت جأزير ـذماث العُاظخين الىلذًت واإلاالُت غلى الخىاصن الخاسجي 

، وغلى لىء رلً خاولىا حعلُي المىء غلى فػالُت العُاظخين 2019-1990الجضائشي خالٌ الفترة 

ت لدج م غلى ميزان اإلاذفىغاث الجضائشي ورلً مً خالٌ أدواتهما، خُث جم الاظخػاهت ببُاهاث ظىٍى

الىخلت الىلذًت وظػش الفشف للخػبير غً العُاظت الىلذًت إلافت إلى حجم ؤلاهفاق الخيىمي للخػبير 

لذ  SVAR.غً العُاظت اإلاالُت ورلً باظخخذام مىهجُت أؼػت الاهدذاس الزاحي الهُيلُت  وكذ جـى

ُاث واآلحي:  الذساظت إلى غذة هخائج مً خاللها جم اكتراح مجمىغت مً الخـى

 :الىحائج .1.4

لت ألاحل بين أدواث  - أظهش اخخباس حىهيعً للخيامل اإلاؽترن أهه ال جىحذ غالكت جىاصهُت وٍى

العُاظخين الىلذًت واإلاالُت وميزان اإلاذفىغاث الجضائشي خالٌ فترة الذساظت، وهزا ما ًىفي صخت 

 الفشلُت ألاولى؛

أظهش اخخباس جدلُل دواٌ الاظخجابت الهُيلُت غً وحىد غالكت وشدًت بين ظػش الفشف وميزان  -

ل، في خين أن هىان غالكت وشدًت بين ول مً حجم  اإلاذفىغاث الجضائشي في ألاحل اللفير والىٍى

ت الىخلت الىلذًت وحجم ؤلاهفاق الخيىمي وبين ميزان اإلاذفىغاث في ألاحل اللفير لخخدٌى إلى غالك

ل، وهزا ما ًثبذ صخت الفشلُت الثاهُت؛  غىعُت في ألاحلين اإلاخىظي والىٍى
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ظاهم ظػش الفشف في جفعير الخللباث الظشفُت الهُيلُت إلايزان اإلاذفىغاث الجضائشي في ألاحل  -

ل غىغ حجم الىخلت الىلذًت التي واهذ معاهمتها في ألاحل اللفير، أما ؤلاهفاق الخيىمي فلي  الىٍى

ل واللفير؛واهذ وعبت م  عاهمخه مىػذمت في ألاحلين الىٍى

ت إلايزان  - العُاظت الىلذًت في الجضائش أهثر فػالُت مً العُاظت اإلاالُت في جفعير اللذسة الخيبٍؤ

مىً جفعير رلً بيىن الاكخفاد الجضائشي ٌػخمذ غلى غائذاث  اإلاذفىغاث خالٌ فترة الذساظت، ٍو

 ان هدُجت اسجفاع أظػاس الىفي في ألاظىاق الػاإلاُت؛الىفي، أي أن الخدعً في ميزان اإلاذفىغاث و

أظهشث اخخباساث العببُت أن هىان غالكت ظببُت جخجه مً مخغيراث حجم الىخلت الىلذًت وؤلاهفاق  -

الخيىمي هدى ميزان اإلاذفىغاث في الجضائش، في خين غُاب هزه الػالكت في الاججاه اإلاػاهغ، وهزا ما 

 ي جدلُل دواٌ جفىًُ الخباًً.ًؤهذ الىخائج اإلاخدفل غليها ف

 الحوصيات:.2.4

ض  - لشوسة الػمل غلى الخيعُم بين العُاظخين اإلاالُت والىلذًت في جدلُم ألاهذاف الىلذًت وحػٍض

 اظخلاللُت البىً اإلاشهضي بما ٌعاهم في جدذًذ ألادواث اإلاىاظبت لخدلُم هزه ألاهذاف؛ 

لجضائشي حشاء اسجفاع أظػاس الىفي إلى لشوسة الػمل غلى جىحُه الفائن الزي ٌػشفه الاكخفاد ا -

ادة الاغخماد غلى  ل غىك ٍص ؼ اظتراجُجُت جخذم الاكخفاد الجضائشي غلى اإلاذًين اإلاخىظي والىٍى مؽاَس

 ألاظىاق الخاسحُت؛

الخذ مً ؤلاهفاق الػام وجشؼُذه وجىحيهه هدى اللىاغاث التي جدلم كُمت ممافت واللىاع  -

 ػمل غلى الاظدثماس في الىاكاث اإلاخجذدة.الفالحي والعُاحي، إلافت إلى ال

 . كائمة املساجع:5

 2015-1990كُاط جازير الفذمت الىلذًت في الػشاق للمذة  ،(2017)،اخمذ غبذ الضهشة خمذان .1

اإلاجلت الػشاكُت للػلىم الاكخفادًت،  ،SVARباظخخذام همىرج مخجه الاهدذاس الزاحي الهُىلي 

 .52، الػذد25اإلاجلذ

اف .2  ،(2005-2018كشاءة في ميزان اإلاذفىغاث الجضائشي خالٌ الفترة )، (2020) ،العػُذي ـو

 .01، الػذد 03اإلاجلذ اإلاجلت الذولُت لالداء الاكخفادي،

اث والعُاظاث الىلذًت ،(2004)،بً غلي بلػضوص .3 الجضائش: دًىان اإلاىبىغاث  ،مدالشاث في الىظٍش

 .الجامػُت

 .بيروث: ميؽىساث الخلبي ،اإلاالُت الػامت،(2003)  ،هاؼذ ظىصي غذلي .4
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جازير ول مً مػذٌ الخطخم، الىخلت الىلذًت، الىاجج اإلادلي  ،غبذ اللادس بادن، و اغمش ظتي اخمذ .5

، 06اإلاجلذمجلت اإلاالُت والاظىاق،  ،2017-1991دساظت كُاظُت –الخام في ظػش ـشف الذًىاس 

 .484ؿ (.2019) ،01الػذد

جأزير الفذماث الهُيلُت لعػش الفشف والىخلت الىلذًت غلى الخطخم في الجضائش خالٌ  مشوان خاًذ، .6

ت لالكخفاد  ،eviews10باظخخذام بشهامج  svar(. ملاسبت همارج 2016-1990الفترة ) اإلاجلت الجضائٍش

 .94ؿ  (.2018) ،01، الػذد10اإلاجلذواإلاالُت، 

7. Blanchard, O., & Perotti, R. (2002),An Empirical Characterization Of The Dynamic Effects 

Of Changes In Government Spending And Taxes On Output. Quarterly Journal of Economics, 

vol117, N 04, pp. 1329-1368. 

8. David , H., & Raffaele, Z. Error-correction models and agricultural supply response. 

European Review of Agricultural Economics,vol 02, N 20, (1993), p 160. 

9. Obben, J. (1998),The demand for money in Brunei. Asian Economic Journa, vol 02, N 12, 

10. Perotti, R. (2004),Estimating the effects of the fiscal policy in OECD countries. IGIER 

Working Paper No. 276.  

 :مالحق. 6
 الحطوز الحازيخي ملحغيرات الدزاسة: 1 امللخم
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 هحائج اخحبازات الاسحلسازية: 2 امللخم

UNIT ROOT TEST TABLE (PP) 

At Level 

  BP EXR M2 G DG 

With Constant Prob.  0.5801  0.6335  0.9262  0.9984  0.0000 

With Constant & Trend Prob.  0.8176  0.6222  0.3535  0.7404  0.0000 

Without Constant & Trend Prob.  0.1349  0.9864  0.9176  0.9998  0.0001 

At First Difference 

  d(BP) d(EXR) d(M2) d(G) d(DG) 

With Constant Prob.  0.0001  0.0075  0.0006  0.0000  0.0000 

With Constant & Trend Prob.  0.0003  0.0372  0.0049  0.0000  0.0000 

Without Constant & Trend Prob.  0.0000  0.0036  0.0001  0.0001  0.0000 

UNIT ROOT TEST TABLE (ADF) 

At Level 

  BP EXR M2 G DG 

With Constant Prob.  0.5589  0.6302  0.9355  0.9025  0.5992 

With Constant & Trend Prob.  0.7870  0.0809  0.3648  0.3579  0.0001 

Without Constant & Trend Prob.  0.1260  0.9977  0.9357  0.9985  0.5006 

At First Difference 

  d(BP) d(EXR) d(M2) d(G) d(DG) 

With Constant Prob.  0.0001  0.0069  0.0006  0.5992  0.0000 

With Constant & Trend Prob.  0.0004  0.0345  0.0046  0.0001  0.0000 

Without Constant & Trend Prob.  0.0000  0.0029  0.0001  0.5006  0.0000 

 Eviews 10مً اغذاد الباخثين باالظخػاهت بمخشحاث بشهامج املصدز: 
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 للحكامل املشترن Johansenهحائج اخحباز : 3 امللخم

Sample (adjusted): 1993 2019 

Included observations: 27 after adjustments 

Series: BP EXR G M2  

Lags interval (in first differences): 1 to 2 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

Hypothesized 

No. of CE(s) 
Eigenvalue 

Trace 

Statistic 

0.05 

Critical 
Prob.** 

None *  0.626314  55.04610 57.85612 0.0591 

At most 1  0.445058  28.46896  29.79707  0.0705 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized 

No. of CE(s) 
Eigenvalue 

Max-

Eigen 

0.05 

Critical  
Prob.** 

None  0.626314  26.57714  27.58434  0.0669 

At most 1  0.445058  15.90007  21.13162  0.2307 

 Eviews 10مً اغذاد الباخثين باالظخػاهت بمخشحاث بشهامج املصدز: 

 SVARهحائج مصفوفة اهحلال هموذج : 4 امللخم

 

 Eviews 10مً اغذاد الباخثين باالظخػاهت بمخشحاث بشهامج املصدز: 
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 دور الحىلمت املصرفيت في جحصين وشاط التدقيق الداخلي للبىىك الجزائريت

 همىذج الخطىط الثالثت
The role of banking governance in improving the internal audit activity of 

Algerian banks - Three lines model- 
     

 2طيبي حمزة أ.د.، 1همكت محمدط.د. 
 ghardaia.dz-Hemka.mohamed@univ، (الجعاتط ) جاملة هطزاًة1

 univ.dz-h.taibi@lagh، (الجعاتط) جاملة كماض رلُجي2
 

ر الاػحالم:  :                28/04/2021ثاٍض ر الِب٘ى ر النـط:               30/05/2021ثاٍض    30/06/2021ثاٍض
 

 

 ملخص: 

مة البحث الحاليهسي ي      ُة مرخ درال٘ ذمرىشخ ال ؼرىغ  الى ابطاظ السوض الصي جؼاهم به الحٓى املصرًط

الثالررررة تررري ثحؼرررنش مؼرررحىي  ـررراغ الحرررسُُّ الرررسادلي الرررصي برررسوضا ًررر لٕؽ كلرررى ازا  الب رررٗ، وهرررصا مرررخ 

دررررال٘ ةجابررررة كلررررى ةؿررررٖالُة الحالُررررة: مررررا مررررسي مؼرررراهمة ذمررررىشخ ال ؼررررىغ الثالرررررة ترررري ثحؼررررنش  ـررررراغ 

ة تي ة الجعاتٍط ٓمة؟ واكحمازا كلى ألاػرالُ  ةصصراتُة ثرم الحى  ؿل الحسُُّ السادلي تي الب ْى الحجاٍض

الحىصررل الررى جملرررة مررخ ال حررراتت، ٓظررطوضا الحبجرررذ ليررصا ال مررىشخ الرررصي ٌلحةرر  مرررخ ذمرراشخ الازاضا الحسًثرررة، 

مة لخؼاهم تي تهُئة البنُة الحححُة لحؼبُّ هصا ال مىشخ بمىطىكُة   والالتزام بحؼبُّ مبازة الحٓى

 . ـاغ الحسُُّ السادلي مما ٌؼاهم تي ثحؼنش ،و ؿٌاًُة ثامة

ُة، ذمىشخ  ال ؼىغ الثالرةالكلماث املفتاحيت: مة املصًط  .الحسُُّ السادلي، الحٓى

 .JEL:G34 ،M42جصييف 
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Abstract: 

The research aims to determine the role of banking governance to 

enhancing internal auditing by adopting the three lines model, under the 

problem of what is the extent of the contribution of the three lines model in 

improving the internal audit activity in Algerian commercial banks in light 

of governance? By statistical methods, it was reached as a necessity to 

adopt this model, and to commit to applying the principles of governance 

and preparing the infrastructure to apply this model with complete 

objectivity and transparency to improve the internal audit activity. 

Keywords: internal audit, risk management, banking governance, the three 

lines model. 

Jel Classification Codes:G34,M42. 

  

 

 :مقدمت .1

اش املالصف تي ألاظمات املححالُة الىاُلة كلى مؼحىي الب ْى اللاملُة كمىما والب ْى الىػ ُة  

ٔاش والبس مخ اػححساذ  دصىصا  ًىحي بهـاؿة ال ـام املصطتي والخؼُن  ةزاضي امللحمس، لصلٗ 

ابُة  ع  ػابِتها او  ثحل محليا ، هصا ما شجم اليُئات الُط تي الاجتهاز تي أػالُ  جسًسا جؼاهم تي جلٍع

ٔاثجاا جسًس لححُِّ ةصالصات اليُٖلُة صُث ُام  ثبجذ أػالُ  جسًسا  ٓ مىشخ ال ؼىغ الثالرة ، 

ع صالبة ألاذـمة  IIA مليس املسُِنش السادلُنش بخبجذ هصا ال مىشخ الصي مخ ؿؤذه املؼاهمة تي جلٍع

ابُة وازاضا املذاػط تي الِؼاق املصطتي مخ دال٘ اك ابُة زادلُة املالُة والُط حمازها كلى آلُات ُض

وداضجُة ٓمجلؽ ةزاضا واللجاش امل بثِة ك ه والحسُُّ ... ال ػُما الحسُُّ السادلي الصي الَ 

ابي الحِلُسي للحؤٓس مخ صحة  اهحماما ٓبن ا تي اللِىز ألادن ا، صُث وبما اذه اذحِل مخ زوضا الُط

ّ ثِسًم دسمات جسجُل اللملُات املالُة وجسجُل ألادؼا ، الى امل ؼاهمة تي اطاًة ُُمة كخ ػٍط

ابة، صُث أصبح ٌلحمس  ة، لحُُِم وثحؼنش ًاكلُة ازاضا املذاػط والُط ثؤُٓسًة ومىطىكُة واػخـاٍض

كلُه مجلؽ ةزاضا تي املؼاهمة تي ازاضا املذاػط بؤذىاكيا بما ثملُه كلُه ؿطوغ مماضػة املي ة، 

لخؼا٘إ ص٘ى ما مسي مؼاهمة ذمىشخ ال ؼىغ الثالرة تي وبصٌحه ًمثل أصس ال ؼىغ الثالذ، جا  ا

ة؟ والصي ًحٌطق الى ألاػئلة الحالُة ة الجعاتٍط  :ثٌلُل وثحؼنش زوض الحسُُّ السادلي  تي الب ْى الحجاٍض



 همىذج الخطىط الثالثت دور الحىلمت املصرفيت في جحصين وشاط التدقيق الداخلي للبىىك الجزائريت
 

323 

 ما هى ذمىشخ ال ؼىغ الثالرة؟ 

 ما كالُة ال ؼىغ الثالرة ببلظيا البلع ؟ 

 ش زوض  ـاغ الحسُُّ السادلي تي هل ذمىشخ ال ؼىغ الثالذ ٌؼاهم تي ثٌلُل وثحؼن

ة؟  الب ْى الجعاتٍط

 :فرضياث البحث.1.1

 :مخ اجل ةجابة كلى هصا الخؼاإالت ذِىم بصُاهة الٌططِحنش الحالُحنش

 مة ة ،والحسُُّ السادلي ًىجس كالُة شات زاللة اصصاتُة بنش الحٓى  %5=ك س مؼحىي مل ٍى

α. 

  ُّذمىشخ ال ؼىغ الثالذ و ثٌلُل  ـاغ ًىجس كالُة شات زاللة اصصاتُة بنش ثؼب

ة ة ك س مؼحىي مل ٍى  .α %5=الحسُُّ السادلي تي الب ْى الجعاتٍط

 هداف الدراشتأ.2.1

ة مخ دال٘ ُُاغ مسي مؼاهمة ذمىشخ  زضاػة واُم الحسُُّ السادلي تي الب ْى الجعاتٍط

 .ثحؼنش أزا  الب ٗال ؼىغ الثالرة تي ثٌلُل وؿٌُة الحسُُّ السادلي وثمُٕ ه مخ املؼاهمة تي 

 :أهميت البحث.3.1

ثنبم أهمُة السضاػة مخ أهمُة السوض الصي ًٕخؼبه ثبجذ ذمىشخ ال ؼىغ الثالرة  واللمل به 

إلكؼا  زًلة ذىكُة للمسُّ السادلي لِؼاهم تي ثحؼنش أزا  الب ٗ وثِسًم اطاًات مخ دال٘ 

ُة، ٓما ثٕمخ أهمُة  مة املصًط دسمات الحؤُٓس والاػخـاضا تي ؿل امللاًن  السولُة ومحؼلبات الحٓى

لى مجمىكة مخ لسضاػة املُساذُة تي اػِاغ ما ػِحم الحىصل الُه تي الجع  ال ـطي بالحؼبُّ كا

 .الب ْى تي الجعاتط

 مىهج الدراشت.4.1

ة بجمم  ثِىم السضاػة كلى امل هج الىصٌي الححلُلي، صُث ػِحم الاػحلاذة تي السضاػة ال ـٍط

السضاػة، أما تي السضاػة املُساذُة ًؼِحم البُاذات واملللىمات مخ مطاجم مذحلٌة ث اولد محون ات 

جمم البُاذات واملللىمات مخ مصازضها ألاولُة باػحذسام ُاتمة اػحبُاش ثحظمخ ًططُات البحث، 

والتذ ػحىجه للمسُِنش السادلُنش واملسضا  الح ٌُصًنش ، واملحاػبنش، واملحِِنش آو املطاُبنش... اللاملنش 

تي اجطا   الُ  الححلُل الىصٌي والاػحسال٘كحماز كلى أػتي الب ْى محل السضاػة وػِحم الا 

 . spssالادحباضات ةصصاتُة باالػحلاذة بالة ذامت ةصصاثي
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 :الدراشاث الصابقت.5.1

ُة تي طى   ن ، زوض الحسُُّ السادلي تي ازاضا املذاػط املصًط م، وصىضي ٍظ زضاػة كؼاغ مٍط

، هسًد هصا السضاػة الى 2020اضي لىالًة ػُٕٕسا،ملاًن  الحسُُّ السولُة، زضاػة كُ ة مخ املص

ُة باملصاضي اللاملة تي والًة  الحلطي كلى مسي مؼاهمة الحسُُّ السادلي تي ازاضا املذاػط املصًط

ّ ا مللاًن  الحسُُّ السولُة، ودلصد الى أش مؼحىي مؼاهمة ثؼبُّ ملاًن  ػمات  ػُٕٕسا  ًو

ثُُِم ازاضا املذاػط مخ ُبل أجيعا الحسُُّ السادلي تي الحسُُّ وملاًن  ألازا  و مؼحىي مؼاهمة 

 .مىاجية املذاػط تي املصاضي هى بسضجة مطثٌلة جسا

مة م ُطوي، وص اش د حىؾ ، زوض الحٓى ُة تي ازاضا املذاػط  زضاػة محمس ٍٓط املصًط

ٔاالت الب ُٕة بؤم البىاقي، ، هسًد هصا السضاػة 2020باملئػؼات الب ُٕة، زضاػة صالة كُ ة مخ الى

مة الب ُٕة ومبازئها ومسي التزام الب ْى بحؼبُّ هصا املبازة لخؼاكسها تي  الى الحلطي كلى ذـام الحٓى

ط ازاضا املذاػط الب ُٕة، ولححُِّ أهساي ا مٌطزا  03لسضاػة ثم ادحُاض كُ ة كـىاتُة مٖىذة مخ ثؼٍى

س دلصد هصا السضاػة الى أش اًطاز اللُ ة  ٔاالت ب ُٕة لىالًة أم البىاقي، ، ُو مخ مىؿٌي وكما٘ و

مة الب ُٕة ألش ٔل  ٔاالت الب ُٕة محل السضاػة تهحم بجمُم مبازة الحٓى املؼحجىبة ٌلحة وش أش الى

ة سض ُىضٍخ،  .املبازة صِِد ذحاتت مل ٍى وآدطوش بل ىاش  مؼاهمة الحسُُّ السادلي  زضاػة صاخ ٍُى

ىاكس الؼلْى املنهذ ُة تي ؿل امللاًن  السولُة للحسُُّ السادلي ُو زضاػة  -تي ازاضا املذاػط املصًط

ة) ( ، هسًد السضاػة الى ابطاظ املٌيىم الحسًث للحسُُّ السادلي وازاضا 2019مُساذُة للب ْى الجعاتٍط

ة للحسُُّ السادلي تي ازاضا املذاػط، تي املذاػط  واللالُة بُنهما، وزضاػة مسي ثؼبُّ الب ْى الجعاتٍط

ىاكس الؼلْى املنهذ. مخ دال٘ زضاػة مُساذُة ؿملد جمُم  ؿل امللاًن  السولُة للحسُُّ السادلي ُو

ات اللامة للب ْى امللحمسا تي الجعاتط واملِسضا كسزها ب  اللاصمة. ومخ ب ٗ كلى مؼحىي  20املسًٍط

ال حاتت املحىصل اليها تي هصا السضاػة، هُاب لج ة للمذاػط كلى مؼحىي الب ْى اللمىمُة مِاضذة 

بالب ْى ال اصة، باإلطاًة الى ثمحم الب ْى اللمىمُة باػحِاللُة أُل مخ الب ْى ال اصة وشلٗ ذـطا 

طهم، كسم مىآبة لؼبُلة هُأليا الح ـُمُة مما ػُئرط كلى كمل املسُِنش السادلُنش  وكلى ذحاتت ثِاٍض

ابة الب ُٕة مِاضذة بالب ْى ال اصة  .الب ْى اللمىمُة للححسًثات التذ ثجطيها لج ة با٘ظ للُط

ُة تي الجعاتط،  مة املصًط , 2018زضاػة كال٘ بخ رابد ، محمس الؼاهط كامطي، واُم الحٓى

ٓمة تي الِؼاق املصطتي، ألامط الصي هسًد هصا السضاػة الى ابطاظ  السوض اليام لحؼبُّ مبازة الحى 
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ًئزي الى الحِلُل مخ املذاػط التذ ثحلطض ليا املصاضي، داصة وأش الحجاضب ألادن ا تي اللالم أؿيطت 

ُة ًئزي الى ا لٖاػات دؼن ا كلى الاُحصازًات الِىمُة. ومخ  مة تي ال ـم املصًط أش طلٍ الحٓى

مة، والبس  بحؼبُّ ُىاكسها تي  بنش ال حاتت املحىصل كليها تي هصا السضاػة أش ثٌلُل مبازة الحٓى

ط  الجياظ املصطتي الجعاتطي ٌلمل كلى الححىغ ُسض ةمٖاش مخ املذاػط التذ ثىاجيه و ٌؼاهم تي ثؼٍى

ُة  أزا  ةزاضا املصًط

ِة ملالجة   مخ دال٘ كطط ا للسضاػات الؼابِة ذالصف أذه ًىجس ادحالي وجـابه تي ػٍط

ل حاتت ٔل زاضػة، صُث جـتْ  ٔل الساضػات تي ابطاظ أهمُة ططوضا ثؼبُّ مبازة املىطىق و بالنؼبة 

ُة وزوضها تي ازاضا املذاػط كلى مؼحىي املئػؼات الب ُٕة تي السضاػحنش الثاذُة  مة املصًط الحٓى

ثٌاَ أما السضاػحنش الاولى والثالثة ًاهحمحا بببطاظ زوض الحسُُّ السادلي تي ازاضا املذاػط والا والطابلة،

ّ امللاًن  السولُة ، وه ا  ـن  الى أش مىطىق زضاػخ ا ًحا٘و السمت بنش هصا  كلى مماضػة املي ة ًو

ُة للمؼاهمة تي ثحؼنش  مة املصًط السضاػات صُث ذسضغ اللالُة بنش مسي ثؤرن  الالتزام بمبازة الحٓى

ة تي ازاضا املذاػط  أزا  ازاضا الحسُُّ السادلي للمـآض

 ي إلاطار الىظر .2

 :التعريف بىمىذج الخطىط الثالث. 1.2

ة ، صُث ًىضح   ٌلس ذمىشخ ال ؼىغ الثالرة ذـطا جسًسا كلى دؼىغ السًاق الثالرة املؤلًى

ـطح ٌُُٓة كمل ألازواض الح ـُمُة الطتِؼُة مًلا لخؼيُل  ىػم ال ؼاَ، َو لعظ املبازة ألاػاػُة، ٍو َو

ة وازاضا املذاػط.  مة الٍِى  .(The Institute of Internal Auditors north america)الحٓى

 شكل الىمىذج 2.2

مليس املسُِنش السادلُنش هصا ال مىشخ للـٌط ببزاضا ًلالة جؼاهم تي اصحىا  املذاػط  اصسض 

مخـٖل مخ رالذ وؿاتٍ أػاػُة )مجلؽ ةزاضا وةزاضا الللُا والحسُُّ السادلي ( ثنبم منها ازواض 

ُة وجلاوذُة وثبازلُة صُث ًِم كلى كاثّ ةزاضا الل مم ثحُِّ  لُا مؼئولُة ال ؽ ألا٘و والثا يجـآض

 الاثصا٘ واملىاتمة مم ال ؽ الثالث املحمثل تي الحسُُّ السادلي ثحد اؿطاي مجلؽ ةزاضا.
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 : همىذج الخطىط الثالثت1الشكل 

 
 (The Institute of Internal Auditors global, p. 4)املصدر:

 مبادئ همىذج الخطىط الثالثت. 3.2

 الحىلمت :ألاول  املبدأ

يا ٘  لج ة جلًط ابة باظ ُة للُط ٔا  بنش اللالُة وثحسًس الطؿُسا ةزاضا " بؤنها املصًط املصطي  ؿط

 املصالح جلاضض تي ثال ،ومحاولة ) الخ ... الحٖىمة ةزاضا، مجلؽ ظباتخ، زات نش، مىزكنش، مؼاهمنش،

ظمخ الجمُم، صِّ مصالح محٕمذ ث ـُمذ ًٖل دالله مخ وشلٗ ازاضا  ودصىصا املصطي ازاضا ٍو

) اللج ة اللطبُة  اػحِطاض ال ـام املصطتي . كلى املحاًـة ًئمخ بما وجُسا واضحة بصىضا املذاػط

ُة،  ابة املصًط  (2، صٌحة 2017للُط

 مبادئ الحىلمت املصرفيت:

ُة تي  ابة املصًط لُة 8أصسضت لج ة با٘ظ للُط ، بُاذا ثمد ًُه مطاجلة مبازة لج ة 2015 جٍى

مة تي املصاضي بل ىاش  ُة ’’با٘ظ املحللِة بالحٓى مة املصًط تي هصا ألادن ا ثم ’’ 2015مبازة الحٓى

مة تي املئػؼات  2010ثحسًث مبازة لج ة با٘ظ لؼ ة  ع مماضػات الحٓى لوطض جصجُم وجلٍع

ُة، أًظا جا ت لحلٕؽ مسي التزام املئػؼات امل مة تي ص اكتها املصًط ُة بحؼبُّ ذـام الحٓى صًط

مة لؼ ة م،  مبسأ 13مخ دال٘  2015املالُة صُث صسزت مبازة لج ة با٘ظ املحللِة بالحٓى ، 2020)مٍط

 (106صٌحة 
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ُة كلى ال حى الحالي:  مة املصًط  ,Basel Committee on Banking Supervision)ثم اكحماز مبازة الحٓى

2015) 

 : املؼئولُات اللامة ملجلؽ ةزاضا 1املبسأ 

 : مئهالت مجلؽ ةزاضا وثٍٖى ه 2املبسأ 

 : هُٖل مجلؽ ةزاضا ومماضػاثه3املبسأ 

 : ةزاضا الللُا 4املبسأ 

مة هُأل املجمىكة 5املبسأ   : صٓى

 : ازاضا املذاػط 6املبسأ 

 : ثحسًس املذاػط ومطاُبتها ومطاُبتها7املبسأ 

 : ةبالن كخ املذاػط 8املبسأ 

 : الامحثا9٘املبسأ 

 : الحسُُّ السادلي 10املبسأ 

ظ11املبسأ   ات: الحلٍى

 : ةًصاح والـٌاًُة12املبسأ 

نش 13املبسأ   : زوض املـًط

 إلادارة مجلض أدوار  :الثاوي املبدأ

حم ادحُاضا مخ مجمىكات مذحلٌة مخ املؼاهمنش،  ٌلس مجلؽ ةزاضا اليُئة الللُا تي الب ٗ، ٍو

حٖىش مخ  ة، ٍو وهى مؼئو٘ كخ مطاُبة وث ٌُص أهساي الب ٗ ٓما صسزتها الجملُة اللامة الؼ ٍى

ُل كنهم. ٓى ، 2017)كلي،  أكظا  ث ٌُصًنش وهن  ث ٌُصًنش ًذظلىش للمؼا لة مخ جاذ  املؼاهمنش، ٔو

 (155صٌحة 

م،  ًححمل مجلؽ ةزاضا املؼئولُة الـاملة كخ الب ٗ بما تي شلٗ:  (166، صٌحة 2020)مٍط

 املىاًِة كلى ث ٌُص ألاهساي ةػت اثُجُة للب ٗ؛ -

 ةؿطاي كلى اػت اثُجُة ازاضا وجؼُن  وثحسًس ومطاُبة املذاػط؛ -

مة ومسي مالتمة ػُاػاتها مم هُٖل الب ٗ ؛محابلة ثؼبُّ مبازة  -  الحٓى

ابة كلى ةزاضا الللُا للب ٗ. -   ةؿطاي والُط
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 والثاوي ألاول  والخطين إلادارة أدوار  :الثالث املبدأ

ثِم ةزاضا الللُا تي ُمة اليُٖل الح ـُمذ، صُث جلمل كلى ث ٌُص ػُاػات واػت اثُجُات  

 (166، صٌحة 2017)كلي،  مجلؽ الازاضا، ٓما جلحة  املؼئو٘ ألا٘و كخ اكساز املللىمات املالُة.

ما هى مىضح تي الـٖل أكالا ًبش زوض ةزاضا الللُ   ألاهساي ا ًحمحىض ص٘ى ثحُِّٓو

٘  ال ؼنش أزواض جـمل بمؼئولُة الح ـُمُة ٘  ال ؽ أزواض صُث ثطثبؽ  والثا ي ألاو مباؿطا  بصىضا ألاو

ة تي ازاضا املذاػط بها، املنـؤ للمال  ال سمات أو امل حجات بحىصُل  وؿاتٍ ض أزوا وجـمل ا، واملـآض

 بؤزواض للمٖلٌنش الححسًات وػطح املذاػط واملطاُبة ببزاضا املؼاكسا الثا ي ال ؽ ض أزاو السكم، وثِسم

٘  ال ؽ مٕخ .ألاو ع أش ٍو  الالتزام :املذاػط، مثل إلزاضا ا محسز أهساي كلى الثا ي ال ؽ أزواض ثٓط

٘  ألادالقي والؼلْى واللىاتح بالِىاذنش ابة املِبى  والاػحسامة والحٕ ىلىجي املللىمات وأمخ السادلُة والُط

ُس ٘  ال ؼنش أزواض زمت ٓما ًمٕخ .ىزاالج وثٓى ؼ س ًِس .ًصليما أو والثا ي ألاو
ُ
 ال ؽ أزواض بلع ج

 مؼئولُة الثا ي ال ؽ أزواض جـمل ُس املِابل والسكم، وتي ثٕمُلُة دة ات لحِسًم للمحذصصنش الثا ي

ا أوػم
ً
 ثـل املذاػط ازاضا املؼئولُة كخ ش أ اال .املئػؼُة املذاػط ازاضا مثل املذاػط ازاضا كخ ذؼاُ

٘  ال ؽ أزواض مخ ا جع ً   ةزاضا. ذؼاَ وطمخ ألاو

 الثالث)التدقيق الداخلي( الخط أدوار  :الرابع املبدأ -

ُسي مؼحِل   كطي مليس املسُِنش السادلُنش الحسُُّ السادلي كلى اذه  ـاغ اػخـاضي ثٓى

ومىطىعي مصمم إلطاًة ُُمة للمنـؤا لححؼنش كملُاتها. وهى ٌؼاكس املنـؤا كلى ثحُِّ أهساًيا 

ابة  ببًجاز م هج م ـم وزُُّ لحُُِم وثحؼنش ًاكلُة كملُات ازاضا ال ؼط، والُط

مة.  (mohamed, 2017, p. 28)والحٓى

 لصلٗ ًححم ازاضا  ـاغ الحسُُّ السادلي بٌلالُة ك سما:

 ؛( 2000ٌؼاهم تي اطاًة ُُمة للب ٗ باألدص بلنش الاكحباض الاػت اثُجُات وألاهساي واملذاػط )امللُاض -

ٕخؼ  ًيما ًظم دؼة مبنُة كلى املذاػط بالخـاوض مم ةزاضا الللُا ومجلؽ  - ةزاضا، ٍو

الػت اثُجُات الب ٗ، وأهساي اللمل الطتِؼُة ، واملذاػط املطثبؼة، وأػالُ  ازاضا 

 ؛( 2010املذاػط)امللُاض

ٌاًتها الى ةزاضا الللُا ومجلؽ  - ًبلى دؼؼه واملىاضز التذ ثحؼلبها وثؤرن  محسوزًتها وم اػبتها ٓو

خ   ؛( 2020و2030ةزاضا )امللُاٍض
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نؼّ النـاػات مم الجيات ال اضجُة والسادلُة الادطي التذ ثِسم دسمات ٌـاْض املل - لىمات ٍو

 ؛(2050الحؤُٓس والاػخـاضا)امللُاض 

ابة وةػيام تي ثحؼُنها )امللُاض - مة وازاضا املذاػط والُط  ؛( 2100ًِىم بحُُِم كملُات الحٓى

 ؛( 2200ًِىم بىطم وثىرُّ دؼة كمل لٖل ميمة مخ ميام الحسُُّ)امللُاض -

 ؛( 2300ًِىم بححسًس وثحلُل وثُُِم وثىرُّ املللىمات الٖاًُة الالظمة لححُِّ أهساًه )امللُاض -

ُد بسوش دؼؤ وال  - ما٘ وصؼخ ثُى ًحم ثبلُى ذحاتت ميامه بصحة ومىطىكُة ووطىح واًجاظ ٓو

 ؛( 2400ػيى)امللُاض

 الثالث الخط اشتقالليت :الخامض  املبدأ

والـطوي التذ تهسز ُسضا  ـاغ الحسُُّ السادلي كلى ث ٌُص بملجى الححطض مخ الـطوغ 

مؼئولُات الحسُُّ السادلي كلى ذحى هن  مححنز، ولٖي ًخؼجى ثحُِّ زضجة الاػحِاللُة الالظمة لألزا  

الٌلا٘ ملؼئولُات  ـاغ الحسُُّ السادلي ًٖىش للمسُّ السادلي امٖاذُة الىص٘ى املباؿط وبسوش أي 

 (The Institute of Internal Auditors, 2017, p. 3).للُا ومجلؽ ةزاضاُُىز الى ةزاضا ال

  عليه والحفاظ قيمت خلق  :الصادس املبدأ

 مم محىاتمة ثٖىش  ك سما كليها والحٌاؾ الُِمة دلّ تي مجحملة ملا جلمل التذ ألازواض ٔل جؼاهم 

ة شات املصالح مم ومحىاًِة البلع بلظيا  دال٘ مخ املىا مة هصا وثححِّ املصلحة، ألصحاب ألاولٍى

ُة ػُظمخ الصي ألامط ، الحلاوش  و والحآظض  الاثصا٘  الثذاش الالظمة املللىمات وؿٌاًُة وثطا بؽ مىرُى

 (The Institute of Internal Auditors global, p. 3) املذاػط أػاغ كلى الِطاضات

 جطبيق الىمىذج. 4.2

م الصي  ع  ًلالُة  ـاغ الحسُُّ السادلي مخ دال٘ املُى ٌؼاهم ذمىشخ ال ؼىغ الثالرة تي جلٍع

لالُتهم واملؼاهمة تي ثحؼنش مؼحىاهم  ع ًُه بصٌحه ٌلحة  صلِة وصل بنش أػطاي الب ٗ ًو ًحمٓط

:  ّ  الصي بسوضا ً لٕؽ كلى أزا  الب ٗ كخ ػٍط

لة كسم ةزاضا صُث ثظمخ كخ املسُّ السادلي اربات اػحِاللُة -  وث ٌُص ثذؼُؼه تي والححنز اللُط

٘  ًحمحم وأش كمله،  ؛ومللىمات ومىاضز أش اص مخ الُه ًححاخ الى ما املُِس هن   بالىصى

ابة مخ دال٘ ثىطُح ألازواض والىاجبات؛ - مة وازاضا املذاػط والُط  , Flemming) الٌيم الجُس للحٓى

2019, p. 6) 
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ُس - ن  الىطىح املؼحِلة السادلي الحسُُّ وؿٌُة مخ واملـىضا الحٓى ع والثِة لحًى  وجؼيُل وجلٍع

 The Institute of) املحلمِة؛ بالطإي العاجط وةبالن السُُّ دال٘ الاػحِصا  مخ املؼحمط الححؼنش

Internal Auditors global, p. 2) 

ة املؼحمطا  - ثُُِم كملُات ازاضا املذاػط واملؼاهمة تي ثحؼُنها مخ دال٘ ألا ـؼة ةزاٍض

 ( ؛2120)امللُاض

السوض املحباز٘ بنش ازاضا الحسُُّ السادلي ومجلؽ ةزاضا بالحبلُى واملىاًِة كخ ال ؼؽ  -

 ( ؛2020واملىاضز)امللُاض 

ة املللىمات وثنؼُّ النـاػا - ت مم الجيات ال اضجُة والسادلُة ألادطي التذ ثِسم دسمات مـآض

 (؛2050الحؤُٓس والاػخـاضا وامٖاذُة الاكحماز كليها ومؼاهمتها تي مىاجية وجؼُن  املذاػط )امللُاض 

ةًصاح والـٌاًُة تي الحبلُى كخ ُب٘ى ةزاضا مؼحىي مخ املذاػط هن  مِب٘ى بالنؼبة للب ٗ  -

 (؛2600)امللُاض

 وةبالن والحىصُة؛ والحُُِم الٌحص دال٘ مخ املذاػط ازاضا كملُات ًلالُة ثحؼنش تي ااملؼاكس -

ة - ط اكساز تي املـآض  .املذاػط ازاضا كملُات كلى املطاُبة الحِاٍض

ن  - ة املذاػط ازاضا للج ة الحسٍض  ةػيام تي ثًى  .املذاػط كخ كمل وضؾ اكساز تي واملـآض

ة دؼة وجىز مخ الحؤٓس -  .ؿاملة ٔىاضذ دؼة وجىز مخ والحؤٓس اللمل الاػحمطاٍض

ازا تي املؼاكسا دال٘ مخ السكم ثِسًم -  .املنـؤا تي اللملُات ًلالُة ٍظ

 .املالُة لألظمات مبٕط ثحصًط آلُة وجىز مخ الحؤٓس -

 لححسًس اػت اثُجُة الحسُُّ لج ة واجحماكات ةزاضا مجلؽ وػُاػات املنـؤا، ػُاػات مطاجلة -

 .املذاػط ازاضا تي املحبلة وامل هجُة املنـؤا

ط -  .أدطي  أي جية أو ال اضجُنش املسُِنش أو ةزاضا ُبل مخ وطليا ثم التذ ال ؼط ثُُِم مطاجلة ثِاٍض

 .مؼحمط بـٖل املذاػط ازاضا م هج ثحسًث مخ الحؤٓس -
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 الدراشت امليداهيت:.3

 مجتمع وعيىت البحث:.1.3

السادلُنش، املحِِنش)املطاُبنش(،  املسضا  الح ٌُصًنش، املسُِنش  السضاػة مجحمم ٌـمل

 الجعاتط ب ٗ BEAمحمثلنش تي:  )الاهىاغ وهطزاًة( ذوالًت كلى مؼحىي  ...، املٖلٌنش بالسضاػاتاملحاػبنش

 للح مُة الٌالحي الب ٗ BADRب ٗ الح مُة املحلُة،  BDL، الجعاتطي  الىػجذ الب ٗ BNA ، ال اضجي

ٌُة،  س ،الجعاتط ال لُت ب AGBٗالِطض الـلبذ الجعاتطي،  CPAالٍط   ،اػحماضا 46ثىظَم ثم ُو

 . % 86 بنؼبة   أي للححلُل صالحة اػحماضا 40 منها املؼت جلة

 :ألاشاليب إلاحصائيت املصتخدمت .2.3

أػالُ  ةصصا  الىصٌي  بما ًيهاspssثم الاكحماز تي الححلُل كلى الة ذامت ةصصاثي 

 .کطوذباخ، ادحباض اللُ ة الىاصسا ملامل الثبات ألٌآ أزوات ةصصا  الاػحسالليو ٔالحٕطاضات 

 هيكلت الاشتبيان:.3.3

س ثم  22ثظم د ُاتمة الاػحبُاش  ػئا٘ بالنؼبة لألػئلة املطثبؼة بمحون ات السضاػة، ُو

بها تي  لُٕطت ال ماس ذ الصي ض صؼ  ًططُتذ السضاػة، وثم الاكحماز كلى مُِاغ او محرالذ ثبٍى

صتى جؼيل كلُ ا كملُة ازدا٘  1الى  5ًححمل دمؽ اجابات، وثم ثطمنزها صؼ  زضجات املىاًِة مخ 

م SPSSالبُاذات تي بطذامت   تي املالصّ. 1، ٓما ًبِ ه الجس٘و ُض

 اختبار ثباث الاشتبيان.4.3

السادلي ألٌا مخ أجل ادحباض صحة وربات الاػحبُاش ثم الاكحماز كلى ملامل الاجؼاَ 

م  alpha cronbachکطوذباخ تي املالصّ، صُث ذالصف مخ دال٘  2لإلجابات، ، ٓما ًبِ ه الجس٘و ُض

وهى ٍُط  مخ الىاصس ما ًس٘ كلى وجىز 0.827الجس٘و أش ملامل ألٌا کطوذباخ الػحبُاش ٖٓل هى 

 ربات زادلي ٓبن  ، وأمٕخ الاكحماز كلى بُاذاثه.

 املصتجىبت جحليل خصائص العيىت   .5.3

مىؿٍ، كلى ادحالي مطآعهم بنش مسًط ومسُّ زادلي ومٖلٍ بالسضاػات  40ثم اػحجىاب 

ٔاذد  ؼ  الاػحجابة محِاضبة ثت اوح  ومحاػ  ومطاُ ، ووؿاتٍ أدطي ثذحلٍ صؼ  ٔل ب ٗ، صُث 

مة%25و %12.5ما بنش  ، أما بالنؼبة ألكماض ، وهى مئؿط جُس ٔىش هصا الٌئة ثمثل اصس أػطاي الحٓى

، وهصا ما ٌلٕؽ الطؿس الحٌٕن ي %55جؼححىش كلى آة   ؼبة بر  50الى41اللُ ة املؼتهسًة ًالٌئة مخ

صلٗ بالنؼبة للمئهالت الللمُة ًلىصف أش ه اْ ث ىق تي  الصي بسوضا ٌلٕؽ الطؿس ةزاضي، ٓو
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هصا ما ًس٘ كلى  %47.5 ؼبة بر: املؼحىي الحللُمذ، وأش الحاصلنش كلى ؿيازا اللِؼا ؽ ًؤدص آة  

ة هصا ما ٌلٕؽ آة   %55ؿطوغ الحىؿٍُ املحللِة بالب ٗ، مىاظاا مم  ؼبة  التذ ثمثل الٌئة اللمٍط

بملجى أش ثِاػم داصُة ال ة ا واملئهل الللمذ واللمط هى %52.5 ؼبة تي ال ة ا وألاُسمُة التذ جـٖل 

ش السضاػة، وأدن ا ًُما ًحللّ بالحذصص الللمذ املؼاهم تي الحجؼُس امللطتي تي ةملام بمظمى 

محبىكا بحذصص مالُة  %30ًلىصف أش الوال  كليها ثذصص املحاػبة والحسُُّ صُث ثؤدص ذصِ  

هصا ما ٌـن  الى اللالُة بنش املؼمى الىؿٌُي والِاكسا الللمُة ألًطاز اللُ ة ٓما  %27.5وب ْى بنؼبة 

م تي صّاملال  طمخهى مىضح   .(3)جس٘و ُض

 اختبار الفرضياث وجحليل الىتائج  .6.3

 اختبار صحت الفرضيت ألاولى:  .1.6.3

ٔاألجي:  ًحم ادحباض صحة هصا الٌططُة 

  فرضيت العدمH0 مة الالتزام بمحؼلبات: ال ثىجس كالُة شات زاللة اصصاتُة بنش ُة  الحٓى املصًط

ة   %؛  =5وثحؼنش  ـاغ الحسُُّ السادلي ك س مؼحىي مل ٍى

 البدًلت الفرضيتH1 ُة  الالتزام بمحؼلبات: ثىجس كالُة شات زاللة اصصاتُة بنش مة املصًط الحٓى

ة   %. =5وثحؼنش  ـاغ الحسُُّ السادلي ك س مؼحىي مل ٍى

م  الٌططُة ألاولى ثمثل ًِطات املحىض ألا٘و محل السضاػة،  2صُث ًالصف مخ دال٘ جس٘و ُض

خ أش ملامل الاضثباغ بنش  خ صُث أش  0.41ًِسض بر: املحونً  وهصا ما ًٌؼط اللالُة الؼطزًة بنش املحونً 

مة ً لٕؽ اًجابا كلى  ـاغ الحسُُّ السادلي  .ثبجذ مبازة الحٓى

م  ما ًىضح جس٘و ُض مة ًئرط كلى محون  محون  : أش 3ٓو الحسُُّ السادلي بملامل   ـاغالحٓى

زاللة محؼىبة  ،ٓصلٗ ذالصف أش جمُم ًِطات هصا الٌططُة هي محِِة بمؼحىي 0.40اذحساض

0.008SIG  وهي ُُمة أصوط بٕثن  مخ ُُمة مؼحىي الساللةα=0.05  ع ًططُة اللسم وكلُه ًحم ًض

ب٘ى الٌططُة البسًلة.  ُو

 اختبار صحت الفرضيت الثاهيت:  2.6.3

 :ٔاالجيًحم ادحباض صحة هصا الٌططُة 

  فرضيت العدمH0 ال ؼىغ الثالرةثبجذ ذمىشخ : ال ثىجس كالُة شات زاللة اصصاتُة بنش 

ة   %؛  =5وثحؼنش  ـاغ الحسُُّ السادلي ك س مؼحىي مل ٍى
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 الفرضيت البدًلتH1 وثحؼنش  ثبجذ ذمىشخ ال ؼىغ الثالرة: ثىجس كالُة شات زاللة اصصاتُة بنش

ة   %. =5 ـاغ الحسُُّ السادلي ك س مؼحىي مل ٍى

م  محل السضاػة، الٌططُة الثاذُة ثمثل ًِطات املحىض الثا ي  4صُث ًالصف مخ دال٘ جس٘و ُض

خ أش ملامل الاضثباغ بنش  خ صُث أش  0.21ًِسض بر: املحونً  وهصا ما ًٌؼط اللالُة الؼطزًة بنش املحونً 

 . ـاغ الحسُُّ السادلي ثؼبُّ ال مىشخ ٌؼاهم بمؼحىي ملنش تي ثحؼنش

م  ما ًىضح جس٘و ُض بملامل  ال مىشخ ًئرط كلى ثحؼنش  ـاغ الحسُُّ السادلي: أش 5ٓو

،ٓصلٗ ذالصف أش جمُم ًِطات هصا الٌططُة هي محِِة بمؼحىي زاللة محؼىبة 0.40اذحساض

0.009SIG  وهي ُُمة أصوط بٕثن  مخ ُُمة مؼحىي الساللةα=0.05 ع ًطط ُة اللسم وكلُه ًحم ًض

ب٘ى الٌططُة البسًلة.  ُو

 خاجمت: .4

ذمىشخ  ، بخبجذالحسُُّ السادلي ثحؼنش  ـاغامٖاذُة وجىز  السضاػة الىثىصل ا تي هصه

ة كلى كُ ة محٖىذة مخ  ال ؼىغ الثالرة مىؿٍ  40مخ دال٘ اجطا  زضاػة مُساذُة تي الب ْى الجعاتٍط

 ، ثمٕ ا مخ ال طوخ بجملة مخ ال حاتت: بادحالي م اصبهم

  ة بـٖل واضح ومٌصل بهسي يهسي ال مىشخ الى اكازا ثىظَم الصالصُات تي اليُأل ةزاٍض

ىكيا؛ثحُِ ىكيا وصتى ملالجتها بلس ُو  ّ الظبؽ السادلي وآخـاي املذاػط ُبل ُو

  الاػخـاضي  ٌؼاهم ذمىشخ ال ؼىغ الثالرة  تي ثحُِّ الحىاصل بنش اػطاًه مما ًث ي السوض

ي و الو  لألًٖاض الح ـُمُة، داصة املِسمة مخ املسُّ السادلي بصٌحه ًملٗ  حبازليالحلاو ي و الخـأض

 مم املحاًـة كلى الاػحِاللُة؛ السوض الاػخـاضي 

  مة، ما ٌلٕؽ بؼؽ الـٌاًُة والاًصاح  تي ثِسًم ٌـت غ ال مىشخ الالتزام بمحؼلبات الحٓى

ط وهص ط الحسُُّ السادلي؛   االحِاٍض  بسوضا ًظمخ جىزا ثِاٍض

  ْه هاثه الادن اثبنش أش ه ا ة، ملا ثحٍى  امٖاذُة ثجؼُس هصا ال مىشخ كلى مؼحىي الب ْى الجعاتٍط

اللمط واملئهل الللمذ والحذصص الللمذ واملؼمى مخ مِىمات ثحىاًّ ومحؼلبات ثؼبُّ ال مىشخ ٔ

 الىؿٌُي وكسز ػ ىات ال ة ا تي اللمل الحالي؛

  تي زكم ألازا  املالي والاُحصازي والِسضات الح اًؼُة،  ليصا ال مىشخٌؼاكس الحؼبُّ الؼلُم

 ؛وظٍازا ملس٘ ذمى الب ٗ
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 جىاذ  ال ِص التذ لىصـد أر ا  السضاػة ًمٕخ اُت اح بلع الحىصُات: مخ أجل جوؼُةو 

 مة نُة للحلٍطٍ بالحٓى ُة ومحؼلباتها واملصؼلحات املطثبؼة بها اُامة زوضات ثٍٖى  املصًط

 ٔالـٌاًُة واملؼا لة واللسالة؛ 

  ة ملا ٌؼاكس كلى ازا الاهحمام بنـاغ الحسُُّ السادلي مخ ػطي الجيات ةزاٍض ططوضا ٍظ

ن  ةمٖاذُات الالظمة لحسكُم مٖاذتها زادل الب ٗ؛ ط هصا الىؿٌُة وثًى  ثؼٍى

 بُة جلطي باالثجاهات الحسًثة للحسُُّ السادلي؛  كِس زوضات ثسٍض

 ٔاالت مخ وؿٌُة الحسُُّ السادلي  أو الالعام بالحسُُّ السوضي؛ ثمٕنش الى

 ٔاإلزاضا ال  الالٕت وذُة؛خصجُم كلى آخؼاب ؿيازات مي ُة ثىآ  اللصطذة 

   ة ثسكُم مِىمات اػحِاللُة املسُّ السادلي لٖي ًحمٕخ مخ الُِام بؤزا اللمل كلى اػحمطاٍض

 .ميامه كلى أٓمل وجيه

 . قائمت املراحع:5

 

ُة.  .1 ابة املصًط ُة.اللج ة اللطبُة للُط مة املئػؼات املصًط َو ال ِس الاماضات: ص س مبازة صٓى

 (2017اللطبي.) 

مة املئػؼات بنش املحاػبة املالُة والحسُُّ املحاػبذ. الجعاتط: زاض كبس ال .2 صمس كمط كلي. صٓى

 .(2017هىمة للؼباكة والنـط والحىظَم.)

م..  .3 .ها ي مٍط ُة تي ؿل مِطضات لج ة با٘ظ مة املصًط الاضزش: زاض الاًام للنـط  الحٓى

 (2020والحىظَم.)
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 :مالحق .1

 ثىظَم ألٌا ٓطوذباخ ملحاوض الاػحبُاش: 1حدول 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.871 22 

 

 SPSSمخ اكساز الباصثنش باالكحماز كلى بطذامت  املصدر:

 

 والتباًً باشتخدام معامل الارجباط اختبار الفرضيت الاولى:2حدول 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .414
a
 .172 .150 .21976 

a. Predictors: (Constant), 1المحور 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .380 1 .380 7.871 .008
b
 

Residual 1.835 38 .048   

Total 2.215 39    

a. Dependent Variable: 3المحور 

b. Predictors: (Constant), 1المحور 

 SPSSمخ اكساز الباصثنش باالكحماز كلى بطذامت  املصدر:
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 باشتخدام معامل الاهحدار الاولىفرضيت الاختبار  :3حدول 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.898 .431  6.725 .000 

 008. 2.806 414. 145. 406. 1المحور

a. Dependent Variable: 3المحور 

 SPSSمخ اكساز الباصثنش باالكحماز كلى بطذامت  املصدر:

 ىالتباًًباشتخدام معامل الارجباط اختبار الفرضيت الثاهيت:4حدول 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .271
a
 .073 .049 .23242 

a. Predictors: (Constant), 2المحور 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .163 1 .163 3.010 .0091
b
 

Residual 2.053 38 .054   

Total 2.215 39    

a. Dependent Variable: 3المحور 

b. Predictors: (Constant), 2المحور 

 SPSSمخ اكساز الباصثنش باالكحماز كلى بطذامت  املصدر:

 

 

 

 

 

 

 



 همىذج الخطىط الثالثت دور الحىلمت املصرفيت في جحصين وشاط التدقيق الداخلي للبىىك الجزائريت
 

337 

 باشتخدام معامل الاهحدار الثاهيتفرضيت الاختبار  :5حدول 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.707 .805  3.362 .002 

 0091. 1.735 271. 232. 403. 2المحور

a. Dependent Variable: 3المحور 

 

 SPSSمخ اكساز الباصثنش باالكحماز كلى بطذامت  املصدر:

 

 استبانة
 البيانات الشخصية: القسم األول

 فأكثر  73من   سنة  63 - 72 سنة  53 - 62 سنة 42-52 السن:-1

 دكتوراه  ماجستري   ماسرتليسانس بكالوريا  المؤهل العلمي: -2

 آخر، حدد من فضلك ................................................................... 

 مالية وبنوك  األعمال إدارة حماسبة وتدقيق  حماسبة وجباية  التخصص العلمي: -3

 آخر ، حدد من فضلك ................................................................... 

 مدير تنفيذي مكلف بالدراسات حمقق أو مراقب مدقق حماسب المسمى الوظيفي -4

 حدد من فضلك ................................................................... آخر ، 

 الخبرة واألقدمية:-5
 7 سنوات فأقل  8 - 32 سنوات  33 - 37 سنة  38 فأكثر سنة 

 

 القصم الثاوي: محاور وأشئلت الدراشت
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 على التدقيق الداخلي في البىىك الجزائريت  املحىر الاول: جأثير الحىلمت

قم
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ا
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ش

ق ب
اف

مى
 

ق
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ير 
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ير 
ػ

دة
ش

ب
 

ط لحسُُِيا 1       ًحم الالتزام بمبسأ ةًصاح أر ا  ثِسًم الحِاٍض

ابي زادلي لخؼُن  و  2 ط لسي الب ٗ ذـام ُض       ازاضا املذاػط مم ٌٓاًة املىاضزًحًى

      ًىجس ثحٕم جُس باملذاػط ومطاُبة ثؤرن ها كلى املصطي 3

مة مخ دال٘  4  تي ثؼبُّ ُىاكس الحٓى
ً
ا أػاػُا ة اللامة ػًط جلحة  املسًٍط

ٔاالت(  نش ومسضا  الى ات الح ٌُصًة )املسضا  الجيٍى ابة كلى أكظا  املسًٍط الُط

 وأكماليم

     

ةؿطاي كلى الب ٗ، مثل: ًنش ئ مجلؽ ةزاضا لجاذا داصة ملؼاكسثه، تي  5

 لج ة الحسُُّ، لج ة ازاضا املذاػط، لج ة الت ؿُح، لج ة املٖاًآت

     

مة تي الب ٗ ًحظمخ ثُُِم ؿامل وثٌاكل م حـم  6 ط زلُل داص بالحٓى ًحًى

 مم مجلؽ الازاضا والازاضا الللُا

     

 الثاوي: مصاهمت همىذج الخطىط الثالثت في جحصين وشاط التدقيق الداخلي في البىك املحىر 

قم
لر

ا
 

 العبارة

1 
ًِىم  ـاغ الحسُُّ السادلي بمطاجلة مسي الامحثا٘ )ةزاضا الح ٌُصًة واملؼحذسمنش( بالؼُاػات واللىاتح 

ٔاًة ةجطا ات واللملُات للححِّ مخ ػالمتها   وكسالتهاوالِىاذنش، ومطاجلة 

2 
ط وتي  ع ُ ىات الحىاصل بنش املسُّ السادلي ومجلؽ ةزاضا أو لج ة الحسُُّ إلكالميا تي ؿٖل ثِاٍض ًحم جلٍع

ة د امل اػ  باالذحطاًات واملذاػط الجىهٍط  الُى

ٔاالت 3 ُات ازاضا املذاػط كلى مؼحى الجيىي والى ة كمل لاُل ْ  ـاغ الحسُُّ السادلي تي ثحؼنش و ثُُِمً   ٌـاض

4 
ًِىم املسُّ السادلي بحُُِم أزا  دسمات ازاضا املذاػط وثِ ُات الحلامل مم املذاػط وةجطا ات املحذصا 

 اثجاا شلٗ 

5 
ًىجساثصامل حـمبِ الحسُُِالسادلُىةزاضالظماذؤذُٖى لماللحسُُِالسادلُم اػًبالالصحُاجات 

امليا ًِ  ةػت اثُجُةوالخـوُلُةللب ٖىمحىاً

 ًحم ثِسًم املـىضا للمسُّ السادلي ًُجمُلاألمىض املحللِةبمحؼلبات ثحُِّ ألازا  الجُس للب ٗ 6

7 
خ لسضأ  ًِىم الحسُُّ السادلي بمحابلة وثُُِم ػُاػات املؼا لة التذ ثخبليا ةزاضابحّ املؼحذسمنش املِصٍط

 مماضػات الابتزاظ والحلؼٍ

8 
ٌا ا املسضا  اللامنش والح ٌُصًنش وصتى املؼحذسمنش إلصصا  صاالت ًِىم الحسُُّ السادلي بمحابلة وثُُِم ٓ

 الحِصن  واملذالٌة
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 املحىر الثالث: صفاث التدقيق الداخلي ومهامه في املؤشصت البىكيت
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      للحسُُّ السادلي بالب ٗ مؼحمس مخ امللاًن  السولُة  ًحم اكساز مُثاَ 1

ط للمسُّ السادلي الاػحِاللُة الالظمة وامٖاذُة الىص٘ى املباؿط الى  2 ًحًى

 ةزاضا الللُا ومجلؽ ةزاضا

     

ة 3 لاُل ُحه ٌب ٌُص مؼئول ة التذ ثذىله ث  ّ السادلي املئهالت الللمُة واللمُل ٗ املسُ       ًمحل

ة صَِى املىزكنش ومصالح املؼاهمنش  4 ة املسُّ السادلي تي صمًا ثحمثل مؼئوُل

  )ْ  )املال

     

ٌؼاهم  ـاغ الحسُُّ السادلي تي ثحُِّ ألاهساي ةػت اثُجُة للب ٗ  5

ابة السادلُة   وطماش ًلالُة ذـام الُط

     

ابة  6 عي لنـاغ الحسُُّ السادلي تي طماش ُض ٌؼاهم الح ـُم الالمٓط

ٔاالت(  مؼحمطا ومباؿطا) كلى مؼحىي الى

     

ًحم الحلامل مم جلُنش املسُّ السادلي ب ٌؽ اجطا ات  الحلُنش لىؿٌُة  7

 أدطي 
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 مساَمة القطاع الفالحي للحد مً مشكلة البطالة

The contribution of the agricultural sector in reducing the unemployment 

problem 

 2مسعىدي عبد الهاديأ.د ، بً زعلة إسماعيلط.د 
 ibenzaala@gmail.com، الجؼائغحامػت غماع زلُجي باألغىاغ ،  1
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ش الاسخالم:  :                01/05/2021جاٍع ش اللبٌى ش اليشغ:               01/06/2021جاٍع  30/06/2021جاٍع
 

غ اللؼاع ال      ملخص:  الحي مً زالٌ جىفحره إلاىاصب شغل والحض فيهضف هظا اإلالاٌ إلى إبغاػ جؼٍى

غىصغ حض مهم مً غىاصغ الخىمُت ؤلاكلُمُت واإلادلُت، باغخباع هظا اللؼاع  مً مشيلت البؼالت وىنها

ؼ الاكخصاصيىعهحزة أساسُت ًمىً الاغخماص غليها في الخ  .َى

اغخمضها غلى جؼىع وسبت الدشغُل في اللؼاع غلى اإلاسخىي الىػني همسخىي إكلُمي وغلى مسخىي والًت 

 ظا اللؼاع للحض مً مشيلت البؼالت.هػُم حي ألاغىاغ همسخىي مدلي وإبغاػ أهم اإلاشاول الت

 مشكلة البطالة؛ العمالة الفالحية؛ املشاريع الاقحصادًة؛ ؛القطاع الفالحي الكلمات املفحاحية:

 املخططات الحىمىية.

 JEL:  Q14 ،Q18ثصييف 

Abstract:  

    This article aims to highlight the development of the agricultural sector 

by providing jobs, and to reduce the problem of unemployment being a very 

important element of regional and local development elements, as this 

sector, is a key pillar of reliable economic diversification. 

We relied on the evolution of the proportion of operating in the sector at the 

national level as the level of a regional level and at the state Laghouat local 

and highlight as the level of the most important problems that traverse the 

sector to reduce unemployment problem. 

Keywords: Agricultural Sector; Agricultural Employment; Economic 

Projects; Unemployment Problem; Development Plans. 

Jel Classification Codes:   Q14 ،Q18._________________________________________ 
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 مقدمة:  .1

ظغا للضوع الىبحر الظي ًىاٌ اللؼاع الفالحي سىاء في الضٌو اإلاخلضمت أو الىامُت اهخمام هبحر ه

ت غلى خض سىاء، خُث ًغجىؼ غلى عفؼ الىاجج الفالحي ووسبخه ُجدلُم الخىمُت ؤلاكلُمُت واإلادل ًمثله في

 مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ومساهمخه في جىفحر مىاصب شغل غلى غغاع اللؼاغاث ألازغي.

ؼ الاكخصاص ػخبر اللؼاع الفالحي اإلاػٌى غلُه في سُاست الخىَى غلى  ي والخغوج مً الترهحز َو

ُف الضًىان الىػني لإلخصاء خُث ًصىفه هأٌو كؼاع، خُث ًخىفغ يكؼاع واخض وهظا ما ٌػىسه جص

ت ًمىً اسخغاللها بصفت عشُضة إلاساًغة اللؼاغاث ألازغي.  غلى إمياهُاث ػبُػُت وبشٍغ

غ اللؼاع الفالحي سىداٌو في هظا  اإلالاٌ ؤلاحابت غلى ومً هظا السُاق وألن الجؼائغ حسعى لخؼٍى

"ما مدي مساَمة القطاع الفالحي في الحد مً مشكلة البطالة على املسحىي ؤلاشيالُت الخالُت: 

 .إلاقليمي واملحلي بالجسائر؟"

 لإلحابت غلى هاجه ؤلاشيالُت كمىا بؼغح الفغطُاث الخالُت: الفرضيات:

 ت ججػله غىصغ فػاٌ في الخى مُت ؤلاكلُمُت ًمخلً اللؼاع الفالحي مؤهالث بشٍغ

 واإلادلُت؛

  مغ اللؼاع الفالحي الجؼائغي بخللباث هثحرة هظا ما أصي في ول مغة إلى وطؼ زؼؽ

ت مساًغة لهظ الخللباث للنهىض به؛ىج  مٍى

 .ت هخائج حُضة غلى مسخىي اللؼاع بمسخلف أوشؼخه  خللذ اإلاسؼؼاث الخىمٍى

 :جخمثل أهمُت وأهضاف هظا اإلالاٌ في أَمية وأَداف الدراسة:

 مُت ؤلاكلُمُت ىاع الفالحي وأهمُخه في جدلُم الخحصخُص وجدلُل واكؼ اللؼ

 واإلادلُت، مً زالٌ إبغاػ ؤلامياهُاث اإلاخاخت لللؼاع في الجؼائغ؛

  الجؼائغي في الخىمُت الاكخصاصًت؛ الفالحيإبغاػ الضوع الظي ًلػبه الاكخصاص 

  ت التي جخىفغ غليها الجؼائ ؤلامياهُاثإظهاع أهم غ اللؼاع.البشٍغ  غ، إلاداولت جؼٍى

اإلاشاول و  الػمالت الفالخُت في الجؼائغ هما  مىا بخلسُم هظا اإلالاٌ إلى فغغحنكفروع البحث: 

 التي جىاحه اللؼاع الفالحي الجؼائغي في الحض مً البؼالت.

 

 



 

 مسعىدي عبد الهادي ، بً زعلة إسماعيل 
 

342 

  العمالة الفالحية في الجسائر .2

لى إباإلطافت  وزصائصها تهضف هظه الضعاست إلى جدلُل جؼىع الػمالت الفالخُت في الجؼائغ 

ألاعاض ي الؼعاغُت زالٌ الفترة  جىػَػها غلى مسخلف ألاوشؼت الفالخُت مثل الصُض البدغي واسخغالٌ

(2000-2018) 

 :ثطىر القىي العاملة الفالحية في الجسائر .1.2

 إن اللىي الػاملت الفالخُت واهذ في جظبظب مسخمغ زالٌ الفترة مدل الضعاست ما بحن

ٌ الاهسفاض والىل  (.01عكم ) صان کما ًخطح مً زالٌ الجضو

اصة وهلصان  مً زالٌ هظا الجضٌو ًخطح أن اللىي الػاملت الفالخُت واهذ مخظبظبت بحن ٍػ

خُث أن إحمالي اللىي الػاملت وان في اعجفاع مسخمغ، وهظا الخظبظب الغالب غلُه الاهسفاض خُث 

جي إلى  2003سىت  21.13لترجفؼ إلى  19.19جلضع بـ  2000واهذ اليسبت سىت  زم جبضأ باالهسفاض الخضٍع

 7.98زم جبضأ في الاهسفاض مً حضًض لخصل  2013سىت  10.58لترجفؼ مجضصا  2012سىت  8.97وسبت 

صل  2017سىت  10.15وبلغذ اليسبت  2016سىت  ، إال أن 2019سىت  9.60لُػىص الاهسفاض ٍو

 ت الفالخُت.الغالب هى اهسفاض خاص وجغاحؼ هبحر ليسبت اللىي الػامل

ًمىً جفسحر هظا التراحؼ إلى غضة أسباب وأهمها هى هجغة ألاًضي الػاملت مً هظا اللؼاع إلى 

باقي اللؼاغاث ألازغي وزاصت كؼاع الخضماث والخجاعة وخصٌى الشباب غلى الشهاصاث الػلُا في 

 ازخصاصاث أزغي وجفظُلهم الاسخلغاع في اإلاضن والجزوح مً الٍغف.

 :ومىاصب الشغل في مخحلف القطاعات حىصلة املشاريع .2.2

ؼ ومىاصب الشغل التي جىفغها مسخلف اللؼاغاث بما فيها اللؼاع الفالحي  ًسخلف غضص اإلاشاَع

 .(02الجضٌو عكم )وهظا ما ًبِىه 

مً زالٌ هظا الجضٌو جخطح لىا اليسب اإلاخفاوجت بحن ألاوشؼت واللؼاغاث اإلاسخلفت في الفترة 

ؼ في كؼاع الىلل جأزظ خصت ألاسض خُث بلغ  2018و 2002اإلامخضة ما بحن  خُث هجض أن غضص اإلاشاَع

ؼ  ؼ أما مً هاخُت اللُمت فىجض أن أهبر كُمت  29267غضص اإلاشاَع مشغوع مً بحن إحمالي اإلاشاَع

آالف ملُاع صًىاع حؼائغي، أما باليسبت لخىفحر مىاصب الشغل  8ًأزظها كؼاع الصىاغت بلُمت جفىق 

 مىصب شغل في هظه الفترة. 538558ىاعي بلغ فىجض أن اللؼاع الص

ملُاع صًىاع حؼائغي وجىفحر  260مشغوع بلُمت ججاوػث  1342باليسبت للؼاع الؼعاغت جم إوشاء 

 % مً إحمالي مىاصب الشغل. 4.49مىصب شغل بيسبت  55240
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ؼ الفالخُت عغم ا ؼ الصىاغُت أهبر بىثحر مً اإلاشاَع عجفاع مً اإلاالخظ أن الخىحه إلى اإلاشاَع

ؼ الفالخُت الغخماصها غلى اإلاىىىت وطلً العجفاع غىائضها وطمان  جيلفتها وغضص اإلاىاصب أكل مً اإلاشاَع

ؼ الفالخُت التي جخمحز بللت جيلفتها وكلت غىائضها وغضم طمانها.  جدلُم الغبذ فيها ملاعهت باإلاشاَع

 (.02( والشيل )01الشيل )ًمىً جىطُذ هظه اليسب أهثر مً زالٌ 

 :ر القىي العاملة السراعية في ألاغىاطثطى   .3.2

 إن اللىي الػاملت الفالخُت واهذ في جظبظب مسخمغ زالٌ الفترة مدل الضعاست ما بحن

 .(03عكم )الاهسفاض والىلصان کما ًخطح مً زالٌ الجضٌو 

اصة  هظا الجضٌو ًىضح أن اللىي الػاملت الفالخُت في والًت ألاغىاغ أًظا مخظبظبت بحن ٍػ

واهذ جلضع  2010ما أن إحمالي اللىي الػاملت وان في اعجفاع مسخمغ، خُث أن اليسبت سىت وهلصان ه

جي لخصل اليسبت إلى  22.58بـ  لترجفؼ مجضصا ختى وصلذ  2015سىت  15.48زم سجلذ اهسفاض جضٍع

 ، إال أنها سجلذ اهسفاض وجغاحؼ هبحر ليسبت اللىي الػاملت الفالخُت.2018سىت  16.60إلى 

التراحؼ بىفس ألاسباب اإلاظوىعة سابلا إال أن الىالًت حػخبر مً بحن الىالًاث الفالخُت  ًفسغ هظا

 وهظا ما ًفسغ اعجفاع اليسب غلى ما هى مسجل غلى مسخىي الىػً هيل.

 :حىصلة املشاريع ومىاصب الشغل في مخحلف القطاعات على مسحىي الىالًة .4.2

ؼ ومىاصب الشغل إن لم هلل أنها حػخبر الىالًت مً بحن الىالًت اإلاخأزغة في اسخدض ار اإلاشاَع

 .(04رة وهظا ما ًىضحه الجضٌو عكم )ألازح

مً زالٌ هظا الجضٌو جخطح لىا أًظا اليسب اإلاخفاوجت بحن ألاوشؼت واللؼاغاث اإلاسخلفت في 

ؼ في كؼاع الىلل بلغ  2018و 2002الفترة اإلامخضة ما بحن  مشغوع، مً هاخُت  595خُث أن غضص اإلاشاَع

آالف ملُاع صًىاع حؼائغي، أما باليسبت  9ُمت هجض أن أهبر كُمت للؼاع البىاء خُث فاكذ كُمخه الل

 مىصب شغل في هظه الفترة. 4480إلاىاصب الشغل اإلاخاخت فىجض أن كؼاع البىاء بلغ 

ملُاع صًىاع حؼائغي وجىفحر  496مشغوع بلُمت ججاوػث  19باليسبت للؼاع الؼعاغت جم إوشاء 

 % مً إحمالي مىاصب الشغل. 2.27ل بيسبت مىصب شغ 284

ؼ البىاء و  جاختها إلاىاصب شغل أهثر مً اللؼاغاث ألازغي وىن إًمىً جفسحر الخىحه إلى مشاَع

اإلاىؼلت ال جؼاٌ في مغخلت جىمُت لم جصل إلى الاهضاف اإلايشىصة ووىن الىالًت حسخلؼب وافضًً غماٌ 

لف صُغها، أما فُما ًسص اللؼاع الفالحي فىجض أهه مً الىالًاث ألازغي وسػيها لخىفحر سىىاث بمسخ

 ماػاٌ مخأزغ ملاعهت باللؼاغاث ألازغي.
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 املشاكل التي ثىاحه القطاع الفالحي الجسائري في الحد مً البطالة .3

ٌػاوي اللؼاع الفالحي الجؼائغي مً غضة مشاول جدٌى بِىه وبحن الخؼىع ومنها مشاول ػبُػُت 

ت  وجخمثل زاصت في جىاكص مساخت ألاعاض ي الؼعاغُت واإلاىاعص اإلاائُت باإلطافت إلى مػىكاث مالُت وإصاٍع

 وفىُت مسخلفت.

 املعىقات التي ثىاحه القطاع الفالحي الجسائري في ثىفير فرص العمل: .1.3

 :معىقات محعلقة باألراض ي السراعية .1.1.3

جخصف ألاعاض ي الؼعاغُت بالجؼائغ بالخىاكص وطلً بسبب الخىسؼ الػمغاوي غلى خساب   .أ 

ألاعاض ي الخصبت الصالحت للؼعاغت باإلطافت إلى جضهىع إهخاحُتها بسبب جملح التربت والخصحغ خُث 

)اإلاىظمت الػغبُت للخىمُت الؼعاغُت،  هُلى متر مغبؼ. 23000بلغذ اإلاساخت اإلاهضصة بالخصحغ بدىالي 

 (2008صٌسمبر 

لها إلى وخضاث إهخاج  .ب  صغحرة مما حسبب في اسخمغاع ظاهغة جفخذ اإلالىُاث الؼعاغُت وجدٍى

لها إلى  إهماٌ حؼء مً ألاعاض ي الؼعاغُت وغضم اللُام باسخغاللها في اليشاغ الؼعاعي وإهما جدٍى

 وشاػاث أزغي مً كبل أصحابها.

ت مً  .ج  حػغض ألاعاض ي الؼعاغُت اإلاداطًت للجباٌ إلى ظاهغة اهجغاف التربت بسبب الخػٍغ

الغؼاء الىباحي، باإلطافت إلى جضهىع اإلاغاعي الؼبُػُت الىباجاث وألاشجاع الىاجج غً الحغائم وجضهىع 

 بسبب الغعي الجائغ والاسخسضام السيئ لهظه اإلاغاعي مً ػغف مغبي اإلاىاش ي.

  (1996)الؼهغاء،  حػثر غملُت اسخصالح ألاعاض ي وهظا عاحؼ بضوعه إلى غضة أسباب أهمها ما ًلي: .د 

 بسبب جأزغ الضغم اإلاالي أو  أغلب اإلاساخاث مً ألاعاض ي اإلامىىخت للشباب، أهملذ

ل هظا ألازحر إلى وشاػاث أزغي مً ػغف اإلاسخفُضًً.  جدٍى

  الخىػَؼ غحر الػلالوي لألعاض ي، الظي لم ًأزظ في الحسبان ؤلامياهُاث اإلاائُت اللابلت

 للخػبئت وصالخُت ألاعاض ي بسبب غضم جىفغ الضعاساث اإلاائُت والجُىلىحُت الالػمت لظلً. 

 ُض الؼغق اإلاؤصًت إلى ألاعاض ي اإلاغاص اسخصالخها باإلطافت إلى غضم جىفغ جأزغ غملُت حػب

الىهغباء بهظه اإلاىاػم، مما حسبب في صػىبت اسخسضام آلاالث الحضًثت والاغخماص غلى اإلاُىىت الخللُضًت 

 في غملُت الاسخصالح.
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 مشكل العقارات الفالحية: .2.1.3

إلاشاول التي ٌػاوي منها اللؼاع الفالحي والتي ٌػخبر ؤلاػاع اللاهىوي للػلاعاث الفالخُت مً أهم ا

جلف صون جدلُم هظا ألازحر الخؼىع اإلاؼلىب، خُث بلي الػلاع الفالحي ما بحن إبلاء اإلالىُت الػامت 

وحػمُم الخملً الخاص لىطؼ خض لخفخِذ الػلاع الفالحي وخل مشيل الامخىاع غً الاسدثماع في 

ىاكظاث في غلىص اإلالىُت واسخػماٌ ػغق غحر كاهىهُت اإلاسدثمغاث الحيىمُت باإلطافت لىحىص ج

 للحصٌى غلى هظه الػلىص.

 مشاكل محعلقة باملىارد املائية: .3.1.3

غلى الغغم مً جىفغ اإلاصاصع اإلاائُت ما بحن السؼدُت والجىفُت،  محدودًة املىارد املائية:  .أ 

غلى ألامؼاع همصضع أساس ي فهي غحر وافُت الخىفُظ زؼؽ الخىمُت الؼعاغُت في الجؼائغ ألن حػخمض فيها 

للمُاه، التي جدساكؽ بىمُاث مخضهُت وزالٌ فتراث ػمىُت مػُىت في السىت، فمثال بػع اإلاىاػم حػاوي 

ت جخمحز بهؼٌى شبه مىػضم خُث  مً الفُظاهاث وأزغي مً الجفاف شبه الضائم، فاإلاىؼلت الصحغاٍو

اإلالابل جغجفؼ همُت ألامؼاع في اإلاىاػم  وفي (2005)الؼبحري،   % مً مساخت الجؼائغ هي صحغاء،80أن 

ملُاع متر مىػب زالٌ السىت، وبالخالي  192التي جخمحز بمىار البدغ ألابُع اإلاخىسؽ إط جبلغ خىالى 

هىان جىػَؼ غحر مدساو لألمؼاع في الجؼائغ خُث في مىؼلت ألاػلس الخلي جلضع الىمُاث اإلادساكؼت ما 

ا(.  1000إلى  400بحن ) ملُمتر في اإلاغجفػاث الجبلُت الشمالُت، أما في  1000وكض جفىق ملُمتر سىٍى

ملُمتر  200ملُمتر و 4الهظاب الػلُا وألاػلس الصحغاوي فُتراوح مػضٌ حساكؽ ألامؼاع ما بحن 

ا، ما غضا بػع اإلاغجفػاث فلض جبلغ خىالي  ا 600سىٍى  (2006)زغافي،   .ملُمتر سىٍى

إن مً أهم اإلاػىكاث التي جىاحه حػبئت اإلاىاعص اإلاائُت  :مشاكل محعلقة بحعبئة املىارد املائية .ب 

 :في الجؼائغ ما ًلي

 :جخػغض اإلاُاه السؼدُت في الجؼائغ إلى الخبسغ بما  الحبخر السريع للمياٍ السطحية

ا، وكض بلغ مػضٌ الخبسغ خىالي  80ٌػاصٌ  ا غلى الشٍغؽ  120ملُاع متر مىػب سىٍى ملُمتر سىٍى

 .ملُمتر في الجىىب 2500الساخلي، وخىالي 

 :حػاوي السضوص في الجؼائغ مً جغاهم الىخل في أسفلها مما أصي  ثراكم الىحل في السدود

إلى اوسضاص مجاعي جىػَؼ اإلاُاه واهدغاف التربُت في ألاعاض ي الؼعاغُت اإلاجاوعة باإلطافت إلى طػف 

 .اللضعة الاسدُػابُت للسضوص في ججمُؼ اإلاُاه
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 :مهما وان ميان حشُِض السض فئهه مػغض للدسغباث اإلاائُت  جسرب املياٍ مً السدود

م طفافه إلاا ًمخلئ أو مً زالٌ امخصاص التربت للمُاه فلي الجؼائغ حشيل بػع السضوص  سىاء غً ػٍغ

ت جلضع بدىالي  % مً اإلاُاه اإلاػبئت مثل حسغباث سض فم الغغػة، عغم الدسغباث 15زساعة مائُت سىٍى

م شبياث اإلاائُت مً السضوص فهي ال  حػخبر في الغالب مُاه طائػت ألهه ًخم إغاصة ججمُؼ بػظها غً ػٍغ

 .مائُت مىطىغت غلى نهاًت فم السض واسخػمالها في الؼعاغت

سخلبل هظا ألازحر أهبر همُت  الاهحدار الشدًد في لألراض ي: .ج  وزاصت الجؼء الشمالي منها، َو

ا، التي جخجه صىب ألاوصًت و  منها إلى البدغ، مما ًيخج غىه طػف الاسخفاصة مً ألامؼاع اإلادساكؼت سىٍى

 .مً مُاه ألامؼاع

خُث حػخمض غلى ػغق الغي الخللُضًت في الغالب سىء اسحخدام املياٍ في القطاع السراعي:  .د 

ؤصي إلى صػىبت أصاء  ومنها الغي السؼخي الظي ًدخاج إلى صعحت هبحرة مً سؼذ ألاعاض ي الؼعاغُت، ٍو

ُت الغي مباشغة وغلُه ًخم جأحُلها إلى فترة ػمىُت أزغي، هما أهه ٌساهم في الػملُاث الؼعاغُت بػض غمل

)اإلاىظمت الػغبُت للخىمُت الؼعاغُت،  هضع اإلاُاه بسبب جلضًم همُت مً اإلاُاه جفىق خاحاث اإلاؼعوغاث.

1995) 

 معىقات فىية: .4.1.3

ت في اللؼاع الؼعاعي مما أصي إ .أ  ً اإلاسخمغ للمىاعص البشٍغ لى جللص طػف في سُاست الخيٍى

ً اإلاخسصص وغلم بػع اإلاػاهض اإلاخسصصت  .الخيٍى

اوػضام الخيسُم ما بحن مػاهض البدث الفالحي والجامػت مً هاخُت وغضم وحىص سُاست   .ب 

ل  .واضحت اإلاػالم فُما ًسص مجاٌ البدث وؤلاعشاص الؼعاعي غلى اإلاضي الؼٍى

كخصاصًت ألازغي بدثا غً اهخلاٌ الُض الػاملت الفخُت مً كؼاع الؼعاغت إلى اللؼاغاث الا .ج 

 .الغفاهُت والضزل اإلاغجفؼ

طػف الغكابت في اليشاغ الؼعاعي سىاء مً هاخُت اسخسضام ألاعاض ي الفالخُت أو   .د 

الاسخفاصة مً اللغوض التي جىحه مً ػغف اإلاسخفُضًً في الغالب إلى وشاػاث غحر ػعاغُت وهظا 

ػىُت وهُفُت اسخغالله مً ػغف بسبب غضم وحىص مخابػت لللغض اإلالضم مً ػغف الجهاث اإلا

 (2007)مغاػكت،   .اإلاسخفُض
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ل والاهخمام مً ػغف  .ٌ  غضم وحىص جىاسم ما بحن اللؼاغاث الاكخصاصًت مً خُث الخمٍى

الحيىمت، هما أن محزاهُت الفالخت جخمغهؼ أساسا في ؤلاهخاج الىباحي مما أصي إلى إهماٌ اإلاجاالث ألازغي 

غ وجدسحن ؤلاهخاج الحُىاويمثل البدث وؤلاعشاص الؼعاعي وه  .ظلً جؼٍى

اهسفاض غضص الػمالت اإلاؤهلت واإلاضعبت للػمل في اليشاغ الؼعاعي وإن وحضث فهي كلُلت ال  .و 

 .جلبي اخخُاحاث هظا اليشاغ وزاصت مؼ جؼاًض اللىي الػاملت في اللؼاع الؼعاعي

غضم اسخجابت الفالخحن لىصائذ اإلاغشضًً الؼعاغُحن وطوي اإلاؤهالث الػلمُت وهظا عاحؼ إلى  .ز 

  .اهسفاض اإلاسخىي الخػلُمي لللىي الػاملت في اليشاغ الفالحي

حػضص مىفظي اللغاعاث فُما ًسص ؤلاهخاج الؼعاعي مً أحل جدلُم الاهخفاء الظاحي  .ح 

لي وهظا ما ًؤصي بضوعه إلى سىء اسخغالٌ اإلاىاعص الؼعاغُت اسخغالال  وؤلاغغاض غً ؤلاهخاج الدسٍى

فػاال، بسبب وحىص الػضًض مً اإلاسدثمغاث الؼعاغُت الخاصت وطاث الحجم الصغحر في الجؼائغ مما أصي 

إلى حغلب اللؼاع الخاص غلى الػام في الؼعاغت، ألامغ الظي ًؤصي في الغالب باإلاؼاعغحن إلى اجساط كغاعاث 

هفس الىكذ جدذ صوافؼ مػُىت واعجفاع ألاسػاع مثال، وبالخالي خضور فائع في إهخاحُت ممازلت في 

 ؤلاهخاج الظي بضوعه ًيىن سببا في اهسفاض ألاسػاع.

 ة:مشاكل مالي .5.1.3

اعجفاع أسػاع اإلاػضاث الؼعاغُت وألاسمضة وزاصت بػض ؤلاصالخاث الاكخصاصًت والتي شملذ   .أ 

غ ألاسػاع وعفؼ  الضغم غلى اإلاػضاث الؼعاغُت وبالخالي حسبب في اعجفاع اللؼاع الؼعاعي وأصي إلى جدٍغ

 .أسػاعها، مما أصي إلى عجؼ الفالح غً اكخىائها

اهسفاض كُمت اإلاحزاهُت اإلاىحهت لللؼاع الؼعاعي باإلالاعهت مؼ اللؼاغاث الاكخصاصًت ألازغي  .ب 

ً ؤلاػ  اعاث اإلاهىُت الؼعاغُت.باإلطافت إلى هلص اإلاىاعص اإلاالُت اإلاسصصت للبدث وؤلاعشاص الفالحي وجيٍى

 :عملالمساَمة املخططات الىطىية للفالحة والحىمية الريفية في ثىفير فرص  .2.3

أغخمض اإلاسؼؽ الىػني للخىمُت  أَداف املخططات الىطىية للفالحة والحىمية الريفية:  .1.2.3

فُت في الجؼائغ بمىحب اإلايشىع عكم  لُت مً سىت  18إلاؤعر في ا 332الفالخُت والٍغ ضة ) ،2000حٍى الجٍغ

لُت  18الغسمُت،   وجمثلذ أهضافه فُما ًلي: (2000حٍى

  جدلُم ألامً الغظائي مً زالٌ عفؼ اللؼاع الؼعاعي هدى إهخاج ول ما ٌسخؼُؼ إهخاحه

 وبفاغلُت هبحرة واللُام باسخحراص اإلاىخجاث التي لم ًخمىً مً إهخاحها.
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 ي للمىاعص الؼبُػُت جىمُت كضعاث إهخاج اإلاضزالث الؼعاغُت، والاسخػماٌ الػلالو

 الؼعاغُت.

 .مغافلت الفالخحن وجدفحزهم وجلضًم لهم الضغم 

  اسخسضام أهثر فػالُت للمىاػم بدسب هفاءتها الؼبُػُت، خُث ًخم اسدبػاص مدصٌى

الحبىب مً ألاعاض ي التي ًيىن الدساكؽ فيها كلُل، وجسصُصها لغغض الغعي أو ػعاغت ألاشجاع 

 اإلاثمغة.

  فغوع الؼعاغت، خُث ًسخلف ملضاع الضغم اإلالضم خسب هىع جلضًم الضغم ألغلب

اليشاغ الؼعاعي باإلطافت إلى اسخصالح ألاعاض ي، وللض جم مً زالٌ جؼبُم اإلاسؼؽ الىػني للخىمُت 

فُت اسخدضار  في بضاًت جؼبُم  2000ألف فغصت غمل صائمت في سىت  142000الفالخُت والٍغ

ً كصحرة  2001م ألف فغصت غمل غا 171000اإلاسؼؽ، وخىالي  وهظا بفظل جسصُص بغامج جيٍى

ً في مػظم أوشؼت اللؼاع الؼعاعي مً جغبُت اإلاىاش ي والىدل إلى  اإلاضي لفائضة الشباب اإلاسدثمٍغ

 (2003)اإلاجلس الىػني الاكخصاصي والاحخماعي،   اسخسضام ألاعاض ي واسخصالخها.

ً الىخائج التي خللها بالغغم م عيىب وهقائص املخططات الىطىية للحىمية الفالحية: .2.2.3

فُت التي حػض باإلًجابُت باليسبت السخدضار فغص شغل، فهى ال  اإلاسؼؽ الىػني للخىمُت الفالخُت والٍغ

 ًسلى مً الػُىب والىلائص ومً أهمها:

هلص اإلاخابػت في اإلاُضان مما أصي إلى وحىص ازخالالث في جىفُظ اإلاسؼؽ الىػني للخىمُت   .أ 

فُت.  الفالخُت والٍغ

فحر الدسهُالث اليافُت إلاىذ اللغوض والضغم في هفس الىكذ اإلاالئم للُام غضم جى  .ب 

 اإلاسخفُض باسخغالله في اليشاغ الؼعاعي.

 غضم الحسم في اإلاىطىع الػلاعي وبالخالي بلائه هػائم أمام أصاء اللؼاع الؼعاعي. .ج 

وحىص الخماػل مً ػغف اللائمحن غلى جىفُظ اإلاسؼؽ الىػني للخىمُت الفالخُت  .د 

ٍفُت، ففي بػع ألاخُان ًخم اإلاىافلت غلى جضغُم وشاغ مػحن لصالح أخض الفالخحن، فُباشغ هظا والغ 

ثما ًصله الضغم الفالحي، وفي النهاًت  ً ٍع ألازحر بدىفُظ اإلاشغوع وكض ًلجأ إلى الاسخضاهت مً آلازٍغ

صوامت مً الضًىن  ًخفاحأ باهتهاء صالخُت اللغاعاث اإلاخػللت بضغم اليشاغ الظي ًؼاوله مما ًجػله في

.ً  (2004)اإلاجلس الىػني الاكخصاصي والاحخماعي، صٌسمبر   لألزٍغ
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 خاثمة: .4

ًخطح لىا حلُا مً زالٌ ما سبم أن اللؼاع الفالحي ساهم في الخللُل مً خضة البؼالت مً 

زالٌ مسخلف أوشؼخه، وزاصت في اللؼاع الخاص، هما أن الدشغُل في اإلاسدثمغاث الفالخُت أزض 

هبحر مً الدشغُل الفالحي وجخمحز اللىي الػاملت الفالخُت بىبر سً الػماٌ بسبب هجغة الشباب كسؽ 

مً الٍغف إلى اإلاضن، وجفظُلهم الػمل في كؼاع الصىاغت والخضماث والبىاء والدشُِض، أما باليسبت 

تي بظلذ للمسخىي الخأهُلي للفالخحن فئهه ٌغلب غلُه ػابؼ طػف اإلاسخىي الضعاس ي وعغم الجهىص ال

ً مدلي أو أحىبي في حمُؼ الخسصصاث  ً اليىاصع الؼعاغُت سىاء وان جيٍى مً ػغف الحيىمت في جيٍى

فُت بهضف  الفالخُت، واهخمامها باللؼاع الفالحي وجلضًم خىافؼ ألفغاص اإلاجخمؼ مً زالٌ الخىمُت الٍغ

اصة غضص اإلاشخغلحن في اللؼاع الفالحي فماػاٌ هظا ألازحر ٌػاوي مً غضة مشاول حػُم غلى جىمُخه  ٍػ

 .وجؼىعه، والػمل غلى مساهمخه في الخىظُف

 :الحلىل والاقتراحات ملعالجة مشكلة البطالة

  جىسُؼ غملُت الضغم الفالحي لدشمل أغلبُت الفالخحن وحسهُل الحصٌى غلى اللغوض

اسخغاللها ووصىلها إلى أصحابها ومخابػت اسخسضام اللغوض بػض مىدها للمسخفُض مً أحل الخأهض مً 

ل  في اليشاغ اإلاىحهت إلُه لخدلُم ألاهضاف اإلاسؼغة مً ػغف مخسظي اللغاع والحض مً ظاهغة جدٍى

 .اللغوض إلى وشاػاث أزغي غحر ػعاغُت

  ٌم وطؼ هظام مىاسب لإلشغاف والاجصا الاهخمام بػملُت ؤلاعشاص الفالحي وطلً غً ػٍغ

ً جخماش ى ومخؼلباث اللؼاع الؼعا عي والػمل غلى جىغُت الفالح بالضعحت ألاولى وحػل بغامج الخيٍى

وزلم هىع مً الثلت بِىه وبحن اإلاغشض الفالحي ومداولت إشغان الفالح في اجساط اللغاعاث في اإلاجاٌ 

يُت للشباب اإلاسخفُضًً مً الضغم الفالحي كبل مباشغة غملهم وطلً  الفالحي وإغضاص صوعاث جيٍى

وحػل البدىر الفالخُت الجامػُت جخصف بؼابؼ غملي وغضم طمً اليشاغ الفالحي اإلاىحه له الضغم، 

 .الاهخفاء بالجاهب ألاواصًمي فلؽ

  ت بهضف زلم عاخت هفسُت للفالح مما ًىػىس غلى مغصوصًخه الػمل غلى خل اإلاشيلت الػلاٍع

وإغؼاء كُمت لليشاغ الفالحي وإبػاص اإلاخؼفلحن غلى اليشاغ الفالحي الظًً ًخدصلىن غلى ألاعاض ي 

ت وبػض طلً ًخم جىحيهها إلى أغغاض أزغي غحر ػعاغُت، وفي بػع الؼع  اغُت والضغم الفالحي بؼغق ملخٍى

 .ألاخُان ال ًخم اسخغاللها نهائُا
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  ت للمىخجاث الغظائُت مً الخظغ والحبىب زاصت وطلً ألهمُتها الىبري في إغؼاء ألاولٍى

ؼ جىثُف ػعاغت هظه اإلاداصُ  .ل وجلضًم جدفحزاث إلاىخجيهاالحصت الغظائُت، والػمل غلى حػٍؼ

  ًاصة بىاء السضوص بمىاصفاث جىىىلىحُت غالُت، وجؼوٍضها بخلىُاث جصفُت م الػمل غلى ٍػ

 ً أحل اللظاء غلى مشيلت جغسِباث الىخل في ألاسفل وػٍاصة الؼاكت الاسدُػابُت لها بما ًظمً جسٍؼ

غالٌ الغاشض للمُاه وجؼوٍض الفالح همُاث هبحرة مً ألامؼاع، باإلطافت إلى جىغُت اإلاىاػً في الاسخ

 .بخلىُاث الغي الحضًث الهاصفت إلى اكخصاص اإلاُاه

  م اػالت اللُىص التي جدٌى صون جىفحر اإلاىار اإلاىاسب لجظب الاسدثماعاث ألاحىبُت غً ػٍغ

اصة اإلاساهمت في  طلً وحصجُؼ الاسدثماع اإلادلي وصغمه، باإلطافت إلى حصجُؼ اللؼاع الخاص في ٍػ

 .الاسدثماعي  اليشاغ

  ًغ البيُان الاكخصاصي وحصجُؼ الخصيُؼ باغخباعه حىهغ الخىمُت الاكخصاصًت وطلً غ جؼٍى

م الخسؼُؽ للمىخجاث ػبلا الخخُاحاث ألاسىاق الضازلُت والخاعحُت والخىسؼ في اإلاشغوغاث  ػٍغ

ب اإلانهي لغفؼ مسخىي ؤلاهخاحُت بحن  الػاملحن. الصىاغُت مؼ الاهخمام بالخػلُم الصىاعي والخضٍع

 . قائمة املراحع:5

 املؤلفات:

(. الظغف الاكخصاصي والاحخماعي السضاس ي الثاوي 2003اإلاجلس الىػني الاكخصاصي والاحخماعي. ) .1

 .الجؼائغ: الضوعة الػامت الػاصًت الغابػت والػشغون .3ص  .2003مً سىت 

صي والاحخماعي (. الظغف الاكخصا2004اإلاجلس الىػني الاكخصاصي والاحخماعي. )صٌسمبر  .2

 .الجؼائغ: الضوعة الػاصًت الخامست والػشغون .79ص  .2004السضاس ي ألاٌو مً سىت 

(. صعاست خٌى إهخاحُت ألاعاض ي اإلاغوٍت في الىػً الػغبي 1995اإلاىظمت الػغبُت للخىمُت الؼعاغُت. ) .3

 .ُتالخغػىم: اإلاىظمت الػغبُت للخىمُت الؼعاغ .36ص  واإلاشغوغاث اإلالترخت لخدسُنها.

(. صعاست خٌى مشاول ومػىكاث عفؼ هفاءة 2008اإلاىظمت الػغبُت للخىمُت الؼعاغُت. )صٌسمبر  .4

 .الخغػىم: اإلاىظمت الػغبُت للخىمُت الؼعاغُت .29ص  اسخسضام ألاعاض ي في الضٌو الػغبُت.

ي (. صوع السُاساث اإلاالُت في جىمُت اللؼاع الؼعاعي الجؼائغي ف2006زضًجت غلي بىصًت زغافي. ) .5

مصغ، ولُت الخجاعة، حامػت  .53ص  ظل أخيام اإلاىظمت الػاإلاُت للخجاعة. عسالت ماحسخحر.

ت.  ؤلاسىىضٍع



 

 -حالة الجسائر دراسة – البطالة مشكلة مً للحد الفالحي القطاع مساَمة
 

351 

ت في الجؼائغ. عسالت ماحسخحر.1996غبىصي فاػمت الؼهغاء. ) .6 ص  (. إشيالُت إهخاج الحبىب الشخٍى

 حامػت الجؼائغ، الجؼائغ.. 51

. حامػت 134ص  الجؼائغ. أػغوخت صهخىعاه.(. اللؼاع الخاص والخىمُت في 2007غِس ى مغاػكت. ) .7

 باجىت، الجؼائغ.

 املقاالت:

 36مجلت اإلاُاه، الػضص  (. مصاصع اإلاىاعص اإلاائُت وجسصُصها في الجؼائغ.2005غاصٌ هضوصة الؼبحري. ) .8

 املراسيم والقىاهين:

ضة الغسمُت. ) .9 لُت  18الجٍغ  .الجؼائغ. 332(. اإلايشىع عكم 2000حٍى

 مىاقع الاهترهيد:

. جم O.N.S, l'Algérie En Quelques Chiffres(. 2018-2001لضًىان الىػني لإلخصائُاث. )ا .10

 www.ons.dz/spip.php?rubrique127الاسترصاص مً 

(. جم الاسترصاص مً 2018-2000الىوالت الىػىُت لتركُت الاسدثماع. ) .11

-declarations-des-investissement/bilan-d-index.php/ar/declarationwww.andi.dz/

2018-2002-investissement-d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ons.dz/spip.php?rubrique127
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 . املالحق:6

 2019-2000 ل الفتر الخ    ية في الجسائرفالح: ثطىر حجم القىي العاملة ال1حدول 

 البيان

 السىىات
 إحمالي القىي العاملة

القىي العاملة 

 الفالحية
 معدل الحطىر  ئىيةاليسبة امل

2000 6179992 1185880 19,19 - 

2001 6228772 1312069 21,06 1,88 

2002 - - - - 

2003 6684056 1412340 21,13 - 

2004 7798412 1617125 20,74 -0,39 

2005 7812334 1380520 17,67 -3,07 

2006 8868804 1609633 18,15 0,48 

2007 8594243 1170898 13,62 -4,53 

2008 9146000 1252000 13,69 0,06 

2009 9472000 1242000 13,11 -0,58 

2010 9736000 1136000 11,67 -1,44 

2011 9599000 1034000 10,77 -0,90 

2012 10170000 912000 8,97 -1,80 

2013 10789000 1141000 10,58 1,61 

2014 10239000 899000 8,78 -1,80 

2015 10594000 917000 8,66 -0,12 

2016 10845000 865000 7,98 -0,68 

2017 10858000 1102000 10,15 2,17 

2018 11001000 1067000 9,70 -0,45 

2019 11281000 1083000 9,60 -0,10 

 ,O.N.S, l'Algérie En Quelques Chiffres, Edition (2001-2018): املصدر

www.ons.dz/spip.php?rubrique127 

 

http://www.ons.dz/spip.php?rubrique127
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 2018-2002 ل الفتر الخحسب كل قطاع  ثقسيم املشاريع واسححداذ مىاصب الشغل: 2حدول 

 القطاعات
عدد 

 املشاريع

اليسبة 

 املئىية

القيمة باملليىن 

 دًىار حسائري 

اليسبة 

 املئىية

مىاصب 

 الشغل

اليسبة 

 املئىية

 %4,49 55240 %1,82 260750 %2,12 1342 السراعة

 %19,68 242428 %9,31 1331679 %17,44 11031 البىاء

 %43,73 538558 %58,56 8373763 %20,08 12698 الصىاعة

 %2,11 25968 %1,55 221383 %1,73 1093 الصحة

 %12,89 158780 %8,15 1164966 %46,28 29267 الىقل

 %6,26 77158 %8,59 1228830 %2,00 1266 السياحة

 %10,15 125014 %8,90 1272057 %10,33 6531 الخدمات

 %0,33 4100 %0,08 10914 %0,00 2 الحجار 

 %0,35 4348 %3,05 436322 %0,01 5 الاثصاالت

 %100 1231594 %100 14300664 %100 63235 املجمىع

  لحطىير الاسخثماراملصدر: مً إعداد الباحثين باالعحماد على مىقع الىكالة الىطىية 

-des-investissement/bilan-d-http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration

2018-2002-investissement-d-declarations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2018
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2018
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 : دائر  وسبية ثىضح عدد املشاريع حسب كل قطاع1الشكل 

 
 املصدر: الىكالة الىطىية لحطىير الاسخثمار

-des-investissement/bilan-d-ar/declarationhttp://www.andi.dz/index.php/

2018-2002-investissement-d-declarations 

 : أعمد  بياهية ثىضح عدد مىاصب الشغل املسححدرة حسب كل قطاع2الشكل 

 
 املصدر: الىكالة الىطىية لحطىير الاسخثمار

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-

des-declarations-d-investissement-2002-2018 

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2018
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2018
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2018
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2018
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 والًة ألاغىاطية في فالح: ثطىر حجم القىي العاملة ال3حدول 

 2018-2010 ل الفتر الخ

 انالبي

 السىىات
 إحمالي القىي العاملة

القىي العاملة 

 الفالحية
 معدل الحطىر  اليسبة املئىية

2010 154767 34944 22,58 - 

2011 156016 34890 22,36 -0,22 

2012 186952 31564 16,88 -5,48 

2013 190286 29548 15,53 -1,36 

2014 196186 30864 15,73 0,20 

2015 201091 31129 15,48 -0,25 

2016 206652 32516 15,73 0,25 

2017 207735 32872 15,82 0,09 

2018 240859 39975 16,60 0,77 

إلى  2011املصدر: مً إعداد الباحثين باالعحماد على مىهىغرافيا والًة ألاغىاط، إلاصدار مً 

2019. 
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 2018-2002 الفتر  لالخحسب كل قطاع  ثقسيم املشاريع وثىفير مىاصب الشغل: 4 حدول 

 القطاعات
عدد 

 املشاريع

اليسبة 

 املئىية

القيمة باملليىن 

 دًىار حسائري 

اليسبة 

 املئىية

مىاصب 

 الشغل

اليسبة 

 املئىية

 %2,27 284 %2,64 496774 %1,33 19 السراعة

 %35,80 4480 %48,04 9051725 %33,82 483 البىاء

 %20,81 2604 %12,57 2369287 %6,65 95 الصىاعة

 %0,79 99 %0,18 33105 %0,84 12 الصحة

 %24,28 3038 %28,20 5313754 %41,67 595 الىقل

 %1,08 135 %1,57 296419 %0,49 7 السياحة

 %13,13 1643 %6,80 1281398 %13,03 186 الخدمات

 %1,85 231 %0,01 1374 %2,17 31 أخري 

 %100 12514 %100 18843836 %100 1428 املجمىع

إلى  2011املصدر: مً إعداد الباحثين باالعحماد على مىهىغرافيا والًة ألاغىاط، إلاصدار مً 

2019. 
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املحدداث -لدي أصحاب مهنت التدقُق املحاسبي AA500مدي كفاًت املعُاز الجصائسي  

 -واملسجكصاث
The adequacy of the Algerian AA500 standard among the holders of 

the audit profession-the determinants and the fulcrums-    

 2عجُلت محمدأ. د.، 1جىمي قندوشيط.د .
 ghardaia.dz-guendouzi.toumi@univ  ،(الجؼائغ)،حامػت ؾغصاًت  1
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 ملخص: 

لجمُؼ حىاهب  500تهضف هظه الضعاؾت إلى جدضًض مضي يكاًت مػُاع الخضنُو الجؼائغي          

الخضنُو الؾخسالص غىاضغ مهىػت جخميز بساضُت الٌكاًت واملالءمت، ومػغقت أهم ألاؾباب التي أصث إلى 

الضولي وهظا مً زالُ أعاء أصخاب املهىت، ونض جمذ غضم الاغخماص غلى املػُاع املدلي واللجىء إلى مػُاع 

 باؾخهطاء غُىت مً طوي أصخاب املهىت مً زبراء مداؾبت ومداقظي خؿاباث.

وزلطذ الضعاؾت إلى أن املػُاع املػمُى به في الىؾـ املنهي هى املػُاع الضولي وهظا عاحؼ إلى غضم يكاًت 

الجاهب املُضاوي )البِئت املداؾبُت(، بالغؾم مً  املػُاع املدلي الظي عيؼ غلى الجاهب الىظغي صون 

 .01-10جىظُم مهىت املداؾبت بهاهىن 

مهىػت، ؾالمت هظام الغنابت  غ ، غىاض500، مػُاع الضولي 500املدلي  ع مػُا الكلماث املفتاحُت:

 الضازلُت.

 JEL :M42جصنُف 

    

 

 
___________________________ 

 المؤلف المرسل 
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Abstract: 

This study aims to determine the adequacy of the Algerian audit standard 

500 for all aspects of auditing to draw convincing elements characterized 

by competence and appropriateness, and to know the most important 

reasons that led to the failure to rely on the local standard and resort to the 

international standard through the opinions of the professionals, and was 

surveyed by a sample of professionals of accounting experts and accounting 

governors. 

The study concluded that the standard in the professional environment was 

the international standard and this was due to the inadequate local 

standard that focused on the theoretical side below the field side 

(accounting environment), despite the regulation of the accounting 

profession by law 10-01. 

Keywords: Local standard 500, international standard 500, compelling 

elements, integrity of internal control system 

Classification (Jel): M42 

 

 : مقدمت . 1

غاملىا الُىم الظي ًخميز بالػىملت التي ؾؼث الخضوص ،و أضبدذ صنت املػلىمت و شكاقُتها مً أهم        

ًائؼ التي ٌػخمض غليها مً أحل الخىمُت و الغقي و النهىع باملجخمػاث ، ٌؿخىحب  الخأيض مً صخت  الغ

املػلىماث  وحىص أؾغاف مػُىت لظلَ، و مً بُنهم املضنهىن الخاعحُىن الظًً هم بداحت إلى مػاًير 

للخضنُو جدظى جغشضهم و نىاهين جهىم بدىظُمهم ،مً هىا جىحب غلى الضُو اؾخيباؽ مػاًير صولُت 

و ومنهاج ٌؿير وقهه املضنو ، مً أحل الخأيُض مً صخت و  بالهبُى الػام واملػاًير ما هي إال ؾٍغ

ت ،و مً هظا املىؿلو جم  إضضاع  مطضانُت الهىائم املالُت ومضي شكاقُتها و زلىها مً ألازؿاء الجىهٍغ

املضنو و مؿاهضة أصخاب املهىت  مػاًير الخضنُو الضولُت بؿُت ؾض الثؿغاث التي ًمًٌ أن ًهؼ قيها

 إلبضاء عأيهم الكني املداًض .

و مً زالُ إضالح مهىت املداؾبت أوال بخؿُير الىظام املداؾبي املالي،            اهخهجذ الجؼائغ هكـ الؿٍغ

مً احل إضالح املهىت واؾخدضار هُئاث حشغف غليها، وإضضاع غضة مغاؾُم  01-10زم إضضاع ناهىن 

، ومً بين هضه املػاًير جىكُظًت وضى 
ً
ت بؿخت غشغ مػُاعا ال إلى الاغخماص غلى مػاًير الخضنُو الجؼائٍغ
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مػُاع الػىاضغ املهىػت الظي ٌػخبر بمثابت املؤيض غلى صخت املػلىماث ومضي يكاًتها بؿُت اؾخسالص 

ًاقُت للخأيض مً صخت البُاهاث املالُت.  واؾخيخاج غىاضغ مالئمت و

 مشكلت الدزاست:.1.1

مً زالُ ما ؾبو طيغه ومضي أهمُت مػاًير الخضنُو التي حػخبر بمثابت حجغ أؾاؽ لػملُت        

الخضنُو وغغوعة وحىص مػُاع ٌؿخسلظ مً زالله املضنو أصلت إزباث جأيض غلى صخت البُاهاث املالُت، 

غ الظي ٌػٌـ الطىعة الخه ػكي ووحىص أصلت جخميز بساضُت املالئمت والٌكاًت إلغضاص الخهٍغ ُهُت ٍو

 الشكاقُت غلى الهىائم املالُت ولألهمُت البالؿت لهظا ألازير هؿغح إلاشٍالُت الخالُت: 

ٌستىفي حمُع حىاهب التدقُق الستخالص أدلت مالئمت وكافُت  500هل املعُاز الجصائسي للتدقُق 

 لدي أصحاب املهنت؟

 ألاسئلت الفسعُت:.2.1

 ألاؾئلت الكغغُت الخالُت:ًخكغع مً إلاشٍالُت الغئِؿُت أغاله 

ػاث( حؿاهم في جؿبُو املػُاع  - هل إلاضالخاث التي ؾغأث غلى املهىت )الهىاهين والدشَغ

 ؟500الجؼائغي للخضنُو 

ًاقُت صون اللجىء إلى  500هل املػُاع الجؼائغي للخضنُو  - ًافي الؾخسالص أصلت مالئمت و

 هظيره الضولي؟

 فسطُاث الدزاست:.3.1

 ٍالُت الغئِؿُت وألاؾئلت الكغغُت جم وغؼ الكغغُاث الخالُت:لإلحابت غلى إلاش

 .500ٌؿاهم في جؿبُو مػُاع الجؼائغي للخضنُو  01-10ناهىن  الفسطُت ألاولى:

لجمُؼ هىاحي الخضنُو ًؤصي إلى الاؾخػاهت  500يكاًت املػُاع الجؼائغي للخضنُو  مغض الفسطُت الثاهُت:

 .بىظيره الضولي

أصي إلى ججاهل املػُاع الجؼائغي وغضم الػمل به  500شمىلُت مػُاع الخضنُو الضولي  الفسطُت الثالثت:

 لضي ألاوؾاؽ املهىُت.

جخمدىع أهمُت الضعاؾت في مػغقت مضي يكاًت مػُاع الػىاضغ املهىػت لضي   أهمُت الدزاست:.4.1

ُت والشكاقُت غلى أصخاب املهىت، وهظا مً زالُ الضوع الهام الظي ًهضمه للمضنو إلغكاء املطضان

 غضالت الهىائم املالُت التي حػٌـ لىا الىانؼ الخهُهي لالنخطاص الىؾني.
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 منهج الدزاست:1-5

، الظي ًمٌىىا مً جدضًض الازخالُ الىانؼ املنهج الىصفيجم الاغخماص في هظه الضعاؾت غلى               

 بين أصخاب املهىت وجؿبُو هظا ألازير غلى أعع الىانؼ.

 زاساث السابقت:الد1-6

مت نضمذ صعاؾت بػىىان "صعاؾت مهاعهت بين املػُاع الجؼائغي  دزاست باللغت العسبُت              :بطغي ٍع

مكاصها أن الجؼائغ اهخهجذ   -الػىاضغ املهىػت 500صعاؾت خالت املػُاع عنم –للخضنُو و هظيره الضولي 

( ًىهه  ( PCN( بسالف املسؿـ املداؾبي  SCFإضالح مهىت املداؾبت بدبني هظام مداؾبي مالي حضًض )

الضُو في ؾػيها ملىايبت املماعؾاث املداؾبُت الضولُت مؼ  تؾير مؿاًغ للخىحهاث الانخطاصًت و مىايب

ػاث لخىظُم مهىت الخضنُو مً زالُ إضضاع ناهىن  املػاًير الضولُت و نض جم إضضاع غضة نىاهين و حشَغ

ت مؿخىخاة مً املػاًير الضولُت للخضنُو )  10-01 ( ، وجم الترييز ISAويظلَ إضضاع مػاًير جضنُو حؼائٍغ

و بدؿلُـ الػىء غلى أوحه الدشابه و الازخالف  500ى املػُاع الجؼائغي الػىاضغ املهىػت في الضعاؾت غل

بين املػُاع الجؼائغي وهظيره الضولي ، وزلطذ الضعاؾت أن املػُاع الجؼائغي لم ًدبؼ جكؿيراث التي جىضح 

و شبه  يلي في املػُاع و يُكُت جؿبُهه يما هى الخاُ باليؿبت للمػُاع الضولي ، ؾير أن هىاى جىاق

ً في خين بغػث الازخالقاث في ؾالبُت املطؿلخاث.  مت، مػمىن املػُاٍع -137، الطكداث 2008)ٍع

148) 

 .Augustine, O. Enofe, Chijioke Mgbame, Lucky, G  : تدزاست ألاحنبُ              

Odeyile & Kinglsey Kuegbe   " حاءث الضعاؾت بػىىانImpact of Audit 

Evidence on Auditor’S Report     " أثر أدلة مراجعة الحسابات على تقرير مراجعي

أصث الكػائذ ألازيرة إلى غغوعة الخأيض مً صخت الهىائم املالُت مً زالُ الدشٌَ املنهي " الحسابات

صلت الخضنُو، و جمدىعث مشٍلت الضعاؾت خُى يض غلُه املػاًير املهىُت مً جهُُم ههضي ل ؤ الظي ج ،

غاحػت املمىزىنُت أصلت أزغ ألاصلت الٍاقُت ملغاحػت الخؿاباث  و غً وحىص غالنت بين وحىص مضي جأزير 

غ مغاحػت الخؿاباث وزلطذ الضعاؾت  أن غملُت الخضنُو جخأزغ بمضي الخطُى غلى ألاصلت  غلى جهٍغ

خم جهُُمها باؾخسضام إحغاءاث مسخلكت )الخكخِش، املالخظت، الخدهُو، الخأيُض، إغاصة الخؿاب،  ،ٍو

)  بساضِخين  عأي ًؤيض صخت املػلىماث التي جخميزالخىضل إلى  (، وهظا مً أحلإلخ ......إغاصة ألاصاء

 .ًاقُت ومىاؾبت( 
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 النظسي للدزاست:إلاطاز  .2

 حىل أدلت التدقُق: ث. عمىمُا1.2

حػخبر حجغ ألاؾاؽ للخأيض مً  يؾيخؿغم قُما ًلي إلى غمىمُاث خُى أصلت الخضنُو، الت             

صخت البُاهاث املالُت ومضي غضالتها مً زالُ الخمدُظ والخدهُو واؾخسغاج أصلت طاث زطائظ 

ًاالحي: ًاقُت   مالئمت و

 أدلت إلاثباث:. مفهىم 1.1.2

إلازباث في املغاحػت هي اؾخيباؽ املغاحؼ هدُجت مً أمغ  تأصل»حػغف أصلت إلازباث غلى أنها:           

زابذ أو مً خهُهت أو حملت الخهائو جمٌىه مً اؾخسالص عأي في مؿألت مػُىت وإنىاغه باإلقطاح 

 (179ضكدت ، 2006)الطباؽ،  غً هظا الغأي".

ًهطض بأصلت إلازباث "ًل املػلىماث املؿخسضمت بىاؾؿت املغاحؼ في الىضُى إلى اؾخيخاحاث لخٍىن 

ضة للهىائم املالُت".  لغأًه املنهي، وحشمل السجالث املداؾبُت واملػلىماث ألازغي املٍؤ
ً
ًاث،  أؾاؾا )بغ

 (226، ضكدت 2011

ٍي للمداؾبين الهاهىهُين  غلى أنها ًل  (AICPA)حػغف أصلت إلازباث بيشغة مػاًير الخضنُو للمػهض ألامٍغ

املػلىماث التي ٌؿخػملها مضنو الخؿاباث للخىضل إلى اؾخيخاحاث ٌؿدىض غليها إلضضاع عأًه، وحشمل 

 ملالُت وؾيرها مً املػلىماثًل املػلىماث التي جخػمنها السجالث املداؾبُت املؿخػملت إلغضاص الهىائم ا

(https://www.aicpa.org ،2021) . 

ًمكن القىل بأن أدلت إلاثباث هى كل ما ًمكن أن ٌستنبطه املدقق باستعمال آلُاث البحث 

بها وفق املعاًير املعمىل بها.  والتمحُص الستخالص وقائع اقتصادًت جم حدوثها وجبٍى

 . خصائص أدلت التدقُق:2.1.2

ًاقُت:                جخمدىع أصلت الخضنُو بساضِخين أؾاؾِخين وهما أصلت مىاؾبت و

 كفاًت ألادلت:  1.2.1.2

ا قهي مً ]يكى ًٌكي[ إطا نام الكغص بالمغ، ًهاُ اؾخٌكُخه أمغا قٌكاًخه،               أما الٌكاًت لؿٍى

كًى... 
ُ
ًاف وي هاُ: يكاى هظا ألامغ أي خؿبه ويكاى هظا الش يء ... ويكى الغحل يكاًت قهى  الٌكاًت  ٍو

ا، قالٌكاًت في هظا ًان أو مػىٍى املػنى في اللؿت الػغبُت  قيها اؾخؿىاء وخطُى الايخكاء أو الاعجىاء ماصًا 

اصةو جضُ غلى خطُى الٌكاًت مً الش يء مؼ الهابلُت للىماء    (22، ضكدت 2005)الغخمان،  .الٍؼ
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 (87، ضكدت 1960)عغا، وحاء في معجم متن اللؿت: والٌكاًت ما به ؾض الخلت وبلىؽ املغاص. 

خػلو طلَ بٌمُت ألاصلت التي ًخم حمػها للخدهو مً مطضانُت جأيُضاث إلاصاعة واملخػلهت بالبُاهاث  ٍو

املالُت، وجغجبـ يمُت ألاصلت بخهضًغ املضنو لها وبدٌمه املنهي ولًٌ مً زالُ مجمىغت مً الػىامل هي: 

 (69-68، الطكداث 2018)عقاغه، 

كاث في البُاهاث املالُت. -  جىنػاث املضنو غً الخدٍغ

 نىة ومخاهت هظام الغنابت الضازلُت؛ -

 املاصًت ومؿخىي املاصًت؛ -

 ؾبُػت البىض أو اليشاؽ الظي ًهىم به املضنو بخضنُهه واملساؾغ املخىاعزت له؛ -

 املهمت؛الػىامل الانخطاصًت قالىنذ والخٍلكت غىامل مهمت في غمل املضنو وجؤزغ بهظه  -

 حجم وزطائظ املجخمؼ قاملجخمؼ الٌبير غاصة ما ًدخاج لصلت أيثر مً املجخمؼ الطؿير.  -

 مالئمت ألادلت:. 2.2.1.2

 (2021، (kaplan.co.uk)) :وجىهؿم مالئمت ألاصلت إلى مكهىمين هامين             

 ُت:مىثىق 

يبغ               مىزىنُت،أن ًداُو مغاحػى الخؿاباث صائما الخطُى غلى ألاصلت مً أيثر املطاصع  يٍو

 وحػخبر ألاصلت أيثر مىزىنُت غىضما جٍىن:

 .الخطُى غليها مً مطضع زاعجي مؿخهل -

 ؛جىلُض صازلي ولًٌ ًسػؼ لغنابت قػالت -

 :الخطُى غليها مباشغة مً نبل مغاحؼ الخؿاباث -

 في شٍل أضلي.•                                                   .في شٍل وزائهي• 

ًاهذ ألاصلت أيثر مىزىنُت ًلما نل اخخُاحها  غاحؼ الخؿاباث. ؾير أن الػٌـ لِـ ملوبشٍل غام، ًلما 

ًاهذ ألاصلت ؾير مىزىنت قلً جٍىن مىاؾبت أبضا ملغاحػت الخؿاباث، بؿؼ  صخُدا بالػغوعة: قئطا 

 حمػه.الىظغ غً املبلـ الظي ًخم 
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  تهمُألا: 

لٍي جٍىن أصلت مغاحػت الخؿاباث طاث ضلت، ًجب أن حػالج هضف/الؿغع مً أي إحغاء.              

 غلى ؾبُل املثاُ:

غض مغاحؼ الخؿاباث  إلاحغاءاث زالُالخػىع في حغص املسؼون ًىقغ لىا مثاال حُضا غلى مضي مالئمت 

 الىدى الخالي: ، غلىاملسؼون املاصيًىظغ في الػالنت بين سجالث 

جدضًض أضىاف املسؼون املاصي وانخكاء أزغها في سجالث الجغص للخأيض مً ايخماُ السجالث  -

 ؛املداؾبُت

جدضًض ألاضىاف في سجل املسؼون وانخكاء أزغها غلى املسؼوهاث املاصًت للخأيض مً وحىص  -

 أضُى املسؼون.

ؿغع منها )ومضي أهمُتها( هى ازخباع وفي خين أن إلاحغاءاث نض جٍىن مدشابهت في ؾبُػتها، قئن ال

 .جأيُضاث مسخلكت قُما ًخػلو بأعضضة املسؼون

 التي طسأث على مهنت التدقُق في الجصائس: ث. إلاصالحا2.2

خُت عن التدقُق في الجصائس:1. 2.2  . هبرة جاٍز

(   CNCأنضمذ الهُئت املٍلكت بالخىخُض املداؾبي في الجؼائغ )املجلـ الىؾني للمداؾبت              

ت للخضنُو، إط أن الخكٌير في إضضاع هظه  بسؿىة هامت في مجاُ الخضنُو مً زالُ جبني مػاًير حؼائٍغ

مُم هظام مداؾبي حضًض املػاًير لم ًٍىن ولُض الُىم وإهما اهبثو مً زالُ إضالح مداؾبي جمثل في جط

(SCF  أًً جم حشٌُل لجىت ؾمُذ  خؿب الهاهىن ، )بلجىت جهِـ املماعؾاث املداؾبُت و  11-07

ًاهذ مٍلكت بئجمام غملُت الاهخهاُ مً املسؿـ الىؾني إلى الىظام املداؾبي  الىاحباث املهىُت ،و التي 

الطاصع  01-10ضنُو وؾىُت ،إال أن الهاهىن انترح أغػاء هظه اللجىت بئوشاء مػاًير ج 2009املالي، و في 

املخػلو بدىظُم مهً الخبير املداؾبي و مداقظ الخؿاباث و املداؾب املػخمض أبؿأ هظا  2010في ؾىت

غ الظي ضضع غً الؿغقت الىؾىُت ملداقظي الخؿاباث في إؾاع جهُُم و جدُين  املشغوع، يما جىاُو الخهٍغ

، 2018)أؾامت،  .  CNCمخكغغت مً  2014" ؾىت Ad Hoc"إوشاء لجىت ؾمُذ ب   01-10الهاهىن 

 (449-473الطكداث 

ت للتدقُق 2.2.2  :NAA.  املعاًير الجصائٍس

ًالخالي: 16جم إضضاع               ت وهي   مػُاع مً زالُ أعبؼ مهغعاث وػاٍع
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ت للخضنُو وغؼ خيز  2016قُكغي  04املؤعر في  002املهغع عنم  - املخػمً املػاًير الجؼائٍغ

ًاالحي   (؛580-560-505-210)الخىكُظ أعبػت مػاًير 

ت للخضنُو وغؼ خيز  2016أيخىبغ  11املؤعر في  150املهغع عنم  - املخػمً املػاًير الجؼائٍغ

ًاالحي:   (؛700-510-500-300)الخىكُظ أعبػت مػاًير 

ت للخضنُو وغؼ خيز  2017صٌؿمبر  15املؤعر في  23املهغع عنم  - املخػمً املػاًير الجؼائٍغ

ًاالحي:)  (؛620-610-570-520الخىكُظ أعبػت مػاًير 

ت للخضنُو وغؼ خيز  2018ؾبخمبر  24املؤعر في  77املهغع عنم  - املخػمً املػاًير الجؼائٍغ

ًاالحي  (.   540-530-501-230 :)الخىكُظ أعبػت مػاًير 

 وهظيره الدولي: 500بين معُاز التدقُق الجصائسي  ت. مقازه3.2

 )العناصس املقنعت(: 500. عسض معُاز الجصائسي للتدقُق 1.3.2

 هغيؼ في هظا الػغع غلى أهم ما حاء في ؾُاث هظا املػُاع مً زالُ الىهاؽ الخالُت             

((jimdofree.com) ،2021): 

يهضف هظا املػُاع إلى جدضًض أهم إلاحغاءاث الالػمت التي ًهىم بها املضنو مً أحل جطىع  -

هت جمٌىه مً الخطُى غلى ما ًٌكي مً الػىاضغ  ووغؼ خيز الخىكُظ إحغاءاث الخضنُو بؿٍغ

 املهىػت نطض اؾخسالص الىخائج املػهىلت والتي ٌؿدىض غليها في جأؾِـ عأًه؛

أهم املكاهُم املخػلهت بجمؼ الػىاضغ املهىػت مً خُث الٌكاًت واملالئمت ومضي ًىضح املػُاع  -

ًافي مً الػىاضغ املهىػت جخميز بمطضانُت املػلىمت؛  الاعجباؽ بين الٌم والىىغُت لجمؼ غضص 

صاللت ومطضانُت الػىاضغ املهىػت جٌمً في هىغُت ًل غىطغ بضاللت ومطضانُت املػلىماث  -

جٍىن املػلىماث الىاججت غً إحغاءاث الخضنُو جخػين بخأيُضاث مػُىت  التي نامذ غليها ونض

 ولِؿذ يظلَ لخأيُضاث أزغي؛

 جٌمً مطضانُت املػلىماث بمطضعها وؾبُػتها. -

 أدلت إلاثباث: 500. عسض املعُاز الدولي 2.3.2

اخخىي هظا املػُاع غلى غضة إحغاءاث جدلُلُت ًهىم بها املضنو الؾخيباؽ أصلت إزباث ًمًٌ              

 جلخُطها في الىهاؽ الخالُت:
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يهضف هظا املػُاع إلى وغؼ مػاًير وجىقير إعشاصاث لٌمُت وهىغُت أصلت إلازباث التي ًخم  -

 ُت وإحغاءاث الخطُى غلى هظه ألاصلت؛الخطُى غليها غىض الهُام بػملُت جضنُو البُاهاث املال

 إن احتهاص املضنو خُى يكاًت ومالئمت أصلت إلازباث جخأزغ بػىامل غضة منها؛ -

، ر، الخضو م البُاهاث املالُت الطاصعة غً إلاصاعة ًمًٌ جطيُكها يما ًلي: الىحىص، الخهى  -

 وإلاقطاح.؛ عالػغ  ؽ، الهُام، الخهُُُالايخما

 ث بمطاصع صازلُت وزاعحُت؛جغجٌؼ مىزىنُت أصلت إلازبا -

ػىص  - ت طاث الػالنت َو عي وبالهغاعاث أو بالوامغ الىػاٍع ًخأزغ جضنُو الهؿاع الػام باإلؾاع الدشَغ

 إلى احتهاص املضنو.

 وهطيره الدولي: 500. أوحه التشابه والاختالف بين معُاز التدقُق الجصائسي 3.3.2

ين بِىما أعصها أن هغيؼ غلى أهم الىهاؽ التي               هىاى غضة ههاؽ جدشابه وجسخلل في يال املػُاٍع

 حؿاغض في هاجه الضعاؾت وهي مبِىت في الجضُو الخالي:

 وهظيره الضولي. 500أوحه الدشابه والازخالف بين مػُاع الخضنُو الجؼائغي   :1حدول 

 

 

 التشابه أوحه

ـــــُان ـــــ ـــــ ـــ  البــ

ين  -  ؛500هكـ الترنُم في يال املػُاٍع

 الٌم له غالنت وؾُضة بالىىغُت في حمؼ أصلت إلازباث؛ -

 املكاهُم التي اخخىي غليها مػُاع الخضنُو الجؼائغي والضولي هكؿها؛ -

 أهمُت املطاصع الخاعحُت مً خُث املىزىنُت. -

 

 

 الاختالف أوحه

املػُاع الضولي أغؿى  ااهخم باملطاصع الخاعحُت، بِىم 500املػُاع الجؼائغي  -

 الاهخمام باملطاصع الخاعحُت والضازلُت بىكـ ألاهمُت؛

ين وهظا عاحؼ إلى الترحمت؛ -  جسخلل ضُاؾت الػباعاث في املػُاٍع

عيؼ املػُاع الضولي غلى أهمُت ؾالمت هظام الغنابت الضازلُت وصوعه في  -

 لجؼائغي؛اؾخيباؽ أصلت إزباث غٌـ هؿيره ا

أهمُت الػغع وإلاقطاح جم جىغُدها في املػُاع الضولي ولم ًخؿغم إليها  -

 في املػُاع الجؼائغي.

 وهؿيره الضولي 500إغضاص الباخثين باالغخماص غلى مػُاع الجؼائغي للخضنُو  ًم املصدز:
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 . الدزاست املُداهُت:3

جم الاغخماص غلى اؾخماعة مطممت مً أحل حمؼ البُاهاث مً أقغاص غُىت الضعاؾت، هظا              

    "AMOS24 ««SPSS26باؾخسضام الىماطج إلاخطائُت " 

 الدزاست املُداهُت: ت. منهج1.3ُ

 . عُنت الدزاست:1.1.3

غُىت  صوحه الاؾخبُان إلى الخبراء املداؾبين وملداقظي الخؿاباث املؼاولين للمهىت، وبسطى              

اؾخماعة بين الاؾخبُان الػاصي و الاؾخبُان  40الضعاؾت قهض جم ازخُاعها غشىائُت، وجم جىػَؼ 

بؿبب غضم  4جم إلؿاء اؾخماعة نابلت للخدلُل، و  34اؾخماعة جم قغػ  38الالٌترووي، ونمىا باؾترصاص 

 ضالخُتها للخدلُل ـ والجضُو الخالي ًىضح البُاهاث الشخطُت لػُىت للضعاؾت: 

 البُاهاث الشخطُت لػُىت الضعاؾت: 2حدول 

ت  التكساز البُان املعلىماث العامت  %النسبت املئٍى

 املستىي الىظُفي
 %3224 11 زبير مداؾبي

 %6726 23 مداقظ خؿاباث

 املؤهل العلمي

 %828 03 صيخىعاه

 %828 03 ماحؿخير

 %3822 13 ماؾتر

 %44.2 15 لِؿاوـ

 الخبرة املهنُت

 %828 03 ؾىىاث 10أنل مً 

 %4122 14 ؾىىاث 20إلى  10مً 

 %50 17 ؾىت 20أيثر مً 

 (SPSS 26)مً إغضاص الباخثين باالغخماص غلى مسغحاث املصدز: 

 الاستبُان: محاوز  عبازاث على العُنت إحاباث لبُاهاث الطبُعي التىشَع كشف زاختبا .2.1.3

مخؿيراث  غً املهضمت باإلحاباث املخػلهت الػُىت أقغاص بُاهاث ًاهذ إطا ما جدضًض ًجب             

إخطائُت  ؾغم  غضة هىاى. الاخخمالُت الخىػَػاث مً آزغ هىغا أم الؿبُعي الخىػَؼ جدبؼ الضعاؾت

هت: املثاُ ؾبُل غلى منها الخىػَؼ، هىع غً للٌشل هت  Kolmogorov-Smirnovازخباع    ؾٍغ وؾٍغ



 

 -املحدداث واملسجكصاث-لدي أصحاب مهنت التدقُق املحاسبي AA500مدي كفاًت املعُاز الجصائسي 

 

367 

هت والخكلؿذ الالخىاء مػاملي خؿاب ؿخسضم   Shapiro-Wilkازخباع،  وؾٍغ -Kolmogorovازخباع  َو

Smirnov ازخباع  أما ،50 مً أيبر الػُىت غضص ًان إطاShapiro-WilK الػُىت غضص ًان إطا قِؿخسضم 

 :الخالُت الىخائج غلى جدطلىا ًل مدىع  غلى الػُىت إحاباث بُاهاث جىػَؼ ازخباع إزغ وغلى ،50 مً انل

 ((Tests of Normality: هتائج اختباز التىشَع الطبُعي 3حدول 

Teste of 

Normality 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-WilK  هتُجت الاختباز

حىل بُاهاث 

 كل محىز 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

 بُاهاث جىػَؼ ازخباع

 01 املدىع 
,073 34 ,200* ,990 34 

,98

5 

 الخىػَؼ ًدبؼ

 الؿبُعي

 بُاهاث جىػَؼ ازخباع

 0 2املدىع 
,093 34 ,200* ,959 34 

,23

0 

 الخىػَؼ ًدبؼ

 الؿبُعي

ازخباع جىػَؼ بُاهاث 

 03املدىع 
,119 34 ,200* ,970 34 

,46

5 

 الخىػَؼ ًدبؼ

 الؿبُعي

بُاهاث ازخباع جىػَؼ 

 04املدىع 
,103 34 ,200* ,955 34 

,17

5 

 الخىػَؼ ًدبؼ

 الؿبُعي

ت  الخطأ أو )مستىي  الاحتمال قُمت كاهت إذا: قاعدة  البُاهاث فان 0.05 من ( أكبرSIG  املعنٍى

 طبُعي جىشَع جتبع

 (SPSS 26)مً إغضاص الباخثين باالغخماص غلى مسغحاث املصدز: 

 التحلُل إلاحصائي: ب. أسال2.3ُ

 . معامل ألفا كسوهباخ:1.2.3
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 الطضم والثباث ألكايغوهبار. لمػام :4حدول 

 (SPSS 26)مً إغضاص الباخثين باالغخماص غلى مسغحاث املصدز: 

هظغا لألهمُت البالؿت التي جترجب غلى الطضم والثباث في أي صعاؾت ومً زالُ الجضُو ًخضح لىا أن    

 مً أغلى ًىنها البدث لؾغاع جطلح وؿبت حُضة أنها ٌػني ما وهى ،% 73،9وؿبت ألكا يغوهبار هي 

 . %60جبلـ  والتي املهبىلت اليؿبت

 الفسطُاث: ز. اختبا2.2.3

ت وازخباع               ، Tالزخباع قغغُاث الضعاؾت جم اؾخسضام الىؾـ الخؿابي والاهدغاقاث املػُاٍع

ًاهذ الىخائج يما ًلي:  و

 . اختباز الفسطُت ألاولى:1.2.2.3

 للخأيض مً صخت أو غضم صخت الكغغُت ألاولى، ًمًٌ جىغُذ طلَ مً زالُ الجضُو الخالي:             

 ازخباع الكغغُت الاولى جهخائ :5حدول 

 (SPSS 26)مً إغضاص الباخثين باالغخماص غلى مسغحاث املصدز: 

ُ  زالُ مً              ُ  الػُىت أقغاص إلحاباث الخؿابي الىؾـ أن لىا جبين أغاله الجضو الكهغاث،  خى

( قهض بلـ املخىؾـ الخؿابي NAA  500)ٌؿاهم في جؿبُو مػُاع الجؼائغي  01-10أن الهاهىن 

( وهي SIG= 02000( ونُمت )222113املدؿىبت بلؿذ ) T(، ونُمت 0258924( باهدغاف مػُاعي )222353)

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,739 ,712 4 

غضص  املدىع 

 الكهغاث 

املخىؾـ 

 الخؿابي

الاهدغاف 

 املػُاعي 

 Tنُمت 

املدؿى 

 بت

مؿخىي 

 الضاللت

وجأزيره غلى حمؼ  01-10ناهىن 

 الػىاضغ املهىػت

07 222353 0258942 222113 02000 
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نل مً مؿخىي الضاللت 
ٌ
ٌؿاهم في  01-10( مما ًؤيض صخت الكغغُت الاولى الهائلت: أن ناهىن 0205)أ

 جؿبُو مػُاع الػىاضغ املهىػت. 

 . اختباز الفسطُت الثاهُت:2.2.2.3

 ازخباع الكغغُت الثاهُت جهخائ :6حدول 

 (SPSS 26)مً إغضاص الباخثين باالغخماص غلى مسغحاث املصدز: 

ُ  زالُ مً              ُ  الػُىت أقغاص إلحاباث الخؿابي الىؾـ أن لىا جبين أغاله الجضو الكهغاث،  خى

( 224496)خُى مضي نابلُت مػُاع الػىاضغ املهىػت لضي أصخاب املهىت قهض بلـ املخىؾـ الخؿابي 

نل SIG= 02000ونُمت )( 372687املدؿىبت ) T( وجم جدضًض نُمت 0237900باهدغاف مػُاعي )
ٌ
( وهي أ

غضم يكاًت مػُاع الجؼائغي ( مما ًؤيض صخت الكغغُت الثاهُت الهائلت: 0205مً مؿخىي الضاللت )

 ( لجمُؼ هىاحي الخضنُو ًؤصي إلى الاؾخػاهت بىظيره الضولي.NAA500)للخضنُو 

 . اختباز الفسطُت الثالثت:3.2.2.3

 ازخباع الكغغُت الثالثت جهخائ :7حدول 

 (SPSS 26)مً إغضاص الباخثين باالغخماص غلى مسغحاث املصدز: 

ُ  زالُ مً              ُ  الػُىت أقغاص إلحاباث الخؿابي الىؾـ أن لىا جبين أغاله الجضو الكهغاث،  خى

ًافي مً ألاصلت،  500خُى مضي شمىلُت املػُاع الضولي  ومضي إملامه بجمُؼ غىاضغ الخضنُو لجمؼ غضص 

املدؿىبت  T(، وجم جدضًض نُمت 0264788)( باهدغاف مػُاعي 128697قهض بلـ املخىؾـ الخؿابي )

نل مً مؿخىي الضاللت )SIG= 02000ونُمت )( 162828)
ٌ
خت الكغغُت الثالثت ( مما ًؤيض ص0205( وهي أ

غضص  املدىع 

 الكهغاث 

املخىؾـ 

 الخؿابي

الاهدغاف 

 املػُاعي 

 Tنُمت 

 املدؿىبت

مؿخىي 

 الضاللت

الػىاضغ املهىػت مضي نابلُت مػُاع 

 لضي أصخاب املهىت 500

07 224496 0237900 372687 02000 

غضص  املدىع 

 الكهغاث 

املخىؾـ 

 الخؿابي

الاهدغاف 

 املػُاعي 

 Tنُمت 

 املدؿىبت

مؿخىي 

 الضاللت

 02000 162828 0264788 128697 07  500شمىلُت املػُاع الضولي 
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أصي إلى ججاهل املػُاع الجؼائغي وغضم الػمل به لضي  500شمىلُت مػُاع الخضنُو الضولي  الهائلت:

 ألاوؾاؽ املهىُت.

 . دزاست العالقت بين املتغيراث وجحلُل املساز:3.3

 Corrélation .  العالقت بين املتغيراث:1.3.3

، يما هى مىضح في SPSS26 ملػغقت الػالنت بين املخؿيراث جم اؾخسغاج الىخائج مً بغهامج              

 الجضُو الخالي:

 الػالنت بين املخؿيراث)املداوع( جهخائ :8حدول 

Inter-Item Corrélation Matrix 

 املحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز 

مضي يكاًت 

مػُاع الخضنُو 

 500الجؼائغي 

لضي أصخاب 

 املهىت

مدي قابلُت 

معُاز العناصس 

 500املقنعت 

لدي أصحاب 

 املهنت

شمىلُت املعُاز 

أثس  500الدولي 

سلبا على جطبُق 

 هطيره الجصائسي 

مدي كفاًت معُاز 

التدقُق 

 500الجصائسي 

لدي أصحاب 

 املهنت

 وجأثيره 01-10قاهىن َ

على حمع العناصس 

 املقنعت

1,000 ,476 ,721 ,391 

مدي قابلُت معُاز 

 500العناصس املقنعت 

 لدي أصحاب املهنت

,476 1,000 ,273 -,239 

شمىلُت املػُاع الضولي 

أزغ ؾلبا غلى  500

جؿبُو هؿيره 

 الجؼائغي 

,721 ,273 1,000 ,668 

مدي كفاًت معُاز 

التدقُق الجصائسي 

500  

,391 -,239 ,668 1,000 

 (SPSS 26)مً إغضاص الباخثين باالغخماص غلى مسغحاث املصدز: 
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ت ب  هالخظ أغالهزالُ الجضُو مً               وشمىلُت  01-10بين ناهىن  % 7221غالنت ؾغصًت نٍى

 لضي ألاوؾـ املهىُت في الجؼائغ مً  500املػُاع الضولي 
ً
مما ًبين أن املػاًير الضولُت جأزظ خيزا يبيرا

، والهىاهين التي جىايب البِئت املداؾبُت والتي حؿاهم في جؿبُو هظه املػاًير، أما خُث الخؿبُو

 2329-بسطىص الضعاؾت قئن نابلُت املػُاع املدلي وغالنخه مً خُث الٌكاًت قهي غالنت غٌؿُت ب 

 .% 6628ويكاًت املػُاع الجؼائغي ب  500وهظا ما جؤيض غلُه الػالنت بين شمىلُت املػُاع الضولي %

 إن املػُاع املػمُى به في الىؾـ املنهي هى املػُاع الضولي بالغؾم مً جىظُم مهىت الخضنُو في الجؼائغ.  

 . جحلُل املساز:2.3.3

 . بناء النمىذج:1.2.3.3

ل البُاهاث إلى بغهامج                جدطلىا غل الشٍل الخالي: AMOS24لبىاء الىمىطج نمىا بخدٍى

 متغير: ًىضح مساز كل 1الشكل 

 

 .AMOS24مً إغضاص الباخثين باالغخماص غلى مسغحاث املصدز: 

ًدبين أن هىاى وؾُـ ًؤزغ ؾلبا غلى يكاًت املػُاع مً زالُ الاعنام املىضخت في الشٍل              

لضي  ياملدل ع أما مضي يكاًت املػُا% 70أال وهى شمىلُت املػُاع الضولي وهظا بيؿبت  500الجؼائغي 



 

 عجُلت محمد ،قندوشي جىمي 
 

372 

إال بىاؾؿت شمىلُت املػُاع الضولي  500وال ًمًٌ نابلُت املػُاع املدلي  %79املهىُت قهى بؿالب ألاوؾاؽ 

 وهظا ما ًؤيض أنها وؾاؾت ًلُت. 

 . جحلُل النتائج:2.2.3.3

 يما هى مىضح في الجضُو الخالي: AMOS24اؾخسغاج الىخائج املخدطل غليها مً بغهامج              

 مضي جأزير الىؾُـ غلى املخؿير الخابؼ  :9حدول 

 Estimate S.E. C.R. P املحاوز  التأثير املحاوز 

شمىلُت مػُاع الضولي 

500 

نابلُت املػُا ع املدلي  --->

500 
,467 ,286 1,633 ,102 

يكاًت املػُاع املدلي 

500 

 01-10جأزير ناهىن  --->
,094 ,124 ,761 ,447 

يكاًت املػُاع املدلي 

500 

نابلُت املػُاع املدلي  --->

500 
-,786 ,199 

-

3,952 
*** 

يكاًت املػُاع املدلي 

500 

شمىلُت املػُاع الضولي  --->

500 
,700 ,103 6,788 *** 

 . AMOS24مً إغضاص الباخثين باالغخماص غلى مسغحاث املصدز: 

ت بين يكاًت املػُاع املدلي ونابلُت               مً زالُ الجضُو أغاله ًخضح لىا أها هىاى صاللت مػىٍى

ت أنل  500املػُاع املدلي لضي املهىُين ومضي جأزير شمىلُت املػُاع الضولي  وهظا ما  02001بضاللت مػىٍى

لِـ لضًه  01-10املدلي، أما ناهىن ًكؿغ أن شمىلُت املػُاع الضولي أصي إلى غضم الاغخماص غلى هظيره 

ت  ت لهه أيبر مً الضاللت املػىٍى  . 0205صاللت مػىٍى

 املػُاع املػمُى به لضي املهىُين هى املػُاع الضولي بالغؾم مً جىظُم املهىت. نأ
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 الخاجمت:.4

ؾػذ الهُئاث الضولُت إلى جهلُل الخكاوث في ألاصاء بين مماعس ي مهىت الخضنُو في مػظم صُو              

وفي مهضمتها إلاجداص الضولي للمداؾبين  إلامٍان،مً املىغىغُت نضع  لالنترابالػالم  IFAC) (  ممثال 

غ  والظي غىه،املىبثهت  ألازغي  واللجانبلجىت الخضنُو الضولُت  ة املؿخىي يكاء وعقؼغمل غلى جؿٍى

والثهافيالكني   

ًاقت أهداء الػالم مً زالُ إضضاع  الاهخمامويظا  املهىت،ملماعس ي  بخىخُض مماعؾاث هظه املهىت في 

 .) (ISAمػاًير الخضنُو الضولُت 

هظه الضعاؾت جبين لىا أن مػُاع الخضنُو الجؼائغي ما ػاُ بػُضا غً الخؿبُو املُضاوي لٍىهه              

لم ٌؿخىفي حمُؼ حىاهب الخضنُو وبهُذ الهىاهين التي جم ؾغصها مً ؾغف املىظمين للمهىت هي 

اؾت إلى غضة املهُمىت غلى الػمل صون جدضًض مخؿلباث الخضنُو مً حمُؼ حىاهب. ونض زلطذ الضع 

ًاالحي:  هخائج وجىضُاث 

 . النتائج:1.4

 ؛500أشمل مً املػُاع املدلي 500املػُاع الضولي  -

جؿغم املػُاع الضولي إلى الجاهب الػملي للمهىت مً زالُ إبغاػ حمُؼ الجىاهب التي ًدخاحها  -

 املضنو؛

 املػاًير الضولُت ًمًٌ اؾخسضامها ًىؾُـ لخؿبُو املػاًير املدلُت؛ -

ًاقُت لخؿبُو املػُاع املدلي الهىاه - وهظا ما ًىؿبو غلى املػاًير ألازغي  500ين التي ضضعث ؾير 

 التي جم إضضاعها؛

 ؛500ؾاهم بشٍل ؾكُل في يكاًت املػُاع املدلي 01-10الهاهىن  -

 غلى أعع الىانؼ حشىبه ضػىبت الخىكُظ؛500الخؿبُو املُضاوي ملػُاع الخضنُو الجؼائغي  -

 ؾاهم بدىظُم مهىت الخضنُو مً زالُ الهُئاث التي اؾخدضزذ؛ 01-10ناهىن   -

املضنو ًدخاج إلى جدضًض حمُؼ ما غلُه وما غضه للهُام بالخضنُو غلى أيمل وحه  -

 )الاؾخهاللُت الٍاملت(.
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 :التىصُاث. 2.4

ت جىايب البِئت املداؾبُت -  ؛غغوعة إصعاج مػاًير جضنُو حؼائٍغ

ت ٌؿاهم في مىايبت الضُو املخؿىعة  -  ؛جؿبُو مػاًير الخضنُو الجؼائٍغ

ت مً املكغوع أن جدُـ بجمُؼ حىاهب الخضنُو مؼ   - غىض إضضاع مػاًير جضنُو حؼائٍغ

 ؛لخؿبُهها غلى أعع الىانؼ مغاغاة

يُت حؿاهم في جدؿين أصاء املضنو؛ -  الضوعاث الخٍٍى

ت؛قخذ املجاُ للمضنهين في املؿاهمت غىض إضضا -  ع مػاًير الخضنُو الجؼائٍغ

 . قائمت املساحع:5
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 .ألامين لليشغ و الخىػَؼ،الؿبػت الثالثت .(226
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 دور اشخخدام آلياث خىكمت الشزكاث في الخلليل من ممارشاث اإلاداشبت ؤلابداعيت

The role of using corporate governance mechanisms in reducing creative 

accounting practices 

 1د. الهلت مدمد
 elhellamohamed08@gmail.com :ؤلاًمُل  ،(جضاثش )ال -وسكلتحامعت  1
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 ملخص: 

هذؿذ هزه الذساظت بلى حعلُـ الػىء على ؤظالُب مداظبُت مبخذعت حعشؾ باإلاداظبت      

ؤلابذاعُت؛ التي جضاًذ الاهخمام بمماسظت ؤظالُبها والذؿع بليها مً ؾشؾ الششواث بؼُت جػلُل 

معخخذمي اللىاثم اإلاالُت؛ والىشف عً ألاظالُب اإلاداظبُت التي ؤجبعتها الششواث إلداسة ألاسباح، 

هُذ الذخل، والبدث في ؤزاس هزه اإلاماسظاث، وهُف ؤنها حعلذ اللىاثم اإلاالُت واإلااششاث اإلاعخمذة وجم

منها ػحر كادسة على بعؿاء الطىسة الصخُدت عً ؤداء الششهت ومشهضها اإلاالي؛ مما حعبب في صعضعت زلت 

اث هزه اللىاثم؛ ومً الىخا ثج اإلاخىضل بليها معخخذمي اللىاثم اإلاالُت لذي حمُع ألاؾشاؾ بمدخٍى

 آلاحي:

بي، الخإزحر على اللشاساث؛ -  وحىد دواؿع إلاماسظت اإلاداظبت ؤلابذاعُت في الششواث ومنها: التهشب الػٍش

 اخخُاج مهىت اإلاداظبت لالهخمام بالجاهب ألاخالقي ليي ال ًلجإ اإلاداظب بلى جبني اإلاداظبت ؤلابذاعُت؛ -

 ادي بلى الخللُل مً مماسظاث اإلاداظبت ؤلابذاعُت.حىدة معاًحر اإلاداظبت والالتزام بها ً -

 مداظبت، مداظبت ببذاعُت، خىهمت الششواث،مماسظاث مداظبُت، كىاثم مالُت.الكلماث اإلافخاخيت:  -

 JEL: D79,G30جصنيف 
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Abstract: 

      This study aimed to shed light on innovative accounting methods 

known as creative accounting. Which companies are increasingly interested 

in and pushing for their methods in order to mislead the users of the 

financial statements; Exposing the accounting methods used by companies 

to manage profits, smoothing income, and researching the effects of these 

practices, and how they made the financial statements and the indicators 

derived from them unable to give the correct picture of the company's 

performance and its financial position; Causing a disturbance in the 

confidence of the users of the financial statements of all parties regarding 

the contents of these statements; Among the findings are the following: 

- There are motives for practicing creative accounting in companies, 

including: tax evasion, influencing decisions; 

The need for the accounting profession to pay attention to the ethical aspect 

so that the accountant does not resort to adopting creative accounting. 

- The quality of accounting standards and adherence to them leads to the 

reduction of creative accounting practices. 

- Key words: accounting, creative accounting, corporate governance, 

accounting practices, financial statements. 

- Jel Classification Codes: D79,G30 

 . ملدمت: 1

هدُجت الخؼحراث التي ؾشؤث على بِئت ألاعماٌ الذولُت خالٌ العىىاث ألاخحرة، وصٍادة حجم         

اإلااظعاث مىدسخت بزلً ألاظىاق اإلادلُت والذولُت، وهكشا للخىحه الشؤط مالي وما هخج عىه مً 

يل اهـطاٌ اإلالىُت عً ؤلاداسة، وصٍادة خذة جػاسب اإلاطالح ما بحن اإلاعاهمحن وبداسة الششهت بش

خُث ؤدث هزه الخؿىساث بلى خذور ؤصماث مالُت واكخطادًت  ؛خاص ومع ؤصخاب اإلاطالح بشيل عام

خالٌ العلىد العابلت، ول هزا وان هدُجت الغمدالٌ الثلت وغبابُت اإلاعلىماث وػُاب الشـاؿُت 

بذاعُت وؤلاؿطاح غمً اللىاثم اإلاالُت، وهزا ساحع بلى اهتهاج بداسة الششواث مماسظاث اإلاداظبت ؤلا 

بهذؾ ؤلابلاء على مطالخها الخاضت، هزا ما حعل اإلاىكماث الذولُت والهُئاث اإلاهىُت للخىحه هدى جبني 

مـهىم حذًذ ًؿلم علُه باظم خىهمت الششواث هإداة وكاثُت مً الـػاثذ، وؤًػا إلاعالجت الانهُاساث 

اللىاثم اإلاالُت التي حعذها اإلاالُت في العذًذ مً الششواث، وبعادة ػشط الشـاؿُت وؤلاؿطاح غمً 

في ببذاء سؤًه  ٌعاهم ؿيها اإلاذكم الخاسجيالتي الششواث للخذ مً مماسظاث اإلاداظبت ؤلابذاعُت، 
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اإلاداًذ عً مذي عذالتها اإلاالُت وحعبحرها عً هدُجت ؤعماٌ الششهت ومشهضها اإلاالي، لىً ال ٌعخبر الىخُذ 

عاهم في غمان الشـاؿُت الزي يهخم بزلً ؿاإلاذكم الذاخلي هى آلاخش يه  خم بالجاهب اإلاداظبي واإلاالي، َو

 مشكلت الدراشت: .1.1

 جخمثل مشيلت الذساظت في جلذًم بحابت للدعاٌئ الخالي:   

 فيما ًخمثل دور اشخخدام آلياث خىكمت الشزكاث للخلليل من ممارشاث اإلاداشبت ؤلابداعيت ؟

 ؾشح الدعائالث الـشعُت الخالُت: لإلحابت على ظااٌ ؤلاشيالُت الشثِغ ًمىىىا    

 ما اإلالطىد باإلاداظبت ؤلابذاعُت؟ وؿُما جخمثل دواؿع وؤظالُب اظخخذامها؟  -

 وؿُما جخمثل معاًحر حىدتها؟ ها،ومً هم اإلاعىُىن بخؿبُل خىهمت الششواث وؿُما جخمثل مبادئها؟هي ما -

 ماسظاث اإلاداظبت ؤلابذاعُت ؟ما هى الذوس الزي جادًه آلُاث خىهمت الششواث للخللُل مً م -

 ؤهميت الدراشت:.2.1

 جخجعذ ؤهمُت هزه الذساظت في الجىاهب الخالُت:    

 الخعشؾ على مـهىم اإلاداظبت ؤلابذاعُت وخىهمت الششواث؛  –

 لخللُل مً مماسظاث اإلاماسظاث ؤلابذاعُت؛لجدذًذ ؤهمُت ؤهكمت الشكابت الذاخلُت والخاسحُت  –

 حصجُع اإلااظعاث على جـعُل آلُاث خىهمت الششواث؛ –

 وغع ؤظغ وكىاهحن ؤخالكُت ًلتزم بها اإلاداظبحن واإلاشاحعحن لالسجلاء بمهىت اإلاداظبت واإلاشاحعت.  –

 ؤهداف الدراشت: .3.1

 جىدس ي الذساظت ؤهمُت بالؼت بؼُت جدلُم ألاهذاؾ الخالُت:     

 ؤظالُب اإلاداظبت ؤلابذاعُت في مماسظاث مجلغ ؤلاداسة؛البدث في دواؿع ؤلاداسة مً اظخخذام  –

 عذم كذسة الػىابـ اللاهىهُت واإلاهىُت على جىحُه مماسظاث اإلاداظبت ؤلابذاعُت؛ –

 وحىد مماسظاث مخعذدة للمداظبت ؤلابذاعُت، وبمياهُت اجخارها وىظُلت مششوعت للخالعب؛ –

 الششواث في اهدشاؾ الؼش لخللُل مً اإلاماسظت اإلاداظبت ؤلابذاعُت. بُان دوس آلُاث خىهمت –

 منهج الدراشت:.4.1

 لإلحابت عً ظااٌ ؤلاشيالُت الشثِغ وألاظئلت الـشعُت جم الاعخماد على اإلاىهج الىضـي.    

 مزجعيت الدراشت: .5.1

 ؤزىاء اللُام باهجاص هزه الذساظت جم الاعخماد على اإلاشاحع الخالُت:    
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ش، ظىاء واهذ هزه اإلاشاحع باللؼت العشبُت ؤو ألاحىبُت.  -  اعخماد اإلاشاحع مً هخب، مزهشاث، جلاٍس

 لخطٌى على الذساظاث الخذًثت وبُاهاتها التي ًخعزس بًجادها في اإلاىخباث. لالاظخعاهت بشبىت الاهترهذ  -

 الدراشاث الصابلت: .6.1

 بمىغىع الذساظت هزهش مً بُنها آلاحي:جىحذ الىثحر مً الذساظاث العابلت راث ضلت    

، دوس مذكم الخعاباث الخاسجي في الخذ مً آزاس اإلاداظبت ؤلابذاعُت دراشت ليندا خصن الحلبي – 1

على مىزىكُت البُاهاث اإلاالُت الطادسة عً ششواث اإلاعاهمت العامت ألاسدهُت، سظالت ماحعخحر، حامعت 

جىاولذ هزه الذساظت دوس مذكم الخعاباث الخاسجي في الخذ ؛ 2009الششق ألاوظـ للذساظاث العلُا، 

البُاهاث اإلاالُت الطادسة عً الششواث اإلاعاهمت العامت  مً آزاس اإلاداظبت ؤلابذاعُت على مىزىكُت

ألاسدهُت، وجمثلذ مشيلت الذساظت في بُان جإزحر ؤظالُب وبحشاءاث اإلاداظبت ؤلابذاعُت على مىزىكُت 

ادسة عً الششواث اإلاعاهمت العامت ألاسدهُت، ومً الىخاثج اإلاخىضل بليها ؤن الخدذي البُاهاث اإلاالُت الط

ألاهبر للمداظبت ؤلابذاعُت ال ًىدطش في البعذ الـني للمداظبت بل ًخعذاه بلى البعذ ألاخالقي 

للمداظبحن وهى ؤهثر خؿىسة على معخلبل مهىت اإلاداظبت؛ وؤن اهدشاؾ ألاخؿاء والخالعب والؼش ٌعذ 

 ً معاولُت مذكم الخعاباث وخاضت برا لم ًادي ما هى مؿلىب مىه بإماهت وعلى ؤهمل وحه.م

، دوس لجان اإلاشاحعت في الخذ مً مماسظاث اإلاداظبت ؤلابذاعُت، مجلت حامعت دراشت رشا خمادة – 2

خذ مً جىاولذ هزه الذساظت دوس لجان اإلاشاحعت في ال؛ 26دمشم للعلىم الاكخطادًت واللاهىهُت، العذد:

مماسظاث اإلاداظبت ؤلابذاعُت، وجمثلذ مشيلت الذساظت في آلاحي: ما اليشاؾاث التي جماسظها لجان 

ت بحن آساء مشاحعي  اإلاشاحعت وجادي بلى الخذ مً مماسظاث اإلاداظبت ؤلابذاعُت، ما هي الـشوق الجىهٍش

ت في الخذ مً مماسظاث الخعاباث الخاسحُحن وؤعػاء لجىت اإلاشاحعت ؿُما ًخعلم بذوس لجىت اإلاشاحع

اإلاداظبت ؤلابذاعُت ؟ وهذؿذ الذساظت بلى الخعشؾ على اليشاؾاث التي جماسظها لجان اإلاشاحعت في الخذ 

ت بحن آساء مشاحعي الخعاباث الخاسحُحن  مً مماسظاث اإلاداظبت ؤلابذاعُت، وهل هىان ؿشوق حىهٍش

الخذ مً مماسظاث اإلاداظبت ؤلابذاعُت. وؤعػاء لجىت اإلاشاحعت ؿُما ًخعلم بذوس لجىت اإلاشاحعت في 

وجىضلذ الذساظت بلى ؤن اليشاؾاث التي جماسظها لجان اإلاشاحعت اإلاخعللت بمهىت ؤلاششاؾ والشكابت على 

ش اإلاالُت وؿدطها ودساظت هكم الشكابت الذاخلُت وجلُُمها هي راث جإزحر هبحر في الخذ مً  الخلاٍس

ث، وؤن اليشاؾاث التي جماسظها لجان اإلاشاحعت اإلاخعللت بمهىت مماسظاث اإلاداظبت ؤلابذاعُت في الششوا

دعم وقُـت اإلاشاحعت الذاخلُت، ووقُـت اإلاشاحعت الخاسحُت وآلُاث الخىهمت هي راث جإزحر مخىظـ في 

 الخذ مً مماسظاث اإلاداظبت ؤلابذاعُت في الششواث.
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اسظاث اإلاداظبت ؤلابذاعُت، ، دوس سواثض خىهمت الششواث في الخذ مً ممدراشت كداري ؤميمت – 3

دساظت على عُىت مً الششواث اإلاعاهمت الـشوعُت اإلاسجلت بماشش،ؤؾشوخت دهخىساه في مالُت 

ت وعلىم  م في اإلااظعت، كعم العلىم اإلاالُت، ولُت العلىم الاكخطادي والعلىم الخجاٍس ومداظبت والدعٍى

جىاولذ هزه الذساظت دوس سواثض خىهمت ؛ 2013/2014الدعُحر، حامعت باجي مخخاس بعىابت، الجضاثش، 

 الششواث في الخذ مً مماسظاث اإلاداظبت ؤلابذاعُت، دساظت عُىت مً ششواث اإلاعاهمت الـشوعُت

؛ خُث هذؿذ هزه الذساظت بلى الخعشؾ على دوس سواثض خىهمت الششواث SBF250اإلاسجلت بماشش 

 مماسظاث اإلاداظبت ؤلابذاعُت في ششواث اإلاخمثلت في بداسة اإلاخاؾش، ؤلاؿطاح والشكابت في الخذ مً

جىضلذ الذساظت بلى جىاحذ ماششاث راث داللت بخطاثُت عً دوس سهحزحي بداسة ؛ و اإلاعاهمت الـشوعُت

اإلاخاؾش وؤلاؿطاح في الخذ مً مماسظاث اإلاداظبت ؤلابذاعُت، في خحن عذم جىاحذ ماششاث راث داللت 

شحع رلً لعذم الـطل بعذد معبر عً  بخطاثُت على سهحزة الشكابت في الخذ مً جلً اإلاماسظاث، ٍو

ؤن اإلاداظبت ؤلابذاعُت و ششواث العُىت اإلاذسوظت بحن مىطبي سثِغ مجلغ ؤلاداسة واإلاذًش الخىـُزي؟ 

حعذ شيل مً ؤشياٌ الخالعب دون ؿشع اللىاهحن واإلابادت واإلاعاًحر اإلاداظبُت إلاعالجت ألاسكام اإلاسجلت 

مت والخالعب بها لخلذًم اهؿباع مػلل عً عاثذ  الششهت ومخاؾشها، في خعاباث الششواث اإلاعاه

ٌعخخذم في رلً مجمىعت مً ألاظالُب ؤبشصها الخطخم والخللُظ اإلاخعذد لإلسباح، جخـُؼ جللباث 

وؤوضذ الذساظت بػشوسة جـعُل سهحزة بداسة اإلاخاؾش ؛ الذخل، الخخلظ مً خعاثش العىت الشدًئت ...بلخ

ت مخخطت بذساظت مدُـ الششهت وجدذًذ مخاؾشها على ألاخز بعحن الاعخباس خؿش مً خالٌ بوشاء خلُ

خم رلً مً خالٌ جـعُل  اإلاداظبت ؤلابذاعُت ووغع ؤلاظتراجُجُت اإلاىاظبت لخـادي الىكىع ؿُه؛ ٍو

 .آلالُاث الشكابُت واإلاشاحعت الذاخلُت،لجان اإلاشاحعت، واإلاشاحعت الخاسحُت اهؿالكا مً الشكابت الذاخلُت

دساظت ألاػا، دوس خىهمت الششواث في الخذ مً الخإزحر العلبي للمداظبت ؤلابذاعُت على مىزىكُت  – 4

ت،  ؛ 2011البُاهاث اإلاالُت، سظالت ماحعخحر ، حامعت ألاصهش ؿلعؿحن، ولُت العلىم الاكخطادًت وؤلاداٍس

لخإزحر العلبي هذؿذ هزه الذساظت بلى الخعشؾ على دوس مبادت خىهمت الششواث في الخذ مً ا

 للمداظبت ؤلابذاعُت على مىزىكُت البُاهاث اإلاالُت ورلً بةظلاؾها على خالت البىىن الـلعؿُيُت.

الششواث اإلاخمثلت في مبذؤ خلىق اإلاعاهمحن، اإلاعاملت اإلاخياؿئت  جىلذ الذساظت بلى ؤن مبادت خىهمت

للمعاهمحن، خلىق ؤصخاب اإلاطالح، ؤلاؿطاح والشـاؿُت، مبذؤ معاولُاث مجلغ ؤلاداسة، غمان 
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 للخللُل مً الخإزحر العلبي للمداظبت 
ً
 ؿعاال

ً
ألاظاط الالصم لخـعُل بؾاس الخىهمت، ًادي ول منها دوسا

 زىكُت البُاهاث اإلاالُت الطادسة عً البىىن الـلعؿُيُت.ؤلابذاعُت على مى 

 مداور الدراشت: .7.1

 بن هزا اإلاىغىع ضخم ومدشعب، وال ًمىً ؤلاإلاام بجمُع حىاهبه في بدث مبعـ، بال ؤهىا خاولىا    

 جدذًذ بعؼ حىاهبه بشيل مىحض وواضح؛ خُث جم جلعُم هزه الذساظت بلى اإلاداوس الخالُت:

 اإلاداظبت ؤلابذاعُت.ؤوال:  -

 زاهُا: خىهمت الششواث. -

 زالثا: آلُاث خىهمت الششواث.  -

 اإلاداشبت ؤلابداعيت: .2 

ٌعخبر مىغىع اإلاداظبت ؤلابذاعُت مً اإلاىاغُع التي جدكى باالهخمام الىاظع مً ؾشؾ الباخثحن   

بذ، وبقهاس اللىاثم اإلاالُت والىخاب، بر هجذها جلىم على بجباع ول الىظاثل وألاظالُب للخإزحر على الش 

للششواث خعب ما جشػب به ؤلاداسة الزي ًادي في النهاًت بلى جدلُم مطالح ؿئت على خعاب مطالح 

 لجىاهب الخالُت: لظيخؿشق في هزا اإلادىس بص يء مً الخىغُذ  مىهؿئاث ؤخشي لها عالكت بالششهت؛ و 

 حعزيف ومجاالث اإلاداشبت ؤلابداعيت.1.2

حعذد اإلاطؿلخاث التي حشحر بلى اإلاداظبت ؤلابذاعُت ؿمنها بداسة ألاسباح، جلؿُف الذخل، اإلاداظبت   

ش واللىاثم اإلاالُت.  الخجمُلُت، اإلاداظبت الاخخُالُت وول هزه الدعمُاث حعني الخالعب في الخلاٍس

 حعزيف اإلاداشبت ؤلابداعيت.1.1.2

  1986"عام  Ian Griffithsهخاب اإلاـىش ؤلاهجلحزي "  قهش مطؿلح اإلاداظبت ؤلابذاعُت ألٌو مشة في 

(john ،2011 4، ضـدت)  وحعذدث حعاٍسف اإلاداظبت ؤلابذاعُت؛ ألن هزا الىىع مً اإلاداظبت قهش ،

 . (20، ضـدت 2016/2017)عادٌ،  ؤظاظا مً خاسج الىظـ ألاوادًمي وال ًىحذ جإضُل علمي له

لت خاضت، وول IanGriffithsعشؾ )  ( اإلاداظبت ؤلابذاعُت بإنها: بن ول ششهت جخعامل مع ؤسباخها بؿٍش

ذ  مجمىعت مً الخعاباث اإلايشىسة حعدىذ بلى ؤظاط الذؿاجش التي ؾبخذ بطىسة دكُلت ؤو شٍى

اإلاعدثمش مشجحن في العىت، ًخم حؼُحرها ولُا مً ؤحل بطىسة واملت، وألاسكام التي ًدطل عليها الجمهىس 

مت، وحعذ هزه ؤهبر خُلت مىز خطان ؾشوادة، وهزا الخذاع ًيىن معذا بمزاق  خماًت وبخـاء الجٍش

 .(8، ضـدت john ،2011) شهي حذا وششعي بطىسة ولُت، بنها اإلاداظبت ؤلابذاعُت
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بــ: ؤلاحشاءاث التي جلىم بها في بعؼ ألاخُان بداسة الششواث مً ؤحل جدعحن ضىسي  كذ عشؿذ ؤًػا  

بما في سبدُتها ؤو مشهضها اإلاالي ؤو هالهما، ورلً باظخؼالٌ الثؼشاث اإلاىحىدة في ؤظالُب واخخُاساث 

تي ججحزها الخذكُم الخاسجي، ؤو باالظخـادة مً حعذد البذاثل اإلاخاخت في جؿبُم العُاظاث اإلاداظبُت ال

مما ٌعشؾ باإلابادت اإلاخعاسؾ عليها، ظىاء بشإن ؤظالُب اللُاط ؤو  ؛اإلاعاًحر اإلاداظبُت الذولُت ؤو ػحرها

ؤظالُب ؤلاؿطاح اإلاخبعت عىذ بعذاد البُاهاث اإلاالُت اإلايشىسة؛ مما ًازش ظلبا على هىعُت ألاسكام التي 

 .(2006)مؿش، مً زم على مطذاكُت اليعب اإلاالُت جكهشها البُاهاث باليعبت لألسباح ؤو للمشهض اإلاالي، و 

 وهي: اهؿالكا مً الخعاٍسف العابلت ًخطح لىا وحىد كىاظم مشترهت في حعٍشف اإلاداظبت ؤلابذاعُت   

 اإلاداظبت ؤلابذاعُت شيل مً ؤشياٌ الخالعب والاخخُاٌ في مهىت اإلاداظبت؛ -

 اإلاداظبت ؤلابذاعُت حعمل على حؼُحر اللُم اإلاداظبُت الخلُلُت بلى كُم ػحر خلُلُت؛ -

 اإلاداظبت ؤلابذاعُت جىدطش في بؾاس اللىاعذ اإلاداظبُت اإلاخعاسؾ عليها ؿهي مماسظاث كاهىهُت؛ -

 .بالششهتمماسس ي اإلاداظبت ؤلابذاعُت هم ؤشخاص روي كذساث مهىُت جاهلهم لخالعب باللُم  -

 مجاالث اإلاداشبت ؤلابداعيت .2.1.2

للمداظبت ؤلابذاعُت عذة مجاالث سثِعُت حعمذ مً اظخخذام ؤظالُبها ووظاثلها، وجخمثل هزه   

  (22 - 21، الطـداث 2016/2017)عادٌ،  اإلاجاالث ؿُما ًلي:

ع اإلاداظبي في هثحر اإلازوهت الدشزيعيت:  -  مً ألاخُان ٌعمذ باخخُاس العُاظاث، على ظبُل الدشَش

، حعمذ اإلاعاًحر اإلاداظبت الذولُت الاخخُاس بحن جدمل ألاضٌى ػحر  اإلاثاٌ ؿُما ًخعلم بخلُُم ألاضٌى

خُت  . اإلاخذاولت بما بمبلؽ بعادة الخلُُم ؤو الخيلـت الخاٍس

واإلاداظبحن بشيل خاص هى مً اإلاعىكاث التي جىاحه اإلاداظبت بشيل عام؛ ضعف الدشزيع:  -  

عاث في مماسظت دوسها الشكابي  عُت والخىكُمُت؛ خُث ؤخـلذ بعؼ الدشَش غعف البيُت الدشَش

ادة قاهشة بداسة ألاسباح بحن الششواث.  وؤلاششافي؛ مما ظاعذ على ٍص

ًمىً بدخاٌ ش يء مً الخالعب بمبالؽ اإلاحزاهُت الصفلاث اإلاصطنعت ؤو اإلاعامالث اإلاخخلفت:  -   

م الذخٌى في ازىحن ؤو ؤهثر ا خدلم رلً عً ؾٍش لعمىمُت وألاسباح لالهخلاٌ بحن الـلشاث اإلاداظبُت، ٍو

 . مً اإلاعامالث راث الطلت مع ؾشؾ زالث بلضاما
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بن جىكُذ الطـلت الخلُلُت ٌعؿي الاهؿباع اإلاؿلىب في خعاباث الششهت، الصفلاث الحليليت: -    

خُت والتي ًمىً بعهىلت على ظبُل اإلاثاٌ: جإححر له اظدثما س بلُمت ملُىن وخذة هلذًت في الخيلـت الخاٍس

 . ؤن جباع بمبلؽ زالزت مالًحن وخذة هلذًت وهي اللُمت الخالُت

 . دوافع اشخخدام اإلاداشبت ؤلابداعيت 2

 .  (2012)جُجاوي،  ًمىً اظخعشاع دواؿع اظخخذام اإلاداظبت ؤلابذاعُت ؿُما ًلي:   

بي مً دواؿع ؤلاداسة الشثِعُت الظخخذام اإلاداظبت التهزب الضزيبي: -    ؤلابذاعُت  ٌعذ التهشب الػٍش

 بمباسهت اإلاالىحن الشثِعُحن وكذ ًيىن بخىاؾا مع مذكلي الخعاباث الخاسحُحن.

الخطٌى على ػالبا ما حععى بداساث الششواث بلى  الحصىل على الخمىيل ؤو اإلادافظت عليه: -   

ل الالصم بإشياله اإلاخخلـت عىذما حعاوي الششواث مً مشاول في العُىلت الالصمت الظخمشاس  الخمٍى

ل ؤعباءها والتزاماتها،  ت وؤخُاها لعذاد التزاماتها، وهىا جلجإ إلعادة جمٍى عملُاتها الدشؼُلُت ؤو الاظدثماٍس

 . ؤلابذاعُت مً خالٌ اإلااظعاث اإلاالُت باللجىء بلى ؤظالُب اإلاداظبت

ت الىوالت ؿةن ول ؾشؾ ٌععى حعظيم خىافز ؤلادارة ودعم مزاكز الىظيفت:  -    خعكُم لوؿلا لىكٍش

ً، وؤلاداسة بطـتها الؿشؾ الزي ًخىلى   الخىـُز مىـعخه الزاجُت ولى على خعاب مطالح آلاخٍش

علم حمُع اإلاعلىماث اإلادُؿت بإعماٌ الششهت مً واكع معاٌشتها ال ُىمُت؛ ؿةنها جمخلً للماظعت َو

اإلاعلىماث واخخُاس الؿشق اإلاداظبُت، ومً خالٌ رلً حعخؿُع وؿم الؿشق اإلاداظبُت ووغع الخلذًشاث 

 اإلاداظبُت التي جشؿع مً ؤسكام ضافي الشبذ ورلً للخطٌى على خىاؿض ؤهثر ودعم مشهضها الىقُـي.

لى ؤلاداسة ًخػمً ؿشع كُىد على جمثل علىد اإلاذًىهُت حعهذا عالخىافم مع شزوط علد الدًن:  -   

جطشؿاث ؤلاداسة منها وغع كُىد على جىصَعاث ألاسباح ووعبت اإلاذًىهُت واإلاداؿكت على معخىي معحن 

ش اإلاالُت، وبالخالي  لشؤط ماٌ العامل، وحعخمذ معكم هزه اللُىد على ألاسكام اإلاداظبُت الىاسدة بالخلاٍس

كشع ًجب جىؿش اللىاثم اإلاالُت جإهُذا على كذسة  ؿةن الششهت عىذما جخلذم بؿلب للخطٌى على

الششهت على ظذاد التزامها، ألامش الزي كذ ًذؿع بداسة الششهت بلى اظخخذام وظاثل وؤظالُب اإلاداظبت 

 ؤلابذاعُت للىؿاء بمخؿلباث الخطٌى على اللشوع وبقهاس مشهض مالي كىي ًىضح ملذستها على العذاد.

جخمثل جلً الخيلـت في ألاعباء التي جخدملها الششواث الىبري هدُجت  ججنب الخكلفت الصياشيت: -   

ادة في معذالث الػشاثب ؤو جدمُل  اللىاهحن وألاهكمت واإلاخؿلباث التي جـشغها الذولت مثل:كىاهحن الٍض

الىخذاث الاكخطادًت بإعباء احخماعُت مشجـعت. لزلً جلجإ بداسة الششواث بلى جبني بداسة ألاسباح واخخُاس 

 ظُاظاث مداظبُت جادي بلى جخـُؼ الشبذ.
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خدعحن لعادة ما حعخخذم ؤظالُب اإلاداظبت ؤلابذاعُت اإلادافظت على شمعت الشزكت في الصىق: -   

 اللُم العادلت اإلاخعللت بإداء الششواث ختى ال جكهش الطىسة العلبُت عً الششهت ؤمام مىاؿعيها.

بن جشاحع اللُم اإلاالُت لششواث ألاعماٌ ًازش اإلااليت:الخإثير على شعز شهم الشزكت في ألاشىاق  -   

 ظلبا

 في ؤظعاس ؤظهمها في ألاظىاق اإلاالُت التي جخذاٌو ؿيها ألاظهم، وبن بلاءها هما هي ًادي بالػشوسة بلى

اهخـاع جلً ألاظعاس؛ لزلً ؿةن اظخخذام ؤظالُب اإلاداظبت ؤلابذاعُت تهذؾ بلى حعكُم هزه اللُم  

 عاس ؤظهم جلً الششواث في ألاظىاق اإلاالُت.ومً زم جدعحن ؤظ

 ؤشاليب اإلاداشبت ؤلابداعيت: .2.2

  (2012)بله،  جىمً ؤظالُب اإلاداظبت ؤلابذاعُت اإلاعخخذمت في اللىاثم اإلاالُت ؿُما ًلي:  

عً الامالن والاعتراؾ  ًىمً الخالعب في ؤسكام الذخل همثاٌ في مطاٍسف ؤلاهخالنكائمت الدخل: -   

 ..بلخ...اإلابىش باإلساداث، جللُل ما ٌعخدم مً مطاٍسف، جطخُم اإلابُعاث والشبذ

الخالعب في هزه اللاثمت مً خالٌ الخطخُم في مطاٍسف بعادة الهُيلت  ًيىن كائمت اإلازكز اإلاالي: -   

 والخعاباث اإلاذًىت، جللُل الالتزاماث، والخالعب في مخططاث الذًىن...بلخ.

بخم الخالعب في كاثمت الخذؿلاث الىلذًت مً خالٌ حسجُل الىـلاث كائمت الخدفلاث النلدًت: -   

لُت ؤو العىغ، ؤو الخالعب في ل اإلاداظبت واعخباسهبالدشؼُلُت مً ك ت ؤو جمٍى ا جذؿلاث اظدثماٍس

 .الىـلاث الىلذًت الدشؼُلُت بهذؾ التهشب حضثُا مً ظذاد الػشاثب

لىُت ًمىً ؤن جؿالها اإلابن حمُع بىىد كاثمت الخؼحراث في خلىق كائمت الخغير في خلىق اإلالكيت: -   

ادة ؤو   جخـُؼ سؤط اإلااٌ اإلاذؿىع، واإلاىدعب و اإلاددعب. اإلاداظبت ؤلابذاعُت والخؼحراث الىهمُت في ٍص

 خىكمت الشزكاث .3

ت الىوالت ورلً بـطل ملىُت الششواث عً     ؤدي هبر حجم الششواث وجىظع وشاؾها، بلى بشوص هكٍش

عملُت الدعُحر الخاضت بها؛ هزا الىمـ في الدعُحر اهجش عىه عذة حؼحراث في بِئت ألاعماٌ، وهزلً 

ت عام ت هبري هششهت ، وانهُاس لششواث عاإلا1997ُالـػاثذ وألاصماث اإلاالُت واألصمت اإلاالُت ألاظٍُى

(ENRON للؿاكت عام )؛ مما حعل حمُع دٌو العالم واإلاىكماث العاإلاُت جىلي الاهخمام بمـهىم 2001

خىهمت الششواث؛ خُث كامذ بعً مجمىعت مً اللىاهحن واإلاعاًحر جاهذ على ؤهمُت الالتزام بخؿبُم 

 لىلاؽ الخالُت: مبادت خىهمت الششواث؛ وعلُه ظِخم معالجت هزا اإلادىس مً خالٌ الخؿشق ل
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 وخصائصها: مفهىم خىكمت الشزكاث.1.3

 ًخم الخؿشق في هزا العىطش ليل مً مـهىم الششواث وخطاثطها بعذ ؤن ؤضبدذ خىهمت الششواث  

 مً اإلاىاغُع الهامت إلاياؿدت الـعاد ؤلاداسي واإلاالي.

 حعزيف خىكمت الشزكاث:.1.1.3

شحع رلً بلى جذاخل     ؤشاسث الىثحر مً اإلاشاحع بلى ؤهه ال ًىحذ حعٍشف مىخذ لخىهمت الششواث، ٍو

 .(2014/2015)ظـحر،  العذًذ مً ألامىس الخاضت بالششواث واألمىس الخىكُمُت والاكخطادًت واإلاالُت

الششواث على ؤنها: الىكام الزي ًخم مً خالله جىحُه الششواث  ( خىهمتCadburyعشؿذ لجىت )  

( بإنها: OCDEهما عشؿتها مىكمت الخعاون الاكخطادي والخىمُت )؛  .(Hilb, 2006)والشكابت عليها 

ؤصخاب  مجمىعت مً العالكاث بحن بداسة اإلاىكمت ومجلغ بداستها وخملت ألاظهم ؿيها وػحر رلً مً

ل الذولُت ) ؛ (thompson, 2005) اإلاطالح ( على ؤنها: الىكام الزي جخم IFCوكذ عشؿتها ماظعت الخمٍى

)ساض ي, خاهم مدعً الشبُعي / خمذ عبذ الخعحن، مً خالله بداسة الششواث والخدىم في ؤعمالها 

2011). 

 وهي: جدذًذ ؤهم الىلاؽ التي ًشجىض عليها مـهىم خىهمت الششواث مخاهؿالكا مً الخعاٍسف العابلت ً  

 مجمىعت مً اللىاهحن واللىاعذ واإلاعاًحر إلداسة الششواث؛ -

 العالكت بحن بداسة الششهت ومجلغ ؤلاداسة واإلاعاهمحن وؤصخاب اإلاطالح؛ -

ذ هـاءة الشكابت الذاخلُت وبداسة  -  اإلاخاؾش.جؿبُلاث جٍض

 خصائص خىكمت الشزكاث.2.1.3

 (2005)خماد،  جخمحز خىهمت الششواث بمجمىعت مً الخطاثظ ًىمً رهشها باخخطاس في آلاحي:  

 ًلطذ به بجباع العلىن ألاخالقي اإلاىاظب والصخُذ؛الاهضباط: -

 ًدذر في الششهت؛ اء ضىسة خلُلُت ليل ماؿًلطذ بها جلذًم وبع الشفافيت: -

 ؤي ال ًىحذ جإزحراث ػحر الصمت هدُجت الػؼىؾاث؛ الاشخلالليت: -

 حعني بمياهُت جلُُم وجلذًش ألاعماٌ التي ًلىم بها مجلغ ؤلاداسة وؤلاداسة الخىـُزًت؛ اإلاصاءلت: -

 الششهت؛بألاؾشاؾ التي لها مطلخت  اإلاعاولُت التي ًخدملها مجلغ ؤلاداسة ؤمامعني ٌ اإلاصؤوليت: -
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ً ؤو ؤصخاب  حعنيلعدالت:ا - اخترام خلىق حمُع ألاؾشاؾ ظىاء واهىا معاهمحن ؤو معحًر

 اإلاطالح؛

عاهم في جؿىسه.لحعني الىكش  اإلاصؤوليت الاجخماعيت: -  لششهت همىاؾً يهخم بمطلخت اإلاجخمع َو

 : .مبادئ خىكمت الشزكاث وؤهميت الالتزام بها2

ىجم عنها ؤهمُت في الخؿبُم وهي:إلاـهىم خىهمت الششواث مبادت ًشجىض عليها هكا    م الخىهمت، ٍو

 مبادئ خىكمت الشزكاث .2.3

 هكشا لالهخمام الىاظع الزي ًللاه مـهىم خىهمت الششواث، ظعذ العذًذ مً اإلاىكماث الذولُت  

الششواث، ومً بحن هزه اإلاىكماث هجذ مىكمت  لىغع مبادت ومعاًحر مدذدة للخؿبُم ألامثل لخىهمت

ل الذولُت.  الخعاون الاكخطادي والخىمُت وماظعت الخمٍى

 :مبادئ منظمت الخعاون الاكخصادي والخنميت.1.2.3

حل هُيل مخيامل أل بىغع ظخت مبادت ؤظاظُت 1999كامذ مىكمت الخعاون الاكخطادي والخىمُت في  

 .(2007)خعحن ًىظف اللاض ي وآخشون،  العىاضش الخالُت: لىكام الخىهمت في الششواث جمثلذ في

الششواث ؤن ٌصجع  ًيبغي على بؾاس خىهمتضمان وجىد ؤشاس إلطار فعال لحىكمت الشزكاث: -   

، وؤن ًدذد بىغىح  على شـاؿُت وهـاءة ألاظىاق، وؤن ال ًيىن مخىاكػا مع اللاهىن العاسي اإلاـعٌى

 جىصَع اإلاعاولُاث بحن مخخلف الجهاث ؤلاششاؿُت والخىكُمُت والخىـُزًت.

شهت، ًيىن هزا غمان باإلاعشؿت الياملت للمعاهمحن إلاا ًدذر داخل الشضمان خلىق اإلاصاهمين: -   

وؤن ًيىن لذيهم كذسة واملت على ؿهم ومعشؿت وبدسان واؿت الىىاحي الخاضت باللىاثم اإلاالُت اإلاخطلت 

 بالخـاف على خلىكهم ومطالخهم الخاضت.

الششواث اإلاعاملت اإلاخياؿئت لجمُع  ًجب ؤن ًىـل بؾاس خىهمتاإلاعاملت اإلاخكافئت للمصاهمين:  -   

اإلاعاهمحن، بما في رلً معاهمى ألاكلُت، هما ًيبغي ؤن جخاح لياؿت اإلاعاهمحن ؿشضت الخطٌى على 

ؼ ؿعلي في خالت اهتهان خلىكهم.  حعٍى

ًجب ؤن جخػمً مبادت الخىهمت دوس ؤصخاب دور ؤصحاب اإلاصالح في خىكمت الشزكاث:  -   

لاهىن، وؤن ٌعمل على حصجُع الخعاون اليشـ بحن الششواث وؤصخاب اإلاطالح ها العااإلاطالح التي ًش 

 في خلم الثروة، وؿشص العمل، واظخذامت ظالمت الششواث مالُا.
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ًيبغي على بؾاس خىهمت الششواث ؤن ًػمً اللُام باإلؿطاح العلُم ؤلافصاح والشفافيت:  -   

للت بالششهت بما في رلً اإلاشهض اإلاالي، وألاداء، والصخُذ في الىكذ اإلاىاظب عً حمُع اإلاىغىعاث اإلاخع

 وخلىق اإلالىُت، وخىهمت الششواث.

 ًيبغي في بؾاس خىهمت الششواث ؤن ًػمً الخىحُه وؤلاسشاد مصؤوليت مجلض ؤلادارة: -   

الاظتراجُجي للششهت، ومداظبت مجلغ ؤلاداسة عً معاولُخه ؤمام الششهت واإلاعاهمحن، والشكابت  

 الـعالت على بداسة الششهت.

 :معاًير مؤشصت الخمىيل الدوليت.2.2.3

ل الذولُت )    في وغع معاًحر  2003( هي ماظعت جابعت للبىً الذولي ظاهمذ عام IFCماظعت الخمٍى

اث ؤسبع هي: عامت لذعم الخىهمت  )واقم( في مخخلف الششواث، جلىم على معخٍى

 اإلاماسظاث اإلالبىلت للخىم الجُذ؛ -

 خؿىاث بغاؿُت لػمان الخىم الجُذ؛ -

 بظهاماث ؤظاظُت لخدعحن الخىم الُذ مدلُا؛ -

 الترهحز على عىطش اللُادة همدىس لعملُت الخىهمت. -

 :خىكمت الشزكاثؤهميت الالتزام بمبادئ .3.3

 (2009)الشىاوسة،  جىمً ؤهمُت الالتزام بمبادت خىهمت الششواث في آلاحي:  

ل؛ -  حزب الاظدثماساث اإلادلُت وألاحىبُت وجخـُؼ جيلـت الخمٍى

 الخذ مً هشوب سئوط ألامىاٌ اإلادلُت بلى الخاسج؛ -

 علُه مً ؿلش وبؿالت؛الـعاد ؤلاداسي واإلاالي وما ًترجب  داسبتم -

ً على عاثذ مً اظدثماساتهم؛ -  غمان خطٌى اإلاعدثمٍش

ادة همى وحعكُم خلىق اإلاعاهمحن وؤصخاب اإلاطالح؛ -  ٍص

ً وحعكُم اللُمت العىكُت لألظهم؛ -  غمان كذس واؾ مً الؿمإهِىت للمعدثمٍش

 جذعُم جىاؿعُت الششواث في ألاظىاق اإلاالُت الذولُت؛ -

 بُت ومالُت وخذور الانهُاساث البىىُت.ججىب الىكىع في مشاول مداظ -
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 ألاطزاف اإلاعنيت بخطبيم خىكمت الشزكاث ومعاًير جىدتها:.4.3

 ًخم الخؿشق في هزا العىطش ليل مً ألاؾشاؾ اإلاعىُت بخؿبُم خىهمت الششواث ومعاًحر حىدة جؿبُلها.  

 ألاطزاف اإلاعنيت بخطبيم خىكمت الشزكاث:.1.4.3

 ألحل الخىم على هـاءة جؿبُم مبادت خىهمت الششواث البذ مً جػاؿش مجمىعت مً ألاؾشاؾ، مً 

  (2006)ظلُمان، خىهمت الششواث ومعالجت الـعاد ؤلاداسي واإلاالي، ؤهم هزه ألاؾشاؾ ما ًلي: 

ألاؾشاؾ الزًً ٌعاهمىن في سؤط ماٌ الششهت؛ مً خالٌ ششائهم لألظهم ملابل  هماإلاصاهمين: -   

ل، ولهم الخم في  الخطٌى على ألاسباح اإلاىاظبت الظدثماساتهم وصٍادة كُمت الششهت على اإلاذي الؿٍى

 اخخُاس ؤعػاء مجلغ ؤلاداسة اإلاىاظبحن لخماًت خلىكهم.

عاهمحن وباقي ؤصخاب اإلاطالح،هما ًلىم باخخُاس ًمثل اإلاطالح ألاظاظُت للم مجلض ؤلادارة: -   

 ...بلخ. اإلاذساء الخىـُزًحن وجلذًم الخىحيهاث العامت لهم والشكابت على ؤدائهم

الجهت اإلاعاولت هي خللت الىضل بحن مجلغ ؤلاداسة وألاؾشاؾ اإلاخعاملت مع الششهت؛ و هي  ؤلادارة: -   

ش ا لخاضت باألداء بلى مجلغ ؤلاداسة؛ هما ؤنها معاولت عً عً ؤلاداسة الـعلُت للششهت وجلذًم الخلاٍس

ذ وكُمت ألاظهم لطالح اإلاعاهمحن  وجدلُم ؤلاؿطاح والشـاؿُت في اإلاعلىماث التي جيششها. ،حعكُم الٍش

مجمىعت مً ألاؾشاؾ لهم مطالح داخل الششهت مً داثىحن، مىسدًً، عماٌ  همؤصحاب اإلاصالح: -   

ومىقـحن بال ؤن هزه اإلاطالح كذ جيىن مخعاسغت ومخخلـت في بعؼ ألاخُان؛ ؿالذاثىىن يهخمىن بملذسة 

 الششهت على العذاد في خحن يهخم العماٌ على ملذسة الششهت على الاظخمشاس.

 لشزكاثمعاًير جىدة جطبيم خىكمت ا.2.4.3

ذ خٌى خىهمت الششواث اجطح ؤن هىان مجمىعت مً اإلااششاث     مً خالٌ الذساظاث التي ؤحٍش

)ؤمُىت،  ًمىً مً خاللها الخىم على حىدة جؿبُم مـهىم خىهمت الششواث والخمخمثلت آلاحي:

  (72 - 70، الطـداث 2014/2013

جخػمً ؤظالُب وؾشق مماسظت ؤلاداسة في وجىد بيان بالدشزيعاث واللىاهين واللىائذ:  مدي -   

عاث ألاخشي وػحر مخعاسغت معها.ىامجالغ بداسة الششواث؛ خُث جيىن مخ  ظلت مع الدشَش

ً في ضىع اللشاس،  مدي مشاركت اإلادراء غير الخنفيذًين: -    حعني مذي مشاسهت هزه الـئت مً اإلاذًٍش

 ُاظاث وجىحُه معاس عمل الششهت.ووغع الع
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ًخمثل في ؿطل وجلعُم العمل وألادواس بحن مجلغ ؤلاداسة مدي وجىد فصل بين الصلطاث:  -   

 واإلاعاوٌ الخىـُزي الشثِس ي.

ش خؿـ عمل  مدي وجىد لجان رئيصيت مخخصت جابعت إلاجلض ؤلادارة: -    حعمل على دساظت وجؿٍى

 حها الششهت.الششهت، وعملُاث ؤلاضالح التي جدخا

حعني مذي كذسث هزه ألاخحرة على  مدي ودرجت ؤلافصاح عن مزجباث ومكافأث ؤلادارة العليا: -   

ؤلاؿطاح عً مشجباث ومياؿأث العاملحن بها وبيل ما ًخطل باهجاصاتهم وؤعمالهم التي جم اللُام بها، 

 ا معبلا. واإلاذي الزي خلله اإلاذساء مً الىخاثج وألاهذاؾ التي جم الاجـاق عليه

 آلياث الحىكمت ودورها في الحد من ممارشاث اإلاداشبت ؤلابداعيت .4

 مً خالٌ عشع الجاهب اإلاـاهُمي للمداظبت ؤلابذاعُت وخىهمت الششواث، ًخطح لىا ؤن اإلاداظبُت  

 ؤلابذاعُت حعخخذم ؤظالُب ووظاثل حعمل على بقهاس اللىاثم اإلاالُت على ػحر خلُلتها. وؤن خىهمت

الششواث وظُلت للخذ مً هزه اإلاماسظاث ػحر ألاخالكُت مً خالٌ آلُاتها الذاخلُت والخاسحُت، والتي 

 ظىؾ هخؿشق بليها في هزا اإلادىس بص يء مً الخىغُذ ؿُما ًلي:

 آلالياث الداخليت لحىكمت الشزكاث:.1.4

الششواث الذاخلُت على ألاوشؿت الـعالت في الششهت، واجخار ؤلاحشاءاث الالصمت  جىطب آلُاث خىهمت  

مىً جطيُف آلُاث خىهمت الششهت الذاخلُت   ما ًلي: ؿُلخدلُم ؤهذاؾ الششهت، ٍو

 مجلض ؤلادارة:  -

هت ٌعذ مجلغ ؤلاداسة آلالُت ألاخعً إلاشاكبت ظلىن ؤلاداسة، بر ؤهه ًدمي سؤط اإلااٌ اإلاعدثمش في الشش   

مً ظىء الاظخعماٌ مً كبل ؤلاداسة، ورلً مً خالٌ ضالخُخه اللاهىهُت في حعُحن وبعـاء ومياؿإة 

لذم  ؤلاداسة العلُا، هما ؤن مجلغ ؤلاداسة اللىي ٌشاسن بـاعلُت في وغع بظتراجُجُت الششهت، ٍو

لىم ؤدائها؛ وليي ًخمىً مجلغ ؤلاداسة شاكب ظلىهها ٍو مً اللُام بىاحباجه  الخىاؿض اإلاىاظبت لإلداسة، ٍو

في الخىحُه واإلاشاكبت ًلجإ بلى وغع مجمىعت مً اللجان مً بحن ؤعػاثه مً ػحر الخىـُزًحن، ؤبشصها ما 

  ( 19 - 18، الطـداث 2012ماي  7 - 6)سكُت،  ًلي:

 لجنت الخدكيم: -

واإلادلُت  للذ خكُذ لجىت الخذكُم في الىكذ الخاغش باهخمام بالؽ مً كبل الهُئاث العلمُت الذولُت،  

اإلاخخططت والباخثحن، وخاضت بعذ ؤلاخـاكاث والاغؿشاباث اإلاالُت التي خطلذ قي الششواث العاإلاُت، 

شحع هزا الاهخمام للذوس الزي ًمىً ؤن جادًه لجىت الخذكُم هإداة مً ؤدواث خىهمت الششواث في  ٍو
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ادة الثلت والشـاؿُت في اإلاعلىماث اإلاالُت التي جـصح عنها الششواث، ورلً مً خالٌ دوسها في بعذاد  ٍص

ش اإلاالُت وبششاؿها على وقُـت الخذكُم الذاخلي في الششواث، ودوسها في دعم هُئاث الخذكُم  الخلاٍس

 ذ على الالتزام بمبادت خىهمت الششواث.الخاسجي وصٍادة اظخلاللُتها، ؿػال عً دوسها في الخإهُ

 لجنت اإلاكافأث: -

جىص ي ؤػلب الذساظاث الخاضت بدىهمت الششواث والخىضُاث الطادسة عً الجهاث اإلاهخمت بها بإهه   

ًجب ؤن حشيل لجان اإلاياؿأث مً ؤعػاء مجلغ ؤلاداسة ػحر الخىـُزًحن. وفي مجاٌ الششواث اإلاملىهت 

( جإهُذا على غشوسة ؤن OECDمىكمت الخعاون الاكخطادي والخىمُت ) للذولت ؿلذ جػمىذ بسشاداث

ض مطالح الششهت في  جيىن مياؿأث ؤعػاء مجلغ ؤلاداسة وؤلاداسة العلُا معلىلت، ورلً لػمان حعٍض

؛ خُث جشجىض وقاثف لجىت اإلاياؿأث األامذ البعُذ مً خالٌ حزب اإلاهىُحن مً روي الىـاءاث العلُ

 واإلاياؿأث واإلاضاًا الخاضت باإلداسة العلُا. الشواجبوواحباتها في جدذًذ 

 لجنت الخعييناث: -

ًجب ؤن ًخم حعُحن ؤعػاء مجلغ ؤلاداسة واإلاىقـحن مً بحن ؤؿػل اإلاششخحن الزًً جخالءم مهاساتهم   

وخبراتهم مع اإلاهاساث والخبراث اإلادذدة مً الششهت، ولػمان الشـاؿُت في حعُحن ؤعػاء مجلغ ؤلاداسة 

ُت اإلاىقـحن ؿلذ وغعذ لهزه اللجىت مجمىعت مً الىاحباث منها حعُحن ؤؿػل اإلاششخحن اإلااهلحن وبل

م مهاساتهم ، وجىلي باإلاىغىعُت في عملُت الخىقُف وؤلاعالن عً الىقاثف اإلاؿلىب بشؼالها.  وجلٍى

 :الخدكيم الداخلي -

 في عمُلت الخىهمت، بر   
ً
 مهما

ً
بنها حعضص هزه العملُت، ؿهي وشاؽ جادي وقُـت الخذكُم الذاخلي دوسا

جىهُذي واظدشاسي معخلل ومىغىعي، الهذؾ مىه بغاؿت كُمت وجدعحن عملُاث بداسة اإلاخاؾش 

شها بلى لجىت الخذكُم بشيل  ت اظخلاللُتها عىذما جشؿع جلاٍس خم جلٍى والشكابت الذاخلُت والخىهمت، ٍو

 .(2009د، خىهمت الششواث وألاصماث اإلاالُت العاإلاُت، )خما مباشش ولِغ بلى ؤلاداسة

 :آلالياث الخارجيت لحىكمت الشزكاث.2.4

الششواث الخاسحُت بالشكابت التي ًماسظها ؤصخاب اإلاطالح الخاسحُحن على  جخمثل آلُاث خىهمت  

الششهت، والػؼىؽ التي جماسظها اإلاىكماث الذولُت اإلاهخمت بهزا اإلاىغىع؛ خُث ٌشيل هزا العىطش 

 ؤخذ اإلاطادس الىبري اإلاىلذة لػؼـ هاثل مً ؤحل جؿبُم كىاعذ خىهمت ومً هزه آلالُاث ما ًلي:

 (20، ضـدت 2012ماي  7 - 6)سكُت، 
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 :منافصت شىق اإلانخجاث وشىق العمل ؤلاداري  -

ألنها برا لم جلم ؤلاداسة بىاحباتها  ،حعذ مىاؿعت ظىق اإلاىخجاث ؤخذ آلالُاث اإلاهمت لخىهمت الششواث  

اليشاؽ،وجخعشع لإلؿالط. بالشيل الصخُذ،بنها ظىؾ جـشل في مىاؿعت الششواث التي حعمل في هـغ 

 برا واهذ هىان ظىق ؿعالت للعمل ؤلاداسي لإلداسة العلُا. ؿمىاؿعت ظىق اإلاىخجاث تهزب ظلىن ؤلاداسة

 والاكدصاب: الاهدماج -

 يمما ال شً ؿُه ؤن الاهذماج والاهدعاب مً ألادواث الخللُذًت إلعادة الهُيلت في كؿاع الششواث ف   

ؤهداء العالم؛ ألن الاهدعاب آلُت مهمت مً آلُاث الخىهمت، وبذوهه ال ًمىً العُؿشة على ظلىن 

 ًخم الاظخؼىاء عً خذماث ؤلاداسة راث ألاداء اإلاىخـؼ. ؤلاداسة بشيل ؿعاٌ؛ خُث

 :الخدكيم الخارجي -

 في اإلاعاعذة على جدعحن هىعُت اللىاثم اإلاال   
ً
 مهما

ً
ُت، ولخدلُم رلً ًادي اإلاذكم الخاسجي دوسا

ًيبغي علُه مىاكشت لجىت الخذكُم في هىعُت جلً اللىاثم، ولِغ ملبىلُتها ؿلـ. ومع جضاًذ الترهحز على 

دوس مجالغ ؤلاداسة، وعلى وحه الخطىص لجىت الخذكُم في اخخُاس اإلاذكم الخاسجي والاظخمشاس في 

را هىعُت عالُت، وبالخالي اخخُاس جيلُـه، بن لجان الخذكُم اإلاعخللت واليشُؿت ظىؾ جؿلب جذكُلا 

ًمثل الخذكُم الخاسجي حجش ؛يشاؽ الزي حعمل ؿُه الششهتالاإلاذكلحن ألاهـاء واإلاخخططحن في 

ت لخىهمت حُذة للششواث اإلاملىهت للذولت، بر ٌعاعذ اإلاذكلحن الخاسححن هزه الششواث على  الضاٍو

ؼشظى    .ن الثلت بحن ؤصخاب اإلاطالح واإلاىاؾىحنجدلُم اإلاعاءلت والجزاهت وجدعحن العملُاث ؿيها، َو

 الدشزيع واللىاهين -

عاث على الـاعلحن ألاظاظُحن في عملُت الخىهمت، لِغ ؿُما ًخطل بذوسهم  للذ ؤزشث   بعؼ الدشَش

ووقُـتهم في هزه العملُت، بل على هُـُت جـاعلهم مع بعػهم، ؿعلى ظبُل اإلاثاٌ كذ ؿشع كاهىن 

Sarbanes-Oxley Act ادة عذد ؤعػاء مجلغ مخؿلباث حذًذة على ششواث اإلاعاهمت العامت، جمثل بٍض

ش اإلاالُت، والؿلب مً اإلاذًش  ت بششاؾ لجىت الخذكُم على عملُت بعذاد الخلاٍس ؤلاداسة اإلاعخللحن، وجلٍى

ش اإلاالُت وعلى هكام الشكابت الذاخلُت، و  وغع الخىـُزي ومذًش الشاون اإلاالُت الشهادة على صخت الخلاٍس

خؿىؽ اجطاٌ ؿعالت بحن اإلاذكم الخاسجي ولجىت الخذكُم وجدذًذ كذسة اإلاعاولحن في الششهت على 

 اإلاطادكت على اإلاعامالث التي جخطهم في الششهت، والتي كذ جيىن مػشة بمطالح اإلاالىحن وؤصخاب

ً في الششهت  .(65ت ، ضـد2014/2013)ؤمُىت،  اإلاطالح آلاخٍش
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 الخاجمت:  .5

ؤدي قهىس مـهىم الخىهمت بلى جششذ بداسة الششواث، ولخجعُذ هزا اإلاـهىم اعُخمذ على مجمىعت مً    

آلالُاث الذاخلُت والخاسحُت مً غمً هزه آلالُاث، آلُت الخذكُم الذاخلي التي حعخبر مً آلالُاث 

خُث واهذ ؿُما مض ى خذماتها ملخطشة على الـدظ والخلُُم، وبعذ عملُت بسظاء إلابادت  ؛الذاخلُت

ت وباهدعاب وقُـت  خىهمت الششواث، ؤضبدذ وشاؾاتها جشجىض على جلذًم خذماث جإهُذًت اظدشاٍس

لخطٌى على لالخذكُم الذاخلي هزه ألاهمُت، ؤضبذ دوسه ًلخض ي على جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت، 

اث راث حىدة حعمل على غمان خلىق اإلاعاهمحن واإلاعاملت اإلاخياؿئت بُنهم وبحن روي خلىق معلىم

ألاكلُت، واللُام بعملُت ؤلاؿطاح الياؿُت مً اللىاثم اإلاالُت والخعبحر بشـاؿُت عً هدُجت ألاعماٌ 

عً معلىماث  خلذًملواإلاشهض اإلاالي للششهت، هما ًلىم اإلاذكم الذاخلي بةحشاءاث جذكُم بداسة اإلاخاؾش 

 ها.اإلاخاؾش التي جىاحه الششهت واكتراح خلٌى لها حعاعذ مجلغ ؤلاداسة وؤلاداسة العلُا مً جـادي

 الاشخنخاجاث والخىصياث: .1.5

 هخؿشق ؿُما ًإحي ليل مً الاظخيخاحاث والخىضُاث في هزه الىسكت البدثُت باخخطاس.    

 هخائج الدراشت: .2.5

 بليها هزهش ألاحي: مً ؤهم الىخاثج اإلاخىضل   

 جىحذ دواؿع حعلذ ؤلاداسة الخىـُزًت في الششهت جخىحه إلاماسظت ؤظالُب اإلاداظبت ؤلابذاعُت؛  -

-  ٌ بي والشػبت في الخطى على  مً دواؿع مماسظت اإلاداظبت ؤلابذاعُت في الششواث التهشب الػٍش

ت للمعاهمحن، ت، والخإزحر على اللشاساث الاظدثماٍس ػاث ؤلاداٍس  لشبذ...بلخ؛اوجدلُم ؤهذاؾ  الخعٍى

ادة الاهخمام بالجاهب ألاخالقي ختى ال ًلجإ اإلاداظب بلى جبني مبادت اجدخ - ج مهىت اإلاداظبت بلى ٍص

 اإلاداظبت ؤلابذاعُت؛

جازش الخبرة اإلاهىُت اإلاداظبُت والخذكُلُت للمداظب واإلاذكم في الىشف عً مماسظاث اإلاداظبت عً  -

 ت عىذ العشع وؤلابالغ عً اللىاثم اإلاالُت؛مماسظاث اإلاداظبت ؤلابذاعُ

 حىدة معاًحر اإلاداظبت والالتزام بها ًادي بلى الخللُل مً مماسظاث اإلاداظبت ؤلابذاعُت. -

 جىصياث الدراشت:.3.5

 مً خالٌ الاظخيخاحاث العابلت هخلذم بالخىضُاث الخالُت:    

 الذساظت الخؿشق لجمُع حىاهبه؛اإلاداظبت ؤلابذاعُت مجاٌ واظع ال وعخؿُع مً خالٌ هزه  -
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ش اإلاالُت، والخعشؾ على اإلااششاث الذالت على  - ادة الاهخمام بخذكُم الخلاٍس على مياجب اإلاشاحعت ٍص

 اظخخذام ؤظالُب اإلاداظبت ؤلابذاعُت؛

الاؾالع اإلاعخمش على ما ًطذس مً ؤدلت مهىُت ومعاًحر دولُت مً شإهه ؤن ٌعاهم في الخللُل مً  -

 اإلاداظبت ؤلابذاعُت؛مماسظاث 

جبني مهىت اإلاداظبت والاهخمام بالجاهب ألاخالقي مً شإهه ؤن ًادي بلى عذم لجىء اإلاداظب بلى جبني  -

 مماسظاث اإلاداظبت ؤلابذاعُت.

 . كائمت اإلازاجع:.6

 قائمة المراجع بالعربية 

ؤلابذاعُت:اإلاـاهُم وألاظالُب اإلابخىشة لخجمُل ضىسة اإلاداظبت (. 2012بالشقي جُجاوي. ) .1

: مجلت العلىم الاكخطادًت وعلىم الدعُحر، ولُت العلىم الاكخطادًت، 1حامعت ظؿُف الذخل.

ت وعلىم الدعُحر.  والعلىم الخجاٍس

م واقم.  .2 خيىمت الششواث ودوسها في الخذ مً آزاس اإلاداظبت ؤلابذاعُت دساظت خاجم هٍش

العشاق : كعم اإلاداظبت، ولُت ؤلاداسة والاكخطاد،  مً الششواث العشاكُت.مُذاهُت لعُىت 

 حامعت اليىؿت.

آلُاث خىهمت الششواث ودوسها في الخذ مً الـعاد اإلاالي (. 2012ماي  7 - 6خعاوي سكُت. ) .3

وؤلاداسي، مذاخلت غمً ؿعالُاث اإلالخلى الىؾني خٌى خىهمت الششواث هألُت للخذ مً 

ت وعلىم حعُحر.الـعاد اإلاالي  الجضاثش:  وؤلاداسي، ولُت العلىم الاكخطادًت والعلىم الخجاٍس

 حامعت مدمذ خُػش بعىشة.

 الخذكُم الذاخلي، ميشىساث حامعت دمشم.(. 2007خعحن ًىظف اللاض ي وآخشون. ) .4

 ظىسٍا: دمشم.

ت دساظت ؤلابذاع اإلاداظبي وجإزحره باإلظتراجُجُت اإلاالُت للماظع(. 2016/2017خالذي عادٌ. ) .5

، ؤؾشوخت 2014بلى  2011للـترة  SBF 250عُىت مً اإلااظعاث الـشوعُت اإلاذسحت بماشش 
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ت، ولُت العلىم الاكخطادًت والعلىم  دهخىساه في مداظبت وجذكُم. اإلاذًت: كعم العلىم الخجاٍس

ت وعلىم الدعُحر، حامعت ًخي ؿاسط.  الخجاٍس

خىهمت البىىن وؤزاسها في ألاداء (. 2011ساض ي, خاهم مدعً الشبُعي / خمذ عبذ الخعحن. ) .6

 عمان: داس الُاصوسي العلمُت لليشش والخىصَع. .1واإلاخاؾشة، ؽ

دوس جؿبُم خىهمت الششواث في مماسظت ؤظالُب (. 2012ظُذ عبذ الشخمً عباط بله. ) .7

: مجلت العلىم الاكخطادًت وعلىم الدعُحر، ولُت 1حامعت ظؿُف اإلاداظبت ؤلابذاعُت، .

ت وعلىم الدعُحر.العلىم الا  كخطادًت والعلىم الخجاٍس

مطش : لذاس  خىهمت الششواث وألاصماث اإلاالُت العاإلاُت.(. 2009ؾاسق عبذ العاٌ خماد. ) .8

ت.  الجامعُت، ؤلاظىىذٍس

خىهمت الششواث، اإلاـاهُم، اإلابادت، الخجاسب، جؿبُلاث (. 2005ؾاسق عبذ العاٌ خماد. ) .9

ت.مطش: الذا .1الخىهمت في اإلاطاسؾ، ؽ  س الجامعُت، ؤلاظىىذٍس

عمان، ألاسدن: داس الجلِغ الضمان  .1بداسة ألاسباح، ؽ(. 2011عبذ اإلاجُذ الؿُب الـاس. ) .10

 لليشش وللخىصَع،.

كىاعذ الخيىمت و جلُُم دوسها في مياؿدت الـعاد و (. 2009ؿُطل مدمىد الشىاوسة. ) .11

مجلت العلىم الاكخطادًت ظىسٍا:  الىكاًت مىه في الششواث اإلاعاهمت العامت ألاسدهُت.

 .2، العذد: 25اللاهىهُت، حامعت دمشم، مجلذ

دوس سواثض خىهمت الششواث في الخذ مً مماسظاث اإلاداظبت (. 2014/2013كذاوي ؤمُىت. ) .12

حامعت  .SBF250ؤلابذاعُت ـــ دساظت عُىت مً الششواث اإلاعاهمت الـشوعُت اإلاسجلت بماشش 

ت وعلىم الدعُحر  عىابت، الجضاثش: كعم العلىم اإلاالُت، ولُت العلىم الاكخطادًت والعلىم الخجاٍس

م في اإلااظعت.  ؤؾشوخت دهخىساه في مالُت ومداظبت والدعٍى

في بظشاء  IAS/IFRSؤهمُت اعخماد معاًحر اإلاداظبُت الذولُت (. 2014/2015مدمذ ظـحر. ) .13

 ظت مُذاهُت لخالت الجضاثش، ؤؾشوخت دهخىساه في علىم الدعُحر،.مبادت خىهمت الششواث ــ دسا
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ت 3حامعت الجضاثش ، الجضاثش: كعم مالُت واإلاداظبت، ولُت العلىم الاكخطادًت والعلىم الخجاٍس

 وعلىم الدعُحر.

ألاصمت اإلاالُت الاكخطادًت العاإلاتوخىهمت الششواث ــ (. 2013مدمذ مطؿـى ظلُمان. ) .14

 مىخبت اإلاجخمع العشبي لليشش والخىصَع. .1ذاعُاتها، آؿاكها، ؽحزوسها، ؤظبابها، ج

مطش :  خىهمت الششواث ومعالجت الـعاد ؤلاداسي واإلاالي .(. 2006مدمذ مطؿـى ظلُمان. ) .15

 الذاس الجامعُت، اللاهشة .

الاججاهاث الخذًثت في الخدلُل اإلاالي والاثخماوي، ألاظالُب وألادواث (. 2006مدمذ مؿش. ) .61

 عمان، ألاسدن: داس واثل لليشش والخىصَع. .1ذاماث العلمُت، ؽوالاظخخ

  - قائمة المراجع باألجنبية :
1. Hilb, M. (2006). New corporate governance, successful 

managementtools. berlin: 3rd edition, sprimger publication. 

2. John, J. M. (2011). Creative accounting fraud and international 

accounting scandal. England: 1st edition, John Wiley &sons’ ltd 

publication chichester, . 

3. Mulford, c. W. (2002). The financial numbers game detecting 

creative accounting practices, . new York: John Wiley & sons. INC. 
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Abstract:  This article aims to study and explain theoretically accounting 

choices adopted by Algeria through institutional theory (DiMaggio 

&Powell, 1983) explain why adopting Full IFRS. We also use the positive 

accounting theory (Watts & Zimmerman, 1978) to find motivation factors 

to adopt IFRS for SMEs. Finally, we try to clarify the program proposed by 

the National Accountability Council for the year 2018 to update the 

financial accounting system (FAS). 

Keywords: updating accounting choices ,Full IFRS , IFRS for SMEs,FAS. 
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Résumé: Cet article a pour but d'étudier et d'expliquer théoriquement les 

choix comptables adoptés par l'Algérie à travers la théorie institutionnelle 

(DiMaggio & Powell, 1983) expliquer la raison d'adopter le Full IFRS, et 

nous utilisons également la théorie comptable positive (Watts & 

Zimmerman, 1978) pour trouver des facteurs de motivations pour adopter 

les IFRS pour les PME. Enfin, nous essayons de clarifier le programme 

proposé par le Conseil national de responsabilité pour l'année 2018 pour 

actualise  le système de comptabilité financière (SCF). 

Mots clés:, L'actualisation des choix comptables, Full IFRS, IFRS pour 

PME, SCF. 
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1. INTRODUCTION 

Algeria undertook deep accounting reforms. The financial accounting 

system was inspired by the full version of the International Accounting 

Standards (Full IFRS) for 2004, which mainly applies to companies and 

groups of companies with social accounts Incorporated and listed. Before, 

the simplified version of the International Accounting Standards Board 

aimed at small and medium enterprises (IFRS For SMEs). 

         The financial accounting system has not been refresh since its 

publication in 2007. It became far from international accounting standards, 

After the official start of the process of evaluating and reviewing the 

financial accounting system Within a seminar organized by The National 

Accountability Council sponsored via the General Directorate of 

Accounting (Ministry of Finance) in 2018, as the team in charge of 

evaluating and reviewing the financial accounting system approved a road 

map in which it clarifies the direction of updating. 

After the preceding, we can present the research problem. What is the 

strategy for updating the financial accounting system within the viable 

accounting choices ( Full IFRS and IFRS For SMEs)?  

       To answer the research problem, We divide the research into two parts. 

In the first part, we dicks the study's literature review by standing on the 

most important theories that explain the application and adaptation of the 

international accounting standards (IAS/IFRS) by many countries, 

including Algeria, within the new institutional theory. Further, we use the 

positive theory of accounting To understand the motives and determinants 

of choosing an accounting reference, such as the Financial Reporting 

Standard for Small and Medium Enterprises (IFRS for SMEs) in Algeria, 

after studying the reality of the institutional fabric of Algeria, As for the 

second part, we  dicks the analytical aspect of the study By analyzing the 

programs and procedures adopted by the group in charge of evaluating and 

reviewing the financial accounting system And then draw a strategy to 

embody the amended version of the financial accounting system. 

2. Explanatory grounds and literature reviews 

      Accounting is described in terms of the nature of its outputs as the 

language of business. Its activity is defined as an information system that 
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depends on measuring the reality of the institution's economic activity and 

reporting financial information as it supports economic globalization and 

unifies financial markets. The agreement of many researchers in accounting 

that transparency in financial matters is a fundamental ideology. 

As( LABEGARE DABOOB), the need for transparent financial information 

became one of the main demands of economic and financial institutions.  

(Demaria, les choix d'options comptables lors de la premier application des 

normes IAS-IFRS, 2008, pp. 14-15) It publishes current and future 

financial and non-financial information about the institution's relevant 

and faithful representation. It uses different means to ensure that it 

reaches those interested inside and outside the company in a fair and 

timeliness. According to( HOARAU), a comparison of financial 

information has developed as a necessary condition for a better 

distribution of resources worldwide and lower transaction costs. 

(Demaria, les choix d'options comptables lors de la premier application des 

normes IAS-IFRS, 2008, p. 1). 

   Given that the comparison process opens a field for decision-makers to 

see what is happening behind the borders and gives an honest observation 

of institutions' financial performance and the continuing need for new 

markets, and the search for improved competitiveness. However, this 

benchmarking can only be used inhomogeneity of performance 

measurement methods, especially the financial and related to the 

institution's financial position, taken from the accounting records. 

Furthermore, seize opportunities investment opportunities in cost less. The 

comparison between the financial statements is one of the issues correlated 

with consolidated accounting standards. The apparent discrepancy between 

the accounting references will result in fundamental differences in the 

financial statements. Possibly The best example is the German company 

(Daimler Benz). Through the accounts announced in 1993 showed a 

positive result of 602 million marks through international standards and a 

loss of 1893 million signatures through American standards. This example 

leads to the need for an accounting consensus at the international level. The 

International Accounting Standards Board returned and developed 

International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) to normalize 
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accounting systems. However, the accounting system in any country is 

dependent on its economic and political strategy, and it cannot be 

independent of it (Bouraoui, 2017, p. 30) 

Moreover, in reaching a standard accounting language that is complex to 

apply, especially in emerging countries, Algeria tried to search for an 

accounting reference that provides the specificity of its economic and 

financial environment besides the reforms that accompanied the 

development of the Algerian economy. Who defined an openness towards 

the global economy based on liberal foundations and a market economy. To 

create an institutional system that responds to these radical changes, Algeria 

has started to achieve accounting reform. 

   2.1 The accounting choices adopted by Algeria 

(HOARE & TELLER) ays who can doubt that the economy in globalization 

can dispense with international accounting standards   (Dufour & Demaria, 

2010, p. 5)Legislative Decree No created national Accounting Council: 96-

318 on 25 September 1996 that offered the responsibility of updating and 

changing the national accounting plan to adapt to the new economic 

environment in the first experiment at reform. The council committed the 

work to a specific group called (the National Accounting Plan Committee), 

Which started its creation in 1998 and chose to update the National 

Accounting Plan (PCN) without changing it. The result of the committee 

was suspended in 2000, which advised the Ministry of Finance to set the 

matter of accounting reform as the case of an international tender. In 2001, 

this responsibility was attributed to the performance group of the National 

Accounting Council, consisting of itself, and the National Association of 

Chartered Accountants (France), and the National Company of Statutory 

Auditors with funding from the World Bank (Bouraoui, 2017, p. 35)Its 

works began in the second trio of the year 2001, to be achieved within 12 

months, as the reform group presented three different accounting choices. 

The Ministry of Finance, through the National Council of Accountancy, 

adopted the choice with which Algeria changed its accounting approach, By 

relying on a new accounting reference represented in the financial 

accounting system that relies on a clear conceptual frame concerning the 

accounting framework of the International Accounting Standards Board. On 
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the other hand, it saved the plan of accounts so that it can be considered as a 

hybrid accounting system  (Khouatra, 2018, p. 10). . Anglo-Saxon, in part 

through its clear conceptual framework plus Francophonie within the plan 

of Accounts. This choice is entirely different from the choice proposed by 

the National Accounting Plan Committee, as it constitutes an essential 

change with human, educational, organizational, and financial 

consequences. NATIONAL ACCOUNTING CONCUIL can explain the 

choice of the third choice by indicating that the World Bank and the 

International Monetary Fund favor and prefer international financial 

reporting standards by Countries that use their financial resources to explain 

the radical change of the accounting culture towards reformation.  

(Benyekhlaf, 2010, pp. 28-29). 

      The financial accounting system inspired by the International 

Accounting Standards (2004 version) to provide adequate, comparable 

financial information, strengthen account transparency, and increasing 

confidence in the financial position of institutions, Thus, the possibility of 

joining the global financial markets, improving economic and productive 

investments and integration into the global economy. Where the operations 

are complex, and many parties depend on the information that provides, 

Accordingly, it is obligated more than others to disclose more information 

and methods of processing it, and this may burden small and medium 

enterprises that have a more uncomplicated character in terms of 

transactions and the parties that use the information. Many small and 

medium enterprises rely on the financial accounting system to transfer out 

tax procedures and not as a management mechanism since it violates the 

principle of cost and advantage resulting from the accounting information 

system. 

2.2 Stability of the financial accounting system from 2010-2018 

In the beginning, stabilizing the accounting reference was necessary to 

allow professionals and practitioners to master the new framework and 

integrate the financial accounting system into an economic environment. 

Permanent updating or introducing new changes during that stage increases 

the complexity of its application and raises misunderstandings. However, 

the period of stability continued a lot and cannot be justified, especially 
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since the background of this system is international accounting standards, 

characterized by continuous updating. In addition, some clear deficiencies 

need to be fixed. 

The continuing development that characterizes international 

accounting standards disagrees with the financial accounting system's 

stability since 2004, except for some minor modifications introduced before 

its issuance.  

It is clear that this created a gap that regularly grows since from 2004 

until the year more than one hundred and fifty revisions and replacements 

in international accounting standards, that is, dozens during the year, some 

of which are basic and have significant consequences on the basic financial 

statements, and others are related to additional information that must be 

mentioned an annex  (El Besseghi, 2019, p. 8) In addition, the economic 

environment observed many developments that affected the language of 

business and finance. Among the most important of these changes, we must 

mention the G20 meeting in February 2008, which called on international 

accounting standards framers to review their versions to focus on 

consolidating accounting standards, Special for financial derivatives, which 

Started many projects to issue a new version of the joint conceptual 

framework on 29 March 2018, between the international accounting 

standards board (IASB) and The Financial Accounting Standards Board 

(FASB). Although the conceptual framework is not a standard, it seems that 

it forms the basis of all accounting standards. If an amendment means 

changing all accounting standards, But it will not be a matter of modifying 

all the existing standards simultaneously but by regularly introducing this 

conceptual framework to the standards. With the issuance of the new 

conceptual framework, the President of the International Accounting 

Standards Board declared that the moves that will occur in the next ten 

years would be more frequent and related to reviewing all standards to 

measure the effects of the latest changes. Over the next three years. Seven 

standards will be updated, some of which have been published recently  (El 

Besseghi, 2019, p. 19).  From the preceding, the reality of the financial 

accounting system became apparent, as it moved away from international 

practices over time, as the National Accounting Council recorded during the 
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past years, many requests registered by economic entities and professionals 

asking it to provide explanations about some different concepts, On the 

rules and principles of evaluation and recognition, As these requests reflect 

the difficulties faced by stakeholders, Despite the efforts of the Committee 

for the Standardization of Accounting Practices and Professional Due 

Diligence in explaining various questions through its published 

interpretations and the simplification of different accounting practices with 

juridical texts  (Marhoum & Khouatra, p. 7). 

2.3 Algerian economic institutions in the market economics 

Adopting a market economy requires rebuilding economic institutions 

on a sound basis. To improve its performance and face global competition, 

which asking a country like Algeria to undertake strict reform, It came at 

the beginning of the organic and financial restructuring of their institutions. 

Then the stage of independence of economic institutions, which create stock 

funds, followed by holding companies, and in the end, came the 

privatization of financial institutions. Moreover, according to Ordinance 

No: 04-01 of 20 August 2001, related to the organization, management, and 

privatization of public financial enterprises  (Ordonnance n 08-

01complétant l’ordonnance n 01-04, 2008, p. 13). So that Algeria realized 

the policy of liberalizing the market economy and developing new 

legislative mechanisms aimed at supporting local investors in the private 

sector and trying to attract international capital by introducing a list of 

motivation measures and granting the necessary facilities and benefits and 

various guarantees to attract investors, and this was more evident after the 

downfall of oil prices in 2014.  (Brian c, 2018, p. 63) This obliged a legal 

amendment in the year 2016, and among its contents is a review of Article 

37, which placed the freedom of residents to practice trade and industry 

exclusively, so that, according to Article 43, it also placed the freedom of 

investment, and from this point of view the establishment of Law 16-09 

related to the development of the investment. actually, the private sector 

represents 98% of all economic institutions. ) Algeria has also introduced 

small and medium enterprises during the transformation phase, bringing 

comprehensive development at all economic and social levels. However, it 

was late in developing provisions for this type of institutions, as it waited 



  
 

Updating Accounting choices adopt in Algeria -Analytical study- 
 

403 

twelve years from the beginning of the liberalization of the economy in 

order for it to get to develop a directive law for promotion for small and 

medium enterprises No: 01-18 of12 December 2012, and to be replaced 

after seventeen years by a directive law for the development of small 

enterprises Intermediate No: 02-17 of 10 January 2017. As an effect of 

fundamental transformations in the Algerian economy, development has 

been observed in the private sector, as the Algerian economy holds a large 

proportion of small and medium enterprises, representing 99.9% of the 

national economic fabric At the end of 2019, the total number of small and 

medium enterprises was calculated at 1,193,339. (Ministère de l’industrie et 

de mines , 2019, p. 5) 
Table N°1:Small and Medium Enterprises in  2019 
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    2.2 Accounting choices possible to update (FAS) 

        The accounting choice at the national level (accounting standards, the 

accounting organization, or the accounting system) and the accounting 

views, rules, and methods determined by the government or any unique 

entities permits it the power to prepare accounting policies and practice 

them in many ways. It represents the accounting system of the state that it 

imposes within legislation or accounting organization (Bogdan , 2010, p. 

470)). As for the company level, the accounting choice may include one 

accounting reference that introduces many accounting alternatives, so 

according to the company, a large number of other options to choose from. 

An accounting choice is also any decision whose primary purpose is to 

influence (either in form or substance) the output of the accounting system 

in a particular way, including not only financial statements published by 

GAAP but also tax returns and regulatory filings  (Fields, Lys, & Vincent, 

2000, p. 256). 

            Since the International Financial Reporting Standards (IFRS) for 

small and medium entities (SMEs) was issued in 2009 for SMEs that do not 

require public accountability by the International Accounting Standards 

Board (IASB), 85 countries have directed or permitted its use for SMEs' 

financial reporting  ( Bonito & Pais, 2018)), The IASB believes that 

adopting IFRS for SMEs enhances SMEs' access to international finance 

through harmonized and high-quality financial information (IASB, IFRS for 

SMEs – Project history., 2009, p. 8) 

       To move forward fast and save time and effort, some recommend 

adopting the Financial Reporting Standard For SMEs, Which is comparable 

with the overall structure of the Algerian economic fabric consisting 

essentially of small and medium-sized enterprises. This abbreviation is 

motivating in progress when we know the level of experience of the authors 

of this standard, in addition to the presence of the contributors to the 

proposal drafts and the strict mechanism that supervised its adoption 

2.4.1  International reference for updating the (FAS) 

       IFRS for SMEs is based on full IFRS with modifications reflecting the 

needs of those using SMEs' financial statements and cost-benefit 

considerations. IFRS for SMEs is a stand-alone document with five 
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sections, with a significantly reduced number of disclosures of around 300, 

compared to the full IFRS of 3000 disclosures and with reduced guidance  

(Dinuja & Parmod, 2015)). However, the IASB does not have any members 

with an SME background, and the major comments about the new 

significant did not come from users. This is an issue since it may not fulfill 

users' needs, and access to international funds is a very remote possibility, 

especially for micro, small and medium-sized enterprises. The central 

perception of users is that IFRS for SMEs is too similar to the full  (Alberto 

& Paola, 2012) But Full IFRS is a set of complex, demanding, and costly 

standards for SMEs. 

     However, the adoption of this standard is not an easy matter, but rather a 

risky point, especially after the project to update this standard for the year 

2019, which relied on complete standards as a basis for modernization. 

Besides, the European Economic Community (CEE) has not adopted it. The 

Accounting Regulatory Commission (ARC) and the European Financial 

Reporting Advisory Group (EFRAG) did not adopt the standard for small 

and medium enterprises. It can say that they rejected them even though they 

are the best users of international accounting standards. Hence, The IFRS 

for SMEs Standard is simple compared to the complete standards, but it is 

not without complexity. 

    2.5. Theories explaining accounting choices in Algeria         

The reliance on international accounting standards by many countries, 

including Algeria, can be explained by the new institutional theory  

(Khouatra, 2018, p. 3). To explain and predict the accounting choices from 

Algeria, we use positive theory. According to (Watts and Zimmerman, 

1990), the use of the term positive research was popularized in economists 

and was used to distinguish study which sought to explain and predict 

(which is positive research), from research which aimed to provide 

prescription (prescriptive analysis is often labeled normative research). 

  2.5.1 Neo-Institutional Theory 

The sociological neo-institutional theory provides accounting choices 

to be explained in the enlightenment of the institutional pressures exerted 

on companies. Neo-institutionalist practices attempt to understand the 

homogeneity of practice. The fundamental question posed by( DIMAGGIO 
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& POWELL)  asks to "Why there is such startling homogeneity of 

organizational forms and practices; and we seek to explain homogeneity, 

not variation.", The founding concept of sociological neo-institutionalism is 

an isomorphism, defined by (HAWLEY) as "Isomorphism is a constraining 

process that forces one unit in a population to resemble other units that face 

the same set of environmental conditions." (Demaria, 2008, p. 9),The 

sociological neo-institutional theory can explain the diffusion of 

international accounting standards IAS-IFRS on a global range. (Khouatra, 

2018, p. 3) 

Neo-institutional theory prepares three concepts (DIMAGGIO & 

POWELL, 1983) to explain the homogenization of organizations and 

practices: L’isomorphism coercitif, L’isomorphism normative, and 

L’isomorphism mimetic . ( Huault, 2012, p. 4) 

•      The international accounting standards published by the International 

Accounting Standards Board, which is considered an independent 

organization, haven t  any legal jurisdiction to impose their application on 

countries, especially a country such as Algeria than L’isomorphism 

coercitif does not have any meaning. (Khouatra, 2018, p. 3). 

•  L’isomorphism normative is the explanation of the widespread 

application of international accounting standards global due to the pressures 

exerted by international organizations that provide financial resources such 

as the World Bank (BI) and the International Monetary Fund 

(FMI)According (King and al., 2001; Mir and Rahaman, 2005; Albu and 

Albu, 2012), Emerging countries adopt international accounting standards 

in total or in part to invite investors and capital. Accounting reform applied 

in Algeria Under pressure. The World Bank provided financing at the 

beginning of the reform and stopped providing support due to not reach 

deadlines. (Bouraoui, 2017, p. 34) 

•   L’isomorphism mimetic led to many countries adopting international 

accounting standards with the aim of conforming to the accounting 

reference that is more rational in the eyes of companies that can be dealt 

with, as research has confirmed that transactions according to international 

reference can help lend legitimacy to the organizations that publish them. 

Emerging countries seek, within to isomorphism institutionalization, 
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for social legitimacy, in the sense of adapting to the social and cultural 

conditions of their environment. (DIMAGGIO,1988) developed the concept 

of The institutional entrepreneur Into answer to the critiques that described  

Institutionnel theory as deterministic. developed the concept of institutional 

entrepreneur. The latter is an actor who mobilizes the resources at his 

disposal to create, modify or strengthen an institution. 

The institutional entrepreneur deploys a strategy to act on the 

institutional processes to make the existing institutions evolve in a more 

favorable direction or to create new institutions.The concept of institutional 

entrepreneur enriches neo-institutional theory by highlighting the possibility 

for actors to play a role in the process of institutional transformation. The 

introduction of decision-makers choices and intentionality enriches neo-

institutionalist theory DIMAGGIO & POWELL (1991). (KHOUATRA, 

2018, p. 4). Algeria can be considered the practical part (The institutional 

entrepreneur), considering that despite being directed to international 

organizations' pressures to adopt international accounting standards, it 

keeps a margin of independence to formulate the most appropriate policy 

for adopting international accounting standards. 

   2.5.2 The positive accounting theory  

         Is considered as the mainstream in accounting choices research realm. 

JENSEN (1976) asserts that “the PAT is managed to explain why 

accounting is what it is, why accountants do want they do and what effects 

these phenomena have on people and resources utilization”. WATTS and 

ZIMMERMAN (1990) assert that “the accounting theory’s role is to 

provide explanations and predictions for accounting practices”. According 

to COLASSE (2000) the PAT interferes either on the level of standards 

setter or on the firm level when standards setter let the choice among 

several options. 

According to the theory of positive accounting, the study 

(ATTIA&KADOURI ,9102) tested some economic and social factors for 

enterprises to choose between accounting policies. Therefore, a group of 

factors was chosen to be tested on Algerian small and medium enterprises 

to see their readiness to adopt an international accounting standard for small 

and medium enterprises.  
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The study results at the level of more than 80 companies confirmed 

that the current economic environment is not ready to adopt complex 

international references, such as the financial reporting standard for small 

and medium enterprises. The study proved that both debt and international 

transactions do not affect an environment like Algeria to change the 

accounting reference. The study also noted that small-sized institutions are 

less lucky to adopted IFRS for SMEs (011)عطية و قدوري ، صفحة    

  3. The strategy of updating the financial accounting system 

       There was no solid strategy by the National Board of Accountancy to 

make the transition to the financial accounting system a success, as it is 

considered a reference different from its antecedent, which highlighted 

many of the problems that made the transition process difficult in many 

companies, as the financial accounting system lacks a standard that 

addresses its adoption for the first time. Has caused many difficulties in the 

absence of specific rules governing the transition process. The instructions 

and methodological notes published by the Council were incomplete, and 

some of them came late.  (Marhoum & Khouatra, p. 15) The inclusion of 

the financial accounting system update program within the National 

Accountability Council program in 2018. We explain the following steps 

that ensure the excellent application of the updating program and avoid the 

problems encountered when applying the financial accounting system for 

the first time.. 

3.1 The financial accounting system update program 

       The Ministry of Finance included the program to update the financial 

accounting system within the agenda of the National Accountability 

Council in 2018. Where a working group was appointed to conduct a 

comprehensive evaluation of the application of the financial accounting 

system and put forward proposals for its review in line with changes in 

international accounting standards, which includes 14 members (12 

practitioners of the accounting profession, two representatives of the 

National Accounting Council).  (Yahi, 2018, p. 1) Where the date of 

January 21, 2019, was marked by the historic event in the Algerian 

accounting law, through the official launch of the process of evaluating and 

reviewing the financial accounting system, within the framework of a 
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symposium organized by the National Accountability Council under the 

auspices of the General Directorate of Accounting (Ministry of Finance), 

where the tasks of the working group are summarized as follows: (Radjah, 

2019, p. 13) 

•     Conducting a comprehensive evaluation of the application of the 

financial accounting system to identify all the difficulties facing the various 

parties concerned with the production and use of the financial information 

that it produces to provide appropriate solutions 

•      Modernizing the financial accounting system by adapting it with the 

new standards published by the International Accounting Standards Board 

since 2004 to be at the global level in terms of applying international 

financial reporting standards 

      Once the evaluation group was appointed and the financial accounting 

system reviewed, and after its first meeting, a roadmap for the 

implementation of the tasks entrusted to it was defined and sent to the 

Minister of Finance, and the rules for carrying out its tasks were limited, the 

most important of which are: (Yahi, 2018, p. 1) 

•    Reliance on the participation of all professionals (certified public 

accountant, Auditors keep, certified accountant), producers and users of 

financial statements and the education sector (educational, professional, 

university) in the process of evaluating and reviewing the financial 

accounting system 

•     Organizing periodic conferences, seminars, and workshops with 

different participants to achieve an objective evaluation of the application of 

the financial accounting system and make recommendations that would 

improve the quality of financial information. 

       The "Evaluation and Review of the Financial Accounting System" 

group has adopted a methodology to achieve its tasks, which can be 

interpreted in three-step: (Radjah, 2019, pp. 13-14) 

3.1.1   The stage of diagnosing the (FAS) and fixing difficulties 

    Make an approach and diagnosis about the application of the FAS in the 

Companies that applied the FAS the first time; 

•     Identify the difficulties encountered, by sector and by activity, through 

the transition from NAP to FAS; 
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•     Identify all the IFRS standards not applicated in  the FAS, or require 

interpretations; 

•   Support for opinions published by the Committee for the Standardization 

of Accounting Practices and Professional Due Diligence 

•  launch public notice to a contribution to natural and legal persons, to 

broaden the participation of all professionals, users, and institutions, by 

organizing conferences, so that the revision is built on a stable basis that 

will respond to production quality and relevant financial information, used 

in the economic, fiscal and social fields.  

 3.1.2 The stage of adapting IAS/IFRS  to the financial accounting 

system 

•      Identity IFRS standards (new, modified, discontinued) compared to 

those inspired by the FAS; 

•      Identify the existing standards in the FAS, modified or discontinued, in 

order to update the provisions of the FAS with the new IFRS standards  

•      List the new standards published after the establishment of the FAS  

(since 2004 to date); 

•      Adopt the IFRS standards in the Algerian context (provided that they 

are not in constraint with the national interest, and do not call into question 

the economic development and the economic decision, to avoid any 

negative impact) ; 

•      The introduction of international accounting standards into the new 

financial accounting system project. 

3.1.3 The stage of publishing the updated version of the (FAS) 

•      Update regulatory texts (law and implementing texts); 

•      Present revision projects to the Commission for the Standardization of 

Accounting Practices and Professional Due Diligence, for evaluation and 

judgment; 

•      Drafting of the revised FAS. 

 3.2 Approach adopted to update the financial accounting system 

       The National Accounting Council adopted the approach to updating the 

financial accounting system, take into consideration the International 

Accounting Standards publish between (2004-2018). The working group 

tasked with updating the system supposes that a new version of the 
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financial accounting system will be published best in 2023. However, this 

approach constantly keeps us away from international accounting standards, 

especially after the International Accounting Standards Board issued the 

new version of the conceptual framework in 2018. The President of the 

board explained that the modifications that will occur during the next ten 

years would be more frequent to fit the new conceptual framework, even 

with the recently published standards.  (El Besseghi, 2019, p. 18) 

3.4. The strategy of applying the process of updating the FAS 

       Before applying the financial accounting system review process, a 

complete strategy must be prepared to describe the steps to be considered 

before and while executing a financial accounting system update. Algerian 

companies have taken fundamental changes process to their accounting 

system. Therefore, they had advanced from previous experience when 

applying the financial accounting system for the first time in 2010. Thus, 

this experience has helped her a lot, and accordingly, the financial 

accounting system will be updated less complicated. 

 3.5  The legislative and regulatory framework for the updated( FAS) 

      After the final draft is accepted by the working group tasked with 

updating the financial accounting system, the Ministry of Finance initiates 

an initiative in a draft law. The Algerian legislator will rejoin after 

examining and discussing it and announcing preliminary works to be re-

published in the Official journal. In the form of a law that includes the 

general outlines of the updated financial accounting system. This law 

requires details and explanations according to governing texts published by 

the Ministry of Finance in the form of Executive Decree, Orders, 

instructions Etc. 

       The National Council of Accountancy represents an essential role 

through its information announced in the form of methodological notes and 

notices issued by the Committee for a committee on Accounting Practices 

and Due Professional Care. However, these notifications must be published 

Early, directly after the issuance of the legislative and regulatory 

framework. It must also be comprehensive and include all legal texts to 

become a guide for companies and users of financial statements. 

5.2 The role of standardization organizations 
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      The National Accountability Council is the public organization that 

supervises the drafting of the legislative and regulatory framework for the 

financial accounting system and its updating program. His role must be 

activated by including the professionals in the process of adopting the 

updated financial accounting system, as well as growing his relations with 

financial companies by boosting his performance through the following:: 

•      Organize a knowledge program and train trainers on the process of 

updating the financial accounting system; 

•      Relying on model experiences to examine the updating of the financial 

accounting system, such as focusing on companies from different sectors, 

and then generalizing the experience after conducting actual simulations 

and evaluating them; 

•      Extending the language of communication by organizing conferences 

with professionals before applicated the program of update the financial 

accounting system and in line to identify forces and weaknesses; 

•      Publishing instructions on the interim financial reports when applying 

the updating the financial accounting system. 

Following up on the problems of measurement and disclosure under the 

financial accounting system and following up the activities of the 

International Accounting Standards Board, to keep informed of 

developments in the field of accounting and to participate in training 

courses. 

. 

4. CONCLUSION  

       The main objective of our study explained accounting choices adopted 

in Algeria the new-intuitional theory proving that Algeria considering that 

despite being directed to international organizations' pressures to adopt 

international accounting standards, it keeps a margin of independence to 

formulate the most appropriate policy for adopting international accounting 

standards. 

        Although previous research, the positive theory proved that there are 

no motives in Algeria to change the accounting reference like adopted IFRS 

for SMEs even simplified compared to the Full IFRS. 

The process of updating the financial accounting system is not easy to 
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realize, but becoming closer to international accounting standards is less 

costly than the stability of the system, so the evaluation and review group of 

the financial accounting system relied on the participation of professionals 

and stakeholders in companies in their work to avoid the problems that 

faced the first version of the system, 

The National Accounting Council should also be concerned with 

developing a strategy to update the financial accounting system, as this 

would help in the success of the updating process and avoid the technical 

problems that financial companies could fall into. 
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Abstract: 

     This study aimed to identify the levels of the prevailing knowledge 

management processes and the level of organizational learning in the 

Algeria Telecom -Jijel-. The the following results were  found: 

- Knowledge management processes are available in the Algeria Telecom -

Jijel- in all its dimensions from the point of view of its employees in 

general, but at varying levels.   

-Knowledge management processes have a significant effect on 

organizational learning.  

Keywords : knowledge ; knowledge management, learning, organizational 

learning, Algera Telecom. 
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Résumé:  

        Cette étude visait à identifier les niveaux des processus de gestion des 

connaissances en vigueur et le niveau d'apprentissage organisationnel en 

Algérie Télécom - Jijel. L'étude a atteint les résultats suivants: 

- Les processus de gestion des connaissances sont disponibles dans 

Algérie Télécom - Jijel - dans toutes ses dimensions du point de vue 

des employés en général, mais à des niveaux variables. 

- Le niveau d'intérêt d'Algérie Telecom - Jijel - pour l'apprentissage 

organisationnel était élevé du point de vue de l'échantillon d'étude. 

- L'existence d'un effet statistiquement significatif des processus de 

gestion des connaissances sur l'apprentissage organisationnel. 

Mots clés: Connaissances; Gestion des connaissances; Apprentissage ; 

Apprentissage organisationnel.; Algérie Telecom. 

Jel Classification Codes: D80, D83. 

1. INTRODUCTION 

The concept of knowledge management is one of the modern 

conceptswhich had an increasing interest in management science during the 

last two decades. The knowledge management is a discipline of managing 

organized operations as it addresses how people use knowledge, processes, 

technology and training to raise the organization‘s intellectual capital by 

increasing tracking of knowledge, innovation and performance. 

Consequently , the knowledge management aims to provide management 

solutions by investing knowledge resources, building a memory of 

knowledge, and focusing on knowledge exchange and participation in it 

through an organized systematic approach. As a matter of fact , the 

knowledge management is one of the modern approaches that have an 

effective impact on business success. Its importance stems from being one 

of the essential components of the success of organizations and ensuring 

their survival through their ability to contribute to the maintenance and 

development of a long-term vision through which the organization crosses 

where it wants to go in the future. 

In our current era characterized as the information age, we must have a 

learning organization. Today, we need new organizational structures that 
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facilitate the learning process for individuals and define their roles, 

responsibilities and relationships with others in the organization. 

Organizational learning takes its place among the characteristics of 

designing the organizational structure of the organization in order to 

achieve the goals of the organization. And from this principle, 

organizational learning is one of the most important approaches to 

increasing productivity and developing organizations. The actual energies 

that individuals store are an important source of knowledge wealth in the 

organization, as organizational learning is one of the most important skills 

to be developed in organizations wishing to achieve distinction. 

The Problem of Study: 

    The interest in the human resource in business organizations coincided 

with the interest in developing organizations. Organizational knowledge 

and learning are inherent in the human resource, and because the human 

resource is the real capital of the organization, there must be a management 

capable of dealing in a way that guarantees the real advancement of the 

organization. We summarize the problem of the study in the answer of the 

following main question: 

      What is the impact of knowledge management on organizational 

learning at Algeria Telecom -Jijel-? 

The study tries to answer the following questions: 

-What the processes of knowledge management are common in the Algeria 

Telecom -Jijel- ? 

-What the level of organizational learning are common in the Algeria 

Telecom -Jijel- ? 

- How do knowledge management processes affect the organizational 

learning of the Algeria Telecom-Jijel-? 

The Importance of Study: 

      The importance of the study stems from the importance of the great role 

that knowledge management can play in increasing organizations 

capacityon organizational learning in an efficient and effective manner. 

Therefore, the importance of the study can be demonstrated by 

the following: 
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- What can this study add in terms of new information and knowledge about 

both the organizational learning process and the knowledge management. 

- Considering the issue of the organizational learning as one of the topics 

having much interest in both study and research.This is because there has 

been increased interest in making organizations more familiar with it  so 

that they keep pace with the continuous changes that occur at the present 

time. 

 The Objectives of Study: This study aims at the following: 

-Clarifying the role that knowledge management processes can play in the 

organizational learning of the company. 

- Obtaining new results and suggestions. 

The Hypothesis of Study: 

       In order to achieve the objectives of the study and depending on the 

content and the results of the previous literature that was available to the 

researcher, a set of hypotheses was formulated in its nihilistic form (Ho) as 

follows:  

The first main hypothesis:  

Therefore, the null and alternate hypotheses are formulated as follows: 

(H0):  knowledge management has not a statistical significance (α<0.05) 

effect in organizational learning. 

(H1): knowledge management has a statistical significance (α<0.05) effect 

in organizational learning. 

The following sub-hypotheses stem from it:  

   (H01): Creating knowledge has not a statistical significance (α<0.05) 

effect in Return On organizational learning. 

   (H11): Creating Knowledge has a statistical significance (α<0.05) effect in 

organizational learning. 

   (H02): Storing Knowledge has not a statistical significance (α<0.05) effect 

in organizational learning. 

   (H12): Storing Knowledge has a statistical significance (α<0.05) effect in 

organizational learning. 
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 (H03): Sharing Knowledge has not a statistical significance (α<0.05) effect 

in organizational learning. 

   (H13): Sharing Knowledge has a statistical significance (α<0.05) effect in 

organizational learning. 

 (H04): Applying  Knowledge has not a statistical significance (α<0.05) 

effect in organizational learning. 

(H14): Applying  Knowledge has a statistical significance (α<0.05) effect in 

organizational learning. 

Research Model of the Study: 

The model of the present study consists of two variables as it is shown in 

the figure below: 

Figure N°1 

Conceptual Model 

  The Independent Variable                        The Dependent Variable     

 

 

 

 

 

Source: by the researchers on the basis of the literature review. 

2.Theoretical  Framework 

2.1.The Conception of Knowledge Management: 

    The concept of knowledge management includes the identification and 

analysis of available and required knowledge resources and processes 

related to planning and controlling actions related to resource development 

and processes. Consequently , It shouldbe in a way that contributes to 

achieving the organization's goals .The following is a presentation of the 

concept of knowledge management by researchers: 
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- ― a business process that formalizes the management and use of an 

enterprise‘s intellectual assets. KM promotes a collaborative and integrative 

approach to the creation, capture, organization, access and use of 

information assets, including the tacit, uncaptured knowledge of people―. 

(Neve, 2015, p. 21) 

the planning, organizing, motivating, and controlling of people, processes 

and systems in the organization to ensure that its knowledge-related assets 

are improved and effectively employed.(King, 2009, p. 04) 

-― a strategy that turns an organization‘s ,intellectual assets—both recorded 

information and the talents of its members—into greater productivity, new 

value, and increased competitiveness―. (Firestone & McElroy, 2003, pp. 67-

68) 

― a systematic, explicit, and deliberate building, renewal, and application of 

knowledge to maximize an enterprise‘s knowledgerelated effectiveness – 

returns from its knowledge assets ―. (Ganesh, Mohapatra, & Nagarajan, 

2014, p. 02) 

-― as the organized and systematic process of generating, creating and 

disseminating information, and selecting, distilling, deploying and 

exploiting explicit and tacit knowledge through the critical pillars such as 

people, process, technology to create unique value that can be used to 

achieve a competitive advantage in the marketplace by an organization‖. 

(Ganesh, Mohapatra, & Nagarajan, 2014, p. 06) 

” the process of continually managing knowledge of all kinds to meet 

existing and emerging needs, to identify and exploit existing and acquired 

knowledge assets and to develop new opportunity‖.(Wellman, 2009, p. 18) 

From the foregoing, it can be said that knowledge management is a set of 

necessary processes of analyzing, formulating, synthesizing and evaluating 

knowledge-related developments in order to achieve goals in a coordinated, 

orderly and purposeful manner. 

2.2.The Processes of The Knowledge Management :the integrated 

Knowledge Management processes consisting of four processes: (Mehdi-

Parhizgar & Kiarazm, 2015, pp. 669-670) and (Becerra-Fernandez & 

Sabherwal, 2010, p. 45) 
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-creating Knowledge  :  is one of the most important processes of 

knowledge management that has a close relationship with creativity and 

innovation. Knowledge creation is not just information and data processing; 

new knowledge creation entails the application of intelligence, implicit 

knowledge, and information; 

-Storing Knowledge: Organizations receive a large amount of information 

daily that for the ease of usage and reference, we should divide and classify 

them in a correct way. This subject that what kind of knowledge can remain 

how long and to what extent, and this subject that how knowledge should 

be stored to have the maximum capability of retrieving, altogether includes 

the processes of knowledge maintaining; 

-Knowledge Sharing : is the process through which explicit or tacit 

knowledge is communicated to other individual. Three important 

clarifications are in order. First, knowledge sharing means effective 

transfer, Second, what is shared is knowledge rather than recommendations 

based on the knowledge; Third, knowledge sharing may take place across 

individuals as well as across groups, departments, or organizations; 

-Applying Knowledge: By having the best knowledge, Organizations 

cannot gain competitive advantage unless they take the best advantage of it. 

In order to take the best advantage of knowledge, it should be applied 

completely for the activities of the organization and such thing involves this 

point that all other processes of the knowledge such as distribution and 

creation occur. 

2.3.The Conception of Organizational Learning: 

    Organizational learning is one of the modern management concepts that 

is still in the stage of conceptual development. Here are some definitions of 

the organizational learning as stated in a number of references: 

”The set of actions (knowledge acquisition, information distribution, 

information interpretation, and organizational memory) within the 

organization that intentionally and unintentionally influence positive 

organizational change”.(Noruzy, Dalfard, Azhdari, Nazari-Shirkouhi, & 

Rezazadeh, 2013, p. 1075) 

- ”a process that underpins a firm‘s accumulation, generation, and 

utilization of knowledge ”. (Zuol, Fisher, & Yang, 2019, p. 1168) 
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-”a special model of organizational culture promoted bythe attention given 

to the change and the way in which it occurs, the flexibility and openness to 

newways of work, depending on the goals of the Organization and of 

itsperformance targets”. (Antunes & Pinheiro, 2020, p. 141) 

-” The change in the organizational knowledge, this change can be adding 

new information, reducing information or transforming information to the 

present organizational knowledge such as organizational rules, strategies, 

cultures and talents”.(Nurullah Genca & Oykulyigum, 2011, p. 1126) 

-”as an information processing activity by which an organization enlarges 

its portfolio of potential behaviors”.(Diclea & Koseb, 2014, p. 959) 

-a process which makes the managers and staff through better 

understanding of environmental or”ganizations use to gain knowledge 

dissemination in organizations”. (Azmaa & Mostafapoura, 2011, p. 2250) 

    From the above, it can be said that organizational learning is a process 

that leads to the generation of knowledge and the extent of its possession 

within the organization . It also permits the knowledge exploitation by the 

organizationin order to develop its internal environment and the ability to 

be adapted to the surrounding variables for achieving both development and  

performance in the organization. 

2.4.The Relationship between Knowledge Management and 

Organizational Learning 

Knowledge management is a comprehensive process of collecting 

information, organizing it, and then presenting it in a manner that leads to 

an improvement in the level of workers‘ awareness in certain areas. It also 

contributes in helping the organization to gain a vision from its experiences 

and focus on obtaining knowledge, storing it and using it in strategic 

planning and solving problems. 

The world has witnessed and is still witnessing ,today, tremendous waves of 

continuous change that made it necessary for all organizations to work to 

perpetuate their work and remain in the market. This cannot be achieved 

unless these organizations have the competitive advantage through 

"knowledge" and its management. It is clear that the organizations that can 

develop best knowledge management practices are organizations that will 
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possess the competitive advantage, since knowledge is a resource that is 

difficult to imitate by the competitors.The owner of this resource can 

produce or provide a service that is characterised with protection and patent 

production. 

The organizational learning process is considered as one of the most 

important means by which organizations can provide knowledge. The later 

helps employees build and develop their core capabilities and refine their 

skills, especially the knowledge that is called ‗latent knowledge‘which 

individuals can only acquire through collective work . This kind of work 

helps employees to share and transfer knowledge among them. It allows  

themto rank higher and advance in their career easily .In addition to that , 

they would meet the requirements of any new job they may occupy, 

regardless of the diversity of its tasks, and its complexity. the collaborative 

work contributes not only in raising the levels of creativity and innovation 

of working individuals, but also in satisfying their Psychological needs. As 

a result , their level of motivation to work would be increased leading to 

higher, quantitative and qualitative performance. 

       As a matter of fact ,Organizational learning is seen as the basisof the 

application of knowledge management concepts, and this is evident 

through: 

-it Facilitates  individuals learning of knowledge, concepts, and intellectual 

and theoretical foundations of a given activity.It alsoprovides the learning 

skills and techniques and how to apply them in work sites and achieve 

quality outputs; 

- Planning and facilitating the flow of information so that it reaches all 

employees in a degree consistent with the demands of work, and providing 

them with opportunities to learn and acquire new knowledge and skills; 

- Investing in human energies and increasing employees desire to learn in 

order to improve their performance allowing them get several benefits and 

advantages that increase the organisation‘s capacity and performance. 

3.Study Methodology 

3.1.Types of Data : 

    Both primary and secondary data was collected: 
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- The Primary Data: These data was collected through Questionnaire 

method. This method were used to get information from the employee of 

the Algeria Telecom -Jijel- company at Jijel, because it is suitable tool to 

get information even from the large number of respondents; 

- The Secondary Data: Documentary review on issues related to 

knowledge management and organizational learning. It involved disclosing 

information from the written documents pertaining the study such as role of 

knowledge management on organizational learning, relevant information 

from Books and Journals among others which have already done by other 

researchers. The main objective of this study is to empirically investigate 

the impact of  knowledge management on organizational learning. 

3.2.Sample and Data Collection : 

The study selected the Algeria Telecom -Jijel- company as a field for the 

study .Also, the study population is composed of the employees working in 

this company. In order to achieve the aims of the study, (64) questionnaires 

were distributed to the members of the target community. 

3.3.Measures of Variables : 

This section describes the variables used for measuring the presence of 

Knowledge Management and Organizational Learning: 

- Knowledge Management: multiple items (five-point Likert-type scales) 

was used for measuring each dimesions of  Knowledge Management. 

- Organizational Learning: multiple items (five-point Likert-type scales) 

was used for measuring Organizational Learning. 

3.4.The Statistical Tools Used : 

      In order to answer the questions of the study and to analyze the data, 

the following statistical tools have been used: 

- Descriptive Statistic Measures:Using the arithmetical averages and 

standard deviations to precise the proportional; 

- Simple Linear Regression: Using the simple regression coefficient to 

measure the impact of the independent variable on the dependent one; 

- Cronbach Alpha: for testing  the reliability of the study tool. 

The respondents were asked to answer to what extent they agreed or 

disagreed with the given statements. The extension is determined by 5-1= 4. 
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In order to identify the length of each scale (statement) 4/5 = 0.80 is 

computed. The upper limit for each cell is then determined by adding 0.80 

to the code of Strongly Agree, Agree, Neither Agree nor Disagree, Disagree 

and Strongly Disagree. The following table shows the range of each scale: 

Table N
°
1: Summary of the range of scales 

 

Source: Designed by the researchers. 

3.5.Testing of Reliability of the Study Tool: 

Validity refers to the condition when the instruments of measurement 

measure what is supposed to be measured while reliability is the 

consistence of measurement when observing the same conditions. 

Furthermore, the reliability of the data was checked by Cronbach Alpha 

through the application of SPSS computer software. The scale results would 

be statistically accepted if the Cronbach alpha value was more than 

(0.60)(Sekaran, U, 2006, p. 311).The internal consistency estimate of 

reliability of test scores SPSS indicate that  the Cronbach Alpha was (0. 85 ) 

as shown in Table N°2 which indicates that there is a degree of internal 

consistency of variables used in this study.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points Level of implementation Scale range 

1 Very low From 1 to 1.80 

2 Low 181 to 2.60 

3 Medium 2.61 to 3.40 

4 High 3.41 to 4.20 

5 Very high 4.21 to 5 
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Table N
°
2: coefficients of the reliability of the study tool 

Reliability Of The Study Tool 

Cronbach Alpha 

Coefficient 

Of The Reliability 

The axes of Knowledge Management 0.87 

The axes of Organizational Learning 0.78 

Total Reliability Of The Study Tool 0.85 

Source: by the researchers on the basis of the SPSS results. 

The results of the answers of the study sample individuals about the 

process of the knowledge management common in the Algeria Telecom 

-Jijel- company: 

It is shown in Table N°3 that the existence of theknowledge management 

was high degree from the point of view of employees. Its arithmetical 

average reaches (3.86). There is also a difference in the existence of each 

process of theknowledge management. The highest is storing knowledge 

process with a  very high degree and an arithmetical average of (4.22) and a 

standard deviation of (0.69) .The secondiscreating knowledge process with 

a high degree and an arithmetical average of (4.13) and a standard deviation 

of (0.80).The thirdisapplying  knowledge process with a high degree and an 

arithmetical average of (3.97) and a standard deviation of (0.82). But the 

sharing  knowledge process came last with a high degree and an 

arithmetical average of (3.87) and a standard deviation of (0.76).  
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Table N
°
3: Descriptive statistics of processes of the knowledge 

management common 

 

Or

der 

Ranking Of 

Dimensions Of The 

knowledge management 

The 

Arithmetical 

Averages 

The 

Standard 

Deviations 

Estimatio

n Degree 

1 Storing knowledge 4.22 0.69 very high 

2 Creating knowledge 4.13 0.80 high 

3 Applying knowledge 3.97 0.82 high 

4 Sharing knowledge 3.87 0.76 high 

The Total Arithmetical Average 3.86 0.55 high 

Source: by the researchers on the basis of the SPSS results. 

The results of the answers of the study sample individuals about the 

Organizational Learning level in the Algeria Telecom -Jijel- company: 

It is evident from Table N°4 that the study sample individuals see the 

importance of the axis of organizational learning, with an arithmetic mean 

of (3.91) , and with a high level, and this indicates the approach of the study 

population's opinions. 

Table N
°
4:Descriptive statistics of the Organizational Learning 

common 

 

Orde

r 

The Organizational 

Learning 

The 

Arithmetical 

Averages 

The 

Standard 

Deviations 

Estimat

ion Degree 

The Total Arithmetical Average 3.91 0.64 high 

Source: by the researchers on the basis of the SPSS results. 
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3.6.Testing the Study Hypothesis: 

     In order to get the results and the recommendations that highlight the 

importance of the present study, we have dealt with testing the study 

hypothesis as follows: 

-The Main Hypothesis: 

   To make sure that the main hypothesis is true, which is: 

- The null hypothesis (H0): Knowledge Management has not a 

statistical significance (α<0.05) effect in Organizational Learning. 

Table N°5 shows the simple regression of the impact of the Knowledge 

Management on Organizational Learning. 

Table N
°
5: The results of the simple regression analysis of testing the 

impact of the Knowledge Management as an independent variable in 

Organizational Learning 

The  Independent Variable: 

Knowledge Management 
(Beta) Value 

(T) 

Value 

Significa

nce Level 

Knowledge Management 0.072 0.486 0.000* 

R
2 

Value 0.605 

Source: by the researchers on the basis of the SPSS results.             

(*sig α<0.05) 

Table N°5 clearly indicates that the value of the determination 

coefficient   is (R
2 =

 0.605). This means that the variable of Knowledge 

Management explains (60.5%) of the difference occurring in the dependent 

alternative referring to Organizational Learning.Since the value (t=0.486, 

significance level = 0.000), we reject the null hypothesis and accept the 

alternative hypothesis (H1) which emphasizes the existence of Knowledge 

Management has a statistical significance (α<0.05) effect in Organizational 

Learning. 

There is also a test for minor hypotheses resulted from the main 

hypothesis which deal with the impact of Knowledge Management in 

Organizational Learning. 
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-The First Minor Hypothesis: 

- The null hypothesis (H01): Creating knowledge in Products has not a 

statistical significance (α<0.05) effect in organizational learning. 

Table N°6 shows the simple regression of the impact of  Creating 

knowledge on organizational learning. 

Table N
°
6: The results of the simple regression analysis of testing the 

impact of Creating knowledge as an independent variable in 

organizational learning 

The  Independent 

Variable: 

Creating knowledge 

(Beta) 

Value 
(T) Value 

Significan

ce Level 

Creating knowledge 0.377 1.972 0.000* 

R
2 

Value 0.322 

Source: by the researchers on the basis of the SPSS results.                   

(*sig α<0.05) 

Table N°6 clearly indicates that the value of the determination 

coefficient   is (R
2 =

 0.322). This means that the variable of Creating 

knowledge explains (32.2%) of the difference occurring in the dependent 

alternative referring to organizational learning.Since the value (t=1.972, 

significance level = 0.000), we reject the null hypothesis and accept the 

alternative hypothesis (H1) which emphasizes the existence of Creating 

knowledge has a statistical significance (α<0.05) effect in organizational 

learning. 

-The Second Minor Hypothesis: 

- The null hypothesis (H01): Storing knowledge in Products has not a 

statistical significance (α<0.05) effect in organizational learning. 

Table N°7 shows the simple regression of the impact of  Storing 

knowledge on organizational learning. 
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Table N
°
7: The results of the simple regression analysis of testing the 

impact of Storing knowledge as an independent variable in 

organizational learning 

The  Independent Variable: 

Storing knowledge 

(Beta) 

Value 

(T) 

Value 

Significa

nce Level 

Storing knowledge 0.095 2.514 0.003* 

R
2 
Value 0.219 

Source: by the researchers on the basis of the SPSS results.                   

(*sig α<0.05) 

TableN°7 clearly indicates that the value of the determination coefficient   

is (R
2 =

 0.219). This means that the variable of Storing knowledge explains 

(21.9%) of the difference occurring in the dependent alternative referring to 

organizational learning.Since the value (t=2.514, significance level = 

0.003), we reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis 

(H1) which emphasizes the existence of Storing knowledge has a statistical 

significance (α<0.05) effect in organizational learning. 

-The Third Minor Hypothesis: 

- The null hypothesis (H01): Sharing knowledge in Products has not a 

statistical significance (α<0.05) effect in organizational learning. 

Table N°8 shows the simple regression of the impact of  Sharing 

knowledge on organizational learning. 

Table N
°
8: The results of the simple regression analysis of testing the 

impact of Sharing knowledge as an independent variable in 

organizational learning 

The  Independent Variable: 

Sharing knowledge 

(Beta) 

Value 
(T) Value 

Significanc

e Level 

Sharing knowledge 0.685 3.214 0.000* 

R
2 
Value 0.268 
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Source: by the researchers on the basis of the SPSS results.                   

(*sig α<0.05) 

Table N°8 clearly indicates that the value of the determination 

coefficient   is (R
2 =

 0.268). This means that the variable of Sharing 

knowledge explains (26.8%) of the difference occurring in the dependent 

alternative referring to organizational learning.Since the value (t=14.506, 

significance level = 0.000), we reject the null hypothesis and accept the 

alternative hypothesis (H1) which emphasizes the existence of Sharing 

knowledge has a statistical significance (α<0.05) effect in organizational 

learning. 

-The Fourth Minor Hypothesis: 

- The null hypothesis (H01): Applying knowledge in Products has not a 

statistical significance (α<0.05) effect in organizational learning. 

Table N
°
9 shows the simple regression of the impact of  Applying 

knowledge on organizational learning. 

Table N
°
9: The results of the simple regression analysis of testing the 

impact of Applying knowledge as an independent variable in 

organizational learning 

The  Independent Variable: 

Creating knowledge 

(Beta) 

Value 

(T) 

Value 

Significan

ce Level 

Creating knowledge 0.170 1.020 0.000* 

R
2 
Value 0.448 

Source: by the researchers on the basis of the SPSS results.                   

(*sig α<0.05) 

Table N
°
9 clearly indicates that the value of the determination coefficient   

is (R
2 =

 0.448). This means that the variable of Applying knowledge 

explains (44.8%) of the difference occurring in the dependent alternative 

referring to organizational learning.Since the value (t=1.020, significance 

level = 0.000), we reject the null hypothesis and accept the alternative 
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hypothesis (H1) which emphasizes the existence of Applying knowledge 

has a statistical significanc (α<0.05) effect in organizational learning. 

 

4. CONCLUSION  

The Results of the Study: The present study has attained the following 

results: 

-Knowledge management is a system consisting of a group of processes 

aiming at  classifying, organizing and storing all kinds of knowledge. 

-The processes of knowledge management involve knowledge creation, 

storage, sharing and application. The knowledge management function in 

the organization operates these processes, develops methodologies and 

systems to support them, and motivates people to participate in them.  

-Organizational learning is the process by which organizations seek to 

improve their overall capabilities and develop themselves and activating 

their relations with the environment and adapting to its internal and external 

conditions.That can be done through the selection and the continuous 

review of experiences and turning them into knowledge that the 

organization can obtain and employ in achieving its main objectives. 

-The results showed that the level of knowledge creation in the company 

was high among the employees. This indicates that the company seeks to 

provide the necessary technologies to acquire new knowledge, and it also 

uses previous experiences to acquire knowledge. 

-The results showed that the level of knowledge storage in the company 

was  very high in terms of employees. The researchers explain this result 

that the company is trying, through storing knowledge, to convert the 

implicit knowledge of the employees into explicit knowledge, through a 

responsible person collecting and storing information accurately and in a 

way that is easy for everyone to use. 

-The results showed that the level of sharing knowledge in the company 

was high in terms of employees. The reason for this is that the company 

seeks through the process of distributing knowledge to circulate knowledge 

and transfer it to employees who need it. 
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-The results showed that the level of knowledge application in the company 

was high in terms of employees. The researchers interpret this result to the 

fact that knowledge management processes are successive and related 

processes, where the process of applying practical knowledge is the last and 

most important among the knowledge management processes that the 

management needs. Without the knowledge application process, the 

company cannot use the knowledge, benefit from it and invest it. 

The Recommendations of the Study:Based on the previous results, the 

researchers recommend the following: 

- The necessity for Algeria Telecom -Jijel-to pay more attention to the 

requirements of knowledge management, especially increasing the 

knowledge awareness of the employees by motivating and encouraging 

them to exchange their knowledge. 

- The need to provide training opportunities for the employees of Algeria 

Telecom -Jijel-company to enable them to develop their knowledge and 

skills. 

- Increasing the work on of organizational learning within Algeria Telecom 

-Jijel-to be able to keep pace with the tremendous changes in the 

contemporary business environment. 

- Giving more importance to organizational learning as one of the most 

significant innovative skills that must be developed by the Algeria Telecom 

-Jijel-company, which wants to succeed and excel in the era of 

globalization. 

- The necessity for Algeria Telecom -Jijel-to support learning opportunities 

and applynew knowledge. 

- The Work on conducting future studies in this aspecton other 

organizations. 
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Abstract:  

        This study aimed to try to evaluate the performance of banks by 

applying the most important financial indicators that measure performance, 

including the rate of return on equity (ROE) as well as the rate of return on 

assets (ROA), as well as measuring the profit margin (PM), in addition to 

the asset benefit rate (UA), in addition to the latest indicator in this E study 

which is the rate of leverage multiplier (title multiplier) (EM). The study 

used the financial reports for the 2015-2017 financial year of the Algerian 

External Bank. The study found. With the need to rely on financial analysis 

indicators in order to evaluate the performance of banks by identifying the 

problems they are experiencing and taking the necessary corrective 

measures 
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Cette étude visait à essayer d'évaluer la performance des banques en 

appliquant les principaux indicateurs financiers qui mesurent la 

performance, y compris le taux de rendement des capitaux propres (ROE) 

ainsi que le taux de rendement des actifs (ROA), ainsi qu'en mesurant le 

marge bénéficiaire (PM), en plus du taux de prestation d'actifs (UC), en 

plus du dernier indicateur de cette étude E qui est le taux de multiplicateur 

de levier (multiplicateur de titre) (EM). L'étude a utilisé les rapports 

financiers de l'exercice 2015-2017 de la Banque extérieure algérienne. 

L'étude a trouvé. Avec la nécessité de s'appuyer sur des indicateurs 

d'analyse financière pour évaluer la performance des banques en 

identifiant les problèmes qu'elles rencontrent et en prenant les mesures 

correctives nécessaires 

Mots clés: performance financière, rapports financiers, ratios financiers. 

Jel Classification Codes M29; M49  
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1. INTRODUCTION 

The importance of financial analysis is highlighted in providing the 

basic financial indicators for evaluating bank performance, and determining 

its efficiency and effectiveness in managing its assets optimally, as changes 

in economic and social structures require reliance on financial analysis to 

evaluate performance and show the compatibility of objectives. Achieved 

with what is planned and identifying and supporting positions of power and 

vulnerability centers and developing them through the development of well-

thought-out financial plans and policies, The importance of financial 

analysis was reflected in the evaluation of the performance of the past and 

present periods, considering that this process was independent of the 

decision-making process, but in light of economic development and 

technological progress, financial analysis indicators must be considered the 
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main tool of the future planning process aimed at to evaluate the bank's 

performance and develop its activities. 

I.1. The problem of research: 

The problem with the study is to what extent financial analysis 

tools contribute to evaluating the performance of banks? 

I.2. Research hypotheses: 

In the light of the specific objectives of the research, the following 

hypotheses have been developed: 

- The effectiveness of the use of financial analysis indicators in banks 

will increase the role and effectiveness of the performance of banks 

by identifying the problems they are experiencing and taking 

corrective action.  

- Lack of interest in using the bank's financial analysis leads to a 

decrease in efficiency Management in the use of its various assets, 

thus reducing the return on invested as. 

I.3. Previous studies: 

 Study (Mark A. Petersen & Ilse Schoeman) with an article entitled 

“Modeling of Banking Profit via Return-on-Assets and Return-on-

Equity(2008) 

The study concluded that model bank profitability via return-on-assets 

(ROA) and return on-equity (ROE) in a stochastic setting. We recall that the 

ROA is an indication of the operational efficiency of the bank while the 

ROE is a measure of equity holder returns and the potential growth on their 

investment. 

As regards the ROE, banks hold capital in order to prevent bank 

failure and meet bank capital requirements set by the regulatory authorities. 

However, they do not want to hold too much capital because by doing so, 

they will lower the returns to equity holders. In order to model the 

dynamics of the ROA and ROE, we derive stochastic differential equations 

driven by L´evy processes that contain information about the value 

processes of net profit after tax, equity capital and total assets. In particular, 

we are able to compare Merton and Black-Scholes type models and provide 

simulations for the aforementioned profitability indicators (Petersen, 2008). 
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 Saleem Study, Q., & Rehman with an article entitled Impacts of 

liquidity ratios on profitability. Interdisciplinary journal of research 

in business(2011) 

This study aims to reveal the relationship between liquidity and 

profitability, so that each company has to maintain this relationship while 

conducting day-to-day operations. The results show that there is a 

significant impact of the liquid ratio only on the return on shareholders' 

equity while there is little impact on the return on shareholders' equity and 

return on investment, The results also showed that return on equity is not 

significantly affected by three ratios of the current ratio, a fast ratio and a 

liquidity ratio, while the return on investment is significantly affected by 

current ratios, rapid ratios and liquidity ratios. The main results of the study 

showed that each (variable) ratio has a significant impact on the financial 

positions of institutions with different amounts and that the liquidity ratios 

are primarily. Profitability ratios also play an important role in corporate 

financial positions. Each stakeholder has an interest in the company's 

liquidity situation. The supplier of the goods examines the company's 

liquidity before selling the goods by credit. Employees should also be 

concerned about the company's liquidity to see if the company can meet its 

employee obligations - salary, pensions, savings fund, etc. Therefore, the 

company needs to maintain sufficient liquidity so that liquidity has a 

significant impact on profits, part of which affects profits that will be 

divided into shareholders. Liquidity and profitability are closely related 

because one increases other declines (Saleem, 2011). 

 Victor Curtis Lartey & Samuel Antwi & Eric Kofi Boadi ‘The 

Relationship between Liquidity and Profitability of Listed Banks in 

Ghana’ 

The study sought to find out the relationship between liquidity and the 

profitability of banks listed on the Ghana Stock Exchange. Seven of the 

nine banks included in the study participated. The study was descriptive in 

nature. The longitudinal time dimension, specifically, adopted the painting 

method. Document analysis was the main research procedure adopted to 

collect secondary data for the study. The financial reports of the seven listed 

banks were studied and the relevant liquidity and profitability ratios were 
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calculated. The direction of liquidity and profitability was determined using 

time series analysis. The main liquidity ratio fell on the profitability ratio. It 

was found that during the period 2005-2010, both the liquidity and 

profitability of listed banks were declining. Again, it was also found that 

there was a very weak positive relationship between liquidity and the 

profitability of Ghana-listed banks (Lartey, 2013). 

 Study of Al Nimer, Munther, Lina Warrad, and Rania Al Omari in an 

article The Impact of Liquidity on Jordanian Banks Profitability 

through Return on Assets (2015) 

This study sought to see if liquidity through a rapid ratio has a 

significant impact on the profitability of Jordanian banks through return on 

assets (ROA). The study used the 2005-2011 financial reports of 15 

Jordanian banks listed on the ASE. The study revealed that there is a 

significant effect of an independent variable rapid ratio of the variable 

return of the asset (ROA). This means that profitability through asset return 

(ROA) in Jordanian banks is heavily influenced by liquidity through a rapid 

ratio (Al Nimer, 2015). 

I.4. The concept of financial analysis and its uses 

Definition of financial analysis: Financial analysis can be defined as 

follows 

- Financial analysis is an important tool that the bank can use to judge 

the success or failure of the policies followed by the bank 

(AnneliLogman, 2000, p. 7). 

- Financial analysis can be defined as an approach that relies on a 

critical examination of the accounting and financial information 

provided by a company, aimed at assessing the most objective 

possible financial and economic performance (profitability, the 

importance of management options...), and their solvency (Lahille, 

2017, p. 01). 

- Financial analysis can also be defined as a set of methods and tools 

to diagnose a business or group and judge its performance from their 

accounts. It is used in forecasting and leads to strategic thinking 
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(Josette, 2006, p. 03). 

- Financial analysis is the processing of financial statements to assess 

business and determine long-term profitability, and involves the use 

of data and information to create the most appropriate and 

mathematical models aimed at obtaining information used in 

performance evaluation and good decision-making. Best for areas of 

strength and weakness (Fahmi, 2008, p. 03). 

- Financial analysis is a process through which a set of quantitative 

and qualitative indicators about the economic activity of the project 

is explored and derived, which contributes to determining the 

importance and characteristics of the operational and financial 

activities of the project through information extracted from the 

financial statements and other sources, so that these indicators can 

then be used to evaluate the performance of the enterprise for the 

purpose of Decision making (Matar, 2006, p. 03). 

- The analysis is carried out by external and internal analysts. External 

analysis is carried out by creditors or external owners because they 

represent past financiers and are very likely to inquire about what 

they have deposited. The external analysis is based on historical 

financial statements, while the internal analyst should show more in 

the internal planning lists that look to the future (Robert W, 1975, p. 

59). 

- I.5. Uses of financial analysis: 

Financial analysis is used to identify and judge the level of performance of 

the bank and to take special decisions. Financial analysis can be used for 

the following purposes: (F.Brigham, 2000, p. 08) 

 Credit Analysis: This analysis is carried out by lenders (banks, for 

example) in order to identify the risks that they may be exposed in 

the event of the inability of the bank to pay its obligations on time. 

 Investment Analysis: The ones who do this analysis are individual 

and corporate investors as they focus on the safety of their 

investments and the amount of returns on them, as this type of 

analysis is used to evaluate the efficiency of the bank in creating new 
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investment areas in addition to measuring profitability And the 

bank's liquidity. 

 Merger & Acquisition Analysis: This type of analysis is used during 

mergers between two banks so that the valuation of the current value 

of the bank to be purchased is carried out and the expected future 

performance of the bank after the merger in the future. 

 Financial Planning: Financial planning is one of the most important 

functions of the departments and the planning process is to 

conceptualize the bank's expected performance in the future and here 

financial analysis plays an important role in this process in terms of 

evaluating past performance and estimating the expected 

performance in the future. 

 Financial Control: Financial control is defined as an evaluation and 

review of the works to ensure that their implementation is in 

accordance with the established standards and foundations in order 

to detect mistakes, deviations and weaknesses and address them in a 

timely manner. 

 Performance Analysis: Performance evaluation of the organization is 

one of the most important uses of financial analysis, through the 

reassessment process, judging the level of profits and the ability of 

the institution to provide liquidity and payment of obligations and its 

ability to credit in addition to the valuation of assets, either Those 

who benefit from this evaluation are the management of the 

institution, investors, lenders, official entities and houses of financial 

expertise. 

I.6. Financial analysis objectives: 

There are many objectives that financial analysis serves in general, 

including: (Hamdan, 2009, p. 33) 

-To know the reality of the financial situation of the institution. 

-Determining the ability of the institution to service its debt and its 

ability to borrow. 

-Evaluating the fiscal and operational policy.              

-Judge the efficiency of management 
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-Identify the trends taken by the performance of the institution 

-Assess the feasibility of investing in the organization. 

-Use the information available to make decisions about oversight and 

evaluation. 

-Find out the status of the organization within the sector in which it 

operates. 

II  – Methods and Materials:  

The applied study aims to measure the role of financial analysis tools in 

assessing the financial performance of banks Case study of the Bank of 

Algeria.The applied study covers: 

II –1. The variables of the applied study: 

The financial performance of banks is assessed through a set of financial 

ratios and we have identified a set of financial ratios that measure the 

financial performance of banks as follows: 

1. The variables of this study: 

The variability of this study is the financial performance of banks 

2. Independent variables: 

We tried to limit the variables shown below: 

- Return On Equity Rate=ROE 

- Return On Assets=ROA 

- Profit Margin=PM 

- Utility Assets=UA 

- Equity Multiplier=EM 

3. Period of time covered by the study: 

The study covers the period from 2015 to 2017, based on the financial 

budgets of the external bank Algeria and the income statement of the bank. 

II -2. Testing hypotheses 

To test the hypotheses, the financial ratios of the study variables were made 

and a comparison was made between the years of study and extracting the 

results. 

III- Results and discussion : 
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1. Presenting the bank under study 

The External Bank of Algeria was established on October 01, 1967 

with a capital of 20 million Algerian dinars, and has gone through 

several stages during its development, playing the role of facilitator 

(loan provision), development in the field of national planning and 

economic and financial relations between Algeria and other countries, 

and represents its main role in carrying out all Banking operations 

between major industrial enterprises and foreign institutions. 

During the 1980s, thanks to the application of Law 88-02 of January 

12, 1988, which concerned the independence of the institution, the 

External Bank of Algeria underwent new changes, one of the first 

banks to become independent institutions under decree 88-61 on 

January 12, 1988. 

It is a government institution established during the period of 

independence after the nationalization of External banks under Decree 

No. 67/204 of 01 October 1967, and is a state-owned deposit bank and 

subject to commercial law, based in Algiers, whose task at the time of 

its establishment was to finance foreign trade. It has several 

specialties, such as granting credits for imports and giving guarantees 

to Algerian exporters to facilitate their tasks (Latrzche, 2003, pp. 178-

179).
  

 

2. The functions and functions of the Algerian external bank BEA 

2.1 Tasks: mention them 

 Developing commercial relations between private dealers and the 

public sector. 

 Study bank loans granted to customers and subject them to the 

conditions of the Directorate in the case of loans with high amounts. 

 Receiving various deposits. 

 Financing major economic projects. 

 Providing services to customers of public institutions as well as 

private customers within the framework. 
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 Financing import and export operations with the bodies and 

networks of the bank. 

2-2 Functions: 

 Facilitate and develop economic relations between Algeria and other 

countries. 

 Intervene with its standby guarantee and guarantee the fulfillment or 

even loan agreements with foreign correspondents to promote 

business deals with other countries. 

 Re-management of public warehouses or the purchase and sale of 

real estate operations not related to the activity of the company or 

take social measures for the benefit of its beneficiaries. 

 Establishes and puts at the disposal of interested institutions a central 

service department for business information abroad and a department 

for the promotion of operations with abroad. 

3. Financial Performance Assessment Indicators of the External 

Bank of Algeria. 

3.1 Return On Equity Rate: 

This rate is used as a basis for analyzing commercial bank profitability and 

this return is the ratio between the net cycle result and total equity. This 

indicator aims to measure the percentage of return per dinar of equity and 

the higher the return the more the bank is able to distribute more profits to 

shareholders and is calculated according to the following relationship: 

     
           

                    
 

From this relationship, this results in a decrease in equity capital, as the 

return on equity increases, so the owners of the bank (equity) owners may 

not want to hold a lot of equity capital. However, capital cannot be low, as 

this level of bank capital is regulated by capital adequacy (Petersen, 2008, 

p. 04) .
  

It is calculated according to the previous relationship: 

- Return on equity for the year 2015 is calculated as follows: 

        
               

             5
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- Return on equity for the year 2016 is calculated as follows: 

         
               

   5     5    
         

Return on Equity 2017 is calculated as follows: 

         
          5   5

 5          5 
         

Through the results obtained we record fluctuations in the level of return on 

property rights, where we recorded the highest value in 2017, while the year 

2016 saw its lowest value as described in table 01, where there was 

volatility during 2015 and 2016 year to return to the rise in 2017 due to the 

record of decline decreased The level of net result, i.e. it did not cover 

equity, where it reached 33418665080.57 while 2016 decreased to 

34572413175.99. The level of its rise and the level of distribution of 

dividends to shareholders. 

3.2 Return On Assets: 

This indicator aims to reveal the bank's efficiency in employing its assets to 

achieve a certain level of profitability, as it benefits from knowledge of the 

relationship between profitability and all its assets, and provides ROA 

information on the amount of profits generated on average by each asset 

unit. So the ROA is an indicator of how efficient the bank's management is. 

To calculate the bank's return on assets, you need to know two parts of the 

information. First, you need to find net income, which can be found in the 

bank's income statement. After that, you need to find the bank's assets 

(loans, securities, cash, etc.), which can be found on the bank's balance 

sheet. To calculate the return on assets, simply divide the net income by 

total assets, then multiply by 100 to express it as a percentage, calculated 

according to the following relationship: 

                 
          

            
 

The profit ratio of assets varies by sector, but in general, the higher the 

ROA profit level, the better. For this reason, ROA comparison of the 
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company has been often the cost of other companies in the same sector or 

against their ROA numbers from previous periods. Low ROA is almost 

always a problem, but investors and analysts should keep in mind that ROA 

does not take into account outstanding commitments and may indicate a 

higher profit level than is actually derived. (investinganswers, 2020)
  

It is calculated according to the previous relationship: 

- The rate of return on assets for 2015 is calculated according to the 

following: 

        
                5

          5     
        

- The return of property rights for 2016 is calculated according to the 

following: 

         
   5     5    

  5             
        

- Return on equity of 2017 and calculated according to the following: 

         
 5          5 

     555       5
         

Through the results obtained in Table 2, which represents the return on 

assets of The External Bank of Algeria, we note that the lowest value of 

1.28 in 2015 was recorded due to a decrease in the level of net result, while 

the rest of the other years, which means 2016 and 2017, which recorded the 

highest value of the rate. We note an improvement in this rate, which 

reflects the Bank's ability to employ its assets in order to achieve a certain 

level of profitability. 

3.3 Profit Margin: 

This margin reflects the percentage of each dinar of net income (net result) 

achieved from total revenues, where the aim of measuring this margin is to 

know the extent to which the bank is able to control its expenses and reduce 

its taxes and is calculated according to the following relationship: 
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- Profit margin of  2015 and calculated according to the following: 

        
              

      5        
     5  

- Profit margin of 2016 and calculated according to the following: 

        
   5     5    

 5               
         

- Profit margin of 2017 and calculated according to the following: 

        
 5          5 

      5     5    5
    5    

We note through table 03 that fluctuations are recorded at the level of the 

profit margin index, where we recorded our highest value in 2017 at 47.46, 

while 2015 recorded the lowest value of 24.78, reflecting the bank's 

inability to reduce and control its expenses and taxes. 

3.4 .Utility Assets: 

The goal is to know the extent to which commercial bank assets are able to 

generate revenue and these revenues are divided into interest income and 

income generated from other sources and we can calculate it according to 

the following relationship: 

 

               
             

            
 

- Profit margin of 2015 and calculated according to the following: 

        
      5        

          5     
       

- The benefit of the assets for the year 2016 and calculated according to the 

following: 

        
       5      

  5             
        

- Profit margin of 2017 and calculated according to the following: 
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 5             

     555       5
        

We note through Table 4 that the benefit of the bank's external assets 

fluctuates, which leads to the inability of the bank's assets to generate 

revenue, which confirms that the Bank does not diversify in an investment, 

whether it is an investment in the portfolio or making contributions to 

various SMEs and Beer as well as individual funding. 

3.5 Equity Multiplier 

Measures the degree of leverage of the bank where it aims to compare the 

assets of the commercial bank with its own funds where the greater value of 

this indicator indicates the adoption of a greater degree of financing in debt 

compared to private funds and can be calculated according to the following 

relationship:  

                  
            

            
 

It is calculated according to the previous relationship: 

- The 2015 (property right multiplier) is calculated according to the 

following: 

         
               

          5     
    5  

 

- The benefit of the assets for the year 2016 and calculated according to the 

following: 

 

        
               

  5             
   5    

 

- Profit margin of 2017 and calculated according to the following: 

         
          5   5

     555       5
     5  
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The results obtained in Table 05 indicate that fluctuations in the level of 

leverage of the External Bank of Algeria recorded a rate of 25.79 in 2015 to 

decrease in 2016 to 47.09 to continue to rise in 2017, to 20.70. 

This explains the bank's reliance on debt financing in 2015 and 2017 on 

private funds, as opposed to 2016, when we recorded a lower rate of 

leverage. This was evident from the various financial ratios calculated at the 

level of this bank, which showed a defect in the External Bank of Algeria, 

which was represented by the fluctuations occurred. 

IV- Conclusion: 

          Financial analysis is a tool through which the financial performance 

of banking institutions is assessed as well as useful in knowing the aspects 

and points that need to be studied and attention in order to improve them 

and work to develop them in order to maintain the status that achieves 

continuity and survival in the face of intensified competition  

Through this study, the following results were reached:  

 The rate of return on equity is also recording continuous changes 

during the years studied.  

 The inability of the External Bank of Algeria to control and control its 

expenses as well as reduce its taxes, as illustrated by the profit margin 

rate, possibly due to the increase in the number of agencies, but 

without registering any added value, mentioning any increase in 

expenses only. 

 The Bank varies in its investments, whether it is an investment in the 

portfolio of securities or making contributions in various small, 

medium and large projects as well as financing individuals. 

 In terms of the leverage rate, we note that the External Bank of 

Algeria is low in 2017 compared to 2016 with an estimated 3.61. 

 Based on the results achieved through the applied study at the level of 

the Bank Foreing Algeria 

  



 

l. louglaithi h. gharbi 
 

452 

 

5. Bibliography List : 

Al Nimer, M. W. (2015). The impact of liquidity on Jordanian banks 

profitability through return on assets. European Journal of Business and 

Management, 7(7), 229-232. 

AnneliLogman, B. A. (2000). Survey of Multilateral Bank Practice on 

Financial and Economic Analysis of Large Dams. Prepared For 

Thematic Review III . 

F.Brigham, S. a. (2000). Essentials of managerial Finance. New York. 

Fahmi, M. A.-S. (2008). Financial Analysis (éd. First ). Palestine. 

Hamdan, A. A.-Z. (2009). the effectiveness of financial and economic 

analysis in banking activity with a special reference to Iraq for the 

period 1995-2006 . iraq: Mustansiriya University. 

investinganswers. (2020, 09 03). Récupéré sur investinganswers: 

https://investinganswers.com/dictionary/r/return-assets-roa  

Josette, P. J. (2006). Financial analysis. Paris : Vuibert. 

Lahille, J. P. (2017). Financial analysis. paris: Dunod. 

Lartey, V. C. (2013). The relationship between liquidity and profitability of 

listed banks in Ghana. International Journal of Business and Social 

Science, 4(3). 

Latrzche, T. (2003). Banking Techniques. Algeria: Office of University 

Press. 

Matar, M. (2006). Recent Trends in Financial and Credit Analysis (éd. 

2nd ). Amman: Dar Wael Publishing and Distribution. 

Petersen, M. A. (2008). In Proceedings of the World Congress on 

Engineering, 2, 1-6. 

Petersen, M. A. (2008). Modeling of banking profit via return-on-assets and 

return-on-equity. In Proceedings of the World Congress on 

Engineering, 02. 

Robert W, J. (1975). Financial Management (éd. Fourth). Inc. 

Saleem, Q. &. (2011). Impacts of liquidity ratios on profitability. 

Interdisciplinary journal of research in business, 7(1), 95-98. 

 

 


