


 ّ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 الىوً 1

 

 

 

 حامّت ٔشداًت            أ.د عجُلت مدمذ حامّت معخٕاهم            أ.د ِذالت لعجا٥     

ىاه          أ.د  بً زابذ ِال٥        اإلاش٠ض الجامعي أ٘لى      حّيرن ِِس ى   د. حامّت ألٔا

 حامّت ٔشداًت         د. خىِؾ ًىظٚ   حامّت الؽلٚ     الحاج ٜىٍذس  ٜىسًٍ   د.

شة          د. ِالم ِثمان        3حامّت الجضائش         هجُت         ضحاٟ   د.  حامّت البٍى

ىاه                 أ. د . سمماوي لّال  حامّت الؽلٚ        د. ٘يروص  صسودي     حامّت ألٔا

ىي مفىٙى     حامّت الجلٙت       مذاح لخمش        د. حامّت ٔشداًت              د. وٍى

 حامّت اإلاعُلت       د. بً الباس امدمذ   حامّت ٔشداًت                    د. ِلماوي أخمذ

 حامّت الىادي          هفير أخمذ      د. حامّت الجلٙت           د. ٜؽام إظماُِل     

ىاه       د. هِؽش  أخمذ الخجاوي    حامّت أدساس        ٘ىدو  مدمذ      د. حامّت ألٔا

ىاه       د.بً  بشوا٥ ِبذ الٝادس  ىاه         بعاط أخمذ     د. حامّت ألٔا  حامّت ألٔا

ىاه           أ.د أبى الٝاظم خمذي  حامّت الجلٙت        خذًذي أدم       د. حامّت ألٔا

 حامّت الؽلٚ          ٘الٛ مدمذ      د. حامّت اإلاعُلت            ٘شخاث ِباط        د.

ذ   د. لىاديحامّت ا  أ.د لُٚ هللا مدمذ الهادي    حامّت أم البىاقي           جٝشاسث ًاٍص

  حامّت الجلٙت     مدمذ ظُّذ حىا٥   د. أ.د داهُت ِبذالحَُٙ اإلاذسظت الّلُا للخجاسة

ىاه      بً ويرػ ِىاءهللا  د. حامّت الجلٙت           د. أخمذ دسوم           حامّت ألٔا

ىاه  معّىدي ِبذالهادي   د. اإلاش٠ض الجامعي أ٘لىأخمذ           ٠شبىػ   د.  حامّت ألٔا

 حامّت بىمشداط      بال٥       ؼُذي  د. اإلاش٠ض الجامعي أ٘لى         ولحت مدمذ       د.

 حامّت ظٛى أهشاط        باٟس وُّمت  د. اإلاش٠ض الجامعي أ٘لى        د.ولحت أخمذ       

شة     أ.د ٜشومي خمُذ             ىدي ِمش            حامّت البٍى  اإلاش٠ض الجامعي أ٘لى د.ٔص

ٛش                  حامّت الجلٙت                    د.٠بير مىلىد حامّت ظ٢ُ٢ذة    د.ظمير ؼٜش

ض ِبذ الىافي د. حامّت ظ٢ُ٢ذة        د.ٜدام وهُبت              حامّت خيؽلت           بىلٍى

ىىبت ىاه ألاخمش                   د.ٍس  حامّت اإلاعُلت د.ٔشبي خمضة                    حامّت ألٔا

ان بشوحتد. حامّت خيؽلتد.ٜي ظلُم                       حامّت جِعمعُلذ     ِلي    ٍص

ً سبُْ              اإلاش٠ض الجامعي مُلت د.ظىداوي أخالم                حامّت ٜاإلات   د.ٍٜش



 / مً خاسج الىوً 2

 :الاظخٙعــــــــــاس جفا٥ والا

ىاه)  الجضائش (  –ا٘لى – 306ؿ ب اإلاش٠ض الجامعي أ٘لى   ألٔا
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ا          هاـش ًىظٚد.   .الجامّت ؤلاظالمُت الّاإلاُت ماليًز

ا حامّت ظُيغ، اظُا ساٌغ أخمذ  د.  .ماليًز

ـباح هىسي ِباطاإلادُاوي   د.  الّشاٛ -مجلغ الخذمت الّامت الاجدادي 

 مفش. –حامّت مذًىت العاداث  بعام الشمىدي  د. 

 حامّت ٠ىث داصوس ، ٘شوعا  ِشوسي مدمذ د.

 ، اظىمبى٥،اإلاّهذ الذولي للبدىر في الاٜخفاد والخمىٍل ؤلاظالمي ؼاش ي ِبذالٝادس  د.

 جش٠ُا .

 حامّت ُ٘فل آباد، با٠عخان. د. ساًض أخعً 

 حامّت اإلايعخير ، جىوغ. ـذساوي واٛس  د.

 حامّت ؤلاظشاء ، ٘لعىين. أبى ًىظٚ مدمذ ظالمد.  

 .العّىدًت،١لُاث الؽٛش الّشبي للذساظاث الّلُا  ِماد الذًً اإلافبذ  د. 

 .العّىدًت ،حامّت وُبت اإلاذًىت اإلاىىسة لّماسة حما٥  د.

  مفش ،مّهذ الّبىس الّالي لإلداسة والحاظباث وهٍم اإلاّلىماث      ادواسد د٠خىس وؽأث د.

 ، الٝذط .حامّت الٝذط اإلاٙخىخت ِبُذ ؼاهش   د.

 .حامّت العىَغ، مفش  ابشاهُم خعً شحاده ؼاديد.

 حامّت أم الٝشي ، العّىدًت   مفىٙى مدمىد ِبذ العالم د.

ٙي ِىكد.   ، ٘لعىين. حامّت ٘لعىين الخٝىُت     ِضمي ـو

 ٠ُا، جش٠ُا . احامّت جش  مدمذ ٠ىىػ   د.

ـالح هاوي ِبذ الح٢ُم  د. 

 إظماُِل

 .مفش، حامّت اإلاىفىسة 

 ، ظىسٍا .حامّت خلب  همامالٝىص ي  د.

 .العّىدًت ،حامّت اإلال٤ ُ٘فل        ظماللي ًدمُه د.

 حامّت أهٝشة ، جش٠ُا  د. أسػ أخمذ
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 ىاِذ اليؽـــــــش باإلاجــلـــــــــــتــــــــــــــــــٜـ
ـضي  جيؽـش      جخففـاث حمُـْ فـي ، ٜبـل مـً اإلايؽـىسة ٔيـر الّلمُـت الابدـار و الذساظـاث مجلـت اإلاٍٝش

ـت الاٜخفـادًت واإلاالُـت  و الّلـىم  و الٙشوعـُت الّشبُـت، : الـثالر باللٕـاث و ، ِلـىم الدعـُير و الخجاٍس

ت ٞ بالذساظاث الاٜخفادًت واإلاالُت تهخم التي و ، الاهجليًز  : الخالُت الؽشوه ٘و

بهامؾ (24*17)مً حجم    ـٙدت 20 خذود في اإلاجلت، مذًش إلى ال٢تروهُا ٘ٝي اإلاٝا٥ ًشظل .1

لى   ظم. 1.5ظم و مً الِعاس  1.5ظم و مً الُمين  1.3و الاظٙل   1الفٙدت مً الِا

 خي بحجم  للّشبُت (Sakkal Majallaوبخي)     ، Microsoft Word باظخخذام اإلاٝا٥ ٢ًخب  .2

ت، و (للٙشوعُتTitres CS) Times New Roman و ،   14  بين بمعا٘ت و ، 12 خي بحجم و الاهجليًز

ً و ، 1.15ألاظىش ُت الّىاٍو  ؛ Grasج٢خب بـ الِٙش

 اظم ،(16بحجم خي  Sakkal Majallaللمٝا٥ )خي  ال٣امل الّىىان ، ألاولى جخممً الىسٜت  .3

 للمىلُى ملخفين و الال٢ترووي؛  الّىىان ، لها الجامُّت الخابْ اإلاؤظعت و الّلمُت سجبخه و الباخث

خين؛ اللٕخين بئخذي الثاوي و اإلاٝا٥ ،اخذهما بلٕت ِلى ألا٠ثر  اظىش  08  خذود في  الاخٍش

ً اإلاشاحْ ٢ًىن  .4  American Psychological Associationفي آخش اإلاٝا٥ وباِخماد أظلىب:  جذٍو

(APA)، ٞ ى٥  ٘و  الّلمُت؛ ألـا

م الجذاو٥ وألاؼ٣ا٥ خعب وسودها في متن اإلاٝا٥؛ .5  جٜش

 بىدُجت الباخث ًبلٖ و اإلاىلىعي، الّلمي للخُُٝم اإلاجلت إلى اإلاشظلت جخمْ ١ا٘ت اإلاٝاالث .6

 .الخُُٝم هخائج في الىًّ للباخث ًم٢ً ال و مىه، جىلب التي الخّذًالث الخُُٝم، أو

  ،American Psychological Association (APA)تهمِؾ مدخىي اإلاٝا٥ ٢ًىن بئظخّما٥   .7

أي  في اظخّمالها أو أخشي  مجلت في وؽشها إِادة ًجىص  ٘ال للمجلت، مل٣ا جفبذ اإلاٝاالث اإلايؽىسة .8

 ملخٝى؛

ت ِلمُت جخممنها اإلاٝاالث اإلايؽىسة وهزه ألاخيرة   .9  إال ال حّبر اإلاجلت ٔير معؤولت ًِ أًت ظٜش

 أصحابها؛ أساء ًِ

ْ  أِذاد مخخلٚ ِلى وؤلاواُل اليؽش ؼشوه خى٥  أ٠ثر للخٙاـُل .10 اسة اإلاٜى اإلاجلت، ًشجى ٍص

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

ش ًدٞ لهُئت .11  دون  ألامش لضم متى اإلاٝذم اإلاٝا٥ ِلى الؽ٣لُت الخّذًالث بّن إحشاء الخدٍش

؛  اإلاعاط باإلاىلُى

 للمجلتخٝٛى  اليؽش مدٙىٌت 
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 إفتتاحية العدد

 تتم بفضله الذي العالمين رب لله والحمد الرحيم الرحمن هللا بسم

 الصالحات

( العدد 6المجلد السادس ) 2222صدر اليوم الفاتح من ديسمبر   

 مجلة المقريزي للدراسات االقتصادية والمالية ( من2الثاني )

الصادرة عن معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 ) الجزائر ( –بالمركز الجامعي الشريف بوشوشة أفلو 

نحمد هللا على التوفيق ونتقدم بجزيل الشكر الى كل من ساهم في   

 نسخة هذا العدد من مؤلفين ومراجعين ومحررين ........

في السعي الى إن هيئة التحرير المجلة تحرص على استمرار سياستها  

أن تبقى المجلة رائدة على مستوى الوطني والدولي ، وأن تصبح مصنفة 

ضمن أشهر قواعد بيانات العالمية ، وتعمل على تحقيق شروط التصنيف 

المنصوص عليها من طرف المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير 

  .التكنولوجي 

املين تحقيق تطلعاتهم  نطل على قرائنا األعزاء بهذا العدد الجديد

بخصوص المقاالت الصادرة عن مجلة المقريزي للدراسات االقتصادية 

   والمالية  

 ونشر العلم لخدمة والعون التوفيق هللا نسأل عمل، من يكن ومهما

  العلمية  المعرفة

 رئيس التحرير                                                             

 قطاف عبدالقادر     الدكتور



ضي للذساظاث ؤلاٜخفادًت واإلاالُتالٙهشظت الّاإلاُت إلا   جلـت اإلاٍٝش
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 13ؤلاـذاس :         (2022)  02: الّـــــــــــــذد ــــ  06اإلاجلذ  :  ٘هـــــــــشط

 ص عنـــــــــــــــــــوان املقــــــــــــــــــــــــــال

أزش الخدَٙ اإلاداظبي ِلى حىدة ألاسباح دساظت جىبُُٝت ِلى الٝىاُ الفىاعي للؽش١اث 

   (2020-2016اإلاذسحت في بىسـت ِمان لألوساٛ اإلاالُت خال٥ الٙترة )

 حامّت ألاٜص ى بٕضة                مدمىد مدمذ ظمير مدمىد اإلافشي   

12 

- 

30 

ت في جدُٝٞ الخىمُت اإلاعخذامت في مفش والجضائش  دوس إِادة هىذظت اإلاىاسد البؽٍش

 ِائؽت الهادي ٜاظمي                                ؼادي إبشاهُم خعً شحاده

غ، الٝاهشةح  (الجضائشحامّت ٜاـذي مشباح وسٜلت)                     (مفش)   امّت العَى

31 

- 

57 

ت الخجاسة جىىس   2021-2003 للمذة العىائب بمائْ هاٜالث لعًٙ الذولُت البدٍش

 جىاحهها التي والخدذًاث

 حامّت البفشة ) الّشاٛ (                                    بان ِلي خعين اإلاؽهذاوي

58 

- 

73 

 الهشمي الّىٝىدي الخدلُل باظخخذام الٕزائي ألامً مؤؼشاث خعب الّشبُت الذو٥  جفيُٚ

 2020-2015 للٙترة

ض ِمش ٍض   (الجضائش) حامّت مدمذ بىلُاٗ اإلاعُلت                                بِى

74 

- 

94 

 إؼ٣الُت جىوين هٍم ؤلاداسة البُئُت في اإلاؤظعاث الفٕيرة واإلاخىظىت في الجضائش

 بً جشبذ بً جشبذ                                                            الىخلت بلخير

ىاه زلُجي ِماس حامّت  (الجضائش) ألٔا

95 

- 

114 

 لُّىت مً الذو٥ الّشبُت  الىمى الاٜخفاديِلى الٝىاُ العُاحي زش ألدساظت ُٜاظُت 

 -panelباظخّما٥ مّىُاث  -(  2020-2000خال٥ الٙترة )

 (جضائش)ال  -2البلُذة –حامّت لىهِس ي ِلي                              جماس أمين                  

115 

- 

133 

 والىٍام اإلاداظبي اإلاالي 41اإلاّالجت اإلاداظبُت لألـى٥ البُىلىحُت بين اإلاُّاس اإلاداظبي 

ىاه زلُجي ِماس حامّت                                 ظُّذاوي مدمذ العُّذ   (الجضائش) ألٔا

134 

- 

154 

حشجُْ اإلاؤظعاث الفٕيرة واإلاخىظىت ِلى جبني زٝا٘ت اإلاماسظاث الاحخماُِت والبُئُت مً 

ت     "دساظت ِلى ُِىت مً البىىٟ الّاملت بىالًت جبعت "مىٍىس البىٟى الجضائٍش

 بً ـٕير  ٘اومت الضهشاء                                                              ِبذ اإلاال٤ مهشي 

 حامّت الّشبي الخبس ي جبعت ) الجضائش ( 

155 

- 

174 



ْ لخدُٝٞ مذخل اإلاٝاوالجُت  دولُت ججاسب -الاٜخفادي الخىَى

 ) الجضائش ( 3حامّت الجضائش                                    لُلى بّىوي                                 

175 

- 

195 

 دساظت الذًىاس ـٗش لعّش اإلاخخالُت الخخُٙماث ٌل في الجضائشي  الخجاسي  اإلايزان واْٜ

 (2019-2000) جدلُلُت

ىاه زلُجي ِماس حامّت                        حمُّت ٘اومت                          (الجضائش) ألٔا

196 

- 

214 

-2015دساظت جدلُلُت للٙترة -وآلا٘اٛ الٙشؿ –الخجاسة الخاسحُت الّشبُت وجىا٘عُتها واْٜ 

 خالت الجضائش  إلى باإلؼاسة-  2019

 ) الجضائش ( حامّت مدمذ خُمش بع٢شة                                  خمؽت ِبذالحمُذ      

215 

- 

234 

مذي جأزير ألادواث اإلاعخخذمت في العُاظت الىٝذًت ِلى مّذ٥ الخضخم في إواس ظُاظت 

   -ARDLدساظت ُٜاظُت باظخخذام همارج –اظتهذاٗ الخضخم بالجضائش 

ت                               أ٘لى ) الجضائش ( الؽٍشٚ بىؼىؼت  اإلاش٠ض الجامعي        دًً مخخاٍس

235 

- 

252 

ٝت  - دًىام٢ُُت ِذوي ألاصماث اإلاالُت بين أصمت الشهً الّٝاسي و البىسـاث الّشبُت وٍش

ى٥   -اسجباه أظّاس ألـا

 ِباط أمُىت                                                             ٘شدآ مفىٙى         

 (الجضائش)ظُذي بلّباط   لُابغ حُاللي حامّت                                

253 

- 

269 

 «خالت مؤؼش ألاداء البُئي الّاإلاي» الخىمُت اإلاعخذامت: مٙهىمها، أبّادها، ومؤؼشاتها. 

ذ ِلي  ) الجضائش ( 3حامّت الجضائش                                                                باًٍض

270 

- 

290 

ُت في جدُٝٞ الخىمُت اإلاعخذامت دوس الحى٠مت   2030خالت البى٤ ؤلاظالمي للخىمُت -اإلاف٘ش

اجذ بلٝاظم              اإلاش٠ض الجامعي الؽٍشٚ بىؼىؼت  أ٘لى ) الجضائش (                    ب٘ى

291 

- 

306 

ْ في الفٕيرة و اإلاخىظىت اإلاؤظعاث دوس  أهمُت   الجضائشي  الاٜخفاد جىَى

 ظذاوي هىسة                             وُّمت                       صالوى 

 اإلاش٠ض الجامعي البُن ) الجضائش (                ،  )الجضائش(حامّت جِعمعُلذ 

307 

- 

326 

ض الؽمى٥ اإلاالي ش دوس الٝشك ال  دساظت ُِىت مً الٙالخين لبى٤ الٙالخت ُ٘ٞ في حٍّض

ُٙت   -ِين جمىؼيذ والًت-و الخىمُت الٍش

 جمىؼيذ) الجضائش ( ِين–حامّت بلحاج بىؼُّب                      ٔشصي ظلُمت            

327 

- 

347 



  جُاسث هٙىا٥ لؽش٠ت مُذاهُت دساظت الاصماث اداسة في الاظدباُٜت اإلاشوهت ازش

 حُمت ِمشبً                                                   اإلادٙىً مفىٙى حذوس    

 ) الجضائش (حامّت واهشي مدمذ بؽاس        

348 

- 

367 

له في الجضائش  جُُٝم مذي ّ٘الُت ؤلاهٙاٛ الّام ِلى معخىي الٝىاُ الفخي و مفادس جمٍى

 خالت الجضائش دساظت جدلُلُت:

           (الجضائش)ظُذي بلّباط   لُابغ حُاللي حامّت                      بىخاسي ٘اوىت خىان

368 

- 

388 

ش اإلاالُت ُت لخدُٝٞ ؼٙاُ٘ت الخٝاٍس ش اإلاّالجاث اإلاداظبُت للمّامالث اإلاف٘ش  لشوسة جىٍى

  ِلى لىء اإلاّاًير الذولُت لإلبآل اإلاالي والىٍام اإلاداظبي اإلاالي

 اإلاش٠ض الجامعي الؽٍشٚ بىؼىؼت  أ٘لى ) الجضائش (                                  أخمذ ب٣اي

389 

- 

411 

ُاط أزش جٝلباث ظّش الىٙي ِلى مؤؼشاث الاظخٝشاس الاٜخفادي في الجضائش خال٥  جدلُل ٜو

 2020 - 1990الٙترة 

ي  وه بً الحبِب                                               ٘يروص ؼٍش

      (الجضائش) وسٜلت حامّت ٜاـذي مشباح              (الجضائش) حامّت الؽُخ الّشبي الخبس ي

412 

 

- 

431 

ت اإلاخّذدة ألاحُا٥: دساظت خالت ُِىت مً ِما٥ حُلي ألالُٙت وأ٠غ  ً اإلاىاسد البؽٍش ج٢ٍى

ت الجهىٍت لإلهخاج بدىك بش١اوي إلاؤظعت ظىهىشاٟ  باإلاذًٍش

  (الجضائش) حامّت ٜاـذي مشباح وسٜلت                                                  ـذًٝي أمُىت

432 

- 

453 

 الىُت اإلاٝاوالجُت بين أزش الٝذوة الاحخماُِت وجدُٝٞ العلٟى اإلاٝاوالحي

 سممان خماخم                                       مدًٙى هىذاوي   

 ( جىوغ) ـٙاٜغ حامّت                                    ) الجضائش (حامّت الؽلٚ       

454 

- 

474 

مُت اإلاؽٙشة ِلى العُاظت الىٝذًتجأزير الخّامل  ً – بالّمالث الٜش  -همىرحا  البخ٢ٍى

ؾ سابذ              ٘اوىت ظىىظاوي                                                             بَش

 (الجضائش) 02حامّت لىهِس ي ِلي، البلُذة 

475 

- 

494 

ت البذًلت  ٞ اإلايزة اليعبُت وج٣لٙت الٙـش  جخفق اإلاشاحّين الخاسحُين ٘و

ىاه زلُجي ِماس حامّت                               الحمذي ظماُِني  (الجضائش) ألٔا

495 

- 

505 

L’effet de la gestion des ressources humaines   

sur la rentabilité des entreprises publiques Algériennes 

Beldjelalia Nabil                       Benbayer Habib 

Université d’Oran 2(Algérie) 

506 

- 

525 

https://www.asjp.cerist.dz/en/chiefEditor/downArticle/650/2495704


Administrative governance and its role in reducing financial and 

administrative corruption 

Ali Aboudi Nehme   Al-Jubouri    Imam Al-Kadhum College (IKC) 

526 

- 

545 

Accessibilité aux services financiers et stabilité bancaire en Algérie 

: Approche ARDL 

ABBAD Hayet                              TOUATI Karima   

Université de Bejaia (Algérie) 

546 

- 

565 

Computerization of the health sector in Algeria Case of RH Santé 

DZ in the PHEPT 

NEMMICHE Khadidja      University Centre of Maghnia (Algeria) 

566 

- 

577 

The relationship between the knowledge economy and economic 

growth ( A standard study using the Panel Model for 18 leading 

countries in the field of knowledge economy during the period 

1996-2020). 

BEGHDAD BEY Ghali                             MENAD Mhamed 

University Centre of Mascara (Algeria) 

578 

- 

596 

L’impact de l’intégration de l’administration électronique sur la 

performance des cadres administratifs 

Cas de la Direction Opérationnelle d'Algérie Télécom « Annaba ». 

Taleb Badreddine                         Boucif Sid Ahmed    

Université El-Taref (Algeria)   

597 

- 

617 
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أثر الحدفظ املداسبي غلى جودة ألارباح دراسة ثطبيلية غلى اللطاع الصناعي 

   (2020-2016للشركات املدرجة في بورصة غمان لألوراق املالية خالل الفترة )

The Effect of Accounting Conservatism on the quality of earning An 

applied study on the industrial sector of companies listed on the Amman 

Stock Exchange during the period (2016-2020)  

 mmasry1981@hotmail.com  ،جامعة ألاقص ى ةغضة 1 1مدمود مدمد سمير مدمود املصري 
 

   01/12/2022ثاسيخ اليشش:               28/10/2022ثاسيخ القجول:                23/05/2022ثاسيخ الاظحالم: 
 

 

َذفد الذساظة ئلى معشفة أرش الححفظ املحاظبي على جودة ألاستاح للششكات الصىاعية املذسجة في ملخص: 

ششكة صىاعية في بوسصة عمان ألوساق املالية، ثم  49بوسصة عمان ألوساق املالية. ثم اظحخذام  عيىة حجمها 

ثماسط الححفظ املحاظبي  اظحخذام املىهج الوصفي الححليلي وافترضد الذساظة أن  الششكات الصىاعية ل 

عىذ ئعذادَا للقواةم. ثوصلد الذساظة ئلى وجود اخحالف في معحوى الححفظ املحاظبي بين الششكات وتين 

أستاح ألاعوام املخحلفة للششكات الصىاعية املذسجة في بوسصة عمان ألوساق املالية، بأن الششكات الصىاعية في 

 .لظحمشاسية وتالحالي ثخعم بمعحوى مىخفض مً جودة ألاستاحبوسصة عمان لألوساق املالية ل ثحمحع با
 .عمان، بورصة جودة األرباح، التحفظ احملاسيب   الكلمات املفحاخية:

 .JEL: M41,G39, H25ثصنيف 

Abstract:This Research aimed to measure the level of accounting conservatism  in the Amman 

Stock Exchange, then verifying quality of earning, and then examine the effect of accounting 

conservatism  on accounting earning quality. This research has been applied on a sample of (49) 

companies listed on Amman Stock Exchange during the period (2016-2020).  

In order to achieve the research objectives, the ratio of Book Value to market value of equity was 

used to measure Accounting Conservatism, and the regression of current earnings on past earnings 

was used to verify quality persistence, finally, regression analysis method was used to test the 

effect of Accounting Conservatism on Accounting Earnings quality. 

The results of the research showed that there is a differences in the level of Accounting 

Conservatism between companies listed on Amman Stock Exchange and also there are differences 

between the earnings of different years for industrial companies that have been studied, finally, the 

research showed that there is no effect of Accounting Conservatism on Accounting Earnings 

quality.. 

Keywords: Accounting Conservatism  , Quality of Earning, Amman Stock Exchange 

Jel Classification Codes:   M41,G39, H25. 
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 ملدمة: .1

ددا فددي الوقددد املىاظددق ئ      ن الهددذف الاظايدد ي للمحاظددق َددو ثقددذتم املعلومددات املاليددة الةددي ثمحدداص بالذقددةا وثوفيَر

وعشضدددها بقشيقدددة هعدددها فهمهدددا واتصدددالها ئلدددى جميدددع ألاةدددشاف املخحلفدددة رات الصدددلة بالشدددشكة عدددً ةشيددد  الحقددداسيش 

 
 
ئلددددى املعدددداتير املحاظددددحية الذوليددددةا ئل أن َددددزٍ املاليددددةا وتددددالش م مددددً أن َددددزٍ الحقدددداسيش املاليددددة تددددحم ئعددددذادَا اظددددخىادا

املعدددداتير جعددددما باظددددحخذام أظدددداليق وةددددشق محاظددددحية مخحلفددددة ملعانجددددة ألا ددددذاذ وال ددددواَش الاقحصددددادتة هفعددددهاا 

وتالحالي فان مشوهة اخحياس إلاداسة للحقدذتشات املحاظدحية مدً ها يدةا ومدً ها يدة أخدشى املشوهدة فدي ثأجيدا أو ثقدذتم 

وفات وإلاتددشادات الىاث ددة عددً اظددحخذام اظدداط الاظددححقاقا قددذ تددإد  ئلددى  هددوس هحدداة  مخحلفددة الاعتددراف باملصددش 

في الحقاسيش املالية لقياط ألا ذاذ الاقحصادتة هفعها مما تدىعسغ اخحيداس أ  مدً َدزٍ الجدذاةا بدذوسٍ علدى جدودة 

(. تمثدا الدححفظ املحاظدبي 2015هحاة  القيداط املحاظدبي ومدً ردم علدى جدودة ألاستداح املحاظدحية . بشدهيذ، عدحغ، 

أو مدا هعددشف بانخيقددة وانخدزس، أ ددذ أَددم املجدادب املحاظددحية والةددي  هدشت مددع  هددوس علدم املحاظددجة وماصالددد محددا 

اَحمدددام الجدددا ثين فدددي العذتدددذ مدددً دساظدددات ورلددد  ملدددا لدددت مدددً ثدددأرير كجيدددر علدددى ثحذتدددذ هحددداة  ألاعمدددال واملشكدددض املدددالي فدددي 

ساظددات العددابقة بخىدداول العذتددذ مددً جواهددق الددححفظ املحاظددبي مددً  يدد  الشددشكات. وقددذ قامددد م موعددة مددً الذ

أهواعددددت ودوافعددددت والعوامددددا املددددإرشة عليددددت فددددي  ددددا ألاوضددددام املخحلفددددة علددددى  عددددق هددددوم اليشددددا  وحجددددم الشددددشكات 

وألاظددواق املاليددة امل ددجلة فه ددا َدددزٍ الشددشكات ومعدداتير املحاظددجة املعدددحخذمة والعذتددذ مددً انجواهددق ألاخدددشى رات 

( ويحضدمً مجدذأ الدححفظ املحاظدبي اظدحخذام املعداتير ألاك در 2013على معحوى الدححفظ املحاظدبي ب ميدذة ، ثأرير 

 lafond andصددددددددشامة لحغليدددددددددق الاعتددددددددراف باألخجددددددددداس العددددددددد  ة كان عدددددددداةش علدددددددددى ألاخجدددددددداس انجيدددددددددذة كاألستددددددددداح ب

Roychowdhury,2008ا قدذ تدإرش علدي مدً عوامدا (. ئن الاعحماد على سقم الشتا و دذٍ دون الاخدز ةعدين الاعحجداس مد

ثددإد  ئلددى ثخفدديض جددودة ألاستدداح كدداداسة ألاستدداح واسثفددام وعددجة املعددححقات فه ددا تددإد  ئلددى اثخددار قددشاسات ل ثخعددم 

ددا علددى كميددة ألاستدداح دون التركيددا علددى جود  ددا ب . ثحدداول الذساظددة جعددلي  Chan, et , al ,2006)بالعقالهيددة لتركيَا

مة فدي قيداط جدودٍ ألاستداح فدي الشدشكات الصدىاعية فدي بوسصدة عمدان لدألوساق الضوء على ةعض الىمدار  املعدحخذ

 املالية، ومً رم دساظة العواما املإرشة علي جودة ألاستاح في ثل  الششكات.

 مشكلة الدراسة :.1.1

ئن الدددشتا املحاظدددبي هعدددذ مدددً أك دددر الجىدددود أَميدددة ملعدددحخذمي الحقددداسيش املاليدددة، وئن جعدددذد ألادوات املعدددحخذمة فدددي    

ئعددذاد َددزٍ الحقدداسيش املاليددة تددإرش علددى هحدداة  ألاستدداح وتالحددالي علددى جددودة ألاستدداح. فأصددجحد جعدد ى مع ددم الشددشكات 

حوى الددححفظ املحاظددبي فددي ئعددذادَا الحقدداسيش للحعجيددر عددً أستا هددا بصددذق وشددفافية، فأخددزت جعمددا علددى سفددع معدد

ا املالية.   املالية لحعضيض مصذاقية ثقاسيَش
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 وتىاء  عليت تمسً صيا ة مشكلة الجح  بالخعاؤلت الحالية:

. َددددا ثمدددداسط الشددددشكات الصددددىاعية فددددي بوسصددددة عمددددان ألوساق املاليددددة، الددددححفظ املحاظددددبي فددددي ئعددددذادَا للحقدددداسيش 1

 املالية؟

 اح الششكات الصىاعية في بوسصة عمان ألوساق املالية، بالظحمشاسية؟. َا ثحمحع أست2

 . َا توجذ أرش للححفظ املحاظبي في جودة ألاستاح املحاظحية؟3

 :الدراسةأهداف .2.1

ثددددأجي َددددزٍ الذساظددددة لححقيدددد  َددددذفين ارىددددين: تحمثددددا ألاول فددددي قيدددداط معددددحوى الددددححفظ فددددي العياظددددات املحاظددددحية 

الصدددىاعية فدددي بوسصددة عمدددان ألوساق املاليدددة، والثدداوي دساظدددة أردددش الددححفظ املحاظدددبي فدددي املحجعددة مدددً قجدددا الشددشكات 

ثحعدددددين جدددددودة ألاستددددداح، وثسمدددددً ألاَميدددددة انخقيقيدددددة لهدددددزٍ الذساظدددددة فدددددي ثقدددددذتمها ملإشدددددشات جذتدددددذة عدددددً معدددددحوى 

 
 
 مدً  الححفظ في العياظات املحاظحية في ألاسدن باظحخذام مىهجية مخحلفة، باإلضافة ئلدى ثقدذتمها دلديال

 
ئضدافيا

ألاسدن  دددول عالقدددة الدددححفظ املحاظدددبي ب دددودة ألاستددداح، ئن قيددداط الدددححفظ املحاظدددبي فدددي بوسصدددة عمدددان لدددألوساق 

املاليددة ظ عددهم فدددي السشددك عدددً مددذى كفددداءة َددزا العدددوق الىاردد ت،  يددد  أشدداست ةعدددض الذساظددات ئلدددى أهددت ثمحدددع 

العدوق والةدي ثقيد ي بدأن ظدعش العدهم هعسدغ  الحقاسيش املالية بالححفظ في ظوق ما هشير ئلى ثحق  فشضية كفداءة

ويمسدً صديا ة ألاَدذاف الفشعيدة للجحد  بمدا 2008).جميع املعلومات املحدوافشة عىدت فدي الوقدد املىاظدق بتاظدين، 

 تلي :

 . قياط معحوى ثحفظ الششكات الصىاعية املذسجة في بوسصة عمان لألوساق املالية.1

ث هددش جددودة ألاستدداح املحاظددحية فددي الشددشكات الصددىاعية املذسجددة فددي  . قيداط معددحوى مددذى اظددحمشاسية ألاستدداح الةددي2

 بوسصة عمان لألوساق املالية. 

. دساظددددة أرددددش الددددححفظ املحاظددددبي فددددي جددددودة ألاستدددداح املحاظددددحية بالشددددشكات الصددددىاعية فددددي بوسصددددة عمددددان لددددألوساق 3

 املالية.

 : الدراسةأهمية .3.1

َددزٍ الذساظددة ئلددى الحعددشف علددى أرددش الددححفظ املحاظددبي علددى جددودة ألاستدداح بالشددشكات الصددىاعية فددي بوسصددة  َددذفد

 عمان لألوساق املالية ورل  مً خالل:

 .الحقشق ئلى إلاةاس الى ش  لكا مً الححفظ املحاظبي وجودة ألاستاح.1

ا املالية..قياط معحوى الححفظ املحاظبي للششكات الصىاعية في بوسصة عمان لألو 2  ساق املالية في ثقاسيَش

 .الحعشف على أرش الححفظ املحاظبي على جودة ألاستاح.3



 

أثر الحدفظ املداسبي غلى جودة ألارباح دراسة ثطبيلية غلى اللطاع الصناعي للشركات املدرجة في بورصة 
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 فرضيات الدراسة: .4.1

 
 
 للمحغيددر الحداةع واملحغيدرات املعددحقلة. ثقدذم الذساظدة فددي َدزا العدش  ثحلدديال

 
تخىداول َدزا انجدضء مددً الذساظدة عشضدا

 لكدددا محغيدددر مدددً املحغيدددرات بالحددداةع واملعدددحقا 
 
(ا ويحضدددمً َدددزا الححليدددا بيدددان ألَميدددة املحغيدددر الحددداةع والعوامدددا ه شيددا

املدإرشة فيددت واددي املحغيددرات املعدحقلة: ب الددححفظ املحاظددبي ا حجددم الشددشكة ا العاةدذ علددى الاظددخثماس ا عقددود الددذتً ا 

 للهدددددذف 
 
انخاكميدددددة املإظعدددددية (ا وظددددد حم قيددددداط فقددددد  عامدددددا الدددددححفظ املحاظدددددبي علدددددى جدددددودة ألاستددددداح، وثحقيقدددددا

ظايددد ي للذساظدددة والدددز  تمثدددا فدددي دساظدددة العامدددا املددددإرش علدددى جدددودة ألاستددداح اظدددحخذمد الذساظدددة جدددودة ألاستدددداح الا 

 كمحغير ثاةع، تىما املحغير املعحقا َو الححفظ املحاظبي:

 جعخىذ َزٍ الذساظة ئلى الفشضيات الحالية:

ثمدداسط الشددشكات الصددىاعية املذسجددة فددي بوسصددة عمددان لددألوساق املاليددة ثحفددظ محاظددبي عىددذ ئعددذادَا للقددواةم  ل 

 املالية.

 ل ثحمحع أستاح الششكات الصىاعية املذسجة في بوسصة عمان لألوساق املالية بالظحمشاسية. 

 رو دللة ئ صاةية للححفظ املحاظبي في جودة ألاستاح.  ل توجذ أرش 

  

 

 

 

 

 

 

 م.2021ئعذاد الجا   مً فشضيات الذساظة،  املصدر:

  الدراسات السابلة:.5.1

َددددددذفد الذساظددددددة الددددددى قيدددددداط دسجددددددة الددددددححفظ املحاظددددددبي فددددددي القددددددواةم املاليددددددة وتيددددددان أرددددددٍش علددددددى  (2012)بــــــرب ،

جدددددددددودة ألاستددددددددداح. ثحكدددددددددون عيىدددددددددة الذساظدددددددددة مدددددددددً الشدددددددددشكات املذسجدددددددددة فدددددددددي الققاعدددددددددات الثالردددددددددة الشة عدددددددددية الصدددددددددىا ي 

( لقيددددددددداط الدددددددددححفظ املحاظدددددددددبي فدددددددددي الحقددددددددداسيش Basu,1997واملدددددددددالي وان دددددددددذمات. اعحمدددددددددذت الذساظدددددددددة علدددددددددى همدددددددددور  ب

ددددددددو همددددددددور  وصددددددددفي ثحليلددددددددي. وأ هددددددددشت الىحدددددددداة  ثجدددددددداتً دسجددددددددة الالتدددددددداام بالعياظددددددددات ا ملاليددددددددة لعيىددددددددة الذساظددددددددة، َو

املحاظددددددددددددددحية املححف دددددددددددددددة بددددددددددددددين مخحلدددددددددددددددك الققاعددددددددددددددات الاقحصدددددددددددددددادتة بجوسصددددددددددددددة فلعدددددددددددددددقين ، كمددددددددددددددا ثدددددددددددددددم قيددددددددددددددداط 

الددددددددددححفظ. وأ هددددددددددشت الىحدددددددددداة  عددددددددددذم ثميددددددددددا بوسصددددددددددة فلعددددددددددقين بددددددددددالححفظ املحاظددددددددددبي وأن ققددددددددددام الجىددددددددددو  أ هددددددددددش 

 
 
. وأوصدددددددد  الذساظدددددددة ضدددددددشوسة ثفعيدددددددا الدددددددذوس الدددددددز  ثقدددددددوم بدددددددت الهي دددددددة املشدددددددشفة علدددددددى  ثحف دددددددا

 
 واأدددددددخا

 
محاظدددددددحيا

بوسصددددددددددة فلعددددددددددقين ل ددددددددددذف ثفعيددددددددددا الشقابددددددددددة علددددددددددى عمليددددددددددة إلاقددددددددددشاس املددددددددددالي وئلددددددددددضام الشددددددددددشكات بضيددددددددددادة معددددددددددحويات 

  المستقلالمتغير 
 التحفظ المحاسبي

  التابعالمتغير 
 جودة األرباح
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الددددددددددححفظ وضددددددددددمً معددددددددددحويات معقولددددددددددة مددددددددددً شددددددددددأ  ا ان ثضيددددددددددذ مددددددددددً موروقيددددددددددة املعلومددددددددددات املعشوضددددددددددة واملحا ددددددددددة 

 حخذمي القواةم املالية كافة.ملع

َددددددذفد الذساظدددددة الدددددى قيددددداط أرددددددش مماسظدددددة الدددددححفظ املحاظددددددبي علدددددى ألاداء املدددددالي املحمثددددددا  (2012)أبـــــو هـــــدً ،

فددددددددددي  ل دددددددددام  الشتحيددددددددددة ومعددددددددددذل دوسان ألاصددددددددددول. ثحكددددددددددون عيىددددددددددة الذساظدددددددددة مددددددددددً الشددددددددددشكات الصددددددددددىاعية املعددددددددددامهة

 Wilcoxon signed ranksبوسصددددددة عمددددددان. اظددددددحخذمد الذساظددددددة أظدددددداليق إلا صدددددداء الوصددددددفي واخحجدددددداس ب

test وأ هدددددددددددددشت الىحددددددددددددداة  وجدددددددددددددود فدددددددددددددشوق رات دللدددددددددددددة ئ صددددددددددددداةية بدددددددددددددين الشدددددددددددددشكات الصدددددددددددددىاعية املعددددددددددددداَمة فدددددددددددددي .)

بوسصدددددددة عمدددددددان عاليدددددددة الشتحيدددددددة فدددددددي مماسظدددددددة الدددددددححفظ املحاظدددددددبي. وأ هدددددددشت الىحددددددداة  عدددددددذم وجدددددددود أردددددددش ملماسظدددددددة 

الددددددددددححفظ املحاظددددددددددبي عىددددددددددذ اهخفاضددددددددددت ووجددددددددددود ٌ عىددددددددددذ اسثفاعددددددددددت علددددددددددى معددددددددددذل دوسان ألاصددددددددددول فددددددددددي الشددددددددددشكات 

املعدددددددداَمة فددددددددي بوسصدددددددددة عمددددددددان عاليدددددددددة الشتحيددددددددة. وأوصدددددددددد  الذساظددددددددة  ددددددددد  العددددددددلقات الخشدددددددددش عية علددددددددى فدددددددددش  

قدددددددددواهين جعددددددددددهم فددددددددددي الشقابدددددددددة علددددددددددى ثقجيدددددددددد  الدددددددددححفظ املحاظددددددددددبي ملددددددددددا لدددددددددزل  مددددددددددً أرددددددددددش علدددددددددى جددددددددددودة ومصددددددددددذاقية 

ملاليددددددددة وتالحددددددددالي ألاستدددددددداح، و دددددددد  الشددددددددشكات علددددددددى صيددددددددادة الددددددددو ي لددددددددذى معددددددددحخذمي القددددددددواةم املاليددددددددة عددددددددً الحقدددددددداسيش ا

 الححفظ املحاظبي وأرٍش على الحقاسيش املالية.

 

(Mashoka, 2015)  َددددددذفد الذساظددددددة الددددددى قيدددددداط الددددددححفظ املحاظددددددبي لددددددذى الشددددددشكات املذسجددددددة فددددددي ظددددددوق

الذساظددددددددددة مددددددددددً الشددددددددددشكات املذسجددددددددددة فددددددددددي الققاعددددددددددات  . ثحكددددددددددون عيىددددددددددة2010- 2001عمددددددددددان املددددددددددالي خددددددددددالل الفتددددددددددرة 

( لقيدددددددددددداط Basu,1997الثالرددددددددددددة الشة عددددددددددددية الصددددددددددددىا ي واملددددددددددددالي وان ددددددددددددذمات. اعحمددددددددددددذت الذساظددددددددددددة علددددددددددددى همددددددددددددور  ب

ددددددددو همددددددددور  وصددددددددفي ثحليلددددددددي. وأ هددددددددشت الىحدددددددداة  أن  الددددددددححفظ املحاظددددددددبي فددددددددي الحقدددددددداسيش املاليددددددددة لعيىددددددددة الذساظددددددددة، َو

املحاظدددددددددبي أك دددددددددر مدددددددددً ققاعدددددددددات ألاخدددددددددشى، كمدددددددددا ثدددددددددم قيددددددددداط  الشدددددددددشكات فدددددددددي الققدددددددددام الصدددددددددىا ي ثمددددددددداسط الدددددددددححفظ

الدددددددححفظ قجدددددددا وثعددددددددذ ألاصمدددددددة املاليددددددددة. ث هدددددددش الىحدددددددداة  أن الشدددددددشكات ث هدددددددش مماسظددددددددات أك دددددددر ثحف ددددددددا قجدددددددا ألاصمددددددددة. 

وأوصدددددددددددد  الذساظدددددددددددة أن َىدددددددددددا   اجدددددددددددة ماظدددددددددددة للتركيدددددددددددا علدددددددددددى املماسظدددددددددددات املحاظدددددددددددحية املقجقدددددددددددة فدددددددددددي الشدددددددددددشكات 

. باإلضدددددددافة ئلدددددددى رلددددددد ، تيجقدددددددي للجحدددددددوذ املعدددددددحقجلية ثقيددددددديم أردددددددش وكيدددددددك ثدددددددإرش علدددددددى معدددددددحوى الدددددددححفظ املحاظدددددددبي

 املحاف ة على جودة الحقاسيش املالية وعالقت ا باداسة ألاستاح.

َددددددددددددذفد الذساظددددددددددددة ئلددددددددددددى القيددددددددددددام مماسظددددددددددددة الددددددددددددححفظ املحاظددددددددددددبي فددددددددددددي الشددددددددددددشكات  (2014،)املشــــــــــــ دا   وخميــــــــــــد

( لقيدددددددداط دسجددددددددة basu, 1997ب املعدددددددداَمة املذسجددددددددة فددددددددي ظددددددددوق العددددددددشاق لددددددددألوساق املاليددددددددة باظددددددددحخذام همددددددددور 

-2007( شدددددددددددشكة وللمدددددددددددذة مدددددددددددً 21الددددددددددححفظ املحاظدددددددددددبي فدددددددددددي عيىدددددددددددة مددددددددددً الشدددددددددددشكات املعددددددددددداَمة الجدددددددددددال  عددددددددددذدَا ب

، اظدددددددددددددددحخذمد الذساظدددددددددددددددة املدددددددددددددددىهج الوصدددددددددددددددفي الححليلدددددددددددددددي، وافترضدددددددددددددددد الذساظدددددددددددددددة أن شدددددددددددددددشكات املعددددددددددددددداَمة 2011

فترضدددددددد وجدددددددود ثجددددددداتً العشاقيدددددددة ثمددددددداسط الدددددددححفظ املحاظدددددددبي عىدددددددذ القيددددددداط والافصددددددداح عدددددددً هحددددددداة  اليشدددددددا  وا

بددددددددددددين الققاعدددددددددددددات املخحلفددددددددددددة بالعدددددددددددددوق  وثوصددددددددددددلد الذساظدددددددددددددة ئلدددددددددددددى عددددددددددددذة هحددددددددددددداة  أَمهددددددددددددا أن مع دددددددددددددم الشدددددددددددددشكات 

املعددددددددددداَمة املذسجدددددددددددة فدددددددددددي العدددددددددددوق املدددددددددددزكوسة ثمددددددددددداسط ثحفدددددددددددظ املحاظدددددددددددبي بدددددددددددين الققاعدددددددددددات الاقحصدددددددددددادتة والةدددددددددددي 

والفىدددددددددددددادق. شدددددددددددددملد كدددددددددددددا مدددددددددددددً الققدددددددددددددام املصددددددددددددداسف والاظدددددددددددددخثماس والحدددددددددددددأمين والصدددددددددددددىاعة والضساعدددددددددددددة والعددددددددددددديا ة 

وأوصددددددددددددددد الذساظددددددددددددددة بضدددددددددددددددشوسة الحأكيددددددددددددددذ ثوعيددددددددددددددة معدددددددددددددددحخذمي القددددددددددددددواةم املاليددددددددددددددة ةشدددددددددددددددكا عددددددددددددددام واملعدددددددددددددددخثمشيً 

واملقشضددددددددددددددين ةشددددددددددددددكا خددددددددددددددامل بأردددددددددددددداس واوعكاظددددددددددددددات املماسظددددددددددددددة العددددددددددددددليمة للددددددددددددددححفظ املحاظددددددددددددددبي علددددددددددددددى قددددددددددددددشاسا  م 
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ق الاقحصددددددددادتة ويددددددددأجي رلدددددددد  مددددددددً خددددددددالل ثسثيددددددددك انجهددددددددود بددددددددين انجهددددددددات رات العالقددددددددة واملحمثلددددددددة ةعددددددددوق العددددددددشا

لدددددددألوساق املاليدددددددة وم لددددددددغ املعددددددداتير القواعدددددددذ املحاظددددددددحية والشقابيدددددددة فددددددددي العدددددددشاق واملى مدددددددات املهىيددددددددة ألاخدددددددشى مددددددددً 

خدددددددددالل عقدددددددددذ عدددددددددذد مدددددددددً الىدددددددددذوات لغدددددددددش  ثوضددددددددديا أَميدددددددددة املماسظدددددددددة العدددددددددليمة وجعلدددددددددت شدددددددددشةا مدددددددددً شدددددددددشو  

عدددددددددً هحددددددددداة  إلادسا  فدددددددددي العدددددددددوق املاليدددددددددة ورلددددددددد  لحعضيدددددددددض التددددددددداام الشدددددددددشكات بدددددددددالححفظ عىدددددددددذ القيددددددددداط وإلافصددددددددداح 

اليشدددددددا  واملشكدددددددض املدددددددالي لضدددددددمان معدددددددحوى أعلدددددددى مدددددددً الددددددددححفظ وتمدددددددا هعدددددددهم فدددددددي جعضيدددددددض جدددددددودة إلابدددددددال  املدددددددالي فددددددددي 

 القواةم املالية.

َدددددددددددذفد َدددددددددددزٍ الذساظدددددددددددة ئلدددددددددددى الححقددددددددددد  مدددددددددددً جدددددددددددودة أستددددددددددداح الشدددددددددددشكات املعددددددددددداَمة العامدددددددددددة  (2012 ،)خمـــــــــــدان

اخحجددددددداس العوامدددددددا الةدددددددي ثدددددددإرش فدددددددي معدددددددحوى الصدددددددىاعية املذسجدددددددة فدددددددي ظدددددددوق عمدددددددان لدددددددألوساق املاليدددددددة، باإلضدددددددافة ئلدددددددى 

جددددددددودة ألاستدددددددداح فددددددددي ثلدددددددد  الشددددددددشكات: واددددددددي الددددددددححفظ املحاظددددددددبي، حجددددددددم الشددددددددشكات، عقددددددددود الددددددددذتً، العاةددددددددذ علددددددددى 

الاظددددددددخثماس، انخاكميددددددددة املإظعددددددددية، جددددددددودة الحددددددددذقي ، ولححقيدددددددد  َددددددددزٍ ألاَددددددددذاف وقددددددددذ شددددددددملد عيىددددددددة الذساظددددددددة 

،  200-2004)لدددددددألوساق املاليدددددددة للفتددددددددرة ب ( شدددددددشكة معدددددددداَمة عامدددددددة صدددددددىاعية مذسجددددددددة فدددددددي ظدددددددوق عمددددددددان50علدددددددى ب

واظددددددحخذمد الذساظدددددددة املدددددددىهج الوصدددددددفي الححليلدددددددي، وقدددددددذ ثوصدددددددلد الذساظدددددددة ئلدددددددى هحددددددداة  جشدددددددير ئلدددددددى اسثفدددددددام جدددددددودة 

أستددددددددددداح الشددددددددددددشكات املعددددددددددداَمة العامددددددددددددة الصددددددددددددىاعية ألاسدهيدددددددددددةا كمددددددددددددا أشددددددددددداست الىحدددددددددددداة  ئلددددددددددددى وجدددددددددددود ثددددددددددددأرير ندجددددددددددددم 

جددددددددددودة ألاستدددددددددداح وتىدددددددددداء علددددددددددى ثلدددددددددد  الىحدددددددددداة  خشجددددددددددد الشددددددددددشكة وعقددددددددددود الددددددددددذتً وجددددددددددودة الحددددددددددذقي  فددددددددددي معددددددددددحوى 

الذساظدددددددددددة ب ملدددددددددددة مدددددددددددً الحوصددددددددددديات ألةدددددددددددشاف املهحمدددددددددددة ا مدددددددددددً أَمهدددددددددددا ثقدددددددددددويش أهمدددددددددددور  لقيددددددددددداط جدددددددددددودة ألاستددددددددددداح 

دددددددددددا مددددددددددً الحوصدددددددددديات الةدددددددددددي  هعحمددددددددددذ فددددددددددي ظددددددددددوق عمدددددددددددان املاليددددددددددة مددددددددددع ثفعيدددددددددددا أليددددددددددات انخاكميددددددددددة املإظعددددددددددية و يَر

 جعاَم في ثحعين جودة ألاستاح. 

(Dichev et al, 2012)  ًقامددددد بذساظددددة موضددددوم جددددودة ألاستدددداح بالعحمدددداد علددددى دساظددددة م ددددخية لعيىددددة مدددد

مددددددددذتش مددددددددالي وارىددددددددان مددددددددً  12مددددددددذتش مددددددددالي فددددددددي الشددددددددشكات املعدددددددداَمة العامددددددددة، ئضددددددددافة ملقددددددددابالت معمقددددددددة مددددددددع  165

واضدددددددددد ي املعدددددددددداتير، اظددددددددددحخذمد الذساظددددددددددة املىهجالوصددددددددددفي،  وخلصددددددددددد الذساظددددددددددة ئلددددددددددى أن ألاستدددددددددداح رات انجددددددددددودة 

ثحميددددددددا بالظددددددددحمشاسية، كمددددددددا أ  ددددددددا جعسددددددددغ خيدددددددداسات الافصدددددددداح املالةمددددددددة ع ددددددددر الددددددددضمً وثح ىددددددددق الحقددددددددذتشات العاليددددددددة 

% مددددددددً جددددددددودة ألاستدددددددداح هاث دددددددددة عددددددددً العوامددددددددا املشثجقدددددددددة 50ةويلددددددددة ألاجددددددددا. كمددددددددا وجدددددددددذت الذساظددددددددة بددددددددأن  دددددددددوالي 

حضددددددددليا % مددددددددً الشددددددددشكات ثددددددددذتش أستا هددددددددا لحقددددددددوم بال20باملعددددددددححقات  يددددددددر الحقذتشيددددددددة، وأشدددددددداست الىحدددددددداة  ئلددددددددى أن 

علددددددددى أداا ددددددددا الاقحصدددددددداد ، وتددددددددأن املددددددددذساء املدددددددداليين هعحقددددددددذون بددددددددأن الحالعددددددددق باألستدددددددداح مددددددددً الصددددددددعق أن تسخشددددددددك 

 مً قجا انجهات ان اسجية.

 

َدددددددذفد َدددددددزٍ الذساظدددددددة ئلدددددددى الحعدددددددشف علدددددددى العالقدددددددة بدددددددين دسجدددددددة الدددددددححفظ املحاظدددددددبي ومعدددددددحوى  (2011،)أخمـــــــد

(. وقددددددددددذ 2008-2006شددددددددددشكة خددددددددددالل الفتددددددددددرة ب 18جددددددددددودة ألاستدددددددددداح فددددددددددي مملسددددددددددة الجحددددددددددشيً، وأخددددددددددزت العيىددددددددددة مددددددددددً 

اظددددددددددددحخذم املددددددددددددىهج الوصددددددددددددفي الححليلددددددددددددي لقيدددددددددددداط الددددددددددددححفظ املحاظددددددددددددبي وعددددددددددددجة القيمددددددددددددة الذفترتددددددددددددة ئلددددددددددددى القيمددددددددددددة 

ملعشفدددة  Richaedson & Sloan, 2004  العدددوقية، ولقيددداط جدددودة ألاستددداح ثدددم قياظدددها باظدددحخذام همدددور  

قدددددددة ئت ابيدددددددة بدددددددين دسجدددددددة الدددددددححفظ املحاظدددددددبي فدددددددي مدددددددذى اظدددددددحمشاسية ألاستددددددداحا وثوصدددددددلد الذساظدددددددة ئلدددددددى وجدددددددود عال
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الشدددددددددشكات الجحشيييدددددددددةا وثحعدددددددددين جدددددددددودة  ألاستددددددددداح: فاسثفدددددددددام دسجدددددددددة الدددددددددححفظ املحاظدددددددددبي جعددددددددداعذ فدددددددددي اهخفدددددددددا  

 املعححقات الكلية وتالحالي ثحعين جودة ألاستاح. 

(Dechow et al, 2010)  هاقشددددد الذساظددددة أظدددددجاا الاخددددحالف فددددي مقددددات غ جدددددودة ألاستدددداح والىحدددداة  الةدددددي

ثترثددددددددددق عله ددددددددددا. واعحمددددددددددذت الذساظددددددددددة علددددددددددى ثقعدددددددددديم مإشددددددددددشات جددددددددددودة ألاستدددددددددداح ئلددددددددددى رالرددددددددددة ف ددددددددددات أظاظددددددددددية اددددددددددي 

خصدددددددددددددددددددداةس ألاستدددددددددددددددددددداح، واظددددددددددددددددددددح ابة املعددددددددددددددددددددخثمشيً لألستدددددددددددددددددددداح، واملإشددددددددددددددددددددشات ان اسجيددددددددددددددددددددة للحالعددددددددددددددددددددق باألستدددددددددددددددددددداح، 

لوصدددددددددفي الححليلدددددددددي، ولدددددددددم جعدددددددددحقيع الذساظدددددددددة أن ثصدددددددددا ئلدددددددددى اظدددددددددحيحا  واأددددددددد  واظدددددددددحخذمد الذساظدددددددددة املدددددددددىهج ا

 ددددددددول مقددددددددات غ ومإشددددددددشات جددددددددودة ألاستدددددددداح ألن انجددددددددودة جعحمددددددددذ علددددددددى العددددددددياق الددددددددز  تددددددددحم مددددددددً خاللددددددددت انخسددددددددم 

 ئلى أن جودة ألاستاح اي دالة في مإششات أداء الششكة ألاظاظية.
 
 عله ا. كما أشاست الذساظة أتضا

حوضددددددددديا مفهدددددددددوم جدددددددددودة ألاستددددددددداح وأَميحدددددددددت ومقات عدددددددددت، ولخحجددددددددداس مدددددددددذى ذساظدددددددددة لَدددددددددذفد ال (2002)الشـــــــــريف، 

عالقدددددددددددة جدددددددددددودة ألاستددددددددددداح ب واهدددددددددددق انخاكميدددددددددددة املإظعدددددددددددية. وتالعحمددددددددددداد علدددددددددددى بياهدددددددددددات خمدددددددددددغ وأسثعدددددددددددون شدددددددددددشكة 

، واظددددددددددددحخذمد املددددددددددددىهج 2007-2001معدددددددددددداَمة عامددددددددددددة صددددددددددددىاعية مذسجددددددددددددة فددددددددددددي بوسصددددددددددددة عمددددددددددددان خددددددددددددالل الفتددددددددددددرة 

قدددددددة عسعددددددددية بددددددددين جددددددددودة ألاستدددددددداح وتدددددددين وعددددددددجة ملسيددددددددة أعضدددددددداء م لددددددددغ الوصدددددددفي، وأ هددددددددشت الىحدددددددداة  وجددددددددود عال

إلاداسة ألظدددددددددهم الشدددددددددشكة، ووجدددددددددود عالقدددددددددة ةشدتدددددددددة بدددددددددين اظدددددددددحقاللية نجىدددددددددة الحدددددددددذقي  وتدددددددددين جدددددددددودة ألاستددددددددداح. أمدددددددددا 

بقيددددددددددة ان صدددددددددداةس الةددددددددددي اشددددددددددحملد عله ددددددددددا جواهددددددددددق انخاكميددددددددددة املإظعددددددددددية فلددددددددددم ثددددددددددذل الاخحجدددددددددداسات إلا صدددددددددداةية 

 ةية بين ا وتين جودة ألاستاح. على وجود عالقة رات دللة ئ صا

 مف وم الحدفظ املداسبي.2

هعدددددددذ مصدددددددقس  الدددددددححفظ املحاظدددددددبي ثقدددددددوسا ملجدددددددذأ انخيقددددددددة وانخدددددددزس الدددددددز  هدددددددال قجدددددددول واظدددددددعا لدددددددذى املحاظددددددددجين 

لعدددددددددددذة قدددددددددددشون وكدددددددددددان موجهدددددددددددا هحدددددددددددو الحدددددددددددأرير علدددددددددددى قاةمدددددددددددة الدددددددددددذخا ويقيددددددددددد ي بأخدددددددددددز جميدددددددددددع ان عددددددددددداةش وألاعجددددددددددداء 

اف باألستددددددداح أو إلاتدددددددشادات نخدددددددين ثحقيقهدددددددا بالفعدددددددا ومدددددددا صال َدددددددزا املجدددددددذأ املححملدددددددة فدددددددي انخعدددددددجان وثأجيدددددددا الاعتدددددددر 

دددددددزا ول توجدددددددذ جعشيدددددددك  مثيدددددددرا لسجدددددددذل  ةدددددددى ألان ةعدددددددحق أردددددددٍش املجاشدددددددش علدددددددى صدددددددذق وشدددددددفافية القدددددددواةم املاليدددددددة َو

محفدددددد  عليددددددت فددددددي الفقددددددت املحاظددددددبي ملفهددددددوم الددددددححفظ بددددددالش م مددددددً الددددددذوس املحددددددوس  الددددددز  تلعجددددددت ضددددددمً الى شيددددددة 

ئلددددددددى ئن كلمددددددددة الددددددددححفظ املحاظددددددددبي  (2015بابددددددددو جددددددددشاد ،( كمددددددددا أشدددددددداست دساظددددددددة 2015،ذ الددددددددذتًوالحقجيدددددددد  بظددددددددع

بأ  ددددددا الاث دددددداٍ هحددددددو املحاف ددددددة علددددددى عددددددذم الحغييددددددر وكددددددزل  عشفهدددددددا  عشفددددددد فددددددي قدددددداموط أكعددددددفوسد فددددددي ةجيعددددددة

بأهددددددددددددت انخدددددددددددشمل والاعحددددددددددددذال أو الحوظددددددددددد  فددددددددددددي  دددددددددددالت الحقددددددددددددذتش   1932قددددددددددداموط أكعددددددددددددفوسد بذاتدددددددددددة مددددددددددددً عدددددددددددام 

 ةغش  الحقليا مً القيمة لحكون في جاهق ألامان أو انجاهق الصخيا.

ىدددددددا  مدددددددً هعتدددددددر  الدددددددححفظ املحاظدددددددبي ويدددددددشى اهدددددددت ل هعحمدددددددذ علدددددددى أظددددددداط عل دددددددي كمدددددددا ئن ئثجاعدددددددت تدددددددإد  ئلدددددددى  َو

ابقة الا ئن َدددددددزٍ كساء ثشكدددددددض فقدددددددد  ثحقيددددددد  ئستددددددداح فدددددددي العدددددددىة انخاليدددددددة علدددددددى  عددددددداا العدددددددىة أو العدددددددىوات العددددددد

علدددددددددى ألاردددددددددش املإقدددددددددد للدددددددددححفظ علدددددددددى قاةمدددددددددة الدددددددددذخا ب ىمدددددددددا ئن اظدددددددددحمشاسية الشدددددددددشكة وألاردددددددددش التراك دددددددددي للدددددددددححفظ 

املحاظددددددددددددددبي علددددددددددددددى قاةمددددددددددددددة املددددددددددددددالي تقلددددددددددددددا مددددددددددددددً أَميددددددددددددددة َددددددددددددددزٍ الاعتراضددددددددددددددات علددددددددددددددى الددددددددددددددححفظ املحاظددددددددددددددبي بعجددددددددددددددذ 

 (.2013،امل يذ

 الحدفظ المداسب :  أنواع .1.2
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لعام لححفظ املحاظبي ثم ثقعيم مإخشا الى مفهومين فشعين َما الححفظ  ير املششو  والححفظ ان املفهوم ا

 املششو :

 الححفظ  ير املششو :   -1

تقصدددددددددددذ بدددددددددددت اهخفدددددددددددا  القيمدددددددددددة الذفترتدددددددددددة لصدددددددددددافي الاصدددددددددددول عدددددددددددً القيمدددددددددددة العدددددددددددوقية هخي دددددددددددة ثج دددددددددددي ثقجيقدددددددددددات 

محاظدددددددحية محدددددددذدة معدددددددجقا  يددددددد  تميدددددددا املحاظدددددددجين الدددددددى ةلدددددددق دسجدددددددة اعلدددددددى مدددددددً الححقددددددد  فدددددددي اوشددددددداء الاصدددددددول 

باهدددددت الدددددححفظ الدددددز  تيشدددددا مدددددً ثقجيددددد   Fredrikssonفدددددي  دددددين هعشفدددددت  ( (Jarva , 2010مقاسهدددددة باللتاامدددددات 

الةددددددددددي ثددددددددددود  الددددددددددى ثخفدددددددددديض الاستدددددددددداح ةشددددددددددكا معددددددددددحقا عددددددددددً  GAAPملجدددددددددداد  املحاظددددددددددحية املقجولددددددددددة قجددددددددددول عامددددددددددا ا

( أ  دون الاخددددددددددددددز بى ددددددددددددددش الاعحجدددددددددددددداس املعلومددددددددددددددات او (Fredriksson ,2008الاخجدددددددددددددداس الاقحصددددددددددددددادتة انخاليددددددددددددددة. 

 ((Blunck and Rego,2007الا ذاذ 

 . الححفظ املششو : 2

و الححفظ الز  تيح  عىت ثخفيض  القيم الذفترتة لصافي الاصول في  ال  ذوذ ةعض ال شوف  ير َو

 املش وا فه ا مع عذم  ذوذ العسغ أ  الضيادة القيمة الذفترتة

 إًجابيات الحدفظ املداسبي:.2.2

حاَظبي، وثج ي ظياظاٍت   محاظحيٍة مححف ة، ئلى م رسات واظجاا مً 
ُ
ظ امل َحفُّ جعخىذ ئت ابيات اظحخذام الحَّ

 :اَمها ما تلي

هعذ الححفظ املحاظبي اداة مىاظجة ملواجهة الحفاؤل املشو  لذى املحاظجين واملذتشيً في ثقييم موجودات -1 

و اداة مىاظجة ملوجية  الة عذم الحأكذ الةي ثوجت املحاظجين ب   .(2015ابو جشاد، امليشأة التااما  ا َو

حاَظبي في م ال املحا- 2
ُ
ظ امل َحفُّ ظجة ئلى مخشجات محاظحية ثمحاص باملوضوعية، أ  تإد  اظحخذام مفهوم الحَّ

ا أن ما تيح ت الى ام املحاظبي مً معلومات محاظحية، تكون عادة معذ وفقا ملعاتير املحاظحية املحعاسف عله 

 .(2014بئقجال والقضاة، 

حاَظبي لت دوس َام في  ماتة مصان   لمة الاظهم مً إلاداسة الةي قذ ثمي- 3
ُ
ظ امل َحفُّ ا الى اثجاِم ئن الحَّ

ظياظاٍت محفاةلة، ثإد  ئلى ثض م ألاستاح الةي لإلداسة هص ق من ا، وكزل   ماتة مصان  أصخاا الذتون، 

 
 
 جذا

 
حاَظبي هعح ر مفيذا

ُ
ظ امل َحفُّ مً خالل عذم ثوص ع مكاظق  ير محققة ع ى  ملة الاظهم، كما الحَّ

قام املحاظحية كما اي،  ي  ثكون الحكلفة الةي وتوجوا خامل ملعخثمشيً قليلي املعشفة الزتً تأخزون ألاس 

ا باث اٍ الشتا بابوجشاد،  (2015تححملو  ا هخي ة الححيُّ

 سلبيات الحدفظ املداسبي: .3.2

حاَظددددددددددبي مددددددددددع ةعددددددددددض املجددددددددددادب وان صدددددددددداةس الىوعيددددددددددة الثاهويددددددددددة  -1
ُ
ظ امل َحفُّ تحعدددددددددداس  اظددددددددددحخذام مفهددددددددددوم الددددددددددحَّ

ثيدددددددددا الصدددددددددادق. مثدددددددددا الحعددددددددداس   ملعلومدددددددددات املحاظدددددددددحية مثدددددددددا: انخيادتدددددددددة والقابيدددددددددة للمقاسهدددددددددة والثجدددددددددات والَحمَّ

حاَظدددددددددبي وخاصدددددددددية الاجعددددددددداق والثجدددددددددات،  يددددددددد  تدددددددددإد  اظدددددددددحخذام الددددددددد
ُ
ظ امل َحفُّ ظ الواأددددددددد  مدددددددددا بدددددددددين الدددددددددحَّ َحفُّ حَّ

 لقاعددددددذة الحكلفددددددة أو العددددددوق أ  مددددددا أقددددددا، وثقييميددددددا 
 
حاَظددددددبي فددددددي م ددددددال ثقيدددددديم بضدددددداعة  خددددددش املددددددذة، وفقددددددا

ُ
امل
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ع ددددددددى أظدددددددداط الحكلفددددددددة فددددددددي ظددددددددىة، وعلددددددددى أظدددددددداط القيمددددددددة العددددددددوقية فددددددددي ظددددددددىة أخددددددددشى، ولددددددددزل  فددددددددان ثج ددددددددي 

يددددددددة مدددددددددً ظياظددددددددات محاظددددددددحية مححف دددددددددة، قددددددددذ ثدددددددددإد  ئلددددددددى جشدددددددددويت املعلومددددددددات الةدددددددددي ثحضددددددددمىا القدددددددددواةم املال

ا. بقيمة ثخحلك عً قيمت ا انخقيقية بأبو  (.2015، جشاد خالل ا هاَس

ئن املجالغدددددددة فددددددددي الحخفددددددديض مددددددددً قيمدددددددة ألاصددددددددول والاتدددددددشادات، وفددددددددي صيدددددددادة قيمددددددددة املصدددددددشوفات والالتاامددددددددات   -2

مدددددددددً شددددددددداهت أن تدددددددددإد  ئلدددددددددى هحددددددددداة  ل ثقدددددددددا خقدددددددددوسة عدددددددددً املجالغدددددددددة فدددددددددي صيدددددددددادة قيمدددددددددة ألاصدددددددددول والالتاامدددددددددات 

يض قيمددددددددددة الالتاامددددددددددات واملصددددددددددشوفات، ل هددددددددددت تترثددددددددددق علددددددددددى مثددددددددددا َددددددددددزٍ الحصددددددددددشفات أن املجالغددددددددددة فددددددددددي ثخفدددددددددد

 (.2015 ،ثمح  الضشس بجعض الاةشاف املعحخذمة لحم  املعلومات بابو جشاد

 مف وم جودة ألارباح: .3

جعشف جودة ألاستاح بأ  ا ثل  ألاستاح الةي جعلن ا الششكة وجعسغ الواقع الفعلي للعمليات املالية في الششكة،  

(، ويخحلك مفهوم جودة ألاستاح Gregory, 2014وانجوَش الاقحصاد  لألوشقة الخشغيلة وتذون ثذخا إلاداسة ب

ا لخحالف أَذاف معحخذمي القواةم املالية،  ي  تشى ال جعض أن وجود بىود  ير عادتة في ألاستاح املفص  ثجع 

عن ا تإد  ئلى اهخفا  جودة ألاستاح، ويشى  خشون بأن ألاستاح رات جودة عالية ئرا ما ثم قياظها وإلافصاح 

عن ا بما تحف  مع املجادب املحاظحية املحعاسف عله ا، كما تشى الذاةىون بأن ألاستاح جعح ر رات جودة عالية ئرا 

   (Dechow & Schrand, 2004ً ثحويلها ئلى ثذفقات، هقذتة ةعشعة. بكان تمس

 أهمية جودة الارباح:.1.3

ثمثددددددددددا اَميددددددددددة جددددددددددودة الاستدددددددددداح فددددددددددي اظددددددددددحمشاس الحددددددددددذفقات الىقذتددددددددددة اك ددددددددددر مددددددددددً اظددددددددددحمشاسية املعددددددددددححقات وقددددددددددذ صاد 

كاظدددددددددق اَحمددددددددام املعدددددددددخثمشيً ب ددددددددودة الاستددددددددداح فددددددددي العقدددددددددذ الاخيددددددددر ةعدددددددددذ ان اعلىددددددددد عدددددددددذة شددددددددشكات عامليدددددددددة عددددددددً م

ددددددا الشثددددددع ظددددددىوية كمددددددا جعددددددحمذ اَميددددددة جددددددودة الاستدددددداح مددددددً اَميددددددة الاستدددددداح هفعددددددها   يددددددر داةمددددددة ك ددددددضء مددددددً ثقاسيَش

و عددددددددذ مددددددددً املددددددددذخالت الهامددددددددة فددددددددي عمليددددددددة اثخددددددددار القددددددددشاسات املاليددددددددة والاظددددددددخثماسية كمددددددددا ا فددددددددي ثقيدددددددديم الاداء مددددددددً 

م الوضدددددددع املدددددددالي للشدددددددشكة مدددددددً قجدددددددا عدددددددذد كجيدددددددر مدددددددً من مدددددددا جدددددددودة الاستددددددداح ثمثدددددددا جاهجدددددددا املعدددددددحخذمين و فدددددددي ثقيدددددددي

قجددددددددا الاةددددددددشاف رات العالقددددددددة كمددددددددا ا  ددددددددا جعددددددددحخذم كمإشددددددددش علددددددددى ثوص عددددددددات الاستدددددددداح مددددددددً قجددددددددا الاداسة كمددددددددا ا  ددددددددا 

 ثأخز بى ش الاعحجاس القشاسات الاظخثماسية.

 املمارسات املداسبية الخاطئة وا ػكاساتها غلى جودة الارباح:.2.3

حا ددددددددددة فددددددددددي املعدددددددددداتير املحاظدددددددددددحية والحغييددددددددددر فددددددددددي الحقدددددددددداسيش املاليدددددددددددة ثحددددددددددذذ عىددددددددددذما هعددددددددددحخذم املددددددددددذتشون املشوهدددددددددددة امل

واعدددددددددادة َيكلدددددددددة الصدددددددددفقات او ثوقيحا  دددددددددا لحغيدددددددددر الحقددددددددداسيش املاليدددددددددة او لحضدددددددددليا ةعدددددددددض اصدددددددددخاا املصدددددددددسخة  دددددددددول 

( اهدددددددددددت كلمدددددددددددا Greuning,2005( ويدددددددددددشى بHealy &Whalen,1999الاداء الاقحصددددددددددداد  انخقيقدددددددددددي. للميشدددددددددددأة. ب

محععدددددددددددفة كلمدددددددددددا ادى رلددددددددددد  اهخفدددددددددددا  جدددددددددددودة الدددددددددددذخا وكلمدددددددددددا اهخفضدددددددددددد جدددددددددددودة كاهدددددددددددد القدددددددددددشق املحاظدددددددددددحية 

 الذخا كلما اسثفع ثقذتش املخاةش وكلما اسثفع ثقذتش املخاةش قلد قيمة الششكة انجاس  ثقيمها.

وعلددددددى صدددددددعيٍذ  خدددددددش، فقدددددددذ بحثدددددددد العذتدددددددذ مدددددددً الذساظدددددددات فدددددددي العوامدددددددا املدددددددإرشة علدددددددى جدددددددودة ألاستددددددداح والةدددددددي مدددددددً 

ددددددددا. وقددددددددذ أشدددددددداست دساظددددددددة بشددددددددأ  ا أن ثضيددددددددذ أو ثخفددددددددض مدددددددد -Deً جددددددددودة ألاستدددددددداح  عددددددددق اث اَهددددددددا ودسجددددددددة ثأريَر

jun, 2009:لعحة عواما أظاظية ثإرش في جودة ألاستاح اي ) 
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جودة املعاتير املحاظحية:  ي  أن جشذد املعاتير مً شأ  ا أن ثحذ مً مماسظات إلاداسة إلداسة ألاستاح  .1

 مما تضيذ مً جودة ألاستاح. 

املعاتير املحاظحية: وجود اخحالف بين املعاتير املحلية والذولية في ئعذاد الحقاسيش املالية تمثا  اخحالف .2

 في الحأرير على جودة ألاستاح ألن الششكات الةي ثخجع مجادب املحاظجة الذولية لذ  ا مماسظات 
 
 مهما

 
عامال

 أقا لحمهيذ الذخا وئداسة ألاستاح.

ات ئداسة ألاستاح في الششكات الةي لذ  ا وعجة أعلى مً أعضاء م لغ ثشكيجة  ملة ألاظهم: ثقا مماسظ .3

ىا  عالقة موججة بين وعجة ألاظهم اململوكة مً أعضاء م لغ إلاداسة وتين  إلاداسة املعحقلين. َو

 جودة ألاستاح، وتين ثشكيجة  ملة ألاظهم وجودة ألاستاح. 

راكي بمثا الصين( تكون للذولة ظيقشة على ظيقشة  ملة ألاظهم: في ةعض الجلذان رات الحوجت الاشت .4

وعجة مً أظهم الششكات. واهخفا  وعجة ظيقشة  ملة ألاظهم ألقا مً الىصك تخفض مً جودة 

 ألاستاح في َزٍ الششكات. 

ثأرير أعضاء م لغ إلاداسة على جودة ألاستاح: َىا  عالقة موججة بين عذد أعضاء م لغ إلاداسة وتين  .5

واةم املالية، مما تذل على أن اسثفام عذد أعضاء م لغ إلاداسة تشثج  بضيادة مقذاس الحالعق في الق

 ا حمال ئداسة ألاستاح وتالحالي ثخفيض جودة ألاستاح. 

ثأرير نجىة الحذقي  في جودة ألاستاح: َىا  عالقة موججة بين عذد اجحماعات نجىة الحذقي  وتين  .6

زا هع ي أن جشسيا نجىة الحذقي  وصيادة أعضاا ا مً شأهت أن تحعً مً جودة  جودة ألاستاح. َو

 ألاستاح. 

 الػالكة بين الحدفظ املداسبي وجودة ألارباح املداسبية:.3.3

ددددددددددا املاليددددددددددة تحقدددددددددد  العذتددددددددددذ مددددددددددً املضاتددددددددددا.  ان التدددددددددداام الشددددددددددشكة بمجددددددددددذأ الددددددددددححفظ املحاظددددددددددبي عىددددددددددذ ئعددددددددددذاد ثقاسيَش

سدددددددددددً انخصدددددددددددول عله دددددددددددا مدددددددددددً خلدددددددددددا فالعذتدددددددددددذ مدددددددددددً الذساظدددددددددددات أ هدددددددددددشت بدددددددددددأن ألاستددددددددددداح رات انجدددددددددددودة العاليدددددددددددة تم

ثقجيدددددددددددد  ظياظددددددددددددة الددددددددددددححفظ املحاظددددددددددددبي. لددددددددددددزل  ثوجهددددددددددددد الذساظددددددددددددات ئلددددددددددددى الددددددددددددشت  بددددددددددددين اظددددددددددددحخذام الددددددددددددححفظ 

املحاظدددددددددبي إلعدددددددددذاد الحقددددددددداسيش، وانخعدددددددددول علدددددددددى ألاستددددددددداح رات جدددددددددودة عاليدددددددددة. فدددددددددالححفظ املحاظدددددددددبي فدددددددددي إلاعدددددددددالن 

عتدددددددددراف بددددددددداإلتشادات ظددددددددديمىا عدددددددددً ألاستددددددددداح ع دددددددددر اظدددددددددحخذام العياظدددددددددات املحاظدددددددددحية الةدددددددددي مدددددددددً شدددددددددأ  ا ثأجيدددددددددا الا 

ألاستددددددددددداح الاظدددددددددددحمشاسية فدددددددددددي املعدددددددددددحقجا مدددددددددددً خدددددددددددالل ثوليدددددددددددذ الحدددددددددددذفقات الىقذتدددددددددددة ع دددددددددددر الفتدددددددددددرة الضمىيدددددددددددة القادمدددددددددددة 

ألاستدددددداح ثكددددددون رات جددددددودة عاليددددددة  ( بددددددأنBall & Shivakumar(. كمددددددا وقددددددذ أ هددددددشت دساظددددددة ب2012ب مددددددذان،

تددددددددحم مماسظددددددددة إلاداسة ألاستدددددددداح مدددددددددً عىددددددددذما ثكددددددددون مححف ددددددددة محاظددددددددحيا ب ىمدددددددددا ثددددددددىخفض جددددددددودة ألاستدددددددداح عىدددددددددذما 

 (.2014،خلا املجالغة في إلاعالن عً ألاستاح بةششى، اهماس 

كمدددددددددا و عددددددددداعذ الدددددددددححفظ املحاظدددددددددبي فدددددددددي ثحعدددددددددين جدددددددددودة املعلومدددددددددات، وجدددددددددودة ألاستددددددددداح ئر ان ثج دددددددددي العياظدددددددددات  

ت املحاظددددددددددددحية املححف ددددددددددددة قددددددددددددذ ثقلددددددددددددا مددددددددددددً العددددددددددددلو  الاهت دددددددددددداص  لددددددددددددإلداسة ممددددددددددددا تضيددددددددددددذ مددددددددددددً موروقيددددددددددددة املعلومددددددددددددا

املحاظدددددددددددددددحية. ويضيدددددددددددددددذ رلددددددددددددددد  مدددددددددددددددً قدددددددددددددددذسة ألاستددددددددددددددداح انخاليدددددددددددددددة علدددددددددددددددى الحيجدددددددددددددددإ بالحدددددددددددددددذفقات الىقذتدددددددددددددددة املعدددددددددددددددحقجلية 
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( وكمدددددددددددددا أن اظدددددددددددددحخذام العياظددددددددددددديات املحاظدددددددددددددحية املححف دددددددددددددة جعددددددددددددداعذ فدددددددددددددي ا هددددددددددددداس الحقددددددددددددداسيش 2013بالششددددددددددددديذ ،

املاليددددددددددددة بذقددددددددددددة وموضددددددددددددوعية أك ددددددددددددر فحددددددددددددوفش معلومددددددددددددات محاظددددددددددددحية رات جددددددددددددودة عاليددددددددددددة، وتالحددددددددددددالي جعمددددددددددددا علدددددددددددددى 

شددددددددددددي  ظددددددددددددوق ألاوساق املاليددددددددددددة لوجددددددددددددود ثددددددددددددأرير مجاشددددددددددددش علددددددددددددى جددددددددددددودة املعلومددددددددددددات املحاظددددددددددددحية و عحمددددددددددددذ عله ددددددددددددا ثي

( kazemi et al ,2011( كمددددا أ هددددشت دساظددددة ب2011 ،املعددددخثمشون فددددي اثخددددار العذتددددذ مددددً القددددشاسات بظدددداما

ذسة وجددددددددددود عالقددددددددددة ئت ابيددددددددددة بددددددددددين الددددددددددححفظ املحاظددددددددددبي وخصدددددددددداةس جددددددددددودة الاستدددددددددداح باظددددددددددحمشاسية ألاستدددددددددداح، والقدددددددددد

علددددددددى الحيجددددددددإ باألستدددددددداح ا والقيمددددددددة املالةمددددددددة ا الحوقيددددددددد املىاظددددددددق (  فقددددددددذ اشدددددددداس ئلددددددددى أن الشددددددددشكات الةددددددددي جعددددددددحخذم 

الددددددددححفظ املحاظدددددددددبي تكدددددددددون لددددددددذ  ا املضيدددددددددذ مدددددددددً القددددددددذسة علدددددددددى الحيجدددددددددإ باألستدددددددداح ةشدددددددددكا أك دددددددددر مددددددددً الشدددددددددشكات الةدددددددددي 

فظ املحاظدددددددبي ةشدددددددكا جعدددددددحخذم الدددددددححفظ املحاظدددددددبي ةشدددددددكا اقدددددددا وعليدددددددت فدددددددان الشدددددددشكات الةدددددددي جعدددددددحخذم الدددددددحح

 أك ر جعاعذ في صيادة جودة ألاستاح.

 الدراسة الحطبيلية:.4

ششكات الصىاعية املذسجة في بوسصة عمان لألوساق املالية  49ألجشاء َزٍ الذساظة ثم اخحجاس عيىة مكوهة مً  

 ( وقذ ثم قياط كا مً املحغيرتً كما تلي:2020-2013في الفترة املمحذة مً ب

املحغيدددددددددر املعددددددددددحقا: لقددددددددددذ جعدددددددددذدت املقددددددددددات غ املعددددددددددحخذمة لقيددددددددداط الددددددددددححفظ املحاظددددددددددبي وقدددددددددذ اعحمددددددددددذ الجا دددددددددد  -

ددددو عجدددداسة عددددً اليعددددجة ( Ryan & Beaver ,2005) علددددى املقيدددداط الددددز  اعحمددددذٍ  لقيدددداط دسجددددة الددددححفظ َو

القيمدددددددددددة الذفترتدددددددددددة نخددددددددددد  امللسيدددددددددددة ئلدددددددددددى القيمدددددددددددة العدددددددددددوقية نخددددددددددد  امللسيدددددددددددة و عدددددددددددذ َدددددددددددزا املقيددددددددددداط مدددددددددددً أةعددددددددددد  

ملقددددددددددات غ املعددددددددددحخذمة فددددددددددي الذساظددددددددددات الحقجيقيددددددددددة ئر  هعحمددددددددددذ علددددددددددى دساظددددددددددة العالقددددددددددة بددددددددددين القيمددددددددددة الذفترتددددددددددة ا

نخقدددددددددوق امللسيدددددددددة وقيمت دددددددددا العدددددددددوقية فالقيمدددددددددة ألاولدددددددددى ثيدددددددددح  عدددددددددً ثقجيددددددددد  العياظدددددددددات واملجدددددددددادب املحاظدددددددددحية فدددددددددي 

( 2011ا  دددددددددددددين ثحمثدددددددددددددا القيمدددددددددددددة الثاهيدددددددددددددة باألظدددددددددددددعاس العدددددددددددددوقية املسخو دددددددددددددة فدددددددددددددي العدددددددددددددوق ب املشدددددددددددددهذاوي و  ميدددددددددددددذ

وثحخعدددددددق القيمدددددددة الذفترتدددددددة مدددددددً خدددددددالل قعدددددددمة م مدددددددوم  قدددددددوق امللسيدددددددة مقشو دددددددا من دددددددا ألاظدددددددهم املمحددددددداصة علدددددددى 

املحوظددددددد  املشجدددددددع لعدددددددذد ألاظدددددددهم املسحخدددددددق ل دددددددا . امدددددددا القيمدددددددة العدددددددوقية ف دددددددي عجددددددداسة عدددددددً ظدددددددهش إلا دددددددالق للعدددددددهم 

يا ئلددددددددددددى أن ( ئر هشددددددددددددير اهخفددددددددددددا  َددددددددددددزٍ اليعددددددددددددجة ألقددددددددددددا مددددددددددددً وا ددددددددددددذ صددددددددددددخ2011اHamdanفددددددددددددي   اتددددددددددددة العددددددددددددام ب

الشددددددددشكة ثمدددددددداسط الددددددددححفظ املحاظددددددددبي عىددددددددذ ئعددددددددذادَا للقددددددددواةم املاليددددددددة فددددددددارا كددددددددان الفددددددددشق كجيددددددددرا بددددددددين القيمحددددددددين 

بمع دددددددددى أن القيمدددددددددة الذفترتدددددددددة مىخفضدددددددددة والقيمدددددددددة العدددددددددوقية عاليدددددددددة فدددددددددأن رلددددددددد  هشدددددددددير ئلدددددددددى دسجدددددددددة عاليدددددددددة مدددددددددً 

ة القيمددددددددددة الذفترتددددددددددة الددددددددددححفظ املحاظددددددددددبي فكلمددددددددددا كددددددددددان الفددددددددددشق كجيددددددددددرا بددددددددددين الارىددددددددددين واملحمثددددددددددا باهخفددددددددددا  وعددددددددددج

باهخفددددددددددددا  وعددددددددددددجة القيمددددددددددددة الذفترتددددددددددددة ئلددددددددددددى القيمددددددددددددة العددددددددددددوقية فاهددددددددددددت تددددددددددددذل علددددددددددددى أن الشددددددددددددشكة أك ددددددددددددر ثحف ددددددددددددا 

 (.2011ا ميذا باملشهذاوي

 املحغير الحابؼ: جودة الارباح:.1.4

اظحخذمد الذساظات العابقة العذتذ مً القشق لقياط مذى جودة ألاستاح، ويمسً في َزا الصذد الحمييا بين 

 ياظين نجودة ألاستاح َما: مق

( اظحقشاس ألاستاح واظحمشاسيت ا: مً خالل جعاسيك جودة ألاستاح العابقة تمسً مال  ة ثأكيذ ثل  الحعاسيك 1

ا ب (. ومً الىمار  الةي ثم Altamuro and Beatty, 2006على أن اسثجا  انجودة باظحمشاسية ألاستاح واظحقشاَس
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دة ألاستاح همور  تشت  ألاستاح انخالية باملعحقجلية، أو ةعجاسة أص  تشت  صيا ت ا في َزا امل ال لقياط جو 

 (:Schipper and Vincent, 2003ألاستاح العابقة باألستاح الحالية ورل  كما تلي ب

 

 اي ألاستاح املاضية للششكة.  . اي ألاستاح انخالية للششكة    ي  أن:

، (Bبخالل معادلة الاهحذاس أعالٍ تمسً ثحذتذ معحوى جودة املعلومات املحاظحية مً خالل املعاما  ومً

بحي  كلما اسثفعد قيمة املعاما دل رل  على صيادة العالقة بين ألاستاح انخالية واملعحقجلية وتالحالي اسثفام 

 جودة ألاستاح. وظحعحمذ الذساظة انخالية على َزا املقياط

 لقياط جودة ألاستاح ورل  مً خالل Richardson et al, 2005اظة بوقامد دس 
 
( بحقويش همور  أك ر جعقيذا

 ثقعيم ألاستاح ئلى مكوها  ا الاظاظية والةي جشما الحذف  الىقذ  واملعححقات. 

 

اي الحغير في صافي سأط املال العاما، و  اي القيمة املقلقة إلجمالي املعححقات، و   ي  أن 

اي الحغير في الالتاامات املالية على   اي الحغير في صافي ألاصول الخشغيلية  ير املحذاولة، و  

 الششكة.

في  الة  ومً خالل َزا الىمور  فمً الواأ  ضشوسة جعاو  ةشفي املعادلة، وتالحالي اسثفام جودة ألاستاح. أما

 وجود مماسظات إلداسة ألاستاح فهزا ظ ى م عىت اخحالف ةشفي املعادلة. وتالحالي ثشاجع جودة ألاستاح املحاظحية. 

 

اظحخذمد ةعض الذساظات العابقة مثا بأبوعلي والذة ي وأبو  (:Earnings Quality - EQجودة ألارباح )

ً الىقذ كمقياط نجودة ألاستاح بحي  كلما اقتربد معياس الاقتراا م ( Abdelghany, 2005)( و2011هصاس، 

ألاستاح املحاظحية مً الىقذ كلما اسثفعد جود  ا. ورل  مً خالل قعمة وعجة الحذفقات الىقذتة الخشغيلية 

إلجمالي ألاصول على وعجة ألاستاح إلجمالي ألاصول، وكلما اقتربد اليعجة مً الوا ذ صخيا كلما كاهد جودة 

 ألاستاح أعلى. 

 

اي ئجمالي ألاصول،  TAاي الحذفقات الىقذتة الخشغيلية، و OCFاي جودة ألاستاح املحاظحية، و EQ  ي  أن

 اي صافي الشتا املحاظبي. NIو
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ظ حم قياط مماسظات ئداسة ألاستاح مً  (:Earnings Management-EMممارسات وأسالي  إدارة ألارباح )

( والةي اي عجاسة عً الفشق بين صافي Dechow et al ,1995)خالل ئجمالي املعححقات الواسدة  عق همور  

الشتا وتين الحذف  الىقذ  مً الخشغيا كيعجة مً ئجمالي ألاصول. وكلما صادت وعجة املعححقات املقذسة دل 

ح الششكة املحاظحية وتين ثذفقا  ا الىقذتة وتالحالي اصدتاد مماسظات وأظاليق رل  على اسثفام الفشق بين أستا

 ئداسة ألاستاح. 

 

اي الحذفقات  OCFاي صافي الشتا املحاظبي، و NIاي مماسظات وأظاليق ئداسة ألاستاح، و EM ي  أن 

 اي ئجمالي ألاصول. TAالىقذتة الخشغيلية، و

 وصف املحغيرات

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 1.357 1.409 11.534 0.004 245 الححفظ املحاظبي

 0.000 0.594 0.594 0.594 245 جودة الاستاح

 م.SPSS ،2021ئعذاد الجا   بالظحعاهة ب رهام   املصدر:

 0.594الصىاعية في بوسصة عمان جعاو  مً خالل انجذول العاب  تحض  ان محوظ  جودة الاستاح لششكات 

زا هع ي اهت ل توجذ اظحمشاسية في الاستاح وتالحالي وجود جودة استاح مىخفضة  واي اقا مً وا ذ صخيا َو

ةعحق ان عاةش الفاد ة في ةعض الششكات وفي ةعض الششكات الاخشى توجذ خعاةش محواصلة ث اوصت 

 ان مغ ظىوات.

واي  1.409للححفظ املحاظبي لششكات الصىاعية في بوسصة عمان جعاو   ويحض  اتضا ان محوظ  انخعاثي

زا هع ي اهت توجذ معحوى عالي مً الححفظ املحاظبي.  أك ر مً وا ذ صخيا َو

 :اخحبار الفرضيات.2.4

ل ثماسط الششكات الصىاعية املذسجة في بوسصة عمان لألوساق املالية ثحفظ محاظبي عىذ  الفرضية ألاولى:

 للقواةم املاليةأعذادَا 
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 محوسط الحدفظ املداسبي لشركات الصناغية في بورصة غمان : 1 جدول 

 م.SPSS ،2021ئعذاد الجا   بالظحعاهة ب رهام   املصدر:

مً خالل انجذول العاب  تحض  ان َىا  ققاعات اهخفض وعجة القيمة الذفترتة الي القيمة العوقية في كا 

واي كالحالي: باققام الادوية والصىاعات القجية، ققام الحج  وال جاةش، ققام القجاعة  2020-2013ألاعوام 

ا والحغليك( و  اي اقا مً الوا ذ مما تذل على ان َزٍ الققاعات ثماسط الححفظ املحاظبي أك ر مً  يَر

 وتالححذتذ ققام الحج  وال جاةش.

ويحض  اتضا ان َىا  ققاعات قذ اسثفعد وعجة القيمة الذفترتة الي القيمة العوقية بققام الا زتة 

الصىاعات السهشتاةية، ققام الصىاعات  واملششوتات، ققام الصىاعات الاظحخشاجية والحعذتيية، ققام

السيماوية، ققام الصىاعات الهىذظية والاوشاةية، ققام صىاعات املالةغ وانجلود واليعي ( واي أك ر مً 

 الوا ذ مما تذل على ان َزٍ الششكات ل ثماسط الححفظ املحاظبي 

لألوساق املالية ثماسط الححفظ  الصىا ي املذسجة في بوسصة عمانبصفة عامة تحض  ان الششكات في الققام 

 .1.421واي أك ر مً الوا ذ  ي  كاهد  املحاظبي عىذ أعذادَا للقواةم املالية

 ل ثحمحع أستاح الششكات الصىاعية املذسجة في بوسصة عمان لألوساق املالية بالظحمشاسية الفرضية الثانية:

 

 

 

 محوسط الحدفظ املداسبي

 جسميات الصفوف

 جسميات ألاغمدة

 املحوسط 2020 2012 2012 2017 2016    

 1.064 1.240 1.210 1.170 0.907 0.795 ألادويت و الصىاعات القجيت

 1.191 1.320 1.260 1.220 1.181 0.975 ألا زتة و املششوتات

 0.325 0.201 0.245 0.284 0.321 0.575 الحج  وال جاةش

 1.250 1.105 1.141 1.212 1.279 1.513 الصىاعات الاظحخشاجية والحعذتيية

 1.994 1.773 1.684 1.863 2.386 2.263 الصىاعات السهشتاةيت

 3.539 3.787 3.658 3.741 3.698 2.811 الصىاعات السيماويت

 1.791 1.687 1.701 1.754 1.886 1.927 الصىاعات الهىذظية و الاوشاةيت

 0.562 0.498 0.501 0.514 0.587 0.711 القجاعة و الحغليك

 1.074 1.186 0.989 1.163 1.178 0.856 صىاعات املالةغ و انجلود و اليعي 

 1.421 1.422 1.377 1.436 1.491 1.381 املحوظ 
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 غمان محوسط جودة ألارباح لشركات الصناغية في بورصة : 2جدول 

 م.SPSS ،2021املصذس: ئعذاد الجا   بالظحعاهة ب رهام  

الصىاعية املذسجة في بوسصة عمان لألوساق خالل انجذول العاب  تحض  اهت املحوظ  العام للششكات  مً

ةعحق ك ر ان عاةش في ةعض الششكات  0.594املالية ثحمحع بأستاح  ير معحمشة أل  ا اقا مً وا ذ وجعاو  

 وثعض الششكات قذ  ققد خعاةش محواصلة على مذى خمغ ظىوات.

 ل توجذ أرش رو دللة ئ صاةية للححفظ املحاظبي في جودة ألاستاح الفرضية الثالثة:

 (نحائج ثدليل الانددار ألثر الحدفظ املداسبي في جودة ألارباح )الاسحمرارية :3جدول 

 مسحوى الداللة اخحبار "ت" املػامالت 

 0.000 1624787128 0.594 الثابد

 0.839 0.204- 11-10*  3.814- املحاظبي الححفظ

 R 0.013قيمة 

 R2 0.000قيمة 

 F 0.042قيمة 

 //0.839 معحوى الذللة

 م.SPSS ،2021املصذس: ئعذاد الجا   بالظحعاهة ب رهام  

 جسميات ألاغمدة محوسط جودة الارباح

 املحوسط 2020 2019 2018 2017 2016 جسميات الصفوف    

 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 ألادويت و الصىاعات القجيت

 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 ألا زتة و املششوتات

 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 الحج  وال جاةش

الصىاعات الاظحخشاجية 

 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 والحعذتيية

 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 الصىاعات السهشتاةيت

 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 الصىاعات السيماويت

 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 الصىاعات الهىذظية و الاوشاةيت

 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 القجاعة و الحغليك

صىاعات املالةغ و انجلود و 

 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 اليعي 

 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 املحوسط



 

أثر الحدفظ املداسبي غلى جودة ألارباح دراسة ثطبيلية غلى اللطاع الصناعي للشركات املدرجة في بورصة 

 (2020-2016غمان لألوراق املالية خالل الفترة )
 

27 

 مً خالل انجذول العاب  تحض  ان

 * الححفظ املحاظبي11- 10*  3.814 -  0.594جودة ألاستاح = 

زا هع ي اهت  0.839وجعاو   0.05ومً خالل انجذول العاب  تحض  ان معحوى الذللة لخحجاس أك ر مً  ل َو

 للححفظ املحاظبي في جودة ألاستاح.توجذ أرش رو دللة ئ صاةية 

 النحائج.3.4

وعق الححفظ املحاظبي للششكات املذسجة في بوسصة عمان لألوساق املالية مً ششكة ألخشى ومً  ثجاتيد .1

 ظىة ألخشى،  ي  كاهد مىخفضة لجعض الششكات ومشثفعة لششكات أخشى.

أن ألاستاح الششكات الصىاعية في بوسصة عمان لألوساق املالية ل ثحمحع بالظحمشاسية ةعحق وجود خعاةش   .2

 ظىوات. فاد ة على عذة

اهت ل توجذ أرش رو دللة ئ صاةية للححفظ املحاظبي على جودة ألاستاح في الششكات الصىاعية في بوسصة  .3

 عمان لألوساق املالية مما تذل على عذم وجود دوس للححفظ املحاظبي كوظيلة لضيادة ألاستاح.

 الحوصيات.4.4

اعية املذسجة في بوسصة عمان ألوساق املالية ثقويش واعحماد همور  لقياط جودة الاستاح في الششكات الصى  .1

تكون مإششا للمعخثمشيً واملحعاملين  ول مذى جودة ألاستاح في الششكات الصىاعية املذسجة في بوسصة 

 عمان ألوساق املالية مما هعاَم في ثششيذ قشاسا  م.

حية ملا لها مً أرش مهم العما على صيادة الو ي معحخذمي املعلومات املحاظحية  ول جودة ألاستاح املحاظ .2

 على صيادة جودة املعلومات املحاظحية الةي جعاعذ في اثخار القشاسات الششيذة.

دساظة مذى ثمحع ألاستاح املحاظحية ب ودة عالية باظحخذام مقياط أخش ب ودة ألاستاح ف ودة ألاستاح   .3

 ثخحلك باخحالف أظلوا القياط املعحخذم.

 املراجؼ. 5

 

ما على  (2015)أبو جشاد سجق  .1 العالقة بين الححفظ في العياظات املحاظحية وانخاكمية املإظعية وئرَش

  .جودة إلافصاح عً الجياهات

( أرش مماسظة الححفظ املحاظبي على ألاداء املالي املحمثا ل ام  الشتحية ومعذل دوسان 2018أبو َذتق ب .2

 ألاصول. سظالة ماجعحير  ير ميشوسة، جامعة الششق ألاوظ .

الححفظ املحاظبي وجودة قياط ألاستاح دساظة ثقجيقية على الششكات املعاَمة  (2011 مذ ظاما بأ .3

 .144-119مل 2ال عذد 31الجحشييية: امل لة العشتية ألداٍس م لذ 
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( أرش ألاصمات املالية على دعم ظياظة الححفظ املحاظبي: دساظة في 2014ئقجال عمش والقضاة مأمون ب .4

  .فلعقين 4، م28عاَمة الاسدهية، م لة جامعة الى اح للجحوذ العلوم إلاوعاهية م الششكات الصىاعية امل

دساظة  :( قياط دسجة الححفظ املحاظبي في القواةم املالية وتيان أرٍش على جودة ألاستاح 2019بشتخ هضال ب .5

ش  ثقجيقية على الششكات املذسجة في بوسصة فلعقين. سظالة ماجعحير  ير ميشوسة، فلعقين، جامعة ألاَص

 ةغضة.

( العواما املإرشة في جودة ألاستاح: دليا مً الششكات الصىاعية ألاسدهية، م لة انجامعة 2012 مذان عالم ب .6

 .301-265إلاظالمية للذساظات الاقحصادتة وإلاداسية، امل لذ العششيً، العذد ألاول مل

عحوى الححفظ املحاظبي والعواما املإرشة عليت في الحقاسيش املالية ( قياط م2013 ميذة عجذ امل يذ ب .7
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 ملخص: 

دوس ئكرررررادة حلخبررررر ئكررررادة اإلاررررىاسد الدؽرررررشيت مداولررررت ميؼؼررررت ومبرمجررررت لخلـررررري  كيمررررت اإلاررررىاسد الدؽررررشيت، لرررررزلً حعرررر  ذ  الذساظررررت       

هنذظررت اإلاررىاسد الدؽررشيت يررا جدليررم الخنميررت اإلاعررخذامت يررا مصرررش والجضائررش، ولخدليررم رلررً ئكخمررذ الخاخ ررا  يررا من جيررت الذساظررت ك ررر   

لىمررب تاجخرراق الاظررلىا اللياقررتب، وكررذ جرر  ئؤخخرراس ثلررع اإلاإؼررشاث مم لررت يررا مإؼررش الخنميررت الدؽررشيت اإلاررن ا الىصررلت الخدلي ررا واإلاررن ا ا

ومإؼش صادساث جىنىلىحيا اإلاللىماث والاجصاالث هذاللت إلاإؼشاث ئكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت لخيا  أزشها ك   نصيب اللرشد مر  

 .تالناجج اإلاد ا الاحمالا همإؼش اكخصادي للخنميت اإلاعخذام

ش صرررادساث كالكرررت ئيجاتيررت ػشديررت تررري  مإؼررش الخنميررت الدؽرررشيت وكالكررت كىعرريت ظرررلخيت ترري  مإؼرر وكررذ جىصررلذ الذساظرررت ئلرر  أ  هنرران

يررا مصررش، همررا جىحررذ كالكررت ئيجاتيررت ػشديررت ترري  مإؼررشي الخنميررت الدؽررشيت جىنىلىحيررا اإلاللىمرراث والاجصرراالث ك رر  الخنميررت اإلاعررخذامت 

 يا الجضائش.والاجصاالث ك   الخنميت اإلاعخذامت  وصادساث جىنىلىحيا اإلاللىماث

 ئكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت، الخنميت اإلاعخذامت، مصش، الجضائش.   اليلماث املفخاحُت:

 JEL: O15  ،Q01جصيُف 

Abstract:  
    The re-engineering of human resources is a planned and programmed attempt to maximize the 

value of human resources, so the study aims at the role of human resource re-engineering in 

achieving sustainable development in Egypt and Algeria. Represented in the human development 

index and the ICT exports index as an indication of the human resources re-engineering indicators 

to show their impact on the per capita GDP as an economic indicator for sustainable 

development. The study concluded that there is a direct positive relationship between the human 

development index and a negative inverse relationship between the technology exports index. 

Information and communications on sustainable development in Egypt, and there is a positive 

direct relationship between the indicators of human development and ICT exports on sustainable 

development in Algeria. 

Keywords: Human Resource Re-Engineering, Sustainable Development, Egypt, Algeria. 

Jel Classification Codes:   Q01, O15 
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 . ملدمت: 1

حلخبر اإلاىاسد الدؽشيت اللمىد الللشي الي مجخمم فهب حعاكذ ك   جدليم النمى والخنميت، وحلخبر      

ئكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت الشاتؽ اإلاإزش يا اللنصش الدؽشي ليلذم الليمت اإلاظافت اإلاشحىة وم  ز  

 جدليم الخنميت اإلاعخذامت الي دولت. 
 

ئ  ئكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت ال جلخصش ك   ئكادة جيىي  وحؽىيل مدخىي اإلالاس  واإلاهاساث      

لذي سأط اإلااٌ الدؽشي وجدىيله ئل  سأط ماٌ فىشي،  ولىن ا جخجاوص رلً ئل  ئكادة جصميي  الادواث 

ؤخخاس والخذسيب واإلاهاساث والاظاليب التب يخ  ب ا ئكادة جصميي  وجيىي  سأط اإلااٌ الدؽشي يا الذولت واال 

الىؿيليت، تاالطافت ئل  ئكادة جصميي  ألاظغ واإلاخادي واللملياث التب يخ  ك   أظاظها ئداسة اإلاىاسد 

 الدؽشيت يا الذولت هيل.
 

  -وكليه فا  مؽيلت الذساظت جخمدىس يا الدعاٌؤ الخالا:     

 الخنميت اإلاعخذامت يا مصش والجضائش؟ ئل  ئي مذي ظدعاه  ئكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت يا جدليم
  

وجشجىض الذساظت ك   فشطيت أظاظيت مىداها: كذ جإدي ئكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت ئل  جدليم      

 م  مصش والجضائش.
ً
 الخنميت اإلاعخذامت يا هال

 

ي، م  وت ذ  الذساظت ئل  ئؤخخاس اللشطيت العاتلت تالخؼخيم ك   ؤلاكخصاد اإلاصشي والجضائش      

نصيب اللشد خيث يخ  ؤلاكخماد ك   مخغير  2019 – 2004ؤالٌ نمىرج  كياقتب مناظب ؤالٌ اللترة  

 الناجج اإلاد ا ؤلاحمالا همإؼش ئكخصادي للذاللت ك   الخنميت اإلاعخذامت.  م  
 

س وجأحت أهميت الذساظت م  أهميت مخغيرات ا خيث حؽيل هنذظت اإلاىسد الدؽشي م  ؤالٌ الاظد ما     

 فيه و جذسيخه فلعلت هامت يا جدليم الخنميت اإلاعخذامت.
 

وحلخمذ من جيت الذساظت ك   اإلان ا الىصلت الخدلي ا، م  ؤالٌ جناٌو اإلاللىماث والذساظاث      

الخاصت تمىطىق الخدث، فهى مالئ  لؼخيلت اإلاىطىق النه يلخمذ ك   حمم الحلائم والخياناث 

ميماث خٌى مىطىق الخدث، هما ظيخ  ؤلاظخلانت تاإلان ا الىمب م  وملاح  ا للىصٌى ئل  نخائج وحل

ؤالٌ اجخاق ألاظلىا اللياقتب إلؤخخاس جأزير ثلع مإؼشاث هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت همخغيراث معخللت 

 ك   الخنميت اإلاعخذامت يا مصش والجضائش.
 

 الادبُاث والدزاطاث الظابلت

 :وانذ لها نخائج مخخاينت ويمى  كشطها ك   الندى الخالاهنان مجمىكت م  الذساظاث العاتلت التب 
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( والتب ئظ  ذفذ ئكادة هنذظت الخللي  للخنميت اإلاعخذامت: الخللي  2002فنجذ دساظت )النجاس،      

لإلنخاج والللاليت ؤلانعانيت، خيث تد ذ الذساظت اللالكت تي  الخللي  والخنميت اإلاعخذامت ومداوالث 

م  ؤالٌ ئكادة هنذظت اللملياث همذؤل للخؼىيش الؽامل يا منـىمت الخللي   الاصالح الخلليمب

لخدليم الخنميت اإلاعخذامت، وكذ جىصلذ الذساظت ئل  أ  الخللي  يلخبر وظيلت لخدليم الخنميت 

 اإلاعخذامت والللاليت الانعانيت، فخدعي  الخللي  ُيلذ ملخاح للخنميت والخلذم واللىغ صحيذ. 
 

( أهميت ئكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت يا جدعي  أالداء الدؽشي تاإلاإظعت 2015خت )ؤا  أما أػشو      

الاكخصاديت: دساظت اظخؼالكيت آلساء معإولا اإلاىاسد الدؽشيت خيث اظ  ذفذ جدذيذ جأزير ئكادة 

هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت يا جدعي  أداء الافشاد، وكذ اظخيذمذ الذساظت اإلان ا الىصلت الخدلي ا 

الاظلىا اللياقتب م  ؤالٌ الاكخماد ك   الاظخديا  وكذ جىصلذ الذساظت ئل  أ  ئكادة هنذظت اإلاىاسد و

 يا جدعي  أالداء الدؽشي.
ً
 الدؽشيت جإزش ئيجاتيا

 

( أهميت الاظد ماس يا سأظماٌ الدؽشي ودوسه يا دفم عجلت 2015وكذ جناولذ دساظت )دخمانت،      

خيث جناولذ دوس ساط اإلااٌ الدؽشي يا جدليم الخنميت الاكخصاديت يا تي  الىاكم واإلاأمٌى  :الخنميت

الجضائش، وكذ ئظخيذمذ الذساظت اإلان ا الىصلت الخدلي ا لخدليم هذ  الذساظت وكذ جىصلذ 

الذساظت ئل  أ  هنان مجمىكت م  الخدذياث يا كؼاعا الخللي  والصحت ال حلمل ك   جؼىيش اللنصش 

 لا ل  حعمذ تالخنميت الاكخصاديت يا الجضائش.الدؽشي يا الجضائش وجالخا
 

( والتب ئهخمذ تذساظت الاظد ماس يا سأط اإلااٌ الدؽشي همذؤل خذيث 2016ويا دساظت )تىؼشػ،      

الداسة اإلاىاسد الدؽشيت تاإلاإظعاث وكذ اظخيذمذ الذساظت اإلان ا الىصلت الخدلي ا وكذ جىصلذ 

دىس اهخمامها م  الاكخماد ك   الالت لالكخماد ك   اللنصش الذساظت ئل  أ  اإلاإظعت ها التب جدٌى م

الدؽشي وهزا ما يخؼلب م  اإلاإظعت تأ  جخميز تاإلاشونت والاكخماد ك   فشق اللمل هأظاط لحل 

اإلاؽىالث ووطم ألاهذا  وجدعي  الخذماث، هما جلسح اإلاجاٌ لالتذاق وجنميت الافياس وحصجيم الاداسة 

 الزاجيت والخجذيذ الزاحت.
 

( التب ئظ  ذفذ ئكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت "الهنذسة" 2017ووفلا لذساظت )ظالمت & أخمذ     

ودوسها يا جذكي  اللذسة الخنافعيت يا اإلاإظعاث اللنذكيت: دساظت جؼخيليت ك   ثلع فنادق الخمغ 

ا  خيث ج  نجىم اإلاصشيت وكذ اظخيذمذ الذساظت الاظلىا اللياقتب م  ؤالٌ الاكخماد ك   الاظخدي

فنذق يا مذينت ؼشم الؽيخ اإلاصشيت، وكذ جىصلذ الذساظت ئل  أ  ئكادة هنذظت  25كمل مسح ك   

اإلاىاسد الدؽشيت وحلضيض دوسها يا ئكادة الهييلت يخؼلب حغييراث يا اإلاعخىي الاداسي وئؿهاس اإلاشونت يا 

م  أحل الاظخلادة م  كذسات   كمليت الخدٌى م  مصذس اللشاساث لخدليز اللماٌ اإلاخذكى  واإلاخخىشو  

 ومىاهب   لخدليم اإلايزة الخنافعيت لللنذق.
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( والتب جناولذ جأزير ئكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت يا حلضيض الشوح اإلالنىيت 2018أما دساظت )خعي ،      

 لللاملي ، للخلش  ك   مذي ئظهام تشامج ئكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت يا حلضيض الشوح اإلالنىيت

لللاملي  تيليت الشافذي  الجاملت، وكذ ئكخمذ الخاخث ك   اإلان ا الىصلت الخدلي ا لخنليز الخدث م  

ؤالٌ الاظخديا  هأداة حمم الخياناث، واإلان ا الىمب لخلعير الخدث م  ؤالٌ مذسج )ليىشاث الخماقتب( 

اظت، وكذ جىصلذ فشدا م  اإلاىاسد الدؽشيت يا اليليت مدل الذس  138خيث جم لذ كينت الخدث م  

 الذساظت ئل  أ  تشامج اكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت لها أهميت يا حلضيض ملنىياث اللاملي .    
 

( فلذ جناولذ جلليل دوس جىنىلىحيا اإلاللىماث لخؼىيش ألاداء يا 2019ووفلا لذساظت ) أخمذ،      

داء النىعا والىمب للمىسد الدؽشي اإلاإظعاث الخلليميت لخدليم الخنميت اإلاعخذامت، ورلً لخدليم ألا 

م  حهت، وجمىينه م  مىاهخت واظديلاا الخؼىساث الخىنىلىحيت اإلادعاسكت م  حهت أؤشي، وكذ 

اكخمذث الذساظت ك   اإلان ا الىصلت م  ؤالٌ الاػالق ك   اإلاشاحم والىخب والذوسياث الللميت 

عاكذ يا جدليم هذ  الذساظت، وكذ والشظائل الللميت اإلاخيصصت لخدذيذ ػخيلت اإلاللىماث التب ح

جىصلذ الذساظت ئل  أ  جىنىلىحيا اإلاللىماث جدلم ألاداء اإلاخميز وئجيار اللشاساث الشؼيذة يا 

 اإلاإظعاث الخلليميت وحلمل ك   جدليم الخنميت اإلاعخذامت.
 

الاداء ( حىدة الحياة الىؿيليت ومذي ئظهامات ا يا جدعي  2020وكذ جناولذ دساظت )تىطيا ،      

الىؿيلت وؤلانخاحيت يا اإلانـماث، لخؼىيش سأط اإلااٌ الدؽشي وجدعي  تيئت اللمل والحياة الىؿيليت له 

م  أحل جدليم الخنميت اإلاهنيت اإلاعخذامت، خيث اكخمذث الذساظت ك   اإلان ا الىصلت النه يلخمذ 

مىطىق الخدث، وكذ ك   حمم الحلائم والخياناث وملالج  ا للىصٌى ئل  نخائج وحلمييماث خٌى 

جىصلذ الذساظت ئل  أ  سفم معخىي حىدة الحياة الىؿيليت تيل أثلادها ومعخىي الاداء، ال يخ  ئال م  

ؤالٌ ؤلاهخمام تاكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت وئؼخاق خاحاث وسغخاث اللاملي  واإلاىؿلي  يا جلً 

 اإلانـماث. 
 

يي  فلاليت حؽشيلاث الخذمت اإلاذنيت لخؼىيش ( والتب اظ  ذفذ جل2021أما دساظت )فشغ ا،      

ظياظاث اداسة اإلاىاسد الدؽشيت يا اللؼاق الحيىمت هذساظت ملاسنت إلاجمىكت دٌو مجلغ الخلاو  

الخليجا مم لت يا )كؼش، اليىيذ، الخدشي ، الاماساث(، لخيا  الذوافم والاظخاا التب يجب ك   هزه 

لاث في ا، وكذ ئكخمذ الخاخث ك   الاكتراا اللانىنت/ اإلاإظستب الذٌو اإلاخادسة إلالالج  ا واصالح الدؽشي

لخدليل وافت الدؽشيلاث اإلانـمت لللمل ووؿائف وظلؼاث هزه الاحهضة، والاكتراا اإلالاس  لللذ 

اإلالاسناث تي  الدؽشيلاث الخاصت تذوس أحهضة الخذمت اإلاذنيت يا اداسة اإلاىاسد الدؽشيت تالذٌو مدل 

الذساظت ئل  أ  هنان كصىس يا الدؽشيلاث اإلانـمت للمىاسد الدؽشيت يا الخذمت الذساظت، وكذ جىصلذ 

اإلاذنيت الحيىميت يا الذٌو مدل الذساظت وهى ما جلخظيه الحاحت ئل  ملالجخه م  ؤالٌ اصذاس 
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حؽشيلاث ومىاد كانىنيت حعاه  يا ؤلم تيئت كمل حصجم ك   الاتذاق والازشاء الىؿيلت جذك  جنميت 

 دؽشيت الحاليت م  ؤالٌ حهاص خيىمت سؼيم يخمخم تالىلاءه واللاكليت.اإلاىاسد ال
 

 الفجوة البحثُت بين الدزاطت الحالُت والدزاطاث الظابلت
 

 ما خٌى دساظت      
ً
دوس ثلذ كشض ثلع ألادتياث والذساظاث العاتلت يخطح أ  هنان نذسة نىكا

ئكادة تالشغ  م  أ  هنان هخاتاث ك  امت ئكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت يا  جدليم الخنميت اإلاعخذ

دوس ئكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت ئال أ  أغلب ا جشهض ك   اللالكت تي  هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت 

 ، وجيخلف هزه الذساظت ك  الذساظاث العاتلت فيما ي ا:واإلاإظعاث واإلانـماث اإلايخللت
 

  ك   دوس ئكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت حاءث هزه الذساظت م  أحل جدليل ئنلياظاث

 – 2004الخنميت اإلاعخذامت يا مصش والجضائش م  ؤالٌ ئظخيذام نمىرج كياقتب ؤالٌ اللترة 

ك   الخنميت اإلاعخذامت يا هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت ، ورلً لخيا  أزش ثلع مإؼشاث 2019

 مصش والجضائش.
 

   والخنميت اإلاعخذامت، وظيخ  اإلاىاسد الدؽشيت ئكادة هنذظت جشهض هزه الذساظت ك   اللالكت تي

الخلخير ك  اإلاخغير الخاثم وهى الخنميت اإلاعخذامت مم ألاؤز يا الاكخخاس صلىجت كياط الخنميت 

اإلاعخذامت ثؽيل همب، وهى ما حلل اغلب الذساظاث ال حعخيذم نمارج كياظيت واكخمذث 

 ك   الخدلي ا الىصلت للذساظت.
 

 نصيب اللشد م  الناجج اإلاد ا تمخغير  الخنميت اإلاعخذامتخلخير ك  كامذ هزه الذساظت تال

 ؤلاحمالا وهى أخذ مإؼشاث كمليت الخنميت.
 

ت .2  الاػاز الىظسي إلعادة هىدطت املوازد البشٍس

ت املوازد هىدطت إعادة مفهوم 1.2  البشٍس
 

الدؽشي وأثلاد جذفم مخؼلخاث الخدٌى وجؼىس اإلالشفت ئل  صيادة الاهخمام تملاهي  سأط اإلااٌ 

 لخدليم 
ً
 طشوسيا

ً
اإلالشفت اليامنت فيه، ودوسه يا ؤلم الليمت، أل  ئدسان جلً اإلالاهي  أصخذ أمشا

الخنميت اإلاعخذامت، طم  هزا ؤلاػاس ل  يلخصش اظخيذام سأط اإلااٌ هملهىم اكخصادي ك   

ح واظخيذامه ثلع كىامل ؤلانخاج واألسض، واللمالت، وسأط اإلااٌ، تل ج  اكخخاط رلً اإلاصؼل

يا مجاٌ الللىم الاحخماكيت وكلىم الدعيير، جدذ ما يلش  تشأط اإلااٌ الدؽشي الزي يؽير ئل  

مجمل اإلاهاساث، والخبراث، والخللي ، واإلالشفت اإلاتراهمت يا اللنصش الدؽشي، وحلذ الخؼىس اإلاعخمش 

ذ أه  ألاصٌى الهامت لهزا اإلالهىم ج  الترهيز ك   ئكادة هنذظت كملياث سأط اإلااٌ الدؽشي هأخ

 غير اإلااديت اإلاإزشة ك   الخنميت اإلاعخذامت.
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یلخبر ملهىم ئكادة الهنذظت م  اإلاىطىكاث الحذی ت وندیجت لزلً اظخيذمذ اللذیذ م  و 

يلصذ تاكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت ئكادة جصمي  نـ  اإلاعمیاث لىصف هزا اإلالهىم، خيث 

جىنىلىحيا اإلاللىماث ليؽمل رلً ول أنىاق الحاظخاث الاليت اللمل تصلت حزسيت تاظخيذام 

الصخصيت وأحهضة الهاجف الزهيت اإلاخؼىسة التب يخ  اظخيذامها م  ػش  مىؿلي  روي هلاءة 

 يا حزسيت فائلت جدعيناث اللمالء او ألنلعه  لخدليم ئل  واملت ؤذماث لخلذي  ؤذماث تخلذي 

   (.85: 2015وؤلانخاحيت. )ؤا ،  الجىدة

اللمليت التب يخ  م  ؤاللها جدىيل مهاساث وملذساث وملاس   وهنان م  يلشفها ك   ئن ا:

اإلاىاسد الدؽشيت ئل  سأط ماٌ فىشي واللمل ك   جىؿيله يا جدليم الاهذا  اإلاؼلىجت. 

(Shahmandyat & other, 2012: 219 )  

الدؽشيت تاالظدناد ئل   ئكادة جصميي  أنـمت اللمل للمىاسدهما يمى  حلشيلها ك   أن ا: 

 ,Francis & Kabirجىنىلىحيا اإلاللىماث ألحل الخدعي  اإلاعخمش إلاعخىياث الجىدة والانخاحيت. )

2008: 4    ) 

 وجأؤز ئكادة الهنذظت كذة أؼياٌ مخم لت يا: 

ئكادة هنذظت كملياث ئداسة وجنميت اإلاىاسد الدؽشيت كاليت الليمت )الخذسيب، الخلل   -

 لخؼىيش وؤلاتذاق اإلاإظستب(.الخنـيمب، ا

ئكادة هنذظت كملياث ئداسة وجنميت اإلاىاسد الدؽشيت والخلليل م  الخلذ الشكاحت مم ئخالٌ  -

 ال لت والخمىي .

 ئكادة هنذظت مدخىي اإلالاس  واإلاهاساث. -

 ئكادة هنذظت سأط اإلااٌ الدؽشي. -

 ئكادة هنذظت البرامج، الؼشق وأظاليب اللمل. -
 

ويا هزا العياق يمى  أ  نلشق تي  سأط اإلااٌ الدؽشي وئكادة هنذظت ساط اإلااٌ الدؽشي )هنذظت      

اإلاىاسد الدؽشيت(، فشأط اإلااٌ الدؽشي هى: مجمل الاظد ماساث يا النؽاػاث م ل: الخللي ، الصحت، 

، ئر تاإلاصؼلح الخيىي ، الخذسيب يا ميا  اللمل، والتب حعمذ تشفم ئنخاحيت اللامل يا ظىق اللمل

 أو كؼاءه  كؼاء تذنت يا اإلالام 
ً
ألاوظم ألنه م  الدؽش م  ال يدخمل كنذه  اللىش واإلالشفت ئال كليال

، هما جم ل رلً يا هال اإلاىحخي  أي كصش الضساكت وكصش الصناكت. )اليديمب،   (.15: 2009ألاٌو
 

اإلااٌ الدؽشي ك   أنه ، حلشيف سأط Herna & Ndez Lglesies Rihoud هما يشي ول م       

الاظخلذاداث، اإلاللىماث، واللذساث واإلاإهالث التب يخدصل كلي ا ألافشاد. ويظيف الخاخ ا  الخلشيف 

صلت ثؽشي أل  هزا النىق م  سأط اإلااٌ له ؤصىصيت كذم ئميانيت انلصاله ك  صاخخه ؤلانعا ، 

 (. 124: 2004ذو ، كىغ ألانىاق ألاؤشي التب جأؤز ؼيل ألاسض وآلاالث أو غيرها. )ك
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أما تشنامج ألام  اإلاخدذة ؤلانمائت يلش  سأط اإلااٌ الدؽشي تأنه ول ما يضيذ م  ئنخاحيت اللماٌ       

واإلاىؿلي  م  ؤالٌ اإلاهاساث اإلالشفيت والخلنيت التب يىدعخىن ا، أي م  ؤالٌ اللل  والخبرة، وم  

دي م  ناخيت أظاظيت ها أنه غير مادي الىاضح أ  سأط اإلااٌ الدؽشي، ييخلف ك  سأط اإلااٌ اإلاا

تؼخيلخه، ك   الشغ  أ  لشأط اإلااٌ الدؽشي دوس هخير يا صيادة ؤلانخاج الاكخصادي م  ظلم وؤذماث. 

(  فهى يلش  ك   أنه اإلاهاساث واللذساث اإلاخجعذة يا اللشد اللامل أو 90: 2003)تشنامج الام  اإلاخدذة، 

 (28: 2003الخذسيب والخللي . )ػاخى ،  اللىة اللاملت والتب جىدعب م  ؤالٌ
 

ونيلص مما ظخم يا أ  ملهىم سأط اإلااٌ الدؽشي يلبر ك  مجمل اإلالاس  والىلاءاث التب يىدعب ا      

ألافشاد يا خيات   "وفم ألافياس" ػىاٌ مشخلت الخللي  وجيخلف فتراث الخيىي  التب يخللاها والخبراث 

ت، فاالظد ماساث يا سأط اإلااٌ الدؽشي حلمل ك   صيادة الايشاداث التب يىدعب ا ؤالٌ اإلاشاخل اللمشي

 ك   اللىغ م  رلً جنيلع هزه الاظد ماساث يا ألاحل اللصير.  
ً
ولى  يا كمش مخلذم نعديا

(. فهى مصذس للميزة الخنافعيت والزي يلمل ك   ؤلم 31: 2007(، )أتى النصش، 271: 2016)تىؼشاػ، 

 (.51: 2016داء والخنافعيت. )جىفيم، الليمت اإلاظافت وجدعي  ألا 
 

: 2019) العشخا ، وم  أه  اإلاخغيراث اإلادذدة واإلادلضة لالظد ماس يا سأط اإلااٌ الدؽشي ما ي ا: 

 (.174 -169: 2009(، )ظليذة، 140

 تاللمش اإلاخىكم كنذ الىالدة -1
ً
 .ػٌى اللمش ملاظا

 تمإؼشاث فشكيت -2
ً
 : الخدصيل الللمب ملاظا

   الزي  يلشأو  و يىخخى  نعخت الخالغ. 

 ملذٌ الليذ ؤلاحمالا يا اإلاشاخل الذساظيت ؤلاتخذائيت واإلاخىظؼت وؤلاكذاديت. 

 تنصيب اللشد الحليلت م  الناجج اإلاد ا ؤلاحمالا تالذوالساث الاميرهيت  -3
ً
معخىي اإلاليؽت ملاظا

 إلاخذأ حلادٌ اللىة الؽشائيت.
ً
 ػخلا

ً
 مدعىجا

 :تالجانب الدؽشي يا اإلاإؼش فهبأما اإلالاييغ ألاؤشي اإلاشجخؼت 

دليل الخنميت اإلاشجخؽ تالجنغ: وهى مإؼش يؽخه دليل الخنميت الدؽشيت م  خيث اإلاإؼشاث اللشكيت      

  -التب حؽيل من ا، ئال ئنه ينصش  ئل  دساظت أوطاق اإلاشأة يا هزه اإلاإؼشاث ويلىغ هزا الذليل 
ً
فظال

 م  مـاهش هزه اإلاؽاسهت.مذي اإلاؽاسهت يا اإلاجخ -ك  الخلذ الدؽشي 
ً
 مم أو مـهشا

 أما مإؼشاث الحشما  الدؽشي فهب:

  سجل الحشما  الدؽشي . 

 .دليل الللش الدؽشي 

 .ملياط كذس اللذساث 
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وجدخىي هزه اإلاإؼشاث ك   مإؼشاث فشكيت جخللم تالىطم الصخا واإلاذنت ومعخىي اإلاليؽت       

للذساث الزي هى نديجت إلنلذام اللشص. أما الخلذ الالئم، وت خ  هزه اإلاإؼشاث تلياط الحشما  م  ا

الخيئب يا اإلالهىم فيلبر ك  نلعه م  ؤالٌ سجل الخذهىس الخيئب الزي يخظم  حملت مإؼشاث حلىغ 

 مذي الظشس أو الخدعي  الزي يصيب الخيئت يا ظياق النؽاغ الاكخصادي.
 

حخماعا فيلبر كنه تجملت م  اإلاإؼشاث أما الجىانب الخاصت تاإلاؽاسهت الاحخماكيت أو الاكخصاد الا      

التب جيص اإلاؽاسهت العياظيت، فظال ك  الذالالث اإلاخظمنت يا اإلاإؼشاث اإلاخلذمت، فالليذ اإلاادي 

 م  
ً
 ك   اإلاؽاسن وظدخا

ً
 خاظما

ً
يليم مؽاسهت الللشاء، هزلً الللش اإلالشيا تذسحاجه اإلايخللت ُيلذ كيذا

 .أظخاا جذهىس الاكخصاد
 

ت املوازد هىدطت إلعادة ألاطاطُت امللوماث 2.2  البشٍس

هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت ك   مجمىكت م  اإلالىماث الاظاظيت )اإلاإؼشاث( التب حلخبر  ئكادة حعدنذ     

 ( 86: 2015كاكذة للليام تاكادة الهنذظت ويمى  كشطها ك   الندى الخالا: )ؤا ، 
 

 جىنىلىحيا اإلاللىماث وجخدلم تاالظخيذام الام ل واإلاى ف : وجخم ل يا امللوماث الخىىولوحُت

للخىنىلىحيا اإلاللىماث هؽخياث الحاظب الالا التب جىفش اميانيت انجاص احشاءاث اللمل الىسقا 

  تاداسة اإلاىاسد الدؽشيت.

 ويخ  رلً م  ؤالٌ مشاحلت اللملياث التب يلىم ب ا الافشاد يا اإلانـمت تاظخيذام العملُاث :

ألاظاليب الهنذظيت واإلاخم لت كمىما يا ػشق اإلاداظديت ك   أظاط ألانؽؼت، جدليل الليمت، 

 جدليل جذفم اللمل.

  :ت خيث جم ل اإلاىاسد الدؽشيت أه  ملىماث ئكادة الهنذظت خيث ئ  ئحشاءاث املوازد البشٍس

 اللمل ال يمى  ئجمامها تذو  مىؿلي  أو فشيم كمل.
 

 املظخدامتػاز الىظسي للخىمُت الا  .3

 مفهوم الخىمُت املظخدامت 1.3

حؽيل الخنميت اإلاعخذامت دكامت أظاظيت للنؽاغ الاكخصادي يا الحلاؾ ك   اإلاىاسد الؼخيليت     

وجشؼيذ اظ  الهها، فهب أداة مهمت إلاىاحهت ميخلف الخدذياث والخغيراث اإلاخناميت ألفشاد اإلاجخمم يا 

والاحخماكيت، وجضداد خذجه جلً الخدذياث مم اسجلاق  ميخلف اإلايادي ، وجصلت ؤاصت الاكخصاديت

 (. 33: 2013)ؼاهي ،  .ملذالث النمى العيانت وما يخؼلخه م  صيادة ملذالث الخنميت
 

فالخنميت اإلاعخذامت نىق م  أنىاق الخنميت التب جلت تاخخياحاث الحاطش دو  الجىس ك   كذسة      

 (.78 -77: 2017للادمت أكخاء ألاحياٌ الحاليت ) داللا، ألاحياٌ اللادمت ودو  أ  جخدمل ألاحياٌ ا
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كمليت يدناغ  في ا اظخغالٌ اإلاىاسد وجىحي اث الاظد ماس ومناحا وحلش  الخنميت اإلاعخذامت ك   ئن ا:      

 م  ئميانياث الحاطش واإلاعخلخل للىفاء 
ً
الخنميت الخىنىلىحيت وحغير اإلاإظعاث ك   ندى يلضص هال

(، هما حلش  أيظا تأن ا الخنميت الحليليت 850: 2021وجؼللاجه. )مليىت و مدمذ، تداحاث ؤلانعا  

راث اللذسة ك   الاظخمشاس و الخىاصل م  منـىس اظخيذامها للمىاسد الؼخيليت والتب يمى  أ  جدذر 

لزلً الخىاص  الزي يمى  أ  يخدلم م    م  ؤالٌ ئظتراجيجيت جخيز الخىاص  الخيئب همدىس طاتؽ لها

ٌ ؤلاػاس الاحخماعا والخيئب والزي ه ذ  ئل  سفم مليؽت ألافشاد م  ؤالٌ النـ  العياظيت ؤال

 (.104: 2006والاكخصاديت والاحخماكيت وال لافيت التب جدافف ك   جيامل ؤلاػاس الخيئب. )مشاد، 
 

 مؤشساث الخىمُت املظخدامت 2.3
 

جلذم الذٌو واإلاإظعاث يا مجاالث جدليم حعاه  مإؼشاث الخنميت اإلاعخذامت يا جليي  مذي      

الخنميت اإلاعخذامت تصىسة فلليت، وهزا ما ينج  كنه اجيار اللذيذ م  اللشاساث الذوليت والىػنيت 

خٌى العياظاث الاكخصاديت والاحخماكيت والخيئيت، خيث حلىغ هزه اإلاإؼشاث مذي نجاح الذٌو يا 

(، 300: 2021)شحاده،  نميت اإلاعخذامت فيما ي ا:جدليم الخنميت اإلاعخذامت، وجخمدىس مإؼشاث الخ

 (.117 -107: 2006(، )الهيتب، 57 -53: 2013)ؼاهي ، 
 

 وجخم ل يا كظايا الخنيت الاكخصاديت وانماغ الانخاج والاظ  الن: املؤشساث الاكخصادًت :

 ه  مإؼشاث الخنيت  الاكخصاديت يا ماي ا:أوجخم ل 

  ؤالٌ نصيب اللشد م  الناجج اإلاد ا الاحمالا ونعخت  الاداء الاكخصادي: ويمى  كياظه م

 الاظد ماس فيه.

 .الخجاسة: جلاط تاإلايزا  الخجاسي للعلم 

  الىطم اإلاالا: ويلاط م  ؤالٌ اخدعاا نعخت اإلاذيىينيت الخاسحيت أو الذاؤليت ال  الناجج

 اللىمت الاحمالا .

 جىي، الاساضتب، الخداس، اإلاديؼاث : وجم ل اإلاإؼشاث الخيئيت يا الغال  الاملؤشساث البُئُت

واإلاناػم العاخليت، اإلاياه اللزتت والنخىق الحيىي. وفيه جظمي  إلالهىم الانخماء والانذماج 

والخظمينيت همصذس أظاقتب إلؼخاق  الزاحت اللشدي، خيث الخلاو  هى الخلاكل الاحخماعا 

 الظشوسي.

 حت اللامت ، الخللي ، العى ، الام  : وحؽمل اإلاعاواة الاحخماكيت، الصاملؤشساث الاحخماعُت

 ؤلامياناث واللشص وليغ فلؽ الذؤل هدم الجميم يا الحصٌى ك   الخللي .

 و حؽمل الاػاس اإلاإظستب واللذسة اإلاإظعيتاملؤشساث املؤطظُت :. 
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 الىموذج واللُاض

 للذساظت وكذ جىصلنا فيه ئل  أ  هنان مإؼشاث للخنميت      
ً
 وصليا

ً
ُيلذ اللشض العاتم جدليال

اإلاعخذامت يمى  م  ؤاللها كياظها ب ا، ويا هزا اإلاخدث ظيلىم الخاخ ا  تاظخيذام اإلان ا الىمب 

اإلاخغير الخاثم تاجخاق الاظلىا اللياقتب معخيذما  نمىرج ئندذاس مخلذد والزي ه خ  تخلذيش اللالكت تي  

خيث ظيخ   تاظخيذام ػشيلت اإلاشحلاث الصغشي اللاديت، وكذة مخغيراث أؤشي ها اإلاخغيراث اإلاعخللت

تدث اللالكت تي  الخنميت اإلاعخذامت همخغير جاثم وحلع مإؼشاث ئكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت 

   الخنميت اإلاعخذامت همخغيراث معخللت، م  أحل تدث أزش ثلع مإؼشاث هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت ك

 كن ا تنصيب اللشد م  الناجج اإلاد ا ؤلاحمالا ؤالٌ اللترة م  
ً
 2019 – 2004يا مصش والجضائش ملبرا

 لخىافش الخياناث وؤلاخصائياث، وج  الحصٌى ك   الخياناث العنىيت م  كاكذة تياناث الخنً 
ً
وفلا

ىصلذ ئل  مخغيراث الذساظت )النمىرج الذولا، ويا طىء مشاحلت الذساظاث العاتلت فا  الذساظت ج

 اإلالترح( ك   الندى الخالا:
 

 املخغيراث والسموش 

 مصس 

املخغيراث والسموش 

 الجصائس

 البُان

نصيب اللشد م  الناجج اإلاد ا ؤلاحمالا تاكخخاسه أخذ اإلاإؼشاث  Yاإلاخغير الخاثم  Yاإلاخغير الخاثم 

)تاألظلاس ال اتخت للذوالس ؤلاكخصاديت للخنميت اإلاعخذامت، وملاط 

 (.2010ألامشييت كام 

وهى يلبر ك  معخىي سفاهيت الؽلىا يا مإؼش الخنميت الدؽشيت  X1اإلاخغير اإلاعخلل  Z1اإلاخغير اإلاعخلل 

( ثغشض UNDPاللال  وما يلىم ته تشنامج الخؼىيش لالم  اإلاخدذة )

فهى جنميت الذٌو وجدعي  أوطاق اإلاىاػني  يا الذٌو اإلايخللت، 

يليغ ملذاس الانجاص الى ا لذولت ما يا أثلاده الاحخماكيت 

والاكخصاديت، خيث حعدنذ جلً الاثلاد ك   صحت الافشاد، معخىي 

جدصيله  الللمب، ومعخىي مليؽ    ملاط )م  صلش ئل  الىاخذ 

هذاللت ك  أخذ مإؼشاث اكادة هنذظت اإلاىاسد الصحيذ(، و 

 الدؽشيت.

صادساث جىنىلىحيا اإلاللىماث والاجصاالث هنعخت مئىيت % م   X2اإلاخغير اإلاعخلل  Z2اإلاخغير اإلاعخلل 

احمالا صادساث العلم هذاللت ك  أخذ مإؼشاث اكادة هنذظت 

 اإلاىاسد الدؽشيت.

 املصدز: مً إعداد الباحثان.

لملادلت الصيغت اإلالذسة للنمىرج أو الؽيل الخؼت لويمى  صياغت نمىرج ؤلاندذاس اإلاخلذد للذولخي  و 

 -ك   الندى الخالا:
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 -والشيل الخؼي للمعادلت  املخعدد هموذج الاهحداز

 مصس

 -هموذج الاهحداز املخعدد والشيل الخؼي للمعادلت 

 الجصائس

Y = f (Z1, Z2) 

Y = c + b1 Z1 + b2 Z2 + e 

 خيث

 حلبر c   ك  الحذ ال اتذ أو كيY   كنذما جيى

 حميم كي  اإلاخغيراث اإلاعخللت حعاوي صلش.

 (b1, b2)  )حلبر ك  ملامالث )اإلاللماث

 اإلاخغيراث اإلاعخللت.

 e .حلبر ك  الخؼأ اللؽىائت 

Y = f (X1, X2) 

Y = c + b1 Z1 + b2 Z2 + e 

 خيث

  حلبر c   ك  الحذ ال اتذ أو كيY   كنذما جيى

 حميم كي  اإلاخغيراث اإلاعخللت حعاوي صلش.

 (b1, b2)  حلبر ك  ملامالث )اإلاللماث( اإلاخغيراث

 اإلاعخللت.

 e .حلبر ك  الخؼأ اللؽىائت 

 املصدز: مً إعداد الباحثان.
 

مىً و  إلخخباز الىموذج وجأهُد صالحُخت ألبد أن ًجخاش العدًد مً املعاًير إلاحصائُت واللُاطُت ٍو

 -عسطها على الىحو الخالي:
 

 اخخباز الىموذج وجحلُل الىخائج ملصس -1
 

 املعاًير إلاحصائُت 
 

  ئؤخخاس( خيث يخ  ئؤخخاس الجىهشيت اليليت للنمىرجTest F وئؤخخاس حىهشيت اإلالامالث ،)

اللشوض وملامالث  (، وفيما ي ا ئؤخخاس147: 2018(، )شحاده، T Testاإلالذسة )ئؤخخاس 

 ؤلاندذاس.
 

إخخباز صالحُت الىموذج للخوصل للساز حول صالحُت الىموذج في جمثُل العالكت بين  .1

 واملخغيراث املظخللت. املخغير الخابع

 صُاغت الفسوض

 النمىرج غير مناظب اللشض اللذم

 النمىرج مناظب اللشض الخذيل

 %. 10%  ،  5% ، 1أو ئخصائيت  فؽش ملنىيت كنذ  Fيالخف أ  كي  ئؤخخاس 

 الجذوليت  F  >اإلادعىجت  Fخيث 

107.48   <1.96          

 0.05% = 5وها أكل م   Prob  =0.000% خيث  5اإلالنىيت كنذ معخىي ملنىيت  – Probاو تالنـش ئل  

 وكليه فانه يخ  سفع اللشض اللذم وهى ) النمىرج غير مناظب( ونلخل اللشض الخذيل وهى ) النمىرج مناظب(.

 املخغيراث املظخللت على الخىمُت املظخدامت في مصس. إخخباز  .2

 صُاغت الفسوض
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 اإلاخغيراث اإلاعخللت ليغ لها أزش ملنىي ك   الخنميت اإلاعخذامت. اللشض اللذم

 اإلاخغيراث اإلاعخللت لها أزش ملنىي ك   الخنميت اإلاعخذامت. اللشض الخذيل

Z1 ، Z2%. للمخغيراث  10%  ،  5% ، 1، ملنىيت كنذ Tأو ئخصائيت  T يالخف أ  كي  ئؤخخاس 
 

 الجذوليت   T  >اإلادعىجت T خيث 

10.41               <  1.96       Z1 

- 2.44               <  1.96        Z2 

،  للمخغيراث اإلاعخللت ك   الخىالا، Prob  =0.00 ،0.02% خيث  5اإلالنىيت كنذ معخىي ملنىيت  – Probاو تالنـش ئل  

وكليه فانه يخ  سفع اللشض اللذم وهى )مإؼش الخنميت الدؽشيت، وصادساث  0.05% = 5وها أكل م  أو حعاوي 

جىنىلىحيا اإلاللىماث والاجصاالث ليغ لها أزش ملنىي ك   الخنميت اإلاعخذامت يا مصش(، ونلخل اللشض الخذيل وهى 

 نميت الدؽشيت، وصادساث جىنىلىحيا اإلاللىماث والاجصاالث لها أزش ملنىي ك   الخنميت اإلاعخذامت يا مصش(.)مإؼش الخ

نصيب اللشد م  الناجج اإلاد ا الاحمالا  (Y)يا جلعير اإلاخغير الخاثم  Z1 ، Z2 وهزا يؽير ئل  أهميت اإلاخغيراث اإلاعخللت 

 وملنىيخه يا مصش.

 املعاًير اللُاطُت 

  :خيث يخ  ئؤخخاس النمىرج م  ؤالٌ اإلالايير اللياظيت وها 
 

  أ  النمىرج ال يلانت م  كذم ال خاث للخياناثNon- stationarity. 

  )أ  النمىرج ال يلانت م  كذم زخاث الخخاي  )كذم ججانغ ألاؤؼاءHeteroskedasticity  . 

  أ  النمىرج ال يلانت م  الخذاؤل الخؼت اإلاخلذدMulticollinearity. 

  أ  النمىرج ال يلانت م  اؤخال  تي  جىصيم الخىاقا Residual والخىصيم الؼخيعاNormal 

Distribution. 
 

 -وفيما ي ا نىضح رلً:
 

  أن الىموذج ال ٌعاوي مً عدم الثباث للبُاهاثNon- stationarity 
 

 خيث يخ  ئؤخخاس العيى  للعالظل الضمنیت وهنان اللذیذ م  ؤلاؤخخاساث والؼشق ؤلاخصائیت     

اإلاعخيذمت يا الىؽف ك  ظيى  العالظل الضمنیت، ونزهش م  هزه ؤلاؤخخاساث: ئؤخخاس دیيت 

، (Philips Perron – PP) وهزلً ئؤخخاس فیلدغ تيرو    (Augmented Dickey Fuller – ADF)فىلش

 يا مجاٌ الذساظاث ؤلاكخصادیت واللیاظیت للىؽف ك  ظيى  وح
ً
لخبر هزه ؤلاؤخخاساث ألاهثر ئظخيذاما

  .العالظل الضمنیت

له كذسة ئؤخخاس أفظل وهى  Test) -(PPأ  ئؤخخاس فيليب تيرو    Hallan and Zanli (1993)ويشي 

، )النليب،  Test) -(ADFأدق م  ئؤخخاس دييت فىلش 
ً
: 2021وؤاصت كنذما ييى  حج  اللينت صغيرا

( ويا خالت جظاسا وكذم ئجلاق نخائج الاؤخخاسيي  فا  ألافظل الاكخماد ك   نخائج ئؤخخاس فيليب 50
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 Test  -(PPولزلً ظيخ  الاكخماد ك   ئؤخخاس فيليب تيرو  ) Test  -(PP( ،Obben, 1998: 114)تيرو  )

 .Test) -(PP( يخي  نخائج ئؤخخاس فيليب تيرو  1ضمنيت، والجذٌو سك  )لىؽف ظيى  العلعلت ال
 

 (EGY -1حدول )

  Test) -(PPهخائج إخخباز فُلُب بيرون  

إخخباز دزحت الخيامل مً 

الدزحت الثاهُت )مظخوى 

الفسوق الثاهُت للمخغيراث 

2nd Difference) 

إخخباز دزحت الخيامل مً 

الدزحت ألاولي )مظخوى 

الفسوق ألاولى للمخغيراث 

1st Difference) 

إخخباز دزحت الخيامل مً 

الدزحت صفس )مظخوى 

 (Levelاملخغيراث  

 املخغيراث

Variables 

Prob stat. -t Prob stat. -t Prob stat. -t  

 *0.000 3.936 - 0.436 0.607 - 0.999 3.367 Y 

- -  *0.003 3.242 - 1.000 5.822 Z1 

- -  *0.006 2.965 - 0.629 0.109 - Z2 

 %. 5زفع عدم طىون املخغير عىد مظخوى  * 

 E-views 10املصدز: مً إعداد الباحثان باإلعخماد على مخسحاث بسهامج 
 

( للمللمت اإلالذسة غير ملنىيت يا معخىي اإلاخغيراث tويخطح م  نخائج ؤلاؤخخاساث أ  ئخصائيت )

ألاص ا )اإلاخغيراث تليم  ا ألاصليت دو  أؤز أيت فشوق(، مما يذٌ ك   أ  معخىي اإلاخغيراث غير ظاه ، 

، وجخؼخم ؤلاؤخخاساث ك   اللشق ألاٌو للمخغيراث هؽلذ 0.05خيث وا  معخىي اإلالنىيت أك   م  

وهزا يذٌ ك   كخٌى اللشض اللذم تىحىد حزس  Yاث كذا اإلاخغير النخائج ك  ظيى  حميم اإلاخغير 

وكذ هؽلذ  Yالىخذة يا العلعلت الضمنيت، وجالخالا يخ  جىشاس ؤلاؤخخاس لللشق م  الذسحت ألاك   للمخغير 

النخائج ك  سفع اللشض اللذم تىحىد حزس الىخذة يا العلعلت الضمنيت وكخٌى اللشض الخذيل 

 م  الذسحت ال انيت،  Yغير ثعيى  العلعلت، فاإلاخ
ً
وهى ما يلنب أ  النمىرج ال يلانت م  مخغير مخيامال

 Non- stationarity.كذم ال خاث للخياناث 
 

  )أن الىموذج ال ٌعاوي مً عدم زباث الخباًً )عدم ججاوع ألاخؼاءHeteroskedasticity   

أخذ ؼشوغ جلذيش نمىرج الاندذاس الخؼت هى زخراث أو ججرانغ جخراي  الخؼرأ اللؽىائت يا النمىرج،      

ولظما  جدلم رلً يجب أ  ال جيى  هنران كالكرت تري  كري  اإلاخغيراث اإلاعخللت وكي  الخؼأ اللؽىائت 

عدب الخخاي  يا كي  ول مخغير اإلالذس م  النمىرج، تملنى أ  الخخاي  يا كري  الخؼأ اللؽىائت ال ينخج ث

معرخلل فرت النمرىرج، وكنرذ خصٌى هزه اإلاؽيلت فا  ملذساث النمىرج جصرخذ مخديرضة وغيرش هلرىءة. 

 -Breusch-Pagan) (، ويخ  جدذيذ رلً م  ؤالٌ ئؤخخاسي  هما اؤخخاس)179: 2012)نجمت و اإلاضسوغا، 

Godfrey وئؤخخاس ،White خذود الخؼأ.للخدلم م  ؼشغ ججانغ جخای   
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%   38=  0.38الاخخماليه تلغذ كيمت   White Heteroskedasticity Testوػخلا لنخائج اؤخخاس  

. Heteroمما يذٌ ك   أ  النمىرج ال يلانت م  كذم زخاث الخخاي  أو ال جىحذ مؽيلت %، 5هبر م  أوها 

فهنان زخاث جخاي   Heteroجخي  كذم وحىد مؽيلت  (Breusch-Pagan- Godfrey)هزلً نخائج ئؤخخاس

 (.EGY -1ساحم ملحم سك  ) Homo.لحذ الخؼأ 
 

 ًإلازجباغ الراحي  أن الىموذج ال ٌعاوي م Autocorrelation 
 

أهثر مما هرى كليره الحاٌ يا تياناث  Series Time وجدذر هزه اإلاؽيلت يا تياناث العالظل الضمنيت      

وجدذر هزه اإلاؽيلت نديجت لتراتؽ كي  الخؼأ اللؽىائت يا نمىرج   Section-Crossاإلالؼم اللشضتب

الاندذاس اإلالذس، ئر ينص أخذ ؼشوغ تناء نمىرج الاندرذاس الخؼت ك   اظخلالليت كي  الخؼأ 

اللؽىائت ثلظها ك  الخلع آلاؤش. وم  نخائج وحرىد هزه اإلاؽيلت ها أ  ملامالث النمىرج اإلالذسة ل  

لهرا أكرل الخخايناث(، وجالخالا فا  جنخإاث اإلاخغير الخاثم يا النمىرج  ل  جيى   جيى  راث هلاءة )لريغ

 .Durbin Watson ت ئؤخخاس ونعخيذم يا كياط هزه اإلاؽيل(، 180: 2012صحيدت. )نجمت و اإلاضسوغا، 
 

 للنمىرج فا  كذد اإلاؽاهذا (EGY -2ساحم حذٌو ) ،D.W  1.28وكذ تلغذ كيمت  ئؤخخاس       
ً
 nث وػخلا

مما  dl = 0.98  ،du   =1.54% ومن ا ندصل ك   كيمت 5ومعخىي اإلالنىيه = k   2وكذد اإلاخغيراث  16 =

جلم يا اإلانؼلت اإلادايذة أو الشماديت )منؼلت الؽً(، واليخيار كشاس يخ  ئحشاء   DWيؽير ال  أ  كيمت 

 وم  ؤالٌ ئؤخخاس Cerial Correlation LM testئؤخخاس 

،  0.05وها أهبر م   Prob  =0.40ندصل ك   كيمت  

(، وجالخالا اللشاس ييى  تلخٌى اللشض اللذم فال يىحذ ئسجخاغ أو مؽيلت  EGY 2-ساحم ملحم سك    )

Autocorrelation  ،مما يؽير ئل  أ  كيمت للنمىرج اإلالذسDW   حلبر ك  كذم وحىد مؽيلت اسجخاغ

 ا م  كذمه.راحت ) مىحب أو ظالب ( تي  الخىاق
 

  أن الىموذج ال ٌعاوي مً اخخالف بين جوشَع البواقي Residual والخوشَع الؼبُعيNormal 

Distribution. 
 

  (Jarque-Bearالؤخخاس مذي صالخيت النمىرج للخىصيم الؼخيعا للخىاقا فلذ ج  ئظخيذام اؤخخاس )     

هى الخىصيم الؼخيعا، خيث يخطح م  النخائج أ  كيمت  Residualللخأهذ م  أ  نمؽ جىصيم الخىاقا  

، وهى ما يلنب أ  الليمت الاخخماليت 0.49تمعخىي ملنىيت  1.404تلغذ   (Jarque-Bearاؤخخاس )

وجالخالا ال يمى  سفع اللشض اللذم ثلذم وحىد ئؤخال  تي  جىصيم الخىاقا  0.05اإلادعىجت أهبر م  

جدخم الخىصيم الؼخيعا هما يخطح  Residual، أي أ  الخىاقا Normal Distributionوالخىصيم الؼخيعا 

الؽيل الخيانت أ  كيمت اإلاخىظؽ الحعاحت للخىاقا جلترا م  الصلش، ونيلص م  رلً ئل  صالخيت 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
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 -3النمىرج لخلذيش اللالكت تي  اإلاخغير الخاثم واإلاخغيراث اإلاعخللت يا ألاحل الؼىيل. ساحم ملحم سك  )

EGY) 
 

وم  ؤالٌ ما ظخم نيلص ئل  صالخيت النمىرج لخلذيش اللالكت تي  اإلاخغير الخاثم واإلاخغيراث       

اإلاعخللت، وهى دليل ك   حىدة النمىرج اإلالذس وظالمخه م  ئي ؤلل كياقتب، وجالخالا يمى  ؤلاكخماد 

ت البرامج ك   نخائجه وجلعيرها تما يدناظب مم الىاكم الاكخصادي، وجخلذيش النمىرج تاظخيذام خضم

 -ك   الندى الخالا:يمى  صياغت ملادلت ؤلاندذاس اإلاخلذد   E- Views 10ؤلاخصائيت 

Y = -5934.85462476 + 12735.8997362*Z1 - 51.4820133765*Z2 

 (. EGY -4( يخي  نخائج جلذيشاث النمىرج، ساحم ملحم سك  )EGY -2والجذٌو سك  )
 

 (EGY -2)حدول 

 املخعدد وجلدًساث الىموذجهخائج معادلت إلاهحداز 

 املخغير الخابع املخغيراث  املظخللت

Z2 Z1 الحد الثابذC  Y 

 كيمت اإلالامل - 593 127 -51.4

 Tكي  ئؤخخاس  -7.39 10.41 -2.44

0.029 0.000 0.000 Prob – اإلالنىيت 

 Fكي  ئؤخخاس  107.48

0.000 Prob – اإلالنىيت 

0.94 R2 

0.93 Adj. R2- 

1.28 DW 

 .E-views 10( ومخسحاث بسهامج 4املصدز: مً إعداد الباحثان باإلعخماد على ملحم زكم )
 

 -حُث ًخضح مً املخسحاث أن:
 

  حلبرc  فا  مخىظؽ ملذالث الخنميت اإلاخغيراث اإلاعخللت ك  الحذ ال اتذ وئنه يا خالت ئنلذام

 كن ا تنصيب اللشد م  الناجج اإلاد ا 
ً
 (. 593-الاحمالا ها  )اإلاعخذامت يا مصش ملبرا

  مإؼش حىدة النمىرجR- Sq  أو ملامل الخدذيذR2     وهزا يلنب أ   94  تنعخت  0.94تلغ ، %

% م  الخغير الزي يدذر  94اإلاخغيراث اإلاعخللت لها كذسة جلعيريت مشجللت ك   جلعير أو ؼشح 

 % جشحم ألؤؼاء كؽىائيت.  6يا الخنميت اإلاعخذامت يا مصش وأ  النعخت اإلاخخليت وها 

  ملامل الخدذيذ اإلاصححAdj. R2-  أ  % ، مما يعخذٌ منه  93تنعخت مئىيت  0.93تلغ

% م  الخغير الزي يدذر يا اإلاخغير الخاثم  93اإلاخغيراث اإلاعخللت ئظخؼاكذ أ  جلعش أو حؽشح 
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Y  جشحم ئل  كىامل أؤشي واالظخلشاس العياقتب للذولت، ودسحت  7وأ  النعخت اإلاخخليت %

الاظخلادة م  الخلذم الخىنىلىجا يا الاظد ماس يا سأط اإلااٌ الدؽشي، والـشو  الؼخيليت التب 

  يعخؼيم الانعا  العيؼشة كلي ا أو الخنخإ ب ا.ال 

 -ٍمىً جفظير الىموذج مً خالل الجدول الخالي:و 

 (EGY -3)حدول 

 جفظيراث الىموذج اللُاس ي
 املخغير  كُمت  b الخحلُل إلاحصائي الخحلُل إلاكخصادي

ئ  صيادة مإؼش الخنميت الدؽشيت هذاللت ك  أخذ 

مإؼشاث ئكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت، يإدي ئل  

جدليم الخنميت اإلاعخذامت يا مصش ملبرا كن ا 

تنصيب اللشد م  الناجج اإلاد ا ؤلاحمالا وهزا يخلم 

مم النـشيت الاكخصاديت، وكذ يشحم رلً ئل  

مايت مداولت مصش لخدعي  أنـمت الخللي ، والح

الاحخماكيت وجمىي  اإلاشأة، والحىهمت والتب جإدي ئل  

 مضيذ م  الخلذم يا الخنميت الدؽشيت. 

وها جىضح أ  هنان كالكت ػشديت مىحخت تي  

مإؼش الخنميت الدؽشيت ونصيب اللشد م  الناجج 

اإلاد ا الاحمالا، فيلما صاد مإؼش الخنميت 

الدؽشيت أدي رلً ئل  صيادة نصيب اللشد م  

اجج اإلاد ا ؤلاحمالا، فارا صاد مإؼش الخنميت الن

الدؽشيت  تملذاس وخذه واخذة فا  رلً يإدي 

ئل  صيادة  نصيب اللشد م  الناجج اإلاد ا ؤلاحمالا 

 ، تلشض زخاث اللىامل ألاؤشي.127تما يلادٌ 

 

 

 

127 

 

 

 

Z1 

 

 

ئ  صيادة صادساث جىنىلىحيا اإلاللىماث هذاللت ك   

أخذ مإؼشاث ئكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت يإدي 

 كن ا 
ً
ئل  كذم جدليم الخنميت اإلاعخذامت ملبرا

تنصيب اللشد م  الناجج اإلاد ا ؤلاحمالا وهزا 

كىغ النـشيت ؤلاكخصاديت، وهزا كذ يشحم ئل  أ  

ذ يا ؤلاججاه ؤلاظد ماساث اإلاىحهت لهزا الغشض ليع

اإلاؼلىا، وهزا يخؼلب سصذ وجليي  كؼاق 

ؤلاجصاالث وجىنىلىحيا اإلاللىماث ك   معخىي 

الخجاسة الذوليت واللىميت تمصش ورلً للخلش  ك   

أظىاق الخجاسة الذوليت اإلامىنت وألاهثر أهميت 

واإلاناظخت إلاصش م  هزه الخىنىلىحياث وظلم 

غ ؤلانخاجا وؤذماث اللؼاق للترهيز كلي ا يا النؽا

 الخصذيشي.

وها جىضح أ  هنان كالكت كىعيت ظلخيت تي  

مإؼش صادساث جىنىلىحيا اإلاللىماث والاجصاالث 

هنعخت مئىيت م  ئحمالا صادساث العلم 

ونصيب اللشد م  الناجج اإلاد ا الاحمالا، فيلما 

صاداث صادساث جىنىلىحيا اإلاللىماث 

 والاجصاالث أدي رلً ئل  ئنيلاض نصيب اللشد

م  الناجج اإلاد ا ؤلاحمالا، فارا صاد مإؼش 

الخنميت الدؽشيت  تملذاس وخذه واخذة فا  رلً 

يإدي ئل  ئنيلاض نصيب اللشد م  الناجج 

(، تلشض -51.4اإلاد ا ؤلاحمالا،  تما يلادٌ )

 زخاث اللىامل ألاؤشي.

 

 

51.4- 

 

 

Z2 

 املصدز: مً إعداد الباحثان.

 الىموذج وجحلُل الىخائج للجصائس اخخباز  -2
 

 املعاًير إلاحصائُت 
 

  ئؤخخاس( خيث يخ  ئؤخخاس الجىهشيت اليليت للنمىرجTest F وئؤخخاس حىهشيت اإلالامالث ،)

 اللشوض وملامالث ؤلاندذاس. (، وفيما ي ا ئؤخخاسT Testاإلالذسة )ئؤخخاس 
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في جمثُل العالكت بين  إخخباز صالحُت الىموذج للخوصل للساز حول صالحُت الىموذج .1

 واملخغيراث املظخللت. املخغير الخابع

 صُاغت الفسوض

 النمىرج غير مناظب اللشض اللذم

 النمىرج مناظب اللشض الخذيل

 %. 10%  ،  5% ، 1أو ئخصائيت  فؽش ملنىيت كنذ  Fيالخف أ  كي  ئؤخخاس 

 الجذوليت  F  >اإلادعىجت  Fخيث 

85.08   <1.96          

 0.05% = 5وها أكل م   Prob  =0.000% خيث  5اإلالنىيت كنذ معخىي ملنىيت  – Probاو تالنـش ئل  

 وكليه فانه يخ  سفع اللشض اللذم وهى ) النمىرج غير مناظب( ونلخل اللشض الخذيل وهى ) النمىرج مناظب(.

 .E-views 10باإلعخماد على مخسحاث بسهامج  املصدز: مً إعداد الباحثان 
 

 إخخباز املخغيراث املظخللت على الخىمُت املظخدامت في الجصائس. .2

 صُاغت الفسوض

 اإلاخغيراث اإلاعخللت ليغ لها أزش ملنىي ك   الخنميت اإلاعخذامت. اللشض اللذم

 اإلاخغيراث اإلاعخللت لها أزش ملنىي ك   الخنميت اإلاعخذامت. اللشض الخذيل

X1%. للمخغير  10%  ،  5% ، 1، ملنىيت كنذ Tأو ئخصائيت  T يالخف أ  كي  ئؤخخاس 
 

 الجذوليت   T  >اإلادعىجت T خيث 

              12.88 <  1.96       X1 

، وها أكل م  أو X1للمخغير اإلاعخلل   Prob  =0.00% خيث  5اإلالنىيت كنذ معخىي ملنىيت  – Probاو تالنـش ئل  

اللذم وهى )مإؼش الخنميت الدؽشيت ليغ له أزش ملنىي ك   الخنميت وكليه فانه يخ  سفع اللشض  0.05% = 5حعاوي 

اإلاعخذامت يا الجضائش(، ونلخل اللشض الخذيل وهى )مإؼش الخنميت الدؽشيت له أزش ملنىي ك   الخنميت اإلاعخذامت يا 

م  الناجج اإلاد ا الاحمالا نصيب اللشد  (Y)يا جلعير اإلاخغير الخاثم  X1 وهزا يؽير ئل  أهميت اإلاخغير اإلاعخلل  الجضائش(.

 وملنىيخه.
 

 ه غير ملنىي يالخف أن X2أما اإلاخغير اإلاعخلل 

 الجذوليت   T  <اإلادعىجت T خيث 

>   0.408             1.96         X2 

 % =5،  وها أهبر م  X2، للمخغير اإلاعخلل Prob =  0.68% خيث  5اإلالنىيت كنذ معخىي ملنىيت  – Probأو تالنـش ئل  

0.05 

أزش ملنىي ك   الخنميت اإلاعخذامت يا الجضائش(  ليغ له  X2  وكليه فانه يخ  كخٌى اللشض اللذم وهى )اإلاخغير اإلاعخلل

له أزش ملنىي ك   الخنميت اإلاعخذامت(، وهزا يؽير ئل  كذم أهميت X2  ونشفع اللشض الخذيل وهى )اإلاخغير اإلاعخلل 

 نصيب اللشد م  الناجج اإلاد ا الاحمالا وملنىيخه يا الجضائش. (Y) يا جلعير اإلاخغير الخاثم  X2 اإلاخغير 

 .E-views 10باإلعخماد على مخسحاث بسهامج  املصدز: مً إعداد الباحثان
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 املعاًير اللُاطُت 

  :خيث يخ  ئؤخخاس النمىرج م  ؤالٌ اإلالايير اللياظيت هما ي ا 
 

  أن الىموذج ال ٌعاوي مً عدم الثباث للبُاهاثNon- stationarity 
 

( للمللمت اإلالذسة غير ملنىيت يا معخىي اإلاخغيراث tخيث يخطح م  نخائج ؤلاؤخخاساث أ  ئخصائيت )     

ألاص ا )اإلاخغيراث تليم  ا ألاصليت دو  أؤز أيت فشوق(، مما يذٌ ك   أ  معخىي اإلاخغيراث غير ظاه ، 

الزي يدخي  انه ظاه  ويأؤز دسحت  2Xغير ، ما كذا اإلاخ0.05خيث وا  معخىي اإلالنىيت أك   م  

 Y ،1X%، وجخؼخم ؤلاؤخخاساث ك   اللشق ألاٌو للمخغيراث 5الخيامل تليم  ا الاصليت فاإلالنىيت أكل م  
هؽلذ النخائج ك  ظيى  حميم اإلاخغيراث، وكذ هؽلذ النخائج ك  سفع اللشض اللذم تىحىد حزس 

مخغيراث  Y ،2Xالىخذة يا العلعلت الضمنيت وكخٌى اللشض الخذيل ثعيى  العلعلت، فاإلاخغيراث 

 -Non.وهى ما يلنب أ  النمىرج ال يلانت م  كذم ال خاث للخياناث مخياملت م  الذسحت ألاول ، 

stationarity (  1والجذٌو سك- ALG)  :ًيىضح رل- 
 

 (ALG -1حدول )

  Test) -(PPهخائج إخخباز فُلُب بيرون  

إخخباز دزحت الخيامل مً 

الدزحت الثاهُت )مظخوى 

الفسوق الثاهُت للمخغيراث 

2nd Difference) 

إخخباز دزحت الخيامل مً 

الدزحت ألاولي )مظخوى 

الفسوق ألاولى للمخغيراث 

1st Difference) 

إخخباز دزحت الخيامل مً 

الدزحت صفس )مظخوى 

 (Levelاملخغيراث  

 املخغيراث

Variables 

Prob stat. -t Prob stat. -t Prob stat. -t  

- - *0.001  3.725 - 0.991 2.330 Y 

- -  *0.006 2.912 - 0.999 4.161 X1 

- - - - *0.003 3.264 - X 2 

 %. 5زفع عدم طىون املخغير عىد مظخوى  * 

 E-views 10املصدز: مً إعداد الباحثان باإلعخماد على مخسحاث بسهامج 

  )أن الىموذج ال ٌعاوي مً عدم زباث الخباًً )عدم ججاوع ألاخؼاء

Heteroskedasticity  . 
 

%  وها  72=  0.72الاخخماليه تلغذ كيمت   White Heteroskedasticity Testػخلا لنخائج اؤخخاس      

. Heteroمما يذٌ ك   أ  النمىرج ال يلانت م  كذم زخاث الخخاي  أو ال جىحذ مؽيلت %، 5هبر م  أ

فهنان زخاث جخاي   Heteroجخي  كذم وحىد مؽيلت  (Breusch-Pagan- Godfrey)هزلً نخائج ئؤخخاس

 (.ALG -1ساحم ملحم سك  ) Homo.لحذ الخؼأ 
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  ٌعاوي مً الخداخل الخؼي املخعدد أن الىموذج ال Multicollinearity. 
 

 للنمىرج فا  كذد  (ALG -2ساحم حذٌو ) ،D.W  1.39فلذ تلغذ كيمت  ئؤخخاس       
ً
وػخلا

،  dl = 0.98% ومن ا ندصل ك   كيمت 5ومعخىي اإلالنىيه = k   2وكذد اإلاخغيراث  n = 16اإلاؽاهذاث 

du   =1.54  مما يؽير ال  أ  كيمتDW   جلم يا اإلانؼلت اإلادايذة أو الشماديت )منؼلت الؽً(، واليخيار

 وم  ؤالٌ ئؤخخاس Cerial Correlation LM testكشاس يخ  ئحشاء ئؤخخاس 

،  0.05وها أهبر م   Prob  =0.61ندصل ك   كيمت  

أو مؽيلت  (، وجالخالا اللشاس ييى  تلخٌى اللشض اللذم فال يىحذ ئسجخاغ ALG 2-ساحم ملحم سك    )

Autocorrelation  ،مما يؽير ئل  أ  كيمت للنمىرج اإلالذسDW   حلبر ك  كذم وحىد مؽيلت اسجخاغ

 راحت ) مىحب أو ظالب ( تي  الخىاقا م  كذمه.
 

  أن الىموذج ال ٌعاوي مً اخخالف بين جوشَع البواقي Residual والخوشَع الؼبُعيNormal 

Distribution. 

، وهى ما 0.44تمعخىي ملنىيت  1.626تلغذ   (Jarque-Bearأ  كيمت اؤخخاس )يخطح م  النخائج     

وجالخالا ال يمى  سفع اللشض اللذم ثلذم وحىد  0.05يلنب أ  الليمت الاخخماليت اإلادعىجت أهبر م  

جدخم  Residual، أي أ  الخىاقا Normal Distributionئؤخال  تي  جىصيم الخىاقا والخىصيم الؼخيعا 

م الؼخيعا هما يخطح م  الؽيل الخيانت أ  كيمت اإلاخىظؽ الحعاحت للخىاقا جلترا م  الصلش، الخىصي

ونيلص م  رلً ئل  صالخيت النمىرج لخلذيش اللالكت تي  اإلاخغير الخاثم واإلاخغيراث اإلاعخللت يا ألاحل 

 (ALG -3الؼىيل. ساحم ملحم سك  )
 

ش اللالكت تي  اإلاخغير الخاثم واإلاخغيراث وم  ؤالٌ ما ظخم نيلص ئل  صالخيت النمىرج لخلذي

اإلاعخللت، وهى دليل ك   حىدة النمىرج اإلالذس وظالمخه م  ئي ؤلل كياقتب، وجالخالا يمى  ؤلاكخماد 

ك   نخائجه وجلعيرها تما يدناظب مم الىاكم الاكخصادي، وجخلذيش النمىرج تاظخيذام خضمت البرامج 

 -ك   الندى الخالا:لادلت ؤلاندذاس اإلاخلذد يمى  صياغت م  E- Views 10ؤلاخصائيت 

Y = -1376.80762673 + 7399.55862374*X1 + 803.605303193*X2 

 (. ALG -4( يخي  نخائج جلذيشاث النمىرج، ساحم ملحم سك  )ALG -2والجذٌو سك  )
 

 

 

 

 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
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 (ALG -2)حدول 

 هخائج معادلت إلاهحداز املخعدد وجلدًساث الىموذج

 املخغير الخابع املظخللتاملخغيراث  

X2 X1 الحد الثابذ C  Y 

 كيمت اإلالامل 137 739 803

 Tكي  ئؤخخاس  -3.32 12.88 0.408

0.029 0.000 0.000 Prob – اإلالنىيت 

 Fكي  ئؤخخاس  85.08

0.000 Prob – اإلالنىيت 

0.92 R2 

0.91 Adj. R2- 

1.39 DW 

 .E-views 10( ومخسحاث بسهامج 4على ملحم زكم ) املصدز: مً إعداد الباحثان باإلعخماد
 

 حُث ًخضح مً املخسحاث أن
 

  حلبرc  فا  مخىظؽ ملذالث الخنميت اإلاخغيراث اإلاعخللت ك  الحذ ال اتذ وئنه يا خالت ئنلذام

 كن ا تنصيب اللشد م  الناجج اإلاد ا الاحمالا ها 
ً
 137اإلاعخذامت يا الجضائش ملبرا

  مإؼش حىدة النمىرجR- Sq  أو ملامل الخدذيذR2     وهزا يلنب أ   92  تنعخت  0.92تلغ ، %

% م  الخغير الزي يدذر  92اإلاخغيراث اإلاعخللت لها كذسة جلعيريت مشجللت ك   جلعير أو ؼشح 

 % جشحم ألؤؼاء كؽىائيت.  8يا الخنميت اإلاعخذامت يا مصش وأ  النعخت اإلاخخليت وها 

  ملامل الخدذيذ اإلاصححAdj. R2-  مما يعخذٌ منه أ   91تنعخت مئىيت  0.91تلغ ، %

% م  الخغير الزي يدذر يا اإلاخغير الخاثم  91اإلاخغيراث اإلاعخللت ئظخؼاكذ أ  جلعش أو حؽشح 

Y  جشحم ئل  كىامل أؤشي. 9وأ  النعخت اإلاخخليت % 

 -يمكن تفسير النموذج من خالل الجدول التالي:و

 (ALG -3)حدول 

 اللُاس يجفظيراث الىموذج 

 املخغير  كُمت  b الخحلُل إلاحصائي الخحلُل إلاكخصادي

ئ  صيادة مإؼش الخنميت الدؽشيت هذاللت ك  

أخذ مإؼشاث ئكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت، 

يإدي ئل  جدليم الخنميت اإلاعخذامت يا الجضائش 

ملبرا كن ا تنصيب اللشد م  الناجج اإلاد ا 

وها جىضح أ  هنان كالكت ػشديت مىحخت 

تي  مإؼش الخنميت الدؽشيت ونصيب اللشد 

يلما صاد مإؼش م  الناجج اإلاد ا الاحمالا، ف

الخنميت الدؽشيت أدي رلً ئل  صيادة نصيب 

 

 

 

739 

 

 

 

X1 
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الاكخصاديت، ؤلاحمالا وهزا يخلم مم النـشيت 

وكذ يشحم رلً ئل  مداولت الجضائش لخدعي  

مإؼشاث الخنميت الدؽشيت م  صحت وحللي  

ودؤل وخشيت ظياظيت، واللمل ك   جؼىيش دوس 

 اإلاشأة يا اإلاجخمم الجضائشي.

اللشد م  الناجج اإلاد ا ؤلاحمالا، فارا صاد 

مإؼش الخنميت الدؽشيت  تملذاس وخذه واخذة 

فا  رلً يإدي ئل  صيادة  نصيب اللشد م  

، 739الناجج اإلاد ا ؤلاحمالا تما يلادٌ 

 تلشض زخاث اللىامل ألاؤشي.

 

 

ئ  صيادة صادساث جىنىلىحيا اإلاللىماث هذاللت 

ك   أخذ مإؼشاث ئكادة هنذظت اإلاىاسد 

الدؽشيت يإدي ئل  جدليم الخنميت اإلاعخذامت 

 كن ا تنصيب اللشد م  الناجج اإلاد ا 
ً
ملبرا

ؤلاحمالا وهزا يخلم مم النـشيت ؤلاكخصاديت، 

وهزا كذ يشحم ئل  أ  ئميانيت جدعي  هزا 

خذ اإلاجاٌ أمام الافشاد اللؼاق م  ؤالٌ ف

والؽشواث للخلامل تمنخجاث جىنىلىحيا 

اإلاللىماث والاجصاالث، هزلً الععا لنؽش 

زلافت الانترنذ والشكمنت تي  فئاث اإلاجمخم 

الجضائشي، ومداولت ججعيذ مؽشوق  الحيىمت 

الالىترونيت و جىفير الخنيت الخدخيت الالصمت 

 ث.  لخىظم يا جىنىلىحيا اإلاللىماث والاجصاال 

وها جىضح أ  هنان كالكت ػشديت مىحخت 

تي  مإؼش صادساث جىنىلىحيا اإلاللىماث 

والاجصاالث هنعخت مئىيت م  احمالا 

صادساث العلم ونصيب اللشد م  الناجج 

اإلاد ا الاحمالا، فيلما صادث صادساث 

جىنىلىحيا اإلاللىماث والاجصاالث أدي رلً 

 ئل  صيادة نصيب اللشد م  الناجج اإلاد ا

ؤلاحمالا، فارا صاد مإؼش صادساث جىنىلىحيا 

اإلاللىماث والاجصاالث تملذاس وخذه واخذة 

فا  رلً يإدي ئل  انيلاض نصيب اللشد 

، 803م  الناجج اإلاد ا ؤلاحمالا تما يلادٌ 

 تلشض زخاث اللىامل ألاؤشي.
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X2 

 .اناملصدز: مً إعداد الباحث

 خاجمت: .4

 
ً
ئظ  ذفذ الذساظت تيا  دوس ئكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت يا جدليم الخنميت اإلاعخذامت يا هال

، وج  الخلش  يا هزه الذساظت ك   ملهىم ئكادة هنذظت 2019 – 2004م  مصش والجضائش ؤالٌ اللترة 

ظها، وكذ ج  اإلاىاسد الدؽشيت ومإؼشات ا، هما ج  جىطيذ ملهىم الخنميت اإلاعخذامت وأه  مإؼشاث كيا

ئظخيذام ألاظلىا اللياقتب لخيا  أزش ثلع مإؼشاث هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت ك   نصيب اللشد م  

الناجج اإلاد ا ؤلاحمالا هذاللت أو مإؼش ئكخصادي للياط الخنميت اإلاعخذامت يا مصش والجضائش وكذ 

 جىصلذ الذساظت ئل  أ : 

 شيت ك   الخنميت اإلاعخذامت، وكالكت هنان كالكت ئيجاتيت ػشديت تي  مإؼش الخنميت الدؽ

 صادساث جىنىلىحيا اإلاللىماث والاجصاالث ك   الخنميت اإلاعخذامتكىعيت ظلخيت تي  مإؼش 

 يا مصش. 
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  صادساث جىنىلىحيا اإلاللىماث هنان كالكت ئيجاتيت ػشديت تي  مإؼشي الخنميت الدؽشيت و

 يا الجضائش. والاجصاالث ك   الخنميت اإلاعخذامت
 

 ُاثالخوص 

   فلاٌ و مه  يا دك  
ً
اللمل ك   جذكي  اللذسة الخىنىلىحيت والتب يمى  لها أ  جللب دوسا

 وجؼىيش النؽاغ الانخاجا والخصذيشي يا مصش. 
 

   اللمل ك   تزٌ حهىد خ ي ت إلالالجت أي نلائص وجدذياث يا اإلاىسد الدؽشي وكؼاق

 الخلذي  مصش والجضائش.جىنىلىحيا اإلاللىماث و الاجصاالث لخذمت الخنميت 
ً
 اإلاعخذامت يا هال

 . كائمت املساحع:5
ت والاججاهاث الحدًثت(، " 2007أتى النصش، مذخذ مدمذ. ) -1 "، مجمىكت النيل إدازة وجىمُت املوازد البشٍس

 اللشجيت، اللاهشة، مصش.
جلليل دوس جىنىلىحيا اإلاللىماث لخؼىيش ألاداء يا اإلاإظعاث الخلليميت  (، "2019أخمذ، زناء مدمىد. ) -2

 .263 -256، ص ص: 3، اللذد 9، اإلاجلذ مجلت الدزاطاث والبحور البُئُت"، لخدليم الخنميت اإلاعخذامت 
س الخىمُت إلاوظاهُت العسبُت، " (2003ؤلانمائت،  تشنامج ألام  اإلاخدذة. ) -3 نيىيىسن، ،  الام  اإلاخدذة، " جلٍس

 الىالياث اإلاخدذة الامشيىيت.
" ،  الاظد ماس يا الشأظماٌ الدؽشي همذؤل خذيث الداسة اإلاىاسد الدؽشيت(، " 2016تىؼشاػ، نىس الذي . ) -4

، وليت الللىم الانعانيت والاحخماكيت، حاملت مدمذ ؤيظش 21، اللذد مجلت علوم الاوظان واملجخمع

 .280 -269ثعىشة، ص ص: 
حىدة الحياة الىؿيليت ومذي ئظهامات ا يا جدعي  الاداء الىؿيلت وؤلانخاحيت يا (، " 2020. )تىطيا ، نىاٌ -5

 .109 -94، ص ص: 9، اللذد مجلت اللبع للدزطاث الىفظُت والاحخماعُت، اإلانـماث "
 -جنميت اإلاىاسد الؽشيت يا ؿل الخيئت الشكميت: دساظت يا الاثلاد العىظيى(، " 2016جىفيم، وما  مدمذ. ) -6

، وليت الللىم الاحخماكيت والانعانيت، زطالت دهخوزاه غير ميشوزة، جلنيت خالت مذيشيت الام  لىاليت ثعىشة " 

 حاملت مدمذ ؤظيرة، ثعىشة، الجضائش. 
جأزير ئكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت يا حلضيض الشوح اإلالنىيت لللاملي : تدث (، " 2018خعي ، وليذ خعي . ) -7

ت"، افذي  الجاملت جدلي ا يا وليت الش  ، ص ص: 106، اللذد 24، اإلاجلذ مجلت العلوم الاكخصادًت والاداٍز

226- 249. 
أهميت ئكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت يا جدعي  أالداء الدؽشي تاإلاإظعت (، " 2017ؤا ، اخالم. ) -8

، وليت الللىم ميشوزةزطالت دهخوزاه غير "، الاكخصاديت: دساظت اظخؼالكيت آلساء معإولا اإلاىاسد الدؽشيت

 الاكخصاديت والخجاسيت وكلىم الدعيير، حاملت مدمذ ؤظير، ثعىشة، الجضائش.
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تي  الىاكم  :أهميت الاظد ماس يا سأظماٌ الدؽشي ودوسه يا دفم عجلت الخنميت(، " 2015دخمانت، ظاميت. ) -9

 ٌ كخصاديت والللىم الخجاسيت وكلىم ، وليت الللىم الا2، اللذد 1، اإلاجلذ مجلت البشاًس الاكخصادًت"،  واإلاأمى

 .108 -91ثؽاس، الجضائش، ص ص:  -الدعيير، حاملت ػاهشي مدمذ
" ندى ئظتراجيجيت مخياملت لخلليل دوس الىكف الخيئب يا الخنميت اإلاعخذامت: سؤيت (، 2017داللا، الجيالنت. ) -10

، مشهض حيل 3، اللذد امللازهتمجلت حُل الدزاطاث ،  ملاصشة م  وحا الخجشجت ؤلاظالميت يا وكف اإلاياه "

 .102 -69الخدث الللمب، ص ص: 
، مجلت أهل البِذ"،  الخنميت الدؽشيت اإلاعخذامت وجناء مجخمم اإلالشفت (، " 2019العشخا ، خعي  أخمذ. ) -11

 .  155 -138، وليت اللانى ، حاملت اهل الخيذ، ص ص: 16اللذد 
مجلت العلوم "، ومإؼشاث كياظها: دساظت خالت الجضائشالخنميت الدؽشيت (، " 2009ظليذة، تىسديمت. ) -12

ت  .182 -164، ص ص: 3"، اللذد  الاكخصادًت والدظُير والعلوم الخجاٍز
ئكادة هنذظت اإلاىاسد الدؽشيت )الهنذسة( ودوسها يا (، " 2017ظالمت، وحيه مدمذ. و أخمذ. اخمذ مدمذ. ) -13

"،  ظت جؼخيليت ك   ثلع فنادق الخمغ نجىم اإلاصشيتجذكي  اللذسة الخنافعيت يا اإلاإظعاث اللنذكيت: دسا

 .164 -149، ص ص: 1، اللذد 14، اإلاجلذ مجلت اجحاد الجامعاث العسبُت للظُاحت والظُافت
املجلت العلمُت "،  الخنميت اإلاعخذامت و مإؼشات ا يا مصش : دساظت جدليليت(، " 2003ؼاهي ، اظالم مدمذ. ) -14

ت ، وليت الخجاسة وئداسة الاكماٌ، حاملت خلىا ، ص ص: 4، اللذد 27اإلاجلذ ، للبحور والدزاطاث الخجاٍز

33- 83. 
مدذداث ؤلاظد ماس ألاحنبب اإلاخاؼش يا اللىحعدياث يا مؽشوق مدىس كناة (، " 2018شحاده، ؼادي ئتشاهي . ) -15

خلىا ، وليت الخجاسة وئداسة ألاكماٌ، حاملت  زطالت ماحظخير غير ميشوزة،"، دساظت ملاسنت -العىيغ

 اللاهشة، مصش.
مجلت "، دوس الاكخصاد اإلالشيا يا جدليم الخنميت اإلاعخذامت يا مصش(، " 2021شحاده، ؼادي اتشاهي . ) -16

 .309 -293، الجضائش، ص ص: 2، حاملت لىينستب ك ا، الخليذة 1، اللذد  11، اإلاجلذ الابداع
ت وال(، " 2003ػاخى ، كذلا ك ا. ) -17 ، اإلاىخب الجامعا الحذيث، " ؼبُعُتإدازة وجىمُت املوازد البشٍس

 ؤلاظىنذسيت، مصش.
ت والظلون الخىظُمي(،  " 2004كذو ، ناصش دادي. ) -18  ، داس اإلادمذيت اللامت، الجضائش." إدازة املوازد البشٍس
جليي  فلاليت حؽشيلاث الخذمت اإلاذنيت لخؼىيش ظياظاث اداسة اإلاىاسد (، " 2021فشغ ا، أخمذ صهشا . ) -19

مجلت ولُت الاكخصاد "، اللؼاق الحيىمت: دساظت ملاسنت إلاجمىكت دٌو مجلغ الخلاو  الخليجاالدؽشيت يا 

 .259 -230، يىليى، ص ص: 3، اللذد 22، اإلاجلذ والعلوم الظُاطُت
(، " الخنميت اإلاعخذامت يا الجضائش"، اإلاجلت الللميت للجمليت اللشجيت للخدىر الاكخصاديت 2009مشاد، ناصش. ) -20

 .126 -105، ص ص: 46، اللذد 16ث الىخذة اللشجيت، اإلاجلذ ومشهض دساظا
اظتراجيجياث الخنميت الدؽشيت اإلاعخذامت ومإؼشاث كياظها: كؼش (، " 2021مليىت، ػيبب. و مدمذ، تشجاح. ) -21

 . 858 -846، ص ص: 1، اللذد 6، اإلاجلذ مجلت أبحار"،  أنمىرحا
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 للخنميت اإلاعخذامت: الخللي  لإلنخاج والللاليت ؤلانعانيت ئكادة هنذظت الخللي "  (،2002النجاس، فشيذ ساغب. ) -22

، وليت الخجاسة، حاملت كي  ؼمغ، اللاهشة، إدازة ألاشمت الخعلُمُت في مصس -املؤجمس الظىوي الظابع " ، 

 . 84 -40مصش، ص ص: 
أزش الاظد ماس ألاحنبب اإلاخاؼش ك   الناجج اإلاد ا ؤلاحمالا دساظت  (، "2012نجمت، ألياط. و اإلاضسوغا، ك ا. ) -23

، 34، اإلاجلذ مجلت جىمُت السافدًً"، 2009 -1990جؼخيليت ك   دولت الاماساث اللشجيت اإلاخدذة، ؤالٌ اإلاذة 

 .186 -164، وليت الاداسة والاكخصاد، حاملت اإلاىصل، ص ص: 109اللذد 
"، 2019 -1980ت ظياظت ملذٌ اللائذة يا الاكخصاد اإلاصشي ؤالٌ اللترة فاكلي(، " 2021النليب، أنىس. ) -24
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Heteroskedasticity Test: White  
Null hypothesis: Homoskedasticity  

     
     F-statistic 1.034929     Prob. F(2,13) 0.3828 

Obs*R-squared 2.197614     Prob. Chi-Square(2) 0.3333 
Scaled explained SS 0.413809     Prob. Chi-Square(2) 0.8131 

     
     

 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
Null hypothesis: Homoskedasticity  

     
     F-statistic 1.238588     Prob. F(2,13) 0.3218 

Obs*R-squared 2.560856     Prob. Chi-Square(2) 0.2779 
Scaled explained SS 0.482207     Prob. Chi-Square(2) 0.7858 
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 EGY -2ملحق 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags 

     
     F-statistic 0.989671     Prob. F(2,11) 0.4025 

Obs*R-squared 2.439990     Prob. Chi-Square(2) 0.2952 
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Series: Residuals

Sample 2004 2019

Observations 16

Mean       2.18e-13

Median   22.52699

Maximum  103.3979

Minimum -83.33200

Std. Dev.   61.46065

Skewness  -0.125327

Kurtosis   1.570468

Jarque-Bera  1.404259

Probability  0.495529


Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Sample: 2004 2019   
Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -5934.855 803.0472 -7.390418 0.0000 

Z1 12735.90 1222.282 10.41977 0.0000 
Z2 -51.48201 21.03830 -2.447061 0.0294 

     
     R-squared 0.942975     Mean dependent var 2583.375 

Adjusted R-squared 0.934202     S.D. dependent var 257.3734 
S.E. of regression 66.01933     Akaike info criterion 11.38513 
Sum squared resid 56661.17     Schwarz criterion 11.52999 
Log likelihood -88.08106     Hannan-Quinn criter. 11.39255 
F-statistic 107.4846     Durbin-Watson stat 1.281918 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Heteroskedasticity Test: White  
Null hypothesis: Homoskedasticity  

     
     F-statistic 0.333205     Prob. F(2,13) 0.7226 

Obs*R-squared 0.780202     Prob. Chi-Square(2) 0.6770 
Scaled explained SS 0.717496     Prob. Chi-Square(2) 0.6986 

     
     

 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
Null hypothesis: Homoskedasticity  

     
     F-statistic 0.214250     Prob. F(2,13) 0.8099 

Obs*R-squared 0.510557     Prob. Chi-Square(2) 0.7747 
Scaled explained SS 0.469522     Prob. Chi-Square(2) 0.7908 
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags 

     
     F-statistic 0.508301     Prob. F(2,11) 0.6150 

Obs*R-squared 1.353596     Prob. Chi-Square(2) 0.5082 
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Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Sample: 2004 2019   
Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1376.808 413.8240 -3.327036 0.0055 

X1 7399.559 574.1697 12.88741 0.0000 
X2 803.6053 1965.666 0.408821 0.6893 

     
     R-squared 0.929028     Mean dependent var 3967.813 

Adjusted R-squared 0.918109     S.D. dependent var 182.9493 
S.E. of regression 52.35376     Akaike info criterion 10.92129 
Sum squared resid 35631.91     Schwarz criterion 11.06615 
Log likelihood -84.37028     Hannan-Quinn criter. 10.92870 
F-statistic 85.08552     Durbin-Watson stat 1.391456 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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The Development of the International Maritime Trade of Bulk Carrier Vessels 
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 ملخص:

والخدذًاث  بُان مفهىم هاكالث بػاةؼ الطب الجاف واهىاغها وؾشابم حعػيرها إلىالبدث  يهذف        

، ومً 2021-2003 للمذةالخؿىس الػالمي لدجم اظؿٌى هاكالث بػاةؼ العىابب الجافت  جىاحهها،التي  الػاإلاُت

 في جدذًذ جأزير الخغُيراث في أظػاس وهىغُت  إلاشوهاث اليها انأبشص الىخابج اإلاخىضل 
ً
 مهما

ً
الؿلب دوسا

  اإلاىاوئ.خذماث اإلاىاوئ وجأزيرها غلى حجم الؿلب اإلاخىكؼ غلى خذماث 

ت،  أظػاس الصخً،بػاةؼ العىابب،  الاظؿٌى الػالمي، املفخاحيت:الكلماث     الخدذًاث.الخجاسة البدٍش

 JEL:  L90, L91جصييف 

Abstract:   
     The research aims to clarify the concept of dry bulk carriers, their types, 

pricing methods, the global challenges they face, and the global development of 

the dry bulk carriers fleet size for the period 2003-2021. Among the most 

prominent results reached is that the elastic ties of demand have an important 

role in determining the impact of changes in the prices and quality of port 

services and their impact on the volume of expected demand for port service 

    Keywords: The Global Fleet, Bulk Cargo, Freight Rates, Maritime Trade, 

Challenges. 

Jel Classification Codes: L90, L91    
______________________ 
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 . ملدمت: 1

ػشف الىلل البدشي بأهه مىظىمت مخياملت إلداسة واحشاء غملُت هلل الافشاد والبػاةؼ بىاظؿت  ٌُ

العفً غبر البداس مً مُىاء مػين إلى مُىاء أخش في الىكذ اإلادذد والعػش اإلاخفم غلُه، فالىلل البدشي 

لُت  ض ًمىً الخىمُت الطىاغُت بذغمه همى الطىاغت الخدٍى الخيامل الاكخطادي والخجاسي ؤلاكلُمي  وحػٍض

دخل مياهه في ضمُم شبياث الىلل الػابش للخذود التي جذغم ظالظل الامذاد ار ًىدعب هلل  ٍو

لت مباششة في ألاوشؿت الاكخطادًت اإلاخخلفت مً صساغت  البػاةؼ أهمُت خاضت مً وىهه ًؤزش بؿٍش

 في ول الػملُت  وضىاغت وججاسة مً مىؿلم ان هفاءة وجيلفت هلل البػاةؼ
ً
 مباششا

ً
ًؤزشان جأزيرا

    ؤلاهخاحُت وجيلفت اإلاىخج النهاةي. 

 جدذًاث؟: هل ًىاحه الىلل بعفً الىاكالث للبػاةؼ العاببت مشكلت البحث.1.1

ش البنى الخدخُت فرضيت البحث.2.1 ت للمىاوئ : ان جؿٍى دساظت مشوهت الؿلب غلى خذماث  مؼالبدٍش

غ في داخل اإلاىاوئ مؼ جدذًذ  إلىظُؤدي  اإلاىاوئ وفىساث في جيالُف الىلل  جدلُمأظػاس الصخً والخفَش

 البدشي. 

 -ًلي: : يهذف البدث إلى بُان ما هدف البحث.3.1

 مفهىم هاكالث بػاةؼ الطب الجاف واهىاغها وؾشابم حعػيرها. .1

العاببت في خذماث الىلل البدشي وازاسها الاكخطادًت وواكؼ أداء غملُاث مىاولت البػاةؼ  .2

 الػالم.

    الخدذًاث الػاإلاُت التي جىاحه ظفً هاكالث البػاةؼ العاببت واظتراجُجُاث جخفُؼ أظػاس  .3

 الصخً البدشي.

 ملُىن ؾً ظاهً  2021-2003العىابب للمذة بػاةؼ الاظؿٌى الػالمي لىاكالث  حجمجؿىس  .4

: اغخمذ الباخث غلى الخدلُل الىضفي للبُاهاث وؤلاخطاءاث الطادسة مً مطادس مىهجيت البحث.4.1

 مخخلفت خذًثت مً احل بُان جؿىس حجىم الاظؿٌى الػالمي للىلل بعفً هاكالث البػاةؼ العاببت. 

  -الدراساث السابلت :.5.1

   Challenges of Handling Bullk Cargoes at Dis charging port, 2018. دساظت بػىىان 1

هذفذ الذساظت إلى جدلُل كػاًا الخػامل مؼ الصخىاث والخلىُاث اإلاعخخذمت في مىاولت البػاةؼ 

غ ار هىان ؾشق  العاببت التي مً شانها ان حعهم في الخخطظ مً احل جدعين الخدمُل والخفَش
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ً وأهىاع مخخلفت مً البػاةؼ العاببت وجىضلذ الذساظت إلى ان الخػامل ا لفػاٌ مؼ مخخلفت للخخٍض

ش البيُت الخدخُت مؼ اظخخذام جلىُاث مخلذمت.  شخىاث البػاةؼ العاببت ًدخاج إلى جؿٍى

 The Effects of Global Economic growth on Dry Bulk shipping. دساظت بػىىان  2

markets and freight rates    وهي مششوع دبلىم ملذم إلىDokuz Eylul university Maritime 

Faculty, 2016  إر سهضث  بشيل أظاس ي غلى ازاس الىمى الاكخطادي ومخغيراث أظػاس الصخً العابب

 الجاف.

. الذساظت الخالُت هذفذ إلى بُان الخدذًاث الػاإلاُت التي جىاحه ظفً هاكالث البػاةؼ 3

ٌ أظػاس الصخً البدشي، وجؿىس حجم  واظتراجُجُاث جخفُؼالعاببت  هاكالث بػاةؼ العىابب  اظؿى

 .2021-2003الجافت للمذة 

 . مفهىم هاكالث بضائع الصب الجاف واهىاعها وطرائم حسعيرها.  2

هي جلً العفً اللابمت غلى هلل أهىاع بػاةؼ الطب وافت ار اصداد حجم البػاةؼ منها إلى 

، وجلىم العفً الجىالت غادة بىلل بػاةؼ الطب  (34، ضفدت 2014)الىدشاوي،  هطف ملُىن ؾً

ومؼ اهدشاس هزه العفً واحعاع وشاؾها فأن ضىاغت الىلل البدشي دخلذ مشخلت ؤلاهخاج في ظل 

 (155-154، الطفداث 2009)غالم،  -لىبير ومً اهم أهىاغها ما ًلي: اكخطاداث الدجم ا

الىاكالث اإلاخططت لىلل اإلاىاد العابلت مثل هاكالث البتروٌ الخام وهاكالث الغاص الؿبُعي  •

لت إلاىؼ جدشن العىابل اإلاعيىبت  ت العابلت وجدعم اكعامها بدىاحض ظمُىت ؾٍى وهاكالث اإلاىاد الىُمُاٍو

 إلاشوس وجدشن العابل غلى معخىي ؾٌى وغشع الىاكلت ومً زم جد
ً
فظ زم جىلعم اكعامها غشغا

 ظالمت وجىاصن الىاكلت.

الىاكالث اإلاخططت لىلل مىاد الطب الجاف وهزه الىاكالث جػم بػاةؼ ضب راث وصن  •

خم شخً البػاةؼ مباششة داخل الػىابش وجخميز هزه العفً بفخداث واظػت لدعهُل غملُاث  زلُل ٍو

غ.  الصخً والخفَش

فت وأخشي ظابلت مً احل الىاكالث اإلاشترهت لهزه العفً حعخؿُؼ ان جدمل شخىاث حا •

 اظخغالٌ ول فشاغاث العفُىت لغشع الىضٌى إلى وفىساث الدجم الىبير.

)اًىب، أما ؾشابم حعػير الىاكالث اإلاخططت لىلل بػاةؼ الطب الجاف غبر العفً الجىالت 

فُخم جدذًذ أظػاس الصخً غلى أظاط جفاغل كىي الػشع والؿلب مؼ  (161-155، الطفداث 2003

ؤلاشاسة الى ان هزه العىق جخيىن مً غذة أظىاق شبه مىفطلت جطىف خعب هىع البػاةؼ اإلاؿلىب 
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خم جدذًذ الخذ ألادوى لعػش الىىلىن هلل  هللها او غلى وفم أهىاع وخطابظ العفً اإلاعخأحشة، ٍو

إلاذي اللطير بخػادٌ الخذ ألادوى لعػش الىىلىن مؼ الخيالُف اإلاخغيرة البػاةؼ غبر هزه العفً في ا

ل فخبرص الػىامل التي   منها جيالُف حػؿل العفُىت وجىكفها غً الػمل . اما في اإلاذي الؿٍى
ً
مخطىما

حػظم مً ؾاكت العفُىت الجىالت غلى الاظخمشاس في الػمل غلى الشغم مً اهخفاع أظػاس الىىلىن مثل 

ؼ جيلفت الدشغُل وخفؼ جيلفت الىكىد مً خالٌ جخفُؼ العشغت او اظخخذام ؾاكم مداوالث خف

 للعفُىت ًخم اظدئجاسه مً الذٌو التي جخميز باهخفاع أحىس الػاملين.                                                    

لعابلت مثل هاكالث اما باليعبت لدعػير خذماث الىلل البدشي للىاكالث اإلاخططت لىلل اإلاىاد ا 

البتروٌ ار جخدذد أظػاس الىىلىن في ظل ظشوف جلترب مً ظىق اإلاىافعت الياملت مؼ الاخز في الاغخباس 

ان ششواث البتروٌ الػمالكت ًمىنها مماسظت كذس مً الخذخل والشكابت غلى جدذًذ أظػاس الىىالين 

ت جيىن بطىسة مىفشدة او مجخمػت.        البدٍش

خدماث الىلل البحري واثارها الاكخصادًت وواكع أداء عملياث مىاولت البضائع السائبت في  .3

 العالم.                                                   

ت إلاا ًدلله هزا                 ت اإلاخلذمت أهمُت هبيرة لخجاسة الخذماث البدٍش اولذ الذٌو البدٍش

اليشاؽ مً كُمت مػافت إلى الاكخطاد وغابذ اكخطادي لالظدثماس اغلى بىثير وهىان مجمىغت 

ت التي جخذم وشاؽ الىلل البدشي  فهي جمثل حاهب مخىىغت ومخياملت مً الخذماث اإلاالخُت البدٍش

 (241-233، الطفداث 2013)الشصاق،  -وهي واالحي: ماث اإلاىاوئ اإلالذمت للبػاةؼ  الػشع مً خذ

 .خذماث الىوالت اإلاالخُت واللؿش وؤلاسشاد والشباؽ 

  غ ولما واهذ هزه اإلاػذاث مخؿىسة اسجفػذ مػذالث الخذاٌو وأدث إلى خذماث الصخً والخفَش

 غُل العفً. خفؼ جيلفت حش

  غه ً واإلاعخىدغاث ان جىفير العاخاث واإلاخاصن اليافُت الظدُػاب ما ًخم جفَش خذماث الخخٍض

غ بيل هىع مً أهىاع  او شخىه مً البػاةؼ ظىف ًدلم مػذالث غالُت للصخً والخفَش

 البػاةؼ وظشغت جذاولها.

 ًت وهي مً اهم وخذماث  وهالء الصخ ً العفً والخىسٍذاث البدٍش الخذماث التي لها جمٍى

 مشدود اكخطادي مشجفؼ.



 

 بان علي حسين املشهداوي 
 

62 

  ذها وحػذ مً اهم ألاوشؿت الطىاغُت والخذمُت التي خذماث ضُاهت وإضالح العفً وجخٍش

  جلذم في اإلاىاوئ بىاظؿت ششواث مخخططت.

 مً الؿلب غلى العلؼ التي ًخم 
ً
 مشخلا

ً
ػذ ؾلبا ٌُ اما مً هاخُت الؿلب غلى خذماث اإلاىاوئ فهى 

 (57، ضفدت 2003)بذوي،  -:يما ًلار ٌػخمذ حجم الؿلب غلى خذماث اإلاُىاء غلى  جذاولها باإلاُىاء

 . ظشوف الؿلب 

  اإلاُىاء . إلىظشوف الػشع للعلؼ التي ًخم هللها 

  بهأظػاس هزه الخذماث في اإلاىاوئ اإلاىافعت لهزا اإلاُىاء في اإلاىؿلت اإلادُؿت  . 

  حمُػها غىامل جؤزش غلى  وهزهالؿلب غلى خذماث اإلاُىاء بىىغُت هزه الخذماث ًخأزش

  مشوهت الؿلب غلى خذماث اإلاُىاء . 

ختى ًخمىً مً جدذًذ جأزير  خذماجهلزا ًجب ان ًذسط ول مُىاء مشوهاث الؿلب غلى 

ىكؼ في أظػاس وهىغُت خذماجه غلى حجم رلً الؿلب وجأزيرها غلى حجم الؿلب اإلاخالخغُيراث 

  اإلالبلت .غلى خذماجه في الفترة 

 في خالت الطادساث ًيىن الؿلب غلى خذماث اإلاُىاء غالي اإلاشوهت غلى الشغم مً 
ً
فمثال

احمالي كُمت العلؼ بعبب اسجفاع مشوهت  إلىاهخفاع مخىظـ وعبت جيلفت خذماث اإلاىاوئ 

مً اإلاىخجاث اإلادلُت في الؿلب غلى العلؼ مؼ اسجفاع دسحت اإلاىافعت التي جىاحهها هزه العلؼ 

فهي حشير إلى إمياهُت الاخالٌ بين العلؼ اما في خالت الىاسداث  ،أظىاق الذٌو اإلاعخىسدة لها 

ػضا رلً إلى  التي حشخمل غليها الىاسداث واإلاىخجاث اإلادلُت مً العلؼ البذًلت للىاسداث َو

ٌ ألاخشي اإلاىافعت لها  اسجفاع دسحت اإلاىافعت التي جىاحهها خذماث اإلاىاوئ مً مىاوئ الذو 

 .  (62، ضفدت 2003)بذوي، 

( ًبين ان الطين مخلذمت غلى دٌو الػالم في أداء مىاولت البػاةؼ والعفً لىاكالث 1والجذٌو )

شحؼ رلً إلى الاخخالفاث في أداء اإلاىاوئ  للبػاةؼ العاببت  ووفىساث الدجمالبػاةؼ العاببت الجافت ٍو

ل هالخظ مخىظـ  أهبر الجافت الطِىُت وجخػامل مؼ  هاكالث خام الخذًذ في الػالم، بِىما في البراٍص

غ بلغ ) غ بلغ )131الاهخظاس إلاذة الخفَش ( ظاغت 25( ظاغت وفي وىلىمبُا بلغ مخىظـ الاهخظاس إلاذة الخفَش

شحؼ هزا الاخخالف إلى احجام العفً الىبيرة واإلاعافاث  لت مً ألاظىاق الشبِعت.ٍو   الؿٍى
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 حسب وصىل السفً 30: أداء مىاولت البضائع والسفً لىاكالث بضائع السىائب الجافت في )1جدول 
ً
( اكخصادا

 2021الى الىصف ألاول مً عام  2018مخىسط الليم مً 

 ٌ  الذو
ؾً في الذكُلت 

 حاسي الخدمُل

ؾً في الذكُلت 

غ  حاسي الخفَش

مخىظـ الاهخظاس 

الخدمُل إلاذة 

 )ظاغاث(

مخىظـ الاهخظاس 

غ  إلاذة الخفَش

 56 66 23 19 الطين )ظاغاث(
 50 101 11 48 اظترالُا

 49 101 11 14 الىالًاث اإلاخدذة
ل  131 174 9 25 البراٍص

 71 64 4 12 سوظُا الاجدادًت
 70 117 10 17 هىذا

 28 45 7 16 الاسحىخين
لُا  30 83 9 20 حىىب افٍش

 41 43 18 9 الُابان
 63 73 16 14 الهىذ

 48 55 11 10 أوهشاهُا
 32 50 10 18 الاماساث

 54 58 8 10 اهذهىظُا
 62 37 16 10 حمهىسٍت وىسٍا

 26 56 8 10 هُىصلىذا
 94 94 9 11 شُلي
 50 45 9 6 جشهُا

 54 53 11 9 فُدىام
 25 39 7 28 وىلىمبُا

ا  90 73 13 11 ماليًز
 61 68 9 12 اإلاىعًُ

ملاؾػت جاًىان 

 الطِىُت
12 18 

34 
48 

 49 82 11 18 بيرو
 52 80 20 16 ُغمان

 78 84 6 20 النروٍج
 55 52 12 10 فشوعا

 80 49 6 8 العػىدًت
 127 78 6 8 اإلاغشب
 29 64 7 6 سوماهُا

 123 94 6 15 مىصمبُم

Source: Review of Maritime transport, 2021, p.103.                                                                    
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الخحدًاث العامليت التي جىاجه سفً هاكالث البضائع السائبت واستراجيجياث جخفيض أسعار  .4

 الشحً البحري.

ان غملُت الدعػير في خذ راتها حػذ مً الػملُاث اإلاػلذة التي جىؿىي غلى كذس مً الخدذًاث 

ظىاء باليعبت للظشوف الاكخطادًت الذابمت أم باليعبت لظشوف اإلاىافعت ار ًجب ان ًيىن هُيل 

م الخلُُم اإلاعخمش لظشوف الع خم رلً غً ؾٍش ىق الدعػير غلى دسحت غالُت مً اإلاشوهت في الخؿبُم ٍو

، 2007)جىفُم، والخيلفت اإلاخػللت بالػابذ اإلاؿلىب والخلُُم للمػلىماث وافت غً جيلفت الدشغُل 

مىً الىظش  (148-146الطفداث  غ ٌػذ مً أوشؿت الخذماث الاكخطادًت ٍو ان وشاؽ الصخً والخفَش

ىً غَذ الاؾىان اإلاخذاولت بمثابت مىخج ضىاعي ًلذمه الُه هأخذ ألاوشؿت الطىاغُت اإلاىخجت ار ًم

الخىظُم ار حعخخذم غىاضش الخيالُف مثل الػمالت، آلاالث، أساٍع ومباٍن ، جأمُىاث وكشوع إلى اخشه 

غ إلى جدلُل هفاءة غىاضش الخيالُف الخاضت به مً احل مماسظت  إر ًدخاج أي جىظُم للصخً والخفَش

 مً ميىهاث وشاؾه إلى الشلين الخيالُف ا
ً
 مهما

ً
لثابخت والخيالُف اإلاخغيرة. وجمثل جيالُف الىلل ميىها

أظػاس العلؼ إر ٌشتريها معتهلىها النهاةي وكذ جؤزش أظػاس الىلل البدشي اإلاشجفػت للعلؼ اإلاعخىسدة في 

معخىي أظػاس ظلت العلؼ التي ٌشتريها اإلاعتهلً وبالػىغ جؤزش أظػاس الصخً اإلاشجفػت للطادساث في 

ت إلاىخجاث بلٍذ ما في ألاظىاق الػاإلاُت لهزا العبب جشغب البلذان في وغؼ ههج جىفل ا لخىافعُت الخجاٍس

  -به جدلُم اهخفاع في جيالُف الىلل البدشي منها وإليها مؼ ششوائها وهزا ًخم مً خالٌ ما ًلي:

 زالر اظتراجُجُاث غامت راث ضلت بالعُاظت الىؾىُت لخخفُؼ أظػاس الصخً البدشي 

 جطىير الىلل البحري الساحلي الاستراجيجيت ألاولى

 فخذ أبىاب اإلاالخت العاخلُت امام اإلاىافعت الػاإلاُت او اإلادلُت. .1 

 العُاظاث الىؾىُت لدسجُل العفً. .2

 اإلاؤظس ي. ؤلاؾاس  .3

 ظُاظاث الاظدثماس وهمىرج اإلالىُت. .4

ت. .5  البيُت الخدخُت البدٍش

الخأزير اإلادخمل في 

 أظػاس الصخً

الامخثاٌ للششوؽ الجذًذة لدسجُل العفً جيالُف  كذ ًىخفؼ .1

ذها.  الػملُاث او ًٍض

ذ فخذ اإلاالخت العاخلُت الػغـ الخىافس ي ومً زم ًخفؼ  .2 كذ ًٍض

 أظػاس الصخً.

ت العاخلُت اإلاىاؾم الىابُت بشبياث  .3 ًشبـ جدعين اإلاالخت البدٍش
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 الخجاسة الذولُت بخدلُم وفىساث حجم افػل.

الاستراجيجيت 

 الثاهيت

 يادة جىافسيت املىاوئز 

 اللىاهين واللىابذ راث الطلت بئداسة اإلاىاوئ. .1 

 هُاول إداسة اإلاىاوئ وهمىرج اإلالىُت. .2

 اإلاؤظس ي. ؤلاؾاس  .3

 البيُت الخدخُت للمىاوئ. .4

الخأزير اإلادخمل في 

 أظػاس الصخً

جخفُؼ سظىم اإلاىاوئ اإلافشوغت غلى ملذمي خذماث الىلل البدشي مً خالٌ 

 -ما ًلي:

 الىفاءة في غملُاث اإلاىاوئ واداستها.مياظب  . أ

هامش سبذ مػلٌى إلاشغل اإلاُىاء في بِئت اغماٌ جىافعُت بلذس اهبر  . ب

جخػمً الشظىم غلى حمُؼ وظابف اإلاىاوئ ، ووغؼ اللىابذ 

 الخىظُمُت، اإلاشغل، اإلاعىق ومػالج البػاةؼ.

الاستراجيجيت 

 الثالثت

 جطىير الىصالث بين املىاوئ والداخل

البُئي مخػذد الىظابـ الزي ًشبـ اإلاُىاء باألظىاق الىؾىُت الشبـ  .1 

وؤلاكلُمُت )الىلل بالعىً الخذًذًت والؿشق واإلامشاث اإلاابُت 

 والىلل الجىي(.

 الخىظُمي واإلاؤظس ي لىظابـ الىلل البدشي. ؤلاؾاس  .2

ش الىلل والششاواث  .3  نما بيالاجفاكاث ؤلاكلُمُت بشأن الػبىس وجؿٍى

 .اللؿاع الػام والخاص

الخأزير اإلادخمل في 

 أظػاس الصخً

 -ًلي: جدعين سبـ خشهت اإلاشوس في اإلاُىاء مً خالٌ ما  .أ 

ادة احجام مىاولت البػاةؼ في اإلاىاوئ  . أ جيالُف مىاولت ادوى  ٍص

 للىخذة.

 جيالُف هلل اكل للىخذة. احخزاب ظفً اهبر . ب

هىامش اكل بعبب  احخزاب ملذمين حذد لخذماث الىلل  . ث

 اصدًاد اإلاىافعت.

 . 96، ص2012: ألاوهىخاد، اظخػشاع الىلل البدشي، ملصدرا                        
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  -واالحي: وهي خذماث الىلل لدعػير اللعُاظاث خاالث زالزت بطىسة غامت جىحذ و 

  -:الدعػير غلى اظاط الاخخياس .أ 

( وان  (B1و( (A1هلاؽ ًخدذد مً خالٌ الخلاء مىدنى الخيلفت الخذًت مؼ الاًشاد الخذي غىذ   

 غلى الاهخاج وظىء جىصَؼ للمىاسد الن ألهه هزا العػش غير ملبىال مً وحهت هظش اإلاجخمؼ 
ً
ًػؼ كُىدا

 كُمت الاهخاج ظخيىن اهبر مً كُمت اإلاىاسد اإلاعخخذمت في هزا الاهخاج والعػش الاخخياسي ًخيىن مً 

 الاًشاد الخذي. –الخيلفت الخذًت 

  -:) حعػير مخىظـ الخيلفت (  يلُتالدعػير غلى اظاط الخيلفت ال .ب 

( B2( و )A2ًخدذد مً خالٌ الخلاء مىدنى مخىظـ الاًشاد مؼ مخىظـ الخيلفت اليلُت غىذ هلاؽ )

 تالخىظُمُوهزا العػش ٌغؿي الخيالُف اليلُت الثابخت واإلاخغيرة مؼ جدلُم سبذ مىاظب وجداٌو الجهاث 

 ٌػؿي غابذ مىاظب غلى الاظدثماس وظػش الخيلفت اليلُت ًخيىن مً  ألههجؿبُم هزا العػش 

 مخىظـ الخيلفت اليلُت = مخىظـ الاًشاد. 

  -الخذًت: الدعػير غلى اظاط الخيلفت ج. 

( وهى B3 و)(  A3) ًخدذد مً خالٌ الخلاء مىدنى الخيلفت الخذًت مؼ مخىظـ الاًشاد غىذ هلاؽ

اإلاجخمؼ الن العلؼ التي جباع للمعتهلً النهاةي بلُمت الخيلفت التي ًخدملها  ًفػلهالعػش اإلاثالي الزي 

ًلؼ اظفل مخىظـ الخيلفت اليلُت وارا شاءث ألهه العلػت ولهزا العػش معاوا  هزهاإلاجخمؼ في اهخاج 

الجهاث الخىظُمُت ان جؿلب مً اإلاشفم جلاض ي هزا العػش فأن الىدُجت ظخيىن خعاسة مالُت للمشفم 

ًلترح الاكخطادًىن ان جلىم الذولت بذغم هزا اإلاشفم او ان جمخلً الذولت اإلاشفم مً  الخالت هزهوفي 

  .اليلُت وظػش الخيلفت الخذًت ًخيىن مً الخيلفت الخذًت = مخىظـ الاًشاد  جيالُفهاحل حغؿُت 
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 .سياساث الدسعير لخدماث الىلل : 01الشكل 

 
ض الخىوي ، اكخطادًاث الىلل ، داس  يد. غلاملصدر:   غبذ العالم اإلاػضاوي ود. فخحي غبذ الػٍض

 40-39، ص  2006العالم للؿباغت واليشش والخىصَؼ والترحمت ، اللاهشة ، الؿبػت ألاولى ، 

مليىن طً  2021-2003السىائب للمدة بضائع لىاكالث ألاسطىل العاملي  حجمجطىر    .5

  ساكً.

  ٌ  في حجم  2013-2003( اإلاذة اإلامخذة مً 2) هالخظ مً خالٌ الجذو
ً
شهذث جؿىسا

  -الاظؿٌى الػالمي لىاكالث العىابب غمً ماًلي :

 ( مالًين ؾً ظاهً ار اسجفؼ حجم الخمىلت فيها مً 10-59.999هاكالث راث فئت الدجىم )

وبيعبت  2013مالًين ؾً ظاهً في غام  219.0إلى  2003غام  مالًين ؾً ظاهً في 120.5

 .%  81,7كذسها 

A1 

A2 

A3 

B3 B2 B1 

 السعر االحتكاري
(االيراد احلدي –)التكلفة احلدية   

 سعر التكلفة الكلية
 )متوسط التكلفة الكلية = متوسط االيراد(

 التكلفة احلدية

 متوسط التكلفة الكلية

 سعر التكلفة احلدية
 )التكلفة احلدية = متوسط االيراد(

 االيراد احلدي متوسط االيراد
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  ( في حجم الخمىلت 60-79.999هاكالث راث فئت الدجىم 
ً
( مالًين ؾً ظاهً شهذث اسجفاغا

وبيعبت  2013مالًين ؾً ظاهً في غام  108.3إلى  2003مالًين ؾً ظاهً في غام  75.1مً 

  % .  4442كذسها 

   في حجم 80.000فئت الدجىم )+  هاكالث راث 
ً
 اسجفاغا

ً
( مالًين ؾً ظاهً شهذث اًػا

( مالًين ؾً ظاهً في غام 343.3إلى ) 2003( مالًين ؾً ظاهً في غام  93.6الخمىلت مً  ) 

ادة الؿلب غلى %  26647وبيعبت كذسها  2013 شحؼ هزا الخؿىس في حجم الخمىلت إلى ٍص ٍو

 . العىابب  بػاةؼ

  ًفىالخظ فيها ماًلي : 2021-2014اما اإلاذة اإلامخذة م-  

 ( في حجم الخمىلت 10-59.999هاكالث راث فئت الدجىم 
ً
( مالًين ؾً ظاهً شهذث اهخفاغا

 2021( مالًين ؾً ظاهً في غام 96إلى ) 2014( مالًين ؾً ظاهً في غام 153.9مً )

 % ( . - 043وبيعبت كذسها ) 

 ( في حجم الخمىلت 60-79.999هاكالث راث فئت الدجىم 
ً
( مالًين ؾً ظاهً شهذث اهخفاغا

 2021( مالًين ؾً ظاهً في غام 117إلى ) 2014( مالًين ؾً ظاهً في غام 146.6مً )

 % ( .  - 2041وبيعبت كذسها ) 

  +( اصداد الترهيز غلى اظخخذام الىاكالث راث فئت الدجىم 
ً
ؾً  ( مالًين80.000واخيرا

مالًين ؾً ظاهً في غام  48.3ظاهً في اإلاذة اإلازوىسة هفعها إر اسجفؼ حجم الخمىلت فيها مً 

ػضا رلً إلى جدلُم  15245وبيعبت كذسها  2021مالًين ؾً ظاهً في غام  122إلى  2014 % َو

  واإلاىاوئ. وفىساث في جيلفت الىلل البدشي 
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( مليىن طً 2021-2003ملي لبضائع السىائب للمدة ): جطىر حجىم اسطىل الىاكالث العا 2جدول 

 ساكً

 السىىاث
59.999-10 

 مليىن طً ساكً

79.999-60 

 مليىن طً ساكً

 فما فىق  80.000+ 

 مليىن طً ساكً

2003  120.5 75.1 93.6 

2004 123.1 75.8 98.4 

2005 128.5 81.1 105.3 

2006 135.1 86.5 114.5 

2007 140.6 90.8 127.8 

2008 149.3 94.8 143.1 

2009 156.5 97.6 160.9 

2010 163.6 98.9 190.9 

2011 148.0 102.8 240.9 

2012 204.4 106.5 294.5 

2013 219.0 108.3 343.3 

2014 153.9 146.6 48.3 

2015 160.8 154.1 50.4 

2016 127 93 211 

2017 100 100 164 

2018 82 61 83 

2019 75 129 127 

2020 64 135 144 

2021 96 117 122 

  -الجذٌو مً غمل الباخث باالظدىاد إلى اإلاطادس الاجُت:

                                                                                                                                                     2013-2003مً  . العىىاث1

The Platou Report, 2013, p.52. 

                                                                                                                                                    2015-2014. العىىاث مً 2

The Platou Report, 2015, p.52   

    .James Catlin, Dry Bulk shipping out Look My most Bullish fore castever, Feb, 15, 2021, p.1-p.5 2021-2016. العىىاث مً 3
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ً
ت الذولُت مً  أديواخيرا ملُاس ؾً  34821اسجفاع مجمىع حجم ججاسة بػاةؼ العىابب البدٍش

هى مىضح في  % وهما 10243وبيعبت كذسها  2020ملُاس ؾً في غام  74730 إلى 2000في غام 

 ٌ ادة حجم اظؿٌى هاكالث البػاةؼ العاببت  إلى( 3) الجذو والترهيز غلى اظخخذام هاكالث ٍص

إلى  رلً ظُؤدي ارفي غماًت هلل البػاةؼ   ( مالًين ؾً ظاه80.000ً)+   راث فئت الدجىم

م جللُل غذد العفً  غً البدشي  الىلل جيالُفجدلُم وفىساث في  وجللُل مذة  الىافذةؾٍش

 .داخل اإلاىاوئ   دوسانها 

-2000اكالث بضائع السىائب للمدة ): حجم الخجارة البحريت الدوليت لسفً ه3جدول 

 ( مالًين الاطىان2020

 مجموع البضائع (2بضائع جافة أخرى ) (1سوائب رئيسة ) السنواتا 
0222 88;9 0968 62;08 
0228 88:< 682; 729;: 
0282 0060 6706 82988 
0288 0<62 7898 :22<8 
0289 622< 700; :206: 
028: 6888 778< :28:2 
028; 6088 7926 :2;8; 
028< 608; 79<2 :2<2; 
0202 68;8 787< :2:62 

 ركائز احلديد واحلبوب والفحم والبوكسيت/ االلومنيا والفوسفات2 (8)
 السوائب الثانوية والتجارة ادلعبأة يف حاويات والبضائع العامة ادلتبقية2 (0)

Source: Rrview of Maritime transport, United Nations publications, New York, 
2021, p.3. 
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 خاجمت:  .6

  الدعػير لهُيل  بػملُتًىاحه الىلل البدشي بعفً هاكالث البػاةؼ العاببت جدذًاث مخمثلت

غ  ودسحت مشوهت الؿلب غلى خذماث  باإلاىافعت غملُت الدعػيرجخأزش ار جىظُماث الصخً والخفَش

  اإلاىاوئ.

  إلاشوهاث الؿلب دوس 
ً
 مهما

ً
في جدذًذ جأزير الخغُيراث في أظػاس وهىغُت خذماث اإلاىاوئ وجأزيرها غلى  ا

  اإلالبلت.حجم الؿلب اإلاخىكؼ غلى خذماث اإلاىاوئ في الفترة 

 وغػتها مىظمت الاوهىخاد للخجاسة اظتراجُجُاث لخخفُؼ أظػاس جيالُف الىلل البدشي  تجىحذ زالز

ش الىلل البدشي والخىمُت  ش الىضالث بين  اإلاىاوئ،وصٍادة جىافعُت  العاخلي،مخمثلت في جؿٍى وجؿٍى

  اإلاىاوئ.

  بالدعػير غلى أظاط الاخخياس،  لعُاظاث الدعػير لخذماث الىلل مخمثلتخاالث زالزت جىحذ

 ًت. الدعػير غلى أظاط الخيلفت اليلُت )حعػير مخىظـ الخيلفت(، الدعػير غلى أظاط الخيلفت الخذ

  ًاصداد الترهيز فيها  2021-2014والفترة اإلامخذة مً  ،2013-2003هالخظ خالٌ الفترة اإلامخذة م

ػضافىق ملُىن ؾً ظاهً  + فما804000غلى اظخخذام الىاكالث راث فئت الدجىم  رلً إلى ما  َو

  -:يًل

  اصدًاد حجم اليشاؽ الخجاسي الػالمي في مجاٌ ججاسة بػاةؼ العىابب والبػاةؼ الجافت ار

ؾً في  ملُاس  74730إلى  2000غام ؾً  ملُاس  34821اسجفؼ مجمىع حجم اليشاؽ الخجاسي مً 

 .  2020غام 

  ٌعاغذ غلى جللُل  + ظىف804000ان اظخخذام هزا الىىع مً الىاكالث راث فئت الدجىم

م جللُل غذد العفً الىافذة في اإلاُىاء وجللُل مذة دوسانها في جيالُف  الىلل البدشي غً ؾٍش

  اإلاُىاء.

 و 
ً
ش البنى الخدخُت للمىاوئ واظخخذام اخيرا لألزباث صخت فشغُت البدث جشي الباخثت ان جؿٍى

الىاكالث راث الدجىم الىبيرة ظىف ٌعاهم في جللُل جيالُف الىلل البدشي للبػاةؼ اإلاىلىلت 

م جللُل مذة دوسان العفً وجللُل اغذاد العفً الىافذة في اإلاُىاء مؼ دساظت خالت  غً ؾٍش

 ظىفاإلالبلت اإلاىاوئ وجأزيرها غلى حجم الؿلب اإلاخىكؼ في الفترة لى خذماث مشوهاث الؿلب غ



 

 بان علي حسين املشهداوي 
 

72 

غ مً ظؿذ  الصخً جىظُماثغلى جللُل مشاول الدعػير اإلاخخلفت لهُيل هزا ٌعاغذ  والخفَش

   صخُذ.اسضفت اإلاُىاء والػىغ  إلىالعفُىت 

  -اما ادلقرتحات ادلقدمة يف الدراسة فهي كااليت= 
  البضائع اخلطرة ووضع احتياطيات للطوارئ تتخذ من اجل محاية األشخاص تنظيم عملية نقل

 وادلمتلكات والبيئة يف حالة نقل هذه البضائع2

  اعداد برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملني يف جمال النقل سواء يف الشركات اليت تتعهد النقل أم يف ادلوانئ
 لتنافسية خلدمات النقل البحري2والكمارك لزيادة الكفاءة اإلنتاجية ورفع القدرة ا

  العمل على حتقيق تكامل خلدمات النقل يف سلسلة نقل متكاملة برًا وحبرًا وجوًا من اجل استخدام
 وسائط النقل بكفاءة عالية2

  . كائمت املراجع:7

  -املؤلفاث :

  ت : الىاشش داس الىف الىلل،اكخطادًاث  (،2009)  غالماخمذ غبذ العمُؼ اء ) ؤلاظىىذٍس

 لذهُا الؿبؼ واليشش 

 ( 2014أًمً الىدشاوي،) ت : الى اشش اكخطادًاث وظُاظاث الىلل البدشي ، ) ؤلاظىىذٍس

 داس الفىش الجامعي .

 ت : الىاشش ، اكخطادًاث الىلل دساظت جمهُذًت ، ) ؤلاظى (2003)ظميرة إبشاهُم أًىب ىذٍس

 الذاس الجامػُت .

  ش وحشغُل اإلاىاوئ في ظل اإلاىافعت ، اكخطادًاث اوشاء وج ( 2003) ظمُت بذوي ؿٍى

ت : الىاشش ميشأة اإلاػاسف   الػاإلاُت ، ) ؤلاظىىذٍس

 ض الخىوي ، اكخطادًاث الىلل ،  (2006) غلي غبذ العالم اإلاػضاوي وفخحي غبذ الػٍض

 والترحمت .) اللاهشة : الىاشش داس العالم للؿباغت واليشش والخىصَؼ 

 ُت (2007) م ضالح إظماغُل خعً وغبذ الشخمً جىف ، ، حعػير خذماث اإلاىاوئ البدٍش

 براث اإلاهىُت لإلداسة ) اللاهشة : الىاشش مشهض الخ
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 اكخطادًاث الىلل الذولي البري والبدشي  (2013) مدمىد خامذ مدمىد غبذ الشصاق ،

ت : ا  لىاشش الذاس الجامػُت والجىي ، ) ؤلاظىىذٍس

  -الدوليت : الخلارير 

 ىلل البدشي، ألامم اإلاخدذةاظخػشاع ال، (2012)  الاوهىخاد 
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جصييف الدول العسبيت خسب مؤشساث ألامً الغرائي باسخخدام الخدليل العىلىدي 

2020-2015للفترة  الهسمي  

Classification of Arab countries according to food security indicators 

using hierarchical cluster analysis for the period 2015-2020 

 1بىعصيص عمس 
 bouaziz_omar77@yahoo.com  ،(الجؼائغ) حاملت مدمض بىطُاف اإلاؿُلت 1

 

ش الاؾخالم:  :                10/07/2022جاٍع ش اللبٌى ش اليشغ:               08/11/2022جاٍع    01/12/2022جاٍع
 

 

 ملخص: 

عصض وجدلُل وطلُت ألامً الغظائي في الضٌو اللغبُت، باإلطافت ئلى جصيُف هظه الضٌو  يهضف هظا البدث ئلى

وطلً باؾخسضام ئخضي ػغق الخدلُل الاخصائي  2020-2015خؿب مإشغاث ألامً الغظائي زالٌ الفترة 

 اإلاخلضم اإلاخمثلت في الخدلُل اللىلىصي الهغمي.

خُث أؿهغث ، ألامً الغظائي لللُام بلملُت الخصيُف وكض جم الاكخماص كلى زالزت كشغ مإشغا مً مإشغاث

، أما اإلاجمىكت الثالثت  الىخائج وحىص زالر مجمىكاث، طمذ ألاولى منها اخضي كشغة صولت والثاهُت ؾبلت صٌو

 .  فلض طمذ أعبلت صٌو

 بُت.الفجىة الغظائُت، ، الضٌو اللغ الهغمي، ألامً الغظائي، الخدلُل اللىلىصي،   الكلماث املفخاخيت:

 JEL: C10 ،Q18جصييف 

Abstract:  
This research aims to monitor and analyze the food security situation in the Arab 

countries, in addition to classifying these countries according to food security 

indicators during the period 2015-2020, using one of the advanced statistical 

analysis methods represented in the hierarchical cluster analysis. 

Thirteen food security indicators were relied upon to carry out the classification 

process. The results showed the presence of three groups, the first of which 

included eleven countries, the second seven countries, and the third group 

included four countries. 

Keywords: Food Security; Cluster Analysis; hierarchical; Nutritional gap; Arab 

countries.  

Jel Classification Codes:   C10 ،Q18 

_______________________ 

المرسل  المؤلف 
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 . ملدمت: 1

حشيل كظُت ألامً الغظائي أخض الخدضًاث الغئِؿُت للىثير مً الضٌو زاصت  اللغبُت، خُث جإزغ       

هظه الخدضًاث ؾلبا كلى ألامً الغظائي، ومً اإلادخمل أن ًإصي جللب أهماغ الؼلـ الىاجج كً حغير 

الىاعصاث الغظائُت ئلى آلازاع واعجفاق  ياوياإلاىار، هضعة اإلاُاه وألاعاض ي الصالخت للؼعاكت، الىمى الؿ

الؿلبُت كلى ؤلاهخاحُت في اإلاىؼلت اللغبُت، ولً ًيىن مً الؿهل طمان جىفغ ألاغظًت بالىمُت والجىصة 

 اإلاؼلىبخين،  مما ًجلل الخصضي الولضام ألامً الغظائي أهثر الخاخا كلى الصلُضًً الىػني والاكلُمي.

اإلاداصُل الغظائُت الغئِؿُت هبيرة، هدُجت الصضماث التي حشهضها  وجبلى الفجىة في امضاصاث   

اصة الخأزغ بخللباث أؾلاع ألاغظًت. وجخؼلب هظه  ئمضاصاث الغظاء في ألاؾىاق اللاإلاُت، مما أصي ئلى ٍػ

الخدضًاث الاحخماكُت والاكخصاصًت والبُئُت والجغغافُت الؿُاؾُت مظاكفت الجهىص لخدؿين 

اصة هفاءة الىـم الؼعاكُت وكضعتها كلى الصمىص بىحه اإلاداصُل كلى هدى م ؿخضام، وفي الىكذ هفؿه ٍػ

الصضماث، هما أن عفم مؿخىي الخيؿُم في صُاغت الؿُاؾاث ووطم الاؾتراجُجُاث وجىفُظ البرامج 

 ؾُإصي ئلى وطم الاؾتراجُجُاث وجىفُظ البرامج وجىمُت اللضعاث وعفم الخلاون بين الضٌو اللغبُت. 

زالٌ هظه الىعكت، ؾِخم عصض وجدلُل جؼىعاث خالت ألامً الغظائي في الضٌو اللغبُت زالٌ الفترة مً 

مداولين بظلً جصيُف الضٌو اللغبُت خؿب مإشغاث ألامً الغظائي وهظلً حجم  2015-2020

الفجىة الغظائُت ووؿبت الاهخفاء الظاحي فُما ًسص اإلاىخجاث الغظائُت، وطلً مً زالٌ ملالجت 

كيف ًمكً جصييف الدول العسبيت خسب مؤشساث ألامً الغرائي باسخخدام  يالُت آلاجُت:ؤلاش

 الخدليل العىلىدي الهسمي ؟ طسيلت

جىمً أهمُت هظه الضعاؾت في  جدلُل وعصض جؼىعاث ألامً الغظائي في اإلاىؼلت اللغبُت، ئط ٌلض 

ئُت والىصٌى ئلى جدلُم ألامً طلً مً اإلاىاطُم طاث ألاهمُت البالغت،  بهضف جللُص الفجىة الغظا

جخمثل في اعجفاق   -19-الغظائي زاصت في ؿل وحىص جدضًاث هُيلُت اػصاصث بدضة بلض حائدت وىفُض

كضص الؿيان جللباث أؾلاع الغظاء في الؿىق الضولُت، جللباث اإلاىار، اعجفاق أؾلغ الىلل، وزاصت أن 

م  الاؾخيراص. ملـم الضٌو اللغبُت جإمً خاحُاتها الغظائُت كً ػٍغ

 هما تهضف هظه الضعاؾت ئلى ما ًلي:

  ىهاث والخضزالث في مجاٌ الؿُاؾت اللامت للخصضي كلى اؾخلغاض أبغػ الاججاهاث والؿِىاٍع

 هشف ألاؾباب اليامىت وعاء اإلاشيلت الغظائُت؛ ، و اللغبيهدى مؿخضام لخدضًاث ألامً الغظائي 
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 غ عؤٍت واضخت إلاا ٌشيل ألامً الغظا غؤٍت ئلى ئي في اإلاىؼلت اللغبُت وجغحمت هظه المداولت جؼٍى

 حؿخسضم لغصض خالت ألامً الغظائي في اإلاىؼلت اللغبُت؛ مجمىكت مً اإلاإشغاث 

  ،هُفُت ؾض الفجىة الاهخاحُت آلازظة في الاحؿاق واإلاغجح أن حؿخمغ كلى مضي الللىص اإلالبلت

 بىثير مً ئهخاحها.زاصت وأن الؿلم الؼعاكُت ألاؾاؾُت كض اعجفم بىجيرة أؾغق 

  جصيُف الضٌو اللغبُت خؿب مإشغاث ألامً الغظائي، وهظا ملغفت اإلايزة اليؿبُت للؿلم الغظائُت

 ليل صولت.

أما باليؿبت إلاىهجُت اإلالاٌ، فلض جم اؾخسضام الخدلُل الىصفي إلاإشغاث ألامً الغظائي في الضٌو 

لت الخدلُل اللىلىصي الهغمي.اللغبُت، باإلطافت ئلى الخدلُل ؤلاخصائي اإلاخلضم باؾخس  ضام ػٍغ

 مفهىم ومؤشساث ألامً الغرائي .2

 :مفهىم ألامً الغرائي 1.2

ئن مفهىم ألامً الغظائي جؼىع بشيل هبير كلى مضي الللىص اإلااطُت، خُث  كضمذ اللمت اللاإلاُت 

فا مخيامال لألمً الغظائي هما ًلي "ًخدلم ألامً الغظائي  1996لألغظًت في كام  كىضما ًمخم وافت حلٍغ

البشغ في حمُم ألاوكاث بفغص الخصٌى اإلااصًت والاكخصاصًت كلى أغظًت وافُت وؾلُمت ومغظًت جلبي 

اث أو اإلالاًِـ)الفغص،  اخخُاحاتهم وأطواكهم الغظائُت مً أحل خُاة وشؼت وصخُت كلى حمُم اإلاؿخٍى

ألامً الغظائي وفلا ألعبلت أبلاص ألاؾغة، الصلض الىػىُت والاكلُمُت واللاإلاُت(، وجم حلٍغف مفهىم 

عئِؿُت وهي جىافغ الغظاء بىمُت وافُت وهىكُت حُضة، والىفاط ئلُه، واؾخسضامه واؾخضامت جىافغه 

 .(1، صفدت 2017)الاؾيىا،  للجمُم

(، فان ألامً الغظائي ًخىفغ كىضما جخاح لجمُم FAOخؿب مىـمت ألاغظًت والؼعاكت لألمم اإلاخدضة )    

الىاؽ، في حمُم ألاوكاث الفغص اإلااصًت والاحخماكُت والاكخصاصًت للخصٌى كلى غظاء واف ومأمىن 

ىفل لهم أن ٌلِشىا خُاة مىفىعة الصخت  ت وأطواكهم الغظائُت ٍو ومغظ ًلبي اخخُاحاتهم الخغظٍو

 .(8، صفدت 2010(، FAOىـمت ألاغظًت والؼعاكت لألمم اإلاخدضة ))م واليشاغ

يبغي جىحُه الخضزالث       هما ٌلغف ألامً الغظائي بأهه وؾُلت لخدلُم صخت حُضة وحغظًت حُضة، ٍو

 الؿُاؾاجُت باججاه ألامً الخغظوي، هما ًجب اؾخىماٌ عصض ألامً الغظائي بملاًِـ الجؿم البشغي 

(Pinstrup-Andersen, 2009, p. 7). 
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لغف أًظا ألامً الغظائي بأهه مشيلت اكخصاصًت في اإلالام ألاٌو مشيلت كغض اإلاىاص الغظائُت  َو

واليافُت، وػلب جلبُت الاخخُاحاث الغظائُت لجمُم الىاؽ في حمُم ألاوكاث وحلل اللغض ًلبي الؼلب 

خللم أؾاؾا بصلىبت شغاء بالىؾائل اإلااصًت  والاحخماكُت والاكخصاصًت وهى ٌؿدىض ئلى جىفغ ألاغظًت، ٍو

 .(Shepherd, 2012, p. 212) اإلاىاعص الشخُدت وجىػَلها بين ؾيان اللالم

 مؤشساث ألامً الغرائي: 2.2

جىافغ الغظاء وامياهُت الخصٌى  ًخؼلب جدلُم ألامً الغظائي جظافغ كضة كىاصغ أؾاؾُت هي

اصة  كلُه والاؾخفاصة مىه واؾخلغاع امضاصاجه، وجغهؼ ؾُاؾاث ألامً الغظائي في اإلاىؼلت خالُا كلى ٍػ

الخىافغ وجىلي اللىاصغ الثالزت اإلاخبلُت أهمُت أكل، غير أن جدلُم ألامً الغظائي ال ٌلني فلؽ الخض مً 

ىين كلى الغظاء ػُلت الىكذ ختى ازىاء ألاػماث وفي أكلاب الجىق فهى ٌلني أًظا طمان خصٌى اإلاىاػ

. ؾىداٌو مً زالٌ هظا اإلادىع اؾخلغاض مسخلف (44، صفدت 2019)الاؾيىا،  اليىاعر الؼبُلُت

 مإشغاث ألامً الغظائي.

 مؤشساث السكائص ألاساسيت: 1.2.2

مً الغظائي أو اولضامه، وهي جصىع مً زالٌ ؾىء وحىص ألا جىشف مإشغاث الغوائؼ ألاؾاؾُت 

ترحم اولضام ألامً الغظائي كاصة ئلى هلص حغظوي أالخغظًت  )كضم هفاًت  و مساػغ ؾىء الخغظًت، ٍو

ت واؾتهالن اإلاغظًاث(   و الافغاغ في الخغظًت )الاؾتهالن اإلافغغ للؼاكت الغظائُت(أالؼاكت الخغظٍو

 السكائص ألاساسيت : مؤشساث1حدول 

 الاسم املخخصس وصف املؤشس السمص
الصلت بأهداف 

 الخىميت املسخدامت

مإشغاث 

الغوائؼ 

 ألاؾاؾُت

(co) 

CO1 )ت  1-1-2 الىلص الخغظوي  جفش ي الىلص الخغظوي )باليؿبت اإلائٍى

CO2 
اهدشاع اولضام ألامً الغظائي اإلاخىؾؽ او الشضًض 

ت(بملُاؽ اإلالاهاة مً اولضام اإلاً الغظائي   )اليؿبت اإلائٍى

اولضام ألامً 

 الغظائي
2-1-2 

CO3 
ؾىت فما  18اهدشاع الؿمىت بين الؿيان البالغين )

ت(فىق(   )باليؿبت اإلائٍى
  الؿمىت

 .41، ص، 2020اإلاىؼلت اللغبُت، : الاؾيىا، عصض ألامً الغظائي في املصدز

ا لخدلُم ألامً الغظائي  مؤشساث جىفس الغراء: 2.2.2 ٌلخبر جىفير ما ًىفي مً الغظاء شغػا طغوٍع

دضص جىفغ ألاغظًت مً زالٌ الاهخاج الغظائي اإلادلي، وججاعة ألاغظًت،  والخغظًت، ولىىه غير واف ٍو

  .(44، صفدت 2020)الاؾيىا،  وهفاءة الخىػَم، وغيرها مً اللىام
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 مؤشساث جىفس الغراء :2حدول 

 الاسم املخخصس وصف املؤشس السمص

الصلت بأهداف 

الخىميت 

 املسخدامت

مإشغاث 

جىفغ 

 الغظاء

AV1 
مداصُل اللمذ الغئِؿُت وؿبت ئلى اإلاداصُل 

ت(  اإلادخمل اهخاحها )باليؿبت اإلائٍى
 1-3-2 اهخاحُت اللمذ

AV2 )1-1-2 الاهفاق الؼعاعي الخىحه الؼعاعي في الاهفاق الخيىمي )مإشغ 

AV3 
الفاكض واإلاهضع مً ألاغظًت هيؿبت مً احمالي 

ت(ألاغظًت اإلاخاخت   )باليؿبت اإلائٍى
 3-12 الخؿائغ الغظائُت

AV4 
ت  مخىؾؽ هفاًت امضاصاث الؼاكت الخغظٍو

ت(  )باليؿبت اإلائٍى
ت   امضاصاث الؼاكت الخغظٍو

AV5  ت(وؿبت الاكخماص كلى واعصاث اللمذ  )باليؿبت اإلائٍى
الاكخماص كلى واعصاث 

 اللمذ
 

AV6 
وؿبت اإلاىاعص اإلاالُت اإلاؿخسضمت في الؼعاكت مً 

ت( مجمىق اإلاىاعص اإلاائُت اإلاخجضصة  )باليؿبت اإلائٍى

اإلاُاه اإلاؿخسضمت في 

 الؼعاكت
6-4-2 

 .44، ص، 2020اإلاىؼلت اللغبُت، : الاؾيىا، عصض ألامً الغظائي في املصدز

مً الغظائي بما ئطا وان الؿيان يهخم هظا البلض مً أبلاص ألا  مؤشساث الحصىل على الغراء: 3.2.2

وبالخالي فهى ًضعؽ مضي جىفغ اإلاىاعص )اإلااصًت،  ،ًدصلىن كلى ما ًىفي مً الغظاء لُلِشى خُاة صخُت

لض ًفظل الىاؽ هىكا ملُىا مً ألاغظًت صون ف ،الاحخماكُت واإلاالُت( لؼعاكت ألاغظًت أو الخصٌى كليها

مل اغيره وحشيل كظاًا مثل الضزل اإلاخاح، وأؾلاع ألاغظًت والضكم الاحخماعي، والبيُت الخدخُت كى 

 (48، صفدت 2020)الاؾيىا،  غظاءمدضصة عئِؿُت للخصٌى كلى ال

 : مؤشساث الحصىل على الغراء3حدول 

 الاسم املخخصس وصف املؤشس السمص
الصلت بأهداف 

 الخىميت املسخدامت

مإشغاث 

الخصٌى 

كلى 

 الغظاء

AC1 )ت  الفلغ وؿبت الفلغ )باليؿبت اإلائٍى
-2-1و 1-1-1

 2-2-1و1

AC2 
خصت الاهفاق كلى اؾتهالن ألاغظًت مً مجمىق الاهفاق 

ت(كلى الاؾتهالن لضي ألاؾغ اإلالِشُت   )باليؿبت اإلائٍى
  الاهفاق الغظائي

AC3  ت(ملضٌ البؼالت  2-5-8 البؼالت )باليؿبت اإلائٍى

AC4 )ألاصاء اللىحِؿتي ألاصاء اللىحِؿتي )مإشغ  

AC5  ت( )باليؿبتالخطخم في اؾلاع الاؾتهالن   الخطخم اإلائٍى

 .48، ص، 2020: الاؾيىا، عصض ألامً الغظائي في اإلاىؼلت اللغبُت، املصدز
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 مؤشساث الاسخفادة مً الغراء: 4.2.2

خأزغ هظا البلض بالخالت الصخُت للفغص،  ،الاؾخفاصة هي البلض الثالث مً أبلاص ألامً الغظائي  ٍو

لت ئكضاص ألاغظًت واؾتهالهها وهى باهظلً واللُمت الغظائُت لألغظًت وما ئطا واهذ آمىت، و  لخالي ملني ػٍغ

وال ؾُما بين ألاػفاٌ، فظال كً ؾالمت ألاغظًت وهىكُتها وؿغوف الصخت  بملاًِـ الجؿم البشغي 

 .(51، صفدت 2020)الاؾيىا،  والىـافت

 : مؤشساث الاسخفادة مً الغراء التي جم اخخيازها4حدول 

 الاسم املخخصس وصف املؤشس السمص
الصلت بأهداف 

 الخىميت املسخدامت

مإشغاث 

 الاؾخفاصة

(UT) 

UT1 
الؿيان الظًً ٌؿخفُضون مً زضماث مُاه الشغب 

ت(ألاؾاؾُت كلى ألاكل   )باليؿبت اإلائٍى

الخصٌى كلى 

 مُاه الشغب

1-4-1 

6-1-1 

UT2 
الؿيان الظًً ٌؿخفُضون مً زضماث الصغف الصحي 

ت(ألاؾاؾُت كلى ألاكل   )باليؿبت اإلائٍى

الىصٌى ئلى 

 الصغف الصحي

1-4-1 

6-2-1 

UT3 
ألاػفاٌ صون ؾً الخامؿت الظًً ٌلاهىن مً الخلؼم 

ت(  )باليؿبت اإلائٍى
 1-2-2 جلؼم ألاػفاٌ

UT4 
ألاػفاٌ صون ؾً الخامؿت الظًً ٌلاهىن مً الهؼاٌ 

ت(  )باليؿبت اإلائٍى
 2-2-2 هؼاٌ ألاػفاٌ

UT5 
ؾىت( اللىاحي ٌلاهين م  49-15اليؿاء في ؾً الاهجاب )

ت(فلغ الضم   )باليؿبت اإلائٍى

فلغ الضم كىض 

 اليؿاء
 

 .51، ص، 2020: الاؾيىا، عصض ألامً الغظائي في اإلاىؼلت اللغبُت، املصدز

 مؤشساث الاسخلساز: 5.2.2

ايهخم هظا البلض باؾخلغاع الىـام الغظائي أو طمان جىفغ ألاغظًت وامياهُت الخصٌى كليها  ، ؾىٍى

لالج الاؾخلغاع اإلاؿائل اإلاخصلت بالخللب في اهخاج ألاغظًت وامضاص والبِئت  اتها بؿبب جللباث ألاؾلاع َو

 .(55، صفدت 2020)الاؾيىا،  .اصةالاحخماكُت والؿُاؾُت الؿائضة، وؿىاهغ الؼلـ الخ
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 : مؤشساث الاسخلساز5حدول 

 الاسم املخخصس وصف املؤشس السمص
الصلت بأهداف 

 الخىميت املسخدامت

مإشغاث 

 الاؾخلغاع

(ST) 

ST1 )حغير اإلاىار كابلُت الخأزغ بخغير اإلاىار )مإشغ  

ST2  1-ج-2 مفاعكاث ألاؾلاع ألاغظًت )مإشغ(مفاعكاث أؾلاع 

ST3 )الاؾخلغاع الؿُاس ي الاؾخلغاع الؿُاس ي وغُاب اللىف )بالترجِب  

ST4 صوالع للفغص( 1000) هصِب الفغص مً جللباث الاهخاج الغظائي 
جللباث الاهخاج 

 الغظائي
 

ST5 
هصِب الفغص مً جللباث الاصاص الغظائي )هُلى ؾلغة 

ت   الفغص/الُىم(خغاٍع

جللباث الامضاص 

 الغظائي
 

 .55، ص، 2020: الاؾيىا، عصض ألامً الغظائي في اإلاىؼلت اللغبُت، املصدز

  زصد وجدليل مؤشساث ألامً الغرائي في الدول العسبيت .3

 :مؤشس الاكخفاء الراحي 1.3

 2020في كام لضالث هظه اإلاهالخف أن  ملضالث الاهخفاء الظاحي، خُث(،6الجضٌو عكم ) ًبين

( لؿلم الفاههت،  الخظغ، ألاؾمان والضعهاث، %91.40( و )%99.30جغاوخذ في خضوصها اللصىي بين )

( لؿلم البُع، ألالبان، اللخىم، وجغاوخذ اإلالضالث %79.40( و )%65.5وفي خضوصها اإلاخىؾؼت بين )

ى   (36.80%( و)%23.80الضهُا بين )  ث الىباجُت.لؿلم الخبىب، الؿىغ، البلىلُاث والٍؼ

 : معدالث الاكخفاء الراحي مً مجمىعاث السلع الغرائيت السئيسيت في املىطلت العسبيت6حدول 

 (%الىخدة: )     

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 البيان

 36.85 38.20 37.8 41.7 39.2 44.8 الحبىب

 91.38 92.71 95.8 96.4 91.8 94.4 الدزهاث

 41.6 39.7 50.9 53.3 51.5 55.4 البلىلياث

 94.81 95.74 99.2 102.8 95.6 97.5 الخضس

 95.58 95.84 97.2 102.5 98.5 97.5 الفاكهت

 31.43 31.58 35.3 38.7 45.2 43.7 السكس

 23.83 24.80 46.0 43.0 36.2 48.6 الصيىث الىباجيت

 69.66 71.40 74.9 72.4 67.4 69.7 اللحىم

 99.34 99.35 106.1 108.7 104.6 96.6 ألاسماك

 79.41 81.51 83.4 83.0 85.2 86.1 البيض

 75.43 73.25 93.8 93.7 76.9 75.9 ألالبان ومشخلاتها
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غ الؿىىي املصدز غ اوطاق ألامً الغظائي اللغبي، الخلٍغ ، 2016: اإلاىـمت اللغبُت للخىمُت الؼعاكُت، جلٍغ

غ الؿىىي 34ص غ الؿىىي 34، ص2018. الخلٍغ  .31، ص 2020. الخلٍغ

 :مؤشس مخىسط هصيب الفسد مً املخاح لالستهالك مً السلع الغرائيت 2.3

(، هالخف أن مخىؾؽ هصِب الفغص مً اإلاىخجاث الخُىاهُت 07مً زالٌ الجضٌو عكم )

والؿمىُت في الىػً اللغبي ًلل كً هـيره اللالمي، وأن اإلاخىؾؽ شهض اؾخلغاعا بين اللامين في الىػً 

 .(%3.6الؿلم كضا ألالبان ومىخجاتها التي جغاحم مخىؾؽ هصِب الفغص منها بىدى )اللغبي لجمُم 

 كغ/سىت( 2020-2019): مخىسط هصيب الفسد مً املخاح لالستهالك مً السلع الغرائيت  للفترة 7حدول 

 2020املخىسط العاملي  2020 2019 البيان

 150.2 335.9 333.2 الحبىب

 - 42.8 42.88 الدزهاث

 21.9 28 27.94 السكس

 - 9.7 9.29 البلىلياث

 22.7 25 23.66 شيىث هباجيت

 138 137.3 136.64 الخضس

 75 97.1 96.67 الفاكهت

 19.8 12.4 12.22 ألاسماك

 - 7.3 6.93 البيض

 116.1 83.3 86.49 ألالبان

 43 30.2 29.66 احمالي اللحىم

غ الؿىىي املصدز غ اوطاق ألامً الغظائي اللغبي، الخلٍغ ، 2020: اإلاىـمت اللغبُت للخىمُت الؼعاكُت، جلٍغ

 .29ص 

 كيمت الفجىة الغرائيت )صافي الاسخيراد( مً السلع الغرائيت السئيسيت: 3.3

وججاعة الؿلم  أؾلاع  ،لم الغظائُت بالخؼىعاث في ئهخاججخأزغ كُمت وهمُت الفجىة مً الؿ

جأزغث الخجاعة الخاعحُت للؿلم الغظائُت في الىػً باإلحغاءاث  2020و 2019الغظائُت. وفُما بين كامي 

ت التي صاخبذ جفش ي فيروؽ وىعوها ؾىت  بما في طلً جصاكض أؾلاع ألاغظًت اللاإلاُت  2019الخجاٍع

اصاث التي شهضها ئهخاج اللضًض أوكلى مؿخىي الىػً اللغبي  مً الؿلم الغظائُت بين كامي صث الٍؼ

وبؽء خغهت الخجاعة الضولُت ئلى جللُل حجم واعصاث الغظاء. وكلى الغغم مً اهسفاض  2020و 2019

ئال أن كُمت فجىة الؿلم الغئِؿُت شهضث اعجفاكا ػفُفا مً   2020و  2019حجم الىاعصاث بين كامي 
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لىص 35.3( ملُاع صوالع ئلى )34.2هدى ) طلً بصفت عئِؿُت ئلى اعجفاق ألاؾلاع الظي ( ملُاع صوالع، َو

 .19شهضجه اللضًض مً الؿلم الغظائُت الغئِؿُت بؿبب حائدت وىفُض 

 : كيمت الفجىة الغرائيت )صافي الاسخيراد( مً السلع الغرائيت السئيسيت8حدول 

 الىخضة: )ملُاع صوالع(

 البيان
 )ملياز دوالز(الليمت  الليمت )ملياز دوالز( الليمت )ملياز دوالز(

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 42.17 43.87 36.93 39.53 34.20 38.01 كُمت العجؼ

 6.84 9.48 3.35 4.85 1.39 4.51 كُمت الفائع

 35.33 34.24 33.58 34.69 32.81 33.50 ئحمالي الفجىة الغظائُت

غ الؿىىي املصدز غ اوطاق ألامً الغظائي اللغبي، الخلٍغ ، 2016: اإلاىـمت اللغبُت للخىمُت الؼعاكُت، جلٍغ

غ الؿىىي 30ص غ الؿىىي 34، ص2018. الخلٍغ  .31، ص 2020. الخلٍغ

 :2020-2015جطىز أعداد الثروة الحيىاهيت باملىطلت العسبيت خالل الفترة  4.3

 2020-2015أعداد الثروة الحيىاهيت باملىطلت العسبيت خالل الفترة  : جطىز 9حدول 

 الىخضة: ألف عأؽ

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 السىىاث

 59615.9 58128.8 60704 60015 59393 58661 ألابلاع والجىامِـ

 274642.1 274660.4 275073 274193 275642 272460 ألاغىام واإلااكؼ

 16401.3 16545 16366 16293 16692 16160 ؤلابل

غ أوطاق ألامً الغظائي اللغبي، املصدز  .18، ص، 2020: جلٍغ

لا اكخصاصًا واؾخغالال إلاسخلف مىاعص البالص، وحلخبر جيُمت  جخؼلب الخىمُت بيافت ابلاصها جىَى

ت،  الثروة الخُىاهُت مهمت لخدلُم ألامً الغظائي. ومً زالٌ الجضٌو  .(141، صفدت 2022)ػىاهٍغ

بىدى  2020ئحمالي الثروة الخُىاهُت )ألابلاع، الجامىؽ، ألاغىام، اإلااكؼ، ؤلابل( كام ( هالخف أن 09)

، وبالغغم مً هبر حجم جلً الثروة في اإلاىؼلت 2015عأؽ ؾىت  347ملُىن عأؽ، ملاعهت بىدى  350

الضٌو اللغبُت طاث ألاهمُت اليؿبُت في الاهخاج  ملـمغبُت الخُىان في اللغبُت، وجىفغ بلع ملىماث ج

إلاا ٌلاهُه اللؼاق مً ملىكاث  هـغاالخُىاوي، ئال أن هظه الثروة ال جىفي لخلبُت اخخُاحاث اإلاىؼلت، 

اث الخغظًت هدُجت هلص ألاكالف وجضهىع  التي مً أهمها جضوي ئهخاحُت الؿالالث اإلادلُت، وطم مؿخٍى

م جللُضًت في هثير مً الضٌو اللغبُت، باإلطافت ئلى طلف اإلاغاع ي الؼبُلُت واجباق ػغق اهخاج وحؿٍى

اللُمت اإلاظافت في ؾلؿلت ئمضاص اإلاىخجاث الخُىاهُت، ئال أهه مً اإلاالخف في الؿىىاث ألازيرة الاهخمام 

ت اإلاخىامي مً بلع الضٌو اللغبُت بلؼاق الثروة الخُىاهُت، وطلً مً زالٌ اإلاشاع  َم الاؾدثماٍع
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ت لها إلهخاج ألاكالف الخظغاء  م مىاٍػ الطخمت في مجاٌ جغبُت وعكاًت الثروة الخُىاهُت، وجأؾِـ مشاَع

 .(2017)اإلاىـمت اللغبُت للخىمُت الؼعاكُت،  واإلاغهؼة وطلً لؿض الخاحت الىبيرة واإلاخىامُت منها

 :2020-2015الصادزاث والىازداث مً السلع الغرائيت السئيسيت في الىطً العسبي  جطىز  5.3

(، جغاحم كُمت ول مً الصاصعاث والىاعصاث الؼعاكُت والغظائُت 10جىضح بُاهاث الجضٌو عكم )

، في ؿل التراحم الظي شهضجه الخجاعة الضولُت بين هظًً اللامين. وكض 2020و 2019بين كامي 

ملُاع  39.4ئلى  2019ملُاع صوالع ؾىت  50.4( مً هدى %21.7الصاصعاث الؼعاكُت بىدى ) اهسفظذ كُمت

ملُاع  28.6. هما جغاحلذ كُمت الخجاعة الخاعحُت للؿلم الغظائُت الغئِؿُت مً هدى 2020صوالع ؾىت 

 ملُاع صوالع. 16ئلى  2015صوالع ؾىت 

 2020-2015السئيسيت في الىطً العسبي  : جطىز الصادزاث والىازداث مً السلع الغرائيت10حدول 

 الىخضة: ملُاع صوالع

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 642.28 1009.6 896 907.8 737.5 890.3 الصاصعاث اليلُت

 39.42 50.35 32.8 42.5 36.1 39.6 الصاصعاث الؼعاكُت

 16.00 22.8 30.7 27.5 26.8 28.6 الصاصعاث الغظائُت

 6.64 9.55 10.1 14.1 14.3 16.1 الغرائيت العسبيت البيييت الصادزاث

 630.06 838.4 675.3 797.8 752.3 827.9 الىاعصاث اليلُت

 106.64 123.23 98.3 121.0 113.6 118.5 الىاعصاث الؼعاكُت

 61.41 67.00 69.1 98.1 96.3 103.2 الىاعصاث الغظائُت

 10.86 15.41 10.5 16.6 17.1 17.2 الىازداث الغرائيت العسبيت البيييت

غ املصدز غ الؿىىي أ: اإلاىـمت اللغبُت للخىمُت الؼعاكُت، جلٍغ ، 2016وطاق ألامً الغظائي اللغبي، الخلٍغ

غ الؿىىي 30ص غ الؿىىي 34، ص2018. الخلٍغ  .31، ص 2020. الخلٍغ

 مؤشس الخىحه الصزاعي: 6.3

الؼعاعي باليؿبت للضٌو اللغبُت اعجفم مً هالخف أن مإشغ الخىحه  2مً زالٌ الشيل عكم 

وبالغغم مً هظا الخدؿً الؼفُف، ئال أن هظا اإلاإشغ  ًبلى  2020ؾىت  %30ئلى  2019ؾىت  28%

و ًغحم هظا .2020ؾىت  %54ئلى  2019ؾىت   %53بلُض كً اإلاإشغ اللالمي الظي اعجفم مً وؿبت 

الظلف ئلى كضًض ألاؾباب مً بُنها الخغيراث اإلاىازُت وجأزيرها كلى اإلاىاعص اإلاائُت التي حؿاكض كلى 

ن اإلاىاعص اإلاائُت في خالت جبضٌ مؿخمغ ال بض مً اللمل كلى  مخابلت جؼىع لخىحه الؼعاعي وهـغا أل ا

اوي،  وطاق اإلاائُت في اإلاىؼلت اللغبُتألا  ضان، و ٍػ  .(112، صفدت 2019)بىصًت، بً ٍػ
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 : مؤشس الخىحه الصزاعي2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

غ املصدز  .20، ص2020وطاق ألامً الغظائي اللغبي، أ: اإلاىـمت اللغبُت للخىمُت الؼعاكُت، جلٍغ

 إلاهفاق الحكىمي على البدث والخطىيس الصزاعي في الىطً العسبي: 8.3

ت لبرامج الخىمُت الؼعاكُت  غ الخلني، وحجغ الؼاٍو حلخبر البدىر في اإلاجاٌ  الؼعاعي أصاة عئِؿُت للخؼٍى

، صفدت 2022)بً كمغ ،  خُث جغاعي هظه ألازيرة خلىق أحُاٌ اإلاؿخلبلاإلاؿخضامت في الىػً اللغبي، 

كلى جىفير الغظاء هما وهىكا للمىاػً اللغبي وجدباًً امياهُاث  وحشيل أهم اللىامل التي حؿاكض، (450

البدىر الؼعاكُت فُما بين الضٌو اللغبُت وحلخبر بصفت كامت ال جدىاؾب واهمُت اللؼاق في اللضًض مً 

غحم طلً ئلى كضم جىفير الاؾدثماعاث الالػمت للبيُاث الخدخُت وبىاء اللضعاث الللمُت  الضٌو اللغبُت، ٍو

لخبر الاهفاق كلى البدىر الؼعاكُت والؿمىُت طلُفا كلى اإلاؿخىي اللام في الىػً واإلاإؾ ؿُت. َو

 ( مً كُمت الىاجج الؼعاعي.%2اللغبي، خُث جلل وؿبخه في ملـم الضٌو اللغبُت كلى )

 : إلاهفاق الحكىمي على البدث والخطىيس الصزاعي في الىطً العسبي3الشكل 
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غ املصدز  .6ص،، 2020وطاق ألامً الغظائي اللغبي، أ: اإلاىـمت اللغبُت للخىمُت الؼعاكُت، جلٍغ

 مؤشس جىفس الغراء: 9.3

ًلِـ مإشغ جىفغ الغظاء هفاًت ؤلامضاصاث الغظائُت الىػىُت وزؼغ اهلؼاكها، واللضعة الىػىُت كلى 

جىػَم ألاغظًت، وحهىص البدث لخىؾُم الاهخاج الؼعاعي والغظائي، ًخم كُاؽ الخىافغ كبر زمؿت 

غ، والبيمإشغاث هي  ُت الخدخُت هفاًت امضاصاث الغظاء الاهفاق اللام كلى البدىر الؼعاكُت والخؼٍى

 الؼعاكُت وجللب الاهخاج الؼعاعي ومساػغ كضم الاؾخلغاع الؿُاس ي.

 2020-2019: دزحاث مؤشس جىفس الغراء في الدول العسبيت خالل عامي 4الشكل 

 
غ املصدز  .21ص، ، 2020وطاق ألامً الغظائي اللغبي، أ: اإلاىـمت اللغبُت للخىمُت الؼعاكُت، جلٍغ

 ألازكام اللياسيت ألسعاز املستهلك في الدول العسبيت: 10.3

حلخبر أؾلاع الؿلم الغظائُت مً اهم اإلاخغيراث طاث ألازغ اإلاباشغ في ئمياهُت الخصٌى كلى الغظاء، خُث 

اصة كضعة اإلاؿتهلً كلى شغاء الىمُاث ا  لتي ًغغب في اؾتهالهها مً الؿللتًإصي اهسفاطها ئلى ٍػ

اعجفاكها، خُث ًللل الىمُاث اإلاؿتهلىت مً الؿللت أو البدث كً بضائل واللىـ صخُذ في خالت 

 .(2018)اإلاىـمت اللغبُت للخىمُت الؼعاكُت،  .ازغي جخدلم له ئشباكا ممازال

وأزغي، والغالب كلى  صولت بين الخغير ملضٌ كُمت هالخف أن هىان جفاوث في  (5عكم )مً زالٌ الشيل 

، خُث حغير بشيل ػفُف في بلع الضٌو واإلماعاث،  هظا الغكم اللُاس ي اعجفاكه باليؿبت لجمُم الضٌو

 اإلاغغب وكمان، وازغ هبير حضا جظاكف اهثر مً مغجين هما هى الخاٌ باليؿبت إلاصغ والؿىصان. ألؾلاع
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، اللامين بين الخغير ملضٌ لُصبذ الغظائُت الؿلم
ً
ٌ  هىان مابِى مىحبا اإلالّضٌ  هظا فيها اعجفم أزغي  صو

  اللامين بين الخغير ملضٌ لُصبذ
ً
 .ؾالبا

 (%100=2015: ألازكام اللياسيت ألسعاز املستهلك في الدول العسبيت )5الشكل 

 
غ املصدز  .25،، ص2020وطاق ألامً الغظائي اللغبي، أ: اإلاىـمت اللغبُت للخىمُت الؼعاكُت، جلٍغ

 (Cluster Analyses)العىلىدي  . الخدليل4

 حعسيف الخدليل العىلىدي: 1.4

ٌلخبر الخدلُل اللىلىصي مً ألاؾالُب مخلضصة اإلاخغيراث والتي جخؼلب ان جيىن مضزالتها كلى       

شيل مصفىفت جـهغ هُف جدشابه ول مفغصة أو مىطىق جدذ الضعاؾت كً حمُم اإلافغصاث أو اإلاىاطُم 

مىً حلٍغف الخدلُل اللىلىصي )(415، صفدت 2012)زائغ مؼلم،  ألازغي  ( بأهه cluster Analyses. ٍو

 بؼغق ملُىت وجغجُبها صازل كىاكُضكباعة كً ئحغاءاث تهضف ئلى جصيُف مجمىكت خاالث أو مخغيراث 

بدُث جيىن الخاالث اإلاصىفت صازل كىلىص ملين مخجاوؿت فُما ًخللم بسصائص مدضصة، وجسخلف 

 .(89، صفدت 2008)مدفىؾ،  كً خاالث أزغي مىحىصة في كىلىص آزغ

 طسق لخدليل العىلىدي: 2.4

 جىحض كضة ػغق للخلىلض، أهمها:     
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 ( طسيلت املخىسطاثK-Mean Cluster Analysis ،) لت كلى أؾاؽ جصيُف جلىم هظه الؼٍغ

الخاالث في مجمىكاث مخجاوؿت مً خُث زصائص أو صفاث ملُىت وطلً باؾخسضام 

لت الخدلُل  لت أخُاها بؼٍغ زىاعػمُاث ًمىً ان حلالج كضص هبير مً الخاالث وحؿمى هظه الؼٍغ

م ) ها جلىم بلملُت الخدلُل والخصيُف في (، وطلً بؿبب أنQuick Clusteringاللىلىصي الؿَغ

 وكذ كصير وؿبُا.

 ( طسيلت الخدليل العىلىدي الهسميHierarchical Clustering) 

الخدلُل اللىلىصي الهغمي ال ًخؼلب اإلالغفت اإلاؿبلت بلضص اللىاكُض التي ؾِخم جصيُف الخاالث كلى 

ىاؾب هظا الخدلُل اللُىاث الصغيرة وؿبُا، وختى ٌؿخؼ ُم الباخث ان ٌؿخىمل زؼىاث أؾاؾها ٍو

ئحغاء هظا الخدلُل فال بض مً أن ًلم بىُفُت جدضًض الدشابه أو اإلاؿافاث فُما بين الخاالث، وهُف 

ىحض هىان هىكان مً ػغق الخدلُل اللىلىصي الهغمي وهما:  جخم كملُت ججمُم الخاالث في كىاكُض. ٍو

لت (، Single Linkage Clusteringطسيلت السبط املفسد ) - لت أًظا بؼٍغ وحؿمى هظه الؼٍغ

لت مً أبؿؽ وأكضم ػغق الخلىلض Nearest Neighborالجىاع ألاكغب ) (، حلخبر هظه الؼٍغ

لت الغبؽ اإلافغص، والتي  وحلخبر اإلاؿافاث أو ملامالث الدشابه بين أػواج اللىاصغ مضزالث لؼٍغ

كملُت ججمُم اإلافغصاث  جيىن هىاة اللىلىص، وبملاملت ول كىصغ كلى أهه كىلىص بمفغصه جبضأ

ً )ئًجاص أصغغ مؿافت في مصفىفت اإلاؿافت( لخيىن هىاة كىلىص حضًضة،  بضمج أكغب كىصٍغ

(   )        وطلً خؿب الصُغت:
، خُث (429، صفدت 2012)زائغ مؼلم،  

ً في مصفىفت اإلاؿافت،      جمثل جمثل      جمثل اللىلىص الىاجج كً صمج أكغب كىصٍغ

( ً (. ًجغي بلض طلً خؿاب اإلاؿافت بين اللىلىص الجضًض وول i, jاإلاؿافت بين اللىصٍغ

  (   ) وطلً خؿب الصُغت  Kاللىاكُض ألازغي وهغمؼ لها بالغمؼ 

( i,jاللىلىص الجضًض الىاجج كً اللىلىص ): جمثل  (  ) خُث جمثل ، (       )   

: جمثل    ، 1و  K: جمثل اإلاؿافت بين أكغب اللىاصغ في اللىلىصًً    ، kواللىلىص 

 .2و  Kاإلاؿافت بين أكغب اللىاصغ في اللىلىصًً 

لت أًظا (، Complete Linkage Clustering) طسيلت السبط الكامل:  - حؿمى هظه الؼٍغ

لت الجىاع  لت بخجمُم اإلافغصاث، Farthest Neighborألابلض )بؼٍغ (، ًبضأ كمل هظه الؼٍغ

لت كىـ  ً هىاة كىلىص حضًضة، زم بلض طلً حلمل هظه الؼٍغ ً، لخيٍى بضمج أكغب كىصٍغ
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لت الغبؽ اإلافغص، خُث ًخم خؿاب اإلاؿافت بين اللىلىص الجضًض وول مً اللىاكُض الخغي  ػٍغ

 ,Rencher) .(       )     (   ) كلى أؾاؽ أبلض مؿافت وفم الصُغت 

2002, pp. 459-460) 

 :(Cluster Analyses)   هخائج أسلىب الخدليل العىلىدي. 5

 مخغيراث الىمىذج 1.5

 مً أحل اللُام بلملُت جصيُف الضٌو اللغبُت خؿب مإشغاث ألامً الغظائي، كمىا بجمم اإلالؼُاث

( ًمىً اصعاحها في 2020-2015بثالزت كشغ مإشغ مً مإشغاث ألامً الغظائي زالٌ الفترة ) اإلاخلللت

 ( هما ًلي:11الجضٌو عكم )

 : املخغيراث املسخخدمت وزمىشها11حدول 

 السمص املخغير السمص املخغير

 FOPI مإشغ اهخاج الغظاء NPOP كضص الؿيان )وؿمت(

 AFPI مخىؾؽ الغكم اللُاس ي ألؾلاع الغظاء AAGL (2الؼعاكُت )هم مخىؾؽ مؿاخت ألاعاض ي

 NGV كُمت الفجىة الغظائي AFA مخىؾؽ مؿاخت الغاباث

 GDP الىاجج اإلادلي الاحمالي )ملُىن صوالع( PA مؿاخت اإلاغاعي

 GOPPC هصِب الفغص مً الىاجج اإلادلي الاحمالي GPI مإشغ اهخاج الخبىب )ػً متري(

 MPPAG مإشغ ؾىء الخغظًت MPI اللخىم مإشغ. اهخاج

  FPI مإشغ اهخاج ألاؾمان

 : مً ئكضاص الباخث.املصدز

 . مصفىفت الخماثل:2.5

 : مصفىفت الخماثل12حدول 
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 4,9 5,3 5,4 4,1 6,5 2,6 5,0 5,6 4,0 5,5 3,9 5,7 4,8 5,3 4,7 6,8 4,7 2,0 4,5 6,3 4,9 0,0 ألاعصن:1

 5,8 5,6 6,0 5,7 5,0 4,0 1,8 2,6 5,8 3,5 5,1 6,0 5,8 6,0 4,3 4,6 4,7 5,5 5,6 3,6 0,0 4,9 الاماعاث:2

 5,9 4,9 5,4 5,6 3,6 5,4 2,9 2,4 6,0 3,4 6,2 5,2 4,9 5,3 5,4 2,6 4,4 6,5 4,8 0,0 3,6 6,3 البدٍغً:3

 6,1 3,8 4,2 4,4 6,1 4,0 5,4 5,6 5,2 4,4 5,7 5,7 3,8 4,4 5,7 5,7 2,1 4,7 0,0 4,8 5,6 4,5 جىوـ:4

 4,2 5,6 5,4 3,8 6,1 4,0 5,7 6,2 3,8 6,2 3,4 5,0 4,3 4,8 4,6 6,5 5,2 0,0 4,7 6,5 5,5 2,0 الجؼائغ:5

 6,2 3,7 4,5 5,4 5,7 3,2 4,7 5,1 6,0 3,1 6,2 5,8 5,1 4,4 5,1 5,3 0,0 5,2 2,1 4,4 4,7 4,7 حؼعاللمغ:6

 4,9 4,8 4,7 5,6 1,8 6,4 4,5 3,8 5,8 4,2 5,9 4,0 5,2 4,7 5,0 0,0 5,3 6,5 5,7 2,6 4,6 6,8 حُبىحي:7

 4,4 5,0 6,0 6,0 4,0 4,7 4,9 5,1 5,0 5,2 4,7 4,4 5,5 5,2 0,0 5,0 5,1 4,6 5,7 5,4 4,3 4,7 الؿلىصًت:8
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 4,4 5,0 3,5 5,6 4,5 5,0 6,1 5,7 5,4 5,0 5,4 3,2 5,2 0,0 5,2 4,7 4,4 4,8 4,4 5,3 6,0 5,3 الؿىصان:9

 5,2 5,2 5,4 3,3 5,4 5,7 5,4 5,6 3,6 6,2 4,6 4,8 0,0 5,2 5,5 5,2 5,1 4,3 3,8 4,9 5,8 4,8 ؾىعٍا:10

 3,7 5,0 4,6 5,7 3,1 6,1 5,8 5,4 4,1 5,8 4,7 0,0 4,8 3,2 4,4 4,0 5,8 5,0 5,7 5,2 6,0 5,7 الصىماٌ:11

 3,5 5,9 5,4 3,7 5,6 5,2 5,3 5,5 3,0 6,3 0,0 4,7 4,6 5,4 4,7 5,9 6,2 3,4 5,7 6,2 5,1 3,9 اللغاق:12

 5,9 3,5 4,1 5,8 4,9 3,8 3,7 3,5 6,3 0,0 6,3 5,8 6,2 5,0 5,2 4,2 3,1 6,2 4,4 3,4 3,5 5,5 كمان:13

 4,5 5,1 5,2 4,0 5,4 5,3 5,3 5,4 0,0 6,3 3,0 4,1 3,6 5,4 5,0 5,8 6,0 3,8 5,2 6,0 5,8 4,0 فلؿؼين:14

 5,7 5,4 5,8 5,9 4,1 4,7 1,5 0,0 5,4 3,5 5,5 5,4 5,6 5,7 5,1 3,8 5,1 6,2 5,6 2,4 2,6 5,6 كؼغ:15

ذ:16  6,0 5,5 6,2 5,7 4,8 4,2 0,0 1,5 5,3 3,7 5,3 5,8 5,4 6,1 4,9 4,5 4,7 5,7 5,4 2,9 1,8 5,0 اليٍى

 5,8 4,8 5,1 5,3 6,3 0,0 4,2 4,7 5,3 3,8 5,2 6,1 5,7 5,0 4,7 6,4 3,2 4,0 4,0 5,4 4,0 2,6 لبىان:17

 4,2 4,9 5,1 6,0 0,0 6,3 4,8 4,1 5,4 4,9 5,6 3,1 5,4 4,5 4,0 1,8 5,7 6,1 6,1 3,6 5,0 6,5 لُبُا:18

 4,5 5,1 4,3 0,0 6,0 5,3 5,7 5,9 4,0 5,8 3,7 5,7 3,3 5,6 6,0 5,6 5,4 3,8 4,4 5,6 5,7 4,1 مصغ:19

 4,7 3,4 0,0 4,3 5,1 5,1 6,2 5,8 5,2 4,1 5,4 4,6 5,4 3,5 6,0 4,7 4,5 5,4 4,2 5,4 6,0 5,4 اإلاغغب:20

 5,2 0,0 3,4 5,1 4,9 4,8 5,5 5,4 5,1 3,5 5,9 5,0 5,2 5,0 5,0 4,8 3,7 5,6 3,8 4,9 5,6 5,3 مىعٍخاهُا:21

 0,0 5,2 4,7 4,5 4,2 5,8 6,0 5,7 4,5 5,9 3,5 3,7 5,2 4,4 4,4 4,9 6,2 4,2 6,1 5,9 5,8 4,9 الُمً:22

 .28الاصضاع  SPSS: مً ئكضاص الباخث باالكخماص كلى مسغحاث املصدز

( الظي ًمثل مصفىفت الخمازل الخاصت باإلاؿافاث بين اإلاشاهضاث، هالخف 12مً زالٌ الجضٌو عكم )

ذ بلُمت كضعها ) خين أن أهبر مؿافت واهذ بين  (، في1.5أن أصغغ مؿافت واهذ بين صولتي كؼغ واليٍى

( مما ًبين وحىص جباًً بُنهما، وهىظا جبين مصفىفت الخمازل ػٌى 6.5حُبىحي الجؼائغ بمؿافت كضعها )

 اإلاؿافاث بين اإلاشاهضاث مما ًـهغ جلاعب أو جباكض هظه الضٌو فُما بُنها. 

 حدول الخلازب للمجمىعاث: 3.5

 : حدول الخلازب للمجمىعاث13حدول 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 
 

Next Stage 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 15 16 1,545 0 0 5 

2 7 18 1,808 0 0 16 

3 1 5 1,984 0 0 9 

4 4 6 2,053 0 0 15 

5 2 15 2,212 0 1 6 

6 2 3 2,979 5 0 12 

7 12 14 2,985 0 0 13 

8 9 11 3,154 0 0 14 

9 1 17 3,332 3 0 17 

10 10 19 3,345 0 0 13 
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11 20 21 3,350 0 0 15 

12 2 13 3,511 6 0 16 

13 10 12 3,989 10 7 17 

14 9 22 4,032 8 0 18 

15 4 20 4,064 4 11 20 

16 2 7 4,205 12 2 21 

17 1 10 4,465 9 13 19 

18 8 9 4,670 0 14 19 

19 1 8 5,038 17 18 20 

20 1 4 5,080 19 15 21 

21 1 2 5,369 20 16 0 

 .28الاصضاع  SPSS: مً ئكضاص الباخث باالكخماص كلى مسغحاث املصدز

ذ شيلخا أٌو كىلىص بملامل اكتراب 13مً زالٌ الجضٌو عكم ) ( هالخف أن ول مً صولتي كؼغ واليٍى

(، بملامل 16مغخلت زاهُت شيلذ ول مً حُبىحي ولُبُا كىلىصا آزغ في اإلاغخلت ) (، في1.545كضعه )

(، كىلىصا أزغ بملامل اكتراب 9( ، زم شيلذ ول مً ألاعصن والجؼائغ في اإلاغخلت )1.808اكتراب كضعه )

( واؾخمغث كملُت الخلىلض في شيل جصاكضي، خُث وان أهبر ملامل اكتراب بين ألاعصن 1.984كضعه )

ذ بملامل اكتراب كضعه )وال  (.5.369يٍى

 :حدول الخلازب للمجمىعاث 4.5

 : حدول الخلازب للمجمىعاث14حدول 

الدول 
 

1:
ن

زد ألا
 

2:
ث

زا الاما
 

3:
ً

دسي
الب

 

4:
س

جىو
 

5:
الجصائس

 

6:
اللمس حصز

 

7:
حيبىحي

 

8:
سعىدًت

ال
 

9:
سىدان

ال
 

10:
يا سىز

 

11:
صىمال

ال
 

12:
ق

العسا
 

13:
عمان

 

14:
طين

س
فل

 

15:
طس

ك
 

16:
ت

الكىي
 

17:
ن

لبىا
 

18:
ليبيا

 

19:
صس

م
 

20:
ب

املغس
 

21:
يخاهيا مىز

 

22:
ً

اليم
 

جمىكت
اإلا

 

1 2 2 3 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 3 1 

 .28الاصضاع  SPSS: مً ئكضاص الباخث باالكخماص كلى مسغحاث املصدز

( هالخف أن اللىلىص ألاٌو طم اخضي كشغة صولت هي )ألاعصن، الجؼائغ 14مً زالٌ الجضٌو عكم )

الؿلىصًت، الؿىصان، ؾىعٍا، الصىماٌ، اللغاق، فلؿؼين، لبىان، مصغ، الُمً(، أما اللىلىص الثاوي 
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ذ، لُبُا(، أما اللىلىص ا ً، حُبىحي، كمان، كؼغ، اليٍى لثالث فلض فلض طم ول مً )الاماعاث، البدٍغ

 طم ول مً )جىوـ، حؼع اللمغ، اإلاغغب، مىعٍخاهُا(

 ألالىاح الجليدًت للدول العسبيت: 5.5

 : ألالىاح الجليدًت للدول العسبيت6الشكل 

 
 .28الاصضاع  SPSS: مً ئكضاص الباخث باالكخماص كلى مسغحاث املصدز

ذ ( الظي ًمثل ألالىاح الجلُضًت هالخف أن 06مً زالٌ الشيل عكم ) ول مً صولتي كؼغ واليٍى

مغجبؼخان في مجمىكت حؼئُت واخضة، زم هجض بلض طلً الاعجباغ بين ول مً حُبىحي ولُبُا في مجمىكت 

حؼئُت، هما شيلذ ول مً ألاعصن والجؼائغ مجمىكت حؼئُت فُما بُنهما وهىظا ًخم الضمج في مجمىكاث 

 صف حجم الدشابه بين هظه اللىاصغ.حؼئُت كلى أؾاؽ اإلاؿافت التي جغبؽ بين اللىاصغ والتي ج

 ىدًت:مخطط الشجسة العىل 6.5

( مسؼؽ الشجغة اللىلىصًت للضٌو اللغبُت خؿب مإشغاث ألامً الغظائي، 07ًـهغ الشيل عكم )

اصة صعحاث كضم  25وجـم الشجغة كُاؾاث جمخض ئلى  وخضة كُاؽ، خُث ٌشير ػٌى الخؽ ئلى ٍػ

اصة ػٌى الخؽ بين الضولخين ٌشير ئلى كضم الدشابه بين بُاهاتهما في  ، خُث ٍػ الدشابه بين الضٌو

ث ألامً الغظائي، وهىان كلضاث مىحىصة في الشجغة، خُث جمثل ول كلضة هضف ملين ٌلىـ مإشغا

ذ،  اهضماج صولخين أو أهثر، خُث هالخف في أكلى الشجغة أن كملُت اللىلضة واهذ بين صولتي كؼغ واليٍى

لضولخين في البضاًت زم جىضمج صولت الاماعاث مم هظًً الضولخين في كىلىص آزغ، في خين جىضمج ول مً ا
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حُبىحي ولُبُا في كىلىص، وجىضمج الجؼائغ وألاعصن في كىلىص، زم جىضمج ملهما لبىان لدشيل هظه الضٌو 

الثالر كىلىصا واخضا، وفي أؾفل الشجغة جىضمج ول مً الؿىصان والصىماٌ في كىلىص واخض، زم 

في كىاكُض هبري ختى  جىضمج ملهما صولت الُمً في كىلىص أكلى، وحؿخمغ كملُت صمج اللىاكُض الصغغي 

 هخدصل في النهاًت كلى زالر كىاكُض أؾاؾُت.

 : مخطط الشجسة العىلىدًت7الشكل 

 
 .28الاصضاع  SPSS: مً ئكضاص الباخث باالكخماص كلى مسغحاث املصدز

 خاجمت: .4 

خاولىا مً زالٌ هظه اإلاضازلت حشخُص أوطاق ألامً الغظائي في الضٌو اللغبُت، ملخمضًً في طلً  

 كلى جدلُل مإشغاث ألامً الغظائي، خُث جىصلىا للىخائج الخالُت:

، خُث ال جؼاٌ الاهخاحُت اإلااصًت لغبُتضٌو الالال ًؼاٌ ألامً الغظائي ٌشيل مصضع كلم للىثير مً 

 والاكخصاصًت للمىاعص الؼبُلُت مىسفظت وؿبُا، و جخأزغ غلى خض هبير بخللباث أؾىاق ألاغظًت اللاإلاُت.

، ما كض ًثير حلخمض  في جلبُت اخخُاحاتها اكخماصا هبيرا كلى واعصاث ألاغظًت لضٌو اللغبُتا ال جؼاٌ -

التي حشهض جىجغاث وهؼاكاث هخج كنها الىثير مً الىاػخين مما ئزغ كلى اؾخلغاع لبلضان جدضًاث متزاًضة  ل

؛  ألامً الغظائي في هظه الضٌو

مً هصف ألاغظًت لتي حؿتهلىها والجؼاٌ الخبىب مً في الىكذ الخالي حؿخىعص اإلاىؼلت اللغبُت أهثر -

 مىـىع ألامً الغائي أهم مجمىكت مً الؿلم الغظائُت التي حؿخىعصها الضٌو اللغبُت؛
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هشفذ جللباث ألاؾلاع ألازيرة كً أوحه كصىع  في  كضعة الخيىماث كلى جلُُم ألاوطاق آلاًلت ئلى -

 ؾىاق؛أػمت والخصضي لها بؿغكت إلاىم جأزير صضماث ألا 

اث ملبىلت في - جدباًً خالت  جىافغ ألاغظًت في الضٌو اللغبُت خُث حسجل مسؼوهاث الخبىب مؿخٍى

 وبالخالي جيىن كغطت لالطؼغاباث التي حشهضها ألاؾىاق اللاإلاُت؛  أزغي بلع الضٌو وغير ملبىلت في 

صولت هي )ألاعصن،  اللىلىص ألاٌو اخضي كشغةجم جصيُف الضٌو اللغبُت في زالزت كىاكُض، خُث طم -

الجؼائغ الؿلىصًت، الؿىصان، ؾىعٍا، الصىماٌ، اللغاق، فلؿؼين، لبىان، مصغ، الُمً(، أما اللىلىص 

ذ، لُبُا(، أما اللىلىص الثالث  ً، حُبىحي، كمان، كؼغ، اليٍى الثاوي فلض طم ول مً )الاماعاث، البدٍغ

 .فلض طم ول مً )جىوـ، حؼع اللمغ، اإلاغغب، مىعٍخاهُا(

 :لترخاثامل

اللمل كلى جسفُع جيلفت الىاعصاث الغظائُت مً زالٌ الاؾدثماع في البيُت الخدخُت لخسٍؼً ألاغظًت 

 وهللها، وجدؿين ئصاعة ئمضاصاث الىاعصاث؛

م الؼعاكُت التي حلخمض كلى الخىىىلىحُا والغامُت ئلى جدؿين  ل ألابدار واإلاشاَع البضء والاؾغاق في  جمٍى

 للضعة كلى الصمىص:الىفاءة الؼعاكُت وا

لبلضان اللغبُت أن حؿخجُب للخدضًاث اإلاشترهت مً زالٌ جىؾُم الخجاعة البُيُت، جيؿُم كلى ا

ل اإلاخلللت باألغظًت؛  مللىماث الؿىق، جيؿُم اإلاسؼوهاث اإلااصًت وصىاصًم الخمٍى

ين واإلاىعصًً؛ م الشغواء الخجاٍع اصة جىَى  ٍػ

 ؛ؾاؾُتللؿلم ألا  و ئكلُمُتوػىُت  ئوشاء مسؼوهاث
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خ الاظخالم:  خ القبىى:                31/07/2022جاٍس خ اليشش:               13/10/2022جاٍس  01/12/2022جاٍس
 

اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت خلقت ؤظاظُت في الخىمُت الاقخطادًت، جىافغ مً ؤحل البقاء ملخص: 

ت، بال ؤهه خالى وشاؾها ًيخج آزاس ظلبُت نلى البِئت، وهكشا  لخإزحر حماناث الػغـ واهدشاس الىعي  والاظخمشاٍس

اث التي ججعذ هزا الالتزام جبىيها البُئي  ؤضبذ التزام اإلااظعت بُئُا مهُاس مً مهاًحر هجاخها، ومً بحن آلالُ

مً لىكام ؤلاداسة البُئُت، إلاا ًترجب نىه مً آزاس بًجابُت،  هزا ما ٌشهل جدذ لبحر ؤمامها هكشا لخطىضُتها 

بُئُت مً حهت ؤخشي.  ل ا سة  باث هكام ؤلادا  حهت ومخؿل

رة   الطغح اإلااظعاث  في  بُئي  ل ا م  زا ت لُت الال ى مهالجت بشها ل ب الذساظت  تهذف هزه 

سٍت و  اإلاهُا اإلاىاضفت  جبني  لخىحه هدى  ا ت  في خال الخطىص  وب Iاإلاخىظؿت  SO 1400 1. 

رة واإلاخىظؿت الكلماث املفخاحيت: بُئي؛اإلااظعاث الطغح ل ا زام  ت ت  ؛ الال سٍ اإلاهُا اإلاىاضفت 

I SO 1400 بُئُت1 ل ا سة   .؛ هكام ؤلادا

 .JEL: D2  ،Q560جصييف 

  Abstract:  SME are an essential link in economic development, it compete for 

survival and continuity. But during its activity it produces negative effects on the 

environment. Due to the influence of pressure groups and the spread of 

environmental awareness, the company's commitment to the environment has 

become one of the criteria for its success .Among the mechanisms that embody 

this commitment their adopting to the environmental management system, 

Because of its positive effects. This is a huge challenge for its, on the one hand, 

due to its peculiarity, on the other hand, environmental management system 

requirements.  

This study aims to shed light on the problem of environmental commitment in 

SME, especially when it wants to adopt the standard ISO14001. 

Keywords: SME; Environmental commitment; ISO14001; Environmental 

management system.  
Jel Classification Codes: D2  ،Q560 

____________________ 
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 . ملدمت: 1

لهالمي، ودانم  ا حهذ اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت لبىت ؤظاظُت في الاقخطاد 

البُئُت راث  خغُح ال زاًذة، ؤضبذ  ؤمامها   مهم للخىمُت الاقخطادًت، وفي خػم  اإلات

البقاء  ها لخدقُق  الذوس اإلاىىؽ ل ا، وجادي  ه ت جدذًاث لبحرة لخىافغ نلى مهاه

البِئت الخىحه هدى اإلادافكت نلى  ؤضبذ جىحه نالمي، واإلااظعاث  والاظخذامت، وألن 

الطغحرة  واإلاخىظؿت جبني  لُىم والغذ، باث نلى اإلااظعاث  ا الخػشاء هي ماظعاث 

الخىحه إلاع البُئي هزا  التي ججعذ جىحه اإلااظعت  الطىس  الخؿىساث، ومً بحن  اًشة 

ئُت  البُ ا لىكام ؤلاداسة  ه بىي خُث ٌهخبر هزا الىكام وظُلت فهالت إلدماج البهذ  ،iso14000ج

 البُئي في خؿـ وظُاظاث  وبشامج  ووشاؾاث اإلاىكمت.

ا ال تهخم بخؿبُق  الىىم مً اإلااظعاث فةنه اهه هكشا لخطىضُت هزا  هزا  بال 

برا قشسث رلو،   هزا ما ًقىدها بلى ؾشح الدعائى الخالي: الىكام ؤو ججذ  ضهىباث ونشاقُل 

إلى أي مدى حسخطيع املؤسساث الصغيرة واملخوسطت جحليم الالتزام البيئي مً خالل جوطين 

 ؟ iso14000هظام إلادارة البيئيت

 فرضيت البحث:.2.1

الطغحرة واإلاخىظؿت في الجضاثش جدخاج بلى جىنُت في مجاى الثقافت البُئُت ودنم مالي وفني  اإلااظعاث

جىؾحن هكام ؤلاداسة البُئُت  جدقُق الالتزام البُئي مً خالىًدىاظب مو خطىضُتها، مً ؤحل 

iso14000. 

 أهداف البحث: .3.1

 .حهٍشف هكام ؤلاداسة البُئُت وما ًخهلق به مً مفاهُم 

  اإلاهؿُاث  خىى اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت في الجضاثش للخهشف نلى واقهها. نشع بهؼ 

  الخهشف نلى دوافو ومهىقاث ومقخػُاث الالتزام البُئي وجدذًذا جؿبُق هكام ؤلاداسة البُئُت في

 اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت.

 ش الاهخماماث البُئُت لذي هز ا الىىم مً الىضىى بلى مقترخاث وجىضُاث حعانذ نلى جؿٍى

اإلااظعاث وحصجُهها نلى دمج اإلاماسظاث البُئُت في مخخلف وشاؾاتها، ومً زم الععي بلى جىؾحن 

 هكام ؤلاداسة البُئُت.  
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اظخخذم في هزه الذساظت اإلاىهج الىضفي الخدلُلي بشهل ؤظاس ي، مً خالى   :مىهجيت البحث.4.1

ُئُت في اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت، حعلُـ الػىء نلى دوافو ومهُقاث جبني هكام ؤلاداسة الب

اهؿالقا مً حمو اإلاهاسف الهلمُت خىى مخغحراث اإلاىغىم  ودساظتها مً الجاهب الىكشي، وضىال بلى 

 الىخاثج والاقتراخاث، 

 ولئلحابت نً حعائى الذساظت قعمىا البدث بلى اإلاداوس الخالُت:

  :بؾاس هكشي خىى هكام ؤلاداسة البُئُتاملحور ألاول 

  :بؾاس هكشي خىى اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت املحور الثاوي 

 :اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت هكام ؤلاداسة البُئُت في املحور الثالث  

  .إطار هظري حول هظام إلادارة البيئيت2

ؤلاوعان بعهُه اإلاخىاضل هدى الخؿىس وشغفه بالطىانت ؤزش ظلبا نلى البِئت، وؤدي بلى اخخالى 

ًهىلىحُت، خُث باجذ حخت وخُاة  ؤلاوعان والهاثىاث الخُت مهذدة، هزا ما دنا بلى د  الىكم الا 

اث إلاهالجت ما ًمنً نالحه وجفادي هزه اإلاخاؾش،  هاقىط الخؿش والاهخمام بالبِئت نلى حمُو اإلاعخٍى

دماج لزلو مان لضاما نلى اإلااظعاث الاقخطادًت جدمل معاولُتها، والاهخمام باإلداسة البُئُت، وب

ت،  وظىخطظ هزا الجضء مً الذساظت  لخىغُذ اإلافاهُم الاهخماماث البُئُت في مماسظاتها  ؤلاداٍس

 الخالُت:

 ؤلاداسة البُئُت 

 هكام ؤلاداسة البُئُت 

 الذولُت اإلاىاضفاث ظلعلت iso14000 

  اإلاىاضفت القُاظُتiso14001 

 جبني هكام ؤلاداسة البُئُت الذوافو الشثِعت التي حصجو اإلااظعاث نلى 

 مشاخل جؿبُق وجقُُم هكام ؤلاداسة البُئُت 

 :إلادارة البيئيت.1.2

ًمنً انخباس مفهىم ؤلاداسة البُئُت امخذادا إلافهىم ؤلاداسة بمهىاه الهام وخاضت نىذ جؿبُقه في 

، ونىذ الخىفُز فهى ٌهخمذ نلى ؤظالُب ؤلاداسة مجاالث مهُىت، مثل ؤلاهخاج، اإلااى، البشش...الخ
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الخقلُذًت، الخخؿُـ، الخىكُم، الخىحُه، ورلو مً خالى آلُاث مخخلفت ألاهىام وألاشهاى لخدقُق 

 (75، ضفدت 2003)خمذي،  ؤهذاف مدذدة، وجقُُم ألاداء، زم جصخُذ اإلاعاس.ة

ت بإنها: مهالجت مىهجُت لشناًت البِئت في مل حىاهب اليشاؽ الاقخطادي وحهشف ؤلاداسة البُئُ

وؤلاوعاوي في اإلاجخمو، وبنماى هزه اإلاهالجت هى ؤضال نمل جؿىعي ًإحي بمبادسة مً قُاداث اإلاىكمت 

القاثمت بهزا اليشاؽ، وجىاوى القُاداث لؤلمش ال ًقخطش نلى الخقُُم الىقذي إلاضاًا بقامت مىكىمت لئلداسة 

ل الالصم، ؤو  البُئُت بل ٌشمل جىاوى الانخباساث البُئُت )الخىادر، القذسة نلى الخطىى نلى الخمٍى

 الخىافغ في العى  ؤو دخىى مجاالث حذًذة(.

فاإلداسة البُئُت العلُمت هي جلو التي جىؿىي نلى الخخؿُـ البُئي العلُم والزي ًخماش ى مو 

ت التي جادي بلى بِئت  (03، ضفدت 2005)نالم،  ؤفػل لؤلحُاى القادمت. خؿـ الخىمُت الخػاٍس

 :مفهوم هظام إلادارة البيئيت .2.2

هكام ؤلاداسة البُئُت هى رلو الىكام الفشعي مً الىكام ألالبر)اإلاىكمت(، ٌعخخذم لإداة فانلت  

للمدافكت نلى الذًمىمت والخؿىس مً خالى الىقاثف اإلامىىخت له فهلُا لخىغو مىغو الخؿبُق 

البِئت الهملي، واإلاعاولُت اججاه اإلاىكمت واإلاجخمو، فخبذو هزه ؤلاداسة لدلقت وضل بحن اإلاىكمت و 

اتها لخالثم اظخمشاس جىافق الىكامحن مها، وال وحىد إلاجزاناث بُنهما. )الهضاوي و  الؿبُهُت بهل مدخٍى

  (123، ضفدت 2010الىقاس، 

ؤلاداسة النلي الزي ًخػمً "حضء مً هكام هكام ؤلاداسة البُئُت نلى ؤهه:  (iso)ونشفذ مىكمت 

ش وجىفُز  الهُهل الخىكُمي ووشاؾاث الخخؿُـ واإلاعاولُاث وؤلاحشاءاث والهملُاث واإلاىاسد لخؿٍى

 (129، ضفدت 2019)قشهىفت، مذجىبي، و سبىح،  وجدقُق اإلاشاحهت واإلادافكت نلى العُاظاث البُئُت"

 ISO 14000 الدوليت البيئيت املواصفاث سلسلت .3.2

مىاضفت قُاظُت دولُت جدذد اإلاخؿلباث الالصمت لىكم بداسة البِئت، ورلو iso14000 حهخبر

ً ظُاظت وؤهذاف بُئُت مو ألاخز بهحن الانخباس اإلاخؿلباث  لخمنحن اإلاىكماث واإلااظعاث مً جهٍى

لتي ًمنً القاهىهُت وآلازاس البُئُت اإلاهمت، هزه اإلاىاضفت ًمنً جؿبُقها نلى اإلاازشاث البُئُت ا

 (4، ضفدت 2003)خمذي،  .للماظعت ؤن جخدنم فيها

  Environmentalوحهشف بإنها: ظلعلت مىاضفاث قُاظُت دولُت خاضت بىكم ؤلاداسة البُئُت 

Management Systems (EMS)  جخهىن مً نذد مً اإلاىاضفاث جخمدىس خىى مل واخذة منها مجمىنت

مً البىىد واإلاخؿلباث راث الؿابو الفني وؤلاداسي، الغاًت منها حصجُو وجىمُت بداسة بُئُت ؤلثر لفاءة 
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ش البِئت وجقذًم وظاثل مفُذة ونملُت جمخاص بـ :  )ؤخمذ،  وفانلُت في اإلاىكماث اإلاخخلفت باججاه جؿٍى

 (04ضفدت 

 فانلُت الهلف . .1

 ألاظاط اإلاىكىي . .2

 اإلاشوهت .  .3

  حهنغ جؿبُقاث مىكمُت مخاخت لجمو مهلىماث بُئُت وجفعحرها وبًطالها. .4

 :iso 14001مفهوم املواصفت اللياسيت . 4.2

اإلاىاضفت جدذًذ ؤلاحشاءاث وجقُُم فهالُتها لىغو العُاظت وألاهذاف البُئُت  هزهجدُذ 

وجدقُق وبقهاس الخىافق مو هزه ألاهذاف، وخالفا ألي ماشش آخش يهذف بلى بنؿاء جىحُه نام لخىفُز 

مخؿلباث بضذاس الشهادة وبنالن هكام ؤلاداسة البُئُت  iso 14001وجدعحن هكام ؤلاداسة البُئُت، ًدذد 

  (228، ضفدت 2012)قاظم،  في الششلت.

هى ؤخذ مىاضفاث هكام ؤلاداسة البُئُت التي ًمنً جقُُمها مً قبل هُئاث  iso 14001ومهُاس 

ىفش اإلاهُاس ؤًًػا مكلت لبقُت ظلعلت  والتي حغؿي مجمىنت واظهت مً   ISO14000خاسحُت، ٍو

هذ مشنالث ؤلاداسة الب ُئُت بما في رلو اإلاشاحهت ووغو الهالماث وجقُُم دوسة الخُاة وما بلى رلو، َو

ت. iso 14001اظخخذام  ا، لنً غالًبا ما ٌشترؽ في نملُاث اإلابادالث الخجاٍس ًُ  ,DFID & Irish) ؤمًشا ؾىن

p. 03) 

 & ,Bauraing, Nicolasl) على جبني هظام إلادارة البيئيت:الدوافع الرئيست التي حشجع املؤسساث . 5.2

von Frenckell, DECEMBRE 2000, pp. 8-9)  

 :EMSفُما ًلي ملخظ ألهم الذوافو التي حصجو اإلااظعاث نلى بوشاء هكام 

 مخؿلباث الهمالء، وللخطىى نلى محزة جىافعُت والدعاب خطت في العى . لخلبُت -

 لالظخجابت لػغىؽ اإلاجمىنت. -

 لخجىب الغشاماث الىكامُت ولعب زقت العلؿاث. -

 لخىفحر اظتهالك اإلاُاه والؿاقت واإلاىاد الخام لذفو غشاثب ؤقل.  -

 إمحن والبىىك.للعُؿشة نلى اإلاخاؾش البُئُت للماظعت ولعب زقت ششماث الخ -

ت للماظعت -  في هكش الجمهىس.  لخدعحن نالقاث الجىاس وضىسة الهالمت الخجاٍس
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 لخدعحن قشوف الهمل وبششاك اإلاىقفحن في مششوم مىخذ.  -

، 2008)آى فُدان و البُاحي،  جدقُق حملت ؤهذاف ؤهمها: ( ISO 14000 ) وحـعتهذف ظلـعلت

  (114ضفدت 

 .معانذة اإلاىكماث نلى بقامت هكام داخلي لئلداسة البُئُت ًػمً خعً الخهامـل مـو القـػاًا البُئُت -

 .معانذة اإلاىكماث نلى وغو ألاهذاف والعُاظاث الخاضت بها في مجاى البِئت  -

وبششوؽ العالمت البُئُت ؤمام العلؿاث الشظمُت  التزام اإلاىكماث باإلنالن نً ظُاظتها البُئُت -

 .والضباثً والشؤي الهام

حصجُو اإلاىكماث في ظهيها للخطىى نلى شهاداث اإلاؿابقت مـً الجهـاث اإلاخخـطت بـشإن العالمت  -

 البُئُت.

 مراحل وخطواث جطبيم وجلييم هظم إلادارة البيئيت.6.2 

في خمغ مشاخل  iso 14001خطىى اإلاىكمت نلى شهادة اإلاؿابقت  ًمنً ؤن هلخظ مشاخل

 (35، ضفدت 2016)قضاص و مىسٍل،  جخمثل في: 

: جخمثل في اجخار قشاس جؿبُق اإلاىاضفت وجخخزه ؤلاداسة الهلُا للمىكمت وجخههذ فُه بخقذًم املرحلت ألاولى

 الخؿبُق.الذنم وقُادة نملُت 

ب وبحشاء اإلاسر البُئي ألاولي والقُام املرحلت الثاهيت : جخمثل في نملُت الخخؿُـ والخىنُت والخذٍس

ب والخىزُق.  بالخىنُت والخذٍس

 : جخمثل في نملُت الخؿبُق الفهلي للىزاثق.املرحلت الثالثت

 : جخمثل في نملتي القُاط والخقُُم. املرحلت الرابعت

مثل في  بحشاء الخذقُق الذاخلي ومشاحهت ؤلاداسة لُخم في ألاخحر الخطىى نلى : وجخاملرحلت الخامست

 شهادة اإلاؿابقت مً حهت اإلاىذ اإلاهخمذة.

 إطار هظري حول املؤسساث الصغيرة واملخوسطت: .3

جدكى اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت باهخمام بالغ مً ؾشف اإلاىكماث الاقخطادًت والباخثحن 

وظىخطظ هزا الجضء مً في مجاى الاقخطاد إلاا لها مً دوس بالغ في النهىع باقخطادًاث الذوى، 

 الذساظت  لخىغُذ اإلافاهُم الخالُت:

 حهٍشف اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت 

 واإلاخىظؿت بشهل نام الطغحرة اإلااظعاث خطىضُت 
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 واإلاخىظؿت  الطغحرة خطىضُت الدعُحر واجخار القشاس في اإلااظعاث 

 واإلاخىظؿت في الجضاثش الطغحرة اإلااظعاث 

 حعريف املؤسساث الصغيرة واملخوسطت:.1.3

خخلف ختى في الذولت اإلااظعاث  ًخخلف حهٍشف الطغحرة واإلاخىظؿت خعب الذوى واإلاىكماث ٍو

الف مهاًحر الخطيُف اإلاهخمذة، فاإلااظعاث التي حهخبر ضغحرة ؤو مخىظؿت  في بلذ ما قذ الىاخذة، باخخ

فها  مً  ال حهذ لزلو في بلذ آخش، وبالخالي ال ًىحذ حهٍشف دقُق ومخفق نلُه، لزلو ظىنخفي بخهٍش

 ألاوسوبي: الاجداد انخمذه الزي بالخهٍشف ؤخز الجضاثشي الزي اإلاششمقبل 

 بهخاج ماظعت مل إنهاب القاهىهُت ؾبُهتها ماهذ مهما واإلاخىظؿت الطغحرة اإلااظعت نشف خُث » 

دًىاس،  ملُاس 2 العىىي  ؤنمالها سقم ًخجاوص  وال شخظ)بطفت داثمت( 250 بلى 1 مً حشغل وخذماث ظلو

ت خطُلتها مجمىم ًخجاوص  ؤوال ذة  . دًىاس، وحعخىفي مهاًحر الاظخقاللُت ملُىن  500 العىٍى )الجٍش

 (05، ضفدت 2001الشظمُت، 

 واملخوسطت بشكل عام: الصغيرة املؤسساث خصوصيت.2.3

ؾشخذ فنشة الخطىضُت نلى ؤنها سؤي ألاغلبُت في ألاوظاؽ  مً الىاضر ؤهه نلى مش العىحن،

و الطغحرة واإلاخىظؿت الدجم ٌهملىن في دساظت وؤشاس مهكم الباخثحن الزًً ، الهلمُت في اإلاشاَس

ت لها. الششماث الطغحرة واإلاخىظؿت، الخاحت بلى مشاناة الخطاثظ  واإلاشامل ؤلاداٍس

ت التي اظدىذ بليها الباخثىن في   بن خطىضُت الششماث الطغحرة واإلاخىظؿت هي الدجت اإلاشلٍض

تهم الششماث الطغحرة واإلاخىظؿت للمؿالبت بدطتهم مً الاظخقاللُت في نلىم ؤلاداسة وجإلُذ  هٍى

و الطغحرة واإلاخىظؿت نلى مش العىحن خقُقت  اإلاهشفُت في النهاًت، ؤضبدذ ؤؾشوخت خطىضُت اإلاشاَس

  (Torres, pp. 03-04) ؤظاظُت ال حذاى فيها.

 الىامُت البلذان اقخطادًاث مً لنثحر ألاظاظُت واإلاخىظؿت الشلحزة الطغحرة اإلااظعاث وحهخبر

 باقي نً جمحزها التي الخطاثظ مً اظخمذجه جلهبه الزي الهام الذوس  وهزا الاقخطادي، للبىاء وؤداة

و، لخظ اإلاشاَس  فُما واإلاخىظؿت الطغحرة اإلااظعت خطىضُاث Julien et Marchesnay  1991 مً مل ٍو

ل  18-17)نشاًبي،  ًلي  : (1060، ضفدت 2006ؤفٍش

 الطغحر؛ الدجم 

 ت  اإلاعحر؛ شخطُت نلى والترلحز الدعُحر، والانخماد وخطىضُت مشلٍض
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 للهمل؛ غهُف جخطظ 

 ه وؤلثر ضُاغت ؤو حشنُل ؤي بذون  خذظُت بظتراجُجُت  للممثلحن؛ حىاٍس

 الدشنُل؛ وغهُف بعُـ داخلي مهلىماث هكام 

 اإلاباشش الاجطاى نلى مبني بعُـ خاسجي مهلىماث هكام. 

 لما اجفق حل الباخثحن نلى اشتراك اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت في الخطاثظ الخالُت:

 :(230-229، الطفداث 2015)ؤخعً و نامش، 

 واإلاخىظؿت الطغحرة اإلااظعاث وخعاظُت غهف بلى Le GREPME 1994ؤشاس  فقذ بيئيت: خصائص -

التي  اإلاهلىماث ومهالجت حمو نليها ًطهب مما مىاسدها مدذودًت بعبب فيها، جيشـ التي للمخاؾش البُئُت

  تهمها؛

 بىكام مهلىماث مدذودة، لما ؤنها جخمحز بمىاسد بعُـ جىكُمي جخمحز بهُهل فهيجىظيميت:  خصائص -

 غهُف؛ حعُحري 

 مىه اإلاادًت الخذفقاث نلى جشجنض اإلاذي، قطحرة قشاس اجخار بعحروسة جخمحز بر اللرار: اجخاذ في خصائص -

 اإلاهلىماجُت؛ الخذفقاث نلى

 والدعُحر اإلاهلىمت ًجهل مما اإلاعحر،-اإلاالو ًلهبه الزي اإلاهم الذوس  بعبببسيكولوجيت:  خصائص -

 نلُه؛ ًشجنضان

 .الخىحه وحغُحر الفهل سد في العشنت ألاظىا ، مً القشب املروهت: -

 واملخوسطت: الصغيرة املؤسساث في اللراراث الدسيير واجخاذ خصوصيت.3.3

 واإلاخىظؿت ًخطف الطغحرة اإلااظعاث في الدعُحر نلى ؤن ًالذون  الباخثحن مً الهذًذ

 ,Gervais, 1978 ; Dandridge, 1979 ; Welsh et White, 1981,Julien et Marchesnay) بالخطىضُت

1987, Marchesnay,1991 ; Julien, 1998, Torrès, 1998…)  ًتهاوبمهاهُا حجمها ؤن اإلاالخل فم 

 جازش الخطىضُت هزه .الخ…العى   حجم و ؤلاهخاج قذساث اإلااى، سؤط الهماى، لهذد بالىكش غهُفت

 خشفت هجذ ما غالبا خُث جىىنها، ؤو جخططها ودسحت اإلااظعت وشاؽ مجاى نلى حهت مً واضر بشهل

 ومً واإلاىخىحاث، اإلاهاساث مً مدذودة بمجمىنت ؤظاظا اإلاشجبؿت اليشاؾاث بهؼ في جخلخظ اإلااظعت

 في نالُت دسحت هالخل ؤًً اإلااظعاث هزه داخل الهمل وجقعُم الهُنلي الخىكُم لُفُت نلى ؤخشي  حهت

 الزي ألاوجىقشاؾي اإلاشلضي  والخىحه ؤلاداسي  للدعلعل ألافقي الخمذد مو الهماى بحن اليشاؾاث جبادى
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ل  18-17)نشاًبي،  القشاساث اجخار في والخاظم ألالبر الذوس  اإلاذًٍشً اإلاالنحن ؤو للمششفحن ٌهؿي ؤفٍش

 ، (1060، ضفدت 2006

 واإلاخىظؿت الطغحرة اإلااظعت في القشاساث اجخار ظحروسة ممحزاث فةن Marchesnay 2003وخعب 

ل  18-17)نشاًبي،  :: الخالي الىدى نلى هي  (1061-1060، الطفداث 2006ؤفٍش

 مداظبحن، بمجلغ)الهاثلت، مداؾا مان ولى اإلااظعت، ختى سثِغ هخاج مً هي القشاساث نمىما 

 وجىفُزها؛  القشاساث اجخار نً اإلاعاوى الىخُذ فهى الخ(…بىنُحن،

 معخقل ؤظلىب انخماد ضهب ًهىن  ما إلادُؿها وغالبا الىاظو، وباإلاهنى جبهُت، ؤلثر اإلااظعت 

 لئلحابت جمهذ بذوسها والتي اإلادُـ، مً جإجُه التي الشظاثل اإلااظعت سثِغ ًيخكش داثما .جماما

 ؤلاظتراجُجُت؛

 شجبـ العلمي، والدعلعل الخطمُم غهُف الخىكُمي الهُهل  واإلاشاقبت اإلاهلىماث هكام ٍو

 الشثِغ؛ بصخطُت

 اث جخذاخل  ؤزاس الهملُت للقشاساث ًهىن  ؤن فُمنً  : جام بشهل الزلش العابقت الثالزت اإلاعخٍى

 خُىه. في الشثِغ ًذسله ؤن دون  بظتراجُجُت

 املؤسساث الصغيرة واملخوسطت في الجسائر:.4.3

الجضاثش مً بحن الذوى التي جىلي ؤهمُت لبحرة لقؿام اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت، وحهمل نلى 

ت فهالت، وفي ما ًلي  شه وجشقُخه مً خالى وظاثل وؾش  نذًذة،  النخباسه وظُلت جىمٍى دنمه وجؿٍى

 ظيخهشف نلى بهؼ الخفاضُل واإلاهلىماث وؤلاخطاثُاث التي جخظ هزا القؿام  في الجضاثش. 

 جصييف املؤسساث الصغيرة واملخوسطت في الجسائر:.1.4.3

 ؤن وعخيخج حهٍشف اإلاششم الجضاثشي للماظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت اإلازمىس ظابقا مً اهؿالقا

 اإلااظعت( اظخقاللُت ومذي ألانماى، سقم الهماى، هي: )نذد مهاًحر زالزت نلى الجضاثش ٌهخمذ في جطيُفها

  الخالي: لما هى مىضر في الجذوى 
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 الجسائر في املؤسساث الصغيرة واملخوسطت جصييف معاًير: 01جدول 

 ا إلاهُاس            

 هىم

  اإلااظعت

مجمىم الخطُلت  سقم ألانماى نذد الهماى

ت  العىٍى

بلى        01 ماظعت مطغشة

09 

ملُىن دج    01

 ملُىن دج 20بلى 

ملُىن دج    بلى    01

 ملُىن دج 10

ملُىن دج    20 49بلى       10 ماظعت ضغحرة

ملُىن  200بلى 

 دج

ملُىن دج   بلى    10

 ملُىن دج 100

بلى      50 ماظعت مخىظؿت

250 

ملُىن دج   200

 ملُاس دج 2بلى  

 

ملُىن دج  بلى  100

 ملُىن دج   500

 

ذة الشظمُت،املصدر:    ،  2001القاهىن الخىحُهي لترقُت اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت سقم  الجٍش

 06، ص2001-12-15، الطادس نً وصاسة اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت،  4، اإلاادة  77الهذد 

   :الىوعب جوزيع املؤسساث الصغيرة واملخوسطت في الجسائر حس 2.4.3

جيشـ  ماظعت 1.193.339اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت في الجضاثش نذد 2019بلغ ظىت 

مً اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت  %8.69بشهل سثِس ي في قؿام الخذماث والخشف والبىاء، بِىما 

 (2021)مىقو وصاسة الطىانت،  جيشـ في قؿام الطىانت.

وهى ما  % 4.5( 2019و 2018وجقذس وعبت الخؿىس في نذد اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت  بحن نامي) 

ادة بحمالُت جقذس ب    ، مىصنت لما هى مىضر في الجذوى الخالي:ماظعت 51.476ًمثل ٍص
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 جوزيع املؤسساث الصغيرة واملخوسطت في الجسائر حسب الىوع: 2جدول 

 % اليسبت املؤسساثعدد  هوع املؤسست

TPEماظعت مطغشة   

 نماى( 10) ؤقل مً 
1157539 97 

PE  ماظعت ضغحرة

 نامل( 49بلى  10)مً 
31027 2.6 

ME  ماظعت مخىظؿت

 249بلى 50) مً 

 نامل(

4773 0.4 

 100 1193339 اإلاجمىم

  statistique-veille-de-https://www.industrie.gov.dz/?Bulletin :املصدر

ماظعت  % 97منها  1193339بلغ نذد اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت  2019في نهاًت ظىت 

، واإلااظعاث % 2.6ها اإلااظعاث الطغحرة بيعبت مطغشة بيعبت مهُمىت في اليعُج الاقخطادي، جلي

 . وهي وعب غئُلت حذا مقاسهت مو وعبت اإلااظعاث اإلاطغش % 0.4اإلاخىظؿت بيعبت 

 :جوزيع املؤسساث الصغيرة واملخوسطت حسب كطاع اليشاط 3.4.3

اليشاؽ نلى قؿاناث مخىىنت  خعب قؿام جخىصم اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت في الجضاثش  

 :بيعب مخفاوجت، لما هى مىضر في الجذوى الخالي 

 جوزيع املؤسساث الصغيرة واملخوسطت حسب كطاع اليشاط: 03جدول 

 
 اليسبت املئويت العدد كطاع اليشاط

01 
 0.62 7387 الضسانت

الهُذسوماسبىهاث، الؿاقت والخهذًً وما ًخهلق  02

 بها مً خذماث

Hydrocarbures,Energie, Mines et 

services liés 
 

3064 0.26 

03 BTPH 

البىاء، ألاشغاى الهمىمُت، الشي ،هقل 

 اإلادشوقاث

190155 15.94 

https://www.industrie.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique
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لُت 04  Industries الطىاناث الخدٍى

manufacturières 
103621 8.69 

 الخذماث بما في رلو اإلاهً الخشة 05

Services y compris les 

professions libérales 

614315 51.49 

 الخشف 06

Artisanat 
274554 23.01 

 11.14 1193096 100.00 

  statistique-veille-de-https://www.industrie.gov.dz/?Bulletin :املصدر: 

 .هظام إلادارة البيئيت في املؤسساث الصغيرة واملخوسطت4

اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت حضء مهم مً البىاء الاقخطادي جازش وجخإزش بمدُؿها، وقذ  

ًيخج نً وشاؾاتها ؤخؿاس بُئُت قذ جفى  ماظعاث ؤلبر منها حجما، ورلو وفقا لىىم وشاؾها، 

لزلو نليها جدمل معاولُتها خُاى رلو، ومً بحن الخلىى التي قذ جخفف مً ؤزاس اوشؿتها 

وظىخطظ هزا الجضء البِئت الاهخمام باإلداسة البُئُت وجبني هكام ؤلاداسة البُئُت، العلبُت نلى 

 مً الذساظت  لخىغُذ اإلافاهُم الخالُت:

o بىكام ؤلاداسة البُئُت واإلاخىظؿت الطغحرة اظعاثاإلا دوافو اهخمام 

o جؿبُق مهُاس مضاًا  iso 14001واإلاخىظؿت الطغحرة في إلااظعاث 

o مهىقاث الالتزام البُئي للماظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت 

o واإلاخىظؿت الطغحرة اإلااظعاث في البُئُت ؤلاداسة هكام جؿبُق مقخػُاث 

 بىظام إلادارة البيئيت: واملخوسطت الصغيرة ؤسساثامل دوافع اهخمام.1.4

 الطغحرة باإلداسة البُئُت في اإلااظعاث  لالهخمام الذانُت ألاظباب مً الهذًذ هىاك               

 (81، ضفدت 2019)صهىاوي و مشصوقي،  ؤهمها: مً واإلاخىظؿت

 ًقل ال واحخماعي بُئي جإزحر لها )مخىظؿت ضغحرة مطغشة( ؤهىانها بهافت الطىانُت اإلااظعاث بن 

 النبحرة؛ للماظعاث الاقخطادي الخإزحر نً ؤهمُت

 البُئي؛ الخلىر نً البِئت ججاه واإلاخىظؿت الطغحرة اإلااظعاث معاولُت جضداد 

 قت واإلاخىظؿت الطغحرة اإلااظعاث مىاسد بداسة بن  مضاًا ننها ًيخج البِئت مو ومخىافقت حُذة بؿٍش

ادة مثل مباششة غحر ؤو جخفُؼ الخهالُف، مثل مباششة  الشهشة؛ ٍص

https://www.industrie.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique
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 الطغحرة اإلااظعاث بمعاولُت الخاسحُت والجهاث ذاخلُتال ؤلاداساث مً الهذًذ اهخمام 

 .لها وإلاششوناتها البُئي ألاداء نً واإلاخىظؿت

 البُئُت اإلاشنالث لخل اإلاخاخت اإلاىاسد مً حضء جخطُظ الػشوسي  مً ؤضبذ. 

الزي ًذافو نً فنشة الخاحت بلى ؤخز الهامل البُئي  Schneider-Maunoury (2000) و وفًقا ى

ش ألاهذاف اإلاهلىت في الانخباس في بظتراجُجُت اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت لػمان بقائها ، ًمنً جبًر

للماظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت اإلاشاسلت في ههج بُئي مً خالى الشغبت في غضو ظى  حذًذ، البدث 

ض وبغفاء الؿابو الشظمي نً خفؼ الخهلفت، بوشاء ظى  حذ ق حهٍض ًذ بهامش ججاسي ؤنلى ؤو نً ؾٍش

نلى اإلاىكمت مً ؤحل غمان اظخذامتها. مً هزا اإلاىكىس ، ٌشهل الالتزام البُئي محزة جىافعُت 

 للماظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت.

سبـ الهالقت بحن البِئت )الؿبُهُت( والقذسة  ( نلىBoiral 2003وحصجهىا الذساظت التي ؤحشاها )

بُت، والتي  الخىافعُت في مىكىسها الصخُذ. ٌشحر اإلاالف بلى هخاثج مقىهت بلى خذ ما للذساظاث الخجٍش

بمىحبها جهىن البِئت في خذمت ؤلاهخاحُت: نلى الشغم مً ؤنها جىلذ جهالُف بغافُت للماظعت في البذاًت 

  .ا مطذس لجهىد الابخهاس التي حعمذ في النهاًت بخدعحن الىغو الخىافس يالالتزام البُئي هى ؤًػً  .

وفًقا لهذة دساظاث، فةن هىاك زالر دوافو لشثِعُت لالظخجابت البُئُت للماظعاث الطغحرة 

هاث الخهىمُت وغغـ العى  ومىقف ؤلاداسة:  Kasim, THE FEASIBILITY OF)  واإلاخىظؿت: هي الدشَش

ENVIRONMENTAL ENTREPRENEURSHIP AMONG SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, p. 

05) 

غالًبا ما جىفش القىاهحن والعُاظاث دافو قىي للششماث الطغحرة واإلاخىظؿت  الدشريعاث الحكوميت:  -

جبر الششماث الطغحرة واإلاخىظؿت نلى
ُ
مشاقبت آزاسها البُئُت  لبذء الخدعِىاث البُئُت، وغالًبا ما ج

والخدنم فيها بعبب مخؿلباث الترخُظ ومخؿلباث اإلاجلغ اإلادلي والغشاماث الباهكت والػشاثب 

 اإلافشوغت نليها.

هاث البُئُت التي ؤقشتها الخهىماث في العىىاث ألاخحرة ماهذ مىحهت بشهل نام  لنً النثحر مً الدشَش

هاث الششماث الطغحرة واإلاخىظؿت مً ؤحل جىفحر بلى الششماث النبحرة ، ونادة ما حهفي هزه ا لدشَش

 جهالُف بغافُت لها ولنً مثل هزا ؤلاحشاء ًقلل في الىاقو الػغـ نليها لخدعحن ألاداء البُئي.
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ذ مً  ضغط السوق:  - ؿالبىن الششماث بخدمل اإلاٍض  بالبِئت ٍو
ً
خُث ؤضبذ الهمالء ؤلثر ونُا

ذ نلى اإلاىخجاث البُئُت، اإلاعاولُت ججاه البِئت، وؤقهش الهذًذ م ً اإلاعتهلنحن اظخهذاًدا إلهفا  اإلاٍض

وبالخالي بجاخت الفشضت للماظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت إلهخاج ظلو وخذماث ضذًقت للبِئت بعهش 

ممخاص لخلبُت اخخُاحاث هزا القؿام الجذًذ مً العى ، ومو رلو ، هىاك ؤدلت حشحر بلى ؤن اإلااظعاث 

قُت للخدىى بلى البِئت.الطغحرة واإلاخىظؿت ال   جشي الفشص الدعٍى

اث الصخطُت ألحخاب / مذًشي اإلااظعاث الطغحرة خُث موكف إلادارة:   - حهخبر الذوافو وألاولٍى

راث ؤهمُت قطىي في جدذًذ ؤهذاف وظُاظاث اإلااظعاث وبدخاى اإلاماسظاث البُئُت في الهملُاث 

ت.  ؤلاداٍس

ش والخفاف بذون دنم فٍشق ؤلاداسة ، مً غحر اإلادخم ل ؤن ًىجر بدخاى البرامج البُئُت مثل بنادة الخذٍو

 نلى اإلاىاسد.

 (2015)صهىاوي،  واملخوسطت: الصغيرة ملؤسساثافي   iso 14001  جطبيم معيار مساًا.2.4

  الخالي: الىدى نلى واإلاخىظؿت الطغحرة في اإلااظعاث 14001ؤلاًضو  مهُاس جؿبُق مضاًا ؤهم بن     

 وما  iso 14000 شهادة نلى للخطىى  الهامت الخهالُف ًخفؼ ؤن ًمنً 14001 ؤلاًضو  مهُاس جؿبُق بن -

 مىافو؛ مً نليها ًترجب

 مً الخخلظ وجهالُف اإلاىخج جهلفت خفؼ وبالخالي اإلاىخج لخطيُو اإلاؿلىبت والؿاقت اإلاىاد لمُت جخفُؼ -

 والىفاًاث؛ نُىب ابه التي اإلاىخجاث

ش بنادة - ذ اظخخذامها اإلاهاد واإلاذخالث  الخطيُو وهفاًاث نُىب ابهالتي  اإلاىخجاث جذٍو  ؤلاًشاداث مً ًٍض

 ؤخشي؛ إلااظعت لمذخالث نُىب ابهالتي  اإلاىخجاث اظخخذام ًخم خُث

 بالهالج؛ اإلاشجبؿت واإلاطشوفاث الخلىر اخخماالث خفؼ في البُئُت ؤلاداسة هكم حعانذ ؤن ًمنً -

 مً التي اإلاخاؾش وجخفُؼ اإلاشع ؤًام وجخفُؼ ؤلاهخاحُت جدعحن زم مً الهماى وظالمت حخت جدعحن -

 نليها؛ الخإمحن اإلامنً

 لفء؛ لخل ؤلبر فشضت ًقذم بالبِئت جػش التي البُئُت للمشامل اإلابنش الخدذًذ -

 العلبُت؛ آلازاس لخفؼ الخخؿُـ فشضت ًىفش البُئُت باآلزاس ؤلاداسة مهشفت -

 ٌعانذ مما البُئُت الاهبهازاث وجهالُف الفاقذ وجقُُم قُاط بحشاءاث البُئُت ؤلاداسة هكم جخػمً -

 .البُئُت للمماسظاث ؤفػل جؿبُق نلى اإلااظعاث
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 معوكاث الالتزام البيئي للمؤسساث الصغيرة واملخوسطت:.3.4

دون جدقُق اإلااظعاث الطغحرة  هىاك مجمىنت مً اإلاهىقاث الخاسحُت والذاخلُت  جقف

منً جقعُم اإلاهىقاث الخاسحُت بلى زالر فئاث:  واإلاخىظؿت لاللتزام البُئي ، ٍو

  بن اصدواحُت اإلاعتهلو فُما ًخهلق باألداء البُئي للماظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت مً شإهه ؤن

قل مً اإلاعتهلنحن ًهىن بمثابت خافض ظلبي بقذس ما جخهشع اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت لػغىؽ ؤ

 واإلاىقفحن، نلى ننغ اإلااظعاث النبحرة ؛

  ظخطمم ؤدواث ؤلاداسة البُئُت الخالُت خطًُطا للماظعاث النبحرة ومً قبلها، مما ٌهقذ

 هقلها اإلادخمل بلى ظُا  اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت؛

 ت مىه الػغـ البُئي مً العلؿاث الهامت ظُهىن ؤقل نلى اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿ

نلى اإلااظعاث النبحرة، و وفًقا إلاشضذ اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت ألاوسوبُت، جبرس ههًجا مخخلًفا نً 

ض البِئت في الششماث النبري.  رلو اإلاعخخذم لخهٍض

ؤما باليعبت للمهىقاث الذاخلُت، فةن ألاهم ظُهىن مطذًسا لثقافت ماظعُت ظلبُت فُما 

ُل اإلاثاى، في هزه اإلاطؿلخاث: "ًجب ججىب اليشاؽ البُئي ما لم ًخم ًخهلق بالبِئت، مترحمت، نلى ظب

 بحباسها نلى القُام بزلو بمىحب اإلاخؿلباث القاهىهُت" .

نالوة نلى رلو، ظدبقى وعبت لبحرة مً اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت غحر مذسلت لآلزاس   

 
ً
نً وحىد اإلاىاسد، وال ظُما اإلاالُت، اإلاخاخت البُئُت الىاججت نً ؤوشؿتها والبرامج البُئُت الخالُت، فػال

لها لهزا الغشع. مً حهت ؤخشي، جبذو اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت مدشننت بلى خذ ما بشإن فىاثذ 

 الالتزام البُئي )خفؼ الخهلفت ، وختى ؤقل مً رلو، مً خُث الطىسة ؤو ألاداء الهام للماظعت(.

هل "اإلاذي القطحر" الاقخطادي لغالبُت اإلااظعاث الطغحرة جخفاقم اإلاهىقاث اإلاشجبؿت باإلاىاقف بف

 واإلاخىظؿت، مما ٌهضص الانخقاد بإن الفىاثذ جىمى ببـء، بِىما جضداد الخهالُف بعشنت.

باإلغافت بلى نىاثق ؤخشي  جدىى دون جبني اإلاماسظاث البُئُت، وحشمل هزه الهىاثق هقظ 

 Kasim, THE FEASIBILITY OF)  إلاعاثل البُئُت:اإلاىاسد والىقذ واإلاهلىماث والاظدشاساث خىى ا

ENVIRONMENTAL ENTREPRENEURSHIP AMONG SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, p. 

06) 
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ننغ الششماث النبحرة، ال جمخلو الششماث الطغحرة واإلاخىظؿت ببعاؾت الهذًذ مً  هلص املوارد:

اإلاىاسد إلاهالجت القػاًا البُئُت، حهخبر اإلاىاسد اإلاالُت مً ؤهم اإلاىاسد التي حشخذ الخاحت بليها نىذ بدخاى 

وانخماد جخؿلب ألاوشؿت مثل الخخلظ مً الىفاًاث وبحشاء اإلاشاحهاث البُئُت خُث بشهامج بُئي، 

 جقىُاث ؤهكف وبحشاء حهذًالث نلى اإلااظعت سؤط ماى.

لت ألاحل  برا مان مً اإلامنً بزباث ؤن الاظدثماساث في اإلاماسظاث البُئُت ًمنً ؤن جادي بلى فىاثذ ؾٍى

 لخدقُق وفىساث في الخهالُف وصٍادة الشبدُت، فمً اإلادخمل حًذا ؤن ًخم جبىيها.

ت، فة  ن دوس ؤلاداسة وزقافت مىكمت ألانماى مهمان الجخار اإلابادساث البُئُت.فُما ًخهلق باإلاىاسد البشٍش

( هزه الدجت ؤًًػا. ؤقهشث الىخاثج التي جىضلىا بليها ؤهه نلى Roy & Boiral 2003جذنم هخاثج بدث )

الشغم مً ؤن مذًشي ألانماى ٌشاسمىن بقىة في مخخلف حىاهب ؤلاداسة البُئُت، فةن مشاسلت اإلاىقفحن 

 ؤلاداسة البُئُت مىخفػت للغاًت.في 

هىاك خاحت ماظت بلى اإلاىقف الصخُذ واإلاهاساث والخبرة في الجىاهب البُئُت بحن اإلاىقفحن مً حمُو 

اث لخدعحن ألاداء البُئي.  اإلاعخٍى

جدخاج الششماث الطغحرة واإلاخىظؿت بلى اإلاعانذة والهىن  املعلوماث والىصائح حول املسائل البيئيت:

ادة مهشفت اإلااظعت بالقػاًا البُئُت ظُمننها مً جدعحن  لخدعحن ؤدائها البُئي. إلًجاد ؾش   بن ٍص

ا. ًُ قت معاولت بُئ  ؤدائها البُئي وحصجُهها نلى الخطشف بؿٍش

 واملخوسطت: الصغيرة املؤسساث في البيئيت إلادارة حسً جطبيم ملخضياث.4.4

 الطغحرة اإلااظعاث في البُئُت ؤلاداسة جؿبُق خاللها مً ًجب التي اإلاقخػُاث مً مجمىنت هىاك

 واإلاخىظؿت:

 مو جترافق بهخاحُت زقافت وخلق العلىك بخغُحر الىاججت الىفاًاث لمُاث خفؼ ًشجبـ جىظيميت:  ثلافت

 .اإلااظعت ؤو الششلت نماى حمُو بحن الىفاًاث حجم جقلُل

 لها؛ الخطذي وؾش   مجاالث وجدذًذ اإلاشامل نلى نمالها بخىنُت الششلت جقىم ؤن اإلاهم مًاملشكلت:  وعي

 بهاى بشهل بها اإلاخهلقت اإلاهلىماث وشش ؾٍشق نً البُئُت ؤلاداسة خعً جؿبُقاث جخهضص  : املعلوماث وشر

 الُىمُت؛ الششلت وشاؾاث في ودمجها ومخابهتها جؿىسها الهماى، حمُو بحن

 خاضت الهلفت نالُت اظدثماساث البُئُت ؤلاداسة خعً جؿبُق جخؿلب ال :الخطبيم سهلت إجراءاث

 .الىكُفت الخقىُاث إلدخاى الدجم واإلاخىظؿت الطغحرة للماظعاث

 اإلاىاسد اظخهماى جششُذ نبر لئلهخاج اإلاخىاضل الخدعحن هى البُئُت ؤلاداسة خعً إلابذؤ الشثِس ي الهذف بن
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ت بالهملُت والىضىى    .(119، ضفدت 2017)غالب، بىبنش، و مُمىن،  الزسوة بلى ؤلاداٍس

 خاجمت:.5

مهما  خىى الهالم اهخمام الهذًذ مً اإلااظعاث iso 14000 خاص جؿبُق هكام ؤلاداسة البُئُت 

، بال ؤن ؤلاخطاثُاث في الجضاثش جكهش مان حجمها، ظىاء لخبُحن جىحهها البُئي ؤو لالظخفادة مً مضاًاه

 ووحىد بشهالُت في جؿبُقه خاضت في اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت.نذم الاهخمام به، 

ولقذ جم الخؿش  في هزه الىسقت لذوافو الاهخمام  بهزا الىكام وؤهمُت رلو ومهىقاث جدقُقه  

 في اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت ونلى غىء ما جم نشغه هطل للىخاثج الخالُت:

جبني هكام ؤلاداسة البُئُت ٌهىد بالنثحر مً اإلاضاًا وؤلاًجابُاث نلى اإلااظعاث بجمُو ؤهىانها  -

 وؤحجامها.

جبني هكام ؤلاداسة البُئُت في اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت ًادي بلى الخدنم في ألاوشؿت راث  -

 الخإزحراث العلبُت نلى البِئت.

 البُئي للماظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت.هىاك نذة نشاقُل جدذ مً  الالتزام   -

خطىضُت اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت جقف ناثقا ؤمام جدقُق هكام ؤلاداسة البُئُت فيها،   -

 خاضت مً هاخُت  الخهالُف وحهقُذ بحشاءاث هزا ألاخحر. 

 ومما ظبق رلشه مً هخاثج هطل بلى الاقتراخاث الخالُت:

خىظؿت فةنها جدخاج بلى دنم ومعاهذة الذولت لخدقُق هكام هكشا لخطىضُت اإلااظعاث الطغحرة واإلا

 ؤلاداسة البُئُت مً خالى:

الهمل نلى وشش الثقافت البُئُت وجىنُت مذًشي ومعحري اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت بإهمُت هزا  -

 الىكام.

فهم ًجب ؤن ًهىن هىاك حهاث اظدشاسة ومشافقت للماظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت حعانذها نلى  -

 وجؿبُق هكام ؤلاداسة البُئُت والاظخمشاس في رلو.

غشوسة جقذًم بنفاءاث حباثُت خاضت باإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت التي جشغب في جبني هكام -

 ؤلاداسة البُئُت.

غشوسة وحىد دنم مالي مىاظب للماظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت لخمنُنها مً جبني هكام ؤلاداسة  -

 البُئُت.
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حشذًذ قىاهحن خماًت البِئت وفشع سظىم بُئُت نلى اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت راث وشاؽ  -

 ملىر للبِئت ونذم الدعاهل مهها.

 باإلغافت بلى غشوسة:     

 حهاون اإلااظعاث الطغحرة فُما بُنها للخطذي للهىاثق اإلاشترلت والىجاح في جىؾحن هزا الىكام. -  

الطغحرة واإلاخىظؿت مً ججاسب اإلااظعاث اإلاؿبقت لهزا الىكام بجمُو غشوسة اظخفادة اإلااظعاث  -

 . ؤحجامها خاضت الطغحرة واإلاخىظؿت ظىاء داخل ؤو خاسج الىؾً

 .كائمت املراجع:5

 https://www.industrie.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique (. 0202)نوفمبر, 

، من موقع وزارة الصناعت: 0200, 20 00تاريخ االسترداد   
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ذة الشظمُت. ) ذة الشظمُت الجٍش الخىحُهي لترقُت اإلااظعاث الطغحرة (. القاهىن 2001, 12 15الجٍش

، الطادس نً وصاسة اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت.  4، اإلاادة  77، الهذد  2001واإلاخىظؿت سقم 

ذة الشظمُت . الجضاثش، الجضاثش.  الجٍش

(. هكام ؤلاداسة البُئُت 2008بًثاس نبذ الهادي آى فُدان، و ظىصان نبذ الغاوي البُاحي. )

iso14001:2004 .. الغذاسة والاقخطاد 
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(. خطىضُت حعُحر اإلااظعاث الطغحرة 2015ماسط,  01حمُلت ؤخعً، و نامش ؤخمذ نامش. )

واإلاخىظؿت : بحن الخمحز والاخخالف مو هكشة خىى حعُحر اإلااظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت في الجضاثش. 

 مجلت اإلاالُت وألاظىا  .

ت اإلاعخذامت في قل الهىإلات اإلاهاضشة )اإلاجلذ داسة البِئت والخىمُب(. 2012خالذ مطؿفى قاظم. )

ت، مطش: الذاس الجامهُت.  الثالثت(. الاظنىذٍس

(. دساظت وجدلُل الخهالُف البُئُت ودوسها في قُاط وجقُُم معخىي ألاداء البُئي 2015سغا صهىاوي. )

ت. الجضاثش، باجى ت: حامهت الخاج للميشأث الطغحرة واإلاخىظؿت دساظت خالت اإلايشأث الطىانُت الجضاثٍش

 لخػش.

(. ماششاث قُاط وجقُُم ألاداء البُئي للميشأث الطغحرة 2019سغا صهىاوي، و مشصوقي مشصوقي. )

 واإلاخىظؿت واوههاظاجه اإلاداظبُت. اإلاُادًً الاقخطادًت .

(. مقذمت في هكم ؤلاداسة البُئُت. حامهت الذوى الهشبُت ،اإلاىكمت الهشبُت 2005نبذ الشخُم نالم. )

ت.للخ  ىمُت ؤلاداٍس

(. دوس ؤلاداسة البُئُت في جدعحن ألاداء 2017غالب فاجذ،، سصٍقاث بىبنش، و الؿاهش مُمىن. )دٌعمبر, 

البُئي للماظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت ..مهىقاث ومخؿلباث الخؿبُق. مجلت الفنش لئلداسة واإلاداظبت 

 والخذفُق، حامهت غشداًت .

ل  18-17مذاح الخاج نشاًبي. ) (. الدعُحر ؤلاظتراجُجي وجىافعُت اإلااظعاث الطغحرة 2006ؤفٍش

واإلاخىظؿت. مخؿلباث جإهُل اإلااظعاث الطغحرة و اإلاخىظؿت في الذوى الهشبُت. حامهت خعِبت بً 

قُا.-بىنلي بالشلف  الجضاثش: مخبر الهىإلات و اقخطادًاث شماى افٍش

 isoالجىدة والبِئت في قل ظلعلت  (. مخؿلباث اإلاىاثمت بحن2011مىحر ضذًق ظهذ هللا الهمادي. )

14000 ;iso 9000.حامهت ظاهذ ملُمىدغ . 

 مِعش ببشاهُم ؤخمذ. جذقُق ألاداء البُئي في الششماث الطىانُت الهشبُت وؤزشه في جقلُل اإلاخاؾش البُئُت.

ُت (. ؤلاداسة البُئُت)اإلابادت واإلاماسظاث(. مطش: ميشىساث اإلاىكمت الهشب2003هادًت ضالر خمذي. )

ت.  للخىمُت ؤلاداٍس

-iso14000-10015هكم ومخؿلباث وجؿبُقاث -(. اإلاذخل ؤلاداسي واإلاهلىماحي2015هجم الهضاوي. )

 )اإلاجلذ الاولى(. نمان، ألاسدن: داس واثل لليشش والخىصَو. 9001-31000-27000-18000
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(. ألاسدن: داس اإلاعحرة (. بداسة البِئت) هكم ومخؿلباث وجؿبُقاث2010هجم الهضاوي، و خنمذ الىقاس. )

 لليشش والخىصَو والؿبانت.

(. قُاط نالقت مخؿلباث هكام 2019, 06 30ولُذ قشهىفت، هىس الهذي مذجىبي، و ؤم الخحر سبىح. )

باألداء البُئي في اإلااظعاث الىفؿُت دساظت خلت ماظعت  iso14001ؤلاداسة البُئُت ؾبق مىاضفت 

ضي للذساظاث الاقخط  .129ادًت واإلاالُت ، ضفدت ظىهاؾشاك. اإلاقٍش
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لعيىة مً الدول العسبية خالل الفترة  الىمى الاقحصاديعلى سياحي القعاع الرثس ألدزاسة قياسية 

 -panelباسحعمال مععيات  -(  2000-2020)

An econometric study of the impact of the tourism sector on the economic 

growth of a sample of Arab countries 

During the period (2000-2020) - using panel data- 

 ، 1ثـمـاز أمـيـً 
 blida2.dz-a.tammar@univ  ،(جؼائغ)ال  -2بلُضةال –حامػت لىهِس ي غلي  1

 

ش الاؾخالم:  :                25/07/2022جاٍع ش اللبٌى ش اليكغ:               30/10/2022جاٍع    01/12/2022جاٍع
 

 ملخص: 

صٌو الػغبُت )الاماعاث، مهغ،  مً لػُىتغلى الىمى الاكخهاصي اللُاع الؿُاحي ازغ  ابغاػ ئلى الضعاؾت تهضف

مػُُاث  لً باؾخػماٌطحػخبر عائضة في مجاٌ الؿُاحي خؿب مىظمت الؿُاخت الضولُت و  اإلاغغب( والتي ،جىوـ

 . )2020-2000 (زالٌ الفترة (Panel Data)   باهل

ت  جبين robustأؾلىب  وفمالثابخت الخأزيراث همىطج  وبػض الخلضًغ غصًت وحىص غالكت مػىٍى ًغاصاث الا  بينَو

ؾببُت  هخائج  أما البلضان مدل الضعاؾت،  ؤلاحمالي فياإلاػبر غىه بالىاجج اإلادلي  الىمى الاكخهاصي وت الؿُاخُ

granger    وحىص غالكت زىائُت الاججاه بين مخغيرحي الضعاؾتأقاعث الى. 

 . مػُُاث باهل ؛همىطج كُاس ي  ؛اكخهاصيهمى  ؛كُاع الؿُاحي املفحاحية:الكلمات 

 . JEL:  Z39 ،C51 ،C23ثصييف 

Abstract:  
The study aims to highlight the impact of the tourism sector on the economic 

growth of a sample of Arab countries (UAE, Egypt, Tunisia, Morocco), which are 

considered leaders in the field of tourism according to the International Tourism 

Organization, using Panel Data during the period (2000-2020).  
After estimating the fixed effects model according to the robust method, it was 

found that there is a significant and direct relationship between tourism revenues 

and economic growth indicated by the gross domestic product (GDP) in the 

countries under study. While the results of the causal granger indicated that there 

is a two-way relationship between the two variables of the study. 

Keywords: tourism sector; economic growth; standard model;panel data.  

Jel Classification Codes: Z39;C51;C23 . 
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 . مقدمة: 1

 ٌػخبر كُاع الؿُاخت أخض اهم اإلاىاعص الاكخهاصًت في الػضًض مً اكخهاصًاث صٌو الػالم و

الهػبت للػمالث  الضٌو الػغبُت وله صوع هام في الخجاعة الضولُت وجدؿين ميزان اإلاضفىغاث ومهضعا 

كيل صغما هاما لىمى الاكخهاصي واجاخت فغم الػمل، وللض اػصاصث اهمُت اللُاع الؿُاحي في  َو

ً الػغبي زانت جظبظب  وغضم اؾخلغاع بؿبب حائدت و  التراحؼ  في الىفِ غائضاث بضأث بػضما الَى

 و  الهامت اللُاغاث اخض كُاع الؿُاختًمىً اغخباع  ففي هظا الظغف  خين ألازيرجين وىفُض لؿي

 الضٌو الػغبُت مً هثير ؾػذ وكض اإلاؿخضامت، الخىمُت إلالخًُاث حؿخجُب التي الخىمُت اؾتراجُجُاث

باللُاع   الاهخمام ئلى غائضة في هظا اإلاجاٌ وهظهغ باألؾاؽ الاماعاث وجىوـ مهغ و اإلاغغب الالؾُما 

 ناعث وكض البُئُت الثلافُت الاحخماغُت الاكخهاصًت اإلاجاالث في واإلاخػضصة إلاؼاًاه ؤلاًجابُتالؿُاحي 

مً زالٌ  ؛بهظه البلضان  ؤلاؾدثماع  خغهت وجيكُِ الاكخهاصًتالخىمُت   في صغم فاغل أزغ طاث الؿُاخت

بُػت والتي جدىاؾب بها الخام الؿُاحي ؤلاؾدثماع اؾتراجُجُت صولت ولجبني   ول وفي الؿائضة، ظغوفها َو

 والخىافؼ اإلاؼاًا ئلى الخػغف  -الخؿبان في جأزظ أن ًجب في اللُاع ؤلاؾدثماع ئؾتراجُجُت فان ألاخىاٌ

ت للمكغوغاث اإلاخاخت  الؼواع هفلاث والتي حكمل  الؿُاخُت ؤلاًغاصاثالتي حؿاهم  الؿُاخُت ؤلاؾدثماٍع

ىُت لغغى الىلل لكغواث اإلاىحهت طلً في بما اللاصمين، الضولُين  مبالغ أي وحكمل الضولي، الىلل الَى

ٌ  ًخم زضماث أو ؾلؼ هظير ملضما مضفىغت وبالخالي صغم اللُاع الؿُاحي  ، الىحهت بلض في غليها الخهى

الىعكت ؾىداٌو في هظه بىاءا غلى ما ؾبم  بهفت زانت واكخهاصًاث هظه الضٌو بهفت غامت وغلُه 

  صعاؾت ؤلاقيالُت الخالُت: البدثُت

 )إلامازات، مصس،   ول العسبية محل الدزاسةدفي  القعاع السياحي على الىمى الاقحصادي ما أرثس 

 ثىوس، املغسب ( ؟

 فسطيات الدزاسة  1.1

ت بين ؤلاًغاصاث الؿُاخُت و الىمى الاكخهاصي في الضٌو مدل الضعاؾت -  وحىص غالكت َغصًت ومػىٍى

 في اججاه الىمى الاكخهاصي . اللُاع الؿُاحي مًالاججاه  أخاصًت ؾببُت  غالكتهىان -

 اهداف الدزاسة 2.1

غ اللُاع الؿُاحي غلى الىمى الاكخهاصي لػُىت مً صٌو الػغبُت زتهضف الضعاؾت البى ابغاػ ا

مػُُاث اإلاغغب و جىوـ وهظا مً زالٌ اؾخػماٌ ،مهغ ،حػخبر عائضة في مجاٌ الؿُاحي وهي الاماعاث 
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ت زالٌ الفترة بغبر  الاؾخػاهت   Granger وؾببُت   panel data باهل  مؼ ، (2020-2000)ُاهاث ؾىٍى

غلى الىمى  هجأزير وكىىاث ضٌو الؿُاخيي بهظه  ال اللُاع ابغاػ  اهم هلاٍ اللىة و الًػف لالمياهُاث 

 . الاكخهاصي 

 مىهج الدزاسة  3.1

ؾىػخمض غلى اإلاىهج  الضعاؾت،و ؤلاحابت غلى ئقيالُت مً أحل جدلُم أهضاف هظا البدث 

اكخباؽ مسخلف الضعاؾاث غغى بػٌ اإلافاهُم اإلاخػللت باللُاع الؿُاحي و الىنفي مً زالٌ 

 جُىع ؤلاًغاصاث الؿُاخُت و الىمى الاكخهاصيغغى غى غب يالخدلُل الؿابلت، هما ؾيؿخػين باإلاىهج

اللُاس ي باجباع الُغق  ؾىػخمض غلى ألاؾلىب   يالخُبُلالضعاؾت اما في حاهب  الػغبُت مدلللضٌو 

م لُاع الؿُاحي غلى الىمى الاكخهاصي اللبُاهاث باهل بهضف ابغاػ أزغ  اللُاؾُت وؤلاخهائُت  غً ٍَغ

 ( .Stata17و)  Eviwes 11الاؾخػاهت ببرهامجين ئخهائُين ًخمثالن في 

 الدزاسات السابقة:  4.1

غضص ال بأؽ به مىا  مً زالٌ اَالغىا غلى الضعاؾاث الؿابلت التي جسو مىيىغىا وحضها

 الضعاؾاث وواهذ والخالي:

، أرثس قعاع السياحة  على الىمى الاقحصادي في الدول بعىىان    (2020)اؾماغُل و كاؾم،  دزاسة 

 ( 2018-1995 ) غغبُت زالٌ الفترة تصول 16خُث كام الباخث بخلضًغ همىطج كُاس ي  ٌ العسبية

وغبر اإلاخغيراث طاث نلت باللُاع الؿُاحي مثل الاهفاق و الػائضاث الؿُاخُت مً للُاؽ ازغ  غضص 

 جىنل الى وحىص ازغ  ئًجابي ليل مً الػائضاث و الاهفاقث اإلالُػُت البُاهبىمىطج ا الاؾخػاهت 

غ البنى الخدخُت  مً هما لى الىمى الاكخهاصي غ  ينالؿُاخُ اون ى الباخث بًغوعة الترهيز  غلى  جٍُى

غ قبىت الُغكاث و جدضًث اإلايكأث   بعىىان حاءت   (2020)خغار،  دزاسة اللاغضًت اما  زالٌ جٍُى

خاولذ خُث  أرثس وحىدة و ثىافسية الخدمات السياحية على الىمى الاقحصادي للدول املغازبية 

الباخثت كُاؽ ازغ حىصة وجىافؿُت الخضماث الؿُاخُت  غلى الىمى الاكخهاصي  مً زالٌ الاؾخػاهت 

وجىنلذ ان   TYDLو ؾببُت  panelبمإقغاث حىصة زضماث الؿُاخت و باالغخماص  غلى مػُُاث 

ول  الى ان  أًًا لهذز، و الضٌو اإلاغاعبُت الثالر الجؼائغ مغغب جىوـ جمخلً ملىماث ؾُاخُت هامت 

الاؾدثماع الؿُاحي و غضص الاؾغة   في مثلتاخُت مخُؾحىصة لضيهما  مإقغاث  غغباإلاجىوـ و  مً 

الىمى الاكخهاصي في خين وان جازير ؾػغ الهغف خلُلي كلُال بهفخه مػضٌ  إزغ غلى التي ج الفىضكُت
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"ثقييم أداء قعاع السياحة الجزائسي بػىىان:   (2019) زىخاع و كلل،  دزاسةوفي  مإقغ للخىافؿُت 

دزاسة مقازهة مع مجمىعة مً الدول -( SDAT 2030في ظل املخعغ الحىحيهي للتهيئة السياحية )

ئلى جلُُم أصاء كُاع الؿُاخت الجؼائغي، باإلؾدىاص ئلى جدلُل  الى  هالباخث مً زالل هضف، "-العسبية

غ كُاع الؿُاخت والؿفغ الػالمي الهاصع ؾىت  وملاعهتها  2017مجمىغت مً اإلاإقغاث اإلاػخمضة في جلٍغ

ت  مؼ هفـ اإلاإقغاث إلاجمىغت مً الضٌو الػغبُت، لخدضًض فػالُت الؿُاؾاث وحهىص الضولت الجؼائٍغ

لنهىى بهظا اللُاع، مً زالٌ جدلُل أصاء اللُاع وفم مإقغاث ألاصاء الؿُاحي اإلابظولت في ؾبُل ا

بالجؼائغ، وجلُُم قامل ألصاء هظا اللُاع وجدضًض مػىكاجه وؾبل ججاوػها، ومً أهم الىخائج اإلاخىنل 

مسخلف لها أن كُاع الؿُاخت في الجؼائغ باإلالاعهت بالضٌو الػغبُت ٌػاوي يػفا بالغغم مً وفغة 

اهم اؾباب الًػف: ؾىء جىظُف وئؾخغالٌ جلً اإلالىماث، هلو الػىهغ البكغي مً ، و  ماثاإلالى 

 ) دزاسة لفذ اهدباهىا ، هما.والخىظُمي واإلاإؾس ي، يػف الؿُاؾاث وألاهظمت اإلاالُت، الفؿاص ؤلاصاعي 

Dupont, 2015)  بػىىانLa relation entre tourisme, croissance et développement 

inclusifs dans les petites destinations insulaires de luxe : l’exemple d’Anguilla dans 

la Caraïbe وجدلم مً  ؿُاخت غلى اكخهاص البلض هيل الكُاع  خُث كام الباخث بابغاػ أهمُت

َبُػت اف اؾخىكالباخث هما خاٌو ، ؿُاحي الفغيُت ان همى الاكخهاصي ًخأزغ في ألاؾاؽ باللُاع 

ل اجالاعجباٍ بين كُاع الؿُاخت والؼعاغت والخهيُؼ والهىاغاث الخضم ُت ألازغي غلى اإلاضي الٍُى

لت اإلاضي ئلى أن الخغُير بيؿبت  وأقاعث كترناإلايامل الخ بازخباعواإلاضي اللهير ، ٪ في 1الػالكت ٍَى

اصة ال ٪ في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الخلُلي غلى اإلاضي 0.6بيؿبت ػائضاث الؿُاخت في أوغُال ؾُإصي ئلى ٍػ

ل ، مؼ افتراى زباث با  ان  مىهجُت جصخُذ الخُأ ئلى همىطج مً زالٌ  هما جىنل  اإلاخغيراث قيالٍُى

 الىمى الاكخهاصي في أوغُال  زلو ان  في الخخام و مؼ جىؾؼ كُاع الؿُاختًخللو  كُاع الؼعاغت 

 .يلُاع الؿُاحالى ىمبئًجابا  ًخأزغ 

 مفاهيم حىل قعاع سياحة .2

، وهظا إلاا له مً آزاع  ت للػضًض مً الضٌو ٌػض كُاع الؿُاخت مً اإلاجاالث ؤلاكخهاصًت الخٍُى

اًجابُت مخىىغت غلى اإلاؿخىي الخام )اإلاإؾؿاث والكغواث الؿُاخُت( وغلى اإلاؿخىي الػام )عفؼ 

 وؤلاكخهاصًت(.ئًغاصاث الضولت والخض مً اإلاكاول ؤلاحخماغُت 
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  مفهىم السياحة والسائح: 1.2

جخػضص مفاهُم الؿُاخت بملضاع حػضص أهىاغها وحػضص الازخهاناث الػلمُت التي جدىاٌو هظه الظاهغة 

ػخمض غلى الغغى الظي جلىم مً أحله.  بالضعاؾت والخدلُل َو

غملُت ئهخلاٌ وكخُت ًلىم بها غضص هبير مً ؾيان : "بأنها جعسف السياحة )مً حيث هي ظاهسة( -

خضوص بلضهم )ؾُاخت الضٌو اإلاسخلفت، فُتروىن مدل ئكامتهم الضائمت مىُللين ئلى أماهً أزغي صازل 

أٌو وان و   (29، نفدت 2012) غغاًبت،  صازلُت مدلُت( أو ئلى بلضان أزغي )ؾُاخت زاعحُت صولُت(."

" ظاهغة مً ظىاهغ غلى انها  (Freuller. E.G) لألإلااوي حىبير فغوٍلغ  1905ف للؿُاخت ؾىت ٍحػغ 

غهغها، جىبثم مً الخاحت اإلاتزاًضة ئلى الغاخت وئلى حغير الهىاء، وئلى مىلض ؤلاخؿاؽ بجماٌ الُبُػت 

الخانت وأًًا همى  َبُػتهاوهمى هظا ؤلاخؿاؽ وئلى الكػىع وبالبهجت واإلاخػت مً ؤلاكامت في مىاَم لها 

"هى السائح: أما  (571، نفدت 2011) َالب و وهغاوي، ؤلاجهاالث غلى ألازو بين الكػىب مسخلفت".

ً ؾاغت غلى أال جخدٌى هظه ؤلاكامت  ض غً أعبؼ وغكٍغ ىه اإلاػخاص لفترة جٍؼ ول شخو ًلُم زاعج مَى

اعة أو مهغحان أو غالج وال ًضزل في  ئلى ئكامت صائمت بدُث يخلل فيها لٍؼ ض غً ؾىت واملت،ٍو ال جٍؼ

 (21، نفدت 2009)عواقضة، ،   .الخػٍغف )اإلاهاحغون، البػثاث الضبلىماؾُت، وأَلم الُائغاث

 : مقىمات السياحة 2.2

  جغجىؼ الؿُاخت غلى مجمىغت مً اإلالىماث جخمثل فُما ًلي: 

: وجخمثل ول الظغوف اإلاىازُت وجماًؼ الفهٌى مىاَم صافئت، خماماث مػضهُت.... املقىمات العبيعية

 ......ومظاهغ حظب الؿىاح وهجض منها اإلاىار، اإلاىكؼ الجغغافُت، أقياٌ ؾُذ الخماماث اإلاػضهُت، 

الٌ، الفىىن الكػبُت : وجخاملقىمات البشسية سُت واآلزاع واإلاػالم، الكىاهض، ألَا مثل ول الجىاهب الخاٍع

 ، ت، الثلافاث والػاصاث لضي الؿياناإلاسخلف

: وجخمثل في مضي جىافغ البنى الخدخُت، خُث حػخمض الؿُاخت غلى اللضعاث املقىمات املالية والخدمية

الضٌو اإلاسخلفت غلى حشجُؼ الؿُاخت مً حؿهُالث ومؿخىي ألاؾػاع، كضعة صغائُت، حؿهُالث في 

 (74فدت ، ن2013)هاوي،  ...اإلاىانالث، عغاًت صخُت وخؿً اإلاػاملت وجىفير حمُؼ الخهىنُاث 

جخمثل في اإلاإؾؿاث اللائمت غلى اللُاع الؿُاحي، ولػب صوعها في مسخلف املقىمات املؤسساثية: 

ػاث واللىاهين والهُاول الخىظُمُت الػامت وويؼ  اإلاجاالث الخانت بالؿُاخت مً زالٌ ؾً الدكَغ

م وبغامج التروٍج للؿُاخت.  (51، نفدت 2005وىاف، )  زُِ الدؿٍى
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ٌػض ؤلاؾدثماع الؿُاحي كاغضة أؾاؾُت لىحىص ؾُاخت مخُىعة، وطلً إلاا إلاسخثماز السياحي:   3.2

ػخبر مخمما إلاىخج ؾُاحي عاقي ًجلب غضص  غ كُاع الؿُاخت، َو ًىفغه مً قغوٍ أؾاؾُت لخىمُت وجٍُى

ألامىاٌ في اإلاجاالث الؿُاخُت اإلاخاخت التي " هى جىظُف :ويمكً جعسيفه على اهه هبير مً الؿُاح.

ٌػخلض اإلاؿدثمغ أنها جدلم له الػائض الظي ًغغب فُه بأكل زُىعة، وهى ًىلؿم ئلى هىغين: ئؾدثماع 

ل ألاحل ًسخو باإلاجخمػاث الؿُاخُت الىبيرة، وئؾدثماع ؾُاحي كهير ألاحل ٌكمل  ؾُاحي ٍَى

، الهفداث 2010) الخميري، ،  ب الؿُاخت والؿفغ."اإلاكغوغاث الؿُاخُت الهغيرة، واإلاُاغم ومياج

"جلبیت خاحیاث الؿیاح واإلاىاكؼ اإلاًیفت  كما عسفحه املىظمة العاملية للسياحة على أهه: - (115-120

ئلى حاهب خمایت الفغم للمؿخلبل وجىفيرها، واللىاغض اإلاغقضة في مجاٌ ئصاعة اإلاىاعص بُغیلت 

، 2016) زلُفي و فغخاث،،   ."كخهاصیت والاحخماغیت والثلافیتمخُلباث فيها جخدلم اإلاؿائل الا

 (128نفدت 

ومً زالٌ ما ؾبم فاإلؾدثماع الؿُاحي هى الخسلي غً فغنت ئؾخسضام أمىاٌ خالُت لفترة مػُىت 

مً أحل الخهٌى غلى جضفلاث هلضًت أهبر مؿخلبال في مجاالث الؿُاخت )الفىاصق، أماهً الًُافت، 

 ؤلاؾخلباٌ، وول ألاماهً أو الخضماث اإلاىحهت إلؾخلباٌ الؿُاح.

 :إلؾدثماع الؿُاحي أهمُت هبيرة جيبؼ مًإلاسخثماز السياحي: واهداف   أهمية

اغخباع اللُاع الؿُاحي مهضعا أؾاؾُا للضزل اللىمي، خُث ٌػض أخـض أهم كُاغاث الهاصعاث غير  -

ض مًـ  ني، وحؿهم في زلم اإلاٍؼ ا ومهضعا مهما مً مهاصع الضزل الَى اإلاىظـىعة  هـما ًمثـل عافضا ًكٍى

ت. فـغم الػمـل أًًـا، ؼ ميزان اإلاػامالث الجاٍع  وجـىفير اإلاـىاعص بالىلـض ألاحىبي وحػٍؼ

اصة فغم  - لإلؾدثماع الؿُاحي أزغا ئًجابُا مباقـغا وغير مباقـغ غلى مجمل اإلاىاعص الؿُاخُت ًخمثل في ٍػ

ؼ مهاصع الضزل وهل ـؼ مؿـاع الىمى الاكخهاصي، وجىَى ل جىظُفهـا، وػٍاصة الػىائض اإلاخدللت منها وحػٍؼ

ُنها، والنهـىى بالخىمُت الاكخهاصًت والاحخماغُت الكاملت ئلى آفاق أعخب. ) الؿُض مياوي،   الخلىُت وجَى

 (18-17،، الهفداث 2014

اصة اإلاضازُل الؿُاخُت.. - ض غضص الؿُاح ومً زم ٍػ اصة ؤلاؾدثماعاث ًٍؼ غ اللُاع الؿُاحي فٍؼ  جٍُى

غ الخغهت الاكخهاصًت وطلً بما ًدلله ؤلاؾدثماع الؿُاحي مً فىائض جمـ اللُاغاث  - جٍُى

 الاكخهاصًت ألازغي والهىاغاث الخللُضًت والاجهاالث.
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حؿاغض الػائضاث الؿُاخُت مسخلف اإلاخاخف واإلاغافم الثلافُت اإلاسخلفت مثل اإلاؿاعح، هظلً جىظُم  -

يي،  غىهغ حظب للؿُاخت. اإلاهغحاهاث واإلاىاؾباث الثلافُت وىنها  (40، نفدت 2012)جٍغ

 :بلدان محل الدزاسةالالسياحة في  لىاقع هظسة ثحليلية  .3

مجاٌ الؿُاحي في  غائضة في ال الضٌو الػغبُت   اإلاغغب ،الاماعاث، مهغ، جىوـول مً  حكيل 

ؿاهم الى خض هبير في َالبلضان و  هٌػخبر أؾاس ي بهظ ُاعهظا ك هما ان خؿب مىظمت الؿُاخت الضولُت

 ئًغاصاث وجُىع  غغى مسخهغ لىاكؼ الؿُاخت  لظا ؾىداٌو مً زالٌ هظا غىهغ جُىع اكخهاصًتها 

 . مػضالث الىمى الاكخهاصي بهظه البلضان وهظا الؿُاخُت 

 : ثعىز  معدالت الىمى الاقحصادي وإلاًسادات  السياحية لدول  محل الدزاسة 1الشكل 

 
مً اغضاص الباخث اغخماصا غلى بُاهاث البىً الضولي   املصدز :

https://www.worldbank.org/en/home 

، زانت وأن ؤلاماعاث  إلامازات كيل هجاح اللُاع الؿُاحي فيٌ  للػضًض مً الضٌو
ً
 ملهما

ً
همىطحا

ت الؿُاخت والؿفغ الػاإلاُت لخهبذ واخضة مً أهم وأهبر الىحهاث  اؾخُاغذ أن حػؼػ مياهتها غلى زاَع

غ واإلاإقغاث الضولُت الػاإلاُت اإلاخسههت، وا ًخطح حلُا  الؿُاخُت الػاإلاُت، بدؿب الػضًض مً الخلاٍع

 ؾىت ملُاع صوالع 38لخهل اكهها  الاماعجُت  الخهاغضي لالًغاصاث الؿُاخُتمً قيل أغاله اإلاىدنى 

https://www.worldbank.org/en/home
https://www.worldbank.org/en/home
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في خين جؼامً هظا جهاغض مؼ اعجفاع  2020 تؾىمً ت وىفُض بضاًت دئجتراحؼ بؿبب حاكبل ان   2019

ىهِب الفغص مً ئحمالي الىاجج اإلادلي )باألؾػاع الثابخت للضوالع بمػضٌ الىمى الاكخهاصي اإلاػبر غىه 

يي في غام  خللذ ئًغاصاث اللُاع  فلض  صسمل  بيسبة اما،  2008بضاًت مً ؾىت  (2010ألامٍغ

، ئط بلغ 2019و 2018جُىع غضص الؿائدين ألاحاهب بين غامي  مؼ ، 2019الؿُاحي اعجفاغا كُاؾُا غام 

ألف ؾائذ غام  346ملُىها و 11ألف ؾائذ، ملابل  26ملُىها و 13هدى  2019ئحمالي الؿائدين غام 

ت أغلى ئًغاصا الضوليأظهغث بُاهاث البىً  هما، 2018 سها زالٌ الػام جدلُم الؿُاخت اإلاهٍغ ث في جاٍع

وبىمى اكخهاصي  2010ملُاع صوالع بما ًفىق أغلى مػضالتها الؿابلت اإلادلم في  14هل لخ 2019

ً مياهت فقد  مغسبلل، اما بالبلضمخظبظب بؿببب ويؼ الؿُاس ي اإلاكهىص  أولذ زالٌ الػلضًً ألازيًر

ت، فالؿُاخت حػض مهضعا هاما للثروة اهامت لليكاٍ الؿُاحي في ؾُاؾته ، فهي جمثل بالبلض الخىمٍى

ني،  7خىالي  الخظ مً قيل في اإلاائت مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الَى اإلاُغص بين  عالاعجفاأغاله  ٍو

 9ؿُاخُت بدضوص الغاصاث ًؤلاًغاصاث الؿُاخُت ومػضٌ الىمى الاكخهاصي خُث جلابلذ اغلى كُمت لال 

 لحىوسوبيؿبت  ،  2019ؾىت   صوالع  3044ملُاع صوالع مؼ ههِب فغص مً هاجج مدلي ؤلاحمالي ملضع ب 

غحؼ طلً إلاا جدىػه جىوـ مً مغافم فىضكُت   هاكخهاصجلػب الؿُاخت صوعا هبيرا في ا   هي ازغي  ٍو

قاملت وبيُت جدخُت حض مخُىعة مً وؾائل هلل مسخلفت وكُاع مالي ومهغفي مخُىع في ظل ما جملىه 

ت  ت و زلافُت زٍغ   3في  2020-2000جغاوخذ ؤلاًغاصاث مً خُث جىوـ  مً ملىماث َبُػُت  وبكٍغ

 .في مػضٌ الىمى الاكخهاصي مىاػي  ملُاع صوالع ًلابله اعجفاع

 همىذج الدزاسة وهحائج الحقدًس .4

ُم اإلاخػللت بالؿُاخت لبػٌ اإلافاهُبػض أن كمىا باكخباؽ بػٌ الضعاؾاث الؿابلت وغغى مىحؼ 

جىوـ، اإلاغغب  ؤلاماعاث، مهغ، قملذ  مدل الضعاؾت و التي   لضٌو الػغبُتو غغى الىاكؼ الؿُاحي ل

 غغى همىطج الضعاؾت ومىاككت هخائج الخلضًغ.  الػىهغ ؾىداٌو مً زالٌ هظا 

 ذج الدزاسةى عسض محغيرات وهم  1.4

 الؼمىُت الؿالؾل بُاهاث جدلُل بأؾالُب الاؾخػاهت ئقيالُت الضعاؾت ؾِخم غلى بهضف ؤلاحابت

الػكىائُت  الثابخت والخأزيراث الخأزيراث الخجمُعي وهمىطج الىمىطج جلضًغ زالٌ مً panel dataاإلالُػُت 

ٌ  4غلى  حكمل فهي الػُىت أما غً أفغاص   N=4جىوـ، اإلاغغب، أي غغبُت جمثلذ في: ؤلاماعاث، مهغ، صو

لػُىت وحجم ا =T 21أي   2020ئلى ؾىت  2000أما الخضوص الؼمىُت فخيىن زالٌ الفترة اإلامخضة بين 

اهُالكا مً فىغة أن هظه الضٌو حػخبر عائضة في مجاٌ  الؼمىُت الفترة (  وجم ازخُاع=84N*Tًلضع ب )
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 البُاهاث التي جم الخهٌى غليها جىفغ الى مضي الؿُاحي خؿب جغجِب مىظمت الؿُاخت الضولُت باإليافت

الىدى الخالي وهظا بػض اصزاٌ ؿُيىن غلى الضعاؾت ف أما همىطج (wdi)الػالمي  البىً بیاهاث كاغضة مً

خم غلى اإلاخغيراث:  اللىغاٍع

lnGDP = lnRt + εt 

lnRt: )يي ت للضوالع ألامٍغ  همإقغ مػبر غً كُاع الؿُاحي  الاًغاصاث الؿُاخُت )باألؾػاع الجاٍع

  : lnGDP يي في غام الاكخهاصي بر غلى الىمى مػ (2010ئحمالي الىاجج اإلادلي )باألؾػاع الثابخت للضوالع ألامٍغ

. 

εtً : الػكىائي.مثل خض الخُأ 

 ىماذج وفق مععيات باهل الثقدًس 

 الاهدضاع الثالزت وهي  همىطج اإلالُػُت البُاهاث هماطج جم جلضًغ الباهل هخائج لخدلُل وفلا

والجضٌو  (REM)الػكىائُت  الخأزيراث وهمىطج FEM)الثابخت ) الخأزيراث وهمىطج (PME) الخجمُعي

 .Eviews 12و .7stata1الخالي ًبين هخائج الخلضًغ  باالؾخػاهت ببرهامج 

 الباهل. مععيات ثحليل وفق الدزاسة في املقترحة الىماذج مخحلف : 01 حدول 

 

 املحغيرات املفسسة

 الحقدًس هماذج

 الحجميعي الاهحداز همىذج

(PME)) 

الثابحة  الحأرثيرات همىذج

((FEM 

العشىائية  الحأرثيرات همىذج

(REM) 

lnRt 0.65309 0.21583 0.2188 

Constant 10.9145 20.7165 20.65002 

R
2
 (squared) 0.3828 0.9594 0.3974 

F (statistic) 50.86 467.87 54.077 

 84 املشاهدات عدد

 stata1712 Eviews  ,  مسغحاث غلى اغخماصا الباخث ئغضاص مً املصدز:

ٌ  في  Fازخباع هخائج صلذهما  الىماطج الثالزت  في اقاعة مىحبتب تالؿُاخُ ؤلاًغاصاث  ظهغ مػامل   الجضو

 .خؿب ئخهائُت  فِكغ  %5صاللت  مؿخىي  غىض ؤلاخهائُت الىاخُت مً أن الىماطج الثالزت  ملبىلت
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 :للدزاسة املالئم الىمىذج اخحياز  2.4

 الػكىائي  وهمىطح الخأزيراث  الخأزيراث الثابختمً أحل الخفغكت بين الىمىطج الخجمُعي و الىمىطج        

 و فِكغ اإلالُض. (Hausmanازخباع ) و ( Breusch and Pagan)ث حكمل ازخباع ؾِخم اؾخػماٌ زالر 

 (Breuch and Pagan-LM)اخحباز 

 :ٌؿخػمل هضا الازخباع لالزخُاع بين همىطج الازغ الػكىائي و همىطج الخجمُعي  خُث 

 H0الىمىطج الخجمُعي  هى الاوؿب هلبل :  -         H1همىطج الازغ الػكىائي  هى الاوؿب هلبل :  -

 Chi-bar p-value هىع الاخحباز

(LM-Breuch and Pagan) 77.241 0.0000 

  stata17مسغحاث  غلى اغخماصا الباخث ئغضاص مً : املصدز

ٌ  (  مما ًفُض p-value =0.000)  خخمالُتالا  كُمت و  77.241كُمت   Chi-bar بلغذ  الفغيُت  كبى

  هى الامثل ،. الػكىائي  والتي جفُض بأن الىمىطجفغيُت  الػضم  عفٌ و    H1البضًلت 

فيشس املقيد :   Fاخحباز
 

 

الخأزيراث الثابخت   وهمىطج الخجمُعي الاهدضاع :الىمىطحين بين لالزخُاع ٌؿخػمل  اإلالُض Fازخباع

 .بىاءا غلى هخائج مػامل الاعجباٍ الظاهغة للىمىطحين

 (          )  
(    

      
 )  (   ) 

(      
 ) (      )

     

 (    )  
(             )  (   ) 

(        ) (      )
  0.1945 

اإلاجضولت غىض  Fو هي اكل مً كُمت اخهائُت  0.1945    اإلادؿىبت اإلالُض  Fئخهائُت  كُمت بلغذ

ت  هظا ٌػني كبٌى الفغيُت البضًلت وعفٌ فغيُت الػضم أي أن همىطج  . 2.72التي بلغذ %5مػىٍى

لت الخلضًغ بأؾلىب     الخجمُعي. الاهدضاع الخأزيراث الثابخت هى ألافًل باإلالاعهت مؼ ٍَغ

 Hausman اخحباز 

 همىطج بين هىؾمان للخفًُل ازخباع في اإلاخمثل الثاوي الازخباع احغاء اإلالُض ًخم Fبػضما كمىا بازخباع 

 و همىطج الخأزيراث الػكىائُت  خُث ظهغث الىخائج والخالي : الثابخت الخأزيراث

 Chi-Stat p-value هىع الاخحباز

Hausman test 4.47 0.0346 
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  stata17مسغحاث  غلى اغخماصا الباخث ئغضاص مً :املصدز

و  4.47ان اللُمت الاخهائُت له اإلالضعة ب   hausmanباالغخماص غلى هخائج الجضٌو أغاله أظهغ ازخباع 

ت    0.0346اإلالضعة ب   %5مً  كلأp-value و مؼ وحىص اللُمت الاخخمالُت  %95غىضمؿخىي مػىٍى

ٌ فغيُت الػضم و   عفًٌخم وغلُه   الثابخت الفغيُت البضًلت مما ٌػني اؾخسضام همىطج الخأزيراث  كبى

 هى اإلاالئم .

 :الخشخيصية للىمىذج الثابد الاخحبازات -

الؿاهً غلى حملت مً الفغيُاث التي جًمً نالخُت اؾخسضام الىمىطج في  ًلىم هماطج باهل

اإلاخػضص  الاعجباٍغملُت الخيبإ و في ازخباع فغيُاث الضعاؾت و جخمثل هظه الفغيُاث أؾاؾا في ازخباع 

ُبم هظا  بين اإلاخغيراث  والخباًً زباث  ازخباع الى غىض وحىص اهثر مخغير مفؿغ باإليافت  ع الازخباٍو

 ًلي مافُغلى همىطج الخأزيراث الثابخت و  الازخباعاثكمىا بخُبُم هظه و الظاحي لألزُاء  الاعجباٍ ازخباع

 الىخائج:

 :(hetrioskedisticity)رثبات الحباًً  اخحباز 

  P-value الاخحبازقيمة   الاخحبازهىع 

Modified wald test 1164.00 0.0000 

 stata17غلى مسغحاث  : مً ئغضاص الباخث ئغخماصااملصدز

ت  Modified wald testأن اللُمت ؤلاخخمالُت  الجضٌو اغالهًظهغ مً زالٌ  أكل مً اللُمت اإلاػىٍى

البضًلت أي أن الىمىطج  وهلبل الفغيُت، أي ًخم عفٌ فغيُت الػضم التي جلغ بثباث الخباًً 0.05

 ٌػاوي مً مكيل غضم زباث الخباًً.

 :(Autocorrelation) الراجي الازثباطإخحباز 

التي حؿخػمل غلى مضي وحىص اعجباٍ طاحي لىمىطج  الازخباعاثمً أهم  Wooldridge testٌػخبر ئزخباع 

 واهذ الىخائج والخالي: stata 17ؤلاخهائي  وباالؾخػاهت بالبرهامجالخأزيراث الثابذ اإلالضع 

  P-value قيمة إلاخحباز  الاخحبازهىع 

Wooldridge test 178.488 0.0009 

 stata17غلى مسغحاث  اغخماصا ئغضاص الباخث : مًاملصدز

أي ًخم كبٌى فغيُت     %5 اكل مً أن اللُمت ؤلاخخمالُت Wooldridge testًظهغ مً زالٌ ئزخباع 

 طاحي زام بىمىطج الخأزيراث الثابخت. اعجباٍالػضم و عفٌ الفغيُت البضًلت التي جلغ بػضم وحىص 
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 :robustثقدًس همىذج الحأرثيرات الثابحة وفق ظسيقة  .5

بػض ئحغاء ؤلازخباعاث الدشخُهُت جبين لىا أن الىمىطج ٌػاوي مً مكيل غضم زباث الخباًً      

خُث هظه  robust، مما ٌؿخضعي جلضًغ همىطج الخأزيراث الثابخت وفم أؾلىب الظاحي و مكيل ؤلاعجباٍ 

ت ؤلاخهائُت  لت حػُي هفـ جلضًغاث همىطج ألازاع الثابخت لىً حػضٌ في مجاٌ الثلت و في اإلاػىٍى الٍُغ

 مؼ اإلادافظت غلى مػامالث اإلاخغيراث اإلاخغيراث و الجضٌو الخالي ًىضح هخائج الخلضًغ:

 .robust: هحائج ثقدًس الىمىذج الحأرثيرات الثابحة باسحخدام ظسيقة 02حدول 

 ثأرثيرات الثابحة  همىذج  ثقدًس

lnGDP =0.2158 lnRt + 20.7165t 

                    (0.009)  *           (0.0090)      *  

R2=0.7593            Prob-F=0.0090                   N.obs=84 

 اللُم مابين كىؾين جمثل اللُم الاخخمالُت *

 stata17مسغحاث  غلى اغخماصا الباخث ئغضاص مً : املصدز

ت ؤلاخهائُت خُث كضعث اللُمت ًظهغ مً زالٌ الىخائج أغاله         أن الىمىطج ًخمخؼ باإلاػىٍى

% أي ًىحض غلى ألاكل مػامل ًسخلف 5غىض مؿخىي  Prob F=0.000فِكغ بـ  الزخباع  الاخخمالُت

ت حُضة هىغا ما خُث بلغ مػامل الخدضًض  ا غً الهفغ، هما أن للىمىطج كضعة جفؿيًر  0.7593مػىٍى

 ملبىلت غىض جلضًغ البُاهاث اإلالُػُت.   وهي كُمت

ٌ  مً  اإلاػبرة غً LnRT الاًغاصاث الؿُاخُت  مػامل  َغصًت بين غالكت وحىص هالخظ الجضو

لضٌو الػغبُت  مدل ل الؿُاحي  و مػضٌ الىمى الاكخهاصي اإلاػبر غىه بالىاجج اإلادلي ؤلاحمالي  اللُاع

ًإصي ئلى مؼ زباث باقي الػىامل ألازغي بىخضة واخضة   ؤلاًغاصاث الؿُاخُت أي أن اعجفاع  الضعاؾت 

نلذ ئلُه  أغلب هخائج و هظا ما ًخىافم مؼ ما جى   % 0.21بيؿبت  هاجج اإلادلي ؤلاحمالي  اعجفاع  

  الضعاؾاث الؿابلت 

مً الػمالث  ألاحىبُت الالػمت لػملُت الخىمُت  ع ن ؾُاخت حؿاهم بضعحت ملمىؾت في جىفير كضاخُث 

ألاحىبُت في الاؾدثماعاث الخانت وبخالي صغم مػضالث الىمى وطلً مً زالٌ اإلاؿاهمت عؤوؽ ألامىاٌ 

 الاكخهاصي

 :Grangerدزاسة السببية .6

 یىضح اججاه مخغيراث الضعاؾت ئط بين الؿببیت اججاه جدضًض أحل مً یؿخسضم الازخباع هظا

 .غً بػًهما مؿخللين هالهما اإلاخغيریً أن أو مخباصلين باججاهين أو واخض باججاه وان ئطا فیما الؿببیت
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و ،مػُاع الخُا LRمػاًير الازخباع اإلاػضٌ ليؿبت الاميان ؾِخم الاغخماص ثحدًد فترات الابعاء املثلى  1.6

ً SC، قىاعجؼAIC،اواFPEًًالخيبإ النهائي  اث الابُاء وواهذ هخائج لخدضًض فتر  HQ،مػُاع غىان وٍى

 والخالي 

 الزمني الحباظؤ تالحأخيرا عدد ثحدًد هحائج :03 حدول 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -166.8979 NA   0.291980  4.444682  4.506017  4.469194 

1  155.2740   618.9091*   6.75e-05*  -3.928262*  -3.744257*  -3.854725* 

2  158.9668  6.899738  6.80e-05 -3.920178 -3.613503 -3.797616 

 Eviews 12  مسغحاث غلى اغخماصا الباخث ئغضاص مً املصدز:

بػض فدو غضص فترث الابُاء حكير الىخائج الى ان غضص فتراث الابُاء اإلاثلى إلاخغيراث الىمىطج  في فترة 

الخُىة اإلاىالُت ازخباع ؾببُت بين  ،SC ،LR ،HQ ، AICخؿب مػاًير اإلاؿخسضمت lag=1ػمىُت واخضة 

خُذ واهذ  الىخائج والخالي   الاحماليباإلًغاصاث الؿُاخُت و الىاجج اإلادلي  مخغيرحي الضعاؾت اإلاػبر غنهما  

: 

 Granger causality غساهجس  سببيةهحائج اخحباز  :04حدول 

VAR Granger causality 

Dependent variable:  lngdp 

Prob. df Chi-sq Excluded 

0.0625 1 3.46855 lnRt 

0.0625 1 3.46855 All 

Dependent variable:  lnRt 

Prob. df Chi-sq Excluded 

0.0414 1 4.1583 lngdp 

0.0414 1 4.1583 All 

 stata1712 Eviews  ,  مسغحاث غلى اغخماصا الباخث ئغضاص مً املصدز:

لىً غىض H0  فغيُت الػضمو هغفٌ H1 البضًلت  هلبل الفغيُت أغالهالجضٌو بىاءا غلى هخائج 

و بالخالي جىحض غالكت   0.0625الاخخماٌ الخغج و الظي ٌؿاوي  هُالكا مً كیمتا  %10مؿخىي صاللت 

وهى ما ًخىافم مؼ  الىمى الاكخهاصي في الضٌو مدل الضعاؾتاججاه  اللُاع الؿُاحي ؾببیت مً 
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ضغم هخائج جلضًغ همىطج الخأزيراث الثابخت وفم أؾلىب  الضعاؾاث الؿابلت  هما ظهغث وحىص robustٍو

ت اججاه  غالكت الؿببُت  مً  الىمى الاكخهاصي خُث  .  %5كُاع الؿُاحي  وهظا غىض مؿخىي مػىٍى

ٌ  ئن ضج الاكخهاصي همى في اهخػاقا حػغف التي الضو  بها الػاملت الاكخهاصًت اللُاغاث مً مسههاث ٍؼ

 ،"الؿُاحي اإلااٌ عأؽ جغاهم" الضزل الؿُاحي مً هوساإلا والجؼء منها، الؿُاحي اللُاع ٌػض والتي

ل مً الاخخُاحاث جؼوٍضه بيافت زالٌ مً الىمى هدى الؿُاحي اللُاع عجلت صفؼ في ٌؿاهم  ماٌ عأؽ جمٍى

 ..بكغي و  ماصي

 خاثمة: .7  

غ ٌػخبر ضغم الىمى الاكخهاصي زانت ما جدىػه اغلب ل الاؾتراجُجي الخل الؿُاخت كُاع جٍُى

ت و جغازُت ٌ الضو  زانت في ظل جظبباث أؾػاع الىفِ بيؿبت و  الػغبُت مً ملىماث َبُػُت وبكٍغ

صعاؾدىا ابغاػ اهمُت  خاولىا  مً زالٌ  لظلً ،ي ًمخاػ باإلاغوهت اجاع اهخُلالكخهاصاث الىفُُت وغُاب ك

ضًغ همىطج غبر جل  الًغاصاث الؿُاخُت هألُت للضغم الىمى الاكخهاصي باغىه  اإلاػبر  كُاع  الؿُاحي

 اللُاع ظهغ حلُا مً زالٌ بدثىا أنكُاس ي وفم مػُُاث باهل و بػض الىنٌى الى الىمىصج الامثل  

وغمىما   ٌ الػغبُت مدل الضعاؾت بالضو   صيالؿُاحي  ًلػب صوع مؿاهم في مػضالث الىمى الاكخها

غلى فغيُاث  أحابذما يمنها  الىخائج والتي مًمجمىغت مً  جىنلذ الىالضعاؾت ان اللٌى ًمىً 

 والخالي: البدث وهي

مدل الضعاؾت)الاماعاث ، مهغ ، جىوـ ، اإلاغغب  تُالػغبالضٌو  فيهامت    اللُاغاث مً الؿُاخت حػض-

اث، بيافت حضًضة قغل مىانب مً جىفغه إلاا(  اصة وبالخالي اإلاجخمؼ أفغاص وجىمُت صمج زالٌ مًو  اإلاؿخٍى  ٍػ

 في الفػالت مؿاهمتهابالخالي و  ، لالفغاص والثلافي والخػلُمي اإلاػِش ي اإلاؿخىي  ًدؿً مما الفغصي الضزل

اصة ني الالىاجج   ٍػ  .لهظه الضٌو  َى

و الثابذ   الاهدضاع الخجمُعي همىطج زالزت هماطج قملذ الضعاؾت اللُاؾُت  بخلضًغ ؾمدذ لىا -

غلى يغوعة الاغخماص   (Hausman) وهمىطج ألازغ الػكىائي خُث أقاع ازخباع ول مً فِكغ اإلالُض و

الاًغاصاث   بين ئخهائُت صاللت طاث غالكت مىحبت و وحىص غلى همىطج الخأزيراث الثابخت    الظي بين

ؾُاخت حؿاهم بضعحت ان  و طلً مغصه الؿُاخُت   و الىمى  الاكخهاصي في غُىت الضٌو الػغبُت  

ؿاهمت عؤوؽ ألامىاٌ ممً زالٌ لخىمُت مً الػمالث  ألاحىبُت الالػمت لػملُت ا ع ملمىؾت في جىفير كض

 ألاحىبُت في الاؾدثماعاث الخانت وبخالي صغم مػضالث الىمى الاكخهاصي .
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ت  الؿُاحي وهظاالاكخهاصي اججاه كُاع  مً الىمى ؾببُت وحىص غالكت  - .   %5غىض مؿخىي مػىٍى

ٌ خُث  ض ،الاكخهاصي الىمى في اهخػاقا حػغف التي الضو  الاكخهاصًت اللُاغاث مً مسههاث ًٍؼ

 عأؽ تراهمب" ٌػغف   الضزل الؿُاحي مً اإلاسهو والجؼء منها، الؿُاحي اللُاع ٌػض والتي بها الػاملت

 جؼوٍضه بيافت زالٌ مً الىمى هدى الؿُاحي اللُاع عجلتب ضفؼال فيالازغ هى  ٌؿاهم ،"الؿُاحي اإلااٌ

ل مً الاخخُاحاث  .بكغي و ماصي  ماٌ عأؽ جمٍى

ت و اإلاىدُجت ال -   أًًـا  ها ًمىً جفؿـير  الىمى الاكخهاصي   و اللُاع الؿُاحي لػالكت بين لُغصًت الػىٍى

 البنـى غبـر صغـم اللُاغـاث الاكخهـاصًت جمــ فىائـض مـً الؿـُاحي اللُـاع فـي ؤلاؾـدثماع ًدللـهمـا   ئلـى 

 الىافـضًينؾـُاخت وػٍـاصة غـضص الؿـُاح  بلُـاع اإلاغجبُـت الخضماجُـت وجـىفير اإلاإؾؿـاث ألاؾاؾـُت الخدخُـت

 الاكخهاصي. وصغم الىمىهيل مما ٌؿاهم في جىمُت اللُاع الؿُاحي 

 حالي:الكحاءت  ًمكً القىل ان دزاسخىا خسحد ببعض الحىصيات وفي ألاخير 

ً الػغبي  الؿُاحي  لإلؾدثماع مالئم مىار زلميغوعة - ت آلالُاث جىفير زالٌ مً في الَى  الًغوٍع

ػُت واآللُاث طلً غلى اإلاؿاغضة  مثل الؿُاحي ، اٌلمجا في اإلاؿدثمٍغً جدمي والتي الخىظُمُت، و الدكَغ

ل ،  و ؤلاكغاى نىاصًم   .اإلالىُت ىق بدل الاغتراف و الخمٍى

ٌ  غلى- م  أو ألامني الاؾخلغاع غضم مً حػاوي جؼاٌ وال غاهذ الػغبُت التي صو الؿُاس ي الترهيز غلى للدؿٍى

 . ؤلاغالمي والخظلُل الضغاًت خمالث ىاحهتإلاوجيكُُه   الؿُاحي 

أصاء  مً وجدؿين الضٌو الػغبُت زانت جلً التي حػخمض غلى الػائضاث الىفُُت  عفؼ وحب غلى   -

ألؾػاع البتروٌ مإزغا  بؿبب حائدت وىعوها والتي حػلذ  جغاحؼ الغهُب ظل في زانت الؿُاحي كُاغها 

ؼ الاكخهاصي نىاع اللغاع  اما خخمُت زُاع   ضفؼ بعجلت الىمى الاكخهاصي .الو   الخىَى

ٌ  امخالنفي ظل -  الػىامل مً الػضًض في هبير جلاعبو  ومكترهت مخػضصة ؾُاخُت إلالىماثالػغبُت  الضو

ٌ  هظه لضي  الؿُاخُت والخضماث اإلاىخىحاث جىىع وهظا ) الجغغافي البػض الضًً، ،واللغت  مً هظا الضو

اصة زالٌ مً  الؿُاحي الخيامل هدى الٍُغم فخذ قأنها  ..اإلاجاٌ هظا في بُنها الاجفاكُاث وابغام ٍػ

 . قائمة املساحع:8

  

يي. ) ، عؾالت ماحِؿخير، (. واكؼ الاؾدثماع الؿُاحي صعاؾت ملاعهت بين الجؼائغ وجىوـ. 2012الػغبي جٍغ

ت وغلىم الدؿُير،  الجؼائغ، الجؼائغ. . حامػت40، ولُت الػلىم الاكخهاصًت والخجاٍع
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(. كُاؽ أزغ وحىصة و جىافؿُت الخضماث الؿُاخُت غلى الىمى الاكخهاصي للضٌو 2020خىان خغار. )

. ،ولُت الػلىم الاكخهاصًت، حامػت أَغوخت صهخىعاه في الػلىم الاكخهاصًتاإلاغاعبُت. 

 مؿخغاهم.

مجلت الػلىم لت الجؼائغ. خا-(. ألاهمُت الاكخهاصًت والاحخماغُت للؿُاخت 2005زالض وىاف. ) 

 .51(، 13) الاكخهاصًت وغلىم الدؿُير والخجاعة

.(. 2012زلُف مهُفى غغاًبت. ) ً الػغبي: الىاكؼ واإلاأمٌى ت في الَى ألاعصن: صاع  الؿُاخت الصخغاٍو

 كىضًل لليكغ.

م وهغاوي. ) ىمُت (. الؿُاخت أخض مدغواث الخىمُت اإلاؿخضامت: هدى ج2011صلُلت َالب، و غبض الىٍغ

: ألاصاء اإلاخميز للمىظماث  ؾُاخت مؿخضامت، مضازلت في ئَاع اإلالخلى الضولي الثاوي خٌى

 .(. وعكلت: حامػت كانضي مغباح .571والخيىماث،. )نفدت م 

(. أزغ ؤلاؾدثماع الؿُاحي غلى الؿُاخت الضازلُت في الجؼائغ،. 2016غِس ى زلُفي، و ؾميرة فغخاث،. )

ت وؤلاكخهاصًت، مجلت اللضؽ اإلافخىخت لألب  .128(، 6)2دار والضعاؾاث ؤلاصاٍع

مهغ: صاع الغاًت للُباغت  الؿُاخت البُئُت )ألاؾـ واإلاغجىؼاث(.(. 2009هغم غاَف عواقضة. )، 

 واليكغ.

(. ، أزغ كُاع الؿُاخت غلى الىمى الاكخهاصي في الضٌو 2020مدمض اؾماغُل ، و حماٌ كاؾم. )

 (.70)، صعاؾاث اكخهاصًتالػغبُت. 

ألاهمُت والخدضًاث -ؤلاؾدثماع الؿُاحي في مهغ والضٌو الػغبُت،(. 2014مهُفى أخمض الؿُض مياوي. )

غ ت الخٍُى  ؤلاماعاث الػغبُت اإلاخدضة: مغهؼ ؤلاماعاث للضعاؾاث والبدىر ؤلاؾتراجُجُت. .-وعٍؤ

ـل والاؾـدثماع في نـىاغت الؿ(. 2010مىفم غضهان الخميري. )،  غـمان: صاع  ـُاخت.أؾاؾُاث الخمٍى

 الىعاق لليكـغ والخىػَؼ.

(. "جلُُم أصاء كُاع الؿُاخت الجؼائغي في ظل اإلاسُِ الخىحُهي 2019هىاٌ زىخاع ، و غبض هللا كلل. )

مجلت الاكخهاص و اإلاالُت ، صعاؾت ملاعهت مؼ مجمىغت مً الضٌو الػغبُت. -للتهُئت الؿُاخُت

5(1.) 

 .74(، 13)مجلت الباخثُاع الؿُاحي في الضٌو الػغبُت. (. جىافؿُت الل2013هىاٌ هاوي. ) 

ىعة. ) ل 2020هىفل ؾماًلي ، و فخُدت بَى (. الاؾتراجُجُت الؿُاخُت في جىوـ اللائمت غلى جٍُى

مجلت الباخث . 2018-2013الؿُاخت الػالحُت لخدلُم الخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت 

 .496(، 13)8الاكخهاصي، 
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والىظام املداطبي  41املعالجت املداطبيت لألصىل البيىلىجيت بين املعياز املداطبي 

 املالي

Accounting treatment of biological assets btween accounting standard 41 

and the financial accounting system 

 1طعيداوي مدمد الظعيد
  univ.dz-ms.saidani@lagh  ،(الجؼاتغ) حامػت غماع زلُجي 1

 

ش الاؾخالم:  :                24/07/2022جاٍع ش الهبُو ش النشغ:               22/10/2022جاٍع    01/12/2022جاٍع
 

 ملخص: 

إلاػةمو  الخؿةغم  الى الخؿغم الى اإلاػالجت اإلاداؾبُت لألضُو البُولوحُةت مةخ زةالُ هظه الضعاؾت تهضف           

ح مداحلةةةت جطةةةوع  كالخُةةةتفةةةي اإلائؾؿةةةاث ال ح مةةةا حةةةال ظةةةا السبةةةام اإلاداؾةةة   اإلاةةةالي. 41اإلاػُةةةاع الةةةضحلي اإلاداؾةةة   عنةةة  

 السبةةام اإلاداؾةة   اإلاةةالي،جوضةةلذ الضعاؾةةت الةةى مػالجةةت مداؾةةبُت جخواقةةو مةةؼ حانةةؼ اإلاماعؾةةت اإلاداؾةةبُت فةةي الجؼاتةةغ 

ش انكاُ ظهُمتها الحهُهت )الػاصلت(,  أشاع    الى غغحعة جهُُ  هاجا ألاضُو  غسض جاٍع

 ،السبام مداؾ   مالي ،ألاضُو ظُولوحُت، اإلاػالجت مداؾبُت ،الهُاؽ 41داؾ   اإلاػُاع اإلا  الكلماث املفخاخيت:

 .JEL: M41,G39, H25جصييف 

Abstract:  
        This study aims to address the accounting treatment of biological assets by 

addressing the content of International Accounting Standard 41 and the financial 

accounting system. In agricultural institutions and an attempt to imagine an 

accounting treatment that is compatible with the reality of accounting practice in 

Algeria, The study concluded that the financial accounting system indicated the 

necessity of evaluating these assets at the closing date at their true (fair) value, 

Keywords: Accounting Standard 41, Financial Accounting System, Biological 

Assets, Accounting Treatment, Measurement 

 Jel Classification Codes: M41,G39, H25. 

 

 

 

 

________________________ 

 المؤلف المرسل 

mailto:ms.saidani@lagh-univ.dz


 

 والىظام املداطبي املالي 41املعالجت املداطبيت لألصىل البيىلىجيت بين املعياز املداطبي 
 

135 

 . ملدمت: 1

غ مهست اإلاداؾبت في حمُؼ صُح الػال ،  لهض اهخمذ اإلاسبماث اإلاهسُت الضحلُت اإلاؿئولت غخ جؿٍو

مػاًير حاعشاصاث زاضت ظٌُكُت اإلاداؾبت غخ ألانشؿت الؼعاغُت، غمخ هظا الاججاه ج  جبن  ظبضضاع 

)الؼعاغت(، حالظي جساُح مكهوم النشاؽ  41جلَ الخطوضُاث غمخ اإلاػیاع اإلاداؾ   الضحلي عن  

 الؼعاعي ح يُكُت الهُاؽ ح ؤلاقطاح اإلاخػلو ظا.

ًي ندو ا نخطاص الؿوم حالانكخاح غلى الػال  الخاعجي بػض انخهاُ الجؼاتغ مخ السبام الاشترا

خخ  غليها جبن  مػاًير اإلاداؾبت الضحلُت غلى ؾغاع ظاقي الضُح في اضالح اإلاسؿـ الوؾن  اإلاداؾ  ، بؿُت 

ب اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت في الجؼاتغ الى اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت الضحلُت، حطلَ ظخطمُ  نبام مداؾ    جهٍغ

ا  مخ اإلاػاًير اإلاداؾبُت الضحلُت، حطلَ أنا ًؤزظ بػي  الاغخباع مخؿلباث مالي مؿخمض قغحغا ح مباصت

اإلاػاًير الضحلُت في ما ًسظ حػٍغل ؤلاؾاع اإلاكاهُم  ح الهواغض الػامت في الخهُُ  حالدسجُل ح غغع 

الهوات  اإلاالُت، ح جخميز مداؾبت ألاضُو البُولوحُت ظسطوضیاث نجمذ غنها الػضًض مخ اإلاشاًل الت  

 ظض مخ الونوف غسضها ح مػالجتها مداؾبُا ، مخ أحل حضُو الى ظُاناث مالُت حػٌـ ضوعة ل 

الطاصنت ألصال اإلائؾؿاث الؼعاغُت الت  جماعؽ هظا النشاؽ الحُوي، حل جؼاُ مداؾبت ألاضُو 

البُولوحُت جواحا الػضًض مخ الخدضًاث في مجاُ الاغتراف حالهُاؽ حؤلاقطاح اإلاداؾ  , غنها 

ُت مهبولت نبغا لؿبُػت هظا النشاؽ الظي جؤزغ ظالػضًض مخ الػوامل الؿبُػُت حالبغحف بشكاق

 اإلاسازُت.

 :دزاطتإلاشكاليت ال 1.1

 مخ زالُ هظا الخهضً  اإلاسخطغ ًمٌخ ؾغح الدؿاُإ الجوهغي ح اإلاخمثل في :

ي الؼعاغت عن  يُل ًخ  جهُُ  حمػالجت ألاضُو البُولوحُت حقها إلاخؿلباث اإلاػُاع اإلاداؾ   الضحل -

 ؟ح السبام اإلاداؾ   اإلاالي الجؼاتغي  41

 فسطياث الدزاطت: 2.1

  ًل   السبام اإلاداؾ   اإلاالي اخخُاحاث اإلاماعؾت اإلاداؾبُت الؼعاغُت في اإلائؾؿاث الهؿاع

 الكالحي في ظل حػضص اإلاشاًل ح الػغانُل اإلاغجبؿت ظاإلاماعؾاث؛

  ح السبام  41حال ظا اإلاػُاع اإلاداؾ   الضحلي عن  جوحض قغحناث في اإلاماعؾت اإلاداؾبُت ظي  ما

 اإلاداؾ   اإلاالي في مػالجت ألاضُو البُولوحُت ؛

 أهميت الدزاطت: 3.1
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حؿخمض الضعاؾت أهمُتها مخ زالُ الهُام ظضعاؾت جدلُلُت إلاػمو  اإلاػُاع الضحلي اإلاداؾ   عن  

. ح مداحلت جطوع مػالجت مداؾبُت  ح ما حال ظا السبام اإلاداؾ   اإلاالي خُو أضُو البُولوحُت 41

جخواقو مخ خُث الٌ  ح الٌُل مؼ ححانؼ اإلاماعؾت اإلاداؾبُت في الجؼاتغ ح جؤزظ بػي  الاغخباع ؾبُػت ح 

ت.  زطاتظ البُئُت الانخطاصًت الجؼاتٍغ

 أهداف الدزاطت: 4.1

   اإلاالي ح السبام اإلاداؾ    41الونوف غلي أه  ما حال ظا اإلاػُاع اإلاداؾ   الضحلي عن

 ظسطوص اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت في اإلائؾؿاث الكالخُت؛

  اث اإلاػُاع اإلاداؾ   الضحلي ح السبام اإلاداؾ   اإلاالي  41الخؿغم ظالخكطُل ح الخدلُل إلادخٍو

 قُما ًخػلو ظمخؿلباث مداؾبت ألاضُو البُولوحُت؛

 مخ زالُ هظه الضعاؾت الى اظغاػ أه  الازخالقاث ظي  السبام اإلاداؾ   اإلاالي حاإلاػُاع  نؿعى

 ؛41اإلاداؾ   الضحلي عن  

  مداطبت أصىل البيىلىجيت وفم مخؼلباث املعاًير املداطبيت .2

 :41ماهيت املعياز املداطبي الدولي زكم  1.2

ححػخبر ألاضُو البُولوحُت مخ أه  ظسوص ناتمت اإلاغيؼ اإلاالي ظاإلائؾؿاث الهؿاع الكالحي ظبغخباعها 

أه  ألاضُو اإلاؿاهمت في جولُض الخضقهاث السهضًت حجػ  أضول خُوانُت ح نباجُت جمخاػ هظه ألازيرة 

لظض مخ  41الى اإلاػُاع الضحلي عن  حنبل الخؿغم ، زيرها غلى اإلاغيؼ اإلاالي للمئؾؿتغاصة ظاعجكاع نُمتها حجؤ

 حػٍغل ألاضل اإلااصي، حمخ ظي  حػاٍعل نظيغ ما ًلي: 

  مػاًير اإلاداؾبُت الضحلُت غلى أنا موعص مغانب مخ ؾغف اإلائؾؿت ناجج غخ أخضار ؾاظهت غغقخا

نخبغ مسا مساقؼ انخطاصًت  ؛(Eric & autres, 2005, p. 17) ٍح

  ٍي للمداؾبي  الهانونُي يما غغقخا  (AICPA) زلُت اإلاطؿلحاث اإلاداؾبُت الخابػت للمجمؼ ألامٍغ

ًل ما ًمثل عضُضا مضًسا ًلؼم جغخُلا للكترة الهاصمت بػض انكاُ الحؿاظاث ؾبها " 1953غام 

مػُست أح  للمباصة اإلاداؾبُت اإلاخػاعف غليها، حطلَ ظاغخباع أ  هظا الغضُض اإلاغخل ٌػبر غخ نُمت

 ؛(88، ضكدت 2002)حغبوع ح خلـ،  "مهبلت ممخلٍاث أح مطغحقاث مئحلت جسظ قتراث

   مٌخ أ ػغف غلى أنا غباعة غخ مطضع مغانب مخ نبل اإلائؾؿُت ؾبها ألخضار مؿاظهت ٍح َح

 .(Douhadida, 2010, p. 42) ًنخج غسا مساقؼ انخطاصًت مؿخهبلُت مسخبغة مخ ؾغف اإلائؾؿت
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مما ؾبو ًمٌخ حػٍغل ألاضُو اإلااصًت غلى أنها اؾخسضاماث زاغػت لغناظت اإلائؾؿت ندُجت 

مٌخ ؤلاغتراف ما  مٌخ أ  ًنخج غنها مساقؼ انخطاصًت مؿخهبلُت، ٍح أخضار مؿاظهت أح خاغغة ٍح

 موزونُت.

النشاؾاث الانخطاصًت )الؼعاغت( قخػخبر مخ  41اإلاداؾ   الضحلي عن  أما قُما ًسظ اإلاػُاع 

الهامت الت  ل  ٌؿبو إلاػاًير اإلاداؾبت الضحلُت الخؿغم اليها، خُث أ  لها ضبؿت زاضت جكغنها غخ 

ؾيرها مخ النشاؾاث الانخطاصًت، حبظاث الونذ قه  جدخل مغجبت مغمونت ظخػامل قئاث اإلاجخمؼ بها، 

الؼعاغت النشاؾاث الؼعاغُت اإلاخػلهت ظاؾخؿالُ ألاعع لإلنخاج الؼعاعي حالؿاظاث مخ حلِـ اإلاهطوص ظ

ًاإلاواش   الضحاحخ حألاؾماى...،  أحل الحطُو غلى ألازشاب قهـ، ظل يظلَ جغبُت الحُواناث الحُت 

الت  ًؿلو غليها مػا ظاألضُو البُولوحُت طاث زطاتظ ؾير موحوصة في الطساغاث ألازغى، اغاقت الى 

ًاث جسططذ في هظا اإلاجاُ، حل ًمٌخ  اإلاسخجاث الؼعاغُت الهاظلت للحطاص خُث أ  يثيرا مخ الشغ

هظا اإلاػُاع مخ نبل لجست مػاًير  خُث ج  اغخمض جغى ألامغ صح  جسبی  مداؾ   لهظه النشاؾاث،

طبذ ناقظ اإلاكػُو للبُاناث اإلاالُت الت  حؿؿي الكتراث الت  جبضأ  2000اإلاداؾبت الضحلُت في صٌؿمبر  ٍح

 .2003مخ أح بػض ألاُح مخ ًساًغ 

 :41املعياز املداطبي الدولي زكم  ومصؼلحاث الىازدة في هدف و هؼاق 2.2

( الى حضل اإلاػالجت اإلاداؾبُت للنشاؽ الؼعاعي حبُا  41مػُاع اإلاداؾبت الضحلي عن  ) يهضف

)أظو نطاع ح خمُضاث،  مخؿلباث ؤلاقطاح طاث الػالنت حيُكُت غغع البُاناث اإلاخػلهت ظظلَ النشاؽ.

 (715، ضكدت 2009

الخالُت غسضما للمداؾبت غخ اإلاوغوغاث ا ًجب جؿبُهأما قُما ًسظ نؿام اإلاػُاع قُجب 

 :جخػلو ظنشاؽ ػعاعي

 ؛ألاضُو البُولوحُت  

  ؛اإلاسخج الؼعاعي غسض نهؿت الحطاص 

 (  35(، )34اإلاسذ الحٍومُت الت  حؿؿيها الكهغجا.) 

 حل ًؿبو هظا اإلاػُاع في الحالث الخالُت:

  ( 16ألاعع اإلاخػلهت ظنشاؽ ػعاعي اإلاػُاع )( 40اإلامخلٍاث حاإلانشآث حاإلاػضاث، حاإلاػُاع )

 الاؾدثماع الػهاعي(؛
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  (  ( بػسوا  38ألاضُو ؾير اإلالموؾت اإلاخػلهت ظنشاؽ ػعاعي )اإلاػُاع اإلاداؾ   الضحلي عن

 ألاضُو الؿير ملموؾت(،

  ًسؿبو هظا اإلاػُاع غلى اإلاسخج الؼعاعي حالظي ًخ  خطضه ظكطلا غخ ألاضُو البُولوحُت

( الخاص 02قهـ ختى نهؿت الحطاص، حبػض طلَ ًؿبو اإلاػُاع اإلاداؾ   الضحلي عن  )للمشغحع ح 

ظاإلاسؼح  أح أي مػُاع مساؾب مخ اإلاػاًير اإلاداؾبُت الضحلُت ألازغى، حجبػا لظلَ قا  هظا اإلاػُاع ل 

ل الهمذ الى صنُو ظواؾؿت مؿاخخ الظي  ًدساُح مػالجت اإلاسخج الؼعاعي بػض الحطاص، قمثال جدٍو

ػهض نمو الهمذ ، حبِسما مثل هظه الػملُاث ًمٌخ أ  جٍو  امخضاصا مسؿهُا حؾبُػُا للنشاؽ ح

ل البُولوجي، ال أ  هظه  الؼعاعي، يما أ  ألاخضار الت  جخ  ًمٌخ أ  جدمل بػؼ الدشاظا للخدٍو

-234، الطكداث 2003)خماص،  الػملُاث ل جضزل غمخ حػٍغل النشاؽ الؼعاعي في هظا اإلاػُاع.

235) 

 :41املصؼلحاث الىازدة باملعياز املداطبي الدولي زكم  1.2.2

 الٍاتساث الحُت مخ الحُوا  حالسباث :ألاصىل البيىلىجيت. 

 غباعة غخ اإلاسخجاث اإلادطوصة مخ ألاضُو الجُولوحُت اإلانشؤة مثل املىخجاث الصزاعيت :

 الحلُب حالبُؼ الحبوب.

 :غملُاث الخٍازغ، حجهلُظ الخوالض، حؤلانخاج الت  ًمٌخ أ  جئصي الى  الخدىل البيىلىجي

 .حؿيراث نوغُت لو يمُت في أضل ظُولوجي

 :الؿوم الظي جخوقغ قُا الشغحؽ الخالُت: جٍو  البسوص اإلاخضاحلت في الؿوم الظىق اليشؽ

خ في أي حنذ  ، ألاؾػاع مخوقغة للػامتمخجانؿت، ًمٌخ الػثوع غاصة غلى الباثػو  حاإلاشتًر

 :ت التزام ظي  أؾغاف مؿلػت  الليمت العادلت اإلابلـ الظي ًمٌخ مباصلت ألاضل ظا أح حؿٍو

حعاؾبت في مػاملت غلى أؾاؽ ججاعي، ححؿدسض الهُمت الػاصلت لألضل غلى مونػا ححغػا 

 (306نشغ، ضكدت )ميرػا، حغاهام، ح هولذ، ظضح  ؾست  الحالُي .

 :هو نُام اإلانشؤة ظبصاعة الخدُو البُولوجي ألاضُو البُولوحُت لخطبذ  اليشاغ الصزاعي

اصة نُمت ألاضُو البُولوحُت مخ زالُ السمو أح الدؿمي  أح  مداضُل ػعاغُت بهضف البُؼ أح ٍػ

 (538، ضكدت 2014)خمُضاث،  ؾيرها.
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  هو نُام اإلانشؤة ظبصاعة الخدُو البُولوجي لألضُو البُولوحُت لخطبذ  :إلاهخاج الصزاعي

اصة نُمت ألاضُو البُولوحُت مخ زالُ السمو أح الدؿمي  أح  مداضُل ػعاغُت بػض البُؼ أح ٍػ

 (150-149، الطكداث 2022)الهسُعي،  ؾيرها.

  هي مجموغت مخ الحُواناث أح السباجاث الحُت صىل البيىلىجيت:مجمىعت ألا . 

  :ت ألضل الحصاد هو قطل اإلادطُو غخ ألاضل البُولوجي أح جونل الػملُاث الحٍُو

 ظُولوجي.

 :الاغتراف ظاإلاسذ الحٍومُت الؿير مشغحؾت اإلاخػلهت ظؤضل خُوي اإلاهاؽ  املىذ الحكىميت

ظهُمخا الػاصلت مؿغحخا منها جٍالُل نهؿت البُؼ اإلاهضعة يضزل غسضما جطبذ اإلاسذ الحٍومُت 

 ناظلت لالؾخالم.

   :اصاعة غملُاث الخدُو الحُاحي الحُواني حالسباحي للحطُو غلى انخاج لؿغع  الصزاعت

ًاآلحي الاؾتهالى أح   :اإلاخاحغة أح الخطنُؼ أح ؤلايثاع، حجطسل موحوصاتها 

 :هطض بها الثرحة الحُوانُت الت  جملٌها اإلانشؤة لؿغع الحطُو غلى مسخجاتها أح  الحيىاهاث ٍح

  لؿغع حؿمُنها حايثاعها ظهطض اإلاخاحغة بها أح اؾخسضامها في ؤلانخاج.

 :هطض بها البؿاجي  حاإلاؼاعع حالحهُو ا الىباجاث لت  جنخج اإلاداضُل حألازماع حالشخالث ٍح

 لالؾخكاصة مخ ظُػها أح ا جطنُػها أح اؾتهاليها أح انباتها.

 IAS41العسض و إلافصاح املداطبي لألصىل البيىلىجيت وفم العياز املداطبي الدولي  3.2

 العسض املداطبي لألصىل البيىلىجيت:  1.3.2

 :ًجب غلى اإلانشؤة غغع

  ت ت بشٍل مسكطل في ضلب ظُاناتها اإلاالُت.الهُمت الضقتًر )اإلاػُاع اإلاداؾ    إلاوحوصاتها الحٍُو

 ( 10، الكهغة 41الضحلي 

 ت ت ظي  ظضاًت حنهاًت الكترة الحالُت،  حؿٍو ت للموحوصاث الحٍُو للخؿيراث في الهُمت الضقتًر

ت غلى:  اإلاػلوماث اإلاهاعنت ؾير مؿلوبت، ًجب أ  حشمل الدؿٍو

  اإلاٌؿب أح الخؿاعة الساشئت مخ الخؿيراث في الهُمت الػاصلت مؿغحخا منها جٍالُل نهؿت

 .البُؼ

 .اصاث ندُجت الشغال  الٍؼ
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  ث ندُجت البُؼ.الانسكاغا 

 .الانسكاغاث ندُجت الحطاص 

 .ُاصة الساججت مخ انضماج ألاغما  الٍؼ

 .ضافي قغحناث الطغف الساشئت مخ جغحمت البُاناث اإلاالُت إلانشؤة أحسبُت 

  (50، الكهغة 41)اإلاػُاع اإلاداؾ   الضحلي  حؿيراث أزغى 

 البيىلىجيت :إلافصاح املداطبي لألصىل  2.3.2

ًانذ يمُت أح حضكُت في الخعسيف:  1.2.3.2 ؤلاقطاح اإلاداؾ   هو غملُت اظهاع اإلاػلوماث اإلاالُت ؾوال 

الهوات  اإلاالُت أح في الهوامش حاإلاالخباث , حالجضاُح اإلاٌملت في الونذ اإلاساؾب مما ًجػل الهوات  

ؾغاف الخاعحُت حالت  لِـ لها ؾلؿت اإلاالُت ؾير مػللت حمالتمت إلاؿخسضمي الهوات  اإلاالُت مخ ألا 

لإلؾالع غلى الضقاجغ حالسجالث اإلاداؾبُت، ًبي  أ  موغوع ؤلاقطاح اإلاداؾ   ل ًهخطغ قهـ غلى 

غ اإلاالُت يما عيؼ غلى غغحعة  ت اإلاخاخت في الخهاٍع ًاقت اإلاػلوماث الػغحٍع الهوات  اإلاالُت حانما ًػ  

  (21، ضكدت 2014)لػغحس  ،  خ.مالتمت جلَ اإلاػلوماث الحاحت اإلاؿخكُضً

 شسوغ إلافصاح املداطبي:  2.2.3.2

 ًجب غلى اإلانشؤة أ  جكصح غخ :

 اإلاٌؿب أح الخؿاعة الساشئت زالُ الكترة الحالُت غسض الاغتراف ألاحلي ظاإلاوحوصاث  مجموع

ت حباإلادطُو الؼعاعي حمخ الخؿير في الهُمت الػاصلت مؿغحخا منها جٍالُل نهؿت البُؼ  الحٍُو

ت.  (40، الكهغة 41)اإلاػُاع اإلاداؾ   الضحلي  اإلاهضعة للموحوصاث الحٍُو

 ت ت لخميز ظي  اإلاجوصاث الحٍُو )اإلاػُاع  .جهضم حضل يم  لٍل قئت مخ اإلاوحوصاث الحٍُو

 (41، الكهغة 41اإلاداؾ   الضحلي 

 غخ جطل اطا ل  ًخ  ؤلاقطاح في مٍا  آزغ في اإلاػلوماث اإلانشوعة في البُاناث اإلاالُت  : 

  تؾبُػت ألاغماُ اإلاخػلهت ظٍل قئت  ؛مخ اإلاوحوصاث الحٍُو

 ُ مهاًِـ أح جهضًغاث ؾير مالُت للٌمُاث اإلااصًت: 

 ت في نهاًت الكترة؛  ًل قئت مخ اإلاوحوصاث اإلانشؤة الحٍُو

 .(46، الكهغة 41)اإلاػُاع اإلاداؾ   الضحلي  مسخجاث اإلادطُو الؼعاعي زالُ الكترة 
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  حالكغغُاث اإلاهمت اإلاؿبهت في جدضًض الهُمت الػاصلت لٍل قئت مخ اإلادطُو الؼعاعي  الؿغم

ت ل قئت مخ اإلاوحوصاث الحٍُو  (47، الكهغة 41)اإلاػُاع اإلاداؾ   الضحلي  .ًح

  جكصح غخ الهُمت الػاصلت مؿغحخا منها جٍالُل نهؿت البُؼ اإلاهضعة في حنذ البُؼ للمدطو ُ

، الكهغة 41)اإلاػُاع اإلاداؾ   الضحلي  الؼعاعي اإلادطوص زالُ الكترة اإلادضصة في حنذ الحطاص

48). 

  ت للموحوصاث ت اإلاهُضة ملٌُتها حالهُمت الضقتًر ت للموحوصاث الحٍُو ححوص الهُمت الضقتًر

ت اإلاغهونت يػما  للمؿلوباث.  الحٍُو

 ت. مبلـ غ أح امخالى اإلاوحوصاث الحٍُو  الالتزاماث الخؿٍو

 41)اإلاػُاع اإلاداؾ   الضحلي  .اؾتراجُجُاث اصاعة اإلاساؾغ اإلاالُت اإلاخػلهت ظالنشاؽ الؼعاعي ،

 (49الكهغة 

  ت ظخٍلكت مؿغحخا منها أي اهخالى متراي  حأي زؿاتغ  في خالت نُاؾها للموحوصاث الحٍُو

ت : انسكاع نُمخا  مترايمت في خماًت الكترة ؤلاقطاح غخ هظه اإلاوحوصاث الحٍُو

 ت  ؛حضل للموحوصاث الحٍُو

  ؛جكؿير لػضم امٍانُت نُاؽ الهُمت الػاصلت ظموزونُت 

 ؛مضى الخهضًغاث الت  ًخونؼ أ  جهؼ الهُمت الػاصلت زاللها الى خض يبير 

 هت ؤلاهخالى اإلاؿخسضمت  ؛ؾٍغ

 ؛ألاغماع الساقػت أح مػضلث ؤلاهخالى اإلاؿخسضمت 

 .ت ح ؤلاهخالى اإلاتراي  في ظضاًت حنهاًت الكترة ، 41)اإلاػُاع اإلاداؾ   الضحلي  احمالي الهُمت الضقتًر

 (55الكهغة 

 خظائس و اهخفاض الليمت: 1.2.2.3.2

  ًانذ ت، الت   جهاؽ ؾاظها ظالخٍلكت مؿغحخا منها أي اهخالى جكصح لخلَ اإلاوحوصاث الحٍُو

متراي  حأي زؿاتغ انسكاع نُمت مترايمت اطا ما أضبذ مخ اإلامٌخ نُاؽ نُمتها الػاصلت زالُ 

 :الكترة الحالُت ظموزونُت، غخ

 ت  ؛حضل اإلاوحوصاث الحٍُو

 ؛جكؿير إلااطا أضبذ مخ اإلامٌخ نُاؽ الهُمت الػاصلت ظموزونُت 
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 (56، الكهغة 41)اإلاػُاع اإلاداؾ   الضحلي  .جؤزير الخؿُير 

 :ًجب غلى اإلانشؤة ؤلاقطاح غخ ألاموع الخالُتاملىذ الحكىميت:  2.2.2.3.2

 ؛ؾبُػت حمضى اإلاسذ الحٍومُت اإلاػترف بها في البُاناث اإلاالُت 

  ؛شغحؽ ؾير مدههت حمسططاث أزغى ملحهت ظاإلاسذ الحٍومُت 

 (57، الكهغة 41)اإلاػُاع اإلاداؾ   الضحلي  مخونػت في مؿخوى اإلاسذ الحٍومُت انسكاغاث مهمت. 

  SCFأصىل البيىلىجيت وفم مخؼلباث الىظام املداطبي املالي  .3

 الخثبيخاث البيىلىجيت وفلا للىظام املداطبي املالي  1.3

 الاعتراف بيه :مفهىم الخثبيذ البيىلىجي و شسوغ  1.1.3

، قب  ألاضل البُولوجي هو خُوا  أح نباث حي أح مجموغت مخ ألاضُو البُولوحُت scfحقها ُ 

ٍخ  اصعاج غسطغ الخثبُخاث في ح  ،الت  هي غباعة غخ مجموغت مخ الحُواناث أح السباجاث الحُت

 (8، ضكدت 2009)الغؾمُت،  الحؿاظاث غسضما:

 حؿُؿغ اإلانشؤة غلى ألاضل يسدُجت ألخضار ؾاظهت؛ 

 مخ اإلادخمل جضقو مساقؼ انخطاصًت مؿخهبلُت مغجبؿت ظاألضل الى اإلانشؤة؛ 

 ًمٌخ نُاؽ الهُمت الػاصلت أح جٍلكت ألاضل ظموزونُت. 

غ غضم اصعاحها في ح  ًانذ ؾبُػتها ح ل ًمٌخ جبًر ًاقت الحؿاظاث ألاضُو مهما  ٍخ  اصعاج 

ت.الحؿاظاث ظم  ػلوماث ؾٍغ

جمذ ؤلاشاعة الى جهُُ  ألاضل البُولوجي في السبام  : scf ا لاللياض ألاصىل البيىلىجيت وفل 2.1.3

ًالحي "ًخ  نُاؽ ألاضل  321-19اإلاداؾ   اإلاالي يدالت زاضت مخ زالُ الكهغة،  حالت  مكاصها 

غ ظالهُمت الػاصلت نانطا جٍالُل نهؿت البُؼ اإلاهضعة،  ش ًل جهٍغ البُولوجي غسض الاغتراف ألاحلي حفي جاٍع

نُمتها الػاصلت بشٍل موزوم، في مثل هظه الحالت.ًجب جهُ  ألاضل ظُولوجي ال غسضما ل ًمٌخ نُاؽ 

غلى أؾاؽ جٍلكخا مؿغحخا مسا ؤلاهخالى اإلاتراي  ح زؿاتغ انسكاع الهُمت اإلاترايمت. ًخ  الاغتراف 

ظالخؿاعة أح ألاعباح الساججت غخ الخؿُير في الهُمت الػاصلت نانطا جٍالُل نهؿت البُؼ اإلاهضعة في ضافي 

 الضزل في الؿست الت  ًدضر قيها."

 إهخالن الخثبيخاث البيىلىجيت:  1.2.1.3

 ًخ  اهخالى الخثبُخاث البُولوحُت مخ زالُ اججاهي  حاإلاخمثلي  في:



 

 والىظام املداطبي املالي 41املعالجت املداطبيت لألصىل البيىلىجيت بين املعياز املداطبي 
 

143 

 ًئيض غلى قترة انخطاع اخدؿاب ؤلاهخالى في مغخلت الخضهوع حالاغمدالُ لٍونها مغخلت الاججاه ألاول:

جسهظ قيها انخاحُت أضل البُولوجي، لظلَ حقها لهظا الاججاه قب  مبلـ ؤلاهخالى ًخ  ازباجا في 

 الؿسواث ألازيرة قهـ مخ غمغ ألاشجاع الت  هي ؾسواث جسانظ الؿلت.

ًئيض غلى قٌغة اخدؿاب ؤلاهخالى اظخضال مخ قترة ؤلازماع ح ؤلانخاج صح  انخطاع  الاججاه الثاوي:

 جسانظ الؿلت. غلى قترة اخدؿاظا

ؤلازماع ح ؤلانخاج مغحعا ظكترة جسانظ   يمخ قترج ًجمؼ غلى الغأي الثاني هو اخدؿاب ؤلاهخالى

الؿلت، حطلَ أل  قترجت  ؤلازماع ح ؤلانخاج  جٍو  قيها ؤلاًغاصاث يبيرة مهاعنت مؼ الكترة ألازيرة الت  جهل 

ل.  (231، ضكدت 2006)ؾسا ،  قيها انخاحُت غمال ظمبضأ مهاظلت ؤلاًغاصاث ظاإلاطاٍع

 الدسجيل املداطبي و طير الحظاباث ألصىل البيىلىجيت:  2.3

 خظاباث الخثبيخاث البيىلىجيت: 1.2.3

هت الت  ج  خُاػتها بها حجهُض في الجانب  ًخ  الدسجُل اإلاداؾ   لألضُو البُولوحُت ؾبها للؿٍغ

ش  مٌخ جكطُلها في ألاحياإلاضًخ في جاٍع  :صزُو ألاضُو البُولوحُت جدذ عناظت اإلائؾؿت، ٍح

 :ألاصىل بيىلىجيت في شكل مظاهماث 1.1.2.3

هاظلا في الجانب    ٌسجل ألاضل ظُولوجي في الجانب اإلاضًخ مخ خؿاب الخثبُخاث البُولوحُت ٍح

ًال غملُاث مخػلهت ظغأؽ اإلااُ   .الضاتخ عأؽ اإلااُ أح لحؿاب الشغ

  :ألاصىل بيىلىجيت املشتراة 2.1.2.3

في خؿاب الخثبُخاث البُولوحُت ح ًهاظلا في الجانب الضاتخ خؿاب  ٌسجل ألاضل البُولوجي

    اإلاوعصح  الخثبُخاث أح خؿاظاث مػسُت أزغى.

 :ألاصىل بيىلىجيت املىخجت مً ػسف املؤطظت 3.1.2.3

 :الخثبيخاث بيىلىجيت الجازي إهجاشها 1.3.1.2.3

ش انتهال الؿست  تهضف هظه الحؿاظاث الى اظغاػ نُمت الخثبُخاث الت  ما جؼاُ ؾير مٌخملت في جاٍع

اإلاالُت حيظا الدؿبُهاث حاإلاضقوغاث غلى الحؿاب الت  جهضمها اإلائؾؿت للؿير مخ أحل انخسال جثبیذ 

 ماصي ما.

خ  جغضُض هظه الحؿاظاث غسضما ًطبذ الخثبُذ حاهؼا لوغػا في الخضمت مؼ ما ًهاظلا في  ٍح

خؿاب الخثبُخاث البُولوحُت، غلما أنا ل ًؿبو أي اهخالى غلى الخثبُخاث البُولوحُت الجاعي انجاػها 
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لٌخ ًجب ازباث أًت زؿاعة في الهُمت اطا ما أضبدذ نُمت الخثبُذ الهاظلت للخدطُل أنل مخ نُمخا 

 . اإلاداؾبُت لسبغا لخؿير الخهضًغاث أزسال انجاػ ألاشؿاُ

مٌخ جطنُل اإلاػالجت اإلاداؾبُت للخثبُخاث الجاعي انجاػها مخ زالُ ألاؾغاف الهاتمت  ٍح

وحض غلى الػموم مجموغخي  مخ الخثبُخاث الجاعي انجاػها جخمثل في  : ظؤشؿاُ ؤلانجاػ، ٍح

 :لت أح نطيرة اإلاضة منؿضة للؿير  الخثبُخاث الساججت غخ أشؿاُ ؾٍو

  الخاضت:الخثبُخاث الت  جنشئها اإلائؾؿت ظوؾاتلها 

 مدخىي مالخم اللىائم املاليت بخصىص الخثبيخاث البيىلىجيت:و الخىاشل  3.3

 الخثبيخاث البيىلىجيتالخىاشل عً  1.3.3

ًدظف الخثبُذ البُولوجي مخ اإلايزانُت غسض زغححا مخ اإلائؾؿت أح غسضما ًٍو  ألاضل زاعج 

انخطاصًت مؿخهبلُت ل مخ ؤلاؾخػماُ ظطوعة صاتمت، حل  حػض اإلائؾؿت جنخبغ مسا أًت مسكػت 

ًخ  حسجُل نُض الخساُػ مخ خؿاب الضًو  الضاتست غخ غملُاث البُؼ .اؾخػمالا حل مخ زغححا لخها

الخثبُخاث مخ حهت اإلاضًخ الى الحؿاظي  الضاتسي : خؿاب ألاضُو البُولوحُت ح خؿاب قواتؼ أح 

قيها الخساُػ ٌػوص غلى اإلائؾؿت نوانظ الهُمت غخ زغحج أضُو مثبخت غلى خؿب الحالت الت  جٍو  

 (519-518، الطكداث 2020)لونِس  ،  ظالغبذ أح الخؿاعة.

في خالت حقاة أي أضل ظُولوجي ًخ  حسجُل مخ خؿاب نوانظ الهُمت غخ زغحج أضُو 

 ملموؾت ًهاظلا في حهت الضاتست خؿاب أضُو ظُولوحُت خُوانُت.  

 مدخىي مالخم اللىائم املاليت بخصىص الخثبيخاث البيىلىجيت: 2.3.3

خ أؾاؾي    -بشٍل غام حبالنؿبت لٍل الػساضغ  -نظ السبام اإلاداؾ   اإلاالي غلى مػُاٍع

 :ٌؿمدا  ظخدضًض اإلاػلوماث اإلاؿلوب اظهاعها في اإلالحو حهما

 الؿابؼ اإلاالت  لإلغالم؛ -

 .ألاهمُت النؿبُت للمػلومت -

حل جدضًض اإلاػلوماث الواحب اصعاحها غمخ اإلاالخو حالٌكُلت ظالخؤزير غلى الحٌ  حهظا مخ أ

 الظي نض جدٌ  ظا الجهاث الت  جغؾل اليها الوزاتو غلى ممخلٍاث اإلائؾؿت ححغػُتها اإلاالُت حندُجتها

ٌشمل اإلالحو غلى اإلاػلوماث آلاجُت خُو الهواغض حالؿغم اإلاداؾبُت اإلاخػلهت ظمداؾبت 

ًانذ هامت حجخمثل فيالخثبُخاث   :البُولوحُت متى 
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ًاث ح ؾغم  - ظُي  أنماؽ الخهُُ  اإلاؿاظهت غلى مسخلل قطُو الهوات  اإلاالُت حل ؾُما ؤلاهخال

 جهُُ .

ؤلاشاعة الى ؾغم الخهُُ  اإلاػخمضة أح الازخباعاث اإلاخبػت غسضما جٍو  غضة ؾغم مهبولت في غملُت  -

 ما.

 كخصادًت لتربيت الدواجً وخدة ألاػىاغ. دزاطت الحالت املؤطظت العمىميت الا4

اؾكال إلابضأ الوانػُت غلى هاجا الضعاؾت نمسا ظبحغال صعاؾت خالت جؿبُهُت في هظا اإلابدث ح 

 2021للمئؾؿت الػمومُت الانخطاصًت لترظُت الضحاحخ حخضة ألاؾواؽ جسظ الضحعة ؤلانخاحُت لؿست 

 خُث شمل هظا اإلابدث

  كيد إلاهجاش لألصىل البيىلىجيتاملعالجت املداطبيت  1.4

أؾبوع  18حهي اإلاغخلت ألاُح لحُاة أضل البُولوجي في اإلائؾؿت, خُث ًخ  انجاػ أضل في مضة 

 لٍي جطبذ حاهؼة لإلنخاج.

نكـ الهُض شغال ألاغالف الضحاحخ الليد املداطبي لعمليت شساء ألاعالف الدواجً الحمساء:  1.1.4

 البُػال 

 شساء ألاعالف مً وخدة حؼرًت ألاوعام الجلفت ملخص فاجىزة: 1جدول 

 السكم الخعيين الكميت /ق طعس وخدة خازج زطم املجمىع

 01 أغالف 200.60 4650.00 932790.00

 املجمىع خازج السطم 932790.00

 مصازيف الىلل 10546.00

 19السطم على الىلل   2003.74

 املجمىع مخظمً السطم 94533974

 مخ اغضاص الباخث ظسالا غلى مػؿُاث اإلاهضمت مخ ؾغف اإلائؾؿت: املصدز

 الليد املداطبي لشساء الصيصان ذاث اليىم الىاخد طاللت الدواجً الحمساء 2.1.4

حخضة الطومػت حلًت البلُضة اإلاسخجت  جمذ هظه الػملُت ظي  حخضجي  مخ قغحع اإلاجمؼ أحناب

للطُطا  طاث ًوم الواخض ؾاللت الضحاحخ الحمغال حخضة ؤلانخاج ألاؾواؽ )حخضة الترظُت( خُث ًبهغ 

ًاث في شٍل اإلاؿاهمت خُث حغؼ هظا  18خؿاب ح/ خؿاظاث الاعجباؽ الخاضت ظاإلائؾؿاث ح الشغ

ًاث الحؿاب لٍي ٌؿخهبل زالُ الؿست اإلاالُت, الػملُاث ال ت  جمذ ظي  اإلائؾؿاث مؼ شغ

 اإلاؿاهمت.خُث ًجب جطكُت هظا خؿاب غسض انكاُ الؿست اإلاالُت.
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 املدًً الدائً  املدًً الدائً

 

 

 

800400.00 

 

 

800400.00 

 

 

800400.0 

 

800400.00 

 

 

 

800400.00 

 

 

800400.00 

 

ش:   30/11/2020ظخاٍع

ظمئؾؿاث  مخ ح/ خؿاظاث الاعجباؽ زاص

اث -الشغيت   مشتًر

 الى ح/ حخضة الطومػت ظاثػت

 مخ ح/ مواص أحلُت ح لواػم

الى ح/ خؿاظاث الاعجباؽ زاص اإلائؾؿاث 

 الشغيت

مخ ح/ خؿاظاث الاعجباؽ زاص ظمئؾؿاث 

 مطغحقاث –الشغيت 

 الى ح/ مواص ح لواػم أحلُت

 

 

 

1810300 

 

1813800 

 

 

 

3100000 

 

1813800 

 

 

3100000 

 

 

1860000 

 مغانبخا ؤلانخاج ًومُا ًخ  مخابػت حاملخابعت اليىميت لعمليت إلاهخاج ألاصىل البيىلىجيت كيد الاهجاش: 

 .ًوم( 126) أؾاظُؼ 18زالُ مضة الترظُت اإلاهضعة ب 

: جخ  جدضًض جٍلكت عأؽ اإلااُ الخي للضحاحخ الحمغال جكلفت زأض املال الحي لألصل البيىلىجي 1.2.1.4

 جدضًض جٍلكت بػمغ. أؾبوغُا غبر ؾل 

 : ًبن جكلفت زأض املال الحي أطبىعيا2جدول 

 العمس / أطبىع الخكلفت/ بدًىاز  العمس / أطبىع الخكلفت/ بدًىاز 

311.28 10 120.42 1 

329.24 11 148.16 2 

350.56 12 170.80 3 

369.52 13 189.44 4 

388.30 14 211.08 5 

410.05 15 213.72 6 

429.58 16 251.36 7 

446.43 17 271.00 8 

463.60 18 290.64 9 

جخ  اإلاخابػت إلاوث عأؽ اإلااُ الخي للضحاحخ الحمغال ًومُا خؿب حضُح اإلابي  املىث زأض املال الحي:  2.2.1.4

 أؾكلا. غلى ا  جبهى نكـ اإلاػالجت اإلاداؾبُت في خالت موث الؿبُعي ح اؾخثساثي. 

 :: ًبين وظبت الىفياث الدواجً الحمساء أطبىعيا3جدول 
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 العمس / أطبىع وظبت الىفاة/أطبىعا العمس / أطبىع وظبت الىفاة /أطبىعا

0.1 10 1.1 1 

0.1 11 0.6 2 

0.1 12 0.2 3 

0.1 13 0.2 4 

0.1 14 0.2 5 

0.1 15 0.2 6 

0.1 16 0.2 7 

0.2 17 0.1 8 

0.2 18 0.1 9 

 الباخث ظسالا غلى مػؿُاث اإلاهضمت مخ ؾغف اإلائؾؿتمخ اغضاص املصدز: 

 املدًً الدائً  املدًً الدائً

 

 

1581339.60 

 

1581339.60 

ش:   ظخاٍع

 مخ ح/ مسخجاث خُوانُت 

 الى ح/ اإلاسخجاث الوؾُؿت

 

 

351 

 

723 

 

 املدًً الدائً  املدًً الدائً

 

 

1581339.60 

 

1581339.60 

ش:  ظخاٍع

 مخ ح/ مسخجاث خُوانُت 

 الى ح/ حؿير مسؼحناث مخ اإلاسخجاث

 

 

724 

 

355 

 الليد املداطبي كبل مسخلت إلاهخاج لألصل و عىد نهاًت كل طىت:

 املدًً الدائً  املدًً الدائً

 

 

1581339.60 

 

1581339.60 

ش:  ظخاٍع

 مخ ح/ألاضُو الحُوانُت الجاعي انجاػها 

 الى ح/ ؤلانخاج الحُواني لألضُو اإلااصًت

 

 

732 

 

232 

  :بػض اجمام غملُت انجاػ ألاضل ح جدػيره جباشغ الضحاحخ انخاج البُؼ.مسخلت إلاهخاج 
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 عىد بلىغ الدواجً مسخلت إلاهخاج وسجل الليد الخالي: 

 املدًً الدائً  املدًً الدائً

 

 

1581339.60 

 

1581339.60 

ش:  ظخاٍع

 مخ ح/ خُواناث ؤلانخاج الحُواني

 الجاعي انجاػهاالى ح/ ألاضُو الحُوانُت 

 

 

232 

 

2500 

 عمليت بيع إلاهخاج الحيىاوي: 

 :دخىل البيع إلى املخاشن 

 املدًً الدائً  املدًً الدائً

 

 

152320.00 

 

152320.00 

ش:  ظخاٍع

 مخ ح/ اإلاسخجاث جامت 

 الى ح/ حؿُير مسؼح  اإلاسخج

19040*800 =15232000 

 

 

724 

 

355 

  :نُض قوجغةفي خالت بيع البيع  

 املدًً الدائً  املدًً الدائً

 

 

 

 

247520.00 

 

294548.80 

47028.80 

ش:  ظخاٍع

 مخ ح/ الؼباتخ اإلاواص ح اإلاسخجاث ر/م 

بت الهُمت اإلاػاقت اإلادطلت غلى  ح/ غٍغ

 اإلابُػاث

 الى ح/ ظُؼ اإلاسخجاث ظجملت 

 

 

4552700 

 

700000 

 

4111200 

 

 

 

  كيد خسوج مً املخاشن 

 املدًً الدائً  املدًً الدائً

 

 

152320.00 

 

152320.00 

ش:  ظخاٍع

 اإلاسخجاث جامت  مخ ح/

 الى ح/ حؿُير مسؼح  اإلاسخج 

 

 

724 

 

355 

 

  في خالت وفاة أخد أصىل 

 املدًً الدائً  املدًً الدائً

 

 

 

152320.00 

 

152320.00 

ش:  ظخاٍع

نوانظ الهُمت الساججت غخ زغحج  مخ ح/

 أضُو ؾير مالُت 

 ظُولوحُت خُوانُتالى ح/ أضُو  

 

 

 

250 

 

652 

 

 

  :ًٌسجل نُض اهخالى ؾسوي إهخالن الدواج   
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 املدًً الدائً  املدًً الدائً

 

 

612000.00 

 

612000.00 

ش:  ظخاٍع

 مخ ح/ اهخالى ح مسططاث أضُو 

 الى ح/ اهخالى أضُو زاظخت خُوانُت 

 

 

285 

 

685 

 عسض اللىائم املاليت 2.4

 امليزاهيت 1.2.4

 2020/2021ًبين ميزاهيت ألاصىل للمؤطظت العمىميت الاكخصادًت لتربيت الدواجً لعامين : 4جدول 

 ألاصىل  2021 2020

 خام قإهخالكاث و خظائس  الصافي الصافي

 ألاضُو ؾير مخضاحلت    

 ألاضُو اإلااصًت    

 ألاعاض     55305237.66  55305237.66 55305237.66

 الػماعاث  32528159.83 31685802.58 842357.25 863898.02

 ظاقي ألاضُو اإلااصًت  124095851.38 1215965914.03 2498937.35 2568815.35

 انجاػهاج ألاضُو  56078762.34  56078762.34 56078762.34

 ألاضُو اإلاالُت    

 ع/ مئحلت أضُو   915407.10  915407.10 915407.10

 مخداولت م ألاصىل غ 268923418.31 153282716.61 115640701.70 115524628.20

 ألاضُو مخضاحلت    

 مسؼحناث 5759158.15  5759158.15 28128879.35

 حالاؾخسضاماث  ط.م     

 الؼباتخ    147502033.76 50663755.69 96838278.07 59747501.63

 اإلاضًسو  آزغح    97890.06  97890.06 97890.06

 اإلاخاخاث ح ماشابها    

ست     346814.25  346814.25 304898.20  الخٍؼ

 ألاصىل املخداولتم . 153705896.22 50663755.69 103042140.53 88486601.78

 مجمىع الكلي لألصىل  422629314.53 203946472.3 218682842.23 204011229.98

 مخ ؾغف اإلائؾؿتمخ اغضاص الباخث ظسالا غلى مػؿُاث اإلاهضمت املصدز: 
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ًالخظ غلى ميزانُت ألاضُو للمئؾؿت الػمومُت الانخطاصًت لترظُت الضحاحخ حخضة الجسوب 

( زاضت في خالث 23حلًت ألاؾواؽ أ  حخضة حػخمض  غلى خؿاب أضُو البُولوحُت نُض الانجاػ )خة/

 ازلي لألضُو البُولوحُت الثاظخت ؤلانخاج الض

 2020/2021للمؤطظت العمىميت الاكخصادًت لتربيت الدواجً لعامين : ًبين ميزاهيت الخصىم 5الجدول 

 الخصىم 2021 2020

 عأؽ اإلااُ   

 عأؽ اإلااُ ؾير مؿلوب   

 غالحاث ح اخخُاؾاث  

 اخخُاؾاث مجمػت   

 قاعم اغاصة الخهُُ     

 (1السدُجت الطاقُت م ) –السدُجت الطاقُت  -47155850.52 -20592969.94

 الترخُل مخ حضًض   

 خؿاظاث الاعجباؽ  -26599205.24 632496.00

 خطت الشغيت اإلاوخضة   

 خطت ألانلُت   

 1املجمىع  -73755055.76 -19960473.94

 الخطوم ؾير مخضاحلت   

 ؤلانتراغاث ح صًو  مالُت    

 الػغاتب مئحلت زطوم   

 صًو  أزغى ؾير مخضاحلت   

 مسططاث الضزل اإلائحل 4817932.12 3725867.51

 2املجمىع  4817932.12 3725867.51

 الخطوم مخضاحلت   

 اإلاوعصح  ح خؿاظاث طاث ضلت   267985411.55 207445906.03

 غغاتب  1278277.51 662398.86

 صًو  نطيرة أحل أزغى  18356276.81 12137531.52

ست       الخٍؼ

 مجمىع ألاصىل املخداولت  287619965.87 220245836.41

 مجمىع الكلي لألصىل  218682842.23 204011229.98

 مخ اغضاص الباخث ظسالا غلى مػؿُاث اإلاهضمت مخ ؾغف اإلائؾؿتاملصدز: 
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ت زؿاعة ممخالُت في ًلت  يما ًالخظ مخ زالُ ميزانُت الخطوم أ  حخضة خههذ ندُجت ضاقُ

 .الؿنخي 

 الىخائج خظب الؼبيعتجدول خظاباث  2.4

 : بيين جدول خظاب الىديجت للمؤطظت العمىميت الاكخصادًت لتربيت الدواجً ألاػىاغ6جدول 

 البيان  2021 2020

  اإلابُػاث ح اإلاسخجاث اإلالحهت 61587866.59 26638493.40

ت -19252971.18 25702808.58   الخؿير في اإلاسخجاث جامت ححاٍع

  جساُػ زاعجي  2959739.70 62845.17

  جساُػ مدهو -2959739.70 -10777517.17

 إهخاج الظىت املاليت 1 42334895.41 39192229.98

اث مؿتهلٌت  -62236121.00 -36638701.29   مشتًر

ًاث أزغى  -2325495.19 -2233161.16   زضماث زاعحُت حاؾتهال

 إطتهالن الظىت املاليت 2 -64561616.19 -38871862.45

 (2-1الليمت املظافت لالطخؼالل ) 3 -22226720.78 320367.53

  مطاٍعل اإلاؿخسضمي  -24165691.92 -17853875.81

  الػغاتب ح الغؾوم اإلامازلت  -618518.65 -240074.93

 إجمالي فائع الاطخؼالل 4 -47010931.35 -17773583.21

  مسخوحاث غملُاحي أزغى   1050992.21 1317850.26

  أغبال غملُاحي أزغى  -951427.81 -3699469.33

ًاث ح زؿاتغ الهُمت  -1020991.11 -1110096.92   اهخال

  اؾترحاع الخؿاتغ ح اإلائإناث  776507.54 672329.26

 الىديجت العملياجيت 5 -47155850.52 -20592969.94

 الىديجت املاليت 6  

 (6+5كبل الظسائب ) الىديجت العادًت7 -47155850.52 51959926.67

 مج/مىخىجاث ألاوشؼت العادًت 47122136.86 51959926.67

 مج/ أعباء ألاوشؼت العادًت -94277985.38 -72552896.61

 الىديجت ػير العادًت 8 -47155850.52 -20592969.94

 صافي هديجت الظىت املاليت -47155850.52 -20592969.94

 غلى مػؿُاث اإلاهضمت مخ ؾغف اإلائؾؿتمخ اغضاص الباخث ظسالا املصدز: 
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 خاجمت: .5

 الى ألاضُو البُولوحُت  19-321ظما ا  نبام اإلاداؾ   اإلاالي أشاع مخ زالُ مػمو  قهغجا 
يدالت زاضت قُما ًخػلو ظالهُاؽ غسض الاغتراف اإلابضثي ح الاغتراف ظالخؿاعة ح ألاعباح صح  أي جكطُل 

ًا طلَ للهُاؽ غلى ندو ظهُت ألاضُو ح للهُاؽ ح ؤلاقطاح اإلاداؾ   إلاسخلل ألا  ضُو البُولوحُت,  جاع

  اإلادؼحناث.

مخ هظا اإلاسؿلو ج  الخؿغم إلاوغوع مداؾبت ألاضُو البُولوحُت حقو مخؿلباث اإلاػُاع ح 

ح السبام اإلاداؾ   اإلاالي إلاػالجت اإلاشٍلت الغتِؿُت اإلاؿغحخت , ح الونوف غلى  41اإلاداؾ   الضحلي عن  

نت الت  جدٌ  اإلاخػلو ظالؼعاغت ح مػاًير أزغى طاث الػال 41أه  مخؿلباث اإلاػُاع اإلاداؾ   الضحلي عن  

 مداؾبت ألاضُو البُولوحُت مخ حهت ح السبام اإلاداؾ   اإلاالي مخ حهت أزغى. 

 هخائج الدزاطت 1.5

 :مخ زالُ صعاؾدسا جوضلسا الى مجموغت مخ السخاتج ًمٌخ جلخُطها قُما ًلي

  ل  ًخٍل  السبام اإلاداؾ   اإلاالي غلى مضحنت خؿاظاث زاضت ظالهؿاع الكالحي, غلى ؾغاع

اإلاسؿـ الوؾن  ؾاظها ح الظي زطظ لها مسؿـ مداؾ   قالحي ؾاظها, خُث جٌُل ًل مئؾؿت 

 مضحنت خؿاظاتها خؿب ؾبُػت نشاؾها ظما ًخماش ى ح غساضغ مداؾبتها الؼعاغُت؛

  ٌػخبر جطنُل ألاضُو البُولوحُت في اإلاداؾبت الؼعاغُت مخ أه  نهاؽ قيها, قمخ الػغحعي

نباجُت ح خُوانُت الثاظخت ح اإلاخضاحلت, ح ًؤزظ بػي  ؤلاغخباع الكترة الؼمسُت  جكغنت ظي  ألاضُو البُولوحُت

 )قترة الاؾخسضام  ألاضل( حالؿغع مخ اؾخسضام هظا ألاضل؛ 

 /( زاضت في 23حػخمض اإلاداؾبت الؼعاغُت يثيرا غلى خؿاب أضُو البُولوحُت نُض الانجاػ )خة

 .خالث ؤلانخاج الضازلي

 الخىصياث امللترخت 2.5

 مخ زالُ هظه الضعاؾت ح السخاتج اإلاخوضل اليها قب  الؿالب زلظ الى الخوضُاث الخالُت:  

  ًاصًم  مخ خ اإلاداؾ   ظالنؿبت للجانب ألا غغحعة اغخماص اؾتراججُت حاضحت في مجاُ الخٍٍو

حهت ح مسخلل اإلائؾؿاث الانخطاصًت مخ حهت أزغى, بهضف جغؾُش الثهاقت اإلاداؾبُت اإلاؿدسضة 

    IAS/IFRS.ت الضحلُتللمماعؾ

  غ ح مخابػت اإلاؿخجضاث ح اإلاشاًل اإلاداؾبُت ل لها مهام جؿٍو اؾخدضار هُئت مهسُت حؾسُت جًئ

 اإلاؿغحخت غلى اإلاؿخوى الوؾن ؛
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حشجيع املؤصضاث الصغيرة واملخوصطت على جبني ثلافت املمارصاث الاحخماعيت والبيئيت 

 "دراصت على عينت من البنون العاملت بوالًت جبضت "   من منظور البنون الجسائريت
 

The Encouragement of small and medium enterprises to adopt a culture of 

social and environmental practices from the perspective of Algerian banks 
 "A study on a sample of banks operating in the state of Tebessa" 
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 ملخص: 

ت مدل الضعاؾت بمباصت املؿاولُت  التزامتهضف الضعاؾت بلى ببغاػ مضى        من  الاحخماكُت،البنون الجؼاثٍغ

البنون اللاملت بوالًت  الى ؤن  جوصلذ الضعاؾتخُث   .جبؿتلُنت من البنون اللاملت في والًت لزالٌ صعاؾت 

حشجُم املاؾؿاث الصغيرة فظال كلى ؤنها حلمل هظلً كلى بمماعؾت املؿاولُت الاحخماكُت ملتزمت جبؿت 

 .املؿخضامت  املماعؾاث الاحخماكُت والبُئُت جبني زلافتواملخوؾؼت كلى 

 واملخوؾؼت؛املاؾؿاث الصغيرة  ؛البُئُتاملماعؾاث  الاحخماكُت؛ املؿاولُت ،البنون املفخاحيت:الكلماث 

   .البُئُت املؿخضامت

 JEL: G21 ،Q56جصنيف 

Abstract :  
  The study try to showing the extent of commitment of the Algerian banks under 

study to the principles of social responsibility, through a study of a sample of 

banks operating in Tebessa. The study concluded that the banks operating in 

Tebessa are committed to practicing social responsibility, as well as encouraging 

small and medium enterprises to adopt a culture of social and environmental 

practices. 
Keywords: Bank, Social Responsibility; environmental practices; small and 

medium entreprises; sustainable environmental.  

Jel Classification Codes: G21 ،Q56 
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 . ملدمت: 1

نددددددو  ألازيدددددرة واحباتهددددداا ىاجددددد  الدددددظي جددددداصي مدددددن زالل ددددد الحللدددددت للبندددددون الاحخماكُدددددتحلدددددض املؿددددد ولُت        

املاؾؿددددداث وباكخبددددداع  ،املجخمدددددم للمكددددداعهت فدددددي ميافددددددت السلدددددغ وجوػَدددددم ال دددددروة و ؾددددد ام فدددددي  كدددددغ اللضالدددددت

مددن زددالٌ مددا جددوفغو مددن مؿدداىمت فددي  ،ألي صولددت الاكخصدداصًت للخنمُددت ؤمامُددتكدداػغة  واملخوؾددؼت الصددغيرة

دددددداصة مخنامُددددددت فددددددي رجدددددد  الاؾددددددد ماع واللمالددددددت و يرىددددددا، جددددددوفير فددددددغ  اللمددددددل وزلددددددم املبدددددداصعا ث وجدلُددددددم ٍػ

فاملؿداولُت الاحخماكُددت للبندون مددن بدين مللُدداث املؿددخسضمت فدي حشددجُم املاؾؿداث الصددغيرة واملخوؾددؼت 

 كلى جبني زلافت املماعؾاث الاحخماكُت والبُئُت املؿخضامت.

ؤىمُت املؿاولُت الاحخماكُت في بعؾاء  ػاع املخيامل للمماعؾاث الاحخماكُت  وبغغض ملغفت

ملا جم ل  ج  ازخُاع البنون اللاملت بوالًت جبؿت،  ،والبُئُت املؿخضامت في املاؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت

ا كلى بِ تها الضازلُت ومضى كضعتهمن نموطج م الي لضعاؾت الخغيراث التي جدصل في  ىاج  املاؾؿاث

 .الخىُف والخساكل مم ػبُلت مخغيراث البِ ت الخاعحُت والاؾخساصة منها إلنخاج امللغفت الللمُت واللملُت

 مشكلت الدراصت .1.1 

 حؿعى الضعاؾت بلى  حابت كلى الدؿاٌئ الغثِس ي الخالي:    

على  الاحخماعيتبمبادئ املضؤوليت  التزامهاهل حعمل البنون النشطت بوالًت جبضت من خالل -

 حشجيع املؤصضاث الصغيرة واملخوصطت على جبني ثلافت املمارصاث الاحخماعيت والبيئيت املضخدامت ؟

 وجدذ ىظا الدؿاٌئ الغثِـ نضعج ألاؾ لت السغكُت الخالُت:

 ما مس وم املؿاولُت الاحخماكُت للبنون؟ وفُ  جخم ل فواثضىا وؤبلاصىا؟ -       

 نون اللاملت بوالًت جبؿت ألبلاص املؿاولُت الاحخماكُت؟ىل جدبنى الب-        

ما مضى مؿاىمت املؿاولُت الاحخماكُت للبنون مدل الضعاؾت في حشجُم املاؾؿاث الصغيرة -     

 واملخوؾؼت كلى جبني زلافت املماعؾاث الاحخماكُت والبُئُت املؿخضامت؟

 فرضياث الدراصت.2.1

لإلحابت كلى ىظا الؿااٌ الجوىغي  لخمض كلى حملت من السغطُاث حلىـ ؤى  ألا كؼت التي جماعؾ ا 

البنون الغاثضة في مجاٌ املؿاولُت الاحخماكُت للخدلم من جؼبُل ا في البنون اللاملت في والًت جبؿت 

 ومن ز  جبنيها للمؿاولُت الاحخماكُت، وجخم ل ىظو السغطُاث في ملحي: 
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: جدبنى البنون اللاملت في والًت جبؿت ؤبلاص املؿاولُت الاحخماكُت كنض مؿخوى ت ألاولىالفرضي-

ت  . α ≤0.05ملنٍو

 حشجُم املاؾؿاثفي  الاحخماكُت ؾاى بن التزام البنون مدل الضعاؾت باملؿاولُت  الثانيت: الفرضيت-

ت  الصغيرة واملخوؾؼت كلى جبني زلافت املماعؾاث الاحخماكُت والبُئُت املؿخضامت كنض مؿخوى ملنٍو

0.05         ≥ α. 

ت ) الثالثت: الفرضيت- ( بين مخوؾؼاث α≤0.05ال جوحض فغوق طاث صاللت بخصاثُت كنض مؿخوى ملنٍو

ملخغيراث: الجنـ، املاىل الللمي، املؿاولُت الاحخماكُت للبنون لضى ؤفغاص كُنت الضعاؾت حلؼى 

 ألاكضمُت في اللمل.

 أهميت الدراصت:.3.1

جىمن ؤىمُت ىظو الضعاؾت في ؤنها حاءث لضعاؾت موطوق املؿاولُت الاحخماكُت للبنون من زالٌ   

جلضً  بػاع نـغي وجؼبُلي لللالكت بين املؿاولُت الاحخماكُت للبنون واملماعؾاث الاحخماكُت والبُئُت 

خضامت للماؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت، من زالٌ جلضً  بػاع نـغي وجؼبُلي لللالكت بين املؿ

ن، واجساط ما ًلؼم من خلٌو وزؼواث جدناؾب والخغيراث الحاصلت في اللال  بغُت الوصٌو بلى  املخغيًر

 ألاىضاف املغحوة. 

 :أهداف الدراصت.4.1

 حاءث ىظو الضعاؾت لخدلُم حملت من ألاىضاف واملخم لت في: 

جوطُذ ول املساىُ  املخلللت باملؿاولُت الاحخماكُت للبنون، املاؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت، -  

 ؛واملماعؾاث الاحخماكُت والبُئُت للماؾؿاث

 ؛املخإجُت من جبنُ جبُين ؤىمُت جبني املاؾؿاث املالُت ملنهج املؿاولُت الاحخماكُت والسواثض - 

 ؛جدضًض صوع املؿاولُت الاحخماكُت في صك  اؾخضامت نمو املاؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت- 

من الخوصُاث من احل جسلُل صوع املؿاولُت  جلضً  كضصباالكخماص كلى نخاثج الضعاؾت ًخ  - 

 .الاحخماكُت للبنون

 إلاطار النظري ملخغيراث الدراصت .2
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 :املضؤوليت الاحخماعيت للبنونمفاهيم أصاصيت حول  1.2

جوحض اللضًض من الخلاٍعف للمؿاولُت الاحخماكُت، وول حلٍغف ًنـغ بلى ىظا املس وم من وح ت نـغ    

 ملُنت، وؾنلغض نماطج حلاٍعف جبنتها ىُ اث ومنـماث صولُت: 

باإلؾ ام  ٌلغف البنً الضولي املؿاولُت الاحخماكُت كلى ؤنها: " التزام املاؾؿاث الاكخصاصًت  

في الخنمُت الاكخصاصًت املؿخضامت من زالٌ اللمل مم موؿسيه  وكاثالته  واملجخمم املدلي واملجخمم 

), ماجمغ  الؿواء"كامت من ؤحل جدؿين نوكُت خُاته ، بإؾالُب جسُض كؼاق ألاكماٌ والخنمُت كلى خض 

  .(28، صسدت 2004)الاونىخاص(، ألام  املخدضة الخجاعةوالخنمُت و 

لت التي ًجب ؤن حلمل بها    ٌلغف الاجداص ألاوعبي املؿاولُت الاحخماكُت كلى ؤنها: "الؼٍغ

الكغواث واملاؾؿاث لضمج الاىخماماث واللظاًا الاحخماكُت والبُئُت والاكخصاصًت في صنم اللغاع 

ث وألا كؼت صازل الكغهت وبكسافُت واؾتراجُجُاث وؾُاؾاث وكُ  وزلافت الكغهت واللملُا

ومداؾبت لُخ  جؼبُم ؤخؿن املماعؾاث. وحلمل كلى جؼبُم اللوانين والخللُماث التي ل ا كالكت 

بميافدت السؿاص والغقوة، وجلتزم بالحساؾ كلى الصحت والؿالمت وخماًت البِ ت وخلوق   ؿان 

 (07، صسدت Commission des communautés européennes ،2001)."واللماٌ

هما حلغف ا منـمت الخلاون الاكخصاصي والخنمُت كلى ؤنها: "التزام املاؾؿت باملؿاىمت في   

الخنمُت الاكخصاصًت مم الحساؾ كلى البِ ت واللمل مم اللماٌ وكاثالته  واملجخمم املدلي واملجخمم 

)ػاىغ مدؿن منصوع الغالبي، و صالح م ضي  .لجمُم ألاػغاف"بكيل كام بهضف جدؿين حوصة الحُاة 

 (52، صسدت 2005مدؿن اللامغي، 

ل ا ًخ  ججمُم املضزغاث من  وباكخباع البنون الغهيزة ألاؾاؾُت في اكخصاص ؤي بلض فلن ػٍغ

س  كلى ؤن  ماؾؿت ألاكوان الاكخصاصًين ومنذ الدؿ ُالث الاثخمانُت واللغوض، و  كلُ  ًمىن حلٍغ

مالُت ىضف ا الخلامل في النلوص والاثخمان، خُث جلوم بخجمُم النلوص الساثظت كن خاحت مسخلف 

 ألاكوان الاكخصاصًين بغغض اكتراط ا وفم ؤؾـ ملُنت ؤو اؾد ماعىا في ؤوح  مخلضصة.

الاحخماكُت للبنون في ؤن البنً ًإزظ بلين الاكخباع في كملُاج  وؤ كؼخ   جخم ل املؿاولُتوكلُ  

يون ىظا من زالٌ آلُت صازلُت طاجُت جنـُمُت جلوم بموحبها البنون بغصض وطمان  املجخمم املدلي، ٍو

غت التزام ا باللانون وامللاًير ألازالكُت وامللاًير الضولُت إلخضار ؤزغ بًجابي قامل كلى املجخمم، وبصُ
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ؤزغى املؿاولُت الاحخماكُت للبنون هي التزام مؿخمغ بمكاعهت املجخمم من زالٌ اؾدكلاع البنون 

 .بمؿاولُتها ججاو مجخمل ا بإؾلوب ًسضم ول ألاػغاف في آن واخض

 .فوائد التزام البنون باملضؤوليت الاحخماعيت1.1.2

 ي:ًل ما جخظمن والتي ،نللبنو املدخملت  السواثض من اللضًض الاحخماكُت املؿاولُت جوفغ

 اللمالء كبل من املؿخضام الؿلون حشجُم. 

  املاؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت وجدلُم الغفاو الاكخصاصي. صك 

   جدلُددددم مؼاًددددا جنافؿددددُت م ددددل الوصددددٌو بلددددى ؤؾددددواق وؤكمدددداٌ حضًددددضة وػٍدددداصة املبُلدددداث واللواثددددض

، CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR & )SUSTAINABI) وجدؿدددين  نخاحُدددت.

 (01، صسدت 2018

  ددددؼجدسيددددز املددددوؿسين كلددددى اللمددددل مددددن ؤحددددل طددددمان مكدددداعهته  النوكُددددت فددددي اللمددددل و  ئهدددد وال حلٍؼ

ت وعوخ   اث كمل مخسوكت. امللنٍو  وجدلُم مؿخٍو

  املجخمم في املدخمل لضوعىا بصعاوا ؤه ر لبنونا وحلل، هيل للمجخمم خلُلُت فواثض جوفير. 

)الحاج كغابت و حمُلت   ًلي للبنون همااملدخملت  السواثض من اللضًضؤًظا  الاحخماكُت املؿاولُت جوفغ

 :(09، صسدت 2016اللمغي، 

 املغجبؼددت  والسدغ  لخوكلداث املجخمدم مؼدوع  ف د  ؤؾدداؽ كلدى اللدغاعاث اجسداط كملُدت حشدجُم

 املؿداولُت جدمدل كدضم اللانونُدت( ومسداػغ املسداػغ ؤفظل )قاملت بصاعة الاحخماكُت باملؿاولُت

 الاحخماكُت.

 ماؾؿت.لل املساػغ بصاعة مماعؾاث جدؿين 

 ؼ  للجم وع. ؤهبر زلت وحشجُم ،البنون ؾملت حلٍؼ

  لللمل. الاحخماكُت املاؾؿت جغزُص صك 

 نـدغ لوح داث الخلدغض زدالٌ مدن الابخيداع كلدى ج وكضع  امللنُت ألاػغاف مم البنون كالكت جدؿين 

 امللنُت. ألاػغاف من مخنوق بلؼاق والاجصاٌ حضًضة

 داصة املغجبؼدت املدضزغاث جدلُدم  واملُداو، الؼاكدت اؾدتهالن وزسدع املدواعص، وهسداءة  نخاحُدت بٍؼ

 اللُمت. السغكُت املنخجاث واؾترصاص النسلاث وزسع

 اللاصلدت واملنافؿدت املؿداولُت الؿُاؾدت املكداعهت زدالٌ مدن امللدامالث ونؼاىدت اكخماصًدت جدؿدين 

 السؿاص. وا لضام
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 .أبعاد املضؤوليت الاحخماعيت في البنون ومجاالتها2.1.2

، صددسدت 2014) خؿددين كبددض املؼلددب ألاؾددغج،   ًوحددض زددالر ؤبلدداص عثِؿددُت للمؿدداولُت الاحخماكُددت، وهددي

05) : 

: ىددظا البلدددض ٌكددير بلدددى زلددم اللُمدددت مددن زدددالٌ بنخدداج الخدددضماث، ومددن زدددالٌ البعــد الاكخصـــادي .أ 

 فغ  اللمل ومصاصع الضزل.

وىددظا ٌكددمل مجموكددت مخنوكددت مددن الجوانددب املخلللددت بخددإزير كملُدداث البنددً  البعــد الاحخمــا ي: .ب 

كلددى ألافددغاص صازددل وزدداعج البنددً، م ددل: كالكدداث اللمددل الؿددلُمت، الصددحت والؿددالمت امل نُددت فددي 

 ل...اللم

 ىظا البلض ًخللم بأزاع ؤكماٌ وؤ كؼت البنون كلى البِ ت الؼبُلُت. البعد البيئي: .ج 

 ًوضح ىظو ألابلاص. 01والكيل 

وىظا ٌلني ؤنها جداٌو صك  ؤو حني كواثض بًجابُت  اجدبنى مؿاولُته البنونمن زالٌ الكيل ًدبين ؤن  

التدددي  البندددونباؾدددخمغاع فدددي املجددداالث الاكخصددداصًت والاحخماكُدددت، والبُئُدددت. وىندددان صعاؾدددت ؤقددداعث بلدددى ؤن 

جدبنى ىظو السلؿست جؼمذ بلى البلاء وجدلُم الغبدُت في الؿوق )حانب اكخصاصي( وجمُل بلى جدؿين 

 .كن جدؿين البِ ت املاصًت )حانب بُئي( فظال ؿغوف املجخمم )حانب احخماعي(،

 ماهيت املؤصضاث الصغيرة واملخوصطت 2.2

ًسخلف جصنُف املاؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت من صولت بلى ؤزغى وجسخلف املاقغاث امللخمض 

س ا، بط جخوفغ مجموكت من املاقغاث امللخمضة التي  كليها خؿب ول صولت للضم وحوص بحماق خٌو حلٍغ

س ا واملخم لت في كضص اللماٌ، ورج  عؤؽ املاٌ، والخىنولوحُا املؿخسضمت ورج  حكيل  ؤؾاؾا لخلٍغ

لض حلٍغف الاجداص ألاوعوبي ألاكغب بلى الواكم اللالمي خُث بن املاؾؿت الصغيرة  ؾوق املاؾؿت. َو

اؾؿت مالًين ؤوعو، ؤما امل 7ؤحيرا وجدلم عك  ؤكماٌ ؾنوي ال ًخجاوػ  50هي التي حكغل ؤكل من 

   ملُون ؤوعو 40ؤحيرا والتي ال ًخجاوػ عك  ؤكمال ا الؿنوي  250املخوؾؼت فهي التي حكغل ؤكل من 

 .(268، صسدت 2014)والي مٍغ ، 

ىُت نجض حلٍغف  باإلطافت بلى طلً نجض من بين الخلاٍعف الغاثضة في الوالًاث املخدضة ألامٍغ

والتي حلخمض كلى كضص  Small Business actٌ الصغيرة الخابلت لحيومت الوالًاث املخدضة ) )ىُ ت ألاكما

كغفذ املاؾؿاث الصغيرة كلى ؤنها  1953اللماٌ والاؾخلاللُت؛ وخؿب كانون املنكإة الصغيرة لؿنت 

ؤو  طاث ملىُت وبصاعة مؿخللت وال حؿُؼغ كلى مجاٌ  كاػ ا املاؾؿاث هبرى، وحلخبر ماؾؿت صغيرة
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، صسدت 2008) لُلى كبض الغخُ  و زضًجت لضعج،  كامل. 500مخوؾؼت ول ماؾؿت جظ  كلى اكل

08) 

 27املاعر في  18-01ؤما الجؼاثغ فخلغف املاؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت خؿب اللانون عك  

اللانون الخوحُهي لتركُت املاؾؿاث املخظمن  2001صٌؿمبر ؾنت  12ه واملوافم لد 1422عمظان 

الصغيرة واملخوؾؼت، وخؿب املاصة الخامؿت من اللانون، حلغف املاؾؿت الصغيرة واملخوؾؼت كلى 

يون عك  ؤكمال ا ما 250بلى  50بين  ؤنها: "ماؾؿت حكغل ما ( ملُون 200بين ماثتي ) شخصا، ٍو

ت ما2وملُاعي ) ( ملُون 500( وزمؿماثت )100)ين ماثتب ( صًناع ؤو ًيون مجموق خصُلتها الؿنٍو

 (85-84، الصسداث 2007) نبُل حواص، صًناع"

( 1ؤما املاصة الؿابلت من نسـ اللانون فلض كغفتها هظلً كلى ؤنها: "ماؾؿت حكغل من كامل )

ن )9بلى حؿلت ) صًناع ؤو ًخجاوػ مجموق خصُلتها ( ملُون 20( كماٌ وجدلم عك  ؤكماٌ ؤكل من ككٍغ

ت ككغة ) ت،   ( مالًين صًناع".10الؿنٍو ضة الغؾمُت للجم وعٍت الجؼاثٍغ  (06، صسدت 2001) الجٍغ

 دور املؤصضاث الصغيرة واملخوصطت في جحليم الخنميت املضخدامت:..21.2

حكير ول الضعاؾاث وألابدار بلى الضوع امل   الظي جللب  املاؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت في 

 ؿخنخج ؤن املاؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت بط  ًوضح طلً. 02اكخصاصًاث ملـ  صٌو اللال ، والكيل 

 ل ا ؤصواع اكخصاصًت واحخماكُت وؾُاؾُت وهي التي جدلم ألاىضاف الخالُت:

 ؛املغصوصًت الاكخصاصًت اللالُت - 

 ؛الانضماج في املدُؽ الاحخماعي هؼغف فاكل في املجخمم-        

 جولي لالؾد ماع ؤىمُت من ؤحل جوػُض اللالكاث الؿُاؾُت.-        

 دور املضؤوليت الاحخماعيت للبنون في دعم اصخدامت نمو املؤصضاث الصغيرة واملخوصطت .3.2

الىخاب والباخ ين بخدضًض مس وم الاؾخضامت، بط نجض ؤن املس وم الظي جباًنذ وح اث نـغ 

لت ألاحل في  ػغخ  ماًيل بوعجغ ؤكل املساىُ   موطا، والظي ٌؿدنض بلى اؾخسضام كباعة الغبدُت ػٍو

، وؤقاع هظلً بلى ألاصاء فوق (01، صسدت Porter Michael ،1985)  قاعة بلى مس وم الاؾخضامت

املخوؾؽ في مداولت من  للخلبير كن وون ؤصاء املاؾؿت مخسوق كلى ؤصاء الصناكت التي جنخمي بليها جلً 
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، من ىنا نجض ؤن مس وم الاؾخضامت ًغجبؽ باألحل (11، صسدت Porter Michael ،1985) املاؾؿت

ل  الؼٍو

ح ىظا املس وم في وكخنا الحاطغ مساػغ وفغ  بطافُت ؤمام املاؾؿاث الصغيرة وكلُ  ًؼغ 

واملخوؾؼت، فبغع النـغ كن ػبُلت اللؼاق الظي حلمل فُ  ؤو موكل ا الجغغافي، فالبنون هماؾؿت 

مالُت ل ا جإزيرىا الىبير، بدُث ال جلخصغ مؿاولُتها كلى الالتزام بلظاًا الاؾخضامت في مماعؾاتها بل 

ضى طلً، وكلى صعحت ؤه ر ؤىمُت لدكمل الخإهض من التزام املاؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت الظي ًخ  جخل

ل   كلى ؤؾاؽ ًومي بإكلى امللاًير الؿلوهُت وألازالكُت فُما ًخللم بمؿاولُته  الاحخماكُت  جمٍو

 والاكخصاصًت والبُئُت، والتي جخم ل فُما ًلي: 

املصغفُت للماؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت ل اج  ألازيرة  امالتهازضماتها وملجلوم البنون بخلضً  .1

خُث حلخبر املصضع الغثِس ي لخلضً  الؿلم والخضماث لألفغاص، وهي جللب صوعا ؤؾاؾُا في اؾتراجُجُاث 

ل ىاج  املاؾؿاث من  الخنمُت الاكخصاصًت في ملـ  صٌو اللال ، وبظلً جلوم البنون في اؾخضامت جمٍو

كغوض  البنون بخلضً خُث جلوم  ألازيرة،عة وبصاعة اللالكاث مم ىاج  زالٌ كملُاث اؾخدواط خظ

ت زاصت بةصاعة ألاصٌو والخجاعة  مخياملت للماؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت، مم جلضً  زضماث اؾدكاٍع

نت وخلٌو بصاعة ال رواث والخضماث املصغفُت.  والخٍؼ

ث مم ىاج  املاؾؿاث وطلً كبر . هظلً في نموطج الدكغُل جلوم البنون بخدؿين منصت اللالكا2

ن كلى زضمت املاؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت الناق ت وجلضً   بطافت مضعاء كالكاث كن بلض كاصٍع

 املكوعة ل ا بل والخساكل مل ا كبر ال اجف.

صمج امللاًير البُئُت والاحخماكُت في كملُت  كغاض وطلً من زالٌ مجموكت من الؿُاؾاث  .3

م والتي حكمل كملُاث الخلُُ  ومغاحلت املساػغ  و حغاءاث الكاملت زالٌ كملُاث بكغاض املكاَع

البُئُت والاحخماكُت وكسا للمباصت املخلاعف كليها كاملُا، وحكمل ىظو  حغاءاث هظلً مغاكبت مضى 

م للمخؼلباث واللوانين البُئُت والاحخماكُت امللمٌو بها كلى املؿخوى املدلي زالٌ فت رة امخ اٌ املكاَع

ت، الصحت والؿالمت امل نُت في اللمل،  ان اللغوض م ل جلُُ  ؤزغ املكغوق كلى الحغهت املغوٍع ؾٍغ

 كمالت ألاػساٌ.
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الؿُاؾاث للماؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت خُث جلوم البنون باكخماص  املؿاوٌ وألازالقي كغاض  .4

صغيرة واملخوؾؼت كلى الؿضاص في املؿاولت في كملُاث  كغاض لظمان كضعة املاؾؿاث ال و حغاءاث

املؿخلبل، ولخدلُم طلً جوفغ البنون ل اج  املاؾؿاث وافت املللوماث الالػمت ملؿاكضتها كلى اجساط 

 كغاع ؾلُ  فُما ًسص اخخُاحاتها املالُت.

 كغ زلافت الاؾخضامت واملؿاولُت الاحخماكُت بين املاؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت وطلً من زالٌ  .5

البنون للماؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت كلى املكاعهت في ألا كؼت الاحخماكُت وألاكماٌ حشجُم 

الخؼوكُت ومن ؤم لخ : كلض اجساكُاث لللُام بمماعؾت ؤ كؼت مسخلست خٌو املؿاولُت الاحخماكُت 

واملخلللت بخلضً  الخبركاث للج اث املسخلست، عكاًت امللخلُاث والنضواث ووعف اللمل، الخساكل مم 

 املجخمم. 

حشجُم البنون للماؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت كلى الالتزام ببلع املماعؾاث البُئُت ؤو بملنى آزغ  .6

غ الصالح منها  اؾتراجُجُتبجباق  بُئُت مللالجت السظالث الناججت من ىاج  ألازيرة بل واللمل كلى جضٍو

لت ؤو بإزغى، هساءة اؾخسضام الؼاكت وخسـ    ا،  طاءة، وبكاصة اؾخسضام ا بؼٍغ

  الدراصت امليدانيت .3

ؾنداٌو جلضً  وصسا للمنهجُت و حغاءاث املخبلت في بنجاػ الضعاؾت، بطافت بلى جدلُل بُاناث     

 الضعاؾت وازخباع السغطُاث.

 منهجيت الدراصت امليدانيت وألادواث املضخخدمت1.3.

لخماقُ  وجناؾب  مم ػبُلت ىظو الضعاؾت حلخمض الضعاؾت كلى املنهج الوصسي بسؼواج  الللمُت 

ؿخسضم، خُث ان  ألاؾلوب املناؾب  ،ومالءمخ  ض التي ف الـاىغةوص فيالوصسي  املنهج َو  صعاؾتها ًٍغ

في  فلال جوحض هما غةـاىال صعاؾت كلى ٌلخمض املنهج وىظا كنها، صكُلت ومللوماث ؤوصاف وحمم الباخث

لبر كنها حلبيرا هُسُا ؤو حلبيرا همُا،  سا صكُلاوص بوصس ا ويهخ  الواكم  الىُسي الخلبير فًص بدُثَو

وضح الـاىغة عكمُا؛ بدُث ًوضح ملضاع ىظو الـاىغة ؤو  وصسا الخلبير الىمي فُلؼي اؤم زصاثص ا، ٍو

، (866، صسدت 2017)فاػمت كاًع فواػ الؿلمي،   رجم ا وصعحاث اعجباػ ا مم الـواىغ املسخلست

كضم الاكخصاع كلى حمم  التي ًخمخم بها املنهج الوصسي:  من مؼاًا وزصاثص باإلطافت الى ىظا نجض

وبنما ًمض ي بلى ما ىو ؤبلض من طلً، من زالٌ جسؿير وجدلُل  ،وحضولت البُاناث كن موطوق الضعاؾت
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وطلً للوصٌو بلى اؾخنخاحاث جسُض في  ،ىظو البُاناث باؾخسضام الؼغق وألاؾالُب  خصاثُت املناؾبت

 الحلٌو الواكلُت ملكيلت الضعاؾت.  جلضً

بنون، خُث  7وجم لذ في  : اؾتهضفذ الضعاؾت كُنت من البنون اللاملتجدضًض مجخمم وكُنت الضعاؾت

( اؾخماعة كلى كُنت الضعاؾت املخم لت في  ػاعاث واملخيونت من حمُم مضًغي  صاعة 35ج  جوػَم )

(، %89( ؤي بنؿبت اؾترصاص بلغذ)31للُا، ونوابه ، عئؾاء املصالح بالبنون الؿابلت، اؾترص منها )ال

 وهي جم ل كضص الاؾخماعاث املىخملت.

غ ج  : الدراصت أداة.1.1.3  ؤحؼاء زالزت ٌكخمل اللُنت بدُث ؤفغاص من البُاناث لجمم اؾدبان جؼٍو

 : عثِؿت

خظمن املحور ألاول:- ٌ  الشخصُت ألفغاص املللوماث ٍو  .والشخصُت الوؿُسُت زصاثص   اللُنت خو

 فلغة. 25ؤبلاص املؿاولُت الاحخماكُت للبنون في التي  السلغاث من كضص ًخظمن الثاني: املحور -

مضى مؿاىمت املؿاولُت الاحخماكُت للبنون مدل  جلِـ التي السلغاث من كضص ًخظمن ر الثالث:ملحو ا-

كلى جبني املماعؾاث الاحخماكُت والبُئُت املؿخضامت  ،الصغيرة واملخوؾؼت الضعاؾت في حشجُم املاؾؿاث

 .فلغاث 10في 

 .01،هما ًوضح ا الجضٌو كض وانذ بحاباث ملـ  فلغاث الاؾخبُان وفم ملُاؽ لُياعث الخماس ي

جظمن جدلُم الصضق الـاىغي لالؾخبُان كلى ملامل ؤلسا هغومبار، خُث  الدراصت: أداة ثباث.2.1.3

، وىو ما ٌلخبر مالثما لخدلُم ؤىضاف الضعاؾت، وكلى طلً فامللُاؽ 0.990كضع ملامل ال باث الىلي 

 ًدؿ  بضعحت كالُت من ال باث. 

ت والخؼبُلُت  :البياناث حمع مصادر.3.1.3 ًخ  ملالجت ىظا من ؤحل جدلُم ؤىضاف الضعاؾت النـٍغ

 الغػمت بغمجُت بواؾؼت الاؾخبُان وجدلُل ا بخصاثُا بواؾؼت املوطوق باكخماص املنهج الوصسي

ت فخ  الحغ  من زالل ا كلى (SPSS 23)23 للللوم الاحخماكُت  خصاثُت  الاػالق، ؤما الضعاؾت النـٍغ

وطوق البدث ومن زالٌ ما كلى مسخلف الضعاؾاث والبدور واملجالث وامللاالث التي ل ا كالكت بم

 جناولخ  املغاحم اللغبُت وألاحنبُت.

 الوصسي و خصاء  خصاء ؤؾالُب من مجموكت اؾخسضام ج  :املضخخدمت إلاحصائيت ألصاليبا4.1.3.

 ىظو (SPSS 23) 23الاحخماكُت للللوم  خصاثُت باؾخسضام الحؼمت الضعاؾت بُاناث لخدلُل الاؾخضاللي
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والاندغافاث  ؤصاة الضعاؾت، املخوؾؼاث زباث من للخإهض هغونبار ؤلسا اعجباغ ملاملًلي:  ما ألاؾالُب

ت لخدضًض مؿخوى مماعؾت البنون مدل الضعاؾت ملجاالث املؿاولُت الاحخماكُت، ازخباع   Tامللُاٍع

 ؤحل الوصٌو بلى نخاثج حؿاكضنا في الحى  ومن ، السغطُاث البؿُؽ الزخباع والاندضاع  لللُنت الواخضة

 كلى صحت السغطُاث.

 تنخائج الدراص.2.3

كُنت  الخاصت بسصاثص الضعاؾت نخاثج كغض ؾِخ  خُث الضعاؾت، بُاناث جدلُل نخاثج كغض ؾِخ 

 ج   خصاجي الخدلُل كملُت بحغاء الضعاؾت، وبلض فغطُاث وازخباع الضعاؾت، بُاناث وجدلُل الضعاؾت،

  : ملجُت بلى النخاثج الخوصل

  دددبنار جسوق    الظووع واملخللم بسصاثص اللُنت املضعوؾت ؤن  ؿبت ،  02ًالخف من الجضٌو 

 ألافغاص ؤن% باإلطافت بلى 54.1ؾنت بلغذ  50-41%، وؤن  ؿبت ؤفغاص اللُنت البالغ ؤكماعى  58.1

(، ؤما فُما ًخللم بمخغير الخبرة بلغذ 71%) دى  الس ت ألاهبر ب الحاصلين كلى املاىل الللمي )حامعي(

ت ) وىظا ًضٌ كلى  ؾنواث( 10-5( من ؤفغاص كُنت الضعاؾت لؿنواث الخبرة )من32.3%ؤكلى  ؿبت م ٍو

ؤن ؤفغاص اللُنت املضعوؾت صوي ملغفت بدُثُاث ىظا املوطوق، وىظا ما ٌلؼي مصضاكُت ؤهبر إلحاباث 

 كُنت الضعاؾت خٌو الـاىغة املضعوؾت. 

 جحليل بياناث الدراصت.3.3

 أبعاد املضؤوليت الاحخماعيت للبنون العاملت بوالًت جبضت: جحليل بياناث املحور الثاني :أوال-

ت الحؿابُت املخوؾؼاث اؾخسغاج ج  للض  فلغاث كلى الضعاؾت كُنت ؤفغاص إلحابت والاندغافاث امللُاٍع

وهي  اللاملت بوالًت جبؿت ألبلاص املؿاولُت الاحخماكُتمماعؾت البنون مضى ب الضعاؾت املخلللت اؾخبُان

ؤن بحاباث ؤفغاص اللُنت ل  جىن مخباًنت  الجضٌو الى  حكير نخاثجبط  .03موضحت في الجضٌو  عك  

، وكض ؤبلاص املؿاولُت الاحخماكُت للبنون اللاملت بوالًت جبؿتفُما ًسص مضى جوافغ  ، بكيل هبير

ؤبلاص املؿاولُت ؤن املؿخوى اللام لخوافغ  03ؤقاعث نخاثج  خصاء الوصسي املوضحت في الجضٌو 

 ألابلاص(، هما حاءث 0.623( واندغاف ملُاعي )3.71بمخوؾؽ خؿابي ) مغجسلتحاء بضعحت  الاحخماكُت

ألاه ر  ألاؾلوبؤو  ( خُث ؤن البلض3.89-3.57وجغاوخذ مخوؾؼاتها الحؿابُت بين ) مغجسلتول ا بضعحت 
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( 3.89بط بلغ مخوؾؼ  الحؿابي ) البلض الاحخماعي" ىو "ؤبلاص ىاج  ألازيرة  ججؿُضا ؤو مماعؾت من 

البلض وؤزيرا البلض الاكخصاصي ؤًظا، ًلُ   مغجسلتووانذ صعحت مماعؾخ  ، ( 0.671واندغاف ملُاعي )

البنون (. وىظو النخاثج جلوص بلى اللٌو ؤن 3.57(، )3.66ووانذ مخوؾؼاتها الحؿابُت كلى الخوالي:) البُئي

وىظا ػبلا ؤمغ طغوعي وىام في  مدل الضعاؾت تهخ  بكيل هبير بخؼبُم ؤبلاص املؿاولُت الاحخماكُت

 .وزاعح ا م ل ىظا النوق من املاؾؿاث ختى ًدافف كلى طمان الؿير الحؿن لللمل صازل ا

مضاهمت املضؤوليت الاحخماعيت للبنون العاملت بوالًت مدى  جحليل بياناث املحور الثالث: :ثانيا -

 جبضت في دعم اصخدامت املمارصاث الاحخماعيت والبيئيت للمؤصضاث الصغيرة واملخوصطت.

ت الحؿابُت املخوؾؼاث اؾخسغاج ج  للض  فلغاث كلى الضعاؾت كُنت ؤفغاص إلحابت والاندغافاث امللُاٍع

عؾت  املؿاولُت الاحخماكُت للبنون اللاملت بوالًت جبؿت صك  مماخٌو مضى  الضعاؾت املخلللت اؾخبُان

، وكض اجطح لنا من زالٌ  اؾخضامت املماعؾاث الاحخماكُت والبُئُت للماؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت

اىخمام البنون اللاملت بوالًت جبؿت بدشجُم زلافت املماعؾاث ؤن مؿخوى  spss 23اؾخسضام بغنامج 

حاء  الؼاك   صاعي  هما ًضعه االاحخماكُت والبُئُت املؿخضامت في املاؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت 

 (، وىظا ما ًمىن جسؿيرو ؤن مؿخوى 0.772( واندغاف ملُاعي )3.65بمخوؾؽ خؿابي ) مغجسلتبضعحت 

غ اعؾاث الاحخماكُت والبُئُت املؿخضامت في املاؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت بدشجُم زلافت املم جؼٍو

 الؼاك   صاعي.ملبٌو بضعحت كالُت من ػغف 

 اخخبار نخائج الفرضياث.4.3

 ؾِخ  ازخباع فغطُاث الضعاؾت هما ًلي: 

 الرئيضيت اثاخخبار الفرضي-

ىظو السغطُت الغثِؿُت من زالٌ ازخباع ول مخغير من مخغيراث الضعاؾت، خُث  ازخباعؾِخ  

 اؾخسضمنا 

 "T لللُنت الواخضة "(One Sample T Test) خُث جم ل كاكضة اللغاع للبٌو ؤو عفع فغطُاث ،

 الضعاؾت فُما ًلي: 
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املدؿوب من بُاناث ، واملخوؾؽ 2.042الجضولُت والتي حؿاوي  Tاملدؿوبت ؤهبر من  Tبطا وانذ كُمت 

ت ؤكل من ؤو ٌؿاوي 3اللُنت ؤهبر من املخوؾؽ السغض ي ) ، فةننا نغفع السغض 0.05(، ومؿخوى امللنٍو

 اللضمي ونلبل السغض البضًل.

، واملخوؾؽ املدؿوب من بُاناث 2.042الجضولُت والتي حؿاوي  T ناملدؿوبت ؤكل م Tبطا وانذ كُمت 

ت ؤهبر من ؤو ٌؿا(3اللُنت ؤكل من املخوؾؽ السغض ي ) ، فةننا نلبل السغض 0.05وي ، ومؿخوى امللنٍو

 ونغفع السغض البضًل. اللضم

 كلى الندو الخالي:ألاولى  ووانذ السغطُت-

ت"   " α ≤0.05جدبنى البنون اللاملت في والًت جبؿت ؤبلاص املؿاولُت الاحخماكُت كنض مؿخوى ملنٍو

جبؿت البنون اللاملت بوالًت  ملضى مماعؾتؤن كُمت املخوؾؽ الحؿابي اللام  05ًدبين من الجضٌو 

املدؿوبت  T، وكُمت 3من املخوؾؽ السغض ي ؤهبر  وىو  ، 3.71 ٌؿاوي  املؿاولُت الاحخماكُت ألبلاص

ؤكل من ، هما ؤن مؿخوى الضاللت  2.042 الجضولُت والتي حؿاوي  Tمن كُمت  ؤهبر وهي   6.310حؿاوي 

تمؿخوى   .0.05  امللنٍو

السغطُت البضًلت، وىظا ٌلني ؤن  نلبلالسغطُت اللضمُت و  نغفعوكلُ ، وجبلا للاكضة اللغاع، فةننا 

ت  الاحخماكُت كنضالبنون اللاملت بوالًت جبؿت جدبنى ؤبلاص املؿاولُت "  ". α≤ 0.05مؿخوى ملنٍو

البنون مدل الضعاؾت باملؿاولُت بن التزام  ًلي: " : وجنص كلى ماال انُت نخاثج ازخباع السغطُت-

الاحخماكُت  ؾاى  في حشجُم  املاؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت كلى جبني زلافت املماعؾاث الاحخماكُت 

ت   ".α≤ 0.05والبُئُت املؿخضامت كنض مؿخوى ملنٍو

، ًدبين من  كُمت املخوؾؽ الحؿابي اللام ملؿاىمت 06نخاثج ىظو السغطُت موضحت في الجضٌو 

كلى جبني زلافت املماعؾاث  ،حشجُم املاؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼتفي  للبنون املؿاولُت الاحخماكُت

املدؿوبت  T، وكُمت 3وىو ؤهبر من املخوؾؽ السغض ي ، 3.65 ٌؿاوي  الاحخماكُت والبُئُت املؿخضامت

لت ٌؿاوي ، هما ؤن مؿخوى الضال2.042الجضولُت والتي حؿاوي  Tوهي ؤهبر من كُمت  4.695 حؿاوي 

ت وىو  0.000  .0.05ؤكل من مؿخوى امللنٍو
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وكلُ ، وجبلا للاكضة اللغاع، فةننا نغفع السغطُت اللضمُت ونلبل السغطُت البضًلت، وىظا ٌلني ؤن 

التزام البنون اللاملت بوالًت جبؿت باملؿاولُت الاحخماكُت ٌؿاى  في حشجُم املاؾؿاث الصغيرة 

 اعؾاث الاحخماكُت والبُئُت املؿخضامت.واملخوؾؼت كلى جبني زلافت املم

ال جوحض فغوق طاث صاللت بخصاثُت كنض نخاثج ازخباع السغطُت ال ال ت:  وجنص السغطُت كلى ما ًلي: "-

ت ) لضى ؤفغاص كُنت الضعاؾت  املؿاولُت الاحخماكُت للبنون( بين مخوؾؼاث α≤0.05مؿخوى ملنٍو

 ضمُت في اللمل".ألاكحلؼى ملخغيراث: الجنـ، املاىل الللمي، 

ألاكضمُت في بالنؿبت ملخغيراث الجنـ، املاىل الللمي،  ANOVA One Wayخُث اؾخسضما ازخباع 

 .0.05. وىنا جغفع السغطُت بطا وان مؿخوى الضاللت ؤكل من ؤو ٌؿاوي اللمل

ت ) ( في α≤0.05ًخطح من الجضٌو ؤكالو كضم وحوص فغوق طاث صاللت بخصاثُت كنض مؿخوى ملنٍو

املاىل الللمي،  ،لضى ؤفغاص كُنت الضعاؾت حلؼي ملخغيراث الجنـ املؿاولُت الاحخماكُت للبنونمخغير 

 . ولظلً ًخ  كبٌو ىظو السغطُت بالنؿبت للمخغيراث املظووعة آنسا.ألاكضمُت في اللمل

 خاجمت: .4

ومن زالٌ مداولخنا الخلغف كلى صوع املؿاولُت الاحخماكُت للبنون في حشجُم زلافت املماعؾاث 

م صعاؾت  في املاؾؿاثالاحخماكُت والبُئُت  البُاناث  مُضانُت وبخدلُلالصغيرة واملخوؾؼت كن ػٍغ

 :الخالُتاملجملت جوصلنا بلى حملت من النخاثج املبِنت في النلاغ 

الضعاؾت وحوص اىخمام هبير وجبني من كبل البنون اللاملت بوالًت جبؿت  ألبلاص ؤهضث نخاثج  -

املؿاولُت الاحخماكُت للبنون )البلض الاكخصاصًد البلض الاحخماعي، البلض البُئي(، وىظا ما حكير بلُ  

( واندغاف ملُاعي 3.71النخاثج املخدصل خُث حاء جؼبُل ا بضعحت مغجسلت بمخوؾؽ خؿابي )

، وكلُ  فُمىن اللٌو ؤن الؼاك   صاعي اللامل بهاج  البنون ًضعن وبكيل هبير ؤن  السواثض (0.623)

 .املخإجُت من ىظا املس وم، وىظا ما ًدلم السغطُت ألاولى

ؤؿ غث نخاثج الضعاؾت ؤن مؿخوى اىخمام البنون اللاملت بوالًت جبؿت بدشجُم املماعؾاث  -

ًضعه ا ؤفغاص كُنت الضعاؾت حاء بضعحت مغجسلت بمخوؾؽ خؿابي  الاحخماكُت والبُئُت املؿخضامت  هما

(، وىظا ًغحم بلى بصعان اللاثمين كلى ىاج  الوواالث كلى ؤن الاىخمام 0.772( واندغاف ملُاعي)3.65)
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غ وحشجُم املاؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت كلى جبني ىاج  املماعؾاث ؤمغ طغوعي جسغط   بخؼٍو

 .ا ًدلم السغطُت ال انُتاملخؼلباث الحضً ت، وىظا م

بُنذ نخاثج جدلُل الضعاؾت املُضانُت عفع السغطُت البضًلت ال ال ت وبالخالي كبٌو السغطُت  -

ت آلعاء مسغصاث اللُنت  ت ال ال ت وىو ما ًترجب كلُ  اؾخنخاج كضم وحوص فغوق طاث صاللت ملنٍو الصسٍغ

ُاناث الشخصُت من خُث حنؿ  ، خٌو مخوؾؼاث املؿاولُت الاحخماكُت للبنون حلؼى بلى الب

ماىالته  الللمُت، ألاكضمُت في اللمل، مما ٌلني ؤن بحاباث ؤفغاص اللُنت ل  جخإزغ باملخغيراث الشخصُت 

غحم طلً بلى ؤن كُنت الضعاؾت ف ت مخللمت وواكُت وقابت جضعن ؤىمُت جبني الكغواث مدل الضعاؾت  ٍو

 .ملس وم املؿاولُت الاحخماكُت للبنون

  :اء كلى النخاثج الؿابلت اعجإًنا بلى جلضً  بلع الخوصُاثوبن  

 ؛الاؾخساصة من ججاعب البنون اللاملُت الغاثضة في بغامج املؿاولُت الاحخماكُت-     

ت باملؿاولُت الاحخماكُت جيون  البنون واملاؾؿاثحشجُم - الصغيرة واملخوؾؼت كلى زلم وخضاث بصاٍع

 ؛دلي وجنمُخ م متها ألاؾاؾُت صك  املجخمم امل

املاؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت كلى جبني مس وم املؿاولُت الاحخماكُت  حشجُم مضعاءمداولت البنون -

نُت بُت وجيٍو  ؛من زالٌ كلض صوعاث جضٍع

ت والاؾخضامت بالنؿبت للماؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت - حؿلُؽ الظوء كلى جسلُل زلافت الاؾخمغاٍع

من زالٌ حلل مبضؤ الكغاهت بين البنون واملاؾؿاث الصغيرة  وصوع البنون في صك  ىظا الخوح 

غ كالكت مؿخضامت بين ىاجين الج خين  ؛واملخوؾؼت مبضؤ جؼبُم ليي ٌؿاكض كلى جؼٍو

حشجُم اللاثمين كلى اللؼاق املالي كلى كلض اللضًض من النضواث واملاجمغاث إلبغاػ ؤىمُت جبني البنون -

ج بصاعي قامل ٌؿاى  مؿاىمت فلالت في الاعجلاء بجوصة الخضماث ملنهج املؿاولُت الاحخماكُت همنه

 ؛امللضمت والضك  امللضم للماؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت

 .اللمل كلى عفم جوصُاث ىظا امللخلى بلى الوػاعة الوصُت لغغض صمج  في بغامج اللمل الحيومي-

 . كائمت املراحع:5
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 1. املالساث:

(. املؿاولُت الاحخماكُت 2005صالح م ضي مدؿن اللامغي. )ػاىغ مدؿن منصوع الغالبي، و 

 وؤزالكُاث ألاكماٌ. كمان

بيروث: املاؾؿت  ,ألاولى لؼبلتا) .(. بصاعة وجنمُت املاؾؿاث الصغيرة واملخوؾؼت2007نبُل حواص. )

 .الجاملُت للضعاؾاث والنكغ والخوػَم

عايل يف ادلملكة العربية السعودية يف تنمية اجملتمع (. دور مؤسسات التعليم ال7153فاطمة عايض فواز السلمي. )
" جامعة ادللك سعود أمنوذجا"، كتاب أحباث مؤمتر دور اجلامعات –من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 .7101السعودية يف تفعيل رؤية 
Commission des communautés européennes. (2001). livret vert, 

promouvoir le cadre européen pour la Responsabilité Sociale 

des Entreprises. Bruxelles, Belgique. 
Porter Michael. (1985). Competitive Advantage: Creating and 

Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press. 
 امللاالث:. 2

 .ادلؤهلة الصغرية وادلتوسطة يف حتقيق التنمية ادلستدامة يف اجلزائرإسهام ادلؤسسات  .(ديسمرب ,2014) .وايل مرمي

 .268 ,(19العدد )جملة العلوم االجتماعية

 :ادلداخالت .0
(. واقع ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف اجلزائر 7152& مجيلة العمري. ) ،احلاج عرابة

ورقلة. دور ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف  دراسة وكاالت شركات التأمني يف والية –
، اجلزائر: كلية العلوم -ورقلة -جامعة قاصدي مرباح  والرهاناتالواقع  –التنمية ادلستدامة  اسرتاتيجيةتدعيم 

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري.
دة يف متويل ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة مع جتارب دولية رائ .(2008) .خدجية لدرج &،ليلى عبد الرحيم 

ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة   :مداخلة مقدمة يف ادللتقى الوطين الرابع حول .اإلشارة إىل حالة اجلزائر
، 1955أوت  20كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة  .كرهان للتنمية يف اجلزائر

 .سكيكدة، اجلزائر 

 ادلراسيم  والقوانني: 4.
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ادلؤرخ يف  18-11من القانون  5ادلادة  .(15 12 ,2001) .اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
 .p. 06 ,(77) .، وادلتضمن القانون التوجيهي لرتقية ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة12/12/2001

 مواقع االنرتنيت: 5.

 

ادلسؤولية  .17:29 :، الساعة 20/07/2019:افريل تاريخ اإلطالع ,(2014) .حسني عبد ادلطلب األسرج
 .p. 05 .االجتماعية للقطاع اخلاص ودورها يف التنمية ادلستدامة للمملكة العربية السعودية

Récupéré sur http://mpra.ub.uni-muenchen.de/54977 

كشف البيانات ادلتعلقة بتأثري الشركات على (. 7112, مؤمتر األمم ادلتحدة التجارةوالتنمية، و )االونكتاد(. )
نيويورك وجنيف. مت االسرتداد من  اجملتمع االجتاهات والقضايا الراهنة.

http/ :unctad.org/ar/docs/iteteb20037_ar.pdf 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) & SUSTAINABI. 

(2018, 07 19). Récupéré sur http://en.finance.sia-

partners.com/corporate-social-responsibility-csr-sustainability-

within-banking. 

dfgf. (fgf). gdf. fdg: dfg. 

 
 . مالحم:6

 : ملياش ليكرث الحماس ي1حدول 

 الخصنُف موافم بكضة موافم مداًض   ير موافم  ير موافم بكضة

 مرجفعت حدا مرجفعت مخوصطت منخفضت منلضمت

 الدرحت 5 4 3 2 1

 .نيالباخ من بكضاص  املصدر:

 املخغيراث الدًمغرافيت حضب الدراصت عينت أفراد لخوزيع املئويت والنضب : الخكراراث02 حدول 
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 النضبت املئويت الخكرار فئاث املخغير 

 %58.1 18 ذهر الجنط

 %41.9 13 أنثى

 %32.3 10 صنت 30أكل من  الضن

 %54.8 17 صنت 31-41

 %6.5 2 صنت 41-50

 %6.5 2 صنت 50أهبر من 

 %6.5 2 ثانوي  املضخوى الخعليمي

 %71 22 حامعي

 %22.6 7 دراصاث عليا

 %29 9 صنواث 5أكل من  ألاكدميت في البنك

 %32.3 10 صنواث 10-5من 

 %19.4 6 صنت 15-10من 

 %19.4 6 صنت 15أهثر من 

 %100 31 املجموع

 SPSS23بناء كلى بغنامج ن يالباخ من بكضاص املصدر: 

 نخائج إحاباث أفراد عينت الدراصت حول املحور الثاني: 03حدول 

املخوصط  أبعاد املضؤوليت الاحخماعيت للبنون الركم

 الحضابي

إلانحراف 

 املعياري 
 الترجيب

إلاججاه 

 العام

 مرجفعت 02 0.723 3.66 البعد الاكخصادي  01

 مرجفعت 01 0.671 3.89 البعد الاحخما ي 02

 مرجفعت 03 0.795 3.57 البعد البيئي 03

 مرجفعت ---- 0.623 3.71 أبعاد املضؤوليت الاحخماعيت للبنون

 SPSS 23ن بناء كلى نخاثجيمن بكضاص الباخ املصدر: 
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 املضؤوليت الاحخماعيت جبضت ألبعادالبنون العاملت بوالًت  ممارصتدى مل T: نخائج اخخبار 05حدول 

املخوؾؽ  السلغة

 الحؿابي

 Tكُمت  Tكُمت 

 الجضولُت

صعحت 

ت  الحٍغ

مؿخوى 

 الضاللت

 اللغاع

 فلغاث السغطُت

 
 دال إحصائيا 0.000 30 2.042 6.310 3.71

 SPSS 23ن بناء كلى نخاثج يمن بكضاص الباخ املصدر: 

  ملضاهمت املضؤوليت الاحخماعيت للبنون في حشجيع املؤصضاث الصغيرة  T: نخائج اخخبار 06حدول 

 تاث الاحخماعيت والبيئيت املضخدامواملخوصطت على جبني ثلافت املمارص

 SPSS23من بكضاص الباخ ين بناء كلى بغنامج املصدر: 

 املضؤوليت الاحخماعيت للبنونحدول الفروق ملخوصطاث  : 7حدول 

 F Sig الدؿوٍم املؿاوٌ

 0.572 0.322 الجنـ

 0.045 4.128 املاىل الللمي

 0.152 2.090 ألاكضمُت في اللمل

 SPSS24من بكضاص الباخ ين بناء كلى بغنامج املصدر: 

 

 

 

 السلغة
املخوؾؽ 

 الحؿابي
 Tكُمت 

 Tكُمت 

 الجضولُت

صعحت 

ت  الحٍغ

مؿخوى 

 الضاللت
 اللغاع

فلغاث 

السغطُت 

 ال انُت

3.65 4.695 2.042 30 0.000 
صاٌ 

 بخصاثُا
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 أبعاد املضؤوليت الاحخماعيت في البنون: 1الشكل 

 
Source : François DOMERGUE, La RSE dans le secteur bancaire, un outil 

de reconquête de la confiance en période de crise ?, P : 01, Date of 

Arrival : 20/07/2017, h :16 :57,  

site :https://www.researchgate.net/...La_RSE_dans_le_secteur_bancaire_un

_outil_de_reco.. 

 ضخدامت: دور املؤصضاث الصغيرة واملخوصطت في جحليم الخنميت امل02شكل ال

 

 .من بكضاص الباخ يناملصدر: 

 

 

https://www.researchgate.net/...La_RSE_dans_le_secteur_bancaire_un_outil_de_reco
https://www.researchgate.net/...La_RSE_dans_le_secteur_bancaire_un_outil_de_reco
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  ثجارب دولية -امللاوالثية مدخل لتحليم التنىيع الاكتصادي
Entrepreneurship is an approach to achieving economic diversification - 

international experiences 
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 ملخص: 

ع الاكخصاصي تهضف هظه الضعاؾت إلبغاػ مضي بؾهام اإلالاوالجُت  اإلالاوالجُتحعخبر  بط، في جدلُم الخىَى

ع الاكخصاصي هفاء ؤزبدذالتي  آلالُاثؤخض ؤهم  عض الخىَى تها في جدلُم الخىمُت الاكخصاصًت والاحخماعُت، َو

عُت منها  .مؼلب ول الضٌو وباألزص الَغ

ؼ وجغكُت اليكاغ اإلالاوالحي ًاصي بلى ؤؿهغث الىخاثج ؤن خُث       جؼىع ، الىؿاثف وصعم الابخياعزلم حعٍؼ

ع   الصاصعاث وجىىعها، الخغحر الهُىلي واؾخلغاع الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي، وبالخالي الغفع  مً صعحت الخىَى

 الاكخصاصي.

ع اكخصاصي؛ ججاعب صولُت.:  الكلمات املفتاحية  ملاوالجُت؛ جىَى

 .O53  ؛H89؛ JEL: L26ثصنيف 

Abstract: 

          This study aims to highlight the extent to which entrepreneurship 

contributes to achieving economic diversification.  

          The results showed that the promotion of entrepreneurial activity leads to 

job creation and innovation support, the development and diversification of 

exports, structural change and the stability of GDP, thus raising the degree of 

economic diversification. 

key words: Entrepreneurship; economic diversification; International experiences 
Jel Classification Codes: L26 ; H89 ; O53. 
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 . ملدمة: 1

هـغا إلؾهامها الىبحر بخدلُم الخىمُت الاكخصاصًت مىطىع اإلالاوالجُت باهخمام هبحر  خـي        

والاحخماعُت، وبظلً ؤصبدذ مؿعى إلاسخلف الضٌو اإلاخلضمت والىامُت على خض ؾىاء، لخلم همىطج 

وبمياهُاث ول صولت، بهضف الغفع مً الىفاءة الاكخصاصًت،  مً زالٌ اكخصاصي ًخماش ى مع زصاثص 

ع مصاصع ومىاعص الاكخصاص والابخعاص عً اإلاصضع الىاخض الظي كض ٌعغض الاكخصاص لألػماث  بوعاف وجىَى

ع  ض مً خضتها مً هاخُت، وختى جظمً وؿب عالُت مً الىمى في الضزل الىػني، الدكغُل وجىَى ؤو ًٍؼ

 خُت ؤزغي.الصاصعاث مً ها

عُت، إلاا ًيخج عىه            ع الاكخصاصي مً ألاهضاف اإلايكىصة وباألزص لضي الضٌو الَغ هما ٌعخبر الخىَى

ع في الاكخصاص لِؿذ ههجا مؿؼغا  مً اؾخلغاع وجىمُت قاملت ومؿخضامت، مع العلم ؤن مؿإلت الخىَى

عً امتزاج مسخلف الخغحراث ًمىً بجباعه بؿهىلت، وبهما حعخبر خالت صًىامُىُت مخغحرة، جيخج 

الاكخصاصًت، الؿُاؾُت، الاحخماعُت وختى الثلافُت والعلاثضًت؛ وبالخالي على الخيىمت واإلاجخمع العمل 

على جلبُت مسخلف الخغحراث و اإلاخؼلباث الجضًضة مً الؿلع والخضماث ومىاهبتها، لظلً مً زالٌ هظه 

 :لخالُتالىعكت البدثُت ؾىداٌو ؤلاحابت على ؤلاقيالُت ا

 ما مدي إشهام امللاوالثية في خلم فرص لتحليم التنىيع الاكتصادي؟                

 نهضف مً زالٌ هظه الىعكت البدثُت بلى:              

ت؛ -  الخعغف على ماهُت اإلالاوالجُت وؤهمُتها في العملُت الخىمٍى

ع الاكخصاصي، مبرعاجه وقغوغ هجاخه في الضٌو  - عُت؛الخعغف على الخىَى  الَغ

 عغض بعع الخجاعب الضولُت لالؾخفاصة منها. -

بِىما ؤهمُت هظا البدث فخىمً في وىهه ًدىاٌو مىطىع هثر  الاهخمام به، خُث حؿعى ول  

غ اإلالاوالجُت، باإلطافت بلى جدلُم الخىىع الاكخصاصي، فيل منهما  ًضفع بعجلت الىمى  الضٌو بلى جؼٍى

غ الاك  خصاص الىػني مً  جضاعُاث الخبعُت للمىعص اإلاىفغص.والخىمُت، باإلطافت بلى جدٍغ

اعخمضها في اهجاػ هظه الىعكت البدثُت على اإلاىهج الىصفي الخدلُلي اإلاالثم لعغض اإلافاهُم 

 وججمُع اإلاعلىماث والخلاثم؛ هما كؿمىا العمل بلى مبدثحن، ألاٌو ًسص اإلاضزل الىـغي للملاوالجُت

ع الاكخصاصي؛ ؤما اإلابدث الثاوي زصصىاه لعغض بعع الخجاعب الضولُت.  والخىَى

 :مدخل نظري للملاوالثية والتنىيع الاكتصادي  .1

ؾىف هخؼغق مً زالٌ هظا اإلابدث إلااهُت اإلالاوالجُت وؤهمُتها في اليكاغ الاكخصاصي             

، ؤما اإلاؼلب الثاوي ؾيخؼغف ف ع الاكخصاصي وقغوغ هجاح والخىمُت في اإلاؼلب ألاٌو ُه إلااهُت الخىَى

عُت. ع الاكخصاصي في الضٌو الَغ  الخىَى
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 ها في النشاط الاكتصادي والتنمية:ماهية امللاوالثية وأهميت  .1.1

اصة( عواحا هبحرا وؤصبذ مخضاوال بكيل هبحر مً ػغف الخيىماث،            للي مصؼلح اإلالاوالجُت )الٍغ

باإلالاوالجُت واإلاجخمع هيل، هـغا للخإزحر الاًجابي للملاوالجُت على الجاهب الباخثحن، ألافغاص اإلاهخمحن 

الاكخصاصي والاحخماعي على خض ؾىاء، ولظلً ؾيخؼغق في هظا اإلاؼلب  إلااهُت اإلالاوالجُت ومضي 

 بؾهامها في اليكاغ الاكخصاصي والخىمُت الاكخصاصًت والاحخماعُت. 

 :ماهية امللاوالثية  1.1.1

ت اإلالاوالجُت بن  غحع طلً لعضم ؤلاحماع خٌى هـٍغ اصة( عضة حعاٍعف، ٍو للملاوالجُت )الٍغ

ت التي حعغف مً زاللها، ومفهىمها، وهظا ٌعىص لخعضص ومع طلً جخفم ؤغلب  وحهاث الىـغ والؼاٍو

 الخعاٍعف على ؤنها جخمثل في هىع مً الؿلىن ًخمثل في الؿعي هدى الابخياع والخىـُم، وبعاصة جىـُم

آلالُاث الاكخصاصًت والاحخماعُت مً احل اؾخغالٌ مىاعص وخاالث معُىت جدمل اإلاساػغة وكبٌى 

الفكل؛ اهه مؿاع ٌعمل على زلم ش يء مسخلف، والخصٌى على كُمت بخسصُص الىكذ والعمل 

الظغوعي مع جدمل ألازؼاع اإلاالُت، الىفؿُت والاحخماعُت اإلاصاخبت لظلً، والخصٌى على هخاثج في 

 .(337، صفدت 2017)مهضي، عطا مالي وشخص ي قيل 

بإنها "الؿحروعة التي تهضف بلى بهخاج مىخج حضًض طو كُمت وطلً  Robert Hisrihٌعغفها  بِىما

بةعؼاء الىكذ والجهض الالػمحن، مع جدمل اإلاساػغ الىاحمت عً طلً بمسخلف ؤهىاعها )مالُت، هفؿُت، 

 ؛(24، صفدت 2017-2016)لفلحر،  احخماعُت(، وبملابل طلً ًخم الخصٌى على بقباع ماصي ومعىىي"

ٍمىً اللٌى ؤن اإلالاوالجُت هي ول وكاغ بوكاء مكغوع ؤعماٌ حضًض، ًلضم فعالُت اكخصاصًت و 

إحي هظا اليكاغ  بازخالف معاًحر الخصيُف، والدجم مثال، خُث  جسخلفؤقياٌ في عضة مظافت، ٍو

اإلااؾؿاث الخللُضًت وؤزغي هبحرة، ؤما خؿب معُاع ؤلابضاع فىجض ومخىؾؼت  هجض ماؾؿاث صغحرة

( طاث الخىىىلىحُا اإلاخؼىعة والتي حعخمض بكيل هبحر على الغكمىت؛ start upsواإلااؾؿاث الىاقئت )

وبظلً فةن مفهىم اإلالاوالجُت هى اإلافهىم ألاقمل، وؤن اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت واإلااؾؿاث 

ان و عماعوف،  الىاقئت ما هي بال قيل مً ؤقياٌ اإلالاوالجُت  .(34، صفدت 2021)مٍؼ

عخبر اإلاكغوع  هما ؤن اإلالاوالجُت هي اللضعة والغغبت في جىـُم وبصاعة ألاعماٌ طاث الصلت بها؛ َو

غ مىـماث ألاعماٌ اللاصعة على اإلاىافؿت وصزٌى ألاؾىاق الخاعحُت؛  اإلالاوالحي ألاؾاؽ لبىاء وجؼٍى

جب جىفغ زالر عىاصغ   (6-5، الصفداث 2010)ػاًض،  ؤؾاؾُت في اإلاىـمت اإلالاوالجُت وهي:ٍو

 ألافغاص اإلالاولىن، خُث بضونهم ال ًىحض ببضاع؛ -

البعض الخىـُمي اإلاغجبؽ بالغئٍت، الثلت اإلاثالُت، ؤلابضاع، الخدىغ للفكل، الخدىغ  -

 للغمىض، الغكابت الضازلُت؛

 البُئي اإلاغجبؽ بالخىىع في ألاؾىاق؛البعض  -
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 وبىاءا على ما ؾبم، جخدضص الجىاهب الغثِؿُت للملاوالجُت فُما ًلي:          

 زلم و بوكاء وكاغ ببضاعي حضًض طو كُمت؛ -

 جسصُص الىكذ والجهض واإلااٌ؛ -

 جدمل مسخلف اإلاساػغ الىاججت عً اإلاساػغة؛ -

 الخصٌى على العىاثض الىاججت عً اإلاساػغة.  -

بصفت عامت ًمىً حعٍغف اإلالاوالجُت بإنها ول وكاغ ًخم مً زالله بوكاء ماؾؿت حضًضة             

 ٌ اصي( ًخمخع  1طاث ػابع جىـُمي باؾخغالٌ الفغص اإلاخاخت، مً ػغف شخص ٌعغف باإلالاو )الٍغ

 وهى ما ًاصي لخلم اللُمت؛ هما جخؼلب اإلالاوالجُت  2بسصاثص معُىت ألحل ججؿُض فىغة ببضاعُت

 :01بعع اإلاهاعاث ًمىً خصغها في زالزت ؤهىاع عثِؿُت، وهى ما ًىضخه الجضٌو 

 : أنىاع املهارات املعلىبة في امللاوالثية.01جدول 

 مهارات امللاولة الشخصية مهارات إدارة ألاعمال املهارات التلنية

 الىخابت 

 ٌاللضعة على الاجصا 

 مغاكبت البِئت 

 بصاعة ألاعماٌ الخلىُت 

 جىىىلىحُت 

 الشخصُت 

 ؤلاصغاء 

 اللضعة على الخىـُم 

 بىاء العالكاث والكبياث 

 العمل طمً فٍغم 

 مضعب 

 وطع ألاهضاف والخسؼُؽ 

 صىع اللغاع 

 العالكاث ؤلاوؿاهُت 

  م  الدؿٍى

 اإلاالُت 

 اإلاداؾبت 

 ؤلاصاعة 

 الغكابت 

 الخفاوض 

 ػغح اإلاىخج 

 جىـُم الىمى 

 الغكابت والالتزام 

 ؤزظ اإلاساػغة 

 ؤلابضاع 

  الخىفُظاللضعة على 

 اإلاثابغة 

 عئٍت كُاصًت 

 الترهحز على الخغُحر 

 (21، صفدت 2018)زغبىػلي،  املصدر:

                                           
1

عمل على جىـُم آلالُاث واإلاخؼلباث الاكخصاصًت  امللاول   هى الشخص الظي ًخمخع بصفاث ؤزظ اإلاباصعة َو

خلبل اإلاساػغة والفكل، ولضًه اللضعة على ػلب اإلاىاعص، العاملحن، اإلاعضاث وباقي  ٌ والاحخماعُت، ٍو لُجعل منها  ألاصى

تقِئا حضًضا  مبضعا وطا كُمت، وهى الشخص الظي ًخمخع باإلاهاعاث والخصاثص  منها والاحخماعُت والىفؿُت التي  ؤلاصاٍع

 جمىىه مً طلً.
ت ججمع بحن اإلاعغفت اإلاخإللت والعمل الخالق، وجخعامل مع الىاكع وحؿعى هدى  إلابداع  2 ، وجيخج عً ألافظلعملُت فىٍغ

 شخصُت، بُئُت وؾلىهُت ًلىصها ؤشخاص ممحزون. جفاعل مخغحراث
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)فغصت،  مع العلم ؤهىا هجض  للملاوالجُت عضة ؤقياٌ، ًمىً جلخُصها في ألاقياٌ ألاعبعت الخالُت          

2020):  

ع ًمىً اللٌى ؤن اغلب اإلاك امللاولة الصغيرة )ريادة ألاعمال الصغيرة(:- ت حعض مكاَع ع الخجاٍع اَع

 صغحرة،

 ما ٌعغف باؾم اإلااؾؿاث الىاقئت. : وهى (Start-upامللاولة اللابلة للتعىير ) -

 : ًخمحز باالبخياع اإلاؿخمغ(Large Company Entrepreneurshipامللاوالثية الكبيرة )-

جـهغ اإلالاولت الاحخماعُت في خاٌ مداولت اإلالاٌو (: Social Entrepreneurshipامللاولة الاجتماعية )-

 .لخلم مىخجاث ؤو زضماث حعمل على خل مكاول احخماعُت كاثمت

 إشهام امللاوالثية في النشاط الاكتصادي والتنمية:  2.1.2

مً الخلٌى الهامت والىاعضة في اكخصاصًاث الضٌو الصىاعُت اإلاخلضمت والضٌو  حعض اإلالاوالجُت          

لظلً اهخمذ الىثحر مً الضعاؾاث والبدىر بضعاؾت صوع اإلالاوالجُت في الىمى  الىامُت على خض ؾىاء،

الاكخصاصي والخىمُت  الكاملت، ومً بحن ؤهم الهُئاث اإلاخسصصت في اهجاػ ألابدار والضعاؾاث في 

( والظي ًبدث في GEMإلالاوالجُت في مسخلف اإلاىاػم والبلضان هجض اإلاغصض العالمي للملاوالجُت )مجاٌ ا

ع وفعاٌ باإلالاعهت مع اكخصاصًاث لم جلمـ  جفؿحر إلااطا بعع الاكخصاصًاث الىػىُت جؼىعث بكيل ؾَغ

ما ؤن الىمىطج عباعة الخؼىع اإلايكىص، ومداولت ببغاػ بهخمالُت اإلايىهاث اإلاىحىصة في الخىمُت الىػىُت، عل

 ، عً قيل جىطُخي ٌكغح هُفُت جفاعل العىاصغ وآلالُاث الىبر ي التي جدضص الىمى الاكخصاصي للضٌو

 (:01وهى ما ًىضخه والكيل )
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 .: نمىذج ثأثير امللاوالثية على النمى الاكتصادي والتنمية1الشكل      

 
 (340، صفدت 2017)مهضي،  املصدر:

وللملاوالجُت جإزحر هبحر على الاكخصاص الىلي واإلاىاػهاث اإلاغجبؼت به، مغوعا بالبِئت الاحخماعُت،         

ت بالخالت الاكخصاصًت للضولت ، و بظلً (56صفدت ، 2019)عؼوػ و كاؾم،  والتي جغجبؽ بعالكت كٍى

ًمىً جلؿُم الخإزحراث التي جيخج عً اإلالاوالجُت بلى جإزحراث اكخصاصًت وؤزغي احخماعُت، ًمىً 

 جلخُصها فُما ًلي:

، التأثير الاكتصادي للملاوالثية: -أ مً بحن الخإزحراث التي حؿاهم بها اإلالاوالجُت في اكخصاصًاث الضٌو

  (722-721، الصفداث 2019)بىزلجت، ػعودي، و غالب،  هجض:

 ؛عفع مؿخىي الىفاءة ؤلاهخاحُت بمسخلف ألاعماٌ وألاوكؼت -

مجاالث ؤلابضاع  یًلخباغا هـ اإلاىخجاث والخضماث یعؤلاؾهام في جىى  - :زلم فغص عمل حضًضة ومخىىعت -

 ؛حنلضي اإلالاول

 ؛یا وزللهاهلل الخىىىلىح -

 ؛عاثالصاص یتجىم -

 ؛یغهاوجؼى  یتهاوجىم یتالاكخصاص یعفي اإلاكاع  یيلتاله بعاصةو   یضالخجض -

 ؛یضةؤؾىاق حض یجاصب -

 ؛اللضعة على اإلاىافؿت یاصةػ  -

 ؛یفكضعة الاكخصاص على الخى حنبعؼاء مغوهت في جدؿ -

 ؛اإلاؿتهضفت یتألاوكؼت للمىاػم الخىمى  یهجىح -

ً عؤؽ اإلااٌ البكغي -  ؛جيٍى
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  ؛الخىىع الاكخصاصي یمجدل -

 .الخض مً الؿىق اإلاىاػي  -

هـغا للعالكت الىػُضة واإلاخباصلت بحن الخىمُت الاكخصاصًت  التأثير الاجتماعي للملاوالثية:-ب

-2014)الجىصي،  والاحخماعُت، فان جإزحر اإلالاوالجُت على الجاهب الاحخماعي ًمىً ازخصاعه فُما ًلي

 :(723، صفدت 2019)بىزلجت، ػعودي، و غالب،  . (2015

 ؛زفع مً وؿبت البؼالت-

 ؛اإلاؿاهمت في حكغُل اإلاغؤة-

- ٌ  ؛عضالت جىػَع الضزى

 ؛بث عوح اإلاباصعة وجغكُتها-

 .مداعبت آلافاث الاحخماعُت -

 اإلاعاصغة یاثهاما في الاكخصاصعا صو جلعب   یتاإلالاوالج یعاإلاكاع  ومما ؾبم طهغه ؿهغ حلُا ؤن             

عهؤنها طغوع  هما یصاٌ وإل  یملخلض یتطغوع و اإلاىافؿت،  الؾخمغاع فهي مصضع  یم،همىه بكيل ؾلو  یت لخىَى

غها مً زالٌ جىػَع اليكاػاث  یتللؿيان في اإلاىاػم الىاث یتألاؾاؾ الخضماث باإلطافت بلى جؼٍى

عها، اصة وؿبت الصاصعاث وجىَى  یضةالؿلع والخضماث الجض یغ ومهمت لإلبضاع ولخؼى  بكلُمُا، ومصضع لٍؼ

بصىع الىفاءاث وزللهم مً زالٌ جدفحزهم وحشجُعهم،  یتبها، هما حؿمذ اإلالاوالج یصعب الخيبا التي 

والعمل  یتؾخلاللالا بجزعت  یخمخعىن  یًص الظغاالفغص لألف حر وجىف تیالفغص یتث ؤلاصاع عااللض یغ ؼى وج

وجدلُم ػمىخاتهم وجؼلعاتهم، وهظا ما ًىعىـ بصىعة اًجابُت على  خاحاتهم یتلخلب ،الخغو الخاص 

ؿهم في جدلُم الخىمُت الاحخماعُت.  اإلاجخمع َو

 :التنىيع الاكتصادي وشروط نجاحه 2.2

ع الاكخصاصي مىهج ٌؿاعض في اللظاء على ؤلازخالالث في البيُت الهُيلُت             ٌعض الخىَى

الكخصاصًاث الضٌو التي حعخمض في حؼء هبحر مً مضازُلها على مصضع وخُض في ألاغلب ًيىن مىعصا 

 ػبُعُا ؤو على عضص مدضوص حضا مً اإلاصاصع.

 ماهية التنىيع الاكتصادي 1.2.2

خىكف علُه مضي هجاح ل           ، ٍو ع الاكخصاصي ؤهمُت هبحرة في بىاء اكخصاصًاث الضٌو لخىَى

غي الاكخصاصي واهجغ  ) ؛ ٍو ت عملُت الخىمُت لهظه الضٌو ( ؤهه ولما اعجفعذ John E. Wagnerواؾخمغاٍع

ع الاكخصاصي في اكخصاص بلض ما ولما ؤصبذ الاكخصاص ؤكل خؿاؾُت للخللباث التي حؿببه ا صعحت الخىَى

ً،  العىامل الخاعحُت  .(2020)الجىاٍع

ع بلى الغغبت في جدلُم ؤهبر  خُث ًظهب         ، لبلض ماصاصع الضزل ألاؾاؾُت عضص مً م معنى الخىَى

والتي بضوعها حعؼػ كضعاجه الخلُلُت طمً بػاع الخىافؿُت العاإلاُت، مً زالٌ مداوالث عفع اللضعاث 
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ؤلاهخاحُت في كؼاعاث مخىىعت صون ؤن ًلخط ي ألامغ ؤن جيىن جلً اللؼاعاث طاث محزة وؿبُت عالُت، 

جُا، لخيىن بضاثل ًمىنها ؤن  وهى ًلىم على الخاحت بلى الاعجلاء، بىاكع عضص مً هظه اللؼاعاث جضٍع

ع ًىؼبم على البلضان التي حعخمض على مصض ع وخُض غحر جدل مدل اإلاىعص الىخُض، ومً هىا فالخىَى

 .(337، صفدت 2021)بللعما،  مؿخضًم

هما ٌعغف بإهه عملُت بخضار حغحراث هُيلُت في البيُت الاكخصاصًت والاحخماعُت والعالكاث           

ع مصاصع الضزل مً زالٌ  جبني ؤؾلىب ؤلاهخاحُت التي جغافم الىمى الىمي بهضف جدلُم الغفاهُت ؤو جىَى

ً،  مخىاػن للخىمُت الاكخصاصًت كاثم على الخيامل اإلاضعوؽ بحن اللؼاعاث واليكاػاث اإلاسخلفت )الجىاٍع

2020). 

عغف ؤًظا بإهه "جىػَع الاؾدثماع في كؼاعاث الاكخصاص اإلاسخلفت وطلً للخللُل مً مساػغ           َو

، صفدت 2016)باهي و عواًيُت،  ؤلافغاغ في الاعخماص على واخض ؤو عضص كللل حضا مً اللؼاعاث"

م جبني ؤؾلىب مخىاػن للخىمُت الاكخصاصًت، كاثم على  ، وهظلً"هى (135 ع مصاصع الضزل عً ػٍغ جىَى

 .(143، صفدت 2016-2015)اوهُل، الخيامل اإلاضعوؽ بحن اللؼاعاث وألاوكؼت اإلاسخلفت" 

عبر  ؤما على صعُض           ع الصاصعاث" َو ع باإلاعنى العام بـ "جىَى الاكخصاص الؿُاس ي ًلصض بالخىَى

لخللُل الاعخماص على عضص مدضص مً الصاصعاث اإلاعغطت  التي تهضفعً الؿُاؾاث  بالخصىص

لؿملخظبظب الؿعغ والىمُت،  عالاكخصاص الؿُاس ي  ٍو ع  بلى الخىَى ع ألافلي والخىَى كؿمحن، وهما: الخىَى

 . (82، صفدت 2017)غالب، ؾعُضاوي، و عػٍلاث،  )الغؤس ي( العمىصي

ت بالهُاول الاكخصاصًت، خُث جلىم         ع  ٌؿخىحب بحغاء جدىالث حظٍع وعلُه ختى ًخدلم الخىَى

حزة الخىافؿُت على كاعضة هبحرة مً اإلاغافم ؤلاهخاحُت لؿالؾل مً الصىاعاث طاث اللُمت اإلاظافت واإلا

، غاهُت، و حغمىن،  العالُت، مً زالٌ  :(228، صفدت 2017)بكلٌى

ع الافلي: والظي ٌؿمذ بةًجاص فغص إلهخاج ؾلع حضًضة كض جيىن مترابؼت ؤو غحر مترابؼت - الخىَى

 باللؼاع ألاخاصي، هلؼاع الخعضًً، الؼاكت والؼعاعت؛

ع ال- غ اإلاىخج وػٍاصة اللُمت اإلاظافت باؾخسضام مضزالث مدلُت ؤو الخىَى عمىصي )الغؤس ي(: يهضف لخؼٍى

 مؿخىعصة مً زالٌ الخدٌى مً صىاعت بلى ؤزغي والخىؾع فيها بكيل عمىصي.

ع ؤن مع العلم         حىاهب وؤقياٌ مسخلفت: للخىَى

ع في حعل الهُيل ؤلاهخاجي )الصىاعي(          اإلادلي لبلض ما ؤهثر جىىعا وطو كاعضة كض ًيىن الخىَى

مً هاخُت، ومً هاخُت  اكخصاصًت عٍغظت وؤكل اعخماصا على عضص كلُل مً ألاوكؼت ؤو على مىعص واخض

ع كض ًيىن خٌى جىؾُع ؾلت صاصعاث الضولت و/ؤو عً صزٌى ؤزغي  على صعُض الصاصعاث، الخىَى

ع  الصاصعاث ًخعلم (136، صفدت 2016)باهي و عواًيُت،  ؤؾىاق حضًضة للخصضًغ بىحه عام ، وجىَى

ع وػٍاصة الخصضًغ ألهبر عضص مً الؿلع والخضماث مً حهت ومً حهت زاهُت ًخعلم بخىػَع اإلاىخجاث  بدىَى
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مىً الخمُحز (718، صفدت 2019)بىزلجت، ػعودي، و غالب،  على ؤهبر عضص مً ألاؾىاق الخاعحُت ، ٍو

ع ألاؾىاق، خُث ع اإلاىخجاث وجىَى  :(136، صفدت 2016)باهي و عواًيُت،  بحن جىَى

ٍىؼبم باألزص على و  ؛ًخعلم بكيل زاص بخدلُم مياؾب بهخاحُت :ثنىيع الهيكل إلانتاجي  -

اإلاىدصغة في بهخاج وجصضًغ اإلاىخجاث ألاولُت، وبكيل زاص  الاكخصاصًاث اللاثمت على اإلاىاعص

يهضف للتهُا للضزٌى في فظاءاث حضًضة لإلهخاج، وبالخالي ًمىً ؤن ٌؿاعض في الخض مً الاعخماص 

على مجمىعت مدضوصة مً ألاوكؼت ؤلاهخاحُت، وجفاصي الـىاهغ غحر اإلاغغىب فيها مثل " لعىت 

ع ؤلاهخاجي ًمىً ؤن ٌعمل على حؿهُل الخغحر  ؛لىضي"اإلاىاعص الؼبُعُت" ؤو "اإلاغض الهى  بن الخىَى

اث ؤعلى مً الخىىىلىحُا واإلاهاعاث، وبالخالي الخىمُت بمعىاها ألاهثر  الهُىلي هدى ؤوكؼت طاث مؿخٍى

 قمىلُت.

ًدخل هفـ اللضع مً ألاهمُت، فاالعخماص اإلافغغ على ؾىق واخضة ؤو عضص كلُل  ثنىيع ألاشىاق: -

، خُث ؤن الاهسفاض في الؼلب ًمىً ؤن ًازغ ؾلبا وهبحرة ق ًدمل مؿاوت واضختحضا مً ألاؾىا

جا مخىىعا ؤو عىطا عً طلً وحىص ػلب ؤهثر اؾخلغاعا في  على الاكخصاص مما لى وان هىان مٍؼ

عالوة على طلً، هىان وفغاث زاعحُت ًمىً حىيها مً زالٌ الىصٌى بلى ؤؾىاق ؛ ألاؾىاق ألازغي 

 وبصفت عامتة والتي جمىً البلض مً جدلُم اللضعة الخىافؿُت الصىاعُت؛ حضًضة بمىخجاث حضًض

عمل على جسفُف ؾغعت الؼلب  ع ألاؾىاق ًللل مً الخعغض للصضماث الخاعحُت، َو بن جىَى

واإلاىافؿت الجضًضة باإلطافت بلى ؤن الخصضًغ ألهثر مً بلض ماقغ على كضعة البلض على اإلاىافؿت 

 صولُا.

ع الاكخصاصي، وهيهما هج             ، 2019)بىزلجت، ػعودي، و غالب،  ض مجاالث ؤزغي مً الخىَى

 :(719-718الصفداث 

ع ؤلاًغاصاث الخيىمُت-  ؛جىَى

ً عؤؽ اإلااٌ الثابذ- ع في بحمالي جيٍى  ؛الخىَى

ع في العمالت-  .الخىَى

اإلاساػغ الىبحرة التي تهضص الهُيل ؤلاهخاجي والخصضًغي ألي  جـهغ بىطىح  ؾبم طهغهمما           

مً كضع ؤلاميان لخللُل ا ٌعض خال هاحعا وهمىطحُا للخض ؤوفان الهُيل ؤلاهخاجي اإلاخىىع  وعلُهصولت، 

هظه ألازؼاع وزاصت بطا وان البلض ٌعخمض على الؿلع ألاولُت، هما ؤن الاعخماص على عضص هبحر مً 

ع ؤلاهخاج والخجاعة كض  اإلاىخجاث اإلاصضعة ووحهاث الخصضًغ ٌعخبر عامل كىة عغم ؤن عملُت جىَى

 ، ٌ جدلُم اإلاياؾب اإلاىخـغة مً زال لىًجيىن ميلفت وجدمل مساػغ في ػُاتها على اإلاضي الؼٌى

ً عؤؽ الخىمُت اإلاؿخضامت جيىن اهبر ع في العمالت وفي بحمالي جيٍى ، باإلطافت بلى طلً ًجب الخىَى

ع ؤلاًغاصاث الخيىمُت.اإلااٌ   الثابذ، وجىَى
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ع الاكخصاصي فُمىً خصغها في زمـ فئاث مً اإلاخغحراث خؿب           وباليؿبت إلادضصاث الخىَى

ع) لُا باألمم اإلاخدضة خٌى الخىَى غ اللجىت الاكخصاصًت إلفٍغ ،  ( جىحض، وهي واآلحي: 2006جلٍغ )بكلٌى

 (229، صفدت 2017مىن، غاهُت، و حغ 

 العىامل اإلااصًت: واإلاخمثلت في الاؾدثماع وعؤؽ اإلااٌ؛ -

ت وصىاعُت وطلً مً زالٌ جإزحرها على  - الؿُاؾاث العمىمُت: مً ؾُاؾاث مالُت، ججاٍع

ؼ اللاعضة الصىاعُت؛  حعٍؼ

 مخغحراث الاكخصاص الىلي: ؾعغ الصغف والخضخم والخىاػهاث الخاعحُت؛ -

ت والىطع ألامني؛ -  اإلاخغحراث اإلااؾؿُت: الخىهمت، البِئت الاؾدثماٍع

الىصٌى بلى ألاؾىاق: صعحت ؤلاهفخاح على الخجاعة في الؿلع والخضماث وعؤؽ اإلااٌ، اللظاء  -

ل.  على الخىاحؼ الجمغهُت وغحر الجمغهُت، والخصٌى على الخمٍى

ع الاكخصاصي ألي صولت،  ولخلُُم مجمىعت مً اإلااقغاث  خىفغ جمضي هجاعت ؾُاؾت الخىَى

ع الاكخصاصي لضولت ما، وجخمثل هظه اإلااقغاث  ًمىًواإلاعاًحر الىمُت التي مً زاللها  كُاؽ صعحت الخىَى

 :(338-337، الصفداث 2021)بللعما،  فُما ًلي

ؤقهغ اإلااقغاث التي جلِـ  ٌعخبر مً(:  HERFINDAL- HIRSHMANهحرقمان ) -ماقغ هحرفىضاٌ  -

ع الاكخصاصي، جتراوح كُمخه مابحن الصفغ والىاخض، وولما اكترب اإلااقغ مً الصفغ صٌ طلً  صعحت الخىَى

؛ وكض صمم على الخىىع الاكخصاصي، وولما اكترب مً الىاخض صٌ على عضم الخىىع والترهحز الاكخصاصي

، 2020)كضوع و مضًاوي،  الصىاعت ؤو في كؼاع آزغ معحنهظا اإلاعامل ؤصال للُاؽ ملضاع الترهحز في 

 .(119صفدت 

(: ًلِـ اهدغاف خصت صاصعاث الؿلع الغثِؿُت  UNCTADماقغ جىىع الصاصعاث )ماقغ الاوهىخاص  -

ُت في الصاصعاث لضولت معُىت في بحمالي صاصعاتها، مً خصت الصاصعاث الىػىُت لخلً الؿلع الغثِؿ

تراوح هظا اإلااقغ بحن الصفغ والىاخض، وولما اكترب مً الصفغ واهذ صعحت جىىع الصاصعاث  العاإلاُت، ٍو

 الصفغ ٌعني ؤن هُيل الصاصعاث الىػىُت ًخؼابم مع هُيل الصاصعاث العاإلاُت. بلىؤعلى، وعىضما ًصل 

 هظهغ ما ًلي:الىمُت التي جمىً مً كُاؽ صعحت الخىىع الاكخصاصي  إلاعاًحر ا وفُما ًسص            

 (85، صفدت 2017)غالب، ؾعُضاوي، و عػٍلاث، 

ً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي؛مضي  - اصة فعالُت اللؼاع الخاص في جيٍى  ٍػ

 الصاصعاث؛في خىىع الجؼىع وؿبت  -

 كؼاع؛ل وجؼىع بحمالي العمالت خؿب  -
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 معضٌ وصعحت الخغحر الهُىلي؛ -

 الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي وعالكخه باؾخلغاع ؤؾعاع اإلاىعص الىخُض.في  ؾخلغاع الا صعحت  -

ع الاكخصاصي حملت مً ألاهضاف، لعل ؤبغػها ما ًلي:  مع العلم ؤن للخىَى

 والبُئُت؛ جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت مً زالٌ الخىفُم بحن الخىمُت الاكخصاصًت، اإلاجخمعُت-ؤ

باألزص للضٌو التي حعخمض في صاصعاتها على خماًت الاكخصاص الىػني مً الصضماث الخاعحُت، -ب

 الىفؽ، ؤو مىعص واخض معحن، وبظلً ٌؿاعض على الاؾخلغاع والىمى.

 زلم فغص عمل في كؼاعاث حضًضة ومخىىعت  جخماش ي وكضعاث ألافغاص، مُىالتهم وػمىخاتهم؛-ث

 بهخاحُت العمل والاؾخغالٌ ألامثل لغؤؽ اإلااٌ البكغي؛الغفع مً  -ر

الغفع مً مؿخىي بؾهام مسخلف اللؼاعاث الاكخصاصًت في الضزل الىػني وجدؿحن هفاءة وفعالُت -ج

 هظه ألازحرة وجغابؼها فُما بُنها؛

ؼ صوع ول مً الاؾدثماعاث الخاصت والاؾدثماعاث ألاحىبُت في اليكاغ الاكخصاصي؛ -ح  حعٍؼ

محن بِئت اكخصاصًت مؿخلغة، مخؼىعة ومشجعت لالؾدثماع اإلادلي وألاحىبي وزلم مىار مالثم لبِئت جإ -ص

اصة ألاعماٌ(؛  ألاعماٌ ًدفؼ اإلالاوالجُت )ٍع

ع في مصاصع الضزل الىػني باالعخماص على عضة مصاصع بهضف الخض مً الاعخماص على اإلاصضع -ط الخىَى

 ألاخاصي؛

ؾعاع الؿلع اإلاصضعة والغفع مً معضٌ الخباصٌ الخجاعي مً زالٌ الخللُل مً مساػغ جللباث ؤ -ع

ع في الصاصعاث؛  الخىَى

 شروط نجاح التنىيع الاكتصادي في الدول الريعية 2.2.2

ع ختى جيىن            عُت هاجخت الاكخصاص عملُت جىَى ، ال بض مً بصالح ؤلاػاع العام إلصاعة في الضولت الَغ

ع اللُام بالاكخصاص الىلي، وبالخىاػي معه البض مً  ةصالخاث في حاهب العغض ؤًظا، والبض مً جىَى

والصىاعاث  اإلاىاعص الؼبُعي  الىخُض )والىفؽ والغاػ...( وعضم الاعخماص علىاللاعضة ؤلاهخاحُت 

ع مصاصع الضزل بعُضا عً  ع هُاول ؤلاهخاج هى جدض اإلاصاخبت له، وجىَى ع هظا اللؼاع؛ علما ؤن جىَى َع

 :(79-56، الصفداث 2019)مجمىعت مالفحن،  بعُض اإلاضي ًخؼلب ما ًلي

جغاهم عؤؽ اإلااٌ البكغي العىصغ ألاهم والخدضي ألاهبر في عملُت  ٌعض ثنمية رأس املال البشري:-أ

ع عُت الاكخصاصًاث الخىمُت وجىَى  .، الن الخىمُت بمفغصها ال جىفيالَغ

: بطا وصل اللؼاع العام بلى مغخلت الدكبع زصىصا في الضٌو طاث الىثافت إصالح اللعاع العام-ب

مً الظغوعي عفع هفاءجه فُصبذ الؿياهُت العالُت، وؤصبذ هبحر العضص، وجضهذ هفاءجه وبهخاحُخه، 

ؼ ، هما ًخىحب وبهخاحُخه خىفحر خافؼ واف لضي الكباب وجىمُت كضعاتهم ختى ً ،الخىهمت فُهحعٍؼ

 وجمىُنهم.
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على الضولت، وعلى آلُت واؾخمغاعه :  بطا وان اللؼاع الخاص ٌعخمض في همىه إصالح اللعاع الخاص-ج

ففي هظه ؤلاهفاق الخيىمي زصىصا، وما ججىص به الخيىماث مً علىص ومكغوعاث للؼاع ألاعماٌ، 

عاث اصة بصالخه، وبعاصة الىـغ في اللىاهحنًجب بعالخالت  هظا اللؼاع ال  وان ، زاصت وانوالدكَغ

 كلُلت. جيىن حض هبحرة للمىاػىحن، ومؿاهمخه في الاؾدثماع الىػني عملًىفغ فغص 

ن ػلب الؿىق العاإلاُت على اإلاىخجاث الصىاعُت غحر مدضوص في خحن ؤن ب :فعالة بناء كاعدة صناعية-د

؛ غحر اإلاخاحغ بها صولُا ًبلى مدضوصا بإوطاع الؿىق اإلادلُت وقغوغ الخجاعة فيها جىؾع كؼاع الؿلع

ت فعالت بهضف بىاء كاعضة صىاعُت مخىىعت  ومخِىت  وعلُه ًخىحب على الخيىماث وطع زؼؽ جىمٍى

 ٌعٌى عليها، وطلً هـغا للعالكت الىبحرة بحن كؼاع الصىاعت وباقي اللؼاعاث.

 :من التجارب الدولية نماذج .3

جغهؼ الىثحر مً الضٌو اإلاخلضمت والىامُت على خض ؾىاء على حشجُع اإلالاوالث عمىما واإلالاوالث         

إلؾهامها الىبحر في صعم  وطلًالصغحرة واإلاخىؾؼت على وحه الخصىص وطلً بازخالف وكاػها، 

عه، وحعض هىاة وؤؾاؽ للملاوالث الىبحرة؛ فمثال   قغهت حجراٌ مىجىعػ لصىاعت الؿُاعاث الاكخصاص وجىَى

قغهت صغحرة وحعخمض  في مبُعاتها على اهثر  32000حعخمض في ججهحزها لللؼع واإلاؿخلؼماث على ؤهثر مً 

 .(59، صفدت 2018)زغبىػلي،  وهُل وؾُؽ 11000مً

في هظا اإلابدث ؾيخؼغق لبعع الخجاعب الضولُت التي حعخمض على اإلالاوالجُت عمىما واإلالاوالث            

ع الاكخصاص.  الصغحرة واإلاخىؾؼت على وحه الخصىص في مجاٌ جىَى

 ثجارب  بعض الدول الناشئة واملتلدمة  1.3

، لخؼىع اإلالخىؾ الظي عغفخههـغا لحعض ججغبت الضٌو الىاقئت مً بحن الخجاعب الىاجخت،         

 ججغبت ؾىغافىعة. و وؾيخؼغق ليل مً ججغبت اهضوهِؿُا وهي مً بحن الضٌو اإلاىخجت واإلاصضعة للىفؽ، 

 ثجربة اندونيصيا  1.1.3

ع الاكخصاص وهمىه ٌعخمض بالضعحت ألاولى على جؼبُم ؾُاؾاث مالثمت            بن هجاح عملُت جىَى

عُت التي حعخمض على الىفؽ، فُجب اجساط اللغاعاث اإلاىاؾبت كبل هبىغ  زاصت باليؿبت للضٌو الَغ

ع هجض ؤهضوهِؿُ  ا.ؤلاًغاصاث الىفؼُت، ولعل مً ابغػ البلضان التي هجخذ في عملُت الخىَى

اصة الؿياهُت            علما ؤن البؼالت حعض ؤهبر مصضع للللم في اهضوهِؿُا، خُث ًغجفع معضٌ الٍؼ

ع هبحرة الدجم  ًدٌى صون  واللىي العاملت بىحه عام، والاهسفاض في معضالث الىمى باليؿبت للمكاَع

ع اؾدُعاب اللىي العاملت التي في جؼاًض مؿخمغ، وفي الىكذ الظي ؤصبذ اللؼاع  جمىحن هظه اإلاكاَع

الؼعاعي هى آلازغ غحر كاصع على زلم فغص عمل وافُت؛ فلجإث اهضوهِؿُا الجساط بعع الؿُاؾاث 

غ اإلااؾؿاث الصغحرة، وهي:  (28-27، الصفداث 2010)الصىص،  لخؼٍى



 

 بعض التجارب الدولية –امللاوالثية مدخل لتحليم التنىيع الاكتصادي 
 

187 

في مجاٌ الصىاعاث الصغحرة والخغفُت والصىاعاث الؼعاعُت وبُىث  جدؿحن كضعة هظه اإلااؾؿاث -

 الخجاعة؛

لُت؛ - اصة وصٌى اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت بلى ألاؾىاق العاإلاُت وػٍاصة الفغص الدؿٍى  ٍػ

ع الصغحرة؛ - ل للمكاَع  جىفحر الخمٍى

ت والخىـُمُت؛ - ت ؤلامياهُاث ؤلاصاٍع  جلٍى

ت قبياث العمل والكغاهت. -  جلٍى

غ ؤؾىاق الصاصعاث              هما عهؼث اهضوهِؿُا على جلضًم خىافؼ لدشجُع الكغواث على جؼٍى

وعملذ على صعم العمالت مً زالٌ بهؿابها اإلاهاعاث والخعلُم اإلاالثمحن للخصٌى على وؿاثف في هظه 

مؿخلغة ومىار  اإلاجاالث الجضًضة آلازظة في الخىؾع، باإلطافت بلى الترهحز على بًجاص بِئت اكخصاصًت

 (90-86، الصفداث 2017)غالب، ؾعُضاوي، و عػٍلاث،  مىاث إلاماعؾت ألاعماٌ، وطلً مً زالٌ:

 الاؾدثماع في الخجمعاث الصىاعُت عالُت ؤلاهخاحُت، ختى وان لم جىً هىان محزة جىافؿُت؛ -

ؼ هلل الخىىىلىحُا: مً زالٌ بوكاء اإلاىاػم الخغة وجلضًم  - اؾخسضام عؤؽ اإلااٌ ألاحىبي لخعٍؼ

بُت وزفع اللُىص الجمغهُت والخىاحؼ غحر الجمغهُت؛  الخىافؼ الظٍغ

 الاؾدثماع في الخضٍعب لظمان جىفحر الُض العاملت اإلااهغة واإلاخسصصت؛     -

ىاعُت: خُث ًمىً ؤن ًاصي بوكاء قبياث بوكاء عوابؽ ؤفلُت وعؤؾُت على الخجمعاث الص -

للمىعصًً اإلادلُحن خٌى صىاعاث الخصضًغ اللاثمت بلى عفع بمياهُاث الخىؿُف في اللؼاع بعُىه، 

وان وان ًخعحن الاهخمام بىفاءة اللؼاعاث طاث اإلاصاصع اإلادلُت ومغاعاة ؤال ًاصي وحىصها بلى 

 فلضان الخىافؿُت.

 ثجربة شنغافىرة 2.1.3

جدٌى ؾىغافىعة مً بلض مىسفع الضزل مدضوص اإلاىاعص وببيُت جدخُت هكت ومدغوم مً  بن           

ج مً  الاؾدثماعاث وفغص العمل بلى واخض مً ؤغنى بلضان آؾُا، لِـ ولُضة الصضفت، بل هخج عً مٍؼ

 ؾدكغافُت بعُضة الىـغ، وباإلاكاعهت الىاؾعت مً اللؼاع الخاص.الؿُاؾاث العامت ؤلا 

خىمُت اكخصاصه، ومً بحن العىامل ٌؿعى لججغبت ؾىغافىعة مثاٌ ًدخظ به ألي بلض  حعخبر           

الغثِؿُت لىجاح هظه الضولت الترهحز على البيُت الخدخُت وؤلاحغاءاث اإلابخىغة، حشجُع الخجاعة الخاعحُت 

جضعن  حشجُع مكاعهت اللؼاع الخاص خُث بلى باإلطافتواإلاكاعهت الىبحرة في الخجاعة الضولُت، 

الخيىمت ؤهمُت بقغان اللؼاع الخاص في اللغاعاث الخاصت بالؿُاؾاث،هما حظبذ الخيىمت 

ً بلى ؾىغافىعة مً زالٌ جىفحر اإلاىار اإلاىاحي لالؾدثماع، وجلضًم الخىافؼ اإلاالثمت إلقغان  اإلاؿدثمٍغ
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لعالم جضًغ قغهت للخضماث اللىحِؿدُىُت في ا 25مً ؤهبر 20اصبذ هىان  2017اللؼاع الخاص؛ وفي 

، وكض خفؼ وحىص (18، صفدت 2021)ػواوي و بعىوي،  عملُاتها العاإلاُت ؤو ؤلاكلُمُت مً ؾىغافىعة

 العضًض مً الكغواث طاث الثلل الىبحر، الكغواث اإلادلُت على مداواة اإلاعاًحر الضولُت.

ً ح بؾتراجُجُت بلىخُث لجإث ؾىغافىعة           ألاحاهبشجُع الصاصعاث مً زالٌ حظب اإلاؿدثمٍغ

بُت وخىافؼ للخصضًغ؛ واججهذ  بعفاءاثاإلاىاػم الخغة، ومىذ  وبوكاءزالٌ جلضًم الخىافؼ  مً  بلىطٍغ

للخصضًغ مً زالٌ عىاكُض  ؤلاهخاجقبياث  وبكامتالخىىع الاكخصاصي وحعمُم كاعضة الخىىىلىحُا 

لُت  ت ؤهثر اهفخاخا بخىؾُع الخصضًغ وحشجُع الصىاعاث الخدٍى والخضماث واهتهاج ؾُاؾت ججاٍع

الخصضًغ الجضًضة مً حهت،  ؤؾىاقالعالكاث الخاعحُت وجىؾُع اللاعضة الاكخصاصًت لالؾخفاصة مً 

مً خُث الخيالُف وججهحز اللىة العاملت طاث  ؤلاهخاحُتوجدؿحن اللضعة الخىافؿُت إلاسخلف اللؼاعاث 

)بً  اإلاهاعاث مً حهت ؤزغي، وهظا ما حعل ؾىغافىعة خالُا جخمحز بمعضالث مؿخلغة في اكخصاصها

-2014، والجضٌو الخالي ًـهغ جؼىع عضص اإلااؾؿاث في ؾىغافىعة للفترة (197، صفدت 2021عؼُت، 

2018. 

 2018-2014: ثعىر عدد املؤشصات في شنغافىرة للفترة 2جدول 

 
 (197، صفدت 2021)بً عؼُت،  املصدر:

ع الىبحرة،         هما لعبذ اإلالاوالث الصغحرة واإلاخىؾؼت صوعا مدىعٍا في صعم وؾض خاحُاث اإلاكاَع

ع الصغحرة واإلاخىؾؼت بؿعغ  خُث كام بىً الخىمُت الؿىغافىعي بخىفحر اإلاؿاعضاث اإلاالُت للمكاَع

ت واهـم بليها بعض طلً عضص هبحر مً البىىن؛ ه ما ؿهغ الخعاون فاثضة زابذ وؤكل مً ألاؾعاع الجاٍع

والضعم والاهخمام مً ػغف الخيىمت مً زالٌ بوكاء كؿم لخيكُؽ الخجاعة والصاصعاث جابع لها، 

ً وجلضًم الضعاؾاث خٌى ألاؾىاق الضولُت، باإلطافت بلى طلً كُامه بدىـُم  مهمخه مؿاعضة اإلاصضٍع
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بُت عً الخجاعة وألاؾىاق الضولُت واخ ، 2010)الصىص،  خُاحاتها.اإلااجمغاث ووطع وجىـُم بغامج جضٍع

 (36-35الصفداث 

 ثجارب لدول عربية  2.3

 والخجغبت الؿعىصًت. ُتخجغبت ؤلاماعاجالؾيخؼغق في هظا اإلابدث ليل مً            

 ثجربة إلامارات العربية املتحدة. 1.2.3

ع الاكخصاصي بدبني عئٍت         ، والتي وان 2021سجلذ صولت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة هجاخا في الخىَى

،  (26، صفدت 2021)آٌ عِس ى،  هضفها الغثِس ي الخىافـ في ألاؾىاق العاإلاُت، لخلم اكخصاص مخىىع

اصة ألاعماٌلملاوالجُت )اإلااقغ العالمي ل "2021ؤلاماعاث ألاحىضة الىػىُت لغئٍت "اعخبرث  خُث ؤخض  (ٍع

، ولظلً كامذ «اكخصاص جىافس ي معغفي مبني على الابخياع»ؤهم ماقغاتها، ووطعخه طمً مدىع 

اصة(الخيىمت في صولت ؤلاماعاث بالترهحز والاهخمام بإوكؼت  ، عبر اؾخدضار بغامج وؤهـمت اإلالاوالجُت )الٍغ

ل اليافي لألعماٌ، واعخماص ؾُاؾاث عمل جخظمً معا ًحر وكىاعض ؤؾاؾُت جلىم على جلضًم الخمٍى

غ وهلل اإلاعغفت  غ هظا اللؼاع وفم كىاعض مخلضمت مً البدث والخؼٍى وبغامج خيىمُت تهخم بخؼٍى

غ البيُت الخدخُت الضاعمت لألعماٌ )مغهؼ الاماعاث للضعاؾاث  واإلاهاعاث اإلاىّحهت بلى عواص ألاعماٌ، وجؼٍى

 .(2021والبدىر الاؾتراجُجُت، 

هما عملذ العضًض مً الؿُاؾاث الخضًثت في الضولت على جدؿحن وجغكُت اإلالاوالجُت، مً                

بالخىافـ في كؼاعاث مدضصة، وجلضًم  %100زالٌ الؿماح للكغواث طاث ألاصٌى ألاحىبُت   بيؿبت 

ً، واحخظاب الكغواث طاث الخلىُت بلى الضولت  جإقحراث ممخضة للملاولحن )عواص ألاعماٌ( واإلاؿدثمٍغ

ل بطافي وصعم لألعماٌ الصغحرة، باإلطافت بلى  باالعخماص على ؾُاؾاث الظغاثب والاؾدثماع وجىفحر جمٍى

، وهى 2020حي، وهما حؿخفُض الخيىمت مً معغض بهؿبى صوع مجلـ صبي اإلاؿخلبلي لليكاغ اإلالاوال

ؼ  خملت عثِؿُت للتروٍج لضولت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة لضعم الكغواث الصغحرة واإلاخىؾؼت وحعٍؼ

وجغكُت اليكاغ اإلالاوالحي، وحعض ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة واخضة مً ؤهبر الجهاث اإلااهدت في العالم 

  (57، صفدت 2021)فغحي و بسىف،  اإلاخدضة للخىمُت اإلاؿخضامت.لضعم جىفُظ ؤهضاف ألامم 

ع الصغحرة واإلاخىؾؼت، ؤن كؼاع الصىاعت هجح         اصة ألاعماٌ واإلاكاَع وؤهض وػٍغ صولت الاماعاث لٍغ

ذ بمىاؾبت بػالق صولت ؤلاماعاث " ؤلاؾتراجُجُت الىػىُت زالٌ اإلاغخلت اإلااطُت، وؤطاف في جصٍغ

ملُاع(، اهه "وفلا لبُاهاث عام 300" )مكغوع Operation 300bnللصىاعت والخىىىلىحُا اإلاخلضمت 

لُت  32، جظم صولت ؤلاماعاث الُىم ؤهثر مً 2019 ؤلف ميكإة حعمل في مجاالث الصىاعاث الخدٍى

خصغ ؤهمُت اللؼاع الصىاعي ؤلف عامل، وال جل 681اإلاسخلفت، جىفغ الىؿاثف وفغص العمل ألهثر مً 

على مؿاهمخه اإلاباقغة في الاكخصاص فدؿب، بل حكحر الضعاؾاث بلى ؤن ول صعهم مبُعاث مً اللؼاع 

صعهم في اللؼاعاث ألازغي، وؤهض على ؤن جغهحز ؤلاؾتراجُجُت على صوع  1.3الصىاعي ًظُف هدى 
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ً واإلاسترعحن اإلايكىص ؾِشجع  الخىىىلىحُا اإلاخلضمت في جدلُم الىمى الصىاعي مكاعهت اإلابخىٍغ

غ صىاعاث مخلضمت وبىاء اكخصاص معغفي  والكغواث الصغحرة واإلاخىؾؼت على صعم الخىحه هدى جؼٍى

ت  غ، وهي زؼىة مهمت هدى جدلُم ؤهضاف مئٍى ت والبدث والخؼٍى كاثم على الابخياع واإلالىُت الفىٍغ

   (2021)الاجداص، . 2071ؤلاماعاث 

اصة            علما ؤن صولت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة، خلذ في اإلاغجبت ألاولى عاإلاُا في اإلااقغ العالمي لٍغ

اصة ألاعماٌ 2022ألاعماٌ )اإلالاوالجُت( لؿىت  غ الصاصع عً اإلاغصض العالمي لٍغ ، وطلً بدؿب الخلٍغ

(GEM غ ، وبظلً جفىكذ على حمُع الاكخصاصًاث 2021( خُث جلضمذ مً اإلاغجبت الغابعت عاإلاُا في جلٍغ

غ، بط خصلذ على ؤعلى معضٌ على الترجِب العام للماقغ بىاكع   صعحت. 6.8العاإلاُت اإلاكاعهت في الخلٍغ

ت،   (2022)العحن الازباٍع

 ثجربة الصعىدًة:  2.2.3

ع الاكخصاصي واهذ مىظ ؾبعُيُاث اللغن اإلااض ي، خُث              بن بضاًت اهخمام الؿعىصًت بالخىَى

ت، وجؼامً طلً مع اعجفاع ؤؾعاع  ت حغؼي ول منها زمـ زؼؽ ؾىٍى وطعذ بخضي عكغة زؼت جىمٍى

الىفؽ الخام خُنها؛ وواهذ الىخاثج اإلادصل عليها ملمىؾت مً زالٌ بىاء كاعضة صىاعُت معخمضة على 

اصة اللُمت اإلاظافت للمىعص الؼبُعي الىاطب، ووفغث هظه صىاعا اث العمالكت لٍؼ ث البُتروهُماٍو

ملىن وؿُفت حضًضة معـمها في اللؼاع العام، هما جمذ بطافت  2.7الخؼىاث ؤهثر مً 

اصة في الخضماث 800000 وؿُفت حضًضة في ول مً كؼاع الخضماث خُث جغهؼث معـم هظه الٍؼ

 (29، صفدت 2021)آٌ عِس ى،  الؿُاخت.الاحخماعُت، الخجاعة و 

ع الصغحرة                    غ اإلاكاَع  للض هفظث الؿعىصًت العضًض مً البرامج لدشجُع بكامت وجؼٍى

 :(35، صفدت 2010)الصىص،  واإلاخىؾؼت

 بضون فاثضة طمً بغهامج كغوض البىً ًمىذبىً الدؿلُف الؿعىصي:  -
ً
اإلاهىُت، الظي يهضف  كغوطا

 ؛بلى حشجُع وصعم اإلاهىُحن والفىُحن إلاماعؾت مهنهم

 20مبُعاتها  بغهامج هفالت اإلايكأث الصغحرة واإلاخىؾؼت: ًىفل اإلايكأث الصغحرة التي ال ًخجاوػ حجم -

اٌ للخصٌى على كغوض  ؛ملُىن ٍع

ب الخلنيبغامج خيىمُت ؤزغي لض - واإلانهي، التي  عم اإلايكأث الصغحرة ومنها بغامج اإلااؾؿت العامت للخضٍع

ع الصغحرة التي ًغغب الكباب في  جىفظها بصاعة اإلايكأث الصغحرة باإلااؾؿت. وجمٌى اإلااؾؿت اإلاكاَع

اٌ 200بكامتها في خضوص عؤؽ ماٌ ال ًخجاوػ  ع؛ ؤلف ٍع ل بعض بحغاء صعاؾاث حضوي للمكاَع خم الخمٍى  ٍو

بُت في طافت بلى هظه اللىىاث ؛باإل مجاٌ عملهم وفي مجاٌ الاؾدثماع وبلخاق ؤصخابها في صوعاث جضٍع

ت   .الغؾمُت هىان العضًض مً اللىىاث الخحًر
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ع الاكخصاص في الؿعىصًت واهذ مع "عئٍت الؿعىصًت            "  والتي جم  2030لىً ؤهبر زؼىة هدى جىَى

ل 25ؤلاعالن عنها في  ع مىاعص  2016افٍغ خُث قغعذ في اهجاػ بغهامج حغيء لإلصالح يهضف بلى جىَى

 .(29، صفدت 2021)آٌ عِس ى،  اليكاغ الاكخصاصي

واللؼاع  الخيىمُت تهضف بلى الخدٌى الىػني الكامل على مؿخىي اإلااؾؿاث وبظلً وطعذ زؼت     

اعخمض بغهامج الخدٌى الىػني ألاهضاف ؤلاؾتراجُجُت الضاعمت  ، خُثالخاص واإلاجخمع الؿعىصي

غ وصعم ، 2030عئٍت الؿعىصًت  لخدلُم الصىاعاث الصغحرة  ومً بحن جلً آلالُاث هظهغ: زلم وجؼٍى

خغص  ، باإلطافت بلىةوكاء الهُئت العامت للميكأث الصغحرة واإلاخىؾؼت وصعم بًغاصاتهاباإلاخىؾؼت و 

اصة مؿاهمت  بًماهااإلايكأث الصغحرة واإلاخىؾؼت  كؼاع ة بإهمُتواهخمام اللُاصة الغقُض بضوعها في ٍػ

اث الهُئت العامت للميكأث  ؤهه ؛علما2030اإلاملىت  ٪ وفم عئٍت 35٪ بلى  20الىاجج اإلادلي مً  مً ؤولٍى

ت، البحروكغاػُت الخيىمُت، وفغص  اليىاصع ، هيالصغحرة واإلاخىؾؼت، معالجت زالر جدضًاث البكٍغ

ل ، غاهُت، و حغمىن،  الخمٍى  ؛(230، صفدت 2017)بكلٌى

ع الاكخصاصي وفلا لبرامج الخدٌى الىػني  بؾتراجُجُتاإلالاوالجُت  بظلً وان الهضف هى حعل   للخىَى

باعخباعها على صوع اإلايكأث الصغحرة واإلاخىؾؼت  2030ؤهضث الغئٍت ، هما لالكخصاص الؿعىصي 2020

ؼ الصاصعاث''، ''ؤهم مدغواث الىمى الاكخصاصي، بط حعمل على خُث  زلم الىؿاثف وصعم الابخياع وحعٍؼ

غ اللىاثذ اإلاىاؾبت  ٌمً زال واإلالاولحنالصغحرة واإلاخىؾؼت اإلااؾؿاث صعم على  عملذ حاهضة جؼٍى

ل الصغحرة  اإلااؾؿاثذ وعلض الكغاواث الضولُت ومى لألعماٌ وجىفحر بمياهُت الخصٌى على الخمٍى

م ،واإلاخىؾؼت خصت ؤهبر في اإلاىافؿاث الخيىمُت ل وجمىحن عواص ألاعماٌ مً حؿٍى الخصٌى على الخمٍى

، باإلطافت بلى جىفحر اإلاغافلت؛ وهى ألامغ الظي حعل الخجغبت الؿعىصًت عغم وجصضًغ مىخجاتهم وزضماتهم

، غاهُت، و حغمىن،  خضازتها جىفغ بِئت مالثمت وصاعمت لليكاغ اإلالاوالحي ، الصفداث 2017)بكلٌى

230-231) . 

غ اإلاغصض العالمي للملاوالجُت )         الظي صضع بالخعاون مع  2021-2020( لعام GEMبدؿب جلٍغ

اصة ألاعماٌ  ولُت ألامحر مدمض بً ؾلمان لألعماٌ وعٍاصة ألاعماٌ ومغهؼ بابؿىن  العالمي للُاصة ٍع

(BGCEL )ٌ(، خلذ الؿعىصًت في اإلاغهؼ ألاٌو عاإلاُا في " اؾخجابت الخىهمت و اإلالاولحن )عواص ألاعما

 (2021)عواص الاعماٌ،  لجاثدت وىعوها"

 :خاثمة. 4

ع الاكخصاصي، باإلطافت              مً زالٌ ما جؼغكىا بلُه في ؤلاػاع الىـغي ليل مً اإلالاوالجُت والخىَى

ع  بلى  الخجاعب الضولُت التي جىاولتها الضعاؾت، ًـهغ بىطىح ؤن اإلالاوالجُت آلُت فعالت لخدلُم الخىَى

 الاكخصاصي، خُث جىصلىا مً زالٌ هظه الىعكت البدثُت بلى الىخاثج الخالُت: 
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ع اإلالاوالجُت حؿهم بفعالُت في جدلُم الىمى الاكخصاصي والخىمُت الاكخصاصًت الكاملت في حمُع - اإلاكاَع

 البلضان؛ 

ع  اإلالاوالجُت الىىاة ألاولى في بىاء مىـماث ألاعماٌ الصغحرة والىبحرة؛-  حعخبر اإلاكاَع

 حؿاعض اإلالاوالجُت على بىاء كاعضة صىاعُت فعالت؛ -

 جدلم ؤهضاف الخىىع الاكخصاصي؛ اإلالاوالجُت -

حؿهم اإلالاوالجُت في الغفع مً  ملاًِـ صعحت الخىىع الاكخصاصي )جؼىع في جىىع الصاصعاث، واحمالي  -

  العمالت خؿب اللؼاعاث، الخغحر الهُىلي، اؾخلغاع الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي، فعالُت اللؼاع الخاص(.

 بليها هخلضم ببعع الاكتراخاث، وهي واآلحي: بىاءا على الىخاثج اإلاخىصل             

غ  - غ وهلل  كؼاع اإلالاوالجُتاعخماص ؾُاؾاث وبغامج تهخم بخؼٍى وفم كىاعض مخلضمت مً البدث والخؼٍى

 ، اإلالاولحناإلاعغفت واإلاهاعاث اإلاىّحهت بلى 

ل اليافي لبغامج وؤهـمت عمل جخظمً معاًحر وكىاعض ؤؾاؾُت وطع  -  ث؛للملاوال خلضًم الخمٍى

 ؛حشجُع الخجاعة الخاعحُت واإلاكاعهت الىبحرة في الخجاعة الضولُت -

ؼ الخعاون بحن اإلالاولحن، الجامعاث ومغاهؼ البدث.-  حعٍؼ

غ صىاعاث مخلضمت وبىاء اكخصاص معغفي كاثم على الابخياع - ت ، صعم الخىحه هدى جؼٍى اإلالىُت الفىٍغ

غ  ؛والبدث والخؼٍى

غ البيُت الخدخُت الضاعمت لألعماٌالىفؼُت  لالاؾخفاصة مً اإلاضازُل  -  ؛وؤلاحغاءاث اإلابخىغة ،خؼٍى

 الترهحز على وكغ وغغؽ الثلافت اإلالاوالجُت في اإلاجخمع؛-

ً عؤؽ ماٌ بكغي ًخماش ى ومخؼلباث ؾىق العمل. -  الاهخمام بخيٍى

  . كائمة املراجع:5

 : ملؤلفاتا

ان، و زضًجت بمان عماعوف. )  - الكغواث الىاقئت في الجؼاثغ: بحن واكعها ومخؼلباث (. 2021امُىت مٍؼ

هجاخها. جإلُف مجمىعت باخثحن، اإلااؾؿاث الىاقئت وصوعها في الاوعاف الاكخصاصي في الجؼاثغ 

غ اإلادلي  غة-)ؤلاصضاع مسبر اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت في الخؼٍى غة،  -خالت مىؼلت البٍى حامعت البٍى

 (. الجؼاثغ.50-29الصفداث 

ع 2010ؾمحر ػهحر الصىص. )  - غ اإلاكاَع (. بعع الخجاعب الضولُت الىاجخت في مجاٌ جىمُت وجؼٍى

 هماطج ًمىً الاخخظاء بها في فلؿؼحن. وػاعة الاكخصاص الىػني، فلؿؼحن.-الصغحرة واإلاخىؾؼت

اصة الاعماٌ واصاعة اإلاكغوعاث الصغحرة واإلاخىؾؼت. الجامعت الافترا2018عامغ زغبىػلي. ) - طُت (. ٍع

 الؿىعٍت، ؾىعٍت.
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اصة واصاعة الاعماٌ الصغحرة. 2006فاًؼ حمعت صالح الىجاع، و عبض الؿخاع مدمض العلي. )  - (. الٍغ

 الاعصن: صاع الخامض لليكغ والخىػَع.
ع الاكخصاصي في صٌو الخلُج العغبُت. بحروث: اإلاغهؼ العغبي لالبدار 2019مجمىعت مالفحن. ) - (. الخىَى

 الؿُاؾاث.وصعاؾت 

 : ألاظروحات

صعاؾت  -(. عوح اإلالاولت واوكاء اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت في الجؼاثغ2017-2016خمؼة لفلحر. )  -

ج )اػغوخت صهخىعاه(. ولُت العلىم الاكخصاصً ٍغ ت وعلىم ت خالت: ملاولي والًت بغج بىعٍغ والخجاٍع

 الجؼاثغ.-بىمغصاؽ  -الدؿُحر، حامعت اخمض بىكغة

صعاؾت -(. صوع اإلاىاعص اإلاالُت العمىمُت في جدلُم الخىمُت الاكخصاصًت2016-2015خمُضة اوهُل. )  -

ت وعلىم الدؿُحر، حامعت اخمض ت خالت الجؼاثغ )اػغوخت صهخىعاه(. ولُت العلىم الاكخصاصً والخجاٍع

 .الجؼاثغ–بىمغصاؽ  -بىكغة

غ اإلالاوالج2015-2014مدمض علي الجىصي. )  - صعاؾت على  -ُت مً زالٌ الخعلُم اإلالاوالحي(. هدى جؼٍى

ت وعلىم  عُىت مً ػلبت حامعت الجلفت )اػغوخت صهخىعاه(. ولُت العلىم الاكخصاصًت والعلىم الخجاٍع

 .الجؼاثغ–بؿىغة  -الدؿُحر، حامعت مدمض زُظغ

 : امللاالت

ع الاكخصاصي مضزل العؾاء الاؾخضامت الاكخصا2021ؾماء بللعما. )ؤ  - صًت في صٌو مجلـ (. الخىَى

 .353-335(، الصفداث 1) 4الخعاون الخلُجي. مجلت البدىر اللاهىهُت والاكخصاصًت ، 

ع الاكخصاصي ومضازل جدؿحن اصاء 2020, 06 30اقىاق بً كضوع، و مدمض مضًاوي. )  - (. الخىَى

 .130-116(، الصفداث 1) 4الاكخصاص الجؼاثغي. مجلت الاكخصاص واصاعة الاعماٌ ، 

، هظًغ غاهُت، و ؾعاص حغمىن. )صٌؿمبر, لؿ  - ع 2017عُض بكلٌى (. اإلالاوالجُت واؾتراجُجُت للخىَى

ت للخىمُت الاكخصاصًت -الاكخصاصي  (، 07)العضصصعاؾت خالت اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت. اإلاجلت الجاثٍغ

 .234-225الصفداث 

ل,   - خىؾؼت ؤؾاؽ (. الصىاعاث الصغحرة واإلا2021ؾفُان الكاعف بً عؼُت. )ؤفٍغ

عاالكخصاصي: عغض لخجغبت ؾىغافىعة وامياهُت اؾخفاصة الجؼاثغ منها. مجلت الاؾتراجُجُت  الخىَى

 .202-191(، الصفداث 3) 11والخىمُت ، 

 Journal of(. ججاعب صولُت في صعم اإلالاوالجُت. 2021, 10 24ؾمغة فغحي، و مضًدت بسىف. )  -

Economic Growth and Entrepreneurship ، 62-51(، الصفداث 7)العضص  4 اإلاجلض. 

ع 2019عاجكت بىزلجت، فحروػ ػعودي، و فاجذ غالب. )اهخىبغ,   - (. اإلالاوالجُت وصوعها في جدلُم الخىَى

 .730-713(، الصفداث 03) 03الاكخصاصي في الجؼاثغ. مجلت اكخصاص اإلااٌ والاعماٌ ، 
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م حباع قىجاع آٌ عِس ى. )  - ع الاكخصاصي والخىمُت اإلاؿخضامت في صٌو (. 2021عبض الىٍغ مؿاعاث الخىَى

ت لالكخصاص الؿُاس ي ،   .38-8(، الصفداث 01) 03هفؼُت مسخاعة: صعاؾت جدلُلُت. اإلاجلت الجؼاثٍغ

(. اهمُت اإلالاوالجُت في اليكاغ الاكخصاصي للماؾؿاث الصغحرة 2019علي عؼوػ، و خؿىاء كاؾم. )-

 .62-52(، الصفداث 01) 01افؿُت اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت ، واإلاخىؾؼت في الجؼاثغ. مجلت جى

(. الؿُاؾاث والخجاعب الضولُت 2017فاجذ غالب، مدمض الؿعُض ؾعُضاوي، و بىبىغ عػٍلاث. )  -

ع الاكخصاصي ا واهضوهِؿُا واإلاىؿًُ. مجلت اكخصاص اإلااٌ والاعماٌ ، -الغاثضة في مجاٌ الخىَى خالت مالحًز

 .93-78(، الصفداث 1) 1

ع في الاكخصاص الجؼاثغي في ؿل جدضًاث الاػمت الغاهىت. 2017مغاص مهضي. )  - (. اإلالاوالجُت آلُت للخىَى

 .354-334مجلت ؤبعاص اكخصاصًت ، الصفداث 

ع الاكخصاي هسُاع اؾتراجُجي لخدلُم الخىمُت 2016مىس ى باهي، و هماٌ عواًيُت. )صٌؿمبر,   - (. الخىَى

ت للخىمُت اإلاؿخضامت في البلضا ن الىفؼُت: خالت البلضان العغبُت اإلاصضعة للىفؽ. اإلاجلت الجؼاثٍغ

 .152-133(، الصفداث 05الاكخصاصًت )

 : املداخالت       

(. صوع الخضماث اللىحِؿدُىُت في اوعاف الخجاعة الضولُت 2021, 06 24ػهُت ػواوي، و لُلى بعىوي. ) -

 ٌ خلى العلمي الىػني خٌى الاكخصاص الجؼاثغي والؿلؿلت ججغبت ؾىغافىعة. اإلال -واكخصاصًاث الضو

 ، الجؼاثغ.3حؿهُالث وآفاق . حامعت الجؼاثغ  -اللىحِؿدُىُت في الخجاعة الضولُت

ل,  08-07-06مغاص ػاًض. ) - اصة والابضاع في اإلاكغوعاث الصغحرة واإلاخىؾؼت. اإلالخلى 2010ؤفٍغ (. الٍغ

ً وفغص  : اإلالاوالجُت: الخيٍى ت وعلىم الدؿُحرالضولي خٌى  -الاعماٌ . ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 الجؼاثغ. -حامعت مدمض زُظغ، بؿىغة

 :مىاكع الانترنيت

ش الاؾترصاص 2021, 03 23الاجداص. ) - ، مً الاجداص: 2022, 02 17(. جاٍع

https://www.alittihad.ae/news/اإلاعغفت-اكخصاص-صعم--الفالس ي-/ؤخمض4174196/ؤلاماعاث 

ت. ) - ش الاؾترصاص 2022, 02 10العحن الازباٍع -https://al، مً العحن: 2022, 02 16(. جاٍع

ain.com/article/uae-first-globally-the-entrepreneurship-index-2022 

اصة الاعماٌ 2021, 06 03عواص الاعماٌ. ) - غ اإلاغصض العالمي لٍغ ش الاؾترصاص 2021(. جلٍغ , 02 16. جاٍع

غhttps://www.rowadalaamal.com/tag، مً عواص الاعماٌ: 2022 اصة-العالمي-اإلاغصض-/جلٍغ -لٍغ

 /2021-ألاعماٌ
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- ( .ً ش الاؾترصاص (. مضوهت عضهان فغخان الجىاٍع2020, 10 16عضهان فغخان الجىاٍع , 02 17ً. جاٍع

ض: 2022 -https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/5c969cf1-992e-451e-9f03، مً مىصت ؤٍع

99e74a89623b?tع-وصواعي-=مفهىم  الاكخصاصي-الخىَى

ش الاؾترصاص 2020, 05فغصت. ) - اصة الاعماٌ واي هىع مً عواص الاعماٌ ؤهذ؟ جاٍع  19(. ما هي اهىاع ٍع

اصة-ؤهىاع-هي-/ماhttps://www.for9a.com/learn، مً فغصت: 2022 ,02 -عواص-مً-هىع-وؤي-ألاعماٌ-ٍع

 ؤهذ-ألاعماٌ

(. هُف خللذ صولت الاماعاث مياهت 2021, 02 09مغهؼ الاماعاث للضعاؾاث والبدىر الاؾتراجُجُت. ) -

ش الاؾترصاص  اصة الاعماٌ؟ جاٍع ، 2022, 02 17عاإلاُت مخمحزة في ٍع

https://www.ecssr.ae/reports_analysisت-مياهت-ؤلاماعاث-صولت-خللذ-/هُف ُّ  م/-عاإلا
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 ملخص: 

 مىا وجدذيىذ. الجضاةىش   الخجىاس   امليىاا  غلى  كيمىت الىذيراس جخفىيع ظياظىت أزىش ئبىشاص ئلى  الذساظت هزه تهذف      

 الجضاةش    الذيراس صشف أظػاس فشوكاث في ئخذار شأنه من الرفؽ أظػاس في يدذر الز  الخغير وا  ئرا

 الىرفؽ، همىا لخغيىراث أظىػاس الصشف وانذ نديجت ظػش غل  جؼشأ التي الخغيراث ا  ئل  الذساظت جىصلذ وكذ     

   الخجاس   املياا  غل  الذيراس الجضاةش   صشف ظػش لخخفيع جأزير وحىد غل  غذم الذساظت اظفشث

 الرفؽ. حغيراث أظػاس الخجاس ، املياا  الخخفيع، ظياظت الجضاةش ،الذيراس ،صشف الظػش الكلماث املفخاخيت:

  JEL: F31 ،Q43 ،P33جصييف 

 

Abstract:  
   This study aims to highlight the impact of the policy of devaluation as one of the 

tools of exchange rate policies in Algeria on the trade balance  . The study 

concluded that the changes in the exchange rate were a result of changes in oil 

prices,    
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  . مقدمت:1

الػاهعت لليمت اكخصاد أ  البلذ، فليمت الػملت جشجبؽ اظاظا بعػش صشفها خيث   حػخبر الػملت املشآة

يلػب ظػش الصشف دوسا خيىيا في النشاػاث الاكخصاديت ججاسيت  وانذ او اظدثماسيت، ومن املػلىم ا   

ظػش الصشف من  اهم ادواث  العياظت الرلذيت التي جداٌو من خالله الحيىماث العيؼشة غليه  

ي مجشي الاكخصاد الذاخلي  او الخاسجي فهى  يعخخذم لخلييم  مذ  نجاح وظالمت ا  مرظىمت لخدىم ف

 من الػملت كيمت اكخصاديت من حهت و يػخبر مإششا غل  جرافعيت الذولت  من حهت اخشي. فخخفيع

 ومػالجت وجصحيذ  غملتها صشف ظػش جدذيذ في الرظش إلغادة الرلذيت العلؼت جخخزها التي إلاحشاءاث

 وهزا  الىاسداث من والحذ الصادساث حشجيؼ خالٌ الاخخالالث الهييليت  التي يػاني منها الاكخصاد من

 الخاسج . ئل  ألامىاٌ سؤوط خشوج ئيلاف

ٌ  من هغيرها الجضاةش ظػذ العياق، هزا وفي مياانها  غل  الخأزير ئل  صشف تهذف ظياظت انتهاج ئل  الذو

 .رلً ئل  الهادفت العياظاث أبشص  املدليت الػملت كيمت جخفيع فيانذ ظياظت الخجاس  

و ظرداٌو في هزه الىسكت البدثيت جدبؼ وجدليل معاس جؼىس املياا  الخجاس  بشليه ومذ  جأزشه  

 2000بالخخفيظاث املخخاليت للذيراس الجضاةش   في ظل جللباث اظػاس الرفؽ ورلً في الفترة املمخذة من 

 . 2019ال  

 جددًد الاشكاليت: .1.1

 مما ظبم جخجل  لرا مػالم الاشياليت التي ظىف نداٌو الاحابت غنها  والتي يمىن صياغتها والخالي:

ما مدي جأثر امليزان الخجاري الجسائري بالخخفيضاث املخخاليت لقيمت الدًىار الجسائري في ظل     

 ؟ ( 2019 -200خالل الفترة) سعار الىفغ أجقلباث 

 :الخاليت الفشطياث صياغت يمىن وأظئلتها الفشغيت الذاسظت ئشياليت طىء في  الدراست: فرضياث.2.1

 الجضاةش   الذيراس صشف وظػش الرفؽ ظػش غالكت بي  هران -

 وجدعي  الىاسداث، خصيلت انخفاض في الجضاةش   الذيراس كيمت جخفيع ظياظت ظاهمذ -

 ألاداء الخصذيش  

 لخللباث اظػاس الرفؽ في الاظىاق الػامليت جذاغياث غل  سصيذ املياا  الخجاس   -

 يخمثل هذف الذساظت في : اهداف الدراست:.3.1

 جدبؼ جؼىس ول من ظػش صشف الذيراس الجضاةش  ملابل الذوالس  -
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 (2019- 2000حشخيص وجدليل وطػيت املياا  الخجاس  الجضاةش  خالٌ الفترة ) -

 الجضاةش في الخجاس   املياا  غل  الجضاةش   صشف الذيراس ظػش جخفيع مذي جأزيرمداولت ابشاص  -

 املىطىع دساظت ئل  جلىدنا الفشطياث، واخخباس غل  إلاشياليت، إلاحابت مداولت ئ  :الدراست هيكل.4.1

  مدىسين خالٌ من

 .الخجاس   واملياا  الػملت صشف ظػش جخفيع لعياظت الرظشيت املفاهيم املدىر ألاول:

 2019-2000 الفترة خالٌ الخجاس   املياا  غل  الجضاةش   الذيراس جخفيع أزش جدليل املدىر الثاوي:

 وامليزان الخجاري  الىظريت لسياست جخفيض سعر صرف العملتملفاهيم ا .2

 :ماهيت سياست جخفيض العملت 1.2

  الصشف ظػشيجب الخؼشق أوال ئل  مفهىم  الػملتكيمت  كبل الخؼشق ئل  ظياظت جخفيع

 :أهمها هش جخخلف حػاسيف ظػش الصشف غير أنها حذ مخلاسبت و لزلً نز :مفهىم سعر الصرف

 الػملخي  ،فاخذي غملخي  مبادلت نعبت هى ،أو أخشي  بػملت غملت ظػش هى الصشف ظػش -

 (44، صفدت 2005)صينب خعي  غىض هللا،  .لها زمرا حػخبر والػملت ألاخشي  ظلػت

 وخذة للحصٌى غل  مػيرت غملت من دفػها يجب التي الىخذاث غذد غن غباسة الصشف ظػش -

 (244، صفدت 2007)شهاب،  . أخشي  غملت واخذة من

 الصشف ظىق  جدذيذها في ويخم ، الىػريت للػملت بالنعبت ألاحربيت الػملت كيمت غن غباسة هى -

 (144، صفدت 2020)بىظيغ و اخمذ طيف، الاحربي 

 الػملت من واخذة وخذة لششاء دفػها يعخلضم التي الىػريت الػملت وخذاث من غذد هى -

 الىػريت. الػملت من واخذة وخذة لششاء الالصمت ألاحربيت الػملت غذد وخذاث أو ألاحربيت

  (16، صفدت 2022)سوابذ، 

 ظػش أدق وبمػنى الىػريت الرلذ ووخذة ألاحربيت الرلذ وخذة بي  الخبادٌ نعبت به يلصذ -

أخشي.  غملت من واخذة وخذة ملابل ما غملت بيؼ أو ششاء به يخم ظػش الز  هى الصشف

    (17، صفدت 2004)الحمضاو ، 

ٌ  يمىن ظبم ما خالٌ من أخشي فهى  غملت بذاللت غملت غن زمن غباسة هى الصشف أ  ظػش اللى

 الػملياث. ئحشاء مخخلف أحل من اكخصادياث دٌو الػالم  بي  لشبؽ بزلً يػذ وظيلت

 (2005)صينب خعي  غىض هللا،  :أشياٌ أهمها غذة الصشف ظػش يأخز :الصرف سعر أشكال
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 بىخذة يمىن مبادلتها  التي املدليت الػملت من الىخذاث غذد غن يػبر :الاسمي الصرف سعر -

 و الؼلب جبػا للػشض ما لػملت الاظمي الصشف ظػش جدذيذ ويخم ألاحربيت، من الػملت واخذة

 يخغير بخغير أ  الصشف لعػش يمىن ولهزا لحظت صمريت ما، في الصشف ألاحربي  في ظىق  غليها

 في البلذ. الؼلب وخعب نظام ظػش الصشف املػخمذ والػشض

 الالصمت ألاحربيت العلؼ من الىخذاث غن الحليلي الصشف ظػش يػبر: الحقيقي الصرف سعر -

املدليت مؼ الاخز بػي  الاغخباس املعخىي الػام لألظػاس في ول  العلؼ من واخذة لششاء وخذة

للػملخي  ويػىغ كذسة  الششاةيت من البلذين فهى بزلً العػش الز  يمثل حػادٌ اللذسة

 الذوليت. ألاظىاق في املرافعت إلانخاج املدلي غل 

: هى غباسة غن مخىظؽ ظػش الػملت املدليت بالنعبت ملجمىغت  رف الفعلي إلاسميصسعر ال -

من الػمالث ألاحربيت في فترة صمريت ما، خيث جشجح ول غملت غل  اظاط وصنها وأهميتها في 

الخجاسة الخاسحيت فهى  يػؼي فىشة غامت غن كيمت الػملت البلذ ومذي جدعنها وجؼىسها 

 يت بالنعبت ملجمىغت أو ظلت من الػمالث ألاحرب

بػذ باصالت أزش حغيراث ألاظػاس  إلاظميهى ظػش الصشف الفػلي  سعر الصرف الفعلي الحقيقي: -

هى مإشش رو ف،املدليت ومإشش ألاظػش العاةذ لذي الششواء الخجاسيي  واملرافعي   النعبيت

  الاغخباس الاخخالف بي  مػذٌ الخطخم يلبلذ ، وىنه يأخز بػل الخاسحيت داللت غل  جرافعيت

 .ولت واملخىظؽ املشجح ملػذالث الخطخم ألاحربيتللذ

 العملت : سياست جخفيض مفهىم 

 الىػريت الرلذيت الىخذة كيمت في غمذا الذولت به جلىم جخفيع ول الصشف ظػش بخخفيع يلصذ    

الػملت،  صشف ظػش يخفع ئحشاء هى جخفيع أ  هزا ومػنى ألاحربيت، بىخذاث الرلذيت ملىمت

 (89-88، الصفداث 2015)ظلمى،  في الخاسج الششاةيتكىتها  ويخفع

 :أهداف جخفيض العملت  

 وئصالت الخجاس   مياا  جدعي  الىػريت هى الػملت كيمت جخفيع من ألاظاس ي الهذف ييى   ما غادة     

 املثيلت العلؼ ملابل املصذسة الخذمت أو العلػت ظػش انخفاض يػني الخخفيع أ  بمػنى فيه الخلل

ٌ  من  وفي الصادساث وبالخالي صيادة الخاسحيت ألاظىاق املرافعت في غل  كذستها صيادة زم أخشي ومن دو
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 غل  إلانفاق يلل زم ومن الىػريت الػملت كيمت نعبت جخفيع بزاث الاظخيراد جيلفت جضيذ العياق راث

 (47، صفدت 2013)الجليل،  الخاسج ئل  ألامىاٌ سؤوط ايلاف خشوج الىاسداث وهزا

 اسباب جخفيض العملت :

، 2015)ظلمى، فيما يلي:  وجخلخص العياظت، هزه ئل  جلجأ الذولت ججػل التي ألاظباب ا  أهم

 (91-90الصفداث 

 يليذ و الخصذيش يشجؼ الػملت كيمت في الخخفيع ئ  املدفىعاث: ميزان في العجس معالجت -

 في ئبلائها غل  والػمل الخاسج سؤوط الامىاٌ ال  جصذيش من الحذ غل  يػمل هما الاظخيراد،

 الىػن.

 الصادساث كيمت يشفؼ الصشف ظػش جخفيع أ  اغخباس غل   املدليين: املىخجين دخىل  رفع -

في الخاسج. فهي حػمل غل   املرخجاث هزه جصشيف حعهيل أحل من بالػملت الىػريت ملىمت

ٌ  صيادة  أظػاس مرخجاتهم جذهىس  غرذ خاصت مذيىنيتهم أغباء املدليي  و جخفيف املرخجي  دخى

 الػامليت ألاظىاق في

 جخفيع ظياظت غل  لجىء الذولت ئ  :املىازي  والسعر الرسمي السعر بين الفجىة جقليص -

 ينخج مما من العػش املىاص ، غل  جلشيب العػش الشظمي يػمل  الشظمي العىق  في الػملت كيمت

 املىاصيت. ألاظىاق في ألاحربيت الػمالث غل  جشاحؼ الؼلب غره

 ئكامت جدفيا غل  يػمل الػملت جخفيع ظياظت غل  الذولت اغخماد ا  :البعالت معالجت -

 البؼالت. حجم من وجلليص صيادة الدشغيل غل  يػمل مما الصراغاث املدليت

 هى غملتها جخفيع ئل  الذولت يذفؼ الز  الشةيس ي العبب أ الخصدًريت:  القعاعاث جيشيغ -

 الصادساث وجدفيا كذستها الخرافعيت حشجيؼ 

  العملت: قيمت جخفيض سياست هجاح شروط

 (177 ، صفدت2015)لحعن،  الخاليت: الششوغ جىفش يجب الػملت كيمت جخفيع ظياظت لرجاح

الػملت  جخفيع يإد  املشونت،بديث من واف بلذس الذولت مرخجاث غل  الػالمي الؼلب احعام -

 . املصذس مرخجاث غل  الػالمي الؼلب في أهبر صيادة ئل 

الجهاص  يعخجيب بديث املشونت من واف بلذس الخصذيش لعلؼ املدلي الػشض احعام طشوسة -

 . الصادساث اسجفاع غن الراحم الجذيذ الؼلب أو الؼلب في السجفاع إلانخاجي
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هزا  يرػىغ ختى ال الخخفيع بػذ اسجفاغها ،وغذم املدليت ألاظػاس في إلاظخلشاس جىفش طشوسة -

 . املدليت املرخجاث غل  أظػاس جيلفت إلاسجفاع

ٌ  كيام غذم -  . غملتها لخخفيع ممازلت باحشاءاث خشي ألا  املرافعت الذو

 مفاهيم خىل امليزان الخجاري  2.2

وطػيت  يػىغ فهى وبالخالي دولت، أل  املذفىغاث مياا  مهما من حضءا الخجاس   املياا  يػخبر

 الخاسجي الػالم اججاه الذولت

ٌ  مفاهيم : حػذدثالخجاري  امليزان مفهىم  في جصب مجملها أ  خيث الخجاس   املياا  خى

 يلي: هما ئبشاصها يمىن و واخذ ظياق

 و املشىىىترياث أ  الخجاسيىىىت الػمليىىىاث سصىىىيذ الخاسحيىىىت ، ويلصىىىذ بىىىهالخجىىىاسة  ميىىىاا  أيظىىىا يعىىىمى -

، وحسجل فيه الصادساث العلػيت داةرت  والخذماث.)الصادساث والىاسداث( العلؼ من املبيػاث

فىىي امليىىاا  الخجىىاس  أمىىا الىىىاسداث العىىلػيت فدسىىجل فىىي الجانىىب املىىذين خيىىث يترجىىب غليهىىا خىىشوج 

 (2007)يىنغ،  ينلذ أحرب

. إلاحمالیىىت والىىىاسداث الصىىادساث ئحمىىالي بىىي  الػالكىىت یبىىي  للبلىذ املىذفىغاث ميىاا  من فشع هى -

. أ  مىىىا يىىىذخل والخىىىذماث  مشةیىىىت والغيىىىر والعىىىلؼ، املشةیىىىت منهىىىا املیىىىىضا  ميىنىىىاث یظىىىىم مىىىىا وغىىىىادة

  الىاسداث والصىادساث يالخجاس  ملاسنت بياا  ملمثل ايرظىسة، و ملر ايطمن الخجاسة املرظىسة وغ

 (2012)شؼباني،  ٌ فترة صمريت مػيرتالللبلذ خ

 (97، صفدت 2013)الجليل، كعمي :  ئل  الخجاس   املياا  : يرلعمالخجاري  امليزان أقسام

املصىىذسة  العلؼ وافت ويظم املرظىسة الخجاسة أيظا مياا  غليه ويؼلم :السلع  الخجاري  امليزان -

والتي جخم بىي  امللیمىي   املاديت الخذفلاث العلػیت) ملمىظا ماديا شىال جخخز والتي واملعىىخىسدة

 (وغیىش امللیمىي  خىالٌ فخىشة صمریىت مػیرىت

وافت املػامالث  وجظم، مرظىسة غير الخجاسة مياا  أيظا غليه ويؼلم :الخدمي الخجاري  مليزانا -

 ت والخاسجالذول مخبادلت بي  الاكخصادیت الذاةرت واملذیرت في شيل خذماث

  :امليزان الخجاري رصيد أهمیت 
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یػخبر سصیذ املياا  الخجاس  أخذ ألاسكام املهمت في الاكخصاد ملا للخجاسة الخاسحیت من أهمیت هبيىرة         

، یػنىىي أ  (جصىىذس أه ىىر ممىىا حعىىخىسد )فىىاةع فىىي امليىىاا  الخجىىاس   نابػىىت  وىىى  أ  الذولىىت التىىي یيىىى  لىىذ ها

ظىىىىػشا جرافعىىىیت وحىىىىدة فىىىي العىىىىق املدلیىىىت والخاسحیىىىىت، أحجىىىم إلانخىىىاج یيىىىى  فيهىىىا غالیىىىا، وأ  لبظىىىاتػها 

وهىزا مىىا یعىىاهم فىىي اسجفىىاع فىي معىىخىي إلانخىىاج والدشىىغیل املدلیىىي ، ممىىا یىإد  ئلىى  ص ىىادة إلانفىىاق الىلىىي فىىي 

 .یدشن عجلت إلاكخصاد ندى جدلیم مػذالث نمى غالیتالعىق والز  

ر مىن صىادساجه، أ  بىياا  الخجاس  وحىد عجض فا  رلً يػني أ  واسداث البلذ يي أهملشهذ ا ئرا ماأ       

وبزلً  دليت من كبل البلذا  ألاحربيت،ملر من الؼلب غل  العلؼ ابحربيت أهأ  هران ػلبا غل  العلؼ ألا 

ػمىىىالث ألاحربيىىىت ملابىىل الػملىىىت املدليىىىت، وهىىىزا مىىىا يىىإد  ئلىىى  انخفىىىاض كيمىىىت الػملىىىت يىىضداد الؼلىىىب غلىىى  ال

  كیمىىىت واسداتهىىىا ممىىىا حعىىذيذهمىىىا یىىىذٌ غلىىى  غىىىذم ملىىىذسة الذولىىىت ، الىػريىىت وصيىىادة كيمىىت الػملىىت ألاحربيىىت

)معػىد و نجيت  ش.ومخاػ ظلبياثیإد  ئل  ص ادة مذیىنیت الذولت ججاه الػالم الخاسجي وما یترجب غنها من 

 (207، صفدت 2020خذ ، 

 الخجاري بامليزان بالصرف  سعرجخفيض  عالقت  3.2

 (115-114، الصفداث 2019)بللاظم و بىغافيت ظمير ، نىحضها فيمايلي: 

  : الصادراث على جخفيض العملت أثر 

ئ  جخفيع الليمت الخاسحيت للػملت املدليت يإد  ئل  انخفاض أظػاس العلؼ الذاخليت ملاسنت       

بالعلؼ الخاسحيت، أ  اسجفاع أظػاسها في الخاسج بالػملت ألاحربيت، ويترجب غن هزا صيادة ئكباٌ ألاحانب 

  يإد  ئل  صيادة الليمت  صيادة الىمياث املصذسة من ػشف املصذسين ، ماهزا و  غل  املرخجاث املدليت 

 .إلاحماليت للصادساث بالػملت ألاحربيت

انخفاض حجم الؼلب  نديجت ألاظػاس املدليت سجفاعالػملت فيترجب غنها ا كيمت سفؼ أما خالت      

صيادة املػشوض املدلي من العلؼ بالذاخل انخفاض الصادساث و ألاحربي غل  صادساث الذولت، وبالخالي 

  .العلؼ املدليتفخرخفع أظػاس 

 : أثر جخفيض العملت على الىارداث

، مما  يإد  جخفيع كيمت الػملت ئل  حػل أظػاس الىاسداث ملىمت بالػملت املدليت أغل  نعبيا     

يإد  ئل  انخفاض الؼلب املدل  غل  الىاسداث، وبالخالي انخفاض هميت وكيمت الىاسداث ، ومن زم يلل 

 الؼلب غل  الػملت ألاحربيت 
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جرخفع اظػاس الىاسداث ملىمت بالػملت املدليت مما يإد  ئل    بشفؼ كيمت الػملت املدليتولىن       

 فخرخفع اظػاس املدليت . صيادة املػشوض املدلي من العلؼ بالذاخلو صيادة حجم الىاسداث من الخاسج 

 2019-2000جدليل أثر جخفيض الدًىار الجسائري على امليزان الخجاري خالل الفترة  .3

  (:2019-2000)رة تل الفالجعىر سعر صرف الدًىار الجسائري خ 1.3

         ٌ  خالٌ ألامشييي الذوالس ملابل الجضاةش   الذيراس صشف ظػش جؼىس  لرا يبي  الخالي الجذو

 .(2019-2000)الفترة

جعىر سعر صرف الدًىار الجسائري مقابل الدوالر ألامريكي وأسعر الىفغ خالل : 1جدول 

 ( 2019- 2000الفترة)

 $الىخذة :  ظػش الرفؽ )دوالس (    ظػش الصشف دج/             

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السىىاث

 72.64 73.36 72.06 77.36 79.69 77.27 75.32 $الدًىار مقابل 

 66.05 50.6 36.0 28.2 24.91 24.74 28.77 سعر البترول

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السىىاث

 79.38 77.75 72.85 74.40 72.40 64.56 69.36 $الدًىار مقابل 

 105.9 109.5 107.5 77.4 61.0 99.97 69.1 سعر البترول

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 السىىاث

 

 

 

 

 119.35 116.62 110.96 110.19 102.93 80.56 $الدًىار مقابل 

 64.49 71.3 54.10 49.25 58.2 96.2 سعر البترول

 (.2019-2003ونششاث برً الجضاةش)الخلاسيش العرىيت  باالغخماد غل  الباخثت من اغذاداملصدر: 

    كذ شهذث فيها اظػاس صشف الذيراس  2002-2000من خالٌ الجذٌو أغاله يخطح ا  الفترة املمخذة من 

ديراس ليل دوالس ويػىد هزا الظخلشاس 77.42الجضاةش  ملابل الذوالس ألامشييي اظخلشاسا نعبيا، بمخىظؽ  
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اظػاس الرفؽ في هزه الفترة، مؼ وى  الاججاه الػام وا  ندى الانخفاض وئ  وا  بنعب طػيفت حي 

ظػش صشف غل  ظػش صشف الذيراس ورلً من أحل جلشيب  % 2 كام البرً الجضاةش  بخدفيع نعبت

الذيراس الشظمي من ظػش صشف املىاص ، واظخلؼاب الىخلت الرلذيت املخذاولت خشج العىق الشظميت 

بذأث كيمت الذيراس في الاسجفاع خيث انخلل ظػش صشفه  2003وئدخالها في الحشهت الاكخصاديت، وفي ظرت

ه مسجال أغل  كيمت ، ليىاصل بزلً اسجفاغ2004ظرت  $دج/72.06ال   $دج/77.36ملابل الذوالس من 

،وهزا ساحؼ لالسجفاع الغير معبىق ألظػاس الرفؽ  $دج/64.56خيث بلغ  2008له في فترة الذساظت ظرت

، ألامش الز  وفش للخضيرت  2008/للبرميل ظرت$ 99.79ئل   2003للبرميل ظرت  $ 28.2اين كفض من 

ث الصشف  ووفشة في الػملت الصػبت الػمىميت مىاسد ماليت هامت ئطافت ئل  اسجفاع في معخىي اخخياػيا

ظاغذ رلً وله في سفؼ كيمت الذيراس الجضاةش  في هزه الفترة، وغشف بػذها الذيراس \لذي البرً املشهض ، 

أين كامذ العلؼاث الرلذيت بخدفيع كيمت الذيراس ورلً لحمايت  2009انخفاطا من حذيذ بذايت من 

التي جشجب غنها جشاحؼ في اظػاس  2008الػامليت لعرت  الاكخصاد الجضاةش  من جبػاث ألاصمت املاليت

 $دج/ 72.40ئل   2008ظرت $دج/64.50البتروٌ وانخفاض الؼلب الػالمي للرفؽ، خيث انخفع من 

اسجفاغا في كيمت الذيراس  وهزا  2011، لدشهذ بػذ رلً ظرت2010ظرت $دج/74.40، زم ئل  2009ظرت

،لخأخز بػذها كيمت الذيراس  2010ش ي جأزيراث ألاصمت ظرتساحؼ لخدعن أظػاس البتروٌ مؼ بذايت جال

، وهزا مشده اظخلشاس 2014ختى ظرت  $دج/80و $دج/75اظخلشاسا نعبيا ملابل الذوالس خيث جشاوح بي  

غشفذ كيمت الذيراس  2015للبرميل الىاخذ، وفي ظرت  $106و $96اظػاس البتروٌ الز  جشاوح بي  

ويشحؼ رلً لشغبت العلؼاث الرلذيت في جخفيع  2014ملاسنت بعرت %20الجضاةش  جذهىسا بدىالي 

كيمت الذيراس  في مداولت من الحيىمت الجضاةشيت سفؼ ايشاداتها من الصادساث املخأجيت من الرفؽ هزا من 

، ليىاصل بػذ 2014حهت وهبذ الؼلب املخرامي للىاسداث وهزا غل  خلفيت  انهياس اظػاس الرفؽ غام 

ووا  الهذف منها امخصاص ازش  2017و 2016هض  سخلت جخفيع الذيراس ظرتي رلً البرً املش 

 الصذماث الرفؼيت التي طشبذ باالكخصاد الىػني.

ملاسنت بالعرىاث العابلت فا  كيمت الذيراس الجضاةش  اججهذ 2018وسغم جدعن اظػاس الرفؽ غام 

الاوساق الرلذيت التي جشجب غليها  ندى  الهبىغ أمام الذوالس ومن اظباب هزا التراحؼ ػبؼ املضيذ من

فاةع في الىخلت الرلذيت في الاظىاق ملابل جشاحؼ الرمى الاكخصاد  بشيل هبير ، واصل ظػش صشف 

الز  انجش غره جشاحؼ  2019حشاء الىطؼ العياس ي العاةذ ظرت  2019الذيراس الجضاةش  اسجفاغه ظرت

 في نعبت الرمى هزه العرت.
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ما  الذيراس الجضاةش  وهزا صشف ظػش مػذالث غل  أزش له ييى   الرفؽ ظػش في حغير وغليه فا  أ 

ٌ  الشيل املىالي في جىضحيه يمىن  ملابل الجضاةش   الذيراس صشف وظػش الرفؽ ظػش بي  الػالكت خى

 ألامشييي. الذوالس

 ألامريكي الدوالر مقابل  الجسائري  الدًىار صرف وسعر الىفغ سعر بين العالقت: 1الشكل 

 

 1من ئغذاد الباخثت ئغخمادا غل  مػؼياث الجذٌو املصدر: 

 :2019-2000جعىر امليزان الخجاري خالل الفترة  2.3

غذة حغيراث ويمىن جدبؼ هزه الخغيراث من  2019-2000غشف املياا  الخجاس  الجضاةش  خالٌ الفترة 

 خالٌ الجذٌو املىالي 

الدوالر ألامريكي وأسعر الىفغ خالل جعىر سعر صرف الدًىار الجسائري مقابل : 2جدول 

 ( 2019- 2000الفترة)

 دوالس       ملياس: الىخذة
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 تغيرات اسعار النفط تغيرات سعر صرف الدينار

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السىىاث

 54.74 46.33 32.22 24.46 18.71 19.09 21.65 الصادراث

 1.13 0.74 0.66 0.47 0.61 0.56 0.6 ص.خ.م

 20.68 19.86 17.96 13.32 12.01 9.9 9.17 الىارداث

 34.06 26.47 14.27 11.14 6.7 9.26 12.89 الرصيد
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 (.2019-2003الخلاسيش العرىيت  والنششاث إلاخصايت لبرً الجضاةش)املصدر: 

جمثيل الجذٌو العابم بالشيل البياني الخالي ورلً للخىطيذ بشيل افظل لخؼىس ول من  ويمىن

 وسصيذ املياا  الخجاس  ليل ظرت  الصادساث  والىاسداث

 (2019-200) جعىر رصيد ميزان الخجاري خالل الفترة: 2الشكل 

 
 2غخماد غل  مػؼياث الجٌى من اغذاد الباخثت من باال املصدر: 
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 رصيد الميزان التجاري الواردات الصادرات

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السىىاث

 64.87 71.74 72.89 57.09 45.18 78.85 60.59 الصادراث

 1.05 1.15 1.23 0.97 0.77 1.40 0.98 ص.خ.م

 54.99 51.57 46.93 38.89 37.40 38.07 26.35 الىارداث

 9.88 20.17 25.96 18.2 7.78 40.52 34.24 الرصيد

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 السىىاث

  34.99 41.11 34.57 29.31 34.57 60.13 الصادراث

  2.07 2.22 1.37 1.39 1.48 1.63 ص.خ.م

  44.63 48.57 48.98 49.44 52.65 59.67 الىارداث

  9.64 - 7.46 - 14.41 - 20.13 - 18.08 - 0.46 الرصيد
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( سجل فيها سصيذ املياا  الخجاس  2014-2000نالخظ من خالٌ الشيل اغاله ا  الفترة )

 ( ، ويمىن جفعير رلً غل  الردى الخالي: 2019-2015فاةظا، وشهذث عجضا خالٌ الفترة )

غشف املياا  الخجاس  في هزه املشخلت جزبزباث من فترة ال  اخشي، (: 2014-200املرخلت الاولى )

 2002و2001ففي ظرتي 

بػذما وا  كذ  2001ملياس دوالس ظرت  6.7غشف سصيذ املياا  الخجاس  انخفاطا خيث سجل 

وهزا ساحؼ للرى الغير املخراظب للصادساث والىاسداث، خيث غشفذ  2000ملياس دوالس  ظرت12.89سجل 

( شهذ املياا  الخجاس  2008-2003دساث اظخلشاس نعبيا امام جرامي الىاسداث، وفي الفترة )كيم الصا

وبمرخ  جصاغذ  ػيلت العرىاث املىاليت  2003ملياس دوالس ظرت  11.14جدعرا خيث انخلل الشصيذ من 

خدعن في ملياس دوالس  ويي اغل  كيمت له في فترة الذساظت، رلً ساحؼ لل 40.52ليصل ال  فاةع بليمت 

اظػاس البتروٌ الز  انجش غره اسجفاع في خصيلت الصادساث الرفؼيت بمعخىياث كياظيت خيث وصلذ 

%، وكذ صاخب هزا 72مسجال بزلً جؼىسا فاق نعبت   2008ملياس والس  ظرت77.45ال  ما كيمخه 

ما اطػاف 4ويي خصيلت فاكذ 2008دوالس ظرت 38.07الاسجفاع اسجفاغا في الىاسداث خيث سجلذ 

وهزا ساحؼ  النخفاض اظػاس العلؼ الاحربيت في الاظىاق الخاسحيت نديجت اسجفاع  2000سجلخه ظرت

سجل جشاحػا  مدعىظا في وطػيت سصيذ املياا   2009كيمت الذيراس في هزه الفترة . ولىن ظرت 

خفيع في ملياس دوالس نديجت ج42.66% وهزا بعبب جشاحؼ الصادساث الرفؼيت ال  80.79الخجاس  بنعبت 

كيمت الذيراس نظشا لتراحؼ اظػاس البتروٌ الؼلب الػالمي غل  الرفؽ  وهزا جلهلش الاكخصاد الػالمي 

دوالس  107اسجفػذ اظػاس البتروٌ ال  معخىي 2011-2010.في 2008حشاء ماظببخه الاصمت املاليت الػامليت 

دعن جذسيجي في سصيذ املياا  الخجاس  للبرميل نديجت بذايت الخػافي من الاصمت الػامليت  ظاهم رلً في ج

، ليػاود الانخفاض بىجيرة مدعاسغت ال  اكل معخىي له 2011ملياس دوالس ظرت  25.96بفاةع كذسه 

، وهزا ساحؼ ال  الاسجفاع الهاةل لحجم الىاسداث التي وادث جدعاوي  2014ملياس دوالس ظرت 0.46بليمت 

ٌ غل  طػف الجهاص الانخاجي املدلي خاسج كؼاع هزا ما يذ59.67بليمت  2014مؼ الصادساث ظرت

 املدشوكاث وغذم جرافعيت الاكخصاد الجضاةش  في الػالم الخاسجي .

 (:2019-2015املرخلت الثاهيت )

سجلذ هزه الفترة عجىصاث مخخاليت في سصيذ املياا  الخجاس   نديجت الانهياس املعخمش الظػاس 

اين جشاحػذ خصيلت صادساث املدشكاث والتي صلذ  2014ا في البتروٌ بػذ الاصمت الرفؼيت التي شهذته
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، واظخمش العجض ال  2014ملياس دوالس ظرت 98.01بػما وانذ كذ سجلذ  2016ملياس دوالس ظرت 27.92ال  

 ( .9.64-غايت نهايت فترة الذساظت بليمت )

ث خارج قعاع أثر جخفيض قيمت الدًىار الجسائري مقابل الدوالر الامريكي على الصادرا 3.3 

 ( 2019-2000املدرقاث خالل )

% 97غل  اغخباس ا  ما يميا صادساث الاكخصاد الجضاةش  هى اغخماده الشبه هلي للمدشوكاث بنعبت     

غشفها الذيراس الجضاةش  ييى  من خالٌ  فا  جدبؼ جؼىس الصادساث الجضاةشيت في ظل الخخفيظاث االتي

 جؼىس الصادساث خاسج املدشوكاث والجذٌو املىالي يىضح رلً .

جعىر وسب الصادراث خارج املدروقاث مقارهت بيسب جخفيض الدًىار خالل الفترة  :3جدول 

(2000-2019) 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السىىاث

 0.98- 1.8 6.85- 2.92- 3.13 2.59 _ )%(ن. حغير دًىار /الدوالر

ن. جعىر الصادراث خارج 

 (%)املدروقاث
_ -6.67 8.93 -22.95 40.34 12.12 52.70 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السىىاث

 2.36 6.45 2.08- 2.76 12.14 6.92- 4.52- )%(ن. حغير دًىار /الدوالر

ن. جعىر الصادراث خارج 

 )%(املدروقاث

-

13.27 
42.86 -45.00 25.97 26.80 -6.50 -8.70 

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 السىىاث

 2.34 5.10 0.70 7.05 27.77 1.49 )%(ن. حغير دًىار /الدوالر

ن. جعىر الصادراث خارج 

 )%(املدروقاث 
55.24 -9.20 -6.08 -1.44 62.04 -6.76 
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  2و  1من اغذاد الباخثت باالغخماد غل  مػؼياث الجذولي  املصدر: 

من خالٌ ملاسنت نعبت جؼىس الصادساث خاسج كؼاع املدشوكاث ونعب جخفيع الذيراس نالخظ ا       

الخخفيظاث املخخاليت لعػش الذيراس لم جظهش آزاسها غل  الصادساث خاسج املدشوكاث هما وا  مرخظشا ، 

التي اسجفػذ فيهما نعب  2015و 2009أغلب ظرىاث الذساظت خاصت ظرتي  خيث لم حػشف انخػاشا في

جخفيع كيمت الذيراس الجضاةش  غىغ ما سجله جؼىس الصادساث خاسج املدشوكاث من نعب ظالبت مما 

يػني ا  هزه ألاخيرة لم حػشف انخػاشا حشاء هزا الخخفيع، ويشحؼ رلً ال  سوىد الاكخصاد الػالمي 

 . 2014و 2008حشاء أصمتي

يعدثنى من رلً بػع الفتراث التي اظخجابت فيها الصادساث خاسج املدشوكاث  لػمليت الخخفيع  

اين فاكذ نعبت جؼىس الصادساث خاسج املدشوكاث 2018-2014-2010-2005خذر  في  الذيراس  هزا ما

 نعبت جخفيع الذيراس ولىن بنعب مدذودة.

  الصادساث خاسج املدشوكاث يبل  مدذود في ظل  وغليه فا  جأزير ظياظت جخفيع الذيراس غل    

 انػذام الخرىيؼ الاكخصاد  ومدذوديت الانخاج الىػني .

 :(2019-2000لىارداث خالل الفترة )اثر جخفيض الدًىار الجسائري على ا 4.3

 لخىطيذ مذي جأزش خصيلت الىاسداث بخخفيع الذيراس الجضاةش  نلذم الجذٌو الخالي     

 (2019-2000) الفترة خالل الدًىار جخفيض بيسب مقارهت الىارداث وسب جعىر  :4جدول 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السىىاث

 0.98- 1.8 6.85- 2.92- 3.13 2.59 _ )%(ن. حغير دًىار /الدوالر

 4.13 10.58 34.83 10.91 21.31 7.97 _ )%(الىارداث جعىر . ن

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السىىاث

 2.36 6.45 2.08- 2.76 12.14 6.92- 4.52- ((%الدوالر/ دًىار حغير ن.

 6.63 9.89 20.67 3.98 1.76- 44.48 27.42 )%(الىارداث ن. جعىر 



 

 جميعت فاظمت
 

210 

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 السىىاث

 2.34 5.10 0.70 7.05 27.77 1.49 ((% الدوالر/ دًىار حغير. ن

 8.11- 0.84- 0.93- 6.10- 11.76- 8.51 )%(الىارداث ن. جعىر 

  2و  1من اغذاد الباخثت باالغخماد غل  مػؼياث الجذولي  املصدر: 

بالرظش ال  مػؼياث الجذٌو اغاله نجذ انه سغم الخخفيظاث املعخمشة لليمت الذيراس الجضاةش        

-2009ػيلت هزه املذة  لم جدلم الرخاةج املشحىة منها فيما يخص الحذ من  الىاسداث، باظخثراء ظرتي 

لحمايت الاكخصاد اين اظخجابت الىاسداث الجضاةشيت للخخفيع الز  كامذ به العلؼاث الرلذيت  2015

الىػني من جبػاث الاصمت املاليت ، الا ا  هزه الاظخجابت لم جىن وافيت خيث وانذ نعب انخفاض 

الىاسداث اكل بىثير من نعب جخفيع الذيراس لهاجي  العنخي ، فنعب انخفاض فاجىسة الىاسداث  وانذ 

واصلذ  2016بػذها في غل  الخىالي ، و   %28و%12في خي  وانذ نعب جخفيع الذيراس   %12و% 2

نعب جؼىس الىاسداث انخفاطها ولىن نعب طػيفت حذا هزا ساحؼ لػذم جمخؼ الؼلب املدلي  غل  

 املرخجاث الاحربيت باملشونت التي حعمذ لعياظت جخفيع الػملت بخدليم هذف هبذ الىاسداث .

جقلباث اسعار الىفغ أثر حغيراث سعر صرف الدًىار الجسائري على امليزان الخجاري في ظل  5.3 

 (:2015-2000خالل الفترة )

الخؼىساث التي غشفها املياا  الخجاس  في ظل حغيراث أظػاس صشف الذيراس وجللباث  لخدبؼ معاس

 ( نعدرذ ال  الشيل املىالي.2015-2000اظػاس الرفؽ خالٌ املذة )

 باث اسعار الىفغجعىر امليزان الخجاري في ظل حغيراث أسعار صرف الدًىار و جقل: 3الشكل 
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 2والجذٌو 1من ئغذاد الباخثت اغخمادا غل  مػؼياث الجذٌو املصدر: 

من خالٌ الشيل أغاله  نالخظ ا  اظػاس الرفؽ وسصيذ املياا  الخجاس  يخجها  في نفغ  الاججاه ػيلت 

اظػاس  فترة الذساظت ، خيث غشف سصيذ املياا  الخجاس  انخفاطا في الفتراث الاول   نديجت اظخلشاس 

الرفؽ في نفغ الفترة، لينخلل بػذ رلً بمرخ  جصاغذ  في العرىاث املىاليت مسجال اسجفاغا كياظيا 

نديجت اسجفاع خصيلت الصادساث الرفؼيت حشاء اسجفاع املعخمش ألظػاس البتروٌ الز   بلغ  2008ظرت

سجل املياا  الخجاس  جشاحػا مدعىظا ازش الاصمت املاليت  2009للبرميل الىاخذ، أال انه في ظرت §100

الػامليت وجأزيراتها غل  الؼلب الػالمي للرفؽ، ومؼ بذايت حػافي الاكخصاد الػالمي وجدعن اظػاس الرفؽ 

نخفاض بشيل مخخالي جدعنذ غل  ازشهما وطػيت املياا  الخجاس   والتي لم جذم ػىيال  خيث غاود الا 

نديجت الاسجفاع الهاةل للىاسداث ملاسنت بالصادساث التي غشفذ اظخلشاسا نديجت اظخلشاس اظػاس الرفؽ في 

عجضا  وهزا حشاء الاسجفاع  2015( ، ليىاصل املياا  الخجاس  انخفاطه مسجال ظرت2013-2011الفترة )

، وبلي 2014شي ازش الصذمت الرفؼيت ظرت الخيالي للىاسداث من حهت وانخفاض الصادساث من حهت اخ

،  وهزا ما يجػل سصيذ مياا  الخجاس  سهي   جللباث 2019املياا  الخجاس  يسجل اسصذة ظالبت ختى 

اظػاس الرفؽ وبمػنى اخش وغل  خلفيت الاغخماد الشبه الىلي لالكخصاد الجضاةش  غل  الػاةذاث 

التي جدذر في سصيذ املياا  الخجاس  بنعبت هبيرة في البتروليت   فا  اظػاس البتروٌ جفعش الخغيراث 

خي  الجىحذ غالكت واضحت لخغيراث اظػاس صشف الذيراس  و املياا  الخجاس  خالٌ فترة الذساظت نظشا 

لػذم اظخجابت سصيذ املياا  الخجاس  لعياظت الخخفيظاث الخ ي ػشأث غل  ظػش صشف الذيراس 
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ملت يعخىحب جىفش ششوغ لخدليم الازشين غل  الصادساث الجضاةش  ، رلً ا  لعياظت جخفيع الػ

والىاسداث   همشونت الجهاص الانخاجي ومشونت الؼلب غل  مرخجاث  الاظىاق الخاسحيت وهزا ما ليغ 

 مدلم في الاكخصاد الجضاةش  .

 خاجمت: .4

رة غشف ظػش صشف الذيراس الجضاةش  ملابل الذوالس الامشييي الػذيذ من الخغيراث خالٌ الفت

، اين كامذ العلؼاث الرلذيت بعلعلت من الخخفيظاث غل  الذيراس الجضاةش  ، ومن 2000-2019

خالٌ هزه الىسكت البدثيت  جمذ مداولت دساظت ازش جللباث اظػش صشف الذيراس  ملابل الذوالس غل  

 املياا  الخجاس   والتي جمذ من خاللها  اخخباس الفشطياث العابلت

الجضاةش .  الذيراس صشف وظػش الرفؽ هران غالكت  بي  ظػش  ي مفادها ا فالفشطيت الاول  الت

 غل  أزش له ييى   الرفؽ ظػش حغيراث في أ  أ  خيث جمىرا من ازباث صحت هزه الفشطيت  غل 

 الذيراس فبتراحؼ اظػاس الرفؽ جخذهىس كيمت الذيراس الجضاةش  امام الذوالس . صشف ظػش مػذالث

جخفيع كيمت الذيراس الجضاةش  ملابل الذوالس الامشييي يإد  ال  جدعن الفشطيت الثانيت : ا  

املياا  الخجاس  .ظهش انها غير صحيدت. ال  املياا  الخجاس  الجضاةش  غشف جشاحػا  بخخفيع كيمت 

 .الذيراس امام الذوالس  ولم يدلم ا  اظخجابت جزهش  لخلً الخخفيظاث

يت املياا  الخجاس  مشجبؼت بأظػاس البتروٌ ويي الفشطيت الثالثت: التي جرص غل  أ  وطػ 

الخدعن املسجل في املياا  الخجاس  وا  بفػل اسجفاع اظػاس فشطيت جبي  انها صحيدت خيث ا   

 يإزش الرفؽ أظػاس في انخفاض أو اسجفاع أ  املدشوكاث لزا

 الجضاةش. في الخجاس   املياا  مباششة غل 

 عرضه جىصلىا الى الىخائج الخاليت : ومً خالل ماجم

 وهزا الجضاةش   للذيراس الحليلي الصشف ظػش لخللباث املدذد الشةيس ي الرفؽ أظػاس حػخبر -

 كؼاع املدشوكاث ؛ أ  الاكخصاد الجضاةش  هى  سهي  يذٌ

جخفيع الذيراس لم يخذم الاكخصاد الجضاةش   بالشيل املشغىب في حػضيض وجدعي  الخرافعيت   -

 الخاسحيت للصادساث خاسج املدشوكاث ؛

غذم اظخفادة الاكخصاد الجضاةش  من ظياظت جخفيع الذيراس  في الخخفيف من  عجض املياا   -

 الخجاس  بعبب الخيلفت الباهظت  للىاسداث وامللىمت باالوس  ؛
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 الجضاةشيت الصادساث أغلب ليى   ساحؼ ورلً الخجاس   املياا  غل  جإزش الرفؽ أظػاس ئ  -

 نفؼيت؛

 غل   مباشش جدعن خذور ال  جإد  لم  الجضاةشيت الحيىمت اغخمذتها التي الخخفيع ظياظت -

 ال   الصشف اظػاس لخغيراث خعاط غير الاخير هزا ال   مخىكػا وا  هما  الخجاس   املياا 

 ازش نؼاق غن خاسحت لػىامل جخظؼ والتي املدشوكاث من يي الجضاةشيت الصادساث مػظم

 ال أنرا أ  ، الجضاةش في الصشف ظػش لعياظت العلبي الذوس  مايػىغ وهزا  الذيراس جخفيع

 لالكخصاد؛ الحليليت الصىسة حػىغ ا  كادسة  كىيت  غملت نملً

ٌ  احل من -  غل  الىكىف وحب الػملت جخفيع ظياظت من املخىخاة الايجابيت الازاس ال  الىصى

 . لها املؼبم الاكخصاد في جىفشها ومذي نجاخها ششوغ

 : الاقتراخاث

 اهمها:  الاكتراخاثج بجملت من و من خالٌ هزه الذساظت  يمىن الخش  

الخرىيؼ الاكخصاد   يبل  من البذاةل الغادة اظخلشاس الذيراس الجضاةش   بػيذا غن الػاةذاث   -

الىػني ودغم مدشواث الرمى الاكخصاد  خاصت في  الرفؼيت ورلً بظشوسة النهىض باالنخاج

اللؼاع الضساعي  نظشا ملا يملىه هزا اللؼاع من مياة جرافعيت  وجأهيل اللؼاغاث ألاخشي غل  

غشاس   اللؼاع  الصراعي و العياحي  و الخىحه ندى جؼىيش الؼاكاث املخجذدة واغخمادها هبذيل 

 للمدشوكاث الخلليذيت؛

لىاسداث  ورلً بدشجيؼ الصراغاث املدليت  والنعيج  امللاوالحي املدلي الخلليل من فاجىسة ا -

من خالٌ  حشجيؼ ئنشاء املإظعاث الصغيرة واملخىظؼت الراشئت و جشكيت اللؼاع الخاص من 

 حهت و جرىيؼ مراػم الاظتراد من حهت اخشي ؛

مل غل  الحذ من نشاغ العىق  الصشف املىاص   رلً بخخفيف الشكابت غل  الصشف و الػ -

فخذ مياجب صشف لدعهبل خشهت الخػامل بالػمالث الصػبت وغىدة سؤوط الامىاٌ املخذاولت في 

 العىق املىاص  ال  اللرىاث الشظميت  ؛

 سفؼ الذغم الحيىمي غل  بػع العلؼ الاظتهالهيت ؛ -

 سكمرت الاكخصاد الىػني من خالٌ جشظيخ وحػميم مبادب الخجاسة الالىترونيت . -
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 جع:.قائمة المرا5
(. فػاليت ظياظت الخخفيع في املياا  2015بىسخلي خالذ، بىسوشت هشيم ،غالو  مدمذ لحعن. ) .1

مجلت الذساظاث (. 2014-1986الخجاس  في الذٌو الراميت دساظت خالت الجضاةش خالٌ الفترة )

 .الاكخصاديت الىميت

جاس  وظبل غالحها دساظت خالت (. أزش جللباث ظػش الصشف غل  املياا  الخ2015دوخت ظلمى. ) .2

الجضاةش )أػشوخت دهخىساه(. وليت الػلىم الاكخصاديت والخجاسيت وغلىم الدعيير، بعىشة: حامػت مدمذ 

 خيظش.

(. املياا  الخجاس  وجللباث اظػاس الصشف في الجضاةش. 2019سخالي بللاظم، و بىغافيت ظمير . ) .3

 ، مجلتالافاق للذساظاث الاكخصاديت

 الاكخصاد الذولي الػالكاث الاكخصاديت والرلذيت الذوليت.(. 2005صينب خعي  غىض هللا. ) .4

 الاظىرذسيت : الذاس الجامػيت الجذيذة.

(. ظياظت جخفيع ظػش صشف الذيراس الجضاةش  وجازيرها غل  2020ظاسة بىظيغ، و اخمذ طيف. ) .5

 ، الاوادميت للذساظاث الاحخماغيت والانعانيتمجلت (. 2017-2000) -دساظت جدليليت-املياا  الخجاس  

(. ازش حغيراث اظػاس الرفؽ غل  طػيت املياا  الخجاس  في 2020ظػاد بن معػىد، و نجيت خذ . ) .6

 ، مجلتاداسة الاغماٌ والذساظاث الاكخصاديتالجضاةش. 

س (. مدذداث ظػش صشف الذيراس الجضاةش  ودوسه في جدليم الاظخلشا2012ظػيذة شؼباني. ) .7

( )مزهشة ماحعخير(. وليت الػلىم 2010-1993دساظت كياظيت لحالت الجضاةش) -الاكخصاد  

 الاكخصاديت والخجاسيت وغلىم الدعيير، املعيلت: حامػت مدمذ بىطياف.

 الاظىرذسيت: الذاس الجامػيت . الاكخصاد الذولي املػاصش .(. 2007مجذ  مدمىد شهاب. ) .8

(. دساظت كياظيت الزش جللباث ظػش الصشف الاظمي 2022ذ. )مدمذ غادٌ كصش ،غبذ الشخما  سواب .9
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 -فاق لا والفرص –التجارة الخارجية العربية وثنافسيتها واكع 

  حالة الجسائر إلى باإلشارة-  2019-2015دراسة ثحليلية للفترة -

The reality of Arab foreign trade and its competitiveness - pportunities 

and prospects - Analytical study for the period 2015-2019 

with reference to the case of Algeria 

 1 حمشة عبد الحميد
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خ الاظخالم:  :                22/08/2022جاٍس خ اللبٌى خ اليشش:               22/10/2022جاٍس    01/12/2022جاٍس
 

 

 ملخص: 

شه لخىمُت الخجاسة البُيُت  كلى تهذف هزه الذساظت الى الخلشف          فشص الخبادٌ الخجاسي اللشبي وافاق جؼٍى

جىصلذ الذساظت الى ان حجم الخجاسة اللشبُت البُيُت  وكذ، مىؼلت الخجاسة الخشة اللشبُت  في ؿلاللشبُت 

ٌ  في جؼىس ملخىؾوجىافعُت الصادساث  في الخجاسة الذولُت طلُف  وجأزحرهاوعبتها  ،هما ان سغم جباًنها بحن الذو

ت ولىنها جفخذ افاق و  ومدذود ،  الجضائش. وخاصتخغاللها، في الاظىاق اللشبُت ًجب اظ واكذةفشص جصذًٍش

مىؼلت الخجاسة الخشة  ؛الخىافعُت الجضائش ؛الذٌو اللشبُت ؛الخجاسة الخاسحُت البُيُت الكلمات املفتاحية:

 اللشبُت.

 JEL: L90, L91ثصنيف 

Abstract: 
       This study aims to identify the opportunities of Arab trade exchange and its 

development prospects for the development of intra-Arab trade in light of the 

Arab Free Trade Zone. It is limited, but it opens up promising export prospects 

and opportunities in Arab markets that must be exploited, especially Algeria. 

Keywords: Intraregional foreign trade; Arab countries; Algeria; competitiveness; 

Arab free trade zone. 

Jel Classification Codes: L90, L91. 
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 ملّدمة: . 1

جدخل الخجاسة الخاسحُت مياهت هامت في الاكخصاد اللالمي وخاصت في ؿل ؿشوف الاهفخاح 

ادة في  م الٍض والخىخالث، وحلذ الخجاسة الخاسحُت مً اهم الذكائم لخىمُت الاكخصاد الىػني كً ػٍش

الصادساث والخدىم في الىاسداث وجدعحن معخىي املحزان الخجاسي واخالٌ الىاسداث وحلب اللملت 

لصلبت، وجمثل الجضائش اخذ الذٌو اللشبُت التي حلمل كلى هزا الاججاه بخدعحن اداء الخجاسة الخاسحُت ا

البُيُت مم الذٌو اللشبُت خصىصا بلذ اهظمامها الى مىؼلت الخجاسة الخشة اللشبُت، وظلُا منها كلى 

ت الذولُت  ىائُت واصالخاث كلى والثجدعحن الاداء كملذ كلى ابشام اللذًذ مً الاجفاكُاث الخجاٍس

ت  اجخار احشاءاث مذكمت ومدفضة للخجاسة مً احل فخذ افاق واكذة وفشص و معخىي العُاظاث الخجاٍس

خاصت في ؿل مىؼلت الخجاسة الخشة اللشبُت.  البُني والشفم مً جىافعُت صادساتهاالخبادٌ الخجاسي 

 وبالخالي الاشيالُت التي جؼشح هي:

في ؿل مىؼلت الخجاسة  جىمُتهاوافاق  وفشصشبُت البُيُت وجىافعُتها اداء الخجاسة الل واكمهى  ما

 :هىؼلم مً فشطُت ان اشيالُت البدثلالحابت كلى  و، 2019-2015الخشة اللشبُت خالٌ الفترة 

 و  والجضائش ملخىؾ ومدذود في ؿل مىؼلت الخجاسة الخشة اللشبُتالخجاسة الخاسحُت اللشبُت  اداء-

 طلُفت، الى انها كذ جفخذ فشص وافاق واكذة في املعخلبل. الذولُتفي الخجاسة معاهمتها 

ولخمذ كلى املىهج الىصفي في الجاهب الىـشي واملىهج مً صخت هزه الفشطُت  الخأهذومً احل 

 ٌ  .الخدلُلي في جدلُل البُاهاث والجذاو

 :اهداف البحث.1.1

الخجاسة الخاسحُت اللشبُت البُيُت تهذف الذساظت الى اللاء الظىء كلى الىطم الشاهً كلى اداء -

 ، باالشاسة الى خالت الجضائش . في مجاٌ الصادساث والىاسداث خالٌ هزه الفترة

مىؼلت الخجاسة الخشة اللشبُت والىشف كً  في ؿلابشاص اهمُت واهذاف الخجاسة البُيُت اللشبُت -

 .فشص وافاق جىمُتها جىاحهها واهمالتي  الخدذًاثاهم 

:  جىدس ي الذساظت اهمُت ليىنها جذسط مىطىق يهم الاكخصاد اللشبي بشيل كام البحثاهمية .2.1

عاهم في  والجضائش بشيل خاص وهى مىطىق مخجذد يهم العاخت الاكخصادًت الخالُت واملعخلبلُت َو

ت بشيل دوسي ،وهزا مىطىق ٌشغل باٌ مخخزي اللشاس ًازاسجه الاواد مُىن واملإظعاث املالُت والخجاٍس

ب ليىهه ًمثل اخذ املداوس املهمت في جفلُل الخيامل الخجاسي اللشبي وحلله البذًل الامثل في اللش 

 الخجاسة الذولُت.

في هزا املبدث ظىف هخؼشق الى اهمُت الخجاسة الخاسحُت بصفت  :العربية التجارة الخارجيةواكع .  2

ُيُت في حاهب الصادساث والىاسداث، كامت زم الى جؼىس اداء الخجاسة الخاسحُت اللشبُت الاحمالُت والب



 

باإلشارة -  2019-2015دراسة ثحليلية للفترة -فاقلا والفرص –التجارة الخارجية العربية وثنافسيتها واكع  

 إلى حالة الجسائر 
 

217 

اطافت الى اججاه الخجاسة الخاسحُت اللشبُت والترهُب العلعي لها خالٌ الفترة املذسوظت باالطافت الى 

 مإشش الخىافعُت للصادساث اللشبُت.

 : اهمية التجارة الخارجية:2-1

ت في اي مجخمم مً املجخملاث  ظىاء وان املجخمم حلذ الخجاسة الخاسحُت مً اللؼاكاث الخٍُى

اطافت الى انها  ،مخلذما او هامُا، فالخجاسة الخاسحُت جشبؽ الذٌو واملجخملاث مم بلظها البلع

م فخذ اظىاق حذًذة امام مىخجاث الذولت وحعاكذ هزلً  لُت كً ػٍش حعاكذ في جىظُم اللذسة الدعٍى

م جىظُم كاكذة الاخخُاساث فُما ًخص ادة سبدُت املإظعاث كً ػٍش مجاالث الاظتهالن  كلى ٍص

 والاظدثماس وجخصُص املىاد الاهخاحُت بشيل كام.

اث الذخٌى فيها وكذستها هزلً كلى  ا كلى كذسة الذولت كلى الخصذًش ومعخٍى وحلخبر مإزشا حىهٍش

 الاظخحراد واولياط رلً وله كلى سصُذ الذولت مً اللمالث الاحىبُت وماله مً ازاس كلى املحزان الخجاسي.

 .(52، ص2002الىجاس، ظلُذ)

ٌلشف باللالكاث  اهمُت  الخجاسة الخاسحُت مً الذوس الهام الزي جلىم به في حىهش ما جأحي

ًؼغى كلى غحرها مً اشياٌ اللالكاث الذولُت فظال كً الذوس  جأزحرهاالاكخصادًت الذولُت التي اصبذ 

وجىصَم همؽ الاظدثماساث  الشأظماليًٍ الهام التي جلىم به في الاهخاج والذخل اللىمي والاظتهالن والخيى 

في اي اكخصاد مً الاكخصادًاث، خُث ٌلذ ووشاغ الخجاسة الخاسحُت وواهه مدصلت ملخخلف الاوشؼت 

خأزش الاكخصادًت فهى ًإزش   بها وهى املشآة التي حلىغ وافت اليشاػاث الاكخصادًت. ٍو

ادي والاحخماعي وكذ صادث اهمُت وجمثل الخجاسة كاػشة الاهخاج وهي العبُل الى الىمى الاكخص

الخجاسة همدشن اكخصادي وصاد مً هزه الاهمُت اسجفاق معخىي امللِشت وجىىق العلم والخذماث 

مىً ابشاص اهمُت الخجاسة الخاسحُت فُما ًلي  :(2016، ص2010)كاسف اللعاف و خعحن الىادي،  ٍو

ً فائذة اكخصادًت، فالذٌو ان اٌو املياظب الاكخصادًت للذٌو هى جبادٌ العلم ملا له م-

مخذهُت  بأظلاس كالُت ملابل اظخحراد مىاد اولُت  بأزمانالصىاكُت مثال جلىم بخصذًش مىخجاث مصىلت 

ترجب كلى الخبادٌ الخجاسي بحن الذٌو اسجفاق معخىي امللِشت واظخخذام ظلم  ومنها املىاد الضساكُت ٍو

 مخىىكت ًخلزس اهخاحها مدلُا.

كادة جىصَم اللمالت املدلُت واللاملُت، هما حعاهم في اهخلاٌ سؤوط الامىاٌ حلمل الخجاسة كلى ا-

ت.  بحن الذٌو واحعاق خشهت الىلل بمخخلف اشياله، اطافت الى اهدشاس الخذماث الخجاٍس

 ،ً وكذ كذمذ الخجاسة اظهاما بالغا في الخىمُت الاكخصادًت في اللشهحن الخاظم كشش واللشٍش

اما اهبر في الخىمُت الاكخصادي معخلبال، بخىفحر الىظائل املادًت مً ظلم ومً املخىكم ان جلذم اظه

ساظمالُت والاث وملذاث ومىاد خام وغحرها الالصمت للملُت الخىمُت، ومً مىافم الخجاسة اًظا وشش 
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الخىىىلىحُا، وهلل الافياس واملهاساث، هما انها وظُلت لىلل سؤوط الامىاٌ وظُاظت مثلى مللاومت 

دولت را هفم هبحر ارا اخعيذ اظخغالله  أليس، وبفظل الخجاسة الذولُت ًصبذ اي مىسد الاخخيا

 .(16-13، ص2001)مىس ى واخشون،  الهخفائها الزاحي لخصذسه فُما بلذ الى باقي دٌو اللالم.

 التجارة الخارجية العربية:  ثطور :   2-2

اللشبُت ووصنها ملاسهت والىاسداث هلصذ بالخجاسة الخاسحُت هى دساظت حجم الصادساث 

  2019-2015الخجاسة اللشبُت خالٌ الفترة مً جؼىس اداء الى  وكلُه ظيخؼشق بالصادساث اللاملُت 

 ورلً هما ًلي:واججاه الخجاسة الخاسحُت  والترهُب العلعي للصادساث اللشبُت

 : 2019-2015العربية خالل الفترة من  الخارجية اداء التجارة :01جدول 

 ملُاس دوالسالىخذة:  

 2019 2018 2017 2016 2015 البيان

 1009.6 1081.5 901.3 781.7 864.9 الصادرات

 838.4 816.7 790.5 763 819.9 الواردات

 171.2 264.8 110.7 18.7 45 امليزان التجاري 

 18885.9 19465.4 17735 1604.1 16553.5 الصادرات العاملية

 19226.1 19800.5 17964.8 16188.8 16713.3 الواردات العاملية

وزن الصادرات 

العربية في 

 الصادرات العاملية

5.2 4.9 5.1 5.6 5.3 

وزن الواردات 

العربية في الواردات 

 العاملية

4.9 4.7 4.4 4.1 4.4 

ش الاكخصادي اللشبي املىخذ للام  املصدر: ، 2020الىلذ اللشبي ، صىذوق 2020اظخبُان الخلٍش

 اججاهاث الخجاسة الخاسحُت.

ملُاس  1764حجم الخجاسة الخاسحُت للذٌو اللشبُت الى   مً خالٌ الجذٌو العابم هالخف اسجفاق

 11.6مدللت وعبت اسجفاق بلغذ خىالي ملُاس دوالس  1580بلغذ  2016ملاسهت مم ظىت  2017دوالس ظىت 

ش الخبادٌ الخجاسي للعلم الضسكُت والصىاكُت اللشبُت امليشا ملفاة مً ول  ،% وهزا ساحم الى جدٍش

ادة حجم الخجاسة  ادة ملذالث الخبادٌ الخجاسي  وبالخالي ٍص الشظىم الجمشهُت والظشائب كذ ظاهم في ٍص

 الخاسحُت .
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مً مجمل % 4.9الذٌو اللشبُت التي جمثل هدى  ججاسة العلم  في ألداءومً واكم جدلُل املخىاصل 

 ًمىىىا اظخخالص ماًلي:  2019مً مجمل ججاسة الذٌو الىامُت للام % 11الخجاسة اللاملُت و 

جمثل الخصت الاهبر مً صادساث الذٌو اللشبُت العللُت بيعبت  بأهىاكهاالصالذ املىاد الاولُت -

مً هزا الاحمالي ، وفي % 60ا ًمثل الىفؽ هدى ، هم2019كلى اكل جلذًش خالٌ كام % 74جخجاوص 

هفغ العُاق ًبرص مإشش جىىق الصادساث الخباًً الىبحر فُما بحن دٌو املىؼلت، خُث ٌشحر الى اسجفاق 

دسحت الخىىق في دٌو املششق اللشبي وبلع دٌو املغشب اللشبي ، ملابل جشاحلها في بلُت الذٌو 

امللخاد اظخدىرث  العلم املصىلت كلى الخصت الاهم مً وخصىصا املصذسة للىفؽ،  في امللابل و

 (2020)الاوهىخاد، دٌعمبر  .  2019كام % 66واسداث الذٌو اللشبُت العللُت مً الخاسج بيعبت 

فلذ جباًيذ الذٌو اللشبُت  2019كلى صلُذ اداء الخجاسة الخاسحُت للذٌو اللشبُت لعىت وهزا 

مً خُث اداء الصادساث، خُث اهلعمذ بحن الاسجفاق والاهخفاض، ولىً املالخف هى ان ملـم الذٌو 

بعبب اسجفاق % 44.2اللشبُت غحر الىفؼُت هي التي خللذ همىا في صادساتها همىسٍؼاهُا اهبر وعبت 

، 14%، العىدان %17.2، حُبىحي %23.8، حضس اللمش 27%صادساث الاسص والاظمان وامللادن ولبىان 

، بِىما شهذث ول الذٌو اللشبُت الىفؼُت اهخفاض في صادساتها كلى %6.1، الصىماٌ  %8.8الُمً 

 خلفُت اهخفاض في صادساث الىفؽ.

ملُاس دوالس ملاسهت ب  1848خه الخجاسة الخاسحُت اللشبُت ماكُم 2019خالٌ كام  هما بلغذ

ورلً هـشا الهخفاض كُمت الصادساث العللُت  %2.7باهخفاض ب  2018ملُاس دوالس ظىت  1898

بيعبت اهخفاض  2018ملُاس دوالس ظىت  1082ملاسهت ب  2019ملُاس دوالس كام  1009.6اللشبُت مً 

ة اللاملُت  في اخعً الاخىاٌ وعبت ، وجمثل وعبت الخجاسة الخاسحُت اللشبُت مً احمالي الخجاس .6.7%

في  2019ظىت  %4ولم جخلذي وعبت  2015ظىت  %4.9في حاهب الصادساث ووعبت  2018ظىت % 5.6

حاهب الىاسداث وهزا ًذٌ كلى طلف حجم الخجاسة اللشبُت كلى معخىي اللالمي سغم  اوشاء مىؼلت 

شها،  الا ان الاداء الظلُف للخبادٌ الخجاسي والصادساث خصىصا ازش كلى  الخجاسة الخشة اللشبُت لخؼٍى

بُتدولُا، مما ًدخم كليها بزٌ حجم الخجاسة الخاسحُت احماال لظلف الاهخاج وجىافعُت املىخجاث اللش 

م والاظدثماساث املشترهت والشفم مً اللمل املشترن والخبادٌ الخجاسي  ذ مً الجهذ الهجاص املشاَس املٍض

ش صىذوق الىلذ اللشبي،  البُني للىصٌى الى اجداد اكخصادي كشبي  .(2020)جلٍش

 :الهيكل السلعي للصادرات العربية*

وبخصىص جؼىس وعب معاهمت املجمىكاث العللُت الفشكُت امليىهت للمصىىكاث خالٌ 

ت واملصىىكاث الاظاظُت والاالث وملذاث الىلل في 2019 ، فلذ اسجفلذ خصت ول مً املىاد الىُماٍو

 كلى الخىالي. 10%، 18.3، 18.5الصادساث البُيُت لخبلغ هدى 
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حعخازش بالخصت الاولى في الصادساث الاحمالُت اللشبُت، هما وبالخالي ماصالذ فئت الىكىد وامللادن 

مً  %58.1هى الخاٌ في العىىاث املاطُت، الا ان اهخفاض اظلاس الىفؽ ادي الى هلصها لخبلغ هدى 

، 30.6%الصادساث العللُت اللشبُت، في طىء هزا الاهخفاض اسجفلذ خصت املصىىكاث لخصل الى 

ت و ، اما صادساث العلم الضساكُت %9.7اهبر خصت مً املصىىكاث بيعبت هما اخخفـذ املىاد الىُماٍو

،هما اسجفلذ خصت الصادساث مً العلم 2019، وهزا ًشحم السجفاق اظلاس الغزاء كام %8فلذ بلغذ 

 .2019للام % 2.8غحر املصىلت لخصل وعبت 

، في خحن %65.2فُما ًخللم بالىاسداث خافـذ مجمىكت املصىىكاث كلى املشجبت الاولى وعبت 

مً احمالي الىاسداث اللشبُت % 19.4سجلذ الاهمُت اليعبُت للعلم الضساكُت اسجفاكا ػفُفا مدللت 

وبالخالي هزا ما ٌلني ان واكم الخصذًش اللشبي ٌلخمذ بشيل اظاس ي كلى مىسد واخذ   .2019خالٌ 

با وهى مىسد الىفؽ والغ فلؽ كابل للىظىب، وبالخالي فان اظلاس  اص،وهزا في ملـم الذٌو اللشبُت جلٍش

في املشجبت الثاهُت املصىىكاث بمخخلف  وجأحي هزا الاخحر هي التي جخدىم في كُمت الصادساث اللشبُت،

ت، امللذاث والاث الىلل... الخ والتي حعاهم بلُم مخىاطلت وهزا دلُل كلى  اهىاكها واملىاد الىُماٍو

في هزا املجاٌ بعبب هجشة الادمغت الى  طلف كؼاق الصىاكاث اللشبُت وهزا هدُجت طلف البدىر

ش كؼاق الصىاكت وخاصت في حاهب امللذاث  الخاسج وهزلً بعبب كذم اجباق ظُاظت سشُذة تهخم بخؼٍى

لخاحي بلذ رلً العلم الضساكُت في املشجبت الثالثت اًظا وهي بيعبت طلُفت حذا  واملشهباث، وآلاالث

ت واملالُت غحر املعخغلت  املىاخُت، بُت الؼبُلُت،بالشغم مً الامياهُاث املخىفشة للذٌو اللش  البشٍش

  .(131ص ،2017-2018)بخُذ، واخحرا هجذ العلم الغحر املصىلت.  بششادة،

 :   الوحدة : مليار دوالر2019-2018:اهم السلع الصادرات العربية 02جدول 

 الخصت 2019 %الخصت 2018 البُان

 4.3 44 4 43.2 املىاد الغزائُت

 0.3 3 0.3 3.1 املىاد الخام الضساكُت

 3.8 39.2 3.8 41.4 الخاماث وامللادن

 59.3 605 61.3 667.9 الىكىد

مت  الاحجاس الىٍش

 والزهب

46.3 4.2 58.8 5.8 

 25.7 261.7 26.5 277.7 البظائم املصىلت

 0.8 8 0.9 10 اخشي 

 100 1019.6 100 1089.6 الاحمالي

املإظعت اللشبُت لظمان الاظدثماس وائخمان الصادساث، اججاهاث الخجاسة الخاسحُت في الذٌو  املصدر:

 .15، ص2021اللشبُت، ماسط 
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خالٌ % 74الصالذ املىاد الاولُت جمثل الخصت الاهبر مً صادساث الذٌو اللشبُت بدصت جخجاوص 

مً مجمل  %59.3 ، وبيعبت2019ملُاس دوالس كام  605، خُث صذسث وكىد بلُمت 2019كام 

ورلً بيعب هبىغ اظلاس  2018كام % 61.3الصادساث العللُت اللشبُت سغم انها جشاحلذ ملاسهت مم 

ً مجمل م% 25.7وكائذاث جصذًش الىفؽ، في امللابل اظخلشث صادساث العلم املصىلت كىذ 

املىاد . وشهذث خصت 2019كام  %5.8الى  %4.2الصادساث، فُما صادث خصت الاحجاس والزهب مً 

 .%3.8الغزائُت اسجفاكا ػفُفا، مم اظخلشاس خصت الخاماث وامللادن كىذ 

 : الوحدة: مليار دوالر2019-2018:اهم السلع املستوردة العربية 03جدول 

 الخصت 2019 %الخصت 2018 البُان

 13.9 117.8 13.7 115.5 املىاد الغزائُت

املىاد الخام 

 الضساكُت

7.6 0.9 7.5 0.9 

 3.2 27.4 3.2 27 الخاماث وامللادن

 7.6 64.4 8.2 69.1 الىكىد

مت  الاحجاس الىٍش

 والزهب

38.5 4.6 47.1 6 

 65.9 556.8 64.6 545.4 البظائم املصىلت

 2.8 23.9 4.8 40.8 اخشي 

 100 845 100 844 الاحمالي

الصادساث، اججاهاث الخجاسة الخاسحُت في الذٌو  املإظعت اللشبُت لظمان الاظدثماس وائخمان املصدر:

 .15، ص2021اللشبُت، ماسط 

مً الجذٌو وامللخاد اظخدىرث العلم املصىلت كلى الخصت الاهم مً واسداث العلم اللشبُت 

ملاسهت مم واسداث % 65.9ملُاس دوالس بدصت بلغذ  556.8، خُث بلغذ كُمتها 2019مً الخاسج للام 

 %،13.9، فُما بلغذ خصت املىاد الغزائُت 2018كام % 64.6ملُاس دوالس بدصت  545.4مصىلت بلُمت 

،زم املىاد الضساكُت %3.2، زم الخاماث وامللادن %5.6، زم الاحجاس والزهب 7.6%زم الىكىد بدصت 

، فُما كذا الىكىد 2018ملاسهت بلام  2019، وشهذث ول الخصص اسجفاكا او اظخلشاسا خالٌ 0.9%

 خصخه هدُجت اهخفاض كُمت واسداجه. الزي جشاحلذ

كلى صلُذ الذٌو اللشبُت الشئِعت في  2019اظخمش الترهض الجغشافي خالٌ كام  : اثجاه التجارة*

مً صادساث املىؼلت في ملابل  %94مً  بأهثر دٌو كشبُت  10مجاٌ الخجاسة العللُت ، خُث حعاهم 
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با حعاهم مً مجمل الىاسداث ، بل ان %  87دٌو كلى  10اظخدىار  هصف الصادساث والىاسداث جلٍش

مً مجمل واسداث  %56دٌو مصذسة الى املىؼلت كلى  10بهما دولخان فلؽ ، هما حعخدىر كائمت 

 مً صادساث الذٌو اللشبُت . %58فُما حعخدىر اهم دٌو معخىسدة مً املىؼلت كلى  الذٌو اللشبُت،

حن، خُث فلذ اؿهشث البُاهاث حغحر مد 2019خالٌ كام  وبالخالي ذود في خصص الششواء الخجاٍس

ت خُث مً احمالي الصادساث اللشبُت، % 11.1اخخلذ الصادساث البُيُت اللشبُت  سغم الخىجشاث الخجاٍس

اللاملُت بحن اهبر اكخصادًحن في اللالم، وهزلً التراحم في اظلاس الىفؽ، الا اهه لم ًدذر حغحر هبحر في 

حغحر هبحر في الهُيل الجغشافي ، فماصالذ دٌو اظُا حعخدىر  2019اججاهاث الخجاسة، فلذ شهذ ظىت 

ليىنها هي املعخىسد الاهبر ملادة الىفؽ  %13.6، سجلذ الصحن اهبر خصت ب 2019ظىت  %56.3كلى 

 .%5.8، و.م.ا %16، خُث اسجفم هصِب الاجداد الاوسبي لُبلغ %8.3، الُابان 10.2%ًليها الهىذ 

 ( 19-15ص ،2021الاظدثماس وائخمان الصادساث، ماسط)املإظعت اللشبُت لظمان 

مً مجمل صادساث الذٌو  %57.7دٌو معخىسدة مً املىؼلت كلى هدى  10اظخدىرث كائمت هما

مً % 13.5ملُاس دوالس بيعبت  137.9ملُاس دوالس وكذ خلذ الصحن في امللذمت ب  587.9اللشبُت بلُمت 

. الاحمالي، مم اظخدىار الىفؽ كلى الخصت الا  )الاوهىخاد،  هم مً صادساث املىؼلت الى جلً الذٌو

 (2020دٌعمبر 

 واكع التجارة العربية البينية وثنافسيتها: -2-3

ت الاهـمام ش الخبادٌ الخجاسي بُنها لخلـُم املياظب الخجاٍس  كملذ الذٌو اللشبُت مً احل جؼٍى

ت والجمشهُت لخىظُم حجم الخجاسة  الى مىؼلت الخجاسة الخشة اللشبُت مً خالٌ اصالت اللشاكُل الاداٍس

م الاظىاق املخلامل ملها في اػاس الاجفاكُت هخؼشق الى جؼىس الخجاسة اللشبُت البُيُت ، وكلُه ظىف وجىَى

 هما ًلي:في مجاٌ الصادساث والىاسداث وهزا الخىصَم الجغشافي والترهُب العلعي 

(في التجارة ظل منطلة التجارة الحرة العربية مساهمة التجارة العربية البينية )في:04جدول -

 باألعمدة   الوحدة: مليون دوالر                                 الاجمالية:                       

 2019 2018 2017 2016 2015 البُان

كُمت الصادساث البُيُت 

 دوالس()ملُاس 

105.513 93.776 105.660 109.270 108.560 

املعاهمت في احمالي 

 الصادساث

12.2 12 11.8 10.1 10.8 

 111823 112876 102844 99034 106949 الىاسداث البُيُت

املعاهمت في احمالي 

 الىاسداث

13 13 13 13.8 13.3 

ش الاكخصادي اللشبي املىخذ  املصدر:  2019اظخبُان الخلٍش



 

باإلشارة -  2019-2015دراسة ثحليلية للفترة -فاقلا والفرص –التجارة الخارجية العربية وثنافسيتها واكع  

 إلى حالة الجسائر 
 

223 

ٌ مً  الخجاسة اللشبُت البُيُت مدذودة ًشحم رلً الى بلع الخدذًاث التي ماصالذ  خالٌ الجذو

ت هخىخُذ  ت الخشة ،مً بُنها الاحشاءاث الاداٍس حلُم الخجاسة والخبادٌ الخجاسي في املىؼلت الخجاٍس

عي  ومنها ما وكملُت الخصيُم والاهخاج، امليشأالاحشاءاث الجمشهُت او بلذ  زم ًجب  ومًهى كاهىوي وحشَش

خُث حشحر البُاهاث  الخغلب جلً الللباث خاصت وان هىان فشص هبحرة لىمى الخجاسة البُيُت اللشبُت،

ملُاس  99.4ملُاس دوالس ملابل  109.3لخبلغ هدى  2017الى اسجفاق صادساث الذٌو اللشبُت البُيُت كام 

ش الخجاسة البُيُت في اػاس مىؼلت الخجاسة ورلً في طىء كُام الذٌو الل .2016دوالس كام  شبُت بخدٍش

فاث الجمشهُت كلى الىاسداث اللشبُت  مما ازش كلى اسجفاق  الخشة اللشبُت بشيل حضئي وجخفُع الخلٍش

 حجم الخجاسة اللشبُت البُيُت في هزه الفترة.

امللادن  في جخمثلفُما ًخللم اهم العلم املخبادلت في هؼاق مىؼلت الخجاسة الخشة اللشبُت 

والاحهضة الالىتروهُت ومىخجاث الصىاكاث  وآلاالثومىخجاتها والبالظدًُ واملؼاغ ومصىىكاتها، 

ت والىسق ومىخجاجه، ومىخجاث صىاكت الاغزًت.  )الفصل الثامً، الخجاسة الخاسحُت للذٌو الىُماٍو

ش الاكخصادي اللشبي املىخذ.2019اللشبُت،   (، الخلٍش

بالخدعً الزي  2019الخجاسة العللُت اللشبُت البُيُت اظخفاد اداؤها خالٌ اداء كلى صلُذ 

ادة خشهت الخجاسة البُيُت اللشبُت ، فُما  شهذجه اخىاٌ الذاخلُت في بلع الذٌو اللشبُت وازشه كلى ٍص

ازش التراحم الزي شهذجه الاظلاس اللاملُت للىفؽ ظلبا كلى كُمت الخجاسة اللشبُت البُيُت خالٌ كام 

في حاهب  .2019ملُاس دوالس كام  112لخبلغ خىالي  %  0.5التي سجلذ جشاحلا ػفُفا بيعبت  2019

مً احمالي الىاسداث الاحمالُت ، وهزا سجلذ جشاحلا في حاهب % 13.3الىاسداث والتي جمثل وعبت 

 12-11والتي جمثل وعبت في اخعً الاخىاٌ  2019ملُاس دوالس ظىت  109الصادساث اًً بلغذ خىالي 

مً احمالي الصادساث اللشبُت وهزا ًذٌ كلى طلف اداء الخجاسة اللشبُت البُيُت سغم الامياهُاث %

  .الى مىؼلت الخجاسة الخشة اللشبُت والاهظماماملخىفشة 

حلخبر مصش، الاسدن، العىدان، لبىان اهثر الذٌو اللشبُت جيامال مم الخجاسة وفي هزا الصذد 

، بِىما سجلذ الصادساث البُيُت ليل مً الاماساث وجىوغ  والجضائش %33.3البُيُت اللشبُت لخصل 

واللشاق، كؼش، لُبُا، املغشب، مىسٍؼاهُا وعب معاهمت مىخفظت في احمالي الصادساث همدصلت 

 حلخبر اكل جيامال مم الخجاسة  البُيُت اللشبُت. فإنهالزلً 

بي اسجفاكا في كُمتها ولى بيعب كلُلت سجلذ الخجاسة البُيُت في دٌو املغشب اللش  2015بلذ ظىت 

ٌلني ان حجم الخبادٌ الخجاسي البُني املغاسبي طلُف ومدذود حذا ملاسهت بملذالتها مم اللالم  وهى ما

 .2019الخاسجي، هما جمثل الذٌو الخلُجُت اهثر مً هصف الخجاسة اللشبُت البُيُت للام 
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شحم ظبب اهخفاض الخجاسة البُيُت اللشبُت سبما الى ان حمُم الاكؼاس اللشبُت جبيذ ظُاظت  ٍو

ش بذائل املعخىسداث واجخزث مجمىكت العُاظاث الخمائُت، وزاهُا ان الاهخاج مىحه  الى  باألظاطجؼٍى

 .(23ص ،2013)بً كلي فاػمت،  الؼلب املدلي كلى خعاب الخصذًش 

 :ارة البينية العربيةثطور الهيكل السلعي للتج

بخصىص الهُيل العلعي للصادساث البُيُت اللشبُت بلغذ خصت الخجاسة البُيُت للىفؽ الخام 

خالٌ % 17.2مً احمالي الصادساث اللشبُت البُيُت ملاسهت مم خصت كذسها % 15.8خىالي  2019خالٌ 

ىكت العلم الصىاكُت كلى ، اما باليعبت مليىهاث الخجاسة البُيُت غحر الىفؼُت اظخدىرث مجم2018

)هـشة كامت كلى اكخصاداث الذٌو اللشبُت خالٌ كام الىصِب الاهبر زم مجمىكت العلم الضساكُت. 

ش صىذوق الىلذ اللشبي،ص2019  .(9-8، جلٍش

ادة خصت ول مً املصىىكاث والعلم الضساكُت في احمالي الصادساث  2019شهذ كام  هما ٍص

البُيُت للذٌو اللشبُت، بِىما جشاحم هصِب مجمىكت الىكىد امللذوي وامللادن الاخشي في احمالي 

الصادساث البُيُت للذٌو اللشبُت، خُث اسجفلذ وعبت معاهمت مجمىكت املصىىكاث في احمالي 

، هما سجلذ 2018ظىت % 58.3ملابل خصت كذسها  2019كام % 58.9ُيُت لخبلغ خىالي الصادساث الب

 20.1لُصل الى خىالي % 19.7هصِب العلم الضساكُت في احمالي الصادساث البُيُت اسجفاكا مً معخىي 

 .2019هزا وهدُجت لتراحم الزي خللخه الاظلاس اللاملُت للىفؽ ظىت  2019خالٌ %

 :ٌ جدلُل الجذاٌو العابلت هىما ًمىً حسجُله مً خال

ملاسهت  % 12-11حشيل الصادساث والىاسداث اللشبُت البُيُت وعبت مخىاطلت جىدصش بحن  -

بصادساث وواسداث الىػً اللشبي مً والى اللالم الخاسج بشيل كام مما ٌلني ان الخجاسة اللشبُت مم 

 اتها.اللالم هي اهثر اسجباػا واهمُت منها بحن الاكؼاس اللشبُت ر

كلى معخىي املجمىكاث الاكخصادًت ًخمحز الاجداد الاوسبي باهمُت هبحرة كً املجمىكاث  -

حن ظىاء كلى معخىي الصادساث والىاسداث زم  الاخشي خُث ًدخل املشجبت الاولى بحن الششواء الخجاٍس

ت اللشبُت والاجداد الاوسبيالصحن م حسجُل لخؼىس م ، مما ٌلني ان هىان اسجباغ كىي لللالكاث الخجاٍس

ت مم الصحن وهي في جىافغ مم الاجداد الاوسبي  . اللالكت الخجاٍس

مً خالٌ ماظبم ًدبحن ان اسجفاق اهمُت الخجاسة الخاسحُت مً خالٌ مإشش وعبت الخجاسة 

جذٌ كلى طلف جؼىس الاكخصادًاث اللشبُت،ولِغ هما هى كلُه  الخجاسة اللاملُتالخاسحُت الى احمالي 

 ٌو املخلذمت ليىنها كادسة كلى جىفحر كذس مهم ومخىىق مً اهخاحها الغشاض الخصذًش الخاٌ في الذ

 .(170-168ص، 2014-2013)وصاف، 
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 ثنافسية الصادرات السلعية العربية:*

جللب الخجاسة الخاسحُت دوسا مدىسي في الخىمُت الاكخصادًت ليافت دٌو اللالم، وجضداد هزه 

ادة اهفخاح الذولت كلى اللالم الخاسجي واملخابم لخؼىس همى الخجاسة الخاسحُت للذٌو اللشبُت  الاهمُت مم ٍص

ا سفم مً اهمُتها ًجذ انها خللذ همىا اكلى مما خلله الىاجج املدلي الاحمالي مم 2019خالٌ ظىت 

، لزا فان 2019مً الىاجج املدلي الاحمالي كام % 71اليعبُت للىاجج املدلي الاحمالي الى ان بلغذ هدى 

الاهخمام بدىمُت الصادساث للذٌو اللشبُت خاصت الغحر الىفؼُت منها اصبذ مً الامىس التي جاحي كلى 

اث صاوعي اللشاس وجضداد اهمُت جىمُت الصادساث ادة  ساط اولٍى في طىء الذوس الخُىي الزي جللبه في ٍص

لذ اخذ اهم املداوس  الاهخاج املدلي، والدشغُل وجىفحر الىلذ الاحىبي وجدعحن وطم محزان املذفىكاث،  َو

لخىمُت الصادساث هى الاسجلاء بدىافعُتها، ومً هىا فعىف ًخم جدبم الخؼىس في مإششاث الخىىق والترهض 

 الخاصت بالصادساث اللشبُت.

الى طلف جىافعُت الصادساث اللشبُت ظىاء مً خُث  2018حشحر مإششاث الخىافعُت للام 

ملاسهت  0.397مإشش الترهض او مإشش الخىىق، خُث بلغذ كُمت مإشش الترهض للذٌو اللشبُت مجملت 

شحر جدبم جؼىس هزا املإشش 0.069وكُمخه باليعبت للذٌو اللالم  0.090بلُمت في الذٌو الىامُت  في ، َو

ار بلغذ كُمخه مإشش الترهض في الذٌو اللشبُت  ،الذٌو اللشبُت الى وحىد اججاه للخدعً كلى مذي الضمً

، زم 2015في كام  0.355ختى وصلذ  0.483لخصبذ  2014، زم اهخفظذ في كام 2012في كام  0.464

 .2018كام  0.373اسجفلذ 

ادة كذ د العيان وهمى الؼلب مما ادي الى كلى الشغم مً جىظم حجم الاظىاق اللشبُت هدُجت ٍص

ادة مظؼشدة في حجم الىاسداث، الا ان الصادساث اللشبُت الغحر الىفؼُت هدى الاظىاق الذولُت لم  ٍص

م للؼلب في الاظىاق اللشبُت، ففي خحن همذ الصادساث اللشبُت  حشهذ همىا ًىاهب هزا الىمى العَش

ُت بشيل مظؼشد مً الاظىاق الاحىبُت وخصىصا بشيل مخلثر وبؼيئ فلذ كفضث واسداث الذٌو  اللشب

ت.  الاوسبُت والاظٍُى

، بِىما بلغ املإشش 2018في كام  0.710باليعبت ملإشش الخىىق فلذ بلغذ كُمخه للذٌو اللشبُت 

لذٌو اللالم، الا ان جؼىس كُمخه املإشش في الذٌو اللشبُت حشحر الى جدعً وعبي في ادائها ملاسهت بلُمخه 

 .2018في كام  0.710زم اصبدذ كُمخه  0.700التي واهذ  2012في كام 

جلي الاماساث مً خُث الاداء في مإشش الخىىق ول مً جىوغ، مصش ، لبىان، املغشب، حُبىحي 

والاسدن كلى الخىالي، ًالخف ان جلً الذٌو باظخثىاء الاماساث حلذ مً الذٌو مخىىكت الصادساث بؼبُلت 

مدذودة، اما هُاولها الاكخصادًت وزشواتها الؼبُلُت التي ججلل مً معاهمت الىفؽ في صادساتها وعبت 

 0.948باليعبت ملإشش الترهض فلذ خللذ اللشاق اًظا اكلى دسحت مً الترهض، خُث بلغذ كُمت املإشش 
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ذ، الجضائش، كؼش، خُث حلخمذ جلً الذٌو كلى  2018في كام  ًليها ول مً لُبُا، العلىدًت، اليٍى

بلغذ  2018كام جصذًش الىفؽ هعللت سئِعُت، وكذ خللذ لبىان افظل كُمت ملإشش الترهض في 

، حُبىحي 0.180، فلعؼحن 0.173، املغشب 0.170، الاسدن 0.152، مصش 0.137، جليها جىوغ 0.122

ش الاكخصادي اللشبي 2019)الفصل الثامً، الخجاسة الخاسحُت للذٌو اللشبُت، . 0.185 ، الخلٍش

 .(167املىخذ،ص

ش الصادس كً الاهىخا املخظمً مإشش جىىق الصادساث في دٌو اللالم  2019د للام وخعب الخلٍش

ًبرص الخباًً الىبحر فُما بحن الذٌو اللشبُت في هزا املجاٌ، خُث ٌشحر الى اسجفاق دسحت الخىىق في جىوغ 

 واملغشب ومصش ودٌو املششق ملابل جشاحلها في بلُت الذٌو وخصىصا املصذسة للىفؽ.

ججاهاث والخغحراث في الاداء وهي كذًذة جىشف وحىد دوافم مً املإششاث العابلت جم سصذ الا

م صادساث الذٌو  مهمت لظشوسة مىاصلت الخدشن كلى معخىي الذٌو وكلى معخىي الاكلُمي لخىَى

اللشبُت وجخفُف جشهضها اللؼاعي باالكخماد الىاضح كلى املىاد الاولُت والظُما الىفؽ، واكخمادها 

اق لخللُل مخاػش الخلشض للصذماث الاكخصادًت هدُجت الخغحراث وجشهضها كلى كذد مدذود مً الاظى 

اث الؼلب والاظلاس لعلم او اظىاق ملُىت.  الخادة في معخٍى

 :*ثنافسية الصادرات الجسائرية

ادة الاهخاج املدلي والدشغُل وجىفحر اللملت  جىمً اهمُت الصادساث في الذوس الزي جللبه في ٍص

الصلبت وجدعحن محزان املذفىكاث مما ٌعهم مً خفع الذًً الاحىبي، هما ٌلذ الاسجلاء بالخىافعُت 

 اخذ اهم الالُاث لخىمُت الصادساث 

 : مؤشر التنوع والتركس الخاص بالصادرات:05جدول 

 مإشش الترهحز مإشش الخىىق كذد العلم املصذسة لعىىاثا

2015 91 0.783 0.485 

2016 93 0.816 0.489 

2017 108 0.789 0.480 

2018 113 0.813 0.486 

  2019صىذوق الىلذ اللشبي  املصدر:

مً خالٌ الجذٌو هالخف ان مإشش الخىافعُت ٌشحر الى طلف جىافعُت صادساث الجضائش ظىاء مً 

وهي كُمت جلترب  2018كام  0.813خُث مإشش الخىىق او مإشش الترهحز، خُث بلغذ كُمت مإشش الخىىق 

ت طلُفت حذا، هما ٌشحر جدبم هزا املإشش خال 1مً  ٌ مما ٌلني ان دسحت جىىق الصادساث الجضائٍش

الى كذم وحىد اججاه هدى الخدعً وباليعبت ملإشش الترهحز فىالخف اظخلشاس  2019-2015الفترة مً 
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ت ملاسهت بالعىىاث العابلت  كُمخه خالٌ الفترة وهزا ًذٌ كلى جدعً اداء الصادساث الجضائٍش

 (.2019)صىذوق الىلذ اللشبي 

 :العربية ةالحر  التجارة منطلة ظل في الجسائرية التجارة الخارجية -3

ان ملشفت واكم جؼىس اداء الخجاسة الخاسحُت للجضائش في ؿل مىؼلت الخجاسة الخشة اللشبُت ًىدس ي اهمُت 

ليىهه ًبحن لىا اهم الخغحراث في حاهب الصادساث والىاسداث واملحزان الخجاسي للذولت في ؿل هزه 

البُيُت الاحمالُت مً حاهب الاجفاكُت والبشاص رلً هلىم بذساظت جؼىس حجم الخجاسة الخاسحُت 

 الصادساث والىاسداث  وهزا الخىصَم الجغشافي والهُيل العلعي لها.

 اهمية منطلة التجارة الحرة العربية: -

 :(79، 78، ص2020-2021)خعاوي،  تهذف اجفاكُت مىؼلت الخجاسة الخشة اللشبُت الىبري الى 

ش الخبادٌ الخجاسي بحن الذٌو اللشبُت مً - ل الخبادٌ الخجاسي بحن جدٍش الشظىم املخخلفت وحعُحر جمٍى

ت املذفىكاث الىاشئت كً هزا الخبادٌ، مم جىفحر الخماًت للعلم واملىخجاث اللشبُت  الذٌو اللشبُت وحعٍى

 ملىاحهت مىافعت العلم غحر اللشبُت او البذًلت.

ش ال-  بيُت الخدخُت لالظدثماس.حلذًل بيُت الاظدثماس لخىظُم الخصذًش الى الاظىاق اللشبُت وجؼٍى

حعاكذ مىؼلت الخجاسة الخشة كلى الخلاون في ميافدت الجشائم الاكخصادًت والاحخماكُت في مجاٌ -

ت وصٍادة اللذسة كلى الخلامل مم الخىخالث الاكخصادًت الىبري الاخشي في  خماًت خلىق امللىُت الفىٍش

 اللالم.

ادة اللذسة كلى الخصذًش ملىافعت العلم وال- خذماث املعخىسدة داخل مىؼلت الخيامل الاكخصادي ٍص

واللذسة كلى الىفار الى اظىق الذٌو الاخشي غحر الاكظاء ومىاحهت العُاظاث الخمائُت التي جظلها 

 الذٌو الاخشي.

ت: ان دساظت جؼىس اداء الخجاسة الخاسحُت للجضائش ًشجىض كلى 3-1 : جؼىس اداء الخجاسة الخاسحُت الجضائٍش

شه بابشاص وطلُت جؼىس مإششاث الخجاسة الخاسحُت ملشفت  الىطلُت الخالُت وجلُُم الاداء ومداولت جؼٍى

 ، وظىلشض رلً هما ًلي:البُيُت الاحمالُت،وهزا الخىصَم الجغشافي والهُيل العلعي للخجاسة الخاسحُت
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 الوحدة: مليون دوالر           2019-2015لجسائرية خالل الفترة التجارة البينية اثطور  :06جدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 العىىاث

 2695 2631 2067 1575 2088 الصادساث البُيُت

خصت الصادساث 

 البُيُت

6.1 5.4 6 6.3 7.7 

 2235 2376 2041 2513  2468 سداث البُيُتاالى 

خصت الىاسداث 

 البُيُت

4.7 5.1 4.2 4.8 5.2 

ش الاكخصادي اللشبي املىخذ، املالخم الاخصائُت لعىت  املصدر: ل الخجاسة 2016الخلٍش ، بشهامج جمٍى

 . 2020اللشبُت، 

مً خالٌ الجذٌو العابم هالخف ان الخجاسة البُيُت بحن الجضائش والذٌو اللشبُت لم جخلذي 

ملُىن  2513لغ اما الىاسداث هزلً لم جخلذي مب  2019ملُىن دوالس في الصادساث ظىت  2695كخبت 

، أي لم جخجاوص خصت الصادساث  2019ملُىن دوالس ظىت  2235زم اهخفظذ الى   2016دوالس ظىت 

في حاهب الىاسداث. وهي ملذالث  %5.2في الصادساث و  2019ظىت % 7.7البُيُت مً الخجاسة الاحمالُت 

ئش خاصت اصالت ول اللشاكُل طلُفت لم جشقى الى املعخىي املؼلىب وبالخالي كلى الذٌو اللشبُت والجضا

 .البُني للشفم مً الخبادٌ الخجاسي 

 الهيكل السلعي والتوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية البينية:  :3-2

ظىبرص فُه اهم العلم املصذسة واملعخىسدة مً ػشف الجضائش في اػاس اجفاكُت مىؼلت الخجاسة 

 الجذاٌو الخالُت:الخشة اللشبُت واهم الذٌو املخلامل ملها ورلً خعب 

 :2018الهيكل السلعي للتجارة الخارجية الجسائرية في اطار اثفاكية منطلة التجارة الحرة العربية لسنة :07جدول 

 الىاسداث %الصادساث البُان

 7.3 96 املىاسد الؼبُلُت

 16.9 1 الضساكت

 75.8 3 الصىاكت

املإظعت اللشبُت لظمان الاظدثماس وائخمان الصادساث، الخجاسة اللشبُت العماث والاججاهاث،  املصدر:

ذ، اليششة الفصلُت، اللذد   .23،ص2020، 1اليٍى
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ت ٌغلب كليها ػابم املىاسد الؼبُلُت بيعبت   %96مً خالٌ الجذٌو ًدبحن ان الصادساث الجضائٍش

واخذ، اما كلى معخىي الىاسداث ٌغلب كليها املىاد هصف وهزا ماًخبث كذم جىىكها وجشهحزها كلى مىخج 

، وبالخالي كلى الجضائش اظخغالٌ امياهُاتها  %16.9واملىخجاث الضساكُت بيعبت % 75املصىلت بيعبت 

شها مدلُا لخدلُم الاهخفاء الزاحي وبلذها الخىحه هدى الخصذًش بمىخجاث  الصىاكُت والضساكُت و جؼٍى

 ظىاق اللشبُت.مخىىكت وجىافعُت هدى الا 

 *الخىصَم الجغشافي للخجاسة البُيُت:

 2019التوزيع الجغرافي للتجارة البينية للجسائر سنة  :08جدول 

 اللُمت الذولت اللُمت )ملُىن دوالس( الذولت

 223.5 املغشب 40.7 الاسدن

ذ  7.5 كؼش 1.7 اليٍى

 1.2 العلىدًت 16.2 لبىان

 949.5 جىوغ 23 لُبُا

 11.9 الاماساث 7.3 مىسٍؼاهُا

 1662.6 الاحمالي 380 مصش

ش املإظعت اللشبُت لظمان الاظدثماس وائخمان الصادساث،اججاهاث الخجاسة الخاسحُت  املصدر: جلٍش

 .18،ص2021في الذٌو اللشبُت، ماسط 

الخبادٌ الخجاسي للجضائش في ؿل اجفاكُت مىؼلت الخجاسة الخشة مً خالٌ الجذٌو هالخف ان 

 949.5اللشبُت ًخم مم دٌو املغشب اللشبي بيعبت هبحرة وجدخل جىوغ املشجبت الاولى في الخلامل بلُمت 

ملُىن دوالس ،اما خاسج دٌو املغشب اللشبي جاحي مصش  223.5، زم املغشب بلُمت  2019ملُىن دوالس ظىت 

شحم هزا الى  380الاولى بلُمت  في املشجبت ملُىن دوالس ، اما الذٌو اللشبُت الاخشي جياد جيىن ملذومت ،ٍو

 كامل اللشب الجغشافي.

 :فرص وافاق التجارة الخارجية العربيةالتحدًات و : 3-3

جىاحه مىؼلت الخجاسة الخشة اللشبُت كشاكُل اظاظُت جدذ مً جؼىس الخجاسة وكلى خشهت 

ـهش البدث كلى اسجفاق جيالُف الىلل ًخصذس امللىكاث ووشاغ الاظدثماس ك لى املعخىي اللشبي البُني ٍو

خصل مله مشيلت ػٌى مذة اللبىس كلى املىافز الجمشهُت وجدل  التي جىاحه الخجاسة اللشبُت البُيُت ٍو

ليها في املشجبت الشابلت صلىبت الخصٌى  كلى اللُىد الفىُت في املشجبت الثالثت مً خُث الصلىباث ٍو

 ظماث الذخٌى الى اظىاق الذٌو اللشبُت
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لىد اهمها الى طلف الخيعُم والخيامل في مجاٌ الصىاكاث  اخشي وهىان كذة اظباب  َو

لُت والافخلاس الى الترابؽ اللىلىدي في ظالظل اللُمت في اليشاػاث الاهخاحُت والخذمُت  الخدٍى

ت الى حاهب طلف جيامل العُاظاث واملإظعاث املالُت والخباًً والاخخالف في العُاظاث  والخجاٍس

لخاصت، ومجمل هزه الخلذًشاث دولُت، الا انها مإشش كلى مذي خاحت املخلللت بيشاػاث الششواث ا

ض صادساتها خصىصا الذٌو التي جىخفع فيها هثحرا وعبت الصادساث الى  اللذًذ مً الذٌو اللشبُت لخلٍض

ادة جصذًش املىخجاث راث اللُمت املظافت املشجفلت.  الىاجج املدلي الاحمالي، وهزلً جذٌ كلى اهمُت ٍص

اللام لغشف الخجاسة والصىاكت والضساكت للبالد اللشبُت مىؼلت الخجاسة الخشة اللشبُت الىبري )الاجداد 

 .(20-18، ص2016، 2014-2015

)ظلذ هللا،  : هي كذًذة اهمهاعوائم وصول الصادرات السراعية العربية الى الاسواق الاوروبية *

 :(105-103ص، 2016

: ًؼبم الاجداد الاوسبي كىاكذ ميشا صاسمت ،خُث ًدذد دسحت الخغُحر معالت كىاكذ امليشا -

 التي ًجب ان ًخظم لها املىخج،وي ٌلخبر بلذ مً البلذان اهه هى ميشا هزا املىخج. اليافي

مشيلت الىىكُت في الاجداد الاوسبي:الىىكُت مششوػت في الخلامل مم اهثر الاظىاق جؼىسا مثل  -

 .حشمل امللاًحر الفىُت وجذابحر الصخت والالتزام باملىاصفاث البُئُتاظىاق الاجداد الاوسبي و 

ت:جؼالب الششاهت الالتزام بامللاًِغ واملىاصفاث اللاملُت بما فيها  - اجفاكُت خلىق امللىُت الفىٍش

الاحشاءاث الخاصت بدماًت مثل جلً الخلىق ماٌشيل هىق اخش مً الظغىغ كلى الصادساث الضساكُت 

ىت.والغزائُت لل  ذٌو اللشبُت الشٍش

جىظُم الاجداد الاوسبي والخجاسة الضساكُت: ًمىً ان ًيىن لخىظم الاجداد الاوسبي هدى وظؽ  -

ت وامياهُت  وششق اوسبا ازاس ظلبُت كلى اكخصادًاث الذٌو اللشبُت ورلً في مجاٌ الخذفلاث الخجاٍس

 اخالٌ اللمالت املدلُت.

-  ٌ ىت هدى الاجداد الاوسبي مما ًإدي الى  الدشابه في الصادساث الضساكُت للذو اللشبُت الشٍش

 مىافعت بحن هاجه الذٌو كلى غشاس املغشب وجىوغ ومصش وظىسٍا.

)كاسف اللعان و  : جخمثل فياما معوكات ثطور العالكات التجارية البينية بين الدول العربية والنامية

 : .(237ص، 2010خعحن الىادي، 

وحىد اللىائم العلبُت والاظخثىاءاث في  ي الخىاحض الجمشهُت،وحىد كىائم الخجاسة جخمثل ف-

ش املبادالث في اػاس مىؼلت الخجاسة الخشة اللشبُت، باالطافت الى الجىاهب العُاظُت  اجفاكُاث جدٍش

 والجزاكاث الاكلُمُت وكلباث اهخلاٌ سؤوط الامىاٌ.

للشبُت اي انها مىافعت لبلظها كلت العلم املىخجت والخمازل الىبحر بحن ماًيخج في البلذان ا -

البلع ورلً هاجج مً اخاللها مدل الىاسداث التي بني كلى اظاظها الخصيُم في ملـم البلذان 
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الى جؼبُم ظُاظاث خمائُت شذًذة للصىاكاث الىاشئت والتي افلذتها الجىدة واملىاصفاث  باإلطافت

 .(81ص، 2006)هبحر،  التها في الخاسج.ُالالصمت للخىافغ مم مث

 فرص وافاق التجارة الخارجية العربية.*

ت كلى  جدض ى الخجاسة اللشبُت البُيُت في ؿل الـشوف الخالُت باللذًذ مً الفشص الخجاٍس

 املعخىي الذولي واملدلي ، ومً اهم هزه الفشص هي:

ادة مشاسهت اللؼاق الخاص اللشبي في اليشاغ الاكخصادي للذٌو اللشبُت مما صاد مً - ٍص

وجدعحن الاداء وهمؽ جىصَم املىاسد، وسفم الىفاءة الاهخاحُت في اللؼاكاث الاكخصادًت، هما املعاهمت 

ادة في اهخاج العلم  ادة الاظدثماساث املدلُت والاحىبُت وول رلً ظىف ًيخج ٍص كمل رلً كلى ٍص

ادة وجىمُت الخجاسة اللشبُت البُيُت.  والخذماث في الذٌو اللشبُت وبالخالي ٍص

ادة هجاح الاجفا- كُاث الثىائُت ومىاػم الخجاسة الخشة بحن البلذان املجاوسة واللشبُت حلمل كلى ٍص

ش اظالُب الخلاون بحن البلذان.  الخبادٌ الخجاسي وجؼٍى

ل الخجاسة اللشبُت في الىكذ الخالي مما ٌعهل جىمُت الخجاسة البُيُت بما ٌلضص -- ظهىلت جمٍى

م اللذسة الخىافعُت للمصذس اللشبي، هما ٌعه ل كلى التروٍج للخجاسة اللشبُت البُيُت واكامت مشاَس

مشترهت وامياهُت الخبادٌ الخجاسي والاظدثماسي بحن ششوائهم، باالطافت الى دساظت امياهُت اوشاء حلاون 

 ججاسي اكلُمي مخىاصل.

اللشبُت لخىمُت الخجاسة اللشبُت البُيُت وخاحت الذٌو لفخذ افاق واكذة وامام جىافش هزه الفشص 

 ًجللها خٍشصت كلى اصالت ول اللشاكُل التي حلُم الخجاسة اللشبُت الى رلً خاصت في الىكذ الشاهً ما

 . (465-461، ص2021)زامش و كبُذة، 

كلى الجضائش مشاحلت بىىد اجفاكُت الششاهت مم الاجداد الاوسبي وملاودة فشض  وفي هزا الصذد

الجضائش الى مىؼلت الخجاسة الخشة  اهظمامخصىصا مم الشظىم الجمشهُت كلى العلم املعخىسدة و 

ادة الخجاسة البُيُت اللشبُت واخالٌ الىاسداث الاوسبُت بالىاسداث  اللشبُت التي حلخبر البذًل الامثل لٍض

ت في املىؼلت اللشبُت غامظت في ؿل اسجباغ املبادالث ،اللشبُت  ولىً جبلى افاق الخجاسة الجضائٍش

ت  ت الجضائٍش شمي، ، والصحن مم الاجداد الاوسبيالخجاٍس  .(206ص ،2016)ٍص

ًجب ان ًاخز بلحن الاكخباس في ؿل الاهذماج الذولي ان افاق جىمُت الصادساث خاسج املدشوكاث 

، وهزا ماحلٌى كلُه الجضائش باظتهذاف اظىاق حذًذة، للمإظعاث املصذسةجىظُم الىؼاق الجغشافي 

لُت بدىم الخلاسب مً خالٌ الاهـمام الى اجفاكُت الخجاس  ة الخشة الاوسبُت زم اللشبُت والافٍش

الزي ًمىً مً جدلُم وفىساث في جيالُف كملُت الخصذًش   (191ص، 2015)اللىادي،الجغشافي
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م لخىمُت جىافعُت   وفخذ افاق للمىخجاث املدلُت في الاظىاق اللشبُت. الصادساث خاسج املدشوكاثوجىَى

ذي، حىان   .(925، ص2017)دٍس

 الخاثمة: -4

جىدس ي الخجاسة الخاسحُت اللشبُت اهمُت هبحرة ملا ظخىفشه مً الخىاصن والخيامل الاكخصادي 

اللشبي مً خالٌ فخذ الاظىاق اللشبُت والاهفخاح كلى الاكخصاد اللالمي وصٍادة الخبادٌ الخجاسي، 

شفم مً اداء الخجاسة اللشبُت وبالخالي اوشاء مىؼلت الخجاسة الخشة اللشبُت وان لها الازش الاًجابي في  ال

البُيُت وخاصت الجضائش،الى ان سغم رلً لم جشقى الخجاسة اللشبُت البُيُت الى الؼمىخاث التي ظؼشتها 

ذ مً  الذٌو اللشبُت ورلً ساحم الى كذة كشاكُل خاصت ظُاظُت وحمشهُت ، وبالخالي البذ مً بزٌ املٍض

ادة الخيامل الخجاسي اللشبي وف الاظىاق اللشبُت امام املىخجاث اللشبُت للشفم وجدعحن  خذاملجهىداث لٍض

وحلل هزا الخىخل بذًال خلُلُا للخىخالث الذولُت اللشبي في املعخلبل  البُنيالخبادٌ الخجاسي  اداء

 اهم الىخائج التي جىصلىا اليها مً خالٌ هزه الذساظت:،وبالخالي خاصت الاجداد الاوسبي والصحن 

طلُف في حاهب الصادساث والىاسداث وحشيل وعبت الخجاسة اللشبُت البُيُت حجم ضاٌ ً ما-

هىان جباًً في معخىي اداء الخجاسة الخاسحُت هما ان   مً الخجاسة الذولُت،% 5الجخلذي مخىاطلت 

 والخبادٌ الخجاسي بُنها سغم جىفش كىامل الىجاح.ذٌو اللشبُت لل

ادة املعاهمت في اداء  ان كُام مىؼلت الخجاسة الخشة اللشبُت ادث- ولى بشيل مخىاطم الى ٍص

حلذ اخذ الاظالُب التي جمىً ولىنها الخجاسة الخاسحُت اللشبُت البُيُت في مجمل الخجاسة الخاسحُت 

ت الذٌو اللشبُت مً جيعُم العُاظاث   والاهذماج الذولي وجفلُل الخيامل الاكخصادي.الخجاٍس

مىؼلت الخجاسة الخشة اللشبُت بفخذ اللذًذ مً الاظىاق خللذ الجضائش مً خالٌ الاهـمام الى --

اث ملُىتالجذًذة اللشبُت امام املىخجاث املدلُت وسفم اداء الخجاسة البُيُت الى  لم جشقى  هاالى ان، معخٍى

 افاق واكذة في املعخلبل هبذًل للعىق الاوسبُت. فشص و  سغم رلً فخدذالى املعخىي املؼلىب ،

  :هلترح اداء الخجاسة الخاسحُت اللشبُت البُيُت  واظخغالٌ الفشصوكلُه مً احل جدعحن  

 كصذ جفلُل الاداء وصٍادة الخبادٌ الخجاسي بحن الذٌو اللشبُت اللُام بجهىد اطافُت مشترهت  -

م  ض فشص الششاهت والاظدثماس اللشبي املشترن.كً ػٍش  حلٍض

ادة الخجاسة البُيُت والاظخفادة الخىكُم كلى الاجفاكُاث الثىائُت ومخلذدة الاػشاف مً - احل ٍص

ت والىلىج الى الاظىاق الخاسحُت الجذًذة.  مً الفشص الخصذًٍش

كلى الجضائش اللمل كلى جصذًش املىخجاث راث الجىدة اللالُت  والتي لها محزة جىافعُت مً احل -

 طمان ولىحها الى الاظىاق اللشبُت.

 : كائمة املراجع-5

ذ الىجاس. )- م الصادساث اللشبُت. اللاهشة: داس كباء.(. 2002فٍش  حعٍى
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(. 1(. اكخصادًاث الىػً اللشبي )إلاصذاس غ2010اخمذ كاسف اللعاف، و مدمىد خعحن الىادي. )-

 كمان، الاسدن: داس املعحرة لليشش والخىصَم.

(. كمان: داس الصفاء لليشش 1(. الخجاسة الخاسحُت )إلاصذاس غ2001ظلُذ مىس ى، و واخشون. )-

 والخىصَم.

(. جدلُل ازش الاظدثماس الاحىبي املباشش كلى جىمُت الصادساث ،دساظت 2017-2018خعان بخُذ. )-

. اػشوخت 2014-1980كُاظُت ملاسهت بحن الذٌو اللشبُت ودٌو حىىب ششق اظُا خالٌ الفترة 

 دهخىساه، حاملت جلمعان.

ش ججاسة الخذماث كلى2014-2013كخُلت وصاف. )- الخجاسة الخاسحُت في الذٌو اللشبُت مم  (. ،ازاس جدٍش

 . اػشوخت دهخىساه،حاملت بعىشة،.2009-1999الاشاسة الى خالت الجضائش،

(. واكم وافاق الخبادٌ الخجاسي الجضائشي مم دٌو مىؼلت الخجاسة الخشة 2020-2021كمش خعاوي. )-

 .دهخىساه، حاملت معخغاهم. اػشوخت 2008اللشبُت الىبري في ؿل الاصمت املالُت اللاملُت 

اجداد اللام لغشف الخجاسة والصىاكت والضساكت للبالد اللشبُت مىؼلت الخجاسة الخشة اللشبُت الىبري -

 .(. الخدذًاث املعخجذة في ؿل الخؼىساث اللشبُت واللاملُت. 2015. )2014-2016

 (. كاكذة البُاهاث . 2020وهىخاد. ) دٌعمبر الا -

ش الاكخصادي -  .1996اللشبي املىخذ،صىذوق الىلذ اللشبي،الخلٍش

ش الاكخصادي اللشبي املىخذ،ص2019الفصل الثامً، الخجاسة الخاسحُت للذٌو اللشبُت، -  . 167، الخلٍش

(. اججاهاث الخجاسة الخاسحُت في 2021املإظعت اللشبُت لظمان الاظدثماس وائخمان الصادساث. )ماسط-

 الذٌو اللشبُت. 

ش صىذوق الىلذ-  (. اججاهاث الخجاسة الخاسحُت. 2020اللشبي. ) جلٍش

ش معاس 2013جىاحي بً كلي فاػمت. )- (. ،اظدثماس مضاًا الخجملاث اللشبُت الاكلُمُت لذكم وجؼٍى

الخيامل الاكخصادي في اػاس مىؼلت الخجاسة الخشة اللشبُت الىبري. مجلت الللىم الاكخصادًت والدعُحر 

ت، حاملت الشلف.  والللىم الخجاٍس

ت خاسج املدشوكاث بحن اللىائم والافاق 2015خمضة اللىادي. )- (. جىمُت الصادساث الصىاكُت الجضائٍش

 املعخلبلُت. مجلت دساظاث في الاكخصاد والخجاسة واملالُت.

ذي. ) حىان - ت بحن الىاكم والخدذًاث. مجلت دساظاث 2017ظاسة دٍس (. الخجاسة الخاسحُت الجضائٍش

 ت.اكخصادًت،حاملت الجلف

. الجضائش: مجلت شماٌ 2004-2000(. اداء الخجاسة الخاسحُت اللشبُت والبُيُت 2006ظمُت هبحر. )-

لُا،حاملت الشلف.  افٍش
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ىت لالظىاق الاوسبُت. 2016كماس ظلذ هللا. )- (. ملىكاث هفار الصادساث الضساكُت للذٌو اللشبُت الشٍش

 مجلت الللىم الاكخصادًت.

. مجلت املنهل 2021)خعً زامش، و صهحر كبُذة. - (. معخلبل الخجاسة اللشبُت البُيُت بحن الىاكم واملامٌى

 الاكخصادي، حاملت الىادي.

ش صىذوق الىلذ اللشبي،ص2019هـشة كامت كلى اكخصاداث الذٌو اللشبُت خالٌ كام -  . 9-8، جلٍش

شمي. )- ت في مىؼلت الخجاسة الخشة 2016ولُمت ٍص اللشبُت الىبري )الىاكم، (. الخجاسة الخاسحُت الجضائٍش

ت لالكخصاد والاداسة.  امللىكاث، الافاق(. املجلت الجضائٍش
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مدى جأثير ألادواث املسخخدمت في السياست الىقدًت على معدى الخطخم في إطاز 

   -ARDLدزاست قياسيت باسخخدام هماذج –سياست استهداف الخطخم بالجصائس 

The extent of the impact of the tools used in monetary policy on the rate 

of inflation within the framework of the inflation targeting policy in 

Algeria - a standard study using ARDL models - 

 دًً مخخازيت
ف بىشىشت 1   dinemokhtaria907@gmail.com ،(جضائش)ال اإلاشهض الجامعي بأفلى الشٍش

 

خ الاظخالم:  :                30/07/2022جاٍس خ اللبٌى خ اليشش:               18/10/2022جاٍس    01/12/2022جاٍس
 

 

 ملخص: 

عُاظت اظتهذاف الخطخم و إمياهُت جؼبُم هزه بتهذف هزه الىسكت إلى جىطُذ اإلافاهُم الشئِعُت اإلاخلللت     

ألاخحرة بفلالُت في الجضائش مم جدذًذ اإلاذي الزي ًمىً ؤن جؤزش  فُه ؤدواث العُاظت الىلذًت اإلاعخخذمت كلى 

 .ARDLملذٌ الخطخم، و هزا باظخخذام اإلاىهج الىمي جدذًذا باظخخذام همارج 

ت كىذ و جىصلذ الذساظت إلى ؤن فلالُت ظُاظت اظتهذاف ا لخطخم جىمً في مذي جىفش الششوغ الظشوٍس

ل ألاحل بحن حإزججؼبُلها لخدلُم الىخائج اإلاشحىة منها، و ؤن هىان   اإلاخغحراث اإلاعخللت وملذٌ الخطخم.ر ػٍى

   .همارج ؤلاهدذاس الزاحي ؛الخطخم ؛ظُاظت اظتهذاف الخطخم ؛العُاظت الىلذًت   الهلماث املفخاخيت:

 .JEL:  E50 ،E52 ،E31 ،C29جصييف 

Abstract:  
This paper aims to clarify the main concepts related to the policy of inflation 

targeting and the possibility of applying the latter effectively in Algeria, while 

determining the extent to which the monetary policy tools used can affect the 

inflation rate, using the quantitative approach specifically using ARDL models. 
The study concluded that the effectiveness of the inflation targeting policy lies in 

the availability of the necessary conditions when applied to achieve the desired 

results, and that there is a long-term effect between the independent variables and 

the rate of inflation.  

Keywords: monetary policy; inflation targeting policy; inflation; Autoregressive 

models.  

Jel Classification Codes: E50, E52, E31, C29.    
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 . مقدمت: 1

حلخبر العُاظت الىلذًت مً ؤهم ألادواث الخاصت بخدلُم الاظخلشاس والخىاصن الاكخصادي اللام، 

 ؤنها مً ؤهثر الىظائل اظخلماال في العُاظت الاكخصادًت ولىً هجاخها مشجبؽ بمذي دكت وخعً خُث

ـهش رلً بىضح مً خالٌ الاسجباغ باإلاشاولالخلامل ملها كلى مخخلف الخغحراث   الاكخصادًت ٍو

 الاكخصادًت والخطخم وجذهىس اللمالث اإلادلُت بالخلٌى الىلذًت وفي هزه الخالت كىذما جخىفش

 الـشوف اإلاالئمت للعُاظت الىلذًت جخذخل بئحشاءاتها وؤدواتها ومىهجها لخىُُف كشض الىلىد مم

 لمل العُاظت الىلذًت في الخإزحر كلى الخطخم مً خالٌمعخىي اليشاغ الاكخصادي ومً رلً ح

 كلى الاكخصادًاثجإزحر الخطخم ًضداد خاصت و ؤن ألادواث الىمُت والىُفُت للعُاظُت الىلذًت 

اث ألاظلاس اإلادلُت هدىلاللىمُت   اكخصادًاث الذٌو الىامُت مً بحن حلخبر خُث  الاسجفاق ذفم معخٍى

ؤهـمتها  جذهىس عاكذ كلى ٌما هزا  و  الظغىغ الخطخمُت اإلاىاظبت لخىاميالاكخصادًاث راث البِئت 

 .الاكخصادًت و العُاظُت و الاحخماكُت

مدىمت  هلذًتخىفحر ظُاظت ششوغ مدذدة و ؿشوف مالئمت لواظتهذاف الخطخم ًخؼلب  

، و فلالُتت و ذكبخمىً مً جدلُم ألاهذاف اإلاعؼشة للاإلاخخلفت  كادسة كلى الجمم واإلاالئمت بحن ؤدواتها

بالخالي فئن هجاح ظُاظت اظتهذاف الخطخم مشهىن بمذي جىفش الششوغ و الـشوف اإلاالئمت لها 

لخدلُم هذف العُاظت الىلذًت و الىصٌى إلى الاظخلشاس الىلذي و مً هىا ًمىىىا ػشح ؤلاشيالُت 

  الخالُت:

ذٌ الخطخم في ؿل إلى ؤي مذي ًمىً ألدواث العُاظت الىلذًت اإلاعخخذمت الخإزحر كلى مل

 جؼبُم الجضائش لعُاظت اظتهذاف الخطخم؟

 ًخفشق مً العؤاٌ الشئِسخي ألاظئلت الفشكُت الخالُت:

 ما هي ألادواث التي حعخخذم في العُاظت الىلذًت للخإزحر كلى الخطخم؟-

هل ًمىً لبىً الجضائش إهجاح ظُاظت اظتهذاف الخطخم في ؿل اللشاكُل التي جىاحهه ؤزىاء -

 م؟الخؼبُ

 إلى ؤي مذي ًمىً ألدواث العُاظت الىلذًت اإلاعخخذمت الخإزحر كلى ملذٌ الخطخم في الجضائش؟-

 و لإلحابت كلى هزه ؤلاشيالُت اسجإًىا ػشح الفشطُاث الخالُت:

ًخم اظخخذام ؤدواث لها جإزحر مباشش كلى الخطخم وجىُُف هزه ألادواث هى اللامل الشئِسخي للخدىم -

 فُه؛
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 اكخماد ظُاظت اظتهذاف الخطخم في الجضائش و هجاخها مشهىن بخىفش الششوغ الالصمت لزلً؛-

ل.-  فلالُت ؤدواث العُاظت الىلذًت في الخإزحر كلى ملذٌ الخطخم في الجضائش ًيىن كلى اإلاذي الؼٍى

يهذف هزا البدث إلى الخلشف كلى ألادواث اإلاعخخذمت في العُاظت الىلذًت  أهداف البدث:

للخدىم في ملذالث الخطخم بالجضائش  و إمياهُت جؼبُم ظُاظت اظتهذاف الخطخم و اللشاكُل التي 

جىاحه بىً الجضائش كىذ الخؼبُم، و دساظت اللالكت الخىاصهُت بحن ؤدواث العُاظت الىلذًت و الخطخم 

 همىرج ؤلاهدذاس الزاحي للفجىاث الضمىُت اإلابؼئت.باظخخذام 

جم اظخخذام اإلاىهج الىصفي الخدلُلي في الجضء الىـشي للخلشف كلى ألادواث  املىهج املسخخدم:

اإلاعخخذمت في العُاظت الىلذًت للخدىم في ملذالث الخطخم بالجضائش  وهزا للخلشف كلى ظُاظت 

اث التي جىاحهها، ؤما في الجضء الخؼبُلي فخم اظخخذام اظتهذاف الخطخم و ششوغ جؼبُلها و الصلىب

اإلاىهج الىمي اللُاسخي للُاط مذي جإزحر هزه ألادواث كلى ملذٌ الخطخم في الجضائش خالٌ الفترة 

 .Eviews10باظخلماٌ بشمجُت  ARDLجدذًذا همارج  1990-2021

  الجاهب الىظسي  .2

 :معدى الخطخمأدواث السياست الىقدًت املسخخدمت للخدنم في  1.2

جماسط العُاظت الىلذًت دوسها الاكخصادي مً خالٌ ؤدواتها التي جؤزش كلى حاهب الؼلب الىلي 

 الاكخصاد )حجم ؤلاهفاق كلى العلم والخذماث( الظُما ؤلاهفاق الاظدثماسي مً خالٌ جإزحرها كلى في

 ئخمان الالصمحجم اللشوض اإلاصشفُت ومً زم الخإزحر كلى ظهىلت ؤو صلىبت الخصٌى كلى الا 

 لخىفُز اإلاششوكاث خُث ًمخلً البىً اإلاشهضي مجمىكت مً ؤدواث العُاظت الىلذًت التي اظخخذامها

 و مً ؤهم هزه ألادواث و ؤبشصها ماًلي: لخدلُم ؤهذاف العُاظت الىلذًت

ًمىً للبىً اإلاشهضي إرا ما ؤساد جُجي ظُاظت هلذًت بىظله ؤن  :وسبت الاخخياطي إلالصامي-أ

 بخفع وعبت الاخخُاػي ؤلالضامي وبالخالي ًيخج كذس ؤهبر مً العُىلت للبىىن للخىظم في مىذ ًلىم

 الائخمان هما ًمىىه في خالت سفم اليعبت جبجي ظُاظت هلذًت اهىماشُت لخفىُذ اإلالشوض الىلذي وجللُل

 ما ٌغحرها مًهإ ملذٌ الخطخم ٌشاس إلى ؤن البىً اإلاشهضي ال ًلجإ هثي اس إلى حغُحر هزه اليعبت و 

ؤما كً آلُت كمل هزه ألاداة ؤهه كىذ خذور خالت ، خش وفم ملخظُاث إداسة العُاظت الىلذًتل خحن 

بالخالي ًىخفع مظاكف خلم  و خخُاػي اللاهىويالا  مً الخطخم ًلىم البىً اإلاشهضي بالشفم مً وعبت

ت كلى خلم الىدائم الا  الىلىد مما ًؤدي إلى اهخفاض كذسة البىىن ئخماهُت بإطلاف هزا الاسجفاق الخجاٍس
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اللىغ كىذما يهذف البىً اإلاشهضي إلى إجباق ظُاظت هلذًت  في وعبت الاخخُاػي اللاهىوي و ًدذر

 (64، ص 2014.)ؤخمذ سمضي و مدمذ كبذ اللاٌ، الائخمان جىظلُت ؤو كىذ خاحخه إلى بعؽ

 في ظلش الخصم وحجم إن الخغحر في ظلش إكادة الخصم ال ًلخصش ؤزشه :سعس إعادة الخصم-ب

ؤداة مهمت للعُؼشة كلى باكخباس ؤهه  الائخمان بل ًؤزش ختى كلى الىمُت ؤلاحمالُت للىلىد اإلاخذاولت

في ؤظىاق الىلذ اإلادلُت ورلً مً  الفائذة الائخمان ؤن ول حغحر في ظلش الخصم ًصخبه حغحر في ملذٌ

لى الخذفم الذولي لشؤط اإلااٌ وهزا ما ًؤزش وك خالٌ جإزحرها كلى اللشض والؼلب كلى الىلىد والائخمان

اإلاعؤولىن كً سظم العُاظت الاكخصادًت ٌشىيىن في ة إال ؤن كلى ألاظلاس والخيالُف وؤلاهخاج والخجاس 

ادةمذي فلالُتها  ألاداة و حذوي هزه صشفي ظلت الىـام اإلا حجم و و هزا ألظباب كذًذة ؤهمها ٍص

بلع ألاخُان كً اللجىء إلى البىً اإلاشهضي  له باالظخغىاء في مما ٌعمذ وجىفش ألاسصذة الىلذًت لذًه

ُت ؿهىس كذة ؤدواث ؤخشي للعُاظت الىلذًت راث فلالطف إلى رلً لالكتراض مىه ؤو إكادة الخصم 

 (95، ص2013.)كبذ الخمُذ كبذ اإلاؼلب، الخصمإكادة ؤهثر مً ؤداة ظلش 

ت كىذ مىدهاًمثل ظلش الفائذة في العلش الزي  :معدى الفائدة-ج  جدصل كلُه البىىن الخجاٍس

 لللشوض والدعهُالث لصالح ألافشاد مً حهت ومً حهت ؤخشي هى رلً اإلالابل الزي ًدصل كلُه

ت، والعلؼت ةألافشاد ملابل إًذاق مذخشاتهم لحاٌ كصحر  لت ألاحل لذي البىىن الخجاٍس  ومخىظؼت وػٍى

ت، خُث ؤههالىخُذة التي لها الخم في جدذًذ العلف ؤو بخغُحر   العلش واإلالذٌ هي البىىن اإلاشهٍض

ت الالتزام بالخذ ألاكصخى   الفائذة اإلادذد مً ػشف هشم العلؼت إلالذًٌجب كلى البىىن الخجاٍس

 (60، ص2008.)صاهش كبذ الشخُم كاػف، الىلذًت واإلاخمثلت في البىً اإلاشهضي 

لالُت وجإزحر إن جىفشث حملت مً ًيىن للعُاظت الىلذًت دوسا و ففعاليت السياست الىقدًت:     2.2

اللىامل حعاكذها كلى جدلُم ؤهذافها الظُما الخدىم في ملذالث الخطخم ومً بحن ؤهم اللىامل التي 

 حعاكذ كلى هجاخها ما ًلي:

 الىلذًت في ؤي دولت وفي ؤي هـام إن هجاح العُاظتعوامل هجاح السياست الىقدًت: -أ

 :اللىامل والششوغ ؤهمها اكخصادي إهما ًخىكف كلى مجمىكت مً

الهذف  جدذًذ ؤهذاف العُاظت الىلذًت بذكت هـشا لخلاسض الىثحر مً ألاهذاف اإلاعؼشة فيلما وان-

 ؛واضخا ومدذدا ولما صاد رلً مً فلالُت العُاظت الىلذًت

ت الخجاسة الخاسحُت ومشوهت- الجهاص ؤلاهخاجي للخغحراث التي جدذر كلى اإلاخغحراث و  ألاظلاس  خٍش

 كخصادًت الظُما الىلذًت منها؛الا
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و مىذ حعهُالث  شن هـام ظلش الصشف إر جدلم العُاظت الىلذًت فلالُتها في اكخصاد رو ظلش صشف م-

ً مً خالٌ ظلش الفائذة.)مفُذ كبذ الالوي،   (67، ص2007للمعدثمٍش

ًمىً جلخُص ؤظباب طلف العُاظت  :عوائق فعاليت السياست الىقدًت في الدوى الىاميت-ب

 :في الذٌو الىامُت في الىلاغ الخالُتخاصت لىلذًت ا

 كذم وحىد ؤظىاق هلذًت ومالُت مىـمت، وفي خالت وحىدها فهي جخمحز بظُم في هؼاكها وهزا-

 ما ًؤدي إلى طلف فلالُت ظُاظت ملذٌ إكادة الخصم واظخدالت جؼبُم ظُاظت العىق اإلافخىخت؛

ٌ طلف الذوس الزي ًلىم به البىً اإلاشهضي في ال- ت مً شإهه ؤن ًدى  خإزحر كلى البىىن الخجاٍس

ت بإي دوس فلاٌ في الخإزحر كلى اليشاغ الاكخصادي؛  دون كُام البىىن الخجاٍس

 طلف الىعي الىلذي واإلاصشفي، خُث ًخجه ألافشاد في الذٌو الىامُت إلى الاخخفاؾ بإمىالهم-

ٌ  في شيل ظُىلت ولِعذ ودائم ؤو ؤوساق مالُت، ألامش الزي ًللل مً ت لهزه الذو  دوس البىىن الخجاٍس

 ملاسهت بالذٌو اإلاخلذمت؛

 مشوهت الاظدثماساث للخغحراث التي جدذر ألظلاس الفائذة بعبب اسجفاق دسحت اإلاخاػش واهخفاض-

ادة الاظدثماس ٌعخلضم جخفُع هبحر لعلش  الىفاًت الخذًت لشؤط اإلااٌ ورلً فئن ؤي مداولت لٍض

 (34، ص2009اإلاؼلب،  .)كبذ الخمُذ كبذالفائذة

ت اهخماما هبحراؤول مخطلباث سياست استهداف الخطخم و إمهاهيت جطبيقها:       3.2  ذ البىىن اإلاشهٍض

اتهاألاظلاس و اكخبرجه مً طمً ؤخدلُم اظخلشاس ل  آلالُاث التي اظخخذمذو مً ؤهم ؤهم ؤهذافها  و  ولٍى

  .هخُاس خذًث إلداسة العُاظت الىلذًت اظتهذاف الخطخمبغُت الىصٌى إلى هزا الهذف هي ظُاظت 

 هلذًت جلضم البىً اإلاشهضي بالععيإػاس لعُاظت هي الخطخم:هوم سياست استهداف مف-أ

 هبجبذؤ اللملُت كادة بئكالن سظمي مً حا وؤو جدذًذ وعبت ملُىت للخطخم لخدلُم جطخم مىخفع 

 ؤن ًخمخم كً جدلُم هزا الهذف بششغ زم ًيىن البىً معؤوال  البىً خالٌ فترة صمىُت مدذدة

ت في هُفُت اظخخذام ؤدواجه و ؤظالُبه و ؤن ًىفش بصفت مىخـمت مللىماث كامت  بشإن بالخٍش

ذو اإلالبل للعُاظت الىلذًت  بشإن اإلاعاس و ٌعاكذ هزا الالتزام بالشفافُتإظتراجُجُخه و كشاساجه،   ًٍض

 (05، ص2012 )كبذ الجباس الخللي،.مً مصذاكُت البىً اإلاشهضي 

 التي و ًمىً إكؼاء حلٍشف كام لعُاظت اظتهذاف الخطخم هما ًلي: حلخبر هذف ؤولي للعُاظت الىلذًت

جدذًذ  ًلىم مً خاللها البىً اإلاشهضي بظمان اهخفاض ملذالث الخطخم و ًخمثل الاظتهذاف في
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معبلا و ًدُذ  ذدةملذٌ ؤو مجاٌ للخطخم حلمل العلؼاث الىلذًت كلى جدلُله في غظىن الفترة اإلاد

 .للعُؼشة كلى ألاظلاس هزا ؤلاحشاء إكالن جىكلاث الخطخم في وكذ مبىش و هزا وطم الخذابحر الالصمت

لخؼبُم ظُاظت اظتهذاف الخطخم ًخىحب جىفش مخطلباث سياست استهداف الخطخم:-ب

 حملت مً الششوغ ظِخم إدساحها فُما ًلي:

بالششوغ اللامت جلً الخصائص التي ًجب ؤن جخمحز ولجي :الشسوط العامت الستهداف الخطخم 1-ب

ًمىً ؤن هلٌى ؤنها حعتهذف الخطخم فئرا هلص ششغ مً هزه الششوغ في ؤي  بها الذولت اإلالىُت ختى

  :الخىم كلى ؤهه ٌعتهذف الخطخم و هي والخالي بلذ ال حعخؼُم

ل ممالتزام مؤظعاحي بإن اظخلشاس ألاظلاس هى الهذف ألاٌو لعُاظت الىلذًت -  في اإلاذي الؼٍى

 ُم هزا الهذف؛لالالتزام ؤو الخلهذ بخد

 ًجب جىفش آلُاث فىُت ملذمت لخيبؤ بملذٌ الخطخم اإلادلي لذي البىً اإلاشهضي مم اخظاكه-

 ملذٌ في خاٌ اهدشاف إلاعائلت في اهجاص صىف الخطخم بهذف سئِسخي وجلذًم جفعحراث ملبىلت

 الخطخم كً ملذله اإلاعتهذف؛

 إلاللىماث الشاملت التي جدخىي كلى هثحر مً اإلاخغحراث لِغ همجشد مجامُم هلذًتإظتراجُجُت ا-

 ؤو ؤظلاس صشف ًمىً ؤن حعخخذم لخلٍشب ؤدواث العُاظت بل ًجب ؤن جخىفش لذي البىً اإلاشهضي 

 ؛آلُاث فىُت مخلذمت للخيبؤ بملذٌ الخطخم اإلادلي

 سئِسخي ؤي جلذًم جفعحراث ههذف مالبىً اإلاشهضي للمعاءلت في إهجاص هذف الخطخ إخظاق-

 ملبىلت في خاٌ اهدشاف ملذٌ الخطخم كً ملذله اإلاعتهذف مً خالٌ وطم ؤهذاف سكمُت كلى

 (Frederic Mishkin, 2006, p5).مذي فتراث مدذدة

ادة كلى الششوغ اللامت ًخىحب ؤًظا جىفش الششوغ  الشسوط ألاوليت الستهداف الخطخم: 2-ب ٍص

ل و هي هما ًلي:  ألاولُت لخؼبُم ظُاظت اظتهذاف الخطخم وجدلُم اظخلشاس في ألاظلاس ألحل ػٍى

 لهٍى جمكذم و ل فلاٌ و هزا بخىحُه ألادواث الىلذًت بشي :إعطاء اسخقالليت ماملت للبىو املسلصي -

كً باقي  ف وخُذ مخمثل في ملذٌ سكمي و مذي معتهذف و الخخليدبجى اظتهذابلعجض محزاهُت الخيىمت 

حلاسض بحن  الاظتهذافاث ألاخشي واألحىس، معخىي الدشغُل ؤو ظلش الصشف، ختى ال ًدذر

ل؛ الظتهذافاث  مما ًؤدي إلى كذم جدلُم اظخلشاس الاظلاس في اإلاذي الؼٍى

الىصٌى إلى ملذٌ الخطخم اإلاعتهذف في ؤي ًجب ؤن ًيىن هذف البىً اإلاشهضي  :امخالك هدف وخيد-

فلذ ؤزبدذ الخجاسب الللمُت ؤن وحىد ؤهثر مً هذف كذ  اإلادذد مم غُاب ؤًت ؤهذاف ؤخشي  الىكذ
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بعبب الخلاسض اإلادخمل بحن ألاهذاف  في اإلاذة اإلادذدة ًؤدي إلى كذم جىفُز ؤي منهما ؤو وليهما

 ؛الىصٌى إلى ملذٌ الخطخم اإلاعتهذفهضي في البىً اإلاش  اإلاخخلفت و بالخالي ظُؤدي رلً إلى فشل

 خُث ًجب كلى العلؼت :وحود عالقت مسخقسة بين أدواث السياست الىقدًت و معدى الخطخم-

 الىلذًت الخدىم في ؤدواتها اإلاخاخت للخإزحر كلى الخطخم في خاٌ اهدشافه وحشيل له همىرحا خشهُا

لتو  .إلاعخلبللخلذًشه ؤي ؤن جيىن كادسة كلى الخيبؤ بملذله في ا  حلذ مشيلت الخإخحراث الضمىُت الؼٍى

 لخإزحر ؤدواث العُاظت الىلذًت كلى ملذٌ الخطخم مً الخدذًاث التي جىاحه بىً الجضائش خاصت في

 اإلاشخلت الاهخلالُت التي ًمىلها الاكخصاد الىػجي مما ًجلل جإزحر هزه ألادواث غحر فلالت كلى

 .حرة له ما ًفلذ مصذاكُت العلؼت الىلذًت في جدلُم ؤهذافهاملذٌ الخطخم ارا ؤخذزذ اهدشافاث هب

 في خالت ما إرا اظخىفذ العلؼاث الششوغ اللامت بصفت واملت والششوغ ألاولُت بصفت حضئُت ؤو

ض،.ختى واملت ًمىنها جؼبُم ظُاظت اظتهذاف الخطخم  (46، ص2008)بللضوص بً كلي و ػُبت كبذ اللٍض

ٌععى بىً الجضائش إلى جدلُم هذفه :استهداف الخطخم في الجصائسإمهاهيت جطبيق سياست -ج

الشئِسخي و اإلاخمثل في اظخلشاس ألاظلاس و هزا مً خالٌ اجخار حملت مً ؤلاحشاءاث ؤهمها جللُص حجم 

ت  ل الخللُذي للعجض الخىاصوي هما ان بىً الجضائش كام بذساظت جيبٍؤ الىخلت الىلذًت و الخخلي كً الخمٍى

العُاظت الىلذًت في لجضائش لم حعخىفي ول الششوغ الخطخم كلى اإلاذي اللصحر إال ؤن  لخدذًذ مجاٌ

الالصمت لخؼبُم ظُاظت اظتهذاف الخطخم و للل ؤهم هزه الىلائص غُاب الشفافُت مً خالٌ كذم 

ت في بىً الجضائش  جىفش لجىت مخخصت إلاعاءلت بىً الجضائش  و ظجرهض كلى مذي جىفش الششوغ الظشوٍس

 (57، ص2018)بشِشخي ولُذ و مجلغ ظلُم، لي:هما ً

 10-90مً كاهىن الىلذ و اللشض  11و في هزا الصذد حاءث اإلاادة :شسط اسخقالليت البىو املسلصي -

خاصُت اظخلاللُت البىً باكخباسه مؤظعت وػىُت جخمخم باالظخلاللُت، و ؤهذ  14/10/1990الصادس في 

الزي وظم صالخُاث البىً فُما حللم باإلششاف و الشكابت و  2010الصادس في  04-10هزا الششغ ألامش 

 اإلاصشفُت؛

و هزا بئصذاس بىً الجضائش  2003جم جىفش هزا الششغ ظىت شسط جوخيد هدف السياست الىقدًت:-

ش ًىضح فُه ؤن الهذف ألاظاسخي للعُاظت الىلذًت هى جدلُم اظخلشاس في ألاظلاس و جم جدذًذ  لخلٍش

 ؛%3عبت ملذٌ الخطخم اإلاعتهذف بي
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ٌشىب هزا الششغ بلع :ث السياست الىقدًت ومعدى الخطخمشسط اسخقسازيت العالقت بين أدوا-

الىلائص هلذم كذسة بىً الجضائش كلى الخدىم في حجم الىخلت الىلذًت بدُث ؤهه ال ًضاٌ في مىاحهت 

ت لخدذًذ  ملذٌ الخطخم هزا اإلاشيل، إال ؤهه في جؼىس ملخىؾ  مً هاخُت اكخماده كلى همارج جيبٍؤ

 اإلاعتهذف في آلاحاٌ اللصحرة.

  الجاهب الخطبيقي .3

 Auto-regressive Distributed Lagهموذج الاهدداز الراحي للفجواث الصمىيت املبطئت    1.3

Models:  التي كذمها هما حعمى ؤًظا مىهجُت الخذود الخخباس الخيامل اإلاشترنPasaran  و ٌعخخذم

ألافظل في هزه الخالت. و جخمحز  ذحلخُث ذساظت مشترن بحن مخغحراث الجيامل  للىشف كً وحىد

لت اخخباس الخذود بغع الىـش كً  ؤنها حعخلمل العالظل الضمىُت للىشف كً الخيامل اإلاشترن ػٍش

ج بُنهما  I(0)ؤو مً الذسحت الصفش  I(1) ها ظىاء مً الذسحت ألاولىملدسحت جيا هذ إال ؤهه ًجب الخإؤو مٍض

حر مخيامل مً الذسحت الثاؤهه   مً
ّ
ًإخز كذد وافي ARDL إن همىرج.  هما ؤن I(2)هُت ال ًىحذ ؤي مخغ

في   البُاهاث و جلذًش حُذ إلاللماث الىمىرج الضمجي للخصٌى كلى ؤفظل مجمىكت مًمً فتراث ؤلابؼاء 

ل ًًألامذ و لخدذًذ ػٌى و اللصحر كلما ؤن هزه اإلاىهجُت مللماتها اإلالذسة دكُلت و غحر مخدحزة  الؼٍى

ً  (m) ,(n)فتراث ؤلابؼاء اإلاىصكت  و فتراث ؤلابؼاء اإلاىاظبت ًخم  and (SC) (AIC)وعخخذم كادة اإلالُاٍس

.ً  اخخُاسها كلى ؤظاط الفترة التي فيها ؤكل كُمت لهارًً اإلالُاٍس

مىهجا خذًث الخخباس وحىد جيامل مشترن )جدلم اللالكت  Pasaran ana All (2001)خُث ًلذم 

 .(VECM)الخىاصهُت بحن مخغحراث الذساظت( في ؿل همىرج جصخُذ الخؼإ  

ظىف  مً خاللهاالتي و خغحراث إلالذ جم الاكخماد كلى مجمىكت مً ال عسض الىموذج القياس ي:      2.3

الىخلت الىلذًت  و TC)) الذوالسل وهي ظلش الصشف الذًىاس ملابؤال عخللت إلاخغحراث اإلادذد اللالكت بحن اه

(M)  اإلادلي ؤلاحمالي الىاججوملذٌ همى (GDP)  و ظلش الفائذة(I) في ملذٌ  اإلاخمثلخغحر الخابم و إلاوا

ت جمخذ مً ) خصائُاثكلما ؤن ؤلا (INF) الخطخم مىكم البىً الذولي مً  جم ؤخزها( و 2021-1990ظىٍى

https://data.albankaldawli.org/indicator/FR.INR.DPST?locations=DZ&name_desc=true   و 

ملشفت مذي جإزحر ؤدواث العُاظت الىلذًت و اإلاخمثلت في اإلاخغحراث  ٌو مً خالٌ هزه الذساظتاىدظ

ابم في ؿل ظُاظت اظتهذاف اإلاعخللت اإلازوىسة معبلا كلى ملذٌ الخطخم و الزي ًمثل اإلاخغحر الخ

اطُت هما ًلي: الخطخم  لُىخب الىمىرج بصُغخه الٍش

                                  

https://data.albankaldawli.org/indicator/FR.INR.DPST?locations=DZ&name_desc=true
https://data.albankaldawli.org/indicator/FR.INR.DPST?locations=DZ&name_desc=true
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 دزاست اسخقسازيت السالسل الصمىيت للمخغساث قيد الدزاست:-أ

ت العالظل لضمىُت للمخغحراث اإلاعخلملت في الذساظت ظيعخلمل اخخباسي دًيي  لذساظت اظخلشاٍس

فىلش اإلاؼىس و فلُب بحرون إلالشفت هل العالظل الضمىُت للمخغحراث جدخىي كلى حزس الىخذة ؤم ال؟ 

( والزي ًىضح الىخائج التي جم الخصٌى كليها باظخخذام 01الجذٌو سكم ) مً خالٌ جدليل الىخائج:

اإلاخغحر الخابم لم ٌعخلش كىذ اإلاعخىي و اظخلش كىذ الفشق ألاٌو مم اإلاخغش هجذ ان  Eviews10بشهامج 

اإلاعخلل و اإلاخمثل في ملذٌ الفائذة ؤما بلُت اإلاخغحراث ألاخشي فيلها معخلشة كىذ اإلاعخىي في هال 

  ً للخيامل  Johansen and Grangerوبالخالي ال ًمىىىا اظخلماٌ مىهجُت  ADF and PPالاخخباٍس

اإلاشترن ألن اإلاخغحراث لِعذ معخلشة كىذ هفغ الذسحت و بالخالي في هزه الخالت ظىلخمذ كلى مىهجُت 

 . ARDL ؤلاهدذاس الزاحي للفجىاث الضمىُت اإلابؼئت

ل و اللصحر خعب جددًد فتراث إلابطاء-ب :كبل جلذًش اللالكت التزامىُت في ألاحلحن الؼٍى

و  اإلالاًحر بؼاءاث اإلاثلى للمخغحراث اإلاعخلملت مً خالٌ مجمىكت مً ًجب ملشفت فترة ؤلا  ARDLهمىرج 

لخدذًذ فترة  Schwarz(SC)  ملُاسإال ؤهىا ظىلخمذ كلى  (LogL, LR, FPE, AIC, SC, HQ)اإلاخمثلت في 

( ًبحن الىخائج اإلاخدصل كليها باظخلماٌ بشهامج 02ؤلابؼاء اإلاثلى خُث ؤن الجذٌو سكم )

Eviews10. )*( حشحر إلى فترة ؤلابؼاء اإلاخخاسة و التي جم اخخُاسها كلى ؤظاط ؤدوى كُمت خللذ خُث ؤن

( ؤن فترة ؤلابؼاء اإلاثلى هي كىذ 02و هالخف مً خالٌ هخائج الجذٌو سكم ) Schwarz(SCفي ملُاس )

ً  I(0)اإلاعخىي  ً  M, GDPباليعبت للمخغحًر غحر ؤما اإلاخ 02هي  TC, Iؤما دسحت ؤلابؼاء باليعبت للمخغحًر

.و بالخالي فئن ؤفظل همىرج خعب ملُاس SCخعب ملُاس  03فذسحت ؤلابؼاء اإلاثلى له هي  INFالخابم 

Schwarz(SC)  هىARDL(3,2,0,0,2). 

 Bounds) خخباز الحدودو ا ARDLجقدًس هموذج الاهدداز الراحي للفجواث الصمىيت املوشعت -

Test) : بخلذًش همىرج  هلىم ؤوالARDL  بم و إبؼائحن للمخغحراث إبؼاءاث للمخغحر الخا 03و لفترة

لت الاهدذاس الزاحي للفجىاث الضمىُت 01اإلاعخللت و الشيل سكم ) ( ًىضح لىا هخائج الىمىرج اإلالذس بؼٍش

ل   ARDLاإلاىصكت  ؤي           والزي هالخف مً خالله ؤن ملامل الخدذًذ كلى اإلاذي الؼٍى

للىامل ؤخشي ؤو  بىاقي ؤما و اليعبت اإلاخبلُت حلىد  %90.7طخم بيعبت ؤن اإلاخغحراث اإلاخخاسة جفعش الخ

و هي  Prob(F)=0.000خُث ظىلخمذ كلى اخخماٌ إخصائُت فِشش  فُما ًخللم بصالخُت الىمىرج هيل

ت و هلبل و بالخالي فئ 0.05كُمت ؤكل مً  بالبذًلت و التي جىص كلى الىمىرج هىا هشفع الفشطُت الصفٍش
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ت إحمالُت و صالح للخلذًش و الخيبؤ  ت الفشدًت فئن اإلاخغحران له ملىٍى ظىاء  GDP,Iؤما باليعبت للملىٍى

ت إخصائُت ألن اخخماٌ إخصائُت ظدُىدهذ الخاصت بهما  كىذ اإلاعخىي ؤو بئبؼاء واخذ لهما ملىٍى

ت ٌ  إال ؤهىا لً هشهض كلى  ،كلى الترجِب و باقي اإلاخغحراث لِغ لهما داللت إخصائُت 0.005 ,0.006معاٍو

اإلاخغحراث كُذ الذساظت و هزا ن بحجدلُل هزا الىمىرج ختى هخإهذ مً وحىد كالكت جيامل مشترن 

اإلالذم مً ػشف  Bounds Testباظخخذام اخخباس الخيامل اإلاشترن ؤو ما ٌعمى باخخباس الخذود 

Passaran and Narayan ئخصائُت فِشش  خُث إرا واهذ كُمتباالظخلاهت ب F ذ كً الخذ ألاكلى جٍض

I(1)  الخخباسBound إرا واهذ كُمت اإلاخغحراث مخياملت و  فُمىىىا اللٌى بإن اإلالادلت مخياملت ؤيF  جلل

بحن الخذ ألاكلى و  Fكُمت خغحراث غحر مخياملت ؤما إرا واهذ فئن اإلا Boundالخخباس  I(0)كً الخذ ألادوى 

 اإلاشترن بحن اإلاخغحراث.مى بلذم الخإهذ مً كالكت الخيامل الخذ ألادوى فهىا ظىيىن ؤمام خالت حع

لت ألاحل                كذم وحىد كالكت جىاصهُت ػٍى

لت ألاحل               وحىد كالكت جىاصهُت ػٍى

هي  F=4.622895خُث ًؤهذ لىا الشيل بإن كُمت  Bounds Test( ًبحن هخائج اخخباس 02سكم ) شيلو ال

ت ٌ  Boundللُمت  I(1)ؤهبر مً الخذ ألاكلى  اث 4.37 ,3.87 ,3.49 ,3.09و اإلاعاٍو كىذ حمُم اإلاعخٍى

ت و كبٌى الفشطُت البذًلت  1% ,2.5% ,5% ,10% كلى الخىالي و كلُه ًمىىىا سفع الفشطُت الصفٍش

ه واخذ كلى اإلاذي ؤي ؤنها في اججا التي جىص كلى وحىد كالكت جيامل مشترن بحن اإلاخغحراث اإلاذسوظت

ل "هفغ العلىن"  الؼٍى

بلذ الخإهذ مً وحىد :  باسخخدام مىهجيت جصحيذ الخطأ ARDL-VECMجقدًس هموذج -ج

مللماث ألاحلحن كالكت جيامل مشترن بحن اإلاخغحراث ًمىىىا الاكخماد كلى مىهجُت جصخُذ الخؼإ لخلذًش 

ل و  -ARDL ًىضح لىا هخائج الىمىرج اإلالذس  (03و الجذٌو سكم ) مللمت جصخُذ الخؼإ اللصحر و الؼٍى

VECM   ما ًلي:و هالخف مً خالله 

الزي كذم لىا  Eviews10 و هزا باالظخلاهت ببرهامج الخفسير الاقخصادي للىموذج املقدز:-

 (03الىخائج اإلالخصت و اإلابِىت في الجذٌو )

 %1كالكت كىعُت بحن ظلش الصشف و ملذٌ الخطخم خُث ولما اسجفم ظلش الصشف ب وحىد-

ل كلما ؤن اإلاللمت  %0.411كلى اإلاذي اللصحر  و ب %0.03اهخفع ملذٌ الخطخم ب  في اإلاذي الؼٍى

و هزا ساحم إلى كذم اظخخذام  Prob(t)=0.29>0.05لِغ لها داللت إخصائُت كلى اإلاذي اللصحر  ألن 
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ل لها داللت إخصائُت ألن خالُا مً كبل العلؼت الىلذًتهزه ألاداة  ، ؤما كلى اإلاذي الؼٍى

Prob(t)=0.0047<0.05  و هزا إن دٌ كلى شحئ فئهه ًذٌ كلى مذي جإزحر ألاداة ظلش الصشف كلى

ل بيعبت  ت مم زباث اإلاخغحراث ألاخشي  %0.411ملذٌ الخطخم في ألاحل الؼٍى و الىدُجت مؼابلت للىـٍش

 ت.الاكخصادً

وحىد كالكت ػشدًت بحن اللشض الىلذي ؤو الىخلت الىلذًت و ملذٌ الخطخم في ألاحلحن اللصحر و  -

ل  في ألاحل  %0.046اسجفم ملذٌ الخطخم ب  %1خُث ولما صاد حجم الىخلت الىلذًت ب الؼٍى

ل فاإلاللمت لها داللت إخصائُت ألن  ت، ؤما في ألاحل الؼٍى اللصحر  إال ؤنها غحر ملىٍى

Prob(t)=0.0016<0.05  0.71اسجفم ملذٌ الخطخم ب  %1خُث ولما صاد حجم الىخلت الىلذًت ب% 

ادة في اللشض بثباث اللىامل ألاخشي  ت الاكخصادًت التي جلٌى بإن الٍض و هزا ؤًظا مؼابم للىـٍش

ل الخللُذي" ًؤدي مباششة إلى حلمُم مشيل الخطخم.  الىلذي "الخمٍى

 م في ألاحلحن إال ؤن اإلاللمت غحرالىاجج اإلادلي ؤلاحمالي و ملذٌ الخطخوحىد كالكت ػشدًت بحن ملذٌ -

ت كلى اإلاذي اللصحر  ل خُث ولما اسجفم ملذٌ الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ب  ملىٍى ت كلى اإلاذي الؼٍى وملىٍى

 وهزا هىدُجت خخمُت السجفاق ؤظلاسمم زباث اللىامل ألاخشي  %0.923اسجفم ملذٌ الخطخم ب  1%

ادة الؼلب كلى هزا الىىق مً العلم. هدُجت اسجفاق ؤظلاس اإلاىاد ألاولُت اإلاعخىسدةاإلاىخجاث   ملابل ٍص

ت إخصائُت وحىد كالكت ػشدًت بحن ملذٌ الفائذة و ملذٌ الخطخم - مم الللم ؤن اإلاللمت لها ملىٍى

ادة ب Prob(t)<0.05باكخباس ؤن  ل بدُث ؤن ول ٍص ا %1كلى اإلاذي اللصحر و الؼٍى دة في ملذٌ ًلابلها ٍص

ل و اللصحر كلى الترجِب. %2.84 , %1.75الخطخم مم زباث اللىامل ألاخشي بيعبت   في ألاحل الؼٍى

ت ما ًذٌ  CointEq(-1)*=-2.48ؤما فُما ًخص كُمت مللمت جصخُذ الخؼإ فياهذ - هما ؤنها ملىٍى

لت ألاحل بحن اإلاخغحراث اإلاذسوظت و ؤن ألاخؼاء جم جصخُدها في مذة ؤكل  كلى وحىد كالكت جياملُت ػٍى

 مً ظىت.

: هلىم في هزه اإلاشخلت بلذة اخخباساث للخإهذ الخفسير القياس ي و إلاخصائي للىموذج املقدز-

 مً خلى الىمىرج اإلالذس مً مشاول كُاظُت هما ًلي:

خُث ؤهىا اظخلملىا اخخباس  عً وحود مشهلت الازجباط الراحي لألخطاء:اخخباز النشف 

Breush-Godfrey  ( و الزي ًثبذ لىا 03لىالخف مً خالٌ الشيل سكم ) اخخباس Breush-Godfrey 
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Serial correlationLMTest  اخخماٌ إخصائُت فِشش  كذم وحىد مشيل الاسجباغ الزاحي لألخؼاء ألن

Prob(F)=0.667>0.05 و بالخالي هلبل فشطُت اللذم و هشفع البذًلت التي جىص كلى وحىد مشيل إ.ر.ؤ 

( هالخف بإن اخخماٌ إخصائُت 04مً خالٌ الشيل سكم ) اخخباز الخوشيع الطبيعي لألخطاء:

ت وهلبل بالبذًلت التي جىص كلى  Prob(J-B)=0.623>0.05حاسن بحرا  و بالخالي هشفع الفشطُت الصفٍش

 ؤن البىاقي جدبم جىصَم ػبُعي.

للخإهذ مً زباث جباًً خذ  ARCHوعخلحن باخخباس  اخخباز  ثباث جباًً الخطأ العشوائي:

و  Prob(F)=0.744>0.05( ؤن اخخماٌ إخصائُت فِشش 05الخؼإ اللشىائي خُث ًبحن لىا الشيل سكم )

ت و بالخالي  Prob(LM)=0.732>0.05جثبذ ؤًظا  و هشفع البذًلت ؤي ؤن هلبل الفشطُت الصفٍش

 الىمىرج ال ٌلاوي مً مشيل كذم زباث جباًً ألاخؼاء.

 خاجمت: .4

مً خالٌ ما جم دساظخه في هزه الىسكت البدثُت ؤزبدىا ؤن ؤدواث العُاظت الىلذًت اإلاعخخذمت 

في اظتهذاف الخطخم و اإلاخمثلت في ول مً اللشض الىلذي وملذٌ الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي لهما جإزحر 

ظلبي كلى الخطخم لهزا ًجب كلى العلؼت الىلذًت الخدىم في هاجحن ألاداجحن ألن ألاولى جؤدي بشيل 

مباشش إلى اسجفاق في ملذٌ الخطخم و بالخالي ؤصبذ مً الظشوسي الخخلي نهائُا كً ؤلاصذاس الىلذي ؤو 

ل الخللُذي أله ًيىن بالخدىم في ه ٌلمم مشيل الخطخم ؤما فُما ًخص ألاداة الثاهُت فدلها الخمٍى

ؤظلاس اإلاىاد ألاولُت ؤو الىظُؼُت للعلم ألاهثر اظتهالوا لخفادي اسجفاق ؤظلاسها، ؤما ألاداة اإلاخمثلت في 

ظلش الصشف فلها جإزحر إًجابي كلى ملذٌ الخطخم و بالخالي ال ًمىً الخخلي كً هزه ألاداة الظتهذاف 

ي ظُاظُت احخماكُت اكخصادًت هزا ما ؤحبر الخطخم إال ؤن هزا ألاخحر هاجج ؤًظا كً كىامل ؤخش 

العلؼاث الىلذًت كلى البدث كً وظائل ؤخشي غحر ألادواث التي ظبم رهشها لظبؽ الخطخم وهزا 

باجخار حملت مً بخفلُل ظُاظاث ملُىت ؤهمها ظُاظت اظتهذاف الخطخم بهذف العُؼشة كلُه 

 مً خالله الخىصل إلى حملت الىخائج الخالُت: ؤلاصالخاث اإلاصشفُت جم الخؼشق إليها في البدث و الزي جم

و رلً حعاهم في الخإزحر كلى ملذٌ الخطخم العُاظت الىلذًت ؤزبدىا صخت الفشطُت ألاولى ألن -

باظخخذام مجمىكت مً ألادواث ظىاء واهذ مباششة ؤو غحر مباششة إال ؤن فلالُت هزا الخإزحر ًيىن مً 

 كخصادي للبلذ؛خالٌ جىُُف هزه ألادواث مم الىطم الا
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و جىفحر الششوغ اللامت و اكخماد ظُاظت اظتهذاف الخطخم في الجضائش  و إحشاء الخلذًالث اإلاصشفُت  -

هذف العُاظت كلى جبجي هزه العُاظت و جىخُذ  البىً الجضائشي الالصمت لزلً دلُل كلى خشص ألاولُت 

الىلذًت و اإلاخمثل ؤظاظا في جدلُم اظخلشاس في ألاظلاس  و جدذًذ ملذٌ الخطخم اإلاعتهذف مً خالٌ 

ت إال ؤهه ًىلص ششغ الشفافُت باكخباس ؤن البىً اإلاشهضي ال ًخظم للمعاءلت و ال  الذساظاث الخيبٍؤ

 ؛لجىت مخخصت في هزا الشإن و بالخالي زباث صخت الفشطُت الثاهُتجىحذ 

ل بحن ؤدواث العُاظت الىلذًت اإلاعخخذمت و ملذٌ - وحىد كالكت جضامىُت مخياملت كلى اإلاذي الؼٍى

 و هزا ما ًثبذ صخت الفشطُت الثالثت؛ الخطخم

ل كلما ؤن اإلاللمت لها داللت  - وحىد كالكت كىعُت بحن ظلش الصشف و ملذٌ الخطخم في اإلاذي الؼٍى

ٌ كلى مذي جإزحر ؤداة ظلش الصشف كلى ملذٌ الخطخم في إخصائُت و هزا إن دٌ كلى شحئ فئهه ًذ

ل بيعبت   مم زباث اإلاخغحراث ألاخشي؛ %0.411ألاحل الؼٍى

ل  - وحىد كالكت ػشدًت بحن اللشض الىلذي ؤو الىخلت الىلذًت و ملذٌ الخطخم في ألاحل الؼٍى

ل الخللُ ادة في اللشض الىلذي "الخمٍى دي مباششة إلى حلمُم ذي" ًؤ فاإلاللمت لها داللت إخصائُت ألن الٍض

 مشيل الخطخم؛

ل وهزا - وحىد كالكت ػشدًت بحن ملذٌ الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي و ملذٌ الخطخم كلى اإلاذي الؼٍى

ا دة الؼلب هىدُجت خخمُت السجفاق ؤظلاس اإلاىخجاث هدُجت اسجفاق ؤظلاس اإلاىاد ألاولُت اإلاعخىسدة ملابل ٍص

 كلى هزا الىىق مً العلم؛

ت إخصائُت كت ػشدًت بحن ملذٌ الفائذة و ملذٌ الخطخم مم الللوحىد كال- م ؤن اإلاللمت لها ملىٍى

ادة ب ل بدُث ؤن ول ٍص ادة في ملذٌ الخطخم مم زباث ًلابل %1كلى اإلاذي اللصحر و الؼٍى ها ٍص

ل و اللصحر كلى الترجِب. %2.84 , %1.75اللىامل ألاخشي بيعبت   في ألاحل الؼٍى

 الخوصياث:

اس البذ مً ؤحل طمان جىخُذ هذف العُاظت الىلذًت و اإلاخمثل في جدلُم اظخلشاس في ألاظل مً-

لخفادي الىكىق في مشيل جظاسب جظافش الجهىد بحن ول مً العُاظت الىلذًت والعُاظت اإلاالُت 

 بُنهما؛ اإلاصالح

ً الششوغ التي حلذ مطشوسة إوشاء لجىت مخخصت في معاءلت البىً اإلاشهضي لخدلُم الشفافُت -

 لخؼبُم ظُاظت اظتهذاف الخطخم بىجاح؛اللامت 
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ش -  اث العُاظت الىلذًت ختى جخمىً مًجشبؽ ملذٌ الخطخم بإدو  همارج كُاظُت اللمل كلى جؼٍى

خاصت فُما حللم بخدذًذ ملذٌ الخطخم لششوغ التي جخؼلبها ظُاظت اظتهذاف الخطخم ا جىفحر 

ل.  اإلاعتهذف كلى اإلاذي اللصحر  و الؼٍى

 قائمت املساحع:. 5

 :اإلاؤلفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااث .1

وفلالُاات العُاظاات  اللالكاات الخبادلُاات بااحن ملااذالث الخطااخم (2014)ؤخمااذ سمااضي مدمااذ كبااذ اللاااٌ،-

 الىلذًاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات، الؼبلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات ألاولااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى، مصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااش، اإلاىخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب اللشبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي للملاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسف، 

 العُاظاات الىلذًاات و اظااخلاللُت البىااً اإلاشهااضي، الااذاس الجاملُاات: (2013)كبااذ الخمُااذ كبااذ اإلاؼلااب،-

ت، مصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااش،   الاظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىىذٍس

اااااات و الخؼبُاااااام، (،2008)صاهااااااش كبااااااذ الااااااشخُم كاااااااػف، - إداسة اللملُاااااااث الىلذًاااااات و اإلاالُاااااات بااااااحن الىـٍش

 الؼبلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات ألاولااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى، داس الشاًاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات لليشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااش و الخىصَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام، ألاسدن

العُاظااات الىلذًااات و اظاااخلاللُت البىاااً اإلاشهاااضي، الؼبلااات ألاولاااى،  (2009)كباااذ الخمُاااذ كباااذ اإلاؼلاااب،-

 ، مصشالجاملُتالذاس 

 : اإلالاالث .2

العُاظت الىلذًت للبىً اإلاشهضي اللشاقي في اظتهذاف  (2012)كبذ الجباس كبىد الخللي،-

 ، حاملت البصشة، 31، اللذد 08الخطخم،مجلت الللىم الاكخصادًت، اإلاجلذ 

ض،- العُاظت الىلذًت و اظتهذاف الخطخم في الجضائش  ( ،2008)بللضوص بً كلي و ػُبت كبذ اللٍض

 .2008، الجضائش، 41(، بدىر اكخصادًت كشبُت، اللذد 2006-1990للفترة )

جدذًاث العُاظت الىلذًت باظتهذاف الخطخم في الجضائش  ( ،2018)بشِشخي ولُذ و مجلغ ظلُم،- 

 ، الجضائش، 30، اللذد 01ومذي جإزشه باإلاخغحراث الخاسحُت و ألاصمت اللاإلاُت، خىلُاث حاملت الجضائش 

 :اإلاداطشاث .3

 لذي و العُاظاث الىلذًت، الىاديمداطشاث في الاكخصاد الى ( ،2007)مفُذ كبذ الالوي،-

 باللغت ألاحىبيت:

-Frederic Mishkin, ( 2006)Monetary policy strategy: How did we get here?, NBER, Working 

Paper No.12515, 
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 ADF and PP: هخائج اخخباز اسخقسازيت السالسل الصمىيت ى 01حدوى 

دسحت  Augmented Dickey-Fuller Philips-Peron اإلاخغحراث

ت  الاخخمالُت اللُمت  الاخخمالُت اللُمت  الاظخلشاٍس

D(INF) -2.890534 0.0062 -5.896344 0.0002 I(1) 

TC -3.761183 0.0402 -3.759355 0.0334 I(0) 

M -6.280763 0.0003 -5.321751 0.0008 I(0) 

GDP / / -3.886475 0.0249 I(0) 

D(I) -2.044119 0.0419 -2.748656 0.0077 I(1) 

 Eviews10اعخمادا على هخائج بسهامج املصدز:مً إعداد الباخثت 

 Schwarz  : هخائج اخخياز فترة إلابطاء املثلى للمخغيراث اعخمادا على اخخباز02حدوى 

I GDP M TC INF فتراث إلابطاء 

5.855259 4.514031* 7.546475* 9.190706 6.466645 0 

2.200887 4.601757 7.603671 6.478872 5.351650 1 

2.184653* 4.691533 7.724457 6.469837* 5.260992 2 

2.295234 4.811346 7.835182 6.576471 5.237921* 3 

2.414872 4.894131 7.932258 6.619849 5.305789 4 

2.444353 4.975514 8.031522 6.730501 5.380411 5 

فترة إلابطاء )*( حشير إلى Eviews10املصدز:مً إعداد الباخثت اعخمادا على هخائج بسهامج 

 املخخازة
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 : هخائج جقدًس العالقت في ألاحلين القصير و الطويل ومعلمت جصحيذ الخطأ03حدوى 

املعامالث في  املخغيراث

 ألاحل القصير

معىويت املعامالث 

Prob(t) 

املعامالث في 

 ألاحل الطويل

معىويت املعامالث 

Prob(t) 

TC -0.035414 0.2906 -0.411949 0.0047 

M 0.046743 0.6945 0.710585 0.0016 

GDP 1.005156 0.0821 0.923002 0.0048 

I 1.754174 0.0006 2.840290 0.0082 

CointEq(-1)*0.0007 2.48128- معلمت جصحيذ الخطأ 

 Eviews10املصدز:مً إعداد الباخثت اعخمادا على هخائج بسهامج 

 ARDL: هخائج الىموذج املقدز بطسيقت 1الشهل 

 
 Eviews10املصدز:مً إعداد الباخثت اعخمادا على هخائج بسهامج 
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 Bounds Test  : ًوضح الىخائج املخدصل عليها مً اخخباز2الشهل

 
 Eviews10املصدز:مً إعداد الباخثت اعخمادا على هخائج بسهامج 

   Breush-Godfrey : هخائج اخخباز الازجباط الراحي لألخطاء باسخعماى3الشهل 

 
 Eviews10املصدز:مً إعداد الباخثت اعخمادا على هخائج بسهامج 

 هخائج اخخباز الخوشيع الطبيعي لألخطاء : 4الشهل 

 
 Eviews10املصدز:مً إعداد الباخثت اعخمادا على هخائج بسهامج 



 

 دًً مخخازيت 
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 Test ARCH: هخائج اخخباز ثباث جباًً ألاخطاء باسخعماى 5الشهل

 
 Eviews10اعخمادا على هخائج بسهامج املصدز:مً إعداد الباخثت 

 



 مجلـت امللريسي للدراصاث إلاكتصادًت واملاليت 269 -253ص ، (2022) 02/ العـــدد:  06: املجلد
 

352 

طريلت  - دًىاميكيت عدوى ألازماث املاليت بين أزمت الرهً العلاري و البورصاث العربيت

 -ارجباط أصعار ألاصول 

The dynamic of financial crisis contagion between the mortgage crisis 

and Arab Stock Exchanges - Asset price correlation method - 

 2عباش أميىت، 1فرداغ مصطفى
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 ملخص: 

كذوي ألاصماث اإلاالُت، مً خال٘ الٕشٍ كً خُِِت حهذي هزا اإلاِا٘ بلى حعلُؽ الظىء كلى ؿاهشة 

اث اإلاٌعشة لللذوي اإلاالُت و بلذ ششخىا إلاخخلٍ الللشبُت، و اهخِا٘ ؤصمت الشهً اللِاسي للبىسصاث ا ؤهم ىـٍش

ٖي وألاظىاَ ِت اسجباغ ؤظلاس ألاص٘ى بين العَى اإلاالي ألامٍش  .اللشبُت الؼَش الٕمُت لُِاظها، ُمىا باخخُاس ػٍش

جدلُل الىخائج، جبين لىا ؤن هىق اللذوي اإلاالُت بين مخخلٍ جلٗ ألاظىاَ جخمشل ًُما ٌعمى  وكىذ

ً ؤو ما ٌلشي  باللذوي الصاًُت التي ال كالُت لها باألظاظُاث الاُخصادًت ولًٕ بعُٖىلىظُت اإلاعدشمٍش

 .بعلْى الِؼُم

٘  ؛اللذوي الصاًُت الكلماث املفتاحيت: ظلْى  ؛ؤصمت الشهً اللِاسي  ؛اإلاالُت ألاظىاَ ؛اسجباغ ؤظلاس ألاصى

  .الِؼُم

 .JEL: G15  ،F39جصييف 

Abstract:  
The main aim of this article is to detect the reality of the transition of 

mortgage crisis to arab exchanges after explaining many theories, we’ve chosen 

asset price connection between US financial market and arab markets. 

The results show that this infection has no relation with economic 

principales but with investor psychology. 

Keywords: Pure Contagion; Correlation of asset prices; Financial Markets; 

Mortgage Crisis; Herd Behaviour. 

Jel Classification Codes: G15,F15. 
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 . ملدمت: 1

خشسث الٕشير مً ألاكما٘ واإلاِاالث بخصىص ؤصمت الشهً اللِاسي مىز ؿهىسها، و اجٌِذ لِذ 

الخىسٍّ، مً خال٘   جمشل في  ألاصمت اللاإلاُت  كذوي هزه  اهخِا٘  الشئِس ي في  كلى ؤن العبب ظمُلها 

ّ بكادة بُم جلٗ ألاص٘ى  هِله ً كً ػٍش له للخؼش اإلاالي مً اإلااظعاث اإلاخظشسة هدى اإلاعدشمٍش وجدٍى

 .(196-165، الصٌداث 2014)مىظلي ،  اإلاشخِاث اإلاالُت اإلالِذة في ؤظىاَ اإلاا٘و  اإلاعممت

وؿهشث في هزا العُاَ ؤهمُت البدض خ٘ى مٌاهُم اللذوي اإلاالُت، بدٕم ججليها واهدشاسها بلذ 

ىامُُٕاث اهخِالها ظل ًهم دًؤؿهىس ٔل ؤصمت مً ألاصماث التي مشث كلى الىـام اإلاالي الذولي، ورلٗ مً 

ال جخخصص  ليالخابمداولت الخخٌٍُ مً خذتها كلى اُخصادًاث الذ٘و خال٘ ألاصماث. بهذي طبؼها، و 

ىكها، بِذس ما تهذي بلى ٓشٍ ٌُُٓت  هزه الذساظت في ظشد خُصُاث ؤصمت الشهً اللِاسي وؤظباب ُو

اهخِا٘ كذوي هزه ألاصمت هدى البىسصاث اللشبُت مً خال٘ ُُاط ملامالث الاسجباغ بين ماششاث 

ُٕت  .البىسصت للذ٘و اللشبُت وماشش البىسصت ألامٍش

 :ًمٕىىا ػشح ؤلاشٖالُت الخالُت وكلُه، وبىاء كلى ما جِذم،

ما حليلت اهتلال عدوى أزمت الرهً العلاري هحو البورصاث العربيت، و ما هي اللىواث التي 

 ؟ صاهمت في وشرها

ىذسط جدذ هزه ؤلاشٖالُت كذد مً ألاظئلت الٌشكُت ٓأالحي  :ٍو

 ؟ما مٌهىم اللذوي اإلاالُت  -

اث التي ظاهمذ في جٌعيرها -  ؟ ما هي مخخلٍ الىـٍش

 ؟ الؼَش الٕمُت التي جم اظخلمالها بهذي ُُاط اللذوي اإلاالُتًُم جخمشل ؤهم  -

ما جٌعير اهخٌاض ماششاث ألاظىاَ اإلاالُت لبلع الذ٘و اللشبُت خال٘ ظىىاث ؤصمت الشهً  -

 ؟ اللِاسي 

 فرضياث الدراصت:.1.1

 :ًمٕىىا جبني الٌشطِخين الخالُخين ٓةظاباث ممٕىت كً الدعائالث التي جم ػشخها

ٔاًُا  - ٔاهذ كلُه في ًترة الاظخِشاس، ٌلخبر دلُال  بن اسجٌاق ملذالث الاسجباغ في ًترة ألاصمت كما 

 ؛كً وظىد كذوي خُُِِت الصمت الشهً اللِاسي لألظىاَ اللشبُت

حلخبر ؤظلاس الىٌؽ الِىاة الىخُذة اإلاعاولت كً اهخِا٘ كذوي ؤصمت الشهً اللِاسي للبىسصاث  -

 .اللشبُت
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 الدراصاث الضابلت.2.1

 «Is the correlation in international equity returns constant during 1960-1990 ? » 

(Longin & Solnik, 1995, pp. 03-26)  

حلخبر مً بين الذساظاث اإلامهذة للبدض في مىاطُم اللذوي اإلاالُت خال٘ ظىىاث الدعلُىاث 

ٔان الاسجباغ بين كىائذ ألاظىاَ اإلاالُت زابخا ؤم  ت ما برا  وبن لم حشير بليها مباششة، بر خاولذ ملًش

ذ، اكخمادا كلى كُىت لعبم د٘و خال٘ الٌترة اإلامخذة مً  هدى  1960مخجها هدى الاسجٌاق مم الُى

ت الاسجباغ الششػي1990 شػي ًمُل هدى الاسجباغ الش وجىصلذ الذساظت بلى ؤن  ، ، معخلملت مصًٌى

ًجابُت ؤم ظلبُت، خُض بٔاهذ  الاسجٌاق بزش خذور ؤًت صذمت بوع الىـش كً ػبُلتها بملنى ظىاء  

 .سجل اسجٌاكا بمجشد اهخٌاض جىصَلاث ألاسباح ؤو اسجٌاق ملذالث الٌائذة

 «No contagion, only interdependance : measuring stock market 

comovements» (Forbes Kristin & Robertto, 2002, pp. 2223-2261)  

حلخبر هزه الذساظت مشظلا مهما إلاٌهىم اللذوي اإلاالُت، ُام مً خاللها الباخشان بذساظت كُىت 

ا مالُا خُض ُاما بخِذًش ملامالث الاسجباغ للىائذ ؤظىاَ ألاظهم خال٘ ًترحي  28مخٖىهت مً  ظُى

الاظخِشاس زم الاطؼشاب، مم اظدبذا٘ ملامل الاسجباغ الششػي بملامل الاسجباغ هير الششػي الظخىاب 

وجىصلذ الذساظت بلى ؤن الاسجٌاكاث اإلاسجلت في ، مشأل الخديز الىاجج كً كذم ججاوغ الخباًً

بلع  بهما حشير بلىحلني بالظشوسة وظىد كذوي مالُت و ملامالث الاسجباغ كىذ خذور صذماث ال 

ت الٖامىت بين جلٗ ألاظىاَ، ٓما شٕٕذ هخائج هزه الذساظت في ظمُم الذساظاث  الاسجباػاث اإلاشتٓر

  ً للي لللذوي العابِت اإلاعخخذمت إلالامالث الاسجباغ الششػُت والتي زبذ مً خاللها وظىد اهخِا٘ 

 .اإلاالُت

 » دساظت ؤصمت الشهً اللِاسي  ألاصماث اإلاالُت الذولُت وؤزاسها كلى ألاظىاَ اإلاالُت اللشبُت مم

خُض ُامذ الباخشت باخدعاب ملامالث الاسجباغ ، »(2009)خاط مىس ى ،  2008-2007خال٘ الٌترة 

ترة ألاصمت خال٘ ظىت  (،2007-2003خال٘ ًتراث الاظخِشاس والتي خذدث بخمغ ظىىاث ) بين  2008ًو

وجىصلذ  ،( والبىسصاث اللشبُتFTSE , NYSE, SP500, NIKKEI) ٓبر البىسصاث اللاإلاُتؤماششاث 

 الذساظت بلى ٔىن جشاظم ألاظىاَ اإلاالُت اللشبُت بزش ؤصمت الشهً اللِاسي دلُل كلى وظىد اللذوي 

ً ؤو ما ٌعمى بعلْى الِؼُم  .وبالظبؽ اللذوي الصاًُت والتي حلىد بلى جخىي اإلاعدشمٍش
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 » صمت الشهً اللِاسي هدى د٘و اخخباس اللذوي اإلاالُت أل  -اإلاالُت صماث دساظت الاهخِا٘ الذولي لأل

ُِا والشَش ألاوظؽ ) ؤًً ُامذ الباخشت باخخباس بمٖاهُت  :(2018)صذًِي ،  » -( MENAشما٘ بًٍش

ُِا والشَش ألاوظؽ ِخين خذور كذوي الصمت الشهً اللِاسي لذ٘و شما٘ بًٍش ّ ػٍش ِت  :ًو ػٍش

Forbes & Rigobon  همىرط ّ ِت ملامل الاسجباغ الششػي الذًىامُٖي ًو -DCCلخدلُل الاسجباغ، وػٍش

GARCH،  ِا ين ًِؽ ًو ٖي هدى ظُى وجىصلذ الذساظت بلى بزباث وظىد كذوي مالُت مً العَى ألامٍش

اَ مً ؤصل ازىا للمىهجُت ألاولى، بِىما اإلاىهجُت الشاهُت ظمدذ بةزباث وظىد كذوي هدى زماهُت ؤظى 

 
 
ا مذسوظا  .كشش ظُى

 مىهجيت الدراصت:.3.1

ظل ؤلاظابت كلى بشٖالُت الذساظت واخخباس الٌشطُاث، ظىي هِىم بخِعُم بدشىا بلى ظضء ؤومً 

اث اإلاٌعشة لـاهشة اللذوي اإلاالُت، بلى ظاهب جىطُذ مخخلٍ الؼَش  ي هـشي ًدخى  كلى ؤهم الىـٍش

اإلاعخلملت في ُُاظها والتي ؤشاسث بليها بلع الذساظاث الٕمُت، وظاهب جؼبُِي ُمىا مً خالله 

ِت اسجباغ ؤظلاس ألاص٘ى بين ؤمً  EViews 9بذساظت ُُاظُت باالكخماد كلى بشهامج  ظل جؼبُّ ػٍش

 العَى ا
 
ٖي وألاظىاَ اللشبُت، كلما ؤهىا  اكخمذها كلى ٔل مً اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي   إلاالي ألامٍش

 .واإلاىهج الُِاس ي

 الجاهب الىظري للدراصت: .2

 ٘ اث اإلاٌعشة لـاهشة اللذوي اإلاالُت، بلى ظاهب جىطُذ  ظىداو مً خالله ظشد وجبعُؽ الىـٍش

 .مخخلٍ الؼَش اإلاعخلملت في ُُاظها والتي ؤشاسث بليها بلع الذساظاث الٕمُت

 الىظرياث املفضرة للعدوى املاليت وكىواث اهتلالها: 1.2

اث  اإلاٌعشة لللذوي اإلاالُت والتي لؼاإلاا حلذدث اإلاٌاهُم واخخلٌذ الخصيٌُاث في رٓش الىـٍش

اث الاُخصادًت في جٌعيرها لـاهشة  ظىي هدا٘و جبعُؼها وجلخُصها، بر الخـىا ٌُُٓت اظدىاد الىـٍش

 .اللذوي اإلاالُت، كلى الِىىاث التي جيخهجها هزه ألاخيرة في آلُت اهخِالها

، بال ؤجها جصب  Rigobon & ForbeوMasson اخخلٌذ الخِعُماث بين الاُخصادًين ؤمشا٘ و 

مً ألاوائل الزًً خاطىا في ؿاهشة اللذوي اإلاالُت،  Massonٔلها في هٌغ العُاَ، بدُض هجذ ؤن 

 :ُاما بخِعُمها بلى ُعمين ؤظاظُين ٓما ًلي Rigobon & Forbeخُض لخصها في زالر آلُاث، بِىما 

 :Massonهظرياث العدوى املاليت عىد  1.1.2

  :(Masson , 1998, pp. 01-32) ؿاهشة اللذوي كبر زالر آلُاث خٌعير بMasson ُام 
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ت التي جصِب كذدا  :(monsoonal effects)آلُت آلازاس اإلاىظمُت  - ؤو ما ٌعمى بالصذماث اإلاشتٓر

مً البلذان الىاشئت بصٌت آهُت ورلٗ بلذ خذور حوُير في ؤخذ اإلااششاث هالبا ما جٖىن خاصت بالذ٘و 

ت ؤو اسجٌاق ملذالث الٌائذة  اإلاخِذمت ٔاهخٌاض ؤظلاس الىٌؽ هدُجت اهخٌاض ػلب الذ٘و آلاظٍُى (

ُٕت التي حعببذ في عجض اإلإع  ؛ُٗ كً حعذًذ دًىهه(. وال حلبر كً كذوي خُُِِتألامٍش

ال حلبر بذوسها كً كذوي خُُِِت وجخمشل في بمٖاهُت  :(spillover effects)آلُت ؤزاس الامخذاد  -

ٔاهذ مىظىدة بين البلذ مدل ألاصمت  ت التي ػاإلاا  ّ جلٗ الشوابؽ اإلاشتٓر اهخِا٘ الصذماث كً ػٍش

ت مشل اإلاشأل التي ًمًٕ والذ٘و ألاخشي ختى ُبل خذور ألاصمت.  مًٕ ؤن جٖىن جلٗ الشوابؽ ججاٍس ٍو

ين، ٓما ًمًٕ ؤن جٖىن هدُجت سوابؽ  ٔاء الخجاٍس ؤن جيخج بلذ ظلعلت الخخٌُظاث اإلاخلاُبت بين الشش

ٔاًت  ً مداًف مالُت آو ُشوض بدُض ًمخذ الظشس بلى  ٔاشتراْ كذد مً الذ٘و في جٍٖى مالُت 

ين بزش بصابت ؤخذهم بمشا  ؛ٔل ظُىلتاإلاشتٓر

وجٖىن كىذ اهخِا٘ ألاصمت مً ًلذ آلخش بذون وظىد ؤي  :(pure contagionآلُت اللذوي الصاًُت ) -

ُت  جٌعير لها مً خال٘ آلالُخين العابِخين، بملنى ؤال كالُت لها باألظاظُاث الاُخصادًت ولًٕ بعلٓى

ً وظُٖىلىظُاتهم، ًمشال ُذ ًِىمىن بسخب سئوط ؤمىالهم مً الذ ٘و اإلاظٌُت بذاًم الهلم اإلاعدشمٍش

ىق ؤصمت في بلذ ما.  والخىي بزش ُو

 :Forbes  Rigobon&هظرياث العدوى املاليت عىد  2.1.2

خمشالن في  ذ خذور ألاصمتُاما بخِعُمها بلى ُعمين ؤظاظُين ٍو اث هير اإلاششوػت بُى  الىـٍش

اث ذ خذور ألاصمت والىـٍش   :(Forbes & Rigobon, 2000, pp. 01-36) حئاآل اإلاششوػت بُى

 Non crisis-contingent theories) أوال: الىظرياث غير املشروطت بوكت حدوث ألازمت )

اث كلى ؤن اهخِا٘ الصذماث ًمًٕ ؤن ًدذر هدُجت وظىد جلٗ الشوابؽ  جىص هزه الىـٍش

ت ٔاهذ ؤو مالُت.  اإلاشتٓر ت بين ألاظىاَ بوالؼبُلُت بين بلذًً خُُِِت  ٔاث اإلاشتٓر دُض جٖىن الخش

وبالخالي ال حشٖل كذوي خُُِِت وبهما  ،مجشد اظخمشاسا لللالُاث اإلالخادة واإلاخىاظذة ُبل ألاصمت

ذ ؤػلّ كليها  ،مجمىكت اسجباػاث بين ألاظىاَ ٓما ظبّ وؤششها باظم آزاس الامخذاد  Massonُو

(spillover effects) ٘وجم جِاظم هٌغ الٌٕشة مً ػشي كذة اُخصادًين ؤمشا Calvo & Reinhart 

وحشمل  (Fundamentals-based contagion)خُض ؤظمىها ؤًظا باللذوي مً خال٘ ألاظاظُاث 

اث ظاظُاث وطلُت البلذ بمىـىس الاُخصاد الٕلي بملنى الىمى، الخجاسة الخاسظُتهزه ألا  ، معخٍى
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ّ الِىىاث ألاظاظُت الخالُت الخضخم، ؤظلاس الٌائذة ...  :الخ، بر جيخِل مً خاللها الصذماث ًو

(Forbes & Rigobon, 2000, p. 17) 

ش مً  :الخجاسة الذولُت - ت التي وشإث بين الذ٘و مً ظشاء آلُاث الخدٍش خال٘ اللالُاث الخجاٍس

الخجاسي وبُامت الخٕخالث، اسجٌلذ اخخماالث اهخِا٘ ألاصمت بين الذ٘و اإلاشجبؼت، مشلما ظشي بين 

ٔاالجداد ألاوسبي والُابان بزش ؤخذار  ين  ٔائها الخجاٍس ُٕت وشش )ُلي،  ظبخمبر 11الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 .2001(39-06، الصٌداث 2017

مً ظهت ؤخشي، ًمٕىىا الخلبير كً جإزير هزا الترابؽ بين دولخين مً خال٘ حجم صادساتهما 

جىاًعخا خ٘ى كملُاث جخٌُع مخخالُت بهذي حشجُم صادساتهما، ًان  وخاصت بر البُيُت وواسداتهما

زلٗ معخىي دخلها مما " ؤاهخٌاض واسداث الذولت " جادي بذوسها بلى اهخٌاض صادساث الذولت "ب" ٓو

" بملنى جإزش صادساث هزه ألاخيرة وهزا ما ٌلشي بإزش الخوزًت ؤظىي ًازش كلى واسداتها مً الذولت "

اللٕعُت، بالخالي جذخل ٔلخا الذولخين في اهخٌاطاث مخلاُبت لؼلبها الٕلي والتي ججشها ًُما بلذ بلى 

ىد الاُخصاديمشأل ا  .(21-01، الصٌداث 2010)كبذ الالوي و ظىادي،  لٔش

ؤما ًُما ًخللّ بالشوابؽ اإلاالُت والبىُٕت، ًبمجشد اسجباغ ألاظىاَ جدذ ؿل  :الشابؽ اإلاالي -

ٔالخىسٍّ  واإلاشخِاث بلى ظاهب العماح الخٖامالث الاُخصادًت والاجداداث، وؿهىس الابخٖاساث اإلاالُت 

لألظاهب كلى خُاصة ألاوساَ اإلاالُت اإلادلُت، ؤصبذ اهخِا٘ ألاصماث اإلاالُت ظذ ظهل وخاصت جلٗ اإلاخللِت 

ٔالىاس في الهشُم وظؽ ألاهـمت البىُٕت واإلاالُت  بالعُىلت والتي ُذ جخد٘ى بلى مىظاث ركش مالي جيخِل 

 ٘  .(399-381، الصٌداث 2019)ػالب و ُالدي،  للذو

ن ؤي صذمت جمغ كظى مً ةبىٌغ اإلاىؼّ للِىاجين العابِخين، ً :جىاظّ العُاظاث الاُخصادًت -

ؤكظاء اجداد هِذي ؤو اُخصادي ظىي جازش خخما كلى باقي الذ٘و ألاكظاء بدٕم بجباكهم لىٌغ 

  العُاظاث الاُخصادًت، ًللى ظبُل اإلاشا٘ ًمًٕ ؤن
 
خُض ججبر العُاظت  جخظمً اجٌاُُت الخجاسة بىذا

ت  ,Forbes & Rigobon) الىِذًت اإلاتراخُت للبلذ الذ٘و ألاكظاء ألاخشي كلى بصالت الخىاظض الخجاٍس

2000, p. 18). 

ت - وحلشي ؤًظا بالصذماث الٖلُت ؤو Masson  ـبىٌغ مٌهىم آلازاس اإلاىظمُت ل :الصذماث اإلاشتٓر

اللشىائُت والتي ًمٕنها ؤن جازش كلى مجمىكت مً الذ٘و في آن واخذ، ومً طمً هزه الصذماث هجذ 

ت، ؤو صذماث العُىلت الخاسظُت، ؤو اسجٌاكا في  جشاظم الؼلب اللالمي لبلع اإلاىاد ألاولُت ؤو الؼاٍُى
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ُٕت( والتي ظىي  حوير مً مجشي جذًِاث سئوط ألامىا٘ للذة د٘و ؤظلاس الٌائذة اللاإلاُت )ألامٍش

 .(Dornbuch, Park, & Claessens, pp. 177-197) مباششة بلذ الصذمت

 Crisis-contingent theories) جاهيا: الىظرياث املشروطت بوكت حدوث ألازمت )

ىتها العابِت ؤن shift contagionاظم "Forbes & Rigobon ؤلُِا كليها  "، ار جىص كٕغ ٍُش

ذ ؿهىس ألاصمت ًتزامً مله ؿهىس ُىىاث اهدشاس ظذًذة لم جًٕ مىظىدة ُبل اهٌجاس ألاصمت، بطاًت  ُو

اث  ذ خذوثها وجشجٕض هزه الىـٍش  :كلىبلى الاسجٌاق الٌللي ليعبت الاسجباغ بين ألاظىاَ ُو

وحلني اهخِا٘ البلذ مً خالت الخىاصن الجُذ بلى خالت  :(Multiple equilibria)الخىاصهاث اإلاخلذدة  -

الخىاصن هير الجُذ هدُجت اهٌجاس ؤصمت مالُت في بلذ آخش، بملنى خين ؿهىس ؤصمت في اُخصاد ما جخوير 

ً بخصىص ؤظىاَ الذ٘و ألاخشي بذاًم الهلم بالشهم مً اولذام بىادس ألاصمت ًيها  لاث اإلاعدشمٍش جُى

ت ؤصىلهم والاوسخاب مً العَى مما ًدعبب في خذور ؤصماث في هزه بدُض ًدعابِىن هدى جصٌُ

الذ٘و وبالخالي اهخِالها بلى خالت الخىاصن هير الجُذ )اجهُاس الىـام البىٖي، ؤصمت ظلش صشي، ؤصمت ميزان 

 .(2013)اللِىن ،  مذًىكاث

بملنى اهه ُذ جدعبب ؤصمت في بلذ  (Endogenous liquidity shocks) صذماث العُىلت الذاخلُت -

ً الزًً ًِىمىن ببُم ؤصىلهم في ؤظىاَ ؤخشي في بلذ "ب" ؤما " " بخلّ كعش ظُىلت لذي اإلاعدشمٍش

ع والخص٘ى كلى العُىلت اإلاؼلىبت، بالخالي ُذ ًيخج اسجباغ بين ؤظلاس  خالُت مً ؤي ؤصمت بهذي الخلٍى

ألاصمت، بدُض حشهذ اهخٌاطا بالشهم مً جمخم مدُؼها  هزه ألاص٘ى اإلاالُت مم ؤص٘ى البلذ مدل

 .Forbes & Rigobon, 2000, p) " خعب الاُخصادًانؤبىطم اُخصادي ظُذ لم جمعه ؤصمت البلذ "

اث اإلاخللِت بعلْى ، (18 تي الخىاصهاث اإلاخلذدة وصذماث العُىلت ؤًظا بالىـٍش ذ ٓال مً هـٍش وكًش

ً، بملنى جلٗ آلالُاث التي ال كالُت لها باألظاظُاث بل بعُٖىلىظُت العَى )ظُٖىلىظُت  اإلاعدشمٍش

 .اإلاعدشمش(

: كىذ اهخماء دولت ما بلى جٕخل دولي ٌلخمذ في جىاصن (Political contagion) اللذوي العُاظُت  -

زابذ باليعبت للبلذ كمالجه كلى كملت ؤظاظُت لبلذ ملين بملنى آخش جدبم هزه الذ٘و هـام صشي 

م ؤظلاس الٌائذة،  ض، بالخالي ؤي صذمت ظىي ًخلشض لها هزا البلذ ظُذًم بعلؼخه الىِذًت بًش اإلآش

ت لهزه  ٍض م ؤظلاس ًائذتها هي ألاخشي )جدمل مداًـي البىْى اإلآش مما ًادي بُِام الذ٘و الخابلت بًش

عبب لها اخخالالث اُخصادًت الذ٘و لظوىغ ظُاظُت بهذي الخٌاؾ كلى زباث ظلش الصشي( مما ٌ

 .(81، صٌدت 2013)اللِىن ،  جذًم بها في ألاخير بلى الخخلي كً هـام الخشبُذ
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ذ اللذًذ مً الذساظاث الٕمُت مً : طرق كياش العدوى املاليت 2.2 ظل ُُاط اللذوي ؤلِذ ؤظٍش

يز كلى زالر ػَش  ، و ، لُِاط هزه الـاهشةاإلاالُت، ؤًً جم التٓر ِت اسجباغ ؤظلاس ألاص٘ى اإلاخمشلت في: ػٍش

ِت الاخخ ت لشئوط ألامىا٘صماث اللملت، و ماالث اإلاششوػت أل ػٍش ِت الخذًِاث اإلاشتٓر  , Brana) ػٍش

2005, pp. 73-96) . 

ِت كلى اخدعاب : (Correlation of asset pricesأصعار ألاصول ) ارجباط 1.2.2 حلخمذ هزه الؼٍش

ث ؤظلاس( بين كذة د٘و خال٘ ًتراث اُو ملامالث الاسجباغ ألظلاس ألاص٘ى )ؤظهم، ملذالث ًائذة، ًش 

الهذوء ؤو الاظخِشاس زم ًتراث ألاصمت ؤو الاطؼشاب، وحهخم ملامل الاسجباغ بُِاط رلٗ الخوير الزي 

ٔاآلًدذر كلى معخىي اإلاخوير الخابم كىذما ً  حيخدْش اإلاخوير اإلاعخِل مما ًيخج كىه زالزت اخخماالث 

 :(123، صٌدت 2009)خاط مىس ى ، 

- ً  ؛بما ؤن ًٖىن ملامل الاسجباغ مىظبا ٌلٕغ جلٗ اللالُت الؼشدًت بين اإلاخويًر

ً ؤو  -  ؛ؤن ًٖىن ملامل الاسجباغ ظالبا ٌلٕغ جلٗ اللالُت اللٕعُت بين اإلاخويًر

 .ؤو ؤن ًٖىن ملامل الاسجباغ ملذوما ٌلٕغ كذم وظىد ؤًت كالُت بين اإلاخويًرً -

بالخالي برا جم حسجُل اسجٌاق ٓبير في ملامالث الاسجباغ خال٘ ًترة ألاصمت ًان هزا ما ًذ٘ كلى 

، ؤما برا سجلذ ملامالث الاسجباغ زباجا بين ًترحي الاظخِشاس وظىد كذوي مالُت بين هزه  الذ٘و

ت وكادًت بين الذ٘و اإلالىُت ذ جم اكخماد  ،والاطؼشاب ًهزا ما ًذ٘ كلى وظىد مجشد اسجباػاث مشتٓر ُو

ِت مً ػشي كذة باخشين ٓما ظبّ رٓشهم في مِذمت اإلاِا٘ مً خال٘ الذساظاث العابِت  .هزه الؼٍش

 (Conditional probabilities of a currency crisisزماث العملت )ث املشروطت ل الاحتماال  2.2.2

ِت كلى جِذًش اخخمالُت اهخِا٘ probit/logitمً خال٘ الاظخلاهت بىمارط  ، حشير هزه الؼٍش

صمت كملت في بلذ ما بزش اهٌجاسها في بلذ زاوي، باألخز باالكخباس مخخلٍ الِىىاث الؼبُلُت كذوي أل 

ت والِىاة اإلاالُتالهخِا٘  ٔالِىاة الخجاٍس باظخخذام همىرط   (Eichengreen & al, 1996)ٓذساظت  ،ألاصماث 

probit  20ولىخت مً البُاهاث الٌصلُت اإلاخللِت باالُخصاد الٕلي والبُاهاث العُاظُت التي حوؼي 

 مً
 
 صىاكُا

 
ت ًضداد في ، خُض جم بؿهاس ؤن اخخما٘ خذور ؤصمت كملت مدل1993ُختى  1959اُخصادا

ؿل هجىم اإلاظاسبت كلى كملت في مٖان آخش، ومم اخخما٘ اهخِا٘ اللذوي بلى بلذان ؤخشي كبر الشوابؽ 

ت ؤٓثر مً اهدشاسه مً خال٘ ؤوظه الدشابه في الاُخصاد الٕلي ؤو كبر ألاظاظُاث )اللِىن ،  الخجاٍس

 .(84، صٌدت 2013
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 (Comovements of Capital flowsالتدفلاث املشتركت لرؤوش ألاموال ) 3.2.2

ذ ؤظٍشذ بلع  ُذ جِذم جذًِاث سؤط اإلاا٘ ؤًظل سئٍت ًُما ًخللّ بىِل اللذوي، ُو

اللزان ُاما بذساظت دوس  ،(Rijckeghem, 2001, pp. 293-308) الذساظاث في هزا اإلاجا٘ ٓذساظت

ُت وجإزير اإلاِشض اإلاشتْر مً خال٘ ًدص جذًِاث سؤط اإلاا٘ التي صبذ هدى   30الِشوض اإلاصًش

 هاشئت. وفي ألاصمخين اإلإعُُٕت والشوظُت، وظذ هاالء ؤن دسظت خص٘ى البلذان كلى ألامىا٘ مً 
 
ا ظُى

 بلى خذ ما لخذور ؤ
 
ا  ٍُى

 
ٔاهذ ماششا ت  صمت كملت، بطاًت بلى دساظت مِشض ي البىْى اإلاشتٓر

(Oconnell & Seasholes, 2000،  بلذا مً كام  44خُض جم دساظت ظلْى جذًِاث اإلاداًف اإلاالُت بلى

اداث في ألاظلاس حشجم جذًِاث اإلاداًف  (Brana , 2005, pp. 79-80) بلى كام 1994 وجىصلذ ؤن الٍض

ت وؤن  .اهخٌاض ألاظلاس ًادي بلى جشاظلها الاظدشماٍس

 إلى البورصاث العربيت أزمت الرهً العلاري الجاهب التطبيلي: دراصت حالت اهتلال عدوى . 3

هدا٘و مً خال٘ هزه الذساظت ٓشٍ مذي اهخِا٘ كذوي ؤصمت الشهً اللِاسي هدى  ظىي

البىسصاث اللشبُت مً خال٘ ُُاط ملامالث الاسجباغ بين ماششاث البىسصت للذ٘و اللشبُت واإلااشش 

ٖي   .SP500ألامٍش

 للد جم جلضيم فترة الدراصت إلى كضمين:متغيراث وفترة الدراصت:  1.3

 ؛2006و 2005لٌترة التي ظبِذ ألاصمت وجمشلذ في ظىتي ًترة اظخِشاس وهي ا -

 .كلى الخىالي 2008و 2007ًترة ؤصمت الشهً اللِاسي والتي خصشث في ظىتي  -

ش صىذَو الىِذ اللشبي   ؤما ًُما ًخص مخويراث الذساظت، ًلِذ جم الخص٘ى كليها مً جِاٍس

AMF  اكذة بُاهاث ّ اللىىاهين الالٕتروهُين:  MULTPLُو  https://www.amf.org.ae/ar/indexesًو

 بدُض ؤخزها بلين الاكخباس ماشش البىسصتالخالُت:

https://www.multpl.com/s-p-500-historical-prices/table/by-mont 

ٖي  - وجم اخخُاسه مً طمً اإلااششاث ألاخشي  :SP500 (Standart and Poorts)ماشش البىسصت ألامٍش

ُٕت كىض اإلااششاث الِؼاكُت ٓماشش   DJIA (Dow Jones Industrielلٖىهه ماششا كاما للبىسصت ألامٍش

Average). 

ب لصىذَو الىِذ اللشبي  - ٖي كىض اللمالث اإلادلُت  :AMFاإلااشش اإلآش ًخم اخدعابه بالذوالس ألامٍش

ا مالُا كشبُا وهي ظم خمغ كشش ظُى ً، جىوغ، العلىدًت، ظلؼىت كمان،  :ٍو ظَى ألاسدن، البدٍش

لعؼين ذ، لبىان، مصش، اإلاوشب، ؤبى ؿبي، دبي، ُؼش، العىدان، الجضائش ًو  ؛الٍٖى

https://www.amf.org.ae/ar/indexes
https://www.multpl.com/s-p-500-historical-prices/table/by-mont
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 ذي.ماششاث البىسصاث اللشبُت اإلازٔىسة ؤكاله ٓال كلى خ -

ٖي وألاظىاَ اللشبُت ِت  ظىي هدا٘و ُُاط كذوي ألاصمت اإلاالُت ما بين العَى ألامٍش اسجباغ ؤظلاس بؼٍش

ّ بشهامج  خُض ظِخم اخدعاب ملامالث الاسجباغ (،Correlation of asset pricesألاص٘ى )  EViews 9ًو

 -2007، زم ًترة ألاصمت ؤي خال٘ ظىتي 2006-2005خال٘ مشخلخين: ًترة الاظخِشاس التي خذدث بعىتي 

ٔاآل 2008  :حيوظىي ًخم ُُاط اللذوي اإلاالُت مً كذمها 

برا جم حسجُل اسجٌاق ٓبير في ملامالث الاسجباغ خال٘ ًترة ألاصمت ًان هزا ما ًذ٘ كلى وظىد  -

 ٘  ؛كذوي مالُت بين هزه الذو

ا سجلذ ملامالث الاسجباغ زباجا بين ًترحي الاظخِشاس والاطؼشاب ًهزا ما ًذ٘ كلى وظىد مجشد بر -

ت وكادًت بين الذ٘و اإلالىُت  .اسجباػاث مشتٓر

، ؿهشث لىا الىخائج مً خال٘ EViews 9 وبلذ ُُامىا بةظشاء الاخخباس اكخمادا كلى بشهامج 

 .2والجذ٘و  1الجذ٘و 

 هتائج الدراصت 3.3

ُٕت  مً خال٘ الىخائج اإلاخىصل بليها ًمٕىىا جدلُل بمٖاهُت الترابؽ اإلاىظىد بين البىسصت ألامٍش

ٔالخالي ترة ألاصمت   :والبىسصاث اللشبُت خال٘ ًترة الاظخِشاس ًو

ت ملامالث الاسجباغ إلااششاث  :(2006-2005فترة الاصتلرار ) 1.3.3 ًخضح لىا مً خال٘ مصًٌى

ُٕت خال٘ ًترة الاظخِشاس كمىما، وظىد كالُت كٕعُت ما  البىسصاث اللشبُت مم ماشش  البىسصت ألامٍش

ب لصىذَو الىِذ اللشبي  ٖي  AMFبين اإلااشش اإلآش  ـخُض ُذس هزا اإلالامل ب SP500واإلااشش ألامٍش

ً هدُجت الاسجٌاق اليعبي و  ،(-0.588) جشظم هزه اللالُت اللٕعُت بلى وعبت الخٌاوث التي سجلها اإلااشٍش

ٖي بيعبت جٌَى في  مً ظهت خعب بخصاءاث ُاكذة  2006٪ خال٘ ظىت 13اإلااشش ألامٍش

ب في هٌغ ظىت  ، ومً ظهت ؤخشي الاهخٌاض الزي MULTPLبُاهاث  2006شهذه اإلااشش اللشبي اإلآش

 .02و  01(، ٓما ًبِىه الشٖلين 42.48= 413.3(/237.7-413.3٪ ؤي: ) )42.5٪ ؤو ما ًِاسب 40بإٓثر مً 
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 : مصفوفت معامالث الارجباط للضوق املالي ألامريكي وألاصواق العربيت لفترة ما كبل ألازمت1 جدول 

 
ّ مخشظاث املصدر:   EViews 9مً بكذاد الباخشين ًو

 مصفوفت معامالث الارجباط للضوق ألامريكي وألاصواق املاليت العربيت لفترة ألازمت: 2جدول 

 
ّاملصدر:   EViews 9مخشظاث  مً بكذاد الباخشين ًو
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 خالل فترة ما كبل ألازمت بضيتين AMFمؤشر : 1الشكل 

 
، -اليششة الٌصلُت-صىذَو الىِذ اللشبي، ُاكذة بُاهاث ألاظىاَ اإلاالُت اللشبُت املصدر: الشبم ألا٘و

 07، ص 2006

 تخالل فترة ما كبل ألازمت بضى AMFمؤشر : 2الشكل 

 
َ  املصدر: الشبم ألاخير، -اليششة الٌصلُت-الىِذ اللشبي، ُاكذة بُاهاث ألاظىاَ اإلاالُت اللشبُت صىذو

 07ص  ،2007

ٖي بيعبت جٌَى  (:2008-2007فترة ألازمت ) 2.3.3 ذ هزه الٌترة اهخٌاطا في اإلااشش ألامٍش ٪ 38لِذ كًش

ب بإٓثر مً  ا مم اهخٌاض في اإلااشش اللشبي اإلآش  .(03هـش الشٖل ؤ٪ )49.4٪ ؤي ما ٌلاد٘ 40جىاٍص

ت ملامالث الاسجباغ إلااششاث البىسصاث اللشبُت مم ماشش  خضح لىا مً خال٘ مصًٌى ٍو

ُٕت خال٘ ًترة ألا  صمت، وظىد كالُت ػشدًت وػُذة بين كمىم اإلااششاث اللشبُت واإلااشش البىسصت ألامٍش
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ٖي باُترابها مً الىاخذ الصخُذ  خُض سجل ملامل الاسجباغ بين ماششي  ُُمت  AMFو  SP500ألامٍش

ين في ًترة ألاصمت، وخاصت د٘و الخلُج، بر 0.978) ( وهزا ما ٌشير بلى ُُمت الترابؽ الِىي بين العُى

ً )جبين اسجٌاق  ٖي واإلااششاث اللشبُت ٓملامل البدٍش (، 0.977ملامالث الاسجباغ بين اإلااشش ألامٍش

ذ )0.983)العلىدًت  (، مما ًبين مذي اهخِا٘ كذوي ؤصمت 0.932( ودبي )0.887) (، ُؼش0.899(، الٍٖى

، بال اهه ؿهشث بلع  ِت اسجباغ ؤظلاس ألاص٘ى ّ ػٍش الشهً اللِاسي هدى البىسصاث اللشبُت ًو

 :اُظاث ًمًٕ جلخُصها ًُما ًليالخى

 ألازمت  خالل فترة AMFمؤشر : 3الشكل 

 
الشبم ألاخير، -اليششة الٌصلُت-صىذَو الىِذ اللشبي، ُاكذة بُاهاث ألاظىاَ اإلاالُت اللشبُت املصدر:

 07، ص 2008

ٖي اهخٌاطا بلى  أوال: ُٕت  اء الخعائش التي جٕبذتها٪ مً ظش  38لِذ كشي اإلااشش ألامٍش اإلااظعاث ألامٍش

ذ اللذًذ مً الذ٘و اللشبُت ؤخال٘ ألاصمت وبالخالي اهخٌاض ملذالث الىمى بها، بال  هه باإلاِابل كًش

ٖي،  2008اسجٌاكا في هاججها الذاخلي الخام ظىت  بالشهم مً اسجٌاق ملذالث اسجباػها باإلااشش ألامٍش

 .٪06.2ألاسدن ٪، و06.5ًٍ ٪ البدش 07٪، ظلؼىت كمان 16ِٓؼش التي خِِذ اسجٌاكا ُذس 

ُٕت اسجٌاكا ال باط به ُذس بيعبت  زاهُا: لِذ خِّ ملامل الاسجباغ بين بىسصت الجضائش والبىسصت ألامٍش

ُٕت0.641  .، بالشهم مً اووالُها جماما كً البىسصت ألامٍش

ت جٌاكال ؤلِذ  جالثا: ُٕت واإلاصٍش لىا باهخٌاض ًجابُا ًىحي بؿهش ملامل الاسجباغ بين البىسصت ألامٍش

ٖي، بال  ٔاث ؤاإلااشش اإلاصشي هدُجت جإزشه باإلااشش ألامٍش هه جبين ؤن جم هىاْ اهخٌاض في كذد الشش
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ت مً اإلاذسظت في  ت ظىت  435البىسصت اإلاصٍش ت  62ؤي خىالي  2008ظىت  373هدى  2007شٓش شٓش

 ، ُامذ باالوسخاب
 
ٖي، بل هـشا بي الزي  ال لخإزشها اإلاباشش بالعَى ألامٍش الهتهاء مذة ؤلاكٌاء الظٍش

ٔاث اإلاُِذة ٔاث  مىدخه مصش للشش بي للشش في البىسصت بمىظب الِاهىن اإلالؼي ليعبت بكٌاء طٍش

، خعب ما اُشه الخبير اإلاصشي بحهاب ظلُذ، 1998اإلاذسظت إلاذة ُذسها كششة ظىىاث ابخذاءا مً ظىت 

ت ت"ؤص٘ى لخذا٘و ألاو  سئِغ ُعم الخدلُل الٌني لذي شٓش  .ساَ اإلاالُت" للبىسصت اإلاصٍش

 مىاكشت الىتائج: 4.3

ين اللشبي و  ًخضح لىا مً مجمل الخىاُظاث العابِت ؤن اللذوي اإلاالُت الٖامىت بين العُى

ذ خذور ألاصمت ) اث هير اإلاششوػت بُى ٖي، ال ًمٕنها بإي خا٘ مً ألاخىا٘ ؤن جىذسط طمً الىـٍش  ألامٍش

(Non crisis-contingent theories  خعب جِعُمForbes & Rigobon خُض اجضح لىا ان ال كالُت ،

اللذًذ مً الذ٘و اللشبُت اسجٌاكا في بهخاظها الذاخلي الخام في ًترة  ظاظُاث، بحجت جدُِّلها باأل 

اث اإلاششوػت  ،ألاصمت ٓما ظبّ و اششها بلُه وبالخالي ًهي جىذسط طمً الخصيٍُ الشاوي ؤال وهى الىـٍش

ذ خذور ألاصمت   :ـؤي ٓما ظمُذ ؤًظا مً ػشي هٌغ الاُخصادًين بcrisis-contingent theories) )بُى

"shift contagion ،"و ما ٌلشي باللذوي الصاًُتؤ (pure contagion)  كىذMasson ال كالُت ، والتي

ً ؤو ما ٌلشي بعلْى الِؼُم والهشوب هدى  ُت اإلاعدشمٍش لها باألظاظُاث الاُخصادًت ولًٕ بعلٓى

)خاط  وهزا ما ًخىاًّ مم دساظت، (Ayadi, Khallouli, & Sandretto, 2006, pp. 341-376) الىىكُت

، خُض ُام  اإلاعدشمشون ألاظاهب بسخب سئوط ؤمىالهم مً الذ٘و اللشبُت وخاصت (2009مىس ى ، 

 
 
 لخلشطهم إلاشأل في العُىلت مً ظش   الخلُجُت منها هـشا

 
 اء ألاصمت، مخجهين هدى اظدشماساث ؤٓثر ؤماها

ُٕت وألاوسبُت، وما صاد الؼين بل ىت ألامٍش هى جِلُذ هاالء مً ػشي  تمً ألاظىاَ اإلاالُت ٓعىذاث الخٍض

 
 
ً اإلادلُين بذاًم الخىي والهلم وجخلصهم مً ؤصىلهم اإلاالُت ؤًظا  .اإلاعدشمٍش

ه ؤن ألاصمت اإلاالُت ُذ حعببذ في جباػا اُخصادي كلى اإلاعخىي  مً ظهت ؤخشي، ًجب الخىٍى

 
 
اث الؼلب اللالمي كلُه، بدُض اهخٌظذ اللالمي، ؤزش ظلبا كلى ؤظلاس الىٌؽ هدُجت جذو ي معخٍى

لُت بلى  133ؤظلاس الىٌؽ مً  ، مما ًمٕىه الخإزير كلى 2008دوالس ًِؽ شهش دٌعمبر  40دوالس شهش ظٍى

بالخالي هىاْ اخخما٘ الهخِا٘  ،الذ٘و اللشبُت اإلاصذسة للىٌؽ ومً جم كلى ؤظىاُها اإلاالُت اُخصادًاث

ّ آلُت آلازاس اإلاىظمُت ل ؤو  Masson ـاللذوي بين الذ٘و اللشبُت هٌعها وخاصت جلٗ اإلاصذسة للىٌؽ ًو

ت ل  .Forbes & Rigobon ـما ٌلشي بالُت الصذماث اإلاشتٓر

 :خاجمت .4
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هزا البدض بذساظت كذوي ألاصماث اإلاالُت وػَش اهخِالها، وسؤًىا ؤن هىاْ  لِذ ُمىا مً خال٘

كذة جِعُماث لها ًباإلطاًت بلى ما ٌعمى بـاهشة اللذوي مً خال٘ ألاظاظُاث ؤو ُىىاث الاهخِا٘ 

الؼبُلُت ِٓىاة الخجاسة الخاسظُت والشوابؽ اإلاالُت، ًىظذ ؤًظا ما ٌلشي بـاهشة اللذوي الصاًُت التي 

ً التي جمًٕ مً اهخِا٘ اللذوي بالشهم مً زباث اإلاخويراث ألاظاظُت حلخم ذ كلى ظُٖىلىظُت اإلاعدشمٍش

ٖي جخمشل في اللذوي  في الاُخصاد وجىصلىا ؤن هىق اللذوي اإلاالُت بين ألاظىاَ اللشبُت والعَى ألامٍش

ً ؤو  ُت اإلاعدشمٍش ما ٌلشي بعلْى  الصاًُت التي ال كالُت لها باألظاظُاث الاُخصادًت ولًٕ بعلٓى

اسجٌاق ملذالث الاسجباغ في ًترة  الِؼُم ًةجها ال جمشل كذوي خُُِِت، مما ًىٌي الٌشطُت الِائلت ؤن

ٔاًُا كً وظىد كذوي خُُِِت الصمت الشهً  ٔاهذ كلُه في ًترة الاظخِشاس، ٌلخبر دلُال  ألاصمت كما 

 اللِاسي لألظىاَ اللشبُت.

ه ظَى الىٌؽ هـشا للخباػا الاُخصادي مً ظهت زاهُت، اجضح لىا ؤن الاهخٌا ض الزي كًش

اء ألاصمت، لم ًًٕ اإلاعاو٘ الىخُذ في اهخٌاض ماششاث البىسصاث اللشبُت الزي سجله اللالم مً ظش  

والخلُجُت اإلاصذسة للىٌؽ، بدٕم ظلْى الِؼُم الزي ماسظه اإلاعدشمشون اإلادلُىن في جلٗ ألاظىاَ 

 اة ألاظاظُت الهخِا٘ ألاصمت جمشلذ في ألاظىاَ اإلاالُت بدذ راتهابذاًم الخىي والهلم، بملنى ؤن الِى

ؤظلاس  الِائلت ؤنالٌشطُت الشاهُت ، مما ًىٌي ؤًظا (143-123، الصٌداث 2018)مهذاوي و صبان، 

 ي للبىسصاث اللشبُت.الىٌؽ حلخبر الِىاة الىخُذة اإلاعاولت كً اهخِا٘ كذوي ؤصمت الشهً اللِاس 

وكلُه ال ًمٕىىا الاكخماد بشٖل ٓلي كلى ملذالث الاسجباغ للٕشٍ كً كذوي ؤصمت الشهً 

  ً للي لألصمت، مشلما اللِاسي للبىسصاث اللشبُت، بدُض ال ٌلٕغ ؤي اسجٌاق في ُُمتها كلى اهخِا٘ 

ُٕت،  الخـىا في الجضائش  التي سجل ملذ٘ اسجباػها اسجٌاكا بالشهم مً اووالُها جماما كً البىسصت ألامٍش

ٖي بل هدُجت  ت التي سجل ماششها اهخٌاطا ال لخإزشها اإلاباشش بالعَى ألامٍش ؤو البىسصت اإلاصٍش

بي اإلامىىح 60اوسخاب ؤٓثر مً  ت مذسظت بها هـشا الهتهاء مذة ؤلاكٌاء الظٍش  .شٓش
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Sustainable development: its concept, dimensions, and indicators. 

Global Environmental Performance Index Status 

  1باًزيد علي
  Baizid1.Baizid2@gmail.com،(جؼاةغ)ال 3حامهت الجؼاةغ  1

 

ش الاؾخالم:  :                01/08/2022جاٍع ش اللبٌى ش اليشغ:               28/10/2022جاٍع    01/12/2022جاٍع
 

 

م البدث في هظا اإلافهىم ملخص:  ف بمفهىم الخىمُت اإلاؿخضامت وطلً نً ؾٍغ تهضف هظه الضعاؾت ئلى  الخهٍغ

نلى أن حهٍغف الخىمُت اإلاؿخضامت جلً الخىمُت التي جلبي خاحُاث الخاغغ صون اإلاؿاومت نلى  لُخفموجؿىعه 

 تم أألهضاف الغةِؿُت للخىمُكضعة ألاحُاٌ اإلالبلت في جلبُت خاحُاتهم، ولي ًلي طلً ئللاء الػىء نلى أه

مإشغ بًُت  244ياًت و  199هضف و 17بـ  2015اإلاؿخضامت والتي نضصجه الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة في 

أبهاص الخىمُت اإلاؿخضامت جمثلذ في زالر والىكغ في  2030جدىٍل الهالم وجدلُم مؿخلبل أفػل بدلٌى نام 

ؿخضامت والتي والبهض الاحخمام، لي ًلي بهض طلً مإشغاث الخىمُت اإلا أبهاص وهي البهض البُئي والبهض الاكخطاصي

 جدضصث بهضص أهضافها مو الترهحز نلى مإشغ ألاصاء البُئي.

 الخىمُت اإلاؿخضامت؛ مإشغاث الخىمُت اإلاؿخضامت؛ أبهاص الخىمُت اإلاؿخضامت.  الكلمات املفحاحية:

 .JEL: O ،O1 ،O11ثصنيف 

Abstract: This study aims to define the concept of sustainable development by 

researching this concept and its development to agree that the definition of 

sustainable development is that development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their needs. It was 

enumerated by the United Nations General Assembly in 2015 with 17 goals, 199 

targets and 244 indicators in order to transform the world and achieve a better 

future by 2030 and to consider the dimensions of sustainable development 

represented in three dimensions: the environmental dimension, the economic 

dimension and the social dimension, followed by the indicators of sustainable 

development, which were identified The number of its objectives, with a focus on 

the environmental performance index. 

. Keywords: sustainable development; sustainable development indicators; 

dimensions of sustainable development. 

Jel Classification Codes: O, O1, O11. 
________________________ 
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 . ملدمة: 1

اإلاجخمو والاهخلاٌ مً الىغو الثابذ ئلى وغو أنلى وأفػل، وهي بجلاء الاع ئن نملُت الخىمُت هي 

أًػا الخىمُت هي نملُت اكخطاصًت و نملُت جؿىع ئلى ألامام وجدؿحن مؿخمغ  شامل أو حؼتي، 

ت ولِؿذ مدؼ اهجاػاث اكخطاصًت فلـ، وهي ش يء غغوعي  واحخمانُت وزلافُت وؾُاؾُت وئصاٍع

، ونلى عأؾها جدلُم مؿخىي مهِص ي ليل مجخمو ئوؿاوي، وطلً لخدلُم أهضاف اإلاجخمو هيلومهم 

مىاؾب أو خُاة أفػل. والخىمُت نملُت شاملت جػغب حظوعها مسخلف حىاهب الخُاة وجىلل باإلاجخمو 

 ئلى مغخلت حضًضة مً الخلضم، وهي نىطغ أؾاس ي لالؾخلغاع  والخؿىع ؤلاوؿاوي والاحخماعي.

ىمُت أشياال مسخلفت تهضف ئلى الغقي بالىغو ؤلاوؿاوي وجدلُم الغفاه والاؾخلغاع والخؿىع بما وجخسظ الخ

ت.  ًخىافم مو اخخُاحاث ؤلاوؿان واإلاجخمو وئمياهاجه الاكخطاصًت والاحخمانُت والفىٍغ

ت، الخىمُت الاحخمانُت، الخىمُت  وللخىمُت أهىام نضًضة  مجها نلى ؾبُل اإلاثاٌ الخىمُت البشٍغ

 كخطاصًت، الخىمُت الؿُاؾُت، الخىمُت الشاملت .الا

 إلاشكالية:.1.1

والظي ؾمي بالخىمُت اإلاخىاضلت أو الخىمُت آزغ وان هىان هىم  أشياٌ وأهىام الخىمُتمو حهضص 

بطضص بدثىا في هظه الىعكت، خُث هجض أجها أزظث خلبت مً الؼمً للبدث في اإلاؿخضامت والتي هي 

ٍف صكُم نلى ما هى الُىم وأهم الخطاةظ التي جمخاػ بها و أهم مإشغاتها مفهىمها والىضٌى ئلى حهغ 

يل مً اإلاىهج الىضفي واإلاىهج الخدلُلي الىلضي لضعاؾت بئؾهام هظه الضعاؾت وأبهاصها  ولهظا جم  

 حل جدلُم ألاهضاف الخالُت:أوجدلُل أصبُاث واججاهاث الخىمُت اإلاؿخضامت مً 

دي إلاط -  ؿلح الخىمُت اإلاؿخضامت.الخدبو للخؿىع الخاٍع

 الخهٍغف بمفهىم الخىمُت اإلاؿخضامت. -

 مهغفت أبهاص الخىمُت اإلاؿخضامت. -

 مهغفت أهم مإشغاث الخىمُت اإلاؿخضامت واإلاهاًحر التي حهخمض نلحها.  -

 ?بأهضافها تما هي نالكت مإشغاث الخىمُت اإلاؿخضام  -

 ٌ  ًلي: ئلى هظه ألاهضاف وؤلاحابت نً هظه ألاؾئلت، هخؿغق ئلى ما وللىضى

للض فغع مفهىم  : Sustainable Devlopmentالحنمية املسحدامة الحاريخي ملصطلح الحطىر  .2

الخىمُت اإلاؿخضامت هفؿه مو جفاكم اإلاشاول البُئُت واؾخًالٌ ؤلاوؿان اإلافغؽ لهىاضغ بُئخه وما كض 

ألاحُاٌ اللاصمت مً الىثحر مً اإلاىاص الؿبُهُت أو جلىثها وفلضاجها  ًترجب نلى طلً مً خغمان

ولهظا هجض قهىع مطؿلح الخىمُت  (59، ضفدت 2016)الهؼاوي،  لخطاةطها والىثحر مً نىاضغها،

سُت ئلى أن قهىع مفهىم واضح للخىمُت اإلاؿخضام ةاإلاؿخضامت مغ بهض  ت.  مغاخل جاٍع
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 اوهلاص اإلاؿخضامت الخىمُت مفهىم قهىع  ؾبم كض ظهىر مصطلح الحنمية املسحدامة وثطىر مظامينها:

غ وئضضاع الضولُت واإلالخلُاث اإلاإجمغاث مً الهضًض  اإلاؿخضامت الخىمُت مفهىم لكهىع  مهضث صولُت جلاٍع

ش اإلادؿاث هظه أهم ومً  : والخىاٍع

 l'Union الؿبُهت نلى للخفاف الهالمي الاجداص وشغ للض :1950 العاملية البيئة حالة حىل ثلزيز 

internationale pour la conservation de la nature،  ٌ غ أو ٌ  جلٍغ  الهاإلاُت، البِئت خالت خى

غ هظا وهضف غ هظا أنخبر وكض الهالم، في البِئت ووغهُت خالت صعاؾت ئلى الخلٍغ  جلً زالٌ عاةضا الخلٍغ

)ؾؿُف،  الىكذ طلً في والبِئت الاكخطاص بحن واإلاىاػهت باإلاطالخت اإلاخهللت اإلالاعباث مجاٌ في الفترة

2018). 

غ هاصي عوما )خضوص الىمى(  :1972مؤثمز كمة نادي روما  - نً اإلاأػق الظي جىاحهه حهبحر وان لخلٍغ

ب،  ت، بفهل هػىب اإلاىاعص الاكخطاصًت والىمى اإلادؿاعم للؿيان في مؿخلبل كٍغ كغب بىثحر مما أالبشٍغ

 الفػل في اهخلاٌ وعي الهالم مً مغخلت البِئت اإلافخىخت ئلى البِئت اإلاًللت.-ًخىكهه الىثحرون

 الها1982في نام  :1987لجنة بزوثالند  -
ُ
مت اللجىت الهاإلاُت اإلاهىُت بالبِئت ، أوشأث الجمهُت

ليي جخىلى صعاؾت الهالكت بحن البِئت والخىمُت.  "لجنة بزوثالند"والخىمُت )اإلاشاع ئلحها باالؾم الشاتو 

غها الباعػ اإلاهىىن  الظي  "مسحلبلنا املشترك"، بـ زم بهض زمؿت أنىام، وشغث لجىت بغوجالهض جلٍغ

بىضفها الخىمُت التي جفي  -نّغف الخىمُت اإلاؿخضامت بأجها اإلالضعة نلى حهل الخىمُت مؿخضامت 

ؼ كضعة  ألاحُاٌ اإلالبلت نلى الىفاء باخخُاحاتها هي ألازغي". باخخُاحاث الخاغغ مً صون حهٍغ
هخبر  غ أَو فاث وأوؾهها اهدشاعا طلً الىاعص في جلٍغ  ,WCED, 1987) ندحزوىارلن بزوندثال هم جلً الخهٍغ

pp. 8-43)  غ الترابـ بحن البِئت والخىمُت بما طهغه: مً أّن البِئت هي خُث هظا وكض أوضح الخلٍغ

 ئلى جدؿحن مطحرها في هظا اإلاؿخلغ. والازيخان ال اهفطا
ً
 ٌهدُا؛ وأن الخىمُت هي ول ما هفهله ؾهُا

 لهما.

 مً الطِذ  :1992ألارض ريى دي حانيرو مؤثمز كمة  -
ً
ضا زم اهدؿب مفهىم الخىمُت اإلاؿخضامت مٍؼ

ى صي حاهحرو  1992الباعػ ئّبان مإجمغ ألامم اإلاخدضة اإلاهني بالبِئت والخىمُت، الظي ُنلض في نام  في ٍع

ى بشأن البِئت والخىمُت، ل. وفي طلً اإلاإجمغ، أضضعث الخيىماث ئنالن ٍع ذ  خُث وان في البراٍػ جطٍغ

غي اإلافهىم Maurice Storng" «كال مىريس»كىي مً كبل 
ّ
: ثنمىي" -"البيئي" وهى أخض ُمىك

لؼم » همىطج البِئت والخىمُت الظي وغهىاه ًإصي ئلى جضمحر اإلاىاعص الؿبُهُت، وهى يحر كابل للخُاة، ٍو

 4-3)ألامم اإلاخدضة،  ،21وانخمضث حضٌو أنماٌ اللغن  (25، ضفدت 2018)بغباج،  «أن وًحره 

 إلحغاءاث الهمل اإلاغيىب في اجساطها. وهي بلُامها بظلً ئهما  (1992حىان 
ً
الظي جػّمً بغهامجا

 نلى التروٍج إلكامت هكام اكخطاصي صولي مؿاهض ومىفخذ مً 
ً
ضث أهه "ًيبغي للضٌو أن جخهاون مها

ّ
أه
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ي نلى هد ى شأهه أن ًإّصي ئلى همى اكخطاصي وجىمُت مؿخضامت في ول البلضان، وطلً مً أحل الخطّضِ

 أفػل إلاشاول الخضهىع البُئي".

)مإجمغ اللمت الهالمي للخىمُت الاحخمانُت( اخخلذ مؿألت  مإجمغ وىبجهايًفي  :1995مؤثمز كىبنهاػن  -

الخىمُت الاحخمانُت ألاهمُت ألاهبر، مو مىاكشت هُفُت مهالجت الفلغ والهمالت والاهضماج الاحخماعي 

وجىفحر الخهلُم والصخت للجمُو، واإلاؿاواة بحن الغحل واإلاغأة وجضنُم بغامج الخىمُت في الضٌو ألاكل 

.
ً
 همىا

نلض احخمام في مضًىت بُالحُى الاًؿالُت وخػغه مجمىنت مً  1996اإلاإجمغ بؿىت أي في نام  وبهض هظا

الخبراء لىغو مباصب الاؾخضامت، وكض أؾفغ نً وغو نشغة مباصب، نلى عأؾها اإلابضأ ألاٌو ًإهض نلى 

 خىمُت اإلاؿخضامت ًخم جغحمتها ئلى أهضاف كابلت للخدلم، وكض شضصثلغغوعة وغو عؤٍت واضخت ل

اإلاباصب ألازغي نلى اهخماٌ اإلاىكماث اإلاهُىت باالؾخضامت وجياملها، ووغو آلالُاث الىفُلت باالؾخمغاع 

 ونضم الاهلؿام لخحن الغؤٍت وألاهضاف.

هى مإجمغ ألالفُت أهض نلى غغوعة صنم حمُو الخيىماث إلاباصب الخىمُت  :2000مؤثمز نيىيىرك  -

ت لأللفُت نلى هضف ًسخظ باالؾخضامت البُئُت، وجأهُضه نلى اإلاؿخضامت، وكض اخخىث ألاهضاف ؤلاهماةُ

ت، مو ججىب ؤلاؾغاف في اؾخسضام اإلاىاعص  غغوعة صمج مباصب الاؾخضامت بالؿُاؾاث والبرامج الخىمٍى

 واؾتهالهها. 

في اإلاإجمغ هظا اللمت الهالمي للخىمُت  :2002مؤثمز اللمة العاملي للحنمية املسحدامة حىىانسبىرغ  -

لُا، فلض حّضص  2002. ؾبخمبر 4أوث ئلى 26خضامت، الظي ُنلض مً اإلاؿ في حىهاوؿبىعى في حىىب أفٍغ

كاصة الهالم التزامهم بانالن ألالفُت، وانخمضوا زؿت جىفُظًت حصّجو، فُما جخػّمىه، الؿلؿاث اإلاهىُت 

اث نلى وغو الخىمُت اإلاؿخضامت في الخؿبان في أزىاء نملُت اجساط اللغاعاث، بما في  نلى حمُو اإلاؿخٍى

 نلى الطهُض الضازلي و 
ً
ؾخسضام إل طلً اجساط ئحغاءاث نمل للتروٍج إلصماج الخيالُف البُئُت مها

  .(2002ؾبخمبر  4)ألامم اإلاخدضة،  ألاصواث الاكخطاصًت

وخؿب هظا اإلاإجمغ بأن الخىمُت اإلاؿخضامت بأجها جلً الخىمُت التي جلبي خاحُاث الخاغغ صون اإلاؿاومت 

نلى كضعة ألاحُاٌ اإلالبلت في جلبُت خاحُاتهم. أو جلً الخىمُت التي حؿخسضم اإلاىاعص الؿبُهُت صون أن 

عة جدلُم همى اكخطاصي ًخالءم حؿمذ باؾخجزافها أو جضمحرها حؼةُا أو ولُا. جلً الهملُت التي جلغ بػغو 

واللضعاث البُئُت، مً مىؿلم أن الخىمُت الاكخطاصًت واإلادافكت نلى البِئت هي نملُاث مخياملت 

 ولِؿذ مخىاكػت.

، خُث 2012اوهلض هظا اإلاإجمغ في حىان : 2012( RIO+20ما املحةدل للحنمية املسحدامة )ألا مؤثمز  -

ُاق الخىمُت اإلاؿخضامت، وكض جػمىذ الىزُلت الخخامُت للمإجمغ عهؼ نلى مىغىم الاكخطاص ألازػغ في ؾ

عؤٍت مشترهت حشحر ئلى أن الاكخطاص ألازػغ ال ٌهخبر بضًال للخىمُت اإلاؿخضامت ولىىه أصاة أؾاؾُت لدؿُحر 
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جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت وجسفُف الفلغ مً زالٌ ؾُاؾاث جغاعي ألاوغام الىؾىُت وجدترم ؾُاصة 

 . (44، ضفدت 2015)نبض هللا،  الؿبُهُت ىاعصهاول صولت نلى م

فاث ال لالؾخضامت ملبىلت نلى هؿاق واؾو مً كبل الخيىماث،  هلمُتمىظ كمت هظا أضبدذ الخهٍغ

بضو  NGOsواإلاىكماث يحر الخيىمُت  فاث كض نضث مً كبُل الهِش  وكؿام ألانماٌ. ٍو أن جلً الخهٍغ

غمً هؿاق اللُىص اإلادضوصة لألعع، وؤلاًفاء باالخخُاحاث صون ؤلاغغاع بلضعة ألاحُاٌ اللاصمت لإلًفاء 

 .(Phil & John, 1998, p. 215) باخخُاحاتها، وجيامل البِئت والخىمُت

هىان نضة حهاٍعف ضضعث خٌى الخىمُت اإلاؿخضامت مىظ  الحنمية املسحدامة:  بمفهىم حعزيفال -2

 قهىعها ئلى ًىمىا هظا ومجها ماًلي:

حهني ؤلاصاعة والاؾخهماٌ اإلامحز  صون الهضع أو الخليإ في اؾدثماع اإلاىاعص الؿبُهُت الحنمية املسحدامة  -

ناصة جأهُل نملُت الاؾدثماع والاؾخسضام لخلً ألاؾاؾُت والتربت واإلاُاه مثال، مو الطُاهت اإلاؿخمغة، وئ

ت بمسخلف أهماؾها ئن واهذ مهاشُت، صخُت، حهلُمُت، جغفحهُت،  اإلاىاعص ملغوهت بالخىمُت البشٍغ

زلافُت، وول طلً ؾهُا وعاء ؾمأهت اإلاخؿلباث ؤلاوؿاهُت الخالُت واإلاؿخلبلُت للؿيان نبر شبىت 

ضصة وؤلامياهاث الاكخطاصًت والخىىىلىحُت الخضًثت اإلالبىلت اإلاإؾؿاث اإلاؿإولت، ووفم الخلىُاث اإلاخه

 .(9، ضفدت 2016)الؿامغاتي،  احخمانُا

غ  مؿخلبلى1987بزوثالند  لجنة جعزيف اإلاشترن أشهغ حهٍغف في ألاصبُاث الهلمُت، وخط ي  ا: في جلٍغ

غهؼ نلى خماًت عضُض ألاحُاٌ اللاصمت، وطلً أن الاؾخضامت حهني وفم جلً اللجىت  بلبٌى واؾو، ٍو

 الشهحرة: 

 ألاحيال اللادمة على الىفاء باححياحاتها.  لثلبية اححياحات ألاحيال الحاطزل دون إلاطزار  بلدر 

جب الخأهُض نلى أن ا ت في هظا الخهٍغف جىمً فيٍو مبدأ ححمية املةافظة على » لفىغة الجىهٍغ

 (169، ضفدت 2018)بً نىالي،  «الزصيد لألحيال اللادمة

 Organisation Fao food andجعزيف منظمة ألاػذًة والزراعة لألما املحةدل )منظمة الفاو

Agriculture  ئصاعة وخماًت كانضة اإلاىاعص »بأجها:  1989(، خُث حهغف الخىمُت اإلاؿخضامت ؾىت

الؿبُهُت، وجىحُه الخًحراث الخلىُت واإلاإؾؿُت بما ًػمً الخدلُم وؤلاشبام الضاةم لالخخُاحاث 

ؤلاوؿاهُت الخاغغة واإلاؿخلبلُت، نلى أن جدمي مثل هظه الخىمُت )في كؿام الؼعانت والًاباث واإلاطاصع 

الؿمىُت( ألاعع واإلااء واإلاطاصع الجُيُت الخُىاهُت والىباجُت، مو وىجها ال جػغ بُئُا ومالةمت جلىُا 

هظا الخهٍغف ًىداػ للمؿاةل طاث الطلت بالؼعانت واإلاىاعص  «ومجضًت اكخطاصًا وملبىلت احخمانُا

لجىاهب نضًضة،  الؿبُهُت، وهظا هابو مً وىهه ضاصع مً مىكمت الفاو، مو مُله ئلى ئنؿاء أهمُت

 نلُه. توغغوعة واإلادافػ «عضُض ألاحُاٌ اللاصمت»فػال نلى جبني مبضأ 
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الهملُت التي تهخم بخدلُم الخيافإ اإلاخطل »جعزيف البنك الدولي: جعزف الحنمية املسحدامة بأنها: 

ت الخالُت هفؿها لألحُاٌ اللاصمت، وطلً بػمان زباث عأؽ اإلا اٌ الظي ًػمً ئجاخت الفغص الخىمٍى

اصجه اإلاؿخمغة نبر  الؼمً مً الىاضح هظا الخهٍغف ًغهؼ نلى البهض الغأؾمالي وغمان . «الشامل أو ٍػ

جىمُخه أو زباجه بما ال ًإزغ نلى خطظ ألاحُاٌ اللاصمت، مو جغزُظ مباصب الهضالت في الخطٌى نلى 

ت.  الفغص الخىمٍى

بأجها نضم »: 1989حائزل نىبل سنة الحائز على  «روبزت سىلى »جعزيف العالا الاكحصادي الشهير 

في  «ؾىلى»، وال ًغهؼ «ؤلاغغاع بالؿاكت ؤلاهخاحُت لألحُاٌ اإلالبلت وجغهها في الخالت التي وعثها نلحها الخالي

خه لهظه الخىمُت نلى الؿاكت ؤلاهخاحُت واإلاىاعص فلـ، بل نلى البِئت أًػا، ختى ًإهض غغوعة  هكٍغ

 الخفىحر في هىنُت البِئت التي ؾىىعثها لألحُاٌ اللاصمت. 

ت في ؾُاق »بأجها:  «ُمنرو»جعزيف الباحث  ول مهلض مً ألاوشؿت التي ًخىكو أن جدؿً الخُاة البشٍغ

شحر ئلى «نٌؿخضًم طلً الخدؿح عنصز ». هظا الخهٍغف ًلغ  بخهلض الاؾخضامت وأوشؿتها ونملُاتها، َو

غهؼ هظا الخهٍغف نلى جدؿحن الخُاة «ًخىكو»وطلً أهه ٌؿخسضم ولمت   Uncertainty«عدم الحأكد ، ٍو

ت بشغؽ الهمل نلى اؾخضامتها ضي،  البشٍغ  .(52، ضفدت 2015)البًر

بلضعة  ؤلازالٌبأجها: الخىمُت التي جفي باخخُاحاث الخاغغ  صون  جعزيف اللجنة العاملية للبيئة والحنمية

 (55، ضفدت 2021)خضاصو،  ألاحُاٌ اللاصمت نلى الىفاء باخخُاحاتها.

فاث وؿخيخج الخىمُت اإلاؿخضامت  ( Sustainable Development)ومً زالٌ ول هظه الخهٍغ

لبي اخخُاحاث البشغ في الىكذ الخالي صون اإلاؿاؽ بلضعة ألاحُاٌ اللاصمت نلى 
ُ
حهغف بأجها الخىمُت التي ج

جدلُم أهضافها، وجغهؼ نلى الىمى الاكخطاصي اإلاخيامل اإلاؿخضام وؤلاشغاف البُئي واإلاؿإولُت 

 الاحخمانُت .

 اإلاؿخضامت للخىمُت اإلاخدضة ألامم كمت انخمضث 2010 ؾبخمبر 20 فيأىداف الحنمية املسحدامة:  -3

ل: "بهىىان كغاعا ٌ : ناإلاىا جدٍى غ وجم ،"اإلاؿخضامت للخىمُت 2030 أنماٌ حضو دي اللغاع هظا جمٍغ  الخاٍع

ىعن في الهالم وكاصة ػنماء مً 193 بىاؾؿت لُت وشاملت ناإلاُت عؤٍت" بانخباعه هٍُى  لهالم وجدٍى

شخمل ،"أفػل  ونضم الفلغ نلى لللػاء ياًت 199 و اإلاؿخضامت للخىمُت هضفا 17 نلى اللغاع هظا َو

 وجىفحر الةلت، نمل فغص بتهُئت الاكخطاصي، الىمى وجدلُم والخهلُم، الصخت ولخدؿحن اإلاؿاواة،

 الخُىي، والخىىم الؿبُهُت، البِئت وخماًت مؿخضامت، مضن وئوشاء جدخُت، وبيُت ومُاه، هكُفت، ؾاكت

 :ألاهضاف هظه ًىضح الخالي والشيل والهضٌ، بالؿالم جدؿم أحىاء في اإلاىار لخًُحر والخطضي
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أهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت:   1الشكل  

 
 (4، صفحة ESCWA ،0202) المصدر:

 عةِؿت، أهضاف زالزت في اإلاؿخضامت الخىمُت أهضاف جلخُظفي قل غىء الشيل اإلاىضح أناله ًمىً 

  :جدلُم هي

غ ئلى وتهضف :البشزية الاسحدامة -1.3  ومجخمهه، هفؿه لخضمت وؾاكاجه ؤلاوؿان كضعاث وحهكُم جؿٍى

 والغوخُت، اإلااصًت، اخخُاحاجه وئشبام والصخُت، والثلافُت، الخهلُمُت ألاخىاٌ جدؿحن زالٌ مً وطلً

ت  فاإلوؿان والبُئُت، والاحخمانُت، الاكخطاصًت، الخُاة عجلت في أفػل صوع  له لُيىن  وطلً ،واإلاهىٍى

 .نلحها وجدافل الخىمُت، جىلض التي الؿاكت هى

 وطلً ونىاضغها، ميىهاتها وضُاهت وخماًتها وجىمُتها بالبِئت الاعجلاء ئلى وتهضف :البيئية الاسحدامة -2.3

 الياةىاث حمُو نلى اإلاسخلفت البُئُت والخأزحراث بهم، اإلادُؿت البِئت بميىهاث الؿالب حهٍغف زالٌ مً

 ئًجاص نلى الهمل زم ومً الخُاة، نلى جىهىـ ئًجابُت أو ؾلبُت هخاةج مً طلً نلى ًترجب وما الخُت،

 ٌ  .الؿلبُت الىىاحي نلى للخًلب الخلى

اصة ئلى وتهضف: الاكحصادًة الاسحدامة -3.3  الخفاوث وجللُل اإلاهِشت، مؿخىي  وعفو ،الىؾني الضزل ٍػ

ٌ  في  مً الهامت اللؿاناث بهؼ في الخىؾو زالٌ مً للخلضم اإلااصي؛ ألاؾاؽ وبىاء والثرواث، الضزى

بىاء مإؾؿاث فهالت وزاغهت للمؿاءلت وشاملت للجمُو نلى . و (htt) والفىُت الاكخطاصًت الىاخُت

اث حمُو   .(Ghada, 2019, p. 53) اإلاؿخٍى

جم الاؾدثماع الهالمي لبلىى هظه ألاهضاف مً  17ونىض جدضًض أهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت   2014ومىظ 

غ ألاوهىخاص ًمىً مالخكت هظه الخؿىعاث، وهظا ما ًىضخه الجضٌو اإلاىالي:  زالٌ جلاٍع
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 مىحؼ  فجىاث الاؾدثماع في أهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت والاججاهاث. :1حدول 

 

 

 
 

 
(34، ضفدت 2020)ألاوهىخاص،  املصدر:  
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مً زالٌ الجضٌو أناله هالخل أن هىان فجىة في الاؾدثماع الهالمي هدى أهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت 

، خُث جىضح  اججاهاث الاؾدثماعاث 2019ئلى ؾىت  2014هما خضصتها ألامم اإلاخدضة  وطلً مً ؾىت 

ىكافت االؾدثماع خٌى اإلاُاه والطغف الطحي والوالهاإلاُت أزظث زالر اججاهاث الاججاه الؿالب 

( وألايظًت والؼعانت 9والاججاه اإلاىحب الاجطاالث )الهضف  (،4والخهلُم )الهضف (،6الصخت )الهضف 

(، 3( والصخت )الهضف 15( و)الهضف 14(، الىكم البُىلىحُت والخىىم البُىلىجي )الهضف 2)الهضف 

، (11َو  9فحن (، وهُاول الىلل ألاؾاؾُت الظي ًجمو )الهض13والخسفُف مً آزاع اإلاىار )الهضف 

 (.13( والخىُف مو حًحر اإلاىار )الهضف 7والاججاه اإلاؿخلغ  والؿاكت )الهضف 

ئن الخىمُت اإلاؿخضامت حهخبر  خللت وضل بحن الجُل الخالي والجُل أىمية الحنمية املسحدامة:  -4

م والخىػَو ت الخُاة ؤلاوؿاهُت، وجػمً للجُل اللاصم الهِش الىٍغ الهاصٌ  اللاصم  جخػمً اؾخمغاٍع

 للمىاعص صازل الضولت الىاخضة، وختى بحن الضٌو اإلاخهضصة.

وجىمً أهمُت الخىمُت اإلاؿخضامت وىجها وؾُلت لخللُظ الفجىة بحن الضٌو اإلاخلضمت والىامُت وجلهب 

، الهضالت الاحخمانُت، تصوعا هبحرا في جللُظ الخهبئت الاكخطاصًت للخاعج، وجىػَو ؤلاهخاج وخماًت البِئ

مؿخىي اإلاهِشت، عفو مؿخىي الخهلُم، جللُظ وؿبت ألامُت، جىفحر عؤوؽ ألامىاٌ وعفو جدؿحن 

 مؿخىي الضزل الىؾني .

اث البض مً عؤٍت ئؾتراجُجُت مضعوؾت وواضخت لخمىً مً  ظولخللُ هظه الفجىة وجدلُم ول ألاولٍى

 اعر للجُل اللاصم.

والجىىب وجيامل للمطالح بُجها وؾضاص لضًً هما أن الخىمُت اإلاؿخضامت حهخبر خللت وضل بحن الشماٌ 

 .(2017)مضخذ و مضخذ مدمض،  الضٌو اإلاخلضمت التي اؾخجزفذ مىاعص الضٌو اإلاخسلفت ئبان الاؾخهماع

 أبهاص الخىمُت اإلاؿخضامت في زالر أبهاص أؾاؾُت وهي : جخمثل :أبعاد الحنمية املسحدامة -5

ت وطلً  :Economic Dimensionالبعد الاكحصادي  -1.5 حهني الاؾخضامت بخدلُم الاؾخمغاٍع

بخىلُض صزل مغجفو ًمىً مً ئناصة اؾدثماع حؼء مىه ختى ٌؿمذ باحغاء ؤلاخالٌ والخجضًض والطُاهت 

دافل نلي مؿخى  مهحن مً الخىاػن ٌشمل  ي للمىاعص، وهظلً باهخاج الؿلو والخضماث بشيل مؿخمغ ٍو

اضغ الخالُت؛ الىمى الاكخطاصي اإلاؿخضًم وهفء عأؽ اإلااٌ والهضالت الاكخطاصًت وجىفحر وئشبام الهى

 الخاحاث ألاؾاؾُت أي جدؿحن مؿخىي الغفاهُت للفغص.

ًغهؼ البهض الاحخماعي للخىمُت اإلاؿخضامت نلى أن  :Dimension Socialالبعد الاححماعي -2.5

اتي مً زالٌ الاهخمام بالهضالت الاحخمانُت وميافدت الفلغ ؤلاوؿان ٌشيل حىهغ الخىمُت وهضفها الجه

وجىفحر الخضماث الاحخمانُت ئلي حمُو اإلادخاححن لها باإلغافت ئلي غمان الضًملغاؾُت مً زالٌ 

 مشاعهت الشهىب في اجساط اللغاع بشيل شفافُت واؾخضامت اإلاإؾؿاث والخىىم الثلافي .
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غجىؼ نلى خماًت وؾالمت البِئت وخؿً : Environmental Dimensionالبعد البيئي -3.5 ٍو

الخهامل مو اإلاىاعص الؿبُهُت، وجىقُفها لطالح ؤلاوؿان، صون ئخضار الخلل باإلايىهاث البُئُت 

ت  اإلاخػمىت لألعع واإلااء والهىاء وما ًمىً فحها مً مطاصع ؾبُهُت حؿهم في بلاء الخُاة البشٍغ

، 2017)هفاصي،  ضمها، وجدٌى صون اؾخجزافها أو جلىثها أو غُانهاوالخُىاهُت والىباجُت وئصامتها وجل

 (652ضفدت 

: ًخمثل جغابـ أبهاص الخىمُت اإلاؿخضامت الثالزت الترابط بين ألابعاد ألاساسية للحنمية املسحدامة -6

 فُما بُجها فُما ًلي :

اكخطاصًا هى الىكام الظي ًخمىً مً ئهخاج الؿلو والخضماث بشيل  الىكام اإلاؿخضاماكحصادًا :  -1.6

مهحن كابل لإلصاعة مً الخىاػن الاكخطاصي ما بحن الىاجج الهام والضًً  ي مؿخى  لىن ًدافل نأمؿخمغ و 

 ن ًمىو خضور ازخالالث احخمانُت هاججت نً الؿُاؾاث الاكخطاصًت.أالهام، و 

ًجب أن ًدافل نلي كانضة زابخت مً اإلاىاعص الؿبُهُت، وججىب الىكام اإلاؿخضام بُئُا بيئيا :  -2.6

خػمً طلً خماًت الخىىم الخُىي والاجؼان الجىي  الاؾخجزاف الؼاةض للمىاعص اإلاخجضصة ويحر اإلاخجضصة، ٍو

 وئهخاحُت التربت وألاهكمت البُئُت الؿبُهُت ألازغي التي ال جطىف ناصة همىاعص اكخطاصًت .

الىكام مؿخضام احخمانُا في جدلُم الهضالت في الخىػَو، وئًطاٌ الخضماث  ًيىن اححماعيا :  -3.6

الاحخمانُت والصخت والخهلُم ئلى مدخاححها واإلاؿاواة في الىىم الاحخماعي واإلاداؾبت الؿُاؾُت 

 واإلاشاعهت الشهبُت.

مىً أن هلخظ ول هظا في الشيل البُاوي والخالي:  ٍو

 والترابـ بُجها.: أبهاص الخىمُت اإلاؿخضامت 2الشكل 

 ( alarabiya  ،0202) : 
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 باإلغافت ئلي ألابهاص الثالزت الؿابلت هىان مً ًػُف أبهاص ألابعاد الثانىية للحنمية املسحدامة : -7

ت جخمثل في زالر أبهاص أًػا وهما البهض الخىىىلىجي أو )البهض ؤلاصاعي والخلني( أن هظا البهض هى  زاهٍى

هفل جىلل اإلاجخمو ئلي نطغ ٌؿخسضم أكل كضع مً أجىىىلىحُاث أهكف و ئلى الظي حهخم بالخدٌى 

ًاػاث واإلالىزاث مً ال ىالؿاكت واإلاىاعص وأن ًيىن الهضف مً هظه الىكم الخىىىلىحُا: ئهخاج خض أصو

واؾخسضام مهاًحر مهُىت جىصي ئلي الخض مً جضفم الىفاًاث وحهُض الىفاًاث صازلُا. فالبهض الخىىىلىجي 

هه البض اهه مً أحل جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت، فأهى نىطغ مهم في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت، طلً 

ي الخدٌى مً ناإلاهلىماث وهظا ٌه ٌى مً جىىىلىحُا جىثُف اإلاىاعص ئلي جىثُف جىىىلىحُادمً الخ

ن االانخماص نلي عأؽ اإلااٌ ؤلاهخاجي ئلي الانخماص نلي عأؽ اإلااٌ البشغي وعأؽ اإلااٌ الاحخماعي وبالخالي ف

الخىمُت اإلاؿخضامت ًمىً أن جدضر فلـ ئطا جم ؤلاهخاج بؿغق ووؾاةل حهمل نلى ضُاهت وػٍاصة 

ث الاكخطاصًت ألاؾاؾُت الثالر اإلامثلت في ؤلاهخاج ن الهملُاامسؼون عأؽ اإلااٌ بأهىانه ونلُه ف

 والخىػَو والاؾتهالن البض أن ًػاف ئلحها نملُت عابهت وهي ضُاهت اإلاىاعص.

ػاف زامؿا بهض آزغ ٌؿمي بالبهض الثلافي وكض حاءث خخمُت ئصماج هظا البهض مىظ ؾىت   2005ٍو

ؿمي  .بهض اإلاطاصكت نلي الاجفاكُت الضولُت خٌى الخىىم الثلافي وأزحرا ًػاف ئلحهم بهضا ؾاصؾا َو

اإلاؿاواة في جىػَو اإلاىاعص ببالبهض الؿُاس ي وهى ًغمؼ ئلي أن جؿبُم الخىم الضًملغاؾي هى الظي ٌؿمذ 

 بحن أبىاء الجُل وألاحُاٌ اإلالبلت وهظلً الاؾخسضام الهلالوي للمىاعص الؿبُهُت.

في جلُُم مضي جلضم الضٌو ًىمً اإلاإشغاث  ئن اؾخسضام مؤشزات الحنمية املسحدامة : -8

واإلاإؾؿاث لخدلُم أهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت بطىعة فهلُت, ختى ٌؿخؿُو ضىام الؿُاؾت 

اؾخسضامها في نملُاث ضىو اللغاع , هما أن مإشغ الخىمُت اإلاؿخضامت هى اإلاإشغ الظي ٌؿانض نلى 

م ؾىف هخجه، وهم هى البهض نً الهضف اإلايش واإلاإشغ الجُض هى ….. ىصجىغُذ، أًً هدً، أي ؾٍغ

الظي ًدضص اإلاشيلت كبل وكىنها أو كبل أن هطل للياعزت وكبل ؤلاشاعة ئلى جلً اإلاإشغاث البض مً 

 جيىن والخالي :  لىخمىً مً الانخماص نلحها نلى أن  مهغفت ما ًجب أن ًخىافغ في جلً اإلاإشغاث

 .الىؾىُت في اإلالام ألاٌو مً خُث اإلاضي والدجم 

 ف الغةِس ي لخلُُم الخلضم هدى الخىمُت اإلاؿخضامت.جغجبـ بالهض 

 .كابلت للفهم، بمهنى أن جيىن واضخت وبؿُؿت ويحر يامػت ئلى أكص ى صعحت ممىىت 

 .في ئؾاع كضعاث الخيىماث الىؾىُت 

 .مىً جىُُفها ؾبًلا للخىمُت اإلاؿخلبلُت  مدضوصة مً خُث الهضص، ٍو

  والخىمُت اإلاؿخضامت.مدؿهت لدشمل أحىضة أنماٌ اللغن الخاصي ً  والهشٍغ

 .جمثل الاجفاق الجماعي الهالمي ئلى أكص ى صعحت ممىىت 
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  ًمى حهخمض نلى البُاهاث اإلاخاخت أو اإلاخاخت بخيلفت مهلىلت، ومىزلت وبجىصة مهلىمت ٍو

 جدضًثها باهخكام.

 وحهنى جىفحر الكغوف للضٌو والبشغ لُخمىىىا مً جدلُم : املؤشزات الاححماعية: -1.8

ً للُاؽ مضي   اإلاؿاواة الاحخمانُت وجدلُم نضالت -أ جىػَو الثروة وميافدت الفلغ, وهىان مإشٍغ

جدلُم الضٌو للهضالت الاحخمانُت هما ) وؿبت نضص الؿيان جدذ زـ الفلغ, وملضاع الخفاوث بحن 

 الفئاث الًىُت والفئاث الفلحرة(.

اف مو لغناًت الصخُت اإلاىاؾبت لجمُو فئاث الشهب, وزاضت ا -ب الاهخمام باإلاىاؾم الىاةُت وألاٍع

مغاع اإلاخىؾىت وألاوبئت الىاججت نً جلىر البِئت, واإلالُاؽ إلاهغفت مضي جلضم الغناًت الؿُؿغة نلى ألا 

الصخُت ًخمثل في )مهضالث وفُاث ألامهاث وألاؾفاٌ والغناًت الصخُت ألاولُت, والهمغ اإلاخىكو نىض 

 ع اإلاهضًت(.ووؿبت الخؿهُم غض ؤلامغا الىالصة,

الخهلُم الظي ٌهض أهم خلىق ؤلاوؿان, ألهه هى الؿبُل ألاهم لخدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت في أي  -ج

مجخمو نطغي, وطلً ًدضر مً زالٌ ئناصة جىحُه الخهلُم ئلى أهمُت الخىمُت وؾبل جدلُلها 

اصة فهم بأهمُت مجه غاءالخىنُت نىض ألافغاص زاضت الفل ومجاالتها اإلاسخلفت, والهمل نلى ٍػ م وحهٍغ

الخهلُم نلى الفغص ومجخمهه, ومً مإشغاث جلضم الخهلُم )وؿبت ألامُت, مضي اؾخمغاع الفغص في مؿحرة 

 الخهلُم, ووؿبت ئهفاق الضولت نلى الخهلُم والبدث الهلمي(.

و, وهجغة ؾيان الٍغف للمضن نلى جدلُم الخىمُت  -د الؿىً والؿيان خُث ًإزغ الىمى الؿياوي الؿَغ

ً للُاؽ ا إلاؿخضامت وجإصي ئلى ئفشاٌ زؿـ الخىمُت الاكخطاصًت والهمغاهُت للضولت, وجم ئنضاص مإشٍغ

 طلً هما )مهضٌ الىمى الؿياوي, وهطِب الفغص مً ألابيُت الهمغاهُت(.

خدلم طلً مً زالٌ جدلُم الهضالت والضًملغاؾُت  -ه ألامً الاحخماعي وخماًت ؤلافغاص مً الجغاةم ٍو

لاؽ طلً بمإشغ )نضص الجغاةم اإلاغجىبت ليل والؿالم الا   فغص في اإلاجخمو(. 1000حخماعي, ٍو

 ومثاٌ طلً مإشغ الهضف ألاٌو للخىمُت اإلاؿخضامت وهى اللػاء نلى الفلغ   وهُفُت خؿابه.

: مؤشز الهدف ألاول للحنمية املسحدامة وىى اللظاء على الفلز   وكيفية حسابه.2حدول   

طبلة  طزيلة الحساب الحعزيف املؤشز ركا املؤشز

 املؤشز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وؿبت الؿيان الظًً 

حشحر ئلى أهكمت 

جىفحر الخضمت 

الهامت التي جلبي 

الاخخُاحاث 

ت  ألاؾاؾُت البشٍغ

بما في طلً مُاه 

 

 

 

وؿبت الؿيان الظًً ًدطلىن 

 نلى الخضماث ألاؾاؾُت :

)نضص الؿيان الظًً ًمىجهم 
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1.4.1 

 

 

ًدطلىن نلى 

 الخضماث ألاؾاؾُت

الشغب والطغف 

الطحي والىكافت 

والؿاكت والخغهت 

وحمو الىفاًاث 

الصخُت والغناًت 

 اوالخهلُم وجىىىلىحُ

هني  اإلاهلىماث . َو

ئلى  ٌ الىضى 

الخضماث ألاؾاؾُت 

أن الخضمت وافُت 

ومِؿىعة الخيلفت 

ومخاخت بشيل 

 مىزىق به

الىضٌى ئلى حمُو الخضماث 

100 ×ألاؾاؾُت/نضص الؿيان(  

 

 

1.5.1 

وؿبت ألاشخاص 

اإلاخىفحن واإلافلىصًً 

 اومً جػغعو 

مباشغة بؿبب 

اليىاعر مً ول 

شخظ  100.000  

ًلِـ هظا اإلاإشغ 

نضص الىفُاث أو 

اإلافلىصًً أو الظًً 

جأزغوا بشيل مباشغ 

مً  100.000ليل 

 الؿيان 

  
        

عدد السكان
  

A2نضص الىفُاث بؿبب اليىاعر = 

A3 اإلافلىصًً بؿبب اليىاعر= نضص   

B1 بشيل ً = نضص ألاشخاص اإلاخأزٍغ

 مباشغ بؿبب اليىاعر

 

 

Tier II 

 

 

1.5.2 

 

الخؿاةغ الاكخطاصًت 

اإلاباشغة هدُجت 

اليىاعر هيؿبت مً 

الىاجج اإلادلي 

 ؤلاحمالي 

ًلِـ هظا اإلاإشغ 

الخؿاةغ 

الاكخطاصًت اإلاباشغة 

بؿبب اليىاعر فُما 

ًخهلم بالىاجج اإلادلي 

 ؤلاحمالي 

  
              

     الهالمي
  

 

Tier II 

 

1.a.2 

وؿبت ئحمالي 

ؤلاهفاق الخيىمي 

نلى الخضماث 

ألاؾاؾُت )الخهلُم، 

الصخت، الخماًت 

 الاحخمانُت(

 

البُاهاث الىضفُت 

اإلاإشغ يحر  لهظا

 مخاخت

  
Tier II 

 

(7، ضفدت 2020)الهُئت الهامت لالخطاء،  املصدر:  
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 وحشمل كػاًا البيُت الاكخطاصًت وأهماؽ ؤلاهخاج والاؾتهالن في الضٌو : : املؤشزات الاكحصادًة -2.8

البيُت الاكخطاصًت خُث جخدض مً زالٌ )مهضٌ هطِب الفغص مً الىاجج اإلادلى, واإلاحزان الخجاعي  -أ

للضولت, ووؿبت اإلاضًىهُت الخاعحُت و اإلادلُت مً الضزل الىؾني , مضي اإلاؿانضاث التي جدطل نلحها 

 (. ىؾنيؿبت الاؾدثماع في مهضٌ الضزل الالضٌو ,وو

ث جدىلذ مهكم الضٌو ئلى أهماؽ ؤلاهخاج والاؾتهالن يحر اإلاؿخضام, أهماؽ ؤلاهخاج والاؾتهالن خُ -ب

مىً كُاؽ طلً مً زالٌ )مضي هثافت اؾخسضام  و ويحر مضعوؽ ٍو والتي حؿخجزف اإلاىاعص بشيل ؾَغ

غها, مضي جىافغ اإلاىاضالث   (اإلاىاعص في ؤلاهخاج, مهضٌ اؾتهالن الفغص مً الؿاكت, همُاث الىفاًاث وجضٍو

 وجخمثل فُما ًلي املؤسسية: املؤشزات -3.8

ؤلاؾاع اإلاإؾس ي وهى ٌشمل ئوشاء أؾغ مإؾؿُت مىاؾبت لخؿبُم الخىمُت اإلاؿخضامت مً زالٌ وغو  -أ

 والخىكُو نلى اجفاكُاث ناإلاُت بشأن الخىمُت اإلاؿخضامت . ،اؾتراججُاث وؾىُت ليل صولت

ت والهلمُت  -ب كضعة مإؾؿاث الضٌو نلى جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت وطلً مً ؤلامياهُاث البشٍغ

 والاكخطاصًت والؿُاؾُت .

هخمض كُاؽ الاؾخضامت البُئُت نلى  املؤشزات البيئية: -4.8 مإشغ  68مإشغ عةِس ي ًىلؿم ئلى  20َو

 في:اإلاهاضغة فغعى وفم ألؾلىب ومىهجُت عكمُت صكُلت, وجخمثل في كػاًا البِئت 

لاؽ  -أ خمثل في )الاخخباؽ الخغاعي, وزلب ألاوػون(, وحًحر اإلاىار ٍو الخًحر في الًالف الًاػي لألعع ٍو

مً زالٌ )جدضًض اهبهازاث ياػ زاوي أهؿُض الىغبىن في الجى( ومهالجت الخلىر الهىاتي الؼاةض, وجدؿحن 

اٌ (.  هىنُت الهىاء مً زالٌ بغوجىوىالث )هُىجى, ومىهتًر

اؾخسضاماث ألاعع مً زالٌ خماًتها مً الخضهىع البُئي , وميافدت الخصخغ, ووكف ئػالت الًاباث  -ب

الؿبُهُت, والؼخف الهمغاوي نلى ألاعاض ي الؼعانُت, مو الهمل نلى جدلُم جىمُت مؿخضامت لإلهخاج 

 الؼعاعي والًاوي والغنىي .

طُض البدغي الجاةغ, ومهغفت ميؿىب الخلىر اإلاؿؿداث اإلااةُت وخماًتها مً الخلىر وطلً بىكف ال -ج

في اإلاُاه, وخؿاب همُت اإلاُاه بيل أهىانها وملضاع ما هفلضه ول ؾىت, وجىمُت الثروة الؿمىُت وخماًت 

أهىام ألاؾمان اإلاهغغت لالهلغاع, وخل مشيله اعجفام ميؿىب ؾؿذ البدغ في الؿىىاث اللاصمت 

 ؿاخاث شاؾهت مً الجؼع و الُابـ .والظي ٌشيل تهضًض هبحر ؾُإصي ئلى ئيغاق م

  ?ولخلُُم ألاصاء البُئي للبلضان جم اؾخسضام مإشغ ألاصاء البُئي، ئطن فما هى هظا اإلاإشغ

 ألاصاء مإشـغ :2016 لـ(EPI: Environmental Performance Index) البيئي ألاداء مؤشز

هخمـض صولـت 180 ًػـم: البِئـي  البُئُت الاؾـخضامت خالـت للُـاؽ مسخلفـت فئـت 11 فـي مإشـغ 32 نلـى َو

ت  .(2020حىان  GCC-STAT ،10) ؤلاًيىلىجي الىكام وخٍُى

غ ئؾالق جم ،(2016 حاهفي) في الاكخطاصي صافىؽ مىخضي فهالُاث زالٌ  البُئي ألاصاء مإشغ جلٍغ
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غ ؾلؿلت في الؿاصؽ وهى ،2016 للهام م جلاٍع ِ
ُّ غ مو بضأث الهالم لبلضان البُئي ألاصاء جل  الخلٍغ

بي ٌ  الخجٍغ  .2006 الهام ألاو

لخحن ألامحرهُخحن ووىلىمبُا ًُل حامهتي في أواصًمُت مغاهؼ أن ومو غ أنضث التي هي الهٍغ  بالخهاون  الخلٍغ

 حؿخؿو لم التي واللطىع  الػهف مىاؾً مً الىثحر جػمً فاهه الهلمُت، اإلاإؾؿاث مً نضص مو

 أهم هي وما الخلُُم؟ نلُه كام الظي اإلاىهج هى فما. نلحها الخًؿُت البُاهُت والغؾىم اإلاسؿؿاث

 جىاكػاجه؟

ٌ  أصاء جلُُم نلى (EPI) «البيئي ألاداء مؤشز» فىغة جلىم  غمً البُئُت مإشغاتها وجطيُف الضو

ت البُئُت الصخت هما أؾاؾِخحن، مجمىنخحن مىذ. البُئُت الىكم وخٍُى غ ٍو ٌ  الخلٍغ   الضو
ً
 جلُُما

ٌ  بالضعحاث  صخت نلى آلازاع: البُئُت الصخت فئت في حشمل مغحهُت، كػاًا حؿو في أصائها خى

 الؼعانت، اإلااةُت، اإلاىاعص: البُئُت الىكم فئت وفي الطحي، والطغف الشغب مُاه الهىاء، هىنُت ؤلاوؿان،

 .والؿاكت اإلاىار واإلاىاةل، الخُىي  الخىىم الؿمىُت، الثروة الًاباث،

  ألاهمُت، بدؿب مىػون  بشيل اللػاًا هظه جلُُم ًجغي 
ً
ض فغنُت مإشغاث ئلى اؾدىاصا  نلى جٍؼ

ً   نشٍغ
ً
 .مإشغا

  
ا
 مُاه ئلى الىفاط: هي مإشغاث، أعبهت الانخباع في ًأزظ «الصحي والصزف الشزب مياو» ثلييا :مثال

 الطغف مغافم ئلى الىفاط الؿلُمت، يحر الشغب مُاه نً الىاججت اإلاساؾغ صعحت أو الاهىشاف الشغب،

 .آلامً يحر الطحي الطغف نً الىاججت اإلاساؾغ صعحت الطحي،

ؿدىض غ مهؿُاث ئلى اإلاإشغاث لهظه الغكمُت اللُم ئنؿاء َو ت الخلاٍع  الطاصعة وجلً الىؾىُت الخأشحًر

ٌ  ملاعبت وفم الهالماث جىغو خُث ويحرها، الهاإلاُت الصخت همىكمت الضولُت اإلاىكماث نً  في الضو

  اإلادضصة لألهضاف أصائها
ً
ا ُّ ، نلحها مخفم أهضاف يُاب خالت في أما. ناإلا

ً
ا ُّ  الهالماث وغو فُخم ناإلا

ٌ  بحن باإلالاعهت  .الضو

 جدُذ عكمُت مطفىفت وغو في فلـ لِؿذ ئنضاصه، نلى اللاةمحن بدؿب البُئي، ألاصاء مإشغ أهمُت

  اإلاخبهت الؿُاؾاث جلُُم
ً
ا ُّ ٌ  بحن للملاعهت فغضت ًىفغ ما البُئي ألاصاء لخدؿحن ناإلا  جغجِب ووغو الضو

  وئهما لها، جىافس ي
ً
 مىاؾً بدصخُظ صولت ليل ٌؿمذ مهمم بشيل الىؾىُت الؿُاؾاث جلُُم في أًػا

مىً جىغُذ ألا  .خضة نلى بُئُت كػُت ول مهالجت في واللىة الػهف ٌ  البُئي صاءٍو هما  الهغبُت للضو

 ًلي:

الدؿاؤالث جثحر وهخاةج مدضوصة مهاًحر: 2016 لـ البيئي ألاداء مؤشز: 3 حدول   



 

 «مؤشز ألاداء البيئي العامليحالة » الحنمية املسحدامة: مفهىمها، أبعادىا، ومؤشزاتها.
 

285 

 
(2016ماي  14،  )الىجاع املصدر:  

  الدول  ثزثيب
ا
 :بيئّيا

ٌ  جىوـ جطضعث ، 53 اإلاغجبت واخخلذ ،2016 لؿىت البُئي ألاصاء مإشغ في الهغبُت الضو
ً
 جالها ناإلاُا

  64) اإلاًغب
ً
  74) وألاعصن( ناإلاُا

ً
 اإلاإشغاث حمُو في حُضة جلضًغاث نلى جىوـ خطلذ وكض(. ناإلاُا

هخبر البُئُت،   نلُه خطلذ الظي الترجِب َو
ً
صح. مؿخدلا   الىضف هظا ٍو

ً
 اإلاًغب، جغجِب نلى أًػا

 .الؿاكت مشاول إلاهالجت اإلاخجضصة اإلاطاصع نلى الانخماص في ًبظلها التي الجهىص مو زاضت

ً اإلاغجفو الخلُُم نلُه فُإزظ ألاعصن جغجِب أما  فمً اإلااةُت، واإلاىاعص الشغب بمُاه اإلاغجبؿحن للمإشٍغ

 مإشغ في الخامت الهالمت ألاعصن مىذ أهه الخلُُم نلى ًإزظ هما. اإلااةُت الىضعة بلضان غمً أهه اإلاهغوف

  الًاباث، خماًت
ً
 الؿمىُت، الثروة جلُُم في خطل هما الهالمت، حجب جفترع الخلُُم آلُت أن نلما

 أصوى هدض اإلاهخمضة اإلائت في 3 وؿبت مً أكل أي اإلائت، في 0.9 بدضوص هي ألاعصن ياباث مؿاخت ألن

 مخىكو أمغ وهظا والؿاكت، اإلاىار مإشغ في مغجفو جلُُم نلى ألاعصن خطل اإلالابل، وفي. الخلُُم إلحغاء

  بانخباعه
ً
ؿعى ألاخفىعي للىكىص مىخج يحر بلضا ٌ  َو  .اإلاخجضصة الؿاكت مطاصع اؾخسضام ئلى للخدى

مىً جىغُذ   هما ًىضخه الجضٌو اإلاىالي:  2020لجمُو صٌو الهالم لؿىت  البِئـي ألاصاء مإشـغٍو
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 2020لؿىت  صولت 180 لـ( REG) ؤلاكلُمي وجطيُفه وصعحاجه EPI جغجِب: 4حدول 
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 (Columbia Yale University, 2020, p. 12). 

 مً زالٌ الجضٌو أناله ًمىً جىغُذ ماًلي:

  البيئي ألاداء مؤشز نحائج
ا
 :2020 لعام عامليا

ٌ  ئلى باليؿبت ؛ ألاولى الهشغة اإلاغاجب نلى خطلذ التي الضو
ً
ٌ  اإلاغهؼ نلى الضهماعن خطلذ ناإلاُا  ألاو

ؼعالهض، ،ىلىهؿمبىع  جلحها ض، ،فىلىضا الىمؿا، فغوؿا، اإلاخدضة، اإلاملىت ؾٍى  .أإلااهُا زم الجروٍج، الؿٍى

ٌ  ئلى باليؿبت أما ٌ  فهم ألازحرة؛ الثالر اإلاغاجب طاث الضو ا، صو  .وأفًاوؿخان مُىاماع، لُبحًر

غج ٍخمحزو    البُئي ألاصاء مإشغ لٍغ
ً
 الخًحر نلى جأزحر طاث حضًضة ملاًِـ ًػم بأهه ،2020 لهام ناإلاُا

 واهبهازاث ألاعع، ؾؿذ حًُحر نً الىاججت الىغبىن  أهؿُض زاوي واهبهازاث الىفاًاث، ئصاعة مثل اإلاىاخي

 .اإلافلىعة الًاػاث

 الجضًضة ألاخضار جأزحر جػم ال فهي ،2019 نام في حمهها جم بُاهاث نلى مبيُت الضعاؾت هخاةج أن بما

غ هخاةج حشحر طلً مو. الهالمي وىعوها ووباء أؾترالُا، في الخغاةم ألاماػون، ياباث ئػالت مثل  ئلى الخلٍغ

  هىان أن
ً
  جغاحها

ً
  اإلاىار حًُحر مىاحهت في ؾلبُا

ً
  واػصًاصا

ً
 أهؿُض زاوي ياػ اهبهار مهضالث في ملخىقا

 .الىغبىن 

غ هخاةج وجىشف ٌ  أن الخلٍغ   بل اإلااٌ عأؽ جىفحر نلى فلـ ٌهخمض ال اإلاؿخضامت الخىمُت ئلى الىضى
ً
 أًػا

غ في لالؾدثماع الػم اإلااٌ أن خُث. الفهالت ؤلاصاعة نلى  وؤلاصاعة والبِئت، الهامت الصخت هُاول جؿٍى

 .البُئُت اإلاىاعص نلى والخفاف الخلىر جللُل ئلى جإوٌ الغشُضة

جب ٌ  نلى ٍو يىن  لضحها اإلاؿخضامت الخىمُت مؿخىي  في جؿىع  أن اإلاخضوي البُئي ألاصاء مإشغ طاث الضو  ٍو

ٌ  البُىلىجي، الخىىم وخماًت والهىاء، اإلااء جلىر مهضالث مً بالخللُل طلً  الؿاكت مطاصع ئلى والخدى

 .الىكُفت

  البيئي ألاداء مؤشز نحائج
ا
 خطلذ أفزيليا؛ وشمال ألاوسط الشزق  مسحىي  على 2020 لعام عزبيا

ٌ  اإلاغهؼ اإلاخدضة الهغبُت ؤلاماعاث صولت   ألاو
ً
، 42و نغبُا

ً
ذ ناإلاُا   الثاهُت اليٍى

ً
، 47و نغبُا

ً
 ألاعصن ناإلاُا

  الثالثت
ً
، 48و نغبُا

ً
ً ناإلاُا   الغابهت البدٍغ

ً
  56و نغبُا

ً
 .ناإلاُا

ٌ  ئلى باليؿبت أما   14 اإلاغجبت في نمان فخلو الخطيُفاث؛ أكل نلى خطلذ التي الهغبُت الضو
ً
 110و نغبُا

،
ً
  15الـ اإلاغجبت في كؿغ ناإلاُا

ً
، 122و نغبُا

ً
  ناإلاُا

ً
  16الـ اإلاغجبت في الؿىصان وأزحرا

ً
  130والـ نغبُا

ً
 .ناإلاُا

هؼي    اإلاخلضم ؤلاماعاث صولت مغهؼ َو
ً
  و نغبُا

ً
 اإلااةُت واإلاىاعص والبُئي البُىلىجي الخىىم مؿخىي  ئلى ناإلاُا

ه ًجب لىً. فحها  مً أكل صعحت نلى خطلذ أجها ئال اإلاخلضم ؤلاماعاث صولت مغهؼ مً وبالغيم أهه الخىٍى

 الهغبُت اإلاىؿلت مؿخىي  نلى صعحت أكل نلى خطلذ أجها هما اإلاىاخي، للخًحر باليؿبت اإلاخىؾـ اإلاهضٌ

 .100 مً 13.7 وهي الؼعانت مجاٌ في
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غحو  الطغف الهىاء، حىصة هىنُت بؿبب البُئي؛ ألاصاء مإشغ لىخاةج ؾبًلا للؿىصان، اإلاخضوي اإلاهضٌ ٍو

 وهظا ما ًلخطه الشيل اإلاىالي: .(EPI, 2020, p. 12) الشغب مُاه وحىصة الطحي،

 .2020: جغجِب صٌو مجلـ الخهاون في مإشغاث ألاصاء البُئي الهالمي لهام 2الشكل 

 
 (2020حىان  10)حامهت وىلىمبُا،  املصدر :

 حهخمض نلُه الضٌو في جلُُم أصائها البُئي. ًمىً انخباع مإشغ الاؾخضامت البُئُت ملُاؾا ناإلاُا ئطن

 خالصة : -9

 همـ الاؾخضامت وحهخبر اإلاهاضغ الخىمىي  ألاصب في هثحرا اإلاؿخضامت الخىمُت مطؿلح اؾخسضام بضأ

 حهت، مً للىمى جغمي التي الاكخطاصًت اليشاؾاث مو وجخهامل والغشض، بالهلالهُت ًمخاػ جىمىي 

 كىانت نلى الُىم الهالم أضبذ وكض أزغي، حهت مً الؿبُهُت واإلاىاعص البِئت نلى اإلادافكت وئحغاءاث

ٌ  لػمان الىخُض الؿبُل هي اإلاؿخضامت الخىمُت بأن  الخاغغ في الخُاة ملىماث نلى الخطى

م واإلاؿخلبل،  ..ألافغاص خاحاث وجأمحن للمجخمهاث، الخلضم وؾٍغ

ت واملت مً  2030ئلى ياًت  2015أحىضة الخىمُت اإلاؿخضامت مً ؾىت وبضأث  هضف  17زؿت جىمٍى

نضم اإلاؿاواة بحن الجيؿحن ومهالجت الىثحر مً  تلللػاء نلى الفلغ ومهالجت حًحر اإلاىار ومداعب

اث التي التزمذ بها الضٌو ولم حؿخؿُو اهجاػها بدلٌى نام  خؿب ما وان ملغع في أحىضة  2015اإلاؿخٍى

ت والتي ألاهضاف ؤلاهماةُت لأللفُت. وإلاؿاًغة هظه الخىمُت البض مً جؿبُم مإشغاث الخىمُت اإلاؿخضام

 أضبدذ خخمُت ال مفغ مجها، وزاضت اإلاإشغ البُئي الظي ٌهخمض نلى ألاصاء البُئي.

 كائمة املزاحع العزبية

 ESCWA( .2019 مً ألاهضاف الاهماةُت لاللفُت ئلى .) الىعشت 2030أحىضة الخىمُت اإلاؿخضامت .

اإلاؿدىضة ئلى  2030مإشغاث الخىمُت اإلاؿخضامت  ؤلاكلُمُت خٌى صلُل اإلاخابهت وؤلابالى نً 

 .4بغهامج نمل اإلاإجمغ الضولي للؿيان والخىمُت في ؤلاكلُم الهغبي ، ضفدت 
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 ( .ضضاع الؿبهت (. الخىمُت اإلاؿخضامت )ؤلا 2017أبى الىطغ مضخذ، و ًاؾمحن مضخذ مدمض

ب واليشغ.  ألاولى(. مطغ، اللاهغة: اإلاجمىنت الهغبُت للخضٍع

 ( .ى صي حاهحرو: ميشىعاث ألامم اإلاخدضة.1992حىان  4-3ألامم اإلاخدضة  (. البِئت والخىمُت. ٍع

 ( .الخىمُت اإلاؿخضامت. حىهاوؿبىعى: ميشىعاث ألامم اإلاخدضة.2002ؾبخمبر  4ألامم اإلاخدضة .) 

 ( .غ الاؾدثماع الهالمي، الاهخاج الضولي بهض الجاةدت. الىالًاث اإلاخدضة 2020ألاوهىخاص (. جلٍغ

ىُت : ألامم اإلاخدضة .  ألامٍغ

  اإلاغهؼ الاخطاتيGCC-STAT( .10  اإلالخظ الاؾبىعي إلاإشغ الاصاء البُئي لضٌو 2020حىان .)

 أبى قبي. -ث. اؾبىعي ، ؤلاماعا2020مجلـ الخهاون في مإشغ الاصاء البُئي الهالمي لؿىت 

 ( .اإلاإشغاث الاخطاةُت ألهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت. الؿهىصًت.2020الهُئت الهامت لالخطاء .) 

 ( .ضي نبض هللا (. الخىمُت اإلاؿخضامت، مضزل جياملي إلافاهُم 2015بً نبض الغخمً البًر

الهبُيان: الاؾخضامت وجؿبُلاتها مو الترهحز نلى الهالم الهغبي )ؤلاضضاع الؿبهت ألاولى(. 

اع.  الؿهىصًت، الٍغ

 ( .الخلُُم ؤلاحمالي وجغجِب صٌو مجلـ الخهاون في مإشغاث 2020حىان  10حامهت وىلىمبُا .)

 م. الاماعاث، أبىقبي : مجلـ الخهاون لضٌو الخلُج الهغبُت.2020ألاصاء البُئي الهالمي لهام 

 ( .ش الا 2018حامهت مدمض صبايحن ؾؿُف ، 2021, 12 18ؾترصاص (. الخىمُت اإلاؿخضامت. جاٍع

ب:   -https://cte.univمً مدمض ؾِسح ٍو

  ,(. أفاق وأبهاص الخىمُت اإلاؿخضامت في قل اؾخسضام الؿاكت 2018زالضًت بً نىالي. )صٌؿمبر

ؼي للضعاؾاث الاكخطاصًت واإلاالُت ،   (.2) 2اإلاخجضصة. مجلت اإلالٍغ

 ( .الخمىٍل ألازػغ هأخض أصواث الاكخط2021عكُت خضاصو .) اص ألازػغ لخدلُم الخىمُت

ؼي للضعاؾاث الاكخطاصًت واإلاالُت ،   (.5) 2اإلاؿخضامت في الجؼاةغ. مجلت اإلالٍغ

 ( .ٌخماًت البِئت في الفىغ الاكخطاصي بحن الخكحر 2020ؾلمى هدُلي ناتشت، و عخمان أما .)

 ومباصاعاث الخىفُظ. الىاصي، الجؼاةغ: مؿبهت الغماٌ.

 ضي. )نبض هللا بً نبض الغخمً ا (. الخىمُت اإلاؿخضامت، مضزل جياملي إلافاهُم 2015لبًر

اع:  الاؾخضامت وجؿبُلاتها مو الترهحز نلى الهالم الهغبي. )الهبُيان لليشغ، اإلادغع( الٍغ

 الؿبهت الاولى.

 مهاًحر مدضوصة وهخاةج جثحر 2016(. مإشغ ألاصاء البُئي لـ 2016ماي  14. ) نبضالهاصي الىجاع :

 .16ؾُـ ، الدؿاؤالث. الى 

 ( .فلؿفت الخىمُت اإلاؿخضامت: عهاهاث في هلض الخىمُت. اإلاملىت الهغبُت 2018فغاهً بغباج .)

 الؿهىصًت: صاع حامهت اإلالً ؾهىص لليشغ.
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 ( .الخىمُت اإلاؿخضامت والخسؿُـ اإلاياوي. نمان، ألاعصن: 2016فالح حماٌ مهغوف الهؼاوي .)

 صاع الضحلت لليشغ والخىػَو.

 (. الجًغافُت وآفاق الخىمُت اإلاؿخضامت. )الؿبهت الهغبُت، 2016امغاتي. )مجُض ملىن الؿ

 اإلادغع( نمان، ألاعصن: صاع الُاػوعي الهلمُت لليشغ والخىػَو.

 ( .الاكخطاص ألازػغ هأخض آلُاث الخىمُت اإلاؿخضامت لجلب الاؾدثماع 2017مدمض هفاصي .)

ت(. )حامهت خلىان، اإلادغع( اإلاجلت ألاحىبي )صعاؾت مُضاهُت بالخؿبُم نلى البِئت اإلاطٍغ

 .652الهلمُت للؿام ولُاث الخجاعة ، 
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  2030حالة البىك إلاسالمي للحىمية -ثحليم الحىمية املسحدامةاملصسفية في الحوكمة دوز 

The Role of Banking Governance in Achieving Sustainable Development 

- The Case of the Islamic Development Bank 2030- 

 1بللاسم بوفاثح
٠ بىقىقت آٞلى 1  aflou.edu.dz-b.boufatah@cu،(الجؼاةغ) اإلاغ٦ؼ الجامعي الكٍغ

 مسبر الضعاؾاث ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت
 

ش الاؾخالم:  ش ال٣بى٫:                20/07/2022جاٍع ش اليكغ              13/11/2022جاٍع  01/12/2022:جاٍع
 

اث ؤلانالح الا٢خهاصي إلاٗٓم صو٫ الٗالم بٗض ألاػمت الا٢خهاصًت لؿىت  أنبدذ الخى٦مت ملخص:  مً أولٍى

ٞاإلاإؾؿاث ٖلى ازخالٝ َبُٗت وكاَها حؿعى ئلى جد٤ُ٣ ألاصاء الا٢خهاصي الظي يهضٝ لخُٗٓم  2008

خماص ٖلى مغ٦ؼها اإلاالي لم ٌٗض ٧اُٞا، ٞخبيذ مباص ب أعباخها ومً هظا اإلاىُل٤ أصع٦ذ اإلاإؾؿاث بأن الٖا

ً وجد٤ُ٣ الخىمُت  الخى٦مت وبغامج اإلاؿإولُت الاحخماُٖت حىبا ئلى حىب ٧ىؾُلت منها لخىمُت الٗال٢ت م٘ آلازٍغ

اإلاؿخضامت. والبى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت الؿٗىصي ٦ٛحره مً اإلاإؾؿاث اإلاالُت ج٩ىهذ لضًه التزاماث جخٗل٤ أؾاؾا 

زال٫ الغ٧اةؼ التي ٌٗخمض ٖليها في جد٤ُ٣ الخىاػن بحن  بمباصب الخى٦مت الغقُضة للخمىٍل ؤلاؾالمي اإلاؿخضام مً

 الغبدُت و الخىمُت والخدضًاث الاحخماُٖت.       

ُتخى٦مةةةت الكلمـــات املححاحيـــة: ةةةل ئؾةةةالمي ؛مؿةةةإولُت احخماُٖةةةت؛جىمُةةةت مؿخضامت ؛مهةةةٞغ البىةةة٪ ؤلاؾةةةالمي  ؛جمٍى

 .للخىمُت

 JEL: Q1 ،Q16ثصييف 

Abstract Governance has become one of the priorities of economic reform for 

most countries after the economic crisis of 2008, whereby corporations with 

different nature of activities seek to achieve economic performance that aims to 

maximize their profits. From this standpoint, institutions realized that reliance on 

their financial position is not enough. Therefore, they adopted principles of 

governance and social responsibility programs side to side as a way to develop the 

relationship with others and achieve sustainable development. The Islamic 

Development Bank, like other financial institutions, has obligations related mainly 

to the principles of good governance for sustainable Islamic finance, through the 

six pillars that support the balance between profitability and participation in social 

development and challenges  
Keywords: Banking Governance; sustainable development ; Social 

Responsibility; Islamic funding; Islamic Development Bank 

Jel Classification Codes:Q1,Q16 
_______________________ 
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 . ملدمة: 1

حٗاْم الاهخمام بمٟهىم خى٦مت اإلاإؾؿاث واإلاؿإولُت الاحخماُٖت في الٗضًض مً 

٣ت مباقغة في صٖم الخىمُت الا٢خهاصًت  الا٢خهاصًاث اإلاخ٣ضمت والىامُت ل٩ىنهما حؿاهمان بٍُغ

والاحخماُٖت، و٦ظا اإلاداٞٓت ٖلى خ٣ى١ أصخاب اإلاهالح ٞاجبإ اإلاباصب الؿلُمت للخى٦مت ًإصي 

خٗضي طل٪ ئلى جد٤ُ٣ الىمى اإلاؿخضام مً زال٫ جد٤ُ٣ ٧ل مً  باإلاإؾؿت ئلى ت ٍو جد٤ُ٣ عبدُتها الخجاٍع

لُه ٞ  ".الحىمية املسحدامةالخى٦مت جغجبِ اعجباَا وز٣ُا بمٟهىم " الغبدُت الاحخماُٖت والبُئُت ٖو

ٗخبر البى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٦ٛحره مً اإلاإؾؿاث اإلاالُت  َو

ت التي حؿاهم في اهدكا٫ صو٫ الٗالم ؤلاؾالمي، وقٗىبه مً ْاهغة الخسل٠، و التي ؤلا  ؾالمُت الخىمٍى

هضٞذ ئلى مداعبت ال٣ٟغ، وحؿهم في صٖم ٖملُاث الخىمُت الا٢خهاصًت والخ٣ضم الاحخماعي مً زال٫ 

ًاء. ًاء، واإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت بالضو٫ ألٖا  جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت في الضو٫ ألٖا

الث ٦ثحرة ومخٗضصة ٣ىم البى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت في ؾبُل صٞ٘ عجلت الخىمُت بخ٣ضًم جمٍى   ٍو

لُت للبى٪ الىؾُلت ألاهم لخد٤ُ٣ أهضاٞه اإلاخٗل٣ت بالخىمُت  خُث حٗض خى٦مت الؿُاؾت الخمٍى

ًاء مً بغازً ال٣ٟغ والخسل٠، خُث جخىحه  اإلاؿخضامت واهدكا٫ اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت في الضو٫ ألٖا

ل ال٣ُاٖحن الخام  غ الضٖم وحٗبئت اإلاىاعص وجمٍى الث البى٪ هدى أوكُت مخٗضصة ومىضمجت ٦خٍُى جمٍى

ل الخجاعة وزضماث الخأمحن، ٦ما جدٓى البنى الخدخُت ألاؾاؾُت والٗام  والاؾدثماع، و٦ظل٪ جمٍى

ل، زم الؼعاٖت والخٗلُم، ٦ما ًىلي البى٪ اهخمام زانا ل٣ُإ الصخت واإلاىذ  بالىهِب ألا٦بر مً الخمٍى

 الضعاؾُت...

لُه ًم٨ً َغح الدؿاؤ٫ الخالي:  ٖو

مي  في ثحليم الحىمية املسحدامة للبىك إلاسالمي ماهو دوز الحوكمة السشيدة للحمويل إلاسال 

 ؟ باململكة العسبية السعودية للحىمية

 ٞغيُاث البدث:

 ٌؿاهم جبني مباصب الخى٦مت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت.-

 حؿاهم الغ٧اةؼ الؿخت للبى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت واإلاؿإولُت الاحخماُٖت.-

 أهضاٝ البدث:

ت صوع مباصب الخى٦مت في اإلاإؾؿاث اإلاالُت في جد٤ُ٣ الخىمُت   يهضٝ هظا البدث إلاٗٞغ

ت طل٪ جم صعاؾت خالت  ،اإلاؿخضامت مً حهت والىنى٫ للمؿإولُت الاحخماُٖت مً حهت أزغي  وإلاٗٞغ

لُه جم اؾخسضام  البى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وع٧اةؼه الؿخت لخد٤ُ٣ طل٪. ٖو

 اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي لٛغى الىنى٫ ئلى الىخاةج اإلاغحىة مً هظا البدث.
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  حوكمة املؤسسات.2

 :جعسيف الحوكمة 1.2

اللظًً ٌٗضان أو٫ مً جىاو٫ مىيٕى  Berle & Meansحٗىص حظوع خى٦مت اإلاإؾؿاث ئلى 

الكغ٧اث لؿض الٟجىة التي ًم٨ً أن  . وجأحي آلُاث خى٦مت1932ٞهل اإلال٨ُت ًٖ ؤلاصاعة وطل٪ في ٖام 

)هغمحن،  جدضر بحن مضًغي ومال٩ي الكغ٦ت مً حغاء اإلاماعؾاث الؿلبُت التي ًم٨ً أن جًغ باإلاإؾؿت

اإلاإؾؿاث ٞخم البضء باؾخسضامه م٘ بضاًت ٣ٖض الدؿُٗيُاث  أما مهُلح خى٦مت.(48، نٟدت 2003

مً ال٣غن اإلااض ي ئط جؼاًض اؾخسضام هظا اإلاهُلح بك٩ل واؾ٘ في الؿىىاث ألازحرة مىه، وأنبذ قات٘ 

 اؾخسضامه مً ٢بل الخبراء، والؾُما أولئ٪ الٗاملىن في اإلاىٓماث الضولُت وؤلا٢لُمُت واإلادلُت

 .(13، نٟدت 2006)مهُٟى، 

ل٣ض حٗضصث الخٗاٍع٠ اإلا٣ضمت لهظا اإلاهُلح بدُث ًض٫ ٧ل مٟهىم ًٖ وحهت الىٓغ التي  

 ًخبىاها م٣ضم الخٍٗغ٠.

ها مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي والخىمُت ) ت مً الٗال٢اث ُٞما بحن  (OECDحٗٞغ " مجمٖى

حرهم مً اإلاؿاهمحن "ال٣اةمحن ٖلى اصاعة الكغ٦ت ومجلـ الاصاعة وخم )وُٗم و ٖٟاٝ،  لت الاؾهم ٚو

 .(27، نٟدت 2003

ل الضولُت ) ها مإؾؿت الخمٍى " الخى٦مت هي الىٓام الظي مً زالله ًخم ئصاعة   (٦IFCما حٗٞغ

 .(4نٟدت ، 2005)ٞإاص،  الكغ٧اث والخد٨م في أٖمالها"

ها  خ٤ٟ م٘ وحهت  ٦Cadburyما ٖٞغ بأنها "الىٓام الظي ًخم بىاؾُخه جىحُه وع٢ابت الكغ٦ت ٍو

 .(102، نٟدت Committee ،2001) الىٓغ هظه"

 ومً زال٫ الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت لخى٦مت اإلاإؾؿاث  ًم٨ً اؾخيخاج الخهاةو الخالُت لخى٦مت

  :(5، نٟدت 2005)خماص،  اإلاإؾؿاث

 والصخُذ؛ اإلاىاؾب ألازالقي الؿلى٥ ئجبإ أي :الاهضباط 

 ًدضر؛ ما ل٩ل خ٣ُ٣ُت نىعة ج٣ضًم أي :الشحافية 

 للٗمل؛ الػمت ٚحر ويٍٛى جأزحراث جىحض ال أي :الاسحلاللية 

 الخىُٟظًت؛ وؤلاصاعة ؤلاصاعة مجلـ أٖما٫ وج٣ضًغ ج٣ُُم ئم٩اهُت :املسائلة 

 غاٝ حمُ٘ أمام مؿإولُت وحىص :املسؤولية  اإلاإؾؿت؛ في اإلاهلخت طوي  ألَا

 اث مسخل٠ خ٣ى١  اخترام ًجب :العدالة  اإلاإؾؿت؛ في اإلاهلخت أصخاب مجمٖى

 حُض. ٦مىاًَ اإلاإؾؿت ئلى الىٓغ أي:الاجحماعية املسؤولية 
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 أسباب ظهوز حوكمة املؤسسات: 2.2

 أحل اإلاإؾؿاث ،مً أٖما٫ ٖلى للغ٢ابت ووؾاةل ؾبل ًٖ البدث في ألاؾباب هظه جخمثل 

اإلايكىص  بضوعها والا٢خهاصًت اإلاالُت اإلاإؾؿاث ٢ُام اإلاىصٖحن واإلاؿاهمحن ولًمان خ٣ى١  ٖلى الخٟاّ

 ال٨بري  اإلاإؾؿاث مً الٗضًض ئٞالؽ ئلى أصث وؤلاصاعي ،بٟٗل الًٟاةذ اإلاالُت التي اإلاالي الٟؿاص ًٖ بُٗض

٤ُ،  الخالُت الٗىانغ اإلاالُت مً زال٫ الًٟاةذ هظه ػباةنها ، وجبرػ ز٣ت ٣ٞضان ومىه في الٗالم ، 1998)جٞى

 :(3نٟدت 

 ت اإلاالُت ألاػمت اهٟجاع  خى٦مت ئلى حضًضة هٓغة ًىٓغ الٗالم م ، أزظ1997ؾىت  في آلاؾٍُى

 اإلاإؾؿاث في ز٣ت أػمت ٧اهذ بأنها ونٟها ًم٨ً ألاػمت اإلاالُت اإلاكاع ئليها ٢ضاإلاإؾؿاث ،و 

ٗاث ما٫ والٗال٢اث ُٞما بحن اإلاإؾؿاث والخ٩ىمت ،و٢ض وكاٍ جىٓم التي والدكَغ  ألٖا

ٖملُاث ومٗامالث  جخًمً ألاػمت أزىاء في اإلا٣ضمت ئلى بغػث التي الٗضًضة اإلاكا٧ل ٧اهذ

ٟحن الضازلُحن وألا٢ا والخ٩ىمت ،وخهى٫ اإلاإؾؿاث  اإلاإؾؿاث بحن عب وألانض٢اءاإلاْى

 ٖضم ٖلى ُٞه خغنذ ٖلى مبالٜ هاةلت مً الضًىن ٢هحرة ألاحل في هٟـ الى٢ذ الظي

ت  مداؾبُت وهٓم زال٫ َغ١  مً الضًىن  هظه وئزٟاء ألامىع  اإلاؿاهمحن هظه مٗٞغ

 طل٪؛ ئلى وما ،"مبخ٨غة"

 ٨ُت اإلاإؾؿاث ٦بري  في الكهحرة الٟؿاص ٢ًاًا جهاٖض حرها ،بضأ  "أهغون" مثل ألامٍغ ٚو

 ًٖ حٗبر ال اإلاإؾؿاث لهظه اإلاالُت ال٣ىاةم ٧اهذ الخضًث ًٖ خى٦مت اإلاإؾؿاث ،خُث

لها ،وطل٪ بالخىاَإ م٘ ٦بري اإلاإؾؿاث الٗاإلاُت الخانت باإلاغاحٗت  الٟٗلي الىا٢٘

ت مً اإلاٗاًحر  جهضع والخىمُت الا٢خهاصي الخٗاون  واإلاداؾبت ،وهى ما حٗل مىٓمت مجمٖى

 ٖام؛ بك٩ل الكغ٧اث خى٦مت بكأن

 الٗضًض  بأن قٗىعها ًٖ هاجج ألازالقي بالبٗض الضولُت اإلاإؾؿاث اهخمام جىامي في الؿبب ئن

٘ والبرامج التي جمىلها  اإلاخى٢٘ ،لىحىص الىجاح لها ٨ًخب لم اإلاإؾؿاث هظه مً اإلاكاَع

 أزغ ألامىع ،و٢ض مً ٚحرها أو قي ،أو الغقىةألازال الٟؿاص ٧اهدكاع واحخماُٖت ه٩ُلُت أؾباب

اصة ٖلى ألامىع  هظه اهدكاع ٘ واهسٟاى ج٩لٟت ٍػ  الٟىاةض ومىانٟاتها وج٣لُل حىصتها اإلاكاَع

 اإلاجخم٘؛ ٖلى منها اإلاخى٢ٗت

 الٗىإلات ،خُث ج٣ىم باالؾخدىاط  ا٢خهاصًاث في الجيؿُاث مخٗضصة اإلاإؾؿاث مماعؾاث

 أحل الؿُُغة ٖلى ألاؾىا١ الٗاإلاُت؛والاهضماج بحن اإلاإؾؿاث مً 

 مثل شخهُت ،وإلاى٘ مهالح لخد٤ُ٣ الضولت ؾلُت واؾخسضام اإلاهالح حٗاعى ئق٩الُت 

ُٟخحن بحن الجم٘ مى٘ ٖلى اإلاضهُت الخضمت ٢ىاهحن وأهٓمت مٗٓم جغ٦ؼث ألامىع  هظا   الْى
ً
مثال



 

 -2030حالة البىك إلاسالمي للحىمية  -ثحليم الحىمية املسحدامةفي  املصسفية الحوكمة دوز 
 

295 

ٟحن مى٘ في والدكضص  شخهُت ،أوالىٟىط وئؾاءة الؿلُت إلاهالح  اؾخٛال٫ مً اإلاْى

ما٫ في والٗمل الاوٛماؽ ت ألٖا  ئليهم. اإلاى٧ى٫  الٗمل وئهما٫ الخجاٍع

 :الحوكمة للجىة باشل للسكابة البىكية   مبادئ 3.2

ؼ الخى٦مت في البىى٥ جخًمً مباصب الخى٦مت في البىى٥  غ ًٖ حٍٗؼ أنضعث لجىت باػ٫ ج٣ٍغ

 (327، نٟدت 2021)مدمض و َُبي،  واإلاخمثلت ُٞما ًلي:

 اإلاؿإولُاث الٗامت إلاجلـ ؤلاصاعة؛ 

 ىه؛  مإهالث مجلـ ؤلاصاعة وج٩ٍى

 ه٩ُل مجلـ ؤلاصاعة ومماعؾاجه؛ 

 ؤلاصاعة الٗلُا؛ 

 ت؛  خى٦مت هُا٧ل اإلاجمٖى

 ئصاعة اإلاساَغ؛ 

 جدضًض اإلاساَغ ومغا٢بتها؛ 

 ؤلاباٙل ًٖ اإلاساَغ؛ 

 الامخثا٫؛ 

 الخض٤ُ٢ الضازلي؛ 

  ًٍاث؛الخٗى 

 ؤلاٞهاح والكٟاُٞت؛ 

 .حن  صوع اإلاكٞغ

 : ألاطساف املعىية بحطبيم الحوكمة 5.2

ت ٖلى اإلاإؾؿاث خى٦مت ل٣ىاٖض الؿلُم الخُب٤ُ ٌٗخمض  غاٝ مً مجمٖى  ٞيها جإزغ التي ألَا

 الخُب٤ُ هظا ًد٨م ال٣ىاٖض ٦ما هظه جُب٤ُ في الٟكل بها ،ومً زاللها ًدضص مضي الىجاح أو وجخأزغ

 :(15، نٟدت 2008)ؾلُمان،  اإلاإؾؿاث بدى٦مت جخأزغ أَغاٝ أعبٗت اإلادضصاث وهىا٥ مً حملت

 :وطل٪ م٣ابل لألؾهم مل٨ُتهم ٍَغ٤ ًٖ للكغ٦ت اإلاا٫ عأؽ بخ٣ضًم ٣ًىمىن  مً وهم املساهمون 

ل  اإلاضي ٖلى الكغ٦ت ٢ُمت حُٗٓم اؾدثماعاتهم وأًًا ًٖ ألاعباح اإلاىاؾبت ٖلى الخهى٫  الٍُى

 خ٣ى٢هم؛ لخماًت ؤلاصاعة اإلاىاؾبحن مجلـ أًٖاء ازخُاع لهم ًد٤ ٦ما

 غاٝ اإلاؿاهمحن ًمثلىن  مً وهمإلادازة:  مجلس  ٣ًىم خُث اإلاهالح أصخاب مثل ألازغي  وألَا

حن ؤلاصاعة مجلـ ما٫ الُىمُت ؤلاصاعة ؾلُت ئليهم ًى٧ل والظًً الخىُٟظًحن بازخُاع اإلاضٍع  أٖل
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 الٗامت الؿُاؾاث الكغ٦ت باإلياٞت ئلى الغ٢ابت ٖلى أصائها ،٦ما ٣ًىم مجلـ الاصاعة بغؾم

 اإلاؿاهمحن؛  خ٣ى١  ٖلى اإلاداٞٓت و٦ُُٟت للمإؾؿت

 :غ وج٣ضًم للكغ٦ت الٟٗلُت ؤلاصاعة ًٖ اإلاؿإولت وهي إلادازة  مجلـ ئلى باألصاء الخانت الخ٣اٍع

 ئلى باإلياٞت ٢ُمتها وػٍاصة الكغ٦ت أعباح حُٗٓم ًٖ اإلاؿإولت ؤلاصاعة ،و حٗخبر ئصاعة اإلاإؾؿت هي

 خل٣ت حٗض و٦ما للمؿاهمحن، جيكغها التي في اإلاٗلىماث والكٟاُٞت ؤلاٞهاح ججاه مؿإولُتها

غاٝ وب٣ُت ؤلاصاعة مجلـ بحن الىنل  اإلاإؾؿت؛ م٘ اإلاخٗاملت ألَا

  :ت وهمأصحاب املصالح غاٝ مً مجمٖى ٧الضاةىحن ،اإلاىعصًً  ٦تالكغ  صازل مهالح لهم ألَا

غاٝ والٗما٫ جب مالخٓت أن هإالء ألَا حرهم ٍو  مخٗاعيت ج٩ىن  ٢ض مهالح لضيهم ٩ًىن  ٚو

 الؿضاص في ٖلى الكغ٦ت ؾبُل اإلاثا٫ يهخمىن بم٣ضعة ٖلى ألاخُان ،ٞالضاةىىن  بٌٗ في ومسخلٟت

ٟىن  الٗما٫ يهخم خحن  الاؾخمغاع. ٖلى الكغ٦ت م٣ضعة ٖلى واإلاْى

 : الىظسيات املحسسة للحوكمة 6.2

ئن ْهىع خى٦مت اإلاإؾؿاث ٦مٟهىم لم ٨ًً ٦ما ٖلُه الُىم ،والًٟل في طل٪ ٌٗىص ئلى  

اث التي ؾاهمذ في جٟؿحر يغوعة وحىص مٟهىم الخى٦مت ت مً الىٍٓغ باإلاإؾؿاث ،وطل٪ جٟاصًا  مجمٖى

ً ومً  اث ٖمل اإلاضًٍغ للى٣اةو التي ًم٨ً أن جيخج ًٖ ٖملُت جُب٣ُها وطل٪ مً زال٫ مغا٢بت جهٞغ

اث التي ٧ان لها الًٟل في وحىص أهمُت الخى٦مت باإلاإؾؿاث هظ٦غ:  أهم هظه الىٍٓغ

 Alchan et Demsetzهظسية حلوق امللكية -

ت والتي ج٣ىم ٖلى  Alchan et Demsetzٌٗخبر صمؿخجز وآلكحن "  " أو٫ مً أؾؿا هظه الىٍٓغ

٨ٞغة أؾاؾُت مٟاصها أن الٗامل ألاؾاس ي في ٞٗالُت وهمى اإلاإؾؿت هى خ٤ اإلال٨ُت ،٩ٞلما ٧اهذ هظه 

غي ٧ل مً (115،113، نٟدت Gérard ،1999) الخ٣ى١ ٧املت ٧لما او٨ٗـ طل٪ ٖلى أصاء اإلاإؾؿت ، ٍو

حربيذ " ل  ٞو ، Frédéric) " بخدلُل خ٣ى١ اإلال٨ُت ئلى زالزت أ٢ؿام وهي Pjoyich et Furubotnبجَى

 :(8، نٟدت 1997

ٗني أهه هىا٥ خ٤ في اؾخٗما٫ اإلال٨ُت؛ -  خ٤ الاؾخٗما٫: َو

 خ٤ ٠ُ٢ الثماع: أي الخ٤ في حني اإلاىاٞ٘ وألاعباح التي ًىلضها ألانل؛  -

غ اإلاهحر أي الخىاػ٫ للٛحر. -  خ٤ البُ٘: وهى الخ٤ في ج٣ٍغ

ت الىُى٦الؾ٨ُُت أن حكدذ خ٣ى١ اإلال٨ُت هى بهضٝ جسٌُٟ ٞٗالُت اإلاإؾؿت بدُث  وجغي الىٍٓغ

ضًغها مً زال٫ جىحُه اإلاجهىصاث هدى ٌؿعى اإلاضًغ اإلاال٪ ٖلى جد٤ُ٣ أٖلى مىٟٗت للمإؾؿت التي ً

ت )التي ٩ًىن ٞيها ٞهل اإلال٨ُت ًٖ  زضمت هضٝ اإلاإؾؿت وهظا ما ال هجضه في اإلاإؾؿت الدؿحًر

الدؿُحر( ،بدُث ال ًمل٪ اإلاؿحر ئال خ٤ واخض أال وهى خ٤ الاؾخٗما٫ بِىما خ٤ ٠ُ٢ الثماع ،وخ٤ 
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غ اإلاهحر ٩ًىن في ًض اإلاال٪ ،وهظا ما ًجٗل ٖملُت ، Frédéric ،1997) حٗاعى اإلاهالح أمغا َبُُٗا ج٣ٍغ

 .  (28نٟدت 

ٗٝغ آلان بٗلم خى٦مت اإلاإؾؿاث هظسية الوكالة: - ٌُ اث التي أؾؿذ إلاا  حٗخبر مً أهم وأ٢ضم الىٍٓغ

ت الى٧الت بأنها ال٣ٗض الظي ًخم بحن مال٥ اإلاإؾؿت ومضعائها ٗٝغ هٍٓغ
ُ
الخىُٟظًحن ،والظي ًيخج ٖىه  ،وح

ت الى٧الت آصم ؾمُث الظي ط٦غ أهمُت  خاب الظًً جدضزىا ًٖ هٍٓغ
ُ
حن ومً أواةل ال٨ ٞىاةض ل٨ال الُٞغ

ج٣ىُحن الٗال٢ت التي جغبِ اإلاؿاهمحن أو اإلاال٥ بمجلـ ؤلاصاعة ،وؤلاصاعة الخىُٟظًت )الى٦ُل(. آصم ؾمُث 

ؼ ئلى أن اإلاضعاء الخىُٟظً حن في مإؾؿاث اإلاؿاهمت )الى٦الء( مً اإلادخمل أال ٌٗخىىا في الخ٣ُ٣ت أٖو

باإلاإؾؿت ،وأمىالها ب٣ضع اهخمامهم بمإؾؿاتهم وأمىالهم الخانت أو الصخهُت. الٗلماء بحرلي ومُيـ 

ً ،ط٦غوا أن ٞهل مل٨ُت اإلاإؾؿت ًٖ ئصاعتها )بمٗنى آزغ الى٧الت( ٚحر ٞٗا٫.  في بضاًت ال٣غن الٗكٍغ

ا أهم ًُ ت الى٧الت اٖخماًصا ٖلى ٢بى٫ اإلاال٥ أو اإلاؿاهمحن للمًٗلت التي جيخجها لظل٪ ًخطح حل ُت هٍٓغ

ت الى٧الت ٌٗىص ئلى  ت الى٧الت هٟؿها ،و٢بى٫ هإالء اإلاال٥ أو اإلاؿاهمحن لىٍٓغ ت الى٧الت ،وهي هٍٓغ هٍٓغ

وحىص  أؾباب ٖضًضه ومنها: ي٠ٗ زبرة اإلاال٥ أو اإلاؿاهمحن اإلاالُت والدكُٛلُت للمإؾؿت و٦ظل٪ بٗضم

الخماؽ والى٢ذ ال٩افي لضيهم إلصاعة اإلاإؾؿت لظل٪ وبىاًء ٖلُه ،ٞاإلاال٥ أو اإلاؿاهمحن ؾٝى ٣ًىمىن 

بتزوٍض اإلاضعاء الخىُٟظًحن باألمىا٫ ،وهإالء اإلاضعاء الخىُٟظًىن بضوعهم ؾٝى ٣ًىمىن باالؾدثماع 

ت مً أمىا٫ اإلاؿاهمحن أو اإلاال٥ ،وبالخ الي ؾٝى ٣ً٘ هإالء اإلاؿاهمحن ومداولت حني الٗىاةض الاؾدثماٍع

 أو اإلاال٥ مً ٚحر أصوى ق٪ جدذ عخمت اإلاضعاء الخىُٟظًحن )الى٦الء(. 

اصة أعباح اإلاإؾؿت ومً  ٞاإلاؿاهمحن ًجب أن ًماعؾىا خ٣ى٢هم في ئصاعة اإلاإؾؿت ،وطل٪ لًمان ٍػ

 بىاًء ٖلى الجض٫ ألا٧اصًمي 
ً
اصة ٖىاةضهم واؾدثماعاتهم. ول٨ً ما ًخم خ٣ُ٣ت ت اإلاؿاهمحن زم ٍػ في هٍٓغ

هى أن هإالء اإلاؿاهمحن في الٛالب ال ًماعؾىن خ٣ى٢هم في ئصاعة اإلاإؾؿت  ،وئهما ًٟىيىن ئصاعة 

 ..اإلاإؾؿت ئلى اإلاضعاء

ت الى٧الت هظسية الحجرز:- ت الخجظع بهضٝ ئٖاصة الىٓغ في ألاؾـ التي ٢امذ ٖليها هٍٓغ حاءث هٍٓغ

"  أهه هدُجت حٗاعى اإلاهالح بحن اإلاال٪ A.shleiffer ,R.W.vshny ,R.morck،خُث ًغي ٧ل مً "

حن ٞان اإلاؿحر ٌؿعى ئلى بىاء اؾتراجُجُاث شخهُت تهضٝ للمداٞٓت ٖلى مىهبه حؿمى  واإلاؿحًر

باؾتراجُجُاث "الخجظع" ،التي ججٗل مً اخخما٫ ئٖاصة الىٓغ ُٞه هى اخخما٫ نٗب وم٩ل٠ بؿبب 

، Gérard C ،.1997) همحن باؾدبضاله أو الاؾخٛىاء ٖىهججظع هظا اإلاؿحر ،وبالخالي نٗىبت ٢ُام اإلاؿا

 .(106،105نٟدت 

ت مً َٝغ ولُمؿً "هظسية ثكلحة الصحلة: - م ،خُث O.E .Williamson "1975جأؾؿذ هظه الىٍٓغ

ٖٝغ ج٩لٟت اله٣ٟت بأنها " الخ٩ال٠ُ التي جخىلض أزىاء جباص٫ ٣ٖىص الؿل٘ والخضماث بحن اإلاإؾؿاث" 

ت ج٩لٟت اله٣ٟت حٗخمض  ت الى٧الت حٗخمض ٖلى ٞغيُت حٗاعى اإلاهالح ٞان هٍٓغ غي أهه ئطا ٧اهذ هٍٓغ ،ٍو
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٩ىن ألانل أ٦ثر زهىنُت ئطا ٧ان ٚحر  ٖلى الخٗا٢ض ٧ىخضة للخدلُل في اَاع زهىنُت ألانى٫ ،ٍو

٢ابل لالؾخٗما٫ مً َٝغ حهت أزغي  مما ًإصي ئلى زؿاعة ٢ُمت ٦بحرة في ٢ُمت هظا ألانل ٖىض 

.، Gérard K) اهخ٣اله ،خُث ًخم اإلاٟايلت بحن الضًىن وعأؽ ما٫ الخام مً أحل ججىب زؿاةغ ال٣ُمت

 .  (152،151، نٟدت 1999

حن مً الخ٩ال٠ُ:   ومحز "ولُمؿً" بحن هٖى

غ ال٣ٗض؛ -  ج٩ال٠ُ اله٣ٟت الؿاب٣ت للخٟاوى وجدٍغ

 ج٩ال٠ُ اله٣ٟت الالخ٣ت الىاججت ًٖ جىُٟظ هظا ال٣ٗض أو حُٛحره في خالت خضور حٗاعى. -

زلو "ولُمؿً" ئلى أن ج٩لٟت اله٣ٟت جخًمً ج٩ال٠ُ الى٧الت باٖخباع أن الٗال٢ت بحن  و٢ض

 .(149، نٟدت Gérard K ،.1999) اإلاؿحر واإلاال٪ هي أخض ال٣ٗىص اإلابرمت في اإلاإؾؿت ولِؿذ ٧لها

  محاهيم حول الحىمية املسحدامة.3

 :املسحدامةجعسيف الحىمية 1.3

تها اللجىت الٗاإلاُت  للبِئت والخىمُت بأنها" الخىمُت التي جٟي باخخُاحاث الخايغ صون ؤلازال٫  ٖٞغ

اء باخخُاحاتها".  (55، نٟدت 2021)خضاصو،  ب٣ضعة ألاحُا٫ ال٣اصمت ٖلى الٞى

ها"  اهُت   "Edwerd barbierٌٗٞغ : "بأنها طل٪ اليكاٍ الظي ًإصي ئلى الاعج٣اء بالٞغ

الاحخماُٖت ا٦بر ٢ضع مم٨ً، م٘ الخغم ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت اإلاخاخت وبأ٢ل ٢ضع مم٨ً مً ألايغاع 

ىضح طل٪ بان الخىمُت اإلاؿخضامت جسخل٠ ًٖ الخىمُت في ٧ىنها أ٦ثر ح٣ُٗضا  وؤلاؾاءة ئلى البِئت ، ٍو

  .(4، نٟدت 2008)ٖماعي،  اصي واحخماعي و بُئي"وجضازال ُٞما هى ا٢خه

تها مىٓمت الٛظاء والؼعاٖت "ٞاو"  :" الخىمُت اإلاؿخضامت هي اصاعة وخماًت ٢اٖضة اإلاىاعص  ٦1989ما ٖٞغ

٣ت جًمً جد٤ُ٣ واؾخمغاع اعياء الخاحاث  ت الُبُُٗت وجىحُه الخٛحر الخ٣ني واإلاإؾس ي بٍُغ البكٍغ

 .(56، نٟدت 2006)عوماهى،  لألحُا٫ الخالُت     واإلاؿخ٣بلُت"

 :أبعاد الحىمية املسحدامة 2.3

" في مإجمغ ٢مت ألاعى الظي ٣ٖض في فكسة الحىمية املسحدامةل٣ض جم الخهض٤ً عؾمُا ٖلى  "

لُت ؾىت جاهيرو زيو ديمضًىت "  -في هظا اإلاإجمغ –م ،خُث أصع٥ ال٣اصة الؿُاؾُحن 1992" البراٍػ

أهمُت ٨ٞغة الخىمُت اإلاؿخضامت، ال ؾُما أنهم ٢ض أزظوا في اٖخباعهم أهه ما ػا٫ هىا٥ حؼء ٦بحر مً 

 في أهماٍ اإلاىاعص التي حؿخسضمها ٧ل مً 
ً
 ٦بحرا

ً
ؾ٩ان الٗالم ٌِٗكىن جدذ ْل ال٣ٟغ، وأن هىا٥ جٟاوجا

ضو٫ الٛىُت وجل٪ ال٣ٟحرة، ئياٞت ئلى أن الىٓام البُئي الٗالمي ٌٗاوى مً يٍٛى خاصة، ٧ل هظه ال

ت اإلااؾت لل٣ٟغاء  ألامىع اؾخضٖذ يغوعة ئٖاصة جىحُه اليكاٍ الا٢خهاصي بُٛت جلبُت الخاحاث الخىمٍى

الضو٫ ؾىاء ومى٘ خضور أيغاع ؾلبُت مً صوعها أن جى٨ٗـ ٖلى البِئت الٗاإلاُت، وبالٟٗل اؾخجابذ 
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الىامُت أو الهىاُٖت، وا٢ترخذ البلضان الىامُت نُاٚت ما ٌؿمى ٖهض حضًض مً الىمى إلاٗالجت ٢ًاًا 

، وأما باليؿبت للضو٫ الهىاُٖت، ٣ٞض اعجأث يغوعة 
ً
ال٣ٟغ واإلاكا٧ل التي حٗاوى منها الضو٫ ألا٢ل ٣ٞغا

اصة الُا٢ت واإلاىاص الٟٗالت وال٩ اُٞت ئياٞت ئلى ئخضار جدى٫ في بظ٫ الجهىص اإلاًيُت مً أحل ٍػ

اليكاٍ الا٢خهاصي لخس٠ُٟ خضة الث٣ل مً ٖلى ٧اهل البِئت، ولهظا تهضٝ الخىمُت اإلاؿخضامت ئلى 

 :(12، نٟدت 1992)اإلاخدضة،  جد٤ُ٣ الٗضًض مً ألاهضاٝ الخالُت

ئلى جد٤ُ٣ الٗضًض مً ألاهضاٝ البُئُت، وجخمثل ُٞما تهضٝ الخىمُت اإلاؿخضامت  :الُبعد البيئي 1.2.3

 :ًلي

الاؾخسضام الغقُض للمىاعص الىايبت، بمٗنى خٟٔ ألانى٫ الُبُُٗت بدُث هتر٥ لألحُا٫ ال٣اصمت بِئت -

ه ال جىحض بضاةل لخل٪ اإلاىاعص الىايبت؛
ّ
 ممازلت خُث أه

 مغاٖاة ال٣ضعة اإلادضوصة للبِئت ٖلى اؾدُٗاب الىٟاًاث؛-

ٗخمض طل٪ يغوع - ة الخدضًض الض٤ُ٢ لل٨مُت التي ًيبغي اؾخسضامها مً ٧ل مىعص مً اإلاىاعص الىايبت، َو

 ٖلى جدضًض ٢ُمتها الا٢خهاصًت الخ٣ُ٣ُت، وجدضًض ؾٗغ مىاؾب لها بىاًء ٖلى جل٪ ال٣ُمت؛

٤ُ بحن الخىمُت الا٢خهاصًت واإلاداٞٓت ٖلى البِئت م- ٘ مغاٖاة الهضٝ ألامثل للخىمُت اإلاؿخضامت هى الخٞى

 .خ٣ى١ ألاحُا٫ ال٣اصمت في اإلاىاعص الُبُُٗت زانت الىايبت منها

تهضٝ الخىمُت اإلاؿخضامت باليؿبت للبلضان الٛىُت ئلى ئحغاء جسًُٟاث  :الُبعد الاكحصادي2.2.3

اث اؾتهال٥ الُا٢ت واإلاىاعص الُبُُٗت والتي جهل ئلى أيٗاٝ أيٗاٞها في الضو٫  مخىانلت في مؿخٍى

 ًهل اؾتهال٥ الُا٢ت الىاحمت ًٖ الىِٟ والٛاػ والٟدم الٛىُت م٣اع 
ً
هت بالضو٫ ال٣ٟحرة، مً طل٪ مثال

 .مغة 33في الىالًاث اإلاخدضة ئلى مؿخىي أٖلى مىه في الهىض بة 

ت تهضٝ ئلى جدؿحن مؿخىي :الُبعد الاجحماعي 3.2.3 ئّن ٖملُت الخىمُت اإلاؿخضامت جخًمً جىمُت بكٍغ

اًت الصخُت والخٗلُم،  ٟاث الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى أّن الٖغ ض حٍٗغ
ّ
 جإ٦

ُ
 ًٖ ٖىهغ اإلاكاع٦ت خُث

ً
ًٞال

ت التي جإزغ في خُاتهم،  الخىمُت ًيبغي أن ج٩ىن باإلاكاع٦ت بدُث ٌكاع٥ الىاؽ في نى٘ ال٣غاعاث الخىمٍى

ٟاث اإلا٣ضمت خى٫ الخىمُت اإلاؿخضامت، والٗىهغ الهام الظي حكحر ئلُه  خُث ٌك٩ل ؤلاوؿان مدىع الخٍٗغ

ٟاث الخىمُت اإلاؿخضامت      ح   –ٍٗغ
ً
ان مً  –أًًا هى ٖىهغ الٗضالت أو ؤلاههاٝ واإلاؿاواة، وهىا٥ هٖى

ٟاث الخىمُت   لخٍٗغ
ً
٣ا خباع ٞو ؤلاههاٝ هما ئههاٝ ألاحُا٫ اإلا٣بلت والتي ًجب أزظ مهالخها في الٖا

ت م٘ ٚحرهم اإلاؿخضامت، والىٕى الثاوي هى ئههاٝ مً ٌِٗكىن الُىم مً البكغ وال ًجضون ٞغن ا مدؿاٍو

في الخهى٫ ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت والخضماث الاحخماُٖت، والخىمُت اإلاؿخضامت تهضٝ ئلى ال٣ًاء ٖلى 

 .طل٪ الخٟاوث الهاعر بحن الكما٫ والجىىب
ً
 -في بٗضها الاحخماعي –٦ما تهضٝ الخىمُت اإلاؿخضامت أًًا

اًت الصخُت ئلى ج٣ضًم ال٣غوى لل٣ُاٖاث الا٢خهاصًت ٚحر الغؾمُت، وجد ؿحن ٞغم الخٗلُم، والٖغ

 .باليؿبت للمغأة
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 في ال٣اٖضة الخ٨ىىلىحُت :الُبعد الحكىولوجي 4.2.3
ً
ٗا  ؾَغ

ً
 الخىمُت اإلاؿخضامت جد٤ُ٣ جدىال

ُ
حؿتهضٝ

للمجخمٗاث الهىاُٖت، ئلى ج٨ىىلىحُا حضًضة أه٠ٓ، وأ٦ٟأ وأ٢ضع ٖلى الخض مً جلىر البِئت، ٦ظل٪ 

ي البلضان الىامُت آلازظة في الخهيُ٘، لخٟاصي ج٨غاع أزُاء الخىمُت، تهضٝ ئلى جدىال ج٨ىىلىحُا ف

ك٩ل الخدؿً الخ٨ىىلىجي الظي حؿتهضٞه  وجٟاصي الخلىر البُئي الظي حؿببذ ُٞه الضو٫ الهىاُٖت، َو

٤ُ بحن أهضاٝ الخىمُت وال٣ُىص التي جٟغيها البِئت، بدُث ال  الخىمُت اإلاؿخضامت، وؾُلت هامت للخٞى

 .مُت ٖلى خؿاب البِئتجخد٤٣ الخى

 :مبادئ الحىمية املسحدامة 3.3

هىا٥ ٖكغة مباصب ج٣ىم ٖليها الخىمُت اإلاؿخضامت خؿب الاجٟا٢ُت الٗاإلاُت لألمم اإلاخدضة 

،خُث جىا٤ٞ الكغ٧اث اإلاى٢ٗت ٖلى هظه الاجٟا٢ُت ٖلى مغاٖاة هظه اإلاباصب في أي وكاٍ ج٣ىم به في أي 

 م٩ان بالٗالم:

 حلوق إلاوسان-

 الٗالم؛ صو٫  ٧اٞت في اإلاٗلىت ؤلاوؿان خ٣ى١  خماًت واخترام جأًُضاإلابضأ ألاو٫ : ٩ًىن لؼاما ٖلى اإلاإؾؿاث 

 ؤلاوؿان؛ خ٣ى١  إلاباصب مسالٟت ٖلى جىُىي  أٖما٫ في الخىعٍ ٖضم مً اإلابضأ الثاوي : الخأ٦ض

 العمل-

ض ت اإلاإؾؿاث اإلابضأ الثالث : جٍإ  الجماُٖت؛ اإلاؿاومت بد٤ ٞٗلُا اٖتراٞا وحٗتٝر اإلاكاع٦ت خٍغ

 الٗمل؛ ٖلى وؤلاحباع ؤلالؼام أق٩ا٫ ٧اٞت ٖلى اإلابضأ الغاب٘ : ال٣ًاء

ٟا٫؛ لٗمالت الٟٗلي اإلابضأ الخامـ : ؤلالٛاء  ألَا

اة٠ في الخمحز ٖلى اإلابضأ الؿاصؽ : ال٣ًاء  واإلاهً؛ الْى

 البيئة-

 البِئت؛ جىاحه التي الخدضًاث م٘ الخٗامل ٖىض خظعا أؾلىبا جدبنى أن اإلاإؾؿاث ٖلى اإلابضأ الؿاب٘ : ًخٗحن

 البُئُت؛ باإلاؿإولُت الكٗىع  جىمي التي اإلاباصعاث اإلابضأ الثامً : جبني

غ ٖلى اإلابضأ الخاؾ٘ : الدصجُ٘  للبِئت؛ الهض٣ًت الخ٨ىىلىحُا ووكغ جٍُى

 محازبة الحساد-

 الابتزاػ طل٪ في بما الٟؿاص، أق٩ا٫ ٧اٞت مداعبت ٖلى حٗمل أن اإلاإؾؿاث ٖلى ًخٗحن اإلابضأ الٗاقغ :

 .والغقىة

 باململكة العسبية السعودية دزاسة حالة هموذج البىك إلاسالمي للحىمية.4

 ثلديم عام للبىك إلاسالمي للحىمية:1.4
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غاٝ، ٌٗمل ٖلى جدؿحن خُاة أولئ٪ الظًً  البى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت بى٪ جىمىي مخٗضص ألَا

ؼ الخىمُت  الاحخماُٖت والا٢خهاصًت في البلضان واإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت في حمُ٘ ًسضمهم مً زال٫ حٍٗؼ

أهداء الٗالم، هى مإؾؿت ٖاإلاُت بمٗنى ال٩لمت م٣غها في حضة، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، لها مغا٦ؼ 

ا و٧اػازؿخان والؿىٛا٫، وم٩اجب وؾُُت في مهغ وجغ٦ُا وئهضوهِؿُا  عةِؿُت في اإلاٛغب ومالحًز

اوبىٛالصٌل وهُجح غ البيُت الخدخُت لخم٨حن الىاؽ مً جد٤ُ٣  .وئخضار الخأزحر ٖلى هُا١ واؾ٘.ًر ًٞى

-https://www.isdb.org/ar/ma-nqwm-bh/ahdaf-altnmyt) خُاة أًٞل وجد٤ُ٣ ئم٩اهاتهم ٧املت

almstdamt). 

  خه  ًًم لمـ خُاة  57في ًٍٖى  .مً ؾ٩ان الٗالم 5مً ٧ل  1بلضا ًٖىا في أعب٘ ٢اعاث، ٍو

   ل غاٝ الٟاٖلت في الٗالم، ٢اصة ٖاإلاُىن في الخمٍى ٌٗض أخض أ٦ثر بىى٥ الخىمُت اإلاخٗضصة ألَا

٩ي وعؤوؽ أمىا٫  16، وأنى٫ حكُٛلُت جخجاوػ  AAA ؤلاؾالمي، بخهي٠ُ ملُاع صوالع أمٍغ

٩ي 70م٨خدب بها جبلٜ   .ملُاع صوالع أمٍغ

 أهداف البىك إلاسالمي للحىمية:2.4

  بىاء الكغا٧اث بحن الخ٩ىماث وال٣ُإ الخام واإلاجخم٘ اإلاضوي مً زال٫ الكغا٧اث بحن

 ال٣ُاٖحن الٗام والخام؛

  اصة اإلاهاعاث وجباص٫ ئياٞت ٢ُمت ئلى ا٢خهاصًاث ومجخمٗاث الضو٫ الىامُت مً زال٫ ٍػ

ت؛  اإلاٗٞغ

  الٗلىم والخ٨ىىلىحُا والابخ٩اع إلًجاص خلى٫ ألضخم جدضًاث الخىمُت في الٗالم، التر٦حز ٖلى

ل، والتر٦حز ٖلى أهضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت لألمم اإلاخدضة؛ ؼ الاجها٫ والخمٍى  مً زال٫ حٍٗؼ

  لت ألامض مُاب٣ت ٍى ل أزال٢ُت مؿخضامت َو ؼ الخىمُت الٗاإلاُت ال٣اةمت ٖلى هُا٧ل جمٍى حٍٗؼ

ٗت  ل اإلاؿخضام وألازالقي ، بهٟخىا ألخ٩ام الكَغ ل هُا٧ل الخمٍى ؤلاؾالمُت ٖلى اإلاضي الٍُى

ل ؤلاؾالمي  .عواصا ٖاإلاُحن في الخمٍى

 :في إزساء الحىمية املسحدامة البىك إلاسالمي للحىمية دوز 3.4

يهضٝ البى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت   

ت مً مباصب الخى٦مت الغقُضة  والك٩ل آلاحي ًىضح واإلاؿإولُت الا  حخماُٖت مً زال٫ ئجبإ مجمٖى

 طل٪:
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 السكائص السحة للبىك الاسالمي للحىمية في ثحليم الحىمية املسحدامة: 1الشكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خماص مً مى٢٘ البى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت الؿٗىصي مً ئٖضاص الباخثاملصدز:   بااٖل

ُ٘ اإلاؿخىي للخىمُت اإلاؿخضامت، و 17ئلى جد٤ُ٣  2030جُمذ زُت ٖام  هضٝ  169هضٝ ٞع

والبُئُت للخىمُت. وتهضٝ هظه الخُلٗاث لل٨غامت مدضص، حكمل ألابٗاص الاحخماُٖت، والا٢خهاصًت، 

 م٘ مباصب وأهضاٝ الخىمُت مً مىٓىع ئؾالمي وجغمي 
ً
ؤلاوؿاهُت، و "ٖضم ئ٢هاء أخض"، وجخماش ى جماما

ُت خُاة ألاٞغاص بٗضة َغ١ هي  أهضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت ئلى جدؿحن هٖى

(https://www.isdb.org/ar/ma-nqwm-bh/ahdaf-altnmyt-almstdamt) : 

؛ -  ال٣ًاء ٖلى ال٣ٟغ والجٕى

ؼ الصخت والخٗلُم؛ -  حٍٗؼ

 الخض مً ٖضم اإلاؿاواة والخٟاوث بحن الجيؿحن؛ -

 ئ٢امت البيُت الخدخُت اإلاؿخضامت، وحٗل اإلاضن أ٦ثر اؾخضامت؛-

  م٩اٞدت الخٛحر اإلاىاخي، وخماًت اإلادُُاث والٛاباث والخىٕى الخُىي.-

مىظومة الحمويل 

 املسحدام

العلوم الحكىولوجيا 

 والابحكاز

 البيية الحححية

 الحعليم

 الصحة
 إلاغاثة إلاوساهية

بسهامج النهوض 

 بالشباب
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وجضٖم أهضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت الؿالم والٗضالت، وحٗؼػ الىمى الا٢خهاصي الكامل 

وهىا٥ ئَاع قامل لخىُٟظ أهضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت ًإ٦ض ٖلى الكغا٧اث بحن الٗضًض مً .واإلاؿخضام

ل مً  اصة الخمٍى ل في ئَاع زُت ٖمل أصٌـ أبابا بهضٝ ٍػ أصخاب اإلاهلخت. و٢ض ُخضصث َغ١ للخمٍى

الث اإلادلُت  لُىهاث مً زال٫ آلُاث ج٣لُضًت، وحضًضة ٖلى خض ؾىاء حكمل الخمٍى ملُاعاث ئلى جٍغ

ت البى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت بال٩امل بأهضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت. وجضع٥ أن .والضولُت وجلتزم مجمٖى

زال٫ ٞهم  ألاهضاٝ ؤلاهماةُت جسخل٠ مً بلض ئلى آزغ لظل٪، ٞان البضء في ٖملها وجدٟحزها ٩ًىن مً

ت البى٪  ٣ًا لظل٪، وجضٖم مجمٖى ٠ جضزالتها ٞو ُّ ًاء بها  وج٨ الاخخُاحاث الخ٣ُ٣ُت للضو٫ ألٖا

ًاء ُٞه،  اث البلضان ألٖا  الخخُاحاث وأولٍى
ً
٣ا لي هظا ٞو ما٫ الخدٍى ؤلاؾالمي للخىمُت جىُٟظ حضو٫ ألٖا

ل ؤلاهماتي الثىاةُت غاٝ وال٣ُإ  مً زال٫ ههج حٗاووي، وبالكغا٦ت م٘ مإؾؿاث الخمٍى واإلاخٗضصة ألَا

الجه مً زال٫ ال٣ُاٖاث الخالُت  الخام واإلاجخم٘ اإلاضوي، ًسهو البى٪ جمٍى

(https://www.isdb.org/ar/ma-nqwm-bh/ahdaf-altnmyt-almstdamt): 

حّٗض الٗلىم والخ٣ىُت والابخ٩اع مدغ٧اث ئؾتراجُجُت مؿخمغة العلوم والحكىولوجيا والابحكاز:  1.4.3

ما٫ حسخحر  للىمى الا٢خهاصي، وبًٟل ألاصواث والبِئت اإلاالةمت ٌؿخُُ٘ اإلابخ٨غون ومجخمٗاث ألٖا

غ خلى٫ مبخ٨غة ل٣ًاًا الخىمُت التي جىاحه مجخمٗاتهم  .ئم٩اهُاث الٗلىم والخ٨ىىلىحُا والابخ٩اع لخٍُى

َغم ٫Engage مىهت ال٨تروهُت للٗالم الىامي هيل٣ض أَل٤ البى٪ أو  ُٟ ، التي تهضٝ ئلى عبِ الابخ٩اعاث ب

ً، والكغ٧اث الىاقئت، واإلاإؾؿاث  ض مً الٟغم للمبخ٨ٍغ حر مٍؼ ل، ولًمان جٞى الؿى١ والخمٍى

الث مؿخمغة أوكأ البى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت نىضو١ الخدى٫ بالخىاػي م٘  .Engage للخهى٫ ٖلى جمٍى

ّٗض اله ؼ  500ىضو١ الظي جبلٜ ج٩لٟخه وَُ
ّ
غ٦ ها، ٍو ٩ي، أخض أ٦بر الهىاص٤ً مً هٖى ملُىن صوالع أمٍغ

 .بك٩ل زام ٖلى ئًجاص خلى٫ مبخ٨غة لخدضًاث الخىمُت الٗاإلاُت

جًُل٘ قب٨ت البيُت الخدخُت اإلاؿخضامت واإلاغهت بضوع مهم في يمان اؾخمغاع  البيُت الخدخُت: 2.3.4

ت والؼعاُٖت، و٦ظل٪ في الىمى الا٢خهاصي للبلضان  الىامُت، ومً زال٫ الاؾدثماع في الخىمُت الخًٍغ

ٗىا مً  مخُلباث الُا٢ت والى٣ل التي جدخاج ئليها هظه اإلاىا٤َ، ًم٨ىىا الاؾخمغاع في جم٨حن مكاَع

ؼها   .الخٟاّ ٖلى جأزحرها في ئَاع همىطج مؿخضام وحٍٗؼ

ال١ الٗىان إل الحعليم: 3.3.4 لىا الخٗلُم هى اإلاٟخاح إَل م٩اهاث ألاحُا٫ ال٣اصمت، وهظا هى الؿبب في جمٍى

ب، والخٗلُم  ُٟت  –بغامج اإلاهاعاث والخضٍع غ  -وال ؾُما باليؿبت لليؿاء والكباب في اإلاىا٤َ الٍغ التي جٞى

ٞغم الىنى٫ ئلى أؾىا١ الٗمل وجدؿً أؾلىب خُاتهم. وتهضٝ بغامج اإلاىذ الضعاؾُت في البى٪ 

ًاء، وفي اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت في ؤلاؾالمي للخىمُت ئلى حٗؼ  ٍؼ الخمحز في الٗلىم صازل البلضان ألٖا
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 أل٦ثر مً 
ً
ًاء. وختى آلان، ٣ٞض ٢ضم البى٪ صٖما الث بلٛذ  13000البلضان ٚحر ألٖا َالب، بخمٍى

اص  133.7 ٩ي، ٖو جحن ئلى بلضانهم ألانلُت لالهًمام إلاإؾؿاتها اإلادلُت90ملُىن صوالع أمٍغ  .٪ مً الخٍغ

ت للبى٪ الصحة: 4.3.4  طا أولٍى
ً
ت، مجاال ت للخىمُت البكٍغ ٌّٗض ٢ُإ الصخت، بىنٟه حجغ الؼاٍو

حر زضماث  حر اإلاٗضًت والؿُُغة ٖليها، وجٞى غ٦ؼ ٖلى الى٢اًت مً ألامغاى اإلاٗضًت ٚو ؤلاؾالمي للخىمُت. ٍو

اًت الصخُت الجُضة، وئػالت الخىاحؼ اإلاالُت للىنى٫ ئلى اإلاىاعص اإلاخاخت  .الٖغ

ازت ؤلاوؿاهُت في ؾاةغ أهداء  إلاغاثة إلاوساهية:5.3.4 ًإمً البى٪ بأن لضًه صوًعا خاؾًما في ج٣ضًم ؤلٚا

بلض ًٖى مً أ٣ٞغ بلضان الٗالم، وهي ٖغيت بك٩ل زام لل٩ىاعر الُبُُٗت وجأزحر  26وهىا٥  الٗالم.

ل، يهضٝ  الخٛحر اإلاىاخي، ٘ الخمٍى ُت الخُاة ومً زال٫ الاؾدثماع في هظه البلضان ومكاَع ئلى جدؿحن هٖى

 .ألولئ٪ الظًً ٌِٗكىن هىا٥

ض البى٪ أن ٌؿاٖض في صٖم بسهامج النهوض بالشباب:  6.3.4 جماقُا م٘ أهضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت، ًٍغ

وجم٨حن الكباب مً زال٫ مؿاٖضة اإلاىٓماث والبلضان ٖلى خض ؾىاء، وحسخحر ئم٩اهاث قبابهم 

غها ل٩ُىهىا مؿخ٣بل مجخمٗاتهم. و٢ض قٕغ البى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت بالٟٗل في هظا الٗمل مً  وجٍُى

ومإجمغاث ال٣مت التي حصج٘ الكباب عحاال ووؿاء ٖلى أن ًهبدىا أ٦ثر زال٫ الىضواث الخٟاٖلُت 

 .اهسغاَا في الخىمُت الاحخماُٖت والا٢خهاصًت في مجخمٗاتهم

 وجخمثل الغ٧اةؼ ؤلاؾتراجُجُت ألاعبٗت التي جىحه بغهامج النهىى بالكباب في ما ًلي 

(https://www.isdb.org/ar/ma-nqwm-bh/ahdaf-altnmyt-almstdamt): 

ًاء، وؾ٣ُىم البى٪  :الحعليم - مً زال٫ ئقغا٥ الكباب في جدؿحن مؿخىي الخٗلُم في البلضان ألٖا

ب ٢اةمت ٖلى اإلاهاعاث وجهمُم بغامج للخٗلُم الٗالي بما ًخماش ى م٘  ٤ وي٘ بغامج جضٍع بظل٪ ًٖ ٍَغ

 .اخخُاحاث الؿى١ 

اصة ٞغم  :الحوظيف- ٠ُ مً لًمان ٍػ الٗمل، ؾِىهب ٖمل البى٪ ٖلى ئقغا٥ وػٍاصة ٖغوى الخْى

 زال٫ جىؾُ٘ هُا١ ٞغم الكباب في حضو٫ أٖما٫ الخىمُت الٗاإلاُت.

ًضع٥ البى٪ أن حصجُ٘ عوح اإلاباصعة بحن الكباب ٦ُٟل بأن ًدض مً بُالت الكباب  :ألاعمال زيادة -

ض صٖم اإلاباصعاث الجضًضة ا ، ٦ما ًٍغ لتي ؾدؿاٖض في ال٣ًاء ٖلى ٖضم اإلاؿاواة وال٣ٟغ بك٩ل ملخّى

 .وال٣ٟغ في البلضان الىامُت

ض قبابا ًخمخ٘ بغوح اإلاباصعة الٟٗالت ٩ًىن ٖلى صعاًت للمؿاٖضة في الدكاوع بكأن  :الحعالة املشازكة - هٍغ

لى مؿخ٣بل مجخمٗاتهم. ض مً وعف   ال٣ًاًا التي جإزغ ٖليهم ٖو حر اإلاٍؼ وؾ٣ُىم بظل٪ مً زال٫ جٞى

ًاءالٗم ت في حمُ٘ البلضان ألٖا غم الخل٣اث الضعاؾُت الاؾدكاٍع  .ل ٞو

 



 

 -2030حالة البىك إلاسالمي للحىمية  -ثحليم الحىمية املسحدامةفي  املصسفية الحوكمة دوز 
 

305 

 خاثمة: .5

ل ؤلاؾالمي اإلاؿخضام مً زال٫ ئجباٖه  ل٣ض مثل البى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت ججغبت عاةضة للخمٍى

الغقُضة، ل٩ُىن همىطحا بحن الضو٫ ؤلاؾالمُت، والخ٩اٞل والخٗامل الهاص١ واإلاثمغ  إلاباصب الخى٦مت

ًاء، مً أحل مىاحهت جدضًاث الخىمُت  ًاء والجالُاث اإلاؿلمت في الضو٫ ٚحر ألٖا لكٗىب الضو٫ ألٖا

اإلاؿخضامت، وصٖم ج٣ضمها، والٗمل م٘ هظه الضو٫ مً أحل مؿخ٣بل أًٞل ألحُالها اإلا٣بلت، و مً أحل 

غ ؾُاؾاجه ل٩ي جخىاءم م٘ اإلاخٛحراث اإلاسخلٟت،  جد٤ُ٣ طل٪، ٞان البى٪ ًدغم باؾخمغاع ٖلى جٍُى

٘ مً ٦ٟاءة الٗمل ُٞه ونىال ئلى ألاهضاٝ، واإلاهام الىبُلت اإلاى٧ىلت  لُداٞٔ ٖلى ٞاٖلُخه، ولحٞر

لُه ًم٨ً الخغوج بالىخاةج الخالُت:.ئلُه  ٖو

لُت للبى٪ ؤلاؾالمي - ت، حؿاٖض بضعحت ٦بحرة ٖلى جد٤ُ٣ حٗض الؿُاؾت الخمٍى للخىمُت ؾُاؾت جىمٍى

 .أهضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت في الضو٫ اإلاؿتهضٞت

لُت للبى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت بالكمى٫ وجىٕى وحٗضص اإلاجاالث، - احؿمذ اججاهاث الؿُاؾت الخمٍى

 واإلاكغوٖاث والضو٫ التي حؿتهضٞها.

ل لضي البى٪ ؤلاؾالمي- للخىمُت مخٗضصة، ومسخلٟت، ومخىا٣ٞت في مجملها م٘  حٗض أؾالُب ونُٜ الخمٍى

ٗت ؤلاؾالمُت.  ما ج٣غه الكَغ

غ، خُث - لُت للبى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت بأنها ؾُاؾت مدضصة وواضخت اإلاٗالم وألَا جدؿم الؿُاؾت الخمٍى

٘ الا٢خهاصًت والاحخماُٖت التي جد٤٣ الخىمُت  الجه و٢غويه للمكاَع ٌكضص البى٪ ٖلى أن جظهب جمٍى

 اإلاؿخضامت وال ٚحر طل٪.

 . كائمة املساجع:6

 ( .خى٦مت الكغ٧اث ؾبُل الخ٣ضم م٘ ئل٣اء الًىء ٖلى الخجغبت 2003أبى الُٗا هغمحن .)

ت.   .(8) مجلت الانالح الا٢خهاصياإلاهٍغ

 ( .ٝغ الخا٦مُت اإلاإؾؿُت في 2003صهمل وُٗم، و ئسخا١ أبى ػع ٖٟا (. جدؿحن وجٍُى

 .(10) 22،  مجلت البىى٥ ألاعصهُتالبىى٥. 

 ( .الا٢خهاص البُئي والخىمُت اإلاؿخضامت . 2006صوهاجى عوماهى .) ظًت والؼعاٖت لألمم مىٓمت ألٚا

 .اإلاخدضة

 ( .الخمىٍل ألازًغ ٦أخض أصوا2021ع٢ُت خضاصو .) ث الا٢خهاص ألازًغ لخد٤ُ٣ الخىمُت

ؼي للضعاؾاث الا٢خهاصًت واإلاالُتاإلاؿخضامت في الجؼاةغ.   (.2) 5،  مجلت اإلا٣ٍغ

 ( .2006ؾلُمان مدمض مهُٟى .) صعاؾت  –خى٦مت الكغ٧اث ومٗالجت الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعي

 مهغ: الضاع الجامُٗت. .-م٣اعهت
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 ( .الخ٨م الجُض في 2005قا٦غ ٞإاص .) اإلاهاصع واإلاإؾؿاث اإلاالُت الٗغبُت خؿب اإلاٗاًحر

 .(2)4الٗاإلاُت. مجلت اجداص اإلاهاٝع الٗغبُت ، 

 ( .ت: الضاع الجامُٗت.2005َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص  (. خى٦مت الكغ٧اث. ؤلاؾ٨ىضٍع

 ( .٤ُ  (. ج٣ُُم ألاصاء. مهغ: صاع النهٓت الٗغبُت.1998ٖبض اإلادؿً جٞى

 ( .ل,  08،07ٖماع ٖماعي (. ئق٩الُت الخىمُت اإلاؿخضامت وأبٗاصها. اإلاإجمغ الٗلمي 2008أٍٞغ

 الضولي خى٫ الخىمُت اإلاؿخضامت وال٨ٟاءة ؤلاؾخسضامُت للمىاعص اإلاخاخت.

 ( .2008مدمض مهُٟى ؾلُمان ً (. خى٦مت الكغ٧اث و صوع أًٖاء مجالـ ؤلاصاعة واإلاضًٍغ

ت: الضاع الجامُٗت.  الخىُٟظًحن. الاؾ٨ىضٍع

  .مبر,  19-20)هجاة قمال٫ (. الخُب٤ُ ألامثل إلاباصب الخى٦مت في اإلاهاٝع صٕع واقي 2013هٞى

 مً ألاػماث اإلاالُت. صوع الخى٦مت في جُٟٗل أصاء اإلاإؾؿاث والا٢خهاصًاث.

 ( .ُت في جدؿحن وكاٍ الخض٤ُ٢ 2021هم٨ت مدمض، و خمؼة َُبي (. صوع الخى٦مت اإلاهٞغ

ت همىطج الخٍُى ال ؼي للضعاؾاث الا٢خهاصًت الضازلي للبىى٥ الجؼاةٍغ ثالزت. مجلت اإلا٣ٍغ

 .(1) 5واإلاالُت ، 

 ( .ألابٗاص الاحخماُٖت والا٢خهاصًت صًباحت حضو٫ أٖما٫ ال٣غن 1992هُئت ألامم اإلاخدضة .)21 

 ،الباب ألاو٫ ،الٟهل ألاو٫ . ألامم اإلاخدضة.

  Cadbury Committee ( .1002 .) Inaugural address delivered by vepa 

kamesam. 

 Charreaux Gérard ( .2991 .) Le gouvernement des entreprise  1 édition , 

paris :économica. 

 https://www.isdb.org/ar/ma-nqwm-bh/ahdaf-altnmyt-almstdamt .)بال تاريخ( .

، من 1012أفريل,  21. تاريخ االسترداد البنك االسالمي للتنمية

https://www.isdb.org/ar/ma-nqwm-bh/ahdaf-altnmyt-almstdamt 

 Koenig, Gérard ( .2999 .) De nouvelles théories pour gérer l’entreprise du 

XXIé siècle . paris: Economica. 

 Parrat Frédéric ( .2991 .) Le gouvernement d’entreprise . paris: Economica. 
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 ملخص: 

ؼ في صوع اإلااؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت ؤهمُتابغاػ  الضعاؾت تهضف الي هظه          ني الاكخهاص جىَى مً  الَى

 جدلُم مؿخىي وافت اللُاغاث , ؾػُا منهامسخلفت غلي  وزضماث زالٌ ما جلضمت هاجه الازحرة مً مىخجاث.

ؼ اليؿُج الهىاعي اإلااؾؿاث مؼ الاكخهاصي الخيامل  .الىبحرة و جىَى

ؼ الاكخهاصي مً زالٌ جلػب صوعا هبحرا  إلااؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت ا زلهذ الضعاؾت الي  في جدلُم الخىَى

 . ألازغي اللُاغاث الاكخهاصًت  بلُت مؼ باإلالاعهت اإلااؾؿاث اؾدُػاب غضص ؤهبر مً مً خُثعي ً  اللُاباًالخ

ؼ ؛ اإلااؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت   الكلماث املفخاحيت: ني الاكخهاص جىَى ؼ  ؛الخباًً  اللُاعي  ؛ الَى جىَى

   .اللُاغاث الاكخهاصًت ؛ اليؿُج الهىاعي

 .JEL: L26 ،Z19جصييف 

Abstract:  
    This study aims to highlight the importance of the role of small and medium 

enterprises in diversifying the national economy through the products offered by 

these latter. And various services at the level of all sectors .The study concluded 

that small and medium enterprises play a major role in achieving economic 

diversification through sectoral disparity in terms of absorbing a larger number 

of enterprises compared to the rest of the other economic sectors. 
Keywords: small and medium enterprises; diversification of the national 

economy; segmental variance; diversification of industrial fabric; economic 

sectors. 
Jel Classification Codes:   L26, Z19 
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 . ملدمت: 1

ني الاكخهاص ًًم       ٌ  مً صولت ألًت الَى  في حػمل التي واإلايكأث اإلااؾؿاث مً مدكابىت مجمىغت الضو

 وجلػب  .مخىىغت  حػامل غالكاث اإلااؾؿاث جلً بحن جيكإ خُث اإلاسخلفت، الاكخهاصي اليكاٍ مجاالث

  منها الهىاغُت وزانت واإلاخىؾُت الهغحرة اإلااؾؿاث
 
  صوعا

 
ٌ  اكخهاصًاث في هاما  إلاا اإلاسخلفت الػالم صو

 الؿىق  ؤخىاٌ غلى والخػغف الابخياع غلى اإلاهاعاث, واللضعة مجاالث في مؼاًا مً اإلااؾؿاث هظه به جخمخؼ

 ؾلؼ إلهخاج مضزالث بمثابت حػخبر والخضماث التي الؿلؼ بهخاج غلى وكضعتها مػها اإلاخػاملحن مً وكغبها

 الػمل مىظمت ومنها اإلاخسههت، الضولُت اإلاىظماث اهخمام جؼاًض هما اإلاؼاًا. مً طلً وغحر ؤزغي  وزضماث

ل وماؾؿت الضولُت  اإلااؾؿاث وجىمُت بخإهُل اإلااؾؿاث، مً وغحرها الضولي للبىً الخابػت الضولُت الخمٍى

ض جدلُم غلى كضعتها وػٍاصة واإلاخىؾُت الهغحرة الهىاغُت ٌ  في وزانت الػمل فغم مً اإلاٍؼ  .الىامُت الضو

و هظغا للضوع الظي ؤنبدذ جاصًه هظه اإلااؾؿاث في اكخهاصًاث الضٌو , وهظا اإلاياهت ؤلاؾتراجُجُت 

 هظا و اإلاهغغة اإلااؾؿت كُاع فةن فُه، قً ال كلُمُت والضولُت مماالتي جدخلها في ظل الخدىالث ؤلا

 التي الاكخهاصي ؤلاوػاف ؾُاؾت في هامت مياهت ؤنبذ , ًدخل ؤقيالها بمسخلف واإلاخىؾُت الهغحرة

 الاكخهاصًت الؿُاؾت في فاغال كُاغا باغخباعها وهظا الدؿػُىاث، مُلؼ مىظ الجؼائغ فيها اهُللذ

غ غلى اإلابيُت الجضًضة  الػضًض ويؼ زالٌ مً وهظا الاؾدثماع، غلى الخام اللُاع وحصجُؼ الؿىق  جدٍغ

 جدط ي لم طلً ول وعغم .اللُاع هظا وجُىٍغ بوكاء صغم بلى ؤؾاؾا تهضف التي ثالهُئا و اللىاهحن مً

ت كبل واإلاخىؾُت الهغحرة اإلااؾؿت الان, به  خًِذ الظي باالهخمام اإلااض ي اللغن  مً الؿبػُيُاث غكٍغ

لهظا  بالغت ؤهمُت الػمىمُت الؿلُاث ؤولذ خُث مجضصا، باالهخمام حؿخإزغ حػلها الخىمىي  صوعها ؤن الا

ت بضاًت اللُاع مؼ ؼ ؤحل مً الدؿػُيُاث غكٍغ  وجباَا اإلاػِكُت الظغوف جضهىع  بػض زانت صوعها  حػٍؼ

غ ؾُاؾاث جُبُم في والكغوع الىمى، مػضالث بَاع  بيافت الي هظا, و فيوالاكخهاصي.  اإلاالي الخدٍغ

 اإلادلُت و الخباًً الخىمىي الجهىي  َغح مكيل الخىمُت جم الكاملت للبلض الاكخهاصًت جدلُم  الخىمُت

ت فغم وطلً باغُاء الىاخضة، الضولت صازل الجغغافُت اإلاىاَم منها حػاوي التي  غلى مبيُت مخيافئت جىمٍى

 جدلُلا الاؾخلالٌ بُنها, وطلً مىظ خلبت جىمىي  جىاػن  زلم جدُذ التي منها , وآلالُاث ول ومىاعص بمياهُاث

ً ؤكالُم بحن الخىاػن حهىي  ؾُاؾت للثروة؛ و الػاصٌ الخىػَؼ إلابضؤ  اإلاخبؼ الاقتراوي الخىحه ظل وفي الَى

ت. الؿُاؾت في اإلاهىػت الهىاغاث غلى مػخمضة ؾابلا، مؼ بغوػ  فإهثر ؤهثر الُغح هظا حػمم وكض الخىمٍى

ً الظي واإلاخىؾُت الهغحرة اإلااؾؿاث كُاع ِ
ّ
 في اليكاٍ الاكخهاصي و هىغُت هللت بخضار مً ًمى

ٌ  بػٌ ججاعب ؤزبدخه ما وهى الخىاػن الخىمىي اإلادلي والجهىي،  .صو
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ض هبحرة بيؿبت ٌػخمض الجؼائغ الاحمالي في اإلادلي الىاجج بن: البحث مشكلت .1.1  هخاجالا  مً % 50 غلى جٍؼ

خُلب الىفِ الخام ؼ جدلُم ٍو ؼ البترولي والىاجج الاغخماص ,مغاصعة الاكخهاصي الخىَى  الىبحر غلي الَغ

 للُاع اإلاتزاًض و اإلاخمحز الاهخمامالخام , لظلً جىلي الضولت  بهخاج هفِ غلى اإلادلي الاحمالي الظي ٌػخمض

 , وهظغا اإلااؾؿاث هاجه بها جخمخؼ التي الاكخهاصًت وألاهمُت واإلاحزاث هظغا لخهائهها اإلاهغغة اإلااؾؿاث

 هخائج حػُي لم خُث الىبحرة الهىاغاث غلى حػخمض واهذ التي الاكخهاصًت الؿُاؾت هبحر ولخض لفكل

ت زالٌ التزاًض في وؿبخه ؤزظث الظي البُالت مكيل خل في زانت ملمىؾت  وغلُه .ألازحرة الػكٍغ

 ٌ ٌ  الىكىف اإلاجاٌ هظا في ؾىداو :  ؤمام الدؿائ  الهغحرة اإلااؾؿاث اللُاع ؤهمُت صوع  الغئِس ي خٌى

ني؟ واإلاخىؾُت بالجؼائغ ؼ الاكخهاص الَى  مً خُث ما مضي مؿاهمخه في جىَى

 فغيِخحن الخالُخحن: مً البدث ًىُلم: البحث فرضيت .2.1

  والهغحرة اإلاخىؾُت الاكخهاصًت اإلااؾؿاث جلػب   .1
 
  صوعا

 
ؼ جدلُم في مهما  الاكخهاص في الخىَى

ني  الخام. الىفِ غلى  ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج اغخماص مكيلت ومػالجت ، الَى

 غىامل الخىمىي فلِ و في صوعها في واإلاخىؾُت الهغحرة اإلااؾؿت الاكخهاصًت  اهمُت جىمً .2

 ؤزغي.

 جخمثل اهداف البحث في الىلاط الخاليت: : البحث أهداف.3.1

 واإلاجخمؼ لالكخهاص الكاملت الخىمُت جدلُم في وصوعها والهغحرة اإلاخىؾُت اإلااؾؿاث مفهىم جىيُذ  -

 و في اإلاؿخلبل. صولُا ومدلُا ,خالُا الجؼائغي هيل

 .الخػاوهُاث الضولُت  التي غملذ غلي جغكُت اللُاع بالجؼائغالخػغف غلي حمُؼ  -

ني في والهغحرة اإلاخىؾُت اإلااؾؿاث جدضًض ؤهمُت صوع   - ؼ الاكخهاص الَى   .جىَى

 الىنفي اإلاىهجاإلاىهج الاؾخلغائي بما فُه :  مىاهج غضة غلى البدث هظا في اغخمضها: البحث مىهجيت .4.1

ٌ  الاؾخيخاجي اإلاىهج الخدلُلي إلاىانفاث ومػاًحر جهيُف اإلااؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت  و غلي  للىنى

 .مفُضة بيخائج والخغوج البدث  هضف بلى

 واملخىسطت: الصغيرة الخعريف باملؤسساث. 2

 واملخىسطت:  الصغيرة املؤسساث حعريف جحديد معايير 1.2

هجض  اإلااؾؿاث حػٍغف جدضص التي الىمُت اإلاػاًحر مجمىغت بحن مًالكميت:  املعايير   1.1.2

 مؿخىي  ٌؿخػمل للُاؽ  لظيا     (16-15، الهفداث 2002الغخُم، ) الخهيُف الىلضي
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ًم'' وكضعاتها اإلااؾؿت وكاٍ   الخ'',...الاؾدثماعاث ،حجم ألاغماٌ اإلااٌ، عكم عؤؽ الخىافؿُت ٍو

الػماٌ ''  ''غضص ًًم الظي   (14، نفدت 1995غثمان، ) الخلني ؤو الاكخهاصي الخهيُفو 

، نفدت 2005الؿالىؽ، )  اإلااؾؿاث بحن للخفغكت الػمالت لدجم ؤغلى وخض ؤصوى خض ويؼ

 اإلاًافت . واللُمت ؤلاهخاج ،حجم اإلاؿخػملت الُاكت ،حجم اإلااٌ لغؤؽ الػًىي  ، الترهُب  (36

 ؤؾـ غلى واإلاخىؾُت الهغحرة اإلااؾؿاث حػغف الىىغُت اإلاػاًحر وفم:  الىىعيت املعايير  2.1.2 

 بلى : اؾدىاصا مىيىغُت

 هفـ في وظائف غضة ًاصي ؤخُاها اإلاالً / اإلاضًغ الهغحرة اإلااؾؿاث في هجض :املسؤوليت  - ؤ

ل، و ؤلاصاعة و ؤلاهخاج الىكذ،  غلى هظه الىظائف ؤصاء ًخىػع الىبري  اإلااؾؿاث خحن في الخمٍى

 . ؤشخام غضة

 وحكيل الخام، اللُاع بلى ؤغلبها في اإلاخىؾُت و الهغحرة اإلااؾؿاث ملىُت حػىص :امللكيت - ب

لػب وغائلُت، فغصًت منها مكغوغاث الىبحرة اليؿبت  غلى حمُؼ هبحرا صوعا اإلاالً/ اإلاضًغ ٍو

اث   هجض و اإلاؿخٍى
 
 خُث جإزظ لها جابػت اإلااؾؿاث هظه مً غضصا جملً الضولت الجؼائغ في مثال

ش ي، ) . مدلُت غمىمُت ماؾؿاث قيل  (16، نفدت 2005فَغ

 فيها اإلاؿدثمغ اإلااٌ عؤؽ وحجم َبُػت غلى للماؾؿت اللاهىوي الكيل ًخىكف :اللاهىوي املعيار - ث

لت ٍغ لها، فكغواث َو  وفي ألافغاص قغواث مؼ ملاعهت هبحرا عؤؾمالها ًيىن  ما غالبا ألامىاٌ جمٍى

اع هظا  الػائلُت واإلااؾؿاث ألافغاص ماؾؿاث :واإلاخىؾُت الهغحرة اإلااؾؿاث حكمل ؤلَا

 ؤلاهخاحُت الهغحرة واإلاهً والكغواث واإلادانت باألؾهم البؿُُت الخىنُت وقغواث والخًامىُت

 وألازار الخكبُت واإلاىخجاث والخبىب والفىاهه والخًغ ألالبان مىخجاث ونىاغاث والخغفُت

ت واإلادالث واإلايؿىحاث بإهىاغها ت وألاؾىاق واإلاُابؼ الخجاٍع  الؿُاخت ومياجب واإلاؼاعع اإلاغهٍؼ

اث  والبىاء. الػماعة ؤغماٌ وهظا وؤلانالح الهُاهت وعقاث بلى باإليافت والصخً، والؿفٍغ

 اؾخسضام مضي ؤي للهىاغت الفىُت الُبُػت غلى اإلااؾؿت حجم ًخىكف :الصىاعت طبيعت - ر

 مً الػمل، وؿبُا هبحرة وخضاث بلى نىاغتها في جدخاج الهىاغاث فبػٌ اإلاىخج، بهخاج في آلاالث

 في الاؾتهالهُت الخفُفت، الهىاغاث في الخاٌ هى هما اإلااٌ، عؤؽ مً وؿبُا نغحرة ووخضاث

 مً وؿبُا هبحرة الػمل و وخضاث مً وؿبُا كلُلت وخضاث بلى ألازغي  الهىاغاث في جدخاج خحن

   (6-5، الهفداث 2007ؾلُمت، )    .الثلُلت الهىاغاث غلى ًىُبم الظي ألامغ وهى اإلااٌ عؤؽ

 الؿىق. في يػُفت اإلاخىؾُت ؤو الهغحرة اإلااؾؿت خهت جيىن  : السىق  معيار - ج
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 ميان ؤو مىُلت غلى اإلااؾؿت وكاٍ ًلخهغ ؤن اليكاٍ بمدلُت وػني :ط اليشا محليت معيار -ح

 نغحرا حجما حكيل فغوع، غضة زالٌ مً وكاَها جماعؽ ال فُه، وؤن مػغوفت وجيىن  واخض

لي اليكاٍ امخضاص ًمىؼ َبػا ال وهظا اإلاىُلت، في بلُه جيخمي الظي ؤلاهخاج كُاع في وؿبُا  الدؿٍى

 (82،صفحة8002حساين،). الخاعج ؤو الضازل في ؤزغي  مىاَم بلى للمىخجاث
 واملخىسطت حسب  دول مخخارة :  الصغيرة للمؤسساث مخخلفت حعاريف 2.2

 مً ٌػمل بها ؤكل التي اإلااؾؿاث نهابإ الهغحرة والخػمحر اإلااؾؿاث لإلوكاء الضولي البىً ٌػغف

 اإلاخدضة الىالًاث في" الهغحرة اإلاكغوغاث بصاعة" غغفذ. صوالع ؤلف 500 مً ؤكل وعؤؾمالها غامال، 50

ىُت  غلى اللضعة لضيها ًيىن  وال مؿخلل بكيل وجضاع جملً التي اإلايكإة بإهه الهغحر اإلاكغوع ألامٍغ

 ، كُمت.$ ملُىن  10 مً ؤكل اإلابُػاث وؿبُا " كُمت كلُل الؿىىي  مبُػاتها وحجم مجالها، في الؿُُغة

ػمل صوالع مً ؤهبر ؤؾهم , كُمت .$ ملُىن  مً اهبر الؿىق  في الكغهت مً  كلُل غضص بها واخض''.  َو

 و ؤكص ى، هدض غامال 250 الػماٌ غضص ًبلغ هما الهىاغت هفـ في ألازغي  بالكغواث باإلالاعهت و الػاملحن

ض ال اإلاؿدثمغة ألامىاٌ بحمالي  اللجىت حػغف    (100، نفدت 2007بغهم، ) صوالع ملُىن  3 غً ًٍؼ

 حكغل بإنها ماؾؿاث   الهغحرة الهىاغاث ألاكص ى والكغق  ؤؾُا قغق  لكاون اإلاخدضة لألمم الاكخهاصًت

 20 ؤو مكخغال 50 غً مدغهت كىي  ؤي حؿخسضم ال التي باإلااؾؿت اإلاكخغلحن غضص ًخػضي وال بإحىع  غماال

لخُلح، )  UNIDO     الهىاغُت للخىمُت اإلاخدضة ألامم لجىت اإلادغهت. اللىي  حؿخػمل واهذ بطا مكخغال

فغصا , ؤما  26 بلى 21 مً بها ٌػمل التي هي الهغحرة غغفذ اإلااؾؿت(، نفدت بضون نفدت2009

 الضولُت اإلااؾؿاث الػمل مىظمت حػغف  .فغصا 66 بلى 10 مً بها ٌػمل التي هي اإلاخىؾُت اإلااؾؿت

ا غامال وجدضص 50بها اؾؿاث ٌػملنها مبإ واإلاخىؾُت الهغحرة
 
ض ال مبلغ  غامل ليل صوالع 1000 غً ًٍؼ

ض خُث الهىاغاث، بػٌ في صوالع 5000 بلى جؼصاص الاجداص ألاوعوبي صوالع.  ؤلف 100 غً ماٌ عؤؽ ًٍؼ

غامل  250غامل واإلاخىؾِ اكل مً  50ٌػغف اإلاكغوع باهه نغحر اطا وان الػاملحن فُه ؤكل مً 

 لللاهىن  اؾدىاصا واإلاخىؾُت الهغحرة اإلااؾؿاث إلافهىم جدضًضها في الُابان حػخمض.  (2020الؿاغضي، )

 كضعه ماٌ وعؤؽ غامل 300 غً غمالها غضص ضال ًٍؼ خُث ، اإلاؼصوج اإلاػُاع مبضؤ غلى1963 لػام ألاؾاس ي

لُت اإلاىجمُت اإلااؾؿاث - : واآلحي اإلااؾؿاث ًً وجدضص ملُىن  50 مً ؤكل صوالع ؤلف 28  والىلل والخدٍى

 الخجاعة ,ماؾؿاث ؤكل ؤو غامل 300 الػماٌ ، غضصا ًً ملُىن  10 مً ؤكل : الهىاعي اليكاٍ فغوع وباقي

 بالخجؼئت الخجاعة ماؾؿاث, 24ؤكل  ؤو غامل 100 الػماٌ غضص ، ًً ملُىن  30 مً ؤكل : بالجملت
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مدمىص، ) غام الهىضًت الخيىمت ؤكل. كامذ ؤو غامل 50 الػماٌ غضص ًً ملُىن  10 مً ؤكل : والخضماث

 واإلاخىؾُت الهغحرة اإلااؾؿاث حػٍغف في وخضه اإلااٌ عؤؽ غلى باإلغخماص 1967      (303، نفدت 2001

للػماٌ ,  ؤكص ي خض ويؼ وصون  صوالع ؤلف 100 ٌػاصٌ ما عوبُت ؤلف 750 مالها عؤؽ ًخجاوػ  لم وطلً

ف التي اإلااؾؿاث غغفتها بإنها جلً 2001ؾىت ِ
ّ
 اإلااؾؿاث جلً اؾخسضمذ بطا غامل 50 مً ؤكل جىظ

 ؤي عوبُت، ؤلف 500 الغؤؾمالُت ؤنىلها جخجاوػ  ولم آلالت، حؿخسضم لم بطا غامل 100 وؤكل مً آالث،

ت ماؾؿاثنها ؤ غلى ؤإلااهُا في واإلاخىؾُت الهغحرة اإلااؾؿت ؤلف صوالع. حػغف 30 خىالي نها بةميا ججاٍع

م غامل، 500 بلى ًهل كض الػماٌمً  غضص   جىظُف  صوحل ملُىن  100 مً ؤكل نافُت مبُػاث   وجدّلِ

ُاهُا اغخمضث (économique, 2010, p. 97)  الؿىت. في ماعن فها في بٍغ  الهغحرة للماؾؿاث حػٍغ

ٌػمل بها  التي اإلااؾؿت بإنها جلً " بىلخىن  " لجىت فلض غغفتها ، فلِ الػماٌ غضص مػُاع غلى واإلاخىؾُت

ض .فإهثر مكخغل 200  اؾخسضم آؾُا قغق  حىىب اجداص اما .صوالع ملُىن  غً فيها اإلاؿدثمغة ألامىاٌ وال جٍؼ

فها, ٌ  وهُمجز صعاؾت بغاحل في حػٍغ  9-1مً  : الخالي الخهيُف خؿب واإلاخىؾُت الهغحرة اإلااؾؿاث خى

 100مخىؾُت,  ماؾؿت غامل 99-50, مً  نغحرة ماؾؿت غامل 49- 10غائلُت , مً  ماؾؿت غامل

 ألاهىاع لخمُحز الىىغُت اإلاػاًحر غلى الخػٍغف هظا في هظلً اغخمضث وكض. هبحرة ماؾؿت فإهثر غامل

 الهغحرة في ؤما ، الػائلت ؤفغاص مً ؤغلبهم واإلاؿخسضمحن اإلاالً ًيىن  الػائلُت اإلااؾؿاث ففي الؿابلت

 ًيىن  الىبحرة اإلااؾؿاث في ؤما ، والدؿُحر باإلصاعة ؤهثر ليهخم ؤلاهخاج غً وظُفت اإلاالً ًبخػض واإلاخىؾُت

 اإلااؾؿاث حػٍغف لخدضًض مػاًحر غضة غلى ألاوعوبي ؤلاجداص اغخمض للض .للىظائف واضح جىظُم هىان

 بلي ألازحر هظا اهخهي وكض .الاؾخلاللُت ألاغماٌ , صعحت وعكم الػماٌ غضص ؤهمها مً واإلاخىؾُت الهغحرة

 ؤغماٌ عكم جدلم غامل, ماؾؿت 250 مً ؤكل حكغل ماؾؿت: ول واإلاخىؾُت الهغحرة اإلااؾؿاث اغخباع

ت خهُلتها ؤو ؤوعو ملُىن  40 مً ؤكل ؾىىي   بمػاًحر جدؿم ؤوعو, ماؾؿت ملُىن 27 ػ ال جخجاو  الؿىٍى

 يماها اإلااٌ عؤؽ مً % 25 ألاكل غلى اإلااؾؿاث ملىُت هى اإلااؾؿت اؾخلاللُت ومػني الاؾخلاللُت

 اإلاخدضة اإلااؾؿاث ألامم لجىت حػغف .    (Zachmann, 1999, p. 222) مضًغها ًض في اللغاع ؾلُت لترهحز

ٌ  اإلاخىؾُت في و الهغحرة  نغحرة؛ ماؾؿت غامل 15-19 فيها : مً ٌػمل ماؾؿت ول ؤنها غلى الىامُت الضو

ٌ  باليؿبت ؤما .هبحرة ماؾؿت غامل 100 مً ؤهثر مخىؾُت؛ ماؾؿت غامل 20-90 مً  الهىاغُت للضو

 ماؾؿت غامل، 100-499 مً نغحرة؛ غامل ماؾؿت 05-99 مً فيها: ٌػمل ماؾؿت ول حػخبر فةنها

)هبحرة ماؾؿت غامل 500 مً مخىؾُت , ؤهثر الصفحات7002أمحد، ،2-8)   الخىمُت لجىت  .

حن ٌؿخىفي ؤن ًجب الظي اإلاكغوع طلً ؤهه الهغحر اإلاكغوع حػغف :الاكخهاصًت  غلى زانِخحن ؤو قَغ



 

  الجسائري  الاكخصاد جىىيع في املخىسطتالصغيرة و  املؤسساث دور  أهميت
 

313 

 جىفحره ًخم اإلااٌ'' عؤؽ , غامت'' بهفت اإلاكغوع مالن ؤهفؿهم هم اإلاضًغون ؤلاصاعة'' اؾخلالٌ :ًلي مما ألاكل

 اإلاالن و الػاملىن  مدلُت ؤي ٌػِل مىُلت في الػملاإلاالن'',  مً نغحرة مجمػت ؤو الفغص اإلاالً بىاؾُت

 التي للهىاغت باليؿبت وؿبُا نغحر:اإلاكغوع مدلُت؛ حجم ألاؾىاق جيىن  ؤن ٌكتٍر وال واخض مجخمؼ في

غ  ًلخو . بالجؼائغ (85، نفدت 2007وؿُم، )  اإلاكغوع بليها ًيخمي اللاهىن الخىحُهي الجضًض لخٍُى

اإلاػضٌ واإلاخمم للاهىن الخىحُهي لتركُت م,م,م عكم  02/ 17عكم  اإلااؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت

بإنها ماؾؿت اهخاج   مهما واهذ َبُػتها اللاهىهُت  ماًلي : بان اإلااؾؿت الهغحرة و اإلاخىؾُت 01/18

، 2017، 02-17)     (250خحن و زمؿحن شخها )( الى مائ1حكغل مً واخض )  الؿلؼ و/ ؤو الخضماث

ت  4و ال ًخجاوػ عكم اغمالها الؿىىي     (05نفدت   1مالًحر صًىاع ؤو ًخجاوػ مجمىع خهُلتها الؿىٍى

 باإلائت فما ؤهثر مً كبل ماؾؿت ؤو مجمىغت 25ملُاع صًىاع و ول ماؾؿت ال ًمخلً عؤؾمالها بملضاع 

( . و حكحر في هفـ  5ماؾؿاث ؤزغي الًىُبم غليها حػٍغف اإلااؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت ) اإلااصة

و   شخها 250الى  50مً اللاهىن ان اإلااؾؿت اإلاخىؾُت هي "ماؾؿت حكغل مً  8الؿُاق اإلااصة 

ت ما ملُىن صًىاع و ؤعبػت مالًحر صًىاع ؤو مجمىع خهُلته 400ًيىن عكم ؤغمالها الؿىىي ما بحن  ا الؿىٍى

بإنها ماؾؿت   9في اإلااصة   ملُىن صًىاع و ملُاع صًىاع.و مً حهتها حػغف اإلااؾؿت الهغحرة 200بحن 

ت  400و عكم ؤغمالها الًخجاوػ   شخها 49الى  10  حكغل ما بحن ملُىن صًىاع ؤو مجمىع خهُلتها الؿىٍى

غلى ؤنها ماؾؿت حكغل مً  10اصة فخػغفها اإلا  ملُىن صًىاع. و باليؿبت للماؾؿت الهغحرة حضا 200

ملُىن صًىاع ؤوال ًخجاوػ مجمىع  40و جدلم عكم ؤغماٌ ؾىىي ؤكل مً   ( ؤشخام9شخو اٌ حؿػت )

ت  ؿمذ مكغوع هظا اللاهىن ؤًًا للماؾؿاث التي ًمخلً عؤؽ  20خهُلتها الؿىٍى ملُىن صًىاع. َو

والتي  واث طاث عؤؽ اإلااٌ الاؾدثماعي باإلائت مً َغف قغهت ؤو غضة قغ  49مالها الاحخماعي في خضوص 

باالؾخفاصة مً اإلاؼاًا اإلالضمت للماؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت. و جىو  حؿخىفي باقي مػاًحر الخػٍغف

غلى جضابحر اإلاؿاغضة و جغكُت اإلااؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت التي تهضف الى جغكُت جىػَؼ  15اإلااصة 

اإلانهي و الخىىىلىجي اإلاخػللت بلُاع   اإلاالي  الاكخهاصي  اللاهىوي  الهىاعي الخجاعي اإلاػلىمت طاث الُابؼ 

اإلااؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت و هظا حصجُؼ ول مباصعاث حؿهُل للماؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت 

هما جغمي الخضابحر الى الخث غلى ويؼ ؤهظمت حبائُت مىُفت مؼ اإلااؾؿاث الهغحرة و  غلى الػلاع.

ؼ زلافت اإلالاولت, حصجُؼ و  اإلاخىؾُت , حؿهُل خهٌى اإلااؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت غلى ألاصواث  حػٍؼ

وبىعناث اإلاىاولت و اإلاجمػاث.   و الخضماث اإلاالُت اإلاالئمت الخخُاحاتها و هظا حصجُؼ الجمػُاث اإلاهىُت

حؿخفُض اإلااؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت مً مؿاغضاث و صغم الضولت اإلاىهىم   16و خؿب اإلااصة 
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اث اإلادضصة خؿب فغوع اليكاٍ و ألاكالُم. و جىو  غليها في هظا اللاهىن  خؿب حجمها و هظا ألاولٍى

غ اإلااؾؿاث الهغحرة و   غلى اوكاء 17اإلااصة  ىُت جيلف بدىفُظ اؾتراجُجُت الضولت في جٍُى ووالت َو

غ اإلااؾؿاث الهغحرة و اإلاخ ىؾُت في اإلاخىؾُت. وجًُلؼ الىوالت خؿب الىو بدىفُظ ؾُاؾت جٍُى

بما في طلً جدؿحن الىىغُت و جغكُت الابخياع و جضغُم اإلاهاعاث و   مجاٌ الاوكاء والىمى و الضًمىمت

ت للماؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت. اهه ًمىً لػملُاث صغم و  19و جىو اإلااصة  اللضعاث الدؿُحًر

ؿخفُض مً خؿاب اإلاىهىم غليها في هظا اللاهىن ؤن ح  مؿاغضة اإلااؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت

ني لخإهُل اإلااؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت و صغم   الخسهُو الخام اإلاؿمى "الهىضوق الَى

الاؾدثماع و جغكُت الخىافؿُت الهىاغُت". هما ًىو مكغوع اللاهىن غلى بوكاء هُاول مدلُت جابػت 

ؾاؾُت صغم بغوػ مهمتها ألا   للىوالت جخيىن مً مغاهؼ صغم واؾدكاعة للماؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت

ميلفت بضغم اوكاء   اهمائها و صًمىمتها و هظا مكاجل اإلااؾؿاث  اإلااؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت

الق لدصجُؼ زلم ماؾؿاث الاوكاء اإلابخىغة, و  اإلااؾؿاث. و ًىو اإلاكغوع غلى اوكاء نىاصًم الَا

ل ول الىفلاث اإلاؿبلت لىيؼ ؤٌو مىخىج للكغهت  في الؿىق )مهاٍعف جسهو هظه الهىاصًم لخمٍى

غ , مما ٌؿمذ بخجاوػ مػىكاث  , الاؾدكاعاث اللاهىهُت...الخ( مسُِ ألاغماٌ , هماطج البدث و الخٍُى

ل في مغخلت ما كبل اوكاء اإلااؾؿت غحر اإلاخىفل بها خالُا مً كبل الغؤؾماٌ الاؾدثماعي. مً حهت  الخمٍى

غ اإلا مً مكغوع اللاهىن  24زاهُت جلترح اإلااصة  , اوكاء هُئت  اؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُتوكهض جٍُى

غ اإلااؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت" ني للدكاوع مً ؤحل جٍُى ت جضعى "اإلاجلـ الَى ًخيىن مً   اؾدكاٍع

ػض اإلاجلـ فًاء للدكاوع ما بحن  اإلاىظماث و الجمػُاث اإلاهىُت اإلاخسههت و اإلامثلت للماؾؿاث. َو

غ اإلاا   .ؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُتالضولت و اإلاؿخفُضًً مً ؾُاؾت جٍُى

 .الخعاوهياث الدوليت  في مجال جركيت املؤسساث الصغيرة واملخىسطت بالجسائر 3

كامذ الجؼائغ في بَاع ؾُاؾت جغكُت اإلااؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت بخىكُؼ اجفاكُاث بُنها وبحن صٌو 

  ؤزغي مخلضمت في بَاع الخػاون الضولي، وهظهغ في هظا اإلاجاٌ ما ًلي:

ً خُث بؾخفاص اللُاع م,م,م  الخعاون الجسائري ألاملاوي: .1 ًخًمً : مكغوع بعقاص والخيٍى

 ً غىها مغقضا ؛ مكغوع صغم وجغكُت اإلااؾؿاث الهغحرة بغالف مالي ًلضع  250مخسهو و  50بخيٍى

ت باإلااؾؿاث.  2.3بـ   ملُىن ؤوعو هضفه جغكُت الخغهت الجمػٍى
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جىمُت اللُاع الخام في الجؼائغ لخدؿحن قغوٍ ًخمثل في  الخعاون الجسائري الكىدي: .2

 للخىمُت الىىضًت والىوالت الجؼائغي  ممثل الخاعحُت بحن الاجفاق هظا جىكُؼ وجم جىافؿُت اللُاع ؤلاهخاجي

 .ؾيخحن إلاضة صوالع ملُىن  2.1 ب بحمالُت جلضع بخيلفت الىىضي الؿفحر ٍَغم غً الضولُت

حن وهظغائهم ًخمثل الخعاون الجسائري إلايطالي:   .3 بةكامت غالكاث بحن عحاٌ ألاغماٌ الجؼائٍغ

غ اإلااؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت للجؼائغ بضغم مً بًُالُا.   ؤلاًُالُىن، وهظا بوكاء مغهؼ جٍُى

ني الجؼائغي والبىً اإلاغهؼي  الخعاون الجسائري الىمساوي: .4 جم الاجفاق بحن البىً الَى

ىيؼ   ملُىن ؤوعو ، بػض مفاوياث صامذ ؾىت 30 الىمؿاوي في بَاع الاؾخفاصة مً كغى بلُمت ، ٍو

ل الىاعصاث.  هظا اللغى جدذ جهغف اإلاخػاملحن الاكخهاصًحن واإلااؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت لخمٍى

لُا قماٌ ٌكمل جلني حػاون  بغهامج بَاع في الػالمي البىً مؼ الخػاون   الهغحرة اإلااؾؿاث لخىمُت بفٍغ

  .واإلاخىؾُت

 جغكُت بَاع في مالُت مؿاغضة مً الجؼائغ اؾخفاصث :خُث للخىميت إلاسالمي البىك مع الخعاون  .5

ت في اإلاؿاهمت بهضف وطلً الخللُضًت؛ والهىاغاث واإلاخىؾُت الهغحرة الهىاغاث كُاع ؼ جلٍى  وحػٍؼ

ني ؤلاكخهاص في واإلاخىؾُت الهغحرة اإلااؾؿاث بصماج واإلاخىؾُت، الهغحرة اإلااؾؿاث كضعاث  الَى

 .واإلاخىؾُت الهغحرة اإلااؾؿاث مدُِ وجدؿحن

 في الهىاغُت الخىمُت لتركُت " فُىا " في جإؾؿذ التي الصىاعيت:  للخىميت املخحدة ألامم مىظمت .6

 ٌ غ بغهامج يمً م 1999 ؾىت الجؼائغ في غملها بضؤث وكض الىامُت، الضو  الهُيلت واغاصة الخىافؿُت جٍُى

  .ومخىؾُت نغحرة ماؾؿت 12 و الػمىمُت اإلااؾؿاث زو الظي الهىاغُت

 غً وممثلحن واإلاخىؾُت الهغحرة اإلااؾؿاث وػاعة َغف مً ٌؿحرألاوربي:  إلاجحاد مع الخعاون  .7

 بخضي في : واإلاماعؾت لكغوٍ وفلا ًىعو، ملُىن  62,9 ب ًلضع مالي بغالف الجؼائغ،  في اإلافىيُت ألاوعبُت

 ًيىن  البىاء , ؤن مىاص اإلاائُت الهُضلُت، الهىاغاث والفالخُت، الغظائُت اإلاىاص : آلاجُت اليكاٍ كُاغاث

 %  52 ألاكل غلى خفظ ،غامال 112 و 42 بحن ما ًتراوح غمالها غضصل،ألاك غلى ؾىىاث لثالر وكاٍ لها

 الهػُض غلى مىخظم ًيىن  حؼائغي الجيؿُت, ؤن مػىىي  ؤو َبُعي شخو باؾم الاحخماعي عؤؽ مالها مً

 .ألازحرة ؾىىاث زالر زالٌ الجبائي

 الجسائري  إلاكخصاد جىىيع في والصغيرة املخىسطت املؤسساث دور  أهميت. 4

                                           
 .حسبتصرحياتمديرالعالقاتاخلارجيةللبنكاجلزائري
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 الخمىكع الجهىي لليشاط الاكخصادي:  مدي مساهمتها في الخمركس و 1.4

 الضًمغغافي لىمىها اإلاؿخمغة اإلاخابػت م( حؿخىحب.م.)م جمخؼ بها اللُاع التي الىبحرة اإلاغوهت بن

 مهاصع زالزت غلى الاغخماص جم لخدضًضها و ألاؾاؾُت، اإلاػلىماثجدضًض  مً ختى جخمىً وطلً وجُىعها

ني الهىضوق  للمػلىماث: بُاكت ني الضًىان ومػُُاث ,مُبىغاث حغائهمبالاحخماعي و  لًمان الَى  الَى

ني الاكخهاص في  اللُاع هظا مؿاهمت حجم لخدضًض وهظا (ONS )إلخهائُاث   كاغضة غلى , الاغخماص الَى

ني اإلاغهؼ ًلضمها التي اإلاػُُاث تًباإلاض (CNAS)ؤلاخهائُت  للمػلىماث الَى  لخدضًض للجماعن الػامت ٍغ

 اجباع بلى الجؼائغي  الاكخهاص (. ًدخاج01الخاعحُت )الجضٌو عكم  الخجاعة في الخام اللُاع خهت

 الػالمي الخجاعي  و الاكخهاصي الاعجباٍ و الاهضماج مؿاع مً لالؾخفاصة طهُت ؤفياع و َغق  و ؾُاؾاث

 ألاوعوبي ؤلاجداص ؤن اإلاخىفغة اإلاػُُاث بُيذ للض الػالمي الاكخهاص ؤفاق مىظىع  فمً ، هُاق ؤوؾؼ غلى

 هظه جخُلب . اإلاخىؾِ و الهغحر الدجم مً ماؾؿت ملُىن  179 غلى ًدخىي  بهخاحُا وؿُجا ًمخلً

ت الاكخهاصًت اإلاىظىمت غىانغ مؼ جماقُا و الىظغة  اإلاخىؾُت و الهغحرة اإلااؾؿاث كُاع بغُاء الجهٍى

 الاؾتراجُجُت ألاوكُت هُاق زاعج اإلاىخجت ألاوكُت و الخضماث و الهىاغاث فًاء يمً الخغف و

 آفاق غلى اإلاخىؾُت و ،الهغحرة الهغغي  الهىاغاث صغم و جغكُت زالٌ مً ؤهبر صؾخىعٍا صوعا اإلادضصة

  :هي ؤبػاص غلى جلىم التركُت هظه ، 2025

عي البػض. 1  اإلاخىؾُت. و الهغحرة ، الهغغي  اإلااؾؿاث وكاَاث لجمؼ كاهىوي جىحُه ٍَغم غً الدكَغ

ني و اإلاػلىماحي البػض 2- ً و ؤلاخهاء و للبدث حضًضة مىظىمت ٍَغم غً الخيٍى  و الدؿُحر مجاٌ في الخيٍى

 .الاؾدكاعة

 .ؤلاصاعي  الجاهب في اإلااؾؿاث هظه همى و لخإؾِـ اإلاغافلت الىُفُاث ٍَغم غً الخىظُمي البػض 3-

 اإلاالي الضغم وجضابحر اإلاًمىن  لللغى حضًض هظام جإؾِـ ٍَغم غً اإلاالي البػض 4-

 . لظلً الالػمت بالتهُئت الضولت جىفل و حهت مً الػلاع غلى الخُاػة حؿهُل ٍَغم غً اإلادُِ بػض 5-

بي لإلغفاء حضًضة مىظىمت ٍَغم غً الجباًت بػض 6-  اإلااؾؿاث. عؤؾماٌ جسضم الًٍغ
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 : كثافت والخمركس الجهىي للمؤسساث الصغيرة واملخىسطت 01جدول 

عدد)م.ص.م(  املىطلت

السداس ي 

 *2021ألاول 

السكان حسب 

الخعداد الىاليت )

العام للسكان 

 سكانوالا 

RGPH 2008** ) 

الخعداد حصت )

العام للسكان 

 سكانوالا 

RGPH 2008 )

** 

عدد السكان 

حسب كل واليت 

جاهفي 1

2021*** 

 الكثافت 

 32 27624600 0,618 21075874 732 881 الشمال

الهضاب 

 العليا

278 915 9765202 0,287 12828900 22 

 25 4246500 0,095 3238954 573 106 الجىىب

 28 44700000 1 34080030 220 267 1 املجمىع

 Bulletins d’information statistique de la PME (2022وػاعة الهىاغت )املصدر: 

 https://www.industrie.gov.dz/  الع ش الَا لُت 01جاٍع ** اإلاهضع:  CNAS* اإلاهضع:        2022حٍى

ONS 

الخػضاص الػام  RGPH 2008خؿب الىالًت ملاعهت بهُيلُت ) 2021*** الترهُبت الؿياهُت لكهغ ًىاًغ 

 (ؾيانللؿيان والا 

 بن الخلؿُم الجغغافي للجؼائغ ًخًمً زالر مىاَم ؤؾاؾُت وجخمثل في اإلاىُلت الكمالُت، مىُلت

 الهًاب، ومىُلت الجىىب. ليل مىُلت زهىنُاتها مً خُث اإلاىاعص والػىامل الُبُػُت ومً ؤحل

لف اإلاىاَم وطلً بخضار جىمُت اكخهاصًت واحخماغُت مخياملت ًخُلب بخضار جىاػن حهىي بحن مسخ

بهفت غاصلت لدكىُل لبىت مخياملت للخىمُت. بال ؤن هظا الخىاؾم غحر مىحىص  وؤلامياهُاثاإلاىاعص  بخىػَؼ

التي ًيبغي ؤن جيىن خُث ؤن هىالً فىاعق في الامياهُاث اإلاخاخت ليل مىُلت مما ًجػل هظه  بالىُفُت

 الهغحرة واإلاخىؾُت جسخلف مً مىُلت الى ؤزغي  اإلااؾؿاث

ملُىن وؿمت في غام  44.7مً خُث الىثافت ، خؿب آزغ بخهائُاث مىخب ؤلاخهاء الضًمىغغافي )

ني( اإلاخىؾِ 2021 ٌ  واإلاخىؾُت الهغحرة للكغواث الَى قغهت نغحرة ومخىؾُت )حمُؼ  28خى

 وؿمت. وله فغق مهم مً مىُلت في البلض بلى ؤزغي: 1000الخاالث مجخمػت( ليل 

https://www.industrie.gov.dz/
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 ؾاهً في قماٌ البالص ، 1000ليل قغهت نغحرة ومخىؾُت  32

 ؾاهً في مىُلت الهًاب الػلُا. 1000قغهت نغحرة ومخىؾُت ليل  22

 ؾاهً في مىُلت الجىىب. 1000قغهت نغحرة ومخىؾُت ليل  25

 :   الخىىيع إلاكخصادي مدي مساهمتها في جحليم   2.4

 خُث الهىاغُت اإلاىاَم غً بػُضة مخػضصة حغغافُت بمىاَم جيكإ ؤن ًمىنها اإلااؾؿاث حجم لهغغ هظغا

 ؤي مؼ مغون للخإكلم ؤهثر ًجػلها ما مدلُت، وهظا اهخاحُت جلىُاث اؾخسضام بلى جمُل اإلااؾؿاث هظه ؤن

 ٌؿاغض مسخلفت مىاَم في اإلااؾؿاث هظه فاهدكاع    (207، نفدت 2000ؤخمض ع.، ) حغغافُت. بِئت

 مسخلف في واإلاخىؾُت الهغحرة اإلااؾؿاث الػؼلت وجدلُم الخىاػن الجهىي. بالجؼائغ جىدكغ فً غلى

 .الاكخهاصًت ألاوكُت لبػٌ اخخياعها الضولت عفػذ ؤن وهظا بػض مخفاوجت بضعحاث الاكخهاصًت ألاوكُت

كُاع ؤن  و غحرها، صون  كُاغاث ؾخت في جيكِ واإلاخىؾُت الهغحرة اإلااؾؿاث مً هبحرة وؿبت خُث ؤن

 الهغحرة اإلااؾؿاث مً % 23.53 هجض  بط اإلااؾؿاث , مً هبحرة وؿبت غلى ٌؿخدىط الخضماث

 , غلى2021اإلاخىؾُت لؿىت  و الهغحرة الهىاغُت اإلااؾؿاث مؼ باإلالاعهت ألاؾض خهت هالذ واإلاخىؾُت

نها ؤ حاهب بلى ، اإلاًافت اللُمت وجسلم الخلُلي باالؾدثماع جباقغ التي هي ألازحرة هظه ؤن مً الغغم

 اليؿبت حكيل الخام فهي لللُاع الخابػت اإلااؾؿاث ؤما . الىاعصاث بخالٌ اؾتراجُجُت لخدلُم الؿبُل

 خؿب % 99.98 جفىق  بيؿبت الجؼائغ، في واإلاخىؾُت والهغحرة اإلاهغغة اإلااؾؿاث حكىُلت مً الىبحرة

ٌ  اإلااؾؿاث لىػاعة اإلاػُُاث الخفهُلُت  مػُُاث لىا حؿمذ .  2021 لؿىتاللُاع  هظا الهغحرة خى

 ٌ  فغوع بحن مسخلف جغهؼها ومضي اإلااؾؿاث غضص في الخانل الخُىع  مخابػت ( مً 01 ) عكم الجضو

ؼ  الاكخهاصي، اليكاٍ خُث هجض مؿاهمت اإلااؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت في جدلُم الخىَى

 في , جترهؼ مخفاوجت بيؿب مسخلفت و كُاغاث اكخهاصًت , مً زالٌ جىػغها غلى ؾخت  الاكخهاصي

و في اإلاغجبت  اإلااؾؿاث، مجمىع مً   % 37.09 بلى جهل غالُت حض بيؿبت جُىع   الخضماث اللُاع

ت كُاع الثاهُت ٌؿخدىط    %    12.20بلى  جهل بيؿبت جُىع  اللُاع ماؾؿاث ؤغلبُت غلى الخغف الُضٍو

إحي .الضعاؾت مدل الؿىىاث زالٌ الؿخت وهظا اللُاع ماؾؿاث مجمىع مً الغابؼ '' البىاء  اللُاع ٍو

.     % 7.84,  زالٌ الفترةالثالثت خؿب وؿبت الخُىع الػضصي إلااؾؿاجه  اإلاغجبت والاقغاٌ الػمىمُت'' في

لُت " فهى الثالث اللُاع ؤما بيؿبت  ؤي ماؾؿت 9354  بما ًلاع  وؿبت، بإكل ًدظى " الهىاغت الخدٍى

غضص  هظه ؤن واإلاخىؾُت, واإلاالخظ والهغحرة اإلاهغغة اإلااؾؿاث مجمىع مً   % 4.49  جُىع 

 فغعي في اإلااؾؿاث هظه حل اما اللُاع ألاٌو خُث جترهؼ .ؤزغي  بلى ؾىت مً بالتزاًض ؤزظث اإلااؾؿاث 
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، % 4.19البدغي فلض خظي باإلاغجبت الخامؿت بيؿبت جُىع غضصي للماؾؿاث بلغ  والهُض الفالخت

 جدذ الهفغ. بتبيؿلُدخل اللُاع الثاوي الهُضعوهغبىهاث اإلاغجبت ألازحرة 

-2016)جطىر حعداد املؤسساث الصغيرة واملخىسطت الخاصت حسب اليشاط الاكخصادي  :02جدول 

2021) 

 مجمىع 

 فروع اليشاط

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 السداس ي

 ألاول   

 وسبت الخطىر 

2016-2021  

% 

 الفالحت 

 والصيد البحري 

7 272 6 476 6 973 7481 7 690 7 909 4.19  % 

 الهيدروكربىهاث ،

 الطاكت والخعديً و

ذاث  الخدماث

 الصلت

3 205 2 846 2 938 3066 3 115 3 199 -0.09 % 

  الصىاعت

 الخحىيليت 

99 408 92 888 97 803 103 693 106 121 108 762 4.49 % 

 البىاء و 

 ألاشغال

 العمىميت 

169 146 177 750 182 501 190 170 193 964 197 937 7.84 % 

الخدماث بما في 

 ذلك املهً الحرة

298 793 316 114 338 266 614 375 631459 651 225 37.09 % 

 % 12.20 188 298 724 288 554 274 494 241 699 243 298 233 الحرف اليدويت

 % 21.94 220 267 1 073 231 1 1193339 869975 839773 811122 املجمىع

 Bulletins d’information statistique de la PME (2022وػاعة الهىاغت )املصدر:     

 https://www.industrie.gov.dz/  الع ش الَا لُت 01جاٍع   2022حٍى

 الخىػَؼ اللُاعي للماؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت وبالخالي الخباًً فيفي  الخباًً ألاعكام, هظه مً ًخطح

الخظ اإلادلي الىاجج مؿاهمتها في  للُاعي اليؿبُت ألاهمُت اعجفاع الخىػَؼ اًًا, هظا مً ؤلاحمالي . ٍو

ت مً خُث  الخضماث اللُاغاث  بلُت مؼ باإلالاعهت اإلااؾؿاث اؾدُػاب غضص ؤهبر مً والخغف الُضٍو

ؼ الاكخهاصي. في ؤهبر وؿبُت ؤهمُت التي جمثل ألازغي الاكخهاصًت    الخىَى

https://www.industrie.gov.dz/
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 و الهغحرة اإلااؾؿاث حػخبرجىىيع الاكخصاد الىطني:  دور املؤسساث الصغيرة واملخىسطت في 3.4

ٌ  هجاح غىامل ؤهم اخض اإلاخىؾُت  الؿُاؾاث عؾمتها التي الاكخهاصًت الخُاعاث ؤن بال , اإلاخلضمت الضو

ت  حػِ لم الطخمت الاؾدثماعاث و الىبري  الاكخهاصًت اإلاغهباث بهجاػ غلى شجػذ التي الؿابلت الخىمٍى

 وفػالُتها هجاغتها مضي مً كلو الظي ألامغ حؿخدلها التي واإلاياهت ألاهمُت واإلاخىؾُت الهغحرة للماؾؿت

ني الاكخهاصي اإلادُِ في  ٌؿترحؼ اللُاع هظا ؤنبذ الاكخهاصًت ؤلانالخاث جُبُم بػض اهه غحر , الَى

ني الاكخهاص في مياهخه  الاكخهاص بىاء في به نال ٌؿتها صوع  والهغحرة اإلاخىؾُت للماؾؿاث بن . الَى

ني غ وؤلامياهُاث الُاكاث اؾخغالٌ زالٌ مً ؤهمُتها وجظهغ ، الَى ػخَبر وىنها واإلاهاعاث الخبراث وجٍُى
ُ
 ح

ت الػملُت عوافض ؤهم ؤخض ؼ في وصوعها ؤهمُتها وجإحي . الخىمٍى ني الاكخهاص جىَى  حىاهب زالٌ مً الَى

 : ًإحي ما الجىاهب هظه ؤهم ومً ومخىىغت غضًضة

ػخبر اإلااؾؿاث هظه بَن  -
ُ
غ الخهبت اإلاجاالث مً ح  ألاؾاؾُت الجظوع  ، و الجضًتوألافياع  ؤلابضاغاث لخٍُى

 .الىبحرة للماؾؿاث

  جىافؿُه بُبُػت اإلاكغوغاث هظه جخهف   -
 
ت هظغا ٌ  لخٍغ  الظي الامغ اليكاٍ, مً والى والخغوج الضزى

 . اليكاٍ مً ومػضالث الػائض اإلابُػاث حجم غلى هبحرة بضعحه ًىػىـ

  والىفاءة الاكخهاصي الىمى ٌؿحر ؤن اإلااؾؿاث هظه جًمً  -
 
 بهظا ، اإلاكاعهت مؼ جدلُم حىب بلى حىبا

  والهغحرة اإلاخىؾُت اإلااؾؿاث حػخبر
 
 . للىمى و اإلاهغغة مدغوا

  اللىمُت الخىمُت زُِ كبل مً اإلاىيىغت الهىاغُت تؤلاؾتراجُجُ جضغم  -
 
 زلم غلى كضعتها غً ، فًال

ؼ نىاغُت كاغضة  . للبالص الخىافؿُت اللضعة لخػٍؼ

ػخبر  -
ُ
اصة الؼعاعي, و حؿاهم في لإلهخاج صغم وؾُلت ح  ؤلاحمالي. اإلادلي الىاجج ٍػ

اصة في حؿاغض بنها ؤمىاٌ , وهظا ٌػني عئوؽ حػبئت في حؿاهم  -   الاصزاعاث ٍػ
 
 بحن الُغصًت للػالكت ووفلا

اصة بلى ؾُاصي طلً فةن الاؾدثماعو  الاصزاع   . الاؾدثماعاث ٍػ

 ، الىبحرة للماؾؿاث والىىاجج الػغيُت اإلادلُت اإلاىاعص غلى ألاخُان ؤغلب في اإلااؾؿاث هظه حػخمض  -

 الاولُت. اإلاىاص مً الاؾخحراصاث غلى الاغخماص اإلاىاعص وجللُل جلً هضع مً الخض في حؿهم فهي وبظلً

اصة غلى اإلااؾؿاث هظه حػمل -  .للضزل اإلاضعة ؤلاهخاحُت الاوكُت في اإلاغؤة مكاعهت ٍػ

  ، اإلادلُت الؿىق  ومخُلباث جدىاؾب -
 
 اللضعة اهسفاى ؤو حجمه بهغغ ًمخاػ الؿىق  وان ما بطا زهىنا

 اإلاىاَىحن لضي الكغائُت
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، مً الػضًض في الػمل هثُفت الهاصعاث جيكُِ في اإلااؾؿاث هظه حؿهم  -   الهىاغاث حؿهم هما الضٌو

ىُت اإلاىخجاث غلى الؿُاحي الُلب بقباع في الخغفُت  للهىاغاث وخماًت صغم وؾُلت حػخبر فهي لظا .الَى

  جللى ؤنبدذ التي الخللُضًت
 
 .اإلاسخلفت الػالم قػىب لضي عواحا

 والتي مخباغضة في مىاكؼ مدضوصة بىمُاث اإلاىدكغة الثروة مىاعص اؾخغالٌ في اإلااؾؿاث هظه حؿاغض  -

 
 
  واؾخغاللهاغنها  الىكف غً الىبحرة اإلااؾؿاث جخلاغـ ما غاصة

 
ا  واإلاىاحم اإلاداحغ ؤغماٌ مثل ججاٍع

 . الهغحرة اإلاؼاعع واإلاهائض ووكاٍ الهغحرة

 صغم زالٌ اللىمي مً الاكخهاص في اللُاعي الدكابً غالكاث جضغُم في اإلااؾؿاث هظه حؿهم   -

 مً الخػاكض زالٌ مً ؤو ؤلاهخاج بمضاصها بمؿخلؼماث ؤو مىخجاتها جىػَؼ ٍَغم غً الىبحرة اإلااؾؿاث

الالػمت  ؤلاهخاحُت الػملُت مغاخل ببػٌ اللُام ؤو اإلايىهاث بػٌ الىبحرة بخهيُؼ اإلااؾؿاث مؼ الباًَ

 صوع  لها فةن   ،لظا الىبحرة بىاؾُت اإلااؾؿت جىفُظها اكخهاصًا اإلاجؼي  غحر مً جيىن  والتي النهائي للُمىَخج

 . اإلادلي الاهخاج كاغضة جىؾُؼ في هبحر

 بوكائها في والكغوع الجضوي إلكامتها صعاؾاث فيها بما ، جإؾِؿها صعاؾاث إلغضاص الالػم الىكذ كهغ  -

 الصخُت آلازاع فةن   لظا ، جإؾِؿها خحن لدكغُلها الفترة الالػمت كهغ حاهب بلى ، مسُُاتها وبغضاص

ػت الظهىع  لها وؤلاًجابُت  . ؾَغ

  جهيُػها التي ًمىً الؿلؼ جهيُؼ زالٌ مً الاؾخحراصاث بخالٌ ؾُاؾت جدلُم في اإلاؿاهمت -
 
 مدلُا

 . اإلاؿخىعصة للؿلؼ ممازلت ملاعبت وبىفاءة

ت الخىمُت بؾتراجُجُت جدلُم في اإلاؿاهمت -  الخىغل بةميانها فةن   لهغغ حجمها وبالىظغ ، واإلاياهُت الخًٍغ

اف اللغي  في  . الىبحرة بلى اإلاضن ؾيانها هجغة مً والخض وألاٍع

 مؿاهضة فةن   وبالخالي اللُاع الخام زاللها مً ٌػمل التي الاؾاؾُت الغهحزة جمثل اإلااؾؿاث هظه بن   -

ػض اإلااؾؿاث هظه
ُ
  ح

 
 .ؤالكخهاصي اليكاٍ الخام في اللُاع لضوع  جضغُما

غ ؤقاَع  ،خُث الاحىبُت الاؾدثماعاث حظب - اصي بلى الضوع  الاوهىخاص مىظمت غً ناصع جلٍغ  لهظه الٍغ

ت اإلاالُت الاػمت  بػض ما مػُىه جمذ خاالث وصعاؾت مُضاوي مسح واكؼ مً اإلااؾؿاث ٌ  ؾبؼ في الاؾٍُى  صو

ه  ألهثر اإلاباقغة الاحىبُت ؤلاؾدثماعاث مً آؾُا مىُلت خهت اإلااؾؿاث جغفؼ هظه ؤن بمياهُت بلى آؾٍُى

ٌ  الاؾدثماعاث مً كلُل غحر كضع بؾخلُاب و بةميانها %  10  مً   مكغوغاث في ألاحىبُت . والضزى

حن في ٌؿهم كض مما ؤحاهب قغواء مؼ مكترهه ؼ وجىؾُؼ الخضًثت الخلىُت هلل وجَى  ؤلاهخاحُت اللاغضة وجىَى
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ىَخج وجدؿحن حىصة لالكخهاص
ُ
ؼ اإلا ت اللضعة وحػٍؼ   الخهضًٍغ

 
 الىاقئت في ؤلاهخاحُت اللُاغاث في زانت

 البلض.

 لم زضمُت ؤو اكخهاصًه ؾلػُت ؤوكُه باؾخدضار والجماغُت الفغصًت اإلاباصعة عوح جغكُت في حؿاهم -

 . والهىاغاث الخسلي غنها جم اكخهاصًت ؤوكُه وبخُاء كبل مً مىحىصة جىً

 اليكاٍ حػضًل ؤو حغُحر كاصعة غلى وهي ، الخللب مؿخمغة الاؾىاق في ؤصائها بىفاءة اإلااؾؿاث هظه جخمحز -

 . ألاؾىاق جللباث ًىاؾب بما

  وان بخهيُؼ ؾىاء اإلاضفىغاث محزان ازخالٌ مػالجت بلى مباقغة  غحر وبهىعة جاصي  -
 
  ؾلػا

 
 مً بضال

  بخهضًغ ؤو اؾخحراصها
 
 . للخاعج نهائُت ؤو وؾُُت بهخاحُه ؾلػا

 غً الىاججت الخلٌى للبُالت بخضي هي الهغغ واإلاخىاهُت والهغحرة اإلاخىؾُت اإلااؾؿاث ؤن   زبذ  -

ٌ  مً غنها الخسلي ًخم التي لخمىحن الػمالت غىائضها مً حؼء اؾخسضام جم ما بطا الخصخهت  هظا صزى

 الخسلي ًخم التي الػمالت جإهُل بغاصة زم ومً. الىكذ طاث في همىخج همضًغ ؤو ؤو إلااؾؿه همالً اللُاع

 . الخضٍعب زالٌ مً غنها

 العراكيل التي جىاجه املؤسساث الصغيرة واملخىسطت:. 5

هىان غضة ؤؾباب جدٌى صون اوكاء وجُىع اإلااؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت في الجؼائغ منها اإلاكاول      

ًخػلم بؿىء الدؿُحر اإلاىاعص اإلاخاخت، باإليافت الي الغغىهت والاعججالُت في اجساط اللغاعاث،  الضازلُت ما

ل التي حػاوي منها هظه اإلااؾؿاث ،  يف الي طلً بػٌ اإلاكاول الخاعحُت غلي غغاع مكاول الخمٍى

ي ؤنبدذ حػاوي ؤًًا مً الخهٌى غلي الخىىىلىحُا اإلاخلضمت في الخهيُؼ مً حهت، ومً حهت ازغ 

الخهٌى غلي بػٌ اإلاىاص ألاولُت مً الخاعج ، والتي جاصي الي جىكف وكاٍ هظه اإلااؾؿاث. ومً ابغػ 

 اإلاكاول التي حػاوي منها اإلااؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت الىاقُت في الجؼائغ ماًلي:

اإلادُِ ؤلاصاعي: مىاحهت مكاول جخمثل في مػامالث حسجُل اإلاكغوع اإلاخػللت بمهالح الًغائب  -

 لخامُىاث الاحخماغُت؛ا

نػىباث مخػللت بالػلاع: واعجفاع جيالُف ألاعاض ي واإلاباوي، نٌى مىذ ألاعاض ي اإلاسههت لالؾدثماع،  -

ً ،... الخ؛  مكلىت غلىص اإلالىُت التي الجؼاٌ كائمت في هثحر مً حهاث الَى

ت في مىذ اللغوى، حػلض احغائاث الخهٌى غلي اللغوى  - ل: اإلاغوٍى البىىُت وزلل نػىباث الخمٍى

 (2022فاَمت، )الًماهاث اإلاُلىبت بيافت الي ٌَى فترة صعاؾت ملفاث اللغوى،....الخ. 
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 : الخاجمت. 6

 مً اإلااؾؿت مؿخىي  غلى ؾىاء اإلاؿخضامت ألهمُتها باإلااؾؿاث م,م هظغا الاهخمام الًغوعي  مً ؤنبذ

 في باإلاؿاهمت الىلي اإلاؿخىي  غلى ؤو اإلااٌ، عؤؽ وجىظُف الػمالت مً ناخبها خاحت بةقباع كُامها خُث

 وجدفحز الهىاعي الخيامل جدلُم وهظا  الهاصعاث، مجاٌ في الخام, اإلاؿاهمت الضازلي الىاجج حكىُل

 في الػمالُت الىثافت غلى باغخماصها جخمحز بط الػمل، فغم وزلم الضزل جىمُت زمت ومً الخام، اللُاع

ا الابخياع.. الخ هظلً جلػب غلى ىبحرةال اللضعة , ولها الغؤؾمالُت الىثافت غلى حػخمض مما ؤهثر ؤلاهخاج  صوع 

ا ؼ مجاٌ في مهم   الغهان .بن اإلادلُت ألاؾىاق جدخاحها التي الؿلؼ بةهخاج جلىم الهىاعي, خُث الهُيل جىَى

ؼ البترولي و اًجاصو مداولت ؤلاكالع  الكخهاصها، الخلُلُت التركُت هى الجؼائغي  اإلاؿخلبلي مهضع  مً الَغ

عي  و الهغحرة اإلااؾؿاث و , الىؾائل بيل الاؾدثماع جدفحز و حصجُؼ بلى فػمضث اإلادغوكاث ، غحر آزغ َع

ني الاكخهاص في مكاعهتها وؿبت حػض ، جيالُفها كلت و حؿحرها ؾهىلت و زهائهها ببؿاَت اإلاخىؾُت  الَى

ت الضولت ججاعب مً ؾبم إلاا الخلُلي البضًل جمثل فهي لظلً ، ألازغي  اللُاغاث مً بىثحر ؤهبر  الجؼائٍغ

اع هظا وفي اإلاجاٌ. هظا في  اإلادلُت مً كبل الؿلُاث واإلاخىؾُت الهغحرة اإلااؾؿاث مياهت صغمذ ؤلَا

ٌ  مسخلف غغاع غلى لها اهخمام مغهؼ ٌكيل واضخت، باغخباعها بهفت  هبحرة ؤهمُت ؤولذ ,خُث الػالم صو

ؼ في ؤهمُت مً له إلاا اللُاع هظا وصغم لتركُت  اللىاهحن إلنضاع فػمضث .الجؼائغي  الاكخهاص جيكُِ وجىَى

ػاث الهىاغاث.  هظه وجُىع  لىمى اإلاالئم اإلاىار تهُئت بلى الهاصفت مً ؤلانالخاث ؾلؿلت واجساط والدكَغ

 فخُا، ألامغ ماػاٌ اهه بال الجؼائغ في واإلاخىؾُت الهغحرة اإلااؾؿاث كُاع به خظي الظي الضغم وعغم

 هاهض ؤن ًجب جلضم ما زالٌ ومًجىثُف الجهىص و بغامذ الضغم الخانت بظلً.  مىانلت ٌؿخضعي الظي

 في ؤلاهخاحُت الخضمُت ألاغماٌ لجمُؼ الفلغي  الػمىص هي الخانت والهغحرة اإلاخىؾُت اإلااؾؿاث ؤن

ٌ  اإلاىاًَ ٌؿخُُؼ زاللها فمً ، اإلاجخمؼ  وغلُه ، اإلاؿخمغة الُىمُت وؤلاخخُاحاث اإلاخُلباث غلى الخهى

غها جىؾُػها فةن   وجٍُى
 
  هما

 
 . وؤؾغع ؤحىص بكيل للمجخمؼ الخضماث ؤفًل بًهاٌ بلى ؾُاصي وهىغا

 
 
غ وؤلابخياع لإلبضاع ؤفًل فغم زلم بلى ؾُاصي اإلاكغوغاث هظه حصجُؼ فةّن  طلً غً فًال  والخٍُى

ػخبر وغلُه . و ؤلابضاع الػمل في الخغة الؿىق  خالت جسللها التي اإلاىافؿت هدُجت  اإلااؾؿاث هظه في الػمل ٌُ

  ؤكل، فيها ؤلابضاع فغم جيىن  التي الضولت صوائغ في الػمل مً ؤفًل ألاخُان مً هثحر   في
 
 حجم غً فًال

  والهغحرة اإلاخىؾُت اإلااؾؿاث جلػب هما .الضولت ؤعوكت منها حػاوي التي اإلالىػت البُالت
 
  صوعا

 
 في هبحرا

ت ألاهضاف جدلُم  في وحؿاغض الهىاغُت الخىمُت جدلُم في اإلااؾؿاث جلً حؿاغض خُث ، لأللفُت الخىمٍى

ؼ ، الخىىلىجي والخلضم الخلىُاث وكغ في حؿاغض وهظلً ، مخىاػن  بكخهاصي همى جدلُم  بحن اإلاؿاواة وحػٍؼ
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 فخذ زالٌ مً الفلغ وؿبت جسفٌُ في ،واإلاؿاغضة الجيؿحن لىال غمل فغم جىفحر زالٌ مً الجيؿحن

 ؤلاكخهاص في اإلااؾؿاث هظه ؤهمُت مضي جخطح طلً زالٌ مً. الضزل وػٍاصة للػمل واؾػت مجاالث

ني ؼ لخدلُم وحىصها ؤهمُت وجخطح ، و ؤلاكخهاصًت ؤلاحخماغُت الىاخُخحن مً الَى ؤلاكخهاص  في الخىَى

ت والؼعاغُت الهىاغُت اللُاغاث مسخلف وفي الىاؾػت غملها مجاالث زالٌ مً الجؼائغي   والخجاٍع

في الخىػَؼ اللُاعي  الخباًًومً هخائج الضعاؾت . والخضمُت، وهظا ماًاهض صخت الفغيُت الاولي

ت   الخضماث كُاعيخُث سجل للماؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت  مً اليؿبت ألاهبر  والخغف الُضٍو

 التي جمثل ألازغي اللُاغاث الاكخهاصًت  بلُت مؼ باإلالاعهت اإلااؾؿاث اؾدُػاب غضص ؤهبر مً خُث

ؼ الاكخهاصي. في ؤهبر وؿبُت ؤهمُت ؼ  الخىَى ؼ مؿاهمت اإلااؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت في جىَى و لخػٍؼ

ني  :الخالُت الخىنُاث , غلي الؿلُاث اإلاػىُت بها اجباع ؤلاكخهاص الَى

 :مىظمت مثل الضولُت اإلاىظماث جلضمها التي الضولُت واإلاؿاغضاث الخػاون  بغامج مً الاؾخفاصة .1

 ول لضي ًىحض خُث الضولُت, البىً الضولي الػمل ومىظمت ، الهىاغُت للخىمُت اإلاخدضة ألامم

غ مسههت بغامج اإلاىظماث هظه مً واخضة ؼ لخٍُى  بما واإلاخىؾُت، الهغحرة اإلااؾؿاث وحػٍؼ

 والضعاؾاث ألابدار صوبغضا اإلاػلىماث ومغاهؼ الاجهاٌ قبياث وبكامت الخضٍعب بغامج طلً في

 .ليكاَها مىاؾبت لخهبذ واإلااؾؿُت اللاهىهُت البِئت حػضًل بمخُلباث الخانت

ا مخسههت فغغُت جىخالث بىاء .2  ُ ً الخُىع  مً واإلاخىؾُت الهغحرة اإلااؾؿاث جمىً كُاغ  وجيٍى

 .مهالح مكترهت

 تهضف الي اإلاسخلفت الهىاغُت لللُاغاث الخىىىلىحُت الخايىاث بوكاء بمياهُت في البدث .3

 .واإلاخىؾُت الهغحرة اإلااؾؿاث جىمُت غملُت وصفؼ النهىى

 في الخاٌ هى هما واإلاخىؾُت الهغحرة اإلااؾؿاث بهخاج لخهضًغ تهُإ مخسههت قغواث بوكاء .4

 والخىىىلىحُا واإلاػلىماث والبرمجُاث الؼعاغت مجاٌ في الطخمت ألاؾىاق ؤخض التي حػخبر الهىض

  .واإلايؿىحاث

 كائمت املراجع:. 7

 :. اإلاالفاث1

اصة و بصاعة اإلاكغوغاث الهغحرة .بغهم مغوة ؤخمض، وؿُم-  الكغهت الػغبُت اإلاخدضة للخىزُم  .الٍغ

 .(2007)الخىعٍضاث

ت الهغحرة ..جىفُم غبض الغخُم ًىؾف-   .(2002)،1الاعصن: صاع نفاء لليكغ ،ٍ  .اصاعة ألاغماٌ الخجاٍع
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لها .عابذ زىوي، عكُت خؿاوي- اللاهغة : اًتران لليكغ  .اإلااؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت ومكىالث جمٍى

 (2008) .والخىػَؼ،الُبػت ألاولى

  .(2005) خلىان: صاع النهًت الػغبُت .خايىاث ألاغماٌ .َاعق مدمىص غبض الؿالم الؿالىؽ-

ت : الضاع الجامػُت .كًاًا بكخهاصًت مػانغة ..غبض الغخمان ٌؿغي ؤخمض  (2000) .ؤلاؾىىضٍع

اصة و بصاعة اإلاكغوغاث الهغحرة .عهم مغوة ؤخمض، وؿُم- الكغهت الػغبُت اإلاخدضة للخىزُم   .الٍغ

 .(2007)الخىعٍضاث

 (2001) .مهغ .جمؼ الجامعي الخضًثلمجالخىمُت وا ..مىاٌ َلػذ مدمىص-

-Organisation de coopération et de développement économique. (2010). 

 :. اإلالاالث2

-Jacques Zachmann. la politique communautaire en faveur des PME. Revue d'économie 

financière n° 54, France,، (1999).. 

في بػث الغوح في اإلااؾؿاث  anadeفػالُت الىوالت الىَىُت لضغم وجىمُت اإلالاوالجُت .بىصة فاَمت-

ؼي للضعاؾاث الاكخهاصًت واإلاالُت ، اإلاجلض  .)صعاؾت جدلُلُت(-الجؼائغاإلاخػثرة في  / الػضص 06مجلت اإلالٍغ

 130-112 الهفداث (2022)، 01

صعاؾت خالت  مضي هجاح مؿاهمت اإلاكغوغاث الهغغي واإلاخىؾُت في الخىمُت .غمغ مفخاح الؿاغضي-

ؼي للضعاؾاث الاكخهاصًت واإلاالُت، اإلاجل .-لُبُا .18-07م الهفداث(2020)، /الػضص04ض مجلت اإلالٍغ
 :. اإلاضازالث3

صوع اإلااؾؿاث الهغغي والهغحرة واإلاخىؾُت في جىمُت ؤكُاع اإلاغغب الػغبي ) الجؼائغ،  ..َُب لخُلح -

اإلالخلى الضولي خٌى مخُلباث جإهُل اإلااؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت في الضٌو  .جىوـ، اإلاغغب(

 .حامػت الكلف (2009) الػغبُت،

 :،.اإلاغاؾُم  واللىاهحن4

غ اإلااؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت .02-17كاهىن عكم - ضة الغؾمُت الػضص  .اللاهىن الخىحُهي لخٍُى الجٍغ

02، (2017). 

غوخاث5  .الَا

ش ي- ل اإلااؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت في الجؼائغ .ًىؾف فَغ  جإلُف .-صعاؾت مُضاهُت -ؾُاؾاث جمٍى

 .الجؼائغ: حامػت الجؼائغ (2005)الاكخهاصًت غحر ميكىعة، اَغوخت صهخىعاه صولت في الػلىم

عؾالت ماحؿخحر غحر  جإلُف .جإهُل اإلااؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت في الجؼائغ .ؾلُمت غضًغ ؤخم-

 .حامػت وعكلت: الجؼائغ  (2007)،ميكىعة
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ماحؿخحر غحر عؾالت  جإلُف .جإهُل اإلااؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت في الجؼائغ .غضًغ ؤخمض ؾلُم-

 .الجؼائغ: حامػت وعكلت  (2007) ، ميكىعة

عؾالت ماحؿخحر ،  جإلُف .صوع الهىاغاث الهغحرة واإلاخىؾُت في الخىمُت ؤلاكخهاصًت .لخلف غثمان-

 . : حامػت الجؼائغ(1995) ،  مػهض الػلىم ؤلاكخهاصًت

 

 



سي للدراصاث ؤلاكخصادًت واإلاالُت 347 -327ص ، (2022) 02/ الػـــدد:   06:اإلاجلد  مجلـت اإلالٍر
 

723 

س الشمىل اإلاالي ر دور اللرض ال  فالحين لبىك الفالحت الُىت مً غدراصت فُم في حػٍس

فُت   -والًت غين جمىشيذ-و الخىمُت الٍر

The Role of R’FIG Loan in promoting  financial inclotion  A field Study of 

Sample of peasants in the BADR BANK -Ain Temouchent- 

 غرزي صلُمت

 temouchent.edu.dz-salima.ghorzi@univ- جمىشيذ ) الجؼائغ (كحن -ملت بلخاج بىشلُب حا
 

ش الاؾخالم:  :                30/08/2022جاٍع ش اللبٌى ش اليشغ:               07/11/2022جاٍع    01/12/2022جاٍع
 

 

 هظه الضعاؾت ئلى الخلغف كلى أهم أهىاق اللغوض الفالخُت التي جمٌى ؤلاهخاج هضفت   ملخص: 

ؼ الشمٌى اإلاالي. و للىصٌى ئلى الهضف جم  الفالحي زاصت اللغض الغفُم و مضي مؿاهمخه في حلٍؼ

فُت لىالًت كحن  ازخُاع كُىت مً الفالخحن اإلاؿخفُضًً مً اللغض الغفُم لبىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 . spssجمىشيذ، خُث جم جىػَم اؾخبُان و جدلُله باؾخلماٌ البرهامج ؤلاخصائي 

أبلاص جىصلذ الضعاؾت ئلى الىخائج الخالُت: أهه جىحض كالكت اعجباغ طلُفت بحن اللغض الغفُم  و      

و بلض خماًت اإلاؿتهلً و  الىصٌى ئلى الخضماث اإلاالُت، بلض اؾخسضام الخضماث اإلاالُت الشمٌى اإلاالي )

 .للُىت الضعاؾت   (بلض الخثلُف اإلاالي 

فُت  الشمٌى اإلاالي،،  اللغض الغفُم    الكلماث اإلافخاحُت:  بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 JEL:  G21,H81, P34جصيُف  

Abstract:      This study aims at identifying the main types of  agriculural 

loans that finance agricultural production, especially the R’FIG loan, and 

the extent of its contribution to promoting financial inclusion. To reach the 

goal, a sample of farmers who benefited from the companion loan of the 

bank of Agriculture and Rural Development of the wilaya of Ain 

Temouchent was selected, where a questionnaire was distributed and 

analyzed using the statistical program SPSS. 

.    The study result : There is a weak correlation between the R’fig loan and 

the financial inclusion dimention (acces to  financial services and use of 

financial services, consumer protection dimention and financial literacy 

dimention 

Keywords: R’FIG Loan, financial inclusion , BADR   
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 . ملدمت: 1

مً أهمها  للنهىض بالخىمُت الاكخصاصًت في الجؼائغ البض الاهخمام باللؼاكاث ؤلاهخاحُت، و     

اللؼاق الفالحي الظي ٌلض كؼاق اؾتراجُجي خُث وطلذ الجؼائغ عؤٍت مؿخلبلُت خٌى جىمُخه و 

غه باإلكخماص كلى الىؾائل اإلاالُت اإلاخاخت لضيها، و لظلً حلض اللغوض الفالخُت البىىُت مهمت  جؼٍى

ل اللملُت وكض جم كلض اجفاكُت بحن وػاعة الفالخت و بىً الفالخت و الخ فُت بخلضًم كغوض لخمٍى ىمُت الٍغ

ال كصحر أو مخىؾؽ ألاحل و كلُل ما ًيىن  ل الفالحي غالبا ما ًيىن جمٍى مضكمت  ػغف الضولت  لخمٍى

فُت كغض الغفُم الظي  ل ألاحل، و مً أهم اللغوض اإلامىىخت مً ػغف بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ ػٍى

ال كصحر ألاحل وأهثر ػلبا مً فئت الفالخحن  ، وهظا ماٌصجم بما ًمتز به مً زصائص ئًجابُت ٌلخبر جمٍى

ض مً اإلاضزغاث لللؼاق اإلاالي الغؾمي ،  الفالخحن كلى فخذ خؿاباث عؾمُت لضي البىً مما ًجظب اإلاٍؼ

و جىؾُم هؼاق الخضماث اإلاصغفُت وصمج الفئاث اإلالؼولت في هـام الخلامالث اإلاالُت و اإلاصغفُت و ٌلؼػ 

م بخدؿحن اإلاؿخىي اإلالش ي  إلاسلخف شغائذ اإلاجخمم و وصٌى للخضماث الشمٌى اإلاالي في هظه اإلاىاػ

 اإلاالُت بى اؾخسضامها بأكل جيلفت و بجىصة كالُت.

 و مً هىا ؾىؼغح ئشاولُدىا  الخالُت:

س                      اإلاالي ؟ الشمىل ما  هى دور اللرض الرفُم في حػٍس

 الفرطُت الرئِضُت: .1.1

 حصائُت غىد مضخىي جىجد غالكت ذاث داللت إ 0.05  س بين اللرض الرفُم و حػٍس

فُت لىالًت غين جمىشيذ.  الشمىل اإلاالي حالت بىك الفالحت و الخىمُت الٍر

 أما الفغطُاث الفغكُت فهي والخالي:

بحن اللغض الغفُم و بلض وصٌى   0.05جىحض كالكت طاث صاللت ئخصائُت كىض مؿخىي  -1

 الخضماث.

بحن اللغض الغفُم و  بلض اؾخسضام   0.05لت ئخصائُت كىض مؿخىي جىحض كالكت طاث صال -2

 الخضماث اإلاالُت.

ؼ الشمٌى   0.05جىحض كالكت طاث صاللت ئخصائُت كىض مؿخىي  -3 بحن اللغض الغفُم كلى حلٍؼ

 اإلاالي مً زالٌ بلض خماًت اإلاؿتهلً.



 

س الشمىل اإلاالي  فُت دور اللرض الفُم في حػٍس  دراصت لػُىت مً فالحين لبىك الفالحت و  الخىمُت الٍر
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ؼ الشمٌى بحن اللغ   0.05جىحض كالكت طاث صاللت ئخصائُت كىض مؿخىي  -4 ض الغفُم كلى حلٍؼ

 اإلاالي مً زالٌ بلض الخثلُف اإلاالي.

 أهمُت الدراصت:.2.1

ل مصغغ واللغض الغفُم الظي  جىمً أهمُت الضعاؾت بأنها مىطىق حضًض وؿبُا خُث أهه يهخم بخمٍى

لُت للفالخُت و وصٌى الخضماث اإلاالُت اهظه الؼبلت مم ؾهىلت  ؾاهم في خل اإلاشاول الخمٍى

ؼ الشمٌى اإلاالي.اؾخسضامه  ا و الغفم مً حىصة الخضماث اإلاالُت وصىال ئلى حلٍؼ

 هدف الدراصت:.3.1

هضفذ هظه الضعاؾت ئلى حؿلُؽ الظىء كلى اللغض الغفُم و ما ًدمله مً ممحزاث حللخه ألاهثر ػلبا 

 ٌ ؼه للشمى غ ؤلاهخاج الفالحي و جدؿحن مؿخىاه اإلالِش ي و مضي حلٍؼ ل و جؼٍى اإلاالي  مً الفالخحن لخمٍى

فُت لىالًت كحن جمىشيذ  .خالت بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 مىهج الراصت:.4.1

ؼ   للض اكخمضها كلى اإلاىهج الىصفي الخدلُلي باكخباعه اإلاىهج اإلاىاؾب لضعاؾت صوع اللغض الغفُم في حلٍؼ

لفالخت و الخىمُت، الشمٌى اإلاالي  باإلكخماص كلى اإلاىاكم ؤلالىتروهُت  و اإلالاالث و ملؼُاث مً البىً ا

هما جم الاؾخلاهت باالؾخبُان إلحغاء الضعاؾت الخؼبُلت التي مؿذ كُىت مً الفالخحن اإلاؿخفُضًً مً 

فُت لىالًت كً جمىشيذ، و الظي جم جدلُله باؾخسضام  اللغض الغفُم لبىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 ..SPSSالبرهامج ؤلاخصائي 

 :.هُكل الدراصت 5.1

ىع ألاٌو ٌشمل الضعاؾت داإلا :ٌ ئلى ألاهضاف اإلايشىصة للضعاؾت جم جلؿُمها ئلى مدىعًٍللىصى          

ل الفالحي مً زالٌ اللغوض زاصت اللغض الغفُم و  ت للمىطىق مً زالٌ الخلغف كلى الخمٍى الىـٍغ

لتي مؿذ اؾت اإلاُضاهُت اع بلاصه، أما اإلادىع الثاوي فُمثل الضألاو   هُم خٌى الشمٌى اإلاالي و أهمُخهامف

ؼ الشمٌى  مجمىكت مً الفالخحن اإلاؿخفُضًً مً اللغض الفالحي إلالغفت صوع اللغض الغفُم في حلٍؼ

 اإلاالي.

 مفاهُم غامت حىل اللروض الفالحُت و اللرض الرفُم .2

ل الفالحي:.1.2   الخمٍى
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غ اللؼاق الفالحي و الغفم مً  ل الفالحي في جىفحر ألامىاٌ الالػمت لخؼٍى اهخاحُخه، "ًخمثل الخمٍى

 (289، صفدت 2017)كلي باللمىش ي،  وهظا جدؿحن صزٌى اإلاؼاعكحن و مؿخىي ملِشتهم."

ل اإلادصٌى     هما ٌلغف بأهه: "كباعة كغوض كصحرة ألاحل، جلضم في الغالب للمؼاعكحن الفالخحن لخمٍى

 وؤلاهخاج الفالحي و الؼعاعي الجاعي."

 أهىاع اللروض الفالحُت:.2.2

فُت و التي أوصذ كليها وػاعة الفالخت ومً أهم اللغوض ا لتي ًمىدها بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 حؿمى باللغوض اإلاؿماة

كغض الخدضي: هى كغض اؾدثماعي مضكىم حؼئُا مً الضولت مسصص الؾخصالح ألاعاض ي  - أ

فُت بخىفحر 100الجضًضة بلُمت  ملُىن ؾىدُم ليل هىخاع، و ًخىفل بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

، 2018)زالض زلُف،  كبر حمُم فغوكه بمجغص اؾدُفاء الفالح لجمُم الشغوغ اإلاؼلىبت.اللغض 

 (41-40الصفداث 

ل الفالخحن  - ب ئوشاء مؿدثمغاث او مؼاعق مخىؾؼت وصغحرة و كض جم جسصُص هظا اللغض لخمٍى

ان جدؿحن هـام الغي )حلبئت وهفاءة اؾخسضام اإلاُاه(.شغاء اإلالضاث الفالخُت في ئػاع كغض الائخم

ً كلى مؿخىي اإلاؿخغالث  باإلطافت ئلى بىاء أو ئكاصة جأهُل البيُت الخدخُت لتربُت اإلاىاش ي والخسٍؼ

 الفالخُت وبىاء البُىث البالؾدُىُت وئكاصة حلمحر أو حلمحر ؤلاؾؼبالث.

مىؾمي مضكم ولُا مً ػغف الضولت، ًمىده بىً الفالخت اللغض الغفُم: هى كغض اؾخغاللي  - ث

فُ  ت لصاح الفالخحن بازخالف وشاػاتهم، )مؼاعكىن، مغبى اإلاىاش ي(، ئما بصفت فغصًت أووالخىمُت الٍغ

ملُىن ؾىدُم كً  40ًصل ختى  .حماكُت كلى شيل حلاوهُاث أو حملُاث، و هى كغض كصحر ألاحل

في،   ول هىخاع مً أحل صكم مسخلف ملىماث ججضًض الاكخصاص الفالحي والٍغ

 ه:اللرض الرفُم مميزاجه و شروط.3.2

، وجم اإلاصاصكت  2008كغعث الخيىمت بلث مىخىج بىيي حضًض جدذ اؾم "كغض عفُم" في أوث      

اللغض "عفُم" هى كغض ًمىذ مً ػغف البىىن التي لضيها اجفاكُت  2008كلُه بلاهىن اإلاالُت الخىمُلي 

ت، و حاء هظا اللغض لخىؾُم مىذ اللغو  فُت الجؼائٍغ ض، و زلم كىىاث مم وػاعة الفالخت والخىمُت الٍغ

ً كلى ازخالف وشاػاتهم و مماعؾاتهم ل حضًضة للمؿدثمٍغ  .(41)زالض زلُف، صفدت  جمٍى

 ومً زصائصه أهه: 
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له، و جيىن مضجه مدصىعة ما بحن  -  شهغ؛ 24ئلى  6جدضًض اللغض خؿب اليشاغ اإلاغاص جمٍى

 هما ال ٌشترغ للفالح جلضًم مؿاهمت شخصُت؛ -

%، خُث جخىفل وػاعة الفالخت و الخىمُت  100ائضة بيؿبت جلضًم الضولت صكم كلى ملضالث ف -

فُت بضفم الخيلفت الخلُلُت إلالضالث الفائضة اإلالضعة بدىالي   باإلاائت مً حجم اللغوض 5.50الٍغ

 .(196، صفدت 2015/2016)ػاوي بىمضًً، 

فائضة بضون ؾلغ    ًخمحز اللغض الغفُم بأهه كغض كصحر ألاحل الظي ًمىذ لألفغاص أو اإلاإؾؿاث

فُت0" جخجاوػ الؿىت و  و ًخم حؿضًضه في مضة ال (%" فائضة ) جخدملها ولُا وػاعة الفالخت و الخىمُت الٍغ

 الظي كغف ئكباال هبحرا مً ػغف الفالخحن إلاا ًدمله مً ممحزاث أهمها:

 طلف وؿبت اإلاساػغة للصغ فترة الدؿضًض التي ججلله أكل زؼىعة؛ 

 ل ألاحل؛الخصٌى كلُه بأكل جيلفت مً الخم ل مخىؾؽ وػٍى  ٍى

  ٌغؼي الاخخُاحاث اإلاىؾمُت ولِـ الىلص في الؿُىلت مما ًجلل ألافغاص  أو اإلاإؾؿاث جلىم

ل ألاحل ل كصحر ألاحل بضٌ مً مخىؾؽ و ػٍى  .بالبدث كً جمٍى

و لهظا الؿبب جم ازخُاعها لهظا اللغض إلاا ًدمله مً ممحزاث و زصائص جدىاؾب مم ػبُلت 

و زاصت الفالح الجؼائغي بدىم صًىه، بلؼوف الىثحر مً ؤلاكتراض مً البىىن بؿبب اإلاجخمم الجؼائغي 

ؾلغ الفائضة مً هاخُت ، ومً هاخُت أزغي أن ؾلغ الفائضة حلخبر كبئ كلى الفالح الفلحر هما أن هظا 

ل اإلاصغغ و الظي له صوع هبحر. في  اللغض جللى عواحا هبحرا مً ػغف الفالخحن، و ٌلخبر طمً الخمٍى

ؼ الشمٌى اإلاالي في الضٌو اللغبُت.  حلٍؼ

 الشمىل اإلاالي  .3

ف الشمىل اإلاالي:.1.3  هىان كضة حلاٍعف للشمٌى اإلاالي هظهغ منها: حػٍر

 ًغرفذ اإلاجمىغت الػشٍر G20  مؤصضت الخحالف الػلمي للشمىل اإلاالي  و(AFI)  الشمىل

ؼ وصٌى و ئؾخسضام الخضماث اإلاالُت اإلاصغفاإلاالي  ُت  ئلى وافت فئاث اإلاجخمم و بما ٌشمل بأهه : حلٍؼ

الفئاث اإلاهمشت و الفلحرة للخضماث و اإلاىخجاث اإلاالُت التي جدىاؾب مم ئخخُاحاتهم بدُث جلضم لهم 

 .  (2020)وغم خؿحن ولمت و أخمض هىعي خؿً مؼغ،  . بشيل كاصٌ و شفاف و بخيالُف مللىلت

  هما كغفذ اإلاىـمت الخلاون و الخىمُت الاكخصاصًت(OECD  و الشبىت الضولُت للخدلُم )

ؼ INFEاإلاالي ) الىصٌى ئلى مجمىكت واؾلت  (الشمٌى اإلاالي بأهه " اللملُت التي ًخم مً زاللها حلٍؼ
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مً الخضماث و اإلاىخجاث الغؾمُت و الخاطلت للغكابت في الىكذ و الؿلغ اإلاللىلحن وبالشيل اليافي 

خجاث إلاسخلف شغائذ اإلاجخمم  مً زالٌ جؼبُم ، و جىؾُم هؼاق اؾخسضام هظه الخضماث و اإلاى

ؼ الغفاه اإلاالي و الاهضماج  مىاهج مبخىغة و التي جظم الخىكُت و الخثلُف اإلاالي  و طلً بهضف حلٍؼ

 (16، صفدت 2021)هاصًت لىػعي،  . الاحخماعي و الاكخصاصي

 مً زالٌ الخلاٍعف الؿابلت وؿدىج أن الشمٌى اإلاالي : 

 صغفُت عؾمُت  مىاؾبت لجمُم أفغاص اإلاجخمم  زاصت الؼبلت الفلحرة   جىفحر زضماث مالُت م

 واإلاهمشت  ، و التي جىاؾب أمىالهم وئخخُاحاتهم ؛

  ئجاخت زضماث مالُت بجىصة كالُت ، و جيلفت مىاؾبت  ، في الؼمً و اإلايان اإلاىاؾبحن،   بشيل

 شفاف و كاصٌ ؛

 لى ئصاعة أمىالهم بشيل ؾلُم .خماًت خلىق مؿتهليي الخضماث اإلاالُت و حصجُلهم ك 

 هبرػ أهمُت الشمٌى اإلاالي مً زالٌ الىلاغ الخالُت:  أهمُت الشمىل اإلاالي:.2.3

  ٌؿاكض الشمٌى اإلاالي كلى جدؿحن الـغوف اإلاالُت و عفم مؿخىي اإلالِشت الفلغاء، هما

التي جضكم ؤلاؾلغاع  ًإصي ئلى  كؼاق كائلي و كؼاق أكماٌ الصغحرة أهثر كىة مً زالٌ الخىمُت اإلاالُت

اصة اؾخلغاع الىـام اإلاالي؛  الاحخماعي والؿُاس ي، و بالخالي ٍػ

  اصة هصِب اللؼاق ًدؿً مً هفاءة الىؾاػت اإلاالُت بحن الىصائم و الاؾدثماعاث فظال كً ٍػ

الغؾمي خؿب اللؼاق غحر عؾمي بما ًضكم فلالُت الؿُاؾت الىلضًت و ًالخف أن جىىق مدافف 

 اماث ٌلؼػ مً جىػَم اإلاساػغ و جفاصي جغهؼها؛ألاصٌى والالتز 

  ل ٌلخبر الشمٌى اإلاالي الىـام الفلاٌ لخدلُم الجزاهت اإلاالُت و ميافدت غؿُل ألامىاٌ و جمٍى

ؤلاعهاب مً زالٌ جؼبُم ئحغاءاث مبؿؼت ججاه اللمالء و بلع اللملُاث مم مغاكاة جسفُع جيالُف 

مً اللمالء( كلى حغُحر اإلاؿاع مً الىـام اإلاالي الغحر عؾمي  الخضماث اإلاالُت ٌصجم ) الفئاث اإلاؿتهضفت

 ؛ (189، صفدت 2021)شافُت، ئلى هـام عؾمي 

  جدلُم مىافم واؾلت الىؼاق مً الشمٌى اإلاالي خُث أؿهغث الضعاؾاث أن الخضماث اإلاالُت

لها و بالخالي حؿاكض في ج دؿً  امياهاث كبر الهاجف اإلادمٌى حؿمذ للمؿخسضمحن بدفف ألامىاٌ و جدٍى

 ؛(108، صفدت 2019)صىعٍت شىبي و الؿلُض بً لخظغ،  هؿب الضزل و الخض مً الفلغ
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 أبػاد الشمىل اإلاالي:.3.3

في الؿىىاث الؿابلت جؼىع مفهىم الشمٌى اإلاالي ئلى أعبلت أبلاص عئِؿُت و هي: ؾهىلت الىصٌى 

ل لجمُم ألاؾغ والشغواث، اؾترشاص اإلاإؾؿاث باللىاك ض الخىـُمُت و ؤلاشغاف اإلاالي، ئلى الخمٍى

ؤلاؾخضامت اإلاالُت للشغواث و اإلاإؾؿاث باإلطافت ئلى مؼوصي الخضماث لخدلُم أفظل البضائل 

ت و  لللمالء، خُث جم كُاؽ الشمٌى اإلاالي كضًما بدؿاب وؿبت اإلاؿخفُضًً مً البىىن الخجاٍع

، 2019ت شىبي و الؿلُض بً لخظغ، )صىعٍ الصغاف آلالي و أحجام اللغوض والىصائم التي جم حغؼُتها

 .، و فُما ًلي ًىضح الشيل الخالي أبلاص الشمٌى اإلاالي اإلالمٌى بها خالُا   (109صفدت 

 : أبػاد الشمىل اإلاالي و مؤشراث كُاصه01الشكل 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبػاد الشمىل اإلاالي

 حىصة الخضماث اإلاالُت اؾخسضام الخضماث اإلاالُت الىصٌى ئلى الخضماث اإلاالُت

اللضعة كلى اؾخسضام الخضماث 

اإلاالُت مً اإلاإؾؿاث الغؾمُت، 

اث الى  صٌى ئلى جدضًض مؿخٍى

جدضًض و جدلُل اللىائم اإلادخملت 

لفخذ و ئؾخسضام خؿاب مصغفي 

مثل: كغب مً هلاغ الخضماث 

 اإلاالُت و ًمىً كُاؾت مً زالٌ:

ألف  100كضص فغوق اإلاصاعف ليل  -

جابم.   

كضص أحهؼة الصغاف آلالي ليل -

هُلىمتر مغبم . 1000  

 100كضص أحهؼة الصغاف آلالي ليل -

 ألف بالغ .

ترابؽ بحن هلاغ جلضًم مضي ال-

 الخضمت. 

خؿاباث الىلىص ؤلالىتروهُت. -  

ت إلحمالي الؿيان  - اليؿبت اإلائٍى

ت  الظًً ٌلِشىن في الىخضاث ؤلاصاٍع

 بىلؼت وصٌى واخضة كلى ألاكل

سضام اللمالء مضي ئؾخ

للخضماث اإلاالُت اإلالضمت 

بىاؾؼت مإؾؿاث اللؼاق 

اإلاصغفي، و ًمىً كُاؾه مً 

 زالٌ:

وؿبت البالغحن الظًً لضيهم هىق 

واخض كلى ألاكل هدؿاب ئئخمان 

 مىخـم .

كضص خؿاباث ؤلاًضاق ليل -

 مً البالغبن . 1000

مً  1000كضص اللغوض ليل -

 البالغحن .

وؿبت البالغحن الظًً  -

ؿخسضمىن خؿاب بىيي بشيل ٌ

 صائم و مخىاجغ .

كضص اإلالامالث غحر الىلضًت )  -

شُياث ؤلالىتروهُت ، بؼاكاث 

 ؤلائخماهُت..

وطم جدالف الشمٌى اإلاالي مإشغا للُاؽ 

 حىصة الخضماث اإلاالُت و هي الخالي:

 . اللدرة غلى جحمل الخكالُف -

ت - ملغفت مخىؾؽ الخيلفت الشهٍغ

اس ي بىاء كلى للخصٌى كلى خؿاب أؾ

 الخض ألاصوى الغؾمي لألحىع.

الث ؤلائخمان.-  مخىؾؽ جيلفت جدٍى

ت لإلخخفاؾ - مخىؾؽ الغؾىم الؿىٍى

 بدؿاب حاعي أؾاس ي.

وؿبت اللمالء الظًً أفاصوا - الشفافُت : -

أنهم جللىا مللىماث واضخت و وافُت خٌى 

 الخضماث اإلاالُت في بضاًت كلض اللغض .

ي وحىص كاهىن أو مض- .حماًت اإلاضتهلك :-

الئدت ملاًحر للشياوي و الخلامل بحن 

 اإلاؿخسضمحن و اإلاإؾؿت اإلاالُت 

هُفُت خل ألاػماث  الثخلُف اإلاالي  : -

اإلاالُت مً كبل الؼبائً ئما باإلكتراض مً 

 ألاصضكاء أو كغض بىيي .
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ؼ الضًً، أؾـ و مخؼلباث اؾتراجُجت : مً ئكضاص الباخثت باإلكخماص كلى ، عؾٌى خمُض و بؿِؿت بللباؽ كإلاصدرا

ؼ الشمٌى اإلاالي مم ؤلاشاعة ئلى ججغبت ألاعصن، مجلت اإلالاعف، اإلاجلض   .217-216-215ص2019، صٌؿمبر 02اللضص  14حلٍؼ

و صىعٍت شىبي و الؿلُض بً لخظغ، أهمُت الشمٌى اإلاالي في جدلُم الخىمُت، مجلت البدىر في الللىم اإلاالُت و ، 

ل اإلاداؾبت، أف   ،2019ٍغ

 راصاث الضابلتدثاهُا: ال

ب الطاوش  -1 د حىان ، غٍر ب الؼاوؽ، دراصت دٍر ض خىان ، غٍغ  (295-276، الصفداث 2021)صٍع

س الشمىل اإلاالي دراصت حالت غُىت مً مخػاملي بىك  بلىىان " ل ؤلاصالمي في حػٍس دور الخمٍى

ل ؤلاؾالمي هضفذ هظه الضعاؾت ئلى الخلغ " -الجسائر–البركت ومصرف  الضالم  ف كلى هـام الخمٍى

هاخضي اللىىاث اإلادخملت لخىؾُم هؼاق الشمٌى اإلاالي و طلً باؾخلؼاب أهبر كضص ممىً مً 

ؼ الشمٌى اإلاالي و جدلُل ، شغائذ اإلاجخمم و مإؾؿاجه ل ؤلاؾالمي في حلٍؼ و إلالغفت صوع الخمٍى

اؾبُان باؾخلماٌ أؾالُب اللالكت بُنهما جم ؤلاكخماص كلى اإلاىهج الىصفي الخدلُلي بخىػَم 

ل ؤلاؾالمي ٌلض مً أهم آلالُاث  اخصائُت و اؾخضاللُت، و كض زلصذ الضعاؾت ئلى أن الخمٍى

اإلاىاؾبت إلًجاص خلٌى مً شأنها ئجاخت الخضماث و اإلاىخجاث اإلاالُت و حؿهُل الىصٌى ئليها و 

 اؾخسضامها .

-183، الصفداث 2021شافُت،  )بىإلاغج وخُضة، هخاف دراصت  بىإلارج وحُدة ، كخاف شافُت  -2

سه  بلىىان  (199 ل ؤلاصالمي ألاصغر في حػٍس ججربت الضىدان -"الشمىل اإلاالي و دور الخمٍى

هضفذ الضعاؾت ئلى جدلُل واكم الشمٌى اإلاالي كاإلاُا وجدضًض أهم اللىامل الي حلُم مً " -همىذجا

ل  ؼه جىؾله في اإلاجخملاث ؤلاؾالمُت الفلحرة و مضي مؿاهمت للخمٍى ألاصغغ ؤلاؾالمي في حلٍؼ

بالخؼغق ئلى ججغبت الؿىصان، وكض اكخمضث الباخثخان كلى اإلاىهج الىصفي الخدلُلي باؾخسضام 

اث الشمٌى اإلاالي مغجفلت في الضٌو  الجضاٌو و ألاشياٌ، و كض زلصذ الضعاؾت ئلى أن مؿخٍى

ل ألاصغغ  ،اإلاخلضمت كلى كىـ الضٌو اإلاىسفظت الضزل مً أهجم الؼغق التي هما ٌلخبر الخمٍى

 كؼػث الشمٌى اإلاالي و الاحخماعي  في الؿىصان .

 أوجه ؤلاخخالف و الدشابه بين الدراصاث الضابلت و الدراصت الخالُت:  -

ًىمً الفغق بحن الضعاؾاث الؿابلت و الضعاؾت الخالُت أن في الضعاؾاث الؿابلت ؾلؼذ الظىء 

ل و جؼىع اللؼاق الفالحي و كلى صوع و أهمُت اللغض الغفُم و اللغوض الفال  خُت ألازغي في جمٍى

ؼ الشمٌى اإلاالي و الاهخمام أهثر  ل ؤلاؾالمي ألاصغغ في حلٍؼ فُت، و هظلً صوع الخمٍى الخىمُت الٍغ

فُت، أما صعاؾدىا فخسصصذ في صوع و  ؼ الشمٌى اإلاالي لخضمت الخىمُت الٍغ بالخضماث اإلاصغفُت لخلٍؼ
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ؼ الشمٌى اإلاالي و وصٌى أهمُت اللغض الغفُم الظي ًخلبر ج ال مصغغا بضون ؾلغ فائضة في حلٍؼ مٍى

فُت. فُت مً أحل الخىمُت الفالخُت و الٍغ  الخضماث اإلاالُت ئلى اإلاىاػم الٍغ

س الشمىل اإلاالي. 4  دراصت مُداهُت حىل دور اللرض الرفُم في حػٍس

فُت ٌلخبر  لمىمي في الجؼائغ ئط أخض بىىن اللؼاق المً بحن    BADR بىً الفالخت الخىمُت الٍغ

ٌلخبر وؾُلت مً وؾائل ؾُاؾت الخيىمت الهاصفت ئلى اإلاشاعهت في جىمُت اللؼاق الفالحي، وجغكُت 

فُت زم ئوشاءه  بمىحب مغؾىم عكم  جبلا إلكاصة هُيلت  1982ماعؽ  13اإلاإعر في  82/106اإلاىاػم الٍغ

الظي مىذ اؾخلاللُت أهبر  14/04/1990و بلض صضوع كاهىن اللغض و الىلض  ،البىً الىػجي الخاعجي

فُت هغحره مً البىىن  للبىىن و ألغي مً زالله هـام الخسصص .أصبذ بىً الفالخت  و الخىمُت الٍغ

ت . زم كاص البىً ئلى الخسصُص مم ؾىىاث   ، 2000ًباشغ حمُم الىؿائف التي جلىم بها البىىن الخجاٍع

الىكاالث الخابػت للمجمؼ الجهىي لبىك  و  DAB: حجم الخىزَؼ للىاة الصراف  آلالي01جدول 

فُت   ىالًت غين جمىشيذ:لالفالحت و الخىمُت الٍر

 

 

 

 

 

فُت لىالًت مً ئكضااإلاصدر:                 ص الباخثت اكخماصا كلى وزائم للمجمم الجهىي لبىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 كحن جمىشيذ

الخف مً زالٌ الجضٌو أهه جىحض زمـ وواالث فغكُت لىالًت كحن جمىشيذ و ول و والت ه

م بلضًت، و هظا ما ٌشيل كائ 28بدىػتها صغاف آلي واخض و هظا اللضص هى طلبف باليؿبت لىالًت بها 

فُت و لؼبائً البىً زاصت منهم الفالخحن.  في وصٌى الخضماث اإلاالُت و منها ؤلالىتروهُت للمىاػم الٍغ

فُت:.1.4  أهم اللروض اإلامىىحت مً طرف بىك الفالحت و الخىمُت الٍر

 الىكاالث 2021/12/31الصراف آلالي الى غاًت 

 516بجي صاف  01

 768اإلاالح 01

 769خمام بىحجغ  01

ت  01  770اللامٍغ

 772كحن جمىشيذ 01

 اإلاجمىق 05
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فُت و  للض جؼغكىا في الجؼء الىـغي ئلى أهىاق اللغوض التي ًمىدها بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

ا هما كغض الخدضي و كغض الغفُم و الجضٌو الخالي ًمثل حجم اإلابالغ اإلامىىخت ليل هىق  أهثرها ػلب

 مً ػغف ووالت كحن جمىشيذ.

: جىزَؼ حجم أهىاع اللروض الفالحُت اإلامىىحت مً طرف  بىك الفالحت والخىمُت 02جدول 

فُت لىكالت                                (2022مارش  -2019خالل الفترة  ) دٌضمبر  -غين جمىشيذ –الٍر

 الىخضة: ملُىن صج

 ألاشهر كرض الخحدي كرض الرفُم

 2019دٌضمبر  025 82 995 140

 2020مارش  127 75 700 190

 2020جىان  640 69 615 182

 2020صبخمبر  784 75 040 30

 2020دٌضمبر  328 87 146 135

 2021مارش  114 74 792 149

 2021جىان  121 67 817 140

 2021صبخمبر 713 54 467 40

 2021دٌضمبر  141 50 133 117

 2022مارش  314 48 000 119

 : مً ئكضاص الباخثت اكخماصا كلى الىزائم ملضمت مً ػغف البىً.إلاصدرا

مً زالٌ الجضٌو هالخف أن الؼلب كلى اللغض الغفُم مغجفلا زاصت زالٌ اإلاىاؾم          

غ ؤلاهخاج الفالحي الفالخُت  بما أهه كغض مىؾم ي  و هى ًغجبؽ باخخُاحاث الفالخحن مً أحل جؼٍى

 بلىـ كغض الخدضي الظي ٌشهض اهسفاطا ملخىؿا .

 الدراصت اإلاُداهُت:  .2.4

"لإلحابت كلى ئشيالُت اللامت لل ؼ الشمٌى اإلاالي  ضعاؾت خٌى ما هى صوع اللغض الغفُم في حلٍؼ

فُت لىالًت كحن جمىشيذ، جم جصمُم اؾدباهت مً زالٌ صعاؾت  خالت بىً الفالخت و الخىمُ ت الٍغ

جظمىذ في شيلها النهائي زالزت أكؿام، اللؿم ألاٌو زاص باإلاللىماث الصخصُت ) الىىق، الؿً، 

كباعة جسص  11اإلاؿخىي الخللُمي، كضص ؾىىاث الخلامل مم البىً(، أما اللؿم الثاوي فُدخىي كلى 
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كباعة مىػكت كلى اإلاداوع  14و اللؿم الثالث ًخظمً كلى  اإلادىع ألاٌو الظي ًمثل اللغض الغفُم،

الفغكُت جخمثل في : وصٌى ئلى الخضماث اإلاالُت، اؾخسضام الخضماث اإلاالُت، خماًت اإلاؿتهلً، الخثلُف 

 اإلاالي.

 مجخمؼ  و غُىت الدراصت:

مُت ًخمثل مجخمم صعاؾدىا في الفالخحن اإلاؿخفُضًً مً اللغض الغفُم لبىً الفالخت و الخى

فُت لىالًت كحن جمىشيذ، خُث جم جىػَم  ، أي بملضٌ اؾترصاص  50اؾدباهت، و جم اؾغحاق منها  70الٍغ

71.428.% 

 :كُاش مضخىي صدق و ثباث الاصخبُان

جم الخأهض مً صضق الـاهغي لالؾخبُان مً زالٌ كغطه كلى مدىمحن مسخصحن في مجاٌ 

  الىلضي و البىيي،

و هى أهبر  0.685الظي بلغ  ألفا كرومباخباث اإلالُاؽ  مً زالٌ ملامل هما جم الخدلم مً ز         

، و هي  كُمت مغجفلت و حشحر ئٌ أن أصاة الضعاؾت جخمخم بضعحت كالُت مً 0.6مً الخض ألاصوى اإلالضع بـ 

 الخباث و بالخالي ًمىً الاكخماص كلى هخائجها و الىزىق بها.

 الخحلُل الىصفي لفلراث الاصدباهت:

 ػلىماث الشخصُت:اإلا -أ

جخلخص زصائص أفغاص اللُىت في ول مً الىىق، الؿً ، اإلاؿخىي الخللُمي، و كضص ؾىىاث الخلامل مم 

 البىً، هما هى مىضح في الجضٌو الخالي: 
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 ُتالخحلُل الىصفي للخصائص الشخص  :03جدول  

 SPSSالبرهامج ؤلاخصائي : مً ئكضاص الباخثت ئكخماصا كلى مسغحاث اإلاصدر

 هالحظ: 03مً خالل الجدول ركم  جحلُل اإلاخغيراث:

%، هظا مً زصىصُت اللُىت بما أنها حشمل 6% أما ؤلاهار فخمثل 94أن وؿبت الظوىع جمثل  الىىع:

 فأغلبهم طوىع. فئت الفالخحن

ت ألاكل مً الػمر:  ؾىت فخمثل 50ئلى  35%، أما الفئت مً 12جمثل أكل وؿبت وهي  35أن الفئت اللمٍغ

ت ألاهثر مً 36 % و التي جمثل أكلى وؿبت، ما ٌلجي أن هظه الفئت 52ؾىت فخمثل  50%، و الفئت اللمٍغ

 شباب.هي ألاهثر ئكباال كلى الخلامل باللغض الغفُم  كلى كىـ فئت ال

هجض أن فئت الفالخحن أغلبهم لِـ لضيهم مؿخىي كلمي و مؿخىي ابخضئي باليؿب اإلاضخىي الخػلُمي: 

%، أما فئت صعاؾاث 8%، و مؿخىي زاهىي بـ 20%، زم جليها مؿىي مخىؾؽ بيؿبت 32% و 30الخالُت: 

 % و هجض أغلبهم مهىضؾً فالخت لضيهم مؿدثمغاث فالخُت.10كلُا بلغذ وؿبتها 

هالخف أن فئت حل الفالخحن لضيهم الخبرة في الخلامل مم اللغض  ىىاث  الخػامل  مؼ البىك:غدد ص

% و هظا ما ًضٌ كلى هجاح و فلالُت اللغض الغفُم في 70ؾىىاث بيؿبت  5الغفُم  التي ججاوػث 

 اليضبت اإلائىٍت الخكرار فئاث اإلاخغراث اإلاخغيراث 

 %94 47 طهغ الىىع

 %6 3 أهثى

 

 الػمر

 12% 6 ؾىت 35أكل مً 

 %36 18 ؾىت 50-35مً 

 %52 26 ؾىت 50أهثر مً 

 

 اإلاضخىي 

 الخػلُمي

 %30 15 صون مؿخىي 

 %32 16 ابخضائي

 %20 10 مخىؾؽ

 %8 4 زاهىي 

 %10 5 صعاؾاث كلُا

 غدد صىىاث

 الخػامل مؼ

 البىك

 %12 6 أكل مً ؾيخحن

 %18 9 ؾىىاث 5ى أهثر مً ؾيخحن ئل

 %70 35 أهثر مً زمـ ؾىىاث
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فُت، أما الفئت التي جخلامل مم البىً أكل مً ؾيخحن و الفئت مً ؾيخحن ئلى زمـ ؾى ىاث الخىمُت الٍغ

 %.18% و 12فيؿبهما والخالي: 

س الشمىل اإلاالي حالت بىك  -ب جحلُل أجىبت الػُىت غلى الاصخبُان حىل دور اللرض الرفُم في حػٍس

فُت  لىالًت غين جمىشيذ باصخػمال لُكارث الخماس ي  الفالحت و الخىمُت الٍر

ت في ئحاباتها و اليؿبت بلض ملغفت صضق و جباث أصاة الضعاؾت ،ًجب كلي كلُىا ملغفت اججاه اللُى

ت ليل ؾإاٌ أو مدىع في الاؾخبُان   اإلائٍى

 . 07و 06،05و طلً هما هى مىضح في الجضاٌو عكم 

س الشمىل اإلاالي   :05جدول  جحلُل أجىبت الػُىت غلى الاصخبُان حىل دور اللرض الرفُم في حػٍس

فُت  لىالًت غين جمىشيذ باصخػمال اإلاحىر  – لُكارث الخماس ي حالت بىك الفالحت و الخىمُت الٍر

 -ألاول اللرض الرفُم 

 اإلاحىر ألاول اللرض الرفُم

اإلاخىصط  الػباراث الركم

 الخضابي

ؤلاهحراف 

 اإلاػُاري 

درجت  اليضبت %

 اإلاىافلت

مىافم  BADR. 4,6000 0.49487 92.00 اؾخفضث مً اللغض الغفُم مً بىً 01

 بشضة

ب ٌلخبر لجىءن لللغض الغفُم وؾُلت لخجى 02

 . الخلامل بؿلغ الفائضة في كملُاث الىـام البىيي

مىافم  90.8 645550, 4,5400

 بشضة

ٌلخبر لجىءن لللغض الغفُم وؾُلت للخصٌى  03

لً الفالخُت ل اإلاىاؾب  إلاشاَع  .كلى الخمٍى

مىافم  90.4 614120, 4,5200

 بشضة

حلخبر أن اللغض الغفُم ٌؿاهم بشيل فلاٌ في  04

ؼ اللؼا  ق الفالحيجىمُت وحلٍؼ

مىافم  98.00 303050, 4,9000

 بشضة

كضم لً البىً ول اإلاللىماث خٌى اللغض  05

 الغفُم

مىافم  99.6 0,141420 4,9800

 بشضة

ٌؿهغ البىً كلى مغاكبت ومخابلت اللغض اإلامىىح  06

 لً

مىافم  90.8 503460, 4,5400

 بشضة

لُت 07 مىافم  87.6 490310, 4,3800 ؾاكضن اللغض في خل مشاولً الخمٍى

 بشضة

مىافم  92.00 494870, 4,6000 حلخبر أن كُمت اللغض وافُت إلهجاػ مشغوكً 08
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 بشضة

حلخبر أن الفترة اإلادضصة مً ػغف البىً وافُت  09

 . لدؿضًض اللغض

مىافم  98.4 274050, 4,9200

 بشضة

مىافم  28.4 498570, 1,4200 ججض صلىباث في حؿضًض اللغض 10

 بشضة

مىافم  90.4 788700, 4,5200 أن ًيىن الدؿضًض مغجبؽ بخدلُم اإلاغصوصجغغب  11

 بشضة

مىافم  %87 0.2322 4.35 اللرض الرفُم 

 بشضة

 SPSSالباخثت باالكخماص كلى هخائج البرهامج ؤلاخصائي  ئكضاص مً :اإلاصدر

جلذ هالخف كىض جدلُل  حمُم كباعاث اإلادىع ألاٌو )اللغض الغفُم( س  05مً زالٌ الجضٌو 

كضم لً % لللغض الغفُم، خُث سجلذ اللباعاث الخالُت )87وؿب مغجفلت حضا بمىافم بشضة بيؿبت 

حلخبر أن الفترة اإلادضصة مً ػغف البىً وافُت لدؿضًض  البىً ول اإلاللىماث خٌى اللغض الغفُم،

ؼ اللؼاق الفالحي( و،  اللغض ؿب كالُت حلخبر أن  اللغض الغفُم ٌؿاهم بشيل فلاٌ في جىمُت وحلٍؼ

فُت كضم ول اإلاللىماث الخاصت 99% و 98جتراوح مابحن  %، و هظا ٌلجي أن بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

غاللي  مىؾمي ًضزل طمً اللغوض كصحرة ألاحل التي جلبي خبلغض الغفُم و الظي ٌلخبر كغض اؾ

ت الضواحً هما وافم خاحُاث الفالخحن  في أوشؼتهم الفالخُت الخاصت باهخاج الخبىب و الخظغ و جغبُ

بشضة حل الفالخحن كلى أن الفترة اإلادضص مً ػغف البىً هي وافُت لدؿضًض اللغض ألهه زاٌ مً 

الغبا و أن الخيىمت هي التي جخىفل بضفم ول الخيالُف للبىً بشغغ أن ًدترم الفالح اإلاضة اإلادضصة 

اللؼاق الفالحي هظه خلُلت  العحاق اللغض، هما  هجض أن كغض الغفُم ٌؿاهم بشيل فلاٌ في جىمُت

ًً ًخلاملىن به لضيهم الخبرة في ظ، و ان حل الفالخحن ال2008أهه للى عواحا هبحرا مىظ جؼبُله ؾىت 

الخلامل مم البىً ، ماكضا كباعة  "ججض صلىباث في حؿضًض اللغض" التي جدصلذ كلى صعحت غحر 

جلٌى "الفترة اإلادضصة مً ػغف البىً  ًإهض صخت اللباعة التي %  و هظا ما28.4مىافم بشضة بيؿبت 

 وافُت لدؿضًض اللغض".
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س الشمىل اإلاالي : 06جدول  جحلُل أجىبت الػُىت غلى الاصخبُان حىل دور اللرض الرفُم في حػٍس

فُت  لىالًت غين جمىشيذ باصخػمال لُكارث الخماس ي اإلاحىر  – حالت بىك الفالحت و الخىمُت الٍر

 –الثاوي الشمىل اإلاالي 

 

 شمىل اإلااليال

اإلاخىصط  الػباراث الركم

 الخضابي

الاهحراف 

 اإلاػُاري 

 اليضبت

% 

درجت 

 اإلاىافلت

ٌؿهل لً البىً الخلامل بالخضماث الضفم  01

م شُياث وبؼاكاث  غحر الىلضًت كً ػٍغ

 الائخمان

 مىاق 75.6 974990, 3,7800

ًىفغ البىً كضص وافي مً الفغوق التي حؿمذ  02

 ضماث اإلاالُت بؿهىلتلً بالىصٌى ئلى الخ

 محاًد 52.8 1,33646 2,6400

ًإزغ مؿخىان الخللُمي كلى اؾخسضام  03

 الخضماث اإلاالُت اإلاخاخت

 محاًد 62.4 1,31925 3,1200

ًىفغ البىً زضماث ومىخجاث مالُت بؿُؼت  04

 حؿاكض اإلاىاػً البؿُؽ

 مىافم 82 863070, 4,1000

مها  البىً حلخبر أن الخضماث اإلاالُت التي ًلض 05

 ملاصغة جخماش ى مم خاحُاث الؿىق 

 مىافم بشدة 85.2 876220, 4,2600

جخلغف كلى اإلاللىماث الجضًضة خٌى  06

م اللجىء  الخضماث اإلاالُت للبىً كً ػٍغ

 اإلالابلت اإلاباشغةو للبىً 

 مىافم بشدة 89.2 645550, 4,4600

جخلغف كلى اإلاللىماث الجضًضة خٌى  07

م اؾخلباٌ الخضماث اإلاالُت للب ىً كً ػٍغ

 عؾائل في هاجفً الظوي

 محاًد 63.2 1,36067 3,1600

ئؾخسضام الهاجف الظوي في الخلامالث  08

 البىىُت ٌؿهل وصٌى الخضماث البىىُت

 محاًد 66.4 1,23619 3,3200

حلخبر أن  اؾخسضام اللغت ألاحىبُت في مسخلف  09

الىزائم و عؾائل  البىىُت ملُلا  الؾخلماٌ 

 اث اإلاالُت اإلاخاخت لؼبىن الخضم

 مىافم 77.6 1,39445 3,8800
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ًدافف البىً كلى أمً وؾالمت اللمالء  10

 وأمىالهم وبُاهاتهم

 مىافم 84.8 796930, 4,2400

م  كلى شياوي  11 ًلىم البىً بالغص الؿَغ

 اللمالء و جدلُم الاؾخجابت اإلاىاؾبت لها

 مىافم 1,37083 1,37083 3,7200

الُت اإلاخاخت جمىذ فغص الخضماث اإلا 12

ت ممخاػة لفئت الشباب  اؾدثماٍع

 مىافم 80.8 924940, 4,0400

حشلغ بالغطا  والثلت ججاه البىً ومىؿفُه و  13

 الخضماث اإلالضمت

 مىافم 80 880630, 4,0000

ملغفخً الجُضة للخضماث البىىُت ججللً  14

 في خالت حلغطً ألػمتوجخجه مباشغة للبىً 

 مىافم بشدة 86.4 740660, 4,3200

 مىافم %75.77 0.46514 3.7886 الشمىل اإلاالي 

 SPSSالباخثت باالكخماص كلى هخائج البرهامج ؤلاخصائي  ئكضاص مً اإلاصدر

كىض جدلُل  حمُم كباعاث اإلادىع الثاوي )الشمٌى اإلاالي( هالخف أنها  سجلذ وؿب مغجفلت بحن 

جخلغف كلى اإلاللىماث الجضًضة ي خُث سجلذ اللباعة % الشمٌى اإلاال75مىافم و مىافم بشضة  بيؿبت 

م اللجىء للبىً و اإلالابلت اإلاباشغة أكلى وؿبت بلغذ  % 89.2خٌى الخضماث اإلاالُت للبىً كً ػٍغ

م لجىءهم مباشغة  بملجى أن الفالخحن ًخلغفىن كلى مللىماث حضًضة خٌى الخضماث اإلاالُت كً ػٍغ

جثبذ صخت اللباعة : "جخلغف كلى اإلاللىماث الجضًضة خٌى مم البىً و هما أن اللباعاث الخالُت 

م اؾخلباٌ عؾائل في هاجفً الظوي "و "  الهاجف الظوي في  اؾخسضامالخضماث اإلاالُت للبىً كً ػٍغ

الخلامالث البىىُت ٌؿهل وصٌى الخضماث البىىُت" خُث سجلخحن اللباعجحن صعحت مداًض أي لم ًلم 

للضم امخالههم لهاجف طوي كضم وصٌى الخضماث اإلاالُت الىتروهُا هم أن  الفالخحن باإلحابت كنهما  هـغا

مؿخىاهم الخللُمي اإلاىسفع و كضم اجلان اللغاث ألاحىبُت  التي حلُم اؾخسضام الخضماث اإلاالُت ، و 

ًىفغ البىً كضص وافي مً الفغوق التي  هظلً اللباعجحن التي جخظمً بلض وصٌى للخضماث اإلاالُت "

لىصٌى ئلى الخضماث اإلاالُت بؿهىلت"    و "ًإزغ مؿخىان الخللُمي كلى اؾخسضام الخضماث حؿمذ لً با

فُت و التي ًخمغهؼ فيها  اإلاالُت اإلاخاخت" سجلخا صعحت مداًض هجض أن الجىحض فغوق للبىً في اإلاىاػم الٍغ

م البىً و أن الفالخحن خُث ًلجإن للخىلل ئلى الىواالث و ًخدملىن جيالُف الىلل مً أحل الخلامل م

اإلاؿخىي الخللُمي اإلاىسفع ًإزغ كلى اؾخسضاهم للخضماث اإلاالُت. هما سجل الباقي البلضًً خماًت 

 .اإلاؿتهلً والخثلُف اإلاالي صعحاث مغجفلت
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 : جحلُل ؤلاهحدار البضُط الخخبار جأثير اللرض الرفُم غلى الشمىل اإلاالي   07جدول 

 SPSSالباخثت باالكخماص كلى هخائج البرهامج ؤلاخصائي  ضاصئك مً:  اإلاصدر

 اخخبار الفرطُاث الفرغُت:

بحن اللغض الغفُم )مخغحر مؿخلل( و بلض   Rملامل ؤلاعجباغ هالخف أن   7مً زالٌ الجٌى عكم 

بلُمت  R2و هي كُمت طلُفت، و ملامل الخدضًض  0.202الىصٌى الخضماث اإلاالُت )مخغحر جابم( بلغ  

 t% مً وصٌى الخضماث اإلاالُت ، اؾدىاصا ئلى كُمت 4.1ملجى أن اللغض الغفُم ال ًفؿغ ؾىي  0.041

ت  2.997اإلادؿىبت أهبر مً كُمتها الجضولُت  ت  1كىض صعحت خٍغ ؛ هما أن مؿخىي الضاللت اإلالىٍى

(sig=0.002 ت التي  Beta، و حاءث كُمت 0.01( أكل مً كُمتها الجضولُت كىض مؿخىي الضاللت اإلالىٍى

و التي جضٌ كلى وحىص كالكت  0.202جىضح اللالكت بحن اللغض الغفُم و وصٌى الخضم اث اإلاالُتبـ 

طلُفت بحن اللغض الغفُم و وصٌى الخضماث اإلاالُت للضم وحىص كضص واف مً الفغوق للبىً التي 

غ كليهم في  حؿهل وصٌى الخضماث اإلاالُت بؿهىلت للفالح هما أن اإلاؿخىي الخللُمي للفالخحن ًإز

وجىد غالكت الخلامل بالخضماث اإلاالُت الالىتروهُت و الخضًثت؛ وؾِخم كبٌى الفغطُت التي جضٌ كلى 

 ذاث داللت احصائُت لكنها غالكت طػُفت  بين اللرض الرفُم و الىصىل إلى الخدماث اإلاالُت.

 مػادلت الاهحدار

 الخطي البضُط

BETA املمػ 

(A) 

كُمت 

(t) 

مضخىي 

 الداللت

 

كُمت 

مػامل 

فِشر 

(F) 

مػامل 

الخحد

ًد 

(R2) 

 مػامل

الارجبا

 (R)ط 

 اإلاخغير الخابؼ

Y=1,881+0.219X1 0,219 1,881 1.552 0,001 ,4092 0.048 0.219a الشمىل اإلاالي 

Y=6.070+0.202X2 0.202 6.070 2,997 0,002 2,042 0,041 0,202  وصىل إلى

الخدماث 

 إلاالُتا

Y=1.922+0.205X3 0.205 1.922 1.448 0,0003 2.097 0,042 0,205  اصخخدام

الخدماث 

 اإلاالُت

Y=0.797+0.3038X4 0.303 0,797 2.203 0,0005 4.852 0.092 0,303  حماًت

 اإلاضتهلك

Y=0,508+0,374X5 0,374 0.508 2.792 0,004 7,792 0,140 0,374 الخثلُف اإلاالي 
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، الخثلُف اإلاالي( فالخف مً أما بالؿبت لألبلاص ألازغي )اؾخسضام الخضماث اإلاالُت و الخماًت اإلاؿتهلً

ت  اإلادؿىبت أهبر مً كُمتها الجضولُت tزالٌ الجضٌو أن كُمت  ؛ هما أن مؿخىي 1كىض صعحت خٍغ

ت  ) ت sigالضاللت اإلالىٍى التي  Beta،  و كُمت 0.01أكل مً كُمتها الجضولُت كىض مؿخىي الضاللت اإلالىٍى

لغفُم وول مً اؾخسضام الخضماث اإلاالُت و جىضح بىحىص  اللالكت اث صاللت ئخصائُت بحن اللغض ا

ت  خماًت اإلاؿتهلً و الخثلُف اإلاالي و الظي ًضٌ كلى وحىص اعجباغ بحن اإلاخغحراث الؿابلت بلابلُت جفؿحًر

 :% في أفظلها، و بالخالي كبٌى الفغطُاث الفغكُت اإلاخمثت في 14جلضع بـ 

 اصخخدام  و  للرض الرفُموجىد غالكت ذاث داللت احصائُت لكنها غالكت طػُفت بين ا

 الخدماث اإلاالُت.

 .وجىد غالكت ذاث داللت احصائُت بين اللرض الرفُم و حماًت اإلاضتهلك 

 .وجىد غالكت ذاث داللت احصائُت بين اللرض الرفُم و الخثلُف اإلاالي 

بلض ما جم ازخباع الفغطُاث الفغكُت و التي جبحن أن هىان كالكت طاث صاللت ئخصائُت بحن اللغض 

 لغفُم و أبلاص الشمٌى اإلاالي، ؾِخم ازخباع الفغطُت الغئِؿُت.ا

بحن اللغض الغفُم )مخغحر مؿخلل( و الشمٌى  Rأن ملامل ؤلاعجباغ  7هما جبن لىا في الجضٌو عكم   

ملجى أن اللغض  0.048بلُمت  R2و هي كُمت طلُفت، و ملامل الخدضًض  0.219اإلاالي )مخغحر جابم( بلغ  

% مً الشمٌى اإلاالي وهظا بؿبب أهىا خضصها كُىت الضعاؾت التي حشمل فئت 4.8ؾىي  الغفُم ال ًفؿغ 

 صغحرة مً اإلاجخمم و هي فئت الفالخحن اإلاؿخفُضًً مً اللغض الغفُم.

ت  1.552هما أن  كُمت ف اإلادؿىبت أهبر مً كُمتها الجضولُت  ؛ هما أن مؿخىي 1كىض صعحت خٍغ

ت  ) ت ( أكل sig=0.001الضاللت اإلالىٍى ، و حاءث 0.01مً كُمتها الجضولُت كىض مؿخىي الضاللت اإلالىٍى

؛ و لهظا ؾِخم عفع 0.219التي جىضح اللالكت بحن اللغض الغفُم و الشمٌى اإلاالي بـ  Betaكُمت 

ت وكبٌى الفغطت البضًلت  س  التي جضٌ كلىالفغطُت الصفٍغ "أن "اللرض الرفُم له دور في حػٍس

 الشمىل اإلاالي".
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 مػامل  الارجباط بيرصىن بين كرض الركُم  و الشمىل اإلاالي  : 08جدول 

 SPSSمً ئكضاص الباخثت باالكخماص كلى هخائج البرهامج ؤلاخصائي : إلاصدرا     

ًخضح أن هىان كالكت طاث صاللت ئخصائُت بحن اإلاخغحر اإلاؿخلل )اللغض  8مً زالٌ الجضٌو عكم 

 ( .0,219الغفُم( و اإلاخغحر الخابم )الشمٌى اإلاالي( خُث جم حسجل كُمت ملامل بحرؾىن )

 ت: الخاجم

للىصٌى ئلى الخىمُت الاكخصاصًت البض مً جىمُت اللؼاكاث ؤلاهخاحُت و أهمها اللؼاق الفالحي     

ل أهبر و ئلى خاحتها الىبحرة ئلى الخضماث اإلاالُت  و صىلها ئلى الؼبلاث  الظي ًدخاج ئلى صكم و جمٍى

ل اإلاصغغ  لت  الفلحرة ، و كض ؾاهمذ هظه الضعاؾت ئلى ملغفت مضي أهمُت الخمٍى في خل مشياٌ الخمٍى

 للفالح و جؼىع ؤلاهخاج الفالحي  و جدؿحن مؿخىاه اإلالِش ي ، و جىصلىا ئلى الىخائج الخالُت:

  ل كغف اللغض الغفُم ئكباال هبحرا مً ػغف الفالخحن إلاا ًدمله مً ممحزاث ئًجابُت أهه جمٍى

خحن زاصت الفئت مىؾمي كصحر ألاحل زاٌ مً ؾلغ الفائضة ، خُث ٌؿخفُض مىه ول فئت الفال 

 البؿُؼت؛

 لُت للفالخحن بشيل وؿبي ؛  ؾاهم اللغض الغفُم في خل اإلاشاول الخمٍى

  فُت الفالخُت و الظي حلخبر جيلفت فُت  و بلضها كلى اإلاىاػم الٍغ كلت فغوق بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 ًخدملها الفالح مما حلُم مً وصٌى الخضماث اإلاالُت بشيل حُض؛

 صاللت ئخصائُت و هي كالكت طلُفت بحن اللغض الغفُم و وصٌى ئلى الخضماث  وحىص كالكت طاث

؛
 
 اإلاالُت

  وحىص كالكت طاث صاللت ئخصائُت و هي كالكت طلُفت بحن اللغض الغفُم و اؾخسضام الخضماث

؛
 
 اإلاالُت

وحىص كالكت طاث صاللت ئخصائُت بحن اللغض الغفُم و خماًت اإلاؿتهلً؛ 

صائُت بحن اللغض الغفُم و وصٌى ئلى الخثلُف اإلاالي؛وحىص كالكت طاث صاللت ئخ 

 الشمىل اإلاالي الىخائج 

 

اللرض 

 مالرفُ

 **2190, مػامل  الارجباط بيرصىن 

 0,000 مضخىي الداللت

بىحىص كالكت  طاث صاللت ئخصائُت  كبٌى الفغطُت  الغئِؿُت ألاولي ) هدُجت الفرطُت 

 ٌ اإلاالي(بحن اللغض الغفُم و الشمى 
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ؼ الشمٌى اإلاالي و الظي هى في بضاًت بما أنها  و لهظا ًمىً اللٌى أن اللغض الغفُم له صوع في حلٍؼ

غها مً زالٌ الخىصُاث الخالُت:  كالكت طلُفت البض مً جؼٍى

  ت و فُت بخىفحر بيُت مالُت كٍى بت مً اإلاىاػم الٍغ  حؿهُل وصٌى الخضماث اإلاالُت ؛ اوشاء فغوق كٍغ

  غ هـام الضفم  و الخضماث و اإلاىخجاث اإلاالُت، و اكخماص الخىىىلىحبا اإلاالُت الغكمُت لدؿهُل جؼٍى

 وصٌى  واؾخسضام الخضماث اإلاالُت بشيل فلاٌ؛

 .ؼ الىعي و اإلالغفت اإلاالُت إلاسخلف شغائذ اإلاجخمم  حلٍؼ

 :اإلاراجؼ
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 ملخص: 

الىكاى  كىام موماىم املطوالاات الاػاجراجيايت ااكخثاضهاا مان املوااهي   نامن دالٌ هصه الىضكت الثحثيت حااٌو الثاحثا

التاال لمااا ةهمياات هث اارة فااي ؿاال الخغ ااراث الؼااط لت والغ اار متهااسة فااي ا كاات منـماااث  كماااٌ، وشلااً همحاولاات مللطفاات 

الاالااااصاض املثىاااط ةزاااط املطوالاااات  الاػاااجراجيايت ممثلااات فاااي بلاااس املطوالاااات الاػااادثاكيت  فاااي ازاضة الاظمااااث ا بلازهاااا ال مؼااات ( 

 والاػخلساز والىكايت ,احخىاء الظطض , اػخلازة النشاغ ,الخلل ).

 زاللاات شو ةزااط وحااىز الخحلياال اخمخاام  ااطهت الاوؼاااٌ امطوالااات اػاادثاكيت فااي ازاضة الاظماااث ماام  الاخااائ  ةؿمااطث وكااس

 ا بلازهااااااا الاظماااااااث ازاضة كىاااااام الاػاااااادثاكيت الاػااااااجراجيايت للمطوالااااااات )α=  0.05(  الساللاااااات مؼااااااخىي  كنااااااس احصااااااائيت
 .ماخملت كىم مؼخىي  طهت الاوؼاٌ  

  طهت الاوؼاٌ ., ظماث  ػدثاكيت , ازاضة طوالات امػجراجيايت , اطوالات م   الكلماث املفخاحيت:

  M10 ;M19 ; L29 ; L10 :جصييف

Abstract:  
    Through this research paper, the researcher tried to identify the concept of 

strategic flexibility as an attempt to know the impact of strategic flexibility 

represented in the dimension of proactive flexibility in crisis management in its 

five dimensions (early warning and preparedness prevention, containment, 

recovery, learning).  
The results of the analysis showed that the NAFTAL company enjoyed proactive 

flexibility in managing crises with a statistically significant effect at the 

significance level (α = 0.05) for the strategic proactive flexibility on crisis 

management with its combined dimensions at the level of the NAFTAL company. 
Keywords: strategic flexibility, proactive flexibility, crisis management. 

Jel Classification Codes: M10 ; M19 ; L29 ; L10 

  المؤلف المرسل 
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 . مقدمت: 1

جثلىض ان مم الخؼىض الخىنىلىجي المائل الصي مؽ حميم املااالث  ودصىصا في الاـ  املللىماث  

اللىملت الصي حلل اللال  اهثر اضجثاػا , مما ظاز من زضحت الخ ز ر و الخ زط  , اضخذ منـماث  ممومى 

هسيساث الاكماٌ جىاحه جحسياث هث رة من دالٌ الثحث كن الوطص و اكخناصما كثل منافؼيها والت

وجانبها ,في ؿل حالت كسم الخ هس والخغ ر املؼخمط في ا كت الاكماٌ مما صلب من مممتها, الش لء الصي 

حلل منـماث الاكماٌ جثحث كن الياث حسيسة وجثنل اػاليب شهيت واػجراجيايت جمىنها من ازاضة  

جسيسة واملخغ رة في الث كت الاظماث املحخملت وغ ر املحخملت ومحاولت الخىيف الانؼياتي مم امللؼياث ال

ال اضحيت ,ومن اه  هصه الاػاليب هي املطوالات الاػجراجيايت الاػدثاكيت  , التل حلخبر ططوضة حخميت كىم 

 املنـماث حتى جثلي كىم حـىؿما في املنافؼت والخلليل من ازاض  ظماث كىم مؼخلثلما .

يل حلل من املطوالات هي جىكم الخغ راث في وضغ  حلسز مواهي  املطوالات الاػجراجيايت الا االاه جؼىض بش

الث كت وصنم الوطص واػخغاللما ول ؽ الخىيف ومالءمت مىاضزها وكسضاتها اػخااات للخغ راث الثيئيت 

 فلؽ . 

ما هى اثس املسوهت الاستراجيجيت الاسدباقيت في ادازة من هصا املنؼلم يمىن ػطح الا ياليت الخاليت : 

 الاشماث ؟

 الدزاست :فسضياث .1.1

  جخمخم  طهت الاوؼاٌ امطوالات اػجراجيايت اػدثاكيت.ال 

  طهت الاوؼاٌ الاـاما إلزاضة الاظماث . ًجمخل ال  

 ) 05, 0 ال يىحس ازط شو زاللت احصائيت كنس مؼخىي الساللت = α للمطوالات الاػجراجيايت(

الاػدثاكيت كىم ازاضة الاظماث ا بلازها (إلاالاصاض املثىط ,الاػخلساز والىكايت , احخىاء الظطض, 

 اػخلازة النشاغ , الخلل  ) في  طهت الاوؼاٌ  .

 هداف الدزاست :أ.2.1

للمطوالات الاػجراجيايت الصي يلس مومىما حسيثا بشيل نؼبل  محاولت ااطاظ مومىم الثلس الاػدثاقي

, وااطاظ مومىم ازاضة الاظماث  من دالٌ مطاحلما املذخلوت وهصا محاولت الىشف كن ػثيلت اللالكت ا ن 

 احخىاء, والىكايت والاػخلساز املثىط الاالاصاض املطوالات الاػدثاكيت كىم ازاضة الاظماث ا بلازها ال مؼت (

 . الخلل ) في  طهت الاوؼاٌ , النشاغ خلازةاػ,  الظطض 
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 أهميت الدزاست : .3.1

الاػجراجيايت في املتػؼاث الجعائطيت  لإلزاضةمحاولت الىكى  كىم مسي جؼثيم املواهي  الخسيثت 

هنمىشج لصلً واملطوالات الاػجراجيايت الاػدثاكيت همثاٌ لصلً , والاػخوازة  اللمىميت و طهت الاوؼاٌ

 منها في مىاحمت الاظماث التل حلصف ااالكخصازاث اللامليت التل حلس الجعائط واحسة منها .

 مىهج الدزاست : .4.1

 جلؼي  هصه ج  لصلً .الطياض ل املنهج وهصا الخحليىي، الىصوي املنهج كىم السضاػت هصه في الاكخماز ج 

 :هما حاالاث ن السضاػت

 كىم ااالكخماز وازاضة الاظماث  الاػجراجيايت الاػدثاكيت مومىم املطوالات إاطاظ فيه يخ   :أالول  الجاهب

 .جناولذ املومىم ن التل النـطيت  زاياث

ٌ  املللىماث حمم فيه يخ   :الثاوي  الجاهب  ماخمم كىم إػدثاالات جىظ م ااػخذسام السضاػت مخغ راث حى

  .السضاػت فططياث وادخثاض SPSS إحصائي  البرالاام  ااػخلماٌ وجحليل الاخائاما السضاػت،

 السابقت الدزاساث .2

 :الدزاساث الاحىبيت  1.2

كنااىان املطوالااات الوائلاات فااي املماضػاات ض ي ماان ةظماات  جحااذ Homa Bahramiو Stuart Evansزضاػاات  1.2.1

).2020.( 

هسفذ السضاػت الم ااطاظ اهميت جحسيس الخحسياث التل يىاحمما اللائس اهمما حالت كسم اليل ن في 

الث كت املحيؼت اه ,ووحىب الخىحه الاحى جثنل منهج ازاضي يخصف ااملطوالات ليدؼنى للمنـمت الاػخااات 

ـلت التل جنزوي جحتها الؼط لت للمخغ راث الث كت ,وهصا ما يصؼلح كليه ااملطوالات الوائلت التل حلنبر امل

مامىكت من املواهي  الوطكيت كىم غطاض ال وت واملطوالات والط اكت والؼطكت والليىالات والخحىغ ,البراكت , 

املخاالات و اللعوحت , ز  محاولت الثاحثان مؼاالت هصه املواهي  كىم مماضػاث اللازة امتػؼت فااطيناث  

ألالاـمت الاجصاالث الظىئيت وهصلً ةحمعة الل زض  الخايالالاسيت لخصنيم امليىالااث والىحساث النمؼيت

وةاػخذسام ازاة  2011الصناكيت وةحمعة الاػدشلاض دالٌ اظمت الويظاالااث التل احخاحذ جايالالاس ػنت 

هييل الؼمىت اليشيياوا الؼجب والنديات ,اجضح ان حج  املنـمت له زوض اػاس ل في ػطكت الخىيف 

ث رة الدج  واالاه كىم اللائس ان يمخلً لىحت كيازة حشمل مم الخغ راث املواحكت كىؽ املنـماث ه

 الخىاغ املذخلوت للمطوالات حتى جديح له اػخذسامما وفم الؼياق والىطم وفي في الىكذ املناػب .
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وكس افازث هصه السضاػت السضاػت الخاليت في طثؽ مومىم املطوالات الاػجراجيايت ااميم 

 ادطي دالٌ الاظماث . حاالتها  وهيف يمىن الاالاخلاٌ من حالت الم

جحذ كنىان ج ز ر املطوالات الاػجراجيايت  Zhigang FAN, Dongmei FAN, Yuan SUNزضاػت  1.2.2

 ).2012للمتػؼت كىم ةزاء الااخياض: اناًء كىم منـىض معزوج لالػدثاكيت والاػخااات (

ت اػخااات وشلً كمسث هسه السضاػت الم جوىيً مومىم املطوالات الاػجراجيايت الم مطوالات اػدثاكيت ومطوالا

 مصنلا في الص ن , 180املومىم ن كىم ازاء الااخياض للمنـماث  اسضاػت  ملذ  ج ز ر امحاولت ملطفت 

اؿمطث النخائ  ان املطوالات الاػدثاكيت وان لما ازط ايااتي كىم ازاء الااخياض للمنـماث  , في ح ن وان الازط 

ػؼحيا االنؼثت للمطوالات الاػخااات ,املنى ان املنـماث التل جمخلً الااخياض و الااساق هي التل لما 

جىييف امياالااتها وفم هصا الخغ ر ,غ ر  اللسضة كىم الخنثت االخغ راث الثيئيت وجذلم فطص لما و ؼمل كليها

املواجئ لما ,كىؽ املنـماث امللخمسة كىم امياالااتها لعيازة ػطكت اػخاااتها وجواكلما مم املحيؽ املخغ ر 

 فلؽ .  

وكس افازث هسه السضاػت السضاػت الخاليت في جحسيس واكخماز ابلاز املخغ ر املؼخلل (املطوالات 

والات الاػخااات ) ,هما اينذ اهميت املطوالات الاػدثاكيت لسي املنـماث الاػجراجيايت الاػدثاكيت ومط 

 الصناكيت   في الاػخلطاض النؼبل لما في الث كت املخغ رة ااػخمطاض.

 العسبيت:الدزاساث  2.2

دزاست صالح عبد السضا زشيد و عرزاء عبد الكسيم حميد جحذ عمىان دوز املسوهت  2.2.1

 (.2019) يإلابداع الاستراجيجيت في حعصيص الاداء

هسفذ هصه السضاػت الم ملطفت السوض الصي جلىم اه املطوالات الاػجراجيايت اثلسحها (املطوالات 

الاػدثاكيت واملطوالات الاػخااات ) في حلعيع الازاء الااساعي اثلسيه (الااساق الاػخىشافي و الااساق 

ن كميس و ) فطزا يشغلىن وؿيوت كميس , ملاو 269الاػدثماضي ) , من دالٌ زضاػت كينت ميىالات من (

 ) وليت اهليت جىظكذ كلت محافـاث (بغساز ,الناف ,هطةالء ,ااال ,املثنى و السيىاالايت) 38ضئ ؽ كؼ  في (

السضاػت اػدثاالات جخظمن ابلاز املطوالات الاػجراجيايت همخغ ر مؼخلل وابلاز الازاء ذ واػخذسم

 pearsonالاضجثاغ الجؼيؽ الااساعي همخغ ر جابم  ااكخماز كسز من الازواث الاحصائيت مثل مصوىفت 

) وافطظث النخائ  ان كالكت الخاز ر و الاضجثاغ ا ن املطوالات الاػجراجيايت SRAوجحليل الاالاحساض الجؼيؽ 

والازاء الااساعي اؿمطث ان اليلياث التل جخم ز امؼخىي كاٌ من املطوالات الاػجراجيايت ػىاءا الاػدثاكيت 

كت ال اضحيت  او الاػخااات للخغ راث الخاصلت في ا كتها ااالػخلساز للخلامل مم املخغ راث في الث 
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ال اضحيت , هما اؿمطث مسي ميل اكظاء ماالؽ اليلياث الاهليت الم اػخىشا  الاػىاق الجسيسة 

,وهصا ما يلىؽ امياالايت الخنثت ااالزاء  الؼىكيتوالخىحه الاحى بلس املطوالات الاػدثاكيت الكخناص الوطص 

السضاػت ان اليلياث املثحىزت حلخمس كىم اػجراجيايت زفاكيت اي جطهع كىم  ثدذزةالااساعي , وفي الاد ر 

 مطوالات الاػخااات للخلامل مم الخغ راث الثيئيت اهثر من املطوالات الاػدثاكيت .

وكس افازث هسه السضاػت السضاػت الخاليت في جىطيح الوطق ا ن املطوالات الاػدثاكيت و الاػخااات في 

 يىن ازط ول منها في مىاحمت الخغ راث الث كت املؼخمطة .اللؼاق ال سمي وهيف ي

دزاست محمد الىيفي هصال السسحان حىل اثس الخىحه الاسدباقي على جحقيق فاعليت ادازة  2.2.2

 (.2019الاشماث دزاست ميداهيت في وشازة الداخليت الازدهيت .)

(اػدشطا  املؼخلثل ,  ا بلازههسفذ هصه ال برة والسضاػت الم كياغ ازط الخىحه الاػدثاقي 

 ا بلازهاال برة والخاطةت , اػخىشا  الوطص وصياغت الاػجراجيايت ),كىم فاكليت ازاضة الاظماث  

 , اػخلازة النشاغ والخلل  )في وظاضة السادليت الاضزالايت .ض(الاػخلساز والىكايت ,احخىاء  ططا

يف الثياالااث من دالٌ جصمي  اػدثاالات ج  واػخذسم الثاحث املنهج الىصوي الخحليىي لخحليل وجصن

اللينت  ف في ح ن جمثلذ) مىؿ1200جيىن ماخمم السضاػت من (و  SPSSجحليلما ااالكخماز كىم اطالاام  

) من املىؿو ن (املحافـ ن املخصطف ن , مؼاكسين املخصطف ن ,مسضاء الاكظيت ,مسضاء املسيطياث 304من (

الاكؼام في املسيطياث )في وظاضة السادليت الاضزالايت حيث ج   ء, مؼاكسين مسضاء املسيطياث, ض ػا

 اللينت اللصسيت . ا ػلىبادخياضه  

وكس اػوطث النخائ  كىم ان وظاضة السادليت الاضزالايت لما جىحه اػدثاقي إلزاضة الاظماث اسضحت مطجولت 

,في ح ن ) ػجراجيايتالا  وصياغت الوطص اػخىشا ,  والخاطةت ال برة,  املؼخلثل ايل ابلازها (اػدشطا 

 النشاغ اػخلازة,  ططاض احخىاء, والىكايت الاػخلساز(اجها جخمخم اواكليت في ازاضة الاظماث ايل ابلازها 

 .) والخلل 

 اا بلازه ث ظمافي جحسيس ازط بلس الاػدثاكيت لىحسه كىم ازاضة  الخاليت السضاػت هسه افازث وكس

 امللخمسة في السضاػت الخاليت .

 مفهىم املسوهت الاستراجيجيت: .3

كان اول من استعمل مصطلح املرونة االسرتاتيجية يف مخسينيات القرن   Ecclesتشري االدبيات اىل ان  
املاضي , وعلى الرغم من االمهية اليت تقدمها املرونة االسرتاتيجية لتنافسية املنظمات اال انو ما زال يكتنفها 
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.وميكن ان نقدم بعض  (9102)صاحل و عذراء،  ,تصميمها او قياسهاالغموض من حيث ضبط مفهومها 
 التعاريف للمرونة االسرتاتيجية كما بلي :

عن قدرة ومدى قابلية  منظمات االعمال لالستجابة للمتطلبات املتغرية واملتجانسة  ان املرونة االسرتاتيجية تعرب 
حالت بارىا شرطا لزيادة تلك القدرة على مواجهة املتغريات البيئية املهمة والسريعة يف ظل للبيئات التنافسية ,باعت

 & Yonggui. W)كسم الخ هس مما يمىنها من ازاضة نشاػاتها اىواءة وفلاليت في ؿل املنافؼت الخازة . 

Hing-po, 2004, p. 37), 

الاػخااات , احيث حلبر كما يعرفها جونسون واخرون من خالل التفريق بني مفهوم املرونة االستباقية ومرونة 

اللسضة كىم الاػخااات للخغ راث الثيئيت الخاليت للمنـمت اولاليت وػطكت  كن مطوالات الاػخااات , في 

 جحصل في الث كت مؼخلثال .ح ن جمثل املطوالات الاػدثاكيت كسضة املنـمت كىم جىكم الخغ راث التل 

(JOHANSON, LEE, Saini, & GROHMAN, 2003, p. 76). 

 من دالٌ مامىكت من النلاغ هي: )2005(دواجم و نلمت ، وكس كطفما ول من 

 ة .قرار اسرتاتيجي يكون استجابة لظروف طارئة و غري متوقع 0
 امكانية املنظمة على التكيف والتفاعل مع التغريات البيئية املفاجئة بقرار صحيح يف وقت مناسب . 9
 التنافسي.قدرة املنظمة على اقتناص الفرص املتاحة يف البيئة التنافسية من اجل دعم وتعزيز موقفها  8
 براعة املنظمة يف االنتقال من اسرتاتيجية اىل اخرى بكفاءة وفعالية  4
قدرة املنظمة على استغالل مواردىا االسرتاتيجية بكفاءة وفعالية وبشكل مستمر لرفع قدراهتا على التكيف  5

 بإحداث التغري املطلوب . 
ميكن ان نعرف املرونة االسرتاتيجية باهنا قدرة املنظمة على االستثمار يف مواردىا بشكل جيعلها  قمن خالل ما سب

متتلك القدرة على التنبؤ بالتغريات اليت حتدث يف البيئة باستمرار, باإلضافة اىل السرعة مقرتنة بالكفاءة والفعالية 
 ىذه التغريات . مع  عند التفاعل 

 راجيجيت :اهميت املسوهت الاست 3.1

للس اضخذ املطوالات الاػجراجيايت ططوضة اػجراجيايت ملنـماث الاكماٌ جوطض كليها امخالن 

كسضاث مخاسزة ومالئمت لنؼم حغ راث الث كت ال اضحيت  ودصىصا الخنافؼيت وجىمن اهميتها من دالٌ 

 النلاغ الخاليت :

 والؼط لتممت امل الثيئيت الخغ راث الخواكل مم كىم املنـماث كسضة لعيازة  طغالاػجراجيايت  املطوالات إن  1

 الظطوضي  من وةالاه الـطو ، هصه ؿل في نشاػاتها إزاضة من وجمىينها ،لاليتوف اىواءة  ػىاق في

 .الخ هس كسم ؿل في الخلنيت اللاليت املنخااث ػىق  في املؼخمط الخغي ر حالت إلزاضة اكخمازها
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 وللىشف املخغ رة، اللمالء وضغثاث ػلىن لخغ ر الػخاااتوكسضاتها  املنـماث امياالاياثحلعيع  2

 اينها الخواكل كمليت دالٌ من وشلً لمنـمتل الدؼىيليت االلسضاث واهخمامما لللمالء، جوظيالث ةيت كن

 .كمالئها وة ن

 جىليس كىم كسضتها وظيازة مخلسزة، ةػىاق في منخااتها ػطح كىم املنـماث امياالايت ظيازة في مؼاهمتها 3.

 اللمالء ػلثاث في حغ ر ألي لخواكلا ػط لت املنـمت حلل وفي لللمالء، حليلت كيمت

 حياة الاىكيت لخحؼ ن املنـمت فطص اخىليس وتهخ  وةلائها،  كماٌ منـماث لنمى مممت وهي املخغ رة،

 ، الجغطافيت املناػم :ةػاػيت اسائل زالزت هنان النمىدياضاث  من اللسيس ا ن ومن املاخمم، ػثلاث

 (Yonggui. W & Hing-po, 2004, pp. 34- 59) .املظافت الليمت وجىػيم ال سمت واملنخ ،

 أبعاد املسوهت الاستراجيجيت :  3.2

، Chia(للمطوالات الاػجراجيايت كسة ابلاز جذخلف اادخال  الاـطة الازااء واملنـطين ,فيصنوما 

Lung و ،Cheng ،2003 الم مطوالات زادليت وداضحيت , فاملطوالات السادليت جخللم اولاليت  )14، صوحت

اللملياث السادليت ول ؽ اؼلب الؼىق وكسم الخ هس الثيئل ومن امثلتها مطوالات امليائن ومناولت املىاز 

احاحاث العةىن وامل زة الخنافؼيت للمنـمت وحلخمس كىم املطوالات في ,اما املطوالات ال اضحيت فهل جطجثؽ 

 جلسي  املنخااث الجسيسة ,و املعي  من املنخااث والخىيف والدج  .

 الاػخااات كىم املنـمت كسضة  ةجها كىم(Singh, D., , Oberoi, J.S, & Ahuja, I.S, 2013, p. 317) صنوما 

 والخواؾ وكااليتها  مىاضزها دالٌ من املظؼطةت  ػىاقلـطو   يفالخى ةو الخمطهع إكازة ةو املثازضة ةو

 وازامت مدل حشمل للمنـمت الاػجراجيايت املطوالات إزاضة ةن  نالثاحث هتالء, ويظيف  ؼيتالخنافكىم م زتها 

,كىم الثلس الاػدثاقي (Hitt, 1998, p. 27) ,احيث اهس .املنـمتلثل ملؼخ املذخلوت املؼاضاث وفم 

للمطوالات الاػجراجيايت من دالٌ وصوما السضة املنـمت كىم الاػدثاق او الاػخااات لخغ راث في الث كت 

ػدثاكيت , وهصا ما حسز لنا بلس املطوالات الا  وةالخالي جؼىيط وازاضة امل زة الخنافؼيت للمنـمت’ الخنافؼيت 

 للمطوالات الاػجراجيايت  الصي اكخمسالااه  في السضاػت الخاليت .

 حعسيف املسوهت الاسدباقيت : 3.3

حلط  ااجها كسضة املنـمت كىم دلم الوطص واكخناصما في ؿل الخغ راث الثيئيت  غ ر املخىكلت , 

هما حلبر كن املىاضز والامياالاياث املصممت لدشىيل الث كت ودلم الخغي ر املطغىب فيها , واملنـمت التل 

ا وحشىيل الث كت ودلم جمخلً املطوالات الاػدثاكيت هي التل جخذص من الث كت مصسضا للم زة الخنافؼيت لم
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امللاي ر الجسيسة والليام اال ؼىة الاولم مخلسمت اصلً كىم املخنافؼ ن , وهصا ما يخظمنه كسضا من 

 .(Eryesi, Esmen, & Beduk, 2015, p. 3470) املذاػطة .

ملثازضة فثل منافؼيها من دالٌ الخاطيب , وكطفذ كىم اجها ضغثذ املنـمت في ضوىب املذاػط وادص ظمام ا

 (Adonisi & Mandla, 2003, p. 14) واكخناص الوطص الثيئيت .

ويمىن اللٌى ان املطوالات الاػدثاكيت ل ؼذ جىكم الخغ ر فلؽ ال يخلساه الم محاولت دلم الخغي ر ,اي 

غي ا كت الاكماٌ .واللمل كىم جؼىيط منخااث حسيسة  وحىز جصىض مؼثم للوطص املخىكم جىفطها

وجلسيمما كثل املنافؼ ن لالػخوازة من م زة الؼثم والسادل الاٌو للؼىق , وةالخالي حشىيل اجااهاث 

 )2019(صالح و كصضاء،  الؼىق بليسة املسي .

 مفهىم الاشمت و ادازة الاشماث : 4

  الاشمت : مفهىم 4.1

الاظمت ااجها حالت حطحت في فجرة غ ر مؼخلطة يجرجب كليها جسدل WEBSTER يلط   كامىغ

 .)8، صوحت 2010(حاز هللا،  حاػ  , او هجمت متملت ,هطب او دلل وؿيوي

وحلط  ةيظا اجها امط صلب وحاز من الصلب مىاحمخه ,ي حي الاديات ادؼاء ججرن ازاض ػلثيت للىيان 

الازاضي كىم املسي الؼىيل ,وحؼثم الاظمت ا اضاث وملسماث جسٌ كليها ,هما ييىن ليل اظمت هس  

 .)2006(ماهط، والاخائ  وجلً امللسماث حش ر الم احسار حغ راث في الىكذ املناػب 

بشيل فلىي كىم الاـام املنـمت  يتزط  الصي والخسهىض  من الدشدذ  الاىق ةجها كىم  ظمت حلط  ةن يمىن هما

 .)334، صوحت 2005(الجماٌ و اللياز، شاث املنـمت وهياجها وضوائعها الاػاػيت وحهسز

 مفهىم ادازة الاشماث : 4.2

للس كطفما ليخل ااجها : '' فن اللظاء كىم حاالاب هث ر من املذاػطة وكسم الخ هس اما يؼمح لً  

 . (Little, 2005)اخحليم جحى  اهبر في مص رن وملسضاجً''.

نثت الم حمم املللىماث املناػثت التل حؼمح للمنـمت االخ وازاضة الاظماث هي شلً النشاغ الصي حهس 

اماهن واجااهاث الاظمت املخىكلت , وتهيكت الخساا ر التل جاللما جخحى  في الاظمت املخىكلت واللظاء كليها 

 .)2007(ال شالي و اللؼب، او جانبها لصالح املنـمت 

ما بشيل مؼخمط , من وازاضة الاظماث هي جلً اللمليت الازاضيت التل تهخ  ااػدشلاض الاظماث كثل وكىك

دالٌ ضصس املخغ راث الثيئيت السادليت وال اضحيت املؼجثت لالظماث وحس  ر املىاضز والامياالاياث املخاحت 

السض كاٌ من الىواءة والواكليت , لخلليص الاططاض الم مؼخىياث منذوظت للمنـمت والث كت واللامل ن , 
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ذ ممىن , وةاكل جيلوت ممىنت, زون اهماٌ ألػثاب والخمىن من اللىزة لألوطاق  الؼثيليت في اػطق وك

حسور الاظمت واػخذالص السضوغ واللبر ملنم حسوثها مؼخلثال وجحؼ ن الخواكل ملما لإلفازة منها 

 .)9، صوحت 2011(اللنزي، ألكص ى حس ممىن  

التل جديح للمنـمت الخلامل مم الاظمت من كط  الص رفي ازاضة الاظماث ااجها جلً املنهجيت  وكس

دالٌ ,الخذؼيؽ والخنويص واملخابلت والخغصيت اللىؼيت , جحذ مـلت مامىكت من الاكخثاضاث املـميت 

 هي (الاػخلسازاث ,و امللطفت, و الىعي, والازضان, والامياالاياث املخىفطة, واملماضاث واالاماغ الازاضة الؼائسة

 .)24، صوحت 2018(هنازي و دالس، 

 مساحل ادازة الاشماث : 4.3

اما ان الاظمت هي ؿاهطة احخماكيت فان ازاضة الاظماث جمط كبر مطاحل ومحؼاث اػاػيت , جمىن  

املنـمت من ملالجتها وجوازي اططاضها والاػخوازة من الوطص التل جؼطحما , وكس ادخلف الثاحثىن في 

ت مطاحل  هي وطم اػاض مىحس للمطاحل التل جمط بها ازاضة الاظماث ,منه  من يطي اجها جخيىن من اضتل

، 2010(حاز هللا، جلؼيف او جذويف حسة الاظمت ,الاػخلساز والخحظ ر ,املىاحمت , و اكازة الخىاظن 

 )51صوحت 

 ويطي الثلع الادط االاه جىحس دمؽ مطاحل في ازاضة الاظماث وهي : 

الاالاصاض املثىط التل جنث  ااحخماٌ حسوثها , غالثا ما جطػل الاظمت ا اضاث مسحلت إلاهراز املبكس:  4.3.1

والتل جيىن جدؼ  االغمىض للسم ملطفت ػثيلت الاظمت التل جلىح في الافم , واهمالما وكسم 

 .)2006(ماهط، الخلامل ملما ااسيت يتزي الم وكىق الاظماث 

حؼمح االخلاغ ا اضاث مذخلوت جنث  ااحخماليت حسور ويمىن حلطيف االاـمت الاالاصاض املثىط ااجها ازواث 

دلل مل ن يمىن املنـمت من الخلط  كىم ابلاز مىكف ما كثل جسهىضه ومن امثلت الاالاصاض املثىط الصي 

 يمىن ان جخلطض له املنـماث املذخلوت :

حلىااااااااااااااااااااااااؽ الخغ ااااااااااااااااااااااااراث فااااااااااااااااااااااااي الث كاااااااااااااااااااااااات اليلياااااااااااااااااااااااات للمنـماااااااااااااااااااااااات  الاالاااااااااااااااااااااااااصاض ال اضحياااااااااااااااااااااااات : والتاااااااااااااااااااااااال ا اااااااااااااااااااااااااضاث

 ,الاكخصازيت ,اللاالاىالايت ,الاحخماكيت, الثلافيت ,والازاضيت).(الؼياػيت 

، 2014(الااااااساء، ا ااااااضاث الاالااااااصاض السادليااااات : والتااااال جياااااىن كىااااام  ااااايل مت اااااطاث حؼاااااىيليت ,ازاضيااااات , ماليااااات 

 .)52صوحت 
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وفي هصه املطحلت يخ  الؼعي الاحى حس  ر املىاضز والامياالاياث املازيت مسحلت الاسخعداد والىقاًت :   4.3.2

منها والجشطيت لسي املنـمت وفي حميم مؼخىياتها , ز  اللمل كىم الاكساز ملىاحمت الاظمت بلس الخ هس 

، صوحت 2012(اللاػىالات ، ااػخحالت جانبها , كصس جلليل الازاض الؼلثيت لالظمت الم ازنى املؼخىياث 

, واػخـماض اي مت طاث للظلف يحخمل ان حؼجب اظماث مؼخلثال من احل ملالجتها كثل ان  )224

 )52، صوحت 2010(حاز هللا، يندثه لما املنافؼ ن وحؼخغل طس املنـمت 

هاث ز  جلؼي  الازواض ا ن الافطاز ازدناء الاظمت هما يخ  في  هصه املطحلت جصمي  ال ؼؽ والؼ ناضيى 

 .)52، صوحت 2014(الاساء، لعيازة هواءة مىاحمت الاظمت 

جيىن الاظمت في شضوتها  في هصه املطحلت لصا يخ  الؼعي الاحى احخىاء مسحلت احخىاء الاضساز:  4.3.3

الاططاض وجلليل ال ؼائط الم اكص ى حس ممىن , والختوٌ زون االادشاضها في ااقي احعاء املنـمت , ويخ   

الخصٌى كىم  , وفم وػائل جخمثل في)27، صوحت 2018(هنازي و دالس، حؼب ػثيلت الاظمت 

املللىماث , وجحسيث اللسضاث الالظمت في مااٌ الاحخىاء ز  ادخثاضها واػخذسام الاػلىب املناػب 

(ماهط،  لالحخىاء وجلسي  السك  والخلسيط ملحخىي الاططاض , مم جذصيص املىاضز الالظمت الحخىاء الاططاض

2006(. 

وفي هصه املطحلت جيىن الاظمت كس اسةث ااالالاحؼاض جسضيايا , فيخ  مسحلت اسخعادة اليشاط:  4.3.4

اكساز وجنويص ال ؼؽ والبرام  كص رة وػىيلت الاحل  التل ج  ادخياضها االولل ,للطحىق الم 

اوطاق ما فثل الاظمت واػخلازة مؼخىياث النشاغ الؼثيليت , وهنان زالر اكخثاضاث اػاػيت 

 : )53، صوحت 2014(الاساء، ملطحلت هي من احل جحليم الخىاظن في هصه ا

 الطغثت والخطص كىم اكازة الخىاظن . 1                          

 امللطفت اما ينثػي جحليله في مطحلت اكازة الخىاظن . 2                          

 لياث مطحلت اكازة الخىاظن . الوسضة كىم االاااظ فلا 3                          

هما يخ  دالٌ هصه املطحلت جىض م الازواض لألػطا  امللنيت بهصه املطحلت و جحسيس املؼخىي الازنى للممام 

املىولت اليه  وجىف ر املىاضز الالظمت للمليت اػخلازة النشاغ و اػخلازة الثلت اذلم الخواكل ا ن  

 . )36، صوحت 2011(اللنزي،  الىػائل الخلنيت  و املخؼلثاث الجشطيت

في هصه املطحلت يخ  الاػخوازة من السضوغ وادص اللبر بلس ما مطث اه املنـمت مسحلت الخعلم :  4.3.5

دالٌ املطاحل الؼاالت لالظمت , والاػخوازة من جااضب املنـماث الادطي ز  جيىين ال براث 

ملىاحمت الاظماث مؼخلثال ,احيث الخلل  يلس امط حيىي للمنـمت من احل جوازي الخغ راث 
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, وشلً بلسة اػاليب وػطق ضػميت كىم غطاض  )28، صوحت 2018(هنازي و دالس، املؼخلثليت 

 .)36، صوحت 2011(اللنزي، اللصف الصهنل والااخياض مم فطيم مطاحلت الاظماث بشيل زوضي 

 همىذج الدزاست :

 
  بىاءا على الدزاساث السابقت باحثينمً اعداد ال: املصدز 

 جيازث  فسع الغاش املميع دزاست ميداهيت لشسكت هفطال 5

 في املطوالات الاػدثاكيت  ةزط" ملطفت محاولت في الثحثيت الىضكت لمصه الخؼثيليت السضاػت جمثلذ .

 كىم اػدثاالات وجىظ م جصمي  ج  الغطض لمصاو ل " الاوؼاٌ فطق الغاظ املميم جياضث "ازاضة الاظماث لشطهت 

اػاض  120 الغ الصي السضاػت ماخمم من مذخلف املؼخىياث في مىؿف "50 " الغذ التل ضاػت الس كينت

 .%100  يلازٌ ما ةي للخحليل صالخت ولما اػدثاالات 49 اػجرحاق ج  وكس .ازاضي 

مىافم ,محايس, ال  ،مىافم بشسة (  ماس لال ليىطث املياغ الاػخلاالات ج  إلاحصائي الخحليل ولغطض

 :والخالي وهي ةحعاء زالزت إلم الاػدثاالات جلؼي  ج  وللس .(اوافم بشسةال ، اوافم

 املمنيت، ال برة الخلليمل، املؼخىي  الؼن، الجنؽ،(الش صيت املخغ راث الجعء هصا ويخظمن :ألاول  الجصء

 ).املؼمى الىؿيوي

 05 كىم الجعء هصا ا خمل حيث "  الاػدثاكيت املطوالات " وهى املؼخلل املخغ ر ويخظمن :الثاوي الجصء

 .اثكثاض 
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 الاػخلساز املثىط, ابلازها (الاالاصاض،"ازاضة الاظماث " وهى الخابم املخغ ر ويخظمن :الثالث الجصء

 · .كثاضة 25 كىم الجعء هصا وا خمل,و الخلل  ) النشاغ اػخلازة, الظطض  والىكايت ,احخىاء

ٌ  دالٌ من الاالحف :الدزاست أداة ثباث  الغ لالػخجيان "خهطو الاثا ةلوا" الثثاث ملامل ةن املىالي الجسو

 .الساضػت في كليها الاكخماز وإمياالايت  زاة وزثاث صسق كىم يسٌ مطجوم ملسٌ وهى ،(% 93.3) ةي 0.933

 الدزاست أداة ثباث: 1 حدول 

 "خكسو هبا ألفا" قيمت الفقساث عدد  املخغيراث عدد

2 30 0.933 

 SPSSاملصدز : مً مخسحاث 

ذ ملالجت الثياالااث ااػخذسام اطالاام  املامىكت الاحصائيت للللىم جم:  الدزاست مخغيراث جحليل 5.1 

 :واآلحي النخائ  واالاذ وكس .السضاػت ألغطاض حملما ج  وشلً لخحليل الثياالااث التل  SPSSالاحخماكيت

 . املسوهت الاسدباقيت  مخغير حىل  العيىت إلحاباث املعيازيت والاهحسافاث الحسابيت املخىسطاث قيم .أ

 ٌ  لًش جىضح املىاليت الجساو

 "الاسدباقيت املسوهت "لبعد املعيازيت والاهحسافاث الحسابيت املخىسطاث قيم: 2 حدول 

 امللياضي  الاالاحطا  الخؼاتي املخىػؽ  اللثاضاث

 0.691 4.02 نشاػنا مااٌ في الخغ ر في احياالاا املثازضة  ظمام الا دص.1

 للمنافؼ ن يمىن ال اػجراجياياث الاؼىض  ما كازة.2

 الؼاالت الخااضب كىم اناءا جىكلما
3.71 

0.816 

 الث كت في حسيسة فطص دلم محاولت كىم زوما نلمل.3

 املحيؼت
3.97 

0.777 

  طهخنا حج  ظيازة احل من السوام كىم نؼعم.4

 نشاػما ضكلت واحؼاق
4.12 

0.696 

5. ٌ  حسيسة ملاي ر لىطم حسيثت جلنياث اػخذسام الاحاو

 لللمل
3.97 

0.968 

 0.789 95 .3 العام املخىسط

 SPSSاملصدز : مً مخسحاث 
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ٌ  دالٌ من  "املطوالات الاػدثاكيت"الخؼاتي ول فلطاث بلس   الىػؽ ةن مالحـت يمىن ةكاله الجسو

 ا ن جطاوحذ امللياضي  الاالاحطا  كي  ةن هما,  )  4.12و  71. 3جلم في املؼخىي املطجوم احيث جطاوحذ ا ن (

 اجواكا هنان ةن كىم زليل طليف وهصا وان املؼخاىة ن إحاااث في الدشدذ ةن ةي ، (0.968)و0.691 ) (

ٌ  اللينت ةفطاز ا ن املطوالات الاػدثاكيت  " لثلس الخؼاتي الىػؽ ةن هما الاػخجيان , فلطاث كىم إلاحاااث حى

 إلم اػدنازا املؼخىحث ن الاـط لىحماث هث ر جلاضب ؿل في ، مطجولت زضحت وهي)3.95( وان كام بشيل "

اما اجها ضائسة في مااٌ نشاػما  .وهصا زليل كىم ان  طهت الاوؼاٌ ) 0.789الصي الغ( امللياضي  الاالاحطا 

حؼعم كىم السوام الاحى احسار الخغي ر في ا كتها من احل الخحى  الجيس في هصه الاد رة , ااإلطافت ان 

مؼالت الخىػم في نشاػما وظيازة حجمما هى هس  اػاس ل من دالٌ دلم فطص مؼخحسزت في الث كت 

 املحيؼت بها كصس اػدثماضها .

 "ادازة الاشماث " لبعد املعيازيت والاهحسافاث الحسابيت ثاملخىسطا قيم: 03 حدول 

 امللياضي  الاالاحطا  الخؼاتي املخىػؽ  اللثاضاث

 كالماث واهدشا  اامم تهخ  الشطهت ااسيت جامت  01

  ظماث لىكىق مت طا جيىن  كس التل ال ؼط
4.26 0.670 

املثىط اصوت مؼخمطة  إلاالاصاض يخ  اػخىشا  إ اضاث 02

 من دالٌ زضاػت وطم املنـمت 
4.06 0.689 

 حمم كىم حلمل داصت وحسةجخىفط الشطهت كىم  03

 كىاكس كىم وجحليلما وجذعينها ااألظماث ال اصت املللىماث

 .الثياالااث

3.81 0.808 

جخ  كمليت مسح  املت و مؼخمطة  وتشيل منخـ   04

 احخماٌ حسور مت طاث كىم السادليت للخلط  للث كت

 . ظمت

3.67 0.898 

جخ  كمليت مسح  املت و مؼخمطة وتشيل منخـ   05

 احخماٌ حسور مت طاث كىم للخلط  ال اضحيت للث كت

 . ظمت

3.44 0.980 

 1.037 3.61جحخاج الشطهت للىكذ من احل الخلامل مم ةي  06
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 اهدشا  لإل اضاث الاالاصاض 

يؼمل جىف ر الامياالاياث املاليت والسك  اللىحؼتل  07

 لألكؼام امللنيت امىاحمت الاظمت 
3.77 0.963 

جمخلً الشطهت ػ ناضيىهاث و دؼؽ اسيلت ملىاحمت  08 

 الاظماث 
3.71 0.841 

تهخ  الشطهت اخىطيح ممام الافطاز امللني ن االخلامل  09

 مم الاظمت وفم الادخصاص 
4.08 0.606 

حؼخل ن الشطهت اذبراء مذخص ن في اكساز دؼؽ  10

 ازاضة الاظماث من داضج املنـمت 
3.71 0.912 

جمخلً الشطهت اللسضة كىم حش يص الاظماث  11

 املحخملت و ةططاضها كنس وكىكما 
3.89 0.895 

جحخىي الشطهت كىم االاـمت اجصاٌ زادليت حلمل  12

 اىواءة وفلاليت كنس حسور الاظماث 
3.85 0.866 

حلخمس الشطهت كىم ػياػاث واحطاءاث حلمل كىم  13

 جلليل الاططاض ازناء حسور الاظماث  
3.97 0.749 

 لخواكل الوىضي من احلا كىم اللسضة الشطهت  لسي 14

 وكىكما حاٌ الاظماث احخىاء
4.02 0.691 

جخمخم الشطهت ااملطوالات اليافيت في جىف ر املىاضز  15

 املازيت والجشطيت الحخىاء اططاض الاظماث 
3.89 1.025 

 0.612 4.14 لسي الشطهت اللسضة اليافيت الحخياظ الاظمت  16

جحطص الشطهت كىم اػخمطاضيت الاكماٌ الاكخيازيت  17

 ازناء حسور الاظماث 
4.06 0.626 

حلمل ازاضة الشطهت كىم جحسيس الاكؼام املخظطضة  18

من الاظمت وحصط احخياحاتها مللالجت ج ز راث الاظمت من 

 احل اػخلازة النشاغ الؼثيعي 

4.04 0.575 
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جىفط الشطهت الاحخياحاث الالظمت لألكؼام املخظطضة  19 

االؼطكت اليافيت من احل اػخلازة نشاػما كثل حسور 

 الاظمت  

3.77 0.872 

ال جمخلً الشطهت الاـام جحو زي واػاليب ميافكاث  20

 لللامل ن ازناء حسور الاظماث
3.26 1.016 

ال جمخلً الشطهت الاـام لجمم وجصنيف وحوف  21

 الاخائ  الاظماث كصس الطحىق اليها مؼخلثال 
3.20 1.117 

حؼخويس الشطهت من الاظماث الؼاالت في اناء  22

الاػجراجياياث والاحطاءاث املخلللت اإزاضة الاظماث 

 مؼخلثال 

3.87 0.753 

حلمل الشطهت كىم اكازة جلي   امل ليل الاحطاءاث  23

التل اجذصتها ملىاحمت الاظمت بشيل مىطىعي لالػخوازة 

 منها في مىاحمت الاظماث املشابهت مؼخلثال 

3.87 0.780 

جحطص الشطهت كىم نشط زلافت الخلامل مم الاظماث  24

ا ن اللامل ن ا ػاليب مناػثت مثل النشطاث والىخ ثاث 

 وغ ره   

4.06 0.516 

يخ  الاػخوازة من جااضب الشطواث املشابهت في  25

 ملالجت الاظماث 
4.08 0.731 

 0.809 3.84 العام املخىسط

 SPSSاملصدز : مً مخسحاث 

ٌ  دالٌ من جلم  "ازاضة الاظماث "الخؼاتي حل فلطاث بلس   الىػؽ ةن مالحـت يمىن ةكاله الجسو

 ا ن جطاوحذ امللياضي  الاالاحطا  كي  ةن هما,  )  4.26و  20. 3في املؼخىي املطجوم احيث جطاوحذ ا ن (

 اجواكا هنان ةن كىم زليل طليف وهصا وان املؼخاىة ن إحاااث في الدشدذ ةن ةي ، (1.117)و0.516 ) (

ٌ  اللينت ةفطاز ا ن فياالاذ امؼخىي   21و 20 ,05 ماكسا اللثاضة ضك  الاػخجيان , فلطاث كىم إلاحاااث حى

ال جلىم بلمليت مسح  املت و مؼخمطة وتشيل منخـ  وهصا يسٌ كىم ان  طهت الاوؼاٌ  . مخىػؽ
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 ظمت بشيل الصي يطض ل افطاز كينت السضاػت  احخماٌ حسور مت طاث كىم للخلط  ال اضحيت للث كت

الم  ان الشطهت ال جمخلً الاـام جحو زي واػاليب ميافكاث لللامل ن ازناء حسور الاظماث  ااإلطافت

يشيل مطض ل لللماٌ واجها جمخلً الاـام لجمم وجصنيف وحوف الاخائ  الاظماث كصس الطحىق اليها 

 كام بشيل "ازاضة الاظماث  " لثلس الخؼاتي الىػؽ نة هما مؼخلثال ولىنه ال يتزي زوضه بشيل حيس,  

 الاالاحطا  إلم اػدنازا املؼخىحث ن الاـط لىحماث هث ر جلاضب ؿل في مطجولت ، زضحت وهي)3.84( وان

 .) 0.809لغ(االصي  امللياضي 

 السضاػت فططياث ادخثاض ػ خ  الجؼيؽ  الاالاحساض جحليل ااػخذسام : الدزاست فسضياث اخخباز 5.2

كىم  املطوالات الاػجراجيايت ممثلت في املطوالات الاػدثاكيت  تلسةزط  لخحسيس وشلً الوططيت الطئ ؼيت في ممثلت

,  النشاغ اػخلازة, الظطض  احخىاء,  والىكايت الاػخلساز, املثىط إلاالاصاض( ااميم ابلازها   ازاضة الاظماث

 .  الاوؼاٌ  طهت في)  الخلل 

اش يىحس  (F)ل ؼي الجؼيؽ اػخذسم الثاحث ادخثاض ت الامىشج الاالاحساض اومن احل ادخثاض ملنىي

الجسوليت وال يىحس هصا الخاز ر اشا واالاذ  (F)املحؼىةت اهبر من كيمت  (F)جاز ر ملنىي اشا واالاذ كيمت 

) وةاالػخلاالات ابرالاام  0,01الجسوليت كنس املؼخىي ( (F)املحؼىةت اصغط من كيمت  (F)كيمت 

SPSS .V.20) .,( اللطاض السكيم بشان زثىث صخت الوططيت الطئ ؼت التل جنص كىم :ومن احل اجذاش 

H0  05, 0 (ال يىحس ازط شو زاللت احصائيت كنس مؼخىي الساللت = α للمطوالات الاػجراجيايت الاػدثاكيت (

كىم ازاضة الاظماث ا بلازها (إلاالاصاض املثىط ,الاػخلساز والىكايت , احخىاء الظطض, اػخلازة النشاغ , 

 ) في  طهت الاوؼاٌ  . الخلل 

H1  05, 0 (يىحس ازط شو زاللت احصائيت كنس مؼخىي الساللت = α للمطوالات الاػجراجيايت الاػدثاكيت(

كىم ازاضة الاظماث ا بلازها (إلاالاصاض املثىط ,الاػخلساز والىكايت , احخىاء الظطض, اػخلازة النشاغ , 

 الخلل  ) في  طهت الاوؼاٌ  .

 لفسضيت السئيسيتهخائج اخخباز ا : 4حدول 

 T املحسىبتF Tقيمت 

 الجدوليت

SIG  هديجت الفسضيت

 العدميت

معامل 

 Rالازجباط 

الخغير معامل 

 R2الازجباط 

 0.356 0.597 السفض 0.000 4.665 5.101 26.022

 SPSSاملصدز : مً مخسحاث 
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كنس مؼخىي الساللت 26.022 املحؼىةت كسضث ب : (F)من دالٌ الجسٌو اكاله جبن ان كيمت 

وهصا يلنل االاه يىحس ازط شو زاللت احصائيت ملنىيت للمطوالات الاػجراجيايت الاػدثاكيت غىم ازاضة  0.01

إلاالاصاض املثىط ,الاػخلساز والىكايت , احخىاء الظطض, اػخلازة النشاغ , الاظماث ا بلازها ال مؼت 

الم اػخذسام الاالاحساض الجؼيؽ  من دالٌ ) ,ااإلطافت %99الخلل  ) في  طهت الاوؼاٌ  .وةسضحت زلت (

اهبر من كيمتها الجسوليت  5.101املحؼىةت حؼاوي  Tكيمت   االاهالنخائ  املث نت في الجسٌو اكاله الااس 

وهصا يلنل االاه جىحس كالكت  H1والالثل الوططيت الثسيلت  H0وةالخالي فإالانا الاطفع الوططيت اللسميت 

  Rاكيت وازاضة الاظماث وحلخبر اللالكت  كىيت وىن ملامل الاضجثاغ جاز ر ا ن املطوالات الاػجراجيايت الاػدث

 في املخغ ر الخابم . %35.6واملخغ راث املؼخللت جحسر نؼثت حغ ر كسضث ب:   =0.597

 خاجمت: .6

  طهت في واملخمثلت  طهت  حعائطيت صناكيت  حالت زضاػت محاولت ج  الثحثيت الىضكت هصه في

 ملطوالاتا وةزط زوض  مللطفت همحاولت وشلً ،جياضث  واليت في ملطها الىاكم "فطق الغاظ املميم "الاوؼاٌ"

(إلاالاصاض املثىط ,الاػخلساز  ازاضة الاظماث ا بلازها ال مؼت  في ممثلت في بلس الاػدثاكيت الاػجراجيايت

 والىكايت , احخىاء الظطض, اػخلازة النشاغ , الخلل  ) في  طهت الاوؼاٌ  .

 ج ز رها يومس واملمثل في املطوالات الاػدثاكيت املؼخلل املخغ ر من ميىن  للسضاػت الامىشج اكخماز ج  حيث

 جىظ م كىم الثاحث اكخمس املؼطوحت، الوططياث كىم إلاحاات وألحل . همخغ ر جابم ازاضة الاظماث كىم

 الخؼاايت املخىػؼاث الخحليل لغطض اػخذسام وج  السضاػت، محل الشطهت ةفطاز إلم مىحه اػخجيان

 :واآلحي النخائ  واالاذ وكس ،الجؼيؽ الاالاحساض جحليل وهصا امللياضيت والاالاحطافاث

اؿمطث الاخائ  السضاػت ان  طهت الاوؼاٌ جخمخم امؼخىي كالي من املطوالات الاػدثاكيت حؼب اضاء  .1

 كينت السضاػت .

حؼعم كىم السوام من احل ظيازة حجمما وجىػيم  من دالٌ الاخائ  السضاػت الاالحف ان  طهت الاوؼاٌ .2

 ضكلت نشاػما 

جث ن من دالٌ النخائ  املخحصل كليها ان  طهت الاوؼاٌ اما اجها جياز جيىن الىحيسة في ماالما  .3

 حلمل من احل الادص اعمام املثازضة من دالٌ اػخذسام جلنياث حسيثت في ازاضة اكمالما .

اظماتها دصىصا الخنثت ااألدؼاض  اإزاضة  بشيل اػاس ل اجضح من السضاػت ان  طهت الاوؼاٌ تهخ .4

 التل يمىن حسوثها في الث كت املحيؼت بها .
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اما ان الشطهت ضائسة في ماالما وجحخىي كىم امياالاياث هث رة جمىنها من احخياظ الاظماث في وكذ  .5

 كص ر .

لسحها اللسضة كىم الاػخمطاض في  من دالٌ النخائ  املخحصل كليها ايظا جث ن ان  طهت الاوؼاٌ .6

 نشاػما ازناء حسور الاظماث ,مم زضاػت وجحسيس  كؼام املخظطضة وملالجتها في الىكذ املناػب .

جبن ايظا من دالٌ النخائ  املخحصل كليها ان  طهت الاوؼاٌ حلمل كىم نشط املللىماث الياملت  .7

خ ثاث , زون ان حغول كن الاػخوازة حٌى الاظماث كىم وافت افطاز الشطهت من دالٌ نشطاث والى

 من الاػاليب التل حلخمسها املنـماث التل حلمل في الاوؽ نشاػما كىم املؼخىي السولي .

 من دالٌ النخائ  اوص ى الثاحث اثلع الخىصياث الخاليت : 

اهميت اللمل كىم حلعيع الخلاون ا ن افطاز الشطهت من احل الخس من ازط الاظماث من دالٌ اللمل  .1

 ماعي وجنميت ضوح الوطيم .الج

ططوضة جؼىيط الاـ  املللىماث من احل زك  الؼالػت في الالل املللىماث واملؼاهمت في ا طان  .2

 الافطاز في اجذاش اللطاضاث املناػثت .

اهميت الاهخمام انـام الخىافع وامليافكاث لعيازة ضوح الىفاء والاالاخماء ال فطاز الشطهت ازناء حسور  .3

 الاظماث .

م الطفم من املطوالات الاػدثاكيت لسي الشطهت حتى جخحى  في الاظماث املحخمل وكىكما اللمل كى  .4

 مؼخلثال من دالٌ الخحى  في الث كت املحيؼت بها .
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مدي فعاليت إلاهفاق العام على مظخىي اللطاع الصحي و مصادز جمىٍله في  جلييم

خالت الجصائسدزاطت جدليليت: الجصائس  
Assessing the effectiveness of public spending at the level of the health 

sector and its sources of financing in Algeria 
Analytical study: the case of Algeria- 
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 مفادس خلُُم و حصخُق ؤلاهفاق ِلى كىاُ الصخت في الجضاثش و مّشفت ؤهم لهذفذ دساظدىا ملخص: 

له اِخمذها دساظت جدلُلُت لىاكْ ؤلاهفاق الفحي في  الّىامل اإلافعشة لىمى الىفلاث الّامت الصخُت،بر  ،وجمٍى

ؤن جضاًذ ؤلاهفاق ِلى كىاُ الصخت مً ظىت ألخشي هى دلُل ِلى :ىال،و جىـ2017-2008 الفترةالجضاثش خالٌ 

اهخمام الذولت لخدعحن الىٍام الفحي بالجضاثش،و ِذم جىافم ما خفق مً بهفاق و ما خلم مً ؤهذاف،و 

،خُث جدخل الجضاثش اإلاشاجب ألاخحرة مً اإلاتزاًذة للعيان الاخخُاحاثت و ُت للصخِذم جماش ي الىفلاث الىوى

 .خُث الىٍام الفحي ملاسهت بالذٌو ألاخشي 

لكىاُ الصخت الكلماث املفخاخيت:  ،الجضاثش،الىفلاث الّامت،اإلاىاسد اإلاالُت،مفادس الخمٍى

 JEL: I10، H51 ،G21جصييف 

Abstract:Our study aimed at evaluating and diagnosing spending on the health 

sector in Alegria and knowing the most important sources of its financing, and the 

factors that explain the growth of health public expenditures. Year by year, it is 

evidence of the state’s interest in improving the health system in Algeria, the 

incompatibility of the spending allocated and the goals achieved, and the 

incompatibility of national health expenditures and the growing needs of the 

population, as Algeria occupies the last ranks in terms of the health system 

compared to other countries. 

Keywords: Health Sector, Public Expenditures, Financial Resources, Sources of 

Financing, Algeria. 
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 . ملدمت: 1

ادة الىفلاث         الصخُت ملاسهت بالىاجج اللىمي الخام ؤـبذ مدي اوؽغاٌ و اهخمام ؤغلبُت  بن ٍص

،بال ؤن جىبُم اإلابادت  الذٌو التي ؤدسهذ ؤهمُت جبني مبادت الاكخفاد مً ؤحل الخدىم في الخيالُف

الاكخفادًت لِغ باألمش العهل باِخباس ؤن الصخت لها خفاثق جمحزها ًِ غحرها مً العلْ،فهي خم 

و حّاوي الخذماث الصخُت مً هذسة اإلاىاسد  ُْ بغن الىٍش ًِ كذستهم ِلى الذفْ،مىفٌى للجم

ُت هزه الخذماث جىىس ماخشا  اإلاخففت لها بِىما جضداد الخاحت بليها مْ مشوس الضمً، و بعبب خفـى

ا اكخفادًا خاؿ بها ظمي باكخفاد الصخت مً ؤحل جدلُل اللماًا الصخُت،و جلُُم ظُاظتها و  فِش

ّاته و للخخىُي  ا و ؤهٍمتها مً خُث جإزحر ول منهما ِلى ِشك و ولب الخذماث الصخُت،حؽَش

و إلهخاحها بىفاءة و جىصَّها بّذالت و لخدذًذ جيالُف و مىافْ ؤي مً خُاساتها،و اكخفاد  اإلاعخلبلي،

الصخت باِخباسه هّلم مىففل مً ؤحل جشؼُذ ؤهثر للىفلاث الصخُت التي ؼهذث همىا بؽيل متزاًذ و 

و ظىء حعُحر الخذماث الصخُت و مً هىا  غحر مشاكب ؤدي بلى ِذم اللذسة ِلى الخدىم في الخيالُف،

ت و الهُئاث  واهذ لشوسة الاظخّماٌ ألامثل للمىاسد اإلاالُت اإلاخاخت اإلاخففت مً وشف الذولت الجضاثٍش

اث التي جالصم الهُاول وهزا بمىٍىس الفّالُت و الّذالت ؤمشا ال بذ مىه،و رلً لفذ الاخخىاك اإلااهدت،

ُت الخذماث الصخُت  الصخُت التي وان لها ؤزش بالغ في الخللُل مً وؽاوها و مشدودًتها، و لّف في هِى

 اإلالذمت .

ال ًمىً ألي بلذ ؤن ًشجلي بال بنهمت صخُت،و ألاهُذ ؤن مً ؤبشص الفشوكاث بحن مشكلت الدزاطت : .1.1

لصخُت و الشقي في مُذان الصخت،و ال ًخدلم رلً في الجضاثش البلذان اإلاخلذمت و الىامُت هى النهمت ا

بال بعُاظت صخُت هاجخت و سؼُذة ججّل مً ؤلاهفاق الفحي ِىىاها لها، زم جخخاس آلُاث الخدىم في 

 ؤلاهفاق الشؼُذ و الّلالوي،و ِلُه ًمىً خفش مؽيلت دساظدىا في العااٌ الجىهشي الخالي :

ل  ما هى واكع إلاهفاق على كطاع - الصخت في الجصائس؟ و ما هي إلاخخالالث التي ٌعاوي منها هظام جمٍى

 هرا إلاهفاق؟ 

تهذف وسكخىا البدثُت لخلُُم و حصخُق ؤلاهفاق ِلى كىاُ الصخت في  أهداف الدزاطت:.2.1

اًت الصخُت لممان حغىُت صخُت حُذة للمىاوىحن،و جدذًذ  الجضاثش،و مذي معاهمخه في الِش

لفحي في الجضاثش،و هزا مّشفت مذي اخخالف همى الىفلاث الصخُت باخخالف اججاهاث ؤلاهفاق ا

اث الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي،و مّشفت اإلاؽاول و الّشاكُل التي حّاوي منها اإلاىٍىمت الصخُت في  معخٍى

 الجضاثش خاـت في الدعُحر للمىاسد اإلاالُت.
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، مىهج الدزاطت : .3.1 كفذ ؤلاحابت ِلى ؤلاؼيالُت اإلاىشوخت و ؤلاخاوت بمخخلف حىاهب اإلاىلُى

في الخدلُلي ،رلً ؤن البدث ًخىلب ججمُْ اإلاّلىماث و البُاهاث لخدلُل و  اِخمذها ِلى اإلاىهج الـى

ل خالٌ الفترة اإلامخذة ما بحن  -2008جلُُم ؤلاهفاق ِلى كىاُ الصخت في الجضاثش،و جدذًاث الخمٍى

2017 

 كعمىا وسكخىا البدثُت بلى :الدزاطت:  داوز م.4.1

 : ؤلاواس الىٍشي الكخفادًاث الصخت و الىفلاثاملدىز ألاول 

 : الذساظاث العابلت اإلاخّللت بمىلُى الذساظتاملدىز الثاوي

 .2017-2008جلُُم و حصخُق ؤلاهفاق ِلى كىاُ الصخت في الجضاثش خالٌ الفترة  :املدىز الثالث

 بياث الاكخصادًت :الصخت في ألاد - 2

 إلاطلاطاث الاكخصادًت على الصخت : .1.2

لخلم اوسجام بحن مبادت الاكخفاد و ؤهذاف الصخت الّمىمُت، ٌهشث الّذًذ مً اإلافاهُم و اإلابادت 

ٌى بلى ؤفمل جشؼُذ للخذماث الصخُت.  التي تهذف للـى

ف الصخت العمىميت -أ لخالت الصخُت داخل مجخمْ : هي مجمُى الىظاثل التي تهذف بلى جدعحن احعٍس

ما، و هي الّلم الزي ًمىْ ٌهىس ألامشاك، و ًمذد ؤمل الخُاة، و ًدعً الصخت و اليؽاه الزهني و 

اجي ألفشاد اإلاجخمْ)   (Rachelle, 2003, P13 الفحًز

 (:15-14،ص ص 2014العلىاوي،) الىظائف ألاطاطيت للصخت العمىميت -ب

 اإلاؽاول و ميافدت ألاخىاس التي تهذد الصخت الّمىمُت. جدشي  - 

 جدلُل و جلُُم الخالت الصخُت. -

ض الصخت و الىكاًت. -  بشامج حٍّض

 الخذ مً جإزحراث اليىاسر ِلى الصخت. -

 لمان الجىدة في الخذماث الصخُت للفشد و العيان. -

ٌى  - ض حغىُت الخذماث الصخُت لدعهُل ِملُت الـى  بليها.جلُُم وحٍّض

ف اكخصاد الصخت -ج : هى الّلم الزي يهخم بالخفٌى و اظخخذام الىظاثل الىكاثُت و الّالحُت،  حعٍس

 outخُث ٌّخبر بهخاج اإلاىفّت اإلاخمثل في خالت الصخت الجُذة بّذ الىكاًت و الّالج هم اإلاخشحاث "

puts ٍت هم ِىامل ؤلاهخاج "، و ؤن الىظاثل اإلاعخخذمت لزلً مً حؽغُل اإلاعدؽفُاث و بهخاج ألادو

 (:16،ص 2014العلىاوي،) "in putsمذخالث "
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هما ٌّشف اكخفاد الصخت ِلى ؤهه : "الّلم الزي ًبدث في الخفٌى ِلى ؤخعً خالت صخُت "فشدًت  -

ت مْ ؤكص ى جشؼُذ للخيالُف  ")ؤو حماُِت"، و رلً باظخخذام وظاثل مالُت و جلىُت و بؽٍش

 (12-11،ص ص 2012فيليبع،البىا،

و باِخباس ؤن الصخت لِعذ ظلّت هغحرها مً العلْ، فهزا ًجّلها غحر خالّت ولُا لجمُْ اإلالاسباث  -

الاكخفادًت، لهزا و مً ؤحل جدذًذ اإلافهىم الخلُلي الكخفاد الصخت، ًجب اإلاىاصهت بحن ما ًىذسج فّال 

 (:,Castiel, 1999, PP 11-12لمً اكخفاد الصخت، و بحن ما لِغ هزلً، و ًٍهش هزا في الجذٌو الخالي)

 دزج و ال ًىدزج في اكخصاد الصخت: ما ًى 1حدول 

 اكخصاد الصخت هى اكخصاد الصخت ليع

 مداظبت للخيالُف. -

الىظُلت التي ؤوحذها الممان الاحخماعي لللُام  -

 باالكخفادًاث

ت في خذمت ؤلاداسة. -  وظُلت خفٍش

 مماسظاث مخّاسلت مْ ؤخالق مهىت الىب. -

 سبذ(. –مّىُاث مالثمت )جيلفت  جدمحر  -

بًماح لللشاساث بؽيل حماعي مً ؤحل خفن  -

 الخيالُف.

هخاثج معخّملت و حمْ مّلىماث لخدعحن هٍام  -

 الصخت.

 ؤخز في الخعبان آلاداب الىبُت. -

:( Didier, 1999, P11)  :املصدز: مً ئعداد الباخثت باالعخماد على 

 (:19-18،ص ص 2014العلىاوي،) الصخت. امللازباث الاكخصادًت على 2.2

" مفهىم سؤط اإلااٌ البؽشي في مجاالث ِذًذة، و اهخلل هزا اإلافهىم Gary Beckerكذ ؤدخل الاكخفادي "

جُا لُىبم ِلى الصخت مً وشف الاكخفادي "  ".Michael Crossmanجذٍس

 : سؤظماٌ الصخت : و ًمم 

 " مشهب داثم: و الزي ًلاط بالىكذt" م اخخماٌ اإلاىث في " ؤو بإمل الخُاة t" ظىاء ًِ وٍش

 ".tللّمش "

  لصخت حُذة و ٌعمى  1ألحل اإلاىث، و  0مشهب حىدة: و الزي ًلاط بماؼش وعبي ًيىن بحن

"QALY." 
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و مممىهه ؤن ول فشد ًىلذ بصخت وخُاة افترالُت جدىاكق مْ الّمش ختى اإلاىث، و ٌّذ سؤط اإلااٌ  -

إلاىفّت ألي شخق، و التي جدذد له في هفغ الىكذ حىدة الخُاة و بمياهُت البؽشي حضء مً دالت ا

 الّمل.

و ًفشق بحن سؤظماٌ الصخت الفشدي و الجماعي، فإي لّف في سؤظماٌ الصخت الفشدي كذ ًازش ِلى  -

 الجماِت.

بّذ  * سؤظماٌ الصخت الفشدي : ٌّخمذ سؤظماٌ الصخت الفشدي ِلى الّىامل الىسازُت التي جخّاٌم ًىما

ت،خُث ؤن معخىي الخّلُم مشجبي باآلباء ظىاء  ًىم بعبب جىىس الذساظاث خٌى الفبغُاث البؽٍش

م الخللحن، هما ٌّخمذ سؤظماٌ الصخت الفشدي ِلى العلىن الفشدي الىاجج ًِ الاهخماء  ا ؤو ًِ وٍش فىٍش

ت احخماُِت و الزي ٌّخمذ ِلى مّشفت وظاثل الىكاًت و الّالحاث الجاهض  ة، و هُفُت بلى مجمِى

  اظخّمالهم، فهزه الّىامل جازش ِلى سؤظماٌ البؽشي للفشد ؤزىاء فترة هُاهه مىز والدجه، و كذ ًخّشك

ول واخذ خالٌ فترة خُاجه بلى ؤي ِامل مً هزه الّىامل، و هزا ما ًجّل الصخت الفشدًت جدىاكق 

جُا ؤزىاء فترة الخُاة بلى غاًت اإلاىث.  جذٍس

: اإلالفىد به سؤظماٌ الصخت اإلاخّلم بمجخمْ ؤو بإمت ؤو بمجمُى اللذساث  * سؤظماٌ الصخت الجماعي

الفشدًت التي حؽيل سؤظماٌ الصخت الجماعي، و التي جخإزش باإللافت بلى الّىامل التي جازش في سؤظماٌ 

ً هما : الاكخفادًاث الخاسحُت و العلىن ألاخالقي الجماعي، خُث ؤن  الصخت الفشدي بّاملحن آخٍش

 ادًاث الخاسحُت ججّل دواٌ اإلاىفّت مشجبىت.الاكخف

ل هفلاث الصخت ٌّخبر مً اإلاىالُْ التي حؽغل اهخمام  .الىفلاث في كطاع الصخت3.2 : بن جمٍى

ل ًادي  اإلاجخمّاث الخذًثت، و اإلاالخَ ؤن بخذار الخىاصن ِلى اإلاعخىي الىلي بحن هفلاث ومفادس الخمٍى

 بلى جدعحن ؤداء ؤهٍمت الصخت.

ادة هفلاث الصختأوال.عىام  (:Majnon,2001,P69)ل ٍش

ت مً الّىامل ًمىً بًجاصها في الىلاه الخالُت : ادة هفلاث الصخت ًلىم ِلى مجمِى  بن ٍص

جُا ؤزىاء فترة الؽباب  * الّمش و الجيغ : جشجفْ هفلاث الّالج في ظً الىالدة زم جبذؤ في الاهخفاك جذٍس

ذ مْ اسجفاُ العً، و جيىن ظىت، زم جبذؤ في الاسجفاُ  50بلى غاًت  جُا، و هزا بفّل ألامشاك التي جٍض جذٍس

 هفلاث الّالج مشجفّت ِىذ اليعاء ؤهثر مً الشحاٌ بعبب الىالدة و اهخمامهً اإلاتزاًذ بالصخت.

* خعب الجُل : ًالخَ ؤن ول حُل حذًذ ٌعتهلً ِالحا ؤهثر مً الجُل الزي ٌعبله مما ًادي بلى 

م الخإمُىاث اسجفاُ الىفلاث هدُجت ج ٌى للّالج، و وحىد حغىُت احخماُِت ًِ وٍش ىىس ؤؼياٌ الـى
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ٌى بلى الّالحاث مً دون ِاثم مالي، و بذفْ وعبت لئُلت مً جيالُف  الصخُت مً خاللها ًمىً الـى

 الّالج مً وشف اإلاٍشن.

ث حذًذة * جىىس ألامشاك الىباثُت : بن اهدؽاس ألامشاك اإلاّذًت والعل و العُذا، و ٌهىس فحروظا

ش(، و هزلً الاسجفاُ اإلالخًى في ِذد اإلافابحن باألمشاك اإلاضمىت مثل  )ؤهفلىهضا الىُىس، ؤهفلىهضا الخىاٍص

 )العشوان، ؤمشاك الللب، ...( ًادي بلى اسجفاُ الىفلاث الصخُت.

 ( :409،ص2012فيليبع،البىا،) العالكت بين الىفلاث و هظام الصخت ثاهيا.

الىفاءة اليلُت لىٍام الصخت فةن ِالكت الفّالُت جشجبي بالىفلاث اإلاعخخذمت، و مً ؤحل الخىم ِلى 

في اإلالابل ًجب ؤخز الىثحر مً الخُىت و الخزس في اظخّماٌ ألاسكام مً ؤحل بهجاص ملاسهاث مىزىكت، و 

م ؤهٍمت الصخت ًٍهش مؽيلخحن مىهجُخحن :  ملاسهت الىفلاث اإلاعخخذمت ًِ وٍش

، فمثال "هفلاث الاظدؽفاء" كذ ألاولى: ًجب ولْ م - ّىُاث جذمج هفغ الّىاـش اإلادذزت في ول الذٌو

جدىي اإلافاٍسف اإلاعخخذمت في اإلاىاٌص للمخلاِذًً اإلافابحن، هفلاث الىكاًت، في خحن ؤنها لِعذ 

. لت في حمُْ الذٌو  مدعىبت بىفغ الىٍش

ب الذوالس، و بال ظخيىن وعب الثاهُت : ًجب اخخُاس وخذة هلذًت مىاظبت و ٌعخخذم هىا في الغال -

 الخبادٌ في العىق مخللبت، وجادي بلى ٌهىس اهدشافاث.

: جىحذ ِذة ماؼشاث حعخخذم مً ؤحل ملاسهت هفلاث الصخت و ثالثا.مإشساث ملازهت هفلاث الصخت

  Vilcot, Hervé, 2006, P84))   هي

اًىت مً دولت بلى ؤخشي ًىضح في : بن الاخخالف في الىفلاث اإلاّ هفلاث الصخت لكل فسد و لكل طىت -ؤ

ألاظاط معخىي الغنى في الذٌو باليعبت للىاجج اإلادلي الخام ليل ظاهً، و ؤهه ولما كذمذ الذولت 

معخىي مِّص ي مشجفْ لعيانها، كذمذ هفلاث ؤهثر لّالحهم و هي واخذة مً اللىاهحن ألاظاظُت الكخفاد 

 الصخت.

ت الىفلاث اإلاشجبىت الىطىيت هفلاث الصخت إلاحماليت ملازهت بالثروة -ب : و هزا اإلااؼش ٌّىغ ؤولٍى

 بالصخت ملاسهت بالىفلاث ألاخشي اإلاخّللت بالخّلُم، الّذالت، ... الخ.

: بن حضء مً الىفلاث الصخُت هى ِلى ؼيل ؤمىاٌ الىفلاث العمىميت و الىفلاث الخاصت للصخت -ج

الخاـت، و التي جيىن ِلى ؼيل دفْ مباؼش  ِمىمُت ممثلت في : المشاثب و الاؼتراواث، ؤما ألامىاٌ

 للمشض ى ؤو ؤكعاه جإمحن ًالخَ اخخالفها باليعبت ليل دولت خعب هٍامها الفحي.
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: بن اإلاالخَ اخخالف بحن الىفلاث خعب الذوساث هفلاث الصخت خظب الدوزاث الاكخصادًت -د

لت اإلاذي والذوساث كفحرة اإلاذي التي جمخذ مً  ماٌ،  6بلى  5الاكخفادًت وٍى ظىىاث و حعمى بذوساث ألِا

 هما ًمحز بحن الىفلاث في مشاخل الاهخّاػ والىفلاث ؤزىاء فترة ألاصماث.

بن ؤؼياٌ جمثُل ماؼشاث ألاداء هي ِذًذة: )ؤِذاد، مّذالث، وعب، وعب مشهبت، ماؼش مشهب(،  -

ت، ...( ، و ِىذما ال ًمىً وماؼشاث الجىدة ًمىً الخّبحر ِنها بىشق مخخلفت )وعب، ؤِذاد، وعب مئٍى

ولّها ِلى ؼيل ؤسكام ٌّبر ِنها بؽيل جلذًشي، هما ًىحذ الّذًذ مً ألاؼياٌ لخمثُل هزه اإلااؼشاث 

ِلى ؼيل مىدىُاث و سمىص حعمذ بدثمحن و جلذًش الخالت، و جلُُمها ملاسهت مْ ألاهذاف اإلادذدة، و مً 

مذة ت، ألِا  ، اإلاىدىُاث، ألاؼياٌ الّىىبىجُت.اإلاىدىُاث ألاهثر ؤهمُت هىان : ألاؼياٌ الذاثٍش

 : .الدزاطاث الظابلت املخعللت بمىضىع الدزاطت3

اث ؤلاهفاق  (234-219ص ص ،2017دزاطت )بىمعساف،صاولي، -1.3 : هذفذ الذساظت إلالاسهت معخٍى

(، و مىٍمت الخّاون و الخىمُت MENAالفحي الىلي و الفشدي بحن دٌو اإلاىىلت و بحن مىىلت )

دولت مً اإلاىىلت ِلى مذي  Panel  ٌ18الاكخفادًت،خُث اظخخذم الباخثان في دساظتهما ؤظلىب جدلُل 

 340 %، و كذ ؤٌهشث الىخاثج ؤن مّذٌ همى الىفلاث الصخُت 2014ختى ظىت  1995ظىت مً ظىت  20

ترة، هما ( خالٌ هفغ الف125 %( كذ فاق مّذٌ همى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي )2014-1995خالٌ فترة )

ل الباخثان بلى ؤن ول مً الذخل و ؤلاهفاق الّمىمي، فئت الؽُخىخت، جدعً الفشف الفحي ولها  جـى

( و بالخالي وحب ِذم 2014-1995ِىامل مخدىمت في همى الىفلاث الصخُت لذٌو اإلاىىلت خالٌ الفترة )

اإلاىىلت، هما ؤن جدمُل سبي همى الىفلاث الصخُت بالذخل، و لىً بالخالت الصخُت و الىباثُت لعيان 

 (.MENAألافشاد معاولُت ؤلاهفاق الفحي ظِعهم في خفن معخىي ؤلاهفاق الفحي لذٌو مىىلت )

: هذفذ الذساظت إلاّشفت ؤزش ؤلاهفاق الّام اإلاىحه للىاُ (170-152،ص ص2018دزاطت )بدىص ي، -2.3

ً في الجضاثش خالٌ الصخت ِلى الىمى الاكخفادي، و رلً مً خالٌ جدلُل الّالكت العببُت بح ن اإلاخغحًر

(، خُث اظخخذم الباخث ؤظلىب الخيامل اإلاؽترن، و ظببُت "حشا هجش"، و هزا 2013-1995الفترة )

ل الباخث في ألاخحر بلى وحىد ِالكت ظببُت في ألاحلحن اللفحر و ECMهمىرج جصخُذ الخىإ " "، و جـى

ل في اججاه واخذ، جمخذ مً الىمى الاكخفادي بلى ؤلا  هفاق الّام ِلى كىاُ الصخت، بِىما لم ًخم الىٍى

مالخٍت ؤي ِالكت ظببُت مً ؤلاهفاق الّام ِلى كىاُ الصخت باججاه الىمى الاكخفادي، و هزا ما 

 ًخىابم و مممىن كاهىن "فاحجر".
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:هذفذ الذساظت بلى جىلُذ اوّياط (146-119ص ص ،2018دزاطت )أشمىز،دخمان مدمد، -3.3

ُ الصخت بالجضاثش ِلى مشدودًت هزا ألاخحر، بر اِخمذ الباخثان دساظت جدلُلُت ؤلاهفاق الّام ِلى كىا

ل  كُاظُت، و رلً مً خالٌ جدلُل ؤهم ماؼشاث كُاط بهخاحُت ؤلاهفاق الّام ِلى الصخت، و جـى

الباخثان في ألاخحر بلى ؤن بهخاحُت ؤلاهفاق الّام ِلى الصخت اإلاخدفل ِليها باظخخذام ماؼشاث 

خُت، وهزا ماؼشاث جىكْ الخُاة و الىفُاث ال حّىغ اإلابالغ الىبحرة اإلاىحهت لهزا اللىاُ، الخذماث الص

خُث ؤهه و بالشغم مً الخدعً اإلاسجل مً ظىت ألخشي بال ؤن رلً ًبلى بُّذا ِما حسجله دوال ؤخشي 

لى ِذد حِّؾ هفغ ألاولاُ الاكخفادًت والاحخماُِت، و هزا ساحْ بلى جشهحز هزه ألاغلفت اإلاالُت ِ

 الهُاول الصخُت ِلى خعاب حاهب الجىدة في الخذماث الصخُت.

ص، -4.3 :هذفذ الذساظت بلى مّشفت ألازش الخبادلي بحن الخىمُت (838-807ص ص ،2018دزاطت )بىعٍص

( في الجضاثش في GDPالاحخماُِت، ممثلت في ؤلاهفاق ِلى اللىاُ الفحي، و بحن الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي )

(،هما هذفذ بلى مّشفت مذي الخىىساث الخاـلت في اللىاُ الفحي مً 2016-1990خذة )الفترة اإلام

في الخدلُلي للبُاهاث و  خُث ؤلاهفاق و الهُاول، بر اِخمذ الباخث في دساظخه ِلى اإلاىهج الـى

ت (" لذساظGrangerؤلاخفاثُاث و اإلالاسهت بُنها و مىاكؽتها وجدلُلها، هما اِخمذ ِلى اخخباس "غشاهجش )

ل، مً حهت ؤخشي جم Toda-Yamamotoًمامىجى )-العببُت في ألاحل اللفحر و "جىدا (" في ألاحل الىٍى

( لذساظت و جلذًش ألازش ARDLاظخخذام همىرج الاهدذاس الزاحي للفجىاث الضمىُت اإلاىصِت اإلاخباوئت )

الجضاثش خالٌ الفترة  الخبادلي بحن ؤلاهفاق ِلى اللىاُ الفحي مً حهت، و الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في

ل مً الىاجج  ل الباخث في ألاخحر بلى وحىد ِالكت ظببُت مىحبت في ألامذ الىٍى مىلُى الذساظت، و جـى

ادة الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ب  ل، خُث ؤن ٍص ًادي  1 %اإلادلي ؤلاحمالي هدى ؤلاهفاق الفحي في ألامذ الىٍى

ادة ؤلاهفاق الفحي ب  ت كذ خففذ مبالغ ، و ًمىً بسح47,74 %بلى ٍص اُ رلً بلى ؤن الخيىمت الجضاثٍش

ت اإلاخخلفت.  مالُت هبحرة لالظدثماس في اللىاُ الفحي في ٌل البرامج الخىمٍى

: هذفذ الذساظت بلى جدلُل العُاظت الّامت الصخُت في  (220-205،ص ص 2017دزاطت)حاب هللا، 5.3

خُت مىز الاظخلالٌ، و كذ الجضاثش، و مياهت ؤلاهفاق الفحي لمً ؤلاهفاق الّام مْ  الاظخّاهت بملاسبت جاٍس

سهضث ِلى بّن اإلاّالم التي محزث العُاظت ؤلاهفاكُت في مجاٌ الصخت خالٌ فترة البدث مْ ؤلاظهاب 

في ؤبشص اإلافادس التي حغزي ؤلاهفاق الفحي في الجضاثش، و اظخّماٌ الباخث الذساظت اللُاظُت باِخماده 

ذود، مً ؤحل اخخباس مذي وحىد اسجباه بحن ؤلاهفاق الفحي و مفادسه، و " و اخخباس الخARDLهمىرج "

ل الباخث في ألاخحر بلى ؤن كىاُ الّاثالث مفذس مهم في آلاوهت ألاخحرة، و ًمىىه ؤن ًازش ِلى  للذ جـى
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ؤلاهفاق الفحي، هزا بلى حاهب ـىادًم الممان الاحخماعي التي جشاحْ دوسها بعبب العجض الزي حّاوي 

 مىه.

هذفذ الذساظت بلى جلُُم مذي فّالُت ؤلاهفاق الّمىمي (:131-112ص ص ،2019دزاطت )كسمين، -6.3

(، بر اِخمذث الباخثت دساظت جدلُلُت، ورلً 2016-1990ِلى اللىاُ الفحي في الجضاثش خالٌ الفترة )

ًمىً ؤن ًلبي للىؽف ًِ مذي هفاءة و هفاًت و ِذالت ؤلاهفاق الّمىمي، و مً زم جبُان بلى ؤي مذي 

ش التي جلتزم بها الخيىمت، خُث جم الخىشق بلى جدلُل حجم ؤلاهفاق الّمىمي ِلى الصخت  مخىلباث الخىٍى

لخبُان مذي هفاًخه، وجدلُل الهُيل الّام لإلهفاق الّمىمي ِلى الصخت و جدلُل همي جىصَْ ؤلاهفاق 

لذ الباخثت بلى ؤن ظُا ظت ؤلاهفاق الّمىمي ِلى اللىاُ الّمىمي ِلى الصخت لخبُان ِذالخه، وجـى

الفحي جخمحز باالهخفاك في الفّالُت و الىفاًت و الىفاءة و الّذالت، مما ؤدي بلى جذهىس الصخت و اهدذاس 

 حىدة خذماتها.

: هذفذ الذساظت لخدلُل ٌاهشة جىىس وجىامي  (134-113،ص ص 2017دزاطت )بازكت،خالص ي، -7.3

ادة ؤلاهفاق الّام ِلى معخىي  ؤلاهفاق الفحي في الجضاثش مً خالٌ الخىشق بلى ألاظباب التي ؤدث بلى ٍص

ت،خُث ؤـبدذ الخاحت ملخت ؤهثر مً ري كبل بلى الاظخخذام ألامثل  اللىاُ الفحي بىجحرة حذ مدعاِس

للمىاسد و جشؼُذ ؤلاهفاق و جدعحن معخىي الخذماث الصخُت اإلالذمت،خُث اِخمذ الباخثان دساظت 

ث الصخت في الجضاثش وعبت بلى اإلااؼشاث الاكخفادًت اليلُت خالٌ الفترة اإلامخذة ما جدلُلُت لخىىس هفلا

ل الباخثان في ألاخحر بلى ؤن الىلُّت الفّبت لللىاُ الفحي مشجبىت 2015-2008بحن ) (، و جـى

ت، فهزه اإلاى  اسد بمؽاول في الخىٍُم والدعُحر، و لِغ في هلق في ؤلامياهُاث و اإلاىاسد اإلاالُت و البؽٍش

معخخذمت اظخخذاما ظِئا، الص يء الزي اوّىغ ِلى ِذم اللذسة ِلى خل مؽاول اإلاىاوىحن الصخُت، 

ل بلُه مً  و ؤن التزاًذ اإلاعخمش للمخففاث اإلاالُت لللىاُ الفحي ال ٌّىغ بؽيل مباؼش ما جـى

 لها. ؤهذاف و هزا هٍشا لخإزشه بّذة مخغحراث خاسج ؤلاهفاق باإللافت بلى ِذم الخخفُق الجُذ

م اإلاىاسد اإلاالُت (379-362ص ص ،2015دزاطت )طعيدة، -8.3 :هذفذ الذساظت إلبشاص هُفُت جلٍى

ل هفلاث الصخت في الجضاثش،ومذي اظخجابتها و جىابلها مْ ألاهذاف اإلاىولت لهزا  اإلاخففت لخمٍى

مً خالٌ ( 2015-2000اللىاُ،خُث اِخمذث الباخثت دساظت جدلُلُت خالٌ الفترة اإلامخذة ما بحن )

الخىشق لىاكْ الصخت في الجضاثش، و جدلُل الىلْ الفحي للعيان في الجضاثش مً خالٌ اإلااؼشاث 

الصخُت )ماؼش ألامل في الخُاة، مّذٌ الىفُاث، الخغىُت الصخُت(،و جدلُل جىىس حجم ؤلاهفاق 

لذ الباخثت في ألاخحر بلى ؤهه سغم الخدعً اليعبي للماؼشاث الصخُت الىمُت،و  الفحي في الجضاثش،و جـى
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ؤلاهجاصاث اإلادللت في مجاٌ الصخت، بال ؤهه ما صاٌ ٌّاوي مً هلاثق هبحرة ؤزشث ظلبا ِلى مشدوده مما 

ت، هزه الىلاثق جخمثل في لّف اإلاىاسد اإلاالُت اإلاخففت له، و ظىء  حّله ٌُّم معاس الّملُت الخىمٍى

 ظىء الخذماث الصخُت اإلالذمت. اظخّمالها و ظىء الخىصَْ الجهىي للماظعاث الاظدؽفاثُت و 

 : (2017-2008.جلييم و حشخيص إلاهفاق الصحي في الجصائس خالل الفترة )4

الهذف مً ؤلاهفاق ِلى الخذماث الصخُت هى الىكاًت مً ألامشاك و الؽفاء منها مً ؤحل لمان 

ادة بهخاحُت ألافشاد و مىه ص  ت، وجىمُتها و مً زم ٍص ٍادة الىاجج الذاخلي الخام، اإلادافٍت ِلى اإلاىاسد البؽٍش

لزا فةن ؤلاهفاق ِلى الصخت ال ٌّخبر لشوسة بوعاهُت فدعب بل لشوسة اكخفادًت جخىلب البدث في 

لها.  مفادس جمٍى

لها -1.4  :إلاهفاق على الخدماث الصخيت، و مىازد جمٍى

حؽمل الىفلاث الىوىُت للصخت مجمُى الىفلاث اإلاشجبىت بخإظِغ اإلااظعاث الاظدؽفاثُت و ججهحزها و 

حعُحرها، و جخيىن مً : هفلاث الدعُحر للهُئاث الّمىمُت،و هفلاث الىكاًت و جباِذ الىالداث، و هفلاث 

ت، و اإلابالغ اإلاىفلت ملابل الخذماث الصخُت اإلالذمت مً وشف ا للىاُ الخاؿ، و الىفلاث اكخىاء ألادٍو

 التي جخدملها اإلاشاهض الصخُت الاحخماُِت، وهفلاث الاظدثماساث الصخُت.

ادة هفلاث الصخت :بن الخغحراث الاكخفادًت و الاحخماُِت التي ِشفها اإلاجخمْ الجضاثشي جىشح  عىامل ٍش

زه الخغحراث في مؽيل همى اخخُاحاث ألافشاد للخذماث الصخُت و ؤلاهفاق ِليها، و ًمىً جلخُق ه

 :(372ص،2015)طعيدة،الّىاـش الخالُت 

 و اإلاخمثلت في الاهخلاٌ مً الاكخفاد اإلاخىي بلى اكخفاد العىق و  الخغيراث الاكخصادًت :

الخاث التي ِشفها الاكخفاد الجضاثشي التي ؤزشث ِلى اللىاُ الفحي.  مخخلف ؤلـا

 دة و اسجفاُ ماؼش ألامل في الخُاة ِىذ : جخمثل في اهخفاك مّذالث الىال  الخغيراث الدًمغسافيت

ت ـغحرة العً، و بذاًت ٌهىس الؽُخىخت التي جدخاج بلى بهفاق  الىالدة، و بالخالي اهخفاك الفئت الّمٍش

ت ؤهبر مً  بلى  1998ظىت  6,6 %ظىت مً  60متزاًذ ِلى اخخُاحاتها الصخُت خُث اهخللذ الفئت الّمٍش

 .2014ظىت  8,5 %

 طت ا :جخمثل في اهخفاك ألامشاك اإلاخىللت مْ اظخمشاسها باإللافت بلى لصخيتحغيراث الخٍس

ت التي جخىلبها  اظخمشاس ألامشاك غحر اإلاخىللت و اإلاضمىت التي جخىلب بهفاكا ضخما هٍشا لغالء ألادٍو

 )العشوان و ؤمشاك الللب، و لغي الذم، ... الخ(.
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 لخلني الزي ظاهم في ابخياس جدعً معخىي مِّؽت العيان و اسجفاُ ألاظّاس و الخلذم ا

 الخىىىلىحُاث اإلاخلذمت للّالج.

حجم ؤلاهفاق ِلى الصخت بلى لشوسجحن ؤظاظِخحن : الىلب   : ًخمْ جطىز حجم إلاهفاق على الصخت

ت التي ًيبغي اإلادافٍت ِليها مً  الاحخماعي اإلاشجبي باالخخُاحاث الذًمغشافُت اإلادذدة بالىاكت البؽٍش

اًت  ت، و الىلب الاكخفادي ِلى الصخت و الىاحم ًِ ولْ ظُاظت خالٌ جىفحر الِش الصخُت المشوٍس

ت اللادسة ِلى جإوحر الاكخفاد  ت اكخفادًت، و اخخُاس جىىىلىجي، و اخخُاحاث اإلاجخمْ للمىاسد البؽٍش جىمٍى

 الىوني.

خماد ِلى ماؼشاث : -  لخدذًذ وجدلُل حجم ؤلاهفاق ِلى الصخت ًمىً الِا

 خت مً اإلاحزاهُت الّامت للذولت )محزاهُت الدعُحر و الخجهحز(.* وعبت ما ًخفق للص

 * خفت ؤلاهفاق ِلى الصخت في الىاجج الذاخلي الخام.

 * مخىظي هفِب الفشد مً ؤلاهفاق الفحي في الجضاثش.

هزا اإلااؼش ًبحن هُف جدىافغ الصخت ول ظىت إلاهفاق على الصخت في امليزاهيت العامت للدولت : -2.4

اث التي جمىدها العلىاث الّمىمُت  مْ مخخلف اللىاِاث التي جخىلب بهفاكا ِمىمُا ؤي ألاولٍى

للصخت في مجمُى وؽاواتها،و الجذٌو الخالي ًىضح هفِب هفلاث الصخت في محزاهُت الدعُحر و الخجهحز 

 الّامت .
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 :   2017-2008هصيب هفلاث الصخت في امليزاهيت العامت للدولت للفترة : 2حدول 

 لىخدة مليىن دًىازا                                                                                                    

 الظىت الدظيير ميزاهيت هيت الخجهيزاميز  املجمىع %ميزاهيت الدظيير  %الخجهيز  ميزاهيت

33,3 66,7 193890 64689 129201 2008 

16,1 83,9 212464 34141 178323 2009 

17,6 82,4 236946 41934 195012 2010 

44,2 55,8 408490 180631 227859 2011 

7,1 92,9 436269 31324 404945 2012 

3,1 96,9 316908 9982 306926 2013 

13,1 86,9 421286 55340 365946 2014 

10,8 89,2 428663 46691 381972 2015 

5 95 399154 19747 379407 2016 

7,2 92,8 419309 30236 389073 2017 

ت امليزاهيت لىشازة املاليت: املصدز  مً اعداد الباخثت اعخمادا على وثائم مً مدًٍس

و الخجهحز اإلاخففت لىصاسة الصخت خالٌ  ؤن ول مً محزاهُتي الدععحر  2هالخَ مً خالٌ الجذٌو سكم 

ىدة لهزا  2017 -2008الفترة اإلامخذة ما بحن  هي في اسجفاُ معخمش و هزا ساحْ بلى اإلاخففاث اإلاـش

الخاث اإلاخخالُت التي ِشفها كىاُ الصخت في الجضاثش بففت ِامت  باليظبت لىفلاث اللىاُ في بواس ؤلـا

اهُت الدعُحر بلغذ ؤِلى كُمت مخففت لها ، ؤي ؤن هفِب : هالخَ مً خالٌ الجذٌو ؤن محز الدظيير

ا  هفلاث الصخت في اإلاحزاهُت الّامت للذولت مً حاهب هفلاث الدعُحر ِشف جضاًذا و اسجفاِا ملخٌى

بيعبت كذسث  2016و في ظىت  %9629بيعبت بلغذ  2013و ظىت  % ،9229بيعبت  2012خاـت في ظىت 

خ بذاًت  2010و لإلؼاسة فلي ؤن ظىت  %9228ة بيعبت و هي العىت ألاخحر  2017و ِام  95% هى جاٍس

باء اإلاللاة ِلى ِاجم الذولت  خماداث الجذ زلُلت صادث مً ؼذة ألِا اإلاخىي الخماس ي و بالخالي هزه ؤلِا

باِخباس ؤن هفلاث الدعُحر اظخدىرث ِلى الجضء ألاهبر مً هفلاث الدعُحر الّامت خالٌ الثمً ظىىاث 

 اإلاالُت .
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: للذ اظخفاد كىاُ الصخت مً اِخماداث مالُت مّخبرة و التي مً ؼإنها  بت لىفلاث الخجهيزباليظ

ميؽإة صخُت ظىت  127جلبُت الىلب اإلاتزاًذ ِلى الّالج،و رلً باِخباس ؤن اللىاُ كذ حّضص بإهثر مً 

خالٌ  مشهض ـحي ...بلخ،ؤما ما هالخٍه مً 22ُِادة مخّذدة الخذماث و 78معدؽفى و 17منها  2015

الجذٌو ؤن هفلاث الخجهحز ؤي اِخماداث الذفْ اإلافخىخت فىمىها غحر مىخٍم ، و ؤن الىلُّت اإلاالُت 

لإلِخماداث اإلافخىخت جبحن ؤن وعبت اظتهالهها لُّفت كذسث في اإلاخىظي خالٌ العىىاث اإلاالُت ب 

ب  2013و ؤدوى وعبت ظىت  %3323ب  2008، فياهذ ؤِلى وعبت خعب الجذٌو ؤِاله في ظىت 25%

، و بالخالي فةن هزا الىلْ ًذٌ  %722و هي العىت ألاخحرة بلغذ  2017، ؤما ظىت  %321وعبت كذسث 

ىدة لبىاء و ججهحز اإلااظعاث ؤلاظدؽفاثُت و ِذم ؤلالتزام  ِلى خلل في حعُحر هزه ألامىاٌ الىاثلت اإلاـش

 بةهجاص البرامج اإلاعىشة في آحالها .

هزا اإلااؼش ًمثل الجهذ الزي  على الصخت باليظبت للىاجج الداخلي الخام في الجصائس: . إلاهفاق3.4

اث الخخىُي و الخىمُت للشبي بحن مخخلف  ًبزله اإلاجخمْ لفالح الذولت هما ٌّخبر مً لشوٍس

الاظدثماساث في اإلاجاالث الاكخفادًت و الاحخماُِت ، هما كذسث وعبت ؤلاهفاق الّمىمي ِلى الخذماث 

، و هي وعبت لئُلت حذا  %2خُت مً الىاجج الذاخلي الخام في الجضاثش خالٌ العىىاث اإلاالُت ب الص

ِلى الشغم مً الىفشاث اإلاالُت الىاحمت ًِ اسجفاُ ؤظّاس الىفي ، و الجذٌو الخالي ًبحن هفِب هفلاث 

 الصخت اليلُت ) الّام و الخاؿ ( في الىاجج الذاخلي الخام في الجضاثش. 

 -2008إلاهفاق على الصخت باليظبت للىاجج الداخلي الخام في الجصائس خالل الفترة املمخدة ما بين  : 3حدول 

2017: 

 الظىت

هفلاث الصخت )العامت( 

باليظبت للىاجج الداخلي 

 الخام

هفلاث الصخت )الخاصت( 

باليظبت للىاجج الداخلي 

 الخام

)الكليت(  هفلاث الصخت

 باليظبت للىاجج الداخلي الخام

2008 3,06 1,14 4,2 

2009 3,65 1,52 5,18 

2010 3,30 1,52 4,82 

2011 3,62 1,52 5,14 

2012 4,41 1,59 6,01 

2013 4,92 1,71 6,64 
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2014 5,46 1,75 7,23 

2015 6,04 1,81 7,86 

2016 6,61 1,88 8,49 

2017 7,17 1,94 9,12 

- :املىكع البىك الدولي خىل مإشساث الخىميت في العالم علىمً ئعداد الباخثت اعخمادا على معطياث  املصدز:

https://jonnés.Banque mondiale.org/fr/contry/algeria,consulté le 10/12/2019 

مً خالٌ الجذٌو هالخَ ؤن اإلاخىظي العىىي ليعبت ؤلاهفاق الفحي الىوني في الىاجج الذاخلي الخام 

مما جخففه بّن البلذان الّشبُت مثل جىوغ و لبىان ، و  ، و هي وعبت ؤكل %925ال ًخجاوص وعبت 

رلً سغم ؤن ِذد العيان لخلً البلذان الّشبُت ؤكل مً ِذد العيان في الجضاثش ،ؤما البلذان ألاحىبُت 

ؤن وعبت ؤلاهفاق الىوني ِلى  02فال مجاٌ للملاسهت هفشوعا و ؤإلااهُا  ، فُخطح مً خالٌ الجذٌو سكم 

 2008بلغذ ظىت  2017و  2008لذاخلي الخام في الجضاثش خالٌ الفترة اإلامخذة ما بحن الصخت في الىاجج ا

، لُخىاـل  %7223و  %6264ِلى الخىالي بيعبخحن كذسجا  2014و  2013لترجفْ ظىتي  %422وعبت 

و هزا وله دلُل ِلى ِذم جماش ي الىفلاث  %9212بيعبت مخىظي كذسث  2017ؤلاسجفاُ في ظىت 

ا .الىوىُت للصخت   و ؤلاخخُاحاث اإلاتزاًذة للعيان و مً زم جذهىس الخذماث الصخُت هما و هِى

كي : -4.4    هصيب الفسد مً هفلاث الصخت في الجصائس بالدوالز ألامٍس

كي خالل الفترة املمخدة ما بين :  4حدول  -2008هصيب الفسد مً هفلاث الصخت في الجصائس بالدوالز ألامٍس

2017 : 

 هصيب الفسد مً هفلاث الصخت الظىت مً هفلاث الصختهصيب الفسد  الظىت

2008 201,13 2013 313,52 

2009 195,21 2014 368,09 

2010 209,83 2015 404,02 

2011 270,77 2016 439,94 

2012 318,98 2017 475,87 

 العالم على املىكع:ئعداد الباخثت اعخمادا على: معطياث البىك الدولي خىل مإشساث الخىميت في املصدز: مً 

https://donnez banque mondiale. Org /fr/contry/algeria, consulté : 10 /12/2019 

هالخَ مً خالٌ الجذٌو ؤن هفِب الفشد مً هفلاث الصخت في الجضاثش ملُمت بمخىظي مّذٌ ـشف 

يي كذسث ظىت  دوالس بِىما  368209ب  2014دوالس ، زم اسجفّذ في ظىت  201213ب  2008الذوالس ألامٍش
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ؤلاهفاق  دوالس ، و لإلؼاسة ال مجاٌ للملاسهت بحن هفِب الفشد مً 475287ب  2017كذسث اليعبت ظىت 

الفحي في الجضاثش بالبلذان اإلاخلذمت ، و ختى بّن البلذان الّشبُت  هخىوغ و اإلاغشب و لبىان هما 

رهشث ظابلا فالفاسق هبحر ، و مْ رلً فلذ سجل هفِب الفشد مً ؤلاهفاق الفحي في الجضاثش جدعىا 

ا ، خُث جماِفذ بإهثر مً خمغ مشاث و هفف ، خاـت ظىت  دوالس و  475287بلغذ  2017ملخٌى

هي ؤِلى وعبت ، و هزا ساحْ بلى جدعً حغىُت الممان الاحخماعي لىفلاث الصخت ، و هزلً لخدعً 

ت بعهىلت.                                        هٍام الذفْ الزي ٌعمذ لألشخاؿ اإلافابحن بإمشاك مضمىت للخفٌى ِلى ألادٍو

ل هفلاث الصخت في الجصائس ) 5.4  الدولت، الضمان الاحخماعي، ألاطس ( :. مصادز جمٍى

ل هفلاث الصخت في الجضاثش ٌّشف مدذودًت في حسخحر مىاسد مالُت بلافُت لممان الخىفل  بن جمٍى

بالىلب اإلاتزاًذ و الىاجج ؤظاظا ًِ الخدىالث الذًمغشافُت و اإلاشلُت التي حّشفها البالد ، هما حّشف 

ا بالىٍش لخى اث اإلاِّؽت ، الخىىس الخىىىلىجي في اإلاجاٌ الىبي اخخُاحاث العيان همىا و جىِى ىس معخٍى

ل  ُخه ، و ٌّخمذ جمٍى و جذفم اإلاّلىماث ول رلً حّل ألافشاد ؤهثر بلخاخا في ولب الّالج و جدعحن هِى

ل ًِ وٍشم  م الذولت و الخمٍى ل ًِ وٍش هفلاث الصخت في الجضاثش ِلى زالزت مفادس ؤظاظُت : الخمٍى

م ألاظشالممان ؤلاحخماعي و  ل ًِ وٍش  الخمٍى

م الدولت :   ل عً طٍس ًخم حغىُت الجضء ألاهبر مً هفلاث الصخت مً خالٌ اِخماداث أ. الخمٍى

خماداث التي حغىي هفلاث الدعُحر و جمثل الجضء ألاهبر مً هفلاث  اإلاحزاهُت الّامت للذولت و هي: ؤلِا

ت،و و جخيىن مً هفلاث ا 01الصخت هما رهشث ظابلا في الجذٌو سكم  إلاعخخذمحن و هفلاث ألادٍو

خماداث التي حغىي هفلاث الخجهحز و التي جخدملها الذولت باليامل ، و الجذٌو الخالي ًىضح  هزلً ؤلِا

ل هفلاث الصخت   .خفت معاهمت الذولت في جمٍى
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 دج( 3 10:  الىخدة ) 2017 -2008مظاهمت الدولت في جمىٍل هفلاث الصخت للفترة :  5حدول 

 املصدز: مً اعداد الباخثت اعخمادا على: :

 وثائم مً وشازة الصخت و الظكان و ئصالح املظدشفياث. -

              .   204، ص 2017خالص ي،  -

ل هفلاث الصخت ٌؽيل وعب هبحرة حذا ، بر بلغ  مً خالٌ الجذٌو ًدبحن ؤن خفت الذولت في جمٍى

ل الذولت للىفلاث الصخُت خىالي  ، لُخىاـل الاسجفاُ في ظىتي  2008ظىت  %7827مخىظي وعبت جمٍى

ل كذسث ب  2010و  2009 ل  % 8323و   %8125ِلى الخىالي بمخىظي وعب جمٍى ، و ؤِلى وعبت جمٍى

دج( 310)365762199، خُث وان هفِب الذولت في هزه العىت %8925بر بلغذ  2011واهذ ظىت 

ل واهذ ظىت  فلذ  2017دج( ؤما ًِ ظىت 310)152577773بمبلغ   %7827ب  2008،ؤدوى وعبت جمٍى

ل الذولت للىفلاث الصخُت خىالي  دج(، و 310)331122410بمبلغ  %7829بلغ مخىظي وعبت جمٍى

 %117خُث  %117فهى  2017و العىت ألاخحرة  2008بالخالي الخغحر اإلاسجل بحن العىت ألاولى 

=100*08Y(/08Y-17Y.) 

م الضمان الاحخماعي :   ل عً طٍس ٌّخبر الممان الاحخماعي اإلاعاهم الثاوي بّذ الذولت في ب. الخمٍى

ل هفلاث الصخت خُث ًمٌى الخذماث  ن جمٍى م الخٍّى الصخُت في اللىاِحن الّام و الخاؿ ًِ وٍش

الجضافي للىفلاث الّالحُت و الىبُت للمامىحن ، و الجذٌو الخالي ًىضح معاهمت الممان الاحخماعي في 

 هفلاث الصخت .

 2012 2011 2010 2009 2008 الظىت

 369240296 365762199 197437376 173268320 152577773 خصت الدولت

 436269706 408490413 236946962 212464000 193890787 هفلاث الصخت

 %8486 %8985 %8383 %8185 %7887 وظبت الخمىٍل

 2017 2016 2015 2014 2013 الظىت

 331122410 319243153 320564752 310463142 313297838 خصت الدولت

 419309314 399154664 396217178 374715000 373800582 هفلاث الصخت

 %7889 %7989 %8089 %8288 %8388 وظبت الخمىٍل
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 : الىخدة ألف دًىاز حصائسي  2017-2008مظاهمت الضمان الاحخماعي في هفلاث الصخت للفترة :  6حدول 

 2012 2011 2010 2009 2008 العىت

 48129410 38000000 38000000 38000000 38000000 الممان الاحخماعي

 2017 2016 2015 2014 2013 العىت

 73753570 64815511 65219092 57818524 49629410 الممان الاحخماعي

 املصدز : مً ئعداد الباخثت باالعخماد على :

 مً وشازة الصخت و الظكان و ئصالح املظدشفياث وثائم -

 .205،ص 2017خالص ي،  -

ل اإلاعدؽفُاث الظُما بّذ ظىت  مً خالٌ الجذٌو هالخَ الخىىس اإلادعاُس للمبلغ الجضافي لخمٍى

ملُىن دج 4812941ملُىن دج،زم اسجفْ بلى 38000ال ًخّذي  2008،بّذما وان اإلابلغ في ظىت 2011

،و 2017ملُىن دج في ظىت 7375357فاُ بؽيل متزاًذ و غحر معبىق بلى لُخىاـل الاسج 2012ظىت 

ل اللىاُ الفحي ،  بالخالي فةن هزه اإلابالغ جمثل الذوس ؤلاًجابي الزي ًلّبه الممان الاحخماعي في جمٍى

بال ؤن هزه الفىادًم حّشف ـّىباث مالُت هدُجت الىمى اإلاعخمش لىفلاث الصخت الىاجج ًِ حغحر بيُت 

 لعياوي و اسجفاُ ألاظّاس.الهشم ا

م ألاطس ل عً طٍس و  %22: جمثل الىفلت الىوىُت للصخت التي جخدملها ألاـعشة في اإلاخىظي  ج.الخمٍى

هي ؤهبر مما جخدمله ألاظش في البلذان اإلاخلذمت ،و التي جخمحز بذخل فشدي مشجفْ فّلى ظبُل اإلاثاٌ 

، و مْ رلً اهخفمذ  %20و  %15لخىالي ِلى ا 2011و  2000كذسث معاهمت ألاظش في فشوعا ظىتي 

ل هفلاث  %2427معاهمت ألاظش خالٌ هزه الفترة ب  ، الجذٌو الخالي ًىضح معاهمت ألاظش في جمٍى

 .2017-2008الصخت للفترة اإلامخذة ما بحن 
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 : : الىخدة مليىن دج 2017 – 2008مظاهمت ألاطس في جمىٍل هفلاث الصخت للفترة :  7حدول 

 2012 2011 2010 2009 2008 الظىت

 800000 800000 800000 800000 800000 خصت ألاطس

 0.18 0.20 0.34 0.37 41. 0 %وظبت الخمىٍل

 2017 2016 2015 2014 2013 الظىت

 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 خصت ألاطس

 0.26 0.27 0.28 0.30 0.29 %وظبت الخمىٍل

 املصدز: مً ئعداد الباخثت باالعخماد على :

      .           206،ص 2017خالص ي،     وثائم مً وشازة الصخت و الظكان و ئصالح املظدشفياث

ل هفلاث الصخت هي وعب         مً خالٌ الجذٌو هالخَ ؤن وعبت ؤو خفت معاهمت ألاظش في جمٍى

ملُىن  800000بمبلغ  %0218بمّذٌ  2012خُث بلغذ ؤدوى وعبت معاهمت في ظىت  لُّفت حذا،

بدفت معاهمت  2017، ؤما العىت ألاخحرة %0241بمّذٌ  2008دج ،وؤِلى وعبت معاهمت في ظىت 

ل هفلاث الصخت  %0226كذسث ب  و هي لُّفت حذا بؽيل واضح ، و جفعش معاهمت ألاظش في جمٍى

فت الىبُت في اللىاُ الخاؿ ، و ال تي ال جخمْ للمشاكبت مً وشف ؤي بالخجاوصاث في كُمت الخٍّش

ن مً وشف ـىذوق الممان الاحخماعي  و ٌاهشة  حهاص،هزلً بّن اإلاامىحن ال ًىالبىن بالخٍّى

فت وبُت  .الّالج دون اللجىء بلى الفُذلُاث مباؼشة و ًلخني ما ٌّخلذ ؤهه بداحت بلُه دون ـو

(،و ًٍهش رلً مً خالٌ 2017-2008ِشف الىلْ الفحي في الجضاثش جدعىا خالٌ الفترة ) خاجمت:  .5

جدعً اإلااؼشاث الصخُت الىمُت الىاحمت ًِ الجهىد التي بزلتها الذولت ،لىً ماصاٌ اللىاُ الفحي 

ٌّاوي مً مّىكاث ملاسهت ببلذان ؤخشي مخىظىت الذخل خاـت ألامشاك اإلاضمىت و الخىحرة التي جيلف 

ؽأث ؤلاظدؽفاثُت و الزي ًدعبب في ـّىبت اإلاجخمْ ؤمىالا واثلت،و الخلل الجهىي في جىصَْ اإلاي

الخفٌى ِلى الخذماث الصخُت بلافت بلى ظىء جلذًم هزه الخذماث،ول هزه اإلاّىكاث ظببها وان 

ظىء الخىٍُم و لّف ألامىاٌ اإلاخففت للصخت و ظىء اظخّماٌ اإلاىاسد اإلاالُت و اإلاادًت ، ومً خالٌ 

ٍت جىلي ؤهمُت هبحرة لهزا اللىاُ ، و ما ًاهذ رلً هى جىشكىا لإلهفاق ِلى الصخت فةن الذولت الجضاثش 

خماداث اإلاالُت الهاثلت اإلاخففت لللىاُ الفحي و التي هي في جضاًذ، و مً ؤهم الّىامل التي  حجم ؤلِا

ادة ؤلاهفاق الّام ِلى كىاُ الصخت هي الىمى الذًمغشافي ، و جىىس اإلايؽأث اللاِذًت الصخُت  ؤدث لٍض

ل ؤلاهفاق الاوؽغاٌ الشثِس ي و اسجفاُ ِذد اإلاعخ خذمحن في اإلاجاٌ الفحي ، و بالخالي ؤـبذ مؽيل جمٍى

ل هفلاجه في الجضاثش ِلى زالر مفادس ؤظاظُت هي  ألصخاب اللشاس في هزا اللىاُ الزي ٌّخمذ جمٍى

م ألاظش، و  ل ًِ وٍش م الممان الاحخماعي و الخمٍى ل ًِ وٍش ل الذولت والخمٍى ل ًِ الخمٍى الخمٍى
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ي سغم ول الجهىد اإلابزولت مً كبل الذولت لخدعحن معخىي الخذماث الصخُت للمىاوىحن بال ؤنها بالخال

جبلى غحر وافُت لخغىُت مىالب اإلاجخمْ ، و سغم جضاًذ ؤلاهفاق الّام ِلى اللىاُ الفحي و جضاًذ 

سد كىاُ الصخت اإلاحزاهُاث اإلاخففت للنهىك بهزا اللىاُ ، بال ؤن ِذم الّلالهُت و الدعُحر العيئ إلاىا

حّلخه ًىاحه الّذًذ مً الّلباث التي ِادث بالعلب ِلى الّذالت في الخذماث اإلالذمت، و بالخالي ًجب 

اجخار ؤلاحشاءاث الالصمت التي حعاهم في جشؼُذ الاظخخذام ألامثل للمىاسد الصخُت، و سفْ الىعي لذي 

 باظخخذام بمياهُاتهم . ألافشاد لخمىُنهم مً جدذًذ اخخُاحاتهم، و معاِذتهم في خلها

لىا لالظخيخاحاث الخالُت :هخائج الدزاطت  ا و جدلُلُا جـى  : بّذ ؤلاإلاام بيل حىاهب البدث هٍٍش

عجض اللىاُ الفحي الّمىمي ِلى حغىُت اخخُاحاث العيان مً الخذماث الصخُت ؤدي بلى جىىس  -1

 الخاـت .اللىاُ الفحي الخاؿ و ظاِذ ِلى اهدؽاس الُّاداث و اإلاصخاث 

اظخدىرث هفلاث الدعُحر ِلى الجضء ألاهبر مً هفِب هفلاث الصخت في اإلاحزاهُت الّامت للذولت  -2

،ؤما هفلاث الخجهحز ؤِلى وعبت  9629وعبت  2013، بر بلغذ ؤِلى رسوتها ظىت 2017-2008خالٌ الفترة 

 ٌ الىاثلت .و هزا ًذٌ ِلى وحىد خلل في حعُحر هزه ألامىا 3323ب  2008لها واهذ ظىت 

-2008وعبت ؤلاهفاق الىوني ِلى الصخت في الىاجج الذاخلي الخام في الجضاثش اسجفّذ خالٌ الفترة  -3

بِىما اسجفْ ِذد العيان ؤًما و هزا بلافت لألمشاك  9212وعبت  2017خُث بلغذ ظىت  2017

ِلى ِذم جماش ي الىفلاث اإلاتزاًذة هدُجت جضاًذ الؽُخىخت التي جخىلب بهفاكا متزاًذا ، و هزا داللت 

ا .  الىوىُت للصخت و ؤلاخخُاحاث اإلاتزاًذة للعيان و مً زم جذهىس الخذماث الصخُت هما و هِى

با ولها مً  -4 مفذس ألامىاٌ اإلاخففت للصخت الىوىُت مً الىاجج الذاخلي الخام في الجضاثش جلٍش

 اللىاُ الّمىمي.

لي الخام ٌّىغ مذي اهخمام الذولت بعيانها في هفِب الىفلاث اليلُت للصخت في الىاجج الذاخ -5

 اإلاجاٌ الفحي لىىه ال ٌّىي مذلىال ِلى ِذالت جىصَْ ؤلاهفاق الفحي ِلى العيان 

 2017دوالس ظىت  475287هفِب الفشد مً هفلاث الصخت في الجضاثش سجل جدعىا وفُفا خُث بلغ  -6

 صخت .و هزا ساحْ بلى جدعً حغىُت الممان الاحخماعي لىفلاث ال

ت  -7 ىت الذولت ؤي الاكخىاِاث ؤلاحباٍس ل هفلاث الصخت في الجضاثش بذسحت هبحرة ِلى خٍض ٌّخمذ جمٍى

ل و هزا خعب ما جىشكىا  للّماٌ ، و ًليها الممان الاحخماعي الزي ٌعاهم ؤًما بيعب هبحرة في الخمٍى

ل 05و  04له في الجذولحن سكم  هفلاث الصخت بالجضاثش  ،ؤما معاهمت ألاظش فهي لُّفت حذا في جمٍى

، و مْ رلً فةن الىفلت الىوىُت التي جخدملها ألاظشة ؤهبر مما جخدمله  06هزا ما بِىاه في الجذٌو سكم 
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ألاظش في البلذان اإلاخلذمت ، سغم ؤنها جخمحز بذخل فشدي ؤهبر بىثحر مً الذخل الفشدي في الجضاثش ، و هزا 

فت اإلاىبلت  في اللىاُ الخاؿ و الغحر خالّت للمشاكبت .  ساحْ للخجاوصاث في كُمت الخٍّش

لىا بليها هلترح ؤهم الاكتراخاث الاكتراخاث العمليت و السؤي املظخلبليت: بىاءا ِلى الىخاثج التي جـى

الّملُت و الشئي اإلاعخلبلُت لالسجلاء بالىٍام الفحي ،و جدعحن الىلْ الفحي بالجضاثش، و هلترح بّن 

ىفلاث الّمىمُت في ٌل الخدىالث التي حّشفها الجضاثش دون اإلاعاط بالخم في آلالُاث الىفُلت لترؼُذ ال

 الّالج وواآلحي :

جىَشغ الشكابت ِلى حعُحر الهُاول الصخُت و ِلى اظخخذام ألامىاٌ الّمىمُت بةخذار هُئاث سكابُت -

 ـاسمت إلاشاكبت الدعُحر و جدبْ بهفاق ألامىاٌ الّمىمُت.

ت و ذلك مً خالل :ئعادة الىظس في حاهب الد -  ظيير املالي مظألت ضسوٍز

مىذ اظخلاللُت ؤهبر في الدعُحر و لمان مجاٌ للمبادسة ِلى معخىي اإلااظعاث الصخُت للعماح  -ؤ  

                                                                 .  بةهفاق مّلٌى

لُلُت للىكىف ِلى خلُلت الىفلاث و رلً اِخماد هٍام مداظبي بلافي و هى اإلاداظبت الخد -ب 

 للمؽاسهت في ِملُت اجخار اللشاس.                                                        

الصخُت ًِ  لشوسة الخدىُم مُذاهُا مً خالٌ اإلاؽاسهت في جشؼُذ اإلاخففاث اإلاالُت للماظعاث -ج

م الخفاوك بحن ماهذ اإلااٌ و مىفله فُما ًخق  اإلابالغ اإلامىىخت.      وٍش

باِخباس ؤن الىٍام ؤإلاحزاوي ال ًخماش ى و الخىىساث الخاـلت فال بذ مً بـالح هٍم حعُحر اإلاىاصهت  -

 الّامت للماظعاث الصخُت ختى ًيىن ِلالهُت في حعُحر مىاسد كىاُ الصخت. 

في ِذة ملفاث  بـالح الىٍام الفحي وىن ؤن اإلاىٍىمت الصخُت بالجضاثش حّاوي مً ِذة مؽاول -

ل و الخخىُي و اللىاهحن...بلخ .  والخمٍى

ختى ًيىن هىان اظخذامت في جدعحن  2020الّمل ِلى جدعحن اإلااؼشاث الصخُت بلى فترة ما بّذ  -

 اإلااؼشاث الصخُت.

الاظخفادة مً خبراث دٌو الجىاس خاـت جىوغ وىنها اظخىاِذ جدلُم هخاثج بًجابُت و فّالت بمىاسد  -
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ر  ضرورة جطوٍر املػالجاث املداشبيت للمػامالث املصرقيت لخدهيو شكاقيت الخهاٍر

  غلى ضوء املػاًير الذوليت لإلبالؽ املالي والنظام املداشبي املالي املاليت

The necessity of developing accounting treatments for banking 

transactions to achieve transparency of financial reports in light of 

International Financial Reporting Standards and the Financial 

Accounting System  
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غااا املػااامالا املةااطقىة  حاااُ  السضاػااة مػطقااة  تهىااىا مااسمل قػالىااة املػالجاااا املحاػاا ىة  ااي التهطيااط ت ملخــ :

 أهمىتهااا لتحهىااو شااكاقىة التهاااضيط املالىااة مااا دااالُ ضويااة اػألاشااطاقىة  مطاحػااة صزبىاااا شاا الةاالة، دلةاا  

السضاػااة ى اا  أع املػالجاااا الراا  توقطهااا املػااالإلب الس لىااة لتباااالؽ املااا ي  املت بااامل مااا الب ااام املحاػاا   املااا ي  ػٌاااؽ 

  اي بوضاو  ظبىػاة  دةااال الةاباغة 
 
املةاطقىة، ى  أع التعاوضاا املؼاتهبلىة  اي الةاباغة املةاطقىة،  دا اة

 .  الانتةازلاا املحلىة  الس لىة مذتلل املجاُ التٌبولوجي، نس لجلب مػه الػسلس ما إلا الحاا املحاػ ىة  ي

 .  ؛ التهاضيط املالىةSCF؛ IFRSالببوى؛ املػامالا املالىة؛    الٍلماث املكخاخيت:

  .M49؛ M41؛ G21؛ JEL:  E52جصنيل 

Abstract: The study attempts to know and evaluate the effectiveness of 

accounting treatments in reporting on banking transactions and their importance to 

achieving transparency in financial reports through a forward-looking vision and 

review of relevant literature gives. The study concluded that the treatments 

provided by the International Financial Reporting Standards and adopted by the 

financial accounting system clearly reflect the nature and characteristics of the 

banking industry; however, future developments in the banking industry, 

especially in the technological field, may require many accounting reforms in the 

local and international economies.  

Keywords: banks; financial transactions; IFRS; SCF; financial reporting;  

Jel Classification Codes:   E52, G21, M41, M49.  
________________________ 
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  -. مهذمت:1

 ػتبب املحاػبة الببٌىة تهبىة لجمؼ،  سجىل  غطض املػامالا الىومىة الر  لهوم بها الببَ  ي 

غملىة قها  ىنامة  لة السقاتط بؿطض تكؼإلب محتومل غبا ط املإلزانىة،  حسُ  البتااج،  ألحل  ؼهىل 

، قه  (2020)اليمىس،  حاػ ىة تإتذاش الهطاضاا اليىويةحىسمل بإلع صنشعة املةطقىة  املػعىاا امل

الر  تطاعي  Comptabilité Spécialeأ   Comptabilité Sectorielleأحس قط ع املحاػبة الهعاغىة 

  ي ظل التزالس الهاال لنشاط الببوى  دةو ىاا الهعاع املةط ي،  تح ى
 
بأهمىة يبإلبمل دةو ا

 بتعويط 
 
 يبإلبا

 
 تبوغه غل  املؼتومل املحلي، إلانلىم   الس  ي،  بالتا ي تو ي الؼلعاا البهسلة ىهتماما

 محاػبة الببوى  ي ىظاض لتالءم مؼ املؼتجساا الس لىة اليسلثة. 

ذعغ املحاػ   الوظي  مبص ى ساض  ػبة  ي الجعااط، ظل نشاط الببوى  التأمإلع لعبو امل

م مؼ ىضاقة بػض التػسلالا  تٌىىكه بحىث يؼتجىب تإحتىاحاا املحاػبة   سجىل الػملىاا  1975

املذتلكة الر  تهوم بها الببوى  الر   ػطف باملذععاا املحاػ ىة الهعاغىة،  نس تا ىنجاظ ػإلب ضمل هص  

م،  ما بإلع املذععاا  1977  لتهبىة املحاػبة ػبة املذععاا الهعاغىة غل  مؼتومل املجلؽ صغل

م  1992نوقمبب  17املحاػ ىة الهعاغىة الر  غطق  البوض هو املذعغ املحاػ   للببوى الةازض بتاضير 

 ما  08-92ما دالُ الهانوع 
 
م، بيبما  سض  1993حانكي  01الصي أ بح ىحباضي التعبىو ابتساءا

م بؿطض  23/07/2009املؤضخ  ي  04-09ي الجعااط بموحب الهانوع ضنا الب ام املحاػ   املا ي للببوى  

توحىس املةعلياا  أػماء اليؼاباا،  املػالجة املحاػ ىة ملذتلل املػامالا،  ظطم غطض 

 املػلوماا  ي الهوااا املالىة، لتأ ي بػس شلَ ى ساض الػسلس ما الهوانإلع أهمها: 

  املتضما نىس مػامالا الػمالا الةػبة؛  1994زيؼمبب  25املؤضخ  ي  18-94الب ام ضنا 

  م املتضما نىس مػامالا ص ضام املالىة؛  1997حانكي  08املؤضخ  ي  01-97الب ام ضنا 

  م املتػلهة بهانوع البهس  الهطض، حىث أ ضي   2003أ ا  26املؤضدة  ي  11-03التػلىمة ضنا

 إلالتزاماا املحاػ ىة للببوى  الهىئاا املالىة.  103املازمل 

ٍاليت الذراشت:.1.1  ي هصا الؼىام  ؼع  السضاػة ى   محا لة التػطف غل  أها املػالجاا -طرح إش

 ملا لبل غلىه  املحاػ ىة ملذتلل املػامالا
 
الر  تهوم بها الببوى  ي مذتلل املجا ا املالىة،  هصا  قها

 غلىه لمٌا ظط  ىشٍالىة السضاػة بالشٍل 
 
الب ام املحاػ   املا ي  املػالإلب الس لىة لتبالؽ املا ي،  بباءا

  -آلا ي:
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 ل
ً
لنظام ما مذى شالمت وأهميت املػالجاث املداشبيت ملخخلل املػامالث البنٌيت وقها

ر املاليت  املداشبي املالي واملػاًير الذوليت لإلبالؽ املالي في شيام البدث غن شكاقيت بيئت الخهاٍر

  واشخذامتها؟؛

  - ؼألابس السضاػة ى   قطضىة ضايؼىة مكازها:   قرضيت الذراشت:.2.1

ث ٌػخبر قهم و جدليل مذى شالمت وأهميت املػالجاث املداشبيت املهترخت ملخخلل املػامال 

ر املاليت املصرقيت في الجزائر واشخذامتها؟؛   البنٌيت مطلب ضروري لخدهيو شكاقيت بيئت الخهاٍر

تحاُ  السضاػة التعطم ى   أها ما حاء  ي مجاُ محاػبة الببوى ما  أهميت وأهذاف الذراشت:.3.1

 ام املحاػ   املا ي الباحىة الهانونىة  الطنابىة ما مب وض الب طية املحاػ ىة  املػالإلب الس لىة،  الب

لمػالجاا لالتعطم باملتػلو بمحاػبة الببوى،  شلَ م  2009حويلىة  23املؤضخ  ي  04-09 الب ام 

،  بالتا ي تهسف السضاػة ى   تهسلا الػسلس ما املؼاهماا املةطقىةاملػامالا  لبػض أهااملحاػ ىة 

؛ ىة  أهساقها  نواغسها  أػؼهاالببٌ ( التػطف غل  ظبىػة املحاػبة1الب طية  التعبىهىة يما للي: )

حهىو الكػالىة ( ت3( اػألاىػاب مذتلل املػالجاا املحاػ ىة للػملىاا  املػامالا املةطقىة؛ )2)

،  الر  لا تتحهو ى   ي ظل  حوز ن ام محاػ   قػاُ يػٌؽ حهىهة صزاء إلانتةازلة للببوى

ًل ما الب ام املحاػ   املا ي  املػالإلب إلانتةازي ما دالُ ظطم الهىاغ  التهىىا الر  لعطحها 

( الخط ج ببػض البتااج  التو ىاا الر   ؼاها  ي النهوض ببيئة التهاضيط املالىة 4الس لىة لتبالؽ ؛ )

 .
 
 املةطقىة   ضبما توضىح ما لجب الهىام به مؼتهبال

  -ىة: للبحث  ي مذتلل الجوانب تضمب  السضاػة املحا ض التال  مداور الذراشت:.4.1

 املػالجت املداشبيت للػملياث واملػامالث ما بين البنوى؛  -2

 املػالجت املداشبيت للودائؼ املصرقيت؛  -3

 غملياث ؾرقت املهاصت؛  -4

 املػالجت املداشبيت للحصاباث إلاغخمادًت؛  -5

 . Les opérations en devisesاملػالجت املداشبيت لػملياث الصرف  -6

 املػالجت املداشبيت للػملياث واملػامالث ما بين البنوى  .2

 
 
الببَ املطيعي، الخعيبة الػمومىة  مطايع الةٍوى  اما  شمل حؼاباا املطاػلإلع ًل م غازمل

أنها  ؼهل غملىاا الببَ الىومىة  ي  12  حا/ 11،  مإلزمل هص  اليؼاباا حا/صدطمل الببوى    الببلسلة
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إلانطاض  إلانتباض بإلع الببوى التجاضية  تلَ الر  تتا  ي ىظاض الؼوم غالناته مؼ الؿإلب، قػملىاا 

البهسلة  التحويالا بإلع ظبااا الببوى املذتلكة تتعلب أع تٍوع لهص  الببوى نبواا ضبغ بىنها تتجؼس 

 غل  قتح حؼاباا لها غل  
 
ما دالُ قتح حؼاباا حعاىة  قطغىة بىنها، يما أع الببوى مجببمل نانونا

ًاملها ة  ىغازمل دةا ص ضام التجاضية  ؾإلب  ما مؼتومل ا لببَ املطيعي لتيؼإلب بػض الػملىاا 

)ظضماع،  املػامالا املماثلة،   شمل غملىاا الببَ مؼ الببوى صدطمل غل  غسمل أنواع أػاػىة  هي

2006) :-  

 املػالجت املداشبيت للحصاباث الػادًت في البنوى ألاخرى  1.2

 ما تملَ الببوى حؼاب
 
لتةكىة املػامالا بىنها  ػىما ؾإلب اا حاضية  ي الببوى صدطمل غازمل

  -:(.makadam, 2007, p 34) ما لليالا املػامهص  املطتبعة بؿطقة املها ة،  ما أها 

  ؛
 
 اليهوم  السلوع الؼاالة املؼتحهة السقؼ قوضا

 يع الببلس؛ امط ؛  الخعيبة الػمومىة   ىجة التػامل مؼ الببَ املطيعي اليهوم  السلوع نألا 

 
 
  ي الببوى صدطمل لجػل حا/ محاػ ىا

 
 -الببَ املطاػل 121غبس قتح أحس الببوى حؼابا

 مهابل حا/
 
  119الببَ املطيعي أ  حا/ 110الةبس م أ  حا/ 100حؼاباتبا لسمل الببوى صدطمل مسلبا

 
زاابا

  -يما للي:

 البنَ املصخهبل للحصاب  البنَ قاجذ الحصاب 

 –ما حا/الببَ املطاػل   121

 حؼاببا 

XXX  100   ما حا/الةبس م XXX  

  XXX ما حا/الببَ املطيعي   XXX 110  ى   حا/الةبس م  100 

  XXX ما حا/م ص الببلسلة  XXX 119  ى   حا/الببَ املطيعي  110 

 -ى   حا/الببَ املطاػل XXX  121  ى   حا/مطيع الةٍوى الببلسلة  119 

 حؼاببا 

 XXX 

  يسجل الهىس الػٌس    ي حالة السيب البهسي أ  التحويل ما اليؼاب ى   اليؼاباا صدطمل. 

 املػالجت املداشبيت للصلكياث اليوميت ما بين البنوى  2.2

الؼلكىاا  إلانتباضاا  ي ىظاض الؼوم البهسلة بإلع الببوى،  يتكطع ى   حؼابإلع  13ل هط حا/

قطغىإلع أحسهما داص بالؼلكىاا أ  الهط ض الر  لمبحها الببَ للببوى صدطمل ػواٌء الىومىة أ  

   ألحل، أما آلادط قهو داص باتإنتباضاا يصلَ الىومىة  ألحل،  مبه نس تٍوع الببوى  ي حاحة ى

ػىولة آنىة ملواحهة غملىاا السيب الىومىة  الر   ؼتعىؼ  ؿعىتها ما دالُ إلانتباض ما الببوى 
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 ما تٍوع غملىاا الألاؼلىل هص   03صدطمل ملسمل   تكوم 
 
ألام غل  أع تطحػها  ي الهطيب الػاحل،  غازمل

  حؼاب الؼلكاا 1300بكااسمل مطتكػة،  مبه لهوم الببَ املهسم للؼلكىة بجػل حا/
 
الىومىة مسلبا

،  غبس الألاؼسلس لتا غٌؽ  -ى   حا/املطاػلوع حؼاباتها 122ا/مهابل ح
 
الببَ ظالب الؼلكىة زاابا

 يما لليح 7011الهىس مؼ ىضاقة حا/
 
  -:(08م، ص  2022)محمس،  ا/قوااس الؼلكىاا زاابا

 البنَ طالب الصلكت  البنَ مهذم الصلكت 

  XXX ما حا/الببَ مهسم الؼلكة   XXX  121 ما حا/ الؼلكاا الىومىة   1300

ى   حا/املطاػلوع حؼاباتها  122 

 الببَ ظالب الؼلكة  -

 XXX  132  ى   حا/إلانتباض: حؼاباا

 الؼلكاا الىومىة 

 XXX 

ما حاا/املطاػلوع حؼااباتها   122

 الببَ ظالب الؼلكة  -

XXX  132   مااااااااااا حااااااااااا/إلانتباض: حؼاااااااااااباا

 الؼلكاا الىومىة 

XXX  

  XXX ما حا/قوااس الؼلكىاا   XXX 6012  ى   حا/ الؼلكاا الىومىة  1300 

 -ى   حا/الببَ املطاػل XXX  121  ى   حا/قوااس الؼلكىاا  7012 

حؼاباتبا لسمل الببَ مهسم 

 الؼلكة 

 XXX 

  ما بين البنوى املػالجت املداشبيت للهروض نصيرة ألاجل 3.2

  - ي حالة تهسلا نط ض نةإلبمل صحل ما بإلع الببوى تٍوع املػالجة املحاػ ىة يما للي:

 البنَ طالب الهرض  البنَ مهذم الهرض 

مااااااااااااااااااا حااااااااااااااااااا/الهط ض املهسمااااااااااااااااااة:   131

 حؼاباا إلااتماع 

XX  121   ماااا حاااا/حؼاباتبا لاااسمل البباااَ مهاااسم

 الهطض 

XX  

 -حؼاباتها  ى   حا/املطاػلوع  122 

 الببَ ظالب الهطض 

 XX  132  ى   حا/إلانتباض: حؼاباا الهط ض  XX 

  XX ما حا/قوااس الؼلكىاا   XX  6012 ما حا/الهط ض املهسمة   131

 XX  ى   حا/إلانتباض: حؼاباا السلوع  XX  132  ى   حا/قوااس إلانطاضاا  7012 

 -حؼاااااااااباتها  مااااااااا حااااااااا/املطاػلوع   122

 الببَ ظالب الهطض 

XX  132   ماااا حااااا/إلانتباض: حؼاااااباا الااااسلوع

 الىومىة 

XX  

ما حا/الهط ض املهسمة:  131 

 حؼاباا إلااتماع

 XX  121 حؼاباتبا  -ى   حا/الببَ املطاػل

 لسمل الببَ مهسم الهطض 

 XX 

  املػالجت املداشبيت لػملياث إغادة الخصم ما بين البنوى 4.2

نس  شمل ىغازمل الخةا ما بإلع الببوى الػسلس ما الػملىاا: ص ضام التجاضية؛ الهط ض؛ 

 ما لتو   ببَ الجعااط الهىام بهص  
 
الؼبساا نةإلبمل صحل؛ نط ض إلالجاض التمويلي؛ ...ىلخ، ؾإلب أنه غازمل
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ػاملة املػاز الػملىاا، ما الباحىة املحاػ ىة تذتلل املػالجاا املحاػ ىة بالب ط ى   ظبىػة امل

م  26/08/2003الةازض  ي  11-03ما صمط ضنا  43دةمها،  أما قىما لذل الهط ض قتبل املازمل 

 باليؼاب الجاضي ملسمل ػبة غل  صيثب،   تٍوع 
 
غل  أنه لمٌا ببَ الجعااط أع لمبح الببوى نط ضا

أ  بؼبساا نابلة  هص  الهط ض مٌكولة بضماناا ما ػبساا الخعيبة أ  الصهب أ  الػملة الةػبة

 للخةا بموحب صن مة املتذصمل بهصا الخةوص ما مجلؽ البهس  الهطض. 

 املػالجت املداشبيت للودائؼ املصرقيت  .3

 متلهامل ما الجمهوض )الؿإلب(  ػىما  ي شٍل  زابؼ مؼ حو اػتػمالها 
 
 الوزابؼ بأنها: "أموالا

ْ
ف  ػطَّ

هي: "ًل ض ىس زااا ناحا غا  2020-03ليؼاب ما تلهاها بشطط ىغازتها"،   ي مكهوم الب ام ضنا 

مةطقىة غازلة صمواُ املتبهىة  ي حؼاب أ  أمواُ متواحسمل  ي  ضػىة انتهالىة ناتجة غا غملىاا 

 للشط ط الهانونىة  التػانسلة املعبهة  ػىما  ي مجاُ املها ة،  يبسضج ضما 
 
لنبغي اػتبزازها ظبها

،  هباى غسمل أنواع (06، ص 2020)الجعااط،  ما  زابؼ الضماع  ػبساا الةبس م"هصا التػطيل ًل 

ًالتا ي: ُ -ما الوزابؼ لمٌا بىانها    أهواع الودائؼ البنٌيت :1 جذو

  الخصائ   املكهوم  هوع الودٌػت

 هي اليؼاباا الجاضية الر  لحو للػمىل إلالساع  السيب منها  ي أي  نٍ  شاء.  الوزابؼ تح  العلب

 الوزابؼ ألحل

Time deposits 

حو اليةُو  هي الوزابؼ محسزمل املسمل تٌكل لةاحبها

 غل  قااسمل لذتلل ػػطها بادتالف صحل.

أصيابها ها أشخاص لسيها قااض  ي  -

 
 
 .صمواُ لمٌا توظىكها لكتبمل مػتببمل نؼ ىا

  لجوظ للموزع السيب ما  زيػته نبل  -

 ؿطاماا.لموغس اػتحهانها  ى   ػطض 

   زابؼ التوقإلب

Savings deposits 

مبالـ لوزغها  ؿاض املسدطيا  الر  تعيس غا  هي

 بما أنه 
 
احتىاحاتها بؼػط قااسمل ثاب  مبذكض نؼ ىا

 غبس السيب منها.
 
   يشتبط ىغالم الببَ مؼبها

تسقؼ غنها قوااس ثابتة نىمتها أنل ما  -

 قوااس الوزابؼ آلاحلة؛

 ليؽ هباى نىوز غل  السيب منها؛ -

 لهىمة الوزيػة لٍل غمىل. أنص ى حس -

  شهازاا إلالساع

Certificates 

Deposits 

 هي شهازاا يشتبيها الػمىل ما الببَ مهابل مبلـ 

 بالشهازاا ًوبوناا 
 
 تاضير محسز،  نس لٍوع مليها

مؼا ية  ي غسزها لػسز قتباا حؼاب الكااسمل، حىث 

 أشهط. 06تٍوع الكتبمل الواحسمل مؼا ية لا 

الوزابؼ آلاحلة لٌا تذتلل غنها هي نوع ما  -

 ما حىث البواحي الشٍلىة؛

 لسضحة املباقؼة ػػط الكااسمل لتحسز  -
 
ظبها

  أحلها. املبلـ   بإلع الببوى

، ػبة ثالثة انتةاز نهسي مداضراث في مهياس مداشبت البنوى، 04املحوض  ،)2022  (قضىلي ػمىة،املصذر: 

  .02الألاؼىإلب، حامػة ال شإلب إلابطاهىم ، ص  ببٍي، ًلىة الػلوم الانتةازلة  غلوم 
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 مبه تذتلل مػالجتها املحاػ ىة بالب ط ى   ظبىػة الوزيػة، مستها  ظطم تحةىلها، حىث لمٌا 

  -التعطم ى   صنواع الطايؼىة التالىة:

  Dépots à terme 224الحصاباث الذائنت ألجل "ودائؼ ألجل" خـ/ 1.3

لوزغه  احبه  ي الببَ ألحٍل مػإلٍع بإتكام العطقإلع، أي  الوزيػة ألحل هي مبلـ ما املاُ

الػمىل  الببَ،    لجوظ له سيبه نبل هصا صحل ى  بمواقهة الببَ،  مهابل هصا التباُظ الكتبي غا 

 
ٌ
مبلـ الوزيػة لمبح له الببَ قااسمل ز ضية لحةل غليها  ي نهالة قتبمل إلالساع، قالوزابؼ ألحْل ىزداضية

ابها، صمط الصي لجػل  احب هص  الوزيػة   يؼتعىؼ اػتػماُ  زيػته ى  غبس حلُو بالنؼبة ألصي

صحل، باتإضاقة ى   أع مثل هص  الوزابؼ تٍوع بكوااس لةالح املوزع دالُ قتبمل التجمىس املتكو غليها، 

 ي    شٍل هص  الوزابؼ مواضز ضايؼىة للببَ بؼ ب اػتهطاضها مما يؼمح له بإػألاثماضها  توظىكها

مشاضيؼ مذتلكة،  غل  غٌؽ اليؼاباا الجاضية قإع الوزابؼ    ػعي اليو لةاحبها  ي السيب منها 

 ،
 
 ثا السيب بشىٍاا ثانىا

 
 أ  التحويل ى   اليؼاباا الجاضية أ  

 
بشىٍاا، قإما لٍوع السيب نهسا

 ما
 
:  زابؼ ألحٍل ثابٍ  محسز (01، ص 2020/2021)دلىكة،  تضا الوزابؼ ألحل نوغإلع أػاػىإلع  غازمل

 أ  
 
العما؛  زابؼ بإدعاض،  ما الباحىة املحاػ ىة، نس لٍوع إلالساع  ي حؼاب الوزابؼ ألحل نهسا

بشىٍاا مسيوبة غل  نكؽ الببَ، أ  قط غه، أ  ببوى أدطمل محلىة أ  أحب ىة،   ي اليا ا الػامة 

ًالتا ي:   -لٍوع الألاسجىل املحاػ   

  XXXX ما حا/الةبس م   100

  XXXX ما حا/حؼاباا حاضية لألقطاز لبكؽ الكطع   22011

ًاا لبكؽ الكطع   22012   XXXX ما حا/حؼاباا حاضية للشط

  XXXX ما حا/حؼاباا إلاضتباط  ي حالة الكط ع   377

  XXXX ما حا/ؾطقة املها ة  ي حالة الببوى املحلىة   325

 XXXX  حا/ زابؼ زاابة ألحل  ى   224 

  - غبس حلُو مىػاز أ  أحل الوزيػة يسجل الببَ ما للي:

  XXXX ما حا/حؼاباا زاابة ألحل   224

 ما حا/قوااس ممبوحة غا غملىاا مؼ العبااا   60224

  360÷ غسز صلام ×  %مػسُ الكااسمل × املبلـ املجمس 

XXXX  

 XXXX  ى   حا/الةبس م  100 

 XXXX  ى   حا/حؼاباا حاضية لألقطاز  22011 
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ًاا  22012   XXXX  ى   حا/حؼاباا حاضية للشط

 XXXX  ما الكوااس(  % 10ى   زاابوع آدط ع )ضطااب  341 

ًالتا ي: تحؼب الكااسمل حؼب   -نانوع الكااسمل ال ؼىعة 

 

  - غبس  ؼسلس الضطيبة يسجل الهىس التا ي:

  XXXX ما حا/زاابوع آدط ع   341

 XXXX  ى   حا/الةبس م  100 

 للكااسمل إلاػمىة غل  
 
 ي حالة مبح الببَ ألصياب الوزابؼ ألحل معالا  غط ض أدطمل دالقا

مبلـ الوزيػة قإع هص  املعالا  املباقؼ تؤدص بػإلع إلاغتباض غبس املػالجة املحاػ ىة،    ػتبب حعء ما 

تها مثل الكااسمل غبء الكااسمل املؼتحهة غل  الببَ ن إلب انتكاغه بمبلـ الوزيػة،  بالتا ي تٍوع مػالج

 إلاػمىة املؼتحهة غل  الوزيػة. 

  Le compte d’épargne /Le compte sur livere 223ودائؼ الخوقير خـ/ 2.3

 ما املاُ 
 
 هص  اليؼاباا بأنها: "ىتكاٌم بإلع الببَ  الػمىل لوزع بموحبه صدإلب مبلؿا

ْ
ف  ػطَّ

 ي أي  ن   بس ع أي ىدعاض ػابٍو مهابل قااسمل غل  أع لٍوع له حو سيب أي مبلـ ما حؼابه 

مبه"،  بالتا ي حؼاباا التوقإلب هي حؼاباا حاضية لألاصجىؼ صقطاز غل  إلازداض،  شلَ بأع لوزع املوزع 

م،  2010)الخلىل،  نوغإلع ما  زابؼ التوقإلب يما للي أمواله  ي هصا اليؼاب ن إلب قااسمل، لمٌا زضاػة

  -:( 209ص 

  ودائؼ الخوقير الذقتري  2231خـ/ 1.2.3

ًاا إلالساع  2201يؼتػمل هصا اليؼاب مثل اليؼاباا الجاضية الػازلة حا/ مؼ  سجىل حط

 السيب  الكوااس غل  نكؽ السقتب، قهو مشابٌه له ما حىث إلاػتحهام آلاني ى  أنه لذتلل غبه  ي 

 
 
، غبس أع  احبه يؼتكىس ما قوااس، قهصا اليؼاب شخص   حسا

 
 غازمل

 
   لمٌا أع لٍوع مسلبا

ًاآل ي:  -إلالساع لٍوع الألاسجىل 

  XXXX ما حا/الةبس م   100

  XXXX ما حا/حؼاباا حاضية لألقطاز   22011

ًاا   22012   XXXX ما حا/حؼاباا حاضية للشط

  XXXX ما حا/حؼاباا إلاضتباط   377

  XXXX ما حا/ؾطقة املها ة   325

(  12أ   360)÷ املسمل ×  % tاملػسُ × الكااسمل املؼتحهة = املبلـ 
 
 شهطا
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 XXXX  حا/ زابؼ التوقإلب السقتبي  ى   2231 

  -غبس السيب، لٍوع الألاسجىل املحاػ   بػٌؽ الهىس بمبلـ السيب:

  XXXX ما حا/  زابؼ التوقإلب السقتبي   2231

 XXXX  ى   حا/الةبس م  100 

 XXXX  ى   حا/حؼاباا حاضية لألقطاز  22011 

ًاا  22012   XXXX  ى   حا/حؼاباا حاضية للشط

/ 31/12بما أع هص  اليؼاباا ؾإلب محسزمل صحل  ػتحهانها لهوم الببَ  ي نهالة ًل ز ضمل 

بػس انتعاع الضطيبة غل  السدل إلاحما ي  2231بإحألاؼاب الكوااس  تهىىسها  ي اليؼاب املػي  حا/

IRG /ي الجانب السااا 341 الر  تمثل ظيازمل زلوع الببَ ىتجا  مةلية الضطااب،   سجل ضما حا  ،

ًاع تاضير نشوء الوزيػة،  مبه   بالتا ي تحؼب  تهّىس الكوااس بحؼاب الوزيػة  ي نهالة ًل ز ضمل مهما 

 يسجل الهىس التا ي:
 
  -محاػ ىا

  XXXX ما حا/قوااس ممبوحة غا غملىاا مؼ العبااا   602231

 XXXX  ى   حا/  زابؼ التوقإلب السقتبي  2231 

  IRGى   حا/زاابوع آدط ع: ضطااب  341 

 ىشا   ل  نهالة الس ضمل 

 XXXX 

  -تذضؼ قوااس حؼاباا إلازداض الر  لملٌها الخواص تإنتعاع ما املةسض بنؼبة:

 1  زج، ضطيبة محطضمل؛  50.000% غل  أنؼاط الكوااس الر   ؼا ي أ  تهل غا مبلـ 

 10  زج.  50.000% للكوااس الر  تكوم مبلـ 

  خصاب الخوقير الصٌني 2232خـ/ 2.2.3

ى  أنه لذتلل غبه ما حىث قتبمل تجمىس  CNEPيشبه هصا اليؼاب حؼاب التوقإلب الؼٌي  

املبلـ،  اليس صزنى ما املبلـ املجمس، غبس ىنتهاء قتبمل التجمىس يؼتكىس  احب اليؼاب ما نطض 

غبس قتح اليؼاب أ  إلالساع لٍوع  يؼمح له بشطاء أ  بباء أ  تطمىا مؼٌا مؼ ىمتىاظ مػسُ قااسمل أنل،

ًالتا ي:   -الألاسجىل 

  XXXX ما حا/الةبس م   100

  XXXX ما حا/حؼاباا حاضية لألقطاز   22011

ًاا   22012   XXXX ما حا/حؼاباا حاضية للشط

 XXXX  ى   حا/ حؼاب التوقإلب الؼٌي   2232 
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ًالتا ي:   -  غبس السيب لٍوع الهىس 

  XXXX حا/ حؼاب التوقإلب الؼٌي   ما  2232

 XXXX  ى   حا/الةبس م  100 

 XXXX  ى   حا/حؼاباا حاضية لألقطاز  22011 

ًاا  22012   XXXX  ى   حا/حؼاباا حاضية للشط

  املػالجت املداشبيت ألروهاث الصنذوم والخوقير  3.3

  Bons de caisseأروهاث الصنذوم  2250خـ/ 1.3.3

ٍُ أ  اػمٍ  ما أحل تمٌإلع الببَ ما لهوم الببَ  بإ ساض ػبساا ُلٌتألاْب قيها بشٍٍل مجهو

 03اليةُو   حمؼ صمواُ، قا ػبساا الةبس م غباضمل غا أ ضام لةسضها الببَ لكتبمل تتبا   بإلع 

 ملبلـ الؼبس  أحله،  بالتا ي قهو: "التزاٌم مٌتوٌب ما ظطف  02أشهط  ػنتإلع )
 
ػبة(،  تنتج قوااس تبػا

بَ بسقؼ املبلـ املصًوض  ي الؼبس  الصي لمثل مبلـ الهطض  ي تاضيٍر مػإلٍع لمثل تاضير الاػتحهام، الب

 للوزابؼ ىش أنه 
 
 يحطض الؼبس باػا حامله أ  ألمط "،  مبه   يػتبب ىشع الةبس م  ي حس شاته حؼابا

 بالسلا ما الببَ املةسض نحو حامله أي أنه ػبس زلا قهغ،  يمٌ
 
ا ليامل الؼبس لمثل اغتباقا

 مهابل حا/ 2250تهسلمه للخةا، غبس إلايتتاب  ي مثل هص  الػملىاا لجػل حا/
 
الةبس م    100زاابا

،  مبه قهس أزضح  ػبساا الةبس م ضما اليؼاب الطايس   حا/ 22011حا/
 
لىٍوع أحس  22مسلبا

 بهىمة الؼبس املٌتألاب غلىه،
 
  أنواع حؼاباا الػمالء،  يجػل هصا اليؼاب زاابا

 
 يط س بجػله مسلبا

ًالتا ي  -:(15، ص 2020)لذلل،  غبس تاضير اػتحهانه،  مبه لٍوع الألاسجىل املحاػ   

  XXXX ما حا/الةبس م   100

  XXXX ما حا/حؼاباا حاضية لألقطاز   22011

ًاا   22012   XXXX ما حا/حؼاباا حاضية للشط

 XXXX  ى   حا/ أش ناا الةبس م  2250 

  - بالنؼبة للكوااس قتوحس ظطيهتإلع لتغتباف بها:

 ت
َّ
بهت أو املعجل  ما تٍوع مػس ا الكااسمل  ي هص  العطيهة أنل الكوائذ املصَّ

 
:  ي هص  العطيهة غازمل

الكوااس ، بيبما  سجل 6022ما املػتاز،   سجل الكوااس املتػلهة بالس ضمل  ي حؼاباتها أي حا/

، حىث  364املتػلهة بالس ضاا أ  الؼبواا أ  الؼساػىاا الالحهة  ي حا/
 
الكوااس املسقوغة مؼبها

ًالتا ي:   -لتا  ؼوية الكوااس بالتباػب  ي آدط ًل ز ضمل،  يٍوع حىنها الهىس املحاػ   
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60225

0 

  بهىمة الكوااس للس ضمل اليالىة  ما حا/قوااس ممبوحة غا غملىاا مؼ العبااا  

3640   
 
بهىمة الكوااس للس ضاا  ما حا/قوااس مؼسزمل ػلكا

 الهازمة 

 

 2201

1 

XXX   100ى   حا/ حؼاباا حاضية أ  حا/

X 

ما  % 50ى   حا/زاابوع آدط ع )ضطااب  341 

 الكوااس( 

 XXX

X 

لمٌا أع لؤدص الببَ يصلَ  ي إلاغتباض غبس حؼاب الكوااس  ي تاضير الايتتاب مػسُ الهىمة 

 10بنؼبة  IRGاليالىة، يما تذضؼ قوااس ػبساا الةبس م تإنتعاع الضطيبة غل  السدل إلاحما ي 

ًاع الؼبس محطض باػا حامله    % للؼبساا املجهولة بس ع  ػىإلع اػا حاملها، يما لتػإلع  50% ىشا 

غل  الببوى أع تتأيس نبل الهىام بأي تحويل لألمواُ لةالح املؼتكىسلا الصلا لوحس موظا تٍلىكها 

ًاهله، يما لتػإّلع داضج الجعااط ما أع املسلا املٍلل نس اػتو   ًل الالتزاماا الجبااىة ا لوانػة غل  

غل  املسلا املصًوض أع لهسم مؼ ملل التحويل شهازمل تث   زقؼ الانتعاع ما املةسض يؼلمها له نابض 

  20الضطااب الصي لألابؼ له مٍاع ىنامة الجماغة املسلبة، يما لهؼ غل  غاتو الببوى ىلساع دالُ 
 
لوما

  ص    ما الشهط الثالث ما ًل ثالثي لسمل نابض
 
الضطااب املذتلكة الر  لألابؼ له مهط املؤػؼة حس  

 غلىه لبإلع بالنؼبة للثالثي الؼابو ما للي:
 
  -مةازنا

  مجموع املبالـ الر  تهطَض غل  أػاػها الانتعاع ما املةسض حؼب املػلوماا املهىسمل  ي

 السجل الخاص؛ 

 .مبلـ الانتعاع ما املةسض املؼتحو الصي لتا الوقاء به غل  الكوض  

  -  ي الس ضاا الالحهة يسجل الهىس التا ي:

مااااا حااااا/قوااس ممبوحااااة غااااا غملىاااااا   602250

 مؼ العبااا 

بهىمة الكوااس املبتمىة 

 للس ضمل اليالىة 

 

 3640  
 
بهىمة الكوااس   ى   حا/قوااس مؼسزمل ػلكا

املبتمىة للس ضمل 

 اليالىة

  - ي تاضير الاػتحهام  سجل الهىوز التالىة:
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مااااا حااااا/قوااس ممبوحااااة غااااا غملىاااااا   602250

 مؼ العبااا 

بهىمة الكوااس املبتمىة 

 للس ضمل اليالىة

 

 3640  
 
بهىمة الكوااس   ى   حا/قوااس مؼسزمل ػلكا

املبتمىة للس ضمل 

 اليالىة

  XXXX ما حا/ ػبساا الةبس م   2250

 XXXX   100ى   حا/حؼاباا حاضية أ  حا/ 22011 

  خ ًان  الكوااس تحؼب غبس مىػاز الاشخدهام أو املؤجلتالكوائذ بخاٍر : أما ىشا 

إلاػتحهام أي  ي نهالة ًل ثالثي أ  ػساس   أ  نهالة الؼبة قإنه لتا  سجىل الهىس 

  -التا ي:

  XXXX ما حا/أش ناا الةبس م   2250

  XXXX ما حا/قوااس ممبوحة غا غملىاا مؼ العبااا   602250

 XXXX  ى   حا/الةبس م  100 

 XXXX  ى   حا/حؼاباا حاضية لألقطاز  22011 

ًاا  22012   XXXX  ى   حا/حؼاباا حاضية للشط

 ما الكوااس(  % 50ى   حا/زاابوع آدط ع )ضطااب  341 

 ىشا   ل مىػاز إلاػتحهام  لا تةل نهالة الس ضمل. 

 XXXX 

غبس حلُو مىػاز إلاػتحهام ألش ناا الةبس م  لا لتهسم لها أصيابها ى   الببَ لسيب 

 ز ع تهسلا ألة قوااس غليها.  2250مبالؿها تبهى هص  صش ناا ضما حا/

  أروهاث أو شنذاث الخوقير 2251خـ/ 2.3.3

تحمل أش ناا التوقإلب نكؽ دةاال ػبساا الةبس م ى  أع أش ناا التوقإلب مؼتحهة 

الألاؼسلس  ي أي  ن  بػس مط ض ثالثة أشهط ما تاضير إلايتتاب،  تذضؼ لبكؽ الألاسجىالا املحاػ ىة 

 الؼابهة. 

 ما مواضز الببَ الر    غملياث ؾرقت املهاصت. 4
 
 مهما

 
يما هو مػط ف، تحتل ىلساغاا العبااا مطيعا

لتو   تحةىلها بالبىابة غنها  ىلساغها  ي حؼاباتها الجاضية، حىث لهوم  ي هصا املجاُ بتحةىل 

  ؼسلس مؼتحهاا الػمالء مؼ الببوى صدطمل غا ظطيو ؾطقة املها ة،  بالتا ي لهوم الببَ بألاؼوية 

ظطيو ؾطقة املها ة املوحوزمل غل  مؼتومل الببَ املطيعي ألحل هصا الؿطض،  مبه تهوم  اليؼاباا غا

ؾطقة املها ة زادل الببَ املطيعي بتةكىة   ؼوية مذتلل املػامالا املالىة ما بإلع الببوى،  ما 
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غل : "لجب غل  ًل ببَ يػمل  ي الجعااط أع لٍوع له حؼاب  11-03ما صمط  52حانبها تبل املازمل 

حاضي زااا مؼ ببَ الجعااط لتلبىة حاحاا املها ة"،  بالتا ي ت هط أهمىة  ضط ضمل  حوز ؾطقة املها ة 

  ي  ؼوية الالتزاماا ما بإلع الببوى. 

ل ؾرقت املهاصت 1.4 لهةس باملها ة تبازُ  ػاال السقؼ بإلع ممثلي أغضاء ؾطقة املها ة،     حػٍر

شىٍاا  التحويالا  ص ضام التجاضية املؼتحهة ما بإلع ُهْا ممثلي الببوى،   شمل  ػاال السقؼ ال

غمالء الببوى املذتلكإلع، قؿطقة املها ة هي املٍاع الصي لجتمؼ قىه ممثلو الببوى لتبازُ  ػاال 

السقؼ املذتلكة املسيوبة لةالح ببويها  تلَ املسيوبة غل  ببويها لةالح الببوى صدطمل، قه  شلَ 

 مبس بوا الببوى لألاؼوية حؼاباتها املٍاع الصي لجتمؼ قىه لوم
 
 ما الؼاغة التاػػة  باحا

 
 ىبتساءا

 
ىا

ما شىٍاا  تحويالا مسيوبة قىما بإلع الببوى الر  لمثلونها،  يػتبب الببَ املطيعي املشطف  املؼؤ ُ 

: "لب ا ببَ الجعااط ؾطقة 11-03ما صمط  56بل املازمل بوى غل  ؾطقة املها ة لٍونه ببَ البب

 لب ام مجلؽ البهس  الهطض"،  املها ة
 
 يشطف غليها  يؼهط غل  حؼا ػإلب ن ا السقؼ   أمنها  قها

ما نكؽ صمط: "تتحمل الببوى نكهاا ؾطقة املها ة بىنها"،  بالتا ي تلػب ؾطقة  57 تبل املازمل 

  ي  ؼوية اليؼاباا بإلع الببوى ز ع الياحة ى   نهل صمواُ ما
 
  مهما

 
 قاغال

 
ببَ آلدط،  املها ة ز ضا

 للمها ة غا بػس ػبة 
 
 ىلٌتب نىا

 
 Algerie Télé-compensationم  2006لصلَ أنشأ ببَ الجعااط ن اما

interbancaire  (ATCI)  لتا  ؼىإلب  غل  مؼتومل مطيع املها ة بإلع  م 15/05/2006بسأ الػمل به  ي

متا  للببوى  الخعيبة  الةٍوى  الببوى لألاؼوية ىلتزاماتها بشٍٍل ىلٌتب ني،  إلاشتباى  ي هصا الب ام

 بإلع الببوى 
 
الببلسلة،  يمٌا  ػطيل املها ة إلالٌتب نىة: "ن ام لألاؼوية مسقوغاا الةٍوى ىلٌتب نىا

 غل  شطيغ ممؿبغ"، 
 
 ما املسقوغاا الوضنىة  ي ؾطقة املها ة   سجىل املسقوغاا ىلٌتب نىا

 
بس 

  -:(115م، ص  2021)دإلبمل،   مبه لمٌا تحسلس أهساف ؾطقة املها ة  ي

  تمٌإلع الببوى التجاضية املطدةة ما تب ىا، تبازُ؛  ؼسلس، تحةىل، مذتلل الػملىاا املتػلهة

 بالشىٍاا؛ التحويالا؛ ص ضام التجاضية؛ ....ىلخ. 

 ا ي أض سمل الببوى  ي مٍاٍع  احٍس  هو الببَ املطيعي،  بالتا ي ىمٍانىة قطض الطنابة غل   تحسلس 

 مذتلل املػامالا الر  تحسث بإلع أغضاء الةباغة املةطقىة. 

ٍاث املسحوبت قيما بين البنوى ألاوليت  2.4  الخطواث التي جمر بها غملياث املهاصت للشي
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تتمثل أها الخعواا الر  تمط بها غملىاا املها ة للشىٍاا املسيوبة قىما بإلع الببوى ص لىة 

  -: لمٌا تلخىل ىحطاءاا هص  املطحلة  ي:إلاجراءاث داخل البنَ: 01املرخلت                   - ي:

  املرخلت ألاولى من املهاصت داخل البنَ الخجاري  :2جذُو 

 الناججت املصدنذاث الخطواث

 للببوى املسيوبة غليها الشىٍاا. -1
 
  نسخ الشىٍاا.  قطظ الشىٍاا  تةنىكها  قها

 سجىل الشىٍاا الخا ة بٍل ببَ  ي ناامة  ؼمى ىضػالىاا الشىٍاا  -2

 للمها ة.

  ىضػالىاا الشىٍاا للمها ة.

 ضؼ الشىٍاا املسيوبة غل  ًل ببَ غل  حسمل  ي مؿلل لس ع غلىه  -3

الببَ املسيوب غلىه،  يطقو املؿلل مؼ نسخة ما ناامة ىضػالىاا اػا 

 الشىٍاا للمها ة.

  مؿلل الشىٍاا.

تطقو الوثااو الؼابهة مؼ يشل لسع  يشل غام ليطية املها ة  -4

 الخا ة بالببَ نكؼه.

  يشل غام ليطية املها ة.

 

 يؼتلا مبس ب الببَ  ي ؾطقة املها ة الوثااو الؼابهة. -5

  الشىٍاا؛ مؿلل -

  ؛ناامة ىضػالىاا الشىٍاا -

  يشل غام ليطية املها ة. -

  .03ص ، مطحؼ ػابو، املحوض الخامؽ،)2022  (قضىلي ػمىةاملصذر: 

  ػهس حلؼة املها ة  ي  ن  : إلاجراءاث داخل ؾرقت املهاصت بالبنَ املريزي 02املرخلت  :

محسز بحضوض مبس بي الببوى  بإشطاف مسلط املها ة، حىث لٍوع لٍل مبس ب ببَ مٍاع مذةل 

داص لوضؼ املؿلكاا املؼتلمة ما الببوى صدطمل، حىث تبسأ حلؼة املها ة  قو    بس م له 

  -:( 106م، ص  2007) املنه ،  الخعواا التالىة

  لضؼ ًل ممثل املؿلل الخاص بٍل ببَ  ي الةبس م التابؼ للببَ املػي ؛ 

  لأدص ممثل ًل ببَ املؿلكاا الر  تجمػ   ي الةبس م الخاص بالببَ الصي لمثله ثا

 
 
التسنىو  ي حمىؼ الشىٍاا املطقهة  ي ًل مؿلل للتأيس ما  الحىة الشىَ للألاؼسلس  معابهتها غسزا

 مؼ الهاامة إلاضػالىة الخا ة بها،  بػس التأيس ما صيتها لونؼ النسخة الثانىة  يػىسها ى 
 
   نىمة

 ؛ نسمها،  يحتكظ بالنسخة ص   ممثل الببَ الصي 
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  لهوم ممثل ًل ببَ باػتٌماُ  ػبئة "نماشج التهسلا" بإزضاج مجامىؼ نىا الشىٍاا املؼتلمة

ما الببوى صدطمل  ي الخانة الخا ة بها  ي البموشج، ثا لجمؼ هص  الخانة  يهاضنها مؼ مجموع 

 نبل اليضوض ى   ؾطقة املها ة الشىٍاا املسيوبة غل  الببوى صدطمل ال
 
ر  لٍوع نس غبئها مؼبها

 يس ع الط ىس الختامي، هصا صدإلب لمثل زاانىة أ  مسلونىة الببَ الصي لمثله اتجا  الببوى صدطمل، 

، حىث يؼتلا مسلط ؾطقة 
 
ثا لونؼ هصا البموشج  يهسمه ملسلط ؾطقة املها ة للتونىؼ غلىه ألضا

 م النسخ ص    قتبهى لسمل ممثل الببَ؛ املها ة النسخة الثانىة أ

 لةالح الببَ غل  
 
ما ناحىٍة أدطمل، لمثل الكطم بإلع حواقظ إلاضاقة  حواقظ الخةا ىما حها

 غل  غاتو الببَ لةالح الببوى صدطمل. 
 
 الببوى صدطمل أ  زلبا

 حواقظ الخةا = )+( حو غل  الببوى صدطمل  -حواقظ إلاضاقة 

 ( زلا لةالح الببوى صدطمل -)                                                                 

إشا قان  الشىٍاا املسيوبة غل  الببوى صدطمل نىمة الشىٍاا املسيوبة غل  الببَ لةالح ق

 
 
 لةالح الببَ املػي ، أي ض ىسا

 
ًان  البألاىجة حها  يسجل  ي حؼاب الببَ املػي  الببوى صدطمل 

 
زاابا

بػس مطاحػة اليواقظ  الشىٍاا املسيوبة غل  الببوى قىما   ، لسمل الببَ املطيعي،  الػٌؽ صيىح

إغساز يشل ب ا ة بألاؼوية اليؼاباا بإلع الببوىغل  ؾطقة املهطف بإلع مبس بي الببوى لهوم املش

   -أع: اقظ املسلبة  الساابة مؼ الػلاىحما ي ملجموع اليو 

 

  يشل املهاصت :3جذُو 

 بنَ الجزائر 

 ............. :مهر املهاصت                                       ...........   ؾرقت املهاصت

خ املهاصـــــــــــــت: ../../....   إشـــــــــــــم املرانـــــــــــــب:          ....... .........الصـــــــــــــاغت: .....                                       جـــــــــــــاٍر

.......................... 

 
 ( -خواقظ الخصم ) أشماء البنوى  خواقظ إلاضاقت )+( 

ٍاث  ٍاث  املبالـ  غذد الشي  املبالـ  غذد الشي

  BNA   

  BADR   

  BDL   

Σ  = حواقظ إلاضاقةΣ  حواقظ الخةا 
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  BEA   

  CPA   

  .......   

 ًل منذوب                                              جونيؼ مرانب الؿرقت  جونيؼ

، ػبة أ    ماػتب، تذةل مداضراث في مهياس مداشبت البنوى، (2011) نهاظ أحمساملصذر: 

  .17، ص لىجي، صؾواطمحاػبة  تسنىو، حامػة غماض ث

جىل الباحىة املحاػ ىة، لٍوع الألاس ما لنخائج أشؿاُ ؾرقت املهاصت املػالجت املداشبيت  3.4

  -املحاػ   غل  ثالثة نعاناا:

 تهوم ؾطقة املها ة بإثباا حهوم  زلوع الببوى صغضاء ما دالُ لذى ؾرقت املهاصت :

 ضؼ حؼاباا الببوى املسلبة  ي الجانب املسلا  حؼاباا الببوى الساابة  ي الجانب السااا، ثا 

 مهابل حا/ 110تط ىس هص  اليؼاباا مؼ حؼاباتها لسمل الببَ املطيعي بجػل حا/
 
  12مسلبا

 
زاابا

 مهابل حا/ 12ؽ للببوى الساابة، حىث لجػل حا/للببوى املسلبة،  الػٌ
 
 للببوى  110مسلبا

 
زاابا

الساابة،  بالتا ي ىثباا اليهوم  ي الهىس صُ    ؼسلس اليهوم  ي الهىس الثاني بإغتباض ؾطقة املها ة 

 مةلية تابػة للببَ املطيعي  ي  ؼويو اليهوم  السلوع الباشئة داللها. 

 بجػله  12بَ املطيعي بإغازمل قتح حؼاباا الببوى املسلبة حا/: لهوم البلذى بنَ الجزائر

 مهابل حا/
 
 مما يػي  أع الببَ املطيعي نس سيب نىمة السلوع ما هص   325مسلبا

 
ؾطقة املها ة زاابا

الببوى اتجا  الببوى الساابة لها ما دالُ حؼاباتها املكتوحة لسله،  ىغازمل قتح حؼاباا الببوى 

، بما يػي  أع الببَ املطيعي نس  325مهابل حا/ 12سااا حا/الساابة  ي العطف ال
 
ؾطقة املها ة مسلبا

 أضاف نىمة اليهوم للببوى الساابة ما حؼاباا الببوى املسلبة ما دالُ حؼاباتها املكتوحة لسله. 

 تهوم الببوى صغضاء بألاسجىل مطحلة اػتالم الشىٍاا املؼتحهة لذى البنوى ألاغضاء :

 مهابل حا/ 3202ا/لػمالئها بجػل ح
 
 ثا مطحلة ىضػاُ هص  الشىٍاا ى   ؾطقة املها ة  321مسلبا

 
زاابا

 مهابل حا/ 325بجػل حا/
 
ا، ثا ىنت اض نتااج ؾطقة املها ة، حىث بػس  3202ؾطقة املها ة مسلبا زااب 

حضوض املمثل أ  املبس ب  ىحضاض نسخة ما يشل أ  حسُ  املها ة  الشىٍاا املسيوبة لةالح 

وى صدطمل لهوم الببَ بألاسجىل نتااج ؾطقة املها ة  ي الىومىة، حىث لهوم محاػب الببَ البب

للػمالء املسلنىإلع للببوى صدطمل  ي الجانب املسلا بهىمة الألاؼسلساا  2201يذعومل أ    بألاسجىل حا/

ىمة للػمالء الساابإلع للببوى صدطمل  ي  الجانب السااا به 2201الكػلىة أ  اليهىهىة مهابل حا/
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 مهابل حا/ 321التحةىالا اليهىهىة، مؼ تط ىس يذومل ثانىة ًل ما حا/
 
ؾطقة  325بجػله مسلبا

  تحمىل الكطم بإلع اليؼابإلع ى   حا/
 
الخاص بالببَ  ي زقاتط الببَ املطيعي حؼب  110املها ة زاابا

ًاع غلى  ىشا 
 
ًاع للببَ حهوم غل  الببوى صدطمل أ  زاابا  ىشا 

 
ه مؼتحهاا لةالح اليالة ىما مسلبا

  الببوى صدطمل.

 املػالجت املداشبيت للحصاباث إلاغخمادًت . 5

ـٍ مػإلٍع تح  تةطف العبوع  ي مٍاٍع مػإلٍع،  نس تٍوع  لهةس بحؼاب إلاغتمازلة  ضؼ مبل

ـٍ مػإلع  ي  قتبمٍل مػىبٍة بشٍٍل ؾإلب إلاغتمازلة بشٍٍل بؼىٍغ ألا يؼتعىؼ العبوع اليةُو غل  مبل

ـٍ مػإلع غّبب قتباا متػسزمل أ   ي نس متٌطض،    تٍوع بشٍٍل زااٍا ألا يؼتعىؼ العبوع اليةُو غل  مبل

مطاٍا متٌطضمل،  مبه لٍوع الألاسجىل املحاػ   لسمل قطع أ  ببَ العبوع املؼتكىس ما إلاغتمازلة يما 

  -للي:

  XXXX اليؼاباا الجاضية  2201ما حا/الةبس م أ  حا/  100

 XXXX  الببَ املطاَػْل  12حا/ؾطقة املها ة أ  حا/ ى   325 

 XXXX  ى   حا/حؼاباا إلاضتباط  377 

 ى   حا/غمو ا غل  غملىاا مؼ العبااا  7029 

 غبس ظلب إلاغتماز  مواقهة الببَ 

 XXXX 

  XXXX ما حا/غمو ا غل  غملىاا ما بإلع الببوى   6019

 ى   حا/ؾطقة املها ة أ  حا/حؼاباا إلاضتباط  325/377 

 غبس سيب املبلـ  ي املٍاع آلادط لطػل ى   

 الببَ ص ل بإػتػماُ العبوع املبلـ املحُو  ينشأ بصلَ 

 ىلتزام اتجا  الكطع.  

 XXXX 

  -بيبما يسجل الببَ الصي اػتهبل أ  قتح إلاغتمازلة الهىوز املحاػ ىة التالىة:

  بكتح حؼاب إلاغتماز لتا  سجىل ما للي: غبس ىػتالم أمط-  

  XXXX الببَ املطاَػْل  12ما حا/ؾطقة املها ة أ  حا/  325

  XXXX  2201ما حا/حؼاباا إلاضتباط أ  حا/  377

 XXXX  ى   حا/ىلساغاا تح  التةطف  261 

 :غبس السيب ما ظطف العبوع لتا تهىىس ما للي -  

  XXXX حا/ىلساغاا تح  التةطف  ما  261
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 XXXX   2201ى   حا/الةبس م أ  حا/ 100 

 :غبس ىضػاُ الػمولة يسجل الهىس التا ي -  

  XXXX ما حا/ؾطقة املها ة   325

  XXXX ما حا/حؼاباا إلاضتباط   377

 XXXX  ى   حا/غمو ا غل  غملىاا مؼ العبااا  7019 

 أع تسضج دعاباا 
 
الضماع الر  لةسضها الببَ لةالح غمالاه ضما اليؼاباا لمٌا ألضا

 غل  ظلب 
 
الكطغىة لهصا اليؼاب،   ػطَّف دعاباا الضماع بأنها: " ػهٌس دعٌي لهسمه الببَ بباءا

 غا شلَ الػمىل بمجطز ظلب املؼتكىس املبلـ 
 
غمالاه ى   حهاٍا مػبىٍة )املؼتكىس( بأع لسقؼ نىابة

،  يؼتذسم دعاب الضماع ( 177م، ص  2014)شاهإلع،  تبمل ػطيانها"ضما الٌكالة دالُ ق املحسز

 لحل محل التأمإلع 
 
ًاا البباء  صشؿاُ الػمومىة، حىث توقط لها الببوى تأمىبا  ػىما ما نبل شط

ًاا ى   حهاا املبانةة،  الر  لٍونوع بحاحة  البهسي،  بالتا ي غسم اشتباط ىنتهاُ أمواُ هص  الشط

 ظو 
 
 تإػتبزاز تلَ التأمىباا البهسلة ما ماػة ىليها دالُ ػبواا إلانجاظ،  غسم إلانت اض ظمبا

 
يال

 لألاؼهىل إلاقطاج غا البضابؼ أ  ىغازتها أ  
 
الجهاا الر  تعلبها بػس ىنتهاء صشؿاُ،   ؼتذسم ألضا

املػساا املؼتوضزمل  ؾإلب ،  بالنؼبة للببَ قإع هص  الضمانة   لتبتب غنها أي التزام حا ي ى  أنها نس 

ؼ ىشا حل أحل اػتحهام الٌكالة  عجع الػمىل غا الؼساز أ  الوقاء تتحُو ى   التزام قػلي بالسق

 ما املضموع، 
 
بالتزاماته الر  تا ى ساض الٌكالة بشأنها، مما يػي  نىام الضاما )الببَ( بالؼساز بس 

الػمىل )املضموع(:  هو ( 2) َ )الضاما(:  هو املةسض للٌكالة؛البب( 1: ) ي مبه تتحسز أظطاف الٌكالة 

 مبه لحطص ، (Lobo, 2016) املؼتكىس:  هو الجهة الةازض لةاليه الٌكالة( 3)ى ساض الٌكالة؛  ظالب

ًاٍف لخعاباا الضماع الر  لةسضها،  تذتلل نؼبة أ  مػسُ الؿعاء ما  الببَ غل  توقإلب ؾعاٍء 

 غل  مطيع  املا ي  مسمل الثهة قىه  حجا  تاضير التػامل مػه، 
 
نشاٍط آلدط،  ما غمىل آلدط اغتمازا

 ما تبهؼا الٌكا ا ما حىث الؿطض ى  : الٌكا ا الابتسااىة 
 
؛ يكالة حؼا Soumission غازمل

؛ يكالة الهبُو Caution douanière؛ الٌكالة الجمطيىة Cautions de bonne exécutionالتبكىص 

؛  مبه لهوم الببَ بتحةىل النؼبة املهطضمل Caution fiscauxاملؤن  للػبوض؛ الٌكالة الجباااىة 

 أ  ما حؼابه الجاضي يما للي:
 
 -يؿعاء ما الػمىل نهسا

  XXXX س م ما حا/الةب  100

ًاا   22012   XXXX ما حا/اليؼاباا الجاضية للشط

 XXXX  ى   حا/دعاباا الضماع  الٌكا ا  2611 
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 XXXX  ى   حا/غمو ا دعاباا الضماع  إلاغتمازاا  الٌكا ا  7071 

  - غبس اػتبحاع مبلـ الضماع ما نبل شطية البباء يسجل الهىس الػٌس   التا ي:

  XXXX ما حا/دعاباا الضماع  الٌكا ا   2611

 XXXX  ى   حا/الةبس م  100 

ًاا  22012   XXXX  ى   حا/اليؼاباا الجاضية للشط

 تإدالُ شطية البباء أ  املها  ا بشط ط   ي
 
حالة معالبة الجهة اليٍومىة لهىمة الضماع ن طا

  -إلانجاظ،  ي هص  اليالة لهوم الببَ بالؼساز بس ع الطحوع للػمىل يما للي:

  XXXX ما حا/دعاباا الضماع  الٌكا ا   2611

 100  
 
 XXXX  ى   حا/الةبس م ىشا تا الألاؼسلس نهسا

 XXXX  ى   حا/اليؼاب الجاضي للجهة اليٍومىة  22012 

 ى   حؼاباا إلاضتباط  377 

ًاع للجهة اليٍومىة حؼاب  ي قطٍع آدط لبكؽ الببَ   ىشا 

 XXXX 

 ى   حا/ؾطقة املها ة  325 

ٍَ آدط  ًاع للجهة اليٍومىة حؼاب  ي بب  ىشا 

 XXXX 

ًا ي يؼسز الباقي )الكطم بإلع نىمة املؼتحهاا الواحب زقػها  مبلـ  ىشا ًاع مبلـ الٌكالة ؾإلب 

 ما 
 
ًاع لسيها حؼاب أ  يؼسز نهسا الضماع أ  الٌكالة( ما اليؼاب الجاضي لشطية املها  ا ىشا 

  حانبها.
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  ي  ؼهىل هص  
 
 هاما

 
التػامالا الس لىة مثل غملىاا السقؼ  التحويل للػب الببَ ز ضا

ًل الةكهاا لشطاء أ  بىؼ  Chage، تمثل غملىة الةطف اع   ؼسلس مةاضيل الؼكط ...ىلخ الضم

 ،   ًل تبازُ بإلع الػمالاالػٌؽ، أ  ألة غملة بػملة أدطمل  الػملة الةػبة مهابل السلباض الجعااطي أ  

الصي لهةس به غسز الوحساا  ملىة الةطف غل  أػاغ ػػط الةطفالةػبة قىما بىنها،  تتا غ

 07-91الواحب زقػها ما غملة مػىّبة لليةُو غل   حسمل  احسمل ما غملة أدطمل،  نس نل الهانوع 

غل   18-94م غل  شط ط  يىكىاا التبازُ للػمالا، بيبما نل الهانوع  14/08/1991الةازض  ي 

ًاملتاحطمل  املضاضبة  ي الػمالا  يىكىاا الألاسجىل املحاػ   لها، لمٌا للببوى الهىام بػملىاٍا أدطمل 

صحب ىة،  تتا غملىة الةطف هص  غل  الػمالا صحب ىة املػتمسمل ما ظطف ببَ الجعااط الصي لحسز 

 ػتبب هص  الػملىة ػػط الشطاء  ػػط البىؼ ملذتلل الػمالا صحب ىة مهابل السلباض الجعااطي،  بالتا ي 
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غملىة قبىة تح    الة ببَ الجعااط،  تهسف زضاػة  ضػىة الةطف ى   بىاع آثاضها غل  ض ىس  ا ي 

اليهوم  السلوع  الالتزاماا صحب ىة لٍل حؼاب   للوضػىة إلاحمالىة الر  لحوظها الببَ،  ملتابػة 

سااا للموحوزاا البهسلة ما مذاظط الةطف الر  يػتبض لها الببَ قإنه يؼتذسم ظطم الجطز ال

الػملة الةػبة تح  شٍل محاػبة متػسزمل البهوز،  يمٌا تمثىل مذتلل اليا ا الر  نس لتػطض 

  -لها الببَ  ي الشٍل التا ي:

 الصرف خاالث وضػيت  :1الشٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Adnan MAKADAM, Op cit, p 75.  
ًالتا ي: ، لمٌا أع نمإلز بإلع غملىة شطاء الػملة الةػبة  غملىة بىػها ى   العبااا 

 
  -محاػ ىا

 شراء الػملت الصػبت من الزبائن  1.6

  -:(folmagne, 2018, p 150) ء الػملة الةػبة غل  مطحلتإلع همالتا الألاسجىل املحاػ   لشطا

  اليوميت املمصويت بالػملت الصػبتالدسجيل في دقتر:-  

  XXXX ما حا/أ ضام  نهوز بالػملة الةػبة   10094

 XXXX  ى   حا/الهىمة املػازلة لوضػىة الةطف تحويل غملة  ػبة/زلباض  36990 

 الدسجيل في دقتر اليوميت املمصويت بالذًنار:-  

تحوياااال غملااااة زلباض/غملااااة  مااااا حااااا/الهىمة املػازلااااة لوضااااػىة الةااااطف  36991

  ػبة 

XXX  

 XXX  ى   حا/أ ضام  نهوز بالسلباض  10090 

 بيؼ الػملت الصػبت للزبائن  2.6

  -لتا الألاسجىل املحاػ   لهص  الػملىة غٌؽ الػملىة الؼابهة يما للي:

 خصارة 

 

وضػيت 

 الصرف  

الوضػيت في ألاجل 

 الهصير خصارة 

 
 ربذ

: 01الكرضيت   

ألاصُو  ˂الذًون   

   (+)الخؿّير 

   (-)الخؿّير 

 خصارة 

 

الوضػيت في 

ل  ألاجل الطٍو

 ربذ 

 ربذ

: 01الكرضيت   

ألاصُو  ˃الذًون   

   (+)الخؿّير 

   (-)الخؿّير 
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 الدسجيل في دقتر اليوميت املمصويت بالػملت الصػبت:-  

مااااااا حااااااا/الهىمة املػازلااااااة لوضااااااػىة الةااااااطف تحوياااااال   36990

 /زج £

 بالػملة

 الةػبة 

 

بالػملة   ى   حا/أ ضام  نهوز بالػملة الةػبة  10094 

 الةػبة

 الدسجيل في دقتر اليوميت املمصويت بالذًنار:-  

  XXXX ما حا/أ ضام  نهوز بالسلباض   10090

  XXXX ما حا/دؼااط الةطف   601

 XXXX  ى   حا/الهىمة املػازلة لوضػىة الةطف تحويل غملة زلباض/غملة  ػبة  36991 

 XXXX  ى   حا/أضبا  الةطف  701 

حانبه، لكطض الب ام املحاػ   املا ي غل  الببوى التجاضية ىغازمل تهىىا مواضزها   ما

 ما ػػط الةطف بتاضير 
 
 اػتذساماتها ما الػملة الةػبة نبل ىنكاُ الس ضمل املالىة الجاضية انعالنا

  -:(Ogien, 2008, p 225) لتهىىا ى   نألاىجة الس ضمل يما لليإلانكاُ،  مبه تحمل دؼااط  أضبا  ىغازمل ا

 ًالتا ي:خالت إغادة الخهييم إلاًجابيت   -:  سجل قوااض ىغازمل التهىىا إلالجابىة 

  XXXX ما حا/أ ضام  نهوز بالسلباض   36991

 XXXX   76ى   حا/أضبا  غل  غملىاا الةطف أ  حا/ 7061 

 ًالتا ي: : يسجل عجع خالت إغادة الخهييم الصلبيت   -ىغازمل التهىىا  ي الػملة الةػبة 

  XXXX  66ما حا/دؼااط الألاؼىإلب الجاضي  ي الػملة الةػبة أ  حا/  6061

 XXXX  ى   حا/أ ضام  نهوز بالسلباض  36991 

  -خاجمت: .7

  تذطج محاػبة الػملىاا املةطقىة غا نعام الهواغس  املبازئ املحاػ ىة املتػاضف غليها 

 املت بامل ما الب ام املحاػ   املا ي، قمحاػبة  IFRSاملػبونة تح  ىظاض املػالإلب الس لىة لتبالؽ املا ي 

طقة تامة باأل ُو الببوى ما حىث املبسأ هي تعبىٌو ملبازئ املحاػبة املالىة،  هي لصلَ تتعلب مػ

زمل   لعبىػة الػملىاا املةطقىة  تهبىاتها املمإلَّ
 
 غمىها

 
 الهواغس املحاػ ىة املتػاضف غليها ما حهة،  قهما

 بالصاا  ي مجاُ اػتذسام تٌبولوحىا املػلوماا  إلاتةاُ  ي التعبىهاا املةطقىة املذتلكة ما حهٍة 

  -أدطمل، ما أها البتااج املتو ل ىليها ما للي:



 

ٍاي   أخمذ ب
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.  ػتبب الببوى أزامل مهمة  ي لس الؼلعة البهسلة ألي بلس،  تإػتؿالُ هص  صزامل بشٍٍل حىس 1

  بس ما إلاغتباء باملحاػبة الببٌىة  ظطنها  ىحطاءاتها الطنابىة  صن مة إلالٌتب نىة؛ 

. يػتبب تعبىو الب ام املحاػ   املا ي دعومل ضط ضية نحو ى ال  الهعاع املةط ي الجعااطي، 2

 التأنلا  التحٌا  ي هصا الب ام ما نبل الببوى الجعااطية لتعلب مبحها بػض الون  لسضاػة آلاثاض 

  البتااج املحههة؛ 

. ماظاُ الهعاع الببٍي  ي الجعااط يػاني ما نةوض يبإلب  ي مجاُ املحاػبة الببٌىة  ػىما غبس 3

اض محاػ   ضػم  لألاباػب مؼ نشاط اليسلث غا التجاضمل إلالٌتب نىة  الببوى إلاػالمىة، قؿىاب ىظ

 لجب تساضيه  ي املؼتهبل؛ 
 
 هص  الةباغاا يشٍل نةوضا

4 
 
.  ػتبب نضالا تهطيب صمواُ  تبيىضها  الجطااا املالىة إلالٌتب نىة أها الهضالا املػا طمل ن طا

بىاا  أػالىب للمذاظط الباشئة غنها،  تتمثل إلاػتباتىجىة املثالىة ملحاضبة هص  ال واهط  ي تعويط ته

 . املحاػبة الببٌىة

  -:. نائمت املراجؼ8

  -:املطاػىا  الهوانإلع. 1

ر المتعلااب ظنظاا ر  اام ا ال  ا اا    2020ماا م    15المااؤمف  اا    2020-03النظاا ر م اا   -
 م  0202، بنك اجلزائر، المصرف

  -:املؤلكاا. 2

، نيةل اببةي والدراسة ت اصاةرةي ، م ةعة  ال، كلية  اقتصاة   مح سبة البنا  ، (0202) خليل يعقوب اخلليل -
  ةار

ةعة  ، اجل مح سبة العملي ت المصر ية  ا  المصا مف التر م اة سامسا مية، (0202) علي عبد اهلل ش هني -
  اإلسالةي ، غزة، ةلسطني

  م 0222، اصؤسس  الع ة  للصدريب الصقين واصهين، اصملك  العربي  السعو ي ، مح سبة البن   -
  -:املها ا. 3

لمح ساابة البنةيااة سمااره  بارتاا  ظ لتعاار  ت  لاا  معاا  ير ا(، 0202) سةةي ع عبةةد ا ميةةدوعب نةة  ةصةيةة ،  ب -
اجملل  اجلزائري  للعوص  والسي س ت ، IAS/IFRSالمح سبة الرسلية سمع  ير التق م ر الم لية الرسلية 

 . 42-24، ص 00د اإلتصا  ي ، اجملل
  -:املحاضطاا .4



 

ر املاليت غلى ضوء املػاًير  ضرورة جطوٍر املػالجاث املداشبيت للمػامالث املصرقيت لخدهيو شكاقيت الخهاٍر

 الذوليت لإلبالؽ املالي والنظام املداشبي املالي 
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، السن  الث لث  إتصاة   نقةدو وبنكةي، كلية  مح  رات    مقي   مح سبة البن  ، (0200) خليف  محزةبن  -
  .ع  مح  خلضر، الوا والعلوم اإلتصا  ي  والصج ري  وعلوم الصسيري، م ة

، سةةن  ل لثةة  ة سةةب  وةرامعةة ، تسةةمل العلةةوم اص ليةة  مح  اارات  اا  مح ساابة البناا  ، (0202)أةةة    بةةن فلةة  -
 .3الصسيري، م ةع  اجلزائر واحمل سبي ، كلي  العلوم اقتصا  ي  والصج ري  وعلوم 

، سن  ل لث  اتصا   نقةدو وبنكةي، كلية  العلةوم مح  رات    مقي   مح سبة البن  ، (0200)  اوو  خرية -
 .ةع  حيي ة رس، اصدي ، م اقتصا  ي  والصج ري  وعلوم الصسيري

، ملخا  مح  ارات ما  س سال ال ما و الم ي اة  ا  مقيا   مح سابة البنا  ، (0200) شريفي ةمةد -
م ةعة  سةعد   لةب،  سن  ل لث  اتصا   نقدو وبنكي، كلي  العلوم اقتصا  ي  والصج ري  وعلوم الصسيري،

  .البليدة

، سةةن  ل لثةة  اتصاةة   نقةةدو وبنكةةي، كليةة  بناا  مح  اارات  اا  مقياا   مح ساابة ال، (0200، )ةضةةيلي ةيةة  -
 .العلوم اقتصا  ي  وعلوم الصسيري، م ةع  البشري اإلبراهيمي

، سةةن  أوم ة سةةص، حماةةة ة سةةب  و ةةدتي ، مح  اارات  اا  مقياا   مح ساابة البناا  (، 0200نقةة أ أمحةةد ) -
 .م ةع  عم ر لليجي، ابغواط

  -:الطػاال.  5

، ةةةةة كرة ة مسةةةةصري، كليةةةة  العلةةةةوم اسااااتعم و المح ساااابة البنةيااااة  اااا  التاااار يب سالر  ظااااة ع ليااااة  وةيةةة  أرةةةةة  ،  -
 . 0224اإلتصا  ي  وعلوم الصسيري، م ةع  ةنصورو، تسنطين ، 
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طعس الىفط على مؤشساث الاطخلساز الاكخطادي في الجصائس  جللباث جحليل وكياض أثس 

 2020 - 1990خالل الفترة 

Analyzing and measuring the impact of oil price fluctuations on 

indicators of economic stability in Algeria during the period 1990 – 2020 

 2طه بً الحبيب، 1فيروش شسيط
  tebessa.dz-fairouz.cherayett@univ،(الجضائش) حامّت الؽُخ الّشبي الخبس ي 1

 ouargla.dz-taha.benlahbib@univ، (الجضائش) حامّت ٜاـذي مشباح 2
 

خ الاظخالم:  خ الٝبى٥:                11/07/2022جاٍس خ اليؽش:               10/11/2022جاٍس  01/12/2022جاٍس
 

 

هزا البدث إلى الخّٗش ِلى أزش جٝلباث ظّش الىٙي ِلى مؤؼشاث الاظخٝشاس الاٜخفادي  يهذٗ   ملخظ: 

، ورل٤ باظخخذام اإلاىهج الىـٙي لخدلُل جىىساث اإلاخٕيراث مدل 2020 – 1990الجضائشي خال٥ الٙترة 

بي في ُٜاط أزش  الذساظت في الاٜخفاد الجضائشي خال٥ ٘ترة الذساظت، باإللا٘ت إلى اظخخذام اإلاىهج الخجٍش

الُٝاس ي  مً خال٥ مىهجُت   gretlالخٝلباث الىٙىُت ِلى مؤؼشاث الاظخٝشاس الاٜخفادي باظخّما٥ بشهامج 

بين جٝلباث ظّش الىٙي ومؤؼشاث  تظالب ِالٜت ٢ِعُتهىاٟ ن جىـلذ الذساظت إلى أ أؼّت الاهدذاس الزاحي ،

 الاظخٝشاس الاٜخفادي، باإللا٘ت إلى ُٔاب ِالٜاث العببُت بين اإلاخٕيراث مدل الذساظت.

 .Grangerظببُت  ؛VARمىهجُت  ؛حضائش ؛اظخٝشاس اٜخفادي ؛ظّش الىٙي الكلماث املفخاحيت:

 .JEL: B22  ،C29  ،C49جطييف 

Abstract:  This research aims to identify the impact of oil price fluctuations on 

the indicators of Algerian economic stability during the period 1990-2020, using 

the descriptive approach to analyze the developments of the variables under study 

in the Algerian economy during the study period, in addition to using the 

experimental method to measure the impact of oil fluctuations on stability 

indicators. Economic using the standard Gretl program through the 

autoregressive ray methodology. 

      The study concluded that there is a negative significant effect between oil 

price fluctuations and indicators of economic stability, in addition to the absence 

of causal relationships between the variables under study  

Keywords: oil price; economic stability; Algeria; VAR methodology; Granger 

causality 

Jel Classification Codes: B22, C29, C49. 
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 . ملدمت: 1

مىز بذاًت الحشب الّاإلاُت الثاهُت وأولها أصمت ال٢عاد أزىاء  ؼهذث ألاظىاٛ الىٙىُت جٝلباث خادة      

ىجذ أن الذو٥ ٘والتي أزشث ِلى اٜخفاد الّالم ظىاء الذو٥ اإلاىخجت أو الذو٥ اإلاعخىسدة،  1973ظىت 

ل ميزاهُاتها الّامت باِخباسها مفذس سئِس ي للذخل  اإلاىخجت التي حّخمذ ِلى ؤلاًشاداث الىٙىُت في جمٍى

ت بمٝابل ِذم جىُى ـادساتها هي ألا٠ثر جمشسا مً الذو٥ اإلاعخىسدة، هدُجت لخّشلها والخّامالث ا لخجاٍس

بؽ٣ل ظلبي لخٝلباث أظّاس الىٙي وبالخالي خذور حٕيراث ِلى معخىي مخٕيراث الاٜخفاد ال٢لي الزي 

ليؽاه ًؤو٥ إلى ِذم الاظخٝشاس في اإلاؤؼشاث الاٜخفادًت ال٣لُت وخذور الىشاباث مً بُنها جشاحْ ا

يرها.  الاٜخفادي، ِذم الُٝين في العُاظت الاٜخفادًت ٔو

٘ئن أي الىشاب ًدذر ِلى معخىي ألاظىاٛ الىٙىُت ظُؤدي بالخأ٠ُذ إلى خذور  ومىه     

او٣ّاظاث ظلبُت ِلى مؤؼشاث الاظخٝشاس الاٜخفادي، ٘مال ًِ ١ىن جدُٝٞ الاظخٝشاس ِلى معخىي 

خاـت الذو٥ الىامُت، وباِخباس هزا ألاخير جدذًا مهما ال ٔنى  الاٜخفاد هذٗ حععى إلُه أٔلب الذو٥،

ِىه باليعبت لىالعي العُاظاث الاٜخفادًت وجدُٝٞ الخىاصن ِلى معخىي مؤؼشاث الاظخٝشاس 

 الاٜخفادي.

والجضائش مً بين أهم الذو٥ الىاؼئت واإلاّخمذة بؽ٣ل ٠لي ِلى ٜىاُ اإلادشوٜاث، خُث جىاحه      

ؽلها في هٙغ الخدذي الزي ج ت وه٣ُلُت ٘و م جىُٙزها لّذة بشامج جىمٍى ىاحهه الذو٥ الٕىُت بالىٙي ٔس

ْ الاٜخفاد، ومىه خفى٥ جزبزب ِلى معخىي مؤؼشاث الاٜخفاد  خماد ِلى الىٙي وجىَى جٝلُل الِا

 الىوني وعجضها ًِ جدُٝٞ الخىاصن ال٢لي.

ىوني في ٌل خذور جٝلباث الاٜخفاد ال ثن أحل جُُٝم مذي اظخٝشاس مؤؼشا : إشكاليت الدزاطت .1.1

ت رل٤ اسجأًىا أن ج٣ىن ؤلاؼ٣الُت   في العؤا٥ آلاحي: مخمدىسةِلى معخىي أظّاس الىٙي، وإلاّ٘ش

 ما مدي جأثير جللباث أطعاز الىفط على مؤشساث الاطخلساز الاكخطادي في الجصائس؟

 آلاجُت: تم ـُأت الٙشلُإلاّالجت إؼ٣الُت الذساظت ًخ  

لخٝلباث أظّاس الىٙي ِلى مؤؼشاث الاظخٝشاس  )ِالٜت ٢ِعُت( ٢ِس ي ظلبيهىاٟ جأزير  -

 .2020 – 1990الاٜخفادي في الجضائش خال٥ الٙترة 

 أهميت الدزاطت .1.2

ت        ؤلاواس الىٍشي ل٣ل مً أظّاس الىٙي ومؤؼشاث الاظخٝشاس ج٢مً أهمُت الذساظت في مّ٘ش

 .2020 – 1970شي خال٥ الٙترة الاٜخفادي وجدلُل واْٜ هاجه اإلاخٕيراث في الاٜخفاد الجضائ

 حععى الذساظت إلى جدُٝٞ حملت مً ألاهذاٗ، منها:    أهداف الدزاطت .1.3

 جىىساث أظّاس الىٙي واإلاؤؼشاث الاٜخفادًت في الجضائش خال٥ ٘ترة الذساظت؛ جدلُل -
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دي في الجضائش خال٥ جىلُذ أزش الخٕيراث الحادة في الىٙي ِلى مؤؼشاث الاظخٝشاس الاٜخفا -

 .الذساظت٘ترة 

ى٥ إلى خل ؤلاؼ٣الُت اإلاىشوخت ًخم إجباُ اإلاىهج   مىهج الدزاطت .1.4 ٙي في للخم٢ً مً الـى الـى

ت و٠زا  ٗى ِلى االخّٗش ِلى مخخلٚ اإلاٙاهُم الىٍٍش  وواّٜهااإلاخٕيراث ُٜذ الذساظت  جىىساثلٜى

، ، مً خال٥ جدلُل مخخلٚ ؤلاخفائُاث والبُاهاث الخاـت بالجضائش2020 – 1990خال٥ الٙترة 

بيباإللا٘ت إلى اإلاىهج  ت الّالٜت بين اإلاخٕيراث مدل الذساظت باظخخذام البرهامج  الخجٍش إلاّ٘ش

 .Gretlالُٝاس ي 

 الدزاطاث الظابلت .1.5

بين الخٕيراث في أظّاس الىٙي ومؤؼشاث جىحذ الّذًذ مً الذساظاث التي جىاولذ الّالٜت         

شحْ الّذًذ مً الباخثين إلى أهمُت  الاظخٝشاس الاٜخفادي، أو حاهب منها ٠ز٠ش مخٕير مً ِذمه، ٍو

الىٙي ٠مىسد سئِس ي ومفذس هام للىاٜت ٘مال ًِ ١ىن مٍّم الٝىاِاث حّخمذ بؽ٣ل مباؼش أو ٔير 

ادة في ادة في الىمى الاٜخفادي  مباؼش ِلُه، خاـت في الجضائش، خُث أن الٍض ظّش الىٙي جؤدي إلى الٍض

، وهجذ أًما أن جٝلباث أظّاس الىٙي جؤزش (2020)عدهاوي، أكاطم، و ملدم،  ومّذالث الخطخم

ُذ اإلايزان الخجاسي، وبالخالي ٘هي جؤزش ِلى وعبت  مباؼشة ِلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي، معخىي ـس

ؤلاًشاداث ومىه ِلى اإلايزاهُت الّامت، أما باليعبت للبىالت ٘اجطح أن هىاٟ ِالٜت ٢ِعُت بين جٝلباث 

اث الدؽُٕل في ا  2016 – 2000لجضائش مً خال٥ الذساظت الخدلُلُت للٙترة أظّاس الىٙي ومعخٍى

الخاث الاٜخفادًت (2020)دزيش، الخطيب، و جعدي،  ، وفي دساظت هذ٘ذ إلى جُُٝم مذي هجاح ؤلـا

ت خال٥ الٙترة اإلامخذة مً  ت إلى ٔاً 2010والعُاظُت والاحخماُِت اإلابزولت مً ٜبل الذولت الجضائٍش

، في حّل اظخٝشاس مؤؼشاث اٜخفادها ال٢لي جخدٝٞ بُّذا ًِ جٝلباث أظّاس الىٙي، و١اهذ 2019

عي هؾ ًخأزش إلى خذ ٠بير بأظّاس الىٙي، ٘ئرا اهخّؽذ  الىدُجت أن الاٜخفاد الجضائشي، اٜخفاد َس

 .(2021)دغمىم و كباًلي،  أظّاسها اهخّؾ الاٜخفاد وحّافى وال٢ّغ

وحذ أن الفذماث الىٙىُت ِلى اليؽاه الاٜخفادي ال٢لي مً خال٥  (Kliesen, 2005)٠ما أن       

ٜىىاث مخخلٙت، و٠ثير منها ٌّني وحىد جأزير مخمازل، ٠ما ٣ًىن الخأزير ٔير مخمازل وبالخالي جٝلل الىاجج 

ٞ إزاسة ِذم الُٝين، خال٥ الٙترة  ، 2004-1984ال٢لي مً خال٥ جأخير الاظدثماس الخجاسي ًِ وٍش

أن دساظت ظلٟى أظّاس الىٙي في الىمى الاٜخفادي اإلااليزي، ًٍهش وحىد ِالٜت ٔير خىُت  باإللا٘ت إلى

ادة ظّش الىٙي ٌّضص الىمى الاٜخفادي ل وبالخالي ٘ئن ٍص  & Umar) بين اإلاخٕيراث في ألاحل الىٍى

Lee, 2020). 

 الدزاطت هيكل .1.6

 جدُٝٞ أهذا٘ها، اسجأًىا جٝعُم الذساظت إلى اإلاداوس آلاجُت: و إلاّالجت إؼ٣الُت الذساظت       
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 جىىساث مخٕيراث الذساظت وواّٜها في الجضائش )دساظت جدلُلُت(؛جدلُل  -

 – 1990ُٜاط أزش ظّش الىٙي ِلى مؤؼشاث الاظخٝشاس الاٜخفادي في الجضائش خال٥ الٙترة  -

2020. 

  ادي في الاكخطاد الجصائسي جحليل واكع أطعاز الىفط ومؤشساث الاطخلساز الاكخط .2

 جطىزاث أطعاز الىفط  .2.1

٣ي ظّش الىٙي هى ِباسة ًِ ُٜمت اإلاادة أو          الفىسة الىٝذًت لبرمُل الىٙي الخام باإلاُٝاط ألامٍش

٣ي ، وله ِذة أهىاُ (103)العبادي، ضفحت  للبرمُل الىاخذ واإلاّبر ِىه بالىخذة الىٝذًت للذوالس ألامٍش

مً بُنها ظّش الىٙي اإلاّلً والزي ًذ٥ ِلى العّش اإلاّلً سظمُا مً ٜبل الؽش١اث الىٙىُت في العٛى 

، بىشح هزا العّش مً الحعىماث والدعهُالث اإلاخخلٙت التي (16، ضفحت 2015)زيمت،  الىٙىُت

ا العّش اإلاخدٝٞ، وهُى أخش مً أهىاُ أظّاس الىٙي ٌهش مْ وحىد ًمىدها البائْ للمؽتري، ٌّىُى

 العٛى الحشة أو الخىا٘عُت وهى ًمثل ظّش الىخذة البترولُت اإلاخبادلت ٘ىسٍا في العٛى البترولُت

ما هى مىضح في ، ٠ما هجذ أن هىاٟ ِذة ِىامل جؤزش في ظّش الىٙي، ٠(04، ضفحت 2008)العمسي، 

 الؽ٣ل اإلاىالي:

 : مدذداث أظّاس الىٙي01الشكل 

 
اب، : املطدز  (280، ـٙدت 2018)بً معّىد و ٜس

أن الىٙي في الّالم ًدخل م٣اهت هامت، ل٣ىن أٔلبُت الفادساث لّذة دو٥ مً بُنها الجضائش  وهجذ        

 ِباسة ًِ ـادساث ٜىاُ اإلادشوٜاث، والتي حعاهم بحجم ٠بير في الفادساث ال٣لُت.

 ، ٠ما ًلي:2020 – 1970لخُُٝم واْٜ ظّش الىٙي في الّالم خال٥ الٙترة  
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 1970/2020الىٙي خال٥ الٙترة  : جىىس أظّاس 02الشكل 

 
ْ  Excel 7باظخخذام ان : مً إِذاد الباخثاملطدز خماد ِلى بُاهاث اإلاٜى بشهامج  بااِل

http://www.bp.com 
، هجذ 1970/2020هالخَ مً خال٥ الؽ٣ل أِاله الزي ًمثل جىىساث أظّاس الىٙي للٙترة           

، أو ما أولٞ 1973اهخٙاك خاد لعّش الىٙي مْ بذاًت ٘ترة العبُّىاث أي خذور ألاصمت الىٙىُت في 

، (09، ضفحت 1990)مىطىي،  ِليها بأصمت جصحُذ ألاظّاس البترولُت، هدُجت إلى الاخخ٣اس في الدعّير

، إلا٘ت 1973واخخٙاء ِذد مً الذو٥ الّشبُت مً لمً مىٍىمت دو٥ الىٙىُت هدُجت لحشب أ٠خىبش 

إلى رل٤ الخطخم الىٝذي في أظّاس اإلاىخجاث اإلاعخىسدة واهخٙاك ُٜمت الذوالس، وبّذها ؼهذ ظّش 

ادة وُٙٙت في  ظتهالٟ الىاٜت وبّذها ؼهذ اسجٙاُ خال٥ هدُجت الخخُٙن مً ا 1974البترو٥ ٍص

ى٥ البترو٥ إلى هٝىت الخدى٥ ال٢بري في  1978، و1977، 1976، 1975العىىاث   1979إلى ٔاًت ـو

ّت أدث إلى اخخال٥ الخىاصن بين ال٢مُاث اإلاىلىبت  التي سجلذ ٘يها أظّاس الىٙي اسجٙاِاث ٔير مخٜى

٣ي، زم مْ بذاًت الثماهِىاث (171د هللا، ضفحت )عب واإلاّشولت ، وأًما جذهىس ُٜمت الذوالس ألامٍش

ّىد رل٤ إلى  1986اظخٝشث أظّاس الىٙي إلى ٔاًت ظىت  اث مخذهُت َو لذ أظّاس البترو٥ إلى معخٍى ـو

ألاوب٤ ِذة أظباب مً بُنها اهخٙاك الاظتهالٟ الّالمي للىٙي، اإلاىا٘عت بين دو٥ ألاوب٤ ودو٥ خاسج 

يرها، واهخٙمذ بّذها ألاظّاس الىٙىُت وبُٝذ دون معخىي ما ًٝاسب  دوالس للبرمُل خال٥ الٙترة  20ٔو

1990- 1995. 

ضث  1998في نهاًت العبُّىاث خال٥ ظىت            اهخٙمذ أظّاس الىٙي إلى ؼ٣ل ٔير معبٛى وجِض

ا للذو٥ الّشبُت، زم ا ظخٝشث بّذها أظّاس البترو٥ هدُجت الخىاصهاث في الاٜخفادًاث الىوىُت خفـى

ادة اظتهالٟ الىٙي، وفي العىىاث  اسجّٙذ أظّاس  2005، 2004، 2003لّىامل مىاخُت جىلبذ ٍص

ً ٠مُاث مً الىٙي، وهالخَ أهه في ظىت  بلٕذ أظّاس الىٙي  2006الىٙي مما خٙض رل٤ إلى جخٍض

ت وما مهذ رل٤ لٍهىس أصمت  اما ٔير معبٜى الّٝاسي( التي أدث إلى اهخٙاك  )أصمت الشهً 2008أٜس

 الىلب الّالمي، اإلاماسبت وال٣ىاسر الىبُُّت.
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أخزث أظّاس الىٙي اسجٙاِا بٙمل الخىىساث الجُى ظُاظُت، وحهىد  2015 -2009في الٙترة    

زم اسجّٙذ مشة أخشي خال٥ العيخين اإلاٝبلخين  2014مىٍمت ألاوب٤، إلى خين خذور اهخٙاك خاد في 

 وه٢زا.

   2020 -1990واكع مؤشساث الاطخلساز الاكخطادي في الجصائس خالل الفترة  .2.2

ًمثل جدُٝٞ الاظخٝشاس الاٜخفادي ِلى معخىي اٜخفاد بلذ ما مً أهم ألاهذاٗ اإلاعىشة           

اث التي ٌععى إليها والّى العُاظاث الاٜخفادًت، خُث ٌّٗش بأهه: الحالت اإلاّا٠عت  ولمً أولٍى

خدٝٞ رل٤ ِىذما للخٝلباث اإلاع خمشة في اليؽاه الاٜخفادي، أي الخمهُذ مً أحل اظخّادة الخىاصن ٍو

فل إلى خالت الخىاصن  ال جخجه أي مً اإلاخٕيراث الاٜخفادًت إلى الخٕير بفىسة ظلبُت خال٥ مذة مُّىت ٍو

خم الخّبير ًِ اظخٝشاس بلذ ما اٜخفادًا ، (192، ضفحت 2014)الجبىزي،  ِىذ جدٝٞ هزا الؽشه ٍو

بفٙت ِامت مً خال٥ ِذة مؤؼشاث داخلُت وخاسحُت، ولّل أهمها الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي أو الىمى 

اث.  الاٜخفادي بفٙت ِامت، مّذ٥ الخطخم، مّذ٥ البىالت وسـُذ ميزان اإلاذِ٘ى

ىمى الاٜخفادي، الخطخم، البىالت الؽ٣ل اإلاىالي ًىضح جىىساث مؤؼشاث الاظخٝشاس الاٜخفادي )ال  

ُذ الحعاب الجاسي(. اث اإلاّبر بـش  وسـُذ ميزان اإلاذِ٘ى

 1990/2020: جىىساث مؤؼشاث الاٜخفادي في الجضائش خال٥ الٙترة 03الشكل 

 
خماد ِلى بُاهاث Excel 7باظخخذام الباخثان: مً إِذاد املطدز الذًىان الىوني  بشهامج  بااِل

 ْ  http://www.ons.comلإلخفائُاث ِلى اإلاٜى

 هالخَ مً الؽ٣ل أِاله ما ًلي:     

ًمثل الىمى الاٜخفادي هذ٘ا سئِعُا ِلى سأط هشم العُاظت الاٜخفادًت وخفُلت الجهىد          

ير اإلابزولت في اإلاجخمْ خُث ٌّبر ًِ جل٤ الٝىة الهائلت التي حعمذ بخدعين  الاٜخفادًت اإلابزولت ٔو

 اإلاعخىي اإلاِّش ي لأل٘شاد داخل مجخمّاتهم ٘الذو٥ جخٝذم مً خال٥ جدُٝٝها إلاّذالث مشجّٙت مً

لت، اث لٙترة وٍى  الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الخام باليعبت ل٣ل ٘شد، وبالٝذسة ِلى الحٙاً ِلى هزه اإلاعخٍى
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(cohen, J, & chapleau, 2005, p. 201) خُث هجذ مً خال٥ جدبّىا إلاعاس الخدىالث ،

، خُث 2020 – 1990مشة بّذة مشاخل خال٥ الٙترة الاٜخفادًت في الجضائش هجذ أن الىمى الاٜخفادي 

ا الٙتراث ألاولى  هالخَ أن الىمى الاٜخفادي في الجضائش جميز بالخٝلب بين الاهخٙاك والاسجٙاُ خفـى

، واسجٙاُ خال٥ الّام اإلاىالي مباؼشة 1992أًً ؼهذ اهخٙاك خاد ظىت  1999إلى ٔاًت  1990مً 

ىاٛ الىٙي الذولُت، باإللا٘ت إلى ِىامل أخش واظخمشاس الىمى هدُجت إلى اسجٙاُ أظّاس الىٙي في أظ

ذ خٝٝذ الجضائش بّذها  بالخٝلب بين الاهخٙاك والاسجٙاُ بيعب مخٝاسبت خال٥ العىىاث اإلاٝبلت، ٜو

م ُٜاس ي في الىمى الاٜخفادي في العىىاث  ملُاس دج، زم  17228.6، أًً بلٖ الُٝمت 2014إلى  2010ٜس

ا ما في ظىت جشاحْ بيعبت ٜلُلت ه خماد ال٢بير ِلى اإلاىاسد الىٙىُت، أًً حّشك 2015ِى ، هدُجت الِا

، ومْ (7، ضفحت 2015)بىك الجصائس،  الاٜخفاد الجضائشي لالنهُاس ال٢بير حشاء انهُاس أظّاس الىٙي

م 2019بذأ الاٜخفاد الىوني في الخدعً وواـل همىه إلى ٔاًت ظىت  2016بذاًت ظىت  ، خُث بلٖ ٜس

ملُاس دج، هدُجت السجٙاُ أظّاس الىٙي إلا٘ت إلى العُاظاث الاٜخفادًت  21790.4ُٜاس ي ٜذس ب

ْ في الٝىاِاث الاٜخفادًت هذ٘ا سئِعُا،  وهجذ في ظىت اإلاىبٝت في الجضائش والتي اجخزث مً الخىَى

با لُّٙت هدُجت إلى الٕلٞ ال٢لي  2020 بذاًت اهخٙاك في وعب همى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بيعب جٍٝش

ُذ   .- 19 –والانهُاساث في الٝىاِاث الاٜخفادًت والتي خلٙتها ألاصمت الىبائُت ١٘ى

ُما ًخّلٞ         الّام لألظّاس، أي الاسجٙاُ اإلاعخمش في اإلاعخىي بالخطخم الزي ٌّٗش ِلى أهه  ٘و

ادة اإلاعخمشة في أظّاس العلْ والخذماث في الاٜخفاد خال٥ ٘ترة صمىُت مُّىت  ,Mankiw, 2018) الٍض

p. 813) ،   جزبزب خُث هجذ أن الجضائش ؼاهذث اججاهاث جطخمُت مشجّٙت خال٥ ٘ترة الذساظت و

 .٠بير هدُجت لّىامل مخخلٙت

ت خال٥ الٙترة  03مً خال٥ الؽ٣ل أًما هالخَ          أن مّذالث الخطخم سجلذ اسجٙاِاث ملحٌى

ا ٘ترة الثماهِىاث أًً ؼىهذ اسجٙاُ مخىاـل في  مدل الذساظت بعبب اهخٙاك أظّاس الىٙي، خفـى

ش الخجاسة الخاسحُ ت مّذالث الخطخم، وهزا ساحْ لخىبُٞ الاهٙخاح ِلى اٜخفاد العٛى مً خال٥ جدٍش

الح اله٢ُلي اإلاذِىم  ش ألاظّاس مً الذِم اإلاالي ِلى بّن اإلاىاد ألاظاظُت، ...الخ، ومْ جىبُٞ ؤلـا وجدٍش

، 2017)شيبان و عثماوي،  مً وٗش الفىذٛو الذولي الزي يهذٗ إلى اظخّادة الخىاصهاث ال٢بري 

، خُث ِملذ 1995، زم ٌّىد إلى الاسجٙاُ مشة أخشي في ِام 1992، وبذأ التراحْ في ظىت (542ضفحت 

ل عجض اإلايزاهُت الّامت  الجشائش ِلى جىحُه العُاظت الىٝذًت هدى الخىظْ والتي تهذٗ إلى جمٍى

واخخُاحاث الائخمان لذي اإلاؤظعاث الّمىمُت، زم خاولذ مشة أخشي العلىاث ِلى اهتهاج ظُاظاث 

ماؼُت هدُجت الاهخٙاك الحاد في أظّاس الىٙي ومً زم الاسجٙاُ الحاد في مّذالث الخطخم وهدُجت اه٢

ل مّذ٥ الخطخم إلى خذ  2014/ 2010، ومْ ٘تراث 2000إلى ٔاًت   1994للخىظْ اإلاٙشه مً  أًً ـو

ذة الىٝذًت الفاُ٘ت الخاسحُت، زم هالخَ او٣ّاط إًجابي الظخ ادة في ألاـس ٝشاس أدوى بعبب الٍض
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اٜخفادي ِلى ألاولاُ اإلاالُت والىٝذًت خال٥ ٘ترة جىُٙز بشهامج ؤلاوّاػ الاٜخفادي مً 

أولٝذ الجضائش مشة أخشي بشهامج باظم البرهامج الخ٢مُلي لذِم الىمى  2016، وفي ظىت 2010/2015

ادة الىٙٝاث الّامت ومىه اظخمشاس الخطخم في الاسجٙاُ ، 2017)بىك الجصائس، مازض  الزي هجم ِىه ٍص

 2019، وبٍهىس أصمت ١ىسوها بذاًت مً ظىت 2018، زم اهخٙن مشة أخشي في ظىت (20-15الطفحاث 

 ، اسجْٙ مّذ٥ الخطخم إلى أٜص ى خذ.2020و

مخىاحذة  في خين أن مّذالث البىالت حّبر ًِ الجضء مً الُذ الّاملت التي لِغ لها ِمل ل٢نها         

ُٙت ورل٤ خعب حٍّشٚ البى٤ الذولي ، ووشأث ِلى (295، ضفحت 2005)بلىهاض،  للبدث ًِ الٌى

م  ، هدُجت للعُاظاث اإلاّخمذة خال٥ العبُّىاث 03مّذ٥ البىالت حٕيراث واضحت مً خال٥ الؽ٣ل ٜس

الىوني، وبّذها اِخمذث الجضائش الىٍام الاٜخفادي  ومىحت الخٕيراث اله٣ُلت التي ظبٝذ الاظخٝال٥

ذ خال٥ ٘ترة الذساظت وعب  ٢عُت، خُث ِ٘ش اإلاىحه أًً جدبْ مّذالث البىالت حٕيراث مخزبزبت ِو

متزاًذة مً ظىت إلى أخشي هدُجت جذهىس الاٜخفاد الىوني مً خال٥ اهخٙاك إًشاداث الخفذًش، أًً 

، 2000، ومْ ظىىاث 1986لٞ مىاـب ِمل خال٥ أصمت أـبدذ اإلاؤظعاث الاٜخفادي ِاحضة ًِ خ

صادث مذاخُل الجضائش مً ِائذاث اإلادشوٜاث وهزا ما أدي إلى جىُٙز بشهامج ؤلاوّاػ  2002، 2001

ل الخىمُت الٙالخُت والاٜخفادًت بما ٌعاِذ  الاٜخفادي والزي ِمل ِلى دِم بشامج الؽباب وجمٍى

ير مىاـب ِمل وجٝلُق البىالت، وهزا إلى  2003مؤؼش حُذ في ظٛى الؽٕل وبّذها خال٥ ٘ترة  ج٘ى

والتي حّخبر ٘ترة اظخٝشاس وعبي في مّذالث البىالت، زم جذهىسث مشة أخشي خال٥ ظىت  2009ٔاًت 

ائُت إلى  2014 ا ما مّخبرة هدُجت لإلحشاءاث الٜى والتي حّخبر ظىت انهُاس الاٜخفاد الىوني ول٢ً وعب هِى

 .(2015)بىك الجصائس،  ليعب مىخٙمتوماصالذ ا 2019ت ظىت ٔاً

ش بأظلىب        اث ِباسة ًِ سجل مداظبي أو بُان إخفائي ً٘ى ُذ ميزان اإلاذِ٘ى وأخيرا هجذ ـس

منهجي مىٍم ما ًجشي مً مّامالث اٜخفادًت بين اٜخفاد مّين والّالم الخاسجي خال٥ ٘ترة صمىُت 

م ، ومً مالخٍت الؽ٣ل (1996)ضىدوق الىلد الدولي، واشىطً  مُّىت الزي ًخممً أًما  03ٜس

ُذ الحعاب الجاسي في الجضائش خال٥ الٙترة ُٜذ الذساظت، ٘ىجذ أن في ٘ترة  مىدنى بُاوي لخٕيراث ـس

اث وبالخالي خذور ع ذة ميزان اإلاذِ٘ى أًً  1986جض إلى ٔاًت ظىت العبُّىاث اهخٙاك خاد في أـس

جدذر ـذمت هٙىُت مؤدًت إلى اخخال٥ الخىاصن في الحعاب الجاسي ِلى معخىي الاٜخفاد الىوني، زم 

الح اإلاخبّت خال٥ ٘ترة الدعُّىاث،  مْ حّافي الاٜخفاد الىوني مً جٝلباث أظّاس الىٙي وظُاظاث ؤلـا

 15.58الاٜخفاد الىوني ٘ائما بمٝذاس  أًً خٝٞ 2010زم جىالذ بّذها الاهخٙالاث إلى ٔاًت ظىت 

وواـل اهخٙاله مشده تهاوي أظّاس البترو٥ إلى ٔاًت  2012ملُاس دوالس، زم اهخٙن مْ بذاًت ظىت 

اث ٘ائن بمٝذاس 2017 ملُاس  15.82، ومْ الخدعً في العٛى الىٙىُت هخج ِلى معخىي ميزان اإلاذِ٘ى
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اث مشهىن (35 - 15، الطفحاث 2021)دغمىم؛ كباًلي،  دوالس ُذ ميزان اإلاذِ٘ى ، وبالخالي ٘ئن ـس

 بخٝلباث أظّاس الىٙي.

 - 1990كياض أثس طعس الىفط على مؤشساث الاطخلساز الاكخطادي في الجصائس خالل الفترة  .3

أظّاس الىٙي ِلى مؤؼشاث الاظخٝشاس الاٜخفادي في لخٝلباث اًخم في هزا الجضء دساظت أزش : 2020

حمْ مّىُاث اإلاخٕيراث ُٜذ الذساظت، ٠ما  اهىالٜا مً، 2020 – 1990في الجضائش خال٥ الٙترة 

 ًلي:

ْ Poilأطعاز الىفط  -   http://www.bp.com: الاظخّشاك ؤلاخفائي للىاٜت الّاإلاُت ِلى اإلاٜى

وجم الخّبير ِىه بمؤؼشاث أسبْ )الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي، الخطخم، البىالت، الاطخلساز الاكخطادي:  -

ْ ذ جم حمّها مً مٜى اث( ٜو ُذ ميزان اإلاذِ٘ى    www.elbankdawli.orgالذولي البى٤ ـس

 اثالازجباط مطفىفت. 3.1

 هجذ: Gretlمً خال٥ بشهامج    

 مطفىفت الازجباط: 01الجدول 

 
 gretl: مخشحاث بشهامج املطدز

ت بين الىاج ج اإلادلي ؤلاحمالي وظّش الىٙي، ًالخَ مً الجذو٥ أِاله أن هىاٟ ِالٜت وشدًت ٍٜى

الٜت مىحبت مخىظىت بين مّذ٥ الخطخم ومّذ٥ البىالت )مىدنى ُ٘لُبغ(، بِىما بُٝت اإلاخٕيراث ِو

 ِالٜاث ٢ِعُت. جشبي بين ببّمها

 دزاطت الاطخلسازيت  .3.2

خم رل٤ مً خال٥ اإلاىدنى البُ       ت ؼشه أولي وأظاس ي ٍو اوي للعالظل الضمىُت، حّخبر الاظخٝشاٍس

س الىخذة ومّامالث الاسجباه الزاحي، وظى٢خٙي في هزا الجضء باخخباساث حزس الىخذة زاخخباساث ح

ت.ADFباظخخذام اخخباس   ، والجذو٥ اإلاىالي ًىضح جلخُق ألهم هخائج الاظخٝشاٍس

 

http://www.bp.com/
http://www.elbankdawli.org/
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 ADF: هخائج اخخباز 02جدول 

 الثاويعىد الفسق  عىد الفسق ألاول  عىد املظخىي  الىمىذج املخغير

lGDP 

 (0.0000) 6.896 (0.7321) 1.019 (0.8769) 0.504 الثابذ

 (0.0000) 7.393 (0.5405) 2.069 (0.9223) 1.042 الثابذ والاججاه العام

 (0.0000) 7.010 (0.1025) 1.579 (0.8341) 0.573 بدون ثابذ وبدون اججاه عام

INF 

 - (0.0001) 5.610 (0.5129) 1.514 الثابذ

 - (0.0005) 5.582 (0.6239) 1.911 الثابذ والاججاه العام

 - (0.0000) 5.566 (0.1278) 1.478 بدون ثابذ وبدون اججاه عام

UEM 

 - (0.0107) 3.652 (0.8567) 0.597 الثابذ

 - (0.0543) 3.534 (0.4788) 2.187 الثابذ والاججاه العام

 - (0.0006) 3.672 (0.3964) 0.719 بدون ثابذ وبدون اججاه عام

BP 

 - (0.0002) 5.241 (0.6283) 1.273 الثابذ

 - (0.0011) 5.251 (0.7870) 1.554 الثابذ والاججاه العام

 - (0.0000) 5.302 (0.1589) 1.355 بدون ثابذ وبدون اججاه عام

lpoil 

 - (0.0021) 4.313 (0.6682) 1.183 الثابذ

 - (0.0080) 4.423 (0.8697) 1.295 الثابذ والاججاه العام

 - (0.0001) 4.363 (0.7259) 0.161 بدون ثابذ وبدون اججاه عام

 gretlمً إِذاد الباخثان باظخخذام بشهامج املطدز: 

ًالخَ مً الجذو٥ أِاله أن العالظل الضمىُت ل٣ل اإلاخٕيراث لم حعخٝش في اإلاعخىي مما ألضم   

إدخا٥ الٙشوٜاث مً الذسحت ألاولى أًً اظخٝشث العالظل الضمىُت ل٣ل مً اإلاخٕيراث: مّذ٥ الخطخم، 

ُذ الحعاب الجاسي مّذ٥ البىالت الىاجج ، بِىما العلعلت الضمىُت اإلاخّلٝت باإلاخٕير ىٙيوظّش ال ، ـس

٘ئنها لم حعخٝش في الٙٛش ألاو٥ وبالخالي إدخا٥ الٙشوٜاث مً الذسحت الثاهُت، ومىه  اإلادلي ؤلاحمالي

 اظخٝشث في الذسحت الثاهُت.

والثاوي إن ١ل العالظل الضمىُت ٔير مخ٣املت مً هٙغ الذسحت واخخلٙذ بين الخٙاللين ألاو٥         

ومىه ًم٢ً الٝى٥ أهه لِغ هىاٟ ِالٜت ج٣امل مؽتٟر بين اإلاخٕيراث مدل الذساظت، إرن ًم٢ً جٝذًش 

 .VARهمىرج الاهدذاس الزاحي 
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 ومً هىا ًخم جدذًذ دسحت جأخير همىرج الاهدذاس الزاحي، ٠ما هى مىضح في الجذو٥ اإلاىالي:

 جحدًد دزجت جأخير: 03 الجدول 

 
 gretlبشهامج  : مخشحاثاملطدز

أِىذ أٜل ُٜمت )هٙغ الُٝمت( وهي دسحت ؤلابىاء  AICجفٕير اإلاُّاس ًالخَ مً الجذو٥ أِاله أن    

 .02، ومىه ًخم جٝذًش همىرج الاهدذاس الزاحي رو الٙجىة الضمىُت P=2 اإلاثلى والتي ٜذسث ب

 جحدًد العالكت الاهحدازيت بين املخغيراث محل الدزاطت  .3.3

 الّام ًىضح بالفُٕت آلاحي:ؼ٣ل الذالت      

                                  
 اخخبازاث الطالحيت:  .3.3.1

اظبا إلاخخلٚ ٝذس ًٝذم جمثُال مىلت ًخم الخدٝٞ مً ما إرا ١ان الىمىرج اإلاخال٥ هزه اإلاشخ     

تٍام اإلاذسوط، مؽاهذاث مخٕيراث الى ٞ إخماِه إلى مجمِى الاخخباساث مً  ورل٤ ًِ وٍش

خماد ِلُه لٕشك بلٓى ألاهذاٗ اإلايؽىدة مً وساء  الدشخُفُت، جدذد مذي ـالخُخه، و٠زا دسحت الِا

 بىائه.

 ِلى الىخائج اإلاىالُت: جدفلىا Gretlباالظخّاهت ببرهامج   

 الدائسة الىحدويت :03الشكل 

 
 gretl: مخشحاث بشهامج املطدز
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لت  ًالخَ   مً الؽ٣ل أِاله أن مٝلىب ١ل الجزوس ألاخادًت جْٝ داخل دائشة الىخذة، ٠ما أن وٍى

 هزه الجزوس أٜل مً الىاخذ، ومىه ٘ئن الىمىرج اإلاٝذس ًدٝٞ ؼشه الاظخٝشاس.

 : اخخبازاث الدشخيطيت4جدول 

 Diagnostic Tests ُٜم الاخخباساث

prob الليمت املحظىبت 
Breusch-Godfrey (LM) 

0.4706 225.897 

0.1653 1.428 Breusch-Pagan (BP) 

0.0285 20.097 normality (JB) 

 gretlمً إِذاد الباخثان باظخخذام بشهامج املطدز: 

م    ت ؤلاخفائُت اإلاشجّٙت إلخفائُت الاخخباس  04ًالخَ مً الجذو٥ ٜس اإلاشا٘ٝت  "LM"أن اإلاّىٍى

جٝىدها إلى ٜبى٥ الٙشلُت (، Prob(LM-Stat)   0,05إلاخخلٚ دسحاث الخأخير، باإللا٘ت إلى أن )

ت ِىذ ١ل مً هزه الّخأخيراث مْ معخىي زٝت ٜذسه  ، مما ٌّني أن الىمىرج مدذد بؽ٣ل (%95)الفٍٙش

 .جام

ًالخَ مً الجذو٥ أِاله أن الُٝمت ؤلاخفائُت الخخباس حاٟس وبيرا، باإللا٘ت إلى اخخباسي  وأًما

 0.05الالخىاء والخٙلىذ أ٠بر مً الُٝم الحشحت، ٠ما أن ُٜمت الاخخما٥ في الاخخباساث الثالزت أٜل مً 

ت، أي  جدبْ جىصَْ  ال  أن ألاخىاءوبالخالي ٘ئهه ًخم ٜبى٥ الٙشلُت البذًلت وس٘ن الٙشلُت الفٍٙش

 وبُعي.

ومىه ًم٢ً الٝى٥ أن الىمىرج ِلى الّمىم مٝبى٥ ومعخىفي للؽشوه الالصمت الظخٝشاس الىمىرج   

الخُخه.  ـو

خماد ِلى مخشحاث البرهامج   : varجلدًس همىذج الاهحداز الراحي  .3.3.2 ًخم جٝذًش اإلاّادلت بااِل

م  gretlالُٝاس ي   (01)اهٍش اإلالحٞ ٜس

 ١ا٘ت اإلاخٕيراث وال ًٙٛش بين الخابْ واإلاعخٝل ًذسطvar الزاحي في همىرج الاهدذاس    

خم الىاجج اإلادلي الزي باليظبت ملعادلت الىمى الاكخطادي - اٍس : مً خال٥ جٝذًش مّادلت لٔى

اإلاؤخشة للمخٕيراث ألاخشي اإلا٣ىهت لؽّاُ  لا٘ت إلى الُٝمباإل  جينه اإلاؤخش ًُٙعش بذاللت ُٜمخ

ىحذ أًما ِالٜت إًجابُت  ت مّامالث الىمىرج، ٍو الاهدذاس الزاحي، ٠ما ًخطح أًما مّىٍى

ت جشبي بين الىمى الاٜخفادي وبُٝت اإلاخٕيراث مدل الذساظت ) Rوشدًت ٍٜى
2
( مما 0.99=
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ادة  مّذالث الىمى الاٜخفادي وال٢ّغ ًٙعش ِلى أهه ١لما اسجّٙذ اإلاخٕيراث أدي رل٤ إلى ٍص

اإلاخٕيراث ألاخشي ًذ٥ ِلى بّن صحُذ، ٠ما أن ظلبُت الّالٜت بين الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي و 

اث ألاظّاس الّامت والبىالت ًؤزشان ظلبا ِلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي  باإللا٘ت أن اسجٙاُ معخٍى

 ٜخفادي ِامت.وبالخالي ًؤزش ِلى الاظخٝشاس الاإلى جٝلباث أظّاس الىٙي 

مً خال٥ جٝذًش مّادلت مّذ٥ الخطخم الزي ًٙعش بذاللت  باليظبت ملعادلت الخضخم: -

اإلاؤخشة للمخٕيراث ألاخشي اإلا٣ىهت لؽّاُ الاهدذاس  باإللا٘ت إلى الُٝم جينه اإلاؤخش ُُٜمخ

ت مّامالث الىمىرج  باليعبت للمخٕير الىاجج اإلادلي الزاحي، ٠ما ًخطح أًما ِذم مّىٍى

ىحذ أًما ِالٜت إًجابُت وشدًت حُذة جشبي بين الخطخم وبُٝت اإلاخٕيراث مدل ماليؤلاح ، ٍو

R) )الذساظت 
2
٠ما أن ظلبُت الّالٜت بين مّذ٥ الخطخم واإلاخٕيراث ألاخشي ًذ٥ ِلى 0.87=

اث ألاظّاس الّامت جؤزش ظلبا ِلى مّذالث البىالت،   الىاجج اإلادلي ؤلاحماليأن اسجٙاُ معخٍى

ادة الخطخم  ٙعش رل٤ أن ٍص اث، ٍو ٌعاهم في هدُجت الهخٙاك أظّاس الىٙي وميزان اإلاذِ٘ى

ت،  ادة مّذالث البىالت هدُجت ُٜام الح٣ىمت بخٝلُق مىاـب الّمل أو هىاٟ بىالت اخخُاٍس ٍص

ْ مً  مّذالث الىمى الاٜخفادي٠ما أن هزا ألاخير ٌعاهم في اهخٙاك  مما ٌعاهم في ال٘ش

اث، وهالخَ إًجابُت الّالٜت بين اإلاخٕير مّذ٥ الخطخم والىمى عجض ميزان اإلاذ الاٜخفادي  ِ٘ى

 ِىذ الُٝمت اإلاؤخشة ألاولى.

ه ُمً خال٥ جٝذًش مّادلت مّذ٥ البىالت الزي ًٙعش بذاللت ُٜمخ باليظبت ملعادلت البطالت: -

ضح ِذم وللُٝم اإلاؤخشة للمخٕيراث ألاخشي اإلا٣ىهت لؽّاُ الاهدذاس الزاحي، ًى جين اإلاؤخش 

ت  ت مّامالث الىمىرج ِىذ معخىي مّىٍى ورل٤ باليعبت للمخٕيراث مّذ٥  ،0.05مّىٍى

٠ما أن هىاٟ  الخطخم في ُٜمخه اإلاؤخشة الثاهُت والىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بُٝمخُه اإلاؤخشجين

اثِالٜت إًجابُت بين مّذ٥ الخطخم واإلاخٕيراث ألاخشي باظخثىاء مخٕير  رو  ميزان اإلاذِ٘ى

ٙعش رل٤ أن اهخٙاك في ِالٜت ظ اثلبُت مْ مّذ٥ البىالت ٍو بمٝذاس وخذة  ميزان اإلاذِ٘ى

ادة مّذالث البىالت بمٝذاس  في الخأخير  5.34في الخأخير ألاو٥ و 5.40واخذة أدي رل٤ إلى ٍص

ت بين اإلاخٕيراث اإلا٣ىهت للىمىرج )الثاوي  (.0.98، باإللا٘ت إلى وحىد ِالٜت اسجباه وشدًت ٍٜى

ُذ الحعاب الجاسي الزي  ملعادلت ميزان املدفىعاث:باليظبت  - مً خال٥ جٝذًش مّادلت ـس

اإلاؤخشة للمخٕيراث ألاخشي اإلا٣ىهت لؽّاُ  باإللا٘ت إلى الُٝم جينه اإلاؤخش ًُٙعش بذاللت ُٜمخ

ت مّامالث الىمىرج ِىذ معخىي  ىحذ 5الاهدذاس الزاحي، ٠ما ًخطح أًما ِذم مّىٍى %، ٍو
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ُذ الحعاب الجاسي وبُٝت اإلاخٕيراث مدل أًما ِالٜت إًجابُت وش  دًت حُذة جشبي بين ـس

ُذ الحعاب الجاسي و١ل مً 0.82الذساظت ) مخٕيراث ألاخشي  (، ٠ما أن ظلبُت الّالٜت بين ـس

ُذ الحعاب الجاسي، الاظدثماس، بِىما  ًذ٥ ِلى أن اسجٙاُ مّذالث البىالت جؤزش ظلبا ِلى ـس

ُذ الحعاب الجاسي بّالٜت  إًجابُت مْ ١ل مً الىمى الاٜخفادي ومّذالث ًشجبي ـس

ومشد رل٤ أن وصٍادة ؤلاهخاحُت ومّذالث الخطخم ٌعاهمان وجدعً أظّاس الىٙي الخطخم 

اث. ادة الٙائن في ميزان اإلاذِ٘ى  في جٝلُل العجض ٍص

ه ُالزي ًٙعش بذاللت ُٜمخ ظّش الىٙيمً خال٥ جٝذًش مّادلت  :طعس الىفطباليظبت ملعادلت  -

باإللا٘ت إلى الُٝمت اإلاؤخشة للمخٕيراث ألاخشي اإلا٣ىهت لؽّاُ الاهدذاس الزاحي، ٠ما  نجياإلاؤخش 

ت مّامالث الىمىرج ِىذ معخىي  ىحذ أًما ِالٜت إًجابُت 5ًخطح أًما ِذم مّىٍى %، ٍو

توشدًت  (، ٠ما أن ظلبُت 0.92وبُٝت اإلاخٕيراث مدل الذساظت ) ظّش الىٙيجشبي بين  ٍٜى

جؤزش ظلبا ِلى  هخٙاك أظّاس الىٙيخٕيراث ألاخشي ًذ٥ ِلى أن اواإلا ٙيظّش الىالّالٜت بين 

ادة خُث جشجْٙ مّذالث البىالت ٙعش رل٤ أن ٍص اث، ٍو  أظّاس الىٙي، الخطخم وميزان اإلاذِ٘ى

عي ٌّخمذ بؽ٣ل ٠لي ِلى مّذالث البىالت هدُجت  اهخٙاكٌعاهم في  ل٣ىن الجضائش بلذ َس

ت، ٠ما أن هزا جىحُه اسجٙاِاث و  الّىائذ الىٙىُت ْ الاظدثماٍس اث الخطخم هدى اإلاؽاَس معخٍى

اث هدُجت اسجٙاُ خفُلت الذًىن مً  ألاخير ٌعاهم في خلٞ عجض ِلى معخىي ميزان اإلاذِ٘ى

 .ظّش الىٙيوإلى الخاسج، باظخثىاء مخٕير الىمى الاٜخفادي الزي أزش إًجابا ِلى 

 الخحليل الهيكلي .3.4

ً مً Grangerّين باخخباس وعخاخخباز الظببيت:  .3.4.1 ، للح٢م ًِ وحىد ِالٜت ظببُت بين اإلاخٕيًر

ٞ الٙشلُت آلاجُت:  ٔيرها ٘و

 اإلاخٕير  ال ٌعبب اإلاخٕير    

 اإلاخٕير  ٌعبب اإلاخٕير    

ٞ مىلُى الذساظت، وهخائج الاخخباس  الىخُذ ١ىهه مخٕير معخٝل ظّش الىٙيًخم التر٠يز ِلى مخٕير    ٘و

 ًم٢ً جىلُدها ٠ما ًلي:
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 Granger: هخائج اخخباز الظببيت 05جدول 

prob F-statitique Hypothèses 

337800 

3303.0 

261144 

162721 

dlpoil does not homogeneously cause ddgdp 

ddgdp does not homogeneously cause dpoil 

333000 

33.3.7 

266317 

165154 

dlpoil does not homogeneously cause duem 

duem does not homogeneously cause dpoil 

330880 

330833 

262444 

265421 

dlpoil does not homogeneously cause dinf 

dinf does not homogeneously cause dpoil 

333300 

333300 

264132 

266154 

dlpoil does not homogeneously cause dbp 

dbp does not homogeneously cause dpoil 

 gretlمً إِذاد الباخثان باظخخذام بشهامج املطدز: 

مً خال٥ هخائج الجذو٥ أِاله وعخيخج أن الُٝمت اإلادعىبت إلخفائُت ِ٘ؽش أٜل مً الُٝمت  

ن الٙشلُت البذًلت وهٝبل ٘شلُت الّذم، أي ال 5اإلاجذولت، ٠ما أن الاخخما٥ أ٠بر مً  % ومىه ه٘ش

 ، وبالخالي ٘ئنوال٢ّغ صحُذ إلى اإلاخٕيراث ألاخشي ظّش الىٙي جىحذ ظببُت خعب مٙهىم ٜشاهجش مً 

 ، وال ٌعخٙعش مً اإلاخٕيراث ألاخشي.إلاخٕيراث ألاخشي اإلا٣ىهت للىمىرجال ًٙعش ا ظّش الىٙي

 دوال الاطخجابت وجحليل الطدماث .3.4.2

ٝفذ به ظلٟى اإلاخٕيراث الذاخلت في الىمىرج هدُجت التي ًخّشك إليها في هزا الىٍام، ورل٤ مً        ٍو

خال٥ إخذار ـذمت مُّىت في أخذ اإلاخٕيراث والبدث في ألازش الىاجج ًِ هزه الفذمت ِلى اإلاخٕير 

ظّش ها آلاخش، الؽ٣ل اإلاىالي ًىضح مىدنى اظخجابت مؤؼشاث الاظخٝشاس الاٜخفادي التي ًخّشك ل

 الىٙي.

 طعس الىفط:  دالت الاطخجابت ملخغير 04الشكل 

 
 gretl: مخشحاث بشهامج املطدز
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بمٝذاس اهدشاٗ  ظّش الىٙيًالخَ مً الؽ٣ل أِاله أهه ِىذ إخذار ـذمت ِؽىائي ِلى مخٕير      

ٍهش رل٤ مً خال٥ ادة ١ل مً الىاجج اإلادلي  مُّاسي جؤزش ِلى اإلاخٕيراث ألاخشي اإلا٣ىهت للىمىرج ٍو ٍص

اث ومعخىي الخطخم مْ مّذ٥ البىالت خال٥ زباث مىدنى  ؤلاحمالي واهخٙاك ١ل مً ميزان اإلاذِ٘ى

ل إلى ٔاًت العىت الّاؼشة. ، الٙترة ألاولى  زم جخجه هدى الثباث في ألاحل الىٍى

 تفكيك التباين 033303

ت مذي معاهمت ١ل مخٕير إن    في جباًً خىأ الخيبؤ، أي الخّبير ًِ  الهذٗ مً هزا الاخخباس هى مّ٘ش

بذاللت جباًً الخىأ ل٣ل مخٕيرة في الىمىرج، زم هٝىم في  h  (1 <h <12 )جباًً خىأ الخيبؤ بأ٘ٞ 

ِلى معاهمخه في الخباًً ال٢لي  ًخم الحفى٥ مشخلت زاهُت بىلْ وعبت بين ١ل جباًً والخباًً ال٢لي 

ت.  باليعبت اإلائٍى

ُت إلاخٕير  إن    في اإلاذي الٝفير جخّلٞ بفذماث اإلاخٕير هٙعه بيعبت  ظّش الىٙيمٍّم الخٝلباث الٍ٘ش

 هجذ: ٠gretlبيرة، ومً بشهامج 

 : جفكيك الخبا05ًًالشكل 

 
 gretl: مخشحاث بشهامج املطدز

بعّش  اإلاخّلٞ في اإلاذي الٝفير حعاهم الفذماث في اإلاخٕير  أنمً خال٥ مالخٍت الجذو٥ أِاله       

% مً خىأ الخيبؤ للمخٕير هٙعه خال٥ 75.16بمٝذاس اهدشاٗ مُّاسي واخذ في جٙعير وعبت  الىٙي

% 47.81، بِىما في العىت الثاهُت ٘ئن حّضي للمخٕير الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي %24.83ًٝابله  العىت ألاولى

% 30، ووعبت الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي% مً الخٕيراث حّضي للمخٕير 50.34حّضي للمخٕير هٙعه في مٝابل 
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اث% 32.66% حّضي للمخٕير مّذ٥ الخطخم  ووعبت 12حّضي للمخٕير مّذ٥ البىالت و   إلايزان اإلاذِ٘ى

إلى  الاهخٙاك باليعبت لعّش الىٙي والاسجٙاُ باليعبت للمخٕيراث ألاخشي في  توه٢زا، وحعخمش اليعب

لُه ٘ئن إخذار ـذمت وخ، ٔاًت العىت الّاؼشة ا في مخٕير ِو ل  ظّش الىٙيفـى ِلى اإلاذي الىٍى

جأزير  ٜىةحعاهم في جٙعير خىأ الخيبؤ الاظخٝشاس الاٜخفادي أٜل مىه في ألاحل الٝفير مما ًذ٥ ِلى 

 ِلى مؤؼشاث الاظخٝشاس الاٜخفادي. ظّش الىٙي

 خاجمت: .4

وبالمبي اإلاؤؼشاث ٌّخبر مىلُى جٝلباث أظّاس الىٙي وأزشها ِلى اإلاخٕيراث الاٜخفادًت            

ُّت منها،  اإلاّبرة ًِ الاظخٝشاس الاٜخفادي الزي هى هذٗ ِالمي حععى إلُه حمُْ الذو٥ خاـت الَش

ما٥ الزًً ٌعّىن  مىلُى ؼاظْ الاهخمام وال اث اهخمام الاٜخفادًين وسواد ألِا صا٥ ٌؽ٣ل مً أولٍى

ادة ؤلاهخاحُت والخشوج بيخائج مدٝٝت لخىمُت اٜخفادًت معخذ ذ جم جىاو٥ هزا اإلاىلُى في إلى ٍص ًمت، ٜو

الاظخٝشاس الاٜخفادي في مؤؼشاث هزه الىسٜت البدثُت مً خال٥ دساظت أزش جٝلباث أظّاس الىٙي ِلى 

 .2020 – 1990الجضائش خال٥ الٙترة 

ل إلى ِذة هخائج، منها:    اهىالٜا مما ظبٞ جم الخـى

عي ٌّخمذ - ِلى ؤلاًشاداث الىٙىُت بذسحت ٠بيرة؛  بُيذ الذساظت الخدلُلُت أن الجضائش اٜخفاد َس

وبزل٤ ٘هى ًبٝى مشهىن بالخٝلباث التي جدذر ِلى معخىي أظّاس الىٙي في ألاظىاٛ الّاإلاُت 

 وبالخالي خذور ما ٌعمى باألصماث خاـت ألاصماث اإلاالُت؛

ّىد رل٤ إلى أن اسجٙاُ  - وحىد ِالٜت جشبي مخٕير أظّاس الىٙي مْ الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي َو

ادة ؤلاهخاج ِلى  ادة مذاخُل الذولت مً الّائذاث البترولُت وبالخالي ٍص أظّاس الىٙي ًؤدي إلى ٍص

 معخىي اإلاؤظعاث الّامت والخاـت وال٢ّغ صحُذ؛

ُٔاب ِالٜت الخ٣امل اإلاؽتٟر بين اإلاخٕيراث مدل الذساظت بالخالي وضحذ الذساظت الُٝاظُت  -

ـالح ومدٝٞ لؽشوه الاظخٝشاس، باإللا٘ت إلى ٜىة جٝذًش همىرج الاهدذاس الزاحي الي وحذ أهه 

 الّالٜت الاسجباوُت بين مخٕير ظّش الىٙي ومؤؼشاث الاظخٝشاس الاٜخفادي.

، ٠ما بُيذ الٙترة مدل الذساظت ساحْ إلى ُٔاب ِالٜاث العببُت بين اإلاخٕيراث مدل الذساظت -

ؤزش ظلبا ِلى مؤؼشاث دالت الاظخجابت الىبمُت أهه ِىذ خذور ـذمت إلاخٕير ظّش الىٙي ج

 الاظخٝشاس الاٜخفادي وال٢ّغ صحُذ.

لخٝلباث أظّاس الىٙي ِلى مؤؼشاث الاظخٝشاس الاٜخفادي في  ِالٜت ٢ِعُت ظلبُت هىاٟ  -

، مً خال٥ أن جٝلباث أظّاس الىٙي جؤدي إلى اسجٙاُ 2020 – 1990الجضائش خال٥ الٙترة 

اث الّامت لعّش الىٙي في مٝابل اهخٙاك خا د في مّذالث الىمى الاٜخفادي والتي اإلاعخٍى
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جؤدي بذوسها إلى اسجٙاُ مّذالث البىالت و١ل هزا وأ٠ثر ًدذر عجضا ِلى معخىي ميزان 

اث. )٘شلُت مدٝٝت(.  اإلاذِ٘ى

ل إليهاواهىالٜا مً الىخائج        ُاث، أهمها: اإلاخـى ت مً الخـى  ًخم اٜتراح مجمِى

خماد ِلى  - ْ في الاٜخفاد وجٝلُل الِا الىٙي ومؽخٝاجه لخٙادي الخٝلباث الىٙىُت الخىَى

 ومخلٙاتها؛

ُّت مثل الٙالخت وجىمُتها؛ -  حشجُْ الٝىاِاث ٔير الَش

 حشجُْ الاظدثماساث ألاحىبُت واإلادلُت؛ -

باء اإلاالُت. -  جشؼُذ الىٙٝاث والحفى٥ ِلى ظُاظاث حعاِذ ِلى جخُٙٚ مً ألِا
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 :مالحق .6
 VAR(2) : الىمىذج امللدز01امللحم 

 

 

 
 gretl مخشحاث بشهامجاملطدز: 
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جىىين اإلاىارد البشريت اإلاخعددة ألاحيال: دراست حالت عينت من عمال حيلي ألالفيت 

  وأهس باإلادًريت الجهىيت لإلهخاج بحىض برواوي إلاؤسست سىهطران

Multi-generational Human Resources Training: a case study of a sample 

workers of the Millennium and X generation in the Haoud Berkaoui’s 

Regional Directorate of Production in SONATRAC institution 

 1صدًلي أمينت 
 ouargla.dz -Seddiki.amina@ univ  ،(جعاةط)ال جامٔت قاكسي مطباح وضقلت 1
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فددآلا يلتدداث الفدده  كوددللا  دد  جتدد  )  ادددخالهتهددسه هددصد السضاػددت ئعدد  الخٔددطه ٓكدد  مددا ئشا  دداو هًددا   ملخــ : 

اهدا اللدطيات والخقًتدت فدآلا ئًدداض ودطام  الخسدويٍ واملإػؼدت   تد   واسدؼدا ألالكتدت، كسدؽ ( لدخٔله  جدده املٔطفددت وًٓو

ندددال ألاػاػدددتت واملس طيدددت الجلويدددت ل ىخدددا  واددددون  110اػددداهساه ٓتًدددت مسوىدددت مدددٍ  ددداةس ألٓا ٓامددد  لٔنلدددوو وُو

كىد     جده الخوكد  ئعد  ئش  ،SPSS.26 ت  جنذ مٔالجدت البتاىداث واػدخذسام وطىدام  وط اوي ملإػؼت ػوىٌطا ، 

 دددول يلتددداث الفددده حٔدددعل ملخ حدددل الجتددد  ( :α =2 2ًٓدددس مؼدددخول الس لدددت )جوجدددس فدددطوج فدددآلا ئجاوددداث كفدددطاز الٔتًدددت  

 املٔطفت الخقًتت فآلا املإػؼت و  كولوجها لخٔله املٔطفت اللطيات 

 جت  كسؽ  ؛جت  ألالكتت ؛مٔطفت جقًتت ؛مٔطفت كطيات ؛جسويٍ اليلماث اإلافخاحيت:

  JEL: J82; M 53جصنيف 

Abstract: This study aims to identify if there is any difference in the 

mechanisms preffered by generations (the millennium and X generations) to 

acquire both explicit and technical knowledge in terms of the training programs in 

the institution.  A sample of 112 workers is targeted who work in the basic 

business functions of Haoud Berkaoui’s Regional Directorate of Production in 

SONATRAC institution. An SPSS.26 program is used as a tool for data 

processing, and it was found that there are no statistically significant differences 

at the level of (α = 0.05) significance in the answers of the sample members in 

terms of the preffered mechanisms of both explicit and technical knowledge in the 

institution that refered to the variation of generation. 

Keywords:  Training ; explicit knowledge ; technical knowledge ; Millennium 

generation ; X generation.  

Jel Classification Codes: M53; J82. 
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 . ملدمت: 1

اةس الطةيؼتت إلزاضة املواضز البـطيت،  ت  حهسه ئع  جًنتت مٔاضه  تكت مٍ الُو لٔس الخسويٍ ُو

وملاضاث املواضز البـطيت مٍ كج  دلق القتنت فآلا املإػؼت وجاقتق املحزة الخًافؼتت، ئش لٔس وػتلت 

ػخنطاض والبقا  املإػؼاث اػخذساملا للخجس س والخٌويط واػخنطاض، وجٔللا قازضة ٓك  الا  وامساوفٔالت 

فآلا ويئت ؿس سة الخًافؽ داكت فآلا ُ  الخاس اث الفه لٔطفلا القطو الخاعآلا؛  ت  لؼاهه الخسويٍ فآلا 

 جلبتت ا ختاجاث املإػؼاث وخوفحل مواضز بـطيت سكإة ومإهلت ملواسبت الخٌوضاث الٔلنتت والخكًولوجتت 

لفه تهخه سثحلا بٔنلتت جسويٍ الجعاةطيت ا الاقخلاز توحٔس مإػؼت ػوىٌطا  مٍ وحو املإػؼاث 

وهصا مٍ كج  جٌويط وجًنتت ملاضتهه ألاػاػتت،  ت   للاجوعآلا كهنتت سبحلة  ت  مواضزها البـطيت، 

نال  سويٍحـن  ٓنلتاث الخ ئش،    ػًت جذلم للاج  الٔنلتت محزاىتت سبحلة اةس ألٓا مذخلس ُو

وىاث، واملٔالجت والدؼويق واللتاىت ألاػاػتت? البا  وجٌويط املًاجه، والخكط، وىق  اللتسضوسطب

فآلا املجا ث ألادطل مث ? )املواضز البـطيت،  سويٌتتاللًآتت و الؼالمت اللًآتت؛ مٕ ئجطا  زوضاث ج

 واملالتت، والقاىوو، والخسقتق، والوطاةب، والخذٌتٍ، وما ئع  شلك   ( 

جت  ألالكتت مٍ معي  مٍ زالزت كجتال مٍ فئاث ٓنطيت مذخلكت? لٔن  فآلا مساو الٔن  التوم 

مٍ  (، جت  ًكطة املوالتس2=<1 -:;<1(، الجت  اسؽ مٍ الكئت الٔنطيت ):<<1 -1=<1الكئت الٔنطيت )

(؛ فلس  جت  دلاةم جنحزد ٍٓ غحلد مٍ ألاجتال،  ت  جذخلس قته 9;<1 -;9<1الكئت الٔنطيت )

ت الفه وجكوتال  وا ختاجاثواججاهاث  ث    جت  اججاد الٔن ، ومٕ الخ حلاث والخٌوضاث املدؼآض

حـلسها ويئت الٔن  فآلا الؼًواث ألادحلة، ىدتجت الاىدـاض الؼطيٕ للخكًولوجتاث الخس ثت، ككبح هًا  

وحو ألاجتال، والفه للا جأزحل ٓك   فآلا ادختاض آلتاث الخٔله جبا ٍ سبحل فآلا ا ختاجاث الٔن  والخكوتالث

 ا  الٔن  التومي فآلا املًِناث ستكتت كز

هل جخخلف جفضيالث ول حيل) ومٍ هًا جخناوض ئؿسالتت السضاػت فآلا الؼإال الجوهطي الخاعآلا? 

 اإلاؤسست؟بألالفيت، أهس( لخعلم واهدساب اإلاعرفت في إطار برامج الخىىين 

 ? ومٍ كج  إلاجاوت ٓك  هصد إلاؿسالتت قنًا ووهٕ الكطهتاث الخالتت

) ألالكتت، كسؽ( لخٔله املٔطفت اللطيات فآلا     جت جذخلس يلتاث الفه  كوللا ألاولى:  الفرضيت -

 ئًاض وطام  الخسويٍ واملإػؼت 

) ألالكتت، كسؽ( لخٔله املٔطفت الخقًتت فآلا     جت جذخلس يلتاث الفه  كوللا الفرضيت الثاهيت:  -

  ئًاض وطام  الخسويٍ واملإػؼت

 او هًا  ادخاله فآلا يلتاث  تهسه هصد السضاػت ئع  الخٔطه ٓك  ئشا ما الهدف من الدراست:. 2.1

اها) اللطيات والخقًتت( فآلا ئًاض  واسدؼا الفه  كوللا    جت  ) ألالكتت، كسؽ( لخٔله  املٔطفت وًٓو
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خباض فٔال وطام  الخسويٍ واملإػؼت، منا لؼاهه فآلا جًكتص وطام  جسويٍ  ت فآلا املؼخقب  جأدص بٔحو الٓا

 الادخالفاث وحو ألاجتال 

مٍ كج  جاقتق هسه السضاػت جه اػخذسام املًهج الوككي والخالتكآلا، فكي  منهجيت الدراست:. 2.2

 خسويٍ الجاىب الًِطي مٍ السضاػت جه الخٌطج ئع  ىِطيت ألاجتال، مٕ الخٌطج ئع  مكلوم ٓنلتت ال

وفآلا الجاىب الخٌبتقي مٍ السضاػت جه ئجطا   ،آلتاث جسويٍ املواضز البـطيت املخٔسزة ألاجتال، و وكػالتبها

زضاػت  الت فآلا املس طيت الجلويت ل ىخا  واون وط اوي  ت  جه اػخذسام    مٍ كزاحي الاػخبتاو 

 واملقاولت لجنٕ وتاىاث السضاػت 

 الدراساث السابلت:. 3.2

هسفذ السضاػت ئع  حؼلتٍ الوو  ٓك  مؼألت اىخقال  :(2021)صدًلي، حجاج، و رفاع، دراست   -

املٔطفت وحو ألاجتال فآلا املإػؼاث البتلولتت الجعاةطيت، مٍ دالل مااولت حصختم واقٕ مناضػت ٓنلتت 

ىق  املٔطفت مٍ الٔنال املقبلوو ٓك  الخقآس ئع  الٔنال الوافس ٍ الجسز فآلا املإػؼت؛ والخٔطه ٓك  

ئػتلاجتجتت جسويٍ وجًنتت املواضز البـطيت، ويلتاث الفه فآلا ئًاض  ٔطفتىق  امل مناضػت كهه وطام 

اها اللطيات والونًتت؛ اػخذسم البا ثوو   كوللا ٓنال جت  ألالكتت لخٔله واسدؼا  املٔطفت وًٓو

خناز ٓك  كزاحي املقاولت  الاػخبتاو فآلا جنٕ وتاىاث السضاػت، ٓك  واملًهج الوككي الخالتكآلا مٍ دالل الٓا

ًتت لألؿ ال فآلا يواض لٔنلوو ٓام  مٍ جت  ألالكتت  =8ت مسوىت مٍ ٓتً ومٍ ،  ENTPواملإػؼت الًو

كهه الًخاة  املخوك  ئلاها?  كو  ٓنال جت  ألالكتت آلتت الخسضيب ٓك  ضكغ الٔن  لخٔله املٔطفت 

اللطيات فآلا املإػؼت كسثل مٍ غحلها مٍ  الونًتت، وآلتت الخٔله فآلا مطاسع الخسويٍ لخٔله املٔطفت 

 يلتاث ألادطل 

السضاػت ئع  املقاضىت وحو يلتاث املكولت لخٔله امللاضاث الخقًتت وحو  هسفذ: (Lim, 2015)  دراست -

ألاجتال املذخلكت مٍ القول الٔاملت، و ئع  الخٔطه ٓك  كهه  واجع ىق  املٔطفت مٍ شوي الخبلة؛ 

اػخذسمذ البا ثت املًهج الوككي الخالتكآلا  ت  آخنسث ٓك  كزاة الاػخبتاو فآلا جنٕ وتاىاث 

س ئماضجحو وم تلوحو الٔاملحو  ;>1جه جوظئلا ٓك  ٓتًت مسوىت مٍ السضاػت، والفه  جنٔتت فآلا مُو

( واإلماضاث الٔطبتت املخاسة، وقس اػخذسمذ كػالتب إلا لا  الوككي فآلا  SPEملًسس ه البتلول) 

ت مٍ الًخاة  كهنلا? كو كغلبتت كفطاز جت  ألالكتت  جالت  الًخاة ،  ت  جوكلذ السضاػت ئع  مجنٓو

  حٔله املٔطفت الخقًتت ٍٓ ًطيق آلتت الخسضيب ٓك  ضكغ الٔن  كولوو 

هسفذ السضاػت ئع   الخٔطه ٓك  قته ألاجتال املذخلكت،  ت  ؿنلذ  (: Deal, 2007دراست ) -

 2=مٍ الجت  كسؽ، و 911منهه مٍ جت  ًكطة املوالتس، و  ;0>فطز ) :=10السضاػت ٓتًت مسوىت مٍ 

فطز له  اسزوا الجت (، فوجس كو ألاجتال جكو  كػالتب حٔله  =;فطز مٍ جت  ألالكتت، والباقآلا 

 ?(=Tolpize ،022) مذخلكت، وقس جوكلذ السضاػت ئع 
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   جوجس ادخالفاث واضخت وحو ألاجتال فآلا ادختاض كػالتب حٔله املٔطفت اللطيات  -

 حٔله املٔطفت الونًتت  جوجس ادخالفاث واضخت وحو ألاجتال فآلا ادختاض كػالتب -

جذخلس زضاػدًا ٍٓ السضاػاث الؼاوقت املٔطوهت فآلا كجها جطسع ٓك  فله الادخالفاث فآلا آلتاث 

اها ) اللطيات منها والخقًتت( فآلا ئًاض وطام  الخسويٍ الفه حٔسها املإػؼت، مٍ قب   حٔله املٔطفت وًٓو

 ٓنال جتلحو وهنا? جت  ألالكتت والجت  كسؽ 

  :وأساليبها جىىين اإلاىارد البشريتمفهىم عمليت   .2

 :مفهىم عمليت الخىىين 1.2

قب  جاس س مكلوم الخسويٍ  جب إلاؿاضة وأو  وجس ادخاله وحو البا ثحو  الخبلا  فآلا زول 

 املـطج الٔطبي وىِطائهه فآلا الجعاةط،  ت  لؼخذسموو ملٌلح الخسضيب املتلجه مٍ الل ت إلاىجلحز ت " 

trainingفآلا الجعاةط فيؼخذسم البا ثوو فآلا الوػٍ ألا از مه والقاىويي ملٌلح الخسويٍ املتلجه  "، كما

 "، وفتنا  كآلا ىوضح مكلوم الخسويٍ? formationمٍ الل ت الكطيؼت " 

? ٓنلتت ئٓساز وجاوحل الكطز ملًلب حؼتحل وئؿطاه،  ت   كدؼب ضكتسا بالخىىين قلس 

مٔطفتا جس سا  إهل  إلوطاظ قسضاج ، وسصا جكتتك  مٕ الوهٕ الجس س فآلا ُطوه جس سة وشلك قلس 

، 0202لازي، )ًواهحل و وٍ ٓبس ال والاػخنطاضيتالنهون والٌاقاث وجاؼحو ألازا  وظيازة الكآلتت 

  (9ككات 

وئطه ٓك  كى ?" جلك الجلوز اللازفت ئع  جعويس الكطز الٔام  واملٔلوماث واملٔاضه الفه جكؼب  

ملاضة فآلا كزا  الٔن  كو جًنتت ملاضاث ومٔاضه ودبلاث واججاد ظيازة سكا ة الكطز الٔام  الخالتت 

 (008، ككات 0212تفه، )الل واملؼخقبلتت "

حؼع  ئع  وًا  ىِام مٔطفآلا  س   لسل املواضز  ? الخسويٍ ساػتلاجتجتتعمر وصفي عليليوئطه 

ت، وحٔس   اججاهاتها  البـطيت فآلا املًِنت، وجٌويط ملاضاتها الخالتت، وئسؼابها كدطل جس سة ومخًٓو

الؼلوستت لألفو ، بهسه اػدتٔا  والخأقله مٕ الخ حلاث الفه جاسر فآلا البيئت وجكطن ٓك  املًِنت 

  (>98، ككات :021)ٓقتكآلا،  جبًاها والخكتس مٔلا

ػوه ىقوم وخلٌتس كػالتب الخسويٍ  ؼب مساو الٔن  الصي ججطل فت ،  أساليب الخىىين: 2.2

  سنا  كآلا?

هًا  ٓك  ألاق  كضبٔت ًطج مٔطوفت وؿاتٔت  أساليب الخىىين داخل ميان العمل:. 1. 2.2

تكي، إلاضؿازفآلا? كػلو  حٔلتناث ال الاػخذسام للخسضيب كزًا  الٔن ، جخنث   ٔن ، والخسويط الُو

  ?(001، ككات 0210)جوو و ضاىسي،  كهنلاوالًصح، كو ما لؼمى وأػلو  الخوجت ، وفتنا  كآلا ػٌـطح 
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لؼخذسملا املسض  لٔطه هصا ألاػلو  وأى  ػلؼلت مٍ إلاجطا اث الخٔلتنتت الفه حعليماث العمل:  -

كحو كزًا  ٓنلله، ويخنحز ماخواد ٓازة والبؼاًت   فآلا جسضيب املُو

تكت ئع  كدطل، كومٍ قؼه كو  سة جًِتنتت ئع   الخدوير الىظيفي: - س مٍ ُو هو ٓنلتت ىق  املُو

كدطل و هصا ب طن ظيازة مٔاضف  وتهتئخ   لـ   مًلب الٔن   الصي ػيًق  ئلت ، وئخبل الخسويط 

تكي آ فآلا مساو الٔن   ت  غالبا ما  خه اػخذسام هصا ألاػلو  لخسضيب  للخسضيبلتت ملنت الُو

كحو فآلا إلازاضة الوػٌى كو السىتا لاهتئاهه لـ   مًاكب كٓك  وشلك بهسه جًنتت وجاؼحو  املُو

مٔاضفله لخأهتلله لـ   املًاكب الجس سة والدؼطيٕ مٍ ٓنلتت اىسماجله، وبالطغه مٍ كهنتت 

ئ  كو جٌبتق  فآلا الواقٕ الٔنكآلا قلت  يؼبتا مقاضىت واآللتاث ألادطل،  الخسضيبآلا هصد ألاػلو  ف

                 وهصا ما كؿاضث ئلت  كغلب السضاػاث?

مٍ املإػؼاث املسضوػت  %02"  ت  جوكلذ زضاػت كجطيذ فآلا السىناض  ئع  كو يؼبت 

كحو الص ٍ لٔنلوو وًِام الؼآاث، و يًنا ول ذ يؼبت املإػؼاث الفه حؼخذسم هصا ألاػلو  للنُو

كحو الص ٍ لٔنلوو وسوام  ام        (008، ككات 0210)جوو و ضاىسي،  فقٍ "  %0حؼخذسم  للنُو

الخوجت  وأى  ٓالقت ز ًامتكتت  (Diane Piktialis & Kent A. Greenes, 2008)لٔطه  الخىحيه: -

تكي )املطؿس( واملبخسب )املخسض (  تكت املخقسم فآلا املؼاض الُو مخبازلت فآلا ويئت الٔن  وحو ؿاغ  الُو

تكي لس  منهنا،  ت  لصجٕ الخوجت  املخسض  ٓك  جٌويط مؼاضد  الصي حهسه ئع  حٔعيع الخٌويط الُو

تكي، وظيازة ئمساىاج ، وجٌويط ملاضاج ، وجا    (Piktialis & Greenes, 2008, p. 47)  ؼحو كزاة الُو

 مٍ كهنلا ىصسط ما  كآلا?أساليب الخىىين خارج ميان العمل: . 2. 2.2

مٍ دالل هصا ألاػلو  واملااهطة، وشلك وخلقحو  جطجبٍ الٔنلتت الخسضيبتتأسلىب اإلاحاضرة:  -

مٔتًت شاث ٓالقت ونوهْو ماسز فآلا قآاث داكت،  ت   قوم املخسضبحو مٔاضه ومٔلوماث 

الصخم املااهط بٔطن موهْو مٔحو دالل فتلة ظمًتت ماسزة، كمام ٓسز سبحل كو ك حل مٍ 

املخسضبحو املؼخنٔحو واملؼخكتس ٍ مٍ املٔلوماث الفه  لقاها؛ وججسض إلاؿاضة ئع  ئمساىتت اػخذسام 

املحو، ٓك  كػاغ كى  وػتلت لًق  املٔلوماث الًِطيت هصا ألاػلو  فآلا جسضيب  افت فئاث الٔ

  (;;9، ككات :021)ٓقتكآلا،  للنخسضبحو

حـن  الخقًتاث الؼنٔتت والبلطيت كجلعة الٔطن   الخدريب بالىسائل السمعيت البصريت: -

الاػخذسام، وقس جه اػخذسام  والـطاةح والكتس وهاث، وئس الكتس و ًطيقت حٔلتنتت ؿاتٔت 

لخاؼحو ملاضاث الخواك  وملاضاث ئجطا  املقاوالث الصخلتت واإلهافت ئع  جوهتح ستكتت ئجباْ 

بٔى إلاجطا اث؛ وبالطغه مٍ شلك فاى  مٍ الًاشض ما لؼخذسم الكتس و ونكطزد، و  لؼخذسم زاةنا 

، ككات >021)ضينوىس ك،  ضبحوئع  جاىب املااهطاث لٔطن كمثلت جوهتاتت ودبلاث واقٔتت للنخس

9>2)   
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وهو الخسضيب الصي لؼخذسم املسض  ونوجب  الخاػب يعآلا  الخدريب باسخخدام الحاسب آلالي:  -

لـطح وجوهتح املازة الخٔلتنتت للنخسضبحو، وججسض إلاؿاضة ئع  كو هصا ألاػلو  لؼخذسم غالبا ئع  

 املااهطاث لٔطهلا وٌطيقت  تويت جاىب 

حـن  الٌطج الخجطيبتت كو الٔنلتت كػالتب   (0<9، ككات >021)ضينوىس ك،  الطرق الخجريبيت: -

الخسضيب الفه جخٌلب مـاضست املخسض  وكآلتت فآلا الخسضيب، وجخونٍ جلك ألاػالتب? كػلو  زضاػت 

املاا اة، لٔب ألازواض، ألالٔا  الخسضيبتت، وجنثت  الؼلو ، وحٔس هصد ألاػالتب الخالت، كػلو  

مٍ ألاػالتب املثالتت الفه حٔن  ٓك  جًنتت ملاضاث ماسزة، كو فله ستكتت ىق  امللاضاث 

 والؼلوستاث للوُتكت، كو ججطبت    الجواىب املخٔلقت واجنام ملنت ما 

و الٔن  ىجس كو البا ثحو قاموا وخقؼته هصد ألاػالتب ئع  مٍ دالل ٓطن كػالتب الخسضيب داض  مسا

ت ألاوع  وحـن  ألاػالتب الفه جسوو ك از ت الجاىب ٍٓ ًطيق حٔلته املسض   خحو? املجنٓو مجنٓو

للنخسضبحو و   اسر فاها جكآ  وحو املسض  واملخسض  مث ? كػلو  املااهطة، الخسضيب والوػاة  

ػخذسام الخاػب يعآلا  ت  حٔخبل كػالتب جلقتٌتت جلقٍ املخسض  مازة الؼنٔتت والبلطيت، الخسضيب وا

ت الثاىتت فدـن  الٌطج الخجطيبتت الفه جطسع ٓك  الخكآ  وحو املسض   جسضيبتت مٔتًت؛ كما املجنٓو

واملخسض  واملـاضست واملناضػت الكٔالت للخٔلته مٍ جاىب املخسض ،  ت  جخنث  هصد الٌطج فآلا? كػلو  

 لت، كػلو  املاا اة، لٔب ألازواض، ألالٔا  الخسضيبتت زضاػت الخا

 جىىين اإلاىارد البشريت اإلاخعددة ألاحيال  .3

 :هظريت ألاحيال اإلاخعاكبت 1.3

اث مٔتًت حـتل  فآلا ىكؽ ػًواث املتالز،  اػخذسم البا ثوو مكلوم الجت  لخاس س مجنٓو

مكلوم واضح للجت  ومٍ زه جقس ه ولقس قسم ٓلنا  الاجخناْ مؼاهناث واضظة فآلا مااولاهه ئٌٓا  

ىِطياث لألجتال والاهخنام ونا لؼمى وذالفت ألاجتال وضبٌلا والِواهط الاجخنآتت والثقافتت 

والخاضيذتت،  ت  اػخكتس فتنا بٔس مٍ هصد الًِطياث فآلا ٓلوم ؿفى  التلوتت والخٔلته، الاقخلاز، 

زتقت وحو مذخلس الٔلوم؛ وفتنا  كآلا ئطن وإلازاضة، والؼتاػت وغحلها مٍ الٔلوم، وهصا للللت الو 

، والصي  اىذ فت  <1مؼاهناث كوطظ البا ثحو واملككطيٍ فآلا جٌويط ىِطيت ألاجتال اوخسا  مٍ القطو 

نال الٔس س مٍ املإضدحو والبا ثحو ئع  غا ت القطو  ، والصي لٔس فت  ٓاله 02الاىٌالقت الخقتقتت أٓل

كوطظ البا ثحو والصي جوجذ كٓنال  وآساز ىِطيت ألاجتال، ( مٍ  K. Mannhiemالاجخناْ ألاملايي)

وبٔسها جوالذ الٔس س مٍ السضاػاث مٍ ًطه الٔس س مٍ البا ثحو والفه آخنسث فآلا كغلبها ٓك  كٓنال 

وضث ىِطياث جس سة؛  ماجها ه ًو



 

 صدًلي أمينت
 

438 

جتال " كو الاهخنام الكبحل للبا ثحو وسضاػت حٔاقب ودالفت ألا Hans Jaeger طل املإضخ ألاملايي"

وكلخ  والِواهط الاجخنآتت والثقافتت والخاضيذتت،  او فآلا وسا ت القطو الخاػٕ ٓـط فقٍ وقس  طجٕ 

" كول مٍ قام وسضاػت  Auguste Comteشلك لدؼاْض وجحلة الخ حلاث الخاضيذتت دالل هصد الكتلة، وئس" 

ل بـس  منهجآلا وآخباضد ،  ت  زضغ حٔاقب ألاجتا92=1و 82=1ٓلنتت لألجتال فآلا الخاضير وحو ٓامي 

  ؛(jaeger, 1985, p. 275) القوة املاطست فآلا الخقسم الخاضيخآلا

كما فآلا القطو الٔـطيٍ فنٍ وحو كوطظ املؼاهناث الككطيت ىصسط? ىِطيت ألاجتال لٔاله الاجخناْ 

" ػًت   The problem of generations، فآلا مقالخ  بًٔواو? " مـسلت ألاجتال Karl. Mannhiemألاملايي 

)ىكؽ ػًواث املتالز(  خأزطوو  ،  ت   طل كو ألافطاز الص ٍ  ٌخنوو ئع  ىكؽ الكئت الٔنطيت08<1

والخلاةم الاجخنآتت والخاضيذتت لخلك الكتلة، و جًٔكؽ وصلك جلك الخلاةم ٓك  ػلوسله؛ وفآلا 

ل? " ألافطاز الص ٍ  ٌخنوو ئع  ىكؽ الجت  والص ٍ  خقاػنوو ىكؽ ػًواث املتالز هصا اللسز  قو 

   (Mannhiem, 1927, p. 290)  ٌخنوو والكٌطة ئع  موقٕ مـتل  فآلا البٔس الخاضيخآلا للٔنلتت الاجخنآتت "

نال البا ثحو الؼاوقحو، فآلا ػًت   William) قتلح البا ثاو ألامطيكتاوا 2<<1وامخسازا أٓل

Strauss and Neil Howe  "ىِطيت ألاجتال فآلا سخابهنا )Generations: The History of America's 

Future, 1584 to 2069  ت  جخسوو هصد الًِطيت مٍ جعك ٍ  ت   قتلح الجع  ألاول مٍ هصد  ،"

ك   وج  الخاس س فاو كفطاز جت  ما ػيخأزط ػلوسله الًِطيت كو ك سار الختاة الفه لٔيـلا ألافطاز، ٓو

طيقت اجذاشهه للقطاضاث فآلا املؼخقب  وأ سار الختاة الفه ٓاؿوها فآلا املاض ه، كي كو ألافطاز مٍ  ًو

كجتال مذخلكت  خجاوبوو بـس  مذخلس مٕ ك سار الختاة ىكؼلا وفقا ملط لت  تاة    الجت ؛ ويقتلح 

زوضيت، وجخسوو مٍ كضبٔت كىواْ جخكطض وٌطيقت زاوخت بـس  ٓام   الجع  الثايي مٍ الًِطيت كو ألاجتال

جتال للنجخنٕ ألامطيسي، وًا  ٓك  ألا سار الخاضيذتت  =1لقس قام البا ثاو  ؼب ىِطياهنا وخاس س 

  جتال =1 البا ثحو  وقس قؼه والاجخنآتت الفه ٓاؿاها كفطاز    جت ، وقسموا حؼنتاث للاج  ألاجتال

   (898، ككات 0201)كس قي، حجا ، و ضفاْ، 

وفآلا زضاػدًا الخالتت ػجلسع ٓك  جتلحو فقٍ وهنا? جت  ألالكتت، والجت  كسؽ والص ٍ لـسلوو 

 كغلبتت ٓنال املإػؼاث فآلا الكتلة الخالتت   

 من حيث الليم والخفضيالث والخصائ  الاخخالفاث بين ألاحيال  2.3

 او هًا  جس  سبحلا وحو البا ثحو  ول ئمساىتت حٔنته القته ٓك   ؼب ألاجتال، كي كى  ئشا 

 او فطز  ٌخمه ئع  جت  مٔحو فاى  ليؽ والوطوضة  دـاو  مٕ كفطاز جتل  فآلا ىكؽ الخلاةم مٍ  ت  

 ,Reevers & Oh) القته واملنحزاث والا ختاجاث فلصا الدـاو  يؼبه ئع   س ما، وفآلا هصا اللسز  قول 

2008, p. 267) ٓك  الطغه مٍ ٓسم الاحؼاج فآلا الدؼنتاث والدؼلؼ  العمنه، جخكق مِٔه السضاػاث " ?

مٍ الخبا ٍ وحو الخلاةم املنحزة زاد  كي جت  مٔحو، وبالخاعآلا فنٍ غحل  ٓك  وجوز قسض سبحل 
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مثال فاو هصا الصخم ػوه  خنخٕ ونِٔه  :=<1ٓام  املؼخاؼٍ كو ىكتلن كى  ئشا ولس شخم فآلا

) ٌخمه لجت  ًكطة املوالتس( لٍ  سوو مخٌوًضا  2;<1دلاةم جت  ألالكتت، كو كو شخًلا مٍ موالتس  

  جقًًتا مث  شخم  ٌخمه للجت  كسؽ كو جت  ألالكتت "؛

وباوثهه الخجطيبتت لكٍ هصا الجسل الكبحل له  نًٕ الٔس س مٍ البا ثحو مٍ ئجطا اث زضاػاتهه 

 ول الادخالفاث وحو ألاجتال    فآلا مجال ادخلاك ? التلوتت والخٔلته، الاقخلاز وإلازاضة،  ت    

جعال الباور مخواكلت  سدـاه املعيس ولخسٓته ىخاة  السضاػاث الؼاوقت فآلا هصا املتساو  فى جلبح 

جتال املذخلكت  ؼب ما جا  فآلا كهه والادخالفاث وحو ألا  لخٔنته، وللصا ػًلخم كهه الكطوجقاولت ل

السضاػاث والباور، فلس  جت  مٍ ألاجتال الؼاوق شسطها دلاةم ومنحزاث جنحزد ٍٓ غحلد مٍ 

 ألاجتال، وفتنا  كآلا ػًوضح شلك ? 

(،  لٔطه 9;<1 -;9<1(?  وهو الجت  املولوز وحو ػًفه )Baby Boomersجت  ًكطة املوالتس ) -

كحو هصا الجت  وأجهه جنآت حو، لٔنلوو وجس ومذللحو،  اطكوو ٓك  جاقتق ألامٍ مُو

تكي زاد  املإػؼت، جنحزث الؼًواث الخسويٌتت الا تلافتت ) (  للصا الجت  2=<1-2><1الُو

والـٔبتت املتزا سة ألػالتب إلازاضة القاةنت ٓك  املـاضست واملوجلت للكطج، والفه لٔخقس كجها كزطث 

  (Camille, Heather, & Lan, 2018)ٓك  كػالتب الٔن  والقتازة الخالتت 

مإػؼت حٔلته ٓاعآلا و  02(، جه ئجطا  مسح ل Yu & Miller, 2005وفآلا زضاػت قام بها البا ثاو )

، وقس  او ألافطاز املؼاهسفحو مٍ %0;مإػؼت للًآت ي ث،   ت  ول ذ يؼبت الاػخجاوت  =19

كطة املوالتس "  "،  ت  ػآس هصا الاػخبتاو الخجطيبه فآلا  Baby Boomers, generation Xجتكآلا كسؽ ًو

ت  ول مواقس الٔن ، القته و الخوجلاث، كؿاضث ىخاة  السضاػت كو جت   الخلول ٓك  ئجاواث مخًٓو

 خوجت  فآلا إلاؿطاه، وكػلو  القتازة املوج  ىاو  كو  الٔن  الجناعآلا، القتازة، وال ًكطة املوالتس

  (Debby, 2008, p. 63) امللام

-Xويٌلق ٓلت  جت   (،2=<1 -:;<1(? وهو الجت  املولوز وحو ػًفه )Generation Xالجت  كسؽ ) -

ers (Zopiatis, Krambia-Kapardis, & Varnaras, 2012, p. 102) ت   خنحز هصا الجت  والٔس س ،

الخلاةم منها املت  ئع  الاػخقاللتت فآلا الٔن ،  ب الؼلٌت وجان  املؼإولتت، سثلة الخًق   مٍ

تكي، ػطيٕ الخأقله والخكتس مٕ ُطوه الٔن    الُو

"  كو   Xخاة  السضاػت كو الجت  كسؽ " (، كؿاضث ىYu & Miller, 2005فكي زضاػت للبا ثاو )

تكت، الاػخقاللتت، ئع  جاىب كػلو  القتازة املوج   اجذاش القطاضاث واملـاضست، الخكه الصاحي فآلا الُو

"  خنخٕ وذبلة فًتت ويخوج X-ers  واإلهافت ئع  شلك ، فاو جت  "(Debby, 2008, p. 63) ىاو الٔالقاث
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ئع  جاس   املٔطفت وجٌبتقلا فآلا كٓنالله، لٔوز الكو  فآلا هصد القسضة الخكًولوجتت ئع   قتقت كو 

 .املٔلوماثالؼطيٕ للخكًولوجتا، و جوافط سنتاث هاةلت مٍ  " قس يـأ فآلا فتلة الخ حلX-ersجت "

(Huichun & Peter, 2005, p. 4)  

( و هو كك ط جت  فآلا  0221 -1=<1(? وهو الجت  املولوز وحو ػًفه )Generation Yجت  ألالكتت ) -

وبيئت الٔن ،  ت  لٔخبل مٍ ك سر الوافس ٍ ئلاها مقاضىت واألجتال ألادطل، ويخنحز هصا الجت  

ت مٍ الخلاةم?  كو  الٔن  الجناعآلا، الخٔاوو وحو ألافطاز،  كو  الخوجت   فآلا الٔن ، ونجنٓو

اْل ٓك  ك سر الخقًتاث فآلا الٔن  وػاةط الخكًولوجتاث الخس ثت، الخٔله املؼخنط فآلا ويئت   اب إلًا

املت  ئع  الاجلال ووػاة  الاجلا ث الطقنتت) مث  اللواجس الصستت وجٌبتقاتها املذخلكت?   الٔن ؛

Facebook, WatsApp, Email, ....) ) 

 Nexters, MySpage generation, dot.comاث منها )ويٌلق ٓك  هصا الجت  ٓسة حؼنت

generation, Internet generation ،ت  ؿلس هصا الجت  اىكجاض إلاىتلىذ والـبساث الاجخنآتت  )

 ئو (Zopiatis, Krambia-Kapardis, & Varnaras, 2012, p. 102) ؛الٔلط الطقمه، جلكعيوو الواقٕ    

إلاىتلىذ "  ت  كجهه مطجا وو لل ا ت  واىدـاض كفطاز جت  ألالكتت ؿلسوا ح تحلاث ٓس سة كوطظها " ىنو 

 (Roxanne, 2010, p. 80) الخكًولوجآلا مٕ إلاىتلىذ والخقسم 

( والخٔاوو مٕ Johnson Controls Global Workplace Solutionsوفآلا زضاػت قامذ بها ؿطست )

Haworth  ؿطست جلٌتٕ كزار( و(iDEA   ودًكتص مـطوْ واثه  سع ،)ؿطست اػدـاضاث الخلنته(

OXYGENZ  حهسه ئع  جاس س ما  نكٍ للنًِناث القتام و  لجص  هصا الجت  ئع  مساو الٔن ، وسصا

اة  الطةيؼتت لخقطيط جخلخم الًخ و القتنت الفه   نكٍ كو  وتكلا هصا الجت  فآلا ويئت الٔن ، 

OXYGENZ  فتنا  كآلا (Joy & Haynes, 2011, p. 218)?  

لٌٔي كفطاز هصا الجت  ألاولويت للخٔاوو والخكآ  فآلا مساو الٔن ،  ت   ٌبغآلا زٓه شلك مٍ  -

اض دالل جوفحل مؼا اث لكطج الٔن  والكوا اث املًاػبت الفه جسٓه املـاضست  الخٔاوىتت فآلا إلًا

 الطػمه وال حل الطػمه 

 الخٔله املؼخنط والخٌويط مله جسا للصا الجت   -

 لٌٔي كفطاز هصا الجت  كهنتت سبحلة للٔن  فآلا فطيق وسصلك للٔن  وحو الكطج   -

 كفطاز هصا الجت  هه قوة ٓاملت اجخنآتت وحٔاوىتت   -

لقس وتٌذ الٔس س مٍ السضاػاث وجوز ادخالفاث واضخت وحو ألاجتال املخواجسة فآلا ويئت الٔن ،  

 ت   طوو كو هصد الادخالفاث فآلا القته والخلاةم جًٔكؽ ٓك  ًطيقت حٔاملله مٕ ألا سار الفه 

ا  واجلوجها فآلا  الٔن  وبصلك  كو     جت  ًطقا مٔتًت فآلا الخٔام  مٕ هصد ألا سار؛ وفآلا زضاػدً
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الخالتت يؼع  للخٔطه ٓك  ما ئشا جوجس ادخالفاث وحو جتكآلا ألالكتت وكسؽ الص ٍ لـسلوو كغلبتت 

املٔطفت  واسدؼا يلتاث الفه  كولوجها لخٔله ألافطاز الٔاملحو فآلا ويئت الٔن  الخالتت، وشلك مٍ  ت  

اها اللطيات والخقًتت فآلا ئًاض وطام  الخسويٍ واملإػؼت   وًٓو

  ىارد البشريت اإلاخعددة ألاحيالجىىين اإلا. 3.3

والصي   مٍ وحو الخلٌتكاث امللنت الفه قسمذ للنٔطفت . اإلاعرفت الصريحت واإلاعرفت الضمنيت:1.3.3

لٔخبل ألاسثل اػخذساما وحو البا ثحو فآلا مجال ئزاضة املٔطفت هو جلٌتس املٔطفت ئع  هنًتت وكطيات، 

كول مٍ محز وحو املٔطفت اللطيات والونًتت ًٓسما قال " ئىًا ئطه  ( M.Polany. 1966 ت  لٔخبل )

كول مٍ كٓاز ألاهنتت للصا  Nonaka، وئخبل  " We can know more than we can tellكسثل منا ىقول 

" الفه يـطها فآلا The knowledge-Creating Company الخنتحز فآلا زضاػخ  " الـط اث الخالقت للنٔطفت 

   1<<1لألٓنال فآلا كوادط ػًت  مجلت هاضفاضز

?  هآلا مٔطفت ضػنتت ومًهجتت لصلك  نكٍ جوكتللا  Explicit Knowledgeفاإلاعرفت الصريحت -

 ت  كو مِٔه   ومـاضساها بؼلولت فآلا مواككاث املًخ ، كو مٔازلت ٓلنتت، كو وطىام  سنبتوجط 

املٔطفت اللطيات هآلا وتاىاث جقًتت كو ك از نتت، كو مٔلوماث موكوفت ول ت ضػنتت  الكخيباث 

والخٔبحلاث الطياهتت و قوج الٌـط والخألتس، هصد املٔطفت املًهجتت  خه الخواك  بها ويـطها 

)كس قي، حجا ، و  بؼلولت مٍ دالل الٌبآت والوػاة  الالكتلوىتت و الٌطج الطػنتت ألادطل 

   (1>8، ككات 0201ضفاْ، 

هآلا مٔطفت ٓنلتت، مٔطفت موجلت للكٔ ، كو " مٔطفت ستس  ?Tacit Knowledge اإلاعرفت الضمنيت -

knowledge- how  املؼدًسة ئع  املناضػت، املكدؼبت مٍ دالل الخجطبت الصخلتت، وىاشضا ما  خه "

او?  الخٔبحل ٓنها كطا ت وغالبا ما حـب  الخسغ   ت   خسوو جع  مٍ املٔطفت  جلنيت   وهآلا ىٓو

ويخألس مٍ الًناش   إدراويالونًتت مٍ امللاضاث الخقًتت وهآلا ىْو مٍ امللاضاث ال حل ضػنتت، وبٔس 

تت واملٔخقساث واملًِوضاث املخأكلت وات  جأدص سأمط مؼله و  وبالخاعآلا    نكٍ الخٔبحل ٓنها الٔقل

  (0>8، ككات 0201)كس قي، حجا ، و ضفاْ،  بؼلولت

خناز ٓلاها  اإلاعرفت الخلنيت: - فآلا كزا  امللناث  وهآلا  هآلا الخبلة الٔنلتت والسضا ت الكًتت الفه  نكٍ الٓا

 لتلت املٔلوماث الكًتت للكطز والجنآت واملًِنت، مٍ دالل القسضة ٓك  اسدؼابها واػدتٔابها 

  (<=:، ككات 0200)وٍ واضر،  والفه حؼاهه فآلا    مـكالث الٔن  التومي وجاؼحو ألازا 

 ريت اإلاخعددة ألاحيال. آلياث جىىين اإلاىارد البش2.3.3

حـحل الٔس س مٍ السضاػاث فآلا مجال الخسضيب ئع  وجوز ادخالفاث فآلا جكوتالث الخٔله وفآلا 

كػالتب وا ختاجاث الخسضيب وحو كجتال القول الٔاملت، فلس   جت  ا ختاجاث ماسزة مٍ ٓنلتت 
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للخٔطه ٓك  قته  (Deal, 2007الخسضيب، و  كو  كػالتب مٔتًت فآلا الخسضيب؛ فكي زضاػت قام بها )

منهه مٍ جت  "ًكطة املوالتس  ;0>فطز)  :=10ألاجتال املذخلكت،  ت  ؿنلذ السضاػت ٓتًت مسوىت مٍ 

فطز له  اسزوا الجت (، فوجس  =;فطز مٍ جت  ألالكتت، والباقآلا  2="، و مٍ الجت  " كسؽ 911" ، و 

لت لس  جت  للخٔله فآلا الجسول و  نكٍ جلختم الٌطج املكو كو ألاجتال جكو  كػالتب حٔله مذخلكت 

 ?(Tolpize, 2008, p. 14) الخاعآلا

 أساليب واحخياحاث الخىىين التي ًفضلها ول حيل: 1حدول 

 حيل ألالفيت الجيل أهس حيل طفرة اإلاىاليد 

الطريلت اإلافضلت 

لخعلم اإلاعرفت 

الضمنيت 

 )اإلاهاراث اللينت(

 فآلا الٔن   -

اث املًاقـت  -  مجنٓو

 جسضيب فطز لكطز  -

الخٔلددددددددددددددته املباؿددددددددددددددط فددددددددددددددآلا  -

 الكلول السضاػتت 

 جكآ  العمال  واملال ِاث 

 فآلا الٔن   -

 جسضيب فطز لكطز  -

جقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس ه  الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعمال   -

 واملال ِاث 

الخقتدددددددددددددددددددددددددددددددددته والخ ص دددددددددددددددددددددددددددددددددت  -

 الٔكؼتت 

اث املًاقـت   مجنٓو

 فآلا الٔن   -

اث املًاقـت  -  مجنٓو

جكآددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعمال   -

 واملال ِاث 

 جسضيب فطز لكطز  -

 الخقتته والخ ص ت الٔكؼتت 

الطريلت اإلافضلت 

لخعلم اإلاعرفت 

الصريحت 

 )اإلاهاراث الصلبت(

الخٔلته املباؿط فآلا  -

 الكلول السضاػتت 

 فآلا الٔن   -

 امللًكاث والكخيباث  -

 الكخب والقطا ة  -

 جسضيب فطز لكطز  -

 فآلا الٔن   -

الخٔلدددددددددددددددددددددته املباؿدددددددددددددددددددددط فدددددددددددددددددددددآلا  -

 الكلول السضاػتت 

 والكخيباث امللًكاث  -

 الكخب والقطا ة  -

 جسضيب فطز لكطز 

 فآلا الٔن   -

الخٔلدددددددددددددددددته املباؿدددددددددددددددددط فدددددددددددددددددآلا  -

 الكلول السضاػتت 

 امللًكاث والكخيباث  -

 الكخب والقطا ة  -

 جسضيب فطز لكطز 

ردود الفعل 

 وؤلاشراف

قددس  خٔددطن ل هاىددت مددٍ ضزوز 

  ةالكٔ  املؼخنط 

 فوضي ومؼخنط  فوضي ومؼخنط 

اإلاناطم اإلافضلت 

 للخنميت

الخددددددسضيب ٓكدددددد  امللدددددداضاث فدددددددآلا  -

 مجا ث دبلحي 

 القتازة  -

الخددددددددددسضيب ٓكدددددددددد  اػددددددددددخذسام  -

 الخاػو  

 القتازة  -

الخدددددددددددسضيب ٓكدددددددددددد  امللدددددددددددداضاث فددددددددددددآلا  -

 مجا ث دبلحي 

 وًا  الكطيق  -

 القتازة  -

    مـكالث اجذاش القطاض  -

الخدددددددددسضيب ٓكددددددددد  امللددددددددداضاث فدددددددددآلا  -

 مجا ث دبلحي 

Source: Anick Tolbize, (2008). Op. Cit, pp 8-9. 
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مٍ دالل الجسول  ال ّ كو ألاجتال الثالزت للا ىكؽ جكوتالث حٔله املٔطفت اللطيات )امللاضاث     

الللبت( واملخنثلت فآلا الخٔله فآلا الٔن ، الخٔله مٍ امللًكاث والكخيباث، فآلا الكلول السضاػتت، جسضيب 

فجت  " ًكطة املوالتس"  كو  الخٔله مٍ فطز لكطز، لكً   ال ّ ادخاله فآلا جطجيب كولوياث الخٔله 

دالل الكلول السضاػت سأولويت كوع  ويًنا ىجس كو جتكآلا ألالكتت والجت  " كسؽ"  كولوو حٔلنلا فآلا 

مساو الٔن ، كما وقتت امللاضاث فساىذ وًكؽ ألاولويت؛ وبالٌؼبت لخكوتالث حٔله املٔطفت الونًتت 

اث وحو ألاجتال، فبالٌؼبت لألجتال الل حلة سجت  "كسؽ" )امللاضاث الًآنت( فًجس كى  هًا  ادخالف

وجت  ألالكتت    كولوو الخٔله فآلا الكلول السضاػتت ويكو  الخٔله فآلا مساو الٔن ، سنا كى   كو  

اث املًاقـت، فجت  ألالكتت لٔخبل جت  حٔاويي وجكآكآلا؛  كما جت "  الخٔله مٍ دالل الخكآ  ومجنٓو

اض  إسس    مٍ ًكطة املوالتس " فلو  كو   الخٔله فآلا الكلول السضاػتت الطػنتت؛ وهنٍ هصا إلًا

(Kapp, 2007; Wagner, 2009 ،كو كفطاز جت  ًكطة املوالتس  كولوو كػالتب الخٔله ألاسثل جًِتنا ،)

 ,Sanei, Javernick- will, & Chinowsky)  مث  املواز اللكِتت والًلتت فآلا الكلول السضاػتت الطػنتت

2013, p. 994) سنا  ال ّ بٔى الخبلا  كو كفطاز الجت  كسؽ    كولوو الخسضيب الطػمه ئ  ًٓسما  

 ,Sanei) املٔطفت((، مكولحو "الخوجت "  وػتلت لخلقي  Bova, 2001 &Kroth   وجس دتاض آدط )

Javernick- will, & Chinowsky, 2013, p. 994) وبالٌؼبت لخلول كفطاز     مٍ الكئاث الٔنطيت  

سضيب والخٌويط فآلا الٔن ،  طل الكثحل مٍ البا ثحو كو كفطاز الل طل والكبلل ٓك  فطق مدؼاويت للخ

الكئاث الل طل )جت  ألالكتت، الجت  كسؽ( جسوو لله  َِو سبحلة فآلا الخلول ٓك  فطق للخسضيب 

يط وهصا واكه الخااج جت  ألالكتت  س ثا والٔن ، وسصا جطقتت الٔس س مٍ كفطاز الجت  كسؽ والخٌو 

لخوعآلا ملام كٓك ، كو تهتئاهه لخالفت كفطاز جت  ًكطة املوالتس بٔس جقآسهه؛ وباملقاو  مٍ شلك قس 

وز فكطة ح ك  الٔس س مٍ املًِناث ٍٓ جسضيب وجًنتت ملاضاث كفطاز  جت  ًكطة املوالتس، وهصا لوج

 ,Maurerىنٌتت ٍٓ اضجباي اػخٔساز ألافطاز لخلقي املعيس مٍ امللاضاث الخسضيبتت والٔنط، فوفقا ل? )

ا مٍ السدول ئع  فطق  2007 ًً (، فاو اللوض الًنٌتت   نكٍ كو جإزي ئع   طماو الٔام  ألاسبل ػ

 )وكق  ٓالىتت( كى  قس    ال  ٓك  زٓه سبحل 
ً
كو  فى  خه جثبتٌ  ٍٓ  الخسضيب والخٌويط ، وزاىتا

فاو هصا الخطماو  ؛ وبالخاعآلا(Deogratias, 2009, p. 262) املـاضست فآلا املًاػباث الخسضيبتت املخا ت لله

مٍ الخلول ٓك  فطق للخسضيب، قس  إزي ونطوض الوقذ ئع  جذكتى حجه املواضز املٔطفتت ألفطاز 

و ٓسم  لوللا ٓك  السٓه السافآلا لخجس س مٔاضفلا واقخلاضها ٓك  املٔطفت الؼاوقت ئ هاج  الكئت، و

الفه اسدؼباها، مٍ ؿأى  الخأزحل ٓك  قسضة كفطاز جت  ًكطة املوالتس ٓك  جسضيب وجوجت  الٔنال ألاك ط 

 ػًا وٌطيقت كسثل فٔالتت 
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 طريلت وألادواث:ال .4

نال ألاػاػتت للنإػؼت  :عينت الدراست 1.4 اةس ألٓا جنثلذ ٓتًت السضاػت فآلا ألافطاز الٔاملحو وُو

، قؼه الصخت والؼالمت والبيئت(، الاػخ اللوس  مٍ? )قؼه اللًسػت و إلاىخا ، قؼه اللتاىت، قؼه 

(  ٓام  مٍ الجت  كسؽ،  ت  80( ٓام  مٍ جت  ألالكتت، و مٍ )2=وقس جه اػاهساه ٓنال جتلحو? )

  12/21/0202ئع   20/21/0202اىاث السضاػت دالل الكتلة املنخسة  مٍ جه جنٕ وت

خنازجه  ألادواث اإلاسخخدمت في الدراست: 2.4 واملقاولت سأزواث كػاػتت لجنٕ  الاػخبتاوٓك   الٓا

مٍ كج   الؼتس? ووجالل سنال، ضةيؽ مللخت الخذٌتٍوتاىاث السضاػت،  ت  جه ئجطا  مقاولت مٕ  

ٓام  مٍ جتكآلا  1:2مسوىت مٍ  قلس ت ٓك  ٓتًت الاػخبتاوجنٕ البتاىاث ألاولتت للسضاػت، وجه جوظيٕ 

نال ألاػاػتت للنإػؼت  ألالكتت وكسؽ اةس ألٓا  110اػخناضة منها  182 ت  جه اػتلجاْ لٔنلوو وُو

  ( SPSS.26  ) ت  جنذ مٔالجت البتاىاث واػخذسام وطىام ،ػخناضة كالخت للخالت  إلا لاتيا

 عرض وجحليل الخصائ  ألاساسيت ألفراد عينت الدراست:  3.4

مددٍ كفددطاز ٓتًددت السضاػددت  ٌخنددوو ئعدد  جتدد   % 71.4كو يؼددبت ( 20 خطددح مددٍ دددالل الجددسول ضقدده)

مدددٍ كفدددطاز ٓتًدددت السضاػدددت  ٌخندددوو لكئدددت  % 89.29؛ وكو مدددنهه ئعددد  الجتددد  اسدددؽ % 28.6ألالكتدددت،  ويٌخمددده 

بتٔدت ىِدام فقٍ لكئت إلاىار، ويبدلض شلدك  ئعد  ًبتٔدت يـداي املإػ % 10.71 ٌخمهالص وض، ويًنا  ؼدت ًو

مدددٍ املؼدددخجوبحو مدددٍ  دددامكآلا الـدددلازاث الجامٔتدددت )زضاػددداث ٓلتدددا،  78.6%كسثدددل مدددٍ الٔنددد ؛ ويخطدددح كو 

مددنهه مددٍ دطيجددآلا مطاسددع الخسددويٍ املندده الخدداملحو لـددلازحي الخقندده 21.4% ملًددسغ زولددت، ليؼددايؽ(، وكو 

ئعد  الكئدت امللًتدت ٓدوو  % 28.6 ٌخنوو للكئدت امللًتدت ئًداض، ويؼدبت  % 67.9نه ػامي؛ سنا ىجس كو والخق

ددداضاث الؼدددامتت  % 1.8جاكددده، ويٌخمددده يؼدددبت فقدددٍ  ٌخندددوو  ئعددد  الكئدددت امللًتدددت ٓدددوو جًكتدددص، وئعددد  فئدددت إلًا

اث ويٌخندوو ػًو  :مٍ مجنْو املؼخجوبحو لسحهه دبلة ملًتت كق  مٍ  %   45.5ك وا؛ ويخطح ك وا كو

، ألالكتدددددتجتدددد  لويٌخمدددده كغلددددبهه  (ػددددًواث < -:مددددٍ )لددددسحهه دبددددلة ملًتددددت  % 29.5لجتدددد  ألالكتددددت، ويؼددددبت 

 للجتد  كسددؽ ك وددا، سنددا ىجدس كو يؼددبت وو ويٌخندد (ػددًت :1 -12مددٍ )بددلة ملًتدت لددسحهه د  5.4 %ويؼدبت

 .للجت  كسؽ وو ويٌخن (ػًت :1مٍكسثل )لسحهه دبلة ملًتت    %19.6

 واإلاناكشت:النخائج  .5

جحليل معطياث جىىين اإلاىارد البشريت في اإلادًريت الجهىيت لإلهخاج بحىض برواوي خالل الفترة  .1.5

(2014- 2019): 

( كو املإػؼت قس دللذ كسبل محزاىتت لخسويٍ مواضزها 28 خطح مٍ دالل الجسول ضقه )

تس الفه جه ئجطائها  ت  >021( فآلا ػًت <021 -0219البـطيت دالل الكتلة ) ، ويبلض شلك لٔنلتت الخُو

تس  تك  مقاضىت والؼًواث الؼاوقت، وقس  0;1جه جُو ٓام  جس س بٔس الخسويٍ وهو كسبل ٓسز جه جُو

وقس كا ب شلك اػخكازة ٓسز كق  مٍ الٔنال مٍ البلام   0219جه جذلتم كق  محزاىتت ػًت 
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الخسويٌتت دالل هصد الكتلة، سنا  ال ّ اػخكازة ٓسز كسبل مٍ الٔنال مٍ البلام  الخسويٌتت دالل 

(  ت  اػخكاز كغلبتت ٓنال املإػؼت مٍ هصد البلام  ،ٓك  ٓكؽ الكتلة <021 ->021الكتلة ) 

ز فاها ىلس الٔنال جقطيبا مٍ هصد البلام     ػًت؛ كما الدجه ( الفه اػخكا;021 -0219الؼاوقت ) 

ػآت لس   82( واملقسض  ? <021 -0219الخٔلتمه املذلم لس  ٓام  فلو زاوذ دالل    الكتلة) 

 ٓام  

آلالياث التي ًفضلها ول  حيل ) ألالفيت، أهس( لخعلم اإلاعرفت الصريحت في إطار برامج   2.5

 الخىىين باإلاؤسست

الخدريب املؼخجوبحو مٍ الجتلحو ألالكتت وكسؽ ادخاضوا آلتت ( كو 29) مٍ دالل الجسول ضقه خطح 

( والٌؼبت إلجاواث 219 1( وباىاطاه مٔتاضي )<; 1سأولويت كوع  ونخوػٍ  ؼابي ولغ ) أثناء العمل

( والٌؼبت إلجاواث ٓنال 102 1( وباىاطاه مٔتاضي )1= 1ٓنال جت  ألالكتت، وبنخوػٍ  ؼابي )

الجت  كسؽ،  ت  جدتح هصد يلتت للنخٔله الكطكت للخٔله وىق  ما جه حٔلن  وجٌبتق  مباؿطة كزًا  

فآلا الخىىين في مرهز الخىىين كزا  امللام منا  ونٍ اسدؼا  املٔطفت وٌطيقت فٔالت؛ وجا ث آلتت 

( والٌؼبت إلجاواث ٓنال جت  :92 1ي )( وباىاطاه مٔتاض 2: 0املطجبت الثاىتت ونخوػٍ  ؼابي ولغ )

( والٌؼبت إلجاواث ٓنال الجت  كسؽ، ئش 089 1( وباىاطاه مٔتاضي )89 0ألالكتت، وبنخوػٍ  ؼابي )

 خه فاها جلقحو املخٔلنحو مٔاضه ومٔلوماث ىِطيت شاث ٓالقت ونوهْو ما، مٍ دالل اػخذسام وػاة  

ل والًقاؾ ٍٓ ألاموض املبهنت وهصا ما   جدتا  الٔطن املذخلكت،  ت  جخاح للنخٔله فطكا للؼإا

( == 0فآلا املطجبت الثالثت ونخوػٍ  ؼابي ولغ ) الخىحيه أثناء العمليلتاث ألادطل ؛ ويًنا جا ث آلتت 

( وباىاطاه <2 8( والٌؼبت إلجاواث ٓنال جت  ألالكتت، وبنخوػٍ  ؼابي )<;> 2وباىاطاه مٔتاضي )

واث ٓنال الجت  كسؽ،  ت  حؼنح وطام  الخوجت  للنخٔله والخااوض مٕ ( والٌؼبت إلجا:<< 2مٔتاضي )

طح ألاػئلت، لكٍ ونا كو ًبتٔت املٔطفت هآلا مٔطفت كطيات فهه جاخا  ألو  خه حٔلنلا هنٍ  املٔله ًو

فآلا  الخعلم من اإلاصنفاث والىخيباثئًاض وطىام  جسضيبه مًِه وهصا ما فول  الٔنال؛ وجا ث آلتت 

( والٌؼبت إلجاواث ٓنال جت  001 1( وباىاطاه مٔتاضي ):< 8ونخوػٍ  ؼابي ولغ ) املطجبت الطابٔت

( والٌؼبت إلجاواث ٓنال الجت  كسؽ، 821 1( وباىاطاه مٔتاضي )0> 8ألالكتت، وبنخوػٍ  ؼابي )

آلا وقس  طجٕ شلك ألو الكثحل مٍ ألافطاز    كولوو وػاة  الخٔلته الصاحي، ىِطا ألو املخٔله قس    كله ف

بٔى ألا تاو بٔى املٔلوماث والخكلت  وياخا  مٕ مٍ  دًاقف  ول ألاموض املبهنت، وهصا ما   جوفطد 

(، Deal, 2007ىخاة  السضاػت مٕ ىخاة  زضاػت )جخكق   وػاة  الخٔلته الصاحي  امللًكاث والكخيباث؛ 

ثل الٌطج جكوتال لخٔله هآلا كسالخدريب أثناء العمل و الخىىين في مرهز الخىىينوالفه وجسث كو آلتفه 

 املٔطفت اللطيات فآلا املإػؼت مٍ قب  ٓنال الجتلحو ألالكتت وكسؽ 
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) ألالفيت، أهس( لخعلم اإلاعرفت الخلنيت في إطار برامج الخىىين  ول حيلآلالياث التي ًفضلها . 3.5

 باإلاؤسست

الخدريب أثناء آلتت  املؼخجوبحو مٍ الجتلحو ادخاضواكو  (:2) خطح مٍ دالل الجسول ضقه

( والٌؼبت إلجاواث <22 1( وباىاطاه مٔتاضي )1< 1سأولويت كوع  وألادحلة ونخوػٍ  ؼابي ولغ ) العمل

( والٌؼبت إلجاواث ٓنال =:2 1( وباىاطاه مٔتاضي )1< 1ٓنال جت  ألالكتت، وبنخوػٍ  ؼابي )

ٔله والخلول ٓك  كسبل قسض الجت  كسؽ، فًٔسما جسوو ويئت الخسضيب هآلا ىكؼلا ويئت الخٔله لؼنح للنخ

مٍ املٔلوماث و املٔاضه املخٔلقت واملًلب، وفلنلا واػدتٔابها وٌطيقت كػْط مٍ غحلها مٍ يلتاث 

سأولويت زاىتت  الخدريب وفم أسلىب اإلاحاواة اإلاهنيتألادطل ؛ سنا ادخاض املؼخجوبحو مٍ جت  ألالكتت 

(،  ت  حؼخذسم الٔس س مٍ الـط اث <>2 1( وباىاطاه مٔتاضي )1: 0ونخوػٍ  ؼابي ولغ )

البتلولتت كػالتب املاا اة امللًتت فآلا جسضيب وىق  املٔطفت لٔناللا،  ت  جسوو يلتاث واملٔساث حـب  

يلتاث املوجوزة فآلا مساو الٔن  الخقتقي منا  ونٍ للنخسض  الخلول ٓك  كسبل قسض مٍ املٔلوماث 

ح هصد البلام  للنخٔله والخجطيب والخٌأ ٓك  ٓكؽ مساو ويسوو لس   الوقذ السافآلا للخٔله،  ت  حؼن

الٔن  الخقتقي الصي    سوو فت  مجال للخٌأ وهصا لخٌوضة املٔساث اللًآتت وما قس  ًجط ٍٓ 

سأولويت زاىتت،  الخىىين في مرهز الخىىينشلك مٍ آزاض ػلبتت؛ فآلا  حو ادخاض ٓنال الجت  كسؽ آلتت 

(، ويبلض شلك كو ٓنال هصا الجت  فآلا وػٍ >:1 1اطاه مٔتاضي )( وباى8; 0ونخوػٍ  ؼابي ولغ )

مؼاضهه امللًتت ولسحهه دبلة فآلا متساو ٓنلله مقاضىت بٔنال جت  ألالكتت الص ٍ هه فآلا وسا ت مؼاضهه 

املنه ولصا  كولوو الخٔلته الطػمه لخسٓته مٔاضفله، وهصا ما جوفطد البلام  الخسويٌتت الفه جخه فآلا مطسع 

سأولويت زالثت،  الخىىين في مرهز الخىىينفآلا  حو ادخاض املؼخجوبحو مٍ جت  ألالكتت آلتت الخسويٍ؛ 

(، ويًنا ادخاض املؼخجوبحو مٍ الجت  كسؽ آلتت >:1 1( وباىاطاه مٔتاضي );: 0ونخوػٍ  ؼابي ولغ )

سنا  (؛1;2 1( وباىاطاه مٔتاضي )<; 0سأولويت زالثت، ونخوػٍ  ؼابي ولغ ) أسلىب اإلاحاواة اإلاهنيت

فآلا املطجبت الطابٔت  الخىحيه من طرف خبراء الخخص آلتت  ىجس كى  ادخاض املؼخجوبحو مٍ الجتلحو

( والٌؼبت إلجاواث ٓنال جت  ألالكتت، 1;< 2( وباىاطاه مٔتاضي )21 8ونخوػٍ  ؼابي ولغ)وألادحلة، 

الجت  كسؽ، ئش كو وطام  ( والٌؼبت إلجاواث ٓنال <28 1( وباىاطاه مٔتاضي )=> 0و ونخوػٍ  ؼا )

الخوجت  ملنت لكنها قس   جونٍ للنخٔله الخلول ٓك  القسض السافآلا مٍ املٔلوماث ألجها جذوٕ فآلا 

ال الب لٔسة آخباضاث سككا ة املـطه ودبلج  ومسل جذلتل  للوقذ السافآلا للنخٔله، منا  سل ٓك  

يذلم للا الوقذ السافآلا واملواضز الالظمت كو الٔنال  كولوو يلتاث الفه  جخه فآلا ئًاض وطىام  مًِه و 

 لخٔله املٔطفت الخقًتت 

 الخدريب أثناء العمل ما ػبق كو ٓنال الجتلحو كسؽ وألالكتت  كولوو آلتت خطح مٍ دالل  

كسثل مٍ غحلها مٍ يلتاث ألادطل لخٔله املٔطفت الخقًتت فآلا املإػؼت،  ت  جخكق الًخاة  مٕ ىخاة  
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فه كُلطث ىخاةجلا كو كغلبتت كفطاز جت  ألالكتت  كولوو حٔله املٔطفت الخقًتت ( الLim, 2015زضاػت )

 ٍٓ ًطيق آلتت الخسضيب كزًا  الٔن  

 . اخخبار فرضياث الدراست:4.5

) ألالفيت، أهس( لخعلم اإلاعرفت  فرضيت ألاولى: جخخلف آلالياث التي ًفضلها ول  حيل. 1.4.5

 الصريحت في إطار برامج الخىىين باإلاؤسست

 ( كى    جوجس فطوج شاث ز لت ئ لاةتت ًٓس مؼخول ;2 خطح مٍ دالل الجسول ضقه )

α)الس لت  فتنا  خٔلق واآللتاث الفه  كولوجها  ،حٔعل ملخ حل الجت فآلا ئجاواث كفطاز الٔتًت   (     

مٍ  ت  كو مؼخول ز لت    ، اللطيات فآلا ئًاض وطام  الخسويٍ واملإػؼتلخٔله املٔطفت 

 (والكخيباث، الخوجت  كزًا  الٔن  )الخسضيب فآلا مطسع الخسويٍ، الخسضيب كزًا  الٔن ، امللًكاثيلتاث

α)مؼخول الس لت   اىذ كسبل مٍ      )   

لت   نكًًا ىكي صخت الكطهتت  جخخلف آلالياث التي ًفضلها ول   والفه جًم ٓك  كى ? ألاوع ٓو

 حيل ) ألالفيت، أهس( لخعلم اإلاعرفت الصريحت في إطار برامج الخىىين باإلاؤسست.

( الفه كُلطث كى  Deal, 2007املخوك  ئلاها كجها جخكق مٕ ىخاة  زضاػت ) خطح مٍ دالل الًخاة  

   جذخلس جكوتالث حٔله واسدؼا  املٔطفت اللطيات وحو ألاجتال 

: جخخلف آلالياث التي ًفضلها ول  حيل ) ألالفيت، أهس( لخعلم اإلاعرفت ثاهيتالفرضيت ال .2.4.5

 في إطار برامج الخىىين باإلاؤسست خلنيتال

 كى    جوجس فطوج شاث ز لت ئ لاةتت ًٓس مؼخول ( >2)  خطح مٍ دالل الجسول ضقه

α)الس لت  فتنا  خٔلق واآللتاث الفه  كولوجها  ،حٔعل ملخ حل الجت فآلا ئجاواث كفطاز الٔتًت   (     

يلتاث مٍ  ت  كو مؼخول ز لت    ، لخٔله املٔطفت الخقًتت فآلا ئًاض وطام  الخسويٍ واملإػؼت

)الخسضيب فآلا مطسع الخسويٍ، الخسضيب كزًا  الٔن ، كػلو  املاا اة امللًتت، الخوجت  مٍ ًطه الخبلا ( 

α)مؼخول الس لت   اىذ كسبل مٍ      )   

لت   نكًًا ىكي صخت الكطهتت الثاىتت والفه جًم ٓك  كى ? ول جخخلف آلالياث التي ًفضلها  ٓو

 ) ألالفيت، أهس( لخعلم اإلاعرفت الخلنيت في إطار برامج الخىىين باإلاؤسست. حيل

 . الخاجمت:6

 او هًا  ادخاله فآلا يلتاث الفه  كوللا  ٓك  ئشا ما اولًا مٍ دالل هصد السضاػت الخٔطه 

اها) اللطيات والخقًتت( فآلا ئًاض وطام  الخسويٍ  واسدؼا   جت  ) ألالكتت، كسؽ( لخٔله   املٔطفت وًٓو

خباض الادخالفاث وح و واملإػؼت، منا لؼاهه فآلا جًكتص وطام  جسويٍ  فٔالت فآلا املؼخقب  جأدص بٔحو الٓا

ت مٍ الًخاة  كهنلا  ? ألاجتال؛  ت  جه الخوك  ئع  مجنٓو
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(  ول يلتاث الفه :α =2 2مؼخول الس لت ) الٔتًت ًٓسفطوج فآلا ئجاواث كفطاز جوجس    -

 املإػؼت حٔعل ملخ حل الجت   اللطيات فآلا كولوجها لخٔله املٔطفت 

يلتاث الفه  (  ول :α =2 2مؼخول الس لت ) الٔتًت ًٓسفطوج فآلا ئجاواث كفطاز جوجس    -

  كولوجها لخٔله املٔطفت الخقًتت فآلا املإػؼت حٔعل ملخ حل الجت  

نال    وجس جأزحل ملخ حل الجت  فآلا ادختاض آلتاث الخ - اةس ألٓا ٔله مٍ قب  الٔنال فآلا ُو

، قؼه الصخت والؼالمت الاػخ اللألاػاػتت)قؼه اللًسػت و إلاىخا ، قؼه اللتاىت، قؼه 

   الخسويٍ الفه حٔسها املإػؼت فآلا ئًاض وطام والبيئت(

ت مٍ الا قتلا اث الفه حؼاهه فآلا جسٓته ىخاة  مٍ دالل هصد الًخاة   نكٍ كو ىقسم مجنٓو

 كهنلا? البا  مؼخقبال،

جوػتٕ ٓتًت السضاػت واػاهساه ؿطيات كسبل مٍ الٔنال للخٔطه والخأسس مٍ جأزحل مخ حل  لؼخاؼٍ -

، منا الجت  مٍ ٓسم  فآلا ادختاض آلتاث الخٔله فآلا املإػؼاث فآلا ئًاض وطام  الخسويٍ الفه حٔسها

  لؼاهه فآلا جاؼحو مذطجاتها

خباض الادخالفاث وحو ئجطا  وطام  جسويٌتت ججطيبتت  - ، وئجطا  مقاضىت وتنها وبحو جتالألا جأدص بٔحو الٓا

الخذٌتٍ للبلام   ًٓسمنها ىخاة  البلام  الؼاوقت ملٔطفت كوج  الدـاو  والادخاله، ب تت الاػخكازة 
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 . اإلاالحم:8
 الخصائ  الشخصيت ألفراد عينت الدراست: 2حدول 

 اإلائىيت للخىرارالنسبت  الخىرار الفئاث اإلاخغيراث

 %<0 <= 122 شسط الجٌؽ

 %1> 12 10 كىثى

 %9 1> 2= ألالكتت الجت 

 %; =0 80 كسؽ

 

 اإلاؤهل العلمي

 %; 11 18 زضاػاث ٓلتا

 %< 90 =9 ملًسغ زولت

 %1 09 >0 ليؼايؽ

 %> 12 10 جقنه ػامي

 %> 12 10 جقنه

 = 1% 20 ئًاض ػامي اإلاسمى الىظيفي 

 %< >; ;> ئًاض

 %; =0 80 ٓوو جاكه

 %= 1 20 ٓوو جًكتص

 %: :9 1: ػًواث :كق  مٍ  الخبلة امللًتت

 %: <0 88 ػًواث <ئع   :مٍ 

 %9 : ;2 ػًت :1 – 12مٍ 

 %; <1 00 ػًت :1كسثل مٍ 

 122% 110 اإلاجمىع

خناز ٓك  مذطجاث وطىام   اإلاصدر:    SPSS.26مٍ ئٓساز البا ثت وآ 
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 (2019 -2014البياهاث الخاصت بعمليت الخىىين في اإلادًريت الجهىيت لإلهخاج بحىض برواوي خالل الفترة ) : 3حدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 البيان

 ;> 0018= ;1 =<=9> :99>02 01 10>>8 09 1:>:< :0 0<;;0 ز (1222محزاىتت الخسويٍ) 

 1:< 10= 08> 1<8 1=: 800 ٓسز الٔنال املخسوىحو

 ػا 82:=0 ػا 2;098 ػا 2<;01 ػا 82>11 ػا 982>1 ػا 2;;< الدجه الخٔلتمه

ػا/ ٓام  82 ػا/ ٓام  82 الدجه الخٔلتمه لس  ٓام  / ٓام ػا 82  ػا/ ٓام  82  ػا/ ٓام  82  ػا/ ٓام  82   

 ) ألالفيت، أهس( لخعلم اإلاعرفت الصريحت في إطار برامج الخىىين باإلاؤسست آلالياث التي ًفضلها ول  حيل: 4حدول 

 الرمز

  

 آلياث حعلم اإلاعرفت الصريحت

 عمال الجيل أهس عمال حيل ألالفيت

املخوػٍ 

 الخؼابي

الاىاطاه 

 املٔتاضي 

اججاد 

 الٔتًت

املخوػٍ 

 الخؼابي

الاىاطاه 

 املٔتاضي 

اججاد 

 الٔتًت

 K1  0 089 1 89 0 0 :92 1 2: 0 الخسويٍالخسويٍ فآلا مطسع 

K2  1 102 1 1= 1 1 219 1 <; 1 الخسضيب كزًا  الٔن 

K3 9 821 1 0> 8 9 001 1 :< 8 امللًكاث والكخيباث 

K4  8 :<< 2 <2 8 8 <;> 2 == 0 الخوجت  كزًا  الٔن 

خناز ٓك  مذطجاث وطىام  اإلاصدر:   SPSS.26مٍ ئٓساز البا ثت وآ 

 آلالياث التي ًفضلها ول  حيل ) ألالفيت، أهس( لخعلم اإلاعرفت الخلنيت في إطار برامج الخىىين باإلاؤسست: 5حدول 

 الرمز

  

 آلياث حعلم اإلاعرفت الصريحت

 عمال الجيل أهس عمال حيل ألالفيت

املخوػٍ 

 الخؼابي

الاىاطاه 

 املٔتاضي 

اججاد 

 الٔتًت

املخوػٍ 

 الخؼابي

الاىاطاه 

 املٔتاضي 

 اججاد

 الٔتًت

 T1 ٍ0 >:1 1 8; 0 8 >:1 1 ;: 0 الخسويٍ فآلا مطسع الخسوي 

T2  1 =:2 1 1< 1 1 <22 1 1< 1 الخسضيب كزًا  الٔن 

T3 8 1;2 1 <; 0 0 <>2 1 1: 0 كػلو  املاا اة امللًتت 

T4 9 <28 1 => 0 9 1;< 2 21 8 الخوجت  مٍ ًطه دبلا  الخذلم 
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 في إطار برامج الخىىين  ( بين مخغير آلياث حعلم اإلاعرفت الصريحتANOVAاخخبار جحليل الخباًن ألاحادي) : 6حدول 

 ومخغير الجيل

Sig F 
Carré moyen ddl Somme des 

carrés 

  

,584 ,302 ,558 1 ,558 Intergroupes  الخسويٍ فآلا مطسع

 الخسويٍ
 1,847  112 203,219 Intragroupes 

   111 203,777 Total 

,568 ,327 ,357 1 ,357 Intergroupes   الخسضيب كزًا

 الٔن 
  1,091 112 120,063 Intragroupes 

   111 120,420 Total 

,376 ,790 1,222 1 1,222 Intergroupes  الكخيباث

 وامللًكاث
  1,548 112 170,269 Intragroupes 

   111 171,491 Total 

,215 1,553 1,094 1 1,094 Intergroupes   الخوجت  كزًا

 الٔن 
  ,704 112 77,469 Intragroupes 

   111 78,563 Total 

 SPSS.26مذطجاث وطىام  اإلاصدر: 
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في إطار برامج الخىىين ( بين مخغير آلياث حعلم اإلاعرفت الخلنيت ANOVAاخخبار جحليل الخباًن ألاحادي) : 7حدول 

 الجيلومخغير 

Sig F 
Carré moyen ddl Somme des 

carrés 

  

,797 ,067 ,089  1 ,089 Intergroupes  الخسويٍ فآلا مطسع

 الخسويٍ
  1,338 112 147,188 Intragroupes 

   111 147,277 Total 

,977 ,001 ,001 1 ,001 Intergroupes   الخسضيب كزًا

 الٔن 
  1,046 112 115,106 Intragroupes 

   111 115,107 Total 

,438 ,607 ,700 1 ,700 Intergroupes   كػلو  املاا اة

 امللًتت
  1,153 112 126,862 Intragroupes 

   111 127,562 Total 

,264 1,263 1,222 1 1,222 Intergroupes  ٍالخوجت  م

ًطه دبلا  

 Intragroupes 106,456 112 968,   الخذلم

   111 107,679 Total 

 SPSS.26مذطجاث وطىام  اإلاصدر: 
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 الىية اإلاقاوالثية بين أثر القدوة الاححماعية وثحقيق الصلوك اإلاقاوالجي

Entrepreneurial intention between the impact of social role models and 

the achievement of entrepreneurial behavior 

 2رمضان خماخم، 1محفوظ هىداوي 
 handaoui.mahfoud@gmail.com  ،(الجؼاةغ) ظامػت الشلف  1

 romdhane.khemakhem@ihecs.usf.tn ، (جىوـ) ظامػت ضفاكـ 2

ش الاؾخالم:  :                10/07/2022جاٍع ش اللبٌى ش اليشغ:               09/11/2022جاٍع  01/12/2022جاٍع
 

 

 ملخص: 

مً أظل جدلُم الؿلىن الىُت اإلالاوالجُت  فيالاظخماغُت  أزغ اللضوة الى ابغاػ هظه الضعاؾتتهضف 

اغخمضث الضعاؾت غلى اإلاىهج الىضفي في جدضًض اإلافاهُم وؤلاؾاع الىظغي إلاخغيراث البدض،  اإلالاوالحي.

م  لى ؾلبت وػغذ غ، اؾدباهت 1128واإلاىهج الخدلُلي في جدلُل البُاهاث التي جم عضضها غً ؾٍغ

ت الى أن الضعاؾت  جىضلذ هخاةج. AMOS24الهُيلُت  اإلاػاصالثؾخسضام أًً جم ا، الجامػاث الجؼاةٍغ

لللضوة الاظخماغُت أزغ ئًجابي مباشغ كىي غلى الىُت اإلالاوالجُت، وأزغ مباشغ غلى الؿلىن اإلالاوالحي، أًً 

 واهذ اللضوة بمشابت اإلاىظه للؿلىن اإلالاوالحي. 

   ، الىُت اإلالاوالجُت، اإلالاوالجُتالؿلىن اإلالاوالحيالاظخماغُت،  اللضوةملمات مفحاحية: 

 JEL  :L26, L29, D91,D21 اتثصييف

Abstract:  
 This study aims to highlight the impact of social role models on the entrepreneurial 

 intention in order to achieve the entrepreneurial behavior. The study relied on the 

descriptive approach in defining the concepts and the theoretical framework for the 

research variables, and the analytical approach in analyzing the data that was monitored 

through 1128 questionnaires distributed to Algerian university students, where AMOS24 

structural equations were used. The results of the study concluded that the social role 

model has a strong direct positive impact on the entrepreneurial intention, and a direct 

impact on the entrepreneurial behavior, where the role model serves as a guide to the 

entrepreneurial behavior.. 
Keywords: Social role model, entrepreneurial behavior, entrepreneurial intention, 

entrepreneurship  

Jel Classification Codes:   L26, L29, D91,D21 
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 . مقدمة: 1

مً كضعتها غلى اؾدشغاف اإلاؿخلبل، وامخالن عؤٍت ظضًضة والػمل وفًلا  اإلالاوالجُتجأحي أهمُت 

بل غلى الخػاعة  ،واإلاجخمؼطوي أًاٍص بُػاء غلى الاكخطاص  اإلالاولينلها، وبهظا اإلاػجى ًمىً اللٌى ئن 

هيل؛ فىم مً ؾلؼ ومىخجاث ابخىغوها، والتي أخضزذ هلالث هىغُت غلى الطػُضًً الاكخطاصي 

 والاظخماعي.

أنها غباعة غً هظام ًدلم الغبذ واإلاىفػت للجمُؼ؛ فهي، مً خُض ألاضل،  اإلالاوالجُتوالالفذ في 

جدلُم الغبذ مً ظهت، ومىفػت ؤلاجُان بدل مبخىغ إلاشيلت كاةمت بالفػل؛ بدُض ًػمً هظا الخل 

ًبا أن ًدىامى الاهخمام  اإلاجخمؼ مً ظهت أزغي. زالٌ الخلب ألازيرة اإلااغُت؛ ئط ئن  باإلالاوالجُتلِـ غٍغ

الاعجفاع اإلاتزاًض في وؿب البؿالت، وغُاب ألامان الىظُفي، وغضم الخطٌى غلى ألاظىع اليافُت، أو غير 

اصة الاهخمام  اإلاخىاؾبت مؼ مػضالث الخطخم آلازظة في ، وؤلاكباٌ غلى باإلالاوالجُتالخطاغض، عافله ٍػ

 جأؾِـ اإلاشغوغاث الخاضت.

اصة ؤلاكباٌ غلى اإلالاوالجُتئن  ، بهظا اإلاػجى، هي ولُضة ألاػمت، وهي ؾىق الىجاة هظلً، هما أن ٍػ

 الغفاه الػمل الخغ وان بمشابت هدُجت لخغير الهُاول الاكخطاصًت، والخسلي الضاةم غً همىطط صولت

وخُاٌ أوغاع ههظه لم ًىً مً  الاظخماعي، وهى ما جغن الىاؽ في مىاظهت مطيرهم مً بؿالت وزالفه.

زُاع آزغ ؾىي الظهاب ئلى الػمل الخغ، ومداولت الػشىع غلى فىغة والخطٌى غلى الغبذ مً زاللها. 

ؼ زلافت الػمل الخغ لضي مىاؾىحها، فأؾؿذ مػاهض و  ولُاث، وصشيذ وغملذ بػؼ الضٌو غلى حػٍؼ

 واللضوة الاظخماغُت.  والابخياع اإلالاوالجُت، مً زالٌ الترهيز غلى ؤلابضاع صوعاث لخػلُم 

ألاب وألام خُض أن اخخيان الؿفل ال ًيىن ئال بهم ولىً  ٌو كضوة في خُاة ؤلاوؿان غالًبا هىأ

أحي هىا صوع ألاؾغة  مؼ زغوظه ئلى اإلاجخمؼ ًمىً أن جخػضص اللضواث، لظا ًجب أن حػلم بمً جلخضي ٍو

واإلاإؾؿاث الخػلُمُت وؤلاغالمُت خُض ٌػملىن غلى حػلُم ألافغاص ببػؼ اإلافاهُم في هُف جدضص 

واخضة مً اللػاًا الاظخماغُت التي ًجب أن جدخل ميانها  اللضوة بها.أس ي اللضوة الخؿىت التي ًجب الخ

بين اإلاشىالث اإلاجخمػُت التي ًجب الاهخمام بها والػمل غلى خلها، خُض ًجب الػمل غلى ئًجاص أهماؽ 

ظُم ألازغ في الخفىق والخلضم وبىاء واإلاجخمػاث وأهىاع مً اللضوة الخؿىت إلاا لهظه اللضوة مً غ

 .وجدػغها

 .إشكالية البحث:2.1

ت الظي يهخم بضعاؾت  خؿب مػؿُاث غلم الاظخماع التربىي أخض فغوع غلم الاظخماع الخٍُى

ت،اللُم الاظخماغُت والشلافُت  الاظخماغُت وئًطاٌأزغ الػمل التربىي في الخُاة   توالضًيُ والتربٍى

ت،  م الىظام الخػلُمي، وبالخالي اإلاؿاهمت في همى أفػل للشخطُت الؿٍى والىؾىُت ئلى الؿفل غً ؾٍغ

ت  ألاضُل. أنٌشير هظا الفغع  ومً أهجح  الخضًشت،أؾلىب اللضوة الخؿىت مً أهم ألاؾالُب التربٍى

https://www.almrsal.com/post/817939
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 واظخما
ً
 وغاؾفُا

ً
 وغللُا

ً
 وصخُا

ً
 وهفؿُا

ً
 الىؾاةل اإلاإزغة في ئغضاص اليشء زللُا

ً
 جىمًواكخطاصًا  غُا

ت في جغبُت الفغص وجيشئخه غلى أؾـ ؾلُمت في وافت مغاخل همىه, ألن البشغ لضيهم صافؼ  أهمُتها اإلاػُاٍع

لضعون, وبالخالي الاكخضاء بهم، وهظه الخاظت  ال -أو خاظت هفؿُت ئلى جللُض ومداواة ؾلىن مً ًدبىن ٍو

بىالضيهم وجلمظ أصواعهم وؾلىههم صازل البِئت جيشأ في باصب ألامغ مً زالٌ جأزير ألاؾفاٌ -صمىا

غ مطير  م أهمُت اللضوة في جلٍغ ت, وألهمُت اللضوة في بىاء الفغص وئغضاصه. فلض أهض اللغآن الىٍغ ألاؾٍغ

 
ً
،ؤلاوؿان جأهُضا

ً
ا وهى ًضغى اإلاؿلمين ئلى أن ًضعؾىا ؾيرة الغؾٌى ضلى هللا غلُه وؾلم فُخسظونها  كٍى

ت. ًلٌى حػالى: )للض وان كضوة وأؾىة لهم في ؾلى  ههم وحػاملهم وجفاغلهم في الخُاة الاظخماغُت وألاؾٍغ

)
ً
 خؿىت إلاً وان ًغظى هللا والُىم آلازغ وطهغ هللا هشيرا

ٌ
  .لىم في عؾٌى هللا أؾىة

الؿلىن اإلالاوالحي الؿىي الظي لخدلُم ًبدض الػالم الُىم غً هُفُت مشلى  ومً ظهت أزغي،

ملخضًً بظلً بأمشالهم الؿابلين الظًً وغػىا بطماتهم في  لين هاجخينٌؿمذ بالخطٌى غلى ملاو 

 ججؿُض اإلالاوالجُت فىغا وغمال. وغلُه ظاء الدؿاٌؤ الغةِـ لهظه الضعاؾت: 

اصة الىُت اإلالاوالجُت لخدلُم الؿلىن اإلالاوالحي؟   ماهى أزغ اللضوة الاظخماغُت في ٍػ

 الخؿت الخالُت : لإلظابت غلى هظا الدؿاٌؤ جم اجباع 

 مفهىم الؿلىن اإلالاوالحي( –مفهىم الىُت اإلالاوالجُت  –ؤلاؾاع الىظغي ) مفهىم اللضوة الاظخماغُت  -

 مىهجُت البدض ) صعاؾت مُضاهُت( -

 البحث: ف. أهدا3.1

اصة الىُت اإلالاوالجُت ختى أزغ يهضف هظا البدض الى جىضُف ومػغفت  - اللضوة الاظخماغُت في ٍػ

 .الؿلىن اإلالاوالحيًخدلم 

 ابغاػ أهمُت اللضوة الاظخماغُت في جغبُت اليشء  -

 البحث: ة. أهمي4.1

جىمً أهمُت هظا البدض في اعشاص أصخاب اإلاطلخت الى ؾبُل اإلاػغفت وجىغُت الىالضًً والػاةلت 

اصًت، لُسخاعوا فُما بػض أي الؿبُل ألاوؿ ب لهم هيل بػغوعة جمىين أبىائهم ختى جطبذ لضيهم هُت ٍع

اللضوة الاظخماغُت في خُاتهم الػملُت، وخثهم غلى زلافت ألاغماٌ الخغة. هما بين هظا البدض أهمُت 

ضه زلت وشغفا.ر ؾبُل الفغص في أغماله اإلاؿخلبلُت يالتي جى   وجٍؼ

 :الدراشات الصابقة .5.1

 (Moreno-Gómez, Gómez-Araujo, & Castillo-De Andreis, 2019)جؿغكذ صعاؾت 

؟' الى بيىلىمبُا، بػىىان 'الىالضًً هلضوة والىُت اإلالاوالجُت في وىلىمبُا: هل ًلػب الجيـ صوًعا مػخ
ً

ضال

جأزير الىالضًً هلضوة غلى الىُت اإلالاوالجُت بين الجيؿين. أًً ميز أصخاب الضعاؾت بين ألاب هلضوة 

وألام هلضوة، وبدشىا غً هُفُت حػضًل جأزيرهم غلى كغاع الؿالب في الػمل لخؿابهم الخاص خؿب 
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ذ الضعاؾت غلى  الب ظامعي بيىلىمبُا، أًً جم جدلُلها باؾخسضام همظظت ؾ 3703الجيـ. أظٍغ

ض مً الىُت اإلالاوالجُت  اإلاػاصلت الهُيلُت. جىضلذ الضعاؾت الى أهه لِـ فلـ وظىص الىالضًً هلضوة ًٍؼ

ولىً أًًػا ًمىً حػضًل هظا الخأزير خؿب الجيـ. هما أشاع الباخشين أًػا أهه ال حؿمذ لىا كُىص 

اصة  البُاهاث بخدلُل الؿغق  التي ٌؿاهم بها الىالضًً هلضوة غلى الؿلبت الػاملين لخؿابهم الخاص في ٍػ

الىُت اإلالاوالجُت. زم ال جإزظ بػين الاغخباع آزاع الخطاةظ اإلادضصة لللضوة التي ًخميز بها ألاب وألام، مشل 

للض كضمذ هظه الخػلُم والػمغ والشلافت والخبرة في اللؿاع لخلُُم الػالكت مؼ الىُت اإلالاوالجُت. 

اصة الىُت اإلالاوالجُت بين ؾالب  الضعاؾت عؤٍت ظضًضة جخػلم بضوع الىالضًً هلضوة وجأزيرها غلى ٍػ

 الجامػاث. 

ؼ ببىلىضا، بػىىان 'صوع اللضوة اإلالهمت ف (Nowiński & Haddoud, 2019)واهخمذ صعاؾت  ي حػٍؼ

الىُت اإلالاوالجُت' بالخػغع اإلاؿبم لللضوة اإلالاوالجُت في اجساط كغاع بضء اليشاؽ اإلالاوالحي، ئال أن آلالُت 

التي حػؼػ بها اللضوة لخىمُت الىُت اإلالاوالجُت لم ًخم فهمها باليامل. في ظل هظه الخلفُت، بدشذ هظه 

ذ الضعاؾت غلى الضعاؾت في جأزير اللضوة واإلاىاكف اإلالاوالجُت وال  423فػالُت الظاجُت للملاوالجُت. أظٍغ

لت جدلُل مجمىغت غبابُت ظضًضة، جم الػشىع غلى زالر  ؾالب ظامعي بجامػت بىلىضا. مً زالٌ ؾٍغ

مجمىغاث مخميزة مً اإلاخغيراث. جإهض هظه الضعاؾت أن اللضوة اإلالهمت لً جخىكؼ او جىمي الىُت 

ىاث اإلاسخلفت ألبػاص الىُت اإلالاوالجُت ئال غىضما جلترن بمىاك ف ئًجابُت ججاه اإلالاوالجُت، ئلى ظاهب الخيٍى

 اإلالاوالجُت. 

اصة الىُت اإلالاوالجُت. أًً عهؼث الػضًض مً الضعاؾاث غلى  ٌػخبر حػلُم اإلالاوالجُت أصاة عةِؿُت لٍؼ

 ,San-Martín)أؾئلت "ماطا" و"إلااطا"، ولىً ال ًؼاٌ مىغىع "مً" الظي جؿغكذ الُه صعاؾت 

Fernández-Laviada, Pérez, & Palazuelos, 2019)  اصة ألاغماٌ هلضوة باؾباهُا، بػىىان 'مضعؽ ٍع

ًدخظي به: جطىعاث الؿالب واإلاػلمين'. اؾخىشفذ هظه الضعاؾت مضعؽ اإلالاوالجُت هلضوة ًدخظي به 

غلى وظه الخطىص مً مجمىغتي جغهيز مً الؿالب واإلاػلمين، خُض كام الباخشين بالخدلُم في 

يهم غلى الؿالب والؿماث التي ًجب غلحهم جدلُلها لخدلُم هظه آلازاع. الخطىعاث خٌى آلازاع التي لض

ذ الضعاؾت غلى ؾلبت ومػلمين. جىضلذ الضعاؾت الى أن اإلاجمىغخان جخفم غلى أن اإلاضعؾين  خُض أظٍغ

ض مً الىُت اإلالاوالجُت وجدؿين الػضًض مً اإلاىاكف والىفاءاث  ٌػخبرون كضوة ًدخظي بهم هما جٍؼ

ً، فان الؿماث التي ًدخاط اإلاػلمىن ئلى ظمػها لخطبذ كضوة جسخلف مً مجمىغت ئلى للؿالب. ومؼ طل

ا  ا ججاعًٍ
ً
أزغي. غالوة غلى طلً بِىما ًضافؼ الؿالب غً أن مػلم اإلالاوالجُت وان ًجب أن ًبضأ وشاؾ

 ؾابًلا أي مماعؾا، ٌػخلض اإلاػلمىن أن امخالن زطاةظ عظل ألاغماٌ ًىفي الغخباعه كضوة ًدخظي به

اصة في الىُت اإلالاوالجُت.  ومىه ٍػ
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غالًبا ما ًخم اغخماص اللطظ اإلالاوالجُت، مشل ججغبت ؾدُف ظىبؼ التي جسؿف ألاهفاؽ، هأصاة 

ؼ الىُت اإلالاوالجُت في حػلُم اإلالاوالجُت. ؾلؿذ صعاؾت   (F. Liu, Ma, & Li, 2019)حػلُمُت فػالت لخػٍؼ

بالطين، بػىىان 'ما هى همىطط اللضوة ألاهثر فػالُت في حػلُم اإلالاوالجُت؟ جدلُم في كطت عواةُت غً 

ت' الػىء غلى جأزير همىطط اللضوة والخأزير ؤلاًجابي لللطظ اإلالاوالجُت، والتي الىُت اإلالاوالجُت الفغصً

ذ غلحهم  150حػخبر أمًغا مؿلًما به في الػضًض مً الظغوف. وان حجم الػُىت ملضع بـ  ؾالب، خُض أظٍغ

م بغهامج   . بُيذ الىخاةج أهه مً زالٌ اإلاخغير الىؾُـSPSSججغبخين، لُخم جدلُل البُاهاث غً ؾٍغ

لشغف اإلالاوالجُت، جإزغ ول مً اللطظ الىاجخت وكطظ الفشل بشيل ئًجابي غلى الىُت اإلالاوالجُت 

هما ًفترع اإلاػلمىن، ولىً اللطظ الىمىطظُت الىاجخت )اللضوة( لها جأزير أهبر مً كطظ الفشل، 

طوي الىفاءة الظاجُت جمُل أهثر ئلى ئزاعة هىاًا ألافغاص في اإلالاوالجُت. غالوة غلى طلً، هجض أن ألافغاص 

 بػملُت ؾغص اللطظ..
ً
 اإلاىسفػت للملاوالجُت هم أكل جأزغا

بُت اإلاىظىصة خٌى آزاع اللضوة مدضوص هىًغا ما. مً زالٌ الخدلُم في  ملالت  86ئن ألاصلت الخجٍغ

زغ اللضوة بأإلااهُا، بػىىان 'أ (Abbasianchavari & Moritz, 2020)صخفُت ميشىعة، كضمذ صعاؾت 

غلى الىىاًا والؿلىن اإلالاوالحي: مغاظػت ألاصبُاث' هظغة غامت مىظمت غلى البدض ألاواصًمي خٌى آزاع 

 (Kong, Zhao, & Tsai, 2020)خللذ صعاؾت هما هماطط اللضوة غلى الىىاًا والؿلىن اإلالاوالحي. 

بخاًىان، بػىىان 'الػالكت بين الىُت اإلالاوالجُت والػمل: آزاع الخىف مً الفشل وهمىطط اللضوة' الخأزير 

اإلاػخضٌ لىمىطط اللضوة اإلالاوالجُت والخىف مً الفشل في الػالكت بين الىُت اإلالاوالجُت وجىظُم 

ؼ. أزظث غُىت حجمها  ، وباؾخسضام 2018الى  2012ؾالب مً الطين في الفترة مً  1865اإلاشاَع

بُت ميىهت مً أعبػت ملاًِـ جخػلم  SPSSبغهامج  في جدلُل البُاهاث. اؾخػملذ الضعاؾت أصاة ججٍغ

بالىُت اإلالاوالجُت، والؿلىن اإلالاوالحي، والخىف مً الفشل، واللضوة اإلالاوالجُت. بػض جدلُل البُاهاث 

أزغث الىُت اإلالاوالجُت بشيل ئًجابي غلى الؿلىن -باؾخسضام الاهدضاع الهغمي. أظهغث الىخاةج ما ًلي: 

جم جأهُض  -أصي الخىف مً الفشل ئلى ئغػاف الػالكت بين الىُت اإلالاوالجُت والػمل،  -اإلالاوالحي، 

الخأزير اإلاػخضٌ لىمىطط اللضوة اإلالاوالجُت غلى الىُت والؿلىن اإلالاوالحي. لخسلظ الضعاؾت ئلى أن الىُت 

غجبؿت بشيل ئًجابي بالؿلىن اإلالاوالحي، والخىف مً الفشل أغاق ؾالب الجامػاث اإلالاوالجُت واهذ م

مً اجساط ؾلىن ملاوالحي، وأن همىطط اللضوة اإلالاوالجُت ؾُػؼػ الىُت اإلالاوالجُت. لخلترح في ألازير أهه 

ي ًجب اجساط بػؼ الخضابير للخغلب غلى زىف ؾالب الجامػاث مً الفشل، ولخدؿين الىظام الخػلُم

 للملاوالجُت مً أظل جىمُت اإلاىاهب باإلبضاع.

ازخلفذ ظل الضعاؾاث الؿابلت مً خُض مػالجت مىغىع اللضوة الاظخماغُت وأزغه غلى جىمُت 

، ئط جىاٌو مىغىع اللضوة غضة مضازل، فمً الضعاؾاث مً جىاولذ والؿلىن اإلالاوالحي الىُت اإلالاوالجُت

ضان مً الىُ  ,.Moreno-Gómez et al)ت اإلالاوالجُت، ئال أن خؿب صعاؾت الىالضًً هلضوة اللظان ًٍؼ
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ًطػب جدضًض أي الىالضًً له أزغ، وطلً عاظؼ لخطاةطهم الشخطُت اإلاسخلفت، و خؿب  (2019

لت اللضوة أو اإلاىكف ؤلاًجابي، و غىض غُاب  ؼها غً ؾٍغ هفـ الضعاؾت، ئن الىُت اإلالاوالجُت ًخم حػٍؼ

ض بػؼ الضعاؾاث اإلاضعؾُين )اإلاػلمين( اغخبرث  أخضهما ًخم اؾخىماله باللضعة اإلالاوالجُت. هلضوة جٍؼ

ه في هظا  مً الىُت اإلالاوالجُت، هما ٌؿاهم في جدؿين الىفاء اإلالاوالجُت واإلاىكف اإلالاوالحي. جم الخىٍى

اإلاضزل الى أن مػلم اإلالاوالجُت ًجب أن ًيىن كض ماعؽ وشاؽ ججاعي ؾابلا. هما اغخبرث صعاؾاث 

ؼ الىُت اإلالاوالجُت.  أزغي أن ؾغص كطظ الىجاح وكطظ الفشل بشيل ئًجابي هلضوة حؿاهم في حػٍؼ

ه لألزغ الىبير للطظ الىجاح غلى غغاع كطظ الفشل، أًً جمذ ؤلاشاعة أًػا الى أن طوي  مؼ الخىٍى

الىفاءة اإلاىسفػت أكل جأزيرا بؿغص اللطظ مهما وان هىغها. لخخفم بػؼ الضعاؾاث غلى أن هماطط 

ي، وطلً بغؼ الىظغ غً هىع اللضوة، ؾىاء كبل اللضوة حػؼػ الىُت اإلالاوالجُت وبالخالي الؿلىن اإلالاوالح

 أي كبل البضء في اإلاشغوع أو زالٌ أي مغخلت مً مغاخل الخُاة، أو بالىظغ الى ؾبُػت الؿُاق.

وطلً بغؼ وغلُه جبلى اللضوة الاظخماغُت جلػب صوعا أؾاؾُا في جىظُه الؿلىن اإلالاوالحي، 

، اللطظ، آزغون( جدباًً خؿب زلافت )الىالضًًالىظغ غً اإلاطضع. مً ظهت أزغي ؾبُػت اإلاطضع 

 اإلاجخمؼ اإلاخىاظض فُه واللُم الؿاةضة.

 :مفهوم القدوة ؤلاححماعية.2

ؿتن   جلغأ بالػم والىؿغ وهي حػجي مً ًلخضي به ؤلاوؿان َو
ً
: الُلضوة والِلضوة لغت

ً
اللضوة لغت

لخضي به، واللضوة: اإلاشاٌ الظي ًدشبه  ًُ به غيره، فُػمل مشل ما ٌػمل، بؿيخه، فُلاٌ: فالن كضوة 

دظو خظوه في ول ضغيرة وهبيرة. أما اللضوة اضؿالًخا: اللضوة الطالخت هي مشاٌ مً الىماٌ اليؿبي  ٍو

اإلاؿلىب، ًشير في الىظضان ؤلاعجاب فخخأزغ به جأزًغا غمًُلا، فخىجظب ئلُه بطىعة جىلض في ؤلاوؿان 

ًىؿبم غلى عؾٌى هللا خُض واهذ خُاجه مشاع ئعجاب اللىاغت الخامت به، وؤلازالص اليامل له. وهظا 

 الجمُؼ مما ظػلهم ًخأزغون به.

ت الخػلم الاظخماعي ومً 1991هما أشاع له باهضوعا ) ( الظي ٌػض أخض الغمىػ ألاؾاؾُت لىظٍغ

الى أن الخػلم مً زالٌ اإلاالخظت ٌػجي أن مػظم الؿلىن ؤلاوؿاوي مخػلم  عواص حػضًل الؿلىن، ٌشير

همىطط أو مشاٌ حي وواكعي ولیـ مً زالٌ غملیاث ألاشغاؽ الىالؾیيي أو ؤلاظغاتي. فبمالخظت باجباع 

ً جخؿىع فىغة غً هیفیت جيىن ؾلىن ما وحؿاغض اإلاػلىماث هضلیل أو مىظه لخطغفاجىا  آلازٍغ

الخاضت. اإلاالخظىن كاصعون غلى خل اإلاشاول بالشيل الصخیذ ختى بػض أن ًيىن الىمىطط أو اللضوة 

شال في خل هفـ اإلاشاول، فاإلاالخظ ًخػلم مً أزؿاء اللضوة مشلما ًخػلم مً هجاخاجه وئًجابیاجه. فا

والخػلم مً زالٌ اإلاالخظت ًمىً أن ٌشخمل غلى ؾلىهیاث ئبضاغیت وججضًضًت. واإلاالخظين ٌؿخيخجىن 

طفىن كىاهين مً الؿلىن حؿمذ لھم بخجاوػ ما كض  عأوه أو ؾماث مدشابھت مً اؾخجاباث مسخلفت ٍو

إزغ في اللضوة الاظخماغُت مً أهمها زطاةظ هظه هىان غىامل ج .(p. 367, 1991)اهجلؼ, ؾمػىه 
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اللضوة، والخطاةظ اإلاشابھت مشل جمازلھم في الػمغ والجيـ اإلاغهؼ الاظخماعي والىظیفت والىفاءة 

 .(p. 372, 1991)اهجلؼ, والؿلؿت 

 .مفهوم الىية اإلاقاوالثية 3

 :جعريف الىية اإلاقاوالثية .3.1

 ,B. J. Bird) وغغف (Liñán & Chen, 2006)للض أضبدذ الىُت الػىطغ ألاؾاس ي في شغح الؿلىن

1992, p. 11)  لت الىُت بأنها " خالت طهىُت جىظه اهدباه الشخظ وزبرجه وؾلىهه هدى ش يء أو ؾٍغ

ت التي جإزغ غلى الؿلىن، وما هي  جطغف مػُىت"، فالىُت حػمل غلى اؾخلؿاب الػىامل الخدفيًز

ت التي اإلاجهىصاث اإلاسؿؿت لها لللُام بالؿلىن، فالىُت جفهم غلى أنها حػمل هملخلـ  للػىامل الخدفيًز

جإزغ في الؿلىن وحشير بظلً ئلى مضي اؾخػضاص الفغص للمداولت، وما ملضاع اإلاجهىصاث اإلاسؿـ لها مً 

ض مً اخخمالُت أصاء الفغص لظلً  كبل الفغص لألصاء الؿلىن، فلىة الىُت لفػل ؾلىن ما جٍؼ

 .(Lortie & Castogiovanni, 2015)الؿلىن

أن الؿلىن اإلالاوالحي ًيىن صاةما (Krueger, Carsrud, & Development, 1993) وكض أكغ 

م الىُت، فدؿب مىً الخيبإ به غً ؾٍغ و آزغون  (Krueger Jr, Reilly, & Carsrud, 2000) مخػمض ٍو

ض مً فهمىا  الىُت هي اإلاخىبئ الىخُض وألافػل للؿلىن اإلاسؿـ واإلالاوالجُت، ففهم ؾىابم الىُت جٍؼ

ماطط الىُت جخيبأ بالؿلىن أفػل مً الػىامل الفغصًت (الشخطُت )أو الظغفُت( للؿلىن اإلالطىص، فى

والخالت الىظُفُت )ولهظا فاإلالاوالجُت هي غملُت ملطىصة خُض ًسؿـ ألافغاص لها ئصعاهُا لخىفُظ 

ؼ غ اإلاشاَع ؼ، وجؿٍى  .(Lortie & Castogiovanni, 2015) ؾلىهُاث الخػغف غلى الفغص، وزلم اإلاشاَع

، فهي حشير ئلى (B. Bird, 1988)ُت اإلالاوالجُت اإلافخاح الىخُض لفهم غملُت ئوشاء مإؾؿتحػض الى

، أو بأنها الغغبت الىاغُت واإلاخػمضة إلوشاء  "(Engle et al., 2010, p. 37)" هُت الفغص لبضء غمل ظضًض

ي ؾِخم جىفُظها مً وحػخبر الىُت اإلالاوالجُت جمشُل ئصعاوي لإلظغاءاث الت (B. Bird, 1988)مشغوع ظضًض

ؼ مؿخللت ظضًضة أو لخلم كُمت ظضًضة صازل الشغواث اللاةم  & Sastre) كبل ألافغاص ئما إلكامت مشاَع

Espíritu, 2015, p. 1595_1598) ولهظا ٌػبر غجها غلى أنها الىعي والػؼم اإلاسؿـ التي جإصي لألظغاءاث ،

ت إلوشاء مإؾؿت أن "  (Thompson, 2009, p. 676)وخؿب (Thompson, 2009, p. 669_694)الػغوٍع

اللطض مً الىُت اإلالاوالجُت هى الاغتراف الظاحي مً كبل شخظ اغتزامه ئكامت مشغوع ظضًض 

 ."والخسؿُـ بىعي لللُام به في مغخلت ما مً اإلاؿخلبل

  :الىماذج اإلاعحمدة على اإلاقاربة اإلابيية على الىية .3.2

ًلي ؾيخؿغق الى  فُمااإلالاوالجُت وفم ملاعباث مسخلفت، كامذ بخفؿير الىُت  هماطط غضًضةهىان 

 .همىطظين ملاعبت غلم الىفـ الاظخماعي
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 هظرية الفعل العقالوي .3.2.1

ت أن ًخم جدضًض  ت ئلى الخيبإ وفهم الؿلىن الاظخماعي ؤلاعاصي، وجفترع الىظٍغ تهضف الىظٍغ

فان هظه  (Icek Ajzen & Fishbein, 1975) ( في أصاء هظا الؿلىن. وفلا لــالىُت)الغغبتالؿلىن خؿب 

م مىكف الشخظ فُما ًخػلم بؿلىهه وخؿب أهمُت الغأي  ت جلىم بخدضًض الغغبت غً ؾٍغ الىظٍغ

طلً الخلُُم مً أظل جلضًغ كُمت الص يء الىاجج، أو هى  (attitude) اإلالضم. في هظا الؿُاق ٌػخبر اإلاىكف

أهه ًخم جدضًض اإلاىكف  (Icek Ajzen, 2005) أشاعغباعة غً هدُجت مػخلضاث خٌى هظا الص يء. خُض 

م اإلاػخلضاث الؿلىهُت، والتي جمشل باليؿبت للشخظ ئخضي غىاكب هظا  خؿب الؿلىن أي غً ؾٍغ

ت له ضلت بالىماطط الىالؾُىُت لــ كُمت   .الفػل بضو أن هظا الجاهب مً الىظٍغ -attente) جىكؼ –ٍو

valeur)ػّغف اإلاىكف بأهه ، خُض جبين هظه الىماطط وظىص غال كت بين اإلاىكف واإلاىكف مً الص يء. َو

طلً الخلُُم ؤلاًجابي أو الؿلبي اإلاغجبـ بص يء أو بشخظ أو بىغؼ، الىاظم غً اإلاػخلضاث خٌى هظا 

الص يء( الهضف )أو الشخظ أو الىغؼ، أما الاغخلاص فُمشل الاخخماٌ الظاحي غلى أن الص يء له ؾمت 

بين أهه غىضما ًيىن الهضف مً اإلاىكف غباعة غً ؾلىن، فان هظا ف (Broonen, 2006) أما .مػُىت

اإلاىكف ٌػخمض غلى هخاةج هظا الؿلىن. خُض ًخم جدضًض اإلاىكف ججاه الؿلىن خؿب اإلاػخلضاث 

 & Icek Ajzen) أوضحالؿلىهُت التي جمشل الىخاةج أو الػىاكب اإلاخىكػت مً هظا الص يء أو الهضف. فُما 

Fishbein, 1975)  ت الفػل الػلالوي جىؿبم فلـ غلى ألاهضاف والؿلىن ؤلاعاصي، بسالف بأن هظٍغ

ت الؿلىن اإلاسؿـ التي جؿبم غلى ألاهضاف غير ؤلاعاصًت، وعغم هظه الاؾخصىاءاث، ٌشير البػؼ  هظٍغ

ت الفػل الػلالوي ًمىً جؿبُلها بؿهىلت في بػؼ اإلاجاالث. خُض كضمذ هخاةج مشيرة لالهخمام  بأن هظٍغ

 .(Mouloungui pp. 34,35) االث مشل: الصخت، الترفُه، الؿُاؾت والؿلىن الخىظُميفي غضة مج

 :هظرية الصلوك اإلاخطط .3.2.2

ت الؿلىن اإلاسؿـ لــ  ت الفػل الػلالوي، خُض جم ئغافت  Ajzen (1991) هظٍغ هي امخضاص لىظٍغ

 Tounès (2003) مخغير مىمل هى: الؿُؿغة الؿلىهُت ؤلاصعاهُت( اإلادؿىؾت )، فلض أشاع ول مً

ت الؿلىن اإلاسؿـ جمىذ للغغبت الفغصًت مياهت مهمت فُما ًسظ 2006وآزغون ) Fayolleو ( بأن هظٍغ

ت، أي ؾلىن ٌػخمض غلى بػؼ الخسؿُـ هبضء وشاؽ ججاعي،  مغخلت وشأة الؿلىن. ووفلا لهظه الىظٍغ

م الغغبت فُه( أي هظا الؿلىن  .) ًمىً الخيبإ به غً ؾٍغ

ت هى اكتراح همىطط هظغي كابل لالؾخسضام في ظمُؼ  Emin (2003) هما أشاع ئلى أن صوع هظه الىظٍغ

الخاالث التي ًيىن فحها الؿلىن مغغىب فُه، ألهه ال ًلىم غلى مخغيراث زاعظُت، التي حػخبر مدضصاث 

ت، الىُت هي خىضلت هاججت غً زالر مدضصاث   :مباشغة للؿلىن، وفلا لهظه الىظٍغ

 L’attitude vis-à-vis du comportementاإلاىكف ججاه ؾلىن،  -

 La norme sociale perçue اللاغضة الاظخماغُت ؤلاصعاهُت  -
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 Le contrôle comportemental perçu الخدىم الؿلىوي اإلاضعن( اإلادؿىؽ  -

ًخم جدضًض الؿلىن خؿب الغغبت والخدىم الؿلىوي اإلاضعن( اإلادؿىؽ )اإلاىكف ججاه ؾلىن(   

ٌشير هظا اإلادضص ئلى صعظت الخلُُم ؤلاًجابي أو الؿلبي  (I Ajzen, 1991) )وفلا لــغلى خؿب الؿلىن 

هظا اإلاخغير ظاطبُت  ًمشل (Boissin, Chollet, & Emin, 2009) إلاىكف ألافغاص ججاه ؾلىن مػين، وخؿب

لؿلىن، فمشال: اإلاىكف ججاه اإلاساؾغة، كض ٌػخبرها الفغص ئما مساؾغة ئًجابُت أو ؾلبُت، وفُما ًسظ 

اإلاىكف ججاه الىجاح والفشل في غملُت ئوشاء اإلاإؾؿت فلض ٌشجؼ هظا اإلاىكف الفغص في كغاعه خٌى 

 .هظا ؤلاوشاء أو ًدبؿه

هي غباعة غً الػغىؾاث الاظخماغُت طاث الؿابؼ  Ajzen خؿباللاغضة الاظخماغُت ؤلاصعاهُت:  -  

 Tounès ،Fayolle ؤلاصعاوي( الخس ي )، مً أظل جدلُم أو غضم جدلُم ؾلىن مػين. بمػجى أزغ أشاع

وآزغون أن اللاغضة الاظخماغُت ؤلاصعاهُت هي غباعة غً شػىع الشخظ بالػغـ الاظخماعي الظي ًخم 

 .غلُه خٌى ما ًىص اللُام به وألاضضكاء(ػاةلت مً زالٌ ألافغاص اإلالغبين( ال

ئلى أن الخدىم الؿلىوي اإلاضعن ًيىن خؿب  Ajzenالخدىم الؿلىوي اإلاضعن اإلادؿىؽ: جىضل  -      

ؾهىلت أو ضػىبت ؤلاخؿاؽ غىض جدلُم ؾلىن مػين، وغلى هظا ألاؾاؽ فاهه ٌشير ئلى ئصعان وجطىع 

ل ترب مفهىم هظا اإلادضص مً مفهىم الفػالُت أو الىفاءة الشخظ لفػالُخه مً زالٌ هظا الؿلىن، ٍو

( الظي ؾيخؿغق ئلُه الخلا. هظا اإلادضص ٌػبر غىه مً زالٌ اإلاػخلضاث التي 1977) Banduraالظاجُت لــ 

 .Sana & Naima 2008, pجميز مػلىماث( صخُدت أو زاؾئت )الشخظ خؿب البِئت التي ٌػِش فحها )

ت الؿلىن اإلاسؿـ: (. في الشيل اإلاىالي هىضح4_3  أهم غىاضغ هظٍغ

 

ت الؿلىن اإلاسؿـ لـــ  :01الشكل   Ajzen (1991)هظٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 (WANG, 2010):اإلاصدر

 

 الخاعظُت اإلاخغيراث

 :الضًمىغغافُت اإلاخغيراث

 الجيـ، الػمغ،

 .الخ ..الىغؼ،الخػلُم

 :الشخطُت الؿماث

 الخاظت الغكابت، مىغؼ

  ؤلاهجاػ، ئلى

 الغمىع، مؼ الدؿامذ

 للمساؾغة اإلاُل

 السلىكيت المعتقداث

 النتائج وتقييم

 المعياريت المعتقداث

 لتصرف والدافع

 اآلخرين آلراء وفقا

 التحكم معتقداث

 تسهيل و)المراقبت (

 الظروف

 تجاه المىقف

 سلىك

 االجتماعيت القاعدة

 اإلدراكيت

 السلىكي التحكم

 المدرك

 سلىك الرغبت
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 :مفهوم الصلوك اإلاقاوالجي .4

ٌ  واضح بشيل الؿلىوي الىهج للبدض أًً اهخم همجاٌ اإلالاوالجُت وشىء بضاًت  وضفاجه، باإلالاو

 الػاةلت غلى ٌػخمض الطفاث هظه فاهدؿاب الطفاث الشخطُت، غلى فلـ ٌػخمض ال الىجاح أن مخجاهال

 صون  كُمت لها فلِـ الفغصًت اإلاباصعاث أما .حشىُل زلافخه في عةِؿُان غامالن ٌػضان اللظان واإلاجخمؼ،

  .حؿاغضها التي واكخطاصًت وزلافُت اظخماغُت ؾُاؾت

 بمفهىم زاضت بطفت اهخم الظي الىظُفي، الىهج مدضوصًت الؿلىوي الىهج ظهىع  أؾباب مً ئن     

 ٌ ، Max Weberالىهج  هظا عواص أواةل ومً فحها، ٌػِش التي الخاعظُت اإلاإزغاث ئلى صون الخؿغق  اإلالاو

ٌ  لؿلىن جفؿير وئغؿاء اإلاجخمؼ، وزلافاث واللُم الضًً بين ضلت خاٌو وغؼ الظي  هلاةض بىضفه اإلالاو

 (Weber, 2002).إلالاولخه الخغ لدؿُيره عاظؼ هظا و زاضت، اؾخلاللُت طي و لألغماٌ هاجح ومؿير ومبخىغ

 أهمُت ئلى (Brewer & Gibson, 2014)جىضل  فللض اإلالاوالجُت غلى ألاؾغة جأزير بسطىص أما

 اإلاخلضمت، البلضان في أًػا ولىً اإلاخسلفت ؤلاكخطاصًاث في فلـ لِـ اإلاؿعى الطىاعي، في ألاؾغة مشاعهت

غها ًخم اإلالاوالجُت في جأزغ أو جضغم التي اللُم فان ألاؾاؽ هظا وغلى  الخيشئت غملُت زالٌ مً جؿٍى

 .ألاؾغة في الاظخماغُت

ٌ  ًمىىىا هىا مً  التي واإلاىاكف اللُم غلى هبير خض ئلى ٌػخمض وهجاخها اإلالاوالجُت ئوشاء ئن اللى

 ,Singh, DeNoble, & practice)مً  ول بين فُما .فُه ٌػِش الظي مدُؿه ومً أؾغجه مً ًىدؿبها الفغص

 أؾالُب إلظهاع ألافغاص جضٍعب في خاؾما صوعا جلػب الاظخماغُت اإلاإؾؿاث وغيرها مً ألاؾغة أن (2003

  الؿلىن. مً مػُىت

 اإلالاوالث في الغغبت أن ئلى Max Weber أشاع اإلالاوالجُت غلى والشلافت اإلاىؿلت جأزير مىظىع  ومً

جؿىع  غلى كىي  جأزير لها بلُمها الشلافت أن ئلى ئغافت وزلافتها، اإلاىؿلت، بمىار هبير خض ئلى جخأزغ وفػالُتها

 .اإلالاوالجُت

ٌ  ظهىع  أن ئلى أشاع خُض أزغي، هظغة له واهذ فللض Schumpeterأما  م  غً لِـ اإلالاو ؾٍغ

ت ؤلاعاصة مً ًىلض الظي الفغصي للضافؼ عاظؼ لىىه .والضًيُت والشلافُت الاظخماغُت اإلاخغيراث وخضوزه  اللٍى

 جيىن  واللضعة الؿياهُت، مجمىغت ألًت الػغقي الخجاوـ غً الىظغ بغؼ الطضفت، ؾبُل غلى ًيىن 

 مً الشابخت الػاصاث غلى الخغلب أظل مً والػلل ؤلاعاصة ؾاكت وأًػا ،...ألاشُاء عؤٍت أظل بضيهُت مً

ٌ  بها ًدؿم التي الىفؿُت الخطاةظ بين مً هي الاظخماغُت اإلاػاعغت جدمل غلى واللضعة الفىغ  .اإلالاو

 الشخظ لضي وخؿما فػالُت أهثر جيىن  ولىجها ألاشخاص، في مىظىصة جيىن  هظه الخطاةظ فمػظم

 ٌ  .اإلالاو

 هبير بشيل ٌػخمض الظاهغة هظه ظهىع  أن McClellandبين  فللض باللُم اإلالاوالجُت غالكت غً أما

 جإصي والتي الاكخطاصي، للىمى الضازلُت الػىامل جلً هي ؤلاوؿاهُت اللُم أن ئلى اللُم، مشيرا غلى
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ت الظغوف مً والاؾخفاصة الؾخغالٌ الفغص، بالشخظ غ أظل مً اإلاىاؾبت، الخجاٍع لــ  وفلا .مطيره جلٍغ

McClelland  ٌػخبرMax Weber  ألاضٌى الاظخماغُت لفهم اإلابظولت الجهىص وكاغضة أؾاؽ أعس ىأهه 

ؼ، الخىىىلىجي الخلضم :مشل الغةِؿُت الاكخطاصًت لللىي  والىفؿُت  الػمل، والىمى في الخسطظ الؿَغ

ت الؿياوي  .اإلالاوالجُت وخٍُى

 وعوح الاكخطاصًت الػلالهُت وأًػا الاججاهاث هظه أن Max Weberأهض  1904غام  بضاًت في

 .Shally, 2003, p)الػاإلاُت الضًيُت الىظغ وظهاث بػؼ غلى جترجب الخضًض الغأؾمالي اإلاغامغة للىهج

8_11) 

 الىهج عواص أبغػ  مً ٌػخبر ، الظيMcClellandأشاع  فللض الشخطُت الػىامل بسطىص أما

ٌ  ئلى أن الؿلىوي،  إلاطلخخه ٌؿتهلىه ال الظي ؤلاهخاط غلى الؿُؿغة ًملً الظي الشخظ هى اإلالاو

فه أعاص جأهُض خُض .الشخطُت  الاجداص في الطلب إلهخاط مطىؼ في اإلاضًغ أو اإلاؿير أن غلى بىضفه حػٍغ

ٌ ٌػخبر  الؿىفُاحي ٌ  جدفؼ التي الىفؿُت الضوافؼ بين مً . وأهه(McClelland, 1985) ملاو  هي اإلالاو

 (.need for achievementلإلهجاػ ) الىبيرة الخاظت

 اإلاؿإولُت ًفػلىن  لإلهجاػ الىبيرة بالخاظت اإلاميًزً ألافغاص أن ًغي  (Brockhaus, 1982)أما 

يىن  الظاجُت، ظهىصهم مً اإلاغظىة ألاهضاف وجدضًض مشاولهم الشخطُت، لخل الخامت  أًػا لضيهم ٍو

ت الغغبت  ,McClelland) ًغي  الخطاةظ هظه أؾاؽ وغلى .ؤلاهجاػاث جلً هجاح مػغفت مضي في اللٍى

ٌ  أن (1985  ألاشخاص أن ئلى جىضل فلض هظا ئلى وئغافت لإلهجاػ، غالُت لضًه خاظت جيىن  أن ًجب اإلالاو

ٌ  هىع مً لضيهم لإلهجاػ الػالُت الخاظت طوي   (moderate risk-takingللمساؾغة ) اإلاخىؾـ اإلاُى

(karayiannis, p. 43).  

 هىع بىظىص ئال جيىن  ال الاكخطاصًت الخىمُت أن (McClelland, 1985)جدلُل  وضحومً ظهت أزغي 

 (. خُضneed for achievementؤلاهجاػ ) في الخاظت مً ملىماتها حؿخمض التي في اإلالاوالجُت، الغغبت مً

 :الخالي الىدى غلى ؤلاهجاػ في بالخاظت اإلاغجبؿت الؿلىواث بػؼ Wintherو McClelland وضف 

(McClelland, 1985) 

 .فغضت مً ال اإلاهاعة مً وظُفت بىضفها مػخضلت مساؾغة -أ

ت -ب  ظضًض. فػاٌ وشاؽ وزلم الخٍُى

 الفغصًت. اإلاؿإولُت -ت

ػخبر :اللغاعاث هخاةج مػغفت -ث  الىخاةج لهظه هملُاؽ اإلااٌ َو

غ اإلاؿخلبلُت باالخخماالث الخيبإ -ج  .الخىظُم مهاعاث وجؿٍى

 اإلاغامغة صعظت في طلً ًىمً الىمىطظُت؛ الشخطُت الطفاث بػؼ ظل في جىمى اإلالاوالجُت ئن   

ت ٌ  وضفاث اإلالاوالجُت مؼ اإلاىاهب اللٍى  لهظه ئغافت لإلهجاػ، الىبيرة الخاظت مؼ ظىب ئلى ظىبا اإلالاو
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ٌ  الخطىعاث :أهمها اإلالاوالجُت، وجؿىع  همى في أزغي  حؿهم غىامل الػىامل  الاكخطاصًت، الفغص خى

ت الىفاءة وهظا اإلادىم الخلجي الخىظُم ،) هاما صوعا جلػب التي (الخُاة في الخبرة  .ؤلاصاٍع

 فلض الاكخطاصًت، والخىمُت McClelland  ئلحها أشاع التي لإلهجاػ الخاظت غالكت ًسظ فُما أما

 بين ضلت وظىص اخخماٌ ئلى أشاع الظي (Winterbottom & society, 1958) صعاؾت غلى هظا ألازير اغخمض

 والخضًشت البضاةُت اإلاجخمػاث ظمُؼ في لإلهجاػ الخاظت صوع  McClelland صعؽ خُض .اإلافهىمين هظًً

 ( بسطىصneed of achievementؤلاهجاػ ) في الخاظت أضل جدبؼ مً زالٌ الاكخطاصًت بالخىمُت وغالكتها

ت واإلاىاكف اللُم بػؼ  جدذ وأصائهم اإلاهىُت مطالخهم وغلى اإلاغاهلين غلى الخاظت هظه وجأزيراث ألابٍى

 غلى جإزغ التي الخاعظُت اإلاإزغاث زالٌ مً لإلهجاػ، الخاظت مطضع ئلى أن اهخهى وكض .مػُىت ظغوف

اث ت، اإلاؿخٍى  جدبؼ زالٌ مً ألافغاص، وشأة في هاما صوعا جلػب التي ألاؾغة، ش يء ول وكبل أوال هى الخدفيًز

 .(Shally, 2003, p. 12_14) ئلحهم اإلالضمت وهىغُت التربُت الىالضًً ومىاكف كُم

 الىدى غلى Kilbyوضخه  الظي McClellandأوظضه  اإلالاوالحي للؿلىن الؿببي الدؿلؿل ئن      

 (Shally, 2003, p. 16):الخالي

 اإلاقاوالجي للصلوك الصببي : الخصلصل02ل الشك

 

 

 

 (Shally, 2003, p. 16)اإلاطضع:

امخضث  ؾىت غشٍغً ؾىاٌ اإلالاوالحي اإلاجاٌ صعاؾت في الؿلىوي الىهج غلماء ، اؾخمغMcClellandغلب 

 (FILION, 1997, p. 138).1980لى ا 1960مً 

 باخشين غضة ٌشير و ، ،(McGuire, 1964) بُئخه و بمدُؿه زاص مىخج غً غباعة الفغص نئ

 غلحهم جإزغ أن اإلالاولين، (Ellis, Roberts, & Technology, 1981)، (Gibb & Ritchie, 1982) أمشاٌ

 & ,Fillion (Koffi, Fillion, Ekioneaفُػخبرها اإلالاوالجُت بسطىص أما واإلايان، الؼمان ومميزاث زطاةظ

Morris, 2014)  ألافغاص . ؾلىهُاث حشيل اإلاىؿلت وغاصاث خخُاظاثوالا  الشلافاث أن أي ئكلُمُت، ظاهغة 

 :مىهجية البحث.5

أزغ اللضوة ( إلزخباع 02غلى غىء الضعاؾاث الؿابلت جم اكتراح همىطط هُىلي )الشيل 

ؼ الىُت اإلالاوالجُت الاظخماغُت   ٌؿدىضلضي ؾالب الجامػاث بالجؼاةغ. لخدلُم الؿلىن اإلالاوالحي في حػٍؼ

طلً وفم اللاغضة الاظخماغُت  Ajzen's TPB (1991،)همىطط الؿلىن اإلاسؿـ  الىهظا الىمىطط 

وغير ؤلاصعاهُت التي حػبر غً شػىع الشخظ بالػغـ الاظخماعي الظي ًخم مً زالٌ ألافغاص اإلالغبين 

ت الاظخماغُت اإلالغبين  غلُه خٌى ما ًىص اللُام به، والخدىم الؿلىوي اإلاضعن. باإلغافت الى الىظٍغ

ت غلى مفهىم "الخفاغل"، وفي هظا الطضص ًإهض اإلاػغف ( غلى 1986) Banduraُت التي جلىم هظه الىظٍغ

 التنشئة
 االجتماعية
 األسرية

 القيم
 العقائدية

 الحاجة
 لإلنجاز

 السلوك
 المقاوالتي
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(. خُض Peguy Arnaud p. 34الخاظت ئلى جفاغل زالسي بين الػىامل: الشخطُت، البُئُت والؿلىهُت )

لخلي الىمىطظين مً خُض الاهخمام بمدُـ الفغص وغالكاجه الاظخماغُت )مؼ الىالضً  ًًخضازل ٍو

 (.اإلالهمين وآزغونو 

 همىطط البدض :03الشكل 

 

 

 

 

 مً اغضاص الباخشان اإلاصدر:

 لُخم ضُاغت الفغغُاث وفم الخالي:  

H1 ًىظض أزغ طو صاللت ئخطاةُت لللضوة الاظخماغُت غلت الىُت اإلالاوالجُت : 

H2.ًىظض أزغ طو صاللت ئخطاةُت للُت اإلالاوالجُت غلى الؿلىن اإلالاوالحي : 

H3.جلػب الىُت اإلالاوالجُت صوع الىؾاؾت بين اللضوة الاظخماغُت والؿلىن اإلالاوالحي : 

غ   ضعاؾاث الؿابلت التي جم ازباتها وازخباعها في صعاؾتمً زالٌ ال الاؾدباهتجم جطمُم وجؿٍى

(Handaoui, 2022, p. 306) ت والىُت اإلالاوالجُ اللضوة ؤلاظخماغُت، جخيىن مً زالزت أكؿام، غباعاث

اللضوة اؾخسضمذ الضعاؾت الخالُت اؾخبُاهاث كُاؾُت للُاؽ اإلاخغيراث  .والؿلىن اإلالاوالحي

ملُاؽ جطيُف لُىغث الخماس ي، مؼ  ت خؿبمطموالؿلىن اإلالاوالث،  الاظخماغُت والىُت اإلالاوالجُت

(. واهذ غُىت هظه الضعاؾت ؾالب بالجامػاث خماما)أوافم ب 5)ال أوافم جماما( ئلى  1هؿاق مً 

اث الجهاةُت اإلالبلين غلى  ت. جم الترهيز غلى الؿالب الظًً هم غلى وشً الخسغط أي في اإلاؿخٍى الجؼاةٍغ

ُض ًخمخػىن بالشغف اإلانهي. جم ازخُاعهم بشيل غشىاتي خؿب وؿبهم إلاسخلف الخُاة اإلاهىُت خ

ت حػىـ البِئت  ت اإلاخىاظضة في مسخلف اإلاىاؾم التي جخميز هي ألازغي بشلافت ظهٍى الجامػاث الجؼاةٍغ

اإلاػاشت. وان اإلاؿخجُبىن مً مسخلف الخسططاث غلى ؾبُل اإلاشاٌ في الػلىم الاكخطاصًت والدؿُير، 

  .وؿاهُت، الػلىم الفالخُت والػلىم الخلىُتالػلىم ؤلا

أهض الباخشان في البضاًت غلى جؼوٍض اإلاؿخجُبىن بمػلىماث خٌى مىغىع البدض وهضفه وئغاصة 

ابالغهم أن حػاونهم ؾىعي وؾخظل اظىبتهم مجهىلت.  جم ؾبؼ ؤلاؾدباهت زم جىػَػها غلحهم، أًً جم 

اؾدباهت ضالخت. وان البض مً اؾدبػاص بػؼ  1128اؾدباهت في الجهاًت، باظمالي  1190اؾخالم 

 SPSS جم جدلُل البُاهاث باؾخسضام بغهامجي ( هظغا لػضم اهخماٌ اإلاػلىماث بها.62ؤلاؾدباهاث )

ٌ   .AMOSو  .(01) ًخم غغع الخدلُل الىضفي في الجضو

 

 

السلوك 
 المقاوالتي

 H1 النية المقاوالتية

القدوة 

 اإلجتماعية

H2 

H3 
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 :البياهات لثحلي .5.1

في البضاًت، البُاهاث جم ئصزالها  ٌػغع هظا اللؿم هخاةج ازخباع الفغغُاث اإلالترخت للضعاؾت.

زم جم اؾخيراص البُاهاث الخًلا ئلى جدلُل الىمظظت  (SPSS) في الخؼمت ؤلاخطاةُت للػلىم الاظخماغُت

، أزظها البُاهاث ألاولُت لُخم الخدلم مً (SEM) إلظغاء همظظت اإلاػاصلت الهُيلُت .(Amos 24) الهُيلُت

، واللُم اإلاخؿغفت، والخىػَؼ الؿبُعي للبُاهاث، واإلاغوهت مشل البُاهاث اإلافلىصة SEM افتراغاث

   .(Hair, Wolfinbarger, Money, Samouel, & Page, 2015) اإلاخجاوؿت، والافتراغاث الخؿُت اإلاخػضص

للخدلم مً صخت همىطط اللُاؽ والىمىطط  الهُيلُت اإلاػاصالث الضعاؾتبػض طلً، اؾخسضمذ هظه 

الخدضًض، للخدلم مً صخت همىطط اللُاؽ، جم فدظ الطالخُت اإلاخلاعبت الهُىلي. وغلى وظه 

ت. أزيرا، هُيلُت الىمىطط الزخباع الػالكت اإلافترغت  .والخمُيًز

الظي ٌػىـ  ءالص ي، 411والظوىع بـ  717هالخظ أن الػُىت ٌغلب غلحها ظيـ ؤلاهار بـ 

الظوىع، فُما هجض ان غضص الؿلبت زطاةظ مجخمؼ الضعاؾت الظي بضوعه ًدخىي غلى ؤلاهار أهثر مً 

 171مىػع غلى  540اهار، وؾلبت اإلااؾتر بـ 332طوىعو 218مىػع غلى  550في مؿخىي اللِؿاوـ ملضع بـ

 16طوىع و 22ؾالب مىػع غلى  38اهار. باإلالابل هجض غضص كلُل لؿلبت الضهخىعاه ملضع بـ  369طوىع و

جمشُل للػلىم  أهبر (، أًً هجض 1بِىت في الجضٌو )ئهار.  فيان جىػَؼ هظه الػُىت خؿب الخسططاث اإلا

ت وغلم الىفـ زم الػلىم الخىىىلىظُت  الاكخطاصًت، الدؿُير، اإلاالُت والاظخماغُت، لخأحي الػلىم الخجاٍع

 .غير اإلاظوىعةوباقي الخسططاث ألازغي 
 

 ؤلاخطاةُاث الىضفُت: 1حدول 

 
 

مً اغضاص الباخشان باإلغخماص غلى  اإلاصدر :

 SPSSمسغظاث بغهامج 

 :قياس الىموذج.5.2

 أهثى طهغ الدجم الخسطظ

 144 50 194 غلىم اكخطاصًت

 105 51 156 غلىم الدؿُير

ت  51 40 91 غلىم ججاٍع

 7 2 9 غلىم جىىىلىظُت

 70 67 137 غلىم اظخماغُت

 59 35 94 غلىم فالخُت

 169 58 227 غلىم مالُت

 23 11 34 غلم الىفـ

 88 98 186 أزغي 

 أهثى ذلر حجم العيىة الخصائص

 717 411 1128 الجيـ

(%) 100 36.4 63.6 

 الضعاس ياإلاؿخىي 

 332 218 550 لِؿاوـ

 369 171 540 ماؾتر

 16 22 38 صهخىعاه
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جم  (؛CFAلخلُُم صخت ول بىاء مؼ ألابػاص الخاضت به، ًسػؼ للخدلُل الػاملي الخىهُضي )

مً الضعظت الشاهُت ألٌو مغة. جم ئػالت مػامل الخدمُل )الدشبؼ( اإلاػُاعي الظي ًيىن أكل  CFAجىفُظ 

(. الخؿىة ألازيرة لخدلُم ظىصة الىمىطط هي عبـ J. Hair, Babin, Anderson, & Black, 2018) 0.50مً 

كضعها بلُمت  e39 -e42عبـ شغوؽ الخؿأ للػىاضغ التي جدخىي غلى مإشغاث حػضًل أغاله. جم 

هظًغا ألنها جخمخؼ بأغلى كُمت وؿبُت إلاإشغاث الخػضًل. بػض هظا . 24.554بلُمت  e46 -e47و  33.294

 الخػضًل في همىطط اللُاؽ جطبذ اللُم الجهاةُت والخالي:

 مإشغاث اإلاؿابلت للىمىطط :02حدول 

RMR RMSEA NFI TLI CFI AGFI GFI DF CMIN 

0.051 0.056 0.961 0.954 0.970 0.952 0.974 36 153.468 

 AMOSمً اغضاص الباخشان باإلغخماص غلى مسغظاث بغهامج  اإلاصدر:
 

ظهغ الىخاةج اإلابِىت في الجضٌو مالءمت الىمىطط الجُض، ًخميز بجىصة مؿابلت 
ُ
وىن ول  ظُضةج

البىاتي ( همىطط 3ًىضح الشيل )  .(Arbuckle & Wothke, 2013) اإلاإشغاث خؿب اإلادً اإلاؿلىب

وان الضلُل غلى ، اؾدىاًصا ئلى غىامل الخدمُل )الدشبػاث( لجمُؼ اإلاخغيراث اإلاغضىصةو  .الجهاتي

ت أهثر مً  ، وبىاء 0.50الطالخُت اإلاخلاعبت )مإهضة(. واهذ ظمُؼ جلضًغاث جدمُل الػىامل اإلاػُاٍع

جم جأهُض  .، وغلُه0.50أهبر مً  (AVE) ، ومخىؾـ الخباًً اإلاؿخسلظ0.70أهثر مً  (CR) مىزىكُت

باإلغافت ئلى   .(J. Hair, J.F, Wolfinbarger, Money, Samouel, & Page, 2015) اإلاخلاعبتالطالخُت 

ت طلً، وفًلا لبىاء الاغخماصًت، ئلى أي  هما جم ئزباث الاحؿاق الضازلي للخضابير. كُاؽ الطالخُت الخمُيًز

ت، مضي ًسخلف البىاء خًلا غً البجى ألازغي. لخلُُم الطالخُت جم اؾخسضام أصاة الخفىق  الخمُيًز

ؤلاخطاتي الجؼتي مً زالٌ صمج أوػان الاهدضاع اللُاؾُت والاعجباؽ لجمُؼ الترهُباث. جم ئوشاء كُم 

ت، لخاهض هي ألازغي صخت الىمىطط.  الطالخُت الخمُيًز

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الىية اإلاقاوالثية بين أثر القدوة الاححماعية وثحقيق الصلوك اإلاقاوالجي
 

469 

 البىاتيىمىطط ال :04الشكل

 
 مً اغضاص الباخشان اإلاصدر:

م  :ومىاقشة الىحائجاخحبار الفرضيات - لغغع ازخباع الخأزيراث اإلاباشغة، جم اظغاء الخدلُل غً ؾٍغ

اللضوة الاظخماغُت الىمظظت الهُيلُت، أهضث الىخاةج وظىص غالكت ئًجابُت مباشغة بين اإلاخغير اليامً 

اللضوة ، وغلُه ًمىىىا اللٌى بأن (P=0.00) وكُمت ، (CR=5.093) كضعهابيؿبت خغظت  والىُت اإلالاوالجُت

 أزغ ووظىص  .H1 لها جأزير ئًجابي مباشغ غلى الىُت اإلالاوالجُت، مما ًجػلىا كبٌى الفغغُت ؤلاظخماغُت

يؿبت غلى الؿلىن اإلالاوالحي بلىُت اإلالاوالجُت وظىص أزغ ئًجابي مباشغ وكىي لأًػا . مباشغ ئًجابي

 .دللتم H2 ، وغلُه فان الفغغُت(P=0.00)وكُمت ، (CR=15.182) كضعهاخغظت 

 Direct effects: ألاثر اإلاباشر 03حدول 

 الىدُجت S.E C.R P-Value الفغغُت الغكم

H1 SModelINTe 0.100 5.093 *** مدللت 

H2 INTeBEHAV 0.075 15.182 *** مدللت 

 AMOSمً اغضاص الباخشان باإلغخماص غلى مسغظاث بغهامج  اإلاصدر:

م  (H3) الغوابـ غير اإلاباشغةازخباع -  SOBELازخباع غً ؾٍغ

ت، فلض ازترها هما أوص ى  ، اؾخسضام (Akrout, 2018)غلى الغغم مً وظىص الطُغت الىظٍغ

والظي جم جىفيره غلى ؤلاهترهذ مؼ الىضٌى اإلاجاوي والظي ًجػل مً اإلامىً خؿاب  1يبغهامج ئخطات

                                           
1
 https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=31  
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ت. جم خؿاب الخأزير غير اإلاباشغ غلى أهه هاجج كُم . هظا اإلاػامل اؾخسضمىا عوابـ الاهدضاع غير اإلاػُاٍع

 الخأزيراث اإلاباشغة التي جغبـ اإلاخغير الىؾُـ باإلاخغير الخابؼ واإلاخغير اإلاؿخلل. 

 : ثقدًرات ومعىوية آلاثار غير اإلاباشرة04حدول 

 الخصمية
وشاطة مً 

 طرف

الحقدًرات 

الغير 

 معيارية

S.E 
الحقدًرات 

 اإلاعيارية
Z 

P 

One 

tailed 

Two 

tailed 

اللضوة 

 اإلالاوالجُت

الؿلىن  >--

 اإلالاوالحي

 0.00   0.495  0.581 الىُت اإلالاوالجُت

 اللضوة

 اإلالاوالجُت

 الىُت >--

 اإلالاوالجُت

 0.512 0.100 0.453 4.244 0.00 0.00 

الىُت 

 اإلالاوالجُت

الؿلىن  >--

 اإلالاوالحي

1.135 0.075 0.911 

 SOBELمً ئغضاص الباخشان باإلغخماص غلى البرهامج ؤلاخطاتي لـ اإلاصدر:

صوع  اإلالاوالجُت جلػبمما ًضٌ غلى أن الىُت  1.96أهبر مً الخً اإلالضع بـ  zجبين الىخاةج أن كُمت 

 مدللت. H3الىؾاؾت بين اللضوة الاظخماغُت والؿلىن اإلالاوالحي. وغلُه فان الفغغُت 

في اإلالاوالجُت، لً ًإصي امخالن اللضعاث اإلالاوالجُت بالػغوعة ئلى ئوشاء مشغوع ظضًض ما لم ًخم 

الخػبير غً مىكف ئًجابي ججاه اإلالاوالجُت. وباإلاشل فان اإلاىكف ؤلاًجابي لً ًإصي ئلى ئوشاء مشغوع 

لً جإزغ ئال  اإلالاوالجُتضوة ظضًض ئال ئطا جم ئصعان اللضعة غلى اللُام بهظا الػمل. غالوة غلى طلً أن الل

، مشل (Nowiński & Haddoud, 2019)خؿب  غلى الظواء الػاؾفي غىضما جلترن بػىامل ئغافُت

ٌ ئن الخأزير اإلاىكف ؤلاًجابي واللضعة اإلالاوالجُت. الص يء الظي ًخماش ى مؼ الضعاؾاث الؿابلت التي جلى 

 .  الاظخماعي كض ٌػؼػ الىىاًا الؿلىهُت

، أظمػذ غلى ان (Moreno-Gómez et al., 2019)الضعاؾاث التي عهؼث غلى الىالضًً هلضوة مشل 

أن اللضوة  الىالضان لهم أزغ ئًجابي مباشغ غلى الىُت اإلالاوالجُت، وهظا ما أهضجه صعاؾدىا الخالُت

ؼ الىُت اإلالاوالجُت ت جىضلذ الى غىـ طلً، هىالً صعاؾاث كلُل، في خين الاظخماغُت حؿاهم في حػٍؼ

غىامل أزغي جخدىم في اججاه اللضوة، الؾُما غىضما ًخػلم ألامغ بالىالضًً، زلافت  وؿخيخج أن هىالً

مً ظهت أزغي هجض ًغي اللضوة  اإلاجخمؼ مً زالٌ هظغجه الى اإلالاوالجُت كضم حػمل غلى حغُير مُل ألازغ.

، الظي ًجب ان ًيىن (San-Martín et al., 2019)اإلالاوالجُت   الاظخماغُت جىمً في اإلاضعؽ أو أؾخاط

ختى ٌػؿي مطضاكُت أهثر غىضما ًطبذ هلضوة ًلخضي به، لُبلغ في اإلاُضان، مماعؾا لليشاؽ اإلالاوالحي 

التي جخيىن مً زالٌ الىُت اإلاإهضة التي جدبؼ في أغلب الخاالث بالؿلىن اإلالاوالحي، فاللضوة الاظخماغُت 

اصة الىُت اإلالاوالجُت والؿلىن مػا في أغلب ألاخُان.  أؾخاط اإلالاوالًت ، حػمل غلى ٍػ

مػظم ألابدار حػاملذ مؼ ؾغص اللطظ في الخضَعـ هيل غير مخماًؼ، فان كلت مً هظًغا ألن 

الباخشين أزاعوا الخأزير اإلاميز ألهىاع مسخلفت مً اللطظ اإلالاوالجُت أي بين اللطظ الىاجخت وكطظ 
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 .T) ، هما أهضهالفشل، لخػمُم اإلاػغفت خٌى هُفُت جأزير كطظ اإلالاوالجُت اإلاميزة غلى الىُت اإلالاوالجُت

Liu, Walley, Pugh, & Adkins, 2020) اصة  أن هظه حؿاغض غلى جدفيز الؿالب اإلاخمضعؾين، وبالخالي ٍػ

جغهؼ بشيل زاص هجض ان الضعاؾاث الؿابلت هظه الضعاؾت. باإلالابل هُتهم زم ؾلىههم، هظا ما أهضجه 

غلى أهىاع مسخلفت مً اللضوة )مً كبل(، في أي مغخلت مً الخُاة )متى( وفي أي ؾُاق ًدضر الخػغع 

اغُت والؿلىن فالىُت اإلالاوالجُت حػلب صوع الىؾاؾت الجؼةُت بين اللضوة الاظخم لىماطط اللضوة.

اإلالاوالحي،هظغا لخدلم الػالكت اإلاباشغة بين اللضوة والؿلىن اإلالاوالحي وهظا في ظغوف الُلين 

 وؤلاؾخلغاع أخُاها أو غىـ طلً، هظغا للخاظت الى ؤلاهجاػ التي ججػل الفغص ًبضأ مشغوغه صون هُت

 .، وجدلم غالكت الىؾاؾت بشيل ؾغصي واًجابي.مؿبلت

 :خاثمة.6

 زالضت لؿيروعة اللضوة الاظخماغُت وغالكتها باإلالاوالجُت هُت وؾلىوا، جأحي هخاةج هظه الضعاؾت

، بمػجى أن هجاح الىالضًً في جإصي بالػغوعة الى ال اللضوة الىاجخت باإلشاعة الى أن  هجاح اإلالاٌو

 هجاح مًفي أغماله هى لِـ بالػغوعة ، أو هجاح ؾدُف ظىبؼ الابًغملهم ال ٌػجي بالػغوعة هجاح 

بِىما اللضوة الاظخماغُت جترن أزغ هفس ي اظخماعي لضي الفغص، كض جيىن بمشابت لاولين. مً اإلابه  ااكخاصو 

مً ظهت أزغي كض حػخبر اللضوة الاظخماغُت بمشابت همىطط غمل ظاهؼ  صافؼ أو خافؼ لللُام بأي غمل. 

 لخيالُف ومساؾغة أكل. ًمىً ئغاصة جؿبُله في الىاكؼ بأكل ا

، ولما واهذ إلالخضي بهباالفغص  ئًمانبضعظت باإلالابل، جغجبـ شضة جأزير اللضوة الاظخماغُت، 

ت، ولما جدىلذ اللضوة الى هُت  فاللضوة الاظخماغُت حؿاهم في  الؿلىن اإلالاوالحي.   مإهضة جيخظغ كٍى

م مسخلف اإلادفؼاث التي جخم اصة الىُت اإلالاوالجُت غً ؾٍغ أما الىُت لها جأزير كىي غلى يز بها اللضوة، ٍػ

الؿلىن، فلِـ ول هُت ًمىجها أن جطبذ ؾلىن، لىً خؿب هخاةج الضعاؾت هىان غالكت مباشغة 

ت جفؿغ الىُت غلى انها ؾخطبذ ؾلىن ملاوالحي مدخمل.   ئًجابُت كٍى

 اشهامات الدراشة-

غ ملاًِـ كُاؽ اللضوة مً الىاخُت  - لىن ؿت، الُاإلالاوالجُت، الىُت اإلالاوالجاإلاىهجُت، جم جؿٍى

. باإلغافت الى مداولت الغبـ بين مسخلف الػلىم الىفؿُت وؤلاظخماغُت وؤلاكخطاصًت اإلالاوالحي

ت،   ختى ًيىن جفؿير الظاهغة مخيامال.وؤلاصاٍع

ضاوعي الؿُاؾاث واإلاػلمين غلى الىظغ في ألاهىاع أصخاب اإلاطلخت و ٌؿاغض هظا البدض  -

هُيلت بغامج حػلُم و التي ًدخظي بها، والؿُاق الاظخماعي الشلافي  الاظخماغُت مً هماطط اللضوة اإلاسخلفت

 اإلالاوالجُت الخاضت بهم.

م البرامج الخػلُمُت للىالضًً  هىص ي مً زالٌ هظه الضعاؾت، الاهخمام باألؾغة أوال غً ؾٍغ

ب أبىائهم مىظ الطغغ غلى  لاوالجُت. الخيؿُم مؼ اإلاضعؾت في الشلافت اإلااللطظ الىاجخت و وهُفُت جضٍع
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ول ألاؾىاع مً اظل زلم عوح اإلاباصعة لضي الفغص. اؾخغالٌ الخىىىلىظُا ومىطاث الخىاضل الاظخماعي 

 . والاؾالع غلى هماطط هاجخت مً اظل اؾخغالٌ واؾخىشاف الفغص اإلاخاخت

ىً أن جيىن مسخلف هماطط اللضوة اإلامىىت التي ًمهلترح مً زالٌ هظه الضعاؾت، صعاؾت 

. باإلغافت صعاؾت اللضوة الاظخماغُت وغالكتها بالؿماث الخمؿت الىبري  م للملاٌو ؿت ؾٍغ زٍغ

. للشخطُت   ختى هخمىً مً حشخُظ ؾلىن اإلالاٌو

 :.اإلاراحع7

ت بالجؼاةغ 2015ؾالمي , م. )  Retrieved fromصعاؾت مُضاهُت غلى غُىت مً اإلالاوالث.  -(. صعاؾت وجدلُل واكؼ اإلالاولت اليؿٍى
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 - هموذجا البخكويً – جأزير الخعامل بالعمالث السكميت املشفسة على السياست الىلدًت

The impact of cryptocurrency trading on monetary policy - Bitcoin as a 

model  -  

 2 سىوساوي فاطىت ،1بسيش زابح 
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  ملخظ:

مُت اإلاؽٙشة ِلى العُاظت الىٝذًت مْ دساظت  بلى جبُانهذٗ الذساظت ت  ؤزش الخّامل بالّمالث الٜش

 ً لى ؤَذ٘ها اإلاخمثلت في ِشك و همىرج البخ٣ٍى ا ِلى ؤداوث العُاظت الىٝذًت اإلاباؼشة ِو جدذًذ ٠ُُٙت جإزيَر

ذ خلفذ َزٍ الذساظت بلى ؤن َزٍالىٝذ والىلب ِلى الىٝذ،  مُت ال ًم٢نها خالُا ال  ٜو خإزير ِلى الّمالث الٜش

اث وؤَذاٗ العُاظت الىٝذًت بؽ٣ل ملمىط، وفي خا٥ ؼُُى اظخخذامها ًم٢ً ؤن جازش ظلبا ِلى ؤدو 

 هه ال جىحذ مخاٗو الخطخم بد٢م الّشك اإلادذد معبٝا مً َزٍ الّمالث.العُاظت الىٝذًت، بال ؤ

مُت ؛البى٤ اإلاش٠ضي   الكلماث املفخاحيت:    .العُاظت الىٝذًت ؛الّمالث الٜش

 .JEL: E40 ،E42، E50جطييف 

Abstract: 
   The study aims to show the impact of cryptocurrency trading on monetary 

policy while studying the bitcoin model and determining how it affects direct 

monetary policy instruments and its objectives of cash supply and cash demand. 

This study concluded that these cryptocurrencies cannot currently significantly 

influence monetary policy, and if common use can negatively affect monetary 

policy instruments and objectives, there are no inflation concerns by virtue of the 

predetermined supply of These coins. 
Keywords: Central banks; digital currency;   monetary policy.  

Jel Classification Codes:   E40  , E42, E50. 
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 . ملدمت: 1

ّت بلى الخإزير ِلى الاٜخفاد ٣٠ل، بدُث ٜذمذ خلى٥ ظهلت           ؤدث الابخ٣اساث الخ٢ىىلىحُت العَش

عير  ّت إلاؽا١ل ًفّب خلها مً وٗش الّامل البؽشي وبالىٛش الخٝلُذًت مْ بّن اإلاخاوش، َو وظَش

ا البى٤ اإلاش٠ ت مً العُاظاث ومً بُنها العُاظت الىٝذًت والتي ًذًَش ضي الاٜخفاد مً خال٥ مجمِى

خد٢م في حل اإلاخٕيراث الىٝذًت خاـت ؤهه اإلافذس الىخُذ للّملت، ل٢ً ماخش بذؤ  ًتراحْ دوسٍ ٜلُال ٍو

ُٙت في ؤداء ا وجذاولها ال  وبالخدذًذ َزٍ الٌى مُت اإلاؽٙشة والتي ًخم بـذاَس بّذ ٌهىس الّمالث الٜش

ٞ جٝىُت البلى٠دؽين، مً ؼإن َزا ألامش الخإزير ِلى ّ٘الُ ا ًِ وٍش ت ؤدواث العُاظت الىٝذًت مش٠ٍض

ازش ِلى ؤَذا٘ها اإلاخمثلت في الخد٢م بّشك الىٝذ والىلب ِلُه، لهزا مً  خاـت ألادواث اإلاباؼشة ٍو

هم دُٜٞ لهزٍ الّمالث وجدذًذ ؤلاحشاءاث الالصمت لخٙادي مخاوش الخّامل بها  المشوسي جىلُذ ٘و

ومىه ًخم وشح  ي وظالمت الاٜخفاد ٣٠ل. اس الىٝذلممان ّ٘الُت العُاظت الىٝذًت خٙاٌا ِلى الاظخٝش 

 الدعائ٥ الشئِس ي الخالي: 

 ؟السياست الىلدًتأهداف وأدواث هيف ًؤزس الخعامل بالعمالث السكميت املشفسة على  

ُت الخالُت:     ولإلحابت ِلى الدعائ٥ الشئِس ي ًم٢ً وشح ألاظئلت الِٙش

 مُت اإلاؽٙشة ِلى ؤدواث العُاظت الىٝذًت؟ َى او٣ّاط ما  الخّامل بالّمالث الٜش

  مُت اإلاؽٙشة ُٜمتها  ؟ مً ؤًً حعخمذ الّمالث الٜش

 مُت اإلاؽٙشة ِلى ؤَذاٗ العُاظت الىٝذًت؟  َل ًم٢ً ؤن جازش الّمالث الٜش

ُت ًم٢ً بىاء الٙشلُاث الخالُت: ِلىفسغياث الدزاست:  1.1  لىء الدعائ٥ الشئِس ي والدعائالث الِٙش

مُت اإلاؽٙشة بلى الخٝلُل    -  ّ٘الُت العُاظت الىٝذًت.مً ًادي الخّامل بالّمالث الٜش

مُت   -  ُٜمتها مً ـّىبت حّذًنها. اإلاؽٙشة حعخمذ الّمالث الٜش

مُت اإلاؽٙشة ِلى ؤَذاٗ ا  - لِغ لها ٜبى٥ ؤهه لعُاظت الىٝذًت بد٢م ال ًم٢ً ؤن جازش الّمالث الٜش

 ِام في اإلاجخمْ.

مُت اإلاؽٙشة ؤخذر ابخ٣اس  في ٢مً ؤجأهميت الدزاست:  2.1 َمُت الذساظت في ١ىن ؤن الّمالث الٜش

ا ٌّذ لشوسة خخمُت هدُجت الخىىساث الخ٢ىىلىحُت في  مجا٥ الاٜخفاد الىٝذي، وبالخالي الخىحه هدَى

ا ِلى العُاظت الىٝذًتحمُْ اإلاجاالث، ومىه باث    .مً المشوسي دساظت جإزيَر
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ٙي، باِخباٍس مالئما لإلحابت ِلى ؤلاؼ٣الُت اإلاىشوخت اِخمذها ِلى اإلاى :مىهج الدزاست 3.1 هج الـى

ٚ الٍاَشة  لّشك مُت اإلاؽٙشة بدُث ٌّخمذ ِلى ـو ت اإلاخّلٝت بالّمالث الٜش مخخلٚ الجىاهب الىٍٍش

دلل ؤبّادَا، واإلاىهج مُت اإلاؽٙشة ِلى العُاظت  ٠ما هي ٍو الخدلُلي لذساظت وجدلُل جإزير الّمالث الٜش

ى٥ بلى الىخائج النهائُت.  الىٝذًت، لُخم الـى

ت مً ألاَذاٗ ؤَمها: أهداف الدزاست: 4.1  حععى َزٍ الذساظت بلى جدُٝٞ مجمِى

ت في ؤَم  مداولت - مُت اإلاؽٙشة وؤَم جىىساتها الاظدثماٍس جىلُذ بّن ما ًخّلٞ بالّمالث الٜش

 البىسـاث؛

ى٥ بلى جبُان ؤزش  - مُت اإلاؽٙشة ِلى العُاظت الىٝذًت ؛ الخّامل الـى  بالّمالث الٜش

ٗى - مُت ِلى مداولت الٜى  الٙشؿ وؤلام٣اهُاث للعُاظت الىٝذًت التي في خا٥ بـذاس ِمالث ٜس

 (CBDC).تمش٠ٍض

ت مً الذساظاث التي جىاولذ َزا اإلاىلُى منها  الدزاساث السابلت: 5.1  :خعب اوالِىا َىاٟ مجمِى
 :مُت في العُاظت الىٝذًت، بّىىان: (2019) ؼىسػ ِلي  دزاست ، دساظت ؤزش اظخخذام الّملت الٜش

مُت في العُاظت الىٝذًت، جدلُلُت، َذ٘ذ الذساظت بلى:  وجم الّمل ِلى خل بُان ؤزش الّملت الٜش

مُت ًادي ؤلاؼ٣الُت الخالُت:  ؟؛ وجم ٌهىس خلل في العُاظت الىٝذًت في البلذان بلىَل ٌهىس الّملت الٜش

ى٥ بلى الىخائج الخالُت مُت جازش ِلى ؤدواث وؤَذاٗ العُاظت الىٝذًت جإزيرا ظلبُا، الـى : الّملت الٜش

ُٙت البى٤ اإلاش٠ضي في مشاٜبت وجىحُه الا   ئخمان.وجازش ِلى ٌو

مُت ِلى ؤَذاٗ الخىٛش مً خال٥ الاخخالٗ في َزا البدث  ٢ًمً          ل٢ُُٙت جإزير  الّمالث الٜش

 . العُاظت الىٝذًت

 :ا ِلى العُاظت الىٝذًت، َذ٘ذ (2020)ؤظامت م بذس دزاست مُت وؤزَش ، بّىىان: زىسة الىٝىد الٜش

اِلُت  بلىالذساظت  مُت بفٙت ِامت ِلى ِشك الىٝىد ٘و بُان الخّٗش ِلى مذي جإزير الىٝىد الٜش

مُت في الىلْ الخالي هي ابّذ ما ج٣ىن ًِ  ى٥ للىخائج الخالُت: الّملت الٜش العُاظت الىٝذًت، وجم الـى

 جمثل خىىسة ِلى البى٤ اإلاش٠ضي. ؤن ج٣ىن بذًال للّمالث الخٝلُذًت، وبالخالي ال

اث جٙاِله مْ الاخخالٗ في َى  َزا البدث َى ِذم التر٠يز ِلى دوس البى٤ اإلاش٠ض ي وجم الخىٛش لعِىاٍس

مُت اإلاؽٙشة،  لىلب ِلى الىٝىد ٠هذٗ جدذًذ ؤزش الّمالث اإلاؽٙشة ِلى امْ  اهدؽاس الّمالث الٜش

 .ؤظاس ي للعُاظت الىٝذًت
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 لعمالث السكميت املشفسةلإلاطاز املفاهيمي  .2

 ً ؤو٥ ِملت مؽٙشة ٌهشث، و١ان الهذٗ ألاظاس ي لها خلٞ هٍام هٝذي ِالمي  حّخبر البخ٣ٍى

ت الّاإلاُت، ومْ  80%٣ٍي ِلى ؤ٠ثر مً ش ِاد٥ في ٌل ظُىشة الذوالس ألام مً حجم اإلاّامالث الخجاٍس

مش٠ضي ًم٢ً مً  جالِب الخ٣ىماث بخِعش َزٍ الّمالث لخخالءم مْ مفالخها الاٜخفادًت ٌهش بذًل ال

ت اإلاّام ت حعٍى  .اٜل ج٣لٙت مْ وحىد َامؾ ؤمان مٝبى٥ و الث بعِش

 وشأة العمالث املشفسة:   1.2

ً البُماء الىسٜت ها١امىجى ظاجىش ي وؽش ،2008 ِام في            هٍير مً ؤلال٢ترووي الىٝذ هٍام: بخ٣ٍى

ذًت ٝائمتال ِلى هٍير بلى ت ألاظغ الىسٜت َزٍ ولّذ ٜذ، و Metzdowd  اإلاؽٙشة البًر  للّملت الىٍٍش

ت ً مً ألاولى اليسخت ها١امىجى ؤـذس ،2009 حاهٙي 3 في ،ؤلاهترهذ ؼب٢ت ِلى جماما الالمش٠ٍض ، البِخ٣ٍى

ذ رل٤ بّذ  ؤو ألخذ معخّاس اظم الاخخماالث حمُْ في َى الزي ها١امىجى، ظاجىش ي اخخٙى ٜفير بٜى

 (Karan, 2020, p. 20) مالٙين ِذة

 حعسيف العمالث املشفسة: 2.2

 ٙها ١الخالي:ًٍم٢ً حّش 

    الّملت اإلاؽٙشة هي وخذة حّامل ا٘ترالُت، جخىاحذ بهُئت ال٢تروهُت مؽٙشة، وجخميز بُٕاب الذِامت

بدُث ًجب ؤن ٣ًىن لذي الّمالث اإلاؽٙشة ؤًًما جذابير ؤمىُت  (25، ـٙدت 2019)مدمذ،  اإلاادًت،

ت و ًجب جىبُٞ الٝىاِذ ألامىُت للّمالث اإلاؽٙشة  جمىْ ألاشخاؿ مً الّبث بدالت الىٍام ومً اإلاشأو

ت. خماد ِلى ظلىت مش٠ٍض  (Arvind, 2016, p. 28) مً الىاخُت الخ٢ىىلىحُت البدخت ودون الِا

   مُت ألامىا٥ مً هُى" بإنها الّمالث اإلاؽٙشة ألاوسوبي اإلاش٠ضي  البى٤ ٌّٗش  التي اإلاىٍمت، ٔير الٜش

ا ا ِادة ًفذَس عُىشون مىىسَو عخخذمها ِليها، َو ٝبلها َو  "مدذد ا٘تراض ي مجخمْ ؤِماء ٍو

(Dabrowski & Janikowski, 2018) 

مي مؽٙش        ِلى ؼب٢ت الاهترهذ ًفذس و  ومىه ًم٢ً حٍّشٚ الّملت اإلاؽٙشة ِلى ؤنها ؤـل ٜس

ا ِبر جٝىُت ال ش الثٝت وألامان.ًخذاو٥ ال مش٠ٍض  بلى٠دؽين ما ً٘ى

م  مً 117اإلاادة  حاء فيوباليعبت للجضائش  : ًمىْ ؼشاء 27/12/2017الفادس في  11-17الٝاهىن ٜس

ّىبت العُىشة ِليها.الّملت الا٘ترالُت وبُّها واظخّمالها وخُاصتها  . هٍشا لّذم ٘همها ـو

 .02ًم٢ً جلخُق ؤَم الخفائق للّمالث اإلاؽٙشة في الؽ٣ل خطائظ العمالث املشفسة:  3.2
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 : خطائظ العمالث املشفسة:1الشكل 

                       
مشـــكالث املباســـبت عـــً العمـــالث السكميـــت املشـــفسة  ـــ  غـــو  مخ لبـــاث  ،(2020) مدمدددذ ِدددضث ِبدددذ الخدددىاب املطـــدز:

مدا٥، حامّدت خلددىان، دزاسـت هرسيــت ميداهيـت -(IFRSير الدوليـت ععـداد الخلــازيس املاليـت )ــــــــــــاملعاً ، ١لُدت الخجدداسة وبداسة ألِا

  ، مخاح ِلى الشابي:03، ؿ 2020حاهٙي  15مفش، دساظت ماحعخير، 
https://www.acc4arab.com/storage/posts/June2020/Yx5u5esODlRcm8aWSY2B.pdf 

 مفهوم البخكويً:  4.2

ً خُث جم جذاولها ٠إـل       ؤو٥ ِملت مؽٙشة ٌهشث هي البخ٣ٍى
ً
مي وهي ألا٠ثر جذاوال  بّذَاو  ،ٜس

 ُٜمتها هالزي ٜام ِلُه بشجى١ى٥ اؼخٝذ ِذًذ الّمالث مً هٙغ 
ً
البا ً ٔو لى  يالبخ٣ٍى بين مً ألِا

مُت اإلاؽٙشة وبالخالي جم التر الّمالث ال حمُْ ٙاث ، ز ِليها٠يٜش ً مً خال٥ الخٍّش خطر مٙهىم البخ٣ٍى ٍو

 الخالُت:

  ً ت حّامالتها ٔير اإلالمىظت، هي البخ٣ٍى مُت مؽٙشة حّخمذ ِلى ج٢ىىلىحُا الدؽٙير  في حعٍى ِملت ٜس

ا بمّنى ؤخش ال ًىحذ وٗش وجخذاو٥  ىد،  واخذ ًخد٢م بالّملت.ال مش٠ٍض  (8، ـٙدت 2018)الَٙش

  ت ًم٢ً مٝاسهتها ً هي ِملت ا٘ترالُت بل٢تروهُت حؽٙيًر بالّمالث اإلاعخخذمت خالُا ١الذوالس البخ٣ٍى

 (01، ـٙدت 2014)ِبذ الٙخاح، 

        ً مي ًم٢ً الٝى٥ ؤن البخ٣ٍى ّىبت الخّذًً  ؤـل ٜس لِغ لها وحىد هي ِملت ٘ ًخميز بالىذسة ـو

ائي جفذس   ا ٘يًز  ِبر جٝىُت البلى٠دؽين.وجخذاو٥ ال مش٠ٍض

 بين هرام البخكويً وهرام العمالث الوزكيتالاخخالف  1.4.2

ً بال ؤهه جميز بالّذًذ مً الخفائق سبما ججّله ًىا٘غ هٍام  م خذازت هٍام البخ٣ٍى ٔس

ً ًٝذ وسبما ًدل مدلها، خُث َىاٟ اخخال٘اثالٝاهىهُت، الّمالث  ًا ام مض ٠بيرة بُنهما، هٍام البخ٣ٍى

خفائق 

الّمالث 
 اإلاؽٙشة 

ب٘ترالُت لِغ لها ٠ُان 

 مادي ملمىط 

ٝا إلابذؤ  حّمل ٘و

للىذ الىذ  

مش٠ضي  ًِ بى٤ جفذس ال  

 وظُي للخباد٥
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م م الخ٢ىىلىجي الجخماش ى مْ الخٝذ ةحذًذ ًلخق ؤَم  01زي ٌِّؽه اإلاجخمْ، والجذو٥ ٜس

 الاخخال٘اث:

 الوزكيت والعمالث البيخكويً العمالث أهرمت بين : الاخخالفاث1 جدول 

 البخكويً هرام العمالث اللاهوهيت 

 ال  وّم   املسهزيت

ً( 21وّم )ؤٜص ي خذ َى  ال  الىدزة   ملُىن بخ٣ٍى

ٞ البى٤ اإلاش٠ضي  خلم العملت الُت ًِ ًِ وٍش ٞ خىاسصمُت ٍس  )الخّذًً( وٍش

 ال وّم الثلت

 ال )الىذ للىذ( وّم جدخل املؤسساث املاليت

 وّم ًم٢ً (مخاح الممان)ًم٢ً  ال كابليت املعامالث لإللغا 

ت مّلىمت  السسيت    املعامالث  اإلافذس مجهى٥ الهٍى

ْ حذا بىيء سسعت إجمام الطفلت  ظَش

 مىخٙمت ِالُت جكلفت املعامالث

Source: Karan Singh Garewal(2020), Practical blockchain and Cryptocurrencies: 

Speed Up Your Application Development Process and Develop Distributed 

Applications with Confidence , Science+Business, Distributed to the book trade 

worldwide by Springer ,New York, Toront, p20, on line:  https://doi.org/10.1007/978-

1-4842-5893-4 . 

  الفسق بين الىرام الىلدي للبخكويً والىرام الىلدي للدوالز 2.4.2

ًللب الىٝذي الىٍام ً ِذد  خُث ولْ ظاجىش ي ،اه٢ماش ي بىبُّخه خ٣ٍى في بشوجى١ى٥ البخ٣ٍى

ً ًيخهي حّذًنها في ظىت  21مدذود ب  خُث ١ل ظىت ًدىاٜق ِذد الىخذاث التي  2140ملُىن بخ٣ٍى

ّضص ُٜمت خُاصاث ًم ٝت ججّله مدذود واه٢ماش ي ولهزا ٘ةهه ًدمي َو ٢ً حّذًنها وبالخالي ٘هزٍ الىٍش

ذ، ِلى الىُٝن مً َزا مْ الذوالس ألام ً مْ مشوس الٜى ٣يبخ٣ٍى خ) 1913 دٌعمبر 23 مىز ٍش  الزي الخاٍس

٣ي الُٙذسالي الاخخُاوي بى٤ بوؽاء ُ٘ه جم ٣ي الذوالس ؼهذ ،(ألامٍش ٪ 2500 بلٖ اجشا٠مُ اجطخم ألامٍش

ب ٣ي لذوالس الخالُت الُٝمت ٘ةن ؤخشي، وبّباسة ،2020 ِام بلى ٔاًت اجٍٝش  1/2500 ٘ٝي هي واخذ ؤمٍش

 (Karan, 2020, p. 21) 1913 ِام في ُٜمتها مً

ًالسيادة الفسدًت  وظائف و اسخخداماث البخكويً:  3.4.2 مىذ ؤي شخق في  :  ًم٢ً للبخ٣ٍى

ت الاٜخفادًت وبالخالي بسظا٥ ٠مُاث ٠بيرة  الّالم بم٣اهُت جدُٝٞ العُادة ِلى هٝذٍ، ما ٌّىُه الخٍش

 مً الُٝمت في ؤهداء الّالم دون الخاحت بلى برن مً ؤي شخق.

https://doi.org/10.1007/978-1-4842-5893-4
https://doi.org/10.1007/978-1-4842-5893-4
https://doi.org/10.1007/978-1-4842-5893-4
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 مُا ٌّىي الٝذسة ِلى بحشاء الدسويت الدوليت واملخطلت بشبكت الاهترهذ ً هٝذا ٜس : ١ىن البخ٣ٍى

ابت.ِملُا ت وؤٜل ج٣لٙت ودون الخاحت بلى وظُي ؤو ٜس  ث الذْ٘ الىٝذًت ِبر معا٘اث بُّذة، وبعِش

 (261-248)ِمىؿ، الفٙداث 

  :الخّامل بهامخزن للليمت ً ش ٘يها الثٝت واخخاس اإلاعدثمٍش  .بدُث جخ٘ى

  ائخمان واسعت الى اق أو خدماث مطسفيتطسيلت دفع لالكخطادًاث دون الخاجت إلى ب اكت 

اهت،   .(05، ـٙدت 2017)مٍش

  :م٢ً وسيط للخبادل الث الىٝذًت إلاعا٘اث بُّذة بعهىلت وؤٜل ج٣لٙت ٍو ت الخدٍى ًم٢ً حعٍى

ى٥ اإلاؽٙشة  ت اإلاشجبىت باإلاّامالث التي جخم باأـل ت ِملُاث اإلاٝاـت والدعٍى ت دون الخاحت حعٍى بعِش

 .(04، ـٙدت 2018)دووٖ،  بلى وظُي

  ميزاث البخكويً: 4.4.2

مي،    مً أهم مميزاجت هرهس :  (2018)مش٠ض َشدو لذِم الخّبير الٜش

 مً مدٍٙت بلى السسوم املىخفػت والسسعت ً : ال ًدخاج بلى وظُي خُث جيخٝل ِملت البخ٣ٍى

ٞ ال٣ىد وحعمى َزٍ الّملُت ب الىذ للىذ   .P2Pؤخشي ًِ وٍش

 : ت  الشفافيت ت ٍَى ِملُاث البُْ والؽشاء ١لها مّلىت ومّشو٘ت لذي حمُْ اإلاعخخذمين بذون مّ٘ش

ُذ ِٝذَا. ت جامت بذجم اإلاّامالث وجٜى  اإلاخّاملين ل٢ً مْ مّ٘ش

 :)زٍ  الخطوضيت )هويت املسخخدم ِملُاث البُْ والؽشاء ال ًم٢ً مشاٜبتها ؤو الخذخل ٘يها َو

ُت ٠ما بنها جٝلل مً ظُىشة الخ٣ىمت والبىٟى ِلى الّملت.  هٝىت اًجابُت إلاً ًدب الخفـى

 حٕشافي مّين ُ٘م٢ً الخّامل مّها و٠إنها ِملخ٤ العامليت ْ  اإلادلُت.: ٘هي ال جشجبي بمٜى

  ا ؤو : ألامان مُت اإلاؽٙشة ًجّل مً الفّب جضوٍَش بٙمل الدؽٙير اإلاعخخذم في جباد٥ الّمالث الٜش

بِادة اظخيعاخها، ٠ما ًم٢ً للمعخخذمين حؽُٕل مماسظاث ألامان لخماًت ؤمىالهم ؤو اظخخذام 

ت ير ألامان لذ العٜش  (15، ـٙدت 2020)مدمذ ُ.،  مضودي خذمت لخ٘ى

 ج وز أسعاز العمالث السكميت املشفسة .3  

مُت ِبر ًخم         خاللها العّش ًِ وٍشٞ مً ت والتي ًخدذد ففمخخ بىسـاثجذاو٥ الّمالث الٜش

ها بدىالي  ش ١ل مىفت ِلى ِذد مّخبر مً الّمالث اإلاؽٙشة وجٝذس مجمِى ِاملي الّشك والىلب، وجخ٘ى
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ا مٝاسهت بالّمالث ألاخشي وجٝذس خفتها ، جخميز ِملت وهي في حٕير معخمش 5500 ً باسجٙاُ ؤظّاَس البخ٣ٍى

بلٖ حجم الّشك منها ما ًٙٛى  % 50-35مً العٛى ب وعبت جتراوح بين  ً. 18، ٍو  ملُىن بخ٣ٍى

 ج وز أسعاز العمالث السكميت املشفسة  وكيمتها السوكيت 1.3

مُت مؽٙشة ٠ ٌهشث ؤالٗ مً الّمالث في آلاوهت ألاخيرة لهزا هش٠ض           ما ِلى ؤَم ِؽش ِمالث ٜس

م ُتمٝىمت بالذوالس  (02) ًىضخه الجذو٥ ٜس م )٠ما ًىضر الجذو٥  ، زم هخىٛش للُٝمت العٜى  (.04ٜس

 coinmarketcapعمالث زكميت مشفسة حسب موكع  10: ج وز أسعاز أول 2 جدول 

ُت اًام7 % العّش اظم الّملت   الّشك اإلاخذاو٥  الُٝمت العٜى

1 ( ً  BTC) 33420.60 31.44 621,153,389,546 187,137,00BTCبخ٣ٍى

ىم 2  1948.50 47.57 222,110,314,870 115,991,189 ETH (ETH)بًثًر

٢ُا T) 1.00 0.9 594,681,98670 594,3439,1387جِثير  3  دوالسا ؤمٍش

4 

 1.44 34.42 45،883،682،722 441, 309,9483 ADA (١ADAاسداهى ) 

5 
 ً دحى١ٍى

(DOGE) 
0.2951 43.36 129,721,566,471 129,735,173,7211DOGE 

بِىاوغ  6

(ً  (١BNBٍى

239.72 59.65 36780509292 
ملُاس دوالس  153،432،897

٣ي  ؤمٍش

7 XRP (XRP) 0.8418 44.74 38837738400 372,183 ,135 ,46 دوالس XRP 

 USD ِملت  8

(USDC) 
 دوالس 059,133 ,615 ,20 دوالس 40,265,444,404 41.91 1.00

9 Polkadot (DOT) 19.51 51.18 18364.067.847 217,917,892 دوالس DOT 

1

0 

١ىمبُىجش اهترهذ 

)بشهامج اإلاٝاسباث 

 الذولُت(

 دوالس 18.208.400.888 28.95 146.90
بشهامج  123،949،678

 اإلاٝاسهاث الذولُت

source: https://coinmarketcap.com/, date of view : 23/05/2022, 15:36. 

لى ظّشا مً بين الّمالث  هالخَ          ً هي ألِا مُت ؤن البخ٣ٍى اإلاؽٙشة وبٙاٛس ٠بير حذا ِلى باقي  الٜش

 ً ا وعبت بلى ظّش البخ٣ٍى ىم ًمثل ظَّش ٘ٝي،  %5.8الّمالث ومْ اٜشب ِملت لها التي هي ؤلازٍش
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ً هي ألا٠برو٠زاٟ الُٝمت  ُت للبخ٣ٍى ل بلى ملُاس دوالس  621 والتي ججاوصث العٜى مْ ِشك مخذاو٥ ـو

18 ً ً  ملُىن بخ٣ٍى والزي ًٝٚ ظٝٙه َزا الاسجٙاُ ًشحّه الخبراء بلى مدذودًت الّشك مً البخ٣ٍى

ً 21ِىذ  ادة الىلب ِليها في الٙترة ألاخيرة ملُىن بخ٣ٍى ذ ٍص ىم بُٝمت ، جليها ؤلا وفي هٙغ الٜى ًثًر

ُت ام، ٘هزٍ ETH 115,991,189مْ ِشك مخذاو٥ منها ٜذس ب  ملُاس دوالس  222ججاوصث   ظٜى  ألاٜس

ً، خُث تهُمً ِلى وعبت حّخبر  ام الخاـت بالبخ٣ٍى . مً %46.73لئُلت حذا مٝاسهت باألٜس  العٛى

 :إجمال  الليمت السوكيت للعمالث املشفسة)باسخثىا  البخكويً( :2 الشكل

source: https://coinmarketcap.com/, date of view : 92/05/2029, 15:55. 

ُت للّم  مً خال٥ الؽ٣ل ؤِالٍ هالخَ         ً ؤن الُٝمت العٜى بلٕذ  الث اإلاؽٙشة باظخثىاء البخ٣ٍى

ؼش٠ت لؽش١اث ال٢بري الخّامل بها  مثل ٌّىد َزا الاسجٙاُ لٝبى٥ ِذًذ ا، ملُاس دوالس1000رسوتها ِخبت 

 "pay pal هىس ٘يروط ١ىسها، واهدؽاس اظخخذام الاهترهذ و الذْ٘ بالهاجٚ " الفِىُت، وصٍادة ؼهشتها ٌو

اإلادمى٥ ، ٘ثٝا٘ت الذْ٘ الال٢ترووي والخجاسة الال٢تروهُت مهذث لٝبى٥ الّمالث اإلاؽٙشة في اإلاجخمْ 

 .تبإٜل الخ٣الُٚ التروٍجُ

 2014-1987البيخكويً مً  أسعاز  أهم مساحل ج وز  2.3

ً مشث          بّذة اهضالٜاث ١ادث ؤن جادي بلى صوا٥ َزٍ الّملت ومشث بّىامل ؤخشي  ِملت البِخ٣ٍى

ا ٠بير ت  ،حّلذ اهدؽاَس ً ِذة مداوالث إلوالٛ ِملت ال٢تروهُت المش٠ٍض خُث ظبٞ بوؽاء ِملت البخ٣ٍى

٣ي اختُرخُث  1987في ِام  وؤبشصَا ١ان الُاث ألامٍش هي هٝىد و  "digi cash " دًُٙذ ؼىم ِالم الٍش

َى و مً ٜبل آدم باٟ  "java"اختراُ حا٘ا  1997في ِام و ِلى ؤظاط بشوجى١ىالث الدؽٙير  ُتبل٢تروه

ؤولٝذ وي دي  2005-1998وبين ِامي مً  )ٌعخخذم في ألالّاب الال٢تروهُت(  ِمل هٍام ؤلازباث

ت، ش مؽشوُ ٢٘شة الدؽٙير الالمش٠ٍض مُت ِلى ؤظاط  bit Gold جىٍى مً وٗش ه٤ُ صبىس وهي ِملت ٜس

https://coinmarketcap.com/
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ً ت ١اظخخذام الّذًذ مً الّىاـش التي هجذَا في البِخ٣ٍى وحّشك َزا الىٍام لهجىم ؼشط،  الالمش٠ٍض

ْ و  2008في ِام  و خذار بذؤث ألا   bitcoin.org باظم بشجى١ى٥ ًٝىم ظاجىش ي ها١امىجى بّمل ؤو٥ مٜى

 في جىىسَا: و١ان مً ؤَم الىٝاه 2009 جدعاُس في ِام

 2014-2009: الخ وزاث وألاحدار التي شهدتها البخكويً خالل الفترة 3 جدول 

 .   premier bloc   بوؽاء 2009

ً ١اهذ بين  الفٙٝت ألاولى بين البِخ٣ٍى

ا٥ ُ٘ني واإلابلٖ   ptc 100ظاجىش ي َو

ْ حذًذ ووؽش اليسخت  الن ًِ بوؽاء مٜى ؤلِا

  foundation  p2p  ألاولى مً البرهامج

ً والذوالس و١ان وؽش ؤو٥ ظّش بين    1البخ٣ٍى

ً ًبلٖ   .دوالس 0.001بِخ٣ٍى

ً ًخّذي ؤلٚ دوالس في الىالًاث اإلاخدذةب 2013  خ٣ٍى

ت في الفين ,  ptc مٙاحئت ـّىد والبىٟى اإلاش٠ٍض

 ٘شوعا, ؤوسبا مىسَؽُىط والهىذ جفاب بالزِش

ً ِبر جىبُٝاتها   ؤبل خمشث اظخخذام البِخ٣ٍى

الّمالث  دزس مًالبى٤ اإلاش٠ضي الهىذي بذوسٍ ً

ً  الا٘ترالُت , والظُما البِخ٣ٍى

 

 10.000ًبتزا ب  Laszlo hanyecz بؼتري  2010

ً  .بِخ٣ٍى

ت الزي   بوؽاء مىفت لخباد٥ البىاٜاث الخجاٍس

ً ْ لخباد٥ البِخ٣ٍى  ؤـبدذ ُ٘ما بّذ ؤ٠بر مٜى

 بسظا٥ سظالت جخبر ؤن ظاجىش ي جٟش اإلاؽشوُ

٣ا في 2014 ؤ٠بر ؼش٠ت ًفبذ   overstock.Com ؤمٍش

 ptc  ًٝبل

الشظىم  حعمذ بذْ٘في اه٣لترا  جحامّت ٠مبًر 

ً  .الذساظُت بالبخ٣ٍى

 tigre direct بُْ ِمالٝت مً ؤحهضة الخاظىب

ً  واِخماد البخ٣ٍى

 ًجدزًش لذ البِخ٣ٍى ؤـذس  سوظُاالبى٤ اإلاش٠ضي في  

ؤِلً mtgox  و ؤٜذم مىفت جباد٥ mtgox بٔالٛ 

 .سظمُا ب٘الظه

خُتمىفت   حّلُٞ ِملُاتها بذوسَا vircurex الخاٍس

 ptc    ٥ ومىهىبشي الٙشوعُت حّلً خىىتها لٝبى 

مىْٜ اإلاّلىماث الاٜخفادًت واإلاالُت بلىمبٓر ٌّشك  

ً مضود ألاٜماس الفىاُِت   Usب معاس البِخ٣ٍى

ً  .ؤـبدذ ؤ٠بر ؼش٠ت في الّالم لٝبى٥ البِخ٣ٍى

 

ًُٜمت  2011 ج٣افئ الذوالس زم  ؤـبدذ  البخ٣ٍى

ً  .الُىسو الم بالبخ٣ٍى اَخمام وظائل ؤلِا

 .دوالس 31بلى  btc 1واسجٙاُ 

ً وخماًخه 2012  جم بوؽاء ماظعت لخىخُذ البِخ٣ٍى

ش مٙفل ًِ  وؽش البى٤ ألاوسبي اإلاش٠ضي جٍٝش

 .الّمالث الا٘ترالُت

لذْ٘  ptc ًٝبل Word presse ت ؼش٠ 

 خذماث بلاُ٘ت لها

 ptc 50~25الخّذًً جتراوح م٣ا٘ئت ؼّبت 

خماد ِلى: مدمذ واَش حبالي،املطدز ، مخاح ِلى ظُى بالّشبي( SEO)مّهذ  : مً بِذاد الباخثين بااِل

 . ar.net/-https://www.seoالشابي:

 

 

 

https://www.seo-ar.net/%D8%A3%D9%87%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-1987-2014/
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    العالم مً خالل الليمت السوكيت سسميتالعمالث ال بأهبر   Bitcoin لازهتم: 4جدول 

N ظّش اظم 
ُت   الُٝمت العٜى

)ً  )بِخ٣ٍى
 الّشك اإلاخذاو٥ 

 226.210.000.000.00ًىان ـُني  1.059.069.880 468 ًىان ـُني الُىان الفُني 01

02 
٣ي دوالس الىالًاث  دوالس ؤمٍش

 اإلاخدذة
٣ي  دوالس  608.549.437 3.012 20201.723.562.000ؤمٍش  

13.733.782.000.000ًىسو 503.952.203 3669 ًىسو  الُىسو 03  

 ًً ًاباوي 1.503.139.000.000.000 415.699.111 27 ًً ًاباوي الين الُباوي 04

 حىُه اظترلُني GBP 4262 141.436.887 3.318.055.000.000  الجىُه الاظترلُني 05

 وون ١ىسي4.606.922.000.000.000 123.052.405 2 وون ١ىسي حىىبي  06

189.612.000.000.000سوبُت َىذًت  INR 41 78339.729 الشوبُت الهىذًت 07  

2.966.079.000.000دوالس ٠ىذي  CAD 2496 74.050.916  دوالس ٠ىذي 08  

15.797.352.000.000دوالس َىهج ١ىهج  HKD 387 61.293.525الذوالس َىهج ١ىهج 09  

2.464.000.000.000دوالس ؤظترالي  57390473 2.329 دوالس ؤظترالي دوالس ؤظترالي 10  

50.920.293.000.000دوالس جاًىاوي  TWD 107 54852248الذوالس الخاًىاوي الجذًذ  11  

لي  12 ا٥ بشاٍص لي  BRL 561 45122803ٍس دا٥ بشاٍص 8.038.892.000.000ٍس  

عشي  13 عشي ٘شه٤ ظَى  1.151.583.000.000 38629544 3354 ٘شه٤ ظَى

58.262.000.000.000سوبل  23838652 40 ٟ٘ش سوبل سوس ي 14  

23.012.000.000.000باث جاًالهذي  THB 96 22.105.000باث جاًالهذي 15  

12.463.150.586.000بيزو م٢ع٣ُي  MXN 150 18.815.000 بيزو م٢ع٣ُي 16  

17 ً ً  BTC 100.000.000 18.712.092 بِخ٣ٍى 18.713.7000بِخ٣ٍى  

ا٥ العّىدي 18 دا٥ ظّىدي الٍش دا٥ العّىدي  17.570.219 803 ٍس 2.187.305.000.000ٍس  

19 
دوالس ظىٕا٘ىسي دوالس 

 ظِىٕا٘ىسي
743.586.000.000دوالس ظىٕا٘ىسي  16.826.623 2.262  

ذًت 20 ذًت ٠شوهت ظٍى ذًت  16192.727 361 ٠شوهت ظٍى ٠4.477.944.000.000شوهت ظٍى  

Source: https://coinmarketcap.com/fiat-currencies/, date of view :06/06/2029, 

22 :50. 

ُت ًخبن مً الجذو٥ ؤن       ً مٝاسهت بالّمالث الىسُٜت في الّالم  الُٝمت العٜى حذا  مىخٙمتالبخ٣ٍى

ُمت لٝلؤن الىمى اإلاتزاًذ  بال ، بفٙت ِامت ال ٣ًاد ًز٠ش  خالُا ِلى اإلاخٕيراث الىٝذًتا لهزا ٘ةن جإزيَر

ً بيعب ِالُت ًذْ٘  ُت للبخ٣ٍى لبدث ألاظباب وبىاء الىمارج والاخخماالث إلاعخٝبل َزٍ الّملت،  العٜى

ا ِلى العُاظت الىٝذًت والىٍام الىٝذي الّالمي،  ا جإزيَر ذم ٜذسة مْ جد٢م الخىاؿ ٘يها ِوو خفـى

ا  لهزا وحب جىٍُمها مً ؤحل خماًت الاٜخفاد العلىاث ؤلاؼشاُ٘ت ِلى لبي ؤظىاٜها وؤظّاَس

 للخ٣ىماث.جدُٝٞ م٣اظب مً جذاولها و 

https://coinmarketcap.com/fiat-currencies/
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 ملت السكميت على السياست الىلدًتجأزير  الع .4

مُت وخلىلها مدل الّمالث الخٝلُذًت جازش ِلى ألادواث التي         ٌعخخذمها بن جىىس الّمالث الٜش

ازش ِلى ؤَ  ذاٗ العُاظت الىٝذًت مً حهت ؤخشي البى٤ اإلاش٠ضي لخىبُٞ العُاظت الىٝذًت مً حهت ٍو

ً الّمل لىوحّخبر البخ٣ٍى ُت ول٢ً ال ًم٢ً الٙفل في جدذًذ ألازش بين  ت ألا٠ثر جذاوال وألِا ُٜمت ظٜى

البا ج٣ىن  مخخلٚ الّمالث اإلاؽٙشة ِلى العُاظت الىٝذًت ١ىن ؤنها مدؽابهت ولها هٙغ الخفائق ٔو

ً.ظؼبه مخىابٝت لهزا   ِخم دساظت ألازش بفٙت ِامت دون التر٠يز ِلى ِملت البخ٣ٍى

 املباشسة للسياست الىلدًتجأزير  العملت السكميت على ألادواث   1.4

 ٣ًىن الخإزير ِلى ألادواث الخالُت:    

مُت اإلاؽٙشة وخلىلها مدل  جأزير العمالث السكميت على السوق املفخوحت:  1.1.4 جىىس الىٝىد الٜش

 الىٝىد الٝاهىهُت ًم٢ً ؤن ًازش ِلى ِملُاث العٛى اإلاٙخىخت مً هاخُخين:

    :جي ًِ ًادي ؼُُى مً الىاحيت ألاولى مُت اإلاؽٙشة بلى الخخلي الخذٍس اظخخذام الّمالث الٜش

الىٝىد الٝاهىهُت ؤي هٝق الىلب ِلى هٝىد البى٤ اإلاش٠ضي وظٗى ًترجب ِلى َزا ُٜام البىٟى 

ادة الاخخُاوي الىٝذي لذًه ما ًادي بل ت بشد الٙائن بلى البى٤ اإلاش٠ضي بهذٗ ٍص ى خذ ٜذسجه في الخجاٍس

ادتها وبالخالي الخإزير ِلى مىذ  اإلاالُت المخفاؿ حضء مً العُىلت ساٛألاو  الُٝام ببُْ وؼشاء ؤو ٍص

 الائخمان.

  مُت اإلاؽٙشة بلى جٝلُق ميزاهُت البى٤ ت زاهيتمً هاحي :  ًادي ؼُُى اظخخذام الّمالث الٜش

 .(12. ؿ 2012 )ؼاًب, .اإلاش٠ضي ومىه الخذ مً جإزير  ٜذسجه في بحشاء ِملُاث العٛى اإلاٙخىخت

ٚ الخإزير ِلى مذي ؼُُى اظخخذام الّمالث الٜش مُت خُث له ِالٜت ٢ِعُت مْ ؤداة برن ًخٜى

 .البى٤ اإلاش٠ضي ظُاظت العٛى اإلاٙخىخت التي ًىبٝها 

 : حخياطي اللاهوويجأزير العمالث السكميت على الا  2.1.4

  ادة حجم الىدائْ زم الاخخُاوي السأي ألاول مُت اإلاؽٙشة ؤدي بلى ٍص : ١لما صاد اظخخذام الّمالث الٜش

ت ُ٘خٝلق الىلب ِلى الاخخُاوي اإلادخَٙ به  ادة ظُىلت البىٟى الخجاٍس زا ًادي بلى ٍص الٙائن، َو

مُت اإلاؽ ٙشة ًازش جإزيرا ظلبُا ِلى ٘اِلُت ظُاظت لذي البى٤ اإلاش٠ضي، لزال٤ ٘ةن اظخخذام الّملت الٜش

 (77، ـٙدت 2019)ؼىسػ،  الاخخُاوي الٝاهىوي.

  :ت السأي الثاوي برا اظخخذم اإلاعخخذمىن الّمالث اإلاؽٙشة بلى خذ ؤ٠بر، ٘ٝذ جٙٝذ البىٟى اإلاش٠ٍض

ا للّشك الىٝذي،  وفي الخاالث التي ٣ًىن ٘يها ٠ُان الٝىاُ الخاؿ حهت بـذاس ؤمىا٥  مُت اخخ٣اَس ٜس
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 .اإلاش٠ضي حضئُا العُىشة ِلى هٍام مخىلباث الاخخُاوي بى٤ٝبىلت ِلى هىاٛ واظْ، ًٙٝذ الم مؽٙشة

(Nenad, Violeta, & Božidar, 2020, p. 46) 

مً خال٥ ٘ٝذان الخد٢م في  لبا ِلى ظُاظت الاخخُاوي الٝاهىويبرن الّمالث اإلاؽٙشة جازش ظ     

ت ٌٕىيهم ًِ ي ٌل بـذاس الخىاؿ للىٝىد، ٠زال٤ ِشك الىٝذ ف اسجٙاُ العُىلت لذي البىٟى الخجاٍس

 بلى البى٤ اإلاش٠ضي، ؤو العٛى الىٝذًت بفٙت ِامت.اللجىء 

 سعس إعادة الخطم: جأزير العمالث السكميت على 3.1.4

  ىت السأي ألاول مُت مٝابل الّمالث الٝاهىهُت، جذخل َزٍ الىٝىد بلى خٍض : ِىذ ؼشاء الّمالث الٜش

ت، أل  مُت ًٝىمىن بةًذاُ ألامىا٥ التي خفلىا ِليها حشاء بُْ البىٟى الخجاٍس ن مفذسي الّملت الٜش

ادة اخخُاواتها لذي البى٤ اإلاش٠ضي بعبب  ت، وجٝىم َزٍ ألاخيرة بٍض مُت في البىٟى الخجاٍس الّملت الٜش

ىب ُ٘ ذ ًِ الدجم اإلأش ت بما ًٍض ادة اخخُاوي البىٟى الخجاٍس ادة العُىلت لذيها مما ًادي بلى ٍص ه، ٍص

:ً ىا البىٟى جخخاس بين ؤمٍش  َو

ذ مً ؤلاجمان. - ى٥ مً اإلااظعاث ٔير بى٢ُت ومىذ اإلاٍض  ؼشاء ألـا

ى٥ مً البى٤ اإلاش٠ضي. - ذ مً ألـا  ؼشاء اإلاٍض

ى٥ في ؤظىاٛ اإلاا٥ ظٗى ًادي بلى اهخٙاك ظّش الٙائذة ولهزا ٘ةن         ادة الىلب ِلى ألـا بن ٍص

ت جٙمل الخُاس الثاوي، ومادام البى٤ اإلاش٠ضي ًٝىم بخثبِذ ظّش الٙائذة ٜفير ألاحل  البىٟى الخجاٍس

ى٥ مً البى٤ اإلاش٠ضي، وبهزا  ت جٝىم بؽشاء جل٤ ألـا ى٥ ٘ةن البىٟى الخجاٍس الؽ٣ل ِلى بّن ألـا

جٝىم البىٟى باظخخذام ألامىا٥ الضائذة لذيها في جخُٙن خفىمها في مىاحهت البى٤ اإلاش٠ضي، وفي خالت 

مُت دون جخُٙمها في م٣ان ؤخش ظ٣ُىن مً الفّب ِلى البى٤ اإلاش٠ضي  ذ مً الّمالث الٜش ِشك مٍض

زير ٠بير  في العُىشة الخد٢م في ظّش الٙائذة، ومىه ًم٢ً الٝى٥ ؤن ظّش بِادة الخفم  لً ٣ًىن له جإ

ت ما ظُخٙن مً  ِلى حجم الائخمان ورال٤ بعبب اسجٙاُ العُىلت الىٝذًت لذي البىٟى الخجاٍس

 (7، ـٙدت 2019)ؼىسػ،  لجىئها بلى البى٤ اإلاش٠ضي.

 :اث،  السأي الثاوي ُ٘م٢نها بعهىلت الخىا٘غ برا خٝٝذ الّملت اإلاؽٙشة ٜبىال ِالي العّش في اإلاذِ٘ى

اث الخجضئت، باإللا٘ت بلى ؤهٍمت الذْ٘ ؤلال٢تروهُت الخٝلُذًت في  مْ الىٝذ وبًذاُ ألامىا٥ إلاذِ٘ى

ذ الخالي ًم٢ً اظخيخاج ؤن الاظخخذام  الخجاسة ؤلال٢تروهُت،  برا جم ججاَل الخإزير ِلى الىٝذ في الٜى

ذ واخ الث ألاوظْ للّمالث اإلاؽٙشة ًم٢ً ؤن ًٝلل في ٜو ذ مً اظخخذام ؤمىا٥ ؤلاًذاُ، ًخم بحشاء جدٍى

مُت مباؼشة بين اإلاشظل واإلاعخلم مً خال٥ البيُت الخدخُت اإلاىاظبت، ول٢ً دون مؽاس٠ت  الّمالث الٜش
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ت(،  ٞ وظُي )البىٟى الخجاٍس اث التي جخم بإمىا٥ ؤلاًذاُ ًِ وٍش ت حمُْ اإلاذِ٘ى الىظىاء،  جخم حعٍى

ل، مما ٌؽير بلى ؤن اإلاعخخذمين  ٝا آللُت الخدٍى ، ٘و ظُدخٍٙىن باإلاعخىي ألادوى مً الىدائْ في البىٟى

ُت  حؽبه الّمالث اإلاؽٙشة الىٝذ ؤ٠ثر مً ؤمىا٥ ؤلاًذاُ، والىدُجت النهائُت هي جخُٙن الىدائْ اإلاف٘ش

 (Nenad, Violeta, & Božidar, 2020, p. 47) .وجأ١ل بم٣اهاث الائخمان

خعب الشؤي ألاو٥ ٘ةن ظُاظت ظّش بِادة الخفم ج٣ىن ٔير ّ٘الت ألن َىاٟ ظُىلت ١اُ٘ت لذي      

ت.  البىٟى الخجاٍس

ؤما خعب الشؤي الثاوي ٘ةن الخّامل بالّمالث اإلاؽٙشة ًٝلل مً معخىي الىدائْ في البىٟى ومىه        

فم ألاوساٛ اإلاالُت لذي البى٤ اإلاش٠ضي ما وبالخالي هٝق العُىلت مما ًمىش البىٟى لخ الائخمانهٝق 

 ًبين ّ٘الُت ظُاظت بِادة الخفم.

ّ٘الت )بذاًت اهدؽاس الّمالث اإلاؽٙشة( البذاًت مشخلت ًدبين ؤن ظُاظت بِادة الخفم ج٣ىن في 

ادة ٜبىلها في اإلاجخمْ واسجٙاُ وعب ؽٙشة، هدُجت ِذم الاهدؽاس الىاظْ لخذاو٥ الّمالث اإلا ول٢ً مْ ٍص

جُالخىاص٥  بلىجذاولها ًادي  ت وبالخالي ًٝل التي ج الٝاهىهُتًِ الىٝىد  اجذٍس ا البىٟى اإلاش٠ٍض فذَس

 ٔير ّ٘الت . ألاداةالخفم وفي َزٍ اإلاشخلت ج٣ىن َزٍ  بِادةاللجىء لّملُاث 

 لدًتأهداف السياست الى جأزير  العملت السكميت على 2.4

 هذسط الخإزير مً حاهبين مهمين ِشك الىٝىد والىلب ِلى الىٝىد

ْ ؤهه في خا٥ هجاح واهدؽاس الّمالث أزس العمالث السكميت املشفسة على عسع الىلود 1.2.4 : مً اإلاخٜى

 الاجُت: ٣ل ملمىط في اإلاخٕيراث الىٝذًتالا٘ترالُت، ٘ةنها ظخازش بؽ

  جدُذ وظائل جباد٥  بلاُ٘ت ِلى اإلاعخىي الذولي  ألنهاخىي الذولي، ع: ِلى اإلاالعسع الكل  للىلود

زا  بلا٘ت للمىحىد في العاخت واإلافذس مً ٜبل دو٥ الّالم، واإلاخمثل في الّمالث الىسُٜت اإلاخذاولت، َو

ْ مّذالث الخطخم الّالمي. يٜذ ٌعهم ف  ٘س

  دولت ِلى جىلُذ الىٝىد، ٘ىبُّت  ظدخإزش ٜذسة الجهاص اإلافشفي في ١ل)خلٞ الىٝىد(  : جوليد الىلود

ال جدُذ بم٣اهُت جىلُذ الىٝىد، ألهه ًخم هٝل ٠مُت الىٝىد اإلاىحىدة مً  الىٝىد الا٘ترالُت والُت جبادلها

 مال٤ ألخش ومً مدٍٙت ألخشي.

  بمٙهىمه المُٞ حجم الىلود داخل الاكخطاد : (M1)  خُث ًضداد حجم الىٝىد اإلاخذاولت خاسج

والن َزٍ الىٝىد لً جذخل لمً مٝاًِغ البى٤ اإلاش٠ضي لدجم الىٝىد، ٘عُيخج ِنها الىٍام اإلافشفي، 
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ادة في الّشك ال٢لي للىٝىد داخل الاٜخفاد وهي ٔير مإخىرة في الخعبان ِىذ اجخار العُاظت  ٍص

 (916-857، الفٙداث 2017)الباخىر،  الىٝذًت

 على ال لب على الىلود: أزس العمالث السكميت املشفسة  2.2.4

 ِملت جذاو٥  مْ الىٝىد، ِلى بالىلب الخيبا بم٣اهُت مذي ِلى اإلاش٠ضي  البى٤ ظُاظاث حّخمذ         

 اإلاش٠ضي  البى٤ ظُاظت ٜشاساث وجفبذ به  للخيبا ٜابلُت ؤٜل الىوىُت الىٝىد ِلى الىلب ًفبذ بلاُ٘ت

مُت اإلاؽٙشة اظخخذام خفت ألن حُّٝذا ؤ٠ثر ً الّمالث الٜش  .مّشو٘ت ٔير ١البخ٣ٍى

 الىٝذ اظخخذام جٝلق برا اإلاش٠ضي، للبى٤ الّامت  اإلايزاهُت في ملمىط اه٢ماػ َىاٟ ٣ًىن  ظٗى

 هٙىرٍ مً حضءا اإلاش٠ضي  البى٤ ًٙٝذ ، وظٗى.ؤلاحمالُت الاظدبذا٥ خفت ِلى ًازش مما ّ٘ا٥ بؽ٣ل

 (Sauer, 2016, pp. 117-130) ألاحل الٝفيرة الٙائذة ؤظّاس ِلى

 برن ًم٢ً خفش الخإزير في خالخين: 

   مُت الّمالث  مضاخمتبرا ١اهذ  مذي ِلى واِخمادا، ٢ًٙي بما ٠بيرة ٝاهىهُتال ّمالثلل  اإلاؽٙشةالٜش

ت مُت اإلاؽٙشة الّمالث ا٠دعاب ظِش ت البىٟى جبرظُ ، َزاالعىقي اإلاا٥ لشؤط الٜش  حُٕير ِلى اإلاش٠ٍض

ذ ٣ًىن له الىٝذًت ظُاظتها ت للبىٟى الشئِس ي الهذٗ ِلى به ٌعتهان ال جإزيراث، ٜو ومىه  اإلاش٠ٍض

 العُاظت الىٝذًت.

   ى٥ لئُال مٝاسهت بذجم  برا ١ان ومً ؤَمها الذوالس الزي جٝذس  ٝاهىهُتال ّمالثلاحجم َزٍ ألـا

لُىهاث مً   ، ٘ةن ألازش ِلى العُاظت الىٝذًت لً ٣ًىن ملمىط.الذوالساثجذاوالجه بالتًر

 :جأزير العمالث السكميت املشفسة على الخضخم 3.2.4

مً الفّب جدُٝٞ اظخٝشاس ألاظّاس والعُىشة ِلى الخطخم ِىذما جضداد وعبت الّشك الىٝذي مً       

مُت  ير اإلاىٍمت، ٘مْ اصدًاد ؼّبُت الّمالث الٜش مُت الخاـت ٔو ذم جٙاِل اإلاؽٙشة الّمالث الٜش ِو

ت مْ َزا اإلاىلُى ِلى ؤهه ؤمش واْٜ، ٘ةنها ٜذ جٙٝذ العُىشة ِلى واخذة مً ؤَم  البىٟى اإلاش٠ٍض

ها لخىٍُم الخطخم ؤو الخٙاً ِلى اظخٝشاس ألاظّاس ، لهزا وحب ِلى  الذوساث الشئِعُت جدذ جف٘ش

مُت بذال مً العماح الٜخفادًاث  ت الّملت الٜش ت الُٝام بذوس ُٜادي في اظخٕال٥ ٘ـش البىٟى اإلاش٠ٍض

 (2014)ِبذ الٙخاح،  الخاـت بإخز َزا الذوس.
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 على الكساد:العمالث السكميت املشفسة جأزير  4.2.4

مُت جشجْٙ ُٜمتها بعبب هذستها، مما بيخج ِىه اهخٙاً الاظّاس  ادة الىلب ِلى الّملت الٜش في خالت ٍص

بت ألا٘شاد في الاخخٙاً بالىٝىد مما ًخٙن اإلاُل هدى الاظتهالٟ والاظدثماس مّا. )٠شدودي،  وصٍادة ٔس

 (130، ـٙدت 2020العبتي، و ِىُت، 

 :الخأزير على الاسخلساز املال  5.2.4

جىحذ مخاٗو مً جإزيراث ٔير مىاجُت مً وٗش الّمالث اإلاؽٙشة، خاـت في خذة الخٝلباث        

هىس مخاٗو ٠بيرة مً ٜبل العلىاث ؤلاؼشاُ٘ت ت، ٌو مً بم٣اهُت اظخخذام الّمالث اإلاؽٙشة  العٍّش

ت اإلاخّامليناإلاىخجت مً ٜبل ألا٘شاد والتي ًخم جذاولها مْ بخٙا ت ء ٍَى ، وخاسج ظُىشة البىٟى اإلاش٠ٍض

اث الاظخٝشاس  ى ما ًمش بمعخٍى اب َو ل ؤلاَس والجهاث ؤلاؼشاُ٘ت ألاخشي في ِملُاث ٔعُل ألامىا٥ وجمٍى

ابُت  بىاء اإلاالي. ى٥ اإلاؽٙشة، وبـذاس جدزًشاث ٜس ت جذاو٥ ألـا ِلُه خمشث الّذًذ مً البىٟى اإلاش٠ٍض

 (3-2، الفٙداث 2020)ِبذ اإلاىّم،  مً الخّامل بها.

 سيىازيوهاث جفاعل ضىاع السياست الىلدًت بشأن ج وز العمالث السكميت: 3.4

ينًى       َى ى الثاوي َى  ؤولهما حذ ظِىاٍس مُت الخاـت،  ؤما العِىاٍس َى العماح وحعهُل الّملت الٜش

مُت مً البى٤ اإلاش٠ضي  وظيىاٜؾ آلازاس   Central Bank Digital Currency(  CBDC)بـذاس الّملت الٜش

ى مً زالر حىاهب:  الاظخٝشاس ، الثٝت ، العالمت.  اإلاترجبت ِلى ١ل ظِىاٍس

 :مً حيث الاسخلساز 1.3.4

مُت الخاـت ِبر         ت في  جٝىُت البلى٠دؽيناظخخذام الّملت الٜش وهي الخٝىُت التي حّخمذ ِلى الالمش٠ٍض

ائٙها وهي الخد٢م  ت ٣ًىن مىلْ حعائ٥ خُث ًٙٝذَا ؤَم ٌو بـذاس الّملت، ٘ةن دوس البىٟى اإلاش٠ٍض

ت، جدخم ِلى البى٤  مُت مىاٍص في الّشك الىٝذي لىحىد ؤوشاٗ ؤخشي جفذس الّملت، وظخٍهش ِملت ٜس

ًما ظُمىش البى٤ اإلاش٠ضي بلى حُٕير ظُاظخه الىٝذًت اإلاش٠ضي مؽاس٠تها لمً اإلاّشوك الىٝذي، وؤ

لخخم٢ً مً الخماش ي مْ اإلاخٕيراث الاٜخفادًت الجذًذة لخخم٢ً مً العُىشة ِلى الخطخم.، بلا٘ت 

ت ظخجذ ـّىبت ا٠بر لممان اظخٝشاس ألاظّاس والخد٢م في الخطخم مْ  بلى رال٤ ٘ان البىٟى اإلاش٠ٍض

مُت الخاـت مثل  ً.وحىد الّمالث الٜش  البخ٣ٍى

مُت مً البى٤ اإلاش٠ضي   (  ٘ةن الفّىبت التي جىاحه البى٤ اإلاش٠ضي ج٣ىن  CBDC)ؤما بـذاس الّملت الٜش

اٜل خذة خُث ظٍُل له دوس في الخد٢م في ِشك الىٝىد وجىُٙز ظُاظخه الىٝذًت، بدُث ِملُت  

لها مباؼشة للمعتهل٢ين النهائُي مُت مً ٜبل الخ٣ىمت ًـى ما٥ بـذاس الّملت الٜش ن مً ألاظش وألِا
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ت التي هي خالُا اإلاضود  ت، َزا ٜذ ًادي بلى بلٕاء دوس الىظُي الزي جٝىم به البىٟى الخجاٍس الخجاٍس

 الشئِس ي للخذماث مثل بًذاُ الىٝىد وحعهُل بِئت الذْ٘ الال٢ترووي.

ها ظ٣ان في الّمالث الخٝلُذًت ٌّذ البى٤ اإلاش٠ضي َى العلىت التي ًثٞ ٘ي مً حيث الثلت: 2.3.4

خماد ِلى وظُي ًٝذم َزٍ الخذمت لزا ٘ةن ؤي خىا ًدذر  مُت جدخاج  بلى الِا الذولت ؤما  الّملت الٜش

ى ما ٜذ ًادي بلى ببىاء  الخجاسة والىمى الاٜخفادي. ذم الُٝين َو  ًادي بلى ا٘خٝاس الثٝت ِو

ً حّشلىا في بّن ألاخُان بلى ِملُامً حيث السالمت 3.3.4 ت ونهب : معخخذمي البخ٣ٍى ث ظٜش

تها لهزا وحب ولْ  ا وظٜش ذ هجذ ؤن الّمالث الىسُٜت ًم٢ً جضوٍَش لخعاباتهم، وفي  هٙغ الٜى

مُت التي  العُاظاث والٝىاهين لخماًت خٝٛى اإلاىاوىين، ومً الفّب الٝى٥ ما بن ١اهذ الّملت الٜش

ا البى٤ اإلاش٠ضي، بال ؤن الّمال  ا الخىاؿ ؤٜل ؤمىا وظالمت مً التي ًفذَس مُت الخاـت ًفذَس ث الٜش

 (20-18، الفٙداث 2018)بذس،  ًم٢ً اظخخذامها في ِملُاث ٔعُل ألامىا٥ وؤلاحشام.
 مواجهت البىون املسهزيت الػغوط الخىافسيت التي كد جمازسها العمالث السكميت املشفسة  4.4

اسد، اإلاذًش أوال:  عخين أل حّل الّمالث الىسُٜت الائخماهُت ؤ٠ثر اظخٝشاس، ٢٘ما ؤؼاسث العُذة ٠َش

ت هي  الّام لفىذٛو الىٝذ الذولي، في ١لمت ؤلٝتها ؤمام بى٤ اهجلترا" ؤ٘مل اظخجابت للبىٟى اإلاش٠ٍض

ذة، مْ جىىس مىاـلت جىبُٞ ظُاظت هٝذًت ّ٘الت، والاهٙخاح ؤمام ألا٣٘اس اإلابخ٢شة والىلباث الجذً

ْ ؤن حعخخذم البىٟى ًم٢ً للعاظت الىٝذًت ؤن حعخُٙذ مً الخ٢ىىلىحُا،  ،الاٜخفاداث" ٘مً اإلاخٜى

ت  ىىاعي والخّلم آلالي لخدعين الخيبااث الاٜخفادًت. اإلاش٠ٍض  البُاهاث الطخمت والز١اء الـا

ى٥ اإلاؽٙشة، إلاىْ ٔعُل زاهيا ل : ِلى العلىاث الخ٣ىمُت ؤن جىٍم اظخخذام ألـا ألامىا٥ وجمٍى

شك المشائب ِلى اإلاّامالث اإلاؽٙشة بفىسة ّ٘الت. ض خماًت اإلاعتهل٤، ٘و اب، وحٍّض  ؤلاَس

ت زالثا ذ مً الجاربُت ِلى اظخخذام ؤمىالها لدعٍى ت بلٙاء اإلاٍض : ًيبغي ؤن جىاـل البىٟى اإلاش٠ٍض

ا مً هٍير بلى الخعاباث مُت جخذاو٥ ال مش٠ٍض ت بـذاس ِمالث ٜس ، ِلى ظبُل اإلاثا٥ ًم٢ً للبىٟى اإلاش٠ٍض

 (4-3، الفٙداث 2018)دووٖ،  هٍير .

 الخاجمت:. 5

م ظالعُا          ت الىٝذًت مً ؤَم العُاظاث الاٜخفادًت وهي خعاظت حذا للخٕيراث الىٝذًت ٘ٔش

ا بال ؤن مؽاس٠ت ؤوٗش ؤخشي للبى٤ اإلاش٠ضي في ِملُت بـذاس  ت في حعيَر اظخٝاللُت البىٟى اإلاش٠ٍض

ا في ٌل  ،الىٝىد ًم٢ً ؤن ًٝلل مً جد٢مها زا ما ٜذ ًازش ظلبا ِلى العُاظت الىٝذًت خفـى َو
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مُت اإلاؽٙشة ا الخىاؿ  اهدؽاس اظخخذام الّمالث الٜش لُل خال٥ دساظت وجد، وجبين مً التي ًفذَس

ا ما ًلي:  َزٍ الّمالث و   جإزيَر

 الىخائج:

  ْ ً مً٪ 98 مً ؤ٠ثر ًٝذس Bitcoinclock خعب مٜى  2030 ِام بدلى٥  اظخخشاحها ظِخم البخ٣ٍى

ى٥  وظِخم ، َزا الىٍام بىبُّخه اه٢ماش ي، ما ًٝلل مً 2140 ِام بدلى٥  ملُىن  21 ظٝٚ بلى الـى

 مخاٗو الخطخم.

 ت ًجّل بلى٠دؽين ألن  وزُٝا اسجباوا  جشجبي اإلاؽٙشة والّملت بلى٠دؽينال واُّٜت  خُٝٝت الالمش٠ٍض

 .و٠ُل بذون  ِٝذ ؤو البى٤، صخت مً الخدٝٞ دون  ُٜمت راث مّاملت مثل جماما

  ذم ٘همها ت اإلاٙاحئت والخىيرة هٍشا لخذازتها ِو جميزث الّمالث اإلاؽٙشة ب٢ثرة الخٝلباث العٍّش

ً وهٍشا   لجهالت مفذسيها والخّامل باألظماء اإلاعخّاسة.الجُذ مً وٗش اإلاعدثمٍش

 ٜذ ً ذ لبّن جٝلل الّمالث اإلاؽٙشة ١البخ٣ٍى بُت،  ؤلاًشاداث جذ٘ٝاث مً الٜى ْ ؤن المٍش خٜى ٍو

ٞ ظخصدر التي العُاظاث وولْ  الذُٜٝت الذساظت بّذ َزا اإلاؽ٣ل الخ٣ىمت جخذاٟس  حمُْ بين وج٘ى

  .اظخخذامها ًِ جىجم تهذًذاث ؤي مً الجمهىس  اؤًم وظخدمي اإلاٙٝىدة اإلادخملت ؤلاًشاداث

  في اإلاماسبت  بؽ٣ل ٠بير حذا وماخشا بذؤ الخّامل بها ١ىظُي للخباد٥ ً اظخخذمذ البخ٣ٍى

ا مخزبزبت ٠ثيرا.ولِعذ مُٝاط للُٝمت وال مخضن للثروة ألنها مٝىمت بّمالث ؤخشي  ١  الذوالس  وؤظّاَس

 لها الخإزير ِلى العاظت الىٝذًت بد٢م ٜلت خفتها لم جفل الّمالث اإلاؽٙشة للمشخلت التي ًم٢ ً

لت اظخخذامها ١ىظُي للخباد٥ ِاإلاُا. ُت مٝاسهت بالّمالث الخٝلُذًت ومدذودًت ِشلها، ٜو  العٜى

   ذ جبين ؤن الّمالث اإلاؽٙشة في خا٥ ؼُُى اظخخذامها جازش ظلبا ِلى ؤدواث العُاظت الىٝذًت، وجٍض

مً الخُّٝذ في جدُٝٞ ؤَذاٗ العُاظت الىٝذًت خاـت الىلب ِلى الىٝىد، و خالُا ال ًم٢نها الخإزير 

 ِلى ِشك الىٝىد والىلب ِليها بؽ٣ل ملمىط. 

  مُت اإلاؽٙشة ال ُٜمت لها حعخمذ ُٜمتها في راتها وال حعخمذَا بىق مً الٝاهىن، ٘هي الّملت الٜش

ّىبت حّذًنها وبالخالي الىذسة، لهزا ًفّب للذْ٘،  والُتمً ٜبى٥ ألا٘شاد لها ١ىظُي للخباد٥  ـو

ائٚ البى٤ اإلاش٠ضي في بداسة العُاظت الىٝذًت  ا وجذاولها ومىه جازش ِلى بّن ٌو الخد٢م في بـذاَس

ذاس.  ُٙت ؤلـا  خاـت ٌو
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 الخوضياث: 

   مُت ت للخٙاً لشوسة بـذاس ِملت ٜس ُٙت بداسة العُاظت الىٝذًتمً وٗش البىٟى اإلاش٠ٍض ، ِلى ٌو

ُت اإلاجخمْ بثٝا٘ت الخّامل بها ١ىنها ِملت جفذس مً َُئت ظُادًت مْ لشوسة  ت ما ًممً جِى مش٠ٍض

 ؛خماًت الاٜخفاد

   ا الخىاؿ لعُىشة ِلى الّمالث اإلاؽٙشة افي خا٥ ِذم الٝذسة ِلى بِذاد بِئت وحب التي ًفذَس

ُّت جىٍم بـذاس   مً ؤحل خماًت اإلاخّاملين بها؛ وجذاو٥ َزا الىُى مً الّمالث جىٍُمُت وحؽَش

 ا بالّمالث اإلاؽٙشة ٘شك ُٜىد ِلى ِملُاث اإلاماسبت ا؛ للخذ مً ؤزاَس  وجٝلُل مخاوَش
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سبيت
ّ
, وجكلفت الفرصت البدًلت جخصص املراحعين الخارحيين وفق امليزة الن  

Specialization of external auditors according to comparative advantage 

and opportunity cost  

 ، 1لحمدي سماعيني ا
 univ.dz-e.smaini@lagh  , مخبر دساظاث الّخىمُت الاكخصادًت ، حامعت الاغىاغ ) الجضابش ( 1

 

خ الاظخالم:  :                06/02/2022جاٍس خ اللبٌى خ اليؽش:               11/04/2022جاٍس    01/12/2022جاٍس
 

 

 ملخص: 

ف بالّخخصص الّصىاعي املنهي للمشاحع الخاسجي للخعاباث مً حهت ومً حهت  تهذف هزه الّذساظت الى الّخعٍش

ؤخشي الى الالُت الّتي ًمىً مً خاللها اظىاد مهمت املشاحعت الخاسحُت , وإمياهُت  ؤن  جيىن هزه الالُت   

عبُت  ؤي مذي اهدعاب املشاحعىن الخاسحُىن   مليزة وعبُت  في مشاحعت خعاباث كؼاع 
ّ
اظخخذام امليزة الي

ش املشاحعين  .  معين ؤو صىاعت معُىت  دون غيرها جظمً هزه امليزة حىدة جلٍش

صصصصصش . ؛ ميصصصصصزة وعصصصصصبُت. ؛ مشاحعصصصصصت خاسحُصصصصصت. ؛مشاحصصصصصع خصصصصصاسجي. ؛ جخصصصصصصص صصصصصصىاعي    الكلمـــــاث املفتا يـــــت: حصصصصصىدة جلٍش

 املشاحعت .

 .JEL:  M42 , L15, F14جصنيف 

Abstract:  
     The purpose of this study is to publicize the professional industry  

specialization of the external auditor, on the one hand , and of the external 

auditor , on the other , to the mechanism by which an external audit function can 

be assigned and the possibility that this mechanism will use comparative 

advantage , the extent to which external auditors have acquired a comparative 

advantage in auditing a particular sector or industry alone ensures the quality of 

the audit report. 

Keywords:; industrial specialty, external auditor, external audit, comparative 

advantage, Quality of audit report  

Jel Classification Codes:  M42 , L15, F14. 
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 مقدمت:  .1

امليؽأث الّخعلُذاث الاكخصادًت الّتي ؼهذها العالم مً الّىاخُت الاكخصادًت هدُجت  هبر حجم 

وجىظع اوؽؼتها حعل مً عملُت مشاحعت الخعاباث والّخدلم مً العملُاث واملعلىماث والّىظم الّتي 

جيخجها , وإبذاء سؤي فني مداًذ ًشض ي حمُع ألاػشاف ؤمش في غاًت الّصعىبت  إرا لم ًىً لذي املشاحعىن 

ت بظشوسة الّخىحه هدى الخاسحُىن اظتراجُجُت واضخت , لزلً هادي اللابمىن على مهىت املشاحع

اظتراجُجُت الّخخصص الّصىاعي املنهي للمشاحع الخاسجي وىن اهدعاب املشاحع الخاسجي للمعشفت 

املخخصصت مً ؼإهه ؤن ًجعل  مشاحعت الخعاباث ؤهثر دكت ,واخترافُت ملاسهت باملشاحعت العامت ؼإنها 

شض باخترافُت ودكت عالُت ؤفظل ؼإن املهً ألاخشي فالؼبِب املخخصص مثال ًمىً له ؤن ٌشخص امل

بِب العام  .مبذبُا وهخؼىة ؤولى الّخىحه هدى اظتراجُجُت الّخخصص الّصىاعي للمشاحع الخاسجي 
ّ
مً الؼ

ي ًجمع علُه اللابمىن على  مهىت املشاحعت الخاسحُت لىً على ؤي ؤظاط ًمىً اظىاد 
ّ
هى الخل الز

جي معين , فمثال على ؤي ؤظاط ًخّم  اظىاد مهمت مهمت املشاحعت الخاسحُت للؼاع ما الى مشاحع خاس 

ت  مشاحعت خعاباث املؤظعاث الّصىاعُت للمشاحع )ط(  , ومهمت مشاحعت خعاباث املؤظعاث الّخجاٍس

عبُت  , وجيلفت 
ّ
للمشاحع )ع( هىا حاءث هزه الّذساظت بمداولت خل هزا إلاؼياٌ باظخعماٌ امليزة الي

شاحعت الخاسحُت على ؤظاط ما ًمخلىه املشاحع الخاسجي مً ميزة الفشصت البذًلت ؤي جلعُم مهام امل

ًمىً ؤن ًجىُه املشاحع هدُجت عذم جظُِعه لفشصت مشاحعت كؼاع  وعبُت في كؼاع ما دون غيره وما

 معين هدُجت مشاحعت خعاباث كؼاع اخش  .

 وكذ جم ػشح إلاؼيالُت الّخالُت :

عبُت وجيلفت الفشصت البذًلت الّتي ما مذي امياهُت اظىاد مهمت املشاحعت 
ّ
الخاسحُت اهؼالكا مً امليزة الي

 ًىدعبهما املشاحع الخاسجي في كؼاع ما دون غيره ؟

 ولإلحابت عً هزه الاؼيالُت جم ػشح الفشطُت الّخالُت :

عبُت  وجيلفت الفشصت البذًلت الّتي ًىدع
ّ
بهما ًخم اظىاد مهمت املشاحعت الخاسحُت اهؼالكا مً امليزة الي

 املشاحع في كؼاع ما دون غيره

وكذ هذفذ هزه الّذساظت الى الّخعٍشف باظتراجُجُت الّخخصص الّصىاعي املنهي مً حهت , ومً حهت 

عبُت هألُت ًمىً مً خاللها اظىاد مهمت املشاحعت الخاسحُت الى املشاحع 
ّ
ؤخشي اظخعماٌ امليزة الي

ي لذًت ميزة وعبُت في مشاحعت خعا
ّ
 باث  كؼاع معين دون غيره .الخاسجي  الز
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وجم اعذادها باالعخماد على املىهج الىصفي مً خالٌ ألادبُاث والّذساظاث الّعابلت الّتي جىاولذ 

عبُت مخمثلت في امللاالث العلمُت , والّشظابل الجامعُت , واملىهج 
ّ
مىطىعي الّخخصص املنهي , و امليزة الي

عبُت وجيلفت الفشصت البذًلت في الّخدلُلي مً خالٌ الىُفُت الّتي جّم على 
ّ
ؤظاظها خعاب امليزة الي

 ألامثلت امللذمت .

سبيت ,جكلفت الفرصت البدًلت :لا  .2
ّ
رريت الن

ّ
رري للتخصص الّصّاي  امليني ,الّ

ّ
 اطار الّ

خصص الّصّاي  امليني ال 1.2
ّ
 :ت

خ  خ ؤصبذ  1917العام  لىإ املنهيبذساظت الخخصص  الاهخمامٌعىد جاٍس جاٌ مم، ومىز رلً الخاٍس

، وعلى الشغم مً رلً وان مً الصعب ملهىُين وا ينرن مً كبل ول مً الباخثتدث واهخمام مؽب

شحع رلً إلمبادا ألا  يعاما ف كبىال دذًذ حعٍشف دكُم وملبٌى ج ت  ىش، ٍو جللى  اهلعذم وحىد هظٍش

الخعلُذاث  يؼشد فملومع جضاًذ ا  الا ؤّنها خذدث بصفت عامت على ؤّنها على هؼاق واظع، كبىال 

عاصشة واخخفاؾ ملالبِئت ا يماًض ػبُعت وؽاغ اللؼاعاث الصىاعُت عً بعظها البعع فجكخصادًت و الا

ؤن مهىت  ىإطافت إل ألاخشي رها مً الصىاعاث يها عً غبوعىامل خاصت جخميز  بخصابصول صىاعت 

جي طشوسة اس خلذكم املم على اول رلً خخّ خذماث لخلً الصىاعاث،  مذكُم جلىم ؤظاظا على جلذًالخّ 

 . (558صفدت  2015)هىاف،  جبعا ليل كؼاع صىاعي خخصصتملا عشفت ملا

كت العال روو  ألاػشاف(بعىىان"  552)سكم يجلض ي الفلشة العادظت مً معُاس الخذكُم الذول" 

 يف هإليها ملعاعذججيخمي  يوالصىاعت التّ  املؤظعتبإعماٌ  املعشفتمعخىي مً  ىدخاج إلً املذكم"بإن 

وعملُا  ،املالُتاللىابم  يؤزش حىهشي ف اهلكذ ًيىن  يالت واملماسظاث واملعامالث ألاخذارعشف على الخّ 

  املعشفتعب ؤن جخىافش للمذكم فئهه مً الصّ 
ّ
ذكُم الخّ  جخؼلب خذماث يؽاػاث التّ اليافُت بؼبُعت الي

 جعل مىه مذكلا ي جوالت
ّ
 .(414صفدت  2015)عشمىػ، ظىت ُعها.مؽاػاث حلخلً الي

يي للمداظبين اللاهىهُين ) ذكُم مهىت الخّ  يمعإلت الخخصص ف( AICPAهما ًشي املجمع ألامٍش

ً، وؤّن  يف املهىتمغ كظاًا جىاحه خؤخذ ؤبشص    اللشن الىاخذ والعؽٍش
ّ
 يذكُم فلب على خذماث الخّ الؼ

  اهخفاض، ملابل املذةهزه  يظُيىن هى الؼابع الغالب ف املخخصصت املياجب
ّ
لب على خذماث الؼ

 يؤن ًخخصص ف املذكم على  الخالُت الاكخصادًت، ومً هىا جفشض البِئت ألاخشي  املياجب يذكُم فالخّ 

صفدت  2015)ظابم، ظىت ُم ذكإخفاق الخّ  خاالثخفُف مً الخّ  إلىن، وهى ما كذ ًؤدي يوؽاغ مع

415). 
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ء عمال لي  إ علي ؤهه كُام مشاكب الخعاباث بإداء خذماث املشاحعت املعخللتهما ٌعشف ؤًظا "

ميؽأث هزا  ًيخمىن إلي كؼاع ؤو وؽاغ صىاعي واخذ ، بما ًظمً جمازل ػبُعت العملُاث التي جلىم بها

)مشحع،  عملُاث رلً اللؼاعاللؼاع ، وإمياهُت الخصٌى علي املعاسف والخبراث املخعللت بؼبُعت 

  (114صفدت  2015

سبيت: 2.2
ّ
 امليزة الن

خه  ؤّوٌ مً عالج  الّخجاسة الخاسحُت بؽيل واضح هى الاكخصادي , دفُذ ياسدو مً خالٌ هظٍش ٍس

عبُت معخمذا على مبذؤ ؤّن جيلفت العمل هي مصذس اللُمت للخبادٌ الّذاخلي وامخذ 
ّ
املعماة  باملضاًا الي

ت للخبادٌ الخاسجي  خه في امليزاث على عذد مً . (03صفدت  2009)وىاص، بهزه الّىظٍش ياسدو هظٍش وبنى ٍس

ؽغُل اليامل ليافت عىاصش 
ّ
ألاظغ منها ظُادة املىافعت الّخامت في ألاظىاق الّذاخلُت والخاسحُت والد

ت اهخلاٌ عىاصش الاهخاج داخلُا  خه (99صفدت  2010)دًاب، الاهخاج وخٍش , وكذ اعخمذ في جىطُذ هظٍش

عُج والعصير ( خُث 
ّ
ؼاهُا والبرحغاٌ ( وفي ظلعخين) الي على مثاٌ الّخبادٌ الّخجاسي بين دولخين )بٍش

ًخفاوث اظخخذام عىصش العمل في هال الّذولخين في اهخاج هاجين الّعلعخين , فئّن بئميان الّذولت 

عبُت والخصٌى على رلً على كذس ؤهبر مً الّعلع  الاظخفادة مً جصذًش الّعلعت الّتي جخفع ولفتها
ّ
الي

  ..(04صفدت  2009)وىاص، مً الّذٌو ألاخشي الّتي جىخفع وعبت  ولفتها لذيها 

ً ميزة وعبُت جخىلذ في بعع ألاخُان عىذ الفشد , وميزة وعبُت على  وكذ خذد لها مصذٍس

عبُت على معخىي ألافشاد  "معخىي الّذٌو فامليزة 
ّ
عبُت في بعع ألاخُان عىذ الفشد   الي

ّ
جخىلذ امليزة الي

ذة في بشمجت الخىاظِب , ؤو مىهبت في اهدؽاف ؤعؼاب  هدُجت وحىد مىهبت لذًه مثل مىهبت فٍش

ب ؤو ال عبُت هدُجت املعخىي الّخعلُمي ؤو الّخذٍس
ّ
خبرة الّعُاساث , لىً في ؤغلب الخاالث جخىلذ امليزة الي

عبُت على معخىي الّذٌو  "
ّ
كذ جمخلً الّذولت ميزة وعبُت هدُجت الاخخالف عً الّذٌو  ,ؤما امليزة الي

بُعُت 
ّ
 الاخشي في حجم املىاسد الؼ

 .(63صفدت  2020)ًدُاوي،   املخاخت , ؤو هدُجت اخخالف زلافي , ؤو احخماعي ,

 البدًلت :جكلفت الفرصت  3.2

ف الّتي جىاولذ مىطىع الفشصت البذًلت  خُث عشفذ على ؤظاط ؤّنها "           مً ؤهم الّخعاٍس

ي ًخم فلذها هدُجت اجخار كشاس لصالح بذًل معين ملابل إهماٌ بذًل كشاس مىافس ي له ، فعىذ يلفت التّ الخّ 

زم جخعش امليؽاة الفشصت التي خللها  خلي عً مىافع بذًل آخش ، ومًاجخار كشاس لصالح بذًل معين ًخم الخّ 

 .(138)مؽعل، بذون ظىت وؽش صفدت رلً البذًل
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سبيت , وجكلفت الفرصت   .3
ّ
اختيار جخصص املراحعين الخارحيين اهطالقا من فكرة امليزة الن

 البدًلت .

سبيت :لا  1.3
ّ
 ختيار وفق هرريت امليزة الن

عبُت هى مىطىع حذًذ لم              
ّ
على اعخباس ؤّن جدذًذ جخصص املشاحعين الخاسحُين وفم امليزة الي

.مً ؤحل ًخم الّخؼشق الُه مً كبل لهزا جم في هزه الّذساظت الاعخماد على بعع الامثلت الافتراطُت 

عبُت  : جدذًذ جخصص املشاحعين الخاسحين جّم اعخماد املثاٌ  الّخالي لفهم امليزة
ّ
 الي

 :: ًبين كميت العمل الهتاج و دة من كل سلعتين  01حدول                                      

 الّعلعت  

 الّذولت 

وخذة مً 

عُج
ّ
 الي

 وخذة مً اللمذ

                     A    100 ظاعت عمل  120 ظاعت عمل 

                     B 90 ظاعت عمل 80 ظاعت عمل 

 (64صفحت  2006،زاًري بلقاسم ) ر:املصد                                        

عبُت الهخاج الّعلعخين في اخذي , 
ّ
مً خالٌ هزا الجذٌو ًمىً جىطُذ رلً بملاسهت الّخيلفت الي

عبُت إلهخاحها في الّذولت ألاخشي .
ّ
 الّذولخين مع الّخيلفت الي

عُج  = جيلفت اهخاج   : Bف  الّدولت 
ّ
 0.89ظاعت عمل =  90ظاعت عمل /  80اللمذ / جيلفت اهخاج الي

عُج . 0.89ؤي ؤّن  جيلفت اهخاج وخذة واخذة مً اللمذ  حعادٌ 
ّ
 مً جيلفت وخذة واخذة مً الي

عُج  =   : Aف  الّدولت 
ّ
  1.2ظاعت عمل =  100ظاعت عمل / 120جيلفت اهخاج اللمذ / جيلفت اهخاج الي

عُج . 1.2اهخاج وخذة واخذة مً اللمذ  حعادٌ  ؤي ؤّن  جيلفت 
ّ
 مً جيلفت وخذة واخذة مً الي

عُج  في الّذولت 
ّ
عبت الى  الي

ّ
 Aاكل مما في الّذولت   Bوبىاء على رلً جيىن جيلفت اهخاج اللمذ بالي

 ؤن جخخصص في اهخاج اللمذ ألنها جيخجه بخيلفت ؤكل  B( ومً زّم ًيىن مً مصلخت الّذولت 1.2<0.88)

   Aمً جيلفت اهخاحه في الّذولت 

عُج / جيلفت اهخاج اللمذ  =  Bفي
ّ
 1.12ظاعت عمل =  80ظاعت عمل / 90: جيلفت اهخاج الي

عُج  حعادٌ 
ّ
 مً جيلفت وخذة واخذة مً اللمذ . 1.12ؤي ؤّن جيلفت اهخاج وخذة واخذة مً الي

عُج / جيلفت اهخاج اللمذ  =  :Aف 
ّ
 0.83ظاعت عمل = 120عمل /ظاعت  001جيلفت اهخاج الي

عُج  في الّذولت 
ّ
مً جيلفت وخذة واخذة مً  0.83حعادٌ    Aؤي ؤّن  جيلفت اهخاج وخذة واخذة مً الي

 اللمذ في البلذ هفعه . .



 

 الحمدي سماعيني
 

500 

عبت الى اهخاج اللمذ  في 
ّ
عُج  بالي

ّ
 ؤكل مما هي في   Aوعىذ امللاسهت  بين البلذًً جبين ؤّن جيلفت اهخاج الي

 B  (0.83 > 1.12  ولزا مً مصلخت )  A  عُج
ّ
 ؤن جخخصص في اهخاج الي

عُج وؤّن لذولت   A وخعب املثاٌ الّعابم ًيىن لذولت 
ّ
ميزة B  ميزة وعبُت في جيلفت اهخاج  ظلعت الي

عُج ألّنها جمخلً    Aوعبُت في جيلفت اهخاج ظلعت اللمذ . وعلُه جخخصص الّذولت 
ّ
في اهخاج ظلعت الي

في اهخاج ظلعت اللمذ ألّنها جمخلً فيها ميزة وعبُت   B,و جخخصص الّذولت Bؤفظل مً فيها ميزة وعبُت 

 .(62صفدت  2020)لخظش،  Aؤفظل مً 

 فتراض هفس على مراحعين خارحيين للحساباث ف  قطاعين مختلفين :ا 2.3

 :املثاٌ الّعابم على عملُت املشاحعت الخاسحُت وهلىم بالّخغيراث الّخالُت ظىلىم بافتراض هفغ -

جدل عملُت املشاحعت مدل الّعلعخين . ) مشاحعت  خاسحُت لخعاباث كؼاع صىاعي بذٌ ظلعت  -

عُج (.
ّ
 الي

 , ) مشاحعت  خاسحُت لخعاباث كؼاع ججاسي بذٌ اللمذ (

دل مىخب مشاحعت )املىاس بذٌ الذولت Aًدل مىخب مشاحعت ) الهظاب بذٌ الذولت  -  ( B(ٍو

 وعلُه ًيىن الجذٌو وفم الؽيل الّخالي:

 :  ًبين عدد ساعاث العمل ملراحعت  ساباث  مؤسست من كل قطاعين   02حدول                   

 مشاحعت الخعاباث    

 

 مىخب

 املشاحعت 

خعاباث مؤظعت حعتمشا

 مً اللؼاع الّصىاعي

مؤظعتمً مشاحعتخعاباث 

 اللؼاع الّخجاسي 

 مىخب   الهظاب   

 

..................  .................. 

 مىخب  املىاس

 

.................. ................. 

 املصدر : من اعداد البا ث بّاء على املثال الّسابق.                                          
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عُج واللمذ هخدصل على الجذٌو الّخالي :
ّ
 بعذ الاظخعاهت بىفغ املعؼُاث الّعابلت الخاصت بعلعتي الي

 ًبين كميت العمل ملراحعت  ساباث  مؤسست من كل قطاعين: 3حدول 

                          مشاحعت الخعاباث 

 

 مىخب املشاحعت

خعاباث   مشاحعت

اللؼاع مً  مؤظعت

 الّصىاعي

 خعاباث مؤظعت مشاحعت

 مً اللؼاع الّخجاسي 

 مىخب  الهظاب  

 

 ظاعت عمل  120 ظاعت عمل 100

 مىخب املىاس

 

 ظاعت عمل 80 ظاعت عمل 90

 .من اعداد البا ث بّاء على املثال الّسابق املصدر:                

 وعلُه ًيىن جدلُل الجذٌو هماًلي :

عبُت
ّ
مىً جىطُذ رلً بملاسهت الّخيلفت الي ملشاحعت خعاباث كؼاع الّصىاعت  الّعلعخين مً ػشف   ٍو

عبُت للمشاحعت مً ػشف املشاحع الاخش .
ّ
 ؤخذ املشاحعين  , مع الّخيلفت الي

 مكتب الهضاب : 

ظاعت عمل /  80جيلفت عملُت املشاحعت في اللؼاع الّخجاسي / جيلفت املشاحعت في اللؼاع الّصىاعي   = 

مً جيلفت   0.89جيلفت عملُت املشاحعت لللؼاع الّصىاعي    حعادٌ , ؤي ؤّن  0.89ظاعت عمل =  90

 عملُت املشاحعت في اللؼاع الّخجاسي.

 مكتب املّار: 

 100ظاعت عمل / 120جيلفت مشاحعت في اللؼاع الّصىاعي  / جيلفت  املشاحعت في اللؼاع الّخجاسي   = 

مً جيلفت  عملُت  1.2الّخجاسي   حعادٌ  ؤي ؤّن  جيلفت عملُت املشاحعت في اللؼاع ,1.2ظاعت عمل = 

عبت الى   .املشاحعت في اللؼاع الّصىاعي
ّ
وبىاء على رلً جيىن جيلفت عملُت مشاحعت اللؼاع الّصىاعي  بالي

 مىخب املشاحعت للهظاب ؤكل مما هى في مىخب املىاس 

هومً زم ًيىن مً مصلخت مىخب الهظاب ؤن ًخخصص في مشاحعت اللؼاع ا( 1.2< 0.00)
ّ
 لّصىاعي أله

 مً مصلخخه ؤن ًىجض عملُت املشاحعت بخيلفت ؤكل مً جيلفت مىخب  املىاس .

 ف  مكتب املّار:
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ظاعت عمل / 90جيلفت مشاحعت خعاباث كؼاع صىاعي  / جيلفت  مشاحعت خعاباث كؼاع ججاسي   = 

جيلفت  مً  1.12, ؤي ؤّن  جيلفت  مشاحعت خعاباث كؼاع صىاعي  حعادٌ 1.12ظاعت عمل =  80

 مشاحعت خعاباث كؼاعاث  كؼاع ججاسي,

 ف  مكتب الهضاب :

ظاعت  001جيلفت  مشاحعت خعاباث كؼاع صىاعي اهخاج  / جيلفت  مشاحعت خعاباث كؼاع ججاسي   = 

, ؤي ؤّن  جيلفت  مشاحعت خعاباث كؼاع صىاعي  في مىخب املىاس  حعادٌ 0.83ظاعت عمل = 120عمل /

 باث كؼاع ججاسي   .مً جيلفت مشاحعت خعا 0.83

وعىذ امللاسهت  بين عمل املىخبين  جبين ؤّن جيلفت  مشاحعت خعاباث كؼاع صىاعي باليعبت الى مشاحعت 

مىخب   ( ولزا مً مصلخت  1.12 < 0.83)  كؼاع ججاسي في مىخب املىاس هي اكل مً مىخب الهظاب 

 ؤن ًخخصص في مشاحعت خعاباث اللؼاع الّصىاعي .   الهظاب 

ميزة وعبُت في مشاحعت خعاباث اللؼاع الّصىاعي  وؤّن ملىخب   ملىخب املىاس املثاٌ الّعابم ًيىن  وخعب

الهظاب ميزة وعبُت في مشاحعت خعاباث  اللؼاع الخجاسي  . وعلُه ًخخصص  مىخب املىاس في مشاحعت 

ه ًمخلً  فُه ميزة وعبُت ؤفظل مً مىخب الهظاب ,و ً
ّ
خخصص  مىخب خعاباث اللؼاع الّصىاعي  أله

ه ًمخلً فُه ميزة وعبُت ؤفظل مً مىخب املىاس.
ّ
 الهظاب في  مشاحعت خعاباث  اللؼاع الّخجاسي  أله

سبيت :لا  1.3
ّ
 ختيار وفق هرريت امليزة الن

 :ًبين كميت  ساعاث العمل ملراحعت  ساباث  مؤسست من كل قطاعين    : 04حدول         

                     مشاحعت لخعاباث

 مىخب 

 املشاحعت

مشاحعت خعاباث 

اللؼاع مً  مؤظعت

 الّصىاعي

خعاباث مؤظعت مً  مشاحعت

 الّخجاسي   اللؼاع 

 مىخب الهظاب   

 

 ظاعت عمل  120 ظاعت عمل 100

 مىخب املىاس

 

 ظاعت عمل 80 ظاعت عمل 90

 .من اعداد البا ث بّاء على املثال الّسابق املصدر:     

ًمىً جىطُذ رلً بملاسهت جيلفت الفشصت البذًلت ؤو الّظاةعت ملشاحعت خعاباث اللؼاع  وعلُه

الّصىاعي  ؤخذ املشاحعين  , مع  جيلفت الفشصت البذًلت ؤو الّظاةعت  ملشاحعت  خعاباث اللؼاع الّخجاسي 
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ُت على افتراض ؤّن العملُت ججشي وفم معاًير الّخذكُم املخعاسف عليها هبزٌ العىاًت املهى

 الالصمت ..............  الخ

سبت ملكتب  مراحعت الحساباث الهضاب :
ّ
 بالن

ظاعت عمل ملشاحعت  120ظاعت عمل ملشاحعت خعاباث مؤظعت في اللؼاع الّصىاعي و  100ًلضمه 

اوي وبالّخالي مشاحعت  20كؼاع ججاسي .ؤي ؤّن هىان فشق 
ّ
ظاعت عمل بين الاخخُاس ألاّوٌ والاخخُاس الث

اوي وبالّخالي في خالت   20اللؼاع الّصىاعي ًؤدي الى سبذ خعاباث 
ّ
ظاعت عمل ملاسهت باالخخُاس الث

ظاعت على معخىي  ول مؤظعت   20مؤظعاث  مً اللؼاع الّصىاعي فشبذ  5مشاحعت خعاباث 

مؤظعاث جيخمي  الى اللؼاع الّصىاعي بذٌ  5ظُؤدي الى سبذ عمُل حذًذ  بمعنى مشاحعت خعاباث 

 .مؤظعاث فلؽ جيخمي الى  اللؼاع الّخجاسي  4اباث مشاحعت خع

سبت ملكتب مراحعت الحساباث املّار :
ّ
 بالن

ظاعت عمل ملشاحعت كؼاع  80ظاعت عمل ملشاحعت خعاباث مؤظعت في اللؼاع الّصىاعي و 90ًلضمه     

اوي وبالّخالي 10ججاسي .ؤي ؤّن هىان فشق 
ّ
مشاحعت خعاباث  ظاعت عمل بين الاخخُاس ألاّوٌ والاخخُاس الث

ظاعت عمل ملاسهت باالخخُاس ألاّوٌ وبالّخالي في خالت مشاحعت خعاباث  10اللؼاع الّخجاسي ًؤدي الى  سبذ 

مؤظعاث ظُؤدي  8ظاعت على معخىي  ول مؤظعت  مً  10مؤظعاث  مً اللؼاع الّخجاسي  فشبذ 8

ؼاع الّخجاسي بذٌ مشاحعت مؤظعاث جيخمي  الى الل 8الى سبذ عمُل حذًذ  بمعنى مشاحعت خعاباث 

 .مؤظعاث فلؽ جيخمي الى  اللؼاع الّصىاعي  7خعاباث 

على املىخبين اخخُاس الخخصص في  04اهؼالكا مما جّم رهشه ظابلا وبعذ جدلُل معؼُاث الجذٌو سكم 

 ًلي : عملُت املشاحعت  هما

ي ًدمل اظم الهظاب الّخخصص في مشاحعت خعاباث املؤظعاث   على مىخب  مشاحعت
ّ
الخعاباث الز

 ظاعت عمل عً ول مؤظعت. 20الّصىاعُت لخجىب طُاع فشصت سبذ جلذس ب

ي ًدمل اظم املىاس الّخخصص في مشاحعت خعاباث املؤظعاث 
ّ
على مىخب  مشاحعت الخعاباث الز

ت لخجىب طُاع فشصت سبذ جلذس ب   مل عً ول مؤظعت.ظاعت ع 10الّخجاٍس

 خاجمت: . 4       

همشخلت مفهىم جخصص املشاحع الخاسجي الّخعٍشف ببعذ عشض هزه الّذساظت والّتي هذفذ الى 

كُام مشاكب الخعاباث بإداء خذماث املشاحعت املعخللت إلي عمالء ًيخمىن إلي كؼاع ؤو "علي ؤهه  ؤولى 
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التي جلىم بها ميؽأث هزا اللؼاع ، وإمياهُت  وؽاغ صىاعي واخذ ، بما ًظمً جمازل ػبُعت العملُاث

في املشخلت , خاولذ هزه الّذساظت  الخصٌى علي املعاسف والخبراث املخعللت بؼبُعت جلً العملُاث

لت ؤو املعاًير الّتي ًخم ّ على ؤظاظها  اهُت خل مؽيلت ؤظىاد ؤو جىحُه  املشاحعين الخاسحُين الى الؼٍش
ّ
الث

معين والّخخلي عً مشاحعت خعاباث اللؼاعاث الاخشي , ورلً باظخخذام اخخُاس الّخخصص في كؼاع 

عبُت ,و 
ّ
 وجيلفت الفشصت البذًلت . مفهىمي  امليزة الي

 هتائج الّدراست : 1. 4       

 وكذ خلصذ الّذساظت الى الّىخابج الّخالُت :

 عبُت مً ؤحل اظىاد مهمت املشاحعت الخاسحُت لل
ّ
ًً امياهُت اظخعماٌ امليزة الي

ّ
مشاحعين الز

 ًدللىن ميزة وعبُت في كؼاع ؤو وؽاغ صىاعي واخذ.

  امياهُت اظخعماٌ جيلفت الفشصت البذًلت  مً ؤحل اكىاع املشاحعين الخاسحُين بخيلفت الفشصت

 الّظاةعت هدُجت اظخمشاسهم في مشاحعت خعاباث كؼاعاث لِعذ في مجاٌ اخخصاصهم .

  , عبُت
ّ
وجيلفت الفشصت البذًلت ؤو الّظاةعت في مُذان مشاحعت امياهُت اظخخذام امليزة الي

الخعاباث جؤهذ وحىد ؤفظلُت ملشاحع على اخش وبالّخالي طشوسة جبني الّخخصص الّصىاعي املنهي 

 مً ػشف املشاحعين ول خعب اخخصاصه .

وصياث : 2. 4       
ّ
 الت

 هىت املشاحعت ؤهثر جفعُل دوس الهُئاث املىظمت للمهىت وخاصت في الجضابش مً ؤحل حعل م

 جىظُما .

   جىعُت مماسس ي املهىت مً ؤحل الّخىحه هدى جبني الّخخصص الّصىاعي املنهي وىهه مً بين

الاظتراجُجُاث الّتي حعُذ للمهىت هُبتها خاصت مع الاتهاماث املخىشسة للمشاحعين بالّخلصير 

 وعذم اللذسة على اهدؽاف خاالث الغؾ  .

  شها .الّشبؽ بين املماسظاث  املهىُت , وألاوادًمُت في مُذان املشاحعت مً ؤحل جؼٍى

  اوؽاء كاعذة بُاهاث خاصت بيل حذًذ خٌى معاًير الّخذكُم. 

 . عبُت في جدذًذ جخصص املشاحعين
ّ
 اظخخذام مفهىم امليزة الي
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 مفهىم الخيلفت البذًلت ؤو الفشصت الّظاةعت مً ػشف املشاحعين مً ؤحل  اظخخذام

 جفادي جظُِع الجهذ والىكذ في مشاحعت خعاباث خاسج مجاٌ الّخخصص.

 :قائمت املراحع  . 5      

ً , وهشان , داس ( ،2006)صاًشي بللاظم , : املؤلفاث .1 ت وجماٍس اكخصادًاث الّخجاسة الّذولُت , همارج هظٍش

 .الادًب لليؽش والّخىصَع 

ؤهمُت اهدعاب مذكم الخعاباث للمعشفت املخخصصت في ( ،2015)هىاف فخش , مدمذ ؼال , : امللاالث .2

ش املالُت ) دساظت مُذاهُت عً مياجب الّخذكُم في الجمهىسٍت ال ض مصذاكُت الخلاٍس عشبُت الّعىسٍت  حعٍض

الث ،  العذد37املجلذ ، ظلعلت العلىم الاكخصادًت واللاهىهُت ، 
ّ
 .الث

عمش ظُذي , ؤخمذ عشمىػ ,ؤزش الّخخصص الّصىاعي ملذكم الخعاباث في جلذًم الخذماث  .3

ت  الاظدؽاٍس

 2011, الّعىت  04العذد سكم  27)دساظت مُذاهُت في ظىسٍا ( , مجلت حامعت البعث , املجلذ سكم - 

 .حامعت دمؽم ظىسٍا 

الّخجاسة الخاسحُت والّخيامل الاكخصادي الاكلُمي , املعهذ العشبي للخخؼُؽ , ( ،2009) . ؤخمذ اليىاص ,4

ذ ,  . 81العذد  اليٍى

عبُت في الاكخصاد الجضابشي , مجلت الاكخصاد وإداسة  (،2020) ًدُاوي لخظش , .4
ّ
اؼيالُت امليزة الي

 2020,  02, العذد  04الاعماٌ , مجلذ سكم 

مؽعل مدمذ الجمُل اظخخذام مذخلي الّخيالُف الّخفاطلُت و جيالُف جذفم اللُمت في اجخار  .5

لذهخىسة سخش عبذ اللشاساث , جدذ اؼشاف الذهخىس )خعين مصؼفى هاللي حامعت بىس ظعُذ , ا

 .العخاس حامعت بىس ظعُذ 
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Résumé : 

La Gestion des Ressources Humaine à rôle et effet important pour 

l’amélioration de la rentabilité et de la performance des entreprises, afin 

qu’elles soient compétitives et garantissent leur développement. 

Dans notre présent article nous allons toucher un échantillon de 39 cadres                  

de l’entreprise publique économique Algérienne ONAB Nutrition Unité 

Portuaire d’Oran, pour voir l’effet de la GRH sur la rentabilité de leur 

entreprise. 

Mots Clés : Effet, gestion des ressources humaines, rentabilité, entreprise, 

Algérie. 

Jel Classification Codes : M12, G39, L32. 
Abstract: 

Human resources management has an important role and effect in improving 

the profitability and performance of companies, so that they are competitive 

and guarantee their development. 

In our present article, we will touch a sample of 39 executives of the Algerian 

economic public company ONAB Nutrition Port Unit of Oran, to see the effect 

of HRM on the profitability of their companies. 

Keywords: Effect, human resource management, profitability, entreprise, 

Algeria. 
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1.Introduction : 

L’Algérie depuis son indépendance, a connu la mise en 

application de deux systèmes économiques différents tout dépend la 

phase de son développement économique, social et même politique 

qui est considéré la base de toute les stratégies du pays. 

Au début, le premier système appliqué est le socialisme, juste 

après l’indépendance en raison que l’Union Soviétique a bien soutenu 

l’affaire de la révolution algérienne avec tous les moyens qui ont aidé 

les algériens d’avoir leur indépendance de la colonisation française. 

Les entreprises algériennes avaient appliqué une gestion de 

doctrine socialiste après l’indépendance, à cause du rapprochement 

des pays de l’est qui ont soutenu la guère algérienne contre la 

colonisation française de l’Algérie, cette phase a vécu la création des 

entreprises de grande taille, qui emploient plus de 1000 employés, et 

qui se spécialise dans des secteurs d’activité spécialisés tel que El 

HADJAR, SNTF, SONATRACH...etc. 

La première pratique du socialisme est apparue à travers la charte                 

de l’organisation socialiste des entreprises et l’ordonnance n° 71-74 

du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises.  

(Journal officiel, 1971) 

La charte a décrété, que le système économique en Algérie dans 

son deuxième paragraphe que : « La nouvelle organisation socialiste                      

des entreprises marque une étape déterminante de l’édification 

révolutionnaire », cela impose une manière claire de gestion des 

entreprises que l’Etat algérien octroi leur capital social.   

Chaque système avait sa manière de gestion des entreprises 

publiques, dont chacune opte une gestion des ressources humaines 
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spécifique et adéquate, pour mieux maitriser le capital humain, qui 

affecte par la politique du pays et du système économique existant. 

La décennie a vécu des difficultés pour le financement des 

projets nationaux et locaux, en raison de la chute des prix du baril de 

pétrole, et l’absence de la sécurité fait fuir les investissements 

étrangers, et la fuite des cerveaux et des tallent d tous les domaines.     

Actuellement la situation est devenue plus en plus attirant pour 

réaliser des différents projets, et d’accueillir les investissements 

étrangers qui permettent à augmenter le montant des exportations hors 

des hydrocarbures. 

Cette reprise économique permet à créer les conditions d’installer 

une nouvelle ère grâce au développement de l’ensemble des 

infrastructures (l’autoroute EST-OUEST), création de nouveau port et 

la restauration des ports existants, le départ de la numérisation de 

l’administration, l’amélioration de débit minimum de l’internet.  

Même les entreprises publiques ont trouvé l’occasion de profiter                  

de cette nouvelle situation pour créer de richesse et de la valeur 

ajoutée. Les différentes entreprises travaillent pour suivre le rythme                                      

du développement et d’intervenir les nouveaux techniques de 

management des ressources humaines, comme un nouveau départ 

pour mieux servir leurs moyens humains et d’assurer la participation 

des employés à la création de la richesse.   

Notre travail insiste de savoir la position de la gestion des 

ressources humaines dans une entreprise publique et de trouver la 

réponse à ces questions suivantes : quelle est l’utilité de la gestion des 

ressources humaines sur les employés ? Quel est son impact sur la 

productivité de l’entreprise ? 

2.De la gestion du personnel à la gestion des ressources humaines 
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Malgré la gestion des ressources humaine a montré son 

importance dans les entreprises dans les pays occidentaux, qui était 

prouvé à travers des différentes théories dès la deuxième révolution 

industrielle. Au départ l’école classique par son premier leader, 

Frederik Taylor a souligné que l’être humain dans l’entreprise 

participe dans l’amélioration de sa productivité de façon directe, par 

sa participation dans le processus de transfert de la matière première 

en produit fini. 

          La gestion des ressources humaines GRH est un ensemble                           

de fonctions et de pratiques ayant pour objectif de mobiliser et 

développer les ressources du personnel pour une plus grande efficacité 

et efficience, en soutien de la stratégie d’une organisation (association, 

entreprise, administration publique, etc.). C’est une activité 

fonctionnelle de l’entreprise, de nature transversale (relation 

horizontale par opposition à une activité hiérarchique (relation 

verticale)  (Olivier, 2009). 

             Dans une entreprise, ce qui s’adapte le plus vite, sous la 

pression du contexte ou par saisie d’opportunités, c’est toujours ce qui 

relève directement de décisions de la direction : organisation, 

périmètre, et même équipements et technologies, les aspects humains, 

et en particulier la culture qui n’appartient à personne en particulier, 

qui relève d’une pratique de management (Olivier & Rey, 2008). 

 

La gestion du personnel a montré une défaillance, par rapport aux 

exigences du changement de l’environnement de l’entreprise. Ce 

changement impose des nouvelles taches inclut dans cette fonction, tel 

que la gestion des carrières, la formation. Au début des années 1980; 

la fonction personnelle s'est transformée en fonction ressources 

humaines. Ce changement d'appellation a été interprété comme un 
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changement de perspective. La conception traditionnelle du personnel; 

perçu comme une source de coûts qu'il faut minimiser; est remplacée 

par la conception d'un capital humain dont il faut optimiser 

l'utilisation. (Jean-Marie, 2016) 

La gestion des ressources humaines, a connu plusieurs phases                     

de développement, grâce aux travaux des différentes écoles, tel que 

l’école classique, l’école des relations humaines, la pensé néo-

classique, et autres. La gestion du personnel était une ancienne 

appellation, qui était chargé de pratiquer des tâches simple, tel que 

l’embauche, la réalisation de la paie, la déclaration des salariés aux 

différents organes (sécurité sociale, pointage, paie l’impôt,…etc.) et 

l’élaboration des documents administratifs, dont les étapes 

chronologique suivantes présentent ce croissance (Jean-Marie, 2016) 

Tableau N°01 : l’Historique des changements jusqu’à l’arrivée de la 

GRH. 

Période L’état 

1850 à 1916 Emergence de la fonction Les prémices 

1916 à 1935 L’émergence d’une fonction autonome 

1936 à 1946 Assistance et œuvres sociales 

1947 à 1960 Essor de la fonction : la fonction est en plein essor 

1961 à 1970 L’âge adulte 

1970 à 1980 Les managers 

Années 1980 Vers le management stratégique des ressources humaines. 

1990 à 1995 Le DRH de crise 

1996 à 2007 Le DRH partenaire d’affaire et créateur de valeur 

2008 à 2013 Le DRH de crise 

Depuis 2014 Le DRH garant du contrat social et champion du 

changement 
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Ce tableau au-dessus, nous présente l’historique des changements 

jusqu’à l’arriver à la fonction ressources humaines dans sa forme 

actuelle. 

Actuellement la gestion des ressources humaines est n’plus la 

gestion des documents administratifs mais aussi une fonction qui 

s’intéresse au développement des ressources humaines dans 

l’entreprise, à travers les promotions, la formation, la gestion de 

carrière. Dont le salarié concentre sur ses missions, et ne pense pas 

dans sa carrière qui est gérée grâce au département des ressources 

humaines.    

3. L’importance de la gestion des ressources humaines sur les 

salariés  

  Les employés dans une entreprise, quel que soit leurs 

catégories, cherchent toujours d’avoir un plus dans leurs carrières 

professionnelles. Ce plus se concrétise sous forme une promotion, un 

avancement sur les échelons, une formation, une nomination dans un 

poste de responsabilité, ces avantages se traduisent en augmentations 

financières. 

            Les ressources humaines sont notre principal actif », tous les 

dirigeants l’ont dit, sans doute une grande majorité en est persuadée ; 

même les analystes financiers commencent à s’intéresser à la capacité 

des entreprises d’attirer et de conserver des personnes talentueuses, et 

les nouveaux gourous de la stratégie déclarent que la véritable bataille 

se joue sur les compétences clés. Plus encore, on est désormais certain 

qu’il y a une forte corrélation entre satisfaction des clients et 

satisfaction des collaborateurs de l’entreprise (Jean & Jacques, 2006). 

Les différents services dans le département GRH, sont chargés                      

de veiller sur le suivi continu de tout changement ou modification qui 
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touche chaque employé et même d’appliquer toute décision qui le 

concerne. 

Dans cette perspective, la fonction RH a une mission de double 

sens : 

a- Le sens pour l’employé : 

  L’incitation à travers une reconnaissance des compétences                          

des employés et leurs efforts, 

  Mettre à jours leurs situations grâce à un système SIRH fiable. 

 L’équité dans l’envoi des employés à une formation ou 

recyclage. 

 Une gestion objective qui faire tous les employés convaincus                              

des décisions portées. 

 La motivation des salariés à travers des augmentations dans les 

salaires ou bien à travers une reconnaissance de soi ; 

 Le contact permanent avec les différents départements pour être 

à l’écoute des employés. 

b- Le sens pour l’administration (l’entreprise) : 

 Mettre en place une politique RH, approprié à l’entreprise, qui 

la rend service par rapport à son domaine d’activité, grâce à une 

gestion prévisionnelle (GPEC) efficace et fiable. 

 Renforcer la stratégie de l’entreprise grâce à la mise en place 

d’une politique RH ; par la mise en place d’un bon système de 

recrutement en acquérant les meilleurs candidats ou compétences.  

 Optimiser la productivité de l’entreprise sur la base de ses 

ressources humaines en œuvrant pour favoriser leur efficacité 

(incluant la valorisation des compétences, la motivation, etc.) ; suivi 

les compétences des salariés, par la proposition de changement de 

poste ou un suivi d’une formation. 
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 Gérer et accompagner le changement (incluant le 

développement des compétences, les formations, etc.) ; à travers des 

compagnies de formations inscrites dans le plan de formation de 

l’entreprise.  

 Organiser et administrer le personnel au quotidien (incluant la 

gestion de la paie, les tâches administratives, et le respect des 

obligations légales).  (Samantha Mur, 2022) 

 Le contrôle des conditions de travail des salariés, qui doit être 

conforme aux normes. 

4.Les différentes opérations RH participantes à l’efficacité                       

de l’entreprise 

La rentabilité d’une entreprise, vient du rendement positif                       

des employés, quelques soit leurs anciennetés ou bien leurs catégories 

hiérarchiques. La valeur ajoutée présente un indice important qui 

s’explique par des ratios en donnant une vision plus claire sur la 

participation individuelle et collective dans la réalisation des objectifs.  

          La gestion des ressources humaines (GRH) est aujourd’hui 

confrontée à la nécessité de prendre en compte des processus 

psychiques intangibles. Il ne lui incombe plus seulement de contrôler 

ou gérer des hommes et des femmes en tant que tels, il lui revient de 

veiller à ce que ces hommes et ces femmes développent une vision 

partagée de l’action et des responsabilités communes en entreprise et 

qu’ils puissent « apprendre à apprendre », individuellement ou 

collectivement (Thierry & Loick, 1998). 

4.1. Le recrutement, et le souci d’adaptation. 

Le premier moyen qui pousse la locomotive de l’entreprise c’est 

le choix des hommes qui vont accéder dans l’entreprise, ce choix 

affecte sur la masse humaine, de préférence être homogène, mais cette 
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masse est difficile à gérer à cause de la difficulté de créer cette 

homogénéité.  

On peut parler ici de l’offre de travail, qui est l’ensemble des 

capacités physiques et intellectuelles que les hommes mettent en 

œuvre pour produire des biens et services, cette offre de travail en 

quantité et en qualité, est ainsi définie comme une force disponible 

pour produire (Jean & Pascal, 2009). 

Pour mieux sélectionner les nouveaux recrus il faut que 

l’opération de recrutement se fasse de façon objective, basée sur des 

différents tests. Parmi ces tests on trouve un test technique, par des 

personnes spécialisées, et un autre test par des psychologues pour 

étudier la mentalité des candidats et leur aptitude d’accepter le 

changement pour être dans le groupe, et de ne pas faire l’exception, 

qui peut être une source de conflit de travail qui ne sert pas 

l’entreprise. 

Le recrutement est important pour choisir les éléments les plus 

favorables à s’intégrer dans le projet commun, de respecter la culture                    

de l’entreprise, et son adaptation dans la masse humaine qui se trouve 

avant dans l’entreprise.  

L’importance de la sélection vient de la veille des dirigeants sur 

le bon fonctionnement des différentes étapes de production, qui doit 

être en activité sans aucun obstacle. 

4.2. L’appui de la formation comme moyen de motivation 

La plupart des entreprises font des formations à leurs employés, 

pour but d’augmenter leur productivité, d’un côté et d’un autre ces 

formations ont des avantages aux salariés, dont la formation est un 

endroit de rencontre avec d’autres qui travaillent dans des entreprises 

de différents secteurs d’activités, et qui viennent de différentes région 

du pays ou bien de l’étranger, donc la formation est une occasion de 

changer les idées, de méthode de travail et de connaissances de savoir-

faire et savoir-être. 
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           Numéro un des demandes de formation de la part des salariés, 

le développement personnel englobe différents thèmes, qui vont de 

l’analyse transactionnelle à l’animation de réunion. Importantes pour 

l’équilibre individuel des salariés et la performance collective, les 

formations sur ces thèmes posent la question de leur coût et de leur 

retour sur investissement (David, Faouzi, & Fabienne, 2010). 

           La formation met l’accent sur le développement personnel : que 

l’on songe à l’actuelle vague du coaching. Sélective et personnalisée, 

elle se veut un outil au service de la gestion des compétences. 

L’évaluation ne cherche pas à vérifier la bonne tenue d’un poste, elle 

contrôle la réalisation d’objectifs préalablement assignés à chacun. La 

promotion dépend du succès dans l’atteinte de ces objectifs. (Patrick & 

Antoiine, 2008). 

        La fonction formation est une fonction importante de la GRH, 

qui participe de façon implicite au développement des compétences et                        

du capital humain. La mise en place d’une formation est basée sur une 

planification précédente dans un plan de formation, ce plan est 

considéré comme un tableau de bord, qui facilite la mission de 

sélection des éléments ayant besoin de le faire. Les formations courtes 

transmettent des connaissances structurées et permettent de 

développer certaines compétences indispensables. (Henry, 2005) 

 Le succès de la mise en place d’un plan de formation est basé 

sur le pourcentage de salariés pouvant rejoindre les centres de 

formation. 

Aussi la formation est bénéfique sur les employés qui l’ont fait, à 

travers le changement de poste de travail, de bénéficier d’une 

promotion, d’avoir des nouvelles responsabilités, qui répercutent 

positivement sur leurs salaires.  
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           La  formation suit, dans la plupart des entreprises, un modèle 

unique qui consiste essentiellement à enseigner aux membres du 

personnel des connaissances, des savoir-faire, voire des conduites, liés 

aux objectifs de l’organisation. (Claude, 2009)  

4.3. La gestion des carrières est son influence sur la performance 

humaine  

La gestion des carrières est devenue une opération d’un intérêt 

important pour les salariés. Lorsque le personnel trouve tout un 

service qui s’intéresse à une carrière professionnelle, ça lui permet de 

l’intension à son importance dans cette entreprise.  

Ici on peut gérer la carrière par la gouvernance d’entreprise, qui a 

pour objet d’analyser les moyens dont disposent les parties prenantes 

d’une entreprise pour exercer une influence sur les décisions des 

dirigeants (Manuel, Hélène, & Olivier, 2010). 

Cette mission prend en charge des opérations de promotion de 

grade, des avancements en échelon, et la mobilité des employés, tout 

dépend la taille de l’entreprise, toutes ces missions entre dans une 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui prévoit la 

carrière professionnelle des employés par rapport aux capacités 

financières et les besoins de l’entreprise, son objet principal concrétise 

à :« Il participe à la définition des principes conditionnant l'évolution 

professionnelle des salariés et à la formalisation des processus. Il met 

en œuvre les outils permettant de recenser les attentes des salariés et 

les besoins des managers. Il rencontre les salariés ayant exprimé un 

souhait de mobilité. Il étudie leurs projets professionnels, coordonne 

ou conduit les entretiens professionnels. Il dialogue avec les managers 

afin de détecter les potentiels, d'évaluer les performances et de mettre 

en place des plans d'accompagnement pour les collaborateurs en 

difficulté. Enfin, il établit des plans de succession (ou de relève) en 
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        Résultat net 

        Capitaux propres 
 

Résultat opérationnel        Résultat opérationnel                 Chiffre d’affaires  

Immobilisations + BFR          Chiffre d’affaires                  Immobilisations + BFR 

repérant les remplaçants potentiels et anime les revues de personnel et 

les comités de carrière. »  (Peretti, 2016). 

4.4. La rentabilité des entreprises publiques comme indicateur  

Chaque entreprise, dans la fin de son bilan comptable et financier 

veut réaliser de bénéfice, après toutes les dépenses qui sont 

considérées comme des charges direct et indirect. Le bénéfice réalisé 

peut considère l’entreprise qu’elle est rentable lorsqu’elle crée de la 

valeur ajoutée et de la richesse qui se partage sur les différents 

partenaires socio-économique, en considérant l’entreprise une source 

de promotion individuelle et collective de toutes les personnes qui 

travaillent dedans et même ses partenaires tels que les fournisseurs, les 

sous-traitants, les entreprises de distributions, et les organismes 

financiers. 

En Algérie, les bilans comptables sont considérés comme la 

première source d’information qui nous permet de savoir le degré de 

rentabilité en utilisant les ratios suivant : 

La rentabilité économique := 

Concerne la rentabilité des capitaux investis par l’entreprise dans 

son activité. 

 

 

 

La rentabilité financière : 

1- Concerne la rentabilité des capitaux propres apportés par les 

actionnaires à l’entreprise. 

  

 

2- Analyse des risques ; 
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Valeur ajoutée 

Effectif 

3- Liste des points forts / points faibles.  (Bruno & Michel, 2009) 

Les deux ratios leur utilité est de savoir la rentabilité sur le 

niveau économique et le niveau financier de l’entreprise, le calcul de 

ce pourcentage permet de comprendre la perspective budgétaire                       

de l’entreprise, sur laquelle on peut diriger l’ensemble des acteurs 

actifs, notamment les ressources humaines. Ces ratios expriment une 

vision plus claire sur l’impact des politiques et stratégies adoptées par 

l’entreprise, et de garder les éléments participants d’une manière 

positive sur la performance individuelle et global, que ce soit pour les 

activités principales ou bien pour les activités de soutien. 

La gestion des risques prend un espace dans le management                      

de l’entreprise, car elle fournit des informations sur les problèmes qui 

l’entourent, à savoir les conflits interpersonnels, les grèves, les 

accidents de travail, les catastrophes naturelles qui bloquent le 

personnel de rejoindre leur travail etc. 

Lors de création d’une entreprise, on doit faire une étude sur les 

avantages et les inconvénients de l’endroit où on va s’installer. Cette 

étude est basée sur plusieurs éléments à l’extérieur et à l’intérieur en 

présentant les forces et les faiblesses de l’environnement, qui affectent 

sur la performance et même sur la viabilité du projet. 

Et pour une lecture plus pertinente sur la participation du personnel 

dans la rentabilité de l’entreprise on utilise les ratios suivants (Caroline 

Selmer, 2006): 

      

                                                        Ou                

 

L’importance de ces ratios est de montrer le pourcentage                      

de participation de l’effectif dans la production soit en sa valeur 

     Production (quantités physiques) 

                  Effectif   

    Production (valeur monétaire) 

                Effectif
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financière ou bien sa valeur physique, et même dans le résultat 

financier à travers la valeur ajoutée par rapport au nombre des 

effectifs. 

5.Étude pratique dans une entreprise publique économique 

5.1. Présentation de l’entreprise 

                L’ONAB Nutrition est une filiale à 100% de l’EPE ONAB 

SPA, la date de sa création est le premier janvier 2007.  

                Elle est dotée d’un capital de 420 000 000,00 DA. 

L’activité principale de cette filiale est l’importation et la 

commercialisation de matières premières nécessaires pour la 

fabrication de l’aliment de bétail (production d’aliments composés 

complets et complémentaires et leurs adjuvants).Notre étude est 

effectuée à l’ONAB Nutrition Unité Portuaire d’Oran. 

5.2. Collecte des données et analyse des résultats 

               Ce présent questionnaire a été établi à partir du cadre 

théorique   de cette présente étude, Notre questionnaire a été adressé à 

50 cadres de l’entreprise ONAB Nutrition Unité Portuaire d’Oran, 

nous avons eu un retour de 39 répondants aux questionnaires soit un 

taux de retour de 78 %. 

                Plus précisément à partir de ce questionnaire nous 

souhaitons voir l’effet de la GRH sur la rentabilité de cette entreprise. 

5.2.1. La description de l’échantillon  

5.2.1.1. Description des variables démographiques de l’échantillon : 
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Tableau N° 02     : Description des variables démographiques de l’échantillon : 

N° Variable Tranche Nombre Pourcentage 

01 Tranche d’âge Moins de 25 ans 03 07,00 

De 25 à 30 ans 07 17,00 

De 30 à 35 ans 06 16,00 

De 35 à 40 ans 08 20,00 

De 40 à 45 ans 04 11,00 

De 45 à 50 ans 06 16,00 

De 50 à 55 ans 05 13,00 

Total 39 100,00 

02 Le genre Féminin 20 52,00 

Masculin 19 48,00 

Total 39 100,00 

03 Le département ou la  

structure de rattachement 

Administration  09 22,00 

Commercial  05 13,00 

Finance et comptabilité 12 30,00 

Exploitation 04 11,00 

Gestion des stocks 06 16,00 

Prévention et sécurité 01 03,00 

Qualité 02 05,00 

Total 39 100,00 

04 L’ancienneté De 05 à 09 ans 15 39,00 

De 10 à 15 ans 09 22,00 

De 16 à 20 ans 09 22,00 

De 11 à 25 ans 02 06,00 

Plus de 25 ans 04 11,00 

Total 39 100,00 

05 Le niveau d’étude Moyen 05 13 ,00 

Secondaire 02 05,00 

Diplôme professionnel 11 29,00 

Universitaire 21 53,00 

Total 39 100,00 

Source : Préparation des auteurs sur la base de l’échantillon. 

5.2.1.2. Questions concernant la GRH 

5.2.1.2.1. La gestion des ressources humaine :  
Tableau N° 02 : La GRH 

     Réponses 

Question 

Une gestion 

du personnel 

Un moyen 

de gérer 

Une 

contrainte 

Un développement 

du capital humain 

Tendance des 

opinions 

La GRH 59.00 % 17.90 % 10.30 % 12.80 % Une gestion du 

personnel 

Source : Établi à partir de l’exploitation des données                                                                       

de l’enquête en utilisant le logiciel SPSS. 

               Concernant la GRH, et d’après les questionnaires distribués, 

nous constatons que 59,00 % disent que c’est de la gestion du 
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personnel,17,90 % disent que c’est un moyen de gérer, tandis que 

10,30 % disent que c’est une contrainte, et 12,80 % comme un 

développement du capital humain. 

5.2.1.2.2. La GRH intervient dans la gestion d’équipe :  
Tableau N° 03 : La GRH intervient dans la gestion d’équipe 

                                              Réponses 

Question 

Oui  Non Ne sais 

pas 

Tendance des 

opinions 

La GRH intervient sur  la gestion d’équipe 76.90 % 07.70 % 15.40 % Oui 

Source : Établi à partir de l’exploitation des données                                                                       

de l’enquête en utilisant le logiciel SPSS. 

               Par rapport à la question relative à la GRH qui intervient 

dans la gestion d’équipe, nous constatons que 76,90 % des interviewés 

disent oui, 07,70 % disent non, et 15,40 % disent qu’ils ne savent pas, 

avec une tendance d’opinions pour oui. 

5.2.1.2.3. La GRH un moyen de communication entre les différentes 

structures de l’entreprise :  
Tableau N° 04 : La GRH un moyen de communication entre les différentes                    

structures de l’entreprise 

                                Réponses 
 
Question 

Oui  Non Ne sais 
pas 

Tendance des 
opinions 

La GRH un moyen de communication 76.90 % 15.40 % 07.70 % Oui 

Source : Établi à partir de l’exploitation des données                                                                       

de l’enquête en utilisant le logiciel SPSS. 

5.2.1.2.4. La vision de la GRH:  
Tableau N° 05 : La vision de la GRH  

     Réponses 

 

Question 

Facilite le 

partage de 

l’apprentissage 

La contribution 

à la carrière de 

l’employé 

Le renforcement des 

liens entre les employés 

dans leurs services 

Tendance des 

opinions 

La vision de la 

GRH  
35.90 % 48.70 % 15.40 % 

La contribution à la 

carrière de l’employé 

Source : Établi à partir de l’exploitation des données                                                                       

de l’enquête en utilisant le logiciel SPSS. 

               En ce qui concerne la question sur la vision de la GRH, nous 

remarquons que 35,90 % disent qu’elle facilite le partage                               
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de l’apprentissage, 48,70 % disent que c’est la contribution à la 

carrière de l’employé, tandis que 15,40 % disent que c’est le 

renforcement des liens entre les employés.  

5.2.1.3. Questions relatives à l’importance de la GRH pour 
l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise 
5.2.1.3.1. La GRH un moyen d’efficacité et d’efficience pour l’entreprise :  

Tableau N° 06 : La GRH un moyen d’efficacité et d’efficience pour l’entreprise 

                                   Réponses 

 

Question 

Oui  Non Ne sais pas Tendance des 

opinions 

La GRH un moyen d’efficacité et d’efficience 69.20 % 15.40 % 15.40 % Oui 

Source : Établi à partir de l’exploitation des données                                                                       

de l’enquête en utilisant le logiciel SPSS. 

Par rapport à la GRH comme moyen d’efficacité et d’efficience 

pour l’entreprise, nous remarquons que 69,20 % disent oui,14,40 % 

disent non, tandis que 15,40 % ne savent pas, avec une tendance de 

oui.  

5.2.1.3.2. La GRH renforce la performance de l’entreprise :  

Tableau N° 07 : La GRH renforce la performance de l’entreprise 

                   Réponses 

Question 

Tout à fait 

d’accord 

Assez 

d’accord 

Pas 

d’accord 

Pas du 

tout 

Tendance des 

opinions 

La GRH renforce la 

performance de l’entreprise 

43.60 % 38.50 % 10.30 % 07.70 % Tout à fait 

d’accord 

Source : Établi à partir de l’exploitation des données                                                                       
de l’enquête en utilisant le logiciel SPSS. 

       En ce qui concerne si la GRH renforce la performance de 

l’entreprise, nous constatons que 43,60 % disent tout à fait 

d’accord,38,50 % disent assez d’accord, 10,30 % pas d’accord et 

07,70 % pas du tout. 

5.2.1.3.3. L’objectif principal de la GRH :  
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Tableau N° 08 : L’objectif principal de la GRH  

                Réponses 

 

Question 

Recruter les 

meilleures 

compétences 

Levier de 

croissance pour 

l’entreprise 

Développement 

humain des salariés 

de l’entreprise 

Tendance des opinions 

L’objectif principal 

de la GRH  

25.60 % 25.60 % 48.70 % Développement humain 

des salariés de l’entreprise 

Source : Établi à partir de l’exploitation des données                                                                       

de l’enquête en utilisant le logiciel SPSS. 

              Par rapport à l’objectif principal de la GRH, on remarque que 

25,60 % disent pour recruter les meilleures compétences, aussi 25,60 

% un levier de croissance pour l’entreprise, et 48,70 % développement 

humain des salariés.  

5.2.1.3.4. La GRH élément important pour améliorer la rentabilité                          

de l’entreprise :  

Tableau N° 09 : La GRH élément important pour améliorer la rentabilité de 

l’entreprise 

                                 Réponses 

Question 

Oui  Non Ne sais 

pas 

Tendance des 

opinions 

La GRH élément important pour améliorer 

la rentabilité de l’entreprise  

59.00 % 23.10 % 17.90 % Oui 

Source : Établi à partir de l’exploitation des données                                                                       

de l’enquête en utilisant le logiciel SPSS. 

              Concernant la GRH comme élément important d’amélioration 

de la rentabilité de l’entreprise, nous avons constaté que la majorité 

soit 59,00 % disent oui, 23,10 % disent non, et 17,70 % ne savent pas. 

6. Conclusion : 

En réalité, la gestion des ressources humaines est un vecteur                       

de croissance et de déclin. Les dirigeants qui donnent l’importance à 

leur personnel, cherchent de trouver les meilleurs cadres pour le 

département ressources humaines, pour mieux servir les employés et 

leurs carrières professionnelles, ce soucie doit être parmi les priorités 
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de chaque stratégie d’entreprenariat, car la ressources humaines est un 

capital non financier, mais il est important de s’intéresser à cette 

fonction dans le management de l’entreprise et de focaliser le 

financement nécessaire pour réussir tout projet qui fait de la valeur 

ajoutée et de la richesse, que ce soit un grand projet ou bien petit ou 

moyen. 

L’Etat algérien a créé de nombreux textes et loi qui protège 

l’employé par la définition de leurs droits et obligations, et de donner 

aux employeurs publiques ou privés, des directives à appliquer, à 

travers les directions ressources humaines, qui veillent de les suivre et 

de garantir la bonne mise en pratique de la loi et des techniques 

nouvelles du management des ressources humaines. 

Nous avons pu d’après notre étude pratique proposer ce qui suit : 

-Prendre en considération l’importance de la GRH comme 

élément essentiel pour l’amélioration de la compétitivité des 

entreprises publiques Algérienne. 

-Prendre en considération le rôle de la formation considérée 

comme un levier de croissance et de développement de l’entreprise. 

-Le développement du capital humain de l’entreprise Algérienne. 

-Renforcer les liens entre les employés et cadre des entreprises. 

Enfin nous pouvons dire et d’après notre étude pratique au sein                   

de l’entreprise ONAB Nutrition Unité Portuaire d’Oran que la gestion                 

des ressources humaines GRH à un effet positif, et joues un rôle très 

important pour l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise publique 

Algérienne. 
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Abstract:   
This research aims to shed light on the concept of governance and its role 

and mechanisms to reduce financial and administrative corruption. To 

provide a conceptual model of the use and benefits of e-government, 

relating to administrative fraud and financial corruption. The study also 

examined the dimensions, types and role of governance in reducing fraud 

and corruption in management and finance and its impact on government 

performance. As a result, it has been revealed that governance is needed 

for implementation in order to reduce the rate of administrative and 

financial fraud and improve the quality of service delivery to improve 

performance. Administrative corruption is a problem with which all 

countries of the world are grappling more or less. However, its type, depth 

and scope vary from country to country, and its effects vary depending on 

the type of political and economic structure and the level of development of 

the nation. In any case, corruption leads to decadence, sets government 

policies against the nation, and squanders national resources; it reduces 

the efficiency of Governments in running the country's affairs. This erodes 

people's confidence in governmental and non-governmental organizations 

and increases indifference and incompetence in society. Corruption 

undermines beliefs and moral values in society, increases the costs of 

implementing projects and impedes the growth of competitiveness. 
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 1. INTRODUCTION 

Many banks and Financial institutions have plaid increasing attention 

to the issue of governance, focusing most of their attention on this subject, 

especially after the growing role and the massive expansion of the private 

sector in economic life, as this sector has become an important and vital 

role and a basis in the development and development of the economies of 

countries, so interest in the issue of governance and its mechanisms has 

begun to increase as the use of these mechanisms (the mechanism of the 

Board of Directors, the mechanism of concentration of ownership,  The 

financial compensation mechanism, the mechanism of minimum capital 

rate) would control and guide the course and direction of banks and 

financial institutions in order to achieve their objectives and mission within 

the framework of banking legislation governing these mechanisms, as well 

as increased interest in governance in the wake of the economic collapses 

and financial crises experienced by many countries in the 1990s,  Also, after 

the financial and accounting collapses of many international companies and 

the subsequent bankruptcy of many banks, in addition, the liberalization of 

financial markets, globalization and technological progress and the 

accompanying rapid changes in the international banking environment, 

where banks were subjected to a high degree of volatility and to face new 

credit risks that they cannot avoid and the difficulty of managing credit 

risks properly, all of this has made international financial institutions issue 

documents in Basel. For many individuals, it is an important and vital topic 

in the process of providing prevention against corruption and 

mismanagement while at the same time promoting the values of the free 

economy market (in the face of the increasing number of shareholders and 

lenders of companies) and governance has a role in putting an end to 

financial and administrative corruption because the subject of 

administrative and financial corruption is one of the most important topics 

because of its extreme sensitivity given its parties, Administrative and 

financial corruption is only a manifestation of socio-political conflict 

throughout the ages and times, as it follows the phenomenon of 

administrative and financial corruption to show that most of the revolutions 
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based on corrupt dictatorships brought them down, and the collapse of 

nations except that administrative and financial corruption was one of the 

most effective elements in bringing it down, so corruption settled in the 

body of regimes, nations or state except that the resounding fall was its ally. 

Administrative and financial corruption is one of the most serious types of 

corruption ever, since it completely paralyses the administrative apparatus 

of the State and renders it unable to carry out the tasks required of it, which 

is a serious problem, as a result of the negative and destructive negative 

effects it has on the principles of justice, integrity and equality within 

society. Because of the seriousness of administrative and financial 

corruption, we find that there is a synergy in efforts and programs to 

strengthen integrity, transparency and administrative accountability, as well 

as to work hard to combat administrative and financial corruption at the 

national and global levels, As interest in combating administrative and 

financial corruption by international development institutions has increased, 

one of the conditions for imf funding as well as the International Bank for 

Reconstruction and Development of countries, financing their projects and 

helping them with assistance is that they work hard to combat 

administrative and financial corruption within them and make it a priority 

for them. 

2.  The concept of governance 

Numerous studies and reports prepared in the wake of the financial collapses and 

crises that have hit many international companies over the past years have 

revealed the failure of these companies in the process of preparing financial 

reports. The 1980s and 1990s are examples of failures, which have been 

associated with the names of major global companies, such as Maxwell, BCCI, 

Polly Peck in the United Kingdom and other companies. Perhaps one of the most 

prominent corruption cases is the collusion of Arthur Andersen, one of the world's 

leading accounting and auditing companies, which was behind the collapse of 

many companies in the United States of America during (2002-2001), such as 

Enron Energy, WorldCom Communications and Xerox, which specializes in 

textile machines. The recent focus on corporate governance stems mainly from the 

failure of corporate governance mechanisms to adequately monitor and monitor 

the decisions of higher-level managers. This position leads to changes in corporate 

control mechanisms, particularly with regard to efforts to improve the 
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performance of boards of directors. The second and most positive reason is that 

this interest comes from evidence that a well-functioning control and control 

system at the unit level can create a competitive advantage for the company. The 

word governance is due to an ancient Greek word that expresses the ability of the 

captain of the Greek ship and his skills in driving the ship amid waves, hurricanes 

and storms, and his noble values and morals and honest and honest behaviors in 

preserving the lives and property of passengers (Al Ghazni, 2010:8) Hence the 

interest in the concept of governance and the introduction and circulation of many 

of the proposed alternatives to Arabization, including good governance, good 

governance, corporate governance, corporate governance, corporate governance, 

and institutional governance. In addition to many other alternatives such as: the 

method of exercising corporate management authority, optimal management, 

corporate rules, fair management, etc. It aims to promote ethical behaviors, 

strengthen the reputation of business organizations, comply with laws, increase 

the efficiency and effectiveness of organizations, and avoid disasters. (Essence, 

2021: 371-372) The ruling was compiled by provisions, and the order was ruled 

by a government and the ruler in power, a characteristic of God the Wise, the 

ruler, the ruler, the wisest of the rulers, the government is the politicians, and the 

rulers who settle and govern the country. (Mustafa, 1989:190)   The ruling in the 

language is a characteristic of Allah, the wisest of the rulers, and accordingly, 

specialists initially circulated the Arabization of the word "ruling", and was then 

challenged accordingly and was subsequently Arabized with the word 

"governance" out of this problem (Joseph, 2013: 204).  The definitions provided 

for this term have multiplied, so that each term indicates the point of view adopted 

by the author of this definition: -  It is an integrated system of financial and non-

financial control through which the institution is managed and controlled. 

(Zainaldin, 2012: 3) The OECD defines it as" a set of relationships between 

company administrators, the board of directors, shareholders and other 

shareholders. (Freeland,2007:20) I also knew that it was a set of rules and 

incentives that guided companies to maximize their long-term profitability and 

value. (Abdul Rahman, 2019: 10)  

It is the set of relationships between the company, the board of directors, the 

owner, and all parties that have a relationship with the company, which is the 

method that provides the structure, or the general framework by which the 

company's objectives are defined and achieved. (Abdul Rahman, 2019: 10) 
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2.1 Governance objectives   

Governance seeks to achieve the following objectives: (Shawwara, 2009: 

119-155) (Hassanein, 2009: 64)  

1.Ensuring transparency, justice, equality and improving the level of 

economic and social development.  

2.Combating financial and administrative corruption and its consequent 

poverty and unemployment. Effective control over the performance of the 

enterprise and strengthening accounting accountability.  

3.Ensure a review of the operational, financial and monetary performance 

of the facility.  

4.Taking into account the interests of labor and workers and the distribution 

of powers and responsibilities to ensure enhanced control and internal 

control.  

5.Preventing nepotism and limiting the exploitation of power in the public 

interest.  

6.Comply with the provisions of the law and ensure that financial 

performance is reviewed and the cost of financing is reduced.  

7.Integrated management structures to ensure that management is held 

accountable to shareholders and stakeholders.  

8.Develop regulations to avoid or reduce fraud, conflicts of interest and 

actions that are materially, administratively and ethically unacceptable. 

(Abboud, 2013: 145) 

9.Develop control systems for the management of the organization and its 

board members.  

10.Develop regulations under which the organization is managed in 

accordance with a structure that determines the distribution of both rights 

and responsibilities among participants (board of directors and 

shareholders).  

11.Establish rules and procedures for the functioning of the organization, 

which include achieving the objectives of the governorship. 

12.Encouraging banks and financial institutions to implement special 

strategies for governance mechanisms and include them within their 

regulatory structures on the basis of scientific and practical justifications 

and to contribute to improving banking performance indicators and 
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avoiding exposure to risks and crises that they may be exposed to to ensure 

proper distribution of responsibilities and decision-making centres. (Al-

Shammari, 2018:209) 

13.Overcoming the difficulties facing the implementation processes and 

implementation of governance mechanisms in the financial and banking 

institutions in Iraq, where a mechanism is put in place for effective dealing 

between the Board of Directors and senior management. (Al-Shammari, 

2018: 210)  

2.2 The importance of governance 

Governance helps improve organizations' performance by: (Al 

Najjar,2020: 13) Protecting shareholders' rights 

1.These rights include the right of shareholders to transfer ownership 

of shares, the right to vote in general assemblies, the right to choose board 

members, the right to access statements and to review financial statements. 

Protecting the rights of stakeholders associated with the organization  

2.Any organization has many interests and relationships with many 

parties. For example, suppliers, distributors, banks, creditors, shareholders 

and citizens. Any defect that may occur has a significant impact on these 

parties. 

3. Amending the role of the Board of Directors  This is by defining the 

powers of the Board of Directors and executive directors and their 

respective terms of reference and determining the scope and activation of 

the supervisory and supervisory role of the Board of Directors. Increasing 

disclosure and transparency rates 

4.By increasing the flow of data and achieving transparency and 

accessibility, this helps shareholders and stakeholders make appropriate 

decisions at the right time and the disclosure and transparency aspect is one 

of the most important pillars of governance. 
 

3. The concept of financial and administrative corruption 

The word corruption is frequent in the dictionaries of the Arabic language, 

where the majority of linguistic dictionaries and language scholars agreed 

to define corruption, and the word did not have an unusual meaning, 

corruption is the opposite of goodness, and the Sultan corrupted his leader if 
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he abused him until he began to be difficult, and corrupted: other than 

interest, and corruption: other than reclamation, it is said: corrupting this 

money corrupts him corrupted by corruption and corruption, and God does 

not like corruption, and corrupted the thing if he showed it 

Corruption defined a language: as damage, damage, disorder, dysfunction, 

cowardliness and drought, as he said(corruption appeared on land and sea, 

which gained the hands of people to taste them regardless of what they did, 

so that they might return) (Surat al-Rum:41) Corruption is also known as a 

term: it can be said that corruption in the term was derived from its 

definition in the language, and from what is stated in the Book of Allah 

Almighty, corruption in the term does not deviate from the meaning of the 

departure of the thing from moderation, whatever this exit, and corruption 

in the term is also to diminish the image of the thing, and to damage it, and 

to cause damage, disorder, dysfunction and harm. (Al Ghasab, 2008: 30-31)  

Corruption has been defined in reform: the use of public power to earn or 

win a person, to achieve prestige or social standing, or to benefit a group, or 

class in the way it results in breaking the law, or violating legislation and 

standards of moral conduct." Corruption thus includes a violation of public 

duty and a deviation from ethical standards in dealing). (Shatar, 2003: 43-

44( After the meaning of corruption is recognized here, we define financial 

and administrative corruption. Administrative corruption: activities within a 

government administrative body that actually lead to the character of that 

organ from its official objective, which represents the demands of the public 

and the public interest in favor of special objectives, whether in a renewed 

form or not, whether in an individual or collective manner organized (Bash, 

2002: 203) Financial corruption is meant to be: this illegal conduct of 

wasting public money, venture brokerage and arms trading (Bash, 2002: 

203) 

3.1 Reasons for the emergence and removal of financial and 

administrative corruption 

The causes of financial and administrative corruption are many and varied, 

some of which are subjective, linked to the corrupt person who does not 

have the ingredients for good behavior, he does not have a moral deterrent 

to prevent him from engaging in corruption and carrying out corrupt acts 
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that are offensive to the interests of the country and the people, but now the 

belief of some of these spoilers goes to portray their work as a kind of 

intelligence and the ability to seize opportunities, while others return to 

external environmental conditions and their pressures or temptations that 

constitute Factors driving or attracting corruption. According to Dr. Amer 

al-Kubaisi, there are outlets that are an entry point for the spread of 

corruption, including: (Al-Kubaisi, 2000: 85-122) 

1.Economic implementation of administrative corruption: this is the low 

levels of income, the poor distribution of wealth and improvisation in the 

development of economic policy and the allocation of large amounts of 

money to government departments to implement them without censorship, 

follow-up or accountability.  

2.Legal and judicial implementation: financial and administrative 

corruption is due to the lack of serious implementation in the application of 

the law regarding spoilers and courtesy in favour of the powerful at the 

expense of the weak and subject to the influences and whims of some 

political and governmental influencers.  

3.The social outlet of administrative corruption: the effects of the social 

environment on the behaviour of employees, bad customs and traditions can 

be an entry point for spoilers.  

4.The administrative and institutional implementation of administrative 

corruption: where red tape and extreme bureaucracy make people look for 

means that may be incorrect to complete their transactions either for the 

length of the proceedings unjustifiably, which exhausts people, delays their 

work or concentration of power in the hands of abused individuals, which 

leads citizens to bribe employees. 

5.Political reasons: The lack of freedoms and the democratic system, within 

civil society institutions, is intended to be weak in the media and 

censorship. (Muhammad, 2007:4) 

6.Social reasons: represented by wars and their effects and consequences in 

society and external interventions, sectarianism, clanism and nepotism 

anxiety caused by instability of the situation and fear of the unknown to 

come ... Raise money by any means to face this mysterious and unknown 



 

Ali Al-Jubouri   

 

534 

future.  

7.Economic reasons: deteriorating economic conditions and stimulating 

corruption, as well as high cost of living.  

8.Administrative and regulatory reasons: complex (bureaucratic) 

procedures, the ambiguity, multiplicity or non-functioning of legislation, 

and within the institution for not relying on good competencies in all 

administrative aspects. 

3.2 Financial and administrative corruption in Iraq 

The spread of the phenomenon of corruption is due to two reasons, the first 

is the collapse of state institutions after the fall of the regime, which led to 

the absence of legal regulatory institutions and the second reason is to 

obtain special gains at the expense of the public interest and many reasons, 

including also the deteriorating security situation after 2003 and the lack of 

control resulting from the phenomenon of corruption and the manifestations 

of corruption prevalent in Iraq, including the acceptance of bribery from 

daily life methods due to the weakness and simplicity of deterrent sanctions 

against spoilers as well as the lack of disclosure of information and public 

records Government investments, public revenues and ways of using them, 

which leads to corruption, manipulation of state funds and poor annual 

income for employees. (Rahe, 2018: 209 - 210) 

The phenomenon of political corruption has spread remarkably, due to the 

fact that the political and administrative authorities are not subject to clear 

laws and declared controls that enable them to exercise control over them, 

or because of the ignorance or fear of the citizen, or for various other 

reasons, and if the possession of power leads its owners to exploit it in other 

than the ends for which it was granted, and thus the practice of corruption, 

individuals may also help spread corruption, either because of ignorance or 

because of submission to certain pressures. Or to spend material purposes 

specific to crooked methods, and not to apply scientific standards in the 

selection of employees, especially leaders, by adopting the method of 

quotas and political considerations, activating the principle of equal 

opportunities among citizens, conflict of powers, weakness of collective 

action, and widespread individualism in the management of institutions,  

The lack of clarity of vision on the procedures of cooperation, coordination 
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and integration between government institutions on undermining the 

phenomena of corruption, and the disregard for the punishment of senior 

officials accused of corruption or mismanagement and the exploitation of 

the position that led to the collapse of the system of moral values, and the 

disregard of the laws in force in various areas of life and organization by 

members of society. From 2003 to 2012, Iraq is at the bottom of 

transparency international's corruption index, to be one of the most corrupt 

countries in the world, and is also expected to stay longer, which concerns 

Iraqi society and the international community to diminish opportunities for 

development and investment and undermine the legitimacy of the 

achievement of the existing political system, as Iraq did not even witness 

during the dictatorship before 9 April 2003, the spread of political 

corruption in this Size, breadth of its circle, the interlocking of its circles 

and the interdependence of its mechanisms, threatening the stability of the 

political system, hindering the building of political institutions and the 

process of economic development. 

Table 1 Indicators of corruption at the global level during 2003-2012 and Iraq's 

location:    

Years Number of 

participating 

Iraq sequence Iraq's Corruption 

Index Sign 

2003 130 113 2.2 

2004 146 129 2.1 

2005 194 170 2.2 

2006 163 160 1.9 

2007 180 178 1.5 

2008 180 178 1.3 

2009 180 176 1.5 

2010 178 175 1.5 

2011 183 175 1.8 

2012 176 169 1.8 

Source: www.icgg.org 

An explanatory note/ the corruption index mark ranges from the highest score of 

ten (and gives to a very fair country) down to the lowest level of zero (granted to a 

very corrupt country) and the rest of the countries swing between these two limits. 

 

A-Types of economic corruption in Iraq 

http://www.icgg.org/
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This type of corruption is the most important and dangerous disease that prevents 

every medicine. When a political leader known that there is no authority in Iraq 

capable of taking a plan to fight corruption, because he realizes that the whole 

political process will collapse on the heads of power if an official is involved in 

taking effective and effective action against corruption and spoilers, corruption 

has generated several types of economic corruption that we will explain in the 

following scheme:  (Al-Shamaa, 2019:14)  

  B- The reasons for the emergence of financial and administrative 

corruption in Iraq (Mahmoud, 2017: 9-10) 

1. Instability of the political system and this has led to the instability of the 

country  

2. Absence of regulatory systems of all kinds 

3.   Freedom to form parties, trade unions and political, social and cultural 

groupings  

4. Lost the country's resources and economic and human potential in absurd 

wars 

5. Devote all financial and economic resources and infrastructure to the 

State, industrial and productive institutions to support the war effort and 

the purchase of weapons and equipment of the military forces  

6. Concluding secret contracts on the black markets and the accompanying 

corruption and waste of public money  

7. The decisions issued to surround Iraq economically led to Iraq being at 

the forefront of financial and administrative corruption compared to the 

Arab countries undisputedly 

8. Weak income of the individual in general and the employee in particular 

as well as the depreciation of the Iraqi dinar against other currencies, 

which led to the consumption of all the savings he saves in order to meet 

his living needs  

9. Establishing projects that do not work or benefit the society and have no 

economic benefit and increase the inflation situation in the country, the 

best example of which is the construction of palaces and the construction 

of rivers and the establishment of lakes, which led to the flooding of the 

country with debt in exchange for great benefits 

C. Some of the factors that helped spread corruption: (Anton, 2019: 1-3) 

1. The weakness and inintegration of legal legislation in the country, 

particularly in the economic sphere, gives some vulnerable people the 

opportunity to interpret these laws negatively . 
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2. Weak control over the application of laws and scrutiny by the relevant 

authorities, especially in the House of Representatives . 

3. The tyranny of the bedouin and clan society in solving many problems 

away from the law has given the corrupt a way to penetrate their actions 

without serious account or control . 

4. The rule of the concept of violence and the multiplicity of absurd wars 

successively over Iraq for the regimes led to the control of the spirit of 

indifferentness and tampering with the situation of the country in addition 

to the spread of sectarian violence after the fall of the regime 

5. The weakness of the spirit of citizenship and belonging to the country, 

which led the Iraqi citizen to indifferent and get rid of problems and 

obstacles to emigrate outside the homeland for fear and to avoid political 

assassinations and overcome and destroy several decades and from a 

planned plan . 

6. Deteriorating economic conditions, low national income rates and 

widespread unemployment, which has become chronic in the country . 

D- Ways to address corruption in Iraq (Rahe, 2018:217-218) 

Through regulatory institutions as follows: 

1. The Financial Supervisory Office: - The Financial Supervisory Office was 

established as a high audit institution in Iraq before the fall in accordance 

with article (6) of 1990 with the task of providing the public and the 

government with accurate information on government operations and 

financial conditions for the purpose of strengthening the economy through 

the task of financial audit and performance evaluation and for the purpose 

of combating financial corruption, as well as after the fall was 

reintroduced by the occupying forces by Law No. (77) of 2004. 

2. Integrity Commission: - Established under order (55) of 2004 and its task 

is to investigate cases of suspected corruption such as nepotism, nepotism, 

discrimination on the basis of ethnicity or sectarianism and the 

exploitation of power to achieve personal objectives or misuse of funds by 

establishing the foundations and standards of public service ethics and a 

culture based on transparency, integrity and a sense of responsibility that 

requires compliance with its instructions by all state officials    

3. Inspectors General: - The inspectors' offices were established under order 

(57) of 2004 in all ministries with the task of reviewing and scrutinizing to 

raise the levels of responsibility and integrity, oversee the performance of 

ministries, prevent and prevent waste, fraud and abuse of power and work 
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through reporting to the minister concerned and be cooperating with the 

Integrity Commission to detect cases of corruption (32( 

4. Following the principle of transparency in the work of ministries in order 

to facilitate the process of monitoring and evaluating their performance. 

5. Addressing problems such as disguised card, poverty, unbridled inflation, 

i.e. adopting a correct ladder to continuously adjust workers' wages to be 

in line with price increases and the requirements of daily life . 

6. Gaining experience and knowledge in the fight against corruption and 

money laundering through joint cooperation with international 

organizations such as Transparency International and the World Bank and 

modernizing the Iraqi legal system at the constitutional and legal level 

with international standards and principles 

7. Accountability, which is another standard of performance and 

accountability requires a system of monitoring and controlling the 

performance of the government official and is about how to use their 

powers and define their duties and protect public funds, namely, holding 

the people accountable for noble elections, holding deputies accountable to 

the government or judicial accountability  

 

A- Audit Committee 

Case study / audit committee in najaf province's most honorable office and answer 

the following questions: -  

1-What is the mechanism of work, what programmes are used and how do you 

operate?  

The internal audit and follow-up department provides for the follow-up and 

auditing of administrative and accounting transactions concerning the employees 

of the provincial office and the auditors that belong to some sections of the 

diwan....  

Transactions are audited through a request made by the applicant to the office of 

Mr. Administrative Assistant and in turn refer the request to human resources or 

accounts to execute the request and then attribute the request to the competent 

employee and allocate the amount or refer the application to the competent 

committees of the disclosure committees or pricing committees and then the 

receiving committees if the request for exchange is maintenance or purchase and 

then referred to the audit department to observe all stages of the calculation in 

accordance with the applicable instructions and laws The window, if opposed, has 

not been approved and has caused its opponents to abide by the regulations and 

laws. 
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2- What are the objectives of this work?  

The objectives of the internal audit and control departments are to maintain public 

money from waste and theft and to conform to the instructions and laws in force. 

 3-What recommendations from your point of view limit corruption and 

manipulation? 

The employee who specializes in the internal audit and control departments is 

close to the employees of his department so he is aware of the ethics of the 

employees and their functional relationships and this helps to detect if one of the 

causes of corruption is the same corrupt person or implement and conform the 

instructions and laws correctly without favoring the maintenance of public money 

from waste and theft. 

B- Remuneration Committee 

It is a committee formed by members of the Board of Directors, and its tasks 

include recommending the Board of Directors to nominate to the Board of 

Directors in accordance with the approved policies and standards, annually 

reviewing the required needs of appropriate skills for board membership, 

preparing a description of the capabilities and qualifications required for board 

membership, identifying weaknesses and strengths in the Board of Directors and 

proposing to address them in accordance with the interests of the company, and 

may include recommending the training of members or a number of them in 

specific technical and administrative aspects, as well as confirming the Committee 

annually Independent members have the independence and clear policies for 

compensation and remuneration of board members and senior executives, taking 

into account the use of performance-related standards in the development of such 

policies. (CMA:11) 

B-Bonus Committee functions and duties (Zainaldin, 2012: 14) 

 The functions and duties of the Remuneration Committee are focused on 

determining salaries, bonuses and benefits for senior management, so define those 

duties as follows: 

1. Identifying bonuses and other benefits for senior management, reviewing 

them and recommending approval to the Board of Directors. 

2. Develop policies to manage and review senior management reward 

programmes periodically. 

3. Take steps to modify senior management reward programs that result in 

payments that are not reasonably related to the performance of the senior 

management member. 
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4. Developing policies for management's advantages and constantly 

reviewing them 

B- Appointments Committee (Zainaldin, 2012: 14)  

Board members and employees must be appointed among the best candidates 

whose skills and experience fit the specific skills and experience of the company. 

To ensure transparency in the appointment of board members and other staff, the 

Committee has developed a set of duties: 

1. The company's appointments committee with the Board of Directors and 

the approval of the competent minister to develop the skills and expertise required 

by the member of the Board of Directors and the required staff. 

2. The Appointments Committee must establish transparent recruitment 

mechanisms, ensuring that the best qualified candidates are obtained  

3. The Committee and the rest of the Board of Directors should constantly 

evaluate the skills required for the company. 

4. The Committee must advertise the job to be filled and invite those eligible 

to apply for appointment. 

5. The Committee should be objective by comparing the qualifications and 

skills of the applicant with the specifications set by the company 

Appointments Committee 

Case study / appointments committee in najaf province's most honorable office 

and answering the following questions: - 

1-What is the mechanism of work, what programmes are used and how do you 

operate? 

The working process for employment for state institutions shall be in accordance 

with the instructions issued in the Federal Budget Law of the State for each year 

as well as the controls in the Civil Service Law and the Owners Act and any 

instructions issued by the General Secretariat of the Council of Ministers on the 

subject of promotion  The program used to recruit in accordance with the system 

and electronic submission to reduce manipulation and corruption directly or apply 

directly by applicants for appointment to the committee to receive appointments 

in the government institution according to the requirements required to declare the 

job grades and application form for appointment.  

The ways in which they work: -  

First/ Preparing the job grades by the Ministry of Finance according to the 

disciplines required for the department with financial allocation  

II/ Announcement of vacant job grades by title, job grade and educational 

attainment  
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Third/ Formation of the Central Appointments Committee 

Fourth/ The formation of the Committee of Objections after the announcement of 

the preliminary results of the winners and reserves.  

2-What are the objectives of this work? 

Attracting holders of scientific certificates in all its specialties in the process of 

employment in state institutions and reducing unemployment rates from the 

number of old and new graduates. 

 3-What recommendations from your point of view limit corruption and 

manipulation? 

The recruitment process in state institutions shall be electronic presentation after 

verifying the validity of the information for applicants for appointment and the 

standard trade-off between applicants in accordance with the obligations required 

to declare job grades under a trade-off form that is not manipulatable in terms of 

competition for the applicant for appointment and obtaining the highest grades to 

be the winning candidate for appointment or reserve. 

 

4. CONCLUSION  

    The researcher has reached a number of conclusions, most notably:  

1.The emergence of the Agency's theory and associated highlighting 

problems arising as a result of conflicts of interest between corporate board 

members and owners, most notably the problem of financial and 

administrative corruption, have led to increased attention and reflection on 

the need for a set of laws, regulations and mechanisms to protect the 

interests of owners and other stakeholders by reducing the financial and 

administrative manipulation of these companies by executive departments, 

as the body in charge within the Company. 

2.Financial and administrative corruption is one of the most serious 

problems experienced by State institutions in general, and State-owned 

companies in particular, resulting in additional costs for companies 

reflecting on the prices of the goods they produce or the services they 

provide, thereby weakening their competitiveness and survival 

3.State-owned companies are particularly important, as despite the 

waves of privatization that have taken place in many countries of the world, 

they continue to make contributions that represent an essential part of GDP, 

value added and job creation for a large number of citizens.  
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4.Financial and administrative corruption is a political, financial, 

administrative and ethical manifestation.  

5.Adherence to governance mechanisms and rules by State-owned 

companies reduces financial and administrative corruption and increases the 

efficiency of their performance, thereby increasing the confidence of 

domestic and foreign investors in State-owned companies and thus in the 

whole State, thereby increasing the State's ability to attract investment and 

the resulting development of the country's economy.  

 5-Recommendations   

     This paragraph addresses the most important recommendations that 

the researcher sees to address the problem of research, the most important 

of which are:  

1.Applying the governance mechanisms reported by the researcher to 

address the problem of financial and administrative corruption suffered by 

state-owned companies.  

2.The application of governance mechanisms requires the 

dissemination of a culture of governance in society, through the media and 

civil society organizations. If society realizes that governance represents the 

first line of defence and the impervious bulwark against any corruption or 

corruption that attempts to rob society of its wealth, money and gains, it 

will support its application, establishing and defending its rules. The 

researcher therefore recommends the creation of a centre on governance 

issues, which will develop information and training programs to establish a 

culture of governance in Iraq. 

3.State-owned companies adhere to the principles of transparency and 

disclosure by:  

A. Each company sets out the strategic and short-term objectives it 

seeks to achieve, disclose them through means that enable the public to 

access them, and publish a report containing the level of achievement of the 

objectives set for them. 

(b) Obliging State-owned companies to publish annual financial 

reports, complementary clarifications, the auditor's report and the board 

report, to include many financial and non-financial indicators that reflect 

the company's performance, such as profitability and liquidity ratios and the 
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evolution of these ratios from year to year, in local newspapers and on the 

company's website, so that the public can see them. 

4.Spreading intellectual, economic, social and religious awareness in 

order to raise the civilized level of society and consider the fight against 

financial and administrative corruption a national task in which all 

participate, each of its location, because society contributes effectively to 

reducing this phenomenon.  

5.Each company sets out the strategic and short-term objectives it 

seeks to achieve, disclose them through means that enable the public to 

access them, and publish a report containing the level of achievement of the 

objectives set for them. 
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Résumé :  

Ce papier a pour objectif d’étudier l'impact de l'inclusion financière 

mesurée par l’encours des dépôts bancaires, sur une mesure agrégée de la 

stabilité bancaire à travers un modèle ARDL pour la période (2004-2020). 

Bien que cette démarche nous ait permis de confirmer notre hypothèse de 

départ basée sur l'existence d'une relation négative à long terme entre les 

deux variables, cette relation n’est pas vérifiée à court terme. 
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Abstract:  
This paper aims to study the impact of financial inclusion measured by the 

outstanding bank deposits, on an aggregate measure of banking stability 

through an ARDL model for the period (2004-2020). Although this 

approach allowed us to confirm our initial hypothesis based on the 

existence of a long-term negative relationship between the two variables, 

this relationship is not verified in the short term. 
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1. INTRODUCTION, CONTEXTE ET OBJECTIF DE L’ETUDE  

Considérée comme un véritable avatar de libéralisation financière, 

l’inclusion financière implique que tous les agents économiques aient accès 

aux services financiers conçus en fonction de leurs besoins et fournis à des 

taux d'intérêt abordables.  

À son niveau le plus élémentaire, l'inclusion financière commence par avoir 

un compte de dépôt ou de transaction dans une banque ou une autre 

institution financière, qui peut être utilisé pour effectuer et recevoir des 

paiements et aussi pour épargner (Demirguc-Kunt, Klapper, Singer, & Van 

Oudheusden, 2015). 

Les services bancaires ont un caractère de bien public. Il est donc nécessaire 

que l'accessibilité et l'utilisation équitable des services bancaires par 

l'ensemble de la population doivent figurer parmi les objectifs primordiaux 

des politiques gouvernementales et des institutions financières.  

Dans ce contexte, l’Algérie continue à engager, depuis 2003, des réformes 

de promotion de l’inclusion financière afin de démocratiser les services 

financiers de masse d’une part et de lutter contre les exclusions financières 

d’autre part. Quoique, les indicateurs relatifs à l’ouverture d’un compte 

courant, l’épargne, l’accès au crédit et la gestion des risques financiers 

restent inférieurs à la moyenne mondiale et montrent un retard remarquable 

qu’accuse l’Algérie dans ce domaine (Rakhrour & Benilles, 2021) 

Dans les économies développées, la récente crise financière a montré que 

certaines politiques d'inclusion financière trop agressives peuvent avoir des 

conséquences très négatives, générant une tension entre stabilité et 

inclusion financière. En effet l'inclusion financière modifie la composition 

du système financier en ce qui concerne la nature des transactions, les 

clients, les nouveaux risques et éventuellement les institutions qui opèrent 

sur des marchés nouvellement créés (Hannig & Jansen, 2010). 

 Les principaux défis qui ressortent de cette conclusion sont de savoir 

comment atteindre l'objectif d'inclusion financière, c'est-à-dire fournir des 

facilités financières de base à un segment plus large de la société tout en 

veillant à ce que la stabilité du système financier ne soit pas compromise. 
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Une question importante qui se pose est de savoir si un accès accru et plus 

large aux services financiers formels va de pair avec des politiques visant à 

renforcer la stabilité financière ou s'ils la mettent en péril.  

Cette étude contribue à la littérature sur ce sujet en estimant les effets des 

mesures de l'inclusion financière sur la stabilité financière (mesurée par un 

indice agrégé de stabilité bancaire). Ce faisant, nous suggérons que les 

politiques visant à lutter contre l'exclusion financière peuvent influencer 

négativement la stabilité financière. 

Les réponses à ces interrogations constitueront la trame de présent article, 

mais au préalable, il convient de nous appesantir sur la revue de la 

littérature. Dans un deuxième temps, nous présenterons la méthodologie et 

le choix des variables. Enfin, la dernière section est consacrée à l’estimation 

de l’effet qu’exerce l’inclusion financière sur la stabilité financière en 

Algérie. 

2. Revue de littérature sur le lien entre l’inclusion financière et la 

stabilité financière 

La littérature sur l’incidence de l’inclusion financière sur la stabilité 

bancaire est divisée en deux courants distincts. Premièrement, il existe un 

groupe de chercheurs qui traitent des effets positifs de l'inclusion financière 

sur la stabilité [(Hannig & Jansen, 2010) ; (Khan, 2011) ; (Cull, Demirgüç-

Kunt, & Lyman, 2012) ; (Rahman, 2014)]. Selon ces auteurs, Un secteur 

financier inclusif doit avoir une base stable de services de dépôt destinés 

aux particuliers, ce qui accroît la stabilité financière en intégrant un éventail 

plus large d'agents économiques. L’inclusion financière peut, quant à elle, 

aider les prêteurs à diversifier leurs portefeuilles, à atténuer leur risque de 

crédit, à diminuer leur dépendance à l’égard des gros emprunteurs et, par, 

conséquent à réduire le risque systémique qui peut exister (Tomilova & 

Valenzuela, 2018). (Khan, 2011) rajoute que l’augmentation de l’inclusion 

financière pourrait contribuer à une meilleure transmission de la politique 

monétaire.  

En ce qui concerne les études empiriques, il existe différentes façons dont 

l’inclusion financière pourrait être bénéfique pour la stabilité financière. 
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Cependant, l’effet positif dépend des politiques visant à améliorer l'accès 

aux financements. Plus précisément, une croissance excessive du crédit 

pourrait accroître le risque dans un système financier non réglementé.  

Dans cette perspective, (Hawkins, 2006) met en évidence les différentes 

interventions réglementaires par lesquelles les banques centrales peuvent 

promouvoir la stabilité et l'inclusion financières. Les efforts politiques 

visant à renforcer la stabilité financière devraient donc se concentrer sur la 

réglementation macroprudentielle (García & José, 2016). Dans le même 

ordre d’idées, (Sahay, et al., 2015) soutiennent que les risques de stabilité 

financière augmentent lorsque l'accès au crédit est élargi sans supervision 

financière appropriée. 

L’autre partie de littérature qui s’est focalisée sur l’incidence de l’inclusion 

financière sur la stabilité financière analyse l’impact négatif de l’inclusion 

financière. (Mehrotra & Yetman, 2015) affirment que la qualité du crédit 

peut être impactée négativement par l’accès excessif au crédit. De même, 

Khan (2011) s’intéresse aux façons dont l’inclusion financière pourrait 

contribuer négativement à la stabilité financière. Selon cet auteur, l'exemple 

le plus évident est celui de l’accroissement du nombre d'emprunteurs qui se 

traduit par une réduction des normes de prêt. Cela a largement contribué à 

la gravité de la crise mondiale de 2007. Deuxièmement, les banques 

pourraient accroître leur risque de dégradation de leur réputation si elles 

externalisent diverses fonctions telles que l'évaluation du crédit afin 

d'atteindre les petits emprunteurs. Enfin, si les institutions de microfinance 

ne sont pas correctement réglementées, une augmentation des prêts de ces 

institutions pourrait neutraliser l'efficacité globale de la réglementation dans 

l'économie et augmenter les risques d’instabilité financière. 

Par ailleurs, certains auteurs, comme (Ardic, Imboden, & Latortue, 2013) 

indiquent que l’absence de corrélation entre l’inclusion financière (mesurée 

par le taux de pénétration des comptes de dépôt), et la stabilité financière 

pourrait être due au fait que la relation entre inclusion et stabilité n'est pas 

directe. Quoi qu'il en soit, à partir de ces études empiriques, on peut 

conclure, d’ores et déjà qu’une augmentation de l'accès au crédit sans 
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réglementation appropriée semble être le principal facteur pouvant conduire 

à une instabilité financière. 

3. Méthodologie et choix des variables 

Dans cette partie, nous tenterons de construire un modèle qui nous 

permettra d'étudier la relation entre l’inclusion financière et la stabilité 

bancaire en Algérie durant la période qui s'étale de 2004 jusqu’à 2020. Pour 

tester la relation de court et long terme entre les variables de l’étude, nous 

allons utiliser un modèle d’auto-régression à retards échelonné. Les 

données utilisées dans cette étude proviennent essentiellement de la base de 

données de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International. 

3.1 Spécification du modèle 

A travers la littérature théorique et empirique de l'étude, nous avons défini 

la spécification suivante : 

IASB = ƒ (ENCODEPOBANQ0) ……………… (1) 

Où : 

IASB : Est une variable synthétique qui correspond à l’indice agrégé de 

stabilité bancaire. 

ENCODEPOBANQ : Est l’encours de dépôts auprès des banques 

commerciales, nous l’avons introduite comme variable explicative 

décrivant l’inclusion financière avec l’hypothèse selon laquelle l’ouverture 

de la voie aux dépôts, traduit souvent la facilité d’accès à un compte 

d’opérations courantes, et influence négativement la stabilité financière. En 

effet, l’inclusion bancaire requiert l’obligation de disposer un compte en 

banque pour réduire les quantités de cash en circulation. L’assouplissement 

des procédures d’ouverture de compte et la stimulation de l’utilisation des 

services financiers auraient un effet inverse pour le système bancaire 

algérien. En autorisant la formation de nouvelles catégories de prestataires. 

Ces derniers exigent des responsabilités supplémentaires de la part des 

organes de contrôle car l’assouplissement des règles prudentielles ou de 

protection des consommateurs conduire à des arbitrages entre les différents 

niveaux des normes réglementaires et compromettre ainsi la stabilité 

bancaire. Cette hypothèse est basée sur les travaux de (Sahay, et al., 2015) 
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qui indiquent que le risque financier augmente avec l’accès au crédit sans 

supervision adéquate. 

 

3.2. Construction d’un indice agrégé de stabilité bancaire 

Dans ce travail, l’indice agrégé de stabilité bancaire (IASB) est construit, en 

utilisant des variables qui saisissent quelques aspects relatifs à la stabilité 

financière (voir annexe) 
1
; tels que le développement financier, la 

vulnérabilité macroéconomique et financière, la rentabilité et solidité 

financière. Le calibrage de ces variables est réalisé en utilisant la méthode 

des composantes principales, qui est particulièrement puissante dans 

l’exploration de la structure des données à caractère multidimensionnel
2
.  

La figure ci-dessous illustre l'évolution de l’IASB pour la période 2004-

2020. Une valeur positive (négative) signifie que l'indicateur est au-dessus 

(en dessous) de sa moyenne historique. 

Figure (1) : Evolution de l’IASB 2004-2020 

 

 
Source : Calculs des auteurs  

 

L’évolution de l’indice de stabilité bancaire fait clairement ressortir le 

passage d’une phase d’instabilité financière causée par les faillites de 

                                           
1
 Les renseignements de ces différents indicateurs s’appuient sur plusieurs bases de données. La 

majorité des variables sont extraites de la base de données “Global Financial Development” (2022) 

en particulier les indicateurs de solidité et de développement financier. Les autres variables sont 

issues de la base de données de la banque mondiale, ainsi que des rapports du FMI.  
2
 Voir (Abbad, Achouche, & Tadjeddine, 2015) pour les étapes de construction de l’indice. 
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petites banques privées entre 2003 et 2006, à un niveau de stabilité 

appréciable à partir de 2007. En effet, l’IASB normalisé dépasse son niveau 

moyen historique à partir de 2007, grâce à plusieurs facteurs dont les 

importants remboursements par anticipation de dette extérieure effectués 

principalement en 2006 et le processus de réformes incitatives au nettoyage 

du portefeuille des banques entamé à partir de 2003 (Abbad, Achouche, & 

Tadjeddine, 2015). 

Toutefois, à la suite de la crise financière mondiale, l’IASB se détériore 

sans pour autant devenir négatif. Cette légère détérioration est expliquée 

d’une part, par l’amélioration sensible et continue de la rentabilité du 

secteur bancaire et de sa solidité suite aux réformes bancaires
3
 et la 

recapitalisation des banques publiques ainsi que le rachat des prêts non 

performants. D’autre part, la crise financière mondiale n’a pas affecté 

directement le secteur bancaire algérien car il n’opère pas sur les marchés 

de capitaux internationaux.  

Après ce retour à la baisse, l’indice se redresse légèrement en 2013 pour 

baisser à nouveau jusqu’à devenir négatif, ce renversement de tendance 

reflète la baisse drastique des prix des hydrocarbures à partir de 2014 qui a 

secoué l’économie algérienne et a impacté la solidité du système bancaire 

en entraînant un allongement des délais de paiement des entreprises 

publiques, avec pour corollaire une augmentation du niveau des prêts non 

performants.  

Une reprise a été observée à partir de 2016, l’indice demeure en dessous de 

la moyenne mais marque un redressement de situation à partir de 2017 où il 

redevient positif grâce à l’augmentation des prix du pétrole.  

En 2020, notre IASB enregistre une forte diminution largement inférieure à 

la moyenne et enregistre son pic minimum en fin de période. Nous pouvons 

dire que durant cette période notre système bancaire enregistre une 

détérioration de sa stabilité financière causée principalement par 

                                           
3
 La Banque centrale a renforcé activement sa supervision. Conformément aux normes 

internationales, elle exerce une mission de politique macroprudentielle, consistant à améliorer la 

gestion du risque systémique. 
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l’effondrement des cours de l’or noir comme conséquence indirecte de la 

pandémie du Covid-19. 

3.3. Statistiques descriptives des variables d’étude 

Les caractéristiques statistiques de ces différentes variables sont décrites 

dans la table 1.  

Table (1) : Statistiques descriptives des variables d’étude 

 
Source : Etabli par les auteurs à partir des données de la (BM, 2022) et le 

(FMI, 2022) 

 

Le tableau ci-dessus représente les valeurs des statistiques descriptives. Ces 

variables ont été utilisées dans les estimations de l’équation. Il ressort de ce 

tableau que toutes les séries affichent un niveau élevé de cohérence car 

leurs valeurs moyennes et médianes se situent dans leurs valeurs maximales 

et minimales. On peut déduire du tableau que les variables sont 

normalement distribuées. Ceci est évident puisque la P-value correspondant 

à la statistique de Jacques Bera étant supérieur à 0.05 a rejeté l’hypothèse 

nulle pour les différentes séries. 

Concernant notre variable explicative (ENCODEPOBANQ), les statistiques 

y afférentes montrent qu’elle a connu une évolution élevée durant la période 

de l’étude, ce qui explique les efforts des banques dans la collecte de 

ressources (hors secteur hydrocarbures). 

La présentation graphique de ces différentes séries chronologiques est 

illustrée dans la figure 2. 

 IASB ENCODEPOBANQ 

 Mean -0.060124  6637384. 

 Median  0.013626  6690041. 

 Maximum  0.431042  10100000 

 Minimum -0.869274  2705372. 

 Std. Dev.  0.338527  2511733. 

 Skewness -0.718867 -0.102405 

 Kurtosis  3.177146  1.675535 

   

 Jarque-Bera  1.486407  1.272275 

 Probability  0.475588  0.529333 

   

 Sum -1.022105  1.13E+08 

 Sum Sq. Dev.  1.833606  1.01E+14 

   

 Observations  17  17 
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Figure (2) : Evolution graphique des séries chronologiques 
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Source : Etabli par les auteurs à partir des données de la (BM, 2022) et le 

(FMI, 2022) 

3.4. Etude de la stationnarité et sélection du nombre de retard 

optimal- 

Pour effectuer la procédure d'estimation du modèle (ARDL), nous avons 

d'abord analysé les caractéristiques des séries chronologiques. Le test 

(ADF) est utilisé pour tester la stationnarité des variables afin de s'assurer 

que les variables sont intégrées d’ordre I (0) ou I (1). La synthèse des 

résultats obtenus pour les deux variables est reportée dans la table suivante :  

Table N (2) : Résultats du test de stationnarité des variables (ADF) 

Variables Niveau ADF Difference Test 

t-statistics 

and 

tabulated 

value 

Modèle 3 

Constant 

and Trend 

Modèle 2 

Constant 

Modèle 

1 

None 

Modèle 

1 

None 

Orderr  d’ 

intégration 

T de 

ADF 

Ttrend T de 

ADF 

Tconst / T de 

ADF 

ENCODEPOBANQ t-statistics -1.19 1.13 -1.01 3.9 / -6.4 I (1) 

tabulated 

value 

-3.45 3.18 -3.09 2.89 / -3.09 

IASB t-statistics -1.55 -2.02 -1.72 -0.29 -1.76 -2.82 I (1) 

tabulated 

value 

-3.73 3.18 -3.06 2.89 -1.96 -1.96 

 

Source : Outputs du logiciel EVIEWS 9 

D’après les résultats de la stationnarité, les deux séries sont intégrées 

d’ordre 1 (stationnaires après la première différence). 

3.5. Estimation de la relation de Cointegration 

Après avoir mené le test de stationnarité et s’assuré que les séries 

temporelles ne sont pas intégrées d'ordre 2, le modèle peut être estimé. 
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On peut spécifier l’équation du modèle ARDL comme suite : 

∆𝐼𝐴𝑆𝐵𝑡 =  𝛿 +     𝐼𝐴𝑆𝐵𝑡   +     𝐸 𝐶 𝐷𝐸  𝐵𝐴  𝑡 

               + ∑    ∆𝐼𝐴𝑆𝐵𝑡    

 

   

+ ∑    ∆𝐸 𝐶 𝐷𝐸  𝐵𝐴  𝑡    

 

   

+   𝑡                                                     

Avec :  

  : Vecteur de première différence. 

P : le nombre de décalages temporels des variables dans leur état 

d'origine. 

  : Coefficients du court terme. 

  : Coefficients dynamique du long terme. 

  : Terme d’erreur (bruit blanc). 

 

La méthode ARDL étant très sensible au nombre de retards de la variable 

dépendante. À cette fin, nous utiliserons le critère d'information d'Akaike 

(AIC). Ensuite, le modèle a été estimé à l'aide du programme Eviews 9.  

 

Figure (3) : Sélection du nombre de retard optimal 
 

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

AR
DL

(1,
 4)

AR
DL

(2,
 4)

AR
DL

(1,
 2)

AR
DL

(4,
 4)

AR
DL

(3,
 4)

AR
DL

(1,
 3)

AR
DL

(2,
 2)

AR
DL

(1,
 1)

AR
DL

(4,
 2)

AR
DL

(2,
 3)

AR
DL

(3,
 2)

AR
DL

(2,
 1)

AR
DL

(4,
 3)

AR
DL

(4,
 1)

AR
DL

(3,
 3)

AR
DL

(1,
 0)

AR
DL

(3,
 1)

AR
DL

(2,
 0)

AR
DL

(3,
 0)

AR
DL

(4,
 0)

Akaike Information Criteria

 

Source : Outputs du logiciel EVIEWS 9 
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Table (3) : Résultats de l’estimation du modèle ARDL (1, 4 ) 
 

DependentVariable: IASB    
Method: ARDL     
Date: 06/18/22   Time: 12:43    
Sample (adjusted): 2008 2020    
Includedobservations: 13 afteradjustments   
 Maximum dependentlags: 4 (Automaticselection) 
 Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 
 Dynamicregressors (4 lags, automatic): ENCODEPOBANQ   
Fixedregressors: C    
Number of modelsevalulated: 20   
SelectedModel: ARDL(1, 4)    

      
      Variable Coefficient Std. Error t-Statistic  Prob.*   
      
      IASB(-1) 0.213301 0.287783 0.741187  0.4866 

ENCODEPOBANQ 2.22E-07 1.87E-07 1.185021  0.2808 
ENCODEPOBANQ(-

1) -3.53E-07 2.35E-07 -1.499552 
 

0.1844 
ENCODEPOBANQ(-

2) -3.15E-09 2.12E-07 -0.014837 
 

0.9886 
ENCODEPOBANQ(-

3) -3.37E-07 2.51E-07 -1.340994 
 

0.2285 
ENCODEPOBANQ(-

4) 3.61E-07 2.06E-07 1.754257 
 

0.1299 
C 0.896647 0.421903 2.125244  0.0777 
      
      R-squared 0.823951     Meandependent var  0.009778 

Adjusted R-squared 0.647903     S.D. dependent var  0.344850 
S.E. of regression 0.204626     Akaike info criterion  -0.031528 
Sumsquaredresid 0.251232     Schwarz criterion  0.272675 
Log likelihood 7.204933     Hannan-Quinn criter.  -0.094056 
F-statistic 4.680245     Durbin-Watson stat  2.268459 
Prob(F-statistic) 0.041169     

      
       *Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 

        selection.    

 

Source : Outputs du logiciel EVIEWS 9. 

Selon le critère AIC, les résultats indiquent que le modèle optimal est le 

modèle ARDL (1, 4). Ces résultats sont reportés dans la Table N°3, Figure 

N° 3. 

4. Estimation des relations à court et à long terme : Cointégration 

ARDL 
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Après avoir estimé les paramètres du modèle ARDL (1, 4), il est nécessaire 

de vérifier la possibilité d'une relation d'équilibre à long terme, en utilisant 

l'approche Bound test.  

4.1. Tests de Cointégration utilisant le test des Bounds 

Les résultats du test des Bounds sont illustrés dans la table 4. 

Table N(4) : Résultats du test des Bounds test 

ARDL Bounds Test   

Date: 06/18/22   Time: 12:44   

Sample: 2008 2020   

Includedobservations: 13   

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     Test Statistic Value k   
     
     F-statistic  6.389658 1   
     
          

Critical Value Bounds   
     
     Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     10% 4.04 4.78   

5% 4.94 5.73   

2.5% 5.77 6.68   

1% 6.84 7.84   
     
     

Source : Outputs du logiciel EVIEWS 9. 

Il ressort d’après la table 4 que la statistique de Fisher qui prend la valeur de 

(6,38) est supérieure à la première borne supérieure qui est de (5,73), ce qui 

nous amène à rejeter l’hypothèse nulle d’absence de relation de 

cointégration et par conséquent une acceptation de l’hypothèse alternative 

d’existence de  relation de cointégration entres les variables retenues (Il 

existe alors une relation de long terme entre les variables). 
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Table N (5) : Résultats de l’estimation de la relation de court et long 

terme 
 

ARDL Cointegrating And Long Run Form  

DependentVariable: IASB   

SelectedModel: ARDL(1, 4)   

Date: 06/18/22   Time: 12:43   

Sample: 2004 2020   

Includedobservations: 13   
     
     CointegratingForm 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     D(ENCODEPOBANQ) 0.000000 0.000000 1.185021 0.2808 

D(ENCODEPOBANQ(-1)) 0.000000 0.000000 0.014837 0.9886 

D(ENCODEPOBANQ(-2)) 0.000000 0.000000 1.340994 0.2285 

D(ENCODEPOBANQ(-3)) -0.000000 0.000000 -1.754257 0.1299 

CointEq(-1) -0.786699 0.287783 -2.733653 0.0340 

     
         Cointeq = IASB - (-0.0000*ENCODEPOBANQ + 1.1398 ) 
     
          

Long Run Coefficients 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     ENCODEPOBANQ -0.000000 0.000000 -2.662111 0.0374 

C 1.139759 0.627925 1.815121 0.1194 
     
     

Source : Outputs du logiciel EVIEWS 9. 

Les résultats obtenus de la table (05) montrent que le terme de correction 

d'erreurs CointEq (-1) est négatif (-0,78) et statistiquement significatif, cela 

implique que tous les mouvements de déséquilibre peuvent être ajustés à 

long terme avec une vitesse d’ajustement de 78%, environ en 12 mois 

(1/0,786699=1,27). Ce qui révèle l’existence d’un mécanisme de correction 

d’erreur et par conséquent une relation de long terme entre les variables.  

Les résultats des estimations à long terme tels que rapportés dans la partie 

basse de la table n° 5 montrent que les encours de dépôts auprès des 

banques commerciales affectent significativement la stabilité financière 

Algérie. Le coefficient négatif indique une relation inverse entre les encours 
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de dépôts auprès des banques commerciales et la stabilité financière. Par 

contre à court terme, la relation n’est pas vérifiée. Ce constat s’inscrit dans 

la lignée des travaux empiriques qui ont expliqué l’absence de corrélation 

entre l’inclusion financière et la stabilité financière par le fait que cette 

relation n’est pas directe (Ardic, Imboden, & Latortue, 2013). 

4.2. Tests de diagnostic et de stabilité du modèle estimé (ARDL) 

Afin de tester la validité du modèle ARDL nous avons effectué une série de 

tests statistiques, (les tests sur les résidus et les tests sur les coefficients). 

Les résultats de ces différents tests sont illustrés dans les figures et tables ci-

après : 

Figure (04) : Test de normalité de distribution des erreurs aléatoires 
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Observations 13

Mean       2.22e-16

Median   0.026586

Maximum  0.245976
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Std. Dev.   0.144693

Skewness  -0.455430

Kurtosis   3.024539

Jarque-Bera  0.449728

Probability  0.798625

 

Source : Outputs du logiciel EVIEWS 9. 

Pour vérifier la normalité des résidus des différentes séries, plusieurs tests 

peuvent être utilisés, mais le test le plus courant est celui de Jarque-Bera. 

Dans notre cas, les résultats du test indiquent que la p-value associée à la 

statistique de Jarque-Bera est supérieure à 5%, ce qui nous permet de 

valider l’hypothèse de normalité des résidus. 

Table (6) : Résultats du test d’autocorrélation d’ordre 2 des résidus 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 2.200663     Prob. F(2,4) 0.2267 

Obs*R-squared 6.810500     Prob. Chi-Square(2) 0.0332 
     
     

Source : Outputs du logiciel EVIEWS 9. 
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Table N°7. Résultats du test d’autocorrélation d’ordre 1 des résidus 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 2.591754     Prob. F(1,5) 0.1683 

Obs*R-squared 4.438078     Prob. Chi-Square(1) 0.0351 
     
     

Source : Outputs du logiciel EVIEWS 9. 

A l’égard de ces résultats, nous constatons l’absence d’autocorrélation 

d’ordre 1 des résidus, puisque la probabilité d’accepter H0 est largement 

supérieure à 5%. L’hypothèse d’autocorrélation des résidus est vérifiée, ce 

qui confirme que les résidus sont engendrés par un processus de bruit blanc. 

L’absence d’autocorrélation d’ordre 2 des résidus est également vérifiée 

(voir la table 06). 

Table N°8. Résultats du test d’hétéroscédasticité des résidus 
 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 0.625570     Prob. F(6,6) 0.7084 

Obs*R-squared 5.002805     Prob. Chi-Square(6) 0.5435 

Scaledexplained SS 1.078762     Prob. Chi-Square(6) 0.9824 
     
     

Source : Outputs du logiciel EVIEWS 9. 

Le test d'instabilité de la variance conditionnelle (Heteroskedasticity Test) a 

montré que la valeur F statistique calculée était de 0,62557 au niveau de 

probabilité de 0,7084 (>5%). Cela signifie que l'hypothèse nulle selon 

laquelle la variance du terme d'erreur aléatoire est stable dans le modèle 

estimé n'est pas rejetée. Autrement dit, le terme d’erreur ne souffre pas du 

problème d'instabilité de la variance et l’hypothèse d’homoscédasticité est 

vérifiée.  

D’après les résultats obtenus, on conclut que les résidus remplissent les 

conditions de validité du modèle à savoir l’absence d’autocorrélation, 

l’existence de la normalité de distribution et de la stabilité de la variance. 
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5. CONCLUSION 

Cette étude essentiellement empirique explore la relation entre l’inclusion 

financière et la stabilité bancaire. Comme nous l’avons expliqué dans ce qui 

précède, la littérature suggère qu'un niveau élevé d'inclusion financière 

pourrait avoir un effet positif ou négatif sur la stabilité financière. Les effets 

positifs comprennent : la diversification des actifs bancaires, réduisant ainsi 

leur risque ; stabilité de la base de dépôts en réduisant les risques de 

liquidité ; et une meilleure transmission de la politique monétaire. Les effets 

négatifs concernent la dégradation des normes de crédit (par exemple, les 

subprimes), le risque de réputation des banques et une réglementation 

inadéquate. 

Notre travail d’estimation va dans le sens des études qui indiquent une 

relation inverse entre l’inclusion financière et la stabilité financière. Afin de 

tester cette hypothèse, nous nous sommes appuyés sur un proxy qui reflète 

certains aspects de l’inclusion financière en l’occurrence, l’encours des 

dépôts bancaire. 

Statistiquement parlant, lorsqu'elle est mesurée en termes d’encours de 

dépôt, l'inclusion financière n’affecte pas la stabilité financière à court 

terme, par contre à long terme, notre étude soutient que l’inclusion 

financière défavorise la stabilité financière. En effet, les résultats du modèle 

ARDL montre une relation négative entre les deux variables à long terme. 

Le signe du coefficient de l’encours des dépôts confirme donc nos attentes. 

En nous appuyant sur la littérature qui a montré que la croissance rapide du 

crédit est parmi les causes les plus robustes des crises bancaires 

(Eichengreen & Arteta, 2000), la croissance des dépôts bancaire aurait 

également un effet similaire, dans le sens où les dépôts font les crédits 

lorsque l’établissement prêteur se finance avec les comptes courants et 

l’épargne de la clientèle. L’augmentation des dépôts encourage donc les 

banques à accorder plus de crédits. Les dépôts collectés par les banques 

sont liquides à court terme, alors que les prêts qu'elles accordent sont à plus 

long terme. Ce qui explique la relation de long terme entre les dépôts et la 
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stabilité financière à travers la croissance des crédits bancaires pour les 

agents économiques nouvellement inclus dans la sphère financière.  

 

Par ailleurs, l’impact négatif de l’inclusion financière sur la stabilité 

financière peut être également expliqué en se référant à (Sahay, et al., 2015) 

qui conditionnent l’effet positif de l’inclusion financière sur la stabilité 

financière par un certain niveau de supervision du système financier. 

Ce résultat suggère que les mesures politiques visant à promouvoir 

l’inclusion financière, auraient un impact négatif sur la stabilité bancaire à 

long terme.   

Enfin, bien que notre étude présente une certaine originalité qui réside dans 

l’utilisation d’un indice agrégé pour examiner l'influence de l'inclusion 

financière sur la stabilité financière, elle admet une limite liée à la non-

disponibilité des données empêchant, ainsi, l’élargissement de notre 

échantillon. 

Comme perspective de recherche, il est possible d’utiliser d’autres 

indicateurs d’inclusion financière. Cette démarche pourrait remédier au 

défaut technique de notre approche empirique qui consiste à négliger 

certains aspects de l’inclusion financière.  
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Annexe : 

 

Indicateurs partiels   Source  

Indicateurs de développement financier  

Crédits privés/PIB (Eichengreen & Arteta, 2000), (Hanschel & 

Monnin, 2005). 

Actifs des institutions financière/ PIB (Čihák, Demirgüč-Kunt, Feyen, & Levine, 2013) 

Marge d'intérêt net bancaire/total du revenu de 

l’actif 

(Gersl & Hermanek, 2006), FMI (2006), 

M2/PIB  (Baltagi, Demitriades, & Law, 2007) 

Indicateurs de vulnérabilité   

Taux d’inflation  (Boudebbous & Chichti, 2013), (Gadanecz & 

Jayaram, 2008). 

Solde budgétaire/ PIB (Albulescu, 2009) 

Volatilité du taux de change (REER) (Albulescu, 2009) 

Solde du compte courant/ PIB (Betz, Oprică, Peltonen, & Sarlin, 2014) 

Crédits bancaires/dépôts bancaire  (Čihák, Demirgüč-Kunt, Feyen, & Levine, 2013) 

Indicateurs de rentabilité   

Charges d’exploitation / produit net bancaire FMI (2006) 

Ecart Prêt-Dépôt bancaire (Čihák, Demirgüč-Kunt, Feyen, & Levine, 2013) 

Retour bancaire sur les actifs (après impôts) ROA (Hanschel & Monnin, 2005), (Gersl & Hermanek, 

2006) 

Indicateurs de solidité financière  

Capital réglementaire des banques/ actifs pondérés 

en fonction des risques  

(Gadanecz & Jayaram, 2008), (Gersl & Hermanek, 

2006) 

Prêts classés/total prêts (Demirgûç-Kunt & Detragiache, 1998); (Gonzalez-

Hermosillo, 1999); (Gersl & Hermanek, 2006) 

Provisions pour prêts non productifs  (Gonzalez-Hermosillo, 1999), (Gersl & Hermanek, 

2006) 

Actifs liquides/ dépôts et financement à court 

terme  

FMI(2006), (Gersl & Hermanek, 2006) 

Crédit au gouvernement et aux entreprises 

publiques /PIB 

(Albulescu, 2009) 

Z-score bancaire  (Čihák, Demirgüč-Kunt, Feyen, & Levine, 2013) 
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Abstract: 

In this paper, the focus is on the HRIS and more particularly on RH Santé 

DZ implemented in all establishments belonging to the health sector in 

Algeria. To reveal the importance of the implementation of such a system, 

the case study is carried out at the level of the PHEPT.  The results suggest 

that the HR function experienced more functional flexibility after 

introducing RH Santé DZ.  
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Résumé:  

Dans ce papier, on se focalise sur le SIRH et plus particulièrement sur RH 

Santé DZ implémenté dans tous les établissements encastrés dans le secteur 

de santé en Algérie. Pour révéler l’importance de l’implémentation de tel 

système, l’étude de cas est menée au niveau de l’EPSPT. Les résultats 

suggèrent que les fonctions de RH ont touché plus de flexibilité 

fonctionnelle après avoir introduit RH Santé DZ.  
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1. INTRODUCTION 

      Today, as never before, companies are relying on a new strategy 

capable of confronting the ever-increasing complexity of endogenous and 

exogenous economic and managerial relationships, guaranteeing their 

survival and success. It is about digitization, which makes it possible to 

make the firm proactive in an increasingly uncertain environment. 

The adoption of information systems has become indispensable and 

even unavoidable at a time when information is seen as the new weapon in 

today’s economy (Sedkaoui and Benaichouba, 2021). Particularly for a vital 

sector such as the health sector, the implementation of information systems 

not only improves the managerial and economic situation of establishments 

in this sector, but also protects and improves the lives of citizens. 

In this work, an illustration of this strategic orientation of the health 

sector in Algeria is carried out by the RH Santé DZ system. This platform, 

recently introduced in the internal management of the human resources 

function, has created a qualitative leap forward by computerizing the 

process of carrying out the management of this function.  

Our aim in this study is therefore centered on the RH Santé DZ system 

by presenting the system, the components and how it works. To do so, a 

case study in the local public health of proximity in the city of Tlemcen will 

be conducted.  

A presentation of the PHEPT followed by an analysis of the RH Santé 

DZ platform will allow us to focus on the extraordinary digital development 

and unprecedented change in HRM after introducing this new information 

system. 

2. Literature review 

  Today, as never before, the computerization of daily and strategic 

management has become indispensable to cope with the qualitative and 

quantitative enormity of information. The adoption of information systems 

has emerged in recent decades as a concern that guarantees the survival and 

success of organizations (Chakraborty and Abu Mansour, 2013; Kharroubi, 

2021). 
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Similar to a production centre, the IS is responsible for providing 

information to those who need it to carry out their various tasks. Through 

four phases of production, the IS collects, stores, processes and then 

disseminates the information so that it is useful for decision making 

(O'Brien, 1995; Laudon et al., 2006; Abdelouahed and Mezhoud, 2019). 

Reix (2002, p: 3) suggests that: “IS is an organized set of resources: 

hardware, software, personnel, data, procedures . . . enabling the 

acquisition, processing, storage and communication of information (in the 

form of data, text, images, sounds, etc) in organizations”. 

 Multiple criteria are used to categorize this SI. From a functional 

point of view, IS supports and exploits the various functions of the firm. 

Reix (2002) and Zafar (2013) see that functional information systems serve 

two main purposes: assistance in processing transactions and information 

for managers at different levels. 

Thus, for each function within the firm, there is a specific functional 

information subsystem that is used to better manage these functions 

(O'Brien, 1995; Indiyaningsih, 2020). In this context, we find for example: 

production IS, accounting IS, human resources IS, etc. . . .  

As for the human resources information system, the latter, whose 

abbreviation is HRIS, is broken down into subsystems that ensure the 

computerization of the executive process of the activity in question. HRIS 

is defined as: “HRIS involves materials, software, staff, data, and 

proceedings which allow for acquiring, storing, processing, analyzing, 

retrieving and disseminating information about an organization’s human 

resources” (Ben Moussa and El Arbi, 2020, p: 20). 

Today, HRIS is inseparable from the management of the human 

resources function (Zhang et al., 2021). The latter ensures the smooth 

functioning of the information flow concerning the personal and 

professional career of the employee belonging to the firm. In the Algerian 

health sector, computerization is a challenge to better meet the health-

related needs of all citizens. The supervisory ministry makes efforts to 

modernize its organization and service to stakeholders in all its institutions 

and departments. 
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3. Presentation of the establishment:  

 

The PHEPT is located in the street of peace n6, 600m far from the 

state headquarters of Tlemcen. The establishment provides health coverage 

for 460270 inhabitants. The PHEPT is locally responsible for polyclinics 

and treatment rooms in 4 daïras; that is to say 10 municipals which are: 

Amieur, Mansourah, Ain-Ghoraba, Beni-Mester, Sabra, Bouhlo, Tirni, 

Beni-Hdiel, Chetouane, and Ain-Fezza.  

The treatment rooms provide a general medical check-up and a dental 

examination. However, the polyclinics provide various services including: 

generalized screening, dental, maternity and childhood, radiology, etc. . . 

.The number of staff is 982, broken down as shown in the following table:  

 

Table: Number of FTE staff classified according to the work 

Services Category Num 

 

Medical support 

Specialist doctors 24 

General practitioners 168 

Dentists 54 

Pharmacists 07 

 

Paramedical support 

Nurses: (IDE/ ISSP/ ISP /ATS) 324 

Midwives 51 

LABO 24 

MRX 38 

 

Administrative Support 

Managers 86 

Vacancies 118 

Employers 52 

Biological and psychiatric 

support 

Biologists 22 

Psychiatric 14 

 

Source: according to the authors from the internal statistics of the HRF 

 

The primary mission of the PHEPT is to provide health care to all 

residents of the city of Tlemcen. This concern: 
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 Basic medical consultations through the long-term existence of a 

general practitioner in all health centers closest to the patient; 

 Control of environmental hygiene against microbes and viruses; 

 Specialized medical screening to reduce the burden of patient 

mobility; 

 Monitoring of pregnant mothers and vaccination; 

 Strengthening and increasing preventive activities; 

 Medical follow-up in schools; 

 Health recovery in isolated areas via mobilized units;  

 The upgrading of the level of health sector employees and the 

renewal of skills.  

4. The management of the PHEPT  

 

By the executive decree 07/140 of 19/05/2007 concerning the 

foundation of the public health establishment of proximity in particular 

articleN.06, the organization of such establishment includes the following 

poles: 

 

- The Director:  

The Director of PHEPT appointed by the Minister of Health has the 

primary responsibility for the operation of the institution. His mission is to 

ensure the execution of tasks, and he presents its firm to the various 

institutions. The director is the only authorizing officer who implements the 

proposed program-budget by adjusting the accounts and supervising the 

internal organization.  

The director also organizes the meetings of the board of directors, 

prepares the annual reports and sends them to supervisory authority after 

obtaining the board’s approval. Thus, the director enters into contracts, 

transactions and agreements in accordance with the regulations in force.  

 

- The assistants: 

Four deputy directors assist the director in carrying out his various 

tasks. These are those that supervise:  

 The sub-directorate of finance and resources;  
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 The sub-directorate of human resources; 

 The sub-directorate of health services; 

 The sub-directorate of equipment maintenance. 

 

- The board of directors:  

According to executive decree 07/140 on the establishment of local 

public health establishments, the board of directors chaired by the director 

includes individuals presenting different institutions having a relationship 

with the establishment in question in the city. It’s about: 

 A representative of the Wali; 

 A representative of the finance department; 

 A representative of the economic insurance; 

 A representative of the social insurance institutions; 

 A representative of the Wilaya  People’s Assembly (APW); 

 A representative of the Communal People’s Assembly (APC); 

 A representative of the medical staff elected by his colleagues;  

 A representative of the paramedical staff elected by his colleagues ; 

 A representative of the organizations active in health promotion ; 

 An employee representative elected at a general assembly; 

 A chairman of the medical board. 

 

- The Medical Council: 

 It is an advisory body composed of the president of the medical 

council and his deputy as well as four members elected for 3 years 

renewable. Each of these parties is elected by his colleagues according to 

the higher echelon. These are:  

 A medical services manager; 

 A pharmacist in charge of the pharmacy; 

 A dental surgeon; 

 A nurse; 

 A representative of university hospital employees as appropriate 
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The medical board is responsible for the treatment of the necessary 

subjects of the establishment and its functioning. It gives medical and 

technical advice, particularly on:  

 The organization and endogenous relations between medical 

services;  

 Draft programs relating to medical equipment and the introduction of 

new therapeutic services;  

 Health and population programs;  

 Programs of scientific and technical events;  

 The creation of medical structures or their abolition 

5. HRIS in the PHEPT: illustration by RH Santé DZ  

 

The Ministry of Health Population and Hospital Reform (MHPHR) is 

one of the pioneering ministries adopting an organizational computerization 

approach. One of the manifestations of this trend is seen in the adoption of 

an HRIS called RH Santé DZ
1
. The latter is a human resources management 

platform dedicated to the health sector in Algeria. 

 

 
 

RH Santé DZ is used to collect, process, and analyze the necessary 

information related to human resources in the health sector. Therefore, this 

system helps to determine the sector’s strategic human resources plan in 

line with overall policies and directions. The general and detailed design of 

the system is based mainly on the General Civil Service Act and the various 

rules issued and provided by the MHPHR
2
.  

                                           
1
 RH Santé DZ: Algerian Information System of Human Resources in Health. 

2
 Decree n 06/03 of 15/07/2006. 
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Within this framework, the MHPHR has concluded an agreement with 

the firm Spider Network
3
, entrusting it with the development and 

maintenance of this platform as well as the processing of the system’s data 

for the benefit of all the services linked to the ministry in question. 

It is therefore sufficient for the PHEPT to access the platform via a 

simple web browser to reveal all the information on each employee from 

the moment of recruitment until retirement.  

 

6. The components of RH Santé DZ: 

Like every IS, RH Santé DZ includes the following components:  

- The inputs: this concern: 

 The employee’s personal data (surname, first name, nationality, 

family situation, number of children, residence);  

 The employee’s professional data (date of assignment, bonuses, 

penalties, promotion decisions, and transfer decisions);  

 Work evaluation data (workload, attendance at work, quality of 

work);  

 Training data (number of employees subject to: training, duration of 

training, place of training). 

- Operations:  

After collecting previous data from internal and external sources 

within the establishment, employees of HR function begin to sort, verify 

and track it to produce usable information that is later stored in archival 

media while building a database to protect the information from loss and 

alteration and to facilitate accessibility.  

 

- The outputs: these refer to the: 

 Employee information (employee’s electronic file: EEF) 

 Information on administrative operations; 

                                           
3
 It should be noted that Spider Network is a company specializing in consulting and 

experience in charge of IS maintenance while providing technical support to public 

administrations. This concerns the creation of IS, implementation, operation and 

maintenance along national borders via intranet and internet. 
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 Information on previous, current and future situations of employees; 

 Reports on recruitment, promotion, training, job evaluation and 

leave; 

 Other documents such as the work certificate, the installation 

certificate, the leave certificate, the recruitment order, the promotion 

order, the employment record, the list of names, the occupational 

card. 

 

7. The goals of implementing RH Santé DZ  

RH Santé DZ system has led to remarkable progress in the 

management of operations not only at the level of the HR function but also 

at the level of the lead ministry, leading to: 

 Improve the availability of credible indicators for sound decision-

making on human resources in the health sector; 

 Modernize the planning and management of human resources in 

health establishments;  

 Categorize establishments according to the qualifications of their 

employees to balance the skills in the sector throughout the national 

territory;  

 Ensure efficient management of career development, promotions, 

absence management, illness and leave for all employees of the 

central management.  

In addition, the RH Santé DZ system has enabled the PHEPT to: 

 Obtain structured, disaggregated, classified, accurate, complete, and 

real-time information on all employees of the institution; 

 Simplify and unify HRM operations and activities; 

 Preparing and managing analysis and scoreboards reports on human 

resources such as: age, gender, specialization, diploma, habilitation, 

retirement, civil service; 

 Provide the information needed for research and decision-making; 

 Reduce unintentional errors produced by recursive data entry;  

 Minimize routine tasks through computerization, saving effort, time 

and cost.  
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8. How the RH Santé DZ platform works:  

 

To access the system platform, we must have a computer linked to the 

MHPHR intranet (health network). So just we write in the web browser the 

extension: rh. sante. gov. dz. A window presented below opens:  

 

Figure: RH Santé DZ access window 

 
Source: PHEPT’s personal service 

 

After entering the personal user name and password, the employee of 

HRF in the PHEPT accesses the platform which encodes all information 

concerning the employees working in the establishment.  

The RH Santé DZ consists of four main parts which are:  

 The platform list: which presents the main list of this system and is 

repeated several times;  

 Direct access to the employee’s file: by just entering the national 

number followed by the social insurance number;  

 The abbreviations of different units: which present the acronyms of 

different lists;  

 Notifications and warnings: to draw attention to a new event related 

to the personal or professional career of the employee. 
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9. CONCLUSION  

 

It is clear that there has been a radical change in the way HRF 

operates after the introduction of RH Santé DZ. The latter has enabled 

PHEPT to cope with the enormous quantity and quality of information. 

Computerizing the internal management of the PHEPT has led to improving 

the flow of information within this public firm. RH Santé DZ has 

contributed to making the management of the HR function more flexible 

and to minimizing the time and effort required to obtain useful information 

for decision-making. Today, PHEPT employees see more managerial 

flexibility at the level of the function in question. Certainly, the HRIS study 

here has facilitated the process of task performance not only for HRF 

employees but for all employees in the MHPHR. 
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1. INTRODUCTION 

     The economic growth is considered as the biggest challenge that 

economists have faced, whether in the agricultural economy, the industrial 

economy, or even in the knowledge economy. The problem that has always 

been raised is how to maintain growth in the long term, especially in the 

face of two obstacles: the relative scarcity of economic resources and the 

law of diminishing returns. Many theories came explain this, including the 

Solow 1956 model, in which my tried to answer the problem of the wealth 

of countries and the poverty of other countries? He used in that the Cobb de 

Glass function, which consists of the element of labor and capital, but it 

appeared  that this model does not give a more explanation, so he added the 

element of technological progress and considered it as an external factor. 

This model was also criticized for not giving a more explanation of 

economic growth in the long term, which resulted in the emergence of new 

theories that introduced the element of technological progress into their 

models as an internal factor, including the ROMER model, Lucas and 

others. These models show that the human element, innovation and 

knowledge are The actual engine of economic growth in the long run, since 

knowledge grows with time and does not decrease. 

The technological progress has contributed to improving productivity. The 

agricultural revolution in Europe in the 18th century witnessed a 

development and the agricultural production increased by many times, 

following the developments of the  agricultural machinery after the  

invention of the steam engine and its use in agriculture. The industrial 

revolution in the 19th century also led to an increase in activity and an 

expansion in the size of  Factories, which led to an increase in the volume 

of production and consumption and this is the result of  the inventions 

including : the invention of the engine for polton-wite 1969, and the 

development of the first steam turbine (Charles Parsols 1884), which was 

credited with all the developments that occurred after that, and in the field 

of energy they started generating electricity Thomas Edison in the 19th 

century ( Solow R M 1956, p65). 

In the modern era, technological progress has increased, as it has 

contributed to increasing productivity and improving the standard of living. 

Solow  says that 34% of economic growth leads to the growth of new 

knowledge, in addition to 16% of economic growth is the result of 
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investment in the human element. Accordingly, 50% of Economic growth is 

about knowledge. (Romer P M1986, p 1004). 

Based on the above, we can pose the following problem: What is the 

influence of the knowledge economy on economic growth? To answer 

this question , we divided the research paper into two main axes: From the 

knowledge economy and economic growth, while the second axis was 

devoted to the standard study, with the aim of selecting a group of 18 

leading countries in the field of knowledge economy, including 

(Switzerland ; United States ; Finland ; Sweden ;Netherlands ; 

Luxembourg ; Singapore Denmark ; United Kingdom ; Germany ; Japan ; 

Norway ; Austria ; Belgium ; Iceland ;Korea. Rep ; France ; Canada.). And 

study the impact between the knowledge economy and the economic 

growth of these countries using the Panel model during the period between 

(1996-2020). 

Study hypotheses 
There is a direct relationship between the knowledge economy and 

economic growth. 

2-Theoretical aspect of the study 

2-1-Defining the knowledge economy 

The essence of the knowledge economy is the flow of huge investments in 

human capital as well as information and communication technology, and 

these investments are the main tools for creating added value 

(M.Grundstein & C.R.Sabroux 2007.p 02), And the Organization for 

Cooperation and Development (OCDE 1996) defines it as an economy that 

directly depends on the production, distribution and use of knowledge and 

information, and (HEPROR & THAND)( Smith.K 2000 p02), believes that the 

knowledge economy constitutes one of the pillars of the economic unit and 

individuals to acquire, create, disseminate and use knowledge in an orderly 

manner. It is also known as the economy In which knowledge is the main 

driver of economic growth through continuous investment in education, 

innovation, information and communication technology, and economic and 

institutional infrastructure (Word bank 2012). 

2-2- Characteristics of the knowledge economy 

The knowledge economy is characterized by a clear tendency to increase 

the use of knowledge in many aspects of the new economy(Sheephan P 

1999 p05). The traditional economy depends on muscle effort and reliance 

on the machine with little knowledge. Here, this can be clarified through the 

following table: 
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Table 01. Data about two companies (whatsapp and Turkish airline) 

 whatsapp Turkish Airline 

Establishment Year  9002 3211 

Number of Workers 55 91330 

Market Value 32 Billion Dollar 00 Billion dollars 

Main invested assets computers Airplanes 

Missio, Sending Letters Sending People 

Source : Knowledge economy ( future and modern prospects ) on the 

following site : https://www.ar-economist.com/news/1479, view date : 

26.11.2021. 

2-3- Elements of the knowledge economy 

The knowledge economy is based on four main components: education, 

research and development, information and communication technology, and 

governance(GKI2020). 

2-3-1-Education 
Education is the fuel of the knowledge economy (the main engine). 

2-3-2- Research and Development (R&D) 

It is represented in innovation and development. We find that countries 

have invested in this element through the construction of universities and 

institutes, as the percentage of spending on R&D has increased, especially 

in Asian countries, led by China, which has increased its investment rate by 

more than 10% in The year, but with all this, the United States of America 

has still led the way in investing in R&D over the past 50 years. (Industries 

Research Institute 2017, p 18). 

2-3-3- TIC 

The use of information and communication technology will transform the 

world from an industrial society to an advanced information and 

communication society and will create value-added (E- Japan Policy 

Program 2002) just as the industrial revolution transformed the world from 

an agricultural society to an industrial society. 

According to the estimates of the International Telecommunication Union, 

the number of mobile cellular subscriptions reached 608 billion and about 

2.7 billion Internet users across the world by the end of 2013(ITU2018), as 

at the end of 2018, half of the world's population was connected to the 

Internet, with an estimated rate of 51.2%, which is equivalent to 3.9 billion 

https://www.ar-economist.com/news/1479
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people, and the International Telecommunication Union aims to reach a 

penetration rate of more than 70% by 2023 and 75% in 2025. 

 

2-3-4- Governance  
Represented in the practices of economic, political and administrative 

authority to manage state affairs. This indicator included the 

following(Thomas, M.A,2010 ,p03): 

 voice and accountability. 

 political stability. 

 Government effectiveness. 

 Regulatory quality. 

 Rule of law. 

 Control of corruption. 

2-4- Measuring the knowledge economy  
By knowing the strengths and weaknesses of any country, and this is by 

following the knowledge assessment methodology (Maurseth P.B?2008, 

P18). This methodology is based on the basic components of the knowledge 

economy represented in (education, research and development R&D, TIC, 

governance). A set of indicators also fall under these pillars. It is calculated 

based on the average performance of any country (Derek.H & Dahman 

C.J2006 p09). 

2-4-1-General Indicator  

It includes both the Knowledge Index and the Knowledge Economy Index. 

2-4-2-Knowledge Index KI 

Knowledge Index = (TIC Index + Research and Development Index + 

Education Index). 

KI = ( ICT + R&D + Education index ). 

Knowledge Economy Index = (Knowledge Index + Economic Incentives 

and Institutional Systems Index). 

KEI = ( KI + Economic incentive regime ). 

2-4-3- Basic Score Card  

This card contains 14 basic indicators, as each foundation of the knowledge 

economy has three indicators, in addition to the knowledge indicator KI, 

which gives the basic average of the performance of the three indicators 

(education, research and development, and TIC) as well as the KEI 

Knowledge Economy Index, which measures the performance of all major 

indicators. 

2-4-4-Custom Scorecard 
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It contains all the detailed indicators consisting of 109 indicators that 

determine the integration of countries into the knowledge economy. 

2-4-5- Overtime Comparison  
Showing the development of countries in the field of knowledge economy 

starting from 1995 to the most recent year available. 

2-4-6- Cross country comparison  
It allows using graphs to compare indicators of knowledge and the 

knowledge economy and the contribution of each of them to determining 

the general readiness for knowledge. 

2-4-7-World Map  

In this scale, the names of countries are found in different colors, and each 

color reflects the performance of this country and its contribution to 

determining the general readiness for knowledge and the knowledge 

economy. 

3- The relationship of knowledge to economic growth 

The relationship can be clarified by referring to some of the following 

economic models: 

3-1- Solow (1956) model 
Through which he revealed the importance of other (remaining) factors in 

increasing production, other than capital and labor factors. Education, 

knowledge, technological (technical) progress and scientific research 

represent the largest part. 

3-2-- The (Romer 1986) model 

The macro model developed by (Ramsay 1928), (Cuss 1965), (Koopman 

1965), constitutes the theoretical basis for many economists for economic 

growth in the long run. (Technological progress is variable. Internal to this 

model and the accumulation of knowledge is the first basis in the long run, 

and the most important thing that Romer brought is the division of 

economic goods into things and ideas.( Romer P.M,1986). 

3-3- Model (Luccas 1988) 

In this model, human capital replaces the technological progress in the 

Solow model, while retaining the hypothesis of a closed economy that 

consists of two sectors: the production sector that produces one 

homogeneous commodity and the education sector for the formation of 

human capital. (Guellec;D & Ralle.p 2003). 

3-4- Model (Romer 1990) 
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Romer takes the privacy of technological knowledge as a non-competitive 

economic good (Jones, CI (2019), as it is used by one person or several 

people or institutions at the same time and can be prevented in some cases 

or Selling them as patents. Based on this, Romer proposed three sectors to 

his model: (research and development sector, intermediate goods sector, 

and consumer goods segments). 

3-5- Aghnion Er Howitt Model (1990)  
This model is related to Schumpeter's idea of moral destruction so that 

growth occurs according to this model to qualitative improvements in goods 

resulting from the activity of researchers, which in turn results from 

competition between the research company that generates 

innovations.(Aighion, P ,1990, p327) 

3-6- Model (Gresmman & Helpman 1991) 

Creating new goods based on innovation is the source of long-term growth. 

4- Previous studies 

4-1- Steve Dowrik (2002)  
Analyzing the contribution of expenditures on education, research and 

development to economic growth in Australia and knowing the difference 

in the return on education for males and females, especially as Australia 

suffers from aging. The study found an increase of 0.8 in the average years 

of schooling in the labor force, which represents 11.4 years, and will lead to 

an increase of 0.33% in the rate of productivity, and investment in research 

and development leads to an increase of 0.25% in productivity growth. The 

summary of this study is that investing in knowledge leads to positive 

expectations for productivity growth, as education for males contributes a 

greater percentage to productivity growth, unlike education for females.( 

Dowrick,S,2002). 

4-2- The study of Utka, I & Fatima, m (2003) 

Focused on the role of the various indicators of the knowledge economy in 

the economic growth and future performance of 20 countries in the Middle 

East and North Africa for the period (1980-2014) and compared it with 18 

countries from Latin American countries, where the study concluded that 

knowledge economy indicators have a positive impact on economic growth 

in countries, especially in the long run. (Utka,I & F.M,2003). 

 

4-3- Stelio Karagiannis study (2007) 

Estimating the impact of the knowledge economy on economic growth by 

focusing on policies and investments related to research and development, 

and the study used the growth equation of the Barro model (1995), during 
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the period (1990-2003) for 15 member countries of the European Union 

The result was that investment in research and development has a positive 

impact on economic performance.( E, Karagiannis,2007, p65). 

4-4- Agyapong.B & all (2015) 
Analyzing the relationship between economic growth and the knowledge 

economy by comparing three regional blocs in Africa. The study concluded 

that all countries’ performance was weak in all knowledge economy 

indicators, which is much lower than the global level. The reason is due to 

the low level of education compared to the economies of developed 

countries.(Agyapong.B & all, 2015, p200). 

4-5- Study of Manjinder.Kam & Lakhwinder.Singh (2016) 

Explanation of the relationship between the knowledge economy and the 

economic growth of 42 developing countries during the period (2000-

2012). The result showed that there is a positive relationship between 

economic growth and the knowledge economy.( Kam, M & Singh,L,2016, 

p205). 

4-6- Study HON Yan & all (2017) 
I examined the relationship between the knowledge economy and economic 

growth for 55 countries consisting of: (12 countries from Western Europe, 

two countries from the Atlantic Ocean, 06 countries from East Asia, two 

countries from South Asa, 15 countries from Europe and Central Asia, 06 

countries from Latin America, and 05 countries from the Middle East and 

Group of Seven countries) for the period between (2000-2012). 

The study concluded that all indicators of the knowledge economy have a 

significant impact on economic growth, especially for the G7 

countries.(Tew,J.H & all ,2017). 

5- The applied aspect of the study (standard study) 

This study tests the impact of the knowledge economy on the economic 

growth of a sample of 18 leading countries in the knowledge economy 

according to the classification of the United Nations Development Program 

for the year 2020. For the period (1996 - 2019). We take a set of variables 

that express the knowledge economy as explanatory variables, as shown in 

Table No. (02), and the per capita GDP as a dependent variable to express 

economic growth, using Data Panel models, by applying the Eviews12 

program. 

5-1- Sample of the study 
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The study sample is represented in 18 leading countries in the field of 

knowledge economy, which are shown in the following table: 

 

 

Table 2 . Sample of Study 

N Country N Country N Country 

1 Switzerland 7 Singapore 13 Austria 

2 United States 8 Denmark 14 Belgium 

3 
Finland 

9 

United 

Kingdom 15 
Iceland 

4 
Sweden 

10 
Germany 

16 

Korea, 

Rep. 

5 Netherlands 11 Japan 17 France 

6 Luxembourg 12 Norway 18 Canada 

( Created by researchers) 

5-2- Model Variables 

Table 3. Interpretation of Model Variables 

Source Variables explanation Variables 

The World Bank GDP per capita (in current US dollars) GDPP 

The World Bank Education spending (% of GNI) EDC 

The World Bank Patent applications PRT 

The World Bank Fixedtelephonesubscriptions (per 100 people) 

 
FT 

The World Bank Mobile cellular subscriptions (per 100 people) 

 
MT 

The World Bank Individualsusing the Internet (% of population) 

 
INT 

The World Bank Control of Corruption: Estimate 

 
CC 

The World Bank GouvernementEffectiveness: Estimate 

 
GE 

The World Bank PoliticalStability and Absence of 

Violence/Terrorism: Estimate 

 

PS 

The World Bank Rule of Law: Estimate 

 
RL 

The World Bank RegulatoryQuality: Estimate 

 
RQ 

( Created by researchers) 
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Table 4. Statistical description of the variables 

 GDPP EDC PRT FT MT INT CC GE PS RL RQ 

 Mean  71.85

7 

 5.063

7 

 6308

7 

 49.93

2 

 92.80

7 

 66.61

2 

 1.825

7 

 1.749

6 

 1.033

9 

 1.684

4 

 1.534

7  Median  79.99

91 

 4.926

9 

 3136.

5 

 50.59

5 

 100.6

1 

 78.00

3 

 1.967

3 

 1.799

6 

 1.094

4 

 1.759

4 

 1.605

7  Maximum  127.6

41 

 8.360

0 

 6214

53 

 74.98

7 

 172.1

2 

 99.01

0 

 2.469

9 

 2.436

9 

 1.760

1 

 2.129

6 

 2.260

5  Minimum  8.281

7 

 2.200

0 

 24.00

0 

 4.862

4 

 4.245

1 

 1.624

2 

 0.322

6 

 0.363

0 

-

0.231

3 

 0.798

7 

 0.283

6  Std. Dev.  34.16

05 

 1.366

0 

 1314

58 

 12.93

3 

 38.27

2 

 27.80

4 

 0.461

9 

 0.315

5 

 0.393

1 

 0.270

8 

 0.335

9  Skewness -

0.0897 

 0.186

7 

 2.496

3 

-

0.870

5 

-

0.608

0 

-

0.919

0 

-

1.351

7 

-

1.098

7 

-

0.679

7 

-

1.141

7 

-

0.829

7 
 Kurtosis  1.518

0 

 2.606

6 

 8.373

2 

 4.182

2 

 2.538

4 

 2.563

5 

 4.707

5 

 5.189

9 

 2.855

2 

 3.996

8 

 3.840

4  Jarque-

Bera 

 40.11

21 

 5.295

2 

 968.3

8 

 79.72

9 

 30.45

6 

 64.24

4 

 184.0

5 

 173.2

4 

 33.64

4 

 111.7

3 

 62.28

6  Probabilit

y 

 0.000

0 

 0.070

8 

 0.000

0 

 0.000

0 

 0.000

0 

 0.000

0 

 0.000

0 

 0.000

0 

 0.000

0 

 0.000

0 

 0.000

0  Sum  31042

.4 

 2187.

5 

 2725

37 

 2157

1 

 4009

2 

 2877

6 

 788.7

2 

 755.8

4 

 446.6

6 

 727.6

8 

 662.9

9  Sum Sq. 

Dev. 

 50295

1 

 804.2

7 

 7.45  7210

0. 

 6313

12 

 3332

00 

 91.95

4 

 42.92

2 

 66.62

8 

 31.61

8 

 48.63

5  Observati

ons 

 432  432  432  432  432  432  432  432  432  432  432 

(Prepared by researchers based on the outputs of Eviews12) 

Table 5. Correlation Matrix 

 GDPP EDC PRT FT MT INT CC GE PS RL RQ 

GDP

P 

1           

EDC 0.3998 1          

PRT -

0.0351 

-

0.376

7 

1         

FT -

0.2170 

-

0.065

1 

0.0083 1        

MT 0.2690 0.120

0 

-

0.0681 

-0.4667 1       

INT 0.3726 0.235

4 

-

0.0031 

-0.4052 0.8743 1      

CC 0.5431 0.404

8 

-

0.5013 

-0.0518 0.1125 0.0783 1     

GE 0.4203 0.225

5 

-

0.4377 

-0.0549 0.0835 -

0.0032 

0.8543 1    

PS 0.2253 0.188

2 

-

0.3813 

0.0146 -

0.0674 

-

0.1730 

0.6427 0.6030 1   

RL 0.6667 0.498

8 

-

0.4271 

-0.1362 0.2606 0.2241 0.8558 0.7301 0.5864 1  

RQ 0.5166 0.093

9 

-

0.3688 

-0.1503 0.2359 0.1570 0.7669 0.7655 0.3728 0.6912 1 

(Prepared by researchers based on the outputs of Eviews12) 

We note through the correlation matrix between the study variables; There 

is a direct relationship between the dependent variable and the independent 

variables, except for patents PRT and FT, which were negative and weak. 

We also conclude that the governance variables represented in: (Rule of 
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Law RL, Organizational Quality RQ, Control of Corruption CC) had a 

strong relationship more than other variables. 

5-3- Stability study of time series 
Before using time series, we first study its stability using Levin, lin, chu test 

in order to avoid having a unit root in time series and the results are shown 

in the following table: 

Table 6.  LLC Test Results for Time Series Stability 

 Level 1st Difference 

 Int. Int 
Ind.Int 

.trend 
Non Int. Int 

Ind.Int 

.trend 
Non 

GDPP -3.8926

 (0.

0000) 

-1.7538

 (0

.0397) 

6.28227 

(1.0000) 
 ـــــ ـــــ ـــــ

EDC -4.8536

 (0.

0000) 

-6.0946

 (0

.0000) 

-0.3371

 (

0.3680) 

 ـــــ ـــــ ـــــ

PRT -1.01517 

(0.1550) 

-2.09010 

(0.0183) 

-

0.77643 

(0.2187) 

 ـــــ ـــــ ـــــ

FT 2.94766 

(0.9984) 

-1.67956 

(0.0465) 

-

6.60199 

(0.0000) 

 ـــــ ـــــ ـــــ

MT -8.6350

 (0.

0000) 

-6.4015

 (0

.0000) 

1.92137 

(0.9727) 
 ـــــ ـــــ ـــــ

INT -12.553

 (0.

0000) 

-4.28800 

(0.0000) 

2.67423 

(0.9963) 
 ـــــ ـــــ ـــــ

CC -0.1119

 (0.

4554) 

-0.5183

 (0

.3021) 

-1.0257

 (

0.1525) 

-8.8717

 (

0.0000) 

-7.1250

 (0.

0000) 

-14.851

 (0

.0000) GE -1.00897 

(0.1565) 

-1.69220 

(0.0453) 

-

1.76715 

(0.0386) 

 ـــــ ـــــ ـــــ

PS -1.0341

 (0.

1505) 

0.13699 

(0.5545) 

-

2.67891 

(0.0037) 

 ـــــ ـــــ ـــــ

RL -2.0900

 (0.

0183) 

-1.37227 

(0.0850) 

0.82095 

(0.7942) 
 ـــــ ـــــ ـــــ

RQ -2.0570

 (0.

0198) 

-0.51077 

(0.3048) 

0.17316 

(0.5687) 
 ـــــ ـــــ ـــــ

( Prepared by researchers based on Eviews12 outputs). 

The values in the table represent the statistic corresponding to each 

variable, and the value in parentheses represents the probability for it. The 

series is stable if the corresponding probability of each statistic is less than 

5%. Therefore, we conclude that all series are stable at the level except for 

the variable CC (Anti-Corruption) is stable in the first difference. 

5-4- Estimation of the study model 

We use in this study three basic models for the Panel series: the Pooled 

Regression Model, the Fixed Effects Model, and the Random Effects 

Model, then we differentiate between these models to find appropriate 

form. The general form of the form is written as: 
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Table 7. Results of estimating the cumulative regression model, and the 

fixed and random effects model 

GDPP 
Period : (1996-2020) ; number of countries : 18 ; total views : 432 

estimating the 

random  

estimating the 

fixed 

estimating the 

cumulative 
variables 

1.866908 

(0.0013) 
1.497968 

(0.0000) 
3.791318 

(0.0004) 
EDC 

3.53E-05 

(0.0000) 
3.095700 

(0.0000) 
8.07E-05 

(0.0000) 
PRT 

-0.193366 

(0.0000) 
-0.163952 

(0.0000) 
-0.224931 

(0.0114) 
FT 

0.047601 

(0.0597) 
0.059275 

(0.0000) 
-0.334104 

(0.0000) 
MT 

0.229836 

(0.0000) 
0.204706 

(0.0000) 
0.549393 

(0.0000) 
INT 

9.671219 

(0.0005) 
7.358073 

(0.0000) 
2.875538 

(0.6463) 
CC 

-16.86988 

(0.0000) 
-14.29762 

(0.0000) 
-10.01952 

(0.1414) 
GE 

10.51513 

(0.0000) 
9.092812 

(0.0000) 
-3.651617 

(0.3487) 
PS 

5.256303 

(0.1642) 
2.136132 

(0.0022) 
72.26457 

(0.0000) 
RL 

2.213306 

(0.3052) 
1.988283 

(0.0000) 
28.76991 

(0.0000) 
RQ 

38.84231 

(0.0000) 
46.89909 

(0.0000) 
-96.61439 

(0.0000) 
C 

0.724625 0.998721 0.635083 R-squared 

0.718084 0.998635 0.626415 Adj R-squared 

110.7823 11681.54 73.26875 F-statistic 

0.000000 0.000000 0.000000 Prob(F-statistic) 
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( Prepared by researchers based on the outputs of Eviews12). 

5-5- Choosing the right model 

5-5-1-Lagrange Multiplier Tests 

We use the Lagrangian multiplier to differentiate between the associative 

model on the one hand, and the fixed and random effects model on the 

other. This model is based on two hypotheses; the first hypothesis ; 

 H0: the aggregative model is appropriate, and the second hypothesis  

 H1: the fixed effects or random effects model is appropriate. 

Table 8. Lagrange multiplier test results 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

 Cross-section Time Both 

Breusch-Pagan  2697.399  4.224845  2701.624 

 (0.0000) (0.0398) (0.0000) 

( Prepared by researchers based on Eviews12 outputs). 

From the Lagrangian multiplier test, we note that the corresponding 

probability of this test is less than 5%, and therefore we reject the null 

hypothesis H0 and accept the alternative hypothesis H1; Which model is 

suitable is either a fixed-effects model or a random-effect model and to 

verify this we perform the Haussmann test. 

5-5-2- Housman Test 
Haussmann's test differentiates between the random effects model and the 

fixed effects model and is based on two hypotheses: 

 H0: the random-effects model is the fitting model. 

 H1: the fixed-effects model is the fitting. 

Table 9.  Haussmann test results 

Correlated Random Effects - Housman Test 

Test cross-section random effects 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section 

random 
28.462854 10 0.0015 

( Prepared by researchers based on Eviews12 outputs) 

From Table No. (9), we note that the probability corresponding to the 

Haussmann test is (0.0015), which is less than 5%, and from it we reject the 

null hypothesis H0 and accept the alternative hypothesis H1, i.e. the fixed 

effects model is the appropriate model, and it is written as follows: 
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 GDPP = 1.4979EDC + 3.0957PRT - 0.1639FT + 0.0592MT + 0.2047INT 

+ 7.3580CC - 14.2976GE + 9.0928PS + 2.1361RL + 1.9882RQ + 46.8990 

……………(02). 

After choosing the fixed effects model, we make sure of its quality from 

Table (5), where we note that the probability corresponding to the Fisher 

statistic is equal to (00000), which is less than 5%, and the model is 

significant, and the coefficient of determination R² is estimated at 0.9987, 

meaning that the independent variables explain the dependent variable by 

99 .87% and the rest are explained by other variables that were not included 

in the model, as the probability corresponding to Fisher's statistic for 

independent variables shows that it is less than 5%, meaning that all 

variables are significant. 

5-5-3- Form Validity Test 

To ensure the validity of the form, we run a series of tests as shown in the 

table and figures below: 

Table 10.  Autocorrelation test between residuals 

Residual Cross-Section Dependence Test 

Test Statistic d.f. Prob. 

Breusch-Pagan LM 31.47757 153 1.0000 

Pesaranscaled LM -6.946975  0.0000 

Bias-correctedscaled LM -7.338279  0.0000 

Pesaran CD 0.080556  0.9358 

( Prepared by researchers based on the outputs of Eviews12). 
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Figure 1. Test for the normal distribution of residuals 
( Prepared by researchers based on Eviews12 outputs) 

 

-30

-20

-10

0

10

20

30

0 

40 

80 

120 

160 

Sw
itz

er
lan

d -
 96

Sw
itz

er
lan

d -
 16

Un
ite

d S
ta

te
s -

 12

Fin
lan

d -
 08

Sw
ed

en
 - 0

4

Ne
th

er
lan

ds
 - 0

0

Lu
xe

mb
ou

rg 
- 9

6

Lu
xe

mb
ou

rg 
- 1

6

Sin
ga

po
re

 - 1
2

De
nm

ar
k -

 08

Un
ite

d K
ing

do
m 

- 0
4

Ge
rm

an
y -

 00

Ja
pa

n -
 96

Ja
pa

n -
 16

No
rw

ay
 - 1

2

Au
str

ia 
- 0

8

Be
lgi

um
 - 0

4

Ice
lan

d -
 00

Ko
re

a, 
Re

p. 
- 9

6

Ko
re

a, 
Re

p. 
- 1

6

Fra
nc

e -
 12

Ca
na

da
 - 0

8

Residual Actual Fitted

 Figure2. Graphic representation of current and estimated values 

( Prepared by researchers based on the outputs of Eviews12) 

According to the model validity test, we note from Table (10) that the 

corresponding probability of the LM statistic is greater than 0.05, and 

therefore there is no problem of autocorrelation between errors. From 

Figure 01, we notice that the probability corresponding to the jarque-bera 

statistic is greater than 0.05, i.e. the residuals follow a normal distribution. 

From Figure (02), we note that the current values match the estimated 

values, and therefore the model is stable throughout the study period. 

5-5-4- Persistent effects of states 
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Table 11 . Results of Estimation of Fixed Impacts for Countries 

N SERIES01 Effect N SERIES01 Effect N 
SERIES0

1 
Effect 

1 Switzerland  41.91144 7 Singapore -26.29680 13 Austria -31.12715 

2 
United 

States 
 36.42824 8 Denmark  25.71273 14 Belgium -27.44711 

3 Finland  17.32683 9 
United 

Kingdom 
 20.44383 15 Iceland -30.44093 

4 Sweden  16.68087 10 Germany -31.57089 16 
Korea, 

Rep. 
-43.70213 

5 Netherlands  28.68238 11 Japan -38.88646 17 France -24.04545 

6 
Luxembour

g 
 12.42892 12 Norway  38.96083 18 Canada  14.94085 

( Prepared by researchers based on the outputs of Eviews12) 

From Table No. (11), we note that 10 countries from the sample had a 

positive impact and the largest value was for Switzerland’s share with 

41,911, and the rest of the countries had a negative impact and was less 

valuable than the share of South Korea with a value of -43.045. 

 

6- Interpretation of the results 

The model we get (Equation No. 02) shows the following results: 

- Positive relationship between spending on education and per capita 

GDP; Where an increase of one unit of spending on education leads to 

an increase in per capita GDP by 1.4979 units. 

- a positive relationship between patents and per capita GDP; An 

increase of one unit of patents leads to an increase in GDP per capita of 

3.0957 units. 

- an inverse relationship between fixed-line users and per capita GDP; 

Where an increase of one unit of fixed-line users leads to a decrease in 

per capita GDP of 0.1631 units. 
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- a positive relationship between mobile phone users and per capita 

GDP; Where an increase of one unit of mobile phone users leads to an 

increase in the GDP per capita of 0.0592 units. 

- a positive relationship between Internet users and per capita GDP; 

Where an increase of one unit of Internet users leads to an increase in 

per capita GDP of 0.2047 units. 

- A positive relationship between the corruption control index and the 

per capita GDP; Where an increase of one unit of the Corruption 

Control Index leads to an increase in the GDP per capita by a value of 

7.3580 units. 

- an inverse relationship between the government effectiveness index 

and per capita GDP; Where an increase of one unit of the government 

effectiveness index leads to a decrease in GDP per capita by an amount 

of 14,2976 units. 

- A positive relationship between the indicator of political stability and 

per capita GDP; Where an increase of one unit of the political stability 

index leads to an increase in the per capita GDP by a value of 9.0928 

units. 

- A positive relationship between the rule of law indicator and per capita 

GDP; Where an increase of one unit of the rule of law index leads to an 

increase in the per capita GDP of 2.1361 units. 

- A positive relationship between the organizational quality index and 

the per capita GDP; Where an increase of one unit of the organizational 

quality index leads to an increase in the per capita GDP of 1.9882 units. 

7- Conclusion 

The world is witnessing a major shift towards knowledge economy, which 

is driven by the production and use of knowledge and by the service sectors 

that capitalize on selling and marketing it. Accordingly, commodities have 

acquired an intellectual value rather than a material. Moreover, the added 

value that can be yielded from knowledge by adding new technology to it is 

greater than that acquired from the addition of other materials. For instance, 

downloading a new application to a mobile phone, while keeping the same 

device and materials, generates more value.    

This change has not only played a significant role in boosting productivity, 

but it contributed largely in giving birth to an economic boom as well. 

Needless to say, this has led many studies to attempt to link knowledge 

economy with economic growth. Most of which, have arrived to the 

conclusion that knowledge economy has a positive effect of economic 

growth. In the same vein, this study has attempted to investigate the nature 
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of the relationship between the two by studying the economies of some of 

the leading countries in knowledge economy. The results have shown that 

knowledge economy, with all its indicators, has a significant impact on 

growth economic the results also support the hypothesis. Taken together, 

the findings of this study confirms theoretically what modern theories of 

growth have called for; taking into consideration that knowledge has always 

been the key to progress ,but this fact is more highlighted now than ever.   
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Résumé :  

Cette étude vient examiner l’impact de l’intégration de 

l’administration électronique sur la performance des cadres administratifs 

au sein de la Direction Opérationnelle d'Algérie Télécom « Annaba ». Pour 

tester les hypothèses, 62 questionnaires ont été distribués. Les résultats de 

cette étude ont confirmé l’impact positif et significatif de l’intégration de 

l’administration électronique sur la performance des cadres administratifs. 

Mots clés : Administration électronique ; Cadre administratif ; Réseaux de 

communication ; Créateur de connaissance ; Algérie Télécom. 

Jel Classification Codes: M14; L60; Q50; P3; H20. 

Abstract:  
This study examines the impact of the integration of electronic 

administration on the performance of administrative executives within the 

Operational Department of Algeria Telecom "Annaba". To test the 

hypotheses, 70 questionnaires were distributed. The results of this study 

confirmed the positive and significant impact of the integration of 

electronic administration on the performance of administrative executives. 

Keywords:Electronic administration; Administrative framework ; 

Communication networks; Knowledge Creator; Algeria Telecom. 

Jel Classification Codes:   M14; L60; Q50; P3; H20. 
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1.Introduction 

L’amplification d'Internet dans les années 90
S
 et l'évolution des 

capacités de traitement et de stockage des données ont radicalement 

modifié l'environnement dans lequel les technologies de l'information 

et de communication sont utilisées par la société et le secteur 

administratif.  

Cette révolution numérique pourrait avoir des effets 

considérables notamment sur l’amélioration des performances des 

cadres administratifs dans les entreprises publiques et privées.  

En effet, l’administration électronique demeure un sujet 

important qui reçoit une grande attention au sein de la communauté 

scientifique ainsi que, celle des affaires (Favoreu & al, 2015 ; Ma 

& Zheng, 2019).  

La formule de « l’administration électronique », telle qu’elle est 

employée dans le projet de l’OCDE sur la performance des cadres 

administratifs, désigne le recours aux technologies de l'information et 

de communication en tant qu’outil d’une meilleure administration 

(Lau, 2004, p 232).  

Cependant, lancer de tels projets d’intégration de gestion 

électronique de l’administration dans les pays du sud qui souffrent 

d’un manque de formation des cadres administratifs et des 

équipements informatiques rares et peu efficaces, nous pousse à 

s’interroger sur le véritable impact de l’intégration de l’administration 

électronique sur les cadres administratifs dans les pays de sud.  

C’est dans ce contexte, que nous sommes amenés à nous poser 

la question de recherche suivante :  

Quel est l’impact de l’intégration l’administration électronique sur la 

performance des cadres administratifs au sein des pays du sud à savoir 

la Direction Opérationnelle d'Algérie Télécom « Annaba » ? 

Afin de répondre à cette question, nous allons aborder en 

premier lieu, le contexte de la littéraire et le cadre théorique. En 
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second lieu, nous examinerons le modèle conceptuel. En troisième et 

dernier lieu, nous analyserons les données statistiques. Pour étudier, 

tirer des conclusions, et formuler des recommandations qui profiteront 

aux chercheurs dans le cadre d’études futures. 

 

2. Littératures et cadre théorique  

2.1 La performance des cadres administratifs 

Le sujet de la performance des cadres au travail, appelé 

également le management par la performance est l'un des principaux 

sujets qui a reçu une grande part d'attention, de la part des chercheurs, 

en raison de son importance au niveau des administrations. Selon 

Robin et al, (2009) la performance désigne la réalisation des objectifs 

organisationnels, quelles que soient la nature et la variété de ces 

objectifs.  

En effet, la performance d’une administration renvoie au 

comportement du manager et plus généralement aux méthodes de 

management utilisées par ses cadres (Biron et al, 2011, p 1301). 

Selon le Burellier et al, (2019) le cadre administratif est 

l’employé qui est en charge de la gestion et l’organisation des 

stratégies et des politiques administratives et financières d'une 

administration, un pôle ou une entreprise. En Algérie, un cadre 

administratif est toute personne rémunérée à la catégorie 14 et au-delà 

de l'échelle SGT (Statut Général du Travailleur) et l'ensemble des 

agents ayant un niveau de technicien supérieur et au-delà quel que soit 

le poste occupé par l'intéressé (Merani, 2005, p273). 

D’après Marie et Dubost, (2004) la performance pour un cadre 

administratif, est de réaliser un projet de manière tel que vous 

dépassez le niveau où vous vous situez précédemment. Dans tous les 

cas, il s’agit de poser un objectif valable et de tout faire pour 

l’atteindre. 
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D’une manière générale, nous pouvons définir la performance 

des cadres administratifs au travail comme : le résultat final de 

l'activité d'un groupe d’individu, qui exprime la capacité de 

l'organisation à utiliser ses ressources financières, humaines, 

technologiques et cognitives d'une manière qui permettra d'atteindre 

les objectifs et répondre aux aspirations et aux attentes des parties 

prenantes (Ma & Zheng, 2019, p 536). 

Ainsi, la performance résulte d’une parfaite combinaison de 

différents facteurs, parmi ces facteurs nous trouvons l’administration 

électronique appelée également, l’administration par la gestion 

électronique. 

2.2 L'émergence de l’administration électronique  

L’administration électronique, l’administration par la gestion 

électronique, l’administration en ligne, la E-administration ou encore 

E-gouvernement, ces synonymes ont été l’une des évolutions majeures 

de ces 20 dernières années au sein des administrations.  

L’administration électronique a également, fait apparaître un 

nouveau vocabulaire, des modèles théoriques et des liens entre les 

disciplines et entre la théorie et la pratique (Brown, 2005, p 256). 

Ainsi, l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) définit en 2003 l’administration électronique 

comme, l’usage des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) et en particulier, l’Internet en tant qu’outil 

visant à mettre en place une administration de meilleure qualité envers 

les citoyens (Gil-Garcia & Luna-Reyes, 2006, p 639).  

Lau, (2004) assimile l’administration électronique à une 

application qui utilise les technologies de l'information et de la 

communication pour soutenir les tâches administratives sous sa forme 

électronique et qui permet la circulation rapide des informations à 

l'intérieur ou à l’extérieur de l'organisation.  

 



L’impact de l’intégration de l’administration électronique sur la performance 

des cadres administratifs Cas de la Direction d'Algérie Télécom « Annaba ». 
 

601 

 

3. Modèle conceptuel et hypothèses de recherche   

L’application de l’administration électronique nécessite 

forcément de passer par des éléments essentiels qui permettent la 

bonne intégration de l’administration électronique afin d’améliorer la 

performance des cadres administratifs, à savoir les l’utilisation des 

ordinateurs et logiciels d’exploitation, l’installation des réseaux de 

communication et le recrutement des créateurs de connaissance 

(personnels qualifiés et spécialisés), ces derniers permettent d'accroître 

l'efficience, l'efficacité pour une utilisation optimale de 

l’administration électronique. 

3.1 La relation entre ordinateurs et les logiciels et la performance 

des cadres administratifs 

L’étude Menon et al, (2018) a confirmé en examinant de près 

les données des entreprises européennes, l'existence d'une relation 

positive entre l'utilisation des ordinateurs et la performance des cadres 

administratifs au sein des organisations.   

Dans le même sens, les résultats de l'étude menée au Nigeria par 

Kayoude (2016) a affirmé l'existence d'une relation positive entre 

l'utilisation de l’informatique et le rendement des cadres au travail.  

Dans une étude empirique faite sur plusieurs grandes entreprises 

Brynjolfsson et Hitt (2003) ont prouvé l’existence d’une relation 

positive et significative entre les investissements informatiques et la 

performance du personnel dirigeant sur un horizon de cinq ans.  

Shin (2006) a étudié la relation entre l'utilisation des logiciels et 

la productivité sur un échantillon de 525 petites et moyennes 

entreprises. Aux termes de son étude, celui-ci a constaté que la 

performance des cadres administratifs s'est améliorée et que la 

productivité a été améliorée dans les entreprises de fabrication et de 

services.  
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Au regard des résultats des études exposés ci-dessus nous avons 

retenu l’hypothèse suivante : 

H1 : L’intégration des ordinateurs et des logiciels au niveau de 

l’administration impacte positivement la performance des cadres 

administratifs au sein de la Direction Opérationnelle d'Algérie 

Télécom « Annaba ». 

3.2 La relation entre les réseaux de communication et la 

performance des cadres administratifs 

Les réseaux de communication sont apparus comme un résultat 

naturel de l’introduction des ordinateurs dans l’administration, ainsi 

que de l'augmentation phénoménale de leurs vitesses. Cela a signifié 

que les ordinateurs pouvaient être utilisés par plusieurs bénéficiaires 

en même temps (Décaudin & Igalens 2017, p 165).  

Dans une étude réalisée par Atrostic et Nguyen (2005), les 

chercheurs ont analysé les données d'un grand groupe de petites et 

moyennes entreprises qui ont introduit le système de réseau de 

communication pour identifier l'étendu de l’impact de ce dernier sur 

les coûts, l'efficacité et la performance des cadres administratifs. Ces 

chercheurs ont pu prouver statistiquement l'impact positif de 

l’introduction des réseaux de communication sur l’amélioration de la 

performance des cadres administratifs. 

Dans une étude similaire, Atrostic et al, (2008) ont utilisé les 

données des usines américaines et japonaises, afin d’étudier la relation 

entre l'utilisation des réseaux communication informatique, ainsi que 

la performance des cadres administratifs et la productivité des 

travailleurs dans les usines. Cette étude a révélé que les réseaux de 

communications informatiques sont positivement associés à 

l'amélioration de la performance des cadres administratifs et à 

l'augmentation de la productivité des employés.                                                           

Hyatt et Nguyen (2010) ont également réalisé une étude sur 

l’intégration du réseau informatique de communication «Computer 
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Network Use Supplement» dans un secteur manufacturier aux États-

Unis qui compte plus de 39 056 usines. Cette étude a révélé 

l’existence d’un impact positif clair et significatif des réseaux 

informatiques de communication sur l'amélioration des performances 

des cadres administratifs et de la productivité, en particulier dans les 

catégories des petites et moyennes entreprises, où les performances et 

la productivité administrative a augmenté d'environ 25%. 

Au regard des études citées ci-dessus, nous proposons l’hypothèse 

suivante : 

H2. L’installation des réseaux de communication au niveau de 

l’administration impacte positivement la performance des cadres 

administratifs au sein de la Direction Opérationnelle d'Algérie 

Télécom « Annaba ». 

3.3 La relation entre le recrutement des créateurs de 

connaissances et la performance des cadres administratifs 

Le chercheur américain Peter Drucker a utilisé le terme « 

créateur de connaissance » afin de désigner les ressources humaines 

qui ont un haut niveau de compétences, de qualification, de 

spécialisation et qui possèdent des diplômes universitaires élevés qui 

leur permettent d’exploiter ces capacités en orientant au mieux les 

ressources détenues par leurs organisations (Drucker, 1999, p 83). 

Delaney et Huselid (1996) ont prouvé que la performance des 

cadres administratifs ainsi que la réalisation des objectifs dépendent 

dans une large mesure de l’intégration des créateurs de connaissances 

au sein de leurs équipes de gestion. Dans cette étude, les deux 

chercheurs ont confirmé de manière empirique que le recrutement des 

créateurs de connaissances au sein de l'organisation avait un impact 

positif et significatif sur la performance des cadres administratifs.  

Pareillement, dans un article de recherche de Zulfqar et al, 

(2011), les chercheurs ont étudié la relation entre la performance des 
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cadres et l’intégration des créateurs de connaissances dans le secteur 

bancaire au Pakistan. Une enquête a été réalisée auprès de 235 

employés de banque au moyen d'un questionnaire, afin de calculer 

l'impact de l’intégration des créateurs de connaissances sur la 

performance des cadres administratifs, en appliquant la matrice de 

corrélation de Spearman et une l’analyse de régression multiple. Les 

résultats ont montré que la performance des cadres administratifs et 

l’intégration des créateurs de connaissances ont une relation positive 

et significative.   

Aussi, dans l’étude relative au secteur des services 

universitaires, sur un total de 300 employés d'une université publique 

en Malaisie, les chercheurs ont mené une enquête dans le but de 

déterminer dans quelle mesure l’intégration d’un nouveau personnel 

qualifié et spécialisé pourrait affecter la performance des cadres 

administratifs qui gèrent cette université. L'étude a révélé que le 

recrutement des créateurs de connaissances au sein de l’université a 

permis l’amélioration du rendement des cadres administratifs 

(Tessema & Soeters, 2006, p 99). 

En fonction des études ci-dessus, nous présentons l’hypothèse 

suivante : 

H3. Le recrutement des créateurs de connaissances au niveau de 

l’administration impacte positivement la performance des cadres 

administratifs au sein de la Direction Opérationnelle d'Algérie 

Télécom « Annaba ». 

Le regroupement d’ensemble des études ainsi que les trois 

hypothèses précédentes nous ramène vers notre principale hypothèse 

qui se traduit par la suivante relation : 

H. L’intégration de l’administration électronique impacte 

positivement la performance des cadres administratifs au sein de la 

Direction Opérationnelle d'Algérie Télécom « Annaba ». 
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À partir des hypothèses précédentes, nous développons le modèle de 

recherche conceptuel suivant : 

Figure N° 01 : Le modèle conceptuel de la recherche 

Source : Réalisé par les chercheurs sur la base d'études antérieures 

4. Méthodologie de recherche  

4.1 Caractéristiques de l'échantillon et collecte des données  

La population d'étude est représentée par les cadres de la Direction 

d'Algérie Télécom « Annaba ». Pour cette étude nous avons distribué 

70 questionnaires, dont 62 ont été récupérés et 8 ont été supprimés 

faute de réponse incomplète. En conséquence, 62 questionnaires 

étaient valables pour analyse, avec un taux de récupération de 88,55 %.  
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Tableau N° 01 : Fréquences et pourcentages des données démographiques 

pour les membres de l'échantillon 

Source : Réalisé par les chercheurs sur la base des résultats de l'analyse du 

questionnaire via SPSS v23.0. 

Selon le tableau (01), nous notons que 61% de la population de 

l’étude sont des femmes tandis que les hommes représentent que 39% 

des cadres participants à l'étude. Environ, 69% des cadres de la 

population étudiée on plus de 35 ans cependant juste 31% des cadres 

d'Algérie Télécom Annaba ont moins de 35 ans. La majorité des 

cadres ont un niveau universitaire avec un totale de 56 cadres de notre 

échantillon tandis que seulement 6 cadres n’ont pas le niveau 

universitaire. Au niveau de notre échantillon on note également que 

57% des cadres ont moins de 15 ans d’expérience alors que 43% des 

cadres cumulent plus de 15 ans d’expérience.  

4.2 L‘opérationnalisation des variables  

Pour mesurer les variables explicatives qui composent le 

modèle théorique, nous avons utilisé un formulaire de 28 items. A ce 

titre, les répondants devaient exprimer leur opinion sur ces items en 

utilisant une échelle de Likert de 5 degrés qui commence par "Pas du 

tout d'accord" et se termine par "Tout à fait d'accord". 

Afin de mesurer la variable « performance des cadres 

Échelle 
Catégories 

 

Répétition 

 

Pourcentage 

 

Sexe 
Homme 24 61% 

Femme 38 39% 

Age 
Moins de 35 19 31% 

35 et plus 43 69% 

Niveau d’étude 
Secondaire 6 11% 

Universitaire 56 91% 

Expérience 
Moins de 15 35 57% 

15 et plus 27 43% 
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administratifs » qui est codée «PerCadAdm», nous avons utilisé 10 

items en s’appuyant sur les études de (Lau, 2004 ; Ma & Zheng, 

2019). Nous avons également utilisé 6 items pour mesurer la variable 

« ordinateurs et logiciels » qui est codée «OrdiLog», en utilisant les 

travaux de recherche de (Menon et al, 2018 ;  Kayoude, 2016 ; Shin, 

2006). De la même manière, nous avons utilisé 6 items inspirés des 

études de (Hyatt & Nguyen, 2010 ; Atrostic et al, 2008) pour mesurer 

la variable « réseaux de communication » qui est codée «ResCom».  

 Enfin, nous avons mobilisé 6 items pour mesurer la variable 

«créateurs de connaissances » qui est codée «CreCon», en s’appuyant 

sur les études de (Zulfqar et al, 2011 ; Tessema & Soeters, 2006 ; 

Delaney & Huselid, 1996). A la fin, la variable «administration 

électronique» codée «AdmElec», regroupe l’ensemble des items des 

trois variables. 

4.3 Analyse de la fiabilité et de la validité des échelles de mesure 

Dans ce paragraphe, nous allons évaluer la fiabilité et la validité 

des échelles de mesure de notre recherche. Cette analyse passe par la 

vérification de la validité et de la fiabilité de construit en effectuant 

une analyse en composantes principales (ACP) qui permet de vérifier 

la validité convergente discriminante de chaque échelle (Lehmann, 

1988). Cette analyse est réalisée selon les étapes suivantes : 

Premièrement, nous allons effectuer le test de Bartlett et le test 

de l‘échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), dans le but de 

vérifier la présence des corrélations entre les variables et mesurer le 

degré de corrélation entre ces variables, afin de s‘assurer de la 

faisabilité de l‘analyse factorielle (Ponta & Lago, 2008). 

Deuxièmement, nous exécutons l‘étape de la purification des 

échelles de mesure en réalisant une analyse en composantes 

principales (ACP) sur les items de nos échelles de mesure. Cette 

purification consiste à supprimer les items qui sont faibles ou n‘ayant 
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aucune contribution factorielle supérieure ou égale à 0,500 et aussi 

supprimer les items qui ont une communalité faible, inférieure à 0.400 

qui correspond à la variance restituée par les facteurs (Evrard & al., 

2003, 54).  A l’issue de cette phase de purification, nous avons vérifié 

l‘uni-dimensionnalité en réalisant une autre ACP sur les items gardés 

suite à la phase de purification, nous avons considéré que si l‘échelle 

de mesure remplit les conditions décrites auparavant, et que le premier 

facteur dépasse le deuxième avec plus de 30% nous sommes devant 

une échelle unidimensionnelle avec un seul facteur dominant (Evrard 

& al., 2003, 54). 

Troisièmement, nous avons examiné la fiabilité des axes 

factoriels à travers le test de l’alpha de Cronbach, pour chaque 

variable de notre modèle de recherche. nous avons considéré que 

l‘indice d‘Alpha de Cronbach doit dépasser le seuil de 0.7 pour 

considérer que l‘échelle dispose d‘une bonne cohérence interne 

(Evrard & al., 2003, p 46). 

La variable « performance des cadres administratifs » est 

opérationnalisée au niveau de notre étude par 10 items. Afin de 

vérifier la validité de cette échelle de mesure nous avons réalisé les 

tests de Bartlett et celui du (KMO) qui ont affiché des résultats 

satisfaisants. L‘analyse a révélé un indice du test (KMO) qui a été 

supérieur à 0,5 (0,702), et le test de Bartlett un indice de Khi-deux 

satisfaisant (Khi deux=0,000). Ces résultats ont confirmé la faisabilité 

de l‘analyse factorielle. 

Ensuite, nous avons réalisé une ACP sur les 10 items ce qui a 

confirmé qu‘il existe un seul facteur qui représente 57,891 de la 

variance de la variable législation. Cependant, l‘examen de la qualité 

de représentation par item, nous a révélé que les items 

«PerCadAdm5» et «PerCadAdm8», participe le moins dans la 

représentation de la variable avec une valeur successive de 0, 189 et 0, 

212. Par conséquent, nous avons décidé de les supprimer. 
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A la suite de cette suppression des items PerFad5 et PerFad8, 

nous avons conduit une nouvelle ACP sur les 8 items restants, cette 

analyse a affirmé l‘évolution de la variance et de la qualité de 

représentation par item. L‘analyse a également révélé l‘existence d‘un 

seul facteur dominant, qui dépasse le deuxième facteur de plus de 

30 %, comme il explique 66,563% de la variance de la variable « 

performance des cadres administratifs ». Nous avons analysé la 

fiabilité de l‘échelle à travers le test d‘alpha de Cronbach qui a affiché 

une valeur 0,723 cet indice est très satisfaisant. 

La variable « ordinateurs et logiciels » est une variable 

explicative, qui a été mesurée au niveau de notre recherche à travers 6 

items. Dans le but de vérifier la validité de cette échelle de mesure, 

nous avons réalisé les tests de Bartlett et celui du (KMO). Les 

différents tests effectués ont révélé un indice de (KMO) supérieur à 

0,5 (0,641) et un test de Bartlett avec un Khi-deux satisfaisant qui est 

de (Khideux= 0,000). Ces données prouvent la faisabilité de l‘analyse 

factorielle. 

Après la réalisation d‘une analyse en composantes principales 

(ACP), sur les 6 items mesurant la variable « ordinateurs et logiciels », 

nous constatons l‘existence d‘un seul facteur qui restitue 71,346% de 

la variance. Ce facteur dépasse le deuxième par plus de 30 %. 

Le test de fiabilité, réalisée sur les items qui mesurent la 

variable « ordinateurs et logiciels », par l‘indice alpha de Cronbach a 

permis de mesurer la cohérence interne des items, et affiche un alpha 

de Cronbach satisfaisant de 0,731. 

La variable « réseaux de communication » est une variable 

explicative, qui a été mesurée au niveau de notre recherche à travers 6 

items. Dans le but de vérifier la validité de cette échelle de mesure, 

nous avons réalisé les tests de Bartlett et celui du (KMO). Les 

différents tests effectués ont révélé un indice de (KMO) supérieur à 
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0,5 (0,612) et un test de Bartlett avec un Khi-deux satisfaisant qui est 

de (Khideux= 0,000). Ces données prouvent la faisabilité de l‘analyse 

factorielle. 

Après la réalisation d‘une analyse en composantes principales 

(ACP), sur les 6 items mesurant la variable « réseaux de 

communication », nous constatons l‘existence d‘un seul facteur qui 

restitue 73,112% de la variance. Ce facteur dépasse le deuxième par 

plus de 30 %. 

Le test de fiabilité, réalisé sur les items qui mesurent la variable « 

ordinateurs et logiciels », par l‘indice alpha de Cronbach a permis de 

mesurer la cohérence interne des items, affichant une valeur de 0,709. 

La variable « créateurs de connaissances » est une variable 

explicative, qui a été mesurée au niveau de notre recherche à travers 6 

items. Dans le but de vérifier la validité de cette échelle de mesure, 

nous avons réalisé les tests de Bartlett et celui du (KMO). Les 

différents tests effectués ont révélé un indice de (KMO) supérieur à 

0,5 (0,623) et un test de Bartlett avec un Khi-deux satisfaisant qui est 

de (Khideux= 0,000). Ces données prouvent la faisabilité de l‘analyse 

factorielle. 

Après la réalisation d‘une analyse en composantes principales 

(ACP), sur les 6 items mesurant la variable « ordinateurs et logiciels », 

nous constatons l‘existence d‘un seul facteur qui restitue 73,872% de 

la variance. Ce facteur dépasse le deuxième par plus de 30 %. 

Le test de fiabilité́, réalisé́ sur les items qui mesurent la variable « 

créateurs de connaissances», par l‘indice alpha de Cronbach a permis 

de mesurer la cohérence interne des items, et affiche un alpha de 

Cronbach satisfaisant de 0,745. 

5. Résultats et Discussion  

Après une phase de vérification de la validité et la fiabilité des 

données récupérées, nous avons entamé une phase d’étude 

quantitative en utilisant le programme d'analyse statistique SPSS « 
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Social Sciences for Package Statistique ». Dans cette recherche, nous 

allons utiliser en particulier les méthodes de la régression linéaire 

simple et multiple. 

5.1 Analyse des hypothèses a travers les résultats  

Tableau N° 2 : Résultats  

Variables B R-deux Sig 

Ordinateurs et logiciels 0.392 0.465 0.001 

Réseaux de communication 0.623 0.291 0.005 

Créateurs de connaissances 0.654  0.337 0.000 

Administration électronique 0.763  0.618 0.001 

Source : Réalisé par les chercheurs sur la base des résultats de l'analyse du 

questionnaire par SPSS v23.0 

Ce tableau 2 présente le résultat de la régression finale sur les 4 

variables. Ces résultats révèlent que notre modèle de régression est 

ajusté et que les résultats sont significatifs. 

- Hypothèse H1 : impact des ordinateurs et logiciels  

La variable « ordinateurs et logiciels» présente un taux de 

significativité́ de 0.001 au seuil de 5%, avec un R-deux
 
égale à 0.465, 

cela signifie que, d’après le modèle la variable « ordinateurs et 

logiciels» explique 46 % de la variance de la variable dépendante qui 

est « performance administrative, tandis que, 54% de la variation dans 

la variable « performance des cadres administratifs» est expliqué par 

d’autres variables (tableau 2). L’ensemble de ces résultats ont 

confirmé l’acceptation de l‘hypothèse H1. 

- Hypothèse H2 : impact des réseaux de communication 

La variable « réseaux de communication » présente un taux de 

significativité́ de 0.005 au seuil de 5%, avec un R-deux
 
égale à 0.291, 

cela signifie que, d’après le modèle la variable « réseaux de 

communication » explique 29 % de la variance de la variable 

dépendante qui est « performance administrative, tandis que, 71% de 
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la variation dans la variable « performance des cadres administratifs» 

est expliqué par d’autres variables (tableau 2). Ces résultats ont 

confirmé l’acceptation de l‘hypothèse H2. 

- Hypothèse H3 : impact des « créateurs de connaissances »  

La variable « créateurs de connaissances » présente un taux de 

significativité de 0.001 au seuil de 5%, avec un R-deux
 
égale à 0.337, 

cela signifie que, d’après le modèle la variable « créateurs de 

connaissances » explique 33 % de la variance de la variable 

dépendante qui est « performance administrative, tandis que, 67 % de 

la variation dans la variable « performance des cadres administratifs» 

est expliqué par d’autres variables (tableau 2). L’ensemble de ces 

résultats ont confirmé l’acceptation de l‘hypothèse H3. 

-Hypothèse principale H: impact de «administration électronique»  

L’analyse statistique en utilisant la régression, nous a confirmé 

l’existence du lien positif entre l’intégration de l’administration 

électronique et l’amélioration de la performance des cadres 

administratifs avec un taux de significativité́ de 0.000 au seuil de 5%, 

avec un R-deux
 
égale à 0.618. Cela signifie que, d’après le modèle la 

variable « administration électronique » explique 61 % de la variance 

de la variable dépendante « performance des cadres administratifs», 

tandis que, 39 % de la variation dans la variable « performance des 

cadres administratifs est expliqué par d’autres variables (tableau 2). 

5.2 Discussion  

Les résultats de notre étude ont été satisfaisants et semblables à 

ceux de nombreuses études menées dans d’autres pays. A travers cette 

étude, nous avons réussi à prouver l’existence de la relation et de 

l’impact positif de « l’administration électronique » sur la « 

performance des cadres administratifs » au sein de la Direction 

Opérationnelle d'Algérie Télécom « Annaba », à l’exemple des autres 

études dans d’autres pays à savoir (Menon et al, 2018 ; Kayoude, 

2016 ; Ma & Zheng, 2019). Les résultats de cette étude ont confirmé 
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également, l’impact des « ordinateurs et logiciels » dans 

l’amélioration de la performance des cadres administratifs dans 

Algérie Télécom « Annaba », à l’instar des études menées par (Menon 

et al, 2018 ; Kayoude, 2016 ; Shin, 2006). De la même manière, cette 

étude a confirmé le rôle des réseaux de communication dans 

l’optimisation de la performance des cadres administratifs, étant 

donné qu'ils fournissent une utilisation plus efficace des ressources, 

permettant la communication et la collaboration à distance et au même 

temps. Cela a été également démontré dans les études de (Hyatt & 

Nguyen, 2010 ; Atrostic et al, 2008). S’agissant des « créateurs de 

connaissances » cette étude a illustré l’importance de l’intégration des 

nouveaux membres qualifiés et spécialisés qui assistent les cadres et 

participent dans l'organisation à travers les idées et les informations 

qu'ils importent, afin d’améliorer la performance des cadres 

administratifs de l'Algérie Télécom « Annaba ». Cette confirmation 

vient renforcer les autres études dans d’autres pays à savoir (Zulfqar et 

al, 2011 ; Tessema & Soeters, 2006 ; Delaney & Huselid, 1996). 

6. Conclusion :  

Cette étude a commencé par examiner la relation entre 

l’intégration de l’administration électronique à travers les ordinateurs 

et logiciels, les réseaux de communication et les créateurs de 

connaissances, et son impact sur la performance des cadres 

administratifs dans les pays du sud à savoir la Direction 

Opérationnelle d'Algérie Télécom « Annaba ». 

Les résultats de notre recherche ont été satisfaisants. Ces 

derniers ont confirmé nos hypothèses à savoir qu’il existe un impact 

positif de l’administration électronique sur la performance des cadres 

administratifs. Pareillement, ces résultats nous ont permis, de prouver 

l’impact des ordinateurs et logiciels les réseaux de communication et 
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les créateurs de connaissances dans l’amélioration de la performance 

des cadres administratifs au sein de la Direction Opérationnelle 

d'Algérie Télécom « Annaba ». 

Contrairement à l’ensemble de la littérature dans ce domaine, 

cette étude s’est focalisée sur l’impact l’administration électronique 

sur les cadres administratifs étant les premiers responsables de 

l'organisation des ressources financières, humaines, au sein de 

l’administration.  

En choisissant l’Algérie comme terrain de recherche, cela nous 

a permis d’une part, d’enrichir la littérature sur l’impact de 

l’intégration de l’administration électronique sur la performance des 

cadres administratifs dans les pays en développement. D’autre part, de 

confirmer l’ensemble de la littérature sur le rôle des ordinateurs et 

logiciels, les réseaux de communication et les créateurs de 

connaissances dans l’amélioration de la performance des cadres 

administratifs dans les pays du sud comme dans les pays du nord.  

Enfin, le débat sur la performance des cadres administratifs ne 

doit pas se limiter dans l’intégration de l’administration électronique. 

En effet, il est important d’inciter les cadres à adopter des démarches 

d’amélioration continue dans la mesure où cela consiste à mener des 

actions permanentes et durables pour améliorer la performance 

administrative, en éliminant les dysfonctionnements et en renforçant 

les atouts générateurs de valeur déjà acquis.  

Cette étude était limitée à un échantillon des cadres d’Algérie 

Télécom « Annaba ». Les études futures pourront porter sur un 

échantillon plus élargi qui permettra d’examiner d’une manière plus 

globale l’impact de l’intégration de l’administration électronique sur 

la performance des cadres administratifs.  
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