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كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـىاعد اليؼ ـ ــس باملج ـلـ ـ ـ ــت
جيشس مجلت امللسيصي الابحاث و الدزاطاث العلميت غير امليشىزة مً كبل  ،في حميع جخصصاث العلىم
الاكخصاايًت واملاليات و الخجازيات و علاىم الدظايير  ،و باللغااث الاالالث  :العسبيات ،الفسوظايت و الاهجليزًات  ،و
التي تهخم بالدزاطاث الاكخصايًت واملاليت وفم الشسوط الخاليت:
ً .1سطل امللال فلغ الكتروهيا إلى مدًس املجلت ،في حدوي  02صفحت مً حجم ()02*15بهامش
الصفحت مً الاعلى  1و الاطفل  1.1طم و مً اليمين  1.3طم و مً اليظاز  1.3طم.
ً .0كخب امللال باطخخدام  ، Microsoft Wordوبخغ(  )Sakkal Majallaللعسبيت بحجم خغ
 ،12و) Times New Roman (Titres CSللفسوظيت و الاهجليزًت ،و بحجم خغ  ، 12و بمظافت بين
ألاطعس ، 1.13و العىاويً الفسعيت جكخب با Gras؛
 .1جخضمً الىزكت ألاولى  ،العىىان الكامل للملال (خغ  Sakkal Majallaبحجم خغ  ،)14اطم
الباحث و زجبخه العلميت و املؤطظت الجامعيت الخابع لها  ،العىىان الالكترووي؛ و ملخصين للمىضىع في
حدوي  80كلمت أو  05اطعس ،احدهما بلغت امللال و الالاوي بئحدي اللغخين الاخسيخين؛
 .2جدويً املساحع ًكىن في آخس امللال وباعخماي أطلىبAmerican Psychological Association 8
) ،(APAوفم ألاصىل العلميت؛
 .3جسكم الجداول وألاشكال حظب وزويها في متن امللال؛
 .4جخضع كافت امللاالث املسطلت إلى املجلت للخلييم العلمي املىضىعي ،و ًبلغ الباحث بىديجت الخلييم ،أو
الخعدًالث التي جعلب مىه ،و ال ًمكً للباحث الععً في هخابج الخلييم.

.5
 .6جصبح امللاالث امليشىزة ملكا للمجلت ،فال ًجىش إعاية وشسها في مجلت أخسي أو اطخعمالها في أي
تهميش محخىي امللال ًكىن بئطخعمال )،American Psychological Association (APA

ملخلى؛
 .7املجلت غير مظؤولت عً أًت طسكت علميت جخضمنها امللاالث امليشىزة وهره ألاخيرة ال حعبر إال عً
أزاء أصحابها؛
 .12للتفاؿُل أهثر حىٌ ػسوط اليؼس وإلاظالع على مختلف أعداد املجلتً ،سجى شٍازة املىكع
السابغ التالي https://www.cu-aflou.dz/index.php?p=journal/show&&id=2 :
ً .11حم لهيئت الخحسيس إحساء بعض الخعدًالث الشكليت على امللال امللدم متى لصم ألامس يون املظاض
باملىضىع؛
مالحظت  8هيبه على أن أي ملال ًخالف شسوط اليشس ال ًؤخر بعين الاعخباز ،وهيئت املجلت غير معىيت
بئعالم صاحب امللال برلك .
حلىق اليؼس محفىظت للمجلت

الافتتاحُت
بظم هللا السحمً السحُم والحمد هلل زب العاملين الري بفضله جتم الـالحاث
ها هحً اليىم هضع بين ًدي اللازا عديا حدًدا للمجلت طاعين إلى وشس الفكس في
ميدان الاكخصاي  ،ليخعمم البحث العلمي لدي املخخصين ،وحشيع يزاطت ثلافت الظياطت
الاكخصايًت واملاليت في املجخمع،.
وإذ هجد في ظياث هرا العدي  -باإلضافت إلى إلاطهاماث ألاخسي ذاث الليمت العلميت بحالا
ًدىاول بعاكت ألاياء املخىاشن وهظام املىاشهاث الخلدًسيت ويوزهما في جفعيل وكياية
الاطتراجيجيت في املؤطظت على اعخباز ان املؤطظاث جحخاج بدزاطت معملت الى جلدًس
املىاشهاث الخلدًسيت وبىاء اطتراجيجيت ظىيلت املدي ،واخس ًخعلم أثس جللباث العىابد
الىفعيت في جمىيل الاهفاق الحكىمي في الجصابس باإلضافت الى مىضىع التهيئت إلاكليميت
وإشكاليت الخباًً الخىمىي الجغسافي في الجصابس

ومهما ًىً مً عمل ،وظأٌ هللا التىفُم والعىن لخدمت العلم ووؼس املعسفت العلمُت
زئِع التحسٍس
د .كعاف عبداللادز
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ملخص:
تعتبررر دوٌ ػررماٌ ئفسيل ررا مةرردودي مررً ر ررط مـررادز الواكررة رتوزيررة راملمررس  ،ررووع ،مـررس مررا
أجررس ى ررو ًعرروز جرروشاا ررط مةرهان الواكررة لعرررج الرردوٌ ماىرردا الجصائررس ،باككررافة ئ ررو جملررة مررً املؼرراو
واليوازث الب ئ ة ،لرا از أا أن سطم خوة ىموية تعتمد فيها ى و مـادز الواكاا الىٌ تة مً أجر
ك ررمان ىم ررة متواؿ ررلة وخط ررعاع ررط ت ر م اهبعاج رراا رراش ج رراو أوهظ ر د الىس ررون و ةل ررم ولع راا
ج رراٌ ال ال ررة واملظ ررتلبل ة ،وه رررا م ررً خ ررلٌ قط ررددماز ررط الواك ررة املتج ررددي ،ف ر ر م ررً أه ررر ال رردوٌ
جاذب ررة باليظرربة للورراق الواكررة املتجررددي تر ررط لررود لررً الرردوٌ مظررا ط رد دررة لتوررويس كورراق الواكررة
املتج ررددي ررط ػ ررماٌ ئفسيل ررا بتلر ر ارتللع ررا مس ب ررة ىال ررة م ررً ر ررط ئمياه رراا هاك ررة السي ررا والواك ررة
الؼمظ ة وأداء أفل ط مإػس الواكة املتجددي .
الكلماث الدالت  :الطاقت املخجددة ،مؤشز الطاقت املخجددة  ،كفاءة الطاقت
جصييف P28,Q42 :JEL
Abstract :
North Africa is limited in terms of fossil energy sources (Morocco,
Tunisia, Egypt), which has affected the emergence of deficits in the energy
balance of these countries except Algeria, in addition to a range of
environmental problems and disasters, it was therefore decided to draw up
a development plan that would depend on the sources of clean energies in

* املإلف املسط  :د .بً سيدان فاطمت الشهزاء  ،خيم f.benzidane@univ-chlef.dz :
« مجلت املقزيشي للدراساث الاقخصادًت واملاليت ،املجلد  ،2العدد  ،2ديظمبر  » 2018ؾ ؾ17-1:

1

بً شيدان فاهمة الصهساء

رجحليل أداء دول شمال إفزيقيا في مؤشز الطاقت املخجددة)

order to ensure Continuous and contributing to the reduction of
carbon dioxide emissions and the realization of the aspirations of present
and future generations.
This, through investment in renewable energy, is one of the most attractive
countries for the renewable energy sector, "where those states are leading
for the development of the renewable energy sector in North Africa by
virtue of its high level of wind and solar energy potential and better
performance in the energy index .
Key words:
Renewable energy
Renewable Energy Index؛
؛
Energy efficiency
Jel Classification Codes: P28,Q42

 .1مقدمت:
يتج ررع الع ررالم ئ ررو ئهت ررار الواك ررة م ررً مـ ررادز بديل ررة ومظ ررتديمة لظ ررةبةن زئ ظ ر ةن أولعم ررا لوي ه ررا لج ررو
زق بداو أهظ د الىس ون و سوش ًاهسي قرتباض ال رساز والتم ةرراا املىاخ رة ،والدراو هرو مةدوديرة
م رروازد الواك ررة رتوزي ررة وارتم رراٌ هل ررو ها م ررً ب رراهً زق .فت ر الجاه ر

وٌ ال ررر يتعل ررم بتلوي ررط

الب ئة هجد أن مظاهمة الدوٌ العس ة ط اهبعاجاا اشاا الدف ئة ال تجراوش  ،%5ئال أن التم ةرر املىرا ط
الع ر ررالن ط ر ر يون ل ر ررع ر ررأجةرج ى ر ررو املىول ر ررة العس ر ررة و ط ر ر يون ل ر ررع م ر ب ر رراا واوعياط ر رراا ى ر ررو املياط ر ر
قكتـادية و التىموية ط املىولة و ط ملدمتها مً المرائ الر يعتمد ى و الصزاىة و امل اج.
م ررً هى ررا و رران وج ررع دوٌ ػ ررماٌ ئفسيل ررا للط ررددماز ررط مؼ رراز الواك ررة املتج ررددي م ررً أج ر ر
ت ر ف قىتمرراد ى ررو الررىتى همـرردز كهتررار الىعس رراء ،ول يررون ولتررة ئهتررار الىعس رراء ىبررر الواكررة
الؼمظ ر ة متده ررة .لع رررا لج ررأا ئ ررو اهته ررار اط ر را ج اا مىةه ررا م ررً ةل ررم أه رردافعا الواكوي ررة
وى و كوء ذلً يمىً ةديد مؼيلة الدزاطة ط ػي الدظاؤٌ التا ط:
هل جىعكس إلامكاهياث الطاقويت لدول شمال إفزيقيا على أدائها في مؤشز كفاءة الطاقت املخجددة ؟
ويىدزر ةت هرا الظإاٌ طئلة التسى ة التال ة:
 ه ف وان أداء دوٌ ػماٌ افسيل ا ط مإػس هتاءي الواكة املتجددي ؟ ماهط قط را ج اا املل ررة مً هسف هرج الدوٌ لتةل م أهدافعا الواكوية ؟ ه اجس قطددماز ط الواكة املتجددي ط خلم وًائف ؟« مجلت املقزيشي للدراساث الاقخصادًت واملاليت ،املجلد  ،2العدد  ،2ديظمبر  » 2018ؾ ؾ17-1:

2

بً شيدان فاهمة الصهساء

رجحليل أداء دول شمال إفزيقيا في مؤشز الطاقت املخجددة)

 1.1فزضياث البحث:
 ب ررالىٌس ئ ررو خمياه رراا الواكوي ررة الة ر متلىع ررا املىول ررة مىةه ررا م ررً ار ررتلٌ مسا ر متلدم ررة ررط مإػ ررسالواكة املتجددي .
 بيت دوٌ ػماٌ ئفسيل را اطر را ج اا تلرف مرً دولرة ئ رو أخرسة ،مسهرصي ى رو الردىم املرا ط باككرافةئ و وفةر الب ئة اللاهوه ة للطددماز ط مجاٌ الواكة املتجددي .
 يظاهم كواق الواكة ط خلم وًائف ةر مباػسي . 2.1أهميت الدراست :
ً
اشداد مإخسا ما يعسف باطم ت جازي الواكة املتجددي ت والة تعتبر مرً ىمراٌ الةر تردخ رط
ةوي الواكاا املتجددي ئ و مـادز للدخ وال رويج لعا ،وهىالً ما يلاز  65دولة ورى للطرددماز
ررط الواكرراا املتجررددي ،وللررد ورروزا طرروق الواكررة املتجررددي ررط مىولررة ػررماٌ ئفسيل ررا خررلٌ الظررىواا
خةري بظسىة هبةري وكد هؼف مجموىة مً البلدان ىً مؼاز ععا وط اطتها ط هرا املجاٌ
 3.1أهداف الدراست :
 معسفر ررة مر رردة ال ر رهاع دوٌ ػر ررماٌ افسيل ر ررا باالط ر ر را ج اا الوهى ر ررة ال اؿر ررة بالواكر ررة املتجر ررددي الة ر روكعتها لتةل م أهدفعا الواكوية .
 معسفة أداء دوٌ ػماٌ ئفسيل ا ط مإػس الواكة املتجددي . جاز قكتـادية للطددماز ط الواكة املتجددي.و م لظ م البةط ا و مةوزيً :
 معطياث حول الطاقت املخجددة في دول شمال إفزيقيا. جحليل أداء دول شمال إفزيقيا في مؤشز الطاقت املخجددة واستراجيجياث املخبعت لخىميت مصادرالطاقاث املخجددة بالدول شمال افزيقيا.
 .2معطياث حول الطاقت املخجددة في دول شمال افزيقيا
بتل ما صخس بع مىولة ػماٌ ئفسيل ا مً مإهلا مىاخ ة وونها تظتلو وظبة ىال ة مً
أػعة الؼمع الظاهعة ط ص ازيها وى و مرداز الظرىة ،واز تراق و ةرري طرسىة السيرا برال لوٌ والعلرا
العل ررا هاه ررً ى ررً ساعع ررا ى ررو ك ررتاف البة ررس بر ر م املتوط ررى واملةر ر ى هل ر ر ،ه رررج خمياه رراا
راولررت اطررتمللعا باهتررار الواكررة املتجررددي وهرررا مررا يٌعررسج الجرردوٌ زكررم  1الررر يواررب املمررس هررأوٌ
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مىتج للواكة املتجددي طىة  2758557 2015م ماوان /الظىة والة مد وظبة  % 35563مً ئجما ط
ئهتار الواكة  ،ئذ تعتبر مً بةن الدوٌ السائدي ط هرج الـىاىة اهتل فيها مً بلد يعتمد بؼي زئ
ى و اطتةراد الىتى والماش بيظبة % 95كهتار الواكة ئ و بلد مىتج هبةر للواكة املتجددي ليها مـس
 3729م مرراوان /الظررىة بيظرربة ، %11548جررم الجصائررس  533م مرراوان /الظررىة بيظرربة  %451و ررط خةررر
ووع  331م ماوان /الظرىة بيظربة  % 7537وكرد واهرت هررج الواكرة موشىرة مرً ر رط مـرادزها همرا
يط
الجدول رقم  :1مصادر إهخاج الطاقت املخجددة لدول شمال إفزيقيا سىت 2015م ماوان  /الظىة

البيان

طاق ا ا ا ا ا ا اات
الزياح

الجشائز 10

%

الطاقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات
الشمسيت

1,88

270

%

الخالًا
الفوجوفولطيت

25 50,66

%

الطاقا ا ا ا ا ا ا اات
املائيت

228 4,69
66

إحما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ي
%

الطاقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات %
املخجددة

533 42,78

4,1

331 19,94

7,37
11,48
35,63

جووس

245

74,02

20

6,04

-

-

مصز

745

19,98

90

2,41

20

2874 0,54

3729 77,07

املغزب

790,5

28,66

15

0,54

183

1770 6,63

2758,5 64,17

Source :League of Arab States Regional Center for Renewable Energy and
Energy Efficiency, and International Renewable Energy Agency," Renewable
Energy in the Arab Region Overview of developments,"IRENA 2016,P11

 1.2الطاقت الشمسيت  :ل دوٌ املىولة ط مىولة ال رصاع الؼم  ،وتعتبر الجشائز السائدي ط مجاٌ
اهت ررار الواك ررة الؼمظ ر ة باهت ررار  270م م رراوان /الظ ررىة أ بيظ رربة  %50566م ررً ئجم ررا ط ئهت ررار الواك ررة
املتجددي ،از تاق هرج اليظبة زاج ملظارتها وموكععا الجمسا ط ر ط تعتبر مً أ نى ال لوٌ الؼمظ ة ط
العرالم ،ر رط لردز متوطرى معردٌ مردي ئػرساكة الؼرمع رروا ط  3050طراىة رط الظرىة ر موشىرة ى رو
املىاهم  2650طاىة /الظىة ط املىاهم الظارل ة ،و 3000طاىة /الظىة للمىاهم العلا العل ا و
 3050طاىة /الظىة ( وسارة الطاقت واملىاحم،)2007 ،,هرج املدي مىةها مً اطتلباٌ هم ة الواكة
الروازدي  5ه لروان/طرا/ع  2و ـر ا رو 7ه لروان/طرا/ع ، 2وهرو مرا يدر ئػرعاىا طرىويا يتجراوش 3000
ه لروان/طرا/ع ،2وهررا مرا يعنر أنهرا تظرم بتمو رة  60مرسي ارت اجراا أوزو را المس رة و 4مرساا قطرتهلن
العالم و  5000مسي قطتهلن الوهن مً الىعس اء( .مىور اوسزيز ,شماوي وفاء)2004 ،،
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أما مصز فتبلغ هم ة خهتار 90م ماوان /الظىة بيظبة، %2541ر ط تمت مـرس باػرعاق
ػم ر مباػررس ي رراو ػررد ع مررا بررةن ر 3200- 3000ن.و.ض/ع / 2طررىة مررً ػررمالعا رةررى جىو هررا ي رراو
املتوطررى ال رروم لظررووق الؼ ررمع بررةن ر 10 – 8ط رراىة /ي رروع ،وي هايررد ى رردد طرراىاا ط ررووق الؼ ررمع
ل بل ررغ أكـ رراج 12ط رراىة /ي رروع ررو ػ ررعسة ج رروان وجويل ررة (الجه اااس املزك ااشي للخعبة اات العامتوالاحص اااء، ,
.)2015
ررط رررةن بلررغ ئهتررار املغاازب مررً الواكررة الؼمظر ة ررروا ط  15م مرراوان بيظررة ،% 0554ر ررط أن ػرردي
قػررعاق الؼم ر برراملمس

رراو مررا بررةن  2100ئ ررط  2350ه لررو واا /طرراىة /ع / 2الظررىة  ،وهرررا يعن ر

أن ور ر م ررر مسار ر مر ررً زق يظ ررلى ىل ررع طر ررىويا م ررً  2100ا ررو 2350ه لر ررو وان /ط ررا م ررً الواكر ررة
الؼمظ ر ة ولتعصي ررص ئهتاجع ررا م ررً الواك ررة الؼمظر ر ة كام ررت بتدػ ررةن مةو ررة ه رروز بمىول ررة وزشاشاا ،ررط4
ف تررس  2016أهبررر مةوررة للواكررة الؼمظ ر ة املسهررصي ررط العررالم ،ويإهررد هرررا املؼررسوق ـررم م املمررس
ى ررو لل ر ف قىتمرراد ى ررو الوكررود رترروز  ،والتةرروٌ ئ ررو شيررادي اطررت داع الواكررة املتجررددي ،واملط ر
هةو بن اط را ج ة ئهمائ ة مى تلة قهبعاجاا الىس وه ة( .البىك الدو ي)2016 ، ,
و تمسهص أيلا أى و كدزي ػمظر ة بخاووس رط جىرو الربلد ر رط لردز اطرتواىة الواكرة املمىرً
ول ردها مرً أػرعة الؼرمع

 2ه لروان/طراىة/ع /2ال روع بؼرماٌ الربلد ،ملابر كردزي كرد تروق مرا

اطتواىتع 3ه لوان /طاىة/ع 2يوم ا بجىو البلدUnited Nations Economic Commission for ( .
) ,Africa
 2.2طاقات الزيااح  :تعرد هاكرة السيرا

كر يلترة برةن أهرواق الواكرة املتجرددي ،لررا تعتبرر مروزدا هامرا

للواكرة بعرد الواكرة الؼمظر ة رط دوٌ ػرماٌ ئفسيل را ،وتعتبرر املغازب أوٌ مىرتج للواكرة السيرا

790.5

م م رراوان /الظ ررىة بيظ رربة ،% 28566ه رررج الل م ررة املس تع ررة زاجع ررة ئمياه رراا هاك ررة السي ررا الة ر ةتويه ررا
املىولة ،ر ط صيرد طرسىة السيرا براملمس ىرً 3ع/جرا بلردزي  3444م مراواا رط الجعرة المس رة اللسيبرة مرً
املةر ى هل ر

و ررط و ر مررً أىررا ط هىجررة و ورروان والع ررون ( United Nations Economic

).Commission for Africa,جرم رأت مصاز باهترار  745م مراوان رط الظرىة بيظربة  % 19598تروفس مـرس
ى ررو طررسىاا زيررا ػرربع مظررتلسي ى ررو مررداز العرراع ،ررروا زوا بررةن  5ع/جاه ررة ئ ررو أه ررر مررً  10ع /جاه ررة
اق ببل ر جمساف ررة متعررددي ،ذاا طررسىاا زيررا ىال ررة ،ه ل ر ج الظررو ع
،ر ررط خــررت الدولررة أز ر
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وػررسق و ررس الى ر  ،تظ ررتو اطررد عا كرردزاا مجتمع ررة ـ ر ئ ررو أه ررر مررً  30ج جرراواا ً( .ااووس،
)2017
أما جووس والةر بلرغ فيهرا طرسىة السيرا و صيرد ىرً  4ع/جراو 3ع/جرا رط طروار رووع وخاؿرة رط أىرا ط
بنررهزا و ورراويً .ر ررط بلررغ ئهتاجعررا  245م مرراوان /الظررىة بيظرربة  ،%74502و ررط خةررر أ ررت الجشائااز
باهتار  10م ماوان /الظىة و يظبة  %1588ز م وفسها ى و ئمياه اا معتبري مً هاكة السيا ر ط ته
ى و الجصائس زيا ةم مععا الىدةر مً العواء البةس السه واللاز الص ساو  ،بمتوطى طسىة توق
7ع/جاه رة ،خـوؿرا رط املىراهم الظرارل ة وهرو مرا يروفس ئمياه رة ول رد هاكرة طرىوية لردز  673مل رون
وان طا ط ط رالة سه

وز ةن هوائ ى و ىلو 3ع /جا ط رالة زيا ذاا طسىة  5,1ع/جاه ة ،وهط هاكرة

تظم ب هويد  1008مظىً مً الواكة( .مداحي ,محمد)5102-5102 ،

املجم هو أوٌ َّ
هرا َّ
مجم للواكة الؼمظ ة ى و مظتوة املسافم ط املمس بيلتة  600مل ون يوزو ،

و ُ عرد خوروي بالمررة هم رة ررط بسهرامج املمررس للواكرة الؼمظر ة الررر يظرتهدف ئهتررار الواكرة الؼمظر ة
ُ
َّ
بلرردزي مسهبررة كرردزها  2ج جررا وان بةلرروٌ ىرراع  .2020ومررً املتوكر أن ييررتج مجمر هرروز-وزشاشاا املإلررف
مً جلث مةواا ،أه ر مً  500م ماوان مً الواكة املسهبة ،وط وفس الىعس اء ط نهاية املواف ملا يبلرغ
 1.1مل ون ممسا بةلوٌ ىاع  .2018ومً املتوك أن للف املةوة اىتماد البلد ى و الىتى بىةو 2.5
مل ون هً ط الوكت الر طت تم ف ع مً قهبعاجاا الىس وه ة بىةو  760ألف هً ط العاع.
 3.2الطاقات املائيات  :تمةره الواكرة املائ رة بعردع اهبعراث راش جراو أهظر د الىس رون رط الجرو هىد جرة
الطت دامعا وتعتمد اهتاجعا بالدزجة و و ى و املظوةاا املائ رة طرواء واهرت خصاهراا أو طردود وهٌرسا
الرت ررواء مـ ررس ى ررو هم رراا هائل ررة م ررً امل رروازد املائ ررة ف ر ي ررتج ر رروا ط  2874م م رراوان /الظ ررىة بيظ رربة
% 77507ر ررط يولررد الظررد العررا ط مررً  %8ئ ررو  %10مررً ئجمررا ط الواكررة الىعس ائ ررة بمـررس ،ليها املمررس
 1770م ماوان/الظر ررىة بيظر رربة ، % 64517جر ررم الجصائر ررس  42578م مر رراوان /الظر ررىة بيظر رربة %42578
،و ط خةر ووع

 66م ماوان /الظىة بيظبة% 19594

 4.2الخالًا الفوجوفولطيت :يتج دوٌ املىولة هرج الواكرة بيظر أكر ف ر ال تجراوش % 6563براملمس
و % 4569بررالجصائس و  %0554بمـررس وونهررا تعتمررد ى ررو ىىولوج ررا ىال ررة مررس الررر يتولر

اطررددماز مررً

هسف هرج الدوٌ ط هرا املجاٌ .
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 .3اسااالهالا الطاقاات املخجااددة فااي دول شاامال إفزيقيااا :ترروافس دوٌ ػررماٌ ئفسيل ررا ى ررو ىىاؿررس الواكررة
املتجررددي  ،ةررر ه
أن هرررج الرردوٌ كررد اه سهررت متررأخسي ررط مؼرراز الواكررة البديلررة ملازهررة ببلرردان ال متلررً
هرررج الىم ررة مررً ال رررواا الة ر يمتلىعررا معٌمعررا ،وكررد ىررسف اطررتهلن الواكررة املتجررددي بررايً بررةن دوٌ
املىولة هة ةها الؼي زكم  1هوا عا هما ي ط :
الشكل رقم  : 1جطور وسبت اسالهالا الطاقت املخجددة في دول شمال افزيقيا مً ()2014-2000
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املصدر :مً ئىداد الباردة اىتمادا ى و معو اا البىً الدو ط

 املغاازب :ةرروٌ املمررس مررً بلررد يظررتوزد و ر ارت اجا ررع مررً الررىتى والمرراش و %94مررً ارت اجا ررع مررًه
الواكة بؼي ىاع ،ئ و مىتج هبةر للواكة املتجرددي ،بة رط يمور مرا ال يلر ىرً  %42ممرا يةتاجرع مرً
الواكررة ،باطررتملٌ أػررعة الؼررمع ،مررا جعلعررا بلررد زائررد ررط مجرراٌ الواكررة املتجررددي ومررً طرربا الةر
دفع ر ر ررت ب ر ر رراملمس ئ ر ر ررو الـ ر ر رردازي ر ر ررط ئهت ر ر ررار الواك ر ر ررة املتج ر ر ررددي و ـ ر ر رردزها ىس ر ر ررا ه ر ر ررط املب ر ر ررادزي
ً
املمس ررة الطررددماز الواكررة الؼمظر ة الةر الكررت أي رردا ى ررو الـررع د العررالن  ،ئذ ورران املمررس مررً
ب ررةن ال رردوٌ الللئر ر الة ر ةسه ررت للتىت ررر الت رروز
ً
قهبعاجاا الماشية الة تهدد زق ،متوجعة هةو اطت داع الواكة الىٌ تة هبدي .
ررط ًر ر

صاي ررد الى ررداءاا م ررً أجر ر ال ررد م ررً

ر ررط ىررسف ئهتررار الواكررة املتجررددي ررط املمررس اى ررو از ترراق لررع طررىة  2005بيظرربة  %14.61مررً
ئجم ررا ط ئهت ررار الواك ررة ،ه رررج اليظ رربة اه تل ررت لتـ ر ئ ررو  %7.19ط ررىة ، 2014ه رررا قه ت رراق
وان هد جة أجاز شمة قكتـادية . 2008
وتع ررد مةو ررة "ه ااور "1للواك ررة الؼمظ ر ة ررط مديى ررة وزشاشاا جى ررو ػ ررس ط ال رربلد ،املسرل ررة و ررو
كمً مؼسوق هو هبر مً هوىع كهتار الواكة الؼمظ ة ط العالم.
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يتوك ر ر أن ي ي ر ررون املم ر ررس م ر ررً ال ر رردوٌ العس ر ررة السائر رردي بتـر ررديس الواكر رراا الىٌ تر ررة ،خاؿر ررة م ر ر
ً
اهو ر ررلق العم ر ر ر ررط مةوة ر ر ته ر رروز2ت وته ر رروز 3ت لته ئر ررة مظر ررارة ممتر ررد ي ى ر ررو  220هىت ر ررازا بواك ر ررة
ئهتاج ة لدز بر 70م ماواا.
وكد بدأ العم ى و املسرلتةن تهوز2ت وتهوز3ت ط  .2017أما ال وروي السابعرة مرً املؼرسوق ،فمرً
املتوك البدء ها ىاع .2020
متجددي للواكة بيظبة تروق  %90لظرد ارت اجاتهرا ب ىمرا
مـادز ةر
 مصز :ما شالت مـس تعتمد ى ور
ر
ي هايررد اطررتهلن الواكررة بيظرربة  %7-5طر ً
رىويا،ر ط يمد ر بلررغ متوطررى ئهتررار الواكررة املتجررددي ر-2000
.% 2.14 2014
 جااووس  :تجررع ررووع هةررو تعصيررص ئهتاجعررا مررً الواكرراا البديلررة معتمرردي ى ررو ئمياه اتهررا الوب ع ررة مررًالؼررمع والسيررا  ،ف ر تظررتهلً ررووع مررا وظررةتع  % 12.15وهرررا باطررت داع الواكررة املتجررددي أمررا بررا ط
اليظبة % 89.26تظتهلىعا مً الواكة قرتوزية .
 الجشائز  :يمد اطتهلن الواكة املتجددي رط الجصائرس أكر وظربة برةن دوٌ املىولرة فعرو ال يتجراوش 0.14%مررً ئجمررا ط اطررتهلن الواكررة ،طررة هرررا قه ترراق يعررود ئ ررو اىتمادهررا الى ررط ى ررو الواكررة قرتوزيررة
ط ئهتار الواكة والة مد وظبة % 99.98مً ئجما ط قطتهلن.
 .4جحليل أداء دول شمال افزيقيا في مؤشز الطاقت املخجددة واستراجيجياث املخبعت لخىميت مصادر
الطاقاث املخجددة
يعتبر مإػس هتاءي الواكة املتجددي بمدابة مل اض ملدة ووز اطددمازاا الواكة املتجددي ط دوٌ
ً
ً
املىولة ،ویلدع املإػس ةل ل همیا وهیتیا للمةاوز طاط ة للظوق فبما بتعلم بمجا ط الواكة
ً
املتجددي وهتاءي الواكة ،ويلدع هر ا املإػس ػسرا للجواه طاط ة امليوهة لظوق الواكة ومً بیةها
الظیاطاا واللدزاا املإطظیة والتىیة وقط را یجیاا والبیاهاا قكتـادیة وقجتماىیة
وقطددمازاا،
 1.4أداء دول شامال إفزيقيااا فااي مؤشاز الطاقاات املخجااددة :يعتبرر املإػررس العسار لواكررة املظررتلب
الررر هررس أوٌ مررسي طررةتمبر 2013بمدابررة مرسوي لواكر الواكررة املتجررددي ررط هرررج الرردوٌ ويٌعررس
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الجدوٌ  2ملازهة أداء الدوٌ ط و مً تظعةر الواكة ،اهاز الظ اطاا؛ واللردزاا املإطظر ة .
رأهٌس الجدوٌ زكم 2
الجدول رقم : 2جزجيب دول شمال إفزيقيا في مؤشز الطاقت املخجددة لسىت 2016
الدولت

إلاط ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار الخخطيط

حوافش

القاهووي

لخوس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي

املخجددة

الطاق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات املخج ا ا ااددة

طاقت

املخجددة

حوافش

الدعم الخىظيمي ماليت

حسعير
الكزبون

الخق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اايم جزجيب في مؤشز
النهائي

جىظيم

الطاق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات
املخجددة

للطاقت

الجصائس
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ووع

100
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0
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مـس

100

75

75

89

0

65
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املمس

100

50

75

83

0

65
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International Bank for Reconstruction and Development "REGULATORY
INDICATORS FOR SUSTAINABLE ENERGY A Global Scorecard for Policy
Makers,6102 RISE report,6102 206-210

 املغاازب  :ارتلررت املمررس املس بررة و ررو ىس ررا بمجمرروق  65هلوررة ررط املإػررس ،ر ررط وشىررت ك مررة هرررااملإػس بةن لديم أفل ال وافص الدىم التىٌ ن للواكرة املتجرددي  75هلورة ،باككرافة ئ رو ال روافص
املال رة  83هلوررة ،هرررا ال ر ر الج ررد ورران هد جرة الجعررود الةر برررلت كؿررل كورراق الواكررة وزفر
الردىم ىرً البنرهيً والوكرود للـرىاىة .املمرس لرديها أى رو أطرعاز الىعس راء لللوراق الـرىا ط رط املىولرة .
ً
ولرديها أيلرا برسامج كدازي الولر ى رو الواكرة مرً خرلٌ مسفرم الىعس راء ،وتؼرم هررج البررامج تعسيتراا
ً
الىعس راء املتمةرري هبلرا للتوك رت والتعسيتراا ال اؿرة للعمرلء املنرهل ةن ،وهررلً برسامج وش ر املـراب
ً
املوفسي ط الواكة و ةرها .املمس وكعت ئهازا تؼس ع ا ملئما لىتاءي الواكة .
 مصز ارتلت مـس املس بة الداه رة برةن دوٌ املىولرة واملس برة جالدرة ىس را  65هلورة ،وران افلر أداءلعا ط املإػس التس ط ال وافص املال ة  89هلوة رة ط بدأا مـس خؿرل التردزييط لردىم الواكرة ،ئذ
اه ترم ئ رو ررد هبةرر الردىم ى رو البنرهيً والرديصٌ والمراش الوب عرط ،واىتمردا الدولرة ال ورة ال مظر ة
للرت لف التردزييط مرً الردىم رط كوراق الىعس راء .ويمدر ور ذلرً ئهجراشا ً برازشا و ةترار مـرس ئ رو مصيرد مرً
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ً
خطرساق الجعرود اللائمرة هةرو تعصيرص و ةظرةن كردزتها املإطظر ة والعمر ةديردا هةرو ةظرةن خجرساءاا
التىت رية .
 الجشائز :ارتلت املس بة الدالدة بةن دوٌ املىولة واملس بة الظادطة ىس ا  51هلوة ،وان أفل أداءلعررا كررمً مإػررس ررروافص الرردىم التىٌ ن ر املتجررددي للواكررة  88هلوررة ،ر ررط تمةرره الجصائررس باهرراز
ىٌ ن متلدع وظة ا لىتاءي الواكة ولديها أهبر ىدد مً اللوائ اللاهوه رة التىت ريرة لىتراءي الواكرة بعرد
ووع .ولديها أيلا كدزي مإطظ ة كوية .وم ذلً فان أطعاز الواكة ط الجصائس مدىومة بؼي هبةر.
 -جااووس :ارتلررت املس بررة السابعررة بررةن دوٌ املىولررة واملىولررة الظررابعة

 50هلوررة ،رللررت ارظررً أداء

ط مإػس ال وافص املال ة  67هلوة ،و تمد أهم ملم لدع ووع ط ىت ر اط را ج ة دىم الواكة
املتجددي مً خلٌ الماء و دىم الواكة لؼسواا خطمىت ،باككافة ئ رو دواا التىٌ م رة واملال رة
واللسية ة ،والة تمو الىعس اء و ةرها مً أػياٌ الواكة.
 .2.4جحليل ألاثار الاقخصادًت للطاقت املخجددة لدول شمال إفزيقيا
قطررددماز ررط الواكررة املتجررددي لررع أجرراز متىوىررة مةهررا ةظررً هوى ررع الب ئررة  ،أو الت ت ررف مررً أجرراز تمةررر
املىرراأ أو اجرراز قكتـررادية مررً ر ررط از ترراق العمالررة ،وكررد ورران للطر را ج اا الة ر ا بعتهررا دوٌ ػررماٌ
ئفسيل ا أجاز اكتـادية خاؿة ط مجاٌ خلم وًائف
 ج ااووس :لل ررد ررم ةل ر اج رراز قكتـ ررادية ل و ررة ررووع املعتم رردي ى ررو الواك ررة الؼمظ ر ة ررط دزاط ررةوؼررستها الووالررة الوهى ررة ادازج الواكررة ررط  ،2012الة ر ررسة هرررج الدزاط ررة أن قط ر را ج ة الة ر ا بعته ررا
رووع لتورويس الواكرة الؼمظر ة اطرتمسكت وكترا أهروٌ ممررا وران متوكعرا و وكعراا الىمررو اكر يل ىرا ممررا
واهرت ىل رع رط 2011ويٌعررس هررا مرً خررلٌ مرا كدمترع هررج الدزاطررة بدزاطرة واكر طرروق العمر ال را ط ررط
كواق الواكة املتجددي ،ر ط م ئكافة أه ر مً  255000وً تة ط هرا املجاٌ ،باككافة ا رو دزاطرة
هت رراءج الواكر ررة وأفر رراق التىم ر ررة ر ررط اهر رراز السؤير ررة الجدير رردي للواكر ررة .أم ررا املغا اازب  :ررم ئوؼر رراء مر ررا يلر رراز
 230.000الف وً تة ط هرا اللواق .
 مصا ااز  :كور رراق الواكر ررة كور رراق زئ ر ر للتىم ر ررة ر ررط مـر ررس .وهر ررط تظر ررعم بيظر رربع  %20ئ ر ررو الىر ررا ج املة ر ررطخجمر ر ررا ط وير ر رروفس فر ر ررسؾ العم ر ر ر اه ر ر ررر مر ر ررً  300.000ش ر ر ر ف مى ر ر ررر  2007مى ر ر ررر  ،2007وم ر ر ر ذلر ر ررً
ذلً تعاو مـس مً جص ط ئمداداا الواكة .وي ل كواق الواكة املـس ىدج كمون و ةدياا.
فلد لاىف لسيبا هـ

التسد مً اطتهلن الىعس اء مً  0.98م ماوان/فسد ط الظىع 2000
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ئ ررو  1.70م مرراوان/فسد ررط الظررىع  2014رئرـرراءاا الووالررة العامررة للواكررة وا ررط  1.94م مرراوان/فسد ررط
.2016
 .3.4استراجيجياث جىميت مصادر الطاقت املخجددة
تؼ ررعد ط رروق الواك ررة املتج ررددي ررط دوٌ ػ ررماٌ ئفسيل ررا وط ررعا ط ررس عا يٌع ررس جل ررا م ررً خ ررلٌ ئى ررلن
العدي ررد م ررً ال رردوٌ ى ررً مؼ ررسوىاا ػ ررةى وط اط رراا ى رردي سم ر ئ ررو رـ ررد وف رروزاا املىول ررة م ررً م رروازد
الواكررة املتجررددي لتةل ررم الىمررو قكتـرراد وتعصيررص أمررً الواكررة ،روزومرران و ش ظررلس 5هس ظررتةن ل رريع ،
 2013لرررا كامررت بدبنر ااهررداف قطر را ج ة الىم ررة املعتمرردي للواكررة املتجررددي هةررددها ررط الجرردوٌ
زكم 3
 -الجشائااز  :ئن الول ر

املة ررط امل هايررد باطررتمساز ى ررو الواكررة ،أجبررر ى ررو ال يومررة الجصائسيررة ئ ررو بن ر

اطر را ج ة للورراق الواكررة املتجررددي ،اذ مررً املتوكر أن يررتم ئهتررار  %40مررً الىعس رراء باالىتمرراد ى ررو
ئمياه رراا الةر ر صخ ررس ه ررا الجصائ ررس م ررً م رروازد متج ررددي،ر ط طر ر تم بةل رروٌ ط ررىة  2020ئهت ررار الواك ررة
الؼمظ ر ر ة بيظر رربة  %60وهاكر ررة السير ررا بيظر رربة %16.67وال لير ررا لتو وفولو ر ررة بيظر رربة ، %23.33أمر ررا
بةلرروٌ طرىة  2030طر تم ئهتررار هاكررة السيررا بيظرربة ، % 10.38ال ليررا التو وفولو ررة بيظرربة % 31.95
الواكة الؼمظ ة املسهصي بيظبة ، % 57.67وكد أكسا ىدي ئجساءاا لتةل م أهدافعا هرهسها هماي ط :
لعراع  2002بؼرأن الىعس راء و وش ر المراش لللوراق ز رم اؿردزا كراهون طرىة  2002يظرم لللوراق ال راؾ
ً
بتول د الواكة مرً املـرادز املتجرددي بيظرة ، %25ئال أهرع ال يوجرد رال را ،مىتجرون مظرتللون للواكرة مرً
مـادز متجددي.
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الجدول رقم : 3ألاهداف إلاحماليت للطاقت املخجددة املقدمت مً قبل دول شمال إفزيقيا
الدولت

ألاهداف إلاستراجيجيت الكميت املعخمدة للطاقت املخجددة
ً
اهت ررار % 40م ررً ئجم ررا ط الىعس رراء املىتج ررة مةل ررا ذاا أؿ رروٌ متج ررددي بةل رروٌ  2030موشى ررة
هماي ط :
بةلوٌ طىة  2020اهتار الواكة املتجددي ك متها  2601ع و تظاهم فيها :

الجشائز

 -هاكة السيا

 2700ع و بيظبة % 16.67

 ال ليا التو وفولو ة  831ع و بيظبة %23.33 الواكة الؼمظ ة املسهصي1500ع و بيظبة %60.00أما طىة  2030اهتار  12000ع و مً الواكة املتجددي تظاهم فيها :
 -هاكة السيا

 2000ع و بيظبة % 10.38

 ال ليا التو وفولو ة  2800ع و بيظبة % 31.95 الواكة الؼمظ ة املسهصي  7200ع و بيظبة % 57.67اهتار  4000ع و بيظبة  %40مً اجما ط الواكة بةلوٌ  2030تظاهم فيها :
 هاكة السياجووس

 1700بيظبة %42.5

 ال ليا التو وفولو ة  1500بيظبة% 37.5 الواكة الؼمظ ة املسهصي  500ع و بيظبة % 12.5 الىتلة ال وية  300ع و بيظبة % 7.5اهتار  6000ع و بيظبة % 20مً ئجما ط الواكة الىعس ة املولدي بةلروٌ ىراع ، 2020تظراهم
فيها :
 هاكة السيا بيظبة روا و % 12تعادٌ  7200ع و. -الواكة الؼمظ ة بيظبة روا و %، 2

مصز

 الواكة املائ ة بيظبة %6 ول ررد هاكررة هعس ائ ررة مررً الواكررة الؼمظر ة بلرردزي ررروا و  3500ع و بةلرروٌ ىرراع  2027ى رروالىةو التا ط :
  2800ع و مً الواكة الؼمظ ة ال سازية. 700 -ع و مً الواكة الىعسوكوئ ة .
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اهتار  %42مً الواكة باالىتماد ى و الواكة املتجددي بةلوٌ  2020تظاهم فيها :
املغزب

 -هاكة السيا

 2000ع و بيظبة .% 14

 الواكة الؼمظ ة  2000ع و  14بيظبة .%14 الواكة املائ ة  2000ع .و بيظبة % 14املصدر  :مً اىداد الباردتة اىتمادا ى و املساج التال ة

املسهص خكل ن للواكة املتجددي وهتاءي الواكة ،تهبذة عً الطاقت املخجددة 2013ت ،ى و السابى www.rcreee.org ئدازي الواكررة بأماهررة أماهررة املجلررع الرروشاز العسا ر للىعس رراء ،ت الطااار إلاسترشااادي العزلااي للطاقاات املخجااددة"،جامعررةالدوٌ العس ة ، 2015ؾ ؾ 8-7

م ئوؼاء ؿىدوق للواكة املتجددي ديظمبر ، 2011لىً ط هتع الوكت ال وجد ط اطة لتوفةر
اللمان املا ط ملظددمس اللواق ال اؾ للمان الدف بموج ا تاك ة ػساء الواكة  .هما ال يوجد ئىتاء
مً السطوع الجمسه ة أو مصايا كسية ة داخل ة ملؼسوىاا الواكة املتجددي.
ً
 م وؼس أهلع للواكة الؼمظ ة ،اطدىادا ئ و هرا هلع ،م ةديد املىاهم التال ة مً أج قطددمازط مؼسوىاا الواكة الؼمظ ة الىبرة.لىا بعم الىلائف ط هرج قط را ج ة هرهسها :
 لم يتم وؼس أهلع متـ للسيا . لم يتم بعد ـ ف أزاض ملؼسوىاا السيا الىبرة و يلوع اللواق ال اؾ بتوويسها . لرم يرتم بعرد ـر ف أزاضر ملؼرسوىاا الواكرة الؼمظر ة الىبررة ور يلروع اللوراق ال راؾ بتوويسهرارمسهص خكل ن للواكة املتجددي الواكة 5وهتاءي2012 ،
جاووس  :برادزا ال يومراا بوكر اطر را ج اا هاكويرة وهى رة رط الئةرة اهتماماتهرا ول رة ،وكرد وكرعتهدف اهتار % 40مً الواكة املتجددي بةلوٌ طىة ، 2030لرا كامت ال يومة التووظ ة ط العلد خةر
خووا وأىدا دزاطاا وأبةاث لتأمةن مـادز الواكاا املتجددي رةى إمً مـادز ئكاف ة ودائمة لظد
راجراا قطرتهلن املة رط امل هايردي برأهج هسيلرة ممىىرة و أكر يلترة والواكرة الؼمظر ة بيظربة 12.5
%وهاكة السيا بيظبة  ،% 42.5ال ليا التو وفولو ة بيظبة،% 37.5ومً جساءاا هرهسها :
ً
وفلا لدؼرس عاا اللرسائ  ،ور معرداا وميوهراا الواكرة املتجرددي والةر لر ع لعرا أ بردائ مةل رة معترايً
ماما مً زطوع قطتةراد الجمسه ة واللسائ الداخل ة.
 اوؼاء الـىدوق الروهن للرتةىم رط الواكرةر FNMEيروفس التموير ملؼرسوىاا الواكرة املتجرددي وهتراءيالواكة ،و توفس لً ال وافص املال ة ملؼسوىاا الواكة املتجددي ى و :
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 %30-مً قطددماز ط ال ليا التو وفولو ة بة ط يمى  150ديىاز وو

للم ر املسا هةد أكص ى

 % 40مرً ك مرة قطرددماز لللوراق الصزا رط وقطرت داماا السيت رة) خهرازي وار م راج الرس ( بة رط يرتممى  20000ديىاز وو

لي مؼسوق هةد أكص ى.

 %30مرً ك مرة قطرددماز لألطرو الؼمظر ة بة رط يرتم مرى  15000ديىراز وو ر لير مؼرسوق هةردأكص ى.
 املؼاز الة م ئهجاشها ىً هسيم خهتار الرات للواكة مً املـادز املتجددي دف  % 20مً يال فقطددماز م رد أكص ى يعتمد ى و معدٌ قطتهلن الظىو للواكة.
 الظررما لللورراق ال رراؾ باهتررار الىعس رراء بعررد ال ـرروٌ ى ررو موافلرراا مررً كب ر الظررلوااال يوم ة،ويوجرد ئهراز ىٌ نر جديرد ك رد خىرداد للظرما لللوراق ال راؾ باهترار الىعس راء مرً املـرادز
املتجددي بدون موافلة ال يومرة  .بلرغ كردزي التول رد خجمال رة للىعس راء التلل ديرة بواطروة مىتيرط الواكرة
املظتللةن  498م جاوان بيظبة ( .%12وكفاءة)2012 ،
مصااز :هىرران مجموىررة مررً العوامر رردف ال يومررة املـررسية لتبنررى ط اطرراا مظرربلة للواكررة املتجرردديه رردف ىم ته ررا وتظ ررويلعا .و تت ررم ل ررً الظ اط رراا م ر الوك ر ال ررا ط ل رػ ر د اط ررت داع الواك ررة بـ ررتة
ىامررة .ومررً لررً العوام ر ئدزان قشديرراد الترردزييط ررط املةررهي التىافظ ر ة للواكررة املتجررددي م ر الواك رراا
التلل ديرة مر قهتمراع املتىررامل بمؼريلة الررىلف املظررتمس رط مرروازد الواكرة الب رول ررة و أجةرهرا ىلررل ررأمةن
ارت اجرراا الواكررة املظررتلبل ة وى ررو املةرهان اللررومل للمرردفوىاا ولعرررا فلررد ررم فررل هرررج الدزاطررة وكر
بعم هداف اللوم ة اللشمة لسطم قط را ج ة وخوة العم هما ي و:
 ةل رم وظربة % 40مرً الواكرة املولردي باطرت داع الواكرة املتجرددي بةلروٌ ىراع  2020رأهٌرس الجردوٌزكم  6-3و سه

 2.1مل ون م ر مسا مرً هٌم س اهاا امل اج الؼمظ ة.

 ةل ررم وظ رربة % 50م ررً الواك ررة املول رردي باط ررت داع الواك ررة املتج ررددي بةل رروٌ ى رراع( 2050الص ااىاعت،)2006
 ئوؼراء ؿرىدوق لتموير مؼرسوىاا الواكرة املتجرددي ،واىتراء مؼرسوىاا الواكرة املتجرددي مرً السطروعالجمسه رة ،همرا يجر ى رو املظرددمسيً التلردع ئ رو ه ئرة الواكرة الجديردي واملتجرددي بلائمرة املعرداا الةر
ةتار لإلطتةراد ،و لوع الع ئة بالتـديم ى و املعداا املإهلة لإلىتاء مً السطوع الجمسه ة.
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 م الظما لللواق ال اؾ باملؼازهة بيظبة  %7باهتار الىعس اء،ب ىما اللواق العاع يؼازن بيظبة 93 .%رملسهص خكل ن للواكة املتجددي2012 ،
 املغزب  :س ىص ط اطة ال يومة املمس ة ى و اهتار وظبة % 42مً الىعس اء باطت داع مصيج الواكومرً أجر خلرم رواشن رط مةرهان الواكرةر% 14هاكرة السيرا % 14،هاكرة ػمظر ة و %14هاكرة ػمظر ة
لرا م ا اذ مجموىة مً التدابةر هرهسها هماي ط :
 -ئوؼاء أا م مؼسوق كهتار الىعس اء مً مـدز ػم

ى رو الـرع د الردو ط هرو هروز بروزششاا ،ر رط

يمىً هرا املؼسوق مرً اكتـراد 500مل رون هرً معرادٌ ب رروٌ طرىويا و الترا ط التللر ف مرً اهبعراث راش
جاو أوهظ د الىس ون بمعدٌ 3.7مل ون هً طىويا.
 اط ررتةداث ووال ررة مت ــ ررة ملواهب ررة مؼ ررسوق وزششاا مدىم ررة م ررً ه ررسف الووال ررة املمس ررة للواك ررةالؼمظ ة
 املؼررازهة ررط املؼررسوق بسأطررماٌ ىمرروم يظرراهم ف ررع و ر مررً الدولررة وؿررىدوق ال ظررً الدرراو للتىم ررةقكتـادية وقجتماى ة وػسهة قطددمازاا الواك ة واملىت الوهن للىعس اء( .إلاحصاء)2002 ،
 الظرما لللوراق ال راؾ باهترار الىعس راء ،و مدر كردزاا خهترار خجمال رة للىعس راء التلل ديرة بواطروةمىتجةن الواكة املظتللةن روا ط .% 23
 م ئوؼاء ؿىدوق ىم رة الواكرة ر FDEطرىة  2010ويةترو الـرىدوق ى رو زأض مراٌ يلردز بواررد مل رازدوالز أمسيير ر 200مل رون مرً ؿرىدوق امللرً ال ظرً الدراو  300 ،مل رون مرً خمرازاا العس رة املتةردي و
 500مل ون مً اململىة العس ة الظعودية .
 ئوؼراء ػرسهة قطرددمازاا الواك رة ر  SIEهردف ورويس الواكرة املتجرددي و ةترو ى رو زأض مراٌ يلردزبمل از دزهم أكستها ال يومة ر % 7وؿىدوق امللً ال ظً الداو للتوويس قكتـاد وقجتما ط.
 .5الخاجمت
لع ر الواك رراا املتج ررددي دوزا هام ررا ررط سجم ررة أبع رراد التىم ررة املظ ررتدامة ،وتظ رراهم مؼ رراز ععا
التىمويررة ررط ةل ررم املياط ر قكتـررادية و ةظررةن وكرراق قجتماى ررة وال ترراي ى ررو املرروزوث الب ر
لألج راٌ اللادمرة.مً خرلٌ بنر اطر را ج اا اكتـرادياا الواكراا املتجرددي أن تظراهم رط السفر مرً
هتراءي اللواىراا الـرىاى ة والصزاى رة وال دم رة رط دوٌ املىولرة مرً خرلٌ تعصيرص مجاه رة خمرداد
الواكو مظتلبل واه تاق التيال ف املتعللة بالواكة ط وفاق طىواا  2020ئ و.2030
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لررا يجردز بردوٌ ػرماٌ ئفسيل را تشرج الواكراا املتجرددي ى رو كر رط م راديً ول رد الىعس راء
وقطرت داماا املنهل رة وذلرً بتروفةر التىىولوج راا الجديردي والتعرود ىليهرا ةظربا لعردع التبع رة رط
املظتلب للدوٌ املتلدمة ط م اديً الواكة.
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اإلالخص:
خاولىا في هرا اإلالاٌ حظلُى اللىء ُلى مىكىَ الاكخـاد البُئي اإلاظخدام في الجصائس فالخٌىا
أن واكّ وخالت البِئت في الجصائس لم جىً أخظً مً الظىىاث الظابلت زغم الاهخمام الري جىلُه
الدولت لهرا الجاهب إلاا له مً ازس مباػس ُلى الخىمُت الاكخـادًت و هرا هاجج ًُ آلازاز الظلبُت
للظُاطاث الخىمىٍت اإلاىخهجت مً هسفها مما دفِها إلى الِمل ُلى خماًت البِئت دون جباهؤ أو جأحُل و
ذلً إبخداءا مً مولّ زماهِىاث اللسن اإلااض ي مً زالٌ طجها لِدد مً اللىاهحن إكافت إلى جوبُلها
إحساءاث اكخـادًت لخماًت البِئت واُخمادها لإلطتراجُجُت الىهىُت للبِئت اإلامخدة ما بحن 2011/2001
طاُُت برلً إلى الخللُل مً الخلىر و جللُف الهدز و اللُاَ الاكخـادي مً زالٌ جسػُد اطخسدام
الواكت و اإلاىازد الوبُُِت لخدظحن ؿىزتها و شٍادة جىافظُتها ،إال أن اإلاؼازَّ التي جم اهجاشها و ختى
جلً التي ال جصاٌ كُد الاهجاش لم جدلم بِد هخائج جسدم البِئت و الاكخـاد وجسلم همىا مظخداما.
اليلماث اإلافتاخيت :الاكخـاد البُئي ،الخىمُت اإلاظخدامت ،الواكاث اإلاخجددة ،مِىكاث الاكخـاد البُئي
اإلاظخدام.
جصييف Q50:JEL
Abstract :
In this speech, we tried to shed light on the issue of sustainable
environmental economics in Algeria. The reality and the state of the
environment in Algeria were not better than previous years, despite the
attention given by the State to this aspect because of its direct impact on
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economic development. Which led to the protection of the environment
without postponement, through the enactment of a number of laws in
addition to the implementation of economic measures to protect the
environment as the adoption of the national strategy for the environment
extended between 2001/2011, Aiming to reduce pollution and reduce waste
and economic loss by rationalizing the use of energy and natural resources
to improve their image and increase their competitiveness. However, the
projects that have been completed and even those that are still under
implementation have not yet achieved results that serve the environment,
economy and Create sustainable growth.
Keywords: environmental economics, sustainable development, renewable
energies, sustainable environmental economy constraints.
Jel Classification Codes: Q50

 .1ملذمت
وان للخلدم الـىاعي و الخىىىلىجي الري خدر هدُجت الثىزة الـىاُُت ازس هبحر في إخدار
مؼىالث بُئُت زوحرة ،ألامس الري أدي إلى إخدار كغىن هبحرة ُلى اإلاىازد الوبُُِت زاؿت جلً
اإلاىازد غحر اإلاخجددة ،مما اخدر ازخالٌ جىاشن الىٌام البُئي و مّ جصاًد حجم اإلاؼىالث البُئُت وجوىز
اهخمام الفىس ؤلاوظاوي بالبِئت إلى الخد الري أدي إلى ًهىز وعي بُئي لدي خيىماث و مىاهني الدوٌ
اإلاخلدمت مىر أوازس الظخِىاث خُث جم إوؼاء الِدًد مً الجمُِاث و اإلاِاهد الِلمُت لدزاطت مسخلف
اإلاىاكُّ البُئُت و جيىهذ ألاخصاب الظُاطُت ( التي طمُذ باألخصاب الخلساء) التي حِلذ مً أهدافها
خماًت و ؿُاهت البِئت لإلوظان.
الجصائس و ُلى غساز بلُت الدوٌ الىامُت اهخمذ باطخلواب مسخلف الخغحراث التي جفسكها الىكُِاث
اإلاخباًىت في الِالم بحن فترة و أزسي ،مً أهم هره الخغحراث ًهىز فسَ الاكخـاد البُئي هفسَ حدًد مً
فسوَ الاكخـاد ،و الري ٌِنى بمظالت الخىشَّ ألامثل للمىازد الوبُُِت التي جىفسها البِئت و الري ٌِخبر
مً ملىماث الخىمُت اإلاظخدام التي جبيخا لخدلُم همى اكخـادي غحر ملس بالبِئت مً زالٌ وكّ
طُاطت و اطتراجُجُاث و اللُام بمؼازَّ تهدف إلى الخللُل مً ألاكساز البُئُت و هرلً الخفاي ُلى
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اإلاىازد الوبُُِت اللسوزٍت ُلى ازس طحروزة الجصائس في ُملُت الخىمُت اإلاظخدامت و الخأهُد ُلحها في
مسخلف الدؼسَِاث و اللىاهحن هوسح ؤلاػياٌ الخالي:
ما هى واكّ و آفاق الاكخـاد البُئي في الجصائس ؟
و لإلحابت ًُ هره ؤلاػيالُت ازجأًىا جلظُم مدازلخىا إلى زالر مداوز زئِظُت و هي:
 كساءة في اإلاجهىداث اإلابرولت مً هسف الجصائس في إهاز الاكخـاد البُئي و الخىمُت اإلاظخدامت.
 واكّ الاكخـاد البُئي اإلاظخدام بالجصائس و مِىكاجه.
 أفاق الاكخـاد البُئي اإلاظخدام في الجصائس.
 .2كزاءة في اإلاجهىداث اإلابذولت مً طزف الجشائز في اطار الاكتصاد البيئي والتىميت اإلاستذامت
في دزاطت خدًثت حِىد إلى طىت  ، 2012أحساها مسهص ًاٌ للظُاطاث و اللىاهحن البُئُت YALE CENTER

 FOR ENVIRONNEMENT LAW AND POLICYالخابّ لجامِت ًاٌ ألامسٍىُت و الخاؾ بمؤػس الفِالُت
البُئُت في الىطى الـىاعي و التي مظذ  132دولت ،جدخل الجصائس اإلاسهص Yale center for .1( 86
 )2012 ،environnemental law and policyو في دزاطت أزسي أحساها مسهص  GTZللخِاون ألاإلااوي طىت
 2007خىٌ الىكّ البُئي لللواَ الـىاعي في الجصائس ،جبحن أن " الخظائس الاًيىلىحُت التي ًدظبب
فحها هرا اللواَ جتراوح بحن  850و  950ملُىن دوالز أمسٍيي أي ما ٌِادٌ  %1.8إلى  %2مً الىاجج
اإلادلي الدازلي للجصائس )BARK( ،و ٌظىد هرا الىكّ الظلبي بالسغم مً ول ما جبرله الظلواث
الِمىمُت في الجصائس مً مجهىداث في مجاٌ البِئت ،فمىكىَ الخىمُت اإلاظخدامت ٌِخبر مً اإلاىاكُّ
ألاهثر خلىزا و جداوال في ول مً ألاوطان الظُاطُت و الاكخـادًت في الجصائس.
و فُما ًلي كساءة في ول ما جلىم به الدولت مً مجهىداث جدفحزًت و زدُُت في هفع الىكذ مً احل
حِل اإلاخِاملحن الاكخـادًحن أهثر مظؤولُت اججاه البِئت.
 1.2على اإلاستىي اإلاؤسس ي (السياس ي و التشزيعي ):
 وضع ؤلاستراجيجيت الىطىيت للتىميت اإلاستذامت :و التي طمُذ بالخوت الىهىُت مً احل البِئت والخىمُت اإلاظخدامت (  )PNAE-DDالري كامذ بئُداده وشازة تهُئت ؤلاكلُم و البِئت طىت ُ 2002لى
ؤلاطتراجُجُت الىهىُت للخىمُت اإلاظخدامت التي جمخد مً الفترة ما بحن  2001و Ministère de ( 2011

 )Janvier 2002 ،Environnement’Aménagement du Territoire et de l’lو حؼمل ألادواث التي جم
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وكِها في إهاز إدماج البِئت كمً اوؼغاالث الدظُحر ُلى مظخىي اإلاؤطظاث الاكخـادًت في
الجصائس ما ًلي:
- اللُام بدزاطت مً زاللها جم جدلُل ألازس البُئي لليؼاهاث اإلامازطت مً هسف الِدًد مً
اإلاؤطظاث الاكخـادًت.
- اللُام بالخدكُم البُئي ببِم اإلاؤطظاث الاكخـادًت.
 مسافلت اإلاؤطظاث الاكخـادًت في وكّ أهٌمت لإلدازة البُئُت اإلاوابلت للمىاؿفاث
اللُاطُت ؤلاًصو .14001
 إصذار اللىاهين و التشزيعاث البيئيت :أن أهم اللىاهحن و الدؼسَِاث التي أؿدزتها الدولتلخماًت البِئت ما ًلي:
 إدماج السطم الاًيىلىجي (الجباًت البُئُت) مىر طىت  2005اهوالكا مً مبدأ اهه ُلى مً
ًلىر البِئت أن ًدفّ الثمً و الهدف مً وزائه هى خث اإلاؤطظاث الـىاُُت ُلى اهتهاج
جـسفاث أهثر خماًت للبِئت .في هرا الـدد جم إدزاٌ السطم البُئي في كاهىن اإلاالُت لظىت
 2005و ؿدزث في هفع الظىت حِلُمت وشازٍت جىضح هُفُت جوبُم السطم خُث خدد مبلغ
السطم بـ  10500دج ًُ ول هً إذا وان اإلالىر ًمازض وؼاها ؿىاُُاMinistère des ( .
)2002 ،finances

 هما جم ؿُاغت حملت مً اللىاهحن مىر طىت  2001و أهمها:
 اللاهىن  19-01اإلاؤزر ًىم  12دٌظمبر  2001اإلاخِلم بدظُحر و مساكبت و الخسلف مً الفلالث. اللاهىن  20-01اإلاؤزر ًىم  12دٌظمبر 2001اإلاخِلم بالتهُئت الِمساهُت في إهاز الخىمُت اإلاظخدامت. اللاهىن  10-03اإلاؤزر ًىم  19حىٍلُت  2004اإلاخِلم بدماًت البِئت في إهاز الخىمُت اإلاظخدامت. اللاهىن  09-04اإلاؤزر ًىم  14أوث  2004اإلاخِلم بتركُت الواكاث اإلاخجددة في إهاز الخىمُتاإلاظخدامت.
 اللاهىن  20-04اإلاؤزر ًىم  25دٌظمبر  2004اإلاخِلم بالىكاًت مً ألازواز الىبحرة و حظُحر اليىازر فيإهاز الخىمُت اإلاظخدامت.
 2.2آلالياث التمىيليت :جم وكّ مجمىُت مً آلالُاث الخمىٍلُت التي مً ػانها أن جدث اإلاؤطظاث
الاكخـادًت ُلى اللُام باطدثمازاث ؿدًلت للبِئت  ،أهم هره الـىادًم هي :ؿىدوق جدظحن
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الخىافظُت الـىاُُت  FOPROCIالري حؼسف ُلُه وشازة الـىاُت و الـىدوق الىهني للبِئت و مدازبت
الخلىر  FEDEPو الري حؼسف ُلُه وشازة البِئت و تهُئت ؤلاكلُم و الري يهخم بتهُئت اإلاؤطظاث
الـىاُُت لخوبُم أهٌمت ؤلادازة البُئُت.
 ففي إهاز الـىدوق الىهني لخدظحن الخىافظُت الـىاُُت  FOPROCIجم إدزاج الخـىٌ ُلى ػهادةاًصو  14001إؿداز  2004كمً بسهامج الخأهُل ،فيل ما جخسره اإلاؤطظت مً إحساءاث بغسق
الخـىٌ ُلى هره الؼهادة ٌِخبر كمً ُملُاث الخأهُل و ًخدمل الـىدوق جمىٍل الِملُت في خدود
ما جلخلُه ؤلاحساءاث اإلاِمىٌ بها و اإلاخمثلت في جدل الدولت وظبت  %80مً جيالُف وكّ هٌام إدازة
بُئُت موابم للمىاؿفاث اللُاطُت اًصو  2004/14001و هرلً جيالُف الخـىٌ ُلى الؼهادة ُلى أن
جخدمل اإلاؤطظت ما وظبخه  %20اإلاخبلُت.لإلػازة جم اُخماد هرا ألاطلىب الجدًد في الخمىٍل بدءا مً
طىت  2011بِدما جم مالخٌت ُصوف الىثحر مً اإلاؤطظاث ًُ جبني هرا البرهامج ،خُث واهذ اليظب
اإلاِمىٌ بها طابلا هي ُ %50لى ُاجم الدولت و ُ %50لى ُاجم اإلاؤطظت الاكخـادًت.
 جم دُم ؤلاطتراجُجُت الىهىُت اإلاروىزة أُاله بئوؼاء الـىدوق الىهني للبِئت و ميافدت الخلىر FEDEPو الري جم إكساز محزاهِخه في كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لظىت  )2002 ،sommet(،2001ويهدف هرا
الـىدوق إلى جلدًم مظاُداث مالُت للمؤطظاث الـىاُُت التي حظعى حاهدة للللاء ُلى مـادز
الخلىر أو الخدىم فحها مً زالٌ إوؼاء وخداث لخجمُّ الىفاًاث و مِالجتها و ًدـل هرا البرهامج ُلى
جمىٍله مً مـدزًٍ :ألاوٌ ًخمثل في دُم مً زصٍىت الدولت و ًلدز بثالزت ملُاز دًىاز في إهاز بسهامج
ؤلاوِاغ الاكخـادي و زاوي مخأحي مً إًساداث السطم الاًيىلىجي الري اكسه اإلاجلع الؼِبي الىهني في
كاهىن اإلاالُت لظىت ).Environnement O’Aménagement du Territoire et de l’Ministère de l( ، 2002هما
ًمىٌ هرا الـىدوق بسامج أهمها بسهامج ُلىد الفِالُت البُئُت الري حؼسف ُلُه وشازة البِئت و تهُئت
ؤلاكلُم .و مما ٌؼمله هرا البرهامج أن جلتزم اإلاؤطظاث الاكخـادًت اإلاىسسهت فُه هىاُُت بخوبُم و
اخترام ول اللىاهحن التي حظمذ بدماًت البِئت خُث جددد إدازة اإلاؤطظت الاكخـادًت بؼيل هىعي
التزاماتها البُئُت و التي كد جيىن جددًد ؤلاحساءاث و جوبُلها اإلاخِللت بالخد مً الخلىر و جوىٍس جلً
ؤلاحساءاث و زد الاُخباز لألزاض ي التي أؿابها الخلىر بفِل اليؼان اإلامازض مً هسف اإلاؤطظت و إدازة
الىفاًاث الـلبت ،و ٌؼمل الِلد التزاماث للوسفحن (الىشازة و اإلاؤطظت الاكخـادًت) ،فمً كمً
التزاماث الىشازة جلدًم الدُم للمؤطظت في ؿُاغت أهدافها ؤلاطتراجُجُت التي حظاُدها ُلى جدلُم
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ؤلاهخاج الىٌُف و الخوى التي حظمذ بخدلُم هره ألاهداف زاؿت مجها ذاث البِد البُئي و مً حاهبها
جلتزم اإلاؤطظت بدىفُر ول البرامج التي جدًسها الىشازة و أهمها وكّ أهٌمت لإلدازة البُئُت و وكّ
إحساءاث للسكابت ُلى إدازة الىفاًاث و ميافدت الخلىر و ؿُاغت مُثاق البِئت للمؤطظت و إوؼاء
مىـب مىدوب البِئت ُلى مظخىي ول مؤطظت إكخـادًت.
 3.2الاستعاهت ببرامج الذعم الفني ألاجىبيت:
جوبُلا لبرهامج الخأهُل البُئي الري هفرجه الجصائس جدذ إػساف وشازة البِئت و تهُئت ؤلاكلُم فلد جم
الاطخِاهت بجملت مً الخبراث ألاحىبُت في اإلاجاٌ البُئي و ذلً بئحساء دزاطاث جلىُت جدزل كمً حملت
الاجفاكُاث الثىائُت هدفها الاطخفادة مً الخبراث الخلىُت لبِم الهُئاث الدولُت اإلاسخـت خُث
اطخفادث بِم اإلاؤطظاث الاكخـادًت مً الخبراث الخلىُت الخالُت:
 بزهامج  ECOSYSاًىى سيس :خُث ًلىم هرا البرهامج بئحساء دزاطاث حظمى " "Méso PROFILو التيتهدف إلى ما ًلي:
- الخِسف ُلى الفىائد الاكخـادًت لللواُاث الـىاُُت ُىد اهتهاحها لظُاطاث خماًت البِئت.
 الخِسف ُلى مدي الخأزحر الظلبي لللواَ الـىاعي ُلى البِئت الوبُُِت للبلد.
 اكتراح الامخُاشاث و الخىافص الاكخـادًت التي ًمىً جوبُلها مً احل الخدىم في آلازاز الظلبُت
لللواَ ُلى البِئت.
 بزهامج مزاكبت التلىث البيئي و الري ًخىلى جىفُره و جمىٍله مؼسوَ الخِاون الخلني الجصائسي ألاإلااوي ، GTZهرا البرهامج الري ًيؼى هثحرا في مجاٌ الخىمُت اإلاظخدامت ًخىلى إكافت إلى هرا جمىٍل حملت
مً اإلاؼازَّ ألازسي و أهمها( :شزيف ،أفزيل )2002
- مؼسوَ وىهفىزم  : 1997 PME CONFORMمً زالٌ هرا اإلاؼسوَ جم جيىًٍ حملت مً
الخبراء الجصائسٍحن في مجاٌ ؤلادازة البُئُت و في وكّ اإلاىاؿفاث اللُاطُت اًصو  14001و
الخدكُم البُئي.
 مؼسوَ ؤلادازة البُئُت اإلاسبدت و الري يهدف إلى جدلُم ما ًلي:
جدلُم الفِالُت الاكخـادًت مً زالٌ الخللُل في الخيالُف.جسفُم ألازس البُئي مً زالٌ الخللُل مً الىفاًاث و اإلاُاه اإلاظخِملت و الهىاء اإلاىبِث وول اإلاسلفاث ألازسي.
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 بزهامج دلتا ( :DELTAالزخمان)2012 ،بسهامج دلخا هي مىٌمت حِخبر حصءا مً زوت ُمل ليؼان مسهص ألاُماٌ اإلاظخدامت SBA Sustainable

 ،Business Associatesهره اإلاىٌمت جيؼى مّ اإلاؤطظاث مً احل خثها ُلى الاهخمام باإلدازة البُئُت
بغسق جدظحن فِالُتها الاكخـادًت و الخللُل مً آلازاز الظلبُت لليؼان الري جمازطه ُلى البِئت.دلخا
هى ازخـاز للدظمُت ( Action Developing Environmental Leadership Towardsمزهش ألاعمال
اإلاستذامت و  :ABCDلىخت الليادة البيئيت :أداة الشزواث للمتابعت و الاعالم)2003 ،و جم جأطِظه
مً احل جسحمت ما حاءث به أحىدة  21التي جم وكِها في كمت ألازق طىت  1992و جخيىن ػبىت دلخا
مً مجمىُت مً الخالًا بما فحها بسهامج دلخا في اإلاؼسق و اإلاغسب الِسبي و ًخيىن هرا ألازحر مً مدزاء
اإلاؤطظاث الخابِت إلخدي ُؼس بلد ُسبي مىسسن و كد اطخفادث بِم اإلاؤطظاث الاكخـادًت في
الجصائس مً الدُم الخلني لهرا البرهامج زـىؿا اإلاـاوّ الِمىمُت لـىاُت الاطمىذ و مً أهم ما جم
الاطخفادة مىه وكّ لىخاث كُادة ألاداء البُئي و الخدزٍب ُلى هُفُت إحساء الدصخُف البُئي الراحي
فلىخاث اللُادة هي أداة جم جوىٍسها مً هسف  SBAبالخِاون مّ حمُِت أزسي حظمى بـ ABCD-
)2003 ،programme( Durableو بىاطوت هره اللىخت ًلىم البرهامج بىكّ اللبىاث ألاولى التي تهُأ
اإلاؤطظت لىكّ هٌام ؤلادازة البُئُت اإلاوابم للمىاؿفاث اللُاطُت اًصو  2004/14001و مً أهداف
اللجىء لىكّ هره ألاداة ما ًلي:
 الخىم ُلى أدائها البُئي للمـىّ.
 الخِسف ُلى ؤلاحساءاث التي ًجب ُلحها وكِها مً احل جدلُم الفِالُت البُئُت.
 تهُئت اإلاؤطظت الاكخـادًت للمؼسوَ في وكّ لىٌام إدازة البِئت اإلاوابم للمىاؿفاث
اللُاطُت اًصو .2004/14001
هما اطخفادث مؤطظاث أزسي مً ُملُاث جدزٍب ُلى هُفُت إحساء الدصخُف الراحي في اإلاجاٌ
البُئي ،هره الِملُت جخمثل في وكّ دلُل ٌظمذ لإلدازة أن حظخِحن به مً احل الخِسف ُلى آلازاز
البُئُت للمؤطظت طىاء واهذ هىاء أو طائل أو ؿلب التي جدظبب فحها اإلاؤطظت الاكخـادًت و مً
جلُُم دزحت زوىزتها ،و ًىجم ًُ هره الِملُت وكّ بسهامج ُمل ٌظمذ بالخسلف و الخللُل مً جلً
آلازاز لإلػازة فان دلُل الدصخُف الراحي البُئي جم جوىٍسه مً هسف مىٌمت جيؼى في مجاٌ البِئت و
حظمى الؼسواث مً احل البِئت.
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أن ألاهداف التي مً احلها ًخم اللجىء لالطخِاهت لىكّ هرا الدلُل هي:
 جدلُل الخىافم بحن اإلاٌاهس البُئُت ألاهثر أولىٍت ليؼاهاث اإلاؤطظت الاكخـادًت.
 اجساذ الخدابحر الالشمت بِد إحساء ُملُت الخدلُل.
 إُداد زوت ُمل جىدمج في إهاز مؼسوَ اإلاؤطظت الاكخـادًت لىكّ هٌام إدازة بُئُت موابم
للمىاؿفاث اللُاطُت اًصو .2004/14001
 .3واكع الاكتصاد البيئي اإلاستذام في بالجشائز ومعىكاجه
 1.3واكع الاكتصاد البيئي اإلاستذام في الجشائز :في طبُل جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت في الجصائس و في
طبُل جدلُم اكخـاد ؿدًم للبِئت ًلبي اخخُاحاث ألافساد دون ؤلاكساز بالبِئت ،اجسرث الجصائس
مً الواكت البدًلت أو ما ٌِسف بالواكت اإلاخجددة ألاداة اإلاىاطبت و الفِالت للىؿىٌ إلى هدفها
البُئي اإلاخمثل في جفُِل اكخـادها في ًل كىابى الاطخدامت.
خُث ُسفذ الواكت اإلاخجددة في هرا الظُاق ُلى أنها الىهسباء التي ًخم جىلُدها مً الؼمع و السٍاح و
الىخلت الخُىٍت و الخسازة الجىفُت و اإلاائُت و هرلً الىكىد الخُىي و الاخفىزي و الهُدزوححن
اإلاظخسدم مً اإلاـادز اإلاخجددة و الخمُحز فُما بُجها هما ًلي:
 الطاكت الشمسيت :جصزس الجصائس بئمياهُاث هبحرة مً الواكت اإلاخجددة زاؿت الواكت الؼمظُتهٌسا إلاظاختها و مىكِها الجغسافي خُذ حِخبر مً أغنى الخلىٌ الؼمظُت في الِالم ،خُث جلدز همُت
الواكت الىازدة بـ  5هُلىوان /طا/م 2و جـل إلى  7هُلىوان/طا /م2و هى ما ًدُذ إػِاُا طىىٍا
ًخجاوش  3000هُلىوان/طا /م ،2و هرا ٌِني أنها حظمذ بخغوُت  60مسة اخخُاحاث أوزوبا و  4مساث
الاطتهالن الِالمي 5000 ،مسة الاطتهالن الىهني مً الىهسباء و هرا خظب وشازة الواكت و اإلاىاحم
الجصائسٍت( .اإلاىاجم ،جاهفي )2002
و الجدوٌ اإلاىالي ًىضح اللدزة الؼمظُت في الجصائس:
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الجذول ركم ( :)01اللذرة الشمسيت بالجشائز:
اإلاىاهم

اإلاىاهم

الهلاب الِلُا

الصخساء

الظاخلُت
اإلاظاخت

4

10

86

اإلادة اإلاخىطوت الػِاَ

2650

3000

3500

الؼمع (طا/الِام)
الواكت اإلاخىطوت (

1700

1900

2650

هُلىوان/طا/م/2طىت)
Source : http//www.mem.algeria.org/fr/emr/pot.html.
 طاكت الزياح :جخمحز الجصائس بمىاهم غىُت بظسُت زٍاح حُت و اكخـادًت جبلغ أهثر مً /5م/زاهمىولت جىدوف و وهسان ،هما هالخٍ أن أهثر اإلاىاهم ذاث طسُت السٍاح الِالُت مثل مىولت ادزاز،
جُمُمىن و ُحن ؿالج و التي جبلغ أهثر مً / 6م/زا حِخبر هدلىٌ مىاطبت إلوؼاء مصازَ زٍاح إلهخاج
الواكت الىهسبائُت ،هما جمخلً كدزاث إكلُمُت هائلت في ؿىزة أشٍد مً  1622.8ولم مً الظىاخل و
 1500ولم جفـل ػماٌ البالد ًُ حىىبها( .بلعزبي)2012 ،
 الطاكت اإلاائيت :جدظاكى ُلى التراب الىهني همُاث هبحرة مً ألامواز الظىىٍت جلدز بدىالي 65ملُاز م 3إال اهه ال ًخم اطخغالٌ إال حصء مجها هدُجت جمسهصها بمىاهم مددودة و جبسس حصء أزس مجها
أو جدفلها هدى البدس أو هدى خلىٌ اإلاُاه الجىفُت و جلدز خالُا همُت ألامواز اإلاظخغلت بـ  25ملُاز
م 3زلثا هره الىمُت طودُت ( 130طد مىجص و  %50في هىز الاهجاش ) و الباقي مُاه حىفُت( .خمى،
)2010
 الطاكت الحزاريت الجىفيت :إن اإلاِلىماث الجُىلىحُت و الجُىهُمُائُت و الجُىفحزًائُت طمدذبسطم زسٍوت حُىمترًت أولُت ججمّ أهثر مً  200مىبّ طازً في اإلاىاهم الؼمالُت للبالد و التي
ًمىً اطخغاللها في الخدفئت و الخجفُف الصزاعي و جسبُت الخُىاهاث و ؿىاُت ألاغرًت الصزاُُت و
ٌِد زلث هره اإلاىابّ ذاث دزحاث خسازة جفىق  450هما جىحد مىابّ ذاث خسازة مسجفِت حدا جـل
إلى  0118في ُحن وإلاان 1990 ،في بظىسة ،و هى ما ٌظمذ بئوؼاء مدواث جىلُد الىهسباء إال أنها غحر
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مظخغلت خالُا طىي في ججفُف اإلاىخجاث الصزاُُت مما ٌِني إهداز إمياهُاث هٌُفت إلهخاج الواكت
الىهسبائُت( .اإلاىاجم ،مذًزيت الطاكت الجذًذة و اإلاتجذدة)2002 ،
 2.3معىكاث التىميت البيئيت اإلاستذامت في الجشائز:
الجصائس حِد مً بحن الدوٌ التي جىاحه الِدًد مً اإلاؼاول التي جلف في وحه جدلُم الخىمُت
اإلاظخدامت و خماًت البِئت  ،والخـي جخِلـم بالدزحـت ألاولـى بمظـخىي الىمـى الاكخــادي وؤلاهاز الاحخمـاعي
والبِئـي وفـي ًـل هـرا حظـعى الجصائس لخسوحها وججاوشها  ،فمً بحن هره اإلاِىكاث هجد:
 جلىث البيئت :جفاكم مؼـيل الخلـىر بؼـيل هبُـس ومتزاًـد زاؿـت فـي مـا ًخِلـم بالبِئـت  ،والخـي حِـد ذاثالــلت بالخىمُـت اإلاظـخدامت فهمـا مفهىمـان مخـدازالن مـّ بِلـهما الـبِم خُـث حظـعى الخىمُـت
اإلاظـخدامت لخدلُـم أمـسًٍ أطاطُحن هما  :الخم في الخىمُت والخم في خماًت البِئت  .فالبِئت ُىـس
أطاس ي إذا ما طيئ اطخسدامها فئنها جـبذ ُائم ًلف في وحه الخىمُت  ،فخلـىر البِئـت ًهـس بظبب
الزجفـاَ الىمـى الظـياوي بدُـث ال ًمىـً للمـىازد البُئُـت ججملهـا ،خُـث جىؿـل إلــى أن الىمــى زــالٌ خلــىٌ
 2020طُـــل إلــى  42ملُــىن وظــمت ،همــا هجــد مــً بــحن اإلاظــبباث اليظــبت اإلاسجفِت للظُازاث إكافت
إلى الخلىر الىاحم ًُ الىفاًاث الوبُت التي ًخم خسكها بوسٍلـت غُـس طـلُمت وغُـس صخُت مجها  220ألف
هً مً الفلالث مخِفىت ػدًدة الخوىزة ُلى الصخت ،و اوِدام الخيامل في اللواُاث ؤلاهخاحُت.
جفاكم خدة البوالت وجدهىز اإلادازُل واللدزة الؼسائُت لألطس.
و جلىر الهىاء و اإلاُاه وهرزتها :كِف كاُدًت الفالخت والـىاُت واوِدام إطتراجُجُت مدىمت  .هلف
الخىافص اإلاادًت واإلاِىىٍت في مُدان ؿسف اإلاحزاهُتُ .ــدم وحــىد مؤطظــاث اكخـــادًت فِالــت ومىافظــت
كلــت الىفــاءة وهلــف الخســـف فــي اإلاجــاالث الخُىٍت واوِدام طُاطت الدُم .
 التىسع العمزاوي على خساب ألاراض ي الشراعيت :هىان مظاخاث هبحرة ًخم جدىٍلها إلى مباوي مّفلدان همُاث هبحرة مً الغاباث بفِل الخسائم و الوفُلُاث  ،و كد اهسفم هـِب الفسد مً ألازاض ي
الصزاُُت مً  1.1هىخاز ُام  1962إلى  0.53هىخاز في  1980و ًخىكّ أن جلل ًُ  0.15هىخاز في
مىخـف اللسن الخالي.
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الجذول ركم ( )02العيش في اإلاىاطم الحضزيت في البلذان العزبيت:
طيان اإلاىاهم الخلسٍت طيان اإلاىاهم الخلسٍت طيان اإلاىاهم الخلسٍت
أهثر مً %80

()%80 -%50

اكل مً %50

اليىٍذ

الجصائس

حصز اللمس

البدسًٍ

حُبىحي

مـس

كوس

الِساق

اإلاغسب

ؤلامازاث الِسبُت اإلاخددة

ألازدن

الـىماٌ

اإلاصذر :حامِت الدوٌ الِسبُت ،جلسٍس الخىمُت ؤلاوظاهُت الِسبُت ،زلم الفسؾ لألحُاٌ اللادمت ،أًلىهت
الخدماث اإلاوبُِت ،ألازدن ،2002 ،ؾ .42
مً زالٌ الجدوٌ هالخٍ أن الجصائس جلّ كمً فئت الدوٌ التي ًخمحز الاهخلاٌ إلى الِِؽ في اإلاىاهم
الخلسٍت فحها ما بحن  ،%80-50مما ٌِني شٍادة اللغى ُلى اإلاىاهم الخلسٍت و بالخالي اطخجزاف
ألازاض ي الـالخت للصزاُت و شٍادة الخلىر.
 مشيلت التصحز:ٌِد الخصخس مؼيلت زئِظُت جؤزس في مظخلبل الصزاُت في الجصائس ،فهىان الىثحر مً مظاخاث ألازاض ي
اإلاِسكت لهرا الخوس جسجىص مٌِمها باإلاىاهم الظهبُت.
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الجذول ركم ( :)03اإلاساخاث اإلاتصحزة و اإلاهذدة بالتصحز بالسهىب في الجشائز ( لىخذة/الهىتار).
اإلاىاهم

اإلاىاهم

اإلاِسكت

اإلاخصخسة الخظاطت

للخصخس

اإلاىاهم

اإلاىاهم

اإلاىاهم

اإلاىاهم

الخظاطت

اإلاخىطوت

كلُلت أو غحر اإلاظاخت

حدا

الخظاطُت

الخظاطت

3667035

2379170

إحمالي
الظهبُت
اإلاهددة

اإلاظاخت

487902

2215035

5061388

13820530

(الهىخاز)
اليظبت مً %3.53

%6.03

%36.62

%26.61

%17.51

%100

ؤلاحمالي
اإلاصذر :وشازة الفالخت و الخىمُت ،بسهامج الِمل الىهني خىٌ ميافدت الخصخسُ .بر السابى
http://www.uneed.int/action programmes/africa/national/2004 algerie.fee.pdf
 .4آفاق الاكتصاد البيئي اإلاستذام
ػسُذ الجصائس في طبُل جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت إلى وكّ أفاق جىمىٍت ُلى اإلادي البُِد للمان
خاحُاث الخاكس و اإلاظخلبل لألحُاٌ اللادمت ،فسأث في ًل جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت أن جلىم بىكّ
ُدة مؼازَّ كُد الدزاطت مجها ما كد جم اهجاشه و مجها ما هى في هىز الاهجاش لرا طيخوسق إلى بِم
اإلاؼازَّ التي كامذ بىكِها واألحي:
 1.4مشزوع جطبيم الطاكت الشمسيت في الجىىب الىبير بالجشائز :طمدذ اإلاحزة اإلاىحىدة في
الصخساء الجصائسٍت و هي جىفسها ُلى إمياهُاث هائلت مً الواكت الؼمظُت بدىمُت جىىىلىحُاث الواكت
الؼمظُت و وطائلها الخوبُلُت في ؤلاهخاج الـغحر لخىفحر الىهسباء و ًٌهس أطاطُا في البرهامج الخاؾ
بئًـاٌ  18كسٍت هائُت و مِصولت في الجىىب ،ذاث اإلاِِؼت اللاطُت و البِد ًُ الؼبىت بدُث ًـِب
إًـاٌ الىهسباء لها بالىطائل الخللُدًت( .مدمذ ،هىفمبر )2012
و للد جمذ الاهوالكت الفِلُت لهرا اإلاؼسوَ في ُام  1998و حِخبر ػسهت طىهلغاش هي اإلاظؤولت ًُ
اهجاش هرا اإلاؼسوَ ،خُث جثبذ هىان طىهلغاش وحىدها بدسخحر ول ما جملً مً هفاءة و ازخـاؾ في
زدمت جىىىلىحُا اإلاظخلبل ،خُث أهجصث بسهامج مً ؤلاهازة السٍفُت بىاطوت الواكت الؼمظُت و الخُاز
اإلاىخج جدذ كىء الؼمع ممىال مً مســاث الدولت لـالح  1000أطسة( .فزوخاث)2012 ،
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و للد زـف هرا ألازحر إلاىاهم مهجىزة في أكص ى الجىىب ،و هي مخىاحدة في ول مً ادزاز ،الحزي،
جمجراطذ ،و هي مىضخت في الجدوٌ زكم ()04ألاحي:
الىالًت

البلذًت

اللزيت

جاريخ اهطالق التشغيل

جىدوف

غاز حبُالث

غاز حبُالث

أوث 1999

ام الِظل

خاس ي مىحر

فُفسي 2000

جىدوف

اللُِت الخلساء

اهخىبس 1999

موازفت

خمى مىس ى

مازض 2000

جُمُمىن

جالت

مازض 2000

افني

ماي 2000

امهىز

ماي 2000

واد طمً

حىان 2000

جمجازث

اهخىبس 1999

جحهاهُىث

حىان 2000

تهُفاث

طبخمبر 1994

تهازهاهذ

هىفمبر 2000

ُحن دالَ

طبخمبر 1999

إدض

املىدة

اهخىبس 2000

ُحن املل

مىالي لخظً

أوث 1998

ازن

هىفمبر 1999

ُحن بالث

طبخمبر 2000

جحن جازابحن

طبخمبر 2000

ادزاز
الحزي

الحزي

جمجراطذ
جمجراطذ

جاشزون
اإلاصذر :وشازة الواكت و اإلاىاحم ،2017 ،ؾ .57
و مً أهم أهداف اإلاؼسوَ هرهس ما ًلي( :خذة)2012 ،
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 باطخسدام الواكت الؼمظُت ًمىً جسفُم طِس جيلفت ؤلاهازة في اللسي الىائُت. جىفس مىاؿب ػغل حدًدة و في مسخلف اللواُاث المخـاؾ البوالت. الاكخـاد في الِملت الـِبت و جدىٍلها إلى إكامت اإلاؼازَّ الخىمىٍت. جمىحن طيان اإلاىاهم الىائُت مً الاطخفادة مً الخدماث الِمىمُت دون اللجىء إلى كوّ مظافاثهىٍلت لاللخداق باإلادن.
 اإلاظاهمت في مدازبت ًاهسة الجزوح و ذلً ًُ هسٍم جىفحر هاكت الطخسدامها في مسخلف اإلاساخلالصزاُُت.
 دزاطت وكُِت ألاحهصة التي حظخجُب للمدُى الوبُعي و الـِب و ذاث دزحاث الخسازة اإلاسجفِت والسماٌ.
 ملازهخه مّ الِائد الاكخـادي للبتروٌ و اللىة الخسازٍت كىة كغى الىهسباء اإلالدمت للمىاهم الىائُت.و في إهاز البرهامج  2009/2006جم وكّ مؼسوَ أزس مىمل إلاؼسوَ جىمُت مىاهم الجىىب ًخمدىز
خىٌ جصوٍد  16كسٍت بالىهسباء ًُ هسٍم الواكت الؼمظُت و هرا إلجاخت الفسؾ لجمُّ الظيان،
فالجصائس جلىم بالخدىم في جىىىلىحُا الواكت اإلاخجددة مً زالٌ الظُاطت اإلاوبلت مً هسف اإلادافٌت
الظامُت للواكاث اإلاخجددة في إًهاز ما جلدمه وخداتها لخوبُله للمجاالث الخسازٍت للواكاث اإلاخجددة.
(مذاحي م)/ ،.
و الجدوٌ اإلاىالي ًىضح اللسي التي اطخفادث مً مؼسوَ التزود بالىهسباء ًُ هسٍم بسهامج الواكت
الؼمظُت .2009/2006
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الجذول ركم ( :)05اللسي التي اطخفادث مً مؼسوَ جصوٍد  16كسٍت بالىهسباء ًُ هسٍم بسهامج
الواكت الؼمظُت :2009/2006
مسافت الشبىت

الزكم

الىالًت

البلذًت

اإلازهش

سىىاث

01

الحزي

الحزي

اهبراث جساث

30

70

02

الحزي

حاهذ

زٍىحن

52

140

03

الحزي

حاهذ

إطىدلحن

12

90

04

الحزي

بسج الخىاض

دًدز

20

50

05

جمجراطذ

إدض

ابد هحزي

3

270

06

جمجراطذ

جصزون

اًذ أو هالن

20

150

07

جمجراطذ

ُبالظت

ُحن اشازو

26

90

08

جمجراطذ

جمجراطذ

جُلاهىًٍ

70

70

09

جمجراطذ

جمجراطذ

إًدًياٌ

25

50

10

جمجراطذ

جمجراطذ

جِذ لى هخان

15

44

11

جمجراطذ

جمجراطذ

إإلاان

20

25

12

جمجراطذ

جمجراطذ

جيظى

20

120

13

اإلاظُلت

طُدي ُِس ى اوالد

شبحراث

100

50

(هم)

ُبد هللا لِلالت
14

الىادي

دواز اإلااء

الغاهمي

40

45

15

الىادي

بً كسَظت

اإلاللُت

60

40

16

غسداًت

اإلاىُِت

خاس ي غاهم

72

60

اإلاجمىَ

548
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مً بحن اإلاؼازَّ اإلاىجصة و التي هي في هسٍم الاهجاش هرهس:
 جشويذ مدطت خذماث هفطال البرًجت سطاوالي بالطاكت الشمسيت( :اإلاتجذدة)2002 ،للد جم جدػحن أوٌ مدوت زدماث حظحر خـسٍا بالواكت الؼمظُت في  26أفسٍل  2004في اإلايان
اإلاظمى بالبرًجت بظوىالي (الجصائس الِاؿمت) مً هسف الظُد وشٍس الواكت و اإلاىاحم الظابم ،و كد
أوولذ دزاطت هرا اإلاؼسوَ و اهجاشه إلى وخدة جوىٍس الخجهحزاث الؼمظُت ببىشَِت ،و جم اهجاش هره
الِملُت في مدة زالر ُؼس أطبىَ و حِمل اإلادوت التي كدزث جيلفت اهجاشها بـ  12.7ملُىن دًىاز
باإلكاءة اإلادُوُت مً زالٌ ُ 22مىد مظخلل و بواكت إهخاحُت جلدز بـ  18وان ليل ُمىد إكافت إلى
ُ 22مىد مً ألالىاح اللىئُت ًمىً أن حِمل  12طاُت ًىمُا دون أػِت الؼمع.
اهجاس خذًلت هىائيت في فيفزي  2002بتىذوف( :جحمىم)2011/2010 ،جم اهجاش هره الخدًلت الهىائُت مّ ػسهت هافواٌ ،طىهوسان و طىهلغاش و مجمىُت طُم (الظمُد
الـىاعي إلاخُجت) و اطخِماٌ الواكت الؼمظُت في ؤلاهازة السٍفُت بمىولت الظىسان الخابِت لىالًت
جمجراطذ الجىىبُت بما ًىفل جىؿُل الىهسباء إلى  1500ختى  2000مجزٌ زٍفي طىىٍان باإلكافت إلى
اهجاش أوٌ مدوت هجُىت لخىلُد الواكت الىهسبائُت الِاملت بالغاش و الواكت الؼمظُت بمىولت جلُغمذ
ُلى بِد  25ولم ػماٌ خاس ي السمل و هي جمثل اهبر خلل غاشي في إفسٍلُا و هي مسشخت الن جيىن
مـدز هاكىي بدًل و هٌُف ُلى مظاخت  64هىخاز خُث ًىحد بها  221حامّ للواكت الؼمظُت ًبلغ
هىٌ ول واخد مجها  150متر.
الشزوع في بىاء أهبر بزج عاإلاي للطاكت الشمسيت في الجشائز( :مزيشق)2001 ،كد جم الخىكُّ ُلى ُلد اجفاق حِاون و ػساهت مً كبل اإلادًسٍت الِامت للبدث الِلمي و الخوىٍس
الخىىىلىجي بالجصائس و أإلااهُا إلُداد دزاطت و جـمُم جخِلم باهجاش اهبر بسج ُالمي للواكت الؼمظُت
باإلادًىت الجدًدة طُدض ُبد هللا بالجصائس الِاؿمت ،إذ ٌظمذ هرا اإلاؼسوَ بئهخاج ما طمي بىهسباء
الواكت الؼمظُت فلال ُلى اُخماده هخجسبت ُلمُت زائدة ًمىً الاطخفادة مجها ُلى اإلاظخىٍحن الِسبي و
ؤلافسٍلي بالىٌس للخىىىلىحُا الِالُت التي طُِمل بها هرا البرج و طِظاُد البرج في ُملُت الاطخغالٌ
ألامثل للواكت الؼمظُت التي جخمخّ بها الجصائس ،كف إلى ول ما طبم طُمهد هرا الاهجاش لخِمُم
الاطخفادة مً جدىٍل الواكت الؼمظُت إلى هاكت ههسبائُت ال طُما اإلاىاهم الصخساوٍت الؼاطِت خُث
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جصٍد دزحت الخسازة ُلى ألازبِحن و جبلغ ُخبت الخمظحن دزحت في فـل الـُف بِمم الصخساء
الجصائسٍت.
أن هرا اإلاؼسوَ هى مؼسوَ كُد الاهجاش في إهاز ػساهت ُلمُت مّ أإلااهُا و جم الخىكُّ ُلى هرا اإلاؼسوَ
ًُ هسٍم ُلد اجفاق حِاون و ػساهت مً كبل اإلادًسٍت الِامت للبدث الِلمي و الخوىٍس الخىىىلىجي مّ
الؼسًٍ ألاإلااوي إلُداد الدزاطت و الخـمُم اإلاخِللحن بهرا الـسح الِلمي الىبحر الري طِظمذ بئهخاج
ما ٌظمى بىهسباء الواكت الؼمظُت.
و ًىحد بِم اإلاؼازَّ ألازسي كُد الاهجاش مجها ما ًلي( :جحمىم ،أفاق إخالل الطاكت اإلاتجذدة في
الىطً العزبي ،مزجع سابم)
مـىّ الـفائذ الىهسوكىئُت مؤحل بِدما وان مسجلبا دزىله هواق الخدمت في دٌظمبر  2011زم
حسي جأحُله إلى مازض  2012بظبب الِساكُل الىثحرة التي واحهذ ججظُده و كد اهفم فُه الىثحر مً
الجهد و اإلااٌ ،و مّ جباهؤ اإلامىلحن في الخجهحزاث الالشمت ما ًجِل ؤلاهخاج ألاولي للـفائذ الىهسوكىئُت
مؤحال إلى إػِاز غحر مِلىم في  2012و هرا اإلاـىّ ًمىً أن ٌظخددر  200ألف مىـب ػغل (100
ألف في مجاٌ ؤلاهخاج الىهني و  100ألف مىـب ػغل أزس في الخـدًس).
جلسز حؼُِد أوٌ مصزُت زٍاح بالجصائس بواكت جلدز بـ  10مُغاوان بأدزاز و للد وولذ مؤكخا اإلاجمّ
 CEGELECاإلاؼترن بحن فسوظا و الجصائس ،إذ اكترح أفلل ُسق في اإلاىاكـت اإلافخىخت بسـىؾ هرا
اإلاؼسوَ.
 3.4اإلاشزوع الجشائزي ألاإلااوي دًشرجان:
حِىد فىسة دًصزجان إلى مبادزة هادي زوما أهللها ُلماء و طُاطُىن ُام  ،2003و جخلمً اإلابادزة
أبِادا ُدة أهمها :جامحن الىهسباء الىٌُفت ألوزوبا و دوٌ مىولت ػماٌ إفسٍلُا أًلا ،و هرلً جىفحر ما
ًىفي مً الواكت اإلاخجددة في ػماٌ إفسٍلُا و الؼسق ألاوطى و ًخىكّ مسووى اإلاؼسوَ الطخم أن
ًيخهي جىفُره باليامل في أفاق .2050
و ًأحي بسهامج دًصزجان مً أهم اإلالترخاث الدولُت الطخغالٌ الواكت الؼمظُت همـدز أطاس ي إلهخاج
الىهسباء و خدد له غالف مالي ًلدز بـ  400ملُاز اوزو لخلبُت خاحُاث أوزوبا مً الواكت الؼمظُت
اهوالكا مً الصخساء الجصائسٍت الىبري ،خُث ٌِمل هرا اإلاؼسوَ في الجصائس إلى إكامت مدواث ػمظُت
ُمالكت بالجصائس مّ إمياهُت جمدًدها ليل مىولت الصخساء الىبري إلفسٍلُا....و ذلً الطخسساج هاكت
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هٌُفت مً احل إزطالها إلى أوزوبا ما كد ًمىً اللازة ألاوزوبُت مً حغوُت كسابت  %15مً اخخُاحاتها
الواكىٍت في أفاق .2020
و ًمىً جلظُم آلازاز الاكخـادًت إلاؼسوَ دًصزجان لىهسباء الواكت الؼمظُت ُلى الخىمُت في الجصائس
هما ًلي:
 اللطاع الشراعي :و ًخيىن مً ُىـسًٍ أطاطُحن هما السي و الدزض. السي في اللسي التي ًىسفم فحها مظخىي اإلاُاه ُلى مظخىي ألازاض ي الصزاُُت ألامس الري
ٌظخلصم زفّ اإلاُاه مً آلاباز الازجىاشٍت و غحرها لسي هره ألازاض ي ًُ هسٍم وطائل خدًثت جداز
بالىهسباء.
 الدزضً :خم دزض اللمذ و الؼِحر و الخلبت و الفىٌ إما بىطائل بدائُت واآلالث التي جداز
بجسازاث حظخسدم الىكىد و خُىما ًلل الخُاز الىهسبائي إلى السٍف فاهه ًمىً كُاض آلازاز
الاكخـادًت مً هرا الخدىٌ مً الىكىد إلى الىهسباء بملداز اهسفاق جيلفت الدزض باليظبت ليل
آلت.
ؤلاهتاج الحيىاوي: فسش ألالبان ًُ هسٍم الفساشاث التي جداز ًدوٍا زم جدىلذ إلى الىهسباء أو ًُ هسٍم الفساشاث
اإلاظخسدمت و اإلاـممت أطاطا لخداز بالىهسباء.
 الخفسَغ :أن أهم آالث ؤلاهخاج الخُىاوي و التي ًمىً أن جداز بالىهسباء و أحهصة الخفسَغ و
حؼغُل هره آلاالث بالىهسباء طُيىن اززف وظبُا مً حؼغُلها بالىطائل اإلاألىفت في السٍف و
زاؿت إذا ما اطخِملذ في حؼغُل الواكت الىهسبائُت الفخىفىلوُت باليظبت للمىاهم الىائُت و
اإلاؼخلت مً الواكت الؼمظُت.
 كطاع الصىاعت: اليسيج :طىاء وان وظُج ألاكمؼت أو السجاد فان دزىٌ الىهسباء إلى السٍف ًؤدي إلى جدىٌ
مـاوّ اليظُج الُدوٍت آلت مـاوّ آلُت جداز بالىهسباء و ًيخج ًُ ذلً ما ًلي:
 زفم جيلفت ؤلاهخاج باليظبت للىخداث اإلاىخجت و بالخالي شٍادة الدزل الـافي مً هرهالـىاُت.
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 شٍادة حجم ؤلاهخاج مما ًؤدي إلى شٍادة حجم الِمالت و الخىًُف في كواَ الـىاُت فيالسٍف و هرا ما ًؤدي إلى شٍادة الدزىٌ.
 جصييع اإلاىتجاث الشراعيت :و التي مً ػأنها جدلُم ما ًلي:
 حِلُب الخلس و ججفُف الفىاهه مثل ُـحر الوماهم و الخلس اإلاِلبت. ؿىاُت اإلاسبى مثل اإلاؼمؽ ،الخحن ،الِىب.و مً بحن آلازاز الاكخـادًت التي ًمىً أن جترجب ُلى جـيُّ اإلاىخجاث الصزاُُت الغرائُت هدُجت دزىٌ
الىهسباء إلى السٍف هي كُام الـىاُت بامخـاؾ البوالت و جىفحر الولب و الاخخُاحاث اإلادلُت مً هره
اإلاىخجاث و هرلً اإلادافٌت ُلى مظخىي ملبىٌ مً ألاطِاز زالٌ مىطم إهخاج هره اإلاداؿُل و وفسة
اإلادـىٌ و شٍادة خاحت الاطتهالن اإلاباػس مما ًترجب ُلُه شٍادة الدزل مً الصزاُت مً حهت و مً
حهت أزسي شٍادة اللُمت اإلالافت الىاججت ًُ اللواَ الصزاعي.
 جصييع مشتلاث الحليب :ألامس الري ًسفّ مً دزل اإلاىخج هما ًترجب ُلُه حؼغُل أًدي
ُاملت إكافُت أي شٍادة حجم الِمالت في الـىاُت و بالخالي شٍادة الدزىٌ و اللُمت اإلالافت
هدُجت جـيُّ ألالبان.
-

كطاع التجارة :أن آلازاز الاكخـادًت و الاحخماُُت الىاججت ًُ جصوٍد السٍف بالخُاز الىهسبائي
طِىِىع باللسوزة ُلى اليؼان الخجازي بمِنى كسوزة شٍادة اإلاِامالث الخجازٍت طىاء مً
خُث الىم أو الىىَ( ).بىسيس)2010/2002 ،

 .5الخاجمت :
إن الجصائس حِاوي مً جدهىز طلبي هبحر حساء ُدة ُىامل أهمها الظُاطاث الخـيُُِت اإلاىخجت في
اإلااض ي و التي لم جىٌ فحها البِئت أًت أهمُت و هى ما اكِف كىة اللىاهحن الدازلُت التي هدفذ فُما
بِد إلى ؤلاإلاام بيل ما يهدد اإلاىازد التي حِد ألاطاض في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت و التي جلترن بدلىق
ألاحُاٌ الخاكسة دون اإلاظاض بدلىق ألاحُاٌ اللادمت لولً وان البد مً إدزان هره اإلاظألت و ألازر
بِحن الاُخباز الوابّ الترابوي بُجها و بحن الِدًد مً وطائل الخماًت التي حظدتها الدؼسَِاث في
مسخلف دوٌ الِالم و مً بُجها الجصائس و التي أولذ اهخماما هبحرا بدماًت البِئت مً زالٌ اطخددار
وشازة زاؿت بها و بدماًتها و إجباَ اطتراجُجُاث اكخـادًت حدًدة جسجىص ُلى ُملُت اجساذ اللسازاث
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طىاء مً حاهب الخيىماث أو الجهاث الفاُلت في الاكخـاد واللواَ الخاؾ ُلى طبُل حِصٍص
الاطخدامت البُئُت بدال مً تهدًدها للىؿىٌ فِال إلى جدلُم جىمُت بُئُت مظخدامت.
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:امللخص
تهدف هره الدزاطت إلى جىطُذ مظاهمت اللسض باإلًجاز في جمىٍل املؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت
ألنها حلخبر أخد إطتراجُجُاث الىمى في الدوٌ املخلدمت والىامُت ومظاهمتها في جىفحر الؼغل وشٍادة الىاجج
املدلي لىنها جىاحه مجمىكت مً اللىائم أهمها كائم الخمىٍل ومً أهم صُغ الخمىٍل الجدًدة اللسض
 وذلً مً زالٌ دزاطت مفهىم اللسض باإلًجاز،ٌباإلًجاز وهى بدًل فلاٌ وهاجح في كدة دو
واملؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت وهرا الخؼسق ملظاهمت اللسض باإلًجاز في جمىٍل املؤطظاث الصغحرة
.واملخىطؼت
. جمىٍل، مؤطظاث صغحرة ومخىطؼت، كلد كسض إلًجاز، كسض إلًجاز: الكلماث املتفخاييت
H81,G10:JEL جصييف
Abstract:
This study aims at clarifying the contribution of the loan to rent in
the financing of small and medium enterprises as it is one of the growth
strategies in developed and developing countries and its contribution to the
provision of labor and increasing the GDP, but it faces a number of
obstacles, the most important of which is the financing constraint. By
studying the concept of the loan for rent and small and medium enterprises,
as well as addressing the contribution of the loan to rent in the financing of
small and medium enterprises.
Keywords: loan for rent, loan contract for rent, small and medium
enterprises, finance.
Jel Classification Codes: H81,G10
naimaz@ymail.com : لاًمُل، زعرور وعيمت. د:* املؤلف املسطل
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شكسوز ولُمت

 .1مقدمت:
للمؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت دوزا هاما في شٍادة مىاصب الؼغل والىاجج الىػني وزغم أهمُتها
فهي حلاوي مً مجمىكت مً الصلىباث ومً بُنها صلىبت الخمىٍل ألهه ٌلخبر مً اللىاصس الظسوزٍت
لإلوؼاء والخىطم لخلبُت اخخُاحاث مً أصىٌ مخداولت أو غحر املخداولت فىجد أن املؤطظاث جلىم
باإلكتراض مً البىىن وهىا هجد مؼيل الحصىٌ كلى هؼره اللسوض مً هثرة الاحساءاث وهرا
الظماهاث وغحرها ،وهىا جم اطخددار صُغت حدًدة حلخبر بدًل فلاٌ وهاجح في اللدًد مً الدوٌ وهى
كسض باإلًجاز ألهه وطُلت خدًثت للخمىٍل.
وكلُه حاءث إػيالُت هره البدث هما ًلي:
كيف يساهم القرض باإليجار في جمويل املؤسساث الصغيرة واملخوسطت؟
ولإلحابت كلى لاػيالُت الظابلت جم جلظُم هرا البدث إلى الىلاغ الخالُت:
أوال :اللسض باإلًجاز.
زاهُا :املؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت.
زالثا :مظاهمت اللسض باإلًجاز في جمىٍل املؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت.
1.1

أهداف البحث
-

جىطُذ ماهُت اللسض باإلًجاز.

-

جددًد مفهىم املؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت وزصائصها.

-

الخؼسق إلى مظاهمت اللسض باإلًجاز في جمىٍل املؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت.

 2.1أهميت البحث
جيبم أهمُت هرا البدث مً أهمُت مىطىق املؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت ألنها حظاكد في جىفحر
مىاصب الؼغل وهرا ألن اللسض باإلًجاز ٌلخبر وطُلت مً وطائل الخمىٍل الهامت وهى هبدًل لألطالُب
الخللُدًت ،وهرا مداولت إبساش مظاهمت اللسض باإلًجاز في جمىٍل املؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت.
 .2القرض باإليجار
 1.2متفهوم القرض باإليجارٌ :لخبر اللسض لإلًجاز مً ػسق الخمىٍل الحدًثت وهىان اللدًد مً
الخلسٍفاث هرهس منها:
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"هى كبازة كً كملُت ًلىم بمىحبها بىً أو مؤطظت مالُت أو ػسهت مالُت أو ػسهت جأححر مؤهلت كاهىها
لرلً بىطم آالث أة ملداث أو أًت أصىٌ مالُت أزسي بدىشة مؤطظت مظخلملت كلى طبُل لاًجاز مم
إمياهُت الخىاشٌ كنها في نهاًت الفترة املخلاكد كليها وٍخم الدظدًد كلى أكظاغ ًخفم بؼأنها حظمى زمً
لاًجاز( ".لطرش ,الطاهر)2001 ،
أما املؼسق الجصائسي فئهه ٌلخبر كلد الخأححر الخمىٍلي "كملُت ججازٍت ومالُت ًخم جدلُلها مً كبل
املؤطظاث املالُت وػسهت جأححر مؤهلت وملخمدة صساخت بهره الصفت ،مم املخلاملحن الاكخصادًحن
الجصائسٍحن أو ألاحاهب أشخاص ػبُلُحن واهىا أو ملىىٍحن جابلحن لللاهىن اللام أو الخاص ،وجيىن
كائمت كلى كلد إًجاز ًمىً أن ًخظمً أو ال ًخظمً خم الخُاز بالؼساء لصالح املظخأحس ،وجخللم
فلؽ باألصىٌ مىلىلت أو غحر مىلىلت ذاث الاطخلماٌ املنهي أو باملدالث الخجازٍت( ".الاماهت العامت
للحكومت الجسائريت )1996 ،
وهى هرلً "كُام املظخأحس وهى مظخسدم ألاصل لاهخاجي بدفم مبالغ دوزٍت للمالً ملابل زلت في
الحصىٌ كلى ألاصل لاهخاجي واطخسدامه( ".الحمساوي)2000 ،
وَلسف بأهه "هىق مً أهىق الائخمان وَؼخمل كلى كىصس لاًجاز وٍمىً للمظخأحس فُه أن ٌظخفُد مً
زُاز الؼساء ،فاملؤحس في هرا الللد هى كبل ول ش يء املمىٌ الري ًيىن مهمخه مىذ الائخمان فهى ًدىز
الش يء مدل لاًجاز هفظه وهى كلد ًسظم إلى جىـُم زاص( ".البدالي)2005 ،
ومما طبم وظخيخج أن اللسض لإلًجاز ًلىم كلى( :لطرش ،مرجع سابق)2001 ،
-

املؤطظت املظخأحسة:

وهي املؤطظت املظخفُدة مً الخمىٍل وهي غحر مؼالبت بدظدًد املبلغ الىلي لالطدثماز وإما
ًيىن كلى دفلاث حظمي زمىً لاًجاز وحؼمل حصء مً زمً ألاصل مظافا إلُه الفىائد التي
حلىد للمؤطظت املؤحسة واملصازٍف املخلللت باألصل املخلاكد كلُه.
-

ملىُت ألاصل أو الاطدثماز:

أزىاء فترة الللد حلىد امللىُت إلى املؤطظت املؤحسة ولِع إلى املؤطظت املظخأحسة فهره ألازحرة
حظخفُد مً خم ألاكماٌ فلؽ.
-

في نهاًت فترة الللد:

جخاح للمؤطظت املظخأحسة زالر زُازاث وهي:
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إما جؼلب جددًد كلد لاًجاز ملدة أزسي.



أن حؼتري هرا ألاصل باللُمت املخبلُت.



أو جمخىم كً ججدًد الللد أو ػساءه وهىا ًخم إزحاق ألاصل إلى املؤطظت املؤحسة.

 2.2أهواع وأطراف عقد القرض لإليجار:
 1.2.2أهواع القرض لإليجار:
ًمىً جلظُم أهىاق اللسض لإلًجاز خظب ػبُلت ألاصل أو الخدماث مدل الاطدئجاز وهي( :مليكت,
زغيب)2005 ،
-

اطدئجاز الخدمت (الدؼغُلي):

ًخمحز هرا الىىق مً الللىد باهخفاق املؤطظت باألصل املؤحس إطافت إلى الاهخفاق بسدماث الصُاهت التي
جأزر جيلفتها في الحظاب كىد جلدًس لاًجاز بِىما املؤطظت املظخأحسة جخدمل أكظاغ لاًجاز وجيلفت
الدؼغُل.
-

الاطدئجاز املالي:

ٌلني الاهخفاق باألصل وال ًلدم زدمت الصُاهت.
-

البُم وإكادة الاطدئجاز:

ٌلني أن املؤطظت مالىت الللازاث ذاث الاطخلماٌ املنهي بالخىاشٌ كنها لؼسهت جمىٍل باالطدئجاز،
بهدف الحصىٌ منها كً اللسض لإلًجاز ٌظمذ باالخخفاؾ باطخلماٌ هره الللازاث.
-

الخأححر السفعي:

ًخدزل في هرا الىىق مً كلىد لاًجاز زالزت أػساف وهم املؤحس ،املظخأحس وامللسض وٍخللم باألصىٌ
مسجفلت اللُمت.
 2.2.2أطراف عقد قرض لإليجار:
ًمىً جلظُم ألاػساف امليىهت لللد لاًجاز فُما ًلي( :العبادي)2010 ،
-

املؤحس :وهى املصسف املمىٌ لللملُت وهى الري ًلىم بؼساء ألاصل بغسض جأححره إلى املظخأحس

وػاملا أن ألامس هرلً فهى ًلىم بالؼساء ملا ًسٍده املظخأحس أي أن الري ًددد املىاصفاث املخلللت
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باألصل املظخأحس هى املظخأحس وألاصل ًيخلل مباػسة مً املىخج إلى املظخأحس مم اخخفاؾ املؤحس بيافت
خلىكه في امخالن ألاصل.
-

املظخأحس :وهى الري جخم كملُت لاًجاز لصالحه أي أهه ًددد ما ًسٍد اطدئجازه وهى الري

ٌظخسدم وٍلتزم بدفم ألاكظاغ لاًجازٍت في املىاكُد املخفم كليها.
-

املىخج (املىزد /البائم) :وهى الري ًلىم بخصيُم ألاصل مدل لاًجاز بىاء كلى مىاصفاث

املظخأحس وبخيلفت برلً املصسف (املؤحس) خُث ًلىم بدفم الثمً والاجفاق كلى ميان الدظلُم وٍيىن
بحن املصسف واملىزد كلد الؼساء.
ومما طبم ًمىً جىطُذ ألاػساف امليىهت لللد كسض لاًجاز في الؼيل الخالي:
الؼيل زكم ( )1ألاػساف امليىهت لللد كسض لاًجاز
األصل االنتاجي
المستأجر
قرض مساعد
سداد القرض

ثمن األصل
المنتج أو المورد

البنك

المؤجر
قرض مساعد
سداد القرض

املصدز :مدمد هماٌ زلُل الحمصاوي ،اكخصادًاث لائخمان املصسفي ،ميؼأة املصازف :مصس،
 ،2000ص .432
 3.2خطواث مىح القرض لإليجار:
جمس كملُت مىذ كسض لإلًجاز بالخؼىاث الخالُت( :العبادي ،هتفس املرجع)
 1.3.2الدراست العمليت لطلب مىح القرض :جخم وفق املرايل الخاليت:
-

ًلدم املظخأحس ػلب إلى البىً بخأححر ملداث أو طللت ما وٍسفم الؼلب بالىزائم الخالُت:

-

دزاطت حدوي اكخصادًت كً املؼسوق املؼلىب جمىٍل ملداجه إن أمىً.



ػبُلت امللداث أو الظلم ومصدزها.



فاجىزة مبدئُت بالثمً.
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الظماهاث امللدمت للىفاء بالتزاماجه اججاه البىً.



مسهصه املالي.



املحزاهُاث ،الظسائب ،الخأمُىاث.



السجل الخجازي والبؼاكت الظسٍبُت.

-

ًلىم املصسف بدزاطت مىكف املظخأحس مً زالٌ:



الاطخلالم كً املظخأحس مً خُث طملخه والتزاماجه ألازالقي.



الاطخلالم كً طملت املظخأحس وملدزجه املالُت والائخماهُت والدظىٍلُت وزبرجه الللمُت مً

مصادز مسخلفت.


احساء اطخلالم كً الظللت.



إذا جم الخأهد مً مىكف املظخأحس ومىكف الظللت بالظىق ًخم أزر املىافلت مً الظلؼاث

املسىلت باجساذ اللساز في البىً.
-

جىفُر اللملُت :وجخم هما ًلي:



ًلىم البىً بؼساء امللداث أو الظلم مً البائم وبخملىها وبدفم الثمً املؼلىب.



ًمىً للبىً أن ًمىذ جىهُال للمظخأحس في اطخالم الظلم أو امللداث واهتهاء ول ما ًخللم بها.



ًمىً للبىً اكؼاء جىهُال للمظخأحس بأن ًسحم بالظمان مباػسة إلى البائم في خالت وحىد

كُىب في جلً امللداث أو الظلم.


بلد جدلم املظخأحس مً امللداث أو الظلم ومً مؼابلتها للمىاصفاث املؼلىبت التي خددها

ًلىم بخدسٍس مدظس اطخالم ًلدمه إلى البىً.


بلد مدظس الاطخالم ًىكم الؼسفان كلى كلد لاًجاز.

-

املخابلت:



ًلىم ول مً الؼسفحن بااللتزاماث املفسوطت ػُلت مدة الللد بدُث ًلتزم املؤحس للمظخأحس

باالطخفادة مً امللداث أو الظلم وهرا التزام املظخأحس بدفم ألاكظاغ لاًجازٍت في الىكذ املددد.


إكداد جلازٍس دوزٍت كً املخابلت.

-

إهتهاء كملُت لاًجاز:
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كىد اهتهاء املدة لاًجازٍت ًيىن أمام املظخأحس أخد الحاالث وهي إما ًسد امللداث إلى البىً أو ًلىم
بلملُت لاًجاز مسة أزسي أو أن ًلىم بؼساءها.
 .3املؤسساث الصغيرة واملخوسطت
1.3حعريف املؤسساث الصغيرة واملخوسطت:
حلسف املؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت مً وحهت هـس كلم الاكخصاد بأنها ''اطدثماز ًىحد إلهخاج مددد
لخدلُم كائد (زبذ) وكائد هفعي كلى املجخمم وٍخمحز باهسفاض زأطماٌ املظدثمس والخىىىلىحُا البظُؼت
املظخسدمت( .هيكل ,محمد)2003 ،
هما ًمىً حلسٍف املؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت خظب بلع الدوٌ هما ًلي:
أملاهيا :حلسف بأنها'' مؤطظاث ججازٍت بئميانها جىؿُف كدد هائل مً اللماٌ كد ًصل إلي  500كامل
وجدلم مبُلاث صافُت اكل مً 100ملُىن  DMفي الظىت( ''.هيكل ،هتفس املرجع السابق)
الاجحاد ألاوربي :خدد الخلسٍف امللخمد باليظبت للمؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت طىت  1996مً ػسف
الاجداد ألاوزبي ،وٍسجىص هرا الخلسٍف كلي زالزت ملاًِع وهي( :يوسف ,جوفيق عبد الرييم)2002 ،
 ملُاض املظخسدمىن للمؤطظاث املصغسة هي مؤطظت حؼغل اكل مً  10أحساء. ملُاض زكم ألاكماٌ للمؤطظت الصغحرة هي جلً التي جىافم ملاًحر الاطخلاللُت وحؼغل اكلمً  50أححر وجىجص زكم أكماٌ طىىي ال ًخجاوش  7مالًحن اوزو ،أو ال جخلدي محزاهُتها الظىىٍت 5
مالًحن اوزو.
-

ملُاض الحصُلت الظىىٍت والاطخلاللُت فاملؤطظت املخىطؼت هي جلً التي جىافم ملاًحر

الاطخلاللُت حؼغل اكل مً  250كامل وال ًخجاوش زكم أكمالها الظىىي  40ملُىن اوزو ،أو ال جخلدي
محزاهُتها الظىىٍت  27ملُىن اوزو.
الوالياث املخحدة ألامريكيت :اصدز اليىوغسض ألامسٍيي كام  1953كاهىن زاص باملؤطظاث الصغحرة
واملخىطؼت بدُث ًسجىص كلى امللاًحر الخالُت( :البرهىػي ,طلاد هائف)2005 ،
اطخلاللُت لادازة ،ملىُت املؤطظت جيىن مللاوٌ مظخلل ،أن ال جيىن املؤطظت مظُؼسة كلى الظىق.
وحلسف املؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت كلى أنها'' املؤطظت التي ًخم امخالهها وإدازتها بؼسٍلت مظخللت
بدُث ال حظُؼس كلى املجاٌ الري حلمل فُه( ".هيكل ،مرجع سابق)
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بريطاهيا :كسف كاهىن الؼسواث البرًؼاوي الري صدز كام  1985املؼسوكاث املخىطؼت والصغحرة بأنها
ذلً املؼسوق الري ٌظخىفي ػسػحن أو أهثر مً الؼسوغ الخالُت:
 حجم جداوٌ طىىي ال ًصٍد كً  14ملُىن دوالز أمسٍيي. حجم زأض ماٌ مظدثمس ال ًصٍد كً  65,6ملُىن دوالز أمسٍيي. كدد اللماٌ واملىؿفحن ال ًصٍد كً  250مىاػً.الجسائر :أصدزث وشازة املؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت الجصائسٍت اللاهىن الخىحُهي لتركُت املؤطظاث
الصغحرة واملخىطؼت زكم  ،18-01وهرا بلدما صادكذ الجصائس كلى مُثاق بىلىهُا خىٌ هره املؤطظاث
طىت  ،2000وهى مُثاق ًىسض الخلسٍف الري خدده لاجداد ألاوزبي طىت  1996وٍسجىص هره الخلسٍف
كلى زالر ملاًحر وهي كدد اللماٌ ،زكم ألاكماٌ الظىىي والحصُلت الظىىٍت املدللت.
خُث ٌلسف اللاهىن 18/01املؤطظت الصغحرة واملخىطؼت مهما وان وطلها اللاهىوي بأنها ''مؤطظت
إهخاج الظلم و/أو الخدماث ،حؼغل مً  01إلى  250كامل ،وال ًخجاوز زكم أكمالها  02ملُاز دًىاز
حصائسي أو ال جخجاوش مجمىق خصُلتها الظىىٍت  500ملُىن دًىاز حصائسي وحظخىفي ملاًحر الاطخلاللُت''.
(جواد)2007 ،
وكد محز املؼسوق الجصائسي ما بحن املؤطظاث املخىطؼت والصغحرة واملصغسة هما في الجدوٌ الخالي:
جدول رقم( :)01جصييف املؤسساث في القاهون الجسائري
هىق املؤطظاث

املخىطؼت

الصغحرة

املصغسة

املىاصفاث
كدد اللماٌ

250-50

49-10

9-1

زكم ألاكماٌ (دج)

200ملُىن 2-ملُاز

200ملُىن

 20ملُىن

الحصُلت الظىىٍت (دج)

( )500-100ملُىن

 100ملُىن

 10ملُىن

املصدر :الجسٍدة السطمُت ،اللاهىن الخىحُهي لتركُت املؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت،2001 ،ص.06.
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كلى السغم مً ازخالف حلسٍف املؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت بحن الدوٌ بدُث جىفسد ول دولت
بخلسٍف زاص بها ،وذلً هدُجت ازخالف دزحت الىمى الاكخصادي وحجم وػبُلت اليؼاغ الاكخصادي،
بدُث وظدىج أن هىان مجمىكت مً امللاًحر التي ًمىً الاكخماد كليها لخددًد حلسٍف املؤطظاث
الصغحرة واملخىطؼت وظخسلصها فُما ًلي:
 املعايير الكميت :وحؼمل مجمىكت املؤػساث الاكخصادًت مثل حجم لاهخاج ،كدد اللماٌ.... املعايير الىوعيت :وحؼمل املظؤولُت اللاهىهُت التي جلم كلى كاجم املالً ،الظىق....و الجدوٌ الخالي ًىضح جىشَم املؤطظاث الاكخصادًت خظب الحجم في كدد مً البلدان هما ًلي:
جدول رقم ( :)02جوزيع املؤسساث الاقخصاديت يسب الحجم في عدد مً البلدان
كدد اللماٌ

1ـ9

 10ـ 250

500 

الىالًاث املخددة ألامسٍىُت

%79.6

%25.0

%0.4

الُابان

%71.3

%28.0

%0.7

الخجمم ألاوزبي

%81.85

%17.95

%0.20

املجمىكاث

املصدز :هاصس دادي كدون ،اقخصاد املؤسست ،داز املدمدًت :الجصائس ،غ ،1998، 2ص.65
هالخف مً زالٌ هرا الجدوٌ أن الاكخصاد اللالمي ًياد ًيىن ميىن مً املؤطظاث مخىطؼت
وصغحرة زاصت في أووزبا .إال أن هره املؤطظت ال حظخلمل الُد اللاملت بىفع وظبت كددها مً مجمىق
الُد اللاملت اليلُت ،وهرا ما طجراه مً زالٌ الجدوٌ الخالي:
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جدول رقم ( :)03جوزيع اليد العاملت في املؤسساث يسب الحجم والعدد في عدة بلدان
 50ـ 250

500 

% 43.5

% 1.2

الُد اللاملت

% 3.7

% 31.6

% 64.7

الحجم

4ـ9

 10ـ 300

> 300

كدد املؤطظاث

% 56.7

% 42.4

% 0.9

الُد اللاملت

% 13.6

% 58.6

% 27.8

الحجم

1ـ9

 10ـ 250

500 

كدد املؤطظاث

% 72.5

% 26.7

% 0.6

الُد اللاملت

% 11.2

% 45.9

% 42.9

الحجم
الىالًاث املخددة
ألامسٍىُت

الُابان

املجمىكت ألاوزبُت

كدد املؤطظاث

1ـ9
% 55.3

املصدر :هاصس دادي كدون ،اقخصاد املؤسست ،داز املدمدًت :الجصائس ،غ ،1998 ،2ص.96
هرا الجدوٌ ًبحن لىا مدي مظاهمت املؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت في أهم البلدان الصىاكُت ،إال
أهىا هجد الاكخماد كلى الُد اللاملت بدزحت هبحرة في الُابان بـ  % 58وذلً بظبب أنها حظاًس كلى
امللخلداث الدًيُت التي جؤمً بها ،هما ًالخف أن أكلى اليظب جخىاحد في املؤطظاث الصغحرة
واملخىطؼت غحر املؤطظاث الىبحرة ،هـسا إلمياهُت الخىطم بدزىٌ مظاهمحن أو مؼازهحن حدد في زأض
املاٌ ،وكدم حلسطها لألزؼاز في الظىق بىفع الحجم الري جخلسض له املؤطظاث الىبحرة زاصت كىد
إدزاٌ مىخىج حدًد أو جىىىلىحُا حدًدة)novembre 25-24 ،leger-jarniou( .
2.3خصائص املؤسساث الصغيرة واملخوسطت:
هىان مجمىكت مً الخصائص التي جمحز املؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت ومً أهمهاCatherine ( :
)leger-jarniou
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اهسفاض زأض املاٌ الالشم إلكامتها الن املؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت ال جخؼلب اطدثمازاث

ضخمت ملازهت باملؤطظاث الىبحرة.
-

جخمحز بىثافت كىصس اللمل بدُث حلخمد وظبُا كلى الُد اللاملت وحلخبر هلامل لخثمحن

املؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت.
-

وؼاغ ملـم هره املؤطظاث ٌلخبر مددود حغسافُا ،إذ أن ملـم هره املؤطظاث جيىن

مدلُت وحهىٍت.
-

دزحت املساػسة لِظذ هبحرة زاصت مساػس الظىق.

-

جخمحز بان لها اللدزة كلى الخفاكل بمسوهت وطهىلت مم مخغحراث الاطدثماز ،أي الخدىٌ مً

إهخاج طلم وزدماث جدىاطب مم مخغحراث الظىق ومخؼلباجه ،وٍسحم ذلً إلي أن هره املؤطظاث
حلخمد كلى اطدثماز مادي صغحر الحجم ،مما ٌظهل كملُت الخدىٌ الاكخصادي.
-

جخمحز باججاهها إلى ألاطىاق الصغحرة واملددودة والتي ال جثحر اهخمام املؤطظاث الىبحرة.

-

ال جخؼلب وىادز إدازٍت ذاث زبرة هبحرة مما ًىلىع كلى جيلفت لاهخاج هما أنها حظخلمل ػسق

حظُحر غحر مللدة وبظُؼت.
-

إن صغس حجمها ٌظمذ بازخُاز مىكلها بظهىلت أهثر مً الصىاكاث الىبحرة ،ومىه حظخؼُم

الاهدؼاز في املىاػم الدازلُت لالكتراب مً ألاطىاق.
 ال جدخاج إلي دزاطاث حظىٍلُت مللدة الن الظىق الري جيؼؽ فُه ٌلخبر مددود ( مدلي أوحهىي غالبا).
 3.3أهميت املؤسساث الصغيرة واملخوسطت:
بلد الخلسف كلى حلسٍف املؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت وزصائصها طيخؼسق إلي دوزها وأهمُتها في
زدمت مصالح الفسد واملجخمم والاكخصاد كلى املظخىي املدلي واللالمي وهدُجت لرلً فهي جىدؼس
بصىزة مدظازكت وجخجظد هره ألاهمُت فبما ًلي)CULLIERE( :
-

شٍادة الىاجج املدلي الخام.

-

املظاهمت في الخجدًد والابخياز بدُث حلخبر املؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت مصدز مً مصادز

لابداق و الابخياز.
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زلم فسص كمل مما ٌظاكد في خل مؼيلت البؼالت.

-

املظاهمت في حغؼُت حصء هبحر مً اخخُاحاث الظىق املدلي.

-

اللمل كلى حلبئت الادزاز مً زالٌ امخصاص فىائع ألامىاٌ اللاػلت واملدزساث لدي صغاز

املدزسًٍ وجىؿُفها في اطدثمازاث إهخاحُت وزدمُت.
-

املظاهمت في جلبُت الؼلب كلى الظلم الاطتهالهُت.

 .4مساهمت القرض باإليجار في جمويل املؤسساث الصغيرة واملخوسطت
بلد صدوز ألامس زكم  96/09أصبذ بئميان املؤطظاث الجصائسٍت اللجىء إلى اللسض لاًجاز الخمىٍلي
للحصىٌ كلى كخاد حدًدة بيل ازجُاح خُث أن هرا الىمؽ الخمىٍلي ًمىً أن ًمثل باليظبت لها بدًال
للصُغ الخمىٍلُت ألازسي وهرا إلهجاش البرامج الاطدثمازٍت والحفاؾ كلى هُيل ألامىاٌ الدائمت ،وكمىما
ًمىً اكخباز اللسض لإلًجاز وىطُلت جمىٍلُت للمؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت وٍخىكف كلى مدي
مالئمت زصائصها للحاحاث الخمىٍلُت لخلً املؤطظاث ،مما ًجللها الىمؽ الخمىٍلي املفظل وبالخالي
ٌظاهم بؼسٍلت فلالت في جمىٍلها ،جىمُتها وجؼىٍسها ولهرا هجد أن اللسض لإلًجاز ًخىُف مم الىطلُت
املالُت للمؤطظاث وحلؼي فسص إطافُت مً ػأنها أن جلبي الاخخُاحاث الاطدثمازٍت وكلُه فاللسض
لإلًجاز ٌلؼي للمؤطظاث ما ًلي( :سياحي ,خليدة)2013 ،
 فسصت للمؤطظاث التي لديها مدًىهُت كالُت. فسصت للمؤطظاث التي لديها عجص في الخصٍىت مً أحل مىاحهت اخخُاحاث الدوزة. فسصت للمؤطظاث التي جسي أن ػسوغ اللسض غحر مالئمت مً هاخُت الخيلفت ،املدة.
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.5الخاجمت:
ٌلخبر كسض لإلًجاز مً بحن صُغ الخمىٍل وهى بدًل مً أحل الحصىٌ كلى زدماث أو خُاشتها ملدة
ملُىت ػسغ وفاء املؤطظت املظخأحسة بااللتزاماث املىصىص كليها في الللد.
وكد خاولذ هره الىزكت البدثُت جىطُذ مظاهمت كسض لإلًجاز في جمىٍل املؤطظاث الصغحرة
واملخىطؼت وكد جم اطخسالص الىخائج الخالُت:
 ٌلخبر كسض باإلًجاز كلد ًسبؽ بحن املؤحس واملظخأحس. اللسض لإلًجاز ًخمحز بدصىٌ املظخأحس كلى ألاصل ملابل حظدًد أكظاغ للمؤحس. حلخبر املؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت وطُلت لصٍادة الىمى الاكخصادي وزلم فسصكمل.
 ؿهس اللسض لإلًجاز وىطُلت جمىٍلُت مً أحل جللُل مً الصلىباث التي واهذجىاحهها املؤطظاث الصغحرة واملخىطؼت.
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ملخص:
الهدددن مددا و د ا الويكددت اليط يددت وددو حضددليه القددو ٍ د الددداي ال د ه جلَي د املوازندداث الخلدةر ددت
ابناك ددت ادا املخ ددوازق ا ددي مج دداٌ كي ددادة اجوذيد د اص ددنراجيجيت املئصض ددت ا ل ددً ٍ د د اٍخي دداي أق واج دداق
ادج دداق حَخب دراق مط ددم م ددا أو د ادااث الت ددر ىه ددرث ا ددي مج دداٌ الركام ددت االخرن دديه ص ددنراجي ي ٍ د م ددر
الَلددود املاف دديتٍ .بددر و د ا الدياصددت اصخَرف ددوا جمل ددت مددا الول ددال االتددر جق ددموذ َددك الوخ ددات الت ددر
جوؽلذ الحها امطار االدياصاث اي و ا املجاٌ خؾوؽا جلً امللدمت ما كيل الياح اق نويجا اوداملا.
مطيث جيهر و ا الدياصاث أق نيام يكامت الدضيير مؾيغخ الخلليدةت اال ه يَخمد ٍ نيام املوازناث
الخلدةر ددت وددو ةخجد أه ددر نطددو الددخطى ميددوق نيددام الركامددت الد ه ةييددد حددوٌ ود ا الويددام ةخَددد اليَددد
الخىخيي ددل .الخوافض دديت الَالي ددت الت ددر ةذرف ددها املط دديه م ددا جه ددت ،اني ددام اللي ددادة الخو ددازني م ددا اٍ د د اند د
اصددذل ال د ه ةذرف د نيددام املوازندداث االخرندديه مددا جهددت اخددر  ،ةجَددل مددا نيددام الركامددت الخلليددده
ةذخل ددر اند د الخغ ة ددت الَىض دديت اث اليَ ددد ص ددنراجي ي ٍ .د ود د ا اص دداش ج ددا ث مناك ددت ادا املخ ددوازق
مدديَك الخلددوٌ التددر حضدداٍد ٍ د جدددٍي نيددام الخغ ةددت الَىضدديت املوب ددم مددا نيددام املوازندداث الخلدةر ددت
ا لددً مبدماج د افددم نيددام مخيامددل لددكداية صددنراجيجيت جيددوق مناكددت ادا املخددوازق يهي ج د اصاصدديت،
و د ا الوي ددام ة دساام فيم ددا م دديق مذه ددومل ال ددخَل

ص ددنراجي ي اال ددخطى ا ل ددً لق ددماق مو ددا اجوذي د أفق ددل

صنراجيجيت املويمت.
الكلماث املفخاحُت :املوزاناث الخلدةر ت ،مناكت ادا املخوازق ،اصنراجيجيت املئصضت.
جصيُف H68:JEL
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« مجلت امللسٍصي للدزاطاث الاكخصادًت واملالُت ،املجلد  ،2الَدد  ،2ديضمبر  » 2102ؼ ؼ67-45:

45

)محسش عبداللادز (بطاكت ألاداء املخىاشن وهظام املىاشهاث الخلدًسٍت ودوزهما في جفعُل وكُادة الاطتراجُجُت في املإطظت

Abstract
The main purpose of this research paper is to highlight the role played
by the most important tools that have been appeared in the field of control
management and strategic planning to monitor and execute the
organization strategy; the balanced scorecards and budgeting. Through
this study, we reviewed a number of points, which included some results of
research and studies in this area especially, that has been represented by
Norton and Kaplan. The studies show that the traditional system of control
management is almost backed up with a tactical control system based on
budgeting. the high competitiveness of the organization's environment on
one hand, and the linear system (top-down relation)that imposed by
traditional planning and budgeting on another hand; makes the
management system lacking to the strategic feedback system, To deal with
this problem, Norton and Kaplan came up with a solution that has been
proposed in the balanced scorecard, this tool can be used as a cornerstone
to build a strategic management system that integrating the budgeting and
upgrading the strategic feedback by wedding between learning and
monitoring to build and execute the organization strategy.
Key words; budgeting; balanced scorecard; BSC, organisation strategy.
Jel Classification Codes:H68

: ملدمت.1
يغهد املطيه الخوافس ر للمئصضت الَدةد ما الخنوياث ااملخغيراث الالمخواويت االتر افقذ ا
زالذ جذض ر ان جواني امطار االدياصاث االتر تهدن ان جنو ر اصاليب الدضيير مما ةخوافم
 فيداةت ما نيام املوازناث الخلدةر ت اال ه جساما ىهويوا اي.االدةواميىيت التر حغهدوا املوافضت
املئصضت مُ مداةت اللراق املاض ر مرايا ممرخلف مدايش داية االخرنيه صنراجي ي اانيمت اداية
 هي ولها مواهج اانيمت،الجودة الغاملت اؽو ان مناكت ادا املخوازق ا زالذ اللاتمت مو لت
 مما،ااجدتها ىران مَيوت اجياد حَدمها عرال اىران اخر جذرفها اجللل بها مخنلياث املوافضت
 أا مطاالت جطدةثها اي أحياق، ةدفُ ماملضيرةا أحيانا ان الخر ي ٍا َك املواهج ااصديدالها مؤخر
 ااي و ا الؾدد فلد ايجؤةوا. أاحتد دمجها اي مطاالت صخذادة ما املساةا التر ةموطها ول موهج، أخر
ٍبر و ا الويكت اليط يت حضليه القو ٍ أحد أو أداجيق ىهرجا اي مجاٌ الركامت االخرنيه
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صنراجي ي ااملَبر ٍجهما اي املوازناث الخلدةر ت ابناكت ادا املخوازق؛ فما جهت نجد أق املوازناث
الخلدةر ت اباٍخيايوا أٍرق أدااث مراكيت الدضيير نجدوا زالذ لخد ق اٍ الرغ ما نخلاداث
جطخذً مميانتها هخلليد ياسخ جمايص مرخلف املئصضاث اي مجاٌ الخرنيه ايكامت ادا  ،ا

جياد

جرلو أه مئصضت ما و ا اداة ا لً ٍ اخخالن اعيالها .ا ما جهت اخر حَخبر مناكت ادا
املخوازق أحد أو افياي داي ت الخدة ت التر صينرث ٍ الضاحت م نهاةت اللرق املاض ر نيرا ملا
اصخلنيخ ما امطار ادياصاث ا نغاي الواصُ ال ه ٍرفخ ٍبر مرخلف املئصضاث ٍبر ايجا
املَموية مما دفُ مجامَت وايفايد ان جؾنيذها فما أو

فياي داي ت الخدة ت التر ىهرث خالٌ

الَلود اخيرة ،و ا اداة هيداةت جا ث ٍ ازر نخلاداث املوجهت لويام املوازناث الخلدةر ت االنرق
الخلليدةت لالداية االلياش لخؤحل مطلوٌ ااكنراحاث جدةدة فيما ةخَلم ماللياش ،لىا مُ الوكذ جنوي
املذهوم لخنخلل و ا

داة ااي ىرن اجي

ما مجرد أداة لللياش ان موهج مخيامل لالداية

صنراجيجيت ،ا لً ٍ اٍخياي أنها الجضر الرامه فيما ميق ٍملياث جوذي

صنراجيجيت اي املضخو

ادنى ااملخوصه مُ ٍملياث الؾياغت االخوجي اي املضخو اٍ  ،اٍ و ا اصاش فهر جودم مُ
مرخلف ادااث الخرنيه مما فحها املوازناث الخلدةر ت اوو ما صنضله ٍلي القو ٍبر و ا الويكت
اليط يت ٍبر عياليت الخاليت:
.1.1مشكلت الدزاطت
 كُف جخكامل بطاكت ألاداء املخىاشن مع هظام املىاشهاث الخلدًسٍت لخحلُم وكُادة اطتراجُجُتاملإطظت؟
الدظاؤالث الفسعُت :اجخذرٌ ٍا لاعياليت الرتيضيت الدضاإ ث الذرٍيت آلاجيت:
 ما امللصىد بىظام املىاشهاث الخلدًسٍت ؟ وما هي اهمُتها باليظبت للمإطظت ؟
 ماهي بطاكت الاداء املخىاشن ؟ وكُف حعمل هره ألاداة على جحلُم مفهىم الادازة الاطتراجُجُت
؟
 كُف ًمكً املكاملت فُما بين بطاكت ألاداء املخىاشن وهظام املىشاهاث الخلدًسٍت للُادة وجىفُر
اطتراججُت املإطظت؟
 .2.1املىهج املخبع
جمام و ا الدياصت فلد اٍخمدنا ٍ املوهج الوؽذل  ،ا لً مالرجوٌ ان

مطار امللدمت ما

َك املذىر ا املخرؾيؾيق اي مجاٌ مراكيت الدضيير ا اصنراجيجيت املئصضت ٍ يأصه اصخاب
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موهج اللياش املخوازق نويجا اواملا اما كدماا ما أفياي اما أجل جطدةد ألياث ٍمل ول ما مناكت
ادا املخوزاق ااملوزاناث الخلدةر ت اديجت الخيامل ا حضاق فيما ميق و ةا اداجيق ما أجل كيادة
اجوذي اصنراجيجيت املئصضت.
.3.1محاوز الدزاطت
صوطااٌ لاجامت ٍا لاعيالياث الضاملت ما خالٌ خمط مطااي يتيضيت والخاني :
 املوازناث الخلدةر ت
 مناكت ادا املخوازق
 املياملت فيما ميق مناكت ادا املخوازق انيام املوزاناث الخلدةر ت لليادة اجوذي اصنراججيت
املئصضت.
 .2هظام املىاشهاث الخلدًسٍت
 -1- 2ماهُت هظام املىاشهاث الخلدًسٍت
كيل الخنرق ان حَر ف نيام املوزاناث الخلدةر ت ةنيغي لاعاية ان ٍوؾر أصاس ر أ اوو مرنه
اٍماٌ اجطدةد أوميخ اي اٍداد جويي املوااناث الخلدةر ت داخل املئصضت .ا يَرن مرنه اٍماٌ
ٍ أن لً املخطط الري ٌعبر عً مجمىع الخلدًساث التي جتراوح فُما بين املدي الطىٍل واملدي
اللصير  ،عمىما ثالث طىىاث  ،حُث يهدف هرا ألاخير ئلى الخللُل كدز إلامكان مً عىامل عدم
الخأكد في املظخلبل وذلك بالظماح باحساءاث أكثر جفصُال للخأكد مً الخىاطم فُما بين الخىحهاث
الطىٍلت ألامد و شسوط الخىفُر (P L. Boscos et al , 1997, p. 30) .
َد اٍداد مرنه اٍماٌ اال ه يَخبر املرحلت اان اي لانخلاٌ ما الواكُ الويره ان الواكُ
الَم ي جؤحل ٍمليت اٍداد املوازنت الخلدةر ت  ،االتر حَخبر املرحلت ال انيت االجهاتيت لَمليت لانخلاٌ ما
لاصنراجيجيت ان الخوذي اٍ و ا اصاش جوجد ووان ٍدة حَر ذاث للموازناث الخلدةر ت فهر حَرن
ٍ أنها" :أداة حشخُص وجخطُط جيخهي وفم كُاطاث خاصت مً أحل عملُت الخحظين في ألاداء
) "(P L. Boscos et al , 1997كما حعسف اًضا على انها  " :ذلك الىظام الري ٌعمد مً خالله
املظإولىن ئلى جسحمت خُازاتهم الخخطُطُت املعبر عنها في أوشطت وأفعال ئلى أزكام حعكع اللدزة
والحلُلت إلاكخصادًت للخىظُم" ). (Henry Bouquin, 1998, p. 326
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ججمع املىاشهاث الخلدًسٍت فُما بين ثالث وظاةف زةِظُت لالدازة وهي الخخطُط والخيظُم
والسكابت وعلى هرا ألاطاض هي حعسف على أنها" :حعبير كمي لخطت ألاعمال حظاعد على جحلُم
الخيظُم والسكاب ــت (فسكىض محمد ،2001 ،صفحت )4
الخَاي ف الضاملت ولها جؾب اي اججاا ااحد ،اوو أق نيام املوازناث املوازناث يَخبر مم امت اخر
مرحلت اي مرحلت الخرنيه ،اما ةجب الخوبي الي ووا وو أق املوازناث الخلدةر ت ليضذ مجرد جرجمت
يكميت للخنه ،اانما جلوم املوازنت ٍ ٍمليت جوزيُ املوايد االتر غاليا ما جيوق نادية  ،ل لً ٍ
آخ اللراي أق ةقما جوزيُ املوايد مما ةقما نجاح املئصضت ا لً ما خالٌ افَ اجرجيي لألالو اث
التر ةجب أق جؤخ وا املئصضت  ،ل لً فبق اللراياث املرجينت ماملوازنت جىدس ر ما ُ اللراياث الليادةت
)(Peter F. Drucker,, 2002, p. 118
 -2- 2أهداف هظام املىاشهاث
تهدن املوازناث الخلدةر ت ان جطضيق مضخو الدضيير اي املئصضت ما خالٌ فمانها للَواؽر الخاليت :
(هاصس دادي عدون ، 2001 ،الصفحاث )79-78
 الَمل ٍ جطدةد املخنلياث ااملوايد القراي ت اجوزيَها حضب يزنامت زمويت لخوذي اوداناملضنرة اي اماي جرنيه الَملياث ؛
 جوزيُ املضئالياث ٍ مرخلف اكضام ااملؾالح  ،اافُ مرخلف املوايد املاليت االبغر ت جطذجؾرن وئ املضئاليق اجوجحهه فما لاماي الَام إلصنراجيجيت املئصضت ؛
 مخا َت حرهت املطيه الداخ ي االخايجي للمئصضت  ،مطيث حَخبر املوازنت فرؽت للليام مالدياصاثا لامالٌ ٍ افُ الضوق اٍ اميانياث املئصضت الداخليت؛
 حَخبر املوازنت همؾدي امويُ لكصنراججياث الخىخيىيت  ،اهي اصنراججياث للخَدةل اي اجل اللؾيرمُ الخذاو ٍ اودان الَامت اي اجل النو ل .
اهي به ا جيهر ن :
 أداة ما أدااث الضياصت الداخليت  ،فهر ا ا ما ج اصخغاللها جيدا حَخبر هذرؽت إلعراناملخَامليق الداخليق أزوا اٍداد املوازنت ا لً ما أجل ٍمليت الخطذي اججدةد لالن ام
ماإلصنراجيجيت  ،خؾوؽا فيما ةخَلم ماملضخو اث الدنيا االلاتميق ٍ البرام الخوذي ةت االتر
حَانل نوٌ ما التهميػ  ،ااي حالت ٍدم اصخغاللها جيدا فهر صخيهر ووصيلت للخَايـ اجقايب
املؾالح فيما ميق مرخلف لاتخالفاث داخل املئصضت ؛
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 أداة ملراكيت امخا َت اجليي ادا اي مرخلف اكضام ا أجسا املئصضت اجطدةد املضئالياث ،انيام امليافآث  ،اجدٍي نيام الخغ ةت الَىضيت (هاصس دادي عدون ، 2001 ،صفحت )79
 أداة جنضيم ةخ ما خاللها الخؤهد ما أق مرخلف الوىاتف جخطرن افم نضم ااحد نطو جطليمالهدن الَام للمئصضت  ،مطيث حضمح ٍمليت الركامت املوازنيت ما مَالجت أه خلل ةيهر ٍ
مضخو و ا الوىاتف؛
 أداة أصاصيت لدضيير الخنيئاث  ،ا لً َملها ٍ جطدةد الؾَوباث املضخليليت  ،ااخخياي مرامانغنت مُ اخ َيق لاٍخياي للمخغيراث املمىوت احالت ٍدم الخؤهد (Henry Bouquin, 1998,
)p. 326
 -3 – 2مساحل ئهجاش املىاشهاث الخلدًسٍت
ةرخلف الخي السمير إلٍداد املوازنت ما مئصضت ألخر ،حيث ةرجيه لً َدة ٍوامل  ،مجها حج
املئصضت ٍ،دد احداتها اأنغنتها ....الخ  ،ا أق ٍملياث اٍداد املوازنت ٍموما جدغيل اي الغالب حوٌ
أجودة صوو ت جمخد ما صبخمبر ان ديضمبر .اجيهر لاجرا اث املوازنيت حضب الشكل)  ( 1حيث
ةمىا عرح مرخلف لاجرا اث واآلحل (P L. Boscos et al , 1997, pp. 151-153) :
 ايصاٌ الضيواي وواث الَامت للَمل ان مرخلف الوحداث ا الوىاتف ا املجضدة مواصنت مؾلختالخرنيه أا مؾلخت مراكيت الدضيير  ،افافت ان اصخطقاي الخوجحهاث امل بخت مواصنت لاداية
الَامت املوطدية ما مرحلت الخرنيه ،خاؽت فيما ةخَلم ماألودان  ،لاصد ماياث املوجسة ،
الَمالت امللدية ...الخ  .امرخلف املَلوماث ٍا داياق الَملياث  ،أجودة الَمل ا املضئالياث ،
مطيث جطدد و ا املَنياث اماي الَمل املوازنل .
-

انجاز املوازناث االيت داخل الذراٌ  ،ا لً حضب ديجت املرهس ت املؤخو بها  ،مطيث جواكػ
اودان ٍ مضخو ول مرهس مضئاليت  ،ا ججر دياصاث ٍ و ا املضخو بهدن جطؾيل
الخلدةراث القراي ت ا مطاواة مرخلف الخياياث املمىوت َ ،دوا جرجُ الوزاتم املوازنيت ان مراكب
الدضيير ما أجل ججضيد الخواصم اانجاز املؾادكت االيت .

-

ميادلت املَلوماث فيما ميق الذراٌ الاداية مم لت اي مراكب الدضيير بهدن الخطرن إلكامت
الخطىي ٍبر املدةر ت الَامت االخطوٌ ان املوازنت الجهاتيت  ،اووا ةخجضد مذهوم

Navette

 Budgétaireاال ه يَبر ٍا حرهت الخواؽل التر جبوحها املوازنت أفليا اٍمودةا  ،و ا املرحلت حضمح
ممَالجت ٍدم الخواصم ال ه ةيهر ٍ مضخو املوازناث االيت فيما ميق مرخلف الذراٌ ا فيما
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ميق الذراٌ ااملدةر ت الَامت هما يضمح مبجرا الخواصم الَام فيما ميق و ا اخيرة ا مرنه
اٍماٌ .
  -املؾادكت الجهاتيت ٍ املوازناث .الشكل)  ( 1ألاحىدة املىاشهُت
السنة N

السنة N - 1

 – 1اماي الَمل 2
املوازنل

-

اٍداد  – 3الخطىي

 – 4املؾادكت

 – 6الخوذي

املوازناث االيت
تكـــــــــــــــرار

Source; Henry Bouquin , Le Contrôle de Gestion, Op.Cit.P.152.
 .3بطاكت ألاداء املخىاشن
اي و ا املطوي صوطااٌ الخنرق ان مناكت ادا املخوازق ما مرخلف جوانبها ما الخَر ف اامليادة
ان لوحت الليادة هموهج ادايه مخيامل.
 : 1–3ماهُت بطاكت ألاداء املخىاشن
حَرن مناكت ادا املخوازق ٍ أنها  " :أداة لخكمُل كُاطاث ألاداء املالي الخللُدًت بلُاطاث ألاداء
الىىعي والعملُاحي والتي جلىم على  :ئزضاء العمالء  ،جحظين العملُاث الداخلُت  ،السفع مً وجيرة
الخعلم والىمى داخل املإطظت(Robert S. Kaplan & Robin Cooper, 1998, p. 147) .
و ا الخَر ف ةللى القو ٍ مناكت ادا املخوازق هؤداة لللياش ،لىا مذهوم و ا داة ججااز
نناق اللياش ليخَداا ان

داية صنراةخجيت ااي و ا الؾدد حَرن مناكت ادا املخوازق ٍ أنها" :

جلً اداة التر حضاٍد املئصضت ٍ جطليم يإ تها ااصراجيجيتها ما خالٌ مضاٍدتها ٍ

جامت ٍ

جلً صئلت الجوور ت ما الووٌ (Robert S. Kaplan & David P. Norton, 1996, p. 126) :
 كُف هسض ي املظاهمين ؟  -املحىز املالي – ؛
 كُف هسض ي العمالء ؟  -محىز العمالء – ؛
 كُف وظخطُع الاطخمساز في جحظين وخلم اللُمت ؟ ـ محىز الخعلم والىمى ـ ؛
 فُما ًجب أن هبرع ؟  -محىز العملُاث – .
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الخَر ف الضامم ةيهر لوا هيف حَمل مناكت ادا املخوازق ٍ جرجمت يإ ت ايصالت املئصضت
افم عيىت مخياملت ما اللياصاث ،و ا اللياصاث هما يغير الي نويجا اواملا جدغيل هبماي
اصنراجي ي اهويام ادايه يغخمل ٍ اجرا اث عاملت جليط هيذيت خلم الليمت للسباتا الخالييق
االَمال املضخليلييق  ،اهيذيت جطضيق اللدياث الداخليت الاصد ماي اي الَامل البغره  ،اي الويام ،
ااي لاجرا اث لخطضيق ادا الخاني ااملضخلي ي" )(Robert S. Kaplan & David P. Norton, 1996, p. 8
 : 2– 3املبادب ألاطاطُت التي جلىم عليها بطاكت ألاداء املخىاشن
امليادة اصاصيت التر حَمل افلها مناكت ادا املخوازق يغير الحها الياح اق (نويجا اواملا)
 Norton & Kaplanم دد"" "Principles of a Strategy – Focused Organizationمبادب املىظمت املسكصة
ئطتراججُا" االتر حَمل ٍ جَل لاصنراجيجيت اي كلب احدار االَملياث اي اجل اللؾير  ،حيث
ةلض الياح اق و ا امليادة ان خمط ميادة أصاصيت(Robert S Kaplan & David P Norton, :
)2001, pp. 9-17
املبدأ ألاول  :جسحمت إلاطتراجُجُت وفم املىظىز العملي
حَمل مناكت ادا املخوازق ٍ جطليم اودان لاصنراجيجيت ااملنرجمت ٍبر مرخلف مطااي الليادة
افم صياق جرامنل مونلل لربه الضبب ماألزر ٍبر مرخلف الَملياث اانغنت .
املبدأ الثاوي  :زصف املىظمت باإلطتراجُجُت
املويمت جخيوق ما مؾالح اأكضام ااحداث  ،مطيث حَمل مناكت ادا املخوازق ٍ يؽف و ا
اجسا مُ اصنراجيجيت املويمت ما خالٌ ٍملها ٍ موافيُ اصنراجيجيت اأودان مطددة .
املبدأ الثالث  :إلاطتراجُجُت كمحدد للىظاةف الُىمُت لكل فسد في املىظمت
لاصنراجيجيت جطدد اي الضل لادايه اٍ

لىجها

جطلم ا ما خالٌ املوىذيق اي جميُ

املضخو اث ،الخطليم و ا الغرـ يضخَيق املديا ميناكت ادا املخوازق ملواكغت ايبه جميُ
املضخو اث اي املويمت ما صنراجيجيت.
املبدأ السابع  :إلاطتراجُجُت كظُاق مظخمس
مَي الَملياث لاداي ت جيير حوٌ املوازنت امرنناث اٍماٌ ،حيث جلوم الركامت الداي ت ٍ
الخطليل املوازنل اامللاينت مُ املرنناث مخطليل ادا املاض ر مُ اٍادة جصخيح افَاٌ اي املرنه
لخصخيح و ا لانطرافاث مضخليال ،لىا داتما ما ةيوق ووان خلل اي الراامه صنراجيجيت مُ
املضخو اٍ اجيلى و ا الَملياث جىدس ر النا ُ الخىخييل فله  .اووا حَمل مناكت ادا املخوازق
06
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جطليم مذهوم "ٍملياث الخللت املسداجت" ا لً ماملياملت املياملت فيما ةا لاداية الخىخيىيت ماإلداية
لاصنراجيجيت افم صياق اصنراجي ي مضخمر.
املبدأ الخامع  :كُادة الخغُير مً خالل إلاحساءاث اللُادًت
الغرل اصاس ر للوجاح وو املغايهت الذَالت للذر م الخوذي ه  ،فاإلصنراجيجيت جطخام ان فر م
ادايه لقيه مرخلف املخغيراث الاندياا املضخمر ااملرهس ٍ حغيير امليادياث اادا افم أودان
الَمال ااملالن اوو ما حَمل ٍلي مناكت ادا املخوازق.
 : 3– 3بطاكت ألاداء املخىاشن كمىهج ئدازي مخكامل
مناكت ادا املخوازق هموهج ادايه جخجضد ما خالٌ أخ امليادة الضاملت ال هر مذهومها خالٌ
داية اداي ت مخياملت جيدأ منرجمت الرصالت الاصنراجيجيت اجنخهر الحها افم ٍمليت الخغ ةت الَىضيت
مرايا مؤيبُ مراحل هما ةيهر اي الشكل ) ( 2
 جرجمت الرإ ت االرصالت افم اصنراجيجيت املئصضت؛
ٍ مليت اةؾاٌ ايبه اودان االلياصاث لاصنراجيجيت ٍ موٌ الخويي ؛
 جرنيه الَملياث اافُ اودان الَملياجيت ؛
 جدٍي اصنراجيجيت الخغ ةت الَىضيت االخَل

(Robert S. Kaplan & David P.

)Norton, 1996, p. 9
الشكل )  ( 2بطاكت ألاداء املخىاشن كمىهج ئدازي .
ترجمة الرؤيـا والرسالة

التواصل و التفاعل

التغذية العكسية والتعلم
بطاقة األداء المتوازن

تخطيط العمــــــــليات

Source: Robert S .Kaplan & David P.Noton , Strategy Focused Organization , p.Cit.P.24.
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 .4الخكامل فُما بين بطاكت الاداء املخىاشن وهظام املىاشهاث الخلدًسٍت للُادة إلاطتراجُجُت
نيرا ألوميت املوازناث الخلدةر ت ماٍخيايوا أو أداة ما ادااث الخرنيه ابناكت ادا املخوازق
هؤو

دااث الخدة ت لليادة اد ا صنراجي ي اجب الوير اي جيامل املذهوميق افم املضخو يق

لخطليم مذهوم أفقل للليادة لاصنراجيجيت او ا ما صوطااٌ امرازا اي الولال املواليت .
 : 1 -4املىاشهاث الخلدًسٍت وئشكالُت الخعلم إلاطتراجُجي
ةر ول ما (نويجا اواملا)  Norton & Kaplanأق نيام مراكيت الدضيير ال ه ةلوم ٍ الَالكت
الخنيت  -اي اعاية مجهما ان ٍمليت يؽف لاصنراجيجيت افم نيام املوازناث الخلدةر ت امرنه اٍماٌ
– ةذخلر ان نيام الخغ ةت الَىضيت ا اليَد صنراجي ي  ،هما ةذخلد ان املرانت الالزمت (Robert S.
)" ، Kaplan & David P. Norton, 1996, p. 16اوو امر ال ه جئهدا ٍدةد امطار هخلً امللدمت
ما كيل الياح اق امر ىياق (جونضوق اواملا)  Johnson & kaplanا لً َد الدياصت التر عملذ
َك املئصضاث امر ىيت التر وانذ أاٌ ما موي نيام مراكيت الدضيير ،خاللها اكف الياح اق ٍبر
دياصتهما الخاي ريت ٍ حليلت أق نيام مراكيت الدضيير املَموٌ م اي صوواث ال مانيواث

ةرخلف

ه يرا ٍا لً ال ه واق مَموٌ م اي ال الزنياث هويام كات ٍ مراكيت الخيلذت االضلون  ،امُ
الخنوياث الخاؽلت أد

لً ان فلداق نيام مراكيت الدضيير لذاٍليخ هؤداة مضاٍدة ٍ اجرا

اللراي(Gregory Wegmann, 2006, pp. 10-12).
كد ةمخد أزر جطليل نطرافاث املوازناجيت ان لاصنراجيجيت اي َك احياق ،لىا اي الغالب
جصخيح و ا نطرافاث ةيوق ا أزر جىخييل اه ر مو اصنراجي ي مطيث يضخدعي نيام مراكيت الدضيير
ال ه يَخمد ٍ املوازناث الخلدةر ت االنرق الخلليدةت لً الووٌ ما لاداية التر جيطث اجوغمط غاليا
اي أدااث جصخيح لانطرافاث اي اجل اللؾير  ،دانما اٍادة الوير اي الوما م املَخمدة ليوا املوازناث
ااملرنناث  ،و ا الوما م التر ج اٍخمادوا اننالكا ما اليران االغرال الضاملت (Françoise
)Giraud et al , 2004, pp. 288-289
نيرا فخلاي املوازناث الخلدةر ت ان الراامه صنراجيجيت فلد ىهرث الَدةد ما الدياصاث التر
نادث مالخر ي ٍا و ا الويام ااصديدال مؤنيمت أخر  ،هخلً الدياصت التر كادوا ول ما (ووب
افر سي )  Fraser&Hopeصوت  1999االل اق كادا مجموٍت الَمل  cami- iاالتر خلؾذ ان اميانيت
اصديداٌ نيام املوازناث الخلدةر ت مالخنواث الخاليت :
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الخطىة الاولى  :حغىيل لاصنراجيجيت افلا لضياق حغايول مضخمر مُ جطدةد مئعراث ادا
الرتيضيت؛
الخطىة الثاهُت  :ج بيذ اودان الرتيضيت ؛
الخطىة الثالثت  :حغىيل امليادياث لاصنراجيجيت حيث أق ج بيذ اودان لاصنراجيجيت ةجب أق
ةيوق الياٍث الرتيس ر لدغىيل امليادياث لاصنراجيجيت داخل مجموٍاث الَمل ؛
الخطىة السابعت  :حغىيل املغاييُ لاصنراجيجيت  ،و ا املغاييُ التر ةجب أق جلوم ٍ كاٍدة
الخيامل مُ الخنوياث التر ةمىا أق جطؾل اليط ٍ كاٍدة املوازناث ال امخت .
أما نيام اللياش فهو ةلوم ٍ امليادة الخاليت :
أوال  :جليي اجؾنيف صد ماياث  ،بهدن داية الذَالت ملوايد املئصضت حيث نصخذ cam-i
ماصخَماٌ مونم الضوق الداخ ي لخليي اجؾنيف صد ماياث ؛
ثاهُا  :اداية الخيلذت مواصنت انغنت بهدن مَرفت ما ا ا وانذ الخياليف جقيف الليمت أم
الَىط ابالخاني جلليؾها أا الخر ي ٍجها ؛
ثالثا  :كياش امراكيت ادا ماصخَماٌ مئعراث ادا الرتيضيت اباصخَماٌ" امللازهت مع ألافضل
" Benchmarking؛
زابعا  :موا نيام لخليي ادا افم مئعراث مخووٍت اليضذ مطؾوية اي الجانب املاني
).(Gregory Wegmann, 2006, pp. 135-136
اا ا ما نيرنا ان َك لاحؾا اث نر مؤق و ا افياي ا ايا لها ما ةبريوا حيث حغير امطار
ان احل(Robert S Kaplan & David P Norton, 2001, p. 274) :
 20 اي املاتت ما املويماث جؤخ أه ر ما  60أصيوٍا لخطقير املوازناث مُ الَدةد ما
املوازناث ليضذ حتد مىخملت مُ مداةت الضوت الجياتيت ؛
 78 اي املاتت ما املويماث يغيراق موازناته أزوا الضوت الجياتيت ؛
 60 اي املاتت ما املويماث ةربنوق فيما ميق املرنه لاصنراجي ي ااملددوازناث.
الغيل أدناا ةييق حداد لاميانيت التر جلدمها املوازناث الخلدةر ت افم نيرتها الخلليدةت االتر
جخَد لاداية الَملياجيت اجذخلد ان اليَد ال ه ةربنها ماإلداية لاصنراجيجيت حضيما ةراا نويجا اواملا
.
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الشكل )  : (3مشكل غُاب الحللت إلاطتراجُجُت وفم هظام املىاشهاث الخلدًسٍت
الموازنــــــة

الموارد

المراجعة

العمليـــــــــــــــات
المخرجات – النتائج
-

المدخـالت– الموارد
المبادرات البرامـــــــــج

Source; Robert S kaplan and David P.Norton , The Strategy Focused Organization ,
Op.Cit. P.274.
اٍ الرغ ما و ا املضااة  ،افافت ان اجود أدااث امواهج مدةلت ما فمجها مناكت ادا
املخوازق  ،ا أن ةمىا أق جنييم و ا اخيرة ممَسٌ ٍا نيام املوازناث الخلدةر ت ٍ ،الرغ ما ول
و ا  ،ا أق نيام املوازناث الخلدةر ت هذىر ادايه ل ميانخ الخاؽت ةمىا ججاولها به ا البضامت ،
فهر أحضا اصيلت اداية ٍملياث اي اجل اللؾير اا ا ما ج اصخغاللها أحضا اصخغالٌ فهر صخقما:
)(Robert S Kaplan & David P Norton, 2001, p. 279
ا  -ج بيذ أودان ادا اي اجل اللؾير ؛
ب  -جوزيُ املوايد اي اجل اللؾير للخمىا ما انجاز و ا اودان ؛
م  -جىييف ادا مالنضيت لألودان ؛
د  -جىييف اودان املوفوٍت ٍ أصاش مَلوماث جدةد ة احَل .
ابما أق نلنت فَف نيام مراكيت الدضيير هي اي فَف ايجيال أو أدااجد " املوازناث الخلدةر ت"
ماإلصنراجيجيت  ،اٍدم جوفيروا للخغ ةت لاصنراجيجيت الالزمت  ،حيث جوجد ووان ووة هييرة فيما ميق
اداية الخىخيً الاداية لاصنراجيجيت الواج ٍا جمود املوازنت  ،فالخل ةىما اي جدٍي الَالكت فيما
ميق نيام املوازناث الخلدةر ت الاصنراجيجيت افماق النرامه فيما ميق لاداية لاصنراجيجيت ا اداية
الخىخيً ليخطلم مذهوم الليادة لاصنراجيجيت افم جيامل املضخوا ا ا لً مخيامل املَلوماث اث
00
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النا ُ الووعي التر جيَث بها لوحاث الليادة ااملَلوماث اث النا ُ املطاصبر الىمر التر ةيَث بها
نيام املوازناث الخلدةر ت (Henry Bouquin, 2000, p. 19) .
لخطليم الخيامل فيما ميق اداجيق ةوص ر الياح اق (نويجا اواملا)  Norton & Kaplanماإلمخَاد ٍا
جلً الويرة التر جقُ املوازنت اي ؽلب لاداية اجخطوٌ لاداية ما اداية املوافيُ لاصنراجيجيت ان اداية
الضلون افم مويوي ماني مطذ ،فالرإ ا الاصنراجيجيت ةجب أق جؤخ ميانها اجخوصه الويام لادايه
 ،م لً فله حضخنيُ املئصضت نخلاٌ ما الخطى االركامت الجامدة ان الخَل لاصنراجي ي (Robert
) S Kaplan & David P Norton, 2001, p. 18الخطليم لً ةجب أق ةخيامل نيام املوازناث الخلدةر ت
مُ مناكت ادا املخوازق االتر جساد مالوؽذت القراي ت للربه فيما ميق اجل النو ل ااجل اللؾير
):(Robert S. Kaplan & David P. Norton, 1996, p. 279
" ....املظيرًً ًجب أن ٌظخعملىا بطاكت ألاداء املخىاشن للمظاعدة على زصف إلاطتراجُجُت وئهجاش
املىاشهت والتي حعمل على جىشَع املىازد املادًت واملالُت في ألاحل اللصير عبر مخخلف مساحل ئهجاش
إلاطتراجُجُت  ،فاملىاشهاث الخلدًسٍت هي ألاداة الخللُدًت التي جضمً ذلك  ،لكً ًجب على هره
ألاداة أن حعمل بخكامل مع بطاكت ألاداء املخىاشن لضمان فعالُت أكبر." ....
جيامل املوهجيق الضامليق ةخ ٍا مر م ما يضمد ب الخللت املسداجت للخَل

صنراجي ي .

 : 2 – 3بطاكت ألاداء املخىاشن و الحللت املصدوحت للخعلم إلاطتراجُجي
"....الحللت املصدوحت للخعلم إلاطتراجُجي جظهس عىدما ًظهس الدظاؤل مً مدي فاعلُت الفسضُاث
الخحخُت ومدي ئوسجامها مع الىكاتع واملالحظاث والخبرة الحالُت  ، "....فىما ةيهرا الشكل ) - ш
 (2فبق و ا الخللت املسداجت جخطلم افلا آلليت الدٍ انيام الخلر ر ال ه جيني مناكت ادا املخوازق
اال ه ةيهر أزرا ٍ املضخو يق  ،الرؽف ٍلاصنراجي ي اجدٍي نيام الخغ ةت الَىضيت .فيناكت ادا
املخوازق هويام جلر ر حَمل ٍ كيادة لاصنراجيجيت اأخ افَاٌ الخصخيطيت ٍ حضب الخاجت
ميهرة م لً فَاليت أهبر اي الخغلب ٍ املغيل املخَلم َدم فاٍليت نيام املوازناث الخلدةر ت اي
ٍمليت الخغ ةت الَىضيت االخَل لاصنراجي ي .
أوال  :زبط املىاشهت ببطاكت ألاداء املخىاشن
ةلدم الشكل ) (4مرخلف املراحل التر جيامل فيما ميق مناكت ادا املخوازق انيام املوازناث
الخلدةر ت  ،ا لً افم اجرا اث مَيوت مرنواث مخوازلت " "step down procedureجيدأ َمليت جرجمت
لاصنراجيجيت اجنخهر ان ٍمليت جوزيُ املوايد
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الشكل )  :(4الحللت املصدوحت للخعلم إلاطتراجُجي وفم بطاكت ألاداء املخىاشن وهظام املىاشهاث
الخلدًسٍت

Source: Robert S .Kaplan And David P.Norton , Balanced Scorecard The Strategy
Focused Organization , Op .Cit. P .275.
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الشكل )  (5مساحل زبط إلاطتراجُجُت باملىاشهت

Source; Robert S.Kaplan And David P.Norton , The Strategy Focused Organization ,
Op.Cit.P.281.
 ا

 لنرجمت افم املطااي ايبُ ليناكت ادا املخوازق  :جخ ٍمليت النرجمت ا لً ما خالٌ جطدةد
اودان لاصنراجيجيت للمطااي ايبُ للليادة افم مخنلياث املوافضت املوكون ٍحها .
ٍ مليت افُ املضتهدفاث  :املضتهدفاث هي ما ةجب جطؾيل خالٌ الضوت ما اودان
صنراجيجيت لألودان لاصنراجيجيت افم مونم اللياصاث املضخَملت  .ابَد جطدةد أودان
مضخليل ول كياش ةخ الَمل ٍ جطدةد مرنه الذجوة إلٍنا الدافَيت االخطذي الالزم.
 جطدةد امليادياث لاصنراجيجيت ااملوايد املخنليت لغلم مرنه الذجوة مما يضمح مخطليم
اودان املوفوٍت .
 جذو ك املوايد البغر ت ااملادةت للميادياث لاصنراجيجيت ااملوازنت الدغغيليت  :اووا جيهر
املوازناث الضوو ت افم مضخو يق  ،املوازنت لاصنراجيجيت ااملوازنت الدغغيليت  ،حيث تهخ
اان ماملخنلياث لاصنراجيجيت الجدةدة  ،ميوما تهخ ال انيت مبداية هذا ة افَاليت املؾالح
االوىاتف اخنول لانخام(Robert S Kaplan & David P Norton, 2001, p. 282) .
مالنضيت لَمليت جطدةد امليادياث اجذو ك املوايد ةجب أق جخ افم النضم الخاني

« مجلت امللسٍصي للدزاطاث الاكخصادًت واملالُت ،املجلد  ،2الَدد  ،2ديضمبر  » 2102ؼ ؼ67-45:

05

محسش عبداللادز (بطاكت ألاداء املخىاشن وهظام املىاشهاث الخلدًسٍت ودوزهما في جفعُل وكُادة الاطتراجُجُت في املإطظت)

اصنراجيجيت

اودان اصنراجيجيت - BSC -

الخؤصيط للياصاث اودان لاصنراجيجيت - BSC -

افُ املضتهدفاث املمخدة لألودان لاصنراجيجيت افم موفوٌ اللياصاث  -التر جطدد اماي مرنه
اٍماٌ -

افُ امليادياث لاصنراجيجيت .

اٍودما ةخ جطدةد جميُ امليادياث جرصل و ا امليادياث ما أجل القماق املاني ااٍداد املوازنت
التر جؤخ ماملوايد املادةت ااملاليت الالزمت له ا امليادياث افافت ان املغاييُ اللاتمت  ،ااملطؾلت أق
املوازنت جيهر ٍ مضخو يق هما ةيهر اي

الشكل )  ، (6حيث نجد أق الجس الخاؼ مموازنت

امليادياث لاصنراجيجيت اي أغلب احياق حغيل ا  10اي املاتت ما مجموٌ املوازناث ا لً لنا َها
لاصخثواثل الخاؼ  ،اي حيق جخوزٌ النضب الياكيت االخاؽت ماملوازناث الدغغيليت فيما ميق الخطضيق
االؾيانت منضيت  25ماملاتت  ،االَملياث االينيت الخطخيت منضيت  65اي املاتت .
الشكل ) :( 6املىاشهت إلاطتراجُجُت والعملُاجُت
التحسين
الصيانة

25%

الموازنة العملياتية

العمليات
65%
البنية التحتية

ثاهُا  :عملُاث املساحعت وغلم الحللت إلاطتراجُجُت
المبادرات اإلستراتيجية

10%

الموازنة اإلستراتيجية

Source; Robert S .Kaplan And David P.Norton , The Balanced Scorecard The Strategy
Focused Organization , Op.Cit.P . 289.

هما يأةوا اي الولنت الضاملت فبق ٍمليت جوزيُ املوايد جخ اننالكا ما نيام املوازناث الخلدةر ت ،
اٍ مضخو و ا اخيرة ججره ٍمليت الخطليل املوازنل للوير ان ادا املاني اي اجل اللؾير  ،لىا
جليي ادا ال ه جلودا نيام املوازناث الخلدةر ت ليط وااي  ،األجل لً ةجب اداية نيام موازه لغلم
الخللت لاصنراجيجيت ليخمىا املديا ماصخمراي ما اخخياي الذرفياث الخطخيت إلصنراجيجيت املئصضت
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اٍمليت لانجاز ) ،(Robert S. Kaplan & David P. Norton, 1998, p. 205فيَد الليام َمليت
املراجَت املوازنيت اجطليل لانطرافاث  ،جخ ٍمليت لاندمام مُ نيام الخلاي ر ال ه جلدم مناكت
دا املخوازق االتر جلود مضخو آخر ما الركامت اي مرخلف مضخو اث املئصضت  ،ا لً ٍبر مرخلف
الذنراث السمينيت االتر جنرااح ما اليوم ان الضوت  ،و ا الووٌ ما الركامت ٍ خالن الركامت مواصنت
نيام املوازناث الخلدةر ت ةوصُ أه ر اي مقاميق ادا خايم الوناق املاني ،هما ةخوج أه ر ان املطيه
الخوافس ر ا وير اي الذرفياث لاصنراجيجيت الخطخيت امخنلياث الخىيف (Robert S Kaplan & David
).P Norton, 2001, pp. 275-276
جلض و ا املراجَاث ان  :املراجَاث الَملياجيت ااملراجَاث لاصنراجيجيت اللا اث خخياي االخَل
للخىيف .
أ  -للاءاث املساحعت العملُاجُت (Robert S. Kaplan & David P. Norton, 2008, pp. 72- :
)73ةطخام الذر م لادايه ان ٍلد و ا الووٌ ما الللا اث مؾذت داي ت اباصخمراي ابنردد زمير كد
ةؾل ان مرة أا مرجيق اي اصيوٌ أا حتد ةوميا ملراجَت الَملياث الدغغيليت االخلاي ر ٍا املييَاث ،
لانخام  ،اٍناٌ  ،الذرؼ الجدةدة للمييَاث  ،الن ام املوىذيق  ،ج مراث الَمال املهميق  ،اغيروا
ما املغاول التر كد جيهر اي اجل اللؾير  ،ا أق صرٍت الخؾوٌ ٍ املَلوماث هي التر جطدد
الوناق السمير لنردد و ا الللا اث  ،فب ا واق للمئصضت اللدية ٍ يؽد مرخلف املَلوماث الخاؽت
مالدضيير ول صاٍت أاول ةوم  ،فبق جويي و ا الللا اث ةوميا للخَل احل املغاول وو أمر جد
مضخطضا  ،هما أن ليط ما القرايه أق يَلد و ا الووٌ ما املراجَاث ٍ املضخو اث الَليا  ،فيل
مؾلخت اي املئصضت كادية ٍ جوذي أجودة مراجَت منردد زمير زامذ ملرخلف ٍملياتها  ،فم ال ةمىا
لَماٌ املييَاث أق ةدةراا املراجَاث الخاؽت مالخنول الَر قت للمييَاث  ،الذرؼ الجدةدة لخوويُ
اجوصيُ املييَاث  ،عياا الَمال ...الخ  .هما ةمىا لَماٌ مؾلخت لانخام أق ةدةراا املراجَاث
الخاؽت ممغاول لانخام  ،الَيوب  ،املردادةت  ،الجدالت  ،حَنل اجهسة  ،الوكذ املضخلنُ  ،املواالت
 ،الخوزيُ ..الخ ٍ ،ماٌ املاليت ةجخمَوق ملواكغت موافيُ  ،الخدفم الولده اي اجل اللؾير ،
املخطؾالث  ،الدفَاث املخؤخرة للمويدةا...الخ  .ميوما ةدةر الذر م الخوذي ه الللا اث التر تهدن ان
مراجَاث الخلاي ر املاليت  ،ا خَلم جردد و ا الللا اث أةقا مالداية الدغغيليت ليل مؾلخت ليل ةخمىا
املديا ما الخجااب مُ اليياناث الدغغيليت  .مطيث ةجب أق جيوق و ا الللا اث جد كؾيرة  ،جد
مرهسة  ،املخادة اليياناث  ،موجهت افَاٌ االوخات  ،هما ة وب الياح اق اي الخذؾيل اي نوٌ الغرفت
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التر حَلد فحها لاجخماٍاث االتر ةذقل ٍدم احخوائها ٍ هراس ر ليل

ةذه و ا الللا ٍ أن

لكصخماٌ اانما للولاظ .
ب  -للاءاث املساحعت إلاطتراججُت  :الذر م اي الضل لادايه اٍ ةجب أق ةوي للا اث داي ت
ملواكغت الخلدم اي لاصنراجيجيت  ،مطيث ةمىا للمدةر الخوذي ه امَاانيت أق ة بخوا صاٍخيق ان زالر
صاٍاث عهر ا ملراجَت لاصنراجيجيت  ،ا لً للخؤهد ما أق لاصنراجيجيت زالذ جئده الَمل املنلوب ،
و ا الخي السمير للنردد اي املراجَاث لاصنراجيجيت وو مضخطب مالنضيت للمئصضاث التر جطوه اداي حها
الخوذي ةا اي مرهس ااحد  ،ااي حالت ما ا ا واق اداي حها مخذركيق ٍبر مرخلف الوحداث اي موامم
مخياٍدة  ،فبق املئصضت ةمىجها أق جوي للا اث منردداث يباٍيت  ،ا أق و ا النردد يضمح للذر م
لادايه مالوير اي الوخات لاصنراجيجيت االتر ٍادة جخنلب أه ر ما عهر أا عهر ا لخيدأ مَاملها
مالوفوح اجولد نخات ملاصت  ،هخلً املخَللت مخنو ر هذا اث ٍاملت جدةدة  ،اٍادة جطدةد الَالكاث ،
جنو ر موخ جدةد  ،موا ٍالكاث جدةدة مُ الَمال  ،اٍادة وودصت الَملياث اصاصيت....الخ  ،لىا
لً ةيوق مُ الخمدةد اي مدة الللا اث  ،حيث ةخنلب و ا الووٌ ما الللا ث أكل نهايا وامال
لخخنغيه الولاظ اي جميُ اودان لاصنراجيجيت ا املوافيُ  .ااي و ا الووٌ ما املراجَاث ةوصح
الياح اق مالنرهي ٍ موفوٌ أا موفوٍيق اصنراججييق للخايمت لاصنراجيجيت همطوي للولاظ  ،هما
ةجب أق جطخوه اجودة ٍ اكذ مرؾؿ ملوفوٌ يتيس ر مخَلم ماإلصنراجيجيت أا مالَملياث  ،اال ه
ةطمل ما ُ لاصخعجاليت الىو ةلُ خايم املوافيُ لاصنراجيجيت املطرهت للولاظ
ج  -إلاخخباز  ،الخعلم  ،و الخكُف  :اي و ا املرحلت ةلوم الذر م لادايه اٍ

مبٍادة الوير اي

لافنرافاث اصاصيت االوما م الخطخيت التر مويذ ٍلحها لاصنراجيجيت  ،ملري ا اي لً أةا ةمىا
للخطضيواث الجوور ت أق جيوق وافيت اأةا و ةطخاجوق ان ٍملياث جدةدة أا جطو ل لاصنراجيجيت .
اجطدر و ا الَمليت منردد صووه  ،لىا ةمىا أق ةطدر لً أزوا الضوت اي حالت ما ا وانذ
املئصضت جمر مخغيراث مهمت  ،مطيث حغخمل و ا الَملياث ٍ جطليل لاكخؾادةاث الخاليت للموخ
االَمال ا لً ما خالٌ نيام الخياليف ٍ أصاش انغنت  ،االخطاليل لاحؾاتيت للنرامه فيما ميق
كياصاث ادا لاصنراجي ي فيما ميق مرخلف الوحداث  ،االوير اي الَملياث لاصنراجيجيت املخولدة ما
داخل الخويي ابالذرؼ ااخناي التر ةيَث بها املطيه .
 جلاي ر الربطيت االخياليف ٍ :ودما جراجُ املئصضت اصنراججيتها ةجب ٍلحها أا أق جذه
لاكخؾادةاث الخاليت إلصنراججيتها ا لً ماإلصخَانت مخلاي ر نيام الخياليف ٍ أصاش انغنت ،
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االتر جيهر مواما القَف انلال اللوة اي خنول لانخام  ،الَمال  ،الخلضيماث الضوكيت ،
اللوواث  ،االوواحي  ،ما خاللها يضخنيُ الذر م لادايه الوير اي الَملياث التر جطلم فحها
لاصنراجيجيت نجاحاتها ااخذاكاتها  ،اٍود لً يضخنيُ الذر م لادايه افُ املوهج ال ه ما خالل
ةخغلب ٍ موامم القَف اي الَملياث الغير مربطت  ،اجدٍي موامم اللوة اي الَملياث املربطت .
 الخطاليل لاحؾاتيت  :املويماث ،خؾوؽا جلً التر جمخلً ٍدد هيير ما الوحداث  ،جلوم مدضيير
جطاليل احؾاتيت لخلدةر الَالكاث فيما ميق ادا لاصنراجي ي ٍبر مرخلف الوحداث  ،مطيث جلوم
و ا الخطاليل ٍادة ٍ اٍادة جؤهيد ا جىمي الراامه فيما ميق لاصد ماياث  ،فيما ةرؿ ٍ
صبيل امل اٌ ،مهاياث املوىذيق  ،أنيمت جىوولوجيا املَلوماث ،ادا

املاني  ،مطيث جيهر و ا

الخطاليل ما ا ا وانذ الَالكاث املذنرفت فيما ميق و ا الوحداث حَمل مالىذا ة املنلوبت  .و ا
الخطاليل كد ةوجر ٍجها الخر ي ٍا أجسا ما لاصنراجيجيت الخاليت أا جدٍيمها  ،ا لً ال ه
ةيوق ماإلصخَانت مالخايمت لاصنراجيجيت ابناكت ادا املخوازق .
ج  -الىظس في العملُاث إلاطتراجُجُت املخىلدة مً داخل الخىظُم ومً املحُط  :الذر م لادايه ةجب
أق ةخطري ما كيود لاصنراجيجيت الخاليت  ،ا ٍلي أق ة وب ان ما ايا اخخياي أدا لاصنراججياث
الخاليت  ،االوير اي فرؼ اخ مبصنراجيجاث جدةدة  ،ا لً ما خالٌ ٍملياث الخطليل لاصنراجي ي
التر ةلوم بها الذر م لادايه اٍ
ا ا أدث ٍمليت جطليل اليياناث الداخليت  ،املطيه الخوافس ر  ،افرؼ لاصنراججياث املخولدة ما
الداخل  ،ان الخر ي ٍا لاصنراجيجيت الخاليت  ،فهر مالخالزم كد أدث ان جيير اصنراجيجيت جدةدة ،
ابالخاني ةجب اجياٍها مخغيير جويي الخايمت

لاصنراجيجيت  ،الوحت الليادة  ،االتر صخنلم حللت

أخر ما ٍملياث النرجمت لاصنراجيجيت  ،اجرنييه الَملياث  ،مُ أودان جدةدة  ،ميادياث جدةدة
 ،امرنه أٍماٌ جدةد  ،امراجَت أالياث ٍملياث الخطضيق  ،احغيير مخنلياث الناكت ا املوايد ،
اجىييف املرنه املاني  ،لخونلم املئصضت اي اصنراجيجيت جدةدة مُ ٍملياث مراجَت اصنراجيجيت
اٍملياجيت جدةدة
به ا املراجَاث ةخ ماإلنخلاٌ ما الخطى ا الركامت ان الخَل لاصنراجي ي ابه ا جذَل الخللت ال انيت
التر نخلل املضيرةا ما الخطى ان الخَل

صنراجي ي او ا ما ةلخؾت الشكل ) . ) 7
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الشكل )  (7لغت كُادة إلاطتراجُجُت .

Source, S.Kaplan And David P.Norton.Mastering The Management System, Op.Cit,P.65.
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 .4خاجمت
ٍبر مرخلف مجر اث و ا الويكت اليط يت حاالوا لدضليه القو ٍ أو أداجيق اي مجاٌ داية
االخرنيه ااملَبر ٍجهما اي نيام املوازناث الخلدةر ت ابناكت ادا املخوازق  ،ا أق ول أداة ما و ا
ادااث جم ل اججاا كات مطد اج  ،فاإلججاا ااٌ يهخ مالخوذي االخطى ا لً اننالكا ما ٍملياث
الخرنيه اال ه حَخبر املوازنت الخلدةر ت يهي ج اصاصيت  ،مطيث جم ل ٍملياث الركامت املوازنيت جوور
نيام الركامت االخرنيه اي املئصضت ،أما لاججاا ال انل اال ه ةدٍو ان فراية جدٍي نيام الخغ ةت
الَىضيت لاصنراجي ي االخطري ما ؽرامت الخرنيه االركامت أزوا الَمل ٍ جوذي

صنراجيجيت

فخم ل مناكت ادا املخواجسق االتر جونلم ما لانخلاداث املوجهت ان الومه لادايه ال ه ةرهس ٍ
نيام املوازناث الخلدةر ت اموهج الخرنيه مَيدة م لً ؽياغت َك الَالكاث اجصخيح َك
املذاوي املخَللت مالخرنيه صنراجي ي ا لً جسا دوا مويام الخغ ةت املرجدة الالزم ال ه ةمخد ازرا
ما خنول الخوذي ان املضخو

دايه اٍ

ٍا مر م جسا دوا مالخللت املسداجت للخَل

صنراجي ي ،ا أق املياملت فيما ميق نيام املوازناث الخلدةر ت الوحت الليادة املخوازنت جخ افم اماي
اعمل اوو املياملت فيما ميق ٍمليت ؽياغت صنراجيجيت اٍمليت جرجمتها ا لً ٍبر مرخلف مراحل
ً
الخرنيه مد ا ما املرنناث صنراجيجيت ان املرنناث الَملياجيت اؽو ان املوازناث الخلدةر ت ،
اٍ و ا اصاش فله جخ ٍمليت املياملت ميق ٍملياث :الخرنيه االركامت االخَل  ،ابالخاني املسااجت
فيما ميق مذهومل الخَل االخطى لخطليم مذهوم كيادة لاصنراجيجيت .
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يهضف هضه اإلالاٌ بلى صعاؾت الػالكت بين الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ هػىهغ ؤؾاؾُا

:ملخص

للػىإلات اإلاالُت والىمى الاكخهاصي وهظا الضوع ألاؾاس ي الظي جلػبه الػىإلات اإلاالُت في جدلُم الىمى
 خُث قملذ هظه الضعاؾت بُاهاث ؾىىٍت،الاكخهاصي باغخباع ؤن الاؾدثماع ألاحىبي ؤهم غىهغ فحها
 زلهذ هضه الضعاؾت،2106  بلى0991  للفترة اإلامخضة مً ؾىت، اإلاغغب وجىوـ، الجؼائغ: ٌلثالر صو
 وهظا ًفؿغ بانGDP والىمى الاكخهاصيFDIبلى ؤن هىان غالكت ؾببُت ومخباصلت بين الاؾدثماع ألاحىبي
.حجم الاؾدثماعاث اإلاخللُت وحجم الاكخهاص غمضا بان جيىن الػالكت الؿببُت بُجهما مخباصلت
،GDP الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي،FDI الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ، الػىإلات اإلاالُت:الكلماث املفتاحيت
G24 ,E62:JEL جصييف
Abstract
This paper examines the relationship between foreign direct investment
as an essential element of financial globalization and economic growth, as
well as the essential role played by financial globalization in achieving
economic growth, as foreign investment is the most important element. This
study included annual data for some North African countries for the period
1990 To 2016, the study concluded that there is a causal relationship
between foreign investment FDI and economic growth GDP, which
explains that the size of the recipient investment and the size of the economy
deliberately to be a causal relationship between them..
Key words; Financial globalization, FDI, GDP,
Jel Classification Codes : G24 ,E62
aabdalahanichel@gmail.com : ؤلاًمُل،  عىيشل عبدهللا. د:*اإلاالف اإلاغؾل
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 .1ملدمت:
حؿببذ اإلاخغيراث الاكخهاصًت الضولُت والخُىعاث الػلمُت والخىىىلىحُت التي مغ بها الػالم لضوٌ،
وؤخضزذ حغيراث في اإلافاهُم الاكخهاصًت والاحخماغُت والثلافُت ،وحغيراث ؾغَػت في ألؾالُب ؤلاهخاج
والػمل صون جمىين ؤي مجخمؼ مً الخػاٌل في غؼلت غً الىُان الػالمي ؤو بما ٌؿمى بالػىإلات
ومظاهغها اإلاسخلفت.
لظلً ابغػ ما ًمىً الخيلم غلُه في ظل الػىإلات اإلاالُت هى الاهفخاح اإلاالي ؤو بما ٌؿمى بالػىإلات
اإلاالُت ،زانت بػض جهاغض حجم الخضفلاث اإلاالُت في الػالم الىامي واإلاخلضم بمػضالث هبيرة ،هظا مما
ًىحي بلى وحىص غالكت بين غىانغ الػىإلات اإلاالُت والىمى الاكخهاصي.
وباغخباع الاؾدثماع ألاحىبي مً ؤهم الػىانغ ألؾاؾُت للػىإلات اإلاالُت بؿبب الاهفخاح وجدغٍغ
الخجاعة فان هظا ألازير له غالكت بماقغاث الىمى الاكخهاصي للضوٌ .
ٌؿعى هظا اإلالاٌ بلى ؤلاحابت غلى ؤلاقيالُت الخالُت ما مدى جأثير الاستثمار ألاجىبي على
مؤشراث الىمو الاكتصادي في ظل العوملت املاليت وما طبيعت العالكت بينهما؟
جبرػ ؤهمُت البدث في صعاؾت ازغ الاؾدثماع ألاحىبي هػىهغ ؤؾاؾُا للػىإلات اإلاالُت غلى مدضصاث
الىمى الاكخهاصي .
حاءث هظه الضعاؾت مً ؤحل فهم الىظغي ألزغ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ غلى ماقغاث الىمى
الاكخهاصي في ظل الػىإلات اإلاالُت ومضي بمياهُت الاؾخفاصة مجها لخدؿين مؿخىٍاث الىمى الاكخهاصي
للضوٌ وؾىف هدىاوٌ في هظا لضعاؾت بلىمفهىم الػىإلات اإلاالُت والىمى الاكخهاصي؛الاؾدثماع ألاحىبي
اإلاباقغ غىهغ ؤؾاؾُا لػىإلات اإلاالي -ؤزغ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ غلى مخغيراث الىمى الاكخهاصي:-
الؿىق اإلاالُت آلُت جضفؼ بالىمى الاكخهاصي:جدضًض الػالكت الؿببُت بين الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ
والىاجج اإلادلي ؤلاحمالي للضوٌ اإلاضعوؾت( الجؼائغ ،اإلاغغب ،جىوـ).
 .2مفهوم العوملت املاليت والىمو الاكتصادي
.1.2العوملت املاليت :حػغف الػىإلات اإلاالُت بمهُلح الاؾدثماع اإلاالي ،و هي ظاهغة مغجبُت بالىمى و
الخُىع الغؤؾمالي و التراهم اإلاًُغص في عؤؽ اإلااٌ( ،رميدي عبد الوهاب ،سماي علي،2113 ،
صفحت )11و حػني ؤًًا ػٍاصة خغهُت ؤو خغٍت اهخلاٌ عئوؽ ألامىاٌ و بضون كُىص بين الضوٌ ؤو
غلى الهػُض الػالمي ،فإنبدذ ماقغا مهما لػىإلات الاكخهاص الػالمي.
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جغجىؼ الػىإلات اإلاالُت غلى غملُت الخدىٍل اإلاالي ،لبىىص خؿاب عؤؽ اإلااٌ"ؤخض اإلايىهاث
الغئِؿُت إلايزان اإلاضفىغاث  ،و حػخمض هظه الػملُت بضوعها غلى بلغاء الخُغ غلى اإلاػامالث في خؿاب
عؤؽ اإلااٌ و الؿُاؾاث اإلاالُت إلايزان اإلاضفىغاث ،و جخيىن هظه اإلاػامالث مً مسخلف ؤقياٌ عؤؽ اإلااٌ
مثل الضًىن ،و ؤؾهم اإلادافظ اإلاالُت ،و الاؾدثماع اإلاباقغ و الػلاعي و الثرواث الصخهُت
و جخمثل الػىإلات اإلاالُت في مجمىغت مً اإلاػامالث هي (رميدي عبد الوهاب ،سماي علي،2113 ،
صفحت )7
 اإلاػامالث اإلاخػللت باالؾدثماع في ألاؾىاق الػاإلاُت واألؾهم و الؿىضاث؛
 اإلاػامالث اإلاخػللت باالئخمان الخجاعي و اإلاالي و الًماهاث؛
 اإلاػامالث اإلاخػللت بالبىىن والىصائؼ و الاكتراى و الىصائؼ ألاحىبُت؛
 اإلاػامالث اإلاخػللت بدغواث عئوؽ ألامىاٌ الصخهُت واللغوى و اإلاىذ.؛
 اإلاػامالث اإلاخػللت باالؾدثماع ألاحىبي و جدىٍالث ألاعباح.
 .2.2مفهوم الىمو الاكتصادي:
ٌػخبر مفهىم الىمى الاكخهاصي مفهىما همُا ٌػبر غً ػٍاصة ؤلاهخاج في اإلاضي الُىٍل ،وَػغف الىمى
الاكخهاصي بإهه :الؼٍاصة اإلادللت غلى اإلاضي الُىٍل إلهخاج البلض ،هما ًمىىىا ؤلاقاعة بلى مفهىم الخىؾؼ
الاكخهاصي ،الظي هى الؼٍاصة الظغفُت لإلهخاج ،وبالخالي وؿخُُؼ اللىٌ بن الىمى الاكخهاصي هى غباعة
غً مدُت لخىؾؼ الاكخهاص اإلاخخالي ،وبما ؤن الىمى ٌػبر غً الؼٍاصة الخانلت في ؤلاهخاج ،فةهه ًإزظ
بػين الاغخباع ههِب الفغص مً الىاجج ،ؤي :مػضٌ همى الضزل الفغصي ،وفلا إلاا ؾبم فةن الىمى
الاكخهاصي ًخجلى في:
 ػٍاصة الىاجج الىَني الخلُلي بين فترجين؛ اعجفاع مػضٌ الضزل الفغصي.هما ًمىً للىمى ؤن ًيىن مهاخبا لخلضم اكخهاصي بطا وان همى الىاجج الىَني ؤهبر مً مػضٌ همى
ً
مؿاوٍا إلاػضٌ همى
الؿيان ،ؤو ؤن ًيىن غير مهاخب بخلضم اكخهاصي بطا وان مػضٌ همى الىاجج الىَني
الؿيان ،بِىما بطا وان مػضٌ همى الؿيان َ
ؤعفؼ مً مػضٌ همى الىاجج الىَني فةن الىمى خُيئظ ًيىن
مصخىبا بتراحؼ اكخهاصي.
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ً
ًّ
واف لغفؼ مؿخىي خُاة ألافغاص اإلااصًت ،فالكغٍ
وَػخبر الىمى الاكخهاصي قغَا
يغوعٍا ،ولىىه غير ٍ
ً
ً
ً
مىيىغا قائيا مغجبُا بُبُػت الىظم
آلازغ هى َغٍلت جىػَؼ الؼٍاصة اإلادللت غلى ألافغاص ،التي حػض
الاكخهاصًت والؿُاؾُت في ول صولت.
 .3الاستثمار ألاجىبي املباشر عىصر أساسيا لعوملت املاليت
ً
جبػا لىظغٍت الىمى الاكخهاصي ،جلىم هظه الػالكت ؤلاًجابُت بين الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ والىمى
غلى افتراى ؤن هظا الىىع مً الاؾدثماع ًجلب مػه جدؿِىاث في الخىىىلىحُا ،والىفاءة وؤلاهخاحُت
وهظه الػىانغ جاصي بلى خضور همى اكخهاصي خؿب وحهت الىظغ هظه ،وَػخلض باهخلاٌ اإلاػغفت مً
قغواث الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ بلى الكغواث اإلادلُت .وَػغف هظا في ؤصبُاث الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ،
باهدكاع اإلاػغفتً .اصي وكغ اإلاػغفت هظا بلى جدؿين ؤلاهخاحُت والىفاءة في الكغواث اإلادلُتً .دضر وكغ
اإلاػغفت هظا غىضما حػؼػ الكغواث اإلادلُت مً بهخاحُتها ببؿاَت مً زالٌ وسخ الخىىىلىحُا التي
حؿخسضمها قغواث الاؾدثماع ألاحىبي التي حػمل مػها في الؿىق اإلادلي .هظلً ًدضر وكغ اإلاػغفت
غىضما ججبر اإلاىافؿت الخاصة في الؿىق اإلادلي التي حكيلها الكغواث ألاحىبُت للكغواث اإلادلُت ألن جيىن
ً
ؤهثر هفاءة في اؾخسضام مىاعصها ،وبال جىاحه زُغ الخغوج مً الؿىق .فًال غً طلً جىدكغ اإلاػغفت
ً
ً
غىضما ًيخلل اإلاىظفىن اإلادلُىن الظًً جللىا جضعٍبا حُضا زالٌ غملهم مؼ قغواث الاؾدثماع ألاحىبي
للػمل في قغواث مدلُت ؤو ًلىمىن بخإؾِـ قغواتهم الخانت.
بن الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ ًمثل اؾتراجُجُاث جىمىٍت كائمت غلى الكغواث الػاإلاُت اإلاخػضصة
الجيؿُاث ،وٍيىن لها الضوع ألاهم في همى الهاصعاث وجُىٍغ جىافؿُت الاكخهاص الػاإلاُت ،وحػخبر
ؾىغافىعة وماليزًا مً الىماطج الخىمىٍت اإلاىحهت والتي حػخمض غلى جضفلاث الاؾدثماعاث اإلاباقغة ،في
خين حػض ول مً اإلاىؿًُ وجاًالهض وهماطج كائمت غلى الخغٍت الياملت واإلاخإزغة بالؿىق وخغٍت
الخضفلاث الاؾدثماعٍت اإلاباقغة (حسين كريم حمسة ،2111 ،صفحت )141
ً
ً
بن الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة هي اليكاٍ الاكخهاصي الىخُض الظي قهض كضعا ملخىظا مً
آلاعاء اإلاخفاوجت باليؿبت للضوع الظي ًمىً ؤن ًلػبه باليؿبت لخإزيره غلى الىمى الاكخهاصي ،فمً خالت
الكيىن والىغاهت لها وما ًمىً ؤن جاصًه جلً الاؾدثماعاث في غملُت الخىمُت والتي ؾاصث زالٌ غلضي
ً
الؿخِىاث والؿبػُىاث مً اللغن اإلااض ي بلى خالت جبىحها ولُا وجبني مجمىغت مً الخضابير الخدفيزًت التي
ً
جضغمها بًماها مجها بما ججلبه مً فىائض جاصي بلى جدفيز الىمى الاكخهاصي ،والضعاؾاث الىظغٍت والػملُت
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ؤهضث غلى صوع الػىإلات اإلاالُت في جدلُم الىمى الاكخهاصي باغخباع ؤن ال ـ FDIهى ؤخض غىانغها
ألاؾاؾُت ،وٍخم طلً غً َغٍم كىىاث هثيرة ،وؤن البػٌ مجها له جإزيره اإلاباقغ غلى مدضصاث الىمى
الاكخهاصي ،واإلاضزغاث اإلادلُت ،واهسفاى جيالُف عؤؽ اإلااٌ ،وهلل الخلىُاث الخضًثت والػلمُت مً
الضوٌ اإلاخلضمت وجىمُت اللُاع اإلاالي اإلادلي في الضوٌ اإلاخللُت لل ـ  ،FDIومً اللىىاث غير اإلاباقغة والتي
ً
ً
جلػب في بػٌ حىاهبها صوعا مهما ،وؤهثر فاغلُت مً اللىىاث اإلاباقغ ومجها ػٍاصة الخسهو في ؤلاهخاج
وهظلً مػالجت اإلاساَغة ؤلاصاعٍت وجُىٍغها وجدؿين ؤصائها غلى مؿخىي ؾُاؾاث الاكخهاص الىلي
ً
واإلااؾؿاث مػا ،ومً قإنها جللُل الًغىٍ والخإزيراث اإلاىظمت للػىإلات اإلاالُت وبدىم اإلاىافؿت
(حسين كريم حمسة ،2111 ،صفحت )143
.4أثر الاستثمار ألاجىبي املباشر على متغيراث الىمو الاكتصادي
.1.4أثر الاستثمار ألاجىبي املباشر ال ـ  FDIعلى البطالت:

ً
حؿعى بلضان الػالم والؾُما الىامُت مجها الحخظاب اإلاؼٍض مً الـ ـ  FDIآمال في جدلُم آزاع هثيرة مجها

اللًاء غلى مكيلت البُالت ؤو للخض مجها ،الؾُما وؤن بخضي الخلىٌ اإلاُغوخت لهظه اإلاكيلت هى
جىؾُؼ كاغضة الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ والاهدكاع الجغغافي له وػٍاصة احخظابه لغغى جيكُِ
اإلاكغوغاث ؤلاهخاحُت الهغيرة واإلاخىؾُت وبوكاء مكاعَؼ حضًضة ،والغغى هى ػٍاصة ؤغضاص اإلاكخغلين
والظي مً الاهخماماث ألاولُت لخيىماث البلضان الىامُت زانت التي حػاوي مً جلً اإلاكيلت .وحػخمض
آلازاع اإلاباقغة وغير اإلاباقغ لخضفلاث ال ـ  FDIغلى الػمالت في البلضان الىامُت غلى غضة غىامل مجها هىع
الاؾدثماع ،فلض هالخظ ػٍاصة حجم الػمل اإلاُلىب في مجاٌ الدكغُل بمجغص صزىٌ ال ـ  FDIبلى مُاصًً
حضًضة ومىاكؼ مخىىغت ،في خين اجساطه ألؾلىب الخُاػة والخملً ليكاٍ كائم ؾىاء بكيل هلي ؤو
حؼئي كض ًسفٌ مً الػمالت اإلاُلىبت وهإزغ مباقغ له( .حسين كريم حمسة ،2111 ،صفحت )142
ً
وٍلػب هىع اليكاٍ الظي ًخجه بلُه ال ـ  FDIصوعا في الخإزير غلى الػمالت ،فهىان ؤوكُت جخُلب
ً
غمالت ؤهبر مثل نىاغاث اليؿُج واإلاالبـ وكُاغاث الىفِ والغاػ وبالخالي ؾُيىن جإزير ال ـ  FDIواضخا
غلى الػمالت .في خين هجض ؤن هىان جغهؼ لل ـ  FDIوفي آلاوهت ألازيرة في كُاع الخضماث إلاا ًخميز به غً
اللُاغاث ألازغي وؤوكإث اؾدثماعاث مسخلفت اإلاجاالث بهظا اللُاع (البىىن – الخضماث اإلاالُت –
الكغواث الاؾدثماعٍت ...الخ) ووان لل ـ  FDIؤزغه في اؾدُػاب حؼء مً اللىي الػاملت في الضوٌ اإلاًُفت.
وكض ًيىن لل ـ  FDIآزاع غير مباقغة غلى الػمالت ومً زالٌ الغوابِ الخلفُت مؼ الهىاغت اإلادلُت وغبر
غالكاث اإلاؿخسضم اإلاىخج ،ومً زالٌ نىاغت الؿلؼ الىؾُُت وججهيز ال ـ  TNCSغلى الغغم مً مُلها
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ً
وزهىنا غىض اؾدثماعها في الهىاغاث اإلاخجهت للخهضًغ غلى الاؾخيراص ألاهبر مً الخاعج غلى غىـ
الاؾدثماع اإلاخجهت هدى الؿىق اإلادلُت ،هظا ٌػخمض غلى صوع ال ـ  TNCSفي حػؼٍؼ ؤو جللُو فغم جُىٍغ
الكغواث اإلادلُت في مجاٌ الؿلؼ الىؾُُت والجهائُت (محمد عبد العسيس عبد هللا ،2115 ،،الصفحاث
 ،)115-111هظلً جلػب البِئت الخىظُمُت ومؿخىي اإلاهاعة التي ٌػمل فحها ال ـ  FDIفي البلض اإلاًُف
صوعها في الخإزير غلى ؾىق الػمل والظي ًغجبِ بهلت وزُلت بجىاهب الخىىىلىحُا الؾُما اإلاخهل مجها
بغفؼ مؿخىي اإلاهاعة بيافت بلى الاجفاق اإلابرم بين الُغفين.
ً
غمىما فةن صوع الكغواث مخػضصة الجيؿُت في زلم وظائف في غمىم البلضان الىامُت وان وما
ً
ً
ًؼاٌ يئُال ،ومؼ طلً فةنها ماعؾذ صوعا في جىفير فغم غمل ،وفي بػٌ البلضان مثل هُيُا ،باعاغىاي،
ً
ماليزًا ،جاًالهض ،في خين واهذ خهت الخىظُف غالُت في صوٌ ؤزغي زهىنا في اللُاع الهىاعي ،ففي
ؾىغافىعة وان  ،%58والؿىغاٌ  %68وهجض ؤزغ ال ـ  FDIفي مكاعَؼ طاث الخىىىلىحُا الػالُت غير طي
ؤهمُت باؾخثىاء بػٌ مىاَم ججهيز الهاصعاث .
ً
قيل الاؾخسضام في ال ـ  TNCSؤهثر مً  %3مً حجم الؿيان الفػاٌ اكخهاصًا في مػظم
البلضان الىامُت ،في خين جؼصاص هظه في خالت الاؾخسضام في الهىاغت الخدىٍلُت في بلضان مثل ألاعحىخين
واهضوهِؿُا واإلاىؿًُ وماليزًا ،وكض سجلذ بػٌ البلضان الىامُت ػٍاصاث ملمىؾت في غضص غاملحها في ال ـ
ً
ً
 TNCSمثل وىعٍا الجىىبُت ،وؾىغافىعة ،هىوؼ وىوغ واإلاىؿًُ وؤزيرا بىما ،وغمىما مثل ال ـ  FDIاإلاىحه
للخهضًغ في مىاَم ججهيز الهاصعاث (بخضي ؤهىاع اإلاىاَم الخغة) خالت باليؿبت للخىظُف في البلضان
الىامُت وهظا الخىظُف ٌػخمض غلى جىؾؼ واهفخاح ؤؾىاق البلضان الهىاغُت للمىخجاث هثُفت الػمل
(اليؿُج واإلاالبـ واإلاػضاث ؤلالىتروهُت والىهغبائُت ...الخ) وؤلاخهاءاث ؤقغث وحىص ؤهثر مً 211
ً
ً
مىُلت ججهيز للهاصعاث في  61بلضا هامُا وبلغذ الػمالت فحها غام  0991هدى  4ملُىن غامل قيلذ
الهين خىالي  %51مجهم زم اإلاىؿًُ وبىعجغٍيى ،وكض هما الدكغُل في جلً اإلاىاَم بيؿبت  %9ما بين
غامي  0976و 0986وبيؿبت  %04ما بين غامي ( .0991-0986محمد عبد العسيس عبد هللا،2115 ،،
صفحت )296
.2.4أثر ال ـ  FDIعلى هلل التكىولوجيا
ًغنف ال ـ  FDIبإهه كىاة لىلل الخىىىلىحُا بط ؤن الخىىىلىحُا ال جخًمً الػملُاث الخلىُت الػملُت
بل اإلااؾؿُت وؤلاصاعٍت ومهاعاث الدؿىٍم ،بن اإلاىافؼ الثاهىٍت التي ججىحها الضوٌ اإلاًُفت جخمثل بأزاع
الاهدكاع الخىىىلىجي مً زالٌ ما ٌؿمى ب ـ (ؤزغ اإلاًاغف الخىىىلىجي  ،(Technologicalبط ٌػمل
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اإلاًاغف هظا غلى وكغ الخىىىلىحُا وؤؾالُب ؤلاصاعة الخضًثت غلى هُاق واؾؼ (محمد السيد سعيد،
 ،1987صفحت  ،)146والخىىىلىحُا بغٌ الىظغ غً صعحت جلضمها وجُىعها حػخبر حجغ ألاؾاؽ في
صفؼ غملُت الخىمُت الاكخهاصًت والاحخماغُت في البلضان الىامُت ،ولهظا ؾػذ حمُؼ البلضان ومجها
ً
الىامُت بلى حظب ال ـ  FDIؤمال في الخهىٌ غلى اإلاىاعص الخىىىلىحُت والتي ًملىها اإلاؿدثمغ ألاحىبي،
وجمىىذ بػٌ الضوٌ مً ؤلافاصة مً ال ـ  FDIمخمثلت غلى بكامت مكاعَؼ بهخاحُت طاث مؿخىي مخلضم
ً
جىىىلىحُا مثل مكغوغاث الهىاغاث الىفُُت والبروهُمُاوٍاث في صوٌ مجلـ الخػاون الخلُجي
والػغاق ولُبُا ،بيافت بلى مكغوغاث الهىاغاث ؤلالىتروهُت في حىىب قغق آؾُا ،واؾخفاصث بػٌ
الضوٌ في جهمُم وجىفُظ مػظم مكاعَؼ البيُت ألاؾاؾُت اإلاخلضمت والىهغباء والُغق والجؿىع،
ً
ومدُاث جدلُت اإلاُاه ،واإلاُاعاث واإلاىاوئ ،وهىا ًاقغ ؤًًا بإن ال ـ  FDIؾاغض في ؾض الفجىة الخلىُت
بين الضوٌ الىامُت واإلاخلضمت وزانت في مجاٌ نىاغت ؤلالىتروهُاث الضكُلت (محمد عبد العسيس عبد
هللا ،2115 ،،الصفحاث  ،)113-112وهىان الىثير مً ألامثلت التي جضلل غلى اعجباٍ غملُت هلل
ً
ً
الخىىىلىحُا بال ـ  FDIوبكيل هبير هما هى الخاٌ في ججغبت الهين ،فلض لػب ال ـ  FDIصوعا هبيرا في ججهيز
الهين بمؿخىٍاث غالُت مً الخىىىلىحُا اإلاخُىعة والخضًثت ،بن الجىهغ الاكخهاصي للخىىىلىحُا
باإلاػنى الىاؾؼ ال ًمثل في خالخه اإلالمىؾت ؤو غير اإلالمىؾت وبهما كابلُتها غلى الخىػَؼ ،بط ًخم هللها
بىاؾُت ال ـ  FDIوغً َغق جلضًم خؼمت واملت حكمل هظم وؤؾالُب الخسُُِ والخىظُم وؤلاهخاج
والدؿىٍم واإلاػغفت الفىُت وعؤؽ اإلااٌ ،وبالخالي ًىمً خهغ جإزير ال ـ  FDIفي مجاٌ هلل جىىىلىجي بما
ًإحي:


ًمىً ؤن ًىلض ال ـ  FDIآزاعه غلى حػؼٍؼ الىفاءة مً زالٌ كُام اإلاىافؿت بين الكغواث اإلاىدؿبت

ألاحىبُت واإلادلُت وهظا ما ًجبر ألازيرة غلى عفؼ صعحت هفاءتها الخىىىلىحُت هدُجت هظا الًغِ
الخىافس ي ،ؤو مً زالٌ بكامت غالكاث بين الازىين في مجاٌ البدث الػلمي والخُىٍغ وبهؿاب الكغواث
اإلادلُت ألخضر ما جىنلذ بلُه الكغواث الػاإلاُت.


اهدؿاب اإلاهاعاث والخضعٍب مً زالٌ فغم الػمل بفغوع الكغواث ألاحىبُت وبهؿابها اإلاهاعاث

الخىىىلىحُت الخضًثت مً زالٌ بخضار ؤؾالُب الػمل والخضعٍب ،وبالخالي ًىلل هاالء اإلاػاملىن
اإلاػغفت واإلاهاعة اإلاىدؿبت بلى الكغواث الىَىُت.
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كُام فغوع الكغواث مخػضصة الجيؿُت بخىفير اخخُاحاث الكغواث الىَىُت مً آلاالث

واإلاػضاث واإلاؿاغضاث الفىُت وبكغوٍ مِؿغة وول طلً ًدُذ للكغواث الىَىُت فغنت بهخاج ؾلؼ
باإلاىانفاث الػاإلاُت.


غملُاث الاهضماج مؼ الـ ـ  TNCSبحجت جُىٍغها للخىىىلىحُا الىَىُت.



الػلىص الثىائُت مؼ الـ ـ  TNCSؤو غيرهم ؾىاء واهذ غلىص بصاعة ؤو جغازُو ؤو حؿىٍم.
هىان غىامل مخػضصة جلػب صوعها في هلل الخىىىلىحُت بىاؾُت ال ـ  TNCSالىاكلت لل ـ  FDIمجها ما

ًخػلم بالبلض اإلاًُف والظغوف الاكخهاصًت زانت مؿخىي الخىمُت البكغٍت فُه وجىفغ ألاًضي الػاملت
الجاهؼة ،ألاحهؼة الفىُت واإلاضعاء ألاهفاء ،خغٍت الخجاعة في بصزاٌ الخىىىلىحُا اإلاخُىعة ،هما وٍلػب
ً
هىع ال ـ  FDIصوعا في هلل الخىىىلىحُا ،بط هجض ؤن الاكخىاء ؤو الاهضماج لهما صوع ؤهبر في هللها مً البلض
ألام بلى البلض اإلاًُف ،ؤما بطا وان الـ ـ  FDIمكغوع حضًض فةن اؾخفاصة الكغواث اإلادلُت جيىن
مدضوصة .في خين ؤن ال ـ  FDIاإلاكترن هى ألافًل في هلل الخىىىلىحُا ،هما وٍلػب هىع اليكاٍ
ً
وَبُػخه صوعا في هلل الخىىىلىحُا ؤو غضمه خُث بػٌ الهىاغاث الخىافؿُت جدخم غلى  TNCSهلل
الخىىىلىحُا للمىافؿت ،في خين جىحض ؤوكُت ال جخهل باإلاىافؿت الكضًضة لظلً ًيىن هلل
الخىىىلىحُا مدضوص (حسين كريم حمسة ،2111 ،الصفحاث  )148-147وكض ًيىن للمؿدثمغ ألاحىبي
صوعه ؤلاًجابي ؤو الؿلبي في هلل الخىىىلىحُا مً زالٌ صعحت قغوَه التي ًفغيها غلى البلضان
ً
اإلاًُفت ،فًال غً مضي مالئمت الخىىىلىحُا التي ًىللها وولفها ملابل الخهىٌ غلحها ،لىً وغلى
الغغم مً هجاح بػٌ الخجاعب لىلل الخىىىلىحُا غبر ال ـ  FDIبلى البلضان اإلاًُفت ،بال ؤنها لم حؿاهم
بكيل ملمىؽ في حػؼٍؼ ؤلامياهاث واللضعاث الػلمُت والخلىُت للبلضان اإلاًُفت ؾىاء مً خُث كُامها
بخضعٍب ألاًضي الػاملت واهدؿابها اإلاهاعاث ؤو مً خُث مدضوصًت ؤوكُت البدث والخُىٍغ اإلالامت في
البلض اإلاًُف (هىاء عبد الغفار،السامري ،2112 ،صفحت  ،)274غالوة غلى ؤن الخىىىلىحُا اإلاىلىلت
بلُذ جدذ ؾُُغة الكغهت الىاكلت وطلً لؼٍاصة ألاعباح اإلاترجبت غلى طلً ولِؿذ لغغى جىمُت البلض
اإلاًُف .بن الـ ـ  TNCSعهؼث غلى اؾخسضام جىىىلىحُا عؤؽ اإلااٌ والتي ال جدىاؾب مؼ غامل اليلف
للبالص الىامُت ،وبهما حؿىض وظائف بصاعٍت وؤزغي زضمُت بدُث يُلذ مً فغم الػمل اإلاخلضمت وول
ً
طلً ؤزغ غلى اهدؿاب اإلاهاعة لألًضي الػاملت ) (UNCTAD, 1992, p. 20فًال غً مُل اإلاؿدثمغ
ألاحىبي بلى اخخياع الخىىىلىحُا الخضًثت وجهضًغ جىىىلىحُا مخلاصمت ال جدىاؾب وخاحت البلض اإلاًُف
وول طلً ؤصي بلى بغاكت الخلضم الخلني وغضم جدلم ؤزغ اإلاداواة بين اإلاؿدثمغًٍ اإلادلُين باكخباؽ
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الُغق الخضًثت وألاؾالُب اإلاخُىعة ،غالوة غلى جغهؼ اؾدثماع ال ـ  TNCSفي الهىاغت الاؾخسغاحُت صون
الهىاغت الخدىٍلُت (حميد الجميلي ،1996 ،صفحت .)22
.3.4أثر  FDIجمويل عمليت التىميت:
ٌػض ال ـ ـ  FDIؤخض اإلاهاصع اإلاهمت لخمىٍل غملُت الخىمُت في البلضان الىامُت وزانت التي حػاوي مً
كهىع مىاعصها اإلاالُت وهظلً التي حػاوي مً يػف ؤهظمتها اإلاالُت والخىظُمُت ،فهى ٌؿاهم في ؾض
فجىة اإلاىاعص اإلادلُت ،بن جفًُل ال ـ  FDIغلى مهاصع الخمىٍل ألازغي له غالكت بإؾلىب زضمت الضًً،
خُث ال جىحض مضفىغاث زضمت مُلىبت غلى الاؾدثماع ما لم ًدلم غىائض مالُت ،وٍخػين فلض ؾضاص
مضفىغاث الفائضة غلى اللغوى بغٌ الىظغ غما واهذ هظه ألامىاٌ اؾخسضمذ لؼٍاصة الُاكت
ً
ؤلاهخاحُت غبر الاؾدثماع اإلاىخج ؤو اهدغفذ بلى اإلاجاالث غير اإلاىخجت ،فًال غً بغُاء الـ ـ  FDIالىافض
ً
اؾخلغاعا ؤهثر للضوٌ اإلاخللُت له غلى غىـ الخضفلاث ألازغي ومجها اللهيرة ألاحل التي جمخاػ بؿغغت
جللب غالُت ،وٍمىً ؤن ًظهغ ألازغ اإلاباقغ لل ـ  FDIغلى نػُض الخمىٍل غىضما جسلم اإلاىحت ألاولى مىه
ً
ً
جُاعا الخلا مً الاؾدثماع اججاه الضوٌ اإلاخللُت ،فغؤؽ اإلااٌ الخام ًىنف بإهه خظع فةطا هجخذ
الخجغبت ألاولى فةهه ًخىؾؼ في صزىله للضولت اإلاًُفت وٍضفؼ باإلاؿدثمغ ألاؾاس ي بخىؾُؼ اؾدثماعاجه،
هما ٌصجؼ آلازغًٍ غلى طلً ،وكض جخضازل الاؾدثماعاث ألاحىبُت مؼ اإلادلُت ،هما ًمىً ؤن ٌكيل
هجاح الـ ـ  FDIطاجه في الضولت كاغضة لخلم مىار مىاؾب فحها ،وَؿاهم بهىعة غير مباقغة بخضغُم
البيُت اإلاالُت وهظلً الىفؿُت ،هظلً غىضما ًظهغ ألازغ اإلاالي للـ ـ  FDIغلى اإلاىاعص الىَىُت ؤو مىملت
إلاكاعَؼ ال ـ ( .FDIزييب عبد العظيم ،2111 ،،صفحت )39
.4.4مساهمت FDIفي التكويً الرأسمالي:
كض ٌؿاهم الـ ـ  FDIبكيل بًجابي في الخيىًٍ الغؤؾمالي للبلض اإلاًُف ،بن طلً ًخىكف غلى
نافي الخضفلاث الضازلُت والخاعحُت لل ـ  (Net FDI) FDIوبن مسؼون ال ـ ً FDIتزاًض في الضوٌ التي ٌػىص
فحها اإلاؿدثمغون ألاحاهب باؾدثماع وؿب هبيرة مً مضازلحهم وطلً مً الضوٌ التي جيىن فحها الخضفلاث
الخاعحُت متزاًضة ،وهىظا فةن عنُضه ًخىكف غلى خغهت الخضفلاث الخاعحت والضازلت مً الضوٌ
اإلاًُفت.
بن الخضفلاث الضازلت ) (Capital Flowلل ـ  FDIجخيىن مً ؤؾهم عؤؽ اإلااٌ الػاصًت والتي ًجلبها
ً
اإلاؿدثمغون ألاحاهب بلى الضوٌ اإلاًُفت ،وهىان ؤًًا نىع غير مباقغة لجلب عؤؽ اإلااٌ مثل ألاعباح
ً
الىاججت غً غملُاث الخهضًغ للمىخجاث التي ًلىم بةهخاحها هاالء اإلاؿدثمغون ،فهي ؤًًا جضفلاث
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صازلت ،هظلً فةن غملُاث ؤلاهخاج التي ًلىم بها هاالء اإلاؿدثمغون يمً الاكخهاص اإلادلي ،والتي حػمل
ً
غلى جىفير اللُؼ ألاحىبي والظي وان ٌؿخسضم لخإمين اإلاؿخىعصاث مً هفـ هظه اإلاىخجاث وؤًًا وحىص
الـ ـ  FDIفي صولت مًُفت ؾِصجؼ البلض ألام وختى اإلاىظماث الضولُت غلى جلضًم اإلاؿاغضاث اإلاالُت لظلً
ً
البلض ،وغالبا ما ٌػبر غً الخضفلاث الضازلت باإلاػاصلت آلاجُت( :ستيف أوهيو ،2111 ، :صفحت )68
)CI = F(X+I+E+A
بط ؤن  = CIالخضفلاث الضازلت.
 = Xحػبر غً غائضاث الخهضًغ.
 =Iاللُؼ ألاحىبي الىاجج غً هلو الاؾخيراص الظي وان ًخم وؾِخم لىال وحىص ال ـ .FDI
 = Eؤؾهم عؤؽ اإلااٌ إلاؿدثمغ ألاحىبي.
 = Aاإلاؿاغضاث اإلاخىحهت مً البلض ألام ؤو اإلاىظماث الضولُت.
ؤما الخضفلاث الخاعحت فهي اؾخيراصاث اإلاؿدثمغ ألاحىبي مً الؿلؼ الغؤؾمالُت واإلاىاص ألاولُت
ً
ً
واإلاهاعاث ؤلاصاعٍت والخلىُت فًال غً جدىٍالث ألاعباح بلى البلض ألام ،وغالبا ما ٌػبر غجها باإلاػاصلت.
)CO = F (K+ R+S+P
بط ؤن  = COالخضفلاث الخاعحت.
 = Kمؿخىعصاث اإلاؿدثمغ ألاحىبي مً الؿلؼ الغؤؾمالُت.
 =Rمؿخىعصاث اإلاؿدثمغ ألاحىبي في اإلاىاص ألاولُت.
 =Sمؿخىعصاث اإلاؿدثمغ ألاحىبي مً الخىىىلىحُا واإلاهاعاث ؤلاصاعٍت.
 =Pألاعباح اإلادىلت بلى البلض ألام.
وجهبذ مػاصلت الـ ـ  FDIالهافي:
)Nef FDI = CI – CO = F(X+I+E+A) – F(K+R+S+P
وَؿاهم الـ ـ  FDIوبكيل بًجابي في الخيىًٍ الغؤؾمالي في الؿىت اإلاإزىطة ) (tغىضما ًيىن CIt
ً
 >Cotوبالػىـ ًيىن ؾلبُا بطا وان .CIt < Cot
.5.4أثر FDIعلى إلاهتاج والدخل:
ال ـ ً FDIازغ بهىعة بًجابُت في ألاعباح والضزل ،فالكغواث الىَىُت كض ال جضعن فغم الاؾدثماع
اإلادلي اإلاخاخت ،بؿبب يػف ؤلامياهُاث اإلاالُت والفىُت ،وللمؿدثمغ ألاحىبي زبراث متراهمت في اليكاٍ
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الاكخهاصي ومػغفت ؤهثر بالفىىن ؤلاهخاحُت والدؿىٍلُت ،مما ًسلم فغم جىظُف حضًضة وصزىٌ
ً
حضًضة ،وكض جؼصاص الػمالت مؼ جهضًغ الؿلؼ الىثُفت الػمالت وؿبُا.
ً
هىان ؤًًا ازخالفاث في مضي مؿاهمت ال ـ  FDIفي ؤلاهخاج الىَني في الضوٌ اإلاًُفت ،وٍخدضص
اإلااقغ الخلُلي لخلً اإلاؿاهمت بالضزل اإلاخىاص مً غىانغ ؤلاهخاج الىَىُت (اللُمت اإلاًافت) ولِؿذ
ً
ً
ً
ألاحىبُت ،ولظلً فضزل  TNCFاإلاضفىع لػىانغ ؤلاهخاج غير الىَىُت ال ًمثل غائضا خلُلا مباقغا
ً
ً
للضولت اإلاًُفت ،بال في طلً الجؼء اإلاىفم مىه مدلُا ،وؤًًا مهضع اإلاضزالث اإلاؿخسضمت في الكغهت
اإلاىفظة للـ ـ ً FDIجب ؤن ًازظ في الاغخباع غىض جلضًغ مؿاهمت الـ ـ  FDIفي ؤلاهخاج والخىظُف ،فلض
حكتري فغوع الكغواث ألاحىبُت اإلاىاص ألاولُت ومؿخلؼماث ؤلاهخاج ألازغي مً الضوٌ اإلاًُفت ،وكض ًسلم
ً
طلً الظغوف اإلاىاؾبت مدلُا مً ؤحل والصة نىاغت جدىٍلُت ؤو كُام نىاغاث جىمُلُت ،مما ٌصجؼ
ؤلاهخاج الىَني وٍسلف فغم غمل حضًضة ،وٍمىً مػغفت ؤزغ ال ـ  FDIغلى الضزل وبكيل جلضًغي مً
اإلاػاصلت (أحمد عبد الرحمً أحمد ،2114 ،الصفحاث .)141-137
M=V–C
خُث:
 =Mاإلاىفػت اإلاخدللت.
 =Vكُمت ؤلاهخاج.
 =Cجيالُف (ما ًضفػه اإلاؿدثمغون ألاحاهب للمىاعص والػماٌ وألاعى).
زم ًخم زهم جيلفت الفغم البضًلت لػىامل ؤلاهخاج التي ٌؿخسضمها اإلاؿدثمغ ألاحىبي وهي جمثل
كُمت ما واهذ هظه الػىامل ًازظ بها لى لم ًلم اإلاؿدثمغ بدكغُلها ،ألن كُمت ال ـ FDIللبلض اإلاًُف
جىمً في وىهه ٌؿخغل هظه الػىامل بُغٍلت ؤهفا مما لى واهذ ؾدكخغل بها وبال فال صاعي لظلً
الاؾدثماع.
وغلُه فلُمت الاؾدثماع جىمً في الفغق بين كُمت ما ًيخجه وما وان ؾُيخج بضوهه ،وجهبذ
اإلاػاصلت الؿابلت:
M = V –C-R
 =Rجيلفت الفغم البضًلت.
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.6.4ألاثر FDIعلى ميزان املدفوعاث:
بن ألازغ ألاولي لل ـ ً FDIىػىـ في جضفم عئوؽ ألامىاٌ ألاحىبُت وػٍاصة عؤؽ اإلااٌ اإلااصي في البلض
اإلاًُف ،زم ًىػىـ بهىعة بًجابُت في خؿاب عؤؽ اإلااٌ ،غىضما جلىم ال ـ  TNCSببُؼ غمالتها
ً
ألاحىبُت ملابل غملت البلض اإلاًُف لخمىٍل هفلاتها مدلُا ،وفي مغخلت جالُت ٌؿاهم في جسفُف الصخت
في الىلض ألاحىبي بطا ما وحهذ الاؾدثماعاث بلى كُاغاث بخالٌ الىاعصاث.
وٍدضر جدؿً في اإلايزان بطا ؾاهم ال ـ FDIفي جىؾُؼ حجم الهاصعاث ؤو بغاصة الخهضًغ للبلض
ً
ألام للكغواث ألاحىبُت التي جضزل ؤؾىاق الخهضًغ غالبا ما جدلم الىجاح ألن لها ؾمػت مً هاخُت
الدؿىٍم والجىصة واإلاػغفت باألؾىاق الخاعحُت.
في البضاًت جغجفؼ اؾخيراصاث الؿلؼ الغؤؾمالُت التي جدخاحها ال ـ  TNCSولىً خاٌ َغخها
لإلهخاج ،فةن اإلاىخجاث الجهائُت والؿلؼ ألازغي التي واهذ حؿخىعص مً كبل البلض اإلاًُف ؾخمُل بلى
الاهسفاى الخضعٍجي ،خُث جلىم ال ـ  TNCSبةهخاج الؿلؼ التي حؿض حؼء مً خاحت الؿىق اإلادلُت
وجهضًغ الفائٌ مىه.
ولىً الخىم غلى الىدُجت ًخُلب اإلالاعهت بين حجم الخدؿً الظي َغؤ غلى اإلايزان الخجاعي
وميزان خؿاب عؤؽ اإلااٌ في البلض اإلاًُف مؼ حجم اإلاىاعص اإلادىلت مىه مً زالٌ جدىٍل عؤؽ اإلااٌ
وألاعباح وصزىٌ الػاملين ألاحاهب ،وبطا وان ألازغ ألاوٌ ًفىق الثاوي ،غىضئظ ؤن ال ـً FDIغجبِ بػالكت
ً
بًجابُت مؼ ميزان مضفىغاث البلض اإلاًُف وغالبا ما حؿخسضم اإلاػاصلت الخالُت للُاؽ ؤزغ ال ـ FDIغلى
ميزان اإلاضفىغاث للبلض اإلاًُف (خؿين هغٍم خمؼة ،2100 ،نفدت .)053
)*W = (A+S+D) + (A*+S*+D
بط ؤن
 =Wألازغ الهافي.
 =Aالىاعصاث الؿابلت اإلاؿخغنى غجها هدُجت الـ( FDIبخالٌ).
 =Sناصعاث حضًضة غً ال ـ.DF
 =Dالخضفم الغؤؾمالي الىاجج مً اا ـ  FDIزالف الهاصعاث والىاعصاث اإلاخػللت بلُام الاؾدثماع.
* =Aالىاعصاث اإلاؿخجضة الىاججت غً الاؾدثماع.
* =Sالهاصعاث اإلافلىصة هدُجت الاؾدثماع.
* =Dعؤؽ اإلااٌ الخاعج غضا مضفىغاث الهاصعاث والىاعصاث.
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ً
وغمىما جسخلف آزاع الـ ـ  FDIغلى ميزان اإلاضفىغاث مً بلض بلى آزغ ووفم اغخباعاث هثيرة مجها،
الغغى مً الاؾدثماعَ ،بُػت اليكاٍ ،غمغ اإلاكغوع...الخ ،وؤن ال ـ  FDIالباخث غً ألاؾىاق ًخميز
بمػامالث ججاعٍت جيىن فحها الاؾخيراصاث ؤهبر مً الهاصعاث هىدُجت ال بض مجها ،والؾُما في اإلاغخلت ألاولى
مً الاؾدثماع ،وغلى الػىـ مً طلً فةن ال ـ  FDIالباخث غً الىفاءة ٌسجل غلى الػمىم ناصعاث
ؤهبر مً الاؾخيراصاث وٍىُبم هظا غلى ال ـ  FDIفي ؤوكُت اللُمت اإلاًافت (جابريل ليبورث،1998 ،
صفحت .)12
وهىان صعاؾاث جغحؼ جدلُم ألازغ ؤلاًجابي لل ـ  FDIمً زالٌ( :محمد عبد العسيس عبد هللا،،
 ،2115الصفحاث )125-124
 بغاصة اؾدثماع ؤعباح اإلاكغوع الاؾدثماعي ألاولي مً زالٌ الخىؾؼ في اإلاكغوع ؤو في مكاعَؼؤزغي ،وهظا ٌػمل غلى جسفٌُ زغوج الػمالث ألاحىبُت.
 كُام اإلاكغوع الاؾدثماعي بخهضًغ ؤغلب بهخاحه بلى الخاعج وزفٌ وؿب الىاعصاثالخاعحُت.
 جغهيز ؤلاهفاق الاؾدثماعي للمكغوع ألاحىبي غلى قغاء ؤنىٌ مدلُت ولما ؤمىً طلًوالخللُل مً اؾخيراص ؤنىٌ زاعحُت.
 الترهيز في الاؾدثماع غلى كُاغاث طاث ؾلؼ كابلت للخضاوٌ وغلى الػىانغ اإلاؿخىعصة مًؤلاهخاج اإلادلي اإلاغجبِ بها.
 .5السوق املاليت آليت جدفع بالىمو الاكتصادي :

ً
ًماعؽ الىظام اإلاالي غبر ماؾؿاجه وؤؾىاكه صوعا بالغ ألاهمُت في الاكخهاصًاث الخضًثت ،وجبرػ جلً

ألاهمُت مً زالٌ وظائفه التي ًاصيها التي جترهؼ بخػبئت الاصزاع وجدفيز الاؾدثماع وحؿىٍت اإلاضفىغاث
وحؿهُلها ومداولت جللُل ألازُاع وبصاعتها ،غالوة غلى جللُل ولف اإلاػامالث وجىفير البُاهاث وغيرها
الىثير ،لىً ًاهض الاكخهاصًين غلى ؤن ؤهمُت الىظام اإلاالي الاكخهاصي جىمً في الىنىٌ بلى اإلاخُابلت
الخؿابُت اإلاخػللت باالصزاع والاؾدثماع ،وهُفُت جدفيز اإلاضزغاث وجىفيرها ومً زم بغاصة جسهُهها
غلى الىخضاث الاكخهاصًت التي هي بداحت بلحها ،وبالخالي جدلُم ػٍاصة في ؤلاهخاج ومً زم ػٍاصة وهمى
الضزل اللىمي ،للض وان هظا اإلاىيىع مثاع حضٌ وهلاف ومداوعة جضوع خىٌ ؤهمُت الىظام اإلاالي
وماؾؿاجه وؤصواجه في ػٍاصة الضزل اللىمي وصغم الىمى والخىمُت الاكخهاصًت (ؤي صوعة في الاكخهاص)
وجيبؼ جلً ألاهمُت مً حجم ألامىاٌ التي ًبػثها مً اإلاجخمؼ والىخضاث الاكخهاصًت والتي حؿهم في
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جمىٍل الاؾدثماعاث في الاكخهاص ،وللض هجخذ ألاؾىاق اإلاالُت وزالٌ مؿيرتها الُىٍلت في بزباث صوعها
الفاغل في اليكاٍ الاكخهاصي وزانت في البلضان التي وفغث غىامل هجاخها ،وبػباعة ؤزغي ولما واهذ
الؿىق اإلاالُت فػالت ،ولما واهذ ؤهثر كضعة غلى جدلُم وظائفها الخُىٍت في صغم وجىَُض الاؾخلغاع
الاكخهاصي ومً زالٌ( :مدمض الهيرفي ،2117 ،الهفداث )91-80
 عفؼ صعحت الىعي الجماهيري بإهمُت الخػامل في الؿىق اإلاالُت وػٍاصة الىعي الاؾدثماعي لضيهم
واحؿاع هُاكه ومً زالٌ كىىاث اإلاػلىماث اإلاسخلفت (ؤحهؼة ؤلاغالم ،البدىر الػلمُت ،اإلاىاهج
الضعاؾُت ،قبياث الاجهاٌ...الخ) وجدىٍلهم بلى مؿدثمغًٍ فاغلين في الاكخهاص اللىمي ،بمػنى
ؤزغ ؤن مالخظت ألاشخام الُبُػُىن واإلاػىىٍىن وػٍاصة مػلىماتهم غما ًجغي في الؿىق اإلاالُت
كض ًدفؼ آلازغًٍ غلى بجباع هفـ الؿلىن ،وبالخالي ًيىن صوع الؿىق اإلاالُت مدىع جدفيز مباقغ
وحظب خلُلي لألفغاص والكغواث بغغى جدلُم اإلاؼٍض مً الاهضماج بين وكاَاث ألاؾىاق اإلادلُت
والضولُت.
 حػض ألاؾىاق اإلاالُت ؤهم وؾُلت لخمىٍل زُِ الخىمُت الاكخهاصًت ومً زالٌ حػبئتها إلاضزغاث
اإلاجخمؼ وجىظُفها ،فالبىىن الخجاعٍت ال حؿخُُؼ بةمياهاتها جدمل مساَغ الخىمُت التي حؿخلؼم
ً
كغويا َىٍلت ألاحل فىحىصها مً قإهه بمياهُت مىذ كغوى بخيلفت مىاؾبت بطا ما كىعن مؼ
الاكتراى الخاعجي والظي ًيلف ؤغباء باهظت ،بمػنى ؤنها حؿاغض الضولت غلى الاكتراى مً
الجمهىع والكغواث وألغغاى جمىٍل مكغوغاث الخىمُت وإلؾغاع بمػضالث الىمى الاكخهاصي بها.
 جبرػ ؤهمُتها الاكخهاصًت مً زالٌ كابلُتها غلى احخظاب الاؾدثماعاث اإلاباقغة وغير اإلاباقغة
ً
بإؾالُب مىملت لالصزاع اإلادلي ولِؿذ غىيا غىه ،وللمؿاهمت ألاحىبُت في ؤؾهم الكغواث
اإلادلُت كض حػىص بالىفؼ الىثير جدمل مػها زبرة ؤلاصاعة والخىىىلىحُا الخضًثت والخىظُم
والدؿىٍم ،وول طلً ٌػخمض غلى هفاءة الؿىق اإلاالُت وؾُىلتها.
ً
 حػبئت اإلاىاعص اإلاالُت وجدفيز اإلاضزغًٍ وزهىنا غىضما جماعؽ الؿىق اإلاالُت صوعها في عفؼ غىائض
اإلاضزغاث والتي جهبذ اإلاىاعص الخمىٍلُت للمؿدثمغًٍ مً زالٌ الاهخخاب في ألاؾهم والؿىضاث،
وولما واهذ الظغوف الاكخهاصًت والؿُاؾُت والاحخماغُت اإلادُُت بالؿىق ؤهثر مالئمت فةن
صوعها الخدفيزي غلى اإلاضزغًٍ ًيىن ؤهبر ،وزانت غىضما ًجض اإلاضزغون ؤن الػىائض اإلاخدللت في
الؿىق ؤهبر مً جلً التي ًمىم جدلُلها مً زالٌ الخىفير الاغخُاصي في اإلاهاعف ،وبطا ما هجخذ
ً
في طلً فُىػىـ طلً بًجابا غلى اإلاؿخىي الاكخهاصي.
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 جىفير الخافؼ والضفؼ الخُىي لضي حماهير اإلاؿدثمغًٍ مً زالٌ جدلُم الؿػغ الػاصٌ لألوعاق
اإلاالُت اإلاخضاولت فحها وخماًت ألاَغاف اإلاخباصلت.
 كضعتها غلى جىفير وبغاصة جضوٍغ هم مىاؾب مً ألامىاٌ لخدلُم الؿُىلت الالػمت لالكخهاص ،وصغم
الاؾدثماعاث طاث آلاحاٌ اإلاسخلفت.
 جاصي بلى عفؼ مؿخىٍاث الخىظُف وبالخالي فهي حؿاهم مً زالٌ طلً الخمىٍل بخسفُف مكيلت
البُالت وحؿاغض غلى ػٍاصة الضزىٌ ؾىاء غلى اإلاؿخىي الفغصي ؤو اإلاؿخىي اللىمي.
 ؤنها اللىاة الغئِؿُت للخيىمت في جسُُِ وبصاعة الؿُاؾت الىلضًت للضولت ،فىحىصها الفاغل
ً
ًمىً البىً اإلاغهؼي في الخإزير غلى بصاعة اإلاػغوى الىلضي ووفلا للظغوف الاكخهاصًت الؿائضة
ً
ً
غً َغٍم صزىله الؿىق بائػا ؤو مكترًا للمىحىصاث اإلاالُت ،ؤو مً زالٌ مماعؾت صوعه في
بخضار حغيراث في ؤؾػاع الفىائض كهيرة ألاحل ومً زاللها ًخم الخدىم باخخُاَاث البىىن
الخجاعٍت والتي لها صوعها في الؿىق الىلضًت ،وول طلً ًجىب آلازاع الخطخمُت لخض بػُض.
 بن الؿىق الىلضًت الفػالت حػمل غلى جسفٌُ جيلفت الخمىٍل كهير ألاحل ،وهظا ٌػني ػٍاصة
ؾغغت صوعان عؤؽ اإلااٌ الػامل في اإلاكغوغاث الاكخهاصًت اإلاسخلفت اليكاٍ ،وول طلً ًؼٍض
الُاكت ؤلاهخاحُت لخلً اإلاكغوغاث والظي ًىػىـ غلى اإلاؿخىي الاكخهاصي واؾخلغاعه.
 مغاكبت الاؾدثماع مً زالٌ الخػغف غلى ؾير الػمل في اإلاكاعَؼ الاكخهاصًت وغً َغٍم مػغفت
ً
الخغيراث في ؤؾػاع ألاوعاق اإلاالُت ،ؤي ؤن ألاؾػاع حػض ماقغا للخالت الاكخهاصًت.
-

الػالكت اإلاخباصلت بين الؿىق اإلاالُت والىمى الاكخهاصي:بن جؼاًض ؤهمُت ؤؾىق ألاؾهم في

آلاوهت ألازيرة خىٌ الاهخمام هدى صعاؾت الػالكت بُجها وبين الىمى الاكخهاصي ولِـ مجمىع اللُاع
ً
اإلاالي هما هى الاججاه ؾابلا ،فللض جُىعث ؤؾىاق ألاؾهم بؿغغت غالُت وؤصث بلى جدىالث في بيُت
الىظام اإلاالي وؤزغث غلى جضفلاث عؤؽ اإلااٌ ،هما اعجفػذ وؿبت عؾملتها الؿىكُت بلى  GDPفي بلضانها
وختى في البلضان الىامُت ،ومً الىاخُت الىظغٍت ًفترى ؤنها حعجل مً الىمى الاكخهاصي مً زالٌ
بوػاف ؤلاصزاع اإلادلي وهىغُت وهمُت الاؾدثماع ،هظلً مً زالٌ جىؾُؼ الفغم الؿاهدت لخمىٍل
ً
مكاعَؼ الكغواث طاث اللضعة غلى الخىؾؼ وبخيالُف مىسفًت ،وبالُبؼ فالكغواث جيىن ؤكل اغخماصا
غلى اإلاهاعف ولما واهذ ؤؾىاق عؤؽ اإلااٌ ؤهثر ؾػت وفػالُت وٍىسفٌ ألازغ الؿلبي للػؿغ ؤلاهمائي
غلى الكغواث مؼ جىؾؼ جلً ألاؾىاق ،هما ؤن مً الىظائف اإلاهمت ألؾىاق عؤؽ اإلااٌ هى جدىٍل ملىُت
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الكغواث وبصاعتها باججاه اإلاؼٍض مً الىفاءة ،وبضؤث جثاع غلى مؿخىي الػالم الىامُت واإلاخلضم مؿإلت
مضي جإزير ؤؾىاق ألاوعاق اإلاالُت في حػؼٍؼ الىمى الاكخهاصي ،وهىان مً الكىاهض التي جاهض ؤن جلً
ألاؾىاق حػُي صفػت كىٍت للخىمُت الاكخهاصًت ،ومً زالٌ زللها للؿُىلت الىلضًت ،بط جدخاج الػضًض
ً
مً الاؾدثماعاث اإلاغبدت بلى التزام َىٍل ألامض بخىفير عؤؽ اإلااٌ ،ولىً اإلاؿدثمغًٍ هثيرا ما ًترصصون في
الخسلي غً الؿُُغة غلى مضزغاتهم لفترة َىٍلت ،وؤؾىاق عؤؽ اإلااٌ الؿائل ججػل الاؾدثماع ؤكل
مساَغة وؤهثر حاطبُت ،ألنها حؿمذ للمضزغًٍ بالخهىٌ غلى ؤنىلهم وبُػها بؿغغت وؾهىلت بطا
اخخاحىا بلى اؾترصاص مضزغاتهم ،ؤو ؤعاصوا حغُير مدافظ ؤوعاكهم اإلاالُت ،وفي الىكذ هفؿه ،جخمخؼ
الكغواث بفغنت الخهىٌ غلى عؤؽ اإلااٌ وبكيل صائم واإلادهل مً زالٌ بنضاعاث ؤؾهم عؤؽ اإلااٌ،
وألاؾىاق التي جخدلم فحها الؿُىلت حؿاغض بدؿهُلها الاؾدثماعاث طاث ألاحل الُىٍل وألاهثر عبدُت،
غلى جدؿين عؤؽ اإلااٌ فحها وحػؼٍؼ ؤفاق الىمى الاكخهاصي َىٍل ألاحل ،غالوة غلى طلًً ،مىً للؿُىلت
التي جىفغها ؤؾىاق ألاوعاق اإلاالُت ،بجػلها الاؾدثماع ؤكل مساَغة وؤهثر عبدُت ،ؤن جاصي بلى ػٍاصة
الاؾدثماعاث وبػباعة ؤزغي ،بن اإلاؿدثمغًٍ ًإجىن بطا وان بىؾػهم ؤن ًظهبىا
وهىان اغخلاص بإن ػٍاصة ؾُىلت الؿىق اإلاالُت حػُي صفػت للىمى الاكخهاصي ،ومً زالٌ كغاءة ملُاؽ
اللُمت ؤلاحمالُت لألؾهم اإلاخضاولت في بىعنت بلض ما مدؿىبت بلى الىخاج اإلادلي فُه ،وغلى الغغم مً
وىن اليؿبت ال جبين مباقغة جيالُف بُؼ وقغاء ألاوعاق اإلاالي باألؾػاع اإلاػلىت ،ولىً غملُاث ؤؾهم عؤؽ
ً
اإلاالي التي جازظ مخىؾِ كُمتها زالٌ فترة َىٍلت هدهت مً ً GDPمىً ؤن جخغير وفلا لؿهىلت
ً
ً
جضاولها ،ؤي بطا وان الخػامل باألؾهم ميلفا ؤو ًىُىي غلى مساَغة فُيىن جضاولها مدضوصا فلض بين ول
مً  Al-Timimi Deb et alفي صعاؾت كُاؾُت ملضمت بلى اإلاػهض الػغبُت للخسُُِ غام  2113بىحىص
غالكت الؿببُت وباججاه واخض بين جُىع اللُاع اإلاالي الػغبي والىمى الاكخهاصي ولثمان بلضان غغبُت،
وجم اؾخسضام الخباًً اإلاكترن وؾببُت هغاهجغ ،بيافت لضالت الاؾخجابت الخغهُت ) (IRFوكض جبين ؤهه في
ألامض البػُض ًيىن لللُاع اإلاالي الػغبي جإزير مػىىي مىحب غلى  GDPفي صوٌ غُىت الضعاؾت ،ولىىه في
ألامض اللهير لم ٌؿخضٌ غلى وحىص اججاه واضح لُبُػت الخإزير ؤو الدؿبب بين اإلاخغيرًً بؿبب غضم
ً
مػىىٍت هخائج الخلضًغ اللُاس ي ،وفي صعاؾت ؤزغي ل ــ( )38بلضا وبدس ي صعحت الؿُىلت في بىعنتها وفي
ؤعبؼ مجمىغاث مخباًىت في صعحت ؾُىلتها ،وواهذ هدُجت الضعاؾت ؤن الضوٌ التي واهذ لضيها ؾُىلت
وؿبُت في بىعنتها اججهذ زالٌ الفترة (( )0995-76اغخباع ؾىت  0976ؾىت ؤؾاؽ) بلى الىمى بمػضٌ
ً
ؤؾغع هثيرا مً مػضٌ الىمى في البلضان التي واهذ ؾُىلتها مىسفًت (عوؽ لُفين ،0997 ،نفدت .)8
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.6جحدًد العالكت السببيت بين الاستثمار ألاجىبي املباشر والىاجج املحلي إلاجمالي للدول املدروست(
الجسائر ،املغرب ،جووس)
جُغكذ الىظغٍت الاكخهاصًت بلى الػالكاث الؿببُت واججاهاتها ألغلب الظىاهغ الاكخهاصًت بال ؤن
بػٌ الػالكاث لم جدؿم اججاه غالكاتها هػالكت الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ هظاهغة للػىإلات اإلاالُت مؼ
الىمى الاكخهاصي.
وبغُت جدضًض اججاه الػالكت الؿببُت بين  FDIو  GDPفي بػٌ صوٌ قماٌ بفغٍلُا فلض جم اؾخسضام
بُاهاث ؾىىٍت لؿلؿلت ػمىُت مً 27مكاهضة للمضة ( .)2106-0991وٍخُلب ألامغ ؤوال ازخباع حضع
الىخضة .وجدضًض جيامل الؿلؿلت الؼمىُت باؾخسضام ازخباع  ADFصًيي فلغ الظي ٌػُي اللُم الجضولُت
واإلاددؿبت ليل ازخباع اإلاؿخسضم في جدلُل الؿببُت .
جدول ( :)1هتائج اختبار  ADFلسلسلتي GDPو  FDIلدول ( الجسائر ،املغرب  ،جووس مً -1991
)2116

FDI

GDP
ADF
الضولت
الجؼائغ

ADF Stati

1%

5%

10%

statis

1%

5%

-

-

-

-

-

-

10%

-2,660551 3,040391 3,857386 6,449119 2,632604 2,986225 3,72407 -4,7978
-

-

-

-

-

-

اإلاغغب -2,632604 2,986225 -3,72407 7,155035 2,632604 2,986225 3,72407 3,889894
-

-

-

-

-

-

جىوـ -2,632604 2,986225 -3,72407 7,002653 2,632604 2,986225 3,72407 4,111556

املصدر :مً بغضاص الباخثين بىاء غلى مسغحاث بغهامج Eviews9لبُاهاث الضعاؾت.
حكير هخائج ازخباع صًيي فلغ في الجضوٌ عكم( )10بلى ؤن ؾلؿلت الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ FDIوؾلؿلت الىاجج اإلادلى ؤلاحمالي GDPمؿخلغجين خؿب ما ؤقاعث بلُه بخهائُت صًيي فلغ التي واهذ
اللُمت اإلادؿىبت لها اكل مً اللُمت الجضولُت غىض اليؿب الكهيرة  0و  5و  01باإلاائت ومً جم ًمىً
اللىٌ ؤن ؾلؿلتي FDIو GDPمخياملخين مً الضعحت ألاولى.
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وبما ؤن البُاهاث مؿخلغة غىض مؿخىٍاتها  ،فهظا صلُل واف غلى غضم وحىص غالكت مؿخلغة في
ألاحل الُىٍل ،ولظلً فاهه بةمياهىا ؤن هجض الػالكت في ألاحل اللهير وطلً باؾخسضام ؾببُت هغان حغ
التي ؤغخمض غلى جلضًغ وفم اإلاػاصلخين  ،وليل صولت غلى خضة :
m

n

j 1

i:1

)GDPt   aiFDI T  I   biGDPT  J   .........(1
1t

).........(2
2T

M

n

J 1

i:1

FDIt   aFDI T  I  i   biGDPT  J  

1 و  2 ألازُاء الػكىائُت وهي غير مترابُت ومً زالٌ جلضًغ اإلاػاصلخين بُغٍلت  OLSهدىم
غلى اججاه الؿببُت باؾخسضام  Fاإلاؿخسغج باؾخػماٌ بغهامج افُىػ.9
جدول ركم (:)12هتائج العالكت السببيت في ألاجل اللصير
فتراث
الضولت
الجؼائغ
اإلاغغب
جىوـ

الاهدضاع

كُمت Fاإلادؿىبت اججاه الؿببُت

ؤلابُاء

GDPغلىFDI

()1,1

4,572146

GDPهدىFDI

 FDIغلىDGP

()1,1

8.555847

FDIهدىGDP

GDPغلىFDI

()1,1

9,321104

GDPهدىFDI

 FDIغلىDGP

()1,1

7,508429

FDIهدىGDP

GDPغلىFDI

()1,1

01,651569

GDPهدىFDI

 FDIغلىDGP

()1,1

8,17311

FDIهدىGDP

املصدر :مً إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجاث Eviews9
ومً زالٌ اإلالاعهت بين اللُمت اإلاددؿبت Fواإلاىضخت في الجضوٌ عكم( )12واللُمت الجضولُت
لها الظي ًظهغ ؤن الػالكت بين الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ والىمى الاكخهاصي في ول مً
الجؼائغ ،اإلاغغب  ،جىوـ هي غالكت ؾببُت باججاهين ،بدُث ًمىً اللىٌ ؤن ول مجهما
ٌؿبب في ألازغ ،وهظا ٌػبر غلى ؤن حجم الاكخهاص ؤصي بلى وحىص غالكت ؾببُت بين
اإلاخغيرًً وهي مخباصلت .
.7خاجمت:
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للض خاولىا مً زالٌ هضه اإلالاٌ بلى الخُغق ألزغ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ هػىهغ ؤؾاؾُا للػىإلات
اإلاالُت غلى ماقغاث الىمى الاكخهاصي وطلً في ظل الاهفخاح والخدغٍغ الخجاعي وبػض صعاؾت الػالكت
الؿببُت بين الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ والىاجج اإلادلي ؤلاحمالي جبين ان هىان غالكت ؾببُت مخباصلت بين
اإلاخغيرًً مما ًفؿغ ان الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ له اللضعة غلى جدؿين ماقغاث الىمى الاكخهاصي في
الضوٌ مدل الضعاؾت.
ومً زالٌ هضه الضعاؾت ًمىً ؾغص بػٌ الخىنُاث:
 الاؾخمغاع بػملُاث التروٍج الؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ إلكىاع اهبر كضع ممىً مً اإلاؿدثمغًٍمً الضزىٌ بلى صوٌ قماٌ بفغٍلُا واؾخغالٌ حمُؼ الىؾائل اإلامىىت واللُام بىضواث
ومػاعى لخػغٍف اإلاؿدثمغ ألاحىبي بفغم الاؾدثماع.
 بقغان اللُاع الخام بكيل هبير في تهُئت اإلاىار الاؾدثماعي ومً زالله في نُاغتوجىظُم ؤلاحغاءاث اللاهىهُت.
 ؤلاؾغاع في جُىٍغ الؿىق اإلاالُت لضوٌ قماٌ بفغٍلُا مً خُث حجمها وغملها ليي حؿخُُؼالىكىف ؤمام اإلاىافؿت ألاحىبُت وحظب الاؾدثماعاث.
 .8كائمت املراجع :

-0ؤخمض غبض الغخمً ؤخمض ، .)2114( .مضزل بلى بصاعة ألاغماٌ الضولُت ،صاع اإلاغٍش لليكغ.، ، ،
الؿػىصًت.

-2حابغٍل لُبىعث ، .)0998( .الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ للُابان والخجاعة ؤلاكلُمُت ،،الػضص  .، ،2مجلت
الخمىٍل والخىمُت.
-3خؿين هغٍم خمؼة ، .)2100( .الػىإلات اإلاالُت والىمى الاكخهاصي .،غمان  :صاع نفاء لليكغ والخىػَؼ،
الُبػت الاولى.، ،
-4خمُض الجمُلي ، .)0996( .مؿخلبل الاكخهاص الػغبي في يىء جدضًاث اللغن اإلالبل ،ؤفاق غغبي،
الػضص  ،615الؿىت الخاصًت والػكغون ،صاع الكاون الثلافُت الػامت ،بغضاص.،
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-5عمُضي غبض الىهاب ،ؾماي غلي ، .)2103( .الػىإلات اإلاالُت وؤزاعها غلى اكخهاصًاث الضوٌ الىامُت،
"ؾُاؾاث الخمىٍل وؤزغها غلى الاكخهاصًاث واإلااؾؿاث-صعاؾت خالت الجؼائغ والضوٌ الىامُت.
اإلالخلي الضولي .بؿىغة .
-6عوؽ لُفين : .)0997( .ؤؾىاق ألاوعاق اإلاالُت ،صفػت للىمى الاكخهاصي ، ،الػضص ،3نىضوق الىلض
الضولي اطاع (واقىًُ .مجلت الخمىٍل والخىمُت.

-7ػٍيب غبض الػظُم .)2111( .،الؿُاؾت اإلاهغٍت اججاه الىالًاث اإلاخدضة ،مغهؼ صعاؾاث الىخضة
الػغبُت . ، ،بيروث.
-8ؾدُف ؤوهُى .)2111( . :الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ ،الخضفلاث الغؤؾمالُت والخىمُت الاكخهاصًت في
الػالم الػغبي ،اإلاػهض الػغبي للخسُُِ ،مجلت الخىمُت والؿُاؾاث الاكخهاصًت ،اإلاجلض
الثاوي ،الػضص .، ،2

-9مدمض الؿُض ؾػُض ، .)0987( .الكغواث مخػضصة الجيؿُت وؤزاعها الاكخهاصًت والاحخماغُت
والؿُاؾُت .، ،،،مهغ :الهُئت اإلاهغٍت للىخاب.
-01مدمض الهيرفي ، .)2117( .البىعناث ،صاع الفىغ الجامعي . ، ،0ٍ ،ؤلاؾىىضعٍت.
-00مدمض غبض الػؼٍؼ غبض هللا .)2115( .،الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ .، ، ،غمان :صاع الىفائـ لليكغ
والخىػَؼ. ،0ٍ ،

02هىاء غبض الغفاع،الؿامغي ، .)2112( .الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ والخجاعة الضولُت ،بِذ الخىمت .،، ،
بغضاص.
13-UNCTAD. (1992). , "Formulation and Implementation on of Foreign
Investment polices, Selected, key Issues". New York,.
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ملخص:
تهذف هزه الوسقة البحثية لذساظة الػالقة بين ثقلبات الػوائذ الىفؼيةة ثمولةإلا ؤلاهفةال المهةوم
فةةي الجضائةةش فةةالى الف ةةر

 ،2102 -0551باالغحمةةاد غبةةا بياهةةات ثقةةاسلش بىةةو الجضائةةش قةةذ ثو ةةلد

الذساظةةة فةةي حاهتهةةا الححليبةةي ئةةةا حةةود طهميةةة للػوائةةذ الىفؼيةةة فةةي ؤلاقح ةةاد الجضائةةش  ،طمةةا فةةي الجاه ة
القياس ةةفت لحو ةةلد هح ةةائ

الذساظ ةةة ئة ةةا ح ةةود ثهام ةةإلا م ةاامً ف ةةي اإلا ةةذب الؼول ةةإلا ب ةةين ثقلب ةةات الػوائ ةةذ

الىفؼيةةة ؤلاهفةةال المهةةوم  ،طمةةا ئفحبةةاس العةةب ية حشاهجةةش  ،لحو ةةإلا حةةود غالقةةة بةةين ثقلبةةات الػوائةةذ
الىفؼي ةةة ؤلاهف ةةال المه ةةوم ف ةةي اإلا ةةذب الق ةةير م ةةان ثفع ةةير اإلاححم ةةإلا ل ةةزلو  ،شح ةةؼ ػبيػ ةةة قح ةةاد
الجضائش الز يػحمذ بؽذ غبا قؼاع اإلاحش قات لم ذس سئيسفت للذفإلا
الكلمات املفحاحية :الػوائذ الىفؼية ،ؤلاهفال المهوم  ،الحهامإلا اإلا اامً ،افحباس ظب ية حشاهجش
ثصييف Q29,E59 :JEL
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Abstract :
The aim of this paper is to study the relationship between the fluctuations
in oil revenues and the financing of government expenditure in Algeria
during the period 1990-2016, based on the data of the Bank of Algeria. The
study concluded that the importance of the oil revenues in the Algerian
economy. On Econometric side, the study results in a long-term
cointegration between the fluctuations in oil revenues and government
expenditure. And then, Test the causalité Granger, there is a correlation
between the fluctuations in oil revenues and government spending in the
short run. A possible explanation for this is the nature of Algeria's
economy, which relies heavily on the hydrocarbon sector as its main source
of
income.
Keywords: Oil Revenue, Government Expenditure, Cointegration, Test
Causalite Granger.
Jel Classification Codes: Q29,E59

 .0ملدمة:
جػحمذ الجضائش بالذسحة ألا ةا غبا ظحغالى اإلاواسد الؼبيػية التت ثضفش بها البالد في مقذمتها
الىفؽ ،ئر يػحبر هزه ألافير ظلػة ئظ راثيجية حقيقية هامة لها د س مهم في بىاء ئسظاء قواغذ
ؤلاقح اد الوػنت ،هظشا ألهمية هزه العلػة في الحىمية قح اد ةة ،قشست الجضائش في  22ليفش
 0530ثأميم هزه الثر التت ماهد حنشا غبا الؽشمات ألاحى ية الفشوعية ف و ا ،بزلو اسثفػد
وعبة معاهمتها في ؤلاقح اد الجضائش بؽهإلا لبير  ،هزا غً ػشلق ثوظيف الػوائذ اإلاالية التت ثذسها
هزه العلػة مً غملة ػبة في ثمولإلا حميؼ اإلاؽاسيؼ البيية الحححية إلاخحلف القؼاغات قح اد ة
النبرب في البالد
لنً الصفتء اإلاالحظ طن ألامواى التت ثذسها هزه العلػة غير مىحظمة غير معحقش  ،هزا ساحؼ
لخظوغها لحقلبات طظػاس الىفؽ في العول الػاإلاية للىفؽ ،التت ثححنم ليها غوامإلا فاسحية ال منً
أل ػشف الححنم بها ليها ط الحيبإ بها ،هزا ما حػإلا لها طراس غبا قح اد الجضائش ئما ئ جابا في حالة
صلادتها ،ط ظلبا في حالة اهخفاطها ،هزا ما ظهش حليا مً فالى اإلاإؼشات ؤلاقح اد ة الهلية للبالد
ثمولإلا الىفقات المهومية باليعبة للجضائش يػحمذ بيعبة لبير غبا اإلاواسد الب ر لية لما وػلم طن
ظػش الب ر ى في العىوات ألافير ؼهذ ثشاحؼ لبير مما طرش غبا العياظة اإلاالية للذ لة ،غليه في ظإلا
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هزه الحقلبات الماد ألظػاس الىفؽ في ألاظوال الذ لية اغحماد الجضائش غبا قؼاع اإلاحش قات ،غذم
ثىويؼ اقح ادها خبادس ئةا طرهاهىا الخعاؤى الحاةي6
إلى أي مدى ًمكً أن ثؤثس ثللبات العوائد الىفطية في ثمويل إلاهفاق الحكومي في الجزائس؟
اهؼالقا مً هزا الخعاؤى قمىا بؼشح ألاظئلة الفشغية الحالية6
 ما هي طهمية الػوائذ الىفؼية في ؤلاقح اد الجضائش ؟
 ما هي الػالقة بين الػوائذ الىفؼية ؤلاهفال المهوم في الجضائش؟
لغشض ؤلاحابة اإلابذئية غبا الخعاؤى ألاظئلة الفشغية هق رح الفشطيحين الحاليحين6


ثلػ الػوائذ الىفؼية د سا حيولا في ثىمية ثحشلو عجلة القؼاغات ؤلاقح اد ة في

الجضائش


هىاك غالقة ػيذ بين الػوائذ الىفؼية الىفقات المهومية في ؤلاقح اد

الجضائش
.0.0الدزاسات السابلة :
 دزاسة (  6)Ahmed Hassan,Saleh Masan 6105دساظة الػالقة الذ ىامنية بين غائذات
الىفؽ ،ؤلاهفال المهوم الىمو ؤلاقح اد في غمان فالى الف ر  2102-0531باظحخذام ؼػاع
هحذاس الزاج  ،VARحيث ثو لد هزه الذساظة ئةا حود غالقة ئ جابية طن الػائذات الىفؼية
لها ثأرير غبا ؤلاهفال المهوم

الىمو ؤلاقح اد

 دزاسة ( 6)Saeed Karimi Petanlar, Somaye Sadeghi 6106دساظة الػالقة بين ؤلاهفال
المهوم

ؤلا شادات الىفؼية في ( )01د ى الىامية اإلا ذس للىفؽ فالى الف ر ،2115-2111

باظحػماى العب ية طهجإلا حشاهجش الحهامإلا اإلاؽ رك حوهاوعً ،لقذ ثو لد هزه الذساظة ئةا
حود ثهامإلا غالقة ظب ية بين ؤلا شادات الىفؼية

ؤلاهفال المهوم في اإلاذب الؼولإلا

الق ير ألاحإلا
 دزاسة ( 6)Eltony, Al-Awadi 6110ثو لد طن ال ذمات الحىاظشلة لعػش الب ر ى جػحبر طهم
غامإلا مفعش لحقلبات الىفقات المهومية في الهولد ،التت جػحبر بذ سها مً طهم محذدات اليؽاغ
قح اد في هزا البلذ الغنت بالب ر ى
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 دزاسة ( 6)El-Anshasy, Bradly and Jouts 6115حوى ظاهش د سلة العياظة اإلاالية ،حيث جػحبر
مً طهم الذالئإلا ؤلاقح اد ة التت قذمها قح اد ون لحفعير اهخفاض مػذالت الىمو ؤلاقح اد
في البلذان الغىية باإلاواسد الؼبيػية ،لمػظم هزه البلذان ثشثبؽ الىفقات المهومية اسثباػا لبيرا
بػائذات ادسات اإلاحش قات ،ثإد ثقلبات غوائذ ال ادسات الىفؼية التت ثشثبؽ بػذم اظحقشاس
طظػاس الىفؽ ئةا ثقلبات مواصلة في ظير ظياظة ؤلاهفال الػام ،لإد ئةا د سلة العياظة اإلاالية
التت لها ثذاغيات ظلبية غبا ئقح اد ات البلذان اإلا ذس للىفؽ
 دزاسة ( 6)Sajjad Faraji Dizaji 6106طرش ال ذمات الىفؼية غبا الىفقات المهومية الػائذات
المهومية في ئ شان فالى الف ر  ،2114-0531الهذف مً هزه الذساظة مػشلة ليف جعحجي
الىفقات ؤلا شادات المهومية ل ذمات طظػاس الىفؽ (ؤلا شادات) ،ثم اظحخذام اإلاحغيرات (ظػش
الىفؽ  ،وعبة غائذات الىفؽ ئةا الىاث اإلاحبي ؤلاحماةي  ،هفقات ئحماةي ؤلاهفال المهوم ئةا
الىاث اإلاحبي ؤلاحماةي  ،اإلاحغير الوهمت آراس المشب مؼ الػشال) باظحػماى همورج  ، SVARحيث
ثو لد الىحائ ثحليإلا الحبا ً معاهمة ذمات ؤلا شادات الىفؼية في ثفعير ؤلاهفال المهوم
غبا الىاث اإلاحبي ؤلاحماةي طقوب مً معاهمة ذمات طظػاس الىفؽ
 دزاسة ( 6)Ugo Fasano, Qing Wango 6116افحباس الػالقة بين ؤلاهفال المهوم

ؤلا شادات

في د ى مجلغ الحػا ن (البحشلً ،الهولد ،غمان ،قؼش ،العػود ة ؤلاماسات) اإلاػحمذ غبا
الىفؽ ،باظحخذام الحهامإلا اإلاؽ رك

همورج الحصميح الخؼأ ،ثو لد الذساظة غبا الػالقة

الذ ىامنية لإلهفال غبا ذمات ؤلا شادات ط ؤلاهفال المهوم خبؼ غائذات الىفؽ مما بين
ظياظة ؤلاهفال موالبة الذ سلة للحغيرات في غائذات الىفؼية
 -6مفهوم العوائد الىفطية
بؽهإلا غام منً جػشلف الػوائذ الىفؼية بأنها ثلو ؤلا شادات ط الػوائذ التت ثح إلا غليها بػع الذ ى
اإلاىحجة اإلا ذس للىفؽ في الػالم ،رلو مقابإلا ئهحاج ث ذ ش موسد ػبيعي هو الىفؽ ،ثح إلا
لقاء رلو غبا مبالغ هقذ ة لجضء مً القيمة المقيقية لهزا اإلاوسد الؼبيعي (هاشوز ,هيام خزعل،
)6106
لما منً جػشلفها ط ظا 6غبا طنها ثلو اإلاضا ا ؤلاقح اد ة التت ح إلا غليها البلذ اإلاىح للىفؽ التت
منً ثقذ شها مباؼش هقذ ا غىذ الحػاقذ ،ثمثإلا هزه الػوائذ في الوقد الماطش وعبة غالية مً
الذفإلا في الذ ى اإلاىحجة للىفؽ ،ثمثإلا القعم ألاغظم مً ح يلة الػمالت ألاحى ية
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 .0.6أهمية العوائد الىفطية في الاكحصاد الجزائسي:
لػبد الػوائذ الىفؼية د سا حيولا في الىمو قح اد الز ؼهذثه الجضائش مىز الؼفش الىفؼية
ألا ةا ظىة  0532ئةا حذ العاغة ،رلو بع

هحػاػ النبير الز غشلحه الػوائذ الىفؼية بػذ

هزه العىة ،هخيجة اسثفاع طظػاس الىفؽ ثحوى مواصلً القوب في العول الىفؼية الػاإلاية ل الح
الذ ى اإلاىحجة للىفؽ
ثنمً طهمية الػوائذ الىفؼية في الجضائش فالى البرام الحىمية التت غشلتها الجضائش مىز ظحقالى
ئةا ومىا هزا ،ابحذءا مً اإلاخؼؼات قح اد ة النبرب ئةا غا ة ظياظة هحػاػ قح اد اإلاؼبق
مىز ظىة  2110ئةا غا ة اليوم
لظهش هزا حليا مً فالى ما حققحه القؼاغات قح اد ة النبرب مً همو اقح اد فا ة في
الف ر اإلامحذ مً ظىة  2111ئةا غا ة  2102هزا ساحؼ ئةا البحبوحة اإلاالية اإلاحققة التت لم
جؽهذها الجضائش مىز ظحقالى ،هزا بفظإلا القؼاع الىفؼ
 -6-6اللطاع الىفطي :باغحباسه الػ

الىابع في قح اد الجضائش  ،رلو غً ػشلق ما ذسه هزا

القؼاع مً طمواى لبير  ،ظػد المهومة الجضائشلة ئةا هحمام بهزا القؼاع ،هزا غً ػشلق ضخ
حضء لبير مً الػوائذ اإلاالية الجضائشلة في هزا القؼاع ،مً طحإلا ثحعين طدائه قح اد مً فالى
معاهمحه في الىمو قح اد  ،بحيث بلغد وعبة معاهمحه في الىاث اإلاحبي ؤلاحماةي الخام وعبة
 % 2152لعىة ( 2114بىو الجضائش  ،2102 ،فحة  ،)032هي طغظم وعبة حققها القؼاع فالى
هزه الف ر  ،هزا بع

اسثفاع طظػاس الىفؽ في ألاظوال الػاإلاية فالى هزه العىة حيث بلغ محوظؽ

ظػش  52521د الس للبرميإلا ،هخيجة ألاصمة اإلاالية الػاإلاية التت ماهد ساء الثوس العػشلة التت غاؼتها
ألاظوال الػاإلاية
 -3-6كطاع الخدمات 6ثظهش طهمية الػوائذ الىفؼية في هزا القؼاع مً فالى ألامواى التت اظحفاد منها
 ،التت مان لها الفظإلا بالىمو في هزا القؼاع بػذ الشمود النبير الز ؼهذه فالى الف ر ألاصمة
قح اد ة التت مشت بها الجضائش فالى ل رات العابقة ،هزا ما بوطه طن ححإلا اإلاشثبة الثاهية مً حيث
معاهمحه في الىاث اإلاحبي الخام رلو بيعبة محوظؼة قذست ب ة ( % 05513بىك الجزائس -6111 ،
 ،)6106بحيث مان لحوظيف هزه ألامواى طرشا ئ جابيا غبا طداء هزا القؼاع ،باغحباس طن ؤلاهفال
المهوم طدب ئةا سلؼ الؼل

النبي ،بالحاةي صلاد حجم اإلابادالت الحجاسلة الذافلية

الخاسحية

الخذمات اإلاشثبؼة بها ،هو ما فعش جسجيإلا القؼاع إلاػذالت همو م اا ذ وع يا فالى هزه الف ر
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 4-6كطاع الفالحة :ثحمثإلا طهمية الػوائذ الىفؼية في القؼاع الفالحي مً فالى الحؼوس الز ح إلا
في هزا القؼاع ،هخيجة الجهود التت ثقوم بها الذ لة مً طحإلا النهوض بهزا القؼاع بػذ اإلاػاهات التت
غاؼها فالى مشحلة الخعػيىات ،هزا غً ػشلق ثمولله بأمواى لبير مان للػوائذ الىفؼية الفظإلا
النبير في الظفش بها ،بحيث مان ه ي القؼاع الفالحي حاطشا في مإلا بشام ؤلاوػاػ قح اد التت
اهحهجتها الجضائش مىز ظىة  2110ئةا غا ة 2112
للقذ بلغ اإلابلغ اإلاخ ص لهزا القؼاع في بشهام دغم ؤلاوػاػ قح اد  2112 -2110قذس بمبلغ
 2152ملياس د ىاس حضائش ( ،املجلس الوطني الاكحصادي و الاجحماعي ،6110 ،صفحة  )87يػود رلو
ئةا طن القؼاع قذ اظحفاد مً بشهام فاص ابحذءا مً ظىة  2111البرهام الوػنت للحىمية الفالحية
( )PNDAهو بشهام معحقإلا غً بشهام
القؼاع طمً بشهام

هحػاػ قح اد  ،بالحاةي لان اإلابلغ اإلاخ ص لهزا

هحػاػ قح اد يػحبر بمثابة دغم للبرهام العابق( ،ه يإلا 5ثوشفت محمذ،

بولليح ،2102 ،فحة  )04طما اإلابلغ الز ف ص للقؼاع في البرهام الحنميبي لذغم الىمو هو 202
ملياس د ىاس حضائش ( ،مجلس ألامة ،6115 ،الصفحات  )7-6ليخ ص له مبلغ  0111ملياس د ىاس
حضائش طمً اإلاخؼؽ الخماسفت الثاو  ( 2102-2101ظفاس الجضائش في ثووغ ، ،ثاسلخ الضلاس -12-01 6
)،2104
مً هىا هالحظ طن اإلابلغ الز ف ص للقؼاع الفالحي فالى الف ر اإلامحذ مً  2102 -2110بلغ
قيمحه  022351ملياس د ىاس حضائش ( ،بىك الجزائس  )6104 ،هزا في ؼهإلا ئغاهات قش ض ثم مىحها
للفالحين مً احإلا ئفشاج هزا القؼاع مً حالة الحخلف التت مان يػيؽها ،هزا بع
اإلااةي اإلاقذم ئليه هخيجة ألاصمة ؤلاقح اد ة التت مشت بها الجضائش ،بع

هقص الحمولإلا

اهخفاض طظػاس الب ر ى ،بهزا

هالحظ طن للػوائذ الىفؼية طهمية لبير في القؼاع الفالحي
5-6كطاع ألاشغال العمومية :لغيره مً القؼاغات قح اد ة ألافشب ،لقذ اظحفاد قؼاع البىاء
ألاؼغاى الػمومية هو ط ظا مً ح ة مػحبر مً ألامواى الػمومية ،التت مان م ذسها الػوائذ
الىفؼية التت ح ذتها الجضائش ابحذءا مً دفوى ألالفية الجذ ذ  ،هزا غً ػشلق معاهمة اإلاباؼش في
الػمليات البرام اإلاذسحة في بشهام الىمو ،بحيث س ذت المهومة الجضائشلة لهزا القؼاع حواةي
 023351ملياس د ىاس حضائش ( ،املجلس الوطني الاكحصادي و الاجحماعي ،بسهامج الحىمية الخماس ي
 )6104 ،6104-6101التت مان لها الفظإلا في سلؼ مػذالت همو هزا القؼاع
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 6-6كطاع الصىاعة :يػحبر قؼاع ال ىاغة مً القؼاغات قح اد ة المعاظة أل د لة ماهد ،هزا
ما دلؼ بالعلؼات الػمومية ئةا س ذ مبالغ مػحبر مً طحإلا ئوػاػ هزا القؼاع ،ئر بلغ اإلابلغ
اإلاخ ص لهزا القؼاع فالى الف ر اإلامحذ مً  2102-2111ما قيمحه  2104ملياس د ىاس حضائش ( ،بىك
الجزائس  )6104 ،ئال اهه وعبة هموه ثبقى محذهية مقاسهة مؼ باقي القؼاغات قح اد ة ألافشب  ،مما
بين غذم ثجا ب القؼاع مؼ العياظة التت س ذت مً طحله ،ئال طهه مؼ ظىة  2102هجذ طن ال ىاغة
اإلاػملية قذ حققد اهحػاؼا ظىة  2102حيذا مً ؼأهه طن يعاغذ في الؽش ع في ظير س ئغاد ث ييؼ
ئن غممد غبا حميؼ لش ع هزه ال ىاغة ،ئر طهه مً الظش س جؽييذ اقح اد

ىاعي صساعي

فذماج مً فالى امح اص لػاى ؤلادفاسات اإلاالية اإلا رالمة
 -3دزاسة كياسية ألثس ثللبات العوائد الىفطية في ثمويل إلاهفاق الحكومي
لػ قؼاع الىفؽ د سا محوسلا في ؤلاقح اد الجضائش  ،حيث جػحمذ الجضائش غبا طلثر مً  % 53في
دفلها غبا اإلاواسد الب ر لية ،لما طن الحغيرات في الػوائذ الىفؼية باالسثفاع ط

هخفاض له ثأرير قو

ملموط غبا اإلاحغيرات ؤلاقح اد ة في الجضائش الظيما غبا ظياظتها اإلاالية اإلاحمثلة في ؤلاهفال
المهوم  ،هزا ما جػإلا الذ لة رات الهيهإلا قح اد غير محىوع التت جػحمذ غبا الػائذات الىفؼية
بؽهإلا سئيسفت ،ثحػشض لمالة مً غذم ظحقشاس في ثمولإلا ؤلاهفال المهوم رلو بع

ثقلبات طظػاس

الىفؽ ،بىاءا غبا الذساظات العابقة ثم ثقذ ش الىمورج لقياط ارش ثلو الحقلبات الػوائذ الىفؼية في
ثمولإلا ؤلاهفال المهوم  ،حم رلو غبا طظاط اإلاػؼيات اإلاحولش غً ؤلاهفال المهوم

الػوائذ

الىفؼية فالى الف ر  2102-0551هزه البياهات طفزت مً ؤلاح ائيات البىو الجضائش مً الحقاسلش
العىولة
حيث  6 iمثإلا غذد اإلاؽاهذات هو يػبر غً الف ر 2016 -1990
 6لوغاسلحم ؤلاهفال المهوم
 6لوغاسلحم ثقلبات الػوائذ الىفؼية
 -0-3ثحليل املعطيات إلاحصائية
 0-0-3العوائد الىفطية :لقذ مشت الجضائش بىفغ ألاحذاذ التت مشت بها الذ ى الىفؼية ألافشب ،مً
حيث همو الفوائع اإلاالية الىاثجة غً ث ذ ش الىفؽ في ل رات مػيىة ثشاحػها في ل رات طفشب ،هزا
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بحع الحقلبات التت غاؼتها طظوال الىفؽ مً حين ألفش ،هزا ما ظوف هبيىه مً فالى مشاحإلا ثؼوس
ثقلبات الػوائذ الىفؼية في الجضائش اإلاوضح في الؽهإلا الحاةي6
الشكل زكم (:)01ثطوز ثللبات العوائد الىفطية في الجزائس في الفترة 6106-0991
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املصدز :مً إعداد الباحثين اعحمادا على معطيات البىك الجزائس
لقذ ؼهذت الف ر ما بين  0555 -0551ثزبزب في الػوائذ الىفؼية بع

طظػاس الىفؽ في العول

الذ لية ،هخيجة غوامإلا فاسحية ظاهمد في رلو ،لف ظىة  0551بلغد الػوائذ الىفؼية  5514ملياس
د الس ،لخعحقش غىذ معحوب  14ملياس د الس ظىة  ،0552 0550لحىخفع بػذ رلو ،حيث سجإلا ظىة
 0555اهخفاض بمػذى قذس ب ة  %02521مقاسهة بعىة  ،0551هزا ساحؼ ئةا ألاصمة الىفؼية التت طدت
ئةا اهخفاض طظػاس الىفؽ ،لزا بع

لشض مىظمة ألا بو لقاهون هظام الم ص غبا طغظائها بما

ليهم الجضائش ،طما فالى الف ر  2102-2111ثميات بالػود القولة للػوائذ الىفؼية بػذ ل ر ػوللة مً
الحزبزب حيث بلغد الػوائذ الىفؼية ظىة  2111حواةي  20512ملياس د الس ،لحىخفع ظىة 2110
 ،2112ل رثفؼ بػذ رلو ئةا  21525ملياس د الس ظىة  ،2111هزا ساحؼ ئةا اهحػاػ طظػاس الىفؽ
الػاإلاية بع

ؤلاطشاب الػام في ىاغة الىفؽ في لنا لال ال ػوبات القؼاع في هيجشلا ،لزا قشاس

ألا بو بخفع ؤلاهحاج لزا صلاد الؼل الػالمت غبا الىفؽ في البلذان ال ىاغية
في ظىة  2114اسثفػد الػوائذ الىفؼية اسثفاغا قياظيا لم ث إلا ئةا هزا اإلاعحوب مً قبإلا ،بع
سثفاع النبير الز غشلحه طظػاس الىفؽ حيث بلغ ظػش البرميإلا  023د الس للبرميإلا ،هزا ساحؼ ئةا
ثوا إلا هخفاض في اإلاخض هات ألامشلنية ثذاغيات ألاصمة الػاإلاية ،باإلطالة ئةا صلاد همو ػل
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ال ينت ،في الف ر  2102-2100سجإلا لزلو اسثفاع معحمش بة ة  30522ملياس د الس هخيجة جػافي
ؤلاقح اد الػالمت

الظش ف الجيوظياظية

ألامىية التت ؼاهذتها مىؼقة ؼشل ألا ظؽ ؼماى

ئلشلقيا في لي يا ،في حين غشف اهخفاض في الػوائذ الىفؼية بػذ ظىة  2102ئةا غا ة 2102
 6-0-3إلاهفاق الحكومي :مشت العياظة ؤلاهفاقية المهومية في الجضائش بػذت ثؼوسات فالى ل ر
 2102 -0551التت غشلد ليها الجضائش ئ الحات اظػة ،قذ ثوحهد هزه ؤلا الحات باغاد الىظش في
العياظة ؤلاهفاقية بما حماشفى

محؼلبات الحىمية ؤلاقح اد ة التت طدسحد لهذف طظاسفت لبرام

ؤلاوػاػ ؤلاقح اد  ،الؽهإلا الحاةي مثإلا ثؼوس الىفقات المهومية في الجضائش6
الشكل زكم ( :)02ثطوز الىفلات الحكومية في الجزائس خالل الفترة 6106 -0991
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املصدز :مً إعداد الباحثين إعحمادا على معطيات البىك الجزائس
مً فالى الؽهإلا سقم ( ) 02منىىا ثقعيم ثؼوسات ؤلاهفال المهوم غبا مشحلحين6
فترة  :0999-0991هالحظ في هزه الف ر ال اا ذ اإلاعحمش في حجم الىفقات المهومية لنً بمػذالت
محىاق ة ،حيث اسثفؼ مً  02251ملياس د ىاس حضائش ئةا  52053ملياس د ىاس حضائش  ،غذم اسثباػها
وع يا بأظػاس الب ر ى (اهخفاض طظػاسه) بفظإلا ؤلا الحات اإلاذغومة مً ػشف اإلاإظعات الذ لية ،
هزا بشغم مً ظياظة الحقؽف التت اغحمذتها الجضائش فالى ل ر ؤلا الحات قح اد ة ،ثشؼيذ
الىفقات المهومية سلؼ الذغم غً بػع اإلاواد الغزائية
فترة  : 6106-6111مؼ مؼلؼ بذا ة ظىة  2111هفشاج اإلااةي ظمح بالححوى ئةا ئثباع ظياظة ئهفاقية
ثوظػية (صلاد الىفقات المهومية) ،هحاحا لزلو ثم ئقشاس مؽش عي ؤلاوػاػ ؤلاقح اد 2112 -2110
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اإلاؽش ع الحنميبي لذغم الىمو  ،2115-2111الز ثمحوس حوى غمليات بػث اليؽاػات ؤلاهحاحية
البيية الحححية ،اإلاياه الىقإلا باإلطالة ئةا ثحعين ؤلاػاس اإلاػيصفت الحىمية اإلاحلية ،هزا ساحؼ لىمو
الػوائذ الىفؼية بحيث اسثفػد الىفقات المهومية مً  0034501ملياس دج ظىة  2111ئةا 3114503
ملياس دج ظىة  2102بمػذى همو قذس ب ة ، % 255500رم ثميات ظىة  2102 2102 ،2102باهخفاض في
ؤلاهفال المهوم بع

ثشاحؼ الماد في طظػاس الىفؽ الػاإلاية

 -6-3الحكامل املتزامً و هموذج ثصحيح الخطأ
 0-6-3اخحباز إلاسحلسازية السالسل الزمىية:
ظىقوم في هزه اإلاشحلة افحباس ئظحقشاسلة العالظإلا الضمىية باظحخذام افحباس د ه لولش اإلاؼوس
( )ADFافحباس ليل غ –بير ن ( )PPباظحػماى بشهام  Eviews 9بين الجذ ى سقم ( )10في اإلالمق
هحائ افحباسات د ه لولش اإلاؼوس ( )ADFافحباس ليل غ –بير ن ( )PPللمحغيرات في المالحين غىذ
اإلاعحوب الفش ل ألا ةا ،مؼ الػلم طن غذد الحأفشات ثم افحياسها باظحخذام مػياس Akiake Info
))Criterion
ثبين هحائ افحباس ( )PP( )ADFفي اإلاعحوب ( )At Levelطن محغيرات الذساظة غير معحقش غىذ
معحوب اإلاػىولة  ، %1هزا يػنت قبوى الفشطية الػذ مة بوحود حزس طحاد  ،هزا ما بذ اضما
باسصا في الؽهإلا سقم ( )12في ملمق ألاؼهاى
لنً لما هو مالحظ في الجذ ى سقم ( )10في اإلالمق ،طهه غىذ ئحشاء الفش ل ألا ةا إلاحغيرات
الذساظة ثبين طهه سلع الفشطية الػذ مة قبوى الفشطية البذ لة ،بػذم حود حزس طحاد  ،ط طن
محغيرات الذساظة معحقش  ،بالحاةي محهاملة مً الذسحة ألا ةا لما هو موضح في الؽهإلا سقم ( )12في
ملمق ألاؼهاى
 -6-6-3اخحباز الحكامل املتزامً
هجش افحباس الحهامإلا اإلا اامً هو افحباس اهجإلا حشاهجش ر الخؼوثين للحألذ مً ثحقق الؽشغ الثاو
هو اظحقشاس ظلعلة البواقي بذسحة طقإلا مً اظحقشاس اإلاحغيرات ألا لية ،ط
ؤلاهفال المهوم

ثقلبات الػوائذ الىفؼية،

حود ثهامإلا م اامً بين

الىحائ ثقذ ش دالة هحذاس الىمورج باالغحماد غبا

ػشلقة اإلاشبػات ال غشب (ثقذ ش الػالقة ػوللة ألاحإلا) موضمة في اإلاػادلة آلاثية 6
()15022
108
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 هالحظ مً فالى اإلاػادلة اإلاقذس  ،طن اإلاحغير الحفعير ثقلبات الػوائذ الىفؼية ئؼاس موحبة
للمػلمة ثذى غبا الػالقة الؼشد ة بين الػوائذ الىفؼية ؤلاهفال المهوم
 قيمة مػامإلا الححذ ذ ( )R2=75.32%الز خحبر حود الحوليق ط اإلاقذس الحفعير ة للىمورج
ط حود ثفعير ة مقبولة
 اإلاحغير اإلافعش الحقلبات الػوائذ الىفؼية مػىو حع

ئح ائية ظحودهد غىذ معحوب

اإلاػىولة %1
 غذم حود اسثباغ راج بين ألافؼاء الػؽوائية ربات الحبا ً لما هي موضمة في ملمق
الجذا ى سقم ()12( )12
 ظالظإلا البواقي معحقش في اإلاعحوب لما هو موضح في الجذ ى سقم ( )12ملمق الجذا ى هو
الؽشغ الثاو مً ؼش غ الحهامإلا هو اظحقشاس ظلعلة البواقي في دسحة طقإلا مً دسحات
ثهامإلا محغيرات الذساظة ،بالحاةي وعحيح طن مً فالى حميؼ هزه فحباسات طهه وحذ ثهامإلا
م اامً بين محغيرات الذساظة


لحأليذ الىحائ اإلاحو إلا ئليها في افحباس طهجإلا حشاهجش قمىا بافحباس الحهامإلا اإلا اامً
لجوهاوعً ،مؼ الػلم طن غذد الحأفشات ثم طفزها لق ط غش قيمة إلاػياس ()Akiake
( )Schwarzفي همورج  VARهي دسحة الةحأفير ( ،)12لما موضمة في ملمق الجذا ى سقم
(،)11

طظهشت الىحائ افحباس لجوهاوعً سلع الفشطية الػذ مة حيث طن ئح ائية

لجوهاوعً طلبر مً القيمة المشحة غىذ معحوب اإلاػىولة  ،% 1ط ثوحذ غالقة الحهامإلا
اإلاؽ رك احذ بين محغيرات الذساظة
 3-6-3هموذج ثصحيح الخطأ:
بػذ ئن ثألذها مً حود ثهامإلا م اامً بين ثقلبات الػوائذ الىفؼية ؤلاهفال المهوم  ،ثأج مشحلة
ثقذ ش الىمورج ثصميح الخؼأ لمشحلة طفير للحهامإلا اإلا اامً ،باظحخذام بشهام  Eviews 9ثم ثقذ ش
همورج ثصميح الخؼأ لما هو موضح في الجذ ى سقم ( )13في اإلالمق باظحخذام اإلاػادلة آلاثية6
)

(
)

)
(

(

)

(

)

(
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()25152

()35105

مً فالى اإلاػادلة اإلاقذس طن مػامالت ثخحلف حوهشلا غً ال فش مػامإلا قو الحزلير ( la force de
 )rappelظال

مػىو  ،ط طن همورج ثصميح الخؼأ  ECMمحقق ،مما يػنت طن ثقلبات الػوائذ

الىفؼية ثأرير ئ جاب لبير في ثمولإلا ؤلاهفال المهوم
 3-3اخحباز عالكة السببية لجساهجس:
ئن ئفحباس الػالقة العب ية قوم غبا ئفحباس الفشطية الػذ مة التت ثىص غبا غذم حود غالقة
ظب ية ط ثأرير في اإلاذب الق ير بين اإلاحغيرات الذساظة  ،الجذ ى سقم ( )14في اإلالمق ،وضح هحائ
ئفحباس الػالقة العب ية ،ثم افحياس غذد دسحات الحأفير بة ة ( )12لق ا غش مػياس ()Akiake
( )Schwarzفي همورج VAR
لما هو مالحظ في الجذ ى سقم ( ،)14طن ئح ائية ليؽش اإلاحعوبة في الفشطيات الػذ مة (الثاهية)
ا غش مً القمة الجذ لية غىذ معحوب اإلاػىية  ،% 1بالحاةي ثقبإلا الفشطية بػذم حود غالقة ظب ية
في هزا

ثجاه ،طما باليعبة للفشطية ألا ةا لقذ ثبين طن قيمة ليؽش اإلاحعوبة طلبر مً القيمة

الجذ لية بالحاةي هشلع الفشطية الػذ مة هقبإلا الفشطية البذ لة بوحود غالقة ظب ية بين ثقلبات
الػوائذ الىفؽ ؤلاهفال المهوم )  ، (LROE LDEPوعحيح في النها ة طن افحباس الػالقة العب ية بةين
ثقلبات الػوائذ الىفؼية إرش في ثمولإلا ؤلاهفال المهوم في ألاحإلا الق ير هزه الىخيجة ثبين طن الضلاد
ط

هخفاض الػوائذ الىفؼية في ألاحإلا الق ير ظيإرش غبا صلاد ط اهخفاض في ثموى ؤلاهفال المهوم

 -4الىحائج الدزاسة:
 لؽف ئفحباس الحهامإلا اإلاؽ رك غبا حود غالقة ثواصهية ػوللة ألاحإلا بين محغيرات الذساظة،
مما ذى غبا حود غالقة ػوللة ألاحإلا بين ثقلبات الػوائذ الىفؼية اإلاػبر غنها ب ة (،)LREO
ؤلاهفال المهوم بة ( ،)LDEPهزه الىحائ جػنغ ثأرير النبير لحقلبات الػوائذ الىفؼية في
ثمولإلا ؤلاهفال المهوم في الجضائش ط صلاد ب ة  % 01في ثقلبات الػوائذ الىفؼية إد ئةا
صلاد في ؤلاهفال المهوم ب ة % 01 13
 جػحبر الػوائذ الىفؼية مً طهم محذدات ؤلاهفال المهوم في الجضائش ،حيث طظهشت همورج
ثصميح الخؼأ مذب ثأرير الػوائذ الىفؼية في اإلاذب الق ير الؼولإلا في ثمولإلا ؤلاهفال
المهوم
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 للػوائذ الىفؼية قو ثفعير ة للحقلبات اإلاعحقبلية التت ثحذذ في ؤلاهفال المهوم  ،ألامش
الز

بين مذب اغحماد

قح اد الجضائش غبا قؼاع اإلاحش قات ب وس غامة غائذات

القؼاع ب فة فا ة ،لما اهه بين لبر دسحة غذم الحألذ التت ثواحه

اوعي العياظات

قح اد ة الهلية القائمين غبا الحخؼيؽ في الجضائش في اإلاذب الؼولإلا فا ة في غذم
ظحقشاس الز جػشله طظػاس الب ر ى
 ثحميا العياظة اإلاالية في الجضائش بخا ية الذ سلة ،حيث هجذ طن ظياظة ؤلاهفال الػام ثهون
ثوظػية طرىاء

هحػاػ هخيجة صلاد اإلاذافيإلا ثهون اهنماؼية في ل رات الشمود هخيجة

اهخفاض اإلاذافيإلا ،مما فقذ العياظة اإلاالية د سها في دغم ألاوؽؼة قح اد ة في حالة
الشمود
 بييد هحائ ظب ية لجشاهجش طن ثقلبات الػوائذ الىفؼية ثأرير مباؼش غبا ؤلاهفال ،بذط ظهوس
هزا ألارش في اإلاذب الق ير ،يعحمش في اإلاذب الؼولإلا
 .0.4الحوصيات والاكتراحات:
 ثىويؼ ؤلاقح اد فاسج قؼاع اإلاحش قات،

هحمام بقؼاع ال ىاعي القؼاع الفالحي ،ط بح

طش س حتى هون قح اد الجضائش في مىأب غً آلاراس العلبية للحقلبات الىفؼية
 طش س ؤلاهحمام بقؼاع الخذمات العياحة ،باغحباسهما لػبان د سا مهما في ثىويؼ ادسات
البلذ فلق مىا

الؽغإلا

 المذ مً د سلة العياظة اإلاالية ،الػمإلا غبا ثنشيغ القؼيػة بينها بين ثقلبات الػوائذ
الىفؼية ،اثخار ئحشاءات للمحابػة اإلاشاقبة ال اسمة ل شف الىفقات المهومية
 الػمإلا غبا ئغاد ثوحيه ؤلاهفال الػام ،مً فالى هحمام باإلاجاالت التت ثحعً همو الؼاقة
ؤلاهحاحية الوػىية
 يبغي سد غحباس للجبا ة الػاد ة طمً مجموع ؤلا شادات الػامة غذم غحماد ئغؼاء
ألا لولة للجبا ة الب ر لية ،هزا لحجى

آلاراس العلبية لحقلبات الػوائذ الىفؼية غبا

ؤلا شادات الػامة
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 اظخثماس الحذلقات اإلاالية التت م ذسها قؼاع اإلاحش قات في الحػليم سطط اإلااى ال ؽش في
الجضائش ،حيث طن ظخثماس في اإلاواسد ال ؽشلة إد ئةا صلاد النفاء اهخؽاس اظحخذام
الحنىولوحيات جشجيؼ بحهاسات
 يبغي اظحغالى الولش اإلاالية الىاثجة غً اسثفاع الػادات الىفؼية ،في ثوحيه العياظة اإلاالية
ئةا ثيؽيؽ ثحفيا سلؼ القذسات ؤلاهحاحية الوػىية في القؼاغات قح اد ة
.5امل ــالحم
امللحم زكم ( :)10هحائج اخحباز جرز الوحدة ) (unit root testللمحغيرات
اإلاحغيرات

 ADFئفحباس
غىذ اإلاعحوب

 PPئفحباس
بػذ الفشل ألا ى غىذ اإلاعحوب

بػذ الفشل ألا ى

الىخيجة

LDEP

0.0953

0.0049

0.0950

0.0000

)I(1

LREO

0.8697

0.0096

0.8575

0.0061

)I(1

املصدز :مً إعداد الباحثين اعحمادا على مخسجات Eviews 9
امللحم زكم ( :)16هحائج إخحباز إزثباط الراجي لألخطاء
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
0.0594

)Prob. F(6,19

2.496992

0.0642

)Prob. Chi-Square(6

11.90375

F-statistic
Obs*Rsquared
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ًً هحائج إخحباز ثبات الحبا:)13( امللحم زكم
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic

1.085691

Prob. F(1,25) 0.3074

Obs*R-squared

1.123744

Prob. Chi-Square(1) 0.2891

Scaled explained SS

1.401811

Prob. Chi-Square(1) 0.2364

Eviews 9  مً إعداد الباحثين اعحمادا على مخسجات:املصدز
 هحائج اخحباز إسحلسازية البواقي:)14( امللحم زكم
Null Hypothesis: E has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on Modified AIC, maxlag=6)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:

t-Statistic

Prob.*

-2.429740

0.0173

1% level

-2.656915

5% level

-1.954414

10% level

-1.609329
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امللحم زكم(:)15ثحدًد دزجة الحأخس
دسحة الحأفش

1

2

3

Akaike

-4.511015

-4.294049

-4.568306

Schwarz

-4.216502

-3.803239

-3.881101

املصدز :مً إعداد الباحثين اعحمادا على مخسجات Eviews 9
امللحم زكم( :)16إخحباز جوهاوسً للحكامل
)Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace
0.05

Trace

**Statistic Critical Value Prob.

Hypothesized
Eigenvalue

)No. of CE(s

15.49471 0.0461

15.72655

0.429573

* None

3.841466 0.0934

2.815049

0.115200

At most 1
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ثلدًس هموذج ثصحيح الخطأ:)17(امللحم زكم
Dependent Variable: D(LDEP)
Method: Least Squares
/18 Time: 22:5112/02Date:
Sample (adjusted): 1991 2016
Included observations: 26 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

0.059689

0.007938

7.519290

0.0000

D(LREO)

0.147620

0.056926

2.593205

0.0163

E(-1)

-0.167668

0.035299

-4.749951

0.0001

R-squared

0.523824

Mean dependent var

0.065733

0.482417

S.D. dependent var

0.055431

0.039879

Akaike info criterion

-3.497773

resid

0.036577

Schwarz criterion

-3.352608

Log likelihood

48.47105

Hannan-Quinn criter.

-3.455971

F-statistic

12.65072

Durbin-Watson stat

1.684297

Prob(F-statistic)

0.000197

Adjusted

R-

squared
S.E.

of
regression

Sum

squared
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امللحم زكم(:)18العالكة السببية بين ثللبات العوائد الىفطية وإلاهفاق الحكومي
Null Hypothesis:

Prob.

F-Statistic

Obs

0.0094

5.27251

24

0.6381

0.57671

LDEP does not Granger Cause LREO

LREO does not Granger Cause
LDEP

املصدز :مً إعداد الباحثين اعحمادا على مخسجات Eviews 9
الشكل زكم ( :)13عدم إسحلسازية السالسل الزمىية في املسحوى
LDEP
4.0

3.6

3.2

2.8

2.4

2.0
16

14

12

10

08

06

08

06

04

02

00

98

96

94

92

90

LREO
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
16

14

12

10

04

02

00

98

96

94

92

90
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الشكل زكم ( :)14إسحلسازية السالسل الزمىية في الفسوق ألاولى
)D(LREO
.5
.4
.3
.2
.1
.0
-.1
-.2
-.3
16

14

10

12

08

06

04

02

00

98

96

94

92

90

)D(LDEP
.24
.20
.16
.12
.08
.04
.00
-.04
-.08
16

14

12

10

08

06

04

02

00

98

96

94

92

90
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.6كائمة املساجع املعحمدة

-0ظفاس الجضائش في ثووغ ( ،ثاسلخ الضلاس  )،2104-12-01 6بشهام الحىمية الخماسفت ،2102-2101
ظفاس

الجضائش

في

ثووغ،

محاح

غبا

اإلاوقؼ

ؤلالن ر و

الحاةيhttp://www.ambdz.tn/Algerie/Economie%20en%20Algerie_vAr.php6
-2اإلاجلغ الوػنت

قح اد

ححماعي ( )2110ثقشلش حوى الوطػية قح اد ة

للجضائش فالى العذاسفت الثاو
-2اإلاجلغ الوػنت قح اد
-2اإلاجلغ الوػنت

قح اد

ححماغية

الجضائش

ححماعي ( )2102بشهام الحىمية الخماسفت  2102-2101الجضائش
ححماعي ،ثقشلش حوى الوطػية

قح اد ة

ححماغية للجضائش

فالى العذاسفت الثاو لعىة  ،2110ص ( 43بال ثاسلخ)

-1بىو الجضائش ( )2102-2111ؤلاح ائيات معاهمة قؼاع الخذمات في الىاث اإلاحبي ؤلاحماةي
اإلاعحمذ مً ثقاسلش ظىولة لبىو الجضائش 212الجضائش
-2بىو الجضائش ( )2102الحقشلش العىو لبىو الجضائش الجضائش

-3بىو الجضائش ( )2102ؤلاح ائيات معاهمة قؼاع الخذمات في الىاث اإلاحبي ؤلاحماةي اإلاعحمذ مً
ثقاسلش ظىولة لبىو الجضائش فالى الف ر  5 2102-2110الجضائش

-4مجلغ ألامة ( )2111البرهام الحنميبي لذغم الىمو فالى الف ر  ،2115-2111مجلغ ألامة ،طلشلإلا
 ، ،2111الجضائش

-5هاؼوس 5هيام فضغإلا ( )2102الػالقة بين الػوائذ الىفؼية ؤلاهفال المهوم في د ى مجلغ
الحػا ن الخليجي فالى الف ر  2114-2111الػشال
-01ه يإلا 5ثوشفت محمذ ،بولليح ( )2102د س ظياظة هحػاػ

قح اد في دغم همو القؼاع

الفالحي في في الجضائش ،الجضائش 6، 5اإلالحقى الذ ةي الحاظؼ حوى اظحذامة ألامً الغزائ في
الوػً الػشب في طوء اإلاحغيرات الححذ ات قح اد ة الذ لية ،ملية الػلوم قح اد ة
الحجاسلة غلوم الخعيير ،حامػة حعيبة بً بوغبي ؼلف ،الجضائش
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ملخص:
يهذي هزا البدث بلى ملشًت مخؼلباث ؤلاًصاح كً اإلاللىمت اإلاالُت في اإلااظعاث الجضاثشٍت ،وًّ
ملُاس ؤلابالن اإلاالي الذولي الخاص باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ،خُث ؤٓذ مجلغ اإلالاًير اإلاداظبُت
الذولُت ،ؤن الاخخُاحاث اإلاداظبُت للماظعاث الصويرة واإلاخىظؼت جخخلٍ كً هيرها مً اإلااظعاث،
وؤن اإلالاًير الٖاملت وطلذ مً ؤحل اإلااظعاث الٕبيرة الدجم ،وكلُه جم وطم ملُاس دولي ًىاظب
معخخذمي الِىاثم اإلاالُت في اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ،وباكخباس ؤن الىـام اإلاداظبي اإلاالي اإلاؼبّ
في الجضاثش معخمذ مً اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت الٖاملت ،ومؼبّ كلى حمُم اإلااظعاث بذون جصيٍُ،
ووًّ اإلاىـىس ؤلاًجابي لىـشٍت اإلاداظبت الزي ٌلمل كلى جدلُل اإلالامالث الٌللُت للماظعت مً ؤحل
جدذًذ اللىامل الاُخصادًت والاحخماكُت اإلاازشة في اخخُاس ظُاظت مداظبُت ملُىت ،جم جإُٓذ رلٗ مً
خال٘ الذساظت ،ؤن ٔل مً اإلاذًىهُت واإلالامالث الذولُت وحجم اإلااظعت ،ال ًازشون كلى اإلااظعاث
الصويرة واإلاخىظؼت في الجضاثش لخؼبُّ ملُاس ؤلابالن اإلاالي الذولي الخاص باإلااظعاث الصويرة
واإلاخىظؼت ،وهزا ما ًآذ كذم حاهضٍتها كً ؤلاًصاح كلى ُىاثمها اإلاالُت وًّ اإلاشحلُت الذولُت.
الكلماث املفخاحيت :مجلغ اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت ،ملُاس ؤلابالن اإلاالي الذولي الخاص باإلااظعاث
الصويرة واإلاخىظؼت ،الىـام اإلاداظبي اإلاالي.
جصييف F00,F13:JEL
*اإلاالٍ اإلاشظل :أ :عطيت خدًجت ؤلاًمُلattiakhedidja@gmail.com:
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Abstract :
This research aims to find out the requirements of disclosure of the
financial information in the Algerian institutions in accordance with the
Standard on SMEs international financial reporting, where the
International Accounting Standards Board confirmed that the accounting of
small and medium enterprises is different from other institutions, and that
the full criteria developed for the large-sized enterprises, and it has been
developing an international standard suitable for users of financial
statements in the small and medium enterprises, as the financial accounting
system in place in Algeria is derived from the full of international
accounting standards, and applied in all institutions without classification.
It has been confirmed by this study that some processing of
accounting events modes according to the financial accounting system is
not suitable for small and medium enterprises in Algeria This underscores
the different nature of financial statement users in this kind of institutions
for others, according to the positive perspective of the theory of accounting,
which is working on an analysis of actual transactions the institution in
order to determine the economic and social factors affecting on choice of a
particular accounting policy, was confirmed by the study that each of the
indebtedness and international transactions and the size of the institution
are not influencing on the small and medium enterprises in Algeria to apply
the standard international financial reporting of small and medium-sized
enterprises, and this underlines the lack of readiness on the disclosure of
financial statements in accordance with international reference in this kind
of institutions.
Key words:International Accounting Standards Board - International
financial reporting Standard of SMEs The financial accounting system.
Jel Classification Codes: F00,F13

: ملدمت.1
 بذؤ الاهخمام بىطم،مً ؤحل اًجاد لوت مداظبُت جشاعي خصىصُت اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت
" لخٖىن كلىlittle IFRS" 2001 ملاًير مداظبُت دولُت خاصت باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت مىز
 وفي ؼهش حىٍلت،" Full IFRS" ؼٖل مجمىكت مبعؼت مً اإلابادت اإلاداظبُت مِاسهت باإلاجمىكت الٖاملت
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 2009جِشس اكخماد اظم ملُاس ؤلابالن اإلاالي الخاص باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت الدجم ،وبىاء كلى
خصىصُت هزا ؤلاصالح الزي ُام به مجلغ اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت ٓدل لضٍادة حىدة اإلاللىماث
اإلاداظبت في اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ،وبىاء كلى خصىصُاث الاُخصاد الجضاثشي الزي ٌععى
بلى الاهذماج في الاُخصاد اللالمي ،جضاًذث الخاحت بلى الخلاون في ما بين الذو٘ ،وبزش هزه اإلاعخجذاث
ًخؼلب مً اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت الجضاثشٍت اكادة الىـش في هـامها اإلاداظبي ،مً ؤحل بهخاج
مللىماث ؤٓثر ؼٌاًُت وؤٓثر واُلُت كً وطلها اإلاالي ،مً ؤحل الاظخٌادة مً ًشص الاظدثماس،
ولخدُِّ الشئٍت اإلاعخِبلُت لهزه اإلااظعاث ال ًمًٕ ؤن ًٕخمل دون وحىد ؤهـمت مداظبُت جشاعي
خصىصُتها ،وبىاء كلى اإلاىهج الاًجابي للمداظبت الزي ًبدث كً جدذًذ دواًم ظلىْ الاداسة في
اإلاعاثل اإلاخللِت بالُِاط وؤلاًصاح اإلاالي ،للىصى٘ بلى جٌعير وًهم ؤًظل لؼبُلت الخؼبُِاث
اإلاداظبُت الِاثمت .وكلُه ًمًٕ دساظت الذواًم اإلاازشة كلى اخخُاس اإلالُاس الخاص باإلااظعاث الصويرة
واإلاخىظؼت ٓبذًل للُِاط اإلاداظبي في اإلااظعاث الجضاثشٍت.
-1.1

إشكاليت البحث ُ :امذ الجضاثش بةصالح هـامها اإلاداظبي ،بهذي معاًشة اإلاماسظت اإلاداظبُت

اللاإلاُت ،الزي هخج كىه اكخماد الىـام اإلاداظبي اإلاالي ً،ؼبّ كلى مخخلٍ اإلااظعاث مهما ٔان
حجمها ،والزي اكخمذ كلى اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت الٖاملت في بكذاده ،في خين ؤدسْ مجلغ اإلالاًير
اإلاداظبُت الذولُت ،ؤن اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ال حعخؼُم الاًصاح كً وطلُتها اإلاالُت وًّ
اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت الٖاملت ،اإلاىحه ؤظاظا بلى ماظعاث حلمل في بِئت ملِذة ومخؼىسة ،لزا
ظاسق لىطم اإلالُاس الخاص باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ،لخخٌٍُ اللبء اإلاداظبي ،وفي هٌغ
الىُذ ًمٕنها الخصى٘ كلى ُىاثم مالُت وًّ مشحلُت دولُت حعخؼُم بها الخشوج وساء الخذود للبدث
كً سئوط ؤمىا٘ وجىظُم وؽاػها دولُا .وكلُه وععى مً خال٘ هزا البدث في ؿل حلذد البذاثل
اإلاداظبُت واكخماد الىـام اإلاداظبي اإلاالي بذون جٌشُت بين خصىصُاث اإلااظعاث الجضاثشٍت ،بلى جُُِم
الىـام اإلاداظبي اإلاالي في اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ودساظت بمٖاهُت وحىد دواًم وًّ اإلاىـىس
الاًجابي للمداظبت ،مً ؤحل الاًصاح كً اإلاللىماث اإلاداظبُت واإلاالُت وًّ ملُاس الابالن اإلاالي الخاص
باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت في اإلااظعاث الجضاثشٍت ،ولإلحابت كلى هزه ؤلاؼٖالُت ًمًٕ ػشح
العاا٘ الخالي :هل ًمكً للمؤسساث الصغيرة واملخوسطت في الجسائر جبني معيار إلابالغ املالي الدولي
الخاص بها؟
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فرطياث البحثٓ :ةحابت مبذثُت كلى حعائالث البدثُ ،مىا بصُاهت الٌشوض آلاجُت والتي

وععى إلزباث صختها ؤو هٌيها مً خال٘ داسظت حىاهب هزا اإلاىطىق:


الفرطيت ألاولى :ججذ اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت صلىبت في ؤلاًصاح كً ُىاثمها

اإلاالُت وًّ الىـام اإلاداظبي اإلاالي.


الفرطيت الثاهيتًٌ :ىَ الىـام اإلاداظبي اإلاالي اخخُاحاث معخخذمي الِىاثم اإلاالُت في

اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت.


الفرطيت الثالثت :ال ًمًٕ جؼبُّ ملُاس ؤلابالن اإلاالي الذولي للخِاسٍش اإلاالُت للماظعاث

الصويرة واإلاخىظؼت في الجضاثش.
-1.1

هيكل البحث :جِىم الذساظت كلى حعلُؽ الظىء كلى اإلاؽأل اإلاداظبُت في اإلااظعاث

الصويرة واإلاخىظؼت الجضاثشٍت ،وحلشٍٍ معخخذمي الِىاثم اإلاالُت بإهمُت ملُاس ؤلابالن اإلاالي الذولي
الخاص ،مً ؤحل معاكذتهم كلى جُُِم ألاداء اإلاداظبي اإلاالي ،الجخار ُشاساث مىاظبت مبيُت كلى ؤظغ
دولُت ،خاصت وؤن لذي اإلااظعاث جىحها هدى الاهٌخاح كلى ألاظىاَ اللاإلاُت ،مما ًلضمها جىًير مللىمت
مالُت جخٌّ مم اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت ،بصىسة ؤُل حلُِذ مً اإلالاًير الٖاملت .وٍىِعم هزا البدث
الى زالر ؤُعام :ؤوال هدىاو٘ مىهجُت الذساظت وؤلاؼٖالُت ،زم وعخلشض ألادبُاث الىـشٍت ،وزالث هخؼشَ
للجاهب الخؼبُِي ،كلى مجمىكت مً اإلااظعاث الجضاثشٍت الصويرة واإلاخىظؼت الخاصت ،ؤخيرا ولشض
الىخاثج والخىصُاث واإلاشاحم واإلاالخّ.
ثاهيا :أدبياث الىظريت
ظىلشض بلع ؤدبُاث مىطىق الذساظت وبلع الذساظاث العابِت التي جىاولذ بالبدث والخدلُل
اللىامل اإلاازشة في جبني ملُاس الابالن اإلاالي الخاص باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت.
 -1.1جصييف املؤسساث الصغيرة واملخوسطت  :ؤخصذ بلع الذساظاث ؤٓثر مً  50حلشٍٍ
للماظعاث الصويرة واإلاخىظؼت في  75دولت (ظميرسخىىن ،)2006 ،ورلٗ الخخالي ملاًير الخصيٍُ
مً بلذ آلخشً ،البلع ًخلخمذ كلى ملاًير ٓمُت في جصيٌُها باالكخماد كلى ماؼش اللمالت وماؼش سؤط
اإلاا٘ (ُشَش ي ,مدمذ صوير ،2011 ،صٌدت  ،)170وهيرها ٌلخمذ كلى ملاًير وصٌُت مً خال٘ الاكخماد
كلى كذة ماؼشاث مً بُنها اإلالُٕت ،واظخِال٘ الاداسة ،حجم اإلااظعت في العىَ ..الخ ولًٕ خذد
مجلغ اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت ؤن اإلالاًير ظابِت الزٓش لِعذ الىخُذة اإلاعخخذمت لخصيٍُ
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اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ،وكلُه خذد ملُاس آخش ًجب اكخماده لخصيٍُ اإلااظعاث الٕبيرة كً
هيرها ،وهى املسؤوليت املحاسييت اججا الجموور ٓإظاط للخصيٍُ
وكلُه ًخلخبر ٔل ماظعت لذيها معاولُت اججاه الجمهىس ماظعت ٓبيرة ،وجؼبّ اإلالاًير اإلاداظبُت
الذولُت Full IFRSفي بكذاد ُىاثمها اإلاالُت ،واإلااظعاث التي لِعذ لذيها معاولُت مداظبُت اججاه
الجمهىس حلخبر ماظعاث صويرة ؤو مخىظؼت وكلُه جؼبّ ملُاس الابالن اإلاالي الذولي الخاص IFRS-Pme
-1.1.1معيار إلابالغ املالي الدولي الخاصٔ :ان الىِاػ خى٘ جصمُم اإلالاًير اإلاداظبُت الخاصت
باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ُذًم وعبُا ،خُث بذؤث في الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُٕت في ظىت 1976
) (Rached, HEDFI Mohamed, 2010, pp. 14-15وجىاُلذ بلذ رلٗ بلى كذة دو٘ :بهجلترا ودو٘
ؤوسوبُت ؤخشي ،وٓزلٗ في ٔل مً ؤظترالُا وٓىذا .وفي ؤواثل اللِذ اإلااض ي ؤصبذ مىطىق جؼىٍش اإلالاًير
اإلاداظبُت الخاصت إلكذاد الخِاسٍش اإلاالُت للماظعاث الصويرة واإلاخىظؼت مىطىق اهخمام اللذًذ مً
الهُئاث مً بُنها هُئت ، ISARولًٕ بذؤث ؤولى زماس ُبى٘ مبذؤ جىىق اخخُاحاث معخخذمي الِىاثم
اإلاالُت للماظعاث الصويرة واإلاخىظؼت مِاسهت مم معخخذمي الِىاثم اإلاالُت للماظعاث الٕبيرة ،خُث
وزِذ هزه الجهىد مً ُبل مجلغ اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت بذاًت مً (Base de conclustion 2001
)IFRS pourPME, 2009خُث جمثل هزه ًترة همى ،وجم وؽش "معىدة مىاُؽت" خى٘ هزا اإلاىطىق مً
ؤحل جىخُذ وحمم آلاساء وؤُشث اللجىت الخإظِعُت للملاًير الذولُت للخِاسٍش اإلاالُت في جِشٍشها العىىي
الصادس في  ،2002كً مؽٖلت اإلاللىمت اإلاالُت في اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼتُ ،ام مجلغ اإلالاًير
اإلاداظبت الذولُت بةوؽاء مجمىكت كمل جظم كلى خبراء لخِذًم اإلاؽىسة بؽإن ُظاًا مداظبُت
واكؼاء الخلى٘ والاخخماالث اإلامٕىت ،خُث جإظعذ هزه اإلاجمىكت الاظدؽاسٍت مً ؤحل جدذًذ
الخلى٘ للخِلُل مً الالتزاماث اإلاداظبُت للماظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ،مم الخشص كلى الخٌاؾ
لخؼبُّ مبادت الاكتراي والُِاط للملاًير اإلاداظبُت الذولُت ،وٓزا اخترام ُُذ الخىاصن بين الخٖلٌت
واإلاىٌلت ،وفي حىان  (Ramona Neag and others, 2015) 2004وؽش اإلاجلغ ملٍ بدث ًدخىي كلى
آساء ؤولُت خى٘ وطم اإلالاًير الذولُت الخاصت باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ،وكشض الىهج الزي
اجبله ًشٍّ اللمل لخؼىٍش ملاًير دولُت جخبىاها اإلااظعاث الصويرة و اإلاخىظؼت ،ؤبشص هزا اإلالٍ كذدا
مً الِظاًا التي اُترخها اإلاجلغ ٓدلى٘ ؤولُت ودكا اإلاؽاسٓين بلى جِذًم مالخـاتهم واُتراخاتهم .وفي
هزه اإلاشخلت لم ًصذس مِترخاث ملمىظت لخبعُؽ اإلالاًير اإلاداظبُت للماظعاث الصويرة واإلاخىظؼت،
وُذ وسدث ماثت وكؽشًٍ سدا كلى جىٌُز ملٍ البدث ،وبلذها بذؤ اإلاجلغ احخماكاث إلاىاُؽت
124

« مجلت امللريسي للدراساث الاكخصادًت واملاليت ،اإلاجلذ  ،2اللذد  ،2دٌعمبر  » 2018ص ص146-119:

عطيت خدًجت

(إمكاهيت جبني معيار إلابالغ املالي الدولي الخاص باملؤسساث الصغيرة واملخوسطت في الجسائر)

الخؼىغ اللشٍظت ٓمذخل لىطم ملُاس مىاظب لهزا الىىق مً اإلااظعاث.وبلذ هزه الخؼىة مً
الدؽاوس والبدث ظمذ للمجلغ جدذًذ مذخله ،ووؽش في رلٗ في 05ؤًشٍل(RUSSO, 2005
) Raimondo LO, 2010اظخماسة ؤظئلت خى٘ الخوُيراث في اإلابادت اإلاداظبُت ،وػشَ الخُُِم الىاسدة
في اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت لخٌُٕها مم اخخُاحاث اإلااظعاث الصويرة و اإلاخىظؼت ،خُث ؤبشص
ُظِخين :في ألاولى ظعى بلى جدذًذ اإلاجاالث التي ًمًٕ ًيها جبعُؽ اإلابادت اإلاداظبُت وػشَ الخُُِم
الىاسدة في اإلالاًير الذولُت للخِاسٍش اإلاالُت؛ الثاهُت :ظعى بلى الخلشي كلى اإلالالجاث اإلاداظبُت الىاسدة في
اإلالاًير الذولُت والتي ال جىاظب خصىصُت اإلااظعاث الصويرة و اإلاخىظؼت .وُذ وسدث ؤٓثر مً ماثت سد
وجم مىاُؽتها في احخماكاث وهزا ما ؤدي بلى بلىسة "معىدة مىاُؽت" في حاهٌي (RUSSO, 2006
) ، Raimondo LO, 2010كشض ًيها اإلالُاس اإلاىاظب للماظعاث الصويرة واإلاخىظؼت
وُذ وطلذ ؤلاصذاساث اإلاخخالُت لهزه اإلاعىدة إلاشاكاة الخللُِاث التي وسدث خال٘ الاحخماكاث واإلاىاثذ
اإلاعخذًشة ،التي هـمذ مم ملذي ومعخخذمي الِىاثم اإلاالُت للماظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ،وجم
بكادة بصذاس معىدة مىاُؽت في ًٌُشي  .2007وبلذ ظيخين مً هزا ؤلاصذاس وبلذ خزي اللذًذ مً
ألاحضاء مً اإلالُاس التي ٔاهذ حؽٖل جذاخال بين هزا اإلالُاس واإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت في ؼٖلها الٖامل،
ُام مجلغ اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت بيشر اليسخت ألاخيرة مً املعيار في ظىت (Devrimi .2009
)Kaya , Maximilian Koch, 2015, p. 96
 -1.1.1أهداف معيار إلابالغ املالي الدولي للمؤسساث الصغيرة واملخوسطت :جىصٍ اإلاداظبت مً
خُث ػبُلت مخشحاتها كلى ؤنها لوت ألاكما٘ ،ومً خُث وؽاػها جىصٍ كلى ؤنها هـام مللىماث
ٌلخمذ كلى ُُاط واُم اليؽاغ الاُخصادي للماظعت ،وجىصُل اإلاللىماث اإلاالُت .خُث ؤنها جذكم
اللىإلات الاُخصادًت وجىخذ ألاظىاَ اإلاالُت (ؼىىي ,ؼلُب ،.2007، ،صٌدت .)16
أ-هدف جحسين عمليت امللارهتً :دعب "  " Hoarauاإلاِاسهت بين اإلاللىماث اإلاالُت ؿهشث ٓؽشغ
طشوسي لخىصَم ؤًظل للمىاسد في حمُم ؤهداء اللالم ،ولخٌع جٖالٍُ اإلالامالث"(Rached, HEDFI ،
)ً Mohamed, 2010لملُت اإلاِاسهت جٌخذ مجاال للشئٍت ؤمام صىاق الِشاس في ما ًدذر وساء الخذود
وحعمذ بةكؼاء هـشة حُذة خى٘ ألاداء اإلاالي لبلع اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼتً .مً بين صىاق
الِشاس في هزه ألاخيرة هجذ اإلاعيرًً والؽشٔاء في اإلاشجبت ألاولى ،خُث ٌعلىن بلى البدث والخدلُل
والخىٌُز ألاًظل للمماسظاث مً ؤحل جدعين ألاداء وطمان العير الخعً ليؽاغ اإلااظعت .وحعمى
هزه الؼشٍِت كادة بـاإلاِاسهت اإلاشحلُت  ، Benchmarkingوالٌئت الثاهُت مً صىاق الِشاس هم اإلاعدثمشًٍ
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والجهاث اإلااهدت لشئوط ألامىا٘ ؤل الجهاث اإلاالُت والاُخصادًت ألاخشيً ،هزه الٌئت جىاحه اإلاىاًعت
اإلاتزاًذة واظخمشاس الخاحت بلى ؤظىاَ حذًذة ،والبدث كً جدعين الِذسة الخىاًعُت ،ولًٕ ال ًمًٕ
اظخخذام هزه اإلاِاسهت اإلاشحلُت بال في خالت ججاوغ ؤظالُب ُُاط ألاداء وخاصت اإلاالُت منها واإلاخللِت
بالىطم اإلاالي للماظعت واإلاإخىرة مً السجالث اإلاداظبُت ،واهخىام الٌشص الاظدثماسٍت بإُل جٖلٌت.
لهزا وطم اإلاجلغ ُظُت اإلاِاسهت بين الِىاثم اإلاالُت مً بين ؤخذ الِظاًا اإلاشجبؼت بظشوسة وحىد هزا
اإلالُاس.
ب-هدف زيادة الشفافيت :ؤحمم الٕثير مً الباخثين في مجا٘ اإلاداظبت ؤن الؽٌاًُت في اإلاعاثل
اإلاالُت ،بًذًىلىحُت خُُِِت ،خُث ُا٘ " :Labegare Daboobaالخاحت بلى الخىاصل اإلاالي الؽٌاي
ؤصبذ ؤخذ اإلاؼالب الشثِعُت للماظعاث الاُخصادًت واإلاالُت " (Rached, HEDFI Mohamed,
) ، 2010خُث اصداد الؼلب خى٘ الؽٌاًُت في الِىاثم اإلاالُت بلذ الٌظاثذ اللاإلاُت في العىىاث ألاخيرة
مثل ؼشٓت "بهشون" و"وسدٔىم "في الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُٕت ،و"باسمالث" في بًؼالُا ،وهيرها مً
الؽشٔاث .وفي هزا ؤلاػاس ًةن ملُاس ؤلابالن اإلاالي الخاص باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت اإلاِذم مً
مجلغ اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُتً ،مًٕ ؤن ٌعاكذ وبال ؼٗ في جدُِّ اإلاضٍذ مً الؽٌاًُت والِابلُت
للمِاسهت في الِىاثم اإلاالُت اإلالذة ،مً ُبل هزه اإلااظعاث ،وهزا اظدىادا بلى ظملت اإلاجلغ اللاإلاُت
ٓهُئت جىـُمُت دولُت ،مً ؼإهه ؤن ًضٍذ مً جِلُل اإلاخاػش اإلاخىُلت في هزه اإلااظعاث ،والخذ مً
جباًً اإلاللىماث ،وبالخالي جىظُم هؼاَ الجهاث اإلااهدت للخمىٍل ،وبالخالي خٌع جٖلٌت سؤط اإلاا٘.
حـ-هدف جحليم الخىميت :جللب اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت دوسا ٓبيرا في جؼىٍش اإلااظعاث داخلُا
وخاسحُاً ،للى الصلُذ الخاسجي مً ؼإنها ؤوال حلضٍض الاظدثماس وخاصت في اإلااظعاث الصويرة
واإلاخىظؼتً ،لىإلات ألاظىاَ اإلاالُت ؤحبر اإلاعدثمشًٍ للخؼلم داثما إلاعخىٍاث كالُت مً ألاداء ،وٍىلٕغ
رلٗ خصىصا كلى صٍادة اإلاعاهمين في اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ًشهم وحىد مٌاهُم وػشَ
جٕىىلىحُت اُخصادًت خذًثت معخلملت لترحمت ؤداء اإلااظعاث ،بال ؤن هزا ال ًخدِّ دون جىًير
مللىماث مداظبُت ومالُت واضخت ومىزىُت ،جٌعش ؤداء اإلااظعت .وفي هزا العُاَ وكالوة كلى رلٗ
مً بين ؤخؼش اإلاؽأل التي جازش كلى اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت في الجضاثش وؤمآً ؤخشي في
اللالم ،هِص الخمىٍل الخاسجي واسجٌاق جٖلٌت سئوط ألامىا٘ (Nadine LEVRATTO, Maarouf
) ،RAMADANوهزا الىطم هى هدُجت للذم وطىح الشئٍت مً ُبل اإلاِشطين واسجٌاق مخاػش ألاداء
اإلاشجبؼت بإوؽؼت هزه اإلااظعاث ،وٓزلٗ مً اإلاهم ؤن هزٓش ؤن ملاًير ؤلابالن اإلاالي Full IFRSبصٌت
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كامت واإلالُاس الخاص باإلااظعاث الصويرة و اإلاخىظؼت  ،little IFRSوحذث لخلبُت اخخُاحاث هزه الٌئت
مً اإلاعخخذمين ،خُث مً بين ؤكظاء مجلغ اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت ًIASBىحذ ممثلين مً
اإلااظعاث اإلاالُت ٌعاهمىن في بكذاد اإلالاًير خُث حعاكذ هزه ألاخيرة كلى وطم مىهجُت حذًذة إلداسة
اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ،مً خال٘ الاكخماد كلى ماؼشاث وػشَ حذًذة للدعُير وجدعين
ألاداء ،كلى كٕغ اإلاىهجُت العابِت اإلاشجبؼت بىدُجت الاظخوال٘ ،خُث ال ًمًٕ الخٕم وجدلُل ؤداء
اإلااظعت مً خال٘ الىدُجت التي خِِتها ،ومً مِذاس العُىلت التي جىًشها بل بملشًت ٍُٓ ًخم
جخصُص اإلاىاسد اإلاخاخت .هزه الشئٍت الجذًذةً ،مًٕ ؤن حعهل كلى هزه اإلااظعاث في الخصى٘ كلى
الاثخمان مً الِؼاق اإلاالي كً ػشٍّ "اظدبذا٘ الظماهاث الخُُِِت جذسحُا بخدلُل ألاداء اإلاالي "وهزا
الخوُير في الشئٍت ال ٌؽمل ًِؽ كلى جؼبُّ ؤظالُب مداظبُت حذًذة وكشض الِىاثم اإلاالُت بل ؤًظا
مً خال٘ بوؽاء هـام مللىماث ٔامل ،وبصالح الخىاصل اإلاالي .ؤما كلى الصلُذ الذاخلي ًةن جؼبُّ
اإلالُاس الذولي الخاص باإلااظعاث الصويرة و اإلاخىظؼت ،هى ؤًظا ًشصت إلكادة الىـش وبكادة جدذًذ
ؤدواس بلع الجهاث داخل اإلااظعتً ،الهذي مً اإلاىزىُُت ومالثمت اإلاللىماث ًدث كلى طشوسة
المشٓضٍت اإلاللىماث التي مً ؼإهه ؤن ًادي بلى بؼشاْ مخخلٍ الجهاث الٌاكلت في مجا٘ حمم وجدلُل
وهِل اإلاللىماث ،وبالخالي الاظخٌادة مً سؤط اإلاا٘ الٌٕشي التي هالبا ما ًخم اظخوالله بؽٖل س يء
وخاصت في هزه اإلااظعاثٔ .ل هزه الخويراث ظىاء كلى الصلُذ الذاخلي والخاسجي ٌؽٖل ُاكذة
مثالُت لخؼىٍش اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ،وخاصت ؤنها حؽٖل مً ؤهم سٔاثض الاُخصاد ألي دولت في
اللالم.
 -1.1.1دوافع اخخيار معيار الابالغ املالي للمؤسساث الصغيرة واملخوسطت مً بين بدائل الاخخيار
املحاسبي
بن اإلاىهج الاًجابي اإلاداظبي يهخم بخدذًذ دواًم ظلىْ الاداسة في اإلاعاثل اإلاخللِت بالُِاط
وؤلاًصاح اإلاالي ،وبلى جٌعير وًهم ؤًظل لؼبُلت الخؼبُِاث اإلاداظبُت الِاثمتً ،اإلداسة هي اإلاعاولت
كً بكذاد اإلاللىماث اإلاالُت لزلٗ ًهي جإخز ٔاًت آلازاس اإلاخىُلت للمللىماث التي جم الاًصاح كنها،
وُذ بُيذ اللذًذ مً الذساظاث دواًم الاداسة لخذخلها بلملُاث الُِاط ًِذ جٖىن دواًم حلاُذًت مً
ؤحل جدُِّ مصالر شخصُت ؤو دواًم لالُتراض ،مً ؤحل جخٌُع جٖلٌت الِشض وؤخشي دواًم
طشٍبُت ،ورلٗ للخإزير كلى اإلاذًىكاث الظشٍبُت ،ودواًم العىَ اإلاالي ،ورلٗ للمداًـت كلى ظملت
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الؽشٓت ؤمام مىاًعيها ،وللخٌاؾ كلى ؤظلاس ؤظهم الؽشٓت وحلـُمها باظخمشاس ،وإلاِابلت جىُلاث
اإلادللين اإلاالُين.
وكلُه ووًِا لهزا اإلاىـىس الزي ًبدث كً دواًم الاخخُاس بين بذاثل الاخخُاس اإلاداظبي ،ظىي ًخم
دساظت وجُُِم الىـام اإلاداظبي اإلاالي في اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ،ومً زم الىُىي كلى بمٖاهُت
جبني اإلالُاس الذولي الخاص في اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت في الجضاثش.
 -1.1العوامل املؤثرة على حغيير البييت املحاسييت الى مرحعيت دوليت :بن اإلاداظبت ماهي بال مشآة
كآعت للىطلُت اإلاداظبُت للماظعتً ،هي حععى بلى اخخُاس البذًل اإلاداظبي الزي ًلبي سهباث
معخخذمي ُىاثمها اإلاالُت ،مما ٌعاكهم رلٗ في اجخار الِشاساث اإلاىاظبت وهزٓشها ٔالخالي:
 -1.1.1الخبعيت الى ألاسواق العامليت :بن اإلااظعاث التي لذيها كملُاث جىصَم كلى هؼاَ واظم حوشاًُا
ًجب كليها جلبُت اخخُاحاث معخخذمي ُىاثمها اإلاالُتً ،ىًّ الذساظت التي ؤحشاها B. Raffourier
 1995ؤٓذ ؤن اإلااظعاث التي جماسط ؤوؽؼت كلى الصلُذ الذولي هي ملىُت ؤٓثر مً هيرها كً
الاًصاح كً مللىماتها لخلبُت اخخُاحاث اإلاعخخذمين ألاحاهب ،ووًّ دساظت Joachim et S Thorsten
 G.2006ؤٓذث كلى وحىد كالُت بًجابُت بين ألاوؽؼت الذولُت للماظعت وبمٖاهُت الاًصاح كً
الِىاثم اإلاالُت وًّ اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت بؼشٍِت اخخُاسٍت(Daniel Zeghal , Yosra MNIF .
)Selmani, 2010, p. 99
 -1.1.1حوكمت املؤسساث :بن ألازش اإلاباؼش مً جؼبُّ خىٓمت اإلااظعاث هى بكادة الثِت في اإلاللىماث
اإلاداظبُت ،ورلٗ هدُجت جدُِّ اإلاٌهىم الؽامل لجىدة هزه اإلاللىماث ،والزي ًِىم كلى مجمىكت مً
اإلالاًير ،وكالوة كلى رلٗ ًهىاْ جإزيرا لهزه اإلاللىماث ظىاء بصىسة مباؼشة ؤو هير مباؼشة كلى ؤصخاب
اإلاصالر ،والزًً ًداولىن الخِلُل مً مؽٖل جمازل اإلاللىماث وحلضٍض زِتهم في اإلااظعت ،وكلُه ًمًٕ
جىطُذ ؤهم اللىامل التي جازش كلى اكخماد اإلااظعت كلى اإلاشحلُت الذولُت ًُما ًلي:
أ-هوعيت مكاجب الخدكيم :ؤزبدذ اللذًذ مً الذساظاث دوس مٖاجب الخذُُّ في حوُير البيُت اإلاداظبُت
للماظعت ،في اػاس هـشٍت الاؼاسة ،وؤٓذ اللذًذ مً الباخثين منهم  R.S.O. Wallace et K. Naser1995ؤن
مٖاجب الخذُُّ حصجم صباثنها كلى اًصاح ؤٓبر ُذس ممًٕ مً اإلاللىماث ،والاكخماد كلى مشحلُت دولُت
في بكذاد الِىاثم اإلاالُت الزي مً ؼإهه ًضٍذ مً حجم وهىكُت اإلاللىماث اإلاٌصر كنها ،وٍشحم حصجُم
مٖاجب الخذُُّ كلى حوُير بيُتها اإلاداظبُت لضباثنها وًّ اإلاشحلُت الذولُت لعببين سثِعين هما:
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• بحباس الضباثً كلى جؼبُّ ملاًير مداظبُت صاسمت راث حىدة كالُت ،إلزباث حذًت هزه اإلاٖاجب
واإلاداًـت كلى ظملتها.
• ؤن جشي هزه اإلاٖاجب واطعي اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت روي ماهالث كلمُت كالُت في مجا٘
اإلاداظبت2005.
ومً هخاثج الذساظاث التي ؤزبدذ وحىد كالُت اًجابُت بين مٖاجب الخذُُّ الذولُت ""Big4واكخماد
ملاًير مداظبُت دولُت بصٌت اخخُاسٍت دساظت ZÉGHAL Daniel &Yosra MNIF SELLAMISظىت 2010
في دساظت ؤحشٍذ كلى الؽشٔاث الٌشوعُت التي اكخمذث جؼبُّ اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت بصٌت
اخخُاسٍتُ ،بل الضامُت جؼبُِها ظىت.2005
ب -حجم املدًوهيت :ؤٓذث اللذًذ مً الذساظاث ؤن حجم اإلاذًىهُت ًازش كلى البيُت اإلاداظبُت
للماظعتً ،ىًّ دساظت ؤحشاها ) M. Jensen et W. Meckling (1976جشي ؤن الخمىٍل الخاسجي ٌؽٖل
ًشصت للمعاهمين لىِل الثروة في خعاباتهم الخاصت كلى خعاب الذاثىين ،وفي الىاُم اإلاعاهمين لذيهم
خاًض الظدثماس ألامىا٘ اإلاِترطت في مؽاسَم مدٌىؿت بمخاػش مً ؤحل صٍادة اللاثذ اإلاخىُم ،ومً دون
جٕبذ ؤي جٖلٌت بطاًُت ،ولزلٗ ًةن اإلااظعاث التي حعخذًً ٓثيرا هي ألآثر خاحت بلى وحىد سُابت ًلالت
كلى كالُت الىٔالت التي جشبؽ اإلاعاهمين والذاثىين ،وبالخالي ًاإلًصاح كً اإلاللىماث ؤلاطاًُت طمً
الِىاثم اإلاالُت حعخخذم مً ُبل الذاثىين مً ؤحل مشاُبت وطلُت اإلااظعت .
وؤٓذث دساظت ؤحشٍذ ( )C. Michaïlesco (1998) et M. Chavent et al 2005ؤن حجم اإلاذًىهُت ًازش
ًلال كلى حجم اإلاللىماث اإلاٌصر كنها في الِىاثم اإلاالُت ،وٍمًٕ الِى٘ ؤن وعبت اإلاذًىهُت حلذ مً ؤهم
اإلادذداث التي جازش في كملُت الاخخُاس اإلاداظبي ،خُث جمُل ؤلاداسة الللُا للميؽأث التي جضٍذ ًيها ألامىا٘
اإلاِترطت كً ألامىا٘ اإلاملىٓت ،بلى اخخُاس جلٗ الؼشَ والعُاظاث اإلاداظبُت التي ًترجب كليها صٍادة صافي
ً
الشبذ ومً زم صٍادة خِىَ اإلالُٕت ،ورلٗ جخٌٌُا لخذة الُِىد ؤو الؽشوغ التي جٌشطها اجٌاُُاث
ً
الِشوض كلى ؤوؽؼت جلٗ اإلايؽأث ،وهالبا ما جخللّ هزه الُِىد والؽشوغ بذجم خِىَ اإلالُٕت.
حـ -امللكيت الفردًت :ؤٓذث دساظت التي ُام بها الباخثين ) (G. Joachim et S. Thorsten 2006ؤن جشٓيز
ً
اإلالُٕت ًازش كلى جبني ملاًير مداظبُت دولُت ،وهِال كً (مزٔىس  ،حما٘ كبذ الونى  ) 2008،ؤهه في
خالت اإلااظعاث التي جذاس بىاظؼت مالٓهاً ،ةن اإلاذًش ظىي ًخخز حمُم الِشاساث التي حلـم مىٌلخه
وؤسباخه ،ولًٕ في خالت برا ما امخلٗ اإلاذًش ؤُل مً  %100مً سؤط اإلاا٘ ( اهٌصا٘ اإلالُٕت كً ؤلاداسة
بذسحت ما )ً ،ةهه ظىي ًمُل بلى بز٘ مجهىد ؤُل مِاسهت باإلاذًش اإلاالٗ ،وظىي ًمُل بلى الخصى٘ كلى
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ً
اإلاضٍذ مً اإلاضاًا ؤلاطاًُت ألن حضءا مً جٖلٌتها ظىي ًخدمله اإلاالْ آلاخشًٍ .وٍخيبإ اإلاىهج ؤلاًجابي
ً
اخخماال لالخخُاس مً بين الؼشَ
للمداظبت ،بإن اإلااظعاث اإلاذاسة بىاظؼت مذًشًٍ ؤحشاء جٖىن ؤٓثر
والعُاظاث اإلاداظبُت ،التي جادي بلى صٍادة ألاسباح اإلاِشس كنها مً اإلااظعاث التي ًذًشها مالٓها
(مللد ,محمد محسً عوض ،1212 ،صفحت .)11
 -1.1.1الخصائص الدشغيليت :بن ألاهذاي الىؿٌُُت للىـام اإلاداظبي مً ُُاط واجصا٘ جخدذد في
طىء ألاهذاي اإلاشهىبت مً اليؽاغ ،وجخخلٍ ؤهذاي الىـام اإلاداظبي للماظعت باخخالي الىؼاَ
الىؿٌُي للىخذة ،مما ًترجب كلُه اخخالي جؼبُّ اإلابادت وألاظغ والِىاكذ وألاظالُب وؤلاحشاءاث،
وٓزا خعب البِئت التي جيؽؽ ًيها ،وكلُه ًخصاثص الدؽوُلُت للماظعت لذيها ؤزش ٓبير في جدذًذ
ألاظالُب والِىاكذ اإلاداظبُت اإلاخبلت ،خُث ًىحذ خاصِخين حؽوُلُخين في اإلااظعت جم الخإٓذ مً
جإزيرهما كلى جبني اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت وهما ٔالخالي ):(Houda Affes, 2007, p. 113
أ -حجم املؤسست :وًّ دساظت ؤحشاها)  )M. Jensen et W. Meckling 1976ؤن جٖالٍُ الىٔالت جضٍذ
ٔلما صاد حجم اإلااظعت ،وكلُه ًللى اإلااظعاث ؤن جٌصر كً مللىماث ؤٓثر مً ؤحل جِلُل جٖالٍُ
الىٔالت ًاإلااظعاث راث الدجم الٕبير جٌصر كً مللىماث ؤٓثر مً هيرها مً ؤحل جِلُل مصاسٍٍ
الىٔالت .ووًّ دساظت
) (M. Firth 1979et A.T. Craswell et S.L. Taylor 1992اإلااظعاث راث الدجم الصوير التي حؽٖل
مصذس سثِس ي للمللىماث الاطاًُت ًجب ؤن جٖىن ؤُل ٓؽٍ كً اإلاللىماث الاطاًُت التي ًمًٕ ان
جظلها في مىٍُ جىاًس ي هير مالثم .وؤخيرا وًِا لىـشٍت ؤلاؼاسة ؤٓذث دساظت ()M. Bourmont, 2006
ًجب حصجُم معشٍين اإلااظعاث الٕبيرة ،ؤن ًِذم جِشٍشا للمعدثمشًٍ كلى هىكُت ؤكمالهم مً خال٘
وؽش مللىماث ؤٓثر ،وؤٓذث دساظت ( )R.Cuijpers et W. Buijink 2005كلى وحىد كالُت اًجابُت بين
حجم اإلااظعت واكخماد اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت بؽٖل اخخُاسي ،ؤما اإلااظعاث الصويرة ًإٓذث
اللذًذ مً الذساظاث ؤن هزا الىىق مً اإلااظعاث ال جدخاج بلى مؽىسة مخؼىسة في مجاالث اإلاداظبت
والظشاثب ومشاحلت الخعاباث ،ولٕنها جدخاج بلى مداظبت ًلالت مىخٌظت الخٖالٍُ وبسؼاد بداسي،
مً ؤحل اجخار الِشاساث اإلاىاظبت ،وجىحُه ٔل ألاًلا٘ باججاه الهذي اإلاؼلىب ،بر ًشحم رلٗ بلى حجم
الاظدثماساث التي جميز الِؼاق ًظال كً بمٖاهُت الىصى٘ بلى ألاظىاَ اإلاالُت.
ب-معدل الربحيت :ؤٓذث اللذًذ مً الذساظاث ؤن إلالذ٘ اإلاشدودًت ؤزشا كلى جبني ملاًير مداظبُت
دولُتًٖ ،لما ٔان معخىي اللىاثذ مشجٌم ٔلما ًمُل اإلاعيرًً بلى الاًصاح كً اإلاللىماث التي حؽير بلى
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مهاساتهم ؤلاداسٍت للماظعت ،ورلٗ مً ؤحل جدعين معخىي ؤحىسهم ،وٍزٓش ؤن ٔلما ٔاهذ جٖلٌت سؤط
اإلاا٘ ؤٓثر ٌٓاءة ٔلما ظعى اإلاعيرًً بلى ؤلاًصاح كً وطلُت اإلااظعت للمعدثمشًٍ اإلاشجِبين ،مً ؤحل
جُُِم الاوساَ اإلاالُت .وؤٓذث دساظت ؤحشها الباخثين
)(C. Leuz et R. Verrecchia2000 et G. Joachim et S. Thorsten2006كلى ؼشٔاث ؤإلااهُت ؤن ملذ٘
اإلاشدودًت ًازشا بًجابُا كلى اخخُاس اظتراجُجُت جبني ملاًير مداظبُت دولُت بؼشٍِت اخخُاسٍت.
وحؽٖل اإلادذداث اإلازٔىسة ظابِا ،والتي جازش كلى جبني ملاًير مداظبُت دولُت ،جم اخخباسها كلى
اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت الٖاملت  Full IFRSؤي كلى اإلااظعاث ٓبيرة الدجم ،وبما ؤن هُٖل اإلااظعاث
الصويرة واإلاخىظؼت ًخخلٍ جماما كلى اإلااظعاث الٕبيرةًِ ،ذ ًمًٕ ؤن حؽٖل هزه اإلاخويراث ًاسُا
كىذ اخخباسها كلى اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت في مذي ُذستها كلى جبني اإلالُاس الابالن اإلاالي الذولي
.IFRS –PME
ًمًٕ الِى٘ بإن الخلاُذاث  /الالتزاماث الظمىُتُ ،ذ ًىـش بليها ٓإخذ مدذداث اخخُاس ظُاظت
مداظبُت ملُىت مً بين العُاظاث اإلاداظبُت البذًلت ،خُث جمُل ؤلاداسة بلى اخخُاس العُاظاث
اإلاداظبُت التي جادي بلى صٍادة صافي الشبذ بهذي الخإزير كلى ألاػشاي ألاخشي اإلاهخمت مً ؤصخاب
اإلاصالر ،ورلٗ كىذ جِذًشهم لعملت الؽشٓت في مجا٘ الىًاء بالخلهذاث والالتزاماث الظمىُت ،وَلخبر
ً
رلٗ ججعُذا ألخذ ؤهم مؽأل الىٔالت ،وهي مؽٖلت كذم جمازل اإلاللىماث وًِا لىـشٍت اإلاداظبت
ؤلاًجابُت ،ورلٗ بهذي خصش بلع الذواًم الاُخصادًت والعلىُٓت للماظعاث في خالت اإلاٌاطلت بين
العُاظاث اإلاداظبُت للـاهشةٌ ،عخلضم جٌعيرها مً خال٘ اإلاىهج ؤلاًجابي للمداظبت ،التي جشجبؽ
بالجاهب الخؼبُِي ،خُث ًخم مالخـت الىاُم اللملي وجٌعيره وجدلُله والخيبا بما ظُدذر في
اإلاعخِبل ،وكلُه ًجب ؤن جخظمً اإلاللىماث اإلاداظبُت الِذسة كلى الخيبا باألخذار اإلاعخِبلُت لٖي
جمًٕ مخخزي الِشاساث مً اجخار ُشاساث مالثمت لخٌظُالتهم الاظدثماسٍت ،ولزلٗ جم اخخُاس مجمىكت
كىامل ًخم اخخباسها كلى اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت الجضاثشٍت ،إلالشًت مذي حاهضٍتها كلى جبني
ملُاس مداظبي دولي خاص باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت.
.2.1.1طرورة وحود محاسبت ماليت خاصت باملؤسساث الصغيرة واملخوسطت :بن حلذاد البذاثل
اإلاداظبُت ما هى في الىاُم بال مداولت للىًاء باخخُاحاث ٔل ماظعت في ؿل الـشوي التي جدُؽ بها،
ألامش الزي ًلٌذ الاهدباه وَلخبر هِؼت بذاًت في الخٌٕير اإلاىؼِي بظشوسة وحىد مداظبت خاصت
باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ،جخخلٍ كً جلٗ اإلاداظبت الخاصت باإلااظعاث الٕبيرة ،ؤو كلى ألاُل
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جخخلٍ كنها بلى خذ ما ،الخخالي الـشوي اإلادُؼت بهزه اإلااظعاثًٌ .ي خالت اإلااظعاث الصويرة
واإلاخىظؼت ًةن مؽأل اولذام الخىاؿش في اإلاللىمت واإلاخاػش اإلالىىٍت جٖىن بذجم ؤٓبر ،مِاسهت
باإلااظعاث الٕبيرة وٌٍعش هزا باولذام الؽٌاًُت اإلاالُت ،وهُٖل اإلالُٕت وهيرها مً خصىصُاث جميز
اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت كً هيرها وهزا ما ولذ جشدد مً ُبل اإلاذًىينًُ ،ما ًخللّ بالِشوض
الؼىٍلت ألاحل ،ومم وحىد مخاػش كالُت ًُما ًخللّ بةخال٘ ألاصىً٘ ،ببعاػت حلخبر ًشطُت وحىب
ُُام حمُم اإلااظعاث بخؼبُّ هٌغ الىـم اإلاداظبُت ،سبما ُذ ٌؽٖل كِبت سثِعت ؤمام جإدًت اإلاهام
ألاظاظُت للمداظبتً ،مً الىاخُت الاُخصادًت هىاْ اخخالي ٓبير في جإزير صٌِت ما كلى ماظعت
ججاسٍت ًِىم بها شخص واخذ ؤو شخصان ،وجإزيرها كلى ماظعت ٓبيرةً ،شهم خذور هٌغ الصٌِت
لٕال اإلااظعخين ،بال ؤن الـشوي التي جخم ًيها مخخلٌت ،وبالخالي كلى اإلاداظبت ؤن جٖىن ُادسة كلى
جبُان رلٗ (مهاوة ,ؤما٘ ،2011 ،صٌدت .)25
ومىز ؿهىس اإلاداظبت وهي جؼبّ كلى حمُم اإلااظعاث كلى خذ العىاء دون مشاكاة ؼٖلها ؤو
حجمها ،لًٕ مم بذاًت الاهخمام باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ،جم جصيٍُ اللىامل الشثِعت التي
حعاهم في هجاح هزه اإلااظعاث ؤو ًؽلها بلى مجمىكخين :كىامل خاسحُت مثل اإلاىاًعت ،الدؽشَلاث
الخٖىمُت ،الخٕىىلىحُا وكىامل بُئُت ؤخشي ،وكىامل داخلُت مثل مهاساث الدعُير والىـم اإلاداظبُت،
ًٌي دساظت ؤحشاها  Wichmannظىت 1983خى٘ اإلاؽأل التي حلاوي منها اإلااظعاث الصويرة مً خال٘
جُُِمه إلاجمىكت مً اللىامل اإلادُؼت ،وحذ ؤن  % 60مً اإلاؽأل ٌلىد بلى اإلاداظبت.
وجصىٍ هزه اإلاؽأل خاصت في معٗ الذًاجش اإلاداظبُت واظخخذام اإلاللىماث اإلاداظبت والشُابت
الىِذًت والشُابت كلى الخٖالٍُ ،ؤما كً اليعبت اإلاخبُِت  % 40ؤسحلذ بلى مؽأل ؤخشي ٔالدعىٍّ مً
خُث الخخؼُؽ وجدذًذ العىَ اإلاعتهذي والدعلير ،بلى حاهب مؽأل بداسٍت ؤخشي جمثلذ في
الخخؼُؽ كلى اإلاذي الؼىٍل ومشاُبت اإلاخضون واخخُاس اإلاىؿٌين وؤلاؼشاي كليهم والعُؼشة كلى
ُ
الذًىن وهيرها .وبلباسة ؤخشي ًةن اإلاؽٖل ٖٓل وعب بلى اإلاداظبت ؤو بلى ُظاًا راث الصلت باإلاداظبت.
وٓما ؤزبدذ دساظت خذًثت ؤخشي ؤحشاها مجلغ اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت كلى  7000ماظعت
صويرة ومخىظؼت في  20دولت هامُت ،باألدلت ؤن لجىدة اإلاداظبت في هزا الِؼاق ؤزشا بالى ألاهمُت كلى
ٌٓاءة الاظدثماس وهجاكخه .وجـهش ؤهمُت اإلاداظبت في دوسها ٓإداة لدعُير الِشاساث كلى اإلاعخىي الٕلي
والجضجيً ،ظال كلى انها ؤداة لإلزباث والشُابت .وكلُه ُذم مجلغ اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت ،ملُاسا
خاصا باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ،ومىحها خصىصا لخدٌيز اهخمام اإلاعدثمشًٍ
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والجهاث اإلااهدت لشئوط ألامىا٘ ،مً ؤحل طمان جىًير اجصا٘ مالي وُابل للمِاسهت ورو حىدة كالُت.
وؤسحم اإلاجلغ ؤظباب وحىد هزا اإلالُاس لألظباب الخالُت(Base de conclustion IFRS pourPME, :
)2009
 اإلااظعاث اإلاالُت التي ؤصبدذ جِذم ُشوطا خاسج خذودها الىػىُتًٌ ،ي ملـم الذو٘ ؤٓثر مً
هصٍ اإلااظعاث اإلاعخٌُذة مً الِشوض لذولت ما ،جمثل ماظعاث صويرة ومخىظؼت ،والجخار
ُشاساث ؤلاُشاض ووطم ؼشوػه وؤظلاس الٌاثذة ًخؼلب وحىد الِىاثم اإلاالُتٓ ،زا بحشاء مِاسهاث
بين الِىاثم اإلاالُتٌ ،لذ كامال مدذدا لٌٕاءة ؤظىاَ سؤط اإلاا٘؛
 اإلاىسدون ًشدون جُُِم ألاوطاق اإلاالُت للمعدثمشًٍ في بلذان اخشي ُبل بُم ظللهم ؤو خذاماتهم
كلى الخعاب؛
 ؤاالث الخصيٍُ اإلاالي في مداولت وطم جصيٍُ مىخذ كبر الخذود مثل البىىْ وهيرها مً
اإلااظعاث التي حلمل كاإلاُاً ،خلخبر ألاسُام اإلاالُت اإلاِذمت لها راث ؤهمُت خاظمت باليعبت للملُت
الخصيٍُ؛
 اإلاىسدون ألاحاهب الزًً ٌعخخذمىن الِىاثم اإلاالُت لخُُِم آًاَ اللالُاث الخجاسٍت كلى اإلاذي
الؼىٍل؛
 ماظعاث سؤط اإلاا٘ الاظدثماسي التي جمى٘ اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت؛
 اإلاعدثمشًٍ الخاسحين الزًً ال ٌؽاسٔىن في الاداسة الُىمُت للماظعت؛
ًاالكخماد كلى مشحلُت مداظبُت راث حىدة كالُت ،طشوسي لدعُير ؼاون اإلااظعت في مخخلٍ
اهداء اللالم ،ورلٗ مً خال٘ الاكخماد كلى ُىاكذ مداظبُت مدٕمت ،جظمً الشُابت اإلاعخمشة ،خُث
ًجب جىًير مىبر بكالمي للماظعاث اإلاىحهت لألظىاَ اإلاالُت مً ؤحل معاكذتها كلى جخؼُؽ ؤكمالها
وُشاستها ،وكلُه ًخؼلب هزا وحىد حهت داخلُت ًلالت وٌٓاة ُادسة كلى بداسة وجىلُذ جذًِاث
اإلاللىماث .وكلُه ًىحىد مداظبت مالُت خاصت باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت جللب دوسا ٓبيرا في
جؼىٍشها داخلُا وخاسحُا.
.3.1.1أثر جطبيم معيار الابالغ املالي الدولي للمؤسساث الصغيرة واملخوسطتً :ادي جبني اإلااظعاث
الصويرة واإلاخىظؼت الجضاثشٍت إلالُاس الابالن اإلاالي الذولي  IFRS-PMEكلى ألاسجر بلى حوُير اإلاىهجُت،
وظلىُٓت ؤصخاب اإلاصالر الذاخلين والخاسحين للماظعت ،خُث ٌؽٖل هزا الخوُير حاهبا بًجابُا
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لٖىهه ٌعلؽ الظىء كلى ؤداء اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت وُذساتها الخىمىٍت ،وكالوة كلى رلٗ
ٌؽٖل هزا الخوُير جدذًا حذًذا باليعبت إلاعيري اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت في مجا٘ بداسة ألاكما٘
( ،)managementلٖىن هزا الخىاًّ ظىي ًازش كلى ؤظالُب بداسة اإلااظعت وظبل اجخار الِشاس
اإلالخمذة ًيها  ،مً هاخُت مشٓضٍت اإلاللىمت والِشاس ومؽاسٓخه كلى هؼاَ واظم مم مخخلٍ الجهاث
الٌاكلت في مشاُبت وُُادة اإلااظعت (ً ،)pilotageاكخماد اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت في الجضاثش كلى
مشحلُت جشاعي خصىصُتها ،مً ؼإهه ؤن ٌوير سئٍتها وٍىؼبّ كلى وحه الخصىص كلى الىِاغ الخالُت
)(Rached, HEDFI Mohamed, 2010
 .3.1.1ألاثر على حوكمت املؤسساث :بهه مً اإلاثير لالهخمام جدلُل آلازاس اإلاترجبت كلى بمٖاهُت جؼبُّ
اإلالُاس اإلاداظبي الذولي الخاص باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ،إلاا له مً ؤزش كلى ؤداء اإلااظعاث
وكلى هـام اإلاللىماث وهـام مشاُبت الدعُير ،وكلُه ًمًٕ جخلُصها هزه مازشاث اإلاخللِت بدىٓمت
اإلااظعاث ٔالخالي:
أ -جصور حدًد ملفووم ألاداء :بن ؤي ماظعت مهما ٔاهذ ػبُلتها ًهي حعخخذم مجمىكت مً اإلاىاسد
اإلاخخلٌت لخىًير مىخج ؤو خذمت ،وبزلٗ ًهي جخلّ وجىصق ُُمت ) ،(valeurوفي هزا الاػاس ًإحي دوس
اإلاداظبت في جىًير اإلاللىماث اإلاخللِت بخلٗ اللملُاث لخلبُت الاخخُاحاث الذاخلُت والخاسحُت ،لٖىن
الىـام اإلاداظبي اإلاالي لِغ مىحه بالخدذًذ للماظعاث الصويرة واإلاخىظؼتً ،هى بزلٗ ال ٌعلؽ
الظىء كلى مٌهىم خلّ الُِمت خِا بما ًخىاًّ مم هُٖل( )Structureاإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت،
وفي الىاُم هجذ ؤن اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت حؽٖل مٌهىم ؤسباح الاظخوال٘ اإلاىضر في الِىاثم
اإلاالُت ماؼشا سثِعُا ألداء اإلااظعت ومشدودًت كملُتها ،وختى اإلاخلاملين مم اإلااظعت ًشون ؤن مخوير
الىدُجت ًمثل ُذسة اإلااظعت كلى جىلُذ جذًِاث هِذًت ،وبالخالي ُذستها كلى الىًاء بالتزاماتها اججاه
البىىْ والذاثىين ...والخً ،الىدُجت هي خُِِت جمثل ُذسة اإلااظعت كلى البِاء كلى ُُذ الخُاة والىمى،
وبزلٗ حعاهم في جدذًذ الِشاساث الاظدثماسٍت والخمىٍلُت وهزا الخصىس لألداء مدذودا حذا ،وال ًـهش
ؤداء اإلااظعت الذاخلي مً خُث خلّ الُِمت ،وخاصت ًُما ًخللّ بةداسة اإلاىاسد البؽشٍت واإلاادًت
للماظعت ،وهزه الؼشٍِت جازشا ًلال كلى ؤظالُب الاداسة اإلاخبلت مً ُبل معير اإلااظعت ،ومً هىا جبرص
الخاحت بلى جدُِّ ؤهذاي ألاداء .وكلُه ًاالكخماد كلى مشحلُت دولُت مخصصت ًلال للماظعاث
الصويرة واإلاخىظؼت ٌعاكذ كلى جُُِم ؤداء اإلااظعت وَعاكذ في الىصى٘ بلى مخؼلباث خىٓمت
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اإلااظعاث ،وخاصت ًُما ًخللّ بالخخصُص ألامثل إلاىاسد اإلااظعت ،والزي ٌلخبر مً ؤولىٍاث
اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت التي كادة ما جٖىن لذيها مىاسد مدذودة.
ب-جطوير هظام املعلوماث والدسيير بن ٔل حوُير في الاػاس اإلاداظبي (Rached, HEDFI Mohamed,
) 2010ؤو في ؤخذ مٌاهُمه ،بال ؼٗ ظىي ًازش كلى هـام اإلاللىماث وهـم الدعُير باإلااظعت ،إلاا لهم
مً كالُت في الجمم وجىحُه اإلاللىماث وملالجتها مداظبُا ،خُث ٌؽٖل الخىاًّ مم اإلاشحلُت الذولُت
مثل اإلالُاس الذولي الخاص باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت مً ؼإهه ؤن ًىجم كىه اولٖاظاث كلى
معخىي هـم اإلاللىماث والدعُيرٔ ،ىن الخىاًّ مله ًخؼلب جىًير ظلعلت مً اإلاللىماث ،والتي كادة
جخجاوص ُذساث اإلاداظبين داخل اإلااظعت ،مثل الخُُِم بالُِمت اللادلت لبلع الاصى٘ ؤو جدذًذ مذة
الاهخالْ ألخذ كىاصش ألاصى٘ .وكلُه ًللى اإلاعخىي الذاخلي للماظعت البذ كلى اإلاعير الُِام بمهام
حذًذة ،ألن اإلاشحلُت الذولُت جدثه كلى ؤن ًٖىن لذًه الِذسة كلى جىًير مللىماث هامت ودُُِت ،مً
ؤحل اإلاعاكذة كلى الدعُير الجُذ وجىًير ؤدواث حعمذ بدعىٍت ؤي هضاق مم ؤصخاب اإلاصالر.
ؤما كلى اإلاعخىي الخاسجي ًُجب ؤن حعمذ اإلاللىماث اإلاداظبُت واإلاالُت كلى جىًير ًهم ٔافي خى٘ ؤداء
اإلااظعت وُذساتها مً ؤحل معاكذة الاػشاي الخاسحُت كلى جدعين ًهمهم للٌشص واإلاخاػش التي
جدملها اإلااظعت ،خُث ٌؽٖل هزا الخمثُل اإلاداظبي الجذًذ دوسا بكالمُا ،والزي ٌلخمذ كلى الٌٕاءة
الخىـُمُت ،وَععى بلى بزباث صلت مباؼشة بين الىـشٍت اإلاداظبُت وهـشٍت خىٓمت اإلااظعاث ،التي
ؤوؽإث في كمل Berle &Meansظىت  ،1932والتي ؤزيرث في ظُاَ ألاصمت الاُخصادًت  .1929ووًِا لهزا
الاسجباغ ًجىدة الخِاسٍش اإلاالُت حلخمذ بؽٖل ٓبير كلى اإلاهاساث ) (savoir-faireوخبرة ؤلاداسة ،وُذستها
كلى طمان اإلاىزىُُت وجذًّ اإلاللىماثً ،جىدة الخِاسٍش اإلاالُت ال حلخمذ ًِؽ كلى وحىد ؤكىان
وبػاساث في مجا٘ اإلاداظبت بل مً ؼإهه بُامت جٌاكل ُىي بين هـم اإلاللىماث والدعُير واإلاداظبت،
لخىٌُز ألاظغ واإلاٌاهُم التي ًىص كليها اإلالُاس الذولي الخاص باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت.
حـ-وطع خطط حعليميت مسخمرة(Rached, HEDFI Mohamed, 2010) :بن كملُت جؼبُّ ملُاس الابالن
اإلاالي الذولي الخاص باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ًادي بلى ُُام مؽشوق خُِِي ًجمم مخخلٍ
الجهاث اإلاخخلٌت (اإلاداظبت ،اإلاالُت ،اإلاىاسد البؽشٍت ،هـم اإلاللىماث )....وٍخؼلب جٌٕير حُذا في وظاثل
اإلاشاُبت الذاخلُت ،وٓزا بصالح الىـام اإلاداظبي ًُما ًخللّ بخلضٍض لوت الاجصا٘ اإلاالُت مم اإلاعدثمشًٍ
والبىىْ والذاثىين ،وباقي ؤصخاب اإلاصالر .وكلُه ًُِام هزا اإلاؽشوق ال ًخؼلب ًِؽ ماهشاث وُذساث
وملاسي جخىًش ًِؽ في معير اإلااظعت ،بل في ٔل ػاُم اللمل داخل اإلااظعتً ،ىاُم المشٓضٍت
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اإلاللىماث وجخصصها هاحم كً جؼبُّ اإلالُاس الذولي للماظعاث الصويرة واإلاخىظؼتً ،خؼلب مً
معير اإلااظعت الععي هدى طمان وحىد ػاُم كمل ماهل ولذًت الاظخجابت العشَلت لخل اإلاؽأل،
لٖىنهم ًازشون كلى مذي مالثمت اإلاللىمت ومىزىُُتها ،وخاصت بن هزه اإلاشحلُت جدين ٔل  3ظىىاث
وهزا ما ًخؼلب مً اإلاعير وطم بشهامج للُِـت الاظتراجُجُت راث صلت بىـم اإلاللىماث وجدعين
معخىي اإلالشًت ،ورلٗ مً ؤحل جُُِم ومخابلت ؤداء اإلاعخخذمين مً خال٘ اظخوال٘ ُذساتهم اإلإدعبت
داخل اإلااظعت ،وللخإُلم مم جدُين اإلالُاس واجخار الخذابير الالصمت.
ثالثا :الدراست الخطبيليت
ػبِذ الجضاثش الىـام اإلاداظبي اإلاالي بذون ؤن جشاعي وعُج ماظعاتها ،خُث حؽٖل اإلااظعاث
الصويرة واإلاخىظؼت خيزا ٓبيرا مً بحمالي اإلااظعاث ،وهـشا لٖىنها اإلادشْ ألاظاس ي لالُخصاد،
ًخؼبُّ ملُاس ؤلابالن اإلاالي الخاص باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼتُ ،ذ ٌؽٖل ًشصت ؤمامها لٕعش
الخىاحض الذولُت والخصى٘ كلى مصادس جمىٍل مخخلٌت ومىآبت الخؼىساث الاُخصادًت والخٕىىلىحُت
الخذًثت ،ولًٕ ُبل رلٗ البذ مً دساظت واُم اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت في الجضاثش للخإٓذ مً
ُذستها كلى جؼبُّ هزا الىىق مً اإلالُاس.
.1الدراست الاحصائيت  :مً ؤحل اخخباس وحىد اإلادذداث اإلاازشة كلى بمٖاهُت جىاًّ ؤلاًصاح اإلاداظبي
واإلاالي في اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت في الجضاثش ،واإلالُاس اإلاداظبي الذولي الخاص بهاُ ،مىا بةحشاء
دساظت الِىاثم اإلاالُت للماظعاث لىٌغ اللُىت التي جم جىصَم كليها الاظدباهت ٓ ،ما جم الخصى٘ كلى
الِىاثم اإلاالُت لللُىت مدل الذساظت مً اإلاىُم الشظمي للمشٓض الىػني للسجل الخجاسي ،وُذ جم اللجىء
لهزه الؼشٍِت لصلىبت الخصى٘ كلى اإلاللىماث.
 .1.1مفووم هموذج الاهحدار اللوحستي (اللباس ي ,كبذ الخمُذ مدمذ ،2011 ،صٌدت  :)24جدلُل
الاهدذاس بؽٖل كام هى كباسة كً همىرج ًدلل وٌٍعش اللالُاث اإلاىحىدة بين اإلاخوير الخابم واإلاخويراث
اإلاٌعشة ،مً خال٘ سبؽ هزه اإلاخويراث بملادلت سٍاطُت ُذ جٖىن خؼُت (الاهدذاس الخؼي) وُذ جٖىن
هير خؼُت (الاهدذاس الوير الخؼي) ،بلذ جدذًذ ؼٖل هزه اللالُت هِىم بخِذًش مللم الىمىرج التي
ٌلبر كً مِذاس جإزش اإلاخوير الخابم باإلاخويراث اإلاٌعشة ،ورلٗ لوشض الخٌعير ؤو الخيبا خعب ػبُلت
الذساظت.
 1.1.1ماهيت هموذج الاهحدار اللوحيستي :الاهدذاس اللىحعتي ما هى بال هىق مً ؤهىاق الاهدذاس ًٖىن
ًُه اإلاخوير الخابم مخوير هىعيُ ،ذ ًإخز ُُمخين (الاهدذاس اللىحعتي الثىاجي) ،وُذ ًإخز ؤٓثر مً ُُمخين
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(الاهدذاس اللىحعتي اإلاخلذد)  ،بال ؤهىا في الاهدذاس اللىحعتي ًٖىن هذًىا لِغ جٌعير الخوُير في ُُم
اإلاخوير الخابم ،وبهما جٌعير اخخما٘ خذور وكذم خذور الـاهشة مدل الذساظت ،وجمثل ٓماًلي:
الشكل ركم ( :)1معادلت الاهحدار اللوحستي
)
)

(

(

)

)1(..........

(

 :جمثل اخخما٘ خذور الٌئت او العمت مً اإلاخوير الخابم؛Pi
 :جمثل ملالم الىمىرج؛ B
مً خال٘ اإلالادلت ًخطر ؤن اللالُت بين اإلاخوير الخابم واإلاخويراث اإلاعخِلت كالُت هير خؼُت ،لزلٗ
هىاْ كذة جدىٍالث ًمًٕ الُِام بها لجلل اللالُت خؼُت مً ؤحل جدىٍل اللىحُذ (ً )Logitخصبذ
اإلالادلت العابِت جإخز الؽٖل الخالي:
الشكل ركم (:)1جحويل اللوحيذ
..

.

..................
(
)

)2(...........

1.1.1جحليل معطياث العيىتٓ :ما ظبّ ورٓشها ؤهه جم اظخلما٘ في هزه الذساظت ،اإلالؼُاث اإلاداظبُت
لـ 100ماظعت حضاثشٍت خاصت هير مالُت لعىت  ،2014لللُىت ظابِت الزٓش في اإلابدث الثاوي مً هزا
الٌصل ،خُث جم اظخلما٘ هٌغ اللُىت ،ورلٗ ساحم بلى ؤهه ال ًمًٕ بحشاء همىرج لىحِعتي دون
جدذًذ سؤي اللُىت اإلاذسوظت اججاه ملُاس ؤلابالن اإلاالي الذولي الخاص باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت
.IFRS-PME
1.1.1.مخغيراث الدراست :اهؼالُا مً اإلاللىماث اإلاخىًشة لذًىا مً خال٘ دساظت الجذاو٘ اإلاالُت
إلااظعاث اللُىت ،وٓزلٗ الذساظاث العابِت التي جىاولذ هزا اإلاىطىق ،جم اخخُاس حملت مً اإلاخويراث
التي ًمًٕ الاكخماد كليها لذساظت اإلادذداث اإلاازشة كلى جىاًّ مم اإلالُاس اإلاداظبي الذولي للماظعاث
الصويرة واإلاخىظؼت ،وٍمًٕ جِعُم هزه اإلاخويراث ٓما ًلي:
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أ -املخغير الخابعٌ :ؽٖل اإلاخوير الخابم مخوير وصٌي إلمٖاهُت الخىاًّ مم اإلالُاس اإلاداظبي الذولي الخاص
باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ،خُث هزا اإلاخوير زىاجي ًدمل الُِمت  0برا ٔان اخخُاس كذم بمٖاهُت
الخىاًّ مم اإلالُاس اإلاداظبي الذولي ،وٍإخز اإلاخوير الُِمت  1ارا ٔان اخخُاس بمٖاهُت الخىاًّ مم اإلالُاس
اإلاداظبي الذولي.
ب -املخغيراث املسخللت :ظِخم اظخخذام حملت مً اإلاخويراث اإلاعخِلت اإلاعخلملت ،كادة في الذساظاث
العابِت وهزا مً خال٘ الىِاغ آلاجُت:
املخغير الحجم :هزا اإلاخوير ٌعمذ لىا بُِاط حجم اإلااظعتً ،هىاْ حملت مً الذساظاث اظخلملذ
لخِذًش هزه اليعبت لىهاسٍخم ٔل مً مجمىق ألاصى٘ ؤو سُم ألاكما٘ ؤو كذد اللما٘ في اإلااظعت
ومً هزه الذساظاث ًمًٕ رٓش دساظت ()Mohammed ELHADDAD and Rajaa AMZILE 2015
وظِخم اظخلما٘ في هزه الذساظت لىهاسٍخم مجمىق سُم الاكما٘ ٓمخوير ٌعمذ لىا بخِذًش حجم
اإلااظعت ،وجم اخخُاس هزا اإلاخوير لؼبُلت اإلالؼُاث اإلاخىًشة لذًىا ،وٓزا بوُت ججىب الاسجباغ
اإلاؽترْ الِىي مم اإلاخويراث اإلاعخِلت ألاخشي ،وهشمض له بـ ()SIZE
( SIZE=LOGرقم األعمال)

مخغير املدًوهيت :هزا اإلاخوير ٌعمذ لىا بُِاط وعبت اإلاذًىهُت في اإلااظعاث الجضاثشٍت الخاصت،
خُث هىاْ كذة دساظاث اظخلملذ وعبت بحمالي الذًىن بلى بحمالي الخصىم ،ودساظاث ؤخشي
اظخلملذ وعبت دًىن
ػىٍلت ومخىظؼت ألاحل بلى بحمالي الخصىم ،والبلع ألاخش اظخلمل وعبت الذًىن الِصيرة ألاحل
بلى ؤلاحمالي ،وفي هزه الذساظت ظِخم اظخلما٘:
ديون وطويلة متوسطة األجل
إمجايل اخلصوم

مخغير املعامالث الدوليت :هزا اإلاخوير ٌعمذ لىا بةدخا٘ في الىمىرج مخوير صىسي ًىضر مذي جإزير
اإلالامالث الذولُت التي جِىم بها اإلااظعاث كلى امٖاهُت الاًصاح وًّ اإلالُاس اإلاداظبي الذولي
للماظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ،خُث هىاْ دساظاث حعخخذم لُِاط حجم اإلالامالث الذولُت
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مً خال٘ الضباثً ؤو اإلاىسدًً(الذولُين) ،وكلُه ًخم اكخماد اإلاىسدًً الذولُين في الذساظت ،وكلُه
ًصبذ اإلاخوير الصىسي ٌعاوي  0برا لم جًٕ هىاْ ملامالث دولُت و 1برا وحذث ملامالث دولُت.
2.1.1هخائج هموذج الاهحدار اللوحستيًُ :ما ًلي ولشض هخاثج الىمىرج واإلاخٖىهت مً ًشكين ،الٌشق
حجم
املؤسست املدًوهيت

املعامالث الدوليت Y

.081

*-.207-

-.096-

.423

.060

.344

100

100

100

N 100

-.002-

.062

1

Pearson Correlation -.096-

.982

.542

100

100

100

.084

1

.062

.405

1

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

املعامالث الدوليت

Sig. (2-tailed) .344
N 100
Pearson Correlation -.207-

املدًوهيت

*

.542

Sig. (2-tailed) .060

100

100

100

N 100

1

.084

-.002-

Pearson Correlation .081

.405

.982

Sig. (2-tailed) .423

100

100

N 100

100

Y

حجم املؤسست
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ألاو٘ ٌلشض هخاثج حعاكذها كلى جُُِم الىمىرج مً الىاخُت الاخصاثُت إلالشًت مذي ُىجه كلى جٌعير
الـاهشة اإلاذسوظت ،وحضء وهى ألاهم ٌلشض هخاثج حعاكذها كلى جٌعير اللالُت اإلاىحىدة بين اإلاخوير
الخابم واإلاخويراث اإلاٌعشة.
وُذ جم الاظخلاهت بالبرهامج الاخصاجي ( ،)SPSSبلذ ادخا٘ البُاهاث اإلاؼلىبت ،وُذ ُمىا بترجِب الجذاو٘
وكىىهتها خعب الدعلعل اإلالشوي في الذساظت الىمارج الاخصاثُت.
3.1.1الخلييم الكلي للىموذج :جم جشحمت بلع اإلاصؼلخاث الاخصاثُت اإلالشوًت ،وؤبُِىا كلى البلع
بذون جشحمت للذم وحىد اجٌاَ كلى جشحمت ملُىت.
أ -الارجباط بين املخغيراث الخفسيرًتً :مًٕ جىطُذ اللالُت بين مخويراث الىمىرج كً ػشٍّ خعاب
الاسجباػاث بين اإلاخويراث ،وهزا لٖي هخٌادي الاسجباػاث الِىٍت بين اإلاخويراث اإلاعخِلت التي ظخازش خخما
بالعلب كلى الىخاثج التي ظِخم الخدصل كليها في الىمىرج ،وبوُت جٌادي دساظت الاسجباػاث الثىاثُت
لٖل صوج مً اإلاخويراث ،ظىِىم بخلخُص رلٗ مً خال٘ مصٌىًت الاسجباغ اإلاىضخت مً خال٘
الجذو٘ سُم ()1
الجدول ركم (: )1مصفوفت الارجباط
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
مً خال٘ مصٌىًت الاسجباغ اإلاىضخت ؤكاله هالخف كذم وحىد ؤي اسجباغ بين اإلاخويراث الخٌعيرًت
كىذ معخىي الذاللت ؤلاخصاثُت ،% 5وهالخف ؤن ٔل اإلاخويراث جٌىَ  ،%5وهزا ما ًآذ كذم وحىد
اسجباغ.
ب-اخخبار حودة الخوفيم للىموذج اللوحستيً :خم بحشاء اخخباس حىدة الخىًُّ باظخخذام اخخباس  Fفي
الاهدذاس اإلالخاد ؤما في خالت الىمىرج اللىحِعتي ًُخم اخخباس  log likelihood RATIOالزي ًدبم جىصَم
 X2وهزه اإلالاًير حلخبر ٓبذاثل إلالامل الخدذًذ الخاص باالهدذاس الخؼي ،لزلٗ حعمى بإؼباه ملامالث
الخدذًذ وٍإخز الؽٖل الخالي :
الشكل ركم(: )1معامالث الخحدًد
)Model X2 =-2log(L0/L1)=-2(logL0-logL1

)3(.......

ُُ :L1مت دالت الامٖان الآبر للىمىرج اإلادخىي كلى ( )iمخوير .
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ُُ :L0مت دالت الامٖان الآبر للىمىرج اإلادخىي كلى ( )1-iمخوير

.

وهمىرج ٔايMODEL CH-SQUARE 2وملىىٍخه وحىدة جىًُّ الىمىرج Goodness of fitوملىىٍخه
ومِذاس الخدعً وملىىٍخه وٍمثل الجذو٘ الخالي الِىة الخٌعيرًت للىمىرج.
الجدول ركم ( :)1معامالث حودة الخوفيم
Nagelkerke R Square

STEP -2 Log likelihood

Cox & Snell R
Square

0. 95

.068

1

119.751a

املصدر :اهؼالُا مً اإلالالجت ؤلاخصاثُت كً ػشٍّ بشهامج .SPSS
ًمثل هزا الجذو٘ ؤؼباه ملامالث الخدذًذ والتي حلبر كً الِىة الخٌعيرًت للىمىرج ،مً خال٘ هزا
الجذو٘ ؤن ُُمت هزه اإلالامالث ٔاهذ مخذهُت حذا %95في خذود وعبت الِبى٘ وهي 50باإلائت.
حـ .اخخبار الداللت الكليت ملعلماث الىموذج ( :)Hosmer-lemeshowيهذي هزا الاخخباس بلى ملشًت
الذاللت الٖلُت إلاللماث الىمىرج ،بملنى هل حمُم مللماث اإلاخويراث اإلاٌعشة حعاوي الصٌش ،ؤم هىاْ
كلى ألاُل مللمت واخذة جخخلٍ كً الصٌش ،وللُِام بهزا الاخخباس وعخخذم هٌغ اإلابذؤ في خالت
الاهدذاس اللادي ،وهى مِاسهت الُِم اإلاخىُلت في خالت الىمىرج بذون مخويراث معخِلت مم الُِم
اإلاخىُلت في الىمىرج الزي ًدخىي كلى اإلاخويراث اإلاعخِلت.
حدول ( :)1اخخبار الداللت الكليت ملعلماث الىموذج
مسخوى الداللت املحسوب

درحت الحريت

كيمت كاي جربيع

0.236

8

10.426

املصدر :اهؼالُا مً اإلالالجت ؤلاخصاثُت كً ػشٍّ بشهامج .SPSS
مً خال٘ الجذو٘ ؤكاله هالخف ؤن معخىي الذاللت اإلادعىب هى ( )0.23ؤٓبر مً معخىي الذاللت
اإلالخمذ ( )0.05وبالخالي هِبل الٌشطُت الصٌشٍت كىذ معخىي الذاللت  %5ؤي ؤن الىمىرج ًالثم
البُاهاث بؽٖل حُذ.
« مجلت امللريسي للدراساث الاكخصادًت واملاليت ،اإلاجلذ  ،2اللذد  ،2دٌعمبر  » 2018ص ص146-119:

141

(إمكاهيت جبني معيار إلابالغ املالي الدولي الخاص باملؤسساث الصغيرة واملخوسطت في الجسائر)

عطيت خدًجت

حدول ( :)2الخوافم الخخبار الداللت الكليت ملعلماث الىموذج )Hosmer-lemeshow
ًمكً الخوافم مع املعيار =  yال ًمكً الخوافم مع املعيار املحاسبي = y
املحاسبي
املجموع

الدولي

الخاص الدولي

الخاص

باملؤسساث

باملؤسساث الصغيرة واملخوسطت

الصغيرة
واملخوسطت

الخوكع

املشاهدة

الخوكع

املشاهدة

10

.851

1

9.149

9

1

10

2.187

3

7.813

7

2

10

2.698

1

7.302

9

3

10

3.140

3

6.860

7

4

10

3.337

1

6.663

9

5

10

3.481

4

6.519

6

6

10

3.784

5

6.216

5

7

10

4.116

6

5.884

4

8

10

4.383

2

5.617

8

9

10

5.024

7

4.976

3

10

املصدر :اهؼالُا مً اإلالالجت ؤلاخصاثُت كً ػشٍّ بشهامج .SPSS
ًمثل الجذو٘ ؤكاله الُِم الخُُِِت والُِم اإلاخىُلت (اإلاىلذة مً ػشي الىمىرج) ،مً خال٘
الجذو٘ الخالي هالخف الخِاسب الٕبير اإلاىحىد بين هزه الُِم ،وهزا ما ًذ٘ كلى الخالئم الٕبير بين
الىمىرج والبُاهاث ،ؤي الىمىرج ًمثل البُاهاث جمثُل حُذ.
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 3.1.1جفسير هخائج الاهحدار اللوحيستي
أ-اخخبار معىويت ثوابذ الاهحدار :بن ملامل الاهدذاس اللىحِعتي ٔاالهدذاس اإلالخاد ًِِغ اللالُت بين
اإلاخويراث اإلاٌعشة واإلاخوير الخابم ،وٍخميز ملامل الاهدذاس اللىحِعتي ؤهه جِذًش هير مخديز وٍٓء وٍمًٕ
اخخباس ملىىٍت ملامل الاهدذاس باظخخذام الاخخباس الاخصاجي Waldالزي ًدبم جىصَم  ،chi-squareؤما
ارا ٔاهذ دسحت الخشٍت حعاوي الىاخذ ًةهه ٌعاوي مشبم  .tؤو اخخباس وعبت الترحُذ ration de
vraisemblance
Wald=t2=(bi/∂bi)2

)4(..............

وكلُه الجذو٘ سُم (ً )5ـهش هخاثج الاهدذاس اللىحِعتي ٔالخالي:
الجدول ركم ( :)3هخائج جلدیر معلماث الىموذج ووسب الرجحان
معدل

الاخخبار

الرجحان

املحدداث

كیمت

الخطأ

اللوحذ

املعیاري

Wald

درحت

الداللت

الحریت

الاحصائيت
)EXP(b

املعامالث

مجال الثلت املعدل

الحد
ألادوى

الحد
ألاعل
ى

-.531-

0.547

.941

1

.332

.588

0.251

1.939

املدًوهت

-3.516-

1.718

4.188

1

.241

.556

0.245

0.898

حجم املؤسست

.339

0.307

1.223

1

.269

1.404

0.766

2.538

الثابذ

-2.886-

2.365

1.490

1

.222

.0565

0.251

1.939

الدوليت

املصدر :اهؼالُا مً اإلالالجت ؤلاخصاثُت كً ػشٍّ بشهامج SPSS
« مجلت امللريسي للدراساث الاكخصادًت واملاليت ،اإلاجلذ  ،2اللذد  ،2دٌعمبر  » 2018ص ص146-119:

143

عطيت خدًجت

(إمكاهيت جبني معيار إلابالغ املالي الدولي الخاص باملؤسساث الصغيرة واملخوسطت في الجسائر)

.1الىديجت :وعدىج مً خال٘ الىخاثج اإلابِىت ؤكاله ؤهه ال جىحذ هىاْ مدذداث جازش كلى جؼبُّ
مخؼلباث ؤلاًصاح كً اإلاللىماث اإلاالُت إلالُاس ؤلابالن اإلاالي الذولي الخاص باإلااظعاث الصويرة
واإلاخىظؼت في الجضاثش ،وكلُه مً الجذو٘ ( )5وعخيخج ؤهه ال جىحذ داللت بخصاثُت لٖل مً الخذ
الثابذ ،اإلاذًىهت ،حجم اإلااظعت ،واإلالامالث الذولُت كىذ معخىي الذاللت  % 5وال ختى كىذ معخىي
داللت  ،%10وُیم مللماث الىمىرج والتي جمثل لىهاسیخم وعبت الشجخان لیغ لها داللت جٌعيریت هامت،
ومً هخاثج الىمىرج ؤلاخصاجي ،هشًع الٌشطُت الصٌشٍت وهِبل الٌشطُت البذًلت ومىه الٌشطُت
جؼبُّ ؤلاًصاح كً اإلاللىماث اإلاالُت وًّ ملُاس ؤلابالن اإلاالي الذولي الخاص باإلااظعاث الصويرة
واإلاخىظؼت ،ال ًٌعش مً ُبل اإلاخويراث :حجم اإلااظعت والذًىن والخلامالث الذولُت.
.1خاجمت
بن واُم البُئُت الاُخصادًت الخالُت هير حاهض للخٍُٕ مم اإلاشحلُت الذولُت اإلاخؼىسة ،ولًٕ هزا ال
ٌلني مً كذم طشوسة الععي هدى الخؼلم لخؼبُّ هزا اإلالُاس إلاا ًمىذ مً ًشصت في ٓعش الخىاحض
الذولُت ،وخماًت الاظدثماس الذولي ومىآبت الخؼىساث الاُخصادًت الذولُت ،خُث ٌلذ هزا اإلالُاس
اليسخت اإلابعؼت مً اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت الٖاملتً ،هى ٌلمل كلى حلضٍش الصذَ وؼٌاًُت
الاًصاح كً اإلاللىماث اإلاالُت ،في اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت.
وؤٓذث اللذًذ مً الذساظاث ؤن اإلااظعاث التي جؼبّ هزا اإلالُاس وخاصت في الذو٘ الىامُت،
حعخٌُذ ؤٓثر مً ؤلاكاهاث مً اإلاىـماث الذولُت :مثل الصىذوَ الىِذ الذولي ً FMIخؼبُِه ٌلذ ًشصت
خُُِِت لخىمُت هزا الِؼاق مً اإلااظعاث.
.1.1الخوصياث :اظدىادا للذساظت الىـشٍت وبىاء كلى هخاثج الجاهب الخؼبُِي ،ومً خال٘ الخدلُل
ؤلاخصاجيًِ ،ذ جمذ الخىصُت بما ًلي:
 طشوسة جٌلُل دوس هُئاث اللجان الخابلت إلاجلغ اإلاداظبت ،إلاخابلت مؽأل الُِاط والاًصاح
وًّ الىـام اإلاداظبي اإلاالي ،وٓزا مخابلت ؤوؽؼت مجلغ اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت ،مً ؤحل مىآبت
الخؼىساث في مجا٘ اإلاداظبت واإلاؽاسٓت في دوساث جذسٍبت ،والتي ُذ حؽٖل ًشصت لخٌلُل جؼبُّ ملُاس
ؤلابالن اإلاالي الخاص باإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت؛
 طشوسة جدُين الىـام اإلاداظبي اإلاالي ،والٌصل في جؼبُِه بين اإلااظعاث الٕبيرة اإلاذسحت
واإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت؛
144

« مجلت امللريسي للدراساث الاكخصادًت واملاليت ،اإلاجلذ  ،2اللذد  ،2دٌعمبر  » 2018ص ص146-119:

عطيت خدًجت

(إمكاهيت جبني معيار إلابالغ املالي الدولي الخاص باملؤسساث الصغيرة واملخوسطت في الجسائر)

 طشوسة جدعين الؽشوغ اإلاداظبُت لِبى٘ الِشوض باليعبت للبىىْ ،مً ؤحل جدٌيز
اإلااظعاث لالظخٌادة مً الٌشص وٓزا الخدٌيز كلى جؼبُّ اإلاشحلُت اإلاداظبُت الذولُت؛
 كذم ججاهل جإزير اإلادذداث والبىاكث الاُخصادًت الىاُلُت اإلاازشة كلى العُاظت اإلاداظبُت
اإلاخبلت ،ورلٗ مً اإلاىـىس الاًجابي للمداظبت؛
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"مخؼلباث جإهُل اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت في الذو٘ اللشبُت. ،حاملت خعبُت بً
بىكلي: ،الؽلٍ ،الجضاثش.
-3ؼىىي ,ؼلُب( 2007.). ،.اإلاماسظاث اإلاداظبُت في الؽشٔاث مخلذدة الجيعُاث والخىخُذ اإلاداظبي

اللالمي. Dans ،اػشوخت دٓخىساه .
ُ-4شَش ي ,مدمذ صوير . (2011).واُم مشاُبت الدعُير في اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت في الجضاثش،
مجلت الباخث ،كذد 09.
-5مِلذ

,مدمذ

مدعً

كىض

(2010).

.مدملت

مً

:

اإلاىُم

http://www.mohmaklad.weebly.com/uploads/5/8/3/6/583620/__.doc
بخاسٍخ:07.06.2015.
-6مهاوة ,ؤما٘ . (2011).اإلادملت مً اإلاىُم الخالي:بمٖاهُت جدُين الىـام اإلاداظبي اإلاالي وًّ اإلالُاس الذولي
للخِاسٍش اإلاالُت للماظعاث الصويرة واإلاخىظؼت ،مزٓشة ماحعخير حاملت وسُلت .وسُلت.
7-Base de conclustion IFRS pourPME. (2009). , International Accounting

Standars Boared,.
8-Daniel Zeghal , Yosra MNIF Selmani. (2010). Revue des science de
gestion,direction
&
gestion
n°245-246-comptabilite
.http://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion.
9-Devrimi Kaya , Maximilian Koch. (2015). Countries’ adoption of the
International Financial Reporting Standard for Small and Mediumsized Entities (IFRS for SMEs) – early empirical evidence,
Accounting and Business Research, .
« مجلت امللريسي للدراساث الاكخصادًت واملاليت ،اإلاجلذ  ،2اللذد  ،2دٌعمبر  » 2018ص ص146-119:

145

)(إمكاهيت جبني معيار إلابالغ املالي الدولي الخاص باملؤسساث الصغيرة واملخوسطت في الجسائر

عطيت خدًجت

10-Houda Affes, A. C. ( 2007). http://www.cairn.info/revue-comptabilitecontrole-audit-2007-2-page-149.htm Consulté le 01.05.2015 à 21:00.
Dans C. –C.–A.–V. LES DÉTERMINANTS DE L'ADOPTION
ANTICIPÉE
DES
NORMES
COMPTABLES
INTERNATIONALES
:
CHOIX
FINANCIER
OU
OPPORTUNISME.
11-Nadine
LEVRATTO,
Maarouf
RAMADAN.
(s.d.).
L’internationalisation des PME dans les pays en développement : un
modèle conceptuel des PME libanaises , COLLOQUE
INTERNATIONAL ‘ La vulnérabilité des TPE et des PME dans un
environnement mondialisé », 11es Journées sc.
12-Rached, HEDFI Mohamed. (2010). , NORME IFRS POUR PME :
PRESENTATION ET ETUDE D’OPPORTUNITE POUR LA
TUNISIE, Mémoire présenté en vue de l’obtention du Diplôme
National d’Expertise Comptable, Université de la Manouba
,Tunisie,. www.iscae.rnu.tn/Fr/image.php?id=186 Consulté le
01.05.2015 à 22:00. TUNISIE.
13-Ramona Neag and others. (2015). , Actual aspect regarding the IFRS for
SME-opinions, debates and future deveopment,Annales ,.
Universitatis Apulensis Series Oeconmica.
14-RUSSO, Raimondo LO. (2010). Ou En Est-On Avec Le Projet De
LIASB De Norme IFRS Adaptee Pour Pme ?,La Revue des Sciences
de gestion. https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion2010-5-page-141.htm Consulté le 01.05.2015 à 15:00,).

146-119: » ص ص2018  دٌعمبر،2  اللذد،2 اإلاجلذ، « مجلت امللريسي للدراساث الاكخصادًت واملاليت

146

الخعسف على جفضيالث العمالء من أجل الخدمت الفندكيت امللدمت من كبل الفنادق
باسخخدام جلنيت  ANALYSE CONJOINTEدزاست حالت مدًنت سعيدة
Knowing customer preferences for hotel service provided by hotels using
ANALYSE CONJOINTE technology, happy city case study
د :موالي آمينت*

أ .شواًت عبد الصمد

اإلاشيض الجامعي البُع – الجضائش

حامػت ظػُذة – الجضائش

scmamina@yahoo.fr

abdessamedzouaia@gmail.com

Published: 31/12/2018

Accepted:02/10/2018

Received: 24/06/2018

ملخص:
حػخبر الخذماث العُاخُت والكىذنُت مً بين أهم قشوع الخذماث وأيثرها دًىامٌُُت غبر الػالم،
قالعُاخت خالُا هي صىاغت ججاسٍت ونؼاع انخصادي واغذ ومخكاوث ألاهمُت مً بلذ ألخش وهزا جبؼ
الحجم اإلاىاسد العُاخُت التي جخىقش بها وؤلامٍاهُت اإلاادًت اإلاالُت ،البؽشٍت والخٌىىلىحُت اإلاسخشة
لخأهُلها في اإلاعخهبل وحػلها مهصذا ظُاخُا .الهذف مً هزه الذساظت هى الٌؽل غً ظماث الخذمت
الكىذنُت التي ًشؾب أيبر غذد مً الضبائً جدهُهها في الكىذم والزي ٌعاغذ الكىذم غلى صٍادة والء
الضبائً وبالخالي جدهُو أسباح أيبر و الزي ًإدي في ألاخير ئلى اظخمشاسه في العىم  ،خُث اهخمذ هزه
الذساظت بخدلُل الػىاصش ألايثر أهمُت التي ًكظلها الضبىن في الكىذم .و رلَ باظخخذام جهىُت
.ANALYSECONJOINTE

الكلماث املفخاحيت :ظماث  ،خذماث ،خذماث ظُاخُت و قىذنُت ،صبائً.ANALYSE CONJOINTE،
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Abstract:
hotel services are among the most important branches of the services and
the most dynamic across the world, Tourism currently is a commercial
industry and sector economic promising and uneven importance from
country to country and this was followed by Size tourism resources that are
available to the financial and physical potential, human and technological
farcical to qualify in the future and make it a tourist destination. The
objective of this study is to detect hotel of service attributes that wants a
greater number of clients achieved in the hotel and that the hotel helps to
increase the loyalty of customers and thereby achieve greater profits and
which leads in the latter to continue in the market, where this study
analyzed the most important elements that favored the customer at the
hotel. By using a technique conjoint analysis.
Keywords : hotel services, hotel, clients, attributes, conjoint analysis
Jel Classification Codes: L25 ،J24 ،C02

 .1ملدمت:
غشقذ ئنخصادًاث الػذًذ مً الذوُ اإلاخهذمت والىامُت نكضة ئهخهالُت هدُجت الخدىالث
ؤلانخصادًت الػاإلاُت الجذًذة ،هزه الخؿيراث والخدىالث حػلذ الذوُ تهخم أيثر بهؼاع الخذماث يبذًل
لخػىٍع الىهص أو الظػل في الهؼاغاث ألاخشي ًالضساغت والصىاغت و اإلادشوناث  .و بمأن الانخصاد
الجضائشي ًشيض لألظل غلى نؼاع مدصىس في اإلادشوناث ،لًٌ في ظل اهخكاض ظػش البتروُ الزي
ٌػشف اهدؼاػا يبيرا في آلاوهت ألاخيرة ،ومً هزا اإلاىؼلو مً الظشوسي دقؼ الهؼاغاث ألاخشي التي
ًمًٌ أن حعخمش لىنذ أػىُ ،خاصت وأن الجضائش جخمخؼ بمىنؼ اظتراجُجي هام ًكُذ مجاالث غذًذة،
بما قيها العُاخت بكشوغها الصحشاوٍت ،العاخلُت والجبلُت .ونذ باث الاهخمام بالعُاخت الجضائشٍت
والنهىض بأنؼابها اإلاخميزة واظخؿالُ مىاسدها الؼبُػُت وألازشٍت أمشا غاحال ،إلاعاهمتها الكػالت في
الخىمُت الانخصادًت والاحخماغُت ،ومصذسا دائما ال ًضوُ لخلو الثرواث وحزب الاظدثماساث اإلادلُت
وألاحىبُت ،لزلَ ظؼشث الذولت الػذًذ مً اإلاؽاسَؼ لشقؼ ئًشاداتها العُاخُت ًل ظىت
ان ؤلاججاه هدى جدعين حىدة الخذماث العُاخُت والكىذنُت ًمثل الؽؿل الؽاؾل للػذًذ مً
الذوُ بؿُت الىمى باإلنخصاد اإلادلي خُث ان العُاخت هي واخذة مً الهؼاغاث التي حعاغذ في هزا
الامش )، ،(Tugcu, C. T., 2014, pp. 207-2012هزا وأن دُ غلى ش يء قاهما ًذُ غلى جكؼً هزه الذوُ
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وئدسايها ألهمُت هزا الهؼاع العُاحي والكىذقي .قالخذماث العُاخت أصبدذ مضدهشة في الىنذ
الحاطش  ،الن لذيها الهذسة غلى خلو قشص الػمل ،ويعب الػمالث ألاحىبُت (Nuraeni, S., Arru, A. P.,
) .& Novani, S, 2015, pp. 312-317الن العُاخت ييؽاغ انخصادي له سوابؽ مخػذدة مؼ مجمىغت
واظػت مً الهؼاغاث وألاوؽؼت الانخصادًت ألاخشي ،وبالخالي وحىد آزاس ئًجابُت و الهذسة غلى الػمل
يمدكض للخىمُت الانخصادًت ( ،2015 ،, ; .Sarrión-Gavilán, M. Dالصكداث  .)45-29بمػجى ان
العُاخت ًمًٌ أن جلػب دوسا هاما في جدكيز الىمى  ،و خلو قشص الػمل وجدهُو ازاس ئًجابُت غلى
ألاوؽؼت الانخصادًت ألاخشي ).(Soukiazis, E., & Proença, S. , 2008, pp. 43-61
ان الخؿير العشَؼ في مخؼلباث الضبائً دقؼ الػذًذ مً الكىادم ئلى جهذًم ماهى حذًذ مً
خذماث أو جؼىٍش خذماتها الحالُت لخدهُو أهذاقها .ولًٌ اإلاؽٍلت جٌمً في غذم وطىح جشيُبت
الخذماث الكىذنُت و التي ًشؾب بها الضبىن و التي ًخىحب غلى الكىذم جبىيها .خُث ان غملُت جهُُم
الػمالء و اجخار الهشاساث هم ألاهذاف الشئِعُت في حمُؼ مجاالث ألاغماُ الخجاسٍت ،وخاصت في ئالداسة
العُاخت وهزا لكهم اخخُاحاث الػمالء و دساظت ظلىيهم إلاػشقت الجىاهب أو الصكاث التي جدذد
الهُمت اإلاخصىسة للخذمت وهزا امش مكُذ للؿاًت للكىادم واإلاذًشًٍ ( Huertas‐Garcia, R., Laguna
).García, M., & Consolación, C, 2012, pp. 65-75
بىاءا غلى ما جم ريشه جخمدىس ئؼٍالُت الذساظت و التي ظىف حػالج الدعاؤُ الجىهشي ألاحي:
ماهي ظماث الخذمت الكىذنُت اإلاكظلت مً ػشف الضبائً ؟
 -2واكع سياساث الحماماث في الجصائس
جضخش الجضائش بػؽشاث ألاخىاض والحماماث اإلاػذهُت الؼبُػُت ،حػىُ غليها العلؼاث في بىاء
ناغذة مخِىت لـ «ظُاخت خماماث مػذهُت» ،ججزب العُاح اإلادلُين وخصىصا ألاحاهب .وٍخىقش بالجضائش
ما ًكىم  200مىبؼ للمُاه الحمىٍت الجىقُت ،العىاد ألاغظم منها نابل لالظخؿالُ يمدؼاث خمىٍت
غصشٍت ،قظال غً قشص الاظدثماس اإلاخىقشة في الؽشٍؽ العاخلي الزي ًكىم ً 1200لم ،إلنامت مشايض
للمػالجت بمُاه البدش.
جخميز والًت ظػُذة باهخػاػ بالعُاخت الحمىٍت و ؤلاًٍىلىحُت ،ما ًجػلها أخذ أنؼاب مىاػو
الجزب العُاحي بمخخلل أهىاغها ومً أؼهشها ،ما ًىذسج طمً العُاخت الحمىٍت التي حػخمذ بالذسحت
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ألاولى غلى الحماماث اإلاػذهُت اإلاىدؽشة في غذة مىاػو مً الىالًت ،مما حػل منها مدؼت للػذًذ مً
اإلاىاػىين في ئػاس العُاخت اإلادلُت وختى العُاح ألاحاهب.
ئن وانؼ العُاخت الحمىٍت بعػُذة جضخش بالحماماث اإلاػذهُت ،مً بُنها مدؼت خمىٍت مؽهىسة
غلى اإلاعخىي الىػجي وهي خمام « سبي » الزي ًهؼ ؼماُ مذًىت ظػُذة غلى بػذ  11يُلىمترا  ،وَػخبر
مً أهم اإلاىاػو العُاخُت التي ًهصذها العُاح مً داخل وخاسج الىالًت ،خُث ًىقش لضائشٍه الػالج
باإلاُاه اإلاػذهُت والتي جظمً لهم الشاخت الىكعُت  ،وهزا هظشا للهُمت البُىلىحُت لخلَ اإلاُاه اإلاػذهُت
خُث ان الحمام مىحىد مىز الحهبت الشوماهُت و غىذ مجيء الاظخػماس اػلو غلُه حعمُت خمام
الشبُؼ ,ظمي الحمام بدمام سبي وعبت للدعمُت التي اػلهها اإلاعخػمش الكشوس ي غلى اإلاىؼهت " خمام
الشبُؼ " الا ان يخابت ًلمت الشبُؼ باللؿت الكشوعُت  Rabieالًىؼو قيها الحشف ألاخير  ,ما ناد العٍان الى
نلب الدعمُت الى خمام سبي ,و ًمًٌ الخؼشم الى جاسٍخ الحمام يما ًلي :
 جم اوؽاء الحمام ظىت  1970في ؼٍل مإظعت والئُت جابػت للجماغاث اإلادلُت في اًؼاسالخىمُت اإلادلُت اهزاى إلال ًاهذ ًل والًت مؼالبت بخلو زشوتها.
 في اوث  1997خصلذ اإلاإظعت غلى اظخهاللُت الدعُير في اػاس اإلاجمؼ الؿشبي الجىىبيholding sud ouest
 في ظبخمبر  2000جم طم الحمام الى الؿشب في اػاس SGPsociété de gestion des participations de l’état
  30ماي  2003اصبذ الحمام ٌعمى اإلادؼت اإلاػذهُت خمام سبي قشغا جابػا الى مإظعت الدعُيرالعُاحي جلمعان E.G.T.Tlemcenفي اػاس غهذ ايدعاب ,خُث نامذ اإلاإظعت بالترمُم
اهؼالنا مً اإلاؼػم و ؾشف الاًىاء التي خاقظذ قيها غلى الؼابؼ الخهلُذي و الزي ًميزها غً
باقي الكىادم يما ؼملذ الترمُماث اًظا الحماماث .
 ماسط  2011اوؽاء حىاح ػبي مً احل الخذلَُ الؼبي.ثاهيا :الطسيلت
الخدلُل اإلاؽترى مىهج ججشٍبي ٌعخخذم لهُاط جكظُالث الػمالء قُما ًخػلو بمىاصكاث
اإلاىخج أو الخذمت ) .(KUZMANOVIC, 2013في ألاصل الخدلُل اإلاؽترى جم جؼىٍشه مً نبل الؼبِب
الىكس ي  Luceوؤلاخصائي Tukeyفي ظىىاث العخِىاث  ,قالخدلُل اإلاؽترى ًكترض ان العلؼ
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انخصادًت حػخبر يمجمىغاث مً الخصائص أو العماث وَؽير ئلى أن جكظُالث هزه العلؼ ًمًٌ أن
جخجضء ئلى جكظُالث مىكصلت الخصائص  .وبػباسة أخشيً ،كترض أن اإلاىخج ًمًٌ أن ًخجضء ئلى غذد
مً الخصائص أو العماث وجكظُل الػمُل إلاىخج ٌػخمذ غلى يُكُت التي ًخم بها جهُُم العماث مً
نبل الػمالء .الهذف الشئِس ي مً الخدلُل اإلاؽترى ،ئرن هى أن ججضئت مىكػت مىخج (أو أيثر غمىما
ظلػت أو غشض) لحعاب اإلاىاقؼ الجضئُت للصكاث) . (OHANNESSIAN, 2008و مً خالُ هخائج اغماُ
الباخثين في غلم الىكغ ،الخدلُل اإلاؽترى ًمثل ػشٍهت بدث جهلُذًت في غلىم الدعُير ال ظُما في
مجاُ الدعىٍو خُث ًخم اظخخذامه لذساظت جىنػاث الػمالء وَعمذ الخدلُل اإلاؽترى ،وبصىسة أغم،
باخخباس خؼؽ الدعىٍو البذًلت ).(GUILLOT-SOULEZ, Chloé et SOULEZ, Sébastien, 2011, p. 43
 جحدًد سماث الدزاست و املسخوياث الخاصت بها :
اإلاشخلت ألاولى مً الذساظت هى اخخُاس العماث .في الخدلُل اإلاؽترى ًؼلب مً ألاقشاد الخػبير
غً جكظُالتهم للخذماث اإلاصممت بؽٍل ججشٍبي ( بذائل خهُهُت أو اقتراطُت) .هزه البذائل
الاقتراطُت هي البذائل اإلادخملت في الػالم الحهُهي ،و ًخم وصكها مً خُث خصائصها (ظماتها) و
بالخالي  ،قهي بذائل مخػذدة العماث .نىائم العماث التي جصل البذائل جذعى الخكظُالث (اللمداث) ,
ونذ جم اخخُاس الخصائص الشئِعُت في هزه الذساظت مً خالُ اظخبُان أولي مً أحل حمؼ البُاهاث
واإلاػلىماث وجدذًذ اإلاخؿيراث التي هي غباسة غً خصائص الخذمت الكىذنُت التي ًشؾب قيها الضبىن ،
ورلَ إلاػشقت الػىاصش ألايثر أهمُت التي جىحذ في الكىذم ،بػذها جم حمؼ هزه اإلاخؿيراث التي أدسحىاها
في ( )10مخؿيراث أظاظُت لهزه الذساظت .الخؼىة اإلاىالُت هي اظخخذام بشهامج  spssإلاػالجت هزه
اإلاخؿيراث زم ئدخالها وقو خؼىاث مخبػت قخدصلىا غلى( )27ظِىاسٍى(الخىقُهاث اإلامٌىت للخذماث
الكىذنُت) الزي ًىاقو هزه الذساظت  ،بػذها نمىا بىطؼ جلَ العِىاسٍىهاث في اظخبُان نهائي ووصع
غلى غُىت الذساظت.
ان الخدذًذ العلُم للعماث و اإلاعخىٍاث ٌؽٍل بال أدوى ؼَ الجاهب ألايثر أهمُت و خعما في
جصمُم دساظت حُذة في الخدلُل اإلاؽترى .العمت هي خاصُت مً الخذمت جخٍىن مً مخخلل
اإلاعخىٍاث (ًجب أن ًٍىن هىاى ازىين غلى ألانل لٍل ظمت) ) (K., Bryan, 2010و ًجب ان جٍىن
العماث هامت و مميزة للخذمت ,وٍىص ى غمىما أن ًٍىن غذد اإلاعخىٍاث مخىاصن باليعبت لٍل ظمت .و
هزا لخجىب اغؼاء ألاقشاد اهمُت أيبر للعماث اإلامثلت بمعخىٍاث أيثر مً ؾيرها .و هىاى غذد مدذود
مً اإلاعخىٍاث اإلاعمىح به وهى  2أو ً . 3يبغي غلى اإلاعخىٍاث ان جٍىن وانػُت و ؾىُت باإلاػلىماث
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)(BIESMA, Regien G, & PAVLOVA, MILENA, VAN MERODE, 2007, pp. 375-386.و الجذوُ الخالي
ًىضح العماث اإلاخخاسة و معخىٍاتها مً احل الذساظت :
الجدول زكم( :)11السماث املخخازة و مسخوياتها من اجل الدزاست
سنم

العماث

اإلاعخىٍاث

غذد
اإلاعخىٍاث

1

اإلاىنؼ

2

في اإلاذًىت/في الظىاحي

2

العػش(دج)

3

10.000.00/6.000.00/4.000.00

3

ألاًل

3

جهلُذي/خمُت/مؽاوي

4

ججهيزاث

3

جلكاص/مٌُل هىائي/جلكاص+مٌُل

5

مشاقو ػبُت

3

مػالجت ػبُػُت/جذلَُ/جذلَُ جدذ اإلااء

6

مشاقو جشقيهُت

3

ناغت سٍاطت/معبذ/ناغت مىظُهي

7

مشاقو ججمُلُت

2

ؾشقت خالنت/ؾشقت ججمُل

8

مشاقو حعىٍهُت

3

مدل لبُؼ الجشائذ واإلاجالث/مدل للصىاغت الخهلُذًت والهذاًا/مدل

9

مشاقو أخشي

3

وخذة صحُت/صُذلُت/مىنل للعُاساث

10

خذماث

3

ناغت أهترهذ/يشاء العُاساث/مشيض بىٍي

لبُؼ اإلاالبغ

املصدز  :من اعداد الباحثين
ًىضح هزا الجذوُ دساظت ئمٍاهُت جهذًم الخذمت الكىذنُت للضبىن وقو الىمىرج الخػىٍض ي
الزي ًىظش للخذمت بصكت ًلُت أي أن اهخكاض معخىي مخؿير أو أيثر ًمًٌ حػىٍظه بمعخىي أيبر
بمخؿير أخش .خُث هالخظ أن هىاى( )10مخؿيراث(خصائص) مهمت للضبىن وًل مخؿيرة جدخىي غلى
معخىٍاث ،بػذ دساظت هزا الجذوُ جدصلىا غلى ( )27جىقُهت وهي اخخماُ أو ئمٍاهُت خذمت و هزا ما
ًىضحه الجذوُ اإلاىالي.
 حشكيل الخفضيالث :وبمجشد اخخُاس العماث و اإلاعخىٍاث ،الباخث حاهض لخىلُذ مجمىغت
الخكظُالث الاقتراطُت للخهُُم مً نبل اإلاجُبين و في هزه الذساظت ،جم اظخخذام ههج
الخكظُالث الٍاملت لخصمُم حؽٌُالث الخذمت .وألن الخصمُم الػاملي الٍامل ًإدي الى
جكظُل و ألهه مً الصػب ،مً وحهت هظش الػمُل ،جهُُم غذد
يبير مً حؽٌُالث الخذمت ،قمً الظشوسي جدذًذ غذد أنل  .لزلَ في هزه الذساظت جم
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اظخخذام الخصمُم الػاملي الجضئي ) .(WEDEL, 2000خُث ٌعخخذم البرهامج ؤلاخصائي19
 ) Orthoplan( SPSS V.للحذ مً غذد الدؽٌُالث اإلامٌىت ئلى معخىي ًمًٌ العُؼشة غلُه،
و مً هخائج اظخخذام  Orthoplanطمان غذم وحىد الخػذد الخؼي بين العماث .قمً خالُ
اظخخذام هزا الخصمُم ،جم جخكُع الدؽٌُالث اإلامٌىت مً  26244الى . 27و الجذوُ
الخالي ًىضح الخكظُالث الاقتراطُت للخذمت :
الجدول زكم (ً : )12وضح الخفضيالث الافتراضيت للخدمت
العِىاسٍىهاث
مشاقو

مشاقو

مشاقو

مشاقو

مشاقو

خذما

اإلاىنؼ

العػش

ألاًل

ججهيزاث

ػبُت

جشقيهُت

ججمُلُت

الدعىم

أخشي

ث

ناغت

ؾشقت

مدل لبُؼ مىنل

1

في اإلاذًىت

6.000.00

خمُت

جلكاص+

جذلَُ

سٍاطت

للخجمُل

مٌُل

جدذ

2

في اإلاىؼهت

10.000.00

خمُت

3

في

4.000.00

خمُت

الجشائذ

للعُاساث

ناغت
أهترهذ

اإلااء
جلكاص+

مػالجت

ناغت

ؾشقت

مدل

مٌُل

ػبُػُت

سٍاطت

خالنت

للصىاغت

مٌُل

جذلَُ

معبذ

صُذلُت

الخهلُذًت

يشاء
العُاس
اث

هىائي

اإلاىؼهت

ؾشقت

مدل

مىنل

ناغت

خالنت

للصىاغت

للعُاساث

أهترهذ

الخهلُذًت

4

في اإلاذًىت

4.000.00

5

في

10.000.00

جهلُذ

مٌُل

مػالجت

ناغت

ؾشقت

مدل

ي

هىائي

ػبُػُت

مىظُه

خالنت

للصىاغت

مؽاو

مٌُل

جذلَُ

ي

هىائي

ي
اإلاىؼهت

صُذلُت

مشيض
بىٍي

الخهلُذًت

ناغت

ؾشقت

مدل

سٍاطت

خالنت

لبُؼ

صُذلُت

ناغت
أهترهذ

الجشائذ

6

في اإلاذًىت

4.000.00

7

في

6.000.00

مؽاو

مٌُل

جذلَُ

ناغت

ؾشقت

مدل

وخذة

يشاء

ي

هىائي

جدذ

سٍاطت

للخجمُل

للصىاغت

صحُت

العُاس

جهلُذ

مٌُل

ي

هىائي

اإلااء
اإلاىؼهت
754

جذلَُ

اث

الخهلُذًت
ناغت

ؾشقت

مدل

وخذة

ناغت

مىظُه

للخجمُل

لبُؼ

صحُت

أهترهذ
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ي

8

في اإلاذًىت

10.000.00

خمُت

9

في اإلاذًىت

4.000.00

10

في اإلاىؼهت

10.000.00

مٌُل

مػالجت

هىائي

ػبُػُت

اإلاالبغ

معبذ

ؾشقت

مدل

وخذة

مشيض

للخجمُل

لبُؼ

صحُت

بىٍي

الجشاد
مؽاو

جلكاص+

جذلَُ

ناغت

ؾشقت

مدل

ي

مٌُل

جدذ

مىظُه

للحالنت

لبُؼ

اإلااء

ي

جهلُذ

جلكاص

ي

صُذلُت

ناغت
أهترهذ

اإلاالبغ

جذلَُ

ناغت

ؾشقت

مدل

جدخاإلااء

سٍاطت

للخجمُل

لبُؼ

صُذلُت

مشيض
بىٍي

اإلاالبغ

11

في اإلاذًىت

10.000.00

خمُت

جلكاص

12

في اإلاذًىت

6.000.00

مؽاو

جلكاص

13

في اإلاذًىت

10.000.00

14

في اإلاذًىت

10.000.00

15

في

4.000.00

مػالجت

ناغت

ػبُػُت

مىظُه

ؾشقت

مدل

مىنل

ناغت

خالنت

لبُؼ

للعُاساث

أهترهذ

ي
ي

مػالجت

معبذ

ػبُػُت

اإلاالبغ
ؾشقت

مدل

للخجمُل

للصىاغت

صُذلُت

ناغت
أهترهذ

الخهلُذًت
مؽاو

جلكاص

جذلَُ

معبذ

ي

ؾشقت

مدل

وخذة

يشاء

خالنت

لبُؼ

صحُت

العُاس
اث

اإلاالبغ
جهلُذ

مٌُل

جذلَُ

ناغت

ؾشقت

مدل

مىنل

يشاء

ي

هىائي

جدذ

مىظُه

خالنت

لبُؼ

للعُاساث

العُاس

اإلااء

ي

جهلُذ

جلكاص+

مػالجت

معبذ

ي

مٌُل

ػبُػُت

16

في اإلاذًىت

4.000.00

خمُت

جلكاص+

جذلَُ

17

في اإلاذًىت

4.000.00

جهلُذ

18

في اإلاذًىت

6.000.00

اإلاىؼهت

اث

الجشائذ
ؾشقت

مدل

مىنل

يشاء

للخجمُل

لبُؼ

للعُاساث

العُاس

اإلاالبغ
مٌُل

اث

ناغت

ؾشقت

مدل

وخذة

مشيض

سٍاطت

خالنت

لبُؼ

صحُت

بىٍي

اإلاالبغ
جلكاص

ي

مػالجت

ناغت

ؾشقت

مدل

وخذة

ناغت

ػبُػُت

سٍاطت

خالنت

لبُؼ

صحُت

أهترهذ

جذلَُ

الجشائذ
جهلُذ
ي

جلكاص

ناغت

ؾشقت

مدل

مىنل

يشاء

سٍاطت

خالنت

للصىاغت

للعُاساث

العُاس
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الخهلُذًت

19

في اإلاذًىت

10.000.00

20

في اإلاذًىت

4.000.00

خمُت

21

في

4.000.00

مؽاو

جذلَُ

مؽاو

جلكاص+

ي

مٌُل
جلكاص

جذلَُ

جلكاص

جذلَُ

ناغت

ؾشقت

مدل

مىنل

مشيض

مىظُه

للخجمُل

للصىاغت

للعُاساث

بىٍي

ي

الخهلُذًت

ناغت

ؾشقت

مدل

مىظُه

للخجمُل

لبُؼ

العُاس

الجشائذ

اث

ي
ي

اإلاىؼهت

معبذ

جدذ

22

في اإلاذًىت

6.000.00

خمُت

23

في اإلاذًىت

6.000.00

24

في

6.000.00

مٌُل
هىائي

جدذ

صُذلُت

يشاء

ؾشقت

مدل

مىنل

مشيض

خالنت

لبُؼ

للعُاساث

بىٍي

اإلااء
جذلَُ

اث

الجشائذ
معبذ

ؾشقت

مدل

خالنت

لبُؼ

العُاس

اإلاالبغ

اث

اإلااء

صُذلُت

يشاء

مؽاو

مٌُل

مػالجت

ناغت

ؾشقت

مدل

مىنل

مشيض

ي

هىائي

ػبُػُت

سٍاطت

خالنت

لبُؼ

للعُاساث

بىٍي

اإلاالبغ
اإلاىؼهت

مؽاو

جلكاص+

مػالجت

ناغت

ؾشقت

مدل

وخذة

يشاء

ي

مٌُل

ػبُػُت

مىظُه

خالنت

لبُؼ

صحُت

العُاس

جهلُذ

جلكاص+

جذلَُ

ي

مٌُل

جدذ

جهلُذ

جلكاص

ي

25

في اإلاذًىت

10.000.00

26

في

6.000.00

معبذ

الجشائذ
ؾشقت

مدل

وخذة

ناغت

خالنت

للصىاغت

صحُت

أهترهذ

اإلااء
ي

اإلاىؼهت

جذلَُ

اث

الخهلُذًت
معبذ

جدخاإلااء

ؾشقت

مدل

وخذة

مشيض

خالنت

لبُؼ

صحُت

بىٍي

الجشائذ

27

في اإلاذًىت

6.000.00

جهلُذ

جلكاص+

ي

مٌُل

جذلَُ

معبذ

ؾشقت

مدل

خالنت

لبُؼ

صُذلُت

مشيض
بىٍي

الجشائذ

املصدز :مً مخشحاث بشهامج spss
ًؼلب مً اإلاعخجىبين جشجِب الخكظُالث اإلاهذمت لهم .ونذ جم الاهتهاء مً الذساظت بػذ
مػالجت اظخبُان جم جىصَػه غلى  32قشد ممً ؼملهم الاظخؼالع .خُث في هزه الذساظت حاء الخدلُل
الىصكي للخصائص الذًمىؾشاقُت ألقشاد الػُىت يما ًلي :
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جدول زكم(:)13جوشيع أفساد العينت حسب الخصائص الدًموغسافيت
الخٌشاس
اإلاؼلو

الخٌشاس
اليعبي

العً
29-20

5

%15,2

39-30

9

%27,3

50-40

11

%33,3

قىم50

7

%21,2

الجيغ
ريش

20

%62,5

أهثى

12

%37,5

اإلاعخىي الذساس ي
أنل

مً

11

%33,3

الثاهىي
زاهىي

9

%27,3

حامعي

8

%24,2

أخشي

4

%12,1

اإلاهىت
مىظل

2

%6,1

مهىت خشة

12

%36,4

سحل أغماُ

2

%6,1

أخشي

16

%48,5

اػاس الضٍاسة
ظُاخت

15

%46،9

مػالجت

13

%39،4
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مهمت

2

%6،1

سظمُت
أخشي

2

%6،1

املصدز :من اعداد الباحثين.
من خالل الجدول اعاله هالحظ :جىصَؼ الػُىت خعب العً :جم جهعُم أقشاد الػُىت اإلاذسوظت
الى أسبػت قئاث غمشٍت خُث هجذ أن الكئت بين 50-40ظىت جدخل اإلاشجبت ألاولى وهزا بيعبت ,%33,3زم
جليها الكئت مابين 39-30ظىت أي بيعبت%27,3مً الػُىت ،زم بػذها الكئت ما قىم 50ظىت
بيعبت ,%21,2وفي ألاخير حاءث الكئت بين 29-20ظىت أي ما وعبخه.%15,2
 جىصَؼ أقشاد الػُىت خعب الجيغ :جخٍىن الػُىت مً  32قشد بدُث جضٍذ وعبت الزًىس غلى وعبتالاهار ار هجذ أن الزًىس ًمثلىن 20قشدا أي بيعبت %62,5مً الػُىت ،في اإلاهابل غذد الاهار
ًخمثل في 12قشدا أي بيعبت %37,5مً ًامل الػُىت،
-

جىصَؼ أقشاد الػُىت خعب اإلاعخىي الخػلُمي :مً خالُ الػُىت اإلاذسوظت التي جم جهعُمها ئلى أسبؼ
معخىٍاث دساظُت وحذها الكئت الٌبري هي التي لذيها معخىي أنل مً الثاهىي واإلاخٍىهت مً 11قشدا
بيعبت ,%33,3زم جليها معخىي حامعي واإلاخٍىهت مً 9أقشاد بيعبت ,%27,3زم جأحي التي لذيها
معخىي حػلُمي زاهىي التي قيها 8أقشاد بيعبت ,%24,2أما معخىٍاث حػلُمُت أخشي اإلاخظمىت4
بيعبت،%12,1

 جىصَؼ الػُىت خعب اإلاهىت :جىصغذ غُىت الذساظت ئلى أسبؼ قئاث مهىُت خُث وحذها 16قشدا ًمثلىنمهىت أخشي بيعبت ,%48,5زم جليها مهىت خشة اإلاخٍىهت مً  12بيعبت ،%36,4زم جليها ًل مً مهىت
خشة و مىظل ب 2بيعبت،%6,1
 جىصَؼ الػُىت خعب ئػاس الضٍاسة :جىصغذ الػُىت خعب أسبؼ ئػاساث للضٍاسة،ئػاس العُاختبيعبت ،%45,5زم جليها اإلاػالجت بيعبت ،39,4وفي ألاخير مهمت سظمُت و أخشي بيعبت.6,1
 جحدًد هموذج الدزاست  :الىمىرج ألابعؽ وألايثر ؼُىغا هى الىمىرج الخؼي .هزا الىمىرج
ًكترض أن اإلاىكػت الٍلُت اإلاعخمذة مً أي مضٍج مً ظماث ظلػت أو خذمت مػُىت ًخم
الحصىُ غليها مً خالُ حمؼ اإلاىاقؼ الجضئُت للعماث.
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الخدلُل اإلاؽترى يهذف ئلى "يؽل" دالت الخكظُل ألاظاظُت للمىخج او الخذمت مً خُث
العماث الخاصت به .همارج الخكظُالث في الخدلُل اإلاؽترى هي نىاغذ الخٍىًٍ التي جهىم بخػشٍل دالت
اإلاىكػت للكشد قُما ًخػلو بػشض مػين ). (GUILLOT-SOULEZ, Chloé et SOULEZ, Sébastien, 2011
ًمًٌ صُاؾت

همىرج

اإلاىكػت الجضئُت غلى الؽٍل الخالي ):(Malhotra, 2010, p. 623
∑ ∑

-

 :املنفعت إلاجماليت للخفضيل.

-

 :املنفعت املسجبطت باملسخوى  jللسمت i

-

… j=1.2.3و i=1.2.3…m

  :mعدد السماث.-

 :جأخر الليمت  1اذا كان املسخوى حاضسا في الخفضيل و 1على خالف ذلك.
 :حد الخطأ
خُث جمثل اإلاػلماث

اإلاىاقؼ الجضئُت اإلاشجبؼت بٍل ظمت و التي ًمًٌ اظخخذامها

لحعاب ألاهمُت اليعبُت لٍل ظمت  ،و لخهذًش مػالم الىمىرج  ،في هزه الىسنت ٌعخخذم الحضمت
ؤلاخصائُت  . SPSSجهذس اإلاػلماث لٍل مجُب في الػُىت غلى خذة ،ورلَ باليعبت للػُىت بأيملها.
وجدعب الاهمُت باظخخذام اإلاػادلت الخالُت
اهمُت العمت = i

∑

النخائج و املناكشت :
ان اإلاىكػت هكعها هي خٌم راحي أو جكظُل مميز لٍل قشد ،و هي اإلاكهىم ألايثر أهمُت في جدلُل
اإلاؽترى و ألاظاط اإلاكاهُمي لهُاط الاهمُت .اإلاىكػت حؽمل حمُؼ خصائص الخذمت ،مً مكترض ان
حعدىذ غلى الاهمُت اإلاىطىغت لٍل معخىي مً معخىٍاث العماث ،وٍخم الخػبير غً رلَ مً خالُ
غالنت حػٌغ الؼشٍهت التي جصاؽ بها اإلاىكػت ألي مضٍج مً ظماث (Hair, J.F., Black, W.C, Babin, B.J,
).& Anderson, R.E., 2010
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بػذ خصىلىا غلى العِىاسٍىهاث نمىا بىطػها غلى ؼٍل اظخبُان ووصغىاها غلى غُىت مٍىهت
مً  32شخص ،غىذ اظترحاع الاظخبُاهاث نمىا بمػالجتها وقو بشهامج  spssقخدصلىا غلى الجذوُ
الخالي:
الجدول زكم( :)14جفضيالث املسخجوبين ملخغيراث الدزاست.
اإلاخؿيراث

العمت اإلاكظلت باليعبت لهزا
الصخص

اإلاىكػت
اإلاهذسة

اإلاىنؼ

في اإلاىؼهت

-0,304

العػش

6.000.00

-0,265

ألاًل

جهلُذي

-0,455

ججهيزاث

جلكاص

-0,047

مشاقو

جذلَُ جدذ اإلااء

-0,430

ػبُت
مشاقو

معبذ

-0,459

جشقيهُت
مشاقو

ؾشقت للحالنت

-0,465

ججمُلُت
مشاقو

مدل لبُؼ الجشائذ واإلاجالث

-0,803

حعىٍهُت
مشاقو

وخذة صحُت

-0,620

أخشي
خذماث

مشيض بىٍي

-0,728

املصدز :مً مخشحاث spss.v20
مً خالُ الذساظت التي نمىا بها غلى  32معخجىب ،هالخظ أن هىاى جكظُل مً ألاؾلبُت
غلى وحىد قىذم في اإلاىؼهت بعػش  6.000.00و رلَ الن اإلاىؼهت حؽهذ جىاقذ صبائىه نادمين مً
مخخلل والًاث الىػً و خاسج الىػً ػىاُ أًام ألاظبىع خُث ًصل غذد الىاقذًً خالُ أًام الػؼل
ألاظبىغُت و مىظم الخشٍل ئلى ألالل في الُىم ،خُث سجلذ العىت اإلااطُت جىاقذ  26.160معخدم
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و  7.929شخص نذمىا مً أحل الخظىع للػالج الؼبُعي ومً اإلاشجهب أن ًشجكؼ غذد اإلاعخدمين نهاًت
العىت الجاسٍت ئلى  43.800معخدم و  14.600شخص للخذاوي .مؼ أًل جهلُذي هظشا لؼبُػت اإلاىؼهت
واإلاػشوقت بالػذًذ مً الايالث و بُنها الٌعٌغ و هى الاًلت اإلاؽهىسة و الخهلُذًت في اإلاىؼهت ،وفي خين
ان الاخخُاس في الخجهيزاث ونؼ غلى الخلكاص و رلَ لخىاقش بشامج جشقيهُت و سٍاطُت في ونخىا الحالي اطاقت
الى ان اإلاىؼهت ال جدخىي غلى مػالم ظُاخُت جخم صٍاستها  ،اما اإلاشاقو الؼبُت قالخكظُل ونؼ غلى
وحىد ؾشقت لخذلَُ جدذ اإلااء و اإلاشاقو الترقيهُت ونؼ غلى وحىد معبذ رلَ ساحؼ ان الذساظاث
الٌُمُائُت التي جم ئحشاؤها أزبدذ أن اإلاُاه اإلاػذهُت لحمام سبي مؽخهت مً ًيبىع خاس مُاهه يبرًدُت,
ًبلـ مخىظؽ خشاسجه  °49مئىٍت بخذقو ًصل مخىظؼت الى  6لتراث في الثاهُت  .خُث جدخىي غلى
الػىاصش الخالُت ورلَ في اللتر الىاخذ ( الٍلىس  0.396ؽ .زاوي ايعُذ الٌشبىن  0.029ؽ .زاوي ايعُذ
الٌبرًذ 0.236ؽ .اإلاؿىِعُىم  0.060ؽ .الٌبرًذ 0.247ؽ .الصىدا 0.558ؽ ) خُث جٌمً اظخػالماث
مُاه الحمام في مػالجت ( الامشاض الشوماجيزمُت " التهاب اإلاكاصل ,الشوماجيزم" ,الاطؼشاباث الػصبُت "
غشم اليعا" ,الاطؼشاباث الجلذًت "الصذقُت ,الايضٍما ,الحٌت" ,الاطؼشاباث الىسٍذًت" الهشخت",
اطؼشاباث الجهاص الخىكس ي" التهاب الهصباث اإلاضمً  ,الشبى" ,اطؼشاباث الجهاص الهظمي " اإلاػذة,
اغشاض الهىلىن الػصبي") يما ان هىاى جكظُل لىحىد ؾشقت خالنت ،مدل لبُؼ الجشائذ و اإلاجالث
ووحىد وخذة صحُت .أما دسحت أهمُت اإلاخؿيراث باليعبت للمعخجىبين قهي مىضحت في الجذوُ الخالي:
الجدول( :)15السمت ألكثر أهميت بالنسبت للمسخجوبين
دسح

اإلاخؿيراث

ة ألاهمُت
2,6

اإلاىنؼ
80

12,

العػش
395

15,

ألاًل
075

27,

ججهيزاث
806
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مشاقو
ػبُت

12,
060

مشاقو
جشقيهُت

7,0
35

مشاقو
ججمُلُت

0,6
70

مشاقو
حعىٍهُت

12,
730

مشاقو
أخشي

6,0
30
3,5

خذماث
18
اإلاصذس :مً مخشحاث spss.v20

هالخظ أن أؾلبُت اإلاعخجىبين أغؼىا أهمُت يبيرة لظشوسة وحىد قىذم مجهض بالخجهيزاث
الظشوسٍت وبالذسحت الثاهُت وحىد مشاقو جشقيهُت ،أما باليعبت لعػش و ألاًل واإلاشاقو الؼبُت قهي
جخهاسب في دسحت ألاهمُت ،وئهماُ طشوسة وحىد مشاقو حعىٍهُت.
.3خاجمت:
حػذ صىاغت الكىادم أخذ الصىاغاث الكشغُت ألاظاظُت والحُىٍت التي جىقش مجمىغت مً
الخذماث ألاظاظُت والخٌمُلُت الظشوسٍت إلسطاء الضبائً .وَػخمذ هجاح أًت مىظمت قىذنُت غلى
جدعين جلَ الخذماث ورلَ لجلب اإلاضٍذ مً الضبائً.ونذ ظمدذ الذساظت اإلاُذاهُت التي أحشٍذ مً
الاحابت غلى الكشطُاث اإلاؼشوخت ،مً خالُ الخػشف غلى الخذماث التي ًجب أن ًهذمها الكىذم و
الىنىف الى أهم الخذماث التي ًشٍذ الضبىن جىقشها في الكىذم ،خُث اظخخلصىا الى أن سؾم ما جضخش
به مىؼهت والًت ظػُذة مً الجزب العُاحي الا أنها حػاوي مً جشاحؼ في معخىي الخذماث الكىذنُت
اإلاهذمت مً ػشف الكىادم .وبالشبؽ بين ماجدصلىا غلُه مً الذساظاث الخؼبُهُت وبين اإلاػاًىت
اإلاُذاهُت للخذماث اإلاهذمت في غين اإلاٍان اظخيخجىا اإلاالخظاث الخالُت:
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 جبين أن الضبىن ًكظل أن جٍىن هىاى غالنت بين العػش وؤلاًىاء.
 اهخمام الضبائً بىحىد مشاقو الدعىم.
 اهخمام غذد نلُل مً الضبائً بىحىد مشاقو ػبُت داخل الكىذم.
 اهخمام الهلت مً الضبائً بىحىد مشاقو أخشي بالكىذم يظشوسة وحىد مىنل للعُاساث.
 ئهماُ مىنؼ الكىذم.
 جبين أن الضبىن ال يهخم بىحىد مشاقو ججمُلُت داخل الكىذم.
 اهخمام الهلت مً الضبائً لظشوسة وحىد خذماث أخشي ًهذمها الكىذم يٌشاء العُاساث.
 مً خالُ الذساظت التي نمىا بها في الجاهب الخؼبُهي ً ،مًٌ أن ههذم للكىذم العِىاسٍى ألايثر
جكظُال مً ػشف الضبائً وهى العِىاسٍى( )26الزي ًدخىي غلى قىذم في اإلاىؼهت بعػش 6.000.00
مؼ أًل جهلُذي ،ومجهض بخلكاص ،وحىد ؾشقت لخذلَُ جدذ اإلااء ومعبذ باإلطاقت ئلى ؾشقت خالنت،
يما أهه ًكظل وحىد داخل الكىذم مدل لبُؼ الجشائذ و اإلاجالث ووحىد وخذة صحُت ،هزا
العِىاسٍى ًمًٌ جهذًمه للكىذم مً أحل طمان والء الضبائً وبالخالي جدهُو سبذ أغلى ومىه
الاظخمشاسٍت.
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:ملخص
تهضف هظه الىعكت البدثُت ئلى صعاؾت أفاق و أبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت في ْل اؾخسضام الُاكت
 وهظا مً زالٌ حؿلُِ الًىء ٖلى مفاهُم ول مً الُاكت اإلاخجضصة والخىمُت اإلاؿخضامت،اإلاخجضصة
 وٖلى أفاق الخىمُت اإلاؿخضامت في ْل اؾخسضام،وهظا الٗالكت بحن الُاكت اإلاخجضصة والخىمُت اإلاؿخضامت
الُاكت اإلاخجضصة وهظا ختى ًدؿنى لىا الخٗغف ٖلى صوع الُاكاث اإلاخجضصة في جدلُم أبٗاص الخىمُت
 وهظا مً أحل الحفاّ ٖلى اؾخمغاعٍت اللُاٖاث الخىمىٍت وزانت الاكخهاصًت منها ختى، اإلاؿخضامت
 وهظا الخدضًاث والٗلباث التي جىاحهها،ًدؿنى للضوٌ اإلادافٓت ٖلى مياهتها يمً أؾىاق الُاكت
.الُاكت اإلاخجضصة مً أحل الخدىٌ ئلى مهضع أؾاس ي للُاكت
. أبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت، الخىمُت اإلاؿخضامت، الُاكاث اإلاخجضصة:الكلماث املفخاحيت
O11:JEL جصييف
Résumé:
Cet article vise à étudier les perspectives et les dimensions du
développement durable dans l'utilisation des énergies renouvelables, ce qui
est en mettant en évidence les concepts à la fois les énergies renouvelables
et le développement durable, ainsi que la relation entre les énergies
renouvelables et le développement durable, et les perspectives de
développement durable dans le cadre de l'utilisation des énergies
renouvelables et cela pour que nous reconnaissons le rôle des énergies
renouvelables dans la réalisation des dimensions du développement
durable, et ce afin de maintenir la continuité des secteurs de développement
économique, y compris, en particulier pour que les pays à maintenir
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 .1ملدمت:
جدىاوٌ هظه الضعاؾت مىيىٕ أفاق وأبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت في ْل اؾخسضام الُاكت
اإلاخجضصة ،بدُث كمىا بدؿلُِ الًىء ٖلى هظا اإلاىيىٕ هٓغا لؤلهمُت الىبحرة التي أنبدذ جىدؿيها
ول مً الُاكت اإلاخجضصة والخىمُت اإلاؿخضامت في اإلاجخم٘ اإلاٗانغ.
بدُث حٗخبر الُاكت اإلادغن الغةِس ي لخدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت ،ئال أن هظه ألازحرة جللى ٖضة
مكاول مً أحل جدلُم الخىاػن بحن مسخلف أهضافها زانت البُئُت منها ،وهظا هٓغا إلاا ًسلفه
اؾخٗماٌ الُاكت الخللُضًت مً مكاول بُئُت زانت الخلىر منها ،والظي أنبذ ْاهغة تهضص ألاحُاٌ
الحالُت وهظا ألاحُاٌ اللاصمت ،هظا ما أصي ئلى البدث ًٖ مهاصع َاكىٍت حضًضة جيىن لها آزاع كلُلت
ٖلى البِئت ختى ًدؿنى للخىمُت اإلاؿخضامت مً جدلُم الخىاػن بحن أهضافها.
وهٓغا للٗالكت الىَُضة بحن الُاكت اإلاخجضصة والخىمُت اإلاؿخضامت ،وهظا احؿإ وحكٗب
اإلاىيىٕ ،وبٛغى خهغه اعجأًىا أزظ الُاكت اإلاخجضصة هأخض اإلاإزغاث ٖلى الخىمُت اإلاؿخضامت ،وهظا
عاح٘ ئلى الاهخمام الىبحر الظي ًدٓى به مىيىٕ ول مً الُاكت اإلاخجضصة والخىمُت اإلاؿخضامت في ٖهغها
الحالي ،وهظا مً أحل جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت ختى هخمىً مً اإلادافٓت ٖلى الخُىع والاهفخاح
والىمى الاكخهاصي الظي ٌكهضه الٗالم الُىم ،وهظا هدُجت الخسىف الىبحر الظي حكهضه صوٌ الٗالم
الُىم مً هًىب اإلاىاعص الىايبت وجىكف عجلت الخىمُت هدُجت طلً ،وهظا الحفاّ ٖلى البِئت وٖلى
خلىق ألاحُاٌ اللاصمت مً الخىمُت.
 .1.1إشكاليت البحث :واهُالكا مما ؾبم و للخٗغف ٖلى أفاق و أبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت في ْل
اؾخسضام الُاكت اإلاخجضصة جخُلب مىا ؤلاحابت ٖلى ئقيالُت البدث ٖلى الىدى الخالي :ماهي أفاق وأبٗاص
الخىمُت اإلاؿخضامت ؟ ما هى الضوع الظي جلٗبه الُاكت اإلاخجضصة في جدلُم أبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت؟
بىاءا ٖلى الؿإاٌ الجىهغي ًمىً َغح حملت مً الدؿاؤالث هىعصها فُما ًلي:
 ماطا وٗني بالُاكت اإلاخجضصة ؟ وماهي مسخلف مهاصعها؟
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 ماهى مفهىم الخىمُت اإلاؿخضامت؟
 ما ٖالكت الُاكت اإلاخجضصة بالخىمُت اإلاؿخضامت؟
 ما هى الضوع الظي جلٗبه الُاكت اإلاخجضصة في جدلُم أبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت؟
.1.1الفزضياث :أما الفغيُاث التي اٖخمضهاها لئلحابت ًٖ هظه الدؿاؤالث فياهذ واآلحي:
 الُاكت اإلاخجضصة هي الُاكت اإلاؿخمضة مً اإلاىاعص الُبُُٗت التي جخجضص أو التي ال ًمىً ان
جىفظ.
 الخىمُت اإلاؿخضامت هي مداولت الحض مً الخٗاعى الظي ًإصي ئلى جضهىع البِئت ًٖ َغٍم ئًجاص
وؾُلت إلخضار جيامل بحن البِئت والاكخهاص.
 حٗخبر الُاكت اإلاخجضصة عصًفت مخياملت للخىمُت واؾخضامتها وٖىهغا حىهغٍا لخلبُت مٗٓم
الاخخُاحاث ؤلاوؿاهُت هما أنها جًُل٘ بالغٍاصة لبلى ٙألابٗاص الاحخماُٖت والاكخهاصًت
والبُئُت اإلاخٗللت بالخىمُت اإلاؿخضامت.
 جلٗب الُاكت اإلاخجضصة صوع مهم في جدلُم ألابٗاص الثالر للخىمُت اإلاؿخضامت.
.1.1مىهجيت الدراست :إلاٗالجت اإلاىيىٕ ولئلحابت ٖلى ؤلاقياٌ الؿابم ،حٗخمض الضعاؾت ٖلى اإلاىهج
الىنفي الخدلُلي الظي ٌؿاٖضها ٖلى ونف اإلاىيىٕ مدل البدث .
.1.1أَداف الدراست :تهضف هظه الضعاؾت ئلى مداولت جدلُم ألاهضاف آلاجُت:
 البدث ًٖ مضي ويىح مفاهُم ول مً الخىمُت اإلاؿخضامت والُاكاث اإلاخجضصة
 جىيُذ صوع الُاكت اإلاخجضصة في ٖملُت الخىمُت اإلاؿخضامت مً زالٌ أبٗاصها الثالر(
الاكخهاصًت ،الاحخماُٖت والبُئُت).
 الدشجُ٘ ٖلى اؾخسضام الُاكاث اإلاخجضصة ميان الُاكت الخللُضًت في ٖملُت الخىمُت
اإلاؿخضامت.
 الخٗغف ٖلى الٗالكت الىَُضة التي ججم٘ ول مً الُاكاث اإلاخجضصة والخىمُت اإلاؿخضامت.
.1.1خطت الدراست :إلاٗالجت اإلاىيىٕ ولئلحابت ٖلى حؿاؤالث الضعاؾت وٗخمض ٖلى الخُت الخالُت:
 مفاهُم ٖامت خىٌ الخىمُت اإلاؿخضامت و الُاكاث اإلاخجضصة.
 صوع الُاكت اإلاخجضصة في جدلُم أبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت.
ٖ الكت الُاكت اإلاخجضصة بالخىمُت اإلاؿخضامت.
568

« مجلت امللزيشي للدراساث الاكخصادًت واملاليت ،اإلاجلض  ،2الٗضص  ،2صٌؿمبر  » 2018م م185-165:

بً عىالي خالدًت

(أفاق وأبعاد الخىميت املسخدامت في ظل اسخخدام الطاكت املخجددة)

 أفاق الخىمُت اإلاؿخضامت في ْل اؾخسضام الُاكت اإلاخجضصة.
ٖ لباث وجدضًاث جبني الُاكت اإلاخجضصة .
.1.1الدراساث السابلت :هىان الٗضًض مً الضعاؾاث الؿابلت التي جىاولذ اإلاىيىٕ هظهغ منها: :
 بىٖكحر مغٍم  ،صوع وأهمُت الُاكاث اإلاخجضصة في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضًمت ،مظهغة ملضمتالؾخىماٌ مخُلباث قهاصة اإلااحؿخحر ،جسهو :جدلُل واؾدكغاف اكخهاصي ،ولُت الٗلىم
الاكخهاصًت والٗلىم الخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر ،حامٗت مىخىعي كؿىُُىت.2011 -2010،
 خُضوش ي ٖاقىع ،ؾفحر مدمض ،الُاكاث اإلاخجضصة.............الؿبُل لخدلُم الخىمُت بُٗضا ًٖاإلادغوكاث ،اإلاجلت الجؼاةغٍت لالكخهاص واإلاالُت ،الٗضص  ،05أفغٍل .2016
 جيىاقذ ٖماص ،واك٘ وآفاق الُاكت اإلاخجضصة وصوعها في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاةغ ،مظهغة ملضمت الؾخىماٌ مخُلباث قهاصة اإلااحؿخحر ،جسهو :الاكخهاص الخىمُت  ،ولُت
الٗلىم الاكخهاصًت والٗلىم الخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر ،حامٗت الحاج لحًغ ،باجىت- 2011 ،
.2012
 -1مفاَيم عامت حىل الخىميت املسخدامت:
 -1-1مفهىم الخىميت املسخدامت :وعصث الىثحر مً اإلافاهُم و الخٗاعٍف للخىمُت اإلاؿخضامت ،فهىان مً
ٌٗغفها ٖلى أنها (زرمان كريم ،9002،الصفحة )521:
"الخىمُت اإلاؿخضامت هي جىمُت حؿخجُب لحاحاث ألاحُاٌ الغاهىت صون أن حٗغى للخُغ كضعة
ألاحُاٌ اللاصمت ٖلى جلبُت خاحاتها هي ألازغي"
"هي مداولت الحض مً الخٗاعى الظي ًإصي ئلى جضهىع البِئت ًٖ َغٍم ئًجاص وؾُلت إلخضار
جيامل بحن البِئت والاكخهاص"
أما اللجىت الٗاإلاُت للخىمُت اإلاؿخضامت فخٗغفها هما ًلي" :هي جلبُت خاحاث الحايغ صون ان
جإصي ئلى جضمحر كضعة ألاحُاٌ اإلالبلت ٖلى جلبُت اخخُاحاتها الخانت"
مما ؾبم ًمىً اللىٌ ،الخىمُت اإلاؿخضامت هي الخىمُت الحلُلُت طاث اللضعة ٖلى الاؾخمغاع
والخىانل مً مىٓىع اؾخسضامها للمىاعص الُبُُٗت والتي ًمىً أن جدضر مً زالٌ اؾتراجُجُت جخسظ
الخىاػن البُئي همدىع يابِ لها.
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 -1-1السماث ألاساسيت للخىميت املسخدامت ً:مىً الىكىف ٖلى أهم أو أبغػ الؿماث في الخىمُت
اإلاؿخضامت في الٗىانغ آلاجُت (علي كابىست ، 1111 ،الصفحت )181 :
جسخلف ًٖ الخىمُت ،بهفت ٖامت ،وىنها أقض حٗلُضا وحكمل أبٗاص مخٗضصة حضا )ؾُاؾُت ،اكخهاصًت،
زلافُت ،صًيُت ،فىُت...وٚحرها(.
 الخىمُت اإلاؿخضامت جلىم ٖلى أؾاؽ جغكُت ألاخىاٌ وجدؿحن الٓغوف والاؾدُفاء بمخُلباث أهثر
الكغاةذ فلغا في اإلاجخم٘
 جدترم الخىمُت اإلاؿخضامت الخهىنُاث الحًاعٍت لؤلوَان واإلاجخمٗاث
 جأزظ الخىمُت اإلاؿخضامت الاٖخباعاث البُئُت لحفٔ وحىص ألاحُاٌ اللاصمت ،الؾُما باليؿبت
للمىاعص الُبُُٗت الىايبت أي ٚحر اللابلت للخجضص.
 جدمل ٖىانغ همُت وأزغي هىُٖت ،فخذ ا عوح بحن :الخىمُت الاكخهاصًت والخىمُت الاحخماُٖت
والخىمُت الغوخُت والخىمُت البكغٍت.
ً مىً لبرامج الخىمُت اإلاؿخضامت في البالص أن جخيامل م٘ بغامج الخىمُت اإلاؿخضامت في البلضان
ألازغي في ئَاع الٗىإلات والاهضماج في الاكخهاص الٗالمي ) قغاهت اكخهاصًت أو جىخل حُى-
اكخهاصي.......ئر).
 -1-1أَداف الخىميت املسخدامت :حؿعى الخىمُت اإلاؿخضامت ئلى جدلُم مجمىٖت مً ألاهضاف هىحؼها
فُماًلي( :حزفىش سهام واخزون ، 1118 ،الصفحت )7 :
 -1-1-1املياٍ :تهضف الاؾخضامت الاكخهاصًت فيها ئلى يمان ئمضاص واف مً اإلاُاه وعف٘ هفاءة
اؾخسضام اإلاُاه في الخىمُت الؼعاُٖت والهىاُٖت والحًغٍت والغٍفُت .وتهضف الاؾخضامت الاحخماُٖت ئلى
جأمحن الحهىٌ ٖلى اإلاُاه في اإلاىُلت اليافُت لالؾخٗماٌ اإلاجزلي والؼعاٖت الهٛحرة لؤلٚلبُت الفلحرة .وتهضف
الاؾخضامت البُئُت ئلى يمان الحماًت اليافُت للمؿخجمٗاث اإلااةُت واإلاُاه الجىفُت ومىاعص اإلاُاه الٗظبت
وأهٓمتها ؤلاًيىلىجي.
 -1-1-1الغذاء :تهضف الاؾخضامت الاكخهاصًت فُه ئلى عف٘ ؤلاهخاحُت الؼعاُٖت وؤلاهخاج مً أحل
جدلُم ألامً .وتهضف الاؾخضامت الاحخماُٖت ئلى جدؿحن ؤلاهخاحُت و أعباح الؼعاٖت الهٛحرة ويمان ألامً
الٛظاتي اإلاجزلي .وتهضف الاؾخضامت البُئُت ئلى يمان الاؾخسضام اإلاؿخضام والحفاّ ٖلى ألاعاض ي والٛاباث
واإلاُاه والحُاة البرًت وألاؾمان ومىاعص اإلاُاه.
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 -1-1-1الصحت :تهضف الاؾخضامت الاكخهاصًت فيها ئلى ػٍاصة ؤلاهخاحُت مً زالٌ الغٖاًت الصحُت
والىكاةُت وجدؿحن الصحت وألامان في أماهً الٗمل .وتهضف الاؾخضامت الاحخماُٖت ئلى فغى مٗاًحر للهىاء
واإلاُاه والًىياء لحماًت صحت البكغ ويمان الغٖاًت الصحُت ألاولُت لؤلٚلبُت الفلحرة .وتهضف
الاؾخضامت البُئُت ئلى يمان الحماًت اليافُت للمىاعص البُىلىحُت وألاهٓمت ؤلاًيىلىحُت وألاهٓمت
الضاٖمت للحُاة.
 -1-1-1املأوي والخدماث :تهضف الاؾخضامت الاكخهاصًت فيها ئلى يمان ؤلامضاص اليافي والاؾخٗماٌ
الىفء إلاىاعص البىاء وهٓم اإلاىانالث .وتهضف الاؾخضامت الاحخماُٖت لًمان الحهىٌ ٖلى الؿىً
اإلاىاؾب بالؿٗغ اإلاىاؾب باإليافت ئلى الهغف الهخي واإلاىانالث لؤلٚلبُت الفلحرة .وتهضف الاؾخضامت
البُئُت ئلى يمان الاؾخسضام اإلاؿخضام أو اإلاثالي لؤلعاض ي والٛاباث والُاكت واإلاىاعص اإلاٗضهُت.
 -1-1-1الدخل :تهضف الاؾخضامت الاكخهاصًت ئلى ػٍاصة الىفاءة الاكخهاصًت والىمى وفغم الٗمل
في اللُإ الغؾمي.
وتهضف الاؾخضامت الاحخماُٖت ئلى صٖم اإلاكاعَ٘ الهٛحرة وزلم الىْاةف لؤلٚلبُت الفلحرة في
اللُإ ٚحر الغؾمي .وتهضف الاؾخضامت البُئُت ئلى يمان الاؾخٗماٌ اإلاؿخضام للمىاعص الُبُُٗت
الًغوعٍت للىمى الاكخهاصي في اللُاٖحن الٗام والخام.
 -1-1أبعاد الخىميت املسخدامت :للخىمُت اإلاؿخضامت زالزت أبٗاص مخياملت ومترابُت جخٗلم بيل مً
الجاهب الاكخهاصي والاحخماعي والبٗض البُئي والتي هىحؼها فُماًلي:
 -1-1-1البعد الاكخصادي :للض هخج ًٖ الخُىعاث البُئُت في الٗلىص ألازحرة ،بغوػ فغٕ حضًض
مً الٗلىم الاكخهاصًت وهى ٖلم اكخهاص البِئت ،الظي ًلِـ بملاًِـ بُئُت مسخلف الجىاهب الىٓغٍت
والخدلُلُت للحُاة الاكخهاصًت ويهضف للمدافٓت ٖلى الخىاػهاث البُئُت.
وٍخًمً هظا البٗض جىمُت واؾدثماع اإلاىاعص الاكخهاصًت للضولت ،وكضعتها ٖلى جدلُم أهضافها
في جىفحر فغم الٗمل وجدلُم الخىاػن في محزان اإلاضفىٖاث ،ػٍاصة ؤلاهخاج ،عف٘ مؿخىي اإلاِٗكت ،ومً
اإلاخٛحراث اإلالترخت في هظا اإلاجاٌ:
زلم ؾُاؾاث جىمىٍت مخىاػهت ئكلُمُا ،ومغاٖاة خفٔ الخىىٕ ؤلاًيىلىجي باٖخماص ؾُاؾاثجخٗامل م٘ اإلاكاول البُئُت الُىٍلت.
فغى عؾىم الخلىر واؾخسضامها في خل اإلاكاول الىاججت ًٖ الخلىر مً حهت ،ولدشجُ٘ الحضمً الخلىر مً حهت أزغي.
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جىثُف الجهىص ؤلاكلُمُت والضولُت لضٖم اللُاٖاث ؤلاهخاحُت والؼعاٖت والهىاٖت والخجاعةمً زاللي ػٍاصة اإلاؿاٖضاث الفىُت وؤلاصاعٍت (.سلطاوي فيروس ،وفاء العمزي)1118 ،
 -1-1-1البعد البيئي :وَٗني هىا مضي كضعة اإلاىاعص الُبُُٗت والبُئُت ٖلى ملابلت الاخخُاحاث
الحالُت بضون جضهىع أو هًىب أو جلىر ئال باللضع الظي ال يهضص ألاحُاٌ اللاصمت .ئن فىغة الاؾخضامت
البُئُت جلىم ٖلى جغن ألاعى في خالت حُضة لؤلحُاٌ اللاصمت ،فاطا اخخفٔ الاوؿان بيكاَه وأصاةه
صون اؾخجزاف اإلاىاعص الُبُُٗت أو ئهضاع البِئت الُبُُٗت ًيىن هظا اليكاٍ مؿخضام َبُُٗا وٍخدلم
هظا ًٖ َغٍم كلت اؾتهالن اإلاىاعص الُبُُٗت ،واؾخسضام مىاعص كابلت للخضوٍغ ولُا بٗض الاؾتهالن
وجيىن كابلت للخجضًض .وٍخم ججمُٗها صون ئيغاع بالبِئت أو اؾخجزاف مىاعصها وونىٌ وؿبت الخضوٍغ
للمسلفاث ئلى  % 100للحفاّ ٖلى الُاكت وكابلُت مسؼونها للخجضًض واإلادافٓت ٖلى البِئت( .هاًف بً
هائل عبد الزحمً أبى علي ، ٌ1111 ،الصفحت ) 18:
 - 1-1-1البعد الاحخماعي :جخمحز الخىمُت اإلاؿخضًمت بهظا البٗض الظي ًمثل البٗض ؤلاوؿاوي ،ئط
ججٗل مً الىمى وؾُلت لئللخدام الاحخماعي ويغوعة ازخُاع ؤلاههاف بحن ألاحُاٌ .ئط ًخىحب ٖلى ألاحُاٌ
الغاهىت اللُام بازخُاعاث الىمى وفلا لغٚباتها وعٚباث ألاحُاٌ اللاصمت،
وهىظا فان ول مً البٗض البُئي والاكخهاصي ًغجبِ بكيل هبحر بالبٗض الاحخماعي ،وهظهغ فُماًلي
أهم ٖىانغ البٗض الاحخماعي:
اإلاؿاواة في الخىػَ٘اإلاكاعهت الكٗبُت الخىىٕ الثلافي ؤلاههاف والٗضٌ في ازخُاعاث الىمى (سرمان كزيم ،1119،الصفحت . )198: -1-1مبادئ الخىميت املسخدامت :جىمً أهم مباصب الخىمُت اإلاؿخضامت في( :ؾاًذ بىػٍض،2013،
الهفداث )112-111 :
 جحدًد ألاولىياث بعىاًت :للض اكخًذ زُىعة مكىالث البِئت وهضعة اإلاىاعص ،الدكضص في وي٘
ألاولىٍاث وهظا ما ٌؿمى ئلُه مٗٓم الضوٌ واإلاىٓماث الضولُت بىي٘ زُِ كاةمت ٖلى
الخدلُل اإلاٗمم لآلزاع.
 الاسخفادة مً كل دوالر :واإلالهىص مىه جدلُم أهبر اهجاػاث بمىاعص مدضوصة وهى ما ًخُلب
ٖمل الاكخهاصًحن واإلاسخهحن في مجاٌ البِئت والٗمل ؾىٍا ٖلى جدضًض الؿبل لظلً.
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 اٚخىام فغم جدلُم الغبذ ليل ألاَغاف أي وي٘ ؾُاؾت جدلم الغبذ للجمُ٘ وفي هفـ
الىكذ الحفاّ ٖلى البِئت ومىاعصها.
 اؾخسضام أصواث الؿىق واؾخسضام الًغٍبت مثال مً أحل جسفٌُ الايغاع البُئي.
 الٗمل م٘ اللُإ الخام أي ٖمل الضولت م٘ اللُإ الخام باٖخباعه ٖىهغا أؾاؾُا في
الٗملُت الاؾدثماعٍت مً زالٌ حشجُ٘ الخدؿِىاث البُئُت للمإؾؿاث.
 الاقتران اليامل للمىاَىحن ٖىض الخهضي للمكىالث البُئُت لبلض ما وهى ما ًجٗل فغم
الىجاح كىٍت.
 جىُْف الكغاهت التي جدلم هجاخا أي كُام الحيىماث والضوٌ باوكاء اعجباَاث حكمل
الحيىمت واللُإ الخام ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي لخىفُظ جضابحر و ئحغاءاث للحض مً بٌٗ
اإلاكاول البُئُت.
 إدماج البيئت مً البداًت :ئن الىكاًت مً خضور اإلاكاول البُئُت جيىن أكل ولفت وأهثر
فاٖلُت مً الٗالج ،وهى ما حؿعى ئلُه مٗٓم الضوٌ خُث جً٘ في الحؿبان الخيالُف واإلاىاف٘
اليؿبُت ٖىض جهمُم اؾتراجُجُاتها وججٗل مً الجاهب البُئي ٖىهغا فٗاال في ئَاع الؿُاؾاث
الاكخهاصًت واإلاالُت والاحخماُٖت والخجاعٍت.
 -1مفاَيم عامت حىل الطاكت املخجددة:
 -1-1حعزيف الطاكت املخجددة :هي الُاكت اإلاؿخمضة مً اإلاىاعص الُبُُٗت التي جخجضص أو التي ال
ًمىً ان جىفظ .وهي جيخج ًٖ الغٍاح واإلاُاه والكمـ ,وحؿخسضم ٖلى هُاق واؾ٘ في البلضان اإلاخلضمت
وبٌٗ البلضان الىامُت ؛ لىً وؾاةل اهخاج الىهغباء باؾخسضام مهاصع الُاكت اإلاخجضصة انبذ مألىفا
في آلاوهت الازحرة  ،وطلً لخجىب التهضًضاث الغةِؿُت لخٛحر اإلاىار بؿبب الخلىر واؾدىفاص الىكىص
ألاخفىعي ،باإليافت للمساَغ الاحخماُٖت والؿُاؾُت للىكىص ألاخفىعي والُاكت الىىوٍت.
 -1-1خصائص الطاكت املخجددة :للُاكت اإلاخجضصة ٖضة زهاةو وممحزاث أهمها( :عدهان
فزحان الجىراوي)1111،
 مخىفغة في مٗٓم صوٌ الٗالم .
 مهضع مدلي ال ًيخلل ،وٍخالءم م٘ واك٘ جىمُت اإلاىاَم الىاةُت والغٍفُت واخخُاحاتها.
 هُٓفت وال جلىر البِئت ،وجدافٔ ٖلى الصحت الٗامت.
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 اكخهاصًت في هثحر مً الاؾخسضاماث ،وطاث ٖاةض اكخهاصي هبحر.
 يمان اؾخمغاع جىافغها وبؿٗغ مىاؾب واهخٓامه.
 ال جدضر أي يىياء ،أو جترن أي مسلفاث ياعة حؿبب جلىر البِئت.
 جدلم جُىعا بُئُا ،واحخماُٖا ،ونىاُٖا ،وػعاُٖا ٖلى َىٌ البالص وٖغيها.
 حؿخسضم جلىُاث ٚحر مٗلضة وٍمىً جهيُٗها مدلُا في الضوٌ الىامُت.
 -1-1مشاًا اسخخدام الطاكت املخجددة :ئن الؾخسضام الُاكت اإلاخجضصة ٖضة مؼاًا هظهغ منها:
(مداحي محمد ، 1111 ،الصفحاث ) 81-81 :
 جىىيع مصادر الطاكت :جدلم الىفغة في مهاصع الُاكت الخللُضًت جىفحر اخخُاحاث الُاكتلللُاٖاث اإلاسخلفت ،باإليافت ئلى ئمياهُت جدلُم فاةٌ في اإلاؿخلبل مً الُاكت الىهغباةُت اإلاىخجت
مً اإلاهاصع اإلاخجضصة للخهضًغ ئلى الخاعج.
جحسين البيئت :حٗخبر مهاصع الُاكت اإلاخجضصة مهاصع هُٓفت ال جإزغ ٖلى البِئت ،لظلً فاناؾخسضام هظه اإلاهاصع ٌؿاٖض ٖلى جللُل اهبٗار الٛاػاث الىاججت ًٖ ئهخاج الُاكت الىهغباةُت
باؾخسضام اإلاهاصع الخللُضًت واإلاؿببت للخلىر البُئي.
جىفير الطاكت الكهزبائيتً :مىً ئوكاء الٗضًض مً مكاعَ٘ ئهخاج الُاكت الىهغباةُت في اإلاىاَمالىاةُت والغٍفُت ،خُث ًخىافغ الٗضًض مً مهاصع الُاكت اإلاخجضصة في هظه اإلاىاَم ،مثل َاكت الغٍاح،
الُاكت الكمؿُت ،الىخلت الحُىٍت ،وطلً لضف٘ ٖملُاث الخىمُت والخُىٍغ لهظه اإلاىاَم مً ئًجاص
فغم ٖمل حضًضة ،ئوكاء اإلاهاو٘ واإلاضن الؿىىُت الجضًضة وجدؿحن مؿخىي اإلاِٗكت لؿيان هظه
اإلاىاَم.
 رفع مسخىي املعيشتٌ :ؿاٖض ئهخاج الىهغباء مً اإلاهاصع اإلاخجضصة في الٗضًض مً اإلاىاَمالىاةُت والغٍفُت ٖلى جدؿحن مؿخىي اإلاِٗكت لؤلفغاص وجىفحر اخخُاحاث هظه اإلاىاَم مً الىهغباء
بالخيلفت اإلاىاؾبت لهم ،جدؿحن الحُاة إلاا ًىفغه مً زضماث حٗلُمُت وصحُت أفًل لؿيان هظه
اإلاىاَم ،وزلم فغم ٖمل للٗمالت اإلادلُت في هظه اإلاىاَم في مجاالث جهيُ٘ وجغهُب مٗضاث الُاكت
اإلاخجضصة ونُاهتها ،مدُاث ئهخاج الىهغباء ومدُاث جدلُه اإلاُاه.
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 -1-1مصادر الطاكت املخجددة :ئن مً أهم مهاصع الُاكت اإلاخجضصة هظهغ:
 -1-1-1طاكت املياٍ :هي َاكت مؿخمضة مً كىة اإلااء ,وفي أهثر ألاخُان خغهخه ،وَٗخبر اإلااء
مىعصا هاما إلهخاج الُاكت الىهغباةُت الغزُهت واإلاؿاكِ اإلااةُت ماهي ئال هدُجت لُبُٗت الخًاعَـ
والترهُب الجُىلىجي لؿُذ ألاعى التي ًمىً اٖخباعها مىعصا َبُُٗا زابخا ،وهظا ما ٌُٗيها محزة
الضًمىمت والخجضص.
فاإلااء ٌُٛي هدى زالر أعبإ ؾُذ الىغة ألاعيُت ،خُث جدخىي اإلادُُاث فلِ ٖلى هدى
 %97مً مُاه الىغة ألاعيُت ،فخاعٍسُا جم الؿُُغة ٖلى َاكت اإلاُاه أو اللضعة اإلااةُت ،وحسخحرها ألصاء
ٖمل مٗحن مثل َدً الحبىب أو كُ٘ الخكب وأٖماٌ أزغي مسخلفت ،هما أن ئمياهُت الحهىٌ ٖلى
َاكت مً أمىاج اإلادُُاث ،والبداع ومً حغٍان ألانهاع ،ومؿاكِ اإلاُاه ،واإلاض والجؼع هى أمغ كض قٛل
ؤلاوؿان لٗهىع ٖضًضة (.حىيش أحمد ،بىضياف حفيظ)1118،
 -1-1-1طاكت الكخلت الحيىيت :جىمً أهمُت َاكت الىخلت الحُىٍت في أنها جأحي في اإلاغجبت الغابٗت
باليؿبت إلاهاصع الُاكت في الىكذ الحايغ ،خُث حكيل ما وؿبخه  % 14مً اخخُاحاث الُاكت في
الٗالم ،وجؼصاص أهمُت هظه الُاكت في الضوٌ الىامُت خُث جغجف٘ جلً اليؿبت ئلى خىالي  %35مً
اخخُاحاث الُاكت في جلً الضوٌ ،وزانت في اإلاىاَم الغٍفُت.
ئن َاكت الىخلت الحُىٍت أو هما حؿمى أخُاها الُاكت الحُىٍت هي في ألاؾاؽ ماصة ًٖىٍت
مثل الخكب واإلادانُل الؼعاُٖت واإلاسلفاث الحُىاهُت ،وهظه الُاكت هي َاكت مخجضصة ،أل ا جدىٌ
َاكت الكمـ ئلى َاكت مسؼهت في الىباجاث ًٖ َغٍم ٖملُت الخمثُل الًىتي ،فُاإلاا هىان هباجاث
زًغاء فهىان َاكت قمؿُت مسؼهت فيها ،وبالخالي لضًىا َاكت الىخلت الحُىٍت التي حؿخُُ٘ الحهىٌ
ٖليها بُغق مسخلفت مً هظه الىباجاث (.محمد طالبي ،محمد ساحل ، 1118،الصفحت )111 :
 -1-1-1الطاكت الجىفيت :وهي َاكت الحغاعة ألاعيُت ،خُث ٌؿخفاص مً اعجفإ صعحت الحغاعة في
حىف ألاعى باؾخسغاج هظه الُاكت وجدىٍلها ئلى أقياٌ أزغي ،وفي بٌٗ مىاَم الهضوٕ والدكللاث
ألاعيُت جدؿغب اإلاُاه الجىفُت ٖبر الهضوٕ والكلىق ئلى أٖماق هبحرة بدُث جالمـ مىاَم قضًضة
السخىهت وجهٗض ئلى أٖلى فىاعة ؾازىت ،وبٌٗ هظه الُىابُ٘ ًثىع ويهمض ٖضة مغاث في الؿاٖت
وبًٗها ًخضفم باؾخمغاع وبكيل اوؿُابي ،خامال مٗه اإلاٗاصن اإلاظابت مً َبلاث الصخىع الٗمُلت.
( حفىظت ألامير عبد اللادر، 1117،الصفحت )1 :
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 -1-1-1الطاكت الشمسيت :حٗض الكمـ مً أهبر مهاصع الًىء والحغاعة اإلاىحىصة ٖلى وحه
ألاعى ،وجخىػٕ هظه الُاكت -اإلاخىلضة مً جفاٖالث الاهضماج الىىوي صازل الكمـٖ -لى أحؼاء ألاعى
خؿب كغبها مً زِ الاؾخىاء ،وهظا الخِ هى اإلاىُلت التي جدٓى بأهبر ههِب مً جلً الُاكت،
والُاكت الحغاعٍت اإلاخىلضة ًٖ أقٗت الكمـ ٌُؿخفاص منها ٚحر ًخم جدىٍلها ئلى (َاكت ههغباةُت)
بىاؾُت (الخالًا الكمؿُت) .وهىان َغٍلخان لخجمُ٘ الُاكت الكمؿُت  ،ألاولى :بأن ًخم جغهحز أقٗت
الكمـ ٖلى مجم٘ بىاؾُت مغاًا مدضبت الكيل ،وٍخيىن اإلاجم٘ ٖاصة مً ٖضص مً ألاهابِب لها ماء
أو هىاء ،حسخً خغاعة الكمـ الهىاء أو جدىٌ اإلااء ئلى بساع .أما الطزيلت الثاهيت :ففيها ًمخو اإلاجم٘
طو اللىح اإلاؿخىي خغاعة الكمـ ،وحؿخسضم الحغاعة لخيخج هىاء ؾازً أو بساع.
وأزحرا فهىان اججاه في قتى صوٌ الٗالم اإلاخلضمت والىامُت يهضف لخُىٍغ ؾُاؾاث الاؾخفاصة
مً نىع الُاكت اإلاخجضصة واؾدثماعها ،وطلً هؿبُل للحفاّ ٖلى البِئت مً هاخُت ،ومً هاخُت أزغي
ئًجاص مهاصع وأقياٌ أزغي مً الُاكت جيىن لها ئمياهُت الاؾخمغاع والخجضص ،والخىفغ بخيالُف أكل،
في مىاحهت الىمى الاكخهاصي الؿغَ٘ واإلاتزاًض ،وهى ألامغ الظي مً قأهه أن ّ
ًدؿً هىُٖت خُاة الفلغاء
بِىما ّ
ًدؿً أًًا البِئت الٗاإلاُت واإلادلُت (.خبابه عبد هللا وآخزون)1118،
 -1-1-1طاكت الزياح :هي اللضعة التي جملىها الغٍاح والتي جمىنها مً جدغًٍ ألاقُاء أي الُاكت
الحغهُت (اإلاُياهُىُت) التي ًمخلىها الهىاء هدُجت الحغهت ،وهي َاكت مجاهُت حٗىص في ألاؾاؽ ئلى
الكمـ ،خُث ًإصي حسخحن أقٗت الكمـ للهىاء ئلى جهاٖض هظه الُبلاث الهىاةُت الحاعة ألاٖلى
جاعهت جدتها فغاٚا ًخم ملإه بالهىاء الباعص الظي ًيؿاب والغٍاح ،ئطا فأنل َاكت الغٍاح هي الكمـ،
خُث كضع الٗلماء أن  %2مً الُاكت الكمؿُت الؿاكُت ٖلى ؾُذ ألاعى جخدىٌ ئلى َاكت الغٍاح.
( طيب سعيدة، 1111 ،الصفحت )11 :
 -1العالكت بين الطاكت املخجددة والخىميت املسخدامت
حٗخبر الُاكت اإلاخجضصة عصًفت مخياملت للخىمُت واؾخضامتها وٖىهغا حىهغٍا لخلبُت مٗٓم
الاخخُاحاث ؤلاوؿاهُت هما أنها جًُل٘ بالغٍاصة لبلى ٙألابٗاص الاحخماُٖت والاكخهاصًت والبُئُت اإلاخٗللت
بالخىمُت اإلاؿخضامت ،خُث جخجلى الٗالكت بحن الخىمُت اإلاؿخضامت والُاكاث اإلاخجضصة في ؾلؿلت مً
ألاهضاف والٗىاةم  ،والتي تهخم بجمُ٘ الٗىامل اليلُت وؤلاكلُمُت واإلادلُت .خُث أن زُغ الخٛحر
اإلاىادي صف٘ بخُىع جىىىلىحُاث الُاكاث اإلاخجضصة ٖبر الٗالم التي مً قأنها الاٖخماص ٖلى الُاكاث
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اإلاخجضصة والٗمل ٖلى جللُل اهبٗازاث الٛاػاث الضفُئت واإلاؿببت لالخخباؽ الحغاعي ،ومىه جسفٌُ
اليلف الاكخهاصًت والاحخماُٖت والبُئُت .
وٍخجلى الٗالكت بحن الخىمُت اإلاؿخضامت والُاكت اإلاخجضصة في الضوع ألاؾاس ي الظي جلٗبه
الُاكاث اإلاخجضصة في يمان ئمضاص هٓام الخىمُت الحالي بمهضع مىزىق ومؿخضام للُاكت ،وهظا مً
زالٌ الاٖخماص ٖلى كاٖضة اكخهاصًت مخىىٖت جدُذ ئَالت أمض الاؾدثماعاث اللاةمت ٖلى مىاعص والىفِ
والٛاػ ،وهظا ػٍاصة مؿاهماث اللُاٖاث اإلاخجضصة في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي والحفاّ ٖلى مياهت الضوٌ
في أؾىاق الُاكت الٗاإلاُت وحٗؼٍؼ همى الاكخهاص اإلادلي ( سواويت حالم ، 1111،الصفحت )117:
هما جىمً اًًا الٗالكت بحن الُاكت اإلاخجضصة والخىمُت اإلاؿخضامت في الضوع الحاؾم الظي
جلٗبه الُاكت اإلاخجضصة في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت والظي باث مً اإلاؿاةل التي لم حٗض حؿخضعي
البرهىت بمؿاهمتها في البِئت الىُٓفت و جىفحر حاهب جىمىي ًضزل في خم ألاحُاٌ اللاصمت و اإلاىاَم
الىاةُت بمهضع ال ٌؿبب يُإ للُبُٗت و جمىنهم مً اؾخٛاللها في خُاتهم الاكخهاصًت و الاحخماُٖت
بىفـ اللضع مً الُاكت الخللُضًت (جكىاشت عماد ،1111 ،الصفحت .) 111:
 -1دور الطاكت املخجددة في جحليم أبعاد الخىميت املسخدامت:
جخجلى امياهُت جدلُم ألابٗاص التي ؾُغث مً أحل جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت بمضي جىافغ
مهاصع الُاكت وزانت اإلاخجضصة منها ،وطلً بما ًًمً الغفاهُت الاكخهاصًت والاحخماُٖت والبُئُت
للؿيان.
 -1-1دور الطاكت املخجددة في جحليم البعد الاكخصادي :ئن التزاًض الىبحر للُلب ٖلى الُاكت
 ،وهظا هدُجت للخهيُ٘ والخمضن أصي ئلى جىػَ٘ ٖالمي الؾتهالن الُاكت ألاولُت جىػَٗا قضًض الخفاوث.
وحٗخمض الخىمُت الاكخهاصًت ٖلى جىافغ زضماث الُاكت الالػمت ؾىاء لغف٘ الاهخاحُت أو
لخدؿحن الخىمُت لخىمُت الؼعاُٖت وجىفحر فغم ٖمل زاعج اللُإ الغَعي .ومً اإلاٗلىم أهه بضون
الىنىٌ ئلى زضماث الُاكت ومهاصع الىكىص الحضًثت ،جهبذ الفغم الاكخهاصًت اإلاخاخت مدضوصة لحض
هبحر .باإليافت ئلى طلً جلٗب مكاعَ٘ الُاكاث اإلاخجضصة صوعا باعػا في زلم فغم الٗمل الضاةمت
والتي ًمىً ئًجاػها فُماًلي:
 ًمىً أن حشج٘ هال مً الؿُاؾاث الاكخهاصًت اليلُت وؾُاؾاث الخىمُت اللُاُٖت ،بغوػمباصعاث اكخهاصًت حضًضة جخماش ى م٘ الخىمُت اإلاؿخضامت ًٖ َغٍم الحىافؼ التي حٗؼػ أهماَا أهثر
اؾخضامت مً الاؾتهالن وؤلاهخاج ٖلى الهُٗض الىَني ،هما ًمىً أن ٌؿاهم حشجُ٘ اللُاٖاث
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الجضًضة ٚحر اإلالىزت ،والؾُما زضماث وئهخاج اإلاىخجاث اإلاالةمت للبِئت ،والبدث ًٖ البضاةل الُاكىٍت
ٚحر الخللُضًت في جدىٍل جىحه ألاوكُت الاكخهاصًت باججاه اؾخدضار الىْاةف في اللُاٖاث
اإلاؿخضامت بُئُا.
باليؿبت للبلضان الىامُت كض جيىن اإلاكاعَ٘ اإلاغبدت الجضًضة في اللُاٖاث الاكخهاصًتاإلاؿخضامت بُئُا أكل قُىٖا ،وم٘ طلً فان البدىر والخىمُت في الخىىىلىحُاث ؤلاًيىلىحُت والؿُاخت
ؤلاًيىلىحُت وئصاعة اإلاىاعص الُبُُٗت والؼعاٖت الًٗىٍت وئًجاص الهُاول ألاؾاؾُت ونُاهتها ،جلضم فغنا
خلُلُت لٗمل صاةم ومؿخضام وجدىٌ صون جضهىع اإلادُِ وجدمل جيالُف بُئُت ئيافُت.
مً قأن اللُاٖاث الهىاُٖت في مجاٌ ئهخاج الىكىص الحُىي اإلاؿدىض أؾاؾا ئلى ؤلاهخاجالؼعاعي وىكىص ؤلاًثاهىٌ وهدىٌ كهب الؿىغ هثُفت الٗمالت ،ومكاعَ٘ حكُِض مدُاث الُاكاث
اإلاخجضصة بازخالف أقيالها أن حؿاهم في زل اللُمت اإلاًافت وجإصي لخىىَ٘ مهاصع صزىٌ الاكخهاص
اللىمي.
جمىحن ؾيان الغٍف مً مهضع أو مهاصع للُاكت اإلاخجضصة ٌؿاهم في جدفحز اليكاٍالاكخهاصي الظي ًترجب ٖىه جدؿحن الٓغوف اإلاِٗكُت بخىاػ م٘ اخترام للبِئت وجىَحن لهإالء الؿيان
بأعاييهمٌٗ ،خبر عهاها هاما ٖلى نىإ اللغاع في الضوٌ الىامُت( سواويت حالم ، 1111،الصفحاث
)111-111:
 -1-1دور الطاكت املخجددة في جحليم البعد الاحخماعي :جخًمً اللًاًا الاحخماُٖت اإلاغجبُت
باؾخسضام الُاكت الخسفُف مً وَأة الفلغ ،والخدىٌ الضًمٛغافي والحًغي .ئط ًإصي الىنىٌ
اإلادضوص لخضماث الُاكت ئلى تهمِل الفئاث الفلحرة وئلى جللُل كضعتها بكيل خاص ٖلى جدؿحن ْغوفها
اإلاِٗكُت؛ فدىالي زلث ؾيان الٗالم ال جهل ئليهم مهاصع الُاكت الًغوعٍت ،بِىما جهل ئلى الثلث
آلازغ بهىعة يُٗفت ،هما أن اٖخماص ؾيان اإلاىاَم الغٍفُت ٖلى أهىإ الىكىص الخللُضًت في الخضفئت
والُهى له جأزحراث ؾلبُت ٖلى البِئت وٖلى صحت الؿيان.
مً قأن جُبُلاث الاٖخماص ٖلى مهاصع الُاكاث الجضًضة واإلاخجضصة والسخان الكمس يوالخالًا الًىةُت ،وٖملُاث جضوٍغ اإلاسلفاث الؼعاُٖت وجدىٍلها ئلى ؾماص ًٖىي أن حؿاهم في اللًاء
ٖلى البُالت واحخثار الفلغ وفي الحفاّ ٖلى اإلاىاعص اإلاالُت واإلااصًت مً الهضع.
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ٌؿاهم اؾخٗماٌ الُاكت الكمؿُت في اإلاىاَم الىاةُت للخضفئت الحغاعٍت أو لخىلُض الىهغباءبالبساع أو ججفُف اإلادانُل في فً ٖؼلت اإلاىاَم الىاةُت واهدؿاب الٗضًض مً الخبراث واإلاهاعاث ومىه
اإلاؿاهمت في جدلُم الخىمُت اإلادلُت.
جدخاج مكاعَ٘ البنى الخدخُت واإلاغافم الصحُت واإلاؿدكفُاث واإلاضاعؽ زانت في اإلاىاَمالىاةُت والصحغاوٍت اإلاٗؼولت ئلى مهاصع جمىٍلُت ضخمت ،ولىً ئطا ما جم جهمُمها بخلىُاث البىاًاث
الخًغاء خُث حؿخمض َاكتها مً مهاصع الُاكاث اإلاخجضصة (قمـ ،عٍاح ،مُاه ،وٚحرها) ،فمً قأنها
أن جللل مً جيالُف الغبِ بالُاكت وجيالُف نُاهت ألاؾالن وحكُِض اإلادُاث الخللُضًت ،ومً قأنها
هظلً أن حٗمل ٖلى جدفحز الاؾدثماع في هظا اإلاجاٌ ،وحؿاهم في جىػَ٘ الفغم الٗاصلت بحن حمُ٘
أكالُم البلض الىاخض.
جخمحز هظه ألاهٓمت بىحىصها ٖلى ملغبت مً اإلاجخمٗاث التي حؿخسضمها ،ما ًىفغ الحـباللُمت واإلالىُت الجماُٖت اإلاكترهت وَٗؼػ الخىمُت اإلاؿخضامت.
جىفغ أهٓمت الُاكت اإلاخجضصة فغم ٖمل حضًضة وهُٓفت ومخُىعة جىىىلىحُا .فاللُإٌكيل مؼوصا ؾغَ٘ الىمى للىْاةف الٗالُت الجىصة؛ وهى ًخفىق مً بُٗض في هظا الؿُاق ٖلى كُإ
الُاكت الخللُضًت الظي ٌؿخلؼم جىافغ عأؾماٌ هبحر ( .سواويت حالم ، 1111،الصفحاث )111-111:
 -1-1دور الطاكت املخجددة في جحليم البعد البيئي :في ْل الخٛحراث اإلاىازُت الىاضحت التي
ٌكهضها الٗالمً ،يبغي الخفىحر حضًا في جللُل اهبٗار ٚاػاث الاخخباؽ الحغاعي الىاججت مً اؾخسضام
مهاصع الُاكت ألاخفىعٍت والتي لها نلت وزُلت بهظه الخٛحراث اإلاىازُت .ولهظا وله وبؿبب ئمياهُت
هًىب البتروٌ والٛاػ بٗض ؾىىاث ال جخجاوػ اللغن هما ًإهض الىثحر مً الباخثحن ،أنبذ لؼاما الخىحه
ئلى الُاكت البضًلت الىُٓفت التي ال جىًب بأقيالها اإلاخٗضصة .وألن أهٓمت الُاكاث اإلاخجضصة حٗخمض ٖلى
مهاصع الُاكت اإلادلُت اإلاخىافغة في ؾاةغ الضوٌ فهي حٗخبر مهضع ئمضاص آمً ،ال ًمىً أن ي ؾدىفظ
وال ًلحم الًغع بالبِئت اإلادلُت أو الىَىُت أو الٗاإلاُت.
ال جلىر هظه اإلاىاعص الهىاء أو الُابؿت أو البدغ ،في خحن أن جلىر الهىاء بفٗل كُاعي الىللوالُاكت كض خىٌ الٗضًض مً اإلاضن ئلى مهضع زُغ ًتهضص الصحت الٗامت.
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جلضم الُاكاث اإلاخجضصة ئمياهُاث تهُئت حضًغة باالهخمام ،فهي حؿمذ خالُا باهخاج أهىإٖضًضة مً اإلاىخجاث والحامالث الُاكُت )  ( vecteurs énergétiquesوهظا الخىىٕ في الخُبُلاث وأًًا
الخيامل بحن مهاصعها (قمـ ،عٍذ ،هخل أو مىاص خُىٍت (...Biomasse؛ وخؿً جىػٖها الجٛغافي ًمىً
مً اؾخٗماٌ الالمغهؼي لهظه الُاكاث ،زانت وأن هظا ؤلاهخاج الالمغهؼي ًمىً أن ًخم باالٖخماص ٖلى
الكبياث الخللُضًت ،اإلاىحىصة فٗال :قبىت الىهغباء ،قبىت الٛاػ ،الكبىت الحغاعٍت ،قبىت وؾاعٍ
هلل اإلادغوكاث ،وطلً في ئَاع مً الخيامل بُنها.
 -1أفاق الخىميت املسخدامت في ظل اسخخدام الطاكت املخجددة:
جخجلى أفاق الخىمُت اإلاؿخضًمت مً زالٌ اؾخسضام الُاكاث اإلاخجضصة في مجمىٖت مً ألاهضاف
اإلاؿُغة مً َغف الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة جدذ قٗاع "جدىٍل ٖاإلاىا :زُت الخىمُت اإلاؿخضامت
لٗام  ،"2030والتي حٗمل ٖلى جدلُلها في آفاق  2030وهظا باؾخسضام الُاكت اإلاخجضصة ٖىى الُاكت
الخللُضًت ختى جخمىً مً يمان جدلم هظه ألاهضاف.
وجخمثل هظه ألاهضاف في:
 اللًاء ٖلى الجىٕ وجىفحر ألامً الٛظاتي وجدؿحن الخٛظًت وحٗؼٍؼ الؼعاٖت اإلاؿخضامت
ّ
 يمان جىفغ اإلاُاه وزضماث الهغف الهخي للجمُ٘ وئصاعاتها ئصاعة مؿخضامت.
 يمان وحىص أهماٍ اؾتهالن وئهخاج مؿخضامت.
 اجساط ئحغاءاث ٖاحلت للخهضي لخٛحر اإلاىار وآزاعه.
 خفٔ اإلادُُاث والبداع واإلاىاعص البدغٍت واؾخسضامها ٖلى هدى مؿخضام لخدلُم الخىمُت
اإلاؿخضامت.
 خماًت الىٓم ؤلاًيىلىحُت ّ
البرًت وجغمُمها وحٗؼٍؼ اؾخسضامها ٖلى هدى مؿخضام ،وئصاعة
الٛاباث ٖلى هدى مؿخضام ،وميافدت الخصحغ ،ووكف جضهىع ألاعاض ي وٖىـ مؿاعه ،ووكف
فلضان الخىىٕ البُىلىجي.
 يمان خهىٌ الجمُ٘ بخيلفت مِؿىعة ٖلى زضماث الُاكت الحضًثت اإلاىزىكت واإلاؿخضامت.
 حٗؼٍؼ الىمى الاكخهاصي اإلاُغص والكامل للجمُ٘ واإلاؿخضام ،والٗمالت الياملت واإلاىخجت،
وجىفحر الٗمل الالةم للجمُ٘.
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 ئكامت بنى جدخُت كاصعة ٖلى الهمىص ،وجدفحز الخهيُ٘ اإلاؿخضام الكامل للجمُ٘ ،وحشجُ٘
الابخياع.
 الحض مً اوٗضام اإلاؿاواة صازل البلضان وفُما بُنها.
 حٗل اإلاضن واإلاؿخىَىاث البكغٍت قاملت للجمُ٘ وآمىت وكاصعة ٖلى الهمىص ومؿخضامت
وحكخمل أهثر مً ههف أهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى جغهحز بُئي أو جدىاوٌ اؾخضامت اإلاىاعص
الُبُُٗت :الفلغ ،والصحت ،والٛظاء ،والؼاعٖت ،واإلاُاه ،والهغف الهخي ،واإلاؿخىَىاث البكغٍت،
والُاكت ،وحٛحر اإلاىار ،والاؾتهالن وؤلاهخاج اإلاؿخضامان ،واإلادُُاث ،والىٓم ؤلاًيىلىحُت ألاعيُت ،و
هالخٔ أهه هىان جيامل بحن حمُ٘ ألاهضاف ٌٗني أن الخلضم في أي هضف ال ًمىً أن ًخدلم صون
الخلضم هدى جدلُم أهضاف أزغي وحٗمل هظه ألاهضاف ٖلى جىاػن ألابٗاص الثالزت للخىمُت اإلاؿخضامت،
وهظا مً زالٌ اؾخسضام الُاكاث اإلاخجضصة ،ألن الُاكت الخللُضًت ال ًمىً مً زاللها أن جهل
الخىمُت اإلاؿخضامت ئلى جغٍضه في الؼمً اإلاؿخلبلي.
 -1علباث وجحدًاث جبني الطاكت املخجددة :ئن جدلُم أبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت أنبذ الُىم
مغهىها باؾخسضام الُاكاث اإلاخجضصة ،ئال أن هظه ألازحرة جىاحه الٗضًض مً الٗلباث مً أحل الخدىٌ
هدىها همهضع أؾاس ي للُاكت وطلً ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ٖمىما ،وفُما ًأحي هخُغق ئلى أهم هظه
الٗلباث( :بً ثابت سعيدة ، 1117،الصفحت )111:
 الاٖخماص الىبحر الكخهاصًاث الضوٌ الىفُُت ٖلى مهاصع الُاكاث الخللُضًت (الىفِ والٛاػ)،ًخىك٘ أن ًإصي في بٌٗ الحاالث ئلى جسفُف الاهضفإ هدى الُاكت اإلاخجضصة زىفا مً
ئخضار جأزحر ؾلبي في مىٓىمت ئهخاج الىفِ وأؾٗاعه,
 اعجفإ عأؾماٌ الالػم إلاكغوٖاث الُاكت اإلاخجضصة مما ًجٗل الضوٌ زانت الٗغبُت بداحت ئلىالاٖخماص ٖلى مكاعهت الاؾدثماع ألاحىبي ،أو اإلاىذ الخاعحُت اإلاغجبُت بهىاصًم الخىمُت
الىُٓفت ،زانت وأن الٗاةض ٖلى الاؾدثماع ًدخاج ئلى وكذ أَىٌ مً الاؾدثماع في مهاصع
الُاكت الخللُضًت.
 اإلاؿاخاث الىبحرة التي ًجب جسهُهها إلاكغوٖاث َاكت الغٍاح والُاكت الكمؿُت ،جخُلبؾُاؾاث وبغامج واضحت الؾخسضاماث ألاعاض ي وجملُىها للضولت لخللُل هفلاث اؾدئجاعها أو
قغائها.
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 افخلاع الضوٌ الٗغبُت ئلى جىىىلىحُاث مخُىعة لالؾخمغاع في جسؼًٍ الُاكت الكمؿُتالؾخسضاماث ئهخاج الىهغباء ،والحفاّ ٖلى اإلاُاه اإلاؿخسضمت في مجاٌ الُاكت.
 جخُلب نىاٖاث الُاكت اإلاخجضصة وما ًغافلها مً الخدىٌ ئلى الاكخهاص اإلاٗخمض ٖلى الىهغباءالخًغاء ٖىانغ هاصعة مثل :الٛالُىم ،الخِخاهُىم ،والياصمُىم وٚحرها خُث ال ًؼاٌ الخىلُب
ٖنها في الٗالم الٗغبي مدضوص ،هم أن اؾخسغاج هظه الٗىانغ مً باًَ ألاعى وَغق جىلُتها
مً الكىاةب حكخمل ٖلى مكىالث بُئُت جدخاج ئلى أؾالُب جىىىلىحُت صكُلت ونضًلت
للبِئت.
 اهسفاى اللضعة الخىافؿُت ألؾٗاعها خُث ًإهض اإلاهخمىن باإلاجاٌ الُاكىيٖ ،لى أن اإلاكيلتألاؾاؾُت للُاكت البضًلت هي ٖضم كضعتها ٖلى مىافؿت وؾاةل ئهخاج الُاكت ألازغي مً خُث
ألاؾٗاع.
 هما أن هىان جدض آزغ مغجبِ بأؾٗاع الهغف ،ألن الُاكت بكيل ٖام مً اإلاىخجاث الؿغَٗتالخأزغ بخللباث ؾٗغ الهغف.
.7خاجمت:
بالغٚم مً مداولت الخىمُت اإلاؿخضامت لخدلُم أبٗاصها الثالر ( الىمى الاكخهاصي ،الٗضالت
الاحخماُٖت ،خماًت البِئت) ،ئال أن طلً لم ًىً وافُا في اإلادافٓت ٖلى البِئت وٖلى اإلاىاعص الُاكىٍت
الخللُضًت ،هظا ما أصي بالبدث ًٖ مهاصع َاكىٍت حضًضة ،فياهذ زمغة طلً الاججاه ئلى الُاكاث
اإلاخجضصة باٖخباعها الؿبُل الىخُض مً أحل جىفحر َاكت صاةمت واإلادافٓت ٖلى البِئت في هفـ الىكذ.
ئال أن ما خللخه الُاكاث اإلاخجضصة في مداولتها لخدلُم أبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت ًبلى صون
اإلاؿخىي اإلاُلىب ،وجبلى ٚحر كاصعة ٖلى أن جأزظ ميان الُاكت الخللُضًت في مؿاٖضة الخىمُت
اإلاؿخضامت في جدلُم أبٗاصها وطلً ألنها ماػالذ في مغاخلها الابخضاةُت فلِ وٍدخاج ألامغ ئلى ٖلىص مً
الؼمً ختى جخمىً مً أزظ مياهت الُاكت اإلاؿخضًمت والٓفغ بجغ ٖغبت الخىمُت اإلاؿخضامت.
ومً زالٌ هظه الضعاؾت اإلاخٗللت بالخٗغى ئلى أفاق وأبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت في ْل
اؾخسضام الُاكت اإلاخجضصة جبحن لىا ماًلي:
 الُاكت اإلاخجضصة هي الُاكت اإلاؿخمضة مً اإلاىاعص الُبُُٗت التي جخجضص أو التي ال ًمىً انجىفظ.
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 الخىمُت اإلاؿخضامت هي مداولت الحض مً الخٗاعى الظي ًإصي ئلى جضهىع البِئت ًٖ َغٍمئًجاص وؾُلت إلخضار جيامل بحن البِئت والاكخهاص.
 حٗخبر الُاكت اإلاخجضصة عصًفت مخياملت للخىمُت واؾخضامتها وٖىهغا حىهغٍا لخلبُت مٗٓمالاخخُاحاث ؤلاوؿاهُت هما أنها جًُل٘ بالغٍاصة لبلى ٙألابٗاص الاحخماُٖت والاكخهاصًت
والبُئُت اإلاخٗللت بالخىمُت اإلاؿخضامت.
 جخجلى امياهُت جدلُم ألابٗاص التي ؾُغث مً أحل جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت بمضي جىافغمهاصع الُاكت وزانت اإلاخجضصة منها ،وطلً بما ًًمً الغفاهُت الاكخهاصًت والاحخماُٖت
والبُئُت للؿيان.
 الُاكت اإلاخجضصة جخمثل في الُاكت الكمؿُتَ ،اكت الغٍاح ،الُاكت الىهغوماةُتَ ،اكتالىخمت الحُىٍت ،وٚحرها ،وهي َاكت ال جىفظ مً وىهب ألاعىٖ ،ىـ الُاكت الخللُضًت مثل:
البتروٌ والٛاػ وٚحرها.
 جلٗب الُاكاث اإلاخجضصة صوعا هاما في جغحمت أبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت ،وحؿاهم مكاعَٗهاالخىمىٍت في جدلُم اإلاياؾب الاكخهاصًت وجدؿحن ألاويإ الاحخماُٖت والحفاّ ٖلى اإلاىعور
البُئي لؤلحُاٌ اللاصمت.
 هىان ٖلباث وجدضًاث هبحرة جىاحهها الُاكت اإلاخجضصة مً أحل الخدىٌ ئليها همهضع أؾاس يللُاكت.
ومً أحل بلى ٙالُاكاث اإلاخجضصة في جدلُم أبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت فال بض مً :
 بظٌ مجهىصاث حباعة مً أحل جُىٍغها واؾخٛاللها أخؿً اؾخٛالٌ. الٗمل ٖلى البدث ًٖ مهاصع حضًضة للُاكاث اإلاخجضصة. جُىٍغ مهاصع الُاكت اإلاخجضصة اإلاىحىصة خالُا ومداولت اإلادافٓت ٖليها. مداولت ػٍاصة اللضعة الخىافؿُت ألؾٗاعها م٘ أؾٗاع الُاكت الخللُضًت. .8كائمت املزاحع املعخمدة
 -1بً زابذ ؾُٗضة ، ) 2017 (،صوع الُاكت اإلاخجضصة في الخىمُت واإلادافٓت ٖلى البِئت ،مجلت
اإلالغٍؼي للضعاؾاث الاكخهاصًت واإلاالُت ،الٗضص ألاوٌ ،اإلاغهؼ الجامعي بأفلى ،ألاٚىاٍ ،الجؼاةغ
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 -2جيىاقذ ٖماص ،واك٘ وآفاق الُاكت اإلاخجضصة وصوعها في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاةغ ،
مظهغة ملضمت الؾخىماٌ مخُلباث قهاصة اإلااحؿخحر ،جسهو :الاكخهاص الخىمُت  ،ولُت الٗلىم
الاكخهاصًت والٗلىم الخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر ،حامٗت الحاج لحًغ ،باجىت ،الجؼاةغ
 -3خغفىف ؾهام وازغون ،)2008 (،ؤلاَاع لىٓغي لخىمُت الكاملت اإلاؿخضامت ومإقغاث كُاؾها،
مضازلت في اإلاإجمغ الٗلمي الضولي للخىمُت اإلاؿخضامت والىفاءة الاؾخسضامُت للمىاعص اإلاخاخت ،حامٗت
ؾُُف 07/08 ،أفغٍل  ،الجؼاةغ
 -4خفىْت ألامحر ٖبض اللاصع، ) 2017 ( ،أٖمغ ؾُٗض قٗبان ،الُاكاث اإلاخجضصة في الجؼاةغ هبضًل
للُاكت الخللُضًت – واك٘ وآفاق ،-مجلت الحلىق والٗلىم الاوؿاهُت – الٗضص الاكخهاصي ،اإلاجلض
الثاوي ،الٗضص  ،31حامٗت ػٍان ٖاقىع ،الجلفت ،الجؼاةغ
 -5خىِل أخمض ،بىيُاف خفُٔ ، )2018 (،الخىمُت اإلاؿخضامت واإلادافٓت ٖلى البِئت أؾاؽ
الاؾدثماع في الُاكاث اإلاخجضصة ،اإلالخلى الضولي الٗلمي الخامـ خىٌ :اؾتراجُجُاث الُاكاث اإلاخجضصة
وصوعها في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت – صاعؾت ججاعب بٌٗ الضوًٌ ،-ىمي  24 -23أفغٍل  ،ولُت
الٗلىم الاكخهاصًت والٗلىم الخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر ،حامٗت البلُضة  ،2الجؼاةغ
 -6زبابه ٖبض هللا وآزغون ، )2013(،جُىٍغ الُاكاث اإلاخجضصة بحن ألاهضاف الُمىخت وجدضًاث
الخىفُظ -صعاؾت خالت بغهامج الخدىٌ الُاكىي ألإلااهُا ،مجلت الٗلىم الاكخهاصًت والدؿُحر والٗلىم
:
الخالي
الالىترووي
اإلاىك٘
ٖلى
مخاح
،2013/10
الٗضص:
الخجاعٍت،
 ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/12997جاعٍش الؼٍاعة.2018/02/24 :
 -7ػعمان هغٍم ، )2010 ( ،الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاةغ مً زالٌ بغهامج ؤلاوٗاف الاكخهاصي
( ،)2009-2001مجلت أبدار اكخهاصًت وئصاعٍت ،الٗضص الؿاب٘ ، ،حامٗت مدمض زًُغ ،بؿىغة،
الجؼاةغ
 -8ػواوٍت خالم، )2013 ( ،صوع اكخهاصًاث الُاكاث اإلاخجضصة في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت  -صعاؾت
ملاعهت بحن الجؼاةغ ،جىوـ واإلاٛغب ،مظهغة ملضمت الؾخىماٌ مخُلباث قهاصة اإلااحؿخحر ،جسهو:
الاكخهاص الضولي والخىمُت اإلاؿخضامت ،ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والٗلىم الخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر،
حامٗت فغخاث ٖباؽ ،ؾُُف ،الجؼاةغ
 -9ؾاًذ بىػٍض، )2013 ( ،صوع الحىم الغاقض في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت بالضوٌ الٗغبُت (خالت
الجؼاةغ) ،عؾالت ملضمت الؾخىماٌ هُل قهاصة صهخىعاه ٖلىم في الٗلىم الاكخهاصًت ،جسهو :اكخهاص
الخىمُت ،حامٗت أبى بىغ بللاًض ،جلمؿان ،الجؼاةغ
ؾلُاوي فحروػ ،وفاء الٗمغي ، )2018 ( ،الُاكاث اإلاخجضصة الخُاع الاؾتراجُجي الجضًض في ْل
-10
جدضًاث جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت (م٘ الاقاعة ئلى خالت الجؼاةغ) ،مخاح ٖلى اإلاىك٘ الالىترووي الخالي :
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جاعٍش

،http://univ-blida2.dz/llal/wp-content/uploads/sites/23/04/2018/
.2018/07/20
َُ -11ب ؾُٗضة ،)2014 (،الُاكت الكمؿُت همىطج للُاكاث اإلاخجضصة في الجؼاةغ "خالت مكغوٕ
" ،dasertecمظهغة ملضمت الؾخىماٌ مخُلباث قهاصة اإلااحؿخحر في ئصاعة ألاٖماٌ ،جسهو:
اؾتراجُجُت ،ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والٗلىم الخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر ،اإلاضعؾت الضهخىعالُت لالكخهاص
وئصاعة ألاٖماٌ ،حامٗت وهغان ،الجؼاةغ
ٖ -12ضهان فغخان الجىعاوي، )2013 (،الُاكت اإلاخجضصة وصوعها في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت في صولت
ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،الحىاع اإلاخمضن -اإلادىع :الاصاعة و الاكخهاص ،مخاح ٖلى اإلاىك٘ الالىترووي
الخالي ،: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=363170جاعٍش الؼٍاعة.2018/02/24 :
ٖلي كابىؾت ،خمؼة َُبي ، )2014 (،مىٓىمت ؤلاصاعة البُئُت الؿلُمت والخىمُت اإلاؿخضامت في
-13
اإلاىاَم الغٍفُت ،مجلت الضعاؾاث والبدىر الاحخماُٖت ،الٗضص الغاب٘ ،حاهفي  ،2014حامٗت الىاصي،
الجؼاةغ
 -14مدمض َالبي ،مدمض ؾاخل ،أهمُت الُاكت اإلاخجضصة في خماًت البِئت ألحل الخىمُت اإلاؿخضامت -
ٖغى ججغبت أإلااهُا – ،مجلت الباخث ،اإلاجلض الؿاصؽ ،الٗضص  ، 06مخاح ٖلى اإلاىك٘ الالىترووي الخالي :
 ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/834جاعٍش الؼٍاعة.2018/07/05 :
 -15مضاحي مدمض ، )2012(،الُاكاث اإلاخجضصة هسُاع اؾتراجُجي في ْل اإلاؿإولُت ًٖ خماًت البِئت
" صعاؾت خالت الجؼاةغ" ،مظهغة ملضمت الؾخىماٌ مخُلباث قهاصة اإلااحؿخحر في الٗلىم الاكخهاصًت،
جسهو :مالُت واكخهاص صولي ،ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر ،حامٗت خؿِبت بً
بىٖلي بكلف ،الجؼاةغ
هاًف بً هاةل ٖبض الغخمً أبى ٖلي ،) 1432( ،الخىمُت اإلاؿخضامت في الٗماعة الخللُضًت في
-16
اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت (خالت صعاؾُت -مىُلت الحجاػ) ،مظهغة ملضمت الؾخىماٌ مخُلباث قهاصة
اإلااحؿخحر ،ولُت الهىضؾت والٗماعة الاؾالمُت ،حامٗت أم اللغي ،اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت

« مجلت امللزيشي للدراساث الاكخصادًت واملاليت ،اإلاجلض  ،2الٗضص  ،2صٌؿمبر  » 2018م م185-165:
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:ملخص
نهددذؾ هددز الذساظددت ئ ددا لد قلددت كرد ط طزددش الختؼددرؽ تظددقراجرى الدعددستلى ددا جدعد ه لعددخس
ٌ  بدرث جن اظخعم،) لسؿف75( ٌ شملذ الذساظت ريت ليسوت ل-ظعرذة- ألاداء ف كؼ ع تجص الث
:  خلصذ الذساظت ئ ا حملت لٌ اليخ ئج و ه طهمه،)SPSS.V.20( الخدلرل إلاخص ئى ب الظخع وت ببرو لج
 قحسد طزش الختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى ا جدع ه قحعضتض ف لعخس ألاداء.ٌ  لإظع ث تجص، ألاداء، الختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى: الكلماث املفتاحيت
M31,P41:JEL جصييف
Résumé:
L'étude vise à mesurer l'impact de la planification stratégique du
marketing sur l'amélioration des performances dans le secteur des
télécommunications à la wilaya de Saida. L’échantillon de l’étude est
composé de )75(employés. Nous avons utilisé l'analyse statistique à l’aide
du logiciel )SPSS.V.20(.
L'étude a abouti à certain nombre de résultats, dont le plus important :
- l’existence de l’impact de la planification stratégique du marketing sur
l'amélioration du niveau de performance.
Mots-clés : planification stratégique du marketing, performance,
institutions de communication.
Jel Classification Codes: M31,P41
zeggai.hamidi@univ-saida.dz: إلايمرل،  حميدي زقاي. د:*املإلف املشظل
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 .1مقدمت:
يشهذ السطع الشاهٌ جدسالث قحؼ راث هث رة قلدع س ت ،لعل طهمه توـخ ح ا ألاظساق ،لم
طد ئ ا جي ؿغ قجص دم املإظع ث ف الــش بدصت ظسكرت جمىنه لٌ تظخمشاس ،قاليمس ،قالبل ء .قف
ؿل هز الـشقؾ لن حعذ جصلح وـن قطظ لرب الختؼرؽ الخللرذيت املعخمذة

ا الخًبإ قالخبرة

امل طرت ،قتأحى الختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى هبسصلت التي جسحه امليـم ث قججذد له تجج
الصحرذ الزي يجب طه حع ر به ،قب لخ الخدع ه لٌ لعخس طدائه ؟
.1.1مشكلت البحث:
بي ء ا ل ظبم ،ؿاوه يمىٌ بلسسة لشيلت الذساظت ب لدع ؤٌ الشئيس ي الخ :
ما أثر التخطيط الاصتراجيجي التضويقي في جحضين مضتوى ألاداء في مؤصضاث الاجصاالث؟
قتخـشع ٌ هزا العإاٌ لجمس ت لٌ الدع ؤالث التي حععا الذساظت ئ ا إلاح بت نه  ،قه :
 ل امللصسد ب لختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى؟ ل امللصسد ب ألداء؟ ل ه ػبرعت العالكت ب ه الختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى قلعخس ألاداء؟ .1.1أهداف البحث:
تهذؾ هز الذساظت ئ ا:
 لعشؿت ل لعخس الختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى قألاداء ب ملإظع ث لدل الذساظت؟ دساظت طزش الختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى ا لعخس ألاداء ب ملإظع ث لدل الذساظت؟ .1.1أهميت البحث:
حععا هز الذساظت ئ ا لد قلت جدعيغ لختزي اللشاس ف املإظع ث الجضائشتت قخصسص
كؼ ع تجص الث بظشقسة ئ ؼ ء طهمرت ملسطسع الختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى قا خب س طداة ؿع لت ف
الشؿع لٌ لعخس ألاداء.
.1.1فرضياث البحث:
اظدي دا ئ ا لشيلت الذساظت جمذ صر ػت الـشطر ث الخ لرت:
هي ن الكت اسجب غ راث داللت ئخص ئرت ب ه الختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى قلعخس ألاداء؟
يإزش الختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى ا لعخس ألاداء ب ملإظع ث لدل الذساظت؟
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 .1.1هموذج الدراصت:
يخظمٌ اليمسرج طق املتؼؽ الـشض ي للذساظت لٌ خالٌ الشيل سكن ( )0تحى:
الشكل رقم ( :)1هموذج الدراصت
متغير التابع

متغير المستقل
التخطيط االستراتيجي
التسويقي

مستوى األداء

املصدر :لٌ ئ ذاد الب خث
.1التخطيط الاصتراجيجي التضويقي:
حعخمذ املإظعت ف قطع اظقراجرجرت حعستلرت

ا ذة قظ ئل حعستلرت لتخلـت بؼشض جدلرم

ألاهذاؾ املعؼشة .قوـشا الخخالؾ ق حه ث اليـش ق لشقس الدعستم بمـ هرن ذيذة وجذ ذة حع ستف
لخب ييت وزهش طهمه حعشتف( )0خرث شؿه بأنه " الع رقسة التي جدخسي ا جدلرل الـشص املسحسدة ف
العسق ق اخخب س الهذؾ ،الخمسطع ،لتؼؼ ث العمل ق وـ م الشك بت".
قهزا الخعشتف يجشو ئ ا جدذيذ خؼساث ئ ذاد تظقراجرجرت الدعستلرت التي جبذط بخدلرل
الـشص العسكرت قاخخر س ألاؿظل لنه زن اللر م ب لخمسطع به قرلً با ذاد لتؼؼ ث العمل لع
قحسد وـ م الشك بت بعذ ملرت جيـرز تظقراجرجرت الدعستلرت.
.1إدارة ألاداء والاصتراجيجيت (ألاداء الاصتراجيجي):
يلصذ ب ألداء دسحت اليج ح التي جدلله املإظعت ف ئوج ص ألاهذاؾ املدذدة لعبل  ،هم
يعشؾ بأوه "دسحت بلسغ الـشد طق الـشتم اق امليـمت لألهذاؾ املتؼؼت بىـ ءة ق ؿ لرت"( ،)2خعب هزا
الخعشتف وجذ طه ألاداء يعجي جأديت ق اللر م بعمل ق حهذ طق ىش غ لٌ ػشؾ ؿشد طق ؿشتم طق لإظعت
لٌ طحل جدلرم هذؾ لع ه ،هم وجذ طه هزا الخعشتف يشبؽ ألاداء ب لىـ ءة قالـ لرت ،ق الساكع طه
حل الذساظ ث جد قٌ سبؽ ألاداء ب لـ لرت ق الىـ ءة ظساء ا املعخس تظقراجرى طق الخىخريى طق
الدشؼر ( .)3ئه ملر ث تظقراجرجرت قئداسة ألاداء يجب طه جيسه لخذاخلت جم ًل لٌ خرث املدخس
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قالسكذ ٌ ػشتم لع همت ئداسة ألاداء ف جيـرن ألاهذاؾ الـشديت ،قئخذار الخعلرن قالخؼر ر الزي
يًسجن لع طهذاؾ امليـمت طق قخذة ألا م ٌ.
.1.1الدراصاث الضابقت:
 دساظت  )1222( Chapman & Hylandبمذييت ظذىى ف طظقرالر بعيساه ":الاصتراجيجيتوالتحضيىاث املضتمرة في املصاوع الصغيرة واملتوصطت ألاصتراليت" هذؿذ هز الذساظت ؿدص بعع
ػشق جؼستش تظقراجرجرت الصي رت ،قجدلرل هرف سبؼذ الصي ث الصؼ رة قاملخسظؼت ملر ث
جؼسسه ب ظقراجرجر ته لشصذ العالكت ب ه الخدعيي ث املعخمشة قتظقراجرجرت .جسصلذ هز الذساظت ئ ا
حعشتف زالر ػشق جيـرمرت لالظقراجرجرت ،جن قصـه
ً
للرذ ىعبر ب ملشاكبت قالهريل الخيـرمي ،لشاكبت الهريل بلرن لدذدة.

ا اليدس الخ  :الخؼستش تظقراجرى ػ ر امللرذ،

 دساظت هور الدًً مازن صليم محمود ) (2008بعيساه" دور التخطيط الاصتراجيجي في زيادة فاعليتإلادارة املدرصيت بمحافظاث غسة" ،سظ لت ل حعخ ر ولرت القربرت ،ػضة ،ؿلعؼ ه .طؿهشث اليخ ئج طه
املعخجرب ه طكشقا بأهمرت دقس الختؼرؽ تظقراجرى للمذسظت ف صت دة ؿ لرت إلاداسة املذسظرت بسصه
ىعبي .% 85.26
 دساظت الدحني إًاد علي ) (2011بعيساه" :دور التخطيط الاصتراجيجي في حودة ألاداء املؤصس ي،دراصت وصفيت جحليليت في الجامعاث الىظاميت الفلضطيييت"  ،سظ لت دهخسسا ف القربرت ،ح لعت
دلشم .خلصذ الذساظت ئ ا ذة وخ ئج و ه طهمه  :قحسد الكت ب ه لعخس دقس الختؼرؽ تظقراجرى
قلعر س الـلعـت قالشظ لت قألاهذاؾ هأخذ طبع د حسدة ألاداء املإظس ي.
.1إلاطار التطبيقي للدراصت:
.1.1مجتمع وعيىت الدراصت:
شمل لجخمع الذساظت حمرع لسؿـى لخع ل اله جف اليل ٌ ف قاليت ظعرذة ،خرث جن
ت خم د

ا ريت ليسوت لٌ ( )75لسؿف ،قالجذقٌ سكن ( )12يسضح جسصيع ريت الذساظت خعب

املخؼ راث الشخصرت.
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حدول رقم ( :)1جوزيع عيىت الدراصت حضب املتغيراث الشخصيت.
الخصائص الشخصيت

التكرار

اليضبت املئويت %

رهش

43

57.33

طوثى

32

42.65

املجموع

51

122.2

املؤهل

ز وسي

00

04.66

العلمي

ليع ىغ

50

68.11

ل حعخ ر

9

02.11

طخش

4

5.33

املجموع

51

122.2

طكل لٌ  5ظيساث

37

49.20

لٌ  5ئ ا  01ظيساث

08

24.11

لٌ  01ئ ا طكل لٌ  05ظيساث

04

08.66

طهثر لٌ  05ظيت

6

8.11

املجموع

51

122.2

لذيش م

3

4.11

و ئب لذيش

7

9.30

سئيغ كعن

03

07.33

طخش

52

69.33

املجموع

51

122.2

الجيط

الخبرة

الوظيفت

املصدر :لتشح ث بشو لج ()SPSS.V.20
.1.1أداة الدراصت:
جن اظختذام تظدب وت هأداة سئيعت ف حمع البر و ث لٌ لجخمع الذساظت ،خرث اخخسث ا كعم ه
قرلً ا اليدس الخ :
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القضم ألاول :يخيسه لٌ طظئلت لت جخعلم ب لبر و ث الشخصرت ألؿشاد ريت الذساظت قتخيسه لٌ ()15
ؿلشاث (الجًغ قاملإهل العلمي ،املإظعت ،السؿرـت ،ظيساث الخبرة).
القضم الثاوي :يخيسه لٌ 18ؿلشاث لسص ت ا لدسستٌ سئيعر ه هم :
املحور ألاول :الختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى ،قتخيسه لٌ  04ؿلشاث.
املحور الثاوي :لعخس ألاداء ،قتخيسه لٌ 14ؿلشاث.
قكذ جن شض حمرع العب ساث ب ظختذام للر ط لرىشث ( )likertالخم س ي قاملخذسج قرلً ا
الشيل الخ :
حدول رقم ( :)1مقياش إلاحابت على الفقراث
غير
التصييف

جماما

الدرحت

1.51-1

موافق

غير موافق

محاًد

موافق

موافق جماما

1.11-1..2

1.11-1..2

1.11-1.12

1.22-1.12

املصدر :لٌ ئ ذاد الب خث
.1.1ثباث أداة الدراصت:
جن الخدلم لٌ زب ث ألاداة بـدص تحع ق الذاخ لـلشاث تظدب وت ب ظختذام لع لل طلـ
هشقوب ج ا ريت الذساظت ،قيش ر الجذقٌ ( )3ئ ا كرمت لع لالث الثب ث للمدسستٌ ،جشاقخذ ب ه 1.70
ق 1.77ف خ ه بلؼذ كرمت لع لل الثب ث لجمرع الـلشاث  ،1.80قحمرع هز اللرن لرت لم يذٌ ا
ئلي ورت زب ث اليخ ئج ،التي يمىٌ طه حعـش نه الذساظت قهزلً ئلي ورت حعمرن اليخ ئج التي جسصلذ له
الذساظت.
حدول رقم ( :)1مقياش (  (Cronbach’s αللمتغيراث الرئيضت.
أصماء املتغير

عدد

( (cronbach’s α

الفقراث
الختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى

4

1.77

لعخس ألاداء

4

1.70

حميع الفقراث

11

2..1

املصدر :لٌ ئ ذاد الب خث ب ال خم د ا لتشح ث بشو لج (.)SPSS.V.20
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 .1جحليل الىتائج الوصفيت للدراصت:
ئه الؼ يت لٌ ئحشاء إلاخص ء السصـى هس لعشؿت اجج ئح ب ث طؿشاد العريت ،ؿظال ٌ جبر ه
قجلذيش لعخس طهمرت الـلشاث قاملخؼ راث لٌ قحهت وـش طؿشاد العريت ،قرلً ب ال خم د

ا ظلن

لرىشث الخم س ي (لٌ لساؿم بشذة هأكص ى دسحت ئ ا ػ ر لساؿم جم ل هأدىى دسحت) ،قخع ب املخسظؽ
الحع بى.
 اججاه إحاباث أفراد العيىت لقياش التخطيط الاصتراجيجي التضويقي :يخطح لٌ الجذقٌ سكن ()4طدو بأه املخسظؽ الحع بى للختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى لي ددخ ئج اجج ئح ب ث طؿشاد العريت بلؽ
( )3.04طي بذسحت لساؿلت ولرت بلؼذ  62.8%لٌ لخسظؼ ث اظخج ب ث طؿشاد العريت .قب ودشاؾ لعر سي
( .)1.814قب لخ

ؿاه لعـن ئح ب ث املعخجسب ه و وذ ودس اجج لد يذ قلساؿم .قؿل لعلن لرىشث

الخم س ي.
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حدول رقم ( :)4هتائج إلاحصاء الوصفي الججاه إحاباث أفراد العيىت لقياش التخطيط الاصتراجيجي
التضويقي
الرقم

العباراث

املتوصط

الاهحراف

اججاه

الحضابي

املعياري

املوافقت

السكسؾ ا الـشص قالتهذيذاث املدرؼت
1

هعيصش حسهشي ف

ملرت الختؼرؽ

لساؿم
3.60

1.948

تظقراجرى الدعستلى.
طشقسة جسؿش بذائل قخر ساث اظقراجرجرت
1

الدعستلرت ليل خؼت لم يعمل

ا

لد يذ
3.00

0.044

الحـ ؾ ا لعخس ألاداء الع .
ئه العر ظ ث التي جدبعه املإظعت
1

قاضحت ف طره ه حمرع الع لل ه لم

لد يذ
3.17

1.994

يع ذ ،قتظمٌ جيـرز طهذاؿه .
طشقسة الخساصل ب ه قاطع الخؼؽ
1

لد يذ

تظقراجرجرت قامليـزيٌ له لم يعمل ا 2.77

0.139

ولل الخؼؽ لٌ قاكع وـشي ئ ا قاكع
م بىـ ءة لرت.
املتوصط الحضابي والاهحراف املعياري العام
ملقياش التخطيط الاصتراجيجي التضويقي

3.14

2..21

املصدر :لتشح ث بشو لج (.)SPSS.V.20
 اججاه إحاباث أفراد العيىت لقياش مضتوى ألاداء :جب ه لٌ خالٌ الجذقٌ سكن ( )5طدو بأهلخسظؽ الحع بى ليخ ئج اجج ئح ب ث طؿشاد العريت للر ط لعخس تداء بلؽ ( )2.93طي بذسحت
لساؿلت ولرت بلؼذ  58.6%لٌ لخسظؼ ث اظخج ب ث طؿشاد العريت .قب ودشاؾ لعر سي ( .)1.974قب لخ
ؿاه لعـن ئح ب ث املعخجسب ه و وذ ودس اجج لد يذ قؿل لعلن لرىشث الخم س ي.
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حدول رقم ( :)5هتائج إلاحصاء الوصفي الججاه إحاباث أفراد العيىت لقياش مضتوى ألاداء
الرقم العباراث
1

املتوصط

الاهحراف

اججاه

الحضابي

املعياري

املوافقت

0.107

لد يذ

يسحذ اهخم م لٌ كبل املإظعت بًخ ئج 2.93
جلستن ألاداء.

1

يدعن وـ م جلستن ألاداء ف املإظعت 2.77

0.139

لد يذ

ب ملشقوت.
1

يخن لشاحعت لع ي ر جلررن ألاداء لٌ طحل 3.16

1.981

لد يذ

جؼستش مل الع لل ه ف املإظعت.
1

جلسم املإظعت بخلررن طداء الع لل ه خعب 2.99

0.168

لد يذ

لع ي ر السؿرـت.
املتوصط الحضابي والاهحراف املعياري العام

1.11

2.151

ملقياش مضتوى ألاداء.
املصدر :لتشح ث بشو لج (.)SPSS.V.20
.1.1اختبار فرضيت البحث:
الخخب س ؿشطرت البدث جن اظختذام جدلرل تودذاس البعرؽ خرث يسضح الجذقٌ سكن ()5
طه كرمت لع لل تسجب غ و وذ  R = 0.643قهزا يذٌ ا قحسد الكت اسجب غ للبسلت ب ه الختؼرؽ
تظقراجرى الدعستلى ق لعخس ألاداء  ،هم بلؽ لع لل الخدذيذ  R=1.404لم يعجي طه  % 40.4لٌ
حؼ ر ف لعخس ألاداء يعسد ئ ا حؼ ر ف الختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى  ،هم يسضح لع لل تودذاس B
 =0.300ئ ا قحسد الكت ػشديت ب ه الختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى ق لعخس ألاداء  ،طي طه صت دة
الختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى بسخذة قاخذة يإدي ئ ا حؼ ر ػشدي ف لعخس ألاداء بملذاس
،1.311هم ئه كرمت  fاملدعسبت حع قي 040.94قه طهبر لٌ كرمته الجذقلرت ،قبم طه لعخس
الذاللت sig = 0.00قهس طكل لٌ  1.15لعخس الذاللت إلاخص ئرت املعخمذة ،ق ب لخ وشؿع الـشطرت
الصـشتت ،قولبل الـشطرت البذيلت الل ئلت طوه يسحذ طزش الختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى ا لعخس
ألاداء.
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الجدول رقم ( :)1هتائج اختبار جحليل الاهحدار البضيط للتحقق مً أثر التخطيط الاصتراجيجي
التضويقي على مضتوى ألاداء.
املتغير املضتقل :الختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى
املخؼ ر الخ بع:

لع لل

لع لل

لع لل

كرمت F

لعخس الذاللت

لعخس ألاداء

تسجب غ

الخدذيذ

تودذاس

املدعسبت

Sig

R
1.643

2

R

1.404

B
1.311

040.943

1.11

املصدر :لٌ ئ ذاد الب خث ب ال خم د ا لتشح ث بشو لج ()SPSS.V.20
 ..خاجمت  :جسصل الذساظت ئ ا حملت لٌ تظخًخ ح ث ،ح ءث هم يأحى:
 طش سث الذساظت ئ ا طه لعخس جؼبرم الختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى ف املإظع ث لدلالذساظت خصل ا دسحت لساؿلت ولرت بلؼذ  62.8%لٌ لخسظؼ ث اظخج ب ث طؿشاد العريت.
 -خصلذ الـلشاث الخ صت بمعخس ألاداء ف لإظع ث لدل الذساظت

ا دسحت لساؿلت

بلؼذ 58.6%لٌ لخسظؼ ث اظخج ب ث طؿشاد العريت.
 -طهذث الذساظت

ا قحسد طزش رق داللت ئخص ئرت للختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى

ا لعخس

إلاخص ء.
 .1..مقترحاث
ف طسء اليخ ئج التي جن الخسصل ئليه خلصذ الذساظت ئ ا الخسصر ث الخ لرت:
-

ا املإظع ث لدل الذساظت تهخم م ب لختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى مل له لٌ طهمرت لٌ سؿع

لٌ لعخس ألاداء.
 اظخلؼ ب قحعر ه لسؿـ ه لإهل ه قك دستٌ ا طداء طدقاسهن املعشؿرت. العمل ا خلم زل ؿت لدـضة قلشجعت قدا مت لعملرت الختؼرؽ تظقراجرى الدعستلى. خعٌ اظدثم س ف املعلسل ث الدعستلرت مل له دقس ؿع ٌ ف لعشؿت ب لبيئت الخ سحرت للمإظع ثلدل الذساظت.
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 ..قائمت املراحع املعتمدة
-0

بذ امللرً لضهسدة ( ،)2110تداء ب ه الىـ ءة قالـع لرت ،لجلت العلسم إلاىع ورت ،العذد ألاقٌ،

ح لعت بعىشة ،الجضائش ؛
 -2ظرذ طخمذ لصؼـى ( ،)2112ئداسة البشش ،ألاصسٌ قامله ساث ،بذقه رهش داس الًشش ،لصش
 -3طؿشتذ خمر  – .)2104( .الخذستب همذخل لخدع ه اداء املساسد البششتت لع دساظت خ لت لجمع
صرذاٌ ؿشع ؿشل ٌ بعي بت ، -ح لعت ام البساق  .، ،ولرت العلسم تكخص ديت.
 -4الذاقي الشرخ .)2119( .،جدلرل ألاظغ اليـشتت ملـهسم ألاداء ، ،العذد  ،17ح لعت قسكلت .،لجلت
الب خث.
5- Philip Kotler, Bernard Dubois.)0222( . Marketing Management, Publiunion,10 édition : Paris, France,.
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ملخص:
ﺘﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدﻒ ﻫﺫﻩ الدﺭاسﺔ للﺘعﺭﻒ ﻋلﻰ ﺃﻓﻀل المﻘﺎﻴﻴﺱ لﻘﻴﺎﺱ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ الﺘﻲ ﺘﻘدمﻬﺎ
الﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨﻭﻙ العﺎملﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭمعﺭﻓﺔ اﻷ ﻫمﻴﺔ الﻨسﺒﻴﺔ لﻸﺒعﺎد المﺨﺘلﻔﺔ لجﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺇلﻰ اﺨﺘﺒﺎﺭ العﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻜل مﻥ الﺭﻀﺎ ﻭﻨﻴﺔ الﺸﺭاء .ﻭلﻘد اﺸﺘملﺕ
الدﺭاسﺔ ﻋلﻰ ﻋﻴﻨﺔ مﻥ ﻋمﻼء الﺒﻨﻭﻙ العﺎملﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ مﻘداﺭﻫﺎ ( )166مﻔﺭدﺓ ﻭﺨلﺼﺕ الدﺭاسﺔ
ﺇلﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻔﻬﻡ ﺘﻭﻗعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﺕ العمﻴل مﻥ ﺃجل ﺘﻘدﻴﻡ ﺨدمﺔ مﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻭﺘﺤﻘﻴﻖ الﺭﻀﺎ لدﻴﻬﻡ
ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺇلﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺱ جﻭدﺓ الﺨدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ المﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺭﻓﻴﺔ ﻭﺇدﺭاﻙ العمﻼء لﻬﺎ ﻫﻭ المدﺨل الﺭﺌﻴﺱ لﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻭﺘﺤسﻴﻥ جﻭدﺓ الﺨدمﺎﺕ المﺼﺭﻓﻴﺔ المﻘدمـﺔ للعمـﻼء  .ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ الدﺭاسﺔ ﻭجﻭد ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺫاﺕ دﻻلﺔ
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﻀﺎ العمﻼء ﻭجﻭدﺓ الﺨدم ـﺔ المﺼ ـﺭﻓﻴﺔ المﻘدمﺔ  .ﻭﺨلﺼﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺇلﻰ ﺃﻥ اسﺘمﺭاﺭ العمﻼء
ﻓﻲ الﺘعﺎمل مﻊ الﺒﻨﻭﻙ ﻭﺃﻥ ﺯﻴﺎدﺓ ﻭﻻﺌﻬﻡ ﻴعﺘمد ﺒﺸﻜل ﺃسﺎﺱ ﻋلﻰ ﺘﻘﻴﻴمﻬﻡ لجﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ
المﻘدمﺔ لﻬﻡ.
الكلمات املتفتاحية:جودﺓ الخدمﺔ ،الﺒﻨوﻙ،الﺙسهﻴﻼﺕ املﺎلﻴﺔ ،الثﻘﺔ..
ثصنيف G20:JEL
Abstract
We have begun to implement our task of combating degradation in the fight
against deterioration in the fight against consequences and the prevention
of
noncommunicable
and
muscular
diseases.
http://www.unicef.org/en/index.php?page=en&page=index.html. The study
included a sample of 166 bank customers in the Gaza Strip. The study
concluded that customer expectations should be understood in order
*املﺆلﻕ املرسل :د .حازم أحمد فروانة  ،لايمﻴلatiaf_1998@hotmail.com:
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to provide better banking service and satisfaction. In addition, the
measurement of the quality of banking service and the recognition of
customers is the main approach to improving the quality of services AlQudt Bank for Amoy. Here are some examples? Any aid-focused earpieces
that hinder aid-blocking aid hampering already-strained concentrations
hampering aid-blocking funds.
Keywords: Quality of service, banks, financial facilities, trust.
Jel Classification Codes:G20

.1مقدمة:
اﻫـﺘﻡ العدﻴـد مﻥ الﺒﺎﺤثﻴﻥ ﺒدﺭاسﺔ الجﻭاﻨﺏ المﺨﺘلﻔﺔ لجﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ مﻥ ﺤﻴﺛ مﻔﻬﻭمﻬـﺎ
ﻭمﺤدداﺘﻬﺎ ﻭﺃﺒعﺎدﻫﺎ ﻭﻁﺭﻖ ﻗﻴﺎسﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇلﻰ العﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ مﻘدﻡ الﺨدمﺔ (الﺒﻨﻙ) ﻭﺒﻴﻥ المسﺘﻔﻴد
مﻨﻬﺎ (ﻋمﻼء الﺒﻨﻙ  -المعﺘمد ) ﻭﺫلﻙ ﺒﻬدﻒ ﺭﻓﻊ مسﺘﻭﻯ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﻘدمﺔ لﺘﺘﻨﺎس ﺏ مﻊ ﺃﻭ ﺘـﺯﻴد
ﻋـﻥ ﺘﻭﻗعﺎﺕ العمﻼء  .ﺇﻥ الﻬدﻒ الﺭﺌﻴﺱ مﻥ ﻫﺫا الﺒﺤﺛ ﻫﻭ الﺘعﺭﻒ ﻋلﻰ ﻗﻴﺎﺱ جﻭدﺓ الﺨدمـﺔ المﺼـﺭﻓﻴﺔ
ﻓﻲ الﺒﻨﻭﻙ العﺎملﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺤﻴﺛ ﺘﻬﺘﻡ ﻫﺫﻩ الﺒﻨﻭﻙ ﺒﺭﻓﻊ مسﺘﻭﻯ جﻭدﺓﺨدمﺎﺘﻬﺎ المﻘدمﺔ للعمﻼء.
ﻗﻴﺎﺱ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ.
ﻭلﻘد ﺃدﻯ ﻋﻘد مﺅﺘمﺭ مدﺭﻴد ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻋﺎﻡ  1991ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺇﻋﻼﻥ المﺒﺎدﻱ ء سﺒﺘمﺒﺭ 1991ﺇلﻰ ﺤدﻭﺛ
ﺘﻐﻴﻴﺭ جﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ الجﻬﺎﺯ المﺼﺭﻓﻲ الﻔلسﻁﻴﻨﻲ ﺤﻴﺛ اﻋﺘﺒﺭ ﻋﺎﻡ  1994ﻨﻘﻁﺔ اﻨﻁﻼﻗﺔ ﺤﻘﻴﻘـﻴﺔ ﺤﻴـﺛ
ﹰ (الﻔلﻴﺕ )2004،ﺤﻴﺛ ﺒلﻑﻋـدد الﺒـﻨﻭﻙ العﺎملﺔ
اﺼﺒﺢ الجﻬﺎﺯ المﺼﺭﻓﻲ الﻔلسﻁﻴﻨﻲ ﻭﻷﻭل مﺭﺓ مﺘﻜﺎمﻼ
ﻓﻲ ﻓلسﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ( 22 ()2003ﺒﻨﻜﺎ) مﻨﻬﺎ ( 10ﺒﻨﻭﻙ ) ﻭﻁﻨﻴﺔ 11( ،ﺒﻨﻙ ﻋﺭﺒـﻲ ) مﺎ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﺃﺭدﻨﻴﺔ
ﻭمﺼﺭﻴﺔ ،ﻭ ( )1ﺃجﻨﺒﻲ ( سلﻁﺔ الﻨﻘد الﻔلسﻁﻴﻨﻴﺔ .)2004 ،ﻭﺒلﻐﺕ ﺸـﺒﻜﺎﺕ ﻭﻓـﺭﻭﻉ ﻭمﺭاﻜﺯ الﺒﻨﻭﻙ
ﺭﻋﺎ ﻓﻲ الﻀﻔﺔ الﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻴمﻜﻥ ﺘﻘسﻴﻡ
ﻓﺭﻋﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭ ()96ﻓـ ﹰ
ﹰ مﻨﻬﺎ ( )35ﹰ
الﺭﺌﻴسﻴﺔ ( )131ﻓﺭﻋﺎ
الﺒﻨﻭﻙ العﺎملﺔ ﻓﻲ ﻓلسﻁﻴﻥ ﺤسﺏ جﻨسﻴﺘﻬﺎ ﺇلﻰ ( )10ﺒﻨﻭﻙﻭﻁﻨﻴﺔ ﻫﻲ  :ﻓلسﻁﻴﻥ المﺤدﻭد،
الﺘجﺎﺭﻱ المﺼﺭﻱ ،اﻻسﺘثمﺎﺭ الﻔلسﻁﻴﻨﻲ ،اﻹسﻼمﻲ العﺭﺒﻲ ،الﻘدﺱللﺘﻨمﻴﺔ ﻭاﻻسﺘثمﺎﺭ ،ﻓلسﻁﻴﻥ
الدﻭلﻲ ،اﻹسﻼمﻲ الﻔلسﻁﻴﻨﻲ ،اﻷﻗﺼﻰ اﻹسﻼمﻲ ،العﺭﺒﻲ الﻔلسﻁﻴﻨﻲ لﻼسـﺘثمﺎﺭ ،ﺒﺸﺒﻜﺔ ﻓﺭﻭﻉ
ﻓﺭﻋﺎ  ،ﺒﻨﻜﺎﻥ مﺼـﺭﻴﺎﻥ ﻭلﻬمﺎ ( )8ﻓﺭﻭﻉ (ﺃﺒﻭ
ﹰ )11( ،ﺒﻨﻙ ﺃﺭدﻨﻲ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﻓﺭﻭﻉ ( )88ﹰ
ﻗدﺭﻫﺎ ( )50ﻓﺭﻋﺎ
معمﺭ .)2002 ،ﻭلﻘد ﺒلﻑ ﺤجﻡ ﻭداﺌﻊ العمﻼء ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ()2003ﺤﻭالﻲ ( )3.624ملﻴﺎﺭ دﻭﻻﺭ ﻭﺒلﻑ
المسﺘثمﺭ مﻨﻪ ﺤﻭالﻲ ( )1.072ملﻴﺎﺭ دﻭﻻﺭ ،ﻭﻋلﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺤجﻡالﺘسـﻬﻴﻼﺕ ﺇلـﻰ الﻭداﺌـﻊ ﺃﻗل مﻥ  %30اﻷمﺭ
الﺫﻱ ﻴجعل الﺒﻨﻭﻙ العﺎملﺔ ﻓﻲ ﻓلسﻁﻴﻥ ﺘﻬﺘﻡ ﺃﻜثﺭﺒجﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ المﻘدمﺔ.
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.1.1أﻫداﻑ الدراضة :
ﺘﻬدﻒ الدﺭاسﺔ ﺇلﻰ :
 الﺘعﺭﻒ ﻋلﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋمﻼء المﺼﺎﺭﻒ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ لمسﺘﻭﻯ جﻭ دﺓ الﺨدمﺎﺕ المﺼﺭﻓﻴﺔ المﻘدمـﺔ لﻬـﻡﹰ.
سﻭاء مﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﻭﻗعﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺇدﺭاﻜﻬﻡ لمسﺘﻭﻯ جﻭدﺓ الﺨدمﺎﺕ المﺼﺭﻓﻴﺔ المﻘدمﺔ لﻬﻡ ﻓعلﻴﺎ
 الﺘﻭﺼل ﺇلﻰ ﺃﻓﻀل المﻘﺎﻴﻴﺱ لﻘﻴﺎﺱ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ مدﻯ ﻗـدﺭﺓ ﻫﺫﻩالمﻘﺎﻴﻴﺱ ﻋلﻰ ﺘﻔسﻴﺭ الﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المدﺭﻜﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓ ﺔ ﺇلﻰ اﺨﺘﺒﺎﺭ دﺭجﺔ ﺼدﻗﻬﺎ ﻭثﺒﺎﺘﻬﺎ.
 ﺘﺤدﻴد اﻷﻫمﻴﺔ الﻨسﺒﻴﺔ لﻼﺒعﺎد المﺨﺘلﻔﺔ لجﻭدﺓ الﺨدمﺎﺕ المﺼﺭﻓﻴﺔ. اﺨﺘﺒﺎﺭ العﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻜل مﻥ الﺭﻀﺎ ﻭﻨﻴﺔ الﺸﺭاء..1.1فرﻀيات الدراضة:
ﺒـﻨﺎءا ﻋلـﻰ الدﺭاسـﺎﺕ السـﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ مجﺎل جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻘد ﺘمﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ مجمﻭﻋﺔ
التفرﻀيات التالية ﻻﺨتبارﻫا وﻫﻲ :
 -1ﻻ ﺘﺨﺘلﻒ اﻷﻫمﻴﺔ الﻨسﺒﻴﺔ لمﺤدداﺕ الجﻭدﺓ ﻓﻲ الﺘﺄثﻴﺭ ﻋلﻰ ﺘﻭﻗعﺎﺕ ﻋمﻼء الﺒﻨﻭﻙ.
 -2ﻻ ﻴﻭجـد اﺨـﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻗدﺭﺓ مﻘﻴﺎﺱ اﻹدﺭاﻙ /الﺘﻭﻗعﺎﺕ ،ﻭمﻘﻴﺎﺱ اﻷداء الﻔعلﻲ (سﻭاء
المﺭجﺢ ﺃﻭ دﻭﻥ ﺘﺭجﻴﺢ) ﻋلﻰ ﺘﻔسﻴﺭ الﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ.
 -3ﻻ ﺘﻭجـد ﻋﻼﻗـ ﺔ ﺫاﺕ دﻻلﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ مﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭدﺭجﺔ ﺭﻀﺎ العمﻼء ﻋﻥ
ﻫﺫﻩ الﺨدمﺔ ﻭﻜﺫلﻙ ﻨﻭاﻴﺎ العمﻼء للﺸﺭاء مﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ.
.1الجودة المصرفية فﻲ البنوك:
ﺘعﺘـﺒﺭ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ مﻥ اﻷسﺎسﻴﺎﺕ الﺘﻲ ﺘسﺒﻖ ﺇﺭﻀﺎء العمﻼء ﻭﻓﻲ المﻘﺎﺒل ﻓﺈﻥ ﺭﻀﻰ العمﻼء ﻴﺅثﺭ
ﻋلﻰ ﻗﺭاﺭ الﺸﺭاء المسﺘﻘﺒلﻲ للعمﻴل ﻭﺇدﺭاﻜﻪ( .)Cronin and Taylor:1992ﻜﺫاﻙ ﻓـﺈﻥ جـﻭدﺓ الﺨدمـﺔ
المﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺘعﺘـﺒﺭ ﺸـﺭﻁﺎ ﺃسﺎسـﻴﺎ ﻻﺸﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺔ العمﻴل ﻭلﻼﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻪ
)Howcroft,1991; Cronin and Taylor,1992; Taylor and Baker,1994(.
ﺃﻀـﻒ ﺇلـﻰ ﺫلﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﺒسﺒﺏ مﺸﺎﻜل الجﻭدﺓ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل  %40مﻥ العمﻼء ﺇلﻰ مﺅسسﺎﺕ مﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ
ﻓﻲ اﻹمﺎﺭاﺕ ( )Raddon,1987ﻭ %25مﻥ ﺤسﺎﺒﺎﺕ الﺒﻨﻭﻙ ﺘﻡ ﺇﻏﻼﻗﻬﺎ )Grubbs
( .and Reidenbech,1991ﻭلعـل الﺤﻔـﺎﻅ ﻋلﻰ العمﻴل لﻪ مﺭدﻭد ﺫﻭ دﻻلﺔ ﻋلﻰ ﺭﺒﺤﻴﺔ الﺒﻨﻙ
( .)Newman and Cowling,1996ﻭﺒسـﺒﺏ ﺃﻫمـﻴﺔ الجﻭدﺓ المﺼﺭﻓﻴﺔ ﻜمﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓسﻴﺔ ﺃسﺎسﻴﺔ
ﺘﻜـﺎد ﻻ ﺘجـد مﺼـﺭﻓﺎ ﻭاﺤدا ﻻ ﻴﺤﺎﻭل ﺘﻁﻭﻴﺭ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ الﺘﻲ ﻴﻘدمﻬﺎ )Steriou and
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( .Stavrinides,2000ﻭلﻘـد ﺤدد ()Parasuraman:1985ﻋﺸﺭﺓ ﺃﺒعﺎد لجﻭدﺓ الﺨدمﺔ ﻓﻲ مجﺎل ﺼـﻨﺎﻋﺔ
الﺨدمـﺎﺕ ﻭﻫـﻲ  :الﺘجسﻴد ،اﻷمﺎﻨﺔ ،اﻻسﺘجﺎﺒﺔ ،المﻨﺎﻓسﺔ ،المجﺎملﺔ ،المﺼداﻗﻴﺔ ،اﻷمﻥ،الﺤـﺭﻴﺔ،
اﻻﺘﺼـﺎل ،ﻭﻓﻬﻡ العمﻴل  .ﻭﺒعدﻫﺎ ﻗﺎﻡ ( )Parasuraman:1988ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ  22ﺒﻨد لﻘﻴﺎﺱجﻭدﺓ الﺨدمﺔ
( )Servqualﺘمثل ﺨمسﺔ ﺃﺒعﺎد ﻫﻲ :ﻓﺎﺭﺱ ﺃﺒﻭ معمﺭ.
 الﺜقة :ﻭﺘعﻨﻲ الﻘدﺭﺓ ﻋلﻰ ﺇﻨجﺎﺯ الﺨدمﺔ ﺒﺸﻜل مسﺘﻘل ﻭدﻗﻴﻖ. اﻻضتجابة :ﻭﺘعﻨﻲ الﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ مسﺎﻋدﺓ العمﻴل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ الﺨدمﺔ المﻘدمﺔ. التجضيد :ﻭﻴعﻨﻲ الﺘسﻬﻴﻼﺕ المﺎدﻴﺔ ﻭالمعداﺕ ﻭالمﻅﻬﺭ الﺨﺎﺭجﻲ للمﻭﻅﻔﻴﻥ. اﻷمان :ﻭﻴعﻨﻲ معﺭﻓﺔ المﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭمجﺎملﺘﻬﻡ ﻭﺇﻋﻁﺎء الثﻘﺔ ﻭاﻷمﺎﻥ للعمﻴل. التعاﻁﻑ :ﻭﻴعﻨﻲ مسﺘﻭﻯ العﻨﺎﻴﺔ ﻭاﻻﻫﺘمﺎﻡ الﺸﺨﺼﻲ المﻘدﻡ للعمﻴل.ﻭﻴـﺘﻜﻭﻥ ﻫـﺫا الﻨمﻭﺫﺝ مﻥ جﺯﺌﻴﻥ ﻜل مﻨﻬمﺎ ﻴﺘﻜﻭﻥ مﻥ ( 22ﺒﻨﻜﺎ ) ﻭﻴﻘﻴﺱ الجﺯء اﻷﻭل مﻥ
الـﻨمﻭﺫﺝ جـﻭدﺓ الﺨدمـﺔ المـﺘﻭﻗعﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺨدمﺔ معﻴﻨﺔ ﻭﻴﻘﻴﺱ اﻵﺨﺭ الﺨدمﺔ الﻔعلﻴﺔ المﻘدمﺔ
( )Parasuraman:1988,1991ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﻨ ﺘﺎﺌﺞ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ الﻔﺭﻖ ﺒﻴﻥ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ
المﺘﻭﻗعﺔ ﻭالمﻘدمﺔ ،ﻭﻗد ﻻﺤﻅ ( )Parasuraman:1988,1991ﺒﺸﻜل ثﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﺒعد الثﻘﺔ لﻪ
الدﻻلﺔاﻷﻗﻭﻯ ﻓﻲ معﺎمل اﻻﻨﺤداﺭ ﻴلﻴﻪ ﺒعد اﻷمﺎﻥ ﻭاﻻسﺘجﺎﺒﺔ ﻭﺃﻥ ﺒعد الﺘعﺎﻁﻒ ﻭالﺘجسﻴد ﻜﺎﻥ
اﻷﻀعﻒ ﻓﻲ معﺎمل اﻻﻨﺤداﺭ.
ﺇﻥ مﻘﻴﺎﺱ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ( )Servqualﺘﻡ اسﺘﺨدامﻪ مﻥ ﻗﺒل مجمﻭﻋﺔ مﻥ الﺒﺎﺤثﻴﻥ مثل:
( ;Dabholkar et. al,1996; Hussey:1990; Nielson and Host, 2000; Engellandet. al., 2000
.)Getz et. al., 2001
ﻭمـﻊ ﺫلﻙ ﻓﻘد ﺘﻡ اﻨﺘﻘﺎد ﻫﺫا المعﻴﺎﺭ ﺒﺎلعدﻴد مﻥ الدﺭاسﺎﺕ مﻥ ﺨﻼل جﺎﻫﺯﻴﺔ العمل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇلﻰ
ﻏمﻭﺽ ﺒﻨﺎء الﺘﻭﻗعﺎﺕ ﻭﻋدﻡ مﻼءمﺘﻪ للﺼﻨﺎﻋﺎﺕ المﺨﺘلﻔﺔCarman, 1990; Babakus and Boller, ( .
;1992; Cronin and Taylor, 1992; 1994
;Teas,1993,1994; Brown et. al., 1993; Chase and Stewart, 1994 Kwan andLee, 1994
.)Blanched and Galloway, Natarajan et. al.,1999
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.3الدراضات الضابقة:
 .1.3الدراضات العربية:
.1.1.3الجمل 1992 :
لﻘـد ﺘمﺕ الدﺭاسﺔ ﻋلﻰ ﻋمﻼء الﺒﻨﻭﻙ اﻷﺭدﻨﻴﺔ مﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺯﻴﻊ  300اسﺘﺒﺎﻨﺔﻋلـﻰ ﺃﻓـﺭاد العﻴـﻨﺔ ﺒﻬـدﻒ
ﻗﻴﺎﺱ مسﺘﻭﻯ ﺇدﺭاﻙ المسﺘﻬلﻙ لجﻭدﺓ الﺨدمﺎﺕ المﺼـﺭﻓﻴﺔ ،ﻭاﻷﻫمـﻴﺔ الﻨسـﺒﻴﺔ لمﺤدداﺕ ﺫلﻙ
المسﺘﻭﻯ ﻭﻜﺫلﻙ الﺘعﺭﻒ ﻋلﻰ مسـﺘﻭﻯ ﺘﻭﻗع ﺎﺕ المسﺘﻬلﻙ لجﻭدﺓ الﺨدمﺎﺕ المﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺭدﻥ ﻭﻗد
ﺘﻭﺼلﺕ الدﺭاسﺔ ﺇلﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ مجمﻭﻋﺔ مﻥ العﻭامل ﺘسﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺘﻭﻗعﺎﺕ ﻭﺇدﺭاﻜﺎﺕ العمـﻼء ﺤﻭل
الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ العﻭامل ﻫﻲ  :اﻷﺸﻴﺎء المﺎدﻴﺔ الملمﻭسﺔ ﻓﻲ الﺨدمﺔ ،اﻻﻋﺘمﺎدﻴﺔ ،اﻻسﺘجﺎﺒﺔ،
الثﻘﺔ ،اﻻﻫﺘمﺎﻡ .ﻗﻴﺎﺱ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ.
.2.1.3الصحن 1994 :
لﻘـد ﺘمﺕ الدﺭاسﺔ ﻋلﻰ ﻋمﻼء الﺒﻨﻭﻙ الﺘجﺎﺭﻴﺔ مﻥ اﻷﻓﺭاد ﺒمدﻴﻨﺔ اﻹسﻜﻨدﺭﻴﺔمـﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺯﻴﻊ 400
اسﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋلﻰ ﺃﻓﺭاد العﻴﻨﺔ ﺒﻬدﻒ معﺭﻓﺔ الجﻭدﺓ المدﺭﻜﺔ للﺨدمـﺎﺕ المﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻭﺨلﺼﺕ الدﺭاسﺔ ﺇلﻰ ﺃﻥ
ﺒعد (اﻻﻋﺘمﺎدﻴﺔ) ﺃﻜثﺭ اﻷﺒعﺎد ﻗدﺭﺓ ﻋلﻰ ﺘﻔسﻴﺭ الﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ ﻜﺫلﻙ ﺃﻅﻬﺭﺕ
الدﺭاسﺔ ﺃﻥ ﺘﺄثﻴﺭ الجﻭدﺓ ﺃﻗﻭﻯ مﻥ ﺘﺄثﻴﺭ الﺭﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻨﻭاﻴﺎ العمﻼء للﺘعﺎمل مﻊ الﺒﻨﻭﻙ مسﺘﻘﺒلﻴﺎً،
ﺃﻀﻒ ﺇلﻰ ﺫلﻙ ﻓﻘد ﺃﻅﻬﺭﺕ الدﺭاسﺔ ﻭجﻭد ﻋﻼﻗﺔ اﺭﺘﺒﺎﻁ ﻁﺭدﻴﺔ ﺒﻴﻥ الﺭﻀﺎ ﻭجﻭدﺓ الﺨدمﺔ.
.3.1.3كوكﺎلي 1994 :
لﻘد ﺘمﺕ الدﺭاسﺔ ﻋلﻰ ﻋمﻼء الﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ اﻷﺭاﻀﻲ الﻔلسﻁﻴﻨﻴﺔ مﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺯﻴﻊ 451اسـﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋلـﻰ ﺃﻓـﺭاد
العﻴـﻨﺔ المﻜﻭﻨـﺔ مﻥ العمﻼء ﻭﺭجﺎل اﻷﻋمﺎل الﻔلسـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ الﻀﻔﺔ الﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭالﻘدﺱ
ﺒﻬدﻒ ﻗﻴﺎﺱ مدﻯ ﺭﻀﻰ العمـﻼء ﻋـﻥ مسﺘﻭﻯ الﺨدمﺎﺕ الﺘﻲ ﺘﻘدمﻬﺎ الﺒﻨﻭﻙ العﺎملﺔ ﻓﻲ مﻨﺎﻁﻖ السلﻁ
الﻔلسﻁﻴ ﻨﻴﺔ .ﻭﻗد ﺃﻅﻬﺭﺕ الدﺭاسﺔ ﺃﻥ ﻨسﺒﺔ مﻥ ﻋمﻼء الﺒﻨ ﻭﻙ ﺭاﻀﻭﻥ ﻗلﻴﻼ ﻋﻥ الﺨدمﺎﺕ الﺘﻲ ﺘﻘدمﻬﺎ
الﺒﻨﻭﻙ ،ﻜﺫلﻙ ﺃﻅﻬﺭﺕ الدﺭاسﺔ ﺃﻥ مسﺘﻭﻯ ﺨدمﺎﺕ الﺒﻨﻭﻙ العﺭﺒﻴﺔ العﺎملﺔ ﻓﻲ ﻓلسﻁﻴﻥ ﺃﻗل مﻥ ﺘلﻙ
الﺘﻲ ﺘﻘدمﻬﺎ الﺒﻨﻭﻙ اﻻسﺭاﺌﻴلﻴﺔ.
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 .1.3الدراضات اﻷجنبية
1994: Avkiran .1.1.3:
لﻘـد ﺘمﺕ الد ﺭاسﺔ ﻋلﻰ الﺒﻨﻭﻙ اﻷسﺘﺭالﻴﺔ الﺘجﺎﺭﻴﺔ ﻭالﺒﺎلﻑ ﻋددﻫﺎ ( )10ﺒﻨﻜﺎ) ﺘﻡ اﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺒﺸـﻜل
ﻋﺸﻭاﺌﻲ ﻭﻗد ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ( )691اسﺘﺒﺎﻨﺔ .ﻭﻗد ﺘﻡ اسﺘﺨداﻡ ( )27مﺘﻐﻴﺭ ثﻡ ﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻓﻲ الدﺭاسـﺔ ﺇلـﻰ
( )17مﺘﻐﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻖ ( )factor analysisﻭﻗد ﺘﻭﺼلﺕ الدﺭاسﺔ ﺇلﻰ ﺃﻥ ﺃﺒعﺎد
الجﻭدﺓ ﻫﻲ :سلﻭﻙ المﻭﻅﻔﻴﻥ ،المﺼداﻗﻴﺔ ،اﻻﺘﺼﺎل ﻭالﻭﺼﻭل ﺇلﻰ ﺨدمﺔ الﺸﺒﺎﻙ.
1999: Stanley, and Tyler .2.2.3
لﻘـد ﺘمـﺕ الدﺭاسﺔ مﻥ ﺨﻼل ﻋمل مﻘﺎﺒﻼﺕ مﻊ ( )16ﺸﺭﻜﺔ ﺘجﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘعﺎمل مﻊ الﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘمـثل ﻋدﺓ
ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ،ﻭمعﻅمﻬﻡ لﻪ ﻋﻼﻗﺎﺕ مﻊ الﺒﻨﻭﻙ مﻨﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴلﺔ ﺘﺼل ﺇلﻰ ( )27سﻨﺔ .ﻭﻗد
ﺨلﺼﺕ الدﺭاسﺔ ﺇلﻰ الﻨﺘﺎﺌﺞ الﺘﺎلﻴ ـﺔ-:
ﹰ لﺯﻴﺎدﺓ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ
 المﺼـداﻗﻴﺔ  :ﻭﻗـد ثﺒﺕ ﺃﻥ مﺘﻐﻴﺭاﺕ المﺼداﻗﻴﺔ مﻬﻡ جدا
المﻘدمﺔ للﺯﺒﺎﺌﻥ .ﻗﻴﺎﺱ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ.
 ﻜـﺫلك ﻓﻘـد ﺨلﺼـﺕ الدﺭاسﺔ ﺇلﻰ ﺘﻘسﻴﻡ ﺭﻏﺒﺎﺕ الﺸﺭﻜﺎﺕ الﺘﻲ ﺘﺘعﺎمل مﻊ الﺒﻨﻭﻙ ﺇلﻰ ﻗسـمﻴﻥ :
ﺨدمﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺨدمﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ  .ﻭﺘﺘمثل الﺨدمﺔ الﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ الﺨدمﺎﺕ المﺒﺎﺸﺭﺓ مثل ﺘﻘلـﻴل
اﻷﺨﻁـﺎء ،المعﺭﻓﺔ ﺒﺎلﺨدمﺔ ﻭالﺘﻭﻗﻴﺕ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴﻡ الﺨدمﺔ دﻭﻥ الﺭجﻭﻉ ﺇلﻰ الﺯﺒﻭﻥ (الﺸـﺭﻜﺔ )
ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇلـﻰ ﺘﻘلﻴل الﺭﻭﺘﻴﻥ الﺘﻘلﻴدﻱ ﻓﻲ ﻋملﻴﺔ ﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷﺨﻁﺎء الﺘﻲ ﻗد ﺘﺤدﺛ .ﺃمﺎ الﺨدمﺔ
الثﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺨدمﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴﻪ مثل  :ﻓعﺎلﻴﺔ الﺒﻨﻙ ﺨﻼل ﺘﻘدﻴﻡ الﺨدمﺔ ،الثﻘﺔ ،الﺸـﺭ اﻜﺔ،
الﺭﻏـﺒﺔ ﻓـﻲ اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺄمﺎﻨﺔ ﻭاﻜﺘمﺎل ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇلﻰ ﻓﻬﻡ اﺤﺘﻴﺎجﺎﺕ العمﻴل ﻭﺘﻘدﻴﺭ معﺭﻓﺘﻪ
العﺎلﻴﺔ
2000: Nantal and Bahia .3.2.3.
لﻘـد ﺘمـﺕ الدﺭاسﺔ مﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺯﻴﻊ  360اسﺘﺒﺎﻨﺔ ﺘﻡ ﺇﺭسﺎلﻬﺎ ﺒﺎلﺒﺭﻴد ﺇلﻰ ﻋمﻼء الﺒﻨﻭﻙ الﻜﻨدﻴﺔ
ﻭﻗد ﺘﻡ ﺇﺭجﺎﻉ  115اسﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﻗد ﺨلﺼﺕ الدﺭاسﺔ ﺇلﻰ اﻗﺘﺭاﺡ ﺃﻨمﻭﺫﺝ لﻘﻴﺎﺱ ا لﺨدمﺔ المدﺭﻜﺔ
ﻓﻲ الﺒﻨﻭﻙ ﻴﺘﻜﻭﻥ مﻥ  6ﺃﺒعﺎد ﻭﻫﻲ  -1 :الﻔعﺎلﻴﺔ ﻭالﺘﺄمﻴﻥ  -2الﻭﺼﻭل  -3السعﺭ -4
الملمﻭﺱ  -5مﺤﻔﻅﺔ الﺨدمﺔ  -6المﺼداﻗﻴﺔ.
 Bejou .4.2.3ﻭآخرين 1998 :
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لﻘد ﺘمﺕ الدﺭاسﺔ مﻥ ﺨﻼل ﺇﺭسﺎل  1994اسﺘﺒﺎﻨﺔ ﺒﺎلﺒﺭﻴد ﻭﺘﻡ ﺇﺭجﺎﻉ  568اسﺘﺒﺎﻨﺔ ﻓﻘﻁ .ﻭﻗـد
ﺨلﺼـﺕ الدﺭاسﺔ ﺇلﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ دﻭﺭا لمسﺘﻭﻯ المﺒﻴعﺎﺕ الﺸﺨﺼﻲ ﻋلﻰ ﺭﻀﺎ العمﻼء ﻋﻥ الجـﻭدﺓ المدﺭﻜـﺔ
 .ﺃﻀـﻒ ﺇلﻰ ﺫلﻙ ﻓﻘد ﺃﻭﻀﺢ الﺒﺤﺛ ﺃﻫمﻴﺔ الثﻘﺔ ﻋلﻰ ﺭﻀﺎ العمﻼء ﻜﺫلﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﺨـﻼﻖ الﺒـﻴﻊ الﺸﺨﺼﻲ
ﻭالﺫﻱ ﻴﺘمﻴﺯ ﻋﻥ ﺘﻭجﻴﻪ العمﻼء ﻻ ﻴسﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺭﻀﺎ العمﻼء ﻋﻥ الﺨدمﺔ المﻘدمـﺔ  .ﻓـﻲ المﻘـﺎﺒل ﻓﺈﻥ
معﺭﻓﺘﻬﻡ ﺒﺎلﺨدمﺎﺕ المﺎلﻴﺔ ﺘسﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻓعﺎل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻖ الﺭﻀﺎ ﻋﻥ الجﻭدﺓ المدﺭﻜﺔ.
 .4مجتمﻊ وﻋينة الدراضة:
ﻴﺘمـثل مجـﺘمﻊ الدﺭاسـﺔ مـﻥ ﻋمﻼء الﺒﻨﻭﻙ الﺘجﺎﺭﻴﺔ العﺎملﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ مﻥ اﻷﻓﺭاد ﻭﻗد ﺘﻡ
ﻨﻅﺭا لسﺭﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗد
ﹰ لﺭﻓﺽ الﺒﻨﻭﻙ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﻭاﺌﻡ ﺒﺄسمﺎء العمﻼء ﹰ
اﻻﻋـﺘمﺎد ﻋلﻰ الع ﻴﻨﺔ الﺤﻜمﻴﺔ ﻨﻅﺭا
ﺭﻭﻋـﻲ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ العمـﻴل ﺃﻜثﺭ مﻥ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺘعﺎملﻪ مﻊ الﺒﻨﻙ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ الﺒﻨﻙ الﺫﻱ ﻴﺘعﺎمل معﻪ العمﻴل
ﺒﻨﻜﺎ ﺭﺌﻴسﻴﺎ ﻭﻗد ﺒلﻑ ﺤجﻡ العﻴﻨﺔ  200مﻔﺭدﺓ.
.1.4مﺤددات الدراضة:
لﻘـد ﺘـﻡ ﺘﻭﺯﻴـﻊ اﻻسـﺘﺒﺎﻨﺔ ﻓـﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  2016المﺼﺎﺭﻒ العﺎملﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺤﻴﺛ ﺘﻡ جمﻊ اﻻسﺘﺒﺎﻨﺎﺕ
ﻭﺘﻔﺭﻴﻐﻬﺎ ﻭﺇدﺨﺎل الﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ الﺤﺎسﻭﺏ ﺒﺎسﺘﺨداﻡ  SPSSﻭمﻥ ثﻡ ﺘﺤلﻴل الﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  .ﻭﻗد ﻭاجﻬﺕ الﺒﺎﺤﺛ
مجمﻭﻋﺔ مﻥ الﺼعﻭﺒﺎﺕ مﻨﻬﺎ:
 -1ﺭﻓﺽ الﺒﻨﻭﻙ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﻭاﺌﻡ ﺒﺄسمﺎء العمﻼء.
 -2ﺭﻓﺽ الﺒﻨﻭﻙ ﺘﻭﻓﻴﺭ معلﻭمﺎﺕ ﺤﻭل العمﻼء.
 -3ﺼعﻭﺒﺔ اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎلعمﻼء ﺇﻻ مﻥ ﺨﻼل الﺒﻨﻭﻙ.
.1.4متﻐيرات الدراضة وأضلوﺏ القياش:
اﻋـﺘمدﺕ الدﺭاسـﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺃسﺎسﻴﺔ ﻋلﻰ ﻗﻴﺎﺱ الجﻭدﺓ الﻜلﻴﺔ المدﺭﻜﺔ الﺫﻱ اﻗﺘﺭﺤﻪParasurman
ﻭﺯمﻼﺌـﻪ ﻭالمعـﺭﻭﻒ ﺒﺎسﻡ مﻘﻴﺎﺱ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ  servqualﻭﻴﺸمل ﻫﺫا المﻘﻴﺎﺱ اثﻨﻴﻥ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ مﻔـﺭدﺓ
ﺘمـثل اثﻨﻴـﻥ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺼ ممﺕ لﻘﻴﺎﺱ ﺨمسﺔ ﺃﺒعﺎد ﺘعﻜﺱ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ  .ﻭﻗد ﺘﻡ ﺘﺼـمﻴﻡ
اسﺘﺒﺎﻨﺔ مﻥ جﺯﺌﻴﻥ ،ﻴعﻜﺱ اﻷﻭل ﺘﻭﻗعﺎﺕ العمﻼء (مﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋلﻴﻪ الﺨدمﺔ ) ﺒﻴﻨمﺎﻴﻘﻴﺱ الجﺯء
الثﺎﻨﻲ ﺇدﺭاﻙ العمﻼء لﻸداء الﻔعلﻲ للﺨدمﺔ ﻭﻴمثل الﻔﺭﻖ ﺒﻴﻥ ﺇدﺭاﻙ العمﻼء ﻭﺘﻭﻗعﺎﺘﻬﻡجـﻭدﺓ الﺨدمـﺔ
المدﺭﻜـﺔ  .ﻭﻗد ﺘﻡ اﻻ ﻋﺘمﺎد ﻋلﻰ ﻫﺫا المﻘﻴﺎﺱ لﺘمﺘعﻪ ﺒﻘﺒﻭل ﻋﺎﻡ مﻥ ﻗﺒل الﺒﺎﺤثﻴﻥ ﻭاجﺘـﻴﺎﺯﻩ
لﻼﺨﺘـﺒﺎﺭاﺕ المﺘﻜﺭﺭﺓ للﺼدﻖ ﻭالثﺒﺎﺕ (ﺘﺭاﻭﺡ معﺎمل الثﺒﺎﺕ الﻔﺎ ﺒﻴﻥ  %87ﻭ  )%94ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇلﻰ
ﻋمﻭمﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋلﻰ ﻗﻁﺎﻉ الﺨدمﺎﺕ .لﺫلـﻙ ﻓﻘد ﺘﻡ اﻻﻋﺘمﺎد ﻋلﻰ مﺎ اﻗﺘﺭﺤﻪ ( Cronin and Taylor
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 )1992ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺇدﺭاﻙ العمﻼء ﻋـﻥ اﻷداء الﻔعلـﻲ للﺨدمـﺔ ﻭاﻋﺘـﺒﺎﺭﻩ ﻜﺎﻓـﹰﻴﺎ لﺘﻘﻴـﻴﻡ الجﻭدﺓ الﻜلﻴﺔ
للﺨدمﺔ ﻭﻫﻭ مﺎ ﻴعﺭﻒ ﺒـ ( )servperfﻭﻗد ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ ﺒﺎسﺘﺨداﻡ ﻜل مﻥ المﻘﻴﺎسﻴﻥ ﻭﺫلﻙ
ﻓﻲ ﻅل ﺘسﺎﻭﻱ اﻷﻫمﻴﺔ الﻨسـﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﻜل ﺒعد مﻥ ﺃﺒعﺎد جﻭدﺓ الﺨدمﺔ ﻭﻓﻲ ﻅل الﺘﺭجﻴﺢ ﺒﺎﻷﻭﺯاﻥ ﻭﻓﻘﺎ
ﹰ
لﻸﻫمﻴﺔ الﻨسﺒﻴﺔ مﻥ ﻭجﻬﺔ ﻨﻅﺭ العمﻼء ﻷﺒعﺎد ﻫﺫﻩ الجﻭدﺓ .ﻭﻓـﻴمﺎ ﻴﺘعلﻖ ﺒﻘﻴﺎﺱ مﺘﻐﻴﺭاﺕ الﺭﻀﺎ
ﻭالﻨﻭاﻴﺎ للﺸﺭاء ﻭالﺘﻘﻴﻴﻡ المﺒﺎﺸﺭ للجﻭدﺓ اﻻجمﺎلﻴﺔ للﺨدمﺔ ﻓﻘدﺘﻡ اﻻﻋﺘمﺎد ﻋلﻰ مﻘﻴﺎﺱ لﻴﻜﺎﺭﺕ
المﻜﻭﻥ مﻥ ﺨمسﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﻭﻴﺘﺭاﻭﺡ المدﻯ مﻥ ( )5ﺭاﺽ للﻐﺎﻴﺔ ﺇلﻰ ﻗﻴﺎﺱ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ.
مسﺘﻘﺒﻼ مﻊ الﺒﻨﻙ )
ﹰ
(2ا) ﻏﻴﺭ ﺭاﺽ ﻋلﻰ اﻹﻁﻼﻖ  .ﻓﻜﺫلﻙ ﺒﺎلﻨسﺒﺔ لمﺘﻐﻴﺭ الﻨﻭاﻴﺎ للﺸﺭاء (ﺃﻱ الﺘعﺎمل
ﻓﺈﻥ المﻘﻴﺎﺱ ﺘﺭاﻭﺡ مﻥ ( )5داﺌﻡ ﻭﺒﺸﻜل مﺘﻜﺭﺭ ﺇلﻰ (ا) لﻥ ﺃﺘعﺎمل ﻋلﻰ اﻹﻁﻼﻖ .ﻭﻗد ﺘﻡ سﺅال
المسﺘﻘﺼﻰ مﻨﻬﻡ ﻋﻥ جﻭدﺓ الﺨدمﺎﺕ المﺼﺭﻓﻴﺔ الﺘﻲ ﻴﻘدمﻬﺎ الﺒﻨﻙ ﻭﻴﺘﺭاﻭﺡ المدﻯ مﻥ ( )5ممﺘﺎﺯﺓ ﺇلﻰ
(ا) سﻴﺌﺔ للﻐﺎﻴﺔ.
.3.4أضلوﺏ جمﻊ البيانات:
ﺘـﻡ اﻋـﺘمﺎد ﺃسلﻭﺏ اﻻسﺘﻘﺼﺎء مﻥ ﺨﻼل المﻘﺎﺒلﺔ الﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﻴﺛ ﻗﺎﻡ الﺒﺎﺤﺛ ﺒﺎسﺘجﻭاﺏ العمﻼء
ﹰ ﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒعﺽ
ﺒﺄسـلﻭﺏ ﻋﺸـﻭاﺌﻲ ﻭﺘـﻡ ﺸﺭﺡ الﻬدﻒ مﻥ الدﺭاسﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ملء اﻻسﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﻨﻅﺭا
العمـﻼء ﻓﻘد ﺘﻡ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ اﻻسﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭمﻥ ثﻡ ﺇﻋﺎدﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻖ  .ﻭﻗد ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ( )200اسﺘﺒﺎﻨﺔ
ﺸملﺕ ﻋمﻼء الﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﻗد ﺘﻡ ﺇﻋﺎدﺓ ( )166اسﺘﺒﺎﻨﺔ ﻗﺎﺒلﺔ للﺘﺤلﻴل ﺃﻱ ﺒﻨسﺒﺔ (.)%83
.5تﺤليل البيانات ومناقﺸة النتاﺌﺞ:
ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫا الجﺯء مﻥ الﺒﺤﺛ ﺘﺤلﻴل الﺒﻴﺎﻨﺎﺕ المسﺘﻘﺎﺓ مﻥ العمﻼء ﺒﻬدﻒ اﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ الﺒﺤـﺛ
ﻭمﻨﺎﻗﺸﺔ الﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭالﺘﻭﺼل ﺇلﻰ ﺒعﺽ الدﻻﻻﺕ ﻭالﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋلﻰ المسﺘﻭﻯ العلمﻲ ﻭالعملﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇلﻰ
ﺒعﺽ اﻻﻗﺘﺭاﺤﺎﺕ .ﻭﻓـﻲ ﻀﻭء ﺃﻫداﻒ الدﺭاسﺔ ﻭﻓﺭﻭﻀﻬﺎ ﻭﻁﺒﻴعﺔ المﺘﻐﻴﺭاﺕ ﻭﺃسﺎلﻴﺏ ﻗﻴﺎسﻬﺎ ﺘﻡ
اﻻﻋﺘمﺎد ﻋلﻰ مجمﻭﻋﺔ مﻥ اﻷسﺎلﻴﺏ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ لﺘﺤلﻴل الﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻋلﻰ الﻨﺤﻭ الﺘﺎلﻲ:
 معـﺎمل اﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺃلﻔﺎ للﺘﺤﻘﻖ مﻥ دﺭجﺔ ثﺒﺎﺕ م ﻘﻴﺎﺱ اﻹدﺭاﻙ  /الﺘﻭﻗعﺎﺕ ،ﻭمﻘﻴﺎﺱ اﻷداء ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔﺇلـﻰ اسﺘﺨداﻡ مﺼﻔﻭﻓﺔ اﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺃسلﻭﺏ الﺘﺤلﻴل العﺎملﻲ للﺘﺤﻘﻖ مﻥ دﺭجﺔﺼدﻖ مﻘﺎﻴﻴﺱ
اﻻسﺘﺨداﻡ.
 ( )sample K_S 1الﻁﺒﻴعﻲ الﺘﻭﺯﻴﻊ اﺨﺘﺒﺎﺭ  .مﻘﻴﺎﺱ الﻨﺯﻋﺔ المﺭﻜﺯﻴﺔ (الﻭسﻁ الﺤسﺎﺒﻲ ﻭاﻻﻨﺤﺭاﻒ المعﻴﺎﺭﻱ ) ﺒﻬدﻒ ﺘﻘﻴﻴﻡ العمﻴل لﻜلﺒعد مﻥ ﺃﺒعﺎد جﻭدﺓ الﺨدمﺔ ﻭلﺘﺤدﻴد اﻷﻫمﻴﺔ الﻨسﺒﻴﺔ ﻷﺒعﺎد جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ.
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 .ﺃسـلﻭﺏ ﺘﺤلـﻴل اﻻﻨﺤـداﺭ المﺘعدد ﺒﺎسﺘﺨداﻡ ﺒﺭﻨﺎمجﻲ ( )Enterﻭالﺨﻁﻭاﺕ المﺘﺘﺎﺒعﺔ ( )Stepwiseلـﺘﺤدﻴد ﻗـدﺭﺓ المﻘﺎﻴـﻴﺱ المسﺘﺨدمﺔ ﻋلﻰ ﺘﻔسﻴﺭ الﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ.
-

ﺃسلﻭﺏ اﻻﺭﺘﺒﺎﻁ لﺘﺤدﻴ د ﻨﻭﻉ العﻼﻗﺔ ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ مﺘﻐﻴﺭاﺕ الﺭﻀﺎ ﻭجﻭدﺓ الﺨدمﺔ ﻭالﻨﻭاﻴﺎ
للﺸﺭاء.

ﹰ للﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭمﻨﺎﻗﺸﺔ لﻨﺘﺎﺌﺞ الﺘﺤلﻴل ﻭﻓﻖ الﻔﺭﻭﺽ الﺘﻲ ﺘﻡ ﻭﻀعﻬـﺎ:
ﻭﻓﻴمﺎ ﻴلﻲ ﺘﺤلﻴﻼ
.1.5التﺤقﻕ من درجة ﺜبات وصدﻕ مقياش الجودة:
ﺇﻥ الﺨﻁـﻭﺓ اﻷﻭلـﻰ لـﺘﺤدﻴد مدﻯ مﻼءمﺔ المﻘﺎﻴﻴﺱ المسﺘﺨدمﺔ ﻓﻲ الﺒﺤﺛ لﻘﻴﺎ ﺱ جﻭدﺓ الﺨدمـﺔ
المـﺘﻭﻗعﺔ ﻭالﻔعلـﻴﺔ ﻭﺘﺤدﻴـد ﺃﻓﻀلﻬﺎ ﺘﺘمثل ﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎﺭ ( )K_Sلمعﺭﻓﺔ ﻓﻲ مﺎ ﺇﺫا ﻜﺎﻨﺕ الﺒـﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﺒﻊ
الﺘﻭﺯﻴﻊ الﻁﺒﻴعﻲ ﺃﻡ ﻻ ،ﻭﻗد ﺒﻴﻨﺕ الﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻗﻴمﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ( )1.077ﻭﻗﻴمﺔ مسﺘﻭﻯ الدﻻلﺔ ()0.196
ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ مﻥ ( )%5ﻭﻫﺫا ﻴﺅﻜد ﺃﻥ الﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﺒﻊ الﺘﻭﺯﻴﻊ الﻁﺒ ﻴعﻲ ﺤﻴﺛ سﻴﺘﻡ اﺨﺘـﻴﺎﺭ اﻻﺨﺘـﺒﺎﺭاﺕ ﻏـﻴﺭ
المعلمﻴﺔ لﺘﺤلﻴل الﻨﺘﺎﺌﺞ  .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇلﻰ ﺫلﻙ ﻓﻘد ﺘﻡ اﺨﺘﺒﺎﺭ دﺭجﺔ ثﺒﺎﺕ ﻭﺼـدﻖ ﻫـﺫﻩ المﻘﺎﻴـﻴﺱ،
ﻭللﺘﺤﻘﻖ مﻥ ﺫلﻙ ﺘﻡ اسﺘﺨداﻡ معﺎمل اﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺃلﻔﺎ لﺒﻴﺎﻥ دﺭجﺔ اﻻﺘسﺎﻖالداﺨلـﻲ ﺒﻴﻥ مﺤﺘﻭﻴﺎﺕ
المﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﻜل ﺒعد مﻥ ﺃﺒعﺎدﻩ ﻭالﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل مﻥ الﺘﻭﻗعﺎﺕ ﻭﻜﺫلﻙ الجﻭدﺓ الﻔعلـﻴﺔ المدﺭﻜﺔ للﺨدمﺔ
ﻭﻴﻭﻀﺢ الجدﻭل ﺭﻗﻡ ( )1ﻨﺘﺎﺌﺞ معﺎمل اﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺃلﻔـﺎ ﻓﻲ ﺒعدﻱ الﺘﻭﻗعﺎﺕﻭاﻹدﺭاﻙ .ﻜﺫلـﻙ ﻴﻭﻀﺢ
الجدﻭل ﺭﻗﻡ ( )1ﺃﻥ دﺭجﺔ اﻻﺘسﺎﻖ الداﺨلﻲ لمﺤﺘﻭﻴﺎﺕ الجﺯء اﻷﻭل مﻥ الﻘﺎﺌمﺔ ﻭالمﺘعلﻖ ﺒﺘﻭﻗعﺎﺕ
العمﻴل ﻴﻘﻊ ﻓﻲ المدﻯ المﻘﺒﻭل ( )0.15 – 0.74ﻭﻴﺒلﻑ معﺎمل ﺃلﻔﺎ  0.78ﺒﺎسـﺘﻨثﺎء ﺒعد اﻷمﺎﻥ ﺤﻴﺛ دﺭجﺔ
اﻻﺘسﺎﻖ ﻓﻴﻪ ﺒلﻐﺕ  ،0.25ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒلﻐﺕ دﺭجﺔ اﻹﺘسﺎﻥ الداﺨلﻲ لمﺤﺘﻭﻴﺎﺕ الجﺯء الثﺎﻨﻲ ﻭالمﺘعلﻘﺔ
ﺒﺎﻷداء الﻔعلﻲ ﺒلﻐﺕ ﺒﻴﻥ ( )0.74 – 0.82ﻭﺒلﻑ معﺎمل اﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  0.93.ﺃلﻔﺎ
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ﻭممﺎ سﺒﻖ ﻴمﻜﻥ الﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻜﻼ المﻘﻴﺎسﻴﻥ ﻴمﻜﻥ اﻻﻋﺘمﺎد ﻋلﻴﻬمﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ
ابعﺎد الجودﺓ

الﺘوﻗعﺎﺕ

ألاداء الﻔعلي

الﺘجسﻴد

0.69

0.75

الاﻋﺘمﺎديﺔ

0.65

0.76

الاسﺘجﺎبﺔ

0.51

0.74

ألامﺎنﺔ

0.25

0.81

الﺘعﺎطﻕ

0.74

0.82

الاجمﺎلي

0.78

0.93

اجمﺎلي

0.56

0.85

ﻭﻓﻴمﺎ ﻴﺘعلﻖ ﺒﺎلﺘﺤﻘﻖ مﻥ ﺼدﻖ المﻘﻴﺎﺱ ﻓﻘد ﺘﻡ ﺃسﺘﺨداﻡ اسلﻭﺏ ﺼدﻖ الﺒﻨﺎءConstruct
Validityﻭﻗـد ﺘـﻡ ﺘﻘدﻴـﺭ ﻜـل مـﻥ الﺼـدﻖ الﺘﻘﺎﺭﺒـﻲ convergentﻭالﺼدﻖ الﺘمﺎﻴﺯﻱ discriminantﺤﻴـﺛ
ﻴـﺘعلﻖ الﺼدﻖ الﺘﻘﺎﺭﺒﻲ ﺒﺎلمدﻯ الﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻓﻴﻪ المﻘﻴﺎﺱ ﺇﻴجﺎﺒﻴاﺕ مﻘﺎﻴﻴﺱ ﺃﺨـﺭﻯ ﺼـممﺕ لﻘﻴﺎﺱ
ﻨﻔﺱ الﺒﻨﺎء ﻭﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ مﺼﻔﻭﻓﺔ معﺎمﻼﺕ اﻻﺭﺘﺒﺎﻁ (جدﻭلﺭﻗﻡ  )2ﺒﻴﻥ ﻜل ﻗﻴﺎﺱ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ
المﺼﺭﻓﻴﺔ.
العﻨﺎﺼﺭالمسﺘﺨدمﺔ ﻓﻲالدﺭاسﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻭجﻭد اﺭﺘﺒﺎﻁ مﻭجﺏ ﺫﻱ دﻻلﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ( )sig.0.001ﺒﻴﻥ
المﻘﺎﻴﻴﺱ اﻷﺭﺒعﺔ المسﺘﺨدمﺔ .ﻭمﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ الﺼدﻖ الﺘمﺎﻴﺯﻱ ﻴﺘعلﻖ ﺒﺎلمدﻯ الﺫﻱ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ
الﻘﻴﺎﺱ مﺭﺘﺒﻁﺎ مـﻊ المﻔﺎﻫﻴﻡ اﻷﺨﺭﻯ (اﻷﺒﻨﻴﺔ) ،ﻭالﺘﻲ مﻥ المﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ اﺨﺘﻼﻒ ﻓﻴمﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ،
ﺒﺎلﻨﻅﺭ ﺇلـﻰ مﺼـﻔﻭﻓﺔ اﻻﺭﺘﺒﺎﻁ (جدﻭل ﺭﻗﻡ  )2ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ مﻘﺎﻴﻴﺱ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻓﻴمﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒدﺭجﺔ
اﺭﺘـﺒﺎﻁﺃ ﻋلﻰ ﻜثﻴﺭا مﻥ اﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒمﺘﻐﻴﺭاﺕ الدﺭاسﺔ اﻷﺨﺭﻯ (مثل الﺭﻀﺎ ﻭالﻨﻭاﻴﺎ للﺸﺭاء ) ﻭلﻬﺫا ﻴمﻜـﻥ
الﻘـﻭل ﺒـﺄﻥ المﻘﺎﻴـﻴﺱ اﻷﺭﺒعﺔ لجﻭدﺓ الﺨدمﺔ ﺘﺘﺼﻒ ﺒﺎلﺼدﻖ سﻭاء ﻓﻴمﺎ ﻴﺘعلﻖ ﺒﺎلﺼدﻖ الﺘﻘﺎﺭﺒـﻲ ﺃﻭ
الﺘمﺎﻴﺯﻱ  .ﻭﻴﺘﻀﺢ مﻥ ﺘﺤلﻴل دﺭجﺔ ﺼدﻖ المﻘﺎﻴﻴﺱ ﺘجﺎﻭﺯﻫﺎ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭاﺕ الﺼدﻖ ممﺎ ﻴﺅﻜد ﺇمﻜﺎﻨﻴﺔ
اسﺘﺨدامﻬﺎ ﻓﻲ مجﺎل ﺒﺤﻭﺛ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ.
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مﻘﻴﺎﺱ

مﻘﻴﺎﺱ

املﻘﻴﺎﺱ

مﻘﻴﺎﺱ

الادﺭاﻙ-

الادﺭاﻙ

ألاداء

ألاداء

الﺘوﻗعﺎﺕ

الﺘوﻗعﺎﺕ

الﻨوايﺎ للﺸراء جودﺓ

الرضﺎ

الخدمﺔ

املرجﻊ

املرجﻊ
مﻘﻴﺎﺱ الادﺭاﻙ1.00 -
الﺘوﻗعﺎﺕ
مﻘﻴﺎﺱ الادﺭاﻙ0.597 -

1.00

الﺘوﻗعﺎﺕ املرجﻊ
مﻘﻴﺎﺱ ألاداء
مﻘﻴﺎﺱ

0.612

0.703

1.00

ألاداء 0.532

0.612

0.746

0.583

1.00

املرجﻊ
الﻨوايﺎ للﺸراء

0.532

0.612

0.746

0.848

1.00

جودﺓ الخدمﺔ

0.783

0.853

0.903

0.856

0.848

1.00

الرضﺎ

0.671

0.681

0.738

0.668

0.628

0.797

1.00

* دال ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨد ()Sig. 0.001
ﺃﻀـﻒ ﺇلـﻰ ﺫلـﻙ ﻓﻘـد ﺘﻡ اسﺘﺨداﻡ ﺃسلﻭﺏ الﺘﺤلﻴل الﺘعﺎملﻲ لﺒﻴﺎﻥ مدﻯ ﺘﺤمﻴل العﻨﺎﺼﺭ الﻭاﺤد
ﻭالعﺸﺭﻴﻥ ﻓﻲ الﻘﺎﺌمﺔ ﻋلﻰ اﻷﺒعﺎد الﺨمسﺔ لجﻭدﺓ الﺨدمﺔ ﻭﻗد اﺘﻀﺢ مﻥ الﺘﺤلﻴل ﺃﻨﻪ ﺒﺎلﻨسﺒﺔ لﻘﺎﺌمﺔ
الـﺘﻭﻗعﺎﺕ ﺃمﻜﻥ ﺘﺤمﻴل ( 21ﻋﻨﺼﺭا ) ﻋلﻰ ﺨمسﺔ ﻋﻭامل ﺘﻁﺎﺒﻖ اﻷﺒعﺎد الﺨمسﺔ المﻔﺘﺭﻀﺔ لﻘﻴﺎﺱ
جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ.
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حازم أحمد فروانة

جدول رقم (Factor analysis)3
أبعاد الجودة

ألاصﺌلة

املتوقﻊ

التفعلي

ﺃﻭﻻ :الﺘجسﻴد
ﹰ

-1ﺘﻭﻓﺭمعداﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭلﻭجﻴﺎ 0

0.825

0.828

 -2جﺎﺫبﻴﺔ ﻭمظهر املكﺎﻥ

0.769

0.441

 -3ﺖميز العﺎمليﻥ ﻭﺃنﺎﻗتهم

0.806

0.498

 – 4املظهر العﺎﻡ للﺒﻨك

0.683

0.389

 – 5الالتزاﻡ بﺎلوﻗﺚ ﻷداء املهﻨﺔ

0.840

0.708

 – 6ﺗعﺎطﻕ الﺒﻨك مﻊ العمﻴل

0.889

0.113-

 – 7ﺖﺄديﺔ الﺒﻨك للخدمﺔ من 0.934

0.460

ﺜﺎنﻴﺎ  :الاﻋﺘمﺎديﺔ

ﺃﻭل مرﺓ
 – 8احﺘﻔﺎﻅ الﺒﻨك بسجﻼﺕ 0.821

0.609

دﻗﻴﻘﺔ
ﺜﺎلثﺎ  :الاسﺘجﺎبﺔ

 – 9ﺖﺤديد الﺒﻨك لوﻗﺚ انجﺎﺯ 0.725

0.846

الخدمﺔ
 – 10ﺖﻘديم الخدمﺔ الﻔوﺭيﺔ 0.892

0.749

للعمﻼء
 – 11اسﺘعداد املوظﻕ ملسﺎﻋدﺓ 0.821

0.777

العمﻼء
 – 12ﺖلﺒﻴﺔ طلﺒﺎﺕ العمﻼء ﻓوﺭا
ﺭابعﺎ  :ألامﺎﻥ

0.735

0.809

 – 13ﺜﻘﺔ العمﻼء في موظﻔﻲ 0.751

0.669

الﺒﻨك
 – 14شعوﺭ العمﻼء بﺎﻷمﺎﻥ

0.877

0.223

 – 15السلوﻙ املهذﺏ للعﺎمليﻥ

0.815

0.745

 – 16املسﺎندﺓ الكﺎﻓﻴﺔ من ﻗﺒل 0.821

0.849
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الﺒﻨك
خﺎمسﺎ  :الﺘعﺎطﻕ

 – 17الاهﺘمﺎﻡ الﻔردﻱ لكل 0.806

0.501

ﻋمﻴل
 – 18الاهﺘمﺎﻡ الشخص ي لكل 0913

0.679

ﻋمﻴل
 – 19معرﻓﺔ احﺘﻴﺎجﺎﺕ العمﻴل

0.814

0.710

 – 20ﺖﻘديم مﺼلحﺔ العمﻼء

0.855

0.497

 – 21ﺖوﻓير سﺎﻋﺎﺕ ﻋمل مﻼئمﺔ 0.768

0.531

ﻜﺫلـﻙ ﻓﻴمﺎ ﻴﺘعلﻖ ﺒﻘﺎﺌمﺔ اﻷداء الﻔعلﻲ ﻓﺈﻥ ﻜل العﻨﺎﺼﺭ ﻭﻗعﺕ ﺘﺤﺕ اﻷﺒعﺎد الﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻭمـﻥ ثﻡ ﻓﺈﻥ
الﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻨﻪ لﻡ ﻴﺘﻡ اسﺘﺒعﺎد ﺃﻱ ﻋﻨﺼﺭ مﻥالعﻨﺎﺼﺭﺃﻭ ﺇﻋﺎدﺓ ﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﺒعد آﺨﺭ .ﺃﻀـﻒ
ﺇلﻰ ﺫلﻙ ﻓﺈﻥالجدﻭل ( )3ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻓﻴمﺎ ﻴﺘعلﻖ ﺒﺎلﺘجسﻴد ﻓﺈﻥ ﺘﺤمﻴل العﻨﺎﺼﺭ ﻋلـﻰ اﻷﺒعـﺎد المﺨـﺘلﻔﺔ
ﺃﻋلﻰ ﻓﻲ ﻗﺎﺌمﺔ الﺘﻭﻗعﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺌمﺔ اﻷداء ،ﻜﺫلﻙ ﺃﻴضﺎ ﻓﻴمﺎ ﻴﺘعلﻖ ﺒﺎﻻﻋﺘمﺎدﻴﺔ ،ﻭﻜﺫلﻙ اﻻسﺘجﺎﺒﺔ
ﺒﺎسﺘثﻨﺎء العﻨﺼﺭ ﺭﻗﻡ ( )9المﺘعلﻖ ﺒﺘﺤدﻴد ﻭﻗﺕ ﺇﻨجﺎﺯ الﺨدمﺔ ﺤﻴﺛ ﺃﻥ اﻷداء الﻔعلﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻋلﻰ مﻥ
المﺘﻭﻗﻊ .ﻗﻴﺎﺱ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ.
ﻜﺫلـﻙﺃﻴضـﺎﻓﻴمﺎﻴﺘعلﻖﺒﺎﻷمﺎﻥ،ﻓﺈﻥﻋﻨﺎﺼﺭالﺘﺤمﻴلﻋلﻰاﻷﺒعﺎدالمﺨﺘلﻔﺔﺃﻋلﻰﻓﻲ
ﻗﺎﺌمﺔالﺘﻭﻗعﺎﺕﻋﻨﻬﺎﻓﻲﻗﺎﺌمﺔاﻷداء ءﺒﺎسﺘثﻨﺎ ء العﻨﺼﺭﺭﻗﻡ ( )16المﺘعلﻖ ﺒﺤﺼﻭل المﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋلﻰ
المسﺎﻨدﺓ الﻜﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒل الﺒﻨﻙ ﻷداء ﻋملﻬﻡ ﻓﺄﺼﺒﺢ اﻷداء الﻔعلﻲ ﺃﻋلﻰ مﻥ المﺘﻭﻗﻊ  .ﺃﻀﻒ ﺇلﻰ ﺫلﻙ مﺎ
ﻴﺘعلﻖ ﺒﺎلﺘعﺎﻁﻒ ﻓﺈﻥ الﺘﻭﻗعﺎﺕ ﺃﻋلﻰ مﻥ اﻷداء الﻔعلﻲ.
.1.5اﺨتبارالتفرﻀيات
سﻴﻨﺎﻗﺵ ﻫﺫا الجﺯء مﻥ الﺒﺤﺛ مدﻯ ﻗﺒﻭل ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ الﺒﺤﺛ:
اﺨﺘﺒﺎﺭ الﻔﺭﻀﻴﺔ اﻷﻭلﻰ ﻭالمﺘعلﻘﺔ ﺒﺄﺒعﺎد جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻫﻲ:
ﻻ ﺘﺨﺘلﻒ اﻷﻫمﻴﺔ الﻨسﺒﻴﺔ لمﺤدداﺕ الجﻭدﺓ ﻓﻲ الﺘﺄثﻴﺭﻋلﻰ ﺘﻭﻗعﺎﺕ ﻋمﻼء الﺒﻨﻭﻙ .ﺘمـثل ﺃﺒعﺎد جﻭدﺓ
الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ المعﺎﻴﻴﺭ الﺘﻲ ﻴسﺘﺨدمﻬﺎ العمﻼء ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ الجﻭدﺓ ﻭﻫﻨﺎﻙ اﺘﻔﺎﻖ ﺒﻴـﻥ ﻏﺎلﺒـﻴﺔ
الﺒﺎﺤثﻴـﻥ ﻋلـﻰ اسﺘﺨداﻡ اﻷﺒعﺎد المﻘﺘﺭﺤﺔ مﻥ ﺒﺎﺭسﻴﺭمﺎﻥ ﻭﺯمﻼﺌﻪ ﻭﻫﻲ الﺘجسﻴد ﻭاﻻﻋﺘمﺎدﻴﺔ
ﻭاﻻسﺘجﺎﺒﺔ ﻭالﺘعﺎﻁﻒ ﻭﺘﻡ الﺘعﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ اﻷﺒعﺎد ﻓﻲ  22مﺘﻐﻴﺭ ﺘعﻜﺱ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ مﻥ
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ﻭجﻬﺔ ﻨﻅﺭ العمﻼء ﻭﻗد ﺘﻡ اﺤﺘسﺎﺏ اﻷﻫمﻴﺔ الﻨسﺒﻴﺔ لﻬﺫﻩ اﻷﺒعﺎد مﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﺼﻴص  100دﺭجﺔ ﺘﻭﺯﻉ
مﻥ جﺎﻨﺏ المسﺘﻘﺼﻰ مﻨﻬﻡ ﻋلﻰ اﻷﺒعﺎد الﺨمﺱ.
الﻘﻴمﺔ املﺘوسطﺔ

الترﺖيب

الاﻋﺘمﺎديﺔ

0.212

ألاﻭل

ألامﺎﻥ

0.211

الثﺎنﻲ

الﺘجسﻴد

0.207

الثﺎلث

الاسﺘجﺎبﺔ

0.197

الرابﻊ

الﺘعﺎطﻕ

0.172

الخﺎمس

ﻭﻴﺘﻀـﺢ مـﻥ الجدﻭل ﺭﻗﻡ ( ،)4ﺃﻥ ﺒعد اﻻﻋﺘمﺎدﻴﺔ اﺤﺘل الﺘﺭﺘﻴﺏ اﻷﻭل مﻥ ﻭجﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻋمﻼء الﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ
ﺘﻘﻴﻴمﻬﻡ لجﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ ﻴلﻴﻪ اﻷمﺎﻥ ﺒﻴﻨمﺎ اﺤﺘل الﺘعﺎﻁﻒ الﺘﺭﺘﻴﺏ اﻷﺨﻴﺭ
ﻓﻲ اﻷﻫمﻴﺔ الﻨسﺒﻴﺔ.
ﻭﺘـﺘﻔﻖ ﻨـﺘﺎﺌﺞ ﻫـﺫا الﺒﺤﺛ مﻊ معﻅﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ الدﺭاسﺎﺕ اﻷﺨﺭﻯ ﺤﻴﺛ اﺤﺘلﺕ اﻻﻋﺘمﺎدﻴﺔ اﻷﻫمـﻴﺔ
الﻨسـﺒﻴﺔ الﻘﺼـﻭﻯ مـﻥ ﻭجﻬﺔ ﻨﻅﺭ العمﻼء ﻋلﻰ اﺨﺘﻼﻒ ﻨﻭﻉ الﺨدمﺎﺕ الﺘﻲ ﻴﻘﻭمﻭﻥ ﺒﺎسـﺘﺨدامﻬﺎ ﺤﻴـﺛ
جﺎءﺕ ﻫﺫﻩ الﻨﺘﻴجﺔ مﺘسﻘﺔ مﻊ ﻁﺒﻴعﺔ الﺨدمﺎﺕ المﺼﺭﻓﻴﺔ ﺤﻴﺛ ﻴسﺘلﺯﻡ ﺘﻘدﻴمﻬﺎ السـﺭﻋﺔ ﻭالدﻗﺔ
ﻭالسﺭﻴﺔ ﻭﺨلﻭ السجﻼﺕ ﻭالﺤسﺎﺒﺎﺕ مﻥ الﺨﻁﺄ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻜل ﻫﺫﻩ العﻨﺎﺼﺭ ﺘعﺒﺭ ﻋـﻥ ﺒعد اﻻﻋﺘمﺎدﻴﺔ
ﻭالﺫﻱ ﻴعﻜﺱ جﻭدﺓ مﺨﺭجﺎﺕ الﺨدمﺔ ﻭﻴمثل ﻓﻲ ﻨﻔﺱ الﻭﻗﺕ الﺨدمﺔ اﻷسﺎسﻴﺔ الﺘﻲ ﻴﺘلﻘﺎﻫﺎ العمﻴل
ﻭالﺘﻲ ﻴﺤﻜﻡ مﻥ ﺨﻼلﻬﺎ ﻋلﻰ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﻘدمﺔ لﻪ.
ﻭﺒﻨاء ﻋلﻰ ﺫلﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺭﻓﺽ الﻔﺭﻀﻴﺔ الﺼﻔﺭﻴﺔ المﺘعلﻘﺔ ﺒعدﻡ ﻭجﻭد اﺨﺘﻼﻒ ﺒﻴﻥ اﻷﻫمﻴﺔ
الﻨسﺒﻴﺔ ﻷﺒعﺎد جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ المﻘدمﺔ .اﺨﺘﺒﺎﺭ الﻔﺭﻀﻴﺔ الثﺎﻨﻴﺔ ﻭالمﺘعلﻘﺔ ﺒﺘﻔسﻴﺭ الﺘﺒﺎﻴﻥ
ﻓﻲ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻫﻲ:
ﻻ ﻴﻭجـد اﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻗدﺭﺓ مﻘﻴﺎﺱ اﻹدﺭاﻙ /الﺘﻭﻗعﺎﺕ ،ﻭمﻘﻴﺎﺱ اﻷداء الﻔعلﻲ (سﻭاء المﺭجﺢ ﺃﻭ
دﻭﻥ ﺘﺭجﻴﺢ) ﻋلﻰ ﺘﻔسﻴﺭ الﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ.
لﻘـد ﺘـﻡ اسﺘﺨداﻡ ﺃسلﻭﺏ اﻻﻨﺤداﺭ المﺘعدد ﺒﺎسﺘﺨداﻡ ﺒﺭﻨﺎمجﻲ اﻻﻨﺤداﺭ المﺘعدد الﻜلﻲ ()enter
ﻭﻁـﺭﻴﻘﺔ اﻻﻨﺤـداﺭ ﺫﻱ الﺨﻁﻭاﺕ المﺘﺘﺎﺒعﺔ ( )stepwiseلﺘﺤدﻴد ﺃﻜثﺭ المﻘﺎﻴﻴﺱ ﻗدﺭﺓ ﻋلﻰ ﺘﻔسﻴﺭ
الﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻗد ﺘمثلﺕ المﺘﻐﻴﺭاﺕ المسﺘﻘلﺔ ﻓﻲ ﺃﺒعﺎد جﻭدﺓ الﺨدمﺔ ﻓﻲ ﻜل
مﻘـﻴﺎﺱ ،ﺒﻴﻨمﺎ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ المﺘﻐﻴﺭ الﺘﺎﺒﻊ مﻥ ﺨﻼل ﺇدﺭاﻙ العمﻼء للجﻭدﺓ الﻜلﻴﺔ للﺨدمﺎﺕ المﺼﺭﻓﻴﺔ
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ﻜمﺎ ﻴﻭﻀﺢ الجدﻭل ﺭﻗﻡ (.)5
ﻜﺫلﻙ ﻴﺘﻀﺢ مﻥ الجدﻭل ﺭﻗﻡ ( ،)5ﻭالجدﻭل ﺭﻗﻡ ( )6ﺃﻥ مﻘﻴﺎﺱ اﻷداء ( )servperf.ﻴعﺘﺒﺭ ﺃﻓﻀل مـﻥ
مﻘﻴﺎﺱ الجﻭدﺓ ( )servqual.ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﻔسﻴﺭ الﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴﺛ ﺇﻥ مﻘﻴﺎﺱ
اﻷداء( )servperf.ﻏﻴﺭ المﺭجﺢ ﻗد ﻓسﺭ  %67مﻥ الﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ.
مﻘﻴﺎﺱ الجودﺓ
ﻏير مرجح
R2

مرجح
املعﻨويﺔ

R2

املعﻨويﺔ

الﺘجسﻴد
الاﻋﺘمﺎديﺔ

0.108

0.00

0.103

0.00

الاسﺘجﺎبﺔ

0.263

0.00

0.259

0.00

ألامﺎﻥ
الﺘعﺎطﻕ
0.00

0.362

اجمﺎلي

0.371

ﻗﻴمﺔ F

19.844

58.555

معﺎمل الاﺭﺖﺒﺎﻁ

0.329

0.513

مسﺘوﻯ املعﻨويﺔ

0.00

0.00

0.00

ﻜﺫلـﻙ ﻓﺈﻥ مﻘﻴﺎﺱ اﻷداء المﺭجﺢ ﻗد ﻓسﺭ  % 66مﻥ الﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﺒﺔ ﻓـﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ
مﻘﻴﺎﺱ الﺘﻭﻗعﺎﺕ ( )servqual.ﻏﻴﺭ المﺭجﺢ ﻗد ﻓسﺭ ﻓﻘﻁ  %37مﻥ الﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ جﻭدﺓ الﺨدمـﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻜﺫلﻙ ﻓﺈﻥ مﻘﻴﺎﺱ الﺘﻭﻗعﺎﺕ المﺭجﺢ ﻗد ﻓسﺭ  . %36ﺃﻀﻒ ﺇلﻰ ﺫلﻙ ﻓﻘد ﺃﻅﻬﺭ الجدﻭل ﺭﻗﻡ (،)5
الجدﻭل ﺭﻗﻡ ( )6ﺃﻥ ﺒعد اﻻﻋﺘمﺎدﻴﺔ ﻭاﻻسﺘجﺎﺒﺔ مﻥ ﺃﻜثﺭ ﺃﺒعﺎد الجﻭدﺓ ﻗدﺭﺓ ﻋلﻰ ﺘﻔسـﻴﺭ الﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ
جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل المﻘﺎﻴﻴﺱ اﻷﺭﺒعﺔ ﺤﻴﺛ ﻓسﺭ لﻭﺤدﻩ  %14ﻭﻓﻖ مﻘﻴﺎﺱ اﻻداء ،ﻭ
ﹰ ﻓﺈﻥ ﺒعـد اﻻسـﺘجﺎﺒﺔ ﻗد
 %10.8ﻭ %10.3ﻭﻓﻘﺎ لمﻘﺎﻴﻴﺱ اﻹدﺭاﻙ ﻭالﺘﻭﻗعﺎﺕ ﻋلﻰ الﺘﻭالﻲ ﻜﺫلﻙ ﺃﻴﻀﺎ
ﻭﻓﻘﺎ لمﻘﻴﺎﺱ اﻹدﺭاﻙ ﻏﻴﺭ المﺭجﺢ ﻭالمﺭجﺢ ﻋلﻰ الﺘﻭالﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻪ
ﻓسﺭ لﻭﺤدﻩ  %26.3% ، 25.9ﹰ
ﻓسﺭ  %16.6مﻥ الﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﻓﻖ مﻘﻴﺎﺱ اﻷداء.
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مﻘﻴﺎﺱ ألاداء
مرجح

ﻏير مرجح

R2

R2

املعﻨويﺔ

الﺘجسﻴد

0.14

0.00

الاﻋﺘمﺎديﺔ

0.14

0.00

الاسﺘجﺎبﺔ

0.166

0.00

ألامﺎنﺔ

0.1323

0.00

الﺘعﺎطﻕ

0.126

0.00

اجمﺎلي

0.671

0.00

ﻗﻴمﺔ F

140.416

0.819

معﺎمل الاﺭﺖﺒﺎﻁ

0.679

0.819

مسﺘوﻯ املعﻨويﺔ

0.00

0.00

0.661

املعﻨويﺔ

0.00

ﻭﻴﻼﺤـﻅ مـﻥ الجدﻭل ﺭﻗﻡ ( )6ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻅل مﻘﻴﺎﺱ اﻷداء ﻏﻴﺭ المﺭجﺢ ﺒﺎﻷﻭﺯاﻥ ﺘﻡ اﻹﺒﻘﺎء
ﻋلﻰ اﻷﺒعﺎد الﺨمسﺔ ﻜلﻬﺎ ﺘﻔسﻴﺭ الﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ ،ﻭﺒﺫلﻙ ﻴمﻜﻥ ﺭﻓﺽ الﻔﺭﻀﻴﺔ
الﺼﻔﺭﻴﺔ الثﺎﻨﻴﺔ المﺘعلﻘﺔ ﺒعدﻡ ﻭجﻭد اﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ مﻘﻴﺎﺱ اﻹدﺭاﻙ ﻭمﻘﻴﺎﺱ اﻷداء الﻔعلﻲ ﻓﻲ ﺘﻔسﻴﺭ
جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المدﺭﻜﺔ .ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ الﻔﺭﻀﻴﺔ الثﺎلثﺔ ﻭالمﺘعلﻘﺔ ﺒﺎلعﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ ﻭﻜل مﻥ
الﺭﻀﺎﻭﻨﻴﺔ الﺸﺭاء ﻭﻫﻲ:
ﻻ ﺘﻭ جد ﻋﻼﻗﺔ ﺫاﺕ دﻻلﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ مﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭدﺭجﺔ ﺭﻀﺎ العمﻼء ﻋﻥ
ﻫﺫﻩ الﺨدمﺔ ﻭﻜﺫلﻙ ﻨﻭاﻴﺎ العمﻼء للﺸﺭاء مﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ .لﻘد ﻫدﻒ الﺒﺤﺛ دﺭاسﺔ ﻁﺒﻴعﺔ العﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ
مﺘﻐﻴﺭ الجﻭدﺓ ﻭﻜل مﻥ مﺘﻐﻴﺭﻱ الﺭﻀﺎ ﻭالﻨﻭاﻴﺎ للﺸﺭاء ﻓـﻲ مﺤﺎﻭلﺔ لﺘﺤدﻴد ﺘﺄثﻴﺭ الجﻭدﺓ المدﺭﻜﺔ ﻋلﻰ
الﺭﻀﺎ ﻭمدﻯ ﺘﺄثﻴﺭﻫﺎ ﻋلﻰ ﻨﻭاﻴﺎ الﺸﺭاء المسﺘﻘﺒلﻴﺔ للعمـﻼء للﺘعﺎمل مﻊ ﺫاﺕ الﺒﻨﻙ ﻜﺫلﻙ ﻴﻭﻀﺢ الجدﻭل
ﺭﻗﻡ ( )2ﺘﺤلﻴل اﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺃﻅﻬﺭ ﻭجﻭد ﻋﻼﻗﺔ اﺭﺘـﺒﺎﻁ ﻁﺭدﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺫاﺕ دﻻلﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ( )sig 0.00ﺒﻴﻥ
جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭالﺭﻀﺎ ﺤﻴﺛ ﻜـﺎﻥ معﺎمل اﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  0.797ﻭﺒﺫلﻙ ﻴمﻜﻥ ﺭﻓﺽ الﻔﺭﻀﻴﺔ
الﺼﻔﺭﻴﺔ الثﺎلثﺔ ﻭالمﺘعلﻘﺔ ﺒعدﻡ ﻭجﻭد ﻋﻼﻗﺔ اﺭﺘﺒﺎﻁﺒﻴﻥ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺭﻀﺎ العمﻼء ﻋﻥ
ﻫﺫﻩ الﺨدمﺔ.
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ﻜﺫلـﻙ ﺃﻅﻬﺭ الجدﻭل ﺭﻗﻡ ( )2ﻭجﻭد ﻋﻼﻗﺔ اﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻭﻴﺔ ﺫاﺕ دﻻلﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ( )sig 0.00الجﻭدﺓ
المﺼـﺭﻓﻴﺔ المﻘدمـﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻨﻭاﻴﺎ الﺸﺭاء ﺒمعﺎمل اﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗدﺭﻩ  0.848ﻭﺒﻴﻥ الﺭﻀﺎ ﻭﻨﻭاﻴﺎ الﺸﺭاء ﺒمعـﺎمل
اﺭﺘـﺒﺎﻁ ﻗـدﺭﻩ  .0.628ﻭﺒﻨﺎءا ﻋلﻰ مﺎ سﺒﻖ ﻓﺈﻨﻪ ﻴمﻜﻥ ﺭﻓﺽ الﻔﺭﻀﻴﺔ الﺼﻔﺭﻴﺔ الثﺎلثﺔ المﺘعلﻘﺔ ﺒعدﻡ
ﻭجﻭد ﻋﻼﻗﺔ ﺫاﺕ دﻻلﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ ﻭﻨﻭاﻴﺎ الﺸﺭاء.
 .6الخاثمة :
ﺃﻅﻬـﺭﺕ الدﺭاسـﺔ الﺤﺎلﻴﺔ العدﻴد مﻥ الدﻻﻻﺕ ﻭالمجﺎﻻﺕ الﺘﻲ ﺘﻔﻴد مﺘﺨﺫﻱ الﻘﺭاﺭاﺕ ﻓﻲ الﺒﻨﻭﻙ
ﻭالمﺘعلﻘﺔ ﺒﺈداﺭﺓ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ ﻭﻗﻴﺎسﻬﺎ ﻭﻫﻲ:
 ﺇﻥ ﺘﻔﻬـﻡ ﺘﻭﻗعـﺎﺕ العمﻴل ﻴعﺘﺒﺭ مﻁلﺒﺎ ﺃسﺎسﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺘﻘدﻴﻡ ﺨدمﺔ مﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻓﻀل للعمﻼء ﻭﺘﺤﻘـﻴﻖالﺭﻀـﺎ لدﻴﻬـﻡ ،ﻓعلﻰ المﺼﺎﺭﻒ العﺎملﺔ ﻓﻲ ﻓلسﻁﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺘعﺭﻒ ﻋلﻰ ﻁﺒﻴعﺔ ﺘﻭﻗعﺎﺕ العمﻼء ﻓﻲ الﺒﻴﺌﺔ
الﻔلسﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘسﻨﻰ ﺘﻘدﻴﻡ ﺨدمﺔ ﺃﻓﻀل لﺘﺸﺒﻊ ﻫﺫﻩ الﺘﻭﻗعﺎﺕ ﻭﺫلﻙ مﻥ ﺨﻼل ﺘﺼمﻴﻡ ﺃﻓﻀل
للﺨدمﺎﺕ ﻭﻁﺭﻖ ﺃﻓﻀل لﺘﻘدﻴمﻬﺎ.
 ﺇﻥ ﻋملـﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ ﻭﺇدﺭاﻙ العمﻼء لﻬﺫﻩ الﺨدمﺔ ﻫﻭ المدﺨل الﺭﺌﻴﺱ لﺘﻁﻭﻴﺭ جﻭدﺓالﺨدمﺎﺕ المﺼﺭﻓﻴﺔ المﻘدمﺔ للعمﻼء ﻭﺘﺤسﻴﻨﻬﺎ.
 ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘدﻴﻡ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺸﻜلﻬﺎ الﺼﺤﻴﺢ ﻭمﻥ ﺃﻭل مﺭﺓ ﺤﻴﺛ ﻴمﻜﻥ الﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫلﻙ مـﻥ ﺨﻼلمعﺭﻓﺔ ﺘﻭﻗعﺎﺕ العمﻼء ،ﺤﻴﺛ ﺇﻥ ﺒعد اﻻﻋﺘمﺎدﻴﺔ اﺤﺘل ﻗﺎﺌمﺔ اﻫﺘمﺎﻡ العمﻼء ﻜـﺄﻫﻡ ﺒعـد مﻥ ﺃﺒعﺎد
الجﻭدﺓ  .ﻓﺎلعمﻼء ﻴﺤﻜمﻭﻥ ﻋلﻰ الﺨدمﺔ مﻥ ﺨﻼل ﺘﺄدﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎلﻁﺭﻴﻘﺔ الﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇلﻰ الﺘﻔﺎﻋل
ﺒﻴﻥ مﻘدﻡ الﺨدمﺔ ﻭالعمﻼء .ﻗﻴﺎﺱ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ.
 ﺃﻭﻀـﺤﺕ الﺒﺤـﺛ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ اﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻭﻴﺔ ﺫاﺕ دﻻلﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﻀﺎ العمﻼءﻭجﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ المﻘدمﺔ.
 ﺇﻥ اسـﺘمﺭاﺭ العمـﻼء ﻓـﻲ الﺘعﺎمل مﻊ الﺒﻨﻭﻙ ﻭﺯﻴﺎدﺓ ﻭﻻءﻫﻡ ﻴعﺘمد ﺒﺸﻜل ﺃسﺎﺱ ﻋلﻰ ﺘﻘﻴﻴمﻬﻡ لجﻭدﺓالﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ المﻘدمﺔ ﺇلﻴﻬﻡ.
.1.6التوصيات:
 ﻀﺭﻭﺭﺓ اﻻﻫﺘمﺎﻡ ﺒﺯﻴﺎدﺓ الثﻘﺔ ﺒﻴﻥ الﺒﻨﻙ ﻭﻋمﻼﺌﻪ ﻭﺫلﻙ مﻥ ﺨﻼل: اﻻسﺘمﺎﻉ للعمﻼء ﻭﺘلﻘﻲ ﺸﻜﻭاﻫﻡ ﻭمﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﻡ ﻭسﺭﻋﺔ ﺤلﻬﺎ. اﻻﻫﺘمﺎﻡ ﺒﺎلﺘسﻭﻴﻖ المﺼﺭﻓﻲ ﻭﺸﺭﺡ سﻴﺎسﺎﺕ الﺒﻨﻭﻙ ﺒعمﻼﺌﻬﺎ. ﺘﻭﻓـﻴﺭ المعلﻭمـﺎﺕ ﻋـﻥ الﺨدمﺎﺕ الﺘﻲ ﺘمﻨﺤﻬﺎ الﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘدﺭﻴﺏ العمﻼء ﻋلﻰ اسﺘﺨدامﻬﺎ.072
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 سﺭﻋﺔ اﻻسﺘجﺎﺒﺔ لﺭﻏﺒﺎﺕ العمﻼء ﻭﺘﻭﻗعﺎﺘﻬﻡ. ﻀﺭﻭﺭﺓ الﻘﻴﺎﻡ ﺒدﺭاسﺎﺕ ﻋملﻴﺔ للﺘعﺭﻒ ﻋلﻰ مﻘﻴﺎﺱ ﺇدﺭاﻙ العمﻼء للﺨدمﺎﺕ المﺼﺭﻓﻴﺔ. ﻀـ ﺭﻭﺭﺓ اﻻﻫﺘمﺎﻡ ﺒﺎلسﺭﻋﺔ ﻭالدﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴﻡ الﺨدمﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇلﻰ اﻻلﺘﺯاﻡ ﺒمﺎ ﻴﺘﻡ ﻭﻋد العمﻴل ﺒﻪﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇلﻰ الﺘﺄﻜد مﻥ ﺨلﻭ السجﻼﺕ المﺘعلﻘﺔ ﺒﺎلعمﻼء مﻥ اﻷﺨﻁﺎء
 ﻀـﺭﻭﺭﺓ اﻻﻫﺘمﺎﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻖ الﺭﻀﺎ الﻜﺎمل للعمﻼء مﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻖ الﺭﻀﺎ الﻜلﻲ للعمﻼءﻭﺫلـﻙ مـﻥ ﺨﻼل الﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋلﻰ جﻭدﺓ الﺨدمﺔ المﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘسلﻴمﻬﺎ لﺘﺘمﺸﻰ مﻊ ﺃﻭﺘﻔﻭﻖ ﺘﻭﻗعﺎﺕ
العمﻼء.
 ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﺭﻜـﻴﺯ الﺒﻨﻭﻙ ﻋلﻰ ﺘدﺭﻴﺏ المﻭﻅﻔﻴﻥ المﺘﺼلﻴﻥ مﺒﺎﺸﺭﺓ مﻊ العمﻼء لﻀمﺎﻥ اﻻﻫﺘمﺎﻡ ﺒجﻭاﻨﺏالﺨدمﺔ سﻭاء المﺘعلﻘﺔ ﺒﺎﻷداء الﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ المﺘعلﻘﺔ ﺒلﺤﻅﺎﺕ الﺼدﻖ ﺃﺜﻨﺎء الﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ مﻘدﻡ الﺨدمﺔ
المﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭالعمﻴل.
 .7قائمة املراجﻊ املعتمدة
 .1ﺃﺒﻭ معمﺭ،ﻓﺎﺭﺱ (" ،)2002دﻭﺭ الﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ اﻻسﺘثمﺎﺭ ﻓﻲ ﻓلسﻁﻴﻥ للﻔﺘﺭﺓ (1999 - 2000ﻡ)" مجلﺔ
الجﺎمعﺔ اﻹسﻼمﻴﺔ،المجلد العﺎﺸﺭ،العدد اﻷﻭل،ﻜﺎﻨﻭﻥ الثﺎﻨﻲ،ﻏﺯﺓ،ﻓلسﻁﻴﻥ.
 .2الجمـل،ﻏـﺎﻨﻡ (" ،)1992ﺇدﺭاﻙ المسـﺘﻬلﻙ لجـﻭدﺓ الﺨدمﺎﺕ المﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺭدﻥ "،ﺭسﺎلﺔ مﺎجسﺘﻴﺭ
ﻏﻴﺭ مﻨﺸﻭﺭﺓ ،الجﺎمعﺔ اﻷﺭدﻨﻴﺔ،اﻷﺭدﻥ.
 .3ﺤداد،ﺸﻔﻴﻖ ﻭجﻭدﻩ ،مﺤﻔﻭﻅ (" ،)2003ﺃثﺭ دﻭاﻓﻊ ﺘعﺎمل العمﻼء مﻊ المﺼﺎﺭﻒ الﺘجﺎﺭﻴﺔ ﻋلﻰ دﺭجـﺔ
ﻭﻻﺌﻬـﻡ لﻬﺎ – دﺭاسﺔ مﻴداﻨﻴﺔ ﻋلﻰ ﻋمﻼء المﺼﺎﺭﻒ الﺘجﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺭدﻥ "،جﺎمعﺔ العلﻭﻡ الﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
الﺨﺎﺼﺔ،المجلﺔ اﻷﺭدﻨﻴﺔ للعلﻭﻡ الﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ،العلﻭﻡ اﻹﻨسﺎﻨﻴﺔ،المجلد السﺎدﺱ،العدد الثﺎﻨﻲ1-23. ،ص
 .4سـلﻁﺔ الﻨﻘد الﻔلسﻁﻴﻨﻴﺔ ،)2004( ،الﻨﺸﺭﺓ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋدد الﻔﺭﻭﻉ ﻭالمﻜﺎﺘﺏ العﺎملﺔ ﻓﻲ الﻀﻔﺔ
ﻭالﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ  31/8/2004مﻭﺯﻋﺔ ﺤسﺏ المﻨﺎﻁﻖ.
 .5الﺼـﺤﻥ،مﺤمـد ﻓﺭﻴد (" ،)1994الجﻭدﺓ المدﺭﻜﺔ للﺨدمﺎﺕ المﺼﺭﻓﻴﺔ  :دﺭاسﺔ مﻴداﻨﻴﺔ ﻹﺨﺘﺒﺎﺭ
مﺤدداﺘﻬﺎ ﻭالﻨمﺎﺫﺝ المسﺘﺨدمﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎسﻬﺎ "،مجلﺔ ﻜلﻴﺔ الﺘجﺎﺭﺓ للﺒﺤﻭﺛ العلمﻴﺔ ،ملﺤﻖ العدد الثﺎﻨﻲ،
المجلد الﻭاﺤد ﻭالثﻼثﻭﻥ،ﻜلﻴﺔ الﺘجﺎﺭﺓ،جﺎمعﺔ اﻹسﻜﻨدﺭﻴﺔ.
 .6ﻜﻭﻜﺎلـﻲ،ﻨﺒـﻴل (" ،)1998اسـﺘﻁﻼﻉ لﺭﺃﻱ ﻋمﻼء الﺒﻨﻭﻙ ﺤﻭل الﺨدمﺎﺕ الﺘﻲ ﺘﻘدمﻬﺎ الﺒﻨﻭﻙ العﺎملﺔ ﻓﻲ
ﺃﺭاﻀﻲ السلﻁﺔ الﻭﻁﻨﻴﺔ الﻔلسﻁﻴﻨﻴﺔ ،المﺭﻜﺯ الﻔلﻁسﻴﻨﻲ ﻻسﺘﻁﻼﻉ الﺭﺃﻱ ،ﺒﻴﺕ سﺎﺤﻭﺭ ،ﻓلسﻁﻴﻥ.
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ملخظ:
تله ببح الخالمو ببة صاعا بباعػا ش ببا مهالج ببة اإلا ببن ا الس ببو له ببا مج ببا مستل ب

اإلااؾؿ بباا ،االس ببو م ب

ؤ غػها م هلة الفؿاص اإلاالا اؤلاصاعي ،اطلو م ز ى مجمونة م آلالواا األابهاص  .ناءا نلوه ،ت ضف
ه ببظ الوعق ببة الةد و ببة بل ببت الته ببغف ن ببت ماهو ببة الفؿ بباص اإلا ببالا اؤلاصاعي ،االتؿ ببغ بل ببت خولم ببة ال ببغماا
اؤبهاصهببا  ،اب بغاػ صاع تفهوببل الةهببض ال ببانو لخولمببة ال ببغماا شببا الخببض م ب الفؿبباص اإلاببالا اؤلاصاعي شببا
اإلااؾؿ ببة الجؼاثغ،خو ببل لهم ببل ال ببوانحو ن ببت الود بباء خ ببو ألاؾب بغاف اإلاته ببضص اله ببض الهم ببوص الف ببغي
آللواا الخولمة م ؤجل لةذ قاهغ الفؿاص.
الكلماث املفخاحيت  :خولمة ال غماا  ،الةهض ال انو  ،الفؿاص اإلاالا ا الاصاعي
جطييف D73:JEL
Abstract:
The Governance plays a prominent role in tackling the problems of
various institutions, most notably the problem of financial and
administrative corruption, through a set of mechanisms and dimensions.
Accordingly, this research paper aims to identify financial and
administrative corruption. Beside , address the corporate governance and
his dimensions and highlight the role of the legal dimension of corporate
governance in reducing financial and administrative corruption in the
Algeria Foundation, where the laws work to protect the rights of
stakeholders, and it is the important mechanism of governance to stop the
phenomenon of corruption

lamine_halmous@yahoo.fr
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 .1ملدمت:
جاءا خولمة ال غماا لغص دهل ااؾتجا ة لنضاء اإلاؿاهمحو م اجل الخض م الفؿاص اإلاالا
االاندغاف ؤلاصاعي الغغع عقا ة تدمو اإلاطالح اإلا ترلة للجموو اتدادل ن ت اؾتمغاعية ال غلة
ؤيػا .ايهتبر مفهوم الخالموة خضيل الؿانة هظ ألايام ،اهو يغتةـ مجمونة م اإلافاهوم ألاؾاؾوة
األاؾغ الهامة السو تنكم الغقا ة ن ت اإلااؾؿاا اتنكم اله قة ما حو ؤلاصاع ااإلاؿاهمحو اؤصخاب
اإلاطالح اإلاتهضصي امج م) الهم ء ،ااإلاوقفحو االضاثنحو ،ااإلاوعصي  ،اشغماا التضقوق ،ااإلامولحو،
ااإلا غنحو ،االؿو اإلاالا ....الخ( .االسو ت ضف بلت التإلض م ؾ مة بصاع اإلااؾؿة اغماو تد وق
ؤهضادها ،اغماو الالتزام اإلاهايحر ألاز قوة ،االتوادق مو ال وانحو االت غيهاا.
بو تفهول بهض قانو لخولمة يهنو اإلاؼيض م الوداء د و ألاؾغاف اإلاتهضص اتنكم اله قة وج ا
ابحو ؤصخاب اإلاطالح اتدضص خ و اااجةاا،ايهتبر تجغيم ؤدهاى الفؿاص ؤلاصاعي م ؤهم آلالواا
الجؼاثوة إلاهاددة هظ آلادة ن ت ؤلاؾ  ،اعغم ؤو اإلا غم الجؼاثغي قض تإزغ نونا ما شا هظا ال إو،
بط لم يطضع قانوو الوقاية م الفؿاص امهاددته االظي جغم ؤغلح ؾلولواا الفؿاص ؤلاصاعي بال ؾنة
، 2006بال ؤو الجؼاثغ لهتبر م

حو الضاى الؿةاقة شا هظا ال إو ،ؾواء م خول مطاصقت ا ن ت

اتفاقوة ألامم اإلاتدض إلاهاددة الفؿاص ؤا م خول ؾ قانوو زاص مؿت ل تجغيم الفؿاص.
اشا د نا هظا ؾن وم الترلحز ن ت بقهاع صاع الةهض ال انو لخولمة ال غماا شا مهاددة الفؿاص اإلاالا
اؤلاصاعي شا غوء ال انوو الجؼاثغي.
لئلجا ة ن ت ؤلاشهالوة اإلاؿغاخة اللوضوى بلت ؤهضاف اإلاوغوم ،تم ت ؿوم الةدل بلت ج جة مدااع
عثيؿوة :
 إلاؾاز الىظسي والجاهب اللاهىوي لحكىمت الشسكاث. الفصاد املالي وإلادازي. -دوز البػد اللاهىوي لحىكمت الشسكاث الجزائسيت في الحد مً الفصاد.
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 .2إلاؾاز الىظسي والجاهب اللاهىوي لحكىمت الشسكاث
لفل الخولمة هو الترجمة لؤلضل ؤلانجلحزي  Governanceايؿلق اضؿ ح Corporate Governance
ن ا خولمة ال غماا ،اقض اعصا تغجمته مطؿلخاا مستلفة م ل :ؤلاصاع الغشوض ؤا الخاصمة،
الخنم اإلااؾؿال لل غماا ،ؤؾلوب مماعؾة الؿلؿة شا ال غماا .بال ؤو مجمو اللغة الهغبوة ؤقترح
ملمة خولمة ال غماا لترجمة لهظا اإلاطؿلح شا ؤاازغ نام  2002اؤضةدت مؿتسضمة منظ طلو
الوقت شا مهكم النتا اا.
اتغجو الةضاية الخ و وة إلافهوم خولمة ال غماا بلا الت غيغ ال هحر الظي ؤضضعته لجنة ماص وعي شا
اإلاملنة اإلاتدض نام 1992م  Cadbury Reportبهنواو ألابهاص اإلاالوة للخولمة The Financial aspects
 .of Corporate Governanceاؾة ا لهظا الت غيغ لهنو خولمة ال غماا مجمونة ؤنكمة الغقا ة اإلاالوة
اغحر اإلاالوة االسو يتم ن ؾغي ها بصاع ال غلة اتوجح ها االغقا ة نلح ا ،ابمجغص ضضاع هظا الت غيغ
قامت الهضيض م الضاى (مج ا الوا او اؤؾةانوا ادغ ؿا االووناو اجنوب ؤدغي وا النضا اؤإلاانوا
اانضانيؿوا االبراػيل) ةضضاع ت اعيغها إلض ح مماعؾة بصاع ال غماا اتػمحو الت اعيغ هوص ألدػل
اإلاماعؾاا ؤا ما يؿمو (The Code of Best Practiceخاب هللا ال غي ; ب لوى نوع الضي ،2017 ،
ضفدة )3
 .1.2حػسيف حىكمت الشسكاث
تجضع ؤلاشاع بلت ؤنه ال یوجض لهغی موخض متفق نلیه إلافهوم خولمة ال غماا ،لن هناك الهضیض م
مدااالا ااجت اصاا شا هظا ال إو ،ال ض لهضصا الضعاؾاا الخضی ة السو تناالت هظا اإلاوغوم الةدل
مداالة اغو التهغی

اإلاناؾح ااإلاةاصت ال ا لة للتؿةیق ،اهظا ما تالض موؾونة خولمة ال غماا،

خیل ل حر بلت نضم اجوص لهغی موخض لهظا اإلافهوم ،اهظا عبما یغجو بلت تضازل نناضغ مو الهضیض م
ألاموع اإلااؾؿیة االاقتطاصیة االؿیاؾیة االاجتمانیة اؤلاصاعیة...بلخ (الغػا  ,خةاع نةض ،ضفدة )76
 -لهغي

مىظمت الخػاون الاكخطادي والخىميت  "OECDنكام يتم واؾؿته توجوه منكماا ألانماى ا

الغقا ة نلح ا خول تجضص هوهل ا بؾاع ا توػيو الواجةاا ا اإلاؿاالواا حو اإلا اعلحو شا ال غلة م ل :
مجلـ ؤلاصاع ا اإلاضيغي ا غحرهم م ؤصخاب اإلاطالح ا تػو ال وانض ا ألاخهام التساط ال غاعاا
اإلاتهل ة ب ااو ال غلة " (شاعشا ,ناضغ ،2017 ،ضفدة )423
احػسفها مؤشصت الخمىيل الدوليت IFCإج ا النكام السو تتم م ز له بصاع ال غماا ،االتدنم شاؤنمالها ).(Almgir, m, 2007, p. 7
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 -لهغي
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صاثغ ألانماى اإلاؿتضيغ  The Business Roundtableإج ا الؿلوك ألاز قا م جانح

اإلاضيغي اغحرهم مم ي ترك ؤا تمنذ له الؿلؿة شا تولوض اضوانة الثرا لهل ألاؾغاف طاا اإلاطلخة
ال غلة ).(www.brt.org, , 2002.
لما يمن لهغيفها ن ت ؤج ا مجمونة ال وانض ااإلاهايحر ،السو تدضص اله قة حو بصاع اإلااؾؿة مناخوة ،اخملة ألاؾهم اؤصخاب اإلاطالح ؤا ألاؾغاف اإلاغتةؿة اإلااؾؿة ،ام ناخوة ؤزغ ل مل
خولمة ال غماا تنكوم اله قاا حو اإلاطالح اإلاستلفة األاهضاف ابصاع اإلااؾؿة اؤصخاب اإلاطالح
ألازغ  ،ايتم طلو م ز ى توجوه امغاقةة ؤ ؿة بصاع ألانماى الجوض مو مغانا اإلاوغونوة،
اإلاؿاءلة ،الجزاهة االت غيهاا اال وانحو ال اثمة (النطغ ,ؤ و مضخت مدمض ،2001، ،ضفدة .)61
 .2.2مبادئ حىكمت الشسكاث
ل ض خغضت الهضيض م اإلانكماا الضالوة ابوعضاا ألااعا الضالوة مهكم الضاى اإلات ضمة بلت بضضاع
ال وانض ااإلاهايحر اإلادضص إلاةاصت خولمة ال غماا .الهل الغياص تغجو شا هظا اإلا ام بلت جهوص منكمة
التهااو الاقتطاصي االتنموة ( .)OECDاتتم ل هظ اإلاةاصت دوما ي ا (خماص ,ؾاع نةض الهاى،2005 ،
الطفداا :)50-34


إلاؾاز الػام لحىكمت الشسكاث :يجح ؤو يتػم بؾاع خولمة ال غماا ل م لهؼيؼ

شفادوة ألاؾوا الفاءت ا ،لما يجح ؤو يهوو متناؾ ا مو ؤخهام ال انوو ،اؤو يطوغ وغوح ت ؿوم
اإلاؿاالواا دوما حو الؿلؿاا ؤلاشغادوة االتنكوموة االتنفوظية.


حفظ حلىق املصاهمين :ي وم هظا اإلاةضؤ ن ت خماية الخ و السو يتمتو ب ا اإلاؿاهموو

مج ا:


الخق شا اإلا اعلة االخطوى ن ت مهلوماا مادوة ن ال غاعاا اإلاتطلة التغحراا ألاؾاؾوة

شا اإلااؾؿة ،مج ا :التهضي ا شا النكام ألاؾاس و ،ؾغح ؤؾهم بغادوة ،لهام ا مالوة غحر ناصية.


ينةغا ؤو تتاح للمؿاهمحو دغضة اإلا اعلة الفهالة االتطويت شا الاجتماناا الهامة

للمؿاهمحو ،لما ينةغا بخاؾت م نلما ال وانض السو تدنم اجتماناا اإلاؿاهمحو ام

وج ا قوانض

التطويت.


ينةغا الؿماح ألؾوا الغقا ة ن ت اإلااؾؿاا الهمل ن ت ندو دهاى ايتؿم ال فادوة.
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يتهحو ؤلادطاح ن الهوامل االترتيةاا الغؤؾمالوة ،السو تمن ؤنضاص مهونة م اإلاؿاهمحو

مماعؾة صعجة م الغقا ة تتناؾح مو خ و اإلالنوة السو يدوػاج ا.


يجح غماو الطواغة الواضخة اؤلادطاح ن ال وانض اؤلاجغاءاا السو تدنم خواػ خ و

الغقا ة ن ت اإلااؾؿاا شا ؤؾوا عؤؽ اإلااى ،الظلو ن ت التهضي ا غحر الهاصية م ل نملواا ؤلانتاج
ابوو ؿح لةحر م ؤضوى اإلااؾؿة ،دول يتؿنى للمؿت مغي دهم خ وقهم.


املػاملت املخكافئت للمصاهمين :ؤي اإلاهاملة الهاصلة للمؿاهمحو اإلانتمحو بلت نفـ الفئة ،مو

خماية خ و اإلاؿاهمحو الطغاع ؤا ألاجانح م ؤي بجغاء لهؿف م قةل ؤلاصاع ؤا اإلاؿاهمحو الظي
يمتلهوو الؿلؿة صازل اإلااؾؿة .مو غماو ال فادوة شا مل اإلاهام ا السو ت وم ب ا اإلااؾؿة.


دوز أصحاب املطالح :يجح ؤو ينؿوي بؾاع خولمة ال غماا ن ت انتراف د و ؤصخاب ا

لما يغؾح ا ال انوو ،اينةغا ؤو تتاح لهم دغضة الخطوى ن ت لهويػاا شا خالة انت اك خ وقهم ،اؤو
تنفل لهم بمهانوة الخطوى ن ت اإلاهلوماا اإلاالوة اغحر اإلاالوة اإلاتطلة ظلو ،مو غماو الخغية شا
ب ضاء آعائ م ؤا قل هم بػاء ؤي نمل غحر ؤز قا قض ي وم ه مجلـ ؤلاصاع ؤا اإلاضيغاو التنفوظيوو ؤا
خسى اإلاؿاهموو .اال ض ؤال تتإجغ خ وقهم مو ؤي انت اصاا ؤا م خكاا يةضاج ا.


إلافطاح والشفافيت :ينةغا ؤو ينفل بؾاع خولمة ال غماا تد ق ؤلادطاح الضقوق اشا

الوقت اإلا ثم ب إو مادة اإلاؿاثل اإلاتطلة تإؾيـ اإلااؾؿة ،ام

وج ا اإلاوق

اإلاالا ،األاصاء،

ااإلالنوة ،اؤؾلوب مماعؾة الؿلؿة .لما ينةغا بنضاص امغاجهة اإلاهلوماا ،الظا ؤلادطاح نج ا إؾلوب
يتفق امهايحر الجوص اإلاداؾتوة ااإلاالوة ،اؤو تنفل قنواا توػيو اإلاهلوماا بمهانوة خطوى مؿتسضم
اإلاهلوماا نلح ا شا الوقت اإلا ثم.


مصؤولياث مجلض إلادازة :يجح ؤو يتوذ بؾاع خولمة ال غماا الخؿوؽ ؤلاعشاصية

الاؾتراتوجوة لتوجوه اإلااؾؿاا ،لما يجح ؤو ينفل اإلاتابهة الفهالة لئلصاع التنفوظية م قةل مجلـ
ؤلاصاع اؤو تػم مؿاءلة مجلـ ؤلاصاع م قةل اإلااؾؿة ااإلاؿاهمحو .ايجح ن ت ؤنػاء مجلـ
ؤلاصاع الهمل لتد وق مطالح اإلااؾؿة ااإلاؿاهمحو مو تد وق اإلاهاملة اإلاتهادئة لهم جموها ،األازظ
بهحو الانتةاع اهتماماا مادة ؤصخاب اإلاطالح.
 .3.2محدداث وأبػاد الحىكمت
.1.3.2محدداث الحىكمت
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بو التؿةوق الجوض لخولمة ال غماا يتوق

ن ت مض تودغ امؿتو جوص مجمونتحو م اإلادضصاا

هما:
أ -املحدداث الداخليت :ل حر بلت ال وانض السو تدضص لوفوة اتساط ال غاع اتوػيو الؿلؿاا صازل
اإلااؾؿة حو الجمهوة الهامة امجلـ ؤلاصاع ااإلاضيغي التنفوظيحو ،السو ياصي توادغها اتؿةو ها
بلت ت لول التهاعع حو مطالح هظ ألاؾغاف (ن ء دغخاو ؾالح ا بيماو شوداو اإلا هضا ،
 ،2011ضفدة .)46
ب -املحدداث الخازجيت :اإلانار الهام ل ؾت ماع شا الضالة االظي ي مل ن ت ؾتول اإلا اى
(جااخضا عغا ا مايو نةض هللا ،2010 ،الطفداا : )4-3


ال وانحو اإلانكمة للن اؽ الاقتطاصي.

لفاء ال ؿام اإلاالا (الةنوك اؾو اإلااى) شا تودحر التمويل ال ػم للم غاناا.

صعجة تنادؿوة ؤؾوا الؿلو انناضغ ؤلانتاج.



لفاء ألاجهؼ االهوئاا الغقا وة (هوئة ؾو اإلااى االةوعضة) شا بخهام الغقا ة ن ت

اإلااؾؿاا.


تودغ بهؼ اإلااؾؿاا طاتوة التنكوم السو تػم نمل ألاؾوا

نفاء (م ل الجمهواا

اإلاهنوة) السو تػو مو ا شغف للهاملحو شا الؿو م ل اإلاغاجهحو ااإلاداؾةحو ااإلادامحو اال ةهاا
الهاملة شا ؾو الااعا اإلاالوة اغحرها.


توادغ ماؾؿاا اإلاه الخغ م ل مهاتح اإلاداما ااإلاغاجهة االتطنو

الاثتما االاؾت اعاا

اإلاالوة االاؾت ماعية.
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حصب الشكل زكم(:)01املحدداث الداخليت والخازجيت للحىكمت (خؿ  ,يوؾ  ،مدمض،2007 ،
ضفدة )7

.2.3.2أبػاد الحىكمت
تتمحز الخولمة

ث ؤبهاص عثيؿوة ها (عيدااي ,مها مدموص عمؼي ،2008 ،الطفداا )99-98

أ /البػد الاكخطادي:يتػم ألاهضاف الاقتطاصية لل غلة ايودغ نكام اإلاهلوماا اإلاالوة اغحر اإلاالوة
الظي يؿانض ال غلة شا تنموة عؤؾمالها امػانفة ؤعباخها اغماو اؾتضامة ؤنمالها اينؿوي تدته
ننطغي ؤؾاؾوحو:
-

إلافطاح املالي :ي مل نكام اإلاداؾةة االت اعيغ ازت ف ؤنوانها

-

السكابت الداخليت :ل مل لجاو التضقوق ،بصاع اإلاساؾغ...

ب /البػداللاهىوي :ايهنو ب هل نام التزام ال غلة ال وانحو االت غيهاا الوؾنوة الؿاعية اإلافهوى
اشا مل اإلاجاالا ازاضة تلو السو تنكم اله قة وج ا ابحو ؤصخاب اإلاطالح اتدضص خ و اااجةاا
مل ؾغف.
ج /البػد البيئي :الخفاف ن ت الةيئة ز ى الهملوة ؤلانتاجوة.
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الشكل زكم( :)02أبػاد الحىكمت

املطدز :مها مدموص عمؼي عيدا  ،ال غماا اإلاؿاهمة ما حو ال انونحو ا التهلوماا  ، 2008 ،ص 99
 .3.3.2الجاهب اللاهىهيت لحكىمت الشسكاث (ؾلوماو ,مجضي نةض الفتاح ،،2014 ،ضفدة )6
ي مل نكام الخولمة ن ت مجمونة قوانحو عؾموة اغحر عؾموة ،بلت جانح آلوة مماعؾاا زاضة خهوموة
لغغع تؿةوق تلو ال وانحو .


ا الجانح ال انو  ،ح تم ال انونووو إؾغ اؤلواا الخولمة ال غماا ألج ا لهمل ن ت اداء

خ و ألاؾغاف اإلاتهضص ال غلة  ،ازاضة مو لبر ال غماا شا آلاانة الازحر  ،بط تػم هظ
ألاؾغاف خملة ألاؾهم امجلـ ؤلاصاع ااإلاضيغي االهاملحو ااإلا غغحو االةنوك اؤصخاب اإلاطالح ..الخ
الظ دةو الت غيهاا الخالمة االلواثذ اإلانكمة لهمل ال غماا لهض ها الهموص الف غي اآلواا الخولمة
ال غماا  ،خول تنكم ال وانحو اال غاعاا  ،ب هل صقوق امدضص  ،اله قة حو ألاؾغاف اإلاهنوة شا
ال غلة االاقتطاص لهل .


م مؼيا الخولمة م الناخوة ال انونوة ها التغلح ن ت الؿلةواا تنفوض التهاقضاا السو

يمن ؤو تنتج م مماعؾاا ؾلةوة تنت و ضوغ اله وص اإلابرمة ؤا ال وانحو اال غاعاا االنكم الاؾاؾوة
لل غلة .
.3الفصاد املالي وإلادازي
لهتبر قاهغ الفؿاص االفؿاص ؤلاصاعي ااإلاالا طوع زاضة قاهغ ناإلاوة شضيض الانت اع طاا
ً
جظاع نمو ة تإزظ ببهاصا ااؾهة تتضازل دح ا نوامل مستلفة يطهح التموحز وج ا ،اتستل صعجة
شمولوت ا م مجتمو بلت آزغ .بط خكوت قاهغ الفؿاص شا آلاانة ألازحر اهتمام الةاخ حو شا مستل
ً
الازتطاضاا ماالقتطاص اال انوو انلم الؿواؾة االاجتمام ،لظلو تم لهغيفه اد ا لةهؼ اإلانكماا
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الهاإلاوة خسى ؤضخت قاهغ ال يهاص يسلو مجتمو ؤا نكام ؾواس و مج ا ي تط و الاتفا شا مهكم
الةدوث ألاماصيموة ن ت تدضيض مهنى اإلاطؿلخاا اإلاؿتسضمة امػموج ا خسى يندطغ الجضى شا بؾاع
ً
ً
ً
اإلاوغوعا ،ااؾتناصا بلت طلو ،دةنه يمن لهغي الفؿاص لغة ااضؿ خا.
.1.3حػسيف الفصاد
ؾندااى تدضيض اإلافهوم اللغوي االاضؿ حا للفؿاص شا ما ي ا:
 الفصاد لغت :الفؿاص شا معجم اللغة هو شا (دؿض )غض (ضلح) ا (الفؿاص) لغة الةؿ و :دو اىً
دؿض الش وء ؤي ؿل ا اغمدل (الؿهاع  ،)2009 ،امج ا ؤو الفؿاص  :ؤزظ اإلااى قلما ،ااإلافؿض
غض اإلاطلخة  .ا الفؿاص شا ال غيهة ؤلاؾ موة يؿتمض مهانوه م ال غآو النغيم خول طلغ شا
ؤلثر م زمؿحو آية ملها تنهو ا تدظع منه .
مهاو نض دؿح موقهه.مال غك ااإلاهاص و ا ما يترتح ن ت طلو م ان ؿام الطوض
ايإل التهةحر ن ت ٍَ
َّ
َْ َ َْ ْ َ َ َ َ ْ ْ
ََ َ َْ َ
اس
شا الةدغ اال دـ شا البر لما شا قوله لهالت( :ظهس الفصاد ِفي الب ِر والبح ِس ِبما كصبذ أي ِدي الى ِ
َ َّ
َ ْ َ ْ َ َّ
َ
ؼ ال ِري َغ ِملىا ل َػله ْم َي ْس ِجػىن )( ؾوع الغام آلاية )41ؾوع الغام آلاية 41دةحو هللا
ِلي ِريلهم بػ
لهالت شا هظ آلاية النغيمة ؤو قهوع الفؿاص شا البر االةدغ يهوص بلت ؤدهاى الناؽ اتطغدات م الؿيئة
الػاع  ،ااو هللا لهالت ؾوعجل جؼاء هاالء اإلافؿضي  ،دوظي هم.ؤا الؿغواو االتجبر لما شا قوله
َ َ
ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
ْ
َ
ْ َّ َ
ًّ
ْ َْ
ع َول ف َص ًاداَ .وال َػا ِك َبت ِللمخ ِلين )
لهالت ِ (:جلك الداز ْلا ِخسة هجػلها ِلل ِريً ل ي ِسيدون غلىا ِفي ألاز ِ
َ
(ؾوع ال طظ آلاية ، )83ؤا نطواو ؤاامغ هللا لما شا قوله لهالت( :ب َّه َما َج َزاء َّالر َ
يً ي َح ِازبىن
ِ
َ ْ َ َّ َ
ْ َْ َ
َ َّ َ ْ َ َّ َ َ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ َ
َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
ع ف َص ًادا أن يلخلىا أ ْو يطلبىا أو جلؿؼ أي ِد ِيهم وأزجلهم ِمً ِخَلف
الله وزشىله ويصػىن ِفي ألاز ِ
َ
ََٰ َ
َ
ْ
ُّ ْ
َ ْ ْ َ ْ َ ْ َْ
الده َيا ۚ َوله ْم ِفي ْلا ِخ َس ِة َغراب َغ ِظيم) )ؾوع اإلااثض آلاية.)33
ع ۚذ ِل َك لهم ِخ ْزي ِفي
أو يىفىا ِمً ألاز ِ
ً
 الفصاد اضؿَلحا:اعصا الهضيض م التهاعي السو ت تم موغوم الفؿاص ام ؤهمها نظلغ:-

حػسيف معجم اوكصفىزد ؤلانهلحزي الظي نغف الفؿاص )(Corruption

جة لهغيفاا ،ؤالها

ي حر بلا الفؿاص اإلااصي االتدلل اإلااصي للمواص الؿةوهوة ،اجانح ا ينطغف بلت الفؿاص ألاز قا  -الاند ى
ً
ألاز قا – ؤما جالث ا دوضاع خوى قاهغ الفؿاص الاجتماعا االاقتطاصي .ااد ا لهظا اإلاهنى دوهغف
قاموؽ االؿفوعص الفؿاص إنه "الاندغاف ن مةاصت ألامانة شا ؤصاء الوقاث

الهامة ؤا ال وام

مماعؾاا ي وب ا الفؿاص شا ماؾؿاا الضالة ؤا ؤلاصاعاا الخهوموة اطلو م ا ل الخطوى ن ت عشو
ؤا تد وق منادو زاضة " اشا تغجمة ؤزغ " "اندغاف ؤا تضمحر الجزاهة شا ؤصاء الوقاث

الهامة م

ز ى الغشو ااإلادا ا "( .االؿفوعص ،تاعيش الاؾ م ).2018/09/28
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حػسف البىك الدولي الفصاد ن ت ؤنه  :بؾاء اؾتهماى الوقوفة الهامة للنؿح الخاص،

دالفؿاص يدضث ننضما ي وم موقب

ةوى ؤا ؾلح ؤا ا تزاػ عشو لتؿهول ن ض ؤا بجغاء ؾغح إلاناقطة

نامة ،لما يتم ننضما ي وم ال ء ؤا اؾبؿاء ل بغماا ؤا ؤنماى زاضة ت ضيم عشاا الاؾتفاص م
ؾواؾاا ؤا بجغاءاا للتغلح ن ت منادؿحو ،اتد وق ؤعباح زاعج بؾاع ال وانحو ،لما يمن للفؿاص ؤو
يدضث ن ؾغيق اؾتهماى الوقوفة الهامة صاو اللجوء بلت الغشو اطلو تهوحو ألاقاعب ؤا ؾغقة
ؤمواى الضالبة مةاشغ ( .الفػول ,مدمض نةه ،2004 ،الطفداا )34-33
-

حػسيف مىظمت ألامم املخحدة للفصاد (الفاعؽ ,ؤخمض

نةض اهللا

ؾهوص،2008 ،

ضفدة .")30االظي لم يهغف الفؿاص الننه ؤشاع بلت ضوع  ،اها الغشو اازت ؽ اإلامتلهاا،
ااإلاتاجغ النفوط ابؾاء اؾتهماى الوقوفة ،اؤلاجغاء غحر اإلا غام"
-

حػسيف مىظمت الشفافيت الدوليت للفصاد نغدت منكمة ال فادوة الضالوة شا ضاية نهضها

الفؿاص إنه":ؾوء اؾتسضام الؿلؿة الهامة لغبذ منفهة زاضة " .ؤا ؤنه":نمل غض الوقوفة الهامة
السو ها ج ة نامة" )(ParwezFarsan, 2007, p. 3اتفغ منكمة ال فادوة الضالوة حو نونحو م
الفؿاص هما (صااص ,نماص ض ح نةض الغػا ال یش ،2003 ،ضفدة :)22


الفؿاص ال انوو ) (corruption rule to accordingاهو ما يهغف مضدوناا التؿهو ا السو

تضدو دح ا الغشاا للخطوى ن ت ألادػلوة شا زضمة ي ضمها مؿتلم الغشو اد ا لل انوو


الفؿاص غض ال انوو ) (corruption rule the againstاهو صدو عشو للخطوى م مؿتلم

الغشو ن ت زضمة ممنوم ت ضيمها.
-

حػسيف اللاهىن الجزائسي (قانوو مهاددة الفؿاص الجؼاثغ ،م ، 2م  25بلت . 42ا يتفق هظا

التهغي

ما اعص شا اتفاقوة ألامم اإلاتدض إلاهاددة الفؿاص):

بو مطؿلح الفؿاص جضيض شا الت غيو الجؼاثغي ،بط لم يؿتهمل قةل ؾنة ، 2006لما لم يجغم شا
قانوو اله وباا ،غحر ؤنه بهض تطضيق الجؼاثغ ن ت اتفاقوة ألامم اإلاتدض إلاهاددة الفؿاص ؾنة 2004
موجح اإلاغؾوم الغثاس و عقم  128/04اإلااعر شا 19 :ؤدغيل ، 2004ماو لؼاما نلح ا تنوو

ل غيهات ا

الضازلوة ما يت ءم اهظ الاتفاقوة ،دطضع قانوو الوقاية م الفؿاص امهاددته عقم 06/01اإلااعر شا
 20دوفغي  2006اإلاهضى ااإلاتمم ا الظي جغم الفؿاص مستل
ؤن

مكاهغ ابالغجوم بلت ال انوو اإلاظموع

نجض ؤو اإلا غم الجؼاثغي انتهج نفـ منهج اتفاقوة ألامم اإلاتدض إلاهاددة الفؿاص؛ بط ؤنه ازتاع
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الفؿاص لهغيفا دلؿفوا ؤا اضفوا ،إو انطغف بلت لهغيفه م ز ى ؤلاشاع بلت

ضوع امكاهغ لما ي ا :


عشو اإلاوقفحو الهموموحو ؤا الخواص ،الجؼاثغيحو ا ألاجانح  :انض ؤا نبغع ؤا منذ إلاؼية غحر

مؿتد ة لو وم بهمل م ااجةاته ؤا لومتنو ننه.


الامتواػاا غحر اإلابرع شا مجاى الطف اا الهموموة.



ازت ؽ اإلامتلهاا الهموموة ؤا الخاضة.



ؤلانفاء ؤا التسفوؼ غحر ال انو شا الػغيةة ا الغؾم.



اؾتغ ى النفوط ؤا بؾاء اؾتهماله.



نضم التطغيذ اإلامتلهاا ؤا التطغيذ الهاطب ب ا.



ؤلاجغاء غحر اإلا غام  :نضم بمهاو اإلاوق

الهموم ت ضيم مةبغع مه بوى لؼيباص مهتبر ؾغؤا

ن ت طمته اإلاالوة.


تل



التمويل الخف ألخؼاب الؿواؾوة.



تةيوؼ الهاثضاا اإلاالوة اإلاجغمة قانونا.

الهضايا :السو تاجغ شا ؾحر بجغاء ؤا مهاملة لها ضلة مهام اإلاوق

الهموم

.2.3ضىز الفصاد
لهضصا الضعاؾاا الاقتطاصية السو تطن

ات ؿم الفؿاص بلت ؤنوام النج ا شا مجملها ال تسغج ن

ألانوام التالوة (الجمل ,ه ام مطؿفى مدمض ؾالم ،2014 ،الطفداا )539-536
ً
الفصاد الػسض ي :اهو يهوو ؤخوانا خالة نغغوة لةهؼ ألادغاص الؿواؾوحو ؤا اإلاوقفحو الهموموحو ،ؤاً
ً
ماقتا اليـ منتكما ،ؤا هو الؿلوك الظي يماعؾه موقف الخضمة الهامة ن ت شهل عشو ؤا تطغداا
غحر قانونوة ب هل اؾتثناج امدضاص خول ؤو ال انض الهامة ها ؤو ياص اإلاوق

ااجةه شا ضض

انؼاهة ،ابالتالا يطةذ الفؿاص هنا خالة نغغوة ؤا دغصية .
ً
الفصاد املؤشس ي :اهظا الفؿاص قض يهوو موجوصا شا ماؾؿة بهوج ا ؤا شا قؿاناا مدضص للن اؽالاقتطاصي صاو غحرها م ال ؿاناا ألازغ  ،اطلو موجوص بهؼ اإلاوقفحو الغؾموحو الفاؾضي شا
بهؼ الوػاعاا اال ؿاناا اإلاستلفة ،اناص ما ينثر الفؿاص شا ال ؿاناا السو يؿهل جنو الغيو مج ا،
خول يؿوص الػه
772

شا النكام اتػه

الغقا ة االتنكوم شا هظ ال ؿاناا ،اي طض ه الؿلوك
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ً
ً
الظي تسلفه ال نواا اإلااصية بلت اعتهاب اإلاسالفاا اتطةذ تلو ال نواا جؼءا ؤؾاؾوا شا تغلوةة
النكام الؿواس و االاقتطاصي اؤلاصاعي اال انو للضالة ،ابالتالا يطةذ الفؿاص هنا هو الخالة
الؿةوهوة ،از ف طلو م الؿلولواا هو الخالة الاؾتثناثوة.
-الفصاد املىخظم :اهظا النوم قض يطةذ قاهغ يها مج ا اإلاجتمو هادة ؾة اته امستل

مهام ته،

اهظا ما ي طض  Johnstonالفؿاص اإلانتكم ؤا اإلامتض .اهو ياجغ ن ت اإلااؾؿاا اؾلوك ألادغاص ن ت مادة
مؿتوياا النكام الؿواس و االاقتطاصي االاجتماعا ،اله م مذ تمحز ن غحر  ،ام ؤهم هظ اإلا مذ
ما :ي ا

ً
ؤنه متجؿض شا يئاا ج ادوة ااجتمانوة مهونه ،يمول بلت ؤو يهوو اختهاعيا ،ؤنه دؿاص منكم ايطهح

تجنةه.
الفصاد الطغير :اي طض ه طلو الؿلوك الظي يماعؾه موقف الخضمة الهامة ت اغح م مةالغجانتوة م ز ى عشااي ضغحر م الجمهوع لتؿهول مهام ت م ،ام جهة ؤزغ إلنانة ؤنفؿهم
ؼياص مطاصع صزلهم .اهظا النوم م الفؿاص يهوو مدضاص التإجحر ن ت الاقتطاص.
الفصاد الكبير :ي طض ه الؿلوك الظي يؿلنه لةاع اإلاؿئولحو االؿواؾوحو دنم ض خوت م الواؾهةشا اتساط قغاعاا ب إو التهاقضاا النةحر ااإلا اعيو اإلامولة م الخاعج ،ابالتالا الخطوى ن ت ؤمواى
ً
لةحر للطالح الصخص و ،اهظا النوم م الفؿاص ؤلثر زؿوع م الؿا ق اؤلثر تإجحرا ن ت الاقتطاص.
الفصاد غئيل الشأن :يدضث م اإلاؿئولحو الخهوموحو غحر اإلانتسةحو ،الؾوما الةحراقغاؾوحو ؤلاصاعيحوم اإلاؿتوياا الضنوا ،ام ؤهم اإلاهام ا السو يدضث دح ا الفؿاص شا هظا النوم الػغاثح االلواثذ
التنكوموة ااشتراؾاا الترزوظ االتسطوظ الاؾتثناثولمنادو خهوموة م قةول ؤلاؾهاو اإلاضنوم
ااإلانذ الضعاؾوة االوقاث .
الفصاد غظيم الشأن :دودضث ن ت مؿتوياا الخهومة ألان ت ،خول يتفانل ال اص الؿواؾووواالةحراقغاؾوة اال ؿام الخاص ،ايتهوو هظاالفؿاص م قغاعاا خهوموة ال يمن اتساطها ضاو
م اعلة ؾواؾوة ن ت مؿتو ناى ،م ل توعيض مهضاا نؿنغية ؤا ؾاثغاا مضنوة ؤا نوة ؤؾاؾوة.
اشخغَلل الىفىذ :دودضث نتوجة لتإجحراا اقتطاصية م ل الغشاا  ،ؤا بؿتح االءاا شخطوة م لالغاا ـ ألاؾغية ؤا ال ةلوة ؤا ن قاا الطضاقة.
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:.3.3أشباب الفصاد املالي وإلادازي
بهض اؾتهغاغنا لتهغي

الفؿاص اؤنوانه ال ض م تدضيض ؤ غػ الهوامل اإلادفؼ له؛ االسو يمن ؤو

تندطغ شا ااخض ؤا ؤلثر م ألاؾةاب آلاتوة:


غياب الشفافيت:ال فادوة لهتبر م ؤهم اإلاطؿلخاا الخضي ة االسو ؤضةدت

لؿتسضم م قةبل الجهباا اإلاهنوة شا مهاددة الفؿاص شا الهالم ،لتهبر ن غغاع بؾ م
اإلاواؾنحو نلبى ج بج الضالبةاؾواؾات ا الهامة الوفوة بصاع الضالة م قةل ال اثمحو نلح ا ن ت
ً
ازت ف مغالبؼهم التنكوموبة ؾواء مانوا عئؾاء صاى اخهوماا ؤا اػعاء ،ؤيػا مادة اإلاوقفحو
اإلاهونحو شا ماؾؿاا الضالة الهامة ،بغوة شا الخض م الؿواؾاا غحر اإلاهلنة االسو قض
تتط

الغموع اقبض تمنبو مب م اعلة الجمهوع دح ا ب هل ااضح( .الضمج وعي ,ؾمغ ؤخمض

مدمض ،2017 ،ضفدة )35


أشباب شياشيت:

تلهح ؾةوهة النكم الؿواؾوة طاا النكم الضيم غاؾوة صاعا اعػا شا تدفحز الفؿاص؛ الغغم م ؤج ا
تتوذ للمواؾ مماعؾة الخ و ألاؾاؾوة م خغية الغؤي ااإلا اعلة الؿواؾوة بال ؤو طلو ال ينف
تماما م ؤو تلو النكم تهوو مؿت غ ازالوة م الفؿاص خول ؤو تضااى الؿلؿة شا م ل تلو النكم
قض يولض لض ؤصخاب الؿلؿة شهوعا إو دتر

ائ م شا ال واص مدضاص مما يضدههم بلت ال وام

مماعؾاا غحر م غانة بغوة تإمحو مؿت ةلهم ،لما ؤو الانتسا اا السو ؤؾهمت شا اضوى ألاغلةوة بلت
م انض الخنم خولت م بلت صلتاتوعيحو داؾضي  ،ؤما شا النكم الؿواؾوة طاا الؿةوهة الضلتاتوعية
االؿلؿوية دتهض الؿلؿة التنفوظية ؤقو اإلااؾؿاا شا الضالة االسو تهوو قاصع ن ت دغع بعاصت ا
ن ت مل م الؿلؿتحو الت غيهوة اال ػاثوة ااؾتدواطها ن ت مل مفاضل الضالة ابضاو اجه خق،
لما قض لؿمذ بهؼ ال وانحو شا م ل هظ النكم (ؤا تدضيضا شا صالنا الهغبوة) إو تجهل الخالم خغا
شا التطغف شا جغااا الضالة اتكهغ خالة م نضم التموحز حو اإلالنوة الهامة االخاضة اتطةذ اإلالنوة
الخاضة للمواؾ مندة له م الخالم ،اشا م ل هظ الكغاف يتطغف الخالم اد ا النتةاعاا
شخطوة لصجو ن ت الفؿاص .هظا اتلهح الخم ا الانتسا وة صاعا اعػا شا بغفاء ا غ الفؿاص ،بط
تتؿلح الهملوة الن حر م التمويل ألامغ الظي يضدو الؿواؾوحو بلت اللجوء لظاي اإلاطالح التجاعية
للخطوى ن ت التمويل ال ػم م ا ل انوص مؿت ةلوة جنو اإلاهاؾح.
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أشباب اكخطاديت:ملخطة شا (مجلة الةدوث ؤلاصاعية ،ؤماصيموة الؿاصاا للهلوم

ؤلاصاعية ،مغلؼ الةدوث ااإلاهلوماا ،الؿنة :) 2003 ،. 11


اإلاؿتو اإلاتض لضزل الفغص شا الضاى الناموة؛



غه



التسل شا التهلوم اانت اع مكاهغ ألاموة؛



له ض التنكوم ؤلاصاعي اغواب ال فادوة شا اإلاهام ا الاقتطاصية انضم دانلوة

الخوادؼ ااإلاهادئاا الوقوفوة اتض اإلاؿبتو اإلاهي ب لغالةوبة اإلاوقفحو؛

الجهاػ الغقاب للضالة ؛



دغع غغاثح نالوة اقووص ألا ؿة الاقتطاصية.
غه

اإلاجتمو اإلاض

انضم الاؾت غاعالاجتماعا بؿتح الجغيمة اإلانكمة،

الهطا اا ،وو اإلاسضعاا ...الخ؛


اعتفام قومة الضي الخاعجا للضالة ا اتجا ل حر م الضاى بلت الاقتراع الخاعجا؛



مهضالا نمو اقتطاصي منسفؼ اغحر منتكم اانت اع الةؿالة...



أشباب اجخماغيت (:نةضالهؼيؼ ,نماع ؾاع  ،2018 ،الطفداا )7-6يمن لكاهغ

الفؿاص ؤلاصاعي ؤو تتفش ى اتتزايض بؿتح الهوامل الاجتمانوة الػاع شا نوة اتهوي
اإلاجتمهاا الت غية اال وم الؿاثض دح ا ،بط تاصي الهاصاا االت الوض األانغاف الاجتمانوة
صاعا شا نمو هظ الكاهغ ؤا اقت نها م جظاعها ،م جهة ؤزغ دةو اعتفام مؿتوياا
الجهل االتسل

االةؿالة ي هل نام هاما شا تفش و قاهغ الفؿاص طلو ؤو قلة الوعا

ال اشا قلت مغتةؿة الغشو  ،لما ؤو للنكام ؤلاصاعي صاع دهاال شا اؤص هظ الكاهغ ؤا
اؾتفدالها م ز ى الهمل ن ت ناء نكام بصاعي دانل ااغو غوا ـ خ و وة انلموة
عضينة لهمل هظا النكام،اقض نتج ن انت اع قاهغل اإلادؿوبوة االوؾاؾة شا اإلاجتمهاا
الناموة ،ؤو شغلت الوقاث

الهامة ااإلاغالؼ الوقوفوة الهلوا إشخاص غحر ماهلحو اغحر

ؤلفاء ايفت غاو بلت الجزاهة موو ؤؾاؽ مجوئ م بلت مغالؼهم غحر ؾلوم ؤال اهو الوؾاؾة مما
ياجغ ؾلةا ن ت لفاء ؤلاصاع شا ت ضيم الخضماا اػياص ؤلانتاج.م جانح آزغ هناك ؤؾةاب
ؤزغ لتفش و قاهغ الفؿاص مج ا نضم تؿةوق نكام اإلاؿاءلة االه اب ب هل خاػم ن ت جموو
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الواػم ألاز قا ،اغه

االج و اإلااصي ،ااعتفام تهالو


الضاع ؤلان م شا التونوة إغغاع الفؿاص ،

اإلاهي ة اغحرها م ألاؾةاب ألازغ .

أشباب اللاهىهيت :هنالو جملة م ألاؾةاب ال انونوة السو لؿهم شا زلق الفؿباص

اتفش و انت اع لهل م ؤهمها الن ظ الت غيعا االتزام اإلادالم مةضؤ ال غنوة ،اإلغادة
بلبى غواب النطوص ال انونوة السو تدنم ؤلاجغاءاا ؤمام الجهاا ؤلاصاعية اغواب مةاصت
امبضاناا الؿلوك ال ويم ،لظلو غه

ؤصاء الجهاا ال انونوة الغقا وة  ،ناهوو ن ؤؾةاب

ؤزغ تتهلق شا ؾوء ضواغة النطوص ال انونوة ابالتالا الغموع شا تلو النطوص
االاندغاف شا تفؿحرها ألامغ الظي يهؿ الفغضة للةهؼ تنوو

النظ ما يتناؾح مو

مطالخه الخاضة
.4دوز البػد اللاهىوي لحىكمت الشسكاث الجزائسيت في الحد مً الفصاد
 .1.4أهم كػايا الفصاد التي مصذ املؤشصاث الجزائسيت( :شهةاو ,دغج ،2012 ،ضفدة )279
ل ض ؤضةذ الفؿاص خالة مغغوة مه ض شا الجؼاثغ قض يؿهل لصخوطها ايطهح مهالجت ا ؤمام غواب
بعاص ؾواؾوة خ و وة االضلول ما شهضته م غاػ قػايا دؿاص لبر ؾواؾوة ااقتطاصية ؤج لت ماهل
الضالة الجؼاثغية ااإلاواؾ الجؼاثغي امؿاع التنموة ن ت ؾتول الظلغ اليـ التهمق شا تدلول خوثواا
مل قػوة ادػودة دؿاص ألج ا ؤضةدت ااضخة للهواو اقض خفكها مل الجؼاثغيحو ن قهغ قلح
مج ا.خؿح الجضاى زكم (:)01

727

« مجلت امللسيزي للدزاشاث الاكخطاديت واملاليت ،اإلاجلض  ،2الهضص  ،2صيؿمبر  » 2018ص ص241-217:

حلمىس محمد ألامين

(البػد اللاهىوي لحىكمت الشسكاث ودوزه في مكافحت الفصاد املالي وإلادازي )
شسح مىجز

اللػيت

الصىت

كيمت الخصازة

نو الخلوفة

2003

 5,1ملواع صاالع توعؽ نض شخطواا مغموقة امؿاالحو لةاع شا الضالة ،اضضع
مطغح نج ا اما شا خق اإلااؾـ نةض اإلاوم زلوفة خنم غواب ؾنة  2004ب 5
حو 3بلت  5ملواع ؾنواا سج
صاالع

خؿح مطغدوة ،جم ضضع خنم غواب جضيض شا ماعؽ  2008اإلاايض،

اإلاتتةهحو

الةنو التجاعي 2003

لؿلمته الجؼاثغ شا صيؿمبر  2013لتنؿلق مدالمته م جضيض

13ملواع صيناع دغاع اإلاضيغ الهام بلت دغ ؿا السو لم لؿلمه بلت الجؼاثغ ،خنم ن ت
جؼاثغي

االطناعا

اغغامة  85ملووو صاالع العتها ه مسالفاا

اإلااؾـ مدمض زغاب ب 10ؾنواا سج

ت مة التملو غحر

اإلا غام اازت ؽ ؤمواى نموموة.
2005

الطنضا

30ملووو صاالع

الجؼاثغي

ؤصي

االزت ؽ ايوجض مجمونة لةحر م اإلات محو م

وج م

اإلاضيغ الهام للطنضا اػاجته اللظاو دغا بلت الخاعج

الهويسو
ل ؾت ماع
قؿام الؿن

2003

غحر مهلومة

االهمغاو

ؤجةتت التد و اا السو ؤجغيت بهض ػلؼاى ومغصاؽ ؤو الةناء غحر
مؿا ق ل غاؽ الؿ مة ،ؤي ؤو هناك ازت ؽ لؤلمواى
اإلاسططة للةناء.

الفؿاص

شا 2006

غحر مهلومة

قؿام الجماعك

تم دطل  100جمغم اعدهت صنااي قػاثوة غض  530موق
للتوعؽ شا الهضيض م قػايا الفؿاص ،لما نغع  80مل

نت

اإلاجلـ التإصيبو الخاص الجماعك ،اشملت الهضيض م
التد و اا ن ت نملواا الاؾتحراص السو ي تةه شا تسفوؼ قومت ا
انملواا ؤزغ تم تطخوم قومت ا صف تةيوؼ ألامواى ؤا تدويل
الهملة الطهةة للخاعج
قؿام

2010

اإلادغاقاا

ا2013

غحر مهلومة

نغف هظا ال ؿام الهضيض م قػايا الفؿاص م وج ا تل

عشاا

إلانذ الطف اا ااإلا ترياا ابنجاػ م غاا جضيض ل غلة
ؾوناؾغاك ،توعؽ شا هظ ال ػايا الهضيض م لةاع اإلاؿئولحو شا
ال غلة ايتهلق ألامغ ة غام ضف اا نفؿوة م ةوهة (ضف اا
التراض و) مو شغماء ؤجانح ملفت شغلة ؾوناؾغاك زؿاثغ ماصية
مهتبر
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املطدز :دغج شهةاو" ،الخنم الغاشض لمضزل خضيل لترشوض ؤلانفا الهام االخض م الف غ – صعاؾة
خالة الجؼاثغ ( ،")2010-2000ؤؾغاخة م ضمة لنول شهاص الضلتوعا شا الهلوم الاقتطاصية تسطظ
ن وص امالوة ،ملوة الهلوم الاقتطاصية انلوم التؿوحر ،جامهة الجؼاثغ  ،2012-2011 ،3ص ،ص279-6
.27
.2.4الىطىص الدشسيػيت واللاهىهيت الجزائسيت الخاضت بمكافحت الفصاد
يهتبر تجغيم ؤدهاى الفؿاص ؤلاصاعي م ؤهم آلالواا الجؼاثوة إلاهاددة هظ آلادة ن ت ؤلاؾ ،
اعغم ؤو اإلا غم الجؼاثغي قض تإزغ نونا ما شا هظا ال إو ،بط لم يطضع قانوو الوقاية م الفؿاص
امهاددته االظي جغم ؤغلح ؾلولواا الفؿاص ؤلاصاعي بال ؾنة ، 2006بال ؤو الجؼاثغ لهتبر م

حو

الضاى الؿةاقة شا هظا ال إو ،ؾواء م خول مطاصقت ا ن ت اتفاقوة ألامم اإلاتدض إلاهاددة الفؿاص ؤا
م خول ؾ قانوو زاص مؿت ل تجغيم الفؿاص ،ا اإلا غم ابو لم يجغم الفؿاص ضغاخة بال شا قل
ال انوو اإلاظموع ؤن  ،بال ؤنه شا نؿا قانوو اله وباا جغم الن حر م ألادهاى االؿلولواا اإلااؾة
الوقوفة الهامة انؼاهت ا اها ما ماو يؿلق نلح ا " الجغاثم الوقوفوة" مالغشو االازت ؽ ااؾتغ ى
النفوط ...االش وء اإلا خل ؤو اإلا غم ا عغم بلغاثه ؤغلح الجغاثم الوقوفوة م قانوو اله وباا
ااؾتةضالها ؤا ن لها بلت قانوو مؿت ل هو قانوو الوقاية م الفؿاص امهاددته ،بال ؤو ؾواؾته شا
مجاى مهاددة هظ الكاهغ شا قل ال انوو الجضيض ازتلفت جظعيا ،اقض تغااخت شا خضها ألاص ى بلت
بناص ضواغة جغاثم الفؿاص ؤلاصاعي الن ؾونوة اشا خضها اإلاتوؾـ بلت توؾوو نؿا بهؼ ؤدهاى
الفؿاص ؤلاصاعي الت لوضية ،ؤما شا خضها ألاقص ى د ض اضلت بلت خض اؾتدضاث جغاثم دؿاص بصاعي
جضيض ن ت غغاع جغيمة تل

الهضايا اؤلاجغاء غحر اإلا غام ا لهاعع اإلاطالح( ...خاخة ,نةض الهالا،

 ،2013ضفدة )108
يهض قانوو الوقاية م الفؿاص امهاددته  ،الظي تمت اإلاطاصقة نلوه شا ج اية الضاع الخغيفوة لؿنة
، 2005م ؾغف الهوئاا الت غيهوة ،االظي جاء التضا حر ال انونوة للتطضي للفؿاص اصنم الجزاهة
اال فادوة الؿهول اتضنوم التهااو الضالا اتةاصى اإلاؿانضاا الت نوة م ؤجل مهالجة مغاخل الفؿاص
 ،اقض خضص ال انوو ألاشخاص اإلاهنوحو ه (لخػغ ا الؿايذ ،2017 ،ضفدة  )277اتتم ل ؤهم هوئاا
مهاددة الفؿاص شا هظا ال انوو دوما ي ا (عباعا ,ؤمونة ،2017 ،ضفدة :)99
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ؤ -الهيئت الىؾىيت للىكايت مً الفصاد و مكافحخه :تم ب ائها موجح اإلااص  17م قانوو الفؿاص
مهمت ا ألاؾاؾوة تؿةوق الاؾتراتوجوة الوؾنوة إلاهاددة الفؿاص تتمتو الصخطوة اإلاهنوية ا الاؾت ى
اإلاالا لهمل تدت اضاية عثيـ الجمهوعية (الامانة الهامة للخهومة .)2006 ،
ب -الديىان الىؾني ملكافحت الفصاد :تم ب ائ موجح اإلااص  24م قانوو الفؿاص هو م ا ة جهاػ
مغلؼي ؤمنو لل غؾة ال ػاثوة ح تم بهملواا الةدل االتدغي شا مستل

جغاثم الفؿاص شا الجؼاثغ

ايهمل تدت اضاية اػاع الهضى( .الامانة الهامة للخهومة )2011 ،
ج -خليت الاشخػَلم املالي :تم ب ائها موجح اإلاغؾوم التنفوظي عقم 127-02مهلفة مهاددة جغاثم
تمويل ؤلاعهاب ا تةيوؼ ألامواى.
 .3.4البػد اللاهىوي لحىكمت الشسكاث الجزائسيت ومكافحت الفصاد
الةهض ال انو هو تؿةوق ال غلة للت غيو اإلاهموى ه ا الؿاعي اإلافهوى ا ي مل طلو قانوو الفؿاص
 01-06ام ز ى قانوو الفؿاص نلمـ ؤلاجغاء الوقاج ألااى خحو نغده اإلا غم ؤي انتهج ؤؾلوب
التةلوغ دمهغدة الهلة لؿانض شا تفاصي الوقوم دح ا جم توجه بلت اغو التضا حر الوقاثوة ألازغ ا ها :


الخػاون بين أجهزة مكافحت الفصاد و شسكاث اللؿاع الخاص

بو التهااو ا التنؿوق حو ألاجهؼ اإلاهلفة مهاددة الفؿاص ا ال غماا يؿانض شا الن

اإلاةنغ ننه ا

الوقاية منه لما اؾتدضث اإلا غم الجؼاثغي الضيواو اإلاغلؼي ل مو الفؿاص ا الظي يػؿلو مهمة
الةدل ا التدغي ننه ا تم تمضيض الازتطاص اإلاد ا لػةاؾه بلت مادة التراب الوؾنو خسى يؿهل لهم
هظ اإلاهمة ا دنغ التهااو هنا ؤعاص اإلا غم م اعائ ا ؤيػا لهؼيؼ ال هوع دـ اإلاؿاالوة تجا
زؿوع الفؿاص ا غغاع التةلوغ الفوعي ننه خاى ل فه.


حشجيؼ النزاهت داخل شسكاث اللؿاع الخاص

تتم ل شا اغو مضانة ؤز قواا للمه صازل ال غلة تتػم مجمونة م الؿلولواا الخموض
الواجح التد ا ب ا ؤجناء الهمل ا ال اثمة ن ت مةاصت الجزاهة اإلاؿاثلة  ،الاخترام ا ال ة اإلاتةاصلحو خسى
يتؿنى للجموو مماعؾة نملهم طوع مغنة ا ؾةوهوة ا الوقاية م لهاعع اإلاطالح حو الجموو ا هو
الهامل الغثيس و اإلااصي بلت الفؿاص شا نكغ اإلا غم،االاؾتمغاع الهمل إز قواا الجزاهة السو تػمنت ا
هظ اإلاضاناا ينش ئ دوما بهض قوانض نغدوة للتهامل شا جموو اإلاجاالا ؾواء حو ال غماا دوما وج ا ؤا
مو الضالة تنةظ الفؿاص هل ضوع ا ؤشهاله ا لصجو ن ت قوام اقتطاص اؾنو قوي بهوض ن اإلاهام ا
الغحر ؤز قوة ا اإلاسالفة لل انوو.
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حػزيز الشفافيت بين شسكاث اللؿاع الخاص :

ي طض اإلا غم ال فادوة هنا " قوام ال غلة ؤا الجهة اإلاؿاالة تودحر اإلاهلوماا ا الةواناا اإلاتهل ة
ن اؾها ااغهها تدت تطغف اإلاؿاهمحو ا اإلاتهاملحو شا الؿو ا بتاخة الفغضة إلا يغيض الاؾ م نلح ا
ا نضم حجح اإلاهلوماا دوما نضا السو يهوو م شاج ا ؤلاغغاع مطالح ال غلة (سخنوو، 2018 ،
ضفدة " )529
ا تكهغ ؤهموة ال فادوة دوما ي ا (سخنوو ، 2018 ،ضفدة :)530


الؿغي ة اإلا الوة إلاداعبة الفؿاص



جظب اإلاؿت مغي ا ػياص ال ة ال غلة نكغا إلاا تد ه م اؾت غاع ا مطضاقوة للجانح

اإلاالا


لهؼيؼ ؤنكمة الغقا ة صازل ال غلة



الالتزام مةاصت اإلاداؾةة



تد وق الهضالة ا اإلاؿااا لخماية ؤصخاب اإلاطالح ا تد وق التواػو حو اإلاطالح اإلاتهاعغة


الخدكيم الداخلي لحصاباث الشسكت

تنم ؤهموة التضقوق الضاز ا شا مونه بلوه عقا وة دهالة لؿانض اإلااؾؿة ا خملة ألاؾهم ن ت عدو
جوص ألانماى ا ت ووم ألاصاء ا اإلادادكة ن ت ممتلهاا ا ؤضوى اإلااؾؿة بغادة بلت انه يهتبر مغجها
للمضقق الخاعجا ا ؤهم آلواا التدنم اإلااؾس و لظلو د ض قهغا ا تؿوعا ا ػاصا ؤهموته زاضة شا
قل مؿاالوة ؤلاصاع ن خماية ؤمواى اإلان إ غض الؿغقة ؤا الاؾتسضام غحر اإلا غام بغادة بلت منو
خضاث ؤزؿاء ؤا غش ا ت لول دغص اعتها ه ت و ن ت ؤلاصاع ا له تنف ن نفؿها هظ اإلاؿاالوة داو
نلح ا تودحر نكام تضقوق ؾلوم م زطاثطه تامحو ألامواى ا خمايت ا ا لظلو بيجاص اؾاثل ناجهة
اللت اف ألازؿاء االت نةاا اإلاالوة شا خاى خضاث ا (خضيضي) لظلو ؤلؼم اإلا غم نكام اإلاداؾةة ا
التضقوق منو ما ي ا:
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مؿو خؿا اا زاعج الضداتغ



بجغاء مهام ا صاو تضايج ا شا الضداتغ ؤا صاو تةيوج ا طوع ااضخة



لسجول نف اا اهموة ؤا قوض التزاماا مالوة صاو تتوحو غغغها ن ت الوجه الصخوذ



اؾتسضام مؿتنضاا مؼيفة
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ؤلات ف الهمضي إلاؿتنضاا اإلاداؾةة .

 الىكايت مً جبييؼ ألامىالتسػو مل م اإلااؾؿاا ا ألاشخاص الؿةوهوحو الظي ي ضموو زضماا شا مجاى تدويل ألامواى بلت
نكام عقا ة صاز ا إلانو م ل

جموو ضوع جغيمة تةيوؼ ألامواى ،ا الغجوم بلت قانوو تةيوؼ

ألامواى  01-05اإلاهضى ا اإلاتمم نجض ؤو اإلا غم قض قام تهغي

جغيمة تةيوؼ ألامواى ا توغوذ

ضوعها قانونا تجؿوضا للغل ال غعا اإلاهغاف شا قانوو اله وباا إنه ال جغيمة ا ال ن وبة ا ال تضا حر
ام بال نظ  ،جم ؤلؼم اإلاطاعف ا غحرها مم يماعؾوو زضماا تدويل ألامواى جملة م التض حر
الوقاثوة تتم ل شا


الاشخػَلم غً الزبىن :تدضيض هويته ا ننوانه ا تدحو هظ اإلاهلوماا ؾنويا ا الاختفاف ب ا

إلاض ال ت ل ن  5ؾنواا.



الاشخػَلم حىل الػملياث املاليت:تدضيض مطضع ألامواى ا اجهت ا ا الصخظ اإلانتفو ب ا
إخؿاز خليت الاشخػَلم املالي :ا هظا شا خالة الن

ن ا جوص نملوة تةيوؼ ألامواى ا

هظ الخلوة تتولت بزؿاع ال ػاء شا خالة اإلاتابهة الجؼاثوة.
التزام ال غلة الةهض ال انو للخولمة ز ى مؿحرت ا شا موضاو ألانماى يجهلها تد ق قفؼ نونوة شابعؾاء مهالم الخنم الغاشض ن ؾغيق تؿةوق ال انوو ز ى لهاملها مو ؤصخاب اإلاطالح شا مستل
اإلاجاالا ا هظا التؿةوق يهض منؿح شا ضالخها ا يؿعت لتدؿحو ؾمهت ا شا اإلاجتمو لما تؿةوق
ال غلة لآللواا السو جاء ب ا ال انوو اإلاتهلق مهاددة الفؿاص يػف ال غنوة ن ت
لها ؾمهة ؾوةة شا الوؾـ الاقتطاصي ا يجظب اإلاؿت مغي ندوها ايجهلها تاصي

اؾها ا يد ق

اؾها ب هل مغو ا

ؾلوم صاو زوغها ؤلاجغاءاا الغقا وة اإلاتنغع م ؾغف الؿلؿاا ا يجهلها بهوض ن متابهاا
قػاثوة تنتهو بغغاماا مالوة ا السو لهتبر زؿاع لها ا هنا تبرػ ؤهموة الةهض ال انو ا الظي يجهل م
ال غلة مواؾنا ضالخا له خ و ا ياصي ااجةاته ا هظا ما لؿعت بلوه الخولمة شا ج اية اإلاؿاف .
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.5الخاجمت :
إو نجاح الضالة الجؼاثغية شا مهاددة الفؿاص مغهوو التهااو اإلاتهامل حو ال ؿانحو ا الهام ا
الخاص اطلو الوقوف ن ت ألاؾةاب الخ و ة اعاء لهوج ا تستل

م

لض بلت آزغ  ،جم الؿعا بلت

تؿةوق نكام الخولمة ما يوادق زطوضواا ال غماا الجؼاثغية ،ا الهمل ن ت

غ التنادـ شا

تؿةو ه هادة ؤبهاص ا التنويه بلت ؤهموة تفهول بهض ال انو الظي يجهل م ال غماا هوئاا
مؿانض للضالة شا ال ػاء ن ت هظ الكاهغ اإلاؿتفدلة ا الظي ينهنـ الخ ا بيجا ا نلح ا  ،خول
يؿانضها تؿةو ه ؤجناء التهامل مو ؤصخاب اإلاطالح شا تد وق التواػو وج م ا هو ما يػم اؾت غاع
ال غلة ا تد وق اؾتضامة ألانماى.
ا ؤضةدت الػغاع ملخة تهضيل قانوو الفؿاص الظي مغ نلوه اجنتا ن غ ؾنة ا بػالة الغموع الظي
ينتن

بهؼ مواص خسى يتؿنى لهل ألاؾغاف اإلاهنوة ه دهمه اإلغادة بلت بيجاص آلواا ؤلثر نجانة ا

موالةة للتؿوع الخاضل شا جغيمة الفؿاص هل ضوعها  ،هظا دػ ن

غ الوعا حو جموو ألادغاص

ةلؼاموة نةظ هظ الكاهغ ليـ زودا م اله اب اإلا ترو مسالفة ال انوو ا بنما لواػم نابو م غمحر
ينةظ مل ما هو غحر ؤز قا ا يصجو ن ت التهامل الؿلوم اإلاؿا ق لل انوو ا الظي يد ق تؿلهاا
الجموو ا هظا ما ح ضف بلوه الةهض ال انو للخولمة
 .6كائمت املساجؼ املػخمدة :
 -1آصم خضيضي ( .تاعيش) .صاع التضقوق الضاز ا شا الخض م اإلاساؾغ الت غولوة شا الةنوك التجاعية
الجؼاثغية صعاؾة موضانةة  .مجلة صداتغ اقتطاصية  ،الهضص  1جامهة الجلفة،
-2الامانة الهامة للخهومة  .)2006( .اإلاغؾوم الغثاس و عقم  413-06اإلااعر شا  22نودمبر ، 2006يتػم
تدضيض ل نولة الهوئة الوؾنوة للوقاية م الفؿاص ا مهاددته ا تنكومها ا لوفواا ؾحرها ،ج
ع نضص  ،74اإلااعزة شا  22نودمبر ، 2006اإلاهضلةاإلاغؾوم عقم ، 64-12اإلااعزف  07دوفغي
،2012ج ع نضص  ،8ماعزة شا .8
-3الامانة الهامة للخهومة  .)2011( .اإلاغؾوم الغثاس و عقم ، 426-11اإلااعر شا  08صيؿمبر ، 2011
يتػم تدضيض ل نولة الضيواو الوؾنو اإلاغلؼي ل مو الفؿاص ا تنكومه ا لوفواا ؾحر ،ج ع
نضص ، 68اإلااعزة شا  14صيؿمبر ، 2011اإلاهضى ا اإلاتمم اإلاغؾوم الغثاس و عقم ،209-14
اإلااعر شا  23جويلوة  ، 2014ج ع نضص  .46الجؼاثغ .
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-4الجمل ,ه ام مطؿفى مدمض ؾالم .)2014( .الفؿاص الاقتطاصي اؤجغ ن ت التنموة شا الضاى
الناموة اآلواا مهاددته م منكوع الاقتطاص ؤلاؾ م االوغعا .ؿنؿا :ال ؿم ال انوو
الهام  -ملوة ال غيهة اال انوو جامهة ألاػهغ تسطظ اإلاالوة الهامة االت غيو الػغيبو.
-5الضمج وعي ,ؾمغ ؤخمض مدمض .)2017( .تإلو

جغاثم الفؿاص اؾةل مهاددت ا اؤجغها ن ت ؤلايغاصاا

الػغيتوة لمطضع جةاج للضالة،اإلااجؿتحر شا اإلاناػنباا الػغيتوة .شا نا لـ ،دلؿؿحو :ملوة
الضعاؾاا الهلوا شا جامهة النجاح الوؾنوة.
-6الغػا  ,خةاع نةض( .

تاعيش) .الالتزام متؿلةاا لجنة اػى لمضزل إلعؾاء الخولمة شا ال ؿام

اإلاطغشا الهغب  ،خالة صاى شماى بدغی یا .مجلة اقتطاصیاا شماى بدغی یا،جامهة ال ل ،
الهضص الؿابو ،الجؼاثغ.،
-7الفاعؽ ,ؤخمض

نةض اهللا

ؾهوص .)2008( .صعاؾة تإضیلیة م اعنة ،عؾالة ماجؿتحر  .،، ،تإلو

تجغیم الفؿاص شا اتفاقیة ألامم اإلاتدض  .،الغیاع :جامهة نای

الهغبیة للهلوم ألامنیة ،ملیة

الضعاؾاا الهلیا.

-8الفػول ,مدمض نةه( .نودمبر .)2004 ,مفهوم الفؿاص امهايحر  .مجلة اإلاؿت ةل الهغب  ،مغلؼ
صعاؾاا الوخض الهغبوة الهضص .309

-9النطغ ,ؤ و مضخت مدمض .)2001،( .تإلو "الخولمة الغشوض اد بصاع اإلااؾؿاا نالوة الجوص ".
مطغ :اإلاجمونة الهغبوة للتضعيح االن غ.
 -10ى زل

الؿهاع ( ،.)2009ؤز قواا الهمل .ألاعصو :صاع اإلايؿغ للن غ االتوػيو االؿةانة,ؽ.1

-11جااخضا عغا ،ا مايو نةض هللا" .)2010 ( .تؿةوق مةاصت خولمة اإلااؾؿاا ااإلانهج اإلاداؾبو

الؿلوم متؿلةاا غغاعية إلصاع اإلاساؾغ شا اإلااؾؿاا الاقتطاصية" .،الخولمة اإلاداؾتوة
للماؾؿة ااقو اعهاناا اآدا " .إم الةواقا 08-07صيؿمبر :ملوة الهلوم الاقتطاصية لهلوم
التجاعية انلوم التؿوحر ،جامهة الهغب

مهوضي.

-12جماى الضي سخنوو .) 2018( .ؤلادطاح ا ال فادوة لإخض عماثؼ الخولمة شا ألاؾوا اإلاالوة

الناشئة اإلشاع بلت الؿو اإلاالا اإلاطغي .مجلة جامهة ألامحر نةض ال اصع للهلوم ؤلاؾ موة ،
الهضص  01اإلاجلض  ،32ضفدة ع .529
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-14خاب هللا ال غي ; ب لوى نوع الضي  .)2017 ( .نكغ ن ت ؤصااا اإلاداؾةة ؤلاصاعية لألوة م آلواا

خولمة ال غمال ام  29/28نودمبر .اإلالت ى الوؾنو خوى" :الخولمة شا اإلااؾؿاا اإلاالوة
الجؼاثغية .،جامهة ؾو هغاؽ.

-15خاخة ,نةض الهالا .)2013( .تإلو آلالواا ال انونوة إلاهادد ببة الفؿاص ؤلاصاعي دب الجؼاثغ ،ؤؾغاخة
صلتوعا نلوم شا الخ و تسطظ قانوو نام .بؿنبغ جامهبة مدمبض زوػبغ.
-16خؿ  ,يوؾ  ،مدمض" )2007(،مدضصاا الخولمة امهايحرها – مو بشاع زاضة لنمـ تؿةو ها شا
مطغ  "،نو الاؾت ماعال وم .
-17خماص ,ؾاع نةض الهاى" .)2005(،خولمة ال غماا (اإلافاهوم-اإلاةاصت-التجاعب) – تؿةو اا
الخولمة شا اإلاطاعف" .الضاع الجامهوة ،الاؾننضعية.
-18صااص ,نماص ض ح نةض الغػا

ال یش،)2003( ،الفؿاص اؤلاض ح'صعاؾة م اعنة' .صم ق، :

من وعاا اتداص النتاب الهغب.
-19عباعا ,ؤمونة( .جانف  .)2017 ,ااقو الفؿاص شا الجؼاثغ اجهوص مهاددته حو الفتر —2003

،2016مجلة الاقتطاص االتنموة - .مسبر التنموة اإلادلوة اإلاؿتضامة -جامهة يديى داعؽ –
اإلاضية،للهضص .07
-20عيدااي ,مها مدموص عمؼي .)2008( .ال غماا اإلاؿاهمة ما حو ال انونحو ا التهلوماا ،صم ق،
الهضص .1مجلة الهلوم الاقتطاصية ا ال انونوة ،ضفدة اإلاجلض .24
-21ؾلوماو ,مجضي نةض الفتاح .)،2014( .ؤجغ تؿةوق مهايحر خولمة ال غماا ن ت مهنة اإلاداؾةة
االن

اإلاةنغ ن االندغاف االفؿاص اإلاالا،ا .إلااتمغ الهغب الؿنوي الهام ألااى ااقو مهنة

اإلاداؾةة حو التدضياا االؿموح .بغضاص  -جمهوعية الهغا .
-22شاعشا ,ناضغ .)2017( .صاع الخولمة شا تفهول مؿاهمة الةنوك ؤلاؾ موة شا التمويل ؤلاؾ م .
،مجلة الاقتطاص ا التنموة الت غية جامهة الةلوض  2الجؼاثغ.
-23شهةاو ,دغج .)2012( .تإلو

"الخنم الغاشض لمضزل خضيل لترشوض ؤلانفا الهام االخض م

الف غ – صعاؾة خالة الجؼاثغ ( ")2010-2000ؤؾغاخة م ضمة لنول شهاص الضلتوعا شا
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:ملخص
تهددده هددرو الىزكددة البلىيددة ة ددر دزاطددة فجددس طددِس الـددسه التليلددف ُاددر الًنددى ك ـددادي د الجصائددس
 ول للي د ددم هد ددرا الب د ددده ىل د ددىل باد بد دداز الِتكد ددة ُاد ددر اإلا د دددي الوى د د ب د د و،2105 -0981 د د ددتٌ ال د ددر
 وطددِس الـددسه التليلددف،ّ(هن غ ددر تدداوGDP( ال ددسد مددٍ الًدداتي اإلالاد ؤلاحنددا

 ىـد:اإلا غ دراا ال اليددة

)هن غ راا مظ للة باطد ِناٌ هس لدة ال يامدOP( ) ودزحة ى اح ك ـاديINF(  ال طخه،)RER(
. وفجبتت الً ائي وحىد ُتكة وحيد ُار اإلادي الوى ب و م غ راا هرو الدزاطة،ٍاإلاؼ رن لجىهايظ
. ال يام اإلاؼ رن، الجصائس، الًنى ك ـادي، طِس الـسه التليلف:الكلمات املفتاحية
F43,F31:JEL ثصييف
Abstract:
The objective of this study is to examine the impact of Reel exchange rate
on economic growth in Algeria during the period 1980-2013. To achieve
this goal, we examine the long term relationship among the following
variables: GDP per capita (GDP) as a dependent variable, reel exchange
rate (RER), Inflation (INF), and economic openness as independents
variables, using cointegration technique. Our empirical results showed a
single long-term relationship between the variables used in this study.
Keywords: Reel exchange rate, Economic growth, Algeria, Cointegration.
Jel Classification Codes:F43,F31
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 .1ملدمة:
يلِ طِس الـسه دوزا مبنا

مذ لف الٌؼاهاا ك ـادية الخازحية ال جاز ة و طتىناز ة

التي تلىل بها الدوٌ ،حيث يِ بر فحد فدواا الظياطة الًلدية ،وظب اط ذدامه هبده فو هأدا فو
ببظاهة هنؤػس ُار تًافظية الدولة ،مٍ دتٌ تأج رو الًنى ك ـادي .ويِسه طِس الـسه (OIC
) Outlook Series , 2012بأىه جنٍ ُنلة بلد ما ملاب ُنلة بلد آدس ،وفو ىٌال طِس الـسه هى
الري ي ه مٍ دتله تلديد هرا الظِس ،واد ياز هرا الًٌال له تأج ر هب ر ُار تجاز الظلّ والخدماا
وتدفلاا زفض اإلااٌ وال طخه وم زاو اإلادفىُاا واإلا غ راا ألادسي لتك ـاد الىا .
لرا فإو اد ياز ىٌال طِس الـسه اإلاًاط هى اإلايىو السئ س ي لإلداز
ُار الًنى و ط لساز ،ةال فىه ل ع هًان تىافم

ك ـادية مٍ فح اإلالافٌة

آلازاء وؼأو هي ية اد ياز ىٌال طِس الـسه

اإلاًاط  ،هنا ال يىحد ىٌال طِس ؿسه مىا مًاط لجنيّ الدوٌ ،ومٍ ب و فهه الِىام اإلاؤجس
اد ياز ىٌال طِس الـسه ه حجه واى اح البلد ُار ال جاز وال دفلاا اإلاالية وهيي ال جاز
وؤلاى اج للبلد ومِدالا ال طخه وىىَ اإلاؼاو التي يىاحببا.
للد توىز اد ياز ىٌال طِس الـسه (ماًكل بىزدو ،2002 ،صفحة  )22توىزا هب را ،حيث
وِدما واو

بداية اللسو الِؼس ٍ اد ياز ىٌال طِس الـسه واضتا

اد ياز الًٌال الىابت ،فؿبح

بداية اللسو الِؼس ٍ اد ياز الًٌال الِائه هى د ياز الىاضح ،فما آلاو فللد فؿبح د ياز فهثر
تِليدا يبدف مٍ ىٌال ال ىبيت والري يؼن ُد فىىاَ لينس ُبر مجنىُة مٍ ألاىٌنة الىطيوة ة ر
ىٌال ال ِى ه.
والجدوٌ اإلاىا يىضح فىىاَ فىٌنة طِس الـسه التديىة والتي تل ىي ُار جتجة فؿًاه زئ ظية وه
ألاىٌنة الىاب ة وألاىٌنة الىطيوة وألاىٌنة الِائنة ،والتي بدوزها تًلظه ة ر ُؼس  -01-تست باا
طائد

الىكت التا  ،وه هنا يا :
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الجدول زكم  :1ثصييف أهظمة سعس الصسف
التصييف

التصييف

الخصائص السئيسية له

الىظام

الفسعي
ألاهظمة

السبط

الثابتة

الثابت

الدولسة

حيث ي ه اط ذدال الِنلة ألاحًبية هِنلة كاىىىية،
باإلكافة ة ر اط ذدال الًلىد اإلاللية

وِم

التاالا ،وتيىو الظياطة الًلدية تاوِة للبلد ألاحًبي

(املسبىطة)

الري تظ ذدل ُنل ه ،مّ فو زطىل طً الِنلة تِىد
ا ر البلد اإلاـدز.
مجالس

زبى طِس ؿسه الِنلة بالِنلة ألاحًبية ،مّ تلديد

العملة

ألاديى مٍ ح ياهاا الدولية ،وال سق ألاطاس ي مّ
الدولس هى فو زطىل طً الِنلة تِىد ا ر البلد
ألاؿا

الاثحاد

تظ ذدل مجنىُة مٍ الدوٌ ُنلة مؼ رهة ؿادز

الىلدي

ٍُ بًً مسهصي مىحد ،و نىٍ للظلوة الًلدية اتباَ
في طياطة طِس الـسه.

السبط
التلليدي

التثبيت بعملة ي ه زبى طِس ؿسه ُنلة ما وِنلة فحًبية واحد ،
واحدة

و نىٍ تِدي كينة الِنلة اإلاللية

حالة حدوث

دل ما.
التثبيت بسلة تيىو الِنلة اإلاللية مسبىهة وظلة ت يىو مٍ ُنل و
مً العمالت

فو فهثر ،و ه تلديد الظلة وفلا للنِاي ر الخاؿة بي
بلد ،و تيىو فوشاو الِنتا اإلاؼيلة للظلة مِلٍ ُنها
فو طس ة ،هنا ينىٍ فو تيىو جاب ة فو م غ ر .

ألاهظمة

التعىيم مع

ألاهظمة

ات اق ب و البًىن اإلاسهص ة اإلا ِاوىة ُار الت اي ُار

الىسيطة

التدخل

التعاوهية

فطِاز ؿسه ُنتتها الىًائية كنٍ مجنىُة ملدد

املحدد

مظبلا ،وتؼن

فدواا الظياطة الِامة تِدي
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الظياطة الًلدية اإلاللية واإلاؼ رهة.

مسبلا للحد
مً ثللبات

التثبيت

ي ه تلديد طِس الـسه الِنلة بنِدٌ ملدد مظبلا

أسعاز

الصاحف

ُار فطاض فسوق ال طخه طىاء لللين ه ال ِلية فو

الصسف

اإلا ىكِة.
املىاطم
املستهدفة

يظنح لظِس الـسه الِنلة بال لل

كنٍ ىواق

ملدد مظبلا ،في وحىد حد فُار وحد فديى.

التعىيم مع التعىيم املداز ت لدد فطِاز الـسه وفم الِسق والول  ،مّ تدد
التدخل

الظلواا للت اي ُار اإلاظ ىي اإلاولىب إلاظاز طِس

السسمي

ؿسه الِنلة.
طىق الـسه

ألاهظمة

التعىيم

التعىيم

ي ه تلديد طِس الـسه الِنلة

املعىمة

الحس

املستلل

ألاحًبي يىميا ُار فطاض الِسق والول  ،مّ ُدل
وحىد في تدد زطمي.

املصدز Exchange Rate Regimes in OIC Member Countries,Op.Cit,p2-3 :
والجدوٌ اإلاىا يىضح ىٌال طِس الـسه اإلا بّ حاليا الجصائس :
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الجدول زكم  :2واكع هظام الصسف في الجصائس لسىة 2016
هظام سعس الصسف في الجصائس
 .0ال رت باا ال ِلية ألطِاز الـسه
ف .تىبيت فطِاز الـسه:
 -بالدوالز ألامس يف فو ألاوزو

-

 -طلة حلىق الست الخاؿة

-

 -طلة داؿة مٍ الِنتا(غ ر مِلًة)

-

ب .تِى ه طِس الـسه
 -تِى ه مداز-مىحه



 -تِى ه حس-مظ ل

-

ا .هيي طِس الـسه:
 -مىحد بالٌظبة للىازداا والـادزاا



 -مىحد بالٌظبة للِنلياا غ ر اإلاًٌىز



والسفطنالية
 .2طىق ؿسه للًلد ألاحًبي
 .3ىٌال ُسق فطِاز ؿسه آحلة (ُار فطاض
تجازي)


-

 .4كبىٌ فحيال ات اكية ؿًدوق الًلد الدو
 -اإلااد الىامًة

يِه

 -اإلااد الساوِة ُؼس

ال

املصدز  :ال لس س ك ـادي الِسبف اإلاىحد  ،ؿًدوق الًلد الِسبف 2106
حيث:
 تؼ ر ة ر فو اإلانازطة اإلاروىز ه ةحدي طناا ىٌال الـسه
 -تؼ ر ة ر فو اإلانازطة اإلاروىز ل ظت طنة مٍ طناا ىٌال الـسه
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اإلااد الىامًة :تًف ُار فو تل زل الدوٌ الِلى ب جً
باإلاِامتا الجاز ة وُار ُدل الددىٌ

فسق الليىد ُار اإلادفىُاا الخاؿة

ات اكياا ىلدية ذاا هاوّ تني زي فو ةتباَ منازطاا تِدد

فطِاز الـسه وهرا كناو تلى فزؿد ألاحاى الًاحنة ٍُ اإلاِامتا الجاز ة.
اإلااد الساوِة ُؼس :تًف ُار ةمياو اط نساز الدولة الِلى دتٌ ف ر اى لالية فلى توبيم الليىد
التي واىت م سوكة ُار اإلادفىُاا الجاز ة وال لى تا طاز ة اإلا ِىٌ ًُد اىلنامبا للـًدوق وفو
تِدلبا وف تٌسجه مّ الٌسوه اإلا غ ر .
ويِسه طِس الـسه التليلف فىه هنية الظلّ ألاحًبية التشمة لؼساء وحد واحد مٍ الظلّ اإلاللية
وهى ذلً اإلاؤػس اإلاسجح الري يجنّ ب و تللباا طِس الـسه طمي ومظ ى اا ألاطِاز الٌظبية.
ول

طِس الـسه التليلف وُتك ه بالًنى ك ـادي مجاال هاما للبلث والًلاغ طىاء ُار

مظ ىي الدوٌ اإلا لدمة فو الًامية طٌ ِسق مٍ دتٌ هرو الدزاطة ة ر طِس الـسه التليلف وفجسو
ُار الًنى ك ـادي الجصائس.
.2الدزاسات التجسيبية السابلة:
تِددا الدزاطاا الظابلة حىٌ طِس الـسه وفجسو ُار الًنى ك ـادي ىرهس منها مايا :
تًاكؽ دزاطة ) (alcolm F and Al, 2000الِتكة ب و طِس الـسه والًنى ك ـادي

هيٌيا

اطتًادا ة ر بياىاا من د لل ر  0996 ،0971ب للي الِتكة اإلاباػس وغ ر اإلاباػس ب و فطِاز
الـسه التليلية و طنية والًنى ك ـادي .فًبسا الً ائي فىه ال يىحد في دلي ُار وحىد ُتكة
مباػس كى ة ب و ال غ راا

طِس الـسه وىنى الًاتي اإلالا ؤلاحنا ب فو مِدٌ الًنى ك ـادي

هيٌيا ي أجس مباػس بالظياطاا الًلدية واإلاالية وىنى الـادزاا وم غ راا فدسي.
وتدزض )(Zouheir Abida, 2011, pp. 190-201دوز تللباا طِس الـسه التليلف
ك ـادي

الًنى

دوٌ اإلاغسب الِسبف لِيًة ت يىو مٍ جتث دوٌ ه الجصائس وتىيع واإلاغسب دتٌ ال ر

 2118 ،0981باط ذدال بياىاا الباى وب وبيم هس لة الِصول اإلاِننة ل لديس ىنىذج الدزاطة .فػازا
الً ائي ة ر فو مِام تغ راا طِس الـسه التليلف طلبي ومًِىي منا يِني فو طِس الـسه التليلف
يظاُد ُار ىنى الًاتي اإلالا ؤلاحنا

اإلادي الوى .

وتبلث دزاطة )(Eme O. Akpan and Johnson A. Atan, 2011
الًاتي اإلالا ؤلاحنا

فجس تلسواا فطِاز الـسه ُار

ىيج ريا لل ر اإلان د ماب و  0986و  2101باط ذدال مًهجية ال يام
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اإلاؼ رن لجىهايظٍ وب وبيم هس لة الِصول اإلاِننة ل لديس مِلناا الًنىذج .وكد ب و اد باز ال يام
اإلاؼ رن وحىد ُتكة كِي ة تسبى ب و طِس الـسه والًنى ك ـادي ىيج ريا.
وتذ بر دزاطة ) (Jinzhao Chen, 2012دوز طِس الـسه التليلف الًنى ك ـادي  28ملاهِة
ؿ ًية لل ر اإلان د ما ب و  2118 ،0992باط ذدال بياىاا الباى وفوضتت ى ائي الدزاطة ألاجس
يجابف الزت اَ طِس الـسه التليلف ُار الًنى ك ـادي.
وتبلث دزاطة )(Danson Musyoki and Al 2012

فجس تللباا طِس الـسه التليلف ُار الًنى

ك ـادي الىيني دتٌ ال ر  2119 ،0993باط ذدال ىنىذج  .GARCHوكد بيٌت ى ائي د بازاا
تلل طِس الـسه التليلف دتٌ ف ر الدزاطة منا يِىع تأج رو الظلبي ُار الًنى ك ـادي
هيٌيا.
وتًاولت دزاطة ( (Adeniran, J.O, Yusuf, S.A, Adeyemi, Olatoke. A 2014 ,pp224-233فجس طِس
الـسه ُار الًنى ك ـادي دتٌ ال ر 2103 ،0986

ىيج ريا باط ِناٌ هس لة اإلاسبِاا

الـغسي ل لديس الًنىذج .تىؿ الباحىىو فو طِس الـسه له تأج ر ايجابف ُار الًنى ك ـادي
وفوؿىا بلسوز تشجيّ التيىمة اط راتيجياا تسو ي الـادزاا مٍ فح الت اي ُار فائم اإلا زاو
ال جازي ،وهرلً تىف ر ب ئة مىاتية ،وألاماو اليا  ،و تىف ر مسافم اإلاالية والًلدية ،وهرلً البٌية
ال ل ية ال ِالة لتشجيّ طتىناز ألاحًبي اإلاباػس ىيج ريا.
.3الدزاسة اللياسية:
اىوتكا بنا ي ىافم مّ الًٌس ة ك ـادية وهرا الدزاطاا الظابلة التي تًاولت فجس طِس الـسه
التليلف ُار الًنى ك ـادي والتي طبم ذهسها ،ته اط ذدال هس لة ال يام اإلاؼ رن ،وباط ِناٌ
بياىاا طًى ة مًر طًة  0981ة ر غاية  2105للًاتي اإلالا ؤلاحنا لل سد ( )GDPوطِس الـسه
التليلف ( )RERالتي اط ذسحت مٍ كاُد بياىاا  CHELEMودزحة ى اح ك ـادي ( )OPالتي
اط ذسحت مٍ كاُد بياىاا  UNCTADSTATوال طخه ( )INFالتي اط ذسحت مٍ كاُد
.DATABANK
و أدر ىنىذج الدزاطة الـيغة ال الية:
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)GDP= f(RER, INF, OP
 اختباز جرز الىحدة:
يِ بر اد باز حرز الىحد فطاس ي وذلً إلاِسفة اط لساز الظتط الصمًية مىكّ الدزاطة وتلديد
دزحة تيام هرو الظتط إلاا لبا مٍ فهنية كـىي للىؿىٌ ة ر ى ائي طلينة وتجًبا لٌاهس

ىلساه

الصائف )(Régis Bourbonnais, 2011, p. 162والري يِني فو الِتكة ب و م غ ريٍ فو ُدد مٍ
اإلا غ راا ك ـادية تِبر ٍُ ُتكة شائ ة ،ومٍ ب و فهه ألاطالي اإلاظ ِنلة هى اد باز لدييف فىلس
اإلاىطّ (.)ADF
اد باز حرز الىحد لدييف فىلس اإلاىطّ ( :)ADFي لنٍ هرا د باز جتجة مِادالا اىلداز مذ ل ة
تل ىي ألاو ر ُار التد الىابث والىاىية بىحىد التد الىابت و تجاو الِال والىالىة بدوو حد جابت
واتجاو ُال ،و ه اد باز فسكية الِدل

و التي تِني وحىد حرز الىحد فو اإلا غ ر غ ر مظ لس

ةذا واىت اللينة  tاإلالظىبة فك مٍ  tالجدولية (حيث ىلازو بالليه اإلاوللة) ،وهى ما ي ول اُاد
د باز مس فدسي لىٍ وِد فدر ال سوق ،وال سكية البديلة

و التي تدٌ ُار اط لساز

الظلظلة وذلً ةذا واىت اللينة  tاإلالظىبة فهبر مٍ  tالجدولية .ومتى وحدا الظلظة ألاؿلية طاهًة
ًُد اإلاظ ىي فاىه يلاٌ فنها م ياملة مٍ الدزحة الـ س ( I )1فما اذا تول فدر ال سوق( )1,2لجِلبا
مظ لس ىلىٌ فنها م ياملة مٍ الدزحة ( ،I )dو ىضح الجدوٌ ال ا الً ائي التي ته التـىٌ ُليها:
الجدول زكم  :3اختباز دًكي فىلس املىسع ADF
عىد املستىي

املتغيرا
ت

كاطع

كاطع واثجاه

عىد الفسق ألاول
بدونهما

كاطع

شمني

كاطع

حالة
بدونهما

التكامل
)I(d

واثجاه
شمني

GDP

tاإلالظىبة

-0.2809

-0.2979

0.9842

-2.8791

-3.2050

-2.7019

)I(1

RER

tاإلالظىبة

-1.7175

-0.19249

-0.7896

-5.7021

-4.9719

-5.7906

)I(1

OP

tاإلالظىبة

-1.0246

-2.5348

-0.1486

-4.4391

-3.5120

-4.5107

)I(1

INF

tاإلالظىبة

-1.6957

-1.9740

-1.2673

-5.1170

-5.0321

-5.1883

)I(1
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ُلنا فو  tالجدولية وفم الـيغة التي تل ىي ُار:
التد الىابت واتجاو

التد الىابت
ًُد مظ ىي مًِى ة
%0
ًُد مظ ىي مًِى ة
%5
ًُد مظ ىي مًِى ة
%01

شمني

بدونهنا

-3.653730

-4.273277

-2.639210

-2.957110

-3.557759

-1.951687

-2.617434

-3.212361

-1.610579

ىتحٍ مٍ دتٌ الجدوٌ كبىٌ فسكية الِدل وذلً الو كينة  tاإلالظىبة فؿغس مٍ كينة t
الجدولية لجنيّ م غ راا الدزاطة منا يِني وحىد حرز الىحد وبال ا ُدل اط لساز الظتط الصمًية
ًُد اإلاظ ىي ،لرلً طًلىل وِد ذلً باد باز ال سق ألاوٌ ،و طح لًا زفم فسكية الِدل ألو كينة t
اإلالظىبة فهبر مٍ كينة  tالجدولية منا يِني دلى الظتط الصمًية مٍ حرز الىحد وبال ا اط لسازها
ًُد ال سق ألاوٌ ،ومًه ىلىٌ فو م غ راا الدزاطة مظ لس وِد فدر ال سق ألاوٌ وبال ا فهي م ياملة
مٍ الدزحة ألاو ر في ).I(1
 اختباز التكامل املشترن:
وِد الد أهد مٍ اط لساز الظتط الصمًية للن غ راا الدزاطة وفنها م ياملة مٍ ى ع الدزحة فال وه
الدزحة ألاو ر  ،)0(Iفظ ه اد باز وحىد ُتكة تىاشىية ب و الظتط الصمًية ُار آلاحاٌ الوى لة ٍُ
هس م اد باز ال يام اإلاؼ رن الري يِ بر اد باز لستبة اإلاـ ىفة ( )rوًُدها ينىٍ التـىٌ ُار
التاالا ال الية(Régis Bourbonnais, 2011, p. 209) :
 ةذا واىت زتبة اإلاـ ىفة مظاو ة للـ س )كد ال سكية البديلة
ا ر د باز اإلاىا وذلً اذا واىت

(في ال سكية الِدينة تظاوي الـ س
 ،فاذا ته زفم ال سكية الِدينة ىٌ ل

اهبر مٍ اللينة الراتية للجدوٌ وبال ا زتبة اإلاـ ىفة

ال تظاوي الـ س.
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 فما ةذا واىت زتبة اإلاـ ىفة مظاو ة للىاحد)كد ال سكية البديلة

( في ال سكية الِدينة تظاوي الـ س
 ،فاذا ته زفم ال سكية الِدينة ىٌ ل

ا ر د باز اإلاىا  ،وبال ا زتبة اإلاـ ىفة ال تظاوي .0
 فما ةذا واىت زتبة اإلاـ ىفة مظاو ة لتجًاو )كد ال سكية البديلة

( في ال سكية الِدينة تظاوي الـ س
 ،فاذا ته زفم ال سكية الِدينة ىٌ ل

ا ر د باز اإلاىا  ،وهىرا.
 اذا ته زفم ال سكياا الِدينة ،ىلىلكد

النهاية باد باز ال سكية الِدينة

 ،واذا ته زفم ال سكية الِدينة فاو زتبة اإلاـ ىفة تـبح

و بال ا ال يىحد ُتكة تيام مؼ رن ب و اإلا غ راا ،وذلً ألو و اإلا غ راا ).I (0
والري ي ول

تلديد ُدد ف راا ال باهؤ الصمني اإلاًاطبة ،ومٍ اح اد باز الِدد ألامى ل راا

ال باهؤ يظ ذدل اد باز  VAR Lag Order Selection Criteriaوالري يِ ند ُار اط ذدال ُد مِاي ر،
و ب و الجدوٌ ال ا فو ُدد ف راا ال باهؤ الصمني اإلاًاطبة ه  0مٍ هسه حنيّ اإلاِاي ر هنا هى مىضح
فينا يا :
الجدول زكم  : 4اختياز فترة ثباطؤ الىمىذج
HQ

SC

AIC

FPE

LR

LogL

Lag

33.70164

33.82870

33.64187

4.79e+09

NA

-500.6280

0

*27.93283

*28.56812

*27.63399

*11935602

*176.8637

-394.5098

1

28.31978

29.46331

27.78187

14746518

19.29452

-380.7280

2

29.16060

30.81236

28.38362

31876965

7.903532

-373.7543

3

28.89738

31.05738

27.88133

27709475

20.39642

-350.2200

4
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فما ى ائي اد باز ال يام اإلاؼ رن فهي مىضتة الجدوٌ فدىاو:
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الجدول زكم  :5اختباز التكامل املشترن لجىهاوسً
فسضية

الفسضية

العدم

البدًلة

كيم املتجه

اختباز ألاثس
كيمة ألاثس

الليمة الحسجة %5

الاحتمال

0.585112

68.97124

63.87610

0.0175

0.474331

41.69910

42.91525

0.0659

0.340325

21.76353

25.87211

0.1493

0.248768

8.867273

12.51798

0.1887
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يب و الجدوٌ فُتو اد باز ألاجس فو كينة ألاجس فهبر مٍ اللينة التسحة ًُد مظ ىي  %5منا يِني
زفم فسكية الِدل

وبال ا زتبة اإلاـ ىفة ال تظاوي الـ س ،لرا ىٌ ل ا ر د باز اإلاىا

بليث ىلىل باد باز فسكية الِدل ال الية

ويؼ ر اد باز ال يام اإلاؼ رن كبىٌ فسكية الِدل

بىحىد ُتكة تيام واحد منا يدٌ ُار فو زتبة اإلاـ ىفة تظاوي الىاحد.
وبال ا ىؤهد وحىد ُتكة تىاشىية هى لة ألاح ب و هرو اإلا غ راا في وحىد دزحة ُالية مٍ التسهة
اإلاؼ رهة فينا بينهه منا يٌبس فنها ال تب ِد ٍُ وِلبا هى را بليث تٌبس طلىوا متؼابهاُ ،ار السغه مٍ
امياىية وحىد اىلسافاا ٍُ هرا

تجاو

آلاحاٌ اللـ ر  ،منا يدٌ ُار ال أج ر يجابف لظِس

الـسه التليلف وباق اإلا غ راا ُار الًنى ك ـادي.
وبال ا ينىٍ تلديس مِادلة ال يام اإلاؼ رن هنا يا :
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الجدول زكم  :6ثلدًس معادلة التكامل املشترن
Dependent Variable: GDP
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0280

-2.313718

3.633370

-8.406593

INF

0.0001

4.640693

4.615160

21.41754

OP

0.0000

5.104654

2.213602

11.29968

RER

0.0000

9.151999

198.1212

1813.205

C

2851.523

0.785490 Mean dependent var

R-squared

293.7800

0.763299 S.D. dependent var

Adjusted R-squared

592437.3

142.9296 Sum squared resid

S.E. of regression

26299.46

Long-run variance
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يتب و مٍ دتٌ الجدوٌ فُتو:
 اللدز ال ظ رية الجيد للًنىذج وهرا ما يدٌ ُليه مِام ال لديد اإلاِدٌ  1776وبال ا
فاو اإلا غ راا اإلا ظس فال وه طِس الـسه التليلف ،ال طخه و ى اح ك ـادي ت ظس
حىا  %76مٍ ال غ راا التي تلدث اإلا غ ر ال اوّ فال وهى الًنى ك ـادي؛
 او و مٍ طِس الـسه التليلف و ى اح ك ـادي يؤجساو ايجابيا ُار الًنى ك ـادي
الجصائس؛
 او ال طخه له ُتكة ُىظية مّ الًنى ك ـادي الجصائس.
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 همىذج ثصحيح الخطأ:
وِد الد أهد مٍ اط لساز الظتط الصمًية للن غ راا الدزاطة ًُد ى ع الدزحة فال وه الدزحة ألاو ر
، )0(Iووحىد ُتكة تيام مؼ رهة واحد فظ ه تلديس ىنىذج تصتيح الخوأ وفم اىج  -غساىجس ذو
الخوىت و هنا یا (Régis Bourbonnais, 2011, p. 212) :
الخطىة ألاولى :ی ه هرو اإلاسحلة تلدیس ىنىذج الِتكة ال ىاشىیة ُار اإلادي الوىی باط ذدال هسیلة
اإلاسبِاا الـغسي الِادیة ،جه حظاب البىاق .
الخطىة الثاهیة :ی ه فيها تلدیس ىنىذج تصتیح الخوأ الري يِن ُار تِدي في حالة غ ر م ىاشىة ىلى
ال ىاشو اإلادي الوى  ،وی ه ذلً بإدداٌ البىاق اإلالدز

مِادلة ىلداز هن غ ر م ظس م باهئ

ب ر واحد  ،باالكافة ا ر ادداٌ ال سوق للن غ راا ألادسي ،وذلً هنا یا :
)

(

)

(

(

)

مّ الِله فو:
مِام تصتيح الخوأ
مِلنة كى السحىَ ا ر ال ىاشو التي يج فو تيىو مًِىیة وطالبة.
وى ائي تلديس ىنىذج تصتيح الخوأ مىضتة الجدوٌ اإلاىا :
الجدول زكم  : 7هتائج همىذج ثصحيح الخطأ
)Dependent Variable: D(GDP
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.7196

-0.362683

2.143477

-0.777403

)D(INF

0.3933

0.867067

4.278641

3.709869

)D(OP

0.0234

2.398663

2.197313

5.270614

)D(RER

0.0336

-2.235173

0.081567

-0.182316

)RESID01(-1

0.0720

1.869860

10.88444

20.35238

C
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ي بو مٍ دتٌ الجدوٌ فُتو فو مِام تصتیح الخوأ مًِىي ألو كينة ح ناٌ فؿغس مٍ 1715
مّ ػاز الظالبة منا يدٌ ُار وحىد ُتكة تىاشىیة هىیلة ألاح ب و م غ راا الدزاطة ،منا يِني او
الًنى ك ـادي ی ِدٌ ىلى كین ه ال ىاشىیة

و ف ر شمًية بٌظبة  ، %08723وىتحٍ فىه يىحد

ُتكة هسدية ومًِى ة ب و طِس الـسه التليلف والًنى ك ـادي آلاحاٌ اللـ ر ،

فو و مٍ

ال طخه و ى اح ك ـادي ه غ ر مًِى ة ألو كينة ح ناٌ  1770وُ 1739ار ال ىا فهبر مٍ
 1715منا يِني ال يىحد ُتكة ب و الًنى ك ـادي وو مٍ ال طخه و ى اح ك ـادي آلاحاٌ
اللـ ر  ،هنا فًبسا ى ائي اد باز مؼيلة زتبان الراتف باط ِناٌ اد باز Breusch-Godfrey Serial
بلبىٌ فسكية الِدل في فىه ال يىحد ازتبان ذاتف ومؼيلة ُدل جباا ال بايٍ باط ِناٌ اد باز ARCH
بلبىٌ فسكية الِدل هرلً في جباا ال بايٍ منا يِني فو ىنىذج الدزاطة دا مٍ هرو اإلاؼاو وهى
ما يب ًه الجدوالو اإلاىالياو:
الجدول زكم  :8اختباز Breusch-Godfrey
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
0.0003

)11.21492 Prob. F(2,28

F-statistic

0.0005

)15.12229 Prob. Chi-Square(2

Obs*R-squared

املصدز:مً إعداد الباحثين باالعتماد على بسهامجEviews 9
الجدول  :9اختباز ARCH
Heteroskedasticity Test: ARCH
0.0000

)38.29336 Prob. F(1,31

F-statistic

0.0000

)18.23668 Prob. Chi-Square(1

Obs*R-squared

املصدز:مٍ ةُداد الباحى و باالُ ناد ُار بسىاميEviews 9

« مجلة امللسيصي للدزاسات الاكتصادًة واملالية ،اإلاجلد  ،2الِدد  ،2ديظنبر  » 2108ؾ ؾ258-242:

222

(أثس سعس الصسف الحليلي على الىمى الاكتصادي في الجصائس)

بً ًىب لطيفة

.3الخاثمة:
ي بو مٍ دتٌ هرو الىزكة البلىية وحىد ُتكة تىاشىية هى لة ألاح إلا غ راا هرو الدزاطة
الجصائس باط ذدال بياىاا طًى ة مٍ  0981ا ر غاية طًة  ،2105وهى ما تأهد وِد ةحساء د بازاا
اللسوز ة حيث فًبسا ى ائي اد بازاا اط لساز الظتط الصمًية فو حنيّ اإلا غ راا فال وه طِس
الـسه التليلف ،ىـ

ال سد مٍ الًاتي اإلالا

حنا  ،ال طخه و ى اح ك ـادي مظ لس

ًُد ال سق ألاوٌ منا يِني فنها م ياملة مٍ ى ع الدزحة وه الدزحة ألاو ر ،هنا فوضتت ى ائي اد باز
ال يام اإلاؼ رن فىه يىحد ُتكة هى لة ألاح ووحيد ب و هرو اإلا غ راا في وحىد دزحة ُالية مٍ
التسهة اإلاؼ رهة ب و هرو اإلا غ راا ما يٌبس فنها ال تب ِد ٍُ وِلبا هى را بليث تٌبس طلىوا متؼابها،
هنا تب و مٍ دتٌ تلديس مِادلة ال يام اإلاؼ رن وحىد ُتكة هسدية ومًِى ة ب و م غ راا الدزاطة،
وفوضح تلديس ىنىذج تصتيح الخوا فىه مًِىي وطال منا يؤهد ُار وحىد ُتكة تىاشىية

آلاحاٌ

الوى لة  ،هنا تب و وحىد ُتكة هسدية ومًِى ة ب و طِس الـسه التليلف والًنى ك ـادي فلى
آلاحاٌ اللـ ر  ،منا يدٌ ُار فو ازت اَ طِس الـسه ال ِا

الجصائس يؤدي ا ر تِص ص الًنى

ك ـادي لرا يج ُار الدولة الِن ُار تشجيّ الـادزاا وال للي مٍ الىازداا ل لليم ال ائم
اإلا زاو ال جازي وتىف ر اإلاًاخ اإلاتئه لتطتىناز ألاحًبي اإلاباػس منا يٌ ي ًُه ازت اَ طِس الـسه
وهرا تجً تذ يله بأي حاٌ مٍ ألاحىاٌ.
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تّاال ذازا الذساظاش بؼاهاللش ال اااشي الماش تط خلا لىشتحاا بهاه لدللااة ذازا الٍااذش ما

وااشا ال اااشي المااش تط بؤظااالله مهافد اام باليااط ل مةااة بااي الشتاةااش الجقاثلااش بلااافش بهااه وااشا ؤ ااش مةااة
لنفا ظٍاشا

اظ خذام الىشا الوتاثلش تقة خذبث ال اشي بذازا ن الشتاةاش الجقاثقاش بخاذذا ؤـاقد
.ظ فداى ذزا الٍاذش بلىوس وشا ال اشي المش تط
. الغؾ المش تط، الشتاةش الجقاثلش، ال اشي المش تط:الكلماث اإلافخاحيت
O23,E63:JEL جصييف

Abstract:
This study deals with the problem of tax evasion as we discussed the
analysis of this phenomenon by exposing the methods of tax evasion as well
as the methods and ways of fighting it. The latter is exemplified in the fiscal
control in addition to other methods such as the use of preventive methods
before the evasion takes place. This is because the control alone is not
enough due to the spread of this phenomenon and even the ways of tax
evasion that developed greatly.
Mots-clés: Tax evasion, tax control, and tax fraud.
Jel Classification Codes: O23,E63
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(جفعيل دور الركابت الجبائيت في الحد مً ظاهرة التهرب والغش الظريبي)

 .1ملدمت:
تّذ ٌاذش ال اشي المش تط م الٍواذش الخىحر اليط اظتؽشت بي جملْ الذبى

ظلما الذبى

الحاملش  .بهي بي لضايذ مع مش ظٍشا لهو المش قش لمةة ِقئا بلافلا ِله ؤي اإلاهلف باا اـش بي ٌة
غلاي الوعي المش تط الهابي  ،بظٍشا لآلثاس العيئش لٍاذش ال اشي المش تط باليط جّل ؤموالا واثلش
ل ذابى ةهة خش ش دب مشاتقش ؤب ات ىاُ فة العلىات اإلاّحلش بي ةد متزايذ إلادابلش الحذ م ذزا
الٍاذش برلو ِ وش ق لىو ش ؤدبات بؤجهض الشتاةش الجقاثلش .بذحا ل جله ؤذملش بفاِللش الشتاةش
الجقاثلش موجاا ؤدا إلاشاتقش ال اشي المش تط .
مما ظقق رلشا فة ؤلاؼهاللش الشثيعلش اليط ظش ذ ؤلاجاةش ِناا ل مةة بي:
ما مدي فعاليت الركابت الجبائيت في الحد مً ظاهرة التهرب الظريبي ؟
ى ؤلاؼهاللش الشثيعلش يمنححا وشح ؤلاؼها ت الفشِلش ال اللش:

بم

 مارا نّنط ةال اشي المش تط ؟
 ماهي ؤلاجشاءات ال صمش ل فّلة آللات الشتاةش الجقاثلش بي الحذ م ٌاذش ال اشي المش تط؟
.1.1فرطياث الدراصت
 ب ال اشي المش تط ذو ِذم بتشاس اإلاهلف لواجقم ةذفْ المش قش اإلاترلقش ِللم ظواء م
لقذيم ةلاظات ممللش للذباثش اإلااللش ؤب م

ى

ى اظ خذام بظاثة مؽشبِش ؤب غحر مؽشبِش

لإلف ت م دفْ المش قش ب بّقاس ؤ ش ؤ اإلاهلف ي خلق م دفْ المش قش بما بؽهة للي
ب بؽهة جضج
وصائل وكائيت :م ؤذم ذزا الوظاثة اليط ل ّلق ةالتؽشيْ المش تط ؤ تّ مذ الذبلش ظلاظش
ات فاديش ب ماللش باضحش لهو ؤظاظا لعلاظش جقاثلش مع وخا م خاجات الق د ب ذزا لشبسي ب
تقة مة ش طء  ،ب م جاببش مْ م ىلقات الات فاد الوونط لم

ىش بظماثلش ؼاملش  ،مما ي وجه

الّمة ِله بلْ ظٍام لش تط منسجم ب متراةي  ،اى م ال ّقلذ
وصائل كضريت هي ل مةة بي فشك ِقوبات تاظلش ِله م يقترفو الغؾ المش تط لإ لفشك
ِقوبات ماللش لمماِفش المش قش ؤب جضاثلش مالحنم ةالغشامش ؤب الحبغ ،ةدل لهو ِقوبش
بتاثلش سادِش  .لما ؤ ألاذم م فشك الّقوبات ذو مدابلش التؽاف ال اشي ظفعم ب لزا مّشفش
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اإلاهلفح اإلا اشبح ب ذزا يع وجه ؤظاظا بجود جهاص بداسي ب جهاص للشتاةش اإلااللش ي محز ةالجذيش ب
لذيم الف خلات ال صمش ل إديش مهامم بؽهة جلذ.
.2.1أهميت الدراصت:
لنم ؤذملش اإلاولوُ بي الذبس لزي للّقم المش قش بي الات فاد الوونط ةففش ِامش بلمو ة الخض حش
ةففش اـش ةاإللافش بهه اظ فداى ٌاذش ال اشي المش تط باليط ؤـقد لقف خاث دب لدقلق
الشتاةش الجقاثلش لألذذاف اإلاشجو مناا
.3.1أهداف الدراصت:
الوـوى بهه لبلا مذ

ىوس ٌاذش ال اشي المش تط ِله الات فاد الوونط

مدابلش الوتوف ِله الذبس الزي للّقم الشتاةش الجقاثلش بي الحذ م ذزا الٍاذش
 .2التهرب الظريبي
 .1.2مفهىم التهرب الظريبي ال اشي المش تط ذو ِذم بتشاس اإلاهلف لواجقم ةذفْ المش قش اإلاترلقش ِللم
ظواء م

ى لقذيم ةلاظات ممللش للذباثش اإلااللش ؤب م

ى اظ خذام بظاثة مؽشبِش ؤب غحر

مؽشبِش لإلف ت م دفْ المش قش ب بّقاس ؤ ش ؤ اإلاهلف ي خلق م دفْ المش قش بما بؽهة للي
ب بؽهة جضج ( .خالد شحادة الخطيب وأحمد زهير شاميت  ،2007 ،صفحت )215
"فال اشي المش تط يّنط بر ال خلق م ِهء المش قش مللا ؤب جضثلا دب مخالفش ؤب اظ ااك القاظو ،
خل يع خذم اإلاهلف خقا م خقوتم الذظ وس ش ةاِ قاس ؤ خش م بي القلام ةإي لفشف م ِذمم
لهو ممموظش دظ وس ا" (عباش عبد الرزاق ،2012 ،صفحت )98
بم

ى ال ىشا بهه مفهوم ال اشي المش تط يمن ؤ ظمحز ةح ظوِح م ال اشي:
.1.1.2التهرب اإلاشروع (الخجىب الظريبي):
ب ٍهش مةة ذزا ل اشي بي اظ غ ى اإلاهلف للحقاثق بالةغشات اإلاوجود بي التؽشيّات الجقاثلش
بغلش ال خلق م دفْ المش قش  ،بلشجْ ذزا الحقاثق بي الغاله بهه ظقق التؽشيْ بِذم بخهام
ـلاغ م بر ؤ اظ فاد اإلاهلف م الةغشات تّذ مخالفش ؤب اظ ااما لألخهام الجقاثلش مو ذزا
ألا حر ي م بي بواس تاظون سظمم اإلاؽشُ م

ى ظلعلش م ؤلاِفاءات ؤب ال خفلمات الذاثمش ؤب

اإلاات ش  ،باليط لمغ فشبُ بظ اجلش ؤب تىاِات ات فاديش ؤب محاوق جغشافلش (ِقاط ِقذ الشصاا،
 ،2102ـفدش .)99
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بم ألامةلش ألالثر ؼلوِا ِ ال اشي اإلاؽشبُ ِ،حذما حاه الصخق ؤموالم

ى خلالم بهه بسث م

تاشبا م دفْ لش قش الترمات بّذ بفالم ؤب لإ لفشك لشاثه ِاللش ِله ألام ك الّقاس ش فلم حْ
الصخق ِ ات حاء الّقاسات ببزى يذفْ المش قش ( الذ شحالم الخىله ،ؤخمذ صذحر ؼاملش،
 ، 2115ـفدش )205
.2.1.2التهرب غير اإلاشروع (الغش الظريبي):
.2.2التهرب غير اإلاشروع ( الغش الظريبي )
يمن تّش ف الغؾ المش تط ِله ؤظم ال خلق م ؤداء المش قش ةاإلاخالفش الفش دش لحفوؿ
القواظح المش بلش (ِحايش غاصي ،2112 ،ـفدش  ، )242بذحاك ِذ تّاس ف م ؤذمها:
الغؾ الجقاج يقفذ ةم مدابلش اإلاهلف ِذم دفْ المش قش اإلاع دقش ِللم مللا ؤب جضثلا ِ وش ق
القاُ وشا بؤظالله مخالفش للقاظو (بّو يدلابي ظفحر  ،2101 ،ـفدش . )069
الغؾ الجقاج ذو ِذم دفْ ماذو مىلوي م ِتقة القاظو المش تط.
ب خز ال اشي المش تط ـوسا ِذيذ لخ لف خعه ظوُ المشاثه مقاؼش ؤب غحر مقاؼش  ،فالنعقش
للمشاثه اإلاقاؼش ظجذ اإلاقالغش بي خعاي ال هاللف اليط لخفم م الذ ة ؤلاجماهي  ،لقذيم لفش ذ
م اإلاهلف ؤب م الغحر يقذس فلم د ة اإلاهلف ةإتة م الحقلقش.ؤما ةالنعقش للمشاثه غحر اإلاقاؼش
ظجذ ؤذم ـوس ال اشي المش تط فلما يلي :ب فاء العلْ اإلاع وسد خيى لخمْ للمشاثه الجمشللش ؤب
بِ

تلمش ذزا العلّش ةإتة م تلم اا الحقلقلش (بّو يدلابي ظفحر  ،2101 ،ـفدش .)069

.1.2.2أصباب التهرب الظريبي وأثاره
 .1.1.2.2أصباب التهرب الظريبي:
يّ بر بجود ال اشي المش تط ظتلجش لوفش ؤظقاي مّلحش ب هي ( :ؤخمذ بعاط ،2104 ،الففدات -96
 )97ألاصباب الدشريعيت
ب التؽشيّات المش بلش اإلااللش بي الفنش اإلااهي الحذي ل محز ةإجاا ِقاس ِ تواظح ِامش بغحر داثمش ؤب
ثاة ش  ،ألامش الزي م ؼإظم ؤ

يدقق ظاةح اإلاهلف بؤلاداس المش بلش  ،بب اهي ملما تّقذت

التؽشيّات المش بلش بتّذدت ؤظّاس المش قش ،صادت مؽامة ؤلاداس المش بلش مْ اإلامولح بصادت
اخ ما ت ال اشي المش تط.
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ؤلادارة الظريبيت

م الواضح ؤ بجود بداس لش بلش تو ش يّنط ةهة بعاوش الحذ بال دنم الجلذ بي ال اشي المش تط
بيّود ظبه ِذم لفاء ؤلاداس المش بلش بهه لّف ؤلامهاظات بالوظاثة اإلااديش ،بلافش بهه ِذم بجود
ؤلاواس الفنط اإلااذة بلزا انّذام اإلادفضات اإلااديش باإلاّحو ش للموٌفح بؤد بهه اظتؽاس الشؼو بظهة
ِمللش ال اشي المش تط .
-

الظروف الاكخصادًت

ب فترات النعاد ب الالتزامات اليط تؽهذذا الق د  ،تّمة ِله اظتؽاس لل اشي المش تط ب ص ادلم ،
بعبه تلش الحقود ب اظخفاك د وى اإلاهلفح ب لذذوس القذس الؽشاثلش لألفشاد  ،ب ةال اهي ص اد
خعاظل ام سلفاُ ألاظّاس  ،مما يفّه ِله اإلاح جح ظقة ِهء المش قش لزا يذفّهم لل اشي
المش تط ةاظ ّماى مخ لف الىشا اإلا اخش  ،ةيحما بي فترات الش اء ب الاظ ّاػ الات فادي يقة ملة
اإلاهلفح لل اشي المش تط بعبه لثر الحقود ب اسلفاُ الذ وى ب لدع القذس الؽشاثلش لألفشاد مما
يعمذ للمح جح ظقة ِهء المش قش بهه اإلاع النح ُ وش ق سفْ ؤظّاس مح جاتام لزا يهو الذافْ
الحفس ط لل اشي لذ اإلاهلف محخفما .
بذحاك ماذو م ّلق ةحوِلش النؽاه الغاله بي مج مْ مّح ،فقذ لوخَ ؤظم برا ماظ اإلاه رات
ألاجش هي ألالثر ؼلوِا بي دبلش مّلحش فة ٌاذش ال اشي المش تط لهو تلللش ب مدذبد ألاثش بالّنغ
ملما ماظ اإلاه خش (لجاس ش  ،ـحاِلش ،مداما ِ،لادات وقلش ) ملما صادت ؤذملش ال اشي المش تط
(محفوس مل د يوظف ،0994 ،ـفدش )082
-

طعف اإلاضخىي الخلليِ( :حايش غاصي ،2112 ،ـفدش )022

فهو يتحاظه ِنعلا مْ الؽّوس الوونط بي مفلحش اإلاج مْ ب ِذلم ب مْ الؽّوس ة دمة اإلاعابللش بي
لدمة ألاِقاء الّامش  ،فمّف اإلاع و الخلق ل فشاد يدفض ِله ال اشي م ؤداء الواجه اإلااهي ص محم
المش بلش .
طعف مضخىي الىعي الظريبي :
يقفذ ةالوعي المش تط مذ اإلاموى ةإذملش ب تذاظش المشاثه ب ؼو ؤ ِذم لوفش ذزا ؤلاخعاط
لذ اإلاموى يادي ةم بهه مدابلش ال اشي م دفْ المشاثه ب الّنغ صحلذ .
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 .2.1.2.2آثار التهرب الظريبي:
تّ بر المش قش ؤدا ذامش تع خذمها الذبلش ل دقلق ِذ ؤذذاف ماللش ،ات فاديش ،اج ماِلش لزلو
فة ؤلا ى ةالواجه المش تط ياثش ِله الذبس اإلاحوه باا برلو بي غلاي ظٍام لش تط فّاى يمم
ال دفلة ألامةة للمواسد المش بلش اإلاقشس بِللم يادي ال اشي المش تط بهه ِذ آثاس ظلقلش يمن
لفنلفها فلما يلي:
-

آلاثار اإلااليت للتهرب الظريبي:

تّ بر المش قش بخذ ؤدبات ال مو ة ألاظاظلش ل غىلش ظفقات اإلاحزاظلش بؽقياا التعلحري بال جهحزي (
ؤخمذ مشان  .).2110 ،فهط ؤذم مواسد الخض حش الّامش للذبلش بِللم يادي ال اشي المش تط بهه
ؤلالشاس ةالخض حش الّامش للذبلش خل يفوت ِله الذبلش جضءا ذاما م اإلاواسد اإلااللش  ،ب ترله ِله رلو
ِذم تلام الذبلش ةاإلظفاا الّام ِله الوجم ألالمة مما يمىشذا بهه اللجوء بهه بظاثة لمو للش ؤ ش
ماإلـذاس الحقذي  ،باللجوء بهه الاتتراك  ،ب ؤ ذزا الالجاا تذ يعبه مخاوش لمغ الاظ ق ى اإلااهي
بالات فادي للقلذ اإلاّنط
-

آلاثار الاكخصادًت للتهرب الظريبي:
ِله اِ قاس ؤ المش قش م غحر ات فادي ذاما  ،لزا يادي ال اشي المش تط بهه انّهاظات ظلقلش

ِله الات فاد الوونط برلو م ِذ جواظه ،فالنعقش ل ظتةماس فة ظقق بيشادات الذبلش بعبه
ال اشي يعمذ ة هو الاد اس الّام لزا يدذ م مقذس الذبلش ِله القلام ةاإلاؽاسيْ الاظتةماس ش اليط
لق مياا ال حملش.
لما يادي ال اشي المش تط ةاإل ى ةقواِذ اإلاحافعش خل لفقذ اإلااظعات اإلا اشبش ؤفمة م
للو اليط لادي باجقاتاا بعبه ألامواى اليط لم ي م دفّها ،بب اهي بمهاظلات لمو للش ذاثلش تعمذ لها
ة دعح جهاصذا ؤلاظ اجي بلقو ش مهاظ اا بي العوا ،تعاذم ٌاذش ال اشي بي لوجلم الات فاد الوونط
ظدو بسظاء ات فاد غحر سظمط ؤب ما يّشف ةا ت فاد اإلاواصي بالزي يدذث مؽامة ِذيذ تّشتة العحر
الحع ل ت فاد الوونط( .ـفوت ِقذ الع م ِوك هللا ،2112 ،ـفدش )9
-

آلاثار الاجخماعيت للتهرب الظريبي:

يادي ال اشي المش تط بهه بلّاف سبح ال مام ةح ؤفشاد اإلاج مْ لما يادي بهه ِذم اإلاعابا ةح
اإلاهلفح بي لدمة ِتئ المش قش بذزا ما يادي ةالذبلش بهه سفْ مّذ ت المشاثه اإلاوجود ؤب بلافش
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لشاثه جذيذ بب لي يض ذ الّهء ِله م لم ي اشي م المش قش لزلو لفلذ المش قش ِاجض ِ
لدقلق ال هافة الاج ماعي ةح ؤفشد اإلاج مْ (بعاط ؤخمذ ،2116 ،الففدات .)52-52
اِ ماد العلىش الّامش ِله مفادس لمو للش بلافلش مالقشبك الخاسجلش ؤب ؤلاـذاسات الحقذيش
ف قود ألابهه بهه ؤصمش ِذم التعذيذ ب ادي الةاظلش بهه اسلفاُ ألاظّاس ف ّىة ِمللش ال حملش
الات فاديش بلحخفن الذ وى الحقلقلش لغالقلش ألافشاد
-

آلاثار على فاعليت الىظام الظريبي:
يّ بر ال اشي المش تط ظتلجش لّذم فّاللش الحٍام المش تط لزلو فة اظتؽاس ال اشي المش تط

لذللة لّذم فّاللش الحٍام بب اهي ِذم لدقلق ؤذذاف العلاظش المش بلش اإلااللش بالاج ماِلش بب اهي
ال قللق م ؤذملش المشاثه (بعاط ؤخمذ ،2116 ،ـفدش )50
:3مظاهر التهرب الظريبي ووصائل مكافحخه
 1.3مظاهر التهرب الظريبي :
لقذ لحوِ بتّذدت الىشا اإلا قّش لل اشي م ةح ذزا اإلاٍاذش مايلي:
 ال خفلن م تلمش اإلاواسد بلطخلم الحفقات بذزا ما يعمى ةال اشي ِ وش ق ال داية
اإلاداظبلش
 اظ غ ى الحقق ؤب ؤلاغفاى الواتْ بي القاظو الجقاج بذزا ما يعمى ةال اشي ِ وش ق
ِمللات ماديش بتاظوظلش
ِ ذم لحاظه خفللش المشاثه الفّللش مْ ما ذو مقذس لها بي اإلاواص ش .
 الاثشاء اإلالحوً لقّن ألافشاد ةما

ي فق مْ مشالضذم المش قش ؤب ِذم لحاظه خفللش

النؽاه ب اإلاه مْ خفللش المشاثه م الامواى اإلاعتةمش فياا ؤب بيشادات الّاملح باا
(بعاط ؤخمذ ،2116 ،ـفدش .)6
 2.3وصائل مكافحت التهرب الظريبي :يمن لخللفها بي ما يلي  ( :مدمذ واتش بذذ الّضابي،
 ،2117الففدات )021-009
 :1.2.3وصائل وكائيت
م ؤذم ذزا الوظاثة اليط ل ّلق ةالتؽشيْ المش تط ؤ تّ مذ الذبلش ظلاظش ات فاديش ب ماللش
باضحش لهو ؤظاظا لعلاظش جقاثلش مع وخا م خاجات الق د ب ذزا لشبسي ب تقة مة ش طء  ،ب
م جاببش مْ م ىلقات الات فاد الوونط لم
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ظٍام لش تط منسجم ب متراةي  ،اى م ال ّقلذ  ،ةدل
إلاعابا بي دفْ المش قش  ،ب ب ذزا

ي مم تغحرات لترك مجا لل اشي ب ِذم

ينف لوخذا برا لم ي م ة ىقلقم جهاص بداسي  ،ي م ْ ةنفاء

ِاللش ب بر ب ظضاذش  ،برا لم يخمْ اإلاهلفو لشتاةش ماللش .
2.2.3وصائل كضريت
هي ل مةة بي فشك ِقوبات تاظلش ِله م يقترفو الغؾ المش تط لإ لفشك ِقوبات ماللش
لمماِفش المش قش ؤب جضاثلش مالحنم ةالغشامش ؤب الحبغ ،ةدل لهو ِقوبش بتاثلش سادِش .
لما ؤ ألاذم م فشك الّقوبات ذو مدابلش التؽاف ال اشي ظفعم ب لزا مّشفش اإلاهلفح اإلا اشبح ب
ذزا يع وجه ؤظاظا بجود جهاص بداسي ب جهاص للشتاةش اإلااللش ي محز ةالجذيش ب لذيم الف خلات ال صمش
ل إديش مهامم بؽهة جلذ.
لما للجإ بّن التؽشيّات بهه محذ مهافأت ماللش لألشخاؿ الزي يقذمو لإلداس اإلااللش مّلومات
تعاِذذا ِله التؽاف اإلا اشبح م المش قش .
.4الركابت الجبائيت
.1.4مفهىم الركابت الجبائيت :هي للو ؤلاجشاءات اليط يقوم باا اإلافتؾ لل دقق م مذ مفذاتلش
اإلاداظقش ظواء م خل الؽهة ؤب اإلاممو ب م

لها يقلم اإلادقق ظوِلش اإلاداظقش بي الؽهة ب

اإلاممو إلااظعش ما ب دقق م صحش بدتش الّمللات بؤسـذ الحعاةات اإلاقلذ بي الوثاثق
اإلاداظبلش بمقاسظ اا بّحاـش اظ غ ى النؽاه بم للو الّحاـش الخاسجلش اإلاؽتريات ،اإلاقلّات ،سـلذ
القحو ،اإلام لهات ...،الخ بذزا باذف مشاتقش ال فش دات اإلان تقش م وشف اإلاهلفح ةالمش قش بلزا
ال دقق م بِاء مخ لف المشاثه بالشظوم

ى ظحوات ال دقلق لنؽاه مّح ببجشاء ال ّذي ت

اإلافشح باا (ة ِماس محفوس ،2110 ،الففدات )02-02
لما يمن تّش ف الشتاةش الجقاثلش ِله ؤجاا فدق ال فش دات بمة سج ت ببثاثق ب معتحذات
اإلاهلفح ةالمش قش الخالّح لها ،ظواء ا ماظوا رب شخفلش وقلّلش ؤب مّحو ش ،برلو ةقفذ ال إلذ
م صحش اإلاّلومات اليط لد وحاا ملفاتام الجقاثلش ِ،له ؤ يع ّمة الصخق اإلاهلف بازا الّمللش
ؤفمة الوظاثة ل ظ ّ م ،الاظ فعاس ب الاظتلماح ِ مة ما ذو مذب ةال فش دات بالوثاثق اإلاشفقش
باا ب ين ف فقي ةذساظش بمشاجّش ال فش دات ،ةة ِللم ؤ يقوم بّمللش مقاسظش ةح ما ذو مفشح
ةم باإلاّلومات اإلا دفة ِلياا م مفذس ؤ ش بب اهي ال إلذ م مذ ال ىاةق اإلاوجود ةلناما بلزلو
الحٍش بي الولّلش اإلااللش للمموى (ِقذ اإلاحّم فوصي  ،ـفدش )222
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 .2.4أهداف الركابت الجبائيت
جخلخص أهداف الركابت الجبائيت بماًلي:
-

الهدف ؤلاداري :

تّمة الشتاةش الحقاثلش ِله بٌهاس الحقاثق اإلاوجود بي التؽشيْ الجقاج  ،لما تعاِذ ِله لدذيذ
ؤلاظدشافات اإلاوجود بلافش بهه اإلاعاذمش بي بِذاد ؤلاخفاثلات ل دذيذ حجم ال اشي بالغؾ
المش بلح .
 الهدف اللاهىوي  :ي مةة الهذف القاظون بي ال إلذ م مذ مىاةقش بمعايش مخ لف ال فشفاتاإلااللش للمهلفح للقواظح بالحشؿ ِله ظ م اا م

ى الترلحز ِله مقذؤ اإلاداظقش إلاّاتق ام ِله ؤي

اظدشافات ؤب مخالفات لل اشي م دفْ مع دقاتام الجقاثلش.
 الهدف اإلاالي والاكخصادي:ب مةة بي لما د وى ؤلبر بيشادات للخض حش الّموملش م

ى تمْ الغؾ بال اشي المش تط م

جهش بص اد ألامواى اإلا اخش لألظفاا الّام م جهش ؤ ش .
 .3.4أشكال الركابت الجبائيت
 الركابت الشكليت تّ بر ؤبى ِمللش ستاةلش لخمْ لها ال فش دات المش بلش م وشف اإلاهلفح فهطلخق مجمة التسجل ت اليط لها ِ تش ة صحلذ ألا ىاء اإلااديش الٍاذش بي ال فش دات باإلا خٍش
م وشف اإلاشاتقح الجقاثلح  ،بٌافش بهه مشاتقش ذو ش بِحوا اإلاهلفح ةالمش قش بالهذف ذو مشاتقش
ؼهة بللفلش ال فش دات دب ال إلذ م صحش ذزا الا حر
 الركابت على الىثائم( :ةوؼشي ِقذ الغنط ،2100 ،ـفدش )008لقوم الشتاةش ِله الوثاثق ةالفدق الؽامة بالذتلق لل دقق م جملْ لفاـلة اإلاّلومات
اإلافشح باا بال إلذ م ظ م اا م

ى مقاسظ اا مْ اإلاّلومات بالوثاثق اإلاوجود دا ة ؤلاداس

الجقاثلش ،بتّذ ذزا الشتاةش ؤلاجشاء الةان الزي لقوم ةم ؤلاداس الجقاثلش بّذ الشتاةش الؽهللش بتؽمة
جملْ ألاِماى بالفدوـات الذتلقش اليط ل م ِله مع و اإلان ه خل يقوم اإلاشاته ةةجشاء فدق
ؼامة لل فش دات الجقاثلش اإلان تقش م وشف اإلاهلفح بمقاسظ اا ةاإلاّلومات بالوثاثق الخاـش ةاإلاهلف
باإلاوجود معققا لذ ؤلاداس الجقاثلش بلافش بهه مالدفل ِللم ذزا ألا حر م مّلومات م وشف
ذلئات ؤ ش  ،ببي خالش بجود ظقاه غاممش ؤب مبامش م وشف اإلاشاته ةدل لم ا يىله بّن
اإلاّلومات بال بريشات م وشف اإلاهلف ةالمش قش  ،ب م رلو ِله مشخل ح ذما:
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-

طلب اإلاعلىماث:

ةموجه اإلاهام بألام لاصات اإلاخولش للمدقق م تقة القاظو الجقاج يمنحم ؤ يىله م اإلاهلف
ةالمش قش ؤ يمذا ةقّن اإلاّلومات خوى الغموك اب اللبغ الذي يد وي ِللم ال فش ذ اإلاقذم م
وشفم  ،ببي خالش ِذم بجود الشد لقوم ؤلاداس ةةسظاى وله ؤ ش لىله فلم ال وللدات.
-

طلب الخىطيحاث:

ِحذ سفن اإلاهلف الشد ِله وله اإلاّلومات اإلاشظة بللم لقوم ؤلاداس ةةسظاى وله ؤ ش للهو ل اةلا
يوضح بؽهة ـش ذ لشبس الحفوى ِله ال وللدات بال بريشات إلصالش اللبغ  ،بلافش بهه لقذيم
الذللة الهابي الزي يةب صحش ال قاس ش ب م الشد ِله الىله تقة  21يوم ،بسغم رلو تذ لهو
ال وضحات غحر مافلش ةالنعقش للمشاته فلٍىش ل دو ة اإلالف بهه ظوُ ؤ ش م الشتاةش ؤلثر تّمقا ؤ
بهي الشتاةش بي ِح اإلاها .
ِله

الركابت اإلاعملت
ف الشتاةش الّامش ل مةة الشتاةش اإلاّمقش بي ال ذ ة اإلاقاؼش نِوا اإلادققح بي ألامنحش اليط

يضابى فياا اإلاهلفح ةالمش قش نؽاواتام بر تاذف ذزا ال ذ ت بهه ال إلذ م صحش بظضاذش
ال فش دات م

ى الفدق اإلاقذج للذفالش بالوثاثق اإلاداظبلش بجملْ الوثاثق اإلالحقش بلبريشاتاا

ال صمش بي مدابلش اظ ذساك ال اشي المش تط (مدمذ لّ بي ،2105 ،ـفدش )92
ذزا الحوُ م الشتاةش يحقعم بهه ث ثش ؤتعام بل مةة بي:
-

الخحليم في اإلاحاصبت :

ب قفذ ةال دقلق بي اإلاداظقش مجموِش الّمللات تع اذف فدق مداظقش اإلاهلفح مهما ماظ وش قش
خفٍها بال إلذ م مذ مىاةق اا مْ اإلاّىلات اإلااديش بغحرذا خيى يتعنى مّشفش مذ مفذاتل اا
بل مةة ذزا الشتاةش بي القاُ مة الىشا بالوظاثة بالنلفلات اليط تعاِذ ِله لحٍلم اإلاداظقش
اإلاداظقش بفقا لقواِذ بؤظغ ِمللش بغّ قاس ؤ اإلاداظقش اإلاشآ الّالعش إلاخ لف مشاخة نؽاه
اإلااظعش  ،بهي مفذس مة القلاظات ب اإلاّلومات اإلااللش.
-

الخحليم اإلاصىب:

ذو وش قش م وشا الشتاةش الجقاثلش اليط لم اظ دذاثاا ما شا،بذو

يخ لف ِ ال دقلق بي

اإلاداظقش الّاديش م خل ؤلاجشاءات بذو ؤيما ِقاس ِ لدقلق بي مداظقش اإلاهلفب ةالمش قش لحوُ
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ؤب ِذ ؤظواُ م المشاثه لفتر ماملش ؤب لجضء مناا غحر م قادمش ؤب إلاجموِش مّىلات مداظبلش إلاذ
لقة ِ ظحش ( اإلاذيش ش الّامش للمشاثه  ،2102 ،ـفدش )21
-

الخحليم اإلاعمم في جمل الىطعيت الجبائيت الشاملت

يّذ ال دقلق اإلاّمق بي الولّلش الجقاثلش الؽاملش ؤخذ الىشا ألاظاظلش للمشاتقش الجقاثلش خل لم
بنؽائا ظحش 0992لذِلما لل دقلق بي اإلاداظقش  ،لما يمن اِ قاسذا ام ذادا لم سغم موظم محفف
ِحم  ،ب خ ق ةانشخاؿ الىقلّلح ةالنعقش للمش قش ِله الذ ة ؤلاجماهي بحاذف بهه ال إلذ م
صحش ال فش دات م

ى مقاسظش الذ وى اإلافشح باا مْ بجماهي الذ وى اإلادققش ؤثحاء معحر

الحلا (ةوؼشي ِقذ الغنط ،2100 ،ـفدش )040
لما يمن نِوا ؤلاداس الجقاثلش ؤ يؽشِو بي ال دقلق اإلاّمق بي الولّلش الجقاثلش الؽاملش
لألشخاؿ الىقلّلح ةالنعقش للمش قش ِله الذ ة ؤلاجماهي  ،ظواء لوفش لذحام موو جقاج بي
الجضاثش ؤم ِحذما لهو لذحام بلتزامات م ّلقش ةالمش قش ( اإلاذيش ش الّامش للمشاثه )2102 ،
ا ا ُيّش ف ال دقلق اإلاّمق إلاجمة الولّلش الجقاثلش ِله اظم مجموِش الّمللات اليط تع اذف النؽف
ِحهة فاسا ةح الذ ة الحقلق للمهلف بالذ ة اإلافشح ةم  ،اي ةففش ِامش ال إلذ م ال فش دات
ِله الذ ة الّام باإلاذا لا اإلادققش اسج الجضاثش  ،فواثن القلمش الحالجش ِ ال حاصى ةمقاةة ِ
الّقاسات اإلاقنلش بغحر اإلاقنلش.
ا لما يمن ةشمجش ال دقلق اإلاّمق بثش القلام ةال دقلق اإلاداظتط  ،ظواء ةاظم اإلاع غة الصخص ط
ـاخه اإلااظعش اب الؽشماء بي الؽشلش  ،ؤب مة شخق ملضم تاظوظا ة فش ذ مجمة د لم خيى بلو
يملو ملف جقاج ب سجة لجاسي بذزا ظٍشا للثراء اإلالف ل ظتقاا مام ك الّقاسات باإلاحقو ت ؤما
ظوُ المش قش اإلاذتق فياا ل مةة بي المش قش ِلش الذ ة ؤلاجماهي فقي (للاط ت ي رةلذ،2100 ،
ـفدش )25
 .5جلييم وجفعيل ألياث الركابت الجبائيت في الجسائر
م ؤجة لخفلف خذ اظتؽاس ال اشي المش تط ينقغي لفّلة دبس الشتاةش الجقاثلش ظواء م خل
الهلامة اإلاعاِذ لها ؤب م خل ؤدباتاا الشتاةلش بلهزا ظحدابى لقذيم بّن الاتتراخات باليط تعاِذ
ِلىض اد فّاللش الشتاةش الجقاثلش.
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 : .1.5معىكاث فعاليت الركابت الجبائيت
سغم الجهود اإلاقزبلش م وشف ألاداس الجقاثلش بي مهافدش ال اشي المش تط ب ؤجاا صال غحر تادس ِله
لدقلق ذزا ألاذذاف بذزا ساجْ للمؽامة اليط لواجهها.
 .1.1.5الصعىباث اإلاخعللت بالىظام الجبائي وؤلادارة الجبائيت
 1.1.1.5غمىض وعدم اصخلرار الدشريعاث الظريبيت
ةما ؤ القواظح التؽشيّلش بي تغحر داثم ةات م الفّه لىقلق ذزا ألا حر  ،لما لادي ذزا
التؽشيّات بهه الحذ م ّ
فّاللش جهاص الشتاةش الجقاثلش بذزا ساجْ نظقاي ال اللش( :ت اى ِقذ الّض ض،
 ،2119ـفدش )004
 الةغشات اليط يتلدها القاظو الجقاج باليط يععه م

لها اإلاهلف بهه ال اشي م المش قش ؛

ِ ذم بجود ظفوؿ تؽشيّلش لدمط ؤِوا الشتاةش ؤثحاء لحفلز مهامهم  ،بلمم خقوتهم،
اـش ؤثحاء ال ذ ة بي ِح اإلاها ؛
 ـذبس الّذيذ م ال ّذي ت بي القواظح اليط لةحر الجذى بالحقاػ بلادي بهه النةحر م
الجزاِات ةح اإلامولح باِوا المشاثه؛
ِ ذم موالقش التؽشيّات المش بلش اإلاىققش لل ىوسات الات فاديش بال نحولوجلش الحاـلش.
 2.1.1.5ظقق النفاء بؤلامهاظلات البؽش ش :ماصال ؤلاداس الجقاثلش تّان م ظقق النفاء بالخبر
بي مجاى الشتاةش الجقاثلش  ،سغم لذِلمها ةمّهذي

اـح ة هو ؤلاواسات باإلامةلح باإلامةلح

بي لة ال ىوس اإلاع مش لىشا ال اشي المش تط باظ ّاظش اإلا اشبح ةزبي الخبر ظ ّماى وشا

اـش
يم

التؽافها ب م وشف مشاتقح ربي بر مهحلش بي ذزا اإلاجاى.
3.1.1.5.ظقق الامهاظات بالوظاثة اإلااديش :
تّان الاداس الجقاثلش بي الجضاثش م لّف ؤلامهاظلات اإلااديش الوظاثة اليط تعاِذ ؤِوا الشتاةش م
ؤداء بٌاثفهم مةة بنّذام بظاثة الحقة للوـوى بهه مقشات اإلاهلفح ةالمش قش إلجشاء ال دقلقات بي
ِح اإلاها  ،بلافش بهه ِذم تالئش مقشات اإلاشالض المش بلش بانّذام ألاجهض باللواصم المشبس ش للّمة
مةة ؤجهض النمقلولش ببظاثة الالفاى اإلاّلوماللش اليط لمن م ظهولش الالفاى بلقادى اإلاّلومات
ةح ذلامة ؤلاداس الجقاثلش ةمخ لف مع واتاا بامهاظلش الشبي مْ الهلامة ألا ش لىله اإلاّلومات
(يوظف ظوس الذي  ،2119 ،ـفدش .)046
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 2.1.5.الصعىباث اإلاخعللت باإلاكلف بالظريبت واإلاحيط الخاجي
ل مةة ذزا الفّوبات فلما يلي:
 :1.2.1.5.هلص الىعي الظريبي لدي اإلاكلفين بالظريبت
يّ بر ظقق الوعي المش تط للمهلف ةالمش قش م ةح اإلاؽامة ألاظاظلش اليط تّلق ِمللش الشتاةش
الجقاثلش ،بلافش بهه ؤلاِ قاد العاثذ ةإ المش قش ؤدا اف قاس للؽّوي بؤجاا تؽهة بجحافا بي خق
دافّياا لهزا العبه يلجإ اإلاهلف لل اشي م دفّها .
 2.2.1.5إحضاع ركعت الاكخصاد غير الرصمي
ي محز الات فاد اإلاواصي ةوجود ألانؽىش اليط ل م بي الخفاء بّلذا ِ ؤِح الحهومات بؤجهضتاا الشتاةلش
لمدابلش لل اشي المش تط بلجحه القلود الشظملش اإلادذد إلاماسظش النؽاه الات فادي  ،بتذ الخزت
ذزا الٍاذش بّذا ؤبظْ بي العحوات ألا حر ةالجضاثش ظتلجش الاظف اح الات فادي بال دوى العشيْ م
ات فاد مغلق بهه ات فاد العوا مما ؤد بهه ف ذ نؽاوات جذيذ يغله ِلياا الىابْ العشي بالزي
يفّه تلاظم نظم ي م بي الخفاء بم ؤةشص مٍاذش الات فاد غحر الشظمط ِذم ال هامة ةح ؤلاداس
الجقاثلش بمخ لف ؤلاداسات ألا ش خلةخوى اإلاؽشُ الجقاج للشتاةش الجقاثلش خق الاو ُ لذ ؤلاداسات
بالهلئات الّموملش باإلااظعات اإلااللش بلزا اإلااظعات الخاـش اليط لها ِ تش مقاؼش ةاإلاهلف
ةالمش قش م ؤجة الحفوى ِله اإلاّلومات ال صمش إللمام ِمللش الشتاةش الجقاثلش بر يمن لهزا ألا حر
ؤ لد ج ةالعش اإلانهط ؤمام ؤِوا ؤلاداس الجقاثلش الزي يىلقو مناا خق الاو ُ ِله بثاثق اإلافلحش
اليط لوجذ بي خوصتاا  ،ب ؤ اإلا خَ ؤ ذزا اإلااظعات

ل ّاب فلما يخق لقذيم اإلاّلومات

الخاـش ةاإلاهلفح ةالمش قش باليط تّ بر لشبس ش إللمام ِمللش الشتاةش بتعهلة النؽف ِ اإلاذا لة
غحر اإلافشح باا  ،بر يفشح مشاتتط ؤلاداس الجقاثلش ؤ القحوك ِاد ل ماوة بي لقذيم لؽف خعاي
الّم ء الزي يخمّو للشتاةش الجقاثلش بلن ف ة قذيم النؽوف لفتر تفحر

ل جابص ( )16ؤؼهش

ةحجش ؤ ووى الفتر ي ىله القد ِحم بي ألاسؼلف بي خح ؤ اإلاشاتقش لم ذ لفتر ( )14ظحوات.
(ةوؼشي ِقذ الغنط ،2100 ،ـفدش )098
 . 2.5ألادواث اإلاضخحدثت لخفعيل الركابت الجبائيت
م ةح ؤلاجشاءات اليط تععه الذبلش الجضاثش ش بهه بلخارذا م ؤجة لذِلم بلىو ش الشتاةش الجقاثلش
إلاهافدش ال اشي المش تط ظزلش م ةلناا:
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 1.2.5إجراءاث جحضين هظام الركابت الجبائيت
ل مةة ذزا ؤلاجشاءات فلما يلي:
 2.0.2.5لقو ش الحٍام المش تط :اِ مذ معاس بـ ح ؤلاداس الجقاثلش ةذءا ةالحٍام الجقاج الزي لم
تغلحرا جزس ا م

ى لبعلىم بلوجيام ظدو الاظٍمش الّفش ش لفشك المشاثه بي الّالم بم ؤذم

ذزا بجشاءات لدعح الحٍام المش تط مايلي:
 تعهلة ؤلاجشاءات الجقاثلش م

ى لإظيغ اإلالف الجقاج الوخلذ بالزي لفحف بل ابْ مة

ال فش دات اإلاخ لفش للمهلفح ةالمش قش ؛
 بنؽاء ال دقلق اإلافوي ؤب ال دقلق المشبي الزي يّ ه ؤتة ؼموللش بؤلثر ظشِش بؤتة
تّمقا م ال دقلق اإلاداظتط بر ؤ

اـلش الاظ ٍام بال فو ه لهزا ال دقلق لمن مشاتتط

ؤلاداس الجقاثلش م التؽاف ال اشي المش تط فوس بتوِم ؤب ال فش ذ لذ الاداس الجقاثلش ،
بب اهي ي م بِاد تؽنلة ستم ألاِماى ثم بـذاس الجذابى ؤلالافلش الحالجش ِ بِاد ال قللم
 ،ببسظالها بهه اإلاهلف مقاؼش لذفّها بهه تقالش المشاثه ال ابّش لها؛
 ص اد التؽذد بي الّقوبات اإلافشبلش ِله اإلاهلفح ةالمش قش اإلا اشبح م دفْ باجقاتام
المش بلش بؽيى الىشا اإلاخ لفش.
 3.1.2.5عصرهت ؤلادارة الجبائيت ي محز ال حٍلم الجذيذ ل داس الجقاثلش ةمايلي:
 بنؽاء ث ث ذلامة جذيذ ل مةة بي مذيش ش لبريات اإلااظعات  ،بمشالض المشاثه باإلاشلض
الجواسي للمشاثه؛
 بنؽاء مذيش ش الّ تات الّموملش بالالفاى بمذيش ش الاِ م بال وثلق م ؤجة لدعح
الّ تات ةح الاداس الجقاثلش باإلاهلفح ةالمش بلش؛
 بد اى ألاجهض الالنتربظلش الحذيةش بلقحلات الالفاى بال نحولوجلا ل فّلة ظٍام الشتاةش
الجقاثلش ؛
 سفْ لفاء ؤِوا ؤلاداس الجقاثلش ب طح رلو م

ى بِذاد ةشامج ل هو

اإلاوٌفح

بلدعح مع واذم بهه ص اد ِذد اإلاشاتقح الشثيعلح باإلاشلض ح اإلا خشجح م اإلاّهذ اإلاغاسب
للجقايش بالجماسك باإلاذسظش الووحلش للمشاثه.
 4.0.2.5تّض ض بلذِلم ال ّاب بال نعلق مْ مفالح الجماسك
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برلو ِ وش ق:


لق بانؽاء فشا مخ لىش ماةح الجماسك بالمشاثه للقلام ةال دقلقات اإلاؽترلش ؛

 لقادى اإلاّلومات خوى تحوات ال اش ه اإلاّحلش م وشف بخذ اإلافلح ح ؛
 لقادى اإلالفات اإلا ّلقش ةمهافدش ال اشي المش تط.
 5.0.2ال ّاب بال نعلق الذبهي
ب الاظف اح الات فادي الزي تّشفم الجضاثش اللوم ِله مخ لف دبى الّالم بال ىوس الزي ِشف م
اإلاقاد ت اإلااللش بال جاس ش ِله الفّلذ الذبهي ؤد بهه ال ّاب الذبهي بي مهافدش ال اشي المش تط م
ى ؤلاجشاءات ال اللش( :ةوؼشي ِقذ الغنط ،2100 ،ـفدش )217
ِ قذ الالفاتلات الخاـش ةتقادى اإلاّلومات المش بلش ب اـش اليط ل ّلق ةالحعاةات الجاس ش
اإلاف وخش لذ القحوك برلو تعهل ل دفلة المشاثه اإلاع دقش بفشك الّقوبات ؛
 الحشؿ ِله لتقْ بفهم اإلاّام ت اليط ل م غبر ؼقنش الاظترظي مْ ظ التؽشيّات المش بلش
اإلاحاظقش لها.
 :3.5صبل جفعيل ألياث الركابت الجبائيت
لقذ ؤـقذ م المشبسي ةمها لفّلة ؤللات الشتاةش الجقاثلش بذزا لمما لدقلق ؤذذاف ذزا
ألا حر بص اد فّالل اا بي مهافدش ال اشي بالغؾ المش بلح .
 1.3.5جفعيل هظام اإلاعلىماث الجبائي :
ي ىله ؤلالجاا اإلاتزايذ لل جاس الالنتربظلش  ،لشبس لفّلة دبس ؤلاداس الجقاثلش الالنتربظلش برلو
ل دقلق العشِش بالذتش بي بظجاص اإلاهام بلحفلز الّمللات الجقاثلش برلو ِبر ال قللة م تّقذ
الاجشاءات ؤلاداس ش دا ة ؤلاداس الجقاثلشخل

يمن لحفلز مخ لف ةشامج الشتاةش الجقاثلش دب

الاظتحاد بهه ظٍام اإلاّلومات الجقاج الزي يّ بر ألاظاط اإلاّ مذ م وشف مفلحيط الوِاء بال دفلة
 ،ظمشا بهه ؤ بٌلف م لقذؤ ة جملْ القلاظات  ،بداستاا بخماي اا بم ثمش بظ اجها ؤي لما بـولها بهه
مع ّمللياا (اإلاهلف باداس المشاثه)
 :2.3.5جأصيط اإلاحكمت الجبائيت:
ب لفّلة ذزا آلاللش يشلقي ةاتتراح تؽهة اإلادنمش الجقاثلش برلو م

ى ال هو

اإلا خفق

للقما مو ذزا ألا حر يجه ؤ يهو مخ ق بي القاظو ؤلاداسي بالجقاج
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ا ا لما ؤ لىقلق مةة ذزا ؤلاجشاءات برا ما اظتحذت بهه ذلئات تماثلش م خففش  ،فةجاا تّ بر م
آللات لفّلة الحٍام المش تط اإلاع ققلي  ،م خل لما اظ قشاس التؽشيّات الجقاثلش  ،ذزا م
جهش بم جهش ؤ ش خل

لققى بداس اإلاحاصِات المش بلش محدفش بي القد بي اإلالفات اإلاّشبلش

ِلياا  ،ةة ؤ ي م لوظلْ الذبس الوٌلف لإلداس الجقاثلش للجّة م لٍلم اإلاهلف محاظقش لف ذ خواس
مّم بال ّشف ِله ٌشبفها ج ماِلش بتذسلم ال هللفلش
 :3.3.5جحضين صياغت اللىاهين الدشريعيت
ؤـقذ م المشبسي ؤ يهو ذحاك لوخلذ للتؽشيْ المش تط بنؽش مافش القواظح باللواثذ بغحرذا
ببزلو يجه ؤ لنعق جملْ القشاسات اليط ل خزذا غذاس المشاثه ظواء ِله اإلاع و اإلاشلضي ؤب
الجهوي بخيى الو ج بخيى

ل ماسي بي بلجاذاتاا ب لتحاتن بي لفعحراتاا  ،مما ظمذ ة ىقلق

القواظح ِة جملْ اإلاهلفح بدب ال فشتش ةلنام  ،ظما يجه ال خفلف م حجم الحزف  ،الاٌافش
بؤلالغاء اليط لىشؤ ظحو ا م

ى تواظح اإلااللش العحو ش بال نملللش بذزا لمما ظوُ م الاظ قشاس

للتؽشيْ المش تط.لما اظم م المشبسي بـذاس ظق تؽشيعي يدمط ؤِوا الشتاةش ؤثحاء لإديش مهامهم
بما يواجهوظم م مخاوش خل يؽهة لهم ظوِا م ألاما
 4.3.5جحضين العالكت بين ؤلادارة الجبائيت واإلاكف بالظريبت
ب لدعح الّلقش ةح اإلاهلفح بؤلاداس الجقاثلش يق فش ِة ؤخذذما فقي ةة هي معابللش الىشفح
مّا فوجود ِ تش جلذ ةح ؤلاداس باإلاهلف م ؼإجاا ؤ لنؽش الةقش بلقلة م خا ت بلقلة م
خا ت ال اشي بل دقلق رلو يجه نؽش الوعي المش تط لذ اإلاهلف بلخفلق مهافئات للمهلف الزي
يٍهش تّابظا لش بلا ؤلبر مْ ؤلاداس المش بلش
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-6خاجمت
يدذث ال اشي المش تط غالقا خلحما يّمذ اإلاهلف بهه مخالفش ظق م الحفوؿ القاظوظلش
ةىش قش ؤب ةإ ش م وشا ال فج بي الوظللش ،ب ةففش اـش بي مشخلش لدذيذ الوِاء المش تط ،لإ
يقوم اإلاهلف ةة فاء جضء لقحر م اإلااد الخالّش للمش قش ِ ؤِح ؤلاداس ،ؤب يقوم ةةٌهاس تذس
لئلة جذا م للو اإلااد

فا للحقلقش ،بتذ يهو العبه بي ذزا ال فشف ذو ظمو الّهء المش تط

الزي يادي بهه لدو ة بّن ألانؽىش بهه الات فاد غحر الشظمط خل لفقذ ذزا ألانؽىش غحر مسجلش
بب اهي لذفْ المشاثه بب اهي فمدابلش القماء ِلي الغؾ بال اشي المش بلح ليغ ةانمش الهح لزلو
تععه الحهومش جاذذ ةهة الىشا اإلامنحش لل خفلف م خذ ذزا الٍاذش ،ب نّنط ةمهافدش ؤب
مّالجش ال اشي المش تط القماء ِللم ةة ال خفلف محم فالقماء النااج ِله ال اشي المش تط ؤمش ؼقم
مع دلة بلن ؤلات ى م خا ت ال اشي بالحذ م آثاسا ؤمش ممن
بإلاداسبش ال اشي المش تط يجه مّالجش ألاظالله بالذبافْ اليط لدمة اإلاهلف للجوء بهه مةة
ذزا الٍواذش باليط تذ لهو الولّلش الات فاديش اإلاضس ش بِذم مشبظش باظ قشاس القواظح بهه جاظه
الحٍش التؽائملش بالخلفلش العيئش اليط يشاذا اإلاهلف ةالمش قش ،ذزا م جهش بم جهش ؤ ش يجه
لحملش الوعي لذ اإلاواوحح ببلا ؤذملش المشاثه بي لمو ة ِمللش ال حملش بما يّحلم رلو م مع ققة
ةاظم ةالنعقش للمهلفح ةالمشاثه بؤب دذم
ببرا ماظ الشتاةش الجقاثلش م ؤظجْ الوظاثة إلاداسبش ال اشي ب ؤجاا لققى تاـش بذزا لحقق
الوظاثة اإلااديش بالبؽش ش اـش النفاءات الّللا بي اإلالذا اإلاداظتط بالقاظون .
 .7كائمت اإلاراجع اإلاعخمدة
-0ؤخمذ مشان  ، .).2110( .الحمام الجقاج اإلادلي ِله لوء التؽشيْ اإلاغشب باإلاقاس منؽوسات ،
الّذد ،22اإلاغشي .اإلاجلش اإلاغشبلش ل داس اإلادللش بال حملش.
-2اإلاذيش ش الّامش للمشاثه  ، .)2102( .ملةاا اإلاهلفح ةالمش قش الخالّح للشتاةش .
-2مدمذ واتش بذذ الّضابي "، .)2117( .ات فاديات اإلااللش الّامش ِ . ،ما  ،ألاسد  :داس اإلايعش
للنؽش بال وصيْ بالىقاِش.
-4ؤخمذ بعاط " .)2104( .ؤثش اإلاشاتقش الجقاثلش ِله ال اشي المش تط بي ٌة ؤلاـ خات الات فاديش بي
الجضاثش " .،ؤوشبخش دل وساا ،مللش الّلوم الات فاديش بِلوم التعلحر .ألاغواه.
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-5بعاط ؤخمذ" .)2116( .فّاللش ال دقلق اإلاداظتط بي الحذ م ٌاذش ال اشي المش تط " .مزلش
ماجع حر .جامّش ِماس ثللجي ألاغواه.
-6بّو يدلابي ظفحر  " .)2101( .المشاثه الووحلش بالذبللش "  .الجضاثش :ألابساا الضستاء .
-7ة ِماس محفوس ، .)2110( .بجشاءات الشتاةش اإلاداظبلش بالجقاثلش  ، .داس ذومش الجضاثش.
-8ةوؼشي ِقذ الغنط " .)2100( .فّاللش الشتاةش الجقاثلش بؤثشذا ِله مهافدش ال اشي المش تط بي الجضاثش
" 0999ا  .، 2119مزلش ماجع حر .،مللش الّلوم الات فاديش بِلوم التعلحر بالّلوم ال جاس ش،
للمعا .
 -9الذ شحالم الخىله ،ؤخمذ صذحر ؼاملش" .) 2115( .ؤظغ اإلااللش الّامم "ِ .ما  :داس باثة الىقّش
ألاسد .
 -01الذ شحاد الخىله بؤخمذ صذحر ؼاملش " .)2117( .ؤظغ اإلااللش الّامش"  .ألاسد  :داس اإلايعش، ،،
الىقّش ألابهه.
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لم حػس الؼُاحت جطفحها بل ؤكبحذ كىاغت اكخلازًت تهخم بها السوٌ التي جخمحز بهصا

:ملخص

 وألن،الىىع مً الؼُاحت وجىفم غلحها ؤمىالا ضخمت وشلً إلاطزوزها الاكخلازي والاػدثماضي الىبحر
الؼُاحت ؤكبحذ دُاضا اكخلازًا واحخماغُا مهما فلس ؤكبح مً السوٌ ؤن جىاهب الثلافت والىعي
 بش حػس الثلافت الؼُاحُت، بسؤث السوٌ في بكل ح اإلاـطوع الؼُاحي وجٌىٍطه،الؼُاحي لسي اإلاجخمؼ
 الؿطن مً هصه.اللاغسة التي جبنى غلحها ؤػؽ الؼُاحت الؼلُمت واإلاؼخسامت في ؤي بلس مً البلسان
.السضاػت هى مػطفت زوض وؤزط الثلافت الؼُاحُت للمجخمؼ في زغم وجٌىٍط اإلاىخج الؼُاحي الىًني
. الؼُاحت اإلاؼخسامت، اإلاىخج الؼُاحي، اإلاجخمؼ، الثلافت الؼُاحُت:الكلماث اإلافخاحيت
L83,A10:JEL جصييف
Abstract:
Tourism is not entertainment anymore, but it has become an economic
industry which is interested by countries that are characterized by this type
of tourism and spend the huge amounts of money and that is for its huge
economic and investment payback, and because tourism has become an
important option socially and economically, Countries has to keep pace
with culture and touristy awareness awareness within the community,
Countries has began to reform and develop touristy project as the touristy
culture is the base upon which the foundation of a sound and sustainable
tourism in any country is built. The purpose of this study is to know the role
as well as the effect of touristy culture for the community in the support
and development of the national touristy product.
Belouadih dj@gmail.com: ؤلاًمُل،  بلىاضح الجيالوي. د:*اإلاالف اإلاطػل
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 .1مقدمت:
للس ؤكبحذ الؼُاحت في الىكذ الطاهً حػس مً بحن ألاوـٌت الاكخلازًت الهامت التي جحطق
ؤؾلب زوٌ الػالم غلى جىمُتها ،حُث حػخبر مىضزا اكخلازًا ٌُؼهم بـيل مػخبر في ظٍازة السدل
اللىمي لهصه اإلاجخمػاث ،وشلً مً دلٌ ؤلاًطازاث الؼُاحُت اإلاخىامُت بتزاًس جسفم الػملث
ألاحىبُت التي ًىفلها الؼُا ح دلٌ مسة بكامتهم في ألاماهً الؼُاحُت ملابل اهخفاغهم مً معٍج
مخىىع مالف مً مذخلف ػلؼ ودسماث ومػاضف ،والصي ًطجبٍ بالخلاثم الجؿطافُت والٌبُػُت
والاكخلازًت البـطٍت ،بهافت بلى حلاثم الخاضٍر الخواضي والثلافي وؤلاهجاظاث اإلاػاكطة اإلاذخلفت
ليل بلس .فاػخؿلٌ اإلاىاضز الؼُاحُت في جفػُل حطهُاث الخىمُت الاكخلازًت الـاملت اإلاخىاظهت
وجحلُلها غلى مؼخىي مذخلف ؤكالُمها لم ٌػس وافُا بش ؤكبح مً الوطوضي ؤن ًطافله الىعي
الؼُاحي لسي اإلاجخمؼ ؤو ما ٌػطف بالثلافت الؼُاحُت للمجخمؼ مً ؤحل دلم مىخج ػُاحي مً
ؿإهه بىاء الجؼط الصي ًطبٍ الـػىب والثلافاث واإلاجخمػاث اإلاحلُت في الػالم بإػطه ،لُيىن
اإلاىحه الجسًس للكخلاز في ظل جطاحؼ همى اللٌاغاث الخللُسًت ألادطي وجىلُس ؤهبر لفطق
الدـؿُل وجحؼحن للمؼخىي اإلاػِش ي.
مً دلٌ ما ػبم ًمىً ًط ح الؼااٌ الخالي:
ما هى دور الثقافت السياحيت للمجخمع في دعم اإلاىخىج السياحي الىطني؟
ولإلحابت غلى الؼااٌ اإلاٌطو ح جم جلؼُم السضاػت بلى محىضًٍ ؤػاػُحن:
 مفاهيم أساسيت حىل السياحت ودصائص اإلاىخىج السياحي. دور الثقافت السياحيت في جدعيم اإلاىخىج السياحي. .2مفاهيم أساسيت حىل السياحت و دصائص اإلاىخىج السياحي.
.1.2مفاهيم أساسيت حىل السياحت
.1.1.2مفهىم السياحت والسائح:
 .1.1.1.2حعزيف السياحت  :للس جٌىض مفهىم الؼُاحت وفلا لخٌىض الظاهطة هفؼها ،بش ظهطث الػسًس
مً الخػاضٍف اإلاذخلفت حؼب وحهت هظط ول باحث( :ماهز عبد العشيش ،2008 ،صفحت )22
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 هىان مً غطفها مً وحهت هظط احخماغُت غلى ؤجها ظاهطة مً ظىاهط الػلط التي جىبثم مً الخاحتاإلاتزاًسة للخلىٌ غلى الطاحت و الاػخجمام وؤلاحؼاغ بجماٌ الٌبُػت وجصوكها.
 وٍصهب الػالم الىمؼاوي هحرمهً فىؿىلحرون في حػطٍفها مً وحهت هظط اكخلازًت غلى ؤجها الاكٌل حالصي ًٌلم غلى ول الػملُاث اإلاخسادلت ودلىكا الػملُاث الاكخلازًت اإلاخػللت بسدىٌ ألاحاهب
وبكامتهم اإلااكخت زادل حسوز مىٌلت ؤو زولت مػُىت.
 هما جىحس حػاضٍف مً وحهت هظط كىاغُت ؤهمها ؤجها كىاغت حؼدثمط زطواتها غً ًطٍم اػخحرازاإلاؼتهلىحن للمىخج في مىٌلت مػُىت بسال مً جلسًط اإلاىخج الجهاجي للمؼتهلىحن.
 وهىان مً غطف الؼُاحت غلى ؤجها هظام مفخى ح ًخيىن مً ؤضبػت غىاكط هي :اإلاىٌلت الجاشبت للؼُا حؤهفؼهم واإلااػؼاث الؼُاحُت والخيىماث التي جفطن الطكابت غلى اليـاي الؼُاحي والىاغ اللاًىحن
في اإلاىاًم التي ًعوضها الؼُا ح ،وهصه الػىاكط جخفاغل مػا جبػا للضجباي الىظُفي واإلاياوي بُجها (وسزيً
رفيق اللخام ،2007 ،،صفحت )5
 2.1.1.2حعزيف السائح
ًمىً وهؼ حػطٍف ؿامل للؼاثح غلى ؤهه :الشخم الصي ٌؼافط داضج محل بكامخه ألاكلي ؤو
الاغخُازي ألي ػبب ؾحر الىؼب اإلاازي ؤو السضاػت ػىاء وان في زادل بلسه (الؼاثح الىًني) ،ؤو زادل
بلس ؾحر بلسه (الؼاثح ألاحىبي) ،لفترة جعٍس غً ؤضبؼ وغـطًٍ ػاغت ،وبن كلذ غً شلً فهى مخجزه وجلل
غً ازىا غـط ؿهطا غلى ؤكص ى جلسًط وبن ظازث غً شلً فهى ملُم (مزوان صخزاوي ،2012 ،صفحت
)14
.2.1.2مقىماث الجذب السياحي وأهىاع السياحت:
 .1.2.1.2مقىماث الجذب السياحي
ًخم جىحه الؼاثح بلى مىاًم مػُىت زون ؾحرها بىاءا غلى ملىماث ؤو غىامل الجصب الؼُاحي التي
جخىفط غلحها اإلاىٌلت اإلاللىزة والتي ًمىً جلؼُمها بلى( :محمد صبحي عبد الخكيم ،حمدي أحمد
الديب ،2001 ،صفحت )48
اإلاقىماث الطبيعيت :والتي حـخمل الػسًس مً الػىامل هصهط مجها:
 اإلاىقع الجغزافي :للمىكؼ الجؿطافي ؤزطه غلى الؼُاحت حُث ولما وان مىكؼ مىٌلت الجصب
الؼُاحي كطٍبا مً ملازض جلسًط الؼاثححن بحُث ًمىً الىكىٌ بلُه بؼطغت وبخيالُف كلُلت
ولما وان بكباٌ الؼاثححن غلُه هبحرا.
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 اإلاىاخ :وهى ؤهثر الػىامل الٌبُػُت جإزحرا غلى اإلاىاضز الؼُاحُت ،فاإلاىاخ الجُس ٌػس ؤحس غىامل
الجصب في ؤي مىٌلت ػُاحُت.
 الجبال :ألاماهً الجبلُت مىاًم حصب ػُاحُت ألهثر مً ػبب هجماٌ اإلاىاظط واضجباًها ببػى
الطٍاهُاث هدؼلم الجباٌ والتزلج وؾحرها.
 البحار :بش جلػب الؼىاحل زوضا هاما في احخصاب الؼُاحت السادلُت والخاضحُت غلى الؼىاء
الضجباًها بالػسًس مً ألاوـٌت ؤلاػخجمامُت مً ػباحت ،كُس وؾحرها.
 مقىماث جذب مً صىع ؤلاوسان :وجوم آلازاض الخاضٍذُتً ،طٍلت مػِـت الـػىب وغازاتهاوجلالُسها هما جوم هصه الػىاكط ؤًوا اللىاغاث الخللُسًت وكىاغت الخصواضاث الؼُاحُت
واإلاهطحاهاث الثلافُت وؾحرها مً اإلالىماث.
 .2.2.1.2أشكال السياحت
للس حػسزث ؤهىاع الؼُاحت بخػسز اإلاػاًحر اإلاخبػت لخلؼُمها ،ومً هصه اإلاػاًحر والخلؼُماث ما ًلي:
 معيار الهدف :وهى ألاهثر ؿُىغا وؤهمُت ،ومً دلله جلؼم الؼُاحت بلى( :محمد مىير حجاب، ،2002صفحت )54
 السياحت الترفيهيت :وهى همٍ ًلجإ بلُه الؼاثح ؾالبا للخطوج مً همٍ الخُاة الطوجُيُت الصي
ٌػِف وَػمل فُه ،بلى ميان آدط ًلض ي فُه بحاظجه كلس اػخػازة وـاًه ،والاػخجمام مً غىاء
الػمل ،والخمخؼ بالطاحت الصهىُت وباإلاىخجاث الؼُاحُت اإلاذخلفت (وفاء سكي إبزاهيم ،صفحت
)138
 السياحت الثقافيت :وجيىن العٍاضة فحها للمىاًم ألازطٍت اإلاـهىضة بأزاضها اللسًمت ،مً ؤحل جىمُت
اإلاػاضف الثلافُت للؼاثح ،مً دلٌ الخػطف غلى الخواضاث اللسًمت وزلافت الـػىب اإلاذخلفت.
 السياحت الديييت :وٍيىن الؿطن مجها هى ظٍاضة ألاماهً السًيُت اإلالسػت مً ؤحل ؤزاء الـػاثط
السًيُت والدج غىس اإلاؼلمحن وظٍاضة اللسغ باليؼبت للسًاهاث الثلزت (اإلاؼلمحن ،اإلاؼُحُحن،
الحهىز).
 السياحت العالجيت :والهسف مجها الػلج ؤو كواء فتراث الىلاهت ،وحػخمس هصه الؼُاحت غلى
اإلالىماث الٌبُػُت اإلاىحىزة بالبِئت اغخمازا ضثِؼُا مثل اإلاىاخ السافئ ،الطماٌ السافئت وٍىابُؼ
اإلاُاه اإلاػسهُت.
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 السياحت الزياضيت :وتهسف بلى بؿباع ضؾباث الؼاثححن في مماضػت ضٍاهتهم اإلافولت ،ػىاء
واهذ جحخاج بلى اػخؿلٌ غىاكط ًبُػُت والتزلج والدؼلم وؾحرها ،ؤو جلً التي جخٌلب بمياهُاث
مازًت داكت مثل اإلالغب واللاالث الطٍاهُت وؾحرها.
 سياحت اإلاؤجمزاث :وهي ػُاحت حسًثت اضجبٌذ اضجباًا هبحرا بالىمى الخواضي والاكخلازي الصي
ؿهسه الػالم وما جبػه مً جٌىض وهمى هبحر في الػلكاث الاكخلازًت والؼُاػُت والثلافُت
والاحخماغُت بحن مذخلف زوٌ الػالم.
 معيار العدد :واإلاللىز به هى غسز ألاشخاق اإلاؼافطًٍ ،وهجس ألاهىاع الخالُت: سياحت فزديت :غازة ما جيىن ؾحر مىظمت ًلىم بها شخم ؤو غاثلت ،حُث ال ٌػخمس غلى ؤي
بطهامج محسز مؼبلا.
 سياحت جماعيت :وهي ػُاحت مىظمت حُث جلىم بدىظُمها الـطواث الؼُاحُت ،وجخمحز باهذفان
جيالُفها.
 معيار هىع وسيلت الىقل :هجس ألاهىاع الخالُت: سياحت بزيت :والتي جخم بىػاثل الىلل البرًت.
 سياحت بحزيت :والتي جخم بىػاثل الىلل البحطٍت.
 ػُاحت جىيت :وجخم بالٌاثطاث اإلاذخلفت.
 معيار اإلاىاطق الجغزافيت :حؼب هصا اإلاػُاض هجس ألاهىاع الخالُت: سياحت دادليت :ومػىاها اهخلاٌ ألافطاز زادل البلس هفؼه.
 سياحت إقليميت :وهي الؼفط والخىلل بحن زوٌ مخجاوضة.
 سياحت دارجيت :ومػىاها اػخلباٌ الؼُا ح ألاحاهب في بلس ما ،وهصا الىىع مً الؼُاحت جبحث
غىه ؤؾلب زوٌ الػالم وحػمل غلى حشجُػه إلاا جسضه مً غملث كػبت.
.3.2آلاثار الاقخصاديت و الاجخماعيت للسياحت:
ؤكبحذ الؼُاحت مً اللىاغاث الخلسًطٍت ألاولى في الػالم مؼ جهاًت اللطن الػـطًٍ وال ًىحس
هىان ؤزوى ؿً فُما لها ؤهمُت غلى الاكخلاز بؼبب جإزحرها غلى الػسًس مً اإلاخؿحراث الاكخلازًت
الطثِؼُت ،مً حُث وىجها ملسضا مهما للسدل بلفت غامت ومىضزا مً مىاضز الىلس ألاحىبي بلفت
داكت ،هما حػس غىلطا مازطا في جيـٍُ الاػدثماض ودلم فطق غمل حسًسة واإلاؼاهمت في الىاجج
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اإلاحلي وجحلُم الخىمُت ؤلاكلُمُت اإلاخىاظهت .هما ال وؿفل آلازاض الاحخماغُت والبُئُت للؼُاحت التي حػمل
غلى جحلُم الخىاكل والاضجباي الاحخماعي والخواضي غلى اإلاؼخىي اإلاحلي والسولي ،داكت في ظل
الػىإلات التي ؤزث ؤًوا بلى دلم مىافؼت ؿسًسة بحن السوٌ الؼُاحُت في حلب ؤهبر غسز ممىً مً
الؼُا ح مً مذخلف زوٌ الػالم (مزوان صخزاوي ،2012 ،صفحت )23
.1.3.2اإلاىخىج السياحي ودصائصه:
.1.1.3.2مفهىم اإلاىخىج السياحي:
ٌػطف اإلاىخج الؼُاحي بإهه :مجمىغت مً الػىاكط اإلالمىػت والػىاكط ؾحر اإلالمىػت في البلس اإلاعاض
التي ًمىً ؤن جطي وجلحظ مً الؼاثح بؼػط مػحن ،وَػخبر الػىلط ألاوٌ مً غىاكط اإلاعٍج الدؼىٍلي
الؼُاحي وهى دلٍُ مً الظطوف الٌبُػُت الجؿطافُت واإلاىادُت والبُئُت والخواضٍت والسًيُت
والاحخماغُت وؾحر شلً مً اإلالىماث باإلهافت بلى الخسماث والدؼهُلث الؼُاحُت مثل اإلاطافم الػامت
ألاػاػُت (دالد مقبلت ،فيصل الخاج ديب ،2000 ،،صفحت  ، )108و ًمىً ؤن هلىٌ ؤن اإلاىخىج
الؼُاحي هى غباضة غً مجمىغت مً الػىاكط التي جخىاحس لسي السولت فخيىن بمثابت ملسض حصب
ػُاحت غامت حػخمس غلحها في بزاضة الٌلب الؼُاحي الخاضجي( .محسً أحمد الخضزي ،صفحت )84
حُث كىفذ مىظمت الؼُاحت الػاإلاُت اإلاىخج الؼُاحي بلى الػىاكط آلاجُت( :صليحت عش ي،2006 ،
صفحت )32
 الترار الٌبُعي وما ًحخىٍه مً ملىماث ػُاحُت ًبُػُت ،والبحاض وألاجهاض والصخاضي والجباٌ؛
 الترار الٌاكىي الخللُسي ،مثل الٌطق اإلاؼخذسمت في اػخذطاج اإلاُاه؛
 الترار البـطي ،وما ًخومىه مً الخىىع في ؤهماي الخُاة والػازاث والخلالُس وؾحرها؛
 الجىاهب الخىظُمُت وؤلازاضٍت والؼُاػُت؛
ّ
 الجىاهب الاحخماغُت ،مثل بيُت اإلاجخمؼ ،الػطق ،السًً واللؿت؛
 ألاوـٌت الاكخلازًت واإلاالُت؛
 الدؼهُلث الخسمُت ،وىػاثل الىلل ،ؤلاًىاء واإلاٌاغم.
.2.1.3.2دصائص اإلاىخىج السياحي:
ًخمحز اإلاىخج الؼُاحي بالخلاثم الخالُت( :مزوان صخزاوي ،2012 ،صفحت )22


ؾحر كابل للخذعًٍ :فالعبىن موٌط للخىلل للخلىٌ غلى اػتهلهه؛
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الخمطهع اإلااكذً :ذخلف اػتهلن اإلاىخج الؼُاحي ملاضهت مؼ اػتهلن اإلاىخجاث ألادطي،

فاإلاىخج الؼُاحي ًذوؼ للخؿحراث اإلاىادُت وؤوكاث الفطاؽ ،ولصا فةن اػتهلهه ًيىن في فتراث محسوزة
جخمحز باإلاىػمُت؛


ٌؼخىحب اإلاىخج الؼُاحي حوىض العبىن؛



ًيىن ول مً ؤلاهخاج والاػتهلن في هفؽ اإلايان وفي هفؽ الىكذ؛



بمياهُت ؤلاحلٌ بحن اإلاىخجاث الفطغُت فُما بُجها.

.3.1.3.2دورة حياة اإلاىخىج السياحي:
جخيىن زوضة حُاة اإلاىخجاث الؼُاحُت مً ؤضبػت مطاحل ،هىحعها فُما ًلي( :مزوان صخزاوي،
 ،2012صفحت )23
أوال :مزحلت الىمى اإلابكز (الخقديم)
في هصه اإلاطحلت جيىن الخسمت في جٌىض مؼخمط ،بحُث ًبسؤ الؼُا ح بالؼماع غً مىٌلت ما ،ؤو
مـاهسة كىضة لهصه اإلاىٌلت ،وشلً مً دلٌ الاػخذسام اإلاىثف لىػاثل ؤلاغلن اإلاذخلفت .بحُث
ًخم بغٌاء جفاكُل ؤهثر غً هصه اإلاىٌلت ،حُث ًبسؤ بالخسفم لعٍاضتها ،وهىا جبسؤ الخسماث بالخىىع
والاظزهاض ،بحُث جيىن اإلاىافؼت هػُفت وجيىن ألاػػاض مطجفػت ،وجبسؤ حلت الؼىق مً الؼُا ح
جعزاز.
ثاهيا :مزحلت الىمى السزيع
في هصه اإلاطحلت جيىن اإلاىٌلت الؼُاحُت مػطوفت لسي الؼُا ح ،مما ًازي بلى ظٍازة ألاضبا ح ،وهىا
جبسؤ الخسماث بالخىػؼ ؤهثر وجعزاز اإلاىافؼت ،مما ًخٌلب الترهحز غلى ؤلاغلن وبـيل ؤهبر.
ثالثا :مزحلت الىضج
في مىخلف هصه اإلاطحلت جبسؤ ألاضبا ح باالهذفان بؼبب اهذفان حلت الؼىق مً الؼُا ح ،وفي
هصه اإلاطحلت البس مً جىىَؼ الخسماث الؼُاحُت وبزداٌ بػى الخػسًلث غلى اإلاىخج الؼُاحي بهسف
اإلاحافظت غلى حلت الؼىق وشلً بؼبب جمحز هصه اإلاطحلت باظزًاز اإلاىافؼت مما ًخٌلب الترهحز غلى
ؤلاغلهاث والاهخمام بالتروٍج وجذفُى ألاػػاض.
رابعا :مزحلت الخدهىر
في هصه اإلاطحلت جبسؤ ألاػػاض بالهبىي الؼطَؼ وجلل حلت الؼىق مً الؼُا ح ،وجحخاج هصه اإلاطحلت
بلى حهىز هبحرة وبلى بحىر حؼىٍم وبلى جذٌٍُ ػُاحي.
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وٍمىً ؤلاؿاضة بلى ؤن بػى اإلاىخجاث الؼُاحُت واآلزاض ،فةجها حؼدثنى مً زوضة الخُاة ،حُث ؤن
هصه اإلاىخجاث بمطوض العمً جعزاز كُمتها وؤهمُتها للؼُا ح ،ما زامذ جللى الػىاًت اللظمت واليافُت.
 .3دورالثقافت السياحيت في جدعيم اإلاىخىج السياحي
ُ
ٌػخبر الؼاثح بزط زدىله ألي وحهت ػُاحُت هُفا ،حُث ًَخىكؼ مً اإلاجخمؼ اإلاوُف ؤن ًىفط له
الخسماث والجى اإلاىاػب مً دلٌ كىاغس ؤكىٌ الوُافت ،التي بشا ما ؤحؼجها اإلاجخمؼ في اإلاىاًم
الؼُاحُت هؼب مىزة زلت هصا الؼاثح الصي ًلبح شو هفؼ هبحر للىحهت الؼُاحُت .بهافت بلى ؤهه
ػُيىن الؼفحر الىاكل للىضة البلس مً دلٌ الاهٌباع الصي ًإدصه ،وبالخالي فهى ًطوج بلىضة مباؿطة ؤو
ؾحر مباؿطة للبلس اإلاوُف له وبػباضة ؤدطي فهى ًطوج للمىخج الؼُاحي لهصا البلس اإلاؼخلبل ،وهصا ما
ًازي بلى حلب معٍس مً الؼُا ح الجسز.
.1.3حعزيف الثقافت السياحيت:
الثلافت الؼُاحُت هي امخلن الفطز للسض مً اإلاػاضف ،واإلاػلىماث ،واإلافاهُم ،واإلاهاضاث،
والاججاهاث واللُم ،التي حـيل في مجملها دلفُت مىاػبت ليي ٌؼلً ػلىوا ػُاحُا ضؿُسا هحى
ول اإلاـخملث واإلاظاهط الؼُاحُت ،وهصلً الػملُاث اللظمت للخذٌٍُ ،والخىظُم ،والخػامل ،مؼ
اإلااػؼاث وألاماهً الؼُاحُت والؼُا ح وغطفها آدطون غلى ؤجها غملُت اهدؼاب الفطز إلاػلىماث
ػُاحُت غً البِئت التي ٌػِف فحها ،وبالخالي مؼاغسجه غلى جىظُف هصه اإلاػلىماث والاػخفازة مجها
بما ًازي بلى الجهىن باإلاىخج الؼُاحي (هىاء حامد سهزان ،2004 ،،صفحت )24
.2.3جىاهب الثقافت السياحيت:
ًمىً ؤن هصهط حىاهب الثلافت الؼُاحُت هما ًلي( :هىاء حامد سهزان ،2004 ،،صفحت )25
أوال :الجاهب اإلاعزفي
حػخمس الثلافت الؼُاحُت غلى الجاهب اإلاػطفي ألن اإلاػلىماث واإلافاهُم هي ؤػاغ اإلاػطفت والبحث،
وٍحخىي هصا الجاهب غلى الخػطٍف بالؼُاحت ومفهىمها وؤهمُتها باليؼبت للكخلاز الىًني ،وغىامل
الجصب الؼُاحي ،وؤهمُت الؼُاحت السادلُت ،وكىاغت الؼُاحت ،والخذٌٍُ الؼُاحي ومؼخلبل
الؼُاحت في البلس.
ثاهيا :الجاهب اإلاهاري
اإلاهاضة هي ألازاء الصي حػلمه الفطز ،وٍلىم به بؼهىلت وفهم ،وٍازي بلىضة غللُت ؤو بسهُت ،وٍطهع
الجاهب اإلاهاضي للفطز غلى هصا ألازاء ،مً دلٌ الثلافت الؼُاحُت التي ًجب ؤن جيىن لسي الفطز ،وكسضجه
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غلى بغساز وجذٌٍُ بطهامج ػُاحي مخيامل ،وكسضجه غلى الخػامل مؼ الؼاثححن ،باإلهافت بلى كسضجه غلى
كطاءة الخطٌٍت الؼُاحُت وحؼً اػخذسامها.
ثالثا :الجاهب الىجداوي
وهي اهدؼاب ألافطاز ػلىهُاث بًجابُت ومطؾىب فحها هحى الؼُاحت والؼُا ح ،ليي ًيىن مؼاهم فػلي
في الخىمُت الؼُاحُت وبًجاز حلىٌ لخٌىٍط كىاغت الؼُاحت ،والخؿلب غلى اإلاـىلث التي جىاحهها.
.3.3مبادئ الثقافت السياحيت:
جلىم الثلافت الؼُاحُت غلى مجمىغت مً اإلابازت ،هي( :مزوان صخزاوي ،2012 ،صفحت )102
 الثلافت الؼُاحُت جيامل مػطفي مهاضي ووحساوي؛
 جىمُت الثلافت الؼُاحُت لسي ألافطاز مؼاولُت غلى غاجم السولت وماػؼاتها؛
 مـاضهت الهُئاث واإلااػؼاث في جىفُص بطامج الثلافت الؼُاحُت؛
 بكامت دٌٍ مؼخلبلُت داكت ببرامج الخىمُت الـاملت للثلافت الؼُاحُت لسفؼ عجلت الخىمُت؛
 الثلافت الؼُاحُت تهخم بالجىاهب الثلافُت والاحخماغُت للمجخمؼ؛
 اإلاحافظت غلى البِئت والاهخمام بها؛
 جبني هظطة مؼخلبلُت مً ؤحل زلافت ػُاحُت ؤفول للفطز؛
 بؿطان ؤفطاز اإلاجخمؼ واإلاثلفحن في بغساز بطامج جىمُت الثلافت الؼُاحُت.
.4.3أهميت الثقافت السياحيت:
للثلافت الؼُاحُت ؤهمُت هبري ًمىً شهطها فُما ًلي( :هىاء حامد سهزان ،2004 ،،صفحت )26


فهم وجىميت التراث :بن الصاهطة الخاضٍذُت ألي زولت هي جطاثها الخواضي ،والتي حػمل الثلافت

الؼُاحُت غلى جىمُخه واإلاحافظت غلُه ،مً دلٌ حػطٍف اإلاجخمؼ به ،وهُفُت اإلاحافظت غلُه
واػخؿلله بٌطٍلت ؤمثل ،وظٍازة الىعي لسي اإلاجخمؼ بإهمُخه.


عاإلايت الثقافت السياحيت :ؤكبحذ الثلافت الؼُاحُت جلسم اإلاػلىماث واإلافاهُم واإلاهاضاث

والاججاهاث لجمُؼ ؤفطاز اإلاجخمؼ ،محلُا وزولُا ،وشلً مً دلٌ ما ؤكبح الُىم ٌؼمى بظاهطة
الػىإلات ،وظواٌ الخسوز الؼُاػُت للسوٌ.


حاجت اإلاجخمع للخغيير :بن اإلاجخمؼ في حاحت بلى هطوضة الخؿُحر في ؤهماي الػلكاث

الاحخماغُت ،والتي ال ًمىً ؤن جحسر بال مً دلٌ الخؿُحر الاحخماعي ،الثلافي والاكخلازي.
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ضزورة الثقافت السياحيت للخىميت :حػمل غلى بحلٌ كُم وجلالُس حسًسة ،جخماش ى مؼ

البِئت اإلاحٌُت بالفطز ،والتي هسفها الخؿُحر وضفؼ مؼخىي اإلاػِـت.


الثقافت السياحيت وشاط اجخماعي :الثلافت الؼُاحُت هطوضٍت إلغساز وجىفُص دٌٍ

الخىمُت الؼُاحُت ،حُث ؤن مـاضهت الجماهحر في بغساز بطامج الخىمُت ؤمط مهم.
.5.3مسؤوليت وشز الثقافت السياحيت لدعم اإلاىخىج السياحي الىطني:
ًخٌلب هجا ح ؤي ػُاػت ػُاحُت حهىزا حباضة في مجاٌ"بغازة جيىًٍ ؤلاوؼان" ،وهى الػمل ال ًمىً
بهجاظه بحن لُلت وضخاها ،بل هى غمل ًىٌلم مىص وـإة الٌفل ألاولى في ؤػطجه ألاولى لِؼخمط الجهس بػس
شلً في مذخلف ألاوػاي التي جسدل في جطبُت الٌفل مً الىػٍ اإلاسضس ي بلى الىػٍ الاحخماعي اإلاخػسز
ألاوحه.
وٍمىً شهط الجهاث التي لها زوض هام في دلم الثلافت الؼُاحُت هما ًلي:
أوال :اإلاؤسساث التربىيت:
مً دلٌ اإلاىاهج واإلاىاز الخسضَؼُت ،وجىىَؼ ًطق الخسضَؽ لخىمُت الثلافت الؼُاحُت لسي ًلب
اإلاساضغ بما ٌػطف بالتربُت مخػسزة الثلافاث.
 اإلادرست:
مً دلٌ جعوٍس اإلاخمسضػحن باإلاػلىماث واإلافاهُم واإلاهاضاث الؼُاحُت وبزضاحها همً البرامج
الخسضَؼُت ،وحػلُمهم هطوضة حؼً الخػامل مؼ الؼُا ح وحثهم غلى ظٍاضة ألاماهً الخواضٍت للبلز.


الجامعت:

ًجب ؤن ال ًلخلط زوض الجامػت غلى بغساز الخبراء الؼُاحُحن فلٍ ،بل ًجب غلحها ؤن جلىم بةغساز
مىاًىحن مثلفحن ػُاحُا مً دلٌ حػطٍف الٌلب بإهمُت الؼُاحت في جىمُت الاكخلاز الىًني ،والخإهُس
غلى هطوضة الجهىن باللٌاع.
وجىمي الثلافت الؼُاحُت لسي ًلب الجامػت مً دلٌ بغساز بطامج داكت ؤو مً دلٌ بزضاحها همً
اإلالطضاث الجامػُت ،هصلً مً دلٌ الىسواث ،واإلاحاهطاث ،اإلااجمطاث ،الجمػُاث ،وٍجب ؤن ال ًلخلط
شلً غلى الٌلب فلٍ ،بل حتى غلى ألاػاجصة ،هما حػمل الثلافت الؼُاحُت الؼلُمت غلى ججىب
الخلازم ،واللطاع الفىطي بحن الـػىب ،مً دلٌ ؾطغ اللُم واإلابازت السًيُت وألادلكُت بحن ؤفطاز
اإلاجخمؼ والـباب داكت.
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ثاهيا :ألاسزة
حػس ألاػطة اإلاسضػت الخلُلُت ألي فطز ،فهي التي جازط بلىضة مباؿطة غلى ػلىهه ،ومؼاولُت غلى
حـىُل اججاهاث الىاؿئحن ،وغلُه فلألػطة زوض مهم وهبحر في جىمُت الثلافت الؼُاحُت مً دلٌ جىمُت
اججاهاث وكُم بًجابُت لسي ألاًفاٌ والـباب غً الؼُاحت وفاثستها غلى الفطز واإلاجخمؼ ،هما لألػطة زوض
جطبىي ؤًوا مً دلٌ بهؼاب ألافطاز هُفُت الخػامل مؼ الؼُا ح وحؼً اػخلبالهم ،وجىمُت الؼلىن
الخواضي باإلاحافظت غلى اإلاىدؼباث الؼُاحُت والبُئُت.
ثالثا :وسائل ؤلاعالم
 جلسًم البرامج الثلافُت غً اإلاػالم الؼُاحُت في البلز؛
 الخػطٍف بالخواضاث اإلاخػاكبت غلى البلس؛
 الخىغُت والخحؼِؽ للمحافظت غلى اإلاىاًم الؼُاحُت في البلس؛
 حشجُؼ اإلاىاًىحن للػمل في مجاٌ الؼُاحت؛
 حث اإلاىاًىحن غلى الؼُاحت السادلُت؛
 حػمل الصخافت غلى الخإزحر غلى ؤفياض اللطاء ومػخلساتهم هحى الؼُاحت؛
 جعوٍس كطاء الصخف واإلاجلث غً ألاماهً الؼُاحُت؛
 فهم ػلىن الؼُا ح وهُفُت الخػامل مػهم.
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.4الخاجمت:
هذلم مما ػبم بلى ؤن اإلااهلث الؼُاحُت البس وؤن جترافم حىبا بلى حىب مؼ الثلافت الؼُاحُت
للمجخمؼ مً ؤحل جحلُم مىضزا جمىٍلُا حلُلُا ًخمثل في اإلاىخج الؼُاحي ،بش البس مً جفػُل الثلافت
الؼُاحُت غلى اإلاؼخىي اإلاحلي ومحاولت بزدالها همً ػلىهُاث اإلاىاًىحن الُىمُت ،وىن زغم اإلاىخج
الؼُاحي والجهىن به ًفطن جحوحر اإلاجخمؼ وهُيلخه بالىُفُت التي جىاػب جٌىض اللٌاع الؼُاحي ،فل
اإلاػالم وال الفىازق وال حمالُت اإلاىٌلت ًجصب الؼُا ح وٍسغم اإلاىخج الىًني الؼُاحي ،بل الثلافت
والىعي الؼُاحي مً ٌؼهم في شلً مؼ الخؿلب غلى الخلفُت الثلافُت الؼلبُت الؼاثسة باإلاجخمؼ ،وبىاءا
غلى شلً ًمىً ًط ح بػى الخىكُاث واإلالترحاث غلى الـيل الخالي:
 هطوضة جحلُم الخيامل بحن الثلافت الؼُاحُت والؼُاحت ،حُث ؤن البلسان التي ال جملًملىماث زلافُت ال حؼخٌُؼ التروٍج لؼُاحتها؛
 لً ًىخمل الاهخػاؾ الاكخلازي وٍحلم ألاهساف اإلاطحىة مىه ،ػىي غبر ضئٍت واضخت باإلاطزوزالؼُاحي ،وبإهمُت الجصب الؼُاحي للبلسان؛
 جفػُل زوض مىظماث اإلاجخمؼ اإلاسوي واإلااػؼاث الخػلُمُت والثلافُت والسًيُت في جطؿُس الىعيالثلافي الؼُاحي؛
 الطقي بإػالُب الدؼىٍم الؼُاحي بلى مؼخىٍاث غلُا مً ألازاء ،جخجاوب بـيل فػاٌ وػطَؼ وهفءمؼ احخُاحاث العباثً؛
 جحؼحن حىزة الخسماث الؼُاحُت؛ اػخذسام الىػاثل اإلاذخلفت والفاغلت للتروٍج والدؼىٍم الؼُاحي وجىػُؼ وجىىَؼ فػالُاثوؤػالُب التروٍج الؼُاحي.
 .5قائمت اإلازاجع اإلاعخمدة
-0دالس ملبلت ،فُلل الخاج زًب .)2111( .،كىاغت الؼُاحت في ألاضزن . ، ،زاض واثل لليـط ،غمان.
-2كلُحت غش ي ، .)2116( .آلازاض الخىمىٍت للؼُاحت . ،،مصهطة ماحؼخحر ؾحر ميـىضة .حامػت باجىت.
-3ماهط غبس الػعٍع ، .)2118( .كىاغت الؼُاحت . ، ،زاض ظهطا لليـط ،غمان.
-4محؼً ؤحمس الخوطي( .بل جاضٍر) ، .الدؼىٍم الؼُاحي . ،مىخبت مسبىلي ،اللاهطة.
-5محمس كبحي غبس الخىُم ،حمسي ؤحمس السًب ، .)2110( .حؿطافُت الؼُاحت . ،،اللاهطة.
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-6محمس مىحر حجاب ، .)2112( .ؤلاغلم الؼُاحي .،زاض الفىط لليـط والخىظَؼ ،الٌبػت ألاولى ،اللاهطة. ،
-7مطوان صخطاوي ، .)2102( .الدؼىٍم الؼُاحي وؤزطه غلى الٌلب الؼُاحي .- ، ،مصهطة ماحؼخحر ؾحر
ميـىضة .،حامػت جلمؼان.
-8وؼطًٍ ضفُم اللخام .)2117( .،الخذٌٍُ الؼُاحي للمىاًم الترازُت ،الٌبػت ألاولى . ،،زاض الىُل
لليـط ،اللاهطة.
-9هىاء حامس ظهطان .)2114( .،الثلافت الؼُاحُت وبطامج جىمُتها .،الٌبػت ألاولى ،زون زاض وـط،
اللاهطة.، ،
-01وفاء ظوي ببطاهُم( .بل جاضٍر) ، .زوض الؼُاحت في الخىمُت الاحخماغُت .،اإلاىخب الجامعي الخسًث.
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ملخص:
يػتبررر التنررانس الترمررسل يرراسغا ؾررلننة لمررـ الكاحررر مررس الررضجع زانررة الرامنررة م ررا ،خن ر نجػ ر
مؤقرغاا الترمنررة نررق مررراَن أخًر مررس أزررغة نررق د ررـ الضجلررة ،لتػررضص أؾررنا سررظا التنررانس م ررا مررا سررس
لر رراعرتق نر ررغلنِ ةزك ر ر ا الضجلر ررة جلُسعسر ررا جم ر ررا مر ررا سر ررس ا تهر رراصل أج جاجتمر ررا ق ج ر ررض ةر ررغػا الػضنر ررض مر ررس
الرظغر رراا امل ؿ ررغا لظ ررظ .الظ رراسغاا رػ رراذا الجؼاب ررغ م ررس س ررظا املك ررس مر ررظ ؾ ررت ع جس ررس م ررغلنِ أؾاؾ ررا
ة ررالترظنع الػره ررغل ال ررظل النػ رره ؾ ررتػماع ةت ً ررنله للمر رراَن ال ر ر نتساج ررض خ ررا املػم ررغجر يجع ن ررسر
جإسمالرره لنراملق املررراَن زانررة الجرس نررة م ررا ،لررظلج ةررظا الجؼابررغ جظررسصا غررضا مرررظ ؾررت ع لتس نر
خضا التنانس الترمسل زانة املتػل ة ةالت نئة إلا لنمنرة جذرظا رصرجنؼ ؾرراماع نرق املرراَن ي ر لرمنرة

ال ت بػٌ سظ .الجظسص دجاخا نق خحر جاجظت الكاحر م ا نػس اا جغغا ن جػلت ا غحر خػالة.
الكلماث املفتاحيت :التنانس الترمسل ،التساػر الجغغانق للترمنة ،الت نئة إلا لنمنة
جصييف P25:JEL

*املؤل
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Abstract:
Developmental disparity is a negative phenomenon affecting many
countries, especially developing countries, where the development
indicators in areas better than others in the same country, the reasons for
this variance vary, there are historical reasons related to the emergence of
the state and its development and also there are economic or social
reasons, and there are many theories explaining this phenomenon. Algeria
has been suffering from this problem since independence and is linked
mainly to the racial organization followed by colonialism by favoring the
areas where the European settlers are located and neglecting the rest of the
regions especially the southern, Therefore, Algeria has exerted great efforts
since independence to alleviate development disparities, especially with
regard to regional planning, as well as encouraging investment in less
developed regions. Some of these efforts have been successful, while many
have faced difficulties and obstacles that have rendered them ineffective.
Keywords: Developmental disparity, geographical balance of development,
regional plannin
Jel Classification Codes:P25

: ملدمت.1
مس ةحر أةغػ املكاك ال نتع َغخظا نق إَاع الجظسص الترمسرة سس مكس التنانس الجغغانق
 ألن ا رؿمذ ةتدؿحر خناا خئة مس، ختد نن لرمنة غحر متساػدة جغغاخنا نجػلظا لرمنة مكسسة،للترمنة
املجتمؼ صجر أزغةا
ندضث سظا التنانس ذررنجة ملؼرج مس الػسام

 خن،لتػضص الرظغراا امل ؿغا للتنانس الترمسل

 ذما لتػضص الخلسع امل ترخة للتػام مؼ سظا املكس زانة،تهاصنة ج جتماغنة جخ ى التاعرسنة
ما يػغف ةالت نئة إلا لنمنة ال رؿمذ ةسلن دسع مس التسار الترمسل ةحر ي النعا ةالزؿنة للجؼابغ
 جسس َغر ة الترظنع،خئن ا رػاذا مس سظا املكس مرظ ؾت ع جالؿبب الغبيس نق طلج غام لاعرتق
ال النػظا ؾتػماع ال غذس ال جػلت الترمنة مغذؼا نق مراَن لساجض يجع نحر غلى خؿا ةاملق
 ج ض ؾاسمت غسام أزغة نق رػمنن سظا املكس كالجزجح الغر ا ما ا،املراَن زانة الجرس نة م ا
قس سظا التنانس لدض ةالزؿنة للجؼابغ بػض ؾت ع لظلج خ ض داع خحزا جاؾػا نق مستل
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الؿناؾاا الخسسمنة مرظ ؾت ع جخ ى آلار ،خن السظا إجغاءاا غضا نق ؾبن الخض مس سظا
املكس أج خ ى التس ن مس خضلها
ةراء غلى طلج نرناصع الؿؤاع آلارا9
ماهق الجظسص ال ةظلت ا الجؼابغ للخض مس التنانس الترمسل مرظ ؾت ع؟
ي ضف الند إلل اء الًسء غلى ياسغا التنانس الترمسل الجغغانق نق الجؼابغ جذظا الخلسع امل ترخة
ملػالجت ا نق إَاع أؾلس الت نئة إلا لنمنة جلإلجاةة غلى إقسالنة الند ؾيتع مػالجة املسيسع جخن
الر اٍ آلالنة9
 م ظسم التنانس الترمسل
 أؾنا التنانس الترمسل الجغغانق جدتابجه
 الت نئة إلا لنمنة ذ صاا ملػالجة التنانس الترمسل الجغغانق
 التنانس الترمسل نق الجؼابغ
 آلناا مػالجة التنانس الترمسل
.2مفهىم التباًً التىمىي:
ن هض ةالتنانس الترمسل أج الت اجا الترمسل ةحر املراَن ،ججسص سنس ا تهاصل جاجتما ق غحر
مزسجع جمست التساػر مس الراخنة الجغغاخنة (مدمض ةل اؾع خؿس ب لسع ،0881 ،،ن دة ، )223
جيؿتضع غلى طلج مس ز ع ناؽ التنانس ةحر املراَن نق غضا غسام ذمؿتسة املػيكة ،غضص الؿسار
جذااخت ع ،مؿتسراا النُالة جال ضعا غلى زلن مرانب قغ  ،جبكس غام نق مضة لسخغ م سماا
الترمنة.
جرمكس الرظغ إلى التنانس الترمسل مس غضا ػجانا( 9جابغ مُلن مدمض غنانغا ،2118 ،ن دة )238
 التنانس ةحر أ النع الضجلةا التنانس صاز إلا لنع الساخضا التنانس ةحر الخًغ جالغر ا التنانس الغر اا -التنانس الخًغلا
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جغالنا ما نتع لراجع املكس مس ػاجرة التنانس ةحر الغر

جالخًغ أج املضنرة ؾساء غلى مؿتسة إلا لنع

الساخض أج غلى مؿتسة أ النع الضجلةا
نستل

لدلن التنانس الترمسل ةحر املراَن نق الضجع املت ضمة غما سس نق الضجع املتسل ة جإر ركاب ا

مس خن امل ظسم جآلالناا الػامة ال نزتج غ ا ،خ ا خحر لُغح إقسالنة لرمنة يؾساق املالنة نق
الغر

جلسخحر زضماا مالنة م بمة غلى مؿتسة يعراف ةالزؿنة للضجع املت ضمة ،الػاع الخضن غس

لسخحر بػٌ أبؿِ املغاخن يؾاؾنة ةالزؿنة للضجع املتسل ة ،ج ظلج خئر املكس أغمن نق الضجع
املتسل ة غما سس نق الضجع املت ضمة ة جيػض الت اجا الخاص ةحر مراَن الضجلة الساخضا أخض ؾماا
التسل ا
.2أسباب التباًً التىمىي الجغرافي وهتائجه
سراك غضا غسام لؤصل إلى ججسص لرمنة غحر متساػدة جغغاخنة م ا ما سس لاعرتق جم ا ما نغجؼ
لظغجف َننػنة ،جغحرسا مس الػسام ا نؤصل سظا الكس مس الترمنة إلى دتابج ؾلننة نهػب خلظا كلما
ل ا متا
 -1-2أسباب التباًً التىمىي الجغرافي:
ن ؿغ التنانس أج الت اجا ةحر الغر

جالخًغ بػضا غسام م ا ما سس َننعق جم ا ما سس التاعرتق ذما

خؿغا بػٌ الرظغراا طلجا
نلػب حجع الؿسار صجعا ذنحرا إط غالنا ما نت جغ مؿتسة الرمس نق مرُ ة ما ةحجع الؿسار خ ا،
َ
خت َس ُ
اجض غضص ذنحر مس الؿسار نق مرُ ة ما نجػلظا نق مدسع استمام الضجلة ،ذما نجػلظا ركس ؾس ا
أذبر جغام جظ ملستل

الػسام املؿاغضا غلى الترمنة ،جللػب املظاسغ التًاعيؿنة صجعا مظما نق

جظ أج هجغا الؿسار نق املراَن الغر نة جل ض ججض ة ر سراك غ ة َغصنة خن كلما كادت يعى
ؾظلنة كلما ػاص لغذؼ الؿسار خ ا إط لدتسل الؿظسع غلى زهابو ا تهاصنة لجػلظا نالخة للؼعاغة
(مدمض جاؾع قػنار الػاذا ،2116 ،ن دة )024ا إياخة إلى املرار جَننػة الترةة ججخغا املنا .كلظا
غسام لؤجغ بكس مناقغ غلى اؾرنُار إلاذؿار نق يعراف ،ةالتالق خئر ججسص مرُ ة ال لتمتؼ بػسام
جظ َننػنة ؾن ل مس غضص الؿسار خ ا خغالنا ما لسسر مظمكة .جلاعرسنا خئر الضجع ال قظضا
دؼاغاا أج غضم اؾت غاع خئر مراَن الترذؼ الؿساذا ب ا ؾرت جغ ختما ،إط رؿبب سظ .الجزاغاا هجغاا
مس مراَن ألزغة خن نهنذ أمس املرُ ة جاؾت غاعسا سس املػناع السخنض الزتناع مرُ ة ل ؾرنُار.
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ذما أر الضجع ال لًع غضا لسجظاا إنضنسلسجنة ةدن ل ؿع بكس دظغل إلى مراَن ك مرُ ة
لرننى إنضنسلسجنة ،خئر طلج ض نُغح مكس ل اجا لرمسل ةحر مراَ ظا نق إَاع اددناػ املؿؤجلحر
ملرُ ة صجر غحرسا زضمة لتسجه مػحر ،جرػض لنرار جال لًع غضا أصنار جغضا َساب

مس ك صنس

مااال غلى طلج ،خاملكس ب ا مُغجح بغٌ الرظغ غس ججسص .خػ أم ال.
جرػاذا الضجع ال

قظضا خترا اؾتػماعرة أذثر مس غحرسا مس مكس

التنانس الترمسل ةحر

املراَن ،خن رؿعى الضجلة املؿتػمغا إلى ؾرن ء غلى مراَن طاا أسمنة ا تهاصنة لتمتؼ ةمس ؼ
جنض أج لًع أعاض زهنة؛ جل سم ةظلج ةتسَحر ؾسار مس مساَر ا ج ظع جظسص لترمنت ا ةئ امة
مغاخن يغجعرة جاؾراماعاا جاؾتغ لظا بػض َغص ؾسان ا ينلنحر ،جغالنا ما نلج الؿسار الظنس َغصجا
إلى مراَن مدنُة عر نة نهػب خ ا خ ى مماعؾة الؼعاغة جرتع ت ميكظا جسس ما يكس ةمغجع الس ت
مراَن عر نة نق قس

غة ل ت غ ألصذى قغجٍ الخناا الًغجعرة.

خسلما خظنت املرُ ة ةرهيب أذبر مس الظناك ال اغضنة كلما كادت جاطةة للػسام الًغجعرة للترمنة
غلى خؿا مراَن أزغة لع نكس لظا دهيب جاخغ مس ستمام.
جرغجؼ النػٌ التنانس الترمسل إلى اؾت لنة لُسع ي النع نق الضجلة الساخضا (Philippe Aydalot,
) 1984, p. 109خس مرُ ة جك مجتمؼ نرنؼ مغاخ لُسع مؿت لة غس غحر .مس املراَن ،سظ .ال كغا
مؿت اا مس دظغرة مغاخ الرمس لر" عجؾتس" خن نغة أر املجتمؼ نتُسع غبر زمـ مغاخ هق 9
(ؾماغن قػناذا ،0886 ،ن دة )86املجتمؼ الت لنضل ،الت نؤ ل دُ ق ،دُ ق ،دضخاع ددس
ذتماع جأزحرا ؾت ك الساؾؼ ،ةالتالق خئر التسل

الظل يػاذا مره إ لنع ما نق الضجلة سس لسل

مغخلق مغلنِ ةضجعا ختمنة ا
ذما لراجلت بػٌ الرظغراا التنانس الترمسل ةحر املراَن مداجلة ل ؿحر .جم ا9
 -1-1-2هظريت أكطاب الىمى:
ؾاسع نق سظ .الرظغرة غضا ةاخاحر أةغػسع )) Jacques BOUDEVILLE) ،(Gunnar MYRDAL
( ،)Albert HIRSCHMANج ض ضمسا نق إَاع الرظغرة ل ؿحرا الزت ع التساػر الترمسل ةحر املراَن.
يػسص أن سظ .الرظغرة إلى

تهاصل ال غذس )  ( François PERROUXخظس أجع مس اؾتسضم م ظسم

أ ُا الرمس مس ز ع م اله الكظحر (  ) Note Sur La Notion De Pole De Croissanceؾرة ،0844
جمرُلن سظا امل ظسم أر الترمنة لده نق مراَن مدضصا ؾمنت أ ُا  ،خن
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اؾت ُا ختترذؼ خ ا الترمنة بكس ذنحر غلى خؿا مراَن أزغة مجاجعا ،ما نسلن خالة مس التنانس
ةحر املراَن املغذؼرة ال خه خ ا اؾت ُا جما جاجعسا مس املراَن ا
جخن  François PERROUXخئر ال ُب سس مكغجع نرا ق ؾما .نراغة ناصنة لجتظ نراغاا
أزغة مغلنُة لؤصل إلى لرمنة نق املرُ ة ال لتساجض ب ا الهراغة ،جلكره لع نرراجع املسيسع مس ػاجرة
املسار أج الخحز الجغغانق ،جسس ما لُغق إلنه مس ل  .مس الناخاحر خن اغتبرجا أر ال ُب سس مرُ ة
جغغاخنة.
 -1-1-1-2جفسير (  )Gunnar MYRDALسىت 1957م :
أذض محرصع أر الترمنة لظظغ نق د اٍ مدضصا ؾماسا ةاملضر ،ندضث خ ا لغذؼ لرمسل درنجة ما أؾما.
التراذع الؿنب أج الؿنبنة التراذمنة ( " ،) Causalité cumulativeخن ن ترى أر يماذس جاملغاذؼ ال
خ ا مؿتسة مػحر مس غرانغ الترمنة ( املغاذؼ الخًغرة ) ؾرتكا

خ ا الترمنة أذثر ةمغجع الؼمس

خنده ل جحر جظ غلى املراَن يزغة جال ؾماسا الظسامل ( يعراف ) ،خن لدضث هجغا مرت اا
لألنضل الػاملة جخغذة عؤجؽ يمساع جخغذة التجاعا ( النًاةؼ ) ،جهق آلالنة ال نزتج غ ا التنانس نق
مؿتسراا الترمنة ةحر املراَن" (جابغ مُلن مدمض غنانغا ،2118 ،ن دة  )231ج ض جضح محرصاع ما
ؾما .التراذع الؿنب نق املسُِ آلارا 9
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الشكل ركم ()01ظاهرة التراكم السببي وفم ميردال

املصدر :مدمض جاؾع قػنار الػاذا ،التخطيط إلاكليمي مبادئ و أسس -هظرياث و أساليب ،غمار
 9صاع ن اء للزكغ جالتسػيؼ2116 ،م ،م  222ا
ج ض ؾمى محرصاع مجمسع الػسام ال لؤصل إلى سظا التنانس ةاآلجاع الخل نة الؿالنة ( )Effet de reflux
ا جأياف محرصع أده مؼ مغجع الس ت نزتج غس التراذع املتزانض لطخع ا تهاص سظ .املراَن جلؼاخع
يذكُة

تهاصنة خ ا ،خنده ركنؼ خ ا خن

خ ا ،نؤصل طلج إلى ركس

ؾراماع إياخة إلى ػراصا نق املكاك

جتماغنة

سة مػاذؿة لؤصل إلى ادت اع الترمنة مس سظ .املراَن إلى املراَن املظمكة

ةدهسع هجغا مرت اا غكؿنة ،ج ض ؾمى سظ .ال سة ةاآلجاع إلادركاعرة املسجنة ( ،) Effet de diffusion
خن لهنذ املراَن املظمكة مراَن جظ نده خ ا لغاذع للرمس هق يزغة ا
233
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 -2-1-1-2جفسير ( )Albert HIRSCHMANسىت 1958م:
جاءا إياخة سغقمار ؾرة  0847م خن ةحر أر املراَن ال لظظغ خ ا الترمنة هق املراَن ال
لتمتؼ ةنػٌ املحزاا

تهاصنة كسجسص مساعص َننػنة جادس اى لسالن

إلادتاج ب ا ،نؤصل طلج إلى

خضجث هجغا مرت اا إل ا مس مراَن أزغة مجاجعا ما نؤصل إلى لغذؼ الترمنة نق املراَن طاا املحزاا
تهاصنة غلى خؿا املراَن املجاجعا جسس ما ؾما .سغقمار ةاالؾت ُا (  )Polarisationةالتالق
ذكسء ياسغا املضنرة ال ُب ،جمؼ مغجع الس ت نسلض طلج غضا ؾلنناا كاعل اع أؾػاع يعى جغسام
إلادتاج جالتلسث ج ػصخام درنجة لكت يذكُة

تهاصنة ،ج ض أذض سغقمار أر ك للج املكاك

ركس ةمغجع الس ت سة غكؿنة ؾماسا أجغ التضخن املرضخؼ لألَغاف ( ) Effet de contagion؛ خن
ندضث ادت اع غكس ةالجا .املراَن الظامكنة للػسام ال ؾنن اؾت ُاب ا إلى املغذؼ جسس ما نؤجغ غلى
الت اجا ةحر املراَن إنجاةا ،ذما ض لتضز الضجلة نق إَاع ؾناؾات ا لًمار لساخؤ ال غم جلد نن
الػضالة إلاجتماغنة غس َغرن لسجنه إلاؾراماع إلى مراَن سامكنة ةاؾتسضام غضا آلناا (جابغ مُلن
مدمض غنانغا ،2118 ،اله داا )224-223ا
ةالتالق خسخن م ظسم أ ُا الرمس نمكس التغلب غلى التنانس الترمسل الظل نده ةحر املراَن بكس
ختم ادُ ا مس خظع الػسام ال أصا إلى خضجث ؾت ُا جالػم غلى الخض م اا
 -2-1-2هظريت التحيز الحظري:
ناخب سظ .الرظغرة سس البرنُاذا  ،Michael LIPTONجالظل خؿغ التنانس ةحر املراَن الغر نة
جالخًغرة بغنا الػضالة جإلادهاف نق لسػيؼ املساعص ،خن نغة أر سراك لدحزا ةالجا .لرمنة املراَن
الخًغرة غلى خؿا املراَن الغر نة ،جالؿبب نق طلج هق مهالح الرسب جنراع ال غاع ؾساء أكادسا
ؾناؾنحر أج عجاع أغماع جالظنس نتدكمسر مس ز ع مسا ػظع نق لسػيؼ جعنض املساعص زهسنا
الخسسمنة م ا( ،غامار مدمض غرنع ،0888 ،ن دة )058خن نترذؼ مػظمظع نق املضر جسع نضخػسر
ةالجا .لغذحز الرسب جعأؽ املاع نق املضر غلى خؿا مراَن أزغة ،جرمكس ال سع أن ع ن سر خاب
خ ى أمام آلاجاع دركاعرة املسجنة ال ؾنن جأر لدضث غ ا محرصاع جال ن ترى أن ا لدضث ةتل ابنة
غرض جنسع الترمنة لخض مػحر ،خن

يػغ لسر ادركاع الترمنة مس ز ع ؾػ ع للمداخظة غلى

مهالخظع املترذؼا نق املضرا ةالتالق نن ى عأؽ املاع املر سع مس املضر إلى يعراف مدضجصا جم تهغا غلى
ُاغاا مدضجصا كالتػلنع جالصخة جسس غناعا غس لس دسب املراَن الخًغرة غس بػٌ املكرؿناا
تهاصنة خ ى ال ل ضسا كلظا (غامار مدمض غرنع ،0888 ،ن دة .)058
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 -2-2هتائج التباًً التىمىي:
إر ياسغا التنانس الترمسل ةحر املراَن لسلن غضا مكاك  ،جرػض هجغا الؿسار ةحر املراَن املكس
َ
الغبيـ الظل ةضجعُ .نسل مكاك أزغة متػضصا ،خن أر هجغا الؿسار ددس املضر رؿبب يغُا
غل ا جل ا ع مكاكلظا جتماغنة ج

تهاصنة ذمكس النُالة ،لسخحر الؿكس جغحرسا ،إياخة إلى

املكاك الننئنة كالتلسثا
نركس مجمسع املظاجغرس مس غضا أنراف خم ع طجل الكظاصاا املتػلمسر أج أصخا الخبراا أج
خ خحر (مدمض ةل اؾع خؿس ب لسع ،0881 ،،ن دة  )234أج أصخا عؤجؽ أمساع ،جالظنس نتجظسر
ددس املضر ةداا غس خغم أخً جسس ما يػض زؿاعا نق عأؽ املاع البكغل جاملاصل ةالزؿنة للمراَن
ال ساجغجا م ا ،جازت ع نق التساػر ال ُا ق ةرمس ُاع الهراغة غلى خؿا

ُاع الؼعاغة الظل

يػض الزكاٍ املظنمس نق يعراف ما يػمن مكس التنانس الترمسل أذثر ،ذما أر سظ .الهجغا املتزانضا
لرػل أذثر ال ُاع غحر الغؾم نق املضر درنجة لؼانض الُلب غلى الػم  ،جركحر غضا صعاؾاا أر ال سا
الػاملة نق الخًغ ال لرسغٍ نق أذكُة ال ُاع الغحر عؾم آزظا نق التزانض نق مػظع الضجع خن
لتراجح ةحر  21ج( " %61ميكن

ا لسصاعج ،2115 ،ن دة  )240جعغع إنجاةناا سظا ال ُاع إال أر

ؾلنناله ذاحرا أ لظا رصجنؼ هجغا الؿسار
إياخة إلى طلج خئر ػراصا غضص الؿسار ن ا ع أػمة الؿكس جال غالنا ما رػاذا م ا املضر بكس أذبر،
ذما نسلن املؼرض مس النراءاا ال سيسرة جمؼرضا مس املكاك املترلنة غ ا ،لػ أةغػسا مكاك ةنئنة
كالتلسث الظل يؿبنه النراء ال سيسل جالػكساةا.
رػض املكاك الؿاة ة الظذغ أةغػ ما نزتج غس ياسغا التنانس الترمسل ةحر املراَن ،جهق ةضجعسا رؿبب
مكاك أزغة جسكظا ،ج ظلج خئر غضم التضز لخ سظا املكس جإسماله ن ا ع يجياع ج نجػ
مػالجت ا أمغا ةالغ الهػس ة ،جسس ما ركظض .غضا صجع عغع أر مؤقغات ا الترمسرة السلنة جض إنجاةنة،
خ ا لسذـ ما َغح ذاحرا مسيسع التساػر الترمسل إط لتمتؼ السالناا الكمالنة الؿناخنة ةمؿتسة
لرمسل جض مغل ؼ ججظسص الترمنة مغذؼا غل ا ،ةيرما السالناا الجرس نة لغػح نق خ غ مض ؼ غلى الغغع
مس أر مؤقغاا الترمنة السلنة املػلرة كادت جض إنجاةنة ،ة جكادت لسذـ دمسطجا لرمسرا ،جلكس سظ.
السيػنة ل ا مت جزل ت غضا مكاك  ،جيػض سظا التنانس الترمسل أخض يؾنا ال أصا إلى يخضاث
ال قظضت ا لسذـ ؾرة  2100ا
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 -3التهيئت إلاكليميت كأداة ملعالجت التباًً التىمىي الجغرافي
ركس الت نئة إلا لنمنة أخض أةغػ السؾاب ال رؿاغض غلى التس ن

مس خضا الت اجا الترمسل

الجغغانق ةما لرنده مس إمسادنة مػغخة زهابو ك مرُ ة غلى خضة جلسُنِ لرمنت ا ةراء غلى
خاجات ا ج مؿاسمة ؾسان ا ،جرػض الترمنة الغر نة املتساملة أخض أةغػ أؾالنب الت نئة إلا لنمنة كسن ا
لتػلن ةمػالجة مكس الت اجا ةحر الغر جالخًغا
 -1-3مفهىم التهيئت إلاكليميت
الت نئة لغسرا مكت ة مس َّ
سيئ جرػن خًغ ججظؼ ،صةغ ،جيؼ ،عؾع .جهق لسحق ةاإلغضاص
جالتسُنِا رؿتسضم غضا مهُلخاا مماجلة ملهُلح "الت نئة إلا لنمنة " م ا " الت نئة املجالنة
( ،) Aménagement du l’espaceلرظنع املجاع(  ،) Organisation de l’espaceجرؿتسضم مػظع
املغاجؼ ةاللغة الػغ نة مهُلح " التسُنِ إلا لنم " جسس املهُلح املؿتػم ةالزؿنة للغة إلادجلحزنة
( ، ) Regional planningجنق الجؼابغ ُيؿتسضم مهُلح " الت نئة إلا لنمة" د غس املهُلح ال غذس
( )Aménagement du territoireا
ازتل

رػغر

الت نئة إلا لنمنة ةازت ف ججظاا دظغ الناخاحر جلسههات ع كسده غلى غ ة جَنضا

بػضا غلسم زانة الجغغاخنا جمس ةحر التػاعر امل ضمة ما نلق:
 -رػغر

(  ") GILLEIهق ناصا جلسجنه كاخة ال ػالناا جمجظسصاا املرس جالتغنحر نق إ لنع ما

ددس التدؿس املؿتمغ نق مؿتسة خناا يخغاص املاصنة جغحر املاصنة جددس ل لنو الت اجا
جتما ق جإقغاك الراؽ نق طلج " (غامار مدمض غرنع ،0888 ،ن دة )58
 -رػغر

(  " 9 ) LOGANهق أؾلس لسُنِ لرمسل ،نرهب ستمام ةه غلى إ لنع مػحر

ب ضف لد نن التسػيؼ الػاصع ملساؾب الترمنة

تهاصنة ،جإقناع الخاجاا يؾاؾنة

للؿسار ،جل ػن صجعسع نق غملنة الترمنة ،جرػؼرؼ اغتماصسع غلى الظاا ،جعخؼ مؿتسة
مػيكت ع جننادة النيئة " (جابغ مُلن مدمض غنانغا ،2118 ،ن دة )010
جبكس غام نمكس رػغر

الت نئة إلا لنمنة ة ن ا " صعاؾة املساعص البكغرة جالُننػنة املؿتغلة جغحر

املؿتغلة نق مرُ ة مدضجصا مس يعى لتمحز ةمحزاا زانة ،جلساجه مكاك متمحزا ب ضف مػغخة
إمسادناا سظا إلا لنع الؾراماعسا نق ال سى ةاإل لنع ج عل اء ةه جبؿساده لتد نن أسضاف زانة
جمدضصا " (نبرل خاعؽ الظن  ،2118 ،ن دة )22
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يظغا الت نئة إلا لنمنة ؾرة 0821م نق ي الظغجف

تهاصنة الػاملنة املترصنة ،بػض يػمة الػاملنة

نق ؾرة 0828م خن قظضا للج ال ترا اؾت داع سظا املكس زانة ةحر املراَن الغر نة جالخًغرة،
بػض جسعا نراغنة خسلت صجال ذاحرا مس ا تهاص طج َابؼ ػعا ق إلى ا تهاص طج َابؼ نرا ق ،ج ض
اذػكـ سظا التنانس أؾاؾا نق مػضالا النُالة نق ك مرُ ة جال كادت مغل ػة جضا نق يعراف ،جسس
ما كسر مكك خ ن نا أمام خسسماا الضجع ،جنق ي الرظغرة الكنجزنة ال ؾاصا نق للج ال ترا جال
تهاصل ،خ ض يظغا الت نئة إلا لنمنة ذتضز مس َغف الضجلة

داصا ةتضز الضجلة نق الزكاٍ

للخض مس التنانس ةحر مستل املراَن جلد نن ؾت غاع املُلس ج ض السظا مػظع الضجع الهراغنة
ُ
زُساا نق ؾبن طلج مػظمظا لع ل ْننى غلى أؾـ غلمنةا
جلػ أجع زُسا غملنة ابمة غلى أؾـ غلمنة مضعجؾة كادت نق السالناا املتدضا يمغركنة ؾرة
ُْ
 0822م خن أذك ا ؾلُة جاصل لزس "  "Tennessee valley authorityمس أج ةضء غملنة لرمسرة
ذنحرا نق مرُ ة لزس ل سم غلى أؾاؽ اؾتغ ع منا .ن غ لزس )(Nicole de Montricher., 1995, p. 3ا
 -2-3أهىاع التهيئت إلاكليميت:
نمكس التمنحز ةحر دسغحر مس الت نئة إلا لنمنة سما:
 -1-2-3التهيئت إلاكليميت بين ألاكاليم:
ُن َّتسظ سظا الرسع مس للتػام مؼ مكاك الت اجا ةحر أ النع الن ص جسس نضعؽ املكاك جال ًانا
إلا لنمنة آلالنة( :غامار مدمض غرنع ،0888 ،ن دة )63
 -ال ساعق إلا لنمنة

تهاصنة ج جتماغنة ةحر ي النع جؾن التغلب غل ا لتد نن

املؿاجاا جالتساػر إلا لنم .
 خغذة الؿسار جالػمالة جعؤجؽ يمساع ةحر ي النع املستل ة جآلاجاع الراجمة غس طلج. مكك ا ال غ جالنُالة جؾن مساخدت ا جالتغلب غل اا لسػيؼ أما لػسابض الرمس جالترمنة بكس نًمس خض أصذى مس الػضالة جتماغنةا -2-2-3التهيئت إلاكليميت داخل إلاكليم الىاحد:
الظضف يؾاس مس سظا الرسع سس الغ ِ املسُِ ةحر املساعص املتاخة غلى مؿتسة إلا لنع الساخض
ج دت اع ب ا مس أج لد نن لساػر ةحر مستل

أجؼابه ،جركس الخُة إلا لنمنة صاز إلا لنع

خؿب َننػة املكاك الؿابضا نق إلا لنع مس أج إنجاص خلسع داجػة لظا.
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 -3-3أساليب التهيئت إلاكليميت:
لتػضص أؾالنب الت نئة إلا لنمنة جلستل

ةازت ف الضجع جاملراَن يمس سظ .الضجع جذظا ال تراا

الؼمرنة جهق ال لتػاعى؛ جإدما رؿتسضم جخن الخاجة جيؿتسضم أخنادا أذثر مس أؾلس نق د ـ
الس ت ،جهق ركترك كلظا نق د ـ الظضف ،جسظ .يؾالنب م ا ما سس ل لنضل جم ا ما سس خضن  ،جك
دسع مس أدساع الت نئة إلا لنمنة ؾساء ةحر ي النع أج صاز إلا لنع ،نراؾنه أؾالنب مدضصا مس يم ا
جأةغػ سظ .يؾالنب دجض( 9جابغ مُلن مدمض غنانغا ،2118 ،اله داا )006-004
 -1-3-3التخطيط إلاكليمي الستخدام ألارض:
ن سم غلى أؾاؽ اغتماص زُة جَرنة الؾتسضاماا يعى نق املضر جال غة خن نتع ل ؿنع يعى إلى
مراَن رػُى ك مرُ ة جين ة مػنرة جطلج لترظنع اؾتغ لظا اؾتغ ال نسضم الػملنة الترمسرة
جيؿمى سظا التسُنِ أخنادا ةالتسُنِ الخًغل إطا كار ي ضف إلى لرظنع املراَن الخًغرة.
 -2-3-3جخطيط املىارد الطبيعيت:
ي تع سظا يؾلس ةتسُنِ املساعص الُننػنة كاملنا .جالترةة جالغاةاا جصعاؾة أؾالنب ؾتغ ع
يما لظا نق الترمنة ،جاقت غ سظا يؾلس ةاؾتسضامه نق السالناا املتدضا نق لسُنِ اؾتسضام ن غ
لزس نق مرُ ة لزس .
 -3-3-3التخطيط الاكتصادي إلاكليمي:
جسس أخض أ ضم يؾالنب ي ضف أؾاؾا إلى لرمنة جسادب ا تهاصنة ذت لن مؿتسراا ال جسا نق
مػضالا الضز ةحر ي النع املستل ة ،جمساجظة بػٌ املكك ا

تهاصنة كال غ جالنُالة ،خالترذحز

نسسر غلى جسادب ا تهاصنة ا
 -4-3-3التخطيط إلاكليمي املجسأ:
جسس ن سم غلى أؾاؽ لجؼبة الخُة السَرنة الكاملة إلى زُِ إ لنمنة لرؿظن التر نظ جينِ
إلاد اق

جيؿمى سظا التسُنِ ( التسُنِ مس أغلى إلى أؾ

) جسس نراؾب خاالا ججسص مغذؼرة

نق الؿلُة زانة ةالزؿنة للضجع قتراذنة ا
 -5-3-3التىميت الريفيت املتكاملت:
جهق مس ةحر يؾالنب الخضناة جال يػتمض غل ا لترمنة املراَن الغر نة جنسال ب ا إلى مؿتسراا
لرمسرة لتجاذـ مؼ غحرسا مس املراَن ،خن

رػتمض غلى خكغا اؾتسضام املساعص املدلنة للمراَن

الغر نة ج مكاعذة أخغاص املجتمؼ املدلق نق لد نن الترمسل خ اا
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 -4التباًً التىمىي في الجسائر
جعجت الجؼابغ ةاؾت لظا مراَن جض متنانرة مس خن لرمنت ا درنجة َغر ة الرؿنحر ال النػت ا خغذؿا
ةضغع مراَن لساجض يجع نحر غلى خؿا مراَن لساجض الجؼابغرحر زانة يعراف ،ما زلن مراَن
دامنة غلى خؿا أزغة جض متسل ة أغلب ا مس يعراف إياخة إلى ازت ع ذنحر نق لسػع الؿسارا ج ض
رػ ض السيؼ أذثر بػض ؾت ع خ ض أذك ا الضجلة أ ُا نراغنة نق بػٌ السالناا غلى أؾاؽ أر
لهنذ مغاذؼ لرمسرة لزؿا الترمنة م ا إلى ما جاجعسا ،جلكس سظ .املراَن أنندت رؿت ُب غضصا
ذنحرا مس الؿسار ما رؿبب نق هجغا أذبر ،ج ض ضع غضص الراػخحر مس يعراف ز ع الؿنػنراا ةر
 061111شخو داػح نق الؿرة (مدمض ةل اؾع خؿس ب لسع ،0888 ،ن دة )21
َغح مكس التنانس الترمسل جلسل

مراَن صجر غحرسا يمس املسُُحر الغ اغنحر جع جالااذا نق

إَاع ما ؾم ةالتساػر الجظسل ،جر هض ةه التساػر ةحر مستل

جظاا السَس لجؿض طلج نق قس

مكاعيؼ ةزنة لدتنة لسجه للمراَن يذثر خغمادا ملػالجة مكس التسل

نق سظ .املراَن ،خ ض لًمس

املسُِ الغ ا ق يجع مجمسغة اؾراماعاا مسجظة لسالناا ج لضناا مدضصا رػاذا مس سظا املكس نق
إَاع ؾناؾة مدس ال ساعق الجظسرة ،جأةغػ سظ .ؾراماعاا  9التمسرس ةاملاء الرظن

( 241ملنسر صنراع

جؼابغل) ،ؾته خاا ( 51ملنسر صنراع جؼابغل) ،التجظحز جتما ق ( 34ملنسر صنراع جؼابغل) جغحرسا
مس ؾراماعاا (مدمض ةل اؾع خؿس ب لسع ،0888 ،ن دة )225
جنق إَاع املسُِ الخماس يجع َغخت الت نئة إلا لنمنة ذ صاا لترمنة املراَن املتسل ة نق الجرس
جالكماع ،غلى أؾاؽ أر إذػاف الخغذة الهراغنة نق سظ .املراَن ؾسف لمك ا مس ؾت اصا مس
الركغن جاعل اع الضزسع الر ضنة للػاب ا جلدؿحر مؿتساسا املػيش

جرصجنػظا غلى ؾت غاع

جتما ق جنسال إلى لد نن التساػر إلا لنم  ،ج ض كادت يصاا ال ةغمج غتماص غل ا نق طلج هق
رصجنؼ ؾراماعاا الهراغنة نق الهراغاا الهغحرا جاملتسؾُة ةاملراَن املتسل ة غبر رالحر يجلى
ُاع الضجلة جالاادنة هق ال ُاع الخام مؼ لدضنض مجاع ذكاَه

هق الجماغاا املدلنة جال لما
َُ
ذمكم لإلدتاج الهرا ق ل ُاع الضجلة نق الهراغاا املػضدنة جاملنسادنكنة جالكظغ ابنة جالخضنضنة أج
ذمتػا ض ةالناَس مؼ ُاع الضجلة (مدمض ةل اؾع خؿس ب لسع ،0888 ،ن دة  )21طلج أر الرهج
قتراكا املتنؼ خغى لدضنض مجاع لضز ال ُاع الخام بكس ذنحرا
بكس غام خئر مكاعيؼ البرامج الترمسرة ز ع الاماديراا ض غغ لظا ذاحرا ادس اى أؾػاع النترجع
ةالتالق لع ند ن املسُِ الخماس الااذا الكاحر مس أسضاخه ج ض ة نت ال ساعق الترمسرة ابمةا
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نق ؾرة  0880م نضع مغؾسم ع ع  220 -80املؤعر نق  03ؾبتمبر  0880م نتػلن ةالت نئة الػمغادنة لع
ةمسجنه إصعاج ما كار يؿمى (مراَن مدغجمة ،مراَن الجرس  ،مراَن أ ص ى الجرس  ،مراَن
مػؼجلة) جهق املراَن ي

لرمنة ،لع إصعاجظا لدت مؿمى جضنض جسس(مراَن نجب لغ نت ا) جهق

مجمسغة ةلضناا لدضص ابمت ا جلغاجؼ ةراء غلى م انيـ صنمغغاخنة جاجتماغنة جماصنة جا تهاصنة
جمالنة ةاؾركاعا الؿلُاا املدلنة ،سظ .امل انيـ مدضصا ةالت هن نق املاصا  2مس املغؾسم 220 -80
جنق ؾرة 0882م نضع املغؾسم الركغيعق ع ع  02-82املؤعر نق  4أذتس غ  0882املتػلن ةتر نة
ؾراماع ،لع خنه9
 -اؾتدضاث مؿمى " مراَن التسؾؼ

تهاصل " ،جهق مراَن لتسسر مس خًاءاا جنس

ا تهاصنة لرُسل غلى زهابو مكترذة مس التجاذـ

تهاصل ج جتما ق أج متساملة ،جلؼزغ

ةُا اا مس املساعص الُننػنة جالبكغرة أج الظناك ال اغضنة املُلس خكضسا جعخؼ ق ن ا أج الك نلة
تهاصنة إلدتاج الؿلؼ جالخضماا جلُسرغسا ( الجغرضا الغؾمنة)0883 ،ا

ةرؿظن إ امة يذكُة
ُ
جلدضص سظ .املراَن ةراء غلى م انيـ مػنرة هق م هلة نق املاصا  4مس املغؾسم التر نظل ع ع –83
 220املؤعر نق  06أذتس غ 0883ما
 -لهزن

" املراَن الساجب لغ نت ا " إياخة إلى " مراَن التسؾؼ

تهاصل " غلى أن ما "

مراَن زانة " ،جزههت امتناػاا مػتبرا ملس يؿرامغ نق سظ .املراَن خضصا نق إَاع ادسر
ؾراماع الجضنض ،سضف سظ .متناػاا سس لسجنه جلغذحز ؾراماع نق سظ .املراَن مس أج لد نن
مػضالا لرمنة ب ا ل سق غحرسا مس املراَن جطلج لخلن ذسجام جالتساػر املُلس نق الترمنةا
إر ل ضنع امتناػاا للمؿرامغرس نق املراَن الخانة نجؿض التسجه الجضنض للجؼابغ ،خن أر ؾناؾات ا
نق ي التسجه قتراكا كادت ل سم غلى التضز املناقغ ةئ امة اؾراماعاا لدت إقغاف الؿلُاا؛
ةيرما لضزلظا نق ي دظام ا تهاص الؿسق سس غالنا بكس غحر مناقغ غس َغرن الت جحر ،كالتس نًاا
الًغربنة جإلاغاداا جمرذ ال غجى جغحرسا مس السؾاب ا
لع رصخنو الت اجا الترمسل نق الجؼابغ نق قس لهزن حر لنلضناا ججالناا السَس نق صعاؾة أجغرت
غلى مجمسع ةلضناا السَس ؾرة 0885م مس َغف املغذؼ السَن للضعاؾاا جالتدالن الخانة
ةالتسُنِ ،يػُا الجضجع املسالق نسعا غس الخغرُة الترمسرة نق الجؼابغ ،إط ننضجا جلنا غضم لساػر
الترمنة ةحر مستل

السالناا جي النع نق السَسا
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الجدول ركم ( )11جصييف بلدًاث ووالًاث الجسائر وفم درجت التىميت بها
التصييف الثاوي
املجمىعت

املجمىعت

ألاولى

الثاهيت

جالنة الجسائر جالن

املجمىعت الرابعت

املجمىعت الثالثت

املجمىعت
الخامست

إليزي  13والًت خًغرة لما

لتمحز غس ةاملق ججىدوف

والًاث

الزكاٍ جهق مراَن خ خنة املراَن

الجنلنة

السالناا ةج

ذ ذثر

الغبيس ب ا جهق  9ةجانة ،جعغسرة  9أصعاع ،جالظًا

الػلنا

املغاخن

السالناا

النلنضا ،للمؿار ،لحزل الكل  ،يغساٍ ،نغلنِ

الزكاٍ

جػج ،غراةة ،ؿرُنرة ،أم النساملق ،بؿكغا ،يؾاس

خ ا

جإلاؾراماعاا ت ميكا

الهراغة

 23والًت صخغاجرة 19

نق

جع لة،

جسغار ،ليناػا،

لمجراؾت ،ةال خة ج هق 9

ةسمغصاؽ،

الُاعف ،لبؿة،

النسرغا،

ليناػا،

غنلحزار ،الجل ة،
ؾنضل

ؾكنكضا

املة،

لناعا ،ةالرة،

ؾػنضا ،جنج  ،ؾُن ،
ةلػناؽ ،املضنة،
مؿتغادع ،ةغج

املؿنلة،
ةسغغرغرج،

مػؿكغ،

الننٌ ،رؿمؿنلت ،منلةا

الساصل،

ززكلة،

ؾسق أسغاؽ ،غحر
الضخلى،

الرػامة،

غغصانةا

املصدر :زميس م ضاص  ،جا ؼ جآخاق الترمنة املدلنة نق الجؼابغ ز ع ال ترا (  0881م – 2117م)
خالة جالنة النلنضا ،عؾالة ماجؿتحر ،ماجؿتحر نق الػلسم
الػلسم

تهاصنة ،الجؼابغ 9جامػة الجؼابغ ،كلنة

تهاصنة جغلسم الرؿنحر 2118 ،م ا

خن ركحر الت اعرغ إلاخهابنة إلى لغذؼ غالننة الزكاَاا جاملراَن الهراغنة ةاإلياخة إلى السخضاا
تهاصنة نق املراَن التلنة ،إط دجض أر ما نؼرض غس  %51مس الزكاَاا ج %58مس املراَن
الهراغنة جغس  %55مس السخضاا

تهاصنة لترذؼ نق املراَن التلنة ج ةيرما نق املراَن الؿظسع

الػلنا لترذؼ خ ا 42ا %26مس مراَن الزكاَاا %24 ،مس املراَن الهراغنة ج14ا %24مس غضص
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تهاصنة ةيرا املراَن الجرس نة ال نتساجض ؾسة  % 9,89مس مراَن الزكاَاا ج % 5,35

مس املراَن الهراغنة ج  % 8,85مس غضص السخضاا

تهاصنة خالزكاَاا

تهاصنة يؾاؾنة

مسػغة لسػيػا متنانرا جضا ذما سس منحر نق الكس أصدا.ا
الشكل ركم ):12جىزيع مىاطم اليشاطاث واملىاطم الصىاعيت في الجسائر حسب املىاطم

املصدر 9مس اغضاص الناخاحر اغتماصا غلى جضجع ع ع  ،12خالذ خاجق ،الجهىيت في الجسائر الىاكع
وألافاق ،مجلة الػلسم جتماغنة الػضص  ،25مجلض  ،2107-04م021 9ا
جلػ ذظلج مس يؾنا ال أصا إلى ػراصا لنانس نق ال ساعق إلا لنمنة ةحر الكماع جالجرس سس
اؾتمغاع ال ساعق الجظسرة نق املجاع السَن خنػض ؾت ع الجظت الؿلُاا الجؼابغرة إلى ستمام
ةررمنة ي النع املتُسعا ذؿبنا نق الجادب

تهاصل ج جتما ق جال

ل نت صغما نق الخ نة

ؾتػماعرة مس ز ع اؾت اصت ا مس ادسر التكت جالترذؼ جسظا ما ػاص نق غمن ال ساعق

لنمنةا ،

ج ض دتج غس طلج لؼانض حجع الجزجح الغر ا  ،خن ننضج ةسيسح زت ع الكنحر ةحر املراَن الكمالنة
جالجرس نة نق الجؼابغ مس خن لسػيؼ الؿسار ةحر مراَن الكماع جالسؾِ جالجرس ذما سس منحر نق
الكس ع ع ( )12إط ما ن سق  %51نتمغذؼجر نق املراَن الؿاخلنة 26ا %26يػيكسر نق مراَن
الؿظسع الػلنا جما ما نما 4ا %8ن ُرسر نق املراَن الصخغاجرة جال ركس خسالق  %72مس املؿاخة
إلاجمالنةا
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الشكل ركم ):13جىزيع السكان حسب املىاطم في الجسائر

المنطقة الجنوبية

منطقة السهول العليا

المنطقة التلية

70

60

50

40

30

20

10

0

املصدر :مس اغضاص الناخاحر اغتماصا غلى جضجع ع ع  10خالذ خاجق ،الجهىيت في الجسائر الىاكع
وألافاق ،مجلة الػلسم جتماغنة الػضص  ،25مجلض  ،2107-04م021 9ا
ج الرظغ لتُسع أغضاص ؾسار الخًغ جالغر

ننضج جلنا التزانض نق غضص ؾسار الخًغ م اعدة

ذررنجة للتنانس الترمسل ةحر مستل

املراَن ،ةدن أر ال اَرحر نق املضر الخًغرة

بؿسار الغر

أزظ مرحى متزانض خنػض ما ضع غضص ؾسار سظ .املرُ ة ؾرة  0881خسالق  13,5ملنسر ذؿمة اعل ؼ
لنهنذ  18,7ملنسر ذؿمة ؾرة  2111جأذثر مس  29,7ملنسر ذؿمة ؾرة  ،2106ةمػضع دمس ضع ةر
 %120,58نق ؾرة  2106م اعدة بؿرة 0881ا ةيرما نق املراَن الغر نة خ ض ادت

غضص الؿسار مس

 12,4ملنسر ذؿمة ؾرة  0881إلى  12,5ملنسر ذؿمة ؾرة  2111ج 11,54ملنسر ذؿمة ؾرة  ،2106إط
ادس ٌ ةمػضع دمس ضع %6 .ةحر ؾرة  0881ج ،2106جالكس التالق ةحر طلجا
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الشكل ركم ( )14جطىر وسبت سكان الريف والحظر في الجسائر مً 2117-1991
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90%
80%
70%

50%

سكان المناطق
الحضرية

40%

عدد السكان

60%

30%

20%
10%
0%
1990 2000 2002 20042006 2008 20102012 2014 2016
السنوات

املصدر :مس إغضاص الناخاحر اغتماصا غلى
اخهابناا النرج الضجلق نق املس ؼ لكترجذا، https://data.albankaldawli.org/indicator9
اَلؼ غلنه ةتاعرش  2107/00/04ا
 -5التهيئت إلاكليميت في الجسائر
قسلت الت نئة إلا لنمنة مدسعا أؾاؾنا نق ؾناؾاا الخسسماا الجؼابغرة املتػا نة بػض ؾت ع،
ج ض السظا جظسص غضا نق سظا الهضص ،ازتل ت ةازت ف َننػة لجا .املتننى نق الجؼابغا
يظغا الت نئة إلا لنمنة نق الجؼابغ نق ي املسُِ الخماس يجع نق إَاع ؾناؾة التساػر الجظسل
املػلرة جالظاصخة لتد نن لرمنة مزسجمة ةحر مستل

مراَن السَس ،ج ض لع نق ؾرة 0868م إذكاء

جػاعا
التسُنِ جالت نئة الػمغادنة جال ؾاسمت إلى خض ذنحر نق جيؼ املسُِ الخماس يجع ،ذما لع
ل ؾيـ السكالة السَرنة للت نئة الػمغادنة ؾرة  0870م صجعسا لما نق إلاقغاف غلى إغضاص مسُُاا
الت نئة الػمغادنة ،ذظلج لع اؾتدضاث املسُِ السالةا للت نئة جاملسُِ النلضل للت نئة نق د ـ الؿرة
ذ صالحر للت نئة إلا لنمنة ،إياخة إلى اؾتدضاث مضنغراا التسُنِ جالت نئة الػمغادنة غلى مؿتسة ك
جالنة مس جالناا السَس ،جنق  0876نضع ال ادسر ع ع  12–76املتػلن ةالت نئة الػمغادنة جالظل قس
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إلاَاع الػام الؾترالنجنة الت نئة إلا لنمنة نق الجؼابغ ،جإقاعا إلى الظضف الػام لظا جاء نق املاصا الاادنة
مس ال ادسر  12–76ما نلق " ت ضف الت نئة الػمغادنة إلى ؾتػماع يما للمجاع السَن مس ز ع
الظنسلة جالتسػيؼ املدكع لألذكُة

تهاصنة جاملساعص البكغرة ج ؾتغ ع الػ ذا للمساعص الُننػنة

جالؾنما م ا املساعص الراصعا " (الجغرضا الغؾمنة ،)0876 ،،ج ض جعص نق املاصا الاامرة مره ل هن أذثر
خسع سضف الت نئة إلا لنمنة خن جاء خ ا " لغما الترمنة الػمغادنة إلى إػالة يؾنا الظنسلنة لػضم
التساػر الجظسل مس ز ع لُننن أغماع إدمابنة لستل

ةازت ف املراَن مس خن مدتساسا ججلحرت ا "

(الجغرضا الغؾمنة)0876 ،،
جلكس الت نئة إلا لنمنة نق ي دظام اقتراكا لستل
الرظام

غما هق غلنه نق ي دظام عأؾمالق خ ا ي

قتراكا لسيؼ جلر ظ املسُُاا إلا لنمنة بكس مغذؼل يغ

ذاحرا مس زهسنناا

ي النع ،جيػُا يجلسرة للجادب الكلق غلى الجادب إلا لنم خ ى ةسجسص مؿاسمة مس الؿلُاا
املدلنة جمظما كادت صعجة ال مغذؼرة ،جسس ما غاقته الجؼابغ ز ع خترا الامادناا ةالزؿنة للت نئة
إلا لنمنة ،أصة طلج إلى غضم لد نن يسضاف املسيسغة املتػل ة ةتد نن التساػر الترمسل زانة نق
ي لضسسع يجياع

تهاصنة نق سظ .ال ترا درنجة ادس اى أؾػاع النترجع املسعص الغبيس لتر نظ

مكاعيؼ الترمنة ا
ةدلسع الرؿػنراا رػمن ذاحرا مكس التنانس الترمسل نق الجؼابغ ،خ ض أصا يػمة يمرنة أدضاك
إلى غؼع املراَن املتسل ة أذثر جزانة الغر نة م ا ،درنجة غضم لسخغ يمس ب ظ .املراَن جالظل يػض
قغَا مس قغجٍ الترمنة ،خن أصا للج املكاك إلى مسجة مس الهجغا ددس املضر ةداا غس يمس
جيغجف مػيكنة اخً  ،جسس ما أجغ ؾلنا غلى ك الجظسص ال ةظلت ا الضجلة ؾاة ا نق ؾبن الت لن
مس التنانس الترمسلا
إياخة إلى طلج خئر الجؼابغ غاقت مغخلة ادت النة ةضانة غ ض الرؿػنراا خن خهلت لدسالا
ا تهاصنة جؾناؾنة سامة زانة د تاح

تهاصل جرغحر صجع الضجلة نق

تهاص ،جسس ما ججه

استمام الخسسمة ددس لدضناا أزغة بغنة لد نن ؾت غاع املُلس بػض سظا التدسع ،لظلج لع ركظض
سظ .ال ترا استماما ةمكاك كالتنانس الترمسل الر للج التدضناا كادت أذثر أجلسرة.
لع ؾرة  0883إذكاء جػاعا التجظحز جالت نئة الػمغادنة ةمسجب املغؾسم التر نظل  231–83املؤعر نق
 01أجا  ، 0883ةظلج غاص ستمام ةالت نئة إلا لنمنة إلى الساجظة ،بػض أر كادت لسك مظمت ا إلى
جػاعاا أزغة ذمظام جادسرة ز ع خترا التدسع الظل غاقته الجؼابغ ،خترامى ستمام ب ا لضعرجنا خ ى
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نضجع ال ادسر ع ع  21-10املؤعر نق  2110جاملتػلن ةت نئة إلا لنع جلرمنته املؿتضامة ،سضف سظ.
الؿناؾة ذما جعص نق املاصا الغابػة مس سظا ال ادسر سس " ت ضف الؿناؾة السَرنة لت نئة إلا لنع
جلرمنته املؿتضامة إلى لرمنة مجمسع إلا لنع السَن لرمنة مزسجمة غلى أؾاؽ زهابو جمؤس ا
ك خًاء جظسل " ج ض ةريت سظ .الؿناؾة غلى املناصا آلالنة9
 لناصع الضجلة ب ظ .الؿناؾة جلضنغسا. رؿحر سظ .الؿناؾة ةااللهاع مؼ الجماغاا املدلنة نق إَاع ازتهاناا ك م ا،ج الركاجع مؼ يغسار

تهاصنحر ج جتماغنحر للترمنة.

 يؿاسع املساَرسر نق إغضاص سظ .الؿناؾة جلر نظسا َن ا للركغيؼ جالترظنع املػمسعب ما.
جر خظ سرا التسجه ددس إقغاك املجتمؼ املدلق مس مؿحرنس مدلنحر جمساَرحر نق إغضاص الؿناؾاا
الترمسرة املدلنة املرضعجة نق إَاع سظا ال ادسر ،ةما يؿمذ ةاؾتغ ع أخً للمساعص جالُا اا املتاخة
مدلناا
نق ؾرة 2101م لع املهاص ة غلى الؿناؾة السَرنة لت نئة إلا لنع ج ض نضع ال ادسر  12 – 01املؤعر
نق 28جسرلنة2101م املتًمس املهاص ة غلى املسُِ السَن لت نئة إلا لنع ،لًمس رصخنها ل هنلنا
لسيػنة التنانس ةحر مستل

ي النع نق الجؼابغ إياخة إلى الخناعاا املتاخة خنما نتػلن ةمػالجة سظا

املكس  ،ج ض كار الخناع نتما نق لامحر مؼصجج لإل لنع ةئذكاء أ ُا للتساػر لًمس لرمنة الظًا
الػلنا جالجرس مس جظة جإغاصا سنسلة الكغرِ الؿاخلق جالتلق مس جظة أزغة ،جال ل تهغ سظ.
الرظغا غلى إغاصا التساػر ةحر الؿاخ جالضاز  ،ة ركم أنًا التساػر ةحر الخًغل جالغر ا
جالتساػر املؿتضام لإل لنع ،جرػض مغاغاا ؾ

َا ة ؾت ناع جالتدم للكغرِ الؿاخلق أؾاؾا

لظلجا
نق ؾرة  2115لع لنن ؾناؾة لرمنة عر نة متساملة غغخت ةر " ؾناؾة التجضنض الغر ا " نق
إَاع املسُِ السَن لت نئة إلا لنع الظل نضع نق ال ادسر ع ع  21-10املؤعر نق  2110م ،ت ضف إلى
لد نن لرمنة عر نة متساملة لًمس لرمنة متساػدة لأل النع ،مؼ يزظ نق الخؿنار زهسننات ا،
جمؤس ت ا جمػس ات اا
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ت ضف إلى لد نن لرمنة عر نة متساملة لًمس لرمنة متساػدة لأل النع ،مؼ يزظ نق الخؿنار
زهسننات ا ،جمؤس ت ا جمػس ات اا
ل سم سظ .الؿناؾة غلى لنن م ظسم " ي النع الغر نة " جلكغيـ الرظغا إلى الػالع الغر ا غلى أده
خًاء زام طج مػُناا زانة ةه ج دت اع مس دظغا " ال ًاء ال خن للمضنرة " ،جهق الرظغا ال
كادت ؾابضا جال رػتبر الغر
ال ًاء الخام" ال رػتبر الغر

مرُ ة لماعؽ خنه ذكاَاا خ خنة لسسر لابػة للمضنرة ،إلى دظغا "
ذنادا جغغاخنا زاناا

ل سم ؾناؾة التجضنض الغر ا غلى أعبؼ ةغامج جالبنة ةاألسضاف للترمنة الغر نة املتساملة
( ) Programmes de développement rurale intégré de wilayaخن أر ك املكاعيؼ ال ُنناصع ب ا
مدلنا لرضعج نق إَاع سظ .البرامج الغبيؿنة يعبػة جرؿمى مكاعيؼ جساعرة متساملة للترمنة الغر نة
مجمػة خؿب يسضاف جالبرامج ( )PPDRI
( projets de proximité de développement rurale intégré à fédérer par objectifs et par
 ،)programmeسظ .البرامج هق( 9اللجرة السَرنة للترمنة الغر نة ،2115 ،اله داا )75-72
 البرهامج ألاول:نتػلن ةتدؿحر يغجف املػيكة لؿسار الغر

خظس نستو ةتدضن

يعراف زانة خنما نتػلن

ةالؿكس الغر ا جإػالة يخناء ال هضنغرةا
 البرهامج الثاوي:نتػلن ةررسيؼ يذكُة

تهاصنة نق السؾِ الغر ا جيكم ك ما نتػلن ةًمار صز ةضن لؿسار

املراَن الغر نة ةساؾُة مكاعيؼ إلصزاع أذكُة ا تهاصنة جضنضا ،جل رناا جضنضاا
 البرهامج الثالث:نتػلن ةدمانة املساعص الُننػنة جالتراث الغر ا املاصل جغحر املاصل ج رامن ا ،ةالزؿنة لخمانة املساعص
الُننػنة خئده نتًمس مساخدة التصخغ ،خمانة أخساى املردضعاا جمساخدة ادجغاف الترةة نق
املراَن الجنلنة جخمانة الساخاا ،ج الزؿنة لخمانة التراث الغر ا خظس نتػلن ةاملناذا ال ركس ما
يؿمى الظرضؾة املػماعرة الغر نة ( غة ،لجمػاا ؾكرنة جمناذا مت غ ة ،املرايغ ال ركسلت ةمغ
الػهسع ،املرتجاا الت لنضنة املتكن ة مؼ الظغجف املدلنة)ا
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 البرهامج الرابع:نتػلن ةتضغنع ال ضعاا البكغرة جاملؿاغضا جالت رنة نمكس أر نتع لزكنُه غلى املؿتسة املغذؼل
جلضغنمه غلى مؿتسة السالناا.
ج لرضعج ؾناؾة التجضنض الغر ا نق إَاع املسُِ السَن لت نئة إلا لنع جخن املسُِ الػام التالق :
الشكل ركم (:)05املخطط العام لسياست التجدًد الريفي
المخطط الوطني لتهيئة اإلقميم
سياسة التجديد الريفي
اإلستراتيجية الوطنية لمتنمية الريفية المستدامة
برامج التنمية الريفية المتكاممة لموالية

مشاريع جوارية لمتنمية الريفية المتكاممة مجمعة حسب األهداف
والبرامج
 تحسين ظروف حياة الريفيين إلعادة اإلعتبار وتحديث القرى و المداشر.

ةاإلغتماص
تنويعالناخاحر
املصدر :مس-إغضاص
غلى 9في الوسط الريفي و تحسين المداخيل .
اإلقتصادية
النشاطات

التجدًدالالمادية
نة،المادية و
الغرريفية
الممتمكات ال
الطبيعية و
الموارد
السَرنةحماية و
 اللجرة -الريفي ،الجؼابغ 9املُنػة
خة جالترمنة
ةسػاعا ال
تثمين نة
للترمنة الغر

الغؾمنة. 2115 ،ا

لع إلادُ ق خػلنا نق البرامج املتػل ة ب ظ .الؿناؾة نق  ، 2118نسضح الجضجع املسالق مجمسع املكاعيؼ
ال لع نناغت ا ز ع ؾرساا ج ث ؾرساا مس  2118إلى  2100ا
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الجدول ركم (:)02

عدد املشاريع الجىاريت املُ َ
صاغت واملىافم عليها والتي جم إطالكها خالل سىىاث مختارة
وطعيت

املشاريع

غضص

املكاعيؼ

جم غضص املكاعيؼ ال

ال

كل صياغتها

جم غضص املكاعيؼ ال

املىافلت عليها

جم

إطالكها

سىت
2119

2111

2111

2119

2111

2111

2119

2111

2111

املحاور ( ألاهداف )
 -1ج ـح ـسـي ــً ظـ ــروف 270
ال ـع ـيــش لسكان الريــف

237

65

251

014

22

075

21

4

 -2جىىيع ألاوشطت 470
الاكتصادًت في الىسط

673

282

443

204

027

312

66

22

الريـفـي
-3ح ـم ــاً ــت
الـ ـط ـ ـب ـ ـي ـع ـ ـي ــت

ال ـ ـم ـ ــىارد 0140

 -4إعادة جأهيل التراث 022
الريفي املادي و

0160

461

862

382

213

572

44

25

004

24

014

32

8

54

00

0

الالمادي
ال ـ ـ ـمـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــىع

2125

2207

863

0780

843

263

0225

062

63

املصدر مً إعداد الباحثين باإلعتماد على :
 اللجرة السَرنة للترمنة الغر نة ةسػاعا ال خة جالترمنة الغر نة ،التجدًد الريفي،الجؼابغ 9املُنػة الغؾمنة 2115 ،ا
- Ministère de l’agriculture et du développement rural, réunion d'évaluation
trimestrielle de la mis en œuvre des contrat de performance du renouveau
rurale, 23-24 octobre 2010.
- Ministère de l’agriculture et du développement rural, réunion d'évaluation
trimestrielle de la mis en œuvre des contrat de performance du renouveau
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rurale, 23-24 Avrile 2011, Disponible sur : (http://www.dgf.gov.dz) ( consulté
ا) le 16 octobre 2018
نظظغ مس ز ع يع ام نق الجضجع لجا .التراػلق لػضص املكاعيؼ ال لع نناغت ا جاملساخن غل ا مس
ؾرة  2118إلى ؾرة  ،2100خن د خظ لدؿرا َ ن ا مس ؾرة  2118إلى  2101ض نغجؼ إلى ججسص
اؾتجاةة مس َغف ؾسار يعراف جالظنئاا املدلنة لجا .ؾناؾة التجضنض الغر ا ،مس ز ع َغح
مكاعيؼ جأخساع ملػالجة مكاكلظع ،جسس ما يػض املدغك الغبيس لظظ .الؿناؾة ،جلكس ؾرة 2100
قظضا ادس ايا مدؿسؾا نق غضص املكاعيؼ املهاغة جاملساخن غل ا جخ ى ال لع اَ ظاا ج ظلج خئر
يع ام املؿت ضخة لع نتع السنسع إل ا خ ض لع ةغمجة  02037مكغجع لل ترا  2103 – 2118نق املداجع
يعبػة ،غلى أر نتع لد نن % 22

(  ) 2865م ا نق ال ترا  2101 – 2118جسس مالع نتع السنسع

إلنه خ ض ةلغ مجمسع املكاعيؼ ال لع إَ ظا ؾر  2118ج  2101مجمسع  0418مكغجع خ ِ ا إر
مػغخة ؾبب التراجؼ املظكسع نتُلب صعاؾة مػم ة لنحر أؾنا لغاجؼ غضص املكاعيؼ املساخن غل ا جذظا
ال لع إَ ظاا
.6خاجمت:
رػتبر ياسغا التنانس الترمسل مس أزُغ الظساسغ املظضصا لجظسص الترمنة ،جبغٌ الرظغ غس أؾناب ا
أكادت ا تهاصنة ،اجتماغنة أم لاعرسنة خئر الخض مس م ا يػض الخُسا يجلى نق أل ؾناؾة لرمسرة مس
أج دجاخظا ،جالتػام مؼ سظا املكس نتػلن أؾاؾا ة ظع الػسام املؿبنة له مس أج لد نن خلسع
جظعرة ،رػتبر الت نئة إلا لنمنة أخض أةغػ يصجاا املؿتسضمة نق طلج خن ل سم غلى مػغخة املساعص
جالُا اا ال نتمحز ب ا إلا لنع غس غحر ،.ج التالق غتماص غل ا نق الترمنة ،خالبرامج الترمسرة ن ترى
أر لسسر مستل ة مس إ لنع آلزغ خؿب إمسادناا ك إ لنع ا لرؿع الجؼابغ ةررسع أ النمظا لرسغا قضنضا
جسس ما أدتج ازت خا نق املساعص جالُا اا ال نملكظا ك إ لنع ،لظلج خ ض ؾػت الخسسماا الجؼابغرة
املتػا نة مرظ ؾت ع إلى خظع سظا الترسع جمداجلة جيؼ ةغامج لرمسرة لت ءم مؼ زهسنناا ك
إ لنع ،ج ض اذػكـ طلج جلنا نق إلاجغاءاا املتسظا جزانة نق ال سادحر الهاصعا كاملسُِ السَن
للت نئة إلا لنمنة ،جؾناؾة التجضنض الغر ا ال ت ضف لترمنة ي النع الغر نة اغتماصا غلى د اٍ ست ا
جهق يذكُة ال خنةا
اغتمضا الجؼابغ املسُِ السَن لت نئة إلا لنع ؾرة  2110ذ صاا ت نئة إ لنمنة للخض مس التنانس
الترمسل ةحر أ النمظا ،ج ض لًمس سظا املسُِ غضا آلناا لتد نن طلج زانة ؾناؾة التجضنض
« مجلت امللريسي للدراساث الاكتصادًت واملاليت ،املجلض  ،2الػضص  ،2صيؿمبر  » 2107م م208-2829

235

رمالوي عبداللادر

(التهيئت إلاكليميت وإشكاليت التباًً التىمىي الجغرافي في الجسائر)

الغر ا ال ةضأ الػم ب ا مرظ  ،2115ج الرظغ ملا لع لد ن ه نمكس ال سع أر لر نظ البرامج املرضعجة نق
املسُِ السَن لت نئة إلا لنع نساجظه نػس اا جمة ،لػ أةغػسا نػس ة مكاعذة املجتمػاا املدلنة
نق الػملنة الترمسرة دظغا الدس اى مؿتسة الس ق لضي ع ة سمنة املكاعذة أج الدس اى املؿتسة
التػلنم نق بػٌ الخاالا ،الظل نهػب غل ع دسغاٍ نق سظ .البرامج ة اغلنة ،خكما سس مػلسم خئر
الت نئة إلا لنمنة منزنة لخض ذنحر غلى مكاعذة املجتمؼ املدلق نق نناغة البرامج الترمسرة املستل ةا
إياخة لػضم ادسغاٍ املؿحرنس املدلنحر (مؿحرل النلضناا) نق سظ .البرامج نق ذاحر مس يخنار ،جسس ما
يػنن دجاخظاا لظلج خئر دجاح الت نئة إلا لنمنة ذ صاا لتس ن

خضا التنانس الترمسل نتُلب جغنا أذبر

لضة أخغاص املجتمؼ املدلق جلظاخغا للجظسص أل مكاعذة جاغنة جخػالة م ع مس جظة ،جرتُلب مس جظة
جادنة صعاؾاا مػم ة خسع زهسنناا مستل

ي النع مس خن املساعص الُننػنة جالبكغرة املتاخة

ب ا ،ةما يؿمذ ةسيؼ ةغامج جا ػنة اةلة للتُننن ا
 .7كائمت املراجع املعتمدة
-0
الجغرضا الغؾمنةا ()0883ا الجمظسعرة الجؼابغرة ،املغؾسم التر نظل ع ع  220– 83نتًمس لُننن
أخسام املاصا  23مس املغؾسم الركغيعق ع ع  02-82املؤعر نق  4أذتس غ  0882جاملتػلن ةتر نة إلاؾراماع
جردضص قغجٍ رػنحر املراَن الخانة ج ينِ خضجصسا ،،ع ع  03 ،56أذتس غ  ، 0883املاصاا ملغؾسم
التر نظلا
-2الجغرضا الغؾمنة،ا ()0876ا الجمظسعرة الجؼابغرة ،ال ادسر ع ع  12 – 76املتػلن ةالت نئة الػمغادنة ،
ع ع 27 ،14جاد ا 0876م ،املاصا ع ع  12ا
-2اللجرة السَرنة للترمنة الغر نةا ()2115ا ةسػاعا ال خة جالترمنة الغر نة ،التجضنض الغر ا ،الجؼابغ9
املُنػة الغؾمنة ،ا
-3جابغ مُلن مدمض غنانغاا ()2118ا  ،التسُنِ إلا لنم صعاؾة دظغرة جلُنن نة ،،ا غمار  9صاع
الخامضا
-4ؾماغن قػناذاا ()0886ا  ،م ضمة نق ا تهاص الترمنة دظغراا الترمنة جالرمس اؾترالنجناا
الترمنة، ، ،ا الُنػة الاادنة ،الجؼابغ 9صاع سسمة للُناغة جالزكغ جالتسػيؼا
-5نبرل خاعؽ الظن ا ()2118ا  ،التسُنِ الخًغل ،،ا غمار  9صاع الناػجعل الػلمنة للزكغ جالتسػيؼ ا
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-6غامار مدمض غرنعا ()0888ا ،م ضمة نق التسُنِ الترمسل إلا لنم ا  ،غمار  9صاع ن اء للزكغ
جالتسػيؼ،ا
-7مدمض ةل اؾع خؿس ب لسعا ()0888ا  ،ؾناؾة لسُنِ الترمنة جإغاصا لرظنع مؿاعسا نق الجؼابغ،،
،ا الجؼابغ 9صنسار املُنسغاا الجامػنة 9الجؼء الااذا،ا
-8مدمض ةل اؾع خؿس ب لسع،ا ()0881ا إلاؾراماع جإقسالنة التساػر الجظسل " مااع الجؼابغ "،،ا
الجؼابغ  9املؤؾؿة السَرنة للكتا ا
-01مدمض جاؾع قػنار الػاذاا ()2116ا  ،التسُنِ إلا لنم مناصا ج أؾـ -دظغراا ج أؾالنبا ،
غمار  9صاع ن اء للزكغ جالتسػيؼ،ا
-00ميكن

ا لسصاعجا ()2115ا  ،الترمنة إلا تهاصنة ،ا الغراى 9صاع املغرش ، 9 ،لغجمة مدمسص خؿس
خؿن ج مدمسص خامض مدمسص غنض الغػاقا

12-Nicole de Montricher. (1995). L’aménagement du territoire. Paris :
éditions la découverte,.
13- Philippe Aydalot. (1984). , économie régionale et urbaine, ,. paris :
Economica.
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دزاطت ميداهيت على عمال مؤطظت جىشيع الغاش والىهسباء بىالًت ألاغىاط
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A field study on workers of the Gas and Electricity Distribution
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ملخص:
هدقت هذه الدراضة ئلى الٌػل غً الػالنة بين التػلم التىظيمي وتمٌين الػاملين لدي غيىة مً
غم اااُ مدتزز ااة تىسء ااؼ الٌألزو اااه والؿ اااس ب ااا ؾىاط  ،وه اان هى اااى ق اازوم ا د ل ااة ئخ ااائية ل اادي غيى ااة
الدراض ااة إػ ااشي ئل ااى اإلاإه اان الػلم ااي وو التس ااق ال ااىديكس ا ا اإلاكأل ااىمين  ،ولتدهي ااو وه ااداف الدراض ااة
اهتهجا الباخثان اإلاىهج الىصاكس التدلييا مػتمادتً غياى مهيااص الاتػلم التىظيماي اإلاػتماد ماً الجمػياة
ألامززٌيااة للتاادرزل والتعااىزز اإلاػااد ضااىة  0665واإلاػاادُ ضااىة  2112وحميااؼ وبػاااده تتػلااو بمتؿياار الااتػلم
التىظيم ا ااي ي دتىاميٌي ا ااة ال ا ااتػلم  ،ئدارة اإلاػزق ا ااة  ،التٌىلىحي ا ااا اإلاػلىماتي ا ااة  ،تد ا ااىُ اإلاىظم ا ااة  ،ال ا ااذايزة
التىظيميااة  ، ،ومااا اإلاهياااص الماااص بتمٌااين الػاااملين تاام ئضااتسدا اإلاهياااص اإلاػااد مااً ظاازف يالطاااغد
 ،2100وغ اامن ألابػ اااد التالي ااة ي ئم ااتالى اإلاػلىم ااا وتىقزه ااا  ،ؤلاض ااتهاللية وخزز ااة الت اازف  ،ئم ااتالى
اإلاػزقة  ،الػمن الكزق  ، ،وند تم التدهو مً الم ائق الطيٍىمترتة للمهياضين غيى البيئة اإلادلية
 ،ون ااد غ اامن مجتم ااؼ الدراض ااة حمي ااؼ غم اااُ مدتزز ااة تىسء ااؼ الٌألزو اااه والؿ اااس ب ااا ؾىاط والب ااالـ غ ااددهم
ي ،327غامن  ،ازتير منهم غيىة غػاىائية بطايعة بلاـ غادد مكزدا هااي ، ،111وناد تمٌاً الباخثاان ماً
اضترحاع ي )92مهياص صالح للدراضة  ،وند زل ت هتائج الدراضة ئلى ون 7
 تىحد غالنة ئرتباظية مىحبة بين التػلم التىظيمي وتمٌين الػاملين لدي غماُ مدتززة تىسءؼ الٌألزواهوالؿاس لى تة ألاؾىاط .

*اإلاإلل اإلازضن 7أ .جىادي بللاطم  ،ؤلاتمينAbdnourmohamed04@gmail.com 7
« مجلت اإلالسيصي للدزاطاث الاكخصادًت واإلااليت ،اإلاجلد  ،2الػدد  ،2ديطمبر  » 2105ص ص006-0217

023

)(الخعلم الخىظيمي وعالكخه بخمىين العاملين

جىادي بللاطم

 تىحااد قاازوم ا د لااة ئخ ااائية ا مطااتىي ال ااتػلم التىظيمااي بااين غماااُ مدتززااة تىسءااؼ الٌألزو اااه.والؿاس لى تة ألاؾىاط إػشي ئلى اإلاإهن الػلمي
. تىحد قزوم ا د لة ئخ ائية مطتىي التػلم التىظيمي إػشي ئلى التس ق الىديكس.  تىحد قزوم ا د لة ئخ ائية مطتىي تمٌين الػاملين إػشي ئلى اإلاإهن الػلمي.  تىحد قزوم ا د لة ئخ ائية مطتىي تمٌين الػاملين إػشي ئلى التس ق الىديكس.  التػلم ؛ التمٌين؛ التػلم التىظيمي:اليلماث اإلافخاحيت
M12:JEL جصييف
ABSTRACT :

This study aimed to uncover the relationship between Organizational
Learning and Empowering Employees in the Electricity and Gas
Distribution Directorate of Laghouat, , and whether there are statistically
significant differences among the study sample due to the qualification for
job specialization. And to achieve the objectives of the study the student
researcher followed the analytical descriptive approach based on two
questionnaires: one for organizational learning and the other for special
empowerment of workers. The study population included all workers of the
Distribution of Electricity and Gas Directorate in Laghouat , totaling (327)
worker, and the study sample was chosen in a simple random fashion and
consisted of (111) workers to whom the study tools were distributed, the
student researcher being able to retrieve 95 of them, of which 92
questionnaires were suitable for data analysis;
The results of the study indicated the existence of correlation between
organizational learning and the empowerment of workers, , while the level
of organizational learning appeared to be average along a level of
empowerment of workers being acceptable, which reflects the role and
efficacy of organizational learning in increasing the feeling of confidence
and freedom of decision making among workers and the development of
their level of empowerment.
Mots-clés: Learning; empowerment; organizational learning.
Jel Classification Codes:M12.
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 .1ملدمت:
تمثن اإلاىارد البػززة الزييزة ألاضاضية للمىظما غيى ازتالف وهىاغألا ووغٍالألا ،قكػاليها
تهاص بمدي يكاهة وندرة هذه اإلاىارد غيى ألاداه الجيد ،ئ ونها ه مً يػٌظ صىرة اإلاىظمة وزترحم
ضياضا ها ئلى وقػاُ وئهجاسا  ،وختى تتمًٌ اإلاىظما مً بلىؽ وهداقألا وتىكيذ بزامجألا بد لألا مً
الػمن غيى تىقير ًن ما مً غأهه ون تزتهس بمطتىي وقزادها وزىػٌظ ئتجابا غيى ممارضا هم  ،يما ون
ً
ً
ً
ً
غاإلاىا اليى يػألد تهدما غلميا وتهىيا هائال  ،اوػٌظ غيى الخياة ؤلاوطاهية حميؼ مجا ها  ،مما
زلو تددتا للمىظما للبدث غً ظزم ووضائن وآليا حدتدة إطتعيؼ مً زاللألا مجابهة هذه
التددتا  ،وند عجلت هاته التعىرا الألائلة بضزورة ئغتراف الهائمين غيى غإون ئدارة ألاقزاد
الػاملين  ،بأن اإلاىرد البػز هى وخده م در اإلايزة واإلاػزقة واإلاألارة ووهه تجل الاضتثمار قيه
لالضتكادة مىه ئلى ونص ى خد  ،وئغتباره يأصن نيمي مً وصىُ اإلاىظمة التي تجل ؤلاضتثمار قيها ،
والىظز ئليه يػهن

يطاغد قهغ  ،تتلهى ألاوامز والتػليما وزهى بتىكيذها وتزحمتها ئلى وقػاُ ،

والتسي غً ألاضاليل الٌالضيٌية

ئدارة اإلاىارد البػززة والطلىى التىظيمي والتي إػتبر الكزد ًلكة

تجل التسكيض منها بتبني اإلادازن الخدتثة لتػظيم دوره

الخياة التىظيمية ختى تتمًٌ مً يطل

و هه وجهته .

 1.1إشياليت ّ
الدزاطت :
ئن اإلاديغ الذ إػمن قيه اإلاىظما زاضؼ للتؿير والتهلل الطزءؼ ،إؿير تسعى خدود الػلم
والثهاقة والطياضة وؤلانت اد ،يما يػألد دألىر مكاهيم حدتدة ًالػىإلاة ،روص اإلااُ الكٌز  ،ئدارة
التىىع ،التػاند المارج  ،ئدارة اإلاػزقة والتػلم التىظيمي ،...ووصبذ تىظز للمػزقة يأداة خاضمة
تىليد ًن جزوة ونىة ،ووصبدت مػارية حميؼ وقزاد اإلاىظمة

تىمية واضتثمار الزصيد اإلاػز ه

ضمة التهد الخهيهس ،ووما ون اإلاىارد البػززة ه روضماُ اإلاىظما ووضيلتها التي تمًٌ الطيعزة بها
غيى ألاخداث مً خىلألا،وحل ؤلاغتىاه بها وخطً ئدار ها وتىقير ًن ما مً غأهه ون تشزد مً ندر ها غيى
التٌيل ومىايبة هذا التطارع ،والىظز ئليها يمىارد دتىاميٌية متؿيرة باضتمزار ،والػمن غيى تىقير
وتكػين آلاليا التي إطمذ لألا باإلضتكادة منها ئلى ونص ى خد ممًٌ ،وهذا لً تتأإى ئ باغتماد
ألاضاليل وؤلاتجاها ؤلادارزة الخدتثة ئ ا ما وراد لىكطألا البهاه والتميز وتدىزن التددتا المارحية
ئلى قزص لإلضتثمار قيها وتدهيو ألاهداف بىاضعتها.
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وحدتز بالذيز ون اإلاىظما الجشائززة يؿيرها مػزضة لألذا الشزم اإلاػز والتٌىىلىج  ،مما
تترتل غىه هتائج ؾير ضارة

خالة غد الزصد البيئي اإلاتكدق آلجار وتبػا هذا التؿير والتهد مما

ند يػيهألا مً التدٌم بمسزحا ها ،و مىاص مً ؤلاغتماد غيى يكاها نادرة غيى التطيير والتأجير
اإلاسزحا  ،مػبػة باإلاػزقة واإلاألارا واإلاػلىما وم در نى ها روص مالألا الكٌز  ،نادرة غيى التٌيل
مؼ ويبر التددتا التي تىاحألألا مً زالُ تبني وضاليل تدرزبية وإػليمية وتعىزززة تمٌنها مً اضتبام
ألاخداث وإػعيها هظزة ئضتػزاقية للمطتهبن للشزادة يكاه ها وقاغليتها.
وإػد مإضطة ضىهلؿاس ئخدي اإلاإضطا
الهعاغا ؤلاضتراتيجية

الجشائززة ا

العابؼ المدماإس والتجار مً

الىظً إلاا تضعلؼ به مً ودوار دازن اإلاىظىمة ؤلانت ادتة للبلد ،يما ونها

تهد زدما تىمية وآهية إلاستلل غزائذ اإلاجتمؼ ،قان غمالألا

خاحة ئلى تدطين وتعىزز وضاليل

الػمن والطع ئلى الاضتزادة وؤلاضتكادة مً مستلل اإلاػارف لتمٌينهم مً الهدرة مً تدطين المدما
اإلاهدمة للشوائً وتلبية ظلبا هم ،وتىمية وغيهم باإلاػٌال التي تىاحه مإضطتهم والعززهة التي تمًٌ بها
مػالجتها ختى يطتعيػىا ؤلارتهاه بمىظمتهم ئلى مطتىي ألاداه اإلاعلىب  ،وهى ما تمًٌ بلىؾه بىاضعة
ؤلاهتما بهم قزدتا وحماغيا  ،وتىقير بيئة تىظيمية تتيذ لألم قزص التػلم واإلاػزقة.
وءػتبر التػلم التىظيمي وخد اإلادازن الخدتثة التي تمًٌ إلاإضطة الٌألزواه والؿاس اغتمادها
ياضتراتيجية إلاىايبة هذا التؿير الطزءؼ ،ئ ون تىقير بيئة تىظيمية إطمذ بتبادُ ألاقٍار والمبرا
وتىاوُ اإلاػلىما ومػارية الجميؼ قيها تإد ئلى زلو ت ىرا ئتجابية لدي الػماُ يما تمًٌ ون
تدهو التىاسن والتٍامن بين مستلل ألانطا واإلاطتىزا ؤلادارزة ،قا هتما بالكزد وتىميته واضتثمار
ظانته وندراته الذهىية تسلو جزوة مػزقية ونىة خهيهية إطتعيؼ اإلاىظما مً زاللألا نيادة الخاضز
وتأمين اإلاطتهبن ،والتػلم التىظيمي تشزد مً و ه والتزا الػاملين للمىظمة إلخطاضألم بأهميتهم
وزمىدألم غػىرا بالهىة هتيجة امتاليألم للمػزقة واإلاػلىما و تمٌنهم مً الهدرة غيى اتسا الهزارا
الصخيدة والطزءػة يما تتيذ لألم قزص اإلاػارية

وضؼ المعغ ورضم البرامج وتددتد وهداف

مىظمتهم ،وت بذ لديهم الهدرة غيى تدمن اإلاطإولية بػٍن وقضن بما تإد ئلى وداه وقضن وزدهو
الزض ى  ،قٍلما وخظ اإلاىدل وهه مطيعز غيى مسزحا غمله ومتدٌم

ودائه يزص ًن ظاناته

وئمٍاهياته لمدمة مىظمته والتطخية مً وحن بهائها وهجاخألا واسدهارها.
ئن دراضة مىضىع التػلم التىظيمي وغالنته بتمٌين الػاملين يػد مً اإلاىضىغا الخدتثة
الطلىى التىظيمي وئدارة اإلاىارد البػززة ،والتي لم تدظ ختى آلان باهتما الباخثين والدارضين رؾم
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وهه متىاوُ
زاصة
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ألادب الىظز الطيٍىلىج ب بؿة هظززة ،والتي لم تدغم بدراضا ميداهية ًاقية –

البيئة اإلادلية – غيى خد غلم الباخثين  ،وهظزا للعبيػة المدمية والتجارزة لهعاع الٌألزواه

والؿاس واهكتاخه غيى البيئة المارحية ضيداوُ الباخثين تىاوُ هذا اإلاىضىع بدراضة ميداهية

مدتززة

التىسءؼ للٌألزواه والؿاس بى تة ألاؾىاط هظزا همية هذا الهعاع ؤلاضتراتيج والخيى مداو ؤلاحابة
غيى التطاؤ

التالية7

 ما ظبيػة الػالنة اإلاىحىدة بين التػلم التىظيمي وتمٌين الػاملين لدي غماُ مدتززة التىسءؼللٌألزواه والؿاس بى تة ألاؾىاط ؟
 هن هىاى قزوم ا د لة ئخ ائية بين غماُ مدتززة التىسءؼ للٌألزواه والؿاس بى تة ألاؾىاطمطتىي التػلم التىظيمي إػشي ئلى اإلاإهن الػلمي ؟
 هن هىاى قزوم ا د لة ئخ ائية بين غماُ مدتززة التىسءؼ للٌألزواه والؿاس بى تة ألاؾىاطمطتىي التػلم التىظيمي إػشي ئلى التس ق الىديكس ؟
 هن هىاى قزوم ا د لة ئخ ائية بين غماُ مدتززة التىسءؼ للٌألزواه والؿاس بى تة ألاؾىاطتمٌين الػاملين إػشي ئلى اإلاإهن الػلمي ؟
 هن هىاى قزوم ا د لة ئخ ائية بين غماُ مدتززة التىسءؼ للٌألزواه والؿاس بى تة ألاؾىاطمطتىي تمٌين الػاملين إػشي ئلى التس ق الىديكس ؟
.2.1فسطياث الدزاطت:
 تىحد غالنة ئرتباظية دالة ئخ ائيا بين التػلم التىظيمي وتمٌين الػاملين لدي غماُ مدتززةالتىسءؼ للٌألزواه والؿاس بى تة ألاؾىاط .
 -تىحد قزوم ا د لة ئخ ائية

مطتىي التػلم التىظيمي بين غماُ مدتززة التىسءؼ للٌألزواه

والؿاس إػشي ئلى اإلاإهن الػلمي.
 -تىحد قزوم ا د لة ئخ ائية

مطتىي التػلم التىظيمي بين غماُ مدتززة التىسءؼ للٌألزواه

والؿاس إػشي ئلى التس ق الىديكس.
 تىحد قزوم ا د لة ئخ ائية مطتىي تمٌين الػاملين بين غماُ مدتززة التىسءؼ للٌألزواه والؿاسإػشي ئلى اإلاإهن الػلمي .
 تىحد قزوم ا د لة ئخ ائية مطتىي تمٌين الػاملين بين غماُ مدتززة التىسءؼ للٌألزواه والؿاسإػشي ئلى التس ق الىديكس .
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(الخعلم الخىظيمي وعالكخه بخمىين العاملين)

.3.1أهميت الدزاطت :تتبلىر وهمية الدراضة قيما تي 7
 وهمية اإلاتؿيرتً مىضىع الدراضة وخطاضيتهما وخداجتها ونلة الدراضا التي تىاولتها ئن لم ههن هدر هاغيى مطتىي البيئة اإلادلية .
 إشميق مطتىي التػلم التىظيمي وتمٌين الػاملين بمإضطة ضىهلؿاس با ؾىاط. مداولة حدتدة ومتىاضػة إلجزاه اإلاٌتبة الجامػية ببدىث هىغية مىبثهة مً اإلادازن ؤلادارزةالخدتثة للطلىى التىظيمي وئدارة اإلاىارد البػززة .
.1.0أهداف الدزاطت:
 التػزف غيى مطتىي التػلم التىظيمي وتمٌين الػاملين لدي غماُ مدتززة التىسءؼ للٌألزواه والؿاسضىهلؿاس ألاؾىاط .
 الٌػل غً الػالنة بين التػلم التىظيمي بمستلل وبػاده وتمٌين الػاملين ،وتىضيذ وهمية لَللمطإولين ومتسذ الهزار اإلاىظمة مٍان الدراضة.
 مً اإلاإمن ون تكيد هتائج الدراضة اإلاطإولين الطع ئلى بىاه همى ج للتػلم التىظيمي..5.1الخعازيف ؤلاجسائيت إلاخغيراث الدزاطت:
.1.5.1الخعلم الخىظيمي :هى ئمداد الػماُ باإلاػلىما واإلاػارف واإلاألارا والتٌىىلىحيا الالسمة التي
إطمذ لألم بالتػامن الجيد مؼ مستلل اإلاىانل وزتيذ لألم الهدرة غيى التٌيل مػألا  ،و لَ مً زالُ
اضتثمار زبرا الػاملين وتجارب اإلاىظمة ورصدها

ايزة اإلاىظمة ،وهذا يطألم

تدىُ اإلاىظمة مً

مىظمة تهليدتة ئلى مىظمة متػلمة وزهاص مً زالُ ألابػاد التالية ي دتىاميٌية التػلم  ،التدىُ
اإلاىظمة  ،ئدارة اإلاػزقة  ،التٌىلىحيا اإلاػلىماتية  ،الذايزة التىظيمية . ،
-2.5جمىين العاملين :إتاخة درحة مىاضبة مً خززة الت زف للمىدكين والاضتهاللية

ألاغماُ

اإلازتبعة بمىاصل غملألم مؼ مطإوليا هم غً الىتائج مػشسزً بىظا قاغن للمػلىما وإشجيػألم غيى
خن اإلاػٌال واتسا الهزارا اإلاىاضبة  ،دون الزحىع ئلى مدرائهم وو إلاً هم وغيى منهم .وزهاص مً
زالُ ألابػاد التالية  7ي ؤلاضتهاللية وخززة الت زف  ،ئمتالى اإلاػلىما  ،ئمتالى اإلاػزقة  ،الػمن
الكزق . ،
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.2إجساءاث الدزاطت اإلايداهيت :
 -.1.2الدزاطت ؤلاطخطالعيت :
الخصائص الظيىىمترًت ألدواث الدزاطت  :تم تعبيو ودوا الدراضة غيى غيىة ئضتعالغية ندرها
ي ،20غامال و لَ للتدهو مً صالخية ئضتسدا هذه ألادوا والتػزف غيى ال ػىوا التي مً
اإلامًٌ ون تىاحألىا
 صدق أداة الدزاطت  :ند نا الباخثين بالتأيد مً صدم ودوا الدراضة بالعزم التالية :أ-الصدق الخمييزي (اإلالازهت الطسفيت) :
نمىا بمهارهة متىضعا

درحا

وقزاد الػيىة الاضتعالغية ممً تمثن درحا هم  %27مً

الدرحا الػليا ،وممً تمثن درحا هم  %27مً الدرحا الدهيا

اإلاهياضين ووبػادهما الكزغية ،وهذا

للتدهو مً ندرة اإلاهياص غيى التمييز بين اإلاطتىزا اإلاستلكة مً التػلم التىظيمي وتمٌين الػاملين
لدي وقزاد الػيىة وًاهت الىتائج يما تظألز الجدول زكم (. )11
الجدول زكم (ً )11ىضح داللت الفسوق بين مخىططاث اإلاجمىعخين الطسفيخين ألفساد العيىت
الاطخطالعيت على ملياس ي الدزاطت
اإلاجمىعت العليا ن=16

العيىت

اإلاجمىعت الدهيا ن= 16

اإلالاًيع
اإلاخىطط

الاهحساف

كيمت

دزجت

مظخىي

ث

الحسيت

الداللت

اإلاخىطط الاهحساف

الخعلم الخىظيمي

94.16

5.94

62.51

4.23

11.62

11

1.11

جمىين العاملين

76.16

2.92

73.33

4.22

11.87

11

1.11

تتطح مً الجدول زكم ( )11ون نيمة (ث) اإلادطىوة دالا ئخ ائيا غىد مطتىي د لة ي،1.11
بين اإلاجمىغتين

الدرحة الٍلية ،مما يػني ونهما تتمتػان بهدرة تمييزتة حيدة بين اإلاجمىغتين

العزقيتين.
ب-صدق الاحظاق الدادلي )Internal Validity
نا الباخثين مً التأيد مً صدم ألاداة وتضا مً زالُ خطاب مػامن الارتباط بين درحة ًن
غبارة مً غبارا وبػاد الدراضة ودرحة حميؼ الػبارا التي تدتىيها البػد الذ تيتمي ئليه ،وند حاه
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هتائج التدلين ؤلاخ ائس تإيد تمتؼ وداة الدراضة بدرحة غالية مً ال دم غىد مطتىي د لة (،1.11
و ( )1.15والجدول زكم ( )12تىضح درحة الاإطام الدازي لكهزا الاضتباهة مؼ الدرحة الٍلية لألداة.
الجدول زكم (ً )12ىضح معامالث ؤلازجباط بين ول عبازة والدزجت اليليت للبعد الري جيخمي إليه
إلالياض الخعلم الخىظيمي
* دال عىد مظخىي داللت  ( . 1.15الفلسة زكم ) 11 ، 19 ،15
إدازة اإلاعسفت

دًىامىيت الخعلم

جحىل اإلاىظمت

الخىىىلىجيا

الراهسة

اإلاعلىماجيت
ؤلازجباط

زكم

زكم

ؤلازجبا

الفلسة

ط

11

1.81

16

** 1.62

12

** 1.77

17

** 1.72

22

1.72

12

*******
1.81

17

** 1.63

13

** 1.87

18

** 1.63

23

**
1.63

13

**
** 1.54

18

** 1.73

14

** 1.85

19

** 1.59

24

**
1.72

14

** 1.56

19

* 1.51

15

** 1.85

21

** 1.63

25

**
1.87

15

* 1.43

11

** 1.61

16

** 1.71

21

** 1.56

-

**-

-

11

* 1.47

-

-

-

-

-

-

الفلسة

-

زكم

ؤلازجباط

الفلسة

زكم

ؤلازجباط

الخىظيميت

الفلسة

زكم

ؤلازجباط

الفلسة

** دال عىد مظخىي داللت  ( . 1.11جميع الفلساث اإلاخبليت)
تتطح مً الجدول زكم ( )12ون حميؼ مػامال ئرتباط الػبارا با بػاد التي تيتمي ئليها دالة
ئخ ائيا غىد مطتىي د لة ( ، )1.11ومطتىي د لة ي ،)1.15وهذا يػد مإغزا حيدا غيى التجاوظ
الدازي للمهياص  ،وءػٌظ مدي صدم غباراته .
*دال عىد مظخىي داللت . 1.15
** دال عىد مظخىي داللت . 1.11
تتطح مً الجدوُ الطابو ون حميؼ مػامال ئرتباط الػبارا با بػاد التي تيتمي ئليها دالة
ئخ ائيا غىد مطتىي د لة ( )1.11و( )1.15وهذا يػد مإغزا غيى صدم التجاوظ الدازي

بػاد

اإلاهياص  ،وإػٌظ درحة ال دم لػباراته.
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الحسيت والاطخلالليت

يالخعلم الخىظيمي وعالكخه بخمىين العاملين)

إمخالن

العمل الفسقي

اإلاعلىماث إمخالن اإلاعسفت

وجىفسها
ؤلازجباط

زكم
الفلسة

ؤلازجباط

زكم
الفلسة

18
**1.84
11
********* 19
**1.79
12
11
* **1.44
13
*****
11 ** **1.78
14
12 ** **1.82
15
13 ** **1.69
16
- ** **1.67
17
 -ثباث أداة الدزاطت :وند نا

زكم

ؤلازجباط

الفلسة

** **1.61
14
* 1.49
** **1.73
15
** **1.68
** **1.71
16
** **1.56
* 1.49
17
** **1.72
* 1.46
18
** **1.56
** **1.61
19
** **1.69
** **1.64
21
الباخثين بدطاب جبا ألاداتين بالعزم التالية 7

زكم

ؤلازجبا

الفلسة

ط

21
22
23
24
25
-

* 1.48
**1.67
* 1.42
**
**1.65
**1.69
**
**-

و -معامل ثباث ألفا هسوهباخ :
تم خطاب مػامن جبا ولكا يزوهبار باضتسدا بزهامج  ،spss v20وند حاه مػامال جبا حميؼ
ألابػاد يما تظألز الجدول زكم (.)15
الجدول زكم (ً.)05ىضح معامل ألفا هسوهباخ ليل بعد مً أبعاد الخعلم الخىظيمي
اإلاخغيراث

ألابعاد

معامل ألفا عدد العبازاث
هسوهباخ

الخعلم
الخىظيمي

023

دًىاميىيت الخعلم

1.64

15

إدازة اإلاعسفت

1.63

16

الخىىىلىجيا اإلاعلىماجيت اإلاخاحت

1.86

15

جحىل اإلاىظمت

1.52

15

الراهسة الخىظيميت

1.72

15

اإلالياض هيل

1.91

26
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تتطح مً الجدوُ الطابو ون مػامال الثبا بعززهة ولكا يزوهبار بين وبػاد مهياص التػلم
التىظيمي تزاوخت بين ي ،1.86-1.52وه مػامال جبا مهبىلة ،يما بلـ مػامن الثبا الٌي للمهياص
و بجميؼ بىىده ي ،1.91وه نيمة مزتكػة ،مما يػني ون اإلاهياص تتمتؼ بدرحة غالية مً الثبا .
الجدول زكم ( )16معامل ألفا هسوهباخ ليل بعد مً أبعاد جمىين العاملين
اإلاخغيراث

ألابعاد

معامل

ألفا عدد العبازاث

هسوهباخ
الحسيت والاطخلالليت

1.85

17

جمىين العاملين اإلاشازهت باإلاعلىماث

1.71

17

إمخالن اإلاعلىماث وجىفسها

1.65

16

العمل الفسقي

1.53

16

اإلالياض هيل

1.81

26

تتطح مً الجدوُ وغاله تمتؼ ًن ألابػاد بدرحة مهبىلة مً الثبا وهى مإغز غيى صالخيتها
للدراضة ،وند ًاهت هتائجألا تتراوح ما بين ( ، )1.85-1.53يما بلـ مػامن الثبا للمهياص يٍن ()1.81
وهى مإغز داُ غيى درحة مزتكػة مً الثبا .
هالخظ ون غامن جبا اإلاهياضين حيد حدا وهى داُ غىد مطتىي د لة ئخ ائية ()1.11
ب -طسيلت إعادة الخطبيم:
خيث تم التأيد مً جبا اإلاهياضين بتعبيهألما غيى غيىة اضتعالغية مً مجتمؼ الدراضة بلـ
غددها ( )23مكزدة  ،جم ئغادة تعبيهألما غيى هكظ هاته الػيىة بكاصن سمني بينهما ندره  02تى  ،وند
حاه مػامن جبا الازتبارزً حيد حدا  ،وخطبما تظألزه الجدول زكم (.) 17
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جىادي بللاطم

يالخعلم الخىظيمي وعالكخه بخمىين العاملين)

الجدول زكم ( )17معامل الثباث بطسيلت إعادة الادخباز إلالياس ي الدزاطت
اإلاخغير

معامل ؤلازجباط

الخعلم الخىظيمي

** 1.92

جمىين العاملين

** 1.92

** دال عىد مظخىي داللت . 1.11
اإلاصدز  :مً إعداد الباحثين إعخماد على هخائج الدزاطت الاطخطالعيت
هالخظ ون مػامن جبا اإلاهياضين تكىم ي )1.91بعززهة ئغادة الازتبار غال وداُ غىد مطتىي د لة
(.)1.11
 .3مىهج الدزاطت :
اضتسدمىا اإلاىهج الىصكس التدليي الذ يهدف ئلى دراضة داهزة لألا ز ائ ألا ووبػادها ئظار
مػين ووتدليلألا اضتىادا للبياها جم مداولة الىصىُ ئلى وضبابها والػىامن التي تتدٌم قيها  ،وهظزا
هداف الدراضة ولإلحابة غً قزضيا ها قان اإلاىهج الىصكس هى اإلاىهج اإلاىاضل الذ تبىاه الباخثان
هذه الدراضة
 -4حدود الدزاطت :
-1.4الحدود اإلاياهيت  :مدتززة تىسءؼ الٌألزواه والؿاس لى تة ألاؾىاط (طىهلغاش)
-2.4الحدود الصماهيت  :حز هاته الدراضة الكترة اإلامتدة مً غألز قيكز ئلى ؾاتة غألز ما 2101
 -5مجخمع الدزاطت وعييخه 7
وزتير الػيىة بالعززهة الػػىائية البطيعة مً بين مىدكس مدتززة التىسءؼ ضىهلؿاس ألاؾىاط
 ،و لَ بػد الخ ىُ غيى نائمة بأضماه حميؼ الػماُ مً زالُ ناغدة البياها

م لخة

اإلاطتسدمين والبالـ غددهم ي ،024مىدل و لَ بجميؼ مطتىزا هم وإػدد مىاصبهم وئزتالف
ونطامألم وم الخألم  ،وبػدها نمىا بترنيم إطلطي لٍاقة مجتمؼ الدراضة  ،تم ازتيار وطبة ندرها
 %01مً مجتمؼ الدراضة مايػادُ ي )111مكزدة مً مجتمؼ البدث غً ظززو الهزغة لتٍىن غيىة
البدث  ،جم نمىا بتىسءؼ وداة الدراضة غيى الػيىة اإلاستارة

003

« مجلت اإلالسيصي للدزاطاث الاكخصادًت واإلااليت ،اإلاجلد  ،2الػدد  ،2ديطمبر  » 2105ص ص006-0217

(الخعلم الخىظيمي وعالكخه بخمىين العاملين)

جىادي بللاطم

الجدول زكم ( :)18دصائص أفساد عيىت الدزاطت حظب اإلاؤهل العلمي والخذصص الىظيفي
عدد ألافساد في ول اليظبت %

اإلاخغير

اإلاخغير

مظخىي

عدد ألافساد في ول اليظبت %
في جذصص
إطخغالل الىهسباء % 31.43

مخىطط 13

% 11.96

ثاهىي 22

% 21.24

الخذصص العالكاث الخجازيت % 34.78
الىظيفي 32

ليظاوع 38

% 41.31

إطخغالل الغاش 21

% 22.82

مهىدض 14

% 12.88

دزاطاث الىهسباء % 17.61

28
اإلاؤھل
العلمي

والغاش17
اإلاجمىع

ماجظخير15

% 14.66

ؤلاعالم آلالي 14

% 14.34

92

%111

92

%111

 -.1.5أداة الدزاطت :
تم ئضتسدا مهياص التػلم التىظيمي للجمػية ألامززٌية للتدرزل والتعىزز The American
) ،Society for Training & Development (ASTDاإلاػد ضىة  0665واإلاػدُ ضىة  2112وهى مترحم
وحميؼ وبػاده تتػلو به وه  7دتىامٌية التػلم ،ئدارة اإلاػزقة ،التٌىىلىحيا اإلاػلىماتية اإلاتاخة  ،تدىُ
اإلاىظمة ،الذايزة التىظيمية .وهى تتميز بالىانػية والػمىلية وضألىلة التعبيو  ،وند نا الباخثين
بالتػدتن قيه وتٌييكه خطل البيئة اإلادلية  ،يما ئضتعاع الباخثين الخ ىُ غيى مهياص لتمٌين
الػاملين مػد مً ظزف (الظاعدي  )2111،ز ي ا لألذا الؿزض ،وإػمن حميؼ وبػاد تمٌين
الػاملين التي ضتػتمدها هذه الدراضة 7امتالى اإلاػلىما

وتىقزها ،الاضتهاللية وخززة الت زف

،امتالى اإلاػزقة ،الػمن الكزق وتتم ؤلاضتجابة غيى اإلاهياضين وقها إلاهياص ليٌز يوهظز اإلاالخو. ،
 -.2.5ألاطاليب ؤلاحصائيت :
 اليطل اإلائىزة لىصل ز ائق مجتمؼ وغيىة الدراضة. مػامن ولكا يزوهبار لخطاب درحة جبا مهاتيظ الدراضة. -ئزتبار

 Ttestلخطاب صدم ودوا الدراضة.
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مػامن ؤلارتباط بيرضىن لدراضة الػالنة بين التػلم التىظيمي وتمٌين الػاملين.ئزتبار التباتً ألاخاد  One Way Anovaلهياص د لة الكزوم بين اإلاتىضعاللمجمىغا

الخطابية

إلاتؿير اإلاإهن الػلمي والتس ق الىديكس .

 -6عسض ومىاكشت وجفظير الىخائج :
 1-6عسض ومىاكشت الفسطيت ألاولى  :جىجد عالكت ازجباطيت مىجبت بين الخعلم الخىظيمي وجمىين
العاملين لدي عمال جىشيع الىهسباء والغاش بىالًت ألاغىاط .
لهياص الػالنة الارتباظية بينهما تم خطاب مػامن الارتباط بيرضىن وند حاه الىتائج وقو ما
تظألزه الجدول زكم (7 )19
الجدول زكم ( )19معامل الازجباط بين الخعلم الخىظيمي وجمىين العاملين .
اإلاتؿيرا

مػامن الارتباط

مطتىي الد لة

ن

التػلم التىظيمي وتمٌين الػاملين

1.651

0.01

92

تالخظ مً الجدول رنم ي ،16ون غالنة الارتباط بين التػلم التىظيمي وتمٌين الػاملين ند
بلؿت ي ،،1.651وه دالة ئخ ائيا غىد مطتىي د لة ي ،،1.11وهى ارتباط ظزد تدُ غيى ون التػلم
التىظيمي يطاهم

تمٌين وقزاد غيىة البدث ،وون مطتىي التػلم التىظيمي تىػٌظ غيى مطتىي

غػىر الػماُ بالتمٌين ،ووىاه غيى لَ قان الكزضية ألاولى ند تدههت  ،وهذه الىتيجة تتعابو مؼ ما
حاه

هتائج دراضة (العدوان وعبابىت  )2118،التي دلت غيى وحىد غالنة ئرتباظية بين التػلم

التىظيمي والتمٌين و مطتىاه الذ ًان متىضعا ،

خين هجد غدة دراضا

تىاولت التػلم

التىظيمي والتمٌين مداولة الٌػل غً مطتىاهما وو غالنتهما ببػض اإلاتؿيرا التىظيمية ألاززي
يًالتؿيير ؤلاضتراتيج  ،بىاه اإلاىظمة اإلاتػلمة  ،الىجاح التىظيمي ،حىدة المدمة وجهاقة التميز  ،اإلاطار
الىديكس ،الهيادة التدىزلية  ،ألاداه اإلاىظمي  ،ؤلابداع التىظيمي .... ،الخ ،،والتي دلت هتائجألا ونها تتكو
حشئيا مؼ هتائج الدراضة الخالية والتي وجبتت غيى وحىد غالنة مدىرزة للتػلم التىظيمي بمستلل
اإلاتؿيرا  ،يدراضة يفييرا ومازي ،2115،التي تىصلت ئلى ون للهيادة دور بالـ ألاهمية

التػلم

التىظيمي  ،ويذلَ دراضة يالعصيمي  ،2116،لتٌػل غً وهمية ن ىي للتػلم التىظيمي

التؿيير

ؤلاضتراتيج  ،قيما ًاهت هتائج دراضة يالىبيس ي وعبدالظخاز ،2117 ،إػير ئلى ون مطتىي التػلم
التىظيمي ًان مهبى
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(الخعلم الخىظيمي وعالكخه بخمىين العاملين)

جىادي بللاطم

دراضا وززي لدراضة غالنته با داه يدراضة يديرة  ،2111،والتي دلت غيى غالنة نىزة بين التػلم
التىظيمي وألاداه اإلاإضس ي رؾم ون مطتىاه ًان متىضعا ،وند دلت هتائج دراضة ي الخالدي ،2112،ون
ندرا التػلم التىظيمي إطاهم تعىزز جهاقة التميز  ،وودألز دراضة يدًىب  ) 2113 ،وحىد غالنة
نىزة بين همغ التػلم التىظيمي وتعىزز اإلاطار الىديكس  ،و دراضة (آل فطيح  ) 2113،حاه لتإيد
وحىد غالنة ظزدتة مىحبة بين التػلم التىظيمي والهيادة التدىزلية  ،ووتضا دراضة ي الفلي )2115 ،
والتي حاه هتائجألا لتإيد غيى وحىد غالنة ئتجابية لٍن مً وضلىب الهيادة والأليٍن التىظيمي مؼ ًن
مً تمٌين الػاملين ومػارية اإلاػلىما  ،وهجد وتضا دراضة ( جمعت  )2118 ،التي تىصلت هتائجألا
غيى وحىد غالنة ئرتباط ووجز بين ئضتراتيجية تمٌين الػاملين ووبػاده وؤلابداع ئحما  ،و هجد دراضة (
أهيع وعباض  )2119 ،والتي دلت هتائجألا غيى وحىد غالنة نىزة بين تمٌين الػاملين وألاداه اإلاىظمي
آلراه الهيادا الػلمية بجامػة بؿداد  ،وءػشو الباخثان هذه الىتيجة ئلى ون ممارضا التػلم التىظيمي
لدي غيىة البدث إطألم

غػىرهم بالتمٌين غيى الزؾم مً مطتىاه الذ حاه متىضعا  ،و مطتىي

تمٌين الػاملين الذ ًان مهبى ئلى خد ما  ،مما يػٌظ دور وقػالية التػلم التىظيمي

سزادة

ؤلاخطاص بالثهة والخززة وغػىر الػماُ بتىمية مطتىي التمٌين لديهم.
 2-6عسض ومىاكشت الفسطيت الثاهيت :جىجد فسوق ذاث داللت إحصائيت في مظخىي الخعلم
الخىظيمي بين عمال مدًسيت جىشيع الىهسباء والغاش لىالًت ألاغىاط حعصي إلى اإلاؤهل العلمي.
لإلحابة غيى هذه الكزضية اضتػان الباخثين بأضلىب تدلين التباتً ألاخاد

زتبار د لة الكزوم

لدرحا التػلم التىظيمي للمهياص يٍن تبػا إلاتؿير اإلاإهن الػلمي ،وند حاه هتائج تدلين التباتً
ألاخاد خطل ما تظألز الجدول زكم ي. ،01
الجدول زكم ( :)11جحليل الخباًً ألاحادي للخعلم الخىظيمي جبعا إلاخغير اإلاؤهل العلمي
مصدز الخباًً

مجمىع

مخىطط اإلاسبعاث دزجت الحسيت كيمت ف

اإلاسبعاث
بين اإلاجمىعاث

484.19

دادل اإلاجمىعاث 16319.85
اإلاجمىع

16793.95

مظخىي
الداللت

121.12

4

187.47

88

1.646

1.631
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يالخعلم الخىظيمي وعالكخه بخمىين العاملين)

جىادي بللاطم

تتطح مً الجدول زكم ( )11وهه تىحد قزوم ا د لة ئخ ائية بين اإلاتىضعا الخطابية
للمجىغا

ن نيمة ف اإلادطىوة ي ،1.646وصؿز مً نيمة ف اإلاجدولة وه ؾير دالة ئخ ائيا غىد

مطتىي د لة ي ، ،،1.15وإلاا ًاهت هتائج التدلين التباتً إػير ئلى غد وحىد قزوم ا
ً
ئخ ائية لدي غيىة البدث مطتىي التػلم التىظيمي تبػا إلاتؿير اإلاإهن الػلمي قان تم رقض
د لة

الكزضية الزئيطية الثاهية  ،وهذا ما يػني ون اإلاىظمة تتبنى ئضتراتيجية واخدة لجميؼ الكئا الػاملة
و تكزم بين غمالألا رؾم التباتً

اإلاطتىزا

التػليمية  ،وتىقز لألم ما تدتاحىهه مً مػارف

ختى تزتهس بمطتىاهم  ،ولألا رؤزة حيدة وندرة غيى ئدراى البيئة مً خىلألا وتداوُ تىقير

ومػلىما

الجألىد مً زالُ هظزة غاملة إػتمد غيى ضياضا ووقٍار وغمليا زاصة بالتػلم التىظيمي  ،وهذه
الىتائج تتكو مؼ دراضة (الخسشىم ودزة  ،)2111،ودزاطت (آل فطيح )2113،خيث حاه هتائجألما
تدُ غيى وحىد قزوم

التػلم التىظيمي خطل اإلاإهن الػلمي وهذا ل الح مً هم بمطتىي وغيى ،

وهذا ؤلازتالف بين هتيجة الدراضة الخالية وهتائج بػض الدراضا الطابهة يػىد ما وغار ئليه
ألادبيا الخدتثة للتػلم التىظيمي ون لٍن مىظمة ئضتراتيجيتها وهمى حألا الماص للتػلم التىظيمي ،
بما تتكو مؼ ظبيػة ووػعتها ووهداقألا ،وما تمتلٌه مً مألارا وندرا  ،وتجارب وزبرا  ،واإلاطتىي
التػليمي إلاىاردها البػززة  ،وؤلامٍاهيا اإلاادتة واإلاػىىزة إلامارضة غملية التػلم التىظيمي .
 3-6عسض ومىاكشت الفسطيت الثالثت  :جىجد فسوق ذاث داللت إحصائيت في مظخىي الخعلم
الخىظيمي حعصي إلى الخذصص الىظيفي.
اضتػان الباخثين بأضلىب تدلين التباتً ألاخاد لدراضة الكزوم

اضتجابا غيىة البدث

غيى هذا اإلاهياص  ،وند حاه الىتائج اإلاتػلهة بهذه الكزضية خطل ما تظألز الجدول زكم (7 )11
الجدول زكم( )11جحليل الخباًً ألاحادي للخعلم الخىظيمي جبعا إلاخغير الخذصص الىظيفي
مصدز الخباًً

بين اإلاجمىعاث

مجمىع

مخىطط

دزجت

اإلاسبعاث

اإلاسبعاث

الحسيت

1471.83

367.71

4

172.21

88

دادل اإلاجمىعاث 14981.82
اإلاجمىع

003

16452.65

كيمت ف

مظخىي
الداللت

2.13

1.183
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(الخعلم الخىظيمي وعالكخه بخمىين العاملين)

جىادي بللاطم

إػير هتائج التدلين التباتً ألاخاد ئلى غد وحىد قزوم ا د لة ئخ ائية لدي غيىة
ً
البدث مطتىي التػلم التىظيمي تبػا إلاتؿير التس ق الىديكس ن نيمة ف اإلادطىوة ()2.13
وصؿز مً نيمة ف اإلاجدولة  ،وه ؾير دالة ئخ ائيا غىد مطتىي د لة ي ، )1.15قهد رقضت
الكزضية الثالثة التي تىق غيى وحىد قزوم

مطتىي التػلم التىظيمي تبػا للتس ق الىديكس ،

وزكطز الباخثان غيى رؾم مً غد إطاو غدد الػماُ

ًن تس ق وئزتالف ظبيػة ألاغماُ

اإلاىىظة به  ،قتس ق ؤلاغال ألال تإد مألا تهىية بدتة وغمله تٍىن دازن اإلاٍاتل و تمٌىه مً
التكاغن مؼ اإلاديغ المارج  ،هى غدد نلين حدا مهارهة بالتس
اضتؿالُ الؿاس واضتؿالُ الٌألزواه يػمالن

ا ألاززي ،بيىما تس ص ي

مجمىغا وقزم غمن تمٌنها مً التىاصن والتكاغن

وتبادُ اإلاػزقة واإلاػلىما وهى ما تشزد وءػشس مً قزص إػلمألا ،وما تس ق دراضا وغؿاُ الٌألزواه
والؿاس هى غالنة مطتمزة ودائمة مؼ اإلاديغ المارج مما تضكس ئلى خزيية دائمة

وداه غماله، ،

هذا ًله لم تىػٌظ غيى مطتىي إػلم و تس ق ،وهذا تىح بىحىد هكظ الىظزة لدي نيادة
اإلاىظمة ئتجاه غمالألا

تشوزدهم باآلليا والىضائن التي يطتعيػىن مً زاللألا ؤلارتهاه بمطتىي

إػلمألم التىظيمي  ،وهذه الىتيجة تتكو مؼ ما تىصلت ئليه دراضة (أل فطيح )2113،خيث ودألز
هتائجألا وحىد قزوم مطتىي التػلم التىظيمي تبػا للتس ق الىديكس .
 4-6عسض ومىاكشت الفسطيت السابعت  :جىجد فسوق ذاث داللت إحصائيت في مظخىي جمىين
العاملين حعصي إلى اإلاؤهل العلمي .
إلزتبار د لة الكزوم بين اإلاتىضعا الخطابية لدرحة تمٌين الػاملين تبػا للمإهن الػلمي ،قاهه
تم ئضتسدا تدلين التباتً ألاخاد للكزوم وحاه هتائجه خطل ما تظألز

الجدول زكم (7)12

الجدول زكم  :)12( :جحليل الخباًً ألاحادي على ملياض جمىين العاملين جبعا للمؤهل العلمي
مخىطط

كيمت ف مظخىي

الحسيت

اإلاسبعاث

الداللت

بين اإلاجمىعاث

797.21

4

199.31

دادل اإلاجمىعاث

15385.19

88

176.84

اإلاجمىع

16182.31
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اإلاصدز

مجمىع اإلاسبعاث دزجت

1.127

1.379
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يالخعلم الخىظيمي وعالكخه بخمىين العاملين)

جىادي بللاطم

تظألز الىتائج الجدوُ وغاله ون نيمة ف اإلادطىوة ( )1.127وصؿز مً نيمة ف اإلاجدولة وه
ؾير دالة ئخ ائيا غىد مطتىي د لة ( ، )1.15وغليه قاهه تىحد قزوم

مطتىي تمٌين الػاملين

تبػا للمإهن الػلمي لدي غيىة الدراضة  ،والتي حاه هتائجألا ؾير دالة ئخ ائيا والكزوم تٍاد تٍىن
مىػدمة لدي غيىة الدراضة

مطتىي هذا اإلاتؿير ،وءػشو الباخثين هذا ون الػػىر بدززة الت زف

وئمتالى اإلاػلىما واإلاػزقة هى هكطه لدي حميؼ وقزاد الدراضة  ،وئن حجم اإلاػلىما واإلاػزقة التي
تمتلٍىنها تٍىن هكطألا وه مزتبعة بمجاُ غمن ًن قزد رؾم تباتً اإلاطتىزا التػليمية  ،قألىاى
ؤلاظارا الػليا وهىاى الػماُ التىكيذتىن ئ ون الكزم ؾير مىحىد ووالتال قاإلاىظمة تمًٌ ًن قزد
خطل مطتىاه وخطل الػمن الذ تإدته مما تشزد

خززة ودائهم إلاألامألم دون مزاحػة الزؤضاه

اإلاباغززً  ،رؾم ون غيىة البدث ًان حلألا مً الػماُ التىكيذتين  ،و تتكو هذه هتيجة مؼ هتيجة
دراضة (أل فطيح  )2113،التي حاه هتائجألا تدُ وحىد قزوم لدي غيىة البدث

مطتىي التمٌين

تبػا للمإهن الػلمي .
 5-6عسض ومىاكشت الفسطيت الخامظت  :جىجد فسوق ذاث داللت إحصائيت في مظخىي جمىين
العاملين حعصي إلى الخذصص الىظيفي.
تم اضتسدا تدلين التباتً ألاخاد للتػزف غيى د لة الكزوم

اإلاتىضعا الخطابية وحاه

الىتائج اإلاتػلهة بهذه الكزضية خطبما تظألز الجدول زكم (: )13
الجدول زكم ( : )13جحليل الخباًً ألاحادي للخذصص الىظيفي على ملياض جمىين العاملين
مخىطط

دزجت

اإلاصدز

مجمىع اإلاسبعاث

اإلاسبعاث

الحسيت
4

بين اإلاجمىعاث

691.26

172.56

88

دادل اإلاجمىعاث

17147.85

195.94

اإلاجمىع

17377.85

كيمت ف

مظخىي
الداللت

1.881

1.479
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هالخظ ون نيمة ف اإلادطىوة ( )1.881وصؿز مً نيمة ف اإلاجدولة وه ؾير دالة ئخ ائيا غىد
مطتىي ( ، )1.15وغليه قان الكزضية الزئيطية المامطة التي تىق غيى وحىد قزوم

مطتىي

تمٌين الػاملين تبػا للتس ق الىديكس لدي غيىة الدراضة ند تم رقضألا  ،تبين قزوم اإلاتىضعا
مطتىي تمٌين الػاملين تبػا للتس ق الىديكس لدي غيىة الدراضة ونها ؾير دالة ئخ ائيا رؾم
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جىادي بللاطم

التس

التباتً

(الخعلم الخىظيمي وعالكخه بخمىين العاملين)

ا وظبيػة اإلاألا التي تإديها ًن تس ق ،وهذا يػني ون مإضطة ضىهلؿاس تضؼ

حميؼ اإلاػارف واإلاػلىما

متىاوُ غمالألا

وتمًٌ حميؼ التس

ا منها دون ئضتثىاه  ،يما ونها

تتيذ لألم الخززة والت زف الالسمين لتأدتة مألامألم و لَ هظزا للعبيػة المدمية للمىظمة والتي تدتاج
قيها الػامن ئلى حميؼ اإلاػلىما ختى يطتجيل بػٍن قىر وآوس لعلبا الشوائً  ،يما ون اإلاىظمة
إطألن مً غملية الىصىُ ئلى اإلاػلىما وؤلاضتكادة مً ؤلارث اإلاػز اإلاسشن

ورغيل اإلاىظمة  ،ختى

يطتعيؼ اإلاىدكىن مً التٌيل مؼ اإلاطتجدا والتػامن مػألا بمزوهة ،و تتكو هاته الىتيجة مؼ
هتيجة دراضة (أل فطيح  )2113،خيث ودألز هتائجألا وحىد قزوم لدي غيىة البدث

مطتىي

التمٌين تبػا للتس ق الىديكس.
.7داجمت :
ضىه الىتائج اإلاتىصن ئليها هذه الدراضة تىص ي الباخثين بما تي 7
 الػمن غيى تعىزز وهظمة وهظم مػلىما و غبٌة دازلية تتيذ للػماُ ضألىلة الىصىُ ئلى م ادراإلاػلىما دازن اإلاىظمة  ،والاضتكادة منها .
 -الهيا بدراضة زاصة بالتػلم التىظيمي و الزوغ بالبػد ؤلاضتراتيج للمىظمة

مداولة ضتػزاف

اإلاطتهبن و لَ هظزا لألهمية الخيىزة إلاإضطة ضىهلؿاس .
 تىديل التٌىىلىحيا الخدتثة لشزادة و تكػين قزص التػلم التىظيمي وروغ اإلا الح وألانطابػبٌة دازلية ي ،Intranetو لَ مداولة لتػٌين قزم متػددة اإلاألا إلاىاحألة اإلاطتجدا البيئية .
 مىذ اإلاشزد مً الاضتهاللية وخززة الت زف للكزم التىكيذتة بمإضطة ضىهلؿاس. زلو مىار تىظيمي تدغم وزدرى وهمية التػلم التىظيمي إػشزش قزص التمٌين. .8كائمت اإلاساجع اإلاعخمدة
 -1الطاغد  ،مإزد وػمة  ،ي ،،2100مطتجدا قٌززة مػاصزة

الطلىى التىظيمي وادارة اإلاىارد

البػززة  ،الىرام لليػز والتىسءؼ  ،غمان  ،ألاردن .
 -2آُ قعيذ  ،خمد بً نبالن  ،ي ،، 2100غالنة الهيادة التدىزلية بالتػلم التىظيمي ألاحألشة ألامىية
دراضة مهارهة غيى اإلادتززة الػامة لألمً الػا واإلادتززة الػامة للجىاسا بالززاض،وظزوخة ديتىراه
ؾير ميػىرة،نطم ؤلادارة التربىزة والتسعيغً،لية التربية بمٌة اإلاٌزمة،حامػة و الهزي،مٌة اإلاٌزمة ،
الطػىدتة.
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يالخعلم الخىظيمي وعالكخه بخمىين العاملين)

 -0الجػبر  ،دغاه غبدالػشزش ،ي ، ،2101وانؼ تمٌين الػاملين
الػاملة

الجامػا الػامة الكلطعييية

الضكة الؿزوية مً وحألة هظز غامليها ؤلادارزين  ،رضالة ماحطتير ؾير ميػىرة  ،نطم ئدارة

ألاغماُ ً ،لية الدراضا الػليا والبدث الػلمي ،حامػة الملين ،قلطعين.
 -1المالد  ،غبير بػيت  ،ي ،، 2102دور وبػاد المدمة وندرا التػلم التىظيمي
التميز الػزًا ال ىاغية اإلادرحة

تعىزز جهاقة

ضىم الٍىزت لألورام اإلاالية  ،رضالة ماحطتير ؾير ميػىرة ،

نطم ئدارة ألاغماًُ ،لية ئدارة ألاغماُ،حامػة الػزم ألاوضغ ،غمان ،ألاردن.
 -2زيرة  ،غيػىع،ي،،2100التػلم التىظيمي يمدزن لتدطين وداه اإلاإضطة 7دراضة خالة مإضطة
ضىهاظزاى  ،رضالة ماحطتير ؾير ميػىرة ً ،لية الػلى ؤلانت ادتة والتجارزة  ،حامػة تلمطان
الجشائز.
 -3رضا ،وػيجة،ي ،، 2102التػلم التىظيمي اإلاإضطة الجشائززة،دراضة ميداهية بمإضطة ضىهاظزاى
قزع التىهيل  O C Touatودرار ،وظزوخة ديتىراه ؾير ميػىرة،نطم الػلى ؤلاحتماغيةً،لية الػلى
ؤلاوطاهية وؤلاحتماغية والػلى ؤلاضالمية،حامػة الخاج لمضز باتىة ،الجشائز.
 -4الزنل  ،مدمد وخمد ال ادم  ،ي ،،2101غالنة الهيادة التدىزلية بتمٌين الػاملين

الجامػا

الكلطعييية بهعاع ؾشة  ،رضالة ماحطتير ؽ  ، .نطم ئدارة ألاغماُ ً ،لية ؤلانت اد والػلى ؤلادارزة
 ،حامػة ألاسهز ،ؾشة ،قلطعين .
 -5الػ يمي ،غىاظل بيت وخمد ،ي  ،2006،التػلم التىظيمي ودورة

غملية التىحه ؤلاضتراتيج

الجامػا الطػىدتة ،رضالة ماحطتير ؾير ميػىرة ،حامػة و الهزي ،مٌة اإلاٌزمة،اإلاملٌة الػزوية
الطػىدتة.
ممارضة التػلم

 -6غبابىة ،رائد ئضماغين و الػدوان تاضز  ،اإلاىاع  ،ي ،، 2115الػىامن اإلاإجزة
التىظيمي البلدتا ألاردهية  ،دورزة ؤلادارة الػامة  ،الززاض  ،اإلاجلد  ، 15الػدد 10
 -01الزناد  ،ووبىدتة هىاه ،ي ،، 2102الهيادة التدىزلية لدي الهادة ألاًادميين

الجامػا ألاردهية

الزضمية وغالنتها بتمٌين وغضاه هيئة التدرءظ  ،مجلة حامػة الىداح لألبداث  ،هابلظ  ،اإلاجلد 23
 ،الػدد . 12
 -00الكهس  ،غيرتً قتخ  ،ي ،، 2005وجز الػىامن التىظيمية غي تمٌين الػاملين

اإلاىظما

المدمية  7دراضة ميداهية غي الكىادم الػاإلاية بجمألىرزة م ز الػزوية  ،وظزوخة ديتىراه ؾير
ميػىرة  ،نطم ئدارة ألاغماُ ً ،لية التجارة  ،حامػة غين غمظ  ،م ز.
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 -02دتىب  ،وتمً خطً  ،ي ، ،2013وجز التػلم التىظيمي تعىزز اإلاطار الىديكس  7دراضة تعبيهية
نعاع اإلا ارف  ،مجلة حامػة دمػو للػلى الانت ادتة والهاهىهية  ،حامػة دمػو للػلى الانت ادتة
والهاهىهية  ،ضىرزة  ،اإلاجلد  ، 26الػدد . 12
 -00حمػة  ،مدمىد خطً  ،ي ،، 2115ئضتراتيجية تمٌين الػاملين ووجزها تدهيو ؤلابداع التىظيمي7
دراضة تعبيهية

غزية دتالى الػامة لل ىاغا الٌألزوائية  ،مجلة الػلى الانت ادتة وؤلادارزة ،

حامػة دتال  ،اإلاجلد  ، 06الػدد . 40
 -01قييرا  ،دوضيرا ومار  ،يزوضان  ،ي ،، 2112تزحمة7الػألز ،عجالن ،الهيادة ؤلاضتراتيجية
والتػلم التىظيمي  ،دورزة ؤلادارة الػامة  ،الززاض ،اإلاجلد، 12الػدد .22
 -02الٌبيس ي غبد الطتار  ،ئبزاهيم  ،ي ،،2114التػلم التىظيمي ودوره

هجاح اإلاىظما  ،مجلة

الػلى الانت ادتة وؤلادارزة،حامػة بؿداد،اإلاجلد ،00الػدد  ،12بدث مطتن مً رضالة ماحطتير،
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Résumé
Depuis quelques années, les pouvoirs publics multiplient les initiatives
afin de rattraper le retard pris par l’Algérie dans le domaine du tourisme.
Il s’agit désormais de contribuer à rassembler des énergies et des
compétences multiples au service des mutations économiques et sociales,
vers un rayonnement des territoires. Dans cette perspective, les collectivités
locales sont amenées à jouer un rôle prépondérant dans l’application du
développement, il convient de se doter d’outils performants, simples,
pertinents et cohérents afin de le favoriser. Le diagnostic touristique est
l’outil qui permet d’établir cette représentation juste de façon à ce que les
engagements et les actions soient pertinents avec la réalité locale.
Le diagnostic permet la rencontre entre une nouvelle culture
managériale, celle du management par la connaissance, celle du diagnostic
en temps réel, celle de la prospective et la gestion féconde de l’espace.
Partant de ces considérations, l’adoption d’une gouvernance appropriée
qui répond aux exigences du développement touristique tout en impliquant
touts les acteurs du territoire devient une nécessité primordiale. Dans cet
ordre d’idées, la gouvernance doit être acquise à travers l’appropriation
des outils efficaces pour une prise en charge des multiples facettes du
développement touristique.
L’objet général de notre travail consiste à analyser et caractériser
l’effet des diagnostics sur la conduite de la gouvernance touristique.
* Corresponding author: Dr : Zouad Rajaa, e-mail: zouad.rajaa2@gmail.com
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Mots clés : territoire - gouvernance territoriale - diagnostic
touristique – potentialités locales, Oran .
Jel Classification Codes:G30,G34,L83
Abstract:
In recent years, the authorities have multiplied initiatives to catch up with
Algeria in the tourism sector. It is now a question of helping to bring
together multiple energies and skills in the service of economic and social
change, towards the influence of the regions. In this perspective, local
authorities are called upon to play a preponderant role in the application of
development, it is necessary to acquire efficient, simple, relevant and
coherent tools in order to favor it. The tourist diagnosis is the tool which
enables this fair representation to be established so that the commitments
and actions are relevant to the local reality.
The diagnosis allows the meeting between a new managerial culture, that
of management by knowledge, that of real-time diagnosis, that of
prospective and fruitful management of space.
Based on these considerations, the adoption of an appropriate governance
that meets the requirements of tourism development while involving all
stakeholders in the territory becomes a primary necessity. In this vein,
governance must be acquired through the appropriation of effective tools
for taking charge of the multiple facets of tourism development.
The general purpose of our work is to analyze and characterize the effect
Keywords: of diagnostics on the conduct of tourism governance.
territory - territorial governance - tourism diagnosis - local potential,
Oran.
Jel Classification Codes:G30,G34,L83
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1.Introduction
L’Algérie ont pris conscience de la nécessité du tourisme comme
système produisant lui -mêmes du développement, avec ses multiples effets
induits pour le fonctionnement, la pérennité et la compétitivité des
territoires.
Depuis quelques années, les pouvoirs publics multiplient les initiatives
afin de rattraper le retard pris par l’Algérie dans le domaine du
développement touristique. Il s’agit désormais de contribuer à rassembler
des énergies et des compétences multiples au service des mutations
économiques et sociales, vers un rayonnement des territoires. Dans cette
perspective, les collectivités locales sont amenées à jouer un rôle
prépondérant dans l’application du développement, il convient de se doter
d’outils performants, simples, pertinents et cohérents afin de le favoriser.
Le diagnostic est l’outil qui permet d’établir cette représentation juste de la
collectivité de façon à ce que les engagements et les actions soient
pertinents avec la réalité locale. Par définition, le diagnostic est un
dispositif d’analyse qui permet de mettre en avant les problématiques et les
spécificités économiques, spatiales et sociales d’un territoire, et d’évaluer
les potentialités et les contraintes, les forces et les faiblesses, en identifiant
les acteurs avec leurs enjeux, stratégies et pratiques.
A partir de cette définition, le diagnostic est considéré comme un
préalable indispensable à toute réflexion sur les enjeux de développement
et prospection à mettre en œuvre sur le territoire, il prend en compte l’état
de l’environnement actuel (social, économique, et territorial) et ses
conséquences, tout en anticipant les évolutions futures.
Le diagnostic permet ainsi la rencontre entre une nouvelle culture
managériale, celle du management par la connaissance, celle du diagnostic
en temps réel, celle de la prospective et la gestion féconde de l’espace.
Partant d ces considérations, l’adoption d’une gouvernance appropriée qui
répond aux exigences du développement touristique tout en impliquant touts
les acteurs du territoire devient une nécessité primordiale.
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Dans cet ordre d’idées, la gouvernance doit être acquise à travers
l’appropriation des outils efficaces pour une prise en charge des multiples
facettes du développement touristique.
Cette nouvelle approche d’appréhension se propose de relier la veille et
l’action publique au service du développement économique et culturel du
territoire, avec un prolongement du diagnostic vers la prospective
touristique . En outre, l’imprégnation par cette nouvelle culture impose des
préalables en matière de gouvernance, en phase avec les chantiers de
modernisation du pays.
Cette nouvelle approche se repose deux formes de gouvernance. La
première qui se situe au niveau du pouvoir, elle est basées sur le traitement
des différents types du territoire. Quant à la deuxième forme de
gouvernance, elle se situe à plusieurs niveaux en cherchant une meilleure
adaptation aux différentes échelles territoriales. En effet, une gouvernance
des potentialités touristiques pour être efficace, doit se baser sur un
diagnostic permettant ainsi la mise en avant des problématiques et des
spécificités économiques, spatiales et culturel d’un territoire.
La gouvernance territoriale est devenue un processus non seulement de
coordination des acteurs mais aussi d’appropriation des ressources et de
construction de la territorialité. Dans ce contexte, le territoire ne se réduit
pas à un simple échelon spatio-administratif, mais s’impose au contraire
comme un construit social culturel
permanent, un processus de
discrimination et de construction d’un « dedans » par rapport à un
« dehors ».
C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente communication, l’objet
général de notre travail consiste à analyser et caractériser l’effet des
diagnostics sur la conduite de la gouvernance touristique de la wilaya
d’Oran.
Pour ce faire nous présentons dans une première partie le cadre
théorique afférent à la question du diagnostic touristique ; en suite nous
proposons d’effectuer ce diagnostic sur la wialay d’Oran dans le but de
tracer les grands traits d’une gouvernance touristique dans un cadre de
développement durable .
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2.Concepts et méthode du diagnostic et de la gouvernance Touristique :
Dans un monde où la nécessité du développement ne peut plus être
ignorée et où les collectivités locales sont amenées à jouer un rôle
prépondérant dans l’application du développement, il convient de se doter
d’outils performants, simples, pertinents et cohérents afin de le favoriser.
Le diagnostic touristique est l’outil qui permet d’établir cette
représentation juste de la région de façon à ce que les engagements et les
actions soient pertinents avec la réalité locale.
2.1.Le territoire :
Théoriquement, la notion de territoire renvoie à une triple
approche (géographique,
administrato-institutionnelle
et
socioéconomique). Cette approche définit le territoire en tant qu’espace
économique, à la fois comme un espace "géographique et homogène", un
espace "plan", soumis à un seul centre de décision et un espace "champ de
forces" de plusieurs acteurs (entreprises, ménages, collectivités).
Par ailleurs, le territoire est aussi un système de relations économiques et
sociales qui contribue à la formation du capital relationnel et/ou social et
dont la cohérence et l’efficacité des actions de l’ensemble de ses agents
économiques découlent du degré de bonne gouvernance locale.
Dans une économie de plus en plus ouverte, et dans le cadre de la
mondialisation et
l’ouverture croissante des espaces (P. Veltz, 2000), le recours au local
devient une nécessité dans la mesure où le développement par le bas prend
un intérêt particulier et répond aux nouvelles exigences de la
mondialisation des économies qui réduit les pouvoirs du marché liés à la
proximité, aiguise la concurrence et oriente de plus en plus vers la
différenciation par la qualité, les délais, la variété et l’innovation.
2.2. La gouvernance territoriale :
La question de la gouvernance se pose aujourd’hui avec force dans les
territoires, ceux-ci
font face aux nouvelles donnes imposées par le
contexte actuel de la mondialisation et l’ouverture des marchés. Ces
évolutions interrogent leurs formes de gouvernement. Les acteurs locaux
sont appelés plus que jamais à prendre connaissance de leur territoire dans
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toutes ses dimensions, il s’agit désormais pour eux d’évaluer le degré de
développement et de situer les atouts et les handicaps du territoire,
estimer le retard de développement, donc le besoin de développement. Cet
état des lieux veut apporter des éléments de réponse à la question: où en
est le territoire?
C’est de cette manière-là que les décideurs du territoire (les élus, les
responsables des corps constitués, publics, professionnels, associatifs)
assurent une bonne gouvernance de leur territoire (A.FERGUENE, 2003).
En effet, Le diagnostic est réalisé en concertation avec les décideurs du
territoire où sont impliqués tous les secteurs.
La gouvernance territoriale est devenue une thématique importante qui
désigne des mécanismes, des processus et des instruments d'action
permettant de créer une capacité d'action collective en opposition au
gouvernement qui décrit l'ensemble des institutions politiques qui
participent à la direction, l'orientation et l'intégration d'un espace donné.
Cette forme particulière de gouvernance est comprise comme un
processus non seulement de coordination des acteurs mais aussi
d’appropriation des ressources et de construction de la territorialité. Dans
ce contexte, le territoire ne se réduit pas à un simple échelon spatioadministratif, mais s’impose au contraire comme un construit social
culturel economique permanent, un processus de discrimination et de
construction d’un « dedans » par rapport à un « dehors ».
La coordination par création de groupe se construit non seulement par
l’identification d’un problème commun mais aussi à travers la
métamorphose des ressources, c’est-à-dire la transformation et
l’appropriation par les acteurs locaux des ressources touristique non
valorisées des territoires.
Partant de ces considérations, le diagnostic constitue un outil fondamental
de la gouvernance et la mise en valeurs des potentialité touristique . Il est
le point de départ de la réflexion conduisant à la mise en œuvre des
stratégies de développement, c’est un élément clé pour adapter la
gouvernance au développement.
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2.3. Le diagnostic comme outil de la bonne gouvernance touristique:
Le diagnostic est un dispositif d’analyse qui permet de mettre en avant
les problématiques et les spécificités économiques, spatiales et culturel
d’un territoire, et d’évaluer les potentialités et les contraintes, les forces
et les faiblesses, en identifier les acteurs avec leurs enjeux, stratégies et
pratiques. L’objectif est de déboucher sur la promotion et la valorisation
des territoires en partant d’une vision prospective.
Dans le contexte territorial, l’importance de la relation entre le
diagnostic et l’élaboration des stratégies en vue d’actions est soulevée par
Rouxel et Rist (2000), qui définissent le diagnostic comme un « état des
lieux s’inscrivant dans une démarche stratégique de développement du
territoire ; le diagnostic n’est pas une monographie ou une simple
description soit disant objective d’un territoire, il est le référentiel qui
prépare le débat concernant un espace habité et doué d’une identité,
aménagé et supportant des logiques de développement ». En résumé, le
diagnostic est un préalable nécessaire autant qu’une composante
déterminante des processus de décision dans le domaine de la gestion et
de la planification du territoire (Roche et Hodel, 2004).
Comment réaliser un diagnostic Territorial ?:
Les méthodes proposées pour réaliser un diagnostic sont souvent peu
précises et se résument à « ça dépend du milieu». Mais de manière
générale les étapes illustrées dans le schéma sont indispensables pour
chaque diagnostic à savoir :
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Figure 1: les étapes du diagnostic

Etape prospectives

ETAT DES
LIEUX

Déterminatio
n des lieux

Choix d’une
stratégie

Adoption

Proposition
d’action

Plan d’action

Mise œuvre

DIAGNOSTIC

Source : Géocarrefour vol 80/2/2005
Pourquoi un diagnostic territorial ?:
L’objectif d’un diagnostic de territoire est de permettre l'appropriation
par les acteurs de terrain d'une même vision de leur territoire et de son
avenir. Donc, il doit être participatif et se présenter de manière intégrée
et prospective : il s'agit d'une vision stratégique et non d'un simple
descriptif.
3. Diagnostic touristique de la wilaya d’Oran :
3.1.Présentation de la wilaya d’Oran:
Le territoire sur lequel on va établir le diagnostic est la wilaya d’Oran
Celle-ci couvre une superficie de 2.121 km², elle est bordée au nord par la
Mer Méditerranée, à l'est par la wilaya de Mostaganem, au sud-est par la
wilaya de Mascara, au sud-ouest par la wilaya de Sidi-Bel-Abbès et à
l'ouest par la wilaya d'Ain- Témouchent. Elle est située dans la partie ouest
du pays et fait partie de la région programme Nord Ouest. Elle y occupe
une position stratégique et se discrimine nettement des autres Wilayas de la
région, au plan paysager, potentialités et ressources.
la carte suivante présente l'importance de la wilaya d'Oran dans la région
nord ouest
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Figure: L'importance de la wilaya d'Oran dans la région nord ouest

Source : ANAT
Oran est constituée administrativement de 26 communes et de 09 daïras
subdivisées .la carte suivante présente la wilaya d'Oran avec ces
communes.
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Figure : carte de la wilaya d'Oran

Source : notre construction à partir des données de DPSB
3.2.Le cadre physique:
La wilaya d’Oran est présentée selon six composantes naturelles, comme
suit :
a- La bordure côtière : On distingue : Les côtes rocheuses s’étalant des
monts d’Arzew jusqu’à Mers El Kebir à l’Ouest et du Cap Lindles jusqu’à
Cap Sigal, limite administrative de la wilaya. Les plages sableuses de la
basse plaine de Bousfer-les Andalouses et de la baie d’Arzew.
b - Les collines du Sahel : constituées par : Les monts d’Arzew : Ensemble
de hautes collines bordant toutes les falaises abruptes allant d’Arzew à
Canastel (Est d’Oran). Le Murdjadjo et ses prolongements à l’Ouest : son
versant septentrional fortement escarpé domine la plaine de Bousfer-les
Andalouses avec ses prolongements les djebels Djorf et Lindles et à l’Est le
djebel Santon.
c - La basse plaine littoral de Bousfer-Les Andalouses : Ensemble pénéplan
déclinant vers le Nord, très abrité par les collines sahéliennes disposées en
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amphithéâtre. Un seul cours d’eau important draine cette basse plaine à
l’Ouest, l’oued Sidi Hammadi près du complexe touristique des Andalouses.
d - Le plateau d’Oran-Gdyel : S’étendant sur une vaste superficie, des
piémonts du Murdjadjo, jusqu’au Sahel d’Arzew. Ce plateau est marqué
par une absence de drainage et de nombreuses dépressions plus ou moins
salées : la grande Sebkha d’Oran qui marque la limite du Plateau à
l’Ouest, la Daya Morsli, le lac Télamine, les Salines d’Arzew limite du
plateau à l’Est.
e - La partie orientale de la plaine de la M’leta : Coincée entre les
piémonts Sud de Tessala, les côtes aux de la forêt de Moulay Ismail et la
bordure immédiate de la grande Sebkha. Le relèvement léger du relief aux
abords de la sebkha fait que plusieurs cours d’eau y ont formé
d’importantes dayate (daiet OumEl Rhelaz, daiet Sidi M’Hamed, daiet El
Bagrat ).
f - La grande sebkha d’Oran et les salines d’Arzew :
La grande sebkha d’Oran est une dépression située à 80 m d’altitude d’une
étendue dépassant les 30 000 Ha (près de 1/6 de la surface de la wilaya).
Les salines d’Arzew s’étendant au pied de la forêt de Moulay Ismail,
d’orientation similaire à celle d’Oran.
Le Climat :
Le climat de la wilaya est méditerranéen classique marqué par une
sécheresse estivale, des hivers doux, un ciel lumineux et dégagé. Pendant
les mois d'été, les précipitations deviennent rares voire inexistantes, et le
ciel est lumineux et dégagé. L'anticyclone subtropical recouvre la région
oranaise pendant près de quatre mois. En revanche la région est bien
arrosée pendant l'hiver. Les faibles précipitations (420 mm de pluie) et leur
fréquence (72,9 jours par an) sont aussi caractéristiques de ce climat.
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4.ACTIVITE TOURISTIQUE :
Le territoire de la wilaya d’Oran forme le centre principal du pôle
touristique d’excellence Nord-Ouest identifié par le SDAT, compte tenu du
potentiel
riche
et
diversifié dont elle bénéficie par rapport aux autres sites des sept Wilayas
de l’Ouest.Grace { sa situation, Oran dispose d’atouts dont le balnéaire en
est
parmi
les
plus
importants
:
- une situation géographique de confluence pouvant constituer une étape
vers
le
sud
;
- une zone balnéaire de prés de 50 km de long avec plus de 23 Plages ;
- un patrimoine culturel varié et riche avec des sites répertoriés et des
spécificitéssingulières
;
- un patrimoine naturel intéressant même s’il est en voie de dégradation
(zones
humides
caps
rocheux,
îles,
forets,
criques,
baies)
;
- des infrastructures de liaisons assez développés : aéroport international
d’Oran,
autoroute Est-ouest, des routes express en 2x2, et ports et des ports de
plaisance
en
projet
;
- des infrastructures hôtelières et des capacités d’hébergement en
progressionconstante
;
- un potentiel foncier conséquent dans les ZET ou le long de la côte ;
- des infrastructures en NTIC qui se développent régulièrement ;
Touts ces atouts sont insuffisamment valorisés, pouvant donner une
opportunité de diversifier ses activités et ses ressources de la wilaya.
Tout le territoire de la wilaya recèle de sites et de paysages pouvant
concourir à la consolidation de l’activité touristique ; mais il y a des zones
plus désignées que d’autres pour développer un tourisme de standard
international.
Le tourisme balnéaire se concentre essentiellement dans la partie Ouest,
dite la corniche oranaise reconnue { l’échelle nationale. Les infrastructures
touristiques se développent à Oran essentiellement dans la ville, ce sont de
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nouveaux hôtels de meilleure qualité qui s’érigent (Sheraton, hôtel royal,
Phénix et Méridien) est organisent leurs espaces respectifs.
Les projets en cours et les demandes d’investissement sont nombreux dont
le projet du village touristique de Madagh, dans la commune d’Ain El
Kerma semble répondre aux normes d’un tourisme international
Les sites naturels, historiques et les traditions culturelles :
La wilaya d’Oran recèle de sites naturels et d’un patrimoine de grande
valeur,témoignages d’une longue. Elle accueille également des
manifestations évènementielles liées aux traditions culturelles.
Les composants naturels constituent des repères caractérisant sont
nombreux : la mer, les côtes sauvages, les caps, les falaises abruptes, les
montagnes couvertes de forêts, la sebkha et les dayas.
Chaque composant a ses particularités et offre des avantages et des
contraintes :
- Les golfes d’Oran et d’Arzew, ont permis la réalisation des plus
importants ports dupays. Toute la zone côtière constitue le domaine de la
pêche, de l’aquaculture et dutourisme balnéaire, très sollicité en période
estivale. Disposant d’un potentielsylvicole, très peu intégré aux besoins
récréatifs et de loisirs de la wilaya qui peutproduire un cadre de vie
agréable { travers les microclimats qu’il produit ;
- Les côtes rocheuses, marquées par des pointes et des caps, témoignent par
leursformes et leurs aspects, des effondrements qui leur ont donné
naissance. A Oran, lepiton de Santa Cruz se détache de la masse lourde du
Murdjajo, lui conférantpittoresque et grandeur ;
- La cote dunaire qui traverse La commune de Marsat El Hadjadj où les
dunes stabilisées sont couvertes par une véritable forêt côtière.
- Les principales dépressions sont des zones de subsidence fermées, Sebkha,
Daya Morsly, Lac de Télamine, Daya d’Oum El Ghelaz, Salines d’Arzew.
- Les îles des Habibas, Plane (a Arzew) offrent un atout important pour le
Tourisme et un abri contre les vents.
C’est ce potentiel naturel qui crée des conditions exceptionnelles pour le
tourisme, {condition de protéger ses plages, ses forets et sa biodiversité.
Les composants patrimoniaux : Oran en tant que ville méditerranéenne a
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connu une histoire similaire aux autres villes du littoral algérien. La
direction de la culture en collaboration avec l’agence de l’archéologie ont
répertorié une liste de sites et
monuments historiques localisés dans la zone littorale qui ont enrichi le
patrimoine culturel et cultuel de la ville d’Oran.
Cependant certains sites romains se trouvent confrontés aux problèmes des
extensionsurbaines. La majorité des sites romains et monuments historiques
se trouve localiser à l’intérieur de l’agglomération d’Oran. Le site romain
Portus Magnus se trouve à l’intérieur de la zone industrielle d’Arzew. Tous
les sites romains et les sites historiques nécessitent des études de
restauration de protection et de valorisation.
Tableau
:
liste
des
sites
et
monuments
historiques
SITES HISTORIQUES
Les sites Numides (berbère) :
- Foyer Numide à El Ançor (Djerfe
El
Allia),
- Foyer Numide { forêt de M’sila.
les sites phéniciens et romains :
- Le comptoir phénicien des
Andalouses,
Le
complexe
touristique,
Portus
Magnus,
Portus
divine.
les
sites
myrénides
:
- Le fort de Mers El Kébir,
Les
donjons
rouges,
- Les grandes murailles de la
casbah.
les
sites
espagnols
:
La
garnison
militaire,
- Les bains de la reine (dada yoube),
Fort
de
Santa
Cruz,

MONUMENTS HISTORIQUES
les
églises
:
L’église
de
St
Louis,
- La chapelle de notre dame de
salut
(Santa
Cruz).
Les
mosquées
:
- La mosquée de Bacha,
- La mosquée de Imam El Houari,
- La mosquée d’Otmane Bay (place
de
laperle),
- La mosquée du Bah Mohamed.
Les
portes
:
La
porte
de
Canastel,
- La porte de Santons (Mesa),
- La porte de manutention (St
Bonito),
- La porte de château neuf,
- La porte d’Espagne (Tlemcen).
- La porte de la Casbah,
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Fort
de
St
Grégoire, - La porte de Caravansérail.
Fort
de
St
Philipe, les
palais
du
Bey
:
Fort
de
St
Andrée, - Le palais de Bey Bouchlaghem,
Fort
de
St
Tiaguo, - Le palais du Bey (château neuf),
Fort
de
St
Fernando, Le
Casbah,
- Fort de Rosa El Ksars, - La maison Turc de la rue
Fort
de
Lamoune, Bassano.
Fort
de
Santos, les sites de l’époque française :
- Fort de la Campana.
- Le théâtre régional d’Oran,
La
mairie,
- Le conservatoire musical,
La
cathédrale,
- Le boulevard front de mer,
- Le boulevard Malakoff
Source : Direction de la Culture
Tableau : Liste des sites classés
DATE
de JOURNAL
COMMUNE
DESIGNATION
Classement
OFFICIEL
- Reste d’une
N°7
du
Bethioua
Liste 1900
ville romaine
23.01.1968
- Abri Alain
- Grottes d’El
Cuertal
Mosquée 16.06.1952
//
Mohamed Kébir 23.03.1954
//
- Mosquée du 24.12.1903
//
Oran
Pacha
06.08.1952
//
- Minaret du liste
1900 //
campement
29.12.1906
//
- Minaret de la
Mosquée
du
Pacha
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Caravansérail
- Maison du Bey
- Porte Espagnole
du château dit
(porte
d’Espagne)
- Pavillon de la
Favorite
Mosquée
Mohamed
El
Houari
- Porte de la
manutention
militaire
Ecusson
espagnole sculpté
sur l’extérieur du
mur d’enceinte du
château
neuf
- Tambour de St
José
- Fontaine de la
place
émirat,
- Porte du Santon,
- Porte de Canastel,
- Porte d’entre
château neuf
- Posada espagnole
- Chapelle de Santa
Cruz
- Inscription de la
rue
du
vieux
château

19.01.1952
23.02.1954
29.12.1906
23.07.1952
29.12.1906
26.11.1907
23.07.1952
02.01.1952
//
06.08.1953
//
//

//
//
//
//
//
N°7 23.01.1968
//
//
//
//
//
//

23.02.1954
06.10.1950
21.10.1952
23.07.1952
20.12.1952
//

N°7 23.01.1968
//
//
//
//
//
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Echauguette 23.07.1952
//
d’angle du mur 06.10.1950
//
d’enceinte
du 23.07.1952
//
château
neuf
Collection
préhistorique
déposée au musée
d’Oran
appartenant { l’état
Mosaïque
provenant
d’une
maison
de
Bethioua déposé au
musée
d’Oran
appartenant { l’état
- Promenade de
l’étang
- Site du Murdjajo
Cimetière
dit
<<des
cholériques>> au
ravin
de Ras El Ain
Source : Direction de la Culture
La richesse évènementielle et particularités culturelles qui persistent
encore et se
présentent dans les grandes manifestations culturelles de niveau régional
ou national.
Le festival du rai, le festival international du cinéma arabe, les
manifestations culturelles,
les expositions organisées en collaboration avec des organismes nationaux
et internationaux, sont autant d’occasions pour conserver et valoriser la
diversité
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culturelle de la ville.
Potentiel des ZEST La zone littorale d’Oran recèle de fortes potentialités
touristiques nécessitant une
préservation et une valorisation. En effet, plusieurs Zones d’Expansion et
de services Touristiques (ZEST) ont été dégagées dans le cadre de l’étude
du schéma directeur
d’aménagement touristique élaboré par l’ENET, dont huit (08) ZEST ont
été identifiées avec vocation dominante { travers l’ensemble du territoire de
la wilaya, localisées le
long de la cote oranaise et qui sont : Madagh, Cap Blanc, les Andalouses,
Cap Falcon, Ain Franine, Kristel, Cap Carbon et Mars El Hadjadj.
Tableau : Situation des zones d’expansion et services touristiques
COMM
UNES

DENOMIN
ATION
ZEST

SUP
ACCES
ERF
SIBILIT
ICIE
E
(ha)

ZEST

TERRAINS
CONSTRU
CTIBLE

PLAGE

Ain El
Cap Falcon
Turck

El
Ançor

Andalouses

Ain El
Madagh
Kerma

CW84

335

CAPACI
TE
BAIGNE
URS

35

VOCAT
ION
TOURI
STIQU
E

16

Héberge
ment
limité
Activité
journaliè
re

CW84

455

45

15

5 000

CW20A

180

25

2,4

2 400
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CR.3

312

30

0,7

700

Tourisme
de jeune
Structure
s légères

Hassi
Ben
Okba

Piste à
Ain Franine Partie
87
CW75

05

0,5

500

Gdyel

Kristel

CW75

110

15

1,4

1 400

Arzew

Cap
Carbon

En
projet
CW75

105

05

1,6

1 600

Mars
El
Hadjad
j
Total

RN 11
Mars
El (voie
410
Hadjadj
express
)
157,
1994
200
6

40

120

4 000

Therma
lisme
Structu
res
légères
Touris
me
populai
re
Activité
Journal
ière
Capacit
é
d’héber
gement
limité
Station
balnéai
re

15 600

Source : Etude d’ENET
Sur ces huit (08) ZET, trois (03) ont été déclarées prioritaires ou des études
sont en
cours de lancement : Madagh, Kristel, Ain Franine,
Les infrastructures touristiques existantes dans la wilaya.
Près de 158 hôtels (toutes catégories confondues) existent aujourd’hui dont
une
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quinzaine est fermé soit 143 hôtels totalisant 13460 lits et 8285 chambre.
La ville d’Oran regroupe 56% des hôtels et presqu’autant pour le nombre
de lits. Outre
l’histoire urbaine, c’est l’importance de la ville d’Oran et son rôle qui
explique cette
suprématie. Son parc hôtelier a doublé en moins de dix ans.
Tableau 63 : Capacités d’hébergement
NOMBRE
NBRE
TYPE D’HOTELS
DE
NBRE DE LITS
D’HOTELS
CHAMBRE
Hôtels classés
82
4017
5487
Hôtels non classés 76
4268
7953
Total des hôtels
158
8285
13460
Source : Direction du Tourisme
Sur l’ensemble des 158 hôtels, 82 sont classés. A Oran, il n’y a que trois
hôtels cinq
étoiles, Les hôtels quatre étoiles sont au nombre de quatre, tandis que les
hôtels trois
étoiles ont connu la plus forte progression soit 9 hôtels. Dans la corniche
oranaise, ce sont des hôtels de catégories inférieures à quatre étoiles, des
pensions familiales ou des
bungalows qui dominent.
Nombre d’hôtels classés La répartition spatiale des infrastructures
hôtelières fait ressortir que les anciens établissements sont plutôt urbains
tandis que les nouvelles
réalisations sont balnéaires; Oran constitue une exception à cette tendance
car elle assiste { l’émergence d’un tourisme d’affaires. Globalement on
assiste à un regain
d’intérêt pour la réalisation des équipements touristiques. Cette évolution
positive et perceptible, intéresse surtout Oran, Ain et Ain Turck.
En conclusion : La wilaya d’Oran dispose de grands atouts pour le
développement touristique qui reste peu ou sous valorisés. Toutefois les
opportunités d’investissement doivent s’inscrire dans une vision de
El - Maqrizi Journal for Economic and Financial Studies ,Vol.2 ,N.2 December 2018 PP:340-362

033

Zouad Rajaa

( Le diagnostic touristique de la wilaya d’Oran au service de la bonne gouvernance.)

préservation de l'environnement et des ressources naturelles.
Le développement touristique exige la réalisation d’un ensemble de travaux
en infrastructures de base pour les sites identifiés et destinés à accueillir
des investissements touristiques. Des études sont en cours doivent fixer la
nature des aménagements et la typologie des activités des infrastructures
projetées.
5.Conclusion
Comme nous l’avons expliqué et démontré, le diagnostic est un
préalable indispensable à tout projet de développement. Ce dispositif
d’analyse permet de mettre en avant les spécificités et les problématiques
touristique d’un territoire; afin de définir par la suite un projet de
développement claqué sur les priorités locales, mis en avant par les acteurs
locaux.
Le présent article s’est fixé pour objectif de développer un diagnostic
touristique, décrivent la situation de la wilaya d’Oran, en vue de renforcer
son développement . Nous avons fait ressortir les principales
caractéristiques touristiques pour évaluer les changements qui ont marqué
et qui marqueront l’évolution de son développement
L’examen de l’état des lieux à travers ces indicateurs met en exergue,
que La wilaya d’Oran recèle des sites naturels et un patrimoine de grande
valeur,
témoignages d’une longue histoire . Elle accueille également des
manifestations évènementielles liées aux traditions culturelles. Ses
composants naturels
constituent des repères caractérisant sont nombreux : la mer, les côtes
sauvages, les caps, les iles, les falaises abruptes, les montagnes couvertes
de forêts, la sebkha et les daias offrent des vues paysagères d’une beauté
exceptionnelle qui conforte la wilaya dans sa vocation touristique,
d'ailleurs elle est la plus importante dans toute la région.
Huit zones d'expansion et de services touristiques (ZEST) sont identifiées
dont celle des Andalouses, la première à bénéficier de réalisation de
résidences
touristiques, d’hôtels et des complexes touristiques; Suivie par la ZEST de
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Cap Falcon ayant fait l’objet d'occupations arrivant { sa saturation.
Le potentiel identifié est de 157,6 ha de plages ayant une capacité de
15 600 baigneurs, dans des sites d’une superficie globale de 1994 ha dont
1369 (70
%) ha se trouvent dans la partie orientale. De même qu’une superficie de
200 ha est prévue pour la construction.
La commercialisation d’un tel programme doit se traduire par une
croissance tant en matière d’emplois et d’équipement que dans la
consommation qu’il
faudrait intégrer dans les besoins de la wilaya (AEP, besoins
alimentaires…).
Pour l’ensemble, les accès sont aisés { partir des chemins de wilaya qui les
relient aux routes nationales et la plupart des réseaux sont proches .
La vocation touristique de la partie Ouest de la wilaya est d’intérêt
national et elle ouvre droit au tourisme balnéaire de niveau international.
Enfin nous avons pu relever plusieurs réalités grâce au diagnostic qu’on
a établit. Ceci atteste de l’intérêt de cet outil dans l’élaboration des
politiques de développement ainsi dans la bonne gouvernance. En effet ; les
aménageurs sont appelés à maitriser et utiliser le diagnostic pour une
meilleure connaissance du territoire en identifiant ses ressources ; ses
atouts et ses potentialités à partir desquels ils construisent leurs stratégi
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