


 ّ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
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 /مً داخل الىهً 1

 

 

 

 حامػت غسداًت            أ.د عجُلت مدمد حامػت مظخغاهم            أ.د غدالت لعجاٌ     

 املسهص الجامعي أفلى      حػيرن غِس ى   د. حامػت ألاغىان          أ.د  بً زابذ غالٌ      

 حامػت غسداًت         د. خىِؽ ًىطف   حامػت الؼلف     الحاج كىٍدز  كىزًٍ   د.

سة          د. غالم غثمان        3حامػت الجصائس         هجُت         ضحان   د.  حامػت البٍى

 حامػت الؼلف        د. فيروش  شزودي     حامػت ألاغىان                 أ. د . زملاوي لػال

وي مـوفى     حامػت الجلفت       مداح لخلس        د. حامػت غسداًت              د. هٍى

 حامػت املظُلت       د. بً الباز امدمد   حامػت غسداًت                    د. غلماوي أخمد

 حامػت الىادي          هـير أخمد      د. حامػت الجلفت           د. كؼام إطماغُل     

 حامػت أدزاز        فىدو  مدمد      د. حامػت ألاغىان       د. هِؼس  أخمد الخجاوي  

 حامػت ألاغىان         بظاض أخمد     د. حامػت ألاغىان       د.بً  بسهاٌ غبد اللادز 

 حامػت الجلفت        خدًدي أدم       د. حامػت ألاغىان           أ.د أبى اللاطم خمدي

 حامػت الؼلف          فالق مدمد      د. حامػت املظُلت            فسخاث غباض        د.

د   د. لىاديحامػت ا  أ.د كُف هللا مدمد الهادي    حامػت أم البىاقي           جلسازث ًاٍش

  حامػت الجلفت     مدمد طػُد حىاٌ   د. أ.د داهُت غبدالحفُظ املدزطت الػلُا للخجازة

 حامػت ألاغىان      بً هيرغ غواءهللا  د. حامػت الجلفت           د. أخمد دزوم         

 حامػت ألاغىان  مظػىدي غبدالهادي   د. املسهص الجامعي أفلىأخمد           هسبىغ   د.

 حامػت بىمسداض      بالٌ       ػُذي  د. املسهص الجامعي أفلى         هلحت مدمد       د.

 حامػت طىق أهساض        بازن وػُمت  د. املسهص الجامعي أفلى        د.هلحت أخمد       

سة     أ.د كسومي خمُد              املسهص الجامعي أفلى د.شغىدي غمس            حامػت البٍى

 حامػت الجلفت                    د.هبير مىلىد حامػت طىُىدة    د.طمير ػسكسق                

ص غبد الىافي د. حامػت طىُىدة        د.كدام وهُبت              حامػت خيؼلت           بىلٍى

ىىبت  حامػت املظُلت د.غسبي خمصة                    حامػت ألاغىان ألاخلس                   د.ٍز

ان بسوحتد. حامػت خيؼلتد.كى طلُم                       حامػت جِظمظُلذ     غلي    ٍش

ً زبُؼ              املسهص الجامعي مُلت د.طىداوي أخالم                حامػت كاملت   د.كٍس



 / مً خازج الىهً 2

 :الاطخفظــــــــــاز جـاٌ والا
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د الالىترووي :  إلزطاٌ) غير مخـف  aflou.edu.dz-eco.elmaqrizi@cu  البًر
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ا          هاؿس ًىطفد.   .الجامػت إلاطالمُت الػاملُت ماليًز

ا حامػت طُيع، اطُا زاٌع أخمد  د.  .ماليًز

ؿباح هىزي غباضاملدُاوي   د.  الػساق -مجلع الخدمت الػامت الاجدادي 

 مـس. –حامػت مدًىت الظاداث  بظام السمىدي  د. 

 حامػت هىث داشوز ، فسوظا  غسوزي مدمد د.

،املػهد الدولي للبدىر في الاكخـاد والخمىٍل إلاطالمي ػاش ي غبداللادز  د.  ، اطومبٌى

 جسهُا .

 حامػت فُـل آباد، باهظخان. د. زاًص أخظً 

 حامػت امليظخير ، جىوع. ؿدزاوي هازق  د.

 حامػت إلاطساء ، فلظوين. أبى ًىطف مدمد طالمد.  

 .الظػىدًت،ولُاث الؼسق الػسبي للدزاطاث الػلُا  غماد الدًً املـبذ  د. 

 .الظػىدًت ،حامػت هُبت املدًىت املىىزة لػمازة حماٌ  د.

  مـس ،مػهد الػبىز الػالي لإلدازة والحاطباث وهظم املػلىماث      ادوازد دهخىز وؼأث د.

 ، اللدض .حامػت اللدض املفخىخت غبُد ػاهس   د.

 .حامػت الظىَع، مـس  ابساهُم خظً شحاده ػاديد.

 حامػت أم اللسي ، الظػىدًت   مـوفى مدمىد غبد الظالم د.

 ، فلظوين. حامػت فلظوين الخلىُت     غصمي وؿفي غىقد. 

 هُا، جسهُا . احامػت جس  مدمد هىىغ   د.

ؿالح هاوي غبد الحىُم  د. 

 إطماغُل

 .مـس، حامػت املىـىزة 

 ، طىزٍا .حامػت خلب  هماماللىص ي  د.

 .الظػىدًت ،حامػت امللً فُـل        طماللي ًدلُه د.

 حامػت أهلسة ، جسهُا  د. أزغ أخمد
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 ىاغد اليؼـــــــس باملجــلـــــــــــتــــــــــــــــــكـ
ـصي  جيؼـس      جخـــاث حمُـؼ فـي ، كبـل مـً امليؼـىزة غيـر الػلمُـت الابدـار و الدزاطـاث مجلـت امللٍس

ـت الاكخــادًت واملالُـت  و الػلـىم  و الفسوظـُت الػسبُـت، : الـثالر باللغـاث و ، غلـىم الدظـُير و الخجاٍز

ت  : الخالُت الؼسون وفم بالدزاطاث الاكخـادًت واملالُت تهخم التي و ، الاهجليًز

بهامؽ (24*17)مً حجم    ؿفدت 20 خدود في املجلت، مدًس إلى الىتروهُا فلى امللاٌ ًسطل .1

 طم. 1.5طم و مً الِظاز  1.5طم و مً الُمين  1.3و الاطفل   1الـفدت مً الاغلى 

 خى بحجم  للػسبُت (Sakkal Majallaوبخى)     ، Microsoft Word باطخخدام امللاٌ ًىخب  .2

ت، و (للفسوظُتTitres CS) Times New Roman و ،   14  بين بمظافت و ، 12 خى بحجم و الاهجليًز

ً و ، 1.15ألاطوس  ؛ Grasجىخب بـ الفسغُت الػىاٍو

 اطم ،(16بحجم خى  Sakkal Majallaللملاٌ )خى  اليامل الػىىان ، ألاولى جخلمً الىزكت  .3

 للمىكىع ملخـين و الالىترووي؛  الػىىان ، لها الجامػُت الخابؼ املؤطظت و الػلمُت زجبخه و الباخث

خين؛ اللغخين بئخدي الثاوي و امللاٌ ،اخدهما بلغت غلى ألاهثر  اطوس  08  خدود في  الاخٍس

ً املساحؼ ًىىن  .4  American Psychological Associationفي آخس امللاٌ وباغخماد أطلىب:  جدٍو

(APA)، وفم  ٌ  الػلمُت؛ ألاؿى

 جسكم الجداٌو وألاػياٌ خظب وزودها في متن امللاٌ؛ .5

 بىدُجت الباخث ًبلغ و املىكىعي، الػلمي للخلُُم املجلت إلى املسطلت جخلؼ وافت امللاالث .6

 .الخلُُم هخائج في الوػً للباخث ًمىً ال و مىه، جولب التي الخػدًالث الخلُُم، أو

  ،American Psychological Association (APA)تهمِؽ مدخىي امللاٌ ًىىن بئطخػماٌ   .7

أي  في اطخػمالها أو أخسي  مجلت في وؼسها إغادة ًجىش  فال للمجلت، مليا جـبذ امللاالث امليؼىزة .8

 ملخلى؛

 إال ال حػبر املجلت غير مظؤولت غً أًت طسكت غلمُت جخلمنها امللاالث امليؼىزة وهره ألاخيرة   .9

 أصحابها؛ أزاء غً

ٌ  أهثر للخفاؿُل .10 ازة املىكؼ  أغداد مخخلف غلى وإلاهالع اليؼس ػسون خى املجلت، ًسجى ٍش

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

س ًدم لهُئت .11  دون  ألامس لصم متى امللدم امللاٌ غلى الؼيلُت الخػدًالث بػم إحساء الخدٍس

 املظاض باملىكىع؛

 للمجلتخلىق  اليؼس مدفىظت 
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 الافخخاخُت 

 الـالحاث جخم بفلله الري الػاملين زب هلل والحمد السخُم السخمً هللا بظم

صي للدزاطاث الاكخـادًت واملالُت  عددا جدًدا  القازئ  ًدي بين هضع اليوم هحن ها           ملجلت امللٍس

ميدان  في الفكس إلى وشس ساعين( 21الاصداز : الحادي عشس  )    ( (2022)    1الػدد : 6)املجلد : 

 الاقخصاد واملاليت في السياست وحشيع  ثقافت املخخصين، لدى العلمي البحث ليخعمق الاقخصاد ،

 ، .املجخمع

 ًخعلق  العلميت بحثا القيمت ذاث ألاخسى  إلاسهاماث إلى باإلضافت- العدد  هرا طياث في هجد وإذ     

باعخباز ان الحكومت الحاليت جوجهت هحو السفع في  -جحليل وجقييم القدزة الشسائيت لألجوز في الجزائس

آلياث جكييف املعالجت املحاسبيت ب ًخعلق  ، واخس ألاجوز في ظل الخغيراث التي حشهدها الساحت العامليت 

، باإلضافت الى   IAS12دخل والجبائيت في الجزائس مع مخطلباث املعياز املحاسبي الدولي لضسائب ال

 الاقخصاد ألاخضس كمدخل لخصويب املساز الخىموي وإزساء الاسخدامت في الجزائسدزاست محوزها 

دزاست  - دوز الركاء الاقخصادي في دعم عمليت اجخاذ القسازاث في املؤسست الاقخصادًتومقاال موسوما 

الخىميت الززاعيت املسخدامت في الحد من دوز باالضافت الى بحث  ،حالت مؤسست اجصاالث الجزائس 

 ظاهسة الفقس في الجزائس

  الػلمُت  املػسفت ووؼس الػلم لخدمت والػىن  الخىفُم هللا وظأٌ غمل، مً ًىً ومهما

س                                                               زئِع الخدٍس

 د.  كواف غبداللادز   

 

 

 

 

 

 



  12إلاؿداز :         (2022)  01: الػـــــــــــــدد ــــ  06املجلد  :  فهـــــــــسض 

ــــال ـــــــــ ــــــــ ــــــوان املقـــــ  ص عىـــــــــــــ

يي  باث طػس الـسف إلاطمي للُىزو ملابل الدوالز ألامٍس
ّ
 غلى ؿادزاثدزاطت كُاطُت ألزس جلل

 (2000-2018)   إلاجداد ألاوزوبي إلى الىالًاث املخددة خالٌ الفترة

 كـسي مدمد غادٌ                                     زوابذ غبدالسخمان              

ان غاػىز بالجلفت        (الجصائس) حامػت ٍش

12 

- 

 

31 

   كُاطُت خالٌ الفترةدزاطت  -جدلُل وجلُُم اللدزة الؼسائُت لألحىز في الجصائس

(1980 – 2019) 

ع غدة  ػازفي غمس                                                        بً دَز

 ()الجصائس   -غليزان – حامػت اخمد شباهت

32 

- 

 

53 

لي بمىظماث ألاغماٌ لي في جدظين الاداء الدظٍى  -دزاطت خالت هىهدوز -دوز الرواء الدظٍى

  وواٌ هىز الدًً                                                            مجدوب غبدالحمُد

 جُازث ) الجصائس(   –حامػت ابً خلدون 

54 

- 

71 

آلُاث جىُُف املػالجت املداطبُت والجبائُت في الجصائس مؼ مخولباث املػُاز املداطبي الدولي 
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72 

- 

92 

ً الث املالُت للمهاحٍس ل  )غسق دوز الخىىىلىحُا املالُت في دغم الخدٍى هماذج ملىـاث جدٍى

 ألامىاٌ دولُا(
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 املدًت) الجصائس(-حامػت ًخي فازض

93 

- 

111 

في بػث السوح في املؤطظاث  ANADE الىوالت الىهىُت لدغم وجىمُت امللاوالجُتفػالُت 

 -)دزاطت جدلُلُت( -الجصائساملخػثرة في 

 املسهص الجامعي آفلى )الجصائس(                           بىدزة فوُمت                          

112 

- 

130 

ب املظاز الخىمىي وإزطاء الاطخدامت في الجصائس  الاكخـاد ألاخلس همدخل لخـٍى

ت جحامػت مدمد البؼير                    منى هىاهٍس ٍس  )الجصائس( الابساهُمي/ بسج بىغٍس

131 

- 

148 



 كخـادي في الظىدانإلااليؼان  غلىػسواث الخأمين أزس 

 بُم(ألا مين الػاملت بىالًت الىُل أ)دزاطت خالت ػسواث الخ
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149 

- 

 

168 
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169 

- 
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 ملخص: 

تهدددهذ  دددرا الهزاطدددة ئأدددت تدهتددده اجدددس تللبدددار طدددػس الـدددسذ رطدددعل للادددوز  ملابددد  الددده  ز  مسييددد  غ دددت ؿدددا زار 

ددد (،2013-2000رتددددا    ز إددد  ئأدددت الو تدددار اةتددددهل  مسيىادددة  دددالٌ الف ددد ل ) لت الهزاطدددة ئأدددت ه ا دددة  كددده توؿ 

اطاطاة مفا  ا  حو  غالكة غىظاة بين طػس الـسذ رطعل للادوز  ملابد  الده  ز  مسييد   ؿدا زار رتددا  

   ز إ  ئأت الو تار اةتدهل  الٌ ف  ل الهزاطة.

 تل   املفحاخية: الكلمات
 
 .الو تار اةتدهل ؛رتدا    ز إ  الـا زار؛  ؛طػس الـسذ رطعل  ؛بارل

 .JEL: E32  ،10F ،31F  ،O52 ،O51ثصييف 

Abstract:  
    The study aims to determine the effect of the exchange rate fluctuations of the 

euro against the US dollar on the exports of the European Union to the United 

States of America during the period (2000-2018). 

The study reached the basic conclusion that there is an inverse relationship 

between the nominal exchange rate of the euro against the US dollar and the 

exports of the Union European Union to the United States during the period of 

study.  

Keywords: Fluctuations, Nominal Exchange Rate, Exports, EU, US. 

Jel Classification Codes: E32, F10, F31, O52, O51. 
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 :.ملدمة1

تػه الت سبة التياملاة   ز باة ت سبة فسيهل مً هوغها طواء مً خاث التىظي  ا  التىظام، 

اهث  الت ازب التياملاة  الاههماحاة ه اخا في ابػا  ا التىظاماة  الهايلاة،   را غ ت اغتباز انها 

 . متغي ا  اما في الىظام  اليظم اله أي يظعت ئأت ان تيون كوبا   لاا فاغال طااطاا  اكتـا تا

 يدت  كواع الت ازل الخازحاة للتىت  الاكتـا ي   ز إ  ا ماة بازشل طواء في حاهب  

لت ازي البانل للظلؼ  الخهمار مً  الٌ غملاار التـهتس  الاطتي ا  ا  غ ت مظتوى  التبا ٌ غملاار

التبا ٌ الت ازي الخازجي مؼ الهٌ  غي   غلاء  في التىت ، ئ  ان  را اللواع ػهه تغي ار غهتهل  

   التل وان مً ا م تهاغااتها  خه ث تغي ار في  2003 اؿة في اغلاب اشمة الس ً الػلازي لظىة 

ه في  اطػاز الـسذ وان لها تأجي   اضح غ ت الـا زار  الواز ار الػاةاة مً الظلؼ  الخهمار ت ظ 

م غ ت خسهة  طواق الػاةاة  في خسوار التـهتس  الاطتي ا  في الػهته   اهىماغؿوزل  زوو  غالعل  ا 

 مً التىتالر الاكتـا تة بما فيها  را   ي .

 إشكالية الدزاسة:

اٌ الري تدهجه طػس الـسذ غ ت خسهة الت ازل الخازحاة بؼليها طواء هظسا لل   ه ز الفػ 

الـا زار ا  الواز ار مً الظلؼ  الخهمار،  إظبب التللبار التل ػهه ا طػس ؿسذ الاوز  ملاب  

اله أي حاءر  الاكتـا يالػمالر السئيظاة   سى في ظ  التغي ار الجهتهل التل ػهه ا اةداى 

 ئػيالاة  را الهزاطة غ ت الىدو التاأي5

إلاثداد  على صادزاتما مدى ثأثير ثللبات سعس الصسف إلاسمي لليوزو ملابل الدوالز ألامسيكي 

 (؟2018-2000ألاوزوبي مً الوالًات املحددة خالل الفترة )

 تمىً تلظام ئػيالاة الهزاطة ئأت ال ظاؤ ر الفسغاة التالاة5

 تتمث  رهاز اةفا اعل ألطػاز الـسذ؟فاما  -

لتللبار طػس الـسذ رطعل للاوز   α≤0.00مػىوية  غىه مظتوى    توحه اجس ذ    لة ئخـائاة  -

 (؟2013-2000ملاب  اله  ز  مسيي  غ ت ؿا زار رتدا    ز إ  ئأت الو تار اةتدهل  الٌ الف  ل )

 مل  خة لإلحابة غ ت ئػيالاة الهزاطة هل  ح ما ت ي5هفسكاة زئيظاة  فسضيات الدزاسة:

لتللبار طػس الـسذ رطعل للاوز   α≤0.00مػىوية  غىه مظتوى   توحه اجس ذ    لة ئخـائاة  -

 (.2013-2000ملاب  اله  ز  مسيي  غ ت ؿا زار رتدا    ز إ  ئأت الو تار اةتدهل  الٌ الف  ل )
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 اذ  را الهزاطة فاما ت ي5تىمً ا ه أهداف الدزاسة:

 تدهته مفهوم اطػاز الـسذ  اهواغها اةختلفة؛ -

رطعل للاوز  ملاب  اله  ز  مسيي   اجس ا  تظلاى اللوء غ ت التللبار التل يؼهه ا طػس ؿسذ -

 .اةتدهل ئأت الو تارغ ت ؿا زار رتدا    ز إ  

تم الاغتما  غ ت اةىهج الوؿف   اةىهج التدلا ي ةدا لة  ؿف  تدلا  هافاة تأجي   مىهج الدزاسة:

ئأت   ز باة  الـا زارالتللبار التل تدهث في طػس الـسذ رطعل للاوز  ملاب  اله  ز  مسيي  غ ت 

ء هموذج الو تار اةتدهل  الٌ ف  ل الهزاطة، هما تم الاغتما  غ ت اةىهج اللااس ل مً  الٌ بىا

 اهدهاز بظاى توضح الػالكة بين  رتً اةتغي تً،   را مً  الٌ هسيلة اةسإػار الـغسى.
تم تلظام الهزاطة ئأت مدوزيً اطاطين، خاث تىاٌ  اةدوز  ٌ  رهاز اةفا اعل  هيكل الدزاسة:

للاوز  ملاب  ألطػاز الـسذ، في خين تىاٌ  اةدوز الثاو   زاطة كااطاة ألجس طػس الـسذ الاطعل 

 (.2013-2000اله  ز  مسيي  غ ت ؿا زار رتدا    ز إ  ئأت الو تار اةتدهل  الٌ الف  ل )
 الدزاسات السابلة:

توحه الػهته مً الهزاطار الظابلة التل زهصر غ ت اجس اطػاز الـسذ غ ت خسهة الـا زار 

 5فاما ت ي الواز ار مً الظلؼ  الخهمار تمىً تلخاـها 

 Inmaculada Martinez,Zarzoso Florian Johannsen;2016) ) زاسةد-أ
 هفت الهزاطة ئأت تلهتم ا لة حهتهل غ ت تأجي  تللبار اطػاز ؿسذ الاوز  غ ت الـا زار 

( مً  الٌ اهواع مختلفة مً الظلؼ  هي الظلؼ النهائاة  الظلؼ 2010-1441الف  ل )   ز باة  الٌ

،  توؿلت غ ت ه ا ة اطاطاة مفا  ا ان تأجي  الاوز  غ ت اللام الت ازية الساطمالاة  الظلؼ الوطاواة

٪ للظلؼ النهائاة ، اما باليظبة للظلؼ الساطمالاة 2٪ للظلؼ الوطاواة ، 4)الهامؽ اةىثف( تبلغ خواأي 

 فيان التأجي  طلباا؛

 (Nahid Kalbasi Anaraki ;2014) دزاسة-ب
 هفت الهزاطة ئأت تلاام تأجي  تخفام كامة الاوز  غ ت ؿا زار مىولة الاوز  ئأت الـين 

( Keynesian( باطتخهام الىموذج الىنزي )2010-2001 الاابان  الو تار اةتدهل  الٌ الف  ل )

 هماذج الاكتـا  اللااس ل،  توؿلت الهزاطة ئأت ان اهخفاق طػس ؿسذ الاوز   الٌ ف  ل الهزاطة 

 ان له تأجي  مهم ئخـائًاا غ ت ؿا زار مىولة الاوز .و
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 (Louise curran ;2009) دزاسة-ج
 هفت الهزاطة ئأت تدهته ا م آلاجاز التل  لفتها  شمة اةالاة الػاةاة غ ت الت ازل اله لاة 

 شمة   الظااطة الت ازية مؼ تظلاى اللوء غ ت تىافظاة الت ازل اله لاة لالتدا    ز إ  في اغلاب

اةالاة، مً ا م الىتائج التل توؿلت ئليها الهزاطة ان تغي ار اطػاز الـسذ  اطػاز الظلؼ وان لها تأجي  

 اضح غ ت الـا زار  الواز ار الػاةاة مً الظلؼ  الخهمار لهٌ  الاتدا    ز إ  في ظ   شمة 

 (curran, 2009, pp. 264-293) اةالاة الػاةاة؛
 (Warwick J. McKibbin, Andrew Stoeckel;2009) دزاسة-د

 هفت الهزاطة ئأت البدث غً آلاجاز اة  تبة غً شيا ل العجص اةاأي  آلاجاز اة  تبة غ ت الخسب 

الت ازية الػاةاة في الاطت ابة لألشمة اةالاة الػاةاة خاث اػازر الهزاطة ئأت ان الـهمار التل 

 ازل الػاةاة،  كه لوخظت في  طواق اةالاة تمىً ان تظتخهم لتولاه اهىماغ اكتـا ي خا  في الت

اػازر الهزاطة ان  شمة اةالاة اجسر غ ت الت ازل الخازحاة مً  الٌ تللبار اطػاز الـسذ 

الخلالاة التل تإجس غ ت  طػاز اليظباة للظلؼ اليظباة للظلؼ الت ازية  غي  الت ازية  بالتاأي الػسق 

  الولب غ ت الـا زار  الوزا ار.

 (Warwick J. McKibbin, 2009) 
 (2008ٌ. دزاسة )سعد مدمود الكواش، هدى سهيل الدليمي؛

خاث  هفت الهزاطة ئأت التػسذ غ ت   ز طػس ؿسذ الاوز  في الت ازل الخازحاة لهٌ  الاتدا  

 را الػملة  ملازهتها مؼ الت ازل الخازحاة باطتخهام م م  الػمالر    ز إ  ه ا ة ئطتخهام

  ز باة الظابلة،  توؿلت الهزاطة ئأت ه ا ة اطاطاة مفا  ا ان طااطة الاغتما  غ ت طػس ؿسذ 

الاوز   في التبا ٌ الت ازي   ز إ  يػتمه غ ت ػس ن  اؿة تتػلم بمس هار الولب الخازجي غ ت 

الهزاطة  البدث  مس هة الولب اةد ي   ز إ  غ ت الاطتي ا ار،  مس هة غسق  ؿا زار الهٌ  كاه

 (13-1، الصفحات 2008)الدليمي،  ؛رهتاج اةد ي   ز إ   مس هة الػسق  حىبل لالطتي  ار
غ ت ان تأجي  اطػاز الـسذ تظهس بؼي   مً  الٌ تدلا  الهزاطار الظابلة تظهس حلاا ان رتفاق      

 اضح غ ت خسهة الـا زار  الواز ار مً الظلؼ  الخهمار،  لىً  ىان ههزل في الهزاطار الظابلة 

غ ت خه غلم الباخثين التل  خا لت السبى ما بين متغي ار الهزاطة الخالاة بال  هيز غ ت ئحماأي 
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اء الت ازيين   تظلاى اللوء غ ت تللبار طػس الـا زار الظلػاة لهٌ  مىولة الاوز  ئأت الؼسو

ؿسذ الاوز  في ظ   خهاث الاكتـا تة   ي ل التل ػهه ا اةداى الاكتـا ي اله أي هأشمة الس ً 

 آجاز ا غ ت اطػاز ؿسذ الػمالر اله لاة،  تـاغه خسب الػمالر بين اللوى  2003الػلازي لظىة 

لـين، الاتدا    ز إ (،   و ما خا لت  را الهزاطة الاكتـا تة الػظعى)الو تار اةتدهل، ا

 ئطتهزاهه. 

 . إلاظاز الىظسي للدزاسة:2

 تم التوسق فاه ئأت بػم اةفا ام  طاطاة اةتػللة بأطػاز الـسذ،  اهواغها اةختلفة.

 :. جعسيف سعس الصسف1.2

لؼساء  خهل  اخهل مً يػسذ طػس الـسذ غ ت اهه5 غه  الوخهار مً الػملة اةدلاة الالشمة 

 (371، صفحة 2013)وارد،  الـسذ )الػملة  حىباة(
يؼي  طػس الـسذ  حىبل ئأت غه   خهار الػملة الوهىاة التل يظتلصم  فػها لؼساء  خهل 

 اخهل مً الػملة  اخهل مً الػملة  حىباة ا  غه   خهار الػملة  حىباة الالشمة لؼساء  خهل 

 .  (93، صفحة 2014)الجنابي،  الوهىاة.
تلـه بظػس الـسذ في بله ما ذلً اةػهٌ الري تتم بموحبه تبا ٌ غملة ما مؼ غمالر باقي 

 ٌ  الػالم، اي غه  الوخهار التل تهفؼ مً غملة بله ما ملاب  الخـٌو غ ت  خهار مً غمالر 

 (7، صفحة 2016)الموسوي،  البلهان   سى.
 ئذن مً  الٌ التػازيف الظابلة تمىً اطتخالؾ التػسيف التاأي خٌو طػس الـسذ5      

الػملة  حىباة ملوما بوخهار مً الػملة اةدلاة، اي غه  مً الوخهار مً  طػس الـسذ  و5"طػس 

الػملة اةدلاة الالشمة للخـٌو غ ت  خهل  اخهل مً الػملة  حىباة، ا  بػبازل ا سى  و طػس مبا لة 

 غملة بأ سى".

الها فاما غا ل ما تتم التمايز بين غهل اهواع مً اطػاز الـسذ تمىً ئحم . أهواع سعس الصسف:2.2

 ت ي5
 .سعس الصسف الاسمي: 1.2.2

  و5"طػس الػملة  حىباة بلامة الػملة الوهىاة  مً جم  و ذلً الظػس الري تده ا البىون 

اةسهصية هظػس زطعل لها ملاب  غمالر ا سى، هأن تده  بىً الجصائس طػس الـسذ الاطعل للهتىاز 
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 ج،  مً جم فان بىً 103$=1مً الظىة مثال غىه الجصائسي ملاب    ز  في توم مً اتام  طبوع 

الجصائس تده  توماا  را الظػس السطعل،  ما تالخظ غ ت  را الىوع مً طػس الـسذ اهه تت ا   

 التطخم الخاؿ  بين البلهتً  مً جم ظهس مفهوم حهته لظػس الـسذ   و طػس الـسذ الخلال .
 ؛(137صفحة ، 2014)كمال، 

 .سعس الصسف الحليلي: 2.2.2

طػس الـسذ الخلال   و5" ذلً الظػس الري تأ ر بػين رغتباز تللبار  طػاز،  يدظب غ ت 

 (62، صفحة 2013)جميمة،   الىدو التاأي5
E=ép

*
/p 

 طػس الـسذ الخلال  :E: خاث
 é: طػس الـسذ رطعل 

P
*

  حىبلاةظتوى الػام لألطػاز في البله :

P : اةظتوى الػام لألطػاز في البله اةد ي 
 الفعلي إلاسمي:   .سعس الصسف3.2.2

طػس ؿسذ بله مػين باليظبة ةىولة هلهتة مده ل، اي باليظبة لػمالر الؼسواء    و5"كااض

الت ازيين الىباز لهرا البله"،  مً ػأن كااض طػس الـسذ الفػ ي ان يظمذ بمتابػة تووز اللهزل 

التىافظاة الظػسية لالكتـا  الوهنل،   و امس مهم للغاتة باليظبة للمتػاملين الاكتـا تين  ؿىاع 

)مجيطنة،  .ز،  يتم كااض طػس الـسذ الفػ ي الاطعل باغتما   طػاز التػا لاة الاطماة للػمالراللسا
 ؛(73، صفحة 2017
 .سعس الصسف الفعلي الحليلي:4.2.2

تأ ر طػس الـسذ الخلال  بػين الاغتباز التغي  في  طػاز اليظباة للظلؼ اةدلاة  الظلؼ  

 حىباة للهٌ  الؼسيىة ا  اةىافظة،  بالتاأي فاهه تليع ملهاز التغي  في اللهزل الؼسائاة للوخهل 

اله لة )الظلؼ  الىلهتة له لة مػاىة،  الري ت  حم ملهاز التغي  في اللهزل التىافظاة  كتـا   را

 .(238، صفحة 2015)لطرش،  اةدلاة( ملاب  اكتـا تار بلاة الػالم )الظلؼ  حىباة(.
 .ميكاهيزمات ثأثير أسعاز الصسف على خسكة الصادزات والوازدات:3.2
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كامة الػملة ا  تخفالها تمىً لظػس الـسذ التأجي  غ ت الـا زار  الواز ار مً  الٌ زفؼ     

  فاما ت ي  اتين الظااطتين5
 .آثاز سياسة زفع الليمة الخازجية للعملة على خسكة الصادزات والوازدات:1.3.2

ئن تلاام غملة ما بأغ ت مً كامتها   يػنل باللس زل التأجي  طلبا غ ت ؿا زاتها،  لىً تدهث 

ً كامتها اغ ت وظباا ملازهة مؼ مىافظيها، فالتلاام التأجي  الظلبل غىهما تيون تلاام الػملة بأغ ت م

اةستفؼ لظػس الـسذ تإ ي ئأت كػف الخافص لإلهتاج مً اح  التـهتس  بهائ  الاطتي ا ،  ذلً ألن 

الـا زار طوذ تفله كهزتها التىافظاة  تـبذ الواز ار از ف مً ئهتاج الظلؼ اةدلاة  ـوؿا 

بالظػس السطعل، هما ان زفؼ طػس الـسذ تإجس طلبا غ ت باليظبة للظلؼ التل تمىً اطتي ا  ا 

مدـالر الػملة  حىباة وون حصء  اما مً تيالاف رهتاج تظه  بالػملة اةدلاة بيىما تتم الخـٌو 

غ ت الػمالر  حىباة ه ا ة للتـهتس، فػملاة السفؼ في كامة الػملة طتلل  مً كهزل اةـهزيً غ ت 

رهتاج لألطواق الخازحاة، ها اً غً تخفام اطػاز الواز ار ملومة بالػملة اةىافظة  الاطتمساز في 

اةدلاة مما تصيه في تىافظاتها، خاث ان تصاته تىافظاة الواز ار مدلاا طاػم  غ ت تصاته هلبار 

الخماتة كه اةىت ار اةظتوز ل،  مس الري تإ ي ئأت غٌص اله لة  اوغالق اكتـا  ا غً اةىافظة 

)الخشالي،  .اة  بالتاأي تإجس ذلً غ ت الـا زار  مً جم تىخفم مػه ر الىمو الاكتـا يالػاة
 .(130، صفحة 2007
 . آثاز سياسة ثخفيض الليمة الخازجية للعملة على خسكة الصادزات والوازدات:2.3.2

ازتفاع اطػاز الواز ار اةلومة بالػملة خاث ان  فم اللامة الخازحاة للػملة تإ ي ئأت 

اةدلاة، ما تإ ي ئأت اهخفاق الولب اةد ي غ ت الواز ار  بالتاأي اهخفاق هماة  كامة الواز ار 

 ذلً مؼ توفس ػسن اطاس ل   و ان تيون مس هة الولب اةد ي غ ت الواز ار اهب  مً الـفس  بالتاأي 

باة،  مً حاهب آ س  فم اللامة الخازحاة للػملة الللاء غ ت فائم الولب غ ت الػملة  حى

اةدلاة ت  تب غىه اهخفاق اطػاز الـا زار ملومة بالػملة  حىباة  بالتاأي شيا ل الولب  حىبل غ ت 

الـا زار   و ما تإ ي ئأت شيا ل حجم الـا زار بؼسن ان تيون مس هة الولب  حىبل غ ت 

ا تىػىع غ ت شيا ل غسق الػملة  حىباة مما تإ ي ئأت الللاء الـا زار اهب  مً الواخه،   را به ز 

 غ ت فائم الولب غ ت الػملة  حىباة.

 .(94-93، الصفحات 2015)دوحة، 
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. دزاسة كياسية ألثس سعس الصسف إلاسمي لألوزو ملابل الدوالز ألامسيكي على صادزات إلاثداد 3

 (2018-2000خالل الفترة )ألاوزوبي 

 . مىهجية الدزاسة:1.3

غ ت ابػا   لتدهته اجس ابػا  اةتغي  اةظتل  )طػس الـسذ رطعل لأل ز  ملاب  اله  ز  مسيي (

وظتخهم هموذج الاهدهاز البظاى   را  اةتغي  التابؼ )ؿا زار رتدا    ز إ  ئأت الو تار اةتدهل(

(  الري تتلمً الػهته مً الوسق اةظتخهمة Eviews  Econometrics 09با غتما  غ ت بسهامج )

في اللااض  التل مً بانها هسيلة اةسإػار الـغسى التل طىػتمه غليها في تلهتس الىموذج  تأ ر مػا لة 

 الىموذج الؼي  الخو  التاأي5

 ( )              
 خاث5

 5آلات  تتمث  في  أبعاد املحغير الحابع:
 لوغازيتم ؿا زار رتدا    ز إ  ئأت الو تار اةتدهل؛: ( ) 

 5آلات  تتمث  في  أبعاد املحغير املسحلل:
 لوغازيتم طػس الـسذ رطعل لأل ز  ملاب  اله  ز  مسيي ؛: (  ) 

 فامثالن الخوأ الػؼوائ    الثابت غ ت ال  تيب. (  )  ( ) اما
الىموذج امللترح )أثس سعس الصسف إلاسمي لألوزو ملابل الدوالز ألامسيكي على . ثلدًس وثدليل 2.3

 صادزات إلاثداد ألاوزوبي إلى الوالًات املحددة (

للىؼف غً اطتلساز  طيون اةتغي ار ا  . دزاسة إسحلسازية املحغير الحابع واملحغيرات املفسسة: 1.2.3

تبازار )ا تبازار هافاة  فيها يظتخهم السطم البااو  الظالط  الصمىاة غا ل هلجأ ئأت هوغين مً الا 

للظلظلة   الة الازتبان الرات   ا تبازار هماة تظتخهم فيها م موغة مً الا تبازار التل تىؼف 

 غً  حو  حرز للوخهل  اةمثلة اطاطا في  تي  فولس(.
هلجأ ئأت هوغين ( LX) ىاة  تباز ئطتلسازية الظلظلة الصم (:LXأ.اخحباز إسحلسازية دالة الوازدات )

 مً الا تبازار   ما الا تبازار الىافاة  الا تبازار الىماة5
 :(LX)الصمىية  .الاخحبازات الكيفية للسلسة1أ.
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 :(LX). السسم البياوي للسلسلة الصمىية 1.1أ.

 (LX). السسم البياوي للسلسلة الصمىية 1شكل

19.2

19.4

19.6

19.8

20.0

20.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Log X

 
 .Eviews 09 ئغها  الباخثين اغتما ا غ ت مخسحار بسهامجمً  املصدز:

تالخظ مً الؼي  اغالا ان الظلظة الصمىاة تبه  غي  مظتلسل بمػنى انها ليظت مػلماة    توحه لها 

 توشيؼ هباعي.

 (LX.الاخحباز الجصئي والكلي  لدالة الازثباط الراجي للسلسلة )2.1أ.

 : (LX( للسلسلة )AC /PACالازثباط الراجي البسيعة والجصئية) . دالة2شكل

 
 .Eviews 09 مً ئغها  الباخثين اغتما ا غ ت مخسحار بسهامج املصدز:

 (:LX) . الاخحباز الجصئي  لدالة الازثباط الراجي للسلسلة1.2.1أ.
  هده  م اٌ الثلة5
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                   :ئذن
  ازج م اٌ الثلة؛ k=2 و   k=1غىه     AC الازتبان الرات  ان مػام هالخظ -
  ازج م اٌ الثلة.   k=1 غىه PC هالخظ ان مػام  الازتبان الرات -

  بالتاأي توحه غ ت  ك  مػام  ازتبان  خاه تختلف غً الـفس ئذن الظلظلة غي  مظتلسل.

 (:LX) .الاخحباز الكلي لدالة الازثباط الراجي للسلسلة2.2.1أ.
  Liung-box  Box-pierce وظتخهم ا تباز

         مؼ         Q-Stat =   ىا هلازن 
 هي اهب  مً اللامة الجه لاة  التل  P=18 غىه 106.70 بلغت Q-Stat تالخظ مً الؼي  ان كامة

  ىا طن فم الفسكاة (،           = 78.82) %5 مػىويةغىه مظتوى  28.87 تبلغ كامة

الـفسية  التل تىف غ ت ان و  مػامالر الازتبان الرات  مظا ية للـفس  هلب  الفسق البهت  الري 

تىف غ ت اهه توحه غ ت  ك  مػام  ازتبان تختلف مػىويا غً الـفس،  بالتاأي فالظلظلة غي  

 مظتلسل.
الا تبازار الىافاة )السطم البااو    الة الازتبان الرات (  حهها ان الظلظلة  ئذن مً هتائج     

في السطم البااو ،   هرلًالصمىاة لهالة الـا زار تبه  في الا تبازار اليلاة  الجصئاة غي  مظتلسل 

  للتأهه مً الىتائج الظابلة هلجأ ئأت الا تبازار الىماة اةػب  غنها با تبازار حرز الوخهل.

 (:LX) .الاخحبازات الكمية للسلسلة الصمىية2أ.
 :ADF هي ا تبازار تىؼف غً  حو  حرز الوخهل  اةمثلة اطاطا في  تي  فولس

 .ثددًد دزجة الحأخير:1.2أ.

  خظب مخسحار بسهامج  Akaike  ،Schwarz ، Hannanوظتخهم مػاتي  اةفاكلة  التل هختاز منها
Eviews 09  5ه ه 
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 (LX) دزجات الحأخير للسلسة الصمىية. 1جدول 
HQ SCH AKA LAG 

37.42 37.55 37.40 0 
37.46 37.63 37.44 1 
37.58 37.81 37.57 2 
37.65 37.94 37.66 3 

 .Eviews 09 مً ئغها  الباخثين اغتما ا غ ت مخسحار بسهامج املصدز:
 .P=0 هي في خالة Schw و Akai خظب مػاتي  اةفاكلة هالخظ ان اؿغس كامة ةػاازي 

 0( عىد دزجة ثأخير LX. هحائج اخحباز دًكي فولس البسيغ للسلسلة )2جدول 

[ ] [ ] [ ] 

ADF 

 املدسوبة
ADF 

 املجدولة
ADF 

 املدسوبة
ADF 

 املجدولة
ADF 

 املدسوبة
ADF 

 املجدولة

|         | |         | |         | |         | |         | |         | 

  .Excel   بسهامج Eviews 09مً ئغها  الباخثين اغتما ا غ ت مخسحار بسهامج  املصدز:
 مً الجهٌ  وظتيتج5

- ٌ  ؛      |         |  |         | : الىموذج   
 ؛      |         |  |         | : الىموذج الثاو -
 .      |         |  |         | : الىموذج الثالث-

مً هتائج الا تبازار الىماة اةػب  غنها بالؼي  البااو    الة الازتبان الرات   الا تبازار الىماة 

( غي  LXاةووز  حهها ان الظلظلة الصمىاة للوغازيتم  الة الـا زار ) ADFاةمثلة اطاطا في ا تباز 

 .   را لوحو  حرز الوخهل .مظتلسل في مظتوا ا  ؿ ي 
 بعد إجساء الفسوكات مً الدزجة ألاولى: (LXاسحلسازية السلسلة الصمىية  ). اخحباز 2.2أ.

 

 



 

بات سعس الصسف إلاسمي لليوزو ملابل الدوالز ألامسيكي
ّ
على صادزات إلاثداد  دزاسة كياسية ألثس ثلل

 (2018-2000ألاوزوبي إلى الوالًات املحددة خالل الفترة )
 

23 

 ( بعد إجساء الفسق ألاول LXللسلسلة الصمىية  ) Q. اخحباز 3جدول 

 K Q-Stat Q-tab املحغيرات

LX 17 11.82 27.59 

 .Excel   بسهامج Eviews 09 مً ئغها  الباخثين اغتما ا غ ت مخسحار بسهامج املصدز:
 0 عىد الفسق ألاول عىد دزجة ثأخير( LX)  . اخحباز دًكي فولس املعوز للسلسلة الصمىية4جدول 

[ ] [ ] [ ] 
ADF 

 املدسوبة
ADF 

 املجدولة
ADF 

 املدسوبة
ADF 

 املجدولة
ADF 

 املدسوبة
ADF 

 املجدولة
|         | |         | |         | |         | |         | |         | 

 .Excel   بسهامج Eviews 09 مً ئغها  الباخثين اغتما ا غ ت مخسحار بسهامج املصدز:    
 مً  الٌ الىتائج اةتدـ  غليها هالخظ5

 هي اك  مً اللامة الجه لاة  k=17 غىه 11.82 بلغت Q-Stat تالخظ مً الجهٌ  ان كامة

 ىا هلب  الفسكاة  (،          27.59=) %5 مظتوى مػىويةغىه  27.59  التل تبلغ كامة

الـفسية  هسفم الفسكاة البهتلة  التل تىف غ ت اهه توحه غ ت  ك  مػام  ازتبان تختلف غً 

 الـفس،  بالتاأي فالظلظلة تبه  مظتلسل، اما باليظبة للىماذج الثالجة فيظتيتج5
- ٌ  ؛      |         |  |         | : الىموذج   
 ؛      |         |  |         | : الىموذج الثاو -
 .      |         |  |         | : الىموذج الثالث-

 عىد الفسوكات مً الدزجة ألاولى. (  مسحلسةLXإذن السلسلة الصمىية لـ: )      

هلجأ ( LEX) الظلظلة الصمىاة   تباز ئطتلسازية(: LEX) ب. اخحباز اسحلسازية دالة أسعاز الصسف

 ئأت هوغين مً الا تبازار   ما الا تبازار الىافاة  الا تبازار الىماة5
 (:LEX) .الاخحبازات الكيفية للسلسلة الصمىية1ب.
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 (:LEX) . السسم البياوي للسلسلة الصمىية1.1ب.

 (LEX) . السسم البياوي للسلسلة الصمىية3شكل

-.4

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Log EX

 
 .Eviews 09 مً ئغها  الباخثين اغتما ا غ ت مخسحار بسهامج املصدز:

تالخظ مً الؼي  اغالا ان الظلظة الصمىاة غي  مظتلسل بمػنى انها ليظت مػلماة    توحه لها توشيؼ 

 هباعي.

 (:LEXللسلسلة الصمىية) . الاخحباز الجصئي والكلي  لدالة الازثباط الراجي2.1ب.

 (LEX( للسلسلة )AC /PACالازثباط الراجي البسيعة والجصئية) . دالة4شكل

 
 .Eviews 09 مً ئغها  الباخثين اغتما ا غ ت مخسحار بسهامج املصدز:

 (:LEX. الاخحباز الجصئي  لدالة الازثباط الراجي للسلسلة الصمىية )1.2.1ب.

 هده  م اٌ الثلة5-
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              ئذن5
 هالخظ ان5

   ازج م اٌ الثلة؛ k=1 غىه و  كام AC مػامالر الازتبان الرات -
   ازج م اٌ الثلة.  k=1 غىه كام  PC مػامالر الازتبان الرات -

 غ ت  ك  مػام  ازتبان  خاه تختلف غً  الـفس ئذن الظلظلة تبه  غي  مظتلسل. ئذن توحه

   (:LEX) .الاخحباز الكلي لدالة الازثباط الراجي للسلسلة الصمىية2.2.1ب.
   ىا هلازن ، Box-pierceو Liung-box وظتخهم ا تباز

= Q-Stat         مع         
 هي اهب  مً اللامة الجه لاة  P=18غىه  46.681بلغت  Q-Statتالخظ مً الؼي  ان كامة 

(   ىا طن فم الفسكاة           = 28.87) %0غىه مظتوى مػىوية  28.87 التل تبلغ كامة 

الـفسية  التل تىف غ ت ان و  مػامالر الازتبان الرات  مظا ية للـفس   هلب  الفسق البهت  الري 

تىف غ ت اهه توحه غ ت  ك  مػام  ازتبان تختلف مػىويا غً الـفس،  بالتاأي فالظلظلة تبه  غي  

 مظتلسل.

ذن مً هتائج الا تبازار الىافاة )السطم البااو    الة الازتبان الرات (  حهها ان الظلظلة الصمىاة ئ

لهالة اطػاز الـسذ غي  مظتلسل  للتأهه مً الىتائج الظابلة هلجأ ئأت الا تبازار الىماة اةػب  غنها 

 با تبازار حرز الوخهل.

 هي ا تبازار تىؼف غً  حو  حرز الوخهل  (:LEX) .الاخحبازات الكمية للسلسلة الصمىية2ب.

 (:Dickey Fuller Test) اةمثلة اطاطا في  تي  فولس
  التل هختاز منها وظتخهم مػاتي  اةفاكلة .ثددًد دزجة الحأخير:1.2ب.

Akaike ،Schwarz ، Hannan خظب مخسحار بسهامج  Eviews 09  5ه ه 
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 (LEX) . دزجة الحأخير للسلسة الصمىية5جدول 

Han SCH AKA LAG 

2.55 2.42 2.57 0 
2.79 2.61 2.81 1 
3.09 2.86 3.11 2 
3.03 2.74 3.02 3 

 .Eviews 09 مً ئغها  الباخثين اغتما ا غ ت مخسحار بسهامج املصدز:
 .P=0 هي في خالة Akai   Schw  HQ خظب مػاتي  اةفاكلة هالخظ ان اؿغس كامة ةػاازي 

 0 عىد دزجة ثأخير( LEX) : هحائج اخحباز دًكي فولس املعوز للسلسلة 6جدول 
[ ]  [ ]  [ ]  

ADF 

 املدسوبة
ADF 

 املجدولة
ADF 

 املدسوبة
ADF 

 املجدولة
ADF 

 املدسوبة
ADF 

 املجدولة

|         |  |         |

  
|         |  |         |

  
|         |  |         |

  

  .Excel   بسهامج Eviews 09 مً ئغها  الباخثين اغتما ا غ ت مخسحار بسهامج املصدز:         
 مً الجهٌ  وظتيتج5

- ٌ  ؛      |         |  |         | : الىموذج   
 ؛      |         |  |         | : الىموذج الثاو -
 .      |         |  |         | : الىموذج الثالث-

مً هتائج الا تبازار الىافاة اةػب  غنها بالؼي  البااو    الة الازتبان الرات   الا تبازار 

 حهها ان الظلظلة الصمىاة للوغازيتم  الة اطػاز الـسذ  ADFالىماة اةمثلة اطاطا في ا تباز 

(LEXغي  مظتلسل )  (0)في مظتوا ا  ؿ ي I  هي مً هوع DS لوحو  حرز    را  به ن مؼتم

 . الوخهل 

 بعد إجساء الفسوكات مً الدزجة ألاولى: (LEX.اخحباز اسحلسازية السلسلة الصمىية  )2.2ب.                   
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 بعد إجساء الفسق ألاول  (LEXللسلسلة الصمىية  ) Q. اخحباز 7جدول 

 K Q-Stat Q-tab املحغيرات                 

LEX 17 16.96 27.59 
  .Excel   بسهامج Eviews 09 مً ئغها  الباخثين اغتما ا غ ت مخسحار بسهامج املصدز:

 ( عىد الفسق ألاول LEX. اخحباز دًكي فولس املعوز  للسلسلة الصمىية  )8جدول 

 0عىد دزجة ثأخير 

[ ] [ ] [ ] 
ADF 

 املدسوبة                
ADF 

 املجدولة                 
ADF 

 املدسوبة                 
ADF 

 املجدولة                   
ADF 

 املدسوبة                   
ADF 

 املجدولة                  
|         | |         | |         | |         | |         | |         | 

         .Excel بسهامجو Eviews 09 بسهامجمً ئغها  الباخثين اغتما ا غ ت مخسحار  املصدز:
 مً  الٌ الىتائج اةتدـ  غليها هالخظ5     

 هي اك  مً اللامة الجه لاة  k=17عند 16.96 بلغت Q-Stat تالخظ مً الجهٌ  ان كامة

 ىا هلب  الفسكاة (،           27.59=) %5 غىه مظتوى مػىوية 27.59  التل تبلغ كامة

الفسكاة البهتلة التل تىف غ ت اهه توحه غ ت  ك  مػام  ازتبان تختلف غً  الـفسية  هسفم

 فيظتيتج5الـفس،  بالتاأي فالظلظلة تبه  مظتلسل، اما باليظبة للىماذج الثالجة 

- ٌ  ؛      |         |  |         | : الىموذج   
 ؛      |         |  |         | : الىموذج الثاو -
 .      |         |  |         |  الىموذج الثالث5-

عىد الفسوكات مً الدزجة ألاولى وهرا لعدم وجود جرز  ( مسحلسةLEXإذن السلسلة الصمىية لـ: )

 الوخدة.
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 :. ثدليل الىحائج4

 .صياغة العالكة اللياسية لدالة صادزات إلاثداد ألاوزوبي إلى الوالًات املحددة :1.4

 الخـٌو غ ت الىتائج التالاة5تم   Eviews 09باطتخهام بسهامج 

 . ثلدًس عالكة صادزات إلاثداد ألاوزوبي إلى الوالًات املحددة9جدول 

 
 .Eviews 09مً ئغها  الباخثين اغتما ا غ ت مخسحار بسهامج  املصدز:

 مً  الٌ الجهٌ  اغالا تمىً ؿااغة الػالكة اللااطاة هما ت ي5

X = -372801116.8*EX + 698831567.868 

 
   adjuste   0.12   F-STAT=1.022   P)F-STAT=0.016(      DW=1.80          

Obs=29 

مً  الٌ هتائج التلهتس تتطح لىا ان حماؼ مػالم الىموذج مػىوية ئخـائاا  .الحدليل إلاخصائي:2.4

اةظتللة )طػس مما تهٌ غ ت حو سية الػالكة بين اةتغي  التابؼ )ؿا زار رتدا    ز إ (  اةتغي ار 

 الـسذ رطعل لأل ز  ملاب  اله  ز  مسيي (  ذلً مً  الٌ اةلاتيع التالاة5
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بواطوة مػام  ( LEX)  اةتغي  اةظتل ( LM) تم كااض تفظي  الػالكة بين اةتغي  التابؼ.4.7.1

مً  %25  مىه وظتيتج ان اةتغي ار اةظتللة تفظس، (              ) التدهته اةصدح

 التغي ار التل تدهث في اةتغي  التابؼ، اما اليظبة الباكاة ف  حؼ لػوام  ا سى غي  مهزحة في الىموذج؛
طتو هت تبين ان و  اةػامالر لها مػىوية   t مً  الٌ الىموذج اغالا ه ه ان كامة ئخـائاة.7.7.1

 كوي في الىموذج؛،اي انها ملبولة  لها تأجي   %0.00ئخـائاة تختلف غً الـفس  هي اك  مً 
            غىه  زاطة اةػىوية اليلاة للىموذج ه ه ان كامة فيؼس اةدظوبة .4.7.1

(    )   أكبر من قيمة فيشر الجدولية     
 را تهٌ غ ت ان الىموذج ذ  مػىوية ئخـائاة           

   ز إ ؛اةتغي ار اةفظسل في الىموذج هي  ذار تأجي  غ ت ؿا زار  رتدا   ان 
   تباز  حو  مؼيلة الازتبان الرات  بين   واء اطتخهمىا ئخـائاة  ازبً  اتظون .1.7.1

(Durbin Watson )خاث ان اللامة اةلهزل (DW=1.80 )تيتعل ئأت م اٌ اطتلالٌ   واء 
 .مما يؼي   را ئأت غهم  حو  ازتبان ذات  مً الهزحة   أت [         ]

 :.الخاثمة5

طػس الـسذ   زا  اما في اليؼاهار الاكتـا تة الخازحاة التل تلوم بها الهٌ  طواء تإ ي 

وان ذلً اليؼان ت ازيا ا  اط ثمازيا، خاث تدت  طػس الـسذ مسهصا مدوزيا في اله لة مً  الٌ 

تأجي ا غ ت ميوهار الىمو الاكتـا ي مث  الاط ثماز،  زحة الاهفتاح غ ت الت ازل اله لاة، التهفلار 

 .الساطمالاة  تووز اللواع اةاأي

 هحائج الدزاسة:.1.5

(  ؿا زار رتدا    ز إ  EX حو  غالكة غىظاة بين طػس ؿسذ   ز  ملاب  اله  ز  مسيي  )  -

مما ا ى  ئأت الو تار اةتدهل ، خاث سج  طػس ؿسذ   ز   اهخفاكار متتالاة  الٌ ف  ل الهزاطة،

ئأت شيا ل  تىافظاة الظلؼ   ز باة  بالتاأي شيا ل ؿا زار رتدا    ز إ   ئأت الو تار اةتدهل ،  و 

ما تتوافم مؼ الىظسية الاكتـا تة التل تىف غ ت اهه ئذا ئهخفم طػس الـسذ فان الـا زار مً 

 ا  الولب غليها،  الػىع في الظلؼ  الخهمار تـبذ ز اـة مً  حهة هظس غي  اةلامين  بالتاأي تص 

خالة ئزتفاغه فان الـا زار تبه  غالاة مً  حهة هظس غي  اةلامين  بالتاأي ت  احؼ الولب غليها مما 

 تإ ي ئأت ئهخفاكها.
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اةتغي ار اةظتللة  اةتمثلة اطاطا في طػس الـسذ رطعل لأل ز  ملاب  اله  ز  مسيي   الٌ الف  ل  -

مً التغي ار التل تدهث في اةتغي  التابؼ  اةتمث  في ؿا زار رتدا   %25تفظس  (2000-2018)

  ز إ  ئأت الو تار اةتدهل  الٌ هفع الف  ل، اما اليظبة الباكاة ف  حؼ لػوام  ا سى غي  مهزحة 

في الىموذج،   و ما تإهه التأجي  اللػاف لظػس ؿسذ   ز  ملاب  اله  ز غ ت ؿا زار رتدا  

 ؛ ز إ   

 0,7297تساحؼ مً كامة  (2008-2007)  الٌ الف  ل طػس ؿسذ الاوز  ملاب  اله  ز  مسيي سج    -

لت ؿا زار رتدا    ز إ  شيا ل مً 0,6799ئأت كامة  الف    ز  400425278  في اةلاب  سج 

طػس ؿسذ الاوز  ملاب   الف    ز امسيي  في هفع الف  ل، خاث ئهخفم 424854441امسيي  ئأت 

اله  ز ه ا ة الظااطار اةالاة  الىلهتة التوطػاة التل كامت بها  ٌ  رتدا    ز إ  ةواحهة  شمة 

اةالاة الػاةاة،   و ما حػ  ؿا زار  ٌ  رتدا    ز إ  ز اـة مً  حهة هظس  مسيىاين مما ا ى 

، لىً الػام  الخلال  الري طا م في %20لغت خواأي ئأت شيا ل الولب غليها،  لىً بىفع مىخفلة ب

شيا ل ؿا زار رتدا    ز إ   و طااطة  غم الـا زار التل هبلتها الػهته مً الهٌ    ز باة 

 ةواحهة تهاغاار  شمة.
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اء في الجضائش مً اإلاىـىس الاكخصادي الؽشائُت لفئت ألاحش جدلُل وجلُُم اللذسة يهذف هزا اإلالاٌ بلى    ملخص: 

اس ي، خالٌ الفترة اإلامخذة مً  ُّ ، باظخلماٌ همىرج دًىامُيي ًشبؽ ملّذٌ همى ألاحش ؤلاظمي 2019بلى  1980والل

ؼّىسة، 
ُ
جمثل باإلطافت بلى اإلاخغيرة الّصماء التي  الفشدي باللىامل اإلاازشة فُه اكخماًدا كلى كالكت فُلُبغ اإلا

ت؛ جىصلىا بلى ؤن ملّذٌ همى ألاحش ؤلاظمي الفشدي  ُّ خالت الاكخصاد الجضائشي، وكىذ جدلُل هخائج الذساظت اللُاظ

خإزش ًخإزش ظلًبا بملّذٌ البؼالت وباالكخماد كلى  ،اإلاذي اللصير والؼىٍلاًجاًبا كلى ظلًبا و بملذٌ الخضخم ، ٍو

بين ألاحىس وألاظلاس، فإؿهشث الىخائج كذم وحىد ملاٌعت جامت  هخائج الىمىرج اإلالّذس؛ كمىا بةحشاء اإلالاٌعت

ً، بِىما ؤهّذث كلى وحىد ملاٌعت حضئُت بين ألاحىس وألاظلاس العائذة في الجضائش.  بين اإلاخغّيًر

ؼّىس، اإلالاٌعت.ألاظلاس، ألاحىس  اللذسة الؽشائُت، الكلمات املفحاحُة:
ُ
 ، مىدنى فُلُبغ اإلا

 .JEL: J32 ،E24 ،E22ثصيُف 

Abstract:     This article aims to analyze and evaluate the purchasing power of 

wages in Algeria from an economic and econometric perspective, during the 

period from 1980 to 2019 using a dynamic model that links the growth rate of the 

individual nominal wage to the factors affecting it depending on the developed 

Philips relationship, in addition to the deaf variable that represents the state of 

the economy Algerian, and when analyzing the results of the standard study; We 

found that the growth rate of the individual nominal wage is negatively affected 

by the unemployment rate, and it is affected by the inflation rate negatively and 

positively in the short and long term, and based on the results of the estimated 

model; We made a comparison between wages and prices, and the results 

confirmed that there is no complete comparison between the two variables, but 

rather a partial comparison between wages and prices prevailing in Algeria. 

Keywords:purchasing power,wages,prices,Adwanced Philips cruve,comparison.                                            

Jel Classification Codes:E22,E24,E32.    
________________________ 
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 مقدمة: 

ت لالكخصاد الىػني مً اإلااؼشاث ألاظاظُت كلى هفاءجه؛ مً هزا  ُّ لذ اظخلشاس اإلاخغيراث اليل ٌُ

ت بلى جؼبُم كّذة بشامج اكخصادًت بهذف الىصٌى بلى اللمالت الياملت،  اإلاىـىس ظلذ الخيىمت الجضائٍش

لمىمُت خم والخخفُف مً وػإة البؼالت في ظىق اللمل، بر هّصذ في دظاجيرها كلى ؤن الىؿائف ال

ؼبم كلى كذِم اإلاعاواة، وهزا ما جّم ججعُذه كلى معخىي وافت الىصىص اللاهىهُت 
ُ
ليافت اإلاىاػىين، ج

ت  ت للمىاسد البؽٍش اإلاخلللت بالىؿُف اللمىمي، والتي خشصذ كلى طمان هزا الخّم مم بكؼاء ألاولٍى

ى ؼهادة ُكلُا، وبالشغم مً اإلااهلت، خاصت ؤولئً الزًً كظىا ظىىاث كذًذة في الذساظت للخصٌى كل

 ؤنهم ًصؼذمىن بمعإلت ألاحش. الزي ٌلخبر مصذس الذخل الىخُذ إلكالت 
ّ

ؤهمُت هزا ؤلاهجاص لهم بال

ظشهم، فىالخف مً خين آلخش مؼالبت الهُئاث الىلابُت بخدعين اإلاعخىي اإلالِش ي لفئت ألاحشاء، وىنها 
ُ
ؤ

ً مً اإلاازشاث اإلاباؼشة في تهخم بخدبم جؼىس ظُاظت ألاحىس وألاظلاس العائذة  باكخباس هزًً ألاخيًر

ا مً هزا اإلافهىمجدذًذ اإلاعخىي الخلُلي لللذسة الؽشائُت؛ 
ً
ظىلىم بلُاط وجلُُم اللذسة  اهؼالك

الؽشائُت لألحىس مً خالٌ بىاء همىرج كُاس ي إلادذداث ألاحىس في الاكخصاد الجضائشي خالٌ الفترة 

 ا كلى كالكت فُلُبغ اإلاؼىسة. اكخمادً  2019بلى  1980اإلامخذة مً 

 :العااٌ الشئِس ي الخاليفي ظُاق ما جلذم ًمىً ػشح   

هل القدرة الضرائُة لألجور في الجسائر مسحقرة أم ثحدهور مع السمً؟ وهل ثوجد مقاٌسة ثامة أم 

 جسئُة بين ألاجور وألاسعار؟

ت التي هي جخمين  فرضُة الدراسة: ُّ  بمفهىم الفشطُت الللم
ً

ت كً العااٌ الشئِس ي، كمال ُّ وبحابت ؤول

ت: ُّ  والتي جيىن كابلت لالخخباس؛ فةهىا كمىا بصُاغت الفشطُت الخالُت همىؼلم لهزه الذساظت اللُاظ

اللذسة الؽشائُت لألحىس في الجضائش جفلذ كُمتها كبر الضمً، جبًلا لخغّير مدّذداث ألاحىس كلى  -

 الّصلُذ الىلي.

اث الاهخاحُت هـًشا جىاحه اإلااظعأهمُة الدراسة:  ت اللامت، صلىبت في سفم معخٍى اث الجضائٍش

الهخفاض ألاحىس ملاسهت بىـيراتها في اللؼاق الخاص، واللؼاق الخاسجي هيل، وهزا ما ًذكى الى 

حعلُؽ الظىء كلى مىطىق ألاحىس، وجدبم جؼىساجه بؽيل معخمش، ألن ؤي خلل ًادي الى مؽاول 

باللذسة الؽشائُت والبدث في اللُمت الخلُلُت لألحىس في ؿل جدشواث كذًذة؛ ورلً مً خالٌ الاهخمام 

اث ألاظلاس.  معخٍى

: بّن الهذف الشئِس ي لهزه الذساظت هى جلُُم اللذسة الؽشائُت لألحىس في الجضائش، أهداف الدراسة

 وِلبلىغه كمىا بخجضئخه الى ألاهذاف الفشكُت الخالُت:

 دذداث ألاحىس في الاكخصاد الجضائشي؛الععي بلى بىاء همىرج كُاس ي لخدذًذ م -

 اخخباس فشطُت اإلالاٌعت الخامت بين ألاحىس وألاظلاس في الجضائش؛ -
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 اخخباس فشطُت اإلالاٌعت الجضئُت بين ألاحىس وألاظلاس في الجضائش. -

: حلخمذ هزه الذساظت كلى اإلاىهج الىصفي لبلىسة ؤلاػاس الىـشي إلادذداث املىهج وألادوات املسحخدمة

وظُاظتها في الجضائش، والاكخماد كلى ألاظالُب الاخصائُت واللُاظُت لخلُُم اللذسة الؽشائُت  ألاحىس 

اث ألاظلاس.  لألحىس في ؿل اسجفاق معخٍى

 الدراسات السابقة:

  ،(Anup, 2017)دساظت -

"Relationship between Inflation and Unemployment in India :Vector Error Correction 

Model Approach" 

 International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in:  ملاٌ ميؽىس في مجلت

Education  

 1991  ذساظت بلى جلُُم اللالكت بين الخضخم والبؼالت في الهىذ خالٌ الفترة اإلامخذة مًهذفذ هزه ال

إلًجاد اللالكت العببُت بين الخضخم والبؼالت، والىخائج    ECM، خُث جم اظخخذام همىرج2016بلى 

كلى اإلاذي   اإلاخىصل بليها هي كذم وحىد كالكت ظببُت بين الخضخم والبؼالت كلى اإلاذي اللصير، ؤّما

ل فهىان اججاه واخذ للعببُت مً البؼالت الى الخضخم وهي جىافم فشطُاث مىدنى فُلُبغ في  الؼٍى

ل  .لىاكم اإلالاػ في الهىذمم ا  اإلاذي الؼٍى

دراسة ثحلُلُة وقُاسُة لألجور والبطالة في ، "(2018علي دحمان، بً دًمة، و زدون، ) دساظت-

"، ملاٌ ميؽىس في مجلت ؼلاق للذساظاث الاكخصادًت"، جىاولذ هزه 2016-1890الجسائر للفترة 

في الجضائش مً خالٌ همىرج كُاس ي ًدذد ػبُلت اللالكت بُنهما، الذساظت اللالكت بين ألاحىس والبؼالت 

ل باظخخذام همىرج الخيامل اإلاؽترن، وفي اإلاذي اللصير مً خالٌ اخخباس جصخُذ  في اإلاذي الؼٍى

ل.  الخؼإ، وخلصذ الىخائج بلى وحىد كالكت كىعُت بُنهما في ول مً اإلاذي اللصير والؼٍى

ثأثير مؤصرات الاقحصاد الكلي على القوة الضرائُة للدًىار ، (2021فرجاوي و مكُد، )دساظت" -

"، ملاٌ ميؽىس في مجلت 2019-1880للفترة  ARDLدراسة قُاسُة باسحعمال هموذج  -الجسائري 

الاظتراجُجُت والخىمُت، ؤحٍشذ هزه الذساظت للُاط ؤزش اإلاخغيراث اإلافعشة إلالذٌ الخضخم همدذد 

وجىصلذ الذساظت  ARDLباظخخذام همىرج  2018-1990لللىة الؽشائُت للذًىاس الجضائشي للفترة  داخلي

بلى طشوسة بكادة الىـش في جلُُم ألاوصان الترحُدُت للمعخىي اللام لألظلاس، مم طشوسة جبني اكخصاد 

ا.  ًُ ا وخاسح ًُ  العىق لخذمت الاكخصاد الجضائشي بالؽيل اإلاشغىب فُه داخل

 الىظري ملحددات ألاجور . الاطار 1

جمثل ألاحىس ؤهبر خصت مً الاهفاق الخيىمي إلايزاهُت ؤّيِ دولت، وهي مخباًىت مً كؼاٍق للؼاق  

ع اللؼاعي للمىـماث.  اث الخإهُل، وخصىصُاث الخلٍى  خعب معخٍى
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لصذ به زىاب اللمل الصالح، كلى هدى ما مفهوم ألاجر:  1.1 ًذٌ ألاحش كلى ملىُين؛ ملًنى دًني ٍو

حشا اإلاصِلِخين" حاء
ا
ِظُُم ؤ

ُ
 ه

ا
ا ال م:" ِبهَّ ، وملًنى اكخصادي (172)ألاكشاف، صفدت  في اللشآن الىٍش

لصذ به ما ًخللاه اللامل للاء خذمت ما ، هما ٌلخبر (289، صفدت 2007)الىادي و آخشون،  ٍو

، ؤما اإلاؽشق الجضائشي (263، صفدت 2004)خعىن،  لللامل مً الذخل اللىمي الخصت التي جدم

ي ألاحش وألاحير، خُث كّشف ألاحير في اإلاادة  ( 11-90مً اللاهىن ) 08فلذ جؼشق ليل مً مفهىما

ل 21الصادس في  والخاص بلاهىن اللمل بإهه "ول شخص ًلذم كمل فىشي ؤو ًذوي  1992 ؤفٍش

بملابل في اػاس مىـمت، ولخعاب شخص مادي ؤو ملىىي، كمىمي ؤو خاص"، وكشف ألاحش بإهه 

 "ملابل اللمل الزي ًلذمه اللامل، لزلً ٌعخدم ؤحش ؤو ساجب ًدىاظب مم هدُجت اللمل اإلاىجض"

 .(04، صفدت 2021خُم و مدمىدي، )خ

ذفم و   ًُ هخلٍشف ؼامل فةن ألاحش ًمثل اإلابلغ الىلذي _بما في رلً الامخُاصاث اللُيُت_ الزي 

اث الخُاة بالذسحت ألاولى،  ىه مً جإمين طشوٍس
ّ
اللمل اإلاىجض مً كبله، بدُث ًمى لللامل بما ًدىاظب وا

ً كلى ؼيل اظ
ا
دل ًُ مىّىه مً الادخاس الزي   ٍو

ً
ل، هما ًيىن هزا اإلالابل كامال دثماس ولى كلى اإلاذي الؼٍى

ذ مً الجهذ إلهخاج ؤفظل هًما وهىًكا.      ا لبزٌ اإلاٍض  جدفيزًً

لعم ألاحىس جبًلا للذستها الؽشائُت بلى ؤحىس بظمُت وؤحىس خلُلُتثقسُمات ألاجور:  2.1
ُ
)كلي  ج

 :(05، صفدت 2019، دخمان، بً دًمت، و صدون 

 مً ؤحىس ألاجور الاسمُة )الىقدًة(:  1.2.1
ً
جمثل ألاحىس الىلذًت ول ما ًدصل كلُه اللامل هلذا

وسواجب وميافأث وغيرها هثمً ؤو ملابل للمله في فترة صمىُت ملُىت )ؼهش، ؤظبىق ،ًىم، ظاكت(، جبًلا 

 مًلا.للماهل الللمي ؤو الخبرة ؤو ظىىاث الخذمت، ؤو حمُلها 

ألاحش الخلُلي ٌلني ملذاس  العلم والخذماث التي ًمىً لللامل ؼشائها باألحش  ألاجور الحقُقُة: 2.2.1

الىلذي، وهى ًخإزش باإلاعخىي اللام لألظلاس، فةرا اسجفلذ ألاظلاس اهخفع ألاحش الخلُلي  ؤي جلل 

ل كعمت ألاحش الىلذي همُت العلم والخذماث اإلالخىاة بإحشه الىلذي، وهدصل كلُه مً خالٌ خاص

 :(290، صفدت 2009)فلُذ،  كلى الشكم اللُاس ي لألظلاس هما ًلي

 ألاحش الىلذي 

  الشكم اللُاس ي لألظلاس
 ألاحش الخلُلي  

بّن ما يهم الفشد اللامل هى ألاحش الخلُلي ولِغ ألاحش الىلذي، ألهه ًمثل اللذسة الؽشائُت 

لألحىس، فيلما اسجفم ملذٌ ألاظلاس ولما اهخفظذ اللذسة الؽشائُت لألحىس، فلىذما ًضداد ملذاس ألاحش 

شجفم ملذٌ ألاظلاس اللام بيعبت 10الىلذي بيعبت   في 50% كلى ظبُل اإلاثاٌ، ٍو
ً
% ورلً ًمثل جذهىسا

 في خالخه اإلالِؽُت، لهزا فةن ألاحش 
ً
مثل جشاحلا الخلُلي هى الزي ٌلىغ اللذسة الؽشائُت لللامل ٍو

ش ي،  معخىي الشفاهُت لللاملين ولِغ ألاحش الىلذي   .(26، صفدت 2007) اللَش
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 جذخل كذة كىامل في جدذًذ ألاحش، هزهش منها ما ًلي:محددات ألاجر:  3.1

ت، جلً اللالكت إلاهحاجُة:  1 التي جلىم بين ؤلاهخاج وبين اللىاصش ًلصذ باإلهخاحُت مً الىاخُت الىـٍش

هما حلخبر ؤلاهخاحُت مً  ،(244، صفدت 2004)خعىن،  اإلاعخخذمت في ظُاق اللملُت ؤلاهخاحُت

اللىامل ألاظاظُت التي جازش كلى جدذًذ ألاحش، وبالزاث فُما ًخصل بالؼلب كلى اللمل، خُث ؤن ألاحش 

 ؤن ًذفله اإلاؽشوق لللامل ال ًمىً ؤن ًفىق ما ًظُفه هزا اللامل بلى بًشاد اإلاؽشوقالزي ًمىً 

، ولزلً فةن ألاحش الزي ًخم دفله لللامل ال ًمىً ؤن ًفىق الاًشاد (305، صفدت 2009)فلُذ، 

ةهخاحُخه الخذًت، وهى ألامش الزي الخذي الزي ًدلله هزا اللامل، ومً زم فةن ؤحش اللامل مديىم ب

ًفعش اسجفاق ألاحىس في الذٌو اإلاخلذمت بعبب اسجفاق كُمت ؤلاهخاحُت الخذًت )الاًشاد الخذي( لللمل، في 

اث  خين ؤن اهخفاض ؤلاهخاحُت الخذًت لللمل في الذٌو الىامُت ًفعش جدذًذ ألاحىس كىذ معخٍى

 مىخفظت. 

ل ألامذ كلى اللمل وبهخاحُت ألاحىس  احعاق بنمل: عالقة ألاجور بئهحاجُة الع  1.3.1.1  ًثبذ الؼٍى

 اظدثماسها، وألاحىس  حلُذ ؤن للميؽأث ًمىً التي اإلاظافت اللُمت مجمىق في الدؽغُلي الفائع خصت

 جللى ألاظباب ولهزه مً اللىامل الهامت في جدذًذ الىمّى، بذوسه وهى اإلادلي، للؼلب مهم مصذس بمثابت

  اللمل بهخاحُت
ً
 ؤن خُث اإلاخلذمت البلذان في الظُما لألحىس، مشحلُت هلؼت باكخباسها الىؼاق واظم كبىال

فعش ألاخُان غالب بإحش، وفي ٌلملىن  ممً هم اللماٌ مً الىبيرة ألاغلبُت
ُ
 بين اإلاذي كصيرة الاهدشافاث ج

ل الذوسٍت، ؤّما آلازاس بفلل وألاحىس  ؤلاهخاحُت ف اإلاذي الخباًً ػٍى
ّ
  ًخل

ً
  ؤهثر آزاسا

ً
)مىخب اللمل  كملا

 .(10، صفدت 2011الذولي، ماسط 

لينأثر جغير إهحاجُة العمل على ألاجر:  2.1.3.1  )ظشاج،  الخغير في ؤلاهخاحُت ًترن ؤزًشا كلى ألاحش بؼٍش

 : (62، صفدت 2007-2008

بن جدعً بهخاحُت اللمل ٌلخبر مبرًسا ملبىال للمؼالبت بشفم ألاحىس، فُمىً ؤن ًىافم  املباصر:الحأثير  -

ادة ألاحش وجدمل جيلفت بطافُت ما دام ؤلاهخاج الىلي ًتزاًذ، ولىً مذي الخلاسب ؤو  ؤسباب اللمل كلى ٍص

ادة ألاحش وملذٌ جدعً ؤلاهخاحُت ًخىكف كلى كىة اإلاعاومت بين الؼشفين )اللماٌ  الخباكذ بين ملذٌ ٍص

ادة ملُىت في بهخاحُت اللمل ؤن جشجفم ألاحىس بملذٌ  واإلاىـمين(، ومً زم فةن اإلاخىكم كىذ خذور ٍص

 ؤهبر في البالد التي جتزاًذ فيها كىة هلاباث اللماٌ في مىاحهت الىفىر الاخخياسي ألصخاب اإلاؽشوكاث.

ادة بهخاحُت اللمل ظخادي ًيىن مً خالٌ حغير الؼلب كل الحأثير غير املباصر: - ى اللمل، بملنى ؤن ٍص

خىكف حجم الؼلب ؤلاطافي كلى اللالكت بين الؼلب واللشض  ذ مً اللماٌ، ٍو ادة ػلب اإلاٍض بلى ٍص

الىلي، فةرا وان اللشض ؤكل مً الؼلب في ظىق اإلاىخجاث فةن هزا ٌشجم ؤصخاب اللمل كلى الخىظم 

ؼاء ؤحش ؤكلى، واللىغ صخُذ، وبما كلى مشوهت الؼلب في ؤلاهخاج وػلب كمالت ؤهبر، وبالخالي بك

ادة في الؼلب كلى  ت ولما اهىمؽذ الٍض ت كلى اإلاىخجاث، فيلما اهخفظذ مشوهت الؼلب العلٍش العلٍش
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ادة ملُىت في بهخاحُت اللمل، مما ًادي بلى  الخدعً في ألاحش اإلاصاخب لزلً  اللمل الىاججت كً ٍص

 واللىغ صخُذ.

 بين ؤكماسهم جتراوح الزًً ألاشخاص لللمل بإنها ول الذولي اإلاىخب خعب البؼالت شفحلالبطالة:  2.3.1

 Bureau ) كمل( كً لللمل، ًبدث كمل، مخاح الخالُت )بذون  الفئاث إلخذي اإلاىخمين ظىت، 59و 16

international du travail , 1953) بإهه ول كادس كلى  اللمل كً اللاػل الذولُت اللمل مىـمت حلشف، و

بدث كىه، اللمل، لبله وساغب فُه، ٍو )صغبت، بُصاس، و  ًجذه ال لىىه العائذ، ألاحش معخىي كىذ  ٍو

ىة،  لشف (683، صفدت 2020كٍش
ُ
كلى ؤنها الفشق ما بين همُت اللمل اإلالشوطت )بمىحب ،  هما ح

اث الاحىس  ت وؿشوف اللمل العائذة( وهمُت اللمل اإلاؼلىبت معخٍى ، 2008) ػاكت و خعين ،  الجاٍس

لّشف (14صفدت   لللماٌ الىلي اللذد بلى اللاػلين اللماٌ كذد هيعبٍت بين (TC)البؼالت  ملذٌ، َو

)البؽير، دالالث ملذٌ البؼالت واللمالت ومصذاكُتهما في جفعير  ؤن ؤي اللاملت اللىي  في اإلاؽاسهين

 : (182، صفدت 2009فلالُت ظىق اللمل، 

   
   

  
 

بن ؿاهشة الخضخم مخلذدة ألابلاد ومدؽبلت الجىاهب وجثير الىثير مً اللظاًا الحضخم:  3.3.1

ت والخؼبُلُت لصذ به الاسجفاق اإلاعخمش في(357، صفدت 2000)العلُذ،  الىـٍش  اللام اإلاعخىي  ، ٍو

لألظلاس  اللام واإلاعخىي  للىلىد. الؽشائُت اللىة ؤو جىاكص ،(75، صفدت 2021)هىاسي و هلاٌ،  لألظلاس 

خم (704، صفدت Meigs  ،1989و  Meigs) والخذماث العلم ول ألظلاس اإلاشجح اإلاخىظؽ كً كباسة ، ٍو

 هي 
ً

لت ألاهثر اظخلماال شاث مخخلفت إلاعخىي ألاظلاس، والؼٍش
ّ

كُاط معخىي الخضخم باظخخذام ماؼ

ش ؤظلاس الاظتهالن"
ّ

 ، التي(IPC)"ماؼ

، (Eleanor, 2005, p. 54)اظتهالوا مً كبل اللائالث  تهذف بلى جلُُم ؤظلاس العلم والخذماث ألاهثر 

-2007)البؽير، الاكخصاد الىلي مداطشاث وجؼبُلاث،  وولبر كً ملذٌ الخضخم باللالكت الخالُت

          : (31، صفدت 2008
               

      
 

ا ٌلالج فُه اللالكت بين الخغير اليعبي  1958في ظىت  عالقة فُلبس:-  ًُ ا مُذاه
ً
وؽش فُلُبغ بدث

، وسجل (361، صفدت 1998)سمضي،  إلالذالث ألاحىس ؤلاظمُت مً حهت وملذٌ البؼالت مً حهت ؤخشي 

وكام بدعاب اإلاخىظؽ الخعابي للخغير اليعبي لألحش اإلالابل  1913-1861مالخـاجه للفترة اإلامخذة بين 

بلذما كاسن فُلُبغ اإلاىدنى العابم مم مالخـاث الفترة اإلامخذة للمخىظؽ الخعابي إلالذٌ البؼالت، 

ؤظخيخج بصفت كامت ؤن هزا اإلاىدنى ٌؽشح ؤو ًىافم ؤًًظا مؽاهذاث باقي  1957بلى  1914مً ظىت 

وؿهش مً  ،(65-64، الصفداث 2003)البؽير ، مدذداث البؼالت في الجضائش)ؤػشوخت دهخىساه( ،  الفترة

خالٌ هزه الذساظت ؤن اللالكت بين ملذٌ البؼالت وملذٌ الخغير في ألاحىس ؤلاظمُت كالكت كىعُت، 
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لبٌى ؤحىس مىخفظت في ظبُل ففي الفتراث التي جتزاًذ فيها البؼالت ًيىن اللماٌ كلى اظخلذاد ل

ادة في ألاحىس، وكلى   مً البلاء في خالت بؼالت، وبالخالي جدىاكص ملذالث الٍض
ً

الخصٌى كلى وؿُفت بذال

ادة ألاحىس بذسحت  اللىغ في الفتراث التي جلل فيها البؼالت جتزاًذ فيها كذسة اللماٌ كلى اإلاؼالبت بٍض

مىً جىطُذ اللالكت  بين ألاحش والبؼالت مً (253، صفدت 2006اهُم و اظماكُل، )ابش  هبيرة ، ٍو

 خالٌ اإلاىدنى اإلاىالي: 

 : العالقة بين معدل ألاجر ومعدل البطالة1الضكل 

 
 (65، صفدت 2003)البؽير ، مدذداث البؼالت في الجضائش)ؤػشوخت دهخىساه( ، اإلاصذس: 

      
هما جىحذ كىامل ؤخشي بجاهب البؼالت جازش في ظشكت حلذًل ألاحىس، وؤهمها وعبت الخضخم 

لخين: جىكلاث اإلاىاءمت والخىكلاث الشؼُذة،  اإلاخىكم، وكذ جم بدخاٌ الخىكلاث بلى همىرج فُلُبغ بؼٍش

ظىف هذخل في البذاًت جىكلاث اإلاىاءمت فىدصل كلى مىدنى فُلُبغ اإلالذٌ وهى ألاهم ألغشاض 

العُاظاث، ألن هزا اإلاىدنى ًشبؽ الخضخم بذال مً همى ألاحش بالبؼالت، خُث ؤن مىدنى فُلُبغ 

اإلالذٌ ًلم ؤظفل مىدنى فُلُبغ ألاصلي بملذاس همى ملذٌ ؤلاهخاحُت، وهزا دلُل كلى ؤن ملذٌ همى 

إلاىدنى ختى هجلل هزا اؤلاهخاحُت هى كالج فلاٌ للخضخم والبؼالت بؽشغ ؤن ًيىن معخىاه مشجفلا، 

ى دًىامُىُا هشبؽ ملذٌ همى ألاحش بالخضخم اإلااض ي كلى الؽيل:  مىدًن 
1tt

PfW


   هزا و

ؤو جإؼير ألاحىس والزي ًخمثل في سبؽ ألاحىس باإلاعخىي اللام ما ٌعمى بالخغزًت الاظترحاكُت 

ي اإلادافـت كلى لألظلاس بغُت ؤخز الخضخم وآزاسه العلبُت كلى ألاحىس بلين الاكخباس، وبالخال
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، 2003)البؽير ، مدذداث البؼالت في الجضائش)ؤػشوخت دهخىساه( ،  اللىة الؽشائُت لألحىس 

 .(73صفدت 

 . ثطور سُاسة ألاجور في الجسائر2

الخمُيز بين جلىم ملـم الخيىماث بخدُين ؼبىت ألاحىس جبًلا للـشوف الاكخصادًت للبلذ، بر ًمىً     

ألاحش ألاظاس ي الزي ًخظم للمفاوطاث خعب خصىصُت ول ماظعت، وألاحش الىػني ألادوى اإلاظمىن 

 الزي ًخم جدذًذه بمىحب مشظىم سئاس ي والزي ال ًخظم للمفاوطاث.

إلالشفت جؼّىس ألاحىس الخلُلُت في الجضائش، كمىا بيعب ألاحش ؤلاظمي : ألاجر الوطني ألادوى املضمون  1.2

لذي( للمعخىي اللام لألظلاس، واخترها لزلً ألاحش ألادوى الىػني اإلاظمىن والشكم اللُاس ي ألظلاس )الى

شحم العبب في رلً بلى ؤن غالبُت ألاحشاء ًيخمىن بلى اللمالت غير اإلااهشة، وبالخالي  الاظتهالن، ٍو

الن ألهه ٌلىغ ًخلاطىن ؤحىًسا جلترب مً الخذ ألادوى، واظخخذم الشكم اللُاس ي ألظلاس الاظته

لىغ جؼىس ألاظلاس، ولخدذًذ هزا الشكم هثبذ الىمُاث ووغير  بالفلل اللذسة الؽشائُت للىلىد، َو

 ألاظلاس.

بن اليعبت اللـمى مً ألاحشاء جصىف في ؤدوى العلم، ولزلً فخدعين الخذ ألادوى لألحش 

ًىلىغ كلى سفاه اإلاجخمم وبخشاج فئت كٍشظت مىه مً دائشة اللىص، واسجفاق ألاحش الىػني ألادوى 

ال ًذٌ بالظشوسة كلى جدعً اإلاعخىي اإلالِش ي لألفشاد هدُجت الاسجفاق اإلاعخمش  (SNMG)اإلاظمىن 

هى الزي ٌلبر فلال كً اللذسة الؽشائُت الخلُلُت لألحش  (SNMGR)ظلاس، وبهما ألاحش الخلُلي لأل 

 .كلى اإلاعخىي اللام لألظلاس (SNMGN)وهدصل كلُه بلعمت ألاحش ؤلاظمي 

ًمىً جىطُذ جؼىس ألاحش الىػني ألادوى ثطور ألاجر الوطني ألادوى املضمون إلاسمي والحقُقي:  2.2

 مً خالٌ اإلاىدنى ؤدهاه: )2019-1990(والخلُلي خالٌ الفترة  اإلاظمىن ؤلاظمي
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 (2018-1880: مىحنى ثطور ألاجر الوطني ألادوى املضمون إلاسمي والحقُقي )2الضكل 

 
م البرهامج ين اإلاصذس: مً بكذاد الباخث  كلى بُاهاث )(Excel 13) كً ػٍش

ً
 (ONSاكخمادا

 1990ؤلاظمي في الفترة ما بين  اإلاظمىن  ألادوى ألاحش الىػني ؤن (2الؽيل سكم )هالخف مً خالٌ 

وحلىد ألاظباب اإلافعشة لهزا الخؼىس بلى ؤلاصالخاث دج،  18000جصاكذ لُصل بلى  في ؿل 2012و

ش ألاظلاس خاصت باليعبت للعلم واظلت الاظتهالن، بغُت  الاكخصادًت وخاصت جلً اإلاخلللت بخدٍش

الذولت، فشفم الذكم كلى العلم والخذماث ؤدي بلى جذوي اللذسة الؽشائُت جخفُف اللبء كلى ميزاهُت 

للمىاػً بصفت كامت، وألاحشاء كلى وحه الخصىص وللخفاؾ كلى هزه الفئت جبنى هـام ألاحىس هزا 

 زابخا ؿل ه الفترةألاحش الخلُلي في هز بِىما ،(107، صفدت 2006-2005)كصاب ظلذًت،  ؤلاصالح

، ؤما مً ظىت  وؤخُاها
ً
 ؤلاظمي زابخا، ؤما اإلاظمىن  ألادوى ألاحش الىػني بلي 2019بلى غاًت  2012مخىاكصا

 مىز اإلالِش ي في جذهىس  اإلاعخىي  فلذ ؼهذ جىاكًصا معخمًشا، وبالخالي فةن ألاحش الخلُلي في هزه الفترة

شحم رلًكبر  الخاحُاث اصدًاد سغم 1990 اسجفاق ملذالث الخضخم  بلى اسجفاق ألاظلاس ؤي الضمً، ٍو

 ؤلاظميوهزلً زباث ألاحش الىػني ألادوى اإلاظمىن بىجيرة ؤظشق مً اسجفاق ملذالث ألاحىس ؤلاظمُت 

في العبم ظىىاث ألاخيرة، مم التزاًذ اإلاعخمش للمعخىي اللام لألظلاس وخاصت لُبلى في هفغ اإلاعخىي 

مىً هزلً في جلً العىىاث، مما اولىغ كلى  اللذسة الؽشائُت لألفشاد واإلاعخىي اإلالِش ي لهم، ٍو

جفعير هزا الخذهىس باليعبت لألحىس الخلُلُت بلى طلف ظلؼت الىلاباث اللمالُت وطلف كىتها 

 الخفاوطُت، واجخار الذولت لعُاظاث جلضمها بشفم ألاظلاس ؤهثر مً سفم ألاحىس.   

لخدلُل اللالكت اإلاىحىدة بين الحضخم:  ومعدل البطالة معدل همو ألاجر إلاسمي بمعدل عالقة  3.2

 ملذٌ همى ألاحش ؤلاظمي وبين ول مً ملذٌ الخضخم وملذٌ البؼالت في الجضائش اكخمذها الؽيل الخالي:
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 2018إلى  1890الحضخم مً  ومعدل البطالة معدل همو ألاجر إلاسمي بمعدل : عالقة3ل الضك

 
م البرهامج  يناإلاصذس: مً بكذاد الباخث  (ONS)اكخماًدا كلى بُاهاث  (Eviews 9)كً ػٍش

 
هالخف بإن مىدنى ألاحش ًخمازل مم مىدنى ملذٌ الخضخم في الاسجفاق ( 3الؽيل سكم )مً خالٌ 

والاهخفاض واللىغ باليعبت إلاىدنى ألاحش مم مىدنى ملذٌ البؼالت وهزا ما ًذٌ كلى ؤن اللالكت 

ػشدًت، ؤما اللالكت بين ملذٌ همى ألاحش  ؤلاظمي وملذٌ الخضخم كالكتاإلاىحىدة بين ملذٌ همى ألاحش 

ت الاكخصادًت للالكت فُلُبغ.    ؤلاظمي وملذٌ البؼالت كالكت كىعُت وهزا ما ًخىافم مم الىـٍش

 – 1890بىاء هموذج قُاس ي لححدًد محددات ألاجور في الاقحصاد الجسائري خالل الفترة ) .3

2018) 

ومدذداجه هلىم  (   )إلًجاد اللالكت بين ملذٌ همى ألاحش ؤلاظمي الفشدي  صُاغة الىموذج: 1.3

لت الاهدذاس اإلاخلذد لخدذًذ اإلاخغيراث اإلاازشة في اإلاخغير الخابم، وحلخبر  بخلذًش الىمىرج باظخلماٌ ػٍش

لت اإلاثلى في جلذًش الىمىرج ألامثل، بدُث ًخم وصف هزا  لت اإلاشبلاث الصغشي اللادًت الؼٍش ػٍش

 لىمىرج والخالي:ا

      ̂   ̂        ̂       ̂         ̂       
  ̂         ̂         ̂     ̂  

 . tمعدل منو األجر اإلمسي الفردي يف الفرتة    :      :حيث
 .(t-1) في الفترةملذٌ البؼالت           
 .(t) الخضخم في الفترة ملذٌ           



 

 صارفي عمر، بً دَرس عدة
 

42 

 .(t-1) ملذٌ الخضخم في الفترة         
 .(t-2) في الفترةملذٌ الخضخم          
 .(t-3) في الفترةملذٌ الخضخم          
 .(t-1) الفترةملامل الخىاصن في         

)     خُث:
 
)   (     ) 

(
 

 
 . همى ألاحش الخلُلي الفشدي :      ملذٌ(

 ملذٌ همى الاهخاحُت الخذًت الفشدًت لللمل. :(     ) 
  ماؼش ؤظلاس الاظتهالن.   ،          ألاحش ؤلاظمي   

 هدصل كلى ألاحش الفشدي بلعمت  اإلاخغيرة  كلى اللمالت )الفئت اللاملت(

ألاحش ؤلاظمي

الفئت اللاملت
         ،       ألاحش ؤلاظمي الفشدي 

ألاحش الخلُلي

الفئت اللاملت
 ألاحش الخلُلي الفشدي 

في خالت ؤلاولاػ الاكخصادي  1مخغيرة صّماء جمثل خالت اكخصاد البلذ، خُث جإخز اللُمت     

 في خالت الشوىد.  0واللُمت 

 خذ الخؼإ اللؽىائي.    

إلالشفت اإلاخغيراث التي جازش كلى ملذٌ همى ألاحش ؤلاظمي الفشدي في  ثقدًر الىموذج الدًىامُكي: 2.3

لت )الجضائش هلىم بخلذًش الىمىرج الذًىامُيي اكخمادا كلى  ( التي جىص كلى خزف اإلاخغيرة Tangػٍش

 Akaikeاإلافعشة التي ًلابلها الاخخماٌ الىبير في الجذٌو مم ألاخز بلين الاكخباس جىاكص اللُم ول مً )

جُا بهذف الىصٌى في النهاًت بلى الخىلُفت اإلاثلى ألاهثر Schwarzو (، وبةظلاغ اإلاخغيراث اإلافعشة جذٍس

  فاكلُت التي جإزش كلى اإلاخغير الخابم، فياهذ الىخائج اإلاىحضة لهزا الخلذًش هما ًلي:

 : هحائج ثقدًر الىموذج الدًىامُكي 1جدول 

 (    )معدل همو ألاجر إلاسمي الفردي املحغير الحابع: 

 القُمة املقدرة ملعامل الاهحدار املحغيرات املسحقلة

C 21.37065 
(    )    

      -0.457525 
(     )   

     0.596547 
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(    )    

       -0.318755 
(     )    

   0.140230 
(    )    

 ̅  0.5071 

F           

DW 2.00 

JB 3.7267 

BG 0.6643 

White 0.5734 

Ramsey Reset 1.1459 

،
   

 ،
  

 ،
 

 كلى الترجِب. %10، %5، %1معخىي  كىذ ملىىي  

 )...(: كُم بخصائُت ظخىدهذ

 Eviews9باالكخماد كلى مخشحاث بشهامج  يناإلاصذس: مً بكذاد الباخث

لتكبل اكخماد هزا الىمىرج الظخخذامه في جلذًش آلازاس كصيرة : الدًىامُكي جشخُص الىموذج 3.3 اإلاذي  وػٍى

خم رلً بةحشاء الاخخباساث الدشخُصُت الخالُت:  ًيبغي الخإهذ مً حىدة ؤداء هزا الىمىرج. ٍو

 لىكىق كُمت ؤلاخصائُت )(Durbin-Watson)اخحبار  -
ً
( في 2.00: ًثبذ اظخلاللُت ألاخؼاء مً الذسحت ألاولى هـشا

 مجاٌ اظخلاللُت ألاخؼاء. 

  Kًبين كذم وحىد اسجباغ راحي لألخؼاء مً الذسحت  (Breusch-Godfrey)اخحبار  -
ً
 ألن اخخماٌ ؤلاخصائُت هـشا

(0.5220) LM   ت   .%5ؤهبر مً معخىي اإلالىٍى

بلى كبٌى فشطُت اللذم اللائلت بإن ألاخؼاء اللؽىائُت مىصكت جىصًَلا  (Jarque-Bera)اخحبار حؽير بخصائُت  -

ا في الىمىرج مدل الخلذًش  ًُ  ػبُل
ً
ت JB  (0.1551)ألن اخخماٌ بخصائُت  هـشا  . %5ؤهبر مً معخىي اإلالىٍى

 ألن اخخماٌ  ( بلى كبٌى فشطُت اللذم اللائلت بخجاوغ جباًً ألاخؼاءWhiteاخحبار )حؽير بخصائُت  -
ً
هـشا

ت  White (0.8503)بخصائُت   .%5ؤهبر مً معخىي اإلالىٍى

 ألن الاخخماٌ اإلالابل إلخصائِخه بلى صخت الىمىرج اإلالذس  (Ramsey Reset)خحبار حؽير بخصائُت ا -
ً
هـشا

 .  %5ؤهبر مً معخىي اإلالىىٍت  (0.2932)
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لت ) اخحبار الاسحقرار الهُكلي ملعامالت الىموذج: - ( فان الخؼىة الخالُت بلذ جلذًش صُغت Pesaranباجباق ػٍش

رج خالٌ فترة الذساظت، ولخدلُم رلً ظىف ًخم الىمىرج ًخمثل في اخخباس الاظخلشاس الهُىلي إلاللماث الىمى 

ً هما: اخخباس اإلاجمىق التراهمي للبىاقي اإلاخىشسة ) (، واخخباس اإلاجمىق التراهمي إلاشبلاث CUSUMاظخخذام اخخباٍس

(، هزان الاخخباسان ٌعمدان باهدؽاف كذم الثباث الهُىلي إلالادالث الاهدذاس كبر CUSUMSQالبىاقي اإلاخىشسة )

خ الخغير الهُىلي.Chowكىغ اخخباس "الضمً،   " الزي ًخؼلب معبلا ملشفت جاٍس

 (CUSUMًخدلم الاظخلشاس الهُىلي للملامالث اإلالذس برا وكم الؽيل البُاوي إلخصاء ول مً 

ت   (CUSUMSQو ومً زم جيىن هزه اإلاللماث غير معخلشة برا  %5داخل الخذود الخشحت كىذ معخىي ملىٍى

ً اإلازوىسًٍ خاسج الخذود الخشحت كىذ اإلاعخىي.اهخلل الؽيل البُاوي   إلخصاء الاخخباٍس

 CUSUM و CUSUMSQ: ألاصكال البُاهُة إلحصائُة كل مً 4الضكل 

 

 Eviews9باالكخماد كلى مخشحاث بشهامج  يناإلاصذس: مً بكذاد الباخث

ول اإلالامالث اإلالذسة للىمىرج معخلشة هُيلُا كبر الفترة مدل الذساظت،  (  ؤن4ًخضح مً الؽيل سكم )

ً اإلازوىسًٍ لهزا الىمىرج داخل الخذود الخشحت كىذ معخىي  خُث وكم الؽيل البُاوي إلخصاء الاخخباٍس

ت   .%5ملىٍى

  ثقُُم الىموذج مً الىاحُة إلاحصائُة والاقحصادًة   4.3
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̅  بن كُمت ملامل الخدذًذ اإلاصدحثقُُم الىموذج مً الىاحُة إلاحصائُة:  1.4.3 حعاوي    

ٌعاوي الصفش وكلُه فةن الىمىرج ملىىي مً الىاخُت  "فِضر"والاخخماٌ اإلالابل إلخصائُت  (0.5071)

( ؤما برا %50.71)إن اإلاخغيراث اإلافعشة حؽشح الىمىرج بيعبت خىالي بؤلاخصائُت، وبالخالي ًمىً اللٌى 

ؤكل مً خذ  سحودهت"اخخبرها ول مللمت كلى خذا، فىالخف ؤن حّل الاخخماالث اإلالابلت إلخصائُت "

ت  ت كىذ  (     )ماكذا مللمت  %1اإلالىٍى ، وهزا ما ًذٌ كلى الذاللت ؤلاخصائُت %5فهي ملىٍى

ت لجّل اإلالامالث. ومىه هلٌى بإن الىمىرج ملبٌى مً الىاخُت ؤلاخصائُت.   اللٍى
بّن الىخائج في مدصلتها اللامت مخماؼُت مم اإلاىؼم ثقُُم الىموذج مً الىاحُة الاقحصادًة:  2.4.3

 الاكخصادي، وؤهم الىخائج الاكخصادًت التي جمىىا مً الىصٌى بليها جخمثل فُما ًلي: 

-t)في الفترة  (    )ملذٌ همى ألاحش ؤلاظمي الفشدي وحىد ؤزش ظالب وملىىي إلالذٌ البؼالت كلى  -

باليعبت إلالذٌ البؼالت  إلالذٌ همى ألاحش ؤلاظمي الفشدي، فلذ بلغذ اللُمت اإلالذسة للمشوهت الجضئُت (1

ادة في ملذٌ البؼالت بيعبت 0.457-في اإلاذي اللصير خىالي  لني هزا ؤن الٍض ظىف جادي بلى  %1. َو

ت الاكخصادًت.، وهزا ً%0.457بـــــ  ملذٌ همى ألاحش ؤلاظمي الفشدياهخفاض   خىافم مم الىـٍش

في اإلاذي  (    )ملذٌ همى ألاحش ؤلاظمي الفشدي وحىد ؤزش مىحب وملىىي للخضخم كلى  -

ل، فلذ بلغذ اللُمت اإلالذسة للمشوهت الجضئُت  باليعبت للخضخم  إلالذٌ همى ألاحش ؤلاظمي الفشديالؼٍى

ادة اإلاعخمشة في اإلاعخىي اللام ألظلاس الاظتهالن بيعبت  0.596خىالي  tفي الفترة  لني هزا ؤن الٍض  %1َو

ادة  ـــ  ملذٌ همى ألاحش ؤلاظمي الفشديظىف جادي بلى ٍص ت % 0.596بــ ، وهزا ًخىافم مم الىـٍش

 الاكخصادًت.

في اإلاذي  (    )ملذٌ همى ألاحش ؤلاظمي الفشدي وحىد ؤزش ظالب وملىىي للخضخم كلى  -

باليعبت للخضخم  إلالذٌ همى ألاحش ؤلاظمي الفشدي، فلذ بلغذ اللُمت اإلالذسة للمشوهت الجضئُت اللصير

ادة اإلاعخمشة في اإلاعخىي اللام ألظلاس الاظتهالن بيعبت  0.318-خىالي   (t-3)في الفترة لني هزا ؤن الٍض َو

ـــ  ملذٌ همى ألاحش ؤلاظمي الفشديظىف جادي بلى اهخفاض  1% ت ، وه% 0.318بــ زا ًخىافم مم الىـٍش

 الاكخصادًت.

اهذ هزا  - هما ًترجب كلى خالت اكخصاد البلذ، اهخلاٌ ملادلت الاهدذاس اإلالذسة اإلاخلللت بهزا ألازش، ٍو

مىً  ألامش وحىد فاسق حىهشي في ملادلت الاهدذاس اإلالذسة في خالت الشوىد وؤلاولاػ الاكخصادي. ٍو

إلالذٌ همى ألاحش ؤلاظمي الفشدي في خالت الشوىد وؤلاولاػ الخمُيز بين ملادلت الاهدذاس اإلالذسة 

 الاكخصادي هما ًلي:

  في حالة الركود الاقحصادي(M=0):  :جيىن ملادلت الاهدذاس اإلالذسة كلى الصىسة الخالُت 

                                            
   في حالة إلاوعاش الاقحصادي(M=1): :جيىن ملادلت الاهدذاس اإلالذسة كلى الصىسة الخالُت 
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هىان اخخالف حىهشي في اإلاللمت الخلاػلُت إلالادلت الاهدذاس اإلالذس، مما ًذٌ كلى ؤن خالت ؤلاولاػ 

، وهزا ألامش ًخفم مم 0.14الاكخصادي كذ جشجب كنها اسجفاق ملذٌ همى ألاحش ؤلاظمي الفشدي خىالي 

 الفشض اإلابذئي للذساظت. 

ت الاكخصادًت هما الحفسير الاقحصادي لىحائج الحقدًر:  5.3 ًمىً جفعير هزه الىخائج خعب الىـٍش

 ًلي:

( ًخم t( وملذٌ همى ألاحش الاظمي في الفترة )t-1بن اللالكت اللىعُت بين ملذٌ البؼالت في الفترة ) -

جفعيرها مً خالٌ الىمىرج اإلالذس كلى ؤظاط ؤن ألاحىس ؤلاظمُت ال جخفاكل بىفغ العشكت مم ألاظلاس 

ادة في ألاظلاس مما ًادي رلً بلى اهخفاض ألاحىس  ادة في ألاحىس ؤلاظمُت ؤكل مً وعبت الٍض ؤي وعبت الٍض

ادة في الؼلب كلى اللمالت ومً زم ال ادي رلً بلى جللص الخلُلُت والتي ًيخج كنها الٍض خىؿُف ٍو

 البؼالت )اهخفاض ملذٌ البؼالت(. 

( وملذٌ همى ألاحش الاظمي الفشدي في tبن اللالكت الؼشدًت بين ملذٌ الخضخم في الفترة الضمىُت ) -

ادة ألاحىس، ولىً 0.596( اإلاخمثلت بملامل t) الفترة الضمىُت ، مما ًذٌ كلى ؤن اسجفاق ألاظلاس ًازش في ٍص

با اللذسة ا ادة ألاحىس بـــ  %0.4لؽشائُت جفلذ جلٍش سغم مؼالبت الىلاباث اللمالُت  %1مً كُمتها مً ٍص

ادة ألاحىس بلذ جذهىس اللذسة الؽشائُت لها. ومً حهت ؤخشي ًمىً جفعير هزه اللالكت الؼشدًت كلى  بٍض

ادة سبدُت اإلااظعاث والتي جادي بذوسه ادة ؤلاهخاج ؤهه كىذما جشجفم ألاظلاس ظُادي رلً بلى ٍص ا بلى ٍص

ادة هزا ألاخير ًلضم ؤصخاب ألاكماٌ سبما بخىظُم اإلايؽأث الزي ًخؼلب كمالت ومً زم  خُث ؤن ٍص

ذ مً اللماٌ.     الخىؿُف، وللخصٌى كلى اللمالت الالصمت ال بذ مً سفم ألاحىس لجزب اإلاٍض

ت بين ملذٌ الخضخم في الفترة ) - ُّ (، جفعش tحش ؤلاظمي في الفترة )( وملذٌ همى ألا t-3ؤما اللالكت اللىع

ادة اإلاعخمشة في اإلاعخىي اللام ألظلاس الاظتهالن خالٌ هزه العىىاث الثالر وفي هفغ  كلى ؤهه مم الٍض

الىكذ حمىد اليعبي لألحىس بعبب حلشض اللماٌ للىهم الىلذي بملنى ؤنهم ال ًإخزون في الخعبان 

ادة في ألاظلاس والزي ًذٌ كلى ؤن جىكلاته م جيىن خاػئت )غير سؼُذة( اججاه جؼىس ألاظلاس خعب الٍض

ت جفاوض ألاحىس مما ٌلني جضامً اسجفاق  ذمان ؤو طلف كىة جفاوض الىلابت خعب هـٍش ت فٍش هـٍش

اظلاس اإلاىخىحاث مم حمىد ألاحش ؤلاظمي لللماٌ، مً حهت ؤخشي فةن اإلااظعاث حعخغل هزه الفشصت 

ادة ألاظل ادة معخىي ؤلاهخاج بعبب ٍص ادة ؤسباخها.بٍض  اس لٍض

عمى بالتراهم     ل ألاحل( َو ل ألاحل )اإلاُل الخذي إلالذٌ همى ألاحش ؤلاظمي الفشدي ػٍى ؤما ألازش الؼٍى

خمثل في مجمىق اإلاللماث للمخغيراث اإلافعشة إلالذٌ الخضخم للىمىرج الذًىامُيي  الاكخصادي ٍو

 اإلاخدصل كلُه ظابلا:

      ( )       ( )      ( )        ( )    ( )           
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 خُث:  

  C(2) + C(3) = 0.596 - 0.318 = 0.278 ٌعمى بالتراهم الاكخصادي 

 ( t: جمثل مللمت اإلاخغيرة اإلافعشة إلالذٌ الخضخم في الفترة ) ( )  

 (      t-3مللمت اإلاخغيرة اإلافعشة إلالذٌ الخضخم في الفترة ) : جمثل ( )  

فىلٌى كلى هزا  C(2) + C(3) = 0.278بما ؤن حمم هاجين اإلاللمخين ؤكؼذ لىا كذد مىحب ؤي         

االىمىرج ؤهه  ًً  .مقبول اقحصاد

عخخذم ألاسكام هلصذ باإلالاٌعت سبؽ اللُم ؤلاظمُت بالخضخم، وظد. املقاٌسة بين ألاجور وألاسعار: 4

ل اللُم ؤلاظمُت بلى كُم خلُلُت، فيل اإلاخغيراث الاكخصادًت التي جلاط بالىخذاث  اللُاظُت لخدٍى

الىلذًت لها كُمت بظمُت وكُمت خلُلُت، والىاجج ؤلاظمي والىاجج الخلُلي، ألاحش ؤلاظمي والخلُلي 

 لاٌعت )جاّمت وحضئُت(: وهىان هىكان مً اإلا وظلش الفائذة ؤلاظمي والخلُلي وما ؼابه رلً.

ت  املقاٌسة الحاّمة: 1.4  :%1إلحشاء هزه اإلالاٌعت ظىلىم باخخباس الفشطُت الخالُت كىذ معخىي اإلالىٍى

     ( )   ( )  وحىد ملاٌعت جامت    

     ( )   ( )  كذم وحىد ملاٌعت جامت      

 فياهذ الىخائج والخالي: (Wald Test)كىذ جؼبُم هزه الفشطُت اكخمذها كلى اخخباس وولذ        

 c(2) + c(3) = 1 : هحائج اخحبار فرضُة املقاٌسة الحامة 2جدول 

 

 Eviews9باالكخماد كلى مخشحاث بشهامج  يناإلاصذس: مً بكذاد الباخث
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        ٌ ت  ؤكاله هالخف مً خالٌ الجذو ؤن الاخخماٌ اإلالابل لإلخصائُاث الثالر ؤكل مً خّذ اإلالىٍى

فاللشاس اإلاخخز في هزه    وكبٌى الفشطُت البذًلت    فمً هىا هلىم بشفع فشطُت اللذم  0.01

ادة في ألاحىس  مىً جفعير رلً بإن وعبت الٍض  الخالت هى كذم وحىد ملاٌعت جامت، ٍو

( ) أقل من نسبة الزيادة يف األسعار، مبعىن أن:    ( ) وللتأكد من ذلك نلجأ إىل اختبار فرضية أخرى،     
  املقايسة اجلزئية. ولتكن

ت  املقاٌسة الجسئُة: -6-2 إلحشاء هزه اإلالاٌعت ظىلىم باخخباس الفشطُت الخالُت كىذ معخىي اإلالىٍى

1%: 

     ( )   ( )  وحىد ملاٌعت حضئُت        

     ( )   ( )  كذم وحىد ملاٌعت حضئُت          

 فياهذ الىخائج والخالي: (Wald Test)كىذ جؼبُم هزه الفشطُت اكخمذها كلى اخخباس وولذ    

 c(2) + c(3) = 0.278: هحائج اخحبار فرضُة املقاٌسة الجسئُة  3جدول 

 
 Eviews9باالكخماد كلى مخشحاث بشهامج  يناإلاصذس: مً بكذاد الباخث

ٌ  هالخف    ت  ؤكاله مً خالٌ الجذو  0.01ؤن الاخخماٌ اإلالابل لإلخصائُاث الثالر ؤهبر مً خذ اإلالىٍى

واللشاس اإلاخخز في هزه الخالت هى     وهشفع الفشطُت البذًلت   فمً هىا هلبل فشطُت اللذم 

ادة في ألاحىس   بإن وعبت الٍض
ً
ؤكل مً  وحىد  ملاٌعت حضئُت بين ألاحىس وألاظلاس، وهزا ما ًثبذ خلا

ادة في ألاظلاس ؤي برا صادث ألاظلاس بيعبت  وهي وعبت كلُلت  %0.278جضداد ألاحىس بيعبت  %1وعبت الٍض

، لزا ًمىً اللٌى ؤن اللذسة الؽشائُت فلذث 
ً
 مً كُمتها.%72.2حذا

 

 



 

 (2018 – 1890دراسة قُاسُة خالل الفترة ) -ثحلُل وثقُُم القدرة الضرائُة لألجور في الجسائر 
 

49 

 خاثمة:

خاولىا مً خالٌ هزه الىسكت البدثُت جلُُم اللذسة الؽشائُت لألحش في الجضائش، مً خالٌ بىاء 

همىرج كُاس ي ًشبؽ بين ملذٌ همى ألاحش الاظمي الفشدي باللىامل اإلاازشة فُه اكخماًدا كلى كالكت 

الضمً، هما فُلُبغ اإلاؼىسة، وكذ خلصذ الذساظت بلى ؤن اللذسة الؽشائُت غير معخلشة وجخذهىس كبر 

 جىصلذ الذساظت بلى مجمىكت مً الىخائج والخىصُاث هىسدها فُما ًلي: 

ين ًخلاطىن ؤحىًسا جلترب مً الخذ ألادوى، بدىم اهخمائهم لللمالت غير  - غالبُت ألاحشاء الجضائٍش

ٍت، هـًشا ؤّن ألاحش الىػني ألادوى اإلاظمىن لم ًخم سفله باللذس اليافي لخغؼُت العلم الظشوس اإلااهشة، بال 

السجفاق اإلاعخىي اللام لألظلاس، بطافت بلى كُام الذولت بشفم الذكم كً بلع العلم واظلت الاظتهالن 

بغُت جخفُف اللبء كلى ميزاهُتها، وهزا ما اولىغ كلى جذوي اللذسة الؽشائُت لألفشاد واإلاعخىي 

 اإلالِش ي لهم؛

-t)في الفترة  (    )حش ؤلاظمي الفشدي ملذٌ همى ألا وحىد ؤزش ظالب وملىىي إلالذٌ البؼالت كلى  -

ادة في ألاحىس ، مما ًذٌ كلى (1 ؤن ألاحىس ؤلاظمُت ال جخفاكل بىفغ العشكت مم ألاظلاس ؤي وعبت الٍض

ادة في ألاظلاس مما ًادي رلً بلى اهخفاض ألاحىس الخلُلُت والتي ًيخج كنها  ؤلاظمُت ؤكل مً وعبت الٍض

ادة في الؼلب كلى اللمالت ومً ادي رلً بلى جللص البؼالت )اهخفاض ملذٌ  الٍض زم الخىؿُف ٍو

 البؼالت(؛

ل،  (    )ملذٌ همى ألاحش ؤلاظمي الفشدي وحىد ؤزش مىحب وملىىي للخضخم كلى - في اإلاذي الؼٍى

با  ادة ألاحىس، ولىً اللذسة الؽشائُت جفلذ جلٍش  مً %0.4مما ًذٌ كلى ؤن اسجفاق ألاظلاس ًازش في ٍص

ادة ألاحىس بـــ   ؛%1كُمتها مً ٍص

في اإلاذي  (    )ملذٌ همى ألاحش ؤلاظمي الفشدي وحىد ؤزش ظالب وملىىي للخضخم كلى  -

فاسجفاق الخضخم ظُخلم خالت مً كذم الُلين في الاكخصاد، هما ظُيخج كىه جذهىس في اللصير، 

 اللذسة الؽشائُت للمىاػىين مما كذ ًجبرهم كلى جخفُع اظتهالههم؛

هما خلصذ الىخائج ؤًظا بلى كذم وحىد ملاٌعت جامت بين ألاحىس وألاظلاس، بهما ؤهّذث كلى وحىد  -

ل فاألحىس جضداد 1خُث وحذها بإهه برا صاد اإلاعخىي اللام لألظلاس بــــــ ملاٌعت حضئُت  % في اإلاذي الؼٍى

 – 100)  مً كُمتها %72.2فلذ جلألحىس في الجضائش % فلؽ، فهىا هلٌى بإن اللذسة الؽشائُت 0.278بـــــ 

 وهزا ما ًذٌ كلى ؤنها غير معخلشة وبالخالي فهي جخذهىس مم الضمً.    . (72.2% = 27.8

 الحوصُات:

عهم في سفم اللذسة الؽشائُت     
ُ
اهؼالكا مً الىخائج التي جّم الخىصل بليها، فان ؤهّم الاكتراخاث التي ح

 لألحىس في الجضائش جخمثل فُما ًلي: 
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اجخار ؤلاحشاءاث الىفُلت بذكم ظلؼت الىلاباث اللمالُت، وسفم كّىتها الخفاوطُت مم ؤلاػاساث  -

 الخيىمُت للمؼالبت بشفم ألاحىس بملذٌ ؤكلى مً ملذٌ همى اإلاعخىي اللام ألاظلاس؛

جدبم ظُاظت جؼّىس ألاحىس وألاظلاس بصفت دوسٍت، لظمان اظخلشاس اللذسة الؽشائُت لفئت  -

 ألاحشاء؛

ر بشامج اكخصادًت، كائمت كلى فىشة خلم اللُمت اإلاظافت، ججىًبا لخذاكُاث جىلُفت حعؼي -

 جضخم؛-البؼالت

ين ؼبىت ألاحىس، جبًلا للـشوف الاكخصادًت والاحخماكُت للبلذ. - ُّ  طشوسة جد
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دزاست حالت -كاء التسويقي في جحسين الاداء التسويقي بمىظماث ألاعمالدوز الر

 -كوهدوز 

The rôle of Marketing Intelligence in improving marketing performance 

in business organisations-Condor Fondation case study- 

 2وواٌ نىع الضًن  .ص، 1مجضوب نبضالحمُض .ص 
 edjdoubhamid14@gmail.comm  ) الجؼاةغ( جُاعث –ابن زلضون حامهت  1

 com.N@hotmail-OUAKKAL ) الجؼاةغ (جُاعث  -حامهت ابن  زلضون  2 
 

ش الاؾخالم:  :                 2022/ 01/ 19جاٍع ش اللبٌى ش النشغ: جا                    15/04/2022جاٍع    18/06/2022ٍع
 

لي، فاؾخسضام اإلاهلىماث ملخص:  لي وألاصاء الدؿٍى ىضفذ الضعاؾت للخهغف نلى الهالكت بين الظواء الدؿٍى

لُت اإلاسخلفت، ولخدضًض فهالُت اللغاعاث  اصة فانلُت الهضًض من ألاىضاف الدؿٍى لُت ٌهمل نلى ٍػ الدؿٍى

لي اإلاخهللت باإلانافؿين واإلانخجاث واججاىاث اإلا لي ًخ  الاؾخهانت بالظواء الدؿٍى ؿهللىين وجدؿين ألاصاء الدؿٍى

الظي ٌهخبر من بين أى  وؾاةل ؤلاصاعة اإلاهاضغة اإلافخىخت ، والظي من زالله حؿخؿُو اإلاإؾؿت أن جبضم، وجنخج 

الظواء ومن بين أى  النخاةج اإلاخىضل ئليلا وحىص نالكت بين ، وحؿىق، فهي جدخاج ئلى مهلىماث أهُضة وواملت

لي جترحمها نشاؾاث مسخلفت، فهنان نضة نىامل جنكُمُت مدشابىت ومدشهبت جإزغ في  لي وألاصاء الدؿٍى الدؿٍى

لي ألاخؿن أو مهغكال و مػهفا له لي و ججهل منه ئما نامال مدللا لألصاء  الدؿٍى  .الظواء الدؿٍى

لي ، الفهالُت، ا كلماث مفتاحيت:ال لي، ألاصاء الدؿٍى لُتالظواء الدؿٍى  .لىفاءة، اإلاهلىماث الدؿٍى

Abstract: This study aimed to identify the relationship between Marketing 

Intelligence and Marketing Performance, the use of marketing information 

increases a lot of different marketing goals. To determine the effectiveness of the 

decisions related to competitors, products, consumers ‘attitudes, and marketing 

performance improvement, it is aided by marketing intelligence which is 

considered one of the most important means of contemporary  open management, 

and through which the enterprise be able to create, produce and market, so that it 

needs certain and complete information.Amongst the most important reached 

results is the existence of a relationship, between marketing intelligence and 

marketing performance, that various activities translate it, so there are several 

interlocking and complex organizational factors that affect marketing intelligence 

and make it either a realizing factor of better marketing performance or an 

obstruction and a weaker one. 
Keywords: Marketing Intelligence, Marketing Performance, Effectiveness, Efficacy, 

Marketing Information.  
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 . مقدمت: 1

ل  ٌهض الُىم الاىخمام باألضٌى غير اإلالمىؾت مجغص أفياع نامت بل أضبذ أخض اإلايىناث  

ألاؾاؾُت لخدضًض كُمت اإلاإؾؿت في الؿىق زاضت اإلاإؾؿاث التي حغخمض نلى عأؽ اإلااٌ الفىغي في 

هت أصث ئلى اػصًاص الؿلب نلى اإلاهلىماث، اإلانافؿت هما، أن حؿاعم اإلاخغيراث البُئُت اإلاخىكهت وغير اإلاخىك

فضوعة خُاة اإلانخجاث بضأث جخللظ، والخلنُاث الحضًثت جخؿىع بؿغنت أهبر فأهبر، واإلانافؿت جؼصاص 

لُت للمإؾؿاث الهضًض من الفغص اإلاخميزة  خضة في ئؾاع ؾىق ناإلاُت، وجىفغ ئصاعة اإلاهلىماث الدؿٍى

لي اإلاهلض للمإؾؿت   .في الؿىق إلصعان الىغو الدؿٍى

لي   لي هشيل من أشياٌ الحـ الدؿٍى ففي قل ىظو الخؿىعاث الحضًثت ٌهخبر الظواء الدؿٍى

الجُض فدتى حؿخؿُو مإؾؿت ألانماٌ أن جبضم، وجنخج وحؿىق، فهي جدخاج ئلى مهلىماث أهُضة، واملت 

جلؿُماتلا  وكابلت لالؾخغالٌ. فخدلُل وجنكُ  اإلاهلىمت أضبذ أهثر أىمُت فمهغفت ألاؾىاق ومهغفت

ومهغفت اإلانافؿت ومهغفت اججاىاث اإلاؿهللىين والخىنىلىحُاث وؤلابضاناث ول مؿبم حهض عوافض للظواء 

لي، ونلى ىظا ألاؾاؽ ج  ؾغح ؤلاشيالُت الخالُت: لي في جدؿين فانلُت  الدؿٍى هُف ٌهؼػ الظواء الدؿٍى

لي؟  ألاصاء الدؿٍى

  :الفغنُت آلاجُت وإلاهالجت ؤلاشيالُت الؿابلت ج  ؾغح الدؿاؤالث

لي؟ لي وألاصاء الدؿٍى   ىل ىنان نالكت بين الظواء الدؿٍى

لي؟  ما ؼ ألاصاء الدؿٍى لي في حهٍؼ  مضي مؿاىمت الظواء الدؿٍى

 فسضياث الدزاست  1.1

  :الفغغُت الخالُت انخماصمن احل الىضٌى ئلى أىضاف الضعاؾت ج  

لي طاث صاللت ئخطاةُت بين نناضغ الظواء اعجباؽجىحض نالكت  لي وألاصاء الدؿٍى  .الدؿٍى

 أهداف البحث 2.1

 :في غىء ما جلضم فلض جدضصث أىضاف الضعاؾت فُما ًلي

لي من خُث اإلافاىُ  وألابهاص واإلاهاًير - لي وألاصاء الدؿٍى  .الخأضُل النكغي ليل من الظواء الدؿٍى

لي في مإؾؿت وىنضوع  -  .حشخُظ واكو الظواء الدؿٍى

لي.جدلُل الهالكت بين الظواء ا - لي وألاصاء الدؿٍى  لدؿٍى
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 هموذج الدزاست

 
 جحدًد مجتمع وإطاز الدزاست 3.1

غو في زاجمت البدث جلخُطا إلاا وعص في مػمىن البدث، مو ؤلاشاعة ئلى أبغػ النخاةج اإلاخىضل 

 اليلا، وجلضً  اكتراخاث طاث الطلت بمىغىم البدث.

 خطت أخر العيىت  4.1

من أى  عواةؼ الاؾخؿالم الجُض واإلامثل. فمضي جمثُل ٌهض أؾلىب سحب الهُنت ومضي جمثُلها  

لت سحبلا. فالهُنت اإلامثلت ًجب أن ًغاعى فيلا ؾبُهت مجخمو الضعاؾت اإلابدىر،  الهُنت ٌهخمض نلى ؾٍغ

 مثل: اإلاؿخىي الضعاس ي، أو الخبرة اإلاُضانُت.

نشىاةُت  ئن مضي مطضاكُت النخاةج وجمثُلها للمجخمو ٌهخمض بشيل أؾاس ي نلى وحىص نُنت 

ممثلت، ىظا ٌهجي أن ول فغص من أفغاص اإلاجخمو اإلابدىر له نفـ فغضت الضزٌى في الهُنت صون اؾخثناء 

 أن ول فئاث اإلاجخمو ًجب أن جيىن ممثلت في الهُنت بنفـ نؿبت جمثُلها في اإلاجخمو 
ً
وىظا ٌهجي أًػا

 )بلامش زؿأ ال ًخجاوػ 
ً
 % نلى أهثر خض(. 5وامال

اع ؾبُهت اإلاهؿُاث الىُفُت في ىظو الضعاؾت و التي جأزظ كُ  زناةُت ولُىن بانخب حجم العيىت: 5.1

P ىى اخخماٌ الكاىغة اإلاضعوؾت في اإلاجخمو وP


ىى جلضًغ ىظو اللُمت مأزىطا من الهُنت  

  nطاث الحج  
   

n

pp
pP

n

pp
p ZZ
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 ًيىن: 
n

pp
d Z




1
 

 

وبما أن آزغ صعاؾت مخهللت بالخىقُف في اإلاإؾؿت وانذ نؿبت الخىقُف في مإؾؿت وىنضوع 

 و الظي ًلابل بضوعو أهبر كُمت للخبـاًن : P=0.08% ونلُه ؾخيىن نؿبت الخىقُف جلضع بـ 8 هي

   
n

pp
PVAR




1ˆ
 

 خُث جىخب الهالكت من الشىـل:  d=0.05(الفغق نن نؿبت اإلاجخمو و الظي افترغناو dو)

 
n

PP
d Z






1
2

1  
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 و منه ًيىن : 

d

Z pp
n

2

2

2
1

))1(( 




 
96.1 ٪ و95ئطن بانخماص صعحت زلت 

2
1


Z  

 
 فغص 113ىى  ًيىن: ئطن الحض ألاصنى لحج  الهُنت اإلاضعوؾت

 الاستمازة: 6.1

للض ج  انخماص الاؾخماعة بناءا نلى أىضاف الضعاؾت وكض اشخملذ نلى حؼةين، وكض جػمنذ 

هما وانذ حل ألاؾئلت مسخطغة كضع  الاؾخماعة نلى أؾئلت مغللت تلضف ئلى الخطنُف وأزغي مفخىخت،

ديز في ؤلاحابت حغاء نضم ؤلاميان مو اؾخسضام لغت ؾهلت وبؿُؿت لػمان حهاون اإلابدىر وججنب أي ج

الفه  أو الغمىع أما نملُت البدث فلض جمذ باالؾخهانت بمطلحت الجىصة نلى مؿخىي مإؾؿت 

وىنضوع لخجنب ألازؿاء اإلاترجبت نلى الباخثين أزناء نملُت البدث، أما نن مخػمناث اإلاداوع فلض وانذ 

 نلى الندى الخالي:

خهلم بالبُاناث الشخطُت لالجزء ألاول  لفغص، والظي ٌشمل حمُو ألافغاص، ووانذ ألاؾئلت خٌى : ٍو

 الجنـ، والؿن، واإلاؿخىي الضعاس ي، ؾنىاث الخبرة.

لي.الجزء الثاوي لي وألاصاء الدؿٍى  : ًخػمن نناضغ الظواء الدؿٍى

: حهخبر مغخلت جنفُظ الهمل اإلاُضاني اإلاغخلت ألاى  من بين مغاخل العمل امليداوي و حمع البياهاث 7.1

اؾخماعة نلى 150لى انخباع أن صكت وصحت حمو البُاناث جخىكف نليلا، وكض ج  جىػَو الضعاؾت، ن

من مجمىم  130مؿخىي مإؾؿت وىنضوع وطلً خؿب نضص الهماٌ في ول كؿ ، ج  اؾترحام منلا 

أزغي لهضم ضالخُهلا، ز  جغميز البُاناث وجدلُلها  20الاؾخماعاث وبهض نملُت الفغػ والخلُُ  ج  ئلغاء 

 v23.0 SPSSٍم البرنامج ؤلاخطاتي نن ؾغ 

 ماهيت الركاء التسويقي. 2

لي من خُث الخأضُل واإلافاىُ  والنشأة   ًأحي ىظا اإلادىع لِؿلـ الػىء نلى الظواء الدؿٍى

لي في اإلاإؾؿت، واإلاجاالث التي ًمىننا  والخؿىع، فػال نن الترهيز نلى أىمُت نكام الظواء الدؿٍى

لي بلا   .اؾخسضام الظواء الدؿٍى

لي ج  جطمُمه  مفهوم الركاء التسويقي: 1. 2 حهخبر البضاًت ألاولى ألٌو نكام للظواء الدؿٍى

هض ىظا النكام  -ئصواعص صالتن –في مإؾؿت  1961وانخماص جؿبُلاجه من كبل الضهخىع عوبغث ولُامؼ  َو

لُت من الاجطاٌ الضاة  واإلانخك  باألخضار الج ت في الىؾُلت ألاؾاؽ التي جمىن ؤلاصاعة الدؿٍى اٍع

 . (Yves, 2005, p. 89) قغوف الؿىق وقغوف البِئت
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وىنان من ٌهغفه نلى أنه: "نكام إلاغاكبت وجدؿـ إلادُـ اإلاإؾؿت )ػباةن، مىعصًن، 

منافؿين، شغواث، الهُئاث الهامت، ىُئاث الجىصة...( بلضف اهدشاف الهلضًضاث والفغص التي جىاحهها 

ٍػ  البدث والخجمُو اإلانخك  واإلاؿخمغ والجاص للمهلىماث اإلاإؾؿت، وهي جغجىؼ نلى مدىعٍن ألاٌو و 

ت...ئلخ( اإلاخاخت من مطاصع مسخلفت ج  فغػىا  اإلاسخلفت )نلمُت، جلنُت، احخمانُت، كانىنُت، ججاٍع

ت اإلاغهؼ الخنافس ي  وجدلُلها وجىػَهها وأزيرا اؾخغاللها في اجساط اللغاعاث الاؾتراجُجُت والخىخُىُت وجلٍى

اإلادىع الثاني فهى يلخ  بدماًت وأمن اإلاهلىماث واإلاهاعف اإلادطل نليلا، وهظلً ئغفاء للمإؾؿت، أما 

 اإلاطضاكُت نلى اإلاهلىماث اإلاجمهت.

لي اًػا بأنه مجمىنت منؿلت ونكامُت من ؤلاحغاءاث اإلاخياملت واإلاطممت في ول   هغف الظواء الدؿٍى َو

لُتأعحاء اإلاإؾؿت التي تلضف ئلى جىلُض وجلٍى  وجىػَو اإلا ، ضفدت 2008)العجاعؾت،  هلىماث الدؿٍى

76). 

لي ىى ول اإلاهلىماث اإلافُضة والتي ًمىن اؾخهمالها من  هما ٌهغف نلى أنه نكام الظواء الدؿٍى

ؼ اإلاىكف الخنافس ي للمإؾؿت م لخهٍؼ  .(162)البهاًض، نمان ألاعصن، ضفدت  كبل ئصاعة الدؿٍى

لي ىى مضي واؾو من ألانشؿت - التي ًمىن أن حؿخسضم في حمو اإلاهلىماث نن  نكام الظواء الدؿٍى

 .(164)البهاًض، نمان ألاعصن، ضفدت  اإلانافؿين

لي ىى مجمىنت من ألافغاص وؤلاحغاءاث  بناء نلى ما جلضم ًمىن اللٌى بأن الظواء الدؿٍى

واإلاهضاث التي حؿخسضم بأؾالُب كانىنُت وأزالكُت، حؿمذ بالخضفم اإلاؿخمغ للمهلىماث اإلاخهللت 

لُت اإلاالةمت باأل  لُت من أحل اجساط اللغاعاث الدؿٍى خضار أو الخغيراث التي كض ججغي في البِئت الدؿٍى

 .(59، ضفدت 2009)وآزغون م.،  إلاىاحهت جلً ألاخضار والخغيراث صنما لألىضاف الهامت للمإؾؿت

لي ًمخاػ بمجمىنت من الخطاة ظ نظهغ ًخطح من الخهاٍعف التي مغ طهغىا بأن نكام الظواء الدؿٍى

 منلا: 

لي مجمىنت من اإلاخؿلباث واإلاىاعص.  -  ٌؿخلؼم حشغُل الظواء الدؿٍى

لُت واإلاغاكبت اإلاخىاضلت لألخضار من أحل  - ًخؿلب ىظا النكام الخفانل اإلاؿخمغ مو البِئت الدؿٍى

 عضض واؾخالم أي ئشاعاث خٌى الخغيراث اإلادخملت. 

لي أن ٌؿانض ؤلاصاعة في ا -  جساط اللغاعاث. ًمىن لنكام الظواء الدؿٍى

ت  - ٌهض النكام من أنكمت اإلاهلىماث الاؾتراجُجُت في اإلاإؾؿت ألنه ًؼوص ؤلاصاعة باإلاهلىماث الاؾخسباٍع

ت.  الحٍُى
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 أهميت هظام الركاء التسويقي في املؤسست 2. 2

م Francir Joseph Agniterللض أزبدذ ئخضي الضعاؾاث التي أحغاىا الباخث )  ( أن مضًغ الدؿٍى

% ألزباع اإلاؿهللىين، 09% إلافاوغاث البُو، 11% للبدث نن أزباع الاؾىاق اإلادخملت، 45ًلجأ ئلى: 

م ًلجأ في جدضًض 35 % أزباع اإلانافؿين والجىانب ألازغي، هما جىضل ىظا الباخث ئلى أن مضًغ الدؿٍى

ت ئلى اإلاغؤوؾين بنؿبت  % 22ت % واإلاؿهللىين بنؿب25مطاصع البُاناث للحطٌى نلى اإلاهلىماث الػغوٍع

 .(25، ضفدت 2008)العجاعؾت،  % للصحف واإلاجالث والباقي من الىؾاةل ألازغي 16و

لي في اإلاإؾؿت من زالٌ النلاؽ الخالُت: )وآزغون  هما ًمىن أن نإشغ نن أىمُت نكام الظواء الدؿٍى

 (63، ضفدت 2009م.، 

لي الحجغ ألاؾاؽ في نكام ؤلانظاع اإلابىغ أو بنا - ء عاصاع جنكُمي ًلىم ًمثل نكام الظواء الدؿٍى

ت إلًطالها إلاخسظي اللغاع.   باؾخالم ؤلاشاعاث الخدظًٍغ

لي ًمثل نكاما وكاةُا ٌؿانض في جلضً  اإلاهغفت وؤلاصعان ألافػل  - وىن نكام الظواء الدؿٍى

 إلاؿخسضمُه خٌى ما ًدُـ بل  من حغيراث بُئُت مسخلفت. 

 جُاث ألانماٌ. ٌشيل حؿغا بين همُاث هبيرة حضا من اإلاهلىماث واؾتراجُ -

 الخهغف نن كغب وبضكت نلى اإلاخغيراث البُئُت اإلاسخلفت وما كض ًدضر فيلا من حغير وجؿىع.  -

لي ًإصي صوعا اؾتراجُجُا هبيرا في   وزالضت اللٌى ًمىن أن نلٌى بأن نكام الظواء الدؿٍى

هؿي اإلاإؾؿت اإلاإؾؿت وطلً من زالٌ مؿاىمخه في جبجي اإلاإؾؿت إلافهىم ؤلاصاعة البُئُت، وىنه ٌ

اللضعة نلى الخأزير نلى الؼبىن واإلانافـ، وىظا ٌهجي أنلا جدٌى اإلاإؾؿت من مغاكب لألخضار البُئُت ئلى 

لي.  مشاعن فيلا، وفُما ًلي الجضٌو الظي ًىضح اإلاجاالث ألاؾاؾُت للظواء الدؿٍى

 : املجاالث ألاساسيت للركاء التسويقي 1 حدول 

 وع املؤسسته الترجيب مجال الركاء التسويقي

 ججاع الجملت والخجؼةت واإلاإؾؿاث اإلانخجت للؿلو والخضماث 01 الدؿهير

ججاع الجملت والخجؼةت واإلاإؾؿاث الخهلُمُت ومإؾؿاث  02 زؿـ الخىؾو

 النلل.

 صوع النشغ وواالث ؤلانالن والبنىن وشغواث الخأمين 03 زؿـ اإلانافؿت

 ول أنىام اإلاإؾؿاث 04 اؾتراجُجُت التروٍج

 شغواث الخهضًن والبتروٌ 05 ُاناث الخيلفت ب

 ججاع الجملت والخجؼةت ووواالث ؤلانالن وصوع النشغ 06 ئخطاةُاث اإلابُهاث

 اإلاإؾؿاث اإلانخجت للؿلو الاؾهلالهُت 07 بدىر الخنمُت

 اإلاإؾؿاث اإلانخجت للؿلو الاؾهلالهُت والؿلو الطنانُت 08 نمـ وشيل اإلانخج
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 اإلاإؾؿاث اإلانخجت للؿلو الاؾهلالهُت والؿلو الطنانُت 09 الهملُاث ؤلانخاحُت

 اإلاإؾؿاث اإلانخجت للؿلو الطنانُت 10 ئًغاصاث الازترام

م، جاملصدز  .161، ص 1996، مىخبت الاؾخمام، مطغ، 1: نبض الؿالم أبى كدف، أؾاؾُاث الدؿٍى

لي خؿب نىم اإلاإؾؿاث، ف  لض نجض أن من زالٌ الجضٌو ًدبين لنا أىمُت الظواء الدؿٍى

و البدث والخنمُت، بِنما تلخ   اإلاإؾؿاث الطنانُت تلخ  أهثر باإلاهلىماث خٌى الخيالُف ومشاَع

ت باإلاهلىماث خٌى الؿهغ والخىػَو، وتلخ  وواالث ؤلانالن باإلاهلىماث خٌى التروٍج.  اإلاإؾؿاث الخجاٍع

 أهواع الركاء التسويقي 3. 2

لي وفل              ت همهُاع نجض: ًمىن جلؿُ  الظواء الدؿٍى ا ألهثر من مهُاع فاطا اجسظنا صعحت اإلاغهٍؼ

ت همهُاع  لي غير اإلاغهؼي، وئطا أزظنا صعحت الغؾمُت الخجاٍع لي اإلاغهؼي والظواء الدؿٍى الظواء الدؿٍى

لي غير الغؾمي، وؾنداٌو أن نخهغع له  بش يء من  لي الغؾمي والظواء الدؿٍى وحضنا الظواء الدؿٍى

 (248، ضفدت 1997آزغون ؽ.، )و  الخفطُل فُما ًلي:

لي، ومن  الركاء التسويقي املسكزي: -أ ت هي التي جخىلى أنشؿت الظواء الدؿٍى وحهجي وحىص وخضة مغهٍؼ

أى  مميزاث ىظا النكام خضور اػصواج في اإلاهام والىقاةف اإلاخهللت بخلً ألانشؿت صازل اإلاإؾؿت 

مالخكت الخؿىعاث الُىمُت التي جدضر في لىن في اإلالابل حعجؼ جلً الىخضة في أغلب ألاخُان نن 

لي.  أؾىاق اإلاإؾؿت، وىى ما ٌشيل كطىعا في جُاع اإلاهلىماث اإلاخضفم إلاخسظ اللغاع الدؿٍى

لُت جخ  مماعؾهلا من زالٌ نضص من الركاء التسويقي الالمسكزي  -ب : وحهجى أن أنشؿت الظواء الدؿٍى

لي ئلى حهاث مهُنت، ومن أى  الىخضاث اإلاندشغة صازل اإلاإؾؿت وطلً بخلؿُ  الظوا ء الدؿٍى

اصة صعحت الخسطظ.  زطاةظ ىظا النكام عفو هفاءة مؿإولي الظواء ندُجت لٍؼ

ونهجي بلا وحىص نكام عؾمي صازل اإلاإؾؿت ًػ  نضص من اللىانض  الركاء التسويقي السسمي: -ج

ؿت الخنكُمُت وؤلاحغاءاث اإلادضصة واإلاىخىبت والؿُاؾاث اإلاىغىنت، وىُيل جنكُمي مدضص صاز ل الخٍغ

م، وجلىم ىظو الىخضة  لُت والتي ناصة ما جيىن جابهت إلصاعة الدؿٍى للمإؾؿت وخضة اإلاسابغاث الدؿٍى

 بالخجمُو الغؾمي للبُاناث وجدلُلها مؿخسضمت في طلً اإلاىاعص اإلاخاخت لضيلا من أحهؼة وبغامج وأفغاص.

اءاث مىخىبت إلاماعؾت أنشؿت الظواء وحهجي نضم وحضوص ئحغ  الركاء التسويقي غير السسمي: -د

لي، بل ًخ  مماعؾت جلً ألانشؿت من زالٌ وؾاةل الاجطاٌ اإلاسخلفت ومخابهت ما ًخ  نشغو  الدؿٍى

لي إلاإؾؿدنا، وىنان الهضًض من الهُىب،  زاعج اإلاإؾؿت من مهلىماث وأزباع جمـ النشاؽ الدؿٍى

ه لهظا النكام مثل جأزغ وضٌى اإلاهلىماث اإلاؿلىبت لهضم و  حىص كنىاث واضحت، جمغ منلا وهظا حشٍى

اإلاهلىمت ندُجت مغوعىا من شخظ آلزغ بطىعة غير عؾمُت مما ًإصي الندغاف اإلاهلىمت ألاضلُت نن 

 جلً التي وضلذ إلاخسظ اللغاع.
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 مكوهاث الركاء التسويقي:  4. 2

لي ًغجىؼ أؾاؾا نلى ؾبل جىضُل اإلاهلىمت، التي حشيل كىانض للمهغفت ا  لتي الظواء الدؿٍى

جمىن للمإؾؿت من مخابهت ؾيروعة الخغُير، وئًجاص الحلٌى إلاىاحهت الخدضًاث، التي أصث ئلى جىؾُو 

لي في ول اإلاإؾؿاث مهما وان حجمها وؾبُهت نشاؾها.  اؾخسضاماث وجؿبُلاث الظواء الدؿٍى

لي ًخيىن من أعبهت أنكمت فغنُت جخيام  ل نلى الهمىم ًمىنا أن نلٌى أن نكام الظواء الدؿٍى

لُت الؾخسضامها وىاجه ألانكمت الفغنُت  فُما بُنلا لخىفير اإلاهلىماث اإلاهمت وجلضًمها ئلى ؤلاصاعة الدؿٍى

   :(08، ضفدت 2017)ؾامُت،  هي

 طواء الؿىق، طواء اإلانخج، طواء اإلانافـ. طواء الؼبىن، -

 ذكاء الزبون:  5. 2

له  غير فهاٌ، ان من العجب أن ٌشيى الهضًض من عؤؾاء الشغواث الخنفُظًين من أ  ن حؿٍى

م ولىنلا جخميز بالللُل من النجانت ،خُث أن أخض  ئنل  ًغون أن مإؾؿاتل  جطغف الىثير نلى الدؿٍى

م الظي حهىصوو في اإلااض ي والظي  أؾباب طلً ىى أنل  ًنفلىن الىثير نلى نفـ النمـ اللضً  للدؿٍى

لي اللض م بالبُو، ئن الخفىير الدؿٍى ً  لحؿن الحل بضأ آلان في ئفؿاح ٌهخمض نلى مؿاواة الدؿٍى

م الظهُت أضبدذ جؿىع مهغفت الؼبىن  اإلاجاٌ لؿغق حضًضة من الخفىير خُث أن شغواث الدؿٍى

 وجلنُاث الاعجباؽ بالؼبىن وفه  اكخطاصًاث الؼبىن 

لي اإلاهاضغ، ففي اإلاإؾؿاث الحضًثت ًيىن  ٌهخبر الؼبىن نلؿت الانؿالق في النشاؽ الدؿٍى

أى  مطاصع الهىاةض التي جخدطل نليلا اإلاإؾؿت، ئط أن الؼبىن ًمثل مغهؼ  -ىنًانغف ػب –الشهاع 

لي، لظا أضبذ الخفىق في كىانض اللهبت الجضًضة ٌهخمض في الخنافـ بين  اللهبت وحىىغ الهمل الدؿٍى

 .اإلاإؾؿاث نلى أؾاؽ من ٌؿخؿُو أن ًفي بلظو الحاحاث والغغباث بشيل أفػل

غي مجمىنت من الباخثين في غىء زبرة اإلاإؾؿاث فان الهالكاث ؾُلت ألامض مو الؼبىن أضبدذ  ٍو

 (2009)وآزغون م.،  جلىم نلى الحلاةم آلاجُت:

 ( مغاث أهثر من نملُت البُو للؼبىن اإلاهخاص.6أن نملُت البُو للؼبىن الجضًض جيلف ) - أ

 ن نن ججغبخه.( من ألافغاص آلازٍغ10-8أن الؼبىن غير الغاض ي نن منخجاث اإلاإؾؿت ؾِبلغ نمؿُا ) - ب

ض من أعباخها بنؿبت ) -حـ ت  85أن اإلاإؾؿت ًمىن أن جٍؼ اصة مهاوصة الؼبىن الؿنٍى %( من زالٌ ٍػ

 %( فلـ. 5بنؿبت )

 %(. 50%( بِنما ئميانُت بُو اإلانخج للؼبىن اإلاهخاص هي ) 15أن ئميانُت بُو اإلانخج للؼبىن الجضًض هي ) -ص

وي ؾُلىمىن بمهاوصة الخهامل مو اإلاإؾؿت زانُت ئطا %( من الؼباةن طوي الشيا 70أن نؿبت ) -ه

 اؾخجُب لشيىاى  بشغنت من زالٌ جدؿين الخضمت التي أصث ئلى شيىاى .
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ت اإلاضنىمت  90أن أهثر من ) -و %( من اإلاإؾؿاث الحالُت ال جدلم جيامل اإلابُهاث والخضمت الػغوٍع

ت الهالكاث مو بالخجاعة الالىترونُت عغ  أن ىظو الخجاعة الحضًثت جمثل مط ضعا مهما من مطاصع جلٍى

 الؼباةن.

 ذكاء السوق: 6. 2

ا وانذ اإلاإؾؿت حؿعى للبلاء والفىػ في أؾىاق اإلاؿخلبل وجداٌو ضُاغخه واإلاشاعهت فُه  ئط 

سها ومىقفيلا ونشاؾاتلا  بضال من انخكاعو، ًجب نليلا ان جللي نكغة فاخطت نلى حمُو الجىانب جاٍع

أٌ نفؿها ىل جملً جطىعا شامال نن مضي ازخالف اإلاؿخلبل وىل جىغؽ وئصاعتلا ومنافؿيلا، ز  حؿ

  ؤلاصاعة حؼءا من وكهلا وفىغىا لىغو جطىع لالؾخدىاط نلى ؾىق اإلاؿخلبل ؟

ومن أى  اإلاخغيراث التي ًخىحب الخدؿب لها في فه  الؿىق هي: نمى الؿىق، الحطت  

ف نلى ىظو الهىامل ًنخج ئصعاوا واضحا من الؿىكُت، حج  الؿىق، ؾبُهت الؼباةن اإلادخملين، فالخهغ 

كبل ؤلاصاعة لألؾىاق اإلادُؿت بلا نن ؾبُههلا وصًنامُىُهلا، والخهغف نن الؿىق ًلهب صوعا عةِؿُا في 

اإلادُؿت بلا نن ؾبُههلا قغوف الؿىق من أحل  جدضًض اؾتراجُجُت اإلاإؾؿت التي جضفهها لالعجلاء

لُت ومهضٌ نمى اإلابُهاث اصة الحطت الدؿٍى  . (Ph, 2003, p. 53) جدلُم ميزة جنافؿُت من زالٌ ٍػ

لضم ىظا    ض اإلاشترون ٍو هما أن الخنكُ  اإلاىحه بالؿىق ىى الظي ًداٌو أن ًىشف ماطا ًٍغ

لت التي جطل ئلى أىضافه .  له  بالؿٍغ

هؼ البدىر أن طواء الؿىق ىى نىم من أنىام الؿلىن والهملُاث ،أهثر من وىنه وافترغذ ب 

حؼءا من الثلافت)اللُ  واإلاهخلضاث( ونلى ىظا فلض افترع طواء الؿىق ًمىن كُاؾه همجمىنت من 

الؿلىهُاث والهملُاث، هما أن الظواء الؿىقي ًمىن بناؤو صازل زلافت اإلاإؾؿت والظي بالخأهُض ؾىف 

فانلُت وأصاء الؿىق ٌهخمض طواء الؿىق نلى حىانب ؾلىهُت جخهلم بمضي انخلاص الهاملين  ًإزغ نلى

بأن اخخُاحاث الؿىق ًجب أن حهؿى لها ألاىمُت اللطىي  –نلى ازخالف أنىانها  –باإلاإؾؿاث 

،وجغحمت طلً في مجمىنت ألانشؿت والخطغفاث واللغاعاث والخؿـ التي جلىم بلا اإلاإؾؿت من أحل 

ت اإلاسخلفت حؿلُ   اث ؤلاصاٍع خؿلب طلً غغوعة اندشاع ىظا الخىحه نبر اإلاؿخٍى كُمت أفػل لهمالئلا ٍو

م.  صازل اإلاإؾؿت وأن حهمل ألازيرة نلى ؾُاصة الخىحه بالؿىق بضال من الترهيز نلى ئصاعة الدؿٍى

 ذكاء املىتج:  7. 2

ج اإلانخج من   زالٌ جلضً  جإصي مهلىماث طواء اإلانخج صوعا أؾاؾُا في ضنو كغاعاث مٍؼ

مهلىماث طهُت نن اخخماٌ مىاحهت اإلاإؾؿت لخلاصم اإلانخجاث الحاغغة أو نن ؾبُهت اإلانافؿت 

ج  ت والخؿىعاث الخلنُت والابخياعاث الحضًثت وغيرىا من اإلاهلىماث التي جخهلم بمٍؼ وبساضت نير الؿهٍغ

خجلى طواء اإلانخج في ؾغح اإلانخج الجضًض  اإلانخج ٍو



 

 دزاست حالت كوهدوز -داء التسويقي بمىظماث ألاعمالدوز الركاء التسويقي في جحسين الا 
 

63 

ت ٌهبر ئن مفهىم اإلانخج الجض  ًض ىى مفهىم مخهضص ألابهاص والجىانب، فانه من الناخُت النكٍغ

نن حغُير ججغبت اإلاإؾؿت نلى بهض من أبهاص اإلانخج، ومنه ٌهخبر منخجا حضًضا بالنؿبت للمإؾؿت التي 

ججغي جلً الخغُيراث، مما ٌهجي أن أي حغُير أو ئغافت نلى أبهاص اإلانخج مثل الجىصة، الؿهغ، مؿخىي 

لت جىػَهه ... الخ، ٌهخبر حضًضا بالنؿبت للمإؾؿت،، وىنان  الخضمت، الخىنىلىحُا، الخغلُف، ؾٍغ

غ اإلانخج منلا:  (109، ضفدت 1995)وأزغون،  الهضًض من ألاؾباب التي جىمن وعاء جؿٍى

ـــ: -  ئن الؿلو اإلاىحىصة في ألاؾىاق حؿدبضٌ وفلا لــ

 الخغير الحاضل في أطواق الؼباةن. -

 ؿىق.زغوج الؿلهت من ال -

اإلادافكت نلى مغهؼ اإلاإؾؿت في الؿىق، مو اإلادافكت نلى حج  اإلابُهاث طاجه وىظا ًخؿلب  -

أن جيىن ؾلو اإلاإؾؿت بهػها في مغخلت النمى، وآلازغ في مغخلت النػىج، وكؿ  آزغ في مغخلت 

 ؤلاشبام والاندضاع وىىظا.

اصة مهلى  - اصة الػغـ نلى اإلاإؾؿاث من كبل الؼباةن وطلً ندُجت ٍػ ماتل  وزبرتل  في ٍػ

 اإلانخجاث اإلاهغوغت.

 الغغبت اإلاتزاًضة للمإؾؿاث في الخىؾو والبلاء والاؾخمغاع أًػا. -

لُت حُضة، وبشيل زاص للؿلو الجضًضة في ألاؾىاق. -  الغغبت في جدلُم بغامج حؿٍى

 ذكاء املىافس: 8. 2

لُت، ز  جدلُل وحشير ئلى اللضعة نلى حمو البُاناث واإلاهلىماث خٌى اإلانافؿين ونشاؾاتل  الحا

ؾلىهه  اإلااض ي من أحل جلضً  نمىطج للخنبإ بؿلىهه  اإلاؿخلبلي والحطٌى نلى عؤٍت خٌى 

اؾتراجُجُاث منخجاتل  وػباةنل  لحالُين واإلادخملين والتي جمثل مضزالث مهمت لدشىُل اؾتراجُجُت 

م.  الدؿٍى

م ئصاعة الخ ىمن صوع طواء اإلانافـ في جدضًض اإلانافـ ألاكغب نن ؾٍغ  نافـ.ٍو

 ألاداء التسويقي  . 3

لي من ألاؾـ التي جدؿن من  هخبر ألاصاء الدؿٍى ا بالنؿبت للمإؾؿاث، َو ٌهض ألاصاء مفهىما حىىٍغ

 اإلاإؾؿت.أصاء اإلاإؾؿت، والظي ٌؿمذ بخدلُم أىضاف 

 مفهوم ألاداء التسويقي  1. 3

خ  طلً نن ؾغ  لُت ،ٍو ٍم الترهيز ٌهغف نلى أنه وضف وجدلُل هفاءة وفهالُت الهملُت الدؿٍى

م وبين ألاىضاف اإلاؿلىبت لخلً ألانشؿت  واؾتراجُجُاثنن اإلاىاةمت بين مسغحاث أنشؿت  الدؿٍى

 .(26، ضفدت 2001)زابذ،  والاؾتراجُجُاث
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وكضعتلا  هما ٌهغف نلى أنه صعحت نجاح اإلاإؾؿت أو فشلها من زالٌ ؾهيلا من زالٌ ؾهيلا،

 .(115، ضفدت 2013)الهباصي،  ف مو اإلاخغيراث البُئُتنلى جدلُم ألاىضاف اإلاخمثلت بالبلاء والخىُ

لي ٌهبر نن مؿخىي جدلُم اإلاإؾؿت ألىضافها  من زالٌ ىظا الخهٍغف ًدبين أن ألاصاء الدؿٍى

لُت و ًغجبـ بمفاىُ  نضًضة نظهغ منلا الىفاءة والفهالُت، وؾىف ًخ   اإلاىغىنت في الخؿت الدؿٍى

لي نلى ول من الغبد  .ونمى حج  اإلابُهاث، والحطت الؿىكُت، وعغا الؼبىن  ُت،كُاؽ ألاصاء الدؿٍى

 جقييم ألاداء التسويقي 2. 3

لي من زالٌ نضة مداوع منلا  :ًخ  جلُُ  ألاصاء الدؿٍى

اصة في اإلابُهاث والتروٍج للمإؾؿت بين الىكذ الؿابم والىكذ الحالي. -  جخ  اإلالاعنت بين ٍػ

لُت   - اصة حج  اإلابُهاث خُث ًخ  وغو الخؿـ الدؿٍى ض من اندشاع ٍػ نلى أؾاؾها والتي بضوعىا جٍؼ

ت  .اإلاإؾؿت والهالمت الخجاٍع

نافؿت من ىظا  -
ُ
نافؿين وئميانُت اإلا

ُ
نخجاث الخاضت باإلاإؾؿت وأؾهاع اإلا

ُ
الهمل نلى صعاؾت أؾهاع اإلا

 الجانب والهمل نلى جنفُظ الهغوع نلى ىظو ألاؾهاع

لُت للُمنخجاث   -  .وازخُاع أؾىاق حضًضة وأماهن بُو ُمخميزةالهمل نلى ازخُاع أفػل اللنىاث الدؿٍى

ازخُاع افػل ؾغق نغع للُمنخج بالشيل الظي ٌهىص نلى اإلاإؾؿت باألعباح وجدلُم أفػل نؿبت   -

 .مبُهاث

م التي جدخاحها اإلاإؾؿت في التروٍج   - م واإلابُهاث نلى أخضر ؾغق الدؿٍى م الدؿٍى جأىُل فٍغ

نخجاتلا
ُ
 .إلا

ل نملُاث الدؿٍى - اصة اإلابُهاث وجدلُم ىضف اإلاإؾؿتالهمل نلى جمٍى سخلفت لٍؼ
ُ
 .م اإلا

نخج ئطا اخخاج ألامغ لظلً  -
ُ
 الهمل نلى جسفُؼ ؾهغ اإلا

سخلفت للمإؾؿت الانخماص  -
ُ
م اإلا  .نلى الخسؿُـ الاؾتراجُجي في حؿُير نملُاث الدؿٍى

لي والهمل نلى ج غو وىى ونلى واإلاإؾؿاث التي حؿعى للنجاح الهمل نلى جؿبُم كُاؽ ألاصاء الدؿٍى ؿٍى

بلي نلى اإلاإؾؿت في الؿىق 
ُ
غ الشغهت وػٍاصة أعباخها وػٍاصة اإلابُهاث التي ج ما ًإصي بضوعو لخؿٍى

ؿهلضف
ُ
 .اإلا

لي للشغهت  بلا وجدلُم أىضافها ًجب نلى اإلاإؾؿت اصعان والهمل  عجلاءالا وولغفو هفاءة ألاصاء الدؿٍى

 :نلى ما ًلي

غو والهمل ن الاىخمام - نخج وجؿٍى
ُ
 .لى عفو الىفاء الخاضت بهبجىصة اإلا

الةمت لنىنُت   -
ُ
م اإلا لُت واؾتراجُجُاث الدؿٍى م ووغو الخؿـ الدؿٍى ب فغق الدؿٍى غ وجضٍع جؿٍى

ؿهلضفت.
ُ
نخجاث التي ًخ  التروٍج لها في ألاؾىاق اإلا

ُ
 اإلا
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ونلُه فان وغو اإلاهاًير نملُت لِؿذ ؾهلت و زاضت ننضما ًخىفغ أمام اإلاإؾؿت نضص من 

و نلى الغغ  من ازخالف الباخثين بشأن نىنُت اإلاهاًير التي    نليلا أن نسخاع من بُنلا، البضاةل و التي

ًجب جىفغىا ننض جلضً  ألاصاء، ئال أنه ًىحض اجفاق نلى غغوعة جىفغ أعبو زطاةظ أو شغوؽ مهُنت 

لي  :(berrah, 2002, p. 98)  ًجب أن جخطف بلا مهاًير ألاصاء الدؿٍى

ٌ  الثباث:- نلى نخاةج ممازلت و مدشابلت ندُجت جىغاع اؾخسضام اإلاهُاع، أي أن زباث اإلاهُاع  بمهجى الحطى

 ًخػمن حانبين ىما الاؾخلغاع و الخىافم. 

: بمهجى أن ًلِـ اإلاهُاع ألاشُاء التي ضم  من أحلها، خُث أن الجىانب التي جدخىيلا جيىن املصداقيت-

 ؿلىبت لألصاء.طاث أىمُت و اعجباؽ خلُلي بالىفاءة و الفهالُت اإلا

: بمهجى أن ًيىن اإلاهُاع ؾهل في الخؿبُم، و أن ًيىن ملبىال و واضحا، و ىظا ما ٌهىـ العمليت-

لي الفهلي للمإؾؿت.  خلُلت ألاصاء الدؿٍى

اث اإلاسخلفت لألصاء، خُث جبرػ أىمُت و التميز- : و ًلطض به مضي كضعة اإلاهُاع نلى الخهغف بين اإلاؿخٍى

 مناؾبا من الخميز في الحاالث التي جيىن هفاءاث الىخضاث و ألاكؿام غغوعة أن ًخػمن اإلاهُ
ً
اع كضعا

 مخلاعبت.

ئن اإلاهاًير حهىـ ألاىضاف، فهي التي جلغع وجدضص ما ًجب ئنجاػو، وكض جأزظ شىال ػمانُا أو 

و ماصًا أو مالُا أو أعكاما كُاؾُت، بدُث ًجب أن جيىن زابخت نىنا ما، وفي نفـ الىكذ ًجب أن جخمخ

بضعحت مناؾبت من اإلاغونت، مو اللبٌى باندغافاث مهلىلت ختى ًمىن لها أن حهبر بىغىح نن ألاىضاف 

 ،وما نملُت وغو اإلاهاًير ئلى اإلاغخلت ألاولى من مغاخل الخلُُ  

لي ألاهثر اؾخهماال هي : الغبدُت ،ونمى حج   جب أن نشير أن مو مهاًير ألاصاء الدؿٍى ٍو

 ُت، وعغا الؼبىن اإلابُهاث، والحطت الؿىك

 وجحليلها الفسضياثجحليل . 4

  الفسضياث اختباز 1.4  

 التسويقي  باألداءأبعاد الركاء التسويقي  ازجباطمدى  ألاساسيت:الفسضيت 

 لإلحابت نلى ىاجه الفغغُت ًمىن اشخلاق طلً ئلى فغغِخين فغنُخين : 

ليمضي اعجباؽ مخىؾؿاث أبهاص الظواء ال :ألاولىالفسضيت الفسعيت  - لي باألصاء الدؿٍى  دؿٍى

 لإلحابت نلى طلً نؿغح الفغغِخين الخالُخين : 

 H0) لي ننض مؿخىي الضاللت لي باألصاء الدؿٍى  0.05( ًىحض نالكت اعجباؾُت بين أبهاص الظواء الدؿٍى

 (H1) لي ننض مؿخىي الضاللت  ال لي باألصاء الدؿٍى ًىحض نالكت اعجباؾُت بين أبهاص الظواء الدؿٍى

0.05 

 النخماص نلى ازخباع الاعجباؽ بيرؾىن جخطح النخاةج والخالي :با 
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 : اختباز بيرسون لالزجباط بين أبعاد الركاء التسويقي باألداء التسويقي2 حدول 

 الركاء التسويقي البيان

لي   r=0,856 مهامل الاعجباؽ  ألاصاء الدؿٍى

ت   Sig=0.00 الضاللت اإلاهنٍى

ت وؾغصًت بين ًدبين من زالٌ الجضٌو أنه جى    ليحض نالكت اعجباؾُت كٍى  الظواء الدؿٍى

لي و لُت وول من الظواء الدؿٍى لي الدؿٍى نلى الخىالي، خُث وانذ  ) 0,856، خُث بلغذ )ألاصاء الدؿٍى

ت ننض مؿخىي الثلت       Sig=0.00وخُث بلغذ  0.95الاعجباؾاث مهنٍى

جباؽ طو صاللت ئخطاةُت بين والتي مفاصىا انه ًىحض اع  H1ونلُت ًمىن كبٌى الفغغُت  

لي لي باألصاء الدؿٍى  مخىؾؿاث أبهاص الظواء الدؿٍى

لي. - لي مو مغهباث ألاصاء الدؿٍى  الفغغُت الفغنُت الثانُت: مضي اعجباؽ أبهاص الظواء الدؿٍى

 ولإلحابت نلى طلً نؿغح الاخخمالُين الخالُين :

 (H0)لي لها نالكت اعجباؾُت ط اث صاللت ئخطاةُت مو مغهباث ألاصاء لِـ ول أبهاص الظواء الدؿٍى

لي  . الدؿٍى

 (H1) لي لها نالكت اعجباؾُت طاث صاللت ئخطاةُت مو مغهباث ألاصاء ول أبهاص الظواء الدؿٍى

لي.   الدؿٍى

 ولإلحابت نلى الفغغِخين نهخمض نلى ئزخُاع ؾبيرمان، وجدبين النخاةج والخالي : 

 التسويقي ومسكباث ألاداء التسويقي: : اختباز سبيرمان ازجباط أبعاد الركاء3 حدول 

لي
ؿٍى

الاصاء الد
مهاًير 

 

 مغهباث

لي  ألاصاء الدؿٍى

لي  الظواء الدؿٍى

 طواء

 اإلانخج

طواء 

 اإلاؿهللً

طواء 

 الؿىق 

طواء 

 اإلانافـ

 R 0.61 0.73 0.85 0.88 الغبدُت

Sig 0.00 0.400 0.000 0,001 
 R 0.74 0.54 0.66 0,61 اإلابُهاث نمى حج  

Sig 0.010 0.10 0.003 0,001 

 R 0.66 0.61 0.73 0.81 الحطت الؿىكُت

Sig 0.00 0.001 0.000 0,000 

 R 0.59 0.42 0.61 0.73 عغا الؼبىن 

Sig 0.00 0.000 0.000 0,000 

 SPSS23.0: من ئنضاص الباخث باالنخماص نلى مسغحاث املصدز
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 . الخاجمت:5 

ج  الحطٌى  ًثبذ ما جباؾاث الجؼةُت كُمها اإلاؿللت صالت ئخطاةُت وىى ماونلُه ونلى الهمىم وانذ الاع 

لي، ونلُه فأننا  لي ومغهباث ألاصاء الدؿٍى ت الاعجباؽ بين أبهاص الظواء الدؿٍى نلُه ؾابلا، بين مهنٍى

لي لها نالكت اعجباؾُت طاث صاللت H0نلبل الفغغُت) ( والتي جنظ بأن لِـ ول أبهاص الظواء الدؿٍى

لي، ئخطاة لِـ ول أبهاص ونلُه نلبل بصحت فغغُت الهضم والتي مفاصىا ُت مو مغهباث ألاصاء الدؿٍى

لي. لي لها نالكت اعجباؾُت طاث صاللت ئخطاةُت مو مغهباث ألاصاء الدؿٍى  الظواء الدؿٍى

 الىتائج والتوصياث.1.5

 ل ئلى النخاةج الخالُت:اإلاىحهت إلؾاعاث مإؾؿت وىنضوع ج  الخىض الاؾخماعةانؿالكا من نخاةج جدلُل 

لي في -  أ لي له جأزير هبير نلى ألاصاء الدؿٍى  .اإلاإؾؿتللض بُنذ الضعاؾت أن الظواء الدؿٍى

لي في جطمُ  الاؾتراجُجُاث -  ب للض أقهغث النخاةج أىمُت الاؾخفاصة من أبهاص الظواء الدؿٍى

لُت في اإلاإؾؿت.  الدؿٍى

لي مفهىم ى -  ث ام و حىىغي بالنؿبت للمإؾؿت، وان في هما بُنذ الضعاؾت أن ألاصاء الدؿٍى

باصب ألامغ مغاصف لإلنخاحُت ووان جلُُمه مالُا، ز ، أما الُىم فاألصاء ًخهلم أهثر من ما مض ى بالخللباث 

ت و اإلانافؿت، وىى مطؿلح الاؾتراجُجُاإلافاحئت للؿىق وىظا ما أصي ئلى الاىخمام بخدؿِنه من ناخُت 

لُت و  مخهضص ألابهاص، ٌشمل نلى الهضًض من اإلافاىُ  اإلاخهللت بالنجاح و الفشل، الىفاءة الدؿٍى

لُت،  لُت وجدلُل الحطت الؿىكُت و غيرىا الىثير  باإلغافتالفهالُت الدؿٍى ئلى جدلُل الخيالُف الدؿٍى

من الهىامل اإلاخهللت به، ىى ًمثل طلً النشاؽ الشمىلي اإلاؿخمغ الظي ٌهىـ نجاح اإلاإؾؿت و 

هلا، وكضعتل ا نلى الخىُف مو بِئهلا، أو فشلها و انىماشها، وفم أؾـ و مهاًير جػهها اإلاإؾؿت اؾخمغاٍع

 خؿب مخؿلباث نشاؾها .

لي ًخأزغ بمجمىنت من الهىامل اإلاسخلفت و اإلاخضازلت، الضازلُت و الخاعحُت، -  ر ألاصاء الدؿٍى

لت الخأز ير، فمجالها ًبلى ونلى ازخالف آلاعاء فانلا جخمدىع في نفـ ؤلاؾاع، وجسخلف في شضة و ؾٍغ

واؾو حضا، و اللاةمت غير كابلت للػبـ، ولهل اإلاالخل في حمُو اإلالاعباث الحػىع الضاة  لهامل واخض 

لي الظي ٌهض أخض الهىامل الغةِؿُت و اإلادضصة و  عغ  ازخالف وحهاث النكغ، ئنه الظواء الدؿٍى

 اإلادللت ألصاء اإلاإؾؿت؛ 

ي مفهىم ئصاعة ألاصاء، خُث ًخهامل مو مجمل دؿين أصاء اإلاإؾؿت ٌشيل ننطغ أؾاس ي فج  ج

الهناضغ اإلاإزغة في ألاصاء بغغع جىقُفها لغفو أو منو انسفاع ألاصاء، طلً في مىاحهت مخغيراث بِئهلا، 

جسخلف أؾالُب و مضازل جدؿين ألاصاء و جدنىم، أىمها الجىصة الشاملت التي جمثل نكام فهاٌ ونملُت 

اث أصاء اإلاإؾؿت، أما جدؿين مؿخمغة حؿهلضف أنلى مؿخ اث الغغا للؼباةن بلضف الاعجلاء بمؿخٍى ٍى

ت في  ئناصة الهنضؾت تلخ  باناصة الخطمُ  الجظعي للهملُاث بغُت الحطٌى نلى جدؿِناث حظٍع
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اث اإلاإؾؿت وىظا لخدؿين أصائلا وىظا من زالٌ الاؾخفاصة من مسغحاث الظواء  مسخلف مؿخٍى

لي؛  الدؿٍى

لي جترحمها نشاؾاجه اإلاسخلفت، فهنان نضة ىنان نالكت بين الظواء   ح لي و ألاصاء الدؿٍى الدؿٍى

لي و ججهل منه ئما نامل مدلم لألصاء  نىامل جنكُمُت مدشابىت و مدشهبت جإزغ في الظواء الدؿٍى

 ألاخؿن أو مهغكل و مػهف له.

 التوصياث 

خىضُاث الخالُت من زالٌ النخاةج التي ج  الخىضل ئليلا في ىظو الضعاؾت، فانه ًمىن نغع ال

 إلاإؾؿت وىنضوع هما ًلي:

اصة هفاءتلا في مجاٌ  -  اؾخسضامالهمل نلى مىاهبت في مجاٌ اإلاهلىماث بالشيل الظي ًمىن من ٍػ

لي. لي في جدؿين ألاصاء الدؿٍى  الظواء الدؿٍى

  الخؿىع اإلاتزاًض إلاجخمو اإلاهلىماث في غىء اندشاع الهُاول اإلاسططت لظواء ألانماٌ وأنشؿت

لي في اإلاإؾؿت بلضف جنؿُم ندى اعاث أوحب نلى اإلاإؾؿاث الاؾخسب جبجي مطؿلح الظواء الدؿٍى

ؼ الابضام وجدؿين اؾخسضام اإلاهضاث والخىنىلىحُا اإلاناؾبت ؾىاء إلًجاص ألافياع أو  ىضف مشترن حهٍؼ

 لخطنُو اإلانخجاث.
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 ملالحق.ا8
 ئؾخبُان مىحه للهاملين بمإؾؿت وىنضوع 

لي خٌى : لي وألاصاء الدؿٍى  صعاؾت جدلُلُت للهالكت بين الظواء الدؿٍى

 الؿالم نلُى 

لي، لي وألاصاء الدؿٍى لظا أعحى الخىغم  ًنضعج ىظا الاؾخبُان في ئؾاع وعكت بدثُت ًناكش الهالكت بين الظواء الدؿٍى

إلاهاني بهؼ اإلاطؿلحاث واإلافاىُ  الىاعصة في ىظا الاؾخبُان ز  الخىغم بلغاءة الهباعاث باالؾالم نلى الخىغُذ اإلاغفم 

( أمام الازخُاع الظي جغونه مناؾب ،نلما أن احاباجى  ؾخيىن مفُضة حضا للباخث ولن Xبخأني والاحابت بىغو نالمت )

 حؿخسضم ئال في أغغاع البدث الهلمي

ل الشىغ نلى مؿانض  جى  وحهاونى  وفي ألازير لى  حٍؼ

 املحوز ألاول: املعلوماث الشخصيت

 أمام الىغهُت اإلاخناؾبت مهى : Xًغجى وغو نالمت 

 الجنـ:-1

          طهغ نثىأ  

  اإلاؿخىي الضعاس ي-3

        أكل من البيالىعٍا  لِؿانـ أو مهنضؽ 

          بيالىعٍا ماؾخاع أو ماحِؿخاع 

 ؾنىاث الخبرة:4

   أكل من ؾنخين      ؾنىاث 5الى  2من 

  ؾنىاث     10الى  6من  ؾنىاث 10أهثر من 

 املحوز الثاوي: العبازاث املسجبطت بأبعاد الركاء التسويقي وألاداء التسويقي

لُتجخهلم الهباعاث الخالُت بأبهاص  *  .( امام الهباعة التي جناؾبى X، ونلُه ًغجى منى  وغو نالمت )الُلكت الدؿٍى

 الهباعة

ال 
م

جف
أ

 
ما

ما
ج

 

م
جف

ال أ
هض 

مخأ
ير 

غ
 

م
جف

أ
ما 
ما

م ج
جف

أ
 

 أوال: أساسياث الركاء التسويقي

لي بخفؿير خغهُت اللؿاناث الؿىكُت -1       ًلىم الظواء الدؿٍى

لي بخدغواث اإلاخىكهت للمنافؿين  -2       ًخنبأ الظواء الدؿٍى

الخهغف نلى الهلضًضاث و الفغص جخ  من زالٌ جبجي مفهىم  -3

ليالظوا  ء الدؿٍى

     

لي أخض اإلاطاصع ألاؾاؾُت لخدلُم ألاصاء  -4       نكام الظواء الدؿٍى

لي وؾُلت لخمىكو أفػل للمإؾؿت -5       ٌهخبر الظواء الدؿٍى

 أبعاد الركاء التسويقي

      نهغف حُضا هُفُت ئعغاء الؼبىن -6
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      ندن نلى نل  بأؾهاع اإلانافؿين  -7

      يرة هُفُت الؿُؿغة نلى الؿىق نهل  بضعحت هب -8

      نهغف حُضا هُفُت ئحغاء حهضًالث نلى اإلانخجاث الحالُت  – 9

 ثاهيا: ألاداء التسويقي

لي ًمىن اإلاإؾؿت باالعجلاء  -10 الخدى  بالظواء الدؿٍى

لي  بمؿخىي ألاصاء الدؿٍى

     

      جؿىع نمى اإلابُهاث بشيل ملحىف -11

      ؿىكُت بضعحت نالُت ػاصث الحطت ال -12

اصة حظب الؼباةن بضعحت نالُت حضا  -13       جمىنذ اإلاإؾؿت من ٍػ

      ئعجفو ضافي الغبذ بشيل هبير  -14

لُت في اإلاإؾؿت -15       وحىص هفاءة وفهالُت حؿٍى
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آلياث جكييف املعالجت املحاصبيت والجبائيت في الجسائر مع مخؼلباث املعيار املحاصبي الدولي 

 دراصت حالت الظرائب املؤجلت وإعادة جلييم الخثبيخاث –  IAS12لظرائب الدخل 
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     ملخص: 

اهخماما ٓبحرا مً ػغي الباخثحن لخض آلان الازخالي بحن اإلاداؾبت والجباًت ًلِى البدث خ٘ى  ئن      

ظا كلى اًغاصاث  ثلالولٖاؾاوالضاعؾحن، هـغا  ٔاث ٓو الٕبحرة التي ًإصيها هظا الازخالي كلى اإلاإؾؿاث والشغ

ىت اللامت،  الجباةُت زخالي بحن اإلالالجت اإلاداؾيُت و حلالج هظه الضعاؾت هِؼخحن أؾاؾِخحن في الا خُث الخٍؼ

ؼ الضعاؾت في البدث  خُثلهما واإلاخمثلت في الظغاةب اإلاإحلت وئكاصة جُُِم الخثيُخاث،  أؾباب الازخالي  كًجٓغ

ب بحن اإلاداؾبت والجباًت.  بحن اإلاداؾبت والجباًت ومداولت ػغح بلع الخل٘ى الِابلت للخىٌُظ مً أحل الخٍِغ

 .الخثيُخاثئكاصة جُُِم  –اإلاإحلت  الظغاةب- ُتةالجباو ت ُاإلاداؾي اإلالالجتاملفخاحيت: الكلماث 

 JEL:  M41, D50جصييف 

Abstract:  

The significant differences between accounting and taxation still represents an 

interesting area of research. that effect the financial situation of companies as well 

as a public treasury. This study aims to highlight the treatment of Asset re-

evatuation and deferred taxes as main aspects to reduce gaps between accounting 

and taxation. Also, the study explores the reasons behind the significant 

differences between accounting and taxation, and attempt to propose some 

applicable approaches and solutions to reduce gaps between accounting and 

taxation. 

Keywords: Accounting and Taxation Treatment, Deferred Taxes, Asset Re-

Evaluation 

 Jel Classification Codes: M41, D50 

________________________ 

  المؤلف المرسل 

mailto:a.gamane@univ-djelfa.dz


 

آلياث جكييف املعالجت املحاصبيت والجبائيت في الجسائر مع مخؼلباث املعيار املحاصبي الدولي لظرائب 

 دراصت حالت الظرائب املؤجلت وإعادة جلييم الخثبيخاث –  IAS12الدخل 

73 

 . ملدمت: 1

يُت ئن البدث في  ا بالوا اهخمامًلِى مىطىق اللالُت بحن الِىاكض اإلاداؾيُت والِىاكض الظٍغ

جه ٔل مً اإلاداؾبت والجباًت في اللضًض مً اخثحن وهظا عاحم للخؼىع التي شهضاللضًض مً الب مً ػغي

 ٘ وجىحه اللضًض مً  IAS/IFRSلًٕ مم جؼىع الٌٕغ اإلاداؾبي وؿهىع اإلالاًحر اإلاداؾيُت الضولُت  ،الضو

ي اخخُاحاث اإلاؿخسضمحن للمللىمت فإلالاًحر أصي ئلى هىق مً الخباًً الض٘و للخدُِّ الخىاًّ مم جلٗ ا

يُت في اللضًض مً  ،اإلاالُت مما أصي ئلى هىق مً الاؾخِاللُت بحن الِىاكض اإلاداؾيُت والِىاكض الظٍغ

 .2010ٌُظ ؾىت الض٘و والؾُما في الجؼاةغ مً زال٘ صز٘ى الىـام اإلاداؾبي اإلاالي خحزه الخى

صي ئلى أ 07/11بىاءا كلى الِاهىن  2010ًخؼبُّ الجؼاةغ للىـام اإلاداؾبي اإلاالي في ؾىت 

ًخللّ باإلاماعؾاث الجباةُت مم اإلاماعؾاث اإلاداؾيُت وهظا هـغا للؼبُلت اللالُت  ًُماخضور ازخالًاث 

يُت،بالِىاكض SCF التي جغبؽ الىـام اإلاداؾبي اإلاالي داث الجباةُت ال ًخم ًأصبدذ  الظٍغ الخصٍغ

داث  الخوحر في اإلاباصب اإلاداؾيُت البض أن ًِابله حوُحر في  اإلاداؾيُت. ًانئكضاصها ئال بالغحىق للخصٍغ

يُت للظغوعة مؼابِتها مم ألاخٖام اإلاداؾيُت. هىاْ اللضًض مً الاهٌصا٘ بحن ئط  الىصىص الظٍغ

يُت ٓما ال   .هىٕغ وحىص خاالث اعجباغ الىـام اإلاداؾبي اإلاالي والِىاكض الظٍغ

اإلاداؾبي والىـام الجباتي في الجؼاةغ ًُما  امالىـماهي أوحه اللالُت بحن  إشكاليت الدراصت:.1.1

م الجباتي.  ًسص الظغاةب اإلاإحلت وئكاصة جُُِم الخثيُخاث ػبِا للدشَغ

مً زال٘ حمم اإلاللىماث اإلاخللِت  الخدلُلي حلخمض الضعاؾت كلى اإلاىهج الىصٌياملىهج املخبع:.2.1

ظا الاكخماص كلى مسخلٍ الِىاهحن وكلى عأؾها  ، إلاخللِت بالىـام اإلاداؾبي اإلااليهحن ااالِى باإلاىطىق، ٓو

 . الجباتي ِاهىن الو 

ىي كلى الازخالًاث التي جـهغ بحن الىـام  أهميت البحث:.3.1 جٕمً أهمُت البدث في مداولت الُى

الىـام الجباتي ًُما ًسص الظغاةب اإلاإحلت وئكاصة جُُِم الخثيُخاث وما ًمثله  اإلاداؾبي اإلاالي، وبحن

بت لاث وجؼبُِاث في جدضًض الغبذ الخاطم للظٍغ  .مً حشَغ

 :لىئيهضي هظا البدث خُث : أهداف البحث.4.1

 .الخلغي كلى أؾباب الازخالي بحن اإلاداؾبت والجباًت في الجؼاةغ -

ىي كلى مضي الازخال  - اإلاىحىص بحن اإلالالجت اإلاداؾيُت والجباةُت لٖل مً الظغاةب اإلاإحلت  يالُى

 .واكاصة جُُِم الخثيُخاث



 

 كمان عمر 
 

74 

م الجباتي  - مداولت كغض الخل٘ى اإلامٕىت لخِلُص الٌجىة بحن الىـام اإلاداؾبي اإلاالي والدشَغ

 الجؼاةغي.

 الدراصت:هيكل .5.1

 الجؼاةغأؾباب الازخالي بحن اإلاداؾبت والجباًت في  الاول:املحىر 

اإلاداؾبي الجباتي في أوحه اللالُت ًُما ًسص الظغاةب اإلاإحلت وئكاصة جُُِم الخثيُخاث  الثاوي:املحىر 

 الجؼاةغ 

 ؾبل الخىاًّ اإلاداؾبي الجباتي في الجؼاةغ  الثالث:املحىر 
 

 بين املحاصبت والجباًت في الجسائر خخالفالا أصباب  .2

 ُت:جآلاؾباب الازخالي بحن الىـامحن اإلاداؾبي والجباتي في الجؼاةغ للىِاغ جغحم أ
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 في اللىاعد  الاخخالف  1.2

 : الاخخالف في اللىاعد املحاصبيت والجبائيت في الجسائر1جدول 

 اللىاعد الجبائيت اللىاعد املحاصبيت

غ اإلاالُت جبنى كلى  ئن الِىاكض اإلاداؾيُت وئكضاص الخِاٍع

أؾاؽ مباصب ؤلاًصاح للمللىماث والظي ٌلخمض 

ً، جلٗ اإلالاًحر ًجب أن  بالضعحت ألاولى زضمت اإلاؿدثمٍغ

جؼبّ بثباث لٖل مؿخسضمي اإلاللىماث اإلاالُت بشٖل 

جام، وفي بلع ألاخُان ُض حلؼى الىخضاث الاُخصاصًت 

ألازظ بلحن الاكخباع الخؼبُِاث اإلاىخضة خّ الازخُاع مم 

دصها مً ُبل اإلاضُِحن  التي ًخم ازخباعها ًو

الخاعحُحن، ختى جٖىن ُابلت للخىٌُظ مً ُبل ؾلؼاث 

 .ألازغي ألاؾىاَ اإلاالُت أو الجهاث 

بت،  دبنى كلى أؾاؽج جدضًض الغبذ الخاطم للظٍغ

يُت للىخضاث الاُخصاصًت،  ئن وجدضًض اإلاؿإولُت الظٍغ

بت ًجب أن جٖىن ُابلت لالطكان ُىاك ض خؿاب الظٍغ

ذ هٌؿه ُابلت  بت، وفي الُى وزظىق اإلاٖلٌحن بضًم الظٍغ

ابت مً ُبل الؿلؼاث الجباةُت، ٓما أن  للخىٌُظ والُغ

ٔاإلاىطىكُت والُِحن ٓما  للِىاهحن الجباةُت ُىاكض زاصت

أن الجباًت ال ًمٕنها أن جدىا٘ػ كً اللِىباث التي 

بت جٌغطها كلى اإلاٖل  ٌحن بالظٍغ

ئزباث اللملُاث اإلاالُت واؾخسالص هخاةج عبذ وزؿاعة 

 اإلاشغوق وطلٗ خؿب ألاص٘ى وألاكغاي اإلاداؾيُت

لاث  ِا لدشَغ بت ًو الجباةُت جدضًض الغبذ الخاطم للظٍغ

 اإلاِغعة

 حلخمض أؾاؽ الالتزام
حلخمض ألاؾاؽ الىِضي أخُاها وأؾاؽ الالتزام أخُاها 

 أزغي 

 ً  حؿمذ بظلٗ أخُاها ال  اخخُاػاث أو مسصصاث إلاِابلت الخؿاةغحؿمذ بخٍٖى

 جغجبؽ بالِاهىن اعجباػا شضًضا ال جغجبؽ بالِاهىن الجباتي ومؿخِلت كىه

ٍ لواًت الىص٘ى ئلى الغبذ بجِبل  الىٌِاث واإلاصاٍع

 فيالصا

ٍ لخج٘ز مً الضزل مثل  ال جِبل بلع اإلاصاٍع

ُؼت مسصصاث ألاص٘ى التي حؿخجُب ئلى مبضأ الخ

 والخظع

حؿخسغج هدُجت أكما٘ اإلاشغوق صازل وزاعج خضوص 

 البلض

بت أي طمً خضوص الضولت  جأزظ بمبضأ ئُلُمُت الظٍغ

 ًهي حؿخسغج الغبذ الصافي للمإؾؿت في البلض

 جأزظ باإلًغاصاث حمُلها
حؿدبلض بلع جلٗ ؤلاًغاصاث هـغا إلكٌائها بمىحب 

 الِاهىن مثل صزل ألاوعاَ اإلاالُت

ا ئكٌاءاث شخصُت وكاةلُت جج٘ز مً الضزل لِـ له

 للىص٘ى ئلى صافي الغبذ

كليها الِاهىن لُخم  هصهىاْ ئكٌاءاث كاةلُت شخصُت 

بت لها مً الغبذ الخاطم للظٍغ  ججًز

 بىاءا كلى الضعاؾاث والابدار الؿابِت مً ئكضاص الباخثاملصدر: 
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 املبادئ   الاخخالف في 2.2

 في املبادئ املحاصبيت والجبائيت في الجسائر خخالفالا : 2جدول 

 املبادئ الجبائيت املبادئ املحاصبيت

حسجل الخَِى الىاججت كً الصٌِاث  الخعهد: محاصبت

ؾىاء الخاصت بالؿلم أو الخضماث خؿب ُاكضة 

ذ الظي  الاكتراي بالخَِى )الخَِى اإلادِِت( في الُى

 .جؼغأ ًُه صون اهخـاع جضًِها الىِضي

جيشأ اإلاإؾؿت مً أحل مؼاولت  الاصخغالل:اصخمراريت 

٘ وشاػها باؾخمغاع   .وإلاضة أػى

والبُاهاث ًجب أن جٖىن اإلاللىماث اإلاالُت  الداللت:

ّ زبىجُت مإعزت جظمً مبِىت كلى وزاة اإلاداؾيُت

 طاث مللىماث مخبىكت بضالةل خ٘ى اللملُت.مصضاُُتها و 

ًهم البُاهاث مً خُث  ُابلُت الفهم:كابليت * 

غ مؿخىي مِب٘ى مً  اإلاؿخسضمحن بدُث ًٌترض جًى

ت لضيهم.  اإلالًغ

ًجب أن جمىذ الِىاةم اإلاالُت صىعة صاصُت  :املصداكيت

للىماث بصضَ جمثل اإلاوأن للخالت اإلاالُت للمإؾؿت 

الاصاءاث ألازغي التي مً اإلاٌغوض أنها اللملُاث اإلاالُت و

لِ٘ى اكخماصا كلى مِاًِـ جمثلها أو حلبر كنها بشٖل م

 اإلالم٘ى بها. وأؾـ الاكتراي

حسجل مداؾيُا كىاصغ ألاص٘ى  الخاريخيت:الخكلفت 

ضا  جـهغ طمً الخٖالٍُ وؤلاًغاصاث و والخصىم ٓو

سُت أي اكخماصا كلى  مسخلٍ الِىاةم اإلاالُت بُِمتها الخاٍع

، ئال اهه ًخم الاكخماص كلى الُِمت جٖلٌت الخص٘ى كليها

 اكاصة جُُِم الخثيُخاث. اللاصلت في

ٌلخبر  اللاهىوي:أصبليت الىاكع الاكخصادي على املظهر 

هضا اإلابضأ حضًض في الجؼاةغ، بدُث ًيبغي الخلامل مم 

لِـ خؿب الاُخصاصًت خؿب الىاُم اإلاالي و  ألاخضار

الـاهغ الِاهىوي، ًمثال مً زال٘ هضا اإلابضأ ًمًٕ 

يُت أن  :مبدأ العدالت ًِخط ي مٌهىم اللضالت الظٍغ

والتي حؿاوي جٌغض كلى أؾاؽ الِضعة الخٖلٌُُت 

بت، الِضعة كلى الضًم  لؤلًغاص الؼاُت الظٍغ

بت اإلالؼم بضًلها  بدأ اليلين:م لني أن جٖىن الظٍغ َو

اإلاٖلٍ مدضصة كلى ؾيُل الُِحن صون همىض أو 

ِخه، اإلابلى  جدٕم، بدُث ًٖىن مُلاص الضًم، ػٍغ

 .الىاحب صًله واضخا ومللىما للمم٘ى وألي شخص

والهضي مً طلٗ هى خماًت اإلام٘ى مً الخلؿٍ 

ٌه بحجم التزاماجه  وحلٍغ

لني طلٗ أن ججبى  املالءمت في الخحصيل:مبدأ  َو

اث وبدؿب الؼَغ ألآثر مالءمت  الظغاةب في ألاُو

 ٘ وهظا بدؿهُل ؤلاحغاءاث اإلاخللِت بخدصُل  .للممى

اث اإلاالةمت، حؿهُل ئحغاءاث  بت، وازخُاع ألاُو الظٍغ

ذ وألاؾالُب التي ال ًخظغع منها اإلام٘ى كىض  الخصٍغ

 الضًم

بت  :مبدأ الاكخصاد في الىفلت ٖىن طلٗ بخؼبُّ الظٍغ ٍو

ِت جسغج مً اإلام٘ى أُل مبالى ممٕىت  وجدصُلها بؼٍغ

ىت اللمىمُت اصة كلى ما ًضزل الخٍؼ وهظا بخٌظُل  .ٍػ

ألن أي  .الظغاةب التي ال جخؼلب أكباء ٓبحرة لخدصُلها

بت ؾىي ًخدملها اإلام٘ى و/أو جِلل  اصة في أكباء الظٍغ ٍػ

ىت   .اللمىمُتمً صز٘ى الخٍؼ

 أصبليت الىكع اللاهىوي على الىاكع الاكخصادي:

ًاإلاشغق الجباتي ًأزظ بالىاُلت الِاهىهُت والتي جترجب 

 حباةُهكنها آزاع 

ال ًأزظ اإلاشغق بالُِمت اللاصلت في  الخكلفت الخاريخيت:

 ئكاصة جُُِم الخثيُخاث واهما ًغحلها صاةما ألصل الخثيُذ  
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 حسجُل ُغض ؤلاًجاع طمً كىاصغ اإلاحزاهُت.

ت  إطافت إلى عدة مبادئ أخري أهمها: -الؿىٍى

الخُؼت والخظع  –اليؿيُت  ألاهمُت- الضوعاث اؾخِاللُت

 اإلاِاصت. كضم-اإلاداؾيُتزباث الؼَغ –

 

 

 بىاءا كلى الضعاؾاث والابدار الؿابِت مً ئكضاص الباخثاملصدر: 

   ألاهداف الاخخالف في   2.3

ت جسضم أهضاي مسخلٌت، وهظا ما ًإصي ئلى هخاةج  ئن الِىاهحن الجباةُت واإلاالُت والخجاٍع

 مسخلٌت أًظا وهظا جبلا الزخالي جلٗ ألاهضاي.

 الجسائر والجبائيت في: الاخخالف في ألاهداف املحاصبيت 3جدول 

 الاهداف الجبائيت املحاصبيت ألاهداف

ئكؼاء صىعة صاصُت للىطلُت اإلاالُت وأصاء  -

بمغاكاة  للميشأة،وحوحراث الىطلُت اإلاالُت 

الالتزاماث الِاهىهُت التي ًجب كلى الىخضاث 

 .اخترامها صون اؾخثىاء جىـُمها

الؿماح بمِاعهت مىزَى ًيها في ؿغي ػمني مدضص  -

ؿخىي صازل الىخضة وفي مٖان مدضص كلى اإلا

 .ىخضاثلل الىػني والضولي

-  ّ اإلاؿاهمت في همى ومغصوصًت الىخضاث كً ػٍغ

ت  الاُخصاصًت واإلاداؾيُت التي  لآللُاثأًظل ملًغ

لالُت حشترغ هىكُت  .حؿُحرها ًو

لؿماح بالخدٕم في الخؿاباث ملؼُت ٔل ا -

ٔاء ئلى  ً اإلاؿاهمحن والشغ الظماهاث للمؿحًر

, ً اإلالىُحن باألمغ الضولت واإلاؿخلملحن آلازٍغ

 .ٔاإلاؿخسضمحن والضاةىحن

والخؿاباث اإلاؿاهمت في ئكضاص ؤلاخصاةُاث  -

كلى اإلاؿخىي " إلاإؾؿاثللِؼاق " الاُخصاصًت

ت مغاُبت  الىػني اهؼالُا مً مللىماث ملىٍى

ُت،شغوغ  ومجملت طمً  والؿغكت اإلاىزُى

 :الهضي اإلاالي

حر اإلاىاعص اللمىمُتج -  .ًى

 :ألاهضاي الاُخصاصًت

َ ج -  صخُذ ئزٌاُاث الؿى

 ىحُه ُغاعاث أعباب اللملج -

اصة جىاًؿُت مإؾؿاث ُؼاق ألاكما٘ -  ٍػ

 هُٖل وحجم الاؾتهالْالخأزحر كلى  -

 اإلاؿاهمت في جدُِّ الاهضماج الاُخصاصي -

 جغشُض الِغاعاث كلى مؿخىي مإؾؿاث ألاكما٘ -

 :ألاهضاي الاحخماكُت

 ئكاصة جىػَم الضزل -

-  ٘  جىحُه ؾُاؾت الؿٖان في الضو

 مٖاًدت الٌِغ -

 :ألاهضاي الثِاًُت

ئكٌاء الضز٘ى الىاحمت كً أحلاب ألاكما٘ الٌىُت،  -

واللغوض الٌىُت واإلاؿغخُت مً كىاةض الخألٍُ 

  .الظغاةب كلى الضزل

ئكٌاء اإلاىجؼاث وألاشوا٘ الٌىُت واإلاىاص الضازلت في  -
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 .اإلاغطُت

ِت شاملت ومىزَى ًيها لٖل  - الؿماح بالدسجُل بؼٍغ

ختى  للمإؾؿت، والخَِى الاُخصاصًتاإلالامالث 

داث   ًيها،مىزَى  حباةُهحؿمذ باكضاص جصٍغ

 اإلاظاًت،كلى الُِمت  مىخـمت﴿ الغؾم تمظمىه

أن هظه الىدُجت  خُث﴾ألاعباح الظغاةب كلى 

ؾخٖىن مِغبت مً الِىاةم اإلاالُت التي جم ئكضاصها 

غ اإلاالُت   .الضولُتخؿب ملاًحر الخِاٍع

ٔاث مخلضصة الجيؿُاث مً أخؿً  - حؿخٌُض الشغ

غ الضازلُت بٌظل جىخُض ؤلاحغاءاث  جىاؾّ للخِاٍع

٘  اإلاداؾيُت إلاسخلٍ  .الضو

ي ًخأُلم الىـام الجضًض جماما مم أصواث ؤلاكالم آلال -

 .اإلاىحىصة التي حؿمذ بدسجُل اإلالؼُاث اإلاداؾيُت

الدؿُحر  وجِضًم مؿدىضاثئكضاص الِىاةم اإلاالُت  -

 .اليشاغخؿب 

بت كلى الُِمت  الصىاكت الثِاًُت مً الظٍغ

اصة اإلاِغوةُت والاهخمام بالًٌ   .اإلاظاًت بوغض ٍػ

بت كلى الُِمت اإلاظاًت كلى الصاصعاث  - ًغض الظٍغ

ِلُضًت خماًت لها مً مىاص الترار والصىاكاث الخ

 مً الهغوب هدى الخاعج

 

 

 

 

 

 بىاءا كلى الضعاؾاث والابدار الؿابِت مً ئكضاص الباخثملصدر: ا

املحاصبي الجبائي في أوجه العالكت فيما ًخص الظرائب املؤجلت وإعادة جلييم الخثبيخاث . 3

 الجسائر

 املؤجلت  الظرائب 1.3

 الظرائب املؤجلت حضب الىظام املحاصبي املالي  1.1.3

 حعريف الظرائب املؤجلت  1.1.1.3

اإلاخظمً ُىاكض الخُُِم ومضوهت  2008لُت ٍحى 26مً الِغاع اإلاإعر في  134خؿب اإلااصة  

ِت ؾحرها  بت اإلاإحلت كلى أنها " كباعة كً مبلى لالخؿاباث وػٍغ لىـام اإلاداؾبي اإلاالي حلغي الظٍغ

بت مإحلت  بت كً ألاعباح ُابل للضًم )طٍغ بت مإحلت )للخدصُل ( أو ُابل زصمُهطٍغ  أصلُت(طٍغ

 زـال٘ ؾىىاث مالُت مؿخِبلُت.

ِت مداؾيُت ً  بت اإلاإحلت هي ػٍغ يُت في إلصعاجالظٍغ اإلاخللِت بخلٗ الِىاةم اإلاالُت  أكباء طٍغ

)ُاهىن  ؾترحاقال الؿىت، وهجض الظغاةب اإلاإحلت زصىم ُابلت للضًم، وطغاةب مإحلت أص٘ى ُابلت ل
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م  مبر  25اإلاىاًّ لـ  1428طي الِلضة كام  15اإلاإعر في  11-07ُع ش 2007هًى مبر  25، الصاصع بخاٍع هًى

 . (134، صٌدت 2007

 :) مؤجلطريبي  )أصلطرائب مؤجلت أصىل   أ.

يُت "ؾخدصل" زال٘ صوعاث الخِت عهم أنها هاججت كً كملُاث جمـذ زـال٘   وجمثل مبالى طٍغ

صوعاث ؾابِت لؿىت الخدصُل، وبلباعة "ؾخدصل" ولني أنها ؾخسٌع مً مبلى الظغاةب اإلاؿخدِت 

  :(140-139، الصٌداث 2011) كبض الغخمان كؼُت،  الضًم، ومً ألامثلـت كلى طلٗ هظٓغ

ًسٌع  الالخِت، مماؾخسٌع مً ألاعباح اإلادِِت زال٘ الضوعاث  ما،الخؿاعة اإلادِِت زال٘ صوعة  -

بت اإلاؿضصة زال٘ الضوعاث مً  .الظـٍغ

بلع ألاكباء مثل كبء اللؼل اإلاضًىكت ألاحغة بدُث ال جسٌع مً الىدُجت الجباةُت في ؾىت   -

ئصعاحها، بل ًخم جسٌُظها زال٘ الؿىت اإلاىالُت والتي ًخم زاللها الدؿضًض الٌللي لؤلحغة الخاصت 

ه أن طغاةب مإحلت أص٘ى ؾخدصل زال٘ الؿىت اإلاىالُت ملىا ئن للمإؾؿـتباللؼلت، ًىِـ٘ى 

ا في طمت ئصاعةللمإ   .الظـغاةب ؾـِخم جدصُلها بلض حؿضًض اإلاصاٍعٍ اإلالىُت ؾؿت خُِى

 :) مؤجلطريبي  )التزامطرائب مؤجلت خصىم  ب.

م هدُجت لؤلعباح الخالُت أو الٌتراث الؿابِت والتي جم   بت صزل مؿخِبلُت مخُى ًمثل التزام طٍغ

غ كىـها ؾابِا في الِىاةم اإلاالُت، ئال أهه لم  بتالخٍِغ  .(83، صٌدت 2008)شلُب شىىي ،  ًخم ئزظاكها للظٍغ

  املؤجلت:بالظرائب  املرجبؼت واملصؼلحاث اإلاٌاهُم 2.1.1.3

الِىاكض  ؾدىاص ئلىال هي الىدُجت اإلاداؾيُت للمإؾؿت التي ًخم جدضًضها با :الجبائيتالىديجت  -

بت والِىاهحن التي جم وطلها مً ػغي  الؿلؼاث الجباةُت، لظلٗ البلض وحؿمذ بدؿاب مبلى الظٍغ

  (Maillet Baudrir et A. le manh, 2007, p. 141 ) .اإلاؿخدِت

والتي حؿمذ بدؿاب  ُخصاصًت للمإؾؿت ُبل ػغح الظغاةب،هي الىدُجت الا :املحاصبيت الىديجت -

بي) ؤلاًغاص) اللبء  Mohamed ) والظي ًخظمً ٔل مً الظغاةب اإلاؿخدِت والظغاةب اإلاإحلت، الظٍغ

Benkaci, 2009, p. 126). 

ٌها خؿب الٌِغة  :الظريبت املضخحلت  - بأنها مِضاع الظغاةب كلى  IAS12 مً اإلالُاع 12جم حلٍغ

 للٌترة اإلاالُت (الخؿاعة الجباةُت)ؾدىاص ئلى الغبذ الجباتي ال با (ؾترحاقالا أو )الىدُجت الىاحبت الضًم 

(Jean-Jacques Julian , 2007, p. 226) . 
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زؿاعة الٌترة اإلاخظمىت ٔل  التي ًخظمنها عبذ أو ؤلاحمالُتهى الُِمت  إلاًراد:الظريبي أو  العبء -

 (54، صٌدت 2013)مدمض ُباًلي،  اإلاإحلتمً الظغاةب اإلاؿخدِت والظغاةب 

هي جلٗ الٌغوُاث التي جيشأ في صوعة ملُىت بحن الُِمت  :السمىيت ()الاخخالفاث الفروكاث -

ض جٖىن ًغوُاث ػمىُت زاطلت  يُت، ُو اكضجه الظٍغ بت،اإلاداؾيُت لؤلصل أو الخصم ُو أو  للظٍغ

 ًغوُاث ػمىُت ُابلت للخصم

الـاهغ باإلاحزاهُت  أو لخصم هي مِضاعه مبلى ألصلالُِمت اإلاداؾيُت  :املحاصبيت()ألاصاشالليمت  -

 . (Maillet Baudrir et A. le manh, 2007, p. 65 ) اإلاداؾيُت

لخصم كلى  أو ألصلالِاكضة الجباةُت    IAS12مً اإلالُاع 05حلغي الٌِغة  :الجبائيت اللاعدة -

 ) ) اإلابلى الـاهغ باإلاحزاهُت الجباةُت)الجباةُت  لؤلهغاضأو الخصم  ألاصلأنها اإلابلى اإلايؿىب لهظا 

Maillet Baudrir et A. le manh, 2007, p. 65). 

 املؤجلت:املحاصبيت للظرائب  املعالجت 3.1.1.3

ّ  :املحاصبيت للظرائب املؤجلت أصىل  املعالجت - أ بت مإحلت مداؾيُا ًو خم حسجُل أص٘ى طٍغ ٍو

" طغاةب مإحلت كلى أص٘ى " ٓأصل في  133في الجاهب اإلاضًً خـ/خؿاباث الىـام اإلاداؾبي اإلاالي 

بت مإحلت كً أص٘ى " باليؿبت ئلى مبالى  "692اإلاحزاهُت والجاهب الضاةً ٓاًغاص خـ/ ًغض طٍغ

بت كلى الىخاةج الِابلت للخصم في الضوعاث  مه كىض ئهجاػ  اإلاؿخِبلُت.الظٍغ خم ئكاصة جٍِى  ألاصلٍو

ت الخصم اإلالني بالٌغوُاث الؼمىُت بحن الُِمت اإلاداؾيُت والِاكضة الجباةُت بلٕـ الُِض  أو حؿٍى

 . (289، صٌدت 2013)بً عبُم خىٌُت، خِؿاوي كبض الخمُض، صالحي بىكالم ،  الؿابّ

ٖىن الدسجُل اإلاداؾبي للظغاةب اإلاإحلت  خصىم:املحاصبيت للظرائب املؤجلت  املعالجت - ب ٍو

" طغاةب مإحلت كلى الخصىم " 134زصىم خؿب الىـام اإلاداؾبي اإلاالي في الجاهب الضاةً لـ خـ/ 

بت مإحلت كً زصىم " ٓلبئ أو ئلى خؿاب 693ٓسصم ئلى خـ/  الخاصت  ألامىا٘" ًغض طٍغ

وفي  الالخِت،الضوعاث  زال٘الظغاةب اإلاؼلىب صًلها  ؾدىاص ئلى مبالى ال اإلالني خؿب الخالت، با

م الظغاةب اإلاإحلت زصىم، كىض ئهجاػ  ت  ألاصلنهاًت ٔل ؾىت مالُت ًخم ئكاصة جٍِى أو حؿٍى

)بً عبُم خىٌُت، خِؿاوي كبض  الخصم الظي جيؿب ئلُه الٌغوُاث الؼمىُت مِابل الخؿاباث هٌؿها بلٕؿه

 ..(290، صٌدت 2013الخمُض، صالحي بىكالم ، 

 الجسائري:الظرائب املؤجلت حضب الدشريع الجبائي  2.1.3

بها الىـام اإلاداؾبي اإلاالي، هـغا إلمٖاهُت  حلخبر الظغاةب اإلاإحلت مً بحن اإلاؿخجضاث التي حاء  

ش ازظ هٌـ اللبء أو  ش ازظ بلحن الاكخباع مداؾيُا للبء ما أو ئًغاص ما وجاٍع وحىص ًاَع ػمني بحن جاٍع

يُت في  ؤلاًغاص في جدضًـض الىدُجت الجباةُت، ٓما ًيخج كنها ٓظلٗ حسجُل ألاص٘ى والخصىم الظٍغ
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ـّ  اإلاسؼؽ الىػني اإلاداؾبي حلخمض أؾاؽ كلى الىدُجت اإلاداؾيُت اإلاحزاهُت، ًاصاعة الظغاةب ًو

للمإؾؿت والـاهغة في حض٘و خؿاباث الىخـاةج، ًبلض الُِام بخلضًالث كليها لخصبذ هدُجت حباةُت 

ٔاث، وهى ما ٌؿـهل كمل ئصاعة الظغاةب، بِىما الىـام اإلاداؾبي  بت كلى أعباح الشغ جٌغض كليها الظٍغ

ص جغابؽ بحن الجباًت واإلاداؾبت أي اؾـخِاللُت الِىاكض اإلاداؾيُت كً الِىاكض اإلاالي ًٌترض كضم وحى 

الجباةُت، وهى ما جـهغه الظغاةب اإلاإحلت التي حلني وحـىص الظـغاةب مؿـجلت مداؾيُا وحباةُا كلى 

ئط . ًتراث مخباًىت، وهى ما ًجلل مً الظغوعي كلى ئصاعة الظغاةب الخٍُٕ ملهـا وأزـظها بلحن الاكخباع

م الجباتي الخالي لم ًىص اػالُا كلى الظغاةب اإلاإحلت ولى ٌشغ اليها . ى ، بً صٌي  أن الدشَغ )بً خٔغ

 (2017الضًً، و كىاَ، 

 الجبائي:أبرز حاالث وشىء الظرائب املؤجلت بين الىظام املحاصبي املالي والدشريع  3.1.3

 : أبرز حاالث وشىء الظرائب املؤجلت بين الىظام املحاصبي املالي والدشريع الجبائي 4  جدول 

هىع الظريبت  املعالجت الجبائيت املعالجت املحاصبيت الحالت

املؤجلت 

 الىاشئت

 حلخبر كبئ للضوعة اإلاسجلت ًيها مساًا املضخخدمين
خا ختى  حلخبر مإوهت هحر مِبىلت مُإ

 ًخم صًلها

بت مإحلت  طٍغ

 ٘  أصى

حلىق العؼل 

 املدفىعت

ًخم مداؾبتها في الضوعة 

 الخابلت لها
خا ختى جدِِها  هحر مِبىلت مُإ

بت مإحلت  طٍغ

 ٘  أصى

الرصم على اليشاغ 

املنهي باليضبت 

ملؤصضاث ألاشغال 

العمىميت وجلدًم 

 الخدماث

ٌسجل الغؾم كلى اليشاغ 

زاص  ٓلبءاإلانهي اإلاٌىجغ 

 بالضوعة

هحر مِب٘ى ئال ئطا جدِّ  اللبء

الخضر اإلايش ئ وهى الِبع الجؼتي 

 أو الٕلي

بت مإحلت  طٍغ

 ٘  أصى

جحىيل الحلىق 

والدًىن بالعملت 

 ألاجىبيت

ًخم حسجُل الغبذ والخؿاعة 

ل الخَِى  الىاجج كً جدٍى

والضًىن باللملت ألاحىيُت في 

نهاًت الضوعة طمً ألاكباء 

 اإلاالُت أو ؤلاًغاصاث اإلاالُت

مإؾؿاث باؿهاع الخؿاةغ ٌؿمذ لل

ل ًِؽ أما أعباح الصغي  كلى الخدٍى

ًال جسظم ئال كىض جدصُل مبالى 

الخَِى أو حؿضًض الضًىن بؿلغ 

ش  الصغي الجاعي في الخاٍع

بت مإحلت  طٍغ

 زصىم

إعاهاث الاصخغالل 

 والخىازن 

ًخم الدسجُل اإلاداؾبي 

٘ والخىاػن في الؾخوالا  إلكاهاث

ش الىكض با  منهاؾخٌاصة ال جاٍع

ًخم ئزظاكها حباةُا كىض جدصُلها 

ِا للِىاكض الجباةُت، أي كىض  ًو

 ؤلاكاهتُبع مبلى 

 

طغاةب مإحلت 

 زصىم
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مبالغ إلاًجار التي 

 لم حضدد بعد
ىطت ختى ًخم حؿضًضها ٓلبءحسجل   مًغ

بت مإحلت  طٍغ

 ٘  أصى

حضبيلاث مبلغ 

جلبع  إلاًجار لم

 بعد

حسجل مداؾيُا ٓاًغاصاث 

 مسجلت ؾلٌا

ًوحر مِبىلت ختى ًخم  حباةُا

 جدصُلها

بت مإحلت  طٍغ

 زصىم

الفىائد املاليت 

 املىخظرة

ًخم مداؾبت الٌىاةض التي لم 

جدصل بلض في نهاًت الضوعة 

 (ئًغاصاث)ٌٓىاةض مىخـغة 

 مضعحت كىضما ًخم ُبظها
مإحلت  ٍبتطغ 

 زصىم

ألاعباء الظريبيت 

 غير املدفىعت

يُت  حسجل ٔل ألاكباء الظٍغ

اإلاغجبؼت بالضوعة جؼبُِا إلابضأ 

 الٌصل بحن الضوعاث

هحر  141،168،169ػبِا للمىاص 

 مِبىلت ختى ًخم حؿضًضها ًللُا

بت مإحلت  طٍغ

 ٘  أصى

مصاريف البحث 

 والخؼىير

مداؾيُا جمحز بحن مغخلخحن، 

مغخلت البدث وحلخبر أكباء 

غ وحلخبر جثيُخاث  ومغخلت الخؼٍى

ّ ش ت ًو غوغ ئطا ملىٍى

 جدِِذ

ال ًخم الاكتراي باإلاغخلخحن وئهما 

 أال  أكباء بشغغجإزظ ٔلُت كلى أنها 

جخجاوػ الؿٍِ اإلاؿمىح به وهى 

مً الغبذ الجباتي وفي خضوص  10%

 صج 100.000.000

بت مإحلت  طٍغ

 زصىم

جثبيذ جكاليف 

 الاكتراض

ٔاهذ جٖالٍُ الا ُتراض ئطا 

جإصي ئلى جىلُض مىاًم 

مؿخِبلُت  اُخصاصًت

مًٕ جُُِمها  للمإؾؿت، ٍو

ت، ًمًٕ  ِت مىزُى بؼٍغ

ًخم  وال  ألاصلئطاًتها لُِمت 

 اإلاالُت ألاكباءحسجُلها طمً 

ًأزظها بلحن  ال الِاهىن الجباتي 

، ألاصلكخباع في جدضًض جٖلٌت الا 

ٍ مالُت جسٌع  لخبرها ٓمصاٍع َو

بت مباشغة  مً الىكاء الخاطم للظٍغ

 في هٌـ الؿىت

طغاةب مإحلت 

 زصىم

 الاهخالكاث

حؿخسضم خؿب الىـام 

ِت الا  ْ الهخاإلاداؾبي اإلاالي ػٍغ

 اؾتهالْالتي حلٕـ وجحرة 

ُخصاصًت الااإلاإؾؿت للمؼاًا 

ِت الا لؤلصل ْ الهخ، وهي ػٍغ

الثابذ، اإلاخىاُص، اإلاتزاًض، 

ِت وخضاث   ؤلاهخاجوػٍغ

ِت  الِىاكض الجباةُت جدضص الؼٍغ

 ّ الخؼي  ؤلاهخالْاإلاخبلت وهي ًو

 141هالبا خؿب ئحغاءاث اإلااصة 

مً ُاهىن الظغاةب  174واإلااصة 

مغزص بها  ألازغي اإلاباشغة والؼَغ 

 ولًٕ بشغوغ

ًاث ال زخهظه الا 

في ػَغ 

ْ جىجم الهخالا 

كنها طغاةب 

مإحلت زصىم 

أو طغاةب 

 ٘  مإحلت أصى
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 .خؿب الخالت

 

 فترة الاهخالن

خؿب  ؤلاهخالْجدضص ًترة 

الىـام اإلاداؾبي اإلاالي 

ؾدىاص ئلى الٌترة الخُُِِت ال با

 (ُخصاصيالااللمغ ) الؾخسضام

 اإلاِضعة مً ػغي اإلاإؾؿت

الِاهىن الجباتي لم ًغزص 

اإلاِاعبت باإلاٖىهاث، خُث  باؾخسضام

للخثيُخاث  اهخالْث ال أكؼى ملض

وإلاجمىكها كلى  ألاصلخؿب ػبُلت 

ؾيُل اإلاثا٘ اإلاباوي تهخلٗ بملض٘ 

ت5  الخ% ..20 %اإلالضاث اإلاخدٓغ

هظه الٌغوُاث 

الؼمىُت الىاججت 

ي ال زخكً الا 

بحن اللمغ 

ترة  اإلاداؾبي ًو

 ؤلاهخالْ

الجباتي حسجل 

ٓظغاةب 

مإحلت أص٘ى 

أو طغاةب 

مإحلت زصىم 

 خؿب الخالت

اهخالن اللرض 

 الاًجاري 

ل باإلًجاع هى كباعة كً  الخمٍى

كملُت جأححر ألاص٘ى حلؼي 

للمؿخأحغ بأن ًصبذ الِضعة 

ٖل أو حؼء مً ألاص٘ى مالٗ ل

ى مصىٍ ئلى هاإلاؿخأحغة و 

ل باإلًجاع و ؤلاًجاع كِض جمٍى

 الاكتراياليؿُؽ، ٓما ًخم 

لِض ؤلاًجاع في أص٘ى ب

اإلاؿخأحغ مم حسجُل أُؿاغ 

 ؤلاهخالْ

مً ُاهىن اإلاالُت  27ػبِا للماصة 

ؾاعي اإلاٌل٘ى  2010الخٕمُلي لؿىت 

ًمىذ لصاخب ألاصل  ًان ؤلاهخالْ

الِاهىوي وأما اإلاؿخأحغ ًِسجل مبلى 

 ُابل للخصم ٓلبءالخأححر 

بت مإحلت  طٍغ

 زصىم

 الليمت املخبليت

ّ الهخال الِاكضة الِابلت ل ْ ًو

الىـام اإلاداؾبي اإلاالي هي 

 ؤلاهخاجُخىاء أو جٖلٌت الا

مؼغوح منها الُِمت اإلاخبُِت 

كىضما جٖىن هظه الُِمت ملبرة 

الِىاكض الجباةُت ًخىص كلى أن 

ًدؿب كلى أؾاؽ جٖلٌت  ؤلاهخالْ

 ألاصلُتأو الُِمت  ؤلاهخاجالخُاػة أو 

 ٘ صون  ااإلاخدصل كليها مجاه لؤلصى

 ػغح الُِمت اإلاخبُِت

طغاةب مإحلت 

 زصىم
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يُذ ٓسغصة كىض ُُمت الخث)

 الاُخصاصي(نهاًت كمغه 

 كلى الضعاؾاث والابدار الؿابِت بىاءا مً ئكضاص الباخثاملصدر: 

 الخثبيخاث:جلييم  ئكاصة 2.3

 إعادة جلييم الخثبيخاث حضب الىظام املحاصبي املالي: 1.2.3

 (89-88، الصٌداث 2010)حما٘ للشِش ي،  إلاػار الخصىري إلعادة الخلييم وفم الىظام املحاصبي املالي 1.1.2.3

ظا خصص  ئػاع في ئط هجض   ت ٓو الىـام اإلاداؾبي اإلاالي حسجل الخثيُخاث اإلااصًت واإلالىٍى

ٔاث ِا لهظا الىـام  الاھخال ِت الخُُِم ًو غ شغوغ حسجُلها. ٓما جغجٕؼ ػٍغ وزؿاةغ الُِمت كىضما جخًى

لض٘ هظا الخُُِم كىض آخما٘ الشغوغ اإلاىصىص  سُت ِٓاكضة مغحلُت َو كلى مبضأ الخٖلٌت الخاٍع

 كليها خؿب الُِمت الخُُِِت او الىٌلُت.

ُت كلى ان الُِمت اإلاداؾيُت لبلع الخثيُخاث ؿهغث ئشاعاث في نهاًت الضوعة اإلاداؾي ئطاخُث         

ُمت اإلاىٌلت(، حشغق  )أُص ىجسخلٍ بٕثحر كً الُِمت الِابلت للخدصُل  ُُمت بحن الُِمت الخُُِِت ُو

 اإلاإؾؿت باحغاء ازخباع جضوي الُِمت والظي ًلُه خؿاب الُِمت الِابلت للخدصُل.

ــــت  - ـــى: الُِمـــــتالخالـ ــــث  ت للخدصــــــُل:اإلاداؾــــــيُت جٌـــــَى الُِمــــــت الِابلـــــ الاولـــ ُـ ــــجُل خ ــــب ألامـــــغ حســ ًخؼلــ

ت اإلالىُت.  مإوهاث وزؿاةغ الُِمت كلى ألاص٘ى هحر الجاٍع

ًخؼلـــب الامـــغ حســـجُل خُـــث  الخالـــت الثاهُـــت: الُِمـــت اإلاداؾـــيُت اُـــل مـــً الُِمـــت الِابلـــت للخدصـــُل: -

ـــاصة لُِمـــت ألا  ـــت اإلالىُـــت، والـــظي ٌلنـــي حلـــضًل بالٍؼ صـــل ًـــاَع اكـــاصة الخُِـــُم كلـــى ألاصـــ٘ى هحـــر الجاٍع

م مً ألامىا٘ الخاصت للمإؾؿت بىاؾؼت الخؿاب   "ًاَع ئكاصة الخُُِم".105والًغ

وحلخبر ئكاصة الخُُِم خؿب الىـام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض ئحغاء خغ بسالي مـا ٔـان ُاةمـا ُبـل،  

سُـــت  ِـــا إلاغاؾـــُم جىٌُظًـــت تهـــضي جصـــخُذ الِـــُم الخاٍع اًـــً ٔـــان ئكـــاصة الخُِـــُم ُاهىهُـــت خُـــث جإؾــــ ًو

ُت. ـــا  للمىحــــىصاث الــــىاعصة فــــي اإلاحزاهُــــت ٔــــي جِتــــرب مــــً الِــــُم الؿــــُى ئلــــى  ئكــــاصة الخُِــــُمجــــإصي كملُــــت ٓمـ

ت لؤلصل وبالخالي ئلى اعجٌاق خصص  اصة في الُِمت الضًتًر ٔاثالٍؼ اإلاؿخِبلُت خُث ًيخج كً هـظا  الاھخال

 الالخِت.الاحغاء اهسٌاض في هخاةج الضوعاث اإلاداؾيُت 

 املالي:الخلييم في الىظام املحاصبي شروغ إعادة  2.1.2.3

سُـــت ِٓاكـــضة خُـــث   ِـــا للىــــام اإلاداؾـــبي اإلاـــالي كلـــى مبـــضأ الخٖلٌـــت الخاٍع ِـــت الخُِـــُم ًو جغجٕـــؼ ػٍغ

لض٘ هظا الخُُِم كىـض  الشـغوغ اإلاىصـىص كليهـا خؿـب الُِمـت الخُُِِـت أو الُِمـت  آخمـا٘مغحلُت َو

ئطا ؿهـــغث مإشـــغاث فـــي نهاًـــت الـــضوعة اإلاداؾـــيُت كلـــى أن الُِمـــت اإلاداؾـــيُت لـــبلع الخثيُخـــاث و  .الىٌلُـــت

، جبـضأ الىٌلُـت(ُُمت بـحن الُِمـت الخُُِِـت والُِمـت  )أُص ىجسخلٍ بٕثحر كً الُِمت الِابلت للخدصُل 
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)حمـــا٘ للشِشـــ ي،  جـــضوي الُِمـــت والـــظي ًلُـــه خؿـــاب الُِمـــت الِابلـــت للخدصـــُل ازخبـــاع اإلاإؾؿـــت بـــاحغاء 

 . (89، صٌدت 2010

ـــا   ـــٍ  مـــــً الظـــــغوعي ُُـــــام اإلاإؾؿـــــت بلملُـــــت ئكـــــاصة الخُِـــــُم بصـــــىعة مىخـمـــــت، ختـــــى ال أًظــ جسخلــ

ــــــّ الشــــــغوغ الخالُــــــت  26)الِــــــغاع اإلاــــــإعر  الُِمــــــت اإلاداؾــــــيُت الصــــــاًُت للخثيُــــــذ كــــــً الُِمــــــت اللاصلــــــت وطلــــــٗ ًو

لُت ش 2008حٍى  .(10،، صٌدت 2009ماعؽ  15، الصاصع بخاٍع

ُتئمٖاهُت جدضًض الُِمت اللاصلت للخثيُذ بٖل  -   .مىزُى

ِت واخضة  ازخُاع ًجب كلى اإلاإؾؿت   - ِت الخٖلٌت أو ئكاصة  إلكاصةػٍغ  الخُُِم،جُُِم الخثيُخاث ػٍغ

مبـــــضأ )والتـــــي جيخىـــــي ئلـــــى هٌــــــ اإلاجمىكـــــت وطلـــــٗ جؼبُِـــــا إلابـــــضأ زبـــــاث الؼـــــَغ اإلاداؾـــــيُت ا إلاؿـــــخلملت 

 .(الىخضة ً والخجاوـ

 ازخالًـاجسخلـٍ الُِمـت اإلاداؾـيُت للخثيُخـاث اللُيُـت  ٔاًُـت ختـى ال  باهخـامُـتجؼبّ ئكاصة الخُِـُم  -

ش  ُت كىض جاٍع  كً الُِمت الؿُى
ً
 ؤلاحـغاء، وئطا أكُض جُُِم الخثيُذ ًجب جؼبُـّ هٌــ ؤلاٌُا٘ٓبحرا

، البىــاءاث، اإلالــضاث ألاعاضــ ي مــً:لٖاًــت الٌ ــت التــي ًيخىــي ئليهــا هــظا الخثيُــذ، حلخبــر مثــا٘ "ً ــت" ٔــل 

 .الخالصىاكُت، ملضاث مٕخب ... وألاصواث

٘ واإلاباوي مً ػغي زبراء مإهلحن، وباليؿبت  ألاعاض يًخم جدضًض هظه الُِمت ًُما ًسص  -  لؤلصى

ا لها ًخم جُُِم ُُمتها اللاصلت بىاؾؼت جٖلٌت  اإلاسخصت حضا والتي ال  أو  ؤلاخال٘جمخلٗ ؾُى

 .ألاصلمغصوصًت 

ِت اإلالخمضة لخؿاب  اؾخسضام - ِت  ؤلاهخالْهٌـ الؼٍغ   .الخٖلٌتمم جلٗ اإلالخمضة بؼٍغ

ٔان   - ، في خالت ما ئطا 
ً
ا مهم بحن الُِمت  الازخاليجِىم اإلاإؾؿت باكاصة جُُِم جثيُخاتها ؾىٍى

 2أو  2ي هحر مهم ًٖل ال خالازٔان  ئطااللاصلت والُِمت اإلاداؾيُت اإلاسجلت للخثيُذ باإلاحزاهُت، أما 

 .ؾىىاث

 : (90، صٌدت 2010)حما٘ للشِش ي،  املعالجت املحاصبيت وفم الىظام املحاصبي املالي 2.2.3

ٌسجل ًاَع ئكاصة الخُُِم مباشغة في صىٍ خؿاباث عؤوؽ ألامىا٘ كلى مؿخىي خؿاب  

خم خؿاب ًاَع اكاصة الخُُِم ألصل 105 "ًاَع اكاصة الخُُِم" كلما أن اللملُت ال حلؼي أي عبذ. ٍو

ِخحن:  ُابل لالهخالْ خؿب ػٍغ

ٔاثئكاصة جُُِم ٔل مً الخٖلٌت ومجمم  -  .في آن واخض الاھخال

 الخٖلٌت اإلاداؾيُت الصاًُت. ئكاصة جُُِم -
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م  الجبائي الجسائري إعادة جلييم الخثبيخاث حضب الىظام  3.2.3 ش  02)الخللُمت ُع بخاٍع

 :  (05، الجؼاةغ ، صٌدت  20/03/2019

عىد الخحىل مً املخؼؽ الىػني  املعالجت الجبائيت ألاوليت إلعادة جلييم الخثبيخاث 1.3.2.3

 املحاصبي إلى الىظام املحاصبي املالي:

ُاهىن  مً 186و 185والظي كضلذ اإلااصة  2009مً ُاهىن اإلاالُت الخٕمُلي  10ػبِا للماصة  

الظغاةب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلت والتي جم مً زاللهما ملالجت ًىاةع الُِمت باليؿبت للخثيُخاث 

 ٔالخالي:لخد٘ى مً اإلاسؼؽ اإلاداؾبي الى الىـام اإلاداؾبي اإلاالي بصٌت كامت كىض ا

ان الىـام اإلاداؾبي  - ش بضاًت ؾٍغ ًُِض ًاةع الُِمت اإلاخأحي مً ئكاصة جُُِم الخثيُخاث كىض جاٍع

 ؾىىاث. 05اإلاالي في الىدُجت الجباةُت في أحل أُصاه 

ٔاثًُِض ًاةع مسصصاث  -  اإلاخأحي مً كملُاث ئكاصة الخُُِم مً هدُجت الؿىت. الاھخال

 املعالجت الجبائيت إلعادة جلييم الخثبيخاث بعد دخىل الىظام املحاصبي املالي حيز الخؼبيم: 2.3.2.3

 :إلاهخالنأوال: املعالجت الجبائيت إلعادة جلييم الخثبيخاث غير كابلت 

، ًاهه ال ًضعج في 2019مً ُاهىن اإلاالُت  04مٕغع واإلادضزت بمىحب اإلااصة  186ػبِا للماصة  

الىدُجت الجباةُت ًاةع الُِمت الىاجج كً ئكاصة جُُِم الخثيُخاث هحر الِابلت لالهخالْ مم اخترام 

 الشغوغ الخالُت:

 لى ًاَع ئكاصة الخُُِم ًجب ئصعاج ًاَع ئكاصة الخُُِم في زصىم اإلاحزاهُت طمً خؿاب ًدخىي ك

 خؿب مضوهت الىـام اإلاداؾبي اإلاالي.

 جم:وئطا جم ئصعاحه طمً خؿاب آزغ ًاهه ًخم صمجه في الىدُجت الجباةُت مباشغة ال ؾُما ئطا 

 .جظمحن اإلابلى ٔلُا أو حؼةُا مباشغة في عأؾما٘ اإلاإؾؿت -

 حضًض.خُل مً الخسصُص الٕلي أو الجؼتي إلابلى ًاةع ئكاصة الخُُِم طمً خؿاب التر  -

  حؼةُا.مبلى ًاةع ئكاصة الخُُِم ال ًمًٕ جىػَله ٔلُا أو 

 وكضم اخترام هظا الشغغ ًإصي ئلى صمج الٌاةع مباشغة طمً الىدُجت الجباةُت للمإؾؿت 

  ئطا جم ئكاصة الخُُِم وهخج كىه هاُص ُُمت ًان طلٗ ال ًإزغ كلى الىدُجت الجباةُت، للضم اكخباعه

 ُا. كبئ ُابل للخصم حباة

أما في خالت الخىا٘ػ كً الخثيُذ ًان ًاةع او هاُع الُِمت الىاجج كً الخىا٘ػ للخثيُخاث هحر ُابلت 

كلى أؾاؽ الُِمت الاصلُت ُبل ئكاصة  1مٕغع  186واإلالاص جُُِمها جدؿب ػبِا للماصة  لالهخالْ

 :ٔاآلحيالخُُِم 

 الليمت الاصليت للخثبيذ كبل إعادة الخلييم –فائع)هاكص( الليمت للخىازل = مبلغ الخىازل 

ّ الخاالث   :آلاجُتوجٖىن الُِمت ألاصلُت ُبل ئكاصة الخُُِم ًو
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سُت لالُخىاء الخثيُذ ئطا لم جِم اإلاإؾؿت بأي ئكاصة  - الخالت الاولى: كلى أؾاؽ الخٖلٌت الخاٍع

 جُُِم.

إؾؿاث الخاطلت للِاهىن مالخالت الثاهُت: كلى أؾاؽ الُِمت اإلاداؾيُت الجضًضة باليؿبت لل -

ش الخجاعي و   31/12/2006التي ُامذ بلاصة جُُِم الخثيُخاث اإلاسجلت في أص٘ى اإلاإؾؿت ختى جاٍع

م  ش  210-07ػبِا للمغؾىم الخىٌُظي ُع لُت  04بخاٍع مً ُاهىن  71والظي ٌلض٘ اإلااصة  2007حٍى

ت.واإلاخظمً شغوغ اكاصة جُُِم الخثيُخاث اللُيُت واإلال 2003اإلاالُت   ىٍى

الخالت الثالثت: كلى أؾاؽ الُِمت اإلاداؾيُت الجضًضة باليؿبت للمإؾؿاث التي ُامذ باكاصة  -

ش  بلض صز٘ى  31/12/2009جُُِم الخثيُخاث هحر ُابلت لالهخالْ واإلاسجلت طمً ألاص٘ى بخاٍع

بت ػبِا لؤلخٖام اإلا اصة الىـام اإلاداؾبي اإلاالي خحز الخؼبُّ خُث جم ازظاق ًاةع الُِمت للظٍغ

 مً ُاهىن الظغاةب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلت.  185

 : إلاهخالناملعالجت الجبائيت إلعادة جلييم الخثبيخاث اللابلت  ثاهيا:

یِیض ًاةع مسصصاث مً ُاهىن الظغاةب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلت ًاهه  186ػبِا للماصة  

ٔاث   .الؿىت هدُجتمً كملیاث ئكاصة الخِییم في  تاإلاخأجُالاھخال

أما في خالت الخىا٘ػ كً الخثيُذ ًان ًاةع او هاُع الُِمت الىاجج كً الخىا٘ػ للخثيُخاث الِابلت 

كلى أؾاؽ الُِمت الاصلُت ُبل ئكاصة  1مٕغع  186واإلالاص جُُِمها جدؿب ػبِا للماصة  لالهخالْ

 :ٔاآلحيالخُُِم 

 الُِمت الاصلُت للخثيُذ ُبل ئكاصة الخُُِم –ًاةع)هاُص( الُِمت للخىا٘ػ = مبلى الخىا٘ػ 

ّ الخاالث   :آلاجُتوجٖىن الُِمت ألاصلُت ُبل ئكاصة الخُُِم ًو

ٔان الخثيُذ HTالخالت الاولى: ؾلغ الشغاء أو ؾلغ الخٖلٌت بضون الغؾم كلى الُِمت اإلاظاًت ) - (ئطا 

 ظاًت.ًمىذ الخّ في الخصم والتي حؿخلمل في وشاغ زاطم للغؾم كلى الُِمت اإلا

ٔان TTCالخالت الثاهُت: ؾلغ الشغاء أو ؾلغ الخٖلٌت مخظمً الغؾم كلى الُِمت اإلاظاًت ) - (ئطا 

 الخثيُذ ال ًمىذ الخّ في الخصم والتي ال حؿخلمل في وشاغ زاطم للغؾم كلى الُِمت اإلاظاًت.

اكاصة كلى أؾاؽ الُِمت اإلاداؾيُت الجضًضة باليؿبت للمإؾؿاث التي ُامذ ب الثالثت:الخالت  -

ش  بلض صز٘ى  31/12/2009جُُِم الخثيُخاث هحر ُابلت لالهخالْ واإلاسجلت طمً ألاص٘ى بخاٍع

بت ػبِا لؤلخٖام اإلااصة  الىـام اإلاداؾبي اإلاالي خحز الخؼبُّ خُث جم ازظاق ًاةع الُِمت للظٍغ

 مً ُاهىن الظغاةب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلت. 185
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 الجبائي في الجسائرصبل الخىافم املحاصبي . 4

بمالخـت الىطلُاث الؿابِت والتي حشٖل حؼءا مً هِاغ الازخالي بحن الِىاكض الجباةُت  

)بخصغي, بغاَ  الخالُت والىـام اإلاداؾبي اإلاالي، ًاهه كلى ألاُل في اإلاضي الِصحر جىحض زالزت خل٘ى ممٕىت

 :(12-11، الصٌداث 2011صٌؿمبر 14و13مدمض،بىؾبلحن حؿلضًذ، ًىمي 

 .جٍُُٕ الِىاكض الجباةُت الخالُت مم مدخىي الىـام اإلاداؾبي اإلاالي -

ِت حؿمذ بخدُُض  - اإلاداًـت كلى الِىاكض الجباةُت مم حوُحر اإلالالجت اإلاداؾيُت الخاصت بها بؼٍغ

 .كلى الخصاةص الىىكُت للخؿاباث أزغها

الؿماح للمإؾؿاث بمؿٗ مداؾبت كلى خؿب ُىاكض الىـام اإلاداؾبي اإلاالي ومداؾبت كلى  -

 خؿب الِىاكض الجباةُت.

 جكييف اللىاعد الجبائيت الحاليت مع محخىي الىظام املحاصبي املالي: 1.4

خُث أن هظا الخٍُُٕ ًمًٕ أن ًإصي ئلى ئلواء ٓلي للِاكضة الجباةُت أو حلضًلها حؼةُا، وختى  

بي، وػبِا للماصة ًٖ مً  2مٕغع  141ىن هظا الخٍُُٕ مِبىال حباةُا ًجب أن ال ًِلل مً الىكاء الظٍغ

ُاهىن الظغاةب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلت ًاهه ًجب كلى اإلاإؾؿاث اخترام الخلاٍعٍ اإلاىصىص كليها 

باليؿبت لىكاء  في الىـام اإلاداؾبي اإلاالي مم مغاكاة كضم حلاعطها مم الِىاكض الجباةُت اإلاؼبِت

ت للِىاكض الجباةُت كً الِىاكض اإلاداؾيُت، لظا وحب حلضًل هظه  بت، ًؼبِا للماصة ًاألولٍى الظٍغ

اإلااصة ومً زاللها حلضًالث بُِت اإلاىاص لخخىاًّ مم ُىاكض الىـام اإلاداؾبي اإلاالي الؾُما الىِؼخحن 

ىا ئلهما مً زال٘ :  الؿابِخحن التي جؼُغ

 :امللبىلت جبائيا وخصمهاالاعباء  كىاعد حسجيل -

ّ الؿماح للمإؾؿاث بخؼبُّ   ٔاثبدُث ًجب أن ًٖىن هظا كً ػٍغ الاؾخثىاةُت  الاھخال

مً مضة اؾخلماله في اإلاإؾؿت، او الؿماح  أُصغ الىاججت كً ٔىن مضة الاؾخلما٘ الاُخصاصًت لؤلصل 

م ألصىلها.  للمإؾؿاث بازخُاع مضة الاؾخلما٘ التي حؿمذ باهخالْ ؾَغ

الخؼي والؿماح للمإؾؿاث  ؤلاهخالْئطاًت هلى جسٌٍُ الشغوغ الصاعمت والتي جخللّ باؾخلما٘ 

م الاُخصاصي كلى  باؾخلما٘ الىىق الظي ًدِّ اهضاي اإلاإؾؿت، ٓما ًجب كلى اإلاإؾؿت حولُب الُى

ظا ا إلالاًحر الىاُم الِاهىوي إلكؼاء الصىعة الصاصُت للمإؾؿت وجماشُا مم الىـام اإلاداؾبي اإلاالي ٓو

 الضولُت لئلبالن اإلاالي.

اإلاِبىلت حباةُا في الخصم مً زال٘ حلضًل جلٗ الدؿٌُِاث في ُب٘ى ألاكباء  ٓما ًجب مغاحلت 

مً ُاهىن الظغاةب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلت والتي جُِض اإلاإؾؿاث وجسلّ ًغوُا ػمىُت  169اإلااصة 

 اإلاإؾؿت للتهغب الجباتي. صاةمت بحن الغبذ اإلاداؾبي والغبذ الجباتي وجضًم ب

 اعخماد الليمت العادلت في إعادة جلييم الخثبيخاث: -
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لت كضم وحىص الشغوغ  سُت التي ًصغ الِاهىن الجباتي كلى جؼبُِها جدذ طَع ئط ان الخٖلٌت الخاٍع

با وفي ؿل هُاب ؾَى مالي ئط  اإلاىطىكُت لخؼبُِها في الجؼاةغ في ؿل ؾَى ًىطىي وهحر مغاُب جٍِغ

اإلاشغق  أصبدذ حشٖل كاةِا خُُِِا أمام اإلاإؾؿاث اإلاؼبِت للىـام اإلاداؾبي اإلاالحن لظا وحب كلى

 الجباتي اكاصة صُاهت ماصة جخماش ى مم الىـام اإلاداؾبي اإلاالي في هظه الىِؼت. 

ان هظه الخلضًالث حلخبر بؿُؼت مً زال٘ صعاؾت هِاؾ الازخالي مم الىـام اإلاداؾبي اإلاالي وحلضًلها 

بي الخاطم وب يُت مً زال٘ جِلُص الىكاء الظٍغ الخالي ولٕنها حؿيب أزغا ؾلبُا كلى الاصاعة الظٍغ

يُت ال   . جخماش ى اًجابُا مم هظا اإلاِترحجسٌُع الاًغاصاث والظي مً شأهه ان ًجلل الاصاعة الظٍغ

املحافظت على اللىاعد الجبائيت مع حغيير املعالجت املحاصبيت الخاصت بها بؼريلت حضمح  2.4

 على الخصائص الىىعيت للحضاباث: أثرهابخحييد 

ؾؿاث الغاهبت في كغض خؿاباث واُلُت وصاصُت ًمًٕ جؼبُّ هظا الخل مً ػغي اإلاإ  

مبر  25في  اإلاإعر 26و 03باكخباعه مبرعا ُاهىهُا مً زال٘ هص اإلااصجان  واإلاخظمً الىـام  2007هًى

اإلاداؾبي اإلاالي، خُث جىص وجدث هاجحن اإلااصجحن بصٌت واضخت اإلاإؾؿاث كلى اهتهاج الؼَغ 

ؿمذ هظا الخل  اإلاداؾيُت الٌُٕلت بخدُِّ الصىعة الصاصُت اإلالبرة كً الىطلُت اإلاالُت للمإؾؿت. َو

ِت مداؾيُت ملضلت ججل ل آزاعها كلى الخؿاباث خُاصًت، ٓدالت الاكباء بترحمت الِىاكض الجباةُت بؼٍغ

اإلاسجلت شٖلُا واإلاصاٍعٍ التي حلخبر مداؾيُا اؾدثماعاث وحباةُا حلخبر اكباء، وؾدخم ملالجت هظه 

ت  ت الٌغوُاث باؾخلما٘ خؿاباث حؿٍى ِا للِاهىن الجباتي زم مداولت حؿٍى الخاالث بدسجُل الاكباء ًو

وخؿاباث حلخبر مخاخت في مضوهت الىـام اإلاداؾبي اإلاالي ٓدؿاب )اكباء مسجلت ؾلٌا( 48مثل خؿاب 

ل  79  الاكباء.الظي ًمًٕ ان ٌؿخلمل ٓدؿاب لخدٍى

ومً اًجابُاث هظا الخل اهه ال ًخؼلب ػغح هصىص ُاهىهُت حضًضة ألحل جؼبُِه، ئط ًؼبّ  

هه ُض ًإصي ئلى مباشغة صون حلضًل الىص الجباتي، في أهه لِـ صالح للخؼبُّ في حمُم الخاالث، أل 

ع  همىض في الخؿاباث باليؿبت للمإؾؿاث لؼغخه خؿاباث طاث بلض حباتي، ٓما جىاحه زؼغ الًغ

يُت بؿيب كضم مؼابِتها الٖلُت للِىاكض اإلاداؾيُت اإلاخيىاة، وفي بلع الخاالث ًٖىن  مً الاصاعة الظٍغ

 الخدٌف كلى مصضاُُت الخؿاباث. 

ى حضب كىاعد الىظام املحاصبي املالي وأخري على الضماح للمؤصضاث بمضك محاصبت عل 3.4

 حضب اللىاعد الجبائيت:

م وحؿهُل مخابلت الدسجُالث خُث   ؾمذ الخؼىع في اإلاجا٘ اإلاللىماحي للمإؾؿاث مً حؿَغ

اإلاداؾيُت، هظا اللىصغ مً شأهه أن ًللب صوعا ٓبحرا في مؿاكضة اإلاإؾؿاث كلى مؿٗ مداؾبت 

اؾبت كلى خؿب الِىاكض الجباةُت الخالُت، زاصت في ؿل وحىص خؿب ُىاكض الىـام الجضًض ومد

 حلاعض بلع اإلاٌاهُم والخِىُاث اإلاداؾيُت والجباةُت كلى الؿىاء.
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صي اإلاؿٗ اإلاؼصوج لللملُاث ئلى جٌاصي ئكاصة ملالجت الىدُجت اإلاداؾيُت باؾخلما٘ الؼَغ إ ًئط  

ٔاث الاؾخثىاةُت في خالت ُبىلها  الجباةُت بي، ٓما هى الخا٘ مثال باليؿبت لالهخال لخدضًض الىكاء الظٍغ

مً ػغي الاصاعة الجباةُت، ًُمًٕ وطلها في خؿاب حباتي زاص جدذ كىىان مسصصاث حباةُت 

ٔاث حباةُت وهظه  )ألنها ال جخللّ بىِصان ُُمت خُِِي ولها هضي حباتي(، ًِابلها بظلٗ خؿاب اهخال

في خالت حسجُل ازخالي بحن الِىاكض اإلاداؾيُت  يالخؿاباث جإزظ ًِؽ في الىدُجت الجباةُت وبالخال

ِخحن  ّ ػٍغ والجباةُت ًٌٕي ًِؽ حلضًل بغامج اإلالالجت اإلاداؾيُت بالؿماح لها بدسجُل اللىصغ ًو

 الاولى مداؾيُت والثاهُت حباةُت .

ت بؿيب الازخالي بحن  وهظا الخل ًؼغح امٖاهُت جٌاصي ئكاصة اإلالالجت  التي جٖىن طغوٍع

ض جإصي ئلى جٖلٌت كمل اطاًُت للمإؾؿاث التي ججض هٌؿها مجبرة  الِاكضجحن اإلاداؾيُت والجباةُت، ُو

 الِاكضجحن.كلى مؿٗ مداؾيخحن جظؼغها لخلضًل بغامجها اإلاداؾيُت في ٔل مغة ًـهغ جباًً بحن 

 الخىصياث:

 خىصُاث الخالُت:ًمًٕ اؾخسالص ال البدث،مً زال٘ هظا 

لاث الىـام الجباتي مم مؿخجضاث وجؼىعاث الىـام اإلاداؾبي اإلاالي  - طغوعة جٍُُٕ ُىاهحن وحشَغ

 .والظي ٌلخبر الخل ألاوؿب باكخباع ان الىـام اإلاداؾبي اإلاالي مؿخمض مً اإلالاًحر اإلاداؾيُت الضولُت

باالؾخلاهت ببلع ججاعب الض٘و التي جِلُص الٌجىة بحن الىـام الجباتي والىـام اإلاداؾبي اإلاالي  -

 .خِِذ طلٗ

بت بِىاهحن وأخٖام الِاهىن الجباتي. - اصة جىكُت اإلاٖلٌحن بالظٍغ  ٍػ

 خاجمت: .5

ض أه ًدمل في ػُاجه الٕثحر مً الاولٖاؾاث  همم جبني الىـام اإلاداؾبي اإلاالي الظي مً اإلآإ

التي مً أهمها الجاهب الجباتي اإلاغجبؽ و جإزغ كلى الجىاهب اإلاغجبؼت باإلاداؾبت،  والصـلىباث التي

ٔاهذ اإلاداؾبت ؾابِا مُِضة باصماج الِىاكض الجباةُت ًان اإلاغحم  اعجباػا وزُِا بالىـام اإلاداؾـبي، ًاطا 

الجضًض ًٌغض اؾخِاللُت الِاهىن اإلاداؾـبي بالِاهىن الجباتي، ًخؼلب طلٗ جٍُُٕ الِىاكض الجباةُت 

ألازحر كلى الىـام الجباتي وكصغجىه مً احل  ٌؿمذ بخِلُل آزاع هـظا مم الىاُم اإلاداؾبي الجضًض بما

 .جدؿحن اللالُت بحن اإلاداؾبت والجباًت
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 لوحيا املالية في دعم الححويالت املالية للمهاحسيًو دوز الحىى

 هماذج ملىصات ثحويل ألاموال دوليا( )عسض
The role of financial technology in supporting remittances for migrants 

(View examples of international money transfer platforms) 

 2سالم عبد السشاق ،*1فسحاويسهيلة 

 medea.dz-ferdjani.souhila@univ،(الجضاةش )اإلاذًت-حاملت ًحي فاسط1
 medea.dz-sellam.abderezak@univ، (الجضاةش )اإلاذًت-حاملت ًحي فاسط 2

خ الاظخالم:  :                09/12/2021جاٍس خ اللبٌى خ اليؽش:               11/04/2022جاٍس  18/06/2022جاٍس

الث اإلاالُت آلخش الخؼىساث الخىىىلىحُت الذساظت ئلى مهزه   هذفت   ملخص: لشفت مذي مىاهبت اكخصاد الخدٍى

ً، و للمهاكشض آخش الخذماث اإلابخىشة في مجاٌ الخدىٍالث اإلاالُت و في اإلاجاٌ اإلاالي   معاهمتها في دكمحٍش

الث اإلاالُت الذولُت مما ملامالث ا في الذٌو  و الخىمُتاإلالِؽت  و ًإزش ئًجابا كلى مصادس الىلذ ألاحىبي لخدٍى

 .اإلاعخلبلت

الث اإلاالُت ظاهمذجى أن ئلى جم الخىصل ض كىىاث  ىىلىحُا الخدٍى ؼشاةذ  ليل ألامىاٌ ئسظاٌفي حلٍض

مىه دكم جىافعُت ظىق ، و كلى خصىصُت البُاهاث فاؾخال مىخفظت، جذاٌو آمً و جيالُف ، بعشكت، اإلاجخمم

ً بـهىس الؽشواث ال الث اإلاالُت للمهاحٍش  ؼبياث الهىاجف الزهُت.ىاؼئت اللاةمت كلى مىصاث سكمُت و الخدٍى

الث اإلاالُت ؛اإلاىصاث ؛الخىىىلىحُا اإلاالُت اليلمات املفحاحية:    ًاإلاهاحٍش ؛ؼشهت هاؼئت ؛الخدٍى

 JEL: F38, G23 ,F31 ثصييف 

Abstract: 

         This study aims to identify to what extent the financial transfer economy 

keeps pace with the current technological development in the financial sector. 

Hence, it aims to present its positive impact on foreign currency sources, living 

standards, and achieving development. Findings show that financial transfers 

technology enhances money transfer channels to the society's categories. 

Therefore, it provides speed, lower, safe, and personal transactions that help 

financial transfer’s market competitiveness through new startups based on 

numeric platforms and smartphones networks. 

Keywords: financial technology; platforms; money transfers; Start-up company; 

immigrants  

Jel Classification Codes: F38, G23 ,F31 

                                                           

 المؤلف المرسل * 
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 ملدمة:   . 1

الث اإلاالُت للمهاحش  ل الاكخصاد و حلخبر الخدٍى همىه و جيؽُؼه، لزا وحب ًٍ مصذسا مهما لخمٍى

ش هزا اللؼاق م الاظخفادة موالاظدثماس فُه و  جؼٍى ً الخؼىس الخىىىلىجي والخلني، كصشهخه كً ػٍش

ألازش الىبحر كلى كؼاق كلى هزا ألاظاط وان لـهىس الخىىىلىحُا اإلاالُت بلُادة الؽشواث الىاؼئت و 

ً، خُث كذ الث اإلاالُت للمهاحٍش ت و الخدٍى مخؼىسة في مجاٌ مذ هزه الؽشواث خذماث حذ كصٍش

الث اإلاالُت الذولُت، ملخمذة كلى أهـمت  ىخفظت الخيلفت اإلامبخىشة جخمحز بالعهىلت، العشكت و الخدٍى

ً جيؽُؽمما ازش ئًجابا كلى  الث اإلاالُت للمهاحٍش ٌ اإلايؽأ والذٌو اإلاعخلبلت، بحن دو  و اصدهاس الخدٍى

الث باإلطافت الى و  حلخمذ ؼشواث الخىىىلىحُا اإلاالُت في هزا اإلاجاٌ كلى مىصاث افتراطُت للخدٍى

ل ألامىاٌ في مخىاٌو الجمُم جؼبُلاث كلى الهىاجف الزهُت، لخصبذ خذمت ، في أي ميان و صمان، جدٍى

الؽشواث الىاؼئت اإلالذمت لهزا الىىق مً الخذماث ًت كىاةم، مما حلل أوبخيلفت اكل وبذون  بعشكت

الث اإلاالُت الذولُت كامت و جىافغ اكشق اإلاإظعاث الخللُذًت في مجاٌ ا ً لخدٍى الث اإلاهاحٍش جدٍى

 خاصت. 

ً و مىطى  ذساظتل: إشيالية الدزاسة .1.1 الث اإلاالُت للمهاحٍش  كالكخهالىؽف كً ق الخدٍى

  الخالُت:لىحُا جم ػشح ؤلاؼيالُت خىىى بال

 مساهمة الحىىولوحيا املالية في دعم الححويالت املالية للمهاحسيً؟ فيما ثحجلى

 :ِعُت كمىا بؼشح الفشطُاث الخالُتإلاداولت ؤلاحابت كلى ؤلاؼيالُت الشة فسطيات الدزاسة:. 2.1

ً لذٌو الاظخلباٌ في الخخفُف مً الفلش و جدعحن  - الث اإلاالُت للمهاحٍش معخىي جىمً أهمُت الخدٍى

 ؛طافت لذكم اكخصاد البلذ اإلاعخلبلاإلالِؽت باإل 

ل أمىالهم هدى البلذان الاصلُت هى معاكذة اظشهم و جلبُت  أهممً بحن  - ً لخدٍى دوافم اإلاهاحٍش

 ؛طافت الظدثماس أمىالهم و ادخاسهاخاحُاتهم باإل 

 في اإلاجاٌ اإلااليامها الابخياساث الخىىىلىحُت الظخخذهي الاظخفادة مً آخش  الخىىىلىحُا اإلاالُت -

 ؛اإلاصشفيو 

ل ألامىاٌ كبر الاهترهذ في جخفُع  - ظاهمذ خذماث الهىاجف الزهُت و جؼبُلاتها و ؼشواث جدٍى

ل.  ً باإلطافت للعشكت في الخدٍى الث اإلاالُت للمهاحٍش  جيالُف الخدٍى



 دوز الحىىولوحيا املالية في دعم الححويالت املالية للمهاحسيً)عسض هماذج ملىصات ثحويل ألاموال دوليا(
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الث اإلاالُت مً  الهدف مً البحث : 3.1 الىكىف كلى واكم الخىىىلىحُا اإلاالُت في مجاٌ اكخصاد الخدٍى

ادة هفاءة خذماث جىىىلى جم ابخياسه مً مىصاث الىتروهُت و خالٌ كشض آخش ما  حُت و معاهمتها في ٍص

ً و اصدهاوفلالُت و  الث اإلاالُت للمهاحٍش ض مصادس اللملت الصلبت.س الخدٍى  حلٍض

 الت املالية للمهاحسيً:. إلاطاز الىظسي للححوي2

 :م الححويالت املالية للمهاحسيً مفهو .1.2

ً هى  ئن الث اإلاالُت للمهاحٍش صلب هدُجت جظاسب هُفُت  أمش ئكؼاء حلٍشف دكُم لخدٍى

حسجُل هزه ألامىاٌ في محزان مذفىكاث الذٌو اإلاعخلبلت و اإلاصذسة، فىجذ بلع الذٌو اإلاعخلبلت 

ًذسحها طمً كىاةذ الاظدثماساث ألاحىبُت  ألاخش جذسج هزه ألامىاٌ مم كىاةذ العُاخت و البلع 

عاب اإلاهاحش لجيعُت هزا البلذ، اإلاباؼشة و أًظا صلىبت جدذًذ البلذ ألاصلي للمهاحش في خالت اهد

الث اإلاالُت ًلجأ  ً لخ ئليهاباإلطافت لىحىد كىىاث سظمُت و غحر سظمُت للخدٍى فادي الاكخؼاكاث اإلاهاحٍش

ل  (108، صفدت 2015)بلمُمىن،  الخاصت بالخدٍى

ً كلى  الث اإلاالُت للمهاحٍش ت خاصت بؽيل  أنهاٌلشف صىذوق الىلذ الذولي الخدٍى الث حاٍس جدٍى

فشاد أىن اص ًمثلخشأ  ئلىكامل ملُم بالخاسج إلاذة ال جلل كً ظىت  أو ظلم مً اإلاهاحش  أو أصٌى مالُت 

 .(401، صفدت 2018)ملخاوي، خعاباث خاصت  أو كاةلتهم 

الث او  ً في زالر بىىد و ٍلىم صىذوق الىلذ الذولي بدسجُل الخدٍى هزا وفلا إلاالُت للمهاحٍش

، 2017)بىػالبي و بً ظلُذ، : هيو  1993الخامعت اإلاللً كنها كام  لذلُل محزان اإلاذفىكاث الؼبلت

 (115صفدت 

الث الىلذًت اإلاشظلت الى الىػً مً اللماٌ اإلالُمحن في الخاسج  :حويالت العمالث - مً  ألهثر وهي الخدٍى

تحسجل في الخعاب اظىت واخذة، و  الث الجاٍس  ؛لجاسي جدذ فئت الخدٍى

بما في الخاسج لفترة جلل كً ظىت  و جظم أحىس و سواجب اللماٌ اإلالُمحن فياملسحخدمين:جعويظات  -

 ؛في الخعاب الجاسي جدذ فئت الذخل حسجلرلً كُمت الخذماث اللُيُت و 

الث الخالُت التي ًلىم بها اإلاهاحش أزىاء مغادسة البلذ ألاصلي :ثحويالت املهاحسيً -           جمثل صافي الخدٍى

 .ال جلل كً ظىت و اللىدة الُه و ؤلاكامت إلاذة

 :الححويالت املالية للمهاحسيً )دوافع( محددات .2.2

 الفسدًة:املحددات .1.2.2
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ت ) اث التي جىاولذ الذوافم الفشدًت  (Lucas,R E, Stark,O,1985حلخبر هـٍش مً اهم الىـٍش

ت كلى زالزت جفعحراث ل الث اإلاالُت، ار جلىم هزه الىـٍش ل ألامىاٌ و للخدٍى ً بخدٍى هي لُام اإلاهاحٍش

 والخالي:

الث اإلاالُت ًجب  :إلاًثاز - ي آن جشجفم ف أنًشجىض هزا الىمىرج كلى كذة مبادب أولها أن كُمت الخدٍى

الث اإلاالُت ًجب  أنزاهُا  ،واخذ مم اسجفاق دخل اإلاهاحش جىخفع مم اسجفاق دخل  أنكُمت الخدٍى

الث اإلاالُت جىخفع مم مشوس الىكذزالثا فان كُمت ، و ألاظشة  ئلىالشوابؽ اللاةلُت،  جللصو  الخدٍى

)بىكخلي و به  أظشجهالخداق ذ اإلاعخلبل له و حاهب اهخفاطها كىذ اظخلشاس اإلاهاحش بصفت داةمت بالبل

 ؛(3، صفدت 2018كضواوي، 

ل ألامىاٌ ًيىن جفىحر اإلاهاحش  أن حلنيو  الراثية:املصلحة  - سغبت في  ئماهزا و  أهاوي كىذ كُامه بخدٍى

بهذف جبادٌ  أو كاةذ  أو الاظدثماس في البلذ ألاصلي لخدلُم سبذ  أو الخصٌى كلى حضء مً محرار اللاةلت 

 ؛(4، صفدت 2018)بىكخلي و كضواوي،  اإلاىفلت

ل حضء مً أمىاله لبلذه ألاصلي بهذف ادخاسها ئلىًمُل اإلاهاحش  دراز:لا  - با ما ًخىافم ، و غالجدٍى

 ؛(410، صفدت 2021)مىس ى، ي ًلظيها في الخاسجهاحش مم اإلاذة الضمىُت التظلىن الادخاس كىذ اإلا

ل حضء مً أمىاله ألفشاد  :الحامين املحبادلاملهاحس و و  ألاسسةاثفاق اللسض بين  - ًلىم اإلاهاحش بخدٍى

، 2021)مىس ى،  ألاخؼاسمىاحهت و  ئكادة دفم اإلاعخدلاث اللاةلُت ًاظشجه في بلذه ألاصلي هىىق م

 .(410صفدت 

 املحددات لاكحصادًة و املؤسسية اليلية: .2.2.2

ل أمىاله باججاه بلذه ألاصلي ال ٌلخمذ كلى اللشاساث الفشدًت فلؽ و  ان ظلىن اإلاهاحش في جدٍى

البلذ ألاصلي  عخىي بلىامل أخشي راث ػبُلت اكخصادًت و مإظعُت ولُت جيىن كلى ماهما ًخأزش هزلً 

 :(120-119، الصفداث 2017)بىػالبي و بً ظلُذ،  بلذ اإلالصذ بدُثو 

الث اإلا جإزش  - ألاكماٌ الُت اإلاشظلت فخدعً بِئت الـشوف الاكخصادًت في بلذان اإلايؽأ كلى حجم الخدٍى

ادة جو  ًصٍادة ملذالث الاظدثماس في بلذ اإلايؽأ جإدي الى ٍص الث اإلاالُت للمهاحٍش  ؛ذفم الخدٍى

الث اإلاالُت اإلاشظلت مً ػشف اإلاهاحشجإزش  - بلذه  ئلى أظلاس الصشف في البلذ ألاصلي كلى حجم الخدٍى

 ؛ألاصلي

ادة ملذٌ هصِب الفشد مً جإزش جللباث ملذالث الىمى  - الث اإلاالُت، فٍض الاكخصادي كلى حجم الخدٍى

الث اإلاالُ ً الى الىاجج في دٌو اإلايؽأ ًإدي الى اهخفاض حجم الخدٍى في  أظشهم ت اإلاشظلت مً اإلاهاحٍش

 ؛البلذ ألاصلي
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الث اإلاالُت و فجىة جىصَم الذخل في بلذ اإلايؽأ خُث ولما صا - دث هزه هىان اسجباغ بحن جذفم الخدٍى

الث اإلاشظلت مً ػشف ا في بلذه  أظشجهإلاهاحش هدى الفجىة صادث ملذالث الفلش و بالخالي جشجفم الخدٍى

 ؛ألاصلي

الث اإلا - الُت مثل حجم الجالُت اإلاهاحشة حلخبر اإلاخغحراث الذًمغشافُت كىامل جإزش كلى جذفم الخدٍى

 ؛غشافُت و الاكخصادًتجشهُبتها الذًمو 

ً روي  - ل حضء هبحر مً أمىالهم هدى البلذ ألاصلي هـشا  ًمُل اإلاهاحٍش اإلاعخىي الللمي اإلاىخفع لخدٍى

 ؛ًٍ أصخاب اإلاعخىي الللمي اإلاشجفمالن هجشتهم جيىن غالبا مإكخت، كىغ اإلاهاحش 

ًجفعحر جذ أًظاًخم  - الث اإلاالُت للمهاحٍش مذي ت والعُاظُت و جىدة اإلاإظعاث الاكخصادًب فم الخدٍى

 اإلايؽأ.جىفش الاظخلشاس العُاس ي في بلذان 

 :ثاز الححويالت املالية للمهاحسيًآ .3.2

ً كلى الاكخصاد الجضتي للبلذ ألاصل مً خُث جدعحن معخىي  الث اإلاالُت للمهاحٍش جإزش الخدٍى

ً هما لها ازاس كلى الاك مً خالٌ وعبت و  ئسظالهاخصاد الىلي بدعب كىىاث ملِؽت اظش اإلاهاحٍش

 جؼىسها.

 سحو  اجزصيي )لافساد و لاسس(:على امل آثاز الححويالت املالية للمهاحسيً .1.3.2

اث الفلش  - في الذٌو اإلاعخلبلت خُث بُيذ الذساظاث اهه ولما صادث وعبت اإلاعاكذة كلى خفع معخٍى

الث في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي كً   2معخىي الفلش بملذاس  خفع ئلى٪ ًإدي رلً 10معاهمت الخدٍى

)مىس ى،  ٍيؽؽ الؼلب الىلي مما ًدفض الىمى الاكخصاديو  بالىدُجت فاهه ًضداد الاظتهالنو ٪، 3.5 ئلى

 ؛(410، صفدت 2021

ش  -  ؛الشكاًت الصخُت في ألاظش اإلاعخلبلتاإلااٌ البؽشي مً خالٌ جدعحن الخدصُل الخللُمي و سأط  جؼٍى

ادة الاظدثماس  - ض الثلافت اإلاالُت ٍص م جخفُف كُىد الاةخمان التي جىاحهها و حلٍض اإلاعخلبلت  ألاظش كً ػٍش

 ً الث اإلاهاحٍش الث هزه ألاظش التي ًصلب كليها الىصٌى لؤلظىاق اإلاالُت، بدُث حعاهم جدٍى للخدٍى

ت ادة جشاهم ألاصٌى و الاظدثماساث الخجاٍس  .(Dorantes, 2014) اإلاالُت في ٍص

 على املسحو  الىلي:الححويالت املالية للمهاحسيً ثاز آ.2.3.2

ادة كىجه الاةخماهُتحعاهم  - الث اإلاالُت في الاظخلشاس الاكخصادي للبلذ اإلاعخلبل و ٍص جخمحز  ،خُثالخدٍى

ادة الخذفلاث في خالت   ألاصماثجذفلاث اإلاالُت باإلاشوهت و هي كىغ الذوساث الاكخصادًت خُث ًالخف ٍص

 ؛(Dorantes, 2014)اليىاسر الؼبُلُت أو اإلاالُت 
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ً مصذ - الث اإلاالُت للمهاحٍش مما ٌعاهم في جدعحن  سا مهما مً مصادس الىلذ ألاحىبي،حلخبر الخدٍى

 ؛(Dorantes, 2014)و حعهُل جذفم الاظدثماساث ألاحىبُت للبلذ اإلاعخلبلالخصيُف الاةخماوي 

الث آزاس ئًجابُت كلى الىمى الاكخصادي  Mansoor and Quillinرهشث دساظت كام بها  - كلى ان للخدٍى

ادة الاظدثماس او الادخا ، الا ان هىان اخخالف في الشأي في هزا الجاهب فهىان س او الاظتهالنمً خالٌ ٍص

 .(Shera & Meyer, 2013, p. 8)الىثحر مً الذساظاث ألاخشي التي خلصذ للذم وحىد ازش ئًجابي

 :ححويالت املالية للمهاحسيًكىوات ال.4.2

 اللىوات السسمية: .1.4.2

و جخمثل هزه اللىىاث في الؽبياث البىىُت و التي  التي جؼابم ألاظالُب اللاهىهُت هي اللىىاثو 

 :(125-123، الصفداث 2015)بلمُمىن، و هزه اللىىاث هيت مصذس ألامىاٌ و إلاً جدٌى حعمذ بمخابل

الث ًظم البىً وىظُؽ بحن اإلاشظل و اإلاشظل  البىون املصسفية: - ؼٍشؼت  ئلُههزا الىىق مً الخدٍى

ت في ول مً البلذ اإلاعخلبل باليعبت  أن خعاب في اإلاشظل، و  ئلىًيىن لىالهما خعاباث بىىُت حاٍس

الث الىتروهُا ئ أنهما ًمىً  ئلُهالبلذ ألاصلي باليعبت للمشظل   ئلُهرا وان للمشظل جيىن هزه الخدٍى

 ؛بؼاكت اةخمان

دًة: - ذي اللالمي الزي ٌلمل كلى جىظُم الاجصاٌ بحن  الشبيات البًر ٌؽشف كليها الاجداد البًر

ذًت في اللالم، هزه الؽبياث   ؛لىجيى اخزث هصُبها مً الخؼىس الخىىاإلاإظعاث البًر

ل بخيالُف اكل  مغحر بىىُت جلذمإظعاث كاإلاُت  هي شسوات الححويل العاملية: -  مًخذماث الخدٍى

ل ال جدخاج الا  البىىن و ال ًدخاج ول مً اإلاشظلى اإلاشظل الُه ان ًدىص كلى خعاب بىيي فلملُت الخدٍى

ت اإلاشظل و اإلاعخلبل و مً اهم هزه الؽبياث ل  money gramو  western unionىزاةم جثبذ هٍى

international؛ 

ً الى أظهمخُث جلىم البىسصاث ب البوزصات: - ل أمىاٌ اإلاهاحٍش  ،ألاصلُتكلى معخىي بلذانهم  خدٍى

 .اإلاهاحش الخلامل بها كلى معخىي البىسصت أظشة أفشادأخذ  باميانو 

 :اللىوات الغير زسمية .2.4.2

لت غحر كاهىهُت و ال جخظم للمشاهو  ذ مً دسحت خؼش كذم وصٌى ي التي حلمل بؼٍش كبت مما ًٍض

 صخابها:ألامىاٌ أل

ل  ألاموال:محول  - خُث ًلىم بخدذًذ ألاصل  بحن بلذ اإلالصذ و البلذهى شخص ًمتهً مهىت الخدٍى

خ كىدجه  ل حضء مً أمىالهم  أو بلذه ألاصلي لذي أصذكاةه  ئلىجىاٍس ً الزًً ًشغبىن في جدٍى  ئلىاإلاهاحٍش

 ؛(160، صفدت 2020)بىػالبي،  ملابل كمىلت ًخدصل كليها ألاصلُتكاةالتهم في بلذانهم 
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وحىد وظُؼحن ألاٌو كلى معخىي بلذ الاظخلباٌ و آلاخش كلى هزا الىـام ًخؼلب  هظام اجحوالة: -

له الى الىظُؽ ألاٌو في بلذ  ذ جدٍى معخىي بلذ الاسظاٌ، خُث ًلىم اإلاهاحش بذفم اإلابلغ الزي ًٍش

الىظُؽ الثاوي في بلذ الاسظاٌ الزي ٌعلمه بذوسه الى الفشد او الاظخلباٌ و ًلىم هزا ألاخحر باسظاله الى 

الث ملا -160، الصفداث 2020)بىػالبي، بل كمىلت ًذفلها اإلاهاحش للىظؼاءاللاةلت اإلاعخلبلت للخدٍى

161). 

 :الىاميةيً في العالم و في الدول املالية للمهاحس  حويالتثطوز الح.5.2

ش الهجشة في اللالم للام   الث اإلاالُت  2020في الجاهب الاخصاتي و خعب جلٍش فلذ كشفذ الخدٍى

ادة احمالُت مً  يي في كام  126في الللىد ألاخحرة ٍص ملُاس دوالس في كام  689الى  2000ملُاس دوالس امٍش

2018. 

الثهما اسجفلذ  ملُاس دوالس في كام  633بلذ ان وصلذ الى  2018٪ في كام 9بيعبت  الخدٍى

، جللصذ 2015و  2014ؼهذجا جشاحلا، فبحن كامي 2017، غحر ان ظيخحن مخخالُخحن كبل كام 2017

الث الىافذة بيعبت  ملُاس  595الى  2014ملُاس دوالس في كام  603٪، ار جشاحلذ مً 1.2جذفلاث الخدٍى

ملُاس  595)مً  2016و  2015كامي ٪ بحن 1.1، زم جشاحلذ بيعبت ئطافُت كذسها 2015دوالس في كام 

ملُاس دوالس(، هما اهخفظذ الى البلذان اإلاىخفظت الذخل و البلذان اإلاخىظؼت الذخل  589دوالس الى 

 2018الى  2016، لخلىد الى الاسجفاق في الفترة مً 2016الى كام  2014إلاذة ظيخحن مخخالُخحن، مً كام 

، و 2018ملُاس دوالس في كام  529و  2017ُاس دوالس في كام مل 483الى 2016ملُاس دوالس في كام 444)مً 

اث اإلاعاكذة ؤلاهماةُت  الث هثحرا معخٍى مىز مىخصف الدعلُىاث مً اللشن اإلااض ي، ججاوصث الخدٍى

 الشظمُت.

، واهذ الهىذ و الصحن و اإلاىعًُ و الفلبحن و مصش البلذان الخمعت الشةِعُت 2018في كام 

الث، اما ت مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي، فان  اإلاخللُت للخدٍى الث اإلاالُت هيعبت مئٍى كىذ الىـش الى الخدٍى

٪، زم 33.6٪، جليها كحرغحزظخان 35.2هي جىوغا  2018البلذان الخمعت الشةِعُت اإلاخللُت في كام 

 .٪28٪ و هِباٌ 30.7ًتي ٪ و ها31ػاحىعخان 

الث، ار بلغ احمالي الخذفلاث الخاسحت ؿلذ الىالًاث اإلاخدذة كلى الذوام أهبر بلذ مشظل  للخدٍى

 ملُاس دوالس و اإلاملىت اللشبُت 44.37، جليها الاماساث اللشبُت اإلاخدذة 2017ملُاس دوالس في كام  67.96منها 

عشا ملُاس دوالس  و  36.12العلىدًت  الث  26.6ظَى ملُاس دوالس و واهذ اإلااهُا خامغ اهبر بلذ مشظل للخدٍى

مصذسا سةِعُا أًظا  دوسها هأهبر مخلم، ئلىباإلطافت  ، و حؽيل الصحن2017 و 2016في كامي 
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الث، و  الث الخاسحت منها للخدٍى زم  2016ملُاس دوالس في كام  20.29ان واهذ جتراحم ار بلغذ الخدٍى

 (2020)اإلاىـمت الذولُت للهجشة، .2017فُلامملُاس دوالس  16.18اهخفظذ الى 

 . مفاهيم حول الحىىولوحيا املالية:3

 جعسيف الحىىولوحيا املالية:  .1.3

هي كباسة كً ت دبلً فان الخىىىلىحُا اإلاالُت خعب ملهذ البدىر الشكمُت في اللاصمت البىلىذً

والابخياساث الخىىىلىحُت الخذًثت في مجاٌ كؼاق اإلاالُت و حؽمل هزه الاختراكاث مجمىكت  الاختراكاث

ً طمنها: اإلالامالث مم الضباةً البرامج الشكمُت التي حعخخذم في اللملُاث اإلاالُت للبىىن و التي م

ل ألامىاٌ وجبذًل اللمالث وخعاباث وعب الفاةذة والخذو  ح اإلاخىكلت ألاسباماث اإلاالُت مثل جدٍى

 غحر رلً مً اللملُاث اإلاصشفُت.لالظدثماساث و 

 الحىىولوحيا املالية: أهمية .2.3

 اسخص ،أظشقحللها ل الخذماث اإلاالُت و جخمخم الخىىىلىحُا اإلاالُت بلذسة خلُلُت كلى حغُحر هُي

دت الىبحرة مً العيان التي ال جخلامل مم الجهاص اإلاصشفي. ئجاختو وؼفافُت  أمىا وأهثر  خصىصا للؽٍش

الؽشواث الىاؼئت التي جلذم الخلٌى في خذماث الخىىىلىحُا اإلاالُت و  مً حهت أخشي فان ظشكت الخؼىس 

و جلىم بخبعُؽ اللملُاث اإلاصشفُت، ٌؽيل اإلاالُت اإلابخىشة التي جداوي ما جلذمه اللؼاكاث اإلاصشفُت 

ت التي جدلم ظالمت و هضاهت و اظخلشاس  تهذًذا ًجب الخدىغ مىه و اجخار وافت ؤلاحشاءاث الاختراٍص

لىحُا اإلاالُت و جؼبُلاتها اإلاخخلفت فشصا و جدذًاث في الىكذ و اإلاالي، خُث جمثل الخىىى  اللؼاق اإلاصشفي

 .(356، صفدت 2021)سخمىن و بً خالذي، و اإلاإظعاث اإلاالُت ألاخشي   كُىه للمصاسف

 ات السئيسية للحىىولوحيا املالية:اللطاع.3.3

)لؼشػ،  في مجاٌ الخىىىلىحُا اإلاالُت هيمً اهم اللؼاكاث التي جخبىاها الؽشواث الىاؼئت 

 :(10-8، الصفداث 2019

التي في معاخت اإلاذفىكاث هجذ أهـمت الذفم كبر ألاحهضة اإلادمىلت و ؼبىت الاهترهذ مثل  املدفوعات: -

هذ او مً خالٌ ألاحهضة الاهتر جىفش للمعخخذمحن النهاةُحن اللذسة كلى الذفم للعلم و الخذماث كبر 

 ؛اإلادمىلت

الث  الحمويل و إلاكساض: - فخذ الابخياس الشكمي ئمياهُاث حذًذة لفاكلحن حذد غحر جللُذًحن و بشوص جمٍى

ً" و التي غحرث مجشي الىمارج الجذًذة كلى "الفُىدُ أهمحذًذة كبر ظىق الاهترهذ و للل مً 

ل الجماعيؤلاكشاض  م مىصاث مالُت حمم crowdfunding" و الاظدثماس هى الخمٍى " خُث ًخم كً ػٍش
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مبلغ مً اإلااٌ إلاؽشوق ملحن بفظل كذد هبحر مً اإلاعاهماث الصغحرة لؤلفشاد و هى ًذخل طمً ظلت 

الث   ؛الىذ للىذ "Peer-to-peerجمٍى

الث الذولُت مب الححويالت املالية: - ش "حىلذمان ظاهغ" جمثل العىق اللاإلاُت للخدٍى لغا وفلا لخلٍش

ا كذسه  ادة كذسها  580ظىٍى ا في اإلاخىظؽ، جمثل جيالُف اإلالامالث الخاصت  5ملُاس دوالس بٍض باإلااةت ظىٍى

الث ما بحن  ت"مل 30باإلااةت مً اإلابالغ " خىالي  7الى  6بهزه الخدٍى  ؛ُاس دوالس مً ؤلاًشاداث العىٍى

روي الذخل اإلاشجفم، فان اظدثماس اإلاذخشاث ٌلني الاكخماد  ألافشادباليعبت للمغتربحن و  إدازة الثروات: -

الادخاس مً خالٌ اخت دولُا أصبدذ هزه الخذماث سكمُت و مخ كذسة الثرواث،و كلى اإلاخخصصحن في ئدا

 ؛جيلفت بأكلللبىسصت اهثر طماها و مىصاث الاظدثماس في ؼيل صىادًم اظدثماس مخذاولت ممازلت كبر 

الؽشواث الىاؼئت في مجاٌ جىىىلىحُا الخامحن ال جضاٌ حذًذة في حمُم اهداء اللاإلاى لىً  الحامين: -

لُا حؽحر الى ان الافشاد ًشغبىن في الاؼتران في هـام الخامحن  ، فمثال فاةم الصغشألامثلت مً الهىذ و افٍش

لهاجف مً مؽغلي خذماث ا ؼشواث الخامحن الىبري باللذًذ Democranceجشبؽ " دًمىهشاوغ"

 ٌ  ؛اإلادمى

اإلالشوفت أًظا باظم و  "البلىهدؽحن"جخمثل ظلعلت البلىواثالعمالت لافتراطية: البلوهخشين و  -

" كىذ احشاء ملامالث gap of trustظلعلت الثلت في جلىُت سكمُت ابخىشث لخدل مؽيلت اولذام الثلت "

كباسة كً كاكذة بُاهاث حعخخذم هي خاحت الى ػشف زالث وظُؽ بُنهم، و بحن ػشفحن مجهىلحن بذون ال

 .كابل للخلذًل او الخالكب  غحر  اء سجل دفتري الىترووي ال مشهضي " لبىCryptographyآلُاث الدؽفحر"

ظلؼت  أو دسة كً بىً مشهضي اللمالث الافتراطُت هي جمثُل سكمي للُمت هلذًت لِعذ صاو 

حن  أشخاصلىنها ملبىلت لذي بؼت بالظشوسة باللملت الىسكُت، و لِعذ مشجكامت و  ػبُلُحن او اكخباٍس

نها او جذاولها الىتروهُا  ً أؼهشهاو للل مً وىظُلت للذفم و ًمىً هللها او جخٍض  .كملت البخيٍى

 :الححويالت املالية للمهاحسيً في جعصيص ثىاميالحىىولوحيا املالية  مساهمة . 4

الث ً في هثحر مً مىصاث اإلاالُت للم ججلذ مـاهش الخىىىلىحُا اإلاالُت في كؼاق الخدٍى هاحٍش

 .لبلىهدؽحن""االالىتروهُت منها اللاةمت كلى  جلىُت ظلعلت الىخل الث الخدٍى

 :لححويالت املاليةاثىىولوحيا .1.4

الث Fintechًخم حلٍشف جؼبُم  ػشق في كلى أهه اكخماد الذفم البذًل  اإلاالُت في خذماث الخدٍى

. كلى اللىغ جماما، ٌؽمل ملذمى خذماث  ل ألامىاٌ، أي باظخخذام ؤلاهترهذ أو الهاجف اإلادمٌى جدٍى

الث الخللُذًت ) الخللُذًىن( اإلاإظعاث التي جلذم خذماتها و ًخم الخلاكذ مً خالٌ فشوق  RSPsالخدٍى
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كماٌ هما هلؼت الىصٌى البىىن أو الىهالء الفللُحن أو مشاهض الاجصاٌ. ما ًمحز هزان الىىكان مً ألا 

الث كبر الخذود التي ًخم مً خاللها جىفحر خذماتهما و  تيال هىان اللذًذ مً همارج ألاكماٌ للخدٍى

 جذًشها ؼشواث الخىىىلىحُا اإلاالُت.

)بما حؽمل مىصاث كلى ؤلاهترهذ  الىمارج ( ، فان هزهAFI ،2018وفًلا لخدالف الؽمٌى اإلاالي )

الثوال ،في رلً مىصاث الىذ للىذ( الث كبر الهىاجف  blockchainاإلاعدىذة ئلى  خدٍى والخدٍى

 (Hahm, Subhanij, & Almeida, 2019).الزهُت

 ألاموال دوليا عبر مىصات على لاهترهد:  ثحويالت .2.4

ل ألامىاٌ ًجب كلى  ب لخدٍى باليعبت للخذماث كبر جؼبُلاث الهاجف اإلادمٌى أو مىاكم الٍى

، بِىما ًمىً للمعخلمحن الخصٌى كلى ألامىاٌ بلذة ػشق دعاباث كلى اإلاىصتاإلاشظلحن سبؽ مصشفهمب

 )بما في رلً الىلذ(.

مىاٌ في كملت مخخلفت ىـحر. هزا ٌعمذ بخللي ألا ر ؤلاهترهذ وفًلا لىمىرج هـحرللحلمل اإلاىصاث كب

كً اللملت اإلاشظلت دون أن حلبر ألامىاٌ بالفلل الخذود. ئرا كام شخص ما بؽشاء الذوالس بالُىسو 

 
ً
وصبىن آخش ٌؽتري الُىسو بالذوالس، هزه اإلالامالث ًيىن اللمل في اججاهحن مخلاهعحن ظِخم ئكشاهه بذال

الث ا  مً ملاملت دولُت واخذة، ٌعمذ هزا مً هلله أو جبادله. باظخخذام ازىحن مً الخدٍى
ً
إلادلُت بذال

الث بفشض سظىم كلى  ، مما ًللل بؽيل هبحر مً أظلاس الصشف الشظمُتالىـام إلالذمي خذمت الخدٍى

 .(Hahm, Subhanij, & Almeida, 2019) جيالُف اإلالامالث

هي ؼشهت ملشها اإلاملىت  transferWise  لححويالت أموال: transferWiseمىصة عسض لىموذج  -

يىط" ظىت  ئوؽاءاإلاخدذة مً  عخى واسمان" و "جافُتهجًر ًيىن  أنو ؼلاس الؽشهت هى "ال ًجب  2011"هَش

مالًحن  6مً  أهثر اللالم و لذيها خالُا  أهداءالؽشهت خعاباث في حمُم  أكامذللىلىد خذود" و كذ 

مىصت  transferWiseحلخبر ، و Paypalمثل فحرحً و  كمُل و ًذكمها معدثمشون ٌلملىن في ؼشواث

ل ألامىاٌ  إلسظاٌ ألامىاٌ دولُا مم هـام امً كالي لت خُث حعهل هزه اإلاىصت كملُت جدٍى دولُا بؼٍش

. مت اإلاىصت بأهثر مً ملُاس دوالسأسخص بخمغ مشاث مً البىىن، و جلذس كُأسخص بثماوي مشاث و 

في البلذ الزي ًخخاسه اللمُل  transferWiseخعاب بىً  ئلىٍلىم مبذأ الخذمت بذفم مبلغ ملحن و 

يالُف جخخلف خعب اإلابلغ اإلادٌى لخذفم الؽشهت للمعخلم في بلذ آخش بعلش الصشف الصخُذ، بخ

 حلخبر مىخفظت بؽيل كام. أنها ئالاللملت و  ئلُهالبلذ اإلادٌى و 
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خدذة، ظىغافىسة و اظترالُا بذأث هزه الؽشهت في ألاظاط للمعخخذمحن في أوسوبا، الىالًاث اإلا

ً في بلذ اإلاهجش و أًظا أحضاء أخشي مخخلفت في اللالم، خُث  ئلىزم جم جىظُم ظىكها  ًمىً للمهاحٍش

م اإلاىكم  transferWiseللاةالتهم في بلذ اإلايؽأ الدسجُل في خذمت  بلذ   transferWise.comكً ػٍش

 Facebookاو  Apple أو Googleكبر خعاب  ئمارلً ظُمىذ الخُاس بالدسجُل 

ذم بلع الخذماث اإلاجاهُت ن هزه ألاخحرة جلافtransferWiseلدصجُم الخلامل مم مىصت و 

اوؽاء الاخخفاؾ باللمالث في خعاب اللمُل مجاها،  ئداسة الخعاب،و  ئوؽاءفُما ًخص  لللمالء

ال جلل سكم الخعاب اإلاصشفي الذولي، جفاصُل خعاب مصشفي مخلذد اللمالث مثل مالُت مباؼشة ي جدٍى

سظىم  أماالس ألاظترالي و الىُىصلىذي. الذو واللحرة الاظترالُت و  ؤلاظترلُنيو الجىُه       الذوالسبالُىسو و 

ل أي كمالث  transferWise هما جظمً مىصتباإلااةت،  3 ئلىباإلااةت  0.35مً  أخشي فهي جتراوح جدٍى

 :(2021) بشوزحروي،  اإلاحزاث الخالُت

الث مالُت بعُؼت -  ؛مً خعاب مصشفي آلخش و أًظا بمبالغ هبحرة جدٍى

الث اإلاال - لتالخدٍى  ؛ُت الذولُت مىخفظت العلش و ظَش

 ؛و الاخخفاؾ بها ئهفاكهاب مخلذد اللمالث للبٌى ألامىاٌ و خعائمياهُت وطم  -

 ث؛مصشفي مخلذد اللمال بؼاكت خصم مشجبؼت بدعاب الاظخفادة مً  -

 ؛ـم كملُاث الذفم و جدصُل الذفلاثالىصٌى الى واحهت بشمجت الخؼبُلاث ألجمخت مل -

ل ؼفافت إلااكخماد -  ؛لشفت ملذاس الشظىم الىاحب دفلهاخاظبت جدٍى

ت لخدبم  -  ؛ملذاس ما ًىفم و ًخللى في الخعابهؽىف خعاباث ؼهٍش

الث ختى لى لم ًىً لذي اللمُل خعاب  -  ؛ transferWiseخُاساث إلهماٌ الخدٍى

 جأمحن ظلش الصشف. -

شاء كلى الهىاجف الزهُت إلح transferWiseهى جؼبُم لخذمت  :transferWise Mobileثطبيم  -

ل في أي ميان و  مً خالله ملشفت الخىلل. هى جؼبُم ظهل الاظخخذام و ًمىً  أزىاءكملُاث الخدٍى

الث و  لها ألامىاٌ و  ئسظاٌو  اإلاذفىكاث العابلتحمُم الخدٍى هما ًمىً الاػالق بميان ألامىاٌ  جدٍى

خ اإلالذس الزي ًجب ان  لها مً نهاًتهااو ارا جم اسظالها الى خعاب مصشفي و الخاٍس بالظبؽ ظىاء جم جدٍى

لا لخجمُذ بؼاكت الخصمجصل فُه ألامىاٌ. الخؼبُم ًىفش أًظ ججمُذها في خالت  ئلغاءو  ا صسا ظَش

 الظُاق او العشكت.
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 :"البلوهخشينسلسلة الىحل" دولية عبر ثلىيةاملالية ال الححويالت. 3.4

 ً كاةالتهم في  ئلىألامىاٌ  إلسظاٌفي العىىاث ألاخحرة ؿهش اججاه حذًذ بحن اللماٌ اإلاهاحٍش

باظخخذام اللمالث اإلاؽفشة، خُث ال ًضاٌ ظىق اللمالث اإلاؽفشة في ػىس الخيىن مً  ألاصلُتبلذانهم 

ً، و مم ؿهىس جلىُت ظلعلت الىخل بل أكذاد ئلىخُث الىصٌى  ىهدؽحن بذأث اللذًذ هبحرة مً اإلاهاحٍش

ً لخلذًم مً الؽشواث و  ل الؽشواث الىاؼئت في اكخماد اللمالث اإلاؽفشة مثل البخيٍى خذماث جدٍى

ل أمىاٌ مخخلفت في مثل ووظترن ًىهُىن و ألامىاٌ  مىوي حشام، خُث ًلذم الالكبىن الجذد خذمت جدٍى

 .(Flore, 2018)مؽىالث مخلذدة مثل اسجفاق جيالُف و ػشق جىصَم ألامىاٌ اإلادذودةمداولت لخل 

ل ألامىاٌ الىاش ئ ل الىمىرج ٌعخخذم هزا ت التي جم خدٍى اللمالث اإلاؽفشة )اللمالث الالمشهٍض

 XRPو  Bitcoinللمالث الشكمُت ألاهثر اظخخذاًما هي ا أًظا( و blockchainئوؽاؤها باظخخذام جلىُت 

 Blckchain.اللاةمت كلى  Ethereumو

الخلاكذ كلى ال ًيبغي الخلؽ بحن هزا الىمىرج وبحن جبادٌ اللمالث اإلاؽفشة،خُث في الىاكم 

 جخمًخلامل أبًذا مم اللملت اإلاؽفشة خُث  ، خُث أن اإلاعخلم ال لللمُل ال ًيخج مخاػش هزه الخذماث 

ل جلبل اللملت الىسكُت ظفي البلذ اإلاش هىان ؼشهت بأن جيىن  دذر اللملُتجو  اسة حمُم اإلاخاػشئد

ل هزه ألامىاٌ ئلى ؼشهت ، ًلىمىن بخدبلذ رلً دىلها ئلى كملت مؽفشة،جاإلادلُت و  في البلذان ٍى

ل اللملت اإلاؽفشة ئلى اللمالث اإلادلُت ألاخحرةزم جلىم هزه  اإلاعخلبلت، هزه ألامىاٌ ئلى وحعلُم  بخدٍى

ل اإلادلُت  ,Hahm, Subhanij, & Almeida)اإلاعخفُذ النهاتي مً خالٌ مجمىكت مخىىكت مً ػشق الخدٍى

2019). 

 :البلوهخشينثلىية  و اللائمة علىثحويل ألاموال دوليا ردمات اهم الشسوات الىاشئة في . 4.4

الث اللاةمت كلى  ئوؽاءفي العىىاث ألاخحرة جم  كذد هبحر مً الؽشواث الىاؼئت في مجاٌ الخدٍى

Blckchain  الث اللالم ال  أهداءفي ملـم ظُما في حىىب ؼشق آظُا، ول واخذة لذيها خل مبخىش للخدٍى

 : (Flore, 2018) مً أهمهاو  كبر الخذود

- ABRA:  ىُت و ىُت، اظخخذمذ ألٌو مشة ممش الىالًاث اإلاخدذة 2014كام  جأظعذهي ؼشهت أمٍش     ألامٍش

الث  باسظاٌدولت، و حعمذ هزه الؽشهت  150مً  أهثر و الفلبحن و لىً ظشكان ما جىظلذ لدؽمل  جدٍى

ً أمىالهم مباؼشة  كلى مالُت مً شخص آلخش مً خالٌ جؼبُلاث، مما ٌعمذ للمعخخذمحن بخخٍض

العماح ألولئً الزًً ًشظلىن ألامىاٌ كلى  أو اإلالخمذ،  ABRA ٌ صشاف   مً خال و أاإلادمىلت  أحهضتهم
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ً هلملت مشحلُت، و ألامىاٌ ملىمت  الفىس باظخخذام هىاجفهم الزهُت، و حعخخذم كملت البخيٍى

تها بعشكت  أزىاءبالذوالس، و لىً   ؛باللملت اإلادلُت كلى الؼشف آلاخشاإلالامالث ًخم حعٍى

- BitSpark:  الث سكمُت مذكىمت مً مىصت و هي ؼشهت ملشها هىوغ وىوغ جلذم خذماث جدٍى

BitShares  جلذم الؽشهت محزاث ال جلخصش كلى العشكت و العُىلت، خُث ًخلحن كلى ملذمي الذفم و

كملت كاإلاُت، مما ٌعمذ لهم بخذاٌو  200اإلاشوس كبر خشاط البىابت مً احل الىصٌى لبى ما ًلشب مً 

يي  أو )اللُمت مشجبؼت بالُىسو  أصىلهم ت  أو الذوالس ألامٍش الُىان الصُني( كلى مىصت الخبادٌ الالمشهٍض

ت بالخالي جللُل مخاػش الاكخماد و  الخاصت بهم، جخذم الؽشهت ػشف زالث ًمىً اختراكه، و كلى مشهٍض

ت، مم جشهح  ؛نز كىي كلى اهذوهِعُا و باهعخان وفُدىام والفلبحخالُا اإلاىاػم آلاظٍُى

- Coin.ph:  ل ً التي حعخخذم كلى هؼاق واظم هخذمت جدٍى هي مً أولى خذماث مدفـت البخيٍى

 أو الباب  ئلىٌعمذ بالدعلُم مً الباب دمٌى كلى وحه الخصىص في الفلبحن، ألامىاٌ كبر الهاجف اإلا

ً ئسظاًٌمىذ ئمياهُت  ً  كمالث البِخيٍى التي ًمىً اظتردادها مباؼشة مً أي ماهُىت صشاف آلي بِخيٍى

ل اإلابلغ  أهداءفي حمُم   ؛ُت و حعلُمه في ًىم اللمل الخاليأمىاٌ مدل ئلىاللالم، ًمىىه أًظا جدٍى

-  BitPesa:  هي ٌ ل ألامىاٌ الشكمُت، جأظعذ كام  أو لُت لخدٍى هي  و ىُيُا،بفي هحروبي  2013ؼشهت افٍش

ا و ججزاهُاو اوغىذا، جمىىذ مً ئصالت البىىن اإلاشاظلت مً ظلعلت اإلالامالث التي وؽؼت خالُا في هُجحًر

ل حلخمذ   ؛ألامىاٌ بلملت البلذ اإلاعخلبل باًذاقو الىظؼاء الشكمُحن الزًً ًلىمىن  Bitcoinكلى جدٍى

- Stellar:  ظعذ في دؽحن مخخلؽ، جأبلىههي ؼشهت هاؼئت غحر سبدُت و مفخىخت اإلاصذس حلخمذ كلى

ل ألامىاٌ مً خالٌ كملتها اإلاؽفشة و  jedMcCalebمً كبل  2014كام  و جىظلذ Lumenهي جدُذ جدٍى

لُاالؽشهت في العىىاث ألاخحرة في  آظُا مً خالٌ ؼشاهت مم ؼشهت الذفم كبر الهاجف اإلادمٌى و  ئفٍش

لُت الث الفشوعُت  Flutterwave ؤلافٍش التي ظدعمذ و  Tempo Money Transferو ؼشهت الخدٍى

 ؛Stellarألامىاٌ مً أوسوبا الى البىىن اإلاخصلت بؽبىت  باسظاٌلؤلشخاص 

جدذ اظم  2017كام  أػللذ :Bill and Melinda Gates Foundationمبادزة مؤسسة   -

Mojaloop  مصمم لخلذًم الذكم اإلاالي لؤلشخاص الزًً ٌلِؽىن في مىاػم ال جخىفش فيها بىىن، و جم

ش اإلابادسة بالخلاون مم هى و  Crosslake Technologies and Software Groupو Dwollaو Ripple جؼٍى

البرهامج بعهىلت كلى مىصت    ئلىٌلخمذ كلى جلىُت بلىهدؽحن إلاؽاسهت اإلاللىماث اإلاالُت، ًمىً الىصٌى 

GitHub90   و ال جملىه مإظعتGates Foundation  مم رلً ظِخم اظخخذامه في كمل اإلاإظعت و

ش مىصاث الذفم الشكمُت اإلاىاصشة للفلشاء. ض جؼٍى  اإلاعخمش لخلٍض
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- Rebit:  هي ؼشهت فُلبُيُت مملىهت لؽشهتSatoshi Citadel Industries ٌو هي ؼشهت هاؼئت في مجا

 Rebitو حعمذ مىصت  blockchainالخىىىلىحُا اإلاالُت مخخصصت في اإلاىخجاث اإلاالُت اللاةمت كلى 

ت ً و اظدبذالها بالبحزو الفلبُني اإلادلي ملابل سظىم سمٍض ل ألامىاٌ بالبخيٍى  ؛للمعخخذمحن بخدٍى

-  CoinPip:  ذام جلىُت ألامىاٌ باظخخ ٌفىسة جدُذ لللمالء اسظااهي ؼشهت ملشها ظىغوblockchain 

ً و   الصحن والفلبحن واهذوهِعُا ئلىألامىاٌ  إلسظاٌٍخم اظخخذام اإلاىصت بؽيل أظاس ي مً كبل اإلاهاحٍش

 ؛والهىذ

- Toast: غ وىوغفىسة وهىواملـمهم في ظىغ –ٌ ألاحاهب هي ؼشهت فلُبِىُت أخشي حعمذ لللما- 

 ؛ب مصشفي سظميكاةالتهم دون الخاحت الى امخالن خعا ئلىألامىاٌ  باسظاٌ

- ZipZap :جلىُتمم بحن الذفم اإلاصشفي الخللُذي و فىسهُا ججُلاؼشهت ملشها في و blockchain  لخدذًذ

ل ألاهثر هفاءة و ألاكل جيلفت.  خُاس الخدٍى

 :اسحخدام ثىىولوحيا الهواثف الرهية في الححويالت املالية للمهاحسيً. 5.4

ً الذولُت هـشا لالهدؽاس الىبحر الث اإلاهاحٍش         لخىىىلىحُا الهاجف الىلاٌ دوس هبحر في جىامي جدٍى

 و الىاظم ألحهضة الهىاجف الزهُت.

 :الرهيةمفهوم الححويالت املالية عبر الهواثف . 1.5.4

ل ألامىاٌ كبر اإلادمٌى هى مصؼلح ٌعخخذم للخلبحر كً اظخخذام الهاجف اإلادمٌى لعذاد  جدٍى

ً اللُمت  ً هدى بلذانهم الاصلُت، خُث ًمىً جخٍض الث اإلاهاحٍش ً و مً طمنها جدٍى اإلاذفىكاث لآلخٍش

م الزهاب الى  كلى مدفـت مدمىلت و ًلىم الصخص اإلاشظل بخدمُل ألامىاٌ كلى مدفـخه كً ػٍش

ل ألامىاٌ وه ُل مسجل "و أخُاها مإظعت مالُت"، زم ًمىً له اظخخذام آلُت الىتروهُت مإمىت لخدٍى

ذ مً  ً ألامىاٌ في مدفـخه اإلادمىلت للخصٌى كلى اإلاٍض الى مدفـت اإلاعخلم، و ًمىً للمعخلم اما جخٍض

ل ألامىاٌ اإلادمىلت الى هلذ. الخذماث اإلاالُت كبر و حلشف اإلالامالث الىلذًت، او الزهاب الى وهُل لخدٍى

الهىاجف الىلالت هزلً بانها هلىد افتراطُت الىتروهُت كبر الهاجف اإلادمٌى حعخخذم لئلًفاء بمخؼلباث 

ً او الاخخفاؾ بلُ لمالُت في جخٍض ًمت مالُت ملُىت و جدٍى ، الصفداث 2018)مدبىب و كشكب، ها آلخٍش

124-127) 

 :الية للمهاحسيً عبر الهاثف الرويمحطلبات الححويالت امل .2.5.4

الث اإلاالُت كبر الهىاجف الزهُت جىفش مجمىكت مً الؽشوغ أهمها )اللجىت  :ًخؼلب هـام الخدٍى

ت،   (2013اللشبُت لىـم الذفم و الدعٍى
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التي و  مخلذدة أػشافاإلاعخخذمت مً كبل  الىلىد الالىتروهُت ئصذاس  الىلود لالىتروهية: صداز إ -

ت للُمت الىلذ، مما ًخؼلب مىافلت البىً اإلاشهضي داخل الذولت أنجفترض   ؛جدمل كُمت معاٍو

و هالهما، ظىاء وان مؽغل الىـام مصشفا او ؼشهت هاجف مدمٌى ا اجحصول على زرصة الخشغيل: -

جبلى هي اإلاعإولت كً مىذ سخصت حؽغُل الىـام، و هزه العلؼاث اما ان جيىن البىً  فان العلؼاث

اإلاشهضي او وصاسة الاجصاالث بالذولت و في بلع الذٌو ال جيىن مثل هزه الخذماث خاطلت ألي ظلؼت 

 ؛مىـمت

جب ان كىذما ًبذأ كمالء هـام الذفم كبر الهىاجف اإلادمىلت في ؤلاًذاق ً طمان أموال املودعين: -

ظِخم غالبا في هزا الاػاس  ،كً سد ألامىاٌ وكذ الؼلب ى ان حهت معإولت كً جلً الاًذاكاجًيىن هى

فصل اًذاكاث معخخذمي الىـام كً أمىاٌ الدؽغُل الخاصت بالؽشهت و جيىن في خعاباث باظم 

 ؛حلشطذ ؼشهت الهاجف هفعها لئلفالطمعخخذمي الىـام ختى ال ًخم الدجض كليها في خاٌ 

جيىن الجهت التي جخىلى ئداسة ملفاث الىـام معإولت كً اللملُاث التي جخم  إدازة عمليات الححويل: -

ل  و ؤلاًذاق و السخب( مً خالله، و باألخص الخأهذ مً صختها و الخأهذ ان ول اللملُاث التي  )الخدٍى

 ؛سصذها في الىـام جخم مً ػشف كمالء الىـام او الىهالء ًخم

ؼشواث اجصاٌ و بىىن لذيها اللذسة  أي الحححية مً شبيات املحمول و هظم الححويل:ثوفير البيية  -

ل كلى الىصٌى الى اهبر كذد مً اللمالء و كذستها كلى اكىاكهم بالذفم و   ئحشاءمً خالٌ حعهُل الخدٍى

الؽشواث اإلاصىلت للهىاجف  أمامفخذ العىق الالىتروهُت وجىفحر الخؼبُلاث اإلاالةمت و اإلالامالث 

 .دمىلتاإلا

3.5.4 .Orange Money دوليا عبر الهواثف الرهية ألاموالهموذج لححويل  هأهم: 

الث الامىاٌ دولُا هجذ ؼشهت  خُث في كام   Orange Moneyمً اهم الؽشواث الىاؼئت في جدٍى

ً في ألاكماٌ اإلاالُت كبر  Orange Money، اجخزث 2013 خؼىة محزث ؼشهتها كً اإلاىافعحن آلاخٍش

التي ظمدذ  Orange Money Transfer International (OMTI)الهاجف اإلادمٌى خُث أدخلذ خذمت 

ل ألامىاٌ كبر الخذود دون أي وظؼاء.   بخدٍى

لُت حًذا في حلمل بحن وىث دًفىاس ومالي والعىغاٌ، وهي مىؼلت ؼهذث ملذالث كا OMTIبذأث 

الث اإلاالُت واهذ كُمت ألامىاٌ اإلاخذفلت مً ، و كذ ؼهًشا مً ئػالق الخذمت 18بلذ   جذفلاث الخدٍى

الث الشظمُت  24.7الهاجف اإلادمٌى ئلى الهاجف اإلادمٌى حلادٌ بالفلل  في اإلااةت مً ئحمالي كُمت الخدٍى

ش الؽمٌى اإلاالي  للام ، هما أؼا OMTIهجخذ مىصت و التي سجلها البىً الذولي ظابًلا.  في  2018س جلٍش
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ليالغشب  الث اإلاالُت الذولُت بعبب هضج ظىق اإلااٌ اإلادلي كبر الهاجف اإلا ألافٍش ض الخدٍى دمٌى في حلٍض

 ،الاكخماد وزلت اللمالء. بذسحت وافُت مً خُث الخىصَم

ل ألامىاٌ كبر الهاجف اإلادمٌى هي ألاهثر جيلفت ًليها  ما جيىن خذماث جدٍى
ً
مىصاث كلى  كادة

ل ألامىاٌ كبر البىىن هى ألاغلى جيلفت  .(Hahm, Subhanij, & Almeida, 2019)ؤلاهترهذ، فُما جدٍى

 راثمة:. 5

الث اإلاالُت   للذ هجخذ الخىىىلىحُا اإلاالُت في جلذًم خذماث حذ مخؼىسة في مجاٌ الخدٍى

ً، فلذ الكذ ؼشواث " الفُيخً ً " اإلالذمت لهزه الخذماث للمهاحٍش جشخُبا واظلا مً ػشف اإلاهاحٍش

هـم الذفم كبر اإلاىصاث الالىتروهُت و جؼبُلاث و هزا مخخلف اللمالء، خُث ؼهذث ظشهم و أو 

ل أمىالهم هدى بلذانهم الاصلُت، إلاا فيها  ً لخدٍى الهىاجف الىلالت اظخخذاما واظلا مً ػشف اإلاهاحٍش

ل الخللُذًت.مً ظهىلت و ظشكت و اهخفاض في ا و كذ جم الخىصل مً لخيلفت ملاسهت بأهـمت الخدٍى

 الى ما ًلي: خالٌ هزا البدث 

ً جأزحرا مبازش جإ  - الث اإلاالُت للمهاحٍش وىنها حلخبر مصذسا  ؼشا كلى اكخصادًاث الذٌو اإلاعخلبلتالخدٍى

ادة الذخل. ى للىلذ ألاحىبُ م جدعحن معخىي اإلالِؽت و ٍص  أًظا حعاهم في جىمُت مجخملاتها كً ػٍش

الث اإلاالُت الذولُت بخلذًم خذماث مبخىشة  - ض و جىـُم ظىق الخدٍى ظاهمذ الخىىىلىحُا اإلاالُت في حلٍض

م مىصاث افتراطُت و ؼبياث الهىاجف اإلادمىلت و باكخم اد و مخؼىسة هبذاةل للؼشق الخللُذًت كً ػٍش

 ؛الالىتروهُت و جلىُت البلىهدؽحن الىلىد

ً باظخلماٌ جلىُاث الخىىىلىحُا اإلاالُت  - ل أمىاٌ اإلاهاحٍش هي اللذسة ان مً الجىاهب ؤلاًجابُت لخدٍى

اث اإلاىخفظت و ألاشخاص روي  كلى الىصٌى ليل ؼشاةذ اإلاجخمم بما في رلً ألاشخاص روي اإلاعخٍى

 ؛ؤلاكاكت

ل ألامىاٌ دولُا دوسا هبحرا في للبذ الؽشواث الىاؼئت  - للخىىىلىحُا اإلاالُت و اإلالذمت لخذماث جدٍى

ادة ظشكت الخللي ل و خفع جيلفتها و ٍص و أًظا الخذاٌو آلامً و خفف  حعهُل ئحشاءاث الخدٍى

ادة الاهذماج خصىصُت البُاهاث الصخصُت ً في دٌو اإلايؽأ و بالىدُجت ٍص  ؛اإلاالي للمهاحٍش

ل ألامىاٌ دولُا ًجب ؤلاؼاسة لبلع ا - لعلبُاث و اإلاخاػش و الخدذًاث التي جىاحه خذماث جدٍى

الشظمُت و خؼش كذم الامخثاٌ  اإلاعدىذة لخلىُاث مبخىشة بعبب الافخلاس الى مخاهت البيُت الخدخُت اإلاالُت

ل ؤلاسهاب، باإلطافت لىلص او غُاب الاػاس الخىـُمي و اللاهىوي  .ألهـمت ميافدت غعُل ألامىاٌ و جمٍى
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 و فُما ًلي بلع الخىصُاث اإلاخلللت بمىطىق الذساظت:

الخىىىلىحُا اإلاالُت في  اكخماد جلىُاثًجب كلى صاوعي اللشاس و العُاظاث الاكخصادًت الشاغبحن في  -

ض الىعي و الثلت في هزا الىىق مً الخذماث و جدلُم  ً، اللُام بخلٍض الث اإلاالُت للمهاحٍش خذماث الخدٍى

 ؛الؽمٌى اإلاالي و جىفحر ؼبياث الهاجف الزوي و الاهترهذ ليل ؼشاةذ اإلاجخمم

خىىىلىحُا اإلاالُت اإلاخخصت لشكمي مً احل فخذ اإلاجاٌ إلاخخلف ؼشواث الكلى الذٌو جبني الاكخصاد ا -

الث اإلاالُت الذولُتفي الخذماث اإلاالُت و فخذ باب اإلاىافعت ف  ؛ي ظىق الخدٍى

جلىحن مخخلف اإلافاهُم صت بؽشواث الخىىىلىحُا اإلاالُت و وطم ألاػش الخىـُمُت و اللاهىهُت الخا -

كمُت باإلطافت لىطم لىاةذ اإلاشجبؼت بها مثل جلىُت البلىهدؽحن و اإلاىصاث الافتراطُت و اللمالث الش 

بهاجخىُف و هزا الىىق مً الخذماث به  .ذف مىم جبُِع ألامىاٌ و تهٍش
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ًالددة الىػىيددة و  نهددذف مددً  ددالُ  وددز  الىسنددة البسسيددة ضوددع جعددليؽ الظددى  غ ددع قػاليددة         ملخــ : دوس  الى

، بػدذ   %70املصدؿش   اليدت ثوداوصت وعدبة جػ رودا  في بػص الشوح فدي املسظعدات  ANAD لذغم وثىمية املهاوالثية

ومدددددً أطددددذ ثسهيدددددو ودددددزا ال دددددذف اظدددددحخذمىا املدددددى   الىصدددددك  و أن أصددددبسد ؾادددددر ندددددادس  غ دددددع مىاصدددددلة وؽددددداػ ا ، 

ًالدددة فدددي  البسدددص غدددً لظدددبا  وثدددىقار ال لدددُى  الحسلي دددي ضغددداد  غدددً ػشيدددو  املمٌىدددة    املاليدددة  للبسدددص غدددً دوس الى

ًالددة لصددد هحددائد الذساظددة ضوددع وطددىد دوس قػدداُ ل و ،    FGARثمىيل ددا مددً ػددشف صددىذوم الٌكالددة املؽدد رية     لى

ُ  الاطشائد   ييدص ثدمالهاهىو  املىظم ، أو في الجاهب في الجاهب  ظىآ ا هظار مو ىداتها ملكدا للحػدىيع   6475نبدى

 .دض ملياس ظىخيم  1074بما يكىم 

ًالددة الىػىيددة لددذغم وثىميددة املهاوالثيددةا مسظعددات محػ ددر ، صددىذوم الٌكالددة الكلمــات املاحاةيــة:  مهاوالثيددةا الى

 املؽ رية.

  JEL:  L26 ; L29ثصنيف 
Abstract:   

        We used a descriptive and analytical approach to achieve our goal of 

shedding light on the effectiveness and role of the National Agency for 

Entrepreneurship Support and Development (ANAD) in reviving micro-

enterprises with a default rate of more than 70% after they became unable to 

continue their operations. The study concluded that the agency has an effective 

role, in the legal aspects, as well as in the procedural aspect, which was clarified 

by the statement of the delegated ministry for institutions. On Monday, January 

31, 2022, 6,475 compensation files were approved, totalling over 1,074 billion 

centimes.  

Keywords: contracting; The National Agency for Entrepreneurship Support and 

Development; Troubled Institutions, Joint Guarantee Fund. 

Jel Classification Codes: L26 ; L29 
___________________ 
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 امللدمة: .1

اليت أصبسد أدا  قػالة لحؼىيش الاظخسماس، ورلَ مً  جععع الذولة طاوذ  لحىمية املهاوالثية

 الُ جصجيؼ الؽبا  غ ع ضوؽا  مسظعات صؿار  أو محىظؼة، ييص ثهذم ل م مومىغة مً 

ًالة  الخذمات والخع يالت غً ػشيو ضوؽا  غذ  أط ض  وويئات لحهذيم وزا الذغم، ومً بينها الى

 .ANADEالىػىية لذغم وثىمية املهاوالثية 

ًالة الىػىية لخؽؿيذ الؽبا ، ونذ ثم  ًالة هخيوة لػذ  غشانيذ واط د الى اظحسذاذ وز  الى

ًالة، ووزا بعبب جػ ر ما يهاس   مً  %70واليت مً أوم ا غذم ثسصيذ املعحسهات البىىى والى

ًالة.  املسظعات اليت وؽأت مً  الُ وز  الى

ًالة الىػىية لذغم وثىمية املهاوالثي ة بإغؼا  قشصة راهية ل ز  وفي وزا العيام نامد الى

 املسظعات مً  الُ ضصذاس نشاسات للحٌكذ بها.

:إشكالية البحث 1.1  : اهؼالنا مما ظبو ثحمسىس ضؼٍالية بسسىا يُى

 هل للىكالة الىطنية لدعم وثنمية امللاوالثية فعالية في بعث الروح باملؤسسات املحعثرة؟ 

 ، ثم وطؼ الكشطية الحالية:في مساولة لإلطابة غً اؼٍالية البسصفرضيات البحث:   2.1

  . ًالة الىػىية لذغم وثىمية املهاوالثية قػالية في ايحظان وضييا  املسظعات املحػ ر  للى

 وثىذسض طمنها مومىغة مً الكشطيات هي:

  ًالة الىػىية لذغم وثىمية املهاوالثية جػال  مومذ مؽاًذ الهشاسات املحخز  مً نبذ الى

 املسظعات املصؿش .

  الصىذوم الٌكالة املؽ رية ضوع ثمىيذ املسظعات املحػ ر .يععع 

 .ًان ؼٍل ا ًالة الىػىية مؽاًذ ًذ املسظعات املحػ ر  م ما   جػل  الى

 وععع مً  الُ وز  الىسنة البسسية بلىؽ غذ  أوذاف مً بينها:أهداف البحث:   3.1

 ًالة الىػىية ل ذغم وثىمية الحػشف غ ع مخحلل املعحوذات اليت ثم وطػ ا باظحسذاذ الى

 .ANADEاملهاوالثية 

 . ضبشاص أوم أؼٍاُ املسظعات املحػ ر 

  .ثىطيح م ام صىذوم الٌكالة املؽ رية 

 . ًالة الىػىية لذغم وثىمية املهاوالثية في يذ مؽاًذ املسظعات املحػ ر  ضبشاص دوس الى
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ية ثم اظحخذام لؿشض بلىؽ أوذاف وز  الىسنة البسسية، وإلاطابة غ ع إلاؼٍالمنهجية البحث:  4.1

ًالة  املى   الىصك  الحسلي ي، ووزا للحػشف غ ع محؿشات البسص ومً رم ثسليذ وضبشاص قػالية الى

 الىػىية لذغم وثىمية املهاوالثية في ضوػاػ املسظعات املحػ ر . 

 الجزائرآليات املرافلة امللاوالثية في  .2

يبارا وم زايذا، ووزا  اوحماماومىطىع ضوؽا  املسظعات الصؿار  واملحىظؼة  ايحلد املهاوالثية

ًىنها أدا  قػلية للحىمية الانحصادية والاطحماغية مً  الُ ثىقاروا ملىاصب ؼؿذ وثسهيو نيمة 

 مظاقة وبالحاوي ثسهيو رشو .  

 . ماهىم امللاوالثية:1.2

هي ليعد وليذ  اليىم وضهما ظاوش  محوذد ، جػحبر املهاوالثية ياليا مواال للبسص والحؼىس، و 

ونذ اصداد اوحمام ال ٍىمات والبايسان بها ًىنها أدا  أظاظية ووامة لحسعان لدا  وصياد  إلاهحاض 

 لىواح لغماُ واملؽشوغات، ولػ ع أوم جػشيكاتها ما ي ي:

 يىة لها  أطش أنها ضثكام بان ػشقان يحػ ذ أيذوما بأن يػمذ لآل ش غمال مػيىا في مذ  مػ

  (197، صكسة 2001)وآ شون،  مسذود.

  معاس ال صُى غ ع ش ت  وجعيار املىاسد البؽشية بهذف ضوؽا  وثؼىيش وؾشط يلُى جعمح

  (2015)نىطيذ و نشيص ت ،  باالظحوابة ل اطيات لقشاد والجماغات.

  املهاوالثية مً غذ  طىاهب اطحماغية وانحصادية وناهىهية، وبهزا يمًٌ الهُى يما غشقد

أن املهاوالثية هي مساولة اظحؿالُ الكشص املحاية لؿشض ضوؽا  مؽاسيؼ ثخلو نيمة مظاقة، ورلَ 

 مً نبذ شخص أو غذ  أشخاص يحمحػىن بصكات مػيىة.

 . ماهىم املرافلة امللاوالثية:2.2

ن رح مً نبذ "غشقد مً نبذ الػذيذ 
ُ
ورلَ مً  "Andréمً البايسان وأبشص وز  الحػشيكات أ

 الُ مزيش  دا لية بصكحه املعسوُ غً الذساظات في ضوؽا  املسظعات بكشوعا، ييص غشق ا بأنها 

"ثوىيذ لل ياًذ والاثصاالت والىند مً أطذ مىاط ة املؽاًذ املحػذد  اليت جػ رض املسظعة، 

  (Sigonney, 1994, p. 59)ومساولة ثٌييك ا مؼ رهاقة وشخصية امليص ئ". 

 معاس يػمذ غ ع "ههذ" شخص مً يالة ضوع يالة أ شي، قهت ثسرش غ ع  يما جػشف غ ع أنها "

اثخار الهشاسات، ييص تهذف ضوع طػذ ميص ئ املسظعة معحهذ، وهي ال يوب أن ثٍىن في أي مً 

باإلطاقة ضوع رلَ قاملشاقهة جعتهذف شخصا يسمذ قٌش  لىطؼ  شيؼة ل ز   ،ال االت بذيال للميص ئ
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)نىطيذ ، ضؼٍالية ثهييم ويئات الذغم واملشاقهة املهاوالثية  الكٌش  لحسىيل ا ضوع مؽشوع )ضوؽا  قػ ي(

 (57، صكسة 2017في الجضائش، 

املهاوالثية هي مومذ الخذمات وإلاطشا ات الخعيارية والخع يلية وغليه يمًٌ الهُى أن املشاقهة 

املهذمة مً نبذ الج ات املخحصة، واملعاغذ  غ ع يذ الػهبات واملؽاًذ اليت ثىاطه املهاُو الهائم 

 باملؽشوع.

 . أجهزة املرافلة امللاوالثية في الجزائر:3.2

قهدددة املحمسلدددة فدددي مؽددداثذ املسظعدددات وىددداى ؼدددٍلان مدددً الدددذغم فدددي الجضائدددش ثحوعدددذ فدددي ويئدددات املشا

ومشايض الخع يذ، وأط ض  الذغم اليت جععع الذولة مً  الل ا ضوع ثشنية وجصجيؼ املهاوالثية، واليت هذسض 

 أوم ا في آلاج : 

 الىطنية لخسيير اللرض املصغر الىكالة. 1.3.2

 Agence Nationale de gestion du Micro crédit  

بػدددذ ، و الهدددشض املصدددؿش 1999غدددام اغحمدددذت مىدددز يمساولدددة مدددً الذولدددة الجضائشيدددة ملساسبدددة الكهدددش 

ًالدددة الىػىيدددة لخعددديار الهدددشض وظدددمية بضوؽدددا  ويئدددة أ دددشي ملدددىح الهددشوض املصدددؿش   ثدددم مددغ ظدددىىات  الى

املصددددؿش مددددً أطددددذ اظددددحٌماُ إلاػدددداس الػددددام لل يئددددات املىط ددددة لإلدمدددداض الانحصددددادي ل شددددخاص الددددزيً لددددم 

 .يذوا مً الحمىيالت البىٌيةيعحك

ًالة بمىطب املشظىم ، 2004طداهك   22املدسس  فدي  14-04الحىكيزي سنم  ييص ثم ضوؽا  وز  الى

  ددددداص ثحمحدددددؼ بالصخصدددددية املػىىيدددددة والاظدددددحهالُ املدددددداويويئدددددة وػىيدددددة رات ػدددددابؼ وثدددددم جػشيك دددددا غ دددددع أنهدددددا 

 . (8، صكسة 2004، 13-04ظىم الشئاس ت سنم )الجشيذ  الشظمية الجضائشية،املش 

 قيما ي ي:مهامها يما ثحمسذ أوم 

 ،جعار ط اص الهشض املصؿش وقها للخؽشيؼ والحىظيم املػمُى بهما 

 ،ثذغم املعحكيذيً وثهذم ل م الاظخؽاس  وثشاقه م في ثىكيز أوؽؼتهم 

 ، ثمىح نشوض بذون مٍاقأ 

 املعحكيذيً أص ا  املؽاسيؼ املسولة للج اص بمخحلل إلاغاهات اليت ثمىح ل م، ثبلـ 
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  ثظددددددمً محابػددددددة لوؽددددددؼة اليددددددت يىوضوددددددا املعددددددحكيذون مددددددؼ ال ددددددشص غ ددددددع اي ددددددرام بىددددددىد دقدددددداثش

ًالدددددة ومعددددداغذتهم غىدددددذ ال اطدددددة لدددددذي املسظعدددددات وال يئدددددات املػىيدددددة بخىكيدددددز  الؽدددددشوغ اليدددددت ثدددددشبؼ م بالى

 مؽاسيػ م.

 قسذدت يما ي ي: الحأهيلشروط أما 

 ًظىة قما قىم. 18بلىؽ ظ 

 .غذم امحالى د ذ أو مذا  يذ ؾار رابحة وؾار مىحظمة 

 .ضربات مهش إلانامة 

   املشؾى  اهواص . اليؽاغ مؼ ثحىاقو م ىيةالحمحؼ بم اس 

 .غذم الاظحكاد  مً معاغذ  أ شي إلوؽا  وؽاغ ما 

    مً الٍلكة إلاطمالية لليؽاغ. 1الهذس  غ ع دقؼ املعاومة الصخصية اليت ثهذس % 

  ًات لصىذوم الظمان املؽ رى للهشوض املصؿش  .دقؼ الاؼ را

  بخعذيذ-مسذديعب طذُو صمنت -الال زام: 

 .َالهشض للبى 

 .ًالة الىػىية لخعيار الهشض املصؿش  مبلـ العلكة بذون قىائذ للى

 اغاهات والامحياصات املهذمة. 

 البطالة لصندوق الىطني للحأمين عنا.  2.3.2

 Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC)  

واملحظددددددمً  1994طددددددىان  06املددددددسس  فددددددي  188-94بمىطددددددب الهدددددداهىن سنددددددم  ثددددددم ضوؽددددددا  وددددددزا الج دددددداص 

الهددداهىن لظاسددد ت للصدددىذوم الدددىػنت للحدددأمان غ دددع البؼالدددة، يمدددا يىطدددؼ الصدددىذوم ثسدددد وصددداية الددددىصيش 

معددداغذ  الكئددددة اليددددت قهدددذت مىاصددددب غمل ددددا ، ويحمسددددذ ال ددددذف لظاسددد ت لدددده املٍلدددل بالظددددمان الاطحمدددا ي

غددددددً ورلددددددَ غبددددددر ػددددددشم البسددددددص الكػ ددددددي ، خعدددددد يذ ضغدددددداد  إلادمدددددداضانحصددددددادية أو بؽددددددٍذ ال ضسادي لظدددددبا  ل 

ٍدددىيً أو الحسىيدددإلا عددداغذ  فدددي املمىاصدددب الػمدددذ و  ذ، ضرا قهدددذ طدددشا ات إلوؽدددا  مسظعدددة أو غدددً ػشيدددو الح

ثهددذيم إلاغاهددات ضوددع ط دداص يٍددىم  لددذغم الاظددخسماس والحهلدديص مددً  جددم  ثؼددىس دوس الصددىذوم مددً موددشد

 . (5، صكسة 188-04)الجشيذ  الشظمية الجضائشية،املشظىم الحىكيزي  البؼالة

 في الػىاصش الحالية: مهامهيما ثولد 
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 املعاغذ  غ ع البسص غً الؽؿذ. 

   دغم الػمذ ال ش. 

  ًبإغاد  الحأويذ.الحٍىي 

 مً وزا الصىذوم قيما ي ي شروط الاسحاادةقيما يذدت 

 اظىة( 50)و معان( 30)رالران بان ما الصخص يبلـ أن 

 اطضائشية طيعية مً يٍىن  أن 

 ضيذاغدددده يددددان الخدددداص ل عددددابه وؽدددداػا مدددداسط نددددذ أو مددددأطىس  غمددددذ ملىصددددب ؼدددداؾال يٍددددىن  أال 

 اللملل

 ًالة مصالح لذي مسجال يٍىن  أن  اغمذ ػالب بصكة( ت.و.و)للخؽؿيذ الىػىية الى

 ابه الهيام املشاد باليؽاغ صلة رات مػشقية ملٍات يملَ أو/و منهت بمسوذ يحمحؼ أن 

 امؽشوغه ثمىيذ في للمعاومة مالية ضمٍاهيات ثوىيذ غ ع نادسا يٍىن  أن 

 اليؽاغ ضيذاذ مواُ في الذولة ضغاهة ثذبار مً اظحكاد نذ يٍىن  أال. 

  الىكالة الىطنية لحطىير الاسخثمار  3.3.2

Agence Nationale de Développement de l’investissement A.N.D.I 

ًالدة اوؽدا  ثدم ُ  فدي املدسس 03-01مدً الامدش  06 املداد  بمىطدب الاظدخسماس لحؼدىيش الىػىيدة الى  أو

 غدً أنهدا غبداس  غ دع هدص الدزي واملدحمم املػدذُ 2001 ظدىة ؾؽدد 20 ُ املىاقدو 1422غدام الساهيدة طمدادي

)الجشيددذ  الشظددمية  املدداوي املػىىيددة والاظددحهالُ بالصخصددية ثحمحددؼ اداسي  ػددابؼ رات غمىميددة مسظعددة

 . (4، صكسة 2003، 01-03الجضائشية ، الامش سنم

 :قسذدت بد هامهامأما 

 ُومعاغذتهمااملعخسمشيً املهيمان وؾار املهيمان  وضغالم اظحهبا 

 وثؼىيشوا ومحابػتهاا تطمان ثشنية الاظخسماسا 

 ًالدة بحهشيدب املؽدشع ندام املعدخسمشيً، غ دع الاظدخسماس ضطدشا ات جعد يذ  بإوؽدا  ورلدَ ضلدههم الى

 .مشيض وييذ ال ؼباى
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  ANADE الىكالة الىطنية لدعم وثنمية امللاوالثية 4.3.2

Agence Nationale d'Appui et de Développement de l'Entreprenariat 

ًالدة بمىطدب املشظدىم الحىكيدزي سندم  ، ومدا 2020هدىقمبر  22املدسس  فدي  329-20ثم ضوؽا  وز  الى

ًالددة الىػىيددة لددذغم وجؽددؿيذ الؽددبا  اليددت أوؽددأت بمىطددب املشظددىم   امحددذاد مددؼ جػددذيذ وضثمددام للى
ا
هددي ضال

)الجشيددددددذ  الشظدددددددمية الجضائشيدددددددة ،  وهدددددددي ويئدددددددة رات ػددددددابؼ  ددددددداص ،1996ظددددددبحمبر  08املددددددسس  فدددددددي  96-296

  .(8، صكسة 392-20املشظىم الحىكيزي سنم 

ًالددددة  ددددر الحىطدددده مددددً الاطحمددددا ي الددددزي ًددددان مػمددددُى بدددده فددددي الى اا
ا
ًالددددة ؾ ددددىن أن اظددددحسذاذ وددددز  الى ًو

ودز  املهاسبددة طذيدذ  ثددحال م مدؼ مهـام الىػىيدة لدذغم وجؽدؿيذ الؽددبا  ضودع الانحصدادي، وغليده ثددم ضدساض 

 الانحصادية:

  البؼانيدددددة الىػىيدددددة لليؽددددداػات اليدددددت يمٌدددددً اظدددددحسذا ها مدددددً ػدددددشف الؽدددددبا  أصددددد ا  ضغدددددذاد

 املؽاسيؼ وثسيينها دوسيا باالؼ راى مؼ مخحلل الهؼاغاتا

  جصددددجؼ اظددددحسذاذ وثؼددددىيش لهظمددددة البي يددددة بىددددا  غ ددددع قددددشص الاظددددخسماس املحايددددة مددددً مخحلددددل

 اليت ثلبت ايحياطات العىم املس ي و/أو الىػنتا الهؼاغات

  غصشهة وثىييذ مػايار اوؽا  املسظعات املصؿش  ومشاقهتها ومحابػتهااالع ش غ ع 

  ًا  الانحصادي وقو ه   اظخؽشافي، بهذف ثىمية انحصادية محىاصهة ضغذاد وثؼىيش أدوات الز

 وقػالةا

 الددددددددة وط دددددددداص اظددددددددحسذاذ املسظعددددددددات الػمددددددددذ غ ددددددددع غصددددددددشهة وسنمىددددددددة اليددددددددات ضداس  وجعدددددددديار الًى

 املصؿش ا

  ًدداال  تجصددجيؼ ثبددادُ الخبددرات مددً  ددالُ بددشامد املىظمددات وال يئددات الذوليددة والؽددشاية مددؼ الى

 لطىبية املخحصة في دغم املهاوالثية وثشنية املسظعات املصؿش ا

ًان أظاظيا  شروط الحأهيلأما  ًالة قهذ ثم الاظحؿىا  غً ؼشغ البؼالة الزي  في ل ز  الى

ًاهد الؽشوغ يما ي ي: ًالة الىػىية لذغم جؽؿيذ الؽبا ، وقحح املواُ لؿار البؼالان، وغليه   و

  ظىةا 40و 19ي راوح العً ما بان أن 

 أن يٍىن محسصذ غ ع ؼ اد  أو ثأويذ منهت و/أو ل م م اسات مػشقية مػ رف بهاا 

 أن يٍىن نادس غ ع دقؼ املعاومة الصخصيةا 

  ظابها مً ثذبار ضغاهة بػىىان اظحسذاذ اليؽاػات. أن ال يٍىن نذ اظحكاد 
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ًالة قأصبح يما وى مىضح في الجذُو املىاوي: صيغ الحمىيلأما   الخاصة بهز  الى

 صيغ الحمىيل في الىكالة الىطنية لدعم وثنمية امللاوالثية: 1جدول 

معدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداومة  املعاومة الصخصية للؽا  صيغة الحمىيل

ًالة  الى

 نشض البىَ

 السىائ الحمىيذ 

 ماليان دض 10أنذ مً 

50% 50%  

 الحمىيذ السالز 

 ماليان دض 10أنذ مً 

%15 15% %70 

باليعدددددددددددددددددددددددبة للمىددددددددددددددددددددددداػو الخاصدددددددددددددددددددددددة  %12

 وال ظا  الػليا.

 ملىاػو الجىى  باليعبة 10%

باليعدددددددبة للؽدددددددبا  الػاػدددددددذ والؼلبدددددددة  %5

 يام ي املؽاسيؼ

، الجشيذ  الشظمية، 392-20)ض ض د ػ، املشظىم الحىكيزي سنم باالغحماد غ ع  البايصمً ضغذاد  املصدر:

 (8، ص70الػذد 

ًاهددد ثسددذد  15%وغليده قهددذ ثددم سقددؼ املعدداومة الصخصددية ضوددع  فدي صدديؿة الحمىيددذ السالزدد ، واليددت 

ًالة الىػىية لخؽدؿيذ الؽدبا  ظدابها، وودزا لؿدشض ضغؼدا  الؽدا  املهداُو داقدؼ أيبدر  2%أو  %1بد: في الى

 شص غ ع هواح مؽشوغه.أو ياقض لل 

 واكع املؤسسات املحعثرة في الجزائر:  .3

ًالدددة الىػىيدددة لخؽدددؿيذ ودغدددم الؽدددبا  فدددي ظدددىة  ، واليدددت ثدددم مدددً  الل دددا ضوؽدددا  1996ثدددم ضوؽدددا  الى

مىصددددب ؼددددؿذ  900000مسظعددددة صددددؿار  ومحىظددددؼة، واليددددت بددددذوسوا وقددددشت أي ددددر مددددً  380000أي ددددر مددددً 

مدددددً املسظعدددددات أصدددددبسد محػ دددددر ، وودددددزا مدددددا  %70س  دائدددددم، ضال أن مػظدددددم ودددددز  املسظعدددددات أي مدددددا يهدددددا

ًالددددة الىػىيددددة لددددذغم وثىميددددة املهىالثيددددة لؿددددشض ايحددددىا   24اظددددحىطب بػددددذ أي ددددر مددددً  ظددددىة اظددددحسذاذ الى

 ومػالجة رلَ.

ا حلدل جػشيددل املسظعددات الصددؿار  واملحىظددؼة يعددب  جعريــف املؤسســات الصــغيرة واملحىســطة:. 1.3

الهدداهىن سنددم  مددً  ددالُ صددذوس املسظعددات الصددؿار  واملحىظددؼة املؽددشع الجضائددشي  غددشفًددذ دولددة، ول ددزا 
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املددحظمً الهداهىن الحدىطههدد  لحدؼىيددش املسظددعات الصدؿديددش  واملحىظدؼة  2017 طداهك  10 مدسس  فدي 02-17

 ي ي: ماي

ًاهددد ػبيػتهددا الهاهىهيددة، بأنهددا مسظعددة ضهحدداض العددلؼ  "جػددشف املسظعددة الصددؿار  واملحىظددؼة م مددا 

شخصددا، وال يحودداوص سنددم أغمال ددا   (250)و دمدددعان ضوددع مدائدحدددان  1)جدؽدددؿذ مددً وايدددذ )و  و/ أو الخددذمات،

( مالياددددر  ديىدددداس طضائددددشي، أو ال يحودددداوص مومددددىع يصدددديلتها العددددىىية مليدددداس ديىدددداس طضائددددشي 4العددددىىي أسبػددددة )

ً املسظعددات د مومىغددة مددً املػددايار فددي جػشيك ددا ل ددزا الىددىع مددااغحمددجعددحىفي مػيدداس الاظددحهاللية، يمددا ثددم 

 .(4، صكسة 2017، 02-17)الجشيذ  الشظمية الجضائشية،الهاهىن سنم  وهي مىض ة في الجذُو أرها 

 : معاًير ثصنيف املؤسسات الصغيرة واملحىسطة2جدول                                

 ال صيلة العىىية سنم لغماُ غذد الػماُ هىع املسظعة

 مليىن دض 20الثحواوص  مليىن دض 40أنذ مً  9 -1 مؤسسة صغيرة جدا

 مليىن دض 200ال ثحواوص  مليىن دض400يحواوص  ال 49 –10 مؤسسة صغيرة 

 ملياس دض 1 -مليىن دض 200 ماليار دض4 – 1 250-50 مؤسسة محىسطة

 .4، ص8، املاد  02الػذد  ، الجشيذ  الشظمية،17-02الهاهىن سنم : ض ض د ػ، املصدر

 

مددددً  دددددالُ الجددددذُو العدددددابو قهدددددذ ثددددم اظدددددحخذام ردددددالذ مػددددايار وعدددددحؼيؼ مدددددً  الل ددددا ثسذيدددددذ هدددددىع 

 املسظعة.

ًالدة الىػىيدة لخؽدؿيذ ثطـىر املؤسسـات الصـغيرة واملحىسـطة فـي الجزائـر:  .2.3 ثدم مدً  دالُ ضوؽدا  الى

سظعدات الصدؿار  واملحىظدؼة فدي مسظعة صؿار  ومحىظؼة، لٌدً غمىمدا ثدم ضوؽدا  امل 380000الؽبا  

 الجضائش يما ي ي:
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 : ثطىر جعداد املؤسسات الصغيرة واملحىسطة في الجزائر3جدول 

 عدد املؤسسات السنة عدد املؤسسات السنة

2010 619072 2016 1022621 

2011 659309 2017 1074503 

2012 711832 2018 1093170 

2013 777816 2019 1141863 

2014 852053 2020   1193339 

2015 934569 

 باالغحماد غ ع ميؽىسات وصاس  الصىاغة واملسظعات الصؿار  واملحىظؼةالبايص  مً ضغذاداملصدر: 

 :املحىاطذ  في املىنؼ الحاوي

https://www.industrie.gov.dz/?-veilte-statistique 

مً  الُ الجذُو العابو هاليظ أن املسظعات الصؿار  واملحىظؼة يحؼىس جػذادوا مً ظىة 

مسظعة،  574267ل شي، وغليه لى هسعب غذد املسظعات اليت ثم ضوؽا وا  الُ وز  الػؽش ظىىات 

 هؼاع وجصجيػه.ووزا يشطؼ الوحمام الذولة الجضائشية بهزا ال

 وغ ع وزا لظاط ثم اثخار مومىغة مً إلاطشا ات ل رنية وثؼىيش املسظعات املصؿش  أوم ا:

 ضغاد  ثمىيذ املسظعات املحػ ر  غً ػشيو اظحسذاذ نشوض طذيذ ا 

 ثىقار مىا  أغماُ مالئم لخصجيؼ وثؼىيش املسظعات املصؿش ا 

 الهؼاغات الانحصادية والجماغات  ضوؽا   اسػة املؽاسيؼ غ ع معحىي ًذ والية باؼشاى

 املسليةا

  ًالة الىػىية ثىنيل املحابػات الهظائية باليعبة للمسظعات املصؿش  امليؽأ  في ضػاس الى

 لذغم وثىمية املهاوالثية مؼ ضمٍاهية جػميم ا غ ع بهية أط ض  اظحسذاذ اليؽاػاتا

  لكائذ  املسظعات  ضبشام اثكانيات غذيذ  مؼ مخحلل الهؼاغات لحىقار مخؼؼات أغبا

 املصؿش ا

https://www.industrie.gov.dz/?-veilte-statistique
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 .جصجيؼ املىاولة مؼ املسظعات الىػىية الٌبري الػمىمية والخاصة 

 العراكيل التي ثىاجه املؤسسات الصغيرة واملحىسطة 3.3

وىاى غذ  أظبا  ثسُى دون اوؽا  وثؼىس املسظعات الصؿار  واملحىظؼة في الجضائش منها ما 

املحاية، باإلطاقة اوع الشغىهة يحػلو في ظى  جعيار املىاسد ما منها وى محػلو باملسظعات في يذ راتها و 

الاسثوالية في اثخار الهشاسات بعبب ؾيا  الكٌش املهاوالج  الهائم غ ع أظغ غلمية ص يسة، طل و

اوع رلَ بػع املؽاًذ الخاسطية غ ع ؾشاس مؽاًذ الحمىيذ اليت جػاو  منها وز  املسظعات، و ؾيا  

هياس اظػاس صشف الذيىاس املس ي، أصبسد املسظعات جػاو  بؽذ  في ال صُى غ ع املشاقهة، قك  ظذ ان

الحٌىىلىطيا املحهذمة في الحصييؼ مً ط ة، و مً ط ة أ شي ال صُى غ ع بػع املىاد الاولية مً 

الخاسض، واليت ثسدي بالظشوس  اوع ثىنل وؽاغ وز  املسظعات، وفي ما ي ي ابشص املؽاًذ اليت جػاو  

، صكسة 2017)مػيىف و بً غباط، ديعمبر سظعات الصؿار  و املحىظؼة الىاؼؼة في الجضائشمنها امل

6): 
 غذم يماية املىحىض الىػنت مً الحذقو الكىطىي للعلؼ املعحىسد ا 

  املسيؽ الاداسي: يىاطه املهاولىن الػذيذ مً املؽاًذ يمػامالت جسجيذ املؽشوع

 املػامالت املحػلهة بمصالح الظشائب الحأميىات الاطحماغيةا

  ًاسثكاع ثٍاليل الاساض ت واملباو ، ػُى مىح الاساض ت الصػىبات املحػلهة بالػهاس: 

 املخصصة لالظخسماس، مؽٍلة غهىد امللٌية اليت الثضاُ نائمة في  يسار مً ط ات الىػً،...الخا

  ض، جػهذ اطشا ات ال صُى غ ع الهشوض صػىبات الحمىيذ: املشيضية في مىح الهشو

 البىٌية ورهذ الظماهات املؼلىبة اطاقة اوع ػُى ق ر  دساظة ملكات الهشوض،...الخ

  ههص رهاقة املهاوالثية لذي اؾلب املهاولان الجذد وطػل املػاسف في مواُ دساظات

 الجذوي واوؽا  وجعيار املسظعات.

هنررك  ررس ة غريررا رررع ىرركستم ى رر  زاغرر ن زت ا ة ز  ررا   ررك  ك تعرر ع ى رر   . جعريــف املؤسســات املحعثــرة: 4.3
( حركات ةرق ى رس عيرك  07 ذ ك  وجوس ة كس      ث  يعيق ك،  ىد حدست  شركك  زؤ غريركت زؤ عثر م عرير    

   وززتم:
 املسظعات املصؿش  املحػ ر  طشا  الٍىاسذ الؼبيػيةا 

 املسظعات املصؿش  املحىفي أص ابهاا 
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  املسظعات املصؿش  اليت ثم  جض غحادوا مً ػشف البىىىا 

 املسظعات املصؿش  اليت جػشض أص ابها ضوع عجض بذو  أو غه ي بػذ مماسظة وؽاػ ما 

  املسظعدددددات املصدددددؿش  اليدددددت ثدددددم ثىنيدددددل وؽدددددداػ ا بعدددددبب صدددددذوس جؽدددددشيؼ أو ثىظددددديم محػلددددددو

 باليؽاغ ؼشيؼة الحٌيل مؼ الخؽشيؼ والحىظيم املػمُى بها

 ت املحػ ر  اليت ثأرش وؽاػ ا وغذم معايشتها الػصشهةااملسظعا 

 املسظعات اليت ثىنل وؽاػ ا بعبب هضاع نظائ  مؼ املىسد. 
 فعالية الىكالة الىطنية لدعم وثنمية امللاوالثية في إةياء املؤسسات املحعثرة: .4

ًالددددددددة الىػىيددددددددة لددددددددذغم وثىميددددددددة املهاوالثيددددددددةهخيوددددددددة لحؼبيددددددددو الهددددددددشاسات واملشاظدددددددديم املحػلهددددددددة ب  ، الى

ملكا لحػىيع ديىن املسظعدات املحػ در  بمدا  6.475نبُى  بخصىص الحٌكذ باملسظعات املحػ ر  قهذ ثم

عدىىية للدىصاس  ال صديلة مدً  دالُ البده ، وودزا مدا صدشيد 2021ملياس ظدىخيم  دالُ ظدىة  1.074يكىم 

طلعددددة ضطمدددداوي غددددذد املسظعددددات املصددددؿش   33 ددددالُ  وغليدددده بلددددـاملىحذبددددة املٍلكددددة باملسظعددددات املصددددؿش ، 

 1.074ملدل للحػدىيع بمدا يكدىم  6.475نبدُى ، وبالحداوي ألدل ملدل 17املحػ ر  اليت ثمدد دساظدة ملكاتهدا 

ًددىن املسظعددات فدي يالددة وؽدداغ إلغداد  دساظددتها وثهددذيم  ،ملكدا 10.112أطيددذ ث ، فددي يدان ثددممليداس ظددىخيم

ًالدة الىػىيدة لدذغم وثىميدة املهاوالثيدة املشاقهة الالصمة ل ا مً ػدشف  غدً ػشيدو ضغداد  طذولدة ديىنهدا  الى

يمدا ثمدد جعدىية وطدػية ، ومىس ا مخؼؼات أغبا  إلغداد  بػدص وؽداػ ا غدً ػشيدو الاثكانيدات املمظدا 

ًالدة ملكدا 288 ثددم  ، يمدانهائيدا لصد ا  املسظعدات املصدؿش  غدً ػشيدو جعدذيذ ديدىنهم لدذي البىدىى والى

  (2022)أ ش ظاغة ، . ملل ضوع البىىى لػذم اظخيكائها ؼشوغ الحػىيع 125ضغاد  

 . أهم الاثااكيات املبرمة بين الىكالة الىطنية لدعم وثنمية امللاوالثية واللطاعات ألاخري:1.4

الىاؼدددئة ويدددزا قدددحح املوددداُ ل دددا للحػامدددذ مدددؼ مخحلدددل  نصدددذ جعددد يذ إلاطدددشا ات باليعدددبة للمؽددداسيؼ

الهؼاغددات اليددت ثسحاط ددا فددي وؽدداػ ا ل زويددذوا بمىادوددا لوليددة أو معددحلضماتها أو ثٍددىن يضبددىن ملىحواتهددا، 

ًالة الىػىية غذ  اثكانيات مؼ غذ  نؼاغات وقيما ي ي أوم ا:  أبشمد الى
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 أهم الاثااكيات املبرمة بين الىكالة الىطنية لدعم وثنمية امللاوالثية واللطاعات ألاخري  : 4جدول 

 أهدافها الاثااكية

الاثكانية مؼ املذيشيدة 

 الػامة للميا 

  ثبادُ الخبرات والحواس 

  صددياؾة دق ددر الؽدددشوغ يسددذد الػالندددة بددان املسظعدددات املصددؿش  والجضائشيدددة

 للميا ا

  املىاولدددددة مدددددً ػدددددشف الجضائشيدددددة للميدددددا  لصدددددالح ثسذيدددددذ اليؽددددداػات مىطدددددىع

 املسظعات املصؿش .

الاثكانيددددددددددددددددددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددددددددددددددددددؼ 

مسظعدددددددددددددددددددددة ألدددددددددددددددددددددشيم " 

الجضائشيدددددددددددددددددددددة إلهوددددددددددددددددددددداص 

الحو اددددزات وامليؽدددد ت 

 املػذهية

 ثبادُ الخبرات والحواس ا 

  مشاقهددة ومحابػددة وثددذغيم املسظعددات املصددؿش  املحػانددذ  مددؼ مومددؼ ال ذيددذ

 والصىاغات املػذهيةا

 لقٍاس والحٌكذ بهم في مخابش الحصييؼ للمومؼ. ضيىا  الؽبا  يام ي 

ًالدددة  الاثكانيدددة مدددؼ الى

الىػىيددددددددددددددددة لحسعددددددددددددددددان 

 العًٌ وثؼىيش 

  ضثايدددة الكشصدددة للمسظعدددات املصدددؿش  والاظدددحكاد  مدددً  دددذماتها غدددً ػشيدددو

 هظام املىاولةا

 .ثسذيذ ًذ اليؽاػات والخذمات املمًٌ وطػ ا في ضػاس املىاولة 

الاثكانيددددددددددددددددددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددددددددددددددددددؼ 

مسظعدددددددددددددددددددددات ثسدددددددددددددددددددددد 

وصددددددداية وصاس  املدددددددىاسد 

 املائية

 مىح الكشص للؽبا  أص ا  املؽاسيؼ في الؽشايةا 

 مشاقهة املهاولان الؽبا  في مواالت لوؽؼة املحػلهة باملىاسد املاليةا 

  ثسمددددددان وثؼددددددىيش إلامٍاهيددددددات والٌكددددددا ات املسليددددددة فددددددي ضػدددددداس امل ددددددً ولوؽددددددؼة

 املحػلهة باملىاسد املالية.

الاثكانية مؼ الؽشية 

الىػىيدددددددددددددددددة للٌ شبددددددددددددددددددا  

 والؿاص

 وطؼ ضػاس للحػاونا 

  ثهدددددذيم دغدددددم ومعددددداغذ  للمسظعدددددات املصدددددؿش  فدددددي موددددداالت لوؽدددددؼة الدددددد

ذ ل م في ضػاس املىاولةا  يمًٌ أن ثًى

 . وطؼ بشامد الحٍىيً الالصمة لحسس ت الهذسات الكىية للمسظعات املصؿش 

الاثكانيددددددددددددددددددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددددددددددددددددددؼ 

املسظعددددددددددددددة الىػىيددددددددددددددة 

للبسددددددددص والاظددددددددحؿالُ 

  ثسذيدددددذ ضػدددددداس الحػدددددداون بدددددان الؼددددددشقان مددددددً أطدددددذ جػضيددددددض وثؼددددددىيش املسظعددددددات

 املصؿش ا

 ثشنية املسظعات املصؿش  الىاؼئة في مواُ املسشوناتا 
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ذ املدددددىاد وههدددددذ وثسىيددددد

 الب رولية

  جصجيؼ املىاولة مؼ مومؼ ظىهاػشاى واملسظعدات ثسدد الىصداية وثسعدان

 الهذسات الحهىية. 

الاثكانيدددة مدددؼ الؿشقدددة 

 الىػىية للمىرهان

 ًالةا  ثهذيم الاظخؽاس  والذغم واملشاقهة إلػاسات الى

 ثهذيم ثهذيم الاظخؽاس  والذغم واملشاقهة لص ا  املؽاسيؼا 

 . وطؼ ثسد ثصشف أص ا  املؽاسيؼ ًذ املػلىمات رات الؼابؼ الهاهىو 

  الحٌكددددددذ باوؽددددددؿاالت املددددددىرهان الجددددددذد ومددددددشاقهتهم إلهودددددداص مٍدددددداث هم فددددددي ضػدددددداس

ًالة.  الى

باالغحماد غ دع )ض ض د ػ، مصدالح الدىصيش املىحدذ  لدذي الدىصيش لُو املٍلدل  البايص: مً ضغذاد املصدر

 (.ANADE ،2021باملسظعات املصؿش ، 

ًالدددة، ورلدددَ نصدددذ ثدددىقار  وغليددده مدددً  دددالُ الجدددذُو العدددابو يحلدددح الج دددىد املبزولدددة مدددً نبدددذ الى

وذاف املعؼش  طشا  ًذ اثكانيدة مومذ الخذمات والخع يالت للمسظعات املصؿش ، ووزا مً  الُ ل 

 أبشمتها. 

 ثمىيل املؤسسات املحعثرة من كبل الىكالة الىطنية لدعم وثنمية امللاوالثية:. 2.4

نبددددددذ الحؼددددددشم لحمىيددددددذ املسظعددددددات املحػ ددددددر ، وطددددددب مػشقددددددة الؽددددددشوغ الىاطددددددب ثىقشوددددددا فددددددي ودددددددز  

 :(2021الجضائشية الهشاس الىصاسي املؽ رى، )الجشيذ  الشظمية  املسظعات وهي يما ي ي

 انحصادية مػدذ  مدً ػدشف  بادر مسودذ يدُى -يوب غ ع املسظعة املحػ ر  ثهذيم دساظة ثهىى

 مشدودية الاظخسماس املشاد ضغاد  ثمىيلها

  ًاقدددددددة الاطدددددددشا ات الهاهىهيدددددددة والحىكيزيدددددددة الظددددددد رطاع الهدددددددشض أو ضظدددددددحالم الػحددددددداد مدددددددؼ اظدددددددخىكار 

 ااظحسالة الحىكيز

  يالددددة الاظددددحكاد  مددددً الهددددشض ؾاددددر املٍاقددددأ إلاطددددافي لالظددددحؿالُ واليددددت ثددددم جػىيظدددد ا مددددً ػددددشف

 صىذوم طمان أ ؼاس الهشوض روي املؽاسيؼا

 ًالةا  يالة الاظحكاد  مً ضطشا ات اظحشىائية محػلهة بالهشض البىٍ  أو نشض الى

  .املسظعات املصؿش  اليت نام أص ابها ببيؼ الػحاد أو الحصشف قيه 

ق دددى مسدددذد مدددً  دددالُ ندددشاس وصاسي مؽددد رى فدددي الجشيدددذ  الشظدددمية  ثمىيـــل املؤسســـات املحعثـــرةأمدددا 

مدددً ضغددداد  ثمىيدددذ مسظعددداتهم املصدددؿش  املحػ دددر  وقدددو صددديؿة   داظدددحكقددداد  بإمٍاهيدددة الا ا، ييدددص 86غدددذد 
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مدددً املبلددددـ  %15بمعددداومة شخصدددية ندددذسوا ( 01ورلدددَ يمدددا ريدددش ظدددابها الجدددذُو سندددم )الحمىيدددذ السالزددد  

ماليان ديىداس أو يعداواها، أو بمعداومة شخصدية ندذسوا  10غىذما يهذ الاظخسماس غً  ،طماوي لالظخسماسإلا 

 %10غىدددذما يىودددض الاظدددخسماس فدددي املىددداػو الخاصدددة وال ظدددا  الػليدددا، أو بمعددداومة شخصدددية ندددذسوا  12%

 ظابها.مىىية محياصات املالا  ، يما يمٌنهم الاظحكاد  مً هكغغىذما يىوض الاظخسماس في مىاػو الجىى 

لجىدددة ثٍلدددل لٌدددً الحمىيدددذ يدددحم بػدددذ دساظدددة ملدددل الؽدددشية وظدددبب جػ رودددا، وغليددده ثدددم اظدددحسذاذ 

ًالددة الىالئيددة  زلَبدد ًالددة الىػىيددة لددذغم وثىميددة املهاوالثيددة يشأظدد ا مددذيش الى دداالت الىالئيددة للى معددحىي الًى

ًالة الىػىية لذغم وثىمية املهاوالثية ؿش  املحػ ر  نصدذ غشطد ا غ دع ثأويذ املسظعات املص ، ومً رمللى

 س.لجىة اهحها  واغحماد وثمىيذ مؽاسيؼ الاظخسما

 . صندوق الكاالة املشتركة:3.4

، ييددددص غددددشف غ ددددع أهدددده 373-02ثددددم ضوؽددددا  صددددىذوم الٌكالددددة املؽدددد رية طددددمً املشظددددىم الحىكيددددزي 

بالصخصدية "مسظعة غمىمية جعمى صىذوم طمان الهشوض للمسظعدات الصدؿار  واملحىظدؼة، يحمحدؼ 

 املػىىية والاظحهالُ املاوي".

ضوددددع طددددمان الهددددشوض الظددددشوسية لالظددددخسماسات اليددددت يوددددب غ ددددع املسظعددددات الصددددؿار   يهــــدفيمددددا 

 . (13، صكسة 2002، 373-02)الجشيذ  الشظمية الجضائشية ،املشظىم الحىكيزي  واملحىظؼة أن ثىوضوا

 في آلاج : مهامهوثحو ع أوم 

 مىح الظماهات لكائذ  املسظعات الصؿار  واملحىظؼة اليت ثىوض اظخسماساتهاا 

 الحٌكذ بمحابػة غمليات ثسصيذ املعحسهات املحىاصع غلههاا 

 .طمان الاظخؽاس  واملعاغذ  الحهىية لكائذ  املسظعات الصؿار  واملحىظؼة 

املصؿش  املحػ ر  يعب الجذُو للمسظعات نذم  ٌكالة املؽ رىالويوب إلاؼاس  أن صىذوم 

 ،املاوي مً أطذ الاوؽا  املؽشوعلووع  اصة باملسظعات اليت ثسحاض الذغم  ،أرها  هىغان مً الٌكاالت

 .الىىع الساو   اص بحىظيؼ املؽشوعو 

اوع ؾاية  2013ؼ ذ غذد الٌكاالت املمىىية ثؼىسا  الُ الك ر  املمحذ  مً طىان ييص    

يكالة  غ ع الحىاوي، مؼ اسثكاع ًذ مً  محىظؽ مػذُ الٌكاالت  2969اوعيكالة   930مً  2017طىان 

)والم و  ىو ، صكسة  %51.5اوع  %46ومػذُ الٌكاالت املمىىية مً  %65اوع  %61املؼلىبة مً 

58) 
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املمنىةة من كبل صندوق الكااالت املشتركة خالل الاترة املمحدة   ضماهاتًبين  ال :5جدول      

  2017جىان إلى غاًة  2004 أفريل  من

 الحىسع النشأة  املبلغ بالدًنار الجزائري 

 1032 937 1 املمنىةة ضماهاتعدد ال

 427 058 519 70 372 503 149 165 الحكلاة الكلية للمشاريع

 681 381 735 45 993 293 281 108 ملدار إلاكراض املطلىب

 %65 %66 معدل الحمىيل املطلىب

 289 426 757 24 208 856 493 53 مبلغ الضماهات املمنىةة

املعدل ملحىسط الضمان 

 املمنىح

49% 54% 

 754 989 23 859 616 27 املبلغ املحىسط للكاالة 

 151 30 788 61 عدد الىظائف املنشأة 

 863 338 2 841 672 2 الاسخثمار لكل وظياة  

 878 516 1 465 752 1 اللرض لكل وظياة 

 115 821 764 865 الضمان لكل وظياة

Source :FGAR ,18/07/2017 ,Répartition des garanties en offres et certificats de 

garantie , consulter le 03/02/2022,from : 
rtithttps://www.fgar.dz/portal/sites/default/files/fichiers_statistiques/R%C3%A9pa

ion%20des%20garanties%20en%20offres%20et%20certificats%20de%20garantie

%281%29.pdf 

للمسظعدات لؿدشض اليؽدأ  يهدذس املمىىيدة  ذُو العابو ياليظ أن غذد الظدماهاتمً  الُ الج

ييدددددص بلدددددـ مبلدددددـ مدددددً ضطمددددداوي غدددددذد الظدددددماهات املمىىيدددددة فدددددي ودددددز  الك دددددر ،  %65وودددددى مدددددا يكدددددىم  1937بددددد: 

 دض ، 372 503 149 165 ضودع ثٍلكتهدا إلاطماليدة، وغليده وصدلد 208 856 493 53 الظدماهات املمىىيدة 

 %35مددا يهدداس  أي  1032قهددذ بلددـ غددذد امللكددات  ، أمددا فددي مودداُ الحىظددػةمىصددب 788 61فددي يددان ثددىقش

  289 426 757 24يددةمددً ضطمدداوي غددذد الظددماهات املمىىيددة، وغليدده ثشثددب غنهددا مبلددـ الظددماهات املمىى 

 مىصب غمذ. 151 30وثىقش بزلَ دض،  427 058 519 70دض، لحصذ الحٍلكة إلاطمالية ضوع 

https://www.fgar.dz/portal/sites/default/files/fichiers_statistiques/R%C3%A9partition%20des%20garanties%20en%20offres%20et%20certificats%20de%20garantie%281%29.pdf
https://www.fgar.dz/portal/sites/default/files/fichiers_statistiques/R%C3%A9partition%20des%20garanties%20en%20offres%20et%20certificats%20de%20garantie%281%29.pdf
https://www.fgar.dz/portal/sites/default/files/fichiers_statistiques/R%C3%A9partition%20des%20garanties%20en%20offres%20et%20certificats%20de%20garantie%281%29.pdf
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وثىكيددزا ملسداوس الاظد راثيوية الجذيدذ  املحخدز  إلغداد  بػددص   2020ظدىة   ويودب إلاؼداس  أهده مىدز

ًالدددة الىػىيدددة لدددذغم وثىميدددة املهاوالثيدددة ويدددزا الحٌكدددذ باملسظعدددات املصدددؿش  املحػ دددر  غدددً ػشيدددو  ،ط ددداص الى

ًالة  أثايد ،جػىيع ديىنها أو ضغاد  بػص وؽاػ ا مً طذيذ يعب ًذ يالة الىػىيدة لدذغم وثىميدة الى

الظددمان حهددىم لجىدة لًدذ ظدىة ،  مىندؼ ضلٌ روودد  لخسدجيذ ػلبدات  املسظعددات املحػ در   قيدده   املهاوالثيدة

لددة املؽدد رية لظددمان أ ؼدداس الهددشوض املمىىيددة للؽددبا  روي املؽدداسيؼ املٍىهددة مددً ممس ددي صددىذوم الٌكا

ًالددددة الىػىيددددة لددددذغم وثىميددددة املهاوالثيددددة ،  و فددددي غددددذ  طلعددددات غمددددذ واملٍلكددددة بذساظددددة وددددز  امللكددددات ،والى

 135 ثدددم نبددددُى و ملدددل  500  ذساظدددةب 2022فدددي طددداهك   يصدددائيات الجلعدددة ل ادددر  اليدددت غهدددذتضثمسلدددد 

ًدددىن املسظعدددات فدددي يالدددة  ،ملكدددا 325ثدددم ثأطيدددذ  يمددداو ، مليدددىن دض 300يكدددىم مدددا  ، وودددىللحػدددىيع ملدددل

ًالددددة وؽددداغ إلغدددداد  دساظددددتها وثهددددذيم املشاقهددددة الالصمدددة ل ددددا مددددً ػددددشف غدددً ػشيددددو ضغدددداد  طذولددددة ديىنهددددا  الى

ملكا ضوع  22ثم ضغاد  ، قيما ومىس ا مخؼؼات أغبا  إلغاد  بػص وؽاػ ا غً ػشيو الاثكانيات املمظا 

ضطمدداوي غددذد املسظعددات املصددؿش  املحػ ددر  اليددت ، وبهددزا يٍددىن م اظددخيكائهم ؼددشوغ الحػددىيعالبىددىى لػددذ

   ملكا. 1023 وصذ ضوع 2022ثمد دساظة ملكاتها  الُ الجلعحان الاووع والساهية لػام 

 الخاثمة: .5

ياولىا مً  الُ وز  الىسنة البسسية الحػدشف غ دع مخحلدل محؿادرات البسدص، ضر نمىدا بدالحػشف  

غ دددع مػنددددى املهاوالثيددددة ومددددً رددددم وانددددؼ املسظعددددات الصددددؿار  واملحىظددددؼة، يمددددا نمىددددا بػددددشض بػددددع ويئددددات 

ًالة الىػىية لذغم وثىمية املهاوالث  ية. الذغم وال رياز غ ع املعحوذات اليت ثم وطػ ا باظحسذاذ الى

ًالة غ ع املسظعات املحػ ر ، ييص نمىا بحػشيك دا وريدش أؼدٍال ا  ولهذ ثم ال رياز مً نبذ وز  الى

وؼشوغ اظحكادتها مً الحمىيذ، وصىال ضوع صىذوم الٌكالة املؽ رية الزي له دوس قػاُ في ثمىيدذ ودز  

 املسظعات.

ًالة نامد بذساظدة غدذد مدً ملكدات املسظعدات املحػ در  ضر ثدم ومً   الُ ما ظبو وعحيحد أن الى

، وقدددحح املوددداُ ل دددا لالظدددحكاد  مدددً الحمىيدددذ ظدددىخيمس مليدددا 1.074ملدددل للحػدددىيع بمدددا يكدددىم  6.475نبدددُى 

 وهكغ الامحياصات العابهة.

 وهظشا لومية ويذارة املىطىع هه رح:

 صائيات املهبلة ومذي ثىكيز ما  ؼؽ لهامحابػة املىطىع مً هايية إلاي 

 الاوحمام بذساظة ثؼىس وانؼ املسظعات الصؿار  واملحىظؼةا 

   .دساظة املؽاًذ اليت ثىاطه املسظعات الصؿار  واملحىظؼة ومساولة ضيواد يلُى ل ا 
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 الاكخصاد ألادظر كمددل لخصىٍب املسار الخىمىي وإرساء الاسخدامت في الجسائر

The green economy as an introduction to correct the development path 

and establish sustainability in Algeria 
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 ملخص: 

عي، وبمٖاهُت الجؼائغ ألازظ به مً زال٘  تهضي الضعاؾت إلبغاػ ؤهمُت الاُخصاص ألازظغ ٓبضًل لالُخصاص الَغ

ت، وخخمُت جبني همىطج الاُخصاص ألازظغ ٓمضزل ٌؿاهم في جدُِّ الخىمُت،  بكاصة الىـغ في ؾُاؾاتها الخىمٍى

ظمً  عي جدخاج  ٍو ض زلصذ الضعاؾت بلى ؤن الجؼائغ بلض َع اؾخضامت اإلاىاعص البُئُت الؼبُلُت وخماًتها. ُو

 لالهخِا٘ هدى الاُخصاص ألازظغ  بما ٌؿهم في جصىٍب اإلاؿاع الخىمىي جدُِِا للخىمُت اإلاؿخضامت اإلاغحىة.

م الىٌؼي ؛ الاُخصاص ألازظغ ؛ الخىمُ الكلماث املفخاحُت:  ت اإلاؿخضامت.الخىمُت ؛ الَغ

 JEL: Q56 ،Q05جصيُف 

Abstract: 
    The study aimed to highlight the importance of the green economy as an 

alternative to the emergency economy, and algeria’s ability to redeem its 

development policies and the intention adopting the green economy model as acts 

that contribute to development, ensuring the sustainability and protection 

environmental resources. 

 The study concluded that Algeria is a rentier country that needs to move towards 

a green economy, thus contributing to the correction of the development path in 

order to achieve the desired sustainable development. 

Keywords: development; oil revenue; green economy; sustainable development 

Jel Classification Codes:  Q05,Q56 
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 . ملدمت: 1

ؼت  ٔان لها ألازغ ألآبر في حكُٕل ملالم الخٍغ ش الاُخصاصي الحضًث باإلادغوُاث، التي  اعجبؽ الخاٍع

الاُخصاصًت اللاإلاُت، والخدٕم في اللالُاث الاُخصاصًت الضولُت، هحر ؤن الخِلباث والخوحراث التي 

ُاَ ٔل مً الصضماث قهضها الاُخصاص اللالمي حغاء اجهُاع ؤؾلاع اإلادغوُاث، هظٓغ منها في هظا الؿ

، وألازحرة ؾىت 2008، الصضمت البترولُت كام 1979و 1973البترولُت التي حلغض لها اللالم )ؤػمتي 

و اإلاؿخمغة بلى ًىمىا هظا(، حلل اللضًض مً الض٘و الىٌؼُت حلاوي مً قبه جضهىع في اللضًض مً  2015

ت، بط ؤن هالبُت الض٘و اللغبُت الىٌؼُت، و  منها الجؼائغ، و عهم ؤلاهٌاَ الٕبحر اإلامحز ال  اإلااقغاث الخىمٍى

جؼا٘ بلُضة كً جدُِّ البىاء الخىمىي الٌّلا٘، اُخصاصًا وؾُاؾُا واحخماكُا و بُئُا )ػابم الاؾخضامت( 

عي في هظه الاُخصاصًاث،  م الٕبحر للؼابم الَغ ،ٔىجها ال جؼا٘ عهُىت اإلاخوحراث الخاعحُت اإلالبرة كً الخمُى

 ّ الىمى والخىمُت ومداولت جَٕغـ الؼابم ؤلاهخاجي اإلاؿخضام.عهم مؿاعي جدُِ

كلى بهخاحها،  ًغهم الهباث الٕبحرة للجؼائغ مً اإلاىاعص الؼبُلُت، هحر ؤن هُمىت اإلاىاعص ألاخٌىعٍت

وججاعتها الخاعحُت ومىاعصها اإلاالُت، ًِض جدىلذ بلى ؤخاصًت ؤلاهخاج والخجاعة، ًإزغ ؾلبا كلى مىاعصها 

البُئُت، لظا باث لؼاما كلى الجؼائغ جبني مضازل خضًثت و مبخٕغة لخدُِّ الخىمُت اإلاؿخضامت اإلاغجبؼت 

ظا مىـىمت الخوُحر ؤلا  ؾتراجُ ي والاؾدكغافي اإلاهُمً في هؼاَ الؿُاَ باإلاخوحراث الجضًضة الضازلُت، ٓو

ه اللالم  الضولي للخىمُت، و التي جبلىعث بٌلل جؼاًض ؤلاهخمام الضولي بدماًت البِئت زاصت مم ما ٌلًغ

مً حوحر مىاخي، وهى ما ًدخم كليها مجاعاة اإلاخؼلباث الحضًثت لخدُِّ الخىمُت اإلاؿخضامت. وللل 

ألاهجم في طلٗ، باكخباعه ُائم كلى ؤلاهخاج ألاهـٍ والصضًّ للبِئت،  الاُخصاص ألازظغ ٌلض الؿبُل

ب اإلاؿاع الخىمىي، وجدُِّ الخىمُت اإلاؿخضامت بما ًظمً مؿخِبل الجُل  الظي ًمًٕ مً زالله جصٍى

 الحالي وألاحُا٘ الِاصمت.

الاوكوا٘، ؤمام هظا الىطم، ؤصبذ لؼاما كلُىا ٓباخثحن مهخمحن بالكإن الىػني طغوعة صعاؾت هظا 

 الظي ًثحر لضًىا ؤلاقٖالُت الخالُت:

عي بمفهىمه الخللُدي إلى اكخصاد أدظر كخىجه  كُف ًمكً للجسائر الخحىل مً اكخصاد َر

 جدًد ٌسهم في النهىض باالكخصاد الىطني وجحلُم الخىمُت املسخدامت؟

 مً حىهغ هظه ؤلاقٖالُت جخٌغق ألاؾئلت الخالُت: 

  ي في ظل الاعخماد على املحروكاث؟ما واكع الاكخصاد الجسائر 

 هل الىطع الاكخصادي الحالي ٌشجع على الاهخلال هحى الاكخصاد ألادظر؟ 

 فُما جخمثل ملىماث بىاء اكخصاد أدظر ًحلم جىمُت مسخدامت للبالد؟ 

ّ الؿُاَ الخالي:   إلالالجت اإلاىطىق، اعجإًىا جِؿُم اإلاِا٘ ًو
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 الخىمُت املسخدامتإلاطار الىظري لالكخصاد ألادظر و  .2

ى + ى صي حاهحرو20ٔان الولِاص ماجمغ ألامم اإلاخدضة للخىمُت اإلاؿخضامت )ٍع ل، في  -( بٍغ البراٍػ

م، صضي ٓبحر في جىحُه الغئي واُخصاصًاث ٓثحر مً ص٘و اللالم، بلض 2012ًىهُى  22بلى  20الٌترة مً 

ي ؾُاَ الخىمُت اإلاؿخضامت للىص٘ى ؤن ؤٓض طغوعة وطم اؾتراجُجُاث للخىحه هدى الاُخصاص ألازظغ ف

ذ  ، بلض ؤن ؤصٓع بلى اإلاؿخِبل الظي هصبى بلُه، ًٖان بمثابت الاهؼالُت التي ؤزظث بها كضًض الض٘و

ؤهمُت وخخمُت الاهخِا٘ مً اُخصاصًاث مبيُت كلى الؼاُاث ألاخٌىعٍت، بلى اُخصاص ؤهـٍ صضًّ 

ىهُت، زاصت في ؿل ألاػماث اإلاالُت اللاإلاُت للبِئت، ُائم كلى ًٕغة الخِلُل مً الاهبلازاث الٕغب

واإلاكٕالث البُئُت ؤهمها حوحر اإلاىار، بما ًظمً النهىض باُخصاصاتها وخماًت البِئت، طماها الؾخضامت 

 مىاعصها لألحُا٘ الِاصمت في بػاع ما ٌلغي بالخىمُت اإلاؿخضامت.

 :كخصاد ألادظر، الخىجه الجدًدالا 1.2

اإلاضًغ الخىٌُظي لبرهامج ألامم اإلاخدضة الاهمائي:" مً ػبُلت   Achim Steinerًِ٘ى "آزُم قخاًجر"

ألاًٖاع الجضًضة ؤن جؼل٘ؼ ػبُلت ؾحر ألامىع، ولٕنها ػلؼلت ؤُل بٕثحر مما ًمثله كالم جىٌظ مُاهه الىُِت 

لىح في زلٌُخه حوحر اإلاىار، وؤخضار الؼِـ الِاؾُت، والىضعة اإلاتزاًضة في  اإلاىاعص وؤعاطُه اإلاىخجت، ٍو

  (georgeson, maslin, & poessinouw, 2017,p8) الؼبُلُت".

ٔاهذ ألاػمت اإلاالُت  بمثابت كاصٌت مثالُت لالهخمام الضولي باالُخصاص ألازظغ،  2009-2008لِض 

ىص الاُخصاصي اللالمي، و الخوحر البُئي الىاحم كً ؤلاوؿان،  ت لٖل مً الٔغ خُث ؤصث الِىي اإلاكتٓر

حخماكُت الصاعزت بلى صكىاث صولُت إلخضار جد٘ى حظعي في مماعؾاث الخىمُت الحالُت والخٌاوجاث الا 

  (georgeson, maslin, & poessinouw, 2017,p8) والاهخِا٘ هدى الاُخصاص ألازظغ

ض خـي هظا اإلاٌهىم باهخمام صولي ٓبحر كلى مضي الؿىىاث الِلُلت اإلااطُت، ًصُى هظا  ُو

غ  كً خٖىمت اإلاملٕت اإلاخدضة مً ُبل ٓباع  1989عائض صضع كام اإلاصؼلح أل٘و مغة في جٍِغ

(، pearce,markandya and barbier,1989الاُخصاصًحن البُئُحن بلىىان "مسؼؽ الاُخصاص ألازظغ" )

غ إلؾضاء اإلاكىعة للمملٕت اإلاخدضة، زم اؾخسضم بلضها ٓمٌهىم الخّ مً زال٘  خُث ُضم الخٍِغ

ً. كىىن ألا٘و بمسؼؽ جسظحر 1994و1991الخِضم الاُخصاصي كامي  ٍغ ، ؤًً ُضم اإلاالٌىن جٍِغ

 ً ٍغ ض جىا٘و الخٍِغ الاُخصاص اللالمي، ؤما الثاوي ًٖان بلىىان مسؼؽ ُُاؽ الخىمُت اإلاؿخضامت، ُو

ت  الؿُاؾاث البُئُت واإلاكٕالث اللاإلاُت ٓمكٖلت اؾدىٌاط ألاوػون، حوحر اإلاىار، بػالت الواباث اإلاضاٍع

ِضان اإلاىاعص في  اللالم الىامي. ًو

م، جم اخُاء اإلاصؼلح في ؾُاَ اإلاىاُكاث خ٘ى اؾخجابت الؿُاؾاث ألػماث 2008وفي كام 

ىص اللالمي، خُث صاًم بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت كً  مخلضصة في ؾُاَ ألاػمت اإلاالُت وقىاهل الٔغ
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اع اللام كلى هؼاَ ًٕغة "خؼم الخدٌحز ألازظغ" وخضص مجاالث مدضصة ًمًٕ ؤن ًبضؤ ًيها الاؾدثم

  (United Nations, 2012,p7)  واؾم "باُخصاص ؤزظغ" ٓؿبُل لخدُِّ الاولاف الاُخصاصي.

م في ألاصب بما في طلٗ اإلايكىعاث الجضًضة كً الاُخصاص ألازظغ  ض هخج كً هظا، جىؾم ؾَغ ُو

، والتي ُضمذ مً مجمىكت مخىىكت مً اإلاىـماث الضولُت اإلاازغة والحٖىماث الىػىُت ومغآؼ الٌٕغ

 حملت مً الخلاٍعٍ لهظا اإلاصؼلح.

اهُت الاوؿان  كّغي بغهامج ألامم اإلاخدضة الاُخصاص ألازظغ بإهه: "اُخصاص ًاصي بلى جدؿحن ًع

وجدُِّ اللضالت الاحخماكُت، مم الحض بكٖل ٓبحر مً اإلاساػغ البُئُت والىضعة الاًٖىلىحُت، و مً 

ألازظغ:" هى الاُخصاص الظي ٌشجم الاؾدثماعاث في الخِىُاث التي الىاخُت الدكوُلُت ًةن الاُخصاص 

 : House of Commons) جِلل مً اهبلازاث الٕغبىن والخلىر، وحلؼػ ٌٓاءة الؼاُت واإلاىاعص

Environmental Audit Committee, 2012,p7) 

لغي ؤًظا بإهه: "همىطج حضًض مً هماطج الخىمُت، ًىائم ما بحن ألابلاص الاحخماكُت،  َو

الاُخصاصًت والبُئُت لخدُِّ الخىاػن بُنها خاطغا ومؿخِبال، باالكخماص كلى الخٕىىلىحُا الىـٌُت 

 ( 50،ص2017للىص٘ى لىمى اُخصاصي مؿخضام ًِاؽ بالحؿاباث الِىمُت الخظغاء". )ؤبى كلُان ،

ا ٌؿخسضم مٌهىم الاُخصاص ألازظغ الكامل لخدُِّ الصالح في ؤخىا٘ اإلاىاػىحن ألاقض ٓم

، وللنهىض هدى اُخصاص الٌٕاءة في اؾخسضام اإلاىاعص واإلاىسٌع الاؾتهالْ في الٕغبىن، وبالُِام 
ً
طلٌا

ؼ كلى جسٌٍُ خضة الٌِغ وكلى الىمى اإلاىِصٍ كىض جىٌُظ الؿُاؾاث، وهِل الاؾد ِ
ّ
ثماعاث بظلٗ ًةهه ًٓغ

)حملُت ألامم  اللامت والخاصت هدى الِؼاكاث الخظغاء في الاُخصاص وزلّ وؿائٍ الئِت ومؿخضامت.

  (5،ص 2016اإلاخدضة للبِئت، 

ت بدخت، بلى مٌهىم  وهٕظا ًِض اهخِل مٌهىم الاُخصاص ألازظغ كً ٔىهه مٌهىم طا عئٍت بصٍغ

ِه بلى ؤػغ ؾُاؾُت ملمىؾت، تهضي بلى جدُِّ  الخىمُت اإلاؿخضامت الكاملت. وهدُجت لهظا بضؤ ٌكّ ػٍغ

ٔاث الخٕىىلىحُا الخظغاء وخضها   .2008ملُاع صوالع كلى مؿخىي اللالم كام  284ًِض بلوذ ُُمت قغ

(United Nations , 2012,p6)  

وجإحي ؤهمُت الخد٘ى بلى الاُخصاص ألازظغ في ٔىهه ًدِّ حملت مً الٌىائض للض٘و واإلااؾؿاث 

غ ألام  ، ًمًٕ جلخُصها في طىء الىِاغ الخالُت:2011م اإلاخدضة الصاصع كام خضصها جٍِغ

 جىاحه الض٘و وزاصت في الؿىىاث الِلُلت اإلااطُت اللضًض مً مىاجهت الخحدًاث البُئُت :

الخدضًاث البُئُت، ؤهمها حوحر اإلاىار الىاجج كً اهبلازاث الٕغبىن، ومً زمت ٌلض اؾخسضام الؼاُاث 

حزة ؤؾاؾُت  لالُخصاص ألازظغ ًمًٕ ملها مىاحهت هظه الخدضًاث البُئُت. اإلاخجضصة ٓع

 ًهضي الاُخصاص ألازظغ النهىض باُخصاصًاث الض٘و مً زال٘ بىاء جحفيز الىمى الاكخصادي :

 هماطج حضًضة للخىمُت جِىم كلى الاؾدثماعاث الخظغاء في كضًض الِؼاكاث.
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 ظغ في زلّ ًغص كمل : ٌؿاكض الاُخصاص ألازاللظاء على الفلر ودلم فرص العمل

ٌُت، كبر اؾخوال٘  حضًضة، وزلّ صزل ؤٓبر ٌؿاهم في الخِلُل مً خضة الٌِغ زاصت باإلاىاػّ الٍغ

 ، َغ  (440،ص2016اإلاىاعص الؼبُلُت وخؿً اؾخسضامها. )ُدام و قُغ

لت  وبن الخد٘ى بلى الاُخصاص ألازظغ لِـ باألمغ الِؿحر الظي ُض ًغاه الٕثحر، بهما هى كملُت ػٍى

ت واؾلت مً الِاكضة، ما ٌلؼُه الكغكُت وقا ت حماهحًر ُت، جىحهها هـغة ؾُاؾُت مً ألاكلى وبمكآع

ّ حملت مً اإلاِىماث  الؿُاؾُت والاحخماكُت اإلاؼلىبت لحكض الجهىص وحلل هظا الخد٘ى خُِِت، ًو

 هظٓغها في ماًلي: 

  ُلت اإلاؿخىي لخإمحن بِئت مىاجُت لىمى الاُخصاص ألا  زظغ.التزاماث ؾُاؾُت ًع

  .جدضًث الِىاهحن والؿُاؾاث البُئُت 

  وطم اؾتراجُجُاث وػىُت بمىاكُض مدضصة، لخدضًض الاكخباعاث البُئُت والِؼاكاث

 الجاهؼة الكخماص ؤلاُخصاص ألازظغ.

 .وطم خىاًؼ مالُت وماصًت لألوكؼت، والؿُاؾاث الضاكمت للبِئت 

 ًـت كلى البِئت واإلاىاعص جثٍُِ اإلاؿتهلٕحن خ٘ى الخىمُت اإلاؿخضامت وؤهمُت اإلادا

 الؼبُلُت.

 .بوكاء لجىت بُلُمُت لخباص٘ الخبراث وجباص٘ اإلاللىماث كً ؤلاُخصاص ألازظغ 

  ل واإلاؿاكضة ؼ الخلاون بحن البلضان ًُما ًخللّ بدباص٘ البدىر والخبراث والخمٍى حلٍؼ

 ( 2016)اجداص اإلاصاعي اللغبُت،  الخِىُت والخٕىىلىحُت.

صض اإلاط ي ُضما في ه ىصي حاهحرو ؾىت ُو  1992ظا اإلاؿعى، خضصث ُمت ألاعض اإلاىلِضة بٍغ

 مجمىكت مً الِؼاكاث التي ًمًٕ ؤن حؿاهم في الاهخِا٘ هدى الاُخصاص ألازظغ ًُما ًلي:

وهي ػاُاث مخجضصة صضًِت للبِئت ًمًٕ جىلُضها واؾخسضامها في  الطاكاث املخجددة: . 1

مسخلٍ اإلاجاالث بكٖل ًدِّ الخىمُت الاُخصاصًت وؤًظا ًدمي مىاعص البِئت، منها الؼاُت الكمؿُت، 

اح، الؼاُت اإلاائُت وهحرها.  ػاُت الٍغ

ٔاهذ الىٌاًاث للِىص ُلُلت مظذ حلخبر زِال كلى الض إدارة الىفاًاث: . 2 ولت ومصضعا لِض 

ملىزا للبِئت، هحر ؤن بغوػ ؤؾالُب حضًضة في حؿُحرها، جدىلذ بلى زغوة اُخصاصًت هامت ًمًٕ اؾخواللها 

اصة الاهخاج واؾخسضامها في كضًض الِؼاكاث.  في ٍػ

ت، وبكاصة الدشجحر والاهخمام باإلاغاعي إدارة ألاراض ي . 3 : وهظا بالخىؾم في الؼعاكت اللظٍى

 الؼبُلُت والاخغاج.

وحلني بكاصة اؾخلما٘ اإلاُاه كبر ملالجت مُاه الصغي، وبكاصة اؾخسضامها في  إدارة املُاه: . 4

 مسخلٍ اإلاجاالث بما ًظمً خماًت اإلاُاه وججىب هضعتها.
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الىِل اإلاؿخضام: وهظا باكخماص وؾائل هِل صضًِت للبِئت ؤُل اهخاج للواػاث، مً زال٘  . 5

 اء والخىؾم في مجا٘ الىِل اللام.اؾخلما٘ ؾُاعاث حلمل حؼئُا بالٕهغب

اصة الاكخماص كلى مىاعص صضًِت للبِئت كىض بُامت اإلاباوي،  ألابيُت الخظراء: . 6 بملنى ٍػ

غ الصىاكاث الِائمت.  وجؼٍى

: وهظا بالخىؾم في اهجاػ اإلاجملاث الؿُاخُت، والآثاع مً اإلاىاػّ الخظغاء السُاحت . 7

 (23،ص2017ِغاعاث، مغصاس ي، و بىػبت، )ج واإلاؿؼداث اإلاائُت لخلؼٍُ الجى.

ٓما ُضمذ اللضًض مً اإلاىـماث الضولُت كضًض اإلاباصعاث للض٘و الىامُت للنهىض باُخصاصاتها 

ت للض٘و اإلاخِضمت، مً بحن هظه  وألازظ باالُخصاص ألازظغ، بما ًمٕنها مً الخغوج مً الخبلُت الخىمٍى

 اإلاباصعاث هظٓغ:

 Green Growth Knowledge Platform(GGKP)مبادرة  .1

ت و اإلاماعؾت في      ؼ وجىؾُم الجهىص الغامُت لخدضًض وعصم الٌجىة بحن الىـٍغ تهضي بلى حلٍؼ

مجا٘ "الىمى ألازظغ"، و إلاؿاكضة الض٘و كلى وطم وجىٌُظ ؾُاؾاث جمٕنها مً الخد٘ى الى الاُخصاص 

اث  ألازظغ، وطلٗ كبر ؤبدار واؾدكاعاث كلى مؿخىي كا٘ مً الجىصة، مم جِضًم آلُاث ومصًٌى

 وملاًحر وماقغاث في جلٗ اإلاجاالث، وكغض اإلاماعؾاث الجُضة وهدى طلٗ.

  Green Growth on- line e-learning facilityمبادرة  .2

(، جغمي بلى UNESCAPجبىتها لجىت ألامم اإلاخدضة الاُخصاصًت والاحخماكُت آلؾُا واإلادُؽ الهاصي)

َغ اإلابخٕغة وألاُل جٖلٌت اإلاخللِت بالىمى حللُم وجىمُت وعي ألاػغاي طاث الصلت خُا٘ ؤًظل الؼ

يُت. ضي ،  الازظغ، وهظا بخِضًم خؼمت مً اإلاِغعاث الللمُت والبرامج الخٍٖى   (238، 2015) البًر

 الخىمُت املسخدامت عىىان املسخلبل 2.2

مثلذ الخىمُت اإلاؿخضامت الهضي الكامل للمجخمم الضولي مىظ اولِاص ماجمغ ألامم اإلاخدضة اإلالني 

غ ؾُاؾاث واؾتراجُجُاث الخىمُت 1992بالبِئت والخىمُت كام  ، والظي صكا الحٖىماث بلى جؼٍى

ى وحض٘و ؤكما٘ الِغن  ىت في اكالن ٍع ِّ ، لظلٗ خـُذ 21اإلاؿخضامت حكمل جضابحر الؿُاؾت اللامت اإلاب

ضالت الخىمُت اإلاؿخضامت بإهمُت ٓبحرة كلى الصلُض اللالمي هـغا لضوعها الٌلا٘ في جدُِّ الل

ٔاًت  الاحخماكُت وخماًت البِئت و الىمى اإلاؿخضام الظي ًدٌف ٓغامت ألاحُا٘ 

ٌاث اإلاِضمت للخىمُت اإلاؿخضامت في ألاصبُاث الللمُت حلٍغٍ لجىت بغوهخالهض  في  1987ومً ؤهم الخلٍغ

ها بإجها: "جلبُت اخخُاحاث ألاحُا٘ الحاطغة صون ؤلاطغ  "، الظي كًغ غها "مؿخِبلىا اإلاكتْر اع بِضعة جٍِغ

اء باخخُاحاتها" ٔافي ،  ألاحُا٘ الِاصمت كلى الًى  (17، ص2017) 

ها اللالم  ها  الاُخصاصيوكًغ عوبغث ؾىلى بإجها: "كضم ؤلاطغاع بالؼاُت ؤلاهخاحُت لألحُا٘ اإلاِبلت وجٓغ

 في الحالت التي وعثها كليها الجُل الحالي".
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ًةجها حلني :" بصاعة ُاكضة  1989خه كام وخؿب حلٍغٍ مىـمت الٌاو للخىمُت اإلاؿخضامت الظي جبي

اإلاىاعص وصىجها وجىحُه كملُت الخوحر البُىلىجي واإلااؾس ي كلى هدى ًظمً بقباق الحاحاث ؤلاوؿاهُت 

لألحُا٘ الحاطغة واإلاِبلت بصٌت مؿخمغة في ٔل الِؼاكاث الاُخصاصًت، وال جاصي بلى جضهىع البِئت 

."  وجدؿم بالٌىُت والِب٘ى

ها  اإلااجمغ الضولي للخىمُت اإلاؿخضامت الظي اولِض في حىهاوؿبىعن في اللام   بإجها:  2002ًُما كًغ

"الالتزام بةُامت مجخمم كالمي مىصٍ ًضْع طغوعة ٌٓالت الٕغامت ؤلاوؿاهُت للمجخمم، خُث ًمثل 

اث ألاؾاؾُت بما ًيها الحّ في الخىمُت واخترام  الؿالم وألامً والاؾخِغاع واخترام خَِى ؤلاوؿان والحٍغ

 )اإلاىؾىكت الؿُاؾُت( الخىىق الثِافي".

 جِىم الخىمُت اإلاؿخضامت كلى ؤبلاص ؤؾاؾُت، جخمثل في:

اهُت الاوؿان ألُص ى خض، مً زال٘ الِظاء البعد الاكخصادي . 1 اصة ًع : حهضي هظا البلض بلى ٍػ

 صاصًت قاملت ومؿخضامت.كلى الٌِغ كبر اؾخوال٘ ؤمثل للمىاعص الؼبُلُت بما ًدِّ جىمُت اُخ

: ًِىم كلى جدُِّ الاصاعة البُئُت، اللضالت الاحخماكُت، الدؿامذ وجدُِّ حىصة البعد الاجخماعي. 2

غ له  الحُاة لألحُا٘ اإلالاصغة والِاصمت كلى خض ؾىاء، مم الخإُٓض كلى طغوعة الـٌغ ببِئت ؾلُمت جًى

اهُت.   مِىماث الصحت والًغ

لى الحٌاؾ كلى مىاعص البِئت الؼبُلُت، وجغقُض اؾخواللها بما ًظمً : حهضي بالبعد البُئي . 3

 (. 93،ص2017اؾخضامتها للجُل الحالي وألاحُا٘ الِاصمت.) ؤبى الىصغ، مدمض مضخذ،

حز كلى اؾخلما٘ جٕىىلىحُا ؤٓثر هِاء، حلمل كلى جِلُص اؾتهالْ . البعد الخكىىلىجي4 : وهظا بالتٓر

د٘ى صون الؼاُت واإلاىاعص الؼبُلُت بخ ٖلٌت اُخصاصًت ؤُل، كلى هدى ًدِّ هىق مً الخىاػن البُئي ٍو

 جضهىع البِئت.

حزة الغئِؿُت لخدُِّ الخىمُت اإلاؿخضامت، مً زال٘ وحىص بعاصة البعد السُاس ي . 5 : ًمثل الٓغ

ؾُاؾت حاصة للحض مً الظغع البُئي، والحٌاؾ كلى خّ ألاحُا٘ الِاصمت في اإلاىاعص الؼبُلُت، وهظا 

هىن باُخىاق الُِاصة الؿُاؾُت بإهمُت الخىمُت اإلاؿخضامت في اًجاص خل٘ى للمكٕالث البُئُت.) ؤبى مغ 

 (.48كلُان، ص

ٓما ؤن الحضًث كً الخىمُت اإلاؿخضامت ٌؿخلؼم مالمؿت ما ًمًٕ حؿمُخه بإزالُُاث الاؾخضامت، و 

جا٘ الاؾخضامت، وكلُه البض مً التي حلٕـ ؤلاػاع الُِمي الظي ًىحه الخٌٕحر والِغاع و اإلاماعؾت في م

ججظًغ ًٕغة الحٌاؾ كلى اإلاىاعص الؼبُلُت، وججىب الاؾخجزاي زاصت اإلاىاعص هحر اإلاخجضصة منها، مم 

ضي،ص  (.51كضم ججاوػ ُضعة الىـام البُئي كلى اؾدُلاب اإلادلٌاث البُئُت وملالجتها وهدى طلٗ.) البًر

ت  وكلُه ًةن الخىمُت اإلاؿخضامت حلني ٔل ما ًاصي ُت كاصلت مخىاصلت مخٖاملت للحُاة البكٍغ بلى جُغ

ىمي البِئت واإلاىاعص.   خاطغا ومؿخِبال، طمً بػاع خظاعي اؾتراجُ ي حلاُضي ًصىن ٍو
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 الاكخصاد ألادظر دعامت الخىمُت املسخدامت 3.2

ٔاصًمُت و  ؼث اإلاىاُكاث ألا ض ٓع ٔان ًىـغ للخىمُت وخماًت البِئت كلى ؤجها هُِع، ُو جِلُضًا، 

ت كلى آلازغ،  الؿُاؾُت طاث الصلت في الثماهُيُاث والدؿلُىاث كلى ؤحهما ًيبغي ؤن ًدـى باألولٍى

اه ؤلاوؿاوي بلُضا كً الاهخمام بالبِئت  هدُجت الاهخمام بالخىمُت وجدُِّ الىمى الاُخصاصي، والًغ

 ومىاعصها.

ً، بغػ مٌهىم الخىمُت اإلاؿخضامت ٓم داولت لخدُِّ الخىاػن بال ؤهه في حؿلُيُاث الِغن اللكٍغ

بحن خماًت البِئت والخىمُت الاحخماكُت والاُخصاصًت. وطلٗ بخظمحن الخىمُت الاُخصاصًت في ؾُاؾاث 

بغهامج البِئت، وؤصبذ ؤصحاب اإلاصلحت مً الِؼاق الخاص واللام كلى صعاًت بإهمُت الامٖاهُاث 

ل )الاُخصاصًت التي ُض جدـى باإلصامت البُئُت والاحخماكُت كلى ا  ,Peiry, Zieglerإلاضي الؼٍى

Baumgartner,2016,p2) 

بدددا كلدددى حلدددل  دددض ؤٓدددض بغهدددامج ألامدددم اإلاخددددضة ؤن جدُِدددّ الخىمُدددت اإلاؿدددخضامت ٌلخمدددض بالٖامدددل جٍِغ ُو

ُدددت  الاُخصددداص مىاؾدددبا، ًُٖدددىن بدددظلٗ الاُخصددداص ألازظدددغ بمثابدددت الخمٕدددحن اإلاٌددداهُمي إلاٌهدددىم جدُِدددّ الخىم

ُٕت )ولُم عولٕؼ هاوؽ( في ُىله:"  اإلاؿخضامت. وهى هٌـ الؼغح الظي ؤٓض كلُه مضًغ خماًت البِئت ألامٍغ

بن الخىمُدددت اإلاؿدددخضامت هدددي اللملُدددت التدددي جِدددغ بظدددغوعة جدُِدددّ همدددى اُخصددداصي ًدددخالءم مدددم ُدددضعاث البِئدددت، 

البِئدت كملُخدان مخٖاملخدان ولِؿدخا مخىاُظدحن  وطلدٗ مدً مىؼلدّ ؤن الخىمُدت الاُخصداصًت واإلاداًـدت كلدى

ضي،ص ت الكاملت".)البًر  (52في اللملُت الخىمٍى

وكلُه جبرػ اللالُت الخٖاملُت بحن الاُخصاص ألازظغ وؤهضاي الخىمُت اإلاؿخضامت، خُث حهدضي الاُخصداص 

ت مدددً  ُدددت بٖاًدددت ؤقدددٖالها، بمدددا فدددي طلدددٗ الخىمُدددت البكدددٍغ ًدددت ألازظدددغ للدددغبؽ بدددحن مخؼلبددداث الخىم حهدددت وخما

البِئت مً حهت زاهُت، مً زال٘ صكم ؤبلاص الخىمُدت اإلاؿدخضامت الاحخماكُدت، الاُخصداصًت والبُئُدت، وهدظا 

دددددى صي حددددداهحرو، فدددددي ؤن الاُخصددددداص ألازظدددددغ مدددددً ألاصواث الهامدددددت لخدُِدددددّ الخىمُدددددت  مدددددا ؤٓدددددض كلُددددده مددددداجمغ ٍع

ددددؼ الِددددضعة كلددددى بصاعة اإلاددددىاعص الؼبُلُددددت كلددددى هدددددى مؿددددخ ضام، وػٍدددداصة الاؾددددخسضام الغقددددُض اإلاؿددددخضامت وحلٍؼ

 للمدددىاعص والخِلُددددل مددددً الهددددضع، والخِلُدددل مددددً آلازدددداع الؿددددلبُت للخىمُددددت كلدددى البِئددددت، باكخمدددداص بػدددداع مٌهددددىمي

حضًدددددددددددددددددددددددددددض ال ًددددددددددددددددددددددددددددل مددددددددددددددددددددددددددددل الخىمُدددددددددددددددددددددددددددت اإلاؿدددددددددددددددددددددددددددخضامت، بدددددددددددددددددددددددددددل ًٕدددددددددددددددددددددددددددغؽ الخٖامدددددددددددددددددددددددددددل بدددددددددددددددددددددددددددحن ؤبلاصهدددددددددددددددددددددددددددا 

ىى،الثالر م  (، 92،ص2014)زابتي،بٓغ  .1وهى ما ًىضحه الكٖل ُع
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 : العالكت بين الاكخصاد الادظر و الخىمُت املسخدامت1الشكل 
 

 

 
 
 

 

 

 

 .29بركنو، مرجع سابق،ص ثابتي، نصيرة المصدر: الحبيب

 

 

 

 

ىى، مغحم ؾابّ،صاملصدر  .92: الحبِب زابتي، هصحرة بٓغ

وفي هٌـ الؿُاَ، كغطذ الجملُت اللامت لألمم اإلاخدضة كالُت الاُخصاص ألازظغ بإهضاي 

ض ؤن ؤهضاي الخىمُت اإلاؿخضامت جدُذ ًغصت إلكاصة صُاهت 2030الخىمُت اإلاؿخضامت للام ، والتي جٓا

لخبر جدُِّ ألاهضاي  الؿُاؾت الاُخصاصًت بكإن اللىاصغ الغئِؿُت لالؾخضامت وجدُِّ ألاهضاي، َو

 لخؼت الخىمُت للام 
ً
 عئِؿُا

ً
. خُث ًمًٕ ؤن ٌؿهم الاهخِا٘ بلى اُخصاص ؤزظغ في جدُِّ 2030قِئا

مسخلٍ ألاهضاي، بط ٌؿاكض كلى جدُِّ الهضي الخاص باللمل الالئّ والىمى الاُخصاصي اإلاؿخضام 

 والهضي اإلاخللّ باالؾتهالْ وؤلاهخاج اإلاؿخضاَمحن. 

حز الاُخصاص ألازظغ   ّ جٓغ ً عؤؽ اإلاا٘ والثروة اللامت والابخٖاع وكً ػٍغ كلى خٌف وجٍٖى

ٔاملت وُمىِخجت  الخٕىىلىجي وزلّ الىؿائٍ، ًمًٕ ؤن ٌؿهم في همى اُخصاصي مؿخضام قامل، وكمالت 

ّ ؤوكؼت بىاء الِضعاث في بػاع زؼت الؿىىاث اللكغ للبرامج اإلاخللِت بإهماغ  وكمل الئّ للجمُم. ًو

ت بضكم مجمىكت مً الؿُاؾاث والخضابحر حلُض جىحُه الاؾدثماع اللام الاؾتهالْ وؤلاهخاج اإلاؿخضام

٘ في ؤهماغ الاؾتهالْ وؤلاهخاج.) حملُت ألامم اإلاخدضة للبِئت، ص (، وهى ما 9والخاص لخدُِّ جدىُّ

م  . 2ًىضحه الكٖل ُع

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 طاكت املخجددة، كفاءة الطاكت إلخالاهخلال الى اكخصاد مىذفع الكربىن وال

 حغير املىاخ وهدرة املُاه والطاكت والخىىع البُىلىجي

 الاكخصاد الادظر 

 الخىمُت املسخدامت الاكخصادًت، الاجخماعُت البُئُت
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 .الاكخصاد ألادظر وجفعُل أهداف الخىمُت املسخدامت :2الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ىى، مغحم ؾابّ،صاملصدر:   .  92الحبِب زابتي، هصحرة بٓغ

 ألادظر ومسخلبل الخىمُت املسخدامت في الجسائر الاكخصاد .3

بن الجؼائغ ٓضولت مبني اُخصاصها كلى كائضاث الىٌؽ ُض ؤزغ كليها باإلًجاب والؿلب، خُث 

ججاوبذ الجؼائغ مم اإلاخوحراث ؤلاُلُمُت واللاإلاُت التي قهضها الاُخصاص اللالمي، ًبضؤث باكخماص 

ت(، الِائمت كلى ًخذ خضوص اإلاباصال open door policiesاؾتراجُجُاث ؤلاهٌخاح الاُخصاصي )   ،ث الخجاٍع

ُت كلى الؿلم والخضماث  جماقُا مم ؤخٖام اإلاىـمت اللاإلاُت للخجاعة، هحر ؤن  ٔاًت الُِىص الجمٓغ و بلواء 

ىق اللضًض مً الصضماث اللاإلاُت واجهُاع ؤؾلاع الىٌؽ وطم الجؼائغ في عحى ألاػماث الاُخصاصًت،  ،ُو

ت  غ الاُخصاص الىػني، بما ًخماش ى وؤصبذ ألامغ ًخؼلب حوُحر ؤؾالُب وههج الؿُاؾاث الخىمٍى بوُت جؼٍى

 (. 2،ص2008والخىحهاث اللاإلاُت زاصت في مجا٘ خماًت البِئت.) بىصعامت،

 الجسائري الراهً في ظل الاعخماد على املحروكاث الاكخصادواكع  1.3

ت، بط حكٖل  م الخىمٍى ل اإلاكاَع حلخبر مضازُل اإلادغوُاث في الجؼائغ اإلاصضع الغئِس ي في جمٍى

اإلادغوُاث مصضعا ؤؾاؾُا للخصضًغ والحص٘ى كلى اللملت الصلبت، وألاهم مً طلٗ ؤجها جخدٕم في 

عي ىة ؤصاء الِؼاق الَغ ٍ ؤصائها ؤؾاؾا كلى ؾلْى ُو  .ُؼاكاث الاُخصاص ألازغي التي ًخُى

ض ٪ مً 96اإلااقغاث ؤن صاصعاث اإلادغوُاث كبر مسخلٍ مغاخل الخىمُت حكٖل وؿبت  جٓا

ض كً  ت؛ و ؤن وؿبت صاصعاجىا زاعج ُؼاق اإلادغوُاث ال جٍؼ ٪مً مجمىق 04مجمىق الصاصعاث الجؼائٍغ
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لها الغئِس ي ًٖىن مً  ٔاًت الِؼاكاث جمٍى الصاصعاث، وهظا ٌلني ؤن ملـم البرامج الاُخصاصًت في 

(،مما اولٕـ ؾلبا كلى الاُخصاص الىػني بلض ؤن قهضث ؤؾلاع 4،ص2013ىٌؽ)لؼغف،مضازُل ال

عي بصٌت صائمت ال ًمًٕ ؤن  ض ؤن الاكخماص كلى الاُخصاص الَغ الىٌؽ اهسٌاطا مٌاحئا، وهى ما ًٓا

لا اُخصاصًا للنهىض باالُخصاص الىػني  .ًدِّ الخىمُت التي جخؼلب جىَى

 كبح عجلت الخىمُت اوعكاساث ألازمت البترولُت في 2.3

ان الخىمُت الاُخصاصًت لٕثحر مً ص٘و اللالم، باكخباعها ُؼاق اؾتراجُ ي  جمثل اإلادغوُاث قٍغ

دي، ؤو لؼبُلت وكاػه والضوع  ض اخخلذ هظه اإلاٖاهت هدُجت لؼبُلت جؼىعه الخاٍع ؾُاصي وخُىي، ُو

حر مصاصع الؼاُت بجمُم ؤقٖالها ؾىاء في ػمً الؿلم ؤو الحغب، والتي حلض  اإلاىىغ به، واإلاخمثل في جًى

ت الؾخمغاع الحُاة الاُخصاصًت ) بً صوحر،  (، ومم ؤهمُتها بال ؤن https://bit.ly/2OQqCDSطغوٍع

ت  ل اللملُت الخىمٍى الخجاعب واإلااقغاث ؤزبدذ ؤن الاكخماص كلى كىائض اإلادغوُاث ٓمصضع وخُض لخمٍى

 .لم جاث زماعها بل ؤهخجذ همىا اُخصاصًا طلٌُا

ٔان مً هخائج الخب لُت الٖلُت لِؼاق اإلادغوُاث، ؤن كاف الاُخصاص الىػني ؤػمت خاصة ًِض 

، مما صًم الجؼائغ للُِام بةصالخاث اُخصاصًت جبلا إلاا حاء به ٔل 1986بؿبب ألاػمت البترولُت للام 

مً صىضَو الىِض و البىٗ الضولُحن مً ؤحل النهىض باالُخصاص الىػني، لخخٕغع ألاػمت مجضصا ؤوازغ 

صوالع للبرمُل، وبلى  52.79صوالع للبرمُل بلى  112.92لتي اهسٌع زاللها ؾلغ البرمُل مً ، وا2015ؾىت 

٘ 2016صوالع مم ؤوازغ قهغ ماعؽ  39.4 للغض زؼت للخغوج مً  آهظاْ ، ألامغ الظي صًم بالىػٍغ ألاو

ؾخِغاع الخبلُت للبترو٘، جمثلذ في الخىحه بةحغاءاث خاػمت للخدٕم في ػمام ألامىع و الحٌاؾ كلى ا

ت زاصت في ؿل بحغاء ؾُاؾت الخِكٍ  ،الاُخصاص الىػني، واللمل كلى بجمام مسخلٍ البرامج الخىمٍى

لالظي 
ّ
ذ بلى خحن جضاْع الىطم وبىاء اهؼالُت بُخصاصًت خُُِِت للخغوج مً الىطم  مث بحغاء مُا

 (130،ص2017اإلاخإػم.)خلُمي،

ض ؤن اؾخمغاع  ٔل هظا حلل اللضًض مً الخبراء الاُخصاصًحن كلى طىء غ الضولُت، ًٓا الخِاٍع

الجؼائغ في الاكخماص الٕلي كلى كىائض الىٌؽ ؾُجغها بلى ؤػمت اُخصاصًت زاهِت، زاصت وؤجها بدل٘ى 

لً ًٖىن بمِضوعها جصضًغ اإلادغوُاث، وهى ما طهب بلُه الخبحر الاُخصاصي كبض الغخمان  2030كام 

خضار مىار ٌؿمذ بؼوُان اإلاضازُل هحر البترولُت كلى بً زالٌت، الظي ؤٓض ؤن الجؼائغ جىاحه جدضي ب

ّ جد٘ى الضولت مً مخضزل بلى طابؽ لٌخذ اإلاجا٘ ؤمام الاؾدثماعاث  اإلاضازُل البترولُت، كً ػٍغ

 (https://bit.ly/2wkQTE9والِضعة كلى اولاف الاُخصاص الىػني. )صحٌُت اللغب الُىمُت، 

م الُىم إلى الخىمُت املسخدامت بالجسائر 3.3  الاكخصاد ألادظر: الطٍر

لا اُخصاصًا واؾخوالال إلاسخلٍ مىاعص البالص، بما  بن الخىمُت بٖاًت ؤبلاصها بهما جخؼلب جىَى

ٔاهذ الىزُِت الخخامُت  ض  ٌؿهم في بىاء عؤؽ اإلاا٘ الؼبُعي و زلّ صًىامُُٕت في الاُخصاص الىػني، ُو

https://bit.ly/2wkQTE9
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ى  هىهذ بلى ؤن اإلاؿخِبل الظي هصبى بلُه ًِىم كلى جبني همىطج الاُخصاص ألازظغ  20+ إلااجمغ ٍع

باكخباعه ؤخض ألاصواث الهامت لخدُِّ الخىمُت اإلاؿخضامت. وهى اإلاؿعى الظي جبيخه كضًض الض٘و كلى 

ت، ؾلُا  ازخالي امٖاهُاتها وػبُلت اُخصاصاتها، ولم جدض الجؼائغ كً هظا اإلاؿعى في ؾُاؾاتها الخىمٍى

منها لخصحُذ اإلاؿاع الخىمىي وجدُِّ الاُالق الاُخصاصي بما ًظمً جىمُت مؿخضامت لألحُا٘ الحالُت 

 واإلاؿخِبلُت.

 مبادراث الاكخصاد ألادظر الىطىُت  . أ

ًغطذ مؼالب ؤلاصالح والىمى الاُخصاصي، طغوعة تهُئت ألاعطُت للخغوج مً الخبلُت 

ت زظغاء جغاعي ّ هماطج جىمٍى لا  للمدغوُاث ًو ت، بما ًدِّ جىَى البلض البُئي في اللملُت الخىمٍى

ّ اؾتراجُجُت اعجٕؼث كلى  اُخصاصًا ومً زمت جىمُت مؿخضامت، وهى الخىحه الظي ؤزظث به الجؼائغ ًو

 زالزت  مداوع ؤؾاؾُت لخدُِّ مخؼلباث الاُخصاص ألازظغ جمثلذ في:

 الاُخصاصًت إلوكاء الثرواث، وزلّ مىاصب الكول ومٖاًدت ؿاهغة الٌِغ  بلث الخىمُت

 اإلاىدكغة.

 .ٔاإلاُاه، ألاعاض ي الٌالخُت، الواباث والخىىق البُئي  الحٌاؾ كلى اإلاىاعص الؼبُلُت اإلادضوصة 

  جدؿحن الاػاع اإلالِص ي للؿٖان كبر  حؿُحر الىٌاًاث، كملُاث الخؼهحر وبكاصة جإهُل

 ( 190،ص2011مؿوىوي،الكبٖاث.)ؾالمي، 

جىٌُظا لهظه الاؾتراجُجُت جم اصضاع ؾلؿلت مً الِىاهحن، منها ُاهىن تهُئت الاُلُم و البِئت ؾىت 

)الِاهىن 2003( ،ُاهىن خماًت البِئت في بػاع الخىمُت اإلاؿخضامت ؾىت 01/20،2001)الِاهىن 2001

ل  بػاعا قامال  لخدُِّ الخىمُت اإلاؿخ03/10،2003
ّ
ضامت، مً زال٘ الىص كلى ؤهمُت ( ،والظي مث

(، 01/19،2001تهُئت ؤلاُلُم وبكاصة الخإهُل البُئي، ُاهىن حؿُحر ومغاُبت وبػالت الىٌاًاث)الِاهىن 

(، وهحرها، ٓما اؾخدضزذ اللضًض مً 02/02،2002ُاهىن جثمحن الؿاخل وخماًخه ) الِاهىن 

ؼ اإلااؾؿاث، ًإوكئذ وػاعة للبِئت والؼاُاث اإلاخجضصة، اإلاغ  صض الىػني للبِئت والخىمُت اإلاؿخضامت، اإلآغ

ؼ الىػني لخٕىىلىحُا  ٔالت الىػىُت للخصغي في الىٌاًاث، اإلآغ الىػني لخىمُت اإلاىاعص البُىلىحُت، الى

ٔالت الحىض اإلاائي، اإلإخب الىػني للصغي الصحي، ٓما جم  الاهخاج الاهـٍ، وفي مجا٘ اإلاُاه اوكئذ و

حر مهً جِضًم صكم إلاباصعاث الاُخص اص في الاؾتهالْ كبر اؾخسضام جِىُاث مالئمت في الغي، وجم جًى

 ( 2،ص2018مغجبؼت باالُخصاص ألازظغ لخلّ ًغص كمل للكباب.) كمغاوي، حملت، ٓلىاف،

ألازظغ ًمًٕ ؤن ًسلّ  الاُخصاصفي هظا ؤلاػاع ؤٓضث وػاعة تهُئت ؤلاُلُم والبِئت ؾابِا ؤن 

غة  273.000، مِاعهت مم 2025ؾىت،و 2011ًغصت كمل بحن ؾىت 1421619 ًغصت كمل مخًى

( التي حشجم 2019-2015في مجاالث اللمل البُئُت، وهى ما جظمىخه الخؼت الخماؾُت) 2010ؾىت
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غ الىٌاًاث، الؼاُاث  الاؾدثماع في الِؼاكاث الغئِؿُت لالُخصاص ألازظغ)الؼعاكت، اإلاُاه، بكاصة جضٍو

،صاإلاخجضصة، الؿُاخت وهحرها(.) ُدام ،قغ   (449َُغ

 ألازظغ هظٓغ: الاُخصاصمً بحن الجهىص الىػىُت اإلابظولت في بػاع الخد٘ى هدى و 

 مُجا واغ،  150هاػي( بداس ي الغمل، بؼاُت اهخاحُت جِضع  -مدؼت قمؿُت هجُىت)قمس ي

ّ الواػ و 120منها  ُِا ومصضعا  30مىخجا كً ػٍغ مً الؼاُت الكمؿُت. وهي ؤٓبر خِل للواػ في اًٍغ

 ىـٌُت.للؼاُت ال

  ٕٗمسؼؽ لخىمُت وجدضًث ُؼاق الىِل الجماعي و الحظغي ما بحن اإلاضن كبر الؿ

مكغوكا للترامىاي كلى مؿخىي اإلاضن الٕبري، منها اهجاػ مترو  22الحضًضًت)الترامىاي(، ًخظمً 

 وجغامىاي اللاصمت، ُؿىؼُىت ووهغان.

  ؼ عصم جِني، بلى حاهب 112كملُت جثمحن الىٌاًاث، جم اهجاػ همىطج زؼت مجمىكت  مٓغ

غ هٌاًاث الخكب، البالؾدُٗ والٕغجىن وهحرها.  "بصًاالْ الجؼائغ" للؼاُاث اإلاخجضصة الِائمت كلى جضٍو

  ًل اإلاُاه مً كحن صالح بلى جمجراؾذ إلاؿاًت ؤٓثر م  700اإلاكغوق الهُضعولُٖي الطخم لخدٍى

 كاء مدؼاث الخدلُت.شخص، بلى حاهب او 90000ٔلم، والظي ٌؿمذ بتزوٍض اإلاُاه ألٓثر مً 

  1.6اػالَ بغهامج الاؾدثماع اللمىمي في ُؼاق البىاء إلهجاػ  ّ ملُىن وخضة ؾٕىُت ًو

التي اُُمذ في ؾُضي كبض هللا.)  cyberparcجٕىىلىحُا حضًضة للبىاء جغاعي اإلالاًحر البُئُت، ٓدضًِت 

ٕت، بىزلجت،  (47،ص2017بٍغ

   بالجسائرمعُلاث الخحىل هحى الاكخصاد ألادظر  . ب

جؼغح ُظُت الاهخِا٘ هدى الاُخصاص ألازظغ بالجؼائغ كضًض الاقٖاالث، ًغهم الجهىص اإلابظولت 

في هظا اإلاؿعى، بال ؤن هىاْ حملت مً اإلالُِاث ما جؼا٘ جٍِ ٓحجغ كثرة في ؾبُل جٌلُل هظا اإلاؿاع، 

 هىعص ؤهمها في طىء الىِاغ الخالُت:  

  ٘ت في مجا الخد٘ى هدى ؤلاُخصاص ألازظغ، زاصت وؤن اُخصاصها خضازت الخجغبت الجؼائٍغ

ت.  ل اللملُت الخىمٍى عي ٌلخمض كلى اإلادغوُاث في جمٍى  َع

  الاًخِاع إلعاصة ؾُاؾُت جضكم هظا اإلاؿعى، ًغهم الجهىص اإلابظولت بال ؤجها لم جدِّ ألاهضاي

الالػم، وهى ما جظهب  اإلاؿؼغة، ًغحم طلٗ بلى كضم بكؼاء الاُخصاص ألازظغ الضكم والاهخمام الؿُاس ي

عوػ مُوحرو(، هائبت ألامحن اللام لألمم اإلاخدضة، بِىلها: " هىاْ اللضًض مً  -بلُه الؿُضة )آقا

الخدضًاث، الؾُما في حلبئت ؤلاعاصة الؿُاؾُت لجلل الخىمُت اإلاؿخضامت خُِِت واُلت".) هُئت ألامم 

 ( https://bit.ly/2SsOEXZاإلاخدضة، 

 ُخصاص ألازظغ، ًهى هحر ملغوي للجمُم في ؿل هِص اإلاللىماث طلٍ الىعي بإهمُت الا

 وطلٍ الخدؿِـ بإهمُخه زاصت في حلب الاؾدثماعاث.
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  ت، والتي هالبا ما جغجٕؼ كلى الخسؼُؽ هُاب الخسؼُؽ اإلادٕم في مجا٘ الؿُاؾاث الخىمٍى

 آلاوي صون الخسؼُؽ الاؾتراجُ ي.

 ع في الاؾخسضام هحر اإلاؿخضام للمىاعص الؼبُلُت اعجٌاق جٖلٌت الخضهىع البُئي، هدُجت الاؾخمغا

 والؼاُت.

  ت طلٍ ألاصاء البُئي إلاىـماث اإلاجخمم اإلاضوي بما ًيها اإلاهخمت بالبِئت، ًٕثحر منها ًٌخِض للملًغ

 (8باالُخصاص ألازظغ.) كمغاوي، حملت، ٓلىاف، ص

 ألادظر بالجسائر الاكخصادج. آفاق ومخطلباث الخحىل هحى 

غ الاُخصاص الىػني و مدىع الخىمُت اإلاؿخضامت اإلايكىصة،  حزة ؤؾاؾُت لخؼٍى ًمثل الاُخصاص ألازظغ ٓع

ت لخدُِّ  لظا باث مً الظغوعي ججاوػ اإلالُِاث، واللمل كلى اجساط حملت مً ؤلاحغاءاث الظغوٍع

ب اإلاؿاع الخىمىي واإلاط ي ُضما هدى  الخىمُت اهخِا٘ هاجح هدى الاُخصاص الازظغ، ٌؿهم في جصٍى

، ص َغ  (453اإلاؿخضامت اإلاغحىة، مً هظه ؤلاحغاءاث هظٓغ:) ُدام، قُغ

  مغاحلت الؿُاؾاث الحٖىمُت و بكاصة جصمُمها بكٖل ؤًظل في بػاع اؾتراجُجُت

وػىُت للنهىض باالُخصاص الازظغ، حشجم ؤهماغ مؿخضامت لإلهخاج و الاؾتهالْ، و ؤن جغجٕؼ هظه 

 الغهاهاث اإلادلُت وحؿخجُب لخدضًاث الاؾخضامت البُئُت.الاؾتراجُجُت كلى مِاعبت جغاعي 

  لاث البُئُت بٌغض ُىاهحن صاعمت ومدٌؼة  للميكأث اللمل كلى حلضًل الدكَغ

غ الظغائب الخظغاء واللِىباث اإلاالُت كلى اإلاماعؾاث البُئُت الخاػئت.  صضًِت البِئت، مم جؼٍى

  ألازظغ للخٍُٕ مم اإلاخوحراث اؾخٕما٘ ؤلاػاع اإلااؾس ي للنهىض بمخؼلباث الاُخصاص

 الضولُت والاُلُمُت.

  ؼ الخلاون الضولي والاُلُمي، الؾُما في مجا٘ هِل الخٕىىلىحُا طغوعة حلٍؼ

والاؾخٌاصة مً الخبراث الضولُت والخجاعب الىاجحت في جؼبُّ الاُخصاص ألازظغ بما ٌؿهم في جدُِّ 

 الخىمُت اإلاؿخضامت.

 ٍغٍ بإهمُت الاُخصاص الازظغ، وػٍاصة البدىر اللمل كلى وكغ الىعي البُئي للخل

 والضوعٍاث اإلاخسصصت إلزغاج حُل مكبم بالتربُت البُئُت وصاكُا لها.

  اللمل كلى وطم ؾُاؾت صىاكُت ُائمت كلى صمج الاكخباعاث البُئُت في اللملُت

 ألازظغ. الاُخصاصالاهخاحُت، مم حشجُم جٕىىلىحُا ؤلاهخاج ألاهـٍ بما ٌؿهم في جىؾم ًغوق 

  الاهخمام ؤٓثر بِؼاق الؼاُاث اإلاخجضصة بدشجُم الاؾدثماع في ؤهماغ ؤلاهخاج صضًِت

غ كلى بمٖاهُاث ٓبحرة في مجا٘ الؼاُاث اإلاخجضصة.   البِئت، زاصت وؤن الجؼائغ جخًى
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 داجمت: .4

غ الضولُت مً ؤػماث  الاُخصاص ، وجدضًاث بُئُت كاإلاُت، حلل اُخصاصًتبن ما حلغطه الخِاٍع

ألازظغ ؤخض ؤهم الخىحهاث الاُخصاصًت التي ًغطذ هٌؿها كلى الؿاخت الضولُت، هـغا إلاا ًدِِه مً 

ت.  جىمُت جغاعي ألابلاص البُئُت وحؿهم في النهىض باألكباء الخىمٍى

وألن الاُخصاص ألازظغ لم ٌلض ازخُاعا جلجإ الض٘و لخبيُه مً كضمه، ًِض ؾلذ الجؼائغ ٓوحرها 

غ مً الض٘و  بلى جبني هظا الىمىطج الخىمىي، واللمل كلى ججؿُضه كلى ؤعض الىاُم، زاصت وؤجها جخًى

ت هامت جمٕنها مً الىلىج في هظا اإلاظماع، بما ًدِّ بُالكا اُخصاصًا بُئُا  كلى امٖاهُاث ػاٍُى

ظمً جىمُت مؿخضامت لألحُا٘ الحالُت واإلاؿخِبلُت.   ٍو

ض زلصذ صعاؾدىا بلى حملت مً الىخائج  ، هىعصها في طىء الىِاغ الخالُت:ُو

  ٌلض الاُخصاص ألازظغ اإلادْغ الغئِس ي للخىمُت اإلاؿخضامت، مً زال٘ جدُِّ الخٖامل بحن

 ؤبلاصها الثالزت الاُخصاصًت، الاحخماكُت والبُئُت.

  ؼ ٌؿاهم الاُخصاص ألازظغ في زلّ الخىاػن بحن اخخُاحاث ألاحُا٘ الحالُت واإلاؿخِبلُت، و حلٍؼ

ض مً الىؿائٍ اللضالت  الاحخماكُت و زلّ ًغص اللمل، مم مغاكاة الجىاهب البُئُت باؾخدضار اإلاٍؼ

ٔالؼعاكت والؼاُت اإلاخجضصة و هحرها.  الخظغاء في اللضًض مً الِؼاكاث 

  ت كلى ُؼاق اإلادغوُاث ٓمصضع وخُض لللائضاث ًغهً مؿخِبل بن اكخماص الصاصعاث الجؼائٍغ

 البالص اُخصاصًا وؾُاؾُا.

 ٔاًُت عهم ا إلاباصعاث التي اجسظتها الجؼائغ للخىحه هدى الاُخصاص ألازظغ، بال ؤجها ما جؼا٘ هحر 

ض مً الجهىص لخدُِّ الىخائج اإلالمىؾت.  جدخاج لبظ٘ مٍؼ

  جدخاج كملُت الاهخِا٘ لالُخصاص ألازظغ إلعاصة ؾُاؾُت حاصة، حلمل كلى اؾخوال٘ الؼاُاث

غة زاصت الؼاُاث اإلاخجضصة، بما ٌؿ ب اإلاؿاع الخىمىي و جدُِّ الاُالق الاُخصاصي في اإلاخًى هم في جصٍى

 بػاع جىمُت مؿخضامت.

  كائمت املراجع:. 5

 أ. باللغت العربُت

 : املؤلفاث

ضي كبض هللا بً كبض الغخمان) .1 ( ، الخىمُت اإلاؿخضامت: مضزل جٖاملي إلاٌاهُم 2015البًر

حز كلى اللالم اللغبي،  اض.الاؾخضامت وجؼبُِاتها مم التٓر  اللبُٖان لليكغ، الٍغ

ٔاصًمُىن لليكغ و الخىػَم 2017ٔافي مصؼٌى ًىؾٍ) .2 ت صاع ألا ( ، الخىمُت اإلاؿخضامت ، قٓغ

 كمان. 
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(، الخىمُت اإلاؿخضامت: مٌهىمها، ؤبلاصها، 2017ؤبى الىصغ مضخذ، مضخذ ًاؾمحن مدمض) .3

ب واليكغ، كمان.  ماقغاتها، اإلاجمىكت اللغبُت للخضٍع

(، الغئي والُىُهج 2016ة للبِئت الخابلت لبرهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت)حملُت ألامم اإلاخدض .4

والىماطج وألاصواث اإلاسخلٌت الغامُت لخدُِّ الاؾخضامت البُئُت في ؾُاَ الخىمُت اإلاؿخضامت والِظاء 

 .UNEP/EA.2/9 ، 2016ؤًاع/ماًى  27-23كلى الٌِغ، الضوعة الثاهُت، هحروبي، 

 الرسائل وألاطروحاث:

(، الاُخصاص ألازظغ والخىمُت اإلاؿخضامت في ًلؿؼحن: 2017ؤبى كلُان خؿام مدمض) .1

ت، حاملت  اؾتراجُجُاث مِترخت، عؾالت ماحؿخحر في الاُخصاص، ٔلُت الاُخصاص والللىم الاصاٍع

 ألاػهغ،هؼة.

 : امللاالث

بحن  –(. حشخُص واُم الؼاُاث البضًلت في الجؼائغ 2019ؤًىب الخىمي, ٘. ) & ,.ؤؾماء , ح .1

غجْغ وبوكاء ؤ٘و مكغوق هجحن في اللالم  ؼي للضعاؾداث الاُخصاصًت  .–طُاق ًغصت مكغوق صًٍؼ اإلاٍِغ

 .90-64 ,(3)3 ,واإلادالُت

ىت)     .2 ض، مغصاس ي  ؤخمض عقاص، بىػبت صبًر جىمُت (، الاُخصاص الازظغ 2017جِغاعاث ًٍؼ

ت، اللضص   .8مؿخضامت جٖاًذ الخلىر، مجلت الضعاؾاث اإلاالُت واإلاداؾبُت والاصاٍع

َغ ؾمحر) .3 (، الاُخصاص الازظغ إلاىاحهت الخدضًاث البُئُت وزلّ ًغص 2016ُدام وهُبت، قُغ

م الاُخصاص ألازظغ في الجؼائغ، مجلت البدىر الاُخصاصًت و اإلاالُت، اللضص-كمل ، )ص 6مكاَع

    (.446-440ص

م، مداولت جدلُل 2013لؼغف الؼاهغ) .4 (، خضوص الِضعة الخىاًؿُت الُخصاص ُائم كلى الَغ

ٔاصًمُت للضعاؾاث  عي لالُخصاص كلى الخىاًؿُت الخاعحُت لإلُخصاص الجؼائغي، مجلت ألا آزاع الخىـُم الَغ

 .10الاحخماكُت و الاوؿاهُت، اللضص

ىق الىٌؽ: بحن للىت اإلاىاع 2017خلُمي خُٕمت) .5 ص، الٌؿاص الاُخصاصي وجضاكُاث ألاػمت (، ٍع

 .5مجلت مُالي للبدىر والضعاؾاث، اللضص -ُغاءة جدلُلُت في ؤوحه الىٌؽ الؿلبُت في الجؼائغ–الحالُت 

(، جىحه الجؼائغ هدى الاُخصاص 2018كمغاوي ؾمُت، حملت زحر الضًً ، ٓلىاف مدمض) .6

"، مجلت هماء لإلُخصاص و الخجاعة، ألازظغ مً زال٘ الؼاُاث اإلاخجضصة "هماطج إلااؾؿاث زظغاء

 .4اللضص

م) .7 ٕت الؿلُض، بىزلجت مٍغ (، الاُخصاص ألازظغ اإلاؿخضام لخدُِّ الخىمُت في 2017بٍغ

 03الجؼائغ، مجلت الضعاؾاث الاُخصاصًت اإلالاصغة، اللضص 
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زُاع اؾتراجُ ي  :(. الؿلْى البُئي2020ًاػمت الؼهغة, ب. ص. ) & ,.بًمان, ع., الخامؿت, ؽ .8

ؼي للضعاؾداث الاُخصاصًت واإلادالُت .للماؾؿاث الاُخصاصًت لخدُِّ الخىمُت اإلاؿخضامت  -84 ,(1)4 ,اإلاٍِغ
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٘ 2018زحرة, م. ) & ,.مصؼٌى, غ .9  .(. الاُخصاص البُئي اإلاؿخضام في الجؼائغ بحن الىاُم واإلاإمى

ؼي للضعاؾداث الاُخصاصًت واإلادالُت  .39-18 ,(2)2 ,اإلاٍِغ

 .(. آًاَ وؤبلاص الخىمُت اإلاؿخضامت في ؿل اؾخسضام الؼاُت اإلاخجضصة2018)زالضًت, ب. ق.  .10

ؼي للضعاؾداث الاُخصاصًت واإلادالُت  .185-165 ,(2)2 ,اإلاٍِغ

 : املدادالث

ىى هصحرة) .1 (، صوع الاُخصاص الازظغ في زلّ الىؿائٍ الخظغاء 2014زابتي الحبِب، بٓغ

خ٘ى جُُِم ؾُاؾاث الاُال٘ مً الٌِغ في الض٘و اللغبُت واإلاؿاهمت في الحض مً الٌِغ، اإلالخِى الضولي 

 .03، حاملت الجؼائغ 2014صٌؿمبر  09و08في ؿل اللىإلات، ًىمي 

(، الخدضًاث التي جىاحه مؿخِبل الىٌؽ في الجؼائغ، ؤقوا٘ اإلااجمغ 2008مصؼٌى ) بىصعامت .2

 الضولي اإلاىؾىم بد الخىمُت اإلاؿخضامت والٌٕاءة الاؾخسضامُت للمىاعص اإلاخاخت ، حاملت ؾؼٍُ، الجؼائغ.

(، بقٖالُت الخإهُل البُئي في اإلااؾؿاث الصوحرة 2011ؾالمي مىحرة، مؿوىوي منى) .3

ى جدُِّ الاُخصاص ألازظغ، اإلالخِى الضولي الثاوي خ٘ى ألاصاء اإلاخمحز للمىـماث و واإلاخىؾؼت هد

-22الحٖىماث، الؼبلت الثاهُت: همى اإلااؾؿاث والاُخصاصًاث بحن جدُِّ الاصاء البُئي، اإلاىلِض ًىمي 

محر 23  ، حاملت وعُلت.2011هًى

 اإلاغاؾُم  والِىاهحن

، بخللّ بتهُئت ؤلاُلُم و جىمُخه اإلاؿخضامت، 2001صٌؿمبر  12اإلااعر في  20-01الِاهىن  .1

ضة الغؾمُت،اللضص ش  77الجٍغ  . 2001صٌؿمبر  15الصاصعة بخاٍع

لُت  19اإلااعر في  10-03الِاهىن  .2 ، ًخللّ بدماًت البِئت في بػاع الخىمُت 2003حٍى

ضة الغؾمُت، اللضص  ش 43اإلاؿخضامت، الجٍغ لُت 20، الصاصعة بخاٍع  .2003حٍى

، ًخللّ بدؿُحر الىٌاًاث ومغاُبتها وبػالتها، 2001صٌؿمبر  12اإلااعر في  19-01الِاهىن   .3

ضة الغؾمُت، اللضص  ش  77الجٍغ  .2001صٌؿمبر15الصاصعة بخاٍع

ضة 2002ًٌُغي  5اإلااعر في 02-02الِاهىن  .4 ، اإلاخللّ بدماًت الؿاخل و جثمُىه، الجٍغ

ش  10الغؾمُت،كضص.  .2002ًٌُغي  12الصاصعة بخاٍع

  مىاُم الاهترهِذ:

  (، آًاَ الاُخصاص الازظغ في اإلاىؼِت اللغبُت، كلى الغابؽ:2016اجداص اإلاصاعي اللغبُت) .1
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http://www.uabonline.org/ar/research/economic/15701601157516021575160415

731602157815891575158315/35036/0. 

-https://political اإلاىؾىكت الؿُاؾُت، الخىمُت اإلاؿخضامت، كلى الغابؽ:  .2

encyclopedia.org/dictionary . 

بً صوحر  كبض اإلاىمً، صمج مٌهىم الاؾخضامت في ُؼاق اإلادغوُاث بحن الىاُم الاُخصاصي  .3

لُت في الجؼائغ، كلى الغابؽ: -http://int ومِخظُاث جؼىع اإلاىـىمت الدكَغ

historians.com/article/1161. 

(،صحٌُت اللغب 2015ٕلي كلى الىٌؽ حهضص مؿخِبل الاُخصاص الجؼائغي)الاكخماص ال   .4

 .https://i.alarab.co.uk/pdf/2015/02/02-02/p1000.pdf#page=11 الُىمُت، كلى الغابؽ:

(، هدى اُخصاص ؤزظغ، 2011هُئت ألامم اإلاخدضة، بصاعة الكاون الاُخصاصًت والاحخماكُت)   .5

-https://www.un.org/development/desa/ar/news/sustainable/path-towards كلى الغابؽ:

green-economy.html. 
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Impact of insurance companies on economic activity in Sudan 

(Case study of insurance companies operating in The White Nile State) 
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ش الاؾخالم:  :                   18/10/2021جاٍع ش اللبٌى ش اليكغ:             19/04/2022جاٍع    18/06/2022جاٍع
 

 

مً لؿىصان، بااليكاٍ الاكخهاصي  ٖلىقغواث الخإمحن  حؿلُِ الًىء ٖلى جإزحر لى بهضفذ الضعاؾت  ملخص:

اصة  زالٌ محن واليكاٍ إبحن قغواث الخ ؾت وحىص ٖالكت طاث صالله بخهاثُتالضعا افتريذالاؾدثماع، حجم ٍػ

هخاثج الضعاؾت و ًٖ  .الاؾدباهت لضعاؾت الخالت و الاكخهاصي في الؿىصان، جم بؾخسضام اإلاىهج الىنفي الخدلُلي 

محن ؤصاة لخماًت ؤصخاب اإلاكغوٖاث الاكخهاصًت إلاىاحهت اإلاساَغ اإلافاحئت التي حؿبب ألايغاع الاكخهاصًت إالخ

اصة  هما ًدفؼ ٖلى  جفُٗل اليكاٍو حاان الخااعي باإلاجدلُم الاؾخلغاع  ، بيافت بلىبهخاج الؿل٘حجم ٍػ

مً بًغوعة جىفحر الخغُُاث الخإمُيُت  و ، هخمام بغف٘ مؿخىي الىعي الخإمُنيلضعاؾت الا الاكخهاصي. ؤونذ ا

 جدلُم الىفغة. ؤحل

   .قغواث الخإمحن ؛وكاٍ بكخهاصي في الؿىصان ؛ؾدثماعب ؛مساَغ ؛جإمحن   الكلماث املفتاحيت:

 JEL: G22 ،E22جصنيف 

Abstract: The study aimed to highlight the impact of insurance companies on 

economic activity in Sudan, by increasing the volume of investment, the study 

assumed a statistically significant relationship between insurance companies and 

economic activity in The Sudan. Analytical descriptive and resolution methods 

have been used to study the case. The results of the study include insurance as a 

tool to protect economic entrepreneurs against sudden risks of economic damage. 

It also stimulates an increase in the volume of commodity production, as well as 

trade balance stability and the activation of economic activity. The study 

recommended attention to raising the level of insurance awareness and the need 

to provide insurance coverage for abundance 

Keywords: Insurance; Risks; investment; Economic activity in the 

Sudan; Insurance companies 

 Jel Classification Codes: G22 ،E22 

________________________ 

  املإلف املزضل 
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 . ملدمت: 1

ل وهظلً صوعة عؤؽ اإلااٌ بط ٌٗخبر  ملُاث الخمٍى الخإمحن ٌٗخبر مً اللُاٖاث اإلاهمت في ٖملُت ؤلاوكاء ٖو

م، الؿغكت،  إلؾترصاص عؤؽ اإلااٌ في خالت حٗغىالخإمحن يامً  اإلاكغوٕ ؤلاؾدثماعي الى اإلاساَغ، الخٍغ

غُي الخإمحنحؿغب اإلاُاه والفًُاهاث وحؿا بهفااع الغالًاث  لاولحن وؤزُاء اإلا كِ ؤحؿام الُاثغاث َو

ل  هظلً و الترهُباث الهىضؾُت وان بٖاصة ألامىاٌ اإلالغيت مً كبل البىىن وماؾؿاث الخمٍى

ً حضص  ت وبصزاٌ مؿدثمٍغ ٘ الاؾدثماٍع ً مهم في صوعة الاكخهاص. وطلً لخدضًض اإلاكاَع للمؿدثمٍغ

بزغاج ألاؾغ مً صاثغة الفلغ في الهغحرة لها صوع هبحر يىن الخغُُت اقمل وان اإلاكغوٖاث وبظلً ج

 وبصزاٌ اٖضص هبحرة مً ألاؾغ في صوعة الاكخهاص. 

ليكاٍ الاهخاجي وبالخالي اؾخلغاع ا ىوكُت التي حؿاٖض ٖلألا: بن نىاٖت الخإمحن مً مشكلت الدراضت

 ًمىً جلخُو مكيلت البدث في الاؾئلت الخالُت:   و، جفُٗلها

 قغواث الخإمحن ٖلى اليكاٍ الاكخهاصي في الؿىصان ؟ ؤزغ ما  -1

 ؟اثالاؾدثماع ٖملُت ضزٌى في ٖلى القغواث الخإمحن جدفؼ  هل -2

مً زالٌ  ،الخإمحن مً اللُاٖاث الهامت في ؤي بكخهاص ؾىاء وان مخلضم ؤو هامي :أهميت الدراضت

ٌ الًغع للخفاّ ٖلى ؾحر اليكاٍ الاكخهاصي الجاعي. مً هظا اإلاىُلم  الخهضي للمساَغ بخٍٗى

غ وجىمُت صوعه في ؾىف هداٌو بهظا اإلالاٌ حؿلُِ الًىء ٖلى واك٘ كُإ الخإمُىاث مً خُث  جٍُى

 اليكاٍ الاكخهاصي الؿىصاوي.  

 أهداف الدراضت: 

 تهضف الضعاؾت بلى آلاحي:  

اصة  ىٖلالخٗغف  .1  .  اثالاؾدثماع حجم الضوع الظي جلىم به قغواث الخإمحن في ٍػ

اصة  تمٗغفت هُفُ .2  محن في الؿىصان. إؤلاهخاج مً زالٌ قغواث الخحجم ٍػ

 فزطياث الدراضت:

 الفزطيت لاضاضيت.

 في و قغواث الخإمحن جلٗب ص .1
ً
 مهما

ً
 لؿىصان. بااليكاٍ الاكخهاصي جفُٗل و جىمُت عا

 الفزطيت الفزعيت.

ت مما ًاصي بلى الضزٌى في الاؾدثماعاث   .2 قغواث الخإمحن جللل مساَغ اإلاكغوٖاث الاؾدثماٍع

 وهظا ًضٖم اليكاٍ الاكخهاصي .
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 الدراضت: منهج

اع الىٓغي بهظا اإلالاٌ، هما جم اٖخماص اإلاىهج الخدلُلي في  اإلاىهج الىنفي جم بٖخماص  لؿغص ؤلَا

ازخباع الفغوى زم اإلاىهج الاؾخيباَي لىي٘ الخهىع الٗام صعاؾت الخالت واإلاىهج الاؾخلغاجي في 

 للضعاؾت.

 مصادر جمع املعلوماث :

 مهاصع ؤولُت : الاؾدباهت. .1

ت : الىخب، اإلااالث، الغؾاثل الٗلمُت، والاهترهذ. .2  مهاصع زاهٍى

 حدود الدراضت:

 الخضوص اإلاياهُت: الؿىصان، قغواث الخامحن )والًت الىُل ألابٌُ(. .1

 م2019الؼماهُت:  الخضوص .2

 هيكل الدراضت:

اع اإلانهجي  ًخيىن هظا البدث مً اإلالضمت و            زالزت مباخث وزاجمت، اإلالضمت حكخمل ٖلى الَا

ٖلى اليكاٍ الاكخهاصي ، اإلابدث الثاوي صوع الخإمحن بلت، اإلابدث ألاٌو قغواث الخإمحنوالضعاؾاث الؿا

 اإلاغاح٘ اإلاُضاهُتاإلابدث الثالث الضعاؾت ، في الؿىصان
ً
، الخاجمت حكخمل ٖلى الىخاثج والخىنُاث وؤزحرا

  .والهىامل

 جاهيا: الدراضاث الطابلت

 م(2016)خؿحن الغض ي ٖبُض مدمض،  م(2016دراضت حطين )

م( 2012-1990)لى كُاؽ ؤزغ الخإمحن ٖلى اإلاحاان الخااعي في الؿىصان بهضفذ الضعاؾت      

ن ؤفتريذ الضعاؾت ب ،والٗىامل اإلاسخلفت اإلاؿببت لهظا الازغ واوٗياؾاث طلً ٖلى جدفحا الخااعة الضولُت

محن ٖلى إهظلً ٌٗمل الخ ،ٖالكت َغصًت بخدفحا الهاصعاث همحن هإخض ميىهاث اإلاحاان الخااعي جغبُإالخ

ت اإلاىهج الاخهاجي الىنفي الخدلُلي خماًت عؤؽ اإلااٌ مً اإلاساَغ اإلاامً ٖليها، اهخهجذ الضعاؾ

لت اإلاغبٗاث الهغغي ) كؿاٍ ؤجىنلذ الضعاؾت الى وحىص ٖالكت مباقغة بحن همى  ،(OLSباؾخسضام ٍَغ

محن إن الخؤجإمحن الهاصعاث وجدؿحن مىكف اإلاحاان الخااعي الؿىصاوي، هظلً جىنلذ الضعاؾت الى 

ٗمل ٖلى ٌٗمل ٖلى خماًت عؤؽ اإلااٌ مً اإلاساَغ اإلاامً  ىفغ خالت الُمإهِىت والاؾخلغاع َو ٖليها ٍو

غ نىاٖت الخ ت، ؤونذ الضعاؾت بخٍُى ْهاع بىض الخإمحن في اإلاحاان بمحن مً زالٌ إجىمُت اإلاباصالث الخااٍع

 الخااعي وتهُئت قغواث الخإمحن اإلادلُت إلاىاحهت ازاع جُبُم الاجفاكُت الٗامت للخااعة والخضماث. 

 م(2010)ٖبض هللا مدمض ٖبض هللا،   م2010هللا  دراضت عبد

م وؤزُاعه واهىإ الخغُُاث اإلاخاخت في ؾىق بهضفذ الضعاؾت               لى الخٗغف ٖلى جإمحن الخٍغ

اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنفي الخدلُلي في مٗالجت  ،الخإمحن الؿىصاوي والاإلاام باىاهب اللهىع 



 

 أحمد طوالبيت أحمد، بلعابد فاًشة، مخلوفي عشوس.
 

152 

التي جم حمٗها ٖبر اؾدباهت الاؾخلهاء مً قغواث الخامحن واإلااؾؿاث الهىاُٖت وبُاهاث البُاهاث 

لى ؤن اإلااؾؿاث الهىاُٖت خٍغهت ٖلى بجىنلذ الضعاؾت  ،هُئت الغكابت والاقغاف ٖلى اٖماٌ الخإمحن

م و إالخ ت مُالباؤمحن يض الخٍغ ث ن البرامج الخثلُفُت لكغواث الخإمحن يُٗفت وهىان بِء في حؿٍى

م وان اإلااؾؿاث الهىاُٖت لِـ بها اصاعة مساَغ، جىص ي الضعاؾت بإهه البض مً اوكاء اصاعاث  الخٍغ

 اإلااؾؿاث الهىاُٖت .  فيمحن واصاعاث زانت باإلاساَغ إزانت بالخثلُف الخإمُني مً حاهب قغواث الخ

يي، )مى  م(2001دراضت مكتب الابحاث الاكتصادًت الامزيكي ) خب ألابدار ؤلاكخهاصًت ألامٍغ

 م(2009

حىبُت في ْل الىٓام اللُبرالي وحغُُت زضمت الخإمحن ألا لى جلُُم ؤزغ الٗمالت بهضفذ الضعاؾت     

في الىالًاث  ياللُبرالؤزغ الىٓام  و ،الخاعحُت لألؾىاقهخاج اإلاىحه ؤلا الٗماٌ في اإلااؾؿاث طاث  إلناباث

ىُت ٖلى زضماث الخإمحن في ْل الخىاػن الجؼجي لىٓام الخااعة الخاعحُت والاؾدثماع  اإلاخدضة الامٍغ

ايُت ٌؿخسضم للُاؽ صعحت  و اإلاباقغ ،جم اؾخسضام همىطج الثلل وهى همىطج ط مٗاصالث ٍع

الٗمالت % مً 75ٖامل وحض ؤن وؿبت  3522 لخىاليٖىض احغاء ازخباع الخؿاؾُت  و ،الخؿاؾُت

 ،جااه بغامج جإمحن الٗمالتبخؿاؾت للخهضع الاحىبُت باإلااؾؿاث الاهخاحُت طاث الاهخاج اإلاىحه 

في ْل  للخهضًغ  ت% ٖلى الؿل٘ اإلاىحه62لى ؤن زضماث جإمحن الٗماٌ جازغ بما ٌٗاصٌ بجىنلذ الضعاؾت 

ىمُت وهدهغ فلِ البُاهاث الاٖخمضث الضعاؾت ٖلى وؾاثل جدلُل  ،جىاػن حؼجي للخااعة الخاعحُت

  ،اوحه اللهىع في جغهحاه ٖلى ؤزغ الخإمحن بكيل حؼجي مً زالٌ ازغ الٗمالت في اإلااؾؿاث الاهخاحُت

 هما عهؼ ٖلى الٗمالت الاحىبُت فلِ .

دباوي الخمص ي،   م(:2001دراضت حنان )   م(2008)خىان البًر

لى الخٗغف ٖلى ؤزغ جىػَ٘ الفاثٌ الخإمُني ٖلى الخىؾ٘ في الخضماث الخإمُيُت بهضفذ الضعاؾت   

، ؤهم هخاثج الضعاؾت ٖضم جىػَ٘ ملكغواث الخإمحن ؤلاؾالمي وصوعه في اهدكاع الفىغ الخإمُني ؤلاؾال 

الفاثٌ الخإمُني لخحن الخىنل بلى اإلاسههاث والاخخُاحاث اإلاُلىبت واٖخباعها اخض ؤهم اإلاخُلباث 

جمثلذ  جىنُاث الضعاؾت في ما ًسوغثِؿُت للخفاّ ٖلى قغواث الخيافل مً اإلاساَغ اإلاؿخلبلُت. و ال

هبر فاثٌ جإمُني ؤخدلُم ليافت الخُىاث الىفُلت ب زظألا محن ؤلاؾالمي إيغوعة كُام قغواث الخ في

وكُت ممىً مً زالٌ ازخُاع الاؾدثماع ألافًل لألكؿاٍ اإلاخامٗت مً اقتراواث اإلاؿخإمىحن بإ

 
ً
ا ت ماضًت ومباخت قٖغ باإليافت بلى ُخؿً الازخُاع مً بحن قغواث بٖاصة الخامحن الٗاإلاُت  ،اؾدثماٍع

 محن ٖلى ٖملُاتها.إٖىض كُام الكغواث بةٖاصة الخ

 (1999)ؤًمً مدمض ٖبض اإلاُٗي مدمض،  : م(1111دراضت أًمن )

جُبُلُت لؿىق الخإمحن الؿٗىصي وقغواث الخإمحن الخباصلُت  حهضف البدث بلى جلضًم صعاؾت   

ُا و م وكاٍ هظه الكغواث قٖغ  و، الباخث اإلاىهج الىنفي بٖخمض. اكخهاصًا الٗاملت فُه وجلٍى
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اٌ ٖلى ضخامت ؤلاكبالبدث  هخاثج ، و ًٖوالاؾخلغاجي بدؿب حىاهب الضعاؾت ،الاؾخيباَيو ،الخدلُلي 

، هظلً الظي ٌٗض في اإلاغهؼ ألاٌو ٖغبُا مً خُث ألاكؿاٍ اإلاٗاص جإمُنها و  الخإمحن في الؿىق الؿٗىصي

خللذ مٗٓم ، ؤًًا لِـ هىان ؤي عكابت ؤو جىُٓم كاهىوي لكغواث الخإمحن في الؿىق الؿٗىصي

م الاكخهاصي هٓام مداؾبي مُٗاعي مىخض  ، بلى حاهب بوٗضامقغواث الضعاؾت هااخا وؿبُا في الخلٍى

ُت مىخضة ٖلى  ال ،و  اث الخإمحن في الؿىق الؿٗىصيجىٓم ٖلى ؤؾاؾه قغو جىحض هُئت عكابت قٖغ

  . مؿخىي الٗالم ؤلاؾالمي ؤو الٗغبي ؤو الؿٗىصي للىٓغ في ؾالمت وكاٍ قغواث الخإمحن الخباصلي

 إلاظار النظزي لشزكاث التأمين. .2

 :نُالحؤلا  و في اللغتالخإمحن  1.2

  لغت:الفي التأمين 

هى  وؤنل الاقخلاق اللغىي و ،هى َمإهِىت الىفـ وػواٌ الخىف مً ألامً و اللغتفي الخإمحن          

 وآمىت ؤي اَمئىان و
ً
 وؤماها

ً
 ىوجباعن ٖل ىؤي طو ؤمً هما كاٌ هللا حٗال ،لم ًسف وبِذ آمً ؤمً ؤمىا

 ( يلؿان ببغاهُم ٖلُه الؿالم ) عب
ً
لُمإهِىت جىفحر ا و مىذلغت هى في الفالخإمحن  ،ؤحٗل هظا البلض آمىا

 للىفىؽ وبػالت الخىف  . 

 طصعحا::إلا  في التأمين

م محخماعي ًهمم لُللل بهى هٓام            ً ْاهغة ٖضم الخإهض اإلاىحىص لضي اإلاؿخإمً وطلً ًٖ ٍَغ

ٌ اإلاامً له ًٖ ول حؼء مً الخؿاعة اإلاالُت اإلاامً ىهلل ٖبء ؤزُاع مُٗىت بل . والظي حٗهض بخٍٗى

ُت الخإمحن ىٓام ولًٓهغ َبُٗت الخإمحن ل هظا الخٍٗغف ،خىبضهاًالتي   الخٗاكض و خغفُت ،ًبٗض ٖىه هٖى

 ىلبَغق الخؿاب خُث بن طلً لِـ له خىم زابذ في الخإمحن بل ًخغحر مً خالت  وؾُلت الخإمل و

هظلً الخإمحن هى )ٖلض بملخًاه  .(23-22، الهفداث 2000)مدمض الخاج ٖبض هللا مىس ى،  ؤزغي 

 ؤو ؤي ٖىى مالي آزغ في 
ً
 مغجبا

ً
 مً اإلااٌ ؤو بًغاصا

ً
ًلتام اإلاامً ؤن ًاصي بلى اإلاامً له ؤو اإلاؿخفُض مبلغا

، وطلً هٓحر كؿِ ؤو ؤًت صفٗت مالُت ؤزغي ًاصحها ر ؤو جدلم الخُغ اإلابحن في الٗلضخالت وكٕى الخاص

 (47م، نفدت 1967)ؾالمت ٖبض هللا،  اإلاامً للمامً(

وهظه الخضمت جىدهغ في حغُُت  ،اإلاامً له لىالخإمحن ٖباعة ًٖ زضمت جلضمها قغهت الخإمحن ب          

 بل
ً
 مُٗىا

ً
قغهت الخإمحن التي جخٗهض له بؿضاص  ىالخُغ اإلااصي اإلاٗغى له اإلاامً له ملابل ؤن ًضف٘ مبلغا

ؤن الكغهت جيىن مٗغيت لؿضاص مبلغ الخإمحن في ؤي وكذ زالٌ فترة  ىبل ىت للخُغ اإلاغُاللُمت اإلااصً

حخماعي ًدٌى ٖضم ب. الخإمحن هٓام (10-9)مدمض قىقي بكاعي، بضون ؾىت وكغ، الهفداث الخإمحن 

 و
ً
الخإهض مً جدمل زؿاعة  ىللخُغ بلكُمت الش يء اإلاٗغى  الخإهض مً جدمل زؿاعة هبحرة وؿبُا

. وكض بغػ ٖلض (59-56م، الهفداث 1995م/1991)ؤخمض ؾُف ؤلاؾالم مدمض مىهىع،  نغحرة وؿبُا

 زم امخض بل ىالخإمحن بل
ً
 للخإمحن ؤؾـ و يٗذ زم و ،الخاالث ألازغي  ىالىحىص في اإلاُضان الخااعي ؤوال



 

 أحمد طوالبيت أحمد، بلعابد فاًشة، مخلوفي عشوس.
 

154 

 م.1435ؾم ؤوامغ بغقلىهت الظي نضع في ٖام ةبن ؤٌو هٓام للخإمحن البدغي ؾمي ب ت وكىاٖض مىٓم

 (46م، نفدت 2010)مدمض الفاجذ مدمىص اإلاغغبي، 

 أهميت التأمين. 2.2

، هما الضولُتث الٗغبُت ؤو باإلاىانفاث اإلاىخااث الخإمُيُت الكاملت ٖبر الكغوا جىفحر الخضماث و 

اصة الغ   ٖلىؾمالُت وزلم هُاهاث طاث كضعاث وافُت وكاصعة ؤًُىع بِئت الكغواث وؤحجامها ٖبر ٍػ

مىاحهت الاخخُاحاث آلاهُت واإلاؿخلبلُت في كُإ الخإمحن وبٖاصة الخإمحن بما ًدلم لهظه الكغواث 

فت في ٖملُاث بٖاصة الخإمحن.  ٗض مً زغوج ألامىاٌ اإلاْى الخمخ٘ بمؼاًا جىافؿُت ٖالُت َو

(www.aasat.com/ae+isl-asp ،2018)م 

ؾخلغاع ؤلا لخإمحن التي جخىالها ميكأث ؤو هُئاث زانت ؤو ٖامت صوع ُٖٓم في جدلُم ألوكُت ا   

مئىان ؤلا  م جىفحر ٖىامل لألمان والَا جااه ؤي ؤيغاع، هظلً جلٗب بحخماعي ألفغاص اإلااخم٘ ًٖ ٍَغ

 
ً
 هبحرا

ً
ٖاث في بصاعة ألازُاع التي جخٗغى لها وؾاثل ؤلاهخاج اإلاسخلفت مً اإلاكغو  ميكأث الخإمحن صوعا

ٗاث اإلاىٓمت لهما  ؤلاهخاحُت و بهظا جضف٘ ميكأث الخإمحن بهفت زانت وؤنضعث الٗضًض مً الدكَغ

        (13، نفدت 2004)ؤخمض نالح ُُٖت،  .خماًت لخلىق خملت وزاثم الخإمحن 

 أهداف التأمين.3.2

 الخإمحن مً ألاوكُت الغبدُت طاث ألاهضاف اإلاخٗضصة والتي مً بُنها: 

ل اؾدثماعاث ؤلا جىفحر حجم مالثم مً اإلاضزغاث التي ًمىً  .1 ٖخماص ٖليها هإخض مهاصع جمٍى

 الخىمُت الاكخهاصًت والاحخماُٖت بالضولت . 

 اإلايكأث .  حغُُت ألاهىإ اإلاسخلفت مً الخُغ التي ًخٗغى لها الفغص و .2

دافٓت ٖلى اإلاىاعص واللىمُت )الثروة اللىمُت( واؾتهضاف ما ًخلف منها هدُات حٗغيها اإلا .3

 ؤو حؼء منها .  هفاصهالأليغاع التي جاصي بلى 

جمىحن ألافغاص واإلايكأث مً الخسُُِ في ْل ٖىامل ومخغحراث ًمىً كُاؾها بضعحت مغجفٗت  .4

 مً حغاء ؤيغاع 
ً
ًهم ًٖ الخؿاثغ التي جلخم بهم مؿخلبال  مً الخإهض وطلً هدُات حٍٗى

ً
وؿبُا

 الخُغ اإلاسخلفت واإلاخىك٘ خضوثها . 

 وكاٍ زضمي واكخهاصي حهضف بلى جلضًم زضماث  .5
ً
زؿاثغ الخُى ؾىاء  تهدُاالخإمحن ؤًًا

ت ؤو ماصًت و ٌ .  واهذ بكٍغ  جإزظ هظه الخضماث قيل الخٍٗى

م  .6 ، وقغهت ببغام ٖلض بحن اإلاامً واإلاامً لهوؤهه وكاٍ حٗاكضي فيكاٍ الخإمحن ًبضؤ ًٖ ٍَغ

 (173)ٖبض اإلااحض ٖبض هللا خؿً ؤخمض، نفدت  الخإمحن هي اإلاامً 
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 . خصائص التأمين 4.2

، فامُ٘ اإلاؿخإمىحن ًامٗهم ٖلض ًخم جىفُظه بىوالت مً اإلاؿخإمىحنبهه ٖلض جإمحن حماعي            

اإلاامً له فهى مامً له ألهه ٌكترن في  الخإمحن الخٗاووي بدُث ًيىن ليل منهم نفت اإلاامً لغحره و

ٌٍ ًٖ الخؿاعة التي كض جلخم الخٗى ى ؤهدؿب بظلً خم الخهٌى ٖل الخإمحن آزظ نفت اإلاؿخفُض و

 مامً لغحره مً زالٌ ؤكؿاٍ ؤو ؤزُاع الخإمحن  و ،به بطا ما ؤلم به الخُغ اإلاامً مىه
ً
هى ؤًًا

ٌ لغحره ٖىض وكٕى الخُغ له نفت الكٍغً فُه فهى  همكترن في الخإمحن فاإلااٌ الظي ًضف٘ هخٍٗى

ًاث ٖل ٖلض الىوالت فُه ٌكخمل بلُام قغهت ؾبُل الخبٕر ؤما  ىٌؿاهم باؼء مً ماله في جلً الخٍٗى

 
ً
الخإمحن إلصاعة الٗملُاث الخإمُيُت وؤمىاٌ الخإمحن هُابت ًٖ اإلاؿخإمىحن ؤهفؿهم ألحل مٗلىم،  فىٓغا

لىثرة اإلاؿخإمىحن ) اإلاكترهحن في الخإمحن ( جلغع بصاعة الٗملُاث الخإمُيُت بإهه ال بض ؤن جخىلى بصاعة 

ت اإلاؿخإمىحن والخإمحن حهت ؤزغي مخسههت جيىن  صف٘  ؤكؿاٍ الخإمحن و اؾدُفاء مهمتها كبٌى ًٍٖى

ًاث للمخًغعًٍ بإؾـ وملاًِـ مدضصة وبإؾلىب ٖلمي هظه الجهت هي قغواث الخإمحن  و ،الخٍٗى

بخدلُم ألاعباح فالغاًت  يجغمُم آزاع اإلاساَغ بل ًخٗض ىؤلاؾالمُت بهه ال ًلخهغ مً خُث الغاًت ٖل

 (64-61م، الهفداث 2004)ؤخمض ؾالم ملخم، صة جبٗا ألنالخه. الغبدُت في الخإمحن ملهى 

 أهواع التأمين. 5.2

  البحزي:التأمين 

اإلااعزىن ؤن الخااع كض ماعؾىا هظا الخإمحن مىظ  خض ؤفٕغ ؤهىإ الخإمُىاث بط ًام٘هى ؤ  

ش ْهىعه ٖل بالغغم مً الخدضًض و ،ٖام مً آلان ؾبٗماثت وحه الضكت  ىفةجهم ًسخلفىن في جدضًض جاٍع

ل  ٖل مغة واإلايان الظي ْهغ فُه ألٌو  ىٖو
ً
ُه ىازخُاعا  مؿخ و حيؿُت ملتٖر

ً
ظهغ اإلااعر  ،ٗملُه ؤًًا ٍو

اإلاىلىالث اإلاصخىهت  بالؿفً ٌٗلض   ىالظي ٖاف في اللغن الغاب٘ ٖكغ اإلاُالصي بن الخإمحن ٖل فُالحي

ٌ الخؿاعة التي  مً اإلااهض ونىله  م و1882جيخج ًٖ ؤزُاع البدغ . ؤٌو ما ْهغ في هبرصاًا ٖام حٍٗى

م اإلاباصلحن ىبل غػ الكهحرة التي   و ،لىضن ًٖ ٍَغ م كهىة لٍى كض جُىعث ؤعوان الخإمحن البدغي ًٖ ٍَغ

م ونضع 1871ماؾؿت في ٖام   لىفخدىلذ ب ،هٓمذ الاهخخاب بٗض ؤن وان ًاصًه الخاحغ هٗمل بيافي

ًاثه وجامُ٘ كاهىج ت أٖل ها في هفـ الٗام ومهمتها حؿُحر ٖملُت الخإمحن وخماًت اإلاهالح البدٍغ

ت وؤٌو كاهىن بهالحاي للخإمحن البدغي نضع في ٖام  م هظا الخإزحر بهظه اإلايكإة 1901اإلاٗلىماث البدٍغ

)مدمض الخاج ٖبض هللا مىس ى، مباصت . هفىع ؤلاهالحا ًٖ جُبُم اللاهىن ألاحىبُت للخإمحن في اهالترا و 

 (23_22، نفدت 2006الخإمحن وجاغبت الؿىصان، 

 الحياة :  ىالتأمين عل

 م٘ الخإمحن البدغي والضلُل ٖل 
ً
م 1583طلً ٖلض الخإمحن اإلاسجل في لىضن ٖام  ىوكإ ملترها

حىُه اؾترلُني [ وواهذ مضة الخإمحن في بضاًخه ال 383بمبلغ كضعه ]  خُاة شخو اؾمه ولُم حمُتر  ىٖل
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ض ًٖ ؾىت م جم 1699الخُاة وفي ٖام  ىم ْهغث الخغُُت الكاملت للخإمحن ٖل1757في ٖام  و ،جٍؼ

ت للخإمحن وهي  ووزاثم  ، Sosoet of Surance of or widows gowphanبوكاء ؤٌو قغهت بهالحًا

 ووؿخسضم حضاٌو الخُاة  ىٖل ىالخُاة حغُ ىالخإمحن ٖل
ً
زُغ الىفاة ؤو زُغ الخُاة والىفاة مٗا

كُض الخُاة  ىوبحن حضٌو الىفاة ٖضص الظًً جىفىا وبلىا ٖل ،وحضاٌو الىفاة لخؿاب كؿِ الخإمحن

 ٌ بااهب  و ،ؾىت بٗض ؤزغي مً بحن ٖضص مً ألاشخام الظًً واهىا في هفـ الؿً في بضاًت الجضاو

اهلًاء الٗلض وؤزُاع  ىء ؤزغي جخٗلم بدُاة هاالء ٖىض صف٘ ألاكؿاٍ بمٗنطلً ًدضص الجضٌو ؤقُا

لل الخُغ في ؤولها مما ٌٗني وفغة في ألاكؿاٍ وحؿدثمغ وجدفٔ في  هظه الىزاثم جتااًض بمغوع الؿىىاث ٍو

سه غحر مٗغوف.    الاخخُاَي الخؿابي والخؿاعة فيها ولُت والخُغ ماهض الىكٕى ولىً جاٍع

 ي النشاط الاكتصادي في الطودان.ف أجز التأمين .3

فهى ٌٗمل ٖلى الخفاّ ٖلى هضفه ألاؾاس ي  ،الخإمحن ًىاهب جُىع ألازُاع بازخالف ؤهىاٖها            

قغواث الخإمحن جخمثل في  ى)الخماًت( وختى ًيىن وؾُلت للمًاعبت جفغى الضولت عكابت زانت ٖل

ً اخخُاَاث مسخلفت. مً لهم وطلً بخيٍى
ّ
و م٘ ول هظا ًغاعي الخإمحن  اإلادافٓت ٖلى التااماتهم بػاء اإلاا

ني و ًهبذ ٖامل بهخاج ، بلى حاهب اإلاهلخت الفغصًت اإلاهلخت الٗامت فهى ًلىي ؤلاكخهاص الَى

)ؤكاؾم هىاٌ، :  غ صوصًت ؤلاكخهاصًت مً زـالٌو بالخالي ٖلى اإلا باإلادافٓت ٖلى وؾاثل ؤلاهخاج ألازغي 

 (38م، نفدت 2001

 جكوين رؤوص أموال و جمويل املشاريع: 1.3

ألن جدهُل ، الفىُت الاخخُاَاثٌٗمل الخإمحن ٖلى جامُ٘ هخلت مٗخبرة مً ألامىاٌ بىاؾُت             

فها في نىع  ألامىاٌمىه قغواث الخإمحن ال جىخجا هظه  و، اللؿِ ًيىن كبل ؤصاء الخضمت بل جْى

٘ الاكخهاصًت مً زالٌ ، ٖلاعاث...(، ؾىضاث، مخٗضصة )ؤؾهم ل اإلاكاَع و بالخالي اإلاؿاهمت في جمٍى

٘ حضًضة مما ًترجب ًٖ طلً عف٘ مؿخىي مِٗكت ألافغاص و بالخالي جدلُم  ؤلاكباٌ ٖلى بكامت مكاَع

 غاع الاحخماعي.لالاؾخ

 التأمين مصدر للعملت الصعبت: 2.3

وطلً ًسلم مااال للمٗامالث  ،حٗخبر بٌٗ البلضان الخإمحن مهضعا الؾخلُاب الٗملت الهٗبت 

ت واإلاالُت م٘ الخاعج ٌ اإلاخًغعًٍ...، خغهت عئوؽ اإلاىاٌ ،)صف٘ ألاكؿاٍ الخااٍع وكض ًيىن  ،حٍٗى

فةطا وان  ،كُإ الخإمحن للبلض اإلاٗنيعنُض الٗملُاث مىحبا ؤو ؾالبا خؿب الؿىىاث و خؿب هُيل 

  مىحبا فهى ًاصي بلى حلب الٗملت الهٗبت و الٗىـ صخُذ.

ٌؿهل ٖملُت اهدؿاب اللغى بفًل الًماهاث التي ًمضها للمىعصًً و     :التأمين وضيلت ائتمان 3.3

ني بخىلُض كُمت مًافت  ً الضزل الَى بفًل حصجُ٘ الاؾدثماع ًٖ  كخهاصلإلبالخالي ٌؿاهم في جيٍى

م الُمإهِىت والًمان الظي ًمىده.  ٍَغ
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 التأمين وميزان املدفوعاث: 4.3

اث و بالخدضًض في محاان خغهت عئوؽ ألامىاٌ خُث            ًمثل الخإمحن بىض مً بىىص محاان اإلاضفٖى

ىُت بمىحب  الاجفاكُاث اإلابرمت م٘ قغواث حسجل فيها ؤكؿاٍ بٖاصة الخإمحن التي جدىلها الكغواث الَى

وهظا الٗملُاث اإلاغجبُت  ،الخإمحن في الخاعج و هظلً حؿُحر مدفٓت ألانٌى اإلاالُت لكغواث الخإمحن

اث ًغجبِ  باؾدثماعاث مباقغة جلىم بها قغواث بٖاصة الخإمحن في الخاعج. وجإزحر الخإمحن في محاان اإلاضفٖى

و بالخالي ًدىاؾب  ،ق بحن ألامىاٌ الىاعصة و ألامىاٌ الهاصعةبغنُض الٗملُاث الخإمُيُت الظي ًمثل الفغ 

 حجم الخضفم الُبُعي لألمىاٌ بلى الخاعج جىاؾبا ٖىؿُا م٘ صعحت همى نىاٖت الخإمحن اإلادلُت.

 التأمين والتضخم: 5.3

اصة همُت الىلىص  ًلٗب  الخإمحن صوع مهما في الخض مً زلم الًغٍى الخضخمُت التي حؿببها ٍػ

 اإلاخضاولت و هظا مً زالٌ:

 ؤلاكباٌ ٖلى َلب الخإمحن ًاصي خخما بلى حجؼ اإلاىاٌ التي واهذ ؾدىفم. .ؤ 

٘ مىخات .ب   ،ٌٗمل الخإمحن ٖلى جىفحر خهُلت مٗخبرة مً اإلاىاعص اإلاالُت لُٗاص اؾدثماعها في مكاَع

ض مً حجم الؿل٘ و الخضماث اإلاٗغويت و في النهاًت الخىاػن بحن الٗغى والُلب.  مما ًٍؼ

 التأمين و الدخل الوظني: 6.3

إلاٗغفت ؤهمُت الخإمحن في الاكخهاص فال بض مً مٗغفت ؤكؿاٍ الخإمحن للفغص الىاخض و           

ني الخام. و ولما واهذ الٗالكت مهمت ؾُيىن   ، صلُل ٖلى جُىع البلض اإلاٗنيٖالكخه م٘ الىاجج الَى

ني مً زالٌ جدلُم كُمت مًافت و جلاؽ هظه ألازحرة  ً الضزل الَى ؿاهم الخإمحن في جيٍى َو

بالفغق ما بحن عكم الٗماٌ للُإ الخإمحن ؤي مامٕى ألاكؿاٍ الهاصعة زالٌ الؿىت و مامٕى 

ت بلى الغحر.  (38م، نفدت 2001هىاٌ،  )ؤكاؾم اإلابالغ اإلاضفٖى

 الدراضت امليداهيت. .4

  ئجزاءاث الدراضت امليداهيت: 1.4

زُىاث جهمُم جىيُذ مً ؤلاحغاءاث التي اجبٗها الباخث في الخسُُِ للضعاؾت اإلاُضاهُت   

ُىت البدث ،اؾخماعة البدث جلُُم ؤصواث اللُاؽ مً زالٌ ازخباعاث الهضق  و ،ونف إلااخم٘ ٖو

 والاحؿاق الضازلي باإليافت بلى جىيُذ ألاؾالُب ؤلاخهاثُت اإلاؿخسضمت في جدلُل البُاهاث. والٓاهغي 

 طلً ٖلى الىدى الخالي. 

 عينت الدراضت: مجتمع و 2.4

ًخمثل ماخم٘ البدث في حؼء مً قغواث الخإمحن الٗاملت بىالًت الىُل الابٌُ وهي قغهت     

مفغصة مً ماخم٘  28خُث جم ازخُاع ُٖىت ٖكىاثُت كىامها  الخامحن الاؾالمُت وقغهت قُيان للخإمحن،

 % مً ماخم٘ الضعاؾت.70، ما ًمثل مىْفي قغواث الخإمحن هم اكخهاصًىن و الضعاؾت و
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: جصميم اضتمارة الدراضت
ً
 .أوال

البُاهاث ألاولُت لهظه الضعاؾت كام الباخث بخهمُم  مً احل الخهٌى ٖلى اإلاٗلىماث و   

والاؾدباهت هي مً الىؾاثل  ،اليكاٍ الاكخهاصي في الؿىصان( ٖلىاؾدباهت ).ؤزغ قغواث الخامحن 

اإلاٗغوفت لجم٘ اإلاٗلىماث اإلاُضاهُت وجخمحا بةمياهُت حم٘ اإلاٗلىماث مً مفغصاث مخٗضصة مً ُٖىت 

خم جدلُلها للىنٌى للىخاث  ج اإلادضصة.البدث ٍو

 جباث لاداة :  طصدق و

بالخالي  و ،الثباث ٌٗني اؾخلغاع ؤي الخهٌى ٖلى هفـ اللُم ٖىض بٖاصة اؾخسضام ؤصاة اللُاؽ  

ولما ػاصث  ، ولُاؽالًاصي بلى الخهٌى ٖلى هفـ الىخاثج ؤو هخاثج مخىافلت في ول مغة ًخم فيها بٖاصة 

لت مٗامل الففُه الثلتصعحت الثباث واؾخلغاع ألاصلت ولما ػاصث  ا هغوهبار إلاٗغفت ، واجب٘ الباخث ٍَغ

 ، والجضٌو ؤصهاه ًىضح مٗامل الثباث.زباث الاؾدباهت

 .معامل الثباث: 1جدول 

 كيمت معامل الفا عدد العباراث عدد الحاالث

28 10 0.75 

  ٌ  %60وهى زباث ٖالي ًفىق  0.75إن كُمت مٗامل الثباث ب ؤٖاله ًالخٔ مً الجضو

  لاضاليب إلاحصائيت املطتخدمت في البحث: 3.4

 جم اؾخسضام ألاؾالُب ؤلاخهاثُت الخالُت في جدلُل بُاهاث البدث اإلاُضاهُت:

  لاضاليب إلاحصائيت الوطصفيت. 1.3.4

جم اؾخسضام ألاؾالُب ؤلاخهاثُت الىنفُت بكيل ٖام للخهٌى ٖلى كغاعاث ٖامت ًٖ 

كض جًمىذ ألاؾالُب الخىػَ٘ الخىغاعي إلحاباث  و ،وجىػَٗهمالمذ جغهُبت ماخم٘ البدث  زهاثو و

 الىخضاث اإلابدىزت .

  الوضغ الحطابي: 2.3.4

خُث جم  ،جم اؾخسضام ملُاؽ الىؾِ الخؿابي لُٗىـ مخىؾِ بحاباث ٖباعاث البدث

ٗباعة ل 2والىػن   ،لٗباعة ال ؤصعي  3لٗباعة مىافم والىػن  4لٗباعة مىافم بكضة والىػن  5بُٖاء الىػن 

 لٗباعة ال ؤوافم بكضة. 1ال ؤوافم ً والىػن 

 

 

  الاهحزاف املعياري: 3.3.4

لٗباعاث  اإلابدىزت وللُاؽ ألاهمُت اليؿبُتجم اؾخسضامه للُاؽ مضي جااوـ بحاباث الىخضاث 

  مداوع الاؾدباهت.
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 اضتخدام اختبار) مزبع كاي(. 4.3.4

ت     % 5جم اؾخسضام هظا الازخباع الزخباع الضاللت ؤلاخهاثُت لفغوى البدث ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ت اكل مً  يلً اهه بطا واهذ كُمت مغب٘ واطٌٗنى  و، % ًغفٌ فغى 5اإلادؿىبت ٖىض مؿخىي مٗىٍى

 . ؤما بطا واهذ كُمت مغب٘ واي ٖىض مؿخىي 
ً
يىن الفغى البضًل ) فغى البدث( صخُدا الٗضم ٍو

ت لً مٗىاه كبٌى فغى الٗضم وبالخالي ًيىن الفغى البضًل ) فغى( البدث غحر ظ% ف5اهبر مً  مٗىٍى

  صخُذ.

  اختبار ألفا كز هباخ: 5.3.4

ٗض ،جم اؾخسضامه للُاؽ الاحؿاق الضازلي لٗباعاث البدث  للخدلم مً نضق ألاصاء            َو

 بطا ػاصث كُمت ؤلفا هغ هبار ًٖ 
ً
 ومالثما

ً
  %( .60)اإلالُاؽ حُضا

 عزض ومناكشت النتائج: .5

 جىحض ٖالكت طاث صاللت بخهاثُت بحن الخإمحن واليكاٍ الاكخهاصي في الؿىصان.الفزطيت لاولى: 

 .ولىلا ضتجاباث أفزاد عينت البحث عن عباراث الفزطيت ل التوسيع التكزاري والنطبي  :2جدول 

 

 م.2019مً هخاثج الاؾخبُان حناإلاهضع: بٖضاص الباخث    

 

 الٗباعاث مُٗاع الىدُات

ال ؤوافم 

 بكضة

ال 

 أوافم

 محاًد

 

أوافم  أوافم

 بشدة

- 2 

7.1% 

1 

3.6% 

8 

28.6% 

17 

60.7% 

محن ؤصاة لخماًت ؤصخاب إٌكيل الخ

٘ الاكخهاصًت إلاىاحهت الخؿاثغ  اإلاكاَع

اصة ؤؾٗاع ُاإلافاحئت التي جً غهم بلى ٍػ

 2 - - .الؿل٘

7.1% 

9 

32.1% 

17 

60.7% 

 في نىاٖت  مُنيإيٗف الىعي الخ
ً
ٌكيل ٖاثلا

 الخامحن وبالخالي ًخإزغ اليكاٍ الاكخهاصي

- 1 

3.6% 

7 

25% 

13 

46.4% 

7 

25% 

ٌؿهم الخامحن في صٖم اإلاحاان الخااعي واؾخلغاع 

ؾٗغ الهغف وبالخالي جفُٗل اليكاٍ 

 1 - الاكخهاصي

3.6% 

2 

7.1% 

11 

39.3% 

14 

50% 

ٌؿاهم الخامحن في جىفحر الخغُُاث الخإمُيُت 

اصة ؤلاهخاج وجدلُم الىفغة  مما ًىٗىـ ٖلى ٍػ

- 2 

7.1% 

2 

7.1% 

13 

46.4% 

11 

39.3% 

ٌؿهم الخامحن في حؿهُل خغهت الهاصعاث  

 والىاعصاث.
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 ما ًلي : ؤٖالهًخضح مً الجضٌو 

٘ إالخ . ؤن وؿبت مً ؤفغاص الُٗىت ًىافلىن ٖلى ؤهه ٌكيل1 محن ؤصاة لخماًت ؤصخاب اإلاكاَع

اصة ؤؾٗاع الؿل٘.)ُالاكخهاصًت إلاىاحهت الخؿاثغ اإلافاحئت التي جً ؤما ؤفغاص الُٗىت  ،% (89.3غهم بلى ٍػ

%( بِىما بلغذ وؿبت غحر اإلاىافلحن ٖلى طلً 3.6و الظًً لم ًبضوا بحاباث واضخت فلض بلغذ وؿبتهم)

٘ الاكخهاصًت إلاىاحهت الخؿاثغ  % ( مما ٌٗني ؤهه ٌكيل الخامحن7.1) ؤصاة لخماًت ؤصخاب اإلاكاَع

اصة ؤؾٗاع الؿل٘.ُاإلافاحئت التي جً  غهم الى ٍػ

 في نىاٖت الخامحن2
ً
 ،. ؤن غالبُت ؤفغاص الُٗىت ًىافلىن ٖلى ؤن يٗف الىعي الخإمُني ٌكيل ٖاثلا

لظًً لم ًبضوا بحاباث واضخت ؤما ؤفغاص الُٗىت و ا ،%(92.1وبالخالي ًخإزغ اليكاٍ الاكخهاصي. بيؿبت)

% ( مما ٌٗني ؤن يٗف الىعي 0%( بِىما بلغذ وؿبت غحر اإلاىافلحن ٖلى طلً )7.1فلض بلغذ وؿبتهم)

 في نىاٖت الخ
ً
 اليكاٍ الاكخهاصي. ًخإزغ محن وبالخالي إالخإمُني ٌكيل ٖاثلا

خااعي واؾخلغاع ؾٗغ . ؤن ؤفغاص الُٗىت الظًً ًىافلىن ٖلى ؤن ٌؿهم الخامحن في صٖم اإلاحاان ال3

ؤما ؤفغاص الُٗىت و الظًً لم ،% (71.4بلغذ  وؿبتهم )  الهغف وبالخالي جفُٗل اليكاٍ الاكخهاصي

% ( مما  3.6%( بِىما بلغذ وؿبت غحر اإلاىافلحن ٖلى طلً )25ًبضوا بحاباث واضخت فلض بلغذ وؿبتهم)

الهغف وبالخالي جفُٗل اليكاٍ محن في صٖم اإلاحاان الخااعي واؾخلغاع ؾٗغ إٌٗني ؤن ٌؿهم الخ

 الاكخهاصي.

محن في جىفحر في جىفحر الخغُُاث الخإمُيُت مما ـإ. ؤن ؤفغاص الُٗىت الظًً ًىافلىن ٖلى ؤن ٌؿاهم الخ4

اصة ؤلاهخاج وجدلُم الىفغةًىٗىـ  ؤما ؤفغاص الُٗىت و الظًً لم ًبضوا ،% (71بلغذ وؿبتهم )  ٖلى ٍػ

% (، مما 3.6بِىما بلغذ وؿبت غحر اإلاىافلحن ٖلى طلً )،%( 7.1بحاباث واضخت فلض بلغذ وؿبتهم)

اصة ؤلاهخاج وجدلُم الىفغة.إٌٗني ؤن ٌؿاهم الخ  محن في جىفحر الخغُُاث الخإمُيُت مما ًىٗىـ ٖلى ٍػ

بلغذ  محن في حؿهُل خغهت الهاصعاث والىاعصاثإ. ؤن ؤفغاص الُٗىت الظًً ًىافلىن ٖلى ؤن ٌؿهم الخ5

بِىما بلغذ وؿبت  ،%(7.1ؤما الظًً لم ًبضوا بحاباث واضخت فلض بلغذ وؿبتهم) ،(% 85.7وؿبتهم )

 % ( مما ٌٗني ؤن ٌؿهم الخامحن في حؿهُل خغهت الهاصعاث والىاعصاث.7.1غحر اإلاىافلحن ٖلى طلً )
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ودرجاث الحزيت والليمت الاحتماليت  الوضغ الحطابي والاهحزاف املعياري وكيمت مزبع كاي : 3جدول 

 .لعباراث الفزطيت لاولى

اللُمت 

 الاخخمالُت

صعحاث 

ت  الخٍغ

كُمت 

مغب٘ 

 هأي

الاهدغاف 

 اإلاُٗاعي 

الىؾِ 

 الخؿابي

 الٗباعاث

0.000 3 23.14 .8780 4.42  ٘ ٌكيل الخامحن اصاة لخماًت ؤصخاب اإلاكاَع

الاكخهاصًت إلاىاحهت الخؿاثغ اإلافاحئت التي 

اصة ؤؾٗاع الؿل٘ جًغهم  بلى ٍػ

 في  4.53 6370. 12.07 2 0.002
ً
يٗف الىعي الخإمُني ٌكيل ٖاثلا

نىاٖت الخامحن وبالخالي ًخإزغ اليكاٍ 

 الاكخهاصي
ٌؿهم الخامحن في صٖم اإلاحاان الخااعي  3.92 8130. 10.28 3 0.016

واؾخلغاع ؾٗغ الهغف وبالخالي جفُٗل 

 اليكاٍ الاكخهاصي
ٌؿاهم الخامحن في جىفحر في جىفحر الخغُُاث  4.35 7800. 18.00 3 0.000

اصة ؤلاهخاج  الخإمُيُت مما ًىٗىـ ٖلى ٍػ

 وجدلُم الىفغة

ٌؿهم الخامحن في حؿهُل خغهت الهاصعاث    4.17 8620. 14.57 3 0.002

 والىاعصاث.

 
 ئجمالي العباراث 4.27 0.794 15.61 2.8 0.004

 م.2019مً هخاثج الاؾخبُان حناإلاهضع: بٖضاص الباخث

 ما ًلي :  أعحاهًتضح من الجدول 

هما  ،(0.787( باهدغاف مُٗاعي )4.42. بلغذ كُمت اإلاخىؾِ ألفغاص ُٖىت الضعاؾت للٗباعة ألاولى )1

ت )23.14بلغذ كُمت هأي جغبُ٘ ) ت 0.000( بمؿخىي مٗىٍى ( و هظه اللُمت ؤكل مً مؿخىي اإلاٗىٍى

لُه فةن ط ،% ( 5)  بخهاثُت بحن بحاباث ؤفغاص الُٗىت و لهالح  ٌكحر بلى وحىص فغوق طاث صاللتلً ٖو

٘ الاكخهاصًت إلاىاحهت الخؿاثغ اإلافاحئت التي  اإلاىافلحن ٖلى ٌكيل الخامحن ؤصاة لخماًت ؤصخاب اإلاكاَع

اصة ؤؾٗاع الؿل٘.ُجً  غهم بلى ٍػ

هما  ،(0.637( باهدغاف مُٗاعي )4.53. بلغذ كُمت اإلاخىؾِ ألفغاص ُٖىت الضعاؾت للٗباعة الثاهُت  )2

ت )12.07بلغذ كُمت هأي جغبُ٘ ) ت 0.002( بمؿخىي مٗىٍى (  وهظه اللُمت ؤكل مً مؿخىي اإلاٗىٍى

لُه فةن ط5)  بخهاثُت بحن بحاباث ؤفغاص الُٗىت و لهالح  لً ٌكحر بلى وحىص فغوق طاث صاللت%(. ٖو
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 فيؤاإلاىافلحن ٖلى 
ً
محن وبالخالي ًخإزغ اليكاٍ إنىاٖت الخ ن يٗف الىعي الخإمُني ٌكيل ٖاثلا

 الاكخهاصي.

( هما 0.813( باهدغاف مُٗاعي )3.92.بلغذ كُمت اإلاخىؾِ ألفغاص ُٖىت الضعاؾت للٗباعة الثاهُت  )3

ت )10.28بلغذ كُمت هأي جغبُ٘ ) ت 0.016( بمؿخىي مٗىٍى (  وهظه اللُمت ؤكل مً مؿخىي اإلاٗىٍى

لُه فةن طلً ٌكحر بلى و 5)  حىص فغوق طاث صاللت  بخهاثُت بحن بحاباث ؤفغاص الُٗىت و لهالح %( . ٖو

اإلاىافلحن ٖلى ٌؿهم الخامحن في صٖم اإلاحاان الخااعي واؾخلغاع ؾٗغ الهغف وبالخالي جفُٗل اليكاٍ 

 الاكخهاصي

هما  ،(0.780( باهدغاف مُٗاعي )4.35. بلغذ كُمت اإلاخىؾِ ألفغاص ُٖىت الضعاؾت للٗباعة الغابٗت )4 

ت )18.00غذ كُمت هأي جغبُ٘ )بل ت 0.000( بمؿخىي مٗىٍى ( و هظه اللُمت ؤهبر مً مؿخىي اإلاٗىٍى

و ٖلُه فةن طلً ٌكحر بلى ٖضم وحىص فغوق طاث صاللت بخهاثُت بحن بحاباث ؤفغاص الُٗىت و ،%(. 5)

اصة  ،لهالح اإلاىافلحن ٖلى ٌؿاهم الخامحن في جىفحر الخغُُاث الخإمُيُت ؤلاهخاج مما ًىٗىـ ٖلى ٍػ

 .وجدلُم الىفغة

هما  ،(0.862( باهدغاف مُٗاعي )4.17. بلغذ كُمت اإلاخىؾِ ألفغاص ُٖىت الضعاؾت للٗباعة الغابٗت )5

ت )14.57بلغذ كُمت هأي جغبُ٘ ) ت 0.002( بمؿخىي مٗىٍى ( و هظه اللُمت ؤكل مً مؿخىي اإلاٗىٍى

لُه فةن طلً ٌكحر بلى وحىص فغوق طاث صاللت بخهاثُت5) بحن بحاباث ؤفغاص الُٗىت و لهالح  %(. ٖو

 اإلاىافلحن ٖلى ؤن ٌؿهم الخامحن في حؿهُل خغهت الهاصعاث والىاعصاث.

الفزطيت الثاهيت: شزكاث التامين جللل من مخاظز املشزوعاث الاضتثماريت مما ًإدى الى الدخول 

.
ً
 في الاضتثماراث  وهذا ًدعم النشاط الاكتصادي اًجابيا
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 .التوسيع التكزاري والنطبي الضتجاباث أفزاد عينت البحث عن عباراث الفزطيت الثاهيت :4جدول 

 الٗباعاث مُٗاع الىدُات

ال ؤوافم 

 بكضة

أوافم  أوافم محاًد ال أوافم

 بشدة

- 3 

15.7%  

5 

17.9%  

12 

42.9%  

8 

28.6%  

ت  ٌؿهم يٗف الؿُاؾت الاؾدثماٍع

للُإ الخامحن في الخللُل مً فغم 

ل  مكغوٖاث الخىمُت الاكخهاصًت في جمٍى

 الؿىصان

2 

7.1%  

4 

14.3%  

10 

35.7%  

8 

28.6%  

4 

14.3%  

ٌؿهم يٗف الُاكت الاخخفاُْت لؿىق 

الخامحن الؿىصاوي في اؾخجااف الٗمالث 

اث. ازغ ٖلى محاان اإلاضفٖى  الهٗبت ٍو

- 13 

46.4%  

3 

15.7%  

9 

32.1%  

3 

15.7%  

قغواث الخامحن الخٗاوهُت ال  عاؽ  ماٌ

ً في الضزٌى في الاؾدثماع  ًدفؼ اإلاؿدثمٍغ

في قغواث الخامحن مما كلل مً مؿاهمت 

كُإ الخامحن في الخىمُت الاكخهاصًت في 

 الؿىصان.

2 

7.1%  

8 

28.6%  

4 

14.3%  

11 

39.3%  

3 

15.7%  

ض مً  اصة ؤكؿاٍ الخامحن ختى ًٍؼ ٍػ

ل ألاحل.  الاؾدثماع ٍَى

- 1 

3.6%  

2 

7.1%  

15 

53.6%  

10 

35.7%  

اصة عؤؽ  ماٌ قغواث الخامحن ٌؿهم في  ٍػ

 حصجُ٘ الاؾدثماع.

 م.2019مً هخاثج الاؾخبُان  حناإلاهضع: بٖضاص الباخث

 ما ًلي : أعحاهًتضح من الجدول 

ت للُإ الخامحن في 1 . ؤن وؿبت مً ؤفغاص الُٗىت ًىافلىن ٖلى ؤهه ٌؿهم يٗف الؿُاؾت الاؾدثماٍع

ل مكغوٖاث الخىمُت الاكخهاصًت في الؿىصان) الخللُل مً % ( ؤما الظًً لم ًبضوا 71.5فغم جمٍى

% (مما 15.7%(بِىما بلغذ وؿبت غحر اإلاىافلحن ٖلى طلً )17.9بحاباث واضخت فلض بلغذ وؿبتهم)

ل مكغوٖاث  ت للُإ الخامحن في الخللُل مً فغم جمٍى ٌٗني ؤهه ٌؿهم يٗف الؿُاؾت الاؾدثماٍع

 كخهاصًت في الؿىصان.الخىمُت الا

. ؤن غالبُت ؤفغاص الُٗىت ًىافلىن ٖلى ؤن ٌؿهم يٗف الُاكت الاخخفاُْت لؿىق الخامحن الؿىصاوي 2

اث.. بيؿبت ) ازغ ٖلى محاان اإلاضفٖى %( ؤما الظًً لم ًبضوا بحاباث 42.9في اؾخجااف الٗمالث الهٗبت ٍو

% (مما ٌٗني ؤن 21.4ىافلحن ٖلى طلً ) %( بِىما بلغذ وؿبت غحر اإلا35.7واضخت فلض بلغذ وؿبتهم)
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ازغ ٖلى  ٌؿهم يٗف الُاكت الاخخفاُْت لؿىق الخامحن الؿىصاوي في اؾخجااف الٗمالث الهٗبت ٍو

اث.  محاان اإلاضفٖى

ً في 3 . ؤن ؤفغاص الُٗىت الظًً ًىافلىن ٖلى ؤهه عؤؽ  ماٌ قغواث الخامحن الخٗاوهُت ال ًدفؼ اإلاؿدثمٍغ

قغواث الخامحن مما كلل مً مؿاهمت كُإ الخامحن في الخىمُت الاكخهاصًت في  الضزٌى في الاؾدثماع في

% ( اما الظًً لم ًبضوا بحاباث واضخت فلض بلغذ 42.8الؿىصان..، بلغذ  وؿبتهم ) 

% ( مما  ٌٗني ؤن عؤؽ  ماٌ قغواث 46.4%(بِىما بلغذ وؿبت غحر اإلاىافلحن ٖلى طلً ) 10.7وؿبتهم)

ً في الضزٌى في الاؾدثماع في قغواث الخامحن مما كلل مً مؿاهمت الخامحن الخٗاوهُت ال  ًدفؼ اإلاؿدثمٍغ

 كُإ الخامحن في الخىمُت الاكخهاصًت في الؿىصان.

ل ألاحل. 4 ض مً الاؾدثماع ٍَى اصة ؤكؿاٍ الخامحن ختى ًٍؼ . ؤن ؤفغاص الُٗىت الظًً ًىافلىن ٖلى ؤن ٍػ

%( بِىما بلغذ وؿبت 14.3اث واضخت فلض بلغذ وؿبتهم)% (ؤما الظًً لم ًبضوا بحاب50بلغذ وؿبتهم )

ل 35.7غحر اإلاىافلحن ٖلى طلً ) ض مً الاؾدثماع ٍَى اصة ؤكؿاٍ الخامحن ختى ًٍؼ % (، مما ٌٗني ؤن ٍػ

 ألاحل.

اصة عاؽ . ؤن ؤفغاص الُٗىت5 ماٌ قغواث الخامحن ٌؿهم في حصجُ٘  الظًً ًىافلىن ٖلى ؤن ٍػ

%( بِىما 9.7(ؤما الظًً لم ًبضوا بحاباث واضخت فلض بلغذ وؿبتهم) %89.3الاؾدثماع.بلغذ وؿبتهم )

اصة عؤؽ  ماٌ قغواث الخامحن ٌؿهم في 0بلغذ وؿبت غحر اإلاىافلحن ٖلى طلً ) % (، مما ٌٗني ؤن ٍػ

 حصجُ٘ الاؾدثماع.
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الاحتماليت  الوضغ الحطابي والاهحزاف املعياري وكيمت مزبع كاي ودرجاث الحزيت والليمت :5جدول 

 .لعباراث الفزطيت الثاهيت

اللُمت 

 الاخخمالُت

صعحاث 

ت  الخٍغ

كُمت 

مغب٘ 

 هأي

الاهدغاف 

 اإلاُٗاعي 

الىؾِ 

 الخؿابي

 الٗباعاث

ت للُإ  3.28 1.117 7.71 4 0.103 ٌؿهم يٗف الؿُاؾت الاؾدثماٍع

الخامحن في الخللُل مً فغم جمىٍل 

مكغوٖاث الخىمُت الاكخهاصًت في 

 الؿىصان

ٌؿهم يٗف الُاكت الاخخفاُْت لؿىق  3.07 1.119 10.28 3 0.016

الخامحن الؿىصاوي في اؾخجااف الٗمالث 

اث. ازغ ٖلى محاان اإلاضفٖى  الهٗبت ٍو

قغواث الخامحن الخٗاوهُت ال  عاؽ  ماٌ 3.17 1.188 10.21 4 0.037

ً في الضزٌى في الاؾدثماع  ًدفؼ اإلاؿدثمٍغ

في قغواث الخامحن مما كلل مً مؿاهمت 

كُإ الخامحن في الخىمُت الاكخهاصًت في 

 الؿىصان.

ض مً  4.21 7380. 19.14 3 0.000 اصة اكؿاٍ الخامحن ختي ًٍؼ ٍػ

ل الاحل.   الاؾدثماع ٍَى

اصة عاؽ  ماٌ قغواث الخامحن ٌؿهم في  3.75 9670. 16.28 3 0.001 ٍػ

 حصجُ٘ الاؾدثماع.

 بحمالي الٗباعاث 3.49 1.025 12.72 3.4 0.031

 .م2019مً هخاثج الاؾخبُان حناإلاهضع: بٖضاص الباخث

 ما ًلي :  ؤٖالهًخضح مً الجضٌو 

( هما بلغذ 1.117( باهدغاف مُٗاعي )3.28. بلغذ كُمت اإلاخىؾِ ألفغاص ُٖىت الضعاؾت للٗباعة ألاولى )1

ت )7.71كُمت هأي جغبُ٘ ) ت ) 0.1103( بمؿخىي مٗىٍى % (. 5( و هظه اللُمت ؤهبر مً مؿخىي اإلاٗىٍى

لُه فةن طلً ٌكحر بلى ٖضم وحىص فغوق طاث صاللت  بخهاثُت بحن بحاباث ؤفغاص  الُٗىت و لهالح ٖو

ل  ت للُإ الخامحن في الخللُل مً فغم جمٍى اإلاىافلحن ٖلى ٌؿهم يٗف الؿُاؾت الاؾدثماٍع

 مكغوٖاث الخىمُت الاكخهاصًت في الؿىصان

( هما 1.119( باهدغاف مُٗاعي )3.07. بلغذ كُمت اإلاخىؾِ ألفغاص ُٖىت الضعاؾت للٗباعة الثاهُت  )2

ت )( بم10.28بلغذ كُمت هأي جغبُ٘ ) ت 0.016ؿخىي مٗىٍى (  وهظه اللُمت ؤكل مً مؿخىي اإلاٗىٍى
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%( . و ٖلُه فةن طلً ٌكحر بلىىحىص فغوق طاث صاللت  بخهاثُت بحن بحاباث ؤفغاص الُٗىت و لهالح 5) 

اإلاىافلحن ٖلى بن ٌؿهم يٗف الُاكت الاخخفاُْت لؿىق الخامحن الؿىصاوي في اؾخجااف الٗمالث 

ازغ ٖلى محاان ا اث.الهٗبت ٍو  إلاضفٖى

( هما 1.188( باهدغاف مُٗاعي )3.17.بلغذ كُمت اإلاخىؾِ ألفغاص ُٖىت الضعاؾت للٗباعة الثاهُت  )3

ت )10.21بلغذ كُمت هأي جغبُ٘ ) ت 0.037( بمؿخىي مٗىٍى (  و هظه اللُمت ؤكل مً مؿخىي اإلاٗىٍى

اث ؤفغاص الُٗىت و لهالح %( . و ٖلُه فةن طلً ٌكحر بلى وحىص فغوق طاث صاللت  بخهاثُت بحن بحاب5) 

ً في الضزٌى في الاؾدثماع  اإلاىافلحن ٖلى صاثما ما عؤؽ  ماٌ قغواث الخامحن الخٗاوهُت ال ًدفؼ اإلاؿدثمٍغ

 في قغواث الخامحن مما كلل مً مؿاهمت كُإ الخامحن في الخىمُت الاكخهاصًت في الؿىصان.

( هما 0.738( باهدغاف مُٗاعي )3.17. بلغذ كُمت اإلاخىؾِ ألفغاص ُٖىت الضعاؾت للٗباعة الغابٗت )4 

ت )19.14بلغذ كُمت هأي جغبُ٘ ) ت 0.000( بمؿخىي مٗىٍى ( و هظه اللُمت ؤكل مً مؿخىي اإلاٗىٍى

لُه فةن طلً ٌكحر بلى وحىص فغوق طاث صاللت بخهاثُت بحن بحاباث ؤفغاص الُٗىت 5) و لهالح %(. ٖو

ل ألاحل.  ض مً الاؾدثماع ٍَى اصة ؤكؿاٍ الخامحن ختى ًٍؼ  اإلاىافلحن ٖلى ؤن ٍػ

( هما 0.967( باهدغاف مُٗاعي )3.75. بلغذ كُمت اإلاخىؾِ ألفغاص ُٖىت الضعاؾت للٗباعة الغابٗت )5

ت )16.28بلغذ كُمت هأي جغبُ٘ ) ت )0.001( بمؿخىي مٗىٍى %(. 5( وهظه اللُمت ؤكل مً مؿخىي اإلاٗىٍى

لُه فةن طلً ٌكحر بلى وحىص فغوق طاث صاللت بخهاثُت بحن بحاباث ؤفغاص الُٗىت و لهالح اإلاىافلحن  ٖو

اصة عؤؽ  ماٌ قغواث الخامحن ٌؿهم في حصجُ٘ الاؾدثماع.  ٖلى ؤن ٍػ

 خاجمت: .6

: النتـــائج 
ً
 أوال

٘ الاكخهاصًت إلاىاحهت الخؿاثغ  .1 اإلافاحئت التي جًغهم ٌكيل الخامحن ؤصاة لخماًت ؤصخاب اإلاكاَع

اصة ؤؾٗاع الؿل٘.  بلى ٍػ

 ٌؿهم الخامحن في صٖم اإلاحاان الخااعي واؾخلغاع ؾٗغ الهغف وبالخالي جفُٗل اليكاٍ الاكخهاصي. .2

ل مكغوٖاث الخىمُت  .3 ت للُإ الخامحن في الخللُل مً فغم جمٍى ٌؿهم يٗف الؿُاؾت الاؾدثماٍع

 الاكخهاصًت في الؿىصان.

ازغ ٌؿهم يٗف الُاكت الا  .4 خخفاُْت لؿىق الخامحن الؿىصاوي في اؾخجااف الٗمالث الهٗبت ٍو

اث.  ٖلى محاان اإلاضفٖى

ً في الضزٌى في الاؾدثماع في قغواث  .5 عؤؽ  ماٌ قغواث الخامحن الخٗاوهُت ال ًدفؼ اإلاؿدثمٍغ

 الخامحن مما كلل مً مؿاهمت كُإ الخامحن في الخىمُت الاكخهاصًت في الؿىصان.

 ٖلى مؿاهمخه في خل مكيلت البُالت  يٗف كُإ الخامحن .6
ً
في زلم فغم ٖمل ًىٗىـ ؾلبا

 وبالخالي ؤلاهخاج
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 جاهيا: التوطصياث

اث نىاٖت الخامحن وبالخالي ًخإزغ  .1 الاهخمام بغف٘ مؿخىي الىعي الخإمُني مما ٌؿهم  في عف٘ مؿخٍى

 اليكاٍ الاكخهاصي.

اصة ؤلاهخاج وجدلُم يغوعة الاهخمام الخامحن في جىفحر الخغُُاث الخإمُيُت مما ً .2 ىٗىـ ٖلى ٍػ

 الىفغة.

ل ألاحل.  .3 ض مً الاؾدثماع ٍَى اصة بكؿاٍ الخامحن ختى ًٍؼ  يغوعة ٍػ

اصة عؤؽ  ماٌ قغواث الخامحن مما ٌؿهم في حصجُ٘ الاؾدثماع. .4  يغوعة الاهخمام بٍؼ

ت هبري ألهه ٌؿهل مً خغهت الهاصعاث والىاعصاث. .5  يغوعة بُٖاء الخامحن ؤولٍى

 املزاجع:كائمت  .6
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اليصب املاليت بواشطت الىماذج الكميت في الخيبؤ بالفشل املالي على ضوء  داماشخخ

 AOM invest حالت مؤشصت –مخرحاث الىظام املحاشبي املالي 

The use of financial ratios by quantitative models to predict financial 

failure in light of the outputs of the financial accounting system - AOM 

invest's case 

 2د فخحي مولود   ،1ط.د براهيم حاكمي 
ان غاؼىس  1 مخبر الىشم الٌمُة في الػلىم الانحفادًة وغلىم بداسة ألاغماُ وثىبُهاتها من  ،(الجضائش)، الجلكة-حامػة ٍص

  djelfa.dz-b.hakmi@mail.univ ،ؤحل الحنمُة اإلاعحذامة
 moufat1987@gmail.com الانحفادًة والهانىنُة، مخبر الذساظات ،(الجضائش)اإلاشيض الجامعي آقلى، 2

 

خ الاظحالم:  :                28/01/2022ثاٍس خ الهبُى خ النؽش:               11/04/2022ثاٍس  18/06/2022ثاٍس
 

 

ػشقة دوس النع  اإلاالُة اإلاعحخشحة من الهىائ  اإلاالُة اإلاػذة وقو الناام إلايهذف هزا البدث  ملخص: 

الُة لاإلاداظبي اإلاالي  لٌؽل غن اخحماُ خىش الكؽل اإلاالي في اإلااظعة الانحفادًة، اغحمادا غلى نمارج ٍس

لكؽل اإلاالي والنع  باػامة ال لإلخاوةاإلانهج الىـكي  بثباعث  خُث هُاط الكؽل اإلاالي، ل جعحػملؼهيرة 

اإلاالُة في بواس الحدلُل اإلاالي، واإلانهج الحدلُلي بحىبُو بػن النمارج ؤلاخفائُة للحنبا بالكؽل اإلاالي إلااظعة 

AOM invest لجضائش. ال العُاخُة اإلاعػشة في بىسـة  ولؼ حُذؤن هزه اإلااظعة في بلى  خُث ث  الحـى

ومىاحهة الذًىن بكمل العُىلة  والنمى،ستها غلى البهاء نذ مذيو  هانجاخ جػٌغلماؼشات التي ل اظخنادا

 اإلاحىقشة.

 .sherrodنمىرج  ؛ kidaمىرج ن ؛الُة اإلانع  ال ؛الي اإلا الكؽل الكلماث املفخاحيت:

 .JEL: M41جصييف 

Abstract: This research aims to find out the role of the financial ratios taken 

from financial statements compatible with the financial accounting system to 

reveal the risk of financial failure in the economic institution, based on the 

descriptive approach to identify concepts of Financial failure and financial ratios, 

and the analytical approach by applying some statistical models to predict the 

financial failure of the AOM invest tourism company priced in the Algiers Stock 

Exchange, it was concluded that this institution is well positioned on the basis of 

indicators that reflect its success, viability and growth and its ability to repay debt 

thanks to available liquidity.  
Keywords: financial failure; financial ratios; kida model; sherrod model. 

Jel Classification Codes: M41. 
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 . ملدمت: 1

ٌػذ الحدلُل اإلاالي ؤخذ ؤه  ؤدوات الشنابة والخعُير وآلُة مهمة من آلُات اثخار الهشاس، ناشا 

إلاخشحاثه التي جعمذ بحهُُ  الىلؼ اإلاالي الػام للماظعة الانحفادًة، وفي ظل ظهىس الػذًذ من 

ًات بلى  والحفكُة قهذ اهح  الباخثىن منز الثالرُنُات بةًجاد ظبل  ؤلاقالطألاصمات التي ثادي بالؽش

الُة  ابة به، ومن هزه العبل اظحدذاذ نمارج ٍس جعمذ بحهُُ  ونُاط الخىش اإلاالي نبل ؤلـا

جػمل غلى ثىنؼ الكؽل اإلاالي وثدذًذ نهاه الهىة والمػل غنذ اإلااظعة، في بواس ما ٌعمى  بخفائُة

ش نمارج جعمذ  بالحنبا بالكؽل، ونذ بشص الػذًذ الُين في هزا اإلاجاُ لحىٍى من الانحفادًين والٍش

 بالحنبا بالكؽل اإلاالي وبذنة ؤيثر من خالُ الحجاسب التي ؤحٍشد غلى غُنات يبيرة من اإلااظعات.

وبالنعبة للجضائش قٍان من المشوسي ثىقير ناغذة مناظبة للحدلُل اإلاالي وثدلُل ماؼشات 

الناام اإلاداظبي اإلاالي خىىة هامة في هزا اإلاجاُ، بر ٌػمل غلى جعهُل الجذاسة اإلاالُة، قٍان ثبني 

غملُة الحدلُل اإلاالي ناشا لهىائمه اإلاالُة اإلاػذة وقو هزا الناام واإلاحىاقهة نعبُا وبؽٍل يبير مؼ 

 اإلاالي.  ؤلابالؽاإلاػاًير اإلاداظبُة الذولُة ومػاًير 

وباغحباس نىاع العُاخة من الهىاغات التي ثحىل  اهحماما يبيرا والػمل غلى دغ  اإلااظعات 

الناؼىة في هزا اإلاجاُ، قهذ نشسنا من خالُ هزه الىسنة البدثُة بحشاء ثىبُو نمارج الكؽل اإلاالي 

اخها التي ثخناظ  مؼ هزا النىع من اإلااظعات باغحباسها رات وابؼ خذمي، من ؤحل ثدذًذ دسحة نج

العُاخُة والتي  AOM investقؽلها اإلاالي، ورلَ من خالُ مداوالت الحنبا بالكؽل اإلاالي إلااظعة   ؤو 

ة. 2018ظنة  انممد وبما ؤن النع  اإلاالُة ثدذد من غملُة الحدلُل اإلاالي ولها  بلى البىسـة الجضائٍش

ذًىنُة، قةنه ًح  اظحػمالها مذلىالت مػُنة ظىاء بنؽاه اإلااظعة ؤو سبدُتها او دسحة العُىلة واإلا

ًاند  ؤلاقالطلمن ماؼشات ؤخشي ثهِغ دسحة جػشك اإلااظعة الانحفادًة لخىش  اإلاالي، مهما 

ًاند ـناغُة ؤم خذمُة.  وبُػة ونىغُة هزه اإلااظعة من خُث برا 

ًالحالي:  ما مدى كدرة اليصب املاليت وغلى لىء ما ظبو نهىم بىشح بؼٍالُة هزه الذساظة 

 على الخيبؤ بالفشل املالي لها على ضوء مخرحاث الىظام املحاشبي املالي؟AOM investملؤشصت 

اإلاعحخذمة في الحنبا بالكؽل  ؤلاخفائُةوثٌمن ؤهمُة الذساظة في الحػشف غلى ؤؼهش النمارج 

العُاخُة AOM investاإلاالي في اإلااظعات الانحفادًة، وؤًما مػشقة دسحة الخىش اإلاالي إلااظعة  

، خُث ؤن الاهحمام 2018والتي جػحبر ألاولى من نىغها في الجضائش التي ثذسج في البىسـة ابحذاء من ظنة 

ش الهىاع العُاحي في الجضائش. ورلَ من خالُ ثىبُو  بهزا النىع من اإلااظعات هى ثجعُذ لنُة ثىٍى
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ثخناظ  مػه ًىنها ماظعة رات  اإلاعحخذمة في الحنبا بالكؽل اإلاالي، والتي ؤلاخفائُةبػن النمارج 

ؤو نمىرج  ALTMANوابؼ خذمي وثهذم منحجا ؾير ملمىط، قهذ جػثر غلى ظبُل اإلاثاُ ثىبُو نمىرج 

TAFFLER .وإلاػالجة بؼٍالُة هزه الىسنة  ناشا لٍىنهما ًخناظبان ؤيثر مؼ اإلااظعات الفناغُة

ًالحالي:  البدثُة ث  ثهعُمها بلى رالذ مداوس سئِعُة 

 ؛لكؽل اإلااليماهُة ا -

 ؛في ظل ثىبُو الناام اإلاداظبي اإلاالي ؤلاخفائُةالحنبا بالكؽل اإلاالي باظحخذام ألاظالُ   -

 .AOM investاظحخذام النمارج الٌمُة في الحنبا بالكؽل اإلاالي إلااظعة  -

 ماهيت الفشل املالي: .2

 . مفهوم الفشل املالي:1. 2

 ؤلاقالطمفىلح الكؽل اإلاالي غن الىلػُة اإلاالُة التي ثٍىن اإلااظعة قيها محجهة ندى  ٌػبر 

ل الخالة اإلاالُة للؽشية، (12، ـكدة 2018)ؤبى ؼهاب،  والحفكُة عحػمل يذاللة ظلبُة لـى ، َو

 لمنُا قُما بُنها.وثىحذ مفىلخات غذًذة مؽابهة للكؽل اإلاالي لٌنها ثخحلل 

 الخمييز بين الفشل املالي والخعثر، والعصر املالي. 1.1 .2

ًحكو الػذًذ من الباخثين خُى ؤن الكؽل اإلاالي هى الػملُة التي ثاوُ باإلااظعة ؤو الؽشية بلى 

لة ألاحل ثجاه دائنيها، خ ُث ثفكُتها ونهاًتها بعب  غذم نذستها غلى الىقاء بالتزاماتها الهفيرة والىٍى

و ًنحهي بدذوذ غعش مالي  ًشي حىن اسحنخُكي بإنه الػملُة التي ثٍىن قيها الؽشية جعير في وٍش

د بإنه الخالة التي ثٍىن قيها الؽشية ثهىم (40، ـكدة 2015)غماسي،  ػشقه دان وبشاد ظتًر ، َو

ُى لفالح الذائنين، ؤو ًخبػها بقالط وخذوذ بإغماُ ؤو غملُات ًخبػها ثناُص غن اإلامحلٍات  وألـا

. ؤما بالنعبة للحػثر اإلاالي قهى من اإلاشاخل التي (2004)الؿفين،  خعاسة للذائنين بػذ غملُات قاؼلة

ة، بالشؾ  جعبو الكؽل اإلاالي، خُث ثٍىن اإلااظعة ؾير نادسة غلى الىقاء بالتزاماتها نفيرة ألاحل بٌكاء

لها بلى ظُىلة ُ من وحىد ؤـى  ػىد هزا بلى (18، ـكدة 2018)ؤبى ؼهاب،  رابحة ًفػ  ثدٍى ، َو

بِنما  ثشايمات اإلاماسظات ؾير اإلاذسوظة والذنُهة التي مهذت لخذوذ ألاصمة اإلاالُة داخل اإلااظعة.

اإلااظعة غلى مىاحهة دًىنها اإلاعحدهة في مىاغُذها مما  ٌؽير مفىلح الػعش اإلاالي بلى غذم نذسة

ُى  ة الخُاس غلى اإلاعحىي الهٍش ، ؤما اإلاعحىي البػُذ قُادي بلى ثفكُة ألـا ظُادي بلى قهذان خٍش
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ُى اإلاحذاولة ؤيبر من الخفىم اإلاحذاولة  مدذرا خعائش يبيرة، ونذ ًٍىن هزا الػعش قنُا، ؤي ؤن ألـا

، يزلَ نذ وبالحالي قةن اإلاؽٍل مؽ ُى ٍل ثذقو للعُىلة بعب  غذم بمٍانُة اإلااظعة لبُؼ هزه ألـا

ُى اإلاحذاولة غن الخفىم اإلاحذاولة، قحمىش اإلااظعة للحناُص غن  ًٍىن نانىنُا خُث ثهل نُمة ألـا

ُى الثابحة مما ًادي آحال بلى الحفكُة ىي،  ألـا  .(10، ـكدة 2013)وٍى

من خالُ ما ظبو نعحخلق ؤن الكؽل اإلاالي هى النخُجة النهائُة التي ثخبؼ خالة الحػثر والػعش 

اإلاالي، نخُجة الػذًذ من اإلاماسظات وألاظباب التي ؤدت باإلااظعة بلى غذم نذستها غلى الىقاء بذًىنها 

غام، ؤو ولػُة  ىلؼ الانحفادي بؽٍللثجاه الذائنين، نذ ثٍىن هزه ألاظباب محػلهة بالخعُير ؤو ا

 قنُة وبنحاحُة ل  ثخناظ  مؼ ؤهذاف مػُنة.

 :. أهواع الفشل املالي 2.2

 نميز قُه بين رالذ ؤنىاع من الكؽل اإلاالي:

ًاقُا  الفشل الاكخصادي:. 1. 2.2 ًدذذ هزا النىع غنذما ال ثٍىن اإلااظعة نادسة غلى ؤن ثذس دخال 

)غماسي،  سؤط اإلااُ ؤنل من محىظي ًلكة سؤط اإلااُلحؿىُة ثٍالُكها، خُث ًٍىن الػائذ اإلادهو غلى 

هزا ال ٌػني بالمشوسة  ؤن، ونذ ًدذذ وؤن ثٍىن اإلااظعة قاؼلة انحفادًا بال (45، ـكدة 2015

ها مالُا ثماما، خُث ثبهى لذيها بمٍانُة جعذًذ الذًىن والالتزامات، وبالحالي قهي بػُذة ًل البػذ لقؽ

 .ؤلاقالطغن مشخلة 

هفذ بها الفشل إلاداري:. 2 .2.2 للماظعة وغذم الهُام بىظائل  لهفىس في الجان  الخعُيري ا ٍو

ؤلاداسة بؽٍل ؤمثل من ناخُة الحخىُي ؤو الشنابة، خُث ٌػُ  غلى الجهاص ؤلاداسي نهق الٌكاءة 

ثدهُهها، وغذم نذسة اإلااظعة غلى  والكػالُة في الخعُير ما ًفػ  غملُة ثدهُو ألاهذاف اإلاشاد

داسي والكني والانحفادي، وبالحالي ثحإرش الحٌُل مؼ اإلادُي الخاسجي لها ما ٌعب  لػكا في هٍُلها ؤلا 

 نُمتها اإلاالُة ظلبا.

ؽير بؽٍل غام بلى الكؽل اإلاالي بمكهىمه العابو،خُث ثٍىن اإلااظعة في  :الفشل اللاهووي. 3 .2.2 َو

ثجاه الذائنين، ما ًادي باإلااظعة بلى  ؤنىاغهاالىلؼ الخشج الزي ال ٌعمذ لها بالىقاء بذًىنها بجمُؼ 

ال الحىحه ند ل الحثبُحات بلى ظُىلة من خاُ الحناُص غنها، وهزه الػملُة ثحىل  ونحا وٍى ى غملُة ثدٍى

 في ظل المؿي الناثج غن مىالبة الذائنين بخعذًذ معحدهاته .
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 . مراحل الفشل املالي: 3. 2

مشخلة الكؽل اإلاالي غذة مشاخل مخحلكة جػبر بؽٍل غام غن الىلؼ اإلاحزبزب والاخحالُ  جعبو

 .(67، ـكدة 2010)مىش،  الىانؼ في الىلؼ اإلاالي للماظعة، وثحمثل هزه اإلاشاخل في:

وهي الكترة التي ثاهش قيها بىادس اإلاؽاًل اإلاالُة من خُث ثدهُو غىائذ ؤنل  . مرحلت اليشوء:1.  3. 2

ُى وثدهُو خعائش انحفادًة.  غلى ألـا

ثخع  هزه اإلاشخلة بمؽٍل خذوذ عجض في العُىلة ما ٌػٌغ مؽٍل  الضعف املالي:مرحلت  2. 3. 2

الحػثر اإلاالي، خُث ؤن اإلااظعة ال ًمٌنها جعذًذ الالتزامات الكىسٍة ونفيرة ألاحل سؾ  اسثكاع نُمة 

ُى بلى ظُىلة في الىند اإلاناظ . ل ألـا ُى غن الخفىم، بعب  غذم نذسة ثدٍى  ألـا

 خالُ هزه اإلاشخلة ثفل اإلااظعة بلى مؽٍل الػعش اإلاالي، خُث جعجض: الخدهور املالي. مرحلت 3. 3. 2

ػة إلاػالجة  غن جعذًذ دًىنها اإلاعحدهة، مما ًحدح  غلى اإلااظعة الهُام بةحشاءات غاحلة وظَش

الاخحالُ من خالُ جػذًل العُاظة اإلاالُة ؤو اإلاداظبُة للماظعة، ؤو بـذاس ؤظه  وظنذات مثال سؾ  

 ُ  اإلاذة التي ًمٌن ؤن ٌػالج قيها هزا ألامش. وى

ثفل اإلااظعة بلى هزه اإلاشخلة غنذما ثفبذ نُمة الخفىم سظمُا . مرحلت الفشل الكلي: 4. 3. 2

، خُث ٌعحدُل غلى اإلااظعة ج ُى ذًذ خهىم الذائنين وثنحهي ًل مداوالتها في عؤيبر من نُمة ألـا

ل ؤخشي.دثإمين مفا  س ثمٍى

ثح  في هزه اإلاشخلة ثفكُة اإلااظعة وبغالن بقالظها بػذ اثخار . مرحلت جأكيد إلافالس: 5. 3. 2

لد بلى مشخلة  ن الهانىنُة الخاـة بممان خهىم الذائنين، وبهزا ثٍى  ؤلاحشاءات اإلااظعة نذ ـو

مٌننا ثىلُذ مشاخل الكؽل اإلاالي وقو الؽٍل الحالي: الكؽل اإلاالي ثماما.  ٍو

 مراحل الفشل املالي: 1شكل ال

 

 

 

(. نمىرج مهترح للحنبا 2010مىش. ) بظماغُلخماد خمذي من بغذاد الباخثين بناء غلى  :املصدر 

.. ؾضة، قلعىين: الجامػة الاظالمُة، -دساظة ثىبُهُة -بحػثر اإلانؽأت اإلافشقُة الػاملة في قلعىين 

 سظالة ماحعحير ؾير منؽىسة.

 

 مشخلة النؽىء

 مشخلة ثإيُذ ؤلاقالط مشخلة الكؽل الٌلي

 مشخلة المػل اإلاالي مشخلة الحذهىس اإلاالي
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 :أشباب الفشل املالي. 4. 2

 منها ما ًلي: هناى الػذًذ من الػىامل التي ثخعب  في خذوذ الكؽل اإلاالي للماظعات نزيش 

ات الحناُ ، وجؿل   - ة ثحمثل في انػذام الٌكاءة والفشاغات الذاخلُة بين معحٍى ؤظباب بداٍس

اإلافالح الخاـة للمعاهمين واإلاالى باإللاقة غلى غذو وحىد ناام سنابة قػاُ وانػذام اإلاشونة في 

 ؛الخعُير

قهذان العُىلة النهذًة،  ؤظباب مالُة، خُث جعجض اإلااظعة غن جعذًذ الذًىن اإلاترايمة بعب  -

لي ل والانتراك ما ًادي بلى اخحالُ في الهٍُل الحمٍى  ؛وثشاي  الخعائش واسثكاع ًلكة مفادس الحمٍى

هُة ناثجة غن وحىد بِئة ثميز بمناقعة ؼذًذة غلى الهُمنة غلى العىم، ووحىد  - ؤظباب جعٍى

هي لػُل ال ٌعحجُ  للحؿيرات الخاـلة في العىم  ، باإللاقة بلى غذم ناام مػلىمات جعٍى

هي ج الخعٍى  ؛الحناُ  الجُذ بين غناـش اإلاٍض

ػة ما ًادي بلى  ؤظباب قنُة وبنحاحُة، ثحمثل في غذم معاًشة اإلااظعة للحىىسات الحٌنىلىحُة العَش

لػل حىدة منحىحها ؤو غذم ثىىسه، وؾُاب الذنة في دساظة الجذوي الكنُة، وانػذام اإلاهاسات غنذ 

 (4، ـكدة 2008)الذوؾجي،  ين حىدة اإلانحج.الػاملين من ؤحل ثد

 :الخيبؤ بالفشل املالي باشخخدام ألاشاليب إلاحصائيت في ظل جطبيم الىظام املحاشبي املالي. 3

ؤلاخفائُة اإلاػحمذة في نُاط خىش  ألاظالُ ظنهىم من خالُ هزا الػنفش الحىشم بلى ؤه  

 الكؽل اإلاالي للماظعات الانحفادًة، في بواس غملُة الحدلُل اإلاالي.

 :وعكاس الىظام املحاشبي املالي على الخحليل املاليا. 1. 3

ًامل غلى مخشحات الناام اإلاداظبي اإلاالي، واإلاحمثلة في  ٌػحمذ الحدلُل اإلاالي الخذًث بؽٍل 

نة، وحذُو جؿيرات الهىائ  اإلاالُة ال شئِعُة: اإلايزانُة، حذُو خعابات النحائج، حذُو ثذقهات الخٍض

خهىم اإلالٌُة. وبما ؤن الناام اإلاداظبي اإلاالي الزي حاء نخُجة غملُة بخذاذ ثىاقو مداظبي بين 

ة واإلاػاًش اإلاداظبُة الذولُة  ش اإلاالُةIASالبِئة اإلاداظبُة الجضائٍش هذ ث  ، قIFRومػاًير بغذاد الحهاٍس

اؼحهام مبادئه من هزه اإلاػاًير ،والتي ًٍىن لبػمها ثإرير مباؼش غلى غملُة الحدلُل اإلاالي، وثحمثل 

 (21، ـكدة 2012)ؼنىف،  :ما ًليهزه اإلاػاًير قُ
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خُث ًخذم ثفنُل غناـش اإلايزانُة وقو هزا اإلاػُاس،  :املعيار املحاشبي الدولي ألاول . 1. 1. 3

محىلبات واخحُاحات اإلادلل اإلاالي بؽٍل يبير، نكغ الش يء بالنعبة لجذُو خعابات النحائج اإلافنل 

 لألغباء خع  الىبُػة وخع  الىظائل.

نة الزي ًمنذ   :املعيار املحاشبي الدولي الصابع. 2. 1. 3 للمدلل اإلاالي خُث نجذ حذُو ثذقهات الخٍض

ماؼشات ونع  مالُة حذًذة لهُاط حىدة العُىلة والشبدُة والتي ل  ثٌن مىحىدة من خالُ الهىائ  

 اإلاالُة العابهة.

غلى ثهُُ  الحثبُحات مشة غلى  هزا اإلاػُاس  ًنق : املعيار املحاشبي الدولي الصادس عشر. 3. 1. 3

خُة، وهزا ما ل  ًٌن مىحىدا في الحدلُل اإلاالي ألانل في العنة بالهُمة الػادلة غىلا للحٍلكة الح اٍس

الٌالظٍُي اإلاػحمذ غلى ثهُُ  غناـش اإلايزانُة وقو الهُ  الخهُهُة ؤو العىنُة ناشا لػذم معاًشة 

خُة لالنحفاد الحضخمي.  الهُ  الحاٍس

ة، خُث ًج  ٍو  :املعيار املحاشبي الدولي ألاربعون . 4. 1. 3 غلى اإلااظعة حػلو بالػهاسات الاظخثماٍس

نبغي ثممين ؤي  ة، ٍو التي اخحاست مداظبة الهُمة الػادلة ؤن ثهِغ بها حمُؼ غهاساتها الاظخثماٍس

مٌع  ؤو خعاسة ناؼئة من الحؿير في الهُمة الػادلة للػهاس الاظخثماسي في ـافي الشبذ ؤو الخعاسة 

 للكترة التي نؽإت قيها.

 . ماهيت الخيبؤ بالفشل املالي:2. 3

ًهفذ بالحنبا الذساظات اإلاحػلهة بالحهذًشات في اإلاعحهبل ظىاء اغحمذت ثلَ حعريف الخيبؤ:  .1. 2. 3

الحهذًشات غلى ألاظلىب الشخص ي ؤو ألاظلىب الػلمي اإلانا  والؽامل، وهى ًداى باهحمام الجهات 

ًات، ناشا إلاا ثهذمه غملُات الحنبا من مضاًا إلان ًحىنػه في الىند اإلاالئ  قهى بمثابة  الػلمُة والؽش

ذ ماؼشات ؤلاخكام الثخار ؤلاحشاءات والهشاسات اإلاناظبة للحصخُذ  )سخِؾ و حهاص بنزاس معبو لـش

. ونذ ؤخز هزا النىع من الحنبا ًدحل ؤهمُة يبيرة في مجاُ ؤلاداسة (556، ـكدة 2019ؼنىف، 

التي ثدذذ للماظعة والتي ثمش بإصخاب اإلافالح رات الػالنة بها، اإلاالُة، خُث ؤن الخعائش الٌبيرة 

ًاند داقػا ؤظاظُا لالهحمام بالحنبا بالكؽل اإلاالي، الزي بذوسه ًمنذ مضاًا غذًذة ثمٌن من اثخار 

الهشاسات اإلاناظبة إلنهار اإلاىانل التي ثارش ظلبا غلى ولػُة اإلااظعة، خاـة برا ثمد غملُة الحىنؼ 

 ناظ ، لححجن  اإلااظعة الىنىع في مفُذة ؤلاقالط والحفكُة.في الىند اإلا
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في مذي خاحة  ثاهش ؤهمُة الحنبا بالكؽل اإلااليألاطراف املصخفيدة مً الخيبؤ بالفشل املالي:  .2. 2. 3

ن  معحخذمي الهىائ  اإلاالُة  التي جػذ رات ؤهمُة بالؿة إلاخحلل اإلاعحخذمين  وغلى سؤظه  اإلاعخثمٍش

ن و ا )بن  لذولة لذوسها في ثهذً  ـىسة ـادنة وغبرة غن الىلػُة اإلاالُة الخهُهُة للماظعةواإلاعيًر

ى، غىام، و بن ـكي الذًن،  ، خُث ًمثل الحنبا ؤهمُة يبيرة بالنعبة للجهات  (46، ـكدة 2017خًش

 الحالُة:

خُث ٌعاغذها الحنبا في اثخار الهشاسات اإلاحػلهة بمنذ  البنىى واإلااظعات اإلاالُة اإلاهشلة ، -

 ؛الهشوك للماظعة الانحفادًة، ومػشقة ولػُة الهشوك التي ث  مندها ؤًما

اإلاىسدون، خُث ثمٌنه  مػشقة نحائج الخشخُق اإلاالي للماظعة من مذي بمٍانُتها من دقؼ اإلابالـ  -

شيض اإلاىسدون في ثدلُله   ، 2017)لىشػ و غُاد،  ؛ غلى ألاحل الهفير اإلاعحدهة غليها ثجاهه ، ٍو

 (22ـكدة 

في اإلااظعة ٌػحمذ ؤًما غلى  اإلاعخثمشون، خُث ؤن اثخار نشاس الاظخثماس ومػشقة مذي مخاوشه -

عاغذ اإلاعخثمش ؤًما غلى الاخحُاس ألاقمل بين البذائل  ماؼشات الحنبا اإلاحدفل غليها، َو

ة اإلاحاخة  ؛الاظخثماٍس

الجهاص ؤلاداسي، خُث ًج  غلى ؤلاداسة الاوالع الٍامل والؽامل غلى ولػُة اإلااظعة من ؤحل  -

 ؛مػشقة يُكُة الحػامل مؼ ماؼشات الكؽل

ات الخٍىمُة اإلاخحفة، خُث جػمل هزه الهُئات غلى مػشقة الىلؼ الػام للماظعات الهُئ -

الانحفادًة ألؾشاك مػُنة ثمٌنها من ؤداء وظُكتها الشنابُة ومذي التزام اإلااظعات بالهىانين 

 ؛اإلانامة لها، باإللاقة بلى ؤؾشاك البدث وؤلاخفاء

غاثهه  في ثذنُو ومشاحػة الهىائ  اإلاالُة، مداقاى الخعابات، خُث بن اإلاعاولُة الىانػة غلى  -

 ؛ثحىل  منه  الحػامل حُذا مؼ ماؼشات الحنبا بالكؽل اإلاالي

بداسة المشائ ، ورلَ من ؤحل مػشقة الىلؼ اإلاالي الكػلي للماظعة من ؤحل ثدذًذ دنُو للىغاء  -

بي بي، ومنؼ قشؿ خذوذ التهشب المٍش  ؛المٍش

 ؛اإلاحاخة له  ؤو التهذًذات اإلادُىة به  اإلاناقعىن، وهزا من ؤحل ثدذًذ الكشؿ -
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الباخثين والذاسظين خُث ؤن بحشاء مثل هزه الذساظات اإلاداظبُة والبدىذ الػلمُة ظيرقؼ يكاءة  -

، وببذاء سؤي  نا  اإلاػلىمات النحفادًة والتي ظخعاه  في دساظة ألاقٍاس واإلاػىنات وبًجاد الخلُى

 (25، ـكدة 2019)غلجُة و غلجُة، غلمي بؽإنها وخلها. 

 

 :اليصب املاليت. 3. 3

جػحمذ غملُة الحدلُل اإلاالي بؽٍل غام والحنبا بالكؽل اإلاالي بؽٍل خاؿ غلى النع  اإلاالُة التي  

 بهُاط الخىش اإلاالي، ثحمثل هزه النع  في:جعمذ دساظتها 

وجػبر هزه النع  غن مذي نذسة اإلااظعة غلى الىقاء بالتزاماتها نفيرة  وصب الصيولت: . 1. 3. 3

خ اظحدهانها، وبالحالي الٌؽل غن النهذًة اإلاحىقشة لذي اإلااظعة في آلاحاُ الهفيرة،  ألاحل غنذ ثاٍس

ػة، ونعبة النهذًة ونعبة الحذاُو ...الخ.  ؤه  هزه النع  نعبة العُىلة العَش

لة ألاحل، جػوصب املدًوهيت: . 2. 3. 3 بر هزه النعبة غن مذي نذسة اإلااظعة غلى جعذًذ دًىنها وٍى

، وثحمثل هزه النع  في  ُى ل ألـا يما جعحخذم لهُاط مذي الاغحماد غلى ألامىاُ اإلاهترلة في ثمٍى

 نعبة الهشوك، نعبة الذًىن، نعبة الذًىن نفيرة ألاحل.

نذسة اإلااظعة غلى ثدهُو ألاسباح من وجعحخذم هزه النع  في مػشقة مذي وصب الربحيت: . 3. 3. 3

في اظحخذام اإلاىاسد اإلاحاخة، ومن هزه النع  نجذ: نعبة هامؾ  ويكاءتهاخالُ ألامىاُ اإلاعخثمشة 

 الشبذ ؤلاحمالي، هامؾ الشبذ الفافي، نعبة الػائذ غلى خهىم اإلاعاهمين.

، ونذستها غلى  وجػبر هزه النع  غن مذي يكاءة اإلااظعة في بداسة وصب اليشاط:. 4. 3. 3 ُى ألـا

، مػذُ  ُى ثدفل الذًىن واظحؿاللها بؽٍل ؤمثل للمىاسد، ونجذ من هزه النع : مػذُ دوسان ألـا

ُى اإلاحذاولة. ُى الثابحة، مػذُ دوسان ألـا  دوسان ألـا

جعاغذ مػشقة هزه النع  في نُاط ؤداء الؽشية غلى ؤظػاس ألاظه  الػادًة وصب الصوق:  . 5. 3. 3

بهذف جػاُ  الهُمة العىنُة لألظه ، ويهح  ؤيثر بذساظة هزه النع  خملة ألاظه  في العىم 

واإلاعخثمشون، ومن بين هزه النع  نجذ: الهُمة العىنُة بلى الػائذ، ونعبة الهُمة العىنُة بلى 

ة.  الهُمة الذقتًر
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جػٌغ ماؼشات الحىاصن اإلاالي والنع  اإلاالُة نىغُة ومعحىي ألاداء اإلاالي في اإلااظعة، يما 

اض ي لهُاط ماؼشات ؤلاقالط ومذي نذسة  جعحػمل ؤًما بػن ألاظالُ  رات وابؼ بخفائي ٍس

اإلااظعة غلى لمان جعذًذ دًىنها ثجاه معحدهيها، خُث ثذُ هزه اإلااؼشات غلى خذة الخىش اإلاالي 

اإلاػىُات  ؤنالػعش الزي جػاني منه اإلااظعة وقو دالالت وؤسنام مػُنة. وثجذس ؤلاؼاسة بلى ودسحة 

اإلاالُة التي ثهذمها اإلاداظبة اإلاالُة الناثجة غن ثىبُو الناام اإلاداظبي اإلاالي ثمثل ناغذة ؤظاظُة 

ػلىمات للحدلُل واظحخشاج النع  اإلاعحخذمة في جشخُق الخىش اإلاالُة وثىنؼ الكؽل، ومفذس اإلا

ًان الهائ  بػملُة الحنبا،، وثدحاج غملُة الخشخُق بلى  الشئِعة للمدلل اإلاالي ؤو مذنو الخعابات ؤًا 

 مػىُات خُى اإلادُي اإلاالي للماظعة والتي ًىقشها الناام اإلاداظبي اإلاالي. 

 الىماذج املصخخدمت في الخيبؤ بالفشل املالي:. 1. 4

الُين اصداد اهحمام الػذًذ من الانحفادًي ش ؤظالُ  مػُنة جعمذ بحدذًذ وبذنة  نوالٍش بحىٍى

دسحة الخىش اإلاالي للماظعة الانحفادًة، في ظل الاشوف اإلاحؿيرة بؽٍل يبير وجعاسع ألاخذاذ 

الانحفادًة في بِئة جعىدها اإلاناقعة بؽٍل نىي، ويزلَ مذي معاولُة مشاحعي الخعابات في بقالط 

ًات التي ثمش بٍل ألاوشاف رات اإلافالح مؼ  ًاإلاعاهمين والذائنين، وبالحالي اظحلضم الؽش اإلااظعة 

الػمل غلى بًجاد نع  ثٍىن ؤيثر يكاءة ونذسة غلى الحنبا باإلااظعات التي ًمٌن ؤن ثٍىن مػشلة 

 للكؽل اإلاالي ؤو ًج  بغادة هٍُلها اإلاالي، ومن ؤؼهش هزه النمارج مثل ما هى مبين في الجذُو الحالي:
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 الىماذج إلاحصائيت املصخخدمت في الخيبؤ بالفشل املالي: أشهر 1حدول 

 ىتالص الباحث الصىت الباحث

BEAVER 1966 TAFFLER 1982 

ALTMAN 1968 BOOTH 1983 

MEYER&PIFER 1970 FUIMER 1984 

WILCOX 1971 ZMIJEWSKI 1984 

LEV 1971 CAMPISI 1985 

DEAMIN 1972 ZAVGREN 1985 

ALTMAN&MCGOUGH 1974 CASEY 1986 

BLUM 1974 SHERROD 1987 

LIBBY 1975 KOH 1990 

SINKEY 1975 HART 1992 

ARGENTI 1976 PAZ 1992 

MOYER 1977 EDWARDS 1993 

TAFFLER&TISSHOW 1977 WARD &FOSTER 1997 

OHLSON 1980 LENNOX 1999 

KIDA 1981 KOH &TAN 1999 

VEAZY 1981 SHIRATA 2002 

، دساظة مهاسنة لنمارج الحنبا بالكؽل اإلاالي، مجلة (2015) الػماس، خعين نفيري  سلىاناملصدر: 

ن للبدىذ والذساظات الػلمُة، اإلاجلذ   .135ؿ  ظىسٍا،، 5، الػذد 5حامػة جؽٍش

من خالُ الجذُو العابو نالخظ جػذد النمارج اإلاعحخذمة في الحنبا بالكؽل اإلاالي، بال ؤن 

 :هيألايثر ؼُىغا واظحخذاما 

ش نمىرج  ALTMAN  نام :ALTMANهموذج  . 1. 1. 4 وهى ما ٌػشف بالجُل الثاني  zetaبحىٍى

ًات الكاؼلة  ًات في الهىاع الخاؿ، من خالُ بحشاء دساظة غلى غُنة من الؽش ناجخة  وؤخشي للؽش

هة الحدلُل الحمُيزي 1975بلى  1969خالُ الكترة  هحين لهزه الؿاًة هما وٍش ، بر نام باظحخذام وٍش

هة الحدلُل الحمُيزي التربُعي، خُث ؼمل الحدلُل  ًاند النخُجة  28الخىي ووٍش نعبة مالُة، و

ة، يما ؤدت الذساظة ب لى جػذًل مػامالت اظخبذاُ الهُمة العىنُة لخهىم اإلاعاهمين بالهُمة الذقتًر

 (245، ـكدة 2012)ؼنىف،  الحمُيز وقو الفُؿة الحالُة:

Z = 0.717 X1 + 0.847 X2 + 3.107 X3 + 0.420 X4 + 0.998 X5 

 خُث ؤن:

X1ُى اإلاادًة ُى اإلاادًة X2، = سؤط اإلااُ الػامل / مجمىع ألـا  = ألاسباح اإلادحجضة / مجمىع ألـا
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X3ُى اإلاادًة ة لخهىم اإلاعاهمين X4 ، = ألاسباح نبل الكىائذ والمشائ  / مجمىع ألـا = الهُمة الذقتًر

ُى اإلاادًة. X5، / مجمىع الخفىم  = ـافي اإلابُػات / مجمىع ألـا

ًان ؤيبر ؤو ٌعاوي  قةن الؽشية في ولؼ آمن وؾير مػشلة  ، 2.9وبالنعبة للماؼش، قةنه ًلما 

ًاند ؤنل من   قةن اإلااظعة مػشلة لخىش ؤلاقالط. 1.23لإلقالط، ؤما برا 

،اغحمذ هزان الباخثان غلى ؤظلىب 1977خالُ ظنة  :TAFFLER&TISSHOWهموذج  2. 1. 4

و بين الػذًذ من اإلااظعات الفناغُة اإلا عحمشة، الحدلُل الحمُيزي الخىي محػذد اإلاحؿيرات للحكٍش

 (47، ـكدة 2012)ؼنىف،  وماظعات ؤخشي مكلعة ، وقو النمىرج الحالي:

Z = 0.53 X1 + 0.13 X2 + 0.18 X3 + 0.16 X4 

 خُث ؤن:

X1ألاسباح نبل المشائ  / الخفىم اإلاحذاولة =  ، X2 ُى اإلاحذاولة / مجمىع لخفىم  = ألـا

X3 الخفىم = ُ ى  اإلاحذاولة / مجمىع ألـا

X4ل ُى العائلة =قترة الحمٍى اإلافاٍسل الخؽؿُلُة الُىمُة الخفىم اإلاحذاولة( /–الزاجي= )ألـا

 اإلاحىنػة.

ًان اإلااؼش ؤيبر ؤو ٌعاوي  قةن اإلااظعة ناجخة ونادسة غلى الاظحمشاس، ؤما  0.3وفي خالة ما برا 

ًاند ؤنل ؤو جعاوي  ش نمىرحه TAFFLER، نام 1982وخالُ ظنة  .باإلقالطقهي مهذدة  0.2برا  بحىٍى

 العابو، ونذ اخحلكد النع  خع  الفُؿة الحالُة:

X1 ُ ى  = مجمىع الخفىم / ـافي سؤط اإلااُ اإلاعخثمش X2، = ألاسباح نبل المشائ  / مجمىع ألـا

X3 ُ ى ُى العائلة / مجمىع ألـا  = مػذُ دوسان اإلاخضونX4، = ألـا

ماالت وثهذًش ثٍالُل ألاخىاء غنذ ثفنُل ؤلاحشاءات وثدذًذ بذساظة الاخح TAFFLERونذ نام 

ل بلى ؤن هزا اإلانهج هى ؤقمل من الناخُة الػملُة ًىظُلة لحدذًذ نائمة ـؿيرة من  اإلاحؿيرات، وثـى

ًات التي ثمش بمائهة مالُة، وؤن خالة ؤلاقالط الكػلي ثحدذد من خالُ سدود ؤقػاُ الذائنين ؤو  الؽش

 ؾيرها من الذائنين، وال ًمٌن الحنبا بالكؽل بؽٍل دنُو.اإلااظعات اإلاالُة و 

 :AOM investملحت حعريفيت حول مؤشصت  . 2. 4

ش و  ،2011ثإظعد هزه الؽشية ظنة  هي ؼشية معاهمة محخففة في دساظة وثىٍى

ؼ العُاخُة في مدىات اإلاُاه اإلاػذنُة، يما جؽاسى مؼ اإلاشايض الذولُة ألاخشي  واظحؿالُ للحنمُة اإلاؽاَس

ش نىاع ش الذساظات لبناء الىحهات العُاخُة بامحُاص ولحىٍى  .العُاخة في الجضائش وثميز الىحهات في ثىٍى
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ُ  2013من غام  ابحذاءونذ ؼشغد  ، خُة إلاجمىغة بالحدى ؤوم انكعد، من  ، الزي ٌػذ مشخلة ثاٍس

جضائشي لحنكُز ؤُو مؽشوع التي ًذًشها البنَ الىوني ال خالُ قحذ سؤط مالها في ـنذوم والًة مػعٌش

لها من ظلعلة قنادم اإلاجمىغة من منحجؼ بىخنُكُة الفخي بىالًة مػعٌش،ثدد اظ  "قنذم 

نغ ، ظحٍىن هزه اإلااظعة ألاولى في ظلعلة من اإلااظعات  ؤلاظتراثُجُةفي خىتها  ."ريرماألًىاظيًر

 اإلامارلة ،  رات الخذمات

ا في مشخلة .في البالد ُةمنؽأت الػالج باإلاُاه اإلاػذن من خالُ حمُؼ ًُ ، خال هزا اإلاؽشوع ألاُو

ش  SPA ؤوم انكعد ، نامد ؼشية 2016٪ ، في غام 83 نعبة ثهذم ثحجاوص  الحنكُز، ٌسجل بحىٍى

لة ألاحل لحلبُة اخحُاحات وثىنػات الخىة  ؤلاظتراثُجُةواغحماد خىة الحنمُة  محىظىة ووٍى

ونذ ث  بدساج هزه اإلااظعة (2020)بىسـة الجضائش،  .2030بدلُى غام  الشئِعُة للحنمُة العُاخُة

خ   1.159.300بػذد ؤظه  مٍىنة لشؤط اإلااُ الاححماعي  2018 ؤيحىبش 10في بىسـة الجضائش سظمُا بحاٍس

 دج للعه  الىاخذ. 100 اظمُةظه  بهُمة 

 :AOM investجطبيم هماذج الخيبؤ بالفشل املالي في مؤشصت   . 3. 4

وهزا لحناظ   2018لعنةAOM investث  اخحُاس ؤسبػة نمارج للحنبا بالكؽل اإلاالي إلااظعة   

هزه ألاخيرة مؼ النمارج اإلاىبهة في هزه الىسنة البدثُة،خُث ؤن اإلااظعة لِعد ـناغُة بنما رات 

في نُاط الكؽل  وابؼ خذمي في مجاُ العُاخة، يما ؤنه ث  اخحُاس النمارج التي ثحفل بذنة ؤيبر 

 . SHERRODونمىرج ZMIJEWSKI، ونمىرج KIDAونمىرج  GORDEN SPRINGATEاإلاالي، وهي نمىرج 

كؽل اإلاالي، بال ؤن المٌن ؤن جعحخذم في غملُة الحنبا بوسؾ  وحىد الػذًذ من النمارج التي ً

ة، بر ال ًىحذ مخضون مثال في  بػمها ًخناظ  مؼ نىغين قهي من اإلااظعات مثل الفناغُة ؤو الحجاٍس

بناءا  ونذ ث  الحدلُل اإلااظعات الخذمُة التي جػحمذ في ؤـىلها بؽٍل يبير غلى الحثبُحات ؤو النهذًة.

والتي ث  ثدمُلها من اإلاىنؼ الشظمي لعلىة  2018لعنة AOM investغلى الهىائ  اإلاالُة إلااظعة 

غلى ميزانُة  وبناء .(2020ثناُ  غملُات البىسـة ومشانبتها، )لجنة لبي العىم اإلاالي الجضائشي 

ًالحالي:  اإلااظعة ث  بغذاد اإلايزانُة اإلاخحفشة وقو ما هى مبين 
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 AOM investملؤشصت  2018امليزاهيت املخخصرة لصىت :  2حدول 

 املبالغ )دج( الخصوم املبالغ )دج( ألاصول 

 أصول غير حاريت

ة  ثثبُحات مػنٍى

 ثثبُحات مادًة

 ثثبُحات مالُة

 ثثبُحات ؤخشي 

 أصول حاريت

 خعابات الؿير

نة  الخٍض

294695444 

182133 

67005489 

1135000 

226372822 

64966301 

37407044 

27559257 

 ألاموال الدائمت

 ؤمىاُ خاـة

ة  خفىم ؾير حاٍس

 خصوم حاريت

358464041 

118814657 

239649384 

1197704 

 359661745 املجموع 359661745 املجموع

 01بناء غلى اإلالخو  ينمن بغذاد الباخثاملصدر: 

ونذ ؤقصخد غن نىائمها  ، 2018وثجذس ؤلاؼاسة بلى ؤن اإلااظعة نذ انممد للبىسـة ظنة 

اإلاالُة لهزه العنة قهي وقو ما هى محىقش في اإلاىنؼ الشظمي للجنة ثناُ  غملُات البىسـة ومشانبتها، 

 دج .  1.247.447ونذ خههد خالُ هزه العنة ؤسباخا ـاقُة ثهذس بـ 

اظحدذذ  :GORDEN SPRINGATوفم هموذج AOM investالخيبؤ بالفشل املالي ملؤشصت  . 1. 3. 4

، ونذ ظحخذم قُه الباخث ؤظلىب الحدلُل الحمُيزي اإلاحػذد الخحُاس 1978هزا النمىرج خالُ ظنة 

لهذستها غلى الحمُيز بين اإلااظعات الناجخة  % 92.5ؤقمل ؤسبؼ نع  مالُة، ونذ خفلد غلى نعبة 

 (249، ـكدة 2012)ؼنىف، واإلااظعات الكاؼلة مالُا، ورلَ وقو الفُؿة الحالُة: 

Z = 1.03 X1 + 3.07 X2 + 0.66 X3 + 0.4 X4 

 وظِح  ثدذًذ وبُػة اإلاحؿيرات ونُمتها في الجذُو الحالي:

 GORDEN SPRINGATطبيعت املخغيراث وكيمت اليصب وفم هموذج  : 3حدول 

 الليمت اليصبت املخغير

X1 ُى اإلاادًة سؤط اإلااُ الػامل  0.952 / مجمىع ألـا

X2 ُى اإلاادًة  0.0405 ألاسباح نبل الكىائذ والمشائ  / مجمىع ألـا

X3 1.2187 ألاسباح نبل المشائ  / الخفىم اإلاحذاولة 

X4 ُى اإلاادًة  0.0322 ـافي اإلابُػات / مجمىع ألـا

 ينمن بغذاد الباخثاملصدر: 
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ىقو ق .z  =1.8379في ـُؿة النمىرج نحدفل غلى  30سن  وبةدخاُ الهُ  اإلاحدفل غليها في الجذُو 

قةنها جؽير بلى ولؼ آمن بالنعبة إلاشيض اإلااظعة اإلاالي،  zهزا النمىرج قةنه ًلما اسثكػد نُمة اإلااؼش 

ال ثفبذ مػشلة لخىش ؤلاقالط، وبالحالي قةن ماظعة وقو هزا  ختى 0.862وال ًج  ؤن ثهل غن 

والىنىع في مفُذة الكؽل اإلاالي، خاـة برا ما ث  مهاسنة  ؤلاقالطالنمىرج، بػُذة ًل البػذ غن خىش 

 حج  العُىلة النهذًة اإلاىحىدة لذي اإلااظعة بالذًىن نفيرة ألاحل.

غالُة في الهذسة غلى الحنبا بالكؽل اإلاالي،  وثجذس ؤلاؼاسة بلى ؤن هزا النمىرج نذ ؤربد يكاءة

ًاند النحائج ًلها ثكىم  . % 80خُث نام غذد من الباخثين بحىبُهه غلى غُنة من اإلااظعات ونذ 

، %88ماظعة وبلؿد النخُجة  50، خُث وبو النمىرج غلى 1979غام BOTHERASمثل ثجشبة 

 ة.ماظع 24غلى  %83.3بلؿد نخُجتها  1980غام SANDSوثجشبة 

ٌػحبر هزا النمىرج من  :kidaوفم هموذج AOM investالخيبؤ بالفشل املالي ملؤشصت  . 2. 3. 4

ألاظالُ  الخذًثة في الحنبا بالكؽل اإلاالي، وهى مبني غلى خمغ محؿيرات معحهلة من النع  

مػين خع   ، ولٍل ماؼش وصن ثشحُخيZواإلااؼشات اإلاالُة وقها إلاػادلة الاسثباه لحدذًذ اإلاحؿير الحابؼ 

 (252، ـكدة 2012)ؼنىف،  ؤهمُة ًل نعبة ؤو ماؼش، من خالُ اإلاػادلة الحالُة:

Z = 1.042 X1 + 0.42 X2 + 0.461 X3 + 0.463 X4 + 0.271 X5 

ًاند النخُجة  وثحدذد نخُجة الكؽل ؤو النجاح اإلاالي إلااظعة وقو هزا اإلاػُاس خع  ما برا 

ًاند ظلبُة قهي  ًاند بًجابُة قةن اإلااظعة في ولؼ مالي آمن، ؤم برا  بًجابُة ؤم ظلبُة، خُث برا 

 الي:الجذُو الح فياإلاالي. وظنهىم بحىلُذ نُمة اإلاحؿيرات الخاـة بهزا النمىرج  ؤلاقالطمػشلة لخىش 

 kida: طبيعت املخغيراث وكيمت اليصب وفم هموذج 4حدول 

 الليمت اليصبت املخغير

X1  ُ ى  0.0037 الشبذ الفافي / مجمىع ألـا

X2 0.3223 ألامىاُ الخاـة / مجمىع الخفىم 

X3 23.01 النهذًات / الخفىم اإلاحذاولة 

X4  ُ ى  0.0059 اإلابُػات / بحمالي ألـا

X5  النهذًات / بحمالي ُ ى  0.0766 ألـا

 ينمن بغذاد الباخث املصدر:
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=  Zنحدفل غلى ماؼش  ؤلاقالط  kidaوبحىبُو الهُ  اإلاحدفل غليها في الجذُو في ـُؿة نمىرج 

آمن من الناخُة اإلاالُة AOM investوبالحالي ًمٌن الخٌ  مباؼشة غلى ؤن ولؼ ماظعة  .10.76

بذو هزا ألامش  ولِعد مػشلة ألي خىش مالي ًادي بلى بقالظها ناشا إلًجابُة اإلااؼش اإلاحدفل غلُه. ٍو

حلُا برا ما ثمد مهاسنتها بنحائج الحدلُل اإلاالي الػادي من خالُ نعبة العُىلة بلى الخفىم اإلاحذاولة 

ًاف وبؽٍل يبير لحؿىُة ًل الذًىن  ؤي ؤن حج  العُىلة اإلاحىقشة 23.01واإلاهذسة بـ  في اإلااظعة 

( نعبُا، واغحماد اإلااظعة غلى الذًىن 0.0037اإلاحذاولة نفيرة ألاحل. سؾ  سبدُة اإلااظعة المػُكة )

ل اخحُاحاتها بنعبة ثهاسب  . يزلَ ألامش بالنعبة للمبُػات والتي ٌػبر غنها في خالة هزه %67لحمٍى

ما ًذُ غلى  0.0059ناير الخذمات اإلاهذمة، نذ بلؿد نعبتها في اإلاحؿير الشابؼ  اإلااظعة غن مهبىلاتها

ؤو الحزبزب في ثهذً  خذمات بؽٍل ؤقمل خُث ؤن هزه النعبة جػبر غن نؽاه  البيءنىع من 

 اإلااظعة.

ٌػحمذ هزا النمىرج  :ZMIJEWSKIوفم هموذجAOM investالخيبؤ بالفشل املالي ملؤشصت   . 3. 3. 4

، ونذ نام 03ذ )غلى رال  ُى ، ومػذُ الػائذ غلى ألـا ( نع  مالُة وهي نعبة اإلاذًىنُة، ونعبة الحذاُو

ZMIJEWSKI:ل للنمىرج النهائي الحالي  (250، ـكدة 2012)ؼنىف،  بػذة جػذًالت ختى ـو

Z = - 8.7117 – 6.5279 X1 + 9.8054 X2-0.1814 X3 

 والجذُو الحالي ًبين نُ  النع  اإلاعحػملة في هزا النمىرج:

 ZMIJEWSKIطبيعت املخغيراث وكيمت اليصب وفم هموذج  : 5حدول 

 الليمت اليصبت املخغير

X1  ُ ى  0.0037 النخُجة الفاقُة / مجمىع ألـا

X2  ُ ى  0.6696 مجمىع الذًىن / مجمىع ألـا

X3 ُى اإلاحذاولة / الخفىم اإلاحذاولة  54.24 ألـا

 ينمن بغذاد الباخث املصدر:

 نالخظ ما ًلي: 05من خالُ الجذُو سن  

، قهى لػُل نعبُا بر ٌػٌغ مذي نذسة  اإلاحؿير  - ُى اإلاعحهل ألاُو والزي ًمثل الػائذ غلى ألـا

اإلااظعة غلى اظخثماس ؤـىلها بؽٍل ًذس ألاسباح بنعبة حُذة، وبالحالي ًجل  الػمل غلى اظحؿالُ 

ُى بؽٍل ؤقمل.  ألـا
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 % 67لنا ان نشابة اإلاحؿير اإلاعحهل الثاني والزي ٌػبر غن نعبة اإلاذًىنُة في اإلااظعة، خُث ًحضح  -

 جؽٍل لنا اإلاىاسد الذائنة التي جػمل بها اإلااظعة لحؿىُة اخحُاحاتها.

ًاف  - ُى اإلاحذاولة  ذ مالُا للماظعة، خُث بن حج  ألـا اإلاحؿير اإلاعحهل الثالث ٌػٌغ الىلؼ اإلاٍش

 لحؿىُة الخفىم اإلاحذاولة وبالحالي ال ًىحذ ؤي مؽٍل في جعذًذ الالتزامات، بال ؤن هزا لِغ

نة لِعد  بالمشوسة ماؼش حُذ ؤًما خُث ؤن وحىد النهذًة بؽٍل يبير ٌػني ؤن ولػُة الخٍض

مثلى، وبالحالي اإلااظعة ال ثحػامل بؽٍل حُذ مؼ حج  العُىلة اإلاىحىد غنذها ما ٌعاه  في ثهلُل 

 نعبة ألاسباح.

ل غلى ماؼش نحدف ZMIJEWSKI في نمىرج  05وبحىبُو النع  اإلاحدفل غليها في الجذُو سن     

 .Z  =7.6709نذسه 

بن هزا النمىرج  :SHERRODوفم هموذجAOM investالخيبؤ بالفشل املالي ملؤشصت   4. 3 .4

ٌعحػمل بٌثرة إلاػشقة مخاوش الائحمان في البنىى غنذ منذ الهشوك للماظعات والحنبا بالكؽل اإلاالي، 

ل  ػحبر ؤخذ ؤه  النمارج خُث غلى ؤظاظه ًحخز البنَ نشاس اإلاىاـلة في الحمٍى باإلنشاك ؤم ال، َو

ػحمذ النمىرج غلى ظحة ) ( ماؼشات مالُة معحهلة وقو الفُؿة 06الخذًثة للحنبا بالكؽل اإلاالي، َو

 (256، ـكدة 2012)ؼنىف،  الحالُة:

Z = 17 X1 + 9 X2 + 3.5 X3 + 20 X4 + 1.2 X5 + 0.10 X6 

 والجذُو الحالي ًبين نُ  النع  اإلاعحػملة في هزا النمىرج

 SHERROD: طبيعت املخغيراث وكيمت اليصب وفم هموذج 6حدول 

 الليمت اليصبت املخغير

X1  ُ ى  0.1773 سؤط اإلااُ الػامل / بحمالي ألـا

X2  ُ ى  0.0766 النهذًات / بحمالي ألـا

X3  ُ ى  0.3303 بحمالي خهىم اإلاعاهمين / بحمالي ألـا

X4  ُ ى  0.0040 ألاسباح نبل المشائ  / بحمالي ألـا

X5 ُى / بحمالي الالتزامات  1.4933 بحمالي ألـا

X6 1.7732 خهىم اإلاعاهمين / الحثبُحات اإلاادًة 

 من بغذاد الباخثين املصدر:

 نالخظ ما ًلي: 06من خالُ الجذُو سن  
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ُى  اإلاحؿير  - اإلاعحهل ألاُو ٌػٌغ مذي نذسة اإلااظعة غلى جؿىُة الالتزامات اإلاحذاولة باظحػماُ ألـا

 .2018اإلاحذاولة بلاقة لكائن نهذي غلى اإلاذي الهفير، بكمل سؤط اإلااُ الػامل لعنة 

اإلاحؿير اإلاعحهل الثاني وهى ماؼش هام من ماؼشات العُىلة، خُث بلؿد هزه ألاخيرة نعبة  -

. من بحمال7.66% ُى  ي ألـا

من %33.03اإلاحؿير اإلاعحهل الثالث ٌػبر نعبة اإلاعاهمة الخاـة في ثإظِغ اإلااظعة، والتي بلؿد  -

 بحمالي اإلاىاسد.

 ، وهي نعبة لػُكة. %0.4اإلاحؿير اإلاعحهل الشابؼ ؤخذ ماؼشات الشبدُة، بلؿد نعبتها  -

ـُى اإلااظعة ؤيبر من اإلاحؿير اإلاعحهل الخامغ وهى ؤخذ ماؼشات الشقؼ اإلاالي، ًذُ غلى ؤن ؤ -

 ( ؤي ؤنها في ولؼ البإط به من ناخُة الهٍُل اإلاالي.1.5دًىنها بمهذاس لػل ونفل المػل )

ذُ غلى ؤن ألامىاُ الخاـة ؤيبر اإلاحؿير اإلاعحهل العادط وهى ؤًما ؤخذ  - ماؼشات الشقؼ اإلاالي، ٍو

 ، وهى ماؼش حُذ.%177من الحثبُحات اإلاادًة بمهذاس 

  .z  =6.9104نحدفل غلى ماؼش بقالط  SHERROD حدفل غليها في نمىرج وبحىبُو النع  اإلا

قةن الهشوك محىظىة اإلاخاوش بمػنى ال ًمٌن  20و  5دع  هزا اإلااؼش قةنه برا ثشاوح بين ق

ىة ؤن ثجُذ يُكُة  الخٌ  بإن اإلااظعة في خالة ولؼ مالي خشج ؤو مػشلة لإلقالط اإلاالي، ؼٍش

ويُكُة اظحؿالُ العُىلة بالؽٍل الزي ٌػمل غلى ثدهُو ألاسباح الحػامل مؼ الهشوك البنٌُة 

 بذُ ثجمُذها وغذم الانحكاع بها.

 . خاجمت:5

ل بليها غلى الندى الحالي:  في خحام هزه الىسنة البدثُة، ًمٌننا اظحخالؿ ؤه  النحائج اإلاحـى

ًاند ًلها  - بًجابُة، خُث ثذُ غلى ث  ثىبُو ؤسبػة نمارج سئِعُة للحنبا بالكؽل اإلاالي إلااظعة ونذ 

من خالُ ثدلُل نع  بال ؤنه ، اإلاالي ؤلاقالطؤن ولؼ اإلااظعة آمن مالُا وؾير مػشلة إلاخاوش 

نة، خُث ؤن الكائن AOM investفي ولػُة مثلى  جػذالعُىلة، قةن اإلااظعة ال  بالنعبة للخٍض

 لهزه العُىلة.النهذي ال ٌعحؿل يما ًج  وهى ماؼش ظلبي بر ًج  ثىقير اظحخذامات ؤقمل 

مػىُات الخشخُق اإلاالي والناثجة غن ثىبُو الناام اإلاداظبي اإلاالي ظاهمد في بناء ناغذة حُذة  -

 جعهل غملُة الحدلُل اإلاالي واظحخشاج النع  اإلاالُة اإلاعحخذمة لمن نمارج الحنبا بالكؽل اإلاالي.
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ُات هناى ؤنىاع يثيرة من نمارج الحنبا بالكؽل اإلاالي، بال ؤن ًل نمىرج - مػُنة  ًخناظ  مؼ خفـى

الخٌ  غلى قؽل ؤو نجاح الؽشية ال ًح  من خالُ لزا قةن ، خع  نىع اإلااظعة ووبُػتها

 ؤنالاغحماد غلى نمارج الحنبا قهي، بل ًدحاج بلى غملُة ثدلُل وجشخُق مالي واظػة ودنُهة، بر 

نذ ًادًان ؤًما بلى  اإلانحجالخلل ًمٌن ؤن ال ًٍىن مالُا قهي، قعىء الخعُير ؤو لػل حىدة 

اظحخذام نمارج الحنبا بالكؽل اإلاالي مبٌشا ٌعمذ لزا ٌػّذ  انهُاس اإلااظعة في ظل بِئة مناقعة.

 للماظعة بحدذًذ اإلاخاوش معبها وثجن  ًل التهذًذات اإلاىحىدة في اإلادُي اإلاالي للماظعة.

 ؤنهاثذُ غلى  AOM invest اإلااؼشات اإلاحدفل غليها في نمارج الحنبا بالكؽل اإلاالي إلااظعة -

ا للنمى باإلااظعات الناؼىة  و الصخُذ، ما ًمٌن اغحباسه ماؼشا ثدكيًز ماظعة واغذة وفي الىٍش

ة اإلاحػىؽة لهزا النىع من اإلااظعات في هزا اإلاجاُ.  في الهىاع العُاحي خاـة في البِئة الجضائٍش

ُات الحالُة: نهذموبناء غلى ما ظبو   الحـى

الناام اإلاداظبي اإلاالي الزي ٌػحبر ناغذة ؤظاظُة للحدلُل اإلاالي، ورلَ من مداولة بغادة الناش في  -

الاغحماد اإلابٌش و، خالُ مداولة بخذاذ ثىاقو مداظبي ؤيبر بِنه وبين اإلاػاًير اإلاداظبُة الذولُة

غلى الخشخُق اإلاالي ونمارج الحنبا بالكؽل اإلاالي في اإلااظعات الانحفادًة، ثكادًا ألي قشؿ 

 اإلااظعة وثفكُتها. بقالطلى بض مالي ؤو غعش من ؼإنه ؤن ًادي لخذوذ عج

ذ الىلؼ اإلاالي للماظعات بذنة خاـة الناؼىة في مجاُ العُاخة، ٌعمذ بمحابػة ومشانبة  - ـس

تها، في ظل بِئة ثكحهذ لجىدة العُاخة  دنُهة لنمى هزه اإلااظعات من ؤحل الػمل غلى اظحمشاٍس

ل غنذ غملُة الحنبا، والزي ًج  ؤن ًٍىن ؤيثر دنة قلِعد ًل اخحُاس النمىرج ألامثو  بؽٍل غام.

 النمارج دنُهة بؽٍل يبير.

 .كائمت املراحع6

لُة,  23بىسـة الجضائش. ) .1 خ الاظترداد 2020حٍى لُة,  23(. ثاٍس ، من 2020حٍى

http://www.sgbv.dz/ar/?page=details_pme&id_soc=AOM 

(. نمىرج مهترح للحنبا بحػثر اإلانؽأت اإلافشقُة الػاملة في 2010مىش. ) خماد خمذي اظماغُل .2

 . ؾضة، قلعىين: الجامػة الاظالمُة، سظالة ماحعحير ؾير منؽىسة.67. -دساظة ثىبُهُة -قلعىين 
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ًات الحإمين باظحخذام 2019ظػذًة سخِؾ، و ؼػُ  ؼنىف. ) .3 (. الحنبا بالكؽل اإلاالي في ؼش

ة. مجلة البؽائش الانحفادًة ، اإلاجلذ  kidaو  sherrodنمىرجي  ًات الجضائٍش دسظة غُنة من الؽش

 .556(، ـكدة 01)الػذد  05

ًات2015ظلُ  غماسي. ) .4 دساظة خالة غُنة -(. دوس ثهُُ  الاداء اإلاالي في الحنبا بالكؽل اإلاالي للؽش

د ألوسام اإلاالُة خالُ الكترة  ًات اإلاذسحة في ظىم الٍٍى . وسنلة، 40. - 2001-2009من الؽش

 الجضائش: حامػة ناـذي مشباح وسنلة، سظالة ماحعحير ؾير منؽىسة.

ذاس  IFRS(. الحدلُل اإلاالي الخذًث وبها للمػاًير الذولُة إلبالؽ اإلاالي 2012ؼػُ  ؼنىف. ) .5 )ؤلـا

 (. ألاسدن: داس صهشان للنؽش والحىصَؼ.01وبػة 

ًات اإلاعاهمة  (. مذي قاغلُة نمىرج يُذا بالحنبا 2018غضت ؤبى ؼهاب. ) .6 بالكؽل اإلاالي في الؽش

 . غمان، ألاسدن: حامػة الؽشم ألاوظي.12اإلاذحة في بىسـة غمان. 

ة والكؽل 2008غلي خعين الذوؾجي. ) .7 (. مذي معاولُة مشان  الخعابات غن قشك الاظحمشاٍس

ًات. مجلة الذساظات اإلاداظبُة واإلاالُة ،   .4، ـكدة 02اإلاالي للؽش

ى، مٍش  غىام، و غبذ هللا بن ـكي الذًن. ) .8 (. الاقفاح وقو الناام اإلاداظبي 2017ؾنُة بن خًش
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ج الىظائف على ربدُت املؤشصت الاكخطادًت  أثر اعخماد إشتراجُجُت جخٍر

 شركت "خػىت خلُب" باملصُلتخالت دراشت 

The impact of adopting the Outsourcing strategy on the profitability of 

the economic enterprise - Case study of "Hodna Milk" company in M'sila 

  1منهي بىرَش
 msila.dz-mhenni.bouriche@univ  ،(الجضائش) حامهت مدمذ بىغُاف املعُلت 1

 

خ الاظخالم:  :                03/02/2022جاٍس خ اللبٌى خ اليشش:               19/05/2022جاٍس    18/06/2022جاٍس
 

 

 ملخظ: 

ج في جخفُؼ جيالُف الىقائف ظت ئلى ئبشاص تهذف هزه الذسا مذي معاهمت انخماد ئظتراجُجُت الخخٍش

ت ورلً بالخؿبُم  املخّشحت زم بُان أزش رلً نلى سبدُت املإظعت الاكخطادًت، نلى ئخذي الششواث الجضائٍش

 ."خػىت خلُب" باملعُلت ششهت ئهخاج الخلُب ومشخلاجه:في مجاٌ املخخططت 

ج وقُفت ئلى أّن اظت ه الذس هز ذوللذ جىضل الىلل بالششهت مدّل الذساظت انخماد ئظتراجُجُت جخٍش

ىتها مً 
ّ
هلمغ جأزيره الىبير نلى ئحمالي جيالُف ه الىقُفت هز هىاضش جيلفتحّذ مهخبر لخفُؼ ججدلُم مى

ادة بيعبت الششهت  سبدُتنلى الخأزير الىلل ومً خاللها   .  32,11 %كذسهاٍص

جُظتراجُجئ   الكلماث املفخاخُت:    .الشبدُت ؛الخيالُف؛الىللائف؛ ىقال ؛ت الخخٍش

 .JEL: M55 ،D61جطيُف 

Abstract:  

This study aims to highlight the extent to which the adoption of the 

outsourcing strategy contributes to reducing the costs of these output function, 

and then showing the impact of this on the profitability of the economic 

enterprise, by applying it to one of the Algerian companies specialized in the 

production of milk and its derivatives: "Hodna Milk" company in M’sila. 

This study concluded that the adoption of the outsourcing strategy of the 

transportation function of the company under study enabled it to achieve a very 

significant reduction in the cost elements of this function. We see its significant 

impact on the total transportation costs and through it the impact on the 

company's profitability with an increase of 32,11%. 

Keywords: Outsourcing strategy; functions; Transport; Costs; profitability.  

Jel Classification Codes:   M55, D61. 
 

_______________________ 

المؤلف المرسل 
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 . ملدمت: 1

ج مىغى  م العانت ومدىس اهخمام الىثير مً املإظعاث خُث للذ أضبدذ ئظتراجُجُت الخخٍش

أضبذ انخماد هزه ألاخيرة نلى ئظتراجُجُت ئنادة الترهيز نلى أوشؿتها ألاظاظُت وئظىاد أوشؿتها غير 

يذ بهؼ الذساظاث وألابدار أّن ما ًلاسب  ُّ ألاظاظُت ملخخططين خاسحُين في جضاًذ معخمش، فلذ ب

م املىسدًً الخاسحُين املخخططين، هما  مً ئحمالي الهملُاث الطىانُت 56% في الهالم جخم نً ؾٍش

ٌهذ ًلخطش أقهشث الذساظاث املُذاهُت جؿىسا مو مشوس الىكذ في ؾبُهت الىقائف املخّشحت بدُث لم 

ج نلى الىقائف الجاهبُت  راث اللُمت املػافت املىخفػت والطُاهت والخشاظت وإلاؾهام أو بهؼ الخخٍش

داظبت وألاحىس ومهالجت البُاهاث)إلانالم لآللي(، بل امخذ لِشمل أًػا ول الىقائف الذانمت وامل

ج ٌهخبر  الهملُاث وألاوشؿت إلاظتراجُجُت التي ال جخمخو فيها املإظعت بميزة جىافعُت؛ لزلً فاّن الخخٍش

ٌعمذ لها باظخغالٌ مضاًا مدُؿها لػمان مىاسد خاسحُت دانمت كشاسا ئظتراجُجُا داخل املإظعاث 

ىاسدها الذاخلُت بذٌ الاظدثماس في جىفير هزه ألاخيرة النخباساث نذًذة أهمها جخفُؼ الخيالُف مل

 وجدعين ألاداء.

ج إشتراجُجُت هى أثر اعخماد ما  الخالُت: إلاشكالُتواهؿالكا مما جلّذم ًمىً ؾشح  جخٍر

 ؟الىظائف على ربدُت املؤشصت الاكخطادًت

 ًمىً وغو الفشغُت الشئِعُت الخالُت:ولإلحابت نً الدعاٌؤ الشئِغ العابم 

 ج الىظائفإشتراجُجُت  اعخماد ٌصاهم خّرحت باملؤشصت. الىظائففي جخفُؼ جكالُف  جخٍر
ُ
 امل

 تهذف هزه الذساظت ئلى جدلُم ما ًلي: أهداف الدراشت: 1.1

  ج الىقائفالخهٍشف باظتراجُجُت  ؛ئليها بهؼ املإظعاث التي جلجأ جخٍش

 ج الىقائفانخماد ئظتر  بشاص دوس ئ في جدعين أداء املإظعت مً خالٌ جدعين مشاكبت  اجُجُت جخٍش

 ؛جخفُػهامً زم جيالُفها و 

  ج الىقائفئظتراجُجُت  انخمادئبشاص واكو زشها نلى ، وبُان أ"خػىت خلُب" باملعُلت بششهت جخٍش

 .هزه الششهتسبدُت 

الٌ الذساظاث والبدىر والىخب ه الذساظت نلى املىهج الىضفي مً خهزفي انخمذها مىهج الدراشت: 2.1

راث الهالكت باملىغىم، باإلغافت ئلى انخماد مىهج دساظت خالت أًً ًخم ئظلاؽ الجضء الىكشي نلى 
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، أغف ئلى رلً انخماد املىهج الخدلُلي 2020خالٌ العىت املالُت  ششهت "خػىت خلُب" باملعُلتواكو 

 للىضٌى ئلى الاظخيخاحاث وامللترخاث.

 : يوه توس أظاظُامدزالر لإلخاؾت باملىغىم كعمىا هزه الذساظت ئلى  اشت:هُكل الدر  3.1

 ج  ؛إلاؾاس الىكشي للخخٍش

 أظاظُاث خٌى س بدُت املإظعت؛ 

 خػىت خلُب" باملعُلت دساظت خالت ششهت". 

ج .2  :إلاؾار الىظري للخخٍر

ج 1.2 ف الخخٍر ج نلى أهه نباسة نً الفهل الزي مً خالله : حعٍر ٌعىذ ئهجاص وشاؽ للذ نّشف الخخٍش

 مً ئهجاصه داخل املإظعت
ً
 ,BARTHELEMY, 2004) وئداسجه ئلى مىّسد خاسجي أو ملّذم خذمت خاسجي بذال

p. 12) ي نً حضء مً اللُمت املػافت ملإظعت
ّ
. هما نّشف بأهه وظُلت نمل ئظتراجُجُت جخمثل في الخخل

 & BRILMANE) ّد الفهلمً أحل هامش أهثر وبهذف جدعين الجىدة والخطٌى نلى كابلُت س 

HERARD, 2006, p. 554) . هما نّشف أًػا نلى أهه الهملُت التي مً خاللها حعىذ مإظعت ئلى مىّسد

ت لعير نملها، هزه  لت بما ًىفي حعُير وشاؽ أو نذة أوشؿت والتي حهّذ غشوٍس خاسجي لفترة ؾٍى

ج جخمثل في وىن املىسد ألاوشؿت ًخم وضفها خعب الىخائج املشحىة، وأّن امليزة املهمت في  نملُت الخخٍش

 ,RENARD) الخاسجي هى املعإوٌ الىخُذ نً الىظائل املىغىنت مً أحل جدلُم ألاهذاف املدذدة

2004, p. 2). 

ج ٌهني الخىكف نً ئهجاص وشاؽ أو وقُفت داخل  مً خالٌ ما ظبم ًمىً اللٌى بأّن الخخٍش

 باملإظعت وغمً كائم
ً
ت مهامها( واللشاس باظىاد جىفُزها وحعُيرها ئلى املإظعت )أوشؿت مىحىدة أضال

مخهامل خاسجي نً املإظعت وجدمُله معإولُت وقُفت واهذ جىجض داخلُا، مو وحىد نالكت راث أحل 

ت  ل املىاسد املادًت و/أو البشٍش ج جدٍى ل بل كذ جيىن في بهؼ ألاخُان دائمت، وغالبا ما ًدبو الخخٍش ؾٍى

 ح الذاخلُت للمإظعت.هدى املىسد والزي ٌهىع املطال

ج وبعؼ املفاهُم ذاث الّطلت 2.2 وشير ئلى أهه كذ ًلو هىم مً الخلـ في اظخهماٌ مطؿلح : الخخٍر

ج ئر هجذ هىان مطؿلخاث هثيرة شبيهت به، ففي بهؼ ألاخُان ًمىً أن ٌشّبه بالخهاكذ مً  الخخٍش

وجاسة أخشي ٌشّبه بخللُظ  « Impartition »، وجاسة ٌشّبه بالخلاظم« Sous-traitance »الباؾً

ج.« Downsizing »الدجم  ...، لزلً ًجب الخمُيز بين هزه املفاهُم التي لها ضلت بالخخٍش

 )ًاملىاولت)الخعاكد مً الباؾ « Sous-traitance » : نّشفذ املىاولت نلى أنها رلً الهلذ الزي

لاٌو مً الباؾً بغُت ًبرمه مخهاكذ أو مإظعت مشترهت مو مإظعت أخشي أو شخظ أحىبي ًذعى امل
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جىفُز الهمل ألاضلي أو الخطٌى نلى مىفهت هاشئت نً الهلذ ألاضلي والزي ٌعدىذ في وحىده وهؿاكه 

 . (37، ضفدت 2008)مدمذ ؾه،  ومذجه ئلى الهلذ ألاضلي بانخباسه ظبب وحىده

ج نً املىاولت في الىلاؽ الخالُت: ه ًخخلف الخخٍش
ّ
 مً خالٌ ما ظبم ًمىً اللٌى بأه

 ج)اليشاؽ حضء مً مهام ئ را وان اليشاؽ املخّشج ًىجض ظابلا داخل املإظعت هيىن أمام جخٍش

املإظعت(، أما ئرا وان اليشاؽ لم ًىجض ظابلا داخل املإظعت فىيىن أمام مىاولت)اليشاؽ غير 

مىحىد أضال باملإظعت(، هما كذ ًيىن رلً اليشاؽ مىحىد في املإظعت وجخهاكذ باؾىُا إلهخاج 

ما أو أحضاء ملىَخج أو ملىخجاث بعبب نذم جمىنها مً جلبُت الؿلب)أظباب جشحو للعجض في مىَخج 

 .(12، ضفدت 2010)كاظمي و بضكشاسي،  الؿاكت إلاهخاحُت(

  ج ًىطّب نلى جىطب املىاولت نلى إلاهخاج خاضت)ئهخاج كؿو الغُاس للعُاساث مثال( بِىما الخخٍش

 الىقائف؛

 ٌج ًيىن هىان اخخما ئنادة ئدماج)أدخلت( اليشاؽ املخّشج، وهى الهىطش الغائب في  في الخخٍش

 ئشيالُت املىاولت؛

  ت وهزا الؿشق والىظائل هدى املىسد، بِىما في املىاولت فاّن ل املىاسد البشٍش ج ٌعخلضم جدٍى الخخٍش

 املىسد ٌعّير اليشاؽ الزي جم مىاولخه بىاظؿت مىاسده الخاضت والىظائل الخلىُت الخاضت به؛

 لت ألاحل للمإظعت فهى ًمخذ لفتراث صمىُت مخىظؿت  ًذخل ج غمً الخؿت إلاظتراجُجُت ؾٍى الخخٍش

ج ألنها جشجبـ بأوشؿت  لت ألاحل، بِىما املىاولت جيىن لفترة صمىُت أكل مما هى نلُه في الخخٍش وؾٍى

ت فهي جمخذ لفتراث صمىُت كطيرة ألاحل؛  زاهٍى

  سد ًأحي باملىاسد واملإظعت)الضبىن( جدخفل بدعُير املىاولت جػم التزام الىظائل بدُث أّن املى

ػمً  ج ًػم التزام الىدُجت خُث أّن املىسد ًدمل املىاسد ٍو اليشاؽ الزي جم مىاولخه، بِىما الخخٍش

 ؛(BARTHELEMY, 2004, p. 12) حعُير اليشاؽ املخّشج

 ،ج مشجبـ بأوشؿت ئظتراجُجُت مىحىدة أضال باملإظعت غمً كائمت مهامها لىً ألظباب  الخخٍش

جشجبـ ئما بالخيالُف أو بالجىدة أو الخخطظ جفػل املإظعت ئخشاحها، في خين جخهلم املىاولت 

 باألوشؿت التي ال جذخل في ئؾاس اليشاؽ الهادي للمإظعت وحعىذها للغير وي ًىجضها لها؛

 ج أن ًطل ئلى دسحت الششاهت ب ين املإظعت جيخهي املىاولت باهتهاء املششوم بِىما ًمىً في الخخٍش

 الضبىهت واملىسد الخاسجي.

 الخلاشم « Impartition » : ولمت راث أضل الجُني  طؿلحهزا امل« Impartir = Accorder » 

 « Impartir ou Partager »مشادف ليلمت "جلاظم"  في ألادبُاث الىىذًت وهى حعخهمل بىثرة  وهي

ي ضىانت مىَخج ما ورلً مً خالٌ مػمىنها هى مشاسهت ؾشف مهّين)ؾشف خاسجي نً املإظعت( فو 
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ه، بمهنى 
ّ
ػه لللُام بجضء مً اليشاؽ أو باليشاؽ ول ً. جفٍى ؼ والثلت مو الشٍش جلاظم الخفٍى

ً: خاضُت  فالخلاظم ئرن ٌهخبر خُاسا اكخطادًا ًدذر نىذما جيىن املإظعت أمام اخخُاٍس

اوي، هما أهه ٌهّذ أًػا خالت رهىُت وجخخاس البذًل الث « Faire-Faire »أو ششاء املطّىو « Faire »الطىو

وئظتراجُجُت نمل نىذما ال جبدث فلـ املإظعت نلى فائذتها ومىفهتها في ألاحل اللطير بل حهخبر 

 ً
ّ
ش نالكاث الخهاون التي جمى ً ٌهمل حىبا ئلى حىب مو املإظعت نلى جؿٍى الؿشف لآلخش)املىسد( هشٍش

 .(BELAAJ, 2009, p. 22) ول ؾشف مً أن ًجذ مىافهه

ج مً خالٌ الهىاضش الخالُت مىً الخمُيز بين الخلاظم والخخٍش  :(HUYNH, 2010, p. 49) ٍو

 ج ًشهض نلى الهالكت مً هىم: صبىن/ الهدف : هالهما يهذفان ئلى جدعين جىافعُت املإظعت، فالخخٍش

إظغ نلى الخػامً ما بين املإظعاث )الششاهت،  مىسد خاسجي، بِىما الخلاظم ًشجىض ٍو

 ،...ئلخ(.الخهاون 

 ل لألضٌى ٌهخبر أخذ الىشائل ل ألاضٌى في الخلاظم،  في خين هزا الخدٍى : ال جىحذ نملُت جدٍى

ج.  مميزاث الخخٍش

 ل حضء مً كلب املهىت املىغىع
ّ
: ًمىً للخلاظم أن ًمغ ألاوشؿت إلاظتراجُجُت التي حشي

هنى ئال باألوشؿت املدُؿت بللب املهىت أو  ٌُ ج ال  ألاوشؿت الذانمت، باإلغافت للمإظعت، لىً الخخٍش

 ما جلجأ ئلى جلاظم وقُفت 
ً
ها لىً هادسا

ّ
ج حضء مً ئخذي وقائفها أو ول ئلى أن املإظعت ًمىنها جخٍش

 بياملها.

  جللُظ الحجم« Downsizing » : ًاظخخذم هزا املطؿلح ألٌو مشة في نهاًت العبهُيُاث م

لطذ به الخىاٌص ن « WILLIAM RICHMANN »ؾشف الباخث  ً وشاؽ ما ملإظعت أخشي بدُث ٍو

. فهملُت جللُظ (6، ضفدت 2007)بىخمخم،  جيخهي الهالكت مباششة مو املىسد بهذ ئبشام الهلذ

الدجم جشجىض نلى الجاهب الاحخماعي للمإظعت مً خُث جخفُؼ الُذ الهاملت مً خالٌ الخخلي 

ججهيزاتها ومهذاتها، ورلً مً  النهائي نً حضء مً املعخخذمين باإلغافت ئلى انخماد الخىاٌص نً بهؼ

ادة الفهالُت، إلاهخاحُت والخىافعُت للمإظعت مً خالٌ جللُظ حجمها  ,BARTHELEMY) أحل ٍص

2004, p. 12). 

ج ئلى جللُظ حجم املإظعت وهى ما ًيخج نىه خلـ دائم بين  غالبا ما جإدي ئظتراجُجُت الخخٍش

ج وجللُظ الدجم ، فهزا ألاخير ًخمثل في املفهىمين، غير أهه ًىحذ هىان فشق حىهشي بين الخخ ٍش

( هما  ذ والخىاٌص م الدعٍش ظ نهائُا مً ألافشاد أو الخجهيزاث التي جمثل حضًءا مً املإظعت)نً ؾٍش
ّ
الخخل

ج ال جيخهي الهالكت بل جبلى  ه جيخهي فُه الهالكت مباششة مو املىسد بهذ ئبشام الهلذ، بِىما في الخخٍش
ّ
أه

الخاسجي في اليشاؽ أو الىقُفت التي أخشحتها خُث ًجب أن جيىن هىان نالكت املإظعت جابهت للمىسد 

ج ال ًخىافم مو مفهىم جللُظ  وؾُذة مو املىسد الزي ًخىلى ئهجاص ألاوشؿت الذاخلُت، فارا وان الخخٍش
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الدجم، فيلخا الخلىِخين غالبا ما ًخم اظخخذامهما في هفغ الىكذ، فهىان دساظت كامذ بها الجمهُت 

ىُت للدعُير ظىت ألام يذ أّن  1997ٍش ُّ مً نملُاث جللُظ نذد املعخخذمين هاججت نً نملُاث  %23ب

ج  .(BARTHELEMY, 2004, pp. 12-13) الخخٍش

ج 3.2  :دوافع اجخاذ كرار الخخٍر

ج ًمىً ئًجاصها في ما ًلي:  هىان نذة أظباب جذفو املإظعت ئلى اجخار كشاس الخخٍش

 الُف نلى هدٍى نام الذافو ألاظاس ي النخماد : ٌهخبر جخفُؼ الخيجخفُؼ الخكالُف

ج، رلً ألّن املىسدًً املخخططين هم ألاهثر هفاءة وكذسة نلى جخفُؼ  املإظعاث ئظتراجُجُت الخخٍش

ً أو الضبائً. فاخشاج  الخيالُف ليىنهم ًلىمىن بخىصَو جيالُف أداء أوشؿتهم نلى نذد هبير مً املشتًر

الخلٌى التي بىاظؿتها ًمىً لها جدّمل جيالُف أكل ورلً مً خالٌ املهام املدُؿت باملإظعت ٌهّذ مً 

الاظخفادة مً وفىساث الدجم املدللت مً ؾشف املىسد الخاسجي، بدُث ًمىً لهزا ألاخير جدلُم 

( مً خالٌ ججمُهه لألوشؿت املمازلت لهذد هبير مً Economie d’échelleاكخطادًاث العلم)

ًطاخب اكخطادًاث العلم اكخطاد املهاساث واكخطاد املإظعاث الضبىهت، هما ًمىً أن 

( الزي ًفعش بفهل أهه ًمىً للمىسد الخاسجي أن ٌعخغل في نملُاث Economie de gammeالدشىُلت)

 أخشي املهاسف التي ًىدعبها.  

  :ج مً ؾشف املإظعاث هى جدصين مراكبت الخكالُف الذافو لآلخش النخماد ئظتراجُجُت الخخٍش

ج وشاؽ مهّين ًلىم املىسد بشظم ول خؿىة مً  مً أحل مشاكبت أفػل لخيالُفها، فهىذما ًخم جخٍش

خؿىاث جىفُز هزا اليشاؽ وبالخالي جيىن الخيالُف الالصمت لخلذًم اليشاؽ أهثر وغىخا ملاسهت بخلً 

ً مً ئنادة بيُت (11، ضفدت 2012)نامش ئظمانُل،  املشجبؿت بدىفُز اليشاؽ داخلُا
ّ
ج ًمى . فالخخٍش

نها أن ججهل مً بهؼ الخيالُف ألن جيىن كابلت ال
ّ
خيالُف لخيىن أهثر وغىخا وشفافُت هما ًمى

للخلذًش وبالخالي مشاكبتها بشيل أفػل، هما ًمىً جلُُم وجدذًذ الخيالُف بطفت معبلت مً خالٌ 

ً مً الخدىم في الخيالُف بشيل أفػل.
ّ
 الهالكت الخهاكذًت مو املىسد الخاسجي الص يء الزي ًمى

 :فاّن نذد هبير مً  التركيز على ألاوشؿت ألاشاشُت ً خالٌ الدعهُيُاث مً اللشن الهشٍش

و واهخللذ ئلى ئظتراجُجُت جشهيز مىاسدها الىادسة نلى ما ٌهشف  ذ نً ئظتراجُجُاث الخىَى
ّ
املإظعاث جخل

لت الخ ت "كلب املهىت" للمإظعت، وبانخماد ؾٍش ت أو الجىهٍش فىير هزه باألوشؿت الشئِعُت أو الخٍُى

اهبثم الخىحه اللائم نلى ئظتراجُجُت الترهيز هزه ظىف جلىد املإظعت هدى جدلُم ميزة جىافعُت 

 .(12، ضفدت 2012)نامش ئظمانُل،  معخذامت

 :هذف جدعين الجىدة ًمىً أن ًيىن هزلً هذافو للجىء  جدصين الخدمت والجىدة

ج، فهذم كذسة املخخططين الذاخلُين  جلبُت  املىخجاث راث الجىدة الهالُت املإظعاث ئلى الخخٍش
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خعب املهاًير املؿلىبت ًإدي ئلى اللجىء ئلى املعخىي الهالي مً املهاساث والخبراث املخخططت لذي 

ضون نلى نذد مدذود مً ألاوشؿت وبفػل هزا الخخطظ 
ّ
املىسدًً الخاسحُين، فهإالء نادة ما ًشه

ش خبراث هبيرة ًمىً جشحمتها  مً خالٌ حىدة نالُت للخذماث ملطلخت املإظعت ًمىنهم بعهىلت جؿٍى

ج ئرن ٌعمذ للمإظعت باظخهماٌ هفاءة ومهشفت لم جىً مخاخت  ج أوشؿتها، فالخخٍش التي كامذ بخخٍش

ب وجدعين مإهالث ومهاساث اللىي الهاملت داخلُا أو الخطٌى  لها مً كبل. رلً ألّن اللجىء ئلى جذٍس

ت كذ ًخؿلب وكخا ومىاسد مالُت هبيرة، وفي هزا إلاؾاس ًيىن البذًل نلى لآلالث واملهذاث واملىاسد املىاظب

هى الاظخهاهت باملطادس الخاسحُت الظخىماٌ ألاوشؿت ألاظاظُت للمإظعت وجىفير كؿو الغُاس وألاحضاء 

 راث الجىدة الهالُت. 

 :ئّن أخذ أبشص الذوافو الىضىل إلى الكفاءاث الفىُت والحطىل على الخكىىلىحُا الجدًدة 

ج ًخمثل في الاظخفادة الياملت مً اللذساث الاخترافُت  وساء انخماد املإظعاث ئظتراجُجُت الخخٍش

والابخياساث املخؿىسة والاظدثماساث الىبيرة الخاضت باملىسدًً، فمً خالٌ الخهامل مو املىسدًً جطبذ 

الثمً ومً الطهب املإظعت كادسة نلى الاظخفادة مً الخىىىلىحُا الخذًثت التي جيىن نادة باهػت 

 ئدخالها ئلى املإظعت.

 :نىذما جلىم مإظعت هاجخت بخلذًم جأهُذ مفاده أّن العبب وساء جدلُلها لهزا  الخللُد

ج في جىفُز بهؼ أو أغلب أوشؿتها، ألامش الزي ًإدي ئلى حزب  الىجاح هى انخمادها إلظتراجُجُت الخخٍش

ج أضبذ إلاظتراجُجُت التي جلىد ئلى الىجاح الهذًذ مً املإظعاث هدى جللُذ رلً بانخباس أّن ال خخٍش

ذة أن 
ّ
ج مىغت الهطش، لىً هىا ما ال جذسهه املإظعاث امللل وبالخالي ًطبذ الخىحه ئلى الخخٍش

ش مخفائلت  .(12، ضفدت 2012)نامش ئظمانُل،  املإظعاث الىاجخت جمُل ئلى جلذًم جلاٍس

 :ت الخيالُف امللاسهت فان املإظعت أخُاها اهؿالكا مً هكٍش املردودًت املرجفعت لالشدثماراث

ج وشاؾها ختى وئن وان ئهجاص هزا اليشاؽ داخلُا أكل جيلفت، ورلً في خالت الشغبت في  جلجأ ئلى جخٍش

الاظخفادة مً اللذساث املالُت التي ًىفشها املىسد الخاسجي واظخغاللها في اظدثماساث أهثر مشدودًت والتي 

 .        (218، ضفدت 2015نبُذ هللا و مخخاسي، ) جدىاظب مو جخططاث املإظعت

 :2015)نبُذ هللا و مخخاسي،  جىلعم هزه الذوافو ئلى كعمين دوافع مخعللت باليشاؽ ،

 :(220-219الطفداث 

 :هلٌى نً وشاؽ أهه مخباًً ئرا واهذ املإظعت املهىُت بالخىفُز ال  الؿابع املخباًً لليشاؽ

ُزه، ففي هزه الخالت فاّن اللجىء ئلى جىفُز الهمل في الذاخل غير جملً ول الىفاءاث واملهاساث لخىف

مشغىب فُه بل وغير مجٍذ، فاملإظعت كذ جطادفها بهؼ املشاول والطهىباث التي لم جىً مخهّىدة 

نليها وبالخالي فهي جفخلذ ئلى الخجشبت في الخهامل مهها، وهزا ًإزش نلى هىنُت ألاداء، ئرن الؿابو املخباًً 

 ًشفو مً اخخماٌ ئظىاده ملىسد خاسجي؛ لليشاؽ
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 :هلٌى نً وشاؽ مهّين أهه أهثر جياملُت نىذما ًيىن الخيعُم)هّما  الؿابع الخكاملي لليشاؽ

ش وضىانت املىَخجاث  وهىنا( بِىه وبين ألاوشؿت ألاخشي للمإظعت غشوسي ومؿلىب، مثل جؿٍى

زه الخالت جطبذ نالكاث العىق) أي الخىىىلىحُت التي حهخمذ نلى مىاهج وؾشق جطيُو مهلذة، في ه

ج.  ششاء وّل ما جدخاحه املإظعت( غير فهالت ومً ألاخعً اظدبذالها بهالكاث الخخٍش

ج 4.2  :معاًير اجخاذ كرار الخخٍر

ج أّي وقُفت ًجب أن جأخز بهين الانخباس املهاًير الخالُت  كبل أن جخخز املإظعت للشاس جخٍش

(BARTHELEMY, 2004, pp. 92-107): 

 ج ًشجىض نلى  ر الاهخماء إلى كلب املهىت:معُا املهُاس املشهضي وألاظاس ي الجخار كشاس الخخٍش

الخفشكت بين ألاوشؿت التي حهخبر حضء مً كلب املهىت وجلً ألاوشؿت التي ال جيخمي ئلى كلب املهىت 

جها، وهزا الخفى ير ٌهخمذ للمإظعت، فيل ألاوشؿت التي ال جمثل حضء مً كلب املهىت ًمىً أن ًخم جخٍش

 نلى مىؿم جلعُم الهمل 

 والخخطظ فُه الزي وغهه آدم ظمُث مىز نهاًت اللشن الثامً نشش. 

ج ألاوشؿت التي جلو خاسج كلب املهىت جىؿىي نلى فائذة مضدوحت باليعبت للمإظعت  ئّن جخٍش

 خُث:

 املطالح  الفائذة املباششة جىمً في جخفُؼ الخيالُف وجدعين ألاداء ملاسهت بما ًمىً أن جىفشه

 الذاخلُت للمإظعت؛

  )الفائذة غير املباششة جىمً في ئمياهُت ئنادة جخطُظ املىاسد املالُت التي جم جىفيرها)اكخطادها

وجشهيزها نلى اليشاؾاث التي جيخمي ئلى كلب املهىت للمإظعت املخّشحت مما ًيخج نىه خلم مهخبر 

 لللُمت.  

ه ًمىً فلـ جخ
ّ
ج ألاوشؿت التي ال حهخبر حضء مً كلب املهىت مً خالٌ ما ظبم هخلظ ئلى أه ٍش

  للمإظعاث.                      

 :ظبم وأن أششها ظابلا ئلى أّن الىقائف وألاوشؿت التي جمثل حضء مً  معُار مصخىي ألاداء

كلب املهىت ًجب أن جدافل نليها املإظعت بالذاخل، أما باليعبت للىقائف وألاوشؿت التي ال جيخمي ئلى 

 املهىت فُمىً أن هجذ خالخين: كلب

 :نىذما ًيىن معخىي أداء  أداء الىظائف بالداخل أكل مىه لدي أفػل املىردًً في الصىق

ج  اليشاؽ املىجض داخل املإظعت أكل مً معخىي أداء أفػل املىسدًً في العىق فاهه ًىص ى بخخٍش

لخيالُف وجدعين أداء اليشاؽ أو الىقُفت. فاللجىء ئلى املىسدًً املخخططين ٌعمذ بخخفُؼ ا

ل املىاسد الىاججت وجشهيزها نلى اليشاؾاث التي جمثل حضء مً كلب املهىت؛  اليشاؽ وجدٍى
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 :في هزه الخالت ًىحذ خلين:  أداء الىظائف بالداخل ًفىق أداء أفػل املىردًً في الصىق 

 :ت غير ًخمثل في الاخخفاف باليشاؽ داخل املإظعت، لىً هزا الخل في الخلُل الحل ألاول

ت ليشاؾها الشئِس ي)كلب  مشغىب فُه ألّن املىاسد املالُت للمإظعت ًجب أن جيىن مخططت بطفت أولٍى

املهىت(، فيل اظدثماس ًخم ئهجاصه خاسج كلب املهىت فاهه ظىف ٌعخدىر نلى مىاسد جيىن أهثر ئهخاحُت لى 

 جم جخطُطها لليشاؽ الشئِس ي للمإظعت؛

 :خمثل في حهل مً هزا اليشاؽ "كلب مهىت" لفشم جم وهى ألاخعً والزي ً الحل الثاوي

ئوشاؤه لهزا الغشع، هزا الفشم ًمىً أن ًلترح خذماجه نلى املإظعت ألام وهزلً أًػا نلى صبائً 

ً. وهزا ما ًىؿبم خاضت نلى مجاٌ إلانالم لآللي.   آخٍش

لتي ًخم مً خالٌ ما ظبم هخلظ ئلى أّن ألاوشؿت التي ال حهخبر حضء مً كلب املهىت هي ا

جها ئلى مىّسد خاسجي أو في شيل فشم خعب معخىي أدائها ملاسهت مو أفػل املىسدًً في العىق.                                                                    جخٍش

  :ج جػم جيالُف خفُت والتي ال جأخزها معُار الخكالُف الخفُت ئّن مهكم نملُاث الخخٍش

الانخباس، ونىذما وعأٌ هزه ألاخيرة نً هزا املىغىم غالبا ما جيىن ئحاباتها والخالي:" املإظعاث بهين 

املهلىماث التي حعمذ لىا بخلُُم هزا الىىم مً الخيالُف غير مخىفشة باإلغافت ئلى أهه لِغ لذًىا 

شبذ خلُلت الىكذ لجمهها وخعابها". ٌهخبر هزا خؿأ ألهه باميان الخيالُف الخفُت  جخفُؼ ول ال

ج ئلى الالش يء.  املخدطل نلُه مً خالٌ نملُت الخخٍش

ج:  وفُما ًلي جفطُل الخيالُف الخفُت ألاسبهت ألاظاظُت املخهللت بهملُت الخخٍش

 :ٌسجل هزا الىىم مً الخيالُف كبل اهؿالق نملُت  جكالُف البدث عً املىرد والخعاكد

ج، وبهباسة أخشي أهه بمجشد جفىير املإظعت في نملُ ج وشاؽ مهّين فاّن لزلً جيلفت الخخٍش ت جخٍش

 جخدّملها؛

 :ج، وهي  جكالُف الاهخلال ألاولُت ٌسجل هزا الىىم مً الخيالُف نىذ بذاًت نملُت الخخٍش

الخيالُف الخفُت ألاهثر ضهىبت لخعاب همُتها، بدُث جخؿلب نذة أشهش وي ٌهىع املىسد 

 الخاسجي بطفت واملت املطالح الذاخلُت للمإظعت؛

  ج، وهي  حصُير )إدارة( املىرد:جكالُف ٌسجل هزا الىىم مً الخيالُف خالٌ ول مذة نلذ الخخٍش

 جػم زالر ميىهاث جخمثل في لآلحي: 

 :ت لػمان بأّن املىسد اظخىفى املخؿلباث  جكالُف مخابعت املىرد وهي الخيالُف الػشوٍس

 الخهاكذًت؛

 :ت نىذ جكالُف فرع علىباث على املىرد نذم اخترام املىسد لبىىد  وهي الخيالُف الػشوٍس

 الهلذ؛
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 :ت نىذما ال ًخالءم الهلذ بطفت  جكالُف إعادة املفاوغاث على العلد وهي الخيالُف الػشوٍس

 فهالت لخغيراث املدُـ.

 :ج ٌسجل هزا الىىم مً الخيالُف نىذ الخشوج مً نملُت  جكالُف الاهخلال ما بعد الخخٍر

ج، وهي الخيالُف املشجبؿت بخغُير امل  ىسد أو جلً املخهللت بانادة ئدماج اليشاؽ املخّشج.الخخٍش

 
ّ
ج ه نىذ اجخار كشاس مً خالٌ ما ظبم هخلظ ئلى أه ًجب ألاخز في الخعبان الخيالُف الخخٍش

ج                                                        .                                     ئلى الالش يء الخفُت ألهه باميانها  جخفُؼ وّل ما جم اكخطاده وجىفيره مً ؾشف نملُت الخخٍش

 ربدُت املؤشصت:أشاشُاث خىل  .3

ف الربدُت:  1.3 هّشف الشبدُتحعٍر
ُ
 والتي املإظعت ؾشف مً املدللت للىخائج الفهلي أنها الخجعُذ نلى ح

 ما وهزا الخ(، ...الهماٌ املىسدون، امللشغىن، ) املالن، املعاهمىن، مخخلفت وفئاث مخهذدة حهاث تهم

شجبـ ًخدذد وعبُت أهثر مفهىمها حهل الجهاث ،  هزه مً ول حهت جدلُلها ئلى حععى التي باألهذاف ٍو

ت إلامياهُاث املادًت فُه حعخهمل اكخطادي نمل ول نلى ًؿبم مفهىم هي فالشبدُت  واملالُت، والبشٍش

هبر  للفهالُت. فهي مفهىم الىلذي اللُاط روحهخب املعخهملت، وإلامياهُاث الىدُجت بين بالهالكت ننها َو

 الهىاضش مً أهبر نليها املخدطل الىخائج الاكخطادًت جيىن  نىذما جخدلم أّن الشبدُت بمهنى حشغُلي

 .(34، ضفدت 2013)مطُؿفى و نبذ اللادس،  املعخخذمت

مىً ت الهىائذ مىكىس  مً أكل بذسحت املإظعت سبدُت جفعير ٍو  كىة بعبب نىائذ(الاخخياٍس

 أهبر جىافعُت ميزة جخدلم خُث املىاسد نلى الهىائذ خالٌ مً أهبر بذسحت جفعيرها ًمىً ، هما)العىق 

 جللُذها أو جلادمها أو املىاسد جىاكظ خالت ففي رلً مً الهىغ ونلى للمىاسد، الخلُلُت مً الخيالُف

، 1996)مشس ي،  الاخخفاء اسبم أو الاهخفاع ئلى ًخللها التي الهىائذ جمُل املإظعاث املىافعت، مً حاهب

 .(43ضفدت 

 :(41، ضفدت 1996)مشس ي،  هما خاللهما مً الشبدُت جخدلم أن ًمىً ناملين وهىان

 هي بِئت الطىانت الخدذًذ وحه ونلى الخاسحُت البِئت أّن  أي بها: حهمل التي الطىانت حاربُت مذي  -

 املإظعاث؛ بين الشبدُت في لالخخالفاث املدذدة الهىامل أخذ

ٌ  املدىس  وهي جىافعُت: ميزة لُمجد -  املإظعاث نلى جشهيز نلى الخأهُذ أي املإظعت، لشبدُت ألاو

 الخمّيز. ومضاًا ألاكل مضاًا الخيلفت بين املفاغلت

ٌ  ًمىً نامت وبطفت  والىظائل املدللت الىخائج بين ما اللائمت الهالكت نً حهبر الشبدُت بأّن  اللى

 نً الىاججت اليعبُت للىفاءة امللُاط أو املهُاس بمثابت فهي مهُىت ىُتصم فترة لخدلُلها خالٌ املعخخذمت

. الىظائل اظخغالٌ خالٌ مً الىخائج جدلُم مذي
ً
 اظخغالال أمثال

  :الخالُت وفلا للهالكت  للشبدُت الهامت الطُغت وجخدذد 
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 مؤشراث كُاس الربدُت: 2.3

)مطُؿفى و نبذ  ما ًلي منها هزهش مخخلفت ًخم الانخماد نلى مإششاث لغشع كُاط الشبدُت

 : (35، ضفدت 2013اللادس، 

 مبُهاث نلى جدللذ التي الشبدُت هزا املإشش مذي ًلِغ )هامش الربذ(: املبُعاث على العائد 

خم خعابه وفلا للهالكت الخالُت:   املإظعت، ٍو

 :خم ًلِغ هزا املإشش مهذٌ  معدل العائد على خلىق امللكُت الهائذ نلى ألامىاٌ املعدثمشة ٍو

 خعابه وفلا للهالكت الخالُت: 

 يهذف خعاب هزا املإشش ئلى كُاط مذي هفاءة الدشغُل في  : ألاضىل  إحمالي على العائد

خم خعابه مً خالٌ الهالكت الخالُت:   املإظعت، ٍو

 

 خُث مخىظـ ئحمالي ألاضٌى ًدعب والخالي:

 
ين مً إلاهخاج، أخذهما فهلي و  خُث أّن مفهىم الىفاءة الدشغُلُت ٌشير ئلى الهالكت بين معخٍى

ولآلخش وامل، أي أهه ًشبـ بين حجم إلاهخاج الزي ًدطل نلُه املجخمو في وكذ مهّين وبين حجم 

املىاسد إلاهخاحُت املىحىدة، خُث ٌهؿى بالهالكت الخالُت: 

  

 هزا املإشش اللذسة نلى الخدىم بفهالُت وهفاءة ألاضٌى  ًلِغ املال العامل: على رأس العائد

خم  ش للمإظعت أكص ى نائذ نلى أضىلها وجللُل املذفىناث نً التزاماتها، ٍو
ّ
لت جىف املخذاولت بؿٍش

 خعابه وفلا للهالكت الخالُت: 

اث أداء حُذة وحهىغ الشبدُت هفاءة املإظعت في حشغُل أمىالها ومذي جدلُ لها ملعخٍى

لألوشؿت، وما ججذس إلاشاسة ئلُه هى أّن املإظعت نىذما جشهض نلى جدلُم الشبدُت فاّن هذفها لِغ 

الترهيز نلى الىفشة في الىلىد فلـ، وئهما الترهيز أًػا نلى جلبُت خاحُاث الضبائً بشيل أفػل مً 

ومً زم جيىن الىدُجت جدعين الشبدُت مو  املىافعين، مً أحل املدافكت نليهم واظخلؿاب صبائً حذد،

ل ص ي،  الخىظو في فشص الىمى في ألاحل الؿٍى  . (47، ضفدت 2013)كَش
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 دراشت خالت شركت "خػىت خلُب" باملصُلت: .4

هي ششهت خاضت خعب جطيُف املإظعاث وفلا خلُب" "خػىت  جلدًم عام للشركت: 1.4

( ششهت راث معإولُت مدذودة، SARLلاهىوي)للمهُاس اللاهىوي في اللاهىن الجضائشي وجأخز الشيل ال

خ  ً 04مً ؾشف أسبهت) 15/12/1998جم ئوشاؤها بخاٍس ً مً  دًلمي( ششواء هم: ألاخٍى ىين آخٍش وشٍش

ً مً الششواء ألاسبهت  ( مً الخطظ الاحخمانُت، % 25¼ )والًت باجىت، بدُث ًمخلً ول شٍش

حعمى هزه الششهت "بملبىت الخػىت"  وملشها الاحخماعي في املىؿلت الطىانُت املعُلت. واهذ

الكخطاسها نلى ئهخاج الخلُب فلـ وبهذ جخططها في ئهخاج الخلُب ومشخلاجه أضبدذ حعمى 

، وواهذ آهزان جيخج )الخلُب، اللبن 15/05/2000، بذأث الششهت وشاؾها فهلُا في  "خػىت خلُب"

غير  2م10.000، منها: 2م 32.000 اكذسه معاخت ،الشائب، خلُب البلش( في أهُاط. جتربو الششهت نلى

لبىاء  خططذ 2م 700معاخت  منها 2م 22.000معاخت  نلى البىاًاث مبيُت، بدُث جم ئكامت

ً املىخجاث معخىدناث ذ خالًا أسبو جخػمً خُث النهائُت، لخخٍض  . 3م 1.200 ظهت راث للخبًر

حخماعي ومىز جأظِغ هزه الششهت وهي في جىظو معخمش، بدُث بلغ سأظمالها الا 

( وخذاث أو وسشاث ئهخاحُت جخخظ 06جمخلً في الىكذ الخالي ظذ)دج وأضبدذ  2.100.000.000

ت اليلُت  ا 220ول وخذة باهخاج مىخجاث مهُىت، جبلغ ؾاكتها إلاهخاحُت الىكٍش مً  ملُىن لتر ظىٍى

خلُب  ن لترملُى  20املىخجاث بيل أهىانها: خلُب، ًاؤوسث، حبن ؾاصج، خلىي كشذًت،  منها أهثر مً 

ا، بدُث جخم نملُت الخهبئت والخغلُف ملىخجاث الششهت في أهُاط، كاسوساث، أونُت ونلب  مهلم ظىٍى

لتر مً الخلُب الؿاصج ًىمُا واللُام بخدلُله  300.000هما أضبذ باميانها اظخلباٌ مخخلفت ألاحجام. 

له، هما اظخؿانذ ج كبل بذء نملُت جدٍى ىه في ضهاٍس  3500أن جخهاكذ مو أهثر مً  في املخبر زم جخٍض

و خلُب مىصنين نبر 95فالح أو مشبي أبلاس خلىب، وأهثر مً  والًاث، الص يء الزي ظمذ لها بأن  7مجّمِ

 جدلم ئهخاج ملُىن لتر ًىمُا مً مخخلف املىخجاث بيل أهىانها.

ج الىظائف بشركت "خػىت خلُب" باملصُلت جؿبُمواكع  2.4  إشتراجُجُت جخٍر

ت نبر  "خػىت ششهتحهخمذ  خلُب" في هلل مىخجاتها ئلى مخخلف هلاؽ البُو ألاظاظُت والثاهٍى

ذ راث ألاحجام املخخلفت، منها ما هى جابو في  مخخلف والًاث الىؾً نلى أظؿٌى مً شاخىاث الخبًر

ملىُخه للششهت، ومنها ما جلىم باظدئجاسه، ومنها ما هى معخلل جماما ننها، هما هى الخاٌ للمىصنين في 

ذ وظائليها، حهخمذ نلى حملت مً املهاًير  الشبىت ت. ونىذ كُام الششهت باظدئجاس شاخىاث الخبًر الثاهٍى

عم باالهػباؽ 
ّ
جخهلم بمىاضفاث الشاخىت ومىاضفاث ضاخبها، فباليعبت لهزا ألاخير ًيبغي أن ًد

ذ ًخم جيلُفه والالتزام بدعلُم املىخجاث في الىكذ املدذد وامليان املدذد، ئلى حاهب ألاماهت، خُث ك
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أخُاها باًطاٌ اللُمت الىلذًت ملبُهاث الششهت مً نىذ ججاس الجملت، أما املىاضفاث الىكامُت التي 

ذ املالئمت بها.  جخهلم بالشاخىت فهي جخظ ظهت الشاخىت وجىفش ششوؽ الخبًر

 شاخىت وحعخأحش أخشي مو ظائليها وهى ما ًيلفها جدّمل أنباء حّذ  200جمخلً الششهت أهثر مً 

 مهخبرة، جخمثل في لآلحي:

الخيالُف الثابخت: حشمل الخيالُف الثابخت للىلل شلين، ًخمثل ألاٌو في مطاٍسف اظدئجاس  -

الشاخىاث بعائليها، أما الشم الثاوي مً جيالُف الىلل فُخمثل في أحىس العائلين الزًً جىقفهم 

خلفت، خُث جذفو ليل ظائم شاخىت راث ألاحجام املخ 210الششهت ًدىاوبىن نلى كُادة أهثر مً 

ا؛50000مبلغا زابخا كذسه   دج شهٍش

الخيالُف املخغيرة: ًخمثل هزا الىىم مً جيالُف الىلل في الجضء املخغير مً أحىس العائلين الزي  -

ًخم مىده نلى أظاط املعافت التي ًلؿهها العائم لىلل املىخجاث ئلى هلاؽ البُو في الشبىت 

دج همطاٍسف لإلًىاء وألاول نىذ الخىحه ئلى 18000ذ مً مبلغ ألاولُت، خُث ٌعخفُذ ول واخ

ادة  ذ بٍض والًاث: الجضائش، نىابت ووادي ظىف، باإلغافت ئلى رلً هجذ اظتهالن الىكىد التي جٍض

 املعافت امللؿىنت ئلى مخخلف هلاؽ البُو بالشبىت ألاولُت.

الششهت، ورلً مً خالٌ  لزلً هجذ أّن جيالُف الىلل جدخل مياهت هبيرة غمً هُيل جيالُف

 حهذد الهىاضش املخهللت بهزه الخيالُف والتي جخمثل أظاًظا في الهىاضش الخالُت:

 ىث، عىطر جكلفت املىاد ىاث ألاخشي مثل مىاد الدصخُم، الٍض : ًخمثل هزا الهىطش في مخخلف الخمٍى

اث غير املخضهت مً املىا د والخىسٍذاث واملاء الىكىد، مخخلف كؿو الغُاس،...، وهزا مخخلف املشتًر

 والغاص والىهشباء وجىسٍذاث الطُاهت والخىكُف،...؛ 

  وحشمل ول املبالغ التي جذفهها املإظعت ئلى حمُو املىقفين ظىاء وان نملهم جكلفت ألاحىر  عىطر :

مباشش مو نملُت الىلل أو غير مباشش، مثل سواجب ظائلي املشهباث، أحىس نماٌ الخدمُل والىلل 

ً للمشهباث واملعانذًً وأحىس نماٌ الطُاهت والخطلُذ باإلغافت ئلى  والصخً، أحىس  املجهٍض

 الاشتراواث املذفىنت وألانباء الاحخمانُت الخاضت باملعخخذمين؛

  شمل املبالغ التي جخدملها املإظعت والتي ال جذخل غمً الهىاضش عىطر الخدماث ألاخري : َو

ن: جخهلم ألاولى بالجضء ألاهبر مً جيلفت الخذماث املزوىسة ظابلا، خُث ًمىً جلعُمه ئلى مجمىنخي

مطاٍسف الطُاهت والخطلُداث، الخأمُىاث، الػشائب والشظىم، الاهخالواث، ألاخشي والتي جػم 

باإلغافت ئلى جيالُف الفشضت الػائهت )الفائذة نلى سأط املاٌ الضخم أنباء حعُير الخكيرة،...، 

أما  جلً ألانباء املخهللت بدعُير خكيرة العُاساث وغيرها؛املعدثمش في ششاء مهذاث الىلل(، وهزا 

 مطاٍسف هلل العلو والىلل الجماعي للمعخخذمين. املجمىنت الثاهُت فخػم نىطش واخذ فلـ هى 
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ئلى  60مً خالٌ ما ظبم، وعخيخج أهه في ول نىطش مً نىاضش الخيالُف خعب ؾبُهتها )ح/

ىا، باإل 69ح/ ُّ  مه
ً
في مهذاث الىلل غافت ئلى رلً نبء الاظدثماساث الثلُلت ( هجذ ليشاؽ الىلل هطِبا

 وهزا جلً ألانباء املخهللت بدعُير خكيرة العُاساث. 

ج وقُفت الىلل بها لىً بطفت  لزلً لجأث ششهت "خػىت خلُب" ئلى انخماد ئظتراجُجُت جخٍش

ج وشاؽ هلل املعخخذمين باإلغافت ئلى اظدئجاسها لل شاخىاث حضئُت فلـ، بدُث كامذ بخخٍش

ج ول أهىام الىلل  همداولت منها لخخفُؼ جيالُف الىلل. لزلً هداٌو جؿبُم ئظتراجُجُت جخٍش

اث أو هلل املىخجاث(، للىضٌى ئلى جدذًذ ما  بالششهت )ظىاًء حهلم ألامش بىلل املعخخذمين، هلل املشتًر

 . جلخطذه الششهت حشاء جؿبُم هزه إلاظتراجُجُت وملاسهخه مو ما جىفله مً أحلها

ج الىظائف بشركت "خػىت خلُب" باملصُلتج  3.4  ؿبُم إشتراجُجُت جخٍر

هلل املعخخذمين، هلل زالزت أهىام مً الىلل:  "خػىت خلُب"ٌشمل وشاؽ الىلل بششهت 

ت،  اث )مىاد أولُت ولىاصم( وهلل املبُهاث )املىخجاث( ئلى مخخلف هلاؽ البُو ألاظاظُت والثاهٍى املشتًر

ذ  -في الىىم الثالث مً الىلل)هلل املىخجاث(  -بدُث حهخمذ الششهت  نلى أظؿٌى مً شاخىاث الخبًر

 
ً
راث أحجام مخخلفت منها ما حهىد ملىُخه للششهت ومنها ما جلىم باظدئجاسه ومنها ما هى معخلل جماما

ت. لزلً هجذ أّن جيالُف هزا اليشاؽ جدخل مياهت هبيرة غمً  ننها هدالت املىصنين في الشبىت الثاهٍى

هُيل جيالُف الششهت، وهكشا لخهذد الهىاضش املخهللت بها كمىا بمداولت لخدذًذ هطِب وقُفت الىلل 

مً الخيالُف اليلُت خعب وّل نىطش مً نىاضش جيلفت الىلل، ورلً كبل انخماد الششهت إلظتراجُجُت 

ج هزه الىقُفت وبهذها.  جخٍش

كمىا بمداولت  "خػىت خلُب" هتىقُفت الىلل بشش هكشا لخهذد نىاضش الخيالُف املخهللت ب

لخدذًذ هطِب هزه الىقُفت مً الخيالُف اليلُت خعب ول نىطش مً نىاضش جيلفت الىلل، ورلً 

ج هزه الىقُفت وبهذها.  كبل انخماد املإظعت إلظتراجُجُت جخٍش

ظىداٌو فُما ًلي جدذًذ جيلفت ول نىطش مً نىاضش جيلفت وقُفت الىلل كبل وبهذ انخماد ششهت 

ج هزه الىقُفت. "خػىت  خلُب" إلظتراجُجُت جخٍش
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ج الىظُفت –جددًد عىاضر جكلفت وظُفت الىلل : 1حدول   -كبل وبعد جخٍر

 البُان ر.ح
 املبالغ )دج(

ج ج كبل الخخٍر  بعد الخخٍر

ىاث ألاخشي  602  - 81.325.455 الخمٍى

اث غير املخضهت مً املىاد والخىسٍذاث 607  182.693 132.612.904 املشتًر

 182.693 213.938.359 جكلفت عىطر املىاد

 6.179.518 154.487.947 أحىس املعخخذمين 631

 1.415.833 35.395.834 الاشتراواث املذفىنت للهُئاث الاحخمانُت 635

 7.595.351 189.883.781 جكلفت عىطر ألاحىر 

 - 151.892.159 إلاًجاساث 613

 585.816 11.716.315 الطُاهت والخطلُداث 615

 726.215 16.267.220 أكعاؽ الخأمُىاث 616

 243.773 - الهاملىن الخاسحُىن نً املإظعت 621

 281.969 201.406 أحىس الىظؿاء وألاحهاب 622

 501.504.265 - مطاٍسف الىلل نلى املبُهاث 6242

 7.032.312 - مطاٍسف الىلل الجماعي للهاملين 6244

 51.525.908 - ىنتمطاٍسف الىلل املخى 6245

 266.210 1.478.943 الخىلالث واملهماث والاظخلباالث 625

ذ والاجطاالث العلىُت والالظلىُت 626  30.101 167.226 مطاٍسف البًر

 - 46.192.989 الخذماث البىىُت وما شابهها 627

 48.120 1.079.400 الػشائب والشظىم ألاخشي  645

 30.000 142.742 الغشاماث والهلىباث 656

 - 40.224.727 أنباء الفىائذ 661

 39.509 885.009 أنباء اظخثىائُت)خىادر،ظشكت،...( 676

 7.383.003 165.379.257 مخططاث اهخالن مهذاث الىلل 681
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ج الىقُفت /  325.469 - أنباء حعُير نلىد جخٍش

 - 4.151.685 أنباء ئغافُت)فائذة سأط املاٌ املعدثمش في الىلل( /

 - 1.467.186 نباء حعُير خكيرة العُاساثأ /

 570.022.670 441.246.264 جكلفت عىطر الخدماث ألاخري 

 577.800.714 833.393.854 مجمىع عىاضر جكلفت وظُفت الىلل

 2020مً ئنذاد الباخث انخمادا نلى ميزان املشاحهت للششهت لعىت املطدر: 

ئلى  60ضش الخيالُف خعب ؾبُهتها )خـ/مً خالٌ ما ظبم، هالخل أهه في ول نىطش مً نىا

ىا، أغف ئلى رلً بهؼ ألانباء ألاخشي ههبء الاظدثماساث 68خـ/ ُّ  مه
ً
( هجذ لىقُفت الىلل هطِبا

 الثلُلت في مهذاث الىلل وما ًترجب ننها مً جيالُف الفشضت الػائهت وهزا أنباء حعُير الخكيرة. 

لفت وقُفت الىلل هلىم باحشاء ملاسهت ومً أحل جدذًذ وعبت جخفُؼ ول نىطش مً نىاضش جي

ج الىقائف وبهذ انخمادها، وهى ما ًىضخه  بين كُمت هزه الهىاضش كبل انخماد ئظتراجُجُت جخٍش

 الجذٌو الخالي:

ج الىظُفت –ملارهت عىاضر جكلفت وظُفت الىلل : 2حدول   -كبل وبعد جخٍر

 البُان
 املبالغ )دج(

 اليصبت (  دجالفارق) 
ج جب كبل الخخٍر  عد الخخٍر

 -99,91 % 213.755.666- 182.693 213.938.359 جكلفت عىطر املىاد

 - 96  % 182.288.430- 7.595.351 189.883.781 جكلفت عىطر ألاحىر 

 +29,18 % 128.776.406+ 570.022.670 441.246.264 جكلفت عىطر الخدماث ألاخري 

 32 % 267.267.690- 577.800.714 833.393.854 مجمىع عىاضر جكلفت وظُفت الىلل

 مً ئنذاد الباخثاملطدر: 

 مً خالٌ الجذٌو أناله هالخل ما ًلي:

  نىطش جيلفت املىاد التي ًخؿلبها اللُام بهزا الىقُفت بيعبت حّذ اظخؿانذ الششهت جخفُؼ

باليعبت لها، خُث جىخفؼ وّل مً  والتي حهخبر جيالُف شبه مخغيرة 99,91%مهخبرة بلغذ 

تهالن الىكىد ومطاٍسف الخىكُف والدصخُم وهزا مخخلف كؿو الغُاس هدُجت مطاٍسف اظ

بلي الششهت بدىصتها 
ُ
 224مهذاث هلل فلـ مً أضل  10للخللُظ املهخبر ملهذاث الىلل بدُث ج

 وظُلت هلل مخخلفت؛
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  والتي حهخبر  % 96نىطش جيلفت ألاحىس بيعبت حّذ مهخبرة بلغذ اظخؿانذ الششهت جخفُؼ

ت باليعبت لها، بدُث وهدُجت لهذة أظباب: إلاخالت نلى الخلانذ، الاهخلاٌ ئلى املىسد جيالُف زابخ

ج وقُفت الىلل، ... جم جللُظ  الخاسجي، نذم جىقُف ًذ ناملت حذًذة لخبّني ئظتراجُجُت جخٍش

 ؛نامل في وقُفت الىلل 250نامل فلـ مً أضل  15نذد الهماٌ ئلى 

  خشي فُمىً جلعُمه ئلى مجمىنخين: ألاولى جخهلم بالجضء أما باليعبت لهىطش جيلفت الخذماث ألا

ألاهبر مً جيلفت الخذماث ألاخشي والزي ًػم مطاٍسف الطُاهت والخطلُداث، الخأمُىاث، 

الػشائب والشظىم، أنباء الفىائذ، الاهخالواث، أنباء حعُير الخكيرة،...، أما املجمىنت الثاهُت 

هلل العلو والىلل الجماعي للمعخخذمين. بدُث  فخػم نىطش واخذ فلـ ًخمثل في مطاٍسف

اظخؿانذ الششهت جخفُؼ مهكم نىاضش جيلفت الخذماث ألاخشي بيعبت حّذ مهخبرة ، لىً مو 

هلل العلو والىلل الجماعي للهاملين، الزي لم جىً جخدمله مً  624جدّملها لخيالُف نىطش خـ/

جأزشث اليعبت إلاحمالُت للخذماث ألاخشي،  كبل ألنها واهذ جلىم بىقُفت الىلل بىظائلها الخاضت،

 ، ملاسهت بما واهذ جخدمله مً هزا الىىم مً الخيالُف.% 29,18 بدُث اصدادث بـ 

ج  ه بانخماد ئظتراجُجُت جخٍش
ّ
وقُفت الىلل اظخؿانذ الششهت ومً خالٌ ما ظبم هالخل أه

حهخبر وعبت حّذ مهخبرة هلمغ  ، والتي% 32جبلغ خفُؼ نىاضش الخيالُف اليلُت لهزه الىقُفت بيعبت ج

ها الششهت.
ّ
 جأزيرها الىبير نلى ئحمالي جيالُف الىلل ومً خاللها نلى الخيالُف اليلُت التي جخدمل

ج وظُفت الىلل على ربدُت شركت" خػىت خلُب": 4.4  جددًد أثر اعخماد إشتراجُجُت جخٍر

ج وقُفت الىلل نلى سبدلغشع جدذًذ أزش  ، هلىم ُت ششهت" خػىت خلُب"انخماد ئظتراجُجُت جخٍش

ورلً باالكخطاس نلى ئخذي املإششاث الهامت مً مإششاث كُاط الشبدُت والتي جخمثل  بلُاط الشبدُت

ًلِغ مذي الشبدُت التي جدللذ نلى مبُهاث والزي نلى املبُهاث )هامش الشبذ(  في مإشش الهائذ

 الششهت، بدُث ًخم خعابه وفلا للهالكت الخالُت: 

 ًيخج لذًىا ما ًلي: 2020وبالخؿبُم نلى مهؿُاث العىت املالُت 

 % 2,99=    11.875.200.000/  355.200.000مهذٌ الشبدُت = 

ج وقُفت الىلل نلى سبدُت ومً أحل جدذًذ أزش  الششهت مدّل الذساظت، انخماد ئظتراجُجُت جخٍش

ىً جدلُله في خالت انخماد هزه هلىم بملاسهت مهذٌ الشبدُت املدلم مو مهذٌ الشبدُت املم

ج وقُفت الىلل الجذًذ بهذ إلاظتراجُجُت، بدُث هلىم بخدذًذ ضافي الشبذ  مً انخماد ئظتراجُجُت جخٍش

مو  ظتراجُجُتهزه إلا انخماد الششهت ئلى ضافي الشبذ كبل  اكخطذتهاخالٌ ئغافت ئحمالي الخيالُف التي 

مىً جلخُظ رلً مً خالٌ ئنذاد الجذٌو الخالي:ألاخز بهين الانخباس مبلغ الػشائب نلى ألاس   باح، ٍو

 

 



 

ج الىظائف على ربدُت املؤشصت الاكخطادًت دراشت خالت شركت "خػىت  أثر اعخماد إشتراجُجُت جخٍر

 خلُب" باملصُلت
 

207 

ج وظُفت الىلل على ربدُت أثر  :3حدول   "خػىت خلُب" شركتاعخماد إشتراجُجُت جخٍر

 املبالغ)دج( البُان

ج كبل  اعخماد إشتراجُجُت الخخٍر

بت  355.200.000 ضافي الشبذ بهذ الػٍش

 11.875.200.000 سكم ألانماٌ

 %2,99 معدل الربدُت

ج بعد  اعخماد إشتراجُجُت الخخٍر

بت  422.016.922 ضافي الشبذ بهذ الػٍش

 11.875.200.000 سكم ألانماٌ

 %3,55 معدل الربدُت

 %0,96 الفرق 

 + %  32,11 وصبت الخغّير

ت املداظبت واملالُت املطدر:   بششهت "خػىت خلُب"مً ئنذاد الباخث انخمادا نلى وزائم مذًٍش

ه في خالت مً خالٌ ال
ّ
ج وقُفت الىللانخمجذٌو أناله هالخل أه ، فاّن اد ئظتراجُجُت جخٍش

، 2020الزي جم جدلُله في ظىت  % 2,99بذٌ   % 3,55ًطل ئلى الششهت مدّل الذساظت مهذٌ سبدُت 

ادة كذسها   ادة بيعبت % 0,99أي بٍض  .  32,11 %وهى ما ٌهادٌ ٍص

 خاجمت: .5

ج الىقائف  حهني الخىكف نً ئهجاص وشاؽ أو وقُفت داخل املإظعت واللشاس ئّن ئظتراجُجُت جخٍش

باظىاد جىفُزها وحعُيرها ئلى مخهامل خاسجي نً املإظعت وجدمُله معإولُت وقُفت واهذ جىجض 

ت ألاخشي التي لها  داخلُا، وهى الص يء الزي ًمّيز هزه إلاظتراجُجُت نً بهؼ إلاظتراجُجُاث الدعُيًر

ج لها بهذ جىكُمي ال اؾً أو الخلاظم أو جللُظ الدجم. فاظتراجُجُت ضلت بها والخهاكذ مً الب الخخٍش

ي مدّل الىخذاث الخىكُمُت 
ّ
ًمىً ججاهله، خُث أّن ألامش ال ًخهلم بدىاٌص بعُـ فاملىسد ًدّل بشيل هل

ى جلذًم الخذمت وبالخالي فمهمت املىسد جخمثل في ئنادة جىكُم الىقائف الت
ّ
ي جم الذاخلُت التي واهذ جخىل

ً املإظعاث التي انخمذث هزه إلاظتراجُجُت مً الاظخفادة مً اللذساث 
ّ
لها ئلُه، مما ًمى جدٍى

الاخترافُت والابخياساث املخؿىسة والاظدثماساث الىبيرة الخاضت باملىسد وهزا الاظخفادة مً الخىىىلىحُا 

 ها.الخذًثت التي جيىن نادة باهػت الثمً ًطهب نلى هزه املإظعاث الخطٌى نلي
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جم الخىضل ئلى حملت مً بشلُه الىكشي والخؿبُلي مً خالٌ ما جم جىاوله في هزا املىغىم و 

 الىخائج هزهش أهمها فُما ًلي:  

ج -  ؛ٌهخبر جخفُؼ الخيالُف الذافو ألاظاس ي النخماد املإظعاث ئظتراجُجُت الخخٍش

ج الىقائف ٌهخبر ّن انخماد ئ - ملخاؾش التي ًمىً أن الىظُلت ألافػل للخذ مً ائظتراجُجُت جخٍش

 ؛جىاحهها املإظعت في بِئت ألانماٌ ورلً مً خالٌ جلاظمها لهزه املخاؾش مو املىسدًً

ج الىقائفّن انخماد ئ - ل الخيالُف الثابخت ئلى مخغيرة، مً  ئظتراجُجُت جخٍش ً املإظعت مً جدٍى
ّ
ًمى

 ا؛كبل ئخشاحهُفت ىقخالٌ ججىُبها جدّمل جيالُف ئغافُت نلى مذاس العىت هدُجت كُامها بال

ج املإظعاث لبهؼ ئّن ج - ش املىاسد  وقائفهاخٍش وئنادة جىحيهها املالُت غير إلاظتراجُجُت ٌعمذ بخدٍش

ً ميزة جىافعُت  ؛في جيٍى

ج نىذ اجخار كشاس  - ًجب ألاخز في الخعبان الخيالُف الخفُت ألهه باميانها  جخفُؼ وّل ما جم الخخٍش

جاكخطاده وجىفيره مً ؾشف نملُت الخخ  .ئلى الالش يء ٍش

نها مً جخفُؼ نىاضش  -
ّ
ج وقُفت الىلل مى ئّن انخماد الششهت مدّل الذساظت إلظتراجُجُت جخٍش

ادة نلى  .% 32,07جبلغ  الخيالُف اليلُت ليشاؽ الىلل بيعبت  مهذٌ مما ًإدي ئلى الخأزير بالٍض

ادة 2020الزي جم جدلُله في ظىت  % 2,99بذٌ   % 3,55ًطل ئلى بدُث الششهت سبدُت  ، أي بٍض

ادة بيعبت % 0,99كذسها    .  32,11 %وهى ما ٌهادٌ ٍص

ج ّن ًمىً اللٌى بأومً خالٌ الىخائج العابلت  انخماد الششهت مدّل الذساظت إلظتراجُجُت جخٍش

مبالغ حّذ مهخبرة هلمغ جأزيرها الىبير نلى ئحمالي أن ًىفش لها بطفت حضئُت مً شأهه ولى  وقُفت الىلل 

ها الششهت. جيالُف الى
ّ
وهى ما ٌعني كبىل الفرغُت لل ومً خاللها نلى الخيالُف اليلُت التي جخدمل

 الرئِصُت للدراشت.

 :الخالُت ئدساج الاكتراخاث ًمىً اظخيخاحاث مً جلذم ما نلى وبىاءا

 غشوسة وغو مهاًير مدذدة في نملُت اخخُاس املىسد الخاسجي املخخطظ؛ -

ج  ألهمُت الششهتغشوسة ئدسان ئداسة  - ألاوشؿت الذانمت ألاخشي التي حهخبر نبء الىقائف وجخٍش

 نليها؛

ج ألهه باميانها جخفُؼ  - غشوسة ألاخز بهين الانخباس نىطش الخيالُف الخفُت نىذ اجخار كشاس الخخٍش

 ؛وّل ما جم اكخطاده وجىفيره مً ؾشف نملُت الخخٍشج
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ج الىقائف أ - جيىن نلى دساًت واظهت  نًخىّحب نلى املإظعاث املهخمذة إلظتراجُجُت جخٍش

والتي كذ ًيىن لها جأزير هبير نلى ووقائفها املخاؾش التي ًمىً أن حهشكل العير الخعً ألوشؿتها ب

 سبدُتها.
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 ملخص

جنااااهؽ  ااارا الدزاطااات تكاااِيت ػاااسلاف الخاااإطح  الخهاااااست الناػاااوت وااات  ز    اطاااخ دام جدليااا   وطاااو  

 بهدف الخستج   يازاث طناطبت لخدظح  طوهفها وت املنااظت. SWOTتجدلي  

جوؿاالذ الدزاطاات بناار ؤ  ػااسلاف الخااإطح  الخهااااست الناػااوخح  واات الظااوم  ز يياات جخ حاا ا    دفٌخااح   حاا  

سر م  طنه ا ؤ  حِالج يقان كِفها لخإ يا  الِ ااى تجواويس هادزااها الدظاويقيت طا  ؤحا  اطاخ الى طخواشيخح ،  ُت

 .ؤ ائها طظخقبالسؾ املخاخت لها وت الظوم لخدظح  يقان هواها تالف

 الخإطح  الخهااست؛ الخدلي  الاطت اجيجت؛ الخيازاث إلاطت اجيجيت. اليلماث املفخاحيت:

 JEL: G22 ، M1، M31جصييف 

Abstract 

 This research discusses the states of the two active Takaful insurance 

companies in Jordan, by using Boston analysis and SWOT analysis, to determine 

some suitable options that improve their competitive position. 

 The research results confirms that the two companies have an unbalanced 

portfolios, and each one of them must to address its weaknesses by some 

measures, such as qualifying workers and developing its marketing capabilities. 

Keywords: Takaful insurance; strategic analysis; strategic option. 

Jel Classification Codes: G22; M1; M31. 
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 ملدمت .1

ت ط   اسا  طِسكح  لنفع الخوس ُسر جالوت  كساز   الخإطح  الخهااست  و اجفام طج ُو

؛ تبرلو يخم بنؼاء ؤهظان ُسر ؤطاض الالت ام  الخبَ الناػئت ُ  جدقق ذلو الخوس، ط  خالى  اّ 

ؿندتم الخإطح  الخهااست  رطت طاليت طظخقلت خيث يقوم  دتزا  خِويم الخظائس الاف جلخق 

 املؼت لح  ايه، ؤطا ُ  ػسلت الخإطح  الخهااست تجهو  ُسر ػه  ػسلت طظا  ت اةنها جديس ؤُ اى 

ؤنها الت،  اإلكاات بنر الـندتم  ت  اطخالله طقا   ؤحسة جقخوِها ط  ؤهظان الخإطح  ُسر ؤطاض الوم

 اطدث از زؤض طاى الـندتم طلازبت طقا   نظبت ط   زباح.جقوم  

قو  الخإطح  الخهااست وت ؤ   را   تبرلو يٌهس الفسم الجو سي  ح  ُقو  الخإطح  الخجازي ُت

 و وت  خح  جم ج سيجه ُسر ؤطاض الالت ام  الخبَ  تالخِات  أل  ُقو  الخبَ  ال ُيفظد ا ال سز ل ا 

بنى ُسر ؤطاطها ُقو  الخإطح  الخجازي 
ُ
ليه اخخلفذ هسيقت ب ازة ػسماث  ،ُقو  املِاتكت الاف ج ُت

الخإطح  وت الن وذحح  )الخهااست تالخجازي(، تلن  ز م ذلو ال يها  يجد اسها ُند النٌس بنر طنخجاث 

ً   را الوكّ، جبقى  وتت هرايواَ تيفع  ػهاى ًا سة؛ تلالن وذحح  وت الظوم خيث يجد يفع   

جسطيخ طهانها ط   وت القدزة الخنااظيت لؼسماث الخإطح  الخهااست طولًبا ؤطاطًيا، تيخولب طنها البدث

 خالى اهخناؾ الفسؾ تالخ لب ُسر م  طا يلِف ج وهِها تالخوطّ وت ؤُ الها.

ليه اهدف  را الدزاطت بنر جدديد طدى جواش  طدفٌت ؤُ اى الخإطح  الخهااست    ح  طنااظااها ُت

خ ا  ُسر طـفوات  وطو   طّ جدديد ؤنظب  SWOTتجدلي   BCGط  ػسماث الخإطح  الخجازي،  ااُل

الخيازاث لها لخدظح  تكِيتها، تهد جم اخخياز لرلو الظوم  ز ييت ط  خالى  زاطت تكّ طدفٌت 

 ؤُ اى ػسلت الخإطح  إلاطالطيت تػسلت الخإطح   تنر الناػوت بها.

 و تكّ طدفٌت ؤُ اى الخإطح  الخهااست  : طال ا يست ر طا طبق مايذ بػهاليت الدزاطتتبناء ُس 

 وت الظوم  ز ييت؟  ح  طنااظااها

 تلإلحا ت ُسر  را إلاػهاليت جم اات اق ؤ : 

 طدفٌت ُ  اى لؼسلت الخإطح  إلاطالطيت جخ ح   الخواش . .1

  الخواش .جخ ح  طدفٌت ُ  اى لؼسلت الخإطح   تنر بِدم  .2

دلي    اء ج دث يِنف  دزاطت ؤطع ُ   ػسماث الخإطح  الخهااست ت تهد تهف الباخثا  ُسر  

للدلخوز طها طد د شمي ُست، ت و طقاى طنؼوز  املجلت الِل يت لقواَ ملياث الخاحسة، حاطِت  املانت لها

للوهوف ُسر ؤ م  SWOT طـفواتخدلي  ال، تهد جناتى 2017حايفي   ش س  الِد  الظابّ ُؼس ػهس 

يقان القوة تاللِف تالفسؾ تالتهديداث الاف جوججه ػسماث الخهاا ، زم اطخ دام الخدلي  املانت 

للقوائم املاليت لؼسماث الخهاا  الِام تطقازيتها طّ بِم ػسماث الخإطح  الخقليديت لخقييم   اء املانت 

 لؼسماث الخهاا .
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خدلي  املـفووت )طـفوات الط  خالى اُخ ا  املنهج الخدليست الاطخقسائي تجدبّ  را الدزاطت  

BCG تطـفوات ،SWOT تالاهاَل ُسر الخقازيس الـا زة تطساحِتها تالخفظح  تالخدلي  املقاز  للوؿوى )

 بنر يخائج ُاطت.

 إلاستراجيجيت و الخحليل الاستراجيجي ملحفظت ألاوشطت  .2

ظته   را الدزاطت   فا يم ُاطت خوى بطت اجي 
ُ
 جيت املاطظت زم حِسج بنر الخجصئتح

 إلاطت اجيجيت تالخدلي  الاطت اجيجت ملدفٌت ؤُ الها.

 مفاهيم حىل إستراجيجيت املؤسست  1.2

تج ـيف املواز  خخياز ؤنؼوت الؼسلت تجنٌي ها جخ ث  إلاطت اجيجيت وت ا STRATEGORخظب  

تاملهازاث(، تذلو لخدقيق ؤ اء طخفوم طظخدام ُسر ؤ اء املنااظح  وت م  نؼان،  لها )خاؿت زؤض املاى

تؤكاف . (Stratégor, 2019, p. 01)بهدف  حٌِيم السبذ الاهخـا ي للؼسلت ُسر املدى الووي  

PORTER M. للؼسلت  بناء طح ة جنااظيت تالخفاي ُليها تجوويس ا، ط ا  يجب ؤ  حظ ذ إلاطت اجيجيت

يظ ذ لها الدظاب خـت ؤلب  وت الظوم ت را يظخلصم ؤ  جهو  ط ح ة ُ  طنااظيها، تليخدقق ذلو 

 domination globaleخد   وزجس طح جح  جنااظخح    ا: بطت اجيجيت الهي نت ؤت الظيوسة ُسر الخهاليف )

par les coûts )ق ؤ  املاطظت حظيوس ُسر ؤطِاز الخهلفت اةنها حظخويّ شيا ة الِسق  نفع باات اا

الظِس ؤت جقديم يفع الِسق  إه  طِس ط ا يظ ذ لها  الخـوى ُسر  واطؽ ؤُسر، ؤطا املح ة الثاييت 

( تجخِلق  خقديم طنخج ذت ؿفاث اسيدة la stratégie de différenciationتهت بطت اجيجيت الخ ايص )

جخ ث   Michel MARCHSNAYتخظب  . Garibald, 2008, pp. 53)-(54 طنااظيه تط ح ة ُ 

إلاطت اجيجيت وت ج ويى الخ يح  ط  ؤح  جنييف طواز  املنٌ ت طّ طخولباث البيئت الخنااظيت لخدقيق 

 laُسر املظخوى الِام ) تى  ؛  داف  طاطيت لل اطظت، تهد خد  طظخويح  وت إلاطت اجيجيت

stratégie générale خيث جخوااق إلاطت اجيجيت الِاطت للؼسلت طّ ح يّ القسازاث تإلاحساءاث الاف )

سر املدى الووي   وسيقت خاط ت طه ت الؼسلت تطهنتها تؤنؼوتها جدد  ، اهف جخوااق طّ القسازاث ُت

الاف يخم اج اذ ا ط  هسف إلا ازة الِليا وت املنٌ ت تهت يفظها "الظياطت الِاطت"  إلاطت اجيجيت

بؼه  ؤطاس ف  دزاطت  طسجبى األطس  ناا )la stratégie d’activité( ؤطا ُسر طظخوى النؼان ؛لل اطظت

   القي ت إلاطت اجيجيت
ّ
للنؼان تطوهّ الؼسلت اي ا يخِلق  املنااظت؛ ط   را املنٌوز يجب ؤ  ج ن

إلاطت اجيجيت القائ ت ُسر نؼان الؼسلت ط  الخـوى ُسر طصايا ط خلفت ُ  ح يّ طنااظيها وت طجاى 

نؼان تطوم طِح ، تبالخانت اة   را يخولب جدديد ُواط  النجاح السئيظيت للظوم املِنف بهدف 

 ؤنؼوتها خظب  ـيف املواز  جت  ؾ جوويس حديدة ملنخجااها تخدطااهاالبدث ُ  اس 

(MARCHSNAY, 2004, p. 19). 
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الؼسلت حظعر بنر جدديد الخوحه الووي   ح   تط  خالى م  طا طبق نظخنخج ؤ  بطت اجيجيت 

أُل اى الؼسلت )السئيت(، لخلق هي ت لدى شبائنها تله  ؤصخاب املـلخت ط  خالى اطخ الى الفسؾ 

وت  يئتها تطواز  ا الخاؿت، تطنه اج اذ هسازاث ؤت خيازاث بطت اجيجيت ط  ؤح   ناء طح ة جنااظيت 

 ُسر املدى الووي .

 الاستراجيجي حعريف الخيار   2.2

الخياز الاطت اجيجت ُسر ؤيه ُ ليت جوليد البدائ  إلاطت اجيجيت تجقيي ها تط  جم  Robsonُسف  

االخياز الاطت اجيجت يظخلصم القيام  خدلي   يئت  ؤي. (274، ؿفدت 2013)طظاُدة،  الاخخياز اي ا  ينها

 املاطظت ط  ؤح  بيجا  البدائ  املناطبت تطنه الوؿوى بنر ؤال  ؤ اء لها.

 الخحليل الاستراجيجي 3.2

الخحليل يِخب  الخدلي  الاطت اجيجت الخووة  تنر لإل ازة إلاطت اجيجيت تيخهو  ؤطاطا ط   

، تلن  ؤيًلا ليع اقى لوؿف  يئت الؼسلته تالهدف السئيس ف طن، الخارجي والداخلي للمؤسست

 ,Bartuskováa & Krestab)  لخقييم الِواط   لث  ؤ  يت الج اذ القساز الاطت اجيجت لديها تطدى جإزح  ا.

2015, p. 147) 

 والخحليل الاستراجيجي ملحفظت ألاعمال الخجسئت إلاستراجيجيت .3

 (DAS)إلاطت اجيجيت بنر طجاالث النؼان إلاطت اجيجيت لخجصئت ػسح ايؼخ    را الِنـس ُسر  

 تالخدلي  الاطت اجيجت ملدفٌت ؤُ اى املاطظت.

 (DAS)الخجسئت إلاستراجيجيت إلى مجاالث اليشاط إلاستراجيجيت  1.3

ت ط   نؼوت املخجانظت ط  خيث املنخجاث   يخم حِسيف الجصء الاطت اجيجت ُسر ؤيه طج ُو

تالخدطاث، تبخِبح  ؤ م يقوم الجصء الاطت اجيجت  خج يّ  نؼوت الاف حظخِ   يفع املهازاث تجخ ح  

ت ط  ُواط  النجاح السئيظيت ؤت  ، تطنه االخجصئت FCS (Brulhart, 2009, p. 19) نفع املج ُو

اث طخجانظت  إلاطت اجيجيت جخ ث  وت ججصئت ؤت جقظيم نؼاهاث املاطظت  ديث يخدـ  ُسر طج ُو

 DAS (domaine d’activité stratégique)بمجاالث اليشاط الاستراجيجي ط  املنخجاث تالاف حِسف 

 وم ؤت الفئت ط  الصبائ .يظخِ   يفع املواز  تيوحه بنر يفع الظ  DASبحيث ول 

 الخحليل الاستراجيجي ملحفظت ألاعمال )ألاوشطت( 2.3

يِب  جدلي  املدفٌت ُسر طنهجيت ججِ  ط  امل ن  بحساء حصخيف لج يّ ؤنؼوت الؼسلت  

تجقييم تكِيت جواش  طدفٌت ؤُ الها، ط ا يظ ذ  خوحيه تج ـيف املواز   ح  طجاالث النؼان 

الخاليت ؤت املدخ لت، تطنه يِخب  جدلي  املدفٌت ؤ اة لخلخيف تكِيت ؤنؼوت املاطظت، تؤ اة لدُم 

 اتالاف جبدث ُ  جنويّ نؼاهااه طجاالث ؤُ اى جديسالاف لقسازاث إلاطت اجيجيت للؼسماث اج اذ ا
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(Brulhart, 2009, p. 103)يخم اخخياز املجاالث الاف جس ب وت جوويس ا تجلو الاف جس ب وت  ،  ديث

الخ ست ُنها، تيخهو  جدلي  املجاى  را ط  زالر طساخ  هت: جدلي  طهنت الؼسلت، جدلي  ؤطواهها، 

 (Soulez, l’essentiel du marketing, 2020, pp. 24-25) (.DASتجدلي  طجاالث ؤنؼوتها إلاطت اجيجيت )

اهم يخم جدديد طهنت املاطظت ط  خالى : (Le métier de l’entreprise)مهىت املؤسست  1.2.3

 . ، تبناء ُسر اخخياحاث الصبائ  الاف جلبيها طنخجااها و املهازاث الاف يخقنها الِاطل

ؤ  ؤي  يخهو  الظوم ط  ح يّ املؼت ي  لل نخج ؤت الخدطت  ديث يجد أسىاق املؤسست: 2.2.3 

ت املنخجاث امل ازلت تاملنااظت  خ ث  وتيت  السىق الرئيس ي :طاطظت طسجبوت  ثالر ؤيواَ هت طج ُو

ت املنخجاث ذاث الوبيِت امل خلفت ُ  املنخج السئيس ف  السىق املحيطبؼه  طباػس؛  ت و طج ُو

ت املنخجاث الاف يهو  يدخوي  سىق الدعمو  احاث وت يفع الٌستف؛تلننها جلبف يفع الاخخي طج ُو

 تحو  ا كستزًيا الطتهالك املنخج املدزتض.

 ي ن  جدديد ا ط  زالزت ؤبِا  هت:(: DASمجاالث اليشاط إلاستراجيجيت للمؤسست )  3.2.3

 الري  يخم الخِاط  طِهم ؛   الصبائ  -

 الاخخياحاث الاف نظعر بنر جلبيتها ؛  -

 الخننولوحيا املفللت. -

الًبا طا يهو  لدى الؼسماث النبح ة الِديد ط   نؼوت امل خلفت نظبًيا الاف يجب ؤ  جدبّ   

، تيخجظد  را )strategic business) la stratégie d’activité :جدلي  طدد ة ط  ؤح  جنٌي ها 

اجيجت له  طجاى نؼان الخدلي  ط  خالى  ناء طـفووت يجِ  ط  امل ن  ج ثي  املوهف الاطت  

ت  وطو   للؼسلت بؼه   ياني تجسليبف؛  را املـفوااث ؤػهس ا جلو الاف هوزاها طج ُو

 .Arthur D) ، تآززس  ي ليخ BCGط  خالى طـفوات   (Le Boston Consulting Group)الاطدؼازيت

Little)   املِستات   ـفواتADL ( تطالج ي ،McKinsey ـفواخه   )MCK  خيث جوكّ ؤنؼوت ،

الؼسلت ُسر زطم  ياني  بِدي    ا: حاذ يت طجاى النؼان ط  ياخيت تالوكّ الخنااس ف للؼسلت وت 

 را املجاى ط  ياخيت ؤخسى، تيِخ د  را الخدلي  ُسر جقييم حاذ يت  نؼوت )الخدلي  الخازجت( ط  

 حهت تتكّ الؼسلت )الخدلي  الداخست( ط  حهت ؤخسى.

 املؤسست أعمالستراجيجي ملحفظت الخحليل الا  .4

  .ُ اى  لخدلي  طدفٌت  SWOTيدناتى  را الجصء ط  الدزاطت ي وذج  وطو  تي وذج  

 

 

 



 

 امىت زغلىل /محمد فرحي 
 

216 

  (BCGهمىذج بىسطً لخحليل محفظت ألاعمال )مصفىفت   1.4

 حعريف الىمىذج 1.1.4

ت  وطو  الاطدؼازيت الاف حِخب  املاطظت ل دفٌت BCGجم جوويس طـفوات )  ( ط  هب  طج ُو

ط  طجاالث ؤت تخداث النؼان، ت را  خح ة حظا م وت ي و الؼسلت تزبديتها، تجقوم طـفوات 

الري  همى اللطاع ديث حِخ د ُسر بِدي    ا  les DAS وطو   دظيح  جواش  طدفٌت  نؼوت 

 تى يِب  ُ  البيئت الخازحيت  ،(Benoit, 2019, p. 2) الحصت السىكيت اليسبيت جنؼى ايه ت

، ؤت ل قياض لجاذ يت (281، ؿفدت 2013)طظاُدة،  للؼسلت تيِخب  ل قياض لجاذ يت الظوم 

خاليا ج ث  تكِيت طجاالث  4املـفوات بنر الـناُت، تالثاني ي ث  البيئت الداخليت، تجنقظم 

النؼان وت الظوم تهت: املِللت ؤت ُالطت الاطخفهام، النجوم، البقسة الخلوب ت تشا  امليخت ل ا  و 

 طبح  وت الؼه  ؤ ياا:

 BCG: مصفىفت 1الشيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : GIBOIN, B. (2019). la boite à outils de la stratégie (éd. 3). Paris: Dunod. p. 56 

  حدود املصفىفت 2.1.3

 حِخ د طخ ح ي    ا: BCGخظب الؼه  ؤُالا تطا جم ذلسا آيفا اة  طـفوات 

يخم خظابها  النظبت بنر املنااع  طاس ف ط  خالى الِالهت: الحصت السىكيت اليسبيت:  -
الخـت الظوهيت لل اطظت

الخـت الظوهيت لل نااع  طاس ف
 (Benoit, 2019, p. 17)   ؤت

طبيِاث املاطظت املدزتطت

طبيِاث املنااع  طاس ف
، حظ ذ  را النظبت 

 خدديد طوهّ طجاالث النؼان ُسر طندنى الخب ة تالسبديت تطنه طظخوى املواز  املظخِ لت وت تخدة 

 .(Bojin & Schoettl, 2013, p. 275) النؼان الاطت اجيجت
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  و  الت لخووز طبيِاث املاطظاث، ؤت  و جدلي  الخقدم إلاح انت لل بيِاثمعدل همى السىق:  -

(Benoit, 2019, p. 17) تيظ ذ  را املِدى ط  طِسات طدى اخخياج طجاى النؼان )اطدث از ؤت ،

املاى الِاط (، اهل ا شا  ي و القواَ الري ينؼى ايه طجاى النؼان املدزتض شا ث  زؤض

اخخياحاث  را  خح  ط  الظيولت، تؤيلا جصيد  رلو بطهاييت الخـوى ُسر خـف طوهيت ؤلب  

 .(Bojin & Schoettl, 2013, p. 275)  ت  املظاض  دـف املنااظح 

يخم حسجي   ري  املخ ح ي  ُسر طدوزي  طخِاطدي  يظ ذ  خدديد طوهّ طجاالث النؼان ت 

قظم طـفوات
ُ
سر ؤطاطه ا ج    دائسة ُت

ّ
بنر ؤزبّ طناهق ج ح   ح  طِدالث الن و القويت   BCGالري ُي ث

تاللِيفت تخـف الظوم النظبيت القويت تاللِيفت، تيخم خ  طؼهلت الخدت   ح  املناهق ُسر 

 :(Soulez, 2020, p. 615)الخانت  الندو 

)الخالت الاف  1يخم جدديد الخدت   ح  خـف الظوم النظبيت القويت تاللِيفت بؼه  ُام  اااا  -

 ج خلو ايها الؼسلت يفع الخـت الظوهيت ملنااظها السئيس ف(؛

وت  داياث  را الن وذج،  %10 ين ا جم جدديد الخدت   ح  طِدالث الن و القويت تاللِيفت  اا   -

 stratégorطثال، لرلو خظب  %2ات  %1لن  يجد ؤّ   ناك ؿناُاث جخ ح    ِدى ي و طخدني 

    ِدى ي و الناجج املدست إلاح انت 
َّ
 .PIB (Stratégor, 2019, p. 301)ؤؿبذ الخد ُي ث

  أحساء املصفىفت  3.1.3

 جوؿيف م  طجاى ط  طجاالث النؼان تاًقا ملها  تحو  ا وت املـفوات ل ا يست: BCG ديذ ج

جخوااق  را املنوقت طّ املجاالث الواهِت وت السبّ الِلوي  ي  ، ت ل ا : (dilemmes)املع  ث  -

لل ديسي  خيث يهو  تكِها  ح  حيد طقازيت طّ املنااظح  يحت اط ها اهف حِخب  ؿداُا خقيقيا 

ل ا جخ ح   ازجفاَ اخخياحااها الخ ويليت تطس ت  ا الظلبف، تطّ ذلو حِخب  لفسؿت خقيقيت لخدقيق 

زاث الاف اطهاطب طظخقبليت نظبت بنر الن و النبح  للظوم الري جنؼى ايه، لرلو ط  ؤ م الخي

لخالت  و طلاُفت الاطدث از لالطخفا ة ط  ي و الظوم ط  ي ن  لل اطظت اُخ ا  ا وت  را ا

 ؤ   ديثهرا ؤطه  ط  لظب شبائ  ط  املنااظح  االدظاب شبائ  حد  وت طوم طخنام، ؤح  

ُدم الاطدث از طيجِ  الصبائ  الجد  جخجه يدو املنااظح  تطنه شيا ة جلائى الخـت الظوهيت 

املِلالث بنر طنوقت النجوم املخواحدة وت خايت جاالث املطقازيت بهم، ااالطدث از يظ ذ  خدوي  

بذا طا مايذ ج لو طواز  ج ويليت ماايت ط  اح  الهي نت ُسر الظوم، ؤطا بذا مايذ حِاني ط  ُظس 

 (Massol, 2008, p. 101) وت الخ وي  اة  الخياز ؤطاطها طيهو   و الخ ست ُ   را النؼاهاث.

تبالنٌس بنر  تزة خياة  جقّ وت السبّ الِلوي  يظس ط  املـفوات :(vedettes ou stars)الىجى   -

املنخج اة  ؤنؼوت  را املنوقت جهو  وت املسخلت الثاييت ط   تزة ي و ؤي طنخج، خيث جخ خّ 

 تلننها ج
ً
 لبح ا

ً
 طاليا

ً
خولب  دـت طوهيت نظبيت هويت وت طوم طسيّ الن و، تهت جرز  خال
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، ط  خالى جسلح  (Leroy, 2017, p. 105) اطدث ازاث بي ائيت ضخ ت للخفاي ُسر طسلص ا املهي  

 & Bojin) املواز  الخ ويليت ُسر  را النؼاهاث تججنب الاطدث ازاث الاف ليع لها ُالهت  الن و

Schoettl, 2013, p. 280)  تخظب  وطو  يهو  السبذ ايها طنِدم وت ايخٌاز يطج النؼان ليـبذ

 .(GIBOIN, 2019, p. 57) وت طنوقت البقساث الخلوب وت املظخقب 

ؤنؼوت  را يجد ا وت السبّ الظفست  يظس( جهو  : )(les vaches à lait)ال لراث الحلى   -

املنوقت هد تؿلذ ملسخلت النطج طّ خـت طوهيت لبح ة طقازيت طّ املنااظح  اهف جّولد ؤزباخا 

، (Gaétan, 2016, p. 43) طِخب ة ط  ؤح  ج وي  تجوويس  نؼوت  خسى )النجوم تاملِلالث(

ت  وطو  الاطدؼازيت اة   را  املنوقت ز م الخـت الظوم املهي نت الاف جخ ح  بها ادظب طج ُو

 ,Jean-Marie) اة  اخخياحااها الخ ويليت كئيلت تذلو  خإزح  "ُاط  الخب ة" ؤت "طندنى الخب ة"

Rene, & Nicol, 2009) خيث ؤ  الخهاليف جدبّ ي وا طدد ا يِخ د ُسر خب ة إلايخاج املت الم ُسر ،

وت م  طسة يخلاُف ايها  %30ت %20املدى الووي ، اخجِلها جن فم  اطخ ساز  نظبت جت اتح  ح  

 إلايخاحيتخيث جخ ح   النفاءة حؼ يليت ؤي النفاءة ،  (Boston Consulting Group, 1968) إلايخاج

املدققت ط  خالى حٌِيم امل سحاث ُسر ؤطاض وت الِالهت الاهخـا يت  ح  املواز  املخاخت تالنخائج 

ر حجم طِح  املظخ دطت ط  املدخالث للوؿوى بنت ج فيم الن يت املدخالث، ؤ ت ط ينل يت طِ

تطنه القدزة ُسر الخدنم وت  طِاز الري ،  (24، ؿفدت 2018)خ لوى ت هواف، ط  امل سحاث 

 طح ة جنااظيت جت حم ُسر ػه  ؤزباح وت طوم ياضج.طينظب الؼسلت 

)السبّ  ي   الظفست( جخ ح  طجاالث نؼان  را املنوقت بظوم : (poids morts)ألاوزان امليخت  -

كِيف الن و تتكّ جنااس ف س فء، بكاات بنر ؤّ  اخخياحااها الخ ويليت كِيفت تالخداق املانت 

املخوهّ ؤ   را املاطظت طخقوم  الخ ست ُ   را الناجج ُنها طالب؛ ادظب  را املاػساث ط  

الوخداث، لن   را  ح  ؿالح  ائ ا، اقد جهو   را املجاالث لها جإزح  طباػس ُسر طنخجاث ؤخسى 

، طثال هد جخد   جهاليف ؤت ؤُباء  ح  طباػسة ؤت حظا م وت (Massol, 2008, p. 103) طسبدت

طنخجاث ؤخسى تالخِسيف  املاطظت، االخ ست ُنها تب  مايذ ال جرز زبدا هد يا ي بنر  حظويق

         بخدار كسز  املنخجاث املسبدت.

بِد ػسح طفا يم يٌسيت خوى إلاطت اجيجيت تالخدلي  الاطت اجيجت وت املاطظت ت طـفوات 

 را الن وذج ُليه ح لت ط   ؤ  لإ اة للخدلي  الاطت اجيجت، يجب الخنويه بنر (BCG) وطو  

ااخراث طنها: البظاهت ؤلث  ط  الالشم ُند اطخ دام املظخوياث الِاليت تاملن فلت، تجقظيم 
ُ
امل

املـفوات بنر ؤزبِت ؤحصاء،  اإلكاات بنر ؤّ  الِالهت  ح  يـيب الظوم تالسبديت ليظذ  اللستزة 

 الوكّ الخنااس ف إلاح انت للؼسلتهويت، ل ا ؤ  الخـت الظوهيت هت طٌهس تاخد اقى ط  طٌا س 
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، لرا طخِخ د  را الدزاطت ُسر ي وذج آخس وت الخدلي  ت و ي وذج (284، ؿفدت 2013)طظاُدة، 

SWOT .الري يقوم  خدلي  البيئت الداخليت تالخازحيت لل اطظت بؼه  ليفي 

 لخحليل الاستراجيجي SWOTهمىذج  2.3

تػسخه تطنه جدديد ؤ م الخيازاث املناطبت لل اطظت  SWOTم الخِسق لِسق ي وذج طيخ

 .ط  ؤح  جدظح  ؤ ائها

 حعريف الىمىذج 1.2.3

ؤهستخخه الخاؿت  (philip Seilznick)ُندطا هدم  1957بنر ُام  SWOTحِو  انسة جدلي  

 املواءطت  ح  الِواط  الداخليت تالخازحيت لل اطظت، تهوزث  را الفنسة اي ا بِد ط  هسف ؤطاجرة 

ت إلا ازة الِاطت وت طدزطت  ازااز  لألُ اى، تيِخ د  را الخدلي  ُسر زالر خوواث هت:  طج ُو

 ؛قان القوة تاللِف  اخ  املاطظتجدديد ي -

خ ا  ُسر املوهف النهائي لل اطظت ط  خيث جدديد الفسؾ تالتهديداث الا - ف جديدها البيئت، الُا

 ؛لبيئيت وت جدديد املوهف الخنااس فيقان القوة تاللِف، تالفسؾ تالتهديداث ا

: الخياز  SA خيث ؤ : SA= O(S-W)ايخقاء الخياز الاطت اجيجت املناطب اطدنا ا بنر املِا لت:  -

 : يقان اللِف الداخليت.W: يقان القوة الداخليت، S: الفسؾ الخازحيت املخاخت، Oإلاطت اجيجت، 

  (224، ؿفدت 2013)طظاُدة، 

 وت املاطظت:  SWOTتالجدتى املوانت يوضح ليفيت جوبيق جدلي  

 SWOT: همىذج لخحليل مصفىفت 1 حدول  

 weaknessesال عف  هلاط Strengths هلاط اللىة 

 W/O جدييت -حٌِيم S/O حٌِيم -حٌِيم Opportunities الفرص 

 W/T  جدييت-جدييت S/Tحٌِيم -جدييت Threatsالتهدًداث 

Source : Svend, H. (2005). Marketing planning : A global perspective. UK: McGraw-Hill. p73 

 شرح الىمىذج 2.2.3

تجهو  وت خالت إستراجيجيت هجىميت  أولهاخيازاث بطت اجيجيت،  4ي ح  ط  خالى الجدتى 

ت  تنر  خيث جلخقي ايها يقان هوة املاطظت طّ الفسؾ املخاخت وت الظوم ط ا يداِها  S/Oاملج ُو

 والثاهيتالخخياز طياطت هجوطيت، ال سق طنها شيا ة اطخ الى  را الفسؾ تحٌِيم هواها الداخليت، 

تإستراجيجيت ع حيت  خيث جخواس ؤطام املاطظت اسؿا طناطبت لننها حِاني ط  يقان  W/O وت طج ُو

ليه ينبغت ُسر إلا ازة إلاطت اجيجيت وت املاطظت القيام  كِف هد ج نِها ط  اطخ الى جلو الفسؾ، ُت

نؼوت   ا يجب ملِالجت تجصخيذ طا حِاييه املاطظت ط  يقان كِف  اخليت، طواء مايذ وت  

لفسؾ املخاخت إلا ازيت ؤت  نؼوت إلايخاحيت تالدظويقيت ت اسا  تاملاليت، لخ نينها ط  اطدث از ا
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 S/Tجواحدث املاطظت وت السبّ  جىىن في حالت ما إذاو دفاعيت جىىن  بطت اجيجيت ثالثؤطاطها، ؤطا 

تالري يِب  ُ  جفاُ  يقان القوة تالتهديداث، ااملاطظت حظخويّ ؤ  حِصش تحظدث س يقان هواها توت 

الوهذ يفظه جقوم  الدااَ كد ؤخواز التهديداث املديوت بها ط  خالى اخخياز اطت اجيجياث حظا م وت 

ذ تطِالجت حٌِيم يقان هواها تجحجيم التهديداث الاف جواحهها، خيث ؤ  املاطظت حظخويّ جصخي

 ننت، لن  املؼهلت جـبذ ؤؿِب ُندطا جخِلق امليقان كِفها بظيوساها ُسر الِواط  الداخليت 

جخجه املاطظت بنر  الافإستراجيجيت الاهىماش   الٌستف الخازحيت خيث يـِب الظيوسة ُليها، تلدينا

، ط  خالى  W/Tّ بجباُها بظبب طا حِاييه ط  اهديداث خازحيت تيقان كِف  اخليت ل ا  و وت السب

طِالجت يقان كِفها طّ طساُاة التهديداث الخازحت، ُسر طبي  املثاى: خرف خى بيخاجت طخد ، ؤت 

 (229-228، الـفداث 2013)طظاُدة،  .ؤت الايدطاج طّ ػسماث ؤخسى  الخستج ط   طوام الخاليت،

 الخحليل الاستراجيجي ملحفظت ألاعمال لشرهت الخامين إلاس مي و شرهت ألاولى للخأمين  .3

وت  للن اذج الظا قتطنداتى وت الجصء املخبقي ط   را الدزاطت جقديم ؿوزة جوبيقيت 

املاطظاث الخإطينيت، تهد جم اخخياز ػسلت الخإطح  إلاطالطيت تالؼسلت  تنر للخإطح  )طوليدزحي( 

ح  وت الظوم  ز ييت تذلو ط  ؤح   زاطت طدى جواش  طدفٌت الخإطح  الخهااست وت  را الناػوخ

   الظوم.

 هظرة عامت حىل الخأمين الخيافلي في ألاردن 1.4

ط   ينها ػسلخا جإطح  جهااست  ػسلت ج ازض النؼان الخإطينف 24يخهو  طوم الخإطح   ز ني ط   

  ا ػسلت الخإطح  إلاطالطيت تالؼسلت  تنر للخإطح  جقدطا  ماات ؤيواَ الخإطح  لصبائنها، خيث حِخ دا  

طاج س الخإطح  الخِاتني  خظب طا خسج  ه بالخبرع الخعاون و الالتزا  ناء الخإطح  الخهااست ُسر ؤطاض 

ملج ّ الفقه إلاطالطي  الخِات  طّ الجاطِت إلاطالطيت  الري انِقد وت هاُت مليت الؼسيِت وت الجاطِت 

 ز ييت وت ُّ ا ، خيث حاء وت جوؿياث املاج س وت الفسم  ح  يوعت الخإطح  طا يست: "ؤ  الخإطح  الخجازي 

ه... تؤطا الخإطح  الخهااست اهو الت ام  الخِات  ال يازس ايه ُقد طِاتكت يظتهدف السبذ ط  الخإطح  يفظ

 .(13، ؿفدت 2010)طؼِ ،  ال سز"

 شرهت الخأمين إلاس ميت 1.1.4

ػسلت الخإطح  إلاطالطيت هت ؤتى ػسلت جهاا  وت  ز   طسجلت وت تشازة الـناُت تالخجازة 

طاي  02تبدؤث نؼاهها وت الظوم  خازيخ  1996حايفي  10م حسجيلها  خازيخ ، خيث ج306جدذ زهم 

ا ماطال، تيِخب   15،  سؤط اى هدز  ا طليوني  يناز ؤز ني تؤؿبذ آلا  1996 طليو   يناز ؤز ني طداُو

 ط  بح انت  طهم. %41.67البنو إلاطالطي ؤلب  طظا م  الؼسلت  نظبت 
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 سىليداريتي الشرهت ألاولى للخأمين 2.1.4

 هدز  ا  سؤض طاى طـسح  ه تطنخدب تطداَو 2006 يظ ب   28ؼسلت  تنر للخإطح   خازيخ الجإطظذ 

ط  زؤط اى ػسلت  %76.25هاطذ الؼسلت  خ لو طا نظبخه  2015ؤاسي   2طليو   يناز ؤز ني، توت  24

 نق   2015يوا ب   2 خازيخ الح طوك للخإطح ، تهسزث الهيئت الِاطت ال ح  ُا يت وت احخ اُها املنِقد 

الايدطاج جم ػوب  هراط  زؤط اى ػسلت الح طوك للخإطح  تيديجت ل %100ماط  ؤطه هم البال ت 

حسجي  ػسلت الح طوك للخإطح  ط  سج  الؼسماث، تؤؿبدذ ػسلت  تنر للخإطح  هت الخلف القايوني 

 .ليو   يناز ؤز ني ط 28لؼسلت الح طوك للخإطح  تبسؤض طاى طـسح  ه تطنخدب تطداَو 

الخحليل الاستراجيجي ملحفظت ألاعمال لشرهت الخأمين إلاس مي و شرهت الخأمين ألاولى عً طريم  2.4

  BCGمصفىفت 

 يدناتى  را املولب طساخ  جوبيق ي وذج  وطو  وت الخدلي  الاطت اجيجت ل ا يست: 

 للؼسلت (DAS)جدديد طجاالث النؼان الاطت اجيجت  -

 طجاالث النؼان الاطت اجيجت وت الظوم  خظاب طِدى ي و  -

 خظاب الخـت الظوهيت النظبيت ملجاالث النؼان الاطت اجيجت -

حِليم طجاالث النؼان الاطت اجيجت ُسر املـفوات بؼه   تائس يدناطب طديوها طّ حجم  -

 طبيِاث املجاى الاطت اجيجت

 جدديد ؤ م الخيازاث -

 لشرواث الخأمين الخيافلي في ألاردن  (DAS)جحدًد مجاالث اليشاط الاستراجيجي  1.2.4

ح  ط  الخدطاث خظب امل اهس الاف   جقدم ػسماث الخإطح  طواء مايذ جهااليت ؤت ججازيت يُو

ح   جاطنها، انجد جإطح  ُام ؤت الخإطح  ُسر  كساز تالخإطح  ُسر  شخاؾ تيندزج جدذ  ري  النُو

 ح لت ط  املنخجاث ل ا  و طبح  وت الؼه  ؤ ياا:

: مجاالث اليشاط الاستراجيجي لشرهت الخأمين في ألاردن2 الشيل  
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خ ا  ُسر: الاجدا   ز ني لؼسماث الخإطح ، جقسيس ؤ اء هواَ الخإطح  املصدر : ط  بُدا  الباخثح   ااُل

 .  30/09/2020وت  ز   ل ا وت 

 حسا  معدل همى مجاالث اليشاط الاستراجيجي في السىق   2.2.4

طا جقدم ذلسا طا قا اة  طـفوات  وطو  حِخ د بِدي    ا الخـت الظوهيت النظبت خظب  

طِدى ي و الناجج املدست إلاح انت تطِدى ي و الظوم؛  النظبت لهرا  خح  اة   را الدزاطت طخِخ د 

PIB ّدز  اا ا
ُ
 The) %2دظب جقسيس البنو الدتنت ما  طِدى ي و الناجج املدست إلاح انت لألز   هد ه

world bank). 

 : معدل همى مجاالث وشاط شرهت الخأمين الاس ميت وشرهت ألاولى للخأمين2حدول 

 

 شرهت الخأمين إلاس ميت شرهت ألاولى للخأمين

ؤهظان 

2018 

ؤهظان 

2019 

طِدى ي و 

2019 

ؤهظان 

2018 

ؤهظان 

2019 

طِدى ي و 

2019 

الخأمين ال حري 

 والىلل
1341562 1153955 -14% 780019 671528 -13.90% 

 - - - %75.52 531028 302547 جأمين الطيران

 %0.91- 9495792 9583332 %22,15 14406465 11793642 جأمين املره اث

جأمين الحريم 

وألاخطار ألاخري 

 للممخلياث

8862543 7809572 -11,88% 1712169 1705846 -0.37% 

املسؤوليتجأمين   775274 453819 -46.46% - - - 

جأميىاث الفروع 

 ألاخري 
1897079 1756050 -7.43% 725631 736894 1.55% 

 %3.57 6289012 6072147 %11,55 16897790 15148595 الخأمين الط ي

 %8.21- 5347324 5825484 %68,31 3357104 1994561 جأمين الحياة

خ ا  ُسر: املصدر لؼسلت الخإطح  ا ت الخقسيس الظنوي للؼسلت  تنر للخإطح  : ط  بُدا  الباخثح   ااُل

 Excel ط سحاث  (2019إلاطالطيت )

 حسا  الحصت السىكيت اليسبيت ملجاالث اليشاط الاستراجيجي 3.2.4

الؼسم  النظبت للخـت الظوهيت النظبيت اظيخم خظابها  النظبت للخـت الظوهيت لؼسلت  

 %14الِسبي للخإطح  الاف حِخب  املنااع  تى له  ػسماث الخإطح  وت  ز    دـت طوهيت هدزث  ااا 

تالاف ج ازض ح يّ ؤيواَ الخإطح   اطخثناء الخإطح   (1، ؿفدت 2019)الاجدا   ز ني لؼسماث الخإطح ، 

 .(7، ؿفدت 2020)الاجدا   ز ني لؼسماث الخإطح ،  ُسر الخياة
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 : الحصت السىكيت اليسبيت ملجاالث وشاط شرهت الخأمين إلاس ميت و ألاولى للخأمين3 حدول 

 

أكساط شرهت 

الشرق العربي 

 للخأمين

أكساط 

شرهت ألاولى 

 للخأمين

أكساط شرهت 

الخأمين 

 إلاس ميت

الحصت 

السىكيت 

اليسبيت لشرهت 

 ألاولى للخأمين

الحصت السىكيت 

اليسبيت لشرهت 

الخأمين 

 إلاس ميت

الخأمين ال حري 

 والىلل
1107272 1153955 671528 1.042 0.606 

 - 7.219 - 531028 73554 جأمين الطيران

 0.422 0.641 9495792 14406465 22463704 جأمين املره اث

الحريم  جأمين

وألاخطار ألاخري 

 للممخلياث

8162084 7809572 1705846 0.956 0.209 

 - 0.464 - 453819 977072 جأميىاث املسؤوليت

جأميىاث عامت 

 أخري 
4469433 2209871 736894 0.494 0.164 

 0.129 0.348 6289012 16897790 48481900 الخأمين الط ي

 - - 5347324 3357104 - جأمين الحياة

خ ا  ُسر: املصدر (، تالؼسلت 2019الخقسيس الظنوي للؼسلت  تنر للخإطح ، ): ط  بُدا  الباخثح   ااُل

 Excel ط سحاثت  (2019الخإطح  إلاطالطيت، الخقسيس الظنوي السابّ تالِؼست )

جإطح  الخياة اة  املنااع  تى  و ػسلت الخإطح   ز ييت  إهظان طنخدبت هدزث  اا  ُت  

 يناز ؤز ني، تطنه االخـت الظوهيت النظبيت له  ط  ػسلت  تنر للخإطح  ت لؼسلت  20256540

 .(7، ؿفدت 2019ني لؼسماث الخإطح ، )الاجدا   ز  0.264ت 0.165الخإطح  إلاطالطيت هت ُسر الخوانت: 

ليه يهو  ػه  طدفٌت ؤنؼوت الخهاا  ُسر طـفوات  وطو  ل ا  و وت الؼه  ؤ ياا.   ُت
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  سىليداريتي شرهت ألاولى للخأمينالملحفظت أوشطت  BCG: مصفىفت 3 الشيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خ ا  ُسر يخائج الجدتلح     Excel تط سحاث  3ت 2املـدز: ط  بُدا  الباخثح   ااُل

 

 الخأمين إلاس ميتملحفظت أوشطت شرهت BCG: مصفىفت 4 الشيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خ ا  ُسر يخائج الجدتلح     Excel تط سحاث  3ت 2املـدز: ط  بُدا  الباخثح   ااُل

 كراءة املصفىفخين  4.2.4

يالخٍ ؤنها جخهو  ط  زالر طجاالث نؼان وت طنوقت  شرهت ألاولى للخأمينملحفظت  النظبت  

الخياة تالخإطح  الوبف(، تزالر ؤخس وت طنوقت  تشا  امليخت )جإطح   جإطح  املِلالث )جإطح  املسلباث،

املظاتليت، الخسيق تجإطيناث الفستَ  خسى(، ؤطا طنوقت النجوم اال يجد ايها بال جإطح  الوح ا  الري 

يخ ح   ن و ُانت طقازيت طّ  اقت املجاالث، تيجد هواَ الخإطح  البدسي اقى وت طنوقت البقساث الخلوب 

ظخِ   بزا اجه لخواح  الظيولت ط  ؤح  طجاالث نؼان املِلالث تالنجوم، 
ُ
تالري ط  املفستق ؤ  ح
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 ح  ؤينا يالخٍ ؤ  حجم ؤهظان الخإطح  البدسي كئيلت ز م ؤ  يتها، ت را طا يجِلها جبدت ل دفٌت 

 . ا بنر املجاالث املدزة للظيولت ح  طخواشيت ُسر املدى القـح   ديث جخ ح   ااخقا 

 ز ييت ادظب الؼه  ؤُالا اُيٌهس تكِيت ؤطوء ط   محفظت شرهت الخأمين إلاس ميتُت   

 تنر ز م ؤيه ط  املفستق ؤنها ذاث خب ة ؤلب  ط  ػسلت  تنر للخإطح  مونها حِخب  ؤتى ػسلت جإطح  

يت طخواكِت جهااست وت  ز  ،  ح  ؤينا يجد م  طجاالث نؼاهها وت طنوقت  تشا  امليخت  دـت طوه

طقازيت  املنااع  طاس ف تب ِدالث ي و طالبت ط ا يدى ُسر ؤنها اقدث حصءا ط  شبائنها لـالح 

 املنااظت وت طوم ياطي  اطخثناء الخإطح  الوبف وت طنوقت املِلالث.

 الخياراث إلاستراجيجيت حسب جحليل بىسطً 5.2.4

ط  خالى طالخٌاجنا الظا قت  دث طدفٌت ػسلاف الخإطح  جفخقدا  طـا ز الظيولت )طجاالث  

نؼان البقساث الخلوب(  ح  ؤ  طدفٌت ػسلت  تنر للخإطح  ؤال  ط   خسى،  ديث جخ ح   وحو  

 هواَ الخإطح  البدسي وت طنوقت البقساث الخلوب )تب  ما  حجم ؤهظاهها املنخدبت كئيلت طقازيت طّ

 اقت القواُاث( اي ن  اطخ دام  را الظيولت لدُم هواَ الوح ا  وت طنوقت النجوم الري  دتزا 

طيخدوى بنر طنوقت البقساث الخلوب  خإزح  ُاط  الخب ة تطنه يـبذ طدز للظيولت ط  ؤح  القواُاث 

ض املخواحدة وت طنوقت املِلالث تذلو بِد ايخِاغ هواَ الظياخت املخلسز خاليا بظبب اح ت

موزتيا، خاؿت تؤ   ز   حِخ د  را القواَ لإ م طوز  لخ وي  اهخـا  ا تالري يِخب  الوح ا  ط  

 ؤ م  ُائ ه. 

ُت  ػسلت الخإطح  إلاطالطيت  ز ييت الاف خظسث طظاخت ط  خـتها الظوهيت لـالح  

ليلت املنااظت املنااظت ل ا  و ًا س وت املـفوات، اِليها ؤ  جداتى جوحيه حهو  ا يدو هواُاث ه

طث  هواَ الوح ا  تجإطح  الائخ ا  ط  ؤح  جدظح  تكِيتها الخنااظيت  اطخ الى ُاط  الخب ة ط  

 ؤح  الظيوسة ُسر  طِاز.

تيجدز الرلس  نا ؤ  جلو الخيازاث مايذ ط  ؤح  جدظح  الوكِيت الخنااظيت لؼسماث الخهاا   

ط  جلو القواُاث، ذلو ؤ  حو س الخهاا  ط ح ا ُ  وت الظوم  ز ييت تليظذ ط  ؤح  شيا ة زبديتها 

الخإطح  الخجازي مويه ال يظعر بنر الت  ذ ط   هظان املنخدبت تال ي خلنها،    يقوم  ة ازاها 

تاطدث از ا ييا ت ُ  املنخدبح  )املؼت لح  وت ؿندتم الخهاا ( ط  ؤح  جواح  الظيولت لخ ويت 

تطخولباجه ط   اديثياث الخإطح  الخهااست ط  طديى  اخست الخِويلاث لل خلسزي  ط  املؼت لح ،

لـناُت  SWOTالبيئت خازحيت ي خلف ُ  هسينه، ت را طا طنبينه اي ا يست ط  خالى جدلي  طوتث 

 الخإطح  الخهااست وت الظوم  ز ييت.
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 الخأمين الخيافلي في ألاردن حفظتمل  SWOTجحليل   3.4

لخدلي  البيئت الداخليت تالخازحيت لـناُت الخإطح  الخهااست وت  SWOTي ن  اُخ ا  جدلي   

 الظوم  ز ييت ل ا يست:

 هلاط كىة صىاعت الخأمين الخيافلي في السىق ألاردهيت 1.3.4

 جخ ث  يقان هوة ؿناُت الخإطح  الخهااست وت الظوم  ز ييت وت: 

جه للؼسيِت إلاطالطيت وت خيازاجه الخـائف الاف ج ح  الخإطح  الخهااست ُ  الخجازي وت طساُا  -

إلا ازيت تاطدث ازا،  ديث يدقق الِدالت  ح  املؼت لح  وت ؿندتم الخهاا  تاملظا  ح  وت 

الؼسلت ط  خالى الِالهت الاف جسبى  ينهم، ااملظا  ح   تز م بنؼاء ػسلت الخإطح  الاف جقوم 

لت، تحظدث س طوحو اجه طقا    ة ازة ؿندتم الخإطح  الخهااست طقا   ؤحسة ُسر ؤطاض الوما

نظبت ط   زباح ُسر ؤطاض امللازبت، تبرلو يخجنب جلازب املـالح  ح  املؼت لح  

 تاملظا  ح . 

 جوشيّ الفائم الخإطينف ُسر املؼت لح  وت ؿندتم الخهاا . -

  ،1996 النظبت لؼسلت الخإطح  إلاطالطيت تهت ؤتى ػسلت جهاا  وت  ز   الاف جم بنؼاء ا طنت  -

اقد ُ لذ لفت ة هويلت   فس  ا وت الظوم ط ا ط ذ لها  الدظاب الخب ة وت  را املجاى 

ؼسلت  تنر للخإطح  ُ لها  الظوم  ز ييت التجهوي  هاُدة طه ت ط  الصبائ ، هب  ؤ  جباػس 

 .2006طنت 

 طّ ػسلت الح طوك 2015ؼسلت  تنر للخإطح  ط  الايدطاج لخلم حهو  ا طنت الاطخفا ة  -

للخإطح  لخـبذ املخـدزة خاليا وت ؤُ اى الخإطح  الخهااست ُسر خظاب ػسلت الخإطح  إلاطالطيت 

 تجدخ  املسجب الثالثت ط  خيث  هظان املنخدبت وت الظوم إلاح انت.

 هلاط  عف صىاعت الخأمين الخيافلي في السىق ألاردهيت 2.3.4

 م  ز ييت اخخ ث  اي ا يست:ؤطا ُ  يقان كِف ؿناُت الخإطح  الخهااست وت الظو   

ؤ م يقوت كِف حِاني طنها ػسماث الخإطح  الخهااست  ـفت ُاطت  و ُدم الاجفام ُسر ؿي ت   -

طوخدة ؤت جنييف طوخد لِقو  الخإطح  الخهااست، ا   ُل اء الفقه ط  ي سحه ُسر ؿي ت 

، ت طنهم ط  ينيفه ُسر ؿي ت النهد توت ؤطوام ؤخسى يجدا  ـي ت الو  هف، ت را طا يصيد الخبَ 

 ط  حؼدذ اهم هالبف  را الخدطت؛

تبالنظبت لؼسلت الخإطح  إلاطالطيت اقد الخٌنا وت الخدلي  الظا ق ؤ  ؤ اء ا يدناهف ط ا   -

يدى ُسر تحو  طؼام  وت حظويق طنخجااها، تالري  دا حليا ط  خالى جناهف خـتها الظوهيت 

 لخإطح (؛طقازيت طّ املنااع  تى )ػسلت الؼسم الِسبي ل
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ل ا لو هازيا  خإ ي  الِ اى الري حِخ دا الؼسلت  تنر للخإطح  تػسلت الخإطح  إلاطالطيت   -

 ب ياطج الخإ ي  وت ػسلت الؼسم الِسبي للخإطح ، طنجد اسها لبح ا، خيث اُخ دث  را  خح ة 

جقسيبا م   تزة جدزيبيت وت طهازاث الدظويق تالاجـاى، الخول ت تامل اهس ت ح  ا ت ػ لذ  37

، ؤطا الؼسلت  تنر (28، ؿفدت 2019)ػسلت الؼسم الِسبي للخإطح ،  الِاطلح  وت الؼسلت

)الؼسلت  تنر   تزاث جدزيبيت اطخفا  طنها يـف ُد  ُ الها جقسيبا 10للخإطح  اها  لها 

، ؤطا ػسلت الخإطح  إلاطالطيت اقد ما  لها ؤزبّ  تزاث ط  ؤح  (53، ؿفدت 2019للخإطح ، 

 .(37، ؿفدت 2019)ػسلت الخإطح  إلاطالطيت،  ُاطال ايها 15خوانت 

 ردهيت الفرص املخاحت لصىاعت الخأمين الخيافلي في السىق ألا  3.3.4

 جخ ث  ؤ م الفسؾ املخاخت وت الظوم  ز ييت اي ا يست: 

 املجخ ّ إلاطالطي. -

 %6ي وا هدز  نظبت  2019ي و طوم الخاطح  الخهااست خيث خققذ ؤُ اى الخإطح  الخهااست وت نهايت  -

 (1، ؿفدت 2019)الاجدا   ز ني لؼسماث الخإطح ،  .2018طقازيت بِام 

 نوك بطالطيت تالاف حِخب  ط  ؤ م  ُائم الخإطح  الخهااست ط  ؤح   4جواس الظوم  ز ييت ُسر  -

اطدث از طوحو ااها تحظويق طنخجااها خيث ج خلو البنوك هاُدة طه ت ط  الصبائ  ُسر  ساز 

 وت ط خلف املجاالث. ُ الها الري   م  داحت بنر الخإطح 

 نؼان الـهوك الخ ويليت ط ا يواس خيازاث اطدث ازيت لؼسماث الخإطح  الخهااست. -

 التهدًداث التي جىاحه صىاعت الخأمين الخيافلي في السىق ألاردهيت 4.3.4

 ؤطا ُ  ؤ م التهديداث الاف جقف ؤطام جوويس ؿناُت الخهاا  وت  ز   يوحص ا وت آلاحي: 

 طنااظح  حد  ط  ػسماث الخإطح  الخجازي.  خوى   -

ااخقا  الظوم لؼسماث بُا ة الخهاا  الري يِخب  املظايد  تى أُل اى الخإطح  الخهااست،  ديث  -

يِوي  طا  لؼسماث الخهاا  ط  ؤح  شيا ة نظب الالخخاب  ت  الخوف ط  الخقلباث الاف هد 

 جددر لـندتم الخهاا .

ط  ؤح  الخستج  swotطت طنداتى جلخيف طا طبق وت طـفوات تلأخس يقوت وت  را الدزا 

  إ م الخيازاث. 
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لخياراث الاستراجيجيت للشرهت ألاولى للخأمين وشرهت الخأمين إلاس ميت ل swot:  مصفىفت 4 حدول 

 ألاردهيت

 weaknessesهلاط ال عف  Strengthsهلاط اللىة  

الشرهت ألاولى 

 للخأمين

طساُاة  -

 إلاطالطيت

ججنب جلازب  -

 املـالح

  طج الؼسماث -

شرهت الخأمين إلاس ميت 

 ألاردهيت

 طساُاة الؼسيِت إلاطالطيت -

 ججنب جلازب املـالح -

 ُاط  الخب ة -

الشرهت ألاولى 

 للخأمين

يقف جإ ي   -

 الِ اى

شرهت الخأمين إلاس ميت 

 ألاردهيت

 يقف جإ ي  الِ اى -

كِف القدزاث  -

 الدظويقيت

الفرص 

Opportunities 

 املجخمع إلاس مي-

همى سىق  -

 الخيافل

جىفر خياراث  -

الاسدثمار )بىىن 

إس ميت 

 وصىىن(

 

 إستراجيجيت ع حيت استراجيجت هجىميت

اطخ الى  -

خب اها وت  طج 

الؼسماث ط  

ؤح  ُ   

ماث طّ اػس 

املـازف 

إلاطالطيت ط  

ؤح  جوويس 

 الخإطح  املـسوت.

ط ح اث املجخ ّ  اطخ الى -

اط  الخب ة للؼسلت   ز ني ُت

ل ح ة جنااظيت ط  ؤح  

الخدنم وت الخهاليف تطنه 

جقديم خدطاث  إه  الخهاليف 

ط  ؤح  اطت حاَ خـتها 

 الظوهيت. 

جوويس الخإطح  املـسوت طّ  -

البنو إلاطالطي الري ي خلو 

ط  ؤطهم الؼسلت ط   41.67%

 ؤح  حظويق طنخجااها الخإطينيت.

 خ ام  خإ ي   الا 

الِ اى تخاؿت 

وت طهازاث 

الدظويق 

تالاجـاى طّ 

 الصبائ .

الا خ ام  خإ ي  الِ اى 

تخاؿت طهازاث الدظويق 

 تالاجـاى طّ الصبائ .

 التهدًداث

Threats 

دخىل  -

مىافسين حدد 

مً الخأمين 

 الخجاري 

اوعدا  شرواث  -

 إعادة الخيافل

 

 إستراجيجيت الاهىماش إستراجيجيت دفاعيت

وت  را الخالت جداتى ػسلخا الخإطح  إلاطالطي 

اطخ الى ط ح اث الخإطح  الخهااست ط  ؤح  الخفاي 

ُسر هاُداها ط  الصبائ ، تالخوى  ت  خظازاها 

لـالح املنااظح  الجد ، ذلو ؤ  الخفاي ُسر 

الصبو  الخانت تلظب تالئه ؤؿِب ط  لظب شبو  

 حديد وت طوم يخ ح   الن و.

ُ  النؼاهاث ذاث الن و املن فم  الخ ست -

تالاف جدقق خظازة مالخإطح  البدسي تالنق  

تطداتلت الاطخفا ة ط  ججسبت الؼسلت  تنر 

 للخإطح  وت  طج الؼسماث.

 املصدر: مً إعداد ال احثين
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 الخاجمت .5

جدؼا ه طنخجاث الخإطح  الخهااست طّ طنخجاث الخإطح  الخجازي ػنال،  ح ا ؤنها جخ ح  ُنها حو سا ملداتلت  

طساُااها للؼسيِت إلاطالطيت الاف حِخب  ا ل ح ة جنااظيت وت ً  املنااظت النبح ة الاف جواحهها ط  هسف 

سر  را جم  زاطت  لخهااست وت الظوم  ز ييت ط  تاهّ طدفٌت ؤنؼوت الخإطح  االخإطح  الخجازي؛ ُت

ُسر طدفٌت ػسلت الخإطح  إلاطالطيت تػسلت  تنر  swotخالى جوبيق ي وذج  وطو  ت ي وذج 

للخإطح ، ط  ؤح  طِسات تكِيتها الخنااظيت وت  را الظوم تالخستج   يازاث بطت اجيجيت ط  ػإنها 

 ئج الخاليت:جدظح  تكِيت الخهاا  بها، تهد جوؿلذ  را الدزاطت بنر النخا

ُدم جواش  طدفٌت ؤُ اى ػسلت الخإطح  إلاطالطيت  ز ييت، تبرلو يخم  BCGؤًهسث طـفوات  -

 زام الفسكيت  تنر؛

ُدم جواش  طدفٌت ؤُ اى الؼسلت  تنر للخإطح  الاف جدخ  املسجبت  BCGل ا ؤًهسث طـفوات  -

 بت لؼسلت الخإطح  إلاطالطيت ؛  ؤال  طنه  النظ  ح  ؤ  خالها الثالثت ط  خيث  هظان املنخدبت

ت ط  الخوؿياث طخ ثلت وت الخيازاث املخاخت ل ا يست:   تؤخح ا ي ن  الخستج   ج ُو

قواَ الوح ا  ط  ؤح  جدويله خظب جدلي   وطو  ُينصح ػسلت الخإطح   تنر  اال خ ام ؤلث     -

لت ط  ؤح  القواُاث بنر طنوقت البقساث الخلوب  خإزح  ُاط  الخب ة تطنه يـبذ طدز للظيو 

املخواحدة وت طنوقت املِلالث، تذلو بِد ايخِاغ هواَ الظياخت املخلسز خاليا بظبب اح تض 

موزتيا، ؤطا ػسلت الخإطح  إلاطالطيت الاف خظسث طظاخت ط  خـتها الظوهيت لـالح املنااظت 

املنااظت طث  ل ا  و ًا س وت املـفوات، اِليها ؤ  جداتى جوحيه حهو  ا يدو هواُاث هليلت 

هواَ الوح ا  تجإطح  الائخ ا  ط  ؤح  جدظح  تكِيتها الخنااظيت  اطخ الى ُاط  الخب ة ط  

 ؤح  الظيوسة ُسر  طِاز؛

ُسر ػسلاف الخإطح  الخهااست وت  ز   الا خ ام   ِالجت يقان كِفها  swotتخظب جدلي   -

ن هواها تاطخ الى الفسؾ املخاخت وت لخإ ي  ُ الها تجوويس الخإطح  املـسوت ط  ؤح  حِصيص يقا

 .الظوم 
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 إلاسحدامة املالية: قراءة مً مىظىر قىاهين الحىكمة ألاوروبية  حىكمة املؤسسات و

Corporate governance and financial sustainability: a reading from the  

perspective of European governance laws 
 

 1*مةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي وعيــــــــــــــــــــــــــــعب
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ش الاؾخالم:      ش ال٣بى٫:                    30/01/2022جاٍع ش اليكغ:                       11/04/2022جاٍع  18/06/2022جاٍع

 ملخص:

الخى٦مت و ؤلاؾخضامت اإلاالُت للماؾؿاث، في ْل ٢ىاهحن الخى٦مت  حٗالج الىع٢ت البدثُت مىيٕى              

، خُث هضٞذ بٖخباعاث الخىمُت اإلاؿخضامت في ٢ىاهحن خى٦مت اإلااؾؿاثصمج خُث جبيذ هظه ألازحرة  ألاوعوبُت،

ؼ وؿبي هظه الضعاؾت بلى بحغاء ج٣ُُم  ل مؿخضام  و حٍٗؼ إلاداوالث الضمج الؿاب٣ت مً ؤحل جد٤ُ٣ جمٍى

ًاء في ؤلاجداص ألاوعوبي . خُث زلهذ اإلاؿاولُت البُئُت والاحخماُٖت ل٨بري اإلااؾؿاث اإلاضعحت في الضو٫ ألٖا

ل ماػلذ جغ٦ اإلااؾؿاث ألاوعوبُتؤن  الٗضًض مً الضعاؾت بلى   باألبٗاص ٍَى
ً
ؼ ٖلى ألاصاء اإلاالي ٢هحر ألاحل م٣اعهت

 ، ألامغ الظي ًضٖىا بلى حهىص ؤ٦بر مً ؤحل جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الؿاب٣ت. ألاحل

 .الخمىٍل اإلاؿخضام ، الخى٦مت ألاوعوبُت٢ىاهحن  ، خى٦مت اإلااؾؿاثكلمات مفحاحية: 

 . ,JEL :  ,G34 Q56 Q01اتثصييف

 

Abstract: 

       The research paper deals with the issue of corporate governance and financial 

sustainability, in light of European governance laws, where the study aimed to make a 

relative evaluation of previous merger attempts in order to achieve sustainable financing 

and enhance the environmental and social responsibility of European Union institutions. 

Where the study concluded that many European institutions are still focusing on short-

term financial performance, which calls for greater efforts. 

Keywords: Corporate governance, Corporate Governance Codes, the European Union , 

sustainable financing. 
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 .مقدمة1
 

م مً ؤن ؤلاياءاث ألاولى إلاىيٕى الخى٦مت              اإلااؾؿُت ًم٨ً ؤن ج٩ىن حاءث مً  ٖلى الٚغ

َغوخاث آصم ؾمُث في ٦خابه زغوة ألامم، و التي خظع ٞيها مً اإلاكا٧ل اإلادخملت للمل٨ُت الٛاثبت 

دت لٗالمي ؤلا٢خهاص بًغوعة ٞغى الؿُُغة و الغ٢ابت  Berl et Means للماؾؿاث و اإلاُالبت الهٍغ

ً مً حغاء مماعؾاث ألازحر الؿلبُت، و ؤلاصاع٥ ٖلى الٟجىة التي ٢ض جدضر بحن خملت ألاؾهم و اإلاضًٍغ

ت ؤلاصاعة و في م٣ضمتهم ٢اهذ و هجري  و قؿتر بغهاعص  1889ٖامHenry et Gant اإلاب٨غ لغواص هٍٓغ

Chester Bernard  بلى ؤن مؿاولُت بصاعة اإلااؾؿاث ًجب ؤن ال ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ خملت  1938ٖام

غاٝ طاث اإلاهالح مٗها، مً حهت، و الخىبُه بلى خخمُت خضور  ألاؾهم ٣ِٞ و بهما ٖلى حمُ٘ ألَا

غي و ٖلي نالح،  الهغإ بؿبب حٗاعى اإلاهالح، مً حهت زاهُت، هٟداث ، ال2002)مُل٪ الضٍو

مً خى٦مت بال ؤن اإلاٟاهُم الؿاب٣ت جُىعث و َىعث مٗها جىحهاث خى٦مت اإلااؾؿاث (343-342

غاٝ طاث اإلاهلخت، خُث جبٗذ مؿاهماجُت بلى خى٦مت حكاع٦ُت   خباع مهالح حمُ٘ ألَا جإزظ بٗحن ؤلٖا

ت ؤصخاب اإلاهالح بًضًىلىحُت حضًضة، ججٗل مً بؾتراجُجُت غاٝ اإلا٩ىهت لها  هٍٓغ اإلااؾؿت ججاه ألَا

ت الى٧الت لجؿً و م٩لىُج   Jensenحسجل ٦جؼء مً همىطج الخى٦مت اإلاىؾ٘، ٞبٗض ؤن ع٦ؼث هٍٓغ

etMeckling  ٖلى خماًت مهالح اإلاؿاهمحن ٣ِٞ، جىؾٗذ هظه ألازحرة لخُب٤ ٖلى حمُ٘  1976ٖام

هالح الظًً ؾاهمىا في زل٤ ال٣ُمت، الٗال٢اث اإلايؿىحت في اإلااؾؿت لًمان خماًت حمُ٘ ؤصخاب اإلا

 .(Renz, 2005, pp. 52-53) و لِـ ٣ِٞ اإلاؿاهمحن

اإلااؾؿاث  ًهىع خى٦مت ٞةن الىمىطج الجضًض للخى٦مت هى طل٪ الىمىطج الظي بىاءا ٖلُه             

ً لت ألاحل ٖلى ؤنها حٗاون بحن اإلااؾؿاث واإلاؿاهمحن وؤصخاب اإلاهلخت آلازٍغ  لخد٤ُ٣ ٢ُمت ٍَى

ٖلى بجبإ َغ١ مضعوؾت  م٣ابل اإلاضي ال٣هحر ، مما ٌٗني ؤن همىطج خى٦مت اإلااؾؿاث ًجب ؤن ٌشج٘

ل م٘ خىمُت اإلاؿخضامت صمج  ؤهضاٝ ال لخد٤ُ٣ ؤ٢ص ى ٢ضع مً ألاعباح و٢ُمت ألاؾهم ٖلى اإلاضي الٍُى

ESGالبُئُت والاحخماُٖت والخى٦مت( و اإلاؿاولُت الاحخماُٖت للماؾؿؿاث( CSR  غ يمً جٍُى

لت اإلاضي وجسُُِ الٗملُاث، في الى٢ذ هٟؿه، ًجب ؤن ٌشج٘ الىمىطج الجضًض  بؾتراجُجُاتهم ٍَى

ً الؿعي وعاء لت ألاحل مً ٢بل اإلااؾؿاث التي ٌؿدثم الاؾتراجُجُاث اإلاؿدثمٍغ غون ٞيها، بىاءا ٖلى ٍَى

٢ىاهحن بلى جبُان مضي جبني ؤبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت مً ٢بل  ما ؾب٤ تهضٝ هظه الىع٢ت البدثُت

 بَاع ؤبٗاص ؤلاؾخضامت اإلاالُت،و هى ما ؾِخم مٗالجخه مً زال٫ الخُغ١ بلى: في الخى٦مت ألاوعوبُت

 ؛خى٦مت اإلااؾؿاث و ؤلاؾخضامت اإلاالُت -

 ألابٗاص اإلاالُت و ؤلا٢خهاصًت؛  اإلااؾؿت يمًجُىع ٚغى  -

 اث الاجداص ألاوعوبي.ماؾؿو ٢ىاهحن الخى٦مت في  اإلاالُت الاؾخضامت -
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 حىكمة املؤسسات و إلاسحدامة املالية.2
 

 في بَاع الخىحه هدى ؤهضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت و ألاهضاٝ التي خضصتها اجٟا٢ُت باَعـ و             

، ومباصعاث الاجداص ألاوعوبي اإلاخٗل٣ت بةعؾاء خى٦مت مؿخضامت 2030ألامم اإلاخدضة لٗام  ؤحىضة 

ههًج  بم٩اهُاتها في صمج خ٣ُُم مُالبت بؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مط ى  هظه ألازحرة، جهبذ  اثماؾؿلل

ل  مؿخضامً  ملُاتهاب ألاحل فيٍَى  صمج اٖخباعاث الاؾخضامت في ٢ىاهحن خى٦مت مً زال٫ ،ؾتراجُجُاتها ٖو

ت اإلاالُت لها. في هظا الٗىهغ ؾيىا٢ل الىحه الجضًض إلاؿاولُت اإلااؾؿاث ، و يمان ؤلاؾخمغاٍع

لُتاإلااؾؿاث و جإزحراث الاؾخضامت ٖلى   .بم٩اهُاتها الخمٍى

 اتؤسسالىجه الجدًد ملسؤوليات امل.1.2    
 

بياٞت بلى ألاػمت اإلاالُت طاث الخإزحر   في ال٣ٗض اإلااض ي، التي خضزذل٣ض حؿبب الًٟاثذ اإلاالُت             

اصة ؤلاهخمام الٗالمي  ، و هىا ْهغث هظه ألازحرة في مداولت ؾض بمىيٕى خى٦مت اإلااؾؿاث في ٍػ

 OECD مىٓمت الخٗاون و الخىمُت ؤلا٢خهاصًت ذٞغالٟجىة  و الغ٢ابت ٖلى ؤصاء اإلااؾؿاث، خُث  ٖ

ت مً الٗال٢اث بحن بصاعة الكغ٦ت اإلااؾؿاث:" بن خى٦متخى٦مت  ، مجلـ الكغ٧اث جخًمً مجمٖى

ً، و ج٣ضم خى٦مت الكغ٧اث ؤًًا اله٩ُل الظي مً زالله جىي٘ بصاعتها،  مؿاهميها و طو اإلاهلخت آلازٍغ

ً، ، ." ؤهضاٝ الكغ٦ت، جدضص وؾاثل بهجاػ جل٪ ألاهضاٝ و الغ٢ابت ٖلى ألاصاء هلبلُىج، و  )٧اجٍغ

 (3، نٟدت 2003ؾىلُٟان، 
 

اث الخٗا٢ضًت، هجض ؤن مهضع اإلاكا٧ل اإلاىٓماجُت هى في ٖضم جمازل اإلاٗلىماث         ٟٞي بَاع الىٍٓغ

غاٝ طاث اإلاهلخت، و بالخالي ٞةن مهضع ٞٗالُت اإلااؾؿت ًخمثل في الجاهب ؤلاهٓباَي  بحن ألَا

Disciplinaire ٍالظي ًغ٦ؼ ٖلى مغا٢بت اإلاؿاولحن ًٖ بصاعة اإلااؾؿت بخدضًض ؤو حٍٗغ٠ ؤلاهٓبا ،

ً(، لخُٛي بظل٪  اث هاالء اإلاؿاولحن ) اإلاؿحًر ت، التي جٓبِ جهٞغ َب٣ا ل٣ىاٖض اللٗبت الدؿُحًر

خى٦مت اإلااؾؿاث مجمل آلالُاث الضازلُت و الخاعحُت التي حٗمل ٖلى جدضًض الؿلُت و لها ؤزغ ٖلى 

تهم، مما ٌٗني ؤن اإلاضزل ؤلاهًباَي ٢غاعا ً، بمٗنى آزغ التي جًبِ مؿاعهم و مجا٫ خٍغ ث اإلاؿحًر

اث اإلاؿاولحن ًٖ   Disciplinaire لخى٦مت اإلااؾؿاث هى م٣اعبت بهٓباَُت جًبِ ؾلى٥ و جهٞغ

يهضٝ بلى حُٗٓم زغوة اإلاؿاهمحن و  ٢Juridico-Financièreاهىوي  -بصاعة اإلااؾؿت،ج٣اعب مالي

ٖلى بٖخباع ؤن الٗال٢ت بحن اإلاؿاهمحن و بصاعة اإلااؾؿت هي ٖال٢ت الى٧الت Normatifج٣اعب مُٗاعي 

اإلاٗتٝر بها. جبٗا لظل٪ يهضٝ اإلاضزل ؤلاهًباَي لخى٦مت اإلااؾؿاث بلى جد٤ُ٣ الخ٣اعب بحن مهالح 

مً زال٫ ٢ضعجه ٖلى جسٌُٟ ج٩ال٠ُ الى٧الت اإلاؿاهمحن و مهالح ال٣اثمحن ٖلى بصاعة اإلااؾؿت 

الىاحمت ًٖ ؤػمت اإلاهالح، طل٪ ؤن هظا اإلاضزل ٣ًىم ٖلى مىٓىع حٗا٢ضي للماؾؿت ًجض مهضعا له 

ت  اث الخٗا٢ضًت للماؾؿت ) هٍٓغ اع ولضث الىٍٓغ في بٖخباع هظه ألازحرة مغ٦ؼا للخٗا٢ض، و في هظا ؤلَا
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ت ج٩ال٠ُ اله٣ٟاث و ه ت لخى٦مت خ٣ى١ اإلال٨ُت، هٍٓغ ت الى٧الت(، و التي حٗخبر ألاؾـ الىٍٓغ ٍٓغ

اإلااؾؿاث، بهضٝ جد٤ُ٣ الهضٝ ؤلاهًباَي البدذ، ٖلى بٖخباعه مهضع ال٨ٟاءة الىخُض.  

(Poincelot & Wegmann, 2005, p. 112) 
 

ؤزغي، مً ٚحر عؤؽ اإلاا٫، مخٗل٣ت بال٨ٟاءاث  وي٘ اإلاضزل الدكاع٧ي ؤمامىا بٖخباعاث في ألازحر و        

ً و صوعها و م٩اهتها في ألابدار الخضًثت، ٞسهىنُت عؤؽ اإلاا٫ البكغي و  الخانت للٗما٫ و اإلاؿحًر

صوعها في جدؿحن ؤصاء اإلااؾؿت ًجٗل مً هظا ألازحر مغ٦ؼا للخىاٞـ، و هىا جبرػ ٢ضعة هٓام الخى٦مت 

غ ٢ضعاتهم و مىاهبهم الخانت، ال ؾُما و ؤن  مً زال٫ ٢ضعجه ٖلى خماًت عؤؽ اإلاا٫ البكغي و جٍُى

غاٝ طاث اإلاهلخت في زل٤  خباع حمُ٘ ألَا الخجاعب اإلاُضاهُت ؤْهغث ؤن اإلااؾؿاث التي جإزظ بٗحن ؤلٖا

ال٣ُمت ؤ٦ثر هجاخا و بػصهاعا مً جل٪ التي ال تهخم بال بسل٤ ال٣ُمت للمؿاهمحن، بياٞت بلى طل٪ ٣ٞض 

٨ُت ال٨بري التي  1998ٖام  Kotter et Heskett هؿ٨ذ وحض ٧ل مً ٧ىلغ و  ؤن اإلااؾؿاث ألامٍغ

ؾىت ؤعبٗت ؤيٗاٝ مبُٗاث  11ؤولذ ألاهمُت هٟؿها لجمُ٘ قغ٧ائها، جًاٖٟذ مبُٗاتها في ْٝغ 

 (Depret, 2005, pp. 47-48) اإلااؾؿاث التي ع٦ؼث بهخمامها ٖلى اإلاؿاهمحن ٣ِٞ.
 

غاٝ طاث               و في ألازحر ٞالىدُجت اإلاى٣ُُت للمؿعى الدكاع٧ي ج٩ىن بك٩لها الٗام في ألَا

ىان الظًً جخإزغ مىٟٗتهم ب٣غاعاث اإلااؾؿت و جغبُهم بها ٖال٢اث حٗاوهُت في  اإلاهلخت، ؤي مجمٕى ألٖا

. و بالخالي ج٣ُم ٢ضعة هٓام الخى٦مت مً اإلاضي البُٗض مثل: اإلاىعصًً، الؼباثً، الٗما٫، الضاثىحن..بلخ

غاٝ طاث اإلاهلختزال٫ ٢ضعجه ٖلى زل٤   ,Charreaux & Wirtz) . ال٣ُمت الدكاع٦ُت لجمُ٘ ألَا

2006, p. 309) 
 

ٖلى مؿخىي ؤٖما٫ اإلااؾؿاث،  صمجذ اإلاؿاولُت ؤلاحخماُٖت  للماؾؿاث و في هظا الؿُا١              

الجىاهب ؤلاحخماُٖت و البُئُت  في بَاع جٟاٖلها م٘  ث اؾؿاهضماج اإلابمضي و التي حٗني في بَاعها الٗام 

غاٝ طاث اإلاهلخت اع حٗلً اإلااؾؿاثألَا ٤ جبني هٓام  ، و في هظا ؤلَا مؿاولُتها الاحخماُٖت ًٖ ٍَغ

٤ُ بحن مه الىهج الٗالمي  الح مسخل٠ ؤصخاب اإلاهلخت في ؾُا١للخى٦مت اإلاٟخىخت، ٢اصعة ٖلى الخٞى

 .Idowu, Frederiksen, Mermod, & l Nielsen, 2015, p) . والخىمُت اإلاؿخضامتللجىصة 

9) 
 

اع           ض مً الًِٛ ٖلى او في هظا ؤلَا اث للمؿاهمت في الخٟاّ ٖلى إلااؾؿًم٨ً مماعؾت اإلاٍؼ

خُث ٌٗمل ال٣ُإ ؤهضاٝ الخىمُت ؤلا٢خهاصًت، مىاعص البِئت والخىمُت الاحخماُٖت حىًبا بلى حىب م٘ 

بإزظ ألاصاء ؤلاحخماعي و البُئي و ؤلا٢خهاصي في آن  اإلاالي ٖلى جىؾُ٘ هُا١ جهىعه إلاساَغ اإلااؾؿاث

ال٣ُإ اإلاالي ؤهمُت اإلاساَغ البُئُت والاحخماُٖت  واخض مخجاوػا بظل٪ ألاصاء اإلاالي ٣ِٞ، خُث ؤصع٥

اإلاىار، ٦ثاٞت ٚاػاث الاخخباؽ الخغاعي....و بالخالي ًم٨ً لدجم بؾدثماعاث اإلااؾؿاث ؤن  بخٛحراإلاغجبُت 

، في بَاع جؼاًض ٖضص الهىاص٤ً ألازال٢ُت والاحخماُٖت في ألاؾىا١ ألاوعوبُت جخٛحر جبٗا لهظه اإلاساَغ
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٨ُت اع ًغ٦ؼ ؤلاؾدثماع اإلاؿاو٫ بحخماُٖت ٖلى مضي صمج اإلااؾؿاث ل٣ًاًاوألامٍغ  ، و في هظا ؤلَا

للماؾؿاث يمً ألاهضاٝ ؤلاؾتراجُجت لها ، مً ؤحل جدضًض اإلااؾؿاث الٟاثؼة  اإلاؿاولُت ؤلاحخماُٖت

  (Bleischwitz, 2007, pp. 9-11)  باإلؾخضامت، و التي ًخم جىحُه بؾدثماعاث اإلاؿاهمحن بليها.
 

اث، بٗض بنهُاع ٦بري اإلااؾؿاث اؾؿخؿاؾُت اإلاؿاهمحن ججاه مؿاولُت اإلا مذخُث ه           

ً و ؤصخاب  الٗمال٢ت في الىم ؤ، و حىىب قغ١ آؾُا، ما حؿبب في ٣ٞضان ز٣ت مً ٢بل اإلاؿدثمٍغ

بلى بجساط بحغاءاث ( MNCsبالٗضًض مً اإلااؾؿاث مخٗضصة الجيؿُاث ) ؤصيو هى ما ، اإلاهالح

جُت لخ٠ُ٨ م٘     .ؾخضامت اإلاسخلٟت لالؾخجابت لخى٢ٗاث ؤصخاب اإلاهلختمٟاهُم ؤلا جضٍع

(Bleischwitz, 2007, p. 11) 
 

 ثأثيرات الاسحدامة على الحمىيل .2.2
 

 ...بلى مىا٢كتاإلاىاعص الُبُُٗت، والىمى الؿ٩اوي في بَاع مدضوصًت  البُئُتجضهىع الىٓم  صٞ٘    

ًغح٘ بلى ، ٞاإلياءاث ألاولى إلاىيٕى الخىمُت اإلاؿخضامت ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مط ىالاؾخضامت مىيٕى 

ذ الخىمُت اإلاؿخضامت في الثماهيُاث ؤوازغ غ اللجىت الٗاإلاُت للبِئت و الخىمُت ٖلى ؤنها: "، خُث ٖٞغ  ج٣ٍغ

 " جل٪ الخىمُت التي جلبي خاحاث الخايغ صون اإلاؿاومت ٖلى ٢ضعة ألاحُا٫ اإلا٣بلت في جلبُت خاحاتهم
(Olivier & Guillaune, 2005, p. 281). 

 

و اإلاالُت ل٨بري اإلااؾؿاث  ت ًُٟاثذ اإلاداؾبال ، و ٖالوة ٖلى طل٪، ٞةن ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت            

 ؿلى٥ر لبو جدمُل اإلااؾؿاث آلازاع ؤلاحخماُٖت و البُئُت ، صٞٗذ بلى جؼاًض الُلب ٖلى قٟاُٞت ؤ٦

٦هضٝ  في هظا الؿُا١ ، ؤنبدذ الاؾخضامت مً ألامىع التي ًخم ط٦غها في ٦ثحر مً ألاخُاناإلااؾؿاث، 

٣ا ؤمام هجاح اإلااؾؿاث، و هظه ألازحرة جلبي للماؾؿت، و بٗضما ٧اهذ ؤلاهخماماث البُئُت حك٩ل ٖاث

لت ألاحل ٖلى ؤنها ٞغنت  ل، ؤنبذ ًىٓغ بليها الخض ألاصوى مً مخُلباث ؤلامخثا٫ ٣ِٞ  خل٤ ٢ُمت ٍَى

٤ بخخًان  للمؿاهمحن  ,Taticchi, Carbone) ألابٗاص الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والبُئُت.ًٖ ٍَغ

& Albino, 2013 , pp. 222-223) 
 

 

غ بك٩ل ملخّى  ػاص حجم ،ٖلى ٚغاع مىيٕى الاؾخضامت، والاهخمام ب٣ُاؽ ألاصاء و               الخ٣اٍع

ً اإلاايُت  في  و جُىعها مً اإلاىٓىع اإلاالي بلى اإلاىٓىع ٚحر اإلاالي، خُث ؤصع٦ذالؿىىاث الٗكٍغ

ٞهم  م٘ يغوعة  ،بةؾخمغاع يغوعة مغا٢بت و ٞهم ؤصاء اإلااؾؿت في بِئت جىاٞؿُت مخٛحرة  اثاؾؿاإلا

غها ألاصاء الا٢خهاصي والبُئي والاحخماعي للكغ٧اث وبصاعتها بك٩ل صخُذ ، مً ؤحل ٖغيها يمً ج٣اٍع

ما٫ ًم٨ً  ألصخاب اإلاهلخت الخاعحُحن، و ٖلى ؤؾاؽ ؤن ال٣ُاؽ هى ٖىهغ خاؾم لخدؿحن ؤصاء ألٖا
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غ ال٣ُاؽ ؤلاباٙل ) ( اإلاىاؾبت حؿهُل ٞهم مدغ٧اث ؤلاؾخضامت و بصاعة ٖملُاث M&Rأَل

 (Taticchi, Carbone, & Albino, 2013 , p. 223)  .الخىانل/اإلاكاع٦ت م٘ ؤصخاب اإلاهلخت

      

اع بججه      ل بلى الاججاه الجضًض لخس و في هظا ؤلَا  بلى الا٢خهاص هخ٣ا٫لل  حر الا٢خهاصًالخمٍى

اصة اإلاؿاولُت ، و هى ما ٌٗني ألازًغ الخدى٫ مً الىمىطج الخالي لال٢خهاص بلى همىطج ٢اثم ٖلى ٍػ

ل ، وو٣ٞا لهظا ؤلاهخ٣ا٫الاحخماُٖت والبُئُت ل ألازًغ ، ، ْهغث مٟاهُم حضًضة للخمٍى مثل: الخمٍى

ل ا ل ال٨غبىن  ،إلاؿخضاموالخمٍى ل اإلاىار، جمٍى ل جمٍى ٢خهاص الؿى١ بفي  ....، خُث ٧ان هضٝ الخمٍى

ال٣ُإ اإلاالي في  ، و م٘ ضخامتألاعباح و٢ُمت اإلاؿاهمحن مً ال٨الؾ٩ُي الجضًض هى جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى ٢ضع 

ألامغ الظي ؤصي بلى حٛحر صوع  ،الخ٣ُ٣يألازحر مىٟهال جماما ًٖ ؤلا٢خهاص ؤنبذ هظا ال٣ٗىص ألازحرة 

ل ت الا٢خهاصًت الخ٣لُضًت )لخُٗٓم ألاعباح وزغوة و مً وحهت الىٓغ الؿاثضة  الخمٍى اإلاخجظعة في الىٍٓغ

 ,Bem, Daszyńska-Żygadło) ...الخىمُت اإلاؿخضامت والا٢خهاص ألازًغبلى صٖم اإلاؿاهمحن( 

Hajdíková, & Juhász, 2018, p. 219) 
 

 2020ع٦ؼث بؾتراجُجُت ؤوعوبا  ق٩لذ ؤهم الى٣اقاث الٗاإلاُت خُث ؾاب٣االخدىالث اإلاظ٧ىعة و      

اجٟا٢ُت اإلاىار ، لضٖم الاهخ٣ا٫ في بَاع زُت قاملت ٖلى الا٢خهاص مىسٌٟ ال٨غبىن و٦ٟاءة اإلاىاعص 

ؾدثماعاث هدى بهبٗازاث إلا٩اٞدت حٛحر اإلاىار وبَال١ الٗىان للحغاءاث والا  2015الضولُت في باَعـ ٖام 

 & ,Bem, Daszyńska-Żygadło, Hajdíková) .مىسًٟت ومغهت ومؿخضامت٦غبىهُت 

Juhász, 2018, p. 222) 
 

اع بخخضم الى٣اف خى٫       ًمثل  خُث ، ؤلا٢خهاص الخ٣ُ٣يالخدى٫ بلى  يغوعة و في هظا ؤلَا

لُىن ًىعو  100ال٣ُإ اإلاالي ؤ٦ثر مً  مً ؾخت ؤيٗاٝ الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الؿىىي ، ؤي ؤ٦ثر  جٍغ

، ألامغ الظي ًازغ بكضة ٖلى الا٢خهاص ٖضم الخىاػن في هظا الؿى١  ، و هى ما ًا٦ضلالجداص ألاوعوبي

ل مً خُث ألاعباح ولم ٌٗض مً  ،بلى ؤػماث الخ٣ُ٣ي، و ًم٨ً ؤي ًاصي  اإلام٨ً جدضًض صوع الخمٍى

 ،لخدضًاث الاؾخضامت ألا٦ثر بلخاًخا ال جخهضي ألاؾىا١ اإلاالُت، ألامغ الظي ًجٗل ال٨ٟاءة الا٢خهاصًت

ل حب ٖلىى ، ألامغ الظي ًالٗالمي وزُغ حٛحر اإلاىارمثل ال٣ٟغ  ت الخمٍى الاحخماُٖت ٖخباعاث ؤلا صمج  هٍٓغ

لفي والبُئُت  لُت الكاملت جىا٤ٞو  ،لخمٍى -Bem, Daszyńska)، الىٓم اإلاالُت م٘ الاخخُاحاث الخمٍى

Żygadło, Hajdíková, & Juhász, 2018, p. 224)   خُث ًىضح الك٩ل الخالي  ؤهم جدضًاث

 الىٓام اإلاالي اإلاهُمً.
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 : جدضًاث الىٓم اإلاالُت اإلاهُمىت1 الشكل

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 المصدر:
 (Bem, Daszyńska-Żygadło, Hajdíková, & Juhász, 2018) , Finance and 

Sustainability Proceedings from the Finance and Sustainability Conference, 

Wroclaw 2017, Springer , Switzerland, p.224. 

 

ؿاهم ٌالا٢خهاص وال  اإلاالي الخالي ال ًخماش ى م٘ الاججاهاث الجضًضة فيالىٓام و هى ما ٌٗني ؤن              

 ؤهضاٝيض  هاٖملو هى ما ٌٗني   ا٢خهاص م٣اوم للمىار  في الاهخ٣ا٫ هدى بِئت مىسًٟت ال٨غبىن و

ل،اإلاؿخضامت الخىمُت ج٣غى هٟؿها بك٩ل ٢ض ًخجاوػ بم٩اهُاث  ، خُث جغ٦ؼ الىٓم الخالُت ٖلى الخمٍى

خ٣ُ٣ي ) اإلاساَغ ؤ٢ل مً ٢ُمتها الخ٣ُ٣ُت(، بياٞت بلى جغ٦حز ٢ُإ اإلااؾؿاث ٖلى جد٤ُ٣ ؤلا٢خهاص ال

 .ج والاؾخدىاط(اضمه)ٖملُاث ؤلا  ألاعباح ٢هحرة ألاحل

مً بياٞت بلى ه٣و الىحباث ؤلاثخماهُت للماؾؿاث اإلاالُت ججاه اإلاؿخُٟضًً و الٗمالء،             

ت واؾٗت مً ؤصخاب  لت ألامضزال٫ بهما٫ مجمٖى ض مً اإلاهالح ، زانت اإلاهالح ٍَى ، ألامغ الظي ًٍؼ

 ًا٦ض يغوعة بنالح الىٓم اإلاالُت و حٗلها جخماش ى م٘ الخدضًاث ؤلاحخماُٖت و البُئُت و حجم اإلاساَغ، 

  اإلاجخمُٗت.  و
 

 و ماقغاث ؤلاؾخضامت (CSRمثل اإلاؿاولُت الاحخماُٖت للكغ٧اث ) مٟاهُم ألامغ الظي حٗل         

ً والكغ٧اث، اللٛت الٗاصًت  ( جىدكغ مً زالESG٫البِئت والاحخماُٖت والخى٦مت )الثالزُت:  للمؿدثمٍغ

غ ؤَغ ٖمل زانت بها لخدلُل ؤصاء الاؾخضامت للكغ٧اث ، وجدؿحن خُث ج٣ىم هظه ألازحرة  بخٍُى

ل اع  جم ،الاؾدثماعاث ٖلى اإلاضي ال٣هحر والٍُى غ  و في هظا ؤلَا ، الؾخضامت اإلاالُتاماقغاث زانت بجٍُى

الىٓم اإلاالُت 

 اإلاهُمىت

 اإلاالُت

 
البُئُت و  ثه٣و الخىحها

 ؤلاحخماُٖت

 

التر٦حز ٖلى اإلاضي 

 ال٣هحر

 

 اإلاٟهىم ال٤ًُ لألزُاع

 

 اإلاىحه هى الغبذ ٣ِٞ

 

بججاه  ؿاولُتم ٖضم

 واحباجه ؤلاثخماهُت

 

 

 ٖضم مؿاهمت في

 خل ألاػماث
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ا   حٗنى بخدب٘  اقغاث الٗاإلاُت ألاولى التيو هي مً اإلا(". DJSI"ماقغ صاو حىهؼ لالؾخضامت )ؤ٦ثرها قُٖى

غ  بىاء ٖلى حٗاون صاو ،ال٣اثمت ٖلى الاؾخضامت في حمُ٘ ؤهداء الٗالم للماؾؿاثألاصاء اإلاالي  جٞى

ُت SAMماقغاث حىهؼ و  إلاٗاًحر إلصاعة مداٞٔ الاؾخضامت ، ا إلاضًغي ألانى٫ مىزى٢ُت ومىيٖى

ت مً اإلاىخجاث  16 في DJSIجغزُو  60ًدخٟٔ مضًغو ألانى٫ بدىالي  ت مخىٖى صولت إلصاعة مجمٖى

٩ي ٖلى ؤؾاؽ، خُث اإلاالُت بما في طل٪ اليكُت والؿلبُت  جضًغ ؤ٦ثر مً زماهُت ملُاعاث صوالع ؤمٍغ

ت مً اإلاٗاًحر بما في  ٖلى اث بىاءً اؾؿج٣ُُم اإلا، خُث ًخم  2012ٖام  DJSI ماقغ ت مخىٖى مجمٖى

ت،  طل٪ اؾتراجُجُاث حٛحر اإلاىار ، واؾتهال٥ الُا٢ت ، ت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ الٗال٢اث م٘ ، بصاعة اإلاٗٞغ

ؾخضامت بلخ٣ُُم  DJSI   َاع ٖمل. خُث ًىضح الك٩ل الخالي بخى٦مت الكغ٧اث ؤصخاب اإلاهلخت و

 (Taticchi, Carbone, & Albino, 2013 , p. 223) .اإلااؾؿاث

 

 غرض املؤسسة طمً ألابعاد املالية و إلاقحصادًة ثطىر . 3
 

ً اإلااؾؿُحن ح٨ٗـ ٚغى              ل٣ض ؤنبدذ ال٣ُٗضة الجضًضة للماؾؿاث ال٨بري واإلاؿدثمٍغ

ت مثل  داث الغؾمُت لالجداصًاث الخجاٍع اإلااؾؿت، و ؤنبذ طل٪ ًخجلى بك٩ل ٦بحر في الخهٍغ

Business Roundtable ( ٨ُت و الهُئاث الضولُت ، مثل مىخضي ؤلا٢خهاص الٗالمي ( الظي WEFألامٍغ

، خُث ؤٞخخذ البُان بالٗباعة الخالُت: "بن ٚغى اإلااؾؿت هى Davos2020مازًغا بُان صاٞىؽ  بٖخمض

غاٝ طاث اإلاهلخت و اإلاكاع٦ت في زل٤ ال٣ُمت اإلاؿخضامت اإلاكتر٦ت ....."،  ,Busch) بقغا٥ حمُ٘ ألَا

Ferrarini, & Grünewald, 2021, pp. 86-87)  اع ٢ا٫ ٦الوؽ قىاب ، ماؾـ  و في هظا ؤلَا

اإلاىخضي الا٢خهاصي الٗالمي ،ؤن همىطج عؤؾمالُت اإلاؿاهمحن، والظي ْهغ ألو٫ مغة في الىالًاث اإلاخدضة 

٨ُت في الؿبُٗيُاث زم جىؾ٘ جإزحرها ٖاإلاُا، ًا٦ض ؤن "التر٦حز ألاخاصي" ٖلى ألاعباح  ؤصي بلى هخاثج  ألامٍغ

ً و اإلاضعاء جخٛحر و ٢هحرة اإلاضي، و ٚحر مغجب ُت باإل٢خهاص الخ٣ُ٣ي هدُجت لظل٪ بضؤث مىا٠٢ اإلاؿدثمٍغ

بىن في ؤلاؾدثماع في اإلااؾؿاث التي حٗٓم ٢ُمت اإلاؿاهمحن ٣ِٞ، ٦ما ؤصع٥  لم ٌٗض اإلاؿدثمغون ًٚغ

ٟحن واإلاىعصًً، اإلاجخم٘.. ا وز٣ًُا بىجاح الٗمالء واإلاْى
ً
ل اإلاضي مغجبِ بعجباَ ..،و اإلاضعاء ؤن هجاخهم ٍَى

ً في َغ١ لغبِ اإلاىاٞ٘ البُئُت واإلاجخمُٗت بالٗاثضاث اإلاالُت "، اع بضؤ ج٨ٟحر اإلاؿدثمٍغ  ) في هظا ؤلَا

Bose, Dong, & Simpson , 2019, pp. 1-2)  في هظا الٗىهغ ؾيىا٢ل جُىع ٚغى اإلااؾؿت

و طل٪ بالخُغ١ بلى ؤعباح اإلااؾؿاث و ال٣ُم ؤلاحخماُٖت، الجم٘ بحن  يمً ألابٗاص اإلاالُت و ؤلا٢خهاصًت

ت ؤصخاب اإلاهلخت و اإلاؿاولُت ؤلاحخماُٖت.  حُٗٓم ال٣ُمت وهٍٓغ

 و القيم إلاجحماعية )هظرية قيمة املساهم( أرباح املؤسسات .1.3
 

ل٣ض جُىعث الٗال٢ت بحن ؤعباح اإلااؾؿاث وال٣ُم الاحخماُٖت في ال٣ٗىص ألازحرة مً ال٣غن              

ت ٢ُمت اإلاؿاهم، و الثاوي مً زال٫  ت، ًمثل الخُاع ألاو٫ هٍٓغ اإلااض ي، ٖبر زالزت جُاعاث ٖلمُت مخىاٍػ
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ت اإلاؿاولُت الاحخماُٖت للماؾؿاث  ت ؤصخا(CSR)هٍٓغ ب ، في خحن ًمثل الخُاع الثالث هٍٓغ

ما٫   & ,Busch, Ferrarini)اإلاهلخت، و ٧ل الخُاعاث الؿاب٣ت ٧ان لها جإزحر ٖلى مماعؾاث ألٖا

Grünewald, 2021, p. 96)  في هظا الٗىهغ ؾىداو٫ قغح الخُىعاث التي خضزذ في الخُاعاث

ما٫ بمٟهىم ؤوؾ٘ هى ٚغى اإلااؾؿت لِكمل هظ٫  الؿاب٣ت و التي جمسٌ ٖنها بؾدبضا٫ مؿاولُت ألٖا

 ت و ألاهضاٝ الاحخماُٖت ألازغي.اؾؿألازحر ٦ال مً الؿعي لخد٤ُ٣ ؤعباح اإلا
 

ت ٢ُمت اإلاؿاهمحن             ضمان ؤب هٍٓغ في ، ٦ما ٌٗخبر ؤًًا اإلاؿاو٫ ًٖ ٖىا٢بها الؿلبُت ٌٗخبر  ٍٞغ

ضمان خُث هاحم ، ألاػمخحن اإلاالُخحن لهظا ال٣غن   New Yorkفي م٣اله اإلايكىع في صخُٟت   ٍٞغ

Times  اصة ت هي ٍػ ألابٗاص ؤلاحخماُٖت للماؾؿاث،  و ؤ٦ض ؤن هىا٥ مؿاولُت وخُضة لألٖما٫ الخجاٍع

ضمان بإن خُث حاص٫  (Friedman, 1970, pp. 17-18)ألاعباح، في بَاع مىاٞؿت خغة و مٟخىخت،  ٍٞغ

بصزا٫ ال٣ُم ؤلاوؿاهُت و ؤلاحخماُٖت في ال٣غاعاث الا٢خهاصًت ؾُاصي في النهاًت بلى ه٣ل الؿلُت مً 

ت ؾخجلب مٗها ٧ل قغوع الاقترا٦ُت، و  آلُت الؿى١ بلى آلالُت الؿُاؾُت، و ؤن مثل هظه الؿلُت اإلاَٟغ

بُت في ألاؾاؽ"ه٨ظا ٞهى ٌٗخبر اإلاؿاولُت ؤلاحخماُٖت للماؾؿاث باٖخ حاص٫ بإن ، و باعها "٣ُٖضة جسٍغ

ً الخىُٟظًحن هم و٦الء للمؿاهمحن وال ًم٨نهم بهٟا١ ؤمىا٫ اإلااؾؿت لألٚغاى الاحخماُٖت   اإلاضًٍغ

(Williams, 2014, pp. 36-37) . 
  

ت ٢ُمت اإلاؿاهمحن مً ٢بل ٖلماء اإلاالُت ُٞما بٗض لخخُىع               جغ٦حز  ؤن ، خُث ؤْهغو هٍٓغ

٣ت ما ههجا ه٣ضًا  ٢بل هىإلاؿتروم  ؤوضح  ، خُثلخل٪ اإلاماعؾاثاإلااؾؿاث ٖلى ألاعباح ٨ٌٗـ بٍُغ

ؤن اإلااؾؿاث التي جمُل بلى الخ٨ٟحر في هٟؿها في خ٣ُ٣ت ألامغ هي ال جمثل اإلاؿاهمحن بل ، 1980ٖام 

، و بىاءا ٖلى وحهت الىٓغ هظه ٞةن هضٝ اإلااؾؿت لِـ حُٗٓم زغوة اإلاؿاهمحن و ل٨ً جمثل اإلااؾؿت

غاٝ طاث  ، و هى ما ال ًخد٤٣ بال  يمان همىها و بؾخ٣غاعها مً زال٫ اإلاىاػهت بحن مهالح حمُ٘ ألَا

ؼء ٖلما ؤن ٖىامل ؤلاهخاج ألازغي ال جخدٟؼ للمؿاهمت في زل٤ ال٣ُمت بال بطا جدهلذ ٖلى ح،  اإلاهلخت

مغض ي مً هظه ال٣ُمت، ألامغ الظي ه٣لها هي ألازغي بلى مؿخىي الضاثً اإلاخب٣ي، بٗباعة ؤزغي و ٦ما 

، طل٪ ؤن هٓام ٣ِٞ ، ؤن الخى٦مت ال جازغ ٖلى زل٤ ال٣ُمت  مً زال٫ الخىػ٣ًZingalesَ٘ى٫ ػه٣ُلـ

ت مً ال٣ُىص جضًغ جىػَ٘ الثروة بحن مسخل٠ الكغ٧اء  .Depret, 2005, p) .الخى٦مت ما هى بال مجمٖى

45) 
 

ت لٗملُاث ؤلاؾخدىاط الٗضاثُت                و جإًُضا إلاا ؾب٤، ٣ٞض قهضث ؾىىاث الثماهِىاث خغ٦ت ٢ٍى

٨ُت ال٨بري اؾؿعب هه٠ اإلااما ٣ً  خى٦متالآلُاث  و هىا بضؤث ،لٗغوى ؤلاؾخدىاط حٗغيذ اث ألامٍغ

اصة مكاع٦ت مجالـ ؤلاصاعة ، ؾهم الخىُٟظًت، ال ؾُما زُاعاث ألا في لٗب ؤصواع ا٦بر  ألازغي  ٍػ

ً اإلااؾؿُحن ،اإلاىا٣ٞت الًمىُت ، واإلاؿاهمحن  خلُٟا  ٢ُمت اإلاؿاهم ؤنبدذ  بالخالي و  للمؿدثمٍغ

بما ًخجاوػ ما هى مُلىب بمىحب و بالخالي ٞةن ؾعي اإلااؾؿاث هدى الخض مً الخلىر ، ولِـ تهضًضا
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اصة ؾمٗت اإلا ال٣اهىن ًم٨ً ، و ج٣لُل حٗغيها للمساَغ البُئُتو  ت اؾؿؤن ٩ًىن لها صوع ٞٗا٫ في ٍػ

لت ألامض . ل مؿخضام لها ٌؿاهم في جد٤ُ٣ ؤهضاٞها ٍَى  بالخالي ًهبذ ؾعي اإلااؾؿت لًمان جمٍى

(HANCOCK, 2012, pp. 6-8) 
 

ضمان ؾىت مً وكغ م٣ا٫ 30و بٗض              ؤزظث اإلاؿاولُت ؤلاحخماُٖت للماؾؿاث بججاه  ،ٍٞغ

و بػصًاص الًِٛ   ٦بري اإلااؾؿاث  وٗضام الث٣ت فياؾؿاث ، في مىاحهت  بحضو٫ ؤٖما٫ اإلا في  مسخل٠ 

بصاعة ٞٗالت ، ألامغ الظي ٌؿخضعي لخ٣ضًم زضماث مجخمُٗت ؤوؾ٘ ماؾؿاتهم  ٖما٫ و ألا  ٖلى ٢اصة 

اهُت ، بُئُتمثل الاؾخضامت ال، لدكمل ٢ًاًا في اإلاجخم٘  هاؿاهمتم و  ت ألاوؾ٘اؾؿلخإزحراث اإلا ٞع

ٟحن صمج اإلاؿاولُت ،  ؤي اثاؾؿخى٦مت اإلا بصاعة ؤصخاب اإلاهلخت و،  ؾلؿلت الخىعٍض ،اإلاْى

ت الظي ًمخض اؾؿٖلى ٚغى اإلا بك٩ل بًجابيو الخإزحر ؾتراجُجُت الٗمل ب اث م٘ماؾؿالاحخماُٖت لل

بُت ؤن  عباحألا بلى الؿعي لخد٤ُ٣  ألاهضاٝ الاحخماُٖت باإلياٞت بلى ، خُث ؤزبدذ الضاعؾاث الخجٍغ

 اث .ماؾؿطاث ؤلاصاعة الجُضة هي ؤ٦ثر ٖغيت الجبإ مٗاًحر اإلاؿاولُت الاحخماُٖت لل اإلااؾؿاث

(HANCOCK, 2012, pp. 7-8) 
 الجمع بين جعظيم القيمة وهظرية أصحاب املصلحة و املسؤولية إلاجحماعية .2.3

 

 جخسظ زُىاثجخجاوػ اإلاؿاولُت الاحخماُٖت للكغ٧اث مجغص بعياء اإلاؿاهمحن ؤو اإلاال٨حن و             

ت بلى الؿبب، ٞةهىا هىٓغ هظا ل ،تاؾؿٖال٢اث مخىاػهت م٘ حمُ٘ ؤصخاب اإلاهلخت في اإلا لخإؾِؿها  هٍٓغ

اث هدى زل٤ ٢ُمت لجمُ٘ ؤصخاب اإلاهلخت ، خُث اؾؿمًُٟضا لخىحُه اإلا٦مىهج  ؤصخاب اإلاهلخت

خباع... ٦ما  ٟىن بٗحن ؤلٖا حٗض اإلاؿاولُت الاحخماُٖت للكغ٧اث مً ؤ٦ثر ٖىامل الؿمٗت التي ًإزظها اإلاْى

 (Fernández-Guadaño & Sarri, 2018) .ًىٓغ بليها ٖلى ؤنها ماقغ لؿمٗت الُٝغ آلازغ
 

لي، ؤن  مً زال٫ ما٩ًل حيؿً  ؤ٦ض خُث             زبرجه في الٗمل في اإلاجا٫ ؤلا٢خهاصي و الخمٍى

، و الؿبب وعاء وي٘ هظا اإلاُٗاع هى  ؤن حُٗٓم ال٣ُمت ؤلاحمالُت للماؾؿتاإلااؾؿاث هى  هضٝ 

ت مً اإلاسغحاث ًخم ج٣ُُمها مً ٢بل جيكإ ٖىضما ال٣ُمت ) ؤلاحخماُٖت(  جيخج اإلااؾؿت بهخاج ؤو مجمٖى

، و بالخالي ٣ُٞمت اإلااؾؿت هي ببؿاَت ال٣ُمت الؿى٢ُت اإلاضزالث التي بؾتهل٨تهاٖمالئها بإ٦ثر مً ٢ُمت 

لت ألاحل ت لٗبذ  ، و هىاٍَى مضًغي  ؤصخاب اإلاهلخت اإلاؿدىحرة صوًعا مهًما مً زال٫ ٢ُاصة هٍٓغ

م٘ حمُ٘ الٟئاث  اؾؿتٗامل اإلاخخى٫ ٦ُُٟت ج ببضاعي و بؾتراجُجيبك٩ل  اث للخ٨ٟحر اؾؿاإلا

الٗمالء في خالت ٖضم وحىص ٖال٢اث حُضة م٘  ال ًم٨ً بوكاء ال٣ُمتو ؤهه  ت، ماؾؿاإلاؿتهضٞت لل

، ً ٟحن واإلاؿدثمٍغ  .O'Riordan, 2017, pp)واإلاجخمٗاث وما بلى طل٪. اإلاىعصًً واإلاىٓمحن  واإلاْى

142-144) 
 

زل٤ ٢ُمت مً زال٫  ؤن جسل٤ ٢ُمت ا٢خهاصًت اث ًم٨نهاإلااؾؿبىعجغ و٦غامغ ؤن ا٦ما ًىضح             

 (Busch, Ferrarini, & Grünewald, 2021, pp. 104-105) :بثالر َغ١ مم٨ىت  مكتر٦ت 
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-  ٤ للمىخجاث والخضماث  ؾخجابت للُلب اإلاتزاًضباإلاىخجاث وألاؾىا١  ٖغىبٖاصة  ًٖ ٍَغ

 ؛خخُاحاث اإلاجخم٘بالتي جلبي 

خُث ًم٨ً للمكا٧ل اإلاجخمُٗت  مً زال٫ بٖاصة حٍٗغ٠ ؤلاهخاحُت في ؾلؿلت ال٣ُمت، -

اع ٌكحر لـماؾؿتل)الٗىامل الخاعحُت( ؤن جسل٤ ج٩ال٠ُ صازلُت  الباخثىن بلى ، و في هظا ؤلَا

 و، ال حٗخبر ٖبئا ٖلى البِئت ٣ِٞ، ٛاػاث الضُٞئتالو  مكا٧ل الخٛل٠ُ الؼاثض للمىخجاث ؤن

ا لألٖما٫،  ًً غ البالؾدُ٪ اإلاؿخسضم في  ٞةبخ٩اع َغ١ للخٛل٠ُ ًم٨ً ؤن ل٨ً ؤً ؤن ًٞى

 ، و اإلا٣ضع باإلاالًحن، و بالخالي ج٩لٟت مىسًٟت للخسلو مً الىٟاًاث؛ اإلاخاحغ

اث نىاُٖت صاٖمتمً زال٫ ب - اث ٢ُمت مكتر٦ت مً زال٫ اؾؿجسل٤ اإلاخُث ، ىاء مجمٖى

ت.اإلادُُت بـاإلا َاعثتمٗالجت الثٛغاث ؤو ؤلازٟا٢اث في الٓغوٝ ؤلا  ؤزىاءتها جدؿحن بهخاحُ  جمٖى
 

بياٞت بلى حٛحر وحهت هٓغ اإلاؿدثمغ في خض طاجه، خُث ْهغ ما ٌؿمى اإلاؿدثمغ اإلاؿاو٫ 

ؤلاؾدثماع في اإلااؾؿاث التي جغاعي مهالح اإلاجخم٘ و البِئت و جإزظ ال٣ًاًا بحخماُٖا، الظي ٌؿعى بلى 

ل اإلاؿخضام. خباع، ألامغ ًغ٦ؼ ؤهضاٝ الخمٍى  ألازال٢ُت بٗحن ؤلٖا

 ات الاثحاد ألاوروبيمؤسسو قىاهين الحىكمة في  املالية الاسحدامة. 4
 

٘ اإلادخمل خى٫               ل٣ض ؤَل٣ذ مٟىيُت الاجداص ألاوعوبي مازًغا مكاوعة ٖامت خى٫ الدكَغ

٢ىاهحن خى٦مت الكغ٧اث خُث ًخم جدلُل جضابحر ال٣اهىن ٚحر اإلالؼم لضٖم خى٦مت ماؾؿُت مؿخضامت، 

 في بَاع صٖم و صمج ؤبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت، خُث جم مالخٓت  ؤن  الٗضًض مً اإلااؾؿاث ماػلذ جغ٦ؼ 

ل ألاحل و اإلاؿخضامت،  خُث ؤ٦ض  باألبٗاص ٍَى
ً
 الاجداص ألاوعوبي ٦ثحًرا ٖلى ألاصاء اإلاالي ٢هحر ألاحل م٣اعهت

جٟا٢ُت باَعـ وزُت ألامم بهدى ألاهضاٝ التي خضصتها  ؤهضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت باجبإ  بلتزامه ال٣ىي 

خى٦مت اإلااؾؿاث ألاوعوبُت في صٖم في هظا الٗىهغ ؾيىا٢ل مضي ٞٗالُت ٢ىاهحن ، 2030اإلاخدضة 

 ألاهضاٝ الؿاب٣ت.

 مؤسسات إلاثحاد ألاوروبيحىكمة قىاهين  .1.4
 

حر البِئت الؿى٢ُت الخىاٞؿُت            حٗخبر اإلامل٨ت اإلاخدضة مً ؤواثل صو٫ الٗالم في مجا٫ جٞى

ؼ  ت و اإلاالُت في اإلااؾؿاث ؾُٗا لخٍٗؼ للماؾؿاث و هى ما ًد٤٣ ؾٗيها لخُب٤ُ ؤًٞل اإلاماعؾاث ؤلاصاٍع

 غ:مبضؤ الكٟاُٞت و اإلاؿاءلت، و مً بحن حهىص اإلامل٨ت اإلاخدضة التي جا٦ض هظا ؤلاهخمام هظ٦
 

غ ٧اصوبغي  - جدذ ٖىىان "  1992في ٖام  Cadbury في اإلامل٨ت اإلاخدضة نضع ج٣ٍغ

الجىاهب اإلاالُت إلحغاءاث خى٦مت اإلااؾؿاث" خُث حاءث الخاحت بلى حك٨ُل لجىت 

ان ٧اصوبغي  بغثاؾت ت مً الكغ٧اث Sir Adrian Cadburyؤصٍع بٗض بزٟا١ مجمٖى

غ اإلاا الٗامت و بهسٟاى لُت، هؼث ؤؾىا١ لىضن اإلاالُت. خُث الث٣ت في بٖضاص الخ٣اٍع
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ت و اإلاالُت باإلااؾؿاث، و ٢ض  غ ٖلى ٢ىاٖض بإًٞل اإلاماعؾاث ؤلاصاٍع بقخمل الخ٣ٍغ

ُاهُت اإلاسجلت بؿى١ ألاوعا١ اإلاالُت بلىضن بخُب٤ُ و مخابٗت  بلتزمذ اإلااؾؿاث البًر

غ ٧اصبغي؛  (Wirtz, 2008, pp. 22-23) الخىنُاث التي ؤوعصها ج٣ٍغ

ت  - لم جخى٠٢ بنضاعاث اإلامل٨ت اإلاخدضة ٖىض هظا الخض، بل ٖملذ ٖلى بنضاع مجمٖى

غ لخُٟٗل جُب٤ُ خى٦مت اإلااؾؿاث في ال٣ُإ الٗام، ٟٞي ًىلُى  واؾٗت مً الخ٣اٍع

يبىعي1995 خى٫ ؤًٞل ال٣ىاٖض لىي٘ م٩اٞأث  Greenbury نضعث جىنُاث ٢ٍغ

ؤلاصاعاث و اإلاضعاء الخىُٟظًحن م٘ الخإ٦ُض ٖلى ؤهمُت ؤلاٞهاح ًٖ ؤًٖاء مجالـ 

غ الؿىىي؛ ت لهم يمً الخ٣ٍغ   (112، نٟدت 2004)اإلاُحري،  جٟانُل اإلابالٜ اإلاضٖٞى

ت Hampel ؤنضعث لجىت همبل 1998في ًىهُى مً ٖام  -  مً ال٣ىاٖض و مجمٖى

 ؤلاحغاءاث للخإ٦ُض ٖلى مؿاولُاث وواحباث و بؾخ٣اللُت ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة؛
(Richard & Miellet, 2003, p. 7) 

ُاوي بعقاصاج -  للمغاحٗحن خى٫ ٦ُُٟت بٖضاص٦ما ؤنضع مجلـ مٗاًحر اإلاغاحٗت البًر

غهم م٘ الخإ٦ُض ٖلى بحغاءاث خى٦مت اإلااؾؿا  (112، نٟدت 2004)اإلاُحري،  ث؛ج٣اٍع

غ جغهبى٫  1999في ؾبخمبر مً ٖام  - و الخام بةلؼام بصاعة  Turnbull نضع ج٣ٍغ

م ٦ٟاءة و ٞٗالُت الغ٢ابت الضازلُت صازل جىُٓماتها؛  اإلااؾؿاث باإلٞهاح ًٖ ج٣ٍى

 (113، نٟدت 2004)اإلاُحري، 

غ بٗىىان  اإلاخدضة نضع في اإلامل٨ت 2000في ٖام   - مباصت الخ٨م الغاقض ومضوهت  ج٣ٍغ

 Principles of good governance and code of best"ألًٞل اإلاماعؾاث

practice " لىي٘ ؤخؿً ال٣ىاٖض و اإلاباصت ألًٞل اإلاماعؾاث، و الظي بعج٨ؼ ٖلى

غ ٧اصوبغي لٗام   (113، نٟدت 2004)اإلاُحري،  .1992ج٣ٍغ
     

الخإ٦ُض ٖلى هى ، Cadburyالهضٝ مً بنضاع ال٣ىاهحن الؿاب٣ت، بضاًت مً ٢اهىن خُث ٧ان              

غ اإلاالُت والخض٤ُ٢ مٗاًحر لخى٦مت اإلااؾؿاث مً ؤحل  اصة مؿخىي الث٣ت في بٖضاص الخ٣اٍع  ، مً زال٫ٍػ

ً و جدضًض خ٣ى١ و مؿاولُاث  ،  و هظا بٗض ؾلؿلت الًٟاثذ التي مؿذ اإلاغاحٗحن اإلاؿاهمحن واإلاضًٍغ

 ,Busch) ....والخجاعة الضوليبى٪ الاثخمان  نهُاعبالاخخُا٫ في ججاعة ألاؾهم ،  ، اإلامل٨ت اإلاخدضة

Ferrarini, & Grünewald, 2021, p. 179)  
       

     

اع جم  ،اث اإلاضعحتاؾؿاث بك٩ل ؤؾاس ي ٖلى اإلااؾؿع٦ؼث خى٦مت اإلاخُث                و في هظا ؤلَا

حر ملؼم بنضاع ًاء ً، ًدىي ٖلى جىحيهاث في خى٦مت اإلااؾؿاث ٢اهىن ناعم ٚو خُلب مً الضو٫ ألٖا

غ ما بطا ٧اهذ الخانت بها اثاؾؿ٢ىاهحن اإلا حُٛحر ، وبالخالي ٞةن ألامغ مترو٥ ل٩ل صولت ًٖى لخ٣ٍغ
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ىُت مً ؤحل جدؿحن مماعؾاث الخى٦مت.  ؾخدضر حُٛحرا في   & LANNOO)٢ىاهُنها الَى

KHACHATURYAN, 2003, pp. 7-8) 
           

 

، وكغث اإلاٟىيُت ألاوعوبُت "عؾالت بلى ؤوعوبا") البرإلاان واإلاجلـ( بٗىىان "  2003في ٖام               

ؼ خى٦مت اإلااؾؿاث في الاجداص ألاوعوبي  "،  لألمامزُت هدى الخ٣ضم  –جدضًث ٢اهىن اإلااؾؿاث وحٍٗؼ

ها ألاولى ٧اهذ اإلاباصعة  الخىؾُ٘ اإلاغج٣ب لالجداص ها  ؤخض ؤؾباب، ٖلى مؿخىي الاجداص ألاوعوبيمً هٖى

صو٫ طاث لًُم ضازلي الؿى١ جىؾٗا في ال صو٫ ؤًٖاء حضص، وهى ما ؾُدضر 10ألاوعوبي لِكمل 

الخى٦مت في  مماعؾاثٖمل ج٣ترح جدؿحن ذ هظه الغؾالت زُت ٢ضم، خُث ٢خهاصي مسخل٠بمؿخىي 

ؼ  ًاء في زالزت مجاالث: حٍٗؼ ؼ خ٣ى١ اإلاؿاهمحنؤلاٞهاح ًٖ الخى٦مت في اإلااؾؿاث، الضو٫ ألٖا  و  حٍٗؼ

 (Kubíček, Štamfestová, & Strouhal, 2016, p. 323) .جدضًث مجلـ ؤلاصاعة
 

  2004 ٖام( EC/  2004/313)مً زال٫ اإلايكىع  لُم الخٟهُل في اإلاجاالث الؿاب٣ت             

م٩اٞأث ؤًٖاء مجلـ بصاعة اإلااؾؿاث جمـ بالضعحت ألاولى  لخُُٛت مجاالث خاؾمت في خى٦مت 

، حك٨ُلت مجلـ ؤلاصاعة مً زال٫ بُٖاء صوع ؤ٦بر لألًٖاء ٚحر الخىُٟظًحن اإلااؾؿاث اإلاضعحت

للماؾؿاث اإلاضعحت بياٞت بلى لجان مجلـ ؤلاصاعة، هظا ألازحر الظي جم الخٟهُل في مهامه مً زال٫ 

/  2006/46في خحن ع٦ؼ ال٣اهىن   ،الظي وي٘ ٢ىاٖض بؾخ٣اللُت اإلاضعاء (EC/  2005/162)اإلايكىع 

EC غ ت خى٫ خى٦مت اإلااؾؿاث ٖلى يغوعة بٖضاص اإلااؾؿاث اإلاضعحت ج٣اٍع  ,Kubíček) .ؾىٍى

Štamfestová, & Strouhal, 2016, pp. 322-323) 
 

 

خحن مً الخىنُاث )جم  2009في              مً   (EC/  2009/385و  EC/  2009/384وكغ مجمٖى

ؤحل بؾخ٨ما٫  الىز٣ُخحن الؿاب٣خحن و بؾخجابت ألزاع ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت ، خُث ٦كٟذ هظه ألازحرة 

ت و م٣ٗضة زال٫ الؿىىاث اإلاايُت  ، و مىحهت ؤن هُا٧ل م٩اٞأث ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة ؤنبدذ مَٟغ

 .Kubíček, Štamfestová, & Strouhal, 2016, p) .ألاحل و لِـ لها ٖال٢ت باألصاءلٛاًاث ٢هحرة 

323) 
 

خماًت  ،ُتكٟاٞال٢ًاًا مدضصة ، مثل ٖلى    2012حل ٢ىاهحن الخى٦مت ختى  ثخُث ع٦ؼ             

ؼ اإلاؿاهمحن خ٣ى١  ل مؿاهمت ، ٞٗالُت مجلـ ؤلاصاعة، حٍٗؼ  مً زال٫ اإلاؿاهمحن ٖلى اإلاضي الٍُى

غ الخانت جدؿحن بٖضاص الخ٣ا، بياٞت بلى ؤلاقغاٝ اإلاكاع٦ت و ، خُث بزخاعث  اثاؾؿدى٦مت اإلابٍع

ىُت، ألامغ الظي صعى مٟىيُت   الٗضًض مً اإلااؾؿاث زُاع ٖضم ؤلالتزام ب٣اهىن خى٦مت اإلااؾؿاث الَى

غ خى٦مت اإلابلى  ؤلاجداص ألاوعوبي  . 2014  ٖام اثاؾؿبنضاع جىنُاث بكإن حىصة ج٣اٍع

(International Finance Corporation, 2015, p. 23) 
 

عوابِ واضخت بحن خى٦مت  في الاجداص ألاوعوبيلم ًظ٦غ نىإ الؿُاؾت  2018و ختى ٖام              

ُاوي ٖام  ، والخىمُت اإلاؿخضامت اإلااؾؿاث  مٗخمضا ٖلى  2020بلى ٚاًت بنضاع ال٣اهىن ؤلاقغافي البًر
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و الظي (، UK Corporate Governance Code )  ٢2018اهىن خى٦مت اإلااؾؿاث الهاصع ٖام 

 ، خُث هوًدث بك٩ل بلؼامي اإلااؾؿاث و مال٩ي ألانى٫ اإلاالُت باإلؾدثماع في ألانى٫ اإلاؿخضامت

ؤلاقغاٝ ٖلى ، ؤلاصاعة  ،الخسهُو اإلاؿاو٫ :الجضًض ٖلى مُٗاع واضح للقغاٝ مثل يؤلاقغاف ٣اهىن ال

لت ألاحل للٗمالء غاٝ طاث اإلاهلخت ،عؤؽ اإلاا٫ "لخل٤ ٢ُمت ٍَى لال٢خهاص ًد٤٣ بؾخضامت مما  ألَا

 والبِئت واإلاجخم٘ 

 إلاسحدامة املالية في أوروبا مً أجل حىكمة مسحدامة للمؤسسات. 2.4
 

، ٢ضم ؤلاجداص  2001الاجداص ألاوعوبي بؾتراجُجُخه للخىمُت اإلاؿخضامت ٖام مىظ بَال١             

ؼها  و٢٘ ؤلاجداص ألاوعوبي ٖلى بجٟا٢ُت باَعـ، 2010في ٖام  ،ألاوعوبي التزاًما واضًخا باإلاؿاهمت في حٍٗؼ

الن ًٖ اؾتراجُجُت اله٣ٟت  ،2016بإهضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت لألمم اإلاخدضة في ٖام  ٢ضم بلتزامه ؤلٖا

، ًا٦ض هُت الاجداص ألاوعوبي ل٣ُاصة الخُىع الٗالمي هدى همىطج 2019ألاوعوبُت الخًغاء في صٌؿمبر 

 (Venturelli, Caputo, Cosm, Leopizz, & Pizzi, 2017, p. 2) ا٢خهاصي حضًض.
 

ٗاث ألاولى      ؼ  للجداص ألاوعوبي بسهىمخُث ع٦ؼث الدكَغ بٗضًً  ٖلىاث اؾؿؾخضامت اإلابحٍٗؼ

ل اإلاؿخضام وهماعثِؿُحن  ، و بسهىم هظه ألازحرة جم بنضاع اثماؾؿٚحر اإلاالي للؤلاٞهاح : الخمٍى

ت  بكإن ؤلاٞهاح ًٖ  EU/  2014/95ال٣اهىن الخىحُهي   -Non  "اإلاٗلىماث ٚحر اإلاالُت واإلاخىٖى

Financial Reporting Direc tive" اإلاٗلىماث ٚحر اإلاالُت ًٖ ؤن جٟصح ٖلى اإلااؾؿاث ، بط ًجب 

بسهىم الجىاهب البُئُت و ؤلاحخماُٖت و  خإزغاث وكاٍ هظه اإلااؾؿت الخض ألاصوى لبدُث جٓهغ 

 ,Venturelli)قاون الٗما٫، بخترام خ٣ى١ ؤلاوؿان، م٩اٞدت الٟؿاص والغقىة، بما في طل٪:  

Caputo, Cosm, Leopizz, & Pizzi, 2017, p. 2) 
 ؛ ون٠ مىحؼ لىمىطج ؤٖما٫ اإلااؾؿت -

جىُٟظ  ، بما في طل٪بالجىاهب الؿاب٣تُٞما ًخٗل٤  اؾؿتون٠ للؿُاؾاث التي جدبٗها اإلا -

 ٖملُاث الٗىاًت الىاحبت ؛

 ؛هخاثج جل٪ الؿُاؾاث -

ٖال٢اتها  ،بما في طل٪ اؾؿتاإلاغجبُت بٗملُاث اإلااإلاساَغ الغثِؿُت اإلاخٗل٣ت بخل٪ ألامىع  -

ت ؤو مىخجاتها ؤو زضماتها اإلادخملت  م٘ جىيُذ  ،مىا٣َهاؾلبُت في  و التي ؾببذ آزاع  الخجاٍع

 ٦ُُٟت بصاعة اإلااؾؿت لخل٪ اإلاساَغ ؛

ُٞما ًخٗل٤ بمٗلىماث الخىٕى ،  ماقغاث ألاصاء الغثِؿُت ٚحر اإلاالُت طاث الهلت بٗمل مٗحن ". -

ت والخىُٓمُت  الخىٕىٖلى "... ون٠ لؿُاؾت  ٣اهىن و الًى اإلاُب٣ت ُٞما ًخٗل٤ بالهُئاث ؤلاصاٍع

، م٘ الٗمغ ؤو الجيـ ؤو الخلُٟاث الخٗلُمُت واإلاهىُت  :وؤلاقغاُٞت للماؾؿت ٖلى ؾبُل اإلاثا٫
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في  و ٦ُُٟت جىُٟظها في الٟترة اإلاٟصح ٖنها، و، التي حٗخمضهاؤهضاٝ ؾُاؾت الخىٕى  جىيُذ

غخالت ٖضم جُب٤ُ مثل هظه الؿُاؾت ، ًجب ؤن ًدخىي   ." ًٖ قغوخاث ألؾباب طل٪ الخ٣ٍغ
 

بُت  ؤن ؤلاٞهاح ًٖ البُاهاث ٚحر اإلاالُت           اع ؤْهغث الٗضًض مً ألابدار الخجٍغ و في هظا ؤلَا

ال حٗالج اإلاساَغ اإلاخٗل٣ت ًٟخ٣غ بلى الىيىح هدُجت ٖضم ٢ابلُت ٢ُاؽ ألاهضاٝ ٚحر اإلاالُت ٦ما ؤنها 

ا ٧اُٞت لٗملُاث الٗىاًت 
ً
ها،  زانت ما حٗل٤ منها باإلاىار بك٩ل مىاؾب وال ج٣ضم ؤوناٞ اإلاُب٣ت مً َٞغ

و مى٘ الجهاث  ٞاإلٞهاح ٖامال ؤؾاؾُا لخد٤ُ٣ ؤلاؾخضامت، و اإلاؿاثل ؤلاحخماُٖتبد٣ى١ ؤلاوؿان 

خماص بك٩ل خهغي ٖلى اإلا٣اًِـ اإلاالُت التي ٢ض حشج٘ ٖلى التر٦حز ٖلى  الٟاٖلت في الؿى١ مً الٖا

اإلاضي ال٣هحر، خُث ٌك٩ل ؤلاٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث ٚحر اإلاالُت ؤخض الخدضًاث الغثِؿُت التي ًىاحهها 

ً اإلاالُحن في ؤصاء واحباث اإلاكاع٧ىن في الؿى١ اإلاالُت ؤلاٞهاح الجضًضة، زانت ما ًخٗل٤  واإلاؿدكاٍع

ل اإلاؿخضام منها بٗىامل الخى٦مت البُئُت والاحخماُٖت واإلااؾؿُت ؼ الخمٍى ، خُث حٗض في بَاع حٍٗؼ

غ ٚحر اإلاالُت واخضة مً  و  مغاحٗت اث جىحُه بٖضاص الخ٣اٍع ت ؤولٍى ؤلاحغاءاث الغثِؿُت اإلاضعحت في زاَع

٤ ألاولُت للؿُاؾاث والخضابحر  ,Manes-Rossi) مت لخد٤ُ٣ اله٣ٟت ألاوعوبُت الخًغاء،الالػ  الٍُغ

Tiron-Tudor, Nicolò, & Zanellato, 2018, pp. 5-7)  جم بَال١ اؾدكاعة ٖامت بكإن مغاحٗتها

 .2020ٞبراًغ  20في 
 

غ مٗاًحر جم  اإلاالءمت  اإلاىزى٢ُت  وؤحل ججىب اإلاك٨الث اإلاخٗل٣ت بةم٩اهُت اإلا٣اعهت، و مً             جٍُى

ر اإلاالُت ع٢مىت اإلاٗلىماث ٚح ،ٞغى مخُلباث جض٤ُ٢ ؤ٢ىي ،  اث الهٛحرة واإلاخىؾُتماؾؿمبؿُت لل

ا التي ًجب ؤن ج٩ىن مخاح ًُ  مً ؤحل بصعاج مخُلباث ؤلاٞهاحج٣ُُم ألاهمُت اليؿبُت ، و٢ابلت لل٣غاءة آل

غ ٚحر  ؛ جىؾُ٘ هُا١ مىاءمت ؤلاٞهاح البُئي م٘  اث ألازغي؛اؾؿاإلاالُت لٟئاث اإلاجىحُه الخ٣اٍع

، وي٘ اللمؿاث ألازحرة ٖلى الثدت الاجداص ألاوعوبي وصزىلها خحز الخىُٟظ ،جهي٠ُ الاجداص ألاوعوبي

ومٗاًحر اإلاىار الخانت باالجداص عوبي للمىخجاث اإلاالُت اإلاؿخضامت ج٣ضًم جهي٠ُ مكتر٥ في الاجداص ألاو 

اصة مً قٟاُٞت اث، اؾؿل ألازًغ بحن اإلاُمى٘ مماعؾاث الٛؿهى ما ؾِؿاهم في و  ،ألاوعوبي و الٍؼ

 (Cosma, Venturelli, Schwizer, & Boscia, 2020, p. 6) للم٣اعهت. ت٣ابلُالاإلاٗلىمت و 
 

ت               غ الؿىٍى و في هظا الهضص جىحهذ ؤهٓاع الباخثحن بلى  الخد٤ُ٣ في مؿخىي بمخثا٫ الخ٣اٍع

ت ٫  Guse et alخُث ٢ام  ،للٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث ٚحر اإلاالُت غ الؿىٍى ماؾؿت  20بخدلُل الخ٣اٍع

، EU/  2014/95لخ٣ُُم مضي جُب٣ُها لخىحهاث ال٣اهىن الخىحُهي   2015مضعحت في عوماهُا ٖام 

اث مخىؾُت مً ؤلامخثا٫، و ؤن خ اث التي اؾؿمً اإلا % 50ُث حكحر هخاثج الضعاؾت بلى مؿخٍى

اث ٖالُت مً الامخثا٫  جغ٦ؼث في مًٗمها ٖلى ألامىع اإلاخٗل٣ت بالكاون الاحخماُٖت جدهلذ ٖلى مؿخٍى

ُت اإلاخٗل٣ت بالخإبو اإلاؿاثل اإلاغجبُت بالٗما٫ و  زحراث خترام خ٣ى١ الٗما٫، و بٌٗ الجىاهب الٟٖغ

 (Manes-Rossi, Tiron-Tudor, Nicolò, & Zanellato, 2018, pp. 6-7) البُئُت .
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ل اإلاؿخضام  -ؤما باليؿبت للبٗض الثاوي              ٣ٞض بضؤث مٟىيُت الاجداص ألاوعوبي مازًغا في  -الخمٍى

، خُث ؤنبذ مً الىاضح ؤن الخُٛحر الخ٣ُ٣ي لً ٩ًىن لل٣ُإ الخضزل في جىُٓم الكاون اإلاالُت

و في مثل هظه بٖاصة جىحُه عؤؽ اإلاا٫ الخام هدى اؾدثماعاث ؤ٦ثر اؾخضامت،  مم٨ًىا بال مً زال٫

الخالت ًم٨ً ؤن ٩ًىن ؤلاٞهاح ٚحر اإلاالي مًُٟضا ألصخاب اإلاهلخت الظًً ٣ٞضوا الث٣ت في الؿى١ 

ض مً جض٣ٞاث عؤؽ اإلاا٫  ،  و بالخالي ألاػماث والًٟاثذ واإلاجخم٘ في الؿىىاث ألازحرة بؿبب جىحُه اإلاٍؼ

الالػمت لخد٤ُ٣  ملُاًعا 180ؾدثماعاث مؿخضامت ٢اصعة ٖلى ؾض ٞجىة الاؾدثماع ؤلاياُٞت البالٛت بهدى 

ت في خالت  في هظه ألازىاء، ،باَعـ ُتجٟا٢بؤهضاٝ  ٢ض جدضر مساَغ مالُت ٦بحرة لألوكُت الخجاٍع

 1.2ًبلٜ الخ٣اٖـ ًٖ الٗمل ،خُث حكحر الخ٣ضًغاث بلى ؤن الخإزحر في مٗالجت ٢ًُت اإلاىار ًم٨ً ؤن 

لُىن صوالع ٖلى مضاع الخمؿت ٖكغ ٖاًما ال٣اصمت  ,Busch, Ferrarini, & Grünewald, 2021)  جٍغ

p. 184). 
 

ُ٘ اإلاؿخىي  ، ُٖيذ مٟىيُت الاجداص ألاوعوبي2016في نهاًت ٖام              ٤ زبراء ٞع ( HLEG)ٍٞغ

ل اإلاؿخضاممٗني  ؼ ؤهضاٝ الخىمُت  ،بالخمٍى و مً ؤحل هٓام مالي ٢اصع ٖلى حظب ؤلاؾدثماعاث هدى حٍٗؼ

و البُئُت ، صٖذ اإلاٟىيُت ألاوعوبُت بلى بًجاص َغ١ لضمج  ؤبٗاص  اإلاؿخضامت ؤلا٢خهاصًت و ؤلاحخماُٖت

غ  في اإلاؿخضامت الخىمُت  ض مً  ألَا الؿُاؾت اإلاالُت والخىُٓمُت لالجداص ألاوعوبي وحٗبئت وجىحُه اإلاٍؼ

زالر  2017خُث ُٖيذ اإلاٟىيُت ٖام   ،جض٣ٞاث عؤؽ اإلاا٫ الخام هدى الاؾدثماعاث اإلاؿخضامت

ل اإلاؿخضام ، م٘ يمان الاؾخ٣غاع اإلاالي ، EIOPAو  ESMAو  EBA)ؾلُاث بقغاُٞت  ؼ الخمٍى ( لخٍٗؼ

٧ان ؤخض ، خُث ومغاٖاة الٗىامل واإلاساَغ البُئُت والاحخماُٖت واإلاخٗل٣ت بالخى٦مت في حمُ٘ مهامهم

ل اإلاؿخضام في الاجداص ألاوعوبي هى ٖمل ُ٘ الٗىانغ اإلاهمت في مؿاع ٖمل الخمٍى ٤ الخبراء الٞغ  ٍٞغ

ل اإلاؿخضام ) ت ؾلمذ ، خُث(HLEGاإلاؿخىي الخاب٘ لالجداص ألاوعوبي اإلاٗني بالخمٍى غ  اإلاجمٖى الخ٣ٍغ

غه  2017اإلاا٢ذ في ًىلُى  ت مً الخىنُاث 2018النهاجي في ًىاًغ  اوج٣ٍغ  ، خُث ؤ٦ضث ٖلى مجمٖى

مىظ  ٍل اإلاؿخضاماإلاباصعاث الخىُٓمُت التي حكمل ؤحىضة الخمى  اإلادضصة و و الؿُاؾاثؤلاحغاءاث  خضصث

 ٖلى صٞ٘ ألاهٓمت اإلاالُتع٦ؼث ؾُاؾت الاجداص ألاوعوبي بك٩ل متزاًض خُث ٖخماص زُت الٗمل، ب

ض مً الاؾخضامت اله٣ٟت ألاوعوبُت  Com، ٢ضمذ بٗثت  2019في صٌؿمبر  ،والا٢خهاصًت هدى اإلاٍؼ

 ,Myklebust, 2020) .2050مؿخضامت بدلى٫ ٖام  ؤوعوبُت ؾُاؾتالخًغاء، ؤهضاٝ َمىخت لهى٘ 

pp. 65-66) 
 

ت مً الخىنُاث HLEG لجىت خُث جىنلذ  حكمل زالر ؤهضاٝ ؤؾاؾُت: بلى بنضاع مجمٖى

(Myklebust, 2020, p. 70) 
والىمى  اإلاؿخضامت مً ؤحل جد٤ُ٣ الاؾخضامتبٖاصة جىحُه جض٣ٞاث عؤؽ اإلاا٫ هدى الاؾدثماعاث  -

 الكامل ؛
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الخضهىع البُئي وال٣ًاًا  ، وهًىب اإلاىاعص ، بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت الىاحمت ًٖ حٛحر اإلاىار -

 الاحخماُٖت؛

ؼ الكٟاُٞت و  - لت اإلاضي  حٍٗؼ  .في اليكاٍ اإلاالي والا٢خهاصيألابٗاص ٍَى
  

ل هدى ؤٚغاى مؿخضامت وٌكحر الهضٞان ألاوالن خُث               جدؿحن  بلى الخاحت بلى جىحُه الخمٍى

الهضٞحن ألاو٫  في ًغ٦ؼ الهضٝ الثالث ٖلى ٦ُُٟت ٖمل الىٓام اإلاالي مً ؤحل جد٤ُ٣  بصاعة اإلاساَغ،

 والثاوي.
 

ؤ٦ثر اؾخضامت ،  ٢خهاصبًم٨ً ؤن حؿهم بك٩ل ٦بحر في »٦ما جغي اللجىت ؤن بصاعة اإلااؾؿاث              

ت هماطجؤن جخسظ الخُىاث ؤلاؾتراجُجُت الالػمت لخُ للماؾؿاث مما ٌؿمذ غ ج٣ىُاث حضًضة، لخ٣ٍى  ٍى

ما٫ وجدؿحن ألاصاء  خُث ،«جدؿحن مماعؾاث بصاعة اإلاساَغ وال٣ضعة الخىاٞؿُت» بياٞت بلى ، «ألٖا

ؤصخاب اإلاهلخت اإلاٗىُحن  م٘ؾدكاعي بؤلؼمذ مٟىيُت الاجداص ألاوعوبي هٟؿها بةحغاء ٖمل جدلُلي و 

  (Raucci & Tarquinio, 2020, pp. 5-6) :بالخ٣ُُم ٌكمل
 

غ اؾؿبلى مُالبت مجالـ ؤؾٗاع اإلاالخاحت اإلادخملت   -  و ؾتراجُجُت الاؾخضامتباث بخٍُى

 ؛ؾلؿلت الخىعٍض ، و٢ُاؽ ؤهضاٝ الاؾخضامت مغاخل حمُ٘ مخابٗت ؤلاٞهاح ٖنها ، بما في طل٪

٣ًا الخاحت اإلادخملت لخىيُذ ال٣ىاٖض - اث اإلاخى٢٘ ؤن ًماعؾها  ٞو  ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة للخهٞغ

ل.اؾؿهلخت اإلام مً ؤحل جد٤ُ٣  ت ٖلى اإلاضي الٍُى
 

 الخضزل لخدضًض وجس٠ُٟصعاؾت خى٫ ؾُاؾاث  2020ٞبراًغ خُث وكغث اإلاٟىيُت في                

، ؤما ُٞما ًخٗل٤ بىاحباث ت وؾلؿلت الخىعٍض الخانت بهااؾؿفي ٖملُاث اإلا البُئُت آلازاع الاحخماُٖت و

واحباث  صعاؾت جدضص ٞيها  ، 2020في ًىلُى ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة ، ٣ٞض ؤنضعث اللجىت مازغا 

 خى٦مت الكغ٧اث اإلاؿخضامت " ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة و

 الخاثمة .5
    

ؼ بىاءا ٖلى ما ؾب٤ ًخإ٦ض لىا                 مٟاهُم الخىمُت اإلاؿخضامت  صوع خى٦مت اإلااؾؿاث في حٍٗؼ

ل اإلاؿخضام بك٩ل زام ، ألامغ الظي صعى الٗضًض مً اإلاىٓماث الضولُت بلى بٖاصة  بك٩ل ٖام، و الخمٍى

خُث غ التي جدى٦م بها، الىٓغ في الاؾـ التي جدى٦م بها اإلااؾؿاث و صمج ؤبٗاص ؤلاؾخضامت في ألَا

٦كٟذ الٗضًض مً الضعاؾاث ؤن بهخمام اإلااؾؿت  بخد٤ُ٣ الغبدُت ٣ِٞ )ألاهضاٝ ٢هحرة اإلاضي ( 

، خُث جىنلذ الضاعؾت بلى ؤهه ؾاهم في خضور الٗضًض مً ألاػماث اإلاالُت و ؤلاحخماُٖت و اإلاجخمُٗت 

اث ماؾؿاإلاؿاولُت الاحخماُٖت للبكإن ج٩امل  بحغاء جدلُل للمماعؾاث الخالُتمً اإلاُٟض  

صو٫  اإلاٗخمضة مً ٢بل  اثاؾؿبحن ٢ىاهحن خى٦مت اإلاو  ال٣ًاًا الاحخماُٖت  والاؾخضامت والبُئُت و



 

 حىكمة املؤسسات و إلاسحدامة املالية: قراءة مً مىظىر قىاهين الحىكمة ألاوروبية
 

249 

م مً اإلاباصعاث التي اجسظها اإلاكٕغ ، ٞ الاجداص ألاوعوبي ؾخضامت بج٩امل ألاوعوبي ٞةن  ٗلى الٚغ

 لى بصعاج الخىنُاث الخالُت:ألامغ الظي ًضٖىا باث ال ًؼا٫ في مهضه ، اؾؿاإلا

 في آلُاث خى٦مت اإلااؾؿاث، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫مُالبت مضعاء اإلااؾؿاث بضمج ال٣ًاًا البُئُت  -

 بزخُاع ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة؛مٗاًحر ؤلاؾخضامت في  صمج

ٖاصة ما ًخم بحغائها  وبحؿام ٢ىاهحن خى٦مت اإلااؾؿاث في صو٫ ؤلاجداص ألاوعوبي بالؿُدُت،  -

ت باؾخسضام غ ال٣اهىهُت مً ؤحل صمج نغامت ؤ٦ثر  ، ألامغ الظي ًضٖىا بلىلٛت مُٗاٍع في ألَا

 ألابٗاص البُئُت و ؤلاحخماُٖت في خى٦مت ماؾؿاتها؛

ًاء ًج٣ض - خباع  زظ ألا ٖلى ؤ٦ثر  اإلااؾؿاث  خدٟحز آلُاث لم الضو٫ ألٖا ألابٗاص بٗحن ؤلٖا

ل اإلاؿ ؤلاؾتراجُجُت َىلُت   خضام. مً زال٫ حشجُ٘ آلُاث الخمٍى

 

 قائمة املصادر و   املراجع .6

غي، و ؤخمض ٖلي نالح. )ػ - ا مُل٪ الضٍو  عة الخم٨حن و ب٢خهاصًاث الث٣ت في(. بصا٦2002ٍغ

 مىٓماث ؤٖما٫ ألالُٟت الثالثت. ٖمان، ألاعصن: الُاػوعي.

(. مؿخ٣بل مهىت اإلاداؾبت و اإلاغاحٗت جدضًاث و ٢ًاًا 2004ٖبُض بحن ؾٗض اإلاُحري. )  -

ؼ الث٣ت و الكٟاُٞت. اإلامل٨ت الٗغبُت  مٗانغة، ج٣ىُت اإلاٗلىماث، مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت، حٍٗؼ

ش لليكغ.  الؿٗىصًت: صاع اإلاٍغ

ً، ٧ىقخا ، هلبلُىج، و حىن ؾىلُٟان. ) - لكغ٧اث في (. ٚغؽ خى٦مت ا٫2003 ٧اجٍغ

 . ً ؤلا٢خهاصاث الىامُت و الهاٖضة و ؤلاهخ٣الُت: خى٦مت الكغ٧اث في ال٣غن الخاصي و الٗكٍغ

 ال٣اهغة: مغ٦ؼ اإلاكغوٖاث الضولُت الخانت.
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الاقخصادًت دزاست  املؤسستفي  ثالقسازااجخاذ  دعم عمليتدوز الركاء الاقخصادي في 

 -فسع الشلف –حالت مؤسست اجصاالث الجصائس 

The role of economic intelligence in supporting the decision-making 

process in an economic institution, a case study of the Algeria Telecom 

Corporation - Chlef  Branch – 

 2 احمد بً ًىسف، 1 حمد مصىىعتا
  chlef.dz-a.mesnoua@univ  ،لشلف )الجضاثش(احامػت خعِبت بً بىغلي  1
 chlef.dz-a.benyoucef@univ  ،لشلف )الجضاثش(احامػت خعِبت بً بىغلي  2

 

خ الاظخالم:  :                07/01/2022جاٍس خ اللبٌى خ اليشش:               11/04/2022جاٍس  18/06/2022جاٍس
 

 

في دغم غملُت اجخار الفشاس في الزواء الاكخصادي  الذوس الزي ًلػبهالذساظت بلى ببشاص هزه ذف ته ملخص: 

جم جىصَؼ الاظخبُان غلى غُىت غشىاثُت خُث ، اإلااظعت بالخؼبُم غلى ماظعت اجصاالث الجضاثش فشع الشلف

 .باإلااظعت سثِعا( 55)مً  ميىهت

وهفاءة غملُت ( بحن الزواء الاكخصادي 0.71الذساظت وحىد غالكت اسجباغ بلغذ )بليها جىصلذ مً الىخاثج التي و  

ؤن هىان فشوق راث داللت بخصاثُت لذوس الزواء الاكخصادي  في الذساظت  بُيذهما اجخار اللشاس  باإلااظعت، 

 .باإلااظعت دغم  هفاءة غملُت اجخار اللشاس  حػضي الخخالف الشهادة الػلمُت لذي الشئظاء

 . اجصاالث الجضاثش ؛اجخار اللشاس ؛الزواء الاكخصادي الكلماث املفخاحيت:

 JEL: O32    ،D79جصييف 

Abstract: 
 The study aims to highlight the role that economic intelligence in supporting the 

process of taking flight in the institution by applying it to the Algeria Telecom 

Corporation, Chlef branch, Where the questionnaire was distributed to a random 

sample of (55) heads of the institution. 

 Among the results of the study, there was a high correlation relationship of (0.71) 

between economic intelligence and the efficiency of the decision-making process 

among the heads of the institution. 
Keywords: Economic Intelligence; Make Decision Algeria; Telecom. 

Jel Classification Codes: O32, D79 
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 . مقدمت: 1

حجمها ووشاػها  باخخالف الاكخصادي لليشاغ ألاظاظُت الشهحزة الاكخصادًت اإلااظعاث حػخبر

ػت في بِئتها ؤصبذ لضاما غليها الاظخجابت و   إلاا حشهذه مً حغحراث ظَش
ً
خلً لؤهذافها، وهظشا

مثل ًالزي اجخار اللشاس  وجؼىسها فان مً احل بلائهاو الخغحراث التي ؤضخذ واكػا ملمىظا، 

تغىامل هجاح  ؤخذ ؤبشص  بظتراجُجُت لصاوؼ  مهاسةًخؼلب الزي ، و في اإلااظعت الػملُت ؤلاداٍس

وامخالهها كبل اإلاىافغ، ولً ًيىن هزا بال  اثاللشاساث ورلً مً احل الىصٌى بلى اإلاػلىم

لها بلى  بىحىد هظم مػلىماث مخؼىسة إلاػالجتها، ،  وبهزا الصذد مػشفت كابلت الاظخػماٌوجدٍى

الخدذي اإلافشوض ي، في وىاخذ مً ابشص الىظم  في وكخىا الخالظهش مصؼلح الزواء الاكخصاد

، وهزا ما اغذة في اجخار اللشاساث اإلاىاظبتالُىم هى الىصٌى بلى اإلاػلىماث الصخُدت واإلاع

بلى ججىُذ ػاكاتها اإلاػشفُت والخلىُت بمعاغذة الزواء  ىععوالتي حؤدسهخه ماظعاث ألاغماٌ 

ش في اإلااظعاث.خللالاكخصادي الزي ٌػذ ؤداة فػالت   ؼٍى

 :جدبلىس بشيالُت   إشكاليت الدزاست ٌ دغم دوس الزواء الاكخصادي في هى ما  :الخالي في الدعائ

فشع  –اإلااظعت الاكخصادًت ؟ وما واكؼ رلً في ماظعت اجصاالث الجضاثش في  ثاللشاسااجخار  غملُت

  -الشلف

 :فشطُاث الذساظت   

 :جىحذ غالكت  الفسضيت السئيست ألاولى( 0.05راث داللت بخصاثُت غىذ معخىي داللت≥α)  

 .لذي سئظاء ماظعت اجصاالث الجضاثش اثغملُت اجخار اللشاس بإبػاده في دغم  الزواء الاكخصادي لذوس 

 :الفسضيت السئيسيت الثاهيت  ( 0.05جىحذ فشوق راث داللت بخصاثُت غىذ معخىي داللت≥α في )

غملُت اجخار اللشاس لذي سئظاء ماظعت  في دغم هفاءة الزواء الاكخصادي دوس بحاباث اإلابدىزحن هدى 

  .اإلااهل الػلمي( ،يالىظُفاإلاشهض  ،خغحراث الصخصُت ) الخبرة اإلاهىُتاجصاالث الجضاثش حػضي للم

 :يفُما ًل والػملُت الػلمُت وكُمخه البدث ؤهمُت جىمً أهميت الدزاست : 

  الزواء الاكخصادي في جىفحر اإلاػلىماث خٌى البِئت الذاخلُت والخاسحُت للماظعت  ؤهمُتببشاص

 محزة جىافعُت. الابخياس واهدعابوهزلً في خلم الىفاءاث واإلاػشفت التي حعاهم في جىلُذ ؤلابذاع و

 هظشا  ؤلاظتراجُجُت ؤلاداسةو الدعُحر مجاٌ في الهامت اإلاىاطُؼ مً الاكخصادي  الزواء مىطىع ٌػذ

ً كذسة  . اللشاساث باإلااظعت اجخار غملُت ؤزىاء فػالُت و إلاا ًىفشه للمعحًر
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  ث اطشوسة جىحُه ؤهظاس مخخزي اللشاس للزواء الاكخصادي، هإداة داغمت الجخار اللشاس

 باإلااظعت، هظشا للمضاًا التي ججىيها اإلااظعت مً خالٌ الػمل بهزا الىىع مً الزواء.

   ت. اإلااظعاث فيالاكخصادي  للزواء ألاظاظُت باإلافاهُم الػمل مذي غًالىشف  الجضاثٍش

 الاكخصادي الزواءدوس  مػشفت هىو  سثِس ي هذف جدلُم بلىالذساظت  تهذف هزه: أهداف الدزاست 

 الىدى الفشغُت غلى ألاهذاف مً صُاغت غذد جم الهذف هزا لخدلُمو  اللشاساث، اجخار غملُت غلى

 الخالي:

  ت. الخؼشق  بلى ماهُت اجخار اللشاساث والشغبت في مػشفت هُف جخم في اإلااظعاث الجضاثٍش

  الخػشف غلى مذي مماسظت الزواء الاكخصادي باإلااظعت مدل الذساظت، والىشف غً الىلاثص

 اإلاىحىدة بها فُما ًخػلم بهزا البػذ وهزا مػشفت ظحروسة غملُت اجخار اللشاس.

  بحن الزواء الاكخصادي وغملُت اجخار اللشاس باإلااظعت الخدلم مً وحىد غالكت اسجباػُه. 

 مداولت جلذًم ملترخاث لخؼبُم الزواء الاكخصادي ًمىً ؤن حػضص مً مياهخه في اإلااظعت.  

 :غلى  ؤلاحابتالجىاهب الشثِعُت للذساظت، وكصذ  بإهم ؤلاإلاامحل ؤمً   مىهجيت الدزاست

ٌ  مدىسًٍ، بلىم جلعُم الذساظت اإلاؼشوخت، واخخباس فشطُاث البدث، ج ؤلاشيالُت ومً  هظشي  ألاو

الزواء  دوس  ذساظتخصص لجؼبُلي  آلاخش و ،خالله ظِخم الخؼشق بلى الخػٍشف بمخغحراث الذساظت

 .الاكخصادي هػملُت لذغم اجخار اللشاساث بماظعت اجصاالث الجضاثش فشع الشلف

 : الركاء الاقخصادي .2

 :  وأهميخه الاقخصادي الركاء حعسيف. 1. 2

لُيعيي هٌػشف  - ت ؤداة " غلى ؤهه:  ٍو  لعحروسة حمؼ ومػالجت وجدلُل وبًصاٌ اإلاػلىمت الظشوٍس

 (Sophie, 2002, p. 20) ." ةهخاج اإلاػشفت راث اإلاىفػت الػملُتب عمذٌوهى ، اجخار اللشاس

ػشف غلى اهه:"  - " اإلاػلىماث اللادمت مً البِئت الخىافعُت للماظعاث إلداسة بظتراجُجُتؤداة َو

(Ursacescu & Cioc, 2012, p. 215) 
بِعىن وحىن ولىد غلى ؤهه: " الخدىم وخعً اظخػماٌ اإلاػلىمت   ول مً باسهاد  ه هزلًَػشفو  -

ت وؤلاظتراجُجُت  ومً زم بهخاج مػالم حذًذة في الىشف غً ألاخؼاء، جصخُذ بشاغت اإلاػلىمت الظشوٍس

 (161، صفدت 2017)سصاس، الزًً هم بداحت بليها." 
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اإلاخخصت ببدث، مػالجت وجىصَؼ اإلاػلىماث  "مجمىع ألاوشؼت اإلاترابؼت :غلى ؤهه هزلً ػشفٌ -

ت للمخػاملحن الاكخصادًحن لت ششغُت مؼ ،الظشوٍس جىفش طماهاث  خُث جخم هزه ؤلاحشاءاث بؼٍش

   (166، صفدت 2019خعان و بىغِشت، ) " .الخماًت الالصمت للمدافظت غلى اسر اإلااظعت الالمادي
كذسة اإلااظعاث غلى اإلافاطلت الفػالت للمػشفت واللذساث الذاخلُت " :غلى اههٌػشف هما   -

  (428، صفدت 2018)بىدسامت،  والخاسحُت مً ؤحل مػالجت اإلاشاول التي جىاحهها."

 فهى في ظل اشخذاد خذة اإلاىافعت  اظعتؤهمُت في بلاء وجىظؼ وشاغ اإلا للزواء الاكخصادي

، ومً ؤهم الخماًت مً التهذًذاث الخاسحُت واظخغالٌ الفشص والخىُف مؼ الخغحراث الخاسحُت هاًىفش ل

 (773، صفدت 2017)خلىغ، بدذادة، و بشاهُمي،  الػىاصش الذالت غلى ؤهمُخه هزهش ما ًلي:

  والىفُلت بةغؼاء محزة جىافعُت في  صاٌ ؤلاظتراجُجي والخىخُيي للمػلىمت راث اللُمتًؤلا ًىفش

 ..اجخار اللشاساث اإلاخخلفت
 باجخار كشاساث مهمت مثل الاظدثماس، حغُحر ؤلاظتراجُجُت ؤو مىاحهت اإلاىافعحن  ٌعمذ.. 

  أبعاد الركاء الاقخصادي:.2.2

 : هي ًخظمً ؤسبػت ؤبػادهظام الزواء الاكخصادي خفم الػذًذ مً الباخثحن غلى ؤن ً

، وجمُحز ما ًمىً الت الػالم الشاهىت غلى اإلاعخلبلًمثل بمياهُت بظلاغ خ السدشساف:ا. 1.2.2

والخإزحر فُه، والعُؼشة غلُه، هما ٌشحر بلى بصحرة الفشد وهظشه في غىاكب ألامىس ؤو سئٍت ه، اص اهج

ي الاججاهاث اإلاعخلبلُت غبر مسح الػىامل الخشهُت في الىكذ الخاطش، وجظهش ؤهمُت هزا الػىصش ف

 (12، صفدت 2013)ظىش، : جىظُف الزواء الاكخصادي للادة اإلااظعاث في اإلاجاالث آلاجُت، مً خالٌ

 .اغخماده الخىكؼ في بداسة الخغُحراث البُئُت بإظلىب هادت ومىظم 

  ىهاث بخلذًمها وصفا ألخذار معخلبلُت بذًلت، فظال غً هجاح اللادة في اغخماد العِىاٍس

 .اظدشػاس الخغُحراث البُئُت في صىسة كىي غحر مشثُت

 .ش بظتراجُجُاث مىحهت هدى جدلُم ألاهذاف  جىفحر ػاكت اظخلشاثُت حعمذ لللاثذ بخؼٍى

ٌػضص هزا البػذ ؤظلىبا مػاصشا للخىُف مؼ الخُاة ؤوال، وجىُف اإلااظعاث مؼ جفكير املىظم: . 2.2.2

زاهُا، فهى ٌػبر غً اللذسة غلى جىلُف الػىاصش مً فصلها بلى ؤحضاء زم بِئتها ومؼ الخؼىساث اإلاخالخلت 

شجىض هزا الػىصش غلى مفهىم الىظام الزي ٌػني مجمىغت وخذاث، غىاصش غملُاث مترابؼت،  جدلُلها، ٍو
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ل م مخشحاث ؤهبر مً اللُم اإلاظافت مً الىخذاث اإلاشاسهت فُه فُما لى غملذ ذوجيىن هال مىخظما ٍو

ػظها البػع، وبالترهحز غلى جفىحر الىظم هػىصش جدلُلي ًبرص دوس الزواء الاكخصادي في معخللت غً ب

 (13، صفدت 2013)ظىش،  :جشظُخ ظماث اللادة الىاجخحن، وىهه ًيهئ الخالي

 بػاس للخفىحر ؤلاظتراجُجي وؤظلىبا إلاجابهت حػلُذاث البِئت. 

  لت ؤفظل  اهدعاب اإلاػشفت بصذد الخيامل الاظتراجُجي لألفياس الجذًذة. للخػلم و ػٍش

  ػشاثم ؤفظل البخياس ؤلاظتراجُجُاث الىفُلت بخجاوص اإلاشىالث اإلاػلذة. 

  ذياإلاالفشصت إلاشاسهت ألافشاد وفشق الػمل في جدلُل حزوس اإلاشىالث راث ألازش بػُذ. 

جترهض اإلالذسة في دفؼ ألافشاد وجدفحزهم لإلًمان بهذف غام القدزة على جحفيز العاملين : . 3.2.2

خؼلب رلً بالخإهُذ ؤن  ًجمػهم اهؼالكا مً الشئي والخصىساث التي ًيبػي ؤن جيىن مىطؼ جىفُز ٍو

ازش فيهم للػمل باججاه الهذف، بن اللذسة غلى جدفحز  ًخم  الخػشف غلى ما ًدشن دافػُت ألافشاد ٍو

 إلهجاص الػمل اإلايلف به بشيل مشض.  مالثمتًذفؼ الفشد بلى جُني وحهت هظش  الػاملحن ٌػني الفػل الزي

ؤو  غباسة غً اجفاكُاث حػاوهُت بحن الششواث التي جبدث غً فشص اظدثماس هيالشساكت:  . 4.2.2

ؼ ؤو مجشد اجفاكُت بالششاهت بحن ماظعخحن ؤو ؤهثر  خمجخُث  ،جملً الذخٌى في ملىُت بخذي اإلاشاَس

ش لُخم جىكُؼ اجفاق بحن اإلااظعخحن للخػاون مثال ف، مػُىت ل جلخصش غلى خل مشيلتكصحرة ألاح خؼٍى

الثلت مً معخىي  حػضص بكامت جدالفاث بظتراجُجُت   غلىحػىغ الششاهت كذسة اللاثذ  مىخج مػحن، و

 (15، صفدت 2013)ظىش، . في كؼاع ألاغماٌوالالتزام وكذسة الششواء غلى خل الصشاغاث التي كذ جبرص 

  :  اجخاذ القساز. 3

 مً بحن الخػاٍسف اإلالذمت الجخار اللشاس هزهش: حعسيف اجخاذ القساز:   . 1.3

هه: " اخخُاس  بذًل مً بحن  البذاثل اإلاخاخت  الًداد الخل اإلاىاظب ؤاجخار اللشاس غلى  ٌػشف -

 (Simon, 1960, p. 10) إلاشيلت حذًذة هاججت غً غالم مخغحر ".

"وشاغ رهني فىشي مىطىعي ٌععى بلى اخخُاس البذًل  ) الخل(   هه:ؤغلى اللشاس  ٌػشف اجخار -

ألاوعب  للمشيلت غلى ؤظاط مجمىغت مً الخؼىاث الػلمُت اإلاخخابػت التي ٌعخخذمها مخخز اللشاس في 

 (90، صفدت 1991)الشماع، ظبُل الىصٌى بلى اللشاس  ألاوعب و ألافظل". 
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ٌػشف هزلً  غلى ؤهه: " غملُت اخخُاس بذًل واخذ مً بحن مجمىغت مً البذاثل اإلامىىت  -

لخدلُم هذف ؤو مجمىغت ؤهذاف خالٌ فترة صمىُت  مػُىت في طىء غىامل البُئُت الذاخلُت  

 (62، صفدت 2002)بشهان و سحى، والخاسحُت واإلاىاسد اإلاخاخت للماظعت" 

  : مساحل عمليت اجخاذ القساز . 2.3

اهدشاف غً الهذف اإلادذد معبلا ؤو في خالت مً  ف اإلاشيلت غلى"ؤنهاحػش :  جحدًد املشكلت .1.2.3

حػخبر هزه اإلاشخلت و ، (123، صفدت 2000)اإلاصشي،  .غذم الخىاصن لحن ما هى واثً وبحن ًجب ؤن ًيىن 

م الغحر  بالغه ألاهمُت الن ؤي خؼإ في حػٍشف اإلاشيلت ظُجػل ول اإلاشاخل الخالُت حعحر في الؼٍش

ىاحه اإلاذًش في هزه اإلاشخلت صػىبت الخمُحز بحن ألاغشاض الظاهشة  وألاظباب للمشيلت الصخُذ، ٍو

يلت إلاػشفت العبب الخلُلي زم جىمً وساءها، ومً هىا وان غلُه ؤن ًجمؼ مػلىماث وافُت باإلاش التي

م إلصالخه  (235، صفدت 2009)صالح،  .بًجاد الؼٍش

البذاثل هي الخلٌى اإلاخاخت ؤمام الشحل ؤلاداسي لخل اإلاشيلت  :مسحلت البحث عً البدائل .2.2.3

بذساظت وافُت لخدذًذ البذاثل مػخمذا  اللاثمت وجدلُم ألاهذاف اإلاؼلىبت، وغلى الشحل ؤلاداسي اللُام

ً، و  غملُا ًجب جدذًذ البذاثل التي لها غالكت غلى خبرجه العابلت غي اإلاجاٌ وغلى هخاثج ججاسب آلاخٍش

مباششة بخدلُم الىخاثج اإلاؼلىبت غلى ؤن جيىن هزه البذاثل طمً خذود اإلاىاسد اإلاخاخت ؤمام مخخز 

 (47، صفدت 2006)مىصىس،  :جخؼلب مً ؤلاداسة ما ًلياللشاس لهزا فةن غملُه جدذًذ البذاثل 

 ش الخلٌى البذًلت والخصىس في خلل بًجاد الخلٌى وبخاصت الجذًذة منها  .اللذسة غلى جؼٍى

  في هفغ اإلاجاٌ ختى ًمىً ؤلاإلاام بجمُؼ ً الاغخماد الىاظؼ غلى الخجاسب وخبراث آلاخٍش

 .والىىاحي اإلاخػللت باإلاشيلت بالخالي بيل الخلٌى اإلامىىتاإلاػلىماث 

مىً هىا  :مسحلت جقييم البدائل .3.2.3 خم في هزه اإلاشخلت جلُُم البذاثل التي جم الخصٌى غليها ٍو ٍو

الاظخفادة مً روي الخبرة في مىاكشت حىاهب الظػف واللىة للخلٌى اإلالترخت وبحشاء لػع الخػذًالث 

ت غليها، لي ي ًدعنى اخخُاس ألافظل منها، وهزه الخػذًالث سبما ججػل بمياهُت جىفُز البذًل الظشوٍس

 (50، صفدت 2010)بالػشبي،  .الزي ظِخم اخخُاسه ممىىا

وجخم بملاسهت البذاثل مً خُث اإلاضاًا والػُىب زم اخخُاس  : مسحلت الاخخياز بين البدائل . 4.2.3

اللاثذ خىكف الاخخُاس غلى هفاءة وكىة شخصُت ٍ، و اظابل ةس ى زومػاًحر اإلال ألافظل ػبلا للًالبذ
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خؼلب هزا خبرة ودساظت  وكذسجه غلى الخصشف العلُم، وخالخه الىفعُت والظشوف اإلادُؼت بالػمل، ٍو

 .غلمُت

 خطبيقيتلدزاست الا .4

الخالُت: خصاثص الػُىت مً خالٌ اإلاخغحراث  01الجذٌو سكم ٌػشض  مجخمع وعيىت الدزاست: .1.4

 . اإلاشهض الىظُفي، واإلااهل الػلميالخبرة اإلاهىُت، 

 :  جىشيع أفساد العيىت حسب الخصائص الدًمىغسافيت1جدول 

 اليسبت املئىيت الخكساز مؤشس الاخخالف املخغيراث الدًمىغسافيت

 

 الخبرة اإلاهىُت

 34.5 19 ظىىاث 10اكل مً 

 40 22 ظىت 20بلى  10مً 

 25.5 14 ظىت فإهثر 20

 

 اإلاشهض الىظُفي

 25.5 14 سثِغ داثشة 

 25.5 14 سثِغ مشهض

 32.7 18 سثِغ وخذة

 16.3 9 سثِغ مصلخت 

 اإلااهل الػلمُت

 60 33 شهادة حامػُت

 27.3 15 شهادة مهىُت

 12.7 7 ؤخشي شهادة 

 .SPSSاملصدز: مً إعداد الباحثين وذلك باالعخماد على مخسجاث  بسهامج 

الركاء الاقخصادي وكفاءة عمليت اجخاذ  مدي جىفس املمازساث ف أزاء أفساد العيىت في وص  .2.4

جشهضث مػؼُاث الجضء الثاوي مً الاظخبُان : الشلف(. فسع ) اجصاالث الجصائسمؤسست القسازاث ب

غباسة  18ؤبػاد مخمثلت في  ؤسبػتغلى اإلاخغحر اإلاعخلل للذساظت وهى الزواء الاكخصادي، خُث ًدخىي غلى 

 غباساث. 10ؤما الجضء الثالث فلذ جؼشكىا فُه بلى مدىس غملُت اجخار اللشاس في اإلااظعت واإلايىن مً 

 لركاء الاقخصادي باملمازساث الداعمت لاملؤسست مدي التزام إدازة العيىت هحى  أزاءحليل ج. 1.2.4
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 مؤسست اجصاالث الجصائس أوشطت: مدي جىفس ممازساث الركاء الاقخصادي في  2جدول  

املخىسط  العبازة 

 الحسابي

الاهحساف 

 املعيازي 

جسجيب 

 ألاهميت

 3 1.16 3.16 حعخػمل ماظعدىا الخيبا لخدلُم ؤهذافها ؤلاظتراجُجُت. 1

 4 1.24 3.12 ًخم حصخُص خالت ماظعدىا مً ػشف الشئظاء.   2

جخىفش ماظعدىا غلى هظام مػلىماث للخدشي غً البِئت  3

 راث الػالكت بيشاػها.

3.67  0.98 1 

 2 1.05  3.52 لذي ماظعدىا اللذسة غلى جدذًذ الخُاساث ؤلاظتراجُجُت.   4

 - - 3.37 املخىسط العام لبعد الاسدشساف 1البعد 

 3 1.09 3.69 الاظخفادة مً معخىدع البُاهاث في بداسة مىاسد اإلاػلىماجُت. 5 

ٌعمذ الاغخماد غلى مػاسف وهفاءاث الشئظاء  6 

 اإلاخخصصحن في اإلاػلىمت والاجصاٌ في مػالجت اإلاػلىماث.

3.34 1.23 4 

 2 1.04 3.62 ًدُذ اإلاىكؼ الالىترووي إلااظعدىا الخػشف غلى الضباثً. 7 

لذي ماظعدىا ألادواث اليافُت في حمؼ وبهخاج اإلاػلىماث  8 

 اإلاىاظبت ووششها للجهاث اإلاػىُت بها.

3.78 0.89 1 

 - - 3.61 املخىسط العام لبعد جفكير الىظم 2البعد

ض ا 9  1 1.07 3.46 في ماظعدىا. الىظُفيوألامً باإلاعخلبل  لثلتًخم حػٍض

ب مؼ كذساث  10  2 0.92 3.77  .في اهدعاب اإلاػاسف وظحنشئ اإلامالثمت الخذٍس

 5 1.37 2.83 حصجؼ ماظعدىا الػاملحن غلى ؤلابذاع في ػشح الخذماث . 11

 3 1.25 2.94 جخىفش ماظعدىا غلى هظام خىافض ًللص اإلاخاػش . 12

إلااظعدىا اللذسة غلى بث اإلاػلىماث بلى معخخذميها في  13

 الىكذ اإلاىاظب.

3.10 1.26 4 

 - - 3.22 املخىسط العام لبعد القدزة على الخحفيز 3البعد 

 5 1.33 3.07 مً معاغذاث للخصٌى غلى اإلاػلىماث. تاظعاإلاحعخفُذ  14

 2 1.25 3.29 إلااظعدىا غالكت ششاهت مؼ اإلااظعاث الجامػُت . 15

الششاهت مؼ اللؼاع الخاص مخؼلب مهم الخخُاس ؤفظل  16

 الفشص بما ًىاظب ماظعدىا.

3.16 1.31 4 

 3 1.23 3.20 حصجؼ ماظعدىا جلاظم اإلاػشفت خاسحُا مؼ الششواء. 17
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جخؼىس هفاءاث ماظعدىا في مجاٌ الخصٌى غلى  18

 اإلاػلىماث مً خالٌ الاجفاكُاث اإلابرمت.

3.34 1.18 1 

لبعد الشساكتاملخىسط العام   4البعد   3.21 - - 

 - - 3.35 املخىسط العام للركاء الاقخصادي

 .SPSSاملصدز: مً إعداد الباحثين وذلك باالعخماد على مخسجاث  بسهامج 

( كُم اإلاخىظؼاث الخعابُت للػباساث اإلاخػللت بلُاط مذي التزام 02ًىضح الجذٌو سكم )

، خُث ًبحن الجذٌو ؤن زواء الاكخصاديماظعت اجصاالث الجضاثش فشع الشلف باإلاماسظاث الذاغمت لل

خعب اإلالُاط  مخىظؽ( وهى ٌشحر بلى جلُم بمعخىي 3.35اإلادىس كذ بلغ )اإلاخىظؽ الخعابي لهزا 

اإلاػخمذ في الذساظت، هما ؤن  كُمت الاهدشاف مػُاسي إلاخخلف الػباساث اإلاشيلت لهزا اإلادىس جشاوخذ 

( بمػنى ؤن ؤفشاد الػُىت ًىافلىن غلى مدخىي الػباساث التي جظمنها هزا اإلادىس، 1.33( و)0.89مابحن )

 هي هما ًلي: ألابػادمً هزا اإلادىس الػذًذ مً جظ خُث

 مً  الزواء الاكخصاديالتزام بداسة ماظعت اجصاالث الجضاثش بذغم مماسظاث  ألاول: بعدال

( ؤن اإلاخىظؽ 02بػذ الاظدششاف باإلااظعت: ًظهش مً خالٌ الجذٌو سكم ) غلى جبني خالٌ الدصجُؼ

خعب اإلالُاط اإلاػخمذ في  مخىظؽجلُم بمعخىي  ( وهى ٌشحر بلى3.34كذ بلغ ) بػذالخعابي لهزا ال

( 3.67وان لها ؤغلى مخىظؽ خعابي خُث بلغ )   3 الذساظت، ومً خالٌ الجذٌو هالخظ ؤن الػباسة سكم

وهى ٌشحر بلى جلُُم بمعخىي مشجفؼ خعب اإلالُاط اإلاػخمذ في الذساظت، ؤما ؤكل مخىظؽ خعابي فيان 

 ة  ألاولىلػباس ا( وهى ٌشحر بلى جلُُم بمعخىي مخىظؽ، ؤما 3.12خُث بلغذ كُمخه ) ، 2للػباسة سكم 

ؤما الػباسة الشابػت   ،وهي حشحر بلى جلُُم مخىظؽ (3.16) تفلذ خاصث غلى كُمبػذ التي جظمنها هزا ال

هما ؤن  كُمت الاهدشاف ( وهي حشحر  بلى جلُم مشجفؼ،  3.52التي جظمنها هزا البػذ فياهذ باللُمت ) 

( بمػنى ؤن ؤفشاد 1.24( و)0.98جشاوخذ مابحن ) البػذ فلذالػباساث اإلاشيلت لهزا  مػُاسي إلاخخلف

اًجابُت هىغا ما مما ٌشحر بلى وحىد خالت البػذ الػُىت ًىافلىن غلى مدخىي الػباساث التي جظمنها هزا 

 .  الزواء الاكخصادي مً  بػذ لاباإلااظعت في هزا 

   :مً  الزواء الاكخصاديالتزام بداسة ماظعت اجصاالث الجضاثش بذغم مماسظاث البعد الثاوي

( ؤن اإلاخىظؽ الخعابي 02: ًظهش مً خالٌ الجذٌو سكم )جفىحر الىظم بػذ غلى جبني خالٌ الدصجُؼ

خعب اإلالُاط اإلاػخمذ في الذساظت، ومً  مشجفؼ( وهى ٌشحر بلى جلُم بمعخىي 3.61كذ بلغ ) بػذلهزا ال

( وهى ٌشحر بلى 3.78وان لها ؤغلى مخىظؽ خعابي خُث بلغ )   8 ٌو هالخظ ؤن الػباسة سكمخالٌ الجذ

جلُُم بمعخىي مشجفؼ خعب اإلالُاط اإلاػخمذ في الذساظت، ؤما ؤكل مخىظؽ خعابي فيان للػباسة سكم 
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ا التي جظمنهاث لػباس باقي ا( وهى ٌشحر بلى جلُُم بمعخىي مخىظؽ، ؤما 3.34خُث بلغذ كُمخه ) ، 6

ذ في خموهي حشحر بلى جلُُم مشجفؼ خعب اإلالُاط اإلاػ (3.60)جىبر  تفلذ خاصث غلى كُمبػذ هزا ال

جشاوخذ مابحن  البػذ فلذهما ؤن  كُمت الاهدشاف مػُاسي إلاخخلف الػباساث اإلاشيلت لهزا الذساظت،  

مما ٌشحر البػذ هزا  ( بمػنى ؤن ؤفشاد الػُىت ًىافلىن غلى مدخىي الػباساث التي جظمنها1.23( و)0.89)

 . الزواء الاكخصاديمً  بػذلابلى وحىد خالت اًجابُت باإلااظعت في هزا 

 :مً  الزواء الاكخصاديالتزام بداسة ماظعت اجصاالث الجضاثش بذغم مماسظاث  البعد الثالث

 ؤن اإلاخىظؽ الخعابي لهزاالجذٌو : ًظهش اللذسة غلى جدفحز الػاملحن بػذ غلى جبني خالٌ الدصجُؼ

خعب اإلالُاط اإلاػخمذ في الذساظت، ومً  مخىظؽ( وهى ٌشحر بلى جلُم بمعخىي 3.22كذ بلغ ) بػذال

( وهى ٌشحر بلى 3.77وان لها ؤغلى مخىظؽ خعابي خُث بلغ )   10 خالٌ الجذٌو هالخظ ؤن الػباسة سكم

لػباسة سكم جلُُم بمعخىي مشجفؼ خعب اإلالُاط اإلاػخمذ في الذساظت، ؤما ؤكل مخىظؽ خعابي فيان ل

التي جظمنها اث لػباس باقي ا( وهى ٌشحر بلى جلُُم بمعخىي مخىظؽ، ؤما 2.83خُث بلغذ كُمخه ) ،11

 مخىظؽحشحر بلى جلُُم  كُم  وهي( 2.94و )  (3.46) جتراوح ما بحن تفلذ خاصث غلى كُمبػذ هزا ال

 البػذ فلذهما ؤن  كُمت الاهدشاف مػُاسي إلاخخلف الػباساث هزا ذ في الذساظت،  خمخعب اإلالُاط اإلاػ

( بمػنى ؤن ؤفشاد الػُىت ًىافلىن غلى مدخىي الػباساث التي جظمنها هزا 1.37( و)0.92جشاوخذ مابحن )

 . الزواء الاكخصاديمً  بػذلامما ٌشحر بلى وحىد خالت اًجابُت باإلااظعت في هزا البػذ 

  :مً  الزواء الاكخصادياسة ماظعت اجصاالث الجضاثش بذغم مماسظاث التزام بدالبعد السابع

كذ بلغ  بػذؤن اإلاخىظؽ الخعابي لهزا ال( 02الجذٌو ): ًظهش الششاهت بػذ غلى جبني خالٌ الدصجُؼ

خعب اإلالُاط اإلاػخمذ في الذساظت، ومً خالٌ الجذٌو  مخىظؽ( وهى ٌشحر بلى جلُم بمعخىي 3.21)

( وهى ٌشحر بلى جلُُم بمعخىي 3.34وان لها ؤغلى مخىظؽ خعابي خُث بلغ )  18 هالخظ ؤن الػباسة سكم

خُث ، 14خعب اإلالُاط اإلاػخمذ في الذساظت، ؤما ؤكل مخىظؽ خعابي فيان للػباسة سكم  خىظؽم

بػذ التي جظمنها هزا الاث لػباس باقي ا( وهى ٌشحر بلى جلُُم بمعخىي مخىظؽ، ؤما 3.07بلغذ كُمخه )

خعب  مخىظؽحشحر بلى جلُُم  كُم  وهي اإلازوىسجحن  اللُمخحن جتراوح ما بحنكُم  فلذ خاصث غلى

البػذ هما ؤن  كُمت الاهدشاف مػُاسي إلاخخلف الػباساث اإلاشيلت لهزا ذ في الذساظت،  خماإلالُاط اإلاػ

نها ( بمػنى ؤن ؤفشاد الػُىت ًىافلىن غلى مدخىي الػباساث التي جظم1.33( و)1.18جشاوخذ مابحن ) فلذ

 . الزواء الاكخصاديمً  بػذلامما ٌشحر بلى وحىد خالت اًجابُت باإلااظعت في هزا البػذ هزا 
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 عمليت اجخاذ القساز باملؤسست.كفاءة حىل  عيىتجحليل إجاباث أفساد ال. 2.2.4

 في اجصاالث الجصائس عمليت اجخاذ القساز الدالت على كفاءة مازساث امل: مدي جىفس 3جدول 

املخىسط   العبازة  

 الحسابي

الاهحساف 

 املعيازي 

جسجيب 

 ألاهميت

 3 1.11 3.56 ماظعدىا مً خبرة الشئظاء في غملُت اجخار اللشاساث.حعخفُذ  1

 1 0.95 3.63 في الىكذ اإلاىاظب. اإلاػلىماث الجخار اللشاس ؤلاداسة جىظف 2

ًخفدص مخخزي اللشاس الىخاثج اإلاخدصل غليها بغُت الخإهذ  3

 ؤنها جلبي خاحاث اإلااظعت. 

3.49 1.16 4 

 6 1.15 3.47 .اللشاساث غىذ اهدشاف خؼئها  مشاحػتجلىم ماظعدىا ب   4

حػضص ماظعدىا غملُت اجخار اللشاساث في خالت غذم الخإهذ  5 

 باالغخماد غلى ججاسب الخبراء.

3.56 1.08 2 

الاجصاٌ الشظمي في الخصٌى جىخفي ماظعدىا باالغخماد غلى  6 

 غلى اإلاػلىماث الذاغمت لللشاس. 

3.32 1.26 7 

 5 1.16 3.49 ماظعدىا غلى خبرة الشئظاء في اجخار اللشاساث. حػخمذ  7 

حػخمذ ماظعدىا غلى ؤدواث جدلُل البُاهاث الخذًثت في  8 

 جدعحن غملُت صىؼ اللشاس.

2.95 1.29 10 

 8 1.26 3.12 اجخار اللشاس.  شامج للزواء الاكخصادي حعاغذ فيب دىااظعإلا 9

 9 1.18 3.10 . جازش الػىامل الثلافُت والخىىىلىحُت غلى اجخار كشاس  11

 - - 3.37 عمليت اجخاذ القسازاث.كفاءة املخىسط العام ل 

 .SPSSاملصدز: مً إعداد الباحثين وذلك باالعخماد على مخسجاث  بسهامج 

جىفش اإلاخؼلباث ( كُم اإلاخىظؼاث الخعابُت للػباساث اإلاخػللت بلُاط مذي 03ًىضح الجذٌو سكم )

، خُث ًبحن الجذٌو ؤن اإلاخىظؽ ماظعت اجصاالث الجضاثش فشع الشلفب اإلاعاغذة غلى اجخار اللشاس

خعب اإلالُاط اإلاػخمذ في  مخىظؽ( وهى ٌشحر بلى جلُم بمعخىي 3.37الخعابي لهزا اإلادىس كذ بلغ )

( 0.95الذساظت، هما ؤن  كُمت الاهدشاف مػُاسي إلاخخلف الػباساث اإلاشيلت لهزا اإلادىس جشاوخذ مابحن )

ومً خالٌ ، ( بمػنى ؤن ؤفشاد الػُىت ًىافلىن غلى مدخىي الػباساث التي جظمنها هزا اإلادىس 1.29و)

( وهى ٌشحر بلى جلُُم 3.63خعابي خُث بلغ ) وان لها ؤغلى مخىظؽ 2 الجذٌو هالخظ ؤن الػباسة سكم

 ،8خعب اإلالُاط اإلاػخمذ في الذساظت، ؤما ؤكل مخىظؽ خعابي فيان للػباسة سكم  شجفؼبمعخىي م

التي جظمنها هزا اث لػباس باقي ا( وهى ٌشحر بلى جلُُم بمعخىي مخىظؽ، ؤما 2.95خُث بلغذ كُمخه )
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خعب اإلالُاط  مخىظؽحشحر بلى جلُُم  كُم ولها وهي  (3.60اكل مً )فلذ خاصث غلى كُم بػذ ال

 البػذ فلذهما ؤن  كُمت الاهدشاف مػُاسي إلاخخلف الػباساث اإلاشيلت لهزا ذ في الذساظت،  خماإلاػ

( بمػنى ؤن ؤفشاد الػُىت ًىافلىن غلى مدخىي الػباساث التي جظمنها هزا 1.33( و)1.18جشاوخذ مابحن )

 .باإلااظعت  ملبٌى  التزاممما ٌشحر بلى وحىد دىس اإلا

  اخخباز فسضياث الدزاست .3. 4

بيل  جىحذ غالكت راث داللت بخصاثُت بحن الزواء الاكخصادي   الفسضيت السئيسيت ألاولى: 1.3.4

 (.α≤0.05اللشاس لذي سئظاء ماظعت اجصاالث الجضاثش غىذ معخىي داللت )غملُت اجخار هفاءة و ؤبػاده 

 اثعمليت اجخاذ القساز في دعم  الركاء الاقخصادي  لدوز اخخباز الخباًً ألاحادي  : 4جدول 

مسخىي 

 الداللت

معامل 

 الخحدًد%

معامل 

 الازجباط

 fت قيم

 الجدوليت

مخىسط   fت  قيم

 املسبعاث

دزجت 

 الحسيت

مجمىع 

 املسبعاث

مصدز 

 الخباًً

0.00 50.4 0.710 4.02 53.793 

 

 الاهحداز 13.504 1 13.504

 الخطأ 13.305 53 0.251

 املجمىع 26.809 54 

 .SPSSاملصدز: مً إعداد الباحثين وذلك باالعخماد على مخسجاث  بسهامج 

حشحر  خُث مخغحراث الذساظتحشحر كُمت مػامل الاسجباغ بلى وحىد غالكت اسجباغ مىحبت بحن 

في الخغحر الخاصل في معخىي غملُت اجخار  %50.4الىخاثج بلى ؤن الزواء الاكخصادي ٌعاهم بما وعبخه 

، هما حشحر يعبت اإلاخبلُت فترحؼ لػىامل ؤخشي اللشاس لذي غاملحن ماظعت اجصاالث الجضاثش ؤما ال

اإلادعىبت ؤهبر مً كُمتها  f( هما ؤن كُمت 0.05( اكل مً )0.000ىخاثج ؤن معخىي الذاللت ٌعاوي )ال

، والجذٌو اإلاىالي ٌػؼُىا هخاثج جدلُل ت الشثِعُت الثاهُتي كبٌى الفشطُالجذولُت هزه الىخاثج جلخض 

 . اظعت اإلا اٌملشاس لذي غالاهدذاس الخؼي البعُؽ الخخباس ؤزش الزواء الاكخصادي غلى غملُت اجخار ال

 اثعمليت اجخاذ القساز في دعم ركاء الاقخصادي دوز الجحليل الاهحداز الخطي ل  : 5جدول 

 مسخىي الداللت املحسىبت tقيمت  Beta الخطأ املعيازي  b املخغيراث

 0.001 3.404 0.710 0.319 1.086 الثابذ

 0.000 7.334 0.095 0.695 عمليت اجخاذ القساز

 .SPSSاملصدز: مً إعداد الباحثين وذلك باالعخماد على مخسجاث  بسهامج 
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غملُت اجخار مً خالٌ الجذٌو ًخطح لىا ؤهه ولما صاد الزواء الاكخصادي بىخذة واخذة صاد 

الزواء  0.695غملُت اجخار اللشاس=  جيىن مػادلت الاهدذاس بالشيل الخالي: %69,5 اللشاس بيعب

ت بحن الزواء الاكخصادي وغملُت اجخار اللشاس لذي 1.086الاكخصادي + ، ؤي جىحذ غالكت جإزحر مػىٍى

غلى خذي غلى وظىداٌو مػشفت غالكت ؤبػاد الزواء الاكخصادي ول سئظاء ماظعت اجصاالث الجضاثش، 

 غملُت اجخار اللشاس غلى الىدى الخالي:هفاءة 

  غملُت هفاءة جىحذ غالكت راث داللت بخصاثُت بحن بػذ الاظدششاف و  :ألاولىالفسضيت الفسعيت

 (.α≤0.05اجخار اللشاس لذي سئظاء ماظعت اجصاالث الجضاثش غىذ معخىي داللت )

اثاخخباز الخباًً ألاحادي بين مخىسط بعد الاسدشساف وعمليت اجخاذ القساز  :6جدول   

مسخىي 

 الداللت

معامل 

 الخحدًد%

معامل 

 الازجباط

 fت قيم

 الجدوليت

قيمت 

 fاملحسىبت 

مخىسط 

 املسبعاث

دزجت 

 الحسيت

مجمىع 

 املسبعاث

مصدز 

 الخباًً

 االنحدار 2.500 1 2.500 5.450 4.02 0.305 9.3 0.023
 الخطأ 24.310 53 0.459

 المجموع 26.809 54 
 .SPSSاملصدز: مً إعداد الباحثين وذلك باالعخماد على مخسجاث  بسهامج 

لى وحىد غالكت اسجباغ مىحبت بحن مخغحراث الذساظت واإلامثلت في غكُمت مػامل الاسجباغ جاهذ 

بلى ؤن بػذ الاظدششاف ٌعاهم بما وعبخه  بػذ الاظدششاف وغملُت اجخار اللشاس، هما حشحر الىخاثج 

يعبت اإلاخبلُت فترحؼ لػىامل ؤما الفي اإلااظعت في الخغحر الخاصل في معخىي غملُت اجخار اللشاس  9.3%

  f( هما ؤن كُمت 0.05( اكل مً )0.0.23ؤن معخىي الذاللت ٌعاوي )  بلىخاثج هزلً ، وحشحر هؤخشي 

، والجذٌو خض ي كبٌى الفشطُت الفشغُت ألاولىهزه الىخاثج جلو  ،اإلادعىبت ؤهبر مً كُمتها الجذولُت

 .شاس اإلاىالي ٌػؼُىا هخاثج جدلُل الاهدذاس الخؼي البعُؽ الخخباس ؤزش الاظدششاف غلى غملُت اجخار الل

 اثعمليت اجخاذ القساز في بعد الاسدشساف لدوز : جحليل الاهحداز الخطي البسيط 7 جدول 

 مسخىي الداللت املحسىبت tقيمت  Beta الخطأ املعيازي  b املخغيراث

 0.000 6.169 0.305 0.400 2.465 الثابذ

 0.023 2.334 0.115 0.269 عمليت اجخاذ القساز

 .SPSSاملصدز: مً إعداد الباحثين وذلك باالعخماد على مخسجاث  بسهامج 
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ت مً خالٌ الجذٌو ًخطح لىا ؤهه ولما بػذ الاظدششاف بىخذة واخذة صاد غملُت اجخار اللشاس بيعب

، 2.465بػذ الاظدششاف + 0.269غملُت اجخار اللشاس=  وجيىن مػادلت الاهدذاس بالشيل الخالي: 26.9%

ت بحن بػذ الاظدششاف وغملُت اجخار اللشاس لذي سئظاء   اظعت.اإلاؤي جىحذ غالكت جإزحر مػىٍى

 :جىحذ غالكت راث داللت بخصاثُت بحن بػذ جفىحر الىظم وغملُت اجخار   الفسضيت الفسعيت الثاهيت

 (.α≤0.05ثش غىذ معخىي داللت )اللشاس لذي سئظاء ماظعت اجصاالث الجضا

 اخخباز الخباًً ألاحادي بين مخىسط بعد جفكير الىظم وعمليت اجخاذ القساز :8جدول  

مسخىي 

 الداللت

معامل 

الخحدًد

% 

معامل 

 الازجباط

 fت قيم

 الجدوليت

قيمت 

 fملحسىبت 

مخىسط 

 املسبعاث

دزجت 

 الحسيت

مجمىع 

 املسبعاث

مصدز 

 الخباًً

 الاهحداز 6.582 1 6.582 17.247 4.02 0.495 24.6 0.00

 الخطأ 20.227 53 0.382

 املجمىع 26.809 54 

 .SPSSاملصدز: مً إعداد الباحثين وذلك باالعخماد على مخسجاث  بسهامج  

كُمت مػامل الاسجباغ بلى وحىد غالكت اسجباغ مىحبت بحن مخغحراث الذساظت واإلامثلت في بػذ حشحر 

وغملُت اجخار اللشاس، هما حشحر الىخاثج هزلً بلى ؤن بػذ جفىحر الىظم ٌعاهم بما وعبخه  جفىحر الىظم

في الخغحر الخاصل في معخىي غملُت اجخار اللشاس لذي غاملحن ماظعت اجصاالث الجضاثش ؤما  24.6%

ىي اليعبت اإلاخبلُت فترحؼ لػىامل ؤخشي لم هلم بذساظتها، هما حشحر هخاثج الجذٌو ؤغاله ؤن معخ

اإلادعىبت ؤهبر مً كُمتها الجذولُت هزه الىخاثج   f( هما ؤن كُمت 0.05( اكل مً )0.00الذاللت ٌعاوي )

جلخض ي كبٌى الفشطُت الفشغُت الثاهُت، والجذٌو اإلاىالي ٌػؼُىا هخاثج جدلُل الاهدذاس الخؼي البعُؽ 

 ث الجضاثش.اجصاال  ٌامظم غلى غملُت اجخار اللشاس لذي غالخخباس ؤزش بػذ جفىحر الى

 : جحليل الاهحداز الخطي البسيط ملخىسطاث جفكير الىظم وعمليت اجخاذ القساز.9جدول 

 مسخىي الداللت املحسىبت tقيمت  Beta الخطأ املعيازي  b املخغيراث

 0.000 5.195 0.495 0.365 1.897 الثابذ

 0.00 4.153 0.106 0.441 عمليت اجخاذ القساز

 .SPSSاملصدز: مً إعداد الباحثين وذلك باالعخماد على مخسجاث  بسهامج 
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مً خالٌ الجذٌو ًخطح لىا ؤهه ولما صاد بػذ جفىحر الىظم بىخذة واخذة صاد غملُت اجخار اللشاس 

بػذ جفىحر الىظم  0.441غملُت اجخار اللشاس=  وجيىن مػادلت الاهدذاس بالشيل الخالي:  %44.1ت بيعب

ت بحن بػذ جفىحر الىظم وغملُت اجخار اللشاس لذي سئظاء  ، ؤي1.897+  اظعت اإلاجىحذ غالكت جإزحر مػىٍى

 هفاءة جىحذ غالكت راث داللت بخصاثُت بحن بػذ جدفحز الػاملحن و   :الفسضيت الفسعيت الثالثت

 (.α≤0.05غملُت اجخار اللشاس لذي سئظاء ماظعت اجصاالث الجضاثش غىذ معخىي داللت )

 عمليت اجخاذ القساز. اخخباز الخباًً ألاحادي بين مخىسط بعد القدزة على جحفيز و :10جدول 

مسخىي 

 الداللت

معامل 

 الخحدًد%

معامل 

 الازجباط

 f ت قيم

 الجدوليت

 fقيمت 

  املحسىبت 

مخىسط 

 املسبعاث

دزجت 

 الحسيت

مجمىع 

 املسبعاث

مصدز 

 الخباًً

 الاهحداز 14.510 1 14.510 62.528 4.02 0.736 54.1 0.00

 الخطأ 12.299 53 0.232

 املجمىع 26.809 54 

 .SPSSاملصدز: مً إعداد الباحثين وذلك باالعخماد على مخسجاث  بسهامج 
كُمت مػامل الاسجباغ بلى وحىد غالكت اسجباغ مىحبت بحن مخغحراث الذساظت واإلامثلت في بػذ حشحر 

هما حشحر الىخاثج هزلً بلى ؤن بػذ جدفحز الػاملحن ٌعاهم بما جدفحز الػاملحن وغملُت اجخار اللشاس، 

في الخغحر الخاصل في معخىي غملُت اجخار اللشاس لذي غاملحن ماظعت اجصاالث الجضاثش  %54.1وعبخه 

هزلً ؤن  ؤغاله، وحشحر هخاثج الجذٌو رحؼ لػىامل ؤخشي لم هلم بذساظتهاؤما اليعبت اإلاخبلُت فت

اإلادعىبت ؤهبر مً كُمتها الجذولُت هزه   f( هما ؤن كُمت 0.05( اكل مً )0.00)معخىي الذاللت ٌعاوي 

، والجذٌو اإلاىالي ٌػؼُىا هخاثج جدلُل الاهدذاس الخؼي ض ي كبٌى الفشطُت الفشغُت الثالثتالىخاثج جلخ

 ثش.ماظعت اجصاالث الجضا ٌامحن غلى غملُت اجخار اللشاس لذي غالبعُؽ الخخباس ؤزش بػذ جدفحز الػامل

 اثوعمليت اجخاذ القساز   خحفيز ال: جحليل الاهحداز الخطي البسيط ملخىسطاث 11جدول 

 مسخىي الداللت  املحسىبت tقيمت  Beta الخطأ املعيازي  b املخغيراث

 0.00 5.288 0.736 0.261 1.378 الثابذ

 0.00 7.907 0.078 0.619 عمليت اجخاذ القساز

 .SPSSاملصدز: مً إعداد الباحثين وذلك باالعخماد على مخسجاث  بسهامج  
،  %61.9ت غملُت اجخار اللشاس بيعبهفاءة  ثجدفحز الػاملحن بىخذة صاد صادًخطح لىا ؤهه ولما 

بػذ جدفحز ، ؤي جىحذ  0.619+  1.378غملُت اجخار اللشاس=   وجيىن مػادلت الاهدذاس بالشيل الخالي:

ت بحن بػذ جدفحز الػاملحن  غالكت جإزحر   .اظعت اإلاغملُت اجخار اللشاس لذي سئظاء و مػىٍى
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 :جىحذ غالكت راث داللت بخصاثُت بحن بػذ الششاهت وغملُت اجخار  الفسضيت الفسعيت السابعت

 (.α≤0.05اللشاس لذي سئظاء ماظعت اجصاالث الجضاثش غىذ معخىي داللت )

اثمخىسط بعد الشساكت وعمليت اجخاذ القساز : اخخباز الخباًً ألاحادي بين 12جدول   

مسخىي 

 الداللت

معامل 

 الخحدًد%

معامل 

 الازجباط

 f قيمت

 الجدوليت

 f  قيمت

 املحسىبت

مخىسط 

 املسبعاث

دزجت 

 الحسيت

مجمىع 

 املسبعاث

مصدز 

 الخباًً

 الاهحداز 14.301 1 14.301 60.597 4.02 0.730 53.3 0.00

 الخطأ 12.508 53 0.236

 املجمىع 26.809 54 

 .SPSSاملصدز: مً إعداد الباحثين وذلك باالعخماد على مخسجاث  بسهامج 
في بػذ  حنالذساظت واإلامثل ي كُمت مػامل الاسجباغ بلى وحىد غالكت اسجباغ مىحبت بحن مخغحر حشحر 

ٌعاهم بما وعبخه غملُت اجخار اللشاس، هما حشحر الىخاثج هزلً بلى ؤن بػذ الششاهت بػذ الششاهت و 

في الخغحر الخاصل في معخىي غملُت اجخار اللشاس ، وحشحر هخاثج الجذٌو ؤغاله هزلً ؤن معخىي  53.3%

اإلادعىبت ؤهبر مً كُمتها الجذولُت هزه    f( هما ؤن كُمت 0.05( وهى ؤكل مً )0.00الذاللت ٌعاوي )

الي ٌػؼُىا هخاثج جدلُل الاهدذاس الخؼي والجذٌو اإلاى ، الىخاثج جلخض ي كبٌى الفشطُت الفشغُت الشابػت

 ماظعت اجصاالث الجضاثش. ٌامغلى غملُت اجخار اللشاس لذي غ الششاهتالبعُؽ الخخباس ؤزش بػذ 

 اث: جحليل الاهحداز الخطي البسيط ملخىسطاث الشساكت وعمليت اجخاذ القساز 13جدول 

 مسخىي الداللت  املحسىبت  tقيمت Beta الخطأ املعيازي  b املخغيراث

 0.00 8.892 0.730 0.207 1.842 الثابذ

 0.00 7.784 0.061 0.476 عمليت اجخاذ القساز

 .SPSSاملصدز: مً إعداد الباحثين وذلك باالعخماد على مخسجاث  بسهامج 
غملُت  حػضصثمً خالٌ الجذٌو ؤغاله ًخطح لىا ؤهه ولما صاد بػذ الششاهت بىخذة واخذة  

بػذ  0.476 + 1.842 غملُت اجخار اللشاس= الخالي:ووجيىن مػادلت الاهدذاس   %47.6ت اجخار اللشاس بيعب

ت بحن بػذ الششاهت وغملُت اجخار اللشاس لذي الششاهت   اظعت.باإلاشئظاء ال، ؤي جىحذ غالكت جإزحر مػىٍى

( في α≤0.05غىذ معخىي داللت ) جىحذ فشوق راث داللت بخصاثُت : الثاهيتالفسضيت السئيست .2.3.4

غملُت اجخار اللشاس لذي سئظاء ماظعت في دغم الزواء الاكخصادي دوس بحاباث اإلابدىزحن هدى 

  .اإلااهل الػلمي( ،يالىظُفاإلاشهض  ،خغحراث الصخصُت ) الخبرة اإلاهىُتاجصاالث الجضاثش حػضي للم
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 :ي بحاباث اإلابدىزحن هدى الزواء جىحذ فشوق راث داللت بخصاثُت ف الفسضيت الفسعيت ألاولى

 ( α≤0.05اللشاس باإلااظعت حػضي إلاخغحر الخبرة اإلاهىُت غىذ معخىي داللت ) الاكخصادي وغملُت اجخار 

هخائج اخخباز جحليل الخباًً ألاحادي مع مخغيراث الدزاست والخبرة املهىيت: 14 جدول   

 f sig مسبع املخىسطاث دزجت الحسيت مجمىع املسبعاث 

  املحىز 

1 

 0.339 1.105 0.570 2 1.139 بحن اإلاجمىغاث

 0.515 52 26.804 داخل اإلاجمىغاث

  54 27.944 اإلاجمىع

  املحىز 

2 

 0.224 1.541 0.750 2 1.500 بحن اإلاجمىغاث

 0.480 52 25.309 داخل اإلاجمىغاث

  54 26.809 اإلاجمىع

 .SPSSاملصدز: مً إعداد الباحثين وذلك باالعخماد على مخسجاث  بسهامج 
باليعبت ليل اإلاداوس واهذ ؤهبر مً معخىي الذاللت  sigمً خالٌ الجذٌو هالخظ ؤن ول كُم 

(0.05≥αومىه هشفع الفشطُت الفشغُت ألاولى ).   

 فشوق راث داللت بخصاثُت في بحاباث اإلابدىزحن هدى الزواء  جىحذ ت:هيالفسضيت الفسعيت الثا

 (.α≤0.05غىذ معخىي داللت ) اإلاشهض الىظُفيغملُت اجخار اللشاس حػضي إلاخغحر ي دغم فدوسه الاكخصادي و 

 يالىظيفاملسكص اخخباز جحليل الخباًً ألاحادي مع مخغيراث الدزاست و    :15جدول 

 f sig مسبع املخىسطاث دزجت الحسيت مجمىع املسبعاث 

املحىز 

1 

 0.210 1.560 0.783 3 2.349 بحن اإلاجمىغاث

 0.502 51 25.595 داخل اإلاجمىغاث

  54 27.944 اإلاجمىع

املحىز 

2 

 0.216 1537 0.741 3 2.223 بحن اإلاجمىغاث

 0.482 51 24.586 داخل اإلاجمىغاث

  54 26.809 اإلاجمىع

 .SPSSاملصدز: مً إعداد الباحثين وذلك باالعخماد على مخسجاث  بسهامج 

 ٌ باليعبت ليل اإلاداوس واهذ ؤهبر مً معخىي  sigهالخظ ؤن ول كُم  ؤغاله مً خالٌ الجذو

 .( ومىه هشفع الفشطُت الفشغُت الثاهُت α≤0.05)الذاللت 

 :بحاباث اإلابدىزحن هدى الزواء جىحذ فشوق راث داللت بخصاثُت في   الفسضيت الفسعيت الثالثت

 (.α≤0.05الاكخصادي وغملُت اجخار اللشاس باإلااظعت حػضي إلاخغحر اإلااهل الػلمي غىذ معخىي داللت )
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 اخخباز جحليل الخباًً ألاحادي مع مخغيراث الدزاست واملؤهل العلمي: 16 جدول 

 f sig مسبع املخىسطاث  دزجت الحسيت مجمىع املسبعاث 

املحىز 

1 

 0.04 0.250 0.133 2 0.266 اإلاجمىغاث بحن

 0.532 52 27.677 داخل اإلاجمىغاث

  54 27.944 اإلاجمىع

املحىز 

2 

 0.001 0.314 0.160 2 0.320 بحن اإلاجمىغاث

 0.509 52 26.489 داخل اإلاجمىغاث

  54 26.809 اإلاجمىع

 .SPSSاملصدز: مً إعداد الباحثين وذلك باالعخماد على مخسجاث  بسهامج 
مً معخىي الذاللت  اكلباليعبت ليل اإلاداوس واهذ  sigمً خالٌ الجذٌو هالخظ ؤن ول كُم 

(0.05≥α ومىه )الفشطُت الفشغُت الثالثت  هلبل. 

  :.الخاجمت5

ٌػخمذ هجاح اإلااظعت الاكخصادًت غلى مذي كذستها في الخصٌى غلى اإلاػلىماث بالجىدة 

والعشغت التي جمىنها مً خماًت معخلبلها واظدباق الخغحراث، بغُت اجخار اللشاساث، التي جظمً بلائها 

ػت الخغحر، مما ًجػل مً  تها، في ظل بِئت مػلذة وظَش ي الزواء الاكخصاد آلُاث بدماجواظخمشاٍس

، وىهه ؤداة فػالت جشجىض غلى حمؼ ومػالجت اإلاػلىماث جىافعُنهاطشوسة لخؼىسها ودغمها والشفؼ مً 

ت  . الظخخذامها في الخإكلم والخإزحر غلى اإلادُؽ الجخار اللشاساث التي حػخبر هجاح اإلااظعاث الظشوٍس

  :ت الىخاثج مً مجمىغت بلى الخىصل جم الذساظت خالٌ مً هخائج الدزاست   ومنها:، والخؼبُلُت الىظٍش

 اللذسة غلى  الىظم، جفىحر الاظدششاف،  :الخالُت ألابػاد غلى جخىكفالاكخصادي الزواء  فػالُت نب

 جدفحز الػاملحن، الششاهت. 

 بلى الخاحت جدذًذ  :فُما ًلي اللشاس اجخار غملُت دغم بػاس في الاكخصادي الزواء مشاخل جخمثل 

 وشش اإلاػلىمت مً ؤحل اجخار اللشاس.  اإلاػلىمت، مػالجت اإلاػلىمت، حمؼ اإلاػلىمت،

 الزواء الاكخصادي طشوسة خخمُت في ظل جؼىساث البِئت واصدًاد خذة اإلاىافعت ليل  بن

 .هبحرة آو اإلااظعاث الاكخصادًت مهما وان حجمها، صغحرة 

  ٌعمذ الزواء الاكخصادي بالدصخُص الىاجح للػىامل الذاخلُت والخاسحُت للماظعت. 
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  ت  .غملیت اجخار اللشاس هي غصب اليشاغ ؤلاداسي وحىهش الػملیت ؤلاداٍس

  خُث جىصلىا بلى اهه جىحذ كمىا باخخباس الفشطُت الشثِعُت ألاولى، الخالت مً خالٌ دساظت

غالكت مىحبت بحن اجخار اللشاس، وؤبػاد الزواء الاكخصادي واإلاخمثلت في )الاظدششاف، جفىحر الىظم، 

 (% 73.3، % 73.6، %46.5، % 30.5جدفحز الػاملحن، الششاهت(، وواهذ كىة جلً الػالكت )اللذسة غلى 

 ألاظاظُت. ألاولى  وهزا ما دفػىا بىا  بلى كبٌى الفشطُت

  جىصل الذساظت بلى اهه ال جىحذ فشوق راث داللت بخصاثُت في بحاباث اإلابدىزحن هدى الزواء

ماظعت اجصاالث الجضاثش حػضي للمخغحراث الصخصُت  الاكخصادي وغملُت اجخار اللشاس لذي سئظاء

فشوق راث هما ؤزبدذ الذساظت بىحىد ، (α≤0.05،( غىذ معخىي داللت )يىظُفاإلاشهض ال )الخبرة اإلاهىُت، 

داللت بخصاثُت في بحاباث اإلابدىزحن هدى الزواء الاكخصادي وغملُت اجخار اللشاس لذي سئظاء ماظعت 

   الثاهُت، لفشطُت حضجي لوهزا ما دفػىا بىا  بلى كبٌى ، مخغحر اإلااهل الػلمي اجصاالث الجضاثش حػضي 

 ما ًلي: هلترح  بليهاالىخاثج اإلاخىصل طىء ما وسد في البدث و غلى و   :الاقتراحاث 

  ت وخاصت ماظعت اجصاالث الجضاثش للزواء الاكخصادي هىظام طشوسة جبني اإلااظعاث الجضاثٍش

ت. جىافعُنهالخذغُم كشاساتها والشفؼ مً   مً ؤحل جدلُم البلاء والاظخمشاٍس

 تمصلخت للزواء الاكخصادي مهمتها جضوٍذ اإلااظعت باإلاػلىماث  بوشاء  شظم معخلبلها.ل الظشوٍس

 ًلذي زلافت الزواء الاكخصادي  جشظُخغلى اإلااظعاث الاكخصادًت بمخخلف ؤحجامها  خػحن

نه ت ورلً بخيٍى  اإلاشاسهت في الىذواث والللاءاث. مً خالٌفي هزا الخخصص  ماإلاىاسد البشٍش

  في مىطىع الزواء الاكخصادي واظخػماٌ جىىىلىحُا ً ض الخيٍى  والاجصاٌ. ؤلاغالمحػٍض

 ب الاظخػاهت بخبراء مً الخ ماظعت بشئظاء الاسج مخخصصحن في مجاٌ الزواء الاكخصادي لخذٍس

 وجىظُفه في غملُت اجخار اللشاس. ألاغماٌرواء جفػُل اجصاالث الجضاثش غلى هُفُت 

 قائمت املساجع .6

 : املؤلفاث .1

 . اللاهشة، ماظعت شباب الجامػت ،اجصاالث، مػلىماث، كشاساث: الاداسة الخذًثت (،2000)، اإلاصشي ؤخمذ  -

 . مؼبػت الخلىد :غذادألاغماٌ، ب بداسةمؼ الترهحز غلى  ؤلاداسةمبادت  (1991)، خلُل مدمذ الشماع  -

ض  -    ،داس اإلاعحرة لليشش و الخىصَؼ  :غمان) .الػامت ؤلاداسةمبادت  (2009)،صالح بً خبخىس غبذ الػٍض

 .س اإلاىاهجاد  :غمان  ،هظم اإلاػلىماث اإلادىظبت (2002 )،غاصي ابشاهُم بشهان, مدمذ هىس سحى  -

تألاظالُب الىمُت في اجخار اللشاساث   2006) )،مىصىس واظش هصش  -  . داس الخامذ :غمان، ،بالداٍس
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 سيىازيىهاث واملسازاث املدخملت ملسخقبل الاقخصاد الخىوس ي بعد جائدت كىزوها

 -2040غاًت  إلىدزاست اسدشسافيت  - 

Scenarios and potential pathways for the future of the Tunisian economy after 

the Corona pandemic, a forward –looking study up to 2040
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ش الاؾخالم:  ش ال٣بى٫:                19/10/2021جاٍع ش النكغ:               17/05/2022جاٍع  18/06/2022جاٍع
 

ٖلى الا٢خهاص الخىنس ي من  (COVID-19) جأزحر ظائدت ٞحروؽ ٧ىعونا ئلى جدلُلهظه الضعاؾت  تهضٝ     ملخص: 

ت  ت مخنٖى لت  مشل الخى٢ٗاث الا٢خهاصًت، ونضمت النمى، وصوع اإلانٓمحن ألابٗاصمجمٖى والاؾتراجُجُاث اإلا٣ترخت ٍَى

ألاظل هظا من ظهت وجأزحر هظه الجائدت ٖلى النمى الا٢خهاصي وخخمُت ئ٢امت نٓام ا٢خهاصي ٖالمي ظضًض من ظهت 

 .           أزغي 

 2040لددى وج٣ددضم هددظه الضعاؾددت  جدلددُال مخ٩ددامال إلاؿدداع الخنمُددت اإلاؿددخ٣بلا اإلادخمددل )أو اإلاؿدداع ال ددالا(  ددا جددىنـ ئ              

ت مدن نٓدا الخنمُدت، بمدا .(IFs) ،باؾخسضام الخنبإ بال٣ٗىص آلاظلت الضولُت ل اإلاضي حكمل مجمٖى وها أصاة ٖاإلاُت للخنبإ ٍَى

غاُٞا والا٢خهاص والخٗلُا والص ت والؼعاٖت والبِئت والُا٢ت، البنُت الخدخُت والخ٨نىلىظُا وال ى٦مت  . ا طل٪ الضًمٚى

  .الا٢خهاص الخىنس ي، (IFs)، الخنمُت، الهضمت الا٢خهاصًت،ىعوناظائدت ٧ :الكلماث املفخاخيت

                          JEL: G28  ،I18 ،I11  ،.C53جصييف 
Abstract: 

       T his study analyzes the impact of the Coronavirus (COVID-19) pandemic on the 

Tunisian economy from a variety of dimensions such as economic outlook, growth shock, 

the role of regulators and proposed long-term strategies on the one hand and the impact of 

this pandemic on economic growth and the imperative to establish a new global economic 

order on the other hand. This study provides an integrated analysis of the potential future 

development path (or current path) in Tunisia to 2040, using international futures contract 

prediction (IFs). It is a global long-term forecasting tool that encompasses a range of 

development systems, including demography, economy, education, health, agriculture, 

environment, energy, infrastructure, technology, and governance.             

Keywords: Corona pandemic, economic shock, development, (IFs), Tunisian economy. 
Jel Classification Codes: G28, I18, I11, C53.    
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 مقدمت:  .1

حٗض ظائدت الٟحروؽ الخاجا أ٦بر نضمت ؾلبُت منظ ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت وهى الدؿبب  ا أيغاع         

ظؿُمت للنكاٍ الٗالمي. وجى٢ٗذ الخ٣ضًغاث اإلاب٨غة أنه  ا خالت جدى٫ الٟحروؽ ئلى ظائدت ٖاإلاُت ، 

( زال٫ ٖام GDPمن ٢ُمت الناجج اإلادلا ؤلاظمالا ) ٪ ٖلى ألا٢ل2.4ؾخ٣ٟض مٗٓا الا٢خهاصاث ال٨بري 

للنمى الا٢خهاصي الٗالمي من خىالا  2020، ٢اص الا٢خهاصًىن بالٟٗل ئلى زٌٟ جى٢ٗاتها لٗام  2020

لُىن  86.6٪،  لىي٘ هظا الغ٢ا  ا منٓىع ، ٢ضع الناجج اإلادلا ؤلاظمالا الٗالمي بدىالا 2.4٪ ئلى 3.0 جٍغ

٩ي  ا ٖام   ا اإلاائت ٣ِٞ ًهل ئلى ما  0.4ٌٗني أن انسٟاى النمى الا٢خهاصي بنؿبت  2019صوالع أمٍغ

٩ي  ا نىعة زؿاعة ٣ً3.5غب من  لُىن صوالع أمٍغ  جٍغ

ا ظائدت و٢بل  COVID-19الناجج الا٢خهاصي،  وم٘ طل٪ ، جا ئظغاء هظه الخنبإاث ٢بل أن ًهبذ  ًُ ٖاإلا

٠ اندكاع الٟحروؽ لهظا الؿبب ، هنا٥ جُب٤ُ ٢ُىص واؾٗت النُا١ ٖلى الخىانل الاظخماعا لى٢

ت ومنؿ٣ت الخخىاء ظائدت  وج٣لُل جأزحرها الا٢خهاصي ، زانت ٖلى  COVID-19خاظت ئلى ظهىص ٢ٍى

ت بالًبِ ألايغاع الا٢خهاصًت الناظمت ٖن ظائدت  ٣ت إلاٗٞغ ،  بِنما ال جىظض ٍَغ
ً
الٟئاث ألا٦ثر يٟٗا

ئجٟا١ واؾ٘ النُا١ بحن الا٢خهاصًحن ٖلى أنه الٗالمي ، هنا٥  COVID-19ٞحروؽ ٧ىعونا الجضًض 

 ؾ٩ُىن له آزاع ؾلبُت قضًضة ٖلى الا٢خهاص الٗالمي.

قضًض الٗضوي ال٣ُىص لِـ ٣ِٞ ٖلى خغ٦ت  COVID-19حؿبب ظائدت مؿخٗغ أَل٤ الٗنان لٟحروؽ 

ت من ألانكُت الا٢خهاصًت  ا ٖلى مجمٖى ًً  الناؽ ول٨ن أً

الضو٫ التي 100ض الٗاإلاُت والخجاعة الضولُت. م٘ ما ٣ًغب من ًدؿبب الىباء  ا حُُٗل ؾالؾل الخىعٍ

نُت زال٫ الكهغ اإلااض ي ، ونلذ خغ٦ت ألاشخام وجض٣ٞاث الؿُاخت ئلى  جى٠٢  أٚل٣ذ ال ضوص الَى

ائٟها ، جضعؽ ال ٩ىماث  ىاظه مالًحن الٗما٫  ا هظه البلضان ئخخمالُت ٢اجمت ب٣ٟضان ْو الؼخ٠، ٍو

نب خضور ان٨ماف خاص  ا خؿاباتها الا٢خهاصًاث التي ًم٨ن أن حٛغ١ وجُغح خؼم جدٟحز ٦بحرة لخج

 الا٢خهاص الٗالمي  ا ع٧ىص ٖم٤ُ.

٣ُا. خ٣٣ذ البالص الاؾخ٣ال٫  ا اإلا٣ام ألاو٫ من     ها  ا من٣ُت قما٫ ئٍٞغ ضة من نٖى وحٗخبر جىنـ ٍٞغ

ا  ًُ جا زال٫ ال مالث الؿُاؾُت ولِـ ال٨ٟاح اإلاؿلح ، جٟخسغ با٢خهاص مخنٕى نؿب ولضيها ئنجاب جضٍع

ؾُاؾاث ص ُت مسخلٟت ٖن مٗٓا ظحرانها، وم٘ طل٪ ، ٞان الخ٣ضم منظ الاؾخ٣ال٫ ٖلى مإقغاث 

مسخلٟت مشل ؾنىاث الخٗلُا وخ٣ى١ اإلاغأة ومإقغاث الا٢خهاص ال٨لا ؤلاًجابُت بك٩ل ٖام أزٟى 

 باإلخباٍ، وؾٝى ًغجٟ٘ جأزحر ظائدت الٟحروؽ الخاجا الٗضًض
ً
 مندكغا

ً
من الجىانب الؿلبُت  قٗىعا

للبالص ا٢خهاص. لظل٪ ، زل٤ ٞغنت مٟخىخت الا٢خهاص أ٦ثر أهمُت للمض ي ٢ضًما. باإلياٞت ئلى جد٤ُ٣ 

الغ٢ابت ٖلى ظمُ٘ ظىانب الانٟا١ ال ٩ىمي والؿُاؾت الا٢خهاصًت ، زٌٟ الٗىصة ئلى الخبظًغ  ا 

ما٫ و ظىصة ال خٗلُا ، ويمان ألامن الضازلا و ؤلانٟا١ وئنالح الضٖا الؿُاؾاث وجدؿحن منار ألٖا
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ت الخدضًاث التي جىاظه جىنـ ًدخاط  ُض اإلاإؾؿاث الضًم٣غاَُت ها من بحن نٗبت ول٨نها يغوٍع جَى

 ئلى نغإ  ا اإلاؿخ٣بل.

 ؾب٤ ًم٨ن َغح ئق٩الُت الضعاؾت : مما

ماهي هي  أهم الخأثيراث جائدت كىزوها على وطع الاقخصاد الخىوس ي الحالي واملسخقبلي ؟ ، و  ما

 هي البدائل الاقخصادًت للخسوج مً الاشمت ؟. املسازاث املدخملت لهره الصدمت ؟ وما

 اإلاداوع الخالُت : ئلىؾت اوجا ج٣ؿُا مدخىي هظه الضع 

 إلاصالخاث الاقخصادًت ومخططاث الخىميت في جىوس

ذ جىنـ منظ ؾنت  ٝ  ا جُب٤ُ بغنامج واؾ٘ من ؤلانالخاث الا٢خهاصًت بؿبب الٓغو  1986قٖغ

الاظخماُٖت الهٗبت آنظا٥، خُض ناصٝ طل٪ اإلاسُِ الؿاب٘ للخنمُت واٖخمضث هظه ؤلانالخاث من 

غ  غ م٩ُانحزماث ؾى١ والخدًحر لالنٟخاح ا٢خهاصها والخغوط بأهضاٝ عئِؿُت جخمشل  ا جٍُى أظل جٍُى

 عوح اإلاباصعة الخانت وزل٤ منانب قٛل وجدؿحن مؿخىي مِٗكت للمىاَنحن.

 امت للبرهامج إلاصالح الاقخصادي:ألاهداف الع -1 

، الهٟداث 2012)عوابذ،  ًم٨ن جهنُٟا ألاهضاٝ اإلاؿُغة والخضابحر الٗملُت اإلاغا٣ٞت لها ئلى ننٟحن

190-189): 

 ألاهداف املسطسة على املدي القصير والخدابير املسافقت لها:  -1.1

حر الٓغوٝ ال٨ُٟلت باٖاصة بٗض ؤلانخاط - وطل٪  ا ئَاع جىاػناث صازلُت  ئ٣ًاٝ جضهىع الىي٘ وجٞى

 وزاعظُت م٣بىلت؛

بالنؿبت للمالُت الٗامت ٞالٗمل انهب ٖلى ئٖاصة الخىاػن اإلاالا ال٨لا وحٗبئت اإلاىاعص الظاجُت من زال٫  -

٘ ٢ُمت بٌٗ الغؾىم وعٞ٘ ؾٗغ بٌٗ الخضماث الٗمىمُت من ظهت والًِٛ ٖلى الن٣ٟاث  ٞع

 الٗمىمُت من ظهت أزغي؛

اعص الخاعظُت ٣ٞض جا وي٘ بغنامج ٖاظل يهضٝ ئلى حٗبئت اإلاهاصع الخاعظُت بكٍغ بالنؿبت للمى  -

ملُىن صوالع من  130ملُىن صوالع من ننضو١ الن٣ض الضولا،  215مؿحرة خُض ًخًمن هظا البرنامج 

 ملُىن صوالع من ئًُالُا. 85البن٪ الٗالمي، و

 ألاهداف املخىسطت وبعيدة املدي:  -2.1

غ ألاؾٗاع بالنؿبت لل٣ُاٖاث التي جخمحز بىظىص مناٞؿت ٧اُٞت ُٞما ًخٗل٤ بال  - ؾٗاع ٣ٞض جا ئ٢غاع جدٍغ

  ا الؿى١ الضازلُت؛

ئٖاصة النٓغ  ا نٓام جدضًض ألاؾٗاع للؿل٘ التي جمخاػ ب٠ًٗ اإلاناٞؿت  ا مغخلت أولى وطل٪ جمهُضا  -

غها  ا مغخلت الخ٣ت؛  لخدٍغ
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وطل٪ بهضٝ جدؿحن ال٣ضعة الخناٞؿُت للؿل٘ والخضماث  أما الخجاعة الخاعظُت ٖملذ ٖلى ئنالخها -

 
ً
جا من ال٣ُىص اإلاؿلُت ٖلى الىاعصاث ونىال غها، أًًا الخسٌُٟ الخضٍع الخىنؿُت وطل٪ من زال٫ جدٍغ

غها ال٨لا ؾنت  ، ٦ظل٪ يبِ الغؾىم اإلاٟغويت ٖلى الىاعصاث؛ 1991ئلى جدٍغ

 جُب٤ُ ؾُاؾت ألاظىع اإلاغنت؛ -

٘ الضٖا ٖن الؿل٘ - اناث؛ ٞع  طاث الاؾتهال٥ الىاؾ٘ والخسٌُٟ من حجا ؤلٖا

 الخد٨ا الٟٗلا  ا ال٣غوى من زال٫ جُب٤ُ مٗضالث ٞائضة خ٣ُ٣ُت؛ -

 ٪ لدصجُ٘ الهاصعاث الخىنؿُت من الؿل٘ والخضماث؛ 10جسٌُٟ ؾٗغ نٝغ الضًناع الخىنس ي بدددد -

الٗاملت  ا ال٣ُإ الخهضًغ م٘ ئلٛاء أما بالنؿبت الاؾدشماع جًمن البرنامج ج٣ضًا امخُاػاث للكغ٧اث  -

٘ اإلاٗغويت ٖليها ومضي  جغزُو اإلاؿب٤ من َٝغ ؤلاصاعة التي أنبذ صوعها ًندهغ  ا صعاؾت اإلاكاَع

مُاب٣تها وقغوٍ الامخُاػ التي ًنو ٖليها ٢انىن الجضًض لالؾدشماع ٖلى أن ًُب٤ طل٪ ٖلى ال٣ُإ 

 زا ال٣ُاٖاث ألازغي الخ٣ا، وهظا
ً
، 2012)عوابذ،  ًٞال ٖلى وي٘ بغنامج زىنهت الهناعا أوال

اع ال٣انىني لٗملُت الخىنهت  ا جىنـ ؾنت، و٢ض (191نٟدت  ، وجا حٗضًله  ا  1987جا وي٘ ؤلَا

 :(62، نٟدت 2007/2006)نا ا،  وأها ما نو ٖلُه هظا ال٣انىن ماًلا1989ؾنت 

 ث الٗمىمُت؛جم٨حن ال ٩ىمت من الخسلا ٧لُا أو ظؼئُا ٖن مؿاهمت  ا اإلاإؾؿا -

 ئصماط أو ئنٟها٫ اإلاإؾؿاث التي جمل٪ ٞيها الضولت مؿاهمت مباقغة؛ -

بىن  ا اإلاؿاهمت  ا عأؽ ما٫ اإلاإؾؿت؛ -  الخد٨ا  ا ؤلامخُاػاث التي حؿدنض ئلى الٗما٫ الظًن ًٚغ

ت من النخائج . البرامج الخىمىيت: 2 ت تهضٝ ئلى جد٤ُ٣ مجمٖى ؾٗذ جىنـ ٖلى وي٘ مسُُاث جنمٍى

ني ا ظم اه ُ٘ ال٣ُاٖاث والنهىى باال٢خهاص الَى للمجخم٘ وجم٨ُنها من ال هى٫ ٖلى  وػٍاصة الٞغ

 ال اظاث ألاؾاؾُددت. 

انُل٤ اإلاسُِ الخنمىي الٗاقغ  ا مدُِ قهض جدىالث ٖم٣ُت  (:2006-2001. املخطط العاشس )1.2

دؿإع الخُىعاث  ا اججاه ٖلى الهُٗضًن الٗالمي واإلادلا، ٞٗلى الهُٗض الٗالمي جمحزث هظه الٟترة ب

، أما ٖلى 2001ؾبخمبر  11الٗىإلات، وجمحزث بضاًت هظا اإلاسُِ بدباَإ الا٢خهاص الٗالمي ندُجت أخضار 

ت قملذ مسخل٠ اإلاجاالث الا٢خهاصًت واإلاالُت  الهُٗض اإلادلا ٣ٞض قهضث جىنـ ئنالخاث ظىهٍغ

ضا من الخنٕى والٟا ٖلُت بخ٨َغـ آلُاث الؿى١، ول٣ض والاظخماُٖت أ٦ؿبذ الا٢خهاص الخىنس ي مٍؼ

ت من ألاهضاٝ  ا ٧ل ٢ُإ ها: ، 2012/2011)عخا٫،  ويٗذ من زال٫ هظه اإلاسُِ مجمٖى

 (63-64الهٟداث 

خباع بؿبب الخظبظب  ا ؾ٣ٍى . قطاع الفالحي: 1.1.2 أزظث ؤلاؾتراجُجُت الٓغوٝ اإلانازُت بٗحن الٖا

 4850٪ وهى ما ٌؿخضعا مبلٜ 3.5ل٣ُإ الٟالحا خىالا ألامُاع، ويهضٝ البرنامج ئلى بلٙى نؿبت نمى  ا ا

اصة اإلانا٤َ اإلاؿ٣ُت ئلى   أل٠ ه٨خاع.30ملُاع صًناع جىنس ي ٧اؾدشماعاث  ا ال٣ُإ، وهضٝ اإلاسُِ ئلى ٍػ
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حٗخمض جىنـ ٖلى الؿُاخت ٦مىعص ا٢خهاصي هام، خُض بلٛذ الاؾدشماعاث  ا . قطاع السياحي: 2.1.2

 ًناع.ملُاع ص 1800ال٣ُإ خىالا 

يهضٝ اإلاسُِ ئلى جضُٖا اخخُاَي اإلاىاعص البترولُت من زال٫ حصجُ٘ ال٣ُإ . املدسوقاث: 3.1.2

ٖملُت  60الخام ٖلى الاؾدشماع  ا هظا اإلاجا٫ م٘ مىانلت مجهىصاث الخن٣ُب بانجاػ خىالا 

 ئؾخ٨كاُٞت ظضًضة.

ت  ا هظا ال٣ُإ ٖلى:. الكهسباء: 4.1.2  جغج٨ؼ الجهىص الاؾدشماٍع

 ؛2نجاػ اإلاىلض ال٨هغبائي بغاصؽ ئ -

 ملُاع صًناع جىنس ي؛ 207الكغوٕ  ا ئنجاػ مكغوٕ ظضًض بٛنىف باؾدشماعاث ٢ضعث بددد -

ُٟت. 78أل٠ مكتر٥ ظضًض منها  336جؼوٍض  -  أل٠  ا اإلانا٤َ الٍغ

 مها:٪ من ئظمالا الاؾدشماعاث زال٫ اإلاسُِ وأه16بلٜ الاؾدشماع  ا هظا اإلاجا٫ خىالا .الىقل: 5.1.2

 ملُاع صًناع جىنس ي؛ 180بغط الؿضًغة ب٩لٟت  -٦هغبت زِ الؿ٨٪ ال ضًضة جىنـ -

 ملُاع صًناع جىنس ي؛ 49ئ٢خناء َائغجحن لكغ٦ت الُحران الجضًض ب٩لٟت  -

 ملُاع صًناع جىنس ي. 500ئنجاػ مُاع بمن٣ُت النًُٟت ب٩لٟت  -

 من أها ألاهضاٝ ها:. إلاجصاالث: 6.1.2

 ؾا٦ن؛ 100زُا ل٩ل  52ج٣ضع بددد بلٙى ٦شاٞت هاجُٟت -

 مالًحن مكتر٥ للهاج٠ الن٣ا٫. 3أل٠ مكتر٥ للهاج٠ الشابذ و 200ملُىن و 2بلٙى خىالا  -

 .(158، نٟدت 2006/2001)الضولا،  ٦ظل٪ ويٗذ جىنـ أها الخُِ زال٫ هظه الٟترة حكمل:

آلُاث ٦ُٟلت بضزى٫  : يهضٝ اإلاسُِ الٗاقغ ئلى صٞ٘ الخهضًغ، ووي٘سياست الخجازة الخازجيت -

 2001أؾىا١ ظضًضة، ٦ما جا ؤلانُال١  ا ؤلاجٟا١ م٘ ؤلاجداص ألاوعوبي  ا اإلاجا٫ الٟالحا بضاًت من 

خىن ئلى  ذ الٍؼ ٘ من ناصعاث ٍػ أل٠  115والظي جدهلذ جىنـ بمىظبه ٖلى امخُاػاث ظضًضة منها الٞغ

ا.  َن ؾنٍى

امج ئلى الىنى٫ ئلى مٗض٫ النمى  ا ظمُ٘ : يهضٝ البرندعم الىمى وحعصيص دوز القطاع الخاص -

٘ من نؿبت الاؾدشماع ئلى 5ال٣ُاٖاث ًهل ئلى  ٪ من الناجج وحؿتهضٝ الخُِ اإلاجاالث 26.3٪ ، والٞغ

 (159، نٟدت 2006/2001)الضولا،  الخالُت:

غ الخضماث اإلاالُت والخأمحن؛ -  الٗمل ٖلى ظٗل جىنـ مغ٦ؼا مالُا صولُا ئ٢لُمُا من زال٫ جٍُى

 الٗمل ٖلى ظٗل جىنـ ٢ُبا للٗاط والاؾدكٟاء ٖلى نُٗض من٣ُت اإلاخىؾِ؛ -

٣ي. -  صعاؾت ئم٩انُت أن ج٩ىن جىنـ ٢ُبا للخٗلُا الٗالا ٖلى اإلاؿخىي الٗغبي وؤلاٍٞغ

جأزظ الخ٣ضًغاث اإلاسُِ ال اصي ٖكغ بالؾاؽ ٖلى  :2011-2007.املخطط الحادي عشس 2.2

٘ التي ماػالذ ؤلانجاػاث التي جد٣٣ذ  ا البرنامج ا لؿاب٤، خُض أٖض اإلاسُِ من أظل اؾخ٨ما٫ اإلاكاَع

٘ ظضًضة،  ٘  ا َىع ؤلانجاػ وبغمذ مكاَع وجدؿا ٞترة اإلاسُِ ال اصي ٖكغ بخٗم٤ُ ؤلانالخاث وحؿَغ
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٣ا للمداوع ألاؾاؾُت الخالُت ، الهٟداث 2006، 2007-2011)الضولا، اإلاسُِ ال اصي ٖكغ  نؿ٣ها ٞو

101-80): 

٘ ٢ضعجه ٖلى جمخحن الا٢خ - ؼ انضماظه الناظ٘  ا الا٢خهاص الٗالمي بهضٝ ٞع هاص وجأمحن نالبخه وحٍٗؼ

 جد٤ُ٣ نؿ٤ أؾٕغ للنمى.

جشبُذ م٣ىماث الخنمُت الكاملت من أظل يمان جىانل النمى واؾخضامخه ويمان الخىاػن بحن  -

 الٟئاث والجهاث وألاظُا٫.

غ الا٢خهاص الخىنس ي ئلى ا٢خهاص مبني ٖلى اإلا - حر مهاصع ظضًضة للنمى والاعج٣اء جٍُى ت ٢هض جٞى ٗٞغ

 بُا٢ت الا٢خهاص الدكُٛلُت ومالءمتها م٘ ه٩ُلت َلباث الكٛل الجضًضة؛

وظٗله اإلادغ٥ الغئِس ي  النمى صٖا الاؾدشماع  ا عأؽ اإلاا٫ البكغي ٢هض الاعج٣اء بمؿاهمخه  ا  -

 للخنمُت؛

غ ه٩ُلت - ٗه والاعج٣اء بدهت  اٖخماص ؾُاؾاث ٢ُاُٖت جخماش ى ومخُلباث جٍُى الا٢خهاص أي جنَى

 ال٣ُاٖاث طاث ال٣ُمت اإلاًاٞت الٗالُت واإلاكٛلت لل٨ٟاءاث.

٘  :2014-2011. املخطط الثاوي عشس3.2 يهضٝ هظا اإلاسُِ ئلى ججؿُا البرنامج الغئاس ي "مٗا لٞغ

خ٣ضمت وطل٪ الخدضًاث" الظي ًُمذ ئلى الضزى٫ بخىنـ ئلى مغخلت مخ٣ضمت  ا مؿحرة الل ا١ بالضو٫ اإلا

ن  425صًناع والجزو٫ بال٣ٟغ ئلى اإلاؿخىي ألاصنى وئخضار  7000من زال٫ الىنى٫ بالضزل ئلى  أل٠ مَى

حر أًٞل  ُت إلؾتراجُجُت الخنمُت جم٨ن من جٞى قٛل لخُُٛت ٧امل الُلباث ؤلاياُٞت باخضار ن٣لت نٖى

٘ مهاصع النمى وجغؾُش ز٣اٞت ال ني وجنَى ؼ ال٣ضعة ٖلى الٓغوٝ لخِؿحر الا٢خهاص الَى خجضًض وحٍٗؼ

٣ا للمداوع  )الضولا، اإلاسُِ الشني ٖكغ للخنمُت  :امخال٥ اإلاٗاٝع والخ٨نىلىظُاث ال ضًشت وطل٪ ٞو

 .(73-74، الهٟداث 2009، 2014-2011

غ ه٩ُلت الا٢خهاص؛-  جٍُى

 صٖا ال٣ضعة الخناٞؿُت وجدؿحن ؤلانخاظُت؛-

ؼ الانضماط  ا الا٢خهاص الٗالمي؛-  حٍٗؼ

 ٖلى الخىاػناث اإلاالُت؛ اإلاداٞٓت-

 الاؾدشماع  ا عأؽ اإلاا٫ البكغي؛-

 ئعؾاء م٣ىماث الا٢خهاص البُئي؛-

ت.-  صٞ٘ الخنمُت الجهٍى

اٖلت لخد٤ُ٣ الٗضالت ظاء هظا اإلاسُِ بمبضأ : 2020- 2016. مخطط الخىميت 4.2 ت ٞو ئعاصة ٢ٍى

سهاجا من ظضًضة مغخلت جىنـ والغزاء بخ٨َغـ ال ى٦مت الغقُضة، خُض حكهض  جخمحز اإلاٗانغ ٍع

ت اؾخجابت زُاعاتها َب٘ الظي النىعا بالخدى٫  ت زىعة إلاُالب الخنمٍى  بىيىح جغظمذ التي وال٨غامت ال ٍغ
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 الٟؿاص ْىاهغ من ًدمله بما الؿائض ؤلا٢هائي النمِ اإلاجخمعا م٘ لل٣ُ٘ الغاسخت الكٗبُت ؤلاعاصة

 البلضان الهاٖضة مهاٝ ئلى بخىنـ الاعج٣اء والتهمِل، ويهضٝ هظا اإلاسُِ ئلى والخٟغ٢ت والاؾدبضاص

اث طاث ت الخنمُت مؿخٍى ، 2016)الخىنؿُت،  الٗالُت، وأها مداوع التي ظاء بها هظا اإلاسُِ ها البكٍغ

 :(41-43الهٟداث 

 اإلاجخمعا اإلاكغوٕ جُىع   ا ًخمشل ظضًضا منٗغظا جىنـ حِٗل الحىكمت السشيدة وإلاصالخاث:.1.4.2

٘ خّٓى أؾاس ي لخ٨ش٠ُ ُض، و٦كٍغظ جنمىي  منىا٫ وئعؾاء  ألامل ًغظ٘ ختى الانجاػ  ا النجاح والدؿَغ

ت ؤلاظغاءاث وحؿهُل الٟؿاص م٣اومت ٖلى من الٗملالبض   البالص، لكباب اإلاؿخ٣بل  ا حر ؤلاصاٍع  وجٞى

٘ ال ى٦مت ج٨َغـ ٢ىاٖض ٖبر اإلاىاَنحن ل٩ل النجاح خّٓى  الظي ؤلانالخاث بغنامج  ا الغقُضة والدؿَغ

 .2012ؾنت  منظ ُل٤ان

 اؾخصنائي، ظٛغا ا بخمى٢٘ جىنـ جخمخ٘ مً اقخصاد طعيف الكلفت إلى اقخصاد دولي مدىزي: .2.4.2

٣ُا قما٫  ا ت ومىاعص والكغ١، بحن الٛغب الغابُت اإلاخىؾُُت واإلان٣ُت أوعوبا وظنىب ئٍٞغ  طاث بكٍغ

 "طعيفت كلفت ذو اقخصاد" صولُا براا٢خهاص مٗخ من جمغ أن الُىم ٢اصعة البلض ًً٘ ٖالا، مٗغ ا مدخىي 

 الٗضًض  ا ؤلا٢لُمي الجضي حؿمذ بالخناٞـ وئنخاظُت ٖالُت مًاٞت ٢ُمت طو "عاملي اقخصادي مدىز " ئلى

 .ال٣ُاٖاث من

خمشل اإلا٣ُاؽ باالعج٣اء بنؿُج ا٢خهاصي أ٦ثر جنٕى وطو ج٩لٟت ٢ضعة حكُٛلُت ٖالُت وأًًا صٞ٘  ٍو

ما٫ غ منار ألٖا وصٖا اإلاجهىص الخهضًغي وحٗم٤ُ ؤلانضماط الٟاٖل  ا الضوعة  الاؾدشماع وجٍُى

 .(15-16، الهٟداث 2015)الضولا ا.،  الا٢خهاصًت الٗاإلاُت من زال٫:

٪ 30ئلى بنؿبت  2015٪ من الناجج ؾنت 20ؤلاعج٣اء بدهت ال٣ُاٖاث طاث اإلادخىي اإلاٗغ ا اإلاغجٟ٘ من  -

 ؛2020 ا ؾنت 

 ؛2020٪ ؾنت 15ئلى  2015من الناجج ؾنت ٪20ال ض من ٧لٟت اللىظؿدُت من  -

ٗت من  -  ؛٧2020لا  ا أ٤ٞ  ٧1200لا ئلى  420جىؾُ٘ قب٨ت الُغ٢اث الؿُاعة والُغ٢اث الؿَغ

زانت  ا نٟٝى خاملا  2020٪ ؾنت 11ئلى خضوص 2014٪ ؾنت  15الخ٣لُو من نؿبت البُالت من  -

 الكهاصاث الٗلُا وباإلانا٤َ الضازلُت؛

غ مماعؾت الٗما٫ الهاصع ٖن البن٪  خؿب 2020ؾنت  40لخدخل اإلاغجبت  جدؿن جغجِب جىنـ - ج٣ٍغ

 خالُا؛ 60الضولا م٣ابل اإلاغجبت 

ُ٘ بنؿبت  -  ٪ بالنؿبت لالؾدشماع الٗمىمي )محزانُت الضولت واإلاإؾؿاث الٗمىمُت(؛50التٞر

 .2020٪ من الناجج ؾنت 25٪ ؤلاؾدشماع الجملا ئلى 50ؤلاعج٣اء بنؿبت  -

ت  خىميت البشسيت وإلادماج الاجخماعي:ال .3.4.2 ل٣ض ظٗلذ جىنـ من ؤلانؿان مدىع الؿُاؾت الخنمٍى

ُٗت  اث ٞع ت ئلى مؿخٍى غمي هظا اإلاسُِ ئلى الاعج٣اء بالخنمُت البكٍغ وهضٞها ألاؾمى ووؾُلتها اإلاشلى ٍو

 .(56، نٟدت 2016)الخىنؿُت،  .وئلى الخدؿحن اإلاخىانل لجىصة ال ُاة
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نُت للخنمُت  الجهاث:ججسيم طمىح .4.4.2 خمشل الهضٝ من ئعؾاء وججؿُا ؤلاؾتراجُجُت الَى ٍو

ت الضامجت والكاملت ئلى ال ّض من نؿبت الخٟاوث بحن الجهاث الضازلُت ألا٢ل نمىا والجهاث  الجهٍى

ت بنؿبت  .2020٪  ا أٞا١ ؾنت30الؿاخلُت والخ٣لُو  ا الٟاع١ ٖلى مؿخىي مإقغ الخنمُت الجهٍى

، نٟدت 2016)الخىنؿُت،  جخمشل أهضاٞه  ا:ألاخظس طامً لخىميت املسخدامت:  الاقخصاد .5.4.2

20). 

 تهُئت جغابُت ٖاصلت حكمل مسخل٠ الجهاث وجدترم البِئت؛ -

 خماًت البِئت والىؾِ الُبُعا؛ -

 جغقُض اؾتهال٥ الُا٢ت؛ -

 ئخ٩ام الخهٝغ  ا اإلاىاعص الُبُُٗت وجغقُضه. -

 2040وطاع الساهىت واملسخقبيلت لالقخصاد الخىوس ي وجىقعاجه لسىت جدليل املسازاث املدخملت لال  

ان اإلاالخٔ لألويإ الخىنؿُت بٗض الشىعة باإلياٞت الى ظائدت ٧ىعونا وما نخج ٖنها من 

باؾخسضام الخنبإ بال٣ٗىص  .جضاُٖاث ا٢خهاصًت واظخماُٖت ًضٖى الى جى٢٘ مؿاعاث للىي٘ الخىنس ي

  ا آلاحي:، ٦ما  (IFs)آلاظلت الضولُت 

 . املساز الاقخصادي: 1

 ا ،ئنسٌٟ مٗض٫ النمى  ا جىنـ ئلى أ٢ل من اإلاخىؾِ 2000منظ ٖام . الىمى الاقخصادي: 1.1

خى٢٘ أن ٌؿخمغ ختى بٗض ٖام  ًُ ، وم٘ طل٪، أبلٜ  2040البلضان النامُت واإلاخىؾُت الضزل، وهى اججاه 

 ٖن
ً
ض ٢لُال ٪  ا 2.7، بانسٟاى ٖن 2019٪  ا ٖام 1 ننضو١ الن٣ض الضولا ٖن نمى ا٢خهاصي ًٍؼ

2018. 

م٣اعنت بشالسي (institute) 2020٪  ا ٖام 6-مسجال COVID-19 خُض جغاظ٘ الناجج اإلادلا من جضاُٖاث

وؾدكهض البالص أٖم٤ ع٧ىص منظ الاؾخ٣ال٫. عهًنا با٦دكاٝ ل٣اح ٞٗا٫ وئنخاظه  2019الشالض لؿنت 

 ب٨مُاث ٦بحرة وبضء جُب٣ُه.

خى٢٘ ننض ، بما  ا طل٪ جىنـ، التي 2021و١ الن٣ض الضولا أن ٌٗىص النمى الٗالمي ئلى الاعجٟإ  ا ٖام ٍو

 بٗض طل٪4.1ًخى٢٘ أن ًنمى بنؿبت 
ً
 .٪، مٗخضال

 2020٪ بحن ٖامي 1.9مٗض٫ نمى ا٢خهاصي ؾنىي ًبلٜ ٖلى اإلاؿاع ال الا، ؾدكهض جىنـ مخىؾِ و  

 ٪0.6مخى٢٘ ًبلٜ  مٗض٫ نمى ؾ٩اني ؾنىي م٣اعنت بمخىؾِ  2040و

، واإلابحن  ا  OLMICؾٝى ًخدؿن الضزل، ول٨ن بك٩ل أبُأ من نٓغائه  ا .الدخل الفسدي:2.1

  ا اإلاالخ٤.الك٩ل اإلاىالا 
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للمغ٦ؼ الا٢خهاصي الضزل اإلاخىؾِ ومن اإلاخى٢٘ أن جخ٣لو الٟجىة بحن صزل الٟغص  ا جىنـ ومخىؾِ 

لى اإلاؿاع ال الا، ؾدكهض جىنـ مخىؾِ  مٗض٫ نمى ا٢خهاصي ؾنىي ًبلٜ اإلاخىؾُي للضو٫ الٗغبُت. ٖو

 ٪.0.6مٗض٫ نمى ؾ٩اني ؾنىي مخى٢٘ ًبلٜ م٣اعنت بمخىؾِ  2040و 2020٪ بحن ٖامي 1.9

ؾاث الخىؾُٗت  ا صٞ٘ حؿاها الؿُاخت والخهنُ٘ والجهىص اإلابظولت  ا الؿُا. الهيكل الاقخصادي: 3.1

 . (AFDB, 2019) عجلت النمى  ا جىنـ.

٣ضع أن ٢ُإ الخضماث .قطاع الخدماث: 1.3.1 ٣ًضم أ٦بر مؿاهمت  ا الناجج اإلادلا ؤلاظمالا )بحن  18ٍو

 ختى ٖام 60٪ و50
ً
، وؾ٨ُٗـ ٞحروؽ ٧ىعونا طل٪ الخٗا ا  ا 2040٪( ومن اإلا٣غع أن ًٓل مهُمنا

 .الى٢ذ الغاهن

٪  ا ٖام 29الخهنُ٘ هى زاني أ٦بر مؿاها  ا الناجج اإلادلا ؤلاظمالا بندى ع الخصييع: .قطا2.3.1

٣ًا إلاٗاًحر 2019 ، وم٘ طل٪، ٞان ؤلانخاط الهناعا آزظ  ا OLMICs، وهى أٖلى من مخىؾِ IFs، ٞو

 التراظ٘، ال ؾُما  ا ٢ُاعا اإلا٩ُانُ٪ والنؿُج، اللظًن ٖانُا من انسٟاى  ا الُلب الخاعجا بؿبب

 اإلاناٞؿت من الهحن واعجٟإ ج٩ال٠ُ الانخاط  ا جىنـ.

ا ٦بحًرا لخ٨نىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث ) ًٖ ا ٢ُا ًً ( ٌؿاها بأ٦ثر من ICTئياٞت الى امخال٥ الضولت أً

ض بك٩ل ٦بحر ٖن مخىؾُاث  4  .OLMICs٪ من الناجج اإلادلا ؤلاظمالا، وهى ما ًٍؼ

٪ من الناجج اإلادلا ؤلاظمالا، بِنما ٌؿاها ٢ُإ 12 ا خىالا جلٗب الؼعاٖت صوًعا نٛحًرا ول٨نه مها 

٪ من الناجج اإلادلا ؤلاظمالا. ٖلى اإلاؿاع ال الا، ؾدنسٌٟ مؿاهماث 2الُا٢ت بنؿبت يئُلت جبلٜ 

اصة بال٣ُمت  ا من اؾخمغاعها  ا الٍؼ الناجج اإلادلا ؤلاظمالا للؼعاٖت والُا٢ت بك٩ل ٠َُٟ ٖلى الٚغ

ت اإلاُل٣ت  .الضوالٍع

أ٦بر مؿاهمت  ا النمى الا٢خهاصي  ا جىنـ م٣اعنت بالضو٫ MFP حن الٗىامل ألاؾاؾُت الشالزت، ج٣ضمب

 . ا اإلال ٤ أصناه 02اإلاخىؾُت الضزل، ٦ما هى مىضح  ا الك٩ل 

ا أهمُت الؼعاٖت  ا الا٢خهاص الخىنس ي. الا أن مخىؾِ . قطاع الصزاعت: 3.3.1 ٚلت ٚع

 ا البلضان النامُت َن لله٨خاع، م٣اعنت باإلاخىؾِ  2.2ل ٖن اإلادانُل  ا جىنـ منسٌٟ، خُض ٣ً

غاٝ واإلاخىؾِ  َن متري، مما ٌكحر ئلى الخدضًاث  ا ال٣ُإ الؼعاعا وئم٩انُت  6.3ٖنض واإلاخٗضصة ألَا

َن ٣ِٞ لله٨خاع  2.8ٚلت اإلادانُل ئلى ، من اإلاخى٢٘ أن ًؼصاص مخىؾِ 2040الخدؿحن. بدلى٫ ٖام 

٣ًا للمٗاًحر .َن ل٩ل ه٨خاع 7.5 ا الضو٫ اإلاخىؾُُت واإلاخىؾُت الحجا ٖنض خىالا ِ م٣اعنت باإلاخىؾ ٞو

ت من نا ا الُلب الضولُت، من اإلاخى٢٘ أن ًنسٌٟ  خماص ٖلى الىاعصاث ٖلى اإلادانُل ٦نؿبت مئٍى الٖا

 إلال ٤ .واإلامشل  ا ا .03، ٦ما هى مىضح  ا الك٩ل 2040٪  ا ٖام 19ئلى خىالا  2020٪  ا ٖام 30من 

من منٓىع ػعاعا، حكمل اإلاساَغ اإلانازُت التي ًخٗغى لها ال٣ُإ انسٟاى ٚالث اإلادانُل، 

ُت، وانسٟاى  والخدى٫  ا مىاؾا الؼعاٖت، وجضهىع ظىصة التربت، وػٍاصة جملح َب٣اث اإلاُاه الجٞى

ا جىنـ. وجخى٢٘ خُض يهضص هظا الخٛحر  ا منار الؼعاٖت   .جىاٞغ اإلاُاه للغي، واعجٟإ أؾٗاع الٛظاء
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٨ُت للخنمُت الضولُت أن الا٢خهاص الخىنس ي ؾُٗاني من انسٟاى الناجج من  ملُاع  2.7ئلى  2الى٧الت ألامٍغ

اصة أؾٗاع الٛظاء الٗاإلاُت وع٧ىص اإلادانُل  2030و 2000ًىعو بحن ٖامي  بؿبب آلازاع اإلاكتر٦ت لٍؼ

 .الؼعاُٖت

 واإلاخمشل  ا:.البييت الخدخيت ألاساسيت: 3

٪ ٣ِٞ ال ًدهلىن ٖلى اإلاُاه الهال ت للكغب، 2 ا اإلاؿاع ال الا، خىالا املاء والىظافت: .1.3

. ًم٨ن أن حٗؼي 2036وؾِخم٨ن ظمُ٘ الخىنؿُحن من الىنى٫ ئلى اإلاُاه الهال ت للكغب بدلى٫ ٖام 

ت  ا ال٣ؿا  الؿاب٤ النخائج الص ُت الجُضة بك٩ل ٖام، ال ؾُما ُٞما ًخٗل٤ بالمغاى اإلاٗضًت اإلاىنٞى

حر زضماث ٧اُٞت مشل اإلاُاه والهٝغ الهخا  ا البالص  .لخٞى

حر . الطاقت والكهسباء: 2.3  2030 ٪ من ال٨هغباء بدلى٫ ٖام30خُشتهضٝ ال ٩ىمت ئلى جٞى

(International Energy Agency (IEA), 2013, p. 74)  ٣ًا للمٗاًحر الضولُت، لن جد٤٣ جىنـ هظا ٞو

 .مما ٌكحر ئلى ال اظت ئلى صٞ٘ أ٦ثر ٢ىة ٖلى مهاصع الُا٢ت اإلاخجضصة ،2040الهضٝ ئال بدلى٫ ٖام 

جخمخ٘ جىنـ بىاخضة من أ٦ثر البنى الخدخُت لالجهاالث جُىًعا .جكىىلىجيا املعلىماث والاجصاالث: 3.3

٣ُا، م٘ بٌٗ أٖلى مٗضالث ازترا١ الؿى١  ا ال٣اعة.  ا ٖام  ، من اإلاخى٢٘ أن 2020 ا قما٫ ئٍٞغ

 ٪ من الناجج اإلادلا ؤلاظمالا.4.3ىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث بنؿبت حؿاها ج٨نىل

 

 البدائل الاقخصادًت للخسوج مً ألاشمت الصحيت " جائدت كىزوها "

اإلاغخلت لنها ٞكلذ  ا ج٣ضًا أبؿِ الخضماث الص ُت والاظخماُٖت ، خُض ٞكلذ  ا 

ض من ال٣ٟغ جد٤ُ٣ النمى وأصث ئلى طل٪ الٓغوٝ الا٢خهاصًت ال٩اعزُت التي  ال ًم٨ن أن جإصي ئال ئلى مٍؼ

 والبُالت والتهمِل.

بِنما جنخٓغ جغؾُش هظا الىي٘ و ا يىء اإلاخٛحراث التي حكهضها جىنـ والٗالا ، من اإلاها أن 

٤ عؤي ومٟاهُا ظضًضة و ا ئَاع بغنامج واضح يهضٝ  ًخا الخٗامل م٘ ال٣ًاًا واإلاك٨الث التي جُغح ٞو

خماص ٖلى  ئلى جُٟٗل آلُاث الخنمُت اإلاسخلٟت وجد٣ُ٣ها ال٨ٟاءة الا٢خهاصًت والٗضالت الاظخماُٖت والٖا

الضوع الاظخماعا للضولت لهالح الٟئاث وال٨ُاناث التهمِل ويمان اؾخضامت ا٢خهاص الؿى١ وال٣ًاء 

ٖلى اإلاًاعبت والٟؿاص ، الخخ٩اع والؿى١ الؿىصاء. ل٣ض أنبذ من اإلاإ٦ض الخ٨ٟحر  ا ألاؾالُب التي 

 (Fridhi, 2020, p. 03) ض ٖلى:حٗخم

 إعادة الىظس في الدولت والقطاع العام:  .1

منظ الشمانُنُاث ، أ٦ضث الٟلؿٟت النُىلُبرالُت أن الضولت لا حٗض حك٩ل ال ل ، بل بالخغي 

٨٨ذ ال٣ُإ الٗام.  جهبذ اإلاك٩لت. لظل٪ ، ٧ل الؿُاؾاث اإلاخبٗت منظ جل٪ الٟترة أيٟٗذ الضولت ٞو

، جدىلذ ألانٓاع ئلى الضولت وال٣ُإ الٗام ، بؿبب ٞكل النُىلُبرالُت إلاىاظهت  COVID-19م٘ أػمت 
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،  COVID-19زانت  ا خل اإلاكا٧ل الناظمت ٖن وباء  2011ألاػمت الخان٣ت التي حِٗكها جىنـ منظ 

اؾخٗاصث الضولت صوعها لنه  ا مىاظهت هظه ألاػمت ال آلُاث  بما  ا طل٪ اإلاكا٧ل الص ُت والخٗلُمُت

اصة أعباخه ، و ا الٛالب  خماص ٖلى ال٣ُإ الخام الظي يهخا بك٩ل زام بٍؼ الؿى١ ، وال ًم٨ن الٖا

ٞالػماث حؿخٛل الٟغم اإلاىاجُت لالخخ٩اع واإلاًاعبت وعٞ٘ ألاؾٗاع. أًًا، لا جسهو الضولت ال٣لُل 

 .من ألامىا٫ للص ت والبدض الٗلمي ، وبالخالا لا ج٨ن الضو٫ مؿخٗضة إلا٣اومت الىباء

٣ترح الُىم  ا يىء أػمت  ًُ هى الخأ٦ض من أن الضولت والؿى١  ا خالت الٗال٢ت  COVID-19ما 

٤ُ بحن صولت طاث صوع اؾتراجُجا واظخماعا  الدكاع٦ُت وصون أي جًاعب بُنهما ، مما ًٟترى الخٞى

٣ت ٣ِٞ ًم٨ن بناء ا٢خهاص ال  والؿى١ الظي من اإلاٟترى أن ٨ًغؽ الخناٞؿُت والكٟاُٞت بهظه الٍُغ

حؿخُُ٘ ُٞه أ٢لُت أن حؿخُٟض من زماع نمىها ، ول٨ن ؾِؿخُٟض الٛالبُت من هظا النمى، هظا ٌٗني أن 

ا ومُٟضة اظخماُٖا، والا٢خهاصي والاظخماعا ال  ًً هظا الا٢خهاص ًهبذ ،  ا نٟـ الى٢ذ ، ا٢خهاص

بضون جنمُت ًم٨ن أن ًهُضم،  بل ًجب أن ج٩ىن مخ٩املت ٦ما ًم٨ن أن ج٩ىن ال جنمُت ا٢خهاصًت 

اظخماُٖت وال٨ٗـ ص ُذ  جد٤ُ٣ الخىاػن بحن الضولت و ًخُلب الؿى١ ئٖاصة نُاٚت صوع الضولت من 

 أظل ال٣ُام باإلاهام:

 خماًت الٟئاث الًُٟٗت ؛ -

غ الخضماث الاظخماُٖت ، وزانت  ا الص ت والخٗلُا؛ -  جٍُى

 حٗضًل الؿى١ من زال٫ ال٣ىانحن التي حؿنها الضولت وجُب٣ها؛ -

 ؤلام٩انُاث  ا أًضي ال٣ُإ الٗام لضٞ٘ عجلت الخنمُت  ا اإلانا٤َ الضازلُت؛وي٘ ٧ل  -

ني الخام لالؾدشماع  ا اإلانا٤َ اإلاهمكت؛ -  ج٣ضًا ٧اٞت ال ىاٞؼ لغأؽ اإلاا٫ الَى

ل البنُت الخدخُت؛ -  جمٍى

ؼ البدض الٗلمي والخ٨نىلىجا. -  حٍٗؼ

هاصاث اللُبرالُت وهى الىخُض بضًل أما بالنؿبت للؿى١ ، ٞهى ًمشل آلُت الخ٠ُ٨ اإلاهُمنت  ا الا٢خ

لجمُ٘ أق٩ا٫ جضزل الضولت من خُض صٞ٘ النمى الا٢خهاصي. الؿإا٫ الظي هى باؾخمغاع الؿإا٫ ٖما 

 ئطا ٧انذ آلُاث الؿى١ ٢اصعة ٖلى جد٤ُ٣ الخنمُت

ن الثروة ، و٠ُ٦ جا اليد الخفيتمن الىاضح أن هظه آلالُاث أو ما ٌؿمى بد " " خضزذ من أظل ج٩ٍى

َ٘ هظا ألازحر لا ٨ًن مهضع ٢ل٤ لهظه آلالُاث. جٟا٢ا ال٣ٟغ  ا اللُبرالُت الا٢خهاص هى جأ٦ُض ٖلى جىػ 

ن الثروة وجىػَٗها ، بدُض أن ٧ل ًترا٤ٞ نمى الثروة م٘ جىػَ٘ ٚحر ٖاص٫ لها.  ٖضم وظىص ٖال٢ت بحن ج٩ٍى

ائٟه ألاؾاؾُت وظىص ؾ ت هظا من قأنه أن ًإ٦ض أن ٖمل ًخُلب ا٢خهاص الؿى١ لْى لُت مغاظٗت ٢ٍى

ال ًم٨ن ئال أن ج٩ىن ٦ظل٪ ج٣ىم بها الضولت ال٣اصعة ٖلى يمان الخىػَ٘ الٗاص٫ للثروة اإلانخجت ،ًجب 
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 له ئطا لؼم ألامغ و٦ظل٪ الخأ٦ض من أن اإلان٤ُ اللُبرالا ال ٌؿُُغ 
ً
 للؿى١ وبضًال

ً
أن ج٩ىن الضولت م٨مال

جخد٤٣ ٖلى خؿاب الٗضالت الاظخماُٖت  بضون ٖلى اإلان٤ُ الاظخماعا ، وأن الٗىائض الا٢خهاصًت ال 

الضولت ، ال ًم٨ن أن ج٩ىن هنا٥ ٖضالت اظخماُٖت أو مٗغ٦ت طاث مٗنى من أظلها البُالت وال٣ٟغ 

 والاؾدبٗاص.

 .خماًت الاقخصاد الىطني: 2

ت اإلاُل٣ت ها صٖا النؿُج ؤلانخاجا من زال٫ ؾُاؾت خمائُت جخًمن مغاظٗت ؾُاؾت الخجاعة  ألاولٍى

ت م٘ الخاعط. وهظا ٌٗني يغوعة ال ض من الىاعصاث الٗكىائُت، هظه ؾُُٗض ال  غة والٗال٢اث الخجاٍع

جنكُِ ؤلانخاط الهناعا الخىنس ي وئٖٟاء البالص من الضًىن بالٗملت الهٗبت لخُُٛت الىاعصاث من 

ملُىن م٘  506.3،  2020الخاعط. وبدؿب ألاهمُت ، بلٜ العجؼ الخجاعي الخىنس ي م٘ الهحن ،  ا ًناًغ 

 .(ADB, 2020) ملُىن صًناع 158.2ملُىن صًناع والجؼائغ  194.7جغ٦ُا 

 .إعطاء ألاولىيت للخىميت الاجخماعيت: 3

ٗؼي الاهخمام اإلاتزاًض بال٣ًُت الاظخماُٖت ئلى ال٣ٟغ والهكاقت والبُالت التي ٧انذ مىظىص ،  ةٌُ

تى حٗم٣ذ الازخالٞاث ، خ COVID-19بدُض حٗم٣ذ الازخالٞاث بؿبب الاػمت لجائدت 

نُاء ًؼصاصون زغاء . ٦ندُجت من٣ُُت لهظه الٓغوٝ ،  الاظخماُٖت وأنبذ ال٣ٟغاء أ٣ٞغ وألٚا

ٞان الؿلا الاظخماعا هى مهضصة ، ألامغ الظي ًجبر أص اب ال٣غاع ٖلى أزظ اإلاىيٕى الاظخماعا 

 بجضًت وئُٖائه ألاهمُت ال٣هىي من زال٫ الؿُاؾاث اإلاخبٗت .

 ظس في قيىد املىاشهت وألازصدة الىقدًت.إعادة الى4

اصة الًغائب ججمُض ألاظىع  ماعؾذ الضولت منظ ٖضة ؾنىاث ؾُاؾت الخ٣ك٠ التي جمشلذ  ا ٍػ

والخسهُهاث ، وزٌٟ ن٣ٟاث الضٖا ، وػٍاصة أؾٗاع الٟائضة و يٍٛى ٖلى ال٣غوى الاؾتهال٦ُت 

اصة جضهىع ال٣ىة الكغائُت ويغبها الاؾتهال٥ والُلب الضازلا  ا الى٢ذ الظي ًجب أن  مما أصي ئلى ٍػ

حر ؤلانخاط وخماًت الضًناع من أظل  ا ٖلى ألاؾٗاع واإلاغا٢بت َغ١ الخىػَ٘ وجٞى جماعؽ ال ٩ىمت يَٛى

 يبِ ألاؾٗاع صون يغب ال٣ىة الكغائُت والُلب الضازلا

اصة  COVID-19 أصث أػمت اصة مكاع٦ت الضولت  ا النكاٍ الا٢خهاصي من زال٫ الٍؼ ن٣ٟاث اإلاحزانُت ئلى ٍػ

حر الؿُىلت ال٩اُٞت لال٢خهاص. ألاهضاٝ اإلاغظىة من هظا الخضزل هُلضٖا الٗغى من زال٫  وجٞى

الاؾدشماعاث الٗامت وال٣غوى بأؾٗاع ٞائضة يُٟٗت و٦ظل٪ صٖا الضازل الُلب باللجىء ئلى ؾُاؾت 

" املسوخيت الىقدًتبد "اإلاؿاٖضة الاظخماُٖت لٟائضة أص اب الضزل اإلادضوص من زال٫ جُٟٗل ما ٌؿمى 

 اإلاهمكحن. التي ما ها ئال وؾُلت للخىػَ٘ اإلاباقغ للمؿاٖضاث اإلاالُت لهالح هإالء ال٣ٟغاء

خكض اإلاىاعص اإلاالُت من زال٫ اؾخٗاصة ألامىا٫ اإلانهىبت وم٩اٞدت جٟجحراث الٟؿاص اإلاىاعص اإلاالُت ٢ًُت 

. COVID-19ها صوع ٞٗا٫  ا الخٗامل م٘ نٟاًاث أؾاؾُت للضولت ، لنه بضونها ال ًم٨ن للضولت أن ٩ًىن ل
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ت التي جنٟهل ٖن ؾُاؾاث التر٢ُ٘ والترمُا. هظه  لظل٪ ، من الًغوعي اللجىء ئلى ال لى٫ الجظٍع

 (Fridhi, 2020, p. 04) ال لى٫ ها:

بي: ٖاصة ما جأحي مىاعص الضولت من الًغائب. وم٘ طل٪ ، ٞانه لا ٌٗض من  - جدؿحن أصاء النٓام الًٍغ

اصة الًغائب والًٍٛى اإلاالُت ، زانت ٖلى الخضبحر ، لن هظا أنبذ ٚحر م٣بى٫ اظخماُٖا وله ا إلام٨ن ٍػ

جضاُٖاث ؾلبُت ٖلى الا٢خهاص. ماطا ًم٨ن ان ًٟٗل ، و ا هظا الهضص ًخا اجساط ئظغاءاث ظاصة 

بي ، وهى ألامغ الظي ال ق٪ ُٞه ج٣ضًا أمىا٫ ضخمت لخٍؼ  نت الضولتوخاؾمت إلا٩اٞدت التهغب الًٍغ

ئطا ٧ان من الهٗب ال هى٫ ٖلى ٢غوى زاعظُت الُىم ، ٞهنا٥ ئم٩انُت للمُالبت باٖاصة الخٟاوى  -

بكأن صٞ٘ الضًىن الخاعظُت الٗامت والخانت  ا ئَاع خملت صولُت ًخا جنُٓمها ومن زاللها ًخا 

ؿعى النكِ الًِٛ ٖلى اإلااندحن ل ملها ٖلى ٢بى٫ جأظُل ؾضاص الضًىن. ًخُلب نجاح هظا اإلا

 واإلاشبذ الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت 

له ئلى مىاعص مالُت. هظه الٗملُت التي ًنٟظها البن٪ اإلاغ٦ؼي  - جهُٟت الضًن الضازلا للضولت أي جدٍى

ت مملى٦ت للبنى٥ ، وبالخالا ٞان ؾُىلت هظه البنى٥  نت النٍٓغ الخىنس ي ، الظي ٌكتري ٢ُ٘ أعاض ي الخٍؼ

غ البن٪ مخاخت م٘ ان٩ٗاؾاتها ؤلاًجاب ا أن ًٞى ًً ل الاؾدشماع. من اإلام٨ن أً ُت ٖليها منذ ال٣غوى وجمٍى

نت مباقغة. وم٘ طل٪ ، هظا  نت الضولت بكغاء ٢ُ٘ أعاض ي الخٍؼ اإلاغ٦ؼي الؿُىلت لالؾخٟاصة من زٍؼ

 25ؤلاظغاء ألازحر ٣ًض ي بخُٛحر الٟهل الٗاقغ من النٓام ألاؾاس ي للبن٪ اإلاغ٦ؼي الخىنس ي الهاصع  ا 

ل ،  اإلاخٗل٤ باؾخ٣اللُت البن٪ اإلاغ٦ؼي. 2016أبٍغ

٩ي اقتري - هظه ؤلاظغاءاث لِؿذ بالص يء الجضًض خُض لجأث ئليها ٖضة صو٫. البن٪ الُٟضعالا ألامٍغ

ى بن٪ ئنجلترا ٖن اؾخ٣اللُخه و٢ضم اإلاا٫ ؾُىلت مباقغة 
ّ
ظمُ٘ الضًىن الٗامت للىالًاث اإلاخدضة ، وجسل

 ئلى زؼانت الضولت بضون ؾٗغ ٞائضة .

بت ال جمشل  ا جىنـ  - بت ٖلى الثروة اإلاخأجُت من ؤلاعر أو الهبت أو البُ٘. هظه الًٍغ ئٖاصة م٣ابل الًٍغ

٪  ا اإلاٛغب و 6.7جمشل  ( من ئظمالا صزل الضولت الخىنؿُت ، بِنما هظه النؿبت2014٪ )1.1بنؿبت 

ُان12.3ُ٪  ا الىالًاث اإلاخدضة و 8.9٪  ا ٞغنؿا و 8.2 ا م٘ الخأ٦ض من أن الهضٝ من ٪  ا اإلائت  ا بٍغ

بت هى ألاشخام ولِـ اإلاإؾؿاث.  هظه الًٍغ

ٗالت  - الخهٝغ بجغأة الؾخٗاصة ألامىا٫ اإلاؿغو٢ت واإلاهغبت. هظا ًخُلب اجساط ؾُاؾاث خاػمت ٞو

ت. بي وأباَغة الؿى١ اإلاىاٍػ ب والتهغب الًٍغ  مىاظهت ماُٞاث الٟؿاص والتهٍغ

ت والٗمل ٖلى ال ض من الخضاو٫ ال٣خالا ٞغى يغائب ٖالُت ٖلى ألامىا٫ اإلاخ - ضاولت  ا الؿى١ اإلاىاٍػ

 لألمىا٫ زاعط ال٣ُإ اإلانٓا.

 . دعم الشساكت بين القطاعين العام الخاص والقطاع الاجخماعي الخظامني4

ال٣ُىص اإلاٟغويت ٖلى ٧ل من ال٣ُاٖحن الٗام والخام. ال٣ُإ الٗام ٌٗاني  COVID-19 أ٦ضث أػمت

ػناث الٗامت ومىاعصها اإلاالُت الط لت ، باإلياٞت ئلى ٖىا٢ب الٟؿاص وؾىء الؿلى٥ الظي من انهُاع اإلاىا
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ال ٌؿمذ لها باإلاؿاهمت بك٩ل ٞٗا٫  ا الخٛلب ٖلى جغ٦ت ألاػمت. أًًا، ٌك٩ى ال٣ُإ الخام ، الظي 

٘ الهٛحرة ومخناهُت الهٛغ ، من الهكاقت واإلاضًىنُت و  ال جؼا٫ ًخأل٠ من أٚلبِخه الؿاخ٣ت من اإلاكاَع

 COVID-19 . (Coulbaly, 2020) مهضصة باالن٣غاى بؿبب أػمت

لظل٪ ، ٨ًمن ال ل  ا ال٣ُإ الاظخماعا والخًامني  ا الا٢خهاص ، والظي ًم٨ن أن ًضٖا الجمهىع 

٤ُ الا٢خهاصي النكاٍ م٘  وال٣ُإ الخام من أظل صٖا الكغا٦ت بُنهما. ًمخل٪ ال٣ضعة ٖلى الخٞى

ت  –لُل هُمنت البٗض الا٢خهاصي ٖلى البٗض الاظخماعا. هى الجانب الاظخماعا وج٣ ها ج٣ىم ٖلى مجمٖى

من الخٗاونُاث والجمُٗاث والخٗاونُاث التي ج٣ضم الخضماث التي ًدخاظها اإلاجخم٘ الًُٟٗالٟئاث 

واإلانا٤َ اإلاهمكت صون أن ج٩ىن ملؼمت بخد٤ُ٣ أعباح ماصًت ٦كٍغ لخنُٟظها أنكُت. الهضٝ من ئنكاء 

اظخماعا وجًامني هى زل٤ ٞغم ٖمل وئنكاء قب٨ت من الكغ٧اث الهٛحرة واإلاخىؾُت مما ا٢خهاص 

 ًجٗل الا٢خهاص ٖامل اؾخ٣غاع اظخماعا.

 خاجمت: .4

 ٖدن ججداعب البلدضان التدي حٗغيدذ        
ً
الضعوؽ اإلاؿخٟاصة من جٟص ي ألامغاى اإلاٗضًت الؿاب٣ت ، ًٞدال

ح أن جدددضابحر الاخخدددىاء الكدددضًضة ، مشدددل مخُلبددداث ، أْهدددغ بىيدددى COVID-19 لإلندددابت  دددا و٢دددذ مب٨دددغ مدددن

ت وئٚدال١ اإلادضاعؽ جدضابحر مهمدت  يهُدت ٚحدر الًدغوٍع دت والتٞر مدا٫ الخجاٍع الخباٖض الاظخماعا ، ٌٗدض ئٚدال١ ألٖا

اًدت الصد ُت مدن ؤلاعهدا١. ندانعا حسطيذ مىدنى ا ئن٣اط ألاعواح من زال٫ " " الٗدضوي ومند٘ أنٓمدت الٖغ

بت بدحن الٟىائدض الصد ُت لهدظه الؿُاؾداث وج٩الُٟهدا الا٢خهداصًت ، ومد٘ الؿُاؾاث جىاظه م٣اًًاث نٗ

ا ، ٧ددددددان  طلددددد٪ ، مندددددظ
ً
٧انددددددذ ؾُاؾددددداث الاخخدددددىاء أ٦ثددددددر نجاًخدددددا ، و٧لمدددددا ٧ددددددان مندندددددى الٗدددددضوي أ٦ثددددددر انبؿددددداَ

اًددددت الصدددد ُت إلن٣دددداط  ددددؼ أنٓمددددت الٖغ دددداث الؿُاؾددددت الٗاظلددددت هددددا حٍٗؼ الا٢خهدددداص أٖمدددد٤ ًهددددبذ الغ٧ددددىص. أولٍى

ؼهدددددددا  ازدددددددت لألؾدددددددغ ، وج٣دددددددضًا الدددددددضٖا لل٣ُدددددددإ الخدددددددام لخسُٟددددددد٠ ألاعواح وحٍٗؼ حر ؤلٚا قدددددددب٩اث ألامدددددددان لخدددددددٞى

ددائ٠. ئلددى ال ددض الددظي جخددىاٞغ ُٞدده ال حددز اإلاددالا ، ًم٨ددن أن حؿدداٖض ال ددىاٞؼ  الان٨مدداف و ال ٟدداّ ٖلددى الْى

د٘ ؤلاظمدالا ، ول٨دن مدن اإلادخمدل أن ٩ًدىن أ٦ثدر ٞاٖلُدت بٗدض انتهداء ألا  ا  دا ٞع ًً ػمدت اإلاالُت واؾٗت النُا١ أً

ددا صوًعا مهًمددا. ًجددب أن  ًً ددت جُبُدد٘. ًم٨ددن أن جلٗددب الؿُاؾددت الن٣ضًددت أً اإلاباقددغة وبددضء الٗملُدداث الخجاٍع

ُت ،  دت ٖلدى اؾددخٗضاص لخ٣دضًا ال٨شحدر الؿدُىلت للبنددى٥ واإلاإؾؿداث اإلاالُدت ٚحدر اإلاهددٞغ ج٩دىن البندى٥ اإلاغ٦ٍؼ

الايدُغاب ال داص. جدٟحدز ن٣دضي  وال ؾُما للكغ٧اث الهٛحرة واإلاخىؾُت الحجا ٖغيدت للمٗانداة أ٦ثدر مدن

ددد٘ الش٣دددت وجدددضٖا ألاؾددددىا١  اث ، ًم٨دددن أن جٞغ أوؾددد٘ ، مشدددل جسًُٟددداث أؾدددٗاع الٟائدددضة أو ألانددددى٫ اإلاكدددتًر

ٌ مسدداَغ الدكددضًض ال٨بحددر  ددا اإلاالُددت الٓددغوٝ ، بددالنٓغ ئلددى الخ٣لبدداث  ددا ألاؾددىا١. الخنؿدد٤ُ  اإلاالُددت لخٗددٍى

ض من جسٟ  .٠ُ الخ٣لبالضولا  ا الخِؿحر الن٣ضي ًم٨ن أن ًٍؼ
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دراصة  - رؤش املال الفكري كمدخل لححليم امليزة الحىافضية بمؤصضات الحعليم العالي

 -حالة املركس الجامعي آفلو

Intellectual capital as an entry point for achieving competitive advantage 

in higher education institutions -case study of the Aflou University 

Center- 
 2موس ى بالغيث ، 1بوبكر بوزٍدي 
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ش الاؾخالم:  :                05/02/2022جاٍع ش الٓبٛى ش اليشغ:               29/05/2022جاٍع    18/06/2022جاٍع
 

هضَذ الضعاؾت بلى حؿلُـ الػىء نلى صوع عؤؽ ماٛ الُ٘غي في جدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿت ملخص: 

مو البُاهاث بماؾؿاث الخهلُم الهالي ، وجىغُذ الهالْت بحن مخًحري الضعاؾت بةؾخسضام ؤلاؾدباهت لج

ض جىضلذ الضعاؾت بلى هخائج ؤهمها ؤن مخًحراث الضعاؾت اإلاؿخٓلت ، باإلااؾؿت مدل الضعاؾت  ْو

الخاضت بغؤؽ اإلااٛ الُ٘غي لها صوع مهىىي في الخإزحر نلى اإلاخًحر الخابو )اإلاحزة الخىاَؿُت ( ، مما ًىحي 

ُت .  بإهمُت عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي ٖمىعص بؾتراجُجي للماؾؿاث اإلاهَغ

عؤؽ اإلااٛ الهُ٘لي ، عؤؽ اإلااٛ  عؤؽ اإلااٛ البشغي  ، عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي ،   الكلمات املفحاحية:

 الهالْاث ،اإلاحزة الخىاَؿُت 

 JEL:E24 ،J24، O34، D41ثصييف 

Abstract: The study aimed to shed light on the role of intellectual capital in 

achieving competitive advantage in higher education institutions, and to clarify 

the relationship between the study variables by using a questionnaire to collect 

data in the institution under study. The study reached the most important 

results: that the independent study variables related to intellectual capital have 

a significant role in influencing the dependent variable (competitive 

advantage), which suggests the importance of intellectual capital as a resource 

for knowledge institutions. 

 Keywords: intellectual capital, human capital, structural capital, relationships 

capital, competitive advantage. 
Jel Classification Codes: E24, J24, O34,D41 

 المؤلف المرسل 
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 . ملدمة: 1

ٗان ؾببها ألاؾاس ي حهض الخؿىعاث  اإلادؿاعنت والخ٘ىىلىحُا اإلاخٓضمت والخدضًاث ال٘بحرة التي 

بغوػ قاهغة الهىإلات والخ٘خالث الاْخطاصًت والخدالُاث ؤلاؾتراجُجُت بحن اإلاىكماث الهمالْت وبجبانها 

ت وؤضبدذ  هت، ؤصث بلى جدٛى الاْخطاص بلى ماٌؿمى باْخطاص اإلاهَغ لالبخٙاعاث وؤلابضاناث الؿَغ

ت اإلاخىاَغة باإلاىكمت محزة جىاَؿُت لها جمحزها نً يحرها مً اإلاىكماث، هدُجت لظلٚ َان اإلاىكماث ا إلاهَغ

بهم  ً وجضٍع و الخدضي الغئِس ي ؤمامها مً ؤحل مً جىاَغ ألاَغاص اإلاهغة اإلاخمحًز الىاجحت هي التي  جَغ

ٔ الاؾخً غهم، ختى ًدؿنى لها ٖؿب محزة جىاَؿُت صون يحرها، نً ؾٍغ الٛ ألاَػل للؿاْت وجؿٍى

ت و ؤضٛى  ت والهٓلُت لألَغاص و الاؾدثماع في مسخلِ ؤبهاص عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي، مً ؤضٛى بشٍغ الٍُ٘غ

ت اإلاخمثلت في بغاءاث الازترام و خّٓى اإلالُ٘ت و يحرها،  ت واإلالُ٘ت الٍُ٘غ ت جغجبـ باإلاهلىماث واإلاهَغ ٍَ٘غ

ظلٚ ألاضٛى الهُٙلُت اإلاغجبؿت باإلحغاءاث واله ُاٗل الخىكُمُت، بغاَت بلى عؤؽ اإلااٛ الهالْاث ٖو

 اإلاغجبـ بؿبُهت الهالْاث بحن اإلاىكمت ؤو اإلااؾؿت ومثُالتها.

ٗالخالي: . مشكلة الدراصة: 2.1  بىاءا نلى ما ؾبٔ ًمً٘ ضُايت ؤلاشٙالُت الغئِؿُت 

ضات و إلى ؤي مدى ًمكً ؤن ٌضاهم رؤش املال الفكري في ثحليم امليزة الحىافضية باملؤص  

 ؟ما هي آليات ثحليم ذلك باملركس الجامعي بأفلو

 جىضعج جدذ هظه ؤلاشٙالُت مجمىنت مً ألاؾئلت الُغنُت آلاجُت:و 

 ،و ما ؾبُهت الهالْت بُجهما؟  ما إلآطىص بغؤؽ اإلااٛ الُ٘غي و اإلاحزة الخىاَؿُت 

 ما مضي مؿاهمت عؤؽ اإلااٛ البشغي في جدُٓٔ محزة جىاَؿُت للمىكمت ؟ 

  مؿاهمت عؤؽ اإلااٛ الهُ٘لي في جدُٓٔ محزة جىاَؿُت للمىكمت ؟ما مضي 

 ما مضي مؿاهمت عؤؽ اإلااٛ الهالْاث في جدُٓٔ محزة جىاَؿُت للمىكمت ؟ 

لإلحابت نلى هظه ألاؾئلت ًخم نغع الُغغُاث ألاولُت التي وؿعى بلى ازخباعها    . فرطيات البحث:3.1

 و هي نلى الىدى الخالي:
 لت بخطائُت بحن عؤؽ اإلااٛ البشغي و اإلاحزة الخىاَؿُت نىض مؿخىي جىحض نالْت طاث صال

تصاللت  ؛(≥0.0α.)مهىٍى
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  جىحض نالْت طاث صاللت بخطائُت بحن عؤؽ اإلااٛ الهُ٘لي و اإلاحزة الخىاَؿُتنىض مؿخىي

تصاللت  ؛(≥0.0α.)مهىٍى
 مؿخىي  جىحض نالْت طاث صاللت بخطائُت بحن عؤؽ اإلااٛ الهالْاث و اإلاحزة الخىاَؿُت نىض

تصاللت  (0.0α≤0.)مهىٍى
 للىضٛى بلى مجمىنت مً ألاهضاٍ مً بُجها: تهضٍ هظه الضعاؾت. ؤهداف الدراصة:4.1
 مداولت بؾٓاؽ الضعاؾت إلاُاهُم ألاؾاؾُت إلاخًحري الضعاؾت، و اؾخهغاع شامل خٛى ا

ت نلى  ؼ الجامعي مدل الضعاؾت؛الىكٍغ  اإلاٖغ

 الُ٘غي و جدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿُت؛مٙىهاث عؤؽ اإلااٛ الهالْت بحن  جدضًض 

  ؼ الجامعي في جىمُت عؤؽ الخىضل بلى نضص مً الخىضُاث التي ًمً٘ ؤن حؿانض بصاعة اإلاٖغ

ؼ ْضعاتها الخىاَؿُت؛  مالها الُ٘غي لخهٍؼ

 :. مىهج الدراصة 5.1
اإلاىهج مً ؤحل ؤلاحابت نلى مشٙلت الضعاؾت و مسخلِ الدؿائالث اإلاؿغوخت جم اؾخسضام 

، وطلٚ بجمو اإلاهلىماث و إلإلاام باإلاىغىم مً حىاهب مسخلُتفي الجاهب الىكغي مً البدث ل الىضُي

البُاهاث اإلاخهلٓت بكاهغة صوع عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي في جدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿُت، ؤما الجاهب الخؿبُٓي َخم 

ل الضعاؾت، و الانخماص نلى مىهج صعاؾت الحالت، خُث ْمىا بةؾٓاؽ الجاهب الىكغي نلى اإلااؾؿت مد

ؼ الجامعي بأَلى وختى ًدؿنى لىا  طلٚ مً زالٛ ؾغح اؾدباهه ضممذ الؾخٓطاء اإلابدىزحن باإلاٖغ

مهالجت اإلاهؿُاث اؾخهملىا اإلاىهج ؤلاخطائي الظي ٌؿانض نلى جُؿحر الهالْت بحن مخًحراث الضعاؾت 

لدؿهُل نملُت  ، وطلSpss.22ٚ، بغاَت بلى البرهامج ؤلاخطائي  Excel.2007مً زالٛ بغهامج

 اإلاالخكت و الخدلُل.
 لإلحابت نلى ؤلاشٙالُت ؾِخم الخؿّغ بلى الهىاضغ الخالُت:   :الدراصة محاور . 6.1
 ،مُاهُم ؤؾاؾُت خٛى عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي 

 ،ماهُت اإلاحزة الخىاَؿُت 

 .ؼ الجامعي آَلى  صعاؾت مُضاهُت باإلاٖغ

 مفاهيم عامة حول رؤش املال الفكري  .2
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ت ؤضل ٗلمت عؤؽ اإلااٛ ْبل الخؿّغ  بلى حهٍغِ عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي اضؿالخا ًجب ؤوال مهَغ

 Lectellالهالْاث،وحهني بحن وغمىا حهني  Intel الُ٘غي، َٙلمت َ٘غ مشخٓت مً الٙلمخحن الالجُيُت
ت اإلا٘دؿبت ونىض بغاَت ٗلمت عؤؽ ماٛ  والتي حهني اإلاجمىم، ًخٙىن Capitalحهني الٓغاءة واإلاهَغ

ُبُت  بلىمطؿلح عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي الظي ٌشحر  ت التٖر مُهىم الهالْاث اإلا٘ثُت اإلابيُت نلى اإلاهَغ

ٗامىت نلى جىلُض الُٓمت والخىمُت  (04، ضُدت 2011)َحروػ و ٖجزة،  .والُ٘اءاث التي لها ْضعة 

ف رؤش   1.2 ؤما اضؿالخا َخهضصث الخهاٍعِ الخاضت بغؤؽ اإلااٛ الُ٘غي مجها ما  : املال الفكري جعٍر

 ًلي :

غ الاْخطاصي  حهٍغِ "هى الُٓمت الاْخطاصًت لُئخحن مً  :1999مىكمت الخهاون والخؿٍى

)ضىشت،  عؤؽ اإلااٛ الخىكُمي )الهُ٘لي( وعؤؽ اإلااٛ البشغي"مهُىت:ألاضٛى يحر اإلالمىؾت إلاىكمت 

ض ،(04-02، الطُداث 2010-2011 ه ٗل مً ألاؾخاط الضٖخىع ؾهض نليْو الضٖخىع ؤخمض الهجزي و  نَغ

ت واإلاهاعة  :"ههبإضالح   نلي نباعة نً مجمىنت مً الهاملحن ًمخلٙىن ْضعاث نٓلُت نىاضغها اإلاهَغ

ت، لخدؿحن ؤصاء نملُاث  ،والخبرة والُٓم  اصة اإلاؿاهماث الٍُ٘غ ًمً٘ جىقُُها واؾدثماعها في ٍػ

غ مؿاخت ببضاناتها بشٙل ًدٓٔ لها نالْاث َانلت مو حمُو ألاؾغاٍ اإلاخهاملت مهها  ،اإلاىكمت،وجؿٍى

جهل ّ  ٍو ُت  َغ ، ضُدت 2009ي و نلي ضالح، )نلي الهجز  ٖبحرا". تنً ُْمتها الضَتًرُْمتها الؿْى

171) 

ـــونلُ  ـــــ ـــ ـــ هاجج الخُانل بحن ٗل ما جمل٘ه  :عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي بإهه وؿخسلظ حهٍغِ ًمً٘ ؤن هه َاهـ

ــــــٛى يحر ملمىؾت مخمثلت في ُٖاءة وزبرة ومهــــــــاإلاىكماث مً ؤض وما جمخل٘ه مً  ،اعة الهاملحن في اإلاىكمتـــــ

ـــنالْ ـــاث زاعحُت وػبائــ ــ ـــ ً  وما جمخل٘ه مً هُٙل جىكُمي ٌؿانضها في جدُٓٔ ُْمت مػاَت وجضنُم ــ

 ْضعتها الخىاَؿُت في البِئت الخاعحُت.

 :ؤهمية رؤش املال الفكري  2.2

ت خُث ًمثل  ؤبغػ  خضؤٌهخبر مىغىم عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي    اإلاىغىناث في مجاٛ اإلاىاعص البشٍغ

ا باليؿبت للباخثحن واإلاماعؾحن نلى خض ؾىاء، ولٓض ؤٖض  نبض الغخمان بً ؤخمض الُىم مىغىنا خٍُى

نلى ؤهمُت اؾدثماع عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي بٓىله " بن عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي يحر اإلاؿدثمغ نملُت ًمً٘   هُجان

هظا الىضِ لهظه الُئت ججهل مً الِؿحر الخإُٖض نلى ،   )هُجان( ".حشبحهها بالظهب يحر اإلاؿخسغج 

 الُىائض التي ًمً٘ ؤن ججىحها ؤي مىكمت ؤو مجخمو مً زالٛ الاهخمام بغؤؽ اإلااٛ الُ٘غي .

ت جمثل    بن عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي ٌهض الؿالح ألاْىي و ألاؾاؽ للماؾؿت ألن مىحىصاتها الٍُ٘غ

تها ٖما ؤهه ٌهض محزة جىاَؿُت لها. )نلي الهجزي و نلي ضالح، مغحو  ْىة زُُت جػمً بٓاءها و اؾخمغاٍع

 (174ؾبٔ طٖغه، ضُدت 
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ذ ؤن الُٓمت الحُٓٓت التي جمخل٘ها  و اإلااؾؿاث بهؼ اإلاىكماث وججضع ؤلاشاعة بلى ؤن ؤصٖع

هي عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي، وهى ؤٖثر ؤهمُت مً عؤؽ اإلااٛ اإلااصي بانخباعه اإلادٕغ ألاؾاؽ واإلاىحه الغئِـ 

ت، وهى ؤْىي ؾالح جىاَس ي بط حؿعى بصاعة هظه اإلااؾؿاث بلى  في جىقُِ وجىحُه اإلاىاعص ألازغي للشٖغ

اصة بهخاحُت الهمل اإلاهغفي و  ُت.ن ؤ ٍػ ، 2007)لُث ؾهض هللا،  ؤٖثر اإلاىحىصاث ُْمت هي اإلاىحىصاث اإلاهَغ

 (24ضُدت 

 (43، ضُدت 2010)الغومان و اإلادلىوي،  و جخمثل ؤهمُت عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي في الىٓاؽ الخالُت:

مً ؤهم مطاصع اإلاحزة الخىاَؿُت للمىكماث اإلاهاضغة خُث ؤن ؤن عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي ٌهض  -

الهمل بةؾتراجُجُت الخمُحز ال ًمً٘ جدٓٓها بال مً زالٛ الىخاج الُ٘غي و اإلاخمثل في ؤلابضام و 

غ؛  جٓضًم ماهى حضًض في مجاٛ البدث و الخؿٍى

زت ؤعبام الُٓمت ٌهض عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي مطضع لخىلُض الثروة في اإلاىكمت و ألاَغاص خُث ؤن زال -

ت.  اإلاػاَت حشخٔ مً اإلاهَغ

 (22، ضُدت 2010)اإلادمي،  و جخمثل ؤهمُت عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي ؤًػا َُما ًلي:

ت مىخكمت و مخ٘غعة ؾٍى ًخم الحطٛى  - نىض اؾخسضام هظا الىكام وبشٙل مىكم و بؿْغ

ً الهالُت  ل محزاهُتها نلى مٓاًِـ اإلاىاٍػ للمىاَؿت و التي حؿخؿُو مً زاللها اإلاىكماث جمٍى

و ُٖاءة اؾخسضام عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي لها؛ ٔ َع  الهمىمُت و طلٚ نً ؾٍغ

الخهٍغ نلى ألاؾغ اإلاخىاحضة ألهم الهىامل و اإلاهاًحر الخىاَؿُت مو الُٓام بخدضًض ُُُٖت  -

لغؤؽ اإلااٛ الُ٘غي، و الظي  تؾاؾُجضُْٔ جلٚ اإلاهاًحر و زاضت ما حهلٔ مجها بالُ٘اءاث ألا 

 ًمثل ؤهم اإلاطاصع الغئِؿُت للخىاَؿُت اإلاؿخضامت للمىكماث.

مً٘ ججؿُض ؤهمُت عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي ٖظلٚ في :  (04، ضُدت 2011صٌؿمبر 14و13)نمغ و هىصة،  ٍو

 اصة الٓضعة ؤلابضانُت؛  ٍػ

  بإؾهاع جىاَؿُت؛زُؼ الخٙالُِ و البُو 

 في الٓغن  تجدؿحن ؤلاهخاحُت، بغاَت بلى ؤن عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي ٌهض مً ؤٖثر اإلاىحىصاث ُْم

ت نلى ٗل  ً ألهه ًمثل ْىي نلمُت ْاصعة نلى بصزاٛ الخهضًالث الجىهٍغ الحاصي و الهشٍغ

 ش يء في ؤنماٛ اإلاىكماث.

خٛى مٙىهاث عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي، بال ؤن جباًيذ وحهاث هكغ الباخثحن  الفكري:مكوهات رؤش املال  3.2

 (131، ضُدت 2010)هجم نبىص،  هىإ شبه بحمام نلى ؤهه مٙىن مً زالر مٙىهاث َغنُت هي:

 عؤؽ اإلااٛ البشغي؛ 
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 عؤؽ اإلااٛ الهُ٘لي؛ 

 .و عؤؽ اإلااٛ الهالْاث 

و الظي ًدضص مٙىهاث عؤؽ   T. Stewartلظا ٌهض الىمىطج الظي ْضمه )جىماؽ ؾدُىاعث(  

اإلااٛ الُ٘غي في زالر َئاث هي عؤؽ اإلااٛ الهُ٘لي، عؤؽ اإلااٛ البشغي، و عؤؽ اإلااٛ الؼبىوي، هى ألاٖثر 

، 2007)هجم نبىص،  اإلااٛ الُ٘غي. شُىنا و اؾخسضاما ألهه ًخػمً اإلاٙىهاث ألاؾاؾُت لغؤؽ

 ؛(286-284داث الطُ

نىاضغ عئِؿُت هي عؤؽ يلب الباخثحن نلى ؤن  عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي ًخٙىن مً زالر ؤْض اجُٔ و 

وهكغا إلاا لهظا الخٓؿُم مً اجُاّ بحن  الهالْاث،وعؤؽ اإلااٛ  ،عؤؽ اإلااٛ الهُ٘لي بشغي، اإلااٛ ال

هه الخٓؿُم الظي ةالباخثحن مً هاخُت، ومً هاخُت ؤزغي ٌهخبر الخٓؿُم ألاٖثر شمىلُت في اإلاىكماث َ

 ؾىهخمض نلُه في بدثىا هظا، ونلُه ًٓؿم عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي نلى الىدى الخالي :

الء وؤلاهخماء للمىكمت والٓضعة نلى ً٘دؿب عؤؽ اإلااٛ البشغي ضُت الى  البشري:رؤش املال .1.3.2

ت( التي مً شإنها ؤن  ت )اإلا٘دؿبت مجها والُؿٍغ هٍغ نلى ؤهه جلٚ الؿاْاث الٍُ٘غ ٔ، َو الهمل بغوح الٍُغ

ت  جػُِ عضُضا نلى ؤصاء اإلاىكمت، وج٘ؿب اإلاىعص البشغي الٓضعة نلى شًل حمُو الىقائِ الاصاٍع

 .(69، ضُدت 2019)شخىح و خضاصو،  مجها وختى الىُؿُت

ًخجؿض في مجمىنت مً ألاهكمت الُغنُت للماؾؿت والتي ْض جمثل بشٙاال " رؤش املال الهيكلي:.2.3.2

ؤزغي لغؤؽ اإلااٛ الُ٘غي وزحر مثاٛ نلُه هى الهملُاث الدشًُلُت والخطيُهُت للماؾؿت ًػاٍ بلحها 

ت التي   ".جمخل٘هاحمُو بشٙاٛ اإلالُ٘ت الٍُ٘غ

ت والتي  رؤش مال العمالء ؤو العالكات ؤو السبووي:. 3.3.3 وهى ًخػمً ما ًدٓٓه مً ُْمت الشٖغ

ٙىن عؤؽ اإلااٛ هظا  ؤو ًٙىن مطضعها هىنُت الخضماث التي ًٓضمها اإلاجهؼون  ْىانت الهمالء ووالئهم، ٍو

ت ت ٌؿهم في زلٔ ُْمت مػاَت للشٖغ )اإلاىهم،  ٗامال في ؤي حؼء ؤو مٙىن للبِئت الخاعحُت للشٖغ

 .(09، ضُدت 2009

 :خصائص رؤش املال الفكري  .4.2

الخطائظ اإلامحزة لغؤؽ اإلااٛ الُ٘غي مً جىاولذ الهضًض مً ألابدار و ال٘خاباث الهلمُت 

ؼ بهػهم في جٓؿُم الخطائظ بلى  :وحهاث هكغ مسخلُت ٖع

)بىضي  الُ٘غي،وجخػمً:وهي زطائظ الشٙل الهام الكاهغي لغؤؽ اإلااٛ الشكلية:الخصائص . 1.4.2

 (06، ضُدت 2011نبض هللا و مغاص، 

  ئي خُث ال ًمً٘ ؤلامؿإ بغؤؽ اإلااٛ الُ٘غي ؤو عئٍخه ؤو جُُٓمه بإزمان يحر ملمىؽ ويحر مغ

 ؛مدضصة 



 

 موس ى بالغيث  /بوبكر بوزٍدي 
 

294 

  ت التي جمخل٘ها  ، خُث ؤنضهىبت وغو مهاًحر لُٓاؽ عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي ٖثحرا مً ألاضٛى الٍُ٘غ

غة لضيهم نً الهمالء واإلاىعصًً ًٙىن في  اإلاىكمت ومهاعاث وزبراث الهاملحن بها واإلاهلىماث اإلاخَى

ت طهىُت يحر ماصًت ويحر مسجلت ويحر مخاخت لطاوعي الٓغاع، وبالخالي َةنهم ًُخٓضون  شٙل مهَغ

ت ُاؽ خٖغ  عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي. إلاهاًحر واضحت جم٘جهم مً مخابهت ْو

)الهاللي الشغبُني،  اإلااؾؿُت،وجخػمً:وهي زطائظ جغجبـ بالبِئت  الحىظيمية:الخصائص  .2.4.2

 (23ضُدت 

 ت اث ؤلاصاٍع  ؛جىاحض عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي في حمُو اإلاؿخٍى

 ؛اإلاغوهت التي حؿانض نلى الخجضًض اإلاؿخمغ مً زالٛ ألاَغاص 

 ؛جىاحضه في الهالْاث الغؾمُت ويحر الغؾمُت في اإلاىكمت 

 .ت ت ؤلاصاٍع ٍؼ ؼ في اإلاٖغ  نضم الخمٖغ

ت صازل الخىكُم والتي  املهىية:الخصائص .3.4.2 وهي زطائظ جغجبـ بمماعؾت الهىاضغ البشٍغ

 جخػمً:

 ؛اؾدبضالها امخالٕ الهضًض مً اإلاهاعاث اإلاهىُت الىاصعة والخبراث اإلاتراٖمت بدُث ًٙىن مً الطهب -

 ؛الخمخو بضعحت حهلم جىكُمي نالُت -

ب ؤلا -  .زغائيالخضٍع

وهي زطائظ جغجبـ بالهىطغ البشغي وبىاءه الظاحي الخصائص الشخصية والضلوكية:. 4.4.2

 :  ما ًلي وحشمل

اإلاُل بلى جدمل اإلاساؾغة وؤلاْضام نلى ألانماٛ وألاوشؿت اإلاجهىلت وخب الهمل في قل خاالث  -

 ؛نضم الخإٖض

ً ؤي الاهُخاح نلى الخبرة -  ؛الاؾخُاصة مً زبراث آلازٍغ

 ؛اإلاباصعة بخٓضًم ؤَٙاع ومٓترخاث بىاءة -

 ؛الحؿم ونضم الترصص في بضضاع الٓغاعاث -

 ة؛الٓضعة نلى الخسمحن وخؿً البطحر  -

 ؛الاؾخٓاللُت في الُ٘غ والهمل -

 اإلاثابغة في الهمل والثٓت الهالُت في الىُـ. -
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 :امليزة الحىافضية ماهية .3

ثر ْضعة نلى اإلاىاَؿت وجدُٓٔ  حؿعى اإلااؾؿاث نبر مسخلِ ؤهداء الهالم بلى ؤن جطبذ ؤ٘ـ

إلاخؿلباث وعيباث الهمالء في قل الدؿاعم الخ٘ىىلىجي واإلاهغفي، هظا الؿعي ٌؿخىحب جىاَغ مماعؾاث 

)نبُض و  ؤحل البٓاءونملُاث خضًثت ومهاضغة تهضٍ بلى زُؼ الخٙالُِ ويغؽ عوح الابخٙاعاث مً 

 .(73، ضُدت 2021ماحي، 

ٌشًل مُهىم اإلاحزة الخىاَؿُت خحزا و مٙاهت هامت في ٗل مً مجالي ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت و لظا  

اْخطاصًاث ألانماٛ، و بغػ هظا اإلاُهىم بشٙل واضح مؿلو الثماهِىاث خحن ْضم  )مِشاٛ 

مُهىم الاؾتراجُجُاث الخىاَؿُت بحن مىكماث ألانماٛ، خُث ؤشاع بلى ؤن   Michel Porterبىعجغ(

ِ الخىاَس ي لها في مجالها التي حهمل به. )هبُل  الهامل ألاهم و اإلادضص لىجاح مىكماث ألانماٛ هى اإلاْى

 (13، ضُدت 1998مىس ى، 

ف1.3  امليزة الحىافضية: . جعٍر

واخض وصُْٔ للخىاَؿُت هكغا الزخالٍ وحهاث الىكغ بحن نلماء  حهٍغِ جدضًض مً الطهىبت

اجه، ولظلٚ البض للىكغ للخىاَؿُت نلى ؤنها مُهىم مخًحر وصًىامُٙي  الاْخطاص وؤلاصاعة في اإلاُهىم ومدخٍى

اعص وتهضٍ بلى مخهضص ألاوحه و ألابهاص و مغجبـ باؾخسضام ألامثل للمى بُهل الؼمان واإلاٙان والؿُاّ،

 (10، ضُدت 2010)نثمان بً نبض هللا،  الؿُؿغة نلى آلاَاّ اإلاؿخٓبلُت للخىمُت.

 وبالخالي َةهه ؾِخم ؾغص مجمىنت مً حهاٍعِ اإلاحزة الخىاَؿُت ألهم الباخثحن نلى الىدى الخالي:

اإلاحزة الخىاَؿُت ؤنها "الؿّغ الجضًضة التي ج٘دشُها   Michel Porterنٍغ )مِشاٛ بىعجغ(

اإلااؾؿت و التي جٙىن ؤٖثر َهالُت مً جلٚ اإلاؿخهملت مً ْبل اإلاىاَؿحن، بدُث ًٙىن بمٓضوعها 

 ججؿُض هظا الاٖدشاٍ مُضاهُا، ؤي بمهنى آزغ بخضار نملُت بًضام في اإلااؾؿت بمُهىم ؤوؾو"

(Michel, 1993, p. 48) ها الضٖخىع نلي الؿلمي "بإنها اإلاهاعة ؤو الخٓىُت ؤو اإلاغص اإلاخمحز الظي ًدُذ ، و نَغ

ض جمحزها و ازخالَها نً هاالء  ض نما ًٓضمه اإلاىاَؿىن، و ًٖا للمىكمت بهخاج ُْم ومىاَو للهمالء جٍؼ

ض مً اإلاىاَو اإلاىاَؿىن مً وحهت هكغ الهمالء الظًً ًٓبلىن هظا الازخالٍ و الخ محز خُث ًدٔ لهم اإلاٍؼ

 .(104، ضُدت 2010)الؿلمي،  و الُٓم التي جخُّى نلى ما ًٓضمه اإلاىاَؿىن آلازغون"

حهٍغِ اإلاحزة الخىاَؿُت نلى ؤنها ً زالٛ الخهاٍعِ الؿابٓت الظٖغ ًمً٘ ؤن وؿخسلظ وم

التي حؿخؿُو مً زاللها جدُٓٔ  اإلاحزاث اإلاخُغصةمجمىنت مً الخطائظ و ْضعة اإلاىكمت نلى امخالٕ 

 اإلاىكمت.وبما ًدٓٔ ؤهضاٍ  اإلاجاٛالخٓضم والخُّى نلى يحرها مً اإلاىكماث الهاملت في هُـ 

 :في الجامعات و املؤصضات ألاكادًمية امليزة الحىافضية . مفهوم2.3

ف الحىافضية في الحعليم الجامعي :1.2.3  .  جعٍر
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حهٍغ نلى ؤنها "ْضعة الجامهاث نلى جٓضًم زضمت حهلُمُت وبدثُت نالُت الجىصة مما  

٘ؿبهم ْضعاث ومؼاًا جىاَؿُت في  جحها وؤنػاء هُئت الخضَعـ بها، ٍو ًىه٘ـ بًجابا نلى مؿخىي زٍغ

ذ ٌه٘ـ زٓت اإلاجخمو َحها ومً زمت الخهاون مهها  اجه اإلاسخلُت، وفي هُـ الْى ؾّى الهمل بمؿخٍى

صة بْباٛ الؿالب نلى الالخداّ بها، وه٘ظا جخدٓٔ الًاًت اإلايشىصة بدُث جطبذ الضامهت في زضمت وػٍا

اإلاجخمو، واإلاجخمو في زضمت الجامهت، ومً حهت ؤزغي جدؿابٔ الجامهاث مً احل جدُٓٔ ألاَػل في 

ا )عاض ي،  "ث الهاإلاُتوقائُها الثالر )الخهلُم،البدث الهلمي،زضمت اإلاجخمو( والىضٛى بلى اإلاؿخٍى

 .(05، ضُدت 2012

ٗاصًمُت نلى .ؤبعاد امليزة الحىافضية في مؤصضات الحعليم العالي: 2.2.3 حهخمض جىاَؿُت اإلااؾؿت ألا

 (03)نثمان بً نبضهللا، ضُدت  شٓحن ؤؾاؾُحن هما:

ت، مثل البرامج ًخمثل في  الشم ألاول : - ْضعة الخمحز نلى الجامهاث اإلاىاَؿت في مجاالث خٍُى

الضعاؾُت و زطائظ هُئت الخضَعـ و جٓىُاث و ؤونُت اإلاهلىماث و الخجهحزاث اإلااصًت و البدثُت و 

همـ ؤلاصاعة و هكم الجىصة، و ابخٙاع هكم و بغامج جإهُل و جضٍعب حضًضة جخىاٖب مو اإلاؿخجضاث 

 البُئُت؛

، و بالخالي َالؿُاّ الخىاَس ي للخهلُم الهالي  اوي :الشم الث - ِ نلى الىجاح في الشٔ ألاٛو و هى مخْى

ًضنى ماؾؿاث الخهلُم الهالي و الجامهاث بلى بظٛ الجهض في حهٍغِ اإلاؿخُُضًً)نمالءها(  مً 

ؤوشؿتها و زضماتها، و ٖظلٚ جىػَههم بلى شغائذ و مجمىناث مؿتهضَت ختى حؿخؿُو جلبُت 

تهم و عيباتهم و مداولت مٓابلتها و بشبانها بما ًدٓٔ ياًاتها و ؤهضاَها و ؾمىخاتها اخخُاحا

 اإلاؿخٓبلُت.

 معوكات ثحليم امليزة الحىافضية في الجامعات:. 3.3

ٙىن باألمغ الؿهل ؾبها، َٓض جىاحه ًاٖدؿاب الجامهت اإلاحزة الخىاَؿُت في بِئتها لً  بن

و جىاَس ي اؾتراجُجي في ؤٖدؿابها للمحزة الخىاَؿُت، اإلااؾؿت نضة نٓباث جدض مً بمٙاهُت ا ومْى

اث  ذ مدمض ,.، ضُدت   :الؿّى ومً بحن هظه اإلاهْى  (14)هَغ

وحهبر نً مسخلِ الهٓباث الضازلُت التي جىاحه اإلااؾؿت في بِئتها والتي  الداخلية:املعوكات .1.3.3

 ًلي:هىحؼها َُما 

الهلمُت والخٓىُت بحن الجامهاث جمثل جدضًا مهما لىكم الخهلُم، وحشٙل اإلآُاؽ  الُجىة -

شلها في بلىى عؾالتها ض جدُٓٔ ؤي جىمُت اْخطاصًت ، الحُٓٓي لىجاح هكم الخهلُم َو ومً اإلاٖا

 ؛ؤو احخمانُت مؿخضامت لً ًخم صون الىضٛى بلى ؾض هظه الُجىة
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غ اإلاىاهج إلاخؿلباث  - ت جؿٍى غ،نضم مىاٖبت خٖغ ويُاب الخسؿُـ اإلاؿخمغ للمىاهج  الخؿٍى

 ؛بمهىاها الشامل

ت في ؤلاصاعة - - ٍؼ ت طاث الُ٘اءة الهالُت اإلاؿحرة لبرامج الخهلُم وؾُؿغة اإلاٖغ  ْطىع الٓىة البشٍغ

الكىاهغ الؿلبُت لػهِ ؤلانضاص  مؤنػاء الخضَعـ، وشُى جغاحو للضوع اإلاازغ الظي ًجهؼ به  -

ٓضان اإلاهلم إلاٙاهخه اإلاهىُت  ت اإلاضعبت هي  والاحخمانُت،َو ومً اإلاهلىم بن الُ٘اءاث البشٍغ

 َُه؛ألاْضع نلى جُهم ؤهضاٍ الخهلُم واخخُاحاث اإلاجخمو الظي حهِش 

 . نضم اؾخسضام الجامهاث ج٘ىىلىحُاث ؤلانالم والاجطاٛ ونضم مؿاًغة الخؿىعاث الحضًثت -

وهي التي جخهلٔ بمسخلِ الهٓباث الخاعحُت التي جيخج نً زاعج هؿاّ بِئت املعوكات الخارحية: .2.3.3

 ًلي:الجامهت والتي هجض مجها ما 

 ؛جدٛى الخىاَـ مً الؿلو والخضماث بلى الخىاَـ اإلاهغفي -

 ؛جدٛى اإلاهاًحر الخاضت باإلاىاضُاث اإلادلُت بلى صولُت  -

 ؛ضولُت للجىصة نضم الالتزام باإلاىاضُاث ال -

غ . -  نضم الاهخمام بالبدىر والخؿٍى

 ثحليم امليزة الحىافضية مً خالل رؤش املال الفكري:.4.3

حشحر بهؼ الضعاؾاث بلى ؤن جدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿُت مً زالٛ عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي ًخدٓٔ مً 

 (13ضُدت ، 2012)نُاٍ الؿُض ،،  زالٛ الىٓاؽ الخالُت:

ٓطض به عؤؽ اإلااٛ البشغي اإلاخمحز والظي  .رؤش املال البشري كألية لدعم امليزة الحىافضية:1.4.3 ٍو

ًػم ألاَغاص طوي اإلاىاهب اإلاخمحزة و الظًً لضيهم الٓضعة نلى الخُ٘حر ؤلابضاعي الظي ًازغ في ؤوشؿت 

ت و ٌهمل نلى حظب الهمالء و زلٔ ُْمت مػاَت  للمىخج ؤو الخضمت اإلآضمت مما ًاصي اإلااؾؿت الحٍُى

ت في صنم اإلاحزة الخىاَؿُت في  لجهاًت بلى الخمحز نلى اإلاىاَؿحن، ٖمافي ا ًمً٘ خطغ صوع الُ٘اءاث البشٍغ

 (17-16، الطُداث 2011)بىعهان و بىزلخاٛ،  ما ًلي:

ت اإلااهلت و  -  الخبرة، هي مُخاح الخىمُت الاْخطاصًت و الاحخمانُت؛بنضاص الُ٘اءاث البشٍغ

 اإلاىعص البشغي هى ؤؾاؽ ؤلابضام و الابخٙاع و التي حهخبر ؤؾاؽ الخىاَؿُت؛ -

ت، -  اإلاطضع البشغي هى ؤؾاؽ الخىكُم و الخيؿُٔ بحن مسخلِ نىاضغ ؤلاهخاج اإلااصًت و البشٍغ

ت هي ؤؾاؽ البدث الهلمي و جٓىُاجه، و جى  -  قُِ هخائجه.الُ٘اءاث البشٍغ
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خُث ٌهض ؤلابضام و الابخٙاع الهاملحن الغئِؿُحن في ْضعة  الابحكار كألية لدعم امليزة الحىافضية: .2.4.3

نلى الاخخُاف بمٙاهتها بحن اإلااؾؿاث اإلاىاَؿت، َٙلما ػاصث ؾغنت و حىصة الابخٙاعاث التي  تاإلااؾؿ

ها نلى اإلاىاَؿ ت ٗلما اخخُكذ اإلااؾؿت بخُْى حن، و بالخالي ال بض ؤن جدغص اإلااؾؿاث جٓضمها الشٖغ

اث حىصة جدُحز الهاملحن بها و خثهم نلى ؤلابضام اإلاؿخمغ الظي ًػممبضؤ ؾُاؾت نلى  ً جدؿحن مؿخٍى

 الخضماث.اإلاىخجاث و 

ت و الظي ًمً٘  . الحعليم كألية لدعم امليزة الحىافضية:3.4.3 ٌهض الخهلم الؿبُل الىخُض ليشغ اإلاهَغ

زغ اإلا٘مل لالبخٙاع بدُث الًمً٘ الحضًث نً الابخٙاع بضون وشغه في ؤعحاء اإلااؾؿت انخباعه الىحه آلا 

ٔ الخهلم الظي ٌهٍغ بإهه قاهغة حمانُت لالٖدؿاب.  نً ؾٍغ

 . الدراصة امليداهية لدور رؤش املال الفكري في ثحليم امليزة الحىافضية باملركس الجامعي آفلو:4

 . هموذج الدراصة:1.4

 اإلاخًحراث الخاضت بالضعاؾت الحالُت، هٓترح همىطحا للضعاؾت مً زالٛ الشٙل الخالي:بهض جدضًض 

 : هموذج الدراصة1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باخثحنمً بنضاص الاملصدر: 

لضًىا مً زالٛ هظه الضعاؾت حملت مً اإلاخًحراث اإلاؿخٓلت و الخابهت و هظا ختى هخمً٘  جىحض

 مً ؤلاحابت نً بشٙالُت الضعاؾت و جدُٓٔ َغغُاتها، خُث ًمً٘ بحمالها في ما ًلي:

وهى عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي و ٌشمل زالزت ؤبهاص الخالُت ) عؤؽ اإلااٛ  (:×املحغير املضحلل ). 1.1.4

، و ًخم ُْاؾه بضعحت اؾخجاباث ؤَغاص (X3)، عؤؽ اإلااٛ الهالْاث(X2)عؤؽ اإلااٛ الهُ٘لي (،X1)البشغي 

 .19بلى الؿااٛ  01نُىت الضعاؾت نلى اإلادىع الثاوي مً الاؾدباهت و اإلادضصة باألؾئلت مً الؿااٛ
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إلاغوهت و و هي اإلاحزة الخىاَؿُت و حشمل ألابهاص الخالُت ) حىصة الخضمت، ا(:Yاملحغير الحابع).2.1.4

الخؿىع، الىىنُت و ألاصاء( و ًخم ُْاؾه بضعحت اؾخجاباث ؤَغاص نُىت الضعاؾت نلى اإلادىع الثالث مً 

 .34بلى الؿااٛ  20ؤلاؾدباهت و اإلادضصة باألؾئلت مً الؿااٛ

 . صدق وثبات ألاداة املضحخدمة في الدراصة:2.4

ٔ خؿاب مهامل   ؤلُاٖغوهبار باالؾخهاهت ببرهامججم الخإٖض مً زباث الاؾدباهت نً ؾٍغ

SPSS 22 و الجضٛو ؤصهاه ًىضح ُْمت مهامل الثباث لالحؿاّ الضازلي ؤلُاٗىهبار لألصاة ٖٙل و ،

 لٙل مجاٛ مً مجاالث الضعاؾت.

 : معامل ؤلفاكروهباخ لإلصخباهة ككل و ملجاالتها1حدول 

 ؤلُاٗىهبار نضص الهباعاث اإلاجاٛ

 0.943 19 عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي 

 0.944 15 اإلاحزة الخىاَؿُت

 0.962 34 مجمىم نباعاث الاؾخبُان

 . SPSS 22انخماصا نلى مسغحاث مً بنضاص الباخثحناملصدر:                      

 0.6ؤي ؤٖبر مً  0.962ًالخل مً زالٛ الجضٛو ؤناله ؤن مهامل ؤلُاٖغوهبار ال٘لي ٌؿاوي 

بالثباث َُما ًسظ نُىت الضعاؾت، ٖما ؤن مهامالث الاحؿاّ وهظا ًضٛ نلى ؤن ؤصاة الضعاؾت جخمخو 

وهي ُْمت حض مٓبىلت أليغاع الخدلُل، بط ؤنها ججاوػث الحض  0.9الضازلي إلاخًحراث الضعاؾت جُّى 

ألاصوى اإلاهخمض في مثل هظه الضعاؾاث، مما ٌهتي امٙاهُت الانخماص نلى الاؾخبُان في ُْاؽ اإلاخًحراث 

ئج مخىآَت مو احاباث ؤَغاص الهُىت نبر الؼمً، وبالخالي ًمً٘ حهمُم هخائج اإلاضعوؾت وانؿاء هخا

ؼ الجامعي آَلى.  الاؾخبُان نلى ٗل مجخمو الضعاؾت باإلاٖغ

 . عرض هحائج الدراصة و الاخحبارات الاحصائية:3.4

 عرض هحائج الدراصة: .1.3.4
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 بعد رؤش املال البشري. ًخصاثجاه ؤفراد العيىة إلاحصائية املدروصة فيما :  2حدول 

الاهدغاٍ  الاججاه

 اإلاهُاعي 

اإلاخىؾـ 

 الحؿابي

م الهباعة  الْغ

ؼ ؾُاؾت واضحت الؾخٓؿاب ألاَغاص طوي اإلاهاعاث  3.32 1.199 مداًض لضي اإلاٖغ

 والُ٘اءاث الهالُت .

01 

ت الؾخٓؿاب ؤصحاب الُ٘اءاث  3.14 0.957 مىأَ ؼ الجامعي خىاَؼ مًٍغ ًٓضم اإلاٖغ

 والخبراث مً الخاعج والضازل.

02 

ت  3.41 0.957 مىأَ ؼ ؾُاؾاث مدضصة للحُاف نلى ؤلاؾاعاث البشٍغ ًػو اإلاٖغ

 لضًه.

03 

دبنى ألاَٙاع البىاءة 3.53 1.161 مىأَ ؼ نلى ببضاء آلاعاء ٍو  04 ٌشجو اإلاٖغ

غ واجساط الٓغاعاث  3.65 1.178 مىأَ ؼ بأعاء الهاملحن في الخؿٍى الخاضت يهخم اإلاٖغ

 بةحغاءاث الهمل.

05 

ؼ نماٛ لضيهم اإلاهاعاث و الخبراث الالػمت للُٓام  3.68 1.031 مىأَ ًمخلٚ اإلاٖغ

لت لهم.  باألنماٛ اإلاٗى

06 

 مخىؾـ نباعاث مدىع عاؽ اإلااٛ البشغي  3.50 0.9193 مىأَ

 . SPSS 22انخماصا نلى مسغحاث الباخثحنمً بنضاص املصدر:

ٗان  ؤنالهالجضٛو  ًىضح  اإلاخهلٔ ببهض عؤؽ اإلااٛ البشغي ؤن الاججاه الهام للبهض ٖٙل 

مما ًىحي بالخجاوـ ال٘بحر  1.031واهدغاٍ مهُاعي 3.68بمؿخىي مىآَت نالي بمخىؾـ خؿابي ْضع بـ

م  ض اخخلذ الهباعة ْع واهدغاٍ  3.50اإلاغجبت ألاولى بمخىؾـ خؿابي ْضع بـ 06لالحاباث، ْو

م ،  في خحن جظًل0.9193مهُاعي  واهدغاٍ  3.32بمخىؾـ خؿابي ْضع بـ 01ذ الترجِب الهباعة ْع

 .1.199مهُاعي 
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 بعد رؤش املال الهيكلي. اثجاه ؤفراد العيىة إلاحصائية املدروصة فيما ًخص: 3حدول 

 الاججاه
 

الاهدغاٍ 

 اإلاهُاعي 

اإلاخىؾـ 

 الحؿابي

م الهباعة  الْغ

ت  3.65 0.884 مىأَ ؼ في ؾهىلت الخىاضل بحن حؿاهم الهُٙلت ؤلاصاٍع للمٖغ

ت. اث ؤلاصاٍع  ٗاَت اإلاؿخٍى

01 

ؼ الهاملحن في جٓضًم زضماث ممحزة  3.71 1.142 مىأَ حؿانض هُٙلُت اإلاٖغ

 للؿلبت وألاؾاجظة.

02 

ت اإلاخسظة  3.32 1.296 مداًض ؼ بامخالٕ مغوهت في الٓغاعاث ؤلاصاٍع يهخم اإلاٖغ

غ الهاملحن.  خغضا نلى جؿٍى

03 

ٗاَت الىؾائل التي جدُذ للهاملحن باالغؿالم  3.35 1.125 مداًض ؼ  ًىَغ اإلاٖغ

 بمهامهم.

04 

ؼ زٓاَت الخدؿحن اإلاؿخمغ للهلُت الخهلُمُت  3.76 1.103 مىأَ ًضنم اإلاٖغ

 ومسغحاتها.

05 

ؼ الجامعي بغامجه وججاعبه لالؾخُاصة مجها  3.15 1.077 مداًض ًىزٔ اإلاٖغ

 الخٓا.

06 

ؼ الجامعي نلى مغأَ جمحزه في مجاٛ الخهلُم  3.32 0.076 مداًض غ اإلاٖغ ًخَى

 الجامعي.

07 

 مخىؾـ نباعاث مدىع عؤؽ اإلااٛ الهُ٘لي 3.46 0.853 مىأَ

 . SPSS22انخماصا نلى مسغحاث الباخثحنمً بنضاص املصدر:

ًخضح مً زالٛ هخائج الجضٛو ؤناله ؤن هىإ خُاص نلى ؤٖثر مً هطِ الُٓغاث خٛى بهض 

عؤؽ اإلااٛ الهُ٘لي و ْض ًضٛ هظا الخدٓل نلى ؤن مماعؾاث هظا البهض يحر واضحت لألَغاص ؤو ؤن 

ٗان الاججاه  ؤنالهالجضٛو  اإلااؾؿت الحشإع ؤَغاصها خٛى ؾُاؾت هظا البهض بالغيم مً ؤ، هخائج 

مما ًىحي  1.031واهدغاٍ مهُاعي 3.68ام للبهض ٖٙل  بمؿخىي مىآَت بمخىؾـ خؿابي ْضع بـاله

م  ض اخخلذ الهباعة ْع  3.76اإلاغجبت ألاولى بمخىؾـ خؿابي ْضع بـ 05بالخجاوـ ال٘بحر لالحاباث، ْو

م 1.103واهدغاٍ مهُاعي  غاٍ واهد 3.15بمخىؾـ خؿابي ْضع بـ 06،  في خحن جظًلذ الترجِب الهباعة ْع

 .1.077مهُاعي 
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 بعد رؤش املال العالكات. اثجاه ؤفراد العيىة إلاحصائية املدروصة فيما ًخص:   4حدول 

الاهدغاٍ  الاججاه

 اإلاهُاعي 

اإلاخىؾـ 

 الحؿابي

م  الهباعة  الْغ

ؼ نلى ؾُاؾت واضحت لخؿىٍغ نالْاجه وؾمهخه. 3.65 1.07 مىأَ  01 ٌهخمض اإلاٖغ

غ  3.79 1.095 مىأَ ؼ نلى بغامج صنم للؿلبت ْطض مؿانضتهم في ًخَى اإلاٖغ

 مىاضلت الضعاؾت وزضمت اإلاجخمو.

02 

ؼ بهالْاث نلمُت وبدثُت واؾهت مو مغاٖؼ  3.65 1.152 مىأَ ًغجبـ اإلاٖغ

 وحامهاث بما ٌهؼػ ْضعجه نلى الابخٙاع.

03 

ؼ نالْت ؾُبت مو اإلااؾؿاث الغؾمُت والخاضت  4.00 0.816 مىأَ لضي اإلاٖغ

ؼ صوعه ومٙاهخه في اإلاجخمو.  لخهٍؼ

04 

ؼ بأعاء اإلاخهاملحن مهه بشٙل حضي . 3.74 0.994 مىأَ  05 يهخم اإلاٖغ

ؼ نلى غغوعة ؤن جٙىن نالْخه ومو ماؾؿاث  3.71 1.06 مىأَ ؼ اإلاٖغ ًٖغ

 اإلاجخمو اإلادلي نلى مؿخىي نالي.

06 

 مخىؾـ نباعاث مدىع عاؽ اإلااٛ الهالْاث 3.76 0.8304 مىأَ

 . SPSS22مً بنضاص الباخثحن انخماصا نلى مسغحاث املصدر:

ٗان  ؤنالهالجضٛو  ىضح ً اإلاخهلٔ ببهض عؤؽ اإلااٛ الهالْاث ؤن الاججاه الهام للبهض ٖٙل 

مما ًىحي بالخجاوـ ال٘بحر  1.031مهُاعي  واهدغا3.68ٍبمؿخىي مىآَت ٗلُت بمخىؾـ خؿابي ْضع بـ

م  ض اخخلذ الهباعة ْع واهدغاٍ  3.76اإلاغجبت ألاولى بمخىؾـ خؿابي ْضع بـ 05لالحاباث، ْو

م 1.103مهُاعي  واهدغاٍ  3.15بمخىؾـ خؿابي ْضع بـ 06،  في خحن جظًلذ الترجِب الهباعة ْع

 .1.077مهُاعي 

 حول مضحوى ثوافر ؤبعاد امليزة الحىافضيةملدروصة اثجاه ؤفراد العيىة إلاحصائية ا:    5حدول 

م البهض اإلاخىؾـ الحؿابي الاهدغاٍ اإلاهُاعي  الترجِب  الْغ

 01 حىصة الخضمت. 3.719 0.797 03

 02 اإلاغوهت والخؿىع. 3.747 0.8756 02

 03 الىىنُت و ألاصاء 3.775 0.836 01

 . SPSS22مً بنضاص الباخثحن انخماصا نلى مسغحاث املصدر:

ًكهغ الجضٛو  ؤناله ؤن اإلاخىؾـ الحؿابي الهام لُٓغاث  اإلاخًحر الخابو حاء بضعحت نالُت  و 

ٗاهذ لبهض الىىنُت و  ت و ألاهمُت  خٓٔ هخائج  مخٓاعبت َُما بُجها و بالغيم مً طلٚ جكهغ ؤن ألاولٍى

بِىما حاء بهض اإلاغوهت و  (،0.836( و باهدغاٍ مهُاعي بلٌ)3.775ألاصاء و طلٚ بمخىؾـ خؿابي ْضعه)

تو طلٚ بمخىؾـ خؿابي ْضعه ) ( و باهدغاٍ مهُاعي بلٌ 3.747الخؿىع في اإلاغجبت الثاهُت غمً ألاولٍى
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ــــــغة بهض حىصة الخضمت غمً ألابهاص الثالر و طلٚ بمخىؾـ 0.8756) ـــ ــ (، و اخخل اإلاغجبت الثالثت و ألازُــ

 (.0.797اٍ مهُاعي بلٌ)( و باهدغ 3.719خؿابي ْضعبــــــــــ )

 . الاخحبارات الاحصائية )إخحبار فرطيات الدراصة (:2.2.4

 : معادالت الاهحدار الخطي البضيط   5حدول 

املحغير 

 Xاملضحلل 

معامل 

 Rالارثباط

اخحبار حودة 

 F_testالىموذج

معامل 

-Rالححدًد

deux 

اخحبار 

 T-testالحإثير

 هموذج العالكة

رؤش املال 

  1Xالبشري 

0.501 10.746 0.25 5...5 

Sig=0.000 

Y= 0.411X1+2.317  

رؤصاملال 

 2Xالهيكلي

0.507 11.065 0.257 1.6.. 

Sig=0.000 

Y=0.445X2 +2.211 

رؤصاملال 

 3Xالعالكات

0.810 61.086 0.656 1.7.. 

Sig=0.000 

Y=0.735X3 +0.989 

 . SPSS22مً بنضاص الباخثحن انخماصا نلى مسغحاث املصدر:

 Y=Xa+B اإلاحزة الخىاَؿُت حؿاوي اإلاُل في عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي ػائض اإلآضاع الثابذ     

 مً زالٛ الحضٛو ؤناله ًدبحن لىا ماًلي : 

 الفرطية ألاولى : 

  مهامل ؤلاعجباؽ بحن اإلاحزة الخىاَؿُت وعؤؽ اإلااٛ البشغي ٌؿاويR =0.501  وهى ماًضٛ نلى

ت بحن اإلاخًحًر ت  وحىص نالْت ؾغصًت ٍْى  ً نىض مؿخىي اإلاهىٍى

 0.25مهامل الخدضًض R2 =   ،(0.05 α ≤) مً حًحر   % 25وجُؿغ ُْمت مهامل الخدضًض ب

مً٘ ؤن جدضص بةؾخسضام الهالْت الخؿُت بحن اإلاحزة الخىاَؿُت وعؤؽ  ُْمت اإلاحزة الخىاَؿُت ٍو

 اإلااٛ البشغي ، ؤما اليؿبت اإلاخبُٓت َخه٘ـ جإزغ اإلاحزة الخىاَؿُت بهىامل آزغي ؛

  مهامل بزخباع حىصة الىمىصجSig=0.000/ F=10.746   وهظاماشغ نلى وحىص الهالْت ،

ت   بحن اإلاحزة الخىاَؿُت وعؤؽ اإلااٛ البشغي؛ اإلاهىٍى

  مهامل بزخباع الخإزحرT= 5.115   / Sig=0.000 وهظا ًضٛ نلى ؤن عؤؽ اإلااٛ البشغي مخًحر ،

 .مازغ في اإلاحزة الخىاَؿُت
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 الفرطية الثاهية : 

  مهامل ؤلاعجباؽ بحن اإلاحزة الخىاَؿُت وعؤؽ اإلااٛ الهُ٘لي ٌؿاويR =0.507  وهى ماًضٛ نلى

ت  و  ً نىض مؿخىي اإلاهىٍى ت بحن اإلاخًحًر  حىص نالْت ؾغصًت ٍْى

 0.257مهامل الخدضًض R2 =   ،(0.05 α ≤) مً حًحر   % 725.وجُؿغ ُْمت مهامل الخدضًض ب

مً٘ ؤن جدضص بةؾخسضام الهالْت الخؿُت بحن اإلاحزة الخىاَؿُت وعؤؽ  ُْمت اإلاحزة الخىاَؿُت ٍو

 اإلااٛ الهُ٘لي ، ؤما اليؿبت اإلاخبُٓت َخه٘ـ جإزغ اإلاحزة الخىاَؿُت بهىامل آزغي ؛

  مهامل بزخباع حىصة الىمىصجSig=0.000/ F=11.065   وهظاماشغ نلى وحىص الهالْت ،

ت  بحن اإلاحزة الخىاَؿُت وعؤؽ اإلااٛ الهُ٘لي ؛  اإلاهىٍى

  مهامل بزخباع الخإزحرT= 4.631  / Sig=0.000 وهظا ًضٛ نلى ؤن عؤؽ اإلااٛ الهُ٘لي مخًحر ،

 مازغ في اإلاحزة الخىاَؿُت .

 الفرطية الثالثة : 

  مهامل ؤلاعجباؽ بحن اإلاحزة الخىاَؿُت وعؤؽ اإلااٛ الهالْاث ٌؿاويR =0.810  وهى ماًضٛ نلى

ت   ً نىض مؿخىي اإلاهىٍى ت بحن اإلاخًحًر  وحىص نالْت ؾغصًت ٍْى

 0.656مهامل الخدضًض R2 =   ،(0.05 α ≤) مً حًحر   % 65.6وجُؿغ ُْمت مهامل الخدضًض ب

مً٘ ؤن جدضص بةؾخسضام الهالْت الخؿُت بحن اإلاحزة الخىاَؿُت وعؤؽ  ُْمت اإلاحزة الخىاَؿُت ٍو

 اإلااٛ الهالْاث ، ؤما اليؿبت اإلاخبُٓت َخه٘ـ جإزغ اإلاحزة الخىاَؿُت بهىامل آزغي ؛

  مهامل بزخباع حىصة الىمىصجSig=0.000/ F=61.08  ت  ، وهظاماشغ نلى وحىص الهالْت اإلاهىٍى

 بحن اإلاحزة الخىاَؿُت وعؤؽ اإلااٛ الهالْاث ؛ 

  مهامل بزخباع الخإزحرT= 2.731  / Sig=0.000 وهظا ًضٛ نلى ؤن عؤؽ اإلااٛ الهالْاث مخًحر ،

 مازغ في اإلاحزة الخىاَؿُت .

           :خاثمة  .5

شهض الٓغن الحالي جؿىعاث هائلت في مسخلِ اإلاجاالث ؤهمها جدٛى ؤلاْخطاصًاث بلى بْخطاص 

ت  ت وقهىع نىطغ آزغ ؤضبذ ًمثل اإلاىعص ألاهم لإلْخطاص اإلاخمثل في اإلاهَغ بةنخباعها هىنا حضًض اإلاهَغ

ت والخبرة وهى عؤؽ اإلاالي الُ٘غي الظي ًخؿىع بةؾخمغا غ مً عؤؽ اإلااٛ الٓائم نلى اإلاهَغ َى ع ، ٍو
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هها الخىاَس ي وبالخالي حهمل هظه اإلااؾؿاث الؾُما  هؼػ مً مْى للماؾؿت مجاال لخدُٓٔ الخمحز َو

غ عؤؽ مالها الُ٘غي ، ُت مجها نلى جدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿُت مً زالٛ جؿٍى  اإلاهَغ

 :بها هي كالآلجي ثم الخروج الىحائج  التي . 1.5

حزة ألاؾاؾُت - لبىاء الخٓضم الاْخطاصي بطُت نامت وهجاح  ؤن عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي هى الٖغ

 بطُت زاضت؛ تاإلااؾؿاث الخهلُمُ

ؤن عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي هى اإلادٕغ الغئِس ي لغؤؽ اإلااٛ اإلااصي، و هى اإلا٘مل له، بلى حاهب اهه  -

 نىطغ الىجاح للماؾؿاث؛

ت  ؤن عؤؽ اإلااٛ الحُٓٓي الظي جمخل٘ه اإلاىكماث بهما هى عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي، و ًخمثل في - اإلاهَغ

لها الى ُْمت؛  التي ًمً٘ جدٍى

ضة التي حؿاهم بضوعها في  - ت الٍُغ الاهخمام بالهىطغ البشغي ًاصي بلى زلٔ الُ٘اءاث البشٍغ

 جمحز اإلااؾؿت؛

ٔ ؤلابضام و حشجُو ألاَغاص نلى  - ٌؿاهم عؤؽ اإلااٛ الهُ٘لي في جدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿُت نً ؾٍغ

ت و جبني هكام مهلىماث َهاٛ؛  اإلاشاٖع

ؿاهم عؤؽ اإلااٛ الهالْاث في جدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿُت مً زالٛ جدؿحن ؾمهتها زطىضا ٌ -

 لضي الهمالء، خُث ج٘دؿب اإلااؾؿت ْانضة نٍغػت مً الهمالء مٓاعهت باإلاىاَؿحن؛

هىإ جباًً في صعحت ألازغ إلاٙىهاث عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي في جدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿُت بازخالٍ  -

 اإلااؾؿاث؛

اإلاخهلٓت بغؤؽ اإلااٛ الُ٘غي هي ْغاعاث بؾتراجُجُت ألنها ؤصاة جدُٓٔ ؤهضاٍ ؤن الٓغاعاث  -

 اإلااؾؿت؛

ؤن عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي مً ؤهم مخؿلباث الخدٛى و الاهضماج في الاْخطاص الهالمي و مىاٖبت  -

ت  اْخطاص اإلاهَغ

ؤن خطٛى اإلااؾؿت نلى اإلاحزة الخىاَؿُت لِـ باألمغ الؿهل هكغا لىحىص مجمىنت مً  -

امل اإلادضصة في جدُٓٓها، ٖما ؤن هىإ مجمىنت مً الهىامل الضازلُت و الخاعحُت التي الهى 

 جازغ َحها؛
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ب ًخؿلب َهم حىهغه، و الاْخىام باإلمٙاهُاث التي  - ؤن اإلاحزة الخىاَؿُت نباعة نً مُهىم مٖغ

 جٓضمها اإلااؾؿت في مجاٛ الخىاَـ؛

  الحوصيات :. 2.5

ُ٘غي و مً زالله جدؿحن ؤبهاص اإلاحزة الخىاَؿُت لخدؿحن مسخلِ مٙىهاث عؤؽ اإلااٛ ال

 بمسخلِ اإلااؾؿاث و زاضت ماؾؿاث الخهلُم الهالي هٓترح ما ًلي:

  غغوعة اهخمام اإلااؾؿاث بغؤؽ مالها الُ٘غي لضوعه البالٌ ألاهمُت في جدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿُت

 للماؾؿت؛

 ت طاث و الُ٘اءاث  اإلااهالث الهلمُت ماؾؿاث الخهلُم الهالي هي بمثابت زؼان للمىاعص البشٍغ

 الهالُت، و هي بالخالي جؼوص باقي اإلااؾؿاث بشتى اإلاجاالث بهظا الهىطغ الحُىي؛

  و ؼ الجامعي و مً زاللها حمُو ماؾؿاث الخهلُم الهالي الاهخمام َع ًجب نلى بصاعة اإلاٖغ

ٗان باإلاجاٛ ؤلاصاعي ؤو الهلمي مً زالٛ الحىاَؼ اإلااص ت التي ُٖاءة اإلاىقُحن ؾىاء  ًت و اإلاهىٍى

ٗاء عوح اإلاىاَؿت و الاحتهاص بحن اإلاىقُحن؛ ت و بط و الغوح اإلاهىٍى  مً شانها ؤن حؿانض في َع

  في البدى ً ت للممحًز و  رصنم الجامهاث للبدث الهلمي، و جسطُظ نىائض مالُت ؾىٍى

 الاهجاػاث الهلمُت زاضت نلى الطهُض الىؾني و الضولي؛

 الي ؤن ال ج٘خُي بضوعها الخهلُمي و َٓـ، بل نلحها ؤن جٙىن ًجب نلى ماؾؿاث الخهلُم اله

مغآَت للهىطغ البشغي اإلاخمحز و اإلابضم و ؤن جٙىن همؼة الىضل بِىه و بحن مسخلِ 

غ ببضاناجه و ابخٙاعاجه؛   اإلااؾؿاث و طلٚ لخجؿُض ؤَٙاعه و جؿٍى

 اصة في لٓض سجل صوع عؤؽ اإلااٛ الهالْاث الضوع ألاٖبر في صعاؾدىا اإلاُضاهُت ، لً٘ البض مً الٍؼ

ت  ت و اإلاشَغ ت الهالْاث و الغوابـ بةنؿاء الطىعة اإلاشْغ ض في جٍٓى ت التي جٍؼ ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

 لضي مسخلِ اإلاخهاوهحن و الُانلحن و اإلاجخمو بطىعة نامت؛

  غغوعة خث اإلاىقُحن و الهاملحن نلى جدؿحن آلُاث الخهاون و الخهامل مو ؤَغاص اإلاجخمو

اإلاؿخُُضًً مً زضماث الجامهت و اإلاخهاوهحن مهها ؤَغاصا و ماؾؿاث إلاا لظلٚ مً  اإلادلي و 

 ؤهمُت في جدؿحن ؾمهت الجامهت.
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ت اإلاُاهُم و الاؾتراجُجُاث و الهملُاث. ألاعصن: ماؾؿت الىعي 2007هجم هجم نبىص. ) (. بصاعة اإلاهَغ

 ػَو.لليشغ و الخى 

 نمان، ألاعصن: صاع الُاػوعي. بصاعة الالملمىؾاث، بصاعة ما الًٓاؽ.(. 2010هجم هجم نبىص. )

ذ مدمض عاض ي. ) بدث (. جطىع مٓترح لخضنُم اإلاؼاًا الخىاَؿُت في الجامهاث الُلؿؿُيُت. 2012هَغ

 اهغة.(. مطغ: حامهت ال05ٓ)ضُدت  مٓضم بلى ماجمغ الخىاَؿُت ؤلاْلُمُت للماؾؿاث الهغبُت

(. بىاء همىطج مٓترح لُٓاؽ عؤؽ اإلااٛ الُ٘غي نلى ُٖاءة ٗلُاث الهُئت الهامت 2010هطاع اإلادمي. )

ذ: حامهت الشّغ ألاوؾـ.22للخهلُم الخؿبُٓي.   . الٍٙى
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 The effect of banking services quality dimensions  on customer's 

satisfaction from the point of view of customers of the local development 
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 ملخص: 

هسف السضاػت ئلى جحسيس أبعاز جوزة الخسمت اإلاصطفيت وضطا العمالء، مً أجل جحليم هصا الغطض، 

ظبائً مً  مؼخجوبا 96عيىت عـوائيت جخيون مً جم جصميم اػخبيان هأزاة لجمع البياهاث، جم جوظيعها على 

 .السضاػت محل  BDL ً البى

وان الخعاػف هو ألابعاز  وكس عبائً،العلى ضطا  بىىيتوجسث السضاػت جأزيرا على جوزة ألابعاز للخسماث ال

 جأزيراألاهثر 

 دسمت؛ جوزة؛ ضطا؛ ظبون؛ بىً الكلمات اإلافحاحية: 

 JEL: M31 ،L15ثصنيف 

Abstract:  
The study aimed to identify the dimensions of the quality of banking service 

and customer's satisfaction, In order to achieve this purpose, a questionnaire was 

designed as a tool for collecting data, it was distributed to a random sample 

consisting of 63 respondents from the customers of the bank under study Bdl. 
The study found an impact of the quality dimensions of banking services on 
customer's satisfaction, Empathy was the most influential dimension 

Keywords: service; quality; satisfaction; customer; bank 

Jel Classification Codes:  M31 ،L15  
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 . مقدمة: 1

جدددوزة الخدددسماث مدددً أبدددطظ اهخمامددداث خبدددر حع یعدددس ضطدددا العبدددائً عىصدددط هجددداى أ  مإػؼدددت ، لدددص  

الفىددددط الدؼددددويل  الحددددسيل فددددي كددددىاعت الخددددسماث بـدددديلها العددددام، والبىىيددددت بـدددديل دددددا ، فهددددصا العصددددط 

مؼدخمط ههميدت الصدىاعاث الخسميدت داكدت فدي اإلادسة ألاديدرة وجعايدس جوكعداث العبدائً  ػدطيع و   يـدهس  همدو

إلاعدددسمث مطجفعددددت فددددي مؼددددخو  جدددوزة الخسمددددت، همددددا أزث تددددسة اإلاىافؼددددت ئلدددى العمددددل علددددى جلددددسيم دددددسماث 

   .مخميزة لخحليم الخفوق على اإلاىافؼين

مدً ددسماث، لدصلً حؼددعى يخحصدلون عىد  علدى جددوزة مدا ئن جليديم أزاء البىدون مدً كبدل العبدائً يؼددىس 

هددصا اإلاإػؼدداث ئلددى عمليددت الخؼددويط والخحؼددين بمددا يخوافددم وتاجدداث العبددائً وض بددا  م، ليدد  جددخمىً مددً 

التي حـهس مىافؼت هبيرة على مؼخو  الخدسماث البىىيدت  مؼايطة الخؼوض الحاكل في البيئت اإلاحيؼت ب ا

  اإلالسمت

 :ؤلاشكالية 1.1

  :ماػبم يمىً جلخيص مـيلت السضاػت في الؼإاٌ الخاليمً دالٌ 

 هل ًىحد ثأثير ألبعاد حىدة الخدمات البنكية في رطا السبائن بالبنك محل الدراصة؟

 مً دالٌ ؤلاؿياليت الطئيؼيت يمىً أن هؼطى ألاػئلت الفطعيت الخاليت

  ما اإلاقصىد بجىدة الخدمة ؟ وماهي أبعادها؟-

   ىن، وما هي مؤشراثه؟ما اإلاقصىد برطا السب -

 هل ثؤثر ابعاد حىدة الخدمات البنكية على رطا السبىن؟ -

 :الفرطيات 2.1

 :جم بىاء الفططياث الخاليت اعخماز على مـيلت السضاػت وجم كيا ت ا واآلح 

 α≤ 0.05. يوجس أزط شو زملت ئتصائيت لجوزة الخسماث البىىيت على ضطا العبون، عىس مؼخو  معىويت

 :جحذ الفططيت الطئيؼيت الفططياث الفطعيت الخاليتوجىسضج 

 α≤ 0.05. يوجس أزط شو زملت ئتصائيت لبعس اإلالموػيت على ضطا العبون، عىس مؼخو  معىويت -

 α≤ 0.05. يوجس أزط شو زملت ئتصائيت لبعس الاعخمازيت على ضطا العبون، عىس مؼخو  معىويت -

 α≤ 0.05. ن على ضطا العبون، عىس مؼخو  معىويتيوجس أزط شو زملت ئتصائيت لبعس ألاما -

 α≤ 0.05. يوجس أزط شو زملت ئتصائيت لبعس الاػخجابت على ضطا العبون، عىس مؼخو  معىويت -

 α≤ 0.05. يوجس أزط شو زملت ئتصائيت لبعس الخعاػف على ضطا العبون، عىس مؼخو  معىويت -
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 :يلي  سف هصا السضاػت ئلى ما   :أهداف الدراصة 4.1

 .جحسيس اإلافاهيم اإلاخعللت بجوزة الخسماث البىىيت وضطا العبون  -

 جلسیم إلاحت عً واكع الخسماث البىىيت  -

 معطفت العالكت بين جوزة الخسمت وضطا العبائً عن ا -

 . ادخباض ألازط بين ابعاز جوزة الخسماث البىىيت وضطا العبون - 

 .البىىيتجؼويط جوزة الخسماث  جحؼين و  جلسيم اكتراتاث مً اإلامىً أن حؼاهم في -

 أهمية الدراصة: 5.1

لهصا السضاػت أهمیت باليؼبت إلاإػؼت البىىيت، وهصا هن ا حؼاهم في ئعؼاء كوضة عً مس  

ئلى جاهب معطفت مواػً الظعف في دسما  ا تتى جخمىً مً  جلسمها،ضطا ظبائن ا عً دسما  ا التي 

 .وجحؼين اجساضهها 

 :دراصةمنهج ال 6.1

لإلجابت على ؤلاؿياليت اإلاؼطوتت، جم ؤلاعخماز في هصا السضاػت على اإلاىهج الوكف  لخغؼیت 

اإلاوطوع، مع ئزضاج اإلاىهج الخحليلي وؤلاتصاء الص  یذسم الجاهب  مفاهيم وجوطيحالجاهب الىـط  

 البىً لإلجابت علي ا أزاة جمع البياهاث التي اعخمسهاها فخمثلذ في اػدباهت موجهت لعبائً الخؼبيل ، أما

 .SPSS V.26والخحليل الاتصائ  لها مً دالٌ بطهامج 

 الحأصيل النظري للدراصة .2

 :الخدمات البنكية 1.2

كبل الخؼطق إلافهوم الخسمت البىىيت هحاٌو جحسيس مفهوم للخسمت  :مفهىم الخدمة البنكية1.1.2

 الخسمت بصفت عامتاش ان مفهوم الخسمت البىىيت م يذخلف هثيرا على مفهوم 

 يدر ملمدوغ هاججدت عدً وـداغ علدى ان دا "مىخدوج   Pierre Eiglier et Eric Langeard عطفهدا ودل مدً

)ؿددعبان و  "ي ددسف ئؿددباع الط بدداث  ػاكددت بـددطيت أو  ليددت علددى أ ددخا  اػددخذسامؤلاوؼددان، أ  هديجددت 

 (145، كفحت 2018زاو  الىبير، 

 للخسمدت البىىيدتهىدان العسيدس مدً الخعداضيف وبعس جلدسيم مفهدوم تدٌو الخسمدت بـديل عدام وجوطديحها، 

 وهصهط من ا:
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ا مجموعدددت مدددً ألاوـدددؼت والعمليددداث شاث اإلاظدددمون اإلاىفعدددي اليدددامً فدددي ن دددعلدددى أ حعدددطف الخسمدددت البىىيدددت

اإلاؼددخفيسون مددً ددددالٌ واإلالسمددت مددً كبدددل اإلاصددطف، والتددي يددسضووها  العىاكددط اإلالموػددت، و يددر اإلالموػددت،

والائخماهيت الحاليدت واإلاؼدخلبليت،  م اإلااليت  مالمحها وكيمت ا اإلاىفعيت، والتي حـيل مصسضا إلؿباع تاجا

)زيدددسوؾ و تطيدددط ،  مصدددسضا هضبدداى اإلاصدددطف مدددً ددددالٌ العالكدددت الخبازليددت بدددين الؼدددطفين وفددي الوكدددذ شاجددد 

 (104، كفحت 2021

 ػدواء للعبدائً البىدً يلدسمها اإلااليت والعملياث الاوـؼت مً مجموعت عً عباضةوحعطف هصلً على ان ا "

 واإلاؼدددخلبليت الحاليددت اإلااليددت والط بدداث الحاجدداث مؿددباع مصددسضا حعخبددر ملموػددت،  يددر أو ملموػددت واهددذ

 بددددين الخبازليددددت العالكددددت دددددالٌ مددددً وشلددددً البىددددً مضبدددداى مهمددددا مصددددسضا حـدددديل الوكددددذ هفددددؽ وفددددي للعمددددالء

 (63، كفحت 2019)مي ، دليف  ، و وؼيلي ، العميل" و  البىون

 العبون  جوكعاث بين الخؼابم بسضجت جخعلمبأن الخسمت البىىيت  وؼخيخج الؼابلت الخعاضيف دالٌ مً

 ججاوظها على والعمل والظمىيت اإلاعلىت اتخياجاج  جلبيت على اللسضة مع لها، وئزضاواج 

 : أنىاع الخدمات البنكية 2.1.2

، 2015)هطمدع، كاػم، و ابطاهيم ػليمان،   يمىً جلؼيم الخسماث البىىيت الى عىاكط الخالي:

 :(90كفحت 

 :وجظم الخسماث آلاجيت :الخدمات اإلاىحهة لقطاع ألافرادأ 

 بيع وؿطاء العمالث  العمالث،ذخلف إلاجحويلها عمليت  الـيياث و خمثل في وج :الححىيالت

 .الحوالاث الواضزة باػم العبون اإلاطػمت مً الخاضج ل لألاجىبيت هلسا, ج

 التي حؼخعمل في مذخلف مسان العالم,  يتوجظم بؼاكت الفيزا الائخماه :خدمات البطاقات

 .الوزائع بالعملت اإلاحليت وألاجىبيتالبىىيت آلاليت لسحب الىلوز باإلطافت ئلى  البؼاكت

 وبفوائس مىاػبت تؼب التي يخحصل علي ا العبائً اللطوض  وجخمثل في: القروض الشخصية

 .زدل ول ظبون 

 الحؼاباث الجاضيت, تؼاباث الخوفير وتؼاباث جحذ الؼلب وول هصا بالعمالث  :الحضابات

 .اإلاحليت وألاجىبيت

 :وجخمثل في :واإلاؤصضاتحجار للالخدمات اإلاىحهة  ب.
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 س دؼ  كازض عً البىً لصالح العبون بايجاض السفع في فترة ظمىيت هو حعه :الاعحماد اإلاضخندي

 . يلغ اإلاخفم عللغايت حؼسيس اإلاب محسزة

 لعبون ب العبون البائع مً البىً الليام بخلسيم مؼدىساث لو ػهو  :الححصيل اإلاضخندي 

 .اللبٌو أو السفع اإلاـتر  عىس

 بسفع مبالغ ماليت محسزة عىس  لعبون س دؼ  كازض عً البىً هو حعهو  :خطابات الظمان

، فان البىً يسفع مبلغ معين للغير ومً زم يخم دالٌ فترة كالتيت الىفالت  ا يلب علالؼ

 (50، كفحت 2020)عويفاث و زواض ، جحويل الظمان الى كطض  ير مباؿط 

 :مفهىم حىدة الخدمة البنكية 3.1.2

وإلاعطفت  والاتخفاؾ ب ، ض باث العميل لإلؿباع اػاػيا ؿطػا البىىيت الخسمت جوزة حعخبر

   أوم جلسيم مفهوم تٌو جوزة الخسمت مفهوم زكيم لجوزة الخسمت البىىيت يجب 

مصؼلح "جوزة الخسمت" بأه  كسضة اإلاىـمت على الخمؼً  عطف فيليب ووجلط و اض  أضمؼترووغ

 & ,Ramya, Kowsalya) في ضأي م الاتخفاؾ العمالء هو أفظل ملياغ لجوزة الخسمت  و بعمالئ ا. 

Dharanipriya, 2019, p. 38) 

خسمت معيىت ومس  جلبيت ا لخوكعا  م يمىً فهم جوزة الخسمت على أن ا جلييم ؿامل للعمالء ل هما     

 (Haddad, Pakurár, Nagy, Popp, & Oláh, 2019, p. 2) وجوفط ضطاهم

التي اجفم علي  الباتثون تٌو جوزة هىان العسيس مً الخعاضيف وبعس جحسيس مفهوم لجوزة الخسمت، 

 :ما يلي وهصهط من ا الخسمت البىىيت

 العبائً جوكعاث مع للخسمت الفعلي الازاء جؼابم لسضجت معياض" ان ا على البىىيت الخسمت جوز حعطف

، 2015)هايلي،  "الفعلي لألزاء وئزضاوا  م للخسمت العبائً جوكعاث بين الفطق  ان ا او لهصا الخسمت،

  (138كفحت 

على أن ا الخلييم اإلاعطفي للعمالء بؼبب الادخالف الص  يطوه  بين  البىىيت جوزة الخسمتهما حعطف 

 ,Alhkami & Alarussi) أزاء الخسمت الفعلي وجوكعا  م اإلاؼبلت لؼماث الخسماث اإلاصطفيت الهامت

2016, p. 118) 

كسضة البىً على جوفير دسماث جحلم مً ما ػبم يمىً اللٌو ان جوزة الخسمت البىىيت جخمثل في 

ا إلا وئزضاواج  العبون  جوكعاث بين الخؼابم زضجت الجوزة مً دالٌ يمىً معطفتتيل ئؿباع العبون، 
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فيلما واهذ ؤلازضاواث أكطب ئلى الخوكعاث أو جخجاوظها زٌ شلً على اضجفاع ، يلسم  البىً مً دسماث

 مؼخو  جوزة الخسمت البىىيت

يوجس عسة مؼخوياث للخسمت البىىيت يمىً جذلصي ا في    البنكية: الخدمة مضحىيات حىدة 4.1.2

 (149، كفحت 2020) بوكطيلت و ظعباغ، الىلاغ الخاليت: 

  جمثل مؼخو  جوزة الخسماث التي يط  العبائً وجوب جوافطها؛ :الجىدة التي ًحىقعها السبىن 

  بأن ا ػدـبع تاجاث البىًهي جوزة جخوكع ئزاضة  :قبل إدارة اإلاصرفالجىدة اإلادركة من 

 وض باث العبون؛

 هي الجوزة التي جإز  ب ا الخسمت فعال؛ :الجىدة الفعلية 

 يت؛بىىهي الجوزة التي جذظع للمواكفاث الىوعيت للخسمت ال :الجىدة الفنية 

 دالٌ الحمالث الترويجيت هي الجوزة التي وعس ب ا العبائً مً :الجىدة اإلاروحة للسبائن. 

 :أبعاد حىدة الخدمات البنكية 5.1.2

ئلى وجوز عـطة أبعاز لجوزة الخسمت جخمثل في: (  Parasuraman et al, 1985) جوكل 

اإلالموػيت،اإلاوزوكيت، الاػخجابت، اإلاهاضة، اإلاجاملت، اإلاصساكيت، ألامان، فهم العبون، الاجصاٌ، ئمياهيت 

 ، جوكلوا الى امياهيت زمج  1988في زضاػت عام و (KADASAH & AGEEL, 2015, p. 1045) الوكٌو

أبعاز الاجصاٌ، اإلاصساكيت، الامً، الىفاءة، اإلاجاملت في  ابعاز بظمدمؽ  يالابعاز العـطة الؼابلت ف

بعس  فهم/ معطفت العميل و امياهيت الحصٌو على  وزمجوابعس واتس أػللو علي  اػم الخعاػف 

، ، و الاػخجابت على تالهااإلاوزوكيتدسمت في بعس ألامان، فيما بليذ أبعاز الجواهب اإلاازيت اإلالموػت، 

  Servqual ػاػيت هملياغ لجوزة الخسمت أػلم علي ا اػم ملياغألا  الخمؽ أبعازتيل حعس 
  (67، كفحت 2019دليف  ، و وؼيلي ، )مي ، 

 لألبعاز الخمؽ : وفيما يلي ؿطى مذخصط     

 .جخيون مً اإلاـاهط اإلاازيت واإلاطافم ، ومـهط اإلاوؿفين واإلاعساث (Tangible)اإلالمىصية البعد الاول: 

(VENCATAYA, PUDARUTH, JUWAHEER, DIRPAL, & SUMODHEE, 2019, p. 261) 
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 وألازواث واإلاوؿفين اإلاـهطمً . مالتـت ا يمىً التي الفيزيائيت العىاكطهما حعطف اإلالموػيت على ان ا 

 (Goldi & Kuldeep , 2018, p. 747) الاجصاٌ وعىاكط

ئلى هيفيت أزاء الـطهت وئهمالها  وزوكيتيـير ُبعس جوزة دسمت اإلا(:(Reliabilityىثىقية اإلاالبعد الثاني: 

للخسمت اإلاوعوزة والجوزة والسكت طمً اإلاخؼلباث اإلاحسزة اإلاحسزة بين الـطهت والعميل. يعني أن 

الـطهت جلسم دسمت لعميلها في وكذ واتس زون اضجياب أ  أدؼاء وجلسم ما وعسث ب  دالٌ الوكذ 

 (Alhkami & Alarussi, 2016, p. 119)بعاز جوزة الخسمت أهم أ وزوكيتالص  جم الاجفاق علي . حعخبر اإلا

 ,Ki-Hun) .اإلاوزوكيت هي اللسضة على أزاء الخسمت اإلاوعوزة بـيل موزوق وزكيمويمىً اللٌو ان 

Kwang-Jae , Dae-Ho , & Min-Geun , 2019, p. 188) 
الـعوض بامػمئىان بأن الخسمت اإلالسمت للعبون جذلو يخمثل في و Assurance):)  البعد الثالث: ألامان

مً الخؼأ أو الخؼط أو الـً باإلطافت ئلى معطفت وكسضة ملسم  الخسمت في هؼب الثلت وألامان لس  

 (152، كفحت 2021)موػلي و تؼاو ،  ظبائن م؛

 الخسمت وجؼويط العميل مؼاعسة في الط بت وحعني (:Responsiveness)البعد الرابع: الاصحجابة 

أن اػخجابت اإلاوؿفين  Parasuraman et al  أوضح، (68، كفحت 2018)فطواهت و ؿعذ ،  اإلالسمت

 ، وحععيع الخسماث ، الطا بين جخظمً ئدباض العمالء بالظبؽ متى ػدخم 
ً

ألاموض ، ومىحهم اهخماًما وامال

 (Haddad, Pakurár, Nagy, Popp, & Oláh, 2019, p. 5) .والاػخجابت وفًلا لؼلبا  م

يـير الخعاػف ئلى الؼطيلت التي   خم ب ا الـطهت وحعؼ   (:Empathy)البعد الخامط: الحعاطف 

اهخماًما فطزًيا لعمالئ ا ، لجعل العمالء يـعطون بليمت ئطافيت ودصوكيت. ويـمل الوكٌو 

 & Alhkami)والخواكل وفهم اتخياجاث العمالء.   خم بخوفير الطعايت والاهخمام الفطز  للعمالء. 

Alarussi, 2016, p. 120) 

 :رطا السبىن   2.2

 :جعريف السبىن  1.2.2

يعطف العبون بأه  شلً الشخص العاز  أو الاعخباض  الص  یلوم بـطاء الؼلع والخسماث مدً الؼوق 

اعخبدددداض العبدددون اإلاـددددتر   یمىدددًو ، فددددد  الـدطاء والاػدت الن ضؿيسة بؼطيلت، لغيرامػت اله  الشخص ي أو 

 (119، كفحت 2021) ياز،  ػددلعت أو دسمددت اإلاـترياثهدددو ألاػاغ ػدددواء واهددددذ مدددازة 
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 ضبح أعلى يحلم الص  هو الجيس العبون جيل يعس  اإلاإػؼت هضباى الوتيس اإلاوضز العبون تيل يعس 

 جيلفت بأكل

 :جعريف رطا السبىن  2.2.2

 عبائً هىع مىا مايلي:هىان العسيس مً الخعطيفاث لططا ال

مؼخو  ئتؼاغ الشخص الص  ييخج عً ملاضهت الفوائس التي  على اه    Kotler & Amstrongيعطف  

 (GIAO, 2020, p. 174) بخوكعاج  /الخسمتيخم الحصٌو علي ا مع اإلاىخج

 الىاجمت اإلاىخوج، ؿطاء بعس الاػدياء أو بالفطى العبون  مـاعط عً عباضة« اه  على العبائً ضطا يعطف

 (141، كفحت 2015)هايلي،  »العبون  يحملها التي والخوكعاث للمىخوج الفعلي الازاء بين اإلالاضهت عً

ضطا العبون على اه  "جلييم يثبذ بأن الخجطبت واهذ على اإلاسضن ألاكل مثلما وان  Dave Huntويعطف  

، بحيل ضهع هصا الخعطيف على الخجطبت  (289، كفحت 2021)مذخاض  و ظاو ، مً اإلافترض ان جيون" 

 والخوكع 

جلييم معطفيت و ؿعوضيت التي جدبع عمليت  تالت هفؼيت هاججت عً عمليت «هما يعطف الططا على اه 

 (148، كفحت 2018)ؿعبان و زاو  الىبير،  »الخبازٌ

لجوزة الخسمت  وكف ضطا العمالء على أه  هديجت إلالاضهت جوكعاث العمالء وألازاء اإلاخصوض  هما يمىً

(Ngo & Nguyen, 2016, p. 105)  
 أو ججطبخ  للمىخج أو الخسمت اػخذسام بعس  فعل اجاب  او ػلبي  ضز يخمثل فيالططا يمىً اللٌو ان 

 و الخوكعاث بين ألازاء اإلالسم ل  تلاضهباإلا اه  يلوم تيل

  :محددات رطا السبائن عن الخدمات 3.2.2

والتي  جفم الباتثون على أن محسزاث ضطا العبون عً الخسماث جخمثل في زالزت أبعاز أػاػیتا

 :وهي مً داللها وعطف مؼخو  ضطاا عً الخسماث

ملاضهت الفوائس التي يخم الحصٌو علي ا مع الخسمت وهي اتخمامث جدـيل لس  العبون عىس   :الحىقعات

 (GIAO, 2020, p. 174) .عىس كیام  بخيویً ضأ  عً الخسمت ، كس جيون ػلبیت أو ایجابیت بخوكعاج 

ومً   على أه  جلييم العمالء الخا  لجوزة أزاء الخسمت فعليجفؼير ألازاء اليمىً  :آلاداء الفعلي

 (Hadj Aissa & Thabit , 2019, p. 8) .لهم  معطفت وجهت هـط العبون عً الخسمت اإلالسمتيمىً   دالل
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دؼاو  وشلً ب ملاضهت جصوض العمالء الفعلي للخسمت وجوكعا  م للخسمتجيخج اإلاؼابلت عىس  :اإلاطابقة

 (Po-Lin, Hyunmi , Mingjie , & Ke , 2021, p. 27)آلازاء الفعلي مع الخوكعاث 

 أهمية قياش رطا السبىن: 4.2.2

 (85-84، الصفحاث 2012)الخافجي، وجبرظ أهميت كياغ ضطا مظبون في مايلي 

  للوكوف على جحسيس مس  ضطا العبون. 

 جلسيم الىخائج للـطواء في أ  مىـمت ومن م مثال جميع اإلامولين. 

 يؼاعس في حشخيص أػباب عسم جحليم أهساف اإلاىـماث 

 معطفت هل ئن الفئت اإلاؼت سفت كس اػخفازث مً الخسمت اإلالسمت 

 ػاعس اإلاـطفين على ئمياهيت جوػيع هؼاق ألاوـؼت والخسماث التي جلسمها اإلاىـمت في لدـمل 

 .مجخمعاث أدط  

 ها اإلاىـمتججىب جىطاض هفؽ ألادؼاء في ألاوـؼت والخسماث التي ػوف جلسم 

 معطفت اشا وان همؽ ؤلازاضة اإلاخبع يحلم ضطا العبائً ام يحخاج ئلى مطاجعت 

 مؤشرات رطا السبائن 5.2.2

ئلى عبائً وان عسم الططا هو أتس أػباب جحٌو ال أمًطا مهًما للبىً عبائًيعس الاتخفاؾ بال

 ,Salim, Setiawan,, Rofiaty, & Rohman) : مً بين أهم اإلاإؿطاث ضطا العبون هجسالبىون ألادط  

2018, p. 406) 

  بالط م مً  الومء في الحصٌو على الخسماث اإلالسمت مً البىًو عملياث الـطاء اإلاخىطضة

 اإلالسمت مً البىون اإلاىافؼتئ طاءاث 

  وجعهيت البىً لس  ألاكسكاء واإلاعاضفؤلاتامث وشلً في ئؿاضة ئلى وجوز الـطهت 

   بذصو  الخسماث  التي يلسمها البىً عبائًاإلالسمت مً ال اهذفاض وؼبت الـياو 

   اإلالسمت لهم لترتاث داكت بخحؼين الخسمتإلا عبائًالجلسيم  

 :الدراصة اإلایدانیة. 3

 :مجحمع وعینة الدراصة 1.3
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 الا واغالخاكت في وميت  الخجاضيتبىىيت ال سضاػت في جميع ظبائً الووامثيخمثل مجخمع هصا ال

فلس اكخصطث السضاػت على عيىت عـوائيت  وإلجطاء هصا العمليت  BDLلبىً  بىً الخىميت اإلاحليت 

  خصيا الاػخبيانظبون، وجم جوظيع  96بحجم 

 

 نمىذج الدراصة 2.3

 :ويخيون مً :

 جحسيسها مً السضاػاث الؼابلت؛ ويدـيل مً أبعاز جوزة الخسمت والتي جم :اإلاحغير اإلاضحقل -

 ويخمثل في ضطا العبائً؛ : اإلاحغير الحابع -

 العالكت بین ما: أزط جوزة الخسماث البىىيت في ضطا العبائً

 هموشج السضاػت :1شكل 

 

 مً اعساز الباتثيناإلاصدر: 

 :أدوات حمع البيانات 3.3

 BDLبىددً الخىميددت اإلاحليددت جددم اػددخذسام أػددلوب الاػخلصدداء تيددل كدديغ ئػددخبيان موجدد  لعبددائً 

محدددددل لبىددددً إلاخبىدددداة مدددددً ػددددطف االبىىيددددت ا، لخحسيددددس مؼدددددخو  جددددأزير أبعدددداز جدددددوزة الخسمددددت الا ددددواغبوميددددت 

 الخماس ي، تيل جم جصميم كائمت مً ألاػئلت( Likert)  ث العبون وفلا إلالياغ ليياض  ضطاالسضاػت على 

  :ملؼمت ئلى زالزت أجعاء هي

 اإلالمىصية

 اإلاىثىقية

 ألامان

 الاصحجابة

حعاطفال  

 ضطا العبون 

 اإلاخغير الخابع اإلاحغير اإلاضحقل



 

 أثر ابعاد حىدة الخدمات البنكية على رطا السبائن من وحهة نظر زبائن بنك الحنمية اإلاحلية 
 

319 

 يخظدددمً بياهددداث  خصددديت مخعللدددت بدددالعبون: الجددديؽ، العمدددط، اإلاؼدددخو  الخعلي دددي...ال ؛ :الجـــسء ألاول  -

 ؛عبداضة 20بددلبىىيدت يخعلم باإلاخغير اإلاؼدخلل واإلاخمثدل فدي ألابعداز الخمؼدت لجدوزة الخسمدت ا :الجسء الثاني -

 عباضة. 12بد  محل السضاػت بىً ظبائً ضطايحخو  على اإلاخغير الخابع اإلاخمثل في  :الجسء الثالث -

 : النحائج ومناقشة ثحليل 4.3

 ثبات أداة الدراصة 1.4.3

 Coefficient)للياغ زباث ألازاة اإلاعخمسة في البحل جم اػخذسام معامل الثباث ألفاهطوهباخ  

Alpha Cronbach’s)  الص  يذخبر الاحؼاق السادلي لعباضاث الاػخبيان، والص  يحس وؼبت اإلاعامل بأن

 لخيون ألازاة ملبولت ئتصائيا للسضاػت. 0,60جفوق 

 : اخحبار ثبات أداة الدراصة1حدول 

 معامل الثبات ألفاكرونباخ عدد العبارات اإلاحغير

 0.862 20 جوزة الخسمتابعاز 

 0.757 12 العبون ضطا 

 0.883 32 الاػدباهت هيل

 على مذطجاث بطهامج اإلاصدر:
ً
 SPSS V.26 مً ئعساز الباتثين اعخمازا

تيددل بلغددذ  0,60يخطدح مددً دددالٌ جددسٌو ادخبدداض زبدداث أزاة السضاػددت أن معدامالث الثبدداث ولهددا أهبددر مددً 

وهدددي كيمدددت مطجفعدددت ومىاػدددبت جفددد  بدددأ طاض السضاػدددت ملاضهدددت بالليمدددت  0,883كيمدددت معامدددل الثبددداث الىلدددي 

 اإلاطجعيت وبالخالي زباث وصحت ألازاة للليام بالسضاػت الخحليليت.

 اخحبار الحىزيع الطبيعي إلاحغيرات الدراصة 2.4.3

صميرنىف   كىإلاىغروف للخأهس مً أن مخغيراث السضاػت جخوظع جوظيعا ػبيعيا جم تؼاب

Kolmogorov-Smirnova
 

 اخحبار الحىزيع الطبيعي :2حدول 

 Kolmogorov-Smirnovaصميرنىف   كىإلاىغروف

Sig.  

 جوزة 0,125

 العبون _ضطا 0,188

 على مذطجاث بطهامج اإلاصدر:
ً
 SPSS V.26 مً ئعساز الباتثين اعخمازا
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اشن ان  0.05اهبر مً على الخولي   Sig 0.524 ،0.125  ،0.188ان كيمت يخطح مً دالٌ جسٌو 

 وهصا ما يعني  ئمياهيت اػخذسام الادخباضاث اإلاعلميت.   اإلاخغيراث جدبع الخوظيع الؼبيعي

 اخحبار فرطيات الدراصة: 3.2.3

ؤلاجابت على ئؿياليت السضاػت ػيخم ادخباض عالكاث الخأزير بين مخغيراث السضاػت وجحليلها  كصس

وفم فططياث السضاػت الفططيت الطئيؼيت والفططياث الفطعيت وػيعخمس في اجذاش اللطاض اللاعسة 

 آلاجيت: 

  هلبل H0   الليمت الجسوليت و   ئشا واهذ الليمت اإلاحؼوبت(Sig)   0,05؛ 

  هطفعH0   الليمت الجسوليت  و   ئشا واهذ الليمت اإلاحؼوبت(Sig)   0,05. 

  الفرطية الرئيضة:  -أ

 α) ≤ (0.05   يوجس أزط شو زملت ئتصائيت لجوزة الخسماث على ضطا العبائً عىس مؼخو  معىويت
 حىدة الخدمة البنكية على رطا السبائنابعاد : نحائج اخحبار أثر 3حدول 

 اإلاخغير
 اإلاحؼوبت  الليمت

F 
 اإلاعىويت

sig 
 كيمت 

T 
 اإلاعىويت

sig 

 معامل

 الاضجباغ

R 

 معامل

 الخحسيس

R2 
جوزة   ابعاز أزط 

 الخسماث البىىيت

 على ضطا العبائً
103.589 0,000 10,178 0,000 0.724 0.524 

 على مذطجاث بطهامج اإلاصدر:
ً
 SPSS V.26 مً ئعساز الباتثين اعخمازا

 ٌ أ  أن اإلاخغيددر  0.524بلغددذ كيمددت معامددل الخحسيددس ، للددوة الخفؼدديريتا ان يخطددح مددً دددالٌ جددسو

  ( و فددي اإلاخغيددر الخددابع )ضطددا العبددائً مددً الخبددايً % 52.4( يفؼددط بعدداز جددوزة الخددسماث البىىيددتاإلاؼددخلل )ا

 داضج هموشج السضاػت   %  47.6

اإلاخغيدر اإلاؼدخلل و اإلاخغيدر الخدابع وهي حـير الى وجدوز عالكدت كويدت بدين  0.724وبلغذ كيمت معامل الاضجباغ 

 وهصا (،α=0,05( وهي أكغط مً مؼخو  السملت )0000,عىس مؼخو  زملت ) 10.178( Tوكسضث كيمت )

ٌ  الصدفطيت الفططديت ضفدع ئلدى يسفعىا ما  زملدت شو أزدط هىدان أن علدى جدىص التدي البسيلدت الفططديت وكبدو

 العبائً ضطا على البىىيت الخسماث لجوزة ئتصائيت

 الفرطيات الفرعية:-ب
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 على ضطا العبائً ملموػيتيوجس أزط شو زملت ئتصائيت لل: الفرطية ألاولى

 نحائج ثحليل الانحدار البضيط بين بعد اإلالمىصية ورطا السبائن: 4حدول 

 

 على مذطجاث بطهامج اإلاصدر:
ً
 SPSS V.26 مً ئعساز الباتثين اعخمازا

 ٌ أ  أن اإلاخغير اإلاؼدخلل  0.086بلغذ كيمت معامل الخحسيس ، للوة الخفؼيريتا ان يخطح مً دالٌ جسو

 داضج هموشج السضاػت   %  91.4  ( و الخابع )ضطا العبائًفي اإلاخغير  مً الخبايً % 08.6( يفؼط إلالموػيت)ا

وهدددي حـدددير الدددى وجدددوز عالكدددت طدددعيفت بدددين اإلاخغيدددر اإلاؼدددخلل و اإلاخغيدددر  0.294وبلغدددذ كيمدددت معامدددل الاضجبددداغ 

 (،α=0,05( وهدي أكدغط مدً مؼدخو  السملدت )0000,عىس مؼدخو  زملدت ) 2.980( Tالخابع وكسضث كيمت )
ٌ  الصفطيت الفططيت ضفع ئلى يسفعىا ما وهصا  شو جدأزير هىدان أن علدى جدىص التدي البسيلت الفططيت وكبو

 على ضطا العبائً لموػيتإلاا لبعس(  α≤0.05) معىويت مؼخو   عىس ئتصائيت زملت

 على ضطا العبائً موزوكيتيوجس أزط شو زملت ئتصائيت لل: الفرطية الثانية

 ورطا السبائن ىثىقيةنحائج ثحليل الانحدار البضيط بين بعد اإلا: 5حدول 

 

 على مذطجاث بطهامج اإلاصدر:
ً
 SPSS V.26 مً ئعساز الباتثين اعخمازا

 

 اإلاخغير

الليمت 

 اإلاحؼوبت 
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 اإلاعىويت
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 الخحسيس

R2 

 لطاضال

ٌ  0.086 0.294 0.04 2.980 0.04 8.883 ملموػيت  كبو

 اإلاخغير

الليمت 

 اإلاحؼوبت 
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 اإلاعىويت

sig 

 كيمت 

T 

 اإلاعىويت

sig 
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 الاضجباغ

R 

 معامل

 الخحسيس

R2 

 لطاضال

ٌ  0.261 0.511 0.000 0.686 0.000 33.161 اإلاوزوكيت  كبو
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ٌ يخطددح مددً دددالٌ  أ  أن اإلاخغيددر  0.261بلغددذ كيمددت معامددل الخحسيددس ، للددوة الخفؼدديريتا ان جددسو

دداضج همدوشج   %73.9  ( و فدي اإلاخغيدر الخدابع )ضطدا العبدائً مدً الخبدايً % 26.1( يفؼدط وزوكيدتاإلاؼدخلل )اإلا

 السضاػت 

ل و اإلاخغير وهي حـير الى وجوز عالكت مخوػؼت بين اإلاخغير اإلاؼخل 0.511وبلغذ كيمت معامل الاضجباغ 

 (،α=0,05( وهي أكغط مً مؼخو  السملت )0000,عىس مؼخو  زملت ) 0.686( Tالخابع وكسضث كيمت )
ٌ  الصفطيت الفططيت ضفع ئلى يسفعىا ما وهصا  شو جأزير هىان أن على جىص التي البسيلت الفططيت وكبو

 على ضطا العبائً وزوكيتإلاا لبعس(  α≤0.05) معىويت مؼخو   عىس ئتصائيت زملت

 على ضطا العبائً مانيوجس أزط شو زملت ئتصائيت لال : الفرطية الثالثة

 ورطا السبائن ماننحائج ثحليل الانحدار البضيط بين بعد الا : 6حدول 

 

 على مذطجاث بطهامج اإلاصدر:
ً
 SPSS V.26 مً ئعساز الباتثين اعخمازا

 ٌ أ  أن اإلاخغيددر  0.321بلغددذ كيمددت معامددل الخحسيددس ، للددوة الخفؼدديريتا ان يخطددح مددً دددالٌ جددسو

ددداضج همددوشج   %67.9  ( و )ضطددا العبددائًفددي اإلاخغيددر الخددابع  مددً الخبددايً % 32.1( يفؼددط مدداناإلاؼددخلل )الا 

 السضاػت 

وهي حـير الى وجوز عالكت مخوػؼت بين اإلاخغير اإلاؼخلل و اإلاخغير  0.567وبلغذ كيمت معامل الاضجباغ 

 (،α=0,05( وهي أكغط مً مؼخو  السملت )0000,عىس مؼخو  زملت ) 6.672( Tالخابع وكسضث كيمت )
ٌ  الصفطيت الفططيت ضفع ئلى يسفعىا ما وهصا  شو جأزير هىان أن على جىص التي البسيلت الفططيت وكبو

 على ضطا العبائً مانالا  لبعس(  α≤0.05) معىويت مؼخو   عىس ئتصائيت زملت

 على ضطا العبائً ػخجابتيوجس أزط شو زملت ئتصائيت لال  الفرطية الرابعة
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 كيمت 

T 

 اإلاعىويت

sig 

 معامل

 الاضجباغ

R 

 معامل

 الخحسيس
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 لطاضال

ٌ  0.321 0.567 0.000 6.672 0.000 44.521 الامان  كبو
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 بعد الاصحجابة ورطا السبائن : نحائج ثحليل الانحدار البضيط بين7حدول 

 

 على مذطجاث بطهامج اإلاصدر:
ً
 SPSS V.26 مً ئعساز الباتثين اعخمازا

ٌ يخطح مً  أ  أن اإلاخغير اإلاؼدخلل  0.335بلغذ كيمت معامل الخحسيس ، للوة الخفؼيريتا ان دالٌ جسو

 داضج هموشج السضاػت   %66.5  ( و في اإلاخغير الخابع )ضطا العبائً مً الخبايً % 33.5( يفؼط ػخجابت)الا 

اإلاؼخلل و اإلاخغير وهي حـير الى وجوز عالكت مخوػؼت بين اإلاخغير  0.579وبلغذ كيمت معامل الاضجباغ 

 (،α=0,05( وهي أكغط مً مؼخو  السملت )0000,عىس مؼخو  زملت ) 6.686( Tالخابع وكسضث كيمت )
ٌ  الصفطيت الفططيت ضفع ئلى يسفعىا ما وهصا  شو جأزير هىان أن على جىص التي البسيلت الفططيت وكبو

 على ضطا العبائً ػخجابتالا  لبعس(  α≤0.05) معىويت مؼخو   عىس ئتصائيت زملت

 يوجس أزط شو زملت ئتصائيت للخعاػف على ضطا العبائً: الفرطية الخامضة

 : نحائج ثحليل الانحدار البضيط بين بعد الحعاطف ورطا السبائن8حدول 

 على مذطجاث بطهامج اإلاصدر:
ً
 SPSS V.26 مً ئعساز الباتثين اعخمازا

 ٌ أ  أن اإلاخغيددر  0.656بلغددذ كيمددت معامددل الخحسيددس ، للددوة الخفؼدديريتا ان يخطددح مددً دددالٌ جددسو

دداضج همدوشج   %34.4  ( و )ضطدا العبدائًفدي اإلاخغيدر الخدابع  مدً الخبدايً % 65.6( يفؼط خعاػفاإلاؼخلل )ال

 السضاػت 

وهي حـير الى وجوز عالكت مخوػؼت بين اإلاخغير اإلاؼخلل و اإلاخغير  0.656وبلغذ كيمت معامل الاضجباغ 

 (،α=0,05( وهي أكغط مً مؼخو  السملت )0000,عىس مؼخو  زملت ) 8.434( Tالخابع وكسضث كيمت )
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 لطاضال

ٌ  0.335 0.579 0.000 0.686 0.000 47.413 الاػخجابت  كبو
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 لطاضال

ٌ  0.431 0.656 0.000 8.434 0.000 71.140 الخعاػف  كبو
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ٌ  الصفطيت الفططيت ضفع ئلى يسفعىا ما وهصا  شو جأزير هىان أن على جىص التي البسيلت الفططيت وكبو

 على ضطا العبائً خعاػفلا لبعس(  α≤0.05) معىويت مؼخو   عىس ئتصائيت زملت

 لألبعاد مجحمعة ثحليل الانحدار ج. 

 :الجسٌو الخالي يوضح أ  أبعاز جوزة الخسماث لها جأزير زادل الىموشج

ابعاد حىدة الخدمات البنكية على  الخحبار أثر  لالنحدار الخطي البضيطحليل الحباًن ث :9حدول 

 رطا السبائن 

 ألابعاد
 اإلاعامل

 β 

 اإلاعامل اإلاعياري 

 Beta 

 قيمة

 T 

 مضحىي الداللة 

sig 

 0,816 0,234 0,018 0,022 اإلالموػيت

 0,143 1,477 0,132 0,134 اإلاوزوكيت

 0,135 1,507 0,145 0,148 ألامان

 0,002 3,187 0,266 0,310 الاػخجابت 

 0,000 4,593 0,397 0,398 الخعاػف

 على مذطجاث بطهامج  مصدر:
ً
 SPSS V.26مً ئعساز الباتثين اعخمازا

 :تيل جبين ما يلي Tمً دالٌ الجسٌو أعالا يمىً فحص معىويت اإلاخغيراث اإلاؼخللت مً دالٌ ادخباض 

تيل أن  و الاػخجابت واإلاخغير الخابع ضطا العبائً، الخعاػفجوجس عالكت معىويت بين اإلاخغيراث اإلاؼخللت 

و  0.000تيل بلغذ لىال اإلاخغيريً على الخوالي 0.05أكل مً ،  Tمؼخو  اإلاعىويت مدخباض  كيمت

كت بين اإلاخغيريً اإلاؼخللين وهي حـير ئلى أن العال  و  كيمت معامل الاهحساض على الخوالي  وكس بلغذ0.002

 الخابع هي عالكت موجبت ؛ واإلاخغير

وألامان واإلاخغير الخابع ضطا  لموػيت و اإلاوزوكيتم جوجس عالكت معىويت بين اإلاخغيراث اإلاؼخللت اإلا -

ئش بلغذ ليل اإلاخغيراث على 0.05أهبر مً ،  Tكيمت مؼخو  اإلاعىويت مدخباض  العبائً، تيل أن

  0.135 و 0.143و ، 8160, الخوالي

يمىً جطجيب اإلاخغيراث اإلاؼخللت اإلاعىويت مً تيل ألاهميت اليؼبيت هما Betaومً دالٌ كيم معامالث 

 :يلي

  Beta= 0.397 الخعاػف

    Beta= 0.266 الاػخجابت
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 خاثمة:. 4

بجوزة دسما  ا أكدبح طدطوضة تخميدت فدي ؿدل جمازدل الخدسماث اإلالسمدت وؿدسة البىون  ئن اهخمام

أزدددط أبعددداز جدددوزة الخدددسماث  الدددى معطفدددتالتدددي ػدددعذ  مدددً ددددالٌ هدددصا السضاػدددت واللؼددداع اإلاىافؼدددت فدددي هدددصا 

، يخطدددح أن جدددوزة بوميدددت الا دددواغ البىىيدددت علدددى ضطدددا العبدددائً مدددً وجهدددت هـدددط ظبدددائً بىدددً الخىميدددت اإلاحليدددت

ععيط ضطا العبون، وبعس الليام بخحليل ومعالجت البياهاث اإلاخعللت بد ح جلعب زًواض مًهما في الخسمت البىىيت

 :ظبون مً بىً محل السضاػت جوكلىا الى الىخائج الخاليت 96

كبٌو الفططيت الطئيؼيت اللائلت بوجوز أزط معىو  هبعاز جوزة الخسماث البىىيت على ضطا  -

 العبائً؛

البؼيؽ يوجس أزط معىو  ليل بعس مً أبعاز جوزة الخسماث البىىيت ػبلا لخحليل الاهحساض  -

تيل أؿهطث الىخائج أن مخغير الخعاػف ل  مؼاهمت هبيرة مً تيل زضجت ، على ضطا العبائً

 ؛الخأزير واإلاوافلت

 ؛ موؿف  البىً بـيل جيس لطز مً كبلوايحط  البىً على عىصط الاػخجابت في حعاون  -

اهم عً الخعاػف اإلاخبعت وشلً مً دالٌ العىايت الشخصيت بيل هما أبس  العبائً عً ضط -

 معهم ظبون والطوى اإلاطتت والصساكت في الخعامل

عً اإلاخبعت مً كبل البىً بـيل طعيف جسا  اإلالموػيتأبس  العبائً عً ضطاهم عً  -

 ؛اإلاباو  وكاعاث الاهخـاضاإلاخمثلت في عىاكط اإلالموػيت 

وشلً في التزام باإلاواعيس و ابس  العبائً عً ضطاهم عً عىصط اإلاوزوكيت بـيل طعيف  -

  ؛مخابعت العملياث في ول وكذ

  .اما بذصو  عىصط ألامان يؼاهم البىً في جوفير الحمايت مً ػطف أعوان الامً -

 :الخاليتالحىصيات وعلى طوء ما ػبم يمىىىا جلسيم 

ومؼايطة  بـيل جصابتتى جيون كاعاث الاهخـاض  اإلابنى واإلاطافم و خمام البىً بخصاميم هططوضة ا  -

  ؛إلاخؼلباث 

 ؛لعملياث مع العبون وجلليل مً ألادؼاء والالتزام باإلاواعيس اإلاحسزة مؼبلال ئيالء أهميت بالغتططوضة  -

 ؛جوفير عىصط ألامان و الؼطيت في الخعامل مع العبائًططوضة  -

 ططوضة الاهخمام بالـياو  اإلالسمت مً العبائً وجلسيم تلٌو في الوكذ اإلاىاػب؛ -
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 العمل على جسضيب اإلاوؿفين وجؼويط مهاضا  م بـيل يؼاعس على جلسيم دسماث شاث جوزة عاليت -

 البىً للحفاؾ على العبائً الحاليين وجصب ظبائً جسز؛جطػير زلافت الجوزة في العمل على  -

    .واػخذسامها هأزاة للخميز عً اإلاىافؼين بخؼويط أبعاز جوزة الخسمت البىىيتالاهخمام  -
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دراست - (19-جائحت كىرونا )كىفيد ظلفي جعىر اإلاعامالث اإلاصزفيت ؤلالكترونيت 

 -(2021-2017للفترة ) لحالت الجشائز  جحليليت

The evolution of electronic banking transactions in light of the Corona 

pandemic (Covid-19) -an analytical study of the case of Algeria for the 

period (2017-2021)- 

 2ظلحت محمدد. ، 1أبىبكز ساقي .ط.د
 aflou.edu.dz-a.zagui@cu مخبر الذساظاث اللاهىهُت والاكخصادًت،اإلاشهض الجامعي آفلى )الجضائش(،  1
 aflou.edu.dz-m.telha@cu مخبر الذساظاث اللاهىهُت والاكخصادًت،اإلاشهض الجامعي آفلى )الجضائش(،  2

خ الاظخالم:  :                03/02/2022جاٍس خ اللبٌى خ اليؽش:               04/06/2022جاٍس  18/06/2022جاٍس
 

 ملخص:

اإلاالي  هذفذ هزه الذساظت إلى حعلُؽ الظىء كلى جؼىس اإلالامالث اإلاصشفُت ؤلالىتروهُت في الىـام

  .(2021-2017للفترة ) (19-الجضائشي خالٌ حائدت وىسوها )وىفُذ إلاصشفياو 

خللذ  في الجضائش  صشفُتإلااإلاؤظعاث اإلاالُت واوكذ جم الخىصل إلى مجمىكت مً الىخائج أهمها أن 

جشقى  لملىجها اإلاصشفُت ؤلالىتروهُت اإلالذمت للضبائً خالٌ فترة الجائدت،  حجم اإلالامالثجؼىسا ملخىؿا في 

 .لخؼللاث اللمالء ومىاهبت الخؼىساث الخاصلت في هزا اإلاجاٌ

حائدااات  ؛مؤظعااااث مالُااات ومصاااشفُت ؛مصاااشفيو  هـاااام اإلااااالي ؛لىتروهُاااتإصاااشفُت ملاااامالث م الكلمـــاث اإلافخا:يـــت:

 .(19-وىسوها )وىفُذ

 .JEL:G2 ، E02جصنيف 

Abstract: 
This study aimed to shed light on the development of electronic banking 

transactions in the Algerian financial and banking system during the Corona 

pandemic (Covid-19) for the period (2017-2021).  

 A set of results have been reached, the most important of which is that the 

financial and banking institutions in Algeria have achieved a remarkable 

development in the volume of electronic banking transactions provided to 

customers during the pandemic period, but they did not live up to the aspirations 

of customers and keep pace with developments in this field. 

Keywords: electronic banking transactions; financial and banking system; 

financial and banking institutions; Corona pandemic (COVID-19). 
Jel Classification Codes: G2, E02.  
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 . ملدمت: 1

فشض كلى مخخلف اللؼاكاث  ،2019مم نهاًت ظىت ( 19-)وىفُذبلذ جذاكُاث حائدت وىسوها 

ٌلخبر  خُث اإلاصشفيأهخهجه اللؼاق اإلاالي و  الزي، ؤلاحشاء الاحخماعي اللمل كً بلذ كلى غشاس الخباكذ

في إػاس  مصشفُتكصب اإلالامالث بحن الضبائً واللمالء، مً خالٌ اإلاعاسكت إلى جىفحر خذماث مالُت و 

ت للىكاًت مً فحروط وىسوها  .اإلاعخجذ (19-)وىفُذ اخترام الخذابحر الاختراٍص

مىاهبت الخغحراث اإلاخالخلت في هزا الجضائش هغحرها مً البلذان في اللالم جىبّهذ إلى طشوسة 

ت للب دوسها لخجاوص ألاصمت الصخُت  صشفُتواإلافيان لضاما كلى اإلاؤظعاث اإلاالُت  اإلاُذان، الجضائٍش

ورلً مً خالٌ جىفحر خذماث مصشفُت إلىتروهُت ساكُت مً ؼأنها دكم وجدفحز اظخخذام  سكمُا،

، وبزٌ حهىد مظاكفت في هزا اإلاجاٌ لخلبُت السخبو  الىظائل الشكمُت واللملُاث ؤلالىتروهُت في الذفم

 .وبالخالي جدلُم الخدٌى الشكمي اإلايؽىداخخُاحاث اللمالء بالىفاءة والفاكلُت اإلاؼلىبت، 

 : إشكاليت الدراست 1.1
 
 :الخالُتؤلاؼيالُت  ػشحًمىً  وفي إػاس الىاكم اإلاؽاس إلُه كلى ما ظبم بىاءا

الجشائز خالل جائحت كىرونا في اإلاعامالث اإلاصزفيت ؤلالكترونيت  الذي شهدجهخعىر المدي  ما

 (؟19-)كىفيد

 :صُاغت الفشطُاث الخالُت ًمىً تالشئِعُ لإلحابت كلى ؤلاؼيالُت: فزضياث الدراست 1.2

 ش  اإلالخمذة م الخذماث اإلاصشفُت ؤلالىتروهُتَجىص  زحعاهم أهـمت الذفم ومىاف في جؼٍى

 الصحرفت ؤلالىتروهُت في الجضائش؛

  2017كشفذ اإلالامالث اإلاصشفُت ؤلالىتروهُت في الجضائش جؼىسا ملخىؿا خالٌ فترة الذساظت-

 ؛(19-حائدت وىسوها )وىفُذ، خاصت خالٌ 2021

 دت واظلت  اظخؼاكذ الخذماث اإلاصشفُت ؤلالىتروهُت اإلالخمذة في الجضائش حزب اهخمام ؼٍش

هزه  هدُجت للمضاًا اللذًذة التي جىفشها ،(19-في ؿل حائدت وىسوها )وىفُذ مً الضبائً

 الخذماث.

 الخالُت: في الىلاغ جخلخص أهذاف الذساظت الدراست: دافأه 3.1

 ؛الجضائشي  اإلاصشفيكلى واكم الصحرفت ؤلالىتروهُت في الىـام اإلاالي و  الىكىف 

  الجضائشي  واإلاصشفياإلاالي  في الىـام ؤلالىتروهُتلملامالث اإلاصشفُت لإبشاص الخؼىس الخاصل 

 ؛(19-)وىفُذخالٌ حائدت وىسوها 
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 ُكلى حصجُم اإلالامالث اإلاصشفُت  (19-)وىفُذوىسوها  صمت الصخُتلل  تجىطُذ ألازاس ؤلاًجاب

ت واإلاالُت بؽيل هبحر. ،ؤلالىتروهُت  وجخفُع الاجصاٌ اإلاادي في اإلالامالث الخجاٍس

 الدراست: أهميت4 .1

خخمُت، حغحرث  طشوسةاإلالامالث اإلاصشفُت ؤلالىتروهُت أضخذ  أهمُت الذساظت مً وىن  جبرص  

اتها التي فشطخه  الصحيالدجش  بلذخاصت  صشفُتواإلاؤظعاث اإلاالُت واإلا مً مىـىس الضبائً أولٍى

ش والخدٌى الشكمي  حلخبر  (، فهي19-جذاكُاث أصمت وىسوها )وىفُذ ت لخدلُم الخؼٍى بمثابت خؼىة طشوٍس

 .اإلايؽىد وفلا للملاًحر الذولُت

 :الدراست منهجيت5 .1

جؼىس اإلالامالث  اكخمذث الذساظت كلى اإلاىهج الىصفي الخدلُلي مً أحل وصف وجدلُل

الىخائج ، ومً زم اظخخالص 2021-2017الجضائش خالٌ فترة الذساظت في ؤلالىتروهُت اإلاصشفُت 

 والىصٌى إلى الاكتراخاث.

 الصيرفت ؤلالكترونيت أساسياث :ىل  .2

مخلذمت في  امً بحن أهم اإلاؤظعاث التي كؼلذ أؼىاػ صشفُتاإلالخبر اإلاؤظعاث اإلاالُت و ح

ش الخذماث اإلاصشفُت ؤلالىتروهُت  والاجصاٌ مجاٌ الاظخغالٌ ألامثل لخىىىلىحُا ؤلاكالم مً أحل جؼٍى

 ٌلشف بالصحرفت ؤلالىتروهُت.ما اإلالذمت  لللمالء أو 

 الصيرفت ؤلالكترونيت: حعزيف 1.2

رلً الىـام الزي ًدُذ لللمُل الىصٌى إلى خعاباجه أو " حلشف الصحرفت ؤلالىتروهُت كلى أنها

 .اإلاخخلفت دون أي كُىد صماهُت أو مياهُت ؤلالىتروهُتالىظائل  خالٌالخصٌى كلى الخذمت البىىُت مً 

 (341، صفدت 2016)كُاػ و كبابعت، 

جخمثل في إحشاء  ،صحرفت بذًلت للصحرفت الخللُذًتهما حلشف أًظا كلى أنها كباسة كً "

 الخذماث اإلاصشفُت أو كبر ألاهترهذ، اإلاصشفُتوالخذماث  ،إلىتروهُت بؼشق  اإلاصشفُت مخخلف اللملُاث

اإلاصشفُت كبر الخاظىب، أو كً  أو خذماث اإلاصشفُت كبر الهاجف، أو الخذماث اللائمت كبر الخلفاص

م أحهضة الصشاف آلالي".  (Al-Mad, 2011, p. 2) ػٍش
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الصحرفت ؤلالىتروهُت كلى أنها اللُام ، ًمىىىا أن ولشف واحعاكا مم ما جؼشكىا إلُه مً حلاٍسف

الخذًثت إلهجاص  والاجصاٌجىىىلىحُا ؤلاكالم  اظخخذامبلملُاث مصشفُت بؼشق إلىتروهُت مً خالٌ 

ل...إلخ، بأكل جيلفت وبأظشق  أو  مخخلف اللملُاث اإلاصشفُت ظىاء حللم ألامش بالسخب، الذفم، الخدٍى

 .اهلؼاقوكذ ممىً بذون 

 لكترونيت:ؤلاأشكال الصيرفت  2.2

جدىىق الخذماث اإلاصشفُت ورلً بدىىق الىظائل اإلاعخلملت، مما ٌلؼي للصحرفت ؤلالىتروهُت 

 (113، صفدت 2005)جلشوسث،  :أؼياٌ مخلذدة هزهش مجها

آلالُت أٌو آلُت : حلخبر الصشافاث خدماث الصيرفت ؤلالكترونيت من خالل الصزافاث آلاليت 1.2.2

لللمل اإلاصشفي ؤلالىترووي خُث حلخمذ كلى فشق البىً الىاخذ أو فشوق ول البىىن في خالت كُامها 

بخذمت أي كمُل مً أي بىً، وكذ جؼىس كمل الصشافاث ألالُت مً كُامها بالىصٌى إلى بُاهاث 

فأصبدذ جلىم بذفم  خعاباث اللمالء فىسٍا، إلى جلذًم خذماث مخلذمت في صشف اإلابالغ الىلذًت،

 الفىاجحر للمؤظعاث الخذمُت وحعذًذ الشظىم الخيىمُت.

حلخمذ هزه الخذمت أًظا كلى وحىد ؼبىت جشبؽ  لكترونيت عبر الهاجف:خدماث الصيرفت ؤلا 2.2.2

فشوق البىً الىاخذ هيل وجمىً اإلاىؿف مً الىصٌى لبُاهاث اللمُل مباؼشة مً أي فشوق البىً، 

لىم اللمُل  باالجصاٌ بشكم مىخذ للخصٌى كلى خذمت مدذدة مً مصشفه، ًخىفل اإلاىؿف بلذ ٍو

بذأ بخىحُه أظئلت مدذدة للخأهذ مً  رلً بالشد كلى اللمُل مً الىصٌى إلى بُاهاث خٌى اللمُل ٍو

خه.  هٍى

وهي حلذ مً أهم كىىاث البىىن ؤلالىتروهُت، وحؽمل  الخدماث اإلاصزفيت عبر شبكت الانترنت: 3.2.2

ماث اإلاالُت وغحر اإلاالُت مً اظخفعاساث كً اإلاىخجاث والخذماث التي ًلذمها البىً هُفُت الخذ

الخصٌى كلحها، وأًظا ؤلاكالن كً أظلاس الصشف وأظلاس الفائذة بالبىً ودفم فىاجحر الخذماث، 

الث مالُت وفخذ الخعاباث، كالوة كلى الخذماث الخذًثت مثل دفم الفىاجحر.  وإحشاء الخدٍى

إن الاججاه اللام في اللالم الُىم هى اهدؽاس اظخخذام الهاجف  الصيرفت عبر الهاجف النلال: 4.2.2

 750بلُىن حهاص، بِىما ظُصل كذد مؽتروي ؤلاهترهذ كبر الؽبىت الثابخت إلى  1.2الىلاٌ، هلل البُاهاث 

دُذ هزا الاججاه جؼٍى ش اظخخذاماث ملُىن لىفغ الفترة، وظخيىن هي الىظُلت العهلت لالجصاٌ، ٍو

الهاجف الىلاٌ ألغشاض مخلذدة واظخخذامه للذخٌى للؽبىت اللاإلاُت واظخخذامه في الخؼبُلاث 
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ذ ؤلالىترووي وجصفذ اإلاىخجاث اإلالشوطت والتروٍج لها، مً زم ًمىً اظخخذامه  اإلاخلللت بها هلشاءة البًر

 (256، صفدت 2019كبى، و بىفلُذ، )ػشش ي،  .في جلذًم خذماث الصحرفت

 لكترونيت:مشاًا الصيرفت ؤلا 3.2

ًلذم البىً ؤلالىترووي خذماث بىىُت مخمحزة كً بلذ في حمُم ألاوكاث وػىاٌ أًام ألاظبىق 

م ؤلاهترهذ، ومما ال ؼً فُه أن  باظخخذامورلً  اهلؼاق بال الاجصاٌ الخلُفىوي أو ؤلالىترووي كً ػٍش

الخىىىلىحُا الخذًثت له مضاًا هثحرة للبىىن هفعها  البىىن الزي ٌلخمذ كلى الجذًذ مًهزا الىىق 

 (199-198، الصفداث 2004)ملؼى هللا و بىكمىم،  ولللمالء، وجخلخص أهم هزه اإلاضاًا فُما ًلي:

مضاًا البىً ؤلالىترووي في جىفحر الىكذ والجهذ، احعاق سكلت  جخمثل أهم اإلاشاًا التي جخحلم للبنك: -

 الخيالُف كلى كاجم البىً. الخذماث وجخفُف اللذًذ مً

جخمثل أظاظا في إمياهُت ػلب الخذمت مً أي ميان به هاجف وخاظىب،  اإلاشاًا التي جخحلم للعمالء: -

ىفش هزا الىىق مً البىىن دسحت كالُت مً الشاخت لللمُل، جى فُز اللملُاث جأهُذها بعشكت فائلت، ٍو

ت الخعاباث التي ًشغب فحها الىثحر مً اللمالء.  باإلطافت إلى ظٍش

 الجشائز الصيرفت ؤلالكترونيت في. 3

، بما ًخىافم مم اإلاالي واإلاصشفي فشطذ اللىإلات اإلاالُت والاكخصادًت كلى الجضائش كصشهت هـامها

 اثاليؽاػ في الىاظم لخىىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصاٌ ظخخذامالا  مً خالٌ الخؼىساث الخذًثت، ورلً

، باإلطافت إلى وحلمُمها ؤلالىتروهُت سخبوظائل الذفم وال اظخلماٌفي صىسة  ،تواإلاصشفُ تاإلاالُ

 جلذًم خذماث مصشفُت خذًثت. طشوسة

 :البعاكاث اإلاعخمدة في اإلاعامالث اإلاصزفيت ؤلالكترونيت 1.3

صادسة  في الجضائش بحن بؼاكاث البؼاكاث اإلالخمذة في اإلالامالث اإلاصشفُت ؤلالىتروهُت جدىىق

ذ الجضائش  مؤظعت كً  .البىىنصادسة كً  وأخشي بٍش

ذ الجضائش لضبائىه بعاكاث بزيد الجشائز: 1.1.3 بؼاكاث جمىجهم مً الخصٌى كلى خذماث  ًمىذ بٍش

  ما ًلي: هاإلىتروهُت، مً أهم

إحشاء كملُاث  بؼاكاث مجاهُت جشجبؽ بالخعاب الجاسي للضبىن جمىً خاملها مً هي السحب: تبعاك -

، فلذ أؼاسث السخب مً الؽبان آلالي للوساق الىلذًت إلابالغ جصل إلى خمعىن ألف دًىاس حضائشي 

ذ الجضائش أن الخلامل ببؼاكاث السخب آلالي اهؼللذ ظىت  ت اللامت لبًر شها 2005اإلاذًٍش ، وكذ جم جؼٍى
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لخمىحن الضبائً مً ؼشاء خاحُاتهم كبر الاهترهذ إطافت إلى إمياهُت سخب  2008اًت مً ظىت بذ

ذ الجضائش. ، صفدت 2014)صشاق،  أمىالهم مً ألاحهضة اإلاخىاحذة كبر مخخلف البىىن التي لها كالكت ببًر

141) 

ذ الجضائش هي بؼاكت خصم صادسة كً بعاكت الذهبيت:  - مثل  "EMV" لاًحر ألامان الذوليإلاومؼابلت  بٍش

ذ الجضائش، وجمىً بؼاكت: ًىسوباد، ماظتر واسد، فحزا واسد ، جدمل هزه البؼاكاث الشظم البُاوي لبًر

خاملها مً إحشاء مخخلف اللملُاث، هسخب ألامىاٌ، اللملُاث الخاصت بالخذماث البىىُت الزاجُت 

 (402، صفدت 2020)بً دَسغ و خمى،  نهائُاث الذفم ؤلالىترووي.وكملُاث دفم ألامىاٌ كبر 

 (CIB)ًىحذ هىكان مً البؼاكت البُبىىُت أو ما ٌلشف بالبؼاكت بحن البىىن  :البنكيتالبعاكاث  2.1.3

 (SATIM ،2019) هما: بحن البىىنوالسخب  للذفم 

الزًً ال ًخجاوص  البىىن كمالء لفئتجخمحز بلىنها ألاصسق، وجىمذ  :)العادًت( البعاكت الكالسيكيت -

بالذفم  لخاملها البؼاكت هزه حعمذ أًً ألخش. بىًدخلهم مبلغا ملىُا، خُث ًخخلف هزا اإلابلغ مً 

اث مً مخخلف ؼشواث البُم بالخجضئت مثل الفىادق، مدالث الهُبر  ماسهذ، مدالث  ملابل اإلاؽتًر

أداة دفم وسخب مدلُت بحن البىىن ...إلخ. خُث حلخبر هالعىبش ماسهذ، اإلاؼاكم، اإلاخاحش، الصُذلُاث

ًخم كبىلها لذي الخجاس اإلاىدعبحن إلى ؼبىت الذفم ؤلالىتروهُت بحن البىىن وفي حمُم أحهضة الصشاف 

 آلالي اإلاثبخت في ألاساض ي الىػىُت.

روي الذخل اإلاشجفم وعبُا، والزًً  البىىن كمالءمً جمىذ هزه البؼاكت لفئت : البعاكت الذهبيت -

 .البىً لصالح هزه الفئت مً اللمالء وامخُاص ًلذمهًخجاوص دخلهم مبلغا ملُىا، وحلخبر هزه البؼاكت 

وخذود سخب ودفم أكلى  أخشي باإلطافت إلى الذفم والسخب الىلذي، جىفش البؼاكت الزهبُت محزاث 

 .اكت الىالظُىُتمً البؼ

ذ الجضائش  في إػاس هفغ الهذف، ججذس ؤلاؼاسة أن  لى ججمم الىلذ آلاليإبلذ اهظمام بٍش

والبؼاكت  الصادسة كً البىىن جبادٌ اإلالامالث بحن البؼاكت البُبىىُت أصبذ هىان ،"حُىمىهُدًُ"

ذ الجضائش الزهبُت  .2020 حاهفي 05مىز  ابخذاء ورلً، الصادسة كً بٍش
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 :الجشائزي صزفي واإلاالنظام اإلاالي أنظمت الدفع ؤلالكترونيت في  2.3

باكخماد هـامحن خذًثحن للذفم  في الجضائش  كامذ العلؼاث الىلذًت 2006ظىت  مؼلممىذ 

اث ؤلالىتروهُت، هما هـام اإلالاصت ؤلالىتروهُت للمذفىكاث الخاصت بالجمهىس اللٍشع ) ( ATICوالدعٍى

 .(ARTS) واإلاذفىكاث اإلاعخعجلت لفىسي للمبالغ الىبحرةوهزا هـام الذفم ؤلاحمالي ا

 :(ARTS) واإلادفىعاث اإلاسخعجلت ظام الدفع ؤلاجمالي الفىري للمبالغ الكبيرةن 1.2.3

كصشهت أهـمت  التي جلىم كلحها ٌلخبر كاكذةفهى ، 2006دخل خحز الخذمت فللُا في فُفشي 

ىت بلذ و  ،الذفم جا، وان له ألازش ؤلاًجابي كلى خٍض ادة وجحرة حؽغُله جذٍس ، فهى هـام خاص البىىنبٍض

التي حلادٌ أو جفىق واخذ ملُىن دًىاس حضائشي واإلاذفىكاث اإلاعخعجلت،  البىىنبحن  بيل اإلاذفىكاث ما

الث إلى خعاب اإلاؤظعاث اإلاالُت  ن ومشهض الصيى  والبىىنخُث جخمثل هزه اإلاذفىكاث في الخدٍى

الث لخعاب صبائجها. ذًت اإلاؽاسهت في هزا الىـام، وهزا الخدٍى  (102، صفدت 2016)الجضائش،  البًر

  :(ATICنظام اإلالاصت ؤلالكترونيت للمدفىعاث الخاصت بالجمهىر العزيض ) 2.2.3

بدبادٌ وافت وظائل الذفم ، خُث ٌعمذ هزا الىـام 2006 دخل خحز الخذمت فللُا في ماي

الث، كملُاث كلى  ت، الخدٍى للمذفىكاث الخاصت بالجمهىس اللٍشع مثل: الصيىن، ألاوساق الخجاٍس

مخؼىس، هما  حذ خُث ٌلخمذ هزا الىـام كلى وظائل وبشمجُاث البؼاكاث، اكخؼاكاث آلُت...الخ.

 يهذف لخدلُم حملت مً ألاهذاف أهمها:

ىت  - العىق اإلاالُت  فيالدعُحر اإلاداظبي الُىمي وإكؼاء هـشة ؼاملت وخلُلُت كً وطلُت الخٍض

 ؛والىػىُت

أًام كلى أن ًخم  (05خمعت )ًخم كبٌى أو سفع اللملُت في أحل أكظاه  جللُص آحاٌ اإلالالجت، -

 ؛فلؽ (02) أًام زم ًىمحن (03زالر ) إلى هزه اإلاذة اختزاٌ

 اللام؛ جأمحن أهـمت الذفم -

 بىظائل الذفم الخاصت بالصيىن؛ إكادة الثلت لللمالء في  الخلامل -

 (84، صفدت 2014)بللُاػ و بً إظماكحن،  ع ألامىاٌ في الجضائش.ُمداسبت جبِ -

 الجشائزي  صزفيفي النظام اإلاالي واإلا دراست وجحليل جعىر اإلاعامالث اإلاصزفيت ؤلالكترونيت .4

بادسث العلؼاث الىلذًت في الجضائش إلى وطم أظغ هـام الذفم  1995ظىت  ابخذاء مً

الىلذ آلالي  ( بىىن كمىمُت كشفذ بؽشهت08ورلً بئوؽاء ؼشهت معاهمت ما بحن زماوي ) ،ؤلالىترووي



 

 ظلحت محمد /ساقي أبىبكز
 

336 

ش ػشق الذفم الالىتروو  اظخخذام كصذ (، ورلSATIMً) واللالكاث الخللائُت بحن البىىن  ،ويجؼٍى

إوؽاء وإداسة اإلاىصت الخلىُت والخىـُمُت لظمان الدؽغُل البُني اليامل بحن حمُم الفاكلحن في الؽبىت 

 .اإلاصشفُت ؤلالىتروهُت في الجضائش

ا في ؼبىت الذفم ؤلالىتروهُت ى كظ 19ججمم  خالُا ظاجُم ؼشهت لُه، أنإومما ججذس ؤلاؼاسة 

ا خاص ابىي 12و  كمىمُتبىىن  06بما في رلً  ابىي 18لخاصت به، والتي جخيىن مً بحن البىىن ا

ذ الجضائشمؤظعت  باإلطافت إلى  (SATIM ،2019) .بٍش

 :الجشائز شبكت ألانترنت في يعدد مسخخدمدراست جعىر  1.4

، فمً أبشص مخؼلباث إػالكا ؼبىت كىىبىجُتلىتروهُت بذون ؤلاصحرفت الال ًمىً جصىس 

ت هجاخها  ألاهترهذ معخخذميوالجذٌو الخالي ًىضح جؼىس كذد  ،وآمىت طشوسة وحىد ؼبىت أهترهذ كٍى

 :2021-2017 :في الجضائش خالٌ الفترة

 2021-2017خالل الفترة:  الجشائز  شبكت ألانترنت في يمسخخدمجعىر عدد   :1جدول 
 النسبت اإلائىيت )مليىن نسمت( الكثافت السكانيت )مليىن( عدد اإلاسخخدمين السنىاث

2017 18,580,000 41,063,753 45.2% 

2018 21,000,000 41,660,000 50.0% 

2019 24,480,000 42,340,000 57.81% 

2020 25,428,159 43,851,044 57.91% 

2021 26,350,000 44,616,624 59.6% 

اخصائُاث كالم الاهترهذ، كلى اإلاىكم: اكخمادا كلى  حنمً إكذاد الباخثاإلاصدر: 

https://www.internetworldstats.com/stats1.htm 

، هالخف أن كذد معخخذمي ؼبىت ألاهترهذ في الجضائش أكاله 1حذٌو مً خالٌ ملؼُاث  

( والتي فشطذ 19-وىفُذاصت بلذ جفش ي حائدت وىسوها )خجؼىس بؽيل ملخىؾ خالٌ فترة الذساظت، 

ادة كذد  اولىغكلى ألاشخاص البلاء في مىاصلهم وكذم مغادستها إال للظشوسة، وهزا ما  كلى ٍص

، خُث بلغ كذد معخخذمي الؽبىت الهاجف الثابذ أو الىلاٌ ظىاء مً خالٌ معخخذمي ألاهترهذ

هزا الشكم أسبلت وكؽشون  لُصبذ ،2017 معخخذم ظىتملُىن ( 18كؽش ) تخىالي زماهُ اللىىبىجُت

ٌ  ملُىن معخخذم  (24) با مم خلى وكؽشون  ظخت أهثر مً إلى هزا اللذد لُصلزم  ،2019 ظىت جلٍش

 كلى مما ًذٌ ،لعياناكذد  إحمالي مً  %59 خىالي أي، 2021ت مم نهاًت ظىملُىن معخخذم  (26)

https://www.internetworldstats.com/stats1.htm
https://www.internetworldstats.com/stats1.htm
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اظخخذام ألاهترهذ مً ؼأهه أن ٌعهل  يالىبحر فالخؼىس  هزاخُث أن ، ظشكت اهدؽاس ألاهترهذ في الجضائش

عاكذهم  ش اإلاعاهمت في جأدًت ملامالتهم وحعذًذ مذفىكاتهم اإلاالُت، وبالخالي  فيخُاة اإلاىاػىحن َو جؼٍى

  .(19-، خاصت خالٌ الفترة التي ؼهذث اهدؽاس حائدت وىسها )وىفُذلامالث اإلاصشفُت ؤلالىتروهُتاإلا

مىً جمثُل جؼىس  في الؽيل  2021-2017 :في الجضائش خالٌ الفترة ؼبىت ألاهترهذ معخخذميكذد ٍو

 الخالي:

 2021-2017خالل الفترة:  الجشائز  شبكت ألانترنت في يمسخخدمجعىر عدد   :1 الشكل

 
  .1هاث الجذٌو ابُ اكخمادا كلى حنمً إكذاد الباخثاإلاصدر: 

 البعاكاث البنكيت ؤلالكترونيت في الجشائز:دراست جعىر عملياث  2.4

ذ الجضائش  (CIB) بحن البىىنبلذما جم اظخدذار ما ٌلشف بالبؼاكت   والبؼاكت الزهبُت لبًر

اإلاخصصت لسخب ألامىاٌ مً اإلاىصكاث آلالُت للوساق الىلذًت ودفم كُمت العلم والخذماث التي 

ُت للذفم الجهائي، جم حلمُم اظخخذام هزه كلى معخىي ألاحهضة ؤلالىتروه اللمالءخدصل كلحها ً

البؼاكاث كلى معخىي اللؼش الىػني، ورلً بلذ جىفحرها لذي اإلاؤظعاث اإلاىخشػت في الؽبىت الىلذًت 

واللملُاث  اإلاخذاولت الخجاس، والجذٌو الخالي ًىضح جؼىس كذد البؼاكاث لذي ما بحن البىىن وهزا

 :2021-2017 :ش خالٌ الفترةفي الجضائ اإلاىجضة ؤلالىتروهُت اإلاصشفُت
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في الجشائز خالل  اإلانجشةعملياث اإلاصزفيت ؤلالكترونيت الو  اإلاخداولت جعىر عدد البعاكاث  :2جدول 

 2021-2017الفترة: 
 2021 2020 2019 2018 2017 السنىاث

 133 712 10 226 444 9 330 287 9 243 178 8 6 008 850 عدد البعاكاث اإلاخداولت

 600 806 85 254 166 59 133 893 11 622 933 10 238 160 10 العملياث اإلانجشة بالبعاكاث اإلاصزفيتعدد 

ت مللىماث اكخمادا كلى حنمً إكذاد الباخثاإلاصدر:   .2021 ووالت ألاهباء الجضائٍش
ًخطح لىا أن كذد البؼاكاث ؤلالىتروهُت اإلاخذاولت، كذ  ،أكاله 2مً خالٌ ملؼُاث الجذٌو 

با  %50 بدىالي ترة الذساظت، خُث اسجفم كذدهافكشفذ جضاًذ ملخىؿا خالٌ   2017بحن ظىت   جلٍش

 دون اخدعاب البؼاكاث ( بؼاكت10خىالي كؽشة مالًحن ) 2021فُما بلغ كذدها ظىت  ،2019وظىت 

( وجؼبُم 19-هفغ الفترة التي كشفذ جفش ي فحروط وىسها )وىفُذ، وهي الائخماهُت فحزا وماظتر واسد

البؼاكاث البىىُت  حلمُمٌلىغ الجهىد اإلابزولت في مجاٌ  خُث أن هزا الشكم إحشاءاث الدجش الصحي،

الًضاٌ ٌلخبر طلُفا باإلالاسهت مم ملذالث اإلادللت  اللذدهزا  ، إال أنوجىفحرها لجمُم اللمالء في الجضائش 

في  2018بلغ كذد البؼاكاث ؤلالىتروهُت اإلاخذاولت ظىت  أًً ،اٌ مً ػشف الذٌو اإلاخؼىسةفي هزا اإلاج

ملُاس وعمت وفم أخذر  7.6وهى ما ٌعاوي كذد ظيان اللالم البالغ  ،بؼاكتملُاس  7.6 مثال الصحن

سن طشوسة مظاكفت الجهىد لخذا ًخؼلب مً الهُئاث الىصُت في الجضائش ، مما اخصاءاث ألامم اإلاخدذة

 الخأخش في اظخخذام وظائل الذفم ؤلالىتروهُت.

اإلاىجضة بالبؼاكاث اإلاصشفُت همىا متزاًذ خالٌ  ؤلالىتروهُت اإلاصشفُت هما كشف كذد اللملُاث

، ولىً 2017ملاسهت بعىت  2021اف ظىت طلأ( 10) كؽشةهفغ الفترة، خُث اسجفم كذدها بأهثر مً 

اإلاىجضة بالبؼاكاث  اإلاصشفُت طئُل إرا ما جم ملاسهخه مم كذد اللملُاث أًظا هزا اللذد ًبلى

فعش هزا خعب أخش ؤلاخصائُاث ملُىن كملُت 70اإلاصشفُت في اإلاغشب مثال، واإلالذس بأهثر مً  ، ٍو

(، وأحهضة الذفم ؤلالىترووي DAB/GABالىلص بظلف اهدؽاس ؼبىت اإلاىصكاث ألالُت للوساق الىلذًت )

(TPEكلى اإلا )م البؼاكاث اإلاصشفُت اعخىي الىػني، باإلطافت إلى هلص الىعي وزلافت اظخخذ

دت واظلت مً اإلاجخمم الجضائشي.  ؤلالىتروهُت لذي ؼٍش

في الجضائش خالٌ  اإلاىجضة ؤلالىتروهُت واللملُاث اإلاصشفُت اإلاخذاولت كذد البؼاكاث مىً جمثُل جؼىس ٍو 

 في الؽيل الخالي: 2021-2017 :الفترة
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في الجشائز خالل  اإلانجشةعملياث اإلاصزفيت ؤلالكترونيت الو  اإلاخداولت جعىر عدد البعاكاث  :2 الشكل

 2021-2017الفترة: 

 
 . 2هاث الجذٌو ابُ اكخمادا كلى حنمً إكذاد الباخثاإلاصدر: 

 دراست جعىر اإلاىسعاث آلاليت لألوراق النلدًت في الجشائز: 3.4

ذ  اإلاخىاحذ كلى معخىي  للوساق الىلذًت ؼبىت اإلاىصكاث آلالُت فذللذ كش  مؤظعت بٍش

-2017 :الجضائشي جضاًذا واظلا خالٌ الفترة صشفياإلاو  اإلاالي مخخلف البىىن الىاؼؼت في الىـامالجضائش و 

 ، وهزا ما جـهشه ملؼُاث الجذٌو الخالي:2021

سحب في ليت لجعىر عدد اإلاىسعاث آلاليت لألوراق النلدًت وعدد العملياث ؤلاجمال : 3جدول 

 2021-2017الجشائز خالل الفترة: 

 2021 2020 2019 2018 2017 السنىاث

 053 3 3030 1621 1441 1443 عدد اإلاىسعاث آلاليت لألوراق النلدًت

 87 722 789 933 428 58 652 929 9 913 833 8 170 310 8 عدد ؤلاجمالي لعملياث السحب

ت لخجمم الىلذ آلالي "حُىمىهُدًُ". حنمً إكذاد الباخث اإلاصدر: ش العىٍى  اكخمادا كلى الخلاٍس
أكاله، هالخف أن كذد اإلاىصكاث آلالُت للوساق الىلذًت في  3مً خالٌ ملؼُاث الجذٌو 

إلى  2018، خُث جىاكص كذدها ظىت 2018 -2017 ما بحن ظىتيالجضائش كشف كذم اظخلشاس ػفُف 

ومم جفش ي  ، %0.9، أي بيعبت اهخفاض كذسث با 2017ظىت مىصق  1443 بلذ ما وان 1441 مىصق
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ادة ملمىظت، خُث بلغ  (19-حائدت وىسوها )وىفُذ كشف كذد اإلاىصكاث ألالُت للوساق الىلذًت ٍص

وهى ماٌلىغ الجهىد اإلابزولت في ظبُل حعهُل سخب  ،2021مىصق مم نهاًت ظىت  3053 اكذده

ل  الخؼىس اإلاتزاًذ في كذد اإلاىصكاث آلالُت خالٌ الفترة كلى الشغم مً لىً و مىاٌ اللمالء، أوجدٍى

، إال أن هزا اللذد ًبلى بلُذا كً (19-أي خالٌ أصمت وىسوها )وىفُذ 2021-2019ألاخحرة مً الذساظت 

ان آلي بالخؼللاث الشامُت إلى معاًشة اإلالاًحر اللاإلاُت في هزا اإلاجاٌ، خُث أن اإلالذٌ اللالمي مدذد بؽ

 وعمت.  5000ليل  (01) واخذ

هما كشف كذد اللملُاث ؤلاحمالُت للسخب مً اإلاىصكاث ألالُت للوساق الىلذًت جضاًذا 

وظىت  2016( أطلاف بحن ظىت 10ملخىؿا خالٌ هفغ الفترة، خُث اسجفم كذدها بدىالي كؽشة )

لذد ؤلاحمالي إلالامالث السخب اإلاىجضة في البلذ ال، ولىً هزا اللذد ًبلى طلُف باإلالاسهت مم 2020

 ملُىن خعب أخش ؤلاخصائُاث. 9325.اإلاجاوس اإلاغشب مثال، خُث بلغ أهثر مً 

مىً جمثُل جؼىس  في الؽيل  2021-2017سخب في الجضائش خالٌ الفترة: لاللملُاث ؤلاحمالُت ل كذد ٍو

 الخالي:

 2021-2017الجشائز خالل الفترة:  فيلسحب لالعملياث ؤلاجماليت جعىر عدد  :3 الشكل

 
 . 3هاث الجذٌو ابُ اكخمادا كلى حنمً إكذاد الباخثاإلاصدر: 

 
 دراست جعىر نهائياث الدفع ؤلالكترونيت في الجشائز: 4.4

واإلاخلاملحن ؤلاكخصادًحن نهائُاث الذفم ؤلالىتروهُت اإلاىصكت كلى مخخلف الخجاس  ذللذ كشف

 ، هما جـهشه ملؼُاث الجذٌو الخالي:2021-2017هبحرا خالٌ الفترة: جؼىسا 
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في الجشائز خالل  وعدد العملياث ؤلاجماليت للدفع جعىر عدد نهائياث الدفع ؤلالكترونيت : 4جدول 

 2021-2017الفترة: 

 2021 2020 2019 2018 2017 السنىاث

 561 37 945 33 762 23 397 15 985 11 عدد نهائياث الدفع ؤلالكترونيت

 529 150 2 777 711 624 274 898 190  694 122 الدفععدد ؤلاجمالي لعملياث 

ت لخجمم الىلذ آلالي "حُىمىهُدًُ". حنمً إكذاد الباخث اإلاصدر: ش العىٍى  اكخمادا كلى الخلاٍس
أكاله، ًدبحن لىا أن كذد نهائُاث الذفم ؤلالىتروهُت في الجضائش،  4مً خالٌ ملؼُاث الجذٌو 

ادة كذسث با وظىت  2017بحن ظىت  أهثر مً طلفحنكشف جضاًذا خالٌ فترة الذساظت، ورلً بيعبت ٍص

ادة أهثر خالٌ جفش ي أصمت وىسوها )وىفُذ ،2021 إسجفم كذدها إلى أهثر مً خُث  ،(19-وجبرص هزه الٍض

ألف نهائي دفم فلؽ كبل ألاصمت  23، بلذما وان ًلذس كذدها با 2021مم نهاًت ظىت  ألف نهائي دفم 37

ألامش الزي ظمذ لخاملي البؼاكاث الذفم ؤلالىترووي في الجضائش مً حعذًذ مبالغ  ،الشاهىت الصخُت

اتهم والخذماث جللُل ودًً بهزه ألاحهضة، مما ظمذ مً لذي اإلاخلاملحن اإلاض  إلىتروهُا اإلالذمت لهم مؽتًر

ذ لسخب ألامى  ٌ امخاػش جذاٌو العُىلت الىلذًت وججىب الخىلل إلى الىواالث البىىُت ومياجب البًر

أمام هثافت وعُج  طئُل ولىً هزا اللذد ًبلى، الصلبت الـشوف الصخُت هزه خاصت في ؿل

ملاسهت بلذد نهائُاث الذفم ؤلالىتروهُت اإلاىصكت في البلذ اإلاجاوس جىوغ مثال، خُث و  ؤلاكخصاد الىػني

طلف وهصف اللذد  ما ًلاسبألف نهائي دفم والزي ًمثل  98خىالي  كذدها بلغ 2021في ظىت 

فعش هزا الظلف إلى  في اظخخذام هزه الىظائل الخذًثت للذفم مً كبل  كضوفاإلاىحىد في الجضائش، ٍو

الىعي والخخىف مً اظخخذامها، باإلطافت إلى تهشب الخجاس  كلتي الجضائش، ورلً ساحم إلى اللمالء ف

مً اكخىاء هزه الىظائل كلى الشغم مً أنها جمىذ مجاها مً ػشف  اإلاخلاملحن ؤلاكخصادًحنوبلع 

ذ الجضائش بي بعبب كذم اظخلذاد هؤالء الخجاس مؤظعت بٍش ، مما ًفخذ ألابىاب أمام التهشب الظٍش

ذ بشكم ألاكماٌ خاصت كبر اللملُاث اإلاىجضة بىاظؼت نهائُاث الذفم ؤلالىتروهُت. اإلاخلاملحنو   إلى جصٍش

مىً جمثُل جؼىس  في الجضائش خالٌ  كذد نهائُاث الذفم ؤلالىتروهُت وكذد اللملُاث ؤلاحمالُت للذفم ٍو

 في الؽيل الخالي: 2021-2017الفترة: 
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خالل  في الجشائز  وعدد العملياث ؤلاجماليت للدفع ؤلالكترونيتعدد نهائياث الدفع جعىر   :4 الشكل

 2021-2017الفترة: 

  
 . 4بُاهاث الجذٌو  اكخمادا كلى حنمً إكذاد الباخثاإلاصدر: 

  دراست جعىر ؤلانترنت البنكي )البنك عن بعد( في الجشائز: 4.5
ىن بالخؽ، وال ًدخاج الض بىً ؤلاهترهذ، خُث أنها حلمل كلى "ٌلشف البىً كً بلذ كلى أهه 

 ."لالهخلاٌ إلى البىً إلحشاء اللملُاث ظىاء مً اإلاجٌز )لزا ًؼلم كلُه البىً اإلاجزلي( أو مً اإلاىخب...إلخ

  (78، صفدت 2008)بللضوص و مدمذي، 

ب مىخشغ في هـام الذفم  153خالُا ًىحذمً الجذًش رهشه، أهه  لىترووي ؤلا جاحش الٍى

، ملاملت 978  12 909:خىالي كىه هخج وبذاًت اللمل به مىز اهؼالق الذفم كلى الاهترهذ ،اإلاصشفي

 :2020-2017وؽاغ الذفم كلى ؤلاهترهذ في الجضائش خالٌ الفترة:  والجذٌو الخالي ًىضح جؼىس 
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 2020-2017جعىر نشاط الدفع على ؤلانترنت في الجشائز خالل الفترة:  : 5جدول 

 2021 2020 2019 2018 2017 الخدماث          السنىاث      

 و الهاجف

 الاجصاالث
87 286 138 495 141 552 4 210 284 69 93 1 35 

 146 72 350 11 292 6 871 677 5 النلل

 372 8 845 4 342 8 439 6 467 2 الخأمين

 841 120 676 85 806 38 722 29 414 12 الكهزباء واإلااء

 640 155 395 68 432 2 455 1 0 خدماث إداريت

 726 457 175 213 056 5 0 0 خدماث أخزي 

 13468 235 0 0 0 بيع البضائع

العدد ؤلاجمالي 

 للمعامالث
107 844 176 982 202 480 4 593 960 7 821 346 

ؤلاجمالي  اإلابلغ

 / دجللمعامالث
267 993 423,40 332 592 583,28 503 870 361,61 5 423 727 074,80 11 176 475 535,68 

ت لخجمم الىلذ آلالي "حُىمىهُدًُ". حنمً إكذاد الباخث اإلاصدر: ش العىٍى  اكخمادا كلى الخلاٍس

في الجضائش سجل  أكاله، هالخف أن وؽاغ الذفم كبر ؤلاهترهذ 5مً خالٌ ملؼُاث الجذٌو  

التي جمذ  اإلالامالث جظاكفذخُث  ،الذساظت خالٌ فترة  اإلاخاخت في مخخلف الخذماثجؼىسا متزاًذا 

م ألاهترهذ ملاسهت   %98 فاكذ همىملاملت كبر الخؽ، أي بيعبت  480 202إلى  2019ظىت  كً ػٍش

اث له وؽاغ الذفم كبر ألاهترهذ وكشف ،2017 بعىت ، أًً (19-خالٌ أصمت وىسوها )وىفُذ أكلى معخٍى

م ألاهترهذ، ملامالتهم اإلاالُت إجماملجأ هثحر مً اللمالء إلى  : الفىاجحرمخخلف الظُما حعذًذ  كً ػٍش

وظىت  2019بحن ظىت  ، خُث جظاكف كذد هزا اليؽاغ هثحرا ماالهاجف، ألاهترهذ، الىهشباء...إلخ

 346 821 7، أًً جم حسجُل (19-)وىفُذإهدؽاس هبحر لفحروط وىسوها  التي ؼهذث وهي الفترة  2021
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ة للخذ مً إهدؽاس ز، وهى ماًفعش أن الخذابحر الىكائُت اإلاخخ2021مم نهاًت ظىت كبر الخؽ ملاملت 

ً (19-)وىفُذاللذوي بفحروط وىسوها  ، دفلذ بهم إلى إظخخذام الذفم كبر بحن اإلاىاػىحن الجضائٍش

 .اإلالمىط ألاهترهذ بذال مً الذفم الىلذي

ت كلى بلع  صشفُتاإلاالُت واإلااإلاؤظعاث أهه كلى الشغم مً جىفش  ،وججذس ؤلاؼاسة هىا  الجضائٍش

حلاوي في ملـم ألاخُان مً طلف الخغؼُت بؽبىت ؤلاهترهذ  هاإال أن ،كبر الخؽ اإلاالُت الخذماث

 باإلطافت إلى الخلؼالث الىثحرة الخاصلت فحها، وهى ما ًىلىغ ظلبا كلى إكباٌ الضبائً واإلاخلاملحن

م هزه االجضائش، وأًظا بعبب غُاب زلافت اظخخذ كلى وظائل الذفم ؤلالىترووي في ؤلاكخصادًحن

الىظائؽ الخىىىلىحُت طمً اإلالامالث اإلاالُت لذي اللمالء، وهي جدذًاث وحب كلى صىاق اللشاس في 

 لها. معخعجلتها بلحن الاكخباس واللمل كلى إًجاد خلٌى زأخ الجضائشي  صشفياإلاو  اإلاالي اللؼاق

 خاجمت: .5

الخلشف كلى الخؼىس الخاصل في اإلالامالث اإلاصشفُت ؤلالىتروهُت في الىـام ولذ هزه الذساظت اخ

 اظخلشاض واكم الصحرفت مً خالٌ، (19-حائدت وىسوها )وىفُذ في ؿلالجضائشي  واإلاصشفياإلاالي 

اإلالخمذة في جىصَم الخذماث اإلاصشفُت  زىافاإلاحعلُؽ الظىء كلى ومداولت  في الجضائش، ؤلالىتروهُت

 .(2021-2017للفترة ) بالذساظت والخدلُلؤلالىتروهُت 

 النخائج: 5.1

 ًمىً جلخُصها في الىلاغ الخالُت: الىخائج حملت مً الذساظت إلى خلصذ

ش وكصشهت الىـام اإلاالي  - هىان إسادة وخؼىاث كملُت مً كبل العلؼاث الىلذًت في الجضائش لخؼٍى

مً خالٌ مداولت حلمُم اظخخذام أدواث وأهـمت الذفم ؤلالىترووي وجدذًثها لخلبُت سغباث  واإلاصشفي

الجضائشي للخؼىس  واإلاصشفياللمالء، إال أهه هىان هلائص حلترض اإلاىاهبت الفللُت للىـام اإلاالي 

 الخاصل في هزا اإلاجاٌ كلى اإلاعخىي اللالمي؛

وكلى الشغم مً  ،التي طشبذ اللالم مؤخشا (19-وىسوها )وىفُذ تالصخُ ألاصمتبما فحها ألاصماث  إن -

، هدُجت للدجش بؽيل هبحر في الخدٌى الشكمي ظاهمذ ، إال أنهاالاكخصادكلى  اللذًذة أزاسها العلبُت

 مً ، مما طاكفواإلاصشفُتاإلاؤظعاث اإلاالُت  كمالء الصحي والخباكذ الاحخماعي الزي فشض كلى

 ؛ اإلاصشفُت اإلاخاختخذماث الي للخصٌى كلى والسخب ؤلالىتروو ىظائل الذفمل اظخخذامهم
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ملاسهت  (19-وىسوها )وىفُذ حائدت فترةسجلذ اإلالامالث اإلاصشفُت ؤلالىتروهُت في الجضائش خالٌ  -

مً ػشف  لللمالءالخذماث اإلاصشفُت ؤلالىتروهُت اإلالذمت  مً خُثلذما ملمىظا ج بفتراث ظابلت

ذ الجضائش مؤظعت ظىاء  ،واإلاصشفُتاإلاؤظعاث اإلاالُت   .و البىىنأبٍش

 :كترا:اثالا 2.5

 
 
 ما ًلي:جخمثل فُ الاكتراخاثكلى هخائج الذساظت هلترح حملت مً  بىاءا

ذ مً ؤلاصالخاث في مجاٌ الصحرفت ؤلالىتروهُت  - جخىاهب مم الخؼىساث  في الجضائش  طشوسة اكخماد اإلاٍض

 ؛لللمالءظلم الخؼىس اللالمي لخىفحر أفظل خذماث مم بما ًخىافم  ،الخاصلت

مما   ،مشاث في الجضائش ةكذ لهُجأحؤلاظشاق في فشض إلضامُت الذفم ؤلالىترووي الزي جأخش هثحر وجم  -

ش الصحرفت  وخل أصمت العُىلت التي كاهذ مجها الجضائش مؤخشا؛ ؤلالىتروهُت ٌعاهم في جؼٍى

لترظُخ زلافت الذفم ؤلالىترووي في  (19-)وىفُذ أصمت وىسوها الـشوف التي فشطتها طشوسة اظخغالٌ -

دت هبحرة شجلذ بلذ أن الجضائش، اللمالء كلى اظخلماٌ وظائل الذفم مً  هزه ألاصمت الصخُت ؼٍش

 خاحت اإلاجخمم إلاثل هزه الىظائل. دذوالسخب ؤلالىترووي، وأزب

 . كائمت اإلازاجع:6

 :زاجع باللغت العزبيتاإلا

ظؤاٌ  300مً خالٌ  الاكخصاد(. دلُلً في 2008بللضوص، و الؼُب امدمذ مدمذي. )بً كلي  -

 وحىاب. الجضائش: داس الخلذوهُت لليؽش و الخىصَم.

ولُت (. سظالت ماحعخحر)واكم و آفاق الخجاسة الالىتروهُت في الىػً اللشبي . (2005). جلشوسثمدمذ  -

ت وكلىم الدعُحر الاكخصادًتالللىم   .حاملت خعِبت بً بىكلي :الؽلف ،و الخجاٍس

مت صشاق. ) - (. واكم و أفاق الخجاسة ؤلالىتروهُت في الجضائش )سظالت ماحعخحر(. ولُت الللىم 2014هٍش

ت وكلى الدعُحر، وهشان: حاملت وهشان و الاكخصادًت  .أخمذ بً أخمذ 2 الخجاٍس

ت وآفاق (. واكم الصحرفت ؤلالىتروهُت 2020ظهُلت بً دَسغ، و مدمذ خمى. ) - في البىىن الجضائٍش

ادة  شها. مجلت الٍش  .396-410ألاكماٌ، الصفداث  الكخصادًاثجؼٍى

(. مخؼلباث اكخماد الصحرفت الالىتروهُت في الجضائش. 2019مدمذ ػشش ي، كمش كبى، و هبُل بىفلُذ. ) -

ت والاكخصادًت، الصفداث   .253-269مجلت البدىر ؤلاداٍس
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(. مؽشوق الصحرفت ؤلالىتروهُت في الجضائش. مجلت أبدار 2014، و خُاة بً إظماكحن. )مُادة بللُاػ -

ت، الصفداث  اكخصادًت  .69-90وإداٍس

ش البىىن 2016صبحر كُاػ، و ظمُت كبابعت. ) - (. الصحرفت ؤلالىتروهُت همذخل للصشهت وجؼٍى

ت. مجلت الللىم ؤلاوعاهُت، الصفداث   .339-357الجضائٍش

ش الخذماث 2004ملؼى هللا، و مدمذ بىكمىم. ) خحر الذًً - (. اإلاللىماجُت والجهاص البىيي خخمُت جؼٍى

ت والخدىالث مذاخلت اإلاصشفُت.  - الاكخصادًتملذمت طمً ملخلى خٌى اإلاىـىمت اإلاصشفُت الجضائٍش

 . الؽلف: حاملت خعِبت بً بىكلي.-واكم وجدذًاث

ش العىىي لبىً 2016بىً الجضائش. ) -  . الجضائش.2016الجضائش لعىت (. الخلٍش
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دراصت عيىت مً طلبت كليت  –جودة خذمت الخعليم العالي وأثرها في رطا الطلبت 

 الحلوق والعلوم الضياصيت بجامعت الاغواط

The Quality of Higher Education Service and its impact on Students’ 

Satisfaction –Study on a Sample of Students at the Faculty of Law and 

Political Science in Laghouat University  

 1الخاوحي عبذ العليم
 univ.dz-a.taouti@lagh  ،(الجؼائغ) حاملت كماع زلُجي، ألاغىاغ 1

 

ش الاؾخالم:  :                27/01/2022جاٍع ش اللبٌى ش اليشغ:               04/06/2022جاٍع    18/06/2022جاٍع
 

 

 ملخص:

اإلالضمت مً ولُت الخلىق والللىم الؿُاؾُت  زضمت الخللُم اللاليهضفذ هظه الضعاؾت إلى جلُُم حىصة      

بجاملت ألاغىاغ مً وحهت هـغ الؼلبت وهظا جدضًض ألازغ الظي جللبه حىصة الخضمت الخللُمُت هظه في جدلُم 

عطا ػلبت اليلُت. وكصض جدلُم أهضاف هظه الضعاؾت جم جصمُم اؾخبُان وجىػَله كلى كُىت مً ػلبت اليلُت، 

في جدلُل بُاهاث الاؾخبُان مؿخسضمين في طلً أؾالُب  AMOSو  SPSS يمجخُث كمىا باؾخسضام بغها

 إخصائُت مسخلفت للغض الىخائج وازخباع الفغطُاث.

 ومً أهم الىخائج اإلاخىصل إليها هى وحىص أزغ طو صاللت إخصائُت لجىصة الخضمت الخللُمُت في عطا الؼلبت. 

 ، حاملت.عطا، ػالب، حللُم كالي، حىصة الخضمت تفخاييت:املكلماث ال

 JEL:    I23  ،I24جصييف 

Abstract: 
The present research aims at assessing the quality of higher education services 

provided by the faculty of Law and Political Science at Laghouat university from 

students’ perspective. It attempts to discern the impact the quality of educational 

services on students’ satisfaction. In this regard, to reach the objectives of the 

study, a survey method was adopted through a questionnaire distributed to a 

sample of students. SPSS and AMOS programs have been used to analyze the 

data, through different statistical methods to present the obtained results and test 

the hypotheses. Among the most pertinent results was that there exists a 

statistically significant impact of educational services quality on students’ 

satisfaction.  

Keywords: Service quality, Higher education, Satisfaction, Student, University. 

Jel Classification Codes:   I23 , I24 
_____________________ 

المؤلف المرسل 
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 . ملذمت:1

الىثير مً الباخثين اهخمام هالذ إن حىصة الخضماث في اإلاؤؾؿاث حلخبر مً بين اإلاىاطُم التي 

ت وعقي  الجاملتو في الؿىىاث ألازيرة.  هغيرها مً اإلاؤؾؿاث اهخمذ بهظا الجاهب اإلاهم في اؾخمغاٍع

اإلاؤؾؿت الجاملُت، وهظا ما أصي بىثير مً الباخثين واإلاخسصصين باالهخمام بمىطىق حىصة الخضمت 

غ  . وختى ًدؿنى هظه ألازيرةالخللُمُت في اإلاؤؾؿاث الجاملُت إلاا له مً أهمُت في جغكُت وجؼٍى

 اللُام بصفت صوعٍت بلُاؽ حىصة للمؤؾؿاث الجاملُت ج
ً
ا غة أصبذ طغوٍع

ّ
دلُم أهضافها اإلاؿؼ

 الؼالب الظي ٌلخبر مً وحهت هـغ  وزاصتالخضمت الخللُمُت اإلالضمت 
ً
 في جلُُم  عطاه ملُاعا

ً
أؾاؾُا

ًمىً للجاملت الىكىف كلى هلاغ كىة وطلف اللملُت طلً حىصة هظه الخضمت الخللُمُت. ومً زالٌ 

غ الخللُم في حاملاتهم.الخللُمُت وهظا  وولُت الخلىق والللىم الؿُاؾُت بجاملت  ما ٌؿاكض كلى جؼٍى

اث الخضمت  كّماع زلُجي باألغىاغ هغيرها مً اليلُاث وحب كليها الؿعي حاهضة لخلضًم أخؿً مؿخٍى

 الخللُمُت اإلالضمت للؼالب.

  أزغ جخلخص إشيالُت الضعاؾت هما ًلي: هل هىان إشكاليت الذراصت: 1.1
ً
لجىصة صاٌ إخصائُا

الخضمت الخللُمُت اإلالضمت في عطا ػلبت ولُت الخلىق و الللىم الؿُاؾُت بجاملت كماع زلُجي باألغىاغ 

 ؟ % 5كىض مؿخىي صاللت 

 : همـورج الذراصـت1شكل ال                همورج الذراصت: 2.1

 
 مً إكضاص الباخث كلى طىء الضعاؾاث الؿابلت املصذر:
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 هما ًلي:كمىا بخلؿُم اإلاخغيراث إلى هىكين خؿب همىطج الضعاؾت أكاله 

اإلاخغير اإلاؿخلل: حىصة الخضمت الخللُمُت وحشمل أبلاص الجىصة الخمؿت )اإلالمىؾُت، الاكخماصًت، -أ

 الاؾخجابت، اإلاىزىكُت والخلاػف( .

اإلاخغير الخابم: واإلاخمثل هىا في عطا ػلبت ولُت الخلىق والللىم الؿُاؾُت بجاملت كماع زلُجي -ب

 باألغىاغ.

 فرطياث الذراصت: 3.1

 مً زالٌ همىطج الضعاؾت ًمىً ػغح فغطُاث الضعاؾت هما ًلي:

 الفغطُت الغئِؿُت:

ال ًىحض أزغ طو صاللت إخصائُت لجىصة الخضمت الخللُمُت في عطا الؼلبت كىض مؿخىي صاللت 

5 %. 

 وجخفغق كنها الفغطُاث الفغكُت الخمـ الخالُت:

  5ال ًىحض أزغ طو صاللت إخصائُت لبلض اإلالمىؾُت في عطا الؼلبت كىض مؿخىي صاللت %. 

 5ي عطا الؼلبت كىض مؿخىي صاللت ال ًىحض أزغ طو صاللت إخصائُت لبلض الاكخماصًت ف %. 

  5ال ًىحض أزغ طو صاللت إخصائُت لبلض الاؾخجابت في عطا الؼلبت كىض مؿخىي صاللت %. 

  5ال ًىحض أزغ طو صاللت إخصائُت لبلض اإلاىزىكُت في عطا الؼلبت كىض مؿخىي صاللت %. 

  5ي صاللت ال ًىحض أزغ طو صاللت إخصائُت لبلض الخلاػف في عطا الؼلبت كىض مؿخى %. 

 أهذاف الذراصت: 4.1

 خاولذ هظه الضعاؾت الىصٌى إلى جدلُم مجمىكت مً ألاهضاف، أهمها:

الخلغف كلى مؿخىي حىصة الخضمت الخللُمُت اإلالضمت مً ػغف ولُت الخلىق والللىم  -

 الؿُاؾُت بجاملت ألاغىاغ.

والللىم الؿُاؾُت بجاملت جلُُم مسخلف أبلاص حىصة الخضمت الخللُمُت في ولُت الخلىق  -

 ألاغىاغ.

 الىشف كً مضي جأزير حىصة الخضمت الخللُمُت في عطا ػلبت اليلُت. -

 الذراصاث الضابلت: 5.1

 ًمىً جلخُص أهم الضعاؾاث الؿابلت التي مؿذ حىاهب بدثىا فُما ًلي:
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جلييم جودة الخعليم العالي و جأثيرها على رطا بلىىان: "  (2020)براهمي، الشيخ، و زهذاقي، دراصت  -

خُث  جلمضان"، -دراصت ميذاهيت: جامعت أبو بكر بللاًذ  - SERVQUALالطالب باصخعمال همورج 

إلى الخلغف كلى مضي جأزير حىصة الخللُم اللالي بأبلاصها الخمؿت )اإلالمىؾُت،  هضفذ هظه الضعاؾت

و الخلاػف( كلى عطا الؼالب بجاملت أبى بىغ بللاًض بخلمؿان، وكض جم  الاكخماصًت، الاؾخجابت، ألامان

 954اؾخسضام اإلاىهج الىصفي الخدلُلي مً زالٌ اؾدباهت جم جىػَلها كشىائُا كلى كُىت ميىهت مً 

ػالب، وكض أؿهغث الىخائج وحىص جأزير طو صاللت إخصائُت لجىصة زضمت الخللُم اللالي كلى عطا ػالب 

أهمها طغوعة الاهخمام مً ػغف  وان ، هما اكترح  الباخثىن مجمىكت مً الخىصُاثحاملت جلمؿان

 .مؤؾؿاث الخللُم اللالي بلىصغ الجىصة ومداولت جدؿين ول الخضماث الجاملُت اإلالضمت للؼلبت

كليت العلوم كياش مضخوى جودة الخذمت الخعليميت في  بلىىان: " (2019)كاصمي، دراصت  -

خُث هضفذ هظه الضعاؾت إلى مداولت   الاكخصادًت والخجاريت وعلوم الدضيير بجامعت املضيلت "،

حؿلُؽ الظىء كلى واكم مؿخىي حىصة الخضمت الخللُمُت اإلالضمت في ولُت الللىم الاكخصاصًت 

ت وكلىم الدؿُير بجاملت اإلاؿُلت. خُث جم جصمُم اؾخبُان وجىػَله كلى كُ  200ىت جلّضع ب والخجاٍع

لت اللشىائُت في ازخُاع اللُىت وكض جم جدلُل بُاهاث الاؾخبُان  ػالب مً ػلبت اليلُت باؾخلماٌ الؼٍغ

وحض الباخث أن مؿخىي الجىصة اإلالضمت في اليلُت مدل . وكض باؾخلماٌ أصواث إخصائُت مخلضصة

لبُضاغىحُت وهلص وؾائل الضعاؾت ال جلبي جىكلاث الؼالب زاصت فُما ًخللم بجىاهب اإلاغافلت ا

البدث وطلف ػغق الخلُُم. وكض أوصذ الضعاؾت في ألازير بظغوعة جدؿين حىاهب اللصىع فُما 

 ًخللم بـغوف البدث للؼلبت وإكاصة الىـغ في ػغق الخلُُم.

الخعليميت  كياش إدراك الطالب ملضخوى جودة الخذمتبلىىان: " (2016)عبذ اللادر، دراصت  -

خُث هضفذ هظه  دراصت جطبيليت على فرع الجامعت بمحافظت الخرمت"، –بتفروع جامعت الطائف 

الضعاؾت إلى كُاؽ إصعان ػلبت فغق حاملت الؼائف بالخغمت وطلً بالخلّغف كلى مضي إصعاههم إلاؿخىي 

ػلبت الفغق  حىصة الخضمت بفغق الجاملت اإلاظوىع. خُث جم جصمُم اؾخبُان وجىػَله كلى كُىت مً

ػالب وجم جدلُل بُاهاث الاؾخبُان باؾخلماٌ أصواث إخصائُت مخلضصة وهظا جم  605ميّىهت مً 

. وكض جم الخىصل في ألازير أن الؼلبت لضيهم إصعان جام بلىاصغ حىصة الخضمت SPSSالاؾخلاهت ببرهامج 

 الخللُمُت.

 :Service Quality in a Higher Education Contextبلىىان: " (Sultan & Wong, 2011)دراصت  -

Antecedents and Dimensions،"  خُث هضفذ هظه الضعاؾت إلى هشف جصىعاث وإصعاواث الؼلبت
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ا. خُث كام الباخثان بدىفُظ اؾخبُان  ألبلاص الجىصة في مؤؾؿاث الخللُم اللالي في الُابان وماليًز

. وجىصال في ألازير إلى Amosخُث كاما باالؾخلاهت ببرهامج  SEMالبىائُت  وجؼبُم الىمظحت باإلالاصالث

أن اإلاللىماث والخجاعب الؿابلت حلّض مدضصاث مهمت في حشىُل وجلُُم حىصة الخضمت الخللُمُت في 

 مؤؾؿاث الخللُم اللالي.

 . إلاطار الىظري املتفاهيمي:2

الالػم الظي ٌؿاكضها في الجاهب الخؼبُلي، ختى جيىن هظه الضعاؾت مؼّوصة باإلػاع الىـغي 

ت كامت خٌى حىصة الخضمت الخللُمُت وهظا عطا  خاولىا في هظا الجؼء مً الضعاؾت جلضًم مفاهُم هـٍغ

 الؼالب وطلً هما ًلي:

 جودة الخذماث:  1.2

 متفهوم جودة الخذماث:  1.1.2

للض جدٌى مفهىم الجىصة مً الترهيز كلى الؿلم إلى الترهيز بشيل أؾاس ي كلى الخضمت بالىـغ إلى 

 .(151، صفدت 2020)كبض الغخمان و كاش ي، جلً الؿلم بأنها ميّىن مً ميىهاث جلً الخضمت 

ؼ مفهىم حىصة الخضمت كلى ما ًمىً أن ًخىكله مخللي 
ّ
الخضمت ملابل خصىله كليها، أي إلى ًغه

، 2010)الصمُضعي و ًىؾف، أّي مضي ًمىً أن جغض ي هظه الخضمت الخاحت الخلُلُت إلاخللي الخضمت 

 .(91صفدت 

هما كّغفذ بأنها: "جلً الجىصة التي حشمل البلض ؤلاحغائي والبلض الشخص ي هأبلاص مهمت في 

 .(17، صفدت 2006)الضعاعهت، ضمت طاث الجىصة اللالُت" جلضًم الخ

 أبعاد جودة الخذماث:  2.1.2

زلصذ اللضًض مً الضعاؾاث إلى أن هىان كشغة أبلاص أؾاؾُت ًبني كليها مخللي الخضمت 

جىكلاجه وإصعاواجه وبالخالي خىمه كلى حىصة الخضمت. ولىً جم ازخصاعها إلى زمؿت أبلاص عئِؿُت هما 

 .(437، صفدت 2020)هاصف، ًلي 

الدؿهُالث اإلااصًت اإلاغجبؼت بخلضًم الخضمت واألحهؼة واإلالّضاث ومـهغ اإلالمىؾُت: كباعة كً  -أ

 اللاملين ووؾائل الاجصاٌ... الخ.

 الاكخماصًت: حلني اللضعة كلى أصاء الخضمت بشيل صكُم ومىزىق ًمىً الاكخماص كلُه. -ب
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ُث الاؾخجابت: وهي حلني كضعة ملّضم الخضمت كلى جلبُت الاخخُاحاث الؼاعئت بؿغكت، خ -ث

ت اللاملين لخلضًم الخضماث الفىعٍت لؼالبيها.  ًلِـ هظا البلض حاهٍؼ

اإلاىزىكُت: كضعة ملّضم الخضمت كلى بث الثلت والؼمأهِىت في هفىؽ اللمالء وهؿب زلتهم أي  -ر

 زلى اإلالامالث مً الشً واإلاساػغة.

لصض به الغكاًت والاهخمام الخاص الظي ًبضًه ملّضم الخضمت ج -ج  جاه اللمالء.الخلاػف: ٍو

 جودة الخذمت الخعليميت:  3.1.2

حلّغف حىصة الخضمت الخللُمُت بأنها "مجمىكت مً اإلالاًير والخصائص التي ًيبغي أن جخىفغ في 

حمُم مغاخل اللملُت الخللُمُت، ؾىاء ما حللم باإلاضزالث أو اللملُاث أو اإلاسغحاث التي جلبي خاحاث 

ؾخسضام الفّلاٌ اإلاجخمم ومخؼلباجه، وعغباث اإلاخللمين وخاحاتهم، وجدلُم جلً اإلالاًير مً زالٌ الا 

ت اإلاخاخت"   .(119، صفدت 2016)ؾلُؼين، لجمُم اللىاصغ اإلااصًت والبشٍغ

 رطا الطالب:  2.2

ٌلّغف الغطا خؿب وىجلغ بأهه "إخؿاؽ إًجابي أو ؾلبي ٌشلغ به اللمُل ججاه ججغبت شغاء أو 

ىت هاججت كً اإلالاعهت ب ُّ . وفي (Kottler, 2000, p. 172)ين جىكلاجه وأصاء اإلاىخج" اؾتهالن مىاص مل

اإلاؤؾؿت الجاملُت خُث جلّضم هظه ألازيرة زضماث حللُمُت فئن الؼالب ٌلخبر هى اللمُل ألاؾاس ي 

للخضماث الخللُمُت الظي ًخللى الخضمت. وبالخالي فالؼالب ًلىم باإلالاعهت بين ما وان ًخىكله مً مىافم 

 مً هظه الخضماث. فئطا وان الفغق لصالح اإلاىافم اإلاضعهت وان عطاه أكلى. 
ً
اإلالّضمت وبين ما أصعهه فللُا

 بِىما إطا وان الفاعق لصالح الخىكلاث فئن الغطا ًيىن أكل.

 . إلاطار امليذاوي )الجاهب الخطبيلي(:3

هظا الجاهب الخؼبُلي ؾىلىم بخلُُم حىصة الخضمت الخللُمُت اإلالضمت في ولُت الخلىق  في

والللىم الؿُاؾُت بجاملت كماع زلُجي باألغىاغ مً وحهت هـغ الؼلبت وعطاهم كنها مً زالٌ صعاؾت 

 كُىت مً ػلبت اليلُت.

 مىهجيت الذراصت واخخبار ألاداة:  1.3

إلاجاٌ  ؾيخؼغق  ؾىدبله لللُام بالضعاؾت اإلاُضاهُت، خُث ظياإلانهجي ال ؾىلىم هىا بلغض الجاهب

 حمم البُاهاث ألاولُت، ألاصاة اإلاؿخسضمت في وهىق الضعاؾت وكُىت وخضوص الضعاؾت وبلضها هدضص مجخمم

وفي ألازير  اإلاجملت، البُاهاث في جدلُل اإلاؿخلملت ؤلاخصائُت اإلالالجت أؾالُب إبغاػ إلى بلضها لىيخلل
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و مضي مؼابلت  مضي حىصتها مً خُث صضكها و زباتها مً للخأهض الضعاؾت ألصاة ازخباع بئحغاء هلىم

 .26إصضاع  AMOSو  SPSSالىمىطج للبُاهاث باؾخلماٌ بغهامجي 

 مجال ويذود الذراصت:  1.1.3

 .17/06/2020إلى  22/04/2020الخضوص الؼمىُت: جمذ الضعاؾت في الفترة مً 

الخضوص اإلاياهُت: جسص الضعاؾت كُىت كغطُت مً ػلبت ولُت الخلىق والللىم الؿُاؾُت بجاملت كماع 

 زلُجي باألغىاغ.

إن مجخمم الضعاؾت ًخمثل في حمُم ػلبت الخضعج وما بلض الخضعج  مجخمع وعيىت الذراصت: 2.1.3

جاملت كّماع زلُجي بيلُت الخلىق والللىم الؿُاؾُت ب 2020-2019اإلاسجلين بالؿىت الجاملُت 

 .192 باألغىاغ. وأزظها هلُىت ممثلت لهظا اإلاجخمم كُىت كغطُت مً ػلبت اليلُت ووان حجمها

 أصلوب جمع البياهاث:  3.1.3

لت الاؾخلصاء مً زالٌ جىفُظ اؾخبُان إلىترووي وشغهاه  كمىا في هظه الضعاؾت باؾخسضام ػٍغ

الخلىق. وكض جم جصمُم الاؾخبُان وجلؿُمه إلى  في شبياث الخىاصل الاحخماعي الخاصت بؼلبت ولُت

 كؿُمين هما:

: ًدخىي هظا اللؿم كلى البُاهاث الشخصُت الخاصت بأفغاص اللُىت مً خُث  اللؿم ألاٌو

                     )الجيـ، اللمغ، اإلاؿخىي الخللُمي، اللؿم البُضاغىجي(.

 اللؿم الثاوي: ًدخىي كلى:

خمثلت في أبلاص حىصة الخضمت الخللُمُت وهي كلى الخىالي: اإلالمىؾُت، اإلاخغيراث اإلاؿخللت واإلا -

كباعة  20الاكخماصًت، الاؾخجابت، اإلاىزىكُت والخلاػف. ووان مجمىق كباعاث اإلاخغير اإلاؿخلل 

 مىػكت كلى ألابلاص الخمؿت.

خيىن مً  -  كباعاث. 8اإلاخغير الخابم: اإلاخمثل في عطا الؼلبت ٍو

طو زمـ صعحاث لخلُُم  (379، صفدت 2005)إصَعـ، ؽ لُىغث هما جم اؾخسضام ملُا

إحاباث أفغاص اللُىت، بدُث جم إكؼاء عكم )وػن( ليل صعحت مً اإلالُاؽ مً أحل حؿهُل كملُت 

 والخالي:
ً
 ملالجتها إخصائُا

 (.1مىافم بشضة: ) (، غير 2(، غير مىافم: )3(، مداًض: )4(، مىافم: )5مىافم بشضة: )

 أصاليب جحليل البياهاث:  4.1.3
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غ و 26إصضاع  AMOSو  SPSS يجم الاؾخلاهت ببرهامج الخدلُل ؤلاخصائي  في كملُت الخفَغ

 للبُاهاث وازخباع فغطُاث الضعاؾت خُث اشخملذ كلى ألاؾالُب ؤلاخصائُت الخالُت :

 زباث أصاة الضعاؾت.( مً أحل ازخباع Cronbach's Alphaملامل ألفا هغوهبار ) -

 الخدلُل اللاملي الخىهُضي للخأهض مً مضي مؼابلت الىمىطج للبُاهاث. -

 همىطج الاهدضاع الخؼي اإلاخلضص الزخباع الفغطُت الغئِؿت والفغطُاث الفغكُت الخابلت لها. -

 اخخبار صذق وثباث أداة الذراصت:  5.1.3

 ازخباع صضق أصاة الضعاؾت: -أ

ه هى أن جلِـ أصاة الضعاؾت ما وطلذ ألحل كُاؾه. وهىا كمىا  صضق أصاة الضعاؾت ًلصض ب

مين خُث جم كغض الاؾخبُان كلى مجمىكت مً 
ّ
بالخأهض مً صضق ألاصاة مً زالٌ صضق اإلادى

مين، 
ّ
ختى زغج الاؾخبُان  وحلضًلبئحغاء ما ًلؼم مً خظف وإطافت  وكمىاإلاالخـاتهم اؾخجبىا  وكضاإلادى

مين أي أهه صاصق في كُاؽ ما  إنفي شيله النهائي. وبالخالي ًمىً اللٌى 
ّ
الاؾخبُان ًمخاػ بصضق اإلادى

 وطم ألحل كُاؾه.

 ازخباع زباث أصاة الضعاؾت: -ب

زباث أصاة الضعاؾت ًلصض به هى مضي إكؼاء الاؾخبُان لىدُجت مخلاعبت في خالت ما إطا أكُض 

لت ملامل ألفا هغوهبار جىفُظه مغة زاه ، 2008)حىصة، ُت جدذ هفـ الشغوغ. وؾىف وؿخلمل ػٍغ

 .(298صفدت 

 : هخائج معامل ألتفا كروهباخ ملخغيراث الذراصت1ذول ج

 الركم املخغير عذد العباراث ألتفا كروهباخ

: اإلالمىؾُت 4 0,808  01 اإلادىع ألاٌو

 02 الثاوي: الاكخماصًتاإلادىع  4 0,711

 03 اإلادىع الثالث: الاؾخجابت 4 0,842

 04 اإلادىع الغابم: اإلاىزىكُت 4 0,660

 05 اإلادىع الخامـ: الخلاػف 4 0,728

 06 اإلادىع الؿاصؽ: عطا الؼلبت 8 0,810

 املجموع الكلي 28 0,903

 SPSS 26مً إكضاص الباخث كلى طىء مسغحاث  املصذر:
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ىت في الجضٌو عكم ) ِّ ( أكاله الخـىا بأن ملامل ألفا هغوهبار للباعاث الاؾخبُان 01مً الىخائج اإلاب

 وهى ملامل ًلترب مً الىاخض وبالخالي ًمىً اللٌى أن هظا الاؾخبُان ًمخاػ بثباث حُض.  0,903ٌؿاوي 

 الخحليل العاملي الخوكيذي: 5.1.3

 :جودة الخذمت الخعليميتالخحليل العاملي الخوكيذي مللياش  -أ

 حىصة الخضمت الخللُمُت( همىطج الخدلُل اللاملي الخىهُضي للمخغير اإلاؿخلل 02ًبّين الشيل عكم )

إلالغفت مضي مؼابلت  Amos V.26مً زالٌ بغهامج  (CFA)خُث كمىا بالخدلُل اللاملي الخىهُضي 

 الىمىطج للبُاهاث.

جودة الخذمت الخعليميتهمورج الخحليل العاملي الخوكيذي مللياش : 2شكل ال

 
 Amos V.26مً مسغحاث املصذر: 

حىصة الخضمت مً زالٌ الجضٌو الخالي هلىم بخلخُص مسغحاث مؤشغاث اإلاؼابلت للىمىطج إلالُاؽ 

         هما ًلي: الخللُمُت
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 الخعليميتجودة الخذمت مؤشراث املطابلت مللياش : 2جذول        

 اللرار شروط كبول الىمورج الليمت املحضوبت املؤشر

 مؼابم ًجب أن ًيىن غير صاٌ Cmin 271,287مغبم واي 

 بين  Cmin/df 1,696مغبم واي اإلالُاعي 
ً
 مؼابم 5و  1أن ًيىن مدصىعا

 مؼابم ًجب أن جيىن غير صالت P-value 0,000اللُمت الاخخمالُت 

ت   مؼابم 0أن جيىن أهبر مً  ًجب df 160صعحاث الخٍغ

 مؼابم 0.90أهبر أو ٌؿاوي  CFI 0,908مؤشغ اإلاؼابلت اإلالاعن 

ـ   غير مؼابم 0.90أهبر أو ٌؿاوي  TLI 0,890مؤشغ جىهغ لَى

 مؼابم 0.90أهبر أو ٌؿاوي  IFI 0,910مؤشغ اإلاؼابلت التزاًضي 

مؤشغ حظع مخىؾؽ مغبم الخؼأ 

بي   RMSEAالخلٍغ
 مؼابم 0.08أكل مً  0,060

 Amos V.26كلى طىء مسغحاث  الباخثمً إكضاص املصذر: 

ـهالخف بأن  مما ًضٌ كلى أن الىمىطج ًدخاج إلى  TLI ول اإلاؤشغاث حُضة ما كضا مؤشغ جىهغ لَى

 (Modification Indices)خؿً اإلاؼابلت هلىم بملاًىت مؤشغاث الخلضًل  اثمؤشغ  ولخدؿين ،الخلضًل

 و واهذ أهم الخلضًالث اإلالترخت هما هي مىضخت في الجضٌو الخالي:

 مؤشراث حعذًل الىمورج: 3جذول 

 وضبت الدشبع إخطاء اللياش املراد حعذًلها الخعذًالث

 e5 <----> e6 15,270 1الخلضًل 

 Amos V.26كلى طىء مسغحاث  الباخثمً إكضاص املصذر: 

همىطج بلض وطم الاعجباػاث الالػمت بين أزؼاء اللُاؽ اإلابِىت في الجضٌو الؿابم هخدصل كلى 

بلض الخلضًل هما هى مبين في  حىصة الخضمت الخللُمُتالخدلُل اللاملي الخىهُضي للمخغير اإلاؿخلل 

 الشيل الخالي:
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 بعذ الخعذًل الخعليميتجودة الخذماث همورج الخحليل العاملي الخوكيذي مللياش : 3شكل ال

 
 Amos V.26مً مسغحاث املصذر: 

بلض الخلضًل جدصلىا كلى مؤشغاث حضًضة لخؿً اإلاؼابلت و الجضٌو الخالي ٌلؼُىا ملاعهت بين 

 الخلضًل:اإلاؤشغاث كبل الخلضًل و اإلاؤشغاث بلض 

 كبل و بعذ الخعذًل جودة الخذمت الخعليميتمؤشراث املطابلت لىمورج : 4جذول 

 املؤشر
الليمت املحضوبت 

 كبل الخعذًل

الليمت املحضوبت 

 بعذ الخعذًل

 Cmin 271,287 253,946مغبم واي 

 Cmin/df 1,696 1,597مغبم واي اإلالُاعي 

 P-value 0,000 0,000اللُمت الاخخمالُت 

ت   df 160 159صعحت الخٍغ

 CFI 0,908 0,921مؤشغ اإلاؼابلت اإلالاعن 

ـ   TLI 0,890 0,906مؤشغ جىهغ لَى
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 IFI 0,910 0,923مؤشغ اإلاؼابلت التزاًضي 

بي   RMSEA 0,077 0,056مؤشغ حظع مخىؾؽ مغبم الخؼأ الخلٍغ

 Amos V.26كلى طىء مسغحاث  الباخثمً إكضاص املصذر: 

هالخف بأن مؤشغاث اإلاؼابلت الجضًضة )أي بلض الخلضًل( جلم طمً مجاٌ اللبٌى وهي حُضة 

 أن الىمىطج اإلالترح ًؼابم البُاهاث بصفت حُضة. وبالخالي ًضٌ طلً كلى

 : رطا الطلبتالخحليل العاملي الخوكيذي مللياش  -ب

" خُث كمىا عطا الؼلبت( همىطج الخدلُل اللاملي الخىهُضي للمخغير الخابم "04ًبّين الشيل عكم )

إلالغفت مضي مؼابلت الىمىطج  Amos V.26مً زالٌ بغهامج  (CFA)بالخدلُل اللاملي الخىهُضي 

 للبُاهاث.

 رطا الطلبتهمورج الخحليل العاملي الخوكيذي مللياش : 4شكل ال

 
 Amos V.26مً مسغحاث املصذر: 

 .عطا الؼلبتمً زالٌ الجضٌو الخالي هلىم بخلخُص مسغحاث مؤشغاث اإلاؼابلت للىمىطج إلالُاؽ 
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 رطا الطلبتمؤشراث املطابلت مللياش : 5جذول 

 املؤشر
الليمت 

 املحضوبت
 اللرار شروط كبول الىمورج

 مؼابم ًجب أن ًيىن غير صاٌ Cmin 81,723مغبم واي 

 بين  Cmin/df 4,086مغبم واي اإلالُاعي 
ً
 مؼابم 5و  1أن ًيىن مدصىعا

 مؼابم ًجب أن جيىن غير صالت P-value 0,000اللُمت الاخخمالُت 

ت   مؼابم 0مً  ًجب أن جيىن أهبر  df 20صعحت الخٍغ

 غير مؼابم 0.90أهبر أو ٌؿاوي  CFI 0,857مؤشغ اإلاؼابلت اإلالاعن 

ـ   غير مؼابم 0.90أهبر أو ٌؿاوي  TLI 0,799مؤشغ جىهغ لَى

 غير مؼابم 0.90أهبر أو ٌؿاوي  IFI 0,859مؤشغ اإلاؼابلت التزاًضي 

مؤشغ حظع مخىؾؽ مغبم الخؼأ 

بي   RMSEAالخلٍغ
 مؼابمغير  0.08أكل مً  0,127

 Amos V.26كلى طىء مسغحاث  الباخثمً إكضاص املصذر: 

خُث أنها ال جضٌ كلى  RMSEAو  CFI  ،TLI  ،IFIهالخف بأن هىان بلع اإلاؤشغاث طلُفت و هي 

خؿً اإلاؼابلت مما ًضٌ كلى أن الىمىطج ًدخاج إلى الخلضًل و لخدؿين مؤشغاث خؿً اإلاؼابلت هلىم 

و واهذ أهم الخلضًالث اإلالترخت هما هي مىضخت  (Modification Indices)بملاًىت مؤشغاث الخلضًل 

 في الجضٌو الخالي:

 مؤشراث حعذًل الىمورج: 6جذول 

 وضبت الدشبع إخطاء اللياش املراد حعذًلها الخعذًالث

 e26 <----> e27 15,784 1الخلضًل 

 e23 <----> e24 12,078 2الخلضًل 

 e22 <----> e27 15,623 3الخلضًل 

 e21 <----> e22 14,890 4الخلضًل 

 Amos V.26كلى طىء مسغحاث  الباخثمً إكضاص املصذر: 
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همىطج بلض وطم الاعجباػاث الالػمت بين أزؼاء اللُاؽ اإلابِىت في الجضٌو الؿابم هخدصل كلى 

 بلض الخلضًل هما هى مبين في الشيل الخالي: "عطا الؼلبت"الخدلُل اللاملي الخىهُضي للمخغير الخابم 

 بعذ الخعذًل رطا الطلبتهمورج الخحليل العاملي الخوكيذي مللياش : 5شكل ال

 
 Amos V.26مً مسغحاث املصذر: 

ٌ بلض الخلضًل جدصلىا كلى مؤشغاث حضًضة لخؿً اإلاؼابلت  الخالي ٌلؼُىا ملاعهت بين  والجضو

 الخلضًل:بلض  واإلاؤشغاثاإلاؤشغاث كبل الخلضًل 

 الخعذًل وبعذكبل  رطا الطلبتمؤشراث املطابلت لىمورج : 7جذول 

 املؤشر
الليمت املحضوبت 

 كبل الخعذًل

الليمت املحضوبت 

 بعذ الخعذًل

 Cmin 81,723 27,358مغبم واي 

 Cmin/df 4,086 1,712مغبم واي اإلالُاعي 

 P-value 0,000 0,037اللُمت الاخخمالُت 

ت   df 20 16صعحت الخٍغ

 CFI 0,857 0,974مؤشغ اإلاؼابلت اإلالاعن 

ـ   TLI 0,799 0,954مؤشغ جىهغ لَى

 IFI 0,859 0,974مؤشغ اإلاؼابلت التزاًضي 

بي   RMSEA 0,127 0,061مؤشغ حظع مخىؾؽ مغبم الخؼأ الخلٍغ

 Amos V.26كلى طىء مسغحاث  الباخثمً إكضاص املصذر: 
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 وهيهالخف بأن مؤشغاث اإلاؼابلت الجضًضة )أي بلض الخلضًل( ولها جلم ولها طمً مجاٌ اللبٌى 

 ًضٌ طلً كلى أن الىمىطج اإلالترح ًؼابم البُاهاث بصفت حُضة. وبالخاليحُضة 

مداوع اججاه  هظا الجضٌو الظي ًلخصًخم كغض هخائج الضعاؾت مً زالٌ  : عرض هخائج الذراصت 2.3

 ؾخبُان:الا 

 محاور الاصخبياناججاه : 8جذول   

 املحور 
املخوصط 

 الحضابي

الاهحراف 

 املعياري 
 الترجيب الاججاه

: اإلالمىؾُت  6 غير مىافم 0,913 2,2396 اإلادىع ألاٌو

 2 مىافم 0,692 3,6250 اإلادىع الثاوي: الاكخماصًت

 5 مداًض 0,864 2,8893 اإلادىع الثالث: الاؾخجابت

 3 مداًض 0,659 3,1693 اإلاىزىكُتاإلادىع الغابم: 

 1 مىافم 0,570 3,9714 اإلادىع الخامـ: الخلاػف

 4 مداًض 0,714 2,9303 اإلادىع الؿاصؽ: عطا الؼلبت

 SPSS V.26مً إكضاص الباخث كلى طىء مسغحاث املصذر: 

 أي الخلاػف وان في اإلادىع الخامـ أن أهبر مؿخىي مىافلتًخطح مً زالٌ الجضٌو أكاله 

بِىما اإلادىع الخاص ( 2.24)اإلادىع ألاٌو أي اإلالمىؾُت  فيوان بِىما أكل مؿخىي مىافلت ( 3.97)

 . (2.93)فيان هىان خُاص كام في عأي الؼلبت باإلاخغير الخابم "عطا الؼلبت" 

باهدغاف  الؼلبت كلى كباعاث مدىع الخلاػف واهذ ألاهثر ججاوؿاهما هالخف بأن إحاباث 

 (، 0.570ملُاعي كضعه )
ً
باهدغاف ملُاعي كضعه هى مدىع اإلالمىؾُت  بِىما وان اإلادىع ألاكل ججاوؿا

(0.913.) 

 : اخخبار فرطياث الذراصت 3.3

الخابلت لها كلى أؾلىب الاهدضاع الخؼي اإلاخلضص  والفغطُاثولخمض في ازخباع الفغطُت الغئِؿُت 

ٌ خؿب الشيل  Amosهما هى مىضح في مسغحاث   الخاليي: والجضو
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 جودة الخذمت الخعليميت في رطا الطلبتهمورج الاهحذار املخعذد ألثر : 6شكل ال

  
 Amos V.26مً مسغحاث املصذر: 

 التفرعيت وفرطياتهااخخبار التفرطيت الرئيضت : 9جذول 

 هديجت الاخخبار P-Value املخغير الخابع املخغيراث املضخللت

 H1هلبل  0,000 عطا الؼلبت اإلالمىؾُت

 H1هلبل  0,000 عطا الؼلبت الاكخماصًت

 H1هلبل  0,000 عطا الؼلبت الاؾخجابت

 H1هلبل  0,004 عطا الؼلبت اإلاىزىكُت

 H0هلبل  0,656 عطا الؼلبت الخلاػف

 H1هلبل  0,000 رطا الطلبت جودة الخذمت الخعليميت

 Amos V.26مً إكضاص الباخث كلى طىء مسغحاث املصذر: 
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 ألاولى:لتفرطيت الرئيضت ا اخخبار

 . αحؿاوي مؿخىي الضاللت  و هي أكل مً أو 0.000حؿاوي  P-Valueهالخف بأّن كُمت  

 هغفع P-Value = 0,000)  ( 0,05 ≥أي: 
ً
هىان أزغ  ًمىً اللٌى أن وبالخالي.  H1و هلبل   H0. إطا

كىض  لجىصة الخضمت الخللُمُت في عطا ػلبت ولُت الخلىق و الللىم الؿُاؾُتطو صاللت إخصائُت 

 .% 5مؿخىي صاللت 

 : ألاولىلتفرطيت التفرعيت اخخبار ا

 . αو هي أكل مً أوحؿاوي مؿخىي الضاللت  0.000حؿاوي  P-Valueهالخف بأّن كُمت 

 هغفع P-Value = 0,000)  ( 0,05 ≥أي: 
ً
: .H1وهلبل   H0. إطا

ً
طو صاللت إخصائُت  هىان أزغ إطا

 .% 5كىض مؿخىي  الؿُاؾُت والللىملبلض اإلالمىؾُت في عطا ػلبت ولُت الخلىق 

 : الثاهيتلتفرطيت التفرعيت اخخبار ا

 . αو هي أكل مً أوحؿاوي مؿخىي الضاللت  0.000حؿاوي  P-Valueهالخف بأّن كُمت 

 هغفع P-Value = 0,000)  ( 0,05 ≥أي: 
ً
: .H1وهلبل   H0. إطا

ً
طو صاللت إخصائُت  هىان أزغ إطا

 .% 5كىض مؿخىي  الؿُاؾُت والللىمفي عطا ػلبت ولُت الخلىق  الاكخماصًتلبلض 

 : الثالثتلتفرطيت التفرعيت اخخبار ا

 . αو هي أكل مً أوحؿاوي مؿخىي الضاللت  0.000حؿاوي  P-Valueهالخف بأّن كُمت 

 هغفع P-Value = 0,000)  ( 0,05 ≥أي: 
ً
: .H1وهلبل   H0. إطا

ً
طو صاللت إخصائُت  هىان أزغ إطا

 .% 5كىض مؿخىي  الؿُاؾُت والللىمفي عطا ػلبت ولُت الخلىق  الاؾخجابتلبلض 

 : الرابعتلتفرطيت التفرعيت اخخبار ا

 . αو هي أكل مً أوحؿاوي مؿخىي الضاللت  0.004حؿاوي  P-Valueهالخف بأّن كُمت 

 هغفع P-Value = 0,004)  ( 0,05 ≥أي: 
ً
: .H1وهلبل   H0. إطا

ً
طو صاللت إخصائُت  هىان أزغ إطا

 .% 5كىض مؿخىي  الؿُاؾُت والللىمفي عطا ػلبت ولُت الخلىق  اإلاىزىكُتلبلض 

 : الخامضتلتفرطيت التفرعيت اخخبار ا

 . αمً مؿخىي الضاللت  أهبر و هي  0.656حؿاوي  P-Valueهالخف بأّن كُمت 

 < P-Value = 0,656)  ( 0,05أي: 
ً
: . H0 هلبل. إطا

ً
لبلض طو صاللت إخصائُت  أزغ ال ًىحض إطا

 .% 5كىض مؿخىي  الؿُاؾُت والللىمفي عطا ػلبت ولُت الخلىق  الخلاػف
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 : خاجمت .4

ت  عطا في  حىصة الخضمت الخللُمُتباؾخىشاف أزغ  واإلاخلللت واإلاُضاهُتمً زالٌ الضعاؾت الىـٍغ

ًمىىىا  الؿُاؾُت بجاملت ألاغىاغ، والللىمػلبت ولُت الخلىق مً مً زالٌ صعاؾت كلى كُىت  الؼلبت

 ًلي: فُمااؾخسالص حملت مً الىخائج هىحؼ أهمها 

في بلض اإلالمىؾُت أي لِـ هىان اهخمام مً ػغف اليلُت باألشُاء صلذ الىخائج كلى أن هىان طلف  -

اإلاؿاكضة كلى جدؿين اللملُت البُضاغىحُت مثل جىفير كاكاث الخضَعـ واإلاضعحاث اإلاىاؾبت اإلااصًت 

 وهظا وؾائل ؤلاًظاح.

 في بلض الاؾخجابت خُث ال جلضم الخضماث في آلاحاٌ الالػمت و  -
ً
 .الؿغكت اإلاؼلىبتبهىان طلف أًظا

ًىحض مؿخىي مىافلت كالي باليؿبت لبلض الخلاػف خُث اكترف الؼلبت بأن هىان اهخمام مً ػغف  -

 الخخُاحاث واوشغاالث الؼلبت. وألاؾاجظةؤلاصاعة 

 يلُت.الًىحض خُاص كام باليؿبت لغطا الؼلبت خٌى الخضماث اإلالضمت مً ػغف  -

 .لبلض اإلالمىؾُت في عطا الؼلبتهىان أزغ طو صاللت إخصائُت  -

 .لبلض الاكخماصًت في عطا الؼلبتهىان أزغ طو صاللت إخصائُت  -

 .لبلض الاؾخجابت في عطا الؼلبتهىان أزغ طو صاللت إخصائُت  -

 .لبلض اإلاىزىكُت في عطا الؼلبتإخصائُت هىان أزغ طو صاللت  -

 .لبلض الخلاػف في عطا الؼلبتأزغ طو صاللت إخصائُت  ال ًىحض -

الؿُاؾُت  والللىمعطا ػلبت ولُت الخلىق في  لجىصة الخضمت الخللُمُتهىان أزغ طو صاللت إخصائُت  -

 .% 5كىض مؿخىي صاللت بجاملت ألاغىاغ 

 الخلىق والللىم الؿُاؾُتلهظه الضعاؾت اإلاُضاهُت ًمىىىا اللٌى بأن ولُت  وهسالصتألازير  وفي

وطلُفت في بلع أبلاص الجىصة  مخىؾؼت في مجملهابجاملت كّماع زلُجي باألغىاغ جلضم زضمت حللُمُت 

  ملضٌ الغطا كىض ػلبت اليلُت أن ًيىن ما أصي إلى  الخمؿت وهظا
ً
لظا ًمىىىا إكؼاء بلص . مخىؾؼا

 ؾُؤصي جؼبُلها إلى الغفم مً حىصة الخضمت اإلالضمت وبالخالي الغفم مً  الخىصُاث
ً
والىصائذ التي خخما

 مؿخىي الغطا كىض الؼلبت وطلً هما ًلي:
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ول اإلاغافم الهامت التي ًدخاحها خىفير الترهيز كلى الجاهب اإلااصي بًجب كلى إصاعة اليلُت  -

، كاكاث الاهترهذ، ....( الخاؾىب،للىاػم )كاكاث الاكماٌ الخؼبُلُت اإلاجهؼة بيل االؼالب مثل 

 وؾائل ؤلاًظاح البُضاغىحُت وهظا صوعاث اإلاُاه واإلاُاه الصالخت للشغب ... الخ.

 .وؾائل الصخت والؿالمت في اليلُتالخغص كلى جىفير ومغاكبت  -

 هخمام أهثر بىـافت اليلُت.الا  -

-  ً ىا اإلالاعف والىفاءة الالػمت التي وي ًىدؿبن في ألاكؿام واإلاصالح اإلاسخلفت ياإلاىؿفًجب جيٍى

 والخىحيهاث الالػمت.جؼوٍض الؼلبت باإلعشاصاث  حؿاكضهم في

 في اليلُت جخميز باإلاالئمت والخىىق. حضًضة جسصصاثفخذ  -

 جأزير. وصون دل اإلاشىالث التي جىاحه الؼلبت في خُنها الخىفل ب كلى إصاعة اليلُت ًجب -

 بخلُُم الؼلبت بيل مىطىكُت ومً صون مداباة.ًجب الخغص كلى أن ًلىم ألاؾاجظة  -

 أهبر. وصكتن كلى جلضًم الخضماث للؼلبت بؿغكت يخث اإلاىؿفًجب  -

 : املراجع .5

 : اإلاؤلفاث

م (. 2005زابذ كبض الغخمان إصَعـ. ) - أؾالُب اللُاؽ و الخدلُل و ازخباع  -بدىر الدؿٍى

ت: الضاع الجاملُت. الفغوض.  الاؾىىضٍع

كّمان: صاع وائل لليشغ  .SPSSالخدلُل ؤلاخصائي ألاؾاس ي باؾخسضام (. 2008مدفىؾ حىصة. ) -

 و الخىػَم.

كّمان: صاع الصفاء لليشغ و  إصاعة الجىصة و زضمت اللمالء.(. 2006مأمىن ؾلُمان الضعاعهت. ) -

 الخىػَم.

م الخضماث.(. 2010مدمىص حاؾم الصمُضعي، و عصًىت كثمان ًىؾف. ) - كّمان: صاع  حؿٍى

 اإلاؿيرة لليشغ والخىػَم و الؼباكت.

- Philip Kottler ( .2000 .) Marketing Management . Paris: Pearson Education. 

 : اإلالاالث
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(. جلُُم حىصة الخللُم اللالي و جأزيرها 2020آؾُت بغاهمي، حمُلت الشُش، و أمُىت ػهضاقي. ) -

 -صعاؾت مُضاهُت: حاملت أبى بىغ بللاًض  - SERVQUALكلى عطا الؼالب باؾخلماٌ همىطج 

 .420-407، صفاجغجلمؿان. 

ا ػالب (. جأزير حىصة الخضمت الخللُمُت كلى عط2016حماهت كثمان فاػغ ؾلُؼين. ) -

مجلت حاملت البلث، صعاؾت مُضاهُت بالخؼبُم كلى ػالب حاملت البلث.  -الجاملاث 

38(48.) 

 -(. أزغ حىصة زضمت الخللُم اللالي كلى عطا الؼلبت 2020ًاؾغ كبض الغخمان، و زالض كاش ي. ) -

ت، حُجل.  -صعاؾت مُضاهُت بجاملت مدمض الصضًم بً ًحي  مجلت أبدار إكخصاصًت و إصاٍع

14(02 ،)145-164. 

(. كُاؽ إصعان الؼالب إلاؿخىي حىصة الخضمت 2016مدمض هىع الؼاهغ أخمض كبض اللاصع. ) -

صعاؾت جؼبُلُت كلى فغق الجاملت بمدافـت الخغمت.  –الخللُمُت بفغوق حاملت الؼائف 

 .181-167(، 16)مجلت الباخث

لللىم الاكخصاصًت و (. كُاؽ مؿخىي حىصة الخضمت الخللُمُت في ولُت ا2019هماٌ كاؾمي. ) -

ت و كلىم الدؿُير بجاملت اإلاؿُلت.  (، 03)25الخىاصل في الاكخصاص و الاصاعة و اللاهىن، الخجاٍع

350-361. 

صعاؾت  -(. جلُُم حىصة زضماث الخللُم اللالي مً وحهت هـغ ألاؾاجظة 2020مدمض هاصف. ) -

ت و كلىم الدؿُير بجامل مجلت إكخصاصًاث ت الشلف. خالت ولُت الللىم الاكخصاصًت و الخجاٍع

لُا  .450-431، شماٌ إفٍغ

-  Paves Sultan و ،Ho Yin Wong ( .3122 .) Service Quality in a Higher 

Education Context: Antecedents and Dime .Intrnational Review of 

Business Research Papers  ،,7(3.)  
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ت كىًٍ امللاوالحي في الجامعت الجصائٍس
ّ
ىت مً طلبت حامعت طُدي بلعباض الخ ُّ  دزاطت ع

Entrepreneurial training at the Algeria University A sample study  

of Sidi Bel-Abbes University Students 

 2بً دومت بً عمس، 1جلُل عبد الحمُل 
 sba.dz-abdeldjalil.djemil@univ ،(الجؼائغ) حامعت حُاللي لُابـ بؿُضي بلعباؽ 1

 sba.dz-benamar.bendouma@univ، (الجؼائغ) حامعت حُاللي لُابـ بؿُضي بلعباؽ 2
 

ش الاؾخالم:  :                31/01/2022جاٍع ش اللبٌى ش اليشغ:               11/04/2022جاٍع  18/06/2022جاٍع
 

 

ت ًلىم  ملخص:  ً اإلالاوالحي بالجامعت الجؼائٍغ هضفذ هظه الىعكت البدثُت بلى معغفت ما بطا وان الخيٍى

 ،ً ، مؿلؼين الظىء على ؤهم اإلافاهُم اإلاخعللت بالخيٍى على الخإؾِـ للخصائص التي ًخميز بها اإلالاٌو

وحاءث الضعاؾت الخؼبُلُت صعاؾت  اإلالاوالحي، الغوح اإلالاوالجُت والثلافت اإلالاوالجُت.اإلالاوالجُت، الخعلُم 

ت وعلىم الدؿُير،  مسحُت لعُىت مً ػلبت حامعت ؾُضي بلعباؽ، ليلُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

ً اإلالاوالحي ًلىم على جإؾِـ زصائص اإلالاٌو في بعض الؿماث و  على وجىصلذ الضعاؾت بلى: ؤن الخيٍى

جدظيره لىاكع اإلادُؽ الاكخصاصي، وعلى طىء هظه الضعاؾت وحب طغوعة الخعضًل في بغامج، وؤصواث 

ً اإلالاوالحي.  الخيٍى

ً الكلماث املفخاخُت:   الغوح اإلالاوالجُت. ؛الثلافت اإلالاوالجُت ؛الخعلُم اإلالاوالحي ؛اإلالاوالجُت ؛الخيٍى

 .JEL: M210 ، C120 ،C130جصيُف 

Abstract: This research study aimed to find out whether the entrepreneurial 

formation at the Algeria university is based on the establishment of the 

characteristics that characterize the entrepreneur, highlighting the most 

important concepts related to formation, contracting, Entrepreneurial education, 

Entrepreneurial spirit and Entrepreneurial culture. The applied study was a 

survey of a sample of students from the University of Sidi Bel-Abbes of the faculty 

of Economics Commercial and management Sciences, the study reached a set of 

results, including: the Entrepreneurial formation is based necessary to amend 

programs, strategies Entrepreneurship training methods and tools,. 

Keywords: configuration; Entrepreneurship; Entrepreneurial education; 

Entrepreneurial culture; Entrepreneurial spirit. 

Jel Classification Codes: M210, C120, C130. 
__________________________________________ 
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 . ملدمت: 1

ت، على اعخباع ؤن  للض ؤصبذ مً اإلااهض ؤن الاعخماص على العىصغ البشغي هى مؿإلت حىهٍغ

ت فعالت، طلً ؤن خؤن جالخىمُت الشاملت واإلاؿخضامت ال ًمىنها  دلم بإي خاٌ مً ؤخىاٌ صون جىمُت بشٍغ

العىصغ البشغي ومضي جؼىعه وامخالهه إلاهاعاث اإلاهىت وخُاػجه  للىفاءاث اإلاهىُت، جمىىه مً ؤصاء مهامه 

ع وجدلُم الّغٍاصة في مسخلف ألاصعضة،  ٍخعين مضي و بيل اخترافُت، بط ًلعب صوعا هبيرا في هجاح اإلاشاَع

ض مً غها والغفع مً ؤصائها باؾخمغاع، ولً ًإحي هظا بال  اإلاٍؼ ت وجؼٍى الغعاًت والاهخمام باإلاىاعص البشٍغ

ً، مماعؾت علمُت مىحهت لخلبُت اخخُاحاث اإلااؾؿت والاؾخجابت  لخصىصُاتها  بفظل مماعؾت الخيٍى

ص مً في ظل مدُؽ ًدؿم بالّخللب واإلافاحأث، والاعخماص على مىظىمت حشترغ طغوعة الدؿلؿل بعض

ً في اإلااؾؿت. اصة مغصوصًت الخيٍى  الخؼىاث اإلاىهجُت الهاصفت بلى ٍػ

 البدث شكالُتإ: 

ت على  ًهل جلىم الجامعت الجؼائٍغ ُت العلىم  جيٍى
ّ
لت باإلالاوالجُت مً وحهت هظغ ػلبت ول

ّ
البرامج اإلاخعل

ؿُير بجامعت 
ّ
ت وعلىم الد  ؟ؾُضي بلعباؽالاكخصاصًت والّخجاٍع

 البدث فسطُاث: 

  :الفغطُت الّغئِؿُت 

ت على  ًال جلىم الجامعت الجؼائٍغ البرامج اإلاخعللت باإلالاوالجُت مً وحهت هظغ ػلبت ولُت العلىم  جيٍى

ت وعلىم الدؿُير بجامعت   .ؾُضي بلعباؽالاكخصاصًت والخجاٍع

 :الفغطُت الفغعُت ألاولى 

ًالخال ًلىم   -1 اإلالاوالحي على الخإؾِـ للخصائص التي ًخميز بها اإلالاٌو )بمياهُاث،  يٍى

ت  ( مً وحهت هظغ ػلبت ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع معاعف، ؾماث وكضعاث اإلالاٌو

 .ؾُضي بلعباؽبجامعت  وعلىم الدؿُير

 :ًال ًلىم الخ مً خُث الجيـ لاٌو اإلالاوالحي على الخإؾِـ للخصائص التي ًخميز بها اإلا يٍى

( مً خُث الجيـ مً وحهت هظغ ػلبت ولُت  )بمياهُاث، معاعف، ؾماث وكضعاث اإلالاٌو

ت وعلىم الدؿُير بجامعت   .ؾُضي بلعباؽالعلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 :ًًال ًلىم الخ مً خُث الّؿ اإلالاوالحي على الخإؾِـ للخصائص التي ًخميز بها اإلالاٌو  يٍى

( مً خُث الؿً مً وحهت هظغ ػلبت ولُت العلىم  )بمياهُاث، معاعف، ؾماث وكضعاث اإلالاٌو

ت وعلىم الدؿُير بجامعت   .ؾُضي بلعباؽالاكخصاصًت والخجاٍع
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 :ًال ًلىم الخ مً خُث الّخسصص ي ًخميز بها اإلالاوالحي على الخإؾِـ للخصائص الت يٍى

( مً خُث الخسصص مً وحهت هظغ ػلبت  اإلالاٌو )بمياهُاث، معاعف، ؾماث وكضعاث اإلالاٌو

ت وعلىم الدؿُير بجامعت   .ؾُضي بلعباؽولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 :الفغطُت الفغعُت الثاهُت 

ًالخال ًلىم  -2 مً وحهت  اإلالاوالحي على جدظير الؼالب الجامعي لىاكع اإلادُؽ الاكخصاصي يٍى

ت وعلىم الدؿُير حامعت    .ؾُضي بلعباؽهظغ ػلبت ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 :ًال ًلىم الخ مً خُث الجيـ اإلالاوالحي على جدظير الؼالب الجامعي لىاكع اإلادُؽ  يٍى

ت وعلىم  الاكخصاصي مً خُث الجيـ مً وحهت هظغ ػلبت ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 .ؾُضي بلعباؽالدؿُير بجامعت 

 :ًًال ًلىم الخ مً خُث الّؿ اإلالاوالحي على جدظير الؼالب الجامعي لىاكع اإلادُؽ  يٍى

ت وعلىم الاكخصاصي مً خُث الؿ ً مً وحهت هظغ ػلبت ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 .ؾُضي بلعباؽالدؿُير بجامعت 

 :ًال ًلىم الخ مً خُث الّخسصص اإلالاوالحي على جدظير الؼالب الجامعي لىاكع اإلادُؽ  يٍى

ت  الاكخصاصي مً خُث الخسصص مً وحهت هظغ ػلبت ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 .ؾُضي بلعباؽجامعت وعلىم الدؿُير ب

 :الفغطُت الفغعُت الثالثت 

ًالخال ٌؿخجُب  -3 ت وعلىم  يٍى اإلالاوالحي إلاا ًيخظغه ػالب ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 عىض الخسغج. ؾُضي بلعباؽالدؿُير حامعت 

  :ًال ٌؿخجُب الخمً خُث الجيـ اإلالاوالحي إلاا ًيخظغه ػالب ولُت العلىم الاكخصاصًت  يٍى

 عىض الخسغج مً خُث الجيـ. ؾُضي بلعباؽت وعلىم الدؿُير بجامعت والخجاٍع

 :ًًال ٌؿخجُب الخ مً خُث الّؿ اإلالاوالحي إلاا ًيخظغه ػالب ولُت العلىم الاكخصاصًت  يٍى

ت وعلىم الدؿُير بجامعت   عىض الخسغج مً خُث الؿً.ؾُضي بلعباؽ والخجاٍع

 :ًال ٌؿخجُب الخ مً خُث الخسصص اإلالاوالحي إلاا ًيخظغه ػالب ولُت العلىم الاكخصاصًت  يٍى

ت وعلىم الدؿُير بجامعت   عىض الخسغج مً خُث الخسصص. ؾُضي بلعباؽوالخجاٍع
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 :أهداف البدث 

ً اإلالاوالحي  - لىم على جإؾِـ الخصائص التي ًخميز بها اإلالاٌو ًمعغفت ما بطا وان الخيٍى

 ،)  )ؤلامياهُاث، اإلاعاعف، الؿماث وكضعاث اإلالاٌو

ً اإلالاوالحي جلىم على جدظير الؼالب الجامعي لىاكع اإلادُؽ امعغفت ما بطا وان  - لخيٍى

 .اصي، مً خُث الجيـ، الؿً والخسصصالاكخص

 :مىهجُت البدث 

ضمىا اإلاىهج الىصفي مؿخسضمين ؤصاة الاؾخبُان لجمع مً ؤحل معالجت مىطىع صعاؾدىا اؾخس

 .SPSSاإلاعلىماث عً عُىت البدث والاؾخعاهت في جدلُلها باؾخسضام البرهامج ؤلاخصائي

  إلاطاز الىظسي للبدث:.2

ف  1.2  :والخعلُم امللاوالحي امللاوالجُتالخكىًٍ، حعٍس

 :ً ف الخكٍى  حعٍس

 ً على ؤهه: "عباعة عً حعضًل بًجابي طي اججاهاث زاصت جدىاٌو ؾلىن الفغص مً ٌعغف الخيٍى

الىاخُت اإلاهىُت ؤو الىظُفُت، وهضفه اهدؿاب اإلاعاعف والخبراث التي ًدخاج بليها الفغص لغفع مؿخىي 

ً إلعضاص الىفاءاث  هفاءجه في ألاصاء بدُث جخدلم فُه الشغوغ اإلاؼلىبت إلجلان العمل، ؤي ؤن الخيٍى

 & BOTERF) لىواث بدُث جيىن ماهلت للعمل الىاجح".راوح فيها اإلاعاعف والىفاءاث والّؿ جت

BARZUCCHETTI)  

على ؤهه: "مجمل اليشاػاث والىؾائل والؼغق والضعائم التي حؿاعض في جدفيز ؤًظا هما ٌعغف 

ت  ت في آن واخض، لخدلُم ؤهضاف اإلااؾؿت العماٌ لخدؿين معاعفهم وؾلىههم وكضعاتهم الفىٍغ الظغوٍع

مً حهت وجدلُم ؤهضاف الشخصُت والاحخماعُت مً حهت ؤزغي، صون ؤن هيس ى ألاصاء الجُض 

 (SEKIOU, 1986) .لىظائفهم الحالُت واإلاؿخلبلُت"

 :ف امللاوالجُت  حعٍس

كُين ف الظائد عىد ألامٍس عٍس
ّ
في بضاًت الدؿعُىاث هى حعٍغف ألاؾخاط في حامعت  كان الخ

، والظي عغف اإلالاوالجُت على ؤنها "اهدشاف (HAWARD STEVENSON, 1990)هاعفاعص البروفِؿىع 

 (FAYOLLE, 2003) ألافغاص ؤو اإلاىظماث لفغص ألاعماٌ اإلاخاخت واؾخغاللها".

فها على  (Hisrich et Peters, 1991)خظب  فلا في حعٍس
ّ
"هىع مً الؿلىن ًخمثل في  أّنها:اج

 ؤحل اؾخغالٌ مىاعص معُىت الؿعي هدى الابخياع، جىظُم وبعاصة آلالُاث الاكخصاصًت والاحخماعُت، مً
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مت وجدمل اإلاساػغة وكبٌى الفشل، بهه مؿاع ٌعمل على زلم ش يء ما مسخلف والحصٌى على كُ

 ,SIOMY) .اإلاصاخبت لظلً"مل اإلاساػغ اإلاالُت والاحخماعُت مع جد والعمل الظغوعي بخسصُص الىكذ 

2007) 

 :ف الخعلُم امللاوالحي  حعٍس

عسف  هٌُ
ّ
علُم امللاوالحي على أه

ّ
: "مجمىعت مً ؤؾالُب الخعلُم الىظامي الظي ًلىم على الخ

ب ؤي فغص ًغغب باإلاشاعهت  في الخىمُت الاكخصاصًت الاحخماعُت، مً زالٌ مشغوع يهضف بعالم، وجضٍع

ع ألاعماٌ الصغيرة غ مشاَع ع ألاعماٌ ؤو جؼٍى ؼ الىعي اإلالاوالحي، وجإؾِـ مشاَع  BECHARD) ".بلى حعٍؼ

& TOULOUSE, 1998) 

ؾاعض في عملُت زلم  ؤّن الّخعلُم الغؾمي للملاوالجُت في الجامعاث" (VESPER, 1982)أكس 

ألاعماٌ ألهه عفع مؿخىي وعي الؼالب بلضعة العمل الحغ هسُاع منهي، في الىاكع ؤظهغث صعاؾاث مسخلفت 

اصة ألاعماٌ همهىت بضًلت ض مً اإلاىاكف الاًجابُت هدى ٍػ  ,PETER, INGRID) ".هُف ؤن هظا الخعلُم ًٍؼ

& A ROY, 2012) 

ف  2.2 ً في بعض الدول  السوح والثلافت امللاوالجُتحعٍس  :وهماذج خىل الخكٍى

 :ف الثلافت امللاوالجُت  حعٍس

"مجمل اإلاهاعاث واإلاعلىماث اإلاىدؿبت مً الفغص ؤو مجمىعت مً ألافغاص، حعسف على أّنها: 

مبخىغة حضًضة، ومداولت اؾخغاللها، وطلً بخؼبُلها في الاؾدثماع في عئوؽ ألامىاٌ، وطلً بةًجاص ؤفياع 

ابخياع في مجمل اللؼاعاث اإلاىحىصة، بطافت بلى وحىص هُيل حؿُيري جىظُمي، وهي جخظمً الخدفيز، 

عصوص ؤفعاٌ اإلالاولين، الخسؼُؽ، اجساط اللغاعاث اإلاىاؾبت، الخىظُم والغكابت، خُث ؤن هىان زالر 

 (2005)هائف بسهىطي،  .ؤماهً جترّسخ فيها هظه الثلافت هي: العائلت، اإلاضعؾت واإلااؾؿت

"الخالئم ؤو الخىافم مع العىامل اإلادُؼت، وجخظمً الثلافت هظلً ألافياع اإلاشترهت  حعسف أّنها:

بين مجمىعاث ألافغاص وهظا اللغاث التي ًخم مً زاللها بًصاٌ ألافياع بها، وهى ما ًجعل مً الثلافت 

 (2004)طالم،  .عباعة عً هظام لؿلىهُاث مىدؿبت"

 :ف السوح امللاوالجُت  حعٍس

"مماعؾت وؾلىن حغظيها كاعضة معغفُت، واإلاعغفت في مجاٌ  حعّسف زوح امللاوالجُت على أّنها:

اإلالاولت هي وؾُلت لخدلُم الغاًت وحعىـ اإلاهاعاث واللضعاث، لظا فهي حعغف على ؤنها كضعة فغصًت ؤو 

م ش يء حضًض )بمعجى الابخياع( باؾخسضام حماعُت على جدمل اإلاساػغة بغؤؽ اإلااٌ واإلاغامغة في جلضً
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ج مً اإلاىاص اإلاسخلفت، وعلُه فهي اللضعة على عئٍت الفغص طمً ما ًغاه آلازغون تهضًضا".  ؤفظل مٍؼ

ل( 8-7-6)فالخت و بسوي،   أفٍس

ظان عّغفاها بإّنها: "بعاصة ججٍغب ؤشُاء  Blok)و  ,1992Stumpfخظب )
ّ
حضًضة، ؤو اللُام الل

 (YIFAN, 2010) .باألشُاء بشيل مسخلف، ألهه جىحض بمياهُت الخغُير"

 :في بعض الدول ً  هماذج خىل الخكٍى

ب اإلانهي مً ؤحل جسفُف خضة الفلغ زصىصا لضي مجمىعاث طعُفت   كمبىدًا: هضفه الخضٍع

 (htt4) والجىىص.وباألزص ؤلاهار واإلاعاكين والباػلين 

:ً عة مضعؾت الحىمت الضولُت هاٌ الىثير مً الؼلبت حىائؼ مىدهم بًاها عئِـ شاون الخجا البدٍس

ع. والشغواث عً حهىصهم في جىظُم   (htt2)عضة مشاَع

ػلبذ وػاعة التربُت و العلىم  2004التي علضث في هىُا عام  (KAB)بعض وعشت عمل   كُيُا:

بُت ختى ًخمىىىا مً بًصاٌ  200الخىىىلىحُا مً مىظمت العمل الضولُت جإهُل  معلم في صوعة جضٍع

ب اإلانهي اصة عبر وافت معاهض الخضٍع  (www) .مفاهُم الخعلُم للٍغ

اصة في اإلاضاعؽ  ؤإلابُاص: كىدا ع وهي مؿابلت صولُت لالخخفاٌ بإفظل وشاػاث ػلبت الخعلُم للٍغ اإلاشاَع

ع. ت وجلىم اإلاؿابلت على عغض ؤفظل زؼت عمل لالهخلاٌ للمشاعهت في ؤوإلابُاص اإلاشاَع  (htt3) الثاهٍى

ت والظًً ًخمخعىن بمؿخىي عاٌ مً مشغوع الفغصت الخعلُمُت زاص بؼلبت اإلاضاعؽ  ين:خألازحى الثاهٍى

م جلضًم مىذ  ؤلاهجاػ ألاواصًمي بال ؤنهم ٌعاهىن مً مؿخىي اكخصاصي مخضوي، ومؿاعضاتهم عً ػٍغ

 (htt1) . صعاؾُت وألاصواث الالػمت ختى ٌؿخؼُعىا الابخياع

لت وألادواث.3  : الطٍس

وهى عباعة عً وزُلت جدخىي على عضص معين مً ألاؾئلت اإلاخىىعت حؿمذ  :وعُىت الدزاطت طخيُانلا 1.3

اشخملذ زصائص عُىت الّضعاؾت على الجيـ، الخبرة، ، و بالحصٌى على خلائم، والىصٌى بلى الىخائج

 .تي جيىهذ في الّىُت إلوشاء ماؾؿتاإلاؿخىي الخعلُمي، الخسصص، عمل ألاب، عمل ألام والفترة ال

 : جىشَع أفساد العُىت خظب الجيع.1حدول         الجيع: باليظبت ملخغير  -1
 اليظبت الخكساز الجيع

 49% 96 طهغ

 51% 100 ؤهثى

 100% 196 اإلاجمىع

 .      ، بىاء على مسغحاث الباخثينمً بعضاص املصدز: 
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 باليظبت ملخغير العمس. -2

 : جىشَع أفساد العُىت خظب العمس.2حدول 
 اليظبت الخكساز العمس

 82.7% 162 ؾىت 30مً ؤكل 

 %9.7 19 ؾىت 40ؾىت بلى  30مً 

 %7.7 15 ؾىت بلى ما فىق  41مً 

 %100 196 اإلاجمىع

 .      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

 باليظبت ملخغيرة الخبرة. -3

 : جىشَع أفساد العُىت خظب الخبرة.3حدول 
 اليظبت الخكساز الخبرة

 %75 147 ؾىىاث 10ؤكل مً 

 %25 49 ؾىىاث 10ؤهثر مً 

 100% 196 اإلاجمىع

 .      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

ظبت ملخغير املظخىي الخعلُمي. -4
ّ
 بالي

 : جىشَع أفساد العُىت خظب املظخىي الخعلُمي.4حدول 
علُمي

ّ
كساز املظخىي الخ

ّ
ظبت الخ

ّ
 الي

 %58.2 114 لِؿاوـ

 25% 49 ما ؾتر

 %10.2 20 ماحؿخير

 %6.6 13 صهخىعاه

 %100 196 اإلاجمىع

 .      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

 باليظبت ملخغير الخخصص. -5

 : جىشَع أفساد العُىت خظب الخخصص.5حدول 
 اليظبت الخكساز الخخصص

 %15.8 31 علىم اكخصاصًت 

 %22.4 44 علىم مالُت

 %16.8 33 علىم ججاعة

 %44.9 88 علىم حؿُير

 %100 196 اإلاجمىع

 .      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 
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 باليظبت ملخغير عمل ألاب. -6

 : جىشَع أفساد العُىت خظب عمل ألاب.6حدول 
 اليظبت الخكساز عمل ألاب

 %43.9 86 مىظف

 24.5% 48 ٌعمل لحؿابه الخاص

 %32.6 62 بضون مهىت 

 %100 196 اإلاجمىع

 .      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

  باليظبت ملخغير عمل ألام. -7

 : جىشَع أفساد العُىت خظب عمل ألام.7حدول 
 اليظبت الخكساز عمل ألام

 %14.8 29  مىظفت 

 %5.6 11 حعمل لحؿابها الخاص

 %79.6 156 بضون مهىت

 100% 196 اإلاجمىع

 .      مً بعضاص الضهخىع والضهخىع، بىاء على مسغحاث املصدز: 

خك بئوشاء مؤطظت. -8 ِّ ظبت للفترة التي جكّىهذ فيها ه
ّ
 بالي

 : جىشَع أفساد العُىت خظب الفترة التي جكىهذ فيها هُت إوشاء مؤطظت.8حدول 
 اليظبت الخكساز الفترة التي جكىهذ فيها هُت إوشاء مؤطظت

 43.6% 86 ؤزىاء الضعاؾت

 %24.5 48 بعضاص مشغوع الخسغج

 %31.6 62 ال ؤعلم

 100% 196 اإلاجمىع

 .      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

 زالثا: صالخُت أدواث الّدزاطت.

 زباث أداء الّدزاطت. -1

واهذ مىاؾبت للمعاًير ؤلاخصائُت اإلالبىلت الؾخسضام  لىا ؤن كُمت معامل ؤلفا هغوهبارجبين 

ألاصاة في الضعاؾت ألاؾاؾُت، هظا ما ًاهض ؤن الاؾخبُان ًخمخع بضعحت عالُت مً الثباث، خُث ؤن 

 وؤن اإلابدىزين ًفهمىن ؤؾئلت اللُاؽ هما هي ملصىصة. 0.50الىدُجت اإلالبىلت فاكذ 

م معامل اعجباغ ول عباعة مً العباعاث مع مدىعها ؤن كُلىا جضح ا    زباث الّصدق الداخلي. -2

فإكل، مما ًضٌ على احؿاق هظه العباعاث مع  0.01مىحبت وصالت بخصائُا عىض مؿخىي الضاللت 

ؿاق الّضازلي لألصاة.
ّ
  مداوعها، وبالخالي جدلم صضق الاح
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 :الىخائج ومىاكشتها 2.3

خائج. 
ّ
 أوال: عسض الى

  الفسطُت الفسعُت ألاولى:-1

ًالخال ًلىم  - اإلالاوالحي على جإؾِـ الخصائص التي ًخميز بها اإلالاٌو )ؤلامياهُاث، اإلاعاعف،  يٍى

ت وعلىم  ( مً وحهت هظغ ػلبت ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع الؿماث، كضعاث اإلالاٌو

 .ؾُضي بلعباؽالدؿُير حامعت 

ت ملدىز امللاولين.9حدول   : املخىّططاث الحظابُت والىظٍس
ظسي  املخىّطط الحظابي امللاولينمدىز 

ّ
 املخىّطط الى

 21 20.30 ؤلامياهُاث

 24 22.17 اإلاعاعف

 18 20.85 الّؿماث

 15 14.73 اللضعاث

 .      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

  .البعد ألاول: إلامكاهُاث 

ؤصغغ مً  20.30والظي ٌؿاوي ًبّين الجضٌو ؤعاله ؤن اإلاخىؾؽ الحؿابي لبعض ؤلامياهُاث 

 ، وبظلً فةن الفغطُت اإلاؼغوخت كض جدللذ.21اإلاخىؾؽ الىظغي للبعض والظي ٌؿاوي 

  .اوي: املعازف
ّ
 البعد الث

ؤصغغ مً اإلاخىّؾؽ  22.17ؤن اإلاخىؾؽ الحؿابي لبعض اإلاعاعف الظي ٌؿاوي  ؤعالهًبين الجضٌو 

 اإلاؼغوخت كض جدللذ.، وبظلً فةن الفغطُت 24الىظغي للبعض والظي ٌؿاوي 

 .الث: الّظماث
ّ
 البعد الث

ؤهبر مً اإلاخىؾؽ  20.85ؤّن اإلاخىؾؽ الحؿابي لبعض الؿماث الظي ٌؿاوي  ؤعالهًبّين الجضٌو 

، وبظلً فةن الفغطُت اإلاؼغوخت لم جدلم، لظا هغفع الفغض 18الىظغي للبعض والظي ٌؿاوي 

ًالخالصفغي لهظا البعض فُصبذ فغطا بضًال )ًلىم  اإلالاوالحي على جإؾِـ زاصُت ؾماث اإلالاٌو  يٍى

ت وعلىم الدؿُير حامعت   (.ؾُضي بلعباؽمً وحهت هظغ ػلبت ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 .البعد السابع: اللدزاث 

ؤصغغ مً  14.73ؤن اإلاخىؾؽ الحؿابي لبعض الؿماث الظي ٌؿاوي  ؤعالهًبّين الجضٌو 

 ، وبظلً فةن الفغطُت اإلاؼغوخت كض جدللذ.15اإلاخىّؾؽ الىظغي للبعض والظي ٌؿاوي 

 :الفسطُت الجصئُت ألاولى 
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ت وعلىم الدؿُير  -1 ًىحض فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت وػالباث ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 مً خُث الجيـ في زاصُت ؤلامياهُاث. ؾُضي بلعباؽحامعت 

 الجيع في خاصُت إلامكاهُاث." بين الركىز وإلاهار مً خُث t: هخائج اخخباز "10حدول 
 مظخىي الداللت "tاخخباز " الجيع

 الظوىع 
 غير صاٌ 0.52 -0.64

 ؤلاهار

 .      ، بىاءا على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

مً الجضٌو ؤعاله ؤهه ال ًىحض فغق بين الظوىع وؤلاهار مً وحهت هظغهم في زاصُت  ًّخضح

وهي غير صالت بخصائُا، خُث ؤن مؿخىي  -0.64" حؿاوي tؤلامياهُاث، بدُث حاءث هدُجت ازخباع "

 (.0.01و  0.05واللاعضة جلٌى ؤّن مؿخىي الضاللت ًيىن بين اإلاجاٌ ) 0.52الضاللت بلغ 

ت وعلىم الدؿُير ًىحض فغق صاٌ بخ -2 صائُا بين ػلبت وػالباث ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 مً خُث الؿً في زاصُت ؤلامياهُاث. ؾُضي بلعباؽحامعت 

 ( بين الطلبت في الظً مً خُث إلامكاهُاث.(ANOVA: هخائج جدلُل الخباًً 11حدول 
باًً  الظً

ّ
 مظخىي الداللت (ANOVA)جدلُل الخ

 ؾىت 30ؤكل مً 

0.31 
0.73  

 غير صاٌ
 ؾىت 40ؾىت بلى  31مً 

 ؾىت فما فىق  41مً 

 .      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

ًّخضح مً زالٌ الجضٌو ؤعاله ؤهه ال ًىحض فغق صاٌ بخصائُا في الؿً مً خُث زاصُت 

وهي صالت بخصائُا، خُث بلغذ الضاللت  0.31 (ANOVA)ؤلامياهُاث، خُث بلغذ هدُجت جدلُل الخباًً 

 .0.73ؤلاخصائُت 

ت وعلىم الدؿُير  -3 ًىحض فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت وػالباث ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 مً خُث الخسصص في زاصُت ؤلامياهُاث. ؾُضي بلعباؽحامعت 

 ًبين الطلبت في الخخصص مً خُث خاصُت إلامكاهُاث. (ANOVA)هخائج جدلُل الخباًً :12حدول 

 مظخىي الداللت (ANOVA)جدلُل الخباًً  الخخصص

 علىم اكخصاصًت 

9.65 0.01 
 مالُت ومداؾبت

ت  علىم ججاٍع

 علىم حؿُير

 .      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 
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ًبّين الجضٌو ؤعاله ؤهه ال ًىحض فغق صاٌ بخصائُا في الخسصص مً خُث زاصُت ؤلامياهُاث، 

 .0.01وهي صالت بخصائُا عىض مؿخىي الضاللت  9.65 (ANOVA)خُث بلغذ هدُجت جدلُل الخباًً 

 :الفسطُت الجصئُت الثاهُت 

ت وعلىم الدؿُير  -1 ًىحض فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت وػالباث ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 مً خُث الجيـ في زاصُت اإلاعاعف. ؾُضي بلعباؽحامعت 

 " بين الركىز وإلاهار مً خُث الجيع في خاصُت املعازف.t: هخائج اخخباز "13حدول 

 مظخىي الداللت  "tاخخباز " الجيع 

 الظوىع 
 غير صاٌ  0.92 0.096

 ؤلاهار

 .      ، بىاءا على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

ًّخضح مً زالٌ الجضٌو ؤهه ال ًىحض فغق بين الظوىع وؤلاهار مً وحهت هظغهم في زاصُت 

وهي غير صالت بخصائُا، خُث ؤن مؿخىي  0.096" حؿاوي tاإلاعاعف، بدُث حاءث هدُجت ازخباع "

 .0.92بلغ الضاللت 

ت وعلىم الدؿُير  -2 ًىحض فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت وػالباث ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 مً خُث الؿً في زاصُت اإلاعاعف. ؾُضي بلعباؽحامعت 

 جبين الطلبت في الظً مً خُث املعازف. (ANOVA)هخائج جدلُل الخباًً  :14حدول 

 .      ، بىاءا على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

ه ال ًىحض فغق صاٌ بخصائُا في الؿً مً خُث زاصُت اإلاعاعف، خُث بلغذ هدُجت 
ّ
ًخضح ؤه

 .0.93وهي غير صالت بخصائُا خُث بلغذ الضاللت ؤلاخصائُت  0.06 (ANOVA)جدلُل الخباًً 

ت وعلىم الدؿُير  -3 ًىحض فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت وػلباث ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 مً خُث الخسصص في زاصُت اإلاعاعف.ؾُضي بلعباؽ حامعت 

 

 

 

 

 مظخىي الداللت  (ANOVA)جدلُل جباًً  الظً  

 ؾىت 30ؤكل مً 

0.06 
0.93  

 غير صاٌ
 ؾىت 40ؾىت بلى  30مً 

 ؾىت فما فىق  41
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 بين الطلبت في الخخصص مً خُث خاصُت املعازف. (ANOVA): هخائج جدلُل الخباًً 15حدول 

 مظخىي الداللت (ANOVA) جدلُل الخباًً الخخصص

 علىم اكخصادًت

16.63 
0.01 

 صاٌ بخصائُا

 مالُت ومداطبت

ت  علىم ججاٍز

 علىم الدظُير

  ،      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

بلغذ هدُجت جدلُل الخباًً و ًىحض فغق صاٌ بخصائُا في الخسصص مً خُث زاصُت اإلاعاعف، 

(ANOVA) 16.63  0.01وهي صالت بخصائُا عىض مؿخىي الضاللت. 

 :الفسطُت الجصئُت الثالثت 

ت وعلىم الدؿُير  -1 ًىحض فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت وػلباث ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 مً خُث الجيـ في زاصُت الؿماث. بلعباؽؾُضي حامعت 

 " بين الركىز وإلاهار مً خُث الجيع في خاصُت الظماث.t: هخائج اخخباز"16حدول 
 مظخىي الداللت "tاخخباز " الجيع

 الركىز 
0.56- 

0.57 

 إلاهار غير صاٌ

 .      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

مً الجضٌو ؤهه ال ًىحض فغق بين الظوىع ؤلاهار مً وحهت هظغهم في زاصُت الؿماث،  ًخضح

 .0.57وهي غير صالت بخصائُا خُث ؤن مؿخىي الضاللت بلغ  -0.56" حؿاوي tخُث حاءث هدُجت ازخباع "

ت وعلىم الدؿُير  -2 ًىحض فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت وػلباث ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 مً خُث الؿً في زاصُت الؿماث. ؾُضي بلعباؽحامعت 

 .ًبين الطلبت مً خُث الظً في خاصُت الظماث (ANOVA): هخائج جدلُل الخباًً 17حدول        

 .      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

ًخضح مً زالٌ الجضٌو ؤعاله ؤهه ال ًىحض فغق صاٌ بخصائُا في الؿً مً خُث بلغذ هدُجت 

 .0.19وهي غير صالت بخصائُا خُث بلغذ الضاللت ؤلاخصائُت  1.62 (ANOVA)جدلُل الخباًً 

 مظخىي الداللت  (ANOVA)جدلُل جباًً  الظً    

 ؾىت 30ؤكل مً 

1.62 
0.19 

 صاٌ بخصائُا 
 ؾىت 40ؾىت بلى  30مً 

 ؾىت ما فىق  41
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ت وعلىم الدؿُير ًىحض فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت وػلباث ولُت   -3 العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 مً خُث الخسصص في زاصُت الؿماث. ؾُضي بلعباؽحامعت 

 بين الطلبت مً خُث الخخصص في خاصُت الظماث. (ANOVA)هخائج جدلُل الخباًً  : 18حدول 

 .      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

 في الخسصص مً خُث زاصُت الؿماث، ًخضح مً الجضٌو ؤعاله ؤهه ًىحض فغق صاٌ بخصائُا

 .0.01وهي غير صالت بخصائُا عىض مؿخىي الضاللت  6.18 (ANOVA)خُث بلغذ هدُجت جدلُل الخباًً 

 :الفسطُت الجصئُت السابعت 

ت وعلىم الدؿُير  -1 ًىحض فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت وػلباث ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 مً خُث الجيـ في زاصُت اللضعاث. ؾُضي بلعباؽحامعت 

 خُث الجيع في خاصُت اللدزاث. " بين الركىز وإلاهار مtً: هخائج اخخباز "19حدول 

 .      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

ًخضح ؤهه ال ًىحض فغق بين الظوىع وؤلاهار مً وحهت هظغهم في زاصُت اللضعاث، خُث حاءث 

 .0.63وهي غير صالت بخصائُا، خُث ؤن مؿخىي الضاللت بلغ  -0.47" حؿاوي tهدُجت ازخباع "

ت وعلىم الدؿُير  -2 ًىحض فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت وػالباث ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 مً خُث الؿً في زاصُت اللضعاث. ؾُضي بلعباؽحامعُت 

 بين الطلبت مً خُث الظً في خاصُت اللدزاث. (ANOVA): هخائج جدلُل الخباًً 20حدول 

 .      ، بىاءا على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

 مظخىي الداللت  (ANOVA)جدلُل جباًً  الخخصص    

 علىم اكخصاصًت

6.18 
0.01  

 صاٌ بخصائُا

 مالُت مداؾبت

ت   علىم ججاٍع

 علىم الدؿُير

 مظخىي الداللت  "tاخخباز" الجيع     

 الظوىع 
 غير صاٌ  0.63 -0.47

 ؤلاهار

 مظخىي الداللت  (ANOVA)جدلُل جباًً  الظً    

 ؾىت 30ؤكل مً 

 ؾىت 40ؾىت بلى  30مً  غير صاٌ  0.95 0.045

 ؾىت ما فىق  41مً 
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بلغذ و ًخضح مً الجضٌو ؤهه ال ًىحض فغق صاٌ بخصائُا في الؿً مً خُث زاصُت اللضعاث، 

 .0.95وهي غير صالت بخصائُا خُث بلغذ الضاللت ؤلاخصائُت  0.045 (ANOVA)هدُجت جدلُل الخباًً 

ت وعلىم الدؿُير  -3 ًىحض فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت وػلباث ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 مً خُث الخسصص في زاصُت اللضعاث. ؾُضي بلعباؽحامعت 

 بين الطلبت في الخخصص في خاصُت اللدزاث. (ANOVA)هخائج الخباًً : 21حدول 

 الخخصص
جدلُل الخباًً 

(ANOVA) 
 مظخىي الداللت

 اكخصاصًتعلىم 

 صاٌ بخصائُا 0.01 17.98
 مالُت ومداؾبت

ت  علىم ججاٍع

 علىم الدؿُير

 .      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

ًخضح مً الجضٌو ؤعاله ؤهه ًىحض فغق صاٌ بخصائُا في الخسصص مً خُث زاصُت اللضعاث، 

 .0.01وهي صالت بخصائُا عىض مؿخىي الضاللت  17.98 (ANOVA)خُث بلغذ هدُجت جدلُل الخباًً 

 الفسطُت الفسعُت الثاهُت: -2

ال ًلىم الخعلُم اإلالاوالحي على جدظير الؼالب الجامعي لىاكع اإلادُؽ الاكخصاصي مً وحهت  -

ت وعلىم الدؿُير حامعت   .ؾُضي بلعباؽهظغ ػلبت ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 الحظابي والىظسي لبعد املدُط لاكخصادي.املخىطط : 22حدول 
 املخىطط الىظسي  املخىطط الحظابي البعد

 12 13.26 اإلادُؽ الاكخصاصي

 .      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

 13.26ًخضح مً زالٌ الجضٌو ؤن اإلاخىؾؽ الحؿابي لبعض اإلادُؽ الاكخصاصي الظي ٌؿاوي 

، وبظلً فةن الفغطُت اإلاؼغوخت لم جخدلم، لظا 12ؤهبر مً اإلاخىؾؽ الىظغي للبعض والظي ٌؿاوي 

هغفع الفغض الصفغي لهظا البعض فُصبذ فغطا بضًال )ًلىم الخعلُم اإلالاوالحي على جدظير الؼالب 

ت وعلىم الجا معي لىاكع اإلادُؽ الاكخصاصي مً وحهت هظغ ػلبت ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 (.ؾُضي بلعباؽالدؿُير حامعت 

 :الفسطُت الجصئُت لبعد املدُط لاكخصادي 

ت وعلىم الدؿُير  -1 ًىحض فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت وػالباث ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 الجيـ في بعض اإلادُؽ الاكخصاصي. خُث ؾُضي بلعباؽحامعت 
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 " بين الركىز وإلاهار مً خُث الجيع في بعد املدُط لاكخصادي.tهخائج اخخباز ":23حدول 

 

 

 

 .      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

ًخضح مً الجضٌو ؤهه ال ًىحض فغق بين الظوىع وؤلاهار مً وحهت هظغهم في بعض اإلادُؽ 

 .0.34مؿخىي الضاللت بلغ و وهي غير صالت بخصائُا،  0.94" حؿاوي tحاءث هدُجت ازخباع "و الاكخصاصي، 

ت وعلىم الدؿُير  -2 ًىحض فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت وػلباث ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 مً خُث الؿً في بعض اإلادُؽ الاكخصاصي.ؾُضي بلعباؽ معت حا

 بين الطلبت في الخخصص في بعد املدُط لاكخصادي. (ANOVA)هخائج جدلُل الخباًً : 24حدول 

 .      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

بلغذ و ًخضح مً الجضٌو ؤهه ال ًىحض فغق صاٌ بخصائُا في الؿً في بعض اإلادُؽ الاكخصاصي، 

 .0.07وهي غير صالت بخصائُا خُث بلغذ الضاللت ؤلاخصائُت  2.61 (ANOVA)هدُجت جدلُل الخباًً 

ت وعلىم الدؿُير حامعت  -3 ًىحض فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 مً خُث الخسصص في بعض اإلادُؽ الاكخصاصي. ؾُضي بلعباؽ

 بين الطلبت في الخخصص في بعد املدُط لاكخصادي. (ANOVA)هخائج جدلُل الخباًً : 25حدول 

 الخخصص
جدلُل الخباًً 

(ANOVA) 
 الداللتمظخىي 

 علىم اكخصاصًت

 صاٌ بخصائُا 0.01 6.31
 مالُت ومداؾبت

ت  علىم ججاٍع

 علىم الدؿُير

 .      ، بىاءا على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

ٌ ًخضح مً  ؤهه ًىحض فغق صاٌ بخصائُا في الخسصص في الؿً في بعض اإلادُؽ  الجضو

 .0.01وهي صالت بخصائُا عىض مؿخىي الضاللت  2.61(ANOVA)الاكخصاصي، بلغذ هدُجت جدلُل الخباًً 

 الفسطُت الفسعُت الثالثت:-3

 مظخىي الداللت  " tاخخباز " الجيع     

 الظوىع 
 غير صاٌ 0.34 0.94

 ؤلاهار 

 مظخىي الداللت  (ANOVA)جدلُل جباًً  الظً    

 ؾىت 30ؤكل مً 

2.61 
0.07 

 صاٌ بخصائُا 
 ؾىت 40ؾىت بلى  30مً 

 ؾىت ما فىق  41
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ت وعلىم  - ال ٌؿخجُب الخعلُم اإلالاوالحي إلاا ًيخظغه ػالب ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 عىض الخسغج.ؾُضي بلعباؽ الدؿُير حامعت 

ً.:26حدول   املخىطط الحظابي والىظسي لبعد جلُُم الخكٍى
 املخىطط الىظسي  املخىطط الحظابي البعد

ً  15 12.94 جلُُم الخيٍى

 .      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

ً الظي ٌؿاوي  ؤصغغ مً  12.94ًبّين الجضٌو ؤعاله ؤن اإلاخىؾؽ الحؿابي لبعض جلُُم الخيٍى

 اإلاؼغوخت كض جدللذ.، وبظلً فةن الفغطُت 15اإلاخىؾؽ الىظغي للبعض والظي ٌؿاوي 

 :ًٍالفسطُت الجصئُت لبعد جلُُم الخكى 

ت وعلىم الدؿُير حامعت  -1 ًىحض فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

ً. ؾُضي بلعباؽ  مً خُث الجيـ في بعض جلُُم الخيٍى

ً." بين الركىز وإلاهار مً خُث الجيع في بعد جلُُم t: هخائج اخخباز "27حدول   الخكٍى

 

 

 

 .      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

 ،ً ًّخضح مً الجضٌو ؤهه ال ًىحض فغق بين الظوىع ؤلاهار مً حهت هظغهم في بعض جلُُم الخيٍى

 .0.61وهي غير صالت بخصائُا، خُث ؤن مؿخىي الضاللت بلغ  0.50حؿاوي " tخُث حاءث هدُجت ازخباع "

ت وعلىم الدؿُير -2  ًىحض فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت وػلباث ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

ً. ؾُضي بلعباؽحامعت   مً خُث الجيـ في بعض جلُُم الخيٍى

 بين الطلبت في الظً مً خُث بعد جلُُم الخكىًٍ. (ANOVA)هخائج جدلُل الخباًً : 28حدول 

 مظخىي الداللت (ANOVA)جدلُل الخباًً  الظً

 ؾىت 30ؤكل مً 

 ؾىت 40ؾىت بلى  30مً  غير صاٌ بخصائُا 0.14 1.93

 ؾىت فما فىق  41

 .      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

ً، خُث بلغذ  ًخضح مً الجضٌو ؤهه ال ًىحض فغق صاٌ بخصائُا في الؿً في بعض جلُُم الخيٍى

 .0.14وهي غير صالت بخصائُا خُث بلغذ مؿخىي الضاللت  1.93 (ANOVA)هدُجت جدلُل الخباًً 

ت وعلىم الدؿُير  -3 ًىحض فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت وػلباث ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

ً.ُضي بلعباؽ ؾحامعت   مً خُث الخسصص في بعض جلُُم الخيٍى

 مظخىي الداللت  " tاخخباز " الجيع     

 الظوىع 
 غير صاٌ 0.61 0.50

 ؤلاهار 
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ً. (ANOVA)هخائج جدلُل الخباًً :29حدول   بين الطلبت في الخخصص مً خُث بعد جلُُم الخكٍى

 الخخصص
جدلُل الخباًً 

(ANOVA) 
 مظخىي الداللت

 علىم اكخصاصًت

 صاٌ بخصائُا 0.01 8.41
 مالُت ومداؾبت

ت  علىم ججاٍع

 علىم الدؿُير

 .      ، بىاء على مسغحاث  الباخثينمً بعضاص املصدز: 

 ،ً ًّخضح مً الجضٌو ؤعاله ؤهه ًىحض فغق صاٌ بخصائُا في الخسصص في بعض جلُُم الخيٍى

 .0.01وهي صالت بخصائُا عىض مؿخىي الضاللت  8.41 (ANOVA)خُث بلغذ هدُجت جدلُل الخباًً 

 زاهُا: مىاكشت الىخائج.

 الفسعُت ألاولى:الفسطُت -1

ًالخال ًلىم  - اإلالاوالحي على جإؾِـ الخصائص التي ًخميز بها اإلالاٌو )ؤلامياهُاث، اإلاعاعف،  يٍى

ت وعلىم  ( مً وحهت هظغ ػلبت ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع الؿماث، كضعاث اإلالاٌو

 .ؾُضي بلعباؽالدؿُير حامعت 

الفغطُت، خُث جدّللذ هظه الفغطُت في وكض حاءث الّىخائج ؤلاخصائُت مؼابلت مع ػغح   

 ٌ  .، بال بعض الؿماث فلض زبذ وحىصهزالزت ؤبعاص، وهي بعض ؤلامياهُاث، اإلاعاعف وكضعاث اإلالاو

 الفسطُت الفسعُت الثاهُت:-2

ًالخال ًلىم  - الب الجامعي لىاكع اإلادُؽ الاكخصاصي مً وحهت  يٍى
ّ
اإلالاوالحي على جدظير الؼ

ت وعلىم الدؿُير حامعت هظغ ػلبت ولُت العلىم الا  .ؾُضي بلعباؽكخصاصًت والخجاٍع

ًالخحاءث الىدُجت مسالفت للفغطُت اإلاؼغوخت، وبظلً لم جخدلم الفغطُت، بدُث ؤن   يٍى

اإلالاوالحي ًلىم على جدظير الؼالب الجامعي لىاكع اإلادُؽ الاكخصاصي، وكض ؤزبدذ الّضعاؾت عضم 

وىع وحىص فغق صاٌ بخصائُا بي
ّ
 .وؤلاهار ومً خُث الؿًن الظ

 الفسطُت الفسعُت الثالثت:-3

ًالخال ٌؿخجُب  - ت وعلىم  يٍى اإلالاوالحي إلاا ًيخظغه ػالب ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 عىض الّخسغج.ؾُضي بلعباؽ الدؿُير حامعت 

حاءث الّىدُجت ؤلاخصائُت مؼابلت للفغطُت اإلاؼغوخت، وبظلً فةن الفغطُت ألازيرة كض 

ًالخ، بدُث ًغي الؼلبت  بإن جدّللذ اإلالاوالحي ال ٌؿخجُب إلاا ًيخظغه الؼلبت في الىاكع العملي  يٍى

ً اإلالاوالحي ال ًخماش ى مع الىاكع اإلالاوالحي الحلُ لي في اإلاُضان عىض الخسغج، وبظلً فةن الخيٍى

 .واإلادُؽ الاكخصاصي
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 خاجمت: .4

ً اإلالاوالحيعلى مضي كضعة همداولت للخعغف هظا البدث  للض حاء ت،  الخيٍى للجامعت الجؼائٍغ

على حغُير ؤهماغ الخفىير الخللُضي للؼلبت، بالبدث عً وظائف، ومضي مؿاهمخه في جفعُل الخىحه 

مً و اإلالاوالحي عىض جسغحهم، وجؼوٍضهم باإلاعاعف واإلاهاعاث التي حؿمذ لهم بخإؾِـ مشغوع وبصاعجه، 

 .باإلطافت بلى بعع اإلالترخاث لتي جىصلذ بليها الضعاؾت،ىخائج امىاكشت الًمىىىا زالٌ هظه الخاجمت 
 :الىخائج املخىصل إليها 

ًالخال ًلىم  -  اإلالاوالحي على جإؾِـ زاصُت بعض ؤلامياهُاث. يٍى

ًالخال ًلىم  -  اإلالاوالحي على جإؾِـ زاصُت بعض اإلاعاعف. يٍى

ًالخًلىم  -  اإلالاوالحي على جإؾِـ زاصُت بعض الؿماث. يٍى

ًالخال ًلىم  -  اإلالاوالحي على جإؾِـ زاصُت بعض اللضعاث. يٍى

ت وعلىم  - عضم وحىص فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت وػالباث ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 في زاصُت ؤلامياهُاث. ؾُضي بلعباؽالدؿُير حامعت 

ت وعلىم  - عضم وحىص فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت وػالباث ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 في زاصُت اإلاعاعف. ؾُضي بلعباؽدؿُير حامعت ال

ت وعلىم  - عضم وحىص فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت وػالباث ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 في زاصُت الؿماث. ؾُضي بلعباؽالدؿُير حامعت 

ت وعلىم  - عضم وحىص فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت وػالباث ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 في زاصُت اللضعاث.ؾُضي بلعباؽ امعت الدؿُير ح

ت وعلىم الدؿُير  - عضم وحىص فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 مً خُث الؿً في زاصُت ؤلامياهُاث. ؾُضي بلعباؽحامعت 

ت وعلىم الدؿُير  - عضم وحىص فغق صاٌ بخصائُا بين ػلبت ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 مً خُث الؿً في زاصُت اإلاعاعف. ضي بلعباؽؾُحامعت 

 ذاث صلت بالبدث خاثاكتر ا: 
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مىذج :1الشكل 
ّ
 الىظسي لافتراض ي لهىدطت جكىًٍ امللاوالجُت. الى
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 وثبنيها في إدازة املوازد البشسية لدى شسكات الاثطاالت  السشاكة ملازبة
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 ملخظ: 

مجتتتاٌ رصاعمل اإلاتتتتواعص التكتتتتغية، ثتتتت  التتتتط ثؼبتتتتم  تتتتي ، "Agile ملاعبتتتتة نو من جلتتتة الغقتتتتاكة  نجا تتتت  ثناولتتتد الضعاؾتتتتة

موؿف، من مجحمتم البدتا الصتام بمةؾؿتة متوبرعـ اتغق باثنتة،  27ثجملم بلانات الضعاؾة من كلنة ثلضع ب 

، وثوصتترد الضعاؾتتة رلتتس الا حمتتام *Jérôme barrand* وثتت  الاكحمتتاص كقتتس مللتتاؽ نللتتتتاص الغقتتاكة  خؿتت  نمتتوط 

ممتتتتا ا لىتتتتـ ر جابتتتتا كقتتتتس  ،كة متتتتن زتتتتالٌ ثؼبللبتتتتا ه ؾتتتتروب كمتتتت التتتتظل  وللتتتتا متتتتوؿفج اإلاةؾؿتتتتة إلان جلتتتتة الغقتتتتا

 .اإلاماعؾات ؤلاصاعية

    .الجؼااغ ؛كؼاق الاثصاالت؛ رصاعمل اإلاواعص التكغية ؛الغقاكة   الكلمات املفحاخية:

  JEL: j24ثطنيف 

Abstract:  
    The study dealt with the “Agile” approach, which is applied in the field of 

human resource management. The study data were collected from a sample of 27 

employees, from the research community of the Mobillis company , Batna branch, 

and it was relied on the dimensions of agility scale according to the Jérôme 

barrand* model. * The study found the interest that the organization's employees  

Keywords: keywords1; Agility; Human Resource Management; Telecomsector; 

Algeria. 

Jel Classification Codes: j24 

________________________ 
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 ملدمة: .1

كغاد اإلاةؾؿات جوليرات كمللة لؿت  الحويرات الىبيرمل  ي ثىنولوجلا  مم بضا ة ألالفلة الثالثة،    

اإلالرومات، ومؿد  ظه الحوليرات رصاعمل اإلاةؾؿات بصفة كامة، ورصاعمل اإلاواعص التكغية بصفة زاصة، 

نصاء مواعص ا، وثؼويغ هفاءاتها التكغية ، وان البض من ثؼويغ عقاكة وألن اإلاةؾؿة مجبرمل كقس ثؼويغ 

 اإلاواعص التكغية، بدلا ثظمن البلاء والاؾحمغاعية إلايزتها الحنااؿلة.

وجاءت  ظه الضعاؾة لحخناٌو ملاعبة الغقاكة ه صامل لحدللم هفاءمل وااكرلة  ي نصاء اإلاواعص التكغية    

نؼالكا من مواعص ا التكغية، لكي   خناؾ  وجويرات البعئة وجلـل  الللمة اإلاظااة لرمةؾؿة ا

 الؿغيلة، وجل   ظه اإلاواعص التكغية عقللة بما  ظمن ثدللم ن ضاف اإلاةؾؿة.

 إشكالية الدزاشة:أ. 

 انؼالكا مما ؾبم، ثنضع  رقياللة الضعاؾة طمن الخؿاٌؤ الغاعس ط الحالي: 

 اغق بغيىة، باثنة ملاعبة الغقاكة  ي رصاعمل مواعص ا التكغية ؟  -    ثخبجى مةؾؿة موبرعـ

 وطمن  ظا الخؿاٌؤ ثنضع  الخؿاؤالت الفغكلة الحاللة: 

 ماهي نللاص الغقاكة الحنـلملة؟ -

 ماهي اإلاباصئ وألاؾـ النـغية لحؼبلم ملاعبة الغقاكة  ي رصاعمل اإلاواعص التكغية؟ -

 يىة، باثنة من جلة الغقاكة همن جلة كم ؟اغق بغ  -   ثخبجى مةؾؿة موبرعـ  -

 اغق بغيىة، باثنة ؟ -ماهي نصوات الغقاكة التط جؿحسضمبا مةؾؿة موبرعـ  -

    ملاعبة الغقاكة جلض مفحاخا عاعؿلا  ي اإلاةؾؿة لرحلرل  اإلاؿحمغ وجر  اإلاوا   والخفاؾ كريها؟  -

 ب. أهداف الدزاشة:

 لللبا والتط  مىن ثلصلصبا  ي النلاغ الحاللة:ألا ضاف التط جؿعس  ظه الضعاؾة رلس ثد

 الحلغف كقس اللالكة بين هفاءمل رصاعمل اإلاواعص التكغية وثؼبلم ملاعبة الغقاكة. -

 الحلغف كقس مباصئ من جلة الغقاكة ونصواتها اإلاؿحلمرة. -

 ملغاة نهثر اللل  ث ريرا كقس ثؼويغ مماعؾات رصاعمل اإلاواعص التكغية. -

اغق بغيىة، باثنة  -موكة من الحوصلات  مىن نن ثفلض مةؾؿة مةؾؿة موبرعـ الحوص  رلس مج -

 بصفة زاصة واإلاةؾؿات ألازغى  ي اللؼاق بصفة كامة.
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 إلاطاز النظسي للدزاشة: .2

 :مفهوم السشاكة الحنظيمية.1.2

( مفبوم خض ا  ي الفىغ ؤلاصاعل اإلالاصغ، ونكؼلد لا اللض ض من Agilityيلض مفبوم الغقاكة )       

 اإلافا ل  ن مبا: 

الغقاكة الحنـلملة:)اللضعمل كقس البلاء والاػص اع  ي بعئة ثنااؿلة مرلئة بالحوير اإلاؿحمغ  -

وهير محوكلة من زالٌ الاؾحجابة الؿغيلة والفلاللة لألؾواق اإلاحويرمل، مضاوكة بواؾؼة 

 (.Gunasekaran,A, 1999, P 87باإلانحجات والصضمات( )جلغيف الؼبون 

  الحؼبلم الناجح للواكض اإلانااؿة مث  الؿغكة واإلاغونة والابحياع والجوصمل من زالٌ  -

 ,.Yusuf,Y.وؾاا  الحيام  بين اإلاواعص، وركاصمل جكىل  ناظ  اإلاماعؾات  ي بعئة اإلالغاة  )

et al, 1999, P36.) 

ثربط لؿغكة ػربات الؼباان، وثلضم منحجات جض ضمل، ويمىن   اإلانـمة الغقللة  مىن نن- -

 ,Mc carthy, et alنن ثدص  كقس الحدالفات ؤلاؾتراثلجلة نو ثحسرص منها ؾغيلا  )

2010, P119) 

للض كاصت اإلاصؼلخات  نجاب   و  الغقاكة  مةزغا  ي الروة ؤلاصاعية، لحبر غ الخاجة رلس اإلاغونة 

  ) كؽ(  ح  ثدرل   ظا Agereمواجبة ألاػمة الاكحصاص ة، من الالثلنلة  والاؾحجابة والحجض ض  ي 

اإلافبوم من زفة الخغهة هإعاصمل لرلم ، لليون عص الفل  )ؤلاصاعمل والخض من اإلاساػغ(  ي وكد ألاػمات 

 (. ALONSO, 2012: p1-3خلا  رؼم ركاصمل الحوجلا والحصمل  )

 مترابؼة: والغقاكة هي هفاءمل ثنـلملة كبر رالرة نللاص

 اللضعمل كقس الاؾحلضاص واللغاءمل لحضكلم البعئة زاصة ألاؾواق. -

 اللضعمل كقس اللثوع كقس ؤلاجابات الصخلدة لرمواكف الجض ضمل. -

 ,Rachelbeaujolin-Bellet, 2004اللضعمل كقس الاؾحفاصمل من الحلر  الناثج كن  ظا الوطم ) -

p 34.) 

بة، واللضعمل كقس الحىلف صفات مجملة ثدد ومما ؾبم  حطح نن اإلاغونة، الرلونة، والاؾحجا

مصؼلح  الغقاكة ، جلم  جنبا رلس جن  كقس ثؼويغ كضعات اإلانـمة ، واهحنام الفغم الحنااؿلة 

 اإلاوجوصمل  ي مدلؽ اإلاةؾؿة.
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 ( بحدض ض رالرة نللاص لرغقاكة الحنـلملة هي: Park: كام ). أبعاد السشاكة الحنظيمية3

الحنـلملة كقس ادص ومغاكبة ألاخضاذ مث : جوير  ي ثفظلالت  : هي اللضعملزشاكة الاشخشعاز -

الؼباان، ثدغوات جض ضمل لرمنااؿين ...الخ، خلا  غهؼ الاؾخكلاع كقس كمرلة الغصض 

 الاؾتراثلجي ألخضاذ البعئة اإلاسحرفة.

: هي اللضعمل كقس جمم وثغاه  و ليرة وثللل  اإلالرومات طات اللساز زشاكة عملية اثخاذ -

صاصع مسحرفة، لحفؿير آلاراع اإلاترثبة كن ألاخضاذ، ون ظا ثدض ض الفغم الصرة من م

 والتهض ضات.

: هي اللضعمل كقس ركاصمل ثيوين اإلاواعص الحنـلملة لكي  خلول، زشاكة الحطبيم/ املمازشة -

 وجظعل، وثلض   منحجات وزضمات جض ضمل  ي الوكد اإلاناؾ .

 . مزاًا السشاكة: 4

 لرغقاكة كض ض اإلاؼا ا ن مبا ما  قي: 

 هي خ  للض ض من اإلاكاو  مما  جلربا جلؼػ الابحياع. -

 ثدؿن من الجوصمل ، ألنها ثلر  الحياللف. -

 ثلر  من الوكد الظابم، واخترام مواكلض الخؿرل ، والاؾحجابة الؿغيلة لرؼباان.  -

 البعئة و ي الوكد اإلاناؾ .الغقاكة ثدلم كلمة مظااة نرناء الحىلف مم الحوليرات  ي  -

 . ملازبة السشاكة في إدازة املوازد البشسية:5

 (Barrand,2017ثوصف اإلاةؾؿة بالغقللة  ي خاٌ ثمىنها من ثدللم  ضاين )

التط ؿبغت  SIالحدٌو رلس مةؾؿة ممحضمل و و ما ثنحجا مسحرف ثؼبللات  -

(…ERP,SCM,CRM.) 

 كضعمل كاللة كقس الحدٌو والحوير اإلاؿحمغ. -

 (Barrand, 2010, p 52  ثدض ض زصااص اإلاةؾؿة الغقللة هما  قي:)وث -

( الانلؼاكات التط ثدضذ  ي الؿنة، واب  نحااج Anticipationاللضعمل كقس اؾخباق ) -

 اللغاع، وا لياؽ طلً كريها وكقس بعئتها. 
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( ؾواء مم ألاػغاف الضازرلين نو الصاعجلين، Proopérationكالكات الغطا اإلاحباصٌ ) -

( ب  باللم  Cooperationال ثىحفج اإلاةؾؿة باللم  الخكاعوج مم آلازغين )خلا 

اإلاحباصٌ من نج  ثدللم الغطا اإلاؼصو ، و ظا بالبدا كن ثدللم ألامثرلة اإلاكترهة 

 والجماكلة ولعـ الؽ جلـل  كوااض الوؿااف اإلاسحرفة.

اة، ثدى   ي ؤلابضاق اإلاؿحمغ و ي الوكد باالكحماص كقس ثوللفة مناؾبة )كلمة مظا -

 .الحياللف(

 . لمنة رلااة الحوجا ندو الؼبون  ي رصاعمل وااة الؿيروعات  ي اإلاةؾؿة -

 .ثلض   كغوض قامرة ثحظمن منحجات الالة وزضمات محسصصة -

 .رلااة الحؼوع والحدؿين اإلاؿحمغ -

 ظه الصصااص  مىن جملبا  ي رالذ مداوع نؾاؾلة ثحمث   ي: مدغوات الغقاكة، اإلاماعؾات 

 لة، اللضعات الغقللة، هما  و مبين  ي الكي  الحالي:الغقل

 : خطائظ السشاكة1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Audrey CharbonnierVorin.A. C. 2011, p127 

اللغطلة لرمةؾؿة  جلىـ ملاعبة الغقاكة رطن ركاصمل رصاعمل اإلاةؾؿة وام ثضام الؿيروعات

 (: Legras, 2014): خؿ  رالذ ػبلات عاعؿلة هي

 تهح  الفغق بحؼويغ اإلانحجات  ي قي  ملا عـ بحجؼاة اإلانحج كقس كضمل اغق. -

 الرشاقــة محركــات
 اهليكلة: ةإعاد-

التنظيم 
السريورات 
التكنولوجيا 
املوارد البشرية 

 استقراروتشارك-
 الرؤية والقيم-
 تقييم األداء-

 ممارسات الرشاقــة
 ممارسة موجهة حنو-

 التحكم يف التغيري
ممارسة لتثمني املورد -

 البشري
 ممارسات التشارك-
 إنشاء قيمة للزبون-

 قــدرات رشيقــة
  تقدمي إجابة سريعة-
 يقظة وإبداع-
 إدماج التعلم التنظيمي-
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 الفغق موجبة وام بغنامج  نؿم مسحرف ألاكماٌ لحدللم  ضف منهط مدضص. -

ا يؿمذ بحوجلا ألا ضاف ؤلاؾتراثلجلة ثدضص بناءا كقس مدفـة اؾخثماعية مدضصمل، و و م -

 الجبوص ندو ر كاء الللمة.

و ي ؿ  الاكحصاص الغكمط وجضت اإلاةؾؿة مظؼغمل لحدؿين نصاء مواعص ا التكغية ، والبدا 

كن ػغق لحدؿين الىفاءمل والفلاللة إلاواعص ا التكغية، ورصاعمل اإلاواعص التكغية الغقللة  جل  منها رصاعمل 

ماعؾاتها، وثدؿين زضماتها، من زالٌ صمج اللل  مؿاكضمل لرمةؾؿة كقس ثدللم ن ضاابا، ثؼويغ م

 (:agile development()Kreissel, 2012ألاعبلة الحاللة الصاصة بالحؼويغ الغقلم: )

(: خلا جؿمذ بمواجبة محؼربات ألاكماٌ اإلاحويرمل Adaptabilityكابرلة الحىلف ) .1

 باؾحمغاع.

ومماعؾات اإلاواعص التكغية، بدلا (: وهي مبمة كنض ثصمل  بغامج Simplicityالتؿاػة ) .2

ال جؿت  الالحباؽ )الخكوف( وال ثنفغ اإلاض غين نو اإلاوؿفين، وال ثدمرب  نكباء هبيرمل جضا 

 إلنجاػ ا.

(: ثحيون كنض اخترام رصاعمل اإلاواعص التكغية لرلم  الجماعي )الحلاو ج( Unityالوخضمل ) .3

 اابا مم ن ضاف اإلانـمة.بدلا ثظمن كضم اللم   ي مجموكات منلؼلة كض ثحلاعض ن ض

(: وهي طغوعية الهخؿاب و كغ الثلة بين اللاصمل واإلاوؿفين، Transparencyالكفاالة ) .4

 وجلجط ثوطلذ إلااطا  ج  نن ثنجؼ نموع مللنة بؼغق مللنة.

( اإن اللل  الغقللة هي: الثلة، الحظامن، اإلاؿةوللة، الاؾحلالللة، Barrand, 2017وخؿ  )

ي الصؼ ، الحلر ، اللضومل، اللااض )نل الظل  لضم الضك  الالػم لفغيلا ورما اخحا  عوح الالتزام، الخم  

 الفغيم لظلً(.

 : ملازهة بين الليم الحلليدًة والليم السشيلة1حدول 

 الليــم الحلليدًـة الليــم السشيلـة

 الؿيروعات وألاصوات - ألااغاص والحفاكالت -

 الحورلم الكام  - بغمجلات كمرلة -

 الحفاوض لرحلاكض - مم الؼباانالحلاون  -

 رثباق زؼة - الحىلف مم الحولير -
Source: Véronique Massager.V, 2017, p33. 
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(  ي زؼاب لا طمن اإلاةثمغ الؿنول لرمواعص التكغية Josh Bersinعهؼ ) 2012 ي بضا ة ؾنة 

لكي  زام كقس: هلف  مىن لرمواعص التكغية نن جؿا    ي بناء ميان كم   Delloiteوالظل ثنـما 

عقلم، و و  غى نن ثدللم عقاكة اإلاةؾؿة هي  جؿا   الا رصاعمل اإلاواعص التكغية الغقللة، ويلحبر نن 

مباصئ الغقاكة جلض مفحاخا عاعؿلا لضك  الحلر  اإلاؿحمغ، اهخؿاب اإلاوا   والخفاؾ كريها، وما  مىن 

 ة من: جظب، ثؼويغ وطمان وبلاء اإلاو بة .اإلانـم

و ي اإلاةؾؿة الغقللة ثدحا  رصاعمل اإلاواعص التكغية رلس اللمرلات الحاللة : الحللين، الحؼويغ ، 

رصاعمل ألاصاء لىن بؼغق جؿحجل  لرحويرات اإلاؿحمغمل  ي رلااة ونمؽ كم  اإلانـمة ، والترهيز كقس الؼباان 

 (.  Gothelf, 2017لفغيم والحدؿين اإلاؿحمغ ))النـغ لرموؿف هؼبون(، و رلااة ا

وهملاعنة بين وؿلفة اإلاواعص التكغية الحلرلض ة واإلاواعص التكغية الغقللة، الجضٌو الحالي  وضح 

 ن   الفغوكات بلنهما:

 : وظيفة املوازد البشسية "الحلليدًة ملابل السشيلة"2حدول 

 عص التكغيتة الغقللتةوؿلفتة اإلاوا وؿلفتة اإلاواعص التكغيتة الحلرلض تة

 ملاعبة الحلرل  اللالجي: -1

رطا وان نصاء اإلاوؿف خاللا            

طللفا نو  ي خالة خاجحا لرللام بضوع 

جض ض  ح  ركضاصه وثضعيبا للدلم مؿحوى 

 ملين من ألاصاء.

 كلرلة الحوؿلف: -2

كنض ثواغ الوؿلفة  بضن البدا كن 

اإلاترشخين، وبمجغص ثدض ض ناظ  مترشح 

 ؾيروعمل اهخؿاب اإلاو بة. ثنحهط

 ؾيروعمل اإلاوا   هير قفااة: -3

رصاعمل اإلاوا   ثحدى  ايها وؿلفة اإلاواعص 

التكغية، وؾيروعمل اهخؿاب اإلاوا  ، 

ثؼويغ ا وثلللمبا زاصة بها الؽ وال 

 بعئة الحلرل  اإلاؿحمغ: -1

ثمنذ اإلاوؿفين اغم كض ضمل لرحلر  وكضعا 

نهبر من الاؾحلالللة  ي ثدللم ن ضااب  

 الصاصة اإلاغثبؼة بالوؿلفة.

 الاهخؿاب اإلاؿحمغ لرمو بة: -2

اإلانـمة ثنمط كالكاتها مم اإلاوا   باؾحمغاع 

طلً من زالٌ مسحرف اللنوات بما  ي 

 اللنوات الاجحماكلة.

الكفاالة: الولو  رلس ملرومات  -3

 اإلاوا   مؿموح

وؿلفة اإلاواعص التكغية ثرل  صوع اإلاؿب  

(facilitateur إلصاعمل اإلاوا   مم ثمىين)

اإلاوؿفين من ثؼويغ ننفؿب  طاثلا، 
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  مىن ولو  نػغاف نزغى رليها.

 

 ألا ضاف اإلانلؼلة: -4

الوؿااف كباعمل كن كناصغ منفصرة  ي 

الوؿلفة مغثبؼة نـام مللض، محؼربات 

 بمبام زاصة بميان اللم .

 

 نـام الحنفلظ:  -5

وطم ننـمة واؾلة النؼاق ثدحا  لوكد 

ػوي  )نقبغ نو ؾنوات( للح  ثنفلظ ا 

 'صوعمل هبيرمل'.

 

 

 اإلاواعص التكغية   نـام سجالت : -6

وؿلفة اإلاواعص التكغية ثىحفج باإلارفات 

والوراام، جلل  الحلضم واإلاكىالت ويلاؽ 

جسجلربا وخفاؿبا كقس  نجاخبا بمضى

 مرفات اإلاوؿفين.

الحفبمون ويكاعوون بفلاللة  ي اهخؿاب 

 اإلاوا  ، ثلللمبا، ثؼويغ ا.

 اإلاوخضمل:اإلابمة واللل   -4

جملم الوؿااف ثضك  مبمة وكل  اإلانـمة، 

وجملم اإلاوؿفين  فبمون هلف  دللون 

ألاصاء الجلض  ي كمرب  بما  ضك  ميونات 

 الثلااة الحنـلملة.

 ثجغي  اإلاباصعات الصويرمل: -5

ثجغى مباصعات صويرمل كقس مؿحوى اغق 

مدضصمل نو وخضات نكماٌ وثجمم عصوص 

 دضص  كغ ألاالاٌ لكي  صوعل ومبىغ بما 

اإلاباصعمل كقس نؼاق نوؾم نو رلوائها )صوعات 

 صويرمل(.

 اإلاواعص التكغية   نـام جكاعن  : -6

جلم  وؿلفة اإلاواعص التكغية كقس جلؼيؼ 

الحدفيز وجصجلم الحلاون، هما  لاؽ 

نجاخبا بمضى خفاؿبا نو ثؼويغ ا إلاؿحوى 

عطا اإلاوؿفين ومؿحويات الابحياع وػياصمل 

 إلانـمة.ؤلاعاصمل والثلة صاز  ا

source : (Anon., s.d). what-is-agile-hr-and-is-it-right-for-you.[En ligne]  

Available at: https://resources.hrsg.ca/blog/what-is-agile-hr-and-is-it-right-

for-you[Accès le 28 11 2021]. 

الحلرلض ة يؿحجل  ألااغاص اغض  ظا كقس رصاعمل اإلاواعص التكغية وؿااف جض ضمل، ألن بعئة اللم  

إلاا  ؼر  منه  والا لحوصلف الوؿااف، كقس كىـ نموط  اللم  الخض ا الظل جوير الا مفبوم 

الوؿلفة هي  نـغا لحويرات البعئة اإلالاصغمل، ومحؼربات الؼبون الجض ضمل، وثؼا ض خضمل 

 (.174-147، م م 2012الحىنولوجلا ...الخ )اللابضل، 
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التكغية ثلحصغ كقس مجغص ثنفلظ لرظوابؽ  لضام كمرلة الحنفلظ، وثغهؼ وابحلضت وؿلفة اإلاواعص 

كقس ثعؿير البرامج والاؾتراثلجلات التط ثدؿن الغقاكة الحنـلملة، والابحياع، وصنم اللغاع، البض من 

، ألنه  يؿخثمغون عنؾمالب   ركاصمل الحفىير  ي ألااغاص بؼغيلة جض ضمل همؿخثمغين ولعـ ه صٌو

و و مجموق ما يلغاونا وو  ما  فلرونا وما كض  فلروه وو  ما كض  صبدون كرلا التكغل الصام، 

و    حوكلون كااضا من  ظا الاؾخثماع، ال  حمث   ي ألاجغ الؽ ورنما  ي اغم ثؼويغ مباعاته  

ومؿاع   الوؿلفج، وجصجللب  كقس طلً، مما نصبذ  نج  كنا جولير   لوؿاافب  بين الخين وآلازغ، 

حلر  نن   زظ ن ملة ؾليولوجلة لضى ألااغاص، خلا نصبذ الحلرل  مد  التركلات . مما ؾمذ لر

 .(334-325، م م 2004)ؾخلواعت، 

 فسع بسيكة، باثنة -موبليض  الدزاشة امليداهية: مؤشصة .6

من زالٌ ن ج اؾحىكا ي إلالاعبة الغقاكة  ي الؿلاق الجؼااغل وباألزص  ي كؼاق الاثصاالت 

( 30جلغاا من ثدوالت ؾغيلة. كام الباخثان بحوػيم اؾحماعمل اؾحتلان كقس رالرين )الالؾرىلة وما 

(، 27اغق بغيىة باثنة، الصالخة منه  لرحدرل  ؾبلة وككغين ) -موؿف  من موؿفج مةؾؿة موبرعـ 

وطلً من نج  اب  الحصوع النؿبط لبةالء اإلاوؿفين إلالاعبة الغقاكة وثتنيها  ي ؾيروعات اللم  

 ي رصاعمل اإلاواعص التكغية من زالٌ كلاؽ: مباصئ الغقاكة، ملا ير رؾتراثلجلة الغقاكة،  وبالصصوم

هما كام  .(Jérome. Barrandملا ير الؿرون الغقلم، اإلاماعؾات ؤلاصاعية باؾحسضام نموط  اؾحىكاف )

ط ( والظل يؿمذ بخؿرلؽ الظوء كقس اثجا ات ثبج5-1الباخثين باؾحسضام مللاؽ للىغت الصماس ط )

 الغقاكة وملوكات ثؼبللبا  ي  ظه اإلاةؾؿة.

 . الحعسيف بمؤشصة موبليض:1.6

ونٌو محلام  لرباثف النلاٌ بالجؼااغ، موبلرعـ نكغت اؾحلالللتها  اغق من مجمم اثصاالت الجؼااغ

 . 2003همحلام  منظ نوت 

 . ثدليل هحائج الدزاشة:7

 ثلدًم خطائظ العينة: 1.7

ث  اؾحسضام ػغيلة بدثلة اؾحلصاالة لضعاؾة اللالكة بين   ،من نج  ثدللم ن ضاف الضعاؾة

اإلاحوير اإلاؿحل  )ملا ير الغقاكة( مم اإلاحوير الحالم )اإلاماعؾات ؤلاصاعية(  ي وجوص اإلاحوير الظابؽ 

)اإلاحويرات الض موغاالة(. ث  الخصٌو كقس البلانات الالػمة من زالٌ البدا  ي الجان  الحؼبللج، 

 بين زصااص اإلاحويرات الوصفلة لللنة البدا:والجضٌو الحالي  
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 : خطائظ عينة الدزاشة3حدول 

 اإلاحوير النوق الحىغاع النؿبة

 الجنـ طهغ 22 81.5%

 ننثى 5 18.5% 

 ؾنة 30نك  من  4 14.8%

 اللمغ
 ؾنة 40الس 31من 16 59.3%

 ؾنة 50رلس  41من 4 14.8%

 ؾنة 60رلس  51من 3 11.1%

  ؾنوات 5مناك   6 22.2% 

الصبرمل 

 اإلابنلة

 ؾنوات 10رلس  5من  9 33.3%

 ؾنة 15رلس  11من  4 14.8%
 ؾنة 15نهثرمن 8 29.6%
 اإلاجموق 27 100%

   SPSS25اإلاصضع: من ركضاص الباخثين اكحماصا كقس مسغجات بغنامج 

لرمغنمل عاجم ، االحواجض الظللف %81.5نالخف نن كلنة الضعاؾة نهربها طووع بنؿبة برود 

لرنـغمل الظووعية الؿااضمل  ي الؿلاق الجؼااغل  ي ثولي الوؿااف  ي كؼاق الاثصاالت زاصة الالؾرىلة 

، ثريها %59.3( ما  ؿتحا 40و 31لوربة الؼالم الحلجط كرلا.  ي خين الفئة اللمغية الوالبة هي ما بين )

و  51، ونزيرا الفئة اللمغية )%14.8ة ( بنؿب50و 41ؾنة( و ) 30مباقغمل الفئحين اللمغيحين )نك  من 

. ما يلجط نن هالبلة موؿفج اإلاةؾؿة قباب ويحلرضون وؿااف وعث  نوكلة، وماػاٌ %11.1( بنؿبة 60

لضيه  ػغيم مفحوح ندو اإلاؿحلب  لحؼويغ مؿاع   اإلانهط وثجؿلض ػموخاته  وثثمين هفاءته  وجلؼيؼ 

، 33.3%ؾنوات( بنؿبة  10رلس  05نة اياند لرفئة )مننصائه  اللام. وبسصوم الصبرمل اإلابنلة  ي اللل

، ونزيرا الفئة 22.2% ؾنوات(  05ر  ائة )نك  من  ،29.6%ؾنة( بنؿبة  15ثريها ائة )نهثر من 

 .14.8%ؾنة( بنؿبة 15رلس  11)من

 اثجاه إحابة أفساد العينة: 2.7

ُ ؼر  الا من  ث  اؾحسضام مللاؽ للىغت الصماس ط الظل يلحبر نهثر اإلالا عـ قلوكا،

 اإلاؿحوج  نن  دضص اثجاه وصعجة مواالحا نو كضم مواالحا كقس الصلاعات اإلاحاخة نماما.
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 : ملياس إلاحابة على الفلسات4حدول 

 نبضا ناصعا نخلانا هالبا صااما
1- 1.80 1.81- 2.60 2.61- 3.40 3.41- 4.20 4.21- 5 

   SPSS25اإلاصضع: من ركضاص الباخثين اكحماصا كقس مسغجات بغنامج 

خلا ث  خؿاب اثجاه ناغاص الللنة باؾحسضام اإلاحوؾؼات الخؿابلة اإلادصوعمل  ي ائات جضٌو 

 ؤلاجابة نكاله.

 اثجاهات آزاء املبدوثين:   3.7

البدثط، من   ىكف الحدرل  الوصفج كن مضى ثؼبلم اإلاحوير نو اللام  ون ملحا  ي اإلاجحمم

زالٌ رصعاوات كلنة الضعاؾة لا، ونـغا لصوغ حج  الللنة ؾنجغل الحدرل  الوصفج هما  و مبين  ي 

 الجضٌو نصناه.

 : الحدليل الوضفي ملحغيرات البدث5حدول 

اإلاحوؾؽ  الاندغاف اإلاللاعل  اثجاه اإلاؿحجوبين

 الخؿابج

 اإلاحوير

 مباصئ الغقاكة 2.4709 0.75574 2

 رؾتراثلجلة الغقاكة 2.1435 0.54784 2

 الؿرون الغقلم 1.5185 0.74681 1

 اإلاماعؾات ؤلاصاعية 2.1333 0.58177 2

   SPSS25: من ركضاص الباخثين اكحماصا كقس مسغجات بغنامج املطدز

وينحمط لرمجاٌ  2.4709نالخف نن اإلاحوؾؽ الخؿابج إلاباصئ الغقاكة مغثفم خلا كضع ب  

(، وكلمة الاندغاف اإلاللاعل محوؾؼة،  ظا يلجط نن نهربلة اإلاؿحجوبين 2( بضعجة ث رير )2.60 -1.81)

 حفلون نن ثؼبلم مباصئ الغقاكة هالبا موجوصمل ومؼبلة  ي مةؾؿة موبرعـ. هما نن  نان 

 لة مخؿاعكة لحتنيها.ص ناملى

وينحمط  2.1435بالنؿبة لبلض رؾتراثلجلة الغقاكة اإلاحوؾؽ الخؿابج مغثفم خلا كضع ب 

(، وكلمة الاندغاف اإلاللاعل منسفظة نوكا ما،  ظا يلجط نن 2( بضعجة ث رير )2.60 -1.81لرمجاٌ)

 ير ثدضص كمرلة اثساط مةؾؿة موبرعـ جعي رؾتراثجلة الغقاكة وثظلبا طمن نولوياتها، ونن  ظه اإلالا

اللغاع الاؾتراثلجي  ي اإلاةؾؿة، خلا يكير رلس مواالة كاللة ألاغاص الللنة و ظا  وضح نن ؤلاؾتراثلجلة 

 التط ثتنتها اإلاةؾؿة الما  حلرم بالغقاكة واند جلضمل.
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وينحمط  1.5185بالنؿبة لبلض الؿرون الغقلم ااإلاحوؾؽ الخؿابج مغثفم جضا خلا كضع ب 

(، وكلمة الاندغاف اإلاللاعل محوؾؼة ما  فؿغ وجوص رصعان كاٌ من 1( بضعجة ث رير )1.80 -1لرمجاٌ )

كلنة البدا أل ملة الؿرون الغقلم. خلا يكير رلس مواالة كاللة ألاغاص الللنة، نخلجة مثيرمل 

لال حمام، لكي  كام اإلاوؿفون  ثلون  ي للظب  البلع، هما ننه   ضعوون حج  اإلاؿةوللة اإلانوػة 

به ، ويكاعوون اإلالرومات التط لضيه ، ومكاعهة اإلاوؿفين ث زظ للين الاكحباع زصوصلة و  موؿف، 

 ويلحبر الحولير  ي اإلاةؾؿة مصضع لإلرغاء الفغصل والجماعي.  

وينحمط  2.1333النؿبة لبلض اإلاماعؾات ؤلاصاعية ااإلاحوؾؽ الخؿابج مغثفم خلا كضع ب 

(، وكلمة الاندغاف اإلاللاعل منسفظة نوكا ما.  ظا  يكير رلس 2)( بضعجة ث رير 2.60 -1.81لرمجاٌ )

مواالة كاللة ألاغاص الللنة، ما يلجط وجوص ص ناملىلة وخلوية  ي اإلاماعؾات ؤلاصاعية ؾيروعات اللم ، 

ويضٌ كقس رثلان اإلاوؿفين الجلض لإلجغاءات والؿلؼغمل اللاللة كقس مسحرف اإلابام  ي اإلاةؾؿة هما ننه  

ي بعئة يؿوص ا الحياا  بضعجة هبيرمل  مم ثواام  ي اللغاعات اإلاحسظمل وثوكلات البعئة، هما نن يلمرون  

نرغ الحلاطض واضح  ي اغق اللم  ما  جل  اإلاةؾؿة نهثر ثىلفا ومغونة مم مسحرف الـغوف، هما  ح  

 ثدللم ثوكلات اإلاوؿفين من زالٌ جصجللب  كقس الحلر  اإلاؿحمغ والخغهة اإلابنلة.

حسضم الباخثين اإلالاصالت البليرلة نخلجة ػبللة اإلاحويرات اليامنة اإلاسحاعمل لرضعاؾة، هما اؾ

وكرلا لإلجابة كقس رقياللة البدا نلج  رلس ثدرل  نهثر صكة وكمم من زالٌ الحدرل  الاؾحىكا ي 

 (PLSالحوهلضل )

 SEM-PLS النمرحة باملعادالت الهيكلية بطسيلة املسبعات الطغسى الجزئية 4.7

 (Structural Equation Modelingالنمرحة باملعادالت الهيكلية ) 1.4.7

وازحباع  وثلض غ لحمثل  من جلة ( هيSEMالبليرلة ) باإلالاصلة ( النمظجةSuhr, 2006خؿ  )

 Measured Variables andاللالكات بين اإلاحويرات ) اإلاحويرات اإلالاؾة والبجى اليامنة( ) من قبىة

Latent Constructs،) الفغطلات الزحباع قام  رخصابج نموط  هي نو  ٌ اللالكات بين اإلاحويرات  خو

 (.Latent Variables( و اإلاحويرات اليامنة )Observed Variablesاإلاكا ضمل )

( من Theoretical Networkنـغية ) قبىة وازحباع وثلض غ لحمثل  من جلة ب نها وثوصف

  ( ننماغTests Hypothesized Patternsإلاحويرات. وثسحبر )( بين اLinear Relationsالصؼلة ) اللالكات

من اإلاحويرات اإلاكا ضمل وهير اإلاكا ضمل  مجموكة بين اإلاباقغمل وهير اإلاباقغمل اللالكات من ااتراطلة 

 (291، م  2018 )اليامنة(، )كؼوػ،
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 (Partiel Least Squaresطسيلة املسبعات الطغسى الجزئية ) 2.4.7

 ثلؿ  ، خلاPLSالصوغى  اإلاغبلات ػغيلة باؾحسضام ثح  الحلض غ كمرلة ألاؾروب لبظا والا

ألاؾروب  واإلاحلضص، ويؿحسضم التؿلؽ الاندضاع باؾحسضام وثح  جؼالة مجموكات رلس ملرمات النموط 

 (، ويغجمPoint Fixeالصامضمل ) النلؼة إلافبوم ثوؾلم و ظا الجؼالة، لرمجموكات ثلض غ الحىغاعل،  ي

، PLSوام  الاندضاع نن ؤلاقاعمل وثجضع .(Wold, 1965, 1973, 1980رلس ) الؼغيلة  ظه ثؼويغ الفظ   ي

 X( لت: ACPباإلايونات الغاعؿلة ) الحدرل  وػغيلة  Xكقس  yاإلاحلضص لت:  الاندضاع ثلنلة بين ما مؼيج هي

 باالكحماص اإلادضص لحلض غ نموط  الضعاؾة كقس الصواعػملة اإلان جلة  ظه (. وثلوم23، م 2016)بضاول، 

 .بالحلض غ الللام كنض واخض آن  ي زاعجي وآزغ صازقي نموط  كقس

 PLS-SEMمبرزات اشحخدام  3.4.7

نو اإلاؿخنضمل  PLS-SEMثواغ نمظجة اإلالاصالت البليرلة بؼغيلة اإلاغبلات الصوغى الجؼالة 

نو اإلاؿخنضمل  CB-SEMاإلالاصالت البليرلة  لرحبا ن اللض ض من اإلاؼا ا لرباخثين الظل يؿحسضمون نمظجة

، خلا من PLS-SEMكقس الاعثباغ ، ونـغا لالنخكاع الواؾم لبا، اإنا من اإلاب  ثلض   ثبر غ الؾحسضام 

نجض نن نبغػ مبرعات الاؾحسضام ثغجم خؿ   PLS-SEMزالٌ مغاجلة الضعاؾات التط اؾحسضمد 

(Hair Jr, Sarstedt, Hopkins, & Kuppelwieser, 2014 رلس كضم ثبللة البلانات لرحوػيم الؼبلعي، صوغ )

 (.184، م  2019حج  الللنة، وػبللة اإلاحويرات اليامنة )ؾاوؽ و اوصو، 

مكا ضمل الؽ( وهظا كضم  27و ظا ما  حواام مم صعاؾخنا ثلغيبا نل صوغ حج  الللنة ) 

 و موضح  ي الكي  الحالي:زظوكبا لرحوػيم الؼبلعي، ووجوص محوير ن وامنين ومحوير طابؽ هما  
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 : معامالت مصاز النموذج الدزاشة املعحمد02الشكل 

 
 SmartPls3: من ركضاص الباخثين اكحماصا كقس مسغجات بغنامج  املطدز

 وضح الكي  الؿابم محويرات الضعاؾة، خلا جلحبر اإلاماعؾات ؤلاصاعية )محوير ثالم نو صازقي( 

( هما  و موضح  ي الكي  الؿابم، Constructs first -orderالضعجة ألاولس )همحوير وامن ا لياس ط من 

وجلحبر ملا ير الغقاكة )محوير مؿحل  نو زاعجي( همحوير وامن ا لياس ط من الضعجة الثانلة محلضص 

ألاللاص ممث  بثالذ محويرات هي: ملا ير رؾتراثلجلة الغقاكة، ملا ير الؿرون الغقلم، مباصئ الغقاكة. 

 اإلاحويرات الض موغاالة همحوير طابؽ.مم 

 إخحباز هموذج الدازشة: 5.7

 .كب  الح هض من صخة النموط  البض من ثللل  نموط  الللاؽ نوال ر  النموط  البلىقي رانلا

 ث  ثللل  نموط  الللاؽ باؾحسضام مةقغات الصضق الحلاعبج. :ثلييم هموذج اللياس 1.5.7

 الدزاشة: حدول ضدق وثبات محغيرات 6حدول 

 Alpha de)   اإلاةقغ/ اإلاحوير

Cronbach) 

Rho-A Fiabilité 

composite(CR) 

AVE 

 0.558 0.833 0.730 0.730 اإلاماعؾات ؤلاصاعية
 0.746 0.936 0.924 0.915 مباصئ الغقاكة

 0.812 0.896 0.774 0.768 اإلاحويرات الض موغاالة
ملا ير رؾتراثلجلة 

 الغقاكة

0.781 0.789 0.874 0.700 
 0.682 0.865 0.825 0.770 ملا ير ؾرون الغقاكة

 SmartPls3: من ركضاص الباخثين اكحماصا كقس مسغجات بغنامج  املطدز
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ٌ   وضح  رخصاالا ملبولة (CR)اإلاغهبة  اإلاوروكلة وملامالت الفا هغونبار ملامالت نن نكاله الجضو

 لرمحوير الفاهغونبار ملام  كلمة كضا (، ماEla et enhau al, 2005خؿ  ) كقس 0.7 من نهبر كلمتها نن

 ثحلضل ( ورباRHO-Aملام  ) كلمة ملنويا. نما ملبولة ننها رال 0.7 من كغيبة اليامن اإلاماعؾات ؤلاصاعية

 (Lessuo te la,2002خؿ  ) كقس 0.7

خؿ   كقس 0.5 من ألنها نهبر رخصاالا وملبولة ملنوية AVE ملامالت  كل  جملم نن هما نالخف

(Lenrof& S rekcal,1981ظا  ) اإلاةقغات ثبا نات نصف من نهثر  يكغح وامن محوير و  نن  فؿغ ما 

 وبالحالي الصضق الحلاعبج لنموط  الللاؽ كض ثدلم.

 . ح  ثللل  نموط  البلىقي باؾحسضام مةقغات الحؼابم :ثلييم هموذج الهيكلي 2.5.7

 مةقغات مؼابلة النموط  البلىقي

 مطابلة النموذج الهيكلي مؤشسات :7حدول 

حج   R2 R2 AJUSTED اإلاحويرات

 الحفؿير

Q2 GOF 

 0.116 محوؾؽ 0.190 0.284 اإلاماعؾات ؤلاصاعية

 0.575 كاٌ 0.844 0.850 مباصئ الغقاكة 0.548
ملا ير رؾتراثلجلة 

 لرغقاكة

 0.173 محوؾؽ 0.263 0.291
 0.186 محوؾؽ 0.340 0.366 ملا ير ؾرون الغقاكة

 SmartPls 3: من ركضاص الباخثين اكحماصا كقس مسغجات بغنامج املطدز

ملنوية  R2 الحدض ض ملام  كلمة ب ن  حطح البلىقي النموط  جضٌو مةقغات مؼابلة زالٌ من

 رخصاالا. وملبولة

ألامغ  الصفغ من نهبر كلمتها ألن رخصاالا وملبولة ملنوية اهط Q2 الحنبة جوصمل لللمة بالنؿبة نما

 مةقغ كلمة خؿاب  مىن وكرلا الحنبة، كقس اللضعمل لرنموط  الحاللة نن لرمحويرات اليامنة يلجط الظل

 :الحاللة اإلالاصلة وام البلىقي النموط  جوصمل

GOF=     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ̅̅̅̅  =                = 0.548  

 واند كلمحا الظل ، وGOF( Godness of fit indexمةقغ) زالٌ من البلىقي النموط  ثللل   ح 

 ظا  ضٌ كقس جوصمل ثؼابم  Wetzelsetal (2009) خضص ا التط 0.36 اللحبة من نهبر وهي 0.548 ٌ مؿاوية

 الضعاؾة.  اغطلات ازحباع  ي كرلا الاكحماص النموط  وننا نموط  جلض  مىن

 :كريها اإلاحدص  النحااج  ـبغ الحالي الكي 
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 : النموذج الهيكلي للدزاشة03الشكل 

 
 SmartPls3اإلاصضع: من ركضاص الباخثين اكحماصا كقس مسغجات بغنامج  

 كقس ؤلاجابة إلاغخرة ننحل  وكرلا، موجبة، وربا النموط  مؿاع ملامالت نن نكاله، الكي   وضح

 وهير مباقغ إلاحويرات الضعاؾة. اإلاباقغ بالح رير الصاصة اإلاؿاع ملامالت زالٌ من الفغطلات

 اخحباز الفسضيات:  6.7

 : اخحباز الفسضيات8حدول 

 النخلجة Pكلمة  tكلمة  اللالكات

Effet Modérateur1-<هير ملنوية 0.334 0.967 اإلاماعؾات ؤلاصاعية 
 هير ملنوية 0.154 1.428 < اإلاماعؾات ؤلاصاعية-محويرات ص موغاالة

 هير ملنوية 0.063 1.866 < اإلاماعؾات ؤلاصاعية-ملا ير الغقاكة
 ملنوية 0.000 14.621 <  مباصئ الغقاكة-ملا ير الغقاكة
 ملنوية 0.023 2.286 < ملا ير رؾتراثلجلة الغقاكة-ملا ير الغقاكة
 ملنوية  0.001 3.425 < ملا ير ؾرون الغقاكة -ملا ير الغقاكة

 SmartPls3: من ركضاص الباخثين اكحماصا كقس مسغجات بغنامج  املطدز

الض موغاالة بين اإلاحوير اإلاؿحل  )ملا ير الغقاكة( واإلاحوير الحالم اإلاحوير الظابؽ ممث  باإلاحويرات 

 )اإلاماعؾات ؤلاصاعية(.

 نكاله. 06ػغح الفغطلة كقس خؿاب اثجاه  ظا اإلاةقغ هما  و مبين  ي الجضٌو عك  
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: ثوجض كالكة طات صاللة رخصاالة بين اإلاحوير الظابؽ )اللوام  الض موغاالة(  طسح الفسضية ألاولى -

 إلاماعؾات ؤلاصاعية وا

: ال ثوجض كالكة رخصاالة بين اإلاحوير الظابؽ اإلاحمث   ي اإلاحويرات إلاحابة عن الفسضية ألاولى

الض موغاالة واإلاماعؾات ؤلاصاعية الن اللالكة هير صالة رخصاالة وهير ملنوية ابالحالي نغاع الفغطلة 

H1 ونلب  الفغطلة اللضملةH0 . 

ثوجض كالكة طات صاللة رخصاالة بين اإلاحويرات الض موغاالة واإلاماعؾات  :طسح الفسضية الثاهية -

 ؤلاصاعية.

ال ثوجض كالكة رخصاالة بين اإلاحويرات الض موغاالة واإلاماعؾات ؤلاصاعية  :إلاحابة عن الفسضية الثاهية

غطلة ونلب  الف H1الن اللالكة هير صالة رخصاالة وهير ملنوية ابالحالي نغاع الفغطلة البض رة 

 . H0اللضملة

 : ثوجض كالكة طات صاللة رخصاالة بين ملا ير الغقاكة واإلاماعؾات ؤلاصاعية.طسح الفسضية الثالثة -

ثوجض كالكة رخصاالة بين ملا ير الغقاكة واإلاماعؾات ؤلاصاعية الن  ال إلاحابة عن الفسضية الثالثة:

 . H0 ونلب  الفغطلة اللضملة  H1اللالكة هير صالة رخصاالة وهير ملنوية وبالحالي نغاع الفغطلة 

 : ثوجض كالكة طات صاللة رخصاالة بين ملا ير الغقاكة ومباصئ الغقاكة.طسح الفسضية السابعة -

 : ثوجض كالكة رخصاالة بين ملا ير الغقاكة ومباصئ الغقاكة.السابعة يةإلاحابة عن الفسض

  .H1الن اللالكة صالة رخصاالة، ر جابلة وملنوية وبالحالي نلب  الفغطلة  

: ثوجض كالكة طات صاللة رخصاالة بين ملا ير الغقاكة وملا ير رؾتراثلجلة طسح الفسضية الخامصة -

 الغقاكة.

: ثوجض كالكة رخصاالة بين ملا ير الغقاكة وملا ير رؾتراثلجلة خامصةإلاحابة عن الفسضية ال

 .H1الغقاكة. الن اللالكة صالة رخصاالة وصالة ملنويا وبالحالي نلب  الفغطلة 

: ثوجض كالكة طات صاللة رخصاالة بين ملا ير الغقاكة وملا ير ؾرون طسح الفسضية الصادشة -

 الغقاكة.

ؤلاجابة كن الفغطلة الؿاصؾة: ثوجض كالكة رخصاالة بين ملا ير الغقاكة وملا ير ؾرون 

 .H1الغقاكة. الن اللالكة صالة رخصاالة وطات صاللة ملنوية وبالحالي نلب  الفغطلة 
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 خاثمة: .8

واإلاؿير ن يلحبر موطوق الغقاكة ورصاعمل اإلاواعص التكغية من اإلاواطلم التط نالد ا حمام الباخثين 

كقس خض ؾواء ثواغ من جلة الغقاكة اللض ض من اإلاؼا ا لرمةؾؿة، لىن الخصٌو كقس مجموكة وامرة 

من اإلايزات  حؼر  الظ اب رلس نللض من مجغص كمرلة ثؼويغ البرمجلات، ليج ثصبذ كلرلة  مىنها ثبجط 

ضما ثنظ  رصاعمل اإلاواعص  ظه اإلان جلة لكي  كام وجؿعس وعاء ػغق جض ضمل وناظ  لحلض   زضماتها. وكن

اإلاتزا ضمل والىفاءمل واإلانحجات  التكغية وثخبجى كل  الغقاكة إلاغونة اإلاةؾؿة، اإّن وكوص ؤلانحاجلة

 
 
و ظا  و ػغيم اإلاؿحلب   ي رصاعمل ألاكماٌ، ألنا  ضمج جملم  .والصضمات اللاللة الجوصمل  صبذ ممىننا

 الجوان  الظغوعية لحدؿين نصاء اإلاةؾؿة مم مغاكامل الاخحلاجات التكغية.

رطن؛ االغقاكة هي مصير مةؾؿة اإلاؿحلب ،  ي اؾترجاق ػاكتها التكغية، ثؼوع ا اإلاؿحمغ 

ة وثؼبللبا  ي رصاعمل اإلاواعص التكغية لكليها ثناولد  ظه الضعاؾة ثبجط ملاعبة الغقاك وثدولبا الناجح.

النـغل والحؼبللج وثوصرد رلس اؾحنحاجات وثوصلات والتط جاءت منسجمة مم مكيرة ون ضاف 

 الضعاؾة والتط  مىن ثلصلصبا  ي آلاجج:

 النحائج: -

باثنة  ألن ثيون من اإلاةؾؿات الغقللة من زالٌ ثتنيها  -جؿعس مةؾؿة موبرعـ اغق بغيىة -

 ير الغقاكة واللم  كقس مواالتها وثؼبللبا  ي رصاعمل مواعص ا التكغية ومماعؾتها ؤلاصاعية .إلالا 

نصبدد ملاعبة الغقاكة وثؼبللبا طغوعمل ملخة لرمةؾؿة لحدللم اإلايزمل الحنااؿلة والخفاؾ  -

كقس الغياصمل  ي كؼاق الاثصاالت زاصة وونها نٌو محلام  محلضص الوؾااؽ لرباثف النلاٌ  ي 

 غ.الجؼاا

 يور  كقس آعاء كلنة البدا ؤلاصعان الواعي والا جابج لبظه اإلالاعبة. -

 الحوضيات: -

من زالٌ النحااج اإلاظووعمل نكاله،  ظه للع الحوصلات التط  مىن الاؾحفاصمل منها  ي اإلاةؾؿات 

 باثنة( بصفة زاصة: -الجؼااغية بصفة كامة واإلاةؾؿة مد  الضعاؾة )مةؾؿة موبرعـ اغق بغيىة

 كقس ثفلل  نـام الللـة نهثر لغصض الفغم التط ثخلدبا  ملاعبة الغقاكة.اللم   -
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طغوعمل مواصرة اللم  كقس  ظا الن ج وثؼويغ نؾالل  اللم  باؾحمغاع ألن الش طء الثابد  ي  ظا  -

اللصغ  و الحولير،  رن برون الوا ة لعـ مناؾبة لالخحفاٌ رنا مضكامل لرحفىير الجض ض  هما  لٌو 

  بلتر صعاهغ .

 الحلر  من الحجاعب الناجخة  ي ثؼبلم ملاعبة الغقاكة ؾواء اإلادرلة نم اللاإلالة. -
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  : ملخظ

   ألا قددداف ي المدددول ِبددد  بّدددن البدددذاة  الثذاردددة  ددد  اظدددخر اسيعدددلجف هدددزل الذساظدددة اوددد  م ا لدددة تهدددذ

 الّاةدددذ بددد ن اإلادددض    ئٌهددداس ئمما يدددة اظدددحمذام ئ دددذا هدددزل الوظددداة  فىشيدددت جذادددذ  الدددش  مبحلدددش  ل ذمدددة الوقددد 

لنفدد   دد  ةهااددة الذساظددة  الوقفيددة الاظددخر اسية اإلا ددااَ اظددحمذام خدداله مدد   الا قدداف مندداات  جٍّددي  الاجح داي 

الوقفيددددة  دددد  ٌدددد  فيددددا  مددددنى   قفدددد   ا دددد  اب دددد  ِبدددد   اإلااليددددة اإلا ددددااَ  ئداس  لبنددددال   ددددور  اودددد  م ا لددددة اق دددد ا  

ن، ثح قت ايه مقاـذ الوق ، الّل ية    الحفل   
َّ
س ي مقن ِشُّ. ِعا ا  ف  ئو  ِ   مإظَّ

ُ
  التي م  أجلها ؼ

 .اإلا ااَ ئداس  الاظخر اسية، الفموك الاظخر اسية، اإلا ااَ الوق ، اظخر اس الوق ،: الدالة الكلمات

Abstract:  
This study aims to try to shed light on some modern alternatives in 

investing Islamic endowments and using one of these means as a new and 

innovative idea to serve the endowment and to show the possibility of mixing 

social returns and maximizing endowment expenditures through the use of 

endowment investment portfolios. A model for building and managing Islamic 

endowment financial portfolios in the absence of a clear endowment approach 

based on scientific thinking, with the aim of reaching a legalized institutional 

outcome, in which the endowment purposes are met, for which they were 

legislated. 

Keywords: Islamic endowment; endowment investment; investment portfolios; 

investment instruments; portfolio management. 
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 : ثمهيد

    البنال الثماسي ؤلاظالم  ماصالد بّن آراسل قاة ة  ت  
ً
 هاما

ً
 د سا

ً
لقذ كان للوق  قذا ا

  آلية جّح ذآلان،.  
ً
شف اإلااه، سأط ِب  اإلا ااٍة ِب  الوق  آظاظا  لل وقوف  الر ش   الشبح الغلة ـ 

 ِب  لي ااَ الوق   اٌش اٍهش أن رلن  اقحط   الّامة،  اإلافال  ال     جول ممحل     ِليه 

يا حه، ِ اسثه  يحوو  الوق ، أـ      ِليه اإلالقى الواجب ليل   ثن يحه، ِب  باإلؼشاف  يقوم ـ 

 ب عب ألا قاف ألمواه  الاقحفادي اإلااو  لالظخر اس ألاظاس ي اإلانىلت هو  هزا  سيّه، ر شاثه ثوصيْ

  الوق  ِب   النٍاس  الفقهال الّل ال أ جذ لزلن  ؤلامما يات،  الٍش ف الثاه
ً
 محّذد  ـيغا

  الوق  الظخر اس
ً
، م ليا

ً
  .العن ن  مش س الحاسيخ ِب   اظح شاسل  جودل ِب  الوق    ااَ  د ليا

 إشكالية الدراصة .1

 ظن ا ه م  خاله هزا الّشك اإلاقحمب    مولُو ألا قاف، أن نعلي المول ِب  بّن  

ة ُمِلّثة، ِعا ا  ف   البذاة  الثذارة    اظخر اس ألا قاف، لن ا ئو  أِيّ  ّذ بات ألامش لش س  اجح اِيَّ

ن، ثح قت ايه مقاـذ الوق ، التي م  أ
َّ
س ي مقن ِشُّ.     ٌ  ٌش ف اقحفاداة ئو  ِ   مإظَّ

ُ
جلها ؼ

نا م ب ن اذي مولِو ة الحغ ُّ ،  قِذّ  ؤلاؼمالية آلاج   اجح اِية مخعاِس

                             هيف يمكن للمدافظ الاصخثمارية إلاصالمية أن ثدلم املسج بين الػائد الاجحماعي وجػظيم

 مىافؼ ألاموال الوكفية؟.

ية  وجضها    آلاج : ثنىوي ث د هاثه  ة م  ألاظئلة الفِش  ؤلاؼمالية الشةيعية مج ِو

 .مارا نّ ي باإلا ااَ الاظخر اسية الوقفية؟ 

 .ما ه  أه  اإلا ذدات  الموابي    بنال م ااَ اظخر اسية  قفية؟ 

 .اي ا ثح ر  أه  اإلابادب اإلاحبّة    بنال م فٍة اظخر اسية  قفية  اجثة؟ 

 ّة    ئداس  اإلا ااَ الالظخر اسية الوقفية؟.ما ه  أه  اإلاشا   اإلاحب 

  أهداف الدراصة: .2

ة م  ألاهذاف  التي  ل ق  وه ئو  مج ِو ظن ا ه بقذس ؤلاممان م  خاله هزل الذساظة الـو

 اه ها    آلاج :

   م ا لة لحقذا  ماهية اإلا ااَ الاظخر اسية الوقفية  أه يتها    ث قيت اللّاةذ الاجح اي   جٍّي

 الوق ؛ منااْ أمواه
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 ثقذا  اه  القيود  اإلا ذدات    بنال اإلا ااَ الاظخر اسية الوقفية؛ 

 ثقذا  اه  الموابي  اإلابادب اإلاحبّة    بنال م فٍة مااة  قفية  اجثة؛ 

 ثقذا  أه  مشا   بنال  ئداس  اإلا ااَ الاظخر اسية الوقفية 

 هيكل الدراصة .3

ئؼمالية الذساظة  ث قيت اهذاها م  خاله  ثقعي ها ئو  ظن ا ه بارن هللا  بقذس ؤلاممان ؤلاجابة ِب  

  النقاه الحالية :

:
ً
 ماهية اإلا ااَ الاظخر اسية الوقفية.  أوال

:
ً
 م ذدات  لوابي بنال اإلا ااَ الاظخر اسية الوقفية ثاهيا

 :
ً
 مبادب ثموي  م فٍة مالية  قفية  اجثة. ثالثا

:
ً
 اسية الوقفية  ور  مق    إلداس  اإلا ااَ الالظخر  رابػا

  
ً
  مفاهيم أصاصية خول  الوكف و املدافظ الاصخثمارية الوكفية. : أوال

  : يّشفمفهوم الوكف 1.
ً
بفحح الوا   ظمون القاف، مفذس  ق  الش يل  أ قفه ب ّ    الوق  لغة

 ، (1989)اب  منٍوس،   بعه  أ بعه،  ثج ْ ِب  أ قاف   قوف
ً
إلاا ايه م   بغ اإلااه  ظمي  قفا

  با  الب   لزا  قوه  ق  ألاسك ِب  اإلاعاف ن، أي  بعها  جّلها     ظبي  هللا ِب  الجهة اإلاّينة.

  ؤلا عان

: جّشف اإلا فٍة ف ا  سد    مّاج  اللغة بأةها كل ة جّ ي    ألـا  مفهوم املدفظة الاصخثمارية-2

ه النقود  ألا ساق اإلاه ة ألاخشا،  م  هنا جالت فيغ فب   أ  ـغ   م  الجلذ أ  الق اػ ث فَ اي

ة م  ألا ساق اإلاالية  جع ية اإلا ااَ الاظخر اسية لحذه ِب   فغ اإلاّ  ،  يث ا ل  أن ثمون مج ِو

اإلامحلفة كاألظه   العنذات بأ واِها باإللااة ئو  أ ه ا ل  أن امون    اإلا فٍة أاما ـموك مللية 

بأةها ِباس  ِ   Websterب أ  الفمة...ئلخ.  جّشف    قاموط  بع    أـوه  قيقية كالّقاس أ  الزه

 أ ساق مالية ا علها اإلاعخر ش أ  أ ساق ثجاسية ث علها البيوت اإلاالية مر  اإلافاسف. 

بأةها ك  ما ا لله الفشد م  أـوه  قيقية أ  مالية م  جّشف  " املدافظ الاصخثمارية:جػريف 1-2

اذخ  م  ل   اإلا فٍة ما ا لله الفشد الظحّ االثه الش فية كالبيد أ   أج  ثن ية قي تها". لهزا ال 

 العياس   ف  ها.

ا ل  ـيافة الحّشي  الحاو :"اإلا فٍة اإلاالية ه  جؽليلة م  ألا ساق اإلاالية التي ماظبت  م  خاله  

 .(2013)ملين، " ا علها اإلاعخر ش لحٍّي  اإلاشد  داة
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وه اإلا لوفة ئو  رالرة أقعام:: مكوهات املدافظ الاصخثمارية 2-2  ا ل  ثقعي  اإلا فٍة  عب ألـا

كاألظه   العنذات  الّ الت ألاجنبية  ؼهادات ؤلااذاُ،  :مدافظ مخحطة في ألاضول املالية .أ 

 ألا ساق اإلاالية الثذارة كالّقود اإلاعحقبلية أ  ِقود ال ياسات؛

قاسات  ظلْ؛ك :مدافظ ثخحظ في أضول خليلية .    الزهب  الفمة  البالث ن )مّادن ر ينة( ِ 

أي أن سأط ماه اإلا فٍة امون موصِة  :خحظ باألضول املالية والحليليةثمدافظ مخحلطة  .  

وه اإلاالية  وه اإلامحلفة التي  سد رفشها ظابقا،   ظيمون ال  ف ز ِب  اإلا ااَ رات ألـا ِب  ألـا

ج يْ ألاب اذ  الذساظات قذ ث د ِب  ثىبيت  لزلن ظ يد باإلا ااَ الاظخر اسية بعبب أن

النٍشيات الاقحفاداة  ؤلا فاةية ِب  الاظخر اس باأل ساق اإلاالية م  خاله اخحباس أِب  ِاةذ  أا  

مماوش  م  اظخر اس ألا ساق اإلاالية اإلامحلفة.   لل  ما انىبت ِب  الاظخر اس باأل ساق اإلاالية ا ل  

وه اإلامحلفة ألاخشا كالزهب  الفمة  البالث ن  الّقاسات  العلْ أن انىبت ِب  الاظخر اس باأـل

 .(2009)اإلاوم ي،  ألاخشا 

وه اإلاالية ه  جؽليلة م   ظخر اسيةاإلا فٍة الا  : ئرا كا داملدافظ الاصخثمارية الوكفية  -3 ألـا

ئظقاه هزا الحّشي  ِب  ِواةذها، اي ل  التي ا علها اإلاعخر ش لحٍّي    الثقيقية

ليه اان اإلا ااَ الاظخر اسية الوقفية ه  جؽليلة م   اإلا ااَ الاظخر اسية الوقفية ِ 

وه اإلاالية   أن الؽشكات اإلافذس  مر  ألاظه   الفموك ؤلاظالمية بؽشه الح قت م -ألـا

ة، أن نعبة لها جّ      مجاه الثاله الىيب،  أةها ؼشكات ال ثحّا ن مْ أِذال ألامة ؤلاظالمي

وه الثقيقية  التي ا علها  اٌش الوق  أ  أه  ال ب   -اإلاماوش مقبولة  ليعد ِالية  ،  ألـا

واةذها  –ث ذده    صاس  الؽإ ن الذانية –  الرقة لحٍّي  منااْ أمواه اللوق  ِ 

اا ه الضم مشاِا  ما اب  ِنذ   الجذاش بالزفش ا ه ِنذ جؽلي  هاثه اإلا ااَ  الاجح اِية.

  :(1992)مج ْ الفقه ؤلاظالم  الذ و  ،  اظخر اس أمواه الوق     ألا ساق اإلاالية

  خاـة ألا ساق اإلاالية ؤلاظالمية اإلاعح ذرة .أ 
ً
ا  ؛اخحياس ألا ساق اإلاالية الجاةض  ؼِش

 ؛المى للحّام     هزل ألاظواقالحقيذ بالموابي الت   لّها مج ْ الفقه ؤلاظ .  

 ئداس  م فٍة ألا ساق اإلاالية ِ  وشيت جهة انية محمففة. .  

 مكوهات املدافظ الاصخثمارية الػلارية:  -4

)ِبذ الثلي  ِ ش،   ثحّذد هزل ألا ساق ِب  الوجه الحاو : -ألاوراق املالية  -ألضول املالية ا .أ 

 :(2004فالثه  سيّه، الاظخر اس    الوق      
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 :فة    مللية ؼشفة معاه ة مْ الثت     فيب م   ألاصهم     
ً
 ه   ريقة ثربد  قا

.
ً
ا  ألاسبا  الت  ث ققها هزل الؽشفة،  ه  جاةض  ؼِش

 :رمة ؼشفة ألصثابها مْ ثقاليه  اواةذ د سية  بنعبة  الضىدات    
ً
 ه   ريقة ثربد دانا

 إلاا ثنىوا ِليه م  سبا.
ً
ا  م  القي ة الاظ ية للعنذ  هزل ف   جاةض  ؼِش

  لفا بها    ـا   موجودات الفنذ ق وثائم ضىاديم الاصخثمار 
ً
:  ه   ريقة ثربد  قا

الاظخر اس اإلاباؼش، أ  ف   اإلاباؼش بالحّام     الزا يعخر ش ألامواه اإلاج ّة ِ  وشيت 

ألا ساق اإلاالية  ثقعي  الّواةذ ب ن   لة الوراةت،  الاظخر اس بهزا ألاظلو  م   يث ألـا  

  لل  ب شاِا  أن ال جؽح   م فٍة ألا ساق اإلاالية بالفنذ ق ِب  ظنذات رات 
ً
ا جاةض ؼِش

 ل  الحّام     ـموفها.ااةذ ،  يوجذ منها ـنادات اظخر اس ئظالمية ا 

 ه  ِباس  ِ  ظنذات  مومية  أر ن خضا ة اذاْ ِنها اواةذ  :ألاوراق املالية الحكومية 

.
ً
ا  سبوية  بزلن اه  ف   جاةض  ؼِش

  ه  أ ساق مالية ثفذسها بّن اإلاإظعات اإلاالية ؤلاظالمية  بّن إلاصالميةضكون  :

 
ً
ا  .(2001)مإظعة  قذ الب شي ،  الثمومات ب   جهات  قفية أخشا،  هزل جاةض  ؼِش

   وجضها    آلاج :

 ضكون إلاجارة  
ّ
 ِ  أ ساق مالية رات قي ٍة مخعا يٍة، قابلٍة للحذا ه، ث ر

ٌ
: ه  ِباس 

 
ً
ِمللية أِيان مإَجش ، أ  منااْ، أ  خذمات،  ثحِمز م  أ مام الفقه ؤلاظالم  مشجّا

 لها
ً
 .(2011)البف ان،  سةيعا

 :َّشك ِب  أظاط قيام  ضكون املضاربة
ُ
 ِ  أ ساق ماليٍة قابلٍة للحذا ه، ج

ٌ
ه  ِباس 

ك أصثاَ  
ّ
  ايها اإلاال

ّ
 لفيغة اإلاماسبة،  ُي ر

ً
س  باداس  الّ   ِ اقا الؽشفة اإلافّذِ

  ِامَ  اإلاماَسبة،  ثحوااش ا
ّ
 ِقذ اإلاماسبة، سؤ ط اإلااه، بين ا اإلاعخر ش ُا ر

ُ
يها ؼش ه

 الشبح
ُ
 سأط اإلااه،  نعبة

ُ
 .(2010)جباسي   خ يب ،    مّلومية

 :القي ة، اح  ئـذاسها الظحمذام  فيلتها     ضكون املشارهة 
ُ
ه   راةُت مخعا ية

ٍُ قاةٍ ، أ  ث ويٍ  نؽاٍه،  يفبح اإلاؽش ُ ِمل ، أ  ثىويش مؽش  ٍُ  لث لة ئنؽال مؽش 
ً
ما

 الفموك     ذ د ِ ففه .
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 م
َ
، ضكون الضل : جع ح هزل الفيغة بأن يؽ  ي اإلافِشف م  الّ ي  بر ٍ   اّهٍ

 
ٌ
ٍذ م ّذٍد  له اظحمذامات ممحلفة  الخعلي ، ئو  مِو

َ
    الزّمة مإّجلة

ً
واة  مـو

ً
ظلّة

 .(2011)لثلو   ِااب،      الح وي 

  املسارغة:ضكوُن  ، ٍُ صسايّ ٍ فَذس بغشك ث وي  مؽش 
ُ
 القي ة، ث

ُ
ه   راةُت مخعا ية

  يفبح لثامليها  ّفة    اإلا فوه الناثج.

 :ه  التي امون الغشك م  ئـذاسها، ظقُ  ألاشجاس اإلار ش ،  ضكوُن املضاكاة 

  سِااتها،  يح ّف  أصثابها ِب   ّفة م  الر اس.

 القي ة، اح  ئـذاسها الظحمذام  فيلتها    :  ه   راةُت مخضكوُن املغاَرصة 
ُ
عا ية

 فشط ألاشجاس،  يفبح لث لة الفموك  ّفة    ألاسك  الغشط.

 القي ة، اح  ئـذاسها الظحمذام  فيلة ضكوُن الاصحطىاع 
ُ
:  ه   راةُت مخعا ية

 لث لة الفموك.
ً
ُُ م لوكا  الافححا  ايها    ثفنيْ ِظلٍّة،  يفبح اإلافنو

 القي ة، اح  ئـذاسها لح وي  ؼشال ظلّة  :ضكوُن املرابدة 
ُ
 ه   راةُت مخعا ية

 لث لة الفموك.
ً
 اإلاشاب ة م لوفة

ُ
 اإلاشاب ة،  ثفبح ظلّة

  عب ا ث  بيا ه له لوابي  ؛هزا
ً
ا  م  الجذاش بالزفش أن الحّام     ألا ساق اإلاالية الجاةض  ؼِش

م ذد   أن الحّام  باالفححا  ايها    العوق ألا لية أا ؼشائها ِنذ ئـذاسها جاةض، أما الحّام  بها    

  راةت ، (1995)ال ياه،  العوق الرا وية )الحذا ه( ااألمش ا حا  ئو  ثففي  ابالنعبة لألظه 

موك اإلاقاسلة اا ه اجوص ثذا لها  أما بالنعبة لفموك العل   موك ؤلاجاس  ـ  ـنادات الاظخر اس ـ 

)مجلغ الؽشي  لهيئة اإلا اظبة   اإلاشاب ة  الاظحفناُ، أا ما كا د قاة ة ِب  الذا  اال اجوص ثذا لها

   العوق الرا وية للنق ِب  ِذم جواص بيْ العل  قب  قبمه  إلاا  (2004 اإلاشاجّة لل إظعات اإلاا، 

 لذا ج هوس الفقهال ئال أ ه مؽش ه 
ً
   ألامش م  بيْ الذا  بالنقذ لغ   م  ِليه الذا   ئن كان جاةضا

ألا ساق، ف ا أ ه ال اوجذ م   باإلاعا ا     القذس  الجنغ  ألاج   هزا ما ال اح قت    هزا النُو م 

)ِبذ  اشض   بالحّام  به بأن اأخز الفن بعّش  يبيّه أ  يع  دل بنفغ العّش مْ ِذم  جود ِاةذ

 (2000الثلي  ِ ش، 

اا ه ا ل  رلن مْ     اإلا ااَ اإلاالية   ئرا  ٍش ا ئو  اإلاولُو م  جا ب اظخر اس أمواه الوق 

 لحفني  الاظخر اسات     الحقييذ
ً
بموابي الحّام     هزل ألا ساق  مْ لش س  ؤلاؼاس  ئو  أ ه  وبقا
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)مجلغ الؽشي  لهيئة  أ ساق مالية اإلاحّاسف ِليه    الوقد اإلاّاـش ثنقع  ب عب الغشك منها ئو 

 :(2004اإلا اظبة  اإلاشاجّة لل إظعات اإلاا، 

 ؛َ بها  ت  ثاسيخ الاظح قاقاظخر اسات م حف  

 ؛اظخر اسات لل حاجش  بها 

 .ْاظخر اسات محا ة للبي 

ااأل و  ثنىبت ِب  ـموك العل   اإلاشاب ة،  الرا ية اح  ثذا لها  ين ا ثحغ   أظّاسها  ثج   أسبا  

 
ً
ة جيذ  لزلن،   ٍشا إلاا اش ق ألاظّاس  يح  اقحنال ف  ها،  الرالرة اقفذ بيّها  ين ا ثوجذ اـش

   ـوستها اإلاّاـش  م  أظاليب ثقوم ِب  ال ذاُ  –سف  أه يتها  –ا وه الحّام     ألاظواق اإلاالية 

)ِبذ الثلي  ِ ش،   الغؾ بواظىة اإلاماسب ن  ما ا ذذ م   جود اةهياسات مححالية    ألاظواق اإلاالية

  عب ا ِب  ِ  رلن مج ْ الفقه  (1997، 1997 الحفع   ؤلاظالم  ألصمة البوسـات    آظيا ِام

ه      التها الشاهنة ليعد  –مْ الثاجة ئو  أـ  الشتها  -بأن هزل ألاظواق »ؤلاظالم  الذ و  

 «.الن ور  اإلا قت ألهذاف قي ة اإلااه  اظخر اسل م  الوجهة ؤلاظالمية

 ألا ساق اإلاالية:لزلن اا ه الضم مشاِا  ما اب  ِنذ اظخر اس أمواه الوق     

 .خاـة ألا ساق اإلاالية ؤلاظالمية اإلاعح ذرة  
ً
ا  اخحياس ألا ساق اإلاالية الجاةض  ؼِش

 .الحقيذ بالموابي الت   لّها مج ْ الفقه ؤلاظالمى للحّام     هزل ألاظواق 

 .ئداس  م فٍة ألا ساق اإلاالية ِ  وشيت جهة انية محمففة 

   ِ م  ألا ساق اإلاالية. محواص ةوشيت جؽليلة الحنُو    م فٍة ألا ساق اإلاالية 

   مشاِا  الاظخر اس    أ ساق مالية ئظالمية رات ِاةذ رابد مر  ـموك ؤلاجاس ، أل ه بالحّام

باأل ساق اإلاالية ألاخشا مّشك لحقلب ألاظّاس م ا  اإدا ئو  خعاس  جضل م  أـ  ماه 

 الوق .

 هنا  قفذ أن اإلا ااَ الاظخر اسية الوقفية ال ثمون ممو ة اقي م   ألاضول الحليلية: .  

 ِب  أـوه  قيقية ا  ِينية مر  ألاساض ي  اإلابان  
ً
وه مالية   لمون قذ ث حوي أاما ألـا

 اإلانقوالت،  هزا ما يعحلضمه الحنويْ    ممو ات اإلا ااَ الاظخر اسية الوقفية للثذ م  

 اإلا فٍة.  اإلاماوش التي قذ ثحّشك لها هاثه
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:
ً
 .الوكفية مدددات وضوابط بىاء املدفظة الاصخثمارية ثاهيا

ة م  اإلا ذدات  الموابي الوقفية لبنال اإلا ااَ الاظخر اسية الاقحفاداة  فزا منها  هناك مج ِو

ية، حباس،  ٍشا إلاا لها م  ثأر   ِب  ممو ات اإلا فٍة  المواابي الؽِش التي اجب أخزها بّ ن الِا

 ،  بالحاو  الحأر   ِب  الّواةذ اإلا ققة منها.الاظخر اسية

لحموي  م فٍة مالية مىابقة ث اما لشفبة  :الوكفية وكيود بىاء املدفظة الاصخثمارية مدددات .1

اإلاعخر ش  ا حياجاثه ال بذ م  الح ذاذ اإلاعبت للقيود  م ذدات ثموينها،  مل  أن الح ي ز ب ن 

 القيود الحالية:

ب ّ   ث ذاذ  ُو اإلاذا الضم ي اإلاالة  الظخر اس اإلاواه الوقفية  بي ا ا قت اهذااها  كيود زمىية: .أ 

الاجح اِية  جٍّي  منااّها )قف   أ  محوظي(.  ي ل  أن  شبي القيود الضمنية ب ّذه أ  

أه ية   و سأط اإلااه، اارا كان اإلاعخر ش اشفب    الثفوه ِب  مّذه   و رابد   معحقش، اقذ 

ح ام باالظخر اس    ألا ساق اإلاالية قف    ألاج . أما ئرا كان اشفب    الثفوه ِب  اوو  الاه

مّذه   و ِاو  خاله مذ  م  الوقد، اّليه الاظخر اس    ألا ساق اإلاالية وويلة ألاج  أ     

 ـنادات الاظخر اس.

التي ثمون وقفية ال : أي امما ية اإلاعخر ش اإلاالية  حج    ُو ألامواه كيود مالية أو رأصمالية .  

الوقفية    ؼملها  اإلامففة لؽشال   ياص  ألا ساق اإلاالية باإللااة إلاذا ثواش ألامواه  ناب وصث

   ت  اح ل  م  ا تهاص الفشؿ الجيذ  د ن الالىشاس لبيْ ما ب وصثه. النقذي

     أ رلن بؽم  مفاجئ  الوقفية مّلقة ب ذا الثاجة لخعيي  اإلا فٍة  ه  الضيولة: كيود .  

ئو  الحملق م  بّن  القاة  ن ِب  ئداس  اإلا فٍة الوقفيةأج  قف  , ألامش الزي اإدي 

 ألا ساق اإلاالية,     هزل الثالة ال بذ ِليه أن امحاس ألا ساق اإلاالية ألافث  قابلية للحذا ه.

: ئن دسجة ثقلب اإلاماوش ثخنُو  ثمحل  م  اظخر اس آلخش،  م   سقة كيود ومدددات املخاطر .د 

، ية ألخشا، لزا ال بذ ِب  اإلاعخر ش أن امون ِب  ِل  بهزل اإلاماوش  مذا ثأر  ها ِب  الّاةذمال

  يجب أن ثمون اإلا فٍة الاظخر اسية الوقفية نعبة اإلاماوش مقبولة ايها  ليعد ِالية.

 يقفذ أن ثمون ِ ليات الاظخر اس مىابقة أل مام  مبادب الؽشيّة ؤلاظالمية  كيود شرغية: .ه 

حب  اإلاشجّية ألا و     هزا النؽاه،  يث اح  ثجنب اظخر اس ألامواه الوقفية    اإلاجاالت  الت  جّ

  منها ؤلااذاُ    البنوك بفواةذ أ  ؼشال العنذات بفواةذ أ  ؼشال أظه  لؽشكات 
ً
ا اإلا شمة ؼِش

 جّ      الثشام.



 دور املدافظ الاصخثمارية إلاصالمية في املسج بين الػائد الاجحماعي وجػظيم مىافؼ ألاموال الوكفية

 

415 

:  بجواس قيود  م ذدات ثموي  اإلا فٍة اجب ِب  اإلاعخر ش مالية وكفيةضوابط ثكوين مدفظة  .2

ية   وجضها    آلاج أن ال زم  ة م  الموابي الاقحفاداة  الؽِش  : ب ج ِو

  أمواه أخشل.اللجول ئو   اإلاوقوف اجب ِب  اإلاعخر ش أن يّح ذ ِب  سأط ماله .أ 

رات    الفموكأ ا حوي ِب  أظه  الؽشكاتالوقفية  اجب أن امون هناك جضل م  اإلا فٍة  .  

معحوا اإلاماوش التي  القاة  ن ِب  ئداس  اإلا فٍةدسجة مماوش منمفمة، بّذ أن ا ذد 

رات اإلاماوش  أ  ـموك يعحىيْ أن اح  لها،  أن ث حوي اإلا فٍة أاما ِب  جضل م  ألاظه 

ب  ِ أمواه الوق  اإلاعخر ش الّالية  التي امون    الّاةذ بها مشثفْ.  ك  رلن اح   اقا لقذس  

 ث    مر  هزل اإلاماوش؛

،  أن اح  ث ذاذ  ُو الاظخر اس م   يث اإلاذ   .  
ً
اجب ث ذاذ الف    الضمنية لالظخر اس معبقا

 اظخر اس ووي  أ  قف   ألاج ؛

اجب ِب  اإلاعخر ش ب ن الف     ألاخشا أن اجشي جغ  ات    ممو ات اإلا فٍة ئرا ما جغ  ت  .د 

أ  بالّلغ  عب ٌش ف العوق، أ  ئرا ما اثض  ٌش اه بؽم  يع ح له بح    مماوش أفب ، 

أ  قذ ثح ع  القي ة العوقية لّذد  لنٍش،بفوس  الاحة أ  ـموك  ا مفاك أدال أ ذ ألاظه  

م  ألاظه  التي ثحمون منها اإلا فٍة ل  ثفْ قي تها بؽم  اإدي ئو  صياد  معحوا مماوش اإلا فٍة 

 و ات اإلا فٍة معألة ال مفش منها؛ِ ا هو ممفق له، م ا اجّ  معألة ئِاد  جؽلي  مم

ث قيت معحوا مالة  م  الحنويْ ب ن قىاِات الفناِة، ا   ال ىأ ثشف ز الاظخر اسات     .ه 

أظه  ؼشفة  ا ذ ،  ت   ئن كان سأط اإلااه ال اؿ ـغ  ا. امل ا صاد ثنُو قىاِات الفناِة 

 التي ثحم نها اإلا فٍة اإلاالية ا مفمد اإلاماوش؛

 ؤلاظالم ؛اإلا فٍة مْ ادال أ ذ مإؼشات العوق مر  مإؼش دا  جو ض  اجب أن اقاسن أدال .  

ئرا كا د اإلاماوش ثحّلت بالعوق ب يث امش   اإلاعخر ش م  الاثجال الّلس ي ألظّاس العوق،  .ص 

 بالحاو  ا مفاك القي ة العوقية لشأط اإلااه،    هزل الثالة ا ل  ثجنب مر  هزل اإلاماوش ِ  

إلاالية ِالية الجود  مر  ثلن ألا ساق التي جّود ئو  مإظعات رات وشيت الاظخر اس    ألا ساق ا

 ثاسيخ ووي     النجا ؛

حباس ب يث الاظخر اس    ألا ساق اإلاالية مر  ألاظه   .   ية بّ ن الِا البذ أن ثإخز الموابي الؽِش

 الفموك ؤلاظالمية بؽشه الح قت م  أن الؽشكات اإلافذس لها جّ      مجاه الثاله الىيب، 

 ها ؼشكات ال ثحّا ن مْ أِذال ألامة ؤلاظالمية. أة
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 .هاجحة وكفية مبادئ ثكوين مدفظة ماليةثاالثا  : 

أن اشاِيها  أ  القاة  ن ِب  اظخر اس ألامواه الوقفية هناك ِذ  مبادب ال بذ م  اإلاعخر ش      

 أ  ـموك مالية  رلن ليح ف  ِب  جؽليلة أ ساق مالية الوقفية ِنذ ثموي  اإلا فٍة الاظخر اسية

 (Viviani ،2001)  اجثة. ظنزفش منها ِب  ظبي  الزفش ال ِب  ظبي  الثفش ف ا اب :

اإلاؽملة   الفموك :  يّ ي ئمما ية قياط الّاةذ اإلاحوقْ م  ألا ساق اإلااليةمبدأ اللياش الكمي .1

لل  فٍة الاظخر اسية،  باإلاقاب  ئمما ية قياط دسجة اإلاماوش التي ثنىوي ِليها اإلا فٍة اإلاالية. 

 لقياط الّاةذ  ال ىش ال بذ م  ثواش اإلاّلومات المااية ِ  الّاةذ  اإلاّىيات الاقحفاداة 

 ٍة اإلاالية فم .اإلاحوقّة    اإلاعحقب .  التي يّح ذ ِليها    ثقيي  الّاةذ اإلاحوقْ م  اإلا ف

ِب  مٍّ  ألا ساق اإلاالية اإلاحذا لة    الوقفية  يقفذ به اؼح اه اإلا فٍة اإلاالية  مبدأ الشمول: .2

.  رلن  ت  اح  ث قيت ِاةذ مشثفْ  معحقش نعبيا بأق  مماوش ؤلاظالم  ظوق ألا ساق اإلاالية

 م لنة. 

لتي ثفا ب ثموي  م فٍة  يهذف هزا اإلابذأ ئو  ثمفين دسجة اإلاماوش  ا مبدأ الارثباط: .أ 

ألا ساق اإلاالية    ٌ  دسجة الاسثباه ب ن الّواةذ اإلا ققة م  الاظخر اس ب ن أ ساق مالية 

لؽشكات ممحلفة. ا ّام  اسثباه ِواةذ ألا ساق اإلاالية اإلاؽملة لل  فٍة اإلاالية له ِالقة 

 وشداة مْ اإلاماوش ال اـة بهزل اإلا فٍة اإلاالية.

بجود   سقة مالية ما ئمما ية بيّها أ  ؼشائها    العوق د ن أاة :  يقفذ مبدأ الجودة .  

ِواةت  د ن خعاس .  ثحوق  جود  الوسقة اإلاالية ِ  بّذها ِ  اإلاماوش الناثجة ِ  

ثقلبات العوق، ف ا ا ل  القوه أن ثوااش الجود     الوسقة اإلاالية يّ ي ثوااش  صياد     

 قابلية الخعويت  ث ع  اشؿ ثش يجها.

: ئن الخؽلي  الجيذ لل  فٍة احىلب ثج يْ أ واُ ألا ساق اإلاالية، أي رات بدأ الحىويؼم .  

ة  ي ل  أن اأخز الحنويْ ِذ  أؼماه، أه ها: ثنويْ قىاي ، ثنويْ  خفاةق محنِو

 خ.ال...أ  الفموك ؤلاظالمية  ظوق ، الحنويْ    ألا ساق اإلاالية

: هموذج ملترح ل 
ً
 الوكفية. الاصخثماريةدارة املدفظة رابػا

قب  الثذاث ِ  فيفية ئداس  اإلا ااَ الاظخر اسية الوقفية ا   ألاه ية ب مان الح ذذ   

 (2011)شثاثة،  ِ  أهذاف ئداس  ألامواه الوقفية التي ثح ر     النقاه آلاثية:
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 الاب زاص  ؤلاظشاف  الحبزاش  ظول الاظحمذام اإلا ااٍة ِب  ألامواه الوقفية م  الهالك  المياُ  .1

حذال ِليها،  يّحب  هزا الهذف م  ل   مقاـذ الؽشيّة ؤلاظالمية  هو  فَ   ك  ـوس الِا

 اإلااه،  هزا احىلب ِذم جّشيمها لل ماوش الّالية ِنذ الاظخر اس؛

ِب  ِواةذها ثن ية ألامواه الوقفية بالوظاة   ألاظاليب اإلاؽش ِة لم ان اظح شاس الثفوه   .2

 منااّها  الظي ا    مجاه ألا قاف الحأبيذاة،  هزا احىلب بذ سل  ع  الاظخر اس،  اإلاواٌبة ِب  

 الفيا ة  الحجذاذ  الاظخبذاه  الا اله؛

ثنٍي  الّواةذ  اإلانااْ الناج ة منها،  بزلن ثبزه ؤلاداس  اإلاالية جهذها باثمار القشاسات  سظ   .3

 ؼباُ  اجات اإلاعحفيذا .العياظات الت  ث قت رلن إل 

ِ لية ثقعي  ِناـش  خىوات اثمار القشاسات الاظخر اسية، الفّوبة هنا     لّ  أن هناك ـّوبة    

ِ لية اثمار القشاسات أن اإلاّلومات التي ا ل  أن يعخنذ ِليها محمز القشاس مأخور  م  مفذسي  

 :مه  ن

 اح ر      اٌش الوق  أ  ؤلاداس  اإلاالية؛  هنا  هو اإلاعخر ش  أهذااه   اجاثه :املطدر ألاول  

 ثأر  ها ب ا ا يي بها. اهزل اإلاّلومات ثمون أ  الفموك ؤلاظالمية ألا ساق اإلاالية : الثاوي املطدر  

محغ    باإللااة ئو  أن هناك ِوام  فر    ثإرش    محمز القشاس،  م  هنا ثأج  الفّوبة    رلن.  لهزا 

اس ِام إلداس  اإلا ااَ لح ذاذ خىوات م ذد  ا ش ايها القشاس ليمش  قشاسا اخحل  البا رون     لْ ئو

 ظن ا ه بارن هللا جّاو  اق  ا    ور  إلداس  اإلا ااَ الاظخر اسية الوقفية ا ىالقا  صثي ا   اجثا.

ح اد ِب   ف ا هو مو      الؽم  الحاو : الاظخر اسية؛ الن ور  الّالمي إلداس  اإلا ااَ م  الِا
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 : هموذج  ملترح لدارة املدافظ الاصخثمارية الوكفية.01الشكل 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 الباخثين.املطدر: من إغداد 

اي ا الوقفية إلداس  اإلا ااَ الاظخر اسية اإلاق    الن ور   هزا ثح ر  الّناـش الشةيعية التي ا حويها

ية    ك  مش لة م  مشا   هزل ؤلاداس ؛ اب  حباس الموابي الؽِش ثمىيي م   مْ ألاخز بّ ن الِا

 ظن ا ه  مشاجّة اإلا فٍة.خ   ها،     ألا ثقيي    اخحياس اإلا فٍةر   ث لي  الاظخر اساتئو   اإلا فٍة

 بارن هللا ثنا ه ك  مش لة م  هزل اإلاشا   بنُو م  الحففي     آلاج :

  قفذ بها ثمىيي ج يْ ألامواه الوقفية  الاظخر اس     ثخطيط املدفظة الاصخثمارية الوكفية: .1

 منااْ م ااَ  بالفيغ ؤلاظالمية اإلاناظبة ب ا ا قت اإلا ااٍة ِليها  ث قيت أقص   ِواةذ 

م لنة ب ّ   الحمىيي دساظة اإلاإظعات  ألا ساق اإلاالية أ  الفموك ؤلاظالمية  اإلافاللة بينها 

،  يجب ثشثيب -جٍّي  الّواةذ  ثقلي  اإلاماوش قذس ؤلاممان -م  خاله دساظة الّواةذ  اإلاماوش  

ية  الفي  للموابي الؽِش
ً
غ ؤلاظالمية    أ لويات اإلاؽش ِات الاظخر اسية لألمواه الوقفية  اقا

ـوس  خىي ظنوية م للة  عب اإلاجاالت اإلامحلفة،  يعحمذم    هزا ال فوؿ ألاظاليب 

الّل ية الثذارة. ف ا اجب اخحياس ألا ساق اإلاالية أ  الفموك اإلاالية التي ث قت   وا    سأط اإلااه. 

فيذا  م  م  خاله ثمىيي اإلا فٍة ا ل  ث ذاذ الّناـش الحالية: الحمىيي م  موقْ اإلاعح

الوق ،الحمىيي م   موقْ مذاش اإلا فٍة أ   اٌش الوق  أ  الاداس  اإلاالية التي ثقوم ِب  ئداس  

اإلا فٍة، الحمىيي م  خاله  قياط الاظخر اس أ  ث ذاذ النٍشيات الاظخر اسية اإلاعحّ لة 

  لح قيت أهذاف اإلا فٍة.

 تحليل االستثمارات
؛التحليل االقتصادي 
؛التحليل الصناعي 
؛التشخيص األويل 
؛التحليل ادلايل 
 التوقعات.حتليل 

 تخطيط المحفظة 
 ادلستفيد من الوقف؛من موقع 
 ناظر الوقف؛من موقع 
االستثمار اختيار نظريات. 

 مراجعة المحفظة
؛قرارات ادلزج الرئيسي 
 قرارات اختيار األوراؽ

 ادلالية
توقيت القرارات 

 

 اختيار المحفظة
قرارات ادلزج الرئيسي 
 قرارات اختيار األوراؽ

 ادلالية
 

 تقييم المحفظة
قياس اإلجناز 
مقارنة اإلجناز 
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ي ألامواه الوقفية اإلاشاد ب يث    ِ لية ثمىي الحخطيط من موكؼ املضحفدين من الوكف: .أ 

حباس أ ه اجب أن اح  اظخر اس ماه الوق   اظخر اسها    م فٍة مالية البذ م  ألاخز بّ ن الِا

 لل عح ق ن باالثفاق  ال جّود أـل  الوق   يّشف 
ً
للثفوه ِب  الغلة،  أن هزل الغلة ملما

 بأن الغلة 
ً
 بأ ه ِب   جوهه ب ّ   أ ه الضمه « ماه قاب  لإل فاق»رلن م اظبيا

ً
ـشاها أ ال

ب  هزا  ليه ث ذاذ مجاالت الاظخر اس بنالا ِب  امما ية ث قيت هزا الهذف. ِ  اإلاعح قة، ِ 

ألاظاط امون الاظخر اس ئما ووي  ألاج  أ  قف   ألاج ،  لم   ُو م  هزا  النِو ن أ ساق 

ِب  مذاش اإلا فٍة  مالية أ  ـموك مالية ئظالمية ممحلفة،  البذ م  ث ذاذ رلن  ت  يعه 

 اثمار القشاسات  لح قيت الّاةذ الاجح اي   لهزل اإلا فٍة.

اجب أن اح ب  مذاش اإلا فٍة بش فية م  ز  قادس  ِب   الحخطيط من موكؼ مدير املدفظة: .  

اثمار الشأي الثلي ،  أن امون مل ا ئإلااما  اظّا بم  الٍش ف ليمون له القشاس ألامر   الزي ال 

نذ القيام بّ لية الحمىيي    بنال  ئداس   اإرش ِب  مفلثة اإلاعحفيذا  م  الوق  ِ 

حباس آلاج :  اإلا ااَ الاظخر اسية اجب أن اأخز بّ ن الِا

 اإلا ااٍة ِب  ألامواه  ثن يتها ِ  وشيت ـيغ الاظخر اس ؤلاظالمى؛ 

 الاو ئنان م  الال زام بأ مام  مبادب الؽشيّة ؤلاظالمية؛ 

 األظغ  العياظات  اللواةح  النٍ  الت   لّتها اإلاإظعة الوقفية، الاو ئنان م  الال زام ب

يات للّال ؛   بيان الحجا صات  الا  شااات  ث لي  أظبابها،  ثقذا  الحـو

 و أ ة الواقف ن بأن ألامواه الوقفية ال اـة به  ثذاس بشؼذ؛ 

 و أ ة الجهات اإلاوقوف ِليها بأن  قوقه  مفو ة  بذ ن معاط؛ 

  هزا ا فض آلاخشي  ِب   ق  ثقذا  مّلومات  
ً
ئو  م  يّنيه أمش ث قيت ال    للناط ج يّا

 بّن م  أمواله .

 يح  رلن ِ  وشيت ثشج ة ما اشاد ث قيقه للجهات اإلاعحفيذ  م  وضؼ ملاييط لالصخثمار:  .  

الوق ،  ما ا ا ه مذاش اإلا فٍة ث قيقه  رلن ِ  وشيت بيْ  ؼشال ألا ساق اإلاالية لل  ااَ 

سية الوقفية.  هزل أه  خىو  م  خىوات ِ   ئداس  اإلا ااَ الاظخر اسية.  يجب أن الاظخر ا

ال ةه   هزل ال ىو  التي جّح ذ ِب  ئاجاد مقاايغ لل ماوش   الّواةذ، أي ث ذاذ أي  ذ 

 م  اإلاماوش م ل  لل عخر ش القبوه به،  أي  ذ م  الّاةذ م ل  ئسلال سفبات اإلاعخر ش.
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ان م  الح لي  اإلاحّلت باالظخر اس، ألا ه هو الح لي  ألاظاس ي  هو : اثدليل الاصخثمارات .2 وجذ  ِو

الح لي  الزي اقوم بح لي  اإلاّلومات اإلاالية  الاقحفاداة م  أج  الحنبإ بأسبا  اإلا فٍة 

 اإلاماوش اإلافا بة لهزل ألاسبا ، أما النُو الران  م  الح لي   هو الح لي  الف ي  هو الزي اوم 

إلاّلومات الحاسيمية  الحغ  ات التي وشأت ِب  أظّاس ألاظه  لعنوات ظابقة م  أج  ِب  ث لي  ا

 ئاجاد   ي لحغ  ات ألاظّاس لعنوات قادمة.  ال بذ م  أخز الش  ِ  الح لي  ألاظاس ي:

 هو ال ىو  ألا و     الح لي  ألاظاس ي،  هنالن ِذد م  اإلاحغ  ات التي  الحدليل الاكحطادي: .أ 

الاهح ام بها،  رلن لحأر  ها ِب  أظّاس ألا ساق اإلاالية.  يجب دساظة اإلاإؼشات اجب ِب  اإلا ل  

اإلامحلفة ألدال الاقحفاد م  أج  ث ذاذ اثجال الاقحفاد   و الش ا  أ  اللعاد،  ه  م  أه  

ات التي ث ذد إلاذاش اإلا فٍة الثالة الاقحفاداة الثمار قشاسل الصثيح.  الذساظة أ  اإلاولِو

  : لزلن ال بذ م

 ه  كالحاو : العياظات اإلاالية، العياظات النقذاة، دراصة املحغيرات ألاصاصية لالكحطاد  :

 مّذه الحض  ، حج  ؤلا حا  القوم .

 ه  ِباس  ِ  أد ات يعحّ لها اإلا للون الاقحفاداون للوقوف ِب  املؤشرات الاكحطادية :

 ثقع  اإلاإؼشات الاقحفاداة  مّشاة ألا لاُ الاقحفاداة للولْ الثاو   الولْ اإلاعحقبب .

ات:  ئو  رالذ مج ِو

  مإؼشات جعبت ألا ذاذ الاقحفاداة: ه   اإلاإؼشات التي جّىينا أ ىباِات أ لية ِ ا

ظي ذذ    ظوق ألا ساق اإلاالية لل ش لة القادمة   ه  ألا ذاذ التي امون الحغي   

الاقحفاداة م  س ا  أ  فعاد؛ الزي اىشأ ِليها يعبت الحغي   الزي اىشأ ِب  الثالة 

 مراه رلن: مإؼشات ثأظيغ اإلاؽايْ الجذاذ ، مإؼشات ثفاسيح الّ  ، مإؼشات 

 سخق البنال، مإؼشات الاظتهالك، حج  اإلابيّات...ألخ.

   مإؼشات ثوافب ألا ذاذ الاقحفاداة: ه  ألا ذاذ التي امون الحغي   الزي اىشأ

الثالة الاقحفاداة؛  مراه رلن مإؼشات ِليها ا ذذ مْ الحغي   الزي اىشأ ِب  

 ألا حا  الفناي ، مبيّات القىاُ الفناي ،  ـا   دخ  الفشد...ألخ.

  مإؼشات ال قة لأل ذاذ الاقحفاداة: ه  ألا ذاذ التي امون الحغي   الزي اىشأ ِليها

ا ذذ بّذ الحغي   الزي اىشأ ِب  الثالة الاقحفاداة.  مراه رلن اإلامض ن العلع ، 

 ظي البقال    الّ  ،...ألخ.محو 
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بّذ الح لي  الاقحفادي اأج  ث لي  الفناِات أ  ب ّ   آخش  الحدليل اللطاعي أو الطىاعي: .  

ث لي  القىاِات اإلامحلفة ثقع  الؽشكات اإلاعاه ة ئو  قىاِات ممحلفة  لل   عب معاه ة 

ىاُ ال ذمات، هزل القىاِات    الاقحفاد.  ي ل  ثقعي  هزل القىاِات: قىاُ البنوك، ق

قىاُ الحأم ن  قىاُ الفناِة.  هزا م  أج  ث ذاذ القىاُ الزي انوي الاظخر اس ايه ألامواه 

ية    اخحياس القىاِات التي اح  ث ليلها. حباس الموابي الؽِش  الوقفية مْ ألاخز بّ ن الِا

 200  أ 100بّذ القيام بالح لي  الاقحفادي  الفناي  ا ل  أن  محاس  الخشخيظ ألاولي: .  

ؼشفة م  أه  الؽشكات التي ثىش  أظه ها أ  الفموك ؤلاظالمية    البوسـات اللب    

 ألاظواق الل الية ؤلاظالمية  بؽم  ثقذاشي ا ل  دساظة هزل الؽشكات اإلامحاس  ِ  وشيت 

 الح لي  اإلااو .

ب  اإلاشفض  ه  ِباس  ِ  دساظة ثففيلية للثعابات ال حامية م  أج  الوقوف ِ الحدليل املالي: .د 

اإلااو  لهزل الؽشكات   قاه القو   المّ   جش يق اإلاؽلالت م  أج  ئاجاد  وه لها. اهو 

 دساظة لل ّلومات الحاسيمية لح ذاذ اإلااض ي  اظخؽشاف اإلاعحقب .

 هو ِباس  ِ  ِ لية بيان ثوقّات اإلا ل  لل عحقب  لم   سقة مالية،  رلن  الحدليل الحوكعي: .ه 

مة  يح  رلن بّذ مشاجّة خفاةق ك   سقة بّنااة م   يث مقذاس لّذد م  العنوات القاد

الحوصيّات لم  ظه   لعنوات ظابقة.  بنالا ِب  اإلاّلومات العابقة نعحىيْ ث ذاذ ثوصيّات 

اإلاعحقب   فزلن ا ل  ثوقْ القي ة العوقية باإللااة ئو  مقاس ة ثوقّات ك   سقة بنفقات 

 ألا ساق ألاخشا.

  ال ىو  ألا و  الّ لية    ثأظيغ  ئداس  اإلا فٍة الاظخر اسية اللوقفية  يث :  هاخحيار املدفظة .3

 ثحمون هزل اإلاش لة م  ِنفشي  سةيعي ن ه ا:

:  يقفذ بها ثوصيْ ٍسأط اإلااه ئو  أـناف سةيعية م  الاظخر اسات ر  كرارات املسج الرئيس ي .أ 

ية محمففة. ئن قشاسات اإلاض  الشة يس ي ثأخز ِ ليات قب  ثوصيْ آخش ئو  اظخر اسات اِش

اخحباس ألا ساق اإلاالية  يث اح  ثوصيْ سأط اإلااه ِب  ألا ساق اإلاالية  يمفق جضل ابقى 

ية  فنقذاة امفق للىواسب أ  ـفقات ظشيّة  يّح ذ    ثوصيْ سأط اإلااه ِب   ِو

اإلا فٍة ه  ه  م فٍة دخ  أ  م فٍة سبح أ  م فٍة ممحلىة لزا يّح ذ ثوصيْ سأط 

 الح لي  الاقحفادي  الفناي   اإلااو . اإلااه ِب  
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اح  اخحياس ألا ساق اإلاالية بنالا ِب  ثوصيْ سأط اإلااه  رلن م  خاله  اخحيار ألاوراق املالية: .  

قشاسات اإلاض  الشةيس ي  اِح ادا ِب  الذساظات العابقة  ه  الحمىيي  ث لي  الاظخر اسات 

وه ألاظاظية لل  فٍة الا   ظخر اسية الوقفية. يث اح  الؽشال  ثشفيب ألـا

وه اإلا فٍة الاظخر اسية ثلييم املدفظة .4 : هزا الّنفش احّلت    ا ق القي ة العوقية أـل

الوقفية خاله ا    صمنية،  رلن للحأفذ م  أن القي ة العوقية قذ  ققد أهذاف التي ث   لّها 

 الصثيح،  م  هنا أم ال؟.  فزلن ث  ثىبيت مقاايغ   ٍشيات الاظخر اس ِب  ألاظاط العلي  

 شا أن ثقيي  اإلا فٍة ا ل  أن يّحب  ف شآ  جّلغ صثة أ  ِذم صثة الاخحباسات،  يح  ثقيي  

 اإلا فٍة بمىوث ن: قياط ؤلا جاص؛ مقاس ة ؤلا جاص.

ة م  ألا ساق اإلاالية      كياش إلاهجاز: .أ   يح  قياط ؤلا جاص ِب   سقة مالية  ا ذ  أ  مج ِو

  ا ق القي ة العوقية لأل ساق اإلاالية    ا    صمنية مّينة كلحا الثالح ن يّح ذ ِب

 مقاس تها بف    صمنية ظابقة،  يث يعحىيْ مذاش اإلا فٍة مّشاة مذا الحغ      القي ة 

 العوقية م  ا    ئو  أخشا.

ب  مذا  جا  ملارهة إلاهجاز .   :  ه  م ا لة للثل  ِب  مذا صثة قشاسات مذاش اإلا فٍة ِ 

  ث قيت صياد     رش   اإلا فٍة.  ي ل  أن اح  رلن بواظىة اإلاقاس ة ب ن هزل القشاسات  

هزل اإلا فٍة  م ااَ أخشا أ  اإلاقاس ة ب ّاا   ِامة ثقذمها بّن ؼشكات ال ب   مر  دا  

 جو ض ؤلاظالم .

جّحب  ِ لية مشاجّة  ثنقيح اإلا فٍة اإلاشفض الشةيس ي لّ    ئداس  اإلا فٍة  هو  مراجػة املدفظة: .5

الّنفش الزي اجّ  ئداس  اإلا فٍة مح شفة،  يث ا ل  أن ثفذس قشاسات الؽشال أ  البيْ ك  اوم 

أ  ك  أظبُو  ك  ؼهش.  هزا الّنفش هو الّنفش ال امغ    الن ور  اإلاق    إلداس  ثمىيي 

اد  الح لي  الاظخر اسي  ي ل  أن جّود  ثحغ   قشاسات اإلاض  الشةيس ي اإلا فٍة  جّود  أاما إِل

يات. اخحباس اإلا فٍة.     مح  هزل الوسقة الب رية بحل يق أه  النحاةج،  بيان اإلاق   ات  الحـو

 هحائج الدراصة: .6

   ممان ئن الوق  كان  ظيٍ  م   اهح ام بالغ،  مولْ ِنااة ااةقة النٍ   م  اإلاعل  ن    ك

    ن  هو ا ر  ٌاهش   ماسية،  م فٍة مالية لحّاقب ألاجياه؛

   اليوم          اجة ملثة للنهوك بالذ س الحن وي للوق ، ليلّب د سل    ممحل  مناح

 الحن ية البؽشية    بلذا نا اللّشبية؛
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 ئن الثفاً ِب  أـوه الوق  ِ  اسثه أمش أظاس ي  مه ، الظح شاسيحه    الروا   الّىال 

يا حه م  فلحه  ر شثه،  ما بق    النفْ،  لزلن قشس الفقهال  جو  البذل بّ اس  الوق ، ـ 

 ايذاْ لل وقوف ِليه ؛

  اظخر اس اإلااه مقفذ م  مقاـذ الؽشيّة لثفَ ألامواه،  مقفذ  فَ اإلااه امون م  جهة

اباظحقشاس   جودل بم  ما اإدي ئو   لو ه،  س اجه  ثذا له  رباثه  الّذه ايه، أما الولو 

ذم فنزها  ا حماسها ذم الغؾ ايها،  أما الش ا  ابحذا لها ِ   ؛ألامواه ِ 

  ا بأ ه ثن ية لألمواه اإلاوقواة  صيادتها، ظوال أكا د أـوال أم سيّا الاظخر اس بالوق  ِشف ؼِش

ا؛  بوظاة  اظخر اسية مبا ة ؼِش

  اظخر اسل  ثن يحه،  هو اإلاىلو  ئن ِ اس  الوق   ئـال ه  اظحغالله بالوجه ألاف   يّ ي

؛
ً
ا  ؼِش

  جعاه  اإلاإظعات اإلاالية بذ س اّاه    ثذب   ألا قاف  ئداس   اظخر اس مواسد ألا قاف  هناك

بّن الحجاس  التي أربخد رلن مر   الحجشبة اإلاغشبية  المويخية  ثجشبة البنن ؤلاظالم  للحن ية 

    مجاه الاظخر اسات الوقفية؛ (trust) بيقات   الاظخر اسات الوقفية  ألاظاليب الثذارة لحى

  ح اد ِليها    اإلا ااٍة  ثن ية لألمواه هناك بذاة   ذارة    اظخر اس أمواه الوق  ا ل  الِا

 اإلاوقواة  صيادتها؛

  جّحب  ألامواه الوقفية م    ار  اإلااه الّام    ؤلاظالم الواجب اإلا ااٍة ِليه  ثن يحه  ثر   ل

وق الواق    قوق الجهات اإلاوقواة ِليه ،   ي ل  ان احجعذ رللن     اإلا ااٍة ِب   ق

 اإلا ااَ اإلاالية الوقفية،  هزا احىلب ئداس  سؼيذ   اِية اّالة؛

   جّحب  اإلا ااَ اإلاالية م  ب ن أه  الوظاة  التي ا ل  م  خاللها الحولي  ب ن الذ س الاجح اي

  الاقحفادي لألمواه اللوقفية؛

 ة م  اإلا ذدات ِنذ بنال اإلا ا حباس مج ِو اَ الاظخر اسية الوقفية البذ ألاخز بّ ن الِا

ية؛   الموابي الاقحفاداة  الؽِش

  م  ثمىيي اإلا فٍة ئو  ث لي  الاظخر اسات ر  جؽ   ئداس  اإلا ااَ الاظخر اسية الوقفية

الؽشيّة  ،  ي ل  هزا كله أ مام  مبادباخحياس اإلا فٍة  ثقيي ها،     ألاخ   مشاجّة اإلا فٍة

  فزلن ما جّاسف ِليه سجاه ؤلاداس  اإلاالية اإلاحفت مْ ؼُش هللا .

  ثذب   اإلاؽاسيْ الوقفية ال املو م  مماوش،  منها اإلاماوش القا و ية  الحجاسية ر  الح ويلية  فزا

 الخؽغيلية
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 ثوضيات الدراصة: .7

 ة ِب  أسك الواقْ لش س  ثجعيذ الوظاة  أ  اإلاجاالت الثذارة    اظخر اس ألامواه الوقفي

 الب ث الجاد إلمما ية الحىبيت  ثموي  م ااَ مالية ئظالمية ا ل  م  خاللها اإلاض  ب ن 

 الّاةذ الاجح اي   جٍّي  منااْ اإلاواه الوقفية؛

 لش س   ثىويش  ثفّي  أدال ألاظواق اإلاالية ؤلاظالمية  الحّام  بالفموك ؤلاظالمية؛ 

  التي ا ل  م  خاللها اإلاض  ب ن الّاةذ الاجح اي   جٍّي  منااْ لش س  ئاجاد مجاالت الاظخر اس

 الوق ؛

  ية المااية ألهذاف الوق   فاااثه  اواةذل  ما يّود م  ال    ِب  ألامة الّ   ِب  الحِو

 اإلاجح ْ  ألاجياه القادمة، لحأم ن مفادس ث وي  جذاذ   محىوس  لل ؽاسيْ اإلاق   ة الظخر اس 

 الوق .

 خاـة     صاس  ألا قاف، أ     ألاما ة الّامة لأل قاف، الظخر اس أمواه الوق ،  ئنؽال مذاشية

جّح ذ ِب  اإلامحف ن    الؽشيّة  اإلا اظبة  الحجاس ، لإلؼشاف ِب  الاظخر اس،  الب ث ِ  

أظاليب محىوس  لالظخر اس ألامر   ات أ مام الؽشيّة،  بشمجة الاظخر اس،  ؤلاؼشاف ِليه، 

 هو الثاه    د لة مال زاا. محابّحه، ف ا 

  لش س  سبي اإلاؽاك  اإلاراس     مجاه الاظخر اس الوقف  باإلاؽم  الّام اإلاحّلت ب شاجّة

 الاجتهادات الفقهية؛

    دِو  مشافض الب وذ لذساظة الحجاس  الّ لية الظخر اس ألا قاف  ثقوي ها م  الجا ب الؽشي

  الاقحفادي؛

 لبي الا حياجات اإلاحّذد  للواقف ن، ث د ئؼشاف مإظعات البذ م  ئاجاد جؽشيّات  ثنٍي ات ث

 ثح حْ بالؽفااية  مّاا   الشقابة؛

 ثأم ن الاظخر اس الوقف  م  اإلاماوش ِب  جّضيض ل ا اثه الحوريقية  ث ف ن  لّيحه القا و ية؛ 

 يان اإلاوقواة  مجاالت الاظخر اس اإلاشثبىة بها؛  الحوظْ    أ واُ ألِا

 اإلاغلووة ِ  الاظخر اس الوقف ؛ جغي   الفوس  الن ىية 

  اإلاىالب بح ع ن ظ ّة ألا قاف ب ا امذم ثن يتها  بحفّي  النفوؿ القا و ية اإلالشظة

 للثوف ة الجيذ ، ظوال كا د مشثبىة ب الية ألا قاف الّامة أم مشاقبتها؛ 

  ظ  اثيجية ئخماُ الاظخر اسات الوقفية للح لي  الاظخباق ،  ث ب   اإلاماوش  جّ يت اإلاقاسبات الا

 . الحمىيي    مجاه الاظخر اس الوقف 
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  الضم الاظحّا ة بأظاليب ؤلاداس  اإلاالية الثذارة  فزلن بأظاليب ثلنولوجيا ـناِة اإلاّلومات

 ؼبمات الاثفاالت آلالية اإلاّاـش     ئداس  اإلا ااَ الوقفية، االثل ة لالة اإلاإم  أان ا 

  جذها اهو أ ت الناط بها؛

  ملثة لوجود   ار    ٍ  مالية مّاـش  ثحفت مْ الىبيّة اإلا  ز  لل  ااَ اإلاالية هناك  اجة

الوقفية جعاِذ    الحمىيي اإلااو   الشقابة اإلاالية  اثمار القشاسات اإلاالية لل إظعات الوقفية 

 الثذارة .

 ف ن الفني ن  ال ب ال  اإلاإهل ن     لش س  ئـال  اإلاإظعات الوقفية  ثىويشها  دِ ها باإلاٌو

 ممحل  الاخحفاـات لخعاه     ِ لية الاظخر اس  الحن ية ألمالك الوق .

  جو  ثوا   الحباده الرقا    الّلمي  الفقهي  اإلاّش    ؤلاداسي  الاظخر اسي ب ن اإلاإظعات 

الوقفية،   صاسات ألا قاف،  ألاما ات الّامة لأل قاف،    البالد الّشبية  ؤلاظالمية، لالظحفاد  

اصات الّ لية،  الحىبيقات اإلاّاـش     اظخر اس الوق ،  لالواُل ِب  اإلابحلشات م  ؤلا ج

  الاجتهادات الجذاذ  لّل ال ك  بلذ  اقهاةه    البالد ألاخشا.
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بخؼبُم اإلاداظبت البُئُت  في الجضاةش  الاكخصادًتالهذف مً  اإلالاٌ هى الخؼشق إلاذي اهخمام اإلاإظعت ملخص: 

البُئُت مً خالٌ وؿاةفها اإلاداظبُت  التزاماتهاهمفهىم خذًث، له دوس هام في مجاٌ خماًت البِئت كبر جشحمت 

في شيل هـام مللىماحي بُئي ٌعهم في الخأزحر كلى كملُاث اجخار اللشاساث للىكاًت أو الخخفُف مً آزاس كملُاتها 

حُت اإلاعببت للخلىر البُئي،خُث جىصلذ هزه الذساظت ئلى أن مفهىم اإلاداظبت البُئُت في اإلاإظعت ؤلاهخا

الاكخصادًت مً اإلافاهُم الغحر مىدششة وهىان مداولت لخؼبُلها كبر اكخماد خعاباث بُئُت لخلخبر هفشق زاهىي 

  ِئت واإلاجخمم .لىـام اإلاداظبت الخللُذي لخلُُم مذي جأزحر أوشؼتها الاكخصادًت كلى الب

               الجضاةش .؛خماًت البِئت ؛الخلىر البُئي ؛اإلاإظعت الاكخصادًت؛اإلاداظبت البُئُت  الهلماث املفخاحيت:

 JEL: M41 ،13Oجصييف 

Abstract: The objective of the article is to address the extent to which the 

company in Algeria is interested in applying environmental accounting as a 

modern concept that has an Important role in the field of environmental 

protection by translating its environmental obligations though its accounting 

functions in the form of  an environmental information system that contributes to 

influencing decision –making processes to prevent or mitigate the effects of its 

production operations environmental polluting ‘where this study concluded that 

the concept of environmental accounting in the company is one the concepts that 

are not widespread and there is an attempt to apply it though the adoption of 

environmental accounts to be considered as a secondary branch of the traditional 

accounting system to assess the extent of the   impact of its economic activities on 

the environment and society.  

 Keywords: Environmental  accounting;  environmental polluting; environmental 

protection;  company ;  Algeria 

Jel Classification Codes:M41‚O13 
__________________ 

المؤلف المرسل 
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 . مقدمت: 1

لخبر مىطىق خماًت   الخلىر البُئي خؼش يهذد البِئت وؤلاوعان كلى اإلاذي اللصحر والبلُذ ،َو

 كصذ البِئت مً مشاول الخلىر البُئي مً أهم مىاطُم الىكذ الحالي اإلاهخمت بها اإلاإظعت الاكخصادًت

الفىاةذ الاكخصادًت و ألاطشاس  مىاحهت أزش أوشؼتها الاكخصادًت كلى الؼبُلت واإلاجخمم بمىاصهتها  مابحن  

ت هادفت للخللُل أو  الىاحمت كً الخلىر البُئي اإلادعببت بدذوزه  بلجىئها ئلى أدواث أو أظالُب ئداٍس

 الىكاًت مً أخؼاس الخلىر البُئي .

 إلاشهاليت:

 فللى هزا ألاظاط ومً خالٌ ما ظبم رهشه فهزا البدث ًخؼشق ئلى:

 بت البيئيت في املؤضطاث الاقخصادًت في الجشائز ؟ ما مدي الاهخمام بخطبيق املحاض

 لهزا ظيخؼشق في هزا البدث ئلى الىلؽ الخالُت :

 مفهىم الخلىر البُئي. -أوال

 مفهىم اإلاداظبت البُئُت.   -زاهُا 

ت بخؼبُم اإلاداظبت البُئُت مذي  –زالثا   . اهخمام اإلاإظعاث الاكخصادًت الجضاةٍش

 :الفزضياث 

 هما ٌعدىذ مىطىق البدث ئلى الفشطِخحن الخالُخحن :

 ًخم جؼبُم اإلاداظبت البُئُت في اإلاإظعت الاكخصادًت.  الفزضيت ألاولى:

 ال ًخم جؼبُم اإلاداظبت البُئُت كلى معخىي اإلاإظعت الاكخصادًت. الفزضيت الثاهيت:

 ًلي : وجخمثل أهذاف اإلاىطىق في ما :أهداف املىضىع 

 الخؼشق إلاىطىق اإلاداظبت البُئُت لحذازخه في مُذان البدث الللمي في الجضاةش .-

جلذًم دساظت جفُذ الباخثحن و اإلاخخصصحن في مجاٌ البِئت و مخخزي اللشاساث في اإلاإظعت -

 الاكخصادًت.

 الىكىف كىذ واكم اإلاداظبت البُئُت في اإلاإظعت الاكخصادًت .-

 ومىاكشت صحت الفشطُاث ظيخؼشق ئلى ماًلي:ومً أحل ؤلاحابت كً ؤلاشيالُت 
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 مفهىم الخلىر البيئي .2

ف  1.2  :حعٍز

الخلىر البُئي حلبحر كً ؿىاهش الخغحراث التي جدذر بعبب ألاوشؼت الصىاكُت ووظاةل الىلل 

واإلاىاصالث في الهىاء والتربت واإلااء وما ًلزف فيها مً أبخشة وهفاًاث وهزا مماسظاث البشش كصذ 

اللىاصش  البِئت مً هىاء وماء وجشبت مما  اخخالغ أخذ،فهى (07، صفدت 2001)بلبم، الخىمُت والخلمحر 

ه هزه اللىاصش مً ئخُاء واهخلاص مً وؿاةفها الؼبُلُت )كاظمي و وحُه،  .ًإزش ظلبا كلى ما جدخٍى

 (06، صفدت 1999

التي جفلذه جىاصهه مما ًإدي ئلى والخلىر البُئي هى الىمُت أو الىُفُت الظاسة بلىاصش الىـام البُئي 

   مشاول اكخصادًت واحخماكُت حلىق كذسة اإلاإظعت الاكخصادًت كلى اظخغالٌ مىاسده ألاولُت وكذسة

(PRUD'HOMME, 1981, pp. 22-23)        تالخىمٍىاإلاجخمم مً الىاخُت   . 

فه مً خالٌ ما ظبم  رهشه كلى أهه مجمىكت ألاطشاس اإلالحلت بالىـام البُئي التي فُمىً حلٍش

خُث جلً ألاطشاس جيخج كً ظلىن  ،جىلص مً كذسجه كلى جىفحر الصحت والخىمُت في اإلاجخمم ؤلاوعاوي

اللىاصش البُئُت كً بلظها  ذؤلاوعان في خُاجه الاحخماكُت والصحُت فال ًمىً فصل جلىر أخ

َلا ما ًصل الخلىر ئلى باقي اللىاصش زم ئلى الىباث والحُىان زم اللىاصش ظش  ذفبخلىر أخ ،البلع

 ؤلاوعان .

 :مصادر الخلىر البيئي 2.2

 مخخلفت مً أهمها : مصادس وللخلىر البُئي 
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 مصادر الخلىر البيئي :1 حدول     

 مصادر الخلىر البيئي

 امللىزاث الطبيعيت ألاصل.

واألمالح في اإلاُاه، دكاةم الغباس في 

ذ  الهىاء ،زاوي أهعُذ الىبًر

الىاحم كً زىسان البراهحن 

،أهعُذ الىتروححن التي جخيىن 

 ػبُلُا أزىاء الضوابم الشكذًت .

 امللىزاث الشبه صىاعيت.

هي اإلاخمثلت في اإلاىاسد الؼبُلُت 

شها  ألاصل التي كام ؤلاوعان بخدٍى

لحاحاجه مما حضةُا أو ولُا وفلا 

خلم منها مشاول بُئُت واإلاشخلاث 

 الىفؼُت وخام اإلالادن وغحرها .

 مللىزاث املصىعت.

لِعذ شبه  التي ي اإلاشهباثه

ػبُلُت حعبب مشاول في ػبلت 

ألاصون واإلاىاد البالظدُىُت 

والىُمُاةُت العامت والغحر العامت 

. 

 

الخلىر البُئي خؼش يهذد  .(2012) .ح .أ ,شحاجت ,.د .أ ,كىضكلى  دباإلكخما حنالباخث داذ: مً ئكرداملص 

(. الخلىر البُئي 2003خعً أخمذ شحاجت. )أد  و 40-25ص مىخبت داس اللشبُت للىخاب :اللاهشة .الحُاة 

 .20-15ومخاػش الؼاكت. اللاهشة: الذاس اللشبُت للىخاب ص

 :أهىاع الخلىر البيئي 3.2

 مصادس الخلىر البُئي فان له أهىاق مخخلفت مخمثلت في : ئلى فباإلطافت

هى ول حغُحر هام في الترهُب الؼبُعي للهىاء مً وعب اإلاىاد اإلاىحىدة فُه مً و الخلىر الهىاتي -أوال 

مىاد طاسة أو ظامت ًترجب كنها خذور هخاةج طاسة خُث هزا الىىق مً الخلىر معخمش باظخمشاس أوشؼت 

 اسها كلى ألاسض وجخمثل  مجمىكت الـىاهش الىاججت كً هزا الخلىر في ماًلي :ؤلاوعان ومىدشش باهدش

ٌلشف بثلب ألاوصون والزي ٌلخبر مً أهم الـىاهش البُئُت اللاإلاُت ؿاهشة جأول ػبلت ألاوصون أو ما  -

 خؼىسة.

ش الشإون البُئُت لألمم اإلاخدذة كام  ادة خٌى اظخجزاف ػبلت ألاوصون و 1991وهزا ما حاء به جلٍش الٍض

الىاججت في ألاشلت فىق البىفسجُت والزي ًإدي ئلى الخعجُل بملذٌ الظباب الذخاوي واحعاق الثلب 

في هزه الؼبلت، فتزداد خشاسة ألاسض مما ًإدي ئلى الاخخباط الحشاسي، والتي حلني ؿاهشة اسجفاق خشاسة 

سجفاق وعبت اإلالىزاث مً ألاسض واهدباظها بحن ظؼذ ألاسض والهىاء،خُث حلىد هزه الـاهشة ئلى ا

 .(17، صفدت 2010)الياًذ،  الغاصاث اإلاخخلفت
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ألامؼاس الحمظُت والتي حلخبر ؿاهشة ولُذة الثىسة الصىاكُت وهزا لللالكت اإلاترابؼت بحن الذخان -

يا الشمالُت والهىذ والصحن  والشماد اإلاخصاكذ في الهىاء،اًً هجذها في أوسوبا الششكُت والغشبُت وأمٍش

 (31، صفدت 2010)مداسب،  والُابان

الخلىر اإلااتي والزي هى كباسة كً ئخذار خلل وجلف في هىكُت اإلاُاه وهـامها الاًيىلىجي خُث -زاهُا   

 جصبذ غحر صالحت لالظخخذام بعبب اإلالىزاث ألاظاظُت الخالُت :

الخلىر الحشاسي والزي ًيخج كىه فلذ اإلاُاه العاخىت التي اظخلملذ في مدؼاث جىلُذ الؼاكت - 

ذ مما ًإدي لشفم خشاسة اإلاُاه والخغُحر مً خىاصها الؼبُلُت ليهذد الىهشباةُت أو اإلا صاوم لغشض الخبًر

 خُاة الياةىاث الحُت ومً زم ؤلاوعان . 

الخلىر بالىفؽ والزي ٌلخبر هأخذ الـىاهش الحذًثت التي ٌلشفها البشش في الىصف الثاوي مً اللشن -

 خُث ًشحم هزا الخلىر لألظباب الخالُت : اإلااض ي،

 خىادر هاكالث البتروٌ وأهابِب هلله اإلامخذة جدذ اإلااء.-   

ًإزش كلى الياةىاث الىباجُت الىفاًاث الىفؼُت التي جلليها هاكالث الىفؽ واإلاصافي الىفؼُت مما -   

 والحُىاهُت .

بالىفاًاث الصىاكُت الىاحمت كً حلذد اليشاػاث الصىاكُت في مخخلف مىاػم اللالم والتي  الخلىر-   

لت ؤلاهخاج فيها وهزا بعبب الخلذم الخىىىلىجي  جخخلف هىكُتها وهمُتها باخخالف هىكُت الصىاكت وػٍش

 والصىاعي وكذم جؼىس ػشق الخخلص مً الىفاًاث.

اةُت جلىر التربت وألاسض والىاحم كً -زالثا    حلشض التربت للخذهىس في هىكُتها و خصاةصها الفحًز

ت، ألاظمذة،  والىُمُاةُت والبُىلىحُت باظخخذام اإلاىاد الىُمُاةُت ألغشاض فالخُت )مبُذاث خشٍش

  . (35-23، الصفداث 2001)بلبم،  اإلاخصباث( باإلطافت ئلى فظالث اإلاىاٌص واإلاصاوم واإلاعدشفُاث

جلىر الغزاء الىاجج كً اخخىاةه كلى حشازُم ممشطت أو جلىزه باإلاىاد اإلاشلت أو الاخخالغ ببلع -سابلا   

اإلاىاد الىُمُاةُت العامت والتي جإدي ئلى ئخذار الدعمم الغزاتي خُث ٌلخبر أهم مصادس جلىزه اإلااء 

 اإلالىر باإلاىاد اإلاشلت والعمىم الىُمُاةُت.

الخلىر ؤلاشلاعي الىاجج كً اصدًاد ؤلاشلاق الؼبُعي كلب اظخخذام ؤلاوعان للمىاد اإلاشلت -خامعا  

ت واهدشاس مىاد مشلت ومخخلفت في الجى  الؼبُلُت أو الصىاكُت  الزي صاخبه اهدشاف الؼاكت الزٍس

 (40-25، الصفداث 2012)كىض و شحاجت،  هبحرةبصىسة 
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اتي )الظىطاء( والتي حلخبر مً أشياٌ الخلىر، فهي ألاصىاث الغحر مشغىب بها -ظادظا  الخلىر الفحًز

ادة خذتها وشذتها وخشوحها كً اإلاألىف مً ألاصىاث الؼبُلُت التي اكخاد كلى ظماكها ول مً  هـشا لٍض

  (20-15، الصفداث 2003)شحاجت،  ؤلاوعان والحُىان خُث جصبذ هزه الظىطاء مادة ملىزت

ئن مً ألاظالُب اإلاخبلت للخخفُف أو الحذ مً الخلىر البُئي الىاجج كً ألاوشؼت الاكخصادًت 

 للمإظعت الاكخصادًت هي اللجىء ئلى اكخماد اإلاداظبت البُئُت وىظُلت لحماًت البِئت.

 مفهىم املحاضبت البيئيت .3

ف املحاضبت البيئيت 1.3  :حعٍز

 :مخخلف هزهش أهمها  فللذ خض ي مفهىم اإلاداظبت البُئُت بلذة  حلاس ً

بُئُت جـهش دوس اإلاإظعت  اإلاداظبت البُئُت مهىت مىـمت ووشاغ خذماحي ٌععى لخلذًم مللىماث

كاةم كلى الاكخصادًت ومعاهمتها في خماًت البِئت مً الخلىر البُئي ، مً خالٌ أداء بُئي واكخصادي 

ش هـام مداظبي مالةم لحماًت البِئت مً آلازاس الظاسة إلاماسظاث أوشؼت اإلاإظعت       تهُئت وجؼٍى

(REYNAUD, 2011, pp. 96-97)   الاكخصادًت  

باكخباسها همنهاج للُاط وجىصُل اإلاللىماث اإلاخلللت باليشاػاث الاكخصادًت للمإظعت الاكخصادًت 

  راث الخأزحر العلبي كلى البِئت الظخخذامها في صىم كشاساتها للخخفُف أو الحذ مً الخلىر البُئي و ئلى 

(REYNAUD, 2011, p. 96)   م أداءها البُئي         اإلاعخفُذًً منها لخمىنهم مً سكابت وجلٍى

خُث أن هزه اإلاللىماث راث ػبُلت همُت ومالُت والتي جأزش كلى أصٌى اإلاإظعت الاكخصادًت 

ًجلل اإلاداظبت البُئُت ،مما (36-35، الصفداث 2019)أخمذ، هفلاتها والتزاماتها هدى البِئت واإلاجخمم 

 .2ٌ و ذح هجضء ال ًخجضأ مً اإلاعإولُت البُئُت و الاحخماكُت مً خالٌ ما ًىضحه
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 .البيئيت لمطؤوليت بيئيت واحخماعيت :املحاضبت2ول دح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .االقتصاد البيئي (.0202د.منور أسرير، و أ.حممد محو. )على  د باإلعتما نيد الباحثامن إعد: رد المص   
 .01اجلزائر: دار اخللدونية ص

خالٌ ما ظبم فان اإلاداظبت البُئُت هي كباسة كً هـام مداظبي يهخم بخدلُل اإلاللىماث البُئُت  فمً

اإلاخلللت بحجم وهىكُت الخلىر البُئي   والتي حشمل مذي جأزحرها كلى البِئت مً مماسظت اإلاإظعت 

 .الاكخصادًت للملُاتها ؤلاهخاحُت

ت ئلى ألاظالُب والىظاةل اإلاخبلت للخخفُف مً وعب وهزا التزامها باللىاهحن واإلالاًحر البُئُت ئطاف 

 الخلىر البُئي .

 :وأهميت املحاضبت البيئيت  أهداف2.3.

 الاكخصادًت وهزاوجخمثل مجمىكت أهذاف وأهمُت اإلاداظبت البُئُت في الىـام اإلاعحر للمإظعت 

ٌ ًمثله  ما  :الخالي 3 حذو

 

 

 

 

 

 

 

 املحاضبت البيئيت

 املطؤوليت البيئيت املطؤوليت الاحخماعيت

ومعاهمت اإلاإظعت الاكخصادًت  ئلتزام

في جدعحن اإلاعخىي اإلالِش ي للمجخمم 

وججىب ول ما مً شأهه أن ًإزش  كلى 

البِئت واظخغالٌ مىاسدها الؼبُلُت 

طمً سؤٍتها ؤلاظتراجُجُت واهخماماتها 

ت.  الدعُحًر

باكخباس اإلاداظبت البُئُت  همفهىم اكخصادي 

خذًث له أهمُت جدلُم مصلحت اإلاإظعت 

دًت دون ئهماٌ دوسها في الحفاؾ كلى الاكخصا

 البِئت .
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 : أهداف وأهميت املحاضبت البيئيت.3حدول 

 احملاسبة اخلضراء والبيئية.(. 0202إبراهيم ماجد أمحد. ) باالكخماد كلى حنمً ئكذاد الباخث : ردالمص
 حماسبة التنمية ادلستدامة.(. 0202براهيم. )-ماجد أمحد إ و22-21االسكندرية: مؤسسة شاباب اجلامعة ص
 .36االسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة ص

ومجمىكت أهذاف وأهمُت  بها خلٍشفالفمً خالٌ اظخلشاض مفاهُم خٌى اإلاداظبت البُئُت مً 

 ٌ .جؼبُلها في الىـام اإلاداظبي للمإظعت الاكخصادًت ظيخؼشق ئلى ججاسب بلع الذٌو في هزا اإلاجا

 ..ججارب بعض الدول في جطبيق املحاضبت البيئيت4

 :الخجزبت الهىلىدًت1.4

اهخمذ الذولت الهىلىذًت باإلاداظبت البُئُت مً خالٌ ظلعلت الذساظاث والخجاسب شملذ 

 الخجشبت الهىلىذًت في جؼبُم اإلاداظبت البُئُت.4اإلاإظعاث الاكخصادًت ،خُث ًمثل حذٌو 

 أهداف املحاضبت البيئيت أهميت املحاضبت البيئيت

جدلُم الخىمُت الاكخصادًت والبُئُت والاحخماكُت   -

 للمإظعت الاكخصادًت.

دكم جىظُم الاظدثماساث الصذًلت للبِئت لدشمل  -

اللذسة كلى جصمُم مىخجاث وخذماث صذًلت للبِئت 

 وحعُحر اإلاخلفاث الصىاكُت .

وحصجُم دوس ؤلاداسة البُئُت للمإظعت  دكم-

الاكخصادًت بالخفاكل مم مشاول الخلىر البُئي الىاحم 

كً أوشؼتها ؤلاهخاحُت في اجخار حملت اللشاساث البُئُت 

الخخفُف أو الىكاًت مً خذور جيالُف مم العلُمت 

 بُئُت

والالتزام بلىاهحن  الحماًت البُئُت بىاظؼت هـم 

ش مالُت كً مللىماجُت خذًثت هاكذا د بُاهاث وجلاٍس

 الخيالُف البُئُت .

الخلبحر كً آلازاس العلبُت  واإلاعاهماث البُئُت - 

 للمإظعت الاكخصادًت في شيل هلذي .

 

اإلاعاهمت في جدلُم ألاهذاف ؤلاظتراجُجُت  - 

للمعإولُت البُئُت والاحخماكُت للمإظعت 

 الاكخصادًت  .

 ادًت .جلُُم ألاداء البُئي للمإظعت الاكخص-

جأدًت دوس وكاتي لحماًت البِئت بالخللُل مً -

آلازاس الظاسة لألوشؼت ؤلاهخاحُت للمإظعت 

الاكخصادًت مم جلُُم الخيالُف البُئُت الالصمت 

 إلاىاحهتها . 

ئًصاٌ اإلاللىماث البُئُت الالصمت لألػشاف -

اإلاعخفُذة منها داخل اإلاإظعت الاكخصادًت أو 

 خاسحها .

طشوسة جىطُذ  اإلاللىماث  جدلُم الهذف مً -

البُئُت اإلاالةمت للخدعحن مً ألاداء البُئي 

 للمإظعت الاكخصادًت وجدلُم محزة جىافعُت . 
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 في جطبيق املحاضبت البيئيت.: الخجزبت الهىلىدًت 4ول حد

 :ىكل باالكخمادمً ئكذاد الباخثحن املصدر :
vanderganven, j. (2019). هدى جىفحر خعاباث سأط اإلااٌ الؼبُعي. Consulté le 05 14, 2021, sur 

http://www.unep.org     

 النىدًت:  الخجزبت2.4

ش هـام الحعاباث  البُئُت واإلاىاسد الىػىُت في هـامها اإلاداظبي كامذ الذولت الىىذًت بخؼٍى

الىػني خُث ًخىافم هزا الىـام اإلاداظبي مم هـام الحعاباث البُئُت والاكخصادًت لألمم اإلاخدذة 

 :لُخظمً هـامها اإلاداظبي البُئي زالزت خعاباث سةِعت2003لعىت 

 مخضون خعاباث اإلاىاسد الؼبُلُت  .

 خعاباث مادًت وجذفم الؼاكت .  -

الفترة  الخجزبت الهىلىدًت في جطبيق املحاضبت البيئيت.

 الشمىيت

ئطافت خعاباث الخذفلاث البُئُت اإلاادًت ئلى خعاباث الخذفلاث الىػىُت  واإلاعماة مصفىفت -

 جصيُف الحعاباث الخذفلاث البُئُت لىـام الحعاباث الىػىُت والتي ًمىً ملاسهتها مباششة مم

 مصفىفت اإلاداظبت الىػىُت .

1993 

اللُام بعلعلت مً الذساظاث و ؤلاخصاءاث والخجاسب التي  شملذ اإلاإظعاث الاكخصادًت -

 لحماًت البِئت مم جدفحز الىعي والخفاكل لخلُُم الخىىق البُىلىجي وسأط اإلااٌ الؼبُعي .

 

2011-2014 

كامذ هىلىذا بمبادسة ئمياهُت جدلُم جلُُم سأط اإلااٌ الؼبُعي بخؼىٍش مىصت الىتروهُت جذعى -

 أػلغ سأط اإلااٌ الؼبُعي لخبادٌ اإلاللىماث البُئُت وغحرها مً خذماث الىـم البُئُت.

اللمل كلى ئوشاء جدالفاث مم اإلاإظعاث الاكخصادًت لخىظُم اإلاداظبت الشأط مالُت الؼبُلُت -

 اللؼاكاث الاكخصادًت. في بلع

وطم مششوق لىـام الحعاباث سأط ماٌ الؼبُعي الىػىُت وفم مبادب هـام ألامم اإلاخدذة -

 للحعاباث الاكخصادًت والبُئُت.

2014-2016 

 ئجمام الحعاباث البُئُت اإلاخلللت بخذماث الىـم البُئُت .-

 اللُام باحشاء جلُُم وػني شامل للىـم البُئُت .-

2018 

http://www.unep.org/
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 خعاباث جيالُف خماًت البِئت .-

هما أولذ اهخمام هبحر كً ؤلافصاح كً اإلاللىماث البُئُت خاصت منها الخيالُف البُئُت إلصالت 

لاث البُئُت والىىذًت   (M.OVERA, 2020) .الىفاًاث وملالجتها والتي حاءث بمىحب الدشَش

 :تالخجزبت النىلىمبي2.4

 باللُام بىطم خعاباث  1992الذولت اليىلىمبُت في مجاٌ اإلاداظبت البُئُت  ظىت حهىد بذأث

 البُئُت.في جؼبُم اإلاداظبت  الذولت الهىلىذًت دهى ح بلع5ٌو حذخالٌ 

 جطبيق املحاضبت البيئيت. النىلىمبيت في: الخجزبت 5ول حد

 :ىكل كخمادباال مً ئكذاد الباخثحن املصدر :
M.OVERA. (2020).  ميشىس خٌى اإلاداظبت البُئُت ،الحالت الشاهىت وخُاساث الشكابت. Consulté le 3 

15, 2021, sur environmental-auditing:  http: //www.environmental-auditing.org 

 اإلاىطىق .كصذ ؤلاحابت كلى ئشيالُت البدث جم ئكذاد اظخماسة بدث حشمل أظئلت خٌى هزا 

ت بخطبيق املحاضبت البيئيت :.4  دراضت مدي  اهخمام املؤضطاث الاقخصادًت الجشائٍز

مذي اهخمام اإلاإظعاث الاكخصادًت في الجضاةش بخؼبُم اإلاداظبت البُئُت للذ جم  إلاداولت دساظت

 بالجضاةش  الاحخماعيالياةً ملشها  ALPHYTػشح اظخماسة بدث كلى معخىي اإلاإظعت الىػىُت ألفُذ 

 الفترة حهىد  الدولت النىلىمبيت  في جطبيق املحاضبت البيئيت.

 الشمىيت

 1994 وطم خعاباث ألاصٌى الىلذًت للىفؽ والغاص والفدم. -

 وطم خعاباث للملادن الؼبُلُت.-

وطم خعاباث الغاباث   وخعاباث  الخيالُف البُئُت في اللؼاكاث التي حشمل الخصيُم  -

ش والضساكت والىلل والخلذًً.  وئكادة الخذٍو

باالكخماد  كلى مصفىفت اإلاداظبت البُئُت جؼىٍش خعاباث جذفم اإلاىاسد الؼبُلُت  -

 للىمىرج الهىلىذي كً اإلالادن والىفؽ والغاباث.

وفم بشهامج ألامم اإلاخدذة 2003اكخماد هـام الحعاباث البِئت والاكخصادًت لعىت  -

ش خعاباث خماًت البِئت.          هذلُل مشحعي لخىظُم وجؼٍى

2000-2004 
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ت بمخخلف والًاث الىػً واإلاإظعت الىػىُت  اللاصمت والتي جخظمً وخذاث منها الصىاكُت والخجاٍس

 اإلاىؼلت الصىاكُت أسصٍى وهشان. SONATRACH ظىهاػشان

وللذ جم اخخُاس هاجحن اإلاإظعخحن الىػىِخحن لذوسهما الفلاٌ و اإلاعاهم في الاكخصاد الىػني  وأزاسهما 

ِئت مً حشاء وشاػاتهما الاكخصادًت وهزا الخأهذ مً مذي اهخمام هاجحن اإلاإظعخحن العلبُت  كلى الب

 بخؼبُم اإلاداظبت البُئُت في هـمهما اإلاداظبي .

خُث جم ملئ الاظخبُان مً ػشف مجمىكت ؤلاػاساث اإلاعحرة في  هاجحن اإلاإظعخحن الىػىِخحن بمخخلف 

 الجيعحن وهزا ما ًمثله الشيلحن الخالُحن :

 مً خالٌ الشيلحن أن وعبت حيس ي ؤلاػاساث في ولخا اإلاإظعخحن الىػىِخحن كىعُت وملاسبتهالخف 

SONATRACH في عيىت  مؤضطت الذلىر وإلاهار ت: وطب 1الشهل   

 
ALPHYT كلى الاظخبُان اإلالذم للُىت ئػاساث مإظعتيد باالكخما حنالباخث دمً ئكذا :املصدر   

 وSONATRACH .اإلاىؼلت الصىاكُت أسصٍى بىهشان

ALPYT و إلاهار في عيىت مؤضطت الذلىر :وطبت 2الشهل   

 
ALPHYT كلى الاظخبُان اإلالذم للُىت ئػاساث مإظعتيد باالكخما حنالباخث دمً ئكذا :املصدر   

 وSONATRACH .اإلاىؼلت الصىاكُت أسصٍى بىهشان

41.66% 

58.33% 

. 

  الذكور

 اإلناث 

53% 

 الذكور  47%

 اإلناث 
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 هاػشانى مإظعت ظفي  % وهي وعبت ملاسبت ليعبت الزوىس 58.33وعبت ؤلاهار جمثل خُث هجذ   

% 47.36% واللىغ صحُذ خُث جمثل وعبت الشحاٌ في ألفُذ 53باإلالاسهت بمإظعت  ألفُذ التي جمثل

 % .41.66هاػشان   بى وهي وعبت ملاسبت ليعبت ؤلاهار في مإظعت ظ

الخبرة اإلاهىُت إلػاساث اإلاإظعخحن  جمثل وعب ألاكذمُت  أو  فهي4الشيل و  3وباليعبت للشيل 

 % وهي وعبت 21ظىت في مإظعت ألفُذ جمثل  25وعبت ظىىاث الخبرة أهثر مً  أنالىػىِخحن فىالخف 

املىطقت  هاطزاكى :قطاع وطبي ًمثل وطبت ألاقدميت إلطاراث املؤضطت الىطىيت ض3الشهل 

الصىاعيت أرسٍى بىهزان

 
ALPHYT كلى الاظخبُان اإلالذم للُىت ئػاساث مإظعتيد باالكخما حنالباخث دمً ئكذا :املصدر   

 وSONATRACH .اإلاىؼلت الصىاكُت أسصٍى بىهشان

ظىت  25ئلى  20% وباليعبت لألكذمُت مً 12التي جمثل  ظىهاػشانمشجفلت باإلالاسهت بيعبت مإظعت 

 15الى  10وباليعبت لألكذمُت مً ظىهاػشان% بمإظعت 4مىلذمت في مإظعت ألفُذ وجمثل وعبت 

 10ظىىاث ئلى 05مُت مً ذ%بمإظعت ألفُذ وباليعبت لألك10و عىهاػشان%ب33ظىت جمثل وعبت 

 %17واإلالذسة ب  ظىهاػشان%بمإظعت ألفُذ  وهي وعبت مشجفلت باإلالاسهت بمإظعت 32ظىىاث جمثل 

 

 

 

 

 

12% 
4% 

13% 

33% 

17% 

21% 

 سنة 20الى  15من  سنة 25إلى 20من  سنة  25أكثر من 
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 الىطىيت ألفيذ:قطاع وطبي ًمثل وطبت ألاقدميت إلطاراث املؤضطت  4الشهل

 
ALPHYT كلى الاظخبُان اإلالذم للُىت ئػاساث مإظعتيد باالكخما حنالباخث دمً ئكذا :املصدر   

 وSONATRACH .اإلاىؼلت الصىاكُت أسصٍى بىهشان

  20الى  15اإلاخبلُت فهي وعب مخفاوجت وغحر مخلاسبت  باليعبت للعىىاث مً  كذمُتألاوباليعبت لعىىاث 

ظىىاث فهي 05% بمإظعت ألفُذ والعىىاث أكل مً 5هاػشان و ى % بمإظعت ظ13ظىت  فهي جمثل 

 .هاػشانى %بمإظعت ظ21% بمإظعت ألفُذ و32جمثل 

 أهم القضاًا في الجشائز. حعخبر حماًت البيئت مً الخلىر البيئي الصىاعي م1.4ً

 : حماًت البيئت مً الخلىر البيئي الصىاعي مً أهم القضاًا في الجشائز6حدول 

 هىق ؤلاحابت ولم ال كذم ؤلاحابت

ها ػشان اإلاىؼلت ى ظ(  75% 16.66% 8.33% SONATRACH) وعب ئحابت ئػاساث   

أسصٍى وهشان  الصىاكُتمإظعت     

ألفُذ   89.47% 5.26% 5.26% (ALPHYTوعب ئحابت ئػاساث مإظعت( 

ALPHYT كلى الاظخبُان اإلالذم للُىت ئػاساث مإظعتيد باالكخما حنالباخث دمً ئكذا :املصدر   

خماًت البِىت مً الخلىر البُئي  جأهُذ أنللذ جم  وSONATRACH .اإلاىؼلت الصىاكُت أسصٍى بىهشان

%في 89.47بيعبت     ؤلاحاباث بىلمالصىاعي مً أهم اللظاًا في الجضاةش مً خالٌ جىافم ملـم 

ألحىبت ألاخشي فياهذ بيعب طئُلت خُث هجذ باملاسهت  ظىهاػشان% في مإظعت 75مإظعت ألفُذ و

% أما اإلاإظعت ألاولى فيعب 5.26حعاوي في ؤلاحاباث اإلالاسطت واإلامخىلت  للمإظعت الثاهُت بيعبت 

 %. 16.66%والتي  جمثل  هصف وعبت ألاحىبت اإلالاسطت بيعبت 8.33ألاحىبت اإلامخىلت هي 

 يت ألالثر جلىزا بأخزي أقل جلىزا . املىاد ألاول الضدبدالحطعى املؤضطت الاقخصادًت 2.4

21% 0% 
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10% 

32% 

32% 

 سنة 20الى  15من  سنة 25إلى 20من  سنة  25أكثر من 

  سنوات 05أقل من  سنوات10إلى 05من   سنة 15إلى 10من 
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 املىاد ألاوليت ألالثر جلىزا بأخزي أقل جلىزا. اضدبدال: 7حدول 

 هىق ؤلاحابت ولم ال كذم ؤلاحابت

ها ػشان اإلاىؼلت ى ظ(  62.50% %16.66 20.83% SONATRACH) وعب ئحابت ئػاساث   

أسصٍى وهشان  الصىاكُتمإظعت     

ألفُذ   73.68% 15.78% 10.52% (ALPHYTوعب ئحابت ئػاساث مإظعت( 

ALPHYT كلى الاظخبُان اإلالذم للُىت ئػاساث مإظعتيد باالكخما حنالباخث دمً ئكذا :املصدر   

 وSONATRACH .اإلاىؼلت الصىاكُت أسصٍى بىهشان

مم ؤلاحاباث  %  باإلالاسهت73.68ذٌو هالخف أن ئحابت  مإظعت ألفُذ بىلم واهذ جمً خالٌ هزا ال

 .%10.52%  واإلامخىلت 15.78اإلالاسطت التي بلغذ وعبت 

وهزا ألن غالبُت مىادها ألاولُت إلهخاج مخخلف مىخجاتها خاصت ألاظمذة الضساكُت ومبُذاث الحششاث 

واإلاىـفاث الصحُت   معخىسدة خُث ول مشة جداٌو اظدبذاٌ اإلاىاد ألاولُت ألاهثر جلىزا بأخشي أكل 

 ،جلىزا

% أما ألاحىبت اإلالاسطت بيعبت 62.50اليعبت للمإظعت ألاولى فياهذ ؤلاحابت بىلم بيعبت أما ب

% وهي وعبت مخلاسبت وهي وعبت أكل باليعبت لإلحاباث اإلاىافلت كلى أن 20.83%واإلامخىلت 16.66

 .اإلاإظعت حععى الظدبذاٌ اإلاىاد ألاولُت ألاهثر جلىزا بأخشي أكل جلىزا

اإلاعتهلىحن واإلاىخجاث الضساكُت وهزا  ،لماٌالكلى صحت  حفاؾال فيظعي اإلاإظعخحن  كلى ًإهذ وهزا 

ت البِئت الىالةُت الخابلت لىصاسة  البِئت والخظىق اإلا شاكاة للىاهحن خماًت بُئُت وئجباق حللُماث اإلاذًٍش

ىمُلي كلى الخلىر والشظم اإلاخللم باليشاػاث اإلالىزت أو الخؼحرة كلى البِئت والشظم الخللشظىم البُئُت  

ً الىفاًاث الخاصت أو الخؼشة وغحرها  الجىي رو الؼبُلت الصىاكُت والشظم الدصجُعي كلى كذم جخٍض

 . مً الشظىم البُئُت كلى خعب ػبُلت وهىكُت وشاغ اإلاإظعت الاكخصادًت 

 حطعى املؤضطت الاقخصادًت لخبني جنىىلىحيا إلاهخاج الىظيف.  3.4

 جنىىلىحيا إلاهخاج الىظيف. :اضخعمال8حدول 

 هىق ؤلاحابت ولم ال كذم ؤلاحابت

ها ػشان اإلاىؼلت ى ظ(  54.16% 12.50% 33.33% SONATRACH) وعب ئحابت   

أسصٍى وهشان  الصىاكُتئػاساث مإظعت     

ألفُذ   84.21% 15.78% - (ALPHYTوعب ئحابت ئػاساث مإظعت( 

ALPHYT كلى الاظخبُان اإلالذم للُىت ئػاساث مإظعتيد باالكخما حنالباخث دمً ئكذا :املصدر   
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ٌ ذجمً خالٌ هزا ال وSONATRACH .اإلاىؼلت الصىاكُت أسصٍى بىهشان هالخف في اإلاإظعت الثاهُت  و

لابله اولذام ألاحىبت اإلامخىلت وباليعبت لألحىبت 84.21ألفُذ أن ألاحىبت بىلم واهذ بيعبت  % ٍو

وهزا ما ًإهذ أن هزه اإلاإظعت ،% وهي وعبت كلُلت باليعبت لألحىبت اإلاىافلت 15.78اإلالاسطت فياهذ  

ؤلاهخاحُت كبر التراب الىػني أما باليعبت حعخلمل جىىىلىحُا ؤلاهخاج الىـُف في مخخلف وخذاتها 

%وملابله 54.16للمإظعت ألاولى فيان هىان جىافم خٌى اظخلماٌ جىىىلىحُا ؤلاهخاج الىـُف بيعبت 

 % .12.50% واإلالاسطت بيعبت 33.33ؤلاحاباث اإلامخىلت بيعبت 

صذًلت للبِئت  فمً خالٌ هزه اليعب اإلاخدصل ًدبحن ظعي هاجحن اإلاإظعخحن الظخخذام جىىىلىحُاث

ا .  بهذف خماًت البِئت واإلاجخمم  والخللُل مً وعب الشظىم البُئُت  اإلافشوطت كليها ظىٍى

 ٌعد مفهىم املحاضبت البيييت مً املفاهيم الحدًثت الغير معزوفت بشهل حيد. 4.4

 :املحاضبت البيئيت لمفهىم حدًث9حدول 

كذم 

 ؤلاحابت

 هىق ؤلاحابت ولم ال

ها ػشان اإلاىؼلت ى ظ(  83.33% - 16.66% SONATRACH) وعب ئحابت   

أسصٍى وهشان  الصىاكُتئػاساث مإظعت     

ألفُذ   94.73% - 5.26% (ALPHYTوعب ئحابت ئػاساث مإظعت( 

ALPHYT كلى الاظخبُان اإلالذم للُىت ئػاساث مإظعتيد باالكخما حنالباخث دمً ئكذا :املصدر 

 وSONATRACH .اإلاىؼلت الصىاكُت أسصٍى بىهشان

ٌ مً خالٌ هزا  خٌى  مخىافلت ومخلاسبتؤلاػاساث في ولخا اإلاإظعخحن واهذ  غالبُت ئحاباثفان  الجذو

% في مإظعت 94.73مفهىم اإلاداظبت البُئُت مً اإلافاهُم الحذًثت والغحر مىدششة   بيعبت  جأهُذ أن

مم اولذام ؤلاحابت بال  وما كابله كذم وحىد ئحاباث بيعب  ظىهاػشان% في مإظعت 83.33ألفُذ 

 % في مإظعت ألفُذ 5.26و ظىهاػشان% في مإظعت 16.66باليعبت لإلحابت اإلامخىلت فياهذ  ،و طئُلت

 املحاضبت البيئيت مامخداد أو فزع زاهىي لىظام املحاضبت الخقليدي.5.4
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 .:املحاضبت البيئيت لفزع زاهىي للمحاضبت الخقليدًت 10حدول 

كذم 

 ؤلاحابت

 هىق ؤلاحابت ولم ال

ها ػشان اإلاىؼلت ى ظ(  66.66% - 33.33% SONATRACH) وعب ئحابت   

أسصٍى وهشان  الصىاكُتئػاساث مإظعت     

ألفُذ   57.89% 5.26% 36.84% (ALPHYTوعب ئحابت ئػاساث مإظعت( 

ALPHYT كلى الاظخبُان اإلالذم للُىت ئػاساث مإظعتيد باالكخما حنالباخث دمً ئكذا :املصدر   

 وSONATRACH .اإلاىؼلت الصىاكُت أسصٍى بىهشان

جىافم في ؤلاحاباث في ولخا اإلاإظعخحن بأن اإلاداظبت البُئُت هفشق زاهىي للمداظبت الخللُذًت  ًىحذ

% وهي وعبت ملاسبت للمإظعت ألاخشي التي بلغذ  57.89فياهذ وعبت ؤلاحابت بىلم في ألفُذ بيعبت 

اإلاإظعت  % في مإظعت ألفُذ واولذامها في5.26% وما كابله شبه اولذام  لإلحابت اإلالاسطت ب66.66

في مإظعت  33.33%في مإظعت ألفُذ و36.84ألاخشي هما هالخف جلاسب في  كذم وحىد ئحابت ب

 . ظىهاػشان

 الىظام املحاضبي املطبق في املؤضطت الاقخصادًت على حطاباث بيئيت.  . ٌعخمد6.4

 ٌعخمد الىظام املحاضبي الخقليدي على حطاباث بيئيت.: 11حدول 

كذم 

 ؤلاحابت

 ؤلاحابتهىق  ولم ال

ها ػشان اإلاىؼلت ى ظ(  33.33% 12.50% 54.16% SONATRACH) وعب ئحابت   

أسصٍى وهشان  الصىاكُتئػاساث مإظعت     

ألفُذ   68.42% - 31.57% (ALPHYTوعب ئحابت ئػاساث مإظعت( 

ALPHYT كلى الاظخبُان اإلالذم للُىت ئػاساث مإظعتيد باالكخما حنالباخث دمً ئكذا :املصدر   

 وSONATRACH .الصىاكُت أسصٍى بىهشان اإلاىؼلت

باليعبت لإلحاباث خٌى اكخماد الىـام اإلاداظبي اإلاؼبم في اإلاإظعت الاكخصادًت كلى خعاباث بُئُت 

 .ظىهاػشان%في مإظعت 33.33و في مإظعت ألفُذ %68.42ًىحذ جىافم في ولخا اإلاإظعخحن بيعبت 

% مً الامخىاق كً ؤلاحابت مم وحىدها بيعبت 31.57في اإلاإظعت الثاهُت وما كابله  مم اولذام اإلالاسطت

 .% 54.16% في اإلاإظعت ألاولى مم امخىاق الغالبُت كً ؤلاحابت بيعبت 12.5
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اكخصادًت ًلىم كليها الاكخصاد الىػني ولها أزاس ظلبُت كلى البِئت واإلاجخمم بعبب  اثمإظع ألنها وهزا

 الخلىر البُئي  .

 املؤضطت الاقخصادًت لدعم وجحدًث الحطاباث البيئيت. حطعى7.4

 ضعي املؤضطت الاقخصادًت لدعم وجحدًث الحطاباث البيئيت.: 12حدول 

 هىق ؤلاحابت ولم ال كذم ؤلاحابت

ها ػشان اإلاىؼلت ى ظ(  37.50% 16.66% 45.83% SONATRACH) وعب ئحابت   

أسصٍى وهشان  الصىاكُتئػاساث مإظعت     

 )وعب ئحابت ئػاساث مإظعتALPHYT)ألفُذ   63.15% 5.26% 31.57%

ALPHYT كلى الاظخبُان اإلالذم للُىت ئػاساث مإظعتيد باالكخما حنالباخث دمً ئكذا :املصدر   

 وSONATRACH .اإلاىؼلت الصىاكُت أسصٍى بىهشان

جىافم هبحر في  فيانالبُئُت باليعبت لإلحابت كً ظعي اإلاإظعت الاكخصادًت لذكم وجدذًث الحعاباث 

فيان الامخىاق كً  ظىهاػشان% كلى خالف اإلاإظعت ألاولى 63.15اإلاإظعت الثاهُت ألفُذ بيعبت 

% وهزا 16.66% ووعبت اإلالاسطت ب37.50% ملابل كبٌى ؤلاحابت بىلم بيعبت 45.83ؤلاحابت بيعبت 

ت الثاهُت فياهذ اإلالاسطت طئُلت أما اإلاإظع  ،سغم أنها مً أهم اإلاإظعاث الاكخصادًت اإلالىزت بالجضاةش 

 %31.57% ووعبت الامخىاق كً ؤلاحابت بيعبت 5.26بيعبت 

طاهم الىظام املحاضبي املطبق في املؤضطت الاقخصادًت بخقييم مدي جأزير أوشطتها الاقخصادًت م8.4

 على البيئت . 

 البيئت.الاقخصادًت على ألاوشطت بخقييم مدي جأزير :مطاهمت هظام املحاضبت 13حدول 

 هىع إلاحابت وعم ال عدم إلاحابت

ها ػشان اإلاىؼلت ى ظ(  41.66% 8.33% 50% SONATRACH) وعب ئحابت   

أسصٍى وهشان  الصىاكُتئػاساث مإظعت     

ألفُذ   47.36% 26.31% 26.31% (ALPHYTوعب ئحابت ئػاساث مإظعت( 

ALPHYT اإلالذم للُىت ئػاساث مإظعتيكلى الاظخبُان د باالكخما حنالباخث دمً ئكذا :املصدر   

 وSONATRACH .اإلاىؼلت الصىاكُت أسصٍى بىهشان

% ما كابله 47.36هالخف اهه ًىحذ  في اإلاإظعت الثاهُت ألفُذ جىافم في غالبُت ؤلاحابت بىلم بيعبت 

 % أما باليعبت للمإظعت ألاولى فغالبُت26.31حعاوي في وعب ؤلاحابت بال أو الامخىاق كً ؤلاحابت بيعبت 
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وحىد  البُئي بالجضاةش ممللخلىر  أهم اإلاعببحن% باكخباسها 50ؤلاػاساث امخىلذ كً ؤلاحابت بيعبت 

فخلاسب ئحابت اإلاإظعخحن بىلم  ،% واهذ ئحاباتها ملاسطت8.33%  و41.66جىافم في ؤلاحابت بيعبت 

معاهمت هـام % باليعبت للمإظعت الثاهُت ًإهذ 47.36%  باليعبت للمإظعت ألاولى و  41.66بيعبت 

بخلُُم مذي جأزحر أوشؼتها الاكخصادًت كلى البِئت   مً خالٌ خحن  ًلىم اإلاداظبت اإلاؼبم في اإلاإظع

ا باإلفصاح البُئي خٌى أوشؼتها الاكخصادًت اإلالىزت وكً همُت الىفاًاث الصىاكُت  كُامها ظىٍى

اث البُئُت الىالةُت الخابلت لىصاسة  البِئت والتي مً خاللها ًخم فشض اإلاؼشوخت في البِئت لذي اإلاذًٍش

 كليها سظىم بُئُت.

مذي  وكلى طىء جدلُل هخاةج هزا الاظخبُان ًمىً ؤلاحابت كلى ؤلاشيالُت اإلاؼشوخت واإلاخمثلت في

، مً خالٌ ئزباث أو هفي صحت الاهخمام بخؼبُم اإلاداظبت البُئُت في اإلاإظعاث الاكخصادًت في الجضاةش 

 الفشطِخحن الخالُخحن :

 الاكخصادًت.ًخم جؼبُم اإلاداظبت البُئُت في اإلاإظعت الفزضيت ألاولى:

ًدبحن أهه ًخم جؼبُم اإلاداظبت البُئُت في  ظىهاػشانبذساظت هخاةج اظخبُان مإظعتي ألفُذ و 

اإلاإظعاث الاكخصادًت في الجضاةش  ولىً وامخذاد أو فشق زاهىي للىـام اإلاداظبي الخللُذي وما ًثبذ 

 .13و 12و 11-و10صحت هزه الفشطُت حذٌو 

 الاكخصادًت.ال ًخم جؼبُم اإلاداظبت البُئُت في اإلاإظعت الفزضيت الثاهيت: 

مً خالٌ هخاةج الذساظت فاهه ًىحذ مداولت أو مبادسة لخؼبُم اإلاداظبت البُئُت كبر اكخماد الىـام    

اإلاداظبي الخللُذي كلى خعاباث بُئُت وظعي اإلاإظعت الاكخصادًت لذكم وجدذًث الحعاباث البُئُت 

 ٌ  وبالخالي جىفى صحت هزه الفشطُت . 12و11وهزا ما ًبِىه حذو

 .الخاجمت :5

اإلاجخملاث كلى اإلاعخىي الىػني والذولي مهخمت بلظاًا الحماًت البُئُت إلاا  حمُم جذهخالُا 

جمثله مشاول الخلىر البُئي الصىاعي مً خؼش كلى الخىاصن البُئي وصحت اإلاجخمم والخىمُت الاكخصادًت 

مجاٌ الدعُحر مما حلل مً كملُت اإلادافـت كلى البِئت بلذا اظتراجُجُا هاما  الهخماماتها البُئُت في 

ش هـام مداظبي مالةم لحماًت البِئت مً الخلىر البُئي .  مً خالٌ تهُئت وجؼٍى

SONATRACHو ALPHYT  ومً خالٌ جدلُل ئحاباث ئظخماسة البدث التي أكذث لغشض دساظت

 .ظىهاػشانمإظعتي ألفُذ و 
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كخصادًت بخؼبُم جمىىا مً ئكؼاء صىسة خلُلُت كً مذي اإلابادسة والاهخمام  مً ػشف اإلاإظعاث الا

اإلاداظبت البُئُت همفهىم خذًث وئػاس كلمي لحماًت البِئت مً الخلىر البُئي الزي ٌلخبر مً أهم 

مً خالٌ ظليها الظدبذاٌ اإلاىاد ألاولُت ألاهثر جلىزا بأخشي أكل جلىزا وجبني ،اللظاًا في الجضاةش 

والخخفُف مً وعبت الشظىم البُئُت جىىىلىحُاث الصذًلت للبِئت همداولت للخظىق لللىاهحن البُئُت 

ا ما  لها تهخم بىـام مداظبي ٌلخمذ كلى جدلُل اإلاللىماث البُئُت اإلاخلللت حلاإلافشوطت كليها ظىٍى

بالخيالُف البُئُت وبحجم وهىكُت الخلىر البُئي ومذي جأزحرها كلى البِئت مً مماسظتها للملُاتها 

م اكخماد الىـام اإلاداظبي في هـامها اإلا حهامً خالٌ ادسا ،ُت  حالاهخا داظبي هفشق زاهىي كً ػٍش

الخللُذي كلى بلع الحعاباث البُئُت  بهذف جلُُم مذي جأزحر أوشؼتها الاكخصادًت كلى البِئت  

 واإلاجخمم.

 الاقتراحاث: 

 وللععي في الخلذم هدى جؼبُم مبادب اإلاداظبت البُئُت هلىم بلشض بلع الاكتراخاث الخالُت :

ش هـام -  مداظبي لذي اإلاإظعاث الاكخصادًت  يهخم بالجاهب البُئي .جؼٍى

ش خعاباث بُئُت في الىـام اإلاداظبي الخللُذي للمإظعاث الاكخصادًت ًخذم مجاٌ - الععي لخؼٍى

 خماًت البِئت .

حن- يُت   لفاةذة اللماٌ ؤلاداٍس    البُئُت.مجاٌ اإلاداظبت  الاكخصادًت فيللمإظعاث  جلذًم دوساث جيٍى

حلمُم و فشض اظخخذام اإلاداظبت البُئُت طمً الهُيل ؤلاداسي ليافت اإلاإظعاث الاكخصادًت  طشوسة -

 .  في الجضاةش

 .قائمت املزاحع:6.
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  دور الخىميت الشراعيت املطخدامت في الحد مً ظاهزة الفقز في الجشائز

The role of sustainable agricultural development in reducing the 

phenomenon of poverty in Algeria 

 1عــــــــمزـخـــــــظز نً لا 
 eloued.dz-lakhdar@univ-benamor، (جؼائغ)ال الىاصي-حامعت الكهُض خمه لخًغ 1

 

ش الاؾخالم:  :                18/04/2022جاٍع ش اللبٌى ش اليكغ:               15/06/2022جاٍع    18/06/2022جاٍع
 

 

 ملخص: 

ت الؼعاعُت اإلاؿخضامت ؤخض  الاؾتراجُجُاث الىاحعت في الخللُل مً ْاهغة الـلغ حعض البرامج الخىمٍى

ـُت باعخباعها مىاَم طاث وكاٍ ػعاعي مً حهت وليىن وؿب الـلغ ؿيه ا اعلى ملاعهت زانت في اإلاىاَم الٍغ

ت ً على جلبُت خاحُاتهم ألاؾاؾُتػحر كاص %24هدى وحكحر ؤلاخهائُاث الى ان  .باإلاىاَم الخًٍغ  .ٍع

ـُت اإلاؿخضامت زالٌ  َبلذوعلى هظا ألاؾاؽ  الجؼائغ العضًض مً بغامج الخىمُت الؼعاعُت والٍغ

ً ؾىت اإلاايُت مؿتهضؿت حصجُع ؤلاهخاج الؼعاعي مً حهت وجدؿحن ألاوياع الاكخهاصًت والاحخماعُت  العكٍغ

اث الـلغ للمىاَم ال ـُت والخللُل مً مؿخٍى % ؾىت 05.03الى  2000% ؾىت 12.1والتي اهسـًذ مً  ٍغ

2019. 

ـُت، جىمُت  ،ػعاعُت بغامج الكلماث املفخاحيت:  صزل.مؿخضامت، ؿلغ، مىاَم ٍع

 JEL: Q01 ،I32جصييف 

Abstract:  
Sustainable agricultural development programs are one of the effective 

strategies in reducing the phenomenon of poverty, especially in rural areas, as 

they are areas of agricultural activity on the one hand, and because poverty rates 

are higher compared to urban areas. Statistics indicate that about 24% are 

unable to meet their basic needs. 

On this basis, Algeria has implemented many sustainable agricultural and rural 

development programs during the past twenty years, aimed at encouraging 

agricultural production on the one hand, improving the economic and social 

conditions of rural areas and reducing poverty levels, which decreased from 

12.1% in 2000 to 05.03% in 2019. 

Keywords: Agricultural programs, sustainable development, poverty, rural 

areas, income. 

Jel Classification Codes: Q01, I32  
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  : مقدمت. 1

ـُت الـلغ ٌعخبر  معٓم ؤن خُث ،مً الٓىاهغ اللضًمت في اإلاجخمعاث وزانت في اإلاىاَم الٍغ

اؾ في ًغجىؼون الـلغاء غجبِ ألاٍع ترهؼ ألاؾاؾُت البيُت باوعضام ؿلغهم ٍو  الاكخهاصي وكاَهم معٓم ٍو

 ٌ  جخـاكم هما ،ٓغوؾ اإلاىازُت اإلاىاجُتال على هبحرة بضعحت ٌعخمض الظي ألازحر هظا الؼعاعي، اللُاع خى

 التي الـلحرة، ألاخُاء اهدكاع في الخًغي  الـلغ مٓاهغ جخجلى بِىما اإلاىؾمُت البُالت بؿبب الـلغ مٓاهغ

 على الخيىمي ؤلاهـاق اهسـاى مع الـلغ وقضة معضالث اعجـاع ًخالػم العِل مخُلباث ؤصوى على جخىؿغ ال

 .ؤلاعالت معضٌ اعجـاع هدُجت الضزل مً الـغص ههِب وجغاحع ألاؾاؾُت، الخضماث

ت جدلُم جىاحه العلباث التي ؤهبر الـلغ ٍمثلو   مً وبالغػم .الاكخهاصي والىمى الخىمُت البكٍغ

 شخو ملُىن  767 هدى هىان الػاٌ اإلاايُت، العلىص في الـلغاء عضص الخض مً مجاٌ في جلضم جدلُم

ت بحن الخـاوجاث والػالذ خٌى العالم مضكع في ؿلغ ٌعِكىن   واإلاىاَم الاكخهاصًت الُبلاث مؿدكٍغ

ت ـُت والخًٍغ  واليؿاء غحاٌال العغكُت وبحن واإلاجمىعاث واإلاىاَم الٍغ

جًُلع الخىمُت الؼعاعُت بضوع عئِس ي ؿُما ًخعلم بالخسـُف مً الـلغ في ؾُاق الخىمُت والىمى و 

الاكخهاصي هيل، ؿًال عً طلً، وبالىٓغ الى ألاهمُت الاكخهاصًت والاحخماعُت للؼعاعت التي جىؿغ ؾبل 

وعلى هظا ألاؾاؽ َبلذ (، 2015مً احمالي اللىي العاملت في العالم )الـاو  %38.3عِكت ٌ: هؿب اإلا

ً ؾىت اإلاايُت مؿتهضؿت ـُت اإلاؿخضامت زالٌ العكٍغ  الجؼائغ العضًض مً بغامج الخىمُت الؼعاعُت والٍغ

اث الـلغ.حصجُع ؤلاهخاج الؼعاعي مً حهت والخللُل  ومً هىا ًداٌو هظه البدث ؤلاحابت  مً مؿخٍى

 قيالُت الخالُت:على ؤلا 

 الشراعيت في الحد مً ظاهزة الفقز في الجشائز؟لخىميت ا نزامج ما هى دور  

 يهضؾ هظا البدث إلى: :ف البحثاهدأ

الخعغؾ على ألابعاص اإلاسخلـت للخىمُت الؼعاعُت اإلاؿخضامت باعخباعها مً اإلاـاهُم الجضًضة في مجاٌ -1

 .الخىمُت

ًحصخُو ْاهغة الـلغ في الجؼائغ -2  .والىكىؾ على ؤهم مؿبباجه زالٌ العلضًً ألازحًر

ابغاػ صوع بغامج الخىمُت الؼعاعُت التي جبىتها الجؼائغ بضاًت ألالـُت في الخللُل مً معضالث الـلغ  -3

ـُت.  زانت في اإلاىاَم الٍغ

 : جم جلؿُم هظه الىعكت البدثُت إلى زالزت عىانغ وهي:جقطيماث البحث

 وألابعاص الاكخهاصًت مالؼعاعُت اإلاؿخضامت اإلاـهى الخىمُت : املحىر لاول 



 

 في الجشائزدور الخىميت الشراعيت املطخدامت في الحد مً ظاهزة الفقز 
 

449 

 ْاهغة الـلغ في الجؼائغ املحىر الثاوي:

 في الخض مً الـلغ اإلاؿخضامت صوع بغامج الخىمُت الؼعاعُت املحىر الثالث:

 :ولابعاد الاقخصادًت ،املطخدامت املفهىم الشراعيت الخىميت .2

لت مً حهىص صولُت ججؿضث بكيل زام في حاء مـهىم الخىمُت اإلاؿخضامت هدُجت مؿحرة  ٍَى

ؾلؿلت اإلاىاككاث واإلاـاوياث التي حغث على مؿخىي مىٓمت ألامم اإلاخدضة زالٌ زماهُيُاث اللغن 

ً، وكض بغػ مـهىم الخىمُت اإلاؿخضامت ؤٌو ما بغػ زالٌ مؤجمغ ؾخىههىلم ؾىت  والظي  1972العكٍغ

ئت لحرهؼ على ؤهمُت خماًت البِئت لخدلُم الخىمُت ٌعخبر بمثابت زُىة هدى الاهخمام العالمي بالبِ

الاكخهاصًت لضٌو العالم الثالث، وهظا ؤهمُت الغبِ بحن البِئت مً حهت وؤهضاؾ الخىمُت مً حهت 

 ؤزغي.

 :املطخدامت الشراعيت الخىميت مفهىم 1.2

لُت عامحعزيف الخىميت املطخدامت:  1.1.2 ْهغ  1992 مىظ مؤجمغ كمت ألاعى في عي صي حاهحرو البراٍػ

ً، مـهىم الخىمُت اإلاؿخضامت، ممثال في ؤح زم ػاص وجضعم هظا اإلاـهىم ىضة عمل اللغن الىاخض والعكٍغ

لُا عام  )فىسيت  2002بكيل ؤؾاس ي وواضر في كمت الخىمُت اإلاؿخضامت في حىهاوؿبىعغ بجىىب إؿٍغ

الخىمىي وؤبغػ إياؿت في َعخبر مـهىم الخىمُت اإلاؿخضامت ؤهم جُىع في الـىغ و  ،(58ص  ،2010 ،غزبي

ت الؿابلت، وكض حاء  ت زالٌ العلىص ألازحرة، ؿهى ًمثل بضًال مىؾعا للمـاهُم الخىمٍى الىخاباث الخىمٍى

هظا اإلاـهىم هغص ؿعل على جـاكم مكيلت جضهىع البِئت وبضاًت انُضام مُالب خماًت البِئت بمُالب 

 الخىمُت الاكخهاصًت.
غ بغهخضالهض الهاصع في و  والخىمُت اإلاؿخضامتعغؿذ اللجىت العاإلاُت للبِئت  الخىمُت  1987جلٍغ

 اإلاؿخضامت بإنها جلً الخىمُت التي جلبي خاحاث الخايغ صون اإلاؿاومت على كضعة ألاحُاٌ اإلاؿخلبلُت في

 (49 ، ص2013/2014)عزيبي مزيم،  .جلبُت خاحاتهم

ىاعص اإلاخعضصة في بِئتها، وخضصث لها مىٓمت ألاػظًت والؼعاعت زمؿت عىانغ عئِؿُت هي: اإلا

اخخُاحاث ؤلاوؿان الاحخماعُت والاكخهاصًت. الخىىىلىحُا واإلاؤؾؿاث، وفي خحن ًخعحن نُاهت 

ً ألاولحن، ًخعحن اؾدُـاء العىانغ ألازغي ومغاكبتها وجدضًضها مً زالٌ عملُت ؤلاصاعة   العامت.العىهٍغ

 (157، ص 2010)مىىر أوضزيز، 

وباليؿبت إلى الضٌو اإلاخلضمت ؿان الخىمُت اإلاؿخضامت مً الىاخُت الاكخهاصًت حعني إحغاء زـٌ 

ت في  عمُم ومخىانل في اؾتهالن هظه الضٌو مً الُاكت واإلاىاعص الُبُعُت، وإحغاء جدىالث حظٍع

ؿبت إلى الضٌو ألاهماٍ الخُاجُت الؿائضة، واكخىاعها بخهضًغ همىطحها الخىمىي الهىاعي عاإلاُا. ؤما بالي

ُف اإلاىاعص مً احل عؿع مؿخىي اإلاعِكت للؿيان ألاهثر  الىامُت والـلحرة، ؿالخىمُت اإلاؿخضامت حعني جْى

 ؿلغا في الجىىب. 
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اإلاؿخضامت هي الخىمُت الخلُلت طاث اللضعة على الاؾخمغاع  إن الخىمُتمما ؾبم ًمىً اللٌى 

جخسظ  اؾتراجُجُتالتي ًمىً ؤن جدضر مً زالٌ والخىانل مً مىٓىع اؾخسضامها للمىاعص الُبُعُت و 

الخىاػن البُئي همدىع ؤؾاس ي يابِ لها. هما ؤنها جغسخ مبضؤ الخًامً والعضالت لِـ ؿلِ بحن 

 ألاحُاٌ الخالُت ؿُما بُنها، بل وبحن ألاحُاٌ الخالُت وألاحُاٌ اإلاؿخلبلُت.

لؼعاعُت اإلاؿخضامت على ما هى اُت ٌكحر حعٍغف الخىم الخىميت الشراعيت املطخدامت:حعزيف  2.1.2

واعص في حعٍغف الخىمُت الاكخهاصًت اإلاؿخضامت، على اعخباع ؤن الخىمُت اإلاؿخضامت جدمل اإلاضلٌى العلمي 

يىن الخسهو ؿلِ في ما ًخهل باإلاجاٌ الؼعاعي صون ؾىاه، ؤي ؤن  هـؿه خُثما اؾخعملذ، ٍو

الخدضًض، ولظلً ؿان الخىمُت الؼعاعُت اإلاؿخضامت الاؾخضامت جيىن مخعللت بالجاهب الؼعاعي على وحه 

جغاعي مبضؤ خلىق ؤحُاٌ اإلاؿخلبل في هظا الجاهب، ؾىاء مً خُث هىعُت ؤلاهخاج ؤو هـاًخه لخلبُت 

 الاخخُاحاث الؼظائُت، مع يغوعة اإلاداؿٓت على البِئت الُبُعُت والصخُت.

الخىمُت الؼعاعُت  1988الـاو( في عام مىٓمت ألاػظًت والؼعاعت الخابعت لؤلمم اإلاخدضة ) وحعغؾ 

اإلاؿخضامت بإنها إصاعة ونُاهت اإلاىاعص الُبُعُت ألاؾاؾُت بدُث جًمً اإلاؤؾؿاث والخلىُاث اإلاخُلباث 

ؤلاوؿاهُت الخالُت واإلاؿخلبلُت، وحعمل على نُاهت مىاعص ألاعى واإلاُاه واإلاىاعص الىعازُت الىباجُت 

، هما (2021هاغم كىحز،) .لت جلىُا واكخهاصًا مً اإلاجخمعوالخُىاهُت، هما ًجب ؤن جيىن ملبى 

ؼ اللضعة على الهمىص، وجإمحن الاههاؾ  جًُف بإنها الخىمُت التي حؿهم في جدؿحن هـاءة اإلاىاعص، وحعٍؼ

بهضؾ يمان ألامً الؼظائي والخؼظًت للجمُع  الاحخماعي/ اإلاؿؤولُت الاحخماعُت للؼعاعت وهٓم ألاػظًت،

  (FAO، 2016مىظمت لاغذًت والشراعت ) خايغا ومؿخلبال.

 بيُان جلضم لخؼُحر التيوؤلاحغاءاث  الؿُاؾاث تمجمىع عً عباعةت هي ؿخضامإلاا الؼعاعُت الخىمُت

ؤلاهخاج  في وػٍاصة الؼعاعُت للمىاعص ألامثل الاؾخسضام مجدلُ إلى ًؤصيبما  الؼعاعي، اللُاع يلهُو 

اصة معضٌ عؿع بهضؾ والاهخاحُت، ني وجدلُم الضز في الٍؼ  اإلاجخمع ألؿغاص مغجـعت معِكت مؿخىي ل الَى

 الت بحنالعض إَاع في الاكخهاصًت الىـاءةبما ٌعني جدلُم  بالبِئت، ؤلايغاع صون اإلاسخلـت  ألاحُاٌ عبر

 (60، ص 2010)فىسيت غزبي،  هـؿه. الجُل وصازل ألاحُاٌ

مىعت الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث التي ومما ؾبم ًمىً حعٍغف الخىمُت الؼعاعُت اإلاؿخضامت بإنها مج

جلضم لخؼُحر بيُان وهُيل اللُاع الؼعاعي، بما ًؤصي إلى جدلُم الاؾخسضام ألامثل للمىاعص الؼعاعُت، 

ني وجد اصة في الضزل الَى اصة في ؤلاهخاج وؤلاهخاحُت الؼعاعُحن، بهضؾ عؿع معضٌ الٍؼ لُم وجدلُم ٍػ

 .ألؿغاص اإلاجخمع عبر ألاحُاٌ اإلاسخلـت صون ؤلايغاع بالبِئت مؿخىي معِكت مغجـع



 

 في الجشائزدور الخىميت الشراعيت املطخدامت في الحد مً ظاهزة الفقز 
 

451 

ـُت الخىمُت مـهىم خمدىع : ًاملطخدامت الزيفيت الخىميت 3.1.2 ٌ  اإلاؿخضامت الٍغ  اؾتراجُجُت إًجاص خى

ـُت جىمُت ؤو الـلغ على الخؼلب مع البِئت خماًت الىكذ هــ وفي بىاؾُتها ًمىً  بمعنى بُئي، بعض طاث ٍع

ـُت الخىمُت ؤن  ألاوياع مسخلف في اإلاؿخضامت اإلاعِكت ؾبل وجىؿحر جإمحن حؿتهضؾ اإلاؿخضامت الٍغ

ـُت اإلاىاَم في والبُئُت والاحخماعُت الاكخهاصًت  الـلغاء، جمىحن وػٍاصة الـلغ على اللًاء ؤحل مً الٍغ

ٌ  مً  والخعلُم العمل وؿغم ألاعاض ي وزانت العامت واإلاؤؾؿاث والخضماث ؤلاهخاحُت اإلاىاعص إلى الىنى

 اؾتراجُجُت وجخًمً، اإلاخاخت اإلاىاعص مً الاؾخـاصة في اللاصمت ألاحُاٌ بدلىق  اإلاؿاؽ صون  والصخت،

ـُت الخىمُت  (41ص  ، 2019 ،أوطاًفيت حدة) :هي مضازل ؤعبع الـلغ مً للخض الٍغ

 الٍغف ؿلغاء وصعم جمىحن. 

 ع  .الضزل مهاصع جىَى

 الاحخماعي الىىع في اإلاؿاواة. 

 ـُت ألاؾاؾُت البيُت جىمُت  .الٍغ

 الؼعاعُت اإلاؿخضامت مجمىعت مً ألاهضاؾ ؤهمها: للخىمُت أهداف الخىميت الشراعيت املطخدامت:    2.2

اصة-أ اث اإلاعِكت  بهضؾ الؼعاعُت وؤلاهخاحُت ؤلاهخاج ٍػ  والاؾخسضام الٍغف في للؿيانجدؿحن مؿخٍى

ت الُبُعُت للمىاعص ألامثل  .الٍغف في والبكٍغ

 .اوإًجاص الخلٌى اإلاىاؾبت له ومكىالتهم خخُاحاتهمفي جدضًض ا الٍغف ؾيان إقغان-ب

 خهاصًت.الاك الاؾدثماعاث جىثُف زالٌ مً حضًضة عمل ؿغم وزلمجىؿحر -ج

اؾ في وؤلاعالمُت الضعاؾُتجىحُه اإلاىاهج -د  الىـاءة لغؿع الالػمت الخضٍعب بغامججىؿحر  هظلً ألاٍع

 .الٍغف ألبىاء ؤلاهخاحُت

ً واإلاىاَىحن، ولهم مً اإلاىدؿباث ما عليهم  الٍغف ؤن :والطلطت الثروة جىسيع-ٌ وؤهله حؼء مً الَى

ً هؼحرهم مً اإلاىاَىحن.  مً الىاحباث، ولهم خم في زغواث وزحراث الَى

ـي جؤمً التي الٍغف في الخىمُت لُمجد إن الزيف: هجزة مكافحت-و  الؿىً وزضماث العمل ؿغنت للٍغ

غ بخؼُحر مىكعه الجؼغافي عً هِخه ًـى مً ولواإلاىانالث ؾىؾ جثني  والُاكتواإلااء  والصخت والخعلُم

 هظه.

 عىانغ مً ؤؾاؾُا عىهغا الٍغف جىمُت حعخبر :الاقخصادًت القطاعاث مجمل نين الخكامل جحقيق-س

 ألازغي  اللُاعاث وباقي الؼعاعي، للُاعبحن ا ما الىزُلت العالكت بدىم الاكخهاصًت اللُاعاث باقي جىمُت

 .وعُاء ازظ مً

 ؤلاوؿانبحن  ما لىزاقلخلم ا ؾُاس ي مؼؼي  الٍغف لخىمُت إن :الىطىيت حعشيش لاهداف الطياضيت-ي

ً ؤي وألاعى ـُت الخىمُتؤهضاؾ  ؤن بالظهغ وحضًغ الَى  ومكىالث ْغوؾ بازخالؾجسخلف  الٍغ
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ـُت اإلاجخمعاث  ،2014 الطيب، )هاغميوكضعاجه اإلااصًت وػحر اإلااصًت.  هيل اإلاجخمع بٓغوؾ وهظلً الٍغ

 (37، 36ص 

 جدؿحن هى اإلاخياملت ؼعاعُتال للخىمُت النهائي الهضؾ نا املطخدامت: الشراعيت الخىميت أبعاد 3.2

 مثل بالضزل اإلاغجبُت العىامل جخجاوػ  ؤن الًغوعي  مً ًجعل ما وهظا الٍغف لؿيان الخُاة هىعُت

 وهي الاحخماعُت وخماًت البِئت تاإلاخعللت بالعضال العىامل مً إلاجمىعت وؤلاهخاحُت وؤلاهخاج ألاؾعاع

 :والخالي

اصة الىمى  الؼعاعُت ًخمدىع البعض الاكخهاصي للخىمُتالاقخصادي:  البعد 1.3.2 اإلاؿخضامت على ٍػ

والىـاءة الاكخهاصًت مع ألازظ بعحن الاعخباع الخىاػهاث البُئُت، إط ًغهؼ على الاوعياؾاث الغاهىت 

ل وجدؿحن الخلىُاث الهىاعُت في مجاٌ  ُغح مؿإلت ازخُاع وجمٍى واإلاؿخلبلُت لالكخهاص على البِئت، ٍو

ُف اإلاىاعص الُبُعُت، وحكيل الخىمُت الؼعاعُت في هظا البعض  ،(59، ص 2013/2014)حعفز ضميت،  جْى

ـُت ألازغي الاكخهاصًت والاحخماعُت والثلاؿُت.  ألاؾاؽ وجغجبِ بها ألاوكُت الٍغ

 ويع ٍَغم عً الـلغ مً والخض الاحخماعُت العضالت جدلُم إلى يهضؾ الظي :الاحخماعي البعد 2.3.2

 الـئاث بحن الاكخهاصًت الـىاعق  وجًُِم ؤلاهخاجي العمل ؿغم لخىؾُع الغامُت الؿُاؾاث وجـعُل

ؼ الٍغف، في الاحخماعُت  الًعُـت، للجماعاث الاحخماعي ألامان قبياث وجىؿحر اإلاغؤة بحن اإلاؿاواة وحعٍؼ

ت الـىاعق  وجًُِم ٌ  اإلاعِكت مؿخىي  جدؿحن على والترهحز والخًغ، الٍغف بحن الخىمٍى  الـئاث وصزى

 .ؿلًغا ألاهثر

ًخمثل في الخـاّ على اإلاىاعص الُبُعُت والاؾخسضام ألامثل لها على ؤؾاؽ : البيئي البعد 3.3.2

خمدىع البعض ، (50 ، ص2013/2014)عزيبي مزيم،  والىكاًت،بؼغى الاخخُاٍ  مؿخضًم والخيبؤ لها ٍو

 ٌ  الخُت واليائىاث وألاعى اإلااء طلً في بما الخضهىع  مً اإلاخاخت الُبُعُت واإلاىاعص البِئت خماًت البُئي خى

 اؾخضامت جًمً التي بالهىعة الُبُعُت اإلاىاعص هظه اؾخؼالٌ وخؿً والخُىاهُت وحسخحر الىباجُت

  .ـتاإلاسخل مـغصاتها مع حعامله وجغقُض ؤلاوؿان إلاهلخت عُائها
 وبغامج الخعلُم ؿغم وبخىؾُع الصخُت الخضماث بخىؿحر ٌعنى الظي: البػزيت الخىميت بعد 4.3.2

 اللغاعاث واجساط الخسُُِ في الـاعلت اإلاكاعهت مً الًعُـت الـئاث وجمىحن اللضعاث وجىمُت الخضٍعب

 .اإلاكغوعاث وجىـُظ وإصاعة
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ـُت اإلاىاَم في اإلاىسـٌ الضزل وطوي  اءالـلغ  ؿغم جدؿحن ٌؿتهضؾ : والظيالطياس ي البعد 5.3.2  الٍغ

 العملُاث في اإلاكاعهت في اإلاؿاواة كضم وعلى ؿعاٌ هدى على العغكُت وألاكلُاث اليؿاء طلً في بما

ت مؿخىي  على الؿُاؾُت  (35 ص ،2014 الطيب، )هاغمي .وزاعحها اللٍغ

 ظاهزة الفقز في الجشائز .3

 :حعزيف الفقز وعالقخه نالخىميت 1.3

ٌ   حعزيف الفقز: 1.1.3 غوؾ معِكُت ؤوياع وحىص على الـلغ ًض  ؤوياع وهي احخماعُت، لـئاث ْو

اثبالخغمان  جدؿمم والتي جهف  الخضًثت في ألاصبُاث للـلغ عضًضة مـاهُم حؿىصو  مسخلـت، على مؿخٍى

ٌ  بملضوعهم لِـ الظًً ؤولئً بإنهم الـلغاء الؼظاء  مً جخيىن  التي ألاؾاؾُت الؿلع على ؾلت الخهى

 واإلاىانالث الغعاًت الصخُت مثل ألازغي  الاخخُاحاث مً ألاصوى الخض إلى واإلاالبـ والؿىً، إياؿت

 ( 17 ، ص2014)حاج قىيد قىريً،  .والخعلُم

الـلغ هى خالت مً الخغمان اإلااصي التي جخجلى ؤهم مٓاهغه في اهسـاى اؾتهالن الؼظاء هما 

وهىعا وجضوي الخالت الصخُت واإلاؿخىي الخعلُمي، الىيع الؿىني والخغمان مً جملً الؿلع اإلاعمغة 

الًمان إلاىاحه الخاالث الهعبت واإلاغى، الاعاكت،  والانٌى اإلااصًت، ألازغي، وؿلضان الاخخُاَي ؤو 

 (133 ، ص2015، نً عمارة ،صالحي) البُالت، اليىاعر وألاػماث...الخ.
عخمض   ًجب والتي ،) الضزل ،ًغاصاثؤلا  (الىلضي الـلغ علىحعٍغف الـلغ  الضولي البىً حعٍغفَو

تال عغاثللؿ ألاصوى الخض جإزظ ؤن  اهسـاى ؿلِ ًإزظ ال PNUD لىً الـغص، عليها ًدهل التي ،خغاٍع

 العمل، الخعلُم، (ألازغي  والخضماث العالج مثل ؤزغي  اخخُاحاث ًًُف بل الـلغ حعٍغف في الضزل

 (135، 134: ص، 2013/2014حاجي فطيمت، ) ). الخ...ؤلاًجاع اإلااء، الؼاػ، الىهغباء، اإلالبـ،
ٌ  ألاولى الىضوة في الـلغ والاحخماعي الاكخهاصي اإلاجلـ عغؾو   في وؤلاكهاء الـلغ مياؿدت خى

 هـاًت عضم إلى باإلياؿت وهُـا، هما الؼظائي الاؾتهالن في الاهخـاء عضم ؤهه على 2000 ؤهخىبغ في جؼائغال

 العمل ػاعةلى  حعٍغف وهىان(، اإلالبـ الصخت، الخعلُم، الؿىً،) ألاؾاؾُت الاحخماعُت الاخخُاحاث

ىُت والخًامً  .عمل لم لِـ الظًً وألاشخامهلضي  صزل لها لِـ التي الـئت ؤنهم على لغاءللـ الَى
الىمى  هظا انو  اكخهاصي وان الـهم الؿائض للخىمُت لعلىص عضًضة، ؤنها همى  والخىميت: الفقز  2.1.3

، وبالغػم مً ؤن الىمى الؿيان ًترحم إلى عزاء للجمُع ؾُـض قِئا ؿكِئا إلى الُبلت الـلحرة مً

ت وؤؾاؾُت في عملُت الخىمُت الا اههالاكخهاصي وؾُلت   ًجب ان ًخيامل بؿُاؾاث تهضؾ إلى يغوٍع

ت جدلُم اصة ؿغمل ػعت ومؿخضامت،مى  جىمُت بكٍغ في الخعلُم والغعاًت الصخُت والضزل  الـلغاء ٍؼ
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ائف وحؼُُت اإلاجاٌ اليامل مً الخُاعاث ؤلاوؿاهُت مً البِئت الُبُعُت اإلاؿخلغة  إلى والخهٌى على ْو

 .(02، ص 1992)لامم املخحدة،  ت الاكخهاصًت والؿُاؾُتالخٍغ

ٍظهب مـهىم الغزاء في هظا الؿُاق إلى ابعض مً ألاؿياع العامت الخللُضًت عً الىمى و 

اصة الـغم واللضعاث للخمخع بهظه الـغم" ٍخىاؿم هظا اإلاـهىم اإلاخيامل والظي ال ، و الاكخهاصي إلى ٍػ

 (08، ص 2006)املجلظ الاقخصادي والاحخماعي،  .دم إوؿاويًخجؼؤ للخىمُت ه

مىً ؤن ًؤصي الاؾدثماع َو اؾ ؤهثر مً زالزت ؤعباع الـلغ اإلاضكع في العالم. ٍو كيل الـلغ في ألاٍع

ـُت  م إوكاء هٓم للخماًت الاحخماعُت وبىاء الغوابِ بحن اإلاىاَم الٍغ ـُحن عً ٍَغ في الؿيان الٍغ

ت وجدضًض الؿُاؾاث التي جغه لت ألامض باليؿبت والخًٍغ اصة صزلهم إلى إخضار آزاع ٍَى ؼ على ٍػ

غ كضعة  ثالكخهاصًا ـي مً زالٌ جٍُى البلضان الىامُت. وحؿاهم اإلاىٓمت في اللًاء على الـلغ الٍغ

ـُت التي جمىً بعٌ  ؼ اإلاؤؾؿاث واإلاىٓماث الٍغ ً على حعٍؼ الخيىماث وؤصخاب اإلاهلخت آلازٍغ

 .ؾيان الٍغف ألاهثر تهمِكا

ت. ؿعلى الغػم ال ًؼ  اٌ اللًاء على الـلغ بجمُع ؤقياله ؤخض ؤهبر الخدضًاث التي جىاحه البكٍغ

 1990مً ؤن عضص ألاشخام الظًً ٌعِكىن في ؿلغ مضكع اهسـٌ إلى ؤهثر مً الىهف بحن عامي 

ً ال ًؼالىن ًياؿدىن مً ؤحل جلبُت  836بلُىن وؿمت إلى  1.9، مً 2015و ملُىن وؿمت، ؿئن الىثحًر

 1.25ملُىن شخو ٌعِكىن على ؤكل مً  800ؤهثر مً  وال ًؼاٌُت ألاؾاؾُت. خُاحاث ؤلاوؿاهالاخ

 .صوالع في الُىم، وهثحر منهم ًـخلغون إلى الؼظاء اليافي ومُاه الكغب الىُٓـت والهغؾ الهخي

ع في بلضان مثل الهحن والهىض إلى عؿع اإلاالًحن مً بغازً  الـلغ، وكض ؤصي الىمى الاكخهاصي الؿَغ

لُا حىىب  ولىً الخلضم وان مخـاوجا. إط وان الخلضم مدضوصا في مىاَم ؤزغي، مثل حىىب آؾُا وؤؿٍغ

  الصخغاء الىبري،
ً
 %4 ، وان2010وفي عام ضكع. مً الظًً ٌعِكىن في ؿلغ م %80اللخان جمثالن معا

يي في الُىم، بِىما صوالع ؤم 1.25مً ؾيان اإلاىُلت العغبُت ٌعِكىن جدذ زِ الـلغ الضولي البالؽ  ٍغ

صوالع في الُىم. وحعض اإلاىُلت العغبُت هي الىخُضة مً بحن  2.75منهم على ؤكل مً  %40وان ٌعِل 

 1.25عضص الؿيان الظًً ًلل صزلهم عً ) 2010مىاَم العالم التي اػصاص ؿيها الـلغ اإلاضكع مىظ عام 

يي في الُىم  (.صوالع ؤمٍغ

 حغيء بئنهاء اإلاؿحرة التي بضؤها العالم مع مُلع ألالـُت وجمثل ؤهضاؾ الخىمُت اإلاؿخضامت ا
ً
لتزاما

كمل هظا الجهض اؾتهضاؾ الـئاث 2030الثالثت إلنهاء الـلغ بجمُع ؤقياله وؤبعاصه بدلٌى عام  . َو

ألاهثر يعـا، وػٍاصة ؿغم الىنٌى إلى اإلاىاعص والخضماث ألاؾاؾُت، وصعم اإلاجخمعاث اإلادلُت 
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نزهامج لامم املخحدة إلاهمائي في الدول العزبيت، ) .باإلاىارواليىاعر اإلاغجبُت  اإلاخًغعة مً الجزاعاث

2020) 

 الجشائز: في الفقز ظاهزة جفش ي وعىامل أضباب 2.3

 :هي لجؼائغا في الـلغ ْاهغة وجـص ي ْهىع  إلى ؤصث التي والعىامل ألاؾباب ؤهم بحن مً     

اصة إلى ؤلاعالت، معضالث واعجـاع ألاؾغة حجم هبر ًؤصي :لاضزة حجم 1.2.3  ألاؾغة، هـلاث على ألاعباء ٍػ

 العجؼ خالت جؼصاص وكض الىبحر، الدجم طاث ألاؾغة مخُلباث ول جىؿحر عً العجؼ خالت مىاحهت وبالخالي

يخج وجخـاكمباؾخمغاع  هظه ، %27.9 بيؿبت مخلاعض ؤؾغة عب ٌعُلهاجؼائغ ال في ألاؾغ ؿإهثر الـلغ، عنها ٍو

 جمثل ال خحن في ،% 14.52 ب الُضوي  العامل الثالثت اإلاغجبت وفي ،% 16.70 بيؿبت معاف طو ؤؾغة عب ًليها

 اإلاىاًَ ًسهو وكذ في هظا ،% 10.76 ؾىي  قهغي بغاجب  ٌعمل العائلت عب ؿيها ًيىن  التي ألاؾغ وؿبت

 جلؿم خحن في ،% 58 محزاهُتها جـىق  والتي الؼظائُت، للىـلاث الكهغي  ؤو الُىمي مضزىله مً كؿِ ؤهبر

 .والصخت والىلل، الؿىً، هـلاث بحن اإلاخبلُتمً اإلاحزاهُت  %41 وؿبت

 الظي بالىلىص، عنهامعبرا  والخضماث الؿلع ؤؾعاع في العام الاعجـاع بإهه الخطخم ٌعغؾ: الخضخم 2.2.3

ٌ  جخإزغ وبالخالي للىلىص،الكغائُت  اللىة اهسـاى إلى ًؤصي  العجؼ خالت إلى وجهل لؤلؾغ الخلُلُت الضزى

 الـلغ، صعحت عً الىٓغ بؼٌالـلغاء  حعضاص يمً وجهبذ جدخاحها، التي اإلاخُلباث ول اكخىاء عً

ض ؿالخطخم  الخطخم ْغوؾ في اليكُحن ػحر إعالت في العاملحن على جلع التي ؤلاعالت عبء في ؾحًز

 .%17 مً ؤهثر الدؿعُيُاث بضاًتالجؼائغ  في الؿىىي  الخطخم وؿبت بلؼذ وللض اإلادؿاعع،

 التي ألاؾباب ؤهم مً واخضة الهُىلي الخصخُذ ؤو الخعضًل ر بغامجحعخب: الهيكلي الخصحيح نزامج 3.2.3

غ ؤن خُث ،جؼائغال في معضالجه واػصًاص الـلغ، جىامي إلى ؤصث  الؼظائُت اإلاىاص عً الضعم وعؿع ألاؾعاع جدٍغ

 مً ؤهثر وػلم ،1995 ؾىت عامل 000 500 ًلاعب ما حؿٍغذ إلى ؤصي الضولت، صوع  َبُعت حؼُحر عً الىاجج

اصة  في ألاؾاس ي العىهغ البُالت ْاهغة وحعض عامل، 000 96 جًم مؤؾؿت 503  .الـلغٍػ

 حعىص خاصة ؤمىُت ؤػمت مً جؼائغال عاهذ :الدطعييياث نداًت جشائزال بها مزث التي لامىيت لاسمت 4.2.3

 ؤصث الٓغوؾ هظه وزُىعتها، ألاػمت خضة مًػاصث  ؤزغي  ؤخضار جلتها وبعضها ،1988 ؤهخىبغ ؤخضار إلى

 .الـترة هظه في الـلغ مً هبحرة وؿبت وحىص إلى

ع حعُُل في حروكغاَُتالب حؿاهم والبيروقزاطيت: الفطاد 5.2.3  اإلايكىصة، الاكخهاصًت النهًت مكاَع

 ونىف واإلاىاَىحن، اإلاجخمع بمهالر ترارالاه وعضم ،حغاءاثالا  وحعلُض الخهغؾ، في البِء بؿبب

 .العالم في صا ؿؿا ألاهثر البلضان يمًالجؼائغ  تالضولُ الكـاؿُت مىٓمت حعضه الظي الـؿاص إصعان مؤقغ

 مً لغاءللـ باليؿبت الخضماث جيلـت على زمت ومً الخدخُت، البيُت على حضا هبحرة بضعحت جؤزغ الىخائج هظه
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 الاكخهاصي، الىمى ٌعغكل ألهه مباقغ ػحر بكيل ًؤطي الـلغاء صؿالـؿا اإلااٌ، عؤؽ جيلـت عؿعه زالٌ

ىغؽ لخم اإلاؿاواة، عضم ٍو  .العام ؤلاهـاق بخىػَع ألاطي ٍو

 ملُىن  30.66 إلى 1987 عام وؿمت ملُىن   23.04 مً جؼائغال ؾيان عضص اعجـع: الطكاوي الىمى 6.2.3

)الخقزيز الاقخصاد العزبي املىحد، ،2018عام ملُىن وؿمت  42.5لُهل الى ؤهثر مً  2000 ؾىت وؿمت

ؤصي (291 ، ص2019 اصة إلى الؿياوي الىمى ٍو  الؼظائُت اإلاىاص مً ألاصوى الخض لًمان الاؾتهالوي الُلب ٍػ

ت والؿلع خم للؿيان الالػمت الًغوٍع اصة و لالؾدثماع اإلاىحهت اإلاىاعص خؿاب على طلً ٍو  الُاكت ٍػ

 لخاحت الالػمت اإلاىاعص جلضًم عً اإلادلي الؼعاعي اللُاع ٌعجؼ ألاخُان بعٌ في إهه بل اإلاجخمع في ؤلاهخاحُت

اصة اصة وبالخالي الاؾتهالن في الٍؼ حزان م على ياعة آزاع له مما الخاعج مً الاؾتهالهُت الىاعصاث في ٍػ

 .اإلاضؿىعاث

 جىؿغ عضم معىاه البُالت معضالث ؿاػصًاص الـلغ ؤؾباب ؤهم إخضي البُالت حعخبر :البطالت اهدػار 7.2.3

 جىؿحر عً والعجؼ الخغمان مً خالت وكىء عىه ًترجب هظا و إلاعِكتهم، الالػم الضزل ؤو اإلااٌ على ألاؿغاص

 ؾىت %29زم الى  1991 ؾىت %20.7إلى  1988 ؾىت  %6.12مً  اهخللذ خُث تألاؾاؾُ اإلاخُلباث

غحع طلً الى  2018ؾىت  %11.7لخهل الى خىالي  2000  مً ؾىاء حضًضةاؾدثماعاث  ػُابٍو

 اإلاـدكُت ويعتها التي الخهُلت وحكحر للعاملحن اإلاىثف الُغص حاهب إلى الخانت ؤو العمىمُت اإلاؤؾؿاث

 ؤو الهُيلت إعاصة بؿبب بُالت في هم الظًً ؤو عملهم مىانب ؿلضوا الظًًغاء ألاح عضص ؤن للعمل العامت

ض م  ( 1994-1998 ) الـترة زالٌ اإلاؤؾؿاث خل  .عامل ؤلف 360 ًؤٍػ

 ػنى إلى ًؤصي والثرواث اللىمي للضزل العاصٌ الخىػَع ػُاب إن :الثرواثو  الدـخل جىسيع ضىء 8.2.3

 مً الخام الضازلي الىاجج مً الـغص ههِب اعجـاع مً بالغػم ؤهه خُث آلازغ، البعٌ واؿخلاع البعٌ

 اكخهاصًت ؿغوكاث ٌكهض جؼائغي ال اإلاجخمع ؤن إال ،2010 ؾىت صوالع 7000 إلى 1995 ؾىت صوالع 1496

 الضزل مً 32% ٌؿتهليىن  ػنى ألاهثر 10% ؤن الغؾمُت ؤلاخهائُاث جؤهض بدُث هبحرة واحخماعُت

ني ني.  الضزل م6ً% ٌؿتهليىن  آلازٍغً 40 % ؤن خحن في الَى  (165، ص 2013 حاجي، )مزغاد،الَى

غ الىؤقاعث العضًض مً  ـخصائص الفقز في الجشائز: 3.3  الاججاهاث مً عضص الضعاؾاث والخلاٍع

 وهي والخالي: جؼائغ ال في الـلغ جىػَع هُاق في ؼحراثبالخ اإلاخعللت والخهائو

ـُت اإلاىاَم في الـلغ عمم اعجـاع-أ ت، اإلاىُلت في عنها الٍغ  اإلاضن في %22.7 هجض خُث الخًٍغ

ـُت، اإلاىاَم في %22.3ملابل ـُت اإلاىُلت في َـُف بكيل عالُت ؿهي الـلغ قضة ًسو ؿُما ؤما الٍغ  الٍغ

ت،اَم اإلاى في % 9.2 ملابل% 9.4 بيؿبت ـُت اإلاىاَم في ألامُت وؿبت العجـاععاحع  وطلً الخًٍغ  الٍغ
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ت، باإلاىاَم ملاعهت  جىسـٌ وبالخالي ،ؼعاعتال هى اإلاىاَم هظه في الؼالب اليكاٍ ؤن إلى باإلياؿت الخًٍغ

 ٌ  .اإلاهىت هظه ؤصخاب صزى

ت الالمؿاواة ؤهىاع على ـلغاءلل اإلاىالي الىمى مـهىم ًغهؼ-ب  واإلاجمىعاث لغاءالـ جدغم التي البيٍُى

 إلى حىبا الخىػَع إعاصة ًًع إط إههاؿا، ؤهثر ؤؾـ على واإلاكاعهت للمؿاهمت، مىاجُت ؿغم مً اإلاهمكت

ألاؿغاص  اؾخـاص ؿلض والدؿعُيُاث الثماهُيُاث فيللـلغاء  مىالُا الىمى ًىً لمالجؼائغ  يى، فالىم مع حىب

 جغاحعذ حُني صلُل وخؿب الثالثت ألالـُت مًابخضاء و  الاكخهاصي، الىمى هخائج مًالـلغاء  ػحر

 ؾىت % 31.8 إلى 1995 ؾىت %35.7مً  اهخلل والظي حُني مؤقغ حؼحر زالٌ مًالجؼائغ  في الالمؿاواة

 .الـلغ وؿبت جسـٌُ إلى ًؤصي هظا وبضوعه لغاءالـ عليها خهل التي الخهت اعجـاع على ًضٌ مما ،2005

 117900 ب كضع مؤكذ بكيل العاملحن لؤلشخام الؿىىي  الضزل ؤن وحض ألاؾغة صزل ًسو ؿُما-ج

ـحن ي ى الؿى الضزل كضع بِىما صج غجـع صج، 443272.73 ب للمْى  اإلاىاَم في ؤهثر الضزل مؿخىي  ٍو

ت ـُت، باإلاىاَم ملاعهت الخًٍغ ت اإلاىاَم في صج 268059.74 ب كضع خُث الٍغ  ملابل الخًٍغ

ـُت اإلاىاَم في صج 213561.22  .الٍغ

 إلى وجىلؿم ػظائُت، ػحر مىخجاث هـلاث قغاء جسو % 41.8 قيل على الاؾتهالن هـلاث جخىػع-د

 %16.45 بيؿبت والاجهاٌ الىلل هـلاث زم %23.6 بيؿبت ولىألا  اإلاغجبت في جإحي والتي الؿىً هـلاث

 مً اإلاحزاهُت %58.22 جمثل التي الؼظائُت الىـلاث حكمل بِىما، %15.9 بيؿبت الصخت هـلاث بعضها

 الخًغ %13.68 يؿبتب ومكخلاجه الخلُب، %25.46ت بيؿب ألاولى اإلاغجبت في الخبىبجإحي  اليلُت،

  %5.1ت وؿب الُاػحت والخًغ %6.44 الـىاهه جمثل بِىما %10.12 بيؿبت اللخىم %13.60 الجاؿت

ُف والبُالت الـلغ بحن ترابُُتال العالكت ًسو وؿُما-ه  اعجباَا خؼحراثاإلا ؤهثر الخعلُمؤن  هجض والخْى

اث عىؿُا الـلغ معضٌ ًغجبِ خُثالجؼائغ  في بالـلغ  َـُف جدؿحن ؤي ًؤصي بدُث الخعلُم، بمؿخٍى

غاالخل ؤقاعث بعٌ  وكض ،لغاءالـ ؤعضاص جغاحع إلى الخعلُمي اإلاؿخىي  في  جخمحز الـلحرة ألاؾغ ؤن ٍع

اث  بيل معىُت الؼىُت ألاؾغ بِىما كغآوي، وحعلُم "حعلُم بضون  " والثاهُت ألاولى الخعلُمُت باإلاؿخٍى

اث  وزُلت بهىعة الـلغ كُاؾاث جغجبِ و" ا علُصعاؾاث  " الؿاصؽ باإلاؿخىي  وزانت ألازغي، اإلاؿخٍى

 جغجـع خحن في الـلغ، مً عملُا - حعاوي ال واخض ؿغص مً جخيىن  التي ؿاألؾغة اإلاعِكُت، ألاؾغة بذجم

اصة مع الـلغ معضالث ض ؤؾغة في ٌعِكىن  الظًًألاؿغاص  عبع خىالي إلى ؿخهل ، ألاؾغة حجم ٍػ  عضص ًٍؼ

 7.64مً اؿغاصهؤ عضص ًخيىن  ؤؾغ في لغاءالـ مً العٓمى الؼالبُت حعِل هما ؤشخام، عكغة عً اؿغاصهؤ

  .اإلاخىؾِ في شخو  
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 مً ؤهثر ؿلحرة ؤؾغة 549 بحن مً ؤهه الخدلُم وحض الؿىىاث، نىف مثل ألازغي  الخضماث خُث ومً-و

 الهالخت باإلاُاه جتزوص الؼىُت ألاؾغ ؤن هجض باإلااء التزوص مهضع خُث ومً جللُضًت، بُىجا حكؼل 50%

 اإلاُاه مىابع مً مدمُت ػحر آباع مً ؿختزوص الـلحرة ألاؾغ بِىما البِذ، صازل عضاص ٍَغم عً للكغب

 ػاػ على زام بكيل حعخمض الؼىُت ألاؾغ ؤن وحض اإلاؿخعملت اإلادغوكاث نىف خُث مً ؤما وألانهاع،

 ص.الخها بلاًا الـدم، على الـلحرة ألاؾغ حعخمض بِىما اإلاضًىت،

ُت علىي ؤلاكلُم الخباًً-ز اث في الخباًً ؤوحه بعٌ ْهغث خُث ،هبحر جؼائغ ال في الـلغ زٍغ  مؿخٍى

 ،%32.7 ب الىؾُى الهًاب بلضًاث في لها مؿخىي  ؤعلى إلى الـلغ وؿبت ؿىنلذ اإلاىاَم، صازل الـلغ

 .%13.7ت بيؿب الكغقي الجىىب وفي

 في الحد مً الفقز املطخدامت دور نزامج الخىميت الشراعيت. 4

بعض علض الدؿعُيُاث مً اللغن اإلااض ي التي قهض ؿيها : نزامج الخىميت الشراعيت املطخدامت 1.4

ًت جدؿً ابضمع همِ حضًض في حؿُحر الاكخهاص، و  حؼحراث هُيلُت قاملت وإجباعالاكخهاص الجؼائغي 

 في الجؼائغ اإلاضازُل البترولُت ولعضم هجاعت ؤلانالخاث الؿابلت التي قهضها اللُاع الؼعاعي، قغعذ

ت امجالبر  مً مجمىعت وجىـُظ جُبُم ، ص 2014)عماري سهير،  :الهامت، والتي ًمىً خهغها في الخىمٍى

06) 

 صج ملُاع 525 ب ًلضع مالي بؼالؾ (:20012004-) الاقخصادي إلاوعاع نزهامج-أ

 .صج ملُاع 4202.7 الاؾدثماعي  حجمه ًبلؽ :(2009-2005: )الىمى لدعم الخكميلي البرهامج-ب

 صج ملُاع 21214 ب ًلضع مالي بؼالؾ :(2014-2010) الخماس ي البرهامج-ج

 ملُاع صًىاع 22100، بؼالؾ مالي كضع ب (2019-2015نزهامج جىطيد الىمى )-د

 مليار دج  (2019-2001)مكاهت القطاع الشراعي طمً املخططاث الخىمىيت للفترة  :1حدول 

 جــــــــالبرهام
مخطط إلاوعاع 

 الاقخصادي

2001-2004 

 مخطط دعم الىمى

2005-2009 

 املخطط الخماس ي

2010-2014 

نزهامج جىطيد 

 الىمى

2015-2019 

 *22122 21214 422227 525 احمالي الاضدثماراث

 1222 322 6524 الفالحت
62521 

 (2215-2218)** 

 6249 4271 7214 12246 اليطبت املئىيت

 مً اعضاص الباخث باالعخماص على:املصدر: 

 (52، ص:2020)هدي نً محمد، ** ، (www.echoroukonline.com)، *(06، ص 2014)عماري سهير، 
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 قغوٍ وجىؿحر الدكؼُل وبعث الؿيان معِكت إَاع جدؿحن على مجمىعها في البرامج هظهعهؼث 

مىً  ،هبحرة مالُت عنضث لها مبالؽ طلً جدلُم ؾبُل وفي الجهىي، الخىاػن  وإعاصة اليكاَاث اؾخلغاع ٍو

ت الؼعاعُت في خهغ    :البرامج الخىمٍى

ني للخىمُت الـالخُت ٌعض : 2004/2000) ) الفالحيت الىطني للخىميت البرهامج 1.1.4 اإلاسُِ الَى

لُيىن  هظا البرهامج ، وكض جم اعضاصولُت تهضؾ إلى جُىع وػٍاصة ؿعالُت اللُاع الـالحي اؾتراجُجُت

 واإلاعىكاث الغئِؿُت الُبُعُت والـىُت والخىُٓمُتقامال واؾخجابت مخماؾىت إلاىاحهت الخدضًاث 

ني، والخض مً الخماؾً والؿلم  واإلاكاول اإلاؤؾؿُت اإلاؿئىلت عً يعف ؤؾاؾُاث ألامً الؼظائي الَى

ـُت  (LAOUBI, YAMAO,2012 , p: 69) الاحخماعي في اإلاىاَم الٍغ
ني للخىمُت الؼعاعُت  ت البرهامج الَى ، وفي عام 2000في عام  PNDAؤَللذ الخيىمت الجؼائٍغ

ـُت 2002 ني للخىمُت الؼعاعُت والٍغ ، ويهضؾ هظا البرهامج  (PNDAR)جُىع، لُهبذ اؾمه البرهامج الَى

غ ؤلاهخاج الؼعاعي وؤلاهخاحُت مً  غ وجدضًث اإلاؼاعع، وجىثُف وجىؾُع اإلاىاَم اإلاغوٍت، وجٍُى إلى جٍُى

 الخض مً، إياؿت إلى طلً لمىاعص الُبُعُتم لوالاؾخسضام اإلاىاؾب واإلاؿخضا زالٌ اؾدثماعاث هبحرة

إعاصة بعث مؿاع  لجهىي. ؤصي هظا البرهامج الىاالـلغ وجىؿحر مىانب الكؼل وجدلُم الخىاػن  ْاهغة

، وكض عاؿم طلً حملت مً 7%وؿبت  خُث سجل 2003الىمى الاكخهاصي الظي بلؽ ؤوحه ؾىت 

ـُت وفي عضة كُاعاث ؤزغي.ؤلاهجاػاث لـائضة الؿيان في مجاٌ الصخت واإلاىاعص     اإلاائُت والخىمُت الٍغ

، وجم اؾخدضار ؤهثر %120ؤصي البرهامج إلى اعجـاع حجم العمالت الؼعاعُت، خُث اعجـعذ بيؿبت      

ُـت زالٌ الـترة  900مً  ، هما جبحن ألاعكام حجم الاؾدثماعاث الطخمت التي 2004-2000ؤلف ْو

بلؽ حجم الضعم  إحمالي كُمت ؤلاهخاج الؼعاعي، هما مً %3ىالي إلى خ ذكامذ بها الخيىمت، خُث ونل

ملُاع صوالع( بمخىؾِ ؾىىي بلؽ خىالي  4ملُاع صج )ما ًلغب مً  284، خىالي 2006و 2000بحن عامي 

 (LAOUBI, YAMAO,2012 , p:70) ًىعو ليل هىخاع/ؾىت 66ملُاع صج، واؾدثماع ًلضع بدىالي  40.5
 البرهامج هظا ٌعخبر :2004- 2009 (SNDRD) املطخدامت الزيفيت للخىميت الىطىيت الاضتراجيجيت 2.1.4

 اإلاسهو اإلاالي الؼالؾ ملضاع وهى ًىضعج نمً بغهامج صعم الىمى، خُث بلؽ الؿابم، لبرهامجل امخضاصا

 ًخم لم الؿابم البرهامج مً صج ملُاع 1216 كُمت ًخًمً (،صوالع ملُاع 55 ٌعاصٌ ما) صج ملُاع 4202.7 له

 صج ملُاع 432 بلُمت الجىىب بمىاَم ؤخضهما زانحن بغهامجحن إكغاعه بعض له ؤيُف خُث، إهجاػها

اصة صج ملُاع 868 بلُمت العلُا الهًاب بمىاَم وآلازغ  ب كُمتها اإلالضعة ؤلاياؿُت الهىاصًم عً ٍػ

الث الخانت بدؿابا 1191 ىت اإلالضعة بملُاع صج والخدٍى ، 2014)عماري سهير، ملُاع صج  1140ث الخٍؼ

 (08ص 
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ىُت الاؾتراجُجُتتهضؾ  ـُت للخىمُت الَى ـُت مؿخضامت، وطلً  اإلاؿخضامت الٍغ إلى جدلُم جىمُت ٍع

اؾ، وجمىُنهم مً الاؾخؼالٌ العلالوي للثرواث الُبُعُت مع  بخدؿحن الٓغوؾ اإلاعِكُت لؿيان ألاٍع

ـي الخجضًض ؾُاؾت بدبني بعض ُماؿ ىملخلويمان اؾخضامتها لؤلحُاٌ الالخلت، يغوعة جثمُنها   الٍغ

، هما جغجىؼ هظه الؿُاؾت اإلاؿخضامتلؼعاعُت ا للؿُاؾاث مصع بمثابت حعخبر والتي 2008 ؾىت حيوالـال

ىُت مً الى هضؾ ، والظي ي2008في قهغ ؤوث على كاهىن الؼعاعت الخىحُهي الهاصع  جمىحن الؼعاعت الَى

وجدلُم الخىمُت الؼعاعُت اإلاؿخضامت، خُث جدكيل مً  اإلاؿاهمت في جدؿحن ألامً الؼظائي للبالص

ؼ كضعاث ؤلاهخاج وػٍاصة إهخاج اإلادانُل واإلاىخجاث الاؾتراجُجُت،  مدىعًٍ: مدىع ؿالحي يهضؾ إلى حعٍؼ

ؼ اإلاىاعص الُبُعُت ـي هضؿه خماًت ونىن وحعٍؼ  (68، ص 2012/2013، نً ـخشهاجي أميىت) ومدىع ٍع
ؾُاؾت الخجضًض  (:2014-2010) والزيفي للمخطط الخماس ي ضياضت الخجدًد الفالحي 3.1.4

ني، واإلاخمثلت في  ـي، هي عباعة عً مداولت الىنٌى إلى اؾخضامت ألامً الؼظائي الَى الـالحي والٍغ

اإلاضي اإلاخىؾِ جبدث في الخؼحراث وآلازاع اإلاهمت في  اؾتراجُجُاث حعخبر مدىع هظه الؿُاؾت، خُث في

قغاهت بحن اللُاع العام والخام، جإزحر  جؤؾـ صعامت ألامً الؼظائي وجؤؾـالبيُت الخدخُت التي 

ـُت.  حمُع الـاعلحن في عملُت الخىمُت وبغوػ خىهمت حضًضة للـالخت وألاكالُم الٍغ

ؼ البرامج هظه حاءث :الجشائز في الزيفيت الخىميت 4.1.4  لالؾدثماع الخام اللُاع وحصجُع الضعم لخعٍؼ

اؾ اللغي  ؾيان معِكت مؿخىي  وجدؿحن اللُاع هظا في ت الخيىماث جبيذ وكض وألاٍع  بضاًت مىظ الجؼائٍغ

ت اإلاسُُاث مً مجمىعت ألالـُت غ تهضؾ التي الخىمٍى ـُت واإلاىاَم الـالحي اللُاع لخٍُى  والتي الٍغ

 :الخالي الىدى على حاءث

 ،2000 ؾىت البرهامج هظا اعخماص جم PNDA(2000-2002) الفالحيت للخىميت الىطني املخطط 1.4.1.4

اصة إلى ؤؾاؾا يهضؾ صًىاع ملُاع 40 كضعه مالي بؼالؾ ـُت اإلاىاَم ؾيان وحصجُع الـالحي، ؤلاهخاج ٍػ  الٍغ

ـُت ألاوكُت مماعؾت على م عً الٍغ ـي، الجزوح مً والخض ألاؾاؾُت، البِئت تهُئت ٍَغ  على واإلاداؿٓت الٍغ

ت، الخىاػهاث  :هما مدىعًٍ اإلاسُِ لهظا خضص الجهٍى

 .اإلاىاش ي وجغبُت الـالخُت اإلاؿدثمغاث وعهغهت جإهُل إلعاصة اإلاسههت بالبرامج ًخعلم :1 اإلادىع          

 .قؼل مىانب زلم إلى باإلياؿت الُبُعُت، اإلاجاالث وجىمُت للمداؿٓت مىحهت بغامج وهي 2 اإلادىع:      

 اإلابضئُت ألاهضاؾ إن PNDAR (2004-2006) الزيفيت الشراعيت للخىميت الىطني البرهامج 2.4.1.4

 وجدؿحن البُئُت، الخىاػهاث إنالح الخؿبان في ألازظ زالٌ مً الٍغف، عالم لدكمل وؾعذ كض للبرهامج

ـُحن للؿيان الخُاة ٍقغو  ني اإلاسُِ ٍَغم عً الٍغ ـُت للخىمُت الَى  مبالؽ له زهو PNDAR الٍغ
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ـُت، اإلاىاَم في البُالت مً للخسـُف 2004 ؾىت صًىاع ملُاع 15 ب جلضع اصة الٍغ  ؾىت عً% 13 كضعها بٍؼ

 .اإلاؤؾؿاث كُاع صعم وجىؾُع صًىاع ملُىن  10 إلى الاؾدثماعاث كُمت عؿع إلى إياؿت ،2003

ـُت الخىمُت اؾتراجُجُت إن SNDRD املطخدامت الزيفيت للخىميت الىطىيت الاضتراجيجيت 3.4.1.4  الٍغ

 اإلاىاَم في الخُاة بعث إعاصة إلى تهضؾ 2008 ؾىت العمىمُت الؿلُاث َغؾ مً اإلاخبىاة اإلاؿخضامت

ـُت ه عَع امك اوكاء اإلاؤؾؿاحي اإلاؿخىي  على إط ومؤؾؿاجُت، مالُت وؾائل على جلىم التيو   الٍغ  حىاٍع

ـُت الخىمُت  اإلاؿخىي  على ؤما اإلاهمكت، اإلاىاَم في زانت للؿيان مباقغ لًم كاعضًت وؾُلت هىو  الٍغ

ـُت الخىمُت ماٌ عؤؽ إن اإلاالي  وجىُٓم الخصخغ، مياؿدت الاؾدثماع، عزو ٍَغم عً ألاعاض ي جثمحن الٍغ

ؼ إن، الغعي ت حعٍؼ  اللاعضًت الؿُاؾت حكيل ما، إلكلُم الخّٓى مجمىع الاعخباع بعحن جإزظ التي الجىاٍع

ـُت، للخىمُت ـُت اإلاجخمعاث جسو وهي الٍغ  إَاع في وجخم اإلاعؼولت ؤو اإلاخـغكت اإلاىاَم في حؿىً التي الٍغ

ـُت الخىمُتاؾتراجُجُت  ع إن ؾىت اللهىي  مضتها اإلاؿخضامت، الٍغ  الاؾتراجُجُت يمً اإلاىضعحت اإلاكاَع

ىُت ـُت للخىمُت الَى ـُت للمجخمعاث مغاؿلت جيىن  اإلاؿخضامت الٍغ  اإلاغجبُت اإلاهً جىمُت خُث، مً الٍغ

 وزلاؿُت اكخهاصًت احخماعُت، وججهحزاث ميكأث جغكُت الخللُضًت، الهىاعاث الغعي، الؼاباث، بالؼعاعت،

 ...( ؤعاض ي، ماء،( الُبُعُت اإلاىاعص وجثمحن العلالوي الاؾخعماٌ الجماعي لالؾخعماٌ

ـُت للخىمُت حىاعي  مكغوع 12148 بغمجت جلغع  2011-2009 للـترة باليؿبت  منها اإلاضمجت الٍغ

ت 5187و بلضًت 1241 عبر ؿيها الكغوع جم 4165و عليها، مىاؿم 6059  133880 زلم مً جمىىذ ،كٍغ

ع هظه مً ؤؾغة 68120 ثاؾخـاص قؼل، مىهب  .اإلاكاَع

ـي الـالحي الخجضًض ؾُاؾتهضؾ ت : PRR والزيفي الفالحي الخجدًد ضياضت 4.4.1.4  الخضعُم على والٍغ

ني الؼظائي لؤلمً الضائم ل يغوعة على الدكضًض مع الَى  للىمى خلُلي مدغن إلى الـالخت كُاع جدٍى

ـي الـالحي الخجضًض ؾُاؾت جغجىؼ الكامل؛ الاكخهاصي  وهي: ؤؾاؾُت عوائؼ زالر على والٍغ

 صائمت بهـت لًمان اللُاع ومغصوص الاكخهاصي البعض على الـالحي الخجضًض ًغجىؼ :الفالحي التجديد-ؤ

 "ؿغع" ملاعبت في واهضماحها اإلاؿدثمغاث، في ؤلاهخاج وعهغهت جىثُف، ٌصجع ؿهى للبالص الؼظائي ألامً

ب  مىخجاث 10 عكغ مً كائمت ويع جم اللُاع، في اإلاىجؼة العضًضة الاؾدثماعاث صعم ؤعماٌ لخهٍى

ت طاث ؤو ؤؾاؾُت ٌ ، الخبىب :هي ؤولٍى  البُاَـ، والخمغاء، البًُاء اللخىم الخلُب، الجاؿت، البلى

خىن، ػعاعت الهىاعُت، الُماَم  .والكخائل البظوع  الىسُل، الٍؼ

ـي الخجضًض بغهامج يهضؾ: الريفي التجديد-ب  ومؿخضامت ومخىاػهت ميسجمت، جىمُت جدلُم إلى الٍغ

ـُت، لؤلكالُم ع جىـُظ زالٌ مً الٍغ ت اإلاكاَع ـُت للخىمُت الجىاٍع  الـاعلىن  بها ًخىـل التي اإلاىضمجت الٍغ

 واؾخلغاع والضزل الدكؼُل مجاٌ في والاحخماعُت الاكخهاصًت ألاهضاؾ الخؿبان في ًإزظ اإلادلُىن،
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ـي الخجضًض ٌؿتهضؾ الؿيان،  حعِل التي ألاؾغ ول مضاه وفي الـالحي الخجضًض مً ؤقمل ٌعخبر الظي الٍغ

ـي الىؾِ في وحعمل  ؿيها اإلاعِكت ْغوؾ بهعىبت جخمحز التي اإلاىاَم في ٌعِكىن  الظًً وزانت الٍغ

 ) الصخغاء الؿهىب، الجباٌ، (وؤلاهخاج

 الـاعلىن  ًىاحهها الني للهعىباث جـاصًا الغهحزة هظه جإحي :التقنية والمساعدة البشرية القدرات دعم-ج

 :إلى تهضؾ وهي الؿُاؾت هظه جىـُظ في لالهضماج

ً البدث في الاؾدثماع - لها حضًضة جلىُاث ويع حصجُع ؤحل مً الـالحي وؤلاعقاص والخيٍى ع وجدٍى  الؿَغ

 الـالخُت؛ ؤلاصاعة مىاهج عهغهت، و ؤلاهخاجي الىؾِ في

ؼ - ت اإلااصًت اللضعاث حعٍؼ  اللُاع؛ ومخعاملي مىخجي بضعم اإلايلـت والهُئاث اإلاؤؾؿاث ليل والبكٍغ

ؼ - ت والخماًت الغكابت مهالر حعٍؼ  والغكابت والكخائل البظوع  جهضًم ومهالر الىباجُت والصخت البٍُُغ

 الؼاباث خغائم ومياؿدت الخلىُت

 ألامً جدلُم هضؿه العمىمُت، الىـلاث مً صًىاع ملُاع 1000 البرهامج لهظا الضولت زههذ

ٌ  الؼظائي   منها هظهغ الىخائج مً حملت خلم الظي 2014 بدلى

 بحن اإلامخضة للـترة %8.33الى  2008-2000 الـترة زالٌ %6 مً الـالحي ؤلاهخاج همى معضٌ جدؿحن -

ني ؤلاهخاج ػٍاصةو ، 2010-2014  ؤهىاعه؛ مسخلف وجدؿحن الَى

ـي في الؿيان خُاة وٍقغ  وجدؿحن ؤلاكلُمُت، والخىاػهاث اإلاؿخضامت الخىمُت صعم -  10200 ب وهظا الٍغ

ـُت جىمُت مكغوع ـُت، مىُلت 2174 ٌ مضمجت ٍع ـي مؿىً 727000 خُاة وٍقغ  بخدؿحن ٍع  وخماًت ٍع

 التربت؛ مً هىخاع ملُىن  8.2 مً ؤهثر

 الهىاعي؛ الـالحي الاهضماج وجدؿحن الهىاعُت لآلالث اإلاؿخضام الدؿُحر -

 (142 ، ص2017/2018)عباص وداد،  .صائم قؼل مىهب 750000 خىالي زلم -

ت الضولت كبل مً اإلاعخمضة الـلغ مياؿدت ؾُاؾاث قملذ :ظاهزة الفقز في الجشائز  جطىر  2.4  الجؼائٍغ

 وجدلُم ألامني، الاؾخلغاع اؾترحاع مع جؼامىا ألالـُت، بضاًت مىظ  باقغتها التي البرامج مً مخىىعت خؼمت

 اإلادلي الىاجج اعجـاع في ؾاهم ما هظا الضولُت، الؿىق  في اإلادغوكاث ؤؾعاع اهخعاف بعض هامت مالُت مىاعص

 البضاًت واهذ صوالع، ملُاع 11.9 إلى الهغؾ اخخُاَي واعجـاع 2000 ؾىت %3ص لخضو  ونل الظي الخام

 وبغهامج( 2009-2005) الاكخهاصي الىمى صعم بغهامج زم( 2004-2001) الاكخهاصي ؤلاوعاف بمسُِ

ُض ٌ  مً هؼحرها الجؼائغ والتزام( 2019-2015) للىمى ؾُتاالخم والخُت( 2014-2010) الىمى جَى  صو

 هىعُت جدؿحن إلى مجملها في تهضؾ والتي ،2000 ؾىت ؤلاهمائُت ألالـُت ؤهضاؾ جدلُم على بالعمل العالم

 .الجؼائغي  اإلاىاًَ لضي الخُاة
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اث الـلغ في الجؼائغ اإلاعخمضة على معُاع الضزل، كض جغاحعذ بضاًت       وحكحر اإلاعُُاث الى ان مؿخٍى

ؾىت  % 6.2زم الى  2000ؾىت  %12.10الى  1995ؾىت  %14.1خُث اهخللذ مً  2000مً ؾىت 

غحع طلً الى جدؿً مضازُل البالص 2019ؾىت  %5.03لخهل الى  2010 هدُجت اعجـاع ؤؾعاع ، ٍو

ت زانت الؼعاعُت منها والتي وان وكعها إًجابُ في  االىـِ، مما مىنها مً جبني العضًض مً البرامج الخىمٍى

الغؿع مً مؿخىي الضزل والدكؼُل وجدؿحن ْغوؾ الخُاة في الٍغف، وهى ما ؤصي الى جغاحع معخبر في 

 معضالث الـلغ.

 رمعدالت الفقر النقد في الجزائ :2حدول 
 2019 2014 2011 2010 2009 2008 2005 2000 1995 الطخت

 0.15 0.11 0.00 2.11 8.9 44.4 1..0 41.41 41.41 معدل الفقر

غ الاكخهاصي العغبي اإلاىخض : املصدر  290، م: 2019الخلٍغ

 الؿيان مً 1,65 %وؿبت ؤن ،2014 لؿىت ألابعاص مخعضص الـلغ مؤقغ خؿب ؤلاخهائُاث جبحنو 

ـي الىؾِ في 2,7% و الخًغي، الىؾِ في %1 الجؼائغ في ؤقُاء لعضةًـخلضون   الـلغ قضة وبلؼذ، الٍغ

 ،36,07 % وؿبت ألابعاص مخعضص الـلغ في ألاشخام مىه ٌعاوي للخغمان الظي اإلاخىؾُت اليؿبت جمثل التي

ـي الىؾِ يف% 38.42ل ملاب الخًغي  الىؾِ في   34,88 %منها  ألابعاص مخعضص الـلغ مؤقغ وبلؽ .الٍغ

الىؾِ  في 0.003منها  0.006 الخغمان بكضة اإلاعضٌ ألابعاص مخعضصي الـلغاء الؿيان خهت ًمثل الظي

ـي الىؾِ في 0,011 ملابل الخًغي   (173 ، ص2017/2018)عباص وداد،  .الٍغ

 ؤو الُىم، في واخض بضوالع اإلالضع الـغص صزل مؿخىي  على ؿلِ العالم في ٌعبر مؿخىي الـلغ وال

ً في  احخماعُت، معاًحر الاعخباع بعحن ًإزظ الظي البكغي  الـلغ لِكمل طلً بل ججاوػ  الُىم، صوالٍع

غ اخخلذ الجؼائغ خؿب وؾُاؾُت، وللض زلاؿُت، ت  الخىمُت جلٍغ  اإلاخدضة ألامم لبرهامج 2011البكٍغ

ت  بمعضٌ صولت،187 بحن مً 96 اإلاغجبت للخىمُت  ؾىت 108اإلاغجبت  جدخل واهذ بعضما ،0.554جىمُت بكٍغ

ت اإلاخىؾُت طاث الخىمُت ألازحرة اإلاغاجب واهذ جدخل خُث ،0.70بمعضٌ  2002  مً وبالغػم .البكٍغ

ت الخىمُت مؤقغاث جدؿً مؤقغ الـلغ البكغي ؾىت  خؿب 51 اإلاغجبت اخخلذ الجؼائغ ؤن إال البكٍغ

ٌ  الترجِب، على 11و 45 اإلاغجبت وألاعصن جىوـ اخخلذ ؿُما ،2008  طلً: ًىضر الخالي والجضو

 2019-1995وطبت الفقز البػزي في الجشائز  :3حدول 

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2019 

10.15 11.89 42.21 49.80 49.15 4..42 40.14 41..1 45.28 11 59 

 www.echoroukonline.com  ،(16، ص 2016)مهدًد، حاجي،  مً اعضاص الباخث باالعخماص على:املصدر: 
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حن الظًً و       ت للضؿاع عً خلىق ؤلاوؿان، إلى ؤن عضص الجؼائٍغ غ ؤعضجه الغابُت الجؼائٍغ َكحر جلٍغ

حن جضهىعث ؤوياعهم  %38 ملُىن ؤي هدى 15ٌعِكىن جدذ زِ الـلغ كـؼ إلى  مً الجؼائٍغ

ً على اكخىاء ؤؾاؾُاث الخُاة، وهى م حن  3ا ٌعني ؤن بحن ول الاحخماعُت وؤنبدىا ػحر كاصٍع حؼائٍغ

غهاواهخلضث الغابُت في  ًىحض حؼائغي ٌعِل في ؿلغ مضكع. ، الاعجـاع اإلاؿخمغ في وؿبت الـلغ جلٍغ

. وؤهضث ؤن 2019زالٌ عام  %38إلى هدى  2014زالٌ  %24مً  والـلغاء في الجؼائغ، التي اعجـعذ

 على عضص مً الجهاث. ألاعكام جم الاعخماص عليها بعض عملُت ؤلاخهاء والاعخماص

بلضًت ؿلحرة ٌعِل ؾيانها على إعاهاث نىضوق الجماعاث اإلادلُت  1400وؤوضخذ ؤن ؤهثر مً      

، وجًم  800اإلاكترن، بُنها 
ً
 30ملُىن مىاًَ. هما حعخمض  20بلضًت جم جهيُـها يمً زاهت ألاهثر ؿلغا

لى نىضوق ًخىلى جللُو الـىاعق الىاحمت والًت في جىؿحر اخخُاحاث اإلاىاَىحن وحؿُحر قؤونها الُىمُت ع

 عً يعف اإلاىاعص.

غ خضًث للبىً الضو       حن في  %10لي، هكف عً صزٌى هدى وؤقاعث الغابُت إلى جلٍغ مً الجؼائٍغ

زالٌ العام الخالي،  %9ت الخطخم التي جهل إلى صائغة الـلغ، بؿبب البُالت اإلاغجـعت واعجـاع وؿب

البُالت بما لتي واحهتها الجؼائغ في الؿىىاث ألازحرة ؾبٌب في اعجـاع معضٌ مؤهضة ؤن الهعىباث اإلاالُت ا

 (2020)ـخالد امليػاوي،  .%1.5ًلغب مً 

 ت:ـخاجم .5

بغامج الخىمُت الؼعاعُت التي جبىتها الجؼائغ بضاًت ألالـُت  مً زالٌ هظا البدث الظي جىاٌو صوع 

 ًمىً الخىنل إلى الىخائج الخالُت: الثالثت في الخض مً ْاهغة الـلغ 

غحع طلً  اجه، ٍو حعاوي الجؼائغ هؼحرها مً صٌو العالم الثالث مً ْاهغة الـلغ بمسخلف مؿخٍى

الى الٓغوؾ الاكخهاصًت والاحخماعُت التي عاقتها زالٌ مغاخل مخعضصة والتي مً بُنها بغامج الخصخُذ 

اث الهُىلي، التزاًض اإلاؿخمغ في عضص الؿيان  واعجـاع حجم ألاؾغ، اعجـاع معضالث البُالت ومؿخٍى

الخطخم، الـؿاص والبحروكغاَُت، ألاػمت ألامىُت والؿُاؾُت التي مغث بها الجؼائغ زالٌ علض 

 الدؿعُيُاث.

ـ في اإلاىاَم الجؼائغ في الـلغ جخمغهؼ ْاهغة  كبل مً مهملت نؼحر هُاق على الؼعاعت وجٓل ُت،الٍغ

ـُت والخىمُت الؼظائي وألامً بالؼعاعت اإلاعىُت الؿُاؾاث ػالبُت  اإلاؼاععحن نؼاع ؿئن طلً ومع .الٍغ

حن واإلاؼاععحن اإلاؼاععحن نؼاع ٍمثلو  ،الؼعاعي ؤلاهخاج مً% 80 مً ؤهثر ًىؿغون  ٌعخمضون  الظًً ألاؾٍغ

 .الٍغف ؿلغاء ػالبُت عِكهم هؿب في الُبُعُت اإلاىاعص ؤو الؼعاعت على
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ت البرامج مً مجمىعت وجىـُظ جُبُم في ألالـُت الثالثت تبضاً الجؼائغ  قغعذ  تالؼعاعُ الخىمٍى

ملُاع صج  65.4، والتي عنضث لها مبالؽ مالُت معخبرة ملاعهت مع البرامج الؿابلت، بلؼذ خىالي الهامت

-2005ملُاع صج يمً مسُِ صعم الىمى ) 300( و2004-2001يمً مسُِ ؤلاوعاف الاكخهاصي )

ملُاع صج زالٌ  625.1( وجلضًغ بدىالي 2014-2010اع صج يمً اإلاسُِ الخماس ي )ملُ 1000( و2009

ُض الىمى ) 2018-2015الـترة   (2019-2015يمً مسُِ جَى

ت الؼعاعُت هضؿذ البرام غ وػٍاصة هـاءة وؿعالُت اللُاع الؼعاعي ج الخىمٍى مً حهت والى الى جٍُى

ـُت التي  لؼعاعُت، والخخىائها ٌؼلب على ؾيانها مماعؾت ألاوكُت اجدؿحن مؿخىي الخُاة في اإلاىاَم الٍغ

تعالعلى معضالث ؿلغ  بغامج الخىمُت  يمً ، للض ؾاهمذ هظه البرامجُت ملاعهت باإلاىاَم الخًٍغ

مؿخىي الـلغ اإلاعخمضة على معُاع الضزل الكاملت في الخللُل مً مؿخىي الـلغ في الجؼائغ خُث اهخلل 

 .2019ؾىت  %5.03لُهل الى  2000ؾىت  %12.10الى  1995ؾىت  %14.1مً 

وعلى الغػم مً ألازغ ؤلاًجابي الظي ؤخضزخه بغامج الخىمُت الؼعاعُت في الخللُل مً معضالث 

اث مغيُت، بل  الـلغ في الجؼائغ زالٌ الؿىىاث الؿابلت، الا انها جبلى ػحر واؿُت للىنٌى الى مؿخٍى

ض البرامج والخصخُداث والتي   ًمىً اًجاػها في الخىنُاث الخالُت:جدخاج الى اإلاٍؼ

ؼ مـخاح اإلاؼاععحن نؼاع صعم عخبرٌ - ع اإلادلُتالخىمُت الؼعاعُت  حعٍؼ  مًهدى الخللُل  الخلضم وحؿَغ

ؼ الئلت عمل ؿغم وزلم .والجىع الـلغ ـُ الخىمُت وحعٍؼ  .اإلاىُلت في ت الكاملتالٍغ

ـُت والخىمُت الؼعاعت لخىمُت اؾدثماع زُِ ويع - ض بما الٍغ  مع الـلغاء اإلاؼاععحن وصزل عائضاث مً ًٍؼ

ؼو  مؿخضامت، ػعاعُت مماعؾاث جبني على مؿاعضتهم  ؤلاهخاج جيلـت وجللُل، الؼعاعُت مهاعاتهم حعٍؼ

 .اإلاىار حؼحر مع والخىُف

اصة-  وػٍاصة اإلاساَغ إصاعة على كضعتهم وجدؿحن الُبُعُت اإلاىاعص إلى الؼعاعُت الـلحرة غ ونٌى ألاؾ ٍػ

ـُت ألاؾاؾُت البيُت بىاء .الؼظائُت وألاهٓمت باألؾىاق الىُاق نؼحرة الؼعاعت وعبِ إهخاحُتهم  الٍغ

 .الهخي والهغؾ واإلااء والىلل الُاكت مجاٌ في وزانت

اصة مً الٍغف ؿلغاء جمىحن -  .تالخىمُ عملُت مً الاؾخـاصة وؾائل هإخض الؿُاؾُت مكاعهتهم ٍػ

 . قائمت املزاحع:6

ى(، مغهؼ صعاؾاث ، )الُبعت ألاولالشراعت العزبيت وجحدًاث لامً الغذائي حالت الجشائز (،2010)ؿىػٍت، ػغبي-1

 .بحروث، الىخضة العغبُت

بي-2 م عٍغ ، صعاؾت آثار ضياضاث جحزيز الخجارة الدوليت على جحقيق لامً املطخدام في الدول الىاميت (،2014) ،مٍغ

غ على  ألامً الؼظائي اإلاؿخضام في الاكخهاصًاث اإلاؼاعبُت، ]مظهغة ماحؿخحر ػحر ميكىعة[، جدلُلُت ملاعهت آلزاع الخدٍغ

 .حامعت ؿغخاث عباؽ، ؾُُف
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غ -3  .الجؼائغ ،)الُبعت ألاولى(، صاع الخلضوهُت ،الاقخصاد البيئي( ،2010) ، مىىع  ؤوؾٍغ

 ، على اإلاىكع: وأهدافهاإلاطار الىظزي للخىميت الاقخصادًت الشراعيت (، 02/01/2021وىحغ، ) هاقم-4

 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=232167 

الخىميت الشراعيت املطخدامت مً أحل جحقيق لامً الغذائي  (،08/01/2021) ،ألاػظًت والؼعاعت الـاو مىٓمت-5

 hlpe,-http://www.fao.org/cfs/cfs  ، على اإلاىكع:والخغذًت: ما هي أدوار الثروة الحيىاهيت

، 4)اإلاجلض:  اإلاعملت، الاكخهاصًت الضعاؾاث مجلتالفقز،  مكافحت ضياضاث واضتراجيجياث( ،2019)  ،خضة ؤوياًـُت-6

 (،3العضص: 

، [صهخىعاه ػحر ميكىعة ؤَغوخت] الجشائز، في الزيفيت الخىميت لطياضت الخىحه الجدًد(، 2014)  الُُب، هاقمي-7

 .جلمؿان حامعت بللاًض، بىغ ؤبى حامعت

دراضت مقارهت نين الكىيذ -دور الصىادًق الىقفيت في جحقيق الخىميت املطخدامت ( 2013/2014حعـغ ؾمُت، )-8

ا  .1حامعت ؿغخاث عباؽ ؾُُف ، 2013/2014مظهغة ماحؿخحر ػحر ميكىعة[، ]-وماليًز

ض كىعًٍ-9 ظاهزة الفقز في الجشائز وآثارها على اليطيج الاحخماعي في ظل الطفزة املاليت،  ( ،2014)،خاج كٍى

 .(،12ألاواصًمُت للضعاؾاث الاحخماعُت وؤلاوؿاهُت )العضص البطالت، الخضخم، 

دور الخمىيل مخىاهي الصغز في مكافحت الفقز كأحد أهداف اضتراجيجيت (، 2015نالخي، هىاٌ بً عماعة، ) هاحُت-10

، مجلت الضعاؾاث -جقييم دور الىكالت الىطىيت لدطيير القزض املصغز في مكافحت الفقز-الخىميت املطخدامت في الجشائز

 .الىاصيحامعت الكهُض خمه لخًغ ، (06اإلاالُت واإلاداؾبُت، )العضص:

عؾالت ، ]2014-2000إغكاليت الفقز في الجشائز في ظل البرامج الخىمىيت للجشائز للفترة ( ،2014) ، خاجي ؿُُمت-11

 .حامعت مدمض زًُغ بؿىغة[، صهخىعاه ػحر ميكىعة

ىعن.جقزيز الخىميت البػزيت( 1992بغهامج الامم اإلاخدضة للخىمُت، )-12  ؛ هٓغة عامت، هٍُى

 ، بغوهؿل.جقزيز: مكافحت الفقز في الدول اليىرو مخىضطيت( 2006اإلاجلـ الاكخهاصي والاحخماعي، )-31
  ( على املىقع:30/12/2021القظاء على الفقز، نزهامج لامم املخحدة إلاهمائي في الدول العزبيت، )-14

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-

poverty.html.  

 .،الخقزيز الاقخصادي العزبي املىحد (،2019) ،نحامعت الضٌو العغبُت وآزغو -15

 مجلت الثالثت، لأللفيت إلاهمائيت لاهداف ظل الجشائز في في الفقز ظاهزة ( ،2013) ؿُُمت، مغػاص لخًغ، خاجي-16

ت، )العضص:  ؤبدار  .(13اكخهاصًت واصاٍع

القطاع الفالحي في الجشائز نين إلامكاهاث املخاحت وإغكاالث الاكخفاء الذاحي. أًً الخلل؟  (2014) ،عماعي ػهحر 17

ً العغبي في يىء اإلاخؼحراث والخدضًاث  [،ملضم ]بدث 1980ىذ ضىت دراضت قياضيت م اؾخضامت ألامً الؼظائي في الَى

 حامعت خؿِبت بً بىعلي، الكلف.هىؿمبر ،  24-23الاكخهاصًت الضولُت، 

 على اإلاىكع:( 08/01/2021)، مليار دوالر لخمىيل الخماس ي القادم وجحطين معيػت املىاطً 280- 18
 https://www.echoroukonline.com. 

، مجلت ولُت 2019-2001عزض وجحليل البرامج الخىمىيت في الجشائز ـخالل الفترة  (2020) بً مدمض هضي،-19

 ،.(الؿُاؾت والاكخهاص، )العضص الخامـ
20- LAOUBI, Khaled and YAMAO, Masahiro, (2012), The Challenge of Agriculture in Algeria,  

دور الخكامل الاقخصادي في جحقيق لامً الغذائي املطخدام في دول  (،2013) (،2012/2013بً زؼهاجي ؤمُىت، )-21

 .ت ؿغخاث عباؽ، ؾُُفحامع، ]مظهغة ماحؿخحر ػحر ميكىعة[، املغزب العزبي

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=232167
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=232167
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html
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مجلت واقع وجحدًاث حهىد مكافحت الفقز الزيفي في الجشائز،  (،2016) ،ؿاَمت الؼهغاء، خاجي ؿُُمت مهضًض-23

 .اإلاضًت-، حامعت ًخي ؿاعؽ(06عضص: الاكخهاص والخىمُت، )ال

 على اإلاىكع:؟ 2020كىروها ًشيد الفقز في الجشائز فكم جزاحع دـخل الفزد في  ،(30/12/2021اإلايكاوي، )-24

 https://www.independentarabia.com/node/132731.  
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The impact of the capital structure on the profitability of cooperative 

companies empirical study. 
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 ملخص: 

اإلاالي لششواث الخأمين الخيافلي  آزاس هُيل سأط اإلااٌ نلى آلاداءحاءث هزه الذساظت لدعلُـ الػىء خٌى 

( مخغيراث بالىكش ئلى ؾبُهت البُاهاث التي ًىفشها كؿام الخأمين العهىدي، خُث 06العهىدًت. جم اخخُاس ظخت )

(. هشفذ الذساظت نً 2018-2014( وهزا للفترة اإلامخذة بين )14جم أخز نُىت جخيىن مً أسبهت نشش ششواث )

خغيراث هُيل سأط اإلااٌ وآلاداء اإلاالي لششواث الخأمين العهىدًت. ومو رلً، وحىد نالكت مهمت مشترهت بين م

 فان الهالكت الفشدًت جخخلف كلُال، 

 : ششواث جأمين جيافلي؛ مدذداث هُيل سأط اإلااٌ؛  آداء مالي؛ همىرج الاهدذاس الخجمُعي. كلمات مفحاخية

 .JEL :G22 ،G32 ،L25 ،C13ثصييف 

Abstract: 
This study came to shed light on the effects of the capital structure on the 

financial performance of Saudi Takaful insurance companies. Six (06) variables 

were chosen in view of the nature of the data provided by the Saudi insurance 

sector, where a sample consisting of fourteen companies (14) was taken and this 

is for the period between (2014-2018). The study revealed that there is an 

important joint relationship between the variables of the capital structure and the 

financial performance of Saudi insurance companies 
Keywords: Takaful insurance companies ;capital structure; financial 
performance;  Pooled OLS method. 
Jel Classification Codes: G22, G32, L25 , C13 
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 . ملدمة: 1

 Modigliani andحهىد أدبُاث هُيل سأط اإلااٌ ئلى الىسكت التي كذمها ول مً مذًللُاوي وملش 

Miller  ومو ئكتراح هُيل سأط اإلااٌ الخاص بهما، واهذ هزه الىسكت ألاولى خٌى هُيل سأط 1958ظىت ،

ت خٌى هُيل سأط اإلااٌ، وال صالذ هاجه الىسكت جثي ر ئهخماًما هبيًرا اإلااٌ والتي جم كبىلها نمىًما هىكٍش

ل. وهزا مأهذجه نذًذ الذساظاث اإلاخخالُت خٌى أهمُت هُيل  وحعاهم نلى هؿاق واظو في مجاٌ الخمٍى

 سأط اإلااٌ في اللشاساث اإلاالُت ومذي جأزيره  اإلاباشش نلى اإلاعاهمين.

لها ومً حهت أخشي تهذف ملاًِغ آلاداء اإلاالي ئلى جلُُم الفهالُت والىفاءة التي حهمل مً خال

 مهًما 
ً
هذ جدلُل البُاهاث اإلاالُت أمشا الششواث نلى جىفير اإلاىاسد اإلاخاخت لخلم زشوة للمعاهمين،  َو

ً في جدذًذ  للمعانذة في جلُُم آلاداء اإلاالي للششهت مً خالٌ ئظخخشاج وعبت مفُذة حعانذ اإلاعُيًر

لِغ آلادا ء اإلاالي هخاةج ظُاظاث أوحه اللطىس وئجخار ؤلاحشاءاث الخصخُدُت لخدعين آلاداء. ٍو

( أو الهاةذ نلى ROA( والهاةذ نلى ألاضٌى )ROIالششهت ونملُاتها مً خُث الهاةذ نلى ؤلاظدثماس )

 (،  وأسباح الاهخخاب ئرا ما هكشها ئلى ششواث الخأمين.ROEخلىق اإلالىُت )

الهالم الهشبي وئرا ما جم الترهيز نلى الطىانت اإلاالُت ؤلاظالمُت  فانها حشهذ في حمُو أهداء 

وؤلاظالمي حغيراث مذفىنت بالىمى ؤلاكخطادي وألاظىاق اإلادشسة والخيعُم الذولي. والخغيراث داخل 

 
ً
الششواث هي ئظخجابت للخؿىساث اللذسة نلى اإلاىافعت والخىُف مو هزه  الخغُيراث والتي أضبذ  أمشا

. وهزا مو غشوسة ؤلالتزام بمبادب  غشوسي لػمان ئظخذامتها وؤلاظخلشاس في الخللباث ألاظىاق اإلاالُت

هت ؤلاظالمُت.   وأخيام الشَش

 في الخذماث اإلاالُت ؤلاظالمُت هكًشا لىقاةف ؤلاكخطاد 
ً
 سةِعا

ً
هذ الخأمين الخيافلي نىطشا َو

الجضتي والىلي الهامت التي ًلىم بها،  خُث أضبذ آداء كؿام الخأمين الخيافلي في حمُو أهداء الهالم 

ي وختى الغشبي أخذ الشىاغل الشةِعُت للمىكماث والهُئاث التي حهنى بدىكُم الهمل الهشبي وؤلاظالم

اإلاالي ؤلاظالمي، وبالخالي  فان آلاداء اإلاالي لششواث الخأمين مهم ألصخاب اإلاطالح اإلاخخلفين، أي خملت 

ً وغيرهم.   الىزاةم والىهالء واإلاعُيًر

 طرح الاشكالية .1.1

ٌ في اإلاإظعاث ؤلاكخطادًت وجأزيره نلى آلاداء اإلاالي لها، ظخداٌو وهكشا ألهمُت هُيل سأط اإلاا

هزه الذساظت جدذًذ ؾبُهت الهالكت بين هُيل سأط اإلااٌ وآلاداء اإلاالي لششواث الخأمين الخيافلي وهزا 
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العالكة بين هيكل رأس اإلاال  أثر  هومامً خالٌ ؤلاحابت نلى ؤلاشيالُت والتي ًفشغها واكو البدث: 

 آلاداء اإلاالي لشركات الحأمين الحكافلي الصعودًة؟على 

 أهداف البدث  .2.1

الهذف الشةِس ي مً هزه الذساظت هى فدظ هُيل سأط اإلااٌ وآلاداء اإلاالي لششواث الخأمين 

 الخيافلي. بِىما نلى وحه الخدذًذ،  ظخدذد الذساظت:

 يافلي؛جدذًذ أهم الهىامل اإلادذدة لهُيل سأط اإلااٌ لششواث الخأمين الخ -

 جدذًذ الهالكت بين مدذداث هُيل سأط اإلااٌ وآداء ضىانت الخأمين الخيافلي. -

 مىهجية البدث .3.1

لللُام بهزه الذساظت انخمذها نلى اإلاىهج الىضفي واإلاىهج الخدلُلي، بدُث جم الترهيز نلى اإلاىهج 

الىضفي أهثر في الجاهب الىكشي،  رلً أنَّ اإلاىغىم ًدخاج ئلى وضف مخغيراث اإلاعخللت واإلاخهللت 

وهزا مً أحل جدلُل بهُيل سأط اإلااٌ، بِىما جم ؤلانخماد نلى اإلاىهج الخدلُلي في الذساظت الخؿبُلُت 

 ؾبُهت الهالكت بين هُيل سأط اإلااٌ و آلاداء اإلاالي لششواث الخأمين الخيافلي.  

 ثلصيمات اإلاوطوع  .4.1

 لئلحابت نلى هزه ؤلاشيالُت جم جلعُم الذساظت ئلى ماًلي:

إلاالي مشاحهت ألادبُاث والذساظاث الخجشبُت خٌى جأزير هُيل سأط اإلااٌ نلى آلاداء ا اإلادور ألاول: -

 ؛للششهت

 دساظت جؿبُلُت نلى ششواث الخأمين الخيافلي العهىدًت. اإلادور الثاوي: -

 مراحعة ألادبيات والدراشات الحجربية خول ثأثير هيكل رأس اإلاال على آلاداء اإلاالي للشركة .2

 مددادات هيكل رأس اإلاال وآلاداء اإلاالي .1.2

اث التي  ظيخؿشق في هزا اإلادىس ئلى هُيل سأط اإلااٌ مً خالٌ ئظخهشاع مىحض ئلى أهم الىكٍش

 نالجذ هزا اإلاىغىم زم ؾبُهت الهالكت بين هُيل سأط اإلااٌ وآلاداء اإلاالي وهي هماًلي:

 هظريات هيكل رأس اإلاال .1.1.2

اث التي حششح ئخخُاس هُيل سأط اإلااٌ مً كبل الشش  ت مذًللُاوي هجذ مً بين الىكٍش واث: هكٍش

ت الخبادٌ )M&Mوملش) ـــ TOT( وهكٍش ل ) Trade – off Theory( ئخخطاس لـ اث الخمٍى ت أولٍى ( POTوهكٍش
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ـــ   ت جىكُذ العىق   Pecking Order Theoryئخخطاس لـ وهم نلى الىدى    Market Timing theoryوهكٍش

   ألاحي : 

 ( M&Mهظرية مدًللياوي وملر) -

( أٌو مً جىاٌو الخدلُل الىكشي لهُيل سأط اإلااٌ. ًىضح 1958مىدًلُاوي ومُلش )واهذ ملالت 

هزان اإلاإلفان،  وفًلا لبهؼ الافتراغاث،  خُادًت هُيل سأط اإلااٌ نلى كُمت الششهت،  وبهباسة أخشي،  

فترع همىرحهم  بأن العىق  ل مخؿابلت. ٍو في وحىد أظىاق مالُت واملت جيىن حمُو أشياٌ الخمٍى

الُت مثالُت،  وجيالُف ؤلافالط غاةبت أي نذم وحىد مخاؾش الافالط،  وال جإخز الػشاةب بهين اإلا

الانخباس،  واإلاهلىماث بين الىهالء مخمازلت،  واللشوع بين الىهالء الاكخطادًين جيىن بمهذٌ زابذ 

ً لطالح اإلاعاهمين.  خم ئداسة الششواث مً كبل اإلاذًٍش  وبذون خذود ٍو

ل مً خالٌ ومو رلً،  فلذ  جم حعلُـ الػىء نلى الهذًذ مً الهىامل اإلادذدة لهُيل الخمٍى

جي لهزه الافتراغاث،  مما حهل مً اإلامىً سفؼ فشغُت وحىد هُيل سأط اإلااٌ  الدعاٌؤ الخذٍس

   (Kebewar.M , 2012, , P : 14)الامثل.

 :Trade – off Theory( TOTهظرية الحبادل ) -

ت الخبادٌ مً خالٌ ماًميزه ًمىً الخطٌى نلى هُيل سأط ا إلااٌ ألامثل وفم ماهطذ نلُه هكٍش

بي وجيلفت الهعش اإلاالي وجيلفت ؤلافالط، وهزا مً خالٌ مىاصهت الخيالُف والفىاةذ. جىظ  الىفش الػٍش

بُت( وأن هىان جيلفت الىاحمت نً  ل بالذًً )أي الىفشة الػٍش ت نلى أن هىان ميزة للخمٍى الىكٍش

ل بالذًً )جيا ت الخبادٌ فان مذًشي الششواث الخمٍى لُف ؤلافالط وجيالُف الهعش اإلاالي(، وفم هكٍش

ًبخهذون نً ئضذاس ألاظهم ئرا ما جأهذوا أن كُمت هزه ألاظهم هي أكل مً كُمتها في العىق، بدُث 

جشهض الششهت التي حهمل نلى جدعين كُمتها ؤلاحمالُت نلى هزه اإلابادلت نىذ ئخخُاس ملذاس الذًً 

ل وألاظهم   (Muritala.M.A, 2012, PP:  116-124 ).اإلاؿلىب اظخخذامها للخمٍى

 :  Pecking Order Theory( POTهظرية أولويات الحمويل ) -

ً والذاةىين نىذ   حعدىذ ت ئلى ئفتراع وحىد جباًً في اإلاهلىماث بين اإلاعاهمين واإلاذًٍش الىكٍش

ل وحىد هُيل سأط اإلااٌ ألامثل  ئظخخذام اث الخمٍى ت أولٍى الذًً أو خلىق اإلالىُت. و جشفؼ هكٍش

 مً 
ً
ل الذاخلي بذال ل الششواث، أي جفػُل الخمٍى اث في نملُت جمٍى وججادٌ بأن الششواث جدبو أولٍى

ت حيعً ) ل ألاظهم. وجىاكش هكٍش  مً جمٍى
ً
ل الذًىن بذال ل الخاسجي وجفػُل جمٍى ت ( أو 1986الخمٍى لٍى

ل باألظهم  مً خالٌ فىشة الخذفم الىلذي الخش ) ل بالذًىن نلى الخمٍى (،  أي أن الششواث FCFTالخمٍى
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ً. نىذما جمٌى  راث الخذفم الىلذي الخش الىبير جىاحه جػاسًبا في اإلاطالح بين خملت ألاظهم واإلاذًٍش

ما ًللل الشضُذ الىلذي الذًىن الذوسٍت، هزا  ششهت بالذًىن،  جيىن الششهت ملضمت بدعذًذ فىاةذ

الزي جدخفل به الششهت،  وبالخالي ًللل مً ظىء اظخخذام أمىاٌ الششهت. ًمىً أن جللل الذًىن 

م جللُل الخذفم الىلذي الخش وئحباس ؤلاداسة نلى الهمل بىفاءة أهبر  أًًػا مً جيالُف الىوالت نً ؾٍش

   (Alipour.M, et Al, 2015, P: 57 ).مً أحل حعذًذ الذًىن وجللُل خؿش ؤلافالط

  :  Market Timing theoryهظرية ثوكيت الصوق  -

ت جىكُذ العىق لهُيل سأط 2002ئكترح بُىش ووسحلش ) ت حذًذة لهُيل سأط اإلااٌ: "هكٍش ( هكٍش

ت نلى أن هُيل سأط اإلااٌ الخالي هى الىدُجت التراهمُت للمداوالث العابلت  اإلااٌ". جىظ هزه الىكٍش

 نلى هُيل سأط  لخىكُذ ظىق 
ً
ت،  ًجب أن ًيىن لخللباث أظهاس ألاظهم جأزيرا ألاظهم. وفًلا لهزه الىكٍش

ت ئلى أن الششواث ال  ماٌ الششهت، وال ًىحذ هُيل سأط اإلااٌ ألامثل. نالوة نلى رلً،  حشير هزه الىكٍش

جيىن كُمتها جطذس ظىذاث الذًً وألاظهم ئال نىذما جيىن كُمتها العىكُت في خالت حُذة،  ونىذما 

 (Baker, M. and Wurgler, 2002, PP: 28-29) العىكُت مىخفػت، فانها حهُذ ششاء أظهمها.

  مدددات هيكل رأس اإلاال: .2.1.2

بُت ههىامل جدذد  جم جدذًذ نذد مً اإلاخغيراث نلى معخىي الششهت مً خالٌ ألادبُاث الخجٍش

( مً خالٌ Harris & Ravivسفُف وهاسط ) و جإزش نلى كشاساث هُيل سأط اإلااٌ للششواث، وفًلا لـ

اث هُيل سأط اإلااٌ خذدث الىمارج  (Harris, M., & Raviv, A ,1991 ,PP: 297-355) ، مسخهم لىكٍش

التي شملتها الذساظت نذًدا هبيًرا مً اإلادذداث اإلادخملت لهُيل سأط اإلااٌ وهزا ؾبُهت الهالكت بُنها وبين 

ذداث هجذ ) اإلاشدودًت، العُىلت، مخاؾش ألانماٌ، فشص الىمى، الشفو اإلاالي، و مً بين هزه اإلاد

بي.(  وأما ؾبُهت الهالكت فدشير هخاةج هزه  والدجم، والهمش، وألاضٌى اإلالمىظت، الىفش الػٍش

بُت مً غير  الذساظاث بشيل نام ئلى أن الشافهت اإلاالُت جضداد مو ألاضٌى اإلالمىظت،  والىفىساث الػٍش

وحجم الششهت، ومً هاخُت أخشي ًشجبـ الشفو اإلاالي بشيل ظلبي بالشبدُت الذًىن، وفشص الىمى 

  (Dejan Malinić and others, 2013, PP: 101-102)     وجللبها واخخماٌ ؤلافالط.
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  دراشة ثطبيلية على شركات الحأمين الحكافلي الصعودًة .3

م ششواث جأمين مسجلت فيها، حهمل بأظلىب  ًيىن الخأمين في اإلاملىت الهشبُت العهىدًت نً ؾٍش

الخأمين الخهاووي نلى غشاس ألاخيام الىاسدة في الىكام ألاظاس ي للششهت الىؾىُت للخأمين الخهاووي، 

خ 5الطادس في شأنها اإلاشظىم اإلاليي سكم )م/ ـــ، وبما الًخها 17/4/1405( وجاٍس ــ هت هـ سع مو أحيام الشَش

ٍخيىن كؿام الخأمين في العهىدًت مً زالزت أوشؿت سةِعُت هي الخأمين الطحي، جأمين ؤلاظالمُت، و 

الخماًت وؤلادخاس، الخأمين الهام الزي ٌشمل ظبهت أوشؿت فشنُت هي الخأمين نلى اإلاشهباث، البدشي، 

 .اةماث والخأمين نلى اإلامخلياث والخش الؿيران، الؿاكت، الهىذس ي، الخأمين نلى الخىادر واإلاعإولُ

 عيىة ومحغيرات الدراشة .1.3

ظِخم الخؿشق فُما ًلي ئلى اإلاجخمو التي أخزث مىه الهُىت باإلغافت ئلى أهم اإلاخغيراث التي جم 

الترهيز نليها ظىاء اإلاخغيراث اإلاخهللت بمدذداث هُيل سأط اإلااٌ  أو اإلاخغير اإلاخهلم باآلداء اإلاالي وهزا 

 خعابه والىخاةج اإلاخىكهت مىه.    ؾشق 

 عيىة الدراشة.1.1.3

( ششهت جأمين جيافلي. ئظخخذمذ الذساظت 14حشمل الهُىت التي جم جدلُلها مً أسبهت نششة )

ت في جدذًذ مطادس البُاهاث، وهزا خالٌ الفترة اإلامخذة مً نام  ئلى نام  2014اللىاةم اإلاالُت العىٍى

ش اإلاذكلت التي وششتها الششهت، خُث حمهذ ، أي خمعت ظىىاث وكذ جم 2018 ئظخخذام الخلاٍس

ت للششهت  وهزا مً اإلاىكو الشظمي لبىسضت العهىدًت لؤلوساق  ا مً ول كاةمت مالُت ظىٍى البُاهاث ًذوًٍ

 اإلاالُت.

جم اظخخذام همىرج الاهدذاس الخجمُعي البعُـ  لذساظت ألاهمُت ؤلاخطاةُت للمخغيراث،  هما 

ل ؤلاسجباؽ وؤلاخطاءاث الىضفُت في الذساظت. ٌهؿي جدلُل ؤلاسجباؽ الهالكاث بين جم ئظخخذام جدلُ

وهزا مً أحل ئظخخشاج   61.0STATAاإلاخغيراث مً خُث اللىة والاججاه. ئظخخذمذ الذساظت بشهامج 

 هخاةج ؤلاهدذاس.

 اإلاحغيرات.2.1.3

( هملُاط لآلداء ROAٌهخمذ همىرج الذساظت نلى نالكت وقُفُت بين الهاةذ نلى ألاضٌى )

( ئلى ملذاس ألاسباح التي ججىيها الششواث ROAومخغيراث هُيل سأط اإلااٌ. ًىشف الهاةذ نلى ألاضٌى )

، هما ًخم جػمين ) الشافهت اإلاالُت، العُىلت، مخاؾش ألانماٌ، فشص  بىاًء نلى ئظدثماساتها في ألاضٌى
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معخللت. والىمىرج ألاحي ًكهش هزه  الىمى، والدجم، وألاضٌى اإلالمىظت.( في الىمىرج همخغيراث

 الهالكت:

 

 

 والجدول آلاجي ًوضح جعريف وكياس اإلاحغيرات اإلاصحخدمة في الدراشة 

 :  جعريف وكياس اإلاحغيرات1حدول 

 الرياطية الصيغة الحعريف اإلاحغيرات

  اإلاخغبر الخابو

ًلِغ وعبت ألاسباح الطافُت إلاشغلي الخيافل   (ROAالهاةذ نلى ألاضٌى )

 ئلى ئحمالي ألاضٌى لششهت الخأمين الخيافلي.

 ضافي الشبذ

 ٌ  مجمىم ألاضى

  اإلاحغيرات اإلاصحللة

 ؤلالتزاماثمجمىم  جلِغ ئحمالي اإلاؿلىباث ئلى ئحمالي ألاضٌى  Levitالشفو اإلاالي 

 ٌ  مجمىم ألاضى

   Liq it   ت ألوشؿت الخيافل ئلى  العُىلت وجلِغ ألاضٌى الجاٍس

ت  ؤلالتزاماث الجاٍس

ت   ألاضٌى الجاٍس

ت  ؤلالتزاماث الجاٍس

جلِغ وعبت اإلاؿالباث اإلاذفىنت ئلى وعبت  Risklit مخاؾش الانماٌ

 اإلاؿالباث اإلاىدعبت

 اإلاؿالباث اإلاذفىنت

 اإلاؿالباث اإلاىدعبت

جلِغ ئحمالي ألاضٌى الثابخت ئلى ئحمالي  Tangitألاضٌى اإلالمىظت 

 ٌ  ألاضى

 ألاضٌى الثابخت

 ٌ  مجمىم ألاضى

جلِغ وعبت الخغير في ئحمالي ألاكعاؽ  Growitفشص الىمى 

اإلاىخدبت للعىت الخالُت ملاسهت بالعىت 

 اإلااغُت ئلى ألاكعاؽ اإلاىخدبت للعىت اإلااغُت

(/ n)ألاكعاؽ اإلاىخدُت )

(( n-1ألاكعاؽ اإلاىخدبت ) 

-1  

ٌ   SIZ itالدجم  خم الؿبُعي إلاجمىم ألاضى   وهى اللىغاٍس

  ԑ itالخؿأ اإلاهُاسي 

 على دراشات شابلة
ً
 اإلاصدر: مً اعداد الباخث بىاءا

ROA it = a+β1 LEVit +β2 LIQ it + β3 risklit + β4TANGit + β5GROWit + β 1 SIZ it +ԑ it 
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 وعرض وثدليل هحائج الدراشة  الىموذج مالءمة إخحبارات .2.3

 ونشع وجدلُل هخاةج الذساظت  هما ًلي:   الىمىرج مالءمت ًخم اخخباساث

 الىموذج مالءمة اخحبارات  .1.2.3

جباًً  زباث هىان زالزت اخخباساث سةِعُت راث ضلت في ظُاق هزه الذساظت، وهي اخخباس نذم

 Normality) واخخباس الخىصَو الؿبُعي للبىاقي  (Wald test)اخخباس والذ  أو  heteroskedasticityالخؿأ  

test) باإلغافت ئلى رلً، هكًشا ألن همىرحىا ٌشخمل نلى مطؿلخاث  . واخخباس الاسجباؽ الزاحي الخؿي

بُاهاث (.  هكًشا ألن هزه الذساظت جخخبر VIFجفانلُت، فمً اإلاهم اخخباس الخذاخل الخؿي اإلاخهذد )اخخباس 

لت غير معخلشة ال فمً اإلالبٌى نلى هؿاق واظو أن وحىد ظلعلت مخيام الباهل ضغيرة )خمغ ظىىاث(،

لت التي ًدذر بها في خالت العالظل الضمىُت الفشدًت أو  ٌغير ؾبُهت هخاةج الخىصَو اإلاخلاسب بىفغ الؿٍش

 بُاهاث الباهل اليلُت )نذد الفتراث الضمىُت أهبر بىثير مً نذد ألافشاد.( 

بلىة   (Wald test)هخاةج اخخباس الفشغُاث، جلبل هدُجت ئخخباس والذ  2ًكهش الجذٌو سكم 

ت التي جىظ  نلى أن   الفشغُت الطفٍش
2 =  σ 2 

σ
 
i  

للجمُو، ششواث الخأمين الخيافلي، مما ٌشير ئلى     

 الاسجباؽ إلاشيل ، هما جكهش الىخاةج أهه  الوحىدheteroskedasticityوحىد مشيل نذم زباث جباًً الخؿأ 

وبالخالي فان  اإلاهُاسي  الاهدشاف كُمت جديز مهني رلً نذم همىرج الاهدذاس الخؿي الخجمُعي،  في الخؿي

 هفاءة، هما ان حمُو اإلاخغيراث جدبو الخىصَو الؿبُعي .  أهثر الخلذًش هي نملُت هخاةج

أَن الهالكت الخؿُت اإلاخذاخلت  (، حشير الىخاةج ئلىVIFالخذاخل الخؿي اإلاخهذد )باليعبت الخخباس 

 (9، ص 2021) كؿىفي.ي،بشاق.م،   بين اإلاخغيراث اإلاعخللت جلو غمً الىؿاق اإلاعمىح به.
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   الىموذج مالءمة اخحبارات : 2حدول 

 هموذج الاهددار الحجميعي اإلاحغير الحابع

Dependent variable ROA Pooled OLS method 

  Coef. P>z 

Tang -.0426804 0.512 

Lev -.1380202 0.026 

Liq .0008469 0.627 

Riskl -.2014181 0.000 

Grow .0321012 0.024 

Siz .0255438 0.009 

YEAR 
 

  

2015 -.0147107 0.203 

2016 -.0013091 0.910 

2017 -.0072874 0.558 

2018 -.0272494 0.036 

_cons  .2053181  0.000 

VIF    Mean VIF =      1.48 

Wald test    Prob > chi2  =   0.8583 

Wooldridge test    Prob > F =      0.6602 

normality test    Prob > F =  0.1278   

Adj R-squared         0.4755 

 STATA 16.0اإلاصدر: ثم إعداد الجدول باالعحماد على اإلاعالجة ؤلاخصائية لبرهامج 

 .% 95مجاٌ الثلت هى   :مالخظة

 عرض وثدليل هحائج الدراشة.2.2.3

بهذ نملُت اخخباس هفاءة الىمىرج واإلاطادكت نلُه، جأحي الخؿىة الثاهُت والتي هي نشع 

 الىمىرج النهاتي وجدلُل هخاةجه وهي هما ًلي:    

 عرض هحائج الدراشة   -

ت الىمىرج النهاتي.ًمىً ئحماٌ هخاةج الذساظت في الجذٌو اإلاىالي الزي   ًىضح مهامالث ومهىٍى

، ًالخل أَن اإلاخغيراث اإلاعخللت اإلافعشة إلادذداث هُيل سأط اإلااٌ لها جأزير 02مً الجذٌو سكم 

نلى آداء ششواث الخأمين العهىدًت، ئلى أَن هىان مخغيراث أخشي جإزش نلى الخباًً  % 55.47هبير بيعبت 

 هىدًت.في آلاداء اإلاالي لششواث الخأمين الع
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ت وان لها جأزير هبير نلى آلاداء (02) الجدول ركم هما وضح اإلاالي  أن هىان أسبهت مخغيراث جفعيًر

اتها اإلاهمت؛ واهذ مخاؾش  لششواث الخأمين العهىدًت. ًخم جطيُف اإلاخغيراث الهامت بىاًء نلى معخٍى

خم الؿبُعي إلاجمىم  ألانماٌ )اإلاؿالباث اإلاخىبذة ئلى ضافي الاكعاؽ اإلاىدعبت(، وحجم الششهت )اللىغاٍس

(، وفشص الىمى) ت للعىت الخالُت ملاسهت بالعىت جلِغ وعبت الخغير في ئحمالي ألاكعاؽ اإلاىخدبألاضٌى

والشفو اإلاالي )مجمىم الالتزاماث ئلى مجمىم اإلاىحىداث(،  اإلااغُت ئلى ألاكعاؽ اإلاىخدبت للعىت اإلااغُت(،

( 0.026(، )0.024(، )0.009(، )0.000لخلً اإلاخغيراث واهذ ) P_value٪ ألن  كُمت  5راث أهمُت بيعبت 

 نلى الخىالي.

ت للمدذداث هُيل سأط اإلااٌ ملابل آلاداء اإلاالي: وعبت اإلاهامل العلبي للمخغي راث الخفعيًر

(. مً هاخُت أخشي، -0.20( ووعبت مخاؾش ألانماٌ )-0.14( ووعبت الشفو اإلاالي )-0.43الاضٌى اإلالمىظت )

واهذ العُىلت، وفشص الىمى وحجم الششهت راث نالكت ئًجابُت مو آلاداء اإلاالي لششواث الخأمين 

 نلى الخىالي. ( 0.26)، )0.32)(، 00080.خُث واهذ مهامالتها )العهىدًت، 

 ثدليل هحائج الدراشة  -

وفُما ًلي مىاكشت هخاةج ول مخغير مً مخغيراث مدذداث هُيل سأط اإلااٌ نلى خذي، وهزا مً 

 أحل جدلُل ؾبُهت نالكت هزه اإلاخغيراث مو آلاداء اإلاالي للىكىف نلى أهم الىخاةج اإلاخىضل ئليها.

 حجم الشركة-

جىشف هدُجت جلذًش همىرج الاهدذاس الخجمُعي نً وحىد نالكت ئًجابُت بين حجم وآداء 

، وحشير كُمت (0.26)ششواث الخأمين الخيافلي العهىدًت التي جم أخز نُىاث منها  بمهامل كذسه 

(0.000 P_value =ئلى أهمُت حجم ششهت الخأمين الخيافلي العهىدًت وجأزيرها نلى آلادا ) .ء اإلاالي 

 الصيولة -

حشير هدُجت الاهدذاس في هزه الذساظت ئلى أن الهالكت بين العُىلت وآلاداء اإلاالي هي ئًجابُت هما 

ت   (،0.0008)ًبين اإلاهامل   ٪. 5( نىذ معخىي داللت P_value = 0.63)الا انها غير مهىٍى

 ألاصول اإلالموشة-

  
ً
ذ وعبت الاخخفاف (0.43)ًالخل أن مهامل الاضٌى اإلالمىظت  ظالبا ، مما ٌهني أهه نىذما جٍض

. وباإلاثل، واهذ راتهابيعبت وخذة واخذة، فان آلاداء اإلاالي لششواث الخأمين ظيرجفو أًًػا باليعبت 

ى نل(، حشير اإلاهلمت P_value = 0.51) ٪ 5الذاللت ؤلاخطاةُت إلاخاؾش ئنادة الخأمين نىذ معخىي داللت 
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ه مهما صادث أو كلذ وعبت الاضٌى ال  الاضٌى اإلالمىظتأن 
َ
جإزش نلى آلاداء اإلاالي.  بهباسة أخشي، أه

 اإلالمىظت فهي ال جإزش نلى آلاداء اإلاالي لششواث الخأمين الخيافلي العهىدًت.

 مخاطر ألاعمال-

جفعش هدُجت الاهدذاس اإلاخهذد لهزه الذساظت أن مخاؾش الاهخخاب التي جلاط بيعبت اإلاؿالبت 

باث اإلاخىبذة ئلى ضافي ألاكعاؽ اإلاىدعبت( لها نالكت ظلبُت ومهمت باآلداء اإلاالي لششواث )ضافي اإلاؿال

( نلى الخىالي. ٌشير اإلاهامل العلبي ئلى أهه 0.000و ) (-0.2) الخأمين، ألن مهامل وكُمت وعبت اإلاؿالبت هي

ادة وعبت اإلاؿالبت بملذاس وخذة واخذة، ظِىخفؼ الهاةذ نلى ألاضٌى بملذ وخذة.  (-0.2)اس نىذ ٍص

 نلى ششواث الخأمين الخيافلي العهىدًت. ٌهذمما ٌهني أهه 
ً
 مهُمىا

ً
 نامال

 فرص الىمو-

الخغير في ئحمالي ألاكعاؽ اإلاىخدبت حشير هدُجت الاهدذاس أَن فشص الىمى التي جلاط هيعبت 

نالكت ئًجابُت باآلداء اإلاالي  للعىت الخالُت ملاسهت بالعىت اإلااغُت ئلى ألاكعاؽ اإلاىخدبت للعىت اإلااغُت

الخل أن (. 0.032لششواث الخأمين العهىدًت، رلً أن كُمت اإلاهامل حعاوي ) راث  مخغير فشص الىمى ٍو

( نلى آلاداء اإلاالي أي فُما ًخهلم بأهمُخه،  P_value = 0.024٪ ) 5داللت ئخطاةُت نىذ معخىي داللت 

 لششواث الخأمين الخيافلي راث أهمُت هبيرة، وهزا ٌهني أنها حهخ فانها
ً
 مهما

ً
 العهىدًت.بر نامال

 الرفع اإلاالي-

 
ً
ذ وعبت (-0.14)بُيذ هخاةج الذساظت أن مهامل الشافهت اإلاالُت ظالبا ، مما ٌهني أهه نىذما جٍض

بيعبت وخذة واخذة، فان آلاداء اإلاالي لششواث الخأمين احمالي اإلاؿلىباث ئلى ئحمالي اإلاىحىداث 

الخل أن (-0.14)يعبت ظِىخفؼ أًًػا ب راث داللت ئخطاةُت نىذ مخغير الشافهت اإلاالُت . وباإلاثل، ٍو

راث أهمُت  ( نلى آلاداء اإلاالي أي فُما ًخهلم بأهمُخه،  فانهاP_value = 0.026٪ ) 5معخىي داللت 

 لششواث الخأمين الخيافلي 
ً
 مهما

ً
 العهىدًت.هبيرة، وهزا ٌهني أنها حهخبر نامال

 الخاثمة. 4

جىضلذ الذساظت ئلى هدُجت مفادها أن مدذداث هُيل سأط اإلااٌ الشةِعُت التي جإزش نلى الهاةذ 

مخاؾش ألانماٌ،  ،في ششواث الخأمين الخيافلي العهىدًت هي حجم الششهت ROA) نلى ألاضٌى )

ين راث ٪. هزا الاظخيخاج ٌهني أن ششواث الخأم 95والعُىلت لها جأزير هبير ئخطاةُا نلى معخىي الثلت 

ألاضٌى العاةلت الهالُت، ووعبت اإلاؿالباث اإلاىخفػت، وحجم أضٌى أهبر ًمىً أن ججهلها أهثر سبدُت 

 مً ششواث الخأمين راث ألاضٌى العاةلت اإلاىخفػت، ووعبت اإلاؿالباث اإلاشجفهت وحجم أضٌى أكل.
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ت بين مدذداث هُيل سأط اإلااٌ وآلا  داء اإلاالي وخلطذ الذساظت أًػا ئلى أن هىان نالكت كٍى

ت اإلاهذلت داخل  لششواث الخأمين الخيافلي العهىدًت. هما أوضخذ اإلاخغيراث الىمىرحُت لللذسة الخفعيًر

Rاإلاجمىنت 
2 

Within-group   مما ٌهني أن الهاةذ نلى ألاضٌى  )47.55بيعبت ،٪ (ROA  لششواث

اإلاخغيراث بخالف اإلاخغيراث اإلازوىسة في  مً ٪52.45الخأمين الخيافلي العهىدًت مىضخت بــيعبت 

  الذساظت.

 . المراجع5
لششواث الخأمين الخيافلي العهىدًت،   اإلاخاؾش اإلاالُت نلى آلاداء اإلاالي(. أزش 2020كؿىفي، ي. بشاق، م.)

 .17-1(. ص.2)11، مجلت دساظاث الهذد الاكخطادي(، 2018-2010دساظت كُاظُت )

Baker, M. and Wurgler, J, (2002), Market timing and capital structure, Journal 

of Finance, Vol. 57 No. 1, PP: 00-61. 

Dejan Malinić and others, (2013), The Determinants of Capital Structure in 

Emerging Capital Markets: Evidence from Serbia, European Research 

Studies,  Vol. 16, Issue (2), PP: 89-668. 

Harris, M., & Raviv, A. (1991), “The Theory of Capital Structure”, Journal of 

Finance, VOL 46, NO 1, MARCH 1991, PP: 297-355. 

Mazen Kebewar, (2012), La structure du capital et son impact sur la 

profitabilité et sur la demande de travail : analyses théoriques et 

empiriques sur données de panel françaises , pour obtenir le grade de : 

Docteur de l’université d’Orléans , Discipline : Sciences Economiques. 

Mohammad Alipour and Others, (2015), Determinants of capital structure: an 

empirical study of firms in Iran, International Journal of Law and 

Management, Vol. 57 Iss 1, PP: 53-83.    

Taiwo Adewale Muritala, (2012),  An Empirical Analysis of Capital Structure 

on Firms Performance in Nigeria, International Journal of Advances in 

Management and Economics ,  Vol.1,  Issue 5, PP:  116-124. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ًاشين كطوفي
 

480 

 المالحق
 

 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

   -دراشة كياشية -ربدية الشركات الحعاوهية أثر هيكل رأس اإلاال على 
 

481 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



 مجلـة امللزيشي للدراسات إلاكحصادًة واملالية 501 -482(، ص 2022) 01/ العـــدد:  06املجلد : 
 

482 

دراسة حالة مصزف املشزق -دور الىوافذ إلاسالمية في ثحسين أداء املصارف الحلليدًة 

 (2018- 2001خالل الفترة) 

The role of Islamic windows in improving the performance of traditional 

banks - case study of Mashreq Bank during the period (2001-2018) 

 1بشاس حليمة
hbezaze@gmail.comحامػت ألامير غبذ اللادس للػلىم ؤلاظالمُت، كعىؼُىت )الجضاثش(، 1

  
 

خ الاظخالم:  :                17/01/2022جاٍس خ اللبٌى خ اليؽش:               16/06/2022جاٍس    18/06/2022جاٍس
 

 

 ملخص: 

هزه الذساظت بلى حعلُؽ الظىء غلى ؤخذ ؤبشص مذاخل الخدٌى الجضجي للػمل اإلاصشفي ؤلاظالمي  تهذف

 (.2018-2001واإلاخمثل في الىىافز ؤلاظالمُت، ودساظت دوسه في جدعين ؤداء مصشف اإلاؽشق خالٌ الفترة)

عين وخلصذ الذساظت بلى ؤن جدٌى مصشف اإلاؽشق غبر مذخل الىىافز ؤلاظالمُت كذ ظاهم في جد

 ظُىلخه وصٍادة وؽاػه بِىما ظاهم في اهخفاض سبدُخه.

ؤداء اإلاصووواسف الخللُذًوووت، الخدوووٌى الجضجوووي للػمووول اإلاصوووشفي ؤلاظوووالمي، الىىافوووز ؤلاظوووالمُت،    الكلمـــات املفحاحيـــة:

 اإلاصاسف، مصشف اإلاؽشق.

 G32؛ JEL: G21ثصييف 

Abstract:  
    This study aims to lighlight on one of the most prominent entrances to the 

partial transformation of Islamic banking, which is the Islamic windows, and to 

study its role in improving the performance of Mashreq Bank during the period 

(2001-2018). The study concluded that the transformation of Mashreq Bank 

through the entrance of Islamic windows has contributed to improving its liquidity 

and increasing its activity, while contributing to the decline in its profitability. 

Keywords: partial transformation of Islamic banking, Islamic windows, 

conventional banks, performance of banks, Mashreq Bank. 

Jel Classification Codes:G21, G32.    
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 . ملدمة: 1

باإلاصاسف ؤلاظالمُت غلب ألاصمت اإلاالُت الػاإلاُت التي ؼهذها الػالم في خٍشف  الاهخماماصداد   

، وبِىما ؤدث هزه ألاصمت  بلى انهُاس الػذًذ مً اإلاصاسف الخللُذًت، ؤظهشث اإلاصاسف ؤلاظالمُت 2008

واإلاىفػت بلى اإلابادت ألاخالكُت والؽفافُت  اسجياصهاػفُفا. بعب  ألاصمتصمىدا ملمىظا وبذا جإثشها بهزه 

 اإلاخبادلت في غملُاتها.

ؼشاثذ مخخلفت مً الػمالء  بكباٌللذ شجؼ همى وجؼىس مىحىداث اإلاصاسف ؤلاظالمُت وجضاًذ   

غلى الخػامل مػها، بلى ظعي الػذًذ مً اإلاصاسف الخللُذًت بلى الخدٌى بلى الصيرفت ؤلاظالمُت، وفيها 

لى ظػش الفاثذة، بلى الصيرفت ؤلاظالمُت اإلابيُت ًيخلل اإلاصشف مً وطؼ الصيرفت الخللُذًت اإلابيُت غ

 غلى اإلاؽاسهت في الشبذ والخعاسة.

اجخز جدٌى اإلاصاسف الخللُذًت إلاماسظت ألاغماٌ اإلاصشفُت ؤلاظالمُت ؼىالن؛ ؼيل الخدٌى   

شة العػىدي( ، وؼيل الخدٌى الجضجي  اليامل للػمل اإلاصشفي ؤلاظالمي) وهمثاٌ غلى رلً مصشف الجٍض

ػذًذ مً اإلاذاخل؛ خُث هجذ مذخل الفشوع ؤلاظالمُت ) وهمثاٌ غلى رلً كُام مصشف وله ال

citibank   بةوؽاء فشع بظالمي معخلل ًلذم مً خالله خذماث ومىخجاث مصشفُت مخياملت( وهىان

ل ؤلاظالمي في بػاس  مذخل الىىافز ؤلاظالمُت) والبىً الىػني الجضاثشي الزي ؤوؽإ كعما خاصا بالخمٍى

هما ًىحذ مذخل جلذًم الخذماث اإلاصشفُت ؤلاظالمُت حىبا بلى    بداسة داخل هُيله الخىظُمي(وخذة 

يي( .  حىب مؼ الخذماث اإلاصشفُت الخللُذًت ) ومثالىا غلى رلً اإلاصشف العػىدي ألامٍش

ؼهذث العاخت اإلاصشفُت ماخشا جدٌى الػذًذ مً اإلاصاسف الخللُذًت بلى  إشكالية البحث:1.1

وهجذ مً طمً هزه اإلاصاسف مصشف  تؤلاظالمُمماسظت الػمل اإلاصشفي ؤلاظالمي غبر مذخل الىىافز 

. وغلُه ًمىً  مً طمنها جدعين ؤداثه اإلاضاًاالػذًذ مً  والبذ ؤن هزا الخدٌى وان له ؤلاماساحياإلاؽشق 

 لت البدث في الدعاٌئ الشثِغ:جلخُص مؽي

 ساهمت الىوافذ إلاسالمية  ملصزف املشزق في ثحسين أداءه؟ كيف

 ًلىدها هزا الدعاٌئ الجىهشي بلى ػشح ألاظئلت الفشغُت الخالُت:

 ؟اإلاصاسف الخللُذًت   يف ؤلاظالمُتالىىافز فخذ ماهي دوافؼ  -

 هل للىىافز ؤلاظالمُت مضاًا اكخصادًت؟ -

 ؤداء اإلاصاسف الخللُذًت؟هُف ًمىً كُاط  -
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 ٌػىغ الدعاٌئ الشثِغ لإلؼيالُت التي هىىي مػالجتها الفشطُاث الخالُت: الفزطيات:2.1 

 ظاهم فخذ الىىافز ؤلاظالمُت في مصشف اإلاؽشق في جدعين ظُىلخه. -

ادة سبدُخه. -  ظاهم فخذ الىىافز ؤلاظالمُت في مصشف اإلاؽشق في ٍص

ادة وؽاػه. ظاهم فخذ -  الىىافز ؤلاظالمُت في مصشف اإلاؽشق في ٍص

 :تهذف هزه الذساظت بلى جدلُم مجمىغت مً ألاهذاف جخمثل في:ألاهداف 3.1

 بُان مفهىم الىىافز ؤلاظالمُت في اإلاصاسف الخللُذًت ودوافؼ بوؽاءها. -

 ذًت.ببشاص آلاثاس ؤلاًجابُت الىاججت غً فخذ الىىافز ؤلاظالمُت في اإلاصاسف الخللُ -

 بُان مفهىم ؤداء اإلاصاسف الخللُذًت وماؼشاث كُاظه. -

ػت ؤلاظالمُت وبميان ؤلافادة  - غشض ججشبت مصشف اإلاؽشق في جدىله للػمل وفم ؤخيام الؽَش

 مً هزه الخجشبت.

 كُاط ؤداء مصشف اإلاؽشق كبل الخدٌى وبػذه. -

 ملاسهت ؤداء مصشف اإلاؽشق كبل الخدٌى وبػذه. -

 ػت البدث وما جلخظُه الظشوسة جم اظخخذام اإلاىهجين الخالُين:جماؼُا مؼ ػبُ املىهج:4.1

اإلاىهج الىصفي في غشض الؼشح الىظشي اإلاخػلم بالىىافز ؤلاظالمُت وجلُُم ؤداء اإلاصاسف    -

 الخللُذًت .

اإلاىهج الخدلُلي في كشاءة وجدلُل البُاهاث اإلاخىفشة خٌى ماؼشاث ؤداء مصشف اإلاؽشق كبل  -

 الخدٌى وبػذه.

لخدلُم الغشض اإلاشحى مً البدث، كمىا بدىاٌو الذساظت مً خالٌ ثالثت مداوس هيكل البحث: 5.1

 ؤظاظُت:

 ؤلاػاس اإلافاهُمي للىىافز ؤلاظالمُت.  -

 جلُُم ؤداء اإلاصاسف الخللُذًت .  -

 (2018-2001ؤداء مصشف اإلاؽشق كبل الخدٌى الجضجي وبػذه خالٌ الفترة ) جلُُم -

  للىوافذ إلاسالمية إلاطار املفاهيمي .2

 : جعزيف الىوافذ إلاسالمية 1.2

 كذمذ الػذًذ مً الخػاٍسف لىىافز اإلاػامالث ؤلاظالمُت هجذ مً طمنها:
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"الجضء ؤو اإلاعاخت اإلاخصصت في البىً الخللُذي، التي جلذم اإلاىخجاث والخذماث وفم اإلاىهج  -

 (Benzzekora, 2020, p. 03) ؤلاظالمي"

"وخذاث بظالمُت في الفشوع الخللُذًت ؤو اإلالشاث الشثِعُت جيىن مخخصصت في بُؼ اإلاىخجاث  -

 (2005)اإلاشػان،  والخذماث ؤلاظالمُت دون غيرها"

بت "ؤكعام مىفصلت جىحذ داخل مصشف جللُذي حػمل وفم جىحيهاث صاسمت مً كبل هُئت الشكا -

 (Azmi) الؽشغُت، وجلىم بخلذًم مىخجاث مالُت اظالمُت"

اإلادذد للػملُاث البىىُت  2020ماسط  15الصادس في  02-20مً الىظام سكم  17غشفتها اإلاادة  -

هُيل اإلاخػللت بالصيرفت ؤلاظالمُت وكىاغذ مماسظتها مً ػشف البىىن واإلااظعاث اإلاالُت غلى ؤنها:" 

جب ؤن ًيىن  ا بخذماث ومىخجاث الصيرفت ؤلاظالمُت ، ٍو طمً البىً ؤو اإلااظعت اإلاالُت ميلف خصٍش

 (2020)اإلاالُت،  معخلال مالُا غً الهُاول ألاخشي للبىً ؤو اإلااظعت اإلاالُت".

لى ؤنها ؤكعام ؤو وخذاث بىاء غلى الخػاٍسف العابلت ًمىً حػٍشف الىىافز ؤلاظالمُت غ   

ؽشف غلى هزه الىخذة  معخللت في الفشع ؤو اإلاصشف الخللُذي  جلذم خذماث مصشفُت بظالمُت، َو

جب ؤن  ػت ؤلاظالمُت، ٍو هُئت سكابت ؼشغُت  مهمتها الخإهذ مً التزام اللعم ؤو الىخذة بإخيام الؽَش

 ًت.ًخمخؼ اللعم باظخلاللُت جامت غً باقي ؤغماٌ اإلاصاسف الخللُذ

 دوافع فحح الىوافذ إلاسالمية: 2.2

 :   يفُما ًلجخػذد دوافؼ فخذ هىافز اإلاػامالث ؤلاظالمُت في اإلاصاسف الخللُذًت وجخمثل ؤهمها 

 م اإلاعلمين لذي الذًني الىعي جىامي ػت في الىباثش ؤهبر مً وؤهه بالشبا الخػامل بخدٍش  ؤلاظالمُت، الؽَش

ٌ  بذوسه ؤدي وهزا  ًىزس خلُلُا خؼشا ؼيل مما ؤلاظالمُت، البىىن بلى الػمالء مً يرةثه ؤغذاد بلى جدى

 البىىن الخللُذًت. مىخجاث غلى الؼلب بتراحؼ

 هزه وجيىن  الخللُذًت، البىىن بػع ؤهذاف طمً جيىن  كذ التي والاحخماغُت الػلاثذًت الخىافض 

 لزلً. الالصمت الخدخُت البيُت جىفشث متى ؤلاظالمُت اإلاصشفُت بلى الخدٌى اليامل هدى ؤولى خؼىة

 ػت كىاغذ ؤظاط غلى اإلاصشفي الػمل لخػمُم الؼٍشم جمهُذ  الىىافز هزه حؽيل خُث ؤلاظالمُت الؽَش

)هني  الاظالمُت. اإلاصاسف لذي اإلاػخمذة ؤلاظالمُت اإلاالُت اإلاىخجاث غلى للخمشط مدؼت جمهُذًت ؤلاظالمُت

 (94صفدت ، 2017مدمذ، 
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 ذ وحزب ألاسباح حػظُم ٌػخبر هذف  العىق  مً ؤهبر خصت غلى لالظخدىار ألامىاٌ سئوط مً اإلاٍض

ٌ  الخللُذًت اإلاصاسف تهذف الزي ألاظاس ي اإلاصشفُت الهذف  اإلاخىافم اإلاصشفي الػمل ؤن وبما بلُه، الىصى

ػت مؼ  اإلاصاسف جلجإ ؤن الؼبُعي مً فةهه ألاسباح لخدلُم خصبا مصذس ًمثل ؤلاظالمُت ؤخيام الؽَش

 .الخصب اإلاصذس هزا مً ؤلاميان كذس الاظخفادةبلى  الخللُذًت

 والخؼىس  ؤلاظالمُت الصيرفت خللتها التي فالىجاخاث مداواة الىجاح الزي خللخه اإلاصاسف الاظالمُت -

 اإلاصاسف مً الػذًذ دفػذ التي ألاظاظُت مً ألاظباب حػذ ألاخيرة، الػلىد خالٌ همىها إلاػذالث اإلاعخمش

 (17، صفدت 2014)سظخم،  ؤلاظالمي. اإلاصشفي الػمل هدى الخللُذًت للخىحه

  مها مً خالٌ اإلاماسظت الػملُت. اخخباس ، 2015)الػبُذي،  ججشبت اإلاصاسف ؤلاظالمُت الجذًذة، وجلٍى

 (73صفدت 

 .ظهىلت ؤلاحشاءاث اللاهىهُت إلوؽاء هافزة بظالمُت  ملاسهت بخإظِغ مصشف حذًذ 

 الظوابط الشزعية: 3.2

بها مً ؤهم غىامل هجاح هىافز  الالتزامهىان الػذًذ مً الظىابؽ الؽشغُت ، خُث ًمثل  

 اإلاػامالث ؤلاظالمُت وجخمثل فُما ًلي:

 ل غملُاث ومماسظت اإلاصشفُت الخذماث جلذًم ػت وفم والاظدثماس الخمٍى وهزلً     ؤلاظالمُت الؽَش

م  الخإظِغ. غلذ في ألاغماٌ جلً جزهش غلى ؤن اإلاػشوفت ؤوحهه بجمُؼ الشبا جدٍش

 ش  غلى ؤظغ الاظدثماس غملُاث في اإلاؽاسهت هدى وجىحيهها واإلاذخشاث الامىاٌ احخزاب وظاثل جؼٍى

ػت الاظالمُت  (158، صفدت 2017)سمظاوي و البرود،  ومبادئها. الؽَش

  جدصل هىافز اإلاػامالث ؤلاظالمُت غلى غمىلت ؤو بحاسة غً الخذماث اإلالذمت، وهى حاثض ؼشغا وفلا

 لػلذ الىوالت ؤو ؤلاحاسة.

  ًدىم خعاباث الاظدثماس غلذ اإلاظاسبت الؽشغُت، خُث حػخبر الىافزة سب الػمل واإلاعدثمش سب

دؽاسوا مػا في هدُجت اإلاؽشوع. اإلااٌ  ٍو

  برا اخخلؼذ ؤسباح الىافزة ؤلاظالمُت بماٌ خشام فُجب ججىبه وغذم جىصَػه غلى ؤصخاب

ت وجىصَػه في وحىه البر لخؼهيره مً اإلااٌ الخبِث.  الخعاباث الاظدثماٍس
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  الفصل اإلاداظبي بين الىافزة والبىً بةًجاد كعم مداظبت وسجالث وهظام مداظبي معخلل

 (154، صفدت 2014)مفخاح و مػاسفي،  عخخشج مىه اإلاشهض اإلاالي وخعاباث اإلاصشوفاث وؤلاًشاداث.ٌ

 فحح الىوافذ الاسالمية: مشاًا.4.2

 : يفُما ًلهزهشها  اإلاضاًاجدلم الىىافز ؤلاظالمُت الػذًذ مً 

  اإلاصشفي ؤلاظالمي.الاغتراف بالجذوي الاكخصادًت للػمل 

  ت ش مىخجاث بظالمُت ووىادس بؽٍش ت في جؼٍى بجاخت الفشصت لالظخفادة مً خبراث اإلاصاسف الخجاٍس

 ًيخفؼ بها الػمل اإلاصشفي ؤلاظالمي بصفت غامت.

 .آلُت جدُذ الخدٌى مً الصيرفت الخللُذًت بلى الصيرفت الاظالمُت (Benzzekora, 2020, p. 04) 

  بن اظدثماس ألامىاٌ بةًذاغها في الىىافز ؤلاظالمُت ظِعاهم بال ؼً في الخللُل ما ؤمىً مً البؼالت

ض غىاصش  وصٍادة ؤلاهخاج وبغادة جىصَؼ الذخل الىػني؛ رلً ؤن اظدثماس وداجؼ الؽبابًُ ٌعاهم في حػٍض

ادي بلى اظخخذام ؤًذي غاملت حذًذة سبما واهذ  ادة ؤحىس ؤلاهخاج ٍو غاػلت غً الػمل فظال غً ٍص

ادة الؼلب غلى العلؼ والخذماث،  ادة الذخٌى وبالخالي ٍص ألاًذي الػاملت العابلت مما ًلىد بذوسه بلى ٍص

ادة ؤلاهخاج وهىزا حعخمش الذوسة ؤلاهخاحُت بلى ؤن ًخم اللظاء غلى ظاهشة  مما ًذفؼ باإلاىخجين بلى ٍص

 (155، صفدت 2017)سمظاوي و البرود،  البؼالت.

  ذ مً فػالُتها في بداستها ادة مىحىداث اإلاصاسف الخللُذًت وبالخالي جٍض حعاهم الىىافز ؤلاظالمُت في ٍص

 لعُىلتها اإلاصشفُت.

   ،برا هجخذ الىىافز الاظالمُت في جدلُم هخاثج ؤغلى إلاصاسفها مً هخاثج الفشوع ألاخشي الخللُذًت

م فخذ هىافز ؤخشي بذال مً فخذ فشوع فة ن رلً ظُذفؼ بداسة البىً بلى الخىظؼ في الظاهشة غً ػٍش

 ؤخشي.

  ذ بالخإهُذ مً فشص الشبدُت لذي اإلاصاسف بن بًذاع ؤمىاٌ هبيرة في الىىافز ؤلاظالمُت ظيًز

 الخللُذًت.

  ش اإلاىخجاث اإلاالُت ؤلاظالمُت، خُث جدىافغ بداسة ول مً هما حعاهم الىىافز ؤلاظالمُت في جؼٍى

ذ مً الجهىد البخياس ؤدواث مالُت بظالمُت جخمخؼ  الىىافز ؤلاظالمُت والبىىن ؤلاظالمُت بلى بزٌ اإلاٍض

 (107، صفدت 2017)هني مدمذ،  بالىفاءة الاكخصادًت واإلاصذاكُت الؽشغُت وحؽبؼ سغباث الػمالء.

 ثلييم أداء املصارف الحلليدًة   .3



 

دراسة حالة مصزف املشزق خالل الفترة  –لحلليدًة دور الىوافذ إلاسالمية في ثحسين أداء املصارف ا

(2001-2018) 
 

488 

 :مفهوم ثلييم ألاداء 1.3

م اليؽاغ إلاؽشوع ؤو ماظعت مػُىت، بهذف كُاط الىخاثج     جلُُم ألاداء غباسة غً جلٍى

ؤو بما هى معتهذف جدلُله، لبُان  ألاظاطاإلادللت وملاسهتها بيخاثج مدللت في ظىت ظابلت، ؤو ظىت 

 (165، صفدت 2008)غبادة،  صمت لخصخُدها.واجخار ؤلاحشاءاث الال  الاهدشافاث

هما ٌػشف بإهه " غملُت جلُُم ماجم بهجاصه ملاسهت بما جم الخخؼُؽ له هما وهىغا وخالٌ مذة صمىُت 

وجدذًذ  وافتمػُىت وباظخخذام مجمىغت مً اإلاػاًير واإلااؼشاث وألاظالُب وألادواث ألوؽؼت الىخذة 

، 2007)صهير و ؤخمذ،  لخصخُديهاثم اجخار ؤلاحشاء الالصم  الاهدشافاثواإلاعاولُت غً هزه  الاهدشافاث

 (118-117الصفداث 

بلى الىخاثج  باالظدىادهما ًىظش بلى جلُُم ألاداء بإهه "كُاط ؤداء ؤوؽؼت الىخذة الاكخصادًت مجخمػت    

مُت التي خ ومػشفت ألاظباب التي  واخذةللتها في نهاًت العىت اإلاداظبُت التي غادة ما جيىن ظىت جلٍى

ؤدث بلى الىخاثج ؤغاله واكتراح الخلٌى اإلاىاظبت للخغلب غلى جلً ألاظباب للىصٌى بلى ؤداء حُذ في 

 (21، صفدت 2018-2017)ظػىدي، اإلاعخلبل" 

بىاء غلى الخػاٍسف العابلت ًمىً اللٌى ؤن جلُُم ألاداء هى غملُت جلُُم الىخاثج اإلادللت    

 واجخار ؤلاحشاءاث الالصمت لخصخُدها. الاهدشافاثبغشض الىؽف غً  اإلالشسةملاسهت باألهذاف 

 أهمية ثلييم ألاداء في املصارف الحلليدًة:2.3

اث غذة ومخخلفت، جدظى غملُت جلُُم ألاداء في البىىن بإهمُت  باسصة وهبيرة وفي حىاهب ومعخٍى

 (26-25، الصفداث 2018-2017)ظػىدي،  ًمىً ببشاصها في آلاحي:

  البىً غلى جىفُز ما خؼؽ له مً ؤهذاف مً خالٌ ملاسهت  البىىن كذسةًبين جلُُم ألاداء في

مما ٌػضص  لهاواكتراح اإلاػالجاث الالصمت  الاهدشافاثإلادللت مؼ اإلاعتهذف منها، والىؽف غً االىخاثج 

 ؤداء البىً بمىاصلت البلاء والاظخمشاس في الػمل.   

  ألاظىؤٌعاغذ جلُُم ألاداء في الىؽف غً الخؼىس الزي خلله البىً في معيرجه هدى ألافظل ؤو هدى 

م ملاسهت هخاثج ألاداء م ُا في البىً مً مذة بلى ؤخشي، ومياهُالفػلي صمى ورلً غً ػٍش ا غً ػٍش

 اإلالاسهت مؼ البىىن اإلاماثلت ألاخشي اإلاىحىدة في العىق.

  ًظهش جلُُم ألاداء اإلاشهض الاظتراجُجي للبىً الخجاسي في بػاس البِئت اللؼاغُت التي ٌػمل فيها، ومً ثم

اث وخاالث الخغُير اإلاؼلىبت لخدعين اج  ظتراجُجي للبىً الخجاسي.إلاشهض ؤلا دذًذ ألاولٍى
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  بين ألاهذاف والاظتراجُجُاث  والاوسجامحعاغذ غملُت جلُُم ألاداء في ؤلافصاح غً دسحت اإلاالثمت

 اإلاخػذدة وغالكتها بالبِئت الخىافعُت للبىً الخجاسي.

  ت غً ؤداء اث ؤلاداٍس ي وجدذًذ دوسه ف البىًًلذم جلُُم ألاداء صىسة ؼاملت إلاخخلف اإلاعخٍى

ضه.  الاكخصاد الىػني، وآلُاث  حػٍض

 ًت اإلاخاخت للبى  .ًىضح جلُُم ألاداء هفاءة جخصُص واظخخذام اإلاىاسد اإلاادًت والبؽٍش

  ٌٌعاغذ جلُُم ألاداء غلى جدلُم ألاهذاف اإلادذدة في الخؼؽ والػمل غلى بًجاد هظام ظلُم وفػا

 لالجصاالث والخىافض.

 مما ٌعاهم   ،الخجاسي جلُُم ألاداء غلى بًجاد هىع مً اإلاىافعت بين ألاكعام اإلاخخلفت في البىً  ٌػمل

 في جدعين معخىي ألاداء فُه.

  ًىؽف جلُُم ألاداء غً مذي معاهمت البىً الخجاسي في غملُت الخىمُت الاكخصادًت والاحخماغُت

والخخلص مً غىامل الهذس والظُاع في الىكذ مً خالٌ جدلُم ؤهبر كذس مً الػىاثذ بإكل الخيالُف 

 والجهذ واإلااٌ مما ٌػىد بالىفؼ غلى الاكخصاد واإلاجخمؼ.

  ػمل غلى جىحُه الجهىد لخدلُم جىضح غملُت جلُُم ألاداء للػاملين هُفُت ؤداء مهامهم الىظُفُت، َو

 .ألاداء الىاجح الزي ًمىً كُاظه والخىم غلُه بصىسة ؼفافت

 أداء املصارف الحلليدًة:مؤشزات ثلييم  3.3

جىحذ غذة ماؼشاث حعخخذم في جلُُم ؤداء اإلاصاسف الخللُذًت، والتي غلى ؤظاظها ًخم جدذًذ 

 مذي الخلذم هدى جدلُم ألاهذاف لػل مً ؤهمها:

 مؤشزات السيولة: 1.3.3

بؽيل  ٌؽير مفهىم العُىلت اإلاصشفُت بلى كذسة البىً غلى مىاحهت التزاماجه اإلاالُت، والتي جخيىن 

 ػلباث اإلاىدغين للسخب مً الىداجؼ وجلبُت  ػلباث اإلالترطين لخلبُت خاحاث اإلاجخمؼ. هبير مً جلبُت

  (2021)كشوػ، فظُلي، و غض الذًً، 

العُىلت الالصمت في البىً.  هزا وجىحذ الػذًذ مً اإلااؼشاث التي تهذف بلى كُاط ملذاس جىفش  

وعبت العُىلت الىلذًت )وعبت الشصُذ الىلذي( والتي حؽير بلى مذي كذسة ألاسصذة وكذ اخخاسث الباخثت 

الىلذًت اإلاىحىدة في الصىذوق ولذي اإلاصشف اإلاشهضي واإلاصاسف ألاخشي وؤي ؤسصذة ؤخشي، والػمالث 

اإلاالُت اإلاترجبت غلى رمت  بااللتزاماثغلى الىفاء  ألاحىبُت واإلاعيىواث الزهبُت اإلاىحىدة في اإلاصشف،
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مىً الخػبير غً هزه اليعبت باإلاػادلت آلاجُت:  اإلاصشف والىاحبت الدعذًذ في مىاغُذها اإلادذدة. ٍو

 (80، صفدت 2014)الػلاد، 

الىلذ في الصىذوق  الىلذ لذي البىً اإلاشهضي  ألاسصذة العاثلت ألاخشي   

الىداجؼ وما في خىمها
 100 ×وعبت الشصُذ الىلذي 

 مؤشزات الزبحية: 2.3.3

الشبدُت هي الػامل اإلاىحه ألداء اللؼاع اإلاصشفي  وهي غباسة غً الػالكت بين ألاسباح التي    

وحػذ الشبدُت هذفا للبىىن وملُاظا  ألاسباحي جدلُم هزه التي ظاهمذ ف والاظدثماساثًدللها البىً 

،  ظىاء  ؤوان رلً غلى معخىي البىً بؽيل بحمالي ؤو غلى معخىي  ألاكعام هفاءجهللخىم غلى 

     (34، صفدت 2021)كشوػ، فظُلي، و غض الذًً،  بؽيل حضجي.

وعبت هزا وجىحذ الػذًذ مً اليعب التي حػبر غً الشبدُت في البىىن، وكذ اخخاسث الباخثت    

الػاثذ غلى خلىق اإلالىُت، وهي ملذاس الػاثذ الزي ًدصل غلُه اإلاالن هىدُجت الظدثماس ؤمىالهم لذي 

ادلت خُث جلاط مً خالٌ اإلاػ ،الؽاملاإلايؽإة وجدمله للمخاػش، وهى ٌعدىذ غلى مفهىم الشبذ 

 (388، صفدت 2014)ملُمذ،  الخالُت:

100  
صافي الذخل 

بحمالي خلىق  اإلالىُت
 وعبت الػاثذ غلى خلىق  اإلالىُت 

 مؤشزات اليشاط: 3.3.3

حعتهذف هزه اإلااؼشاث جلُُم مذي كذسة البىً غلى اظخخذام ما لذًه مً مىاسد وؤمىاٌ في 

ولذساظت وؽاغ اإلاصشف اظخخذمذ الباخثت وعبت جىظُف اإلاىاسد خُث اإلاخخلفت.ؤؼياٌ الخىظُف 

حعخخذم هزه اليعبت للُاط كذسة اإلاصشف غلى جىظُف مىاسده اإلاالُت )خلىق اإلالىُت والىداجؼ( 

 (298، صفدت 2010)ًىظف،  وجدعب هزه اليعبت وفم الصُغت الخالُت:

100  
الاظدثماساث 

الىداجؼ خلىق  اللىُت
 وعبت جىظُف اإلاىاسد  

 (2018-2001.ثلييم أداء مصزف املشزق كبل الححول الجشئي وبعده خالل الفترة )4

 :وهوافذه إلاسالمية املشزق  مصزف عً ملحة 1.4

 :املشزق  مصزف عً ملحة .1.1.4
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ٌ  اإلاؽشق  مصشف ٌػخبر     خُث اإلاخدذة، الػشبُت ؤلاماساث دولت في بوؽائه ًخم خاص مصشف ؤو

خ ماسط ، 1967 غام بلى جإظِعه ًشحؼ جاٍس دبي  و ًخميز  في الشثِس ي مشهضه خالٌ مً ؤغماله اإلاصشف ٍو

بلى حاهب مشاهض خذمت الػمالء اإلاخىصغت في ؤهم  ؤلاماساثبؽبىت فشوع واظػت جمخذ في مخخلف ؤهداء 

ت في ؤلاماساث وؼبىت ؤحهضة الصشاف آلالي الىاظػت، و   جمثُلُا في حعػت بلذان  12اإلاىاػم الخٍُى
ً
مىخبا

لُا وان اإلاؽشق ؤٌو بىً في ؤلاماساث ًلىم  .خاسج الذولت، بما فيها ؤوسوبا والىالًاث اإلاخدذة وآظُا وؤفٍش

، ؤٌو بىً ًلّذم كشوض والاثخمان، ؤٌو بىً ًصذس بؼاكاث الذفؼ ATM شاف آلاليبترهُب ؤحهضة الص

راث الشكاثم اإلامغىؼت واللاست الشكمي في مشاهض  الاثخمانالػمالء، ؤٌو بىً في ؤلاماساث ًلذم بؼاكاث 

الزي ًشجبؽ بؽيل مباؼش مؼ ظىق ألاظهم  الاظدثماسي البُؼ، بطافت بلى ابخياساث ؤخشي والصىذوق 

 )اإلاىكؼ الشظمي إلاصشف اإلاؽشق( .ىذًتاله

 ملحة عً الىوافذ إلاسالمية ملصزف املشزق: 2.1.4

ٌ  اإلاؽشق  مصشف بداسة كشسث  الىىافز جبني مذخل خالٌ مً ؤلاظالمي اإلاصشفي للػمل الخدى

 بخلذًم خاصت بداسة ؤو كعم بوؽاء ػٍشم غً ورلً ،2010ؤلاظالمُت في بذاًت الشبؼ الثاوي مً غام 

 اإلاصشف غً معخلل بؽيل حػمل الخللُذًت فشوغها مً 58 غبر ؤلاظالمُت واإلاىخجاث اإلاصشفُت الخذماث

 مجمىغت باخخُاس ؤلٍاظالمُت الىافزة افخخاح كبل اإلاصشف كام وكذ . ؼشغُت هُئت وجخظؼ لشكابت الشثِس ي

بُت غالُت لبرامج وبخظاغهم اإلاىظفين مً  جاهلهم ؤلاظالمُت اإلاصشفُت الخذماث بمجاٌ اإلاعخىي  جذٍس

اث ؤفظل بلى الػمالء بخذمت لالسجلاء  مؼ والخػاون  ؼشغُت سكابت هُئت بةوؽاء اإلاصشف كام هما .اإلاعخٍى

ػت ألخيام اإلاػامالث وافت امخثاٌ لظمان خاسحُين مذكلين  (75صفدت ، 2014)سظخم،  ؤلاظالمُت الؽَش

 .عزض وثحليل وشاط كل مً مصزف املشزق وهوافذه إلاسالمية:2.4

 .عزض وثحليل وشاط مصزف املشزق:1.2.4

ت، خعاباث الخىفير، الىداجؼ ألحل( اإلاىسد ألاظاس ي  جمثل الىداجؼ بمخخلف ؤهىاغها)خعاباث حاٍس

الزي ٌػخمذ غلُه مصشف اإلاؽشق في مػظم غملُاث الخىظُف، هما جمثل اللشوض اإلامىىخت للػمالء 

ؤهم ؤؼياٌ الخىظُف لذًه، لزا كامذ الباخثت بخدبؼ جؼىس حجم الىداجؼ واللشوض خالٌ الفترة 

 .01( ؤي كبل الخدٌى وبػذه، هما هى مبين في الجذٌو سكم2001-2018)
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-2001في مصزف املشزق خالل الفترة ) حجم ودائع العمالء واللزوض املمىوحة:ثطور  01جدول 

2018  ) 

 الوحدة : ألف درهم

 كبل الححول 

 2005 2004 2003 2002 2001 العام

 30.004.792 21.107.058 18.763290 16.731.671 16.111.790 وداجؼ الػمالء

 22.269.429 17.845.387 14.738.630 12.582.010 10.533.761 كشوض 

 2008 2007 2006 العام

 

2009 - 

 - 50.796.768 48.435.538 46.133.514 33.908.235 وداجؼ الػمالء

 - 42.120.827 48.434.274 32.980.680 28.572.233 كشوض

 بعد الححول 

 2014 2013 2012 2011 2010 العام

 63.305.377 54.158.148 42.430.655 40.177.020 46.764.858 وداجؼ الػمالء

 52.246.614 44.280.339 36.183.916 32.665.962 35.919.982 كشوض 

 - 2018 2017 2016 2015 العام

 - 72.521.856 69.380.208 69.947.124 65.243.790 وداجؼ الػمالء

 - 59.353.340 53.394.165 53.428.461 53.555.070 كشوض 

 (2018-2001)اإلاؽشق،  : على باالعحماداملصدر: مً إعداد الباحثة 

) الاسجفاع 01هالخظ مً خالٌ الجذٌو سكم -2001اإلاعخمش في حجم وداجؼ الػمالء كبل الخدٌى

هدذ ؤغلى، ؤي بمخىظؽ  %42.15هدذ ؤدوى و %3.73( خُث جشاوخذ مػذالث همى الىداجؼ بين 2009

اإلاخىاصل لدجم اللشوض اإلامىىخت للػمالء  الاسجفاع، هما هالخظ ؤًظا %16.24مػذٌ همى ًلذس بو 

وكذ  (2008جذاغُاث ألاصمت اإلاالُت الػاإلاُت لعىت ظبب و رلً  2009خالٌ هفغ الفترة)ماغذا ظىت 

هدذ ؤغلى ؤي بمخىظؽ مػذٌ همى  %46.86هدذ ؤدوى و  %13.03-جشاوخذ مػذالث همى اللشوض بين 
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)%20ًلذس بو  ( فىالخظ اسجفاغا معخمشا في حجم الىداجؼ) ماغذا 2018-2010. ؤما خالٌ فترة الخدٌى

هدذ ؤغلى، ؤي  %27.64هدذ ؤدوى و %14.09-مى الىداجؼ بين وجشاوخذ مػذالث ه( 2017و 2011ظىتي 

، هما هالخظ ؤًظا ؤلاسجفاع اإلاخىاصل لدجم اللشوض خالٌ %6.25بمخىظؽ مػذٌ همى ًلذس بو 

لترجفؼ مً حذًذ ظىت  2017و2016ثم اهخفاطها خالٌ ظىتي  2011( ماغذا ظىت 2015-2010الفترة)

هدذ ؤغلى ؤي بمخىظؽ  %22.37هدذ ؤدوى و  % 9.06- . وكذ جشاوخذ مػذالث همى اللشوض بين2018

 .%6.23مػذٌ همى ًلذس بو 

 :الىوافذ إلاسالمية.عزض وثحليل وشاط 2.2.4

ت، خعاباث الخىفير، الىداجؼ ألحل( جللي خبر ٌػ ومىذ  الىداجؼ بمخخلف ؤهىاغها)خعاباث حاٍس

الث ؤلاظالمُت)اإلاشابدت، ؤلاحاسة، اإلاؽاسهت، اإلاظاسبت، الىوالت باالظدثماس( ؤهم ؤوؽؼت الىىاف  زالخمٍى

الث ؤلاظالمُتلزا كامذ الباخثت بخدبؼ جؼىس حجم الىداجؼ و  ؤلاظالمُت إلاصشف اإلاؽشق، خالٌ  الخمٍى

 .02في الجذٌو سكم ىضحهما هى م ( 2018-2010الفترة )

صزف املشزق خالل مل إلاسالميةحجم ودائع العمالء والحمويل املمىوح مً الىوافذ :ثطور  02جدول 

 (  2018-2010الفترة )

 الوحدة : ألف درهم

 2014 2013 2012 2011 2010 العام

 وداجؼ الػمالء

 ؤلاظالمُت

4.488.815 5.239.863 5.021.915 4.445.531 5.182.766 

ل بظالمي  5.799.094 6.150.796 5.224.028 5.028.547 5.290.904 جمٍى

 - 2018 2017 2016 2015 العام

 وداجؼ الػمالء

 ؤلاظالمُت

8.391.490 7.093.383 6.680.874 10.696.707 - 

ل اظالمي  - 12.916.255 9.339.467 7.565.063 6.610.606  جمٍى

 (2018-2001)اإلاؽشق،  : على باالعحماداملصدر: مً إعداد الباحثة 

تزاًذ جاسة  اججاهاهالخظ مً الجذٌو ؤغاله، ؤن حجم الىداجؼ الًإخز  ثابخا، فهى ًدىاكص جاسة ٍو

تظُاظاث الخىظُف خاصت  اظخلشاس ؤخشي بصىسة غير مىخظمت وهى ماًىجم غىه غذم  منها،  الاظدثماٍس
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ؤغلى، ؤي بمخىظؽ مػذٌ همى  هدذ %61.91هدذ ؤدوى و %15.47-وكذ جشاوخذ مػذالث الىمى بين 

ل غير معخلش خالٌ الفترة %18.67ًلذس بو  ، فخاسة ( 2014-2010)، هما هالخظ ؤًظا ؤن حجم الخمٍى

 %5.72-، وكذ جشاوح مػذٌ الىمى بين ( 2018-2015)ًشجفؼ وجاسة ؤخشي ًىخفع لِعخلش خالٌ الفترة 

 .%12.64ؤغلى وهزا بمخىظؽ مػذٌ همى ًلذس بو هدذ %38.30هدذ ؤدوى و

 (:2018-2001دور  الىوافذ إلاسالمية في ثحسين أداء مصزف املشزق خالل الفترة ) 3.4

مً خالٌ مذخل  ؤلاظالمُتمً ؤحل جلُُم ججشبت مصشف اإلاؽشق في الخدٌى هدى الصيرفت 

ورلً  ،وبػذها ؤلاظالمُتفخذ الىىافز  الىىافز ؤلاظالمُت،  كامذ الباخثت بملاسهت ؤداء هزا ألاخير كبل

 باظخخذام مجمىغت مً اليعب اإلاالُت التي جلِغ هال مً ظُىلت وسبدُت ووؽاغ اإلاصشف.

 دور الىوافذ إلاسالمية في ثحسين سيولة مصزف املشزق:-1.3.4

ش اإلاصشف مدل الذساظت هدصل غلى  بخؼبُم وعبت الشصُذ الىلذي غلى اللُم اإلاىحىدة في جلاٍس

 الخالي: 03الجذٌو سكم 
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 (  2018-2001:ثطور وسبة الزصيد الىلدي في مصزف املشزق خالل الفترة ) 03جدول 

 الوحدة : ألف درهم

 كبل الححول 

 2005 2004 2003 2002 2001 العام

 11.071430 7.708.006 7.388.916 7.642.756 9.592.782 البعؽ

 37.587.648 26.693.757 22.030.447 20.163.986 19.559.208 اإلالام

 %29.45 %28.87 %33.54 %37.9 %49.04 اليعبت

 2008 2007 2006 العام

 

2009 - 

 - 28.438.014 15.367.016 28.159.970 10.962.600 البعؽ

 - 82.774.452 82.561.122 77.142.999 48.796.152 اإلالام

 - %34.36 %18.61 %36.5 %22.47 اليعبت

 بعد الححول 

 2014 2013 2012 2011 2010 العام

 29.370.514 23.777.059 20.943.763 24.879.475 27.025.677 البعؽ

 88.921.728 74.534.386 62.563.045 66.437.472 72.460.821 اإلالام

 %33.03 %31.9 %33.48 %37.45 %37.3 اليسبة

 - 2018 2017 2016 2015 العام

 - 43.156.994 37.034.503 37.297.332 34.433.453 البعؽ

 - 119.165.918 104.061.816 103.327.891 96.671.453 اإلالام

 - %36.22 %35.59 %36.1 %35.62 اليسبة

 (2018-2001)اإلاؽشق،  : على باالعحماداملصدر: مً إعداد الباحثة 

% 32,30هجذ ؤن مخىظؽ الشصُذ الىلذي كبل الخدٌى الجضجي ًلذس بو    03مً الجذٌو سكم

وهى ما ٌؽير بلى وحىد اخخالف بين  %، 35,19ليرجفؼ بػذ الخدٌى غبر مذخل الىىافز ؤلاظالمُت بلى 

. وبما وبػذه، فمخىظؽ الشصُذ الىلذي بػذ الخدٌى وان ؤهبرالعُىلت الػامت للمصشف كبل الخدٌى 
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( )%6.25ؤن مخىظؽ مػذٌ همى وداجؼ الػمالء بػذ الخدٌى ( فُمىً %16.24( ؤكل مىه كبل الخدٌى

بػذ  للمصشف مدل الذساظت اإلاالُت تزاماثلالا اسجفاع بٌػاص ظبب اسجفاع مخىظؽ الشصُذ الىلذي بلى

هزه ألاخيرة بلغ مخىظؽ مػذٌ همىها  ،ؤصخاب الىداجؼ ؤلاظالمُتفز ؤلاظالمُت اججاه ىافخده للى

.خاصت مؼ اغخماد مصشف اإلاؽشق (%6.25مً مخىظؽ مػذٌ همى وداجؼ الػمالء)  غلىوهى ؤ 18.67%

دت. وغلُه ًمىً اللٌى ؤن الخدٌى الجضجي مً خالٌ فخذ هىافز  غلى ظُاظت اإلادافظت غلى ظُىلت مٍش

ادة ملذسة اإلاصشف مدل الذساظت غلى جإدًت التزاماجه اإلاالُت في مىاغُذها اإلاخفم  بظالمُت ظاهم في ٍص

ادة ظُىلخه.  غليها، ؤي ظاهم في ٍص

 دور الىوافذ إلاسالمية في سيادة ربحية مصزف املشزق: 2.3.4

ش اإلاصشف مدل الذساظت  بخؼبُم وعبت الػاثذ غلى خلىق اإلالىُت غلى اللُم اإلاىحىدة في جلاٍس

 الخالي: 04هدصل غلى الجذٌو سكم 

    (2018-2001: ثطور وسبة العائد على حلوق امللكية ملصزف املشزق خالل الفترة)04جدول 

 الوحدة :ألف درهم

 كبل الححول 

 2005 2004 2003 2002 2001 العام

 صافي

 الذخل

405.742 504.898 600.684 825.371 2.012.072 

خلىق 

 اإلالىُت

3.030.126 3.379.720 3.989.542 5.255.071 8.154.819 

 %24.67 %15.71 %15.06 %14.94 %13.39 اليسبة

 - 2009 2008 2007 2006 العام

صافي 

 الذخل

1.642.742 2.125.995 1.732.069 1.064.539 - 

خلىق 

 اإلالىُت

7.948.963 10.484.398 10.682.399 11.847.492 - 
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 - %8.98 %16.21 %20.28 %20.67 اليسبة

 بعد الححول 

 2014 2013 2012 2011 2010 العام

صافي 

 الذخل

836.602 861.042 1.370.636 1.881.863 2.486.270 

خلىق 

 اإلالىُت

12.384.982 12.803.850 13.820.255 15.120.528 16.918.550 

 %14.69 %12.44 %9.92 %6.72 %6.75 اليسبة

 - 2018 2017 2016 2015 العام

صافي 

 الذخل

2.434.645 1.953.911 2.089.530 2.065.218 - 

خلىق 

 اإلالىُت

18.485.728 19.485.645 21.126.420 20.765.689 - 

 - %9.94 %9.89 %10.03 %13.17 اليسبة

 (2018-2001)اإلاؽشق،  : على باالعحماداملصدر: مً إعداد الباحثة 

هجذ ؤن مخىظؽ الػاثذ غلى خلىق اإلالىُت كبل الخدٌى الجضجي وان   04مً الجذٌو سكم

مىً جفعير رلً باسجفاع وعبت العُىلت في اإلاصشف % 10,39% لُىخفع بػذ الخدٌى بلى 16,66 ، ٍو

) وهي الىدُجت التي جىصلىا بليها غىذ جدلُلىا للجذٌو سكم  ادة حجم 01مدل الذساظت بػذ الخدٌى ( فٍض

العُىلت ًادي بلى اهخفاض سبدُت البىً اإلالاظت بالػاثذ غلى خلىق اإلالىُت، خُث جاثش بؽيل ؤو بأخش 

ت مً ؤمىاٌ اإلالىُت وبالخالي جللل مً فشص اظدثماس ؤمىاٌ البىً وجدلُم غلى وعبت ألامىاٌ اإلاىظف

ذ مً الشبدُت.ومىه ًمىىىا اللٌى ؤن الخدٌى الجضجي ظاهم في اهخفاض سبدُت مصشف  غىاثذ جٍض

 اإلاؽشق.

  الىوافذ إلاسالمية في سيادة وشاط مصزف املشزق: دور .3.3.4

ش اإلاصشف مدل الذساظت هدصل غلى  بخؼبُم وعبت جىظُف اإلاىاسد غلى اللُم اإلاىحىدة في جلاٍس

 الخالي: 05الجذٌو سكم 
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 (   2018-2001: ثطور وسبة ثوظيف املوارد ملصزف املشزق خالل الفترة)05جدول 

 الوحدة :ألف درهم 

 كبل الححول 

 2005 2004 2003 2002 2001 العام

 33.583.662 23.231.645 18.138.328 15.355.025 12.437.906 الاظدثماساث

اإلاىاسد)الىداجؼ 

وخلىق 

 اإلالىُت(

21.807.929 22.622.494 25.038.827 29.452.538 41.659.842 

 %80.61 %78.88 %72.44 %67.87 %57.03 اليسبة

 - 2009 2008 2007 2006 العام

 - 59.540.166 69.168.049 50.596.548 42.698.435 الاظدثماساث

اإلاىاسد)الىداجؼ 

 وخلىق اإلالىُت(
47.559.736 70.014.936 71.454.428 69.615.928 - 

 - %85.53 %96.8 %72.26 %89.78 اليسبة

 بعد الححول 

 2014 2013 2012 2011 2010 العام

 69.325.059 58.878.544 48.919.218 47.746.918 51.689.697 الاظدثماساث

اإلاىاسد)الىداجؼ 

 وخلىق اإلالىُت(
63.638.655 58.220.733 67.255.533 73.724.207 85.406.693 

 %81.17 %79.86 %79.84 %82.01 %81.22 اليسبة

 - 2018 2017 2016 2015 العام

 - 83.178.473 77.415.272 74.782.885 72.611.238 الاظدثماساث

اإلاىاسد)الىداجؼ 

 وخلىق اإلالىُت(

92.121.008 96.526.152 97.187.502 113.044.215 - 

 - %73.58 %79.65 %77.47 %78.82 اليسبة
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 (2018-2001)اإلاؽشق، على:  باالعحماداملصدر: مً إعداد الباحثة 

 %75,59هجذ ؤن مخىظؽ جىظُف اإلاىاسد كبل الخدٌى الجضجي ًلذس بو   05مً الجذٌو سكم 

ؤي ؤن مخىظؽ جىظُف اإلاىاسد  بػذ  % 79,29ليرجفؼ بػذ الخدٌى غبر مذخل الىىافز ؤلاظالمُت بلى 

) ؤنوهزا غلى الشغم مً  الخدٌى وان ؤهبر، ىه ؤكل م( %6.23مخىظؽ مػذٌ همى اللشوض بػذ الخدٌى

( ل الخمٍىوؽاغ لزا ًمىً بٌػاص هزا الخدعً في مخىظؽ جىظُف اإلاىاسد بلى   (%20كبل الخدٌى

وهى ؤغلى  %12.64بو  س مخىظؽ مػذٌ همىه مً ػشف الىىافز ؤلاظالمُت خُث ًلذماسط ؤلاظالمي اإلا

 .(%6.23مً مػذٌ همى اللشوض)

 خاثمة: .5

للىىافز ؤلاظالمُت وجلُُم ؤداء اإلاصاسف  جىاولىا مً خالٌ هزه الذساظت ؤلاػاس اإلافاهُمي 

الخللُذًت، هما جؼشكىا بلى ججشبت مصشف اإلاؽشق في الخدٌى الجضجي للػمل اإلاصشفي ؤلاظالمي مً خالٌ 

 مذخل الىىافز ؤلاظالمُت، وجىصلىا مً خالٌ هزه الذساظت بلى الىخاثج الخالُت:

 ت بدخت. جدىىع دوافؼ فخذ  الىىافز ؤلاظالمُت في اإلاصاسف الخللُذًت بين دوافؼ غلاثذًت وؤخشي ججاٍس

  جىحذ الػذًذ مً الظىابؽ الؽشغُت ليؽاغ الىىافز ؤلاظالمُت والتي ًجب الالتزام بها فهي ؤهم

 غىامل هجاخها.

 خللُذي ، ًدلم فخذ الىىافز ؤلاظالمُت مجمىغت مً اإلاضاًا، غلى معخىي ول مً ؛الػمل اإلاصشفي ال

 الػمل اإلاصشفي ؤلاظالمي، الاكخصاد الىػني.

  .اث غذة ومخخلفت  جدظى غملُت جلُُم ألاداء في البىىن بإهمُت باسصة وهبيرة وفي حىاهب ومعخٍى

  جىحذ غذة ماؼشاث حعخخذم في جلُُم ؤداء اإلاصاسف الخللُذًت، والتي غلى ؤظاظها ًخم جدذًذ

 ؤهمها؛ ماؼشاث العُىلت والشبدُت واليؽاغ.مذي الخلذم هدى جدلُم ألاهذاف لػل مً 

 في مصشف اإلاؽشق مخىظؽ مػذٌ همى وداجؼ الػمالء  بلغ( ؤكل مىه كبل وهى ( %6.25بػذ الخدٌى

(  (.%16.24الخدٌى

 في مصشف اإلاؽشق مخىظؽ مػذٌ همى اللشوض  بلغ( ؤكل مىه كبل  وهى  (%6.23بػذ الخدٌى

(  (.%20الخدٌى

  18.67 ًلذس بو ىداجؼ ؤلاظالمُتللخللذ الىىافز ؤلاظالمُت إلاصشف اإلاؽشق مخىظؽ مػذٌ همى%،  

ل ؤلاظالمي ًلذس بولمخىظؽ مػذٌ همى و   .%12.64لخمٍى
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  مخىظؽ الشصُذ ظاهمذ الىىافز ؤلاظالمُت في مصشف اإلاؽشق في جدعين ظُىلخه، خُث كذس

 %.35,19بػذ الخدٌى غبر مذخل الىىافز ؤلاظالمُت بلى % ليرجفؼ 32,30الىلذي كبل الخدٌى الجضجي  بو  

  كذس سبدُخه، خُث  اهخفاضظاهم الخدٌى الجضجي إلاصشف اإلاؽشق غبر مذخل الىىافز ؤلاظالمُت في 

 %. 10,39% لُىخفع بػذ الخدٌى بلى 16,66الػاثذ غلى خلىق اإلالىُت كبل الخدٌى الجضجي بو  ؽمخىظ

 .ادة وؽاغ اإلاصشف مدل الذساظت خُث كذس مخىظؽ جىظُف  ظاهمذ الىىافز ؤلاظالمُت في ٍص

  %. 79,29% ليرجفؼ بػذ الخدٌى بلى 75,59اإلاىاسد كبل الخدٌى الجضجي بو  

لُت بالىىافز  هوص يبىاء غلى الىخاثج اإلاخىصل بليها  بظشوسة جىحُه وافت الجهىد البُػُت والدعٍى

خفاظا  ،شق ججاه الػمل في اظخلشاس الىداجؼ والػمل غلى همىها بصىسة مىخظمتؤلاظالمُت إلاصشف اإلاؽ

ختى جيىن معاهمتها فػالت في  و  وجذغُم الثلت بها الاظدثماسي وهمى ظُاظاث الخىظُف  اظخلشاس غلى 

 جدعين ؤداء اإلاصشف.
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Résumé :  

Cet article a pour objectif d’analyser l’impact de l’enseignement 

universitaire sur la culture financière des étudiants Algériens. Pour 

analyser l’impact de l’enseignement universitaire sur la culture financière 

des étudiants Algériens nous avons utilisé la régression logistique. Nos 

résultats infirment l’hypothèse principale de la recherche qui consiste que 

l’étudiant Algérien développe sa culture financière pendant son cursus. 
Mots clés : Culture financière, Enseignement supérieur, Comportement, 

Etudiant, régression logistique. 

Jel Classification Codes : D14, G4, Z1. 
 

Abstract:  
          This article aims to analyze the impact of university education on the 

financial culture of Algerian students. To analyze the impact of university 

education on the financial culture of Algerian students, we used logistic 

regression. Our results invalidate the main hypothesis of the research, 

which consists in the Algerian student developing his financial culture 

during his university career. 

Keywords: Financial literacy, Higher education, Behavior, Student, logistic 

regression. 
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1. Introduction:  

Les recherches en matière de la culture financière, précisent que 

la culture financière est associée à une meilleure prise de décision 

financière personnelle. Souvent les personnes ayant un niveau de 

culture financière plus élevé réussissent mieux dans le domaine de la 

finance ( Lusardi et Mitchell, 2007; van Rooij et al., 2012). Des 

travaux empiriques récents se concentrent sur l'analyse des 

interventions de l’éducation financière pour les jeunes et les adultes 

(voir Fernandes et al. 2014 ; Miller et al. 2015). Quant à Kaiser et 

Menkhoff (2017) ont effectués des méta-études sur les programmes 

d'éducation financière. Mais encore une fois, il existe peu de travaux 

empiriques analysant l'hétérogénéité du niveau initial de la culture 

financière qui est très susceptible d'influencer l'impact des initiatives 

d'éducation financière. 

Dans cet article, nous étudions l'effet de la culture financière 

chez les Algériens ayant un cursus universitaire. Nous définissons 

alors la culture comme l'ensemble des connaissances, les normes et les 

préférences qui sont partagées entre les individus dans la sphère 

financière. D'un point de vue économique, la culture peut donc 

affecter les connaissances financières et la prise de décision par le 

biais d'une variation systématique des préférences en matière de temps 

ou de risque  (Falk, Becker, Dohmen, & Enke, 2018, p. 32)ou d'une 

variation des normes sociales concernant l'engagement et le 

remboursement de la dette ainsi que l'assurance informelle pour les 

ménages dans détresse financière (Lindbeck, 1997, p. 372)  . D'un 

point de vue psychologique, la culture peut influencer davantage les 

connaissances financières et la prise de décision par des différences de 

socialisation financière ou d'attitudes envers l'argent ( Yamauchi & 

Templer, 1982, p. 525).  Dans l’objectif d’analyser ce paradigme de 
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recherche, nous s’interrogeons alors qu’elle est du rôle de la 

formation universitaire sur la conception de la culture financière 

chez les individus Algériens ? Sur cette base l’hypothèse principale 

de la recherche prévoit que : 

 H : la formation universitaire influence la culture financière 

chez l’étudiant Algérien. 

Notre objectif dans cet article est double : Premièrement, nous 

examinons l'ampleur des différences de la culture financière chez les 

individus à travers deux groupes, les individus ayant suivi une 

formation universitaire, et les individus qui n’ont pas eu un cursus 

universitaire.  Deuxièmement, nous analysons l’impact de la 

formation universitaire dans la mesure où ces différences peuvent être 

expliquées par des variations systématiques la culture financière chez 

les individus ayant un cursus universitaire. Nous étudions l'impact de 

la formation universitaire sur la culture financière dans le contexte 

Algérien, à travers les réponses d’une enquête de 329 étudiants 

universitaires qui se trouvent dans une région géographique étroite 

(Ghardaïa, OUARGLA, LAGHOUAT). 

 

2. La revue de littérature de la recherche 

Une personne compétente dans un domaine de compétence est 

capable de comprendre et d'évaluer les problèmes relatifs au domaine 

de compétence tout en étant consciente des conséquences potentielles. 

Une personne débrouillarde est consciente du moment où elle n'a pas 

les connaissances nécessaires pour prendre une décision éclairée et 

elle a la prévoyance d'obtenir les informations pour s'assurer que la 

meilleure décision possible est prise. Mason et Wilson (2000) ont 

défini la culture financière comme la capacité d'un individu à obtenir, 

comprendre et évaluer les informations pertinentes nécessaires pour 

prendre des décisions en étant conscient des conséquences financières 
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probables (Mason & Wilson, 2000, p. 07). Cela montre que le fait 

d'être compétent est synonyme d’être informer en matière financière et 

d'être capable de prendre des décisions en comprenant leurs 

conséquences montre votre niveau de culture financière. 

 

2.1 L’éducation financière 

Pour Mendell (2007) réduire le problème de la faible culture 

financière chez les étudiants universitaires, consiste à fournir une 

éducation financière aux étudiants en leur donnant la possibilité de 

prendre des décisions financières avec des conseils appropriés pourrait 

être l'une des alternatives (Mandell, 2004, p. 56). L'éducation 

financière peut améliorer leurs compréhensions des produits financiers, 

des notions et des risques qui sont importants lorsqu'ils traitent de la 

finance quotidienne. En effet, l'application de l'éducation financière 

dans les universités Algériennes, en l’occurrence les modules 

Entreprenariat, Finance et l’introduction à l’économie dans les 

différentes facultés au sein de l’université Algérienne peut améliorer 

les connaissances financières des étudiants, non seulement à court 

terme mais aussi un à long terme, ce qui permettrai aux étudiants de 

développer leurs connaissances financières. 

Les compétences financières ne se limitent pas aux personnes 

compétentes et bien informées. La personne ingénieuse qui est 

consciente de ses limites dans certaines questions financières, mais qui 

est capable de trouver les sources appropriées pour acquérir les 

connaissances nécessaires pour pouvoir prendre une décision éclairée, 

possède également des compétences financières. Mason et Wilson 

(2000) ont clairement indiqué que avoir des compétences financières 

ne garantit pas qu'une personne prendra des décisions financières 

judicieuses, une fois qu'une personne est consciente des conséquences 
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de ses décisions et de ses choix financiers, elle possède des 

compétences financières même si les conséquences seront négatives 

Hilgert et Hogarth (2003) et Mandell (2004) ont constaté que la 

plupart des étudiants ont appris leurs pratiques et habitudes financières 

de leurs parents ou par le biais de leur expérience personnelle. 

Mandell (2004) a identifié cette tendance dans son étude menée en 

1997, 2000, 2002 et 2004 sur un total de 10 353 élèves du secondaire. 

Hilgert et Hogarth (2003) dans leur analyse de l'enquête auprès de 

1004 consommateurs à travers les États-Unis contigus ont également 

constaté que les gens ont principalement appris leurs pratiques et 

habitudes financières de leur famille ou par l’expérience personnelle. 

Mandell (2004) a montré que les élèves apprennent les pratiques 

financières de leurs parents, et que les parents ont appris leurs 

pratiques financières de leurs parents (Hilgert, Jeanne, Hogarth, & 

Beve, 2003, p. 31). Cela implique que les parents doivent avoir des 

connaissances financières pour être en mesure d'enseigner à leurs 

enfants des comportements et des habitudes financières positives. 

 

2.2 La formation universitaire un levier de compétence financière  

Malgré les diverses différences de définitions en matière de 

culture financière, les cohérences sont notables. Les individus qui 

possèdent des compétences financières sont bien informés sur les 

questions de la gestion de leur portefeuille (épargne, l’assurance, 

l’impôt….etc), comprendre les concepts de base qui sous-tendent la 

gestion de l'argent et des actifs, utiliser ces connaissances et cette 

compréhension pour planifier et mettre en œuvre des décisions 

financières (Hogarth, 2002, p. 18).  La plupart des tentatives visant à 

mesurer directement l'impact de la culture financière se sont 

concentrées sur les élèves du secondaire. Alors que les études qui ont 

essayé de vulgariser l’apport de la formation universitaire sur la 
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culture financière sont relativement rare, il y’a eu deux grandes études 

universitaires sur la culture financière des étudiants universitaires, 

chacune examinant un aspect différent de la culture financière. La 

première étude a été menée par Danes et Hira en 1987 pour examiner 

les connaissances en gestion financière des étudiants universitaires. Ils 

ont constaté que les étudiants connaissaient l'utilisation générale des 

cartes de crédit comme forme d'identification et les coûts 

supplémentaires associés aux retards de paiement (Danes & Hira, 

1987, p. 08).  

Le niveau de connaissance des répondants diminuait lorsque les frais 

d'intérêt et les problèmes pouvant survenir lors de l'utilisation des 

cartes de crédit étaient réglés. Les étudiants étaient conscients de 

l'importance de l'assurance médicale, mais leur niveau de 

connaissances concernant l'assurance invalidité, l'assurance vie, les 

dispositions de l'assurance collision automobile et le taux de 

rendement de l'assurance vie avec valeur de rachat était faible. Les 

questions relatives aux connaissances de base concernant les prêts 

personnels ont montré un niveau de connaissance élevé, mais les 

questions spécifiques sur les paiements forfaitaires, l'assurance-vie de 

crédit et les comparaisons de coûts ont montré un niveau de 

connaissance inférieur.   Volpe, Chen et Pavlicko (1996) ont étudié la 

culture financière en investissement personnel des étudiants 

universitaires. Ils ont étudié les connaissances en investissement 

personnel de 454 étudiants universitaires de la Youngstown State 

University dans l'Ohio en ce qui concerne le genre, la discipline 

académique et l'expérience. Leur étude s'est concentrée exclusivement 

sur la sous-catégorie d'investissement de la culture financière (Volpe, 

Chen, & Pavlicko, 1996, p. 88). Les chercheurs ont utilisé le 

questionnaire à dix éléments. Chacun des dix éléments testait une 
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sous-échelle d'investissement distincte. L'utilisation d'un instrument 

avec peu d'items limite la capacité d'un chercheur à tirer des 

conclusions significatives. Les participants devaient obtenir un score 

de 70 ou plus au sondage pour être considérés comme bien informés. 

Par conséquent, avoir une culture financière assez élevé. Les 

chercheurs ont constaté qu'une connaissance insuffisante de 

l'investissement personnel touche l'ensemble du corps étudiant. 

3. Méthodologie de la recherche  

3.1. Le cadre conceptuel de la recherche  

Les travaux de recherches précédents se sont focalisés sur 

l’impact de l’enseignement supérieur sur la perception de la culture 

financière chez les étudiants.  
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Table N° 1 : le cadre conceptuel de la recherche 

Question  codage Abréviation 

Grace aux connaissances requises à 

l’université j’utilise correctement les 

cartes de paiements et autre. 

Binaire 

(0-1) 
Carte_utilisation 

Grace aux connaissances requises à 

l’université j’ai appris l’importance du 

livret d’épargne. 

Binaire 

(0-1) 
Carnet_Epargne 

Grace aux connaissances requises à 

l’université j’utilise fréquemment les 

transactions financières sur internet.  

Binaire E_Finance 

Grace aux connaissances requises à 

l’université, je sais gérer mon portefeuille 

financier  

Binaire 

(0-1) 
Revenu_Gest 

Grace aux connaissances requises à 

l’université, je connais comment les 

banque fonctionnent. 

Binaire 

(0-1) 
Banque_attracti

on 

Grace aux connaissances requises à 

l’université, j’ai des connaissances sur le 

risque et l’investissement. 

Binaire 

(0-1) 
Risque_Investir 

Grace aux connaissances requises à 

l’université, je fais plus appel à l’aide 

parentale en matière de finance. 

Binaire 

(0-1) 
Aide_Parentale 

Source : Etabli par les Auteurs 

 

Dans l’objectif de prendre en compte l’impact de 

l’enseignement et la culture financière, nous avons pris en 

considération les différentes dimensions de la culture financière afin 

d’établir un questionnaire pour mesurer cet impact. Sept questions ont 

été établies en essayant de cerner la variable indépendant en 

l’occurrence le changement en matière de culture financière. Notre 

recherche s’articule autour de l’impact de l’enseignement supérieur 

sur la culture financière chez les étudiants Algériens, pour cela nous 
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avons adopté ce paradigme afin d’analyser cette relation dans 

l’objectif de déterminer les facteurs qui peuvent influencer la culture 

financières chez les étudiants Algériens. 

3.2.  La collecte des données de la recherche 

Le questionnaire de la recherche a été établi à partir du cadre 

théorique de l’étude. Notre questionnaire est composé de sept (07) 

questions principales de l’influence de l’enseignement universitaire 

sur la culture financier des étudiants Algériens.  

La table 2 résume en quelques chiffres la base de données en 

matière des caractéristiques de notre échantillon l’étude qui est 

constitué de trois classes d’âge, 85% des étudiants leurs âges est entre 

20 ans et 25 ans. La deuxième caractéristique de notre échantillon est 

le niveau de formation, sur 329 répondants on y trouve 75% des 

étudiants sont en master, 21% des étudiants en phase de licence et 3% 

en doctorat. La troisième caractéristique représente le lieu 

d’enseignement en l’occurrence l’université de formation, en effet 66% 

des répondants sont issu de l’université de Ghardaïa, suivie par 24% 

issue de l’université de Laghouat, et enfin 8% des étudiants 

répondants suivent leurs études à l’université de Ouargla.  Dernière 

caractéristique, le genre des répondants, on constate que parmi les 329 

étudiants qui constituent la taille de l’échantillon, plus de 50% sont 

des femmes. 
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Table N°2 : Caractéristiques de l’échantillonnage 

Genre 

49,2% 162 Homme 

50,8% 167 Femme 

100% 329 Total 

Niveau de Formation 

21,6% 71 Licence 

75,4% 248 Master 

3,0% 10 Doctorat 

100% 329 Total 

Les classes d’âge 

9,7% 32 moins de 20 ans 

85,1% 280 
entre 20 ans et 25 

ans 

5,2% 17 26 ans et plus  

100% 329 Total 

Les Universités 

66,6% 219 Ghardaïa 

24,9% 82 Laghouat 

8,5% 28 Ouargla 

100% 329 Total 

Source : base de données de la recherche 
 

Il est important de signaler que le questionnaire a été mis en 

ligne et soumis aux étudiants par la méthode stratifié. Les réponses 

aux questionnaires ont été reçues via internet. Les questionnaires ont 

été envoyés à trois universités (Ghardaïa, Laghouat et Ouargla).  

4. L’étude empirique de la recherche :  

Dans cette partie nous allons utiliser la régression logistique afin 

d’analyser la relation entre le changement de la culture financière des 

étudiants Algériens pendant leurs cursus universitaire. La régression 
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logistique a été utilisée dans cette recherche par le fait que les 

variables de la recherche sont binaires (dichotomique). 

4.1. Le modèle nul de la recherche :  

A vrai dire le modèle nul n’inclut aucune variable indépendante 

de notre recherche, il s’agit alors de déterminer la possibilité qu’un 

étudiant puisse connaitre le changement de se culture financière 

pendant le cursus universitaire. 

 

Table N°3 : Les classifications 

Observé Prévisions 

CULTu_FINANCE Pourcentage 

correct 0,00 1,00 

Pas 

0 

CULTu_FINANCE 0,00 0 139 0,0 

1,00 0 189 100,0 

Pourcentage global   57,6 

Source : Etabli à partir de l’exploitation des données de l’enquête en 

utilisant le logiciel SPSS 

D’après les résultats de l’enquête, 57% des étudiants qui ont 

répondu aux questionnaires ont connu un changement en matière de 

culture financière lorsqu’ils ont rejoint l’université. Ce résultat est en 

effet le pourcentage des étudiants qui ont répondu favorablement à la 

question du changement de la culture financière (189 sur 329). 

Table N°4 : les variables de l’équation 

 B E.S Wald ddl Sig. Exp(B) 

Pas 0 Constante 0,307 0,112 7,562 1 0,006 1,360 

Source : Etabli à partir de l’exploitation des données de l’enquête en 

utilisant le logiciel SPSS 

Le modèle est significatif (sig=0.006˂0.05), cependant, il est 

précis dans 57.6 % des cas. Toutefois, nous pouvons être si sûr 
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statistiquement que notre modèle de base a un certain pouvoir 

prédictif. 

Table N°5 : les variables absentes de l’équation 

Variables Score  ddl Sig 

Carte_utilisation 1,172 1 0,279 

Carnet_Epargne 1,326 1 0,250 

E_Finance 0,016 1 0,899 

Revenu_Comp 2,608 1 0,106 

Banque_attraction 0,586 1 0,444 

Risque_Investir 2,876 1 0,090 

Aide_Parentale 2,460 1 0,117 

Statistiques générales 15,318 7 0,032 

Source : Etabli à partir de l’exploitation des données de l’enquête en 

utilisant le logiciel SPSS 

Nous constatons qu’aucunes des variables ne sont significatives 

et cela sans avoir inclure toutes ces variables dans l’analyse. 

4.2. Le modèle de la recherche :   

Notre modèle inclut toutes les variables explicatives, il s’agit 

alors de déterminer la possibilité de connaitre le changement de la 

culture financières des étudiants Algériens pendant leurs cursus 

universitaires à partir des variables explicatives. 

Table N°6 : Tests composites des coefficients du modèle 

Source : Etabli à partir de l’exploitation des données de l’enquête en 

utilisant le logiciel SPSS 

Nous avons inclut toutes la variables dans l’analyse, l’indicateur 

de significativité global est un Khi-deux qui prend la valeur de 15,5 

 Khi-deux ddl Sig. 

Pas 1 Pas 15,552 7 0,030 

Bloc 15,552 7 0,030 

Modèle 15,552 7 0,030 
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qui est significatif au seuil de 0.05, par conséquent l’introduction des 

variables explicatives augmente significativement la qualité du 

modèle par  rapport au modèle nul. 

Table N°7 : Récapitulatif des modèles 

Pas Log de 

vraisemblance -2 

R-deux de Cox et 

Snell 

R-deux de Nagelkerke 

1 431,501
a
 0,046 0,062 

Source : Etabli à partir de l’exploitation des données de l’enquête en 

utilisant le logiciel SPSS 

La valeur de (-2LL) de ce modèle atteint 431.5. Cette valeur a été 

comparée à celle du modèle de base moyennant le test de khi-deux 

afin de divulguer une diminution hautement significative entre les 

deux (p = 0,000  0, 05).   Cette dégradation justifie que le nouveau 

modèle est significativement plus adapté que le modèle nul. Par 

ailleurs, les valeurs de R-deux nous indiquent approximativement 

combien de variation dans le résultat est expliquée par le modèle. Le 

R-deux de Cox et Snell du modèle complet est très faible   et indique 

que seulement de 4% de la variation dans la probabilité d’un 

changement de la culture financière chez les étudiants lorsqu’ils ont 

rejoint l’université. Concernant   le R-deux de Nagelkerke qui est un 

test ajusté du R-deux de Cox et Snell d’après le résultat le R-deux 

(Nagelkerke) est très faible (0.06), par déductibilité les variables 

explicatives expliquent 6% de la variation dans la probabilité pour un 

changement de la culture financière. 

4.2. L’estimation du modèle : 

Après avoir évalué l’adéquation du modèle de la recherche, 

nous allons procéder à l’estimation du modèle à travers l’analyse des 

paramètres de la régression logistique. 
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Table N°8 : Les variables de l’équation 

 B E.S Wald ddl Sig. Exp(B) 

 Carte_utilisation -0,347 0,265 1,716 1 0,190 0,707 

Carnet_Epargne -0,502 0,595 0,710 1 0,400 0,606 

E_Finance 0,097 0,780 0,015 1 0,901 1,102 

Revenu_Gest -0,774 0,326 5,653 1 0,017 0,461 

Banque_attraction 0,627 0,396 2,512 1 0,113 1,872 

Risque_Investir -0,581 0,378 2,362 1 0,124 0,559 

Aide_Parentale -0,668 0,346 3,726 1 0,054 0,513 

Constante 1,340 0,413 10,510 1 0,001 3,818 

Source : Etabli à partir de l’exploitation des données de l’enquête en 

utilisant le logiciel SPSS 

 

D’après la table 8, nous constatons que l’ensemble des facteurs 

explicatifs la culture financière ne sont pas significatifs, ce qui 

confirme que la culture financière n’est pas influencée par le cursus 

universitaire de notre échantillon. En effet, Le tableau des variables de 

l’équation présente les coefficients de régression, la statistique Wald 

pour tester la signification statistique, le rapport des cotes Exp (b) 

appelé aussi l’odds-ratio pour chaque variable explicative.  En 

examinant d’abord les résultats, on constate aucun effet significatif de 

l’ensemble des variables explicatives. L’ensemble des variables 

explicatives ne sont pas significatives 0.05. Par contre, la seule 

variable qui est significative est le revenu complémentaire avec un 

seuil de signification 0.017  0.05.  L’ensemble des b (betas) des 

variables sont négatives à l’exception la constante. Le coefficient de 

Wald qui a pour objectif de  mesurer l’apport de chacune des variables 

dans l’explication de la variable dépendante (le changement de la 

culture financière) qui varie de (0. 7) jusqu’à (10,51). Les 

coefficients b et de Exp(b) indiquent le sens de la relation entre la 

variable culture financière et les autres variables explicatives sont tous 
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proche de la valeur nulle.  Les résultats de l’étude empirique ne 

confirment pas l’hypothèse principale du cadre théorique de la 

recherche. 

5. Conclusion : 

Notre article essaye d’analyser l’impact de l’enseignement 

universitaire sur la culture financière des étudiants Algériens. 

L’approche conceptuelle de notre recherche s’inspire des travaux de 

Danes et Hira (1987) et de Volpe, Chen et Pavlicko (1996), qui ont 

examiné le rôle des connaissances requises dans l’enseignement 

supérieur sur la culture financière des étudiants. Les résultats de la 

recherche infirme l’hypothèse principale de l’étude qui consiste à 

adopter le paradigme de la relation entre les connaissances et le savoir 

requises pendant le cursus universitaire sur la culture financière des 

étudiants algériens. Un tel résultat ne peut être généralisé car la nature 

de notre étude empirique qui caractérisé par des limites qui peuvent 

influencer les résultats de la recherche. En effet, l’une des limites 

majeurs de la recherche, l’échantillonnage par la méthode stratifié 

risque ne pas avoir la caractéristique de la représentativité de la 

population. La deuxième limites de notre recherche se focalise dans le 

cadre conceptuel de la recherche, en fait, nous avons orienté 

l’approche de la culture financière vers sept questions, de ce fait le 

cadre théorique de la recherche peut être limité, par conséquent les 

résultats de l’étude ne peuvent pas être généralisés. 
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Abstract:  
This study aims to highlight the role of organizational loyalty in 

achieving job satisfaction among employees of El Sewedy Cables company. 

The study has found a strong correlation between variables; 
commitment has many reflections on the employees, it strengthens trust 

between them, and creates an atmosphere of commitment and stability as well 

as contributes to the development of employees’ abilities and efficiency.  

Keywords: organizational loyalty; job satisfaction; employees; organization. 

Jel Classification Codes: M500; M540; M120; M21. 
 

Résumé: 

    Cette étude vise à mettre en lumière le rôle de la loyautée 

organisationnelle  dans la réalisation de la satisfaction au travail chez les 

employés de l’entreprise El Sewedy Câbles.  

 L’étude révèle une forte corrélation entre les deux variables, l'engagement 

a de nombreuses répercussions sur les employés, il renforce la confiance entre 

eux et cré une atmosphère d'engagement et de stabilité tout en contribuant au 

développement des capacités et de l’efficacité des employés. 

Mots clés: loyauté organisationnelle; satisfaction au travail; employés; 

organisation. 
Jel Classification Codes: M500; M540; M120; M21. 
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1. INTRODUCTION 

It is obvious that the management of any successful organization seeks to 

retain permanent staffs that have a high commitment to the organization in 

which they work. Through the fact that their senior management motivates 

them and always takes care of them because of the organization's conviction 

that these employees are the ones who ensure their work with efficiency and 

effectiveness. They are therefore always willing to do more and spend more 

time to preserve the organization, and work to maximize its achievements. 

Employees consider that their success and development are organically linked 

to the company’s success and development.  Employees who have a high 

commitment to their organization will go beyond the requirements and tasks 

of their job and offer more than expected of them, and that is the belief and 

feeling of all that the organization is one of them.  Employees even see the 

company as their past, present and bright future. 

The importance of job satisfaction in individuals is demonstrated in the 

expressions of the feelings of happiness resulting from the perception of the 

orientation of the job.  These feelings give the job an important value 

represented by the desire of the individual to work and the surrounding 

however there is a difference in employees attitudes towards any values. Some 

employees give a high value to wages compared to other factors, while some 

individuals give a higher value to job stability.  

1.2 Problematic of study  

 The problematic of this study is centralised around the reality of 

organizational loyalty prevailing in the company, and its role in achieving job 

satisfaction. From this point of view, the main problem can be summarized in 

the following question: 

How does organizational loyalty affect job satisfaction among employees 

of El Sewedy Cables Company? 

 Starting from this research problem, we asked these important 

secondary questions: 

- What is the reality of organizational loyalty at El Sewedy Cables Company? 

- What is the level of job satisfaction of employees at El Sewedy Cables 

Company? 
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1.3 Hypothesis of study  

 Based on the problematic of the study and the secondary questions 

above, we suggest the following main hypothesis: 

 There is a statistically significant relationship between organizational 

loyalty and job satisfaction at El Sewedy Cables Company. 

    In order to answer sub-questions, we suggest the following minor 

hypothesis:  

 There is a statistically significant relationship between emotional loyalty 

and job satisfaction at El Sewedy Cables Company. 

 There is a statistically significant relationship between the continuing 

loyalty and job satisfaction at El Sewedy Cables Company. 

 There is a statistically significant relationship between standard loyalty and 

job satisfaction at El Sewedy Cables Company. 

1.4 Importance of study  

The importance of this study stems from the importance of the topic 

discussed, which deals with the role of organizational loyalty in achieving job 

satisfaction among employees, which is one of the most important topics that 

has received the attention of many thinkers and still needs new studies due to 

the association with the needs and motivations of the individual that change 

from Time to time and from one to the other, to  know  the actual reality and 

the level of organizational loyalty and job satisfaction in the Algerian 

company and the results of the study. 

1.5 Objectives of study  

 The objectives that can be reached by the study can be summarized as 

follows: 

 Determining the levels of job satisfaction and the reality of organizational 

loyalty among the employees of the company in question. 

 Attemptto highlight the relationship between loyalty and job satisfaction. 

 Trying to come up with the necessary recommendations that can 

contribute to improving job satisfaction in the Algerian company. 

2. Theoretical framework 

2.1 The concept of organizational loyalty 
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 Mayday defines organizational loyalty as a situation in which the 

individual complies with the objectives of the organization, and wishes to 

maintain his membership in it to facilitate the achievement of his goals. (Al-

Ghamdi, 2011, p. 36)  

 Al-Atabi sees it as: a sense of ownership of the organization that results 

in harmony with the organization and its objectives and the desire to stay in it 

and serve it regardless of the returns we will provide to it. (Al-Atabi, 2008, p. 

8) 

 Allen Mery points out that organizational loyalty is a state of 

psychological association between the employee and the organization. It is 

also shaped by desire (emotional loyalty), need (continuing loyalty), and a 

sense of duty (normative loyalty). (Mery Allen & Allen, 1991, p. 63) 

So, Organizational loyalty is:” the belief in the organization's goals and 

values and working to maximize those goals and embodying those values”. 

(Khudair & Al-Nuaimi, 1996, p. 31) 

2.2 The importance of organizational loyalty 

 The importance of organizational loyalty to decision makers and 

managers in organizations, in being one of the variables to be developed by 

employees because of the positive outcomes at the level of both the individual 

and the organization, it goes beyond that to include the social and national 

level, including the following: 

2.2.1 At the individual level 

The results of loyalty at the individual level include many outcomes, 

while the committed individual feels belonging, safety, a positive view of self 

and strength and the determination of goals in life. Committed individuals are 

also rewarded for encouraging them. (Al Wazzan, 2006, p. 50) 

The effects of organizational loyalty at the individual level include: 

 A committed employee is more willing to sacrifice for the organization. 

(Greenberg, 2004, p. 218) 

 Organizational loyalty contributes to higher job satisfaction, which is 

reflected in the low turnover, absence levels of the individual, and a sense of 

job stability. (Hanouna, 2006, p. 16) 

 Motivates employees to do more related work tasks. And it makes them less 

willing to quit. (Nelson & Quick, 2003, p. 60) 
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 It increases the morale of employees, making them love their jobs and the 

organization they work for and pushes them to cooperate and work 

enthusiastically to achieve the organization's goals. (Al-Atabi, 2008, p. 76) 

2.2.2 At the organizational level 

 The effects of organizational loyalty at the organisational level include: 

 Organizational loyalty increases the level of productivity, reduces the rate 

of absence and improves the quality of work. (Nelson & Quick, 2003, p. 60) 

 Organizational loyalty includes one of the key indicators for predicting 

many behavioural aspects, particularly turnover, it is assumed that committed 

individuals will be longer in the organization and more work towards 

achieving their goals. (Abdel Baki, 2004, p. 182) 

 Reducing job drop-out and its implications such as: loss of good talent from 

employees, confusion in social patterns and communications, low morale, and 

low productivity. 

 The ease of attracting the competencies of the organization, as the 

organization whose members feel high loyalty to its direction becomes good 

than the competencies would like to join. 

2.3 The concept of job satisfaction 

 Before speaking about job satisfaction, we have to refer to a general 

theory about satisfaction in terms of language: satisfaction is the opposite 

discontent, meaning is satisfied with his love and acceptance. (Ibn Mansour, 

2005, p. 168) 

Mumford' defines satisfaction as the individual loves many aspects of his 

work more than those he does not.                

Smith and Mitt Veron: “Job satisfaction comes at the centre of career 

quality which means how adequate the organization is to meet the needs or 

desires of employees”.                                     

Hamble defines satisfaction as a reversal of the degree of conformity 

between the real returns that the individual receives and is expected from him.  

As Ston defines satisfaction. “It is a situation in which the individual 

integrates with his or her job or becomes a person who takes the job and 

interacts with it through his career ambition and desire to grow and progress, 
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and achieve his social goals through it”. (Said Sultan, 2004, p. 194) 

Hobc also believes that job satisfaction is a set of concerns about the 

psychological, material and environmental conditions that make the individual 

honest in his job.  

There fore job satisfaction can be defined as follows: “It is a positive 

subjective feeling that the employee carries in the performance of his or her 

work (general job satisfaction) and this is achieved by reconciling what an 

individual expects from his or her work and how much he actually gets in this 

work in order to satisfy his needs and expectations in his work environment”.      

2.4 The importance of job satisfaction 

 The importance of job satisfaction is shown in its association with the 

human element, which is the main pillar of production in organizations that, 

whatever the type, need the human mind to manage and drive. Job satisfaction 

addresses the feelings of the working individual, whether he is a manager, a 

small worker, an employee of the direction of the indicators of his work, the 

conditions in which he works, and the environment around him. 

In general, the availability of job satisfaction among employees leads to: 

 Raising the morale of workers leads to lower absences rates, complaint 

rates as well as the level of conflicts between workers and management. 

 Increase disloyalty, if the level of job satisfaction can contribute to 

increasing the effectiveness of the organization. 

 Achieving the psychosocial compatibility of the individual, which leads to 

success at work, thus increasing the individual's productivity, satisfaction is 

linked to success at work is the criterion of society's assessment of its 

members, and can also be an indicator of the success of the individual in 

various aspects of his or her family and social life.       

 2.5 The relationship between organizational loyalty and job satisfaction 

Considering the relationship between job satisfaction and organizational 

loyalty shows that there is a close connection between them, a number of 

researchers have focused on a close correlation between organizational loyalty 

and job satisfaction. They are satisfaction with the type of work, satisfaction 

with payment, and satisfaction with the relationship with colleagues. That is, 

the more organizational loyalty, the greater the job satisfaction, and we can 

explain that loyalty comes from the process of homogenizing the goals and 
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values of the individual with the goals and values of the organization, which 

means the fewer conflicts that the individual can feel in the course of his or 

her role, and thus the reduction of the tensions of his work, which is directed 

towards work is positive, and therefore has job satisfaction with some of the 

professional and human variables of personal self-determinants as well as the 

most influential occupational working conditions. (Al-Maamouri, 2012, p. 34) 

3. Methods and Materials  

3.1 Sample and Data collection  

 The study population consisted of all employees of El Sewedy Cables 

Company in the wilaya of Ain-Defla, whether they were heads or 

subordinates, out of a total of 150 workers. A sample of 30 divided into 

different categories was selected. During the period November 2021. 

3.2 Statistical tools used 

 After obtaining the data, the questionary was analysed through the 

statistical SPSS program using the following statistical tests: 

 Repetitions, percentages and graphs: to describe the characteristics of 

the sample vocabulary and determine the proportions of their answers to the 

study axes. 

 Arithmetic average, to know the degree of response of the vocabulary of 

studies to the terms of the questionnaire by degree of importance in order to 

know the opinion of employees about the dimensions of organizational loyalty 

and its impact on job satisfaction. 

 Cronbach's alpha correlation coefficient: to measure the stability of the 

study tool. 

 Test coefficient to measure the degree of independent variable effect on the 

dependent variable. 

 The researchers verified the stability of the questionary for this study by 

using the Cronbach's alpha coefficient (table.1) 

 Based on these statistical methods, the raw data obtained from the 

questionary distributed to the sample members of the study were processed 

and the results of the statistical analysis were presented below. 
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4. Results and discussion 

In order to identify the dimension prevailing in El Sewedy Cables Company, 

the data was emptied in the SPSS program, we point out that in the analysis 

we relied on the Likert scale which contains five grades ranging from 01 to 05. 

The results of the study are related to these grades, the lower averages of the 

answers (1-2.99) indicate a low response around the expression and tendency 

to reject it. But if they range between (3-5), this indicates a response to the 

expression and tendency to accept it. 

4.1 View and analyse the dimensions of the axis of organizational loyalty 

 This axis includes a set of questions centered on the dimensions of 

organizational loyalty, and we have limited our study to the three dimensions 

of organizational loyalty (emotional loyalty dimension, continuous loyalty 

dimension, standard loyalty dimension). The results were as follows: 

The arithmetic average was 4.09 with high relative importance and the 

results were as follows (table.2): 

 The arithmetic average of expressions (01 to 06)- that indicate the 

dimension of emotional loyalty in organizational loyalty, which are ranged in 

values- was between (3.03 and 4.50), which reveal high relative importance 

and this indicates that the responses of sample tend to accept the content of the 

terms indicating in the emotional loyalty dimension. 

 The arithmetic average of expressions (07 to 11)- that indicate the 

dimension of continued loyalty- was between (3.83 and 4.53), which reveal 

high relative importance, and this indicates that the responses of sample tend 

to accept content Statements of continued loyalty. 

 The arithmetic average of expressions (13 to 15)- that indicate the 

dimension of standard loyalty - was between (3.90 to 4.40), which reveal high 

relative importance, indicating that the responses of the sample are due to the 

existence of the possibility of differentiation between continuous loyalty and 

standard loyalty due to their level of education. 

From the above analysis of the responses of the sample members to the 

organizational loyalty axis, we found that their acceptance of the expressions 

indicate that the three dimensions suggested well reflect the axis of 

organizational loyalty. 
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4.2 View and analyse the dimensions of the axis of job satisfaction 

 The arithmetic average was3.73 with medium relative importance and the 

results were as follows (table.3): 

The arithmetic average of expressions (16 to 19)- that indicate the 

dimension of salary and rewards - was between (2.40 to 3.63), which reveal 

moderate relative importance, indicating that the responses of the sample tend 

to accept the content of the terms suggested in the the salary and rewards 

dimension. 

The arithmetic average of expressions (20 to 24)- that indicate the 

dimension of work tasks and duties - was between (3.53 to 4.23), which reveal 

medium relative importance, this indicates that the responses of the sample 

tend to accept the content of the terms suggested in the dimension of work 

tasks and duties. 

The arithmetic average of expressions (25 to 30)- that indicate the 

dimension of Relationships with colleagues and superiors- was between (3.50 

to 4.40), which reveal high relative importance, this indicates that the 

responses of the sample tend to be highly accepted for statements that are 

indicative to relationships with colleagues and bosses. 

The arithmetic average of expressions (31 to 34)- that indicate the 

dimension of appreciation and self-esteem - was between (3.57 to 4.27), which 

reveal high relative importance this indicates that the responses of the sample 

tend to be highly accepted for statements that are indicative to the dimension 

of appreciation and self-esteem. 

From the above analysis of the responses of the sample members to the job 

satisfaction axis, we found that their acceptance of the expressions indicate 

that the four dimensions suggested well reflect the axis of job satisfaction. 

4.3 Testing the hypothesis   

 In order to identify the nature of the relationship between organizational 

loyalty and job satisfaction, as well as the degree to which organizational 

loyalty contributes to raising the level of job satisfaction, we used the 

Spearman correlation coefficient, the test (t) of independent samples to test 
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hypothesis, as well as the test coefficient to measure the degree of independent 

variable effect on the dependent variable. 

4.3.1 Testing the main hypothesis 

 There is a statistically significant relationship between organizational 

loyalty and job satisfaction at El Sewedy Cables Company. 

 This hypothesis was chosen through the axis of organizational loyalty 

and the axis of job satisfaction, which showed according to the result of the 

study that the company exercises the three dimensions of organizational 

loyalty (emotional, continuous, standard). 

 Therefore, the study will be limited to determining the relationship 

between dimensions and variable dependent job satisfaction, as well as find 

out the most influential dimension in the company was as the following: 

R xy=0.896 

There is a good and positive correlation between organizational loyalty and 

job satisfaction at El Sewedy Cables Company (Table. 4), i.e., organizational 

loyalty affects 89.6% of the functional satisfaction of the sample size and the 

following equation reflects the relationship: 

Y=0.337+0.890X1+0.035X2-0.176X3 

Y=Job satisfaction  

x1 = emotional loyalty  

x2= continuous loyalty  

x3 = standard loyalty  

Good quality model 0.802 which is statistically acceptable. 

T
*
= 35.09, moral at 5% indicative level, i.e., organizational loyalty affects job 

satisfaction at 5%. 

4.3.2 Testing the first minor hypothesis 

 There is a statistically significant relationship between emotional loyalty 

and job satisfaction El Sewedy Cables Company.      

This hypothesis was tested through the terms (01 to 06) in the axis of 

organizational loyalty which was shown by the result that the company 

exercises it, and therefore the relationship between this dimension and the 

variable dependent job satisfaction was studied and the results were as 

follows: 
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R xy=0.892 

There is a good and positive correlation between emotional loyalty and job 

satisfaction at El Sewedy Cables Company, i.e., emotional loyalty affects 

89.2% on job satisfaction of sample size and the following equation reflects 

the relationship: 

Y=0.089+0.762X1 

Y = Job satisfaction  

X1= emotional loyalty  

The model is good quality 0.796 which is statistically acceptable.   

T
*
= 109.503, a moral at the level of significance 5 %, i.e., the emotional 

affects job satisfaction at5%. 

4.3.3 Testing the second minor hypothesis 

 There is a statistically significant relationship between the dimension of 

the continuing loyalty and job satisfaction in El Sewedy Cables Company.                                                                      

This hypothesis was chosen through the terms (07 to 11) in the axis of 

organizational loyalty, which was shown by the result that the company 

exercises it, and therefore the relationship between this dimension and the 

variable dependent job satisfaction was studied and the results were as 

follows:           

R xy=0.795 

There is a good and positive correlation between the continuing loyalty 

dimension and job satisfaction at El Sewedy Cables Company i.e., the 

continuous loyalty  affects 79.5% of the functional satisfaction of the sample 

size and the following equation reflects the relationship:                  

Y=0.085+0.668X2 

Y = Job satisfaction  

X2= Continuing loyalty     

The model is good quality 0.633 which is statistically acceptable. 

T
*
=48.23 ,moral at 5% indicative level, i.e., continuing loyalty affects job 

satisfaction at 5%. 
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4.3.4 Testing the third minor hypothesis 

 There is a statistically significant relationship between the impact of 

standard loyalty dimension and job satisfaction in El Sewedy Cables 

Company. 

This hypothesis was chosen through the terms (12 to 15) in the axis of 

organizational loyalty, which was shown by the result that the company 

exercises it, and therefore the relationship between this dimension and the 

variable dependent job satisfaction was studied as follows: 

R xy=0.743 

There is a good and positive correlation between standard loyalty and job 

satisfaction at El Sewedy Cables Company. i.e., the standard loyalty affects 

74.3% of the functional satisfaction of the sample size and the following 

equation reflects the relationship: 

Y=-0.436+0.746X3 

Y = Job satisfaction  

X3= standard loyalty 

Good quality model 0.553 which is statistically acceptable. 

T
*
=34.59 moral at 5% indicative level, i.e., standard loyalty affects job 

satisfaction at 5%. 

4.4 Results of study  

 Organizational loyalty is the willingness of employees to make the 

utmost effort in the interest of the organization to remain in it, it is also one of 

the most common methods that are used to run organizations. 

Job satisfaction is an important means of raising the level of performance, as it 

contributes to reducing absence rates and turnover. 

 Through our study of the role of organizational loyalty in achieving job 

satisfaction among employees, we reached the following results: 

 There is great agreement by the employees on all expressions of 

organizational loyalty, their interaction with it and their satisfaction with their 

loyalty. 

 Organizational loyalty affects 89.6% of job satisfaction, and this confirms 

the validity of the main hypothesis in the field study. 
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 The study showed that there is great agreement by the employees on all 

expressions of organizational loyalty, as it was shown that the three 

organizational loyalty dimensions (emotional, continuous, and standard ) are 

practiced in El Sewedy Cables Company. 

 The results indicated that there is great agreement by the employees on all 

expressions of job satisfaction. 

 The study showed that there is a strong correlation between organizational 

loyalty and job satisfaction, where this correlation reached 89.6%, which 

confirms the validity of the main hypothesis. 

  We have found that there is a strong and statistically significant inverse 

and correlation between emotional loyalty and job satisfaction, amounted to 

89.2%, which confirms the validity of the first minor hypothesis.  

 We have found that there is a strong positive and correlation relationship 

with statistical significance between the dimension of continuous loyalty and 

job satisfaction, amounted to 79.5%, which confirms the validity of the second 

minor hypothesis.  

  We have found that there is a strong positive and correlation relationship 

with a statistical significance between the dimension of standard loyalty and 

job satisfaction, amounted to 74.3%, which confirms the validity of the third 

minor hypothesis.  

 It also turns out that emotional loyalty dimension is the most influential in 

in El Sewedy Cables Company. 

5. CONCLUSION  

 The importance of the human element in the organizations is embodied 

in being the most important elements of production that contribute to the 

implementation of the organization's activities and achieve its objectives.  

Therefore, most of these organizations try to harness all their efforts and 

various means to provide a good and qualified workforce, whether when 

selected for jobs, or to take care to training them and giving them different 

skills.  

 The success of any organization is measured by the extent of the 

qualification of the potential energy, The labor force to reflect this in high 
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levels of the possibility of giving and working on the development of this 

tender to achieve the degree of satisfaction of the work and improve their 

performance. 

 The great challenge that any organization faces is its ability to maintain 

its human resource because it is a source of success and excellence and a 

solution to many problems it faces, due to the continuous attempts since the 

19th century to ensure the loyalty and commitment of individuals to achieve 

the organization's goals. 

 In order to activate the human resource and take advantage of its 

capabilities and energies to improve production, the challenges of the 

organized business environment led to an understanding of its different 

motives and how to influence them to provide job satisfaction, and led 

researchers to explain the different trends that the individual carries towards 

his profession and towards related factors with it and towards life in general. 

  the study concluded a series of recommendations including: 

1. Improving the organization's salary system and rewards so that employees 

are more satisfied.  They are happier in their job corresponding with their 

work efforts, and in order to be more satisfied comparing to their colleagues in 

other organizations. 

2. Improving and diversifying the organization's motivation system to ensure 

that incentives are distributed fairly and transparently among employees, with 

the principle of reward/punishment/offence applied to all. 

3. Promote job satisfaction in the organization through the 'job enrichment' 

approach and 'business expansion' approach. 

4. The important need for administration to be aware to recognize the levels of 

loyalty and satisfaction of employees periodically/hexagonal. 
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Table N°1: The questionary's stability factor. 

1-34 N° expression 

0.896 Reliability coefficient 

0.896 Constancy of performance of the 

study 

Source: realized by the researchers based on the results of the SPSS data. 
 

Table N°2: the results of Descriptive statistics of dimensions of the 

organizational loyalty 
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1 I feel like working hard to achieve the 

company's goals. 

0 02 03 03 22 0.05 High 

0 6.7

% 

%10 10% 73.3% 

2 I always feel proud to talk about the 

company I work for as the best to work 

and be associated with. 

02 4 02 04 18 0.54 High 

6.7

% 

13.3

% 

6.7

% 

13.3

% 

60% 

3 I think my personal values are consistent 

with those of the company. 

3 3 07 0 17 3.83 High 

%10 %10 23% 0 56.7 

% 

4 I consider that the company's problems 

are my personal problems, so I think 

about them during my vacation. 

06 08 05 1 10 3.03 Mediu

m 
20 

% 

26.7

 % 

16.5

% 

3.3

%  

33.3 

% 

5 There's an emotional connection to the 

company I work for. 

02 05 07 01 15 3.73 Mediu

m 6.7 

% 

16.7

 % 

23.3 3.3 

% 

50 % 

6 I feel like I work in a family atmosphere 

at my company. 

02 02 03 03 20 4.23 High 
6.75

% 

6.7

 %  

10

 %  

10

 %  

66.7

 %  

The degree of response of sample members to the dimension of Emotional loyalty 

 
3.89 High 

7 I accept any work assigned by the 

company in order to guarantee the 

continuity of work in it. 

0 03 02 03 22 0.04 High 

0 10 6.7

% 

10% 73.3% 

8 I feel satisfied with the gains my work in 

the company brings to me and feel that it 

meets my personal and career needs. 

02 03 07 04 14 3.83 High 
6.7

% 

10 

% 

%23

.3 

%13

.3 

46.7 

% 

9 I take a strong interest in the future of 

my company. 

0 0 05 04 21 4.53 High 
0 0 16.7

% 

13.3

 % 

70 % 

10 Moving to another company will cost me 

many costs, and I will lose many benefits 

that I get from my work in my current 

company. 

06 02 07 01 14 4.10 High 
20 

% 

6.7 

% 

23.3

 % 

3.3 

% 

46.7 

% 

11 I want to stay in the organization no 

matter what an opportunity I have 

0 04 07 18 01 4.10 High 

The degree to which sample members respond to the dimension of continuing 

loyalty 

0224 High 

12 I feel that the company cares and agrees 

with the customs and traditions of the 

society in which we live. 

03 0 06 17 04 4.07 High 
10 

% 

0 20 

% 

56.7

 % 

13.3 

% 

13 I think my move to another company is 

unethical. 

00 04 09 14 03 3.90 High 

0 13.3

% 

30% 46.7

% 

10% 



  
 

Title: The influence of organizational loyalty on achieving job satisfaction among 

employees -Case study of El sewedy Cable Company- 
 

 

535 

14 My loyalty to working for this company 

is because of the friendship I have with 

my employees. 

0 04 02 22 02 4.40 High 
0 13.3

% 

6.7

% 

73.3

% 

6.7% 

15 I see my work in the company as the best 

opportunity to work because of its good 

reputation in front of society. 

0 03 04 21 02 4.37 High 
0 10% 13.3

% 

70% 6.7% 

The degree to which sample members respond to the standard loyalty 

dimension 

02.4 High 

The degree to which sample members respond to the dimensions of 

organizational loyalty  

0244 High 

Source: realized by the researchers based on the results of the SPSS data. 

 

Table N°3: the results of Descriptive statistics of dimensions of the job 

satisfaction  
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16 The salary I get meets my needs 

 

03 07 03 3.63 15 3.63 Medium 

10% 23.3

% 

10

% 

 50 % 

17 I feel that my work and duties 

are commensurate with the 

salary I get 

04 8 03 3.43 14 3.43 Medium 

13.3 

% 

26.7

% 

10 

% 

 46.7

% 

18 The annual bonuses offered are 

rewarding. 

09 04 05 3.07 12 3.07 Medium 

3 % 13.3

% 

%1

6.7 

 40 % 

19 Salary is proportional to the 

general economic situation in 

society. 

09 10 05 2.40 04 2.40 Medium 

30 % 33.3

% 

16.7

% 

6.7 13.33

% 

The degree of response of sample members to salary and rewards 

dimension 

3.13 Medium 

20 The tasks required at work are 

clear and accurate 

 

02 02 07 05 14 3.90 

 

High 

6.7 % 6.7 % 23.3

% 

16.7

% 

46.7

% 

21 I have difficulties in my work. 01 07 04 05 13 3.73 

 

High 

3.3 % 23.3

% 

13.3

% 

16.7

% 

43.3

% 

22 The time that my job allows me 

to be with my family is 

appropriate. 

0 10 04 02 14 3.73 

 

High 

0 33.3 13.3 6.67 46.67
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% % % % 

23 The period of training courses 

held is appropriate with my 

work 

03 06 06 02 13 3.53 

 

Medium 

10 % 20 % 20

% 

6.7 

% 

43.3 

% 

24 I am doing things that fit the 

nature of my work. 

0 04 03 05 18 4.23 High 

 The degree of response of sample members to the dimension of work 

tasks and duties 

3.83 High 

25 There is a mutual understanding 

between me and my boss at 

work 

01 01 3 05 20 4.40 

 

High 

3.3% 3.3% 10

% 

16.7

% 

66.7

% 

26 My boss accepts my suggestions 

for developing a business 

02 0 05 04 19 4.27 

 

High 

6.7 % 0 16.7

% 

13.3

% 

63.3 

% 

27 The relationship of employees is 

friendly and loving 

1 3 06 04 16 4.03 

 

High 

3.3 % 10% 20

% 

13.3

% 

53.3

% 

28 The bosses treated me with 

respect and respect. 

0 03 05 07 15 4.13 High 

0 10 % 16.7

 % 

23.3

% 

50% 

29 Work provides an opportunity to 

make friends. 

02 02 02 05 19 4.23 

 

High 

6.7% 6.7 % 6.7

% 

16.7

% 

63.3

% 

30 I Get the right amount of 

motivation and encouragement. 

03 07 06 02 12 3.50 Medium 

10% 23.3

% 

20

% 

6.7

% 

40% 

The degree to which the sample respond to the relationships with 

colleagues and superiors’ dimension 

0244 High 

31 working in the company will 

allow me get what I deserve and 

appreciation 

50 50 51 50 20 0.04 Medium 

25%  20.0

% 

00.4

% 

25

% 

05%  

32 Colleagues and in the company 

appreciate the efforts done by 

their co-workers 

5 50 51 50 20 0..0 High 

 20.0

% 

00.4

% 

20.0

% 

00.4

% 

33 The job offers me a high statues 

social community 

50 50 54 50 22 0.04 High 

0.4%  20.0

% 

00.0

% 

05

% 

00.4

% 

34 Working in the company is an 

honour for the family 

5 50 50 50 21 0.04 High 

5 20.0

% 

0.4

% 

05

% 

05 %  

The degree of the sample responds to the appreciation and self esteem 

dimension 

6243 High 

The degree of the sample respond to the job satisfaction dimensions 62.6 High 

Source: realized by the researchers based on the results of the SPSS data. 
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Table N°4: Correlation coefficient between organisational loyalty and job 

satisfaction 
Sig probability 

value 

Selection 

coefficient 

Correlation 

coefficient 
The field 

0.000* 0.802 0.896 Organizational loyalty and job 

satisfaction dimension. 

 Source: realized by the researchers based on the results of the SPSS 

data. 
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Emotional loyalty 

1 I feel like working hard to achieve the company's 

goals. 

     

2 I always feel proud to talk about the company I work 

for as the best to work and be associated with. 

     

3 I think my personal values are consistent with those 

of the company. 

     

4 I consider that the company's problems are my 

personal problems, so I think about them during my 

vacation. 

     

5 There's an emotional connection to the company I 

work for. 

     

6 I feel like I work in a family atmosphere at my 

company. 

     

 Continuing loyalty 

7 I accept any work assigned by the company in order 

to guarantee the continuity of work in it. 

     

8 I feel satisfied with the gains my work in the 

company brings to me and feel that it meets my 

personal and career needs. 

     

9 I take a strong interest in the future of my company.      

10 Moving to another company will cost me many costs, 

and I will lose many benefits that I get from my work 

in my current company. 

     

11 I want to stay in the organization no matter what an 

opportunity I have 

     

Standard loyalty  

12 I feel that the company cares and agrees with the 

customs and traditions of the society in which we 

live. 
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13 I think my move to another company is unethical.      

14 My loyalty to working for this company is because of 

the friendship I have with my employees. 

     

15 I see my work in the company as the best opportunity 

to work because of its good reputation in front of 

society. 

     

J
o

b
 s

a
ti

sf
a

ct
io

n
 

Salary and rewards 

16 The salary I get meets my needs      

17 I feel that my work and duties are commensurate with 

the salary I get 

     

18 The annual bonuses offered are rewarding.      

19 Salary is proportional to the general economic 

situation in society. 

     

Work tasks and duties 

20 The tasks required at work are clear and accurate      

21 I have difficulties in my work.      

22 The time that my job allows me to be with my family 

is appropriate. 

     

23 The period of training courses held is appropriate 

with my work 

     

24 I am doing things that fit the nature of my work.      

Relationships with colleagues and superiors 

25 There is a mutual understanding between me and my 

boss at work 

     

26 My boss accepts my suggestions for developing a 

business 

     

27 The relationship of employees is friendly and loving      

28 The bosses treated me with respect and respect.      

29 Work provides an opportunity to make friends.      

30 I Get the right amount of motivation and 

encouragement. 

     

Appreciation and self esteem 

31 working in the company will allow me get what I 

deserve and appreciation 

     

32 Colleagues and in the company appreciate the efforts 

done by their co-workers 

     

33 The job offers me a high statues social community      

34 Working in the company is an honour for the family      
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Résumé: 

L’objectif de cette contribution est d’étudier et d’identifier l’origine 

de la divergence comptable entre les deux grands organismes 

normalisateurs internationaux, à savoir : l’IASB et le FASB ainsi que 

l’échec du SCF après presque une décennie d’application. Notre étude est 

basée sur trois axes essentiels : la normalisation, l’harmonisation et la 

convergence. Un des objectifs de l’harmonisation comptable internationale 

réside dans le rapprochement entre  l’IASB (organisme privé international) 

et le FASB (organisme de normalisation comptable Américain). 

Mots clés: FASB ; IASB ; IAS ; IFRS ; SCF ; US GAAP 

Jel Classification Codes:   M41 

 

Abstract: 
The objective of this contribution is to study and identify the origin of the 

accounting divergence between the two major international standard 

setting bodies, namely: the IASB and the FASB as well as the failure of the 

SCF after almost a decade of 'application. Our study is based on three 

essential axes: standardization, harmonization and convergence. One of the 

objectives of international accounting harmonization lies in the 

rapprochement between the IASB (private international body) and the 

FASB (American accounting standardization body). 
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1. Introduction:  

L’objectif principal de l’IASB, c’est la pertinence et la 

comparabilité de l’information produite par le système comptable de 

divers pays permettant aux utilisateurs la prise de décisions 

économiques. Les cultures comptables étant différentes selon les pays 

considérés, nous retrouvons logiquement des différences dans les 

méthodes d’évaluation et de comptabilisation des états financiers.  Aux 

différences mises en évidence entre les utilisateurs d’un même pays 

s’ajoutent celles des régions du monde, ce qui rend la comparabilité 

plus ardue. Pour que l’objectif de neutralité des principes comptables 

soit atteint, la comptabilité doit aviser les utilisateurs des états 

financiers de la façon la plus neutre possible de façon à donner une 

information objective.  

Deux grandes conceptions de la comptabilité dominent sur le plan 

international : l’IASB et le FASB pour lesquelles l’information 

comptable doit répondre en priorité aux besoins des actionnaires et la 

conception européenne continentale pour laquelle la comptabilité doit 

satisfaire les intérêts de l’ensemble des parties prenantes et notamment 

l’administration fiscale. L’IASB et le FASB comptent parmi les 

organisations comptables le plus important au niveau mondial. Ils 

développent leurs propres normes respectivement IFRS et US GAAP.  

La globalisation économique et financière a mis en exergue le besoin de 

standards comptables globaux de qualité. En réponse à ce besoin, 

l’Union Européenne a adopté les IFRS en 2002 pour son territoire. Par 

la suite, l’IASB et le FASB dont les normes sont compétitions, ont 

signés un accord de collaboration, « Le Nordwalk Agreement », en 

septembre 2002, visant à faire converger leurs standards  et à 

développer un jeu de normes globales de qualité.  En parlant des efforts 

déployés en vue d’une convergence avec l’IASB, le FASB a défini les 

besoins des parties prenantes Américaines sur le plan de normalisation 

et a souhaité l’utilisation accrue des IFRS à l’échelle mondiale et a 

incité les états unis à emboiter le pas en adaptant les IFRS.L’adoption 

des normes comptables internationales aux pays voisins et notamment 
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en Europe affecte le contexte économique et financierAlgérien. 

L’Algérie,comme le reste du monde, a adopté les normes comptables 

IAS/IFRS en 2007 qui ont été rendues applicables à toutes les entités et 

organismes soumis à la tenued’une comptabilité réelle à partir du 01 

janvier 2010.  Ainsi, l’objet de notre contribution porte sur deux 

questionnements importants, à savoir: 

Est-ce que les efforts déployés par les organisations comptables 

internationales  ont-ils menés à une convergence mondiale ? 

Quelle était la stratégie de l’Algérie pour l’adoption des normes 

comptables internationales IAS/IFRS et pourquoi cette stratégie parait-

elle échouer ? 

Quelles sont les solutions à proposer pour réviser le SCF ?  

Voici les hypothèses susceptibles d’apporter les éléments de 

réponse à la question posée : 

La normalisation comptable vise qu’seul référentiel comptable soit 

appliqué à l’échelle mondiale. 

L’harmonisation cherche à réduire les différences de pratiques 

comptables à l’échelle mondiale. 

La convergence entre les IFRS et les US GAAP est incertaine, les 

deux référentiels vont continuer à coexister du fait que chacun a son 

propre agenda. 

L’Algérie a choisi la convergence comptable pour aller vers les 

normes comptables internationales IAS/IFRS. 

Le système comptable financier représente un échec.  

 

A travers ce travail,  nous espérons apporter une contribution au 

débat suscité par la question et vérifier la validité des hypothèses 

avancées. Pour cela, nous avons avancés une méthodologie basée sur 

une approche bibliographique pour définir le cadre théorique de cette 

étude et une approche analytique pour expliquer la divergence 

comptable dans un contexte mondial et dans un contexte local, pour 

savoir aussi la stratégie que l’Algérie a suivie pour l’adoption des 

normes comptables internationales IAS/IFRS.Parmi  les recherches 

élaborées dans un cadre académique et qui traite le sujet de la 

conciliation IASB et FASB ainsi que l’adoption des normes comptables 
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IAS/IFRS par l’Algérie, nous avons eu l’occasion de consulter les 

travaux suivants dont leurs problématiques se rapprochent à la nôtre : 

 

« Une lecture stratégique du processus d’harmonisation comptable 

internationale : le cas de la relation entre le FASB et le l’IASB », article 

présenté par Anne-Sophie Fernandez et François Pierrot qui a montré 

que l’harmonisation comptable internationale ne répond pas 

uniquement aux besoins des utilisateurs de l’information financière 

mais aussi les intérêts stratégiques des organisations de normalisation. 

« Lacompétition entre le FASB et l’IASB pour la normalisation 

comptable », article présenté par Frédéric Le Roy, Anne-Sophie 

Fernandez et Françoise Pierrot-Platet, dont l’objet est la mise en 

exergue de la formalisation en 2002 de l’accord de collaboration visant 

la convergence des normes FASB vers les normes IASB.  

2.  L’IASB : Normalisateur Comptable international 

B. COLASSE définit la normalisation comme étant « un processus 

de production, de géographique donné1 ». Selon l’auteur la notion de  

normalisation ne fait référence qu’à l’aspect de la production des 

normes.  Elle peut être aussi définie  comme étant l’ensemble des règles 

appliquées par les entreprises pour établir sur les mêmes bases leurs 

comptabilités ou les documents présentant leurs résultats, c’est pour 

cela, la normalisation présente une grande utilité pour les utilisateurs 

interne (dirigeants et comptables) qu’externe (actionnaires, banquiers et 

analystes financiers) ainsi que les pouvoirs publics que la normalisation 

comptable leur permet d’avoir des informations homogènes sur les 

comptabilités des entreprises de façon éventuellement d’exercer sur 

elles un contrôle économique et fiscal. 

 

L’IASB, anciennement l’IASC créé le 29/06/1973.  Cet organisme 

de droit privé fut l’initiative d’organisations de professionnels de la 

comptabilité issues de neuf pays2 : Allemagne fédérale à l’époque, 

Australie, Canada, Etats Unis, France, Japon, Mexique, Pays Bas, 
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Royaume uni et Irlande. Afin d’être compatibles avec les 

réglementations comptables des différents pays, les normes alors 

édictées comportaient de nombreuses options ce qui rendaient difficile 

l’harmonisation comptable internationale. Rapidement d’autres pays 

ont rejoint les fondateurs jusqu’à donner une stature mondiale : plus de 

100 pays. (Coiasse, 2004)  

L’IASB avait la mission de formuler et publier des normes 

comptables et promouvoir leur acceptation à l’échelle mondiale.3 Il 

s’est engagé à réduire les différences en cherchant à harmoniser les 

réglementations, les normes comptables et les procédures liées à la 

préparation des états financiers.  Malgré la qualité des normes IAS, 

celles-ci sont peu suivies en pratique car, en dehors de pays anglo-

saxon, les membres de l’IASB n’ont pas en charge l’élaboration des 

normes comptables nationales.  L’IASB a donc décidé de s’affranchir 

de la tutelle des organisations professionnelles et de se rapprocher des 

normalisateurs nationaux.  Pour s’adapter aux enjeux de la 

normalisation internationale, l’IASC réformé en avril 2001, et 

transformé en IASB conformément à la nouvelle constitution 

approuvée à l’unanimité par l’assemblée des membres de l’IASC  le 24 

mai 2000 à Edimbourg. Celle-ci a fait de l’IASB comme organe 

d’élaboration des  futures normes. Depuis 2002 les nouvelles normes 

élaborées par l’IASB, s’appellent IFRS. L’élément central de cette 

réforme vise à attribuer un véritable statut de normalisateur 

international alors qu’il remplissait le rôle d’harmonisateur.Les Cinq 

points principaux à retenir de la réforme sont les suivants4 : 

L’IASC est devenu une institution internationale indépendante, 

dans le cadre d’une fondation, l’IASCF ; 

L’organe est chargé de préparer et d’adopter les nomes est l’IASB 

(le bord) ; 
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Les normes comptables internationales émises à l’avenir ne 

porteront plus le nom de normes IAS mais celui de normes IFRS. 

Les anciennes normes non modifiées restent désignées sous le 

vocable IAS ; 

L’IASB a avalisé le corpus d’IAS émises par son prédécesseur, 

l’IASC. 

Ce changement de terminologie témoigne de la volonté de l’IASB 

d’étendre son action à l’information financière en général et pas 

seulement au processus de normalisation comptable. La structure de 

l’IASB comprend les organismes principaux : 

L’IFRS Foundation : Ce conseil de surveillance est composé de 22 

membres appelés (Trustees) qui sont des auditeurs, des industriels, des 

banquiers, des régulateurs d’Europe, d’Amérique du nord, d’Asie et du 

reste du monde.   

L’IASB : Ce conseil exécutif est composé de 16 membres salariés 

de la structure, ayant une compétence et expériences professionnelle ; 

L’IFRS Advisory Council (Ex-SAC) : Ce comité est constitué 

d’une quarantaine de membres ; 

L’IFRS InterpretationsCommittee (Ex-IFRIC) : Ce comité 

permanent d’interprétations, connu auparavant sous le nom de SIC 

(Standard IntrepretationsCommitee) Son rôle est de fournir des 

commentaires relatifs : 

Aux questions de reporting financier nouvellement identifiées qui 

n’ont pas été spécifiquement traitées dans les IFRS ;(compte, 2009) 
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La structure opérationnelle de l’IASB est comme ci-après : 

MinitoryBoard 

5 membres et un 1 observateur 

Conseil de surveillance d’IFRS Fondation 

 

 

IFRS Foundation 

22 membres (trustees) 

Chargé de la stratégie, de l’organisation et du financement 

 

 

 

IASB : (ou Board) 

16 membres 

Chargé de l’élaboration des normes comptables internationales 

 

 

IFRS Advisory Council 

50 membres environ 

Chargé de conseiller et d’informer l’IASB 

 

IFRS InterpretationsCommittee 

14 membres 

Chargé de l’élaboration des interprétations posées 

pour l’application de certaines normes 

 

Source : R. OBERT, « Pratique des normes IFRS »,5°Edition 

Dunod Paris 2013. (Obert, 2021) 
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3.   L’harmonisation comptable 

L’harmonisation comptable peut être définie comme  « un 

processus politique visant à réduire les différences de pratiques 

comptables à travers le monde afin d’accroitre leur compatibilité et  

leur comparabilité5 ». Elle se distingue de la normalisation comptable, 

cette dernière vise à uniformiser les normes et les pratiques comptables 

au sein d’un même espace géologique. L’harmonisation comptable au 

contraire autorise une diversité des pratiques comptables, et constitue 

une forme atténuée de la normalisation et une première étape vers celle-

ci, c'est-à-dire elle est une première étape à partir d’un référentiel 

unique, pour aboutir à moyen ou long terme à une normalisation ou 

système unique mondialisé, accepté par tous. Afin d’assurer la 

communication d’une information financière compréhensible à 

l’échelle internationale et de réduire les effets négatifs causés par les 

différences comptables internationales, plusieurs solutions ont été 

avancées dont essentiellement l’harmonisation comptable européenne, 

harmonisation comptable locale et l’harmonisation comptable 

internationale. (Raffounier & auter, 1997)   

 

3. 1  Harmonisation comptable européenne 

Dès la fin des années cinquante, les européens ont compris la 

nécessité de créer un espace politique et économique à même 

contrebalancer la puissance des Etats-Unis. L’harmonisation en Europe  

s’inscrit dans le cadre de la construction économique européenne en 

vue de créer un marché unique des services financiers  concurrentiel  

dans le contexte de la communauté européenne. L’uniformisation des 

normes comptables au sein de l’union européenne permettra  

d’améliorer la comparabilité et la transparence des informations 

financières et d’assurer la bonne circulation des capitaux nécessaires au 

développement des sociétés Européennes. Donc, c’est la commission 
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Européenne, dans le cadre de l’harmonisation comptable qui élabore les 

règlements et les directives.  Les tentatives d’harmonisation remontent 

à la fin des années soixante-dix et il y eut quelques résultats probants 

avec, notamment, la 4° directive européenne parue en 1978 

(78/660/CEE du 25 juillet 1978), comporte 62 articles, votée par les 

instances européennes  et qui traite des objectifs, de la présentation et 

du contenu des comptes annuels des sociétés des capitaux.  

Elle est publiée au journal officiel des communautés européennes 

le 14/08/1978, et introduit dans le droit français par la loi 83 – 353 du 

30 avril 1983, dans le droit belge en 1985 et dans le droit Espagnole en 

19896.  Celle-ci introduisit la notion d’image fidèle pour les comptes 

annuels, notion qui correspond à la « true and fair value » témoin de 

l’influence du référentiel anglo-saxon.  Cela explique en partie 

pourquoi cette directive fut appliquée assez rapidement au Royaume – 

Uni, dès 1981 puis au Danemark. En Italie par contre, la transposition 

de cette directive n’eut lieu que treize ans plus tard ce qui illustre les 

difficultés liées à la mise en place de règles comptables européennes 

harmonisées. (E, 2004)   

Les échanges économiques dépassant depuis longtemps le cadre 

de l’UE et les entreprises devant répondre également aux exigences des 

marchés mondiaux. Les états ont malgré tout nécessairement évolué 

d’une volonté d’harmonisation européenne à une harmonisation 

internationale de comptabilité.  Le mouvement d’harmonisation 

comptable européenne continue  avec la 7° Directive (83/49/CEE du 13 

juin 1983) qui contient 51 articles et qui traite de l’élaboration, de la 

présentation et du contenu des comptes consolidés. Ce document est 

publié au JOCE le 18 Juillet 1983 et introduit dans le droit français par 

la loi 85-11 du 03 janvier 1985 sur les comptes consolidés. La 

commission européenne a commencé à prendre en compte au début des 

années  2000 les propositions de normes de l’IASC et il s’en est suivi 
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une série de directives et de règlements européens, dont celui du 19 

juillet 2002 qui fut le déclencheur de ce que certains ont appelé la 

révolution comptable. Pour B. COLASSE, cette décision réglementaire 

«  conférait en effet sur un vaste espace économique, une force quasi 

coercitive aux normes internationales et permettait à l’IASC de passer 

de l’harmonisation à la normalisation ».  Ce règlement N°1606/2002 a 

en effet rendu obligatoire la préparation et la publication des comptes 

consolidés des sociétés européennes cotées, selon les normes IAS/IFRS, 

à compter du 1 er Janvier 2005. Depuis  le 26 juin 2013, la 

4emeDirective (78/660/CEE) et la 7eme Directive (83/349/CEE) 

relatives respectivement aux comptes individuels et comptes consolidés, 

sont remplacées par une directive unique n° 2013/34/UE relative aux 

comptes individuels et comptes consolidés et aux rapports y afférents 

de certaines formes d’entreprises,  publiée au JOUE du 29 juin 2013. 

 

3. 2  Harmonisation comptable internationale 

L’harmonisation comptable internationale, en tant 

qu’un  processus politique visant à réduire les différences de pratiques 

comptables à travers le monde et accroitre la transparence,  implique un 

mouvement d’un référentiel comptable national à une référentielle 

internationale. L’OCDE et l’ONU, ont réalisé des efforts pour faciliter 

la comparaison des états financiers produits par des entreprises de 

différents pays. Cependant, ces initiatives n’ont pas abouti à des 

résultats comparables à ceux accomplis par le conseil des normes 

comptables internationales, plus connu sous le sigle IASB. Les 

premiers efforts de l’ONU en matière de comptabilité internationale ont 

été  effectués au début des années 70. Durant cette période, un comité a 

été créé, par le groupe du travail de cette organisation sur les firmes 

multinationales, pour examiner l’information sectorielle de ces firmes, 

couronnés par la publication d’une série de recommandations, les 
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travaux de ce comité n’ont pas eu l’effet escompté.   Actuellement, 

l’ONU dispose d’un secrétariat à Genève qui géré les activités liées à la 

comptabilité internationale, ce secrétariat opère dans ce cadre, des 

missions d’assistance technique orientées vers les pays en 

développement.  Ces derniers peuvent solliciter l’aide et le soutien de 

cet organe, notamment, en matière de développement des normes 

comptables et de création d’organismes professionnels.  

Egalement, cette unité organise des conférences annuelles pour 

débattre ou traiter les problèmes comptables d’actualité dont la 

comptabilité environnementale, la responsabilité des auditeurs et 

l’adoption des normes comptables internationales, l’objectif primordial 

de cette conférence est d’aider les pays, surtout ceux en développement, 

à définir des politiques en matière comptable et à avoir de l’information 

sur les problèmes comptables d’actualité. Pour  l’OCDE, les premières 

tentatives en matière de comptabilité internationale ont commencé au 

début des années 70 et ont été consacrés à l’information sectorielle des 

entreprises multinationales. Celles-ci ont été appelées, suite à la 

publication des directives sur l’information sectorielle en 1976, à 

communiquer le chiffre d’affaires, le résultat d’exploitation et 

l’investissement net par zone géographique et de chaque secteur 

d’activité.  L’harmonisation mondiale n’a connu un essor décisif qu’à 

partir du moment où se sont développés de grands marchés financiers 

internationaux. La diffusion d’une information financière de qualité, 

intelligible et comparable par les différents utilisateurs, est en effet 

généralement analysée comme une nécessité pour parvenir à assurer la 

transparence et l’efficience du marché. Le contexte de l’harmonisation 

internationale définit par voie de conséquence son champ d’application : 

il ne saurait s’agir, au stade actuel tout au moins, de proposer le 

remplacement pur et simple de normalisations nationales par des 

normes de portée internationale.  Seules les entreprises à vocations 
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internationales et qui, surtout ont des besoins de financement sur les 

marchés financiers internationaux, sont véritablement concernés par 

l’harmonisation comptable internationale. Cela conduit donc à 

distinguer, d’une part, les sociétés cotées (ou qui souhaitent faire appel 

aux marchés) qui ont vocation à se référer à des normes comptables 

internationales pour l’établissement de leurs comptes consolidés 

principalement  et, d’autre part, les autres entreprises (petites sociétés 

ou entreprises individuelles) qui continueront à appliques les normes 

locales.   Un des enjeux le plus importants de l’harmonisation 

comptable internationale résidait dans l’affrontement de l’IASB et le 

FASB. (D & Nobes, 2004,p95) 

Chacun de ces organismes tentait d’imposer son système de 

normes comptables comme référentiel international.  En effet, les 

normes américaines, ou US GAAP, bénéficiaient d’atouts très 

importants, le premier d’entre eux était l’appui de la SEC, organisme de 

régulation boursière américain, qui estimait que seuls les US GAAP 

constituaient un référentiel comptable de haute qualité susceptible de 

garantir les intérêts des investisseurs américains : la conséquence 

pratique qui en découlait, était que les entreprises qui souhaitaient 

accéder aux marchés américains étaient tenues de présenter leurs états 

financiers en conformité avec les US GAAP. 

4.  La Convergence comptable 

La convergence est définie comme le processus mené par l’IASB 

pour éliminer les différences actuelles qui existent avec les normes 

comptables nationales et éviter les futures différences afin d’atteindre 

une harmonisation comptable internationale.  

 

4. 1  Convergences US GAAP vers les normes IFRS 

Sur le plan mondial, la convergence des normes comptables est au 

centre des préoccupations ces dernières années, et les activités de 
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l’IASB et du FASB  occupent à cet égard l’avant-scène. Comme 

l’adoption des normes de l’IASB est actuellement obligatoire pour les 

sociétés cotées de l’UE et d’autres régions du globe.  

Les pressions sont de plus en plus fortes pour que les normes du 

FASB et de l’IASB convergent vers une « norme universelle » pour les 

principaux marchés financiers.  Aux états unis, le processus de 

convergence des US GAAP vers les IFRS qui devrait être s’achever 

avant 2011, est en cours.  Des efforts considérables ont été déployés 

conjointement par les deux organismes pour faire converger les 

principes comptables généralement admis et reconnus appliqués aux 

Etats-Unis et les IFRS vers un dispositif unique et universel des normes 

comptables  de très haute qualité. Les travaux communs de l’IASB et 

du FASB avancent encore, avec un objectif « l’élaboration d’un cadre 

conceptuel révisé commun, destiné à être la matrice d’une 

normalisation comptable internationale unique »(Klee, 2009).  

Effectivement, l’IASB et le FASB ont publiés en 2010 un nouveau 

cadre conceptuel commun qui remplace celui qui a avais été édité en 

1989. Ce cadre se compose de quatre parties relatives aux objectifs de 

l’information financière, au concept d’entités comptables, aux 

caractéristiques de l’information financière et la quatrième reprend 

certains nombre de concepts figurant dans le cadre précédent 

(continuité d’exploitation, comptabilisation et évaluation des éléments 

des états financiers, concept de capital)7.   L’IASB venait de publier le 

9 juillet 2009, une norme internationale d’information financière 

concernant les PME-PMI (IFRS for Small Medium Entities).  Ce 

référentiel IFRS pour les PME s’adresse aux « entités n’ayant pas de 

responsabilité publique et qui publie des états financiers à usage 

général », sans évoquer aucun critère de taille.   Calqués sur le modèle 

IFRS, de nombreux principes ont été allégés notamment pour ce qui 

concerne l’évaluation et la comptabilisation des actifs et des passifs. De 
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plus en plus de PME font appel au marché bancaire ou à des 

investisseurs étrangers pour trouver un financement  et l’application de 

cette norme devrait alors rendre l’information financière et comptable 

plus homogène, plus lisible et d’une importante transparence au plan 

international. Le FASB, régulateur comptable américain a décidé de se 

rapprocher de l’IASB en signant un protocole d’attente en 2006, mis à 

jour en 2008. En novembre 2009, ils ont réaffirmé leur coopération en 

publiant un mémorandum of understinding pour décrire les plans et 

objectifs des deux Boards dans le cadre de leur volonté de convergence. 

En outre le SEC a reconnu que les normes IFRS sont les mieux 

adaptées pour être le seul référentiel comptable à l’échelle mondiale en 

encourageant la convergence des US GAAP et IFRS.  Elle n’imposera 

pas l’application des IFRS aux sociétés cotées américaines avant 2015, 

appelle également à une analyse plus poussée des IFRS et prévoit de 

décider par vote en 2011, s’il convient d’aller de l’avant.   

En janvier 2016, l’IASB a publié la norme IFRS 16 qui a été 

élaboré en coopération avec le FASB Américain. On voit ici un 

exemple de succès de processus de convergence mondiale.  La 

divergence entre les deux organismes réside dans l’objectif de 

l’information financière. Pour l’IASB, plusieurs utilisateurs sont 

identifiés. Pour le FASB, l’information produite par l’entité doit se 

focaliser autour des besoins des investisseurs. In fine, il nous parait que 

la convergence entre les IFRS et les US GAAP est apparue de plus en 

plus incertaine depuis ces dernières années, l’IASB et le FASB ayant 

maintenu, chacun son agenda propre. Ainsi, les deux référentiels vont 

continuer à coexister. Pour une convergence totale, l’IASB et  FASB 

travaillent actuellement en étroite collaboration sur les principales 

divergences qui existent afin de les faire disparaitre et présenter aux 

investisseurs des informations lisibles, d’une très grande transparence.   

En 2010, le projet de convergence était en cours avec la réunion FASB 
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régulièrement avec l’IASB. La SEC avait exprimé son objectif 

d’adopter pleinement les normes comptables internationales aux Etats-

Unis en 2014. 

 

4. 2  Convergence des règles européennes vers les normes IFRS 

Les pays d’Europe sont marqués par l’importance des banques et 

de l’état dans l’économie. Il existe donc une pluralité de parties 

prenantes : actionnaire,banques, état créanciers, clients, 

fournisseurs…c’est un monde de gouvernance partenariale.  

Dans ces pays, le droit est écrit, il s’appuie essentiellement sur des 

règles d’origine législative ou réglementaire qui laisse une marge 

d’interprétation  assez étroite aux professionnels de la comptabilité. 

Dans ces mêmes pays, entre droit comptable considéré comme 

l’ensemble des normes qui régissent la pratique est avant tout un droit 

de la preuve et non pas un droit de l’information. (R.ORBET, 2011)     

Dans le but d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur des 

services financiers, le parlement européen a décidé par un règlement 

1606/2002 du 19 juillet 2002 d’appliquer les normes comptables 

internationales, et qui stipule que «  toutes les sociétés cotées régies par 

le droit national d’un état européen devront appliquer le référentiel 

IFRS dans leurs comptes consolidés des exercices ouverts à compter du 

1 er Janvier 2005 ».   Ce règlement prévoit aussi la possibilité, laissée 

au libre choix des états membres, d’autoriser ou d’imposer l’utilisation 

du référentiel IFRS dans les comptes consolidés des sociétés non cotées 

ou dans les comptes individuels, il instaure un mécanisme européen 

d’adoption des IFRS.  Les sociétés faisant appel public à l’épargne sont 

dorénavant tenues d’appliquer un jeu unique des normes comptables 

internationales pour la préparation de leurs états financiers consolidés.  

Il importe pour le parlement que ces normes relatives à l’information 

financière soient admises sur le plan international et qu’elles constituent 
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des normes réellement mondiales. Ceci implique une convergence 

renforcée des normes comptables actuellement appliquées au niveau 

international. L’objectif à terme est de créer un jeu unique de normes 

comptables mondiales, en particulier grâce à un rapprochement avec les 

normes américaines.  Le choix de l’Europe de ne pas produire ses 

propres normes et de choisir les normes IAS date du 13 juin 2000.  A 

cette date, la commission Européenne a publiée, une communication 

intitulée «  Stratégie de l’Union européenne en matière d’information 

financière : la marche à suivre », dans laquelle elle a proposé que toutes 

les sociétés communautaires faisant appel public à l’épargne soient 

tenues d’ici 2005 de préparer leurs états financiers sur la base d’un jeu 

unique de normes comptables internationales : les normes IAS/IFRS.  

En 2018, le référentiel comptable international applicable dans l’UE 

comprend 26 normes IAS et 14 normes IFRS auxquelles s’ajoutent 

diverses interprétations (Djelloul, 2021) 

5. Cas de l’Algérie 

L’Algérie ne pouvait rester à l’écart de ce mouvement 

international et a adopté un nouveau système comptable, dénommé, 

Système comptable financier, conçu par des experts étrangers en 

2003-2004, mal Algérianisé etmis en vigueur depuis le 01/01/2010, 

Ce nouveau système comptable doit normalement représenterune 

rupture totale avec l’ancien plan comptable de 1975 mais 

malheureusement le PCN continue toujours à être appliqué mais avec 

une nouvelle nomenclature du SCF.  

5.1Application du système comptable financier : convergence 

comptable 

Ce nouveau système comptable qui est resté stagner depuis sa 

mise en œuvre alors que les normes IAS/IFRS ont connu une évolution 

significative en rapport avec le développement de l’économie mondiale, 

comprend un cadre conceptuel, des normes comptables et une 
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nomenclature des comptes. Le cadre conceptuel et les normes 

comptables sont très fortement inspirés du référentiel comptable 

international IAS/IFRS. Ce nouveau système qui représente un 

changement de culture, consiste à faire converger les règles comptables 

appliquées, par nos entreprises, vers les normes IFRS. Il constitue donc  

une convergence  totale d’une comptabilité patrimoniale qui se base 

essentiellement sur le critère de la propriété ou le principe comptable, le 

plus dominant était le cout historique à une comptabilité sophistiquée, 

moderne et économique, dite « financière » qui se base principalement 

sur le critère des avantages économiques ou le principe comptable, le 

plus dominant est la prééminence de l’apparence économique sur 

l’apparence juridique.  Sa mise en application requiert des 

connaissances approfondies non seulement dans le domaine comptable 

mais également dans d’autres domaines tels que les  mathématiques 

financières, les statistiques, les ressources humaines, l’analyse 

financière et la gestion prévisionnelle.  C’est pour cela que la formation 

devait  être  obligatoire et continue pour les deux catégories de 

comptables : salariés et professionnels pour leurs permettre 

d’approfondir leurs connaissances sur ce référentiel mondial à l’effet 

d’aboutir à une mise en œuvre efficiente. 

 

5. 2 Difficultés d’application du SCF 

Dix (10) ans de son institution, le SCF est un échec et se résume 

sur le terrain, en gros, à la nomenclature des comptes. Plusieurs 

dispositions ne sont pas appliquées par nos entités, cela est imputable à 

celles et ceux censés l’appliquer qui se trouvent dans des situations 

paradoxales (environnement biaisé, formation inadaptée, marchés 

dérégulés, manque de transparence). Les expériences que nous avons 

tirées des missions d’audit légal  et les discussions diverses que nous 
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avons eu avec les experts comptables et les commissaires aux comptes 

sur l’application du SCF, nous ont  permis de constater ci-après :8 

Le cadre conceptuel et les concepts fondateurs qu’ils véhiculent : 

peu connus ; 

L’annexe aux états financiers, qui est un état financier à part 

entière, que peu d’entités renseignent avec fiabilité lorsqu’elle existe. 

Les contrats de leasing : nombre de preneurs ne comptabilisent pas 

au motif que la fiscalité ne les prend pas en considération ; 

La combinaison comptable, concept très utile au plan économique : 

reste inconnue des entités concernées, alors que le tissu des PME/PMI 

de « statut privé » sans lien de participation entre ces sociétés, est 

dominante familiale sous la férule du pater familias ;  

La consolidation comptable (lorsqu’elle est effectivement mise en 

œuvre) pour laquelle il n’est pas tenu compte notamment de 

l’harmonisation des méthodes comptables à l’échelle du groupe : peu 

appliquée ;  

L’approche par composants des immobilisations corporelles, peu 

pratiquée ; 

La durée d’utilité : reste figée, tout comme la perpétuation du 

mode d’amortissement linéaire calqué sur le mode fiscal, sans prise en 

compte du rythme d’exploitation des équipements ;  

Les pertes de valeur des immobilisations corporelles et 

incorporelles particulièrement des entités évoluant dans des secteurs en 

déclin, peu connue. Dans ce cadre, la notion d’unité génératrice de 

trésorerie, UGT. Inconnues ; 

La comptabilisation des crédits à taux bonifié en relation ou non 

avec les subventions publiques : ignorée alors que les montants en jeu 

décidés par les pouvoirs publics pour renflouer les sociétés en 

difficultés financières sont énormes ; 
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La méthode à l’avancement pour les contrats long terme et en 

particulier au niveau de l’activité « promotion immobilière » en 

particulier publique, peu appliquée ;  

La fiscalité différée, peu appliquée ; 

La comptabilité en proforma dans le cas de changement de 

méthodes, d’omission ou de correction d’erreurs, ignorée ; 

L’actualisation (lorsqu’elle est pratiquée) et son détricotage non 

effectuée ; 

Autant d’opérations, dont la liste ci-dessus est loin d’être 

exhaustive, et dont la non traduction comptable ou une application 

incorrecte, altèrent, individuellement ou en cumulé, la qualité des états 

financier.  

5. 3 Solutions à apporter  

Les missions d’audit légal que nous avons effectuées au sein de 

nos entités nous ont permis de conclure que le système comptable 

financier se limite en général à l’application de la nomenclature des 

comptes. Plusieurs dispositions ne sont pas respectées. Nous pensons 

donc qu’il est grand temps d’appliquer une comptabilité de trésorerie 

pour les petites entités dépourvue de la complexité imposée par le 

système comptable financier et  d’aller vers les IFRS- PME  pour les 

PME – PMI  Algériennes et le Full IFRS actualisées pour les grandes 

entreprises par ce que l’Algérie ne peut s’abstraire de la normalisation 

comptable internationale du fait que l’Algérie fait partie du pays du 

Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique« NEPAD » 

qui ont décidé en 2002 d’adopter les référentiels internationaux de 

comptabilité et d’audit. 

Pour éviter les erreurs du passé, la révision du système comptable 

financier et l’application du Full IFRS nécessitent l’obligation de 

formation des comptables libéraux et salariés par ce que sans ce 
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dispositif la révision du Système Comptable Financiersera un échec qui 

signifie que l’Algérie n’a rien appris de ces erreurs.   

 

6. Conclusion  

La mondialisation comptable qui est un élément important de la 

mondialisation économique, avec laquelle, les systèmes comptables des 

différents pays semblent presque tous converger vers le modèle anglo-

saxon, elle représente,  d’après les recherches académiques, la 

suprématie comptable Anglo-Saxonne dans le monde. A travers cette 

contribution, nous avons mis en en évidence  les deux principaux 

systèmes comptables Co-existants et leur besoin d’harmonisation. 

Beaucoup de volonté et des travaux ont été consentis pour permettre 

une convergence vers les normes IFRS mais l’opération qui consiste à 

parvenir à un consensus d’harmonisation internationale, n’est pas facile  

du fait de l’existence des contraintes qui sont d’un côté, liées à la 

législation fiscale qui varie énormément entre les pays et d’un autre 

coté, à les différences des systèmes politiques et économiques entre les 

pays représentant un faible espoir d’unification.   

La convergence va dans un seul sens, celui du référentiel 

Américain. Schématiquement, les IFRS sont des normes comptables 

qui sont basées sur des principes alors que les normes US GAAP sont 

basées sur des règles. Cela signifie que les IFRS sont écrites en des 

termes assez larges, ce qui permet leur utilisation dans des pays à 

environnement juridique et fiscal varié tout en exigeant un effort de 

jugement de la part des sociétés et leurs auditeurs, le but ultime est de 

donner une image fidèle .Le modèle comptable américain et le 

référentiel international IFRS sont très différents du modèle comptable 

français. Les premiers sont du droit coutumier et le second est du droit 

écrit. En effet, les utilisateurs privilégiés ne sont pas les mêmes, la 

fiscalité est indépendante de la comptabilité, la vision juridique est 
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absente et l’évaluation à la juste valeur est perçue comme un modèle. 

Dans les pays anglo-saxon, les règlements comptables sont confiés à 

des organismes privés de normalisation (le FASB aux états unis et 

l’IASB en Angleterre) ou la transparence est considérée comme la 

meilleure protection pour les investisseurs. Un accord de convergence 

IFRS/US GAAP a été conclu en 2002 et depuis 2007, les travaux de 

convergence s’accélèrent. En ce qui concerne l’Algérie, il faut signaler 

que notre pays a choisi une stratégie qui a consisté à introduire un 

nouveau système comptable moderne qui s’inspire fortement des 

normes comptables internationales IAS/IFRS en remplacement du  plan 

comptable de 1975 qui est devenu obsolète car il a été conçu pour une 

économie administrée. Donc, Pour l’Algérie, il s’agit d’une 

convergence comptable vers les normes IFRS qui n’a pas 

malheureusement été précédé d’un programme de formation obligatoire 

et continu. En revanche, ce processus de convergence n’a pas pu donner 

les fruits attendus, et par conséquent a conduit les membres des ordres 

professionnels de la profession comptable  à proposer sa révision du fait 

qu’il n’est pas appliqué en Algérie. Raison, une de plus pour aller vers 

IFRS PME pour les PME – PMI Algériennes et les Full IFRS actualisés 

pour les sociétés d’utilité publique. 
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Résumé:   

Cette étude vise à identifier le rôle des banques et des institutions 

financières dans l'économie circulaire. L'étude a révélé que l'économie 

circulaire présente certains avantages pour les banques, notamment 

l'amélioration des services bancaires adaptés au développement durable, 

l'augmentation des opportunités de diversification des prêts, l'augmentation 

des prêts aux clients permanents. et le secteur du recyclage, ce qui signifie 

plus de profits pour les banques.   

Mots clés : économie circulaire ; économie linéaire ; banques ; institutions 

financières ;  
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Abstract:   
 This study aims to identify the role of banks and financial institutions 

in the circular economy the study found that there are some benefits from 

the circular economy for banks, including enhancing banking responsive to 

sustainable development, increasing opportunities for loan diversification, 

increasing lending to permanent customers and the recycling sector, which 

means more profits for banks. 
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1. Introduction :  

Ces dernières années, le concept d'économie circulaire est devenu 

populaire dans les cercles universitaires, non gouvernementaux et politiques. 

La preuve en est l'augmentation des partenariats entre les instituts 

écologiques et les gouvernements, et entre les décideurs politiques et les 

professeurs universitaires, avec un accent particulier sur la recherche, 

l'innovation et l'échange de connaissances (Bao et al., 2019; Bolger & 

Doyon, 2019; Velenturf et al., 2018). Il y a eu des appels mondiaux pour 

trouver de nouvelles façons d'utiliser plus efficacement les ressources 

naturelles et les matériaux existants. Une approche consiste à établir et à 

adopter un modèle alternatif qui crée une valeur économique, sociale et 

écologique partagée. Un concept couramment utilisé pour décrire cette 

approche est le modèle d'économie circulaire. Une économie circulaire 

favorise la réutilisation des déchets par opposition à l'élimination des 

déchets de matériaux usagés qui est plus communément associée à 

l'économie linéaire (Hartley et al., 2020; Ozili & Opene, 2021). 

Dans la littérature, la Fondation MacArthur  (2013), ci-après EMF, 

montre que l'économie circulaire est un pas dans la bonne direction pour 

minimiser les déchets matériels, réduire la dégradation de l'environnement 

et atténuer le changement climatique. Hartley et al., (2020) suggèrent 

certaines politiques pour une meilleure économie circulaire, principalement 

une expansion induite par les politiques des achats circulaires, des 

allégements fiscaux pour les produits circulaires, la libéralisation du 

commerce des déchets et des campagnes de sensibilisation. Dewick et al., 

(2020) appellent à une supervision efficace de l'économie circulaire pour 

éviter que l'économie circulaire ne devienne un autre concept de durabilité 

compromis et inefficace. Ils avertissent qu'une telle supervision et 

surveillance devraient être en place avant que les principaux acteurs de 

l'industrie ne commencent à mettre en œuvre les normes d'investissement 

internationales et à lancer des instruments de financement innovants. En 

termes de mesure de l'économie circulaire, Kristensen & Mosgaard, (2020) 

montrent qu'il n'y a pas de moyen communément accepté de mesurer 

l'économie circulaire à la fois au niveau micro et macro, et que la majorité 
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des indicateurs utilisés pour mesurer l'économie circulaire se concentrent 

sur la aspects économiques et accorde moins d'attention aux aspects 

environnementaux et sociaux de l'économie circulaire. 

 

Contrairement à la littérature, j'examine une question différente dans 

cet article qui est l'avantage de l'économie circulaire pour les institutions 

financières. Je soutiens que, s'il est important d'exiger des institutions 

financières qu'elles financent l'économie circulaire, il est également 

important de comprendre ce que les institutions financières ont à gagner en 

participant activement à l'économie circulaire. 

Les promoteurs de l'économie circulaire souhaitent que les 

institutions financières financent des activités dans l'économie circulaire, 

afin de montrer leur soutien et leur engagement à atteindre les objectifs de 

développement durable des Nations Unies (EMF, 2013). Il est également 

important de comprendre que les institutions financières sont des entités à la 

recherche de profits qui travaillent pour faire des profits pour les 

actionnaires. Ils prennent des décisions d'investissement et de prêt sur la 

base d'analyses coûts-avantages et risques rigoureuses(Ivashina & 

Scharfstein, 2010). Les institutions financières investiront dans n'importe 

quel secteur de l'économie, y compris l'économie circulaire, s'il existe des 

perspectives rentables dans ce secteur de l'économie. Cela conduit alors 

à la question : qu'y a-t-il pour eux ? Que gagneront les institutions 

financières en investissant ou en prêtant aux entreprises de l'économie 

circulaire ? C'est l'objet de cet article. 

 

Cet article contribue à la littérature de la manière suivante. 

Premièrement, cette étude contribue à la littérature sur l'économie circulaire  

(voir Geissdoerfer et al., 2017; Kirchherr et al., 2017; Korhonen et al., 2018; 

Stahel, 2016).Il contribue à cette littérature en identifiant comment les 

banques et autres institutions financières peuvent promouvoir les activités 

dans l'économie circulaire. Deuxièmement, cette étude contribue à la 

littérature qui examine le rôle des institutions financières dans la promotion 

d'un environnement durable et du développement économique (par exemple, 



 

 

Adnane MEHIRIG, Mohammed taib BENMIR 
 

564 

 

(Lo & Yu, 2015; Mezher et al., 2002; Ozili, 2020b; Peeters, 2005; Weber, 

2014). La présente étude contribue à cette littérature en explorant les 

opportunités et les avantages de l'économie circulaire pour les banques et 

autres institutions financières. 

Le reste du document est structuré comme suit. La section 2 présente 

la méthodologie de recherche. La section 3 présente le cadre conceptuel. La 

section 4 met en évidence les avantages de l'économie circulaire pour les 

banques et autres institutions financières. La section 5 conclut. 

  
2. Méthodologie 

 La méthodologie utilisée dans cet article est la méthodologie de 

l'analyse du discours. L'analyse du discours est une méthode de recherche 

pour étudier la langue écrite ou parlée en relation avec son contexte social. 

Dans un premier temps, je consolide quelques idées d'études antérieures 

dans la littérature et identifie une définition claire de l'économie circulaire, 

sa pertinence et sa supériorité sur l'économie linéaire. Aussi, en utilisant 

l'analyse critique du discours, j'identifie certaines critiques de l'économie 

circulaire. Par la suite, je souligne certains avantages de l'économie 

circulaire pour les banques et autres institutions financières. 

   

3. Définir l'économie circulaire et linéaire 

 Une économie linéaire est un système économique qui favorise 

l'utilisation de matières premières pour la production et la consommation, et 

les déchets qui en résultent sont jetés, éliminés ou détruits(Lag-Brotons et 

al., 2020). Une économie linéaire peut également être décrite comme un 

système économique à prendre, à disposer(Goyal et al., 2018) . 

En termes simples, l'économie circulaire est un système économique 

qui élimine les déchets et favorise l'utilisation continue des ressources 

(Ghisellini et al., 2016; Sauvé et al., 2016). C'est un système économique 

qui favorise l'efficacité en éliminant les déchets et l'utilisation continue des 

ressources(Singh & Ordoñez, 2016). L'idée principale d'une économie 

circulaire est de boucler toute la boucle du cycle de production et de 
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maximiser le recyclage et la réutilisation des matériaux tout au long de leur 

cycle de vie. 

Dans la littérature, Stahel (2016) définit l'économie circulaire comme 

un système où les biens en fin de vie sont transformés en ressources pour 

d'autres, et ce faisant, boucle la boucle de l'écosystème industriel et 

minimise les déchets. Morseletto (2020) définit l'économie circulaire 

comme « un modèle économique visant à l'utilisation efficace des 

ressources grâce à la minimisation des déchets, la conservation de la valeur 

à long terme, la réduction des ressources primaires et des boucles fermées 

de produits, de pièces de produits et de matériaux dans les limites de la 

protection de l'environnement et des avantages socio-économiques. 

Korhonen et al (2018) déclarent que l'économie circulaire est une économie 

qui met l'accent sur la réutilisation des produits, des composants et des 

matériaux, la remise à neuf, la remise à neuf, la réparation, la mise en 

cascade et la mise à niveau ainsi que l'utilisation de l'énergie dérivée des 

déchets tout au long de la chaîne de valeur du produit. 
  

4. Modèle d'économie circulaire versus linéaire:  

 Le modèle d'économie linéaire décrit un ensemble de processus et 

d'activités commerciaux qui collectent les matières premières, les 

transforment en produits qui sont consommés ou utilisés jusqu'à ce qu'ils 

soient finalement jetés en tant que déchets, et que les déchets soient 

éliminés(Goyal et al., 2018; Lag-Brotons et al., 2020)Dans le modèle 

linéaire, la valeur est créée en produisant et en vendant autant de produits 

que possible. 

Le modèle d'économie circulaire décrit un ensemble de processus et 

d'activités commerciaux qui collectent des matières premières, les 

transforment en produits qui sont consommés ou utilisés. Les déchets 

usagés sont ensuite recyclés pour être réutilisés en tant que matières 

premières qui sont réintroduites dans la chaîne d'approvisionnement 

(Blomsma & Tennant, 2020; Ozili & Opene, 2021)Dans le modèle de 

l'économie circulaire, la valeur est créée en préservant les déchets qui 

peuvent être utilisés à des fins alternatives. En d'autres termes, la valeur est 
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créée en se concentrant sur la préservation des ressources(Blomsma & 

Tennant, 2020) . 

Le tableau 1 présente un tableau montrant les différences entre 

l'économie linéaire et l'économie circulaire. 
Tableau 1 : Comparaison de l'économie linéaire et de l'économie circulaire 

  Économie linéaire Économie circulaire 

1  

But 

Génère des déchets après la 

production et la consommation 

Empêche le gaspillage par le partage, 

la réutilisation, 

réparation et recyclage 

2 Modèle 

 

Prendre – Faire – Éliminer le 

modèle 

 

(i)   la conception des déchets et de la 

pollution ; 

(ii)   conserver les produits et les 

matériaux en cours d'utilisation ; 

(iii) régénérer les systèmes 

naturels. 

3 Processus 

d'affaires 

 

(i) de la production à la 

consommation, 

(ii) de la consommation 

au gaspillage ;  

(iii)  des déchets à la 

destruction des 

déchets Matériel 

(i) de la production aux déchets, (ii) 

les déchets sont ensuite recyclés 

comme matière première pour être 

réutilisés 

4 Innover avec 

les déchets 

 

Les déchets sont éliminés et ne 

servent à aucune autre fin 

 

Les déchets sont soit partagés, 

réutilisés ou recyclés comme matières 

premières pour d'autres utilisations de 

manière innovante 

5 Impact sur le 

environnement 

 

Il nuit à l'environnement 

 

Il protège l'environnement 

 

6 Effet sur 

l'emploi 

 

De nouveaux emplois uniques 

ne sont pas créés pour les 

membres de la société. Seuls 

les mêmes emplois sont créés 

 

Des emplois nouveaux et uniques sont 

créés pour les membres de la société 

grâce au recyclage des déchets. Elle 

peut conduire à la création de 

nouvelles industries telles qu'une 

filière de recyclage industrie 
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7 Quantité de 

énergie utilisée 

 

Utilise plus de ressources et 

d'énergie pour produire de 

nouveaux biens. 

 

Utilise moins de ressources et 

d'énergie pour produire de nouveaux 

biens. 

 

8 Conducteurs 

 

La révolution industrielle des 

années 1800 

 

Le développement durable des Nations 

Unies les objectifs de développement 

et l'Accord de Paris 

9 Portée 

mondiale 

 

 

L'économie linéaire est la plus 
modèle économique largement 

adopté dans de nombreux pays 

du monde 

L'économie circulaire est le modèle 

économique le moins largement 

adopté dans le monde. 

 

 

5. Pourquoi le modèle d'économie circulaire est préféré au modèle 

d'économie linéaire 

Tout d'abord, le modèle d'économie linéaire favorise une approche de 

la croissance économique du prendre-faire-disposer (EMF, 2013). Le 

modèle d'économie linéaire ou modèle « prendre-faire-disposer » associe la 

croissance économique à la production et à la consommation de ressources 

et s'arrête là. En revanche, le modèle d'économie circulaire dissocie la 

croissance économique de la consommation de matières premières (EMF, 

2013). 

Deuxièmement, dans le modèle de l'économie linéaire, la croissance 

économique est obtenue grâce à la consommation et à l'élimination des 

matières premières sans possibilités de réutilisation des matériaux par le 

recyclage ou la reproduction(Lin, 2020). En revanche, le modèle 

d'économie circulaire offre des opportunités de réutilisation continue des 

matériaux (Ozili & Opene, 2021). 

Troisièmement, dans le modèle de l'économie circulaire, la 

réutilisation, la remise à neuf et la remise à neuf des produits nécessitent 

moins de ressources et d'énergie pour produire de nouveaux biens(Del 

Borghi et al., 2020). En revanche, le modèle d'économie linéaire nécessite 

l'utilisation de plus de ressources pour produire de nouveaux biens 

(Korhonen et al., 2018). 



 

 

Adnane MEHIRIG, Mohammed taib BENMIR 
 

568 

 

Enfin, le modèle linéaire make-take-dispose du système économique 

actuel n'est pas viable(Frosch & Gallopoulos, 1989) et peuvent avoir des 

conséquences négatives pour les générations futures.   

 6. Critique de l'économie circulaire   

 1. Tous les déchets ne sont pas recyclables. 

Les critiques soutiennent que l'idée de concevoir des déchets est 

erronée car tous les déchets ne peuvent pas être recyclés. Pour cette raison, 

une économie circulaire n'est pas réalisable à 100 % lorsque tous les 

déchets ne peuvent pas être recyclés (Wang et al., 2018). Par exemple, dans 

le secteur manufacturier, les produits manufacturés peuvent être utilisés 

pour atteindre les objectifs de l'économie circulaire, car la plupart des 

matériaux manufacturés peuvent être utilisés plus longtemps et réutilisés 

avant d'être démantelés et remanufacturés. Cependant, dans d'autres 

secteurs, cela est difficile car certains matériaux ont un nombre limité de 

cycles pour lesquels ils peuvent être recyclés. Par exemple, dans le 

recyclage du papier, les déchets de papier ne peuvent être recyclés qu'une 

seule fois. Un autre exemple est le cas des déchets dangereux spécifiques 

qui ne peuvent pas être recyclés mais doivent être complètement retirés du 

cycle (Asokan et al., 2010).  

 2. Le coût de la valorisation des déchets peut dépasser le coût des déchets 

recyclés 

   Dans certaines situations, le coût engagé pour récupérer les déchets 

peut être supérieur à la valeur marchande des déchets recyclés. Lorsque cela 

se produit, il devient contre-productif d'atteindre un taux de recyclage de 

100 %. 

 3. L'agenda de l'économie circulaire considère le monde à travers une 

lentille d'ingénierie. 

Lacy et al. (2020) soutiennent que le principal problème du modèle 

d'économie circulaire est qu'il voit le monde à travers une lentille purement 

technique tout en ignorant ironiquement la partie économique du système. 

Ils soutiennent que l'économie circulaire favorise l'illusion qu'elle peut 

résoudre tous les problèmes écologiques grâce à une approche d'ingénierie - 

et c'est exactement le problème. 



 

 

Le rôle des banques et des institutions financières dans l'économie circulaire 
 

569 

 

 4. L'économie circulaire entraînera une diminution de la production de 

nouvelles ressources et une diminution de la consommation de nouveaux 

biens. 

Une économie circulaire favorisera l'utilisation de matériaux récupérés 

au lieu de nouvelles ressources(Esposito et al., 2017). Une économie 

circulaire découragera la production de nouvelles ressources et la 

consommation de nouveaux biens car les alternatives recyclées seront 

moins chères que les nouveaux biens ou ressources. Cela affectera le   d'un 

pays, car une partie importante du PIB est mesurée en utilisant la valeur 

totale des nouveaux biens produits dans l'économie. Cela peut conduire à un 

changement dans la mesure du PIB. 

 5. L'économie circulaire pourrait ne pas survivre sans le soutien du 

gouvernement 

Il y a l'argument selon lequel l'économie circulaire ne peut pas 

survivre sans le soutien du gouvernement. L'économie circulaire a besoin 

du soutien du gouvernement pour mettre en œuvre des cadres législatifs 

favorables au marché afin de soutenir le financement de projets circulaires 

visant à réduire les risques liés au changement climatique (Bolger & Doyon, 

2019; Shen et al., 2020). 

6. L'intervention du gouvernement peut nuire aux entreprises linéaires dont 

les déchets sont biodégradables 

La croissance économique circulaire dirigée par le gouvernement peut 

entraîner une inefficacité en matière de tarification et de concurrence. 

L'intervention du gouvernement dans l'économie circulaire, en mettant en 

œuvre des politiques et des lois circulaires, peut affecter négativement les 

entreprises linéaires qui produisent des déchets biodégradables non nocifs. 

De telles politiques et lois, généralement ciblées contre les entreprises 

linéaires qui génèrent des déchets non biodégradables, peuvent affecter 

négativement les entreprises linéaires dont les déchets sont biodégradables 

et inoffensifs pour l'environnement.  

7. Risques cachés et faible retour sur investissement 

De nombreux modèles économiques d'économie circulaire comportent 

des éléments de risque difficiles à évaluer. Ces risques deviennent cachés 
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lorsque les outils traditionnels de détection des risques sont incapables de 

les identifier. De plus, de nombreux modèles économiques d'économie 

circulaire génèrent un faible retour sur investissement à court terme. 

 

7. Arguments contre les institutions financières soutenant l'économie 

circulaire 

Il existe des arguments selon lesquels les institutions financières ne 

devraient pas soutenir l'économie circulaire tant que plusieurs obstacles à 

une économie circulaire efficace n'auront pas été levés. 

1. Parce que la réglementation gouvernementale crée des déchets 

Les politiques, lois et réglementations du gouvernement peuvent 

involontairement encourager les comportements de gaspillage chez les 

consommateurs dans certains secteurs de l'économie(Stanislaus, 2018). 

Ceci est courant dans le secteur de l'alimentation et des boissons. Par 

exemple, l'exigence d'avoir des étiquettes de date de péremption sur les 

aliments et les boissons a pour conséquence involontaire d'obliger les 

consommateurs à se débarrasser des aliments et des boissons approchant de 

la date de péremption même si les aliments et les boissons sont encore 

comestibles pour être consommés au-delà de la date de péremption, 

seulement qu'ils ne peuvent pas ne répondent plus à la norme de qualité du 

fabricant après la date de péremption. C'est un exemple parmi tant d'autres 

de la façon dont la réglementation gouvernementale crée des déchets. La 

tendance des lois, réglementations et politiques gouvernementales à créer 

du gaspillage et à encourager les comportements de gaspillage est 

comparable à l'économie linéaire que les institutions financières soutiennent 

déjà avec des prêts. Les institutions financières auront besoin d'un 

changement dans les réglementations gouvernementales pour les inciter à 

financer des entreprises circulaires à grande échelle et réduire leurs 

investissements dans les entreprises linéaires. 

2. Manque d'infrastructure appropriée pour les déchets et technologie de 

recyclage médiocre 

Les institutions financières, après avoir procédé à une évaluation 

approfondie des risques, peuvent se désintéresser du financement 



 

 

Le rôle des banques et des institutions financières dans l'économie circulaire 
 

571 

 

d'entreprises circulaires en raison du manque d'infrastructures et de 

technologies de gestion des déchets appropriées. Ces problèmes peuvent 

affecter la capacité des entreprises circulaires à générer suffisamment de 

bénéfices pour rembourser les prêts dus aux institutions financières. De 

nombreux pays disposent d'infrastructures de gestion des déchets très 

médiocres, ce qui explique pourquoi de nombreux matériaux tels que les 

plastiques se retrouvent dans les cours d'eau municipaux, les terres, les 

rivières et les océans de ces pays (Stanislaus, 2018). De plus, les déchets 

sont souvent recyclés en utilisant une technologie de recyclage médiocre, et 

la majorité des produits recyclés sont de mauvaise qualité alors que seul un 

petit pourcentage de produits recyclés sont de la même qualité(Stanislaus, 

2018).  

3. Absence de lignes directrices stratégiques et de normalisation 

La mise en œuvre des modèles d'économie circulaire varie 

considérablement selon les produits et les marchés, il est donc difficile de 

fournir des orientations générales individualisées ou sectorielles pour 

chaque produit (EMF, 2013). 

4. Une transition très lente 

La transition d'une économie linéaire vers une économie circulaire 

sera probablement très lente dans les économies développées et en 

développement. Le risque d'une transition lente peut affecter le profit que 

les institutions financières attendent des prêts aux entreprises et marchés 

circulaires. Les frictions existantes sur le marché, le manque de soutien 

gouvernemental, le manque d'instruments de financement innovants et le 

manque de services de conseil en économie circulaire contribuent à ralentir 

la transition vers une économie circulaire. 
8. les avantages 

8.1 Les banques et l'économie circulaire – quels avantages pour les 

banques 

  Les banques sont confrontées à une pression intense pour fournir un 

financement suffisant aux entreprises circulaires existantes. Les banques 

sont également confrontées à des pressions pour financer les entreprises 

cherchant à passer d'un modèle d'économie linéaire à un modèle d'économie 
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circulaire. EMF (2020) montre que certaines banques ont approuvées ou 

manifestées leur engagement à soutenir les entreprises circulaires. Ces 

banques comprennent BlackRock, Barclays, Citi, Credit Suisse, la Banque 

européenne d'investissement, les activités internationales de Federated 

Hermes, Goldman Sachs, HSBC, LGIM, Lloyds Banking Group, ING, 

Intesa Sanpaolo, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Rabobank, Standard 

Chartered , et UBS (EMF, 2020). Mais quels sont exactement les avantages 

d'une économie circulaire pour les banques ? 

1. Opportunités de diversification des prêts 

Les entreprises circulaires sont généralement considérées comme des 

entreprises à faible risque. Le financement d'entreprises circulaires offre 

une opportunité de diversification alternative pour les banques(Ozili & 

Opene, 2021). Les banques peuvent ajouter des entreprises circulaires à leur 

portefeuille de prêts existant pour réduire leur profil de risque global. 

2. Elle conduit à une banque responsable et durable 

La banque responsable exige des banques qu'elles s'impliquent dans 

des projets durables et durables qui ont de la valeur pour la société dans 

laquelle elles opèrent, tandis que la banque durable est une approche 

bancaire qui intègre des critères environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG) dans la banque traditionnelle. Le modèle d'économie 

circulaire soutient une banque responsable et une banque durable, car 

l'économie circulaire protège l'environnement, crée des emplois en bouclant 

la boucle de la chaîne de valeur de la production et conduit à une société 

meilleure. En finançant l'économie circulaire, les banques adhéreront aux 

principes d'une banque responsable, qui garantissent que les banques 

s'engagent dans des activités de financement qui favorisent un 

environnement durable et une société meilleure pour les générations 

actuelles et futures. 

3. Augmentation des prêts aux clients circulaires et au secteur du recyclage 

Les banques doivent identifier les entreprises clientes existantes qui 

ont besoin d'un changement dans leur structure de financement, en 

particulier les clients qui souhaitent effectuer une transition vers une 

économie circulaire. Les banques devraient identifier ces clients au plus tôt 
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et leur accorder des prêts supplémentaires. En outre, alors que de plus en 

plus d'entreprises cherchent à effectuer une transition vers une économie 

circulaire, les banques proactives peuvent gagner de nouveaux clients 

circulaires et gagner une grande part de marché des clients dans l'économie 

circulaire, ce qui signifiera plus de bénéfices pour les banques proactives. 

D'un autre côté, les banques réactives peuvent avoir du mal à gagner des 

clients circulaires. 

4. Corriger la mauvaise perception des banques dans la société 

Après la crise financière mondiale de 2007-2008, de nombreux 

membres de la société ne considèrent pas les banques comme des agents 

servant au mieux les intérêts de la société. La crise financière a laissé une 

mauvaise impression sur les banques. De nombreuses banques ont pris de 

mauvaises décisions commerciales et ont été renflouées par le 

gouvernement tandis que certains citoyens ont perdu leur argent déposé 

dans les banques et les citoyens n'ont pas été renfloués par le gouvernement 

pendant la crise financière(Ozili, 2020a). Cela a laissé une mauvaise 

perception des banques, et les effets se font encore sentir aujourd'hui à 

travers le mouvement populiste de ces dernières années(Bennett & Kottasz, 

2012). 

Aujourd'hui, les banques s'intéressent au financement de l'économie 

circulaire parce qu'elles veulent changer la perception des banques comme 

des « agents purement axés sur le profit ». En finançant l'économie 

circulaire, les banques espèrent gagner la confiance des citoyens et des 

autorités locales. Le financement de l'économie circulaire aide également 

les banques à éviter d'être ciblées par des militants écologistes qui peuvent 

utiliser des tactiques violentes et non violentes pour résister aux entreprises 

dont les activités nuisent à l'environnement, et aux organisations qui 

soutiennent ces entreprises. Les activistes peuvent cibler les banques pour 

des prêts à des sociétés dont les activités nuisent à l'environnement. Les 

banques peuvent empêcher que cela se produise en finançant des entreprises 

circulaires dans l'économie circulaire et en faisant des annonces détaillées 

sur leurs activités d'économie circulaire. 
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8.2 L'économie circulaire et les autres institutions financières – quels 

sont les avantages pour eux 

 1. Les compagnies d'assurance peuvent créer des polices d'assurance 

spéciales pour les produits réutilisés 

Les compagnies d'assurance peuvent concevoir des polices 

d'assurance spéciales pour les biens réutilisés. Ces polices d'assurance 

créeront des conditions pour une utilisation plus intensive et plus longue des 

biens(Ilic et al., 2020). Cela contribuera à stimuler les ventes sur les 

marchés circulaires, car les consommateurs seront plus disposés à acheter et 

à utiliser des matériaux recyclables qui sont assurés. 

2. Les sociétés d'investissement et les hedge funds généreront un retour sur 

investissement ajusté en fonction de la durabilité 

Les sociétés d'investissement, telles que les fonds spéculatifs et les 

sociétés de capital-investissement, généreront des rendements compétitifs 

en transformant les défis de la durabilité en opportunités d'investissement 

lorsqu'elles investissent dans des entreprises circulaires. Les fonds 

spéculatifs et les sociétés d'investissement bénéficieront de l'investissement 

dans des entreprises circulaires en générant des retours sur investissement 

ajustés à la durabilité. À mesure que de plus en plus de sociétés 

d'investissement déploient des capitaux dans l'économie circulaire, les 

perspectives de rentabilité de l'économie circulaire s'élargiront. Cela attirera 

davantage d'investisseurs institutionnels vers l'économie circulaire. 

3. Les institutions de microfinance recevront plus de financement 

Les institutions de microfinance bénéficieront de la révolution de 

l'économie circulaire en recevant davantage de financements des grandes 

banques et autres institutions financières qui ont un intérêt à financer 

l'économie circulaire. Grâce à ce financement, les institutions de 

microfinance pourront identifier les petites entreprises et les entrepreneurs 

impliqués dans des activités commerciales circulaires, leur proposer des 

microcrédits pour soutenir leurs activités commerciales circulaires, les 

fidéliser et grandir avec eux. De plus, en responsabilisant les jeunes 

entrepreneurs, les banques de microfinance peuvent contribuer à inaugurer 
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une révolution de l'économie circulaire au niveau local, en particulier parmi 

les jeunes, et soutenir la croissance des start-ups locales. 

4. D'autres institutions financières bénéficieront d'un plus grand mécénat 

Le financement bancaire peut être plus coûteux en raison des taux 

d'intérêt élevés et des restrictions réglementaires, tandis que les institutions 

financières non bancaires proposeront des fonds moins chers. Pour cette 

raison, les entreprises seront de plus en plus  

Chercher des fonds auprès d'autres institutions financières pour 

profiter d'un prêt moins cher. Cela les aidera à financer leur transition vers 

une économie circulaire. 

5. Soutenir le développement des marchés de l'occasion pour les produits 

recyclés 

D'autres institutions financières peuvent fournir le financement 

nécessaire au développement des marchés d'occasion pour les produits 

recyclés. Cela contribuera à augmenter la valeur des produits recyclés et à 

éviter qu'ils ne soient dépréciés à zéro. Une augmentation de la vente de 

produits recyclés sur les marchés secondaires générera des revenus plus 

élevés(Machado et al., 2019; Van Loon et al., 2018), et augmentera le profit 

des producteurs qui pourront alors rembourser le prêt et les intérêts dus aux 

institutions financières. 

6. Il encouragera le financement collaboratif de l'économie circulaire 

Certaines institutions financières peuvent faire un effort 

supplémentaire pour créer un fonds de développement durable syndiqué 

auquel les entreprises peuvent accéder pour financer leur transition d'une 

économie linéaire à une économie circulaire. Un groupe d'institutions 

financières peut travailler ensemble pour fournir des fonds pour de grands 

projets circulaires. Ils peuvent également tirer parti de la technologie pour 

recueillir des données supplémentaires qui peuvent les aider à évaluer la 

viabilité des entreprises circulaires à des fins de financement collaboratif. 

7. Le financement de l'économie circulaire est cohérent avec le financement 

durable 
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D'autres institutions financières bénéficieront du soutien à l'économie 

circulaire car elle s'inscrit dans la tendance à la finance durable que de 

nombreuses autres institutions financières adoptent. 

Le tableau 2 ci-dessous résume les avantages de l'économie circulaire 

pour les banques et autres institutions financières. 

 

Tableau 2 : Avantages de l'économie circulaire 

 Banques Autres institutions financières 

1 Il offre une diversification des prêts 

Opportunités 

Les compagnies d'assurance peuvent créer des 

polices d'assurance pour les produits réutilisés 

2 Elle conduit à une banque responsable et 

à une banque durable 

Les sociétés d'investissement et les hedge funds 

généreront des retour sur leur investissement 

3 Augmentation des prêts aux clients 

circulaires et au secteur du recyclage 

Les institutions de micro financé recevront plus de 

financement 

4 Corriger la mauvaise perception des 

banques dans la société 

D'autres institutions financières bénéficieront d'un 

plus grand mécénat 

5  Soutenir le développement de l'occasion marchés 

des produits recyclés 

6  Il encouragera le financement collaboratif de 

l'économie circulaire 

7  Le financement de l'économie circulaire est 

cohérent avec le financement durable 
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 9. Conclusion :  

Dans cet article, j'ai identifié certains avantages de l'économie 

circulaire pour les banques et autres institutions financières. J'ai commencé 

par fournir un cadre conceptuel sur l'économie circulaire. Par la suite, j'ai 

formulé quelques critiques contre l'économie circulaire.  

Certains d'entre eux sont que : (i) tous les déchets ne sont pas 

recyclables, ce qui signifie qu'une économie 100 % circulaire ne peut pas 

être réalisée ; (ii) le coût de valorisation des déchets peut être trop élevé ; 

(iii) l'agenda de l'économie circulaire considère le monde à travers le prisme 

de l'ingénierie ; (iv) une économie circulaire peut conduire à une réduction 

de la production et de la consommation de nouvelles ressources et de 

nouveaux biens ; (v) l'économie circulaire peut ne pas survivre sans le 

soutien du gouvernement, (vi) un programme d'économie circulaire dirigé 

par le gouvernement peut nuire aux entreprises linéaires dont les déchets 

sont biodégradables, (vii) les risques cachés sont inhérents aux modèles 

circulaires, et (viii) certains investisseurs peuvent ne pas s'intéresser à 

l'économie circulaire en raison du faible retour sur investissement. 

Certains avantages de l'économie circulaire pour les banques sont les 

suivants : (i) de plus grandes opportunités de diversification des prêts, (ii) la 

promotion d'une banque responsable et d'une banque durable, (iii) une 

augmentation des prêts aux clients circulaires et au secteur du recyclage, ce 

qui signifie plus de profit pour les banques, et (iv) il peut corriger la 

mauvaise perception des banques dans la société. Certains avantages de la 

circulaire 

  

L’économie à d'autres institutions financières comprennent ce qui 

suit : (i) l'émission de polices d'assurance spéciales pour les produits 

réutilisés ; (ii) un meilleur retour sur investissement ajusté en fonction de la 

durabilité ; (iii) un financement accru des institutions de micro financé ; et 

(iv) davantage d'opportunités de financement collaboratif pour les 

entreprises circulaires. 

L'implication des résultats est que le financement de l'économie 

circulaire crée une nouvelle opportunité pour les institutions financières. Il 
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offre de nouvelles opportunités aux institutions financières de participer au 

financement de projets verts, au crédit-bail et aux obligations d'entreprise 

vertes. Les institutions financières qui sont lentes à comprendre et à 

s'adapter aux besoins des entreprises de l'économie circulaire peuvent 

devenir moins compétitives et perdre des parts de marché tandis que les 

institutions financières qui répondent rapidement aux besoins des 

entreprises de l'économie circulaire gagneront des parts de marché et auront 

de meilleures perspectives de rentabilité. 

Les institutions financières continueront de subir une pression accrue 

pour jouer un rôle de premier plan dans le financement des entreprises 

circulaires. Toutes les institutions financières ne seront pas intéressées par 

le financement de l'économie circulaire. En effet, certaines institutions 

financières et autres observateurs s'inquiètent de la durabilité d'une 

économie circulaire. Plus précisément, certains craignent que les 

réglementations gouvernementales créent des déchets. Certains craignent 

également que la mauvaise infrastructure des déchets, la mauvaise 

technologie de recyclage, le manque de directives stratégiques et de 

normalisation et la lente transition vers l'économie circulaire soient des 

contraintes majeures à la réalisation d'une économie circulaire durable. 

 

Une limitation de l'étude est qu'aucune donnée n'a été utilisée pour 

évaluer les avantages perçus de l'économie circulaire pour les banques et 

autres institutions financières. Cela était dû à la non-disponibilité des 

données sur l'économie circulaire pour les institutions financières. Les 

études futures pourront utiliser les données disponibles pour évaluer les 

avantages perçus de l'économie circulaire pour les banques et autres 

institutions financières lorsque ces données seront disponibles. 
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