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  ستراتيجيـة والتنميـةة االـمجل
  متخصصة في الميدان االقتصاديمحكمة  دولية  مجلة  علمية  
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 عن البحث؛

  ؛اإللكرتوين للمجلة وقععن طريق املمكتوبا بالوارد ث يرسل البحأن 

  اليت مل يسبق نشرها؛تقبل إال البحوث ال 

  أن يشتمل البحث على ملخصني ال يتجاوز كل منهما نصف صفحة أحدمها باللغة العربية
كما يتضمن امللخص اهلدف من ). الفرنسية أو اإلجنليزية(واآلخر بإحدى اللغتني األجنبيتني 
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  ؛13حبجم ) T. New Roman(مكتوبا بالوارد وخبط األجنبية البحث املنجز باللغة  -

  ؛ 1,15: بني األسطر ؛  1,5: يسار /،  ميني1,5:سفلي/ علوي: اهلوامش بالسنتمرت -



 4 

 .24:طول/  17:عرض: حجم الورقة -

 جيب احرتام املقاييس األكادميية والشروط الشكلية يف إعداد املقالة، ويراعى يف ذلك خاصة: 

 حتديد أهداف البحث ومنهجيته؛: مقدمة البحث -

 كتابة اهلوامش أوتوماتيكيا يف أسفل الصفحة؛ -

 ؛حدةترقيم األشكال واجلداول والرسومات ترقيما متسلسال ولكل على  -

إدراج قائمة املراجع يف آخر البحث مرتبة ، مع أن ينتهي البحث خبامتة تتضمن النتائج -
 حسب احلروف األجبدية؛

مكان (غاير م، عنوان الكتاب خبط )ة(إذا كان املرجع كتابا يدون االسم الكامل للمؤلف -
 .، الصفحة)سنة النشرالناشر، : النشر
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 ؛البحوث اليت مل تنشر

 ،لة بكافة حقوق النشر لة؛ حتتفظ ا  وإعادة نشر موضوع الباحث يتطلب موافقة كتابية من ا

 لة اليت يتم نشرها املقاالت لة وهي قابلة للتحميل؛ ، يف ا  تعرض على مستوى موقع ا

 ال ميكن نشر مقال ثاين إال مبضي ثالث سنوات بعد نشر األول؛ 

   اتلزم إال ال املفاهيم واآلراء املعرب عنها يف املقاالت  .أصحا
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ستراتيجيـة والتنميـةة االـمجل  
  
  
  

  عددة الـكلم
  

أمام التطورات االقتصادية الدولية اليت يشهدها العامل املعاصر واليت تفرضـها املبـادالت التجاريـة بـني 
واملتمثلـة يف الشــركات  خمتلـف البلـدان بشـكل عـام، وكـذا بـني غالبيــة القطاعـات االقتصـادية بشـكل خـاص،

املتعددة اجلنسيات ويف املؤسسات االحتكارية العاملية؛ فإن اجلزائر تسعى خبطى ثابتـة قصـد الـدخول ضـمن 
اإلطــار االقتصــادي الــدويل، واملشــاركة فيــه بشــكل مناســب وفعــال، خصوصــا أمــام التحــديات الكــربى الــيت 

السـيما وأن الـبالد وبعـد دخوهلـا يف الشـراكة األوروبيـة، تفرضها التكنولوجيا احلديثة والتطور التقين العلمـي، 
تســـعى لالنضـــمام إىل املنظمـــة العامليـــة للتجـــارة الـــيت تفـــرض شـــروطا قاســـية المنـــاص مـــن تطبيقهـــا بـــاحلرف 

  .الواحد
نظرا هلذه الظروف، فإن اجلزائر حتاول جـاهزة جعـل اقتصـادها الـوطين يواكـب سـري اقتصـاديات بقيـة 

قدم، السيما وأن العوملة تؤثر على مستوى العامل برمته، حبيـث أن اإلفريقـي واألسـيوي الدول اليت تسعى للت
يســــريان جنبــــا إىل جنــــب مــــع األورويب واألمريكــــي حتــــت مظلــــة هــــذه العوملــــة، حبيــــث ال قــــوة إال ألصــــحاب 

  .العضالت االقتصادية املتينة والنفس الطويل يف املنافسة القوية والشرسة
العوملة االقتصـادية، البـد للجزائـر مـن تشـجيع الشـفافية يف املعلومـات املاليـة  ألجل املشاركة يف نظام

واحملاســبية، وعليــه فقــد حثــت الســلطات بــالبالد يف أكثــر مــن مناســبة لتطبيــق النظــام احملاســيب املــايل اجلديــد 
  .)IAS-IFRS(بكل أدواته، وهذا متاشيا مع ما تتطلبه املعايري الدولية احملاسبية واملالية 

ـال، فهنـاك قـرار   لقد اتضح هذا التوجه جليا، عند إصدار القـرارات املختلفـة الـيت تصـب يف هـذا ا
، والـــذي حيـــدد قواعـــد التقيـــيم واحملاســــبة 2008يوليـــو ســــنة  26املوافـــق  1429رجـــب عـــام  23مـــؤرخ يف 

  .وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها
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الضـرورية وامليكانزمـات األساســية  ت، هــو العمـل علـى إعطـاء وتوطيــد اآلليـاإن اهلـدف مـن كـل هـذا
قصـد تفــادي التالعبــات يف التســيري، وكــذا احلــد مــن األزمــات الــيت قــد تشــهدها بعــض املؤسســات العموميــة 
ومؤسســـات القطــــاع اخلــــاص علــــى وجــــه اخلصــــوص، خــــالل املعــــامالت مــــع العــــامل اخلــــارجي عمومــــا، ومــــع 

  .على وجه اخلصوص املستثمرين األجانب
لذا كله، رأت اجلزائر ضرورة جعل نظامها احملاسيب املايل يتماشى مع النظام املايل العاملي ويستجيب 
للمعــايري الدوليــة، وهــذا إلعطــاء قــدر مــن الشــفافية للمعلومــات املاليــة وتفــادي اهلــزات االقتصــادية املمكــن 

تها، بأقل التكاليف   .حدوثها، أو على األقل جما
يه، جتدر اإلشارة إىل أن اجلزائر، من وراء كل هذا، تسـعى جاهـدة إىل حتقيـق بعـض األولويـات، وعل

   :لعل من أمهها ما يلي
 العمل على سري احلسابات قصد محاية األسواق الوطنية جراء املنافسة الدولية احلادة؛  
 ني األجانب؛محاية املستثمرين األجانب واحملافظة على الثقة الوطنية مع هؤالء املتعامل  
 تفادي األزمات املالية واحلد من الفضائح الكربى؛ 
 ة حتديات العوملة  .الولوج يف املنافسة على مستوى األسواق الدولية، وجما

يف هـذا السـياق، أقـرتح أن يأخـذ مثـل هـذا املوضـوع وغـريه مـن مواضـيع السـاعة، قـدرا مـن العنايـة يف 
واليت تظهر يف كل مرة حبلة مجيلة  -جدول أعمال جملتنا الغراءالدراسات والبحوث املطروحة، مستقبال، يف 
الت    .وإن كانت حديثة الوجود -ومضمون أنيق جيعلها تنافس أرقى ا

  .قنا اهللا وإياكم ملا فيه اخلري واملنفعة للبالد والعباد عرب القلم وما نسطروف
  

  العيد محمدالدكتور       
  ورئيس جلنة التكوين بالدكتوراه "دينامكس"مدير خمرب البحث 

 جامعة مستغامن -كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري                           
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  مبطوش العلجة. أ                
  )اجلزائر( تيارت-جامعة ابن خلدون -طالبة دكتوراه 

  sabrilmd38@hotmail.fr :اإللكرتوين ربيدال 

  مداني بن شهرة. د                 
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  madani_benchohra@yahoo.fr :اإللكرتوين ربيدال                                                            

  :ملخص
حجم : يعود ذلك لعدة عوامل منهاو  من دولة ألخرى االستثمار األجنيب املباشر لف جاذبيةختت

متلك معادلة اجلاذبية أسس نظرية قوية يف غريها من العوامل، كما و  االقتصاد، احلدود املشرتكة، الدين،
ا، حيث تنوعت الو  قد طبقت على نطاق واسع لدراسة التجارةو  التجارة الدولية، دراسات تداعيا

أثر التكامل االقتصادي، اتفاقيات التجارة : التجريبية، وكانت املوضوعات الرئيسية اليت تناولتها الدراسة
  .السياحةو  ، تدفقات اهلجرة(FTA)احلرة 

قد عاجلت هذا األخري من زوايا و  كانت الكتابات اخلاصة باالستثمار األجنيب املباشر واسعة،و 
هناك العديد من النماذج النظرية اليت تفسر جزئيا و  .إدارتهو  ستثمارعديدة مثل املوقع، عمليات اال

سوف نعاجل يف هذا املقال تدفقات و  ؛باالستثمار األجنيب املباشر اشتقت من نظرية التجارة الدولية
  .االستثمار األجنيب البينية اخلاصة بدولة اجلزائر مع حتليل النتائج املتوصل إليها

  . Eviewsالربنامج اإلحصائي ، منوذج اجلاذبيةستثمار األجنيب املباشر،  اال :الكلمات المفتاحية
Abstract : 

The attractiveness of foreign direct investment varies from one  country to 
another it is due to several factors, including : The size of the economy, common 
border, religion, and other factors, It also the theory of gravity owns strong 
foundations in international trade, it has been applied widely to study the trade 
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and its implications Where the experimental studies varied, And the main topics 
were addressed by the study: The impact of economic integration, free trade 
agreements, tourism and migration flows.  
         The literature on foreign direct investment was wide, the latter had 
addressed from many angles such as location, investment and management 
processes. there are many theoretical models that explain FDI partly derived from 
the theory of international trade; And we will address in this article bilateral FDI 
flows of the State of Algeria with the analysis of the results obtained. 

 

  :دتمهي
واملنتجات اليت  السلع بصادرات املتعلقة االقتصادية الدراسات خمتلف اجلاذبية يف منوذج استخدام مت       

 القرار اختاذ يف كأداة إدخاله كان قدو  هذا ؛ية، ويف خمتلف الظروفدولاحلدود الو  تنتقل عرب األقاليم
 نقص بسبب مقبول نظري أساس أو ري مقنعتفس أي على مرتكز غري االقتصادي التوازن إلعادة والسياسة

 على عملت اليت الحق الدراسات وقت يف جاءت أن إىل الوضع هذا بقي وقد .للنموذج النظري اإلطار
، اشتقاقه على وركزت النموذج، هلذا النظري اإلطار وإجياد تطوير  استعماال ولتصبح أكثر ليصبح رياضيًا
االت كالتجارة الدوليةفارتبط تطبيقه بشىت، واقعية أكثر نتائجه  االستثمار األجنيب املباشر؛و  السياحة،  ا

   .هذا ما سنحاول توضيحه من خالل هذا املقالو 
 :إشكالية الدراسة

ما و  ما مدى جاذبية دولة اجلزائر لالستثمارات األجنبية املباشرة ؟: تتمحور إشكالية الدراسة حول
   التدفقات البينية لالستثمار األجنيب املباشر يف هذا البلد؟تقديرات منوذج اجلاذبية املطبقة على جمال 

  : تستند الدراسة إىل الفرضيات األساسية، هي :فرضيات البحث
 ؛لالستثمار األجنيب املباشرتعترب اجلزائر بلد مستقطب  -

 .لنموذج اجلاذبية دور فعال يف حتليل التدفقات البينية لالستثمارات األجنبية املباشرة  -
  :تسعى هذه الدراسة  إىل حتقيق  األهداف التالية  :لدراسةأهداف ا
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  ؛إعطاء مفهوم شامل لنموذج اجلاذبية اخلاص باالستثمار األجنيب املباشر 
  معاجلة و  حماولة إجياد حلول الستقطاب املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة عن طريق حتليل

  .نتائج منوذج اجلاذبية
 :أهمية البحث

تناوله أال وهو منوذج اجلاذبية اخلاص باالستثمار نية البحث من أمهية املوضوع الذي تأتى أمه
العوامل اليت و  تصنيفها ومنه ميكن إبراز املناطقو  حتليل املعطياتاألجنيب املباشر، ملا له من أمهية يف إمكانية 

  .الستثمار األجنيب املباشرتتميز جباذبية كبرية ل
  :منهج الدراسة

التحليلي، إذ أنه من أكثر املناهج العلمية املناسبة و الوصفي  نيراسة على املنهجاعتمدت الد
 برنامج، Eviewsالربامج اإلحصائية منها برنامج و  إضافة إىل االستعانة باألساليب، لدراسة هذه املشكلة

 SPSS  ائر خالل الفرتة لدراسة نتائج منوذج اجلاذبية اخلاصة باالستثمار األجنيب املباشر وحتليلها يف اجلز
 .حمل الدراسة 

 
 :مفهوم نموذج الجاذبية الخاص باالستثمار األجنبي المباشر : أوال 

 املتغريات البسيطة،و  يركز على القياسو  يعترب التحليل النظري املستخدم يف معادلة اجلاذبية ضعيفا
مع و  لثنائية حىت وقت قريب،مل يكن هناك أي أساس للتوازن العام لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر او 

لت  معادلة للجاذبية تعد من أغلب اذلك منذ أن اشتقت املعادلة اخلاصة باالستثمار األجنيب املباشر ماز 
التجريبية اليت ميكن أن تطبق بسهولة على و  الدراسات التطبيقيةو  الكتابات اخلاصة بالتجارة الدولية

 .االستثمار األجنيب املباشر
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  :بيةمعادلة الجاذ -1
حيث  1960،1بدأت الكتابات التجريبية األوىل بشأن معادلة اجلاذبية يف النصف األول من سنة 

اعتمادا على  "برنستون"اجتماعي يف جامعة و  من طرف فريق عمل فيزيائي "مصطلح اجلاذبية"عرف 
اسب عكسيا مع معادلة اجلاذبية املشهورة لنيوتن، مثلما حيدث يف الفيزياء حيث تنجذب كتلتني بقوة تتن

  .مربع املسافة بينهما
  :تاريخ معادلة الجاذبية 1-1

احلائز على جائزة نوبل لالقتصاد أول من وضع منوذج اقتصادي " جني تنربجن"كان االقتصادي 
أعطى فكرة عن مناذج احتمالية اقتصادية سابقة اليت توضح إمجايل التدفقات البينية الثنائية بني و  قياسي،
-Hecksescherواحلديثة   النظريات الكالسيكية لريكاردو اخلاصة بامليزة النسبية، اهلتجت بينما الدول؛

Ohlin (H-O) ،دمت التغريات التابعة املتمثلة يف الناتج احمللي اإلمجايل خاستو  تدفقات التجارة الكلية
أو  د املشرتكة،متغريات ومهية اليت حتكم اجلوار؛ احلدو و  للشريكني التجاريني على حد سواء، املسافة،

يظن البعض أن استخدام و  ،2أعضاء هيئات دولية مثل  الكومنولث الربيطاين، أو اتفاقيات التجارة احلرة
املتغريات الومهية يؤدي إىل سوء صياغة النموذج، باإلضافة إىل التشكيك أصال يف مدى مالئمة النموذج 

حلقيقية من خالل تقدير معامل النموذج اخلطي اخلطي للجاذبية، وذلك الحتمال احنياز تقديرات املرونة ا
أول من شكل منوذج التوازن العام  1979سنة " أندرسنت " كان و  3 .باستخدام طريقة املربعات الصغرى

                                                
1- JORDI Panigua," Foreign Direct Investment Gravity Equation: Models, 

Estimations and Zeros", (document de recherche, catholic university of Valencia vol 
01, May01, 2011), p 05. 

2 - Craig A. Depken and Robert J. Sonora, "Asymmetric Effects of Economic 
Freedom on International Trade Flows", (Texas : Department of Economics, 
University of Texas at Arlington, Arlington, International Journal of Business and 
Economics, 2005, Vol 4, No 2,141-155),  p143.  

جملة جسر التنمية، العدد السابع  :الكويت( ،"نماذج الجاذبية لتفسير تدفقات التجارة" وليد عبد مواله، - 3
  .04، ص)، السنة التاسعة2010التسعون، نوفمرب و 
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اقتصاد التبادل، كما غري و  حيث يفرتض منوذجه  التمييز بني املنتجات 4،ملعادلة اجلاذبية اخلاصة بالتجارة
معادلة اجلاذبية من منوذج املنافسة " برجستون " اشتق و  معادلة اجلاذبية، من مصطلح السعر يف أدبيات

يف "  كروقمان و  هلبمان"  خلص إىل أن األرقام  القياسية تتأثر بتدفقات التجارة، كما أكد و  االحتكارية،
  5.نفس السياق على متايز املنتجات مع حتسني العوائد

  :تعريف معادلة الجاذبية 1-2
عوامل التدفق و  اجلاذبية من بني أهم التقنيات التجريبية املطبقة يف حتليل التجارة البينية تعترب معادلة

قد طبقت منذ وقت قريب يف التحليالت التجريبية لتدفقات رأس املال طويلة األجل عرب و  .على األرجح
ا غالبا م 6.كذا النشاطات متعددة اجلنسيات عرب احلدود أيضاو  احلدود ا توفر جذب جيد، يف يف الواقع فإ

   .عكسيا مع املسافةو  حني أن حجم سوق الدولة يتناسب طرديا مع مبيعات الشركات األجنبية
 :معادلة الجاذبية لالستثمار األجنبي المباشر 1-3

       ، 1997سنة " برينارد " مت مؤخرا تطبيق معادلة اجلاذبية على االستثمار األجنيب من طرف 
، حيث كان هدف هؤالء 2008سنة " برجستناد " ، و2005سنة " إربن و  براكونيي نورباك" 

االقتصاديني يف أحباثهم هو إسقاط متغريات معادلة اجلاذبية اخلاصة بالتجارة الدولية على معادلة اجلاذبية 
امل كاالحتادات  اخلاصة بالعملة، اتفاقيات االستثمارات البينية، التك: اخلاصة باالستثمار األجنيب املباشر

اتفاقية التجارة و  االقتصادي، اليت ميكن أن تضع االستثمار األجنيب املباشر كبديل عن التجارة الدولية،

                                                
4 - Miaojie Yu, "Trade, Democracy, and the Gravity Equation",( china : china center 

for economic Research ( CCER), Peking university, March 2007), p05. 
5 - Marton balint, "modèle de gravité appliqué à l’Australie", ( université de 

Montréal : rapport de recherche présenté en vue de l’obtention du grade de maitrise 
en sciences économiques, Avril 2004), p08. 

6 - Jörn Kleinert & Farid Toubal, "Gravity for FDI" , (This paper is based on a 
presentation at the “7th Göttingen Workshop on International Economic Relations” at 
the Georg-August-University of Göttingen in collaboration with the Center of 
Globalization and Europeanization of the Economy (CeGE), April 07-09, 2005), p01. 
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احلرة كبديل عنها اتفاقية االستثمارات البينية، مث يصبح االحندار هو نفسه يف االستثمار األجنيب املباشر 
  .مثل التجارة الدولية

   :الجاذبية لنموذج النظري اإلطار 1-4
 بيئتني بني الثنائية التدفقات قياس ويف اإلحصائي التحليل يف شائعا منوذجا اجلاذبية منوذج يعد

، jو iجسمني  بني اجلذب قوى حول 7،الفيزياء يف اجلاذبية قانون 1687نيوتن عام وضع جغرافيتني وقد
 مربع مع عكسياو  منهما كل حجم مع طرديا تتناسب جسمني أي بني اجلذب قوة أن على القانون وينص

 العلوم خمتلف يف بكثرة استخدم بل فقط، الفيزياء على يقتصر مل النموذج استعمال ولكن. 8املسافة بينهما
 ما يف االجتماعية العلوم يف طويلة فرتة منذ النموذج استخدم كما،العلوم االقتصادية يف كبريا ترحيبا ولقي

 مت مث اخل...والشحن املباشر األجنيب ياحة، االستثماروالس اهلجرة االجتماعية، ومنها بالتفاعالت يسمى
  9:التايل النحو على 2001سونارا  سنة و  ديكن االقتصادي الباحث قبل من صياغته

GFij =G  
	 	 								

	               i   ≠   j   ...........................            [1.1] 

 :حيث
:Fij  األصل من دفقاتالت i إىل اجلهة j .  

: Mi, Mj للموقعني االقتصاد حجم يعكس i وj  M احمللي الناتج حجم متثل عادة Y حجم أو 
  .املوقعني لكال GDP اإلمجايل القومي الدخل

F   :مثال الصادرات كقيم(النقدي  التدفق(  
M  :السكان( الناس تدفقات(   

                                                
دراسة تطبيقية لمحددات تدفق الصادرات السياحية باستخدام " ت، حسن النادر، أمحد الرميوين وأالء الرشيدا -  7

أحباث الريموك، سلسلة العلوم اإلنسانية : األردن( ،")2004-1976 (-حالة األردن -نموذج الجاذبية
لد    .749، ص ) 2004، 4، العدد 26واالجتماعية، ا

8 - Marton Balint, op. cit., p14. 
9 - Pierre Philippe Combes, Thierry Mayer et Jacques Francois Thisse," Gravitation et 

couts de transfert", (7éme édition, 2005), p 3. 
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: Dij املركز إىل املركز من ستقا وعادة املوقعني بني املسافة.  
 G  :اجلاذبية ثابت.  

 التجارة تدفقات على [1.1]رقم املعادلة تطبق أن ميكن بأنه1962عام  "تينربغن "قال وقد
  :هي العوامل وهذه 10.دولتني بني التجارة حجم توضح اليت العوامل إجياد هدفه وكان الثنائية،
 ؛املصدرة للدولة الكلي بالعرض املرتبطة العوامل - 
 .املستوردة للدولة الكلي بالطلب املرتبطة العوامل - 

 اإلمجايل احمللي الناتج وحجم املصدرة للدولة اإلمجايل احمللي الناتج حجم أساسا مها النوعان هذان
وميكن أن تتحول هذه املعادلة إىل شكل خطي ألغراض التحليل االقتصادي من خالل  للدولة املستوردة

  :كاآليتيث تتمثل املعادلة يف شكلها اخلطي  ، ح(Ln)توظيف اللوغاريتم 
Ln(Fijt)= α0 + α1 Ln( Mit ) + α2 Ln(Mjt ) + α3 Ln( Dij )              [1.2] 

يالحظ يف هذه املعادلة اخلطية تفسري لوغاريتم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اعتمادا على 
 لوغاريتم حجم اقتصاد الدولة املضيفةو  األماملتمثلة يف حجم اقتصاد الدولة و  ثالث متغريات تابعة

 كمقياس ملرونة تدفقات  α3و α1 ،α2ميكن استخدام معلمات النموذج و  .لوغاريتم املسافة بينهماو 
  .املسافة بينهماو  األجنيب املباشر لتفسري مستوى أحجام اقتصادات الدولاالستثمار 

إذا زاد حجم اقتصاد  % α1حديد مبعدل األجنيب املباشر على وجه التاالستثمار تزيد تدفقات  
إذا زادت املسافة  jو iيف حني تتقلص تدفقات االستثمار األجنيب بني الدولتني ، %1بنسبة  iالدولة 

تشري النتائج التطبيقية إىل أن متغريات النموذج تشري إىل جزءا بسيطا من التغريات يف و  ؛%1بينهما بنسبة 
  .شرتدفقات االستثمار األجنيب املبا

                                                
10 -James E .Anderson," THE GRAVITY MODEL", (NBER WORKING PAPER 

SERIES, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, 1050 Massachusetts 
Avenue Cambridge, MA02138,WorkingPaper16576, December 2010), p 2, 
onlineat : http://www.nber.org/papers/w16576. 
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شرحا دقيقا،  االستثمار األجنيب املباشريستدعي فشل الدول العربية يف استقطاب حصة أكرب من 
 11،خاصة يف ضعف دقة العديد من الدراسات السابقة نظرا لعدم توفر بيانات موثوقة لالستثمار البيين

 :يف الشكل التايل خطة جذب ودعم االستثمار األجنيب املباشرلذلك سوف حناول إدراج 
  املكونات األساسية خلطة جذب ودعم االستثمار األجنيب املباشر :)01(شكل رقم

  
Source : Alasrag HUSSEIN ," Foring direct investment Development Policies in the 
Arab Countries", Munich Personal RePEc Archive’ MPRA’ , 01 December 2005, online 
at : http://mrpa.ub.uni-muenchen.de/2230, MPRA, paper n°2230, posted 07.November 
2007, p70. 

                                                
املعهد العريب ، سلسلة اخلرباء :الكويت(،"محددات االستثمار األجنبي المباشر الداخل إلى الدول العربية" وليد عبد مواله، - 11 

  .06، ص)2011، جويلية 42للتخطيط بالكويت، العدد 
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  :النموذج المقترح في الدراسة  -2
يف نفس الوقت  12،التجارةو  طوير منوذج اجلاذبية مسح بتقدير معادالت االستثمار األجنيب املباشرت        

  .ن التقدير عن طريق حساب رأس املال املادي املتنقل دوليا مع بقية دول العامل مثل دول العامل الثالثميك
، كما سنعتمد يف  Kleinert &  Toubal )2010("13" وسوف نتناول يف هذه الدراسة منوذج 

  .العمل على النموذج املقدم يف هذه الدراسة 
  :النموذج  2-1

  :يلي تأسس على ما، KT#1نرمز له بالرمز ، )Kleinert &  Toubal )2010منوذج 
كوب "، تأخذ معادلة Mو Aيف اقتصاد مكون من قطاعني للسلع  jاملنفعة الوظيفية  للمستهلك 

  :الشكل التايل 14"دوغالس
U 	 = X 			X                     ………………….  [2.1] 

    :حيث
   0< μ	< 1 وXMJ    يف قطاع  ة احلديةاملنفعهي دالة CES :  

.  = 		∫ ∫ 		 		 				
( )/ 			 				 	 ( 	)        ………….   [2.2] 

                                                
12 -Mathilde Maurel, "Régionalisme et désintégration en Europe orientale : une 

approche gravitationnelle", (Paris, CNRS édition), p 175. 
13-Wanasin Sattayanuwat, "ESSAYS ON INTERNATIONAL TRADE AND 

FOREIGN DIRECT INVESTMENT", (Partigal : A DISSERTATION Presented to 
the faculty of The Graduate College at the University of Nebraska Fulfillment of 
Requirements For the Degree of Doctor of Philosophy Major: Economics,  February 
2011), p71.  

14 - Svetlana Ledyaeva  and Mikael Linden, "Testing for Foreign Direct Investment 
Gravity Model for Russian Regions", (Department of Business and Economics, 
University of Joensuu, JANUARY 2006), p 4. 
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مرونة ، XKiJيرمز هلا بالرمز  iالتابعة للدولة  Kاملنتجة من طرف الشركة  Mاملستهلكة للسلعة  jالدولة 
تكون متساوية بالنسبة للمنتجات الثنائية، على افرتاض أن و ، σ < 1يث ح، الطلب يرمز هلا بالرمز 

  :إىل [2.2]املختلفني، تبسط املعادلة  و املنافسة احتكارية بني املنتجني املتماثلني
X 		 = 			x

( )/                    ………………..[2.2’] 
  :حيث

 n دولةهو عدد الشركات يف حالة التوازن لل i، السعر يشري إىل القطاع الذي تنتج فيه السلعة M، PMJ 

  :   CES يف معادلة املنفعة احلدية لقطاع

P 			 = 	0		 	
	

	n 	p
/( )

	 

الذي ينتج  حيث يرتكز التحليل على قطاع الصناعة التحويلي،، M فصاعدا يتم إسقاط املنحىن اآلنمن 
  .املتماثلةجمموعة من السلع 

 ، رمز السعر يف الدولةJ، PIJ على أسعار سلعها يف الدولة، XIJ تعتمد مبيعات الشركة يف السوق األجنيب
J هو PJ،  حجم السوق هوو YJ :  

X 			 = 		p 	(1 − 	μ)y 		p 	          ……………[2.3] 
 

تبيعها على املستوى احمللي، حيث تواجه أو أن ، jميكن للشركات إما أن تصدر سلعها للسوق األجنيب 
  15:مشكلة البت يف التجارة أو االستثمار األجنيب املباشر

π −	π = (1 − 	ρ) p 		X 	 − 	p 		X > f  …….[2.4] 
ρ   :حيث = 	σ/(	σ − 1)   

                                                
15 - Jörn Kleinert, Farid Toubal," Gravity for FDI", (Wirtschaftswissenschaftliche 

Fakultät der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Wirtschaftswissenschaftliches 
Seminar Mohlstrasse 36, D-72074 Tübingen, Tübinger Diskussionsbeitrag Nr. 313 
Oktober 2007),  p 6. 
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  .j ة إنتاج أخرى يف الدولةإنشاء مصنع أو حمطو  تتوقف على التكاليف الثابتة f و
 δ   إخنفاض عامل التكاليف الثابتة.  

 

تقوم و  االستثمار األجنيب املباشر يكون حله يف أرباح تصدير املنتجات،و  االختيار بني التصديرإن 
ذا اإلنتاج أعلى من التصدير   :(15)الشركات باإلنتاج يف اخلارج إذا كانت األرباح للقيام 

 π −	π > 0	
	
⇔ (1 − 	ρ) (p 		X 	 − δf /(1 − 	ρ)) −

 pijEX  XijEX> 0  ……… [2.5] 
  . j إما تصدر أو تنتج يف الدولة  ni يالحظ أن كل الشركات

على افرتاض  ، fi ليس فقطو  ،fij تعرض  [2.4] ، املعادلةKT#1 بينما بشكل خمتلف يف النموذج        
بناءا على ذلك فإن و  ،i ، سوف تتضرر بتكاليف الدولةjلثابتة يف املخطط اإلضايف  للدولة أن التكاليف ا

يتم استرياد السلع و  ،KT#1 االستثمار األويل سيتحمل تكاليف املسافة أو البعد كما ورد يف منوذج
مع  ،M ل جمموعةباإلضافة إىل افرتاض أنه سيتم استرياد السلع الضرورية إلنتاج أو  ،iالوسيطية من الدولة 

  :الصادرات اليت تتكبد خمتلف أنواع التكاليفو  احلاجة لتكاليف ثابتة إضافية
	p 	 = 		                                       …………[2.6] 

  :حيث
  . jالدولةو   i تكاليف املسافة بني الدولة:    

  :حنصل على  [2.6] يف املعادلة [2.3]بضرب املعادلة

P X
			

= 		p ( )
	
	(1 − 	μ)y 		p         ………….[2.7] 

   :حنصل على شرط االستثمار األجنيب   [2.7] يف  [2.5] وبضرب املعادلة
( )

	
	(1 − 	μ)y 		p 		          ………..[2.8] 

ختص حسابات االستثمار األويل اليت   [2.8] هو أن املعادلة ،KT#1 اسي مع منوذجالفرق األس
	xij	pij	ni	تفرتض أن تكون دالة املسافة      − ni	δfij/(1 − σ)

			
= ni		p

ii

1−σ   .  
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  :يلي الرموز التالية تعرف كما KT#1 حسب منوذج
s                                                    : حجم عرض الدولة املضيفة 	 = n 	p    

m                             : )األم (حجم عرض الدولة املستثمرة  	 	(1 − 	μ)y 		p   

	                                                       :تكاليف املسافة = 	 	  
هي تدفقات االستثمار  uijو ،p1 < 1و، j و الدولة املصدرةiهي املسافة بني الدولة املضيفة  Dij :حيث

  .غري املقاسة
=                                j يف الدولة  16(FAS) املبيعات املوالية األجنبية n 	p 	x        

ال املتاح لالست 	 :       وثمار يف الدولة املصدرة ها = n 	f /(1 − ρ)  
  :على الشكل التايل  [2.8]  هكذا ميكن كتابة املعادلةو 

	 − 	δG 	= s 	(τ 		)( )m 	               …….  [2.9] 
  :جلاذبيةينتج عنه معادلة ا KT#1 منوذجو    [2.9] التكافؤ بني املعادلةو   

	 	= s 	(τ		D 	)( )m  
دف إىل اسرتجاع تكلفة االستثمار و  اليت ميكن احلصول عليها بإدراج عامل الوقت، مبا أن الشركات 

                    17:على الشكل التايل   [2.9] املبدئية يف فرتة من الزمن، ميكننا كتابة املعادلة

		 − δ G 		= s 	(τ 		
	)( )m       ……………… .. [2.10] 

 يف املدى الطويل عندما:	t
	
→∞ 

		 		= s 	(τ 		
	)( )m            …………….[2.11] 

 املدى القصري، عندما على:  t=0،  بافرتاض أن املبيعات ملغاة يف البدايةو، 		 = أو ، 0
		 18:أقل بكثري من أن يكون االستثمار املبدئي ≪ Gij0	  

G 		= s 	(τ 		
	)( )m 	/δ           ……………….[2.12] 

                                                
16 - Foreing Affiliate Sales  
17 - Jörn Kleinert, Farid Toubal, op. cit., p 07. 
18 - JORDI Panigua, op. cit., p 10. 
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ال املتاح لالستثمار األجنيب املباشر متاما كما يف ، يعتمد على FAS) ( وبعبارة أخرى، فإن ا
ستتغري  G-FDI معادلة اجلاذبية 19 :كذا حجم عرض السوق الدول املضيفةو  الدول املصدرة املسافة بني

م   .باهتالك رأس املال الذي يعكس الوقت الذي حيتاجه املستثمرين السرتجاع استثمارا
 كما يلي [2.10] على املدى املتوسط ميكن كتابة املعادلة:  

		 − FDI
	
		= s 	(τ 		

	)( )m      ……………[2.10’] 
  :حيث

FDI = D G + 	D G  
  .هي االهتالك Dو ،t هي إعادة االستثمار يف السنة G و

 :يلي كما [2.12] ميكن كتابة لوغاريتم الدالة اخلطية
ln 	 FDI	 ) =	 α + γ ln(s ) + β ln D + 	 ε ln(m + u    ..[2.12’] 

  :حيث
α = (1 − σ) ln(τ) − ln(δ ), β = (1− σ)ρ ,  FDI = G 

  :تكون حتت القيود التالية [2.12]املعادلة 
β < 0, σ	عندما > 1 
α < 0, σ	عندما > 1 

γ = ε = 1                                             : حيث يتطلب شكل معادلة اجلاذبية أن يكون  
     

  .حسب التقنيات القياسية ملعادلة اجلاذبية [’2.12] وبعد ذلك ميكن تقدير املعادلة

                                                
19 -  Inmaculada Martínez-Zarzoso and others, "The Log of Gravity Revisited",  (Spain: 

Department of Economics and Ibero-America Institute for Economic Research, 
University of Goettingen, Germany, and Department of Economics and Instituto de 
Economía Internacional, Universidad Jaume I, Castellón), p 14. 
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يبدو بأنه ال يوجد هامش شامل، حيث أنه إما على كل املؤسسات  KT#1 إذن حسب منوذج
فة على االستثمار األجنيب املباشر ينتج من أن التأثري السليب للمسا كما. الأن تنتج يف سوق أجنبية أم 

  .تكاليف الواردات للسلع الوسيطية من املؤسسات األجنبية للدولة املصدرة
  :المنهج التجريبي 2-2

  :املعادلة األساسية لنموذج اجلاذبية املقدرة يف النموذج بأبسط أشكاهلا هي كاأليت         
ln 	 FDI	 ) =	 α + γ ln(s ) + β ln D + 	 ε ln(m + u         …[2.13] 

  :حيث
FDI	

	
  . j إىل الدولة  i تدفقات االستثمار الواردة من الدولة: 

   D  :هي املسافة بني الدول. 
  s    :حجم عرض السوق يف الدولة i   
  m   :حجم السوق األجنيب يف الدولة j    
   u   :تقدير اخلطأ.  

املقاومـة متعـددة األطـراف يف  2003 عـام"فـان وينكـبو  أندرسـون" وكما ناقشنا سابقا، فقد أدخـل
صـيغة اجلاذبيــة الــيت كــان هلــا أثـار عمليــة جتريبيــة علــى ذلــك، حيـث مت تقــدير منــوذج اجلاذبيــة بواســطة ثــالث 

  20:هيو  طرق بديلة
 ؛(OLS) 21 تقدير املربعات الصغرى العاديةو  باألرقام القياسية ألسعار كل بلد -
  .nL-OLS)  (22 تقدير صيغة املعادلة بواسطة املربعات الصغرى غري العادية -
اســتبدال األرقــام القياســية لكــل بلــد مبتغــريات ثابتــة مث التقــدير باســتعمال طريقــة املربعــات الصــغرى  -

 .العادية

                                                
20 -  JORDI Panigua, op. cit., p 15. 
21 -   Ordinary Least Squares. 
22 - Non-linear Least Squares .   
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ومن أجل حتديد التكاليف اليت يتطلبها االستثمار األجنيب املباشر بشكل صحيح، يستكمل           
احلدود املشرتكة، اللغة املشرتكة، البلد غري : متغريات حتكم إضافية مثل زيادةعادة النموذج األساسي ب

اقية التجارة احلرة؛ الساحلي، العملة املشرتكة، إذا كان البلد قد وقع على معاهدة استثمار ثنائية، أو اتف
االستثمار و  عادة ما كانت هذه املتغريات موجودة يف األدبيات التجريبية للجاذبية اخلاصة بكل من التجارة

  :تصبح املعادلة املقدرة tإدراج عامل الزمن و  بتوسيع نطاق املتغريات،و ، 23األجنيب
ln 	 FDI	 ) =	 α + γ ln(s ) + β ln D + 	 ε ln(m + 	 (β2colij +

β lang ) + uij                        [2.14] 
  :حيث أن

Ln (FDIij)  :  املباشر األجنيب االستثمار                      

) ln (si    :     األم للدولة اإلمجايل احمللي الناتج  

ln (mj)   :    املضيفة للدولة اإلمجايل احمللي الناتج               

)  ln (Di :   املسافة            /  col ij   : االستعمار         / lang ij :   املشرتكة اللغة 
u       :   اخلطأ العشوائي  

  
  على االستثمار األجنبي المباشر نموذج الجاذبية تحليل نتائج: ثانيا 

   :راسةعينة الد -1
التدفقات (اجلزائر،  ةنركز يف عينة الدراسة على االستثمارات األجنبية املباشرة البينية الوافدة لدول

، حيث بلغت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافد 2011-1998، خالل الفرتة )النقدية الداخلة
اللوغاريتم  ) lnFDij (هوو   التابعلدينا املتغري. الفرتة هخالل هذ مليون دوالر 19621.8هلذه املنطقة 

  . jإىل الدولة  iالطبيعي لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر من الدولة 
                                                
23 -SONIA seghir," does FDI impact the financial stability or conversely : the case of 

Tunisia ? A Gravity Model Approach",( investment management & financial 
innovation, vol 06, issue 01, 2009), p98. 
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  :النموذج متغيرات -2
 النحو على االختصار من بشيء شرحها مفيدا وسيكون ومتعددة كثرية متغريات النموذج يضم       
  :التايل
إىل أن استخدام منوذج اجلاذبية يف االستثمار  سبقت اإلشارة  :اإلجمالي المحلي الناتج حجم -

بالتايل و  األجنيب املباشر حياول تفسري قيام جذبه بني دولتني اعتمادا على عوامل تتعلق بكل منهما،
تتمثل الفرضية هنا و  24،يستخدم الناتج احمللي اإلمجايل بالدولتني كمعرب عن احلجم االقتصادي هلما

للناتج احمللي اإلمجايل لكال الدولتني على جذب االستثمار األجنيب يف التأثري اإلجيايب املعنوي 
 ؛املباشر

 هو تدفق االستثمار األجنيب املباشر على تؤثر اليت األخرى املتغريات ومن :الدول سكان عدد -
 إنتاجي تنوع متتلك األكرب الدولة أن حيث حجم الدولة، يقيس السكان فعدد. السكان عدد
 الدولة سكان عدد تأثري يكون أن يتوقعو  أكثر نفسها على تعتمد أن ىعل قادرة وتكون أكثر

 عدد زيادة نأل املصدر للبلد تدفق االستثمار مع سلبيا )السكان بعدد زيادة ا اليت( املضيفة
واالستثمارات الوافدة  الكلي اإلنتاج زيادة يعين إليه جيذب االستثمار الذي املضيف البلد سكان
 ؛الداخلة زيادة حركة التدفقات  إىل يؤدي الفرد دخل عدلم زيادة وبالتايل

هلذا  املضيفة الدولة بعد تدفق االستثمار األجنيب املباشر للدولة املصدرة له على يعتمد :المسافة -
 ؛هاعن معلومات تتوفر ال عندما تكلفة النقل عن كبديل املسافة إىل اللجوء ويتم األخري،

 بني االستثمارات األجنبية املباشرة تدفق على تؤثر العوامل من آخر عدد هنالك :أخرى عوامل -
  .االستعمار املشرتك و  باإلضافة إىل اللغة املشرتكة .سابقا ذكرت اليت تلك غري الدول،

                                                
–مدخل نموذج الجاذبية  –أثر الخدمات اللوجستية على تنمية التجارة العربية البينية "أمحد حممد عزت أمحد،  -24

عة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف االقتصاد، جام: القاهرة(، "
 .80، ص)2011السياسية، قسم االقتصاد، 
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 :الدول محل الدراسة -3
 : دولة من العامل هي 57تغطي الدراسة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة للجزائر من         

ارات العربية املتحدة، بلجيكا، الربازيل، بوتسوانا، مجهورية إفريقيا الوسطى، كندا، الصني، كوت اإلم
ديفوار، الكامريون، الكونغو، أملانيا، جيبويت، الدامنارك، مصر، اسبانيا، فرنسا، الغابون، غانا، غينيا، اهلند، 

ريا، الكويت، لبنان، ليبرييا، ليبيا، لوكسمبورغ، ايرلندا، إيران، العراق، إيطاليا، األردن، اليابان، كينيا، كو 
املغرب، النيجر، عمان، فليسطني، مجهورية كوريا الشعبية، الربتغال، البارغواي، قطر، السعودية، السودان، 
السينغال، تونس، تركيا، التايوان، مجهورية تانزانيا، أوغندا، أوكرانيا، أرغواي، الواليات املتحدة األمريكية، 

  .املنتنغرو، أمريكا اجلنوبيةو  ال، اليمن، سربيافنزوي
  .اليت ختص هذه الدولو  ويتضمن امللحق اإلحصائي البيانات اخلاصة باملتغريات الداخلة يف منوذج اجلاذبية

  
  :نوع البيانات المستخدمة في الدراسة -4

توافرها لبعض يرجع عدم اتزان البيانات إىل عدم و  مت استخدام بيانات مقطعية زمنية غري متزنة،
معة أربعة عشر مشاهدة، وهي عبارة عن و  املتغريات الداخلة يف التقدير القياسي، يبلغ  عدد املشاهدات ا

موعات املقطعية املتاحة خالل مدة أربعة عشر سنة   .بيانات ا
 

 :الدراسة نتائج  -5
) اجلزائر(اشر للدولة املضيفة إذن حسب دراستنا هذه يتمثل املتغري التابع يف االستثمار األجنيب املب

حسب (االستثمار األجنيب املباشر الوارد من الدول األم : فتتمثل يف) التفسريية( أما املتغريات املستقلة 
املسافة اليت تفصل بني و  ؛ الناتج احمللي اخلام للدولة املضيفة؛ عدد سكان الدولة املضيفة؛)عينة الدراسة

غرى يف ظل منوذج باستخدام طريقة املربعات الصو  الستثمار األجنيب املباشر،باقي الدول املصدرة لو  اجلزائر
  .معامالت معادلة اجلاذبية مت تقديرثار الثابتة اآل
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 دلة اجلاذبية للنموذج املقرتحمعا): 01( رقم جدولال

 
 Eviewsبرنامج  خمرجات باالعتماد على: المصدر

، أما فيما خيص وصف األثار 1346.92 تساوي دلةابت املعاحسب اجلدول السابق، قيمة ث         
، معامل التحديد يساوي 485الثابتة للمتغريات الومهية؛ فاخلطأ املعياري املقدر هلذه املعادلة يساوي 

 1من معامل التحديد  كلما اقرتبقلنا فإنه  و  كما سبقو  0.69أما معامل التحديد املعدل يساوي  0.81
ومنه نستخلص  ،(Yi)و (Xi)دار متثل متثيال جيدا العالقة املدروسة بني فهذا يدل على أن معادلة االحن

أي بني االستثمار األجنيب املباشر للدولة (أن العالقة بني متغريات منوذجنا للدول املقرتح يف الدراسة 
معيار . لنموذجال حنتاج ألن نغري او  ممثلة متثيال جيدا )املضيفة وباقي املتغريات اليت اخرتناها يف دراستنا هذه
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، أما 2.04تساوي  "دوربن واتسون"، قيمة إحصاء 15.77" شوارتز"معيار  ،15.50 يساوي "أكاكي"
 .0.009والقيمة االحتمالية لفيشر تساوي  6.83بالنسبة لقيمة إحصاء فيشر فهي تساوي 

  
  FDI  للسلسلة ملعامل دالة االرتباط الذايت البياين التمثيل ):02(الشكل البياني 

  
  
  
  
  
  
  

    
  

 Eviewsبرنامج خمرجات باالعتماد على : المصدر
  

 الذايتو  اجلزئييظهر لنا أن كل معامالت داليت االرتباط  من خالل مالحظة التمثيل البياين للبواقي
     ومنه فالبواقي =0.05هلا احتماالت أكرب من املعنوية   (Q- stat)داخل جمال الثقة واإلحصائية 

)t ( متثل صدمات عشوائية(Bruit Blanc). 
تقدير تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة للجزائر خالل  مت [2.14]  رقم املعادلة باستخدام

كما توضح ،  حتليل االرتباط الذايتو  )1( ويظهر من نتائج حتليل اجلدول رقم، )2011-1998( الفرتة 
تؤدي إىل ارتفاع نسبة  %1 ـــــن نسبة التغري يف الناتج احمللي للدول اليت تستثمر يف اجلزائر بأالنتائج 
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يؤدي إىل زيادة  % 1 ـــــان نسبة تغري عامل السكان بو  ،%0.004االستثمار األجنيب املباشر بنسبة 
  .%0.906االستثمارات بنسبة 

     FDI  للسلسلة لة االرتباط الذايتملعامل دا البياين التمثيل ):03(الشكل البياني 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Eviewsباالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر
 وهي موجبة، كانت فقد تستثمر يف اجلزائر اليت للدول احمللي الناتج حجم ملعلمة بالنسبة أما

 لدول يف احمللي جالنات حجم زيادة أن إىل تشري االقتصادية النظرية أن حيث، االقتصادية للنظرية مطابقة
 ملتغري وبالنسبة. خمتلفة دولستثمار يف اال على األفراد مقدرة تزداد وبالتايل الدخل يف زيادة هناك أن يعين
 إحصائية معنوية وذات بة،سال جاءت املتغري هذا معلمة فان ،تستثمر يف اجلزائر اليت الدول سكان عدد

 إىل يؤدي 1 %مبقدار السكاين التغري فان وباألرقام مار؛االستث زيادة تعين السكان عدد زيادة ألن .جيدة
 زاد كلما  تستثمر يف اجلزائر اليت الدول سكان عدد زاد كلما أي، تقريبا  %0.62 مبقدار االستثمار زيادة

 .ت جاذبية اجلزائر لالستثمارات األجنبية املباشرة
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 test unit rootحتليل   ):02(جدول رقم

 
 Eviewsى خمرجات برنامج باالعتماد عل: المصدر

         ،%5يف جمال  1.97-و ،%1يف جمال الثقة  2.77- ــــب  t-statisticوتقدر نتائج 
 ،)املتغري املستقل( لالستثمار األجنيب املباشر %0.6، وقدر معامل البواقي %10يف جمال   %1.60-و
 بني املسافة( املسافة معلمة أن أيضا املعادلة من ويالحظ %2.193 ــــــب durbin-watsonمعامل و 
 فرتة خالل جيدة إحصائية داللة وذات سالبة جاءت (ستثمارلال اإليه أفرادها يأيت دولة كل وبني جلزائرا

ا حيث .االقتصادية للنظرية مطابقة وهي الدراسة، التدفقات  حجم بني العكسية العالقة وجود إىل تشري أ
 على التكاليف ارتفاع إىل تؤدي وبالتايل النقل، تكاليف زيادة تعين فةاملسا زيادة ألن .واملسافةالداخلة 
قارنة م جاذبية االستثمارات القادمة للجزائر من يقللو  جلزائرإىل ا القادمني األفراد عدد من يقل مما األفراد،

 اختذ معامل املتغري اخلاص بوجود حدود مشرتكة إشارة سالبة داخل النموذج اخلاص .أخرى دول مع



  مبطوش العلجة. أ
  مداني بن شهرة. د

  تقديرات نموذج الجاذبية المطبقة على التدفقات البينية لالستثمار األجنبي المباشر
 -دراسة تطبيقية على الجزائر -

 

30 
 

هو ما يؤكد ما مت التوصل إليه يف الفصل الرابع حيث و  الستثمار األجنيب املباشر،جباذبية الدول املغاربية ل
  .أن وجود حدود مشرتكة يزيد من التبادالت البينية لالستثمار األجنيب املباشر

  :الخـــــاتمة
 احمللي الناتج حجم بني ةإجيابي عالقة هناك بأن القياسي اجلاذبية منوذج تقدير نتائج أشارت قدل
 وعدد ،االستثمار األجنيب املباشر بني إجيابية عالقة هناك أن كما،  االستثمار األجنيب املباشرو  اإلمجايل
االستثمار األجنيب  من يزيد الدول تلك يف السكان عدد أو الدخل زيادة أن أي الدول، تلك يف السكان
االستثمار األجنيب و  املسافة متغري بني عكسية عالقة هناك أن على أيضا النموذج نتائج وأشارت ،املباشر
االستثمار و االستعمار املشرتك و  اللغة املشرتكةب املتمثلة الومهية املتغريات بني أيضا عكسية وعالقة ،املباشر

 .األجنيب املباشر
  

  :المالحق
   السنة      

  
  المتغير
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بني اجلزائر واملتغريات الومهية ملعادلة و  املسافة بينهاو  كما مت االعتماد على جدول حيوي الدول
 .االستعمار املشرتكو  اجلاذبية املتمثلة يف اللغة املشرتكة
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  )2011 العلوم السياسية، قسم االقتصاد،و  جامعة القاهرة، كلية االقتصاد

دراسة تطبيقية لمحددات تدفق الصادرات " حسن النادر، أمحد الرميوين وأالء الرشيدات،  .2
أحباث : األردن( ،")2004- 1976 (-حالة األردن - السياحية باستخدام نموذج الجاذبية

لد و  الريموك، سلسلة العلوم اإلنسانية   ) 2004، 4، العدد 26االجتماعية، ا
 :الكويت(،"دات االستثمار األجنبي المباشر الداخل إلى الدول العربيةمحد" وليد عبد مواله، .3

  )2011، جويلية 42املعهد العريب للتخطيط بالكويت، العدد ، سلسلة اخلرباء
العدد ، جملة جسر التنمية :الكويت(،"نماذج الجاذبية لتفسير تدفقات التجارة" وليد عبد مواله، .4

 )ة التاسعة، السن2010التسعون، نوفمرب و  السابع
  

  :جنبيةباللغة األ
1. Craig A. Depken and Robert J. Sonora, "Asymmetric Effects of 

Economic Freedom on International Trade Flows", (Texas : 
Department of Economics, University of Texas at Arlington, Arlington, 
International Journal of Business and Economics, 2005, Vol 4, No 
2,141-155)   



  مبطوش العلجة. أ
  مداني بن شهرة. د

  تقديرات نموذج الجاذبية المطبقة على التدفقات البينية لالستثمار األجنبي المباشر
 -دراسة تطبيقية على الجزائر -

 

32 
 

2. Inmaculada Martínez-Zarzoso and others, "The Log of Gravity 
Revisited",  (Spain: Department of Economics and Ibero-America 
Institute for Economic Research, University of Goettingen, Germany, 
and Department of Economics and Instituto de Economía Internacional, 
Universidad Jaume I, Castellón) 

3. James E .Anderson," THE GRAVITY MODEL",( NBER WORKING 
PAPER SERIES, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC 
RESEARCH, 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA02138, 
Working Paper 16576, December 2010) 

4. JORDI Panigua," Foreign Direct Investment Gravity Equation: 
Models, Estimations and Zeros",(document de recherche, catholic 
university of Valencia vol 01, May01, 2011)  

5. Jörn Kleinert & Farid Toubal, "Gravity for FDI", (This paper is based 
on a presentation at the “7th Göttingen Workshop on International 
Economic Relations” at the Georg-August-University of Göttingen in 
collaboration with the Center of Globalization and Europeanization of 
the Economy (CeGE), April 07-09, 2005) 

6. Jörn Kleinert, Farid Toubal," Gravity for FDI", 
(Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Eberhard-Karls-Universität 
Tübingen, Wirtschaftswissenschaftliches Seminar Mohlstrasse 36, D-
72074 Tübingen, Tübinger Diskussionsbeitrag Nr. 313 Oktober 2007)   

7. Marton balint, "modèle de gravité appliqué à l’Australie",( université 
de Montréal : rapport de recherche présenté en vue de l’obtention du 
grade de maitrise en sciences économiques, Avril 2004) 

8. Mathilde Maurel, "régionalisme et désintégration en Europe 
orientale : une approche gravitationnelle", (Paris, CNRS édition)  

9. Miaojie Yu, "Trade, Democracy, and the Gravity Equation",( china : 
china center for economic Research ( CCER), Peking university, March 
2007) 

10. Pierre Philippe Combes, Thierry Mayer et Jacques Francois Thisse," 
Gravitation et couts de transfert", (7 éme édition, 2005) 



  مبطوش العلجة. أ
  مداني بن شهرة. د

  تقديرات نموذج الجاذبية المطبقة على التدفقات البينية لالستثمار األجنبي المباشر
 -دراسة تطبيقية على الجزائر -

 

33 
 

11. SONIA seghir," does FDI impact the financial stability or 
conversely : the case of Tunisia ? A Gravity Model Approach", 
(investment management & financial innovation, vol 06, issue 01, 2009)  

12. Svetlana Ledyaeva  and Mikael Linden, " Testing for Foreign Direct 
Investment Gravity Model for Russian Regions",(Department of 
Business and Economics, University of Joensuu, JANUARY 2006) 

13. Wanasin Sattayanuwat , "ESSAYS ON INTERNATIONAL TRADE 
AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT", (Partigal : A 
DISSERTATION Presented to the faculty of The Graduate College at 
the University of Nebraska Fulfillment of Requirements For the Degree 
of Doctor of Philosophy Major: Economics,  February 2011) 



 معاريف محمد.د

 طاوش قندوسي . أ

  بالجزائر واقع آليات تمويل المشاريع االستثمارية
 دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والية سعيدة

 

34 
 

  بالجزائر واقع آليات تمويل المشاريع االستثمارية
 دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والية سعيدة

 معاريف محمد.د

  جامعة سعيدة  -التسيريو  العلوم التجاريةو  بكلية العلوم االقتصادية حماضرأستاذ 
  marrifmohamed@yahoo.fr :الربيد اإللكرتوين

  طاوش قندوسي  .أ
  جامعة سعيدة  -التسيريو  العلوم التجاريةو  بكلية العلوم االقتصادية مساعد أستاذ

  tkandouci@yahoo.fr :الربيد اإللكرتوين

  

  :ملخص
دف هذه الدراسة إىل إبراز واقع آليات متويل املشاريع االستثمارية ،حيث قامت اجلزائر بوضع 

 نالحبيث ترقية االستثمار من خالل إنشاء هياكل داعمة للمؤسسات ، و  دف إىل تشجيع إجراءات
الوكالة الوطنية لدعم : متثلت هذه اهلياكل يف وكاالت متخصصة من أمههاو  .الشباب القسط األوفر منها

وذلك . ةالصندوق الوطين للتأمني عن البطالو  تشغيل الشباب، الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر،
سنركز قي دراستنا على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف و  دف تنشيط االقتصاد احمللي والوطين،

من أجل ذلك مت إعداد استمارة وزعت على عينة الدراسة املتمثلة يف األشخاص الذين و  والية سعيدة،
  .SPSSمت معاجلة البيانات بربنامج و  تقدموا إىل الوكالة
الكفاءة الالزمة لتسيري املشاريع و  عدم وجود القدرة االدراسة امليدانية إىل نتيجة مفاده وتوصلت

وهذا بسبب عدم وجود أفكار حول األسس اجلوهرية لتقييم هذه املشاريع كـالربح املتوقع والقيمة احلالية 
توى الدراسي املنخفض وهذا راجع إىل املس. معدل كفاية رأس املال.فرتة السداد مؤشر الرحبية . الصافية

  .لألشخاص املتوجهني للوكالة
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آليات متويل املشاريع، ترقية االستثمار، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،  :الكلمات المفتاحية
  .االستثماريةاملشاريع 

Résumé  :  
      Cette étude vise à mettre en lumière la réalité des mécanismes de 
financement des projets d’investissement, où l'Algérie a mis au point des 
procédures visant l’encouragement et l’amélioration de l'investissement par 
la création de structures de soutien des entreprises, ou les jeunes ont 
bénéficier d’une grande part de cet avantage, les structures en question se 
composent de : L'Agence nationale pour le soutien de l'emploi des jeunes , 
l'Agence nationale pour la gestion du microcrédit , et la caisse Nationale 
pour l’assurance chômage, ceci afin de développer l'économie locale et 
nationale  
     Dans cette optique nous avons focalisé notre étude sur le cas de l'Agence 
nationale pour le soutien de l'emploi des jeunes de la wilaya de Saida, et 
pour laquelle nous avons préparé et distribué un questionnaire destiné a un 
certain nombre de personnes qui a priori ont tous bénéficié d’un soutien 
financier de la part de cet organisme, les données ont été traitées par SPSS 
version.19. 

L’étude a révélé un manque d’aptitudes et de compétences nécessaires 
de la part des promoteurs, pour mener à bien les projets, une situation 
s’expliquant par l'absence des principes fondamentaux de l'évaluation de 
ces derniers tel que «le bénéfice prévisionnel, la valeur actuelle nette, le 
délai de remboursement, le ratio de rentabilité d'adéquation ». 
Mots-clés : Mécanismes de financement de projets, la promotion des 
investissements, l'Agence nationale pour soutenir l'emploi des jeunes, les 
projets d’investissement, 
 

  :مقدمة
النامية على و  االستثمار من املواضيع اليت نالت اهتماما كبريا من قبل الدول املتقدمةيعد موضوع 

ما مدى حتقيق االستقرار و  االجتماعيةو  ذلك نظرا لعالقته الوثيقة بعملية التنمية االقتصاديةو  د سواءح
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مظهرا من  أصبحتاالقتصادي خاصة يف الظروف الراهنة اليت تتسم مبوجة من التطورات العلمية واليت 
سة أن تركز عليها لضمان حد أسس اليت جيب على املؤسألكون االستثمارات ا كذو  مظاهر العصر احلديث

للموارد  األمثلوذلك باستخدام  إليهاحتقيق الديناميكية اليت تسعى و  استمرارها يف مزاولة نشاطهابقائها و 
نوع من األمان  إجيادو  التخفيف من درجة املخاطررات االستثمارية وبالتايل ااملتاحة من خالل ترشيد القر 

  . حتقيق مستوى من العائدو  املستثمرة لألموال
استمراريتها، كما يعترب من عامل حمدد لوجودها و و  القتصاديةفاملشروع هو عصب املؤسسة ا

أصعب  املساعدة للتنمية خاصة لو مت التخطيط هلا بشكل جيد، وتعد عملية متويل هذه املشاريع األدوات
وأهم العمليات ألن املشروع االستثماري يتوقف على فعالية هذا األخري يف التنمية من خالل حتقيق عوائد  
كبرية بأقل التكاليف، وكذا دراسة وحتليل املخاطر اليت ميكن أن تعرقل هذا املشروع مثل خماطر عدم 

  :يتم متويل املشاريع االستثمارية بطريقتنيو  .التسديد
  بالتمويل الذايت حني تقوم املؤسسة بتمويل مشاريعها عن طريق التدفقات النقدية احملققة أو إما

  ؛أرباح املؤسسة
  أو عن طريق التمويل اخلارجي وذلك باللجوء إىل خمتلف اهليئات املالية األخرى،و ذلك لتحقيق

  .قفزة نوعية يف االقتصاد الوطين
داعمة للمشاريع االستثمارية من  آلياتيجيات يف شكل وعليه فقد اتبعت الدولة اجلزائرية إسرتات

الصندوق الوطين للتأمني و  بينها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر
واجلماعية حتفيز املبادرة الفردية و  وهدا لتقدمي اإلعانات املالية واإلدارية لبناء مشاريع استثمارية ، عن البطالة

يئة إمكانيات إدماج الشباب  دف إىل  يف القدرة على االستثمار واإلنشاء والتمويل كل هذه اإلجراءات 
  .البطال يف احلياة املهنية االقتصادية واالجتماعية

  :اإلشكالية  -أ 
  :وعليه ميكن طرح اإلشكالية التالية
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   )ANSEJ(  تشغيل الشبابمن طرف وكالة دعم الممولة ما واقع المشاريع االستثمارية 
 في والية سعيدة ؟

  :الهدف من الدراسة  -ب 
إن اهلدف من البحث هو التحقق ما إذا كانت هذه املشاريع االستثمارية اليت سخرت هلا الدولة 

مليار دينار جزائري وذلك حسب تقرير صادر من بنك اجلزائر لسنة  4300أموال طائلة بلغت حوايل 
حتققت على أرض الواقع أما ال ،علما أن متويل هذه املشاريع كان من طرف الوكالة الوطنية لدعم  2012

  .الشباب عن طريق البنوك العمومية
  :المنهج المتبع في الدراسة   -ج 

التحليلي وذلك باالعتماد على تصميم استمارة وزع منها و الوصفي  نيمت االعتماد على املنهج
استمارة اسرتجعت بالكامل ألنه مت اعتماد أسلوب املقابلة مع األشخاص املتوجهني حنو الوكالة، ومت   145

 مقاييس النزعة املركزية واملتمثل يف املتوسط، :كذلك االعتماد على األساليب اإلحصائية نذكر منها
  .مقاييس التشتت واملتمثلة يف االحنراف ،منوذج االحندار البسيط

  اإلطار النظري :أوال
  :تعريف المشروع .1

لقد تعددت تعاريف املشروع نظرا لتعدد الزوايا اليت ينظر من خالهلا لعمليات املشروع فمنهم من 
يعرفه على أنه عملية إنتاجية إىل غري ذلك من التعاريف، ويف هذه املادة سوف حناول إعطاء بعض 

  :ؤسساتاململفكرين و لبعض االتعاريف 
املشروع هو جمهود مؤقت يتم القيام به إلنشاء خدمة أو  :(PMI)إدارة المشاريع األمريكية  معهد -

 1.منتج أو نتيجة فريدة

                                                             
1 : Chantal Morley, « Management d’un projet, système d’information», DUNOD, 5éme 

édition, PARIS, 2006, p12 
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جمموعة من األنشطة املرتابطة الغري روتينية هلا بدايات  :(APM)جمعية إدارة المشروع البريطانية  -
ايات زمنية حمددة، يتم تنفيذها من قبل شخص أو ومؤسسة لتحقيق أداء وأهداف حمددة يف إطار  و

  2.معايري الكلفة، الزمن، اجلودة
تسمح بتحقيق حقيقة  املشروع عبارة عن خطوات حمددة :(AFNOR)للتقييس  الجمعية الفرنسية -

وباإلجابة على حاجات الزبون أو املستعمل وذلك باحرتام األهداف واألنشطة ، واملوارد  مستقبلية،
  3.الداخلة فيها

- P.COURTOT :حمدد ومكان معني لتحقيق طلب  املشروع هو نشاط مجاعي منظم له وقت
  4.ما

هو عملية حتويل أنواع معينة من املدخالت إىل خمرجات حمددة يف ظل * :(ICOM)حسب نموذج  -
  5.موعة من القيود باستخدام آليات متنوعةجم

 6.املشروع هو هدف يراد حتقيقه من طرف أفراد يف جمال حمدد ومدة معطاة بوسائل معرفة
هو جمموعة من األنشطة املراد حتقيقها  :(AFITEP)الجمعية الفرانكفونية إلدارة المشروع  -

اية  .باستعمال موارد معطاة إلشباع أو حتقيق هدف معرف يف إطار مهمة حمددة معرفة ببداية و
املشروع هو جمهود معقد لتحقيق هدف حمدد وذلك  :Cleland et King( 1983(حسب  -

  .باحرتام الوقت والتكلفة ويف إطار تنظيمي حمكم ومنفرد بدون تكرار

                                                             
، 2005، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، "إدارة المشاريع منهج كمي"حممود العبيدي،  مؤيد الفضل،:2

  25ص
3 : Christian Cazaulon et Gramacid et Gérard Massard, « Management de projet, 

technique» Elipes édition Marketing, PARIS, 1997, p15 
4 : Jason Chaval, «Project management », édition john wiley, NEW YORK, 2002, p9  

  .أي ظاهرة ترب منوذج أداة يف فهميع *
   26ص، مرجع سبق ذكرهمؤيد الفضل، حممود العبيدي، : 5

  36، ص2002إدارة املشروعات، مكتبة لبنان، ناشرون سلسلة اإلدارة املثلى، الطبعة األوىل :  6
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املشروع هو عبارة عن عمليات تتضمن جمموعة من األنشطة  :2003)/10006إيزو (حسب  -
املتنافسة فيما بينها، حتتوي على وقت بدء وانتهاء، وذلك لغرض حتقيق أهداف ومتطلبات حمددة 

 . حتت قيد املدة، التكلفة، املوارد
  : وعليه ومن خالل هذه التعاريف ميكن استخالص بعض خصائص املشروع

  االنفرادية(Unique):  ويتميز كل مشروع خبصائص فريدة متيزه عن املشاريع األخرى، وميكن
القول أنه ال يوجد مشروعات متماثلة مع بعضها البعض وحىت لو كانت هلم نفس الفكرة 

ما سيواجهان درجة من املخاطر املختلفة ان يف العناصر األساسية إال أ  ؛ويتشا
 على هدف معني سوءا كان منتج أو خدمة آو نتيجة معينة خمطط أي مشروع يقوم : الهدف

  ؛هلا
 اية، يبدأ ببطء مث تتزايد األنشطة فيه حىت تصل  :دورة حياة المشروع لكل مشروع بداية و

اية املشروع  .الذروة مت تنخفض حىت تنتهي عن 
 دورة حياة المشروع :)01( شكل رقم

 
  .33، صمرجع سبق ذكرهالعبيدي، حممد .مؤيد الفضل، د :المصدر

يبني الرسم أعاله دورة حياة املشروع يف الزمن وذلك قياسا ملستوى اجلهد أو تطور األنشطة أو عدد 
  .املتدخلني أو مبستوى التكاليف
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 يتكون املشروع من عدة أنشطة ومتداخلني وينبغي على مدير املشروع أن تكون : التداخالت
التداخالت، وجيب عليه أن ينسق بينهم يف كل مرحلة من مراحل لديه صورة واضحة عن هذه 

 .املشروع منعا للصراع وحدوث العقبات
  التعقيد(Complicité):  وهذا التعقيد ناجم من تداخل أزمنة األنشطة، تعدد األطراف

املهتمة باملشروع، وأيضا إىل تناقض أبعاد املشروع وهي التكلفة الوقت، التقنيات أو الوسائل 
  . ملستعملةا

  يبين أبعاد المشروع :)02(رقم  شكل

 
Source: Henri Piére Mardas, « management d’un projet », édition d’organisation, Paris 1995, p04 

  :حيث
   .وهو الوقت املطلوب إلنشاء املشروع: بعد املدة 

 .وهي اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ مشروع ما باجلودة املطلوبة )الوسائل: (البعد التقين
  .وهي امليزانية املطلوبة إلجناز مشروع: بعد التكلفة

 .املشروع ال ميكن أن يتكرر بنفس املواصفات وال ميكن تكرار النشاط بنفس الوسائل والوقت والتكلفة
واملواد واملرافق إلجناز هدف ضمن إطار  تعترب املشاريع نشاطات مؤقتة حيث يتم جتميع وتنظيم لإلفراد

  .زمين مربمج، وسيتم تفكيك هذا التنظيم مبجرد حتقيق اهلدف أو حيول العمل لتحقيق هدف جديد
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 :تعريف المشروع االستثماري .2
 االقتصادي، لقد تعددت اآلراء واملفاهيم فيما يتعلق بتحديد معىن ومفهوم املشروع االستثماري أو

وذلك راجع لتعدد اجلوانب واألهداف واألشكال اليت يتخذها املشروع إال أن هذه املفاهيم رغم تعددها 
فكلها جتمع " االستثماري"وتنوعها بسبب املدخل الذي نقوم من خالله بدراسة مفهوم املشروع االقتصادي

 7على طبيعة املشروع االقتصادي
 :املقدمة للمشروع االستثماري وميكن أن نذكر هنا بعض املفاهيم والتعاريف

اقرتاح بتخصيص قدر من املوارد يف الوقت احلاضر :"ميكن تعريف املشروع االستثماري على أنه -
دف  ليستخدم يف خلق طاقة إنتاجية جديدة، أو إعادة تأهيل طاقة إنتاجية قائمة أو توسيعها 

  ؛"منية احلصول على منفعة إضافية من تشغيلها يف املستقبل خالل فرتة ز 
البشرية و  خليط من األنشطة اليت تستخدم جانبا من املوارد الطبيعية:"كما مت تعريفه على أنه -

دف احلصول على جمموعة من املنافع اليت يفرتض بالضرورة أن تكون  تمع  املتاحة يف ا
 أكرب قيمة من تلك املوارد املستخدمة من أجلها ويديره منظم أو مسري يعمل على التأليف
واملزج بني عناصر اإلنتاج ويقوم بتوجيهها إلنتاج أو تقدمي سلعة أو خدمة أو جمموعة من 

 ."اف معينة خالل فرتة زمنية معينةالسلع واخلدمات وطرحها يف السوق من أجل حتقيق أهد
  

ا فكرة حمددة الستخدام بعض  :ومن التعاريف املذكورة ميكن تعريف املشاريع االستثمارية على أ
تمع،بطريقة معينة ولفرتة زمنية معينة للوصول إىل  املوارد االقتصادية الطبيعية منها والبشرية املتاحة يف ا

هدف معني أو عدة أهداف على أن تزيد اإليرادات احملققة من هذا املشروع على التكاليف اليت بذلت 
 .إلنشائه وتشغيله

                                                             
، دار النهضة العربية، بريوت، الطبعة األوىل، "إدارة المشاريع ودراسة جدواها االقتصادية"حسني إبراهيم بلوط، : 7

  54، ص2002
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اريف املختلفة املقدمة للمشروع االستثماري نالحظ أن كل مشروع استثماري البد من خالل دراستنا للتع
  8:أن يتكون من ستة عناصر ال غىن عنها،وميكن ذكرها فيما يلي

وهو جمموعة األنشطة اليت تؤدي إىل وجود منتجات وهو يلوح كفرصة وسرعان : النشاط االستثماري -
 ؛اقتصادياو  ما يتحول إىل فكرة متميزة فنيا

هو الذي يقوم بالتأليف واملزج بني عناصر اإلنتاج، وميكن أن يكون املنظم وهو صاحب : المنظم -
 ؛املشروع، كما ميكن أن يكون عبارة عن موظف لصاحل صاحب املشروع

اليت يتم فيها تصريف اإلنتاج الذي ينتج يف املشروع من سلع أو خدمات، كما جيب أن : السوق -
  ؛املشروع االستثماري منتجات يكون هناك طلب على

ويعترب هذا هو اهلدف املسطر هلذا املشروع، وال مانع من وجود : الربح أو العائد من المشروع -
 ؛أهداف أخرى، وهذا العائد يشمل العائد املادي والعائد االجتماعي

 ع بشخصيةذلك حىت يتمتع املشرو و  جيب أن يتمتع املشروع باستقاللية نسبيةاالستقاللية النسبية  -
 ؛معنوية اعتبارية معنوية

هناك دائما يف كل املشاريع درجة معينة من املخاطرة عند اختيار املشاريع االستثمارية  :المخاطرة -
 .حيث حيتمل كل مشروع الربح واخلسارة الناجتة عن نشاطه

 
  :ة لدعم تشغيل الشبابيالوكالة الوطن .3

ا احلكومة يف العشرية األخرية الشباب واحدة من و  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل اآلليات اليت اعتمد
مساعدته على إنشاء و  املعاهدو  للتقليص من البطالة يف صفوف الشباب خاصة خرجيي اجلامعات

  .مؤسسات مصغرة
 

                                                             
  32ص،1998دار النشر والتوزيع للطبع االسكندرية  ،"دراسة جدوى المشاريع االستثمارية"أمني السيد امحد لطفي  :8
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  :تقديم الوكالة .1.3
االستقالل املايل، توضع حتت سلطة و  تتمتع بالشخصية املعنوية الوكالة هي هيأة ذات طابع خاص،

متابعة املؤسسات املصغرة املنشأة من طرف الشباب و  دعمو  احلكومة مباشرة حىت يقوم بتمويل رئيس
 .9أصحاب املشاريع

 يكون مقرها مبدينة اجلزائر ،و  و يتوىل الوزير املكلف بالتشغيل املتابعة العملية جلميع نشاطات الوكالة ،
تنفيذي يتخذ على أساس تقرير للوزير املكلف ميكن نقله إىل أي مكان آخر من الرتاب الوطين مبرسوم و 

 10.ميكن أن حتدث الوكالة أي فرع جهوي أو حملي على أساس قرار جملسها التوجيهيو  بالتشغيل
 :تشغيل الشبابو  مهام الوكالة الوطنية لدعم .3.2

  11:تضطلع باملهام التاليةو  اهليئات املعنية ،و  تتوىل الوكالة االتصال مع املؤسسات
 ؛ترافق الشباب ذوي املشاريع يف إطار تطبيق مشاريعهم االستثماريةو  تقدم االستشارةو  تدعم -
ما ، ختصيصات الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب و  تسري وفق التشريع - التنظيم املعمول 

ختصيص نسب الفوائد، يف حدود العالقات اليت يضعها الوزير املكلف و  السيما منها اإلعانات
 ؛تصرفهابالتشغيل حتت 

املؤسسات و  تبليغ الشباب ذوي املشاريع اليت ترشح مشاريعهم لالستفادة من قروض البنوك -
االمتيازات األخرى اليت و  املالية، مبختلف اإلعانات اليت مينحها لدعم تشغيل الشباب

 ؛يتحصلون عليها

                                                             
9 : www.ansej.org.dz, le 2013/03/04  

) 41اجلريدة الرمسية، العدد ( ANSEJاملتضمن إنشاء  296- 96من املرسوم التنفيذي رقم  5-4-3-2-1املواد  10
1996/1417 

  .احملدد ملهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 96-269: من املرسوم التنفيذي رقم  06املادة  11
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 رام البنودمتابعة باخلصوص مدى احتـو  تقوم مبتابعة االستثمارات اليت ينجزها ذوي املشاريع -
م عند احلاجة لدى املؤسساتو  دفاتر الشروط اليت تربطهم بالوكالةو  اهليئات املعنية و  مساعد

 ؛بإجناز االستثمارات
التدابري األخرى الرئيسية اهلادفة إىل ترقية تشغيل الشباب ، و  تشجيع كل أشكال األعمال -

  .التوظيف األويلو  التشغيلو  السيما من خالل برامج التكوين
ذه الصفة تكلف الوكالة   :على اخلصوص مبا يليو  و

 التقينو  تضع حتت تصرف الشباب ذوي املشاريع، كل املعلومات ذات الطابع االقتصادي -
  ؛التنظيمي املتعلق مبمارسة نشاطهمو  التشريعيو 

 ؛تعبئة القروضو  يد املساعدة للشباب ذوي املشاريع يف مسار الرتكيب املايلو  تقدم االستشارة -
تطبيق خطة و  املؤسسات يف إطار الرتكيب املايل للمشاريعو  عالقات متواصلة مع البنوك تقيم -

 ؛استغالهلاو  متابعة إجناز املشاريعو  متويل
تربم اتفاقيات مع كل هيئة أو مقاولة أو مؤسسة إدارية عمومية هدفها يف أن تطلب حلساب  -

 .املستخدمني العموميني أو اخلواصالتشغيل األويل للشباب لدى و  الوكالة إجناز برامج التكوين
 

 :اإلطار التطبيقي :ثانيا
ذلك يف زيارات ميدانية للمشاريع و  سنحاول يف اجلانب امليداين معرفة حقيقة تواجد املشاريع

ا الوكالة بوالية سعيدة ، هذا حسب الوثائق املسلمة من طرف هذه األخريةو  االستثمارية اليت تكفلت 
املقر  كالة لتزودنا باملعطيات الالزمة مث إىل السجل التجاري من أجل حتديدالو مت التقرب من و حيث 

   .التجاري للمؤسسات للقيام بالزيارات امليدانية مث التأكد عن طريق املعلومات البنكية
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  :وكالةالالدراسة على مستوى  .1
عدد امللفات اليت مت و  قمنا بزيارة للوكالة ألخذ بعض اإلحصائيات فيما خيص عدد امللفات املودعة

  . 2012إىل غاية سنة  2005ذلك من سنة و  عدد املناصب احملققةو  متويلها
  

  2012- 2005تطور األعداد التي تم التكفل بها من طرف الوكالة خالل الفترة : )1(الجدول

عدد مناصب 
 المحققة

عدد 
الملفات 
 الممولة

 عدد المناصب
عدد الملفات 

 المؤهلة

عدد 
المناصب 
 المقترحة

عدد الملفات 
 المودعة

 السنوات

327 173 1462 487 1938 646 2005 
376 185 1414 471 2199 733 2006 
243 132 1585 531 1647 549 2007 
911 361 1074 358 2727 909 2008 

1735 607 2448 816 4956 1652 2009 
1223 610 2367 789 2796 932 2010 
1242 850 11763 3921 19263 6421 2011 
2120 2100 4075 1358 4683 1561 2012 

  .والية سعيدة-وثائق مقدمة من طرف الوكالة  :المصدر 
  

األرقام مدى اإلقبال الكبري للشباب على الوكالة لالستفادة من و  نالحظ من خالل املعطيات
الين توفر و  % 37.49منها أي بنسبة  5018ملف مودع حبيث مت متويل  13403اجلهاز فهناك حوايل 

حتسني الوضعية و  جناعته يف خلق مناصب الشغلو  هو ما يبني أمهية هذا األخريو  منصب شغل، 8177
  .حتسني الوضعية املعيشيةو  العامة من خالل التقليل من نسبة البطالة
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   :التنقالت الميدانية .2
   2006 عدد المستفيدين من الوكالة لسنةيبين : )2( الجدول

  وطين للسجل التجاري لوالية سعيدةمعلومات مقدمة من طرف املركز ال: المصدر
حبيث  2006دين الذين استفادوا من مشاريع من سنة ييوضح بعض من املستف أعالهاجلدول  :التعليق
  . حتققت فعال أي فقط من املشاريع موجودة %35من املشاريع غري موجودة فيما أن  %65أن  نالحظ

  

 المستغل مقر المؤسسة النشاط المطلوب النشاط الحقيقي
 موجود

 غري موجود
 غري موجود
 غري موجود
 غري موجود

 موجود
 موجود
 موجود
 موجود

 غري موجود
 غري موجود

 موجود
 غري موجود
 غري موجود 
 غري موجود
 غري املوجود

 موجود
  غري موجود
 غري موجود
 غري موجود

 مرشات
 كراء سيارات
 االملنيومو  مؤسسة جنارة

 .مقهى 
 صناعة منتجات غذائية للحيونات

 تاجر متنقل للمشروبات
 االملنيومو  مؤسسة جنارة

 تنظيف املالبس
 مقهى

 صناعة منتجات حيوانية
 نقل البضائع
 كراء سيارات
 كراء السريات

 تنظيف املالبس
 أشغال و  مؤسسة احلفر

 انتاج صناعي لكل انواع الفرش
 كراء السيارات
 أشغال و  مؤسسة احلفر

 كراء السيارات

 سكن فياليل عبد اجلبار  50
 حي الرباحية 

 قرية سيدي معمر
 5حي بوخرص رقم 

 سعيدة/سيدي أمحد
 قرية سيدي معمر

 90قطعة رقم  163جتزئة النهضة 
 125حي بوخرص رقم 

 20شارع عقال عيسى رقم 
 تيفرت/ احلريق 

 شارع لعبان برزوق
 42رقم  2حي عويف ميلود ل

 ن الرباحية سك 102حي 
 قرية سيدي معمر 

 سيدي قاسم 23جتزئة ترافيا رقم 
 رباحية 91ب رقم .سوق اجلملة ص

 19حي الصومام رقم  212جتزئة 
 25حي بوخرص رقم 
 قرية سيدي معمر

 119رقم  2حي الربج 

 1املستفيد
  2املستفيد
  3املستفيد
  4املستفيد
  5املستفيد
  6املستفيد
  7املستفيد
  8املستفيد
  9املستفيد
  10املستفيد
  11املستفيد
  12املستفيد
  13املستفيد
  14املستفيد
  15املستفيد
  16املستفيد
  17املستفيد
  18املستفيد
  19املستفيد
 20املستفيد
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  2007 عدد المستفيدين من الوكالة لسنة يبين: )2(الجدول

  .معلومات مقدمة من طرف املركز الوطين للسجل التجاري لوالية سعيدة: المصدر
  

 المستغل المؤسسة مقر النشاط المطلوب النشاط الحقيقي
 غري موجود

 موجودغري 
 موجود
 موجود

 غري موجود
 غري موجود

  غري
 غري موجود

 غري موجود 
 غري موجود
 غري موجود
 غري موجود
 غري موجود
 غري موجود
 غري موجود
 غري موجود

 موجود
 موجود

 غري موجود
 غري موجود

 مؤسسة جنارة أليمنيوم
 طحانة 

 صناعة املنتجات احليوانية
 صناعة املنتجات احليوانية

 املنتجات احليوانية صناعة
 نضارايت

 اخلضرو  صنع معلبات الفاكه
 التسمني الصناعي للدواجن

 جمبنة
 صناعة املنتجات احليوانية

 مقاولة 
 نقل البضائع
 نقل البضائع

 مقاولة بانواعها
 صناعة املنتجات احليوانية

 نقل البضائع
 التسمني الصناعي للدواجن

 صناعة املنتجات احليوانية
 املنتجات احليوانية صناعة

 جمبنة

 موالي العريب
 سعيدة/ القرارة أوالد براهيم 

 )القعدة(تافراوة 
 مزارع سيدي عبد املومن تاقدورة

 ازوقرات عني السلطان مغينفة
 77/83حي الصومام رقم 

  48حي سيدي الشيخ رقم 
 دوار والد خالد 

 1سكن رقم  250حي 
 )ويزغت(مزارع ان سواق 

 موالي العريب
 ر والد خالد دوا

 30حي الربج رقم 
 قطعة خريشفة 71جتزئة 

 2حي البدر سكن رقم 
 الضرو ويزغت
 34حي الواد رقم 
 دوار والد خالد
 10حي الربج رقم 

 دوار والد خالد 

 1املستفيد
  2املسثفيد
  3املستفيد
  4املستفيد
  5املستفيد
  6املستفيد
  7املستفيد
  8املستفيد
  9املستفيد
  10املستفيد
  11املستفيد
  12املستفيد
  13املستفيد
  14املستفيد
  15املستفيد
  16املستفيد
  17املستفيد
  18املستفيد
  19املستفيد
 20املستفيد
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مقر و  2007يوضح بعض من املستفيدين الذين استفادوا من الوكالة من سنة  أعالهاجلدول  :التعليق
م  من للمشاريع غري  %75من هذه املشاريع حتققت وتقابلها نسبة  %15وجدنا نسبة  حبيثمؤسسا

  موجودة
من املشاريع غري موجودة على أرض الواقع من خالل الزيارات امليدانية اليت  %75أن نسبة ا ومب

ا هذا ما د   .ملستفيدينا نة منلعي نسبة السداد عن طريق تحققلبعض البنوك  إىلللتوجه  فعناقمنا 
  :بنوك في والية سعيدةالدراسة على مستوى ال .3

البنك الوطين اجلزائري، البنك اخلارجي اجلزائري، القرض الشعيب (ثالث بنوك  إىلقمنا بالتوجه 
  . استحقاقهاتاريخ  إىلوذلك ملعرفة السداد للملفات اليت وصلت  ،بوالية سعيدة) اجلزائري

اىل  2005عدد امللفات اليت مل تسدد رغم وصوهلا لتاريخ االستحقاق من سنة وقد الحظنا أن 
  :بلغت نسبتها 2012غاية سنة 

  ؛البنك الوطين اجلزائريب 54%
 ؛البنك اخلارجي اجلزائريب 73%
 .القرض الشعيب اجلزائريب 68%

حقق وللتأكد أكثر من تمن املشاريع مل ت% 73,63أن نسبة تبني زياراتنا امليدانية ومن خالل 
الدراسة مررنا للبنوك ملعرفة نسبة السداد وملعرفة حقيقة املشاريع اليت وصلت تاريخ استحقاقها ومل تسدد ما 

الوكالة  إىلوملعرفة السبب اعتمدنا على دراسة شرحية املتوجهة  ،لنا الدراسة امليدانية أكدتهعليها وهدا ما 
  .سعيدةالوطنية لدعم تشغيل الشباب بوالية 

  :العينةدراسة  .أ
 مشاريعهم حيثيف تسيري  األشخاصمعرفة ما مدى كفاءة  االستبيان هوإن اهلدف من 

فرد من جمتمع  145حيث مت اختيار عينة مكونة من  وكالةللاستهدفت دراستنا األشخاص املتوجهني 
 .الدراسة بصفة عشوائية
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باللغة ،  الوكالة إىلاستبيان على األشخاص املتوجهني  توزيع طريق املعلومات عنلقد مت مجع و 
جزء فيه أسئلة و  الوكالة إىللمتوجه املعومات الدميوغرافية لجزء فيه أسئلة تدرس  جزأين،العربية حيتوي على 

 .الوكالة إىلحول ما مدى كفاءة املتوجهني 

إحصائيا مستعملني يف مت حتليل االستبيان  حيث %100 إجابة مبعدل رد قدره 145مت اسرتجاع 
   SPSS ذلك برنامج

  :ثبات االستمارةو  صدق  . أ
فيما يتعلق  ثبات االستبيانو  على مقياس معامل ألف كرونباخ للحكم على صدق االعتمادمت 

وثبات  تساقإهناك  أي 0.86ألف كرومباخ يساوي  النتائج أن بالشرحية حمل الدراسة أين وضحت لنا
  .لكذاجلدول التايل يبني و ، مما يدل على مصداقيتها 0.93لالستبيان أما صدق االستمارة يساوي 

  بات القياسثيبين ):3(الجدول
  
  
 

  
  .SPSS برنامج باستخدام خمرجات باحثنيمن إعداد ال: المصدر

  

  :لعينة املدروسةا متغرياتنتعرض فيما يلي إلحصائيات  :لالستمارةالتحليل الوصفي . ب
حىت يتسىن إعطاء ...العمر، ستوى الدراسي،امل ،نساجل :يف املتمثل :من االستبيان الجزء األول. 1.ب

  .وصفية ملتغريات الدراسةو  فكرة أولية
  
  
  

 عدد الوحدات )تثبا( α خكرومبا  الصدق

0.93 ,866 6 
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  الجنسيبين توزيع أفراد العينة حسب ) : 4(جدول 
 

 المئويةالنسبة  التكرارات
النسبة المئوية 

 األحادية
النسبة المئوية 

 المتراكمة
 61,4 61,4 61,4 89 رجل 

 100,0 38,6 38,6 56 مرأةإ
  100,0 100,0 145 عو المجم

SPSS    برنامج باستخدام خمرجات الباحثنيمن إعداد : المصدر  

كانت للرجال ومتثلت   األغلبية أن إالعلى الوكالة كان من اجلنسني  اإلقبال أنمن خالل اجلدول نالحظ 
  .% 38.6 ــــبالنسبة للنساء كانت مقدرة ب أماو  % 61.4

  العمر يبين توزيع أفراد العينة حسب ):5(جدول

  SPSS  برنامج باستخدام خمرجات الباحثنيمن إعداد : المصدر

- 19(بني ن الفئتني العمرية ما أ إالقبلت على الوكالة أفئات العمرية الكافة   أن أعالهيبني اجلدول 
 %30.3و %33.8كان اإلقبال نوعا ما كبري عن باقي الفئات العمرية وذلك بنسبة ) 30-25(و)25

 .على التوايل

 
 النسبة المئوية تكرارات

النسبة المئوية 
 األحادية

النسبة المئوية 
 المتراكمة

 [19-25 49 33,8 33,8 33,8 
[25-30 44 30,3 30,3 64,1 
[30-35 32 22,1 22,1 86,2 
[35-40 20 13,8 13,8 100,0 

 145 100,0 100,0  
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  المستوى الدراسي يبين توزيع أفراد العينة حسب ):6(الجدول

 SPSS  برنامج باستخدام خمرجات الباحثنيمن إعداد : المصدر

  
الوكالة مستواهم دون اجلامعي بنسبة  إىلتوجها  األكثرنالحظ من خالل اجلدول أن الشباب 

73.8 %   
  

سببهم  املستفيدين كانغلب أ أن دوافع اختيار القطاع احلر بني توزيع أفراد العينة حسبكما 
البقية مل يستفيدوا من وظيفة يف القطاع  أما%  66.2بنسبة  وذلك الوكالة كان البطالة إىلالوحيد للتوجه 
  .% 33.8العمومي بنسبة 

  
  
  
  

 
 النسبة المئوية التكرارات

النسبة المئوية 
 األحادية

النسبة المئوية 
 المتراكمة

 6,2 6,2 6,2 9 أمي 
 27,6 21,4 21,4 31 ابتدائي
 60,0 32,4 32,4 47 متوسط
 73,8 13,8 13,8 20 ثانوي

 100,0 26,2 26,2 38 جامعي
موع   100,0 100,0 145 ا



 معاريف محمد.د

 طاوش قندوسي . أ

  بالجزائر واقع آليات تمويل المشاريع االستثمارية
 دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والية سعيدة

 

52 
 

 مدة البطالة يبين توزيع أفراد العينة حسب ):7(الجدول

  SPSS  برنامج باستخدام خمرجات الباحثنيمن إعداد : المصدر

  
مشاريعهم كانت مدة  إلنشاءلشباب املتوجه للوكالة لنالحظ من خالل اجلدول أن مدة البطالة 

 % 31.5من ستة سنوات بنسبة  األكثراملدة  أيضاو  % 37.5ثالث سنوات بنسبة  إىلبطالتهم من سنة 
  .الشباب على الوكالة هو طول بطالتهم إلقبال األساسيالدافع  أنومن خالل هذا التحليل نقول 

  
  ممارسة مع النشاط نشاط أخر يبين توزيع أفراد العينة حسب ):8(لجدولا

 
 النسبة المئوية التكرارات

النسبة المئوية 
 األحادية

النسبة المئوية 
 المتراكمة

 36,6 36,6 36,6 53 نعم 
 100,0 63,4 63,4 92 ال

موع   100,0 100,0 145 ا
  SPSS برنامج باستخدام خمرجات الباحثنيمن إعداد : المصدر

  %. 63.4ذلك بنسبة و  ال ميارس مع نشاطه نشاط آخر املستثمرنالحظ أن الشباب  اجلدولمن خالل 
  

 
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

النسبة المئوية 
 األحادية

النسبة المئوية 
 المتراكمة

 66,2 66,2 66,2 96 البطالة
 100,0 33,8 33,8 49 لعمومياعدم االستفادة من وظيفة يف القطاع 

موع   100,0 100,0 145 ا
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  قبول وظيفة في الوظيف العمومي يبين توزيع أفراد العينة حسب ):9(الجدول
 

 النسبة المئوية التكرار
النسبة المئوية 

 األحادية
النسبة المئوية 

 المتراكمة
 77,2 77,2 77,2 112 نعم 

 100,0 22,8 22,8 33 ال
موع   100,0 100,0 145 ا

  SPSS برنامج باستخدام خمرجات الباحثنيمن إعداد : المصدر

  
وظيف لمن الشباب يفضلون احلصول على وظيفة يف ا % 77.2لنا أن  تبني أعالهحسب اجلدول 

  .الوكالة إىلالعمومي بدال من التوجه 
  روعمجال المش يبين توزيع أفراد العينة حسب ):10(الجدول

 
 النسبة المئوية التكرار

النسبة المئوية 
 األحادية

النسبة المئوية 
 المتراكمة

 15,9 15,9 15,9 23 جمال الصناعة 
 46,2 30,3 30,3 44 جمال التجارة

 90,3 44,1 44,1 64 جمال اخلدمات
 100,0 9,7 9,7 14 جمال الفالحة

موع   100,0 100,0 145 ا

  SPSS برنامج باستخدام خمرجات الباحثنيمن إعداد : المصدر     

االت األكثر أنمن خالل اجلدول نالحظ   % 44.1جمال التجارة بنسبة و  يف جمال اخلدمات توجها ا
اليت متثلت يف و  كان التوجه هلا بنسب قليلة  األخرىبالنسبة للمجاالت  أما.على التوايل %  30.3و

  .بنسبة الفالحة% 9.7و يف جمال الصناعة% 15.9
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 األسسو  حول مدى كفاءة املستفيد من الوكالة أسئلةفيحتوي على  :من االستبيانالجزء الثاني . 2.ب
  . ملشروعتقيم ااجلوهرية ل

  رقم أعمالقدرتهم على تحديد  يبين توزيع أفراد العينة حسب ):11(جدول
 

 تكرارات
النسب 
 المئوية

النسبة المئوية 
 األحادية

النسبة المئوية 
 المتراكمة

]1000000-2000000] 12 8,3 8,3 8,3 
]2000000-3000000] 12 8,3 8,3 16,6 
]3000000-4000000] 17 11,7 11,7 28,3 

 100,0 71,7 71,7 104 ال أعلم

  100,0 100,0 145 المجموع

.SPSS برنامج  باستخدام خمرجات الباحثنيمن إعداد : المصدر   

 أعمالمعظم متوجهني لالستفادة من املشاريع ال يعلمون رقم  أنجند  األعمالمن خالل جدول رقم 
  %. 71.7كانت بنسبة و  مشاريعهم

  
  فكرة حول الربح المتوقع يبين توزيع أفراد العينة حسب وجود ):12(الجدول

النسبة المئوية  النسبة المئوية  التكرار 
 األحادية

النسبة المئوية 
 المتراكمة

 22,8 22,8 22,8 33 أعلم 
 100,0 77,2 77,2 112 ال أعلم

Total 145 100,0 100,0  
  SPSS برنامج  باستخدام خمرجات الباحثنيمن إعداد : المصدر

حول الربح املتوقع بنسبة كبرية معرفة ليست لديهم أي  املشاريع معظم طاليب أنجند من اجلدول نالحظ 
77.2 .%  
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  VANفكرة حول وجود  يبين توزيع أفراد العينة حسب ):13(الجدول
النسبة المئوية  النسبة المئوية التكرار 

 األحادية
النسبة المئوية 

 المتراكمة
 22,1 22,1 22,1 32 نعم 

 100,0 77,9 77,9 113 ال
 145 100,0 100,0  

  SPSS برنامج  باستخدام خمرجات الباحثنيمن إعداد : المصدر

 
 133 ــــــاليت قدرت بو  تبني عدم معرفة متوجهني للوكالة للقيمة احلالية الصافية أعالهالنتائج املوضحة 
  .%  77.9ذلك بنسبة و  145شخص من بني 

  
 فترة السدادقدرتهم على تحديد  يبين توزيع أفراد العينة حسب ):14(الجدول

 النسبة المئوية المتراكمة النسبة المئوية األحادية النسبة المئوية التكرار 
 22,8 22,8 22,8 33 نعم 

 100,0 77,2 77,2 112 ال
 145 100,0 100,0  

  SPSS برنامج  باستخدام خمرجات الباحثنيمن إعداد : المصدر

معظمهم ليست لديهم فكرة  أنمن نتائج اجلدول جند  أن إالمعايري االستثمار فرتة االسرتداد  أهممن بني 
  %. 77.2 حول فرتة االسرتداد واليت قدرت بنسبة
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  العائد المتوقعيبين توزيع أفراد العينة قدرتهم على تحديد  ):15(الجدول
 

 النسبة المئوية التكرارات
المئوية النسبة 

 األحادية
النسبة المئوية 

 المتراكمة
 22,1 22,1 22,1 32 نعم 

 100,0 77,9 77,9 113 ال
 145 100,0 100,0  

  SPSS برنامج  باستخدام خمرجات الباحثنيمن إعداد : المصدر

  
مما ينعكس سلبا % 77.9هذا بنسبة و  يبني اجلدول عدم معرفة املتوجهني للوكالة للعائد املتوقع ملشاريعهم

او  هذه املشاريع إنشاءعند   .يزيد من خماطر
  

  TIRفكرة حولوجود  يبين توزيع أفراد العينة حسب: )16(الجدول
النسبة المئوية  النسبة المئوية  التكرار 

 األحادية
النسبة المئوية 

 المتراكمة
 22,1 22,1 22,1 32 نعم 

 100,0 77,9 77,9 113 ال
Total 145 100,0 100,0  

  SPSS برنامج  باستخدام خمرجات الباحثنيمن إعداد : المصدر

  
 ـــقدرت بو  فكرة حول معدل العائد الداخلي مرتفعة دينأنسبة عدم وجود  من اجلدول نالحظ أن

  .كفاءة املتوجهني للوكالة لتسيري مشاريعهمو  عدم قدرة إىلهذا راجع و  77.9%
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ردنا معرفة هل هناك عالقة بني املستوى الدراسي أ الدراسة الوصفيةبعد النتائج املتوصل اليها من 
م يف تقييم مشاريعهمو  للمتوجهني للوكالة   :بالتايل وضعنا الفرضية التاليةو  ما مدى كفاء

H0 :ال توجد عالقة بني املستوى الدراسي وكفاءة املتوجهني للوكالة  
H1 : املتوجهني للوكالةتوجد عالقة بني املستوى الدراسي وكفاءة  

  
  تقديم النموذج): 17(الجدول رقم

 معامل التحديد معامل االرتباط النموذج
التحديد  معامل

 املعدل
اخلطأ املعياري 

 لتقدير
 604a ,365 ,361 ,30735, املربعات الصغرى طريقة

  SPSS برنامج  باستخدام خمرجات الباحثنيمن إعداد : المصدر

  
موجب بني خطي نه هناك ارتباط أمما يدل على  0.6 يساوين معامل االرتباط أيتضح  اجلدولمن 

أن املستوى  أي 0.36الذي مقداره  وضح معامل التحديدي،كما األشخاصكفاءة و  املستوى الدراسي
  .وهي نسبة عالية نوعا ما ℅36ما مقداره  يف متغري الكفاءة الدراسي يؤثر

 
  ANOVA  جدول تحليل): 18(الجدول رقم 

  SPSS برنامج  باستخدام خمرجات الباحثنيمن إعداد : المصدر

 المصدر النموذج
مجموع 
 المربعات

 المعنوية قيمة فيشر المربع المتوسط درجة الحرية

 000a, 82,262 7,771 1 7,771 االحندار 
   094, 143 13,509 البواقي 
موع      144 21,279 ا
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نرفض  وبالتايل 0.05صغر من وهو أ 0.000 ـن مستوى الداللة قدر بأعاله نالحظ أمن اجلدول 
كفاءة املتوجهني و  اليت مفادها ا توجد عالقة بني املستوى الدراسي الصفرية ونقبل الفرضية البديلة الفرضية
  .للوكالة

  معامالت نموذج االنحدار ):19(الجدول رقم 

 
  SPSS برنامج  باستخدام خمرجات الباحثنيمن إعداد : المصدر

  
    :املستوى الدراسي بالصيغة التاليةو  ميكن حتديد العالقة اخلطية البسيطة ما بني الكفاءةمن اجلدول 

  )المستوى الدراسي( 7,77 -  0,89=الكفاءة 
فإن معامالت النموذج هلا داللة إحصائية  0.05ومبا أن الداللة املعنوية للنموذج أصغر من 

  .بالنموذجميكن االسرتشاد  وبالتايل
  

 :النتائج المستخلصة
من خالل اإلحصاءات املقدمة سالفا يتضح بأن الوكالة تعرف إقباال مرتفعا نسبيا حيث أن عدد 

منصب  7877توفر حوايل  أن ميكنملف مقبول  5018امللفات املقدمة لالستفادة منهما وصلت إىل 
أغلب هذه املشاريع غري موجودة  أن تبنييدانية املزيارة فبعد ال 2012 إىل 2005شغل يف فرتة ما بني 

دراسة على مستوى البنوك وجدنا عدد كبري من امللفات املمولة سابقا مل يتم ال بعدو  %73,68بنسبة 

 منوذج االحندار معامالت قيمة ستيودنت املعنوية

 الثابت 2,896 34,625 0,000

 المستوى الدراسي 7,772- 0,183- 0,000
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اتسديد  كفاءة املتوجهني للوكالة يف تسيري مشاريعهم حسب النتائج   ذلك لعدمو  ، %62,90بنسبة  ديو
  .ار حول األسس اجلوهرية لتقييم مشاريعهموجود أي أفك بسبب عدممن دراسة العينة املتحصل 

  
  :خاتمة

الدراسة إىل أنه رغم اجلهود الكبرية املبذولة إال أن النتائج احملصل عليها تبقى نتائج غري ت خلص
مرضية على مستوى والية سعيدة فبالرغم من أن نشاط الوكالة يغطي كافة النشاطات ويفرتض أنه يوفر  

إال أن هذه اجلهود جاءت بالفشل وهذا بسبب عدم وجود املشاريع ، املؤسساتكافة املستلزمات إلنشاء 
ا إىل عدم تسديد القروض اليت عليها للبنك والسبب راجع إىل  االستثمارية على أرض الواقع مما أدى 
عدم تواجد هذه املشاريع أو باألحرى فشل هذه املشاريع االستثمارية هو عدم كفاءة املستفيدين منها 

   .ا لعدم وجود أي أفكار ملعايري إدارة املشروعوهذ
ا زيادة فعالية دور الوكالة توصياتلذلك نقرتح    : يلي تتمثل يف ما من شأ

تليب احتياجات السوق  توجيه الشباب أصحاب املشاريع حنو نشاطات ذات قيمة مضافة عالية، -
 ؛الوطنية لضمان استمرارية املؤسسات املنشأةو  احمللية

  ؛االستثمارات مبا يتماشى مع النسيج االستثماري الوطين الكلي توجيه -
تشجيع االستثمارات وإعادة توجيهها مبا يتوافق مع خصوصية كل منطقة، طبيعة الرتكيبة  -

 ؛السكانية
 ؛شاريع اليت توفر مناصب عمل دائمةتقدمي امتيازات إضافية للم -
 ؛أصحاب الشهاداتو  خلرجيي اجلامعاتاألولوية  إعطاء -
  ؛ضرورة تكييف سياسات التمويل حسب متطلبات واحتياجات املؤسسات الصغرية واملتوسطة -
 ؛أيضا ألصحاب التجارب يف قطاع اخلاص األولوية إعطاء -
 .برجمة أيام حتسيسية لتوعية املتوجهني للوكالة -
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  التدريب كمدخل لتحسين أداء الموارد البشرية
  -دراسة حالة مجمع صيدال فرع فرمال بعنابة - 

  فريد خميلي .أ
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم أستاذ مساعد،  

 جامعة أم البواقي التسيري

  :الملخص
ا، دف الدراسة إىل تسليط الضوء على تدريب املوارد البشرية وبيان  أمهيته ومراحله اليت مير 

وإلقاء الضوء أيضا على األداء وبيان أمهية قياسه والعوامل اليت تؤثر عليه، وال تتوقف الدراسة عند هذا 
احلد بل حتاول بيان أثر التدريب على أداء املوارد البشرية يف جممع صيدال فرع فرمال بعنابة باستعمال 

  .األدوات اإلحصائية
يف   التدريب وأداء املوارد البشريةجيابية بنيإإىل أن هناك عالقة ارتباط  سةوقد خلصت الدرا

  .املؤسسة حمل الدراسة
  .التدريب، األداء، املوارد البشرية، أداء املوارد البشرية، جممع صيدال فرع فرمال :الكلمات المفتاحية 

 
Abstract: 

This study aims to shed light on human resources training and its 
importance and stages that passes by, and shed light also on the 
performance and its importance measured and the factors that affect it, do 
not stop the study at this point but are trying to demonstrate the impact of 
training on the performance of human resources in Saidal factory branch 
Farmal Annaba using statistical tools,  

Has concluded that there is a positive correlation between training and 
performance of human resources in the organization study. 
Keywords : Training, performance, human resources, human resources 
performance, Saidal factory branch Farmal. 
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  :مقدمة
يف هذا العصر، ال منأى أمام املؤسسات إال أن تقوم بتدريب مواردها البشرية، من خالل حتديد 

ا التدريبية وتصميم برامح فعالة للتدريب مث تقييمه من اجل اكتشاف مواطن الضعف  ملعاجلتها احتياجا
اهلدف من التدريب الساعي إىل و يف الوقت املناسب وتدعيم نقاط القوة، ولعل السر يف هذا االهتمام ه

حتسني أداء املوارد البشرية ومن مث زيادة الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسة من خالل اكتساب العامل املتدرب 
ليط الضوء على هذه اإلشكالية أي للمعارف واملهارات واخلربات حول عمله، وجاءت هذه الدراسة لتس

  .بيان أثر التدريب على أداء املوارد البشرية
  :أهمية الدراسة

تتجلى أمهية الدراسة من خالل اهتمامها بأحد مواضيع الساعة واليت حتتاج إليه أي مؤسسة أال 
البشرية، فكلما وما يزيد من أمهيتها بيان أثر التدريب على أداء املوارد ، تدريب املوارد البشريةو وه

  .استطاعت املؤسسة من اختيار الربامج التدريبية املناسبة كلما رفعت من كفاءة وفعالية مواردها البشرية
  :دف الدراسة إىل حتقيق ما يلي :أهداف الدراسة

ا من اجل ضمان جناح  التطرق إىل مفهوم تدريب املوارد البشرية، وأمهيته ومراحله اليت مير -
  التدريبية؛الربنامج 

بيان أداء املوارد البشرية من خالل التطرق إىل تعريف األداء وتعريف قياس األداء، وأهدافه  -
 والعوامل املؤثرة على األداء؛

 بيان الدور الذي من املمكن إن يلعبه التدريب يف رفع أداء العاملني؛ -
ل باستخدام األساليب دراسة أثر التدريب على أداء املوارد البشرية يف جممع صيدال فرع فرما -

 .اإلحصائية
أثر التدريب على و ما ه :تظهر مشكلة الدراسة من خالل طرح السؤال الرئيسي التايل :الدراسةإشكالية 

  ؟  أداء املوارد البشرية يف جممع صيدال فرع فرمال بعنابة
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  :من اجل اإلجابة على سؤال الدراسة ميكن طرح الفرضية التالية: فرضية الدراسة
عالقة ارتباط اجيابية ذات داللة إحصائية بني التدريب وأداء املوارد البشرية يف جممع صيدال فرع توجد 
  .فرمال

  : الدراسات السابقة
من اجل دراسة هذه اإلشكالية واختبار الفرضيات سوف يتم االستعانة ببعض الدراسات السابقة 

توصلت إليه الدراسات اليت حامت حول  واليت تعترب كطريق متهيدي هلذه الدراسة، حيث سننظر إىل ما
هذا املوضوع ومن مثة وضع اإلضافة اليت تصبوا إليها دراستنا، ومن أهم الدراسات اليت نراها مناسبة يف هذا 

  :املقام ما يلي
   ،موضوع أثر التدريب يف رفع كفاءة أداء  درسحيث  :2009دراسة هايل عبد الوهاب الزايد

على شركات الصناعات النسيجية بسوريا، وقسم دراسته إىل متغريين دراسة ميدانية  العاملني
رفع كفاءة أداء العاملني ويتضمن اإلنتاجية و املتغري التابع هو  التدريبو املتغري املستقل ه :أساسيني

توجد عالقة ذات داللة معنوية بني التدريب ورفع   "وطرح الباحث من بني فرضياته  .وجودة العمل
 ".ملنيفاءة أداء العاك
  ،دراسة ميدانية  بعنوان قياس اثر التدريب على أداء العاملني :2009دراسة علي يونس منا وآخرون

  :على مديرية الرتبية مبحافظة الربميي يف سلطنة عمان وطرح الفرضيات التالية
داللة معنوية بني مهارات املتدرب وقدراته واألداء الفعلي الذي يسعى التدريب و ثر ذأيوجد  -

 لتحقيقه للمتدرب يف مديرية الرتبية حمل الدراسة؛
داللة إحصائية بني كفاءة برامج التدريب وتطوير وحتسني كفاءة أداء العاملني يف و ثر ذأيوجد  -

 مديرية الرتبية حمل الدراسة؛
  .ثر بني تقييم الربامج التدربية وحتسني أداء العاملني يف مديرية الرتبية حمل الدراسةأيوجد  -
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  تطبيق سياسات إدارة دور (رسالة ماجستري غري منشورة بعنوان  : 2008، إيمان قصابدراسة
  .حالة احلوافز يف املصرف التجاري السوري ) املوارد البشرية يف رفع كفاءة أداء العاملني

  ،بعنوان دور التدريب يف تقومي كفاءة أداء العاملني ضمن 2008دراسة بطرس الشكر ولؤي لطيف ،
الباحثان من فرضية مفادها ال تتأثر كفاءة أداء العاملني بتنفيذ الربامج  الفندقي ببغداد وانطلقاالقطاع 

التدريبية وعند اختبار هذه الفرضية توصل الباحثان إىل رفضها وقبول فرضية تتأثر كفاءة أداء العاملني 
 .بتنفيذ برامج التدريب

  
ذا املوضوع يف مؤسسة جزائرية وما وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السباقة يف كو ا اهتمت 

سيكون مكان هذه الدراسة مؤسسة  وعليهنالحظه أن جل الدراسات كانت على مؤسسات غري جزائرية، 
تم بالتدريب وتعطيه املكانة  اقتصادية جزائرية ومن مثة تقدمي إضافة أكادميية للمؤسسات اجلزائرية لعلها 

ا  حتقيق األهداف وخلق القيمة املضافة يف االقتصاد ومن مثة و للمضي قدما حناملرموقة ضمن اسرتاتيجيا
  .املسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية

  : نموذج الدراسة
  :، حيث أنأي دراسة حتتاج إىل منوذج ينطلق منه الباحث

 التدريب؛: املتغري املستقل - 
 .األداء: املتغري التابع - 

  :كما يليوعليه فان منوذج هذه الدراسة يظهر  
  

  األثر         
  

  
  

  املتغري املستقل

 التدريب

 املتغري التابع

 األداء
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  :نه سوف يعتمد علىإجل بلوغ أهداف الدراسة واختبار الفرضية، فأمن : منهج الدراسة
 .املنهج الوصفي من خالل عرض اجلانب النظري للدراسة - 
  اجلانب النظري؛املنهج التحليلي من خالل حتليل ما مت وصفه يف  - 
كما سيتم االعتماد على دراسة احلالة كأداة جلمع البيانات وبيان أثر التدريب على أداء املوارد  - 

  .البشرية يف املؤسسة حمل الدراسة
  :ثالث حماور أساسية سيتم تقسيم الدراسة إىلو

  تدريب املوارد البشرية؛: أوال
  ؛.أداء املوارد البشرية: ثانيا
  .التدريب على أداء املوارد البشرية يف جممع صيدال فرع فرمال بعنابةأثر : ثالثا

  
  تدريب الموارد البشرية: أوال
  :تعريف التدريب -1

بني علماء اإلدارة فلكل وجهة نظر حسب مدرسته وحسب  ال يوجد هناك تعريف حمدد للتدريب
  :توجهه الفكري وحسب الغرض من التدريب ومن بني التعاريف نذكر ما يلي

دف خلق و قوم باستخدام أساليب تعملية خمططة  والتدريب ه -  صقل املهارات و  حتسنيو أدوات 
توسيع نطاق معرفته لألداء الكفء من خالل التعلم، ورفع مستوى كفاءته و القدرات لدى الفرد و 
   1؛املنشأة اليت يعمل فيها كمجموعة عملبالتايل كفاءة و 

اجلماعة من ناحية و  يهدف إىل إحداث تغريات يف الفرد يعرف التدريب بأنه النشاط املخطط الذي -
السلوك واالجتاهات، مما جيعل هذا و طرق العمل و معدالت األداء و   املهاراتو اخلربات و املعلومات 

  2؛بكفاءة إنتاجية عاليتنيو هذه اجلماعة الئقني بأعماهلم و الفرد أ

                                                             
  .233ص  ،1996 دار زهران للنشر والتوزيع عمان، ، إدارة القوى العاملة،عمر وصفي عقيلي1
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 ا زيادة كفاءة الفرد ا التدريب كما عرف كذلك زيادة الكفاءة و ، إلنتاجيةبأنه عملية يقصد 
ذلك عن طريق معاونة كل فرد على أن يستغل إمكانيته و اإلنتاجية للمنظمة اليت يعمل فيها هذا الفرد 

كذلك معاونة العاملني يف املنظمة ككل على حسن استغالل و ، اإلنتاجية إىل أقصى حد ممكن
 3؛أهداف معينة اإلنتاجية بوصفهم مجاعة تعمل متعاونة لتحقيقم إمكانيا

 أداء يف املهارة تكسبه اليت واملعارف باملعلومات املستفيد لتزويد اهلادفة يقصد بالتدريب تلك اجلهود 

دهو أ احلايل عمله ألداء كفاءته يزيد مبا خربات من لديه ما وتطوير العمل وتنمية ّ أعمال  ألداء يع
 4.باملستقبل أعلى مستوى ذات

التدريب بأنه عملية هادفة إىل حتسني أداء املوارد البشرية وزيادة ومن خالل ما سبق ميكن تعريف 
الكفاءة اإلنتاجية للمنظمة من خالل إحداث تغريات يف الفرد واجلماعة من خالل اكتساب املعلومات 

 .واملعارف واملهارات واخلربات حول العمل
  :همية التدريبأ -2

  5:تكمن أمهية التدريب يف اآليت
 ؛بالتايل ختفيض التكاليفو أي زيادة اإلنتاجية ، نوعاو كما ،  إجناز وظيفي أفضل -
السلع و املستهلك ملنتجات املنظمة من خالل حتسني اخلدمات و زيادة فرص إشباع املستفيد أ -

 ؛املقدمة له
بالتايل و ، فالتدريب يعد األفراد الستخدام اآلالت املعدات احلديثة استخدام التكنولوجيا احلديثة -

 ؛ائد منهااحلصول على أكرب ع

                                                                                                                                                                       
2 Sekion et autre, Gestion Ressource Humaines, Canada, 2001, p.239. 

  .102القاهرة، دون سنة نشر، ص املعرفة،دار  ،األسس العامة للتدريب، حممد أنور قريطوحممد خريي حريب و  3
بطرس الشكر ولؤي لطيف، دور التدريب يف تقومي كفاءة أداء العاملني ضمن القطاع الفندقي ببغداد، جملة االدارة  4

  .15ص. 2009، 71واالقتصاد، جامعة بغداد، العدد 
  .399ص ، 2008للنشر والتوزيع، عمان، دار الندوة  إدارة القوى البشرية،، عبد البارئ درة وزهري الصباغ 5
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فإذا كان التعليم يوفر األساس الذي ميكن أن ينطلق منه الفرد : املدارسو استكمال دور اجلامعات  -
 ؛إىل جمال العمل، فإن التدريب يأيت ليستكمل ما بدأه التعليم

تمع - التعاون و اجلماعات يف االتصال و مهارات األفراد و إذ ميتد التدريب ليشمل معلومات ، تنمية ا
 .عالقات إنسانية متساندةإقامة و 
 

جيب أن حترص املؤسسات على قيام التدريب مببادئ صحيحة وأسس قومية من : مبادئ التدريب -3
  6:البداية وإال فسيذهب تعبها سدى ومن املبادئ اليت جيب أن يبىن عليها التدريب نذكر ما يلي

ا يف املؤسسة؛ األنظمةالتدريب ال خيرج عن نطاق  أن أي :الشرعية -  والقوانني املعمول 

 حتدد االحتياجات بكل واقعية ومنطقية؛ أنجيب  أي :املنطقية -

 التدريب حمددة حتديدا دقيقا؛ أهدافتكون  أنجيب : التحديد -

 التدريب ميكن قياسها؛ أهداف أنمبعىن : القياس -

 املؤسسة؛ وأعضاء أقساميشمل التدريب كل  أنأي جيب : الشمول -

 األكثر األمور إىلالبسيطة اليت يقدر عليها العامل مث االنتقال  األمورمبعاجلة  البدءم يت: التدرج -
 تعقيدا؛

 تغيري قد حيدث يف بيئة املؤسسة؛ أليأي متتع برامج التدريب باملرونة والقابلية لالستجابة : املرونة -

يستمر مع العامل حىت تقاعده الن كل يوم  وإمناالتدريب ال يكون مرة واحدة فقط : االستمرارية -
 ؛األعمالهناك مستجدات يف بيئة 

 باآلمرتبىن على املشاركة بني كل املعنيني  أنجيب  يبيةالعملية التدر  إجناحمن اجل : املشاركة -
 وخاصة املدربني واملتدربني؛

                                                             
  32-31. ،  ص2009 دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ،األردن، تصميم البرامج التدريبيةبالل خلف السكارنة،  6
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 واألعمالالعامل  يتقلدها أنيكون التدريب متضمن للمناصب اليت من املمكن : النظرة املستقبلية -
ا أناليت من املمكن   .يقوم 

  7:مير التدريب باملراحل التالية: مراحل العملية التدريبية  -  4
إن حتديد االحتياجات التدريبية يكون من خالل تشخيص خمتلف : التدريبية تحديد االحتياجات - أ

 .االحتياجات املنظمة على مواجهتهااليت تساعد هذه و احملتملة و الظروف القائمة أو املواقف و  املشاكل
االت املراد تدربيها ، تشتملها عملية التدريب اليت نوعية العاملنيو عدد  :تتمثل هذه االحتياجاتو  ا

العالقات و تطوير أمناط السلوك و اليت قد تكون زيادة مهارات يف املستوى التنفيذي و  عليها
 .واالجتاهات

حتديد أهداف الربنامج، حتديد موضوعات برنامج  تتضمنو : تنظيم ومتابعة البرنامج التدريبي  -  ب
  .حتديد األسلوب املناسب للتدريبو التدريب 

عدد و طبيعة الربنامج : يتوقف طول فرتة التدريب على:تحديد الوقت المناسب لتنفيذ البرنامج  -  ج
  .مستوى املتدربنيو طبيعة  أمهيتهاو املوضوعات اليت يشملها 

تتوىل وحدة التدريب ): داخل املنظمة : ( حيث قد يكون داخلي :  تحديد مكان تنفيذ البرنامج  -  د
 .خارجي مثل مركز متخصصو أ تطوير مسؤولية تنفيذهو 

لتصميم أي برنامج تدرييب البد من حتديد : واختيار األسلوب المناسب تصميم برنامج التدريب  - ه
حتديد موضوعاته و يتم وضع الربنامج ، انطالقا من هذه األهداف املوضوعةو  8األهداف املرجوة منه،

ترابطها كما يتم و اليت سيتم تكوين املوارد البشرية من خالهلا مع مراعاة تسلسل هذه املوضوعات 
اليت تأخذ أشكاال متعددة منها التكوين الفردي، أي  و ، حتديد األساليب اليت ستستخدم يف التكوين

                                                             
، جامعة باتنة، مذكرة ماجستري، )العملية التدريبية ودورها يف حتسني أداء العمل يف املؤسسة االقتصادية(ل زغدود يسه7

  71، ص 2007/2008
  57ص   ،نفسهرجع املل زغدود، يسه 8
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التكوين خارج و ما جند التكوين أثناء العمل ك،  ومنها التكوين اجلماعي، كل فرد يكون على حدى
إمنا ختتلف هذه و وعموما ال يوجد أسلوب مثايل يف التكوين ميكن استخدامه دوما ، أوقات العمل

باختالف األهداف املراد حتقيقها بعد التصميم جيب على و ، األساليب باختالف عدد األشخاص
  9.ه باستمرار حىت حيقق األهداف املنتظرةمتابعتو املسؤولني عن التكوين اإلشراف على جتسيده 

وذلك من خالل معرفة ما مدى جناح التدريب، أي ما مدى اكتساب الفرد  :تقييم برنامج التدريب - و
  .ال وهل تغري سلوكه أم الو جلها مت التدريب وهل زادت إنتاجية العامل أأللمهارات واألفكار اليت من 

  
  :أداء الموارد البشرية: ثانيا
يعرب مفهوم األداء على املستوى الذي حيققه الفرد العامل عند قيامه  :تعريف أداء الموارد البشرية -1

إمتام املهام و بأنه درجة حتقيق  أيضاكما عرف  10.بعمله، من حيث كمية وجودة العمل املقدم من طرف
ا الفرد و ما يعكس الكيفية اليت حيقق أو هو املكونة لوظيفة الفرد،    11.متطلبات الوظيفةيشبع 

العملية اليت يتم من  يعرف قياس األداء على أنه: قياس أداء الموارد البشرية وأهدافتعريف  -2
كما عرف قياس األداء . 12خالهلا حتديد املسامهات اليت يقدمها الفرد إىل املؤسسة خالل فرتة زمنية معينة

م يف  م، وكذا احلكم على على أنه قياس كفاءة أداء العاملني ومدى مسامها إجناز األعمال املناطة 
م أثناء العمل ومفهوم قياس األداء ال يقتصر على ما أسهم به الفرد فعال خالل 13.سلوكهم وتصرفا

                                                             
9 Jean Marie Peretti, Ressources Humaines, Paris, Vuibert, 5ed, 1999, p.50.   

  .123، ص 2004، ديوان املطبوعات اجلامعية، قسنطينة، إدارة الموارد البشريةمحداوي وسيلة،  10
  .215، ص 1999/2000، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، الموارد البشريةإدارة راوية حممد حسن،  11
، 2002، األردن، دار الفكر والطباعة والتوزيع، الطبعة األوىل، إدارة الموارد البشريةمهدي جسن زويلف،  12

  .179.ص
 ،2003، عمان، دار صفاء للنشر، إدارة الموارد البشرية، تخصص في نظم المعلومات اإلداريةعلي حممد ربايعة،  13

  .86. ص
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العملية اإلنتاجية فحسب، بل يتعدى ضرورة معرفة كفاءة األداء الفعلي مقارنة باألداء املتوقع، والذي يتم 
  . اجلودة وظروف العملو   العتبارات والشروط الفعلية والواقعية كالوقتحتديده على ضوء العديد من ا

كما يعرف أيضا بأنه عبارة عن تقرير دوري يبني مستوى أداء الفرد، ونوع سلوكه مقارنة مع مهام 
يساعد املسؤولني على معرفة جوانب الضعف والقوة إن وجدت، ومن مث  وفه. وواجبات الوظيفة املنوطة به

من خالل التعاريف السابقة، ميكن القول أن عملية قياس . انب الضعف، وتدعيم جوانب القوةمعاجلة جو 
األداء تشري إىل تلك العملية اإلدارية اليت مبقتضاها تستطيع املؤسسة قياس مدى إجناز العامل لعمله مقارنة 

قوة والضعف لدى وسيلة للكشف نقاط الو مستهدف من قبل املؤسسة خالل فرتة زمنية معينة، وهو مبا ه
دف عملية قياس األداء إىل حتقيق العديد من و العامل، وبالتايل فإن تقييم األداء ه وسيلة ملعرفة العال 

  14:األهداف، واليت ميكن حصرها يف ما يلي
دف عملية قياس األداء إىل حتقيق العديد من األهداف التنظيمية : األهداف اإلستراتيجية - أ

عاملني وخصائصهم املناسبة لتنفيذ إسرتاتيجية املؤسسة، ولذلك ال بد أن يكون املتعلقة بنشاطات ال
نظام تقييم األداء مرنا ويستجيب ألي تغيري يف إسرتاتيجية املؤسسة، وذلك بتغيري مكوناته 

  .والسلوكيات واخلصائص الالزمة لألداء اإلسرتاتيجي
اختاذ العديد من القرارات اإلدارية مثل زيارة تستخدم نتائج قياس األداء يف  :األهداف اإلدارية - ب

  .األجور والرواتب، إعادة االستخدام، النقل، الرتقية واالستغناء
يساعد حتديد نقاط الضعف لدى العاملني يف أدائهم على حتديد  :األهداف التطويرية - ج

  . االحتياجات التدريبية والتطويرية اليت تتناسب مع أهداف املطلوبة
رين إىل تطوير العالقات اجليدة مع املرؤوسني والتقرب إليهم للتعرف على املشاكل دفع املدي

  .والصعوبات

                                                             
كامل بربر، إدارة املوارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي، بريوت، املؤسسة اجلامعية للدراسات وللنشر والتوزيع، الطبعة  14

  . 125.، ص2000الثانية، 
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من أهم العوامل املؤثرة على أداء املوارد البشرية ما  :العوامل المؤثرة على أداء الموارد البشرية -3

  15:يلي
معدالت اإلنتاج و أهدافها و فاملنظمة ال متلك خطط تفصيلية لعملها : غياب األهداف احملددة -

حماسبة موظفيها على مستوى أدائها لعدم  واملطلوب أدائها، لن تستطيع قياس ما حتقق من إجناز أ
األداء اجليد، فعندها يتساوى و فال متلك املنظمة معايري لإلنتاج ، وجود معيار حمدد مسبقا لذلك

  ؛األداء الضعيف واألداء اجليد مع املوظف ذ واملوظف ذ
إن عدم مشاركة العاملني يف املستويات اإلدارية املختلفة يف التخطيط : املشاركة يف اإلدارةعدم  -

   ؛املوظفنيو صنع القرارات يساهم يف وجود فجوة بني القيادة اإلدارية و 
ضرورة وجود نظام متميز لتقييم األداء ليتم التمييز الفعلي بني املوظف : اختالف مستويات األداء -

تهد، املتو    ؛عدم جناح األساليب اإلداريةو الضعيف فعدم وجوده يؤثر على أداء املوظفني و سط ا
املؤثرة على مستوى األداء  األساسيةفالرضا الوظيفي من العوامل : مشكالت الرضا الوظيفي -

اجلنس و املؤهل التعليمي و اخنفاضه يؤدي إىل أداء ضعيف كالسن  والوظيفي، فعدم الرضا الوظيفي أ
  ؛احلوافز يف املنظمةو نظام الرتقيات و الوجبات و العوامل التنظيمية كاملسؤوليات و التقاليد و العادات و 

يعين ضياع ساعات العمل يف أمور غري منتجة بل قد تكون مؤثرة بشكل سليب : التسيب اإلداري -
 واإلشراف أ وأقد ينشأ التسيب اإلداري نتيجة ألسلوب القيادة و على أداء املوظفني اآلخرين، 

 .الثقافة التنظيمية السائدة يف املنظمة
  
  

                                                             
حالة احلوافز يف املصرف التجاري إميان قصاب، دور تطبيق سياسات ادارة املوارد البشرية يف رفع كفاءة أداء العاملني  15

  85، ص 2008ماجستري، جامعة دمشق، ، مذكرة السوري



 فريد خميلي. أ
  التدريب كمدخل لتحسين أداء الموارد البشرية

 -دراسة حالة مجمع صيدال فرع فرمال بعنابة -
 

73 
 

  :أهمية التدريب في رفع أداء العاملين -4
التدريب نشاط ضروري تقوم به املؤسسات وتوليه اهتمام كبريا، ومن خالله يتم تزويد األفراد 

خاصة وهي تعمل يف ظل بيئة شديدة  مبعلومات ومهارات وسلوكيات لتحقيق إسرتاتيجية املؤسسة
التغيري، مما اجرب املؤسسات على ضرورة إجياد توافق بني هذه  والشيء الثابت فيها هو 16،التغيري

تم بالبحث على  املستجدات احلاصلة يف بيئتها ومهارات وسلوكيات أفرادها أي أصبح لزاما عليها أن 
ى لتلقني تلك املهارات الربامج التدريبية املناسبة واختيار املدربني واملتدربني املناسبني واختيار الطريقة املثل

  :ويظهر تأثري التدريب على أداء العاملني من خالل 17اجلديدة،
  رفع مستوى أداء العاملني وحتسينه كما ونوعا؛ -
  بعث سلوكيات جديدة يف األفراد تتوافق وإسرتاتيجية املؤسسة؛ -
  تقوية الروح املعنوية لألفراد؛ -
م؛تقوية العالقات اإلنسانية بني األفراد وترشيد توج -   ها
  تنمية شعور العاملني بالوالء التنظيمي؛ -
  ختفيض معدالت كل من الغياب ودوران العمل؛ -
  إكساب العمل طرق البحث واإلبداع؛ -
  .املسامهة يف إدارة املعرفة داخل املؤسسة -

  
  

                                                             
دراسة ميدانية على مديرية الرتبية مبحافضة الربميي يف : ثر التدريب يف أداء العاملنيأعلي يونس ميا وآخرون، قياس 16

  .09ص. 2009، 31لد ا 1سلطنة عمان، جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث، جامعة تشرين العدد 
دراسة ميدانية على شركات الصناعات النسيجية، : هايل عبد الوهاب الزايد، أثر التدريب يف رفع كفاءة اداء العاملني17

  .88، ص 2009مذكرة ماجستري، جامعة دمشق، 
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  :فرع فرمال دراسة أثر التدريب على أداء الموارد البشرية في مجمع صيدال: ثالثا
  : التعريف بالمؤسسة -1

هي مؤسسة عمومية اقتصادية تعرف باملؤسسة الوطنية إلنتاج املواد الصيدالنية  "صيدال"مؤسسة 
وحدات جتارية تتواجد بغرب اجلزائر يف كل من وهران، وسط اجلزائر،  مركز األحباث والتطوير، :وتتكون من

  . ومديرية التسويق) باتنة( وشرق اجلزائر
وهلذا الفرع  ،وفرع فارمال فرع انتيبيوتيكو فرع بيوتيك : من الفروع التالية "صيدال"تتكون مؤسسة 

   .مصنع عنابةو مصنع قسنطينة، مصنع الدار البيضاء : ثالثة مصانع
من خالل القيام بتوصيف عينة من وظائفه، مث معرفة مصادر وسبكون دراستنا امليدانية مبصنع عنابة 

ولذلك سوف يتم تقدمي تعريف هلذا املصنع . املوارد البشرية املناسبةاالستقطاب اليت يعتمد عليها يف جلب 
  .املوجود يف عنابة واهم األدوية اليت ينتجها

اليت تقوم بتوزيع األدوية على  ENCOPHARMقطاع إنتاجي كان تابعا إىل  وفرع فارمال ه
جانفي  01أعلنت هذه املؤسسة إفالسها فتنازلت عنه لصيدال يف  1998املستوى الوطين، لكن يف سنة 

ج  01يقع املصنع يف وسط عنابة يف . ENCOPHARMمن عمال  32 ـــــ، واحتفظت بـ1998
 ،، ديافاكبارالقان: وينتج أربعة أنواع من األدوية وهي. 2م 2160 ـــــجبهة التحرير الوطين تقدر مساحته بـ

  . .B6و B1 فيتامنيو  Cفيتامني 
  :العينة ومصادر جمع البيانات -2

عامل،  38عامل إتقان،  48إطار، 48: عامال يتوزعون كالتايل 134يبلغ جمموع عمال املصنع 
وجلمع املعلومات فانه ، عامال 60وألجل دراسة هذا البحث فانه سيتم سحب عينة عشوائية تتكون من 

احملور الثاين و بتدريب املوارد البشرية احملور األول خاص : قد مت تصميم استمارة تتكون من حمورين أساسيني
  .ألداء املوارد البشريةخمصص  وفه
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  :تحليل نتائج الدراسة -3
 لبيان مدىرونباخ الذي يعد وسيلة ميثل اجلدول التايل نتائج ألفا ك: مدى ثبات محاور االستمارة  -  أ

  :ثبات واتساق حماور الدراسة
  مدى ثبات محاور الدراسة): 01(جدول رقم 

 % قيمة ألفا كرونباخ  العنوان  الرقم
  82.5  التدريب  1

  85.2  أداء املوارد البشرية  2

  83.85  االستمارة ككل  3

 SPSSخمرجات باالعتماد على  :المصدر
وهي  % 82.5 األولبالنسبة للمحور  "كرونباخألفا  "معامل  أنمن خالل اجلدول أعاله يتنب 

وبالنسبة لالستمارة  ، % 85.2  حيث بلغ الثاينمرتفعة بالنسبة للمحور  أيضاقيمة مرتفعة، كما كانت 
  .وهي دالة على صالحية الدراسة وثبات حماور الدراسة % 83.85ككل بلغ 

لكي تكون البيانات مالئمة للتحليل اإلحصائي فانه  :مدى مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي  -  ب
 – Kolmogorov اختبار دمخجيب أن تتبع التوزيع الطبيعي وللتأكد من ذلك سوف نست

Smirnov كما يف اجلدول التايل:  
  مدى مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي  ):02(جدول رقم ال

  )Kolmogorov – Smirnov اختبار( 

  النتيجة  Kolmogorov – Smirnov  العنوان  الرقم

  يتبع التوزيع الطبيعي  0.94  التدريب  1
  يتبع التوزيع الطبيعي  0.87  أداء املوارد البشرية  2

 SPSSخمرجات باالعتماد على  :المصدر
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وهذا دليل  0.5أكرب من  Kolmogorov – Smirnovقيم  أنومن خالل اجلدول السابق يتبني 
ا مالئمة للتحليل اإلحصائي ا تتبع التوزيع الطبيعي أي أ   .على ا

  
  :محور التدريب وتحليل اتجاهات األفراد نح - ج

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التدريب )03(جدول رقم
  المتوسطات  التدريب  الرقم

  الحسابية
  االنحرافات
  المعيارية

  الترتيب

  10  0.52  2.36  يعترب التدريب من ضمن أولويات اإلدارة  1

  7  0.40  3.15  تقوم اإلدارة بنشر الوعي بأمهية التدريب  2

  5  0.38  3.86  لتدريبلختصص اإلدارة ميزانية معتربة   3

  2  0.25  4.32  تقوم اإلدارة باختيار مدربني ذوي كفاءة للتدريب  4

  4  0.27  4.25  للعمال لتصميم الربامج التدريبيةتقوم اإلدارة بقياس األداء الفعلي   5

  3  0.28  4.26  حتلل اإلدارة الوظائف من أجل حتديد االحتياجات التدريبية  6

  8  0.50  2.85  طريقة حتديد االحتياجات التدريبية فعالة  7

  1  0.23  4.33  أماكن التدريب اليت ختتارها املؤسسة مناسبة   8

  6  0.39  3.25  طرف املؤسسة مناسبةأساليب التدريب املعتمدة من   9

  9  0.54  2.69  تقوم املؤسسة بتقييم التدريب ملعرفة مدى جناحه  10

 SPSSخمرجات باالعتماد على  :المصدر
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التدريب :)01(شكل رقمال

 
 Excelخمرجات باالعتماد على  :المصدر

  
  :والشكل أعاله ما يلييتبني من اجلدول 

بوسط حسايب قدره " أماكن التدريب اليت ختتارها املؤسسة مناسبة"  :عبارة جاءت يف املرتبة األوىل -
وهي تنتمي إىل فئة موافق بدرجة عالية جدا مما يدل على أن أفراد  0.23واحنراف معياري  4.33

  ؛العينة متفقني على جناح املؤسسة يف اختيار أماكن التدريب
بوسط حسايب " تقوم اإلدارة باختيار مدربني ذوي كفاءة للتدريب " :عبارة جاءت يف املرتبة الثانية -

بشدة وهذا دليل على أن و وهي أيضا موافقة بدراجة عالية جدا أ 0.25واحنراف معياري  4.32
 ؛أفراد العينة يعتربون أن املدربني ذوي كفاءة

بوسط " الوظائف من أجل حتديد االحتياجات التدريبية حتلل اإلدارة"  :جاءت يف املرتبة الثالثة -
وهي أيضا تصل إىل درجة موافق بشدة وبالتايل فان  0.28واحنراف معياري  4.26حسايب 

 ؛املؤسسة تقوم بتحليل الوظائف من اجل إجناح الربامج التدريبية
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تقوم اإلدارة بقياس األداء الفعلي للعمال لتصميم الربامج  " :عبارة جاءت يف املرتبة الرابعة -
ال السابق  0.27واحنراف معياري  4.25بوسط حسايب " التدريبية وهي أيضا تنتمي إىل نفس ا

ا تقوم بقياس أداء مواردها البشرية  ؛ومن مثة فان املؤسسة عند وضعها للربامج التدريبية فإ
 3.86 بوسط حسايب" لتدريبلختصص اإلدارة ميزانية معتربة  " :عبارة يف املرتبة اخلامسة جاءت -

بدرجة عالية وهذا دليل على أن أفراد العينة و وهي تنتمي إىل فئة موافق أ 0.38 واحنراف معياري
  ؛راضني بامليزانية املخصصة للتدريب

" أساليب التدريب املعتمدة من طرف املؤسسة مناسبة " :ويف املرتبة السادسة فقد جاءت عبارة -
وتنتمي إىل نفس الفئة السابقة مما يوحي أن املؤسسة  0.69 واحنرف معياري 3.25بوسط حسايب 

 ؛حتسن اختيار أساليب التدريب
  3.15 بوسط حسايب" تقوم اإلدارة بنشر الوعي بأمهية التدريب " :يف املرتبة السابعة جاءت عبارة -

بدرجة متوسطة أي أن أفراد العينة ينظرون إىل أن و وهي تشري إىل حمايد أ 0.40ف معياري واحنرا
 ؛الوعي بأمهية التدريب غري كاف

 2.85 بوسط حسايب" طريقة حتديد االحتياجات التدريبية فعالة " :يف املرتبة الثامنة جاءت -
جيب على املؤسسة أن تعيد ينتمي إىل نفس الدرجة السابقة وبالتايل و وه 0.50 واحنراف معياري

ا التدريبية  ؛النظر يف طرق حتديد احتياجا
 بوسط حسايب" تقوم املؤسسة بتقييم التدريب ملعرفة مدى جناحه"  :يف املرتبة التاسعة جاءت -

وينتمي إىل نفس الفئة السابقة حمايد مما يدل على أن املؤسسة ال  0.54واحنراف معياري  2.69
 ؛يم التدريب حسب اعتقاد أفراد العينةتبدي اهتمام كبري بتقي

 بوسط حسايب" يعترب التدريب من ضمن أولويات اإلدارة " :أما يف املرتبة العاشرة فقد جاءت عبارة -
بدرجة ضعيفة ولعل السبب يف و وهي تنتمي إىل درجة غري موافق أ 0.52 واحنراف معياري 2.36

 .الوسطى والتنفيذيةذلك أن اإلدارة العليا مكلفة التدريب للمستويات 
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  :محور أداء الموارد البشرية وتحليل اتجاهات األفراد نح - د
  : ميكن مالحظة ما يلي املوالينيمن خالل اجلدول والشكل 

واحنراف  4.42بوسط حسايب " لتدريب رفع من مهاريت العملية "يف املرتبة األوىل جاءت عبارة  -
وينتمي ذلك إىل فئة موافق بشدة أوبدرجة عالية جدا، مما يوحي أن أفراد العينة  0.20 معياري

م العملية   ؛متفقون بشدة على أن التدريب الذي تلقوه رفع من مهارا
 4.40بوسط حسايب " وإنتاجييت أدائيحتسن  إىلالتدريب  أدى" يف املرتبة الثانية جاءت عبارة  -

وينتمي إىل نفس الفئة السابقة أي أن التدريب أدى إىل حتسني أداء  0.21واحنراف معياري 
 ؛وإنتاجية العمال

 واحنراف معياري 4.36بوسط حسايب " واضحة األداءمعايري تقييم  "يف املرتبة الثالثة جاءت عبارة  -
عروفة وينتمي إىل فئة موافق بشدة أي أن أفراد العينة يرون أن معايري تقييم األداء واضحة وم 0.22

 ؛لدى العمال
 4.33املرتبة الرابعة بوسط حسايب" زيادة حيب للمؤسسة ولزمالئي إىلأدى التدريب  "احتلت عبارة  -

وينتمي إىل فئة موافق بشدة أي أن أفراد العينة موافقون بشدة على أن  0.23واحنراف معياري 
 ؛التدريب أدى إىل زيادة حبهم للمؤسسة ولزمالئهم

"   تتماشى والتطورات العلمية التدريبت على معلومات جديدة من خالل حتصل" احتلت عبارة  -
وتنتمي نتيجة الوسط احلسايب إىل فئة موافق  0.25 واحنراف معياري 4.23اخلامسة بوسط حسايب 

حيث تلقوا معلومات جديدة تتماشى مع بشدة وهذا خيدم النتائج السابقة يف بيان فعالية التدريب 
 ؛التطورات العلمية اجلديدة 

واحنراف  4.10 املرتبة السادسة بوسط حسايب" واضحة األداءغايات تقييم " كما احتلت عبارة  -
بدرجة عالية أي أن أفراد العينة موافقون على  وهذه النتيجة تنتمي إىل فئة موافق أو 0.26معياري 

ء واضحة ولعل هذه النتيجة تبني سبب جناح عملية التدريب حيث كلما أن غايات تقييم األدا
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قيمت املؤسسة أداء العمال ووضعت غايات واضحة كلما فهم العمال الغاية من التدريب وهذا 
 ؛يؤدي إىل جناحه

واحنراف  4.02بوسط حسايب " وقت القياس بدقة اإلدارةد دحت "جاءت يف املرتبة السابعة عبارة  -
وتنتمي إىل نفس الفئة السابقة أي أن أفراد العينة ينظرون إىل أن املؤسسة حتدد وقت  0.27معياري 

 ؛القياس بدقة وهذه العملية أيضا سببا يف جناح عملية التدريب
 3.90بوسط حسايب " بإمكانيايتزيادة ثقيت  إىلأدى التدريب  "جاءت يف املرتبة الثامنة عبارة  -

ا  0.28واحنراف معياري  وتنتمي إىل فئة موافق وهذه النتيجة تدل أيضا على جناح التدريب أل
م  ؛زادت من ثقة العمال بإمكانيا

واحنراف  3.42 بوسط حسايب" برفع أداء العمال اإلدارةتم  "ويف املرتبة التاسعة جاءت عبارة  -
تم برفع وتنتمي إىل درجة موافق  أي أن أفراد العينة موافقون على أن  0.35معياري  إدارة املؤسسة 

 ؛األداء
  3.26 بوسط حسايب" داخل املؤسسة لألداءهناك مفهوم واضح  "ويف املرتبة العاشرة جاءت عبارة  -

تم باألداء  0.37واحنراف معياري وتنتمي إىل فئة حمايد أوبدرجة متوسطة ويعين ذلك أن اإلدارة 
األداء داخل املؤسسة ولعله يرجع إىل لكن يبقى األمر غري كاف الن هناك عدم وضوح ملفهوم 

 ؛جانب الوعي
بوسط حسايب " أفراد ذوي كفاءة هميوتقي األداءيقوم بقياس  "ويف املرتبة احلادية عشر جاءت عبارة  -

وتنتمي إىل فئة حمايد وهذه النتيجة ختدم النتيجة السابقة فلكون أن  0.32 واحنراف معياري 3.24
 .األفراد املكلفون بقياس األداء وتقييم ليس لديهم مهارة عالية أدى ذلك إىل قلة املعرفة مبفهوم األداء
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  أداء الموارد البشريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى  :)04(جدول رقم

  أداء الموارد البشرية  الرقم
المتوسطات 

  الحسابية
االنحرافات 

  المعيارية
  الترتيب

  10  0.37  3.26  داخل املؤسسة لألداءهناك مفهوم واضح   1

  9  0.35  3.42  وقياس األداء برفع أداء العمال اإلدارةتم   2

أفراد ذوي كفاءة هميوتقي األداءيقوم بقياس   3  3.24  0.32  11  

واضحة األداءغايات تقييم   4  4.10  0.26  6  

وقت القياس بدقة اإلدارةد دحت  5  4.02  0.27  7  

واضحة األداءمعايري تقييم   6  4.36  0.22  3  

  1  0.20  4.42 التدريب رفع من مهاريت العملية   7

وإنتاجييت أدائيحتسن  إىلالتدريب  أدى  8  4.40  0.21  2  

بإمكانيايت زيادة ثقيت  إىلأدى التدريب   9  3.90  0.28  8  

10  
حتصلت على معلومات جديدة من خالل 

تتماشى والتطورات العلمية  التدريب  
4.23  0.25  5  

زيادة حيب للمؤسسة ولزمالئي إىلأدى التدريب   11  4.33  0.23  4  

  SPSSخمرجات باالعتماد على  :المصدر
  الموارد البشريةأداء المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى  ):02(شكل رقمال

  
  Excelخمرجات باالعتماد على  :المصدر
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  اختبار فرضية الدراسة -ه
بني التدريب  0.05تقول فرضية الدراسة أن هناك عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنوية عند 

االحندار، معامل التحديد ومعامل و    وأداء املوارد البشرية والختبارها سوف نقوم حبساب معامل االرتباط
  :وكل النتائج مبينة يف اجلدول التايل

  معامل االرتباط، معامل التحديد ومعامل االنحدار ):05(جدول رقم ال
  مستوى الداللة  معامل االنحدار  معامل التحديد  معامل االرتباط

0.623  0.388  2.368  0.000  

  SPSSخمرجات باالعتماد على  :المصدر
  

أي  0.388ومعامل حتديد  0.623ومن خالل اجلدول السابق يتبني أن معامل االرتباط موجب 
 2.368ومبعامل احندار ، بني التدريب وأداء املوارد البشرية -طردية –أن هناك عالقة ارتباط قوية وموجبة 

وهذا ما جيعلنا نقبل بفرضية  .%2.368سيحسن من أداء املوارد البشرية بـ  %1ـــــأي ان التدريب ب
  .0.05ويؤكد ذلك مستوى الداللة األقل من .الدراسة
  
  :الخاتمة

اية هذه الدراسة اهلامة جدا بالنسبة للمؤسسات وخاصة  اية وها حنن على مشارف  لكل بداية 
إدارة املوارد ع خيص و وضوتطرقت الدراسة مليف هذا العصر الذي يتميز بالتقلبات الشديدة يف بيئة العمل، 

وميثل التدريب عملية اكتساب املعرفة واملعلومات واملهارات واخلربات  التدريب وعالقته باألداء، والبشرية وه
يف هذه الدراسة بيان  ومت.للعمال، بينما ميثل األداء مدى اجناز العمال للعمل أي كفاءة وفعالية العمل 

إىل تعريف األداء وقياسه العوامل املؤثرة على األداء يف  مفهوم التدريب وأمهيته مراحله، كما مت التطرق
اجلنب النظري، أما يف اجلانب التطبيقي فقد مت دراسة أثر التدريب على أداء املوارد البشرية يف جممع 

 .صيدال فرع فرمال بعنابة من خالل استعمال األساليب اإلحصائية
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  :أمههانتائج وخلصت الدراسة إىل عدة 
إىل حتسني أداء املوارد البشرية وزيادة الكفاءة اإلنتاجية للمنظمة من  دف مليةع والتدريب ه -

خالل إحداث تغريات يف الفرد واجلماعة من خالل اكتساب املعلومات واملعارف واملهارات 
  ؛واخلربات حول العمل

ج التدرييب، حتديد حتديد االحتياجات التدريبية، تنظيم ومتابعة الربنام: مير التدريب باملراحل التالية -
املكان والوقت املناسبني لتنفيذ الربنامج، تصميم الربنامج املناسب واختيار األسلوب األفضل، 

 ؛تقييم التدريب
األداء على املستوى الذي حيققه الفرد العامل عند قيامه بعمله، من حيث كمية وجودة يعرب  -

 ؛هالعمل املقدم من طرف
م يف إجناز األعمال املناطة قياس األداء على قياس  كما يعرب  - كفاءة أداء العاملني ومدى مسامها

م أثناء العمل  ؛وهلا أهداف إسرتاتيجية وإدارية وتطويرية. م، وكذا احلكم على سلوكهم وتصرفا
التسيب اإلداري ، غياب األهداف احملددة، عدم املشاركة يف اإلدارة: من العوامل املؤثرة يف األداء -

 ؛الوظيفيومشكالت الرضا 
هناك فعالية واضحة يف حتديد الربنامج التدرييب وتنفيذه وتقييمه يف جممع صيدال فرع فرمال  -

  ؛بعنابة، كما أن هناك اهتمام عايل بتحسني أداء موارده البشري
 .هناك عالقة ارتباط اجيابية بني التدريب وأداء املوارد البشرية يف جممع صيدال فرع فرمال بعنابة -
  :المراجع قائمة 

  :باللغة العربية
  :مؤلفات

 دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،، األردن، تصميم البرامج التدريبيةبالل خلف السكارنة،  .1
2009.   
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  .2004، ديوان املطبوعات اجلامعية، قسنطينة، إدارة الموارد البشريةمحداوي وسيلة،  .2

  .1999/2000اجلامعية، اإلسكندرية،، الدار إدارة الموارد البشريةراوية حممد حسن،  .3

  .2008التوزيع، و عمان، دار الندوة للنشر  إدارة القوى البشرية،، زهري الصباغ، عبد البارئ درة .4

، عمان، دار إدارة الموارد البشرية، تخصص في نظم المعلومات اإلداريةعلي حممد ربايعة،  .5
  .2003صفاء للنشر، 

    1996 ،التوزيع عمانو دار زهران للنشر  العاملة،، إدارة القوى عمر وصفي عقيلي .6

، بريوت، املؤسسة اجلامعية للدراسات إدارة الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيميكامل بربر،  .7
  .2000 وللنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،

دون سنة  ،،دار املعرفة،القاهرة، األسس العامة للتدريب، وحممد أنور قريط، حممد خريي حريب .8
 .نشر

األوىل،  األردن، دار الفكر والطباعة والتوزيع، الطبعة، إدارة الموارد البشريةمهدي جسن زويلف،  .9
2002.  

  :مذكرات

حالة احلوافز يف  دور تطبيق سياسات ادارة املوارد البشرية يف رفع كفاءة أداء العاملني، إميان قصاب .1
  .2008جامعة دمشق، ، ماجستري مذكرةاملصرف التجاري السوري 

مذكرة ، دورها يف حتسني أداء العمل يف املؤسسة االقتصاديةو العملية التدريبية ، ل زغدوديسه .2
 .2007/2008ماجستري، باتنة، جامعة باتنة، 

دراسة ميدانية على شركات : العاملني أداءهايل عبد الوهاب الزايد، أثر التدريب يف رفع كفاءة  .3
  .2009الصناعات النسيجية، مذكرة ماجستري، جامعة دمشق، 
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  :مقاالت
لؤي لطيف، دور التدريب يف تقومي كفاءة أداء العاملني ضمن القطاع الفندقي ، بطرس الشكر .1

  2009، 71ببغداد، جملة االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العدد 

دراسة ميدانية على مديرية الرتبية : العاملني أداءعلي يونس ميا وآخرون، قياس اثر التدريب يف  .2
 1، جامعة تشرين العدد والبحوثة الربميي يف سلطنة عمان، جملة جامعة تشرين للدراسات ظمبحاف
لد    .2009، 31ا

  
 :باللغة األجنبية

  

1. Jean Marie Peretti, Ressources Humaines, Paris, Vuibert, 5ed, 1999. 
2. Sekion et autres, Gestion Ressources Humaines, Canada, 2001 
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 في قطاع النقل لدعم استدامته آفاق استخدام الطاقة المتجددة
  الجزائرحالة مع  اتكييفهمحاولة و  الصين: تجربة إلى اإلشارةمع 

  لعرج مجاهد نسيمة .أ
 جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسانأستاذة مساعدة، 

 l-m-nassima@live.fr: الربيد اإللكرتوين
  مغبر فاطمة الزهراء .أ
جامعة جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان أستاذة مساعدة، 

 أبو بكر بلقايد، تلمسان
  meghabberf@yahoo.fr: الربيد اإللكرتوين

        :الملخـص
األكثر حتديا  واحدا من القطاعاتالوطين، و  باالقتصاد الناهضة القطاعات النقل من قطاع يعترب
 التوقعات وتشري ،بضمان أمن الطاقةو  ،كافحة التغريات املناخية الواضحة اليت يشهدها العاملمبفيما يتعلق 

 الطلب القادمة ستفوق سنة العشرين خالل النقل لقطاع الالزمة الطاقة مصادر على العاملي الطلب ان إىل
ترشيد استخدامات الطاقة يف  إىللزاما التوجه  لذلك أصبح .األخرى االستهالك قطاعات يف الطاقة على

تنضب بأشكاهلا  الطاقة البديلة النظيفة اليت المن خالل ادماج  قطاع النقل لتحقيق التنمية املستدامة
  .يف قطاع النقل املتعددة

دف ه من  منهجيات لتطوير نظم النقل املستدامة يف املستقبلالورقة البحثية اىل اجياد  ذهوعليه 
ال الصني كل من  اسرتاتيجياتخالل االشارة اىل  وحماولة تكييفا مع حالة اجلزائر، وقد خلصت  يف هذا ا

 كامل دون تنفيذ نظام شامل تطور بشكلياستنتاج مفاده أن النقل املستدام ال ميكن أن  الورقة البحثية اىل
تطوير النقل احلايل ليست كافية جيات يف هذا القطاع، وان اسرتاتي الطاقة املتجددة يعتمد على ادماج

  .وهناك حاجة إىل املزيد من املبادرات لتحقيق االستقرار يف الطلب على الطاقة يف قطاع النقل
 .، اجلزائرالصني، التنمية املستدامة، الطاقات املتجددة، النقل :الكلمات الدالة
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Abstract: 
The transportation sector is a major component of our national 

economy, and one of the most challenging sectors in terms of combating 
climate change and ensuring energy security. Forecasts indicate that the 
global demand of the required energy sources for the transport sector over 
the next twenty years will exceed the demand of energy in other sectors of 
consumption. Thus, guidance becomes necessary towards the 
rationalization of energy consumption in the transport sector to achieve 
sustainable development through the integration of alternative clean 
inexhaustible energy in its multiple forms in the transport sector. 

This research paper seeks to contribute to the development of 
methodologies to identify and develop future sustainable transport systems 
as well as to apply methodologies of other countries such as: China and try 
to adapt with the case of Algeria. The research paper has concluded that 
transport cannot be fully developed without implementing an overall 
renewable energy system, and the current transport development strategies 
are not sufficient and more initiatives are needed to realize the energy 
demand of the transport sector. 
Key words:  transport, sustainable development, renewable energy, China, 
Algeria.  
 

  :ةمقدم
الركاب  نقل حركة تأمني من يوفره ملا الوطين باالقتصاد الناهضة القطاعات النقل من قطاع يعترب

 وتقدمي اخلدمات االقتصاد حركة دفع يف رائد دور من يلعبه وما والدويل، احمللي النطاق على والبضائع

، وبالرغم من أمهيته يف عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية، إال ...األخرى واخلدمية اإلنتاجية للقطاعات
 ، حبيث تشريان له تأثريات سلبية على البيئة من تلوث، كما يعترب من القطاعات األكثر استهالكا للطاقة

من جمموع الطاقة األولية يف العامل، ومن املتوقع أن  %20النقل يستهلك اآلن أكثر من  أن إىل األرقام
مرات من إمجايل الطاقة، وسوف تستهلك  10حباجة إىل اكثر من  ،2100االجتاهات العاملية لعام 
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 قطاع من الصادرة نسبة االنبعاثات بلغت وقد 1،من جمموع الطاقة األولية يف العامل %40وسائل النقل 
ا النقل ً  هلذا املطرد النمو ظل يف للزيادة مرشحة ومجيعها 2،االنبعاثات إمجايل من%  22اوعربي % 13عاملي

 على العاملي الطلب أن إىل التوقعات ذ تشريإ القادمة، السنوات خالل النامية الدول يف خاصة القطاع
 قطاعات يف الطاقة على الطلب القادمة ستفوق سنة العشرين خالل النقل لقطاع الالزمة الطاقة مصادر

  .األخرى االستهالك
ومن أجل ذلك اتفقت الدول يف مؤمتر القمة العاملي لتنمية املستدامة على تنفيذ اسرتاتيجيات للنقل      

ختدم التنمية املستدامة، وهذا من خالل زيادة إمكانية احلصول على مصادر للطاقة زهيدة التكلفة، حتسني  
نولوجيا الطاقة املتقدمة األكثر كفاءة الطاقة، التوسع يف استخدام الطاقة املتجددة وكذا استخدام تك

 .نظافة
  :اإلشكالية

ت تحديااستهالكا للطاقة وأحد الاألكثر  القطاعاتمن كل ما سبق جند ان قطاع النقل يعترب من 
فيما يتعلق  تحتدياالرئيسية اليت تواجه التنمية املستدامة، اذ يواجه قطاع النقل يف كل من الصني واليابان 

، لذلك كان من الواجب بضمان أمن الطاقةو  ،ناخية الواضحة اليت يشهدها العاملكافحة التغريات املمب
التفكري يف اجياد اسرتاتيجية واضحة لرتقية استخدامات الطاقة يف هذا قطاع وذلك من خالل استعمال 

ترشيد وسائل نقل تليب احتياجات األفراد احلالية دون املساس حباجات األجيال املستقبلية، ومن خالل 
هذا  تنضب بأشكاهلا املتعددة يف الطاقة البديلة النظيفة اليت الوإدماج استخدام مصادر الطاقة التقليدية 

  .القطاع

                                                             
1- Energy Consumption and the Environment:Impacts and Options for Personal 

Transportation in: http://www.rqriley.com/energy.htm 

 تغيري بقضايا وعالقته العربية املنطقة يف املستدامة التنمية أجل من آسيا، النقل لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة2- 

  .3، ص2009املناخ، 
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 استخداماتكيف يمكن تفعيل  :اليت تسعى الورقة احلالية لإلجابة عليها هي فاإلشكالية الرئيسيةوعليه 
نستطيع تكييف التجربة الصينية مع حالة وكيف  في قطاع النقل لدعم استدامته؟ الطاقات المتجددة

  الجزائر؟
  :دف الدراسة إىل: البحث أهداف
  ؛النقل العاملية لقطاع التعرف على الرهانات -
 ؛منهجيات لتطوير نظم النقل املستدامة يف املستقبلاجياد  -
 ؛يف قطاع النقل الطاقات املتجددة ادماجكيف ميكن معرفة   -
وحماولة  يف تنمية مصادر الطاقة املتجددة يف قطاع النقل الصنيحماولة االستفادة من جتربة  -

  .تكييفها مع حالة اجلزائر
  :نطاق البحث

ال وحماولة تكييف  الصني اسرتاتيجيات الرتكيز علىقطاع النقل بمشلت الدراسة مكانيا  يف هذا ا
 .هذه التجربة مع حالة اجلزائر

  :البحث منهج
يف قطاع النقل لدعم  آفاق استخدام الطاقة املتجددةلقد مت استخدام املنهج التحليلي يف دراسة 

 الرهانات حماور تضمن احملور األول أربعةغرض الوصول إىل هدف البحث، مت تقسيمه إىل ، ولاستدامته
 عماالتترشيد است الثالثاحملور  وتناول مدخال اىل النقل املستدام،احملور الثاين النقل،  العاملية لقطاع

جتربة اىل خري الرابع واألتطرق احملور قطاع النقل فيما مصادر الطاقة التقليدية واستخدام الطاقة املتجددة يف 
  .وحماولة تكييفها مع حالة اجلزائر يف تنمية مصادر الطاقة املتجددة يف قطاع النقل الصني
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  :النقــل العالمية لقطاع الرهانات -1
كونية وآثار بيئية متس مستقبل هذا القطاع، وكل الدول عليها ان جتتمع ملناقشة   هناك رهانات

  3:وإجياد حلول هلا، تضم هذه الرهانات ما يلي
 :تبعية النقل لموارد غير متجددة  - 1-1

ن العالقة بني النقل والبرتول هي عالقة قوية جدَّا، فمن املهم التساؤل حول مستقبل هذا املورد إ
األولية كثر من الطاقات العامل ال يزال يستهلك املزيد من النفط أالطاقوي الطبيعي وغري متجدد، حبيث 

كما يوضح الشكل   االستهالك العاملي للطاقة األولية، من %37، مثل النفط 2011يف عام . األخرى
  4:التايل

  

  2011حصة الوقود البرتويل من الطاقات األولية األخرى لسنة ): 01(الشكل رقم 
  

  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2013,  

http://www.eia.gov/forecasts/aeo/er/pdf/appa.pdf & 
http://www.eia.gov/forecasts/aeo/er/pdf/tbla17.pdf 

                                                             
 ملؤسسة -قياس انبعاثات الغازات الدفيئة: التقييم البيئي ملؤسسة نقل بضائععبد العزيز بن قرياط و غنية بركات،  -3

SNTR ،التنمية  رهانات  ظل  يف  االقتصادية   املؤسسة   سلوك: ورقة علمية مقدمة إيل املؤمتر العلمي الدويل حول 
 .386ورقلة، ص  -مرباح  قاصدي   ، جامعة2012  نوفرب  21  و  20  االجتماعية، يومي  والعدالة   املستدامة 

4 - Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2013. 
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سنة  % 43مقابل  ،2002سنة  %50ويستهلك قطاع النقل من الوقود ما معدله حوايل 
  :الشكل التايليبني  ، كما1973

  
  2002استهالك املنتجات البرتولية يف العامل سنة ): 02(الشكل رقم 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Energy Balances of Non-Countries, 2001-2002, IEA 2004 Edition. 

  
ا متتصية، اذ لبرتولاستهالكا للمنتجات ا اكثروالتنمية االقتصادي بلدان منظمة التعاون وتعترب   أ

دول الواليات املتحدة و  جيقا طن نفط مكافئ اليت يستهلكها النقل العاملي، خصوصا 1.75 من 75%
دد باخلطر توحي التبعية هذا وتبقى 5.أوروبا مخسة عشر واليابان  يفسر ما وهو مهم، طبيعي مورد بنفاذ و

  6.للنفط طاقوية بديلة موارد عن للبحث البالغ واالهتمام الضخمة امليزانيات

  :البيئة وتغير المنـاخ - 1-2
يستهلك قطاع النقل كميات كبرية من الوقود حسب نوع املركبة وحجمها فإن امجايل استهالك هذا 

من  %50ىل إيف دول االحتاد األوريب، الشرق األوسط واألدىن و  %30ىل إالقطاع من الوقود يصل 
                                                             
5 - Georgia Plouchart, Energy Consumption in the Transport Sector, Panorama, 2005, 

p1. 
  .386غنية بركات، مرجع سابق، ص ،عبد العزيز بن قرياط -6
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ونتج عن هذا االستهالك الكبري كميات كبرية من امللوثات من  7،الوقود يف الواليات املتحدة األمريكية
ً  على النصف يزيد ما وكان. أمهها غازات أول وثاين أكسيد الكربون وغريها من الغازات الدفيئة  من قليال

 حوايل عنالطاقة مسؤوال  توليد وكان األحفوري، الوقود حرق من يأيت2000 عام  يف االنبعاثات جمموع

 الكربون ثاين أكسيد النبعاثات مصدر أكرب ثاين النقل وميثل. ربع اإلمجايل حوايل أو كلية محوالت  10

  .)03(رقم كما يظهر يف الشكل  8،بالطاقة املتعلقة
 املسببة الدفينة غازات نسب زيادة عن الناجتة املناخية للتغريات واملتوقعة املشاهدة التأثريات وتتعدد

األراضي  بعض البشرية كضياع احلية البيئية لألنظمة فادحة أضرارا لتشكل األرض حرارة درجة الرتفاع
اضطراب  تواتر النباتية واحليوانية، زيادة األنواع سطح البحر، تزحزح مستوى نتيجة الرتفاع الساحلية الرطبة
 9.اخل...اجللدي البحري حجم واآلفات وتناقص جراء احلرائق من البيئي النظام

 

  )جيقا طن مكافئ ثاين أكسيد الكربون( 2000توزيع االنبعاثات لكل قطاع، عام ):03(الشكل رقم 
  

 

 .33.ص، 2007 البشرية التنمية تقرير :المصدر

 
                                                             
7 - UNEP, Motor Vehicle Manufacturing Use Trends Environment, Industry & 

Environment: United Nations Environmental Program, 1991, Paris. 
  .33، ص2007،  البشرية التنمية تقرير -8
، 215 -214. ، ص2010، 1ط والتوزيع، للنشر املناهج دار البيئة، اقتصاديات مقدمة الرمحن وآخرون، نوزاد عبد -9

  .بتصرف
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  :مدخل الى النقل المستـدام -2
 من البشر حلياة أرقى مستوى إىل للوصول الساعية اجلهود لتكاثف مناسبا إطارا االستدامة تشكل

، أما النقل 10األرض مصادر استنزاف وبدون البيئي واحلفاظ واالجتماعية االقتصاديةالتنمية  خالل
وبالنسبة آلخرين فإنه  يعين بالنسبة للبعض جمرد احلد من اآلثار البيئية السلبية داخل القطاع، نهإاملستدام ف

إحداث تغيريات جوهرية لتحقيق االستدامة اإليكولوجية ودور النقل فيه، ينطوي على  يعين التزام الشامل
  11.يف نظمنا االجتماعية، االقتصادية والصناعية

النقل املستدام هو النقل الذي ال يهدد الصحة العامة وسالمة املواطن وما جتدر اإلشارة إليه أن 
، كما انه يستخدم املوارد غري 12والبيئة، والذي يستخدم املوارد املتجددة مبعدالت ال تؤثر على جتددها

مبعدالت تقل عن جهود تطور البدائل املتجددة هلا، وبالتايل فأن نظام النقل املستدام هو  متجددة
  :13النظام
م األساسية بطريقة آمنة تتوافق مع صحة األفراد والنظم  - تمعات بتلبية احتياجا يسمح لألفراد وا

 ؛)مراعاة مصلحة األجيال املستقبلية(البيئية مع حتقيق العدالة بني األجيال
حيد من االنبعاثات والنفايات ويقلل من استعمال املوارد غري املتجددة كما حيد من استهالك  -

املوارد املتجددة وفقا ملبادئ وأساسيات التنمية املستدامة، إضافة إىل انه يقلل من استعمال 
 ؛األراضي وخيفف من الضوضاء

                                                             
 العمراين التخطيط يف العمرانية، دكتوراه املخططات لتقومي شاملة كمنهجية االستدامة القيق، مفاهيم صبح فريد -10

  .2بغزة، ص اإلسالمية اجلامعة اهلندسة، املستدام كلية
http://site.iugaza.edu.ps/falqeeq/files/2010/02/Sustainability-Principles-as-a-

Comprehensive-Approach.pdf 
11- Institution of Engineers, sustainable transport:responding to the challenges, 

sustainable energy transport taskforce report november 1999, p5 
، مذكرة لنيل شهادة املاسرت، جامعة احلاج -حالة النقل الربي–حليمة عبد العزيز، واقع ومستقبل النقل املستدام يف اجلزائر  -12

  .13، ص2010باتنة، -خلضر
13 - Le centre pour un transport durable, Définition et vision du transport durable, 

2002, p1. 
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  ).يف متناول مجيع األفراد( يتميز بتكـلفة معقولة -
: تقدم يتوجب العمل على إبقاء النقل املستدام ضمن مساحة املثلث حيده من جهاته الثالث ويف إطار ما

14.التنمية االجتماعية املستدامة، التنمية االقتصادية املستدامة والتنمية البيئية املستدامة
  

  للنقـل املستدام الثالتةاألبعاد ): 04(الشكل رقم 
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  .7آسيا، مرجع سابق، ص لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة :المصدر
  

  
منخفض  نقل مستداموالبد من التأكيد على أن االستخدام املستدام للطاقة يف قطاع النقل وحتقيق 

  15:الكربون يفرضان
 ؛تأمني خدمات النقل الالزمة عرب استهالك الكميات األدىن من الطاقة -1

املناخ واالحرتار العاملي، وختفيض التلوث البيئي،  ختفيض انبعاث ثاين أكسيد الكربون املساهم يف تغري -2
  .عرب االعتماد على الوقود األنظف واالستفادة من مصادر الطاقة املتجددة

                                                             
 النقل قطاع للطاقة يف املستدام لالستخدام للرتويج والتدابري آسيا، السياسات لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة -14

  .7، ص2010املتحدة،  اإلسكوا،  األمم منطقة يف
  .تصرف، ب9- 8. آسيا، مرجع سابق، ص لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة -15
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 :قطاع النقلترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية واستخدام الطاقة المتجددة في  -3

هي حمدودة ) والوقود النووي الفحم احلجري، النفط والغاز الطبيعي،(ن معظم الطاقة التقليدية إ
، حيث تشري الدراسات اإلحصائية أن احتياطات تلوثالكمية يف الطبيعة وكذلك معرضة لالستنزاف وال

، أما )2100-2075(تنزف معظمه ما بني عامي إىل أن يسالعامل من البرتول سوف يأخذ باالستنزاف 
ألف مليون طن سنويا وانه سوف ) 18-17(وصل حبدود  2000نه يف عام أالفحم فتشري اإلحصائيات 

يزداد يف السنوات املقبلة، أما الوقود النووي الذي يتطلع العامل إليه اليوم كوقود للمستقبل سوف تنتج 
آالف األطنان من الطاقة منه، غري أن هذه الطاقة هلا تأثريات واضحة على البيئة، على هذا األساس أخذ 

ط يف إجياد مصادر للطاقة البديلة أو املتجددة وتنميتها وإدخال العلماء والباحثني يفكرون بالتخطي
الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، (التكنولوجيات البيئة النظيفة اليت ال تؤثر على البيئة وعلى استنزافها، ومنها 

لطاقات ويقصد با 16،)اخل...الطاقة امليكانيكية للمياه، الطاقة اجلوفية، الطاقة احليوية، طاقة اهليدروجني
ا الطاقة املستمدة  املتجددة تلك الطاقات اليت يتكرر وجودها يف الطبيعة على حنو تلقائي ودوري مبعىن أ

ا الطاقة اليت تولد دتنفال من املوارد الطبيعية اليت تتجدد أو اليت ميكن أن  ، كما تعرف الطاقة البديلة بأ
مكان على سطح الكرة األرضية وميكن حتويلها من مصدر طبيعي ال ينضب وهي متوفرة بسهولة ويف كل 

بسهولة إىل طاقة، وتشكل الطاقة املتجددة أحد وسائل محاية البيئة وهي بذلك خبالف الطاقات غري 
املوجودة غالبا يف خمزون جامد يف األرض ال ميكن االستفادة منها إال بعد ) القابلة للنضوب(املتجددة 

  17.تدخل اإلنسان إلخراجها منه

                                                             
صباح حسن عبد الزبيدي، خطة مقرتحة لتنمية مصادر الطاقة يف البيئة العربية يف ظل التنمية املستدامة، جملة كلية  -16

لد    .1، ص2007، 18الرتبية للبنات، ا
قى علقمة مليكة وكتاف شافية، اإلسرتاتيجية البديلة الستغالل الثورة البرتولية يف إطار قواعد التنمية املستدامة، ملت -17

، اجلزء 2008أفريل  70/08دويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة املنعقد خالل الفرتة 
  .826األول، ص
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أساسيني يتحتم تطبيقهما بصورة  قطاع النقل يف جزئينيمثل إسرتاتيجية ختطيط الطاقة يف وتت
  :متكاملة ومها

 18:تقليص المتطلبات من الطاقة التقليدية عن طريق - 3-1
 ؛ختفيف احلاجة إىل خدمات النقل -

 ؛تقصري املسافات الواجب عبورها بني نقطة االنطالق ونقطة الوصول -

مسافة حمددة، باحلد من عرقلة السري وزمحة املرور لتفادي استهالك  ختفيض الوقت الالزم لعبور -
 ؛حمركات وسائل النقل كميات إضافية من احملروقات

 .ترشيد استخدام الطاقة الالزمة لصنع املركبات وتشغيلها -

  19:وهناك العديد من املمارسات املطلوبة من األفراد واليت ميكنها حتسني كفاءة استهالك الطاقة أمهها
التخفيف من استخدام السيارات اخلاصة واالستغناء عنها عندما يكون التنقل ملسافة قصرية،  -

 ؛واالعتماد على الدراجات اهلوائية

 ؛املشاركة يف السيارات اخلاصة -
 ؛حتاشي املرور يف املناطق املزدمحة -
 ؛%40و 5 بنيترتاوح نسبته ما من الوقود املستهلك  ةقيادة اهلادئة اليت تؤمن وفر الاعتماد على  -
ا تؤدي اىل زيادة استهالك احملروقات وتدين الكفاءة واالعتماد على  - حتاشي السرعة الزائدة كو

 ؛كيلومرتا يف الساعة 90و 60السرعة االقتصادية اليت ترتاوح عادة بني 
توفري شبكة نقل عام جيدة مع تدعيم وسائل النقل اجلماعية يف حماولة لتقليص استخدام  -

  20.اخلاصةسيارات ال

                                                             
  .تصرف، ب9-8، ص مرجع سابقآسيا،  لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة -18
  .15، ص نفسهآسيا، مرجع  لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة -19
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من املتوقع أن تلعب مصادر الطاقة  :قطاع النقلفي  التوسع في إنتاج أنماط متجددة من الطاقة -3-2
املتجددة دورا هاما يف املستقبل يف قطاع النقل، وفيما يلي استعراض ألهم تكنولوجيات الطاقة املتجددة يف 

  :قطاع النقل

 :)الحيوي الوقود (النقل ألغراض الحيوية الكتلة وقود -3-2-1
، وينقسم 21النقل وسائل يف يستخدم سائل وقود إنتاج على يقوم التكنولوجيا من النوع هذا

عموما الوقود احليوي إىل وقود حيوي االبتدائي والثانوي، الوقود احليوي االبتدائي مثل اخلشب واحلطب 
يتم استخدامها يف شكل غري جمهز بالدرجة األوىل وهذا ألغراض التدفئة والطبخ أو إنتاج الكهرباء، أما 

م إنتاجها من قبل الكتلة احليوية املعاجلة وهي يت احليوي "الديزل"و "اإليثانول"الوقود احليوي الثانوي مثل 
وميكن تصنيف أنواع الوقود احليوي  22.قادرة على أن تستخدم يف السيارات والعمليات الصناعية املختلفة

  23:الثانوي إىل أربعة أجيال

احليوي،  احليوي، الغاز احليوي، الكحول النباتية، الديزل الزيوت: الحيوي الجيل األول للوقود -
 ؛الصلب احليوي الصناعي، الوقود الغاز

 ، حماصيل)واألخشاب القش(احليوية  غذائية، املخلفات غري حماصيل: الحيوي الجيل الثاني للوقود -
احليوي،  احليوي، امليثاق السليليلوزي، اهليدروجني احليوي الوقود(وتتضمن  احليوية بالطاقة متخصصة

 ؛)احليوي اهليدروجني حليوي وديزلا الفوران ميثل ثنائي/الفوران ميثل ثنائي
                                                                                                                                                                       

سامي بدر الدين سراج الدين، مدخل لتصميم املباين السكنية وفقا ملفهوم العمارة املستدامة والتوافق البيئي  -20
منو التجمعات السكانية ومشروعات التنمية وآثارها على "للتجمعات العمرانية، املؤمتر العريب السابع لإلدارة البيئية

  .94، ص 2008ديسمرب  –مجهورية مصر العربية  – القاهرة املنعقد يف" البصمة االيكولوجية للمدن العربية
  .10، ص 2006النهائى،  العربية، التقرير مصر مجهورية املتجددة يف الطاقة الصناعة، قطاع حتديث مركز -21

22- Dragone.G, Fernandes.B, António A, and José A,  Third generation biofuels from 
microalgae, in: https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/16807/1/3067.pdf 

الزراعي،  واإلرشاد للبحث الوطين والفرص، املركز واملخاطر االفاق: احليوي رمان، الوقود ابو الفياض وعبري موسى -23
  .، بتصرف3-2، ص  2009اهلامشية،  االردنية اململكة
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 ؛)الطحليب الزيت (النباتية  اخلاليا وقود: الحيوي الجيل الثالث للوقود -
  .البنزين إىل احليوي والديزل النبايت الزيت حتويل على يعتمد: الحيوي الجيل الرابع للوقود -
  :وقود الهيدروجين  -2- 3-2

 ونقل لتخزين يستخدم الذي اهليدروجني وقود تقنية هو حاليا الواعدة التقنيات ضمن من
 احلصول ويتم .أخرى متجددة طاقة مصادر مع وأيضا الشمسية، مع الطاقة يستخدم ما وعادة الطاقة،

 للطاقة كمصدر املتجددة الطاقة باستخدام االلكرتوين للماء التحلل طريق عن اهليدروجني على
 اهليدروجني خمزون من الطاقة الكهربائية على احلصول وميكن .خيزن اهليدروجني وبعدها الكهربائية،

  :الشكل التايل هو مبني يفكما   24.الوقود خاليا املولدات أو باستخدام طريق عن اما املخزون
  منوذج توضيحي لكيفية احلصول على وقود اهليدروجني: )05(الشكل رقم 

  

  
  
 

 .53، صاملرجع نفسهالبوفالسه،  مبارك حنان الناصر، عيسى وهيب :المصدر

                                                             
، العريب ويياحل طياحمل ةيحلما ةيضرور  أداة: فةيالنظ الطاقة مصادرالبوفالسه،  مبارك حنان الناصر، عيسى وهيب -24

  .53صالعلمي، بدون سنة،  والبحث العلوم برامج والعلوم إدارة والثقافة للرتيية العربية املنظمة
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  25:وفيما يلي منوذج توضيحي ملركبة مزودة خباليا الوقود
  

  اليا الوقودمنوذج توضيحي ملركبة مزودة خب: )06(الشكل رقم 

 
 

 

  .36مأمون عبسي حليب، مرجع سابق، ص: المصدر
  

  :)الضوئية الفوتوفولطيه (الشمسية الخاليا  -3- 3-2
 بتحويل تقوم فهى الشمسية للطاقة احلرارية عن األنظمة خمتلف بشكل الفوتوفولطية اخلاليا تعمل

أو إنتاج  للهواء تلويث أو للوقود خملفات إنتاج وبدون أجزاء حتريك ألي بدون كهرباء إىل الشمس ضوء
  26.الضارة للغازات إنبعاثات

 :طاقة الرياح  -4- 3-2
رائدا يف جمال تطوير توليد الطاقة الكهربائية بواسطة طواحن الرحيية، حيث " الكور"الدامنركي  يعترب

 حتويل يتم النوع هذا يف 27،طورها لتصبح مصدر طاقة بديل متجدد غري قابل للفناء ونظيف وآمن للبيئة

                                                             
ا، امللتقى  -25 ط والغاز، مركز الساسيات صناعة النف 21مأمون عبسي حليب، بدائل الوقود يف قطاع النقل، واقتصاديا

  .36، ص2011مارس،  31-7أحباث ودراسات البرتول، معهد الكويت لالحباث العلمية، الكويت، 
  .11، ص2006النهائى،  العربية، التقرير مصر مجهورية املتجددة يف الطاقة الصناعة، قطاع حتديث مركز -26
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 إنبعاثات من الرياح طاقة إستخدام ويقلل. كهربائية طاقة إىل ومنها ميكانيكية طاقة إىل للرياح احلركة طاقة
ا حيث الضارة الغازات  يف وتستخدم والفحم والبرتول الطبيعي الغاز من استخدام التقليل يف تساعدنا أ

إىل  احلاجة من وحتد السرعة قليلة مولدات تستخدم مبتكرة تصميمات وهناك .البحر سطح أو على الرب
  28.الرتووس صندوق

  
 :هذا يف الشكل التايلعموما ميكن تلخيص كل 

  

  منظومة وقود النقل وعالقتهما مبصادر الطاقة املتجددة: )07(الشكل رقم 
  
  
  
  
  

 
  

  
ا، ص  :المصدر   .، بالتصرف44مأمون عبسي حليب، بدائل الوقود يف قطاع النقل، واقتصاديا

  

ومع التقدم التكنولوجي والعلمي يف العامل، الذي حفزته الربامج واخلطط املوضوعة لتحسني كفاءة 
العام، تتوافر الطاقة وختفيف وختفيض االنبعاثات، ويف إطار التنافس احلاصل بني كربيات الشركات يف 

                                                                                                                                                                       
  .755آيت زيان كمال واليفي حممد، مرجع سابق، ص -27
  .12مرجع سابق، ص  الصناعة، حتديث مركز -28

 هيدروجين

شمسية، : طاقة متجددة
الخ...رياح، مائية  

 كحول ايثيلي

 ديزل حيوي

 هيدروجين حيوي

 زيت حيوي

 كهرباء
 الكتلة الحيوية



 لعرج مجاهد نسيمة. أ

 مغبر فاطمة الزهراء. أ

 قطاع النقل لدعم استدامتهفي  آفاق استخدام الطاقة المتجددة
 الجزائرحالة مع  اتكييفهمحاولة و  الصين: تجربة إلى اإلشارةمع 

 

101 
 

 29،حاليا يف األسواق مركبات وحمركات وجتهيزات تستفيد من التكنولوجيا األعلى كفاءة يف قطاع النقل
  .املركبات الكهربائية، املركبات اهلجينة، املركبات اهليدروجينية، املركبات الشمسية: أمهها

 
 :في قطاع النقل إدماج الطاقة المتجددة في مجال دولتجارب بعض ال -4

ادماج الطاقة ترشيد استعماالت الطاقة التقليدية و يعد التعرف على بعض التجارب العاملية يف جمال 
من أجل ذلك ضرورة لتبادل اخلربات ونشر املعلومات واالستفادة منها،  يف قطاع النقل املتجددة

ال، حماولني االستفادة منهافيما يلي سنستعرض  بدراسة آفاق استخدام  جتربة كل من الصني يف هذا ا
 .الطاقة املتجددة يف قطاع النقل يف اجلزائر

تقريبا من إمدادات الطاقة األولية يف  %70مثل الفحم نسبة  ،2009يف عام  :تجربـة الصين -1- 4
الصني، وهى نسبة مرتفعة يعززها رخص سعر الفحم واخنفاض تكلفة استخراجه على الرغم من آثاره 

والصني هى ثاىن أكرب مستهلك  %23الطبيعى، فيشاركان بنحو  ما البرتول والغازالسلبية على البيئة أ
  30.عاملى للبرتول بعد الواليات املتحدة

 2009جمموع استهالك الطاقة حسب النوع يف الصني سنة : )08(الشكل رقم 
  

 
 

 

Source: Energy Information Administration, international statistics, 2012, p 2 
                                                             

  .34آسيا، مرجع سابق، ص  لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة -29
30- Energy Information Administration, international statistics, 2012, p 2 in: 
  http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/China/china.pdf 
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من البنزين  %46(من استهالك البرتول  %50قطاع النقل يف الصني مسؤول عن أكثر من و 
الصني  وقد أدى االستخدام الكثيف ملصادر الطاقة يف 2009.31 وهذا يف سنة) من وقود الديزل %57و

أكرب (ليفصلها عن الواليات املتحدة  2005مليار طن ثاىن أكسيد كربون يف عام  5.1إىل نفث حنو 
الصني  أن تصل انبعاثات ثاىن أكسيد الكربون يف 2015طن فقط، ويتوقع حبلول عام  0.7) ملوث للبيئة

وقد شهد 32. مليار طن 64مليار طن لتحتل املركز األول عامليا، تليها الواليات املتحدة بنحو  8.6إىل 
يمكن أن ف .%9الطلب على الطاقة يف قطاع النقل منوا سريعا يف العقد األخري مع معدل منو سنوي قدره 

من النقل هو  الطلب على الطاقة من إمجايل أنه حوايل ثالثة أرباع، )09(من خالل الشكل رقم  نرى
 والنقل اجلوي واملمرات املائية عن طريق السكك احلديدية، كما ميكن أن نرى أن الطاقة املستهلكة الربي
  33.الرئيسية يف الصني أهم أنواع الوقود منالديزل البنزين و ، ويعترب نفس املستوى تقريباهي ب

  

  2008الطاقة املستهلكة يف قطاع النقل لصني سنة : )09(الشكل رقم 

  
Source: Liu.W, Lund.H, Beellab.K.S & Brezetb.H, op.cit, p3. 

 

                                                             
31- Liu.W, Lund.H, Beellab.K.S& Brezetb.H, The integration of transportation with the 

energy system in China, 6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of 
Energy, Water and Environment Systems, Croatia, 2011, p1. 

 :يف املوقع التايل 27/07/2013االطالع عليه يوم  حممد مصطفى اخلياط، الصني وخيار الطاقة البديلة، مت -32
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=222123&eid=325 

33 - Liu.W, Lund.H, Beellab.K.S& Brezetb.H, The integration of transportation with the 
energy system in China, op.cit, p3.  
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الصينيون يف وقت مبكر أن تسريع االنتقال إىل استخدام موارد الطاقة واملتجددة لذلك أدرك الزعماء 
موارد الوقود نضوب ستنتج عنه فوائد كربى على الصعيد االقتصادي واالجتماعي والبيئي، ليس بسبب 

  .34دامهااحلفري، ولكن بسبب االرتفاع النسيب املتواصل للتكاليف واملخاطر املرتبطة باستخ
  :مصادر الطاقة المتجددة في الصين - 1-1- 4

ترياوات ساعة، سامهت فيها احملطات احلرارية  2364بلغ إمجاىل التوليد  يةائالطاقة الكهربيف جمال 
مليون  50ليستفيد منها حنو  %12 الطاقة املائيةيف حني مثلت مصادر % 79املعتمدة على الفحم بـ

املصادر املتجددة يف إنتاج الطاقة الكهربية، فقد   يأسرة يف إمدادات الطاقة الكهربائية وبالنسبة ملشاركة باق
 %25الصينية بسطوع الشمس لفرتات تصل إىل  يمن األراض %65تتمتع كما   ،%2كانت أقل من 

ألغراض تسخني املياه  يةالطاقة الشمسمن أوقات السنة، لذا ينشط ويكثر يف هذه املناطق استخدام 
اخلاليا (والتوليد املباشر للكهرباء، أما استخدام الطاقة الشمسية يف التوليد املباشر للكهرباء 

يف توفري الطاقة  يميجاوات قدرة مركبة تستخدم بشكل رئيس 70، فيوجد منها )الفوتوفلطية/الشمسية
، "يالديزل احليو "و "اإليثانول"إنتاج وقود  تعمل الصني على، و للمناطق النائية وبعض املناطق الريفية

يف الصني قش األرز وبعض خملفات النباتات األخرى وخملفات الغابات  مصادر الكتلة اإلحيائيةتتضمن 
مليون طن من املخلفات الزراعية، ميكن  600 وروث احليوانات والعديد من املصادر األخرى فمن إمجايل

وتتطلب خطة الصني اخلماسية األخرية  35،مليون طن فحم مكافئ لتستخدم كوقود 300إنتاج حنو 
ولقد شهد مستوى بناء  2005.36ميغاوات يف  1500مخس مرات لتصل إىل طاقة الرياح مضاعفة إنتاج 

احملطات النووية الصينية تطورات كثرية يف السنوات األخرية، وارتفع إىل ما كانت عليه الدول املتقدمة يف 
منوا سريعا يف هذه الدول ويتوقع أن تشكل سعة  الطاقة النوويةبعينيات القرن املاضى، حني شهد قطاع س

                                                             
األمم املتحدة، الشراكة بني الصني ومرفق البيئة العاملي للرفع من استخدام الطاقة املتجددة، مت االطالع عليه يوم  34-

 http://www.un.org/arabic/climatechange/projects/china.shtml :على املوقع 25/07/2013
  .تصرفحممد مصطفى اخلياط، الصني وخيار الطاقة البديلة، مرجع سابق، بال -35
 .نفسهرجع امل، األمم املتحدة  -36
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من إمجاىل سعة املولدات الكهربائية املركبة يف عموم الصني  %20املولدات املركبة يف احملطات الكهرونووية 
  2035.37حبلول عام 

  
  :في الصينفي قطاع النقل  آفاق استخدام الطاقة المتجددة - 1-2- 4

دف إىل حتسني كفاءة الطاقة    :تتمثل يفتنتهج الصني ثالثة حماور أساسية 

  ؛باستخدام أنواع من الوقود تتميز باخنفاض تكلفتها إىل جانب استدامتها: اقتصادات الوقود -

 الطبيعى وأحباثبزيادة االعتماد تدرجييا على الوقود العاىل اجلودة مثل الغاز : رفع جودة الوقود -
  ؛تكنولوجيا إنتاج الفحم املنخفض الكربون

بإدخال إنتاج الطاقة من املصادر البديلة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية : تنوع مصادر الوقود -
دف تأمني مصادر الطاقة    .والوقود احليوى، إىل جانب الطاقة النووية 

هذا إىل جانب عمل الصني مع العديد من الكيانات الدولية، مثل األمم املتحدة واالحتاد  يأيت
تشمل حمفظة حبيث  ،38، يف تنمية مصادر الطاقة لديها ويف تطبيق برامج لرتشيد ورفع كفاءة الطاقةيباألورو 

بيل املثال، تدعم املرحلة على س. الصني يف ما يتعلق بالطاقة املتجددة عدداً من مشاريع مرفق البيئة العاملي
 "نيكبي"األوىل من مشروع يهدف إىل تقليص تكلفة إنتاج احلافالت اليت تعمل خباليا الوقود يف 

وبالتعاون مع احلكومة الوطنية واحلكومات احمللية، يساعد  ،توفري نظام نقل خال من التلوث، "شانغهاي"و
على حافالت تعمل خباليا الوقود يف املدينتني واستغالهلا مرفق البيئة العاملي شركات النقل العام يف احلصول 

تشمل هذه املبادرة مسامهة القطاع اخلاص بشكل كبري وهي مصممة ملواصلة هذا  .مليون كيلومرت 1.6عرب 
هود إىل ما بعد انتهاء مشروع مرفق البيئة العاملي ويتوقع الزعماء ومصممو املشاريع الصينيون أنه سيتم . ا

وقد مت . دة من الدروس املستقاة من هذا املشروع لتطوير مبادرات مماثلة يف مدن وبلدان أخرىاالستفا

                                                             
  .تصرف، بسابقمرجع مد مصطفى اخلياط، حم -37
  .تصرف، بنفسهرجع املمد مصطفى اخلياط، حم -38
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وكذا  39،ختلفة من الوقود البديلةاملإجراء الكثري من البحوث على تطبيق واالستفادة احملتملة من أنواع 
-Mini" الكهربائية، حمركات ديزل،ركبات اهلجينة املخيارات البدائل التكنولوجيا للنقل اليت تتمثل يف 

"cars مبا يف ذلك السيارات الكهربائية ببطارية، السيارات اهلجينة واملركبات (، مركبات القيادة الكهربائية
 40.اليت تعمل خباليا الوقود

   

من  %50ذ ميثل إقطاع النفط والغاز ال تزال القوة الدافعة يف االقتصاد اجلزائري : حالة الجزائر -2- 4
ويعترب قطاع النقل ثاين قطاع بعد السكن  41.من الصادرات اجلزائرية% 70الناتج احمللي اإلمجايل و

  :واخلدمات من حيث استهالك الطاقة، كما ميثل الشكل التايل
 

  2009سنة ) طن مكايفء نفط 1000( استهالك الطاقة يف اجلزائر :)12(الشكل رقم 

 

Source: Menani.S, op.cit., p5. 
 

مستشار وزير الطاقة واملناجم أمحد مشراوي، أن نسبة استهالك الطاقة بالسوق احمللي قد  وحسب
، 2030مليون طن سنويا يف حدود سنة  100مليون طن يف الوقت احلايل إىل معدل  40تقفز من 

                                                             
39 - Liu.W, Lund.H, Beellab.K.S& Brezetb.H,op-cite, p2. 
40- Vance Wagner.V, Whitworth.A &An.F, Climate Change Mitigation Strategies for the 

Transportation Sector in China, Prepared for the Stern Review on the Economics of 
Climate Change, 2006, p27. 

41- Menani.S, Algeria Renewable Energy Program Outlook and applications, Energy 
week 2012, 19-23 march 2012,Vaasa, Finland, p4.  
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ملناطق ويف اطار مواجهة التلوث يف ا 42،هذا من جهة بسبب حالة النمو االقتصادي الذي تعيشه اجلزائر
حتم على احلضرية، وتغري املناخ الناجم عن انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري من جهة أخرى، 

خرباء الطاقة التفكري يف آليات علمية جديدة القتصاد الطاقة وترشيد االستهالك مع حتمية التوجه حنو 
عام  منذ اجلزائر باالهتمام يف املتجددة الطاقات فكرة ذ حضيتإ. الطاقة املتجددة حلماية الثروات الوطنية

 ميالد احملافظة على املصادقة يف املركزية اللجنة طرف من ا اخلاص للملف بالغة أمهية بإعطاء 1980

 مع نشاطها يف االنطالق أجل من األساسية الوسائل اعداد يف بدأت مث ومن 1982 عام يف السامية

  43.األساسية وضعها للهياكل
:مصادر وآفاق الطاقة المتجددة في الجزائـر -4-2-1  

 مرات جممل 4ـــ ب تقدر املتوسط البحر حوض يف الشمسية الطاقة من نسبة اجلزائر أكرب متتلك

 من األوىل تعترب اهلجينة للطاقة حمطة انشاء يف شرعت اجلزائر ذلك وألجل للطاقة، العاملي االستهالك

 إسباين -جزائريبالتعاون  والطاقة الشمسية الغاز بني باملزج تعمل اليت العامل مستوى على نوعها
NEAL/ABENER، ميغاواط 400 بقوة اهلجينة للطاقة أخرى حمطات ثالث انشاء اىل باإلضافة 

 محاية شأنه من اهلجينة الطاقة فتفعيل وبالتايل فحسب، احمللي موجهة لالستهالك ستكون واليت مشسي

 احتياطي من 48% حوايل استنزف قد الكهرباء انتاج يف ألن استعماله الطبيعي، الغاز من اجلزائر خمزون

 املياه لضخ طاقة مالئمة وهي ثا،/م 6إىل  2 بني سرعة الرياح يف اجلزائر ما ترتواح كما الغازية، الطاقة

 مشال ساخن مصدر 200 من أكثر فيتواجد اجلوفية للطاقة أما بالنسبة 44.املرتفعة السهول يف خصوصا

 محام يف سنتغراد 98 لتبلغ درجة45  من أكثر املصادر هذه ثلثي حوايل حرارته تفوق حيث اجلزائر،

                                                             
على املوقع  24/07/2013دعوة إىل ترشيد عملية االستهالك واالجتاه حنو الطاقة املتجددة، مت اطالع عليه يوم  -42

  http://www.ech-chaab.net     :التايل
 الطاقة تطبيق مشروع لواقع دراسة -اجلزائر  يف املستدامة التنمية لتحقيق كمدخل املتجددة حدة، الطاقات فروحات -43

  .151، ص2012، 11باجلزائر، جملة الباحث، العدد  الكبري اجلنوب يف الشمسية
  .، بالتصرف153، صاملرجع نفسهحدة،  فروحات -44
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باالضافة اىل أن اجلزائر  45.بسكرة يف سنتغراد119 و وملان عني يف سنتغراد 118 ،قاملة بوالية املسخوطني
دف اختبار خمتلف التكنولوجيات يف ميادين طاقة الكتلة  تنوي تأسيس بعض الوحدات التجريبية الصغرية 

ملشاريع ومن ا 46،احليوية واحلرارة اجلوفية وحتلية املياه املاحلة عن طريق خمتلف فروع الطاقة املتجددة
 بناء أول حضرية لطاقة الرياح 47:لدينا  جمال الطاقات املتجددةأويف طور اإلجناز يفأيضا األساسية املنجزة 

برنامج التزويد بالطاقة  ،"Vergnet" الفرنسيةالشركة وبالتعاقد مع  سونلغاز حتت إشراف جممع
 إجناز مصنع وحدات الطاقة الكهروضوئية وتركيب األلواح الشمسيةو  قرية باجلنوب 20 ـالشمسية ل

يوضح تغلغل الطاقات املتجددة يف اإلنتاج الوطين من اآلن إىل  وايلوالشكل امل .بالرويبةباملنطقة الصناعية 
  . 2030غاية 

  تغلغل الطاقات املتجددة يف االنتاج الوطين: )13(الشكل رقم 
  

  
Source: Programme des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, 

op.cit., p9 

                                                             
لتأمني  كمرحلة املتجددة الطاقة ملشاريع اجلزائر وتوجه بأملانيا املتجددة الطاقات راتول حممد ومداحي حممد، صناعة -45

، املؤمتر العلمي الدويل حول سلوك املؤسسة -ديزرتاك مشروع حالة-البيئة  ومحاية األحفورية الطاقة إمدادات
، جامعة قاصدي 2012نوفمرب  21و  20يف ظل رهانات التنمية املستدامة والعدالة اإلجتماعية، يومي  اإلقتصادية

  .146ورقلة، اجلزائر، ص  –مرباح
46- Programme des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, 2011, p8. 
47- http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables 
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  :جزائرالفي في قطاع النقل  آفاق استخدام الطاقة المتجددة -4-2-2
اجلزائرية املتخصصة يف تصنيع األجهزة ) كوندور(عبد الرمحن بن محادي املدير العام لشركة  أكد

إطالق أول مشروع من نوعه يتعلق بتصنيع سيارة كهربائية تعتزم على ن شركته أالكهربائية واملكيفات 
يف التحضري له من خالل إعداد الدراسات التقنية واملالية حيث شرعت  جمموعة دوليةبالشراكة مع 

أكد املدير العام ملؤسسة تويوتا اجلزائر خالل الندوة اليت نظمتها املؤسسة بالتعاون من ،كما واالقتصادية
ة أضحى أكثر السيارات اهلجين مركز تطوير الطاقات املتجددة، السيد نور الدين حسامي، أن الذهاب حنو

إال أن تطوير هذا النوع من . من حفاظ على البيئة وتوفري للطاقةملا يكتسيه من أمهية  من ضرورة يف اجلزائر
أن تسويق هذا هذا من جهة ومن جهة أخرى  السيارات مرتبط بتوفري عدد من اإلمكانيات والظروف

  :منفالبد النوع من السيارات يف اجلزائر مل حين بعد 
 Pعمليات حتسيسية لفائدة املواطنني حول فوائد استعمال السيارات اهلجينة والكهربائيةالقيام ب  -

 Pتقدم تسهيالت مالية القتناء السيارات اهلجينة اليت تكلف الكثري -

جيب على السلطات العمومية التفكري يف اإلجيار املايل كحل القتناء السيارات اهلجينة  -
 .الدول ولكن مع نسبة فوائد مدعمةوالكهربائية، كما قامت به عدد من 

 5أو  3مؤكدا أن ممثل السيارة اليابانية يف اجلزائر بإمكانه االنطالق يف تسويق السيارات اهلجينة يف 
يف مشاريع  املختلط مع الغاز الطبيعي كوقود آفاق الستخدام اهليدروجنيكما توجد   48 .سنوات القادمة
  49.النقل يف اجلزائر

  
  

                                                             
  :من اعداد وتصرف الباحثني اعتمادا على املواقع التالية -48

http://www.copts.com/arabic/article.php?a=9093&i=643&w=0  
http://www.elkhabar.com/ar/autres/auto/248362.html  

49- Sameur.A & Raoueche.A, Les Perspectives de l’utilisation de l’hydrogène dans le 
transport en Algérie, 2007, p9, sur le site : 
 http://www.cder.dz/vlib/bulletin/pdf/bulletin_012_13.pdf 
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  :خاتمةال
 آفاق استخدام الطاقة املتجددة يف قطـاع النقـلإن البحث عن كيفية توفري الطاقة من خالل دراسة 

هــو مــن املواضــيع اهلامــة يف عصــرنا احلــديث حيــث أن مصــادر الطاقــة التقليديــة باتــت تشــكل خطــرا شــديدا 
علـــى االرتفـــاع  ه املصـــادر حمـــدودة ويف طريقهـــا إىل الـــزوال، فضـــالذعلـــى البشـــرية، هـــذا باإلضـــافة إىل أن هـــ

  :جمموعة من االستنتاجات تتمثل يف إىلوقد خلصت الورقة البحثية املستمر يف أسعارها، 
الطاقات املتجددة يف قطاع النقل، دول العامل ومن بينها  وإدماجكل اجيابيات ترشيد الطاقة   أمام         

اجلزائر وجدت نفسها اليوم أمام احتياج حقيقي لتطوير قطاع النقل من خالل التخلص من تبعيته 
إال أن تطوير هذا النوع  بالطاقات البديلة واملتجددة إدماجهللطاقات القدمية كالبنزين واملازوت والتوجه حنو 

 مرتبط بتوفري عدد من اإلمكانيات والظروف لذي يعتمد على الطاقات البديلة واملتجددةا من السيارات
  :منفالبد أن تسويق هذا النوع من السيارات يف اجلزائر مل حين بعد هذا من جهة ومن جهة أخرى 

 ؛القيام بعمليات حتسيسية لفائدة املواطنني حول فوائد استعمال السيارات اهلجينة والكهربائية -

 ؛تقدم تسهيالت مالية القتناء السيارات اهلجينة اليت تكلف الكثري -

 .تقليص من تكاليفها الباهضة وكذا ضرورة االستفادة من التجارب الدولية الناجحة -

  
  :قائمة المراجع

  :باللغة العربية المراجع
  :مؤلفات

 2010، 1ط والتوزيع، للنشر املناهج دار البيئة، اقتصاديات مقدمة الرمحن وآخرون، نوزاد عبد .1
  :أطروحات

 يف العمرانية، دكتوراه املخططات لتقومي شاملة كمنهجية االستدامة القيق، مفاهيم صبح فريد .2
  بغزة اإلسالمية اجلامعة اهلندسة، املستدام كلية العمراين التخطيط
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  :مقاالت
يف ظل التنمية صباح حسن عبد الزبيدي، خطة مقرتحة لتنمية مصادر الطاقة يف البيئة العربية  .3

لد    2007، 18املستدامة، جملة كلية الرتبية للبنات، ا
 لواقع دراسة -اجلزائر  يف املستدامة التنمية لتحقيق كمدخل املتجددة حدة، الطاقات فروحات .4

 2012، 11باجلزائر، جملة الباحث، العدد  الكبري اجلنوب يف الشمسية الطاقة تطبيق مشروع
  :مداخالت

 املتجددة الطاقة ملشاريع اجلزائر وتوجه بأملانيا املتجددة الطاقات ومداحي حممد، صناعةراتول حممد   .5
، املؤمتر العلمي -ديزرتاك مشروع حالة-البيئة  ومحاية األحفورية الطاقة لتأمني إمدادات كمرحلة

ية، يومي يف ظل رهانات التنمية املستدامة والعدالة اإلجتماع الدويل حول سلوك املؤسسة اإلقتصادية
 ورقلة، اجلزائر –، جامعة قاصدي مرباح2012نوفمرب  21و  20

سامي بدر الدين سراج الدين، مدخل لتصميم املباين السكنية وفقا ملفهوم العمارة املستدامة والتوافق   .6
منو التجمعات السكانية ومشروعات " البيئي للتجمعات العمرانية، املؤمتر العريب السابع لإلدارة البيئية

 –مجهورية مصر العربية  –املنعقد يف القاهرة " التنمية وآثارها على البصمة االيكولوجية للمدن العربية
  2008ديسمرب 

قياس انبعاثات الغازات : عبد العزيز بن قرياط و غنية بركات، التقييم البيئي ملؤسسة نقل بضائع .7
املؤسسة   سلوك : الدويل حولورقة علمية مقدمة إيل املؤمتر العلمي ، SNTR ملؤسسة -الدفيئة

نوفرب  21 و   20 االجتماعية، يومي  والعدالة  املستدامة  التنمية  رهانات   ظل  يف    االقتصادية 
  ورقلة -مرباح  قاصدي ، جامعة 2012 

علقمة مليكة وكتاف شافية، اإلسرتاتيجية البديلة الستغالل الثورة البرتولية يف إطار قواعد التنمية   .8
، ملتقى دويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة املنعقد خالل املستدامة

  ، اجلزء األول2008أفريل  70/08الفرتة 
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ا، امللتقى   .9 ألساسيات صناعة  21مأمون عبسي حليب، بدائل الوقود يف قطاع النقل، واقتصاديا
 31-7لكويت لالحباث العلمية، الكويت، النفط والغاز، مركز أحباث ودراسات البرتول، معهد ا

 2011مارس، 
  

 :مصادر أخرى
األمم املتحدة، الشراكة بني الصني ومرفق البيئة العاملي للرفع من استخدام الطاقة املتجددة، مت  .10

 :على املوقع 25/07/2013االطالع عليه يوم 
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=222123&eid=325 

، مذكرة لنيل -حالة النقل الربي–حليمة عبد العزيز، واقع ومستقبل النقل املستدام يف اجلزائر  .11
  2010باتنة، -شهادة املاسرت، جامعة احلاج خلضر

دعوة إىل ترشيد عملية االستهالك واالجتاه حنو الطاقة املتجددة، مت اطالع عليه يوم  .12
 http://www.ech-chaab.net    :على املوقع التايل 24/07/2013

 املستدام لالستخدام للرتويج والتدابري آسيا، السياسات لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة .13
  2010املتحدة،  اإلسكوا،  األمم منطقة يف النقل قطاع للطاقة يف

 العربية املنطقة يف املستدامة التنمية أجل من آسيا، النقل لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة .14
 2009املناخ،  تغيري بقضايا وعالقته

يف  27/07/2013حممد مصطفى اخلياط، الصني وخيار الطاقة البديلة، مت االطالع عليه يوم  .15
 :املوقع التايل

  2006النهائى،  العربية، التقرير مصر مجهورية املتجددة يف الطاقة الصناعة، قطاع حتديث مركز .16
  2006النهائى،  العربية، التقرير مصر مجهورية ة يفاملتجدد الطاقة الصناعة، قطاع حتديث مركز .17
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 للبحث الوطين والفرص، املركز واملخاطر اآلفاق: احليوي رمان، الوقود بوأ عبري، الفياض موسى .18
 2009اهلامشية،  ردنيةاأل الزراعي، اململكة واإلرشاد

 احمليط حلماية ضرورية أداة: النظيفة الطاقة البوفالسه، مصادر مبارك حنان الناصر، عيسى وهيب .19
 العلمي، بدون سنة والبحث العلوم برامج والعلوم إدارة والثقافة للرتيية العربية العريب، املنظمة احليوي
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  دراسة قياسية ألثر اإلنفاق الحكومي االستهالكي النهائي على النمو االقتصادي في الجزائر
 علي مكيـد .د.أ

  جامعة املديـةأستاذ تعليم عايل، 
 عمـاد معوشي .أ

  أستاذ مساعد، جامعة املديـة

  الملخص

املباشر، متمثال يف التدخلي  ما ميكن أن ينظر له من خالل أثرهإن معرفة دور احلكومة يف اقتصاد 
إنفاقها املوجه عادة إلشباع حاجات عامة، وختتلف أوجه هذا اإلنفاق ومن مثة تتعدد آثاره على أداء 

هلذه الورقة البحثية حناول الرتكيز على أثر اإلنفاق احلكومي  االقتصاد الوطين؛ ويف إطار الدراسة التطبيقية
دي باعتباره احد املؤشرات ذات الصدى الواسع يف جل املوجه لالستهالك النهائي، على النمو االقتصا

فكرة عن تطور االقتصاد الداخلي  هويات األداء االقتصادي للدول، وكذلك إلعطائتاملقارنات بني مس
للدولة، تتم دراسة هذا األثر أو العالقة باستخدام األدوات الكمية  من خالل دراسة قياسية تطبيقية على 

  .االقتصاد اجلزائري
 .النمو االقتصادي، اإلنفاق احلكومي، النموذج القياسي املتعدد :كلمات المفتاحيةال

Abstract 
Knowing the role of government in the economy can be seen through 

its impact interventional direct, represented in the spending directed usually 
to satisfy the needs of the public, and the different aspects of this spending 
and multiple effects on the performance of the national economy; Within 
the framework of the study applied to this paper we try to focus on the 
impact government spending directed for final consumption, economic 
growth as one of the indicators to compare the economic performance of 
countries, as well as to give an idea of the evolution of the internal economy 
of the state, is the study using quantitative tools through standard applied to 
the study of the Algerian economy  .  
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  :مقدمة
يعترب القطاع احلكومي طرفا مؤثرا يف الوضع التوازين العام للدخل والناتج اإلمجايل بتأثريه على 

االستهالكي (املستوى العام للطلب الكلى، عن طريق أدوات السياسة املالية، ومن بينها اإلنفاق احلكومي 
فيمكن للحكومة عن طريق التحكم يف حجم اإلنفاق احلكومي أن تنظم مسامهتها يف  ،)واالستثماري

الطلب الكلي بالشكل الذي يضمن وصول ذلك األخري إىل مستوى الدخل الذي حيقق التوظيف األمثل 
معرفة دور احلكومة يف اقتصاد ما ميكن أن ينظر له خاصة من خالل أثرها التدخلي  .للموارد املتاحة

ر، متمثال يف إنفاقها املوجه عادة إلشباع حاجات عامة، وختتلف أوجه هذا اإلنفاق ومن مثة تتعدد املباش
هلذه الورقة البحثية حناول الرتكيز على أثر  آثاره على أداء االقتصاد الوطين؛ ويف إطار الدراسة التطبيقية

خالل دراسة قياسية، مطبقة  اإلنفاق احلكومي املوجه لالستهالك النهائي، على النمو االقتصادي، من
  .على االقتصاد اجلزائري، خالل فرتة معتربة

   :إذن فاإلشكالية اليت نطرحها هنا هي
  ما هي أوجه تأثير اإلنفاق الحكومي الموجه لالستهالك النهائي على النمو االقتصادي؟

  
  :تكمن أمهيـة هذا البحث يف االعتبارات التاليـة: أهمية البحث- أ

حتقيق النمو االقتصادي املهمة األساسية واملركـزية للسلطـات االقتصادية اليت تدفعهـا تعترب مسألة  - 
 ؛باستمرار إىل البحث على زيادته وسبل استمراره

االت، فهو مصدر زيادة الدخل،  -  تمع يف كل ا يعترب النمو االقتصادي هو مفتاح تطـور ا
 ؛ال العلمي، التقين والفـيناالستثمار،  االستهالك، العمالة والتطور يف ا

 ؛يلعب اإلنفاق احلكـومي دورا هاما يف الدول النامية يف متـويل النشاط االقتصادي وحتقيق النمو - 
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تساهم التقنيات الكميـة يف حتقيق مقـاربة واقعيـة وذات مصـداقية ملدى مالئمة حجم اإلنفـاق مع  - 
فاق املختلفة يف زيـادة حجـم النمـو متطلبات النشاط االقتصـادي وضبط مسامهـة عناصر اإلن

 .االقتصادي

  
  :نتوخى من خالل هذا البحث، حتقيق مجلة من األهداف اليت من أمهها ما يلي: أهداف البحث- ب

الوقـوف على دور قطاع احلكومة، من خالل أوجه اإلنفاق املختلفة يف حتـديد مؤشـرات النشاط  - 
 ؛االقتصادي الكلي

توضيح أمهية اإلنفاق احلكومي االستهالكي النهائي ومكانته من بني أوجـه اإلنفاق احلكومي  - 
 ؛األخرى

حماولة ضبط األثـر الكمي لإلنفاق احلكومي االستهالكي النهـائي على النمو االقتصـادي وتقدير  - 
 ؛مسامهته يف منـو الناتج اإلمجـايل

ـزائر ودوره يف تنشيـط الطلـب والناتـج الكلـيني ومـدى التعـرف على جتـربة القطـاع احلكـومي يف اجل - 
  .مسـامهة اإلنفاق االستهـالكي النهـائي هلـذا القطـاع يف حتـقيق النمـو االقـتصادي

  
من أجـل حتليـل  التحليلي،و  الوصـفي نينظرا لطبيعة الدراسـة سنعتمـد على املنهـج: منهج الدراسة- ج

مفهـوم النمـو االقتصادي كما نربز خمتلـف جوانب العالقة بينـه وبني اإلنفاق احلكومي، سنلجـأ من جهـة 
أخرى إىل التقنيات الكميـة واألسـاليب القياسيـة لضبط مدى مسـامهة مؤشـر اإلنفاق احلكومي االستهالكي 

 .النهـائي يف حتقيـق النمـو االقتصـادي

  
  
  



 علي مكيـد . د.أ

 عمـاد معوشي. أ
 الحكومي االستهالكي النهائي على النمو االقتصادي في الجزائر  دراسة قياسية ألثر اإلنفاق

 

117 
 

  :مفهوم النمو االقتصادي واإلنفاق الحكومي .أوال
مع االقتصادي الكلي: تعريف النمو االقتصادي - 1 الناتج : إن معظم تعاريف النمو تدور حول زيادة ا

  :الوطين أو الدخل الوطين، باإلضافة إىل حصة الفرد منهما، وللوقوف عليها نستعرض التعاريف التالية
 حدوث زيادة مستمرة يف إمجايل الناتج احمللي أو إمجايل الناتج الوطين، مبا " :النمو االقتصادي هو

 1."حيقق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي احلقيقي

  وحسب االقتصاديS. Kuznets" : النمو االقتصادي هو زيادة طويلة املدى يف طاقة االقتصاد
 2."الوطين وقدرته على إمداد السكان بالسلع املتنوعة 

 النمو االقتصادي ميثل توسع إمجايل الناتج : "أما حسب االقتصاديني، سامويلسون ونورد هاوس
 .3"ولة مااحمللي املتوقع يف ظل التشغيل الكامل للموارد، أو الناتج القومي لد

  4:يتم حساب النمو االقتصادي رياضيا كما يلي

=
−

× 100 

  :حيث
Tc : ؛معدل النمو االقتصادي  

PIB: ؛الناتج احمللي اخلام  
t : ؛)السنة املعنية(الزمن  

t-1 :السنة السابقة مباشرة للسنة املعنية.  
 

                                                             
الدار " التنمية االقتصادية بني النظرية والتطبيق" ،حممد عبد العزيز عجمية، إميان عطية ناصف، علي عبد الوهاب جنا 1

 .73، مصر، ص2007اجلامعية، 
 .212، مصر، ص1991الدار اجلامعية، " اقتصاديات التنمية" ،علي إبراهيم سالمة رمزي 2
 .586، لبنان، ص1،2006مكتبة لبنان ناشرون، ط" علم االقتصاد" ،سامويلسون، نورد هاوس 3

4 Parkin M.,Bade R., Carmichael B. "Introduction à la macroéconomie moderne" ,ERPI, 
3e édition, Québec, p 130. 
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  :المقومات األربعة للنمو االقتصادي - 2

؟ نشري يف كيف يتسىن حتقيق النمو االقتصادي : هذا البند هو باختصار إجابة على السؤال التايل
بادئ األمر أنه على الرغم من أن الدول سريعة النمو قد ختتلف يف طرقها اخلاصة اليت ميكن من خالهلا 

ا تشرتك مجيعها يف مسات عامة معينة، فا لعملية األساسية للنمو حتقيق منوها االقتصادي السريع، إال أ
والتطور االقتصادي اليت ساعدت يف جناح كل من بريطانيا واليابان، هي نفس العملية اليت نشهدها يف 

ويف واقع األمر فان االقتصاديني الذين . الوقت احلاضر تسري بالدول النامية، كما يف كل من الصني واهلند
ا إىل أنه من املتعني أن تتكئ قاطرة النمو على نفس بدراسة عملية النمو االقتصادي، قد توصلو  اقامو 

) احملددات(املقومات األربعة، بغض النظر عن مدى ثراء الدول أو فقرها، وتتمثل تلك املقومات األربعة 
 :للنمو االقتصادي فيما يلي

 ؛)عرض العمالة، التعليم والتكوين، التنظيم واحلوافز(املوارد البشرية   - 

 ؛)عناصر األرض، الثروة املعدنية، الوقود واجلودة البيئية(املوارد الطبيعية   - 

 ؛)امليكنة، املصانع والطرق(تكوين رؤوس األموال   - 

 ).العلوم، اهلندسة، اإلدارة وقطاع األعمال(التكنولوجيا   - 

  
اليت تربط  يف العادة يتناول االقتصاديون العالقة اليت تربط بني املقومات األربعة وفقا لدالة اإلنتاج اإلمجايل،

مل الناتج الوطين وعناصر اإلنتاج والتكنولوجيا، ولنا أن نصيغ جربيا هذه الدالة على النحو التايل   :بني جمُ
= . ( , , ) 

عناصر املوارد الطبيعية،  :Rعناصر العمالة،  :Lاخلدمات اإلنتاجية لرأس املال، : Kاإلنتاج،  :Q: حيث
A: االقتصاد، ويف  امتثل مستوى التكنولوجيf :دالة اإلنتاج.  
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  :)اإلنفاق الحكومي( تعريف النفقة العامة  - 3

دف  اتقوم الدولة أو السلطات اإلدارية املختصة بإنفاقه املبالغ النقدية اليت"يقصد بالنفقة العامة 
  5."إشباع حاجة عامة

صدور هذه النفقة عن  إنفاق مبلغ نقدي،: ويتبني من هذا التعريف ضرورة توافر ثالثة عناصر هي
ستخدام هذه النفقة لتحقيق منفعة عامة، وذلك حىت ميكن القول بأننا بصدد نفقة إشخص معنوي عام، 

  6.عامة
  :اإلنفاق االستهالكي الحكومي .ثانيا

قطاع االستهالك احلكومي هو جمموعة فرعية من إمجايل اإلنفاق احلكومي ويشمل مجيع مستويات 
وال يشمل  ،فه الواسع يشمل السلع واخلدمات اليت تقدمها احلكومة للجمهوريف نطاق تعري ،احلكومة

الفائدة اليت تسدد عن  أواإلعانات والتحويالت النقدية، مثل مدفوعات املعاشات التقاعدية لكبار السن 
أما يف نطاق تعريفه الضيق، فهو معروف بوصفه االستهالك احلكومي الفعلي، ويقتصر على  ،الدين العام

تمع ككل دون أفراد أو جمموعات بعينها   7.اإلنفاق على اخلدمات اجلماعية اليت يستفيد منها ا
ا للمرافق العامة –دف أدائها لوظيفتها  –تقوم الدولة  إذن فقد تقوم . بإنفاق األموال على إدار

األمن ، خدمات الدفاع، الثقافية، التعليمية، الدولة بشراء خدمات استهالكية، مثل اخلدمات الصحية
ِ . وهذا هو ما يعرف باالستهالك احلكومي أو العام. والعدالة كة عند وبذلك فإن الدولة تكون مستهل

اإلنفاق على إشباع تلك احلاجات العامة، مثلما يكون الفرد مستهلكا عند إنفاقه ملبلغ معني على إشباع 
 شكل شراء سلع أو مهمات تتعلق بأداء واالستهالك احلكومي أو العام قد يتم يف. حاجاته اخلاصة

 َ ومثال ذلك النفقات اليت تدفعها . زم للموظفني العموميني أو عمال املرافق العامةلْ الوظيفة العامة أو تـ
                                                             

  57، الكويت، ص1982ذات السالسل، " اقتصاديات النشاط احلكومي" ،عبد اهلادي النجار 5
  .مافسهوالصفحة نرجع امل عبد اهلادي النجار، 6
األمـني  تقـرير» احلـكوميةالبيانات األساسية املتعلقـة باإلنفـاق احلكـومي والضرائب «جلنة اخلرباء املعنية باإلدارة العامة  7

لس االقتصادي واالجتماعي، األمم املتحدة، العـام   .3، ص2004، ا
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ا العامة، والنفقات اليت تدفعها لشراء ، الدولة من أجل تنظيف إضاءة وصيانة مبانيها احلكومية أو هيئا
كما تقوم الدولة يف بعض األحيان بتوفري الغذاء . ألولية اليت تلزم لإلنتاج العاماألجهزة واآلالت واملواد ا

والكساء ملوظفيها، مثل نفقات مالبس وغذاء أفراد القوات املسلحة أو نفقات غذاء للمدرسني أو 
وتعترب . احلكوميني، باعتبارمها يلزمان ألداء الوظيفة العامةاملوظفني والعمال مصروفات انتقال بعض فئات 
وأيا كان نوع اإلنفاق احلكومي على شراء السلع واخلدمات فإنه من  8.مثل هذه النفقات استهالكية

املؤكد، سيؤدي إىل إحداث تغيري يف توجيه أو استخدامات املوارد االقتصادية املتاحة للمجتمع، ومن مثة 
ا  إىل تغيري يف مكونات وحجم الناتج الوطين؛ ومادامت نفقات الدولة على شراء السلع واخلدمات من شأ

أن تفضي إىل تغيري يف مكونات وحجم الناتج الوطين، أصبح واضحا إمكانية استخدام هذا النوع من 
اإلنفاق العام للمساعدة يف التنمية االقتصادية وحتقيق االستقرار االقتصادي، ويف احلد من التفاوت احلاد 

  9.بني الدخول
ا الدخل الوطين، ويتضمن اإلنفاق الوطين كل من  يعدو  اإلنفاق الوطين من بني الطرق اليت يقاس 

  10 .اإلنفاق االستهالكي لألفراد، اإلنفاق االستهالكي للحكومة، االستثمار احمللي اإلمجايل
 :وفيما خيص اإلنفاق االستهالكي منيز عدة أنواع

  :أنواع يف هذا اإلطار هيونوضح عدة : اإلنفاق االستهالكي الوسيط  -1
يشمل السلع غري املعمرة واخلدمات  :االستهالك الوسيط لمنتجي السلع والخدمات -1-1

التنقيب وأية مدفوعات ، األحباث والتطوير، املستخدمة يف اإلنتاج مبا يف ذلك إصالح األصول الرأمسالية
 .ول على القروضأخرى غري مباشرة خاصة مبصادر متويل التكوين الرأمسايل كتكاليف احلص

                                                             
، 08:00/ ، الساعة11/02/2011: تاريخ اإلطالع] على اخلط" [اإلنفاق العام وآثاره أمهية" ،حممد حسن يوسف 8

 http://www.saaid.net/Doat/hasn/120.htm :الرابط
يد دراز، سعيد عبد العزيز ع 9  .319، مصر، ص2002، الدار اجلامعية، 2ج" مبادئ املالية العامة" ،مانثحامد عبد ا

دار ال" -بالتطبيق على قطاع اجلمارك–احملاسبة يف الوحدات احلكومية واحملاسبة القومية " ،حممد السيد سرايا، مسري كامل 10
  .275، مصر، ص1998اجلامعية، 
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يشمل املشرتيات اجلديدة من السلع  :االستهالك الوسيط لمنتجي الخدمات الحكومية -1-2
بقايا السلع (واخلدمات على احلساب اجلاري مطروحا منها صايف املبيعات من السلع املستعملة واخلردة 

 .شامال السلع املعمرة واملشرتاة لألغراض العسكرية) القدمية

يشمل املشرتيات  :لمنتجي الخدمات الخاصة التي ال تهدف إلى الربحاالستهالك الوسيط  -1-3
اجلديدة من السلع واخلدمات غري املعمرة مطروحا منها صايف املبيعات من السلع املستعملة واخلردة اليت مت 

  11.استالمها بغرض توزيعها على العائالت دون تعديل أو تغيري فيها
  :اإلنفاق االستهالكي النهائي -2

...) نقل آثاث، مواد غذائية، مالبس،(يقصد باالستهالك النهائي هو جمموع السلع واخلدمات 
ويقابله االستهالك . اإلنتاجية املستخدمة لإلشباع املباشر واآلين حلاجات األعوان غري املنتجة املقيمة

ات اإلنتاجية واخلدم) من غري سلع التجهيز(اإلنتاجي أو الوسيط الذي يعرف على أنه جمموع السلع 
. 12املستخدمة من قبل وحدات اإلنتاج أثناء عملية اإلنتاج يف الفرتة حمل الدراسة) املنتجة أو املستوردة(

  :ومنيز عدة أنواع منها ما يلي
إنفاق العائالت املقيمة  يشمل :اإلنفاق االستهالكي النهائي للعائالت في السوق المحلية -2-1

م من السلع املستعملة واخلردة أو املخلفات واخلدمات على السلع املعمرة وغري املقيمة  .ناقصا صايف مبيعا

يشمل اإلنفاق االستهالكي النهائي للهيئات اخلاصة اليت : اإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص -2-2
دف إىل الربح وختدم العائالت واإلنفاق االستهالكي للعائالت املقيمة فاإلنفاق  وللتوضيح أكثر .ال 

دف إىل الربح وختدم العائالت يشمل قيمة السلع االستهال  كي النهائي للهيئات اخلاصة اليت ال 
 هلذه اهليئات واخلدمات املنتجة لالستخدام الذايت يف النشاط اجلاري، وهي تساوي قيمة اإلنتاج اإلمجايل

                                                             
، اجلزائر، 1990ج، .م.د)" احملاسبة الوطنية(مبادئ احلسابات االقتصادية القومية " ،عبد القادر حممود رضوان 11

  .517،518ص
يد قدي، قادة أقاسم، د: ترمجة" احملاسبة الوطنية" ،قادة أقاسم 12   .65-64، اجلزائر، ص2002ج، .م.عبد ا
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للعائالت املقيمة أما اإلنفاق االستهالكي النهائي  ،مطروحا منه صايف املبيعات املسوقة وغري املسوقة
فيشمل إنفاق األفراد املقيمني على السلع اجلديدة املعمرة وغري املعمرة، وكذلك اإلنفاق على اخلدمات 

م عن السلع املستعملة   .13مطروحا منه صايف مبيعا

 )اإلنفاق االستهالكي النهائي لإلدارات العمومية: (اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي -2-3
يقاس بالفرق بني املشرتيات من السلع واخلدمات من غري تلك اليت تدخل يف الرتاكم اخلام لألصول الثابتة 

ويسمى  . والالزمة لسري اإلدارات العمومية، واملبيعات من السلع واخلدمات اليت ال تؤخذ يف إنتاج الفروع
  14.كذلك باالستهالك الصايف لإلدارة

وحدات إيرادية، وهي اليت : اإلدارات احلكومية تنقسم إىل قسمنيالتذكري بأن الوحدات أو  وجيدر
ا بكثري، مثل مصاحل اجلمارك، والقسم الثاين هو الوحدات غري  حتصل على إيرادات تفوق مصروفا
ا ضئيلة وتقتصر يف أغلب األحيان على النفقات مثل املصاحل الصحية  اإليرادية، وهي اليت تكون إيرادا

  .15والتعليمية
فالنفقات االستهالكية العامة يندرج ضمنها ما تنفقه الدولة على الصحة، والتعليم، والتأمني 

دف إىل قيام الدولة مباشرة بتقدمي خدمات وسلع ألفراد  ،االجتماعي، واإلسعاف إن هذه النفقات 
تمع، ويستفيد من هذه التقدميات األفراد الذين تتوفر فيهم الشروط اليت يعينها امل والشئ  ،شرع لذلكا

إىل أن جزءا من لكن جتدر اإلشارة . النمو االقتصادي ثر هذه النفقات علىأاملهم هنا هو البحث عن 
ستهالكية وهو جزء ليس باليسري وان كان يدعى نفقات استهالكية، فهو يف الواقع  نفقات النفقات اإل

من معدل النمو االقتصادي، بالرغم من أن استثمارية تزيد من طاقات اإلنتاج يف املستقبل وبالتايل تزيد 
 اإلقتصادفاإلنفاق على التعليم مثال من شأنه أن ميد . تأثريها على الناتج يف املدى القصري هو غري ملموس

                                                             
  .518، صذكره مرجع سبق قادة أقاسم، 13
 .211، صاملرجع نفسه قادة أقاسم، 14
املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين، اململكة " حماسبة حكومية: حماسبة"اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج  15

 .2العربية السعودي، ص
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باإلطارات الفنية اليت تضمن له التقدم التكنولوجي الذي يعد العامل الرئيسي للنمو االقتصادي، باإلضافة 
ملة اخلبرية والالزمة يف جمال التطبيق يف اقتصاد هدفه أو يسعى لالستفادة الكاملة من إىل إمداده باليد العا

    .16نتاج التقدم التكنولوجي
  

  .دالة اإلنتاج المستخدمة في الدراسة. ثالثا
يف هذه الدراسة تكون االنطالقة ملختلف النماذج األخرى من دالة اإلنتاج النيوكالسيكية، هذه 

دام يف خمتلف الدراسات ومنها ما ذكر يف الدراسات السابقة، وهذا لتحديد العالقة الدالة شائعة االستخ
بني اإلنفاق احلكومي وبصفة خاصة اإلنفاق احلكومي االستهالكي النهائي، والناتج احمللي اإلمجايل 

 .بالنسبة للجزائر انطالقا من فرتة معتربة، ودراسة هذه العالقة من خمتلف اجلوانب

 : الة الشكل التايلتأخذ هذه الد

= ( , , ) 
  :حيث أن

y :الناتج احمللي اإلمجايل.  
K :إمجايل تكوين رأس املال الثابت.  

  .اإلنفاق احلكومي اإلستهالكي النهائي: 
  :تتميز باخلواص التالية  f  :حيث أن

  موجبة ،  K  ،L: بالنسبة لــ  fاملشتقات اجلزئية األوىل لــ   - 
  سالبة ،  KK  ،LL: بالنسبة لــ  fاملشتقات اجلزئية الثانية لــ   - 

  

                                                             
 .643 -642.ص.سورية، ص ،1979-1978اجلامعية، مديرية الكتب واملطبوعات " االقتصاد املايل"حممود نرييب  16
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جتدر اإلشارة إىل أن هناك نقطة رئيسية إلختالف العديد من الدراسات حول قيمة اإلنفاق 
فبعض الدراسات حتدد قيمة اإلنفاق . احلكومي، يف شقه االستهالكي النهائي، اليت تدخل يف دالة اإلنتاج

، (Landau_1986)كما هو احلال يف دراسة   )y/ (ة من الناتج احمللي اإلمجايل احلكومي كنسب
د قيمة اإلنفاق احلكومي على أنه معدل يف اإلنفاق احلكومي  ِ 	dوالبعض اآلخر حيد  /	 كما يف ) (

أوضحا أنه ميكن  )Conte & Drrat_1988(أما ، (Karrs_1989)و (Ram_1986)دراسة 
)استخدام كال األسلـوبني يف حتديد قيمة اإلنفاق احلكومي حيث تقيس  / أثر اإلنفاق احلكومي  (

	d)على املدى الطويل، بينما تقيس   /	   .17أثره يف املدى القصري (
مث ننتقل إىل منوذج األجل  يف هذه الدراسة نأخذ كال األثرين ، األول وهو على املدى الطويل،

القصري والذي حنصل عليه انطالقا من األول، عن طريق عمليات رياضية متتالية، هذا العمل موضوع 
  .املطلبني التاليني

  .عرض نموذج األجل الطويل المستخدم  -1
اإلنفاق احلكومي املوجه لالستهالك (تكتب معادلة األجل الطويل : البناء القياسي للنموذج -1-1

 :  تكتب الدالة بالشكل العامو ) الناتج احمللي اإلمجايلي، كنسبة من النهائ

= ( , , ),				 = ,			 > 0, < 0. 

 
  :حسب العالقة التالية والنموذج املتعدد يكتب

= + + + +  

 

                                                             
-1970(العالقة بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي يف اململكة العربية السعودية للفرتة « ،زين العابدين بري 17

، اململكة العربية السعودية، 2001، 2، عدد 15االقتصاد واإلدارة، م: جملة جامعة امللك عبد العزيز ،»)1998
  .55.ص
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متعدد، حيوي الناتج احمللي النموذج املوضح، يعترب كنموذج قياسي : أهمية النموذج في الدراسة -1-2
اإلمجايل كمتغرية تابعة، تفسرها ثالثة متغريات مستقلة، هي رأس املال وحجم اإلنفاق من الناتج باإلضافة 
إىل العمالة، فهو يبني لنا العالقة الطويلة األجل بني الناتج احمللي واملتغريات املستقلة بصفة عامة وباإلنفاق 

ذ بعني االعتبار أنه كنسبة من الناتج أي أثر زيادة هذه النفقات باملقارنة احلكومي بصفة خاصة، مع األخ
  .بالناتج احمللي احلقيقي على هذا األخري

  .لألجل القصري كما يأيت يف املطلب املوايل (Karrs)"كارس" نقوم باستخدام منوذج من جهة أخرى 
  
  .عرض نموذج األجل القصير المستخدم -2
للحصول على هذا النموذج جيب االنتقال وانطالقا من النموذج : للنموذجاإلشتقاق الرياضي   -2-1

  :(y)، وذلك بأخذ تفاضل هذه املعادلة بالنسبة للزمن مث القسمة على )املؤطر(السابق 
  :أن نشري إىل) االشتقاق(قبل القيام بالتفاضل 
=إذا كان  :-دالة الدالة- مشتق تابع التابع  ( فإن  (x)تابع للمتحول الوسيط  (u)حيث  (
بالنسبة لـ  (u)مضروبا مبشتق  )u(بالنسبة لـ  y، يساوي مشتقة  (x)بالنسبة لـ  yمشتق هذا التابع 

x)(18 . 

  :كاآليتميكن صياغة هذا  
= ( ) 
= ( ) 

= ∙  

وتلك اليت حنن بصدد عرضها، كون أن  هذه اإلشارة مهمة وخاصة يف النماذج االقتصادية الكلية،
  .(t)تابعة يف متغري الزمن ) املتغريات املستقلة(املتغريات التابعة تكون دالة يف املتغريات املستقلة اليت بدورها 

                                                             
 .29، لبنان، ص1985مؤسسة الرسالة، " التفاضل واهلندسة التفاضلية"عادل سودان، موفق دعبول  18
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بالنسبة للزمن، ونذكر بأن املتغريات املستقلة يف النموذج املراد ) املؤطرة(نُباشر اآلن تفاضل املعادلة السابقة 
  ):الناتج احمللي اإلمجايل(لتابع ) يف الزمن(، هي عبارة عن توابع تفاضلة

= ∙ + ∙ + ∙  

مل رمز yنقسم املعادلة احملصل عليها على    ):1=األجل القصري ( تغري الزمن، و

= ∙ + ∙ + ∙  

  :فنحصل علىنقوم ببعض العمليات املنطقية 

= ( ) ∙ + ∙ ∙ +
( )

∙  

 :Kبالتسبة لـ   yمشتقة  تساوي PmKألن اإلنتاجية احلدية لرأس املال 

= ( ) ∙ + ∙ ∙ +
( )

∙  

= ( ) ∙ + / ∙ + ∙ − ∙ ∙  

  :ومنه

= ( ) ∙ + ( ) ∙ + ∙ − ∙

	 								~0			

∙  

= ∙ + ⁄ ∙ +
− 0

∙  

= ∙ + ⁄ ∙ + ∙  

= ∙ + ⁄ ∙ + ( ) ∙  
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  .  ، تساوي  	Pmألن اإلنتاجية احلدية لإلنفاق احلكومي االستهالكي النهائي 

= ∙ + ⁄ ∙ + ∙ ∙  

= ∙ + ⁄ ∙ + ∙ ∙  

= ( ) ∙ + ⁄ ∙ + ∙ ∙ 			 

 

= ( ) + ⁄ + ( ) ∙ 	  19 
  

م الدراسة التطبيقية، وإليضاح  ضَ وهو النموذج املخصص لألجل القصري، الذي يتم تقدير معلماته يف خِ
  :نبني) نوعة، متغرياته ومعلماته(هيكل النموذج املؤطر 

املتغري التابع هو معدل منو الناتج احمللي  ،[ ]املتغريات املستقلة هي كل ما بداخل عارضتني  -
 .y=PIBاإلمجايل 

 ).ثوابته بعد التقدير(علمات النموذج فم ( )أما مابني قوسني  -

 

سوف  )منوذج األجل القصري(إن تقديرنا للنموذج السابق : أهمية النموذج المقدَّر في الدراسة -2-2
  :ميكننا من اإلجابة على سؤالني مهمني نذكرمها على التوايل

ِج أم غري منتِج؟ :1س  هل اإلنفاق احلكومي املوجه لإلستهالك النهائي، يف اجلزائر منت

  :فالفرضية اليت نسعى إىل إثبات صحتها أو إثبات عدم صحتها ومقابلها تكون كما يلي
 ستهالك النهائي يف اجلزائر غري منتج، أي أن اإلنفاق احلكومي املوجه لال: فرضية العدم

 .تساوي صفرااإلنتاجية احلدية لإلنفاق احلكومي االستهالكي النهائي 

                                                             
  .56، صسابقمرجع  ،زين العابدين بري 19
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 يف اجلزائر منتج أي أن قيمة اإلنتاجية احلدية .ن. اإلنفاق احلكومي إ: األولى الفرضية البديلة ،
)له   .، أكرب من الصفر(

  ط  :الفرضية البديلة الثانية للنمو االقتصادي، ملا تظهر إنتاجيته ) الغلة السالبة(هذا اإلنفاق مثِب
 20 .احلدية سالبة

إذن فاألساس التحليلي هلذا االختبار يأخذ بالدراسة إمكانية زيادة الناتج الكلي عن طريق إضافة  
من هذا اإلنفاق، ، أم ال، فإذا زاد الناتج الكلي بزيادة الوحدات املضافة .ن. إ. وحدات من اإلنفاق ح

هذا دليل على أن اإلنفاق يساهم يف النمو االقتصادي بغض النظر عما إذا كانت الزيادة متناقصة أو 
، أما إذا مل يستجب الناتج هلذه الزيادة يف اإلنفاق )الثاين االختبارهذا موضوع (متزايدة يف الناتج الكلي 

 .تعد هدرا اقتصاديا وهو ال يؤثر على النمو االقتصاديفنقول أن هذا اإلنفاق غري منتج أو أن الزيادة فيه 

هل حجم اإلنفاق احلكومي املوجه لالستهالك النهائي يف اجلزائر مالئم من الناحية االقتصادية  :2س
 الكلية؟

 :نضع الفرضيات املطروحة لالختبار كما يلي

 أن اإلنتاجية احلدية هلذا  :يف اجلزائر مالئم اقتصاديا، أي. ن. اإلنفاق احلكومي إ: فرضية العدم
 .).Barro R( "بارو"بقانون اإلنفاق تساوى الواحد وهذا يسمى 

  اإلنفاق املعين، يف اجلزائر أكرب مما ينبغي، وهذا من الناحية القياسية : الفرضية البديلة األولى
 .معناه أن اإلنتاجية احلدية له أقل من الواحد

  ق أقل مما ينبغي، وكدليل قياسي على ذلك هو أن اإلنتاجية هذا اإلنفا: الفرضية البديلة الثانية
 21.احلدية له أكرب من الواحد
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ففي حالة  بطبيعة احلال إن املرور عرب االختبار األول ضروري لكي نستطيع إجراء االختبار الثاين،
واحدة فقط نتمكن من التقدم عند إجرائنا لالختبار األول وهي عندما نثبت صحة الفرضية البديلة األوىل 

  ).يف املقابل إثبات نفي فرضية العدم والفرضية البديلة الثانية(
يعطينا احلكم  )رفض الفرضية البديلة األوىل يف االختبار األول(إن حالة عدم املرور لالختبار الثاين 

، هذا فيما خيص )االختبار الثاين(تلقائيا على االختبار التايل بقبول الفرضية البديلة األوىل هلذا االختبار 
  .املنهج االختباري

التحليل احلدي  ةأما فيما خيص التحليل االقتصادي لطبيعة هذا االختبار فهو ينطوي على إسرتاتيجي
  :وحدة إضافية ينجر عنه ثالثة احتماالت املقارن بالواحد، فالقيام بإنفاق

  ؛بوحدة واحدة، أي أن اإلنفاق مالئم) حدوث منو اقتصادي(زيادة الناتج احمللي  - 
بأقل من وحدة، أي أن زيادة اإلنفاق احلكومي ) حدوث منو اقتصادي(زيادة يف الناتج احمللي  - 

ع جتاهل احلالة اليت تكون فيها م. (تنخفض غلتها تبعا، وبالتايل اإلنفاق احلكومي أكرب مما ينبغي
    ؛)زيادة الناتج الوطين سالبة وبالتايل عدم حدوث منو اقتصادي، ألن هذا موضوع االختبار األول

بأكثر من وحدة، أي أن اإلنفاق احلكومي حمفز جيد ) حدوث منو اقتصادي(زيادة الناتج احمللي  - 
 .ىل املستوى املطلوبللنمو االقتصادي وبالتايل هو أقل مما ينبغي ومل يصل إ

  
  :نموذج تحديد الحجم األمثل لإلنفاق  -3
حىت حنصل على احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي فإننا نفرتض أن قيمة : البناء الرياضي للنموذج -3-1

)اإلنتاجية احلدية لإلنفاق احلكومي تساوى الواحد الصحيح  = ، لالستمرار نضع الصيغة (1
   :التالية

=  
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  : حيث

= ∙  

=  

  : للتحقق

g
=

∙
= =  

  :منطقيا
= 1 ⇔ =  

  :بإعادة صياغة منوذج األجل القصري

= ( ) + ⁄ + ( ) ∙  

= ( ) + ⁄ + ( ) ∙  

ا" نعوض املقدار املسمى سابقا ـتَ ْ ي  22:نحصل علىف" ِز

= ( ) + ⁄ +  

ؤطرة توضح هذا منوذج آخر من ثالثة متغريات مستقلة أيضا مطلوب تقديره، حيث أن الصيغة امل
ا ثوابت التقدير،أن كل مابني عارضتني يع أما املتغري التابع فهو معدل النمو  د متغريات مستقلة، ومعامال
  .يف الناتج احمللي اإلمجايل

، واليت « ζ	»تكمن أمهية هذا النموذج يف املعلمة : استخدام النموذج من الناحية االقتصادية - 3-2
  .تعرب عن احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي املوجه لالستهالك النهائي من الناتج احمللي اإلمجايل

                                                             
 .59، صذكره مرجع سبق ،زين العابدين بري 22
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ا مبتوسط احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي املوجه ζ	ر بعدما يتم تقدي ضمن تقدير النموذج ككل، نقار
 23. %23، حوايل "كارس"لالستهالك النهائي يف معظم دول العامل، واليت تبلغ حسب دراسة 

  
  : حصر وقياس متغيرات الدراسة التطبيقية. رابعا

املستخدمة، مث بعد ) قبل إجراء أي حتويل(هذا اجلزء نتطرق إىل التعريف باملتغريات األساسية  يف
  . ذلك توضيح احلسابات اليت جنريها انطالقا من البيانات اخلام؛ وبالتوازي نوضح مصادر هذه املعطيات

 .اليد العاملة والمتغيرات اإلسمية األخرى، في الجزائر -1

، املعطيات السنوية لليد .O.N.Sيوفر الديوان الوطين لإلحصاء : الجزائراليد العاملة في  -1-1
، وفيما 2007، إىل غاية 1970العاملة يف اجلزائر، حيث اعتمدنا على سلسلة إحصائية متتد من سنة 

فرتة  اليلي متثيل بياين هلذه السلسلة، اليت تعطينا فكرة سريعة حول التطور السنوي لليد العاملة يف اجلزائر يف
 )سنة 38ملدة (املذكورة 

 لبياين للقوة العاملة يف اجلزائرالتمثيل ا: )1(الشكل 

 
  .STATA .11/ ، وبرنامجONSعلى معطيات  اعتماداإعداد الباحثني : المصدر

  

                                                             
 .60ص ، ذكره مرجع سبق ،زين العابدين بري 23
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إىل  1970نالحظ أن اليد العاملة املشغلة يف اجلزائر، تشهد ارتفاعا مستمرا، غري أن الفرتة من 
، شهدت تذبذبات ترتاوح بني 2007إىل  1990تذبذبا، إال أن الفرتة إبتداءا من ، كانت أقل 1990

، بدأت اليد العاملة يف االرتفاع 2000الثبات والزيادة، مع غياب أي اخنفاض، مع مالحظة أنه بعد سنة 
ا مقارنة مبا سبق   .بأكرب معدال

ا مقيَّمة بالدينار مت مجع هذه املتغريات حتت هذا ا: المستعملة المتغيرات اإلسمية -1-2 لبند كو
اجلزائري، وبالتايل تعترب متغريات إمسية متضمنة تضخم األسعار، وهذا يطرح ضرورة معاجلة هذه املسألة 

  :وهو ما نتطرق له فيما بعد، وهذه املتغريات عددها ثالثة، نذكرها كما يلي
على منشورات الديوان الوطين لإلحصاء، مت مجع  باإلعتماد :(PIB)الناتج المحلي اإلجمالي  - أ

إحصائيات حول قيم الناتج احمللي اإلمجايل، مقيم بالدينار اجلزائري، باإلضافة إىل االعتماد على موقع 
الديوان الوطين لإلحصاء على االنرتنت، لتكملة السلسلة اإلحصائية، كون أن املنشورات املتحصل عليها 

 .2007، إىل غاية 1970 أصبحت السلسلة املتحصل عليها متتد عرب الفرتة ، وبالتايل2004تتوقف يف 

سنوات (وإلعطاء فكرة صورية لتطور هذا املؤشر االقتصادي يف اجلزائر نقوم بتمثيله بيانيا بداللة الزمن 
 :كما يظهر يف الشكل املوايل) الدراسة

 اجلزائرناتج احمللي اإلمجايل يف التمثيل البياين لل: )2(الشكل 

  
  .STATA/ ، وبرنامجONSعلى معطيات  باالعتمادإعداد الباحثني،  :المصدر
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نزعة أكثر  اتمن خالل املنحىن، يتبني أن الناتج احمللي اإلمجايل متيز بإرتفاعات سنوية بسيطة، ذ
بعدها بدأ باالرتفاع بأعلى معدالته  إستقرارا، لكن ما يظهر بوضوح، ذلك التقهقر يف منتصف التسعينات،

 .ومل يعرف أي إخنفاظ يذكر

هذا املؤشر يقابله يف اجلزائر تراكم رأس املال الثابت والذي يرمز له  :(K)رأس المال الثابت  - ب
لية للمحاسبة الوطنية، واملوجودة ABFFبـ ، مت احلصول على معطيات هذا املؤشر انطالقا من اجلداول الُك

الديوان الوطين لإلحصائيات، باإلضافة إىل االستعانة مبوقع الديوان الوطين لإلحصائيات على  يف منشورات
  .اإلنرتنت

اإلنفاق من طرف : *A.B.F.Fبالتراكم الخام لألصول الثابتة نه يقصد أوجتدر اإلشارة إىل 
دف إىل الربح وختدم  منتجي السلع واخلدمات ومنتجي اخلدمات احلكومية واهليئات اخلاصة اليت ال 
العائالت، على اإلضافات الرأمسالية مشرتاة كانت أو منتجة ذاتيا مطروحا منها صايف املبيعات من األصول 

لسلع املعمرة لألغراض العسكرية، كما يشمل وال يتضمن اإلنفاق على ا) املخلفات(املستعملة واخلردة 
يد واإلصالحات الرأمسالية واإلنفاق على حتسني األراضي العمليات حتت التنفيذ يف مشروعات التشيِّ 

 24.والزراعة اليت تستمر ألكثر من عام وال يتضمن مثن شراء األراضي

  :يف الشكل املوايل رار املؤشرات السابقة، والنتيجة تظهرنقوم بتمثيل هذا املؤشر على غ
  
  
  
  
  
 

                                                             
* Accumulation Brute des Fonds Fixés 

  .519عبد القادر حممود رضوان، مرجع سبق ذكره، ص 24
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 ام لرأس المال الثابت في الجزائرالتمثيل البياني للتراكم الخ :)3(الشكل 

 
  .STATA/ ، وبرنامجONSإعداد الباحثني إعتمادا على معطيات من : المصدر

 

من املنحىن السابق ميكن متييز مرحلتني أساسيتني يف تطور الرتاكم اإلمجايل لرأس املال الثابت 
(ABFF) إىل بداية التسعينات، واملرحلة الثانية من بداية التسعينات 1970، املرحلة األوىل من سنة ،

، ونستطيع أن نقول حىت الوقت احلايل، حيث متيزت املرحلة الثانية بإرتفاعات سنوية 2007إىل غاية 
النمو الضعيفة لرأس املال  متتالية وأقوي بكثري من املرحلة األوىل اليت متيزت بنزعتها املستقرة ومعدالت

  .الثابت
 

ذه املتغرية  ):࣡(اإلنفاق الحكومي االستهالكي النهائي  - ج مت احلصول على املعطيات اخلاصة 
، اخلاص باحملاسبة الوطنية، واملوجود يف منشورات الديوان TEEانطالقا من اجلدول االقتصادي الكلي 

طويلة، أو عرب موقعه يف االنرتنت بالنسبة للفرتات احلديثة؛ الوطين لإلحصاء اليت متسح فرتات سابقة 
وارتأينا أخذ اإلنفاق النهائي املقابل لإلدارات العمومية ليعرب عن إنفاق حكومي استهالكي، حسب ما 
توفره هذه اجلداول، وكما هو احلال يف املتغريات السابقة فتم تغطية الفرتة بالنسبة هلذه املتغرية من الفرتة 
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، وهي أحدث فرتة متكنا منها، واليت حالت دون حتديث فرتة الدراسة أكثر إىل 2007إىل غاية  1970
 .جانب متغرية اليد العاملة يف اجلزائر اليت بدورها كانت هناك صعوبة يف إجياد الفرتات األخرية منها

 :هائي يف اجلزائريف الشكل املوايل متثيل بياين ميثل تطور اإلنفاق احلكومي املوجه لالستهالك الن

  .التمثيل البياين لإلنفاق احلكومي االستهالكي النهائي يف اجلزائر: )4(الشكل 
 

 
  .STATA/ ، وبرنامجONSمن إعداد الباحثني اعتمادا على معطيات : المصدر

  
حيث أن  ق على هذا املنحىن ما مت قوله عن املنحىن السابق إال يف بعض االختالفات الطفيفة،بينط

ضت معدالت منو اإلنفاق احلكومي املوجه لالستهالك النهائي، وتسارعت  يف مرحلة ما بعد التسعينات 
بشكل قوي جدا، بعدما كانت تتميز باالستقرار ومعدالت النمو الضعيفة، مع تسجيل يف املرحلة الثانية 

سرعان ما مت الرجوع إىل نفس وترية ) بقةالعشرية السا(تراجع بسيط أواسط العقد األول من األلفينية الثانية 
  .الزيادة السابقة

وحدة القياس، نقوم بتمثيل  الختالفاليد العاملة  باستثناءوللمقارنة السريعة، بني هذه املتغريات 
 املتغريات الثالثة املقاسة بالدينار اجلزائري فقط، يف رسم بياين واحد لتوضيح خمتلف التطورات السنوية،

  :والنتيجة تظهر كما يلي
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  دينار جزائري: الوحدة. التمثيل البياين للمتغريات اإلمسية جمتمعة :)5(الشكل 

  
  .STATA/ ، وبرنامجONSمن إعداد الباحثني اعتمادا على معطيات : المصدر

  
ومها  ظهر الشكل تغريا هيكليا يف كل هذه املتغريات، ويرسم عموما مرحلتني واضحيت املعامل،ي
وما بعدها، متيزت املرحلة األوىل بتقارب نسيب شديد بني هذه  1990، ومرحلة 1990-1970مرحلة 

، شكلت املنبع الذي انفجرت منه خمتلف املتغريات 1990املتغريات من الناحية الكمية، غري أن سنة 
حسن أسعار البرتول بعد واكتسبت نزعة ارتفاع متسارع، متخلية عن نزعتها البطيئة التزايد، وهذا راجع لت

خاصة وأن االقتصاد اجلزائري يعتمد إىل أبعد احلدود على ريع احملروقات، بطبيعة احلال أن  1986أزمة 
الناتج احمللي اخلام يفوق كال املتغريين اآلخرين، يليه رأس املال الثابت، ويف األخري يأيت اإلنفاق احلكومي 

  .نسبة قليلة إذا ما قورن باملتغريين اآلخريناملوجهه لالستهالك النهائي، الذي يشكل 
 

تتم االستعانة ببعض مقاييس اإلحصاء : بعض المقاييس الوصفية للبيانات األساسية  -1-3
الوصفي، إلعطاء فكرة مبسطة وملخصة عن املتغريات السابقة، ومن بني املقاييس، نكتفي بـ الوسط 

، القيمة الدنيا، والقيمة العظمى، )لوصف التشتت(االحنراف املعياري  ،)لوصف النزعة املركزية(احلسايب 
 .املوايل) 1(وهذا لكل متغرية، باإلضافة إىل عدد املشاهدات، وكل هذا نلخصه يف اجلدول 
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مشاهدة وهي فرتة كافية للدراسات  38تبلغ ) سنوات الدراسة(واملالحظ أن حجم العينة 
، وهي فرتة بداية الدراسة، وتبلغ أعظم مستوى 1970 مستوى هلا سنة كل املتغريات تبلغ أدىن القياسية،
كما يظهر اجلدول املتوسط . وهذا راجع لالرتفاع املستمر لكل املتغريات كما رأينا سابقا 2007هلا سنة 

، متيز PIBاحلسايب، ومبقارنة االحنراف املعياري للمتغريات املقاسة بالدينار اجلزائري، نالحظ أن الـ 
 	 . ، مث Lحنراف أكرب، يليه با

  .ملخص وصفي للمتغريات األصلية: )1(جدول ال
 PIB L K 

Moyenne 1653975615789 4531997 462486792105 74055344737 

Écart-type 2357245498158 1921387 614356935431 97753786454 

Minimum 21210200000 1983200 8160400000 649400000 

Maximum 8523745600000 9300000 2444911700000 300236500000 

Nombre 
d'échantillons 

38 38 38 38 

  .Excelخمرجات / من إعداد الباحثني :المصدر
     

 وإذا أردنا النزول والتعمق قليال يف معىن كل من املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري، نعرض اآليت،
  :لكي نستطيع فهم اجلدول بصفة واقعية

إن املتوسط احلسايب كقيمة حيافظ على وحدة قياس العينة، وهو يبني جمموع املشاهدات مقسوما على 
عددها، وبالتايل هو يينب النصيب املتساوي لكل مشاهدة، وتزيد أمهيته كونه تتم االستعانة به يف حساب 

لذا جتدر اإلشارة إىل أن االحنراف املعياري يفضل على التباين   وبالتايل يف تفسري االحنراف املعياري،
كوسيلة لقياس التشتت، ألن وحدة االحنراف املعياري هي نفسها وحدة قياس العينة، فالسؤال هنا، كيف 

  نفسر االحنراف املعياري كوسيلة لشرح تشتت البيانات ؟
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، توصل إىل Tchebysheff" تشيبيشف"يف هذا الصدد يوجد إحصائي روسي، يدعى 
على األقل من   %75 اكتشاف هام يف هذا الشأن؛ حيث أثبت أنه ألي جمموعة من البيانات أن

)، بعيدا عن املتوسط (2σ)املشاهدات جيب أن تقع داخل إثنني وحدة احنراف معياري  ̅ ± 2 ) ،
. على األقل من املشاهدات جيب أن تقع داخل ثالثة وحدات احنراف معياري من املتوسط ،% 89وأن 

100بصفة عامة، فقد اثبت أنه على األقل  1 − 1 ، من املشاهدات  جيب أن تقع  %

)		، من االحنرافات املعيارية بعيدا عن املتوسط أي Kداخل  ± ∙ ). 25  
  

  ).باألسعار الثابتة متغيرات(التحويل إلى متغيرات حقيقية  -2
كما أشرنا سابقا، أن املتغريات االمسية خاضعة للتضخم يف األسعار مما يتوجب علينا حتويلها إىل 

  .(IPC)متغريات حقيقية، وذلك بقسمتها على الرقم ألسعار االستهالك 
، خاصة مبؤشر أسعار 2007، إىل غاية 1970حيث وانطالقا من سلسلة إحصائية، متتد من سنة 

يتم حتويل املتغريات اليت ختضع ألثر  (IPC1989 =100%)، 1989االستهالك، بسنة أساس هي 
السعر، أو ما يسمى بالتضخم، وتسمى باملتغريات االمسية أي تلك اليت قيست بالدينار اجلزائري، أو 

بالتايل هدفنا من ، و )الدينار اجلزائري(باألسعار اجلارية دون مراعاة إلخنفاض القوة الشرائية هلذه العملة 
هذه املعاجلة هو التحول من متغريات امسية، إىل متغريات حقيقية عن طريق استبعاد أثر السعر، واحلصول 

فينتج لنا ثالثة متغريات حقيقية، وهي . على مؤشرات كلية تعرب بشكل أفضل عن وضعية املتغريات املعنية
املوجه لالستهالك النهائي احلقيقي، باإلضافة إىل تراكم الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، واإلنفاق احلكومي 

  .رأس املال احلقيقي

                                                             
سلطان حممد عبد احلميد، دار املريخ، : ترمجة" مدخل حديث: اإلحصاء للتجاريني: "جورج كانافوس، دون ميلر 25

 .99ص. السعودية،ع . ، م2003
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غري أنه قد تقاس أحيانا بوحدات نقدية  (أما اليد العمالة فهي متغريات غري مقاسه بوحدة النقود، 
، وبالتايل هي مقاسه )كاألجور مثال، لكن هناك حتفظات كثرية عن هذه الطريقة، كعامل التضخم مثال

ال، حيث توجد إىل جانبها مثال بالع امل الواحد، وهي أحد وجهات النظر املعتمدة للقياس يف هذا ا
ا،  ا وإجيابيا القياس بساعات العمل وهي أيضا غري خاضعة للتغري يف األسعار، ولكن لكل طريقة سلبيا

وهي اليت ينشرها الديوان الوطين وحنن هنا اخرتنا القياس بالعامل الواحد نظرا لطبيعة املعطيات املتوفرة لنا، 
 .لإلحصائيات، وتعد أفضل من الطرق األخرى عند احلديث على املستوى الكلي

هذا من منطلق أن أي مؤشر اقتصادي كلي يكون حمسوبا باألسعار اجلارية إذا كانت كمياته مضروبة يف 
األسعار اجلارية مقسومة على أسعار نفس التاريخ، ويصبح باألسعار الثابتة، عن طريق ضرب الكميات يف 

  26.مؤشر األسعار
  

  :بعض آثار اإلنفاق الحكومي االستهالكي النهائي .خامسا
نقوم  ملعرفة بعض اآلثار لإلنفاق احلكومي املوجه لالستهالك النهائي بالنسبة للنمو االقتصادي،

ذا الغرض واليت هي عبارة عن مناذج مجعية، على النحو  بتقدير النماذج املشروحة فيما سبق واخلاصة 
  :التايل

  .أثر حجم اإلنفاق الحكومي االستهالكي النهائي على الناتج  -1
  :للتذكري بالنموذج املطلوب تقديره نكتبه فيما يلي  

= + 	 + 	 + 	 +  

=  

من خالل هذا النموذج ندرس أثر حجم اإلنفاق احلكومي االستهالكي النهائي كنسبة من الناتج 
  .احمللي اإلمجايل، يف هذا األخري، وهو أحد املداخل املختلفة لقياس حجم هذا التأثري

                                                             
26 FAURE J-C. "Mathématiques : Mathématiques financières " éd. Tec & Doc, Tome 4, 

2001, Paris, p. 117. 
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اخلاصة بتقدير هذا النموذج يف الكتابة امللخصة  ، « STATA .11 » برنامج تظهر خمرجاتو 
  :للنموذج كما يلي

= (−1531.599) + (2.10210) − (10475.91) + (0.00077)	
																	 :					(−8.13)					 						(7.96) 													(−9.75)										 (8.42)			; = 38
									 = 510.69												 = 1.128														 = 97.83%					 = 97.64	%

 

 
 االقتصادي للنموذج التحليل : 

تظهر إشارة املعلمات لكل من العمل ورأس املال موجبة، وهو ما يوحي بقبول النموذج من الناحية 
واليت تعرب عن نسبة اإلنفاق احلكومي  االقتصادية، أما اإلشارة السالبة ملعلمة املتغرية املستقلة الثانية،

االستهالكي النهائي من الناتج احمللي اإلمجايل، فتفسر هنا بأن زيادة هذا النوع من اإلنفاق باملقارنة مع 
  .األوجه األخرى لإلنفاق احلكومي يؤدي إىل التأثري سلبا على الناتج احمللي اإلمجايل

 اإلحصائي حليلالت : 

، عن طريق معامل االرتباط قوة االرتباطجرت العادة قبل أي تقييم إحصائي، جيب إثبات  كما
، وهذا يدل على العالقة اإلرتباطية القوية بني كل 0.9764√  0.9881املتعدد والذي يساوي هنا 

د ظهر معامل التحديلة من جهة ثانية، ومن جهة أخرى يمن املتغري التابع من جهة واملتغـريات املستق
ر بنسبة كبرية التغريات احلاصلة يف املتغـري التابع، ن املتغريات املستقلة تفس، أ% R=97.64املصحح 

، FCAL=510.69>FTab=2.87ظهر بأن ئية فيشر واليت تاملعنوية الكلية للنموذج نقيسها هنا بإحصا
ختبار معنوية كل معلمة اإىل  وهو ما يدعونا إىل االنتقال، املعنوية اإلمجالية ملعامل النموذجمما يدل على 

ومنه   tTab=2.03تظهر أن إحصاءات احملسوبة لستيودنت وبالقيمة املطلقة تفوق على حدى، حيث 
كل املعلمات معنوية من الناحية اإلحصائية، وبالتايل املتغريات املستقلة التابعة هلا تساهم فعال يف تفسري 

وجود ارتباط لألخطاء مؤكد  "واتسون-ديربني"ظهر اختبار ابع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ياملتغري الت
  :موجب ألن

dL=1.32 > D-WCal =1.128  
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تقدير من جديد باحلفاظ على نفس النموذج، خمرجات الربنامج ال، نستعملها يف بعد تعديل املتغريات  
  :كاآليت  االحندارالصيغة النهائية لنموذج اإلحصائي، تظهر يف 

  
= (−900.6864) + (2.03444) − (9267.74) + (0.00078) 	

																						 :					(−5.43)					 						(5.86) 								(−10.92)							 (6.33)				; = 37						
									 = 267.60												 = 1.682														 = 96.05%					 = 95.69	%

 

 
 التحليل االقتصادي: 

من معلميت العمل ورأس املال موجبة،  االقتصادية، كون أن كال النموذج مقبول عموما من الناحية
غري أن معلمة ، وتدل على أن كُالً من العمل ورأس املال يؤثران بصفة إجيابية على الناتج احمللي اخلام

ا سالبة، اإلنفاق احلكومي ويدل هذا على  االستهالكي النهائي مأخوذ كنسبة من الناتج احمللي اخلام إشار
ائية، تؤدي إىل التأثري سلبا  أن ختصيص جزء كبري من الناتج احمللي اخلام لنفقات ذات طبيعة إستهالكية 

تكون ذات معىن إذا اجتاز هذا  هذه التفسريات، على الناتج احمللي اخلام وبالتايل على النمو االقتصادي
 .النموذج الدراسة اإلحصائية التالية

 ائيإلحصا تحليلال : 

وهو دليل على وجود عالقة إرتباطية متعددة قوية، (R=97.82%) ـــ باالرتباط  يقدر هذا معامل
ة فيشر احملسوبة ومقارنتها بتلك اجلدولية ئيمن خالل دراسة املعنوية اإلحصائية الكلية للنموذج بأخذ إحصا

(FTab=2.87)أقل من تلك احملسوبة وبالتايل نقبل النموذج مبدئيا،  ، نالحظ أن اإلحصاءة اجلدولية
لكونه ال خيضع للعشوائية، بالرجوع إىل معامل التحديد املصحح نالحظ إنه كبري ويدل على أن 

من التغري يف الناتج احمللي اخلام يفسره التغري يف كل من العمل ورأس املال الثابت واإلنفاق  95.69%
ي وبالتايل تكون ذات تأثري إمجايل إجيايب، ملعرفة املعنوية اإلحصائية لكل منها احلكومي االستهالكي النهائ

على حدى ننزل إىل اختبار ستيودنت اإلنفرادي لكل معلمة، مبا أن إحصاءة ستيودنت احلرجة 
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tTab=2.03، كل اإلحصائيات لستيودنت احملسوبة وبالقيمة املطلقة للمتغريات املستقلة هي أكرب  فإن
  .مة اجلدولية هلا، بالتايل املتغريات التفسريية هلا معنوية إحصائيةمن القي

حتسن بعدما كان النموذج يعاين من قبل من وجود االرتباط الذايت لألخطاء،  والتقييم اإلحصائي
   .واتسون، تقع يف منطقة غياب االرتباط الذايت لألخطاء-ة اجلديدة لديربنيئيحيث نالحظ أن اإلحصا

  
  .مدى مالئمة وإنتاجية اإلنفاق الحكومي الموجه لالستهالك النهائي -2

  :ال بأس أن نذكر بالنموذج املراد تقديره فيما يلي             

= + ( ) + ⁄ + ( ) ∙  

  :حيث
y :؛الناتج احمللي اإلمجايل 

K :؛الرتاكم اإلمجايل لرأس املال الثابت  
  ؛اإلنفاق احلكومي االستهالكي النهائي :

EL/y  :؛مرونة العمل، بالنسبة للناتج  
  .اإلنتاجية احلدية لإلنفاق احلكومي املوجه لالستهالك النهائي :

  
نكتب النموذج املقدر املرفق بأهم املؤشرات واإلحصاءات املستخرج من نتائج التقدير اليت تظهر 

  :كما يلي  Stata .11برنامج باستخدام الصيغة النهائية للنموذج يف 

= (0.06642) + (0.95077) + (0.28008) − (2.055) ∙ 			

				 :					(1.73)			 				(−1.46)												 (0.40)																 (−5.12)										;				
= 37				 = 20.32							 = 2.099					 = 64.88	%					 = 61.69	%
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 االقتصادي التحليل: 

من الناحية االقتصادية النموذج املقدر مقبول إىل حد كبري، وذلك لإلشارة املوجبة ملعلمة التغري يف 
رأس املال منسوبا للناتج احمللي، وكذلك ملعلمة التغري يف العمالة منسوبة إىل الناتج احمللي، واليت تعرب عن 

وهي أقل من الواحد وبالتايل تعرب عن ) من تعريف النموذج(مرونة الناتج احمللي اإلمجايل بالنسبة إىل العمل 
تناقص الغلة للعمل، غري أن املعلمة الثالثة اليت تعرب عن اإلنتاجية احلدية لإلنفاق احلكومي االستهالكي 

 .، تظهر أن هذه املتغرية يف مرحلة الغلة السالبةالنهائي 

 تحليل اإلحصائيال : 

وهو يسمح بتقييم العالقة االرتباطية يف النموذج يف ، % R=78.54معامل االرتباط املتعدد 
إختبار فيشر للنموذج ككل يظهر املعنوية  .شكلها املتعدد، ويظهر بأن هناك عالقة ارتباطية مقبولة

دولة لفيشر  ئيةحيث اإلحصا، اإلحصائية الكلية للنموذج وهي أصغر من تلك ، (FTab=2.87)ا
وبالتايل يتميز بالضـعف  ،%70النموذج، أما معامل التحـديد املصحح فهو أقل من احملسوبة الظاهر يف 

 (tTab=2.03)املتغرية الثالثة فقط، ألن معلمة اختبار ستيودنت للمعامل منفردة يظهر معنوية إن نوعا ما، 
ذا النموذج مت غري معنويتني، وهو ما يوحي بعدم صالحية النموذج، همعلمتيهما خريتني فأما املتغريتني األ

ما منوذجان خطيان  فيمكن إعادة االنطالق ) جتميعيان(التوصل إليه انطالقا من النموذج السابق، ومبا أ
من النموذج السابق وحنذف املتغريتني املستقلتني األوىل والثانية، للوصول إىل النموذج احلايل بدون املتغريتني 

ما غري معنويتني، نقدر هذا ا  النهائية لنموذج والنتائج تظهر من خالل الكتابة املختصرةالظاهرتني بأ
  :للنموذج كما يلي

  

= (0.09728) − (2.43559) ∙

																			 :	 	 (4.16)								 (−7.57)												; 		 = 37																	
= 57.36										 = 1.89										 = 62.10%								 = 61.02%
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 النموذج من الناحية االقتصادية مقبول، كونه ال حيتوي على ما خيالف النظرية : تحليل االقتصاديال
 .االقتصادية

 تحليل االحصائيال : 

معامل التحديد املصحح يظهر ، R=78.11%العالقة اإلرتباطية متوفرة يف املتغريات حيث 
دولة  ئيةعالقة غـري قوية، إحصا أما إحصاءات ستيودنت  ،FTab=2.83فيشر احملسوبة أكرب من ا

، يف األخري tTab=2.02ملتغرية املفسرة والثابت، حيث علمة اللمعامل، فتظهر املعنوية اإلحصائية مل
   .واتسون تظهر الغياب التام لالرتباط بني األخطاء يف النموذج املقدر-إحصاءة ديربني

ة احلدية لإلنفاق احلكومي االستهالكي هذا النموذج هو املعلمة اليت تعرب عن اإلنتاجيواألهم يف 
ا معنوية يف النموذج وتساوي  ، وبالتايل تفيدنا يف إجراء اختبار (2.43559-)النهائي، واليت تظهر أ

ذا النموذج، واملذكورة سابقا   :الفرضيات اخلاصة 
ألن اإلنتاجية احلدية لإلنفاق احلكومي االستهالكي  نقبل الفرضية البديلة الثانية، :االختبار األول -

 النهائي، أقل من الصفر، وبالتايل، هذا اإلنفاق غري منتج، وهو مثبط للنمو االقتصادي؛ 

نقبل الفرضية البديلة األوىل، ألن اإلنتاجية احلدية لإلنفاق احلكومي االستهالكي  :االختبار الثاني -
يل فهذا اإلنفاق أكرب مما ينبغي، أي أن كل زيادة يف هذا اإلنفاق النهائي، أصغر من الواحد، وبالتا

 .ال ترفع من النمو االقتصادي

 
  .النهائي لالستهالكالحجم األمثل لإلنفاق الحكومي الموجه   -3
ألجل قياس احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي املوجه لالستهالك  :تقدير النموذج الخاص  -3-1

، نقوم "كارس"حسب دراسة   %23يف اجلزائر ومقارنته باحلجم األمثل العاملي الذي يبلغ  النهائي،
ذه الوضعية والذي نذكر به فيما يلي   :بتقدير النموذج اخلاص 

= + ( ) + ⁄ + ζ  
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= ( / ) 			 ∶  	مع
الصيغة النهائية للنموذج  حيث كانت نتائج التقدير موضحة يف ، النموذجمعلمات قدر عادة نكال

  :كاآليت

= (0.05435) + (2.20307) − (0.41512) − (0.66749) 	

												 :						(1.77)										 (5.08)																 (−0.73)											 (−7.52)		; 		 = 37
= 36.37													 = 2.368													 = 76.78%						 74.67%

 

 
 التحليل االقتصادي : 

بالرغم من املعلمة املوجبة ملعامل التغري يف رأس املال الثابت منسوبا إىل الناتج احمللي فإن معامل 
معلمة النمو يف العمالة يظهر سالبا، واألمر الذي جيعلنا نرفض هذا النموذج من الناحية االقتصادية هو 

وهو ال يتوافق مع ما حنن بصدد اختباره، وبالتايل  ،- 0.66حيث تظهر سالبة  ،Zetaإشارة املعلمة 
النموذج نرفضه من الناحية االقتصادي، وملعرفة إن كانت هذه النتائج معنوية إحصائيا نقوم بالدراسة 

  .اإلحصائية التالية
 اإلحصائي تحليلال: 

، أقل من FTab=2.87احلرجة لفيشر  القيمةكون أن   ةمقبولاملعنوية اإلمجالية ملعلمات النموذج 
حصاءة فيشر احملسوبة، باإلضافة إىل معامل التحديد املعدل يظهر بأنه مقبول نوعا ما، حيث يعرب على إ

فتظهر عدم  ستيودنتات ءمن التغري يف املتغري التابع تفسره املتغريات املستقلة، أما إحصا ،%74.67أن 
بالقيمة املطلقة،   tCal =0.73كرب من أوهي  ،tTab=2.042ن معنوية معلمة النمو يف العمالة كون أ

-واتسون فيظهر عدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء ألن إحصاءة ديربني- أما اختبار ديربني .هلذه املعلمة
  dU=1.66واتسون احملسوبة أكرب من 
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نقوم حبذف املتغرية اليت تظهر  مثل ما فعلنا يف النموذج السابق،: يف هيكلي للنموذجتكي  -3-2
الوصول إليه،  ا نرجومعلمتها غري معنوية، مث نعيد التقدير من جديد، ونرى مدى واقعية النموذج بالنسبة مل

 :التاليةلنموذج الصيغة النهائية لنتائج التقدير موضحة يف حيث كانت 

= (0.03727) + (2.14692) − (0.65761)

																 :						(1.90)									 	(5.06)			 														(−7.55)						; 		 = 37
= 55.05									 = 2.296									 = 76.41	%						 = 75.02	%				

 

 

 تحليل االقتصاديال: 

استهدفنا  إذا. النموذج مقبول من الناحية االقتصادية، ألنه ال يتعارض مع االفرتاضات االقتصادية
ا (Zeta)مباشرة معلمة املتغرية املستقلة الثانية  ا ال تتوافق، مع ما حنن بصدد اختباره لكو ، جند بأ

 .سالبة وبالتايل مل تتغري

 تحليل اإلحصائيال : 

النموذج معنوي وهذا ما كما أن ،  املالحظ قوة االرتباط بني املتغريات املستقلة ككتلة واملتغري التابع
لكون كل إحصاءات ستيودنت احملسوبة و . FCal=55.05>FTab=3.26ة فيشر ئيإحصا تعرب عنه

املعلمات إذن املتغريات  يدل على معنوية tTab=2.02للمعامل أكرب من إحصاءة ستيودنت احلرجـة 
 .املستقلة تفسر املتغرية التابعة

نالحظ أن كما . واتسون تظهر لنا غياب االرتباط الذايت لألخطاء- من جهتها إحصاءة ديربني

النموذج السابق ، وهذا راجع ألننا يف )يف التقديرين األخريين(، ظلت سالبة معلمة املتغرية إشارة 
  :التايل

= + 	 + 	 + 	 +  
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أيضا   حيافظ و  	:، وبالتايل، فالنمو يف املتغريتني أيو  بني كل من  عكسيةوجدنا العالقة   
على  العالقة السالبة، هذا للتحقق من عدم تناقض النموذجني اجلمعيني الذي اشتق أحدمها من اآلخر 

  .فقط
  
  :اتمــةخ

أظهر حتليل النماذج املستخدمة بأن اإلنفـاق احلكومي املوجه لالستهـالك  من خالل ما سبق،
كذلك ظهر لنا بأنه زائد عن الالزم وإنتاجيته   النهائي ال يؤثر بشكل ملفت لالنتباه على النـاتج الوطين،

سالبـة وبالتايل فهو مثبط للنمو االقتصادي وهذا راجع لعدم فعاليـة هذا النوع من اإلنفـاق يف الوقت 
احلاضر وبالتـايل التوسـع فيه بدون مربر على حساب أوجـه اإلنفاق األخرى مضـر بالناتج الوطـين وبالتايل 

اإلنفاق –إذن فاألجدر حتسني نوعي يف جماالت إنفاق هذا النوع من اإلنفاق النمو االقتصـادي، 
بدال من الزيادة االكمية فيه ألن التأثري سيكون مزدوجا فمن جهة سيؤثر  -االستهالكي ذو الطبيعة النهائية

لناتج عن باإلضافة إىل تأثريه السالب ا -يف جمالت انفاقية أخرى غري استهالكية–على التوزيع البديل له 
  .زيادته على املستوى املطلوب، كما تبني يف النماذج القياسية

  
  :المراجـع قائمة 

  :باللغة العربية
  :مؤلفات
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  تحديد األوزان النسبية لمعايير انتقاء الموردين باستخدام أسلوب التحليل الهرمي
 معتصم دحو .أ

كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري أستاذ مساعد،  
  جبامعة معسكر

 :ملخص

ترتيب املعايري املستخدمة يف عملية انتقاء املوردين وتقييم أدائهم باعتماد أسلوب  حتاول هذه الدراسة
جا متعدد املعايري حيث يقوم األسلوب على حتديد وزن األمهية النسبية لكل معيار . التحليل اهلرمي الذي يعترب 

  . من املعايري املختارة بصورة موضوعية انطالقا من أحكام ذاتية
باعتبار أن عمليات الشراء . راسة لتوضيح أمهية اختيار املوردين يف إدارة سلسة اإلمداددف هذه الدو 

  .تشكل نسبة كبرية من تكاليف اإلنتاج
السعر واجلودة والتسليم هي املعايري األكثر أمهية واستخداما يف : أن معايريإىل توصلنا من خالل الدراسة 

 .ةعملية انتقاء املوردين باملؤسسات اجلزائري

Résumé: 
Cette étude se focalise sur l'arrangement des critères utilisés dans la 

sélection et l'évaluation de la performance des fournisseurs par l'adoption de 
la méthode d'analyse hiérarchique –AHP-, qui est une approche 
multicritères. la méthode est utilisé pour déterminer le poids c-à-d. 
l'importance relative- de chacun des critères retenus objectivement sur la 
base des jugements subjectifs. 

Cette étude vise à clarifier l'importance du choix des fournisseurs dans 
la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Considérant que les processus 
d'approvisionnement représentent une proportion importante des coûts de 
production. 

Nous avons vérifié à travers l'étude que les critères suivants: le prix, la 
qualité et la livraison sont les critères les plus importants et les plus utilisés 
dans le processus de sélection des fournisseurs dans les entreprises 
algériennes. 
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  مقدمة
تتميز الشركات العاملية بقدرة تنافسية قوية تدفعها حملاولة تطبيق أساليب واسرتاتيجيات وتقنيات 

لذا يتوجب عليها . فعالة من أجل خفض التكاليف مع زيادة رضا العمالء ألجل البقاء واالستمرار
رة سلسلة حيث أصبحت إدا. االهتمام باملنافسة ليس فقط فيما بينها بل كذلك بني سالسل اإلمداد

اإلمداد إسرتاتيجية بديلة متكن املؤسسات من احلصول على فوائد مثل خفض التكلفة، وزيادة مرونة النظام 
وهي تعترب . ، ورفع مستوى خدمة العمالء، وحتسني وتطوير املنتجات، واجلودة والتسليم وغريهانتاجياإل

  .وسيلة متكن من اختاذ القرار يف الوقت املناسب
ى أصبح مفروضا عل. ملشرتيات تشكل نسبة كبرية من مدخالت العملية اإلنتاجفنظرا لكون ا

اختيار أفضل املواد واللوازم والتجهيزات وغريها حىت حتصل يف النهاية على منتجات ذات املؤسسة 
بناء اسرتاتيجية املؤسسة، وله تأثري معترب على بقية  يف وأساسيا هاما دورا يلعب الشراءف. مواصفات عالية

ذا املوضوع وتنوعت البحوث فيه. وظائفها كما تغريت املفاهيم مع مرور الوقت . لذا زاد االهتمام 
-حيث يستعمل حاليا مصطلح إدارة سلسلة اإلمداد . وتغريت معها املعايري املستخدمة يف عملية الشراء

Supply Chain Management - التخزين وغريها الشراء، االستالم،: وهو يتضمن عمليات.  
فهي . وتتضمن عملية الشراء حتديد املواصفات، واختيار املوردين، والتعاقد معهم، إىل غري ذلك
ا وباملواصفات املطلوبة حيث . تتطلب البحث عن أفضل املوردين الذين يوفرون للمؤسسة خمتلف احتياجا

ملية االختيار مل تعتد تقتصر على معيار فع. يعترب اختيار املوردين من بني االنشغاالت الكربى للمؤسسات
ومن هنا يظهر أن . واحد كالسعر مثال بل أصبحت تتضمن األداء اإلمجايل للمورد باعتماد معايري متعددة

ونشري هنا إىل أن املعايري املستخدمة يف عملية . هناك عدة معايري ميكن أن تستخدم يف عملية االنتقاء
  . عة املشرتيات وأمهيتها وعالقتها باإلنتاجانتقاء املوردين ختتلف حسب طبي

لقد قمنا من خالل هذه الدراسة بدراسة عينة من املؤسسات اجلزائرية ملعرفة أمهية بعض املعايري يف 
هذه املعايري . عملية اختيار املوردين، حيث قمنا باختيار املعايري األكثر أمهية حسب العديد من الدراسات

  .ليم، املوقع، والقدرة التقنيةالسعر، اجلودة، التس: هي
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  مفهوم إدارة سلسلة اإلمداد وأهميتها: أوال
تشتمل سلسلة اإلمداد على جمموعة اإلجراءات والربجميات وغريها، اليت تسمح بالتسيري األمثل 

وتسيري احلدود املشرتكة بني خمتلف األطراف اليت هلا عالقة بعملية تصنيع املنتج أو  لتدفق املعلومات واملواد،
ويتم ذلك باالعتماد على املعلومات املتعلقة بالطلب، والتوزيع، مرورا بالتصميم واإلنتاج . عرض اخلدمة
مج مهام اليت تدوهي تتطلب التوفر على تنظيم داخلي مبين على أساس سلسلة اإلمداد . بصورة أمثل

ويتطلب تنسيق األنشطة تقاسم  . كما تتضمن هذه السلسلة خمتلف العالقات مع املوردين. متعددة
-  فقد تتساءل املؤسسة بني أن تصنع أو تشرتي. بصورة أمثل -الزبون واملورد-املعلومات بني الطرفني 
Make or Buy - هذا القرار  ولعل أهم دوافع. ويعتمد هذا القرار على طبيعة وظروف املنظمة

  :تتلخص يف
 ختفيض التكاليف نتيجة االستفادة من اقتصاديات احلجم؛ 

 زيادة القدرة على الرتكيز على األنشطة الرئيسية؛ 

  حتقيق املرونة العالية واحلصول على مستوى جودة عالية؛ 

 تعويض اخلربة الداخلية للمؤسسة خبربة املوردين. 

   :مفهوم سلسلة اإلمداد )01
تم سلسلة اإلمداد بسالسة تدفق املواد اخلام، املكونات، املعلومات، وغريها عرب املوردين إىل 

فسلسلة اإلمداد  . ومن مث إىل املستهلك النهائي على شكل منتجات أو خدمات. املنظمات املختلفة
هي إذن عمليات ف. تتعلق بطبيعة العالقات القائمة بني األعضاء املشاركني يف سلسلة اإلمداد الكلية

  1.األعمال املختلفة اليت تنشأ بني املورد واملنظمة
الرائدة يف صناعة احملوالت  -Xenia–ما واجهته شركة اكزينيا . وأحسن مثال على ذلك

من منافسة مع منافسيها جبنوب شرق آسيا الذين أصبحوا يبيعون نفس املنتجات  1992الكهربائية عام 
                                                             

إثراء للنشر  ،»مدخل إداري: عالقات الموردين-إدارة سلسلة التوريد «حممد سامل الشموط، ، شوقي ناجي جواد 1
 17، ص 2008، 1األردن، ط -والتوزيع، عمان
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ا للخروج . مبا يعادل سعر تكلفتها م بصورة خمتلفة، إذ جلأت إلدارة مشرتيا فقررت االستجابة لتهديدا
 400إىل  4000من األزمة بدال من اللجوء للتسويق أو اإلنتاج، فقامت بتخفيض عدد املوردين من 

م يف عمليات مورد فقط، مث عملت على إعادة تأهيلهم وشرحت هلم أبعاد املنافسة وأصبحت تشركه
ودة وتقلصت اجلكما اختفت مشكلة   ،%50ـــ تكلفة بـالوكانت النتيجة اخنفاض . تصميم وتطوير املنتج

 .2وكل هذا يف فرتة ال تتعدى ثالث سنوات. تسليم ومدة اإلنتاجالفرتة 

  
  :وظائف وأهداف سلسلة اإلمداد )02

اإلمداد مهام متعددة تكمن يف احلصول على املواد باجلودة والكميات املطلوبة ويف الوقت  لسلسلة
وكذلك احلصول على . املناسب من املورد املناسب الذي يتمتع باملصداقية ويليب التزاماته جتاه املنظمة

دف إىل. اخلدمات الالزمة قبل الشراء وبعده   3 :ومن هنا يتضح أن سلسلة اإلمداد 
 حتسني تنافسية املؤسسة بضمان التموين املستمر باملواد واملكونات وباجلودة املطلوبةّ؛  -

 االحتفاظ مبخزون آمان وحبده األدىن، أي تسري املخزون بصورة سليمة؛ -

 العثور على املوردين احملتملني وتطويرهم؛  -

 .شراء القطع واملكونات بأدىن تكلفة ممكنة وغريها -

إدارة املشرتيات كذلك بتخفيض التكاليف، فدورها يكمن يف دعم خمتلف األقسام يف تشخيص  وتسمح
فسلسلة اإلمداد . املشاكل وبناء القرار ألجل منح الدعم الختاذ قرارات اإلدارة املرتبطة بسلسلة اإلمداد

وحتقيق أهداف  .ليست مرتبطة اإلنتاج والتوزيع فقط بل يتوجب على كل الوظائف املشاركة يف تصميمها
  4.سلسلة اإلمداد يتم باعتماد أراء الزبائن واملوردين الرئيسيني

                                                             
الطبعة الثانية، دن، ، »أسس وأساليب الشراء الحديثة «املاحي سليمان و أدم سعيد،  املاحي سليمان وأدم سعيد، 2

  .14-13ص  ، 2010م، يناير . د
  61-60ص مرجع سبق ذكره، شوقي ناجي جواد والشموط حممد سامل،  3

4 LEE Hau L.  & Billington, Corey , « The evolution of supply chain management 
models and practices at Hewlett Packard », interface, vol 25, no 5, 1995, p 42-63 
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  انتقاء وتقييم الموردينأساليب : ثانيا
ا النسبية حسب كل حالة شراء، مث يتم  يتضمن اختيار املوردين إعداد قائمة معايري ختتلف أوزا

. مما يؤدي لتشكيل قاعدة معلومات انطالقا من بيانات داخلية وخارجية. وضع منظومة لتقييم املوردين
وبعدها . تتشكل هذه املنظومة من مرحلة االنتقاء األويل اليت تتطلب االلتزام ببعض املعايري االنتقائية األولية

متعدد املعايري يقوم بإعداده فريق عمل متعدد تأيت مرحلة ترتيب وتقييم املوردين باعتماد سلم تقييم 
  :وهو ما ميكن تلخيصه من خالل الشكل اآليت. الوظائف

  منظومة انتقاء املوردين: 01الشكل رقم 

  
  

بل غالبا ما يتم تشكيل فريق عمل . وعملية تأهيل موردين جدد ليس حكرا على إدارة املشرتيات لوحدها
حيث يتضمن تأهيل املوردين اخلطوات . أو جلنة عمل متخصصة من خمتلف األقسام لتقييم املوردين

  5:اآلتية
  :مرحلة اكتشاف الموردين )01

حتديد االحتياجات من املواد : تقوم املؤسسة بانتقاء املوردين على أساس جمموعة من العوامل
م، (واملعدات، حتديد البدائل املختلفة، البحث عن املوردين  م أو خدما مجع املعلومات عنهم وعن منتجا

                                                             
5 BURT D. N. & al, «World-class Supply Management: The Key to Supply Chain 

Management», Mc Graw-Hill, New York, NY., 2003, p339 

 الشراءسياسة  تصنيف المشتريات
 اختيار المعايير

القرار إعطاء عالمات قبل  

 االنتقـــاء النهائي

 توقيـــع العقـــد

 استدراج العروض

 متابعة داخلية للموردين

 تدقيــق خارجي

 معاييــر تصفوية
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من بني أهم املصادر اليت ف .وانتقاء أفضلهم من خالل اعتماد معايري انتقاء متعددة) وإنشاء قاعدة بيانات
  6:تلجا إليها املؤسسة الكتشاف املوردين ما يلي

 ؛تتضمن معلومات عن املنتجات، األسعار، املواصفات وغريها :أدلة ونشرات الموردين 

 غرفة التجارة والصناعة مثال(يصدر عن هيئات متخصصة  :الدليل التجاري والصناعي( ،
 ؛اخل....االسم أو العالمة التجارية، عناوين املوردين ويتضمن معلومات حول السلع، منتجها،

 وهي جمالت متخصصة تقوم بإعداد حبوث ونشر معلومات عن  :المجالت االقتصادية والتجارية
 ؛وتعترب مصدرا للمعلومات عن املوردين. خمتلف الصناعات

 ا يف الصحف والتلفزيون :اإلعالنات م، وموصفا    ؛غريهاو ... يعلن املوردين عن منتجا

 ات عن املوردين ـوى معلومـالت حتتـيتوفر لدى املؤسسة سج :ملفات وسجالت الموردين-
 .متكن هذه السجالت من احلصول على املعلومات اخلاصة مبصادر الشراء ،-السابقني واحلاليني

الزيارات الشخصية  املعارض، امللحقون التجاريون، مندوبو البيع،: باإلضافة إىل مصادر أخرى منها
  .للموردين وغريها

وبعد استيفاء خمتلف مصادر املعلومات حول املوردين، يتم أخريا إنشاء قاعدة بيانات عن املوردين 
 - Dun et Bradstreet- دن وبرادسرتيتشركة ها تكتلك اليت وضع. الذين تتعامل معهم املؤسسة

ومتتلك أكرب  1847عام تأسست  .األعماللية ومعلومات األوىل يف العامل املزودة للبيانات املاباعتبارها 
 إىل األعمالوتقدم حلول معلومات  أعمالسجل  125حتتوي على حوايل عاملية قاعدة بيانات جتارية 

   7.العاملي األعمالجمتمع 

  
 

                                                             
، األردن -، دار اليازوري، عمان»يـالشراء والتخزين من منظور كم :إدارة المواد «عمر وصيفي عقيلي وآخرون،   6

  109-105، ص 1998
  www.dnb.com: موقعها االلكرتوين 7
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 :قييم الموردينت )02

م، تأيت املرحلة التالية  بعد احلصول على املعلومات الالزمة عن املوردين احملتملني وإعداد قائمة 
وتعترب عملية التقييم هامة ومعقدة يف آن . وهي تقييم كل منهم كي تتمكن املؤسسة من اختيار أفضلهم

واحد، حيث ال توجد طريقة وحيدة مفضلة الختيار وتقييم املوردين، إذ تتطلب العملية اعتماد مجلة من 
عملية التقييم تتم مبقارنة املوردين ف .جات املنظمةاملعايري اليت تتضمن القيام بتصنيف املوردين حسب حا

م على تلبية حاجات املنظمة بأعلى كفاءة ممكنة وألجل اختاذ قرار االختيار . احملتملني بناءا على قدر
  8.السعر، اجلودة، آجال التسليم وغريها: ميكن اعتماد معايري األداء اآلتية

اليت ميكن أن لف حسب جمال النشاط مزيج من املعايري امللموسة وغري امللموسة اليت ختت وهناك
  :من أمهها. تؤخذ بعني االعتبار عند تقييم املوردين

 ؛فقرب املورد ميكنه من التسليم يف آجال أقل وبتكاليف منخفضة وغريها :الموقع 

 ؛كلما كان ذلك أفضل  حيث كلما كان احلجم كبريا :حجم الطاقة اإلنتاجية  

 ؛فاملورد الذي يسعى لتطوير منتجاته يكون حمل اهتمام أكرب :درجة التقدم الفني للمورد 

 ؛حيث يضمن ذلك أفضل استمرارية لعملية اإلنتاج :مدى استقرار العالقات الصناعية  

 ؛السمعة واملركز املايل وغريها السعر، اخلصم، تسهيالت الدفع،: تتضمن :المالية االعتبارات 

 تتعلق خبدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع وغريها :الخدمة المقدمة من المورد . 

وبالطبع ختتلف القائمة وما . وتقوم بعض املنظمات بإعداد قائمة للمعايري الواجب حبثها يف املورد
  . لعوامل املطلوب حبثهااملورد وا تشتمل عليه من عوامل حسب ظروف املنشأة ودرجة أمهية

  
  

                                                             
، إثراء للنشر »مدخل إداري: عالقات الموردين-إدارة سلسلة التوريد «، شوقي ناجي جواد و الشموط حممد سامل 8

  34-32، ص 2008، 1األردن، ط -عمانوالتوزيع، 
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  :اختيار الموردين )03
رحلة نتيجة لعملية التقييم، لكن جيب التأكد أن املورد الذي مت اختياره قادر على تعترب هذه امل

تقدمي السلعة أو اخلدمة باملواصفات املطلوبة وبشروط دفع تتفق مع أهداف املنظمة، فبعد عملية التقييم 
  10: حيث يعاجل هذا املشكل من جانبني 9.االنتقاء ذو أمهية بالغة ويعترب قرار. يتم الفرز
 ؛.حتديد عدد املوردين وطبيعة العالقة معهم 

 انتقاء أفضل املوردين من بني البدائل، واالختيار خيضع لقواعد غالبا ما تكون ذاتية. 

موازين القوى لكل من املورد وبعد عملية االختيار تأيت املفاوضات، وهي تتضمن تدحرج 
أما قوة . إخل...املنافسة، تكامل املعلومات، حجم الشراء، الوقت: فقوة املشرتي قد تتضمن. واملشرتي

. إخل...املورد فتتضمن مدى حاجة املشرتي، ثقته يف احلصول على الصفقة، ضيق الوقت، االحتكار
تمارسها املنظمة كمداخل لبدء وتطوير وتعتمد املفاوضات بشكل عام على االسرتاتيجيات اليت س

  . العالقات املستقبلية مع أولئك املوردين
  تنمية العالقة مع الموردين  )04

تعمل على جعل املورد يندمج فاملؤسسة . تحقيق أفضل استجابةطلوب ليتم ذلك بتقدمي الدعم امل
بناء وبذلك ميكنها . مبدى قدرته على التكامل مع أنشطتها املختلفة ذلكيف سلسلة اإلمداد، ويتعلق 

األداء لكل تقييم على أن يتم ذلك بعد . عالقات مع هذا املورد تسمح بإدماجه ضمن سلسلة القيمة
  . ةملؤسساملعرفة مدى قدرته على تلبية احتياجات مورد 

  
  
  

                                                             
األردن،  -، عمان1دار املسرية، ط، »ل التوريدــإدارة سالس «عبد الستار حممد العلي وخليل إبراهيم الكنعاين،  9

  194، ص 2009
10AGUEZZOUL Aicha, « Prise en compte des politiques de transport dans le choix 

des fournisseurs », THÈSE doctorat de L’I.N.P.G., Grenoble, 19 sep. 2005, p16 
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  أهم الدراسات حول تحديد معايير انتقاء الموردين: ثالثا
يقوم تقييم املوردين على حتصيل املعلومات الكافية عن طريق املصادر الداخلية واخلارجية للمؤسسة 

فبعد حتديد مواصفات املواد أو املنتجات املطلوبة يتم البحث عن املورد . دف احلصول على أفضلهم
 صنع املنتج باجلودة واملورد اجليد هو الذي ميتلك التكنولوجيا يف. القادر على تلبية هذه االحتياجات

وهو الذي  يقدم املنتج أو اخلدمة . املناسبة والذي ميتلك الطاقات الكافية إلنتاج الكميات املطلوبة وغريها
  .املطلوبة باجلودة املرغوبة، يف آجال مقبولة، بسعر مقبول، وما إىل ذلك

بتحديد  لقد قام 12.من بني األوائل الذين قاموا بإعداد معايري انتقاء املوردين 11"ديكسون"ويعترب 
حيث تناولت الدراسة حتديد أمهية . وحتليل بعض املعايري املستخدمة من طرف الشركات الختيار مورديها

ة شركة أمريكي 274معيارا تتعلق باختيار املوردين، وقد مشلت هذه الدراسة إرسال استبيان إىل  23
 National Association of Purchasing-الوطنية ملديري املشرتيات  اجلمعيةوكندية عضو يف 

Managers - دف حتديد العوامل اليت تسمح باختيار املوردين واملقارنة فيما بينها وقد توصل إىل . وهذا 
وقد . وبعدها األداء التارخيي أن جودة املنتج هي أهم املعايري املستخدمة يف عملية االنتقاء، يليها التسليم،

  13.بينت الدراسة أن اختيار املوردين هو قرار متعدد املعايري، حبيث يصعب إجياد مورد متميز كليا
فمثال معيار املوقع اجلغرايف . تغري معها وزن املعايري 14 "ويبر"لكن بتغري املفاهيم الصناعية حسب 

واجلدول . 5بتصنيفه يف املرتبة  "ويبر"بينما حيتل مكانة هامة لدى  ديكسونيف تصنيف  20حيتل املرتبة 
  . "ويبر" و "ديكسون"املوايل يوضح ترتيب املعايري وأمهيتها حسب كل من 

  
                                                             
11 DICKSON Gary, «An analysis of vendor selection systems and decisions», journal of 

purchasing, Vol.2-n°1, 1966, p 28-41 
12 BRUEL Olivier, « politique d’achat et gestion des approvisionnements » , éd. 

Dunod, Paris, 1991, p 125 
13 BOUCHRIHA Hanen,  «faire ou faire-faire dans la conception d'une chaîne 

logistique : un outil d'aide à la décision», Thèse doct., I.N.P.G., Grenoble, 28 oct. 
2002, p62-63 

14 Weber Charles A.  & al, «Vendor selection criteria and methods», European Journal Of 
Operational Research, N° 50,1991, pp2-18 
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ا حسب  :01الجدول رقم    "ويرب"و  "ديكسون"معايري اختيار املوردين وأوزا

  المعايير  عدد

سون
ديك

  

  ويبر

  المعايير  عدد

سون
ديك

  

  ويبر

  11  18  مهارة التعبئة    13  1  6       السعر  1

  11  14  مراقبة العمليات  14  2  2  التسليم     2

  12  22  تكوين ودعم      15  3  1  النوعية    3

  12  9  مطابقة العمليات    16  4  5  اإلنتاجية    القدرة  4

  12  19  عالقات اجتماعية   17  5  20  الموقع الجغرافي     5

  12  10  نظام االتصال  18  6  7   القدرة التقنية    6

  12  23  العالقة المتبادلة    19  7  13  التسيير والتنظيم     7

  12  17  االنطباع    20  8  11  السمعة   8

  13  12  الرغبة في القيام باألعمال  21  9  8  الوضعية المالية     9

  13  21  حجم األعمال السابقة   22  9  3    األداء السابق    10

  14  4  سياسة الضمان   23  9  15  خدمات التصليح     11

    10  16  الموقف       12

  .األكثر تناوال )℅54(والنوعية  )℅59( ، التسليم)℅80(أن معايري السعر "ويبر"لقد تبني من دراسة 
  :وهناك العديد من الدراسات املتعلقة برتتيب معايري اختيار املوردين حسب أمهيتها، من بينها

تضمنت الدراسة تصنيف املعايري اعتمادا على البحوث املنشورة  :1999دراسة ويبر وآخرين )01
 15:ورقة حبثية تبني من خالهلا ما يلي 74باعتماد . 1991إىل  1966منذ سنة 

  تأخذ بعني االعتبار ) حبث 47(من البحوث % 64معيار املقدمة من ديكسون،  23من بني
 ؛عايريأكثر من معيار، وهو ما يؤكد طبيعة املشكلة املتعددة امل

                                                             
15  Weber Charles A.  & al, «Vendor selection criteria and methods», European Journal 

Of Operational Research, N° 50,1991, p 2-18 
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 57 % ما يربز األمهية املتزايدة ملشكلة انتقاء 1985مت نشرها منذ ) حبث 42(من البحوث ،
 .املوردين

  هي املعايري األكثر تناوال) على الرتتيب %54و 59، 80(السعر، التسليم، والنوعية. 

مؤسسات أمريكية عضو يف  268استبيان إىل  تضمنت إرسال :دراسة فوندرمبز وآخرين )02
وتبني من خالهلا أن عملية االنتقاء متعددة  ،).N. A. P. M(اجلمعية الوطنية ملديري املشرتيات 

النوعية، أداء املنتج، موثوقية التسليم، وفرة املنتج، التكلفة، : واملعايري األكثر أمهية مرتبة كاآليت. املعايري
كما بينت . البيع، الوضعية املالية وأخريا املوقع اجلغرايف للمورداآلجال، القدرة التقنية، خدمة ما بعد 

وعادة تسعى املؤسسات . الدراسة كذلك أن أداء املنتج وجودته معياران حمددان يف عملية االنتقاء
 16.لتخفيض عدد املوردين حىت تتمكن من بناء عالقات إسرتاتيجية معهم

وتبني من . أمريكية تنشط يف صناعة التعدين مؤسسة 323مشلت الدراسة : فرما وبولمادراسة  )03
كما بينت . النوعية، السعر، اآلجال واملرونة: خالهلا أن تقييم املوردين يتم أساسا على أربعة معايري هي

هذه الدراسة كذلك أن املؤسسات تدرك أن النوعية هي املعيار األكثر أمهية، لكن يف الواقع متنح الوزن 
 17.وآجال التسليم األكرب ملعايري التكلفة

شركة أمريكية متضمنا أمهية معايري  411قاما باستقصاء مشل : 2002 كنعان وتاندراسة  )04
. وقد مسحت الدراسة بتحديد العالقة بني هذه املعايري وأداء الشركة املشرتية. اختيار وتقييم املوردين

 18.كما أكدت الدراسة على ضرورة اعتبار املوردين كامتداد للشركة

                                                             
16 Vonderembse, M., Tracey, M., Tan, C. L., & E. J. Bardi. «Current purchasing 

practices and JIT: some of effects on inbound logistics ». International Journal of  
Physical Distribution & Logistics Management, 25 (3), 1995, p 33-48. 

17 Verma, R., & M. E. Pullma. « An analysis of the supplier selection process », 
International Journal of Management Science, 26 (6), 1998, p 739-750 

18 KANNAN Vijay R & Tan Keah Choon, «Supplier selection and assessment: their impact on 
business performance», Journal of Supply Chain Management, 38, 4, 2002, PP11-21 
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شركة من اململكة املتحدة تنشط يف صناعة تكنولوجيا  237مشلت : كتسيكيا وآخروندراسة  )05
: وقد تبني من خالهلا أن عملية تقييم أداء املوردين تستند أساسا على أربعة معايري هي. املعلومات

 19.موثوقية التسليم، تنافسية األسعار، اخلدمات املعروضة، والقدرات التكنولوجية

النوعية، املالية، (اليت تطرقت لعملية انتقاء املوردين من خالل معايري كمية : وشان يانغدراسة  )06
دوران اليد (ومعايري نوعية ) خدمة الزبون، الطاقة اإلنتاجية، التصميم والقدرات التقنية، نظام املعلومات

 20.، باستخدام أسلوب التحليل اهلرمي)العاملة، التكلفة، التسليم، املسافة

 :لخيص أهم الدراسات من خالل اجلدول اآليتوميكن ت

 أهم الدراسات املتعلقة مبعايري انتقاء املوردين مع أولويتها: 02الجدول رقم 

  المالحظات األساسية  ترتيب األولوية للمعايير  العينات  الدراسات

  ديكسون
[Dickson, 

1966] 

  عينة تتكون من
  مؤسسة 274

األداء .3التسليم؛ .2النوعية؛ . 1
 سياسة الضمان؛. 4السابق؛ 

  ...السعر. 6القدرة اإلنتاجية؛ .5
  .اختيار المورد هو قرار متعدد المعايير

  ويبر
[Weber, 

1991]  

  بحث منشور 74
 ما بين سنة

1966-1990  

. 3التسليم؛ . 2السعر؛ . 1
. 5القدرة اإلنتاجية؛ . 4النوعية؛ 

  ....القدرة. 6التموقع الجغرافي؛

المعايير مع تطور  هناك تطور ألولويات
  .السوق

 فندرمبس

[Vonderembs
e, 1995]  

عينة تتكون من 
  مؤسسة 268

  أداء المنتـج؛ . 2النوعيـة؛ . 1
وفرة . 4موثوقية التسليم؛ . 3

  التكلفــة؛ . 5المنتـج؛ 
  ...اآلجال. 6

ونوعية المنتج هما المعياران  األداء
المحددان بالنسبة للمؤسسات التي 

 ).JAT(تستخدم أو ال تستخدم مفهوم 

والتوجه هو تخفيض عدد الموردين وبناء 
  .عالقات شراكة إستراتيجية

                                                             
19 KATSIKEAS, C. S., Paparoidamis, N. G., & E. Katsikea. « Supply source selection criteria: the 
impact of supplier performance on distributor performance» . Industrial Marketing Management, 
2004, Vol. 33, pp. 755-764 
20 Yang, Ching-Chow., Chen, Bai-Sheng. «Supplier selection using combined analytical 
hierarchy process and grey relational analysis », Journal of Manufacturing Technology, 
Management, Vol., 17 No. 7, 2006, , P 931 
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  فرما وبولما
[Verma & 

Pullma, 1998]  

عينة تتكون من 
  مؤسسة 323

  السعـير؛ . 2النوعيــة؛ . 1
  ...المرونة. 4اآلجال؛ . 3

النوعية في صناعات التعدين هي المعيار 
  .األساسي

كتسيكياس 
  وآخرين

[Katsikeas & 
al, 2004]  

عينة تتكون من 
  مؤسسة 237

تنافسية . 2موثوقية اآلجال؛ . 1
 الخدمات المقدمة؛. 3األسعار؛ 

  ...القدرة التكنولوجية؛. 4

التسليمات هي رأسمال صناعة  موثوقية
  تكنولوجيا المعلومات

  هو وآخرين
[Ho & al, 

2004]  

بحث منشور  78
-2000بين 

2008  

من % 87(النوعية . 1
% 82(اآلجال . 2،  )الحاالت

% 80(السعر . 3؛ )من الحاالت
القدرة . 4؛ )من الحاالت
.  6ة؛ ــــالخدم. 5الصناعية؛  

  ...تكنولوجيا التسيير

السعر المعيار األفضل في لم يصبح 
  .سلسلة اإلمداد الحالية

Source : Salah ZOUGGAR, « Etude de la Co-évolution produit/réseau de partenaires: évaluation de 
l'intégrabilité des partenaires potentiels pour accroître l’efficacité des projets de développement de 
produits », Doctorat. en sciences physiques et de l’ingénieur (spécialité: productique), Université 
Bordeaux 1, 2009, p 46 

 

  تحديد أوزن معايير اختيار الموردين باستخدام أسلوب التحليل الهرمي: رابعا
 املستوى. اهلرمي التسلسل مستويات من مستوى لكل املعايري أوزان حتديد يف األسلوب هذا يتمثل

 معيار كل مع ترتبط ثانوية معايري يتضمن الذي الثاين املستوى يليها الرئيسية، املعايري على حيتوي األول
 نظرية عن عبارة وهو. القرار الختاذ فعالة أداة  األسلوب هذا ويعترب. دواليك وهكذا الرئيسية املعايري من

. أ. م. و يف "بتسربغ" جامعة يف الرياضيات أستاذ ساعايت توماس الربوفيسور اكتشفها حديثة رياضية
 معيارين بني األمهية درجة وتقاس. ميادين عدة يف النظرية وتستعمل 21.كتابا ثالثني من أكثر عنها وألف

 :كاآليت والرقمية اللفظية بالطريقة

                                                             
21 SAATY. Tomas, « How to Male a Decision: The Analytic Hierarchy  Process», 
European Journal of operational Research, vol 48, 1999 
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  ساعايت توماس لتصنيف وفقا النسبية األمهية مقياس يوضح: 03 رقم الجدول
  )Jugement  verbal(التفسير بالقياس اللفظي       الوزن بالقياس الرقمي 

  )Importance égale(أمهية متساوية للمعيارين   1

  )Modérément plus important(ألحد املعيارين على اآلخر ) معتدلة(أمهية ضعيفة   3

  )Fortement  plus important(ألحد املعيارين على اآلخر ) عالية(أمهية قوية   5

  ).Très fortement plus imp(ألحد املعيارين على اآلخر ) عالية جدا(أمهية واضحة   7

  )Extrêmement plus important(ألحد املعيارين على اآلخر ) قصوى(أمهية مطلقة   9

2 4 6 8  

  قيم وسطية بني قيمتني متتاليتني من األحكام
)Les valeurs intermédiaires 2,4,6 et 8 introduisent les nuances de 

jugements(  

  
لقد مت اعتماد أسلوب التحليل اهلرمي الذي يسمح بتحديد األوزان النسبية للمعايري يف دراستنا 

تتم املعاجلة الرياضية للبيانات باستخدام جرب املصفوفات، ألجل توضيح خطوات حتديد حيث . هذه
حيث ). األحكام الذاتية(يف أراء املستجوبني ) أو التجانس(واختبار درجة الثبات  األوزان النسبية للمعايري،

سنقوم من خالل طريقة التحليل اهلرمي مبقارنة مخسة معايري ميكن أن تستخدم يف تقييم وانتقاء املوردين، 
تعترب من بني املعايري هذه املعايري . السعر، آجال التسليم، اجلودة، القدرة اإلنتاجية، واملوقع اجلغرايف: وهي

حيث سنحاول من خالل هذا النموذج ترتيب هذه املعايري . األكثر استخداما حسب الدراسات النظرية
  .حسب أمهيتها يف عملية االنتقاء

 
 :)الزوجية أو( الثنائية المقارنات مصفوفة )01

مت إعداد مصفوفة املقارنات الثنائية حبساب املتوسط احلسايب لإلجابات حول كل مقارنة ثنائية  لقد
  .ساعايتالتقييم لباالعتماد على إجابات املستجوبني وعلى أساس سلم ومت ذلك . بني كل معيارين
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 )Pairwise comparison Matrix(مصفوفة املقارنة الثنائية : 04الجدول رقم 

 
 

 الموقع الجغرافي القدرة اإلنتاجية الجودة التسليم جالآ السعر

M=  

 3,191 3,193 0,839 3,624 1,000 السعر

 4,392 3,688 1,146 1,000 0,313 جال التسليمآ

 5,913 5,438 1,000 0,873 1,192 الجودة

 2,464 1,000 0,184 0,271 0,313 القدرة اإلنتاجية

 1,000 0,406 0,169 0,228 0,313 الموقع الجغرافي

 16,959 13,724 3,338 5,995 3,132  المجموع

  
. بصورة آلية فهي تساوي مقلوب القيم أعلى املصفوفةلقد مت تعبئة اخلانات الرمادية يف اجلدول 

ويف حالة  ،)3,624(فمثال عند مقارنة معيار السعر مع معيار آجال التسليم نالحظ أن القيمة تساوي 
هي مقلوب القيمة السابقة ) 0,313(فالقيمة  العكس أي عند مقارنة أجال التسليم مع السعر

أي(
, ,

ا تعرب عن مقارنة كل معيار مع نفسه 1كما أن خانات القطر تساوي ).    . نظرا لكو
 

 :المعايرة مصفوفة اشتقاق )02

ويهدف ذلك حلساب الوزن النسيب لكل . يتم اشتقاق هذه املصفوفة من مصفوفة املقارنات الثنائية
  :ويتضمن ذلك اخلطوات اآلتية. معيار
 ؛جنمع قيم كل عمود يف مصفوفة املقارنات الثنائية -

وبعدها يكون جمموع كل عمود مساويا  .نقسم كل قيمة يف املصفوفة على جمموع العمود املوافق هلا -
 :وبذلك حنصل على مصفوفة املعايرة اآلتية). 1(الواحد 
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 اشتقاق مصفوفة املعايرة :05الجدول رقم 

 الوزن النسبي الموقع الجغرافي القدرة اإلنتاجية الجودة جال التسليمآ السعر  

 0,319 0,188 0,233 0,251 0,604 0,319 السعر

 0,228 0,259 0,269 0,343 0,167 0,100 جال التسليمآ

 0,314 0,349 0,396 0,300 0,146 0,381 الجودة

 0,084 0,145 0,073 0,055 0,045 0,100 القدرة اإلنتاجية

 0,055 0,059 0,030 0,051 0,038 0,100 الموقع الجغرافي

 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  المجموع

  
القيام باشتقاق مصفوفة املعايرة من مصفوفة املقارنات الثنائية نقوم جبمع قيم كل صف  وبعد

وبذلك حنصل على األوزان النسبية للمعايري وهي وفق ). يف احلالة املدروسة 5(وقسمتها على عدد القيم 
  :الرتتيب اآليت

 ؛وهو أهم املعايري املستخدمة يف عملية االنتقاء) 0,319(السعر  .1

 ؛ثاين معيار من حيث األمهية كما أن وزنه يقارب الوزن النسيب املمنوح للسعر) 0,314(اجلودة  .2

 ؛هو ثالث معيار من حيث األمهية) 0,228(آجال التسليم   .3

 ؛هو رابع معيار من حيث األمهية) 0,084(القدرة اإلنتاجية   .4

  ).0,055(املعيار اخلامس واألخري هو املوقع اجلغرايف  .5
خالل األوزان املمنوحة للمعايري يالحظ أن السعر واجلودة وآجال التسليم هي املعايري األكثر  ومن

يالحظ أن النتائج متوافقة تقريبا ماعدا املعيارين الثاين  "ويرب"وباملقارنة مع دراسة . أمهية يف عملية االختيار
ملرتبة الثانية وبعده اجلودة يف املرتبة ففي دراسة ويرب التسليم يأيت يف ا. والثالث الذين جاءا متعاكسني

  .الثالثة
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 :األحكام ثبات من التأكد )03

ويتطلب ذلك حساب مؤشر الثبات ) CR(لقياس درجة الثبات جيب حساب معدل الثبات 
)CI .( فلحساب مؤشر الثبات جيب أول حساب املتجه الذايت)Eigen vector (  للمصفوفة وفقا

  :للمعادلة اآلتية

E. V.= M P= 
 

 1  

 

   

 2     

 3     

 4     

 5     

  .ميثل شعاع األوزان النسبية Pو  تعرب عن مصفوفة املقارنات الثنائية M :حيث

 :باستخدام املتجه الذايت max اليت يرمز هلا بـ)  Eigen value( وبعدها يتم حساب القيمة الذاتية

 max =5,43 ويف حالتنا هذه

 .فهذا يعين ثبات تام لدى متحذ القرار. تساوي صفر) CI( إذا كانت قيمة مؤشر الثبات

CI= −
− = , − = 0,107 

لكن ما هي درجة عدم . تؤكد عدم وجود ثبات تام يف األحكام على أوزان املعايري النسبية 0,107 والنتيجة
  الثبات املقبولة؟

الذي له قيم  )RI( مع مؤشر العشوائية) CI( حتدد درجة الثبات املقبولة من خالل مقارنة مؤشر الثبات
أنظر اجلدول التايل الذي يتضمن قيم مؤشر العشوائية . ختتلف حسب عدد املعايري اليت يتم مقارنتها

  ):CR( احملسوبة مسبقا واليت تساعد على حساب نسبة الثبات
  )أو العناصر(من املعايري   n لـ) RI(مؤشر العشوائية قيم : 06الجدول رقم 

N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,51 
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 أي أقل متاما من % CR( 10( تتجاوز قيمة نسبة الثبات حىت تكون درجة الثبات مقبولة جيب أن ال
ويف هذه  .1,12 فإن قيمة مؤشر العشوائية هي) n=5( 5 أن عدد املعايري املستخدمة هوا ومب. 0,1

  :كاآليت) CR(قيمة  احلالة حنسب

CR 0,096=
,
,

==  

وهي مقبولة ما . وهذا يعين أن درجة الثبات مقنعة  0,1 وهي أقل من 0,096 قيمة معدل الثبات تساوي
  .يعين قبول النتائج املتحصل عليها

 . أي أن أوزان املعايري املستخدمة يف انتقاء املوردين بالرتتيب املوجود صحيحة

 

 :خاتمة

تعترب عملية انتقاء املوردين من بني أهم حمددات جناح سلسلة اإلمداد، نظرا ألمهية ذالك يف حتسني 
وتتضمن عملية االنتقاء معايري متعددة وخمتلفة حسب طبيعة املواد أو .  عمليات اإلنتاج بالنسبة للمؤسسة

  . اخلدمات املراد احلصول عليها
ال أن هناك عوامل أو معايري لقد تبني من خالل التعمق يف الب حوث والدراسات املقدمة يف هذا ا

ومن خالل . مشرتكة جندها تقريبا يف معظم البحوث، كما أن هناك معايري أخرى تستخدم حسب الضرورة
وقد تبني من خالل النتائج املتوصل . هذا أردنا اختبار مخسة معايري ملعرفة أمهيتها يف عملية انتقاء املوردين

 .السعر، اجلودة والتسليم هي املعايري األكثر أمهية يف عملية انتقاء وتقييم املوردين: ا أنإليه
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 دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بناء االقتصاد الوطني
 جياللي بوشرف .د

  مستغامن  -جامعة عبد احلميد بن باديس 
  )ماستر( فوزية بوخبزة .أ

  غليزان -املركز اجلامعي 

  :الملخص
حيظى جمال املؤسسات الصغرية واملتوسطة باهتمام كبري من طرف العديد من الدول، مبا فيها الدول 
املتقدمة على غرار الدول النامية نتيجة امهيتها االقتصادية واالجتماعية واملسامهة الفعالة يف زيادة األداء يف 
االنتاجية والقدرة التنافسية هلذه املؤسسات، وبالنظر إىل ما متلكه من فعالية وسرعة التأقلم مع متغريات 

  .احمليط اخلارجي
ال قصد تبيان وتفسري بعض املسائل األساسية خاصة  استنادا إىل ما سبق ارتأينا البحث يف هذا ا

  .باملؤسسات الصغرية واملتوسطة وباألخص يف اجلزائر 
   االصالحات االقتصادية، التمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، التشغيل،: الكلمات المفتاحية

Résumé :   
Une attention particulière est accordée au domaine relatif aux petites 

et moyennes entreprises de la par de nombreux pays, notamment, les pays 
développés, de même que les pays en voie de développement. Et ce eu 
égard à son importance économique et social, sa contribution efficace dans 
l’augmentation de la productivité, la capacité en matière de concurrence de 
ces entreprises et en considération de la performance et de la célérité 
d’adaptation de ces entreprises par rapport aux variables de 
l’environnement extérieur. 

De ce qui précède, Nous avons voulu réaliser cette recherche dans ce 
domaine pour montrer et expliquer quelques questions essentielles ayant 
trait aux petites et moyennes entreprises en Algérie. 
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  : مقدمة
، املتوسطةو  الصغرية املؤسسات على االعتماد هو احلديثة االقتصاديات تنمية يف اجلديد االجتاه إن

 مع التأقلم وسرعة من فعالية متلكه ما إىل وبالنظر التنمية، النمو وحتقيق إحداث يف دورها على والرتكيز
 واملؤسسات العمالقة والضخمة الصناعات تعترب اليت السابقة النظرة عكس االقتصادي احمليط متغريات

  . شاملة اقتصادية تنمية إلحداث بوابة
 سياسة على الكبريين والرتكيز االهتمام تقدما واألقل املتقدم العامل يف اليوم مرا حتمياأ أصبح فقد
 والقطاع عامة بصفة االقتصاد تنمية يف اهلام لدورها استنادا واملتوسطة املؤسسات الصغرية يف االستثمار
 من متكنها واجتماعية اقتصادية وخصائص مزايا به من تتمتع على غرار ما ، خاصة بصفة الصناعي
 يف للنمو املالئم املناخ توفر شريطة لالقتصاد املضافة القيمة وزيادة التقليل من البطالة، يف الكبرية املسامهة

 . املنافسة حرية وإطالق األسواق بني االنفتاحوحتقيق  االقتصادية األنشطة لعوملة الدولية التوجهات ظل
 يف ومسامهتها املؤسسات هذه وأمهية دور إبراز حماولة إىل يهدف بحثال هذا فان املنطلق هذا من

 اجلزائر يف وتطويرها تنميتها تواجه اليت التحديات عمق يف تبحث كما االقتصادية واالجتماعية، التنمية
   . اآلثار املرتتبة عنها همأو  متويلها إشكالية وخاصة

 وزيادة التنافسية القدرات من لرفعل السوق اقتصاد قواعد الشاملة، وجتسيد بالتنمية النهوض وقصد
 املؤسسايت، القطاع يف جزئية تغيريات إحداث اجلزائر السعي وراء على لزاما كان مستوى األداء، حتسني

بالدور الفعال الذي  اقتناعا منها الكبرية املؤسسات هيكلة وإعادة مناسبة، اسرتاتيجية انتهاج خالل من
 :التالية اإلشكالية طرحمر الذي يقودنا اىل األ الشاملة، التنمية يف حتقيق املؤسسات ميتاز به هذا النوع من

  الرئيسي المحور باعتبارها التنمية تحقيق في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور هو ما
  ؟ الدولة القتصاد 

 :التالية الفرعية األسئلة إىل التطرق من متكننا اإلشكالية وهذه
 ؛؟ اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات واقع هو ما 
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 ؛؟ واملتوسطة الصغرية املؤسسات فيما تكمن طرق متويل إنشاء خمتلف 
 ؛ما مدى تأثري هذه املؤسسات على االقتصاد ؟ 

  :الفرضيات
 ؛مع البيئة االقتصادية اجلديدة متتلك هذه املؤسسات امكانية التأقلم -
 ؛تكوين هذه املؤسسات ال يتطلب أموال معتربة -
  .هذه املؤسسات تساهم يف التقليل من البطالة ويف رفع نسبة النمو االقتصادي للدولة -

  :يفممثلة  أساسية حماور ةلثالث الورقة البحثية هذه قسمنا املرجو من البحث الغرض ولتحقيق
 ؛واملتوسطة الصغرية املؤسسات مكانة  
 ؛متويلها وطرق واملتوسطة الصغرية املؤسسات  
 االقتصاد على وأثارها  واملتوسطة الصغرية املؤسسات. 

  
 المتوسطةو  الصغيرة المؤسسات مكانة  :األول المحور

تشكل املؤسسات الصغرية واملتوسطة أهم جزء يف النسيج الصناعي اجلزائري خاصة بعد أن أوليت 
أن التاريخ االقتصادي هلذا النوع  إضافة إىل، 1) 2014- 2010(هلا أمهية بالغة يف املخطط اخلماسي 

ا العالية على التأقلم مع خمتلف املستجدات ا ال حتتاج إىل أموال كبرية   ،2من املؤسسات يقر بقدرا كو

                                                             
لتقى وطين م إعادة إنعاش النسيج الصناعي يف اجلزائر، اسرتاتيجية :بعنوانمداخلة ، بوشرف جياليل ، بوخبزة فوزية 1 

  .جامعة مستغامن،  2012أفريل  24-23يومي  الصناعية اجلديدة، ، االسرتاتيجية :حول
اإلبداع والتغيري  :حول ملتقى دويل ،ع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةتشجيع اإلبدا :مداخلة بعنوان  ،روابح عبد الباقي  2

 .، جامعة سعد دحلب البليدة 2011ماي  19و 18يومي  التنظيمي يف املنظمات احلديثة



  بوشرف جياللي. د
 فوزية بوخبزة. أ

  دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بناء االقتصاد الوطني

 

173 
 

انت أكثر ك، وبالتايل كلما تعددت كلما  كربىألن عملية قيامها تكون أبسط بكثري من قيام املؤسسات ال
   3.فاعلية يف حل بعض مشاكل االقتصاد الوطين

ا ضمن احمليط  إن ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية وتطورها ألداء الدور املنوط 
من خالل إنشاء الثروات وتوفري مناصب العمل، مبا حيقق التنمية النوعية اليت تعود بالنفع يكون القتصادي ا

  .4على االقتصاد الوطين
    :المتوسطةو  تعريف المؤسسات الصغيرة .1

 واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات التعريفات من اخلمسني جياوز ما هناك أن الدراسات أظهرت
 قانوين مثل بنص امعتمد إما فالتعريف يكون املؤسسات، من النوع هلذا رمسيا تعريفا ال متلك الدول معظم
 دولية، كما منظمات طرف من عليه متفق هو ما التعاريف ومن الغربية، أملانيا مثل إداريا تعريفا أو .رـاجلزائ
       5:يلي
 واملتوسطة الصغريةيعرف االحتاد األورويب ممثال يف اللجنة األوروبية املؤسسة : عريف االحتاد األورويبت 

ا   250مؤسسات مستقلة تأخذ أي شكل قانوين، متارس نشاطا اقتصاديا، تشغل على األكثر "بأ
 6".مليون يورو  47مليون يورو أو جمموع ميزانيتها  50شخصا، ال يتجاوز رقم أعماهلا 

                                                             
جملة ، احملاسبية يف املؤسسات الصغرية ومتوسطة احلجم على كفاءة األداء االسرتاتيجيةآثر غياب  ظاهر القشي،  3

، جامعة الشرق األوسط للدراسات 2010العدد الثاين  الدراسات املالية والتجارية، كلية التجارة، جامعة بين سويف،
  .العليا

مبناسبة عقد اجلمعية العامة للمجلس الوطين االستشاري  مداخلة السيد الطيب لوح، وزير العمل والضمان االجتماعي، 4
  .2006جانفي  28. لرتقية املؤسسة الصغرية واملتوسطة

، ماجستريمذكرة ، "ميدا لربنامج تقييميه دراسة "يف اجلزائر واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل سليمة، أمحد غدير 5
  ةورقل - مرباح قاصدي جامعة، 2007

6- Directive  N° 124, du 24/05/2003, concernant la définition des très petites et moyennes 
entreprises, Article 2 « annexe », p39 
www.europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/presentation.pdf . 
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 بني ثالثة أنواع الدويل يف تعريفه للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  البنكمييز  :تعريف البنك الدويل
 7 :هي
 وإمجايل أصوهلا أقل من هي اليت يكون فيها أقل من عشرة موظفني،: املؤسسة املصغرة 

دوالر  100.000وكذلك حجم املبيعات السنوية ال يتعدى ، دوالر أمريكي 100.000
 ؛أمريكي

 وكل من أصوهلا وحجم املبيعات السنوية ، موظفا 50هي اليت تضم أقل من  :املؤسسة الصغرية
 ؛ال يتعدى ثالثة ماليني دوالر أمريكي

 وحجم املبيعات  أما كل من أصوهلا، موظف 300 أقل من هاموظفيعدد  :املؤسسة املتوسطة
 .أمريكي مليون دوالر 15 السنوية ال يفوق

 8 :املتوسطةو  املؤسسات الصغرية تعرف: تعريف جلنة األمم املتحدة  
 في الدول النامية :           

 ؛عامل تعترب مؤسسة صغرية 15-19من 
 ؛عامل مؤسسة متوسطة 20-90من 

  .عامل مؤسسة كبرية 100أكثر من 
 بالنسبة للدول الصناعية :     

 ؛عامل تعترب مؤسسة صغرية 05-99من 
 ؛عامل تعترب مؤسسة متوسطة 100-499من 

  .عامل تعترب مؤسسة كبرية 500أكثر من 

                                                             
امللتقى  ،اإلسالميةواملتوسطة بالصيغ املصرفية  الصغرية املؤسسات متويل :مداخلة بعنوان  ،عواطف حمسن ،سليمان ناصر 7

  .، املركز اجلامعي غرداية2011فري في 24-23 االقتصاد االسالمي، الواقع ورهانات املستقبل، :ولالدويل األ
  .، مرجع سابقغدير امحد سليمة، مذكرة ماجستري غري منشورة 8
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 أخذ املشرع اجلزائري باملعايري األوروبية يف حتديد مفهوم املؤسسات الصغرية :ياجلزائر املشرع تعريف  -
ا   20تلك اليت تشغّل من عامل إىل تسعة عمال وحتقق رقم أعمال أقل من "واملتوسطة على أ
أما املؤسسات املتوسطة ، ماليني دينار 10أو ال تتجاوز حصيلتها السنوية ، مليون دينار جزائري

ا  ها على أ  2مليون و 200عامل ويكون رقم أعماهلا بني  250إىل  50تلك اليت توظف "فعرّف
مليون دينار  500و 100أو تكون إمجايل حصيلتها السنوية ما بني ، مليار دينار جزائري

  9."جزائري
  

الحظ من هذا التعريف للمشرع اجلزائري هو إمهاله جلانب مهم متثل يف العمالة إال أن الشيء امل
ا التكنولوجيا واملعرفية، واهتمامها فقط حبجم العمالة املطلوب  تبعا حلجم املؤسسة واستخداما

املتضمن القانون ، 2001ديسمرب12الصادر يف 01-18 يتلخص يف القانون رقم حيث 10،استخدامها
والذي اعتمدت فيه اجلزائر على معياري عدد العمال ورقم  التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة،

  11 .املتوسطةو  األعمال، حيث حيتوي هذا القانون يف مادته الرابعة على تعريف جممل للمؤسسات الصغرية
  

  :املتوسطة يف اجلدول التايلو  وميكن تلخيص تعريف املشرع اجلزائري للمؤسسات الصغرية
  
  

                                                             
ديسمرب  التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة،القانون  وزارة املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة، 9

2001.  
مداخلة بعنوان واقع بناء القدرات التنافسية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  كنموذج املؤسسات  ،تيقاوي العريب 10

ؤسسات الصناعية امللتقى الدويل الرابع حول املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للم الصناعية خارج قطاع احملروقات،
  .محد دراية بأدرارأجامعة العقيد  خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية،

 ،رابح خوين، رقية حساين، املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومشكالت متويلها، دار إيرتاك لطباعة والنشر والتوزيع 11
 .37 ص ، 2008
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  املتوسطة حسب املشرع اجلزائريو  تصنيف املؤسسات الصغرية:  1جدول رقم 
  مجموع الميزانية السنوي  رقم األعمال  عدد األجراء  الصنف

  مليون دج 10أقل من   مليون دج 20أقل من  1-9  مؤسسات مصغرة

  مليون دج 100أقل من   مليون  دج200 أقل من   10-49  مؤسسات صغيرة

  مليون دج 500مليون دج إىل 100 من  مليار دج 2 مليون دج إىل200من  50-250  مؤسسات متوسطة

  .2001املتوسطة، سنة و  القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية: المصدر
  

باعتبارها ، كما أن اهتمام الفكر االقتصادي خالل فرتة طويلة كان مرتكزا على املؤسسات الكربى
ميش املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، قاطرة عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية األمر الذي أدى إىل 

ا  نتج عنه غياب تعريف دقيق هلا، فاجلزائر وعلى غرار بقية الدول مل تدرج تعريف دقيق يف كتابا
  12.املؤسسات االقتصادية هلذه 

  :المتوسطةو  خصائص المؤسسات الصغيرة .2
مجموعة من اخلصائص اليت جتعلها قادرة على التأقلم مع األوضاع ـتتصف هذه املؤسسات ب

 :منها النامية،االقتصادية ملختلف الدول سواء املتقدمة أو 
هذا فهي تعتمد نسبيا على اليد ـلو  مالية،ـاستخدام تقنية إنتاجية أقل تعقيدا وأقل كثافة رأس -

 13العاملة؛
ا إنشاء العديد من الوحدات الصناعية، اليت تقوم بإنتاج  االبتكارو  روح املبادرة -  بإمكا

 تشكيلة متنوعة من السلع خاصة االستهالكية منها ؛
                                                             

ول حلتقى دويل م تقييم برامج دعم وتنمية املؤسسات الصغرية اجلزائرية، :مداخلة بعنوان، طارق محول سهام شيهاين،  12
 .، جامعة املسيلة2011نوفمرب  15 ،16 يوميالبطالة وحتقيق التنمية املستدامة،  من التقليلإسرتاتيجية احلكومة يف 

امللتقى الوطين ، املؤسسات املتوسطة والصغرية يف اجلزائر واقع وآفاقمداخلة بعنوان  ،عيساوي ليلى زغيب شهرزاد،  13
 يجامعة عمار ثليج ، 2002 أفريل 9 -8يومي   ،األول حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية

  . األغواط
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 االنتشار قدرة تأقلمها مع احمليط اخلارجي وامتداد نشاطها إىل املناطق النائية اضافة اىل قلة - 
 14؛اجلغرايف

 السلطوي؛ التدرج قلةو  اإلنشاء،مالية يف مرحلة ـاالخنفاض النسيب للتكاليف الرأس - 
 .االستثماري ـناخمرونة التفاعل مع امل - 

  :أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .3
 الذي الدور أمهية على البلدان خمتلف يف امليدانية والتجارب العلمية والدراسات البحوث تتفق

 خالل من للدول واالجتماعية االقتصادية بالتنمية النهوض يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تؤديه
 اإلنتاج تنمية طريق عن والتكنولوجي االقتصادي النسيج وتنويع ،عمل مناصب إنشاء يف هاـمسامهات

  . الصادرات وتنويع تنمية إىل باإلضافة ، احمللي
 واملتوسطة الصغرية املؤسسات اعتماد إىل األخرية السنوات يف الدول من بالعديد أدى التوجه هذا

 من جمموعة وضبط الربامج خمتلف اعتماد خالل من واالجتماعية، االقتصادية للتنميةأساسي  كمحرك
  :فة إىلهذا إضا ،والرتقية بالتطوير الكفيلة والقوانني اإلجراءات

املسامهة يف تشغيل الشباب بتكلفة منخفضة نسبيا إذا ما قورنت بتكلفة مناصب العمل باملؤسسات  - 
   15الكربى؛

 االدخار واالستثمار من خالل تعبئة رؤوس األموال من األشخاص؛ارتفاع مستوى  - 
 16 التقليل من االسترياد؛ مـما يساهم فـياالعتماد على املوارد اإلنتاجية احمللية  - 

                                                             
- االستثماري  املناخ دعم يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات مداخلة بعنوان دور ،نوي بن مصطفى ،تيماوي يدا عبد  14

  أفريل  18و 17 يومي العربية الدول يف الصغرية واملتوسطة املؤسسات تأهيل متطلبات :الدويل امللتقى، ئراجلزا حالة
  .األغواط -ثليجي عمار ، جامعة200

دور  الصناعات الصغرية واملتوسطة يف معاجلة مشكلة البطالة بني  عبد العزيز مجيل خميمر، أمحد عبد الفتاح عبد احلليم، 15
  .33، ص 2005الشباب يف الدول العربية، منشورات املنظمة العربية لتنمية اإلدارية، 

 .53رابح خوين، رقية حساين، مرجع سبق ذكره، ص  16
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 ارتفاع معدالت املردودية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مقارنة باملؤسسات االقتصادية العمومية ؛ - 
  ستهالك النهائي؛خدمات لالو  العمل على توفري سلع - 
السلع  سويقيؤدي إىل ت مما ،سهولة توزيع منتجات هذه املؤسسات يقلل من تكاليف التخزين - 

  17.للمستهلك بأقل تكلفة ممكنة
شخص  نييمال أكثر من سبعةتشغل ، طةسمتو و  ألف مؤسسة صغرية 700وتضم اجلزائر حوايل 

املتوسطة و  من هذه املؤسسات الصغرية %95ما يقارب و  ،2012حصائيات األخرية لسنة اإلحسب 
يف املناطق  % 60 بنسبة ،مصنفة يف فئة املؤسسات الصغرية جدا وأغلبها عائلية، وهي متمركزة يف الشمال

  .يف اهلضاب العليا % 30و الساحلية
أدى  )  2010 – 2003(املتوسطة يف اجلزائر خالل الفرتة و  إن زيادة عدد املؤسسات الصغرية

  %.35 ـــــإىل حتقيق زيادة يف القيمة املضافة بنسبة معتربة قدرت ب
  

 18:االقتصادية  تحاالصاال تأهيل القطاع على ضوء آليات .4
 يف املؤسسات موقع حتسني قصد القطاع يتخذها اليت اإلجراءات من جمموعة التأهيل آليات تعترب

 اإلدارة جبانب ال يتعلق برنامج التأهيل هدف االقتصادية، لذلك فإنالعوملة  ظل يف خاصة إطار املنافسة،
  :ومن بني اآلليات املعتمدة يف التأهيل جند املؤسسات، العام هلذه احمليط يشمل إمنا والتسيري فقط،

                                                             
يف االقتصاديات النامية ومعوقات تنميتها،  لرقط فريدة، بوقاعة زينب، بوروبة كاتيا، دور املشاريع الصغرية واملتوسطة 17

 28- 25متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات املغربية، جامعة سطيف،  :ملتقى دويل
  .120ص ،2003 ماي

، التأهيل التكيف وآليات متطلبات :اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات قطاع مداخلة بعنوان ،عثمان بوزيان 18
 ،2006  أفريل  18و 17 يومي  .العربية الدول يف الصغرية واملتوسطة املؤسسات تأهيل متطلبات : الدويل امللتقى
  .اجلزائر-بالشلف بوعلي بن حسيبة جامعة افريقيا، مشال واقتصاديات العوملة خمرب إشراف، سعيدة -اجلامعي املركز
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 بيئة يف املتوسطةو  الصغرية املؤسسات تتطور حيث: والمتوسطة الصغيرة المؤسسات محيط ترقية - 
 التهيئة ؛و  التجهيز، التسيري ، التنظيم من جانب سيما تكون منفتحة على احمليط اخلارجي، ال

 باعتبار أن ،عالقطا  مستوى على وهذا الدعم تعزيز إىل اجلزائر تسعى: القطاع دعم مؤسسات تعزيز - 
 19املؤسسات؛ هذه وفاعلية مبدى قدرة مرتبط للتأهيل برنامج أيح جنا 

 قطاع يزود الذي احليوي املصدر املعلومات نظم تعد  :قطاعالب خاصي فعال معلومات نظام إقامة - 
 الذي التفاعل الداخلي واخلارجي تعكس احلديثة، حبيث باملعلومات املتوسطةو  الصغرية املؤسسات

 املؤسسات؛ هذه بيئة يف حيدث
 اقتصاد ظل يف املتوسطةو  الصغرية املؤسسات تأهيل عن احلديث ميكن ال : البشري العنصر تأهيل - 

 التكنولوجيات يف أكثر بالتحكم للمؤسسات يسمح ما وهو فيها، البشري العنصر دون تأهيل املعرفة
 .اخلارجية التجارة حتريرو  املنافسة ظل يف وإدارته، للتغيري واالستجابة احلديثة،

  
ا التنافسية ومتكينها من  سعيا وراء تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية وحتسني قدرا

مواكبة التطورات االقتصادية احلاصلة، ويف ظل هيمنة التجمعات االقتصادية الكربى يف خمتلف األسواق 
العاملية، أعدت الوزارة الوصية برناجما وطنيا لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة بقيمة مليار دينار سنويا 

  20 :إىلويهدف هذا الربنامج  2013سنة  ميتد إىل غاية
حتليل فروع النشاط وضبط إجراءات التأهيل للواليات حسب األولوية عن طريق إعداد دراسات عامة   -

كفيلة بالتعرف عن قرب على خصوصيات كل والية وكل فرع نشاط وسبل دعم املؤسسات الصغرية 
ا حسب الفروع وبلوغ ترقية وتطو  ر جهوي واملتوسطة بواسطة تثمني اإلمكانيات احمللية املتوفرة وقدرا

 للقطاع؛
                                                             

   .، مرجع سابقمنشورةغدير امحد سليمة، مذكرة ماجستري غري  19
 يومي، العربية الدول يف الصغرية واملتوسطة املؤسسات تأهيل متطلبات :الدويل امللتقى -يالصناع للعقار الوطنية الوكالة  20

  .اجلزائر-بالشلف بوعلي بن حسيبة افريقيا جامعة مشال العوملة واقتصاديات خمرب إشراف، 2006  أفريل  18و 17
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إىل تنسيق ذكي وفعال بني دف للمؤسسة عن طريق إجناز عمليات  ارجيمحيط اخلـتأهيل ال -
 املؤسسة وحميطها القريب؛

 خطط تأهيلها؛ـإعداد تشخيص اسرتاتيجي عام للمؤسسة وم -
سطة املسامهة يف متويل خمطط تنفيذ عمليات التأهيل خاصة فيما يتعلق برتقية املؤهالت املهنية بوا -

واحليازة على القواعد العامة  ،اجلوانب التنظيمية وأجهزة التسيريب املتعلقالتكوين وحتسني املستوى 
 وخمططات التسويق؛) األيزو(للنوعية العاملية 

 .حتسني القدرات التقنية ووسائل اإلنتاج -
تنفيذ برامج  لتتكفل مبتابعة، وبذلك أنشأت الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة

تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذا احتضان بنك للمعطيات االقتصادية، باإلضافة إىل إعداد 
  .املؤسسات ) حاضنات(دراسات اقتصادية ومتابعة وتنسيق نشاطات مراكز التسهيل ومشاتل 

اجلهوي بواسطة ينتظر من هذا الربنامج تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة على املستوى احمللي و 
وإنشاء قيم مضافة  ،من املؤسسات الصغرية واملتوسطة ذات تنافسية وفعالية يف سوق مفتوحة نسيج

  .جديدة ومناصب شغل أكثر
  

  تمويلها وطرق والمتوسطة الصغيرة لمؤسساتا  :الثاني المحور
 مرحلة يف واملتوسطة خاصةالصغرية  املؤسسات تواجه اليت املشاكل أبرز من التمويل مشكلة تعترب

العائلية نظرا  القروض أو للمؤسسني اخلاصة األموال على املؤسسات هذه تعتمد ما فكثريا اإلنشاء،
بناء على التجارب والتحاليل والدراسات  ،21لصعوبة توفر ضمانات القروض املصرفية ألسباب متعددة

النمو االقتصادي واالجتماعي، فقد حظيت هذه يف  واملتوسطة الصغرية املؤسساتحول الدور الذي تؤديه 
                                                             

واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات  الدورة التدريبية الدولية حول متويل املشروعات الصغرية  حسني رحيم، 21
، عادل دويل اقتصادي نظام حنو، ومقرتحات تشخيص :اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات املغاربية، متويل

 .جامعة األغواط ،2003مايو  28-25العادل،  والبديل العوملة يف الكامنة التناقضات
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يف ظل التحوالت االقتصادية اإلقليمية ها رية لتأهيليتبين برامج تطو  من خالل األخرية باالهتمام الكبري
  .والدولية

  :المتوسطةإشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة و  .1
 وفق متطلبات العصر وسطةتبنت اجلزائر عدة برامج تنموية للنهوض بقطاع املؤسسات الصغرية واملت

حيث إخل، ...التمويل املنافسة،التأهيل، نظام املعلومات، القدرة على : استنادا إىل مستويات عديدة أمهها
إىل عدة أسباب  22يعود الضعف يف إمكانيات التمويل املصريف طويل األجل الذي يعاين منه القطاع

  :أمهها
  امليكانيزمات املالية احلديثة ؛عدم تأقلم املؤسسات الصغرية واملتوسطة مع  -
ذا النوع من املؤسسات؛ -   قلة أو انعدام الضمانات اخلاصة 
ا -  23.صعوبة اإلجراءات اإلدارية اخلاصة باإلنشاء وطول مدّ

  
 24 :التمويل واملتمثلة يف على احلصول مشاكل بعضإضافة إىل 

 االستثمار؛ حاجات لتغطية البنكية املؤسسات من طرف ضو القر  على احلصول شروط -
 القرض البنكي؛ منح مركزية -
 .االستثمار عمليات يف متخصصة بنوك غياب -

                                                             
22 M  . OuBocardSalle (2002), « La source de financement des investissements de la PME : 

Une étude empirique sur données sénégalaises », In Revue Afrique et développement, 
Vol. XXVII, Nos. 1&2, p84-115. 

يد  23 حماولة تقييم برامج وسياسات متويل املؤسسات الصغرية : مداخلة بعنوان ،دادن عبد الوهاب ، قدي عبد ا
امللتقى الدويل حول سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات واملؤسسات دراسة حالة اجلزائر  ،واملتوسطة اجلزائرية

  2006نوفمرب  22و 21يومي ، والدول النامية
 الشراكة ظل يف اجلزائرية واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل يف باملشاركة التمويل دور :مداخلة بعنوان ، أمحية بالل 24

  أفريل  18و 17 يومي العربية الدول يف الصغرية واملتوسطة املؤسسات تأهيل متطلبات  :الدويل امللتقى، األوروعربية
 .جيجل امعةجب 2006
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 مشاريع معظم أن إال ةختلفامل االقتصادية للمشاريع بالنسبة اجلزائر يف التجارية البنوك أمهية رغم
إضافة إىل  االئتمان، لدخول أسواق كبرية صعوبة جتد االستغاللخالل أو  التأسيس يف سواء اخلواص

 الذاتية املوارد على عتمد أساسات منها الكثري جعلمما  العمومية الكربى املؤسسات مع املتكافئة غري قدرةال
من الدراسات واألحباث  الكثري جند اإلطار هذا ويف .رمسية غري أخرى مصادر أو العائلية، والقروض
 الوحدات يف مصادر التمويل املستخدمة أهم أن تؤكد املؤسسات اليت من عينة دراسة خالل من ،امليدانية
  .عمالءوال املوردين متويل العائلي، األصدقاء، التمويل :على عموما والصغرية جدا تقتصر الصغرية

 
 25 :التمويلميكانيزمات  تطوير .2

 الصغرية مؤسساتـلقطاع ال بالنسبة يالتمويلاجلانب ا لألمهية البالغة اليت يكتسيها ستنادا
 االعتبار تأخذ بعني سياسات متويلية إعداد طريق هذا األخري عن ميكانيزمات ترقية وجب واملتوسطة،
 أقلمت البد من األهداف هذه بلوغ وبغية ة،فعال وأساليب بطرق وخصائصها، املؤسسات هذه احتياجات

ال املتطورة الدول وجتارب السائدة، مع الظروف املصريف نظامال   :طريق عن ،يف هذا ا
 املتوسطة؛و  الصغرية املؤسسات متخصصة يف متويل بنوك إنشاء -
 ؛العمومية البنوك يف واملتوسطة الصغرية باملؤسسات خاصة فروع فتح -
 دوليا؛ اجلزائري وفق املقاييس املتفق عليها املصريف النظام تطويرالعمل على  -
 املؤسسات؛ هذا النوع من متويلها على وحثّ  اخلاصة املؤسسات املالية فيزحت -
 املتوسطة؛و  الصغرية املؤسسات أمام انفتاح السوق املالية -
 .العمل مببادئ ومعايري احلوكمة اجليدة يف املصارف  -

ا كبرية صناعات إلقامة الضخمة املالية للموارد اجلزائر افتقار ظل يف ، نظرا هلشاشة السوق املالية 
 اقتصاد ظل يف التنافسية اقدرا ورفع واملتوسطة الصغرية املؤسسات على تأهيل فانه من الواجب العمل

                                                             
يد،  25   .، مرجع سابقدادن عبد الوهاب قدي عبد ا
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 من خالل، االقتصادية واالجتماعية للبلد التنمية حتقيق ؤديه يفت أن ميكن اهلام الذي السوق اعتبارا للدور
األخذ مع  ، بطرق التمويل يتعلق خاصة فيما اجلزئي الكلي أو املستوى على فعالة سواء اسرتاتيجيات تبين

 التمويل طرققلة  ناهيك عناإلنتاجية،  انشاطا لتمويل واجههات اليت والصعوباتاملشاكل  بعني االعتبار
 دولية باتفاقيات لاللتزام اجلزائر اجتاه مع أمهيته تزداد الذيو  للقطاع، املخصصة األموال ورؤوس املعتمدة
 متوسطـوال القصري األجل يف هلا ستسمح اليت التنافسية اقدرا ورفع ترقيتها أجل من، التجارة لتحرير
  .الشراكة األوروبية اجلزائرية  توسع اتفاقيات ظل يف التنافسية وتعزيز مكانتها، مكاسبها بتعظيم

  
  :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل في بالمشاركة التمويل طرق .3

 الذي املشاركة نظام إطار يف عليها االعتماد ميكن اليت األساليب من بني باملشاركة التمويل يعترب         
 إجيابية آثار من له ملا الناشئة املشاريع خاصة 26للمؤسسات االقتصادية، التمويل مصادر تفعيل يف يساهم

هذا النوع  وضعية مع غالبا يتالءم ال الذي البنكي للتمويل بديال إضافة إىل كونه اإلنتاج، عمليات على
االقتصادية  تهانظر لوضعيبال القطاع ذا اجلزائراهتمام  خالل من. انشاطا بداية يف املؤسسات من

تنويع  يف تساهم اليت األساليب هذه على االعتماد ميكن األورويب، االحتاد مع اهـتاتفاقيا وتطور ،احلالية
 بديل" : املشاركة يعترب نظام حيث، الفوائد فيها نظام النعدام انظر  تكاليفه من والتخـفيض التمويل مصادر
 ضمن متوازن بشكل املشاركة األطراف بني املالية املوارد توظيف على يعتمد والذي الفوائد لنظاممتويلي 
 طرف من الحقا األرباح وحتصيل للمؤسسة، ختفيض تكاليف التمويل أجل من االستثماري، النشاط

ة على النظام هذا ويشتمل، " 27املسامهني    :أمهها فيما يلي إىل أن نشري ميكن أساليب عدّ
 متويل يف االشرتاك االسرتاتيجية هذه خالل من ويتم: المشاركة طريق عن االستثمارات تمويل - 

 كل طرف بنسبة معينة يساهم االقتصادية، حيث األنشطة خمتلف ضمن واملتوسطة الصغرية املشاريع
                                                             

  .، مرجع سابقأمحية بالل .أ  26
 ، 1995، سنة 1ط للتنمية، اإلسالمي البنك النامية، البلدان يف الصغرية الصناعات  أمحد، يسري الرمحان عبد 27

  . 80ص
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 حسب اخلسائر وحتمل حتقيقها، بعد عليها املتفق النسب حسب األرباح تقاسم ويتّم املال، رأس يف
 املالية، مواردها لنقص واملتوسطة الصغرية اجلزائرية املؤسسات مئيال وهو أسلوب املشاركة، نسب

  ؛تكاليفاللضخامة  االستثمارية شاريعملا بعض يف الدخول عن وعجزها
 الصغرية املؤسسات تأهيل عملية يف األسلوب هذا دور ويتمثل: المضاربة طريق عن التمويل - 

 األفراد، الو ماأل أصحاب رؤوس بني مسامهات املشاركة على يعتمد كونه اجلزائرية، واملتوسطة
 حيث استثماري، مشروع أي يف للمؤسسة والتنظيمية الفنية القدرات مع واملصرفية املالية واملؤسسات

 الثاين الطرف تشارك فهي القروض منح عن وعوضا، الالزمة رؤوس األموال املمولة األطراف متتلك
 الالزمة اخلربة املشروع أصحاب املقابل ميتلك ويف األموال، ذههالصغرية واملتوسطة  املشاريع يف املتمثل

  ؛املمولني مع ملشاركتها واإلدارة التسيري يف
 املتوسطة، أو الصغرية املؤسسة لنشاط مالئما متويليا يعترب أسلوبا: التأجير بواسطة المؤسسة تمويل - 

 منها يستفيد املشروع واليت صاحبو املمول  بني اإلنتاج وعوامل للمنافع التأجري عقود على العتماده
كها العقود تنتهي هذه حيث األخري، هذا   28 .املشروع لصاحب بتمّل

  
  :برامج تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر .4

برامج  من مجلة اجلزائر تبنت القطاع ككل، هلذا مستوى لرفع الفعالة األداة التأهيل برامج تعترب
أن مسألة  باعتبارو  اجلزائرية،الصغرية واملتوسطة  املؤسسات وتأهيل لدعم "ميدا"أمهها برنامج  التأهيل،

فقد اعتمدت جمموعة من التقنيات يف جمال منح  ، التمويل متثل جوهر تنمية هذا النوع من املؤسسات
  :االئتمان املصريف أمهها

  كتقنية لتمويل التجارة اخلارجية يف عمليات التصدير واالسترياد؛  القروض املستندية -
 بالسحب على املكشوف؛) قصرية األجل(السماح مبنح قروض االستغالل  -

                                                             
يد،  28   .، مرجع سابقدادن عبد الوهاب قدي عبد ا



  بوشرف جياللي. د
 فوزية بوخبزة. أ

  دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بناء االقتصاد الوطني

 

185 
 

 .قروض متوسطة األجل لتمويل االستثمارات -
 تني، املتعلق بتطوير االستثمارات يف املاد2001أوت  20املؤرخ يف  03/01نص األمر رقم 

على أن االستثمارات تنجز يف املناطق اليت هي حباجة إىل تنمية، وكذا االستثمارات اهلامة  10-11
ا احملافظة على البيئة  ا بالنسبة لالقتصاد الوطين واليت تستعمل تكنولوجيا خاصة من شأ تستفيد من فإ

  29:املزايا التالية
 اإلعفاء مع دفع حقوق نقل امللكية؛  -
بصفة كلية أو جزئية مبصاريف األشغال املتعلقة باملنشآت الضرورية إلجناز  تكفل الدولة -

 .االستثمارات بعد تقييمها من طرف الوكالة
إضافة إىل ، دف هذه اإلجراءات إىل إحداث مرونة وتسهيل التعامل بني البنوك واملؤسسات

كة مع االحتاد األوريب وانفتاح السوق ولإلشارة فإن دخول اتفاقية الشرا  إمكانية منافسة األسواق اخلارجية،
اجلزائرية على املنافسة الدولية يعترب حمفزا إلنشاء الصندوق اخلاص بتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

هذا وقد عرفت جممل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية عدة ، 2006الذي تضمنه قانون املالية لسنة 
د خالله اإلطار  12/12/2001التوجيهي لرتقيتها بتاريخ تعديالت بسبب صدور القانون  والذي حدّ

إذ أن اهلدف الرئيسي من وضع هذا  ، ترقيتها ودعمهاميكانيزمات وكذا  االقانوين والتنظيمي لنشاطه
  .30القانون هو زيادة حتسني حميط االستثمار احمللي واألجنيب املباشر واملسامهة يف حترير املبادرات اخلاصة

ويف مقدمتها إشكالية ، املشاكل اليت تعاين منها منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطةدفعت 
ومع ، ت متويل تتالءم مع خصوصية هذا النوع من املؤسساتميكانيزماالتمويل بالوزارة الوصية إىل اعتماد 

لقروض مت اإلعالن عن إنشاء مؤسستني ماليتني للمسامهة يف تسهيل احلصول على ا 2004بداية سنة 

                                                             
  .وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار  29
  .القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  30
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 30البنكية متثلت يف صندوق ضمان القروض االستثمارية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة برأمسال قدره 
  .مليار دج 3.5مليار دج، وصندوق رأمسال املخاطر برأمسال قدره 

وانضمام اجلزائر املرتقب إىل  ،االحتاد األورويب معمتوسطية –إن توقيع اتفاقية الشراكة األورو 
وهذا ، املنظمة العاملية للتجارة، تعد من أهم األسباب املباشرة لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية

  31.ما جيعل التمويل اخلارجي يعد من أهم مصادر متويل برامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة
  :صوصومن ضمن هذه املصادر جند على وجه اخل

 من بينها: الهيئات والمؤسسات المالية الدولية والعالمية :  
والذي تسريه املؤسسة  "مشال إفريقيا لتنمية املؤسسات" وذلك من خالل برنامج : البنك العاملي  -

 ؛سنوات 5مليار دوالر ملدة  20املالية العاملية، خصص له مبلغ مايل يقدر ب 
هدفها الرئيسي مساعدة الدول النامية أو الدول املتبناة  32:الصناعيةمنظمة األمم املتحدة للتنمية   -

نظام اقتصاد السوق يف إجياد شراكات صناعية مع مؤسسات متطورة، أو يف احلصول على متويل 
ية لتأهيل  2003صناعية، وقد مت االتفاق سنة  خارجي أو وضع وتنفيذ برامج على مساعدة فنّ
 . فرع الصناعات الغذائية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف

 الثنائي بين الدول  اتفاقيات التعاون : 
التعاون الثنائي بني اجلزائر وبعض البلدان اليت تكتسب خربة كبرية يف ميدان تنمية وترقية  يعترب

يل تركيا، كندا وأملانيا من املصادر اخلارجية لتمو ، إسبانيا، إيطاليا، املؤسسات الصغرية واملتوسطة مثل فرنسا
عمليات برامج التأهيل، ويف هذا اإلطار ميكن أن نذكر برنامج التعاون اجلزائري األملاين يف جمال التكوين 

                                                             
–سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات واملؤسسات، امللتقى الدويل حول ، عبد احلق بوعرتوس، حممد دهان 31

متويل عمليات تأهيل : "عنوان املداخلة، 2006نوفمرب 22/ 21بسكرة يومي  دراسة حالة اجلزائر والدول النامية،
  .جامعة حممد خيضـر بسكـرة، "الصغرية واملتوسطة  املؤسسات

32  www.unido.org/doc/2012 
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ى تكوين جمموعة من اخلرباء يف هذا  33الثالثة، إىل مرحلته واالستشارةحيث انتقل الربنامج بعد أن أ
امليدان وقام بتقدمي التكوين واالستشارة املوفرة للمؤسسات واجلمعيات املهنية إضافة إىل توسيع شبكته 

 .ملراكز الدعم املتواجدة يف خمتلف جهات الوطن
اقيات بينها وبني دول بتوقيع اتف -يف إطار سياسة ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة-قامت اجلزائر 

ال   34:أخرى متقدمة يف إطار التعاون الدويل، نذكر يف هذا ا
 :من هذا التعاونتض :التعاون الجزائري األلماني - 

ويستفيد قطاع املؤسسات  ،ماليني أورو 3بـ تمشروع إرشاد وتكوين بتكلفة إمجالية قدر   - 
  عونا مرشدا ؛ 250و امتخصص 50الصغرية واملتوسطة بتكوين 

هدفه ترقية ، مليون أورو 2.3مشروع دعم وترقية املؤسسات الصغرية بغالف مايل يقدر بـ  - 
 .لمؤسساتلاحلركة اجلمعوية 

مت االتفاق على تعاون كندي جزائري يتمثل يف تنمية القطاع اخلاص يف  :التعاون الجزائري الكندي - 
مليون دوالر ملدة  7.4در بـ اجلزائر لتحسني شروط تنافسية القطاع اإلنتاجي بتكلفة إمجالية تق

 ؛سنتني
من أجل إقامة عالقات بني رجال  2002مت التوقيع عليه يف أفريل  :التعاون الجزائري اإليطالي - 

األعمال اجلزائريني ونظرائهم اإليطاليني، وكذا إنشاء مركز تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة باجلزائر 
 ؛بدعم من إيطاليا

 الصغرية للمؤسسات متويل خط فتح على مت االتفاق 35:للتنمية اإلسالمي البنك مع التعاون - 
 تأهيل سبل معلوماتية ولدراسة نظم استحداث لدعم متكاملة فنية مساعدة تقدمي وكذا واملتوسطة
  ؛واملنافسة  العوملة متطلبات ملواكبة الوطنية الصناعات

                                                             
33  http://www.pmeart-dz.org/ar/discours.php2012. 

، أطروحة دكتوراه، غري سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، دراسة ميدانيةقريشي يوسف،  34
 .73، ص 2005 منشورة، جامعة اجلزائر،
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مت االتفاق بني البنك الوطين اجلزائري والبنك املركزي النمساوي يف  :التعاون الجزائري النمساوي -
 36 .بعد مفاوضات دامت سنة ، مليون أورو 30إطار االستفادة من قرض بقيمة 

  
 :الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتطوير دعم برنامج .5

خصيصا  ومعد الثانية، ميدا لربنامج الثنائي للتعاون الثاين الفصل إطار ضمن الربنامج هذا جاء
 الصغرية املؤسسات تنمية -أورو  :اسم أخذ وقد اجلزائرية واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتطوير لدعم

  .اجلزائرية واملتوسطة
 37:خاصة وأهداف إمجايل يتضمن هذا الربنامج هدف

 الصغرية باملؤسساتالقطاع اخلاص املتعلق  تنافسية وحتسني تأهيل يف يتمثل :اإلمجايل اهلدف -
   ؛للجزائر واالجتماعي النمو االقتصادي يف ومهم كبري جزءـب للمسامهة واملتوسطة،

، اخلاصة واملتوسطة الصغرية املؤسسات قدرات تتمثل أساسا يف تطوير  :اخلاصة األهداف -
  .السوق اقتصاد متطلبات مع بالتأقلم هلا للسماح

  
 :بالجزائر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتنمية ميدا برنامج .6

الشراكة  لتنفيذ األورويب لالحتاد الرئيسية املالية األداة 1995 سنة ندشّ  الذي ميدا برنامج يعد
 األردن، مصر، املغرب، تونس، جلزائر،ا: ـل الثنائية ميدا مساعدات ومنح وأنشطتها، متوسطية-األورو

                                                                                                                                                                       
 .العربية الدول يف الصغرية وملتوسطة املؤسسات تأهيل متطلبات  :الدويل امللتقى اللطيف عبد بلغرسة  السعيد، بريبش 35

املعمول  معوقات بني اجلزائر يف الصغرية واملتوسطة للمؤسسات البنوك متويل اشكالية، 2006  أفريل  18و 17 يومي
  .املأمول ومتطلبات

 .العالقات اخلارجية للبنك اجلزائري حسب تصرحيات مدير  36
37 Dispositions techniques et administratives, Appui au développement des PME en 

Algérie, ministère de la PME et de l’Artisanat, commission européenne. 
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 أهداف ثالثة حتقيق يف الدول هلذه الربنامج يقدمه الذي الدعم فلسطني، حيث يستخدم سوريا، لبنان،
 38:ممثلة يف
 واألمن؛ للسلم مشرتكة منطقة يف السياسي االستقرارو  تعزيز الدميقراطية -
 والشركاء األورويب االحتاد بني احلرة التجارة منطقة إقامة ودعم ،املشرتك للرخاء منطقة إقامة -

  املتوسطني ؛
 .واإلنسانية واالجتماعية الثقافية الشراكة طريق عن الدول هذه شعوب بني العالقات توثيق -

- 1995( األوىل ميدا لربنامج خليفة)  2006- 2000(الثانية املمتد ما بني  ميدا برنامج تربيع
 ظل يف أورو مليار 3.4 ـب مقارنة الثانية ميدا أورو يف مليار5.35  قدره مبلغ توفري مت حيث، ) 1999

 بنك من معادلة مبالغ اقرتاض إمكانية فرصة األورويب االحتاد من املنح هذا كما يرافق األوىل، ميدا
 على الثانية املخصصة خالل ميدا املوارد من%  90حوايل ضخ مت إضافة إىل أنه، األورويب االستثمار

  .اإلقليمية لألنشطة األخرى % 10ختصيص مت بينما، الثنائي التعاون مستوى
 :مها عنصرين الثنائي يف املستوى على املوارد هذه توجيه أولويات تتمثل

 القدرة زيادة طريق عن حرة تـجارة لتنفيذ االستعداد من خالل: االقتصادي التحول دعم -
 ؛اخلاص القطاع تـهدف أساسا إىل ترقية، مستدامة اقتصادية تنمية لتحقيق التنافسية

 املدى على االقتصادي التحول تكلفة تـخفيف بـهدف: االجتماعيو  االقتصادي التوازن تقوية -
 النسبة االجتماعية، حيث أن السياسة جمال يف املالئمة بعني االعتبار اإلجراءات القصري أخذا

 أورو مليون 232.8 قيمته ما أي % 32متثل واملدفوعات املتعلقة باجلزائر االلتزامات بني
كما ،  الثانية لـميدا الثنائي التعاون خالل من مدفوعات أورو مليون 74.7 مقابل، التزامات

اجلزائر  استفادت فقط، % 42حوايل الربنامـجني إطار يف املايل االعتماد استهالك نسبة بلغت
ر ميدا برنامج إطار يف مايل غالف من  أورو مليون338 وحوايل أورو، مليون 164 ـب األوىل قدّ

                                                             
   .، مرجع سابقغدير امحد سليمة، مذكرة ماجستري غري منشورة 38
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 فقد بلغت النسبة متواضعة، جد تعترب استهالكها نسبة أن غري الثانية، برنامج ميدا إطار يف
 أي % 40حوايل اجلزائر استهالك فيما بلغ ،% 83الثانية لـميدا املالية املوارد الستهالك اإلمجالية

   .العام املستوى من النصف من أقل
 منها تعلق ما خاصة مثارها تؤتـي القطاع منها يستفيد اليت الدويل التعاون برامج خمتلف بدأت

 ،متوسطي -األورو التعاون إطار يف املندرج ميدا برامج من لأدّ  ذلك على األطراف وليس املتعدد بالتعاون
 القدرة حتسني يف املتمثل هدفه من وانطالقا  له االتفاقية املنظمة يف النظر بإعادة تفعيله مت أن بعد خاصة

 جوان غاية إىل حتقيقمت  ، فقدحميطها وتأهيل تأهيلها طريق عن املتوسطةو  الصغرية للمؤسسات التنافسية
لتغطية  جهاز إجناز وكذا املباشر الدعم إطار يف وتكوين وتشخيص تأهيل عملية 400 حوايل 2004

  . القروض على املؤسسات حصول ظروف سيحسن أورو مليون 20 بقيمة املالية الضمانات
  
  :الجزائريةسياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .7

تسعى أغلب البنوك اجلزائرية لتطوير أسلوب التسيري املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل 
لس الوطين االقتصادي واالجتماعي فإن ، نظام مصريف تقليدي مقارنة بالدول املتقدمة وحسب تقرير ا

ها يف حاالت عدم الدفع الضمانات القانونية اليت تطلبها البنوك اجلزائرية ال تعترب كعناصر ميكن استخدام
  :إضافة إىل أن هناك 39،مع غياب سوق عقارية ناشطة، نظرا لصعوبة تطبيق الرهن والعمل به

 عدم االهتمام بالقطاع ككل حسب املستوى املطلوب؛  -
 الغياب الكبري لعدة أنواع من األسواق املالية اليت تسمح باملفاضلة بني بدائل التمويل؛ -
الية والبنوك املتخصصة يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة عرب كامل انعدام وجود املؤسسات امل -

 الرتاب الوطين؛

                                                             
لس الوطين االقتصادي واالجتماعي،  39 ، جوان "من أجل سياسة لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائري"ا

 .75، ص2002
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 عدم وضع صيغ مفصلة ومنظمة للتمويل وفق احتياجات قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ -
اعتماد قرار منح القروض البنكية على معيار الضمانات القانونية وإمهال معايري أخرى موضوعية تتعلق  -

واسرتاتيجية آليات العرض ، ـنشاط وفعالية املؤسسة موضوع اإلقراض كأمهية التدفقات املالية املستقبليةب
  ؛الطلب يف احمليط اخلارجي للمؤسسةو 

 نقص تقنيات احلد من خماطر منح االئتمان للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ -
 تقدير خطر منح االئتمان ؛اعتماد البنوك اجلزائرية على األساليب واألدوات الكالسيكية يف  -
لة لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية؛ -   عدم حتديد سياسة مالية ديناميكية مفصّ
انعدام وجود بنوك املعلومات اليت تسمح للمؤسسات املالية والبنوك باملعاجلة السريعة مللفات القروض  -

 40.املقدمة من طرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة
املعلومات املتطور بتحليل أفضل ملخاطر املؤسسات ومنه إمكانية تغطية املخاطر  يسمح نظام

ضعف ، ،فقد يتحمل املستثمر أعباء كثرية يف مرحلة إنشاء املؤسسة سببها تعقد أنظمة التسيري41املالية
كثرة نقص املعلومات، كما أن تنفيذ اإلجراءات يستغرق وقتا طويال من الزمن إضافة إىل  ، مرونة احمليط

الوثائق املطلوبة وإجراءات التوثيق على عكس الوضع يف بريطانيا مثال حيث جندها أيسر يف اإلنشاء، من 
خالل السماح بإنشاء مؤسسات مسبقا تكون جاهزة للتشغيل فورا بعد تقدمي املقاول لوثائقه، وباملقابل 

السلطات العمومية منذ أواخر  تقدم له التوجيهات الالزمة إلجناح املشروع، أما يف فرنسا فقد قامت
ها وتبعا لذلك، قدمت ئالسبعينيات بالعمل على حتسني حميط املؤسسات تدرجيا قصد حترير عملية إنشا

دف إىل تبسيط إجراءات اإلنشاء، من بينها عملية القيد يف السجل التجاري  1997سنة  عدة تدابري 
  42.ساعة فقط 24خالل 

  
                                                             

 .كما هو معمول به النظام املصريف األملاين ويف النظام املصريف الياباين 40
 .من املعلومات تتم بطريقة إلكرتونية %80يف أوربا أكثر من  41
  .76، صمرجع سابق ،طروحة دكتوراهأ، قريشي يوسف 42
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 االقتصاد على وأثارها  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات  :الثالث المحور
 :التشغيل مجال ترقية في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور .1

ا ووصول البطالة ظاهرة نظرا الستفحال  ا ، جدا عالية مستويات إىل معدال  إضافة إىل كو
 باعتبارها واملتوسطة الصغرية جمال التشغيل استوجب االهتمام بالصناعاتيف  واجتماعيا اقتصاديا هاجسا
يف اطار املخطط اخلماسي  وهذا ما مت العمل به  التصنيع حنو العاملة القوى حتريك يف فعالية األكثر النمط

؛ الذي يسعى اىل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة، والعمل على ختفيض  2010-2014
ا، حيث حققت سياسة التشغيل بني سنة أىل إنسبة البطالة   2012إىل غاية جوان  2010دىن مستويا

منصب شغل بالقطاعني االقتصادي  1.250.000 نظرا الستحداث أكثر من ،من أهدافها%78حوايل 
  .منصبا آخرا يف اطار أجهزة االدماج املهين  1.094.000 يف حني مت استحداث  ،والوظيف العمومي

فان الشبكة االجتماعية املستحدثة يف اطار ، عالوة عن االهداف املسطرة ضمن هذا املخطط
كما مت يف   ، 1 033 535التضامن الوطين ساهـمت من جهتها بفتح ما جياوز املليون منصب شغل أي 

ول من والسداسي األ 2010مؤسسة مصغرة من قبل الشباب بني سنة  279.000هذا السياق انشاء 
  .يف اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطين للتأمني على البطالة 2012سنة 

م واخلاص ملساعدة املؤسسات ابني القطاعني الع" تشجيع الشراكة"من بني أهدف خمطط احلكومة 
دف هذه الشراكة اىل ترقية  املؤسسة التابعة هلذا االخري واليت مل تثبت وجودها بالسوق االقتصادية، و

اقتصاديا وتشجيع املنافسة لتحقيق منو وثروة اقتصادية، وذلك بتنشيط القطاعات املنشأة ملناصب الشغل 
مثل الفالحة والسياحة والبناء واألشغال العمومية واخلدمات، كما يعتمد املخطط على تشجيع التشغيل 

ظر يف الضرائب املفروضة على لتحريك آلة النمو االقتصادي خارج احملروقات، اضافة اىل اعادة الن
املؤسسات قصد التحفيز على االستثمار داخل الوطن بدل االسترياد الذي يشجع انشاء مناصب شغل 

  .باخلارج على سبيل املثال استرياد السيارات
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لس الوطين االستشاري للمؤسسات الصغرية  إن اإلجراءات التحفيزية اليت أعلن عنها رئيس ا
ا الدولة سنة  مؤسسة مصغرة معظمها من  50.000مسحت بإنشاء حنو  2011واملتوسطة واليت اختذ

ّ  2011طرف الشباب، ومن جهة أخرى شهدت سنة  متوسطة تعمل يف و  مؤسسة صغرية 30.000حل
ّ هذه املؤسسات للعامل  ،التصدير واالستريادمثل  غري منتجةو  قطاعات منتجة تعود األسباب الرئيسية حلل

حيث أن رغبة بعض رؤساء املؤسسات احلديثة النشأة يف حتقيق أرباح خالل السنة ، للمحيطو  البشري
ا على مواجهة صعوبات احلياة االقتصادية املؤسساتية تؤدي ال حمالة إىل زوال هذه و  األوىل وعدم قدر

  43.الشركات
إن استمرارية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، واملؤسسات املصغرة تتوقف خصوصا على حميطها 
املباشر والذي يتطلب من السلطات العمومية حتسينه من خالل اإلجراءات التحفيزية اإلضافية بعيدا عن  

  .كل بريوقراطية 
ّق منذ يناير  2010يعترب الربنامج الوطين للتأهيل الذي أعد سنة  الكفيل بإحداث تغيري  2012وطب

د بوسائل مالية هامة أي  ّ  386إجيايب لوضعية املؤسسات يف اجلزائر، وخالفا للربامج السابقة أول برنامج يزو
املتوسطة مثل التسيري و  يء جممل جوانب املؤسسات الصغريةاضافة اىل اإلجراءات اليت تـه، رمليار دينا

 2012سنة  %9نسبة البطالة يف اجلزائر تبلغ حوايل ن املستخدمني وهذا ما جعل وسلسلة اإلنتاج وتكوي
وهي تقريبا نفس النسبة اليت جاءت يف تقرير صندوق النقد الدويل حول اآلفاق االقتصادية واالجتماعية 

   44.%  7.9 منطقة املغرب العريب والشرق االوسط ايـب
اجلزائر واالحتاد (وبرنامج املؤسسات الصغرية واملتوسطة إن التنسيق بني الربنامج الوطين للتأهيل 

يتضمن برنامج حيث  ،قد يسمح بشمل عدد كبري من املؤسسات الوطنية اخلاصة والعمومية، )األورويب
لس الوطين االستشاري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لسنة  دراسة معمقة حول  انطالق 2012عمل ا

                                                             
لس الوطين االستشاري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة   43   .ا
     .تقرير صندوق النقد الدويل  44
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املناولة يف اجلزائر واملسامهة يف إنشاء املرصد الوطين للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الذي ينبغي أن يكون 
مستقال وحياديا لضمان متابعة وتقييم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف البلد وتعيني اإلجراءات الواجب 

 45.اختاذها لتحسني وضعيتها ومـحيطها
 : الصادرات إنعاش على المؤسسات هذه أثر .2

كبريا ومتزايدا يف ميزان   اتعترب تنمية الصادرات قضية معظم الدول النامية اليت تعاين عجز 
مدفوعاتـها، وبصفة خاصة يف امليزان التجاري، نظرا لكون التصدير ظل حكرا لوقت طويل على املؤسسات 

ةاالستثمارات اليت كانت ن كو  الكبرية نشاء شركات جتارية كانت مرتبطة بـشكل كبري بالسوق إل معدّ
لكن الواقع اثبت ان  ،اضافة اىل أنه لـم يكن يسمح حينها عمليا اال وجود مؤسسات كبرية احلجم، العاملية

  :احلجم الصغري واملتوسط للمؤسسات ميتلك مزايا نوعية تساعد على التصدير من بينها
أن قدرة هياكل املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة على حيث : واملرونة أقلمالقدرة على الت - 

سواق اخلارجية، نظرا ملا تتمتع به من مرونة تتمثل جها ملواجهة احتياجات األمع برامج انتاأقلم الت
يف قلة رأمسال املستثمر، ومن مث القدرة على تلبية احتياجات اسواقها واكتساب اسواق خارجية 

 ؛للتصدير
خصص يف جمال انتاجي واحد يشكل املعيار االفضل لنجاح وانفتاح املؤسسات إن الت: التخصص - 

 ؛الصغرية واملتوسطة  على االسواق الدولية
ى أساسا يف الت: التجديد -  مع املستجدات والتغريات السريعة  أقلمإن مرونة املؤسسات الصغرية تتجّل

 .يف رغبات املستهلكني وتوقعاتـهم وواقع املنافسني يف السوق
ملؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا هاما يف التصدير سواء بشكل مباشر او غري مباشر تؤدي ا

ال، فدولة سويسرا مثال تعتمد اىل حد كبري على الصناعات  بالنظر اىل تـجارب بعض الدول يف هذا ا
عات غزو بعض وقد استطاعت هذه الصنا، الصغرية إلنتاج املعدات االلكرتونية، الساعات، االدوية وغريها

                                                             
 .-اجلزائر– الوزير األول 45
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االسواق العاملية، اما يف هونغ كونغ فتشكل صناعة املالبس اجلاهزة اليت تتم يف مؤسسات صغرية حواىل 
ا، ويف كوريا% 50 يبلغ نصيب الصادرات الصناعية من انتاج املؤسسات الصغرية  اجلنوبية من صادرا
 46.من امجايل صادرات البالد% 35

 62ة الصادرات خارج احملروقات اربع اجتماعات وخلصت إىل عقدت جمموعة العمل اخلاصة برتقي
وسيتم تنفيذها  2011- 10-01توصية واليت مت املوافقة عليها خالل اجتماع الثالثية املنعقد بتاريخ 

يوم وهو الذي كان  120بدل  180إىل  47تدرجييا، يتعلق األمر بتمديد فرتة جلب عائدات الصادرات
من بني املطالب اليت ركز عليها املصدرون والرفع من مبلغ العملة الصعبة الذي يتم إدخاله إىل البالد من 

لفائدة املصدرين خارج احملروقات باإلضافة إىل تسريع ملفات تعويض املصاريف املتأتية من  %20إىل  10
  48".عمليات التصدير

لعمومية يف عملية إعادة هيكلة الصندوق اخلاص لرتقية الصادرات يف هذا اإلطار تشرع السلطات ا
امكانية حتويل يني اجلزائر أيضا منح املصدرين  اجلديدةوتقليص مدة تعويض املصدرين، ومن بني التوصيات 

ا اجلزائر مبالغ من العملة الصعبة للخارج، لدفع قيمة خدمات التسويق واإلشهار للمنتجات  ية اليت يقوم 
ساهم يف املتعاملون، باإلضافة اىل أمهية االستثمار يف حتديث األسطول البحري واجلوي الوطين وهو ما ي

  .ترقية التجارة اخلارجية
ن دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتسهيل حصوهلا على التمويل وتشجيع الصادرات إ

تستهدف بشكل خاص املؤسسات اليت تعاين من صعوبات مالية وهذا يف إطار اجلهود الرامية إىل حتسني 
املتوسطة اليت قامت و  املؤسسات الصغرية يف هذا الصدد قررت احلكومة أن ترافق مبسامهتها. حميط املؤسسة

ا البنكية منذ تاريخ صدور قرارات جملس الوزراء أي ابتداء من الفاتح فيفري   2011بإعادة جدولة ديو
مة بالفوائد اسنوات حيث ستتكفل خالهلا اخلزينة الع 3وأن هذه املؤسسات ستستفيد من فرتة تأجيل ملدة 

                                                             
   .جامعة األغواط دور الصناعات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التنمية االقتصادية،عادل نقموش، عبد الرزاق خليل، 46

47 www.djazairess.com/elmassar/6034  
  .اجلزائر 2011 – 10 - 01، وزير التجارة  48



  بوشرف جياللي. د
 فوزية بوخبزة. أ

  دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بناء االقتصاد الوطني

 

196 
 

إضافة إىل ذلك تعهدت احلكومة بتنفيذ  %.50وكذا مسح الرسوم املصرفية اليت مل يتم حتصيلها بنسبة 
التوصيات املتعلقة بإعادة جدولة الديون اجلبائية املستحقة على هذه املؤسسات من خالل منح فرتة 

اجلبائي  تكاليفومتديد فرتة تسديد اللتأجيل الدفع لسنة أو سنتني حسب الوضعية املالية للمؤسسة املعنية 
   .سنوات باإلضافة إىل إلغاء الغرامات على الوعاء والتحصيل 3إىل 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار بلوغ أكثر من و  يتضمن برنامج عمل وزارة الصناعة
  2025.49متوسطة سنة و  مليوين مؤسسة صغريةو  2015ومتوسطة سنة  مليون مؤسسة صغرية

لس الوطين االستشاري للمؤسسات الصغرية املتوسطة أن بلوغ هدف مليوين و  اعترب رئيس ا
، يكون شريطة 2012مؤسسة سنة  650.000مقابل  2025مؤسسة صغرية ومتوسطة يف حدود سنة 

  50.اخلروج من دوامة االسترياد الذي مييز االقتصاد الوطينو  وضع اسرتاتيجية صناعية حقيقية
  

  :اتمة ــالخ
 دول من العديد طرف من كبري باهتمام حيظى املتوسطةو  الصغرية املؤسسات موضوع دراسة إن

 هذه اقتصاديات يف مرضية نتائج من املؤسسات هذه ملا حققته نتيجة املتقدمة الدول خاصة العامل،
 االقتصاد الواقع يف التمسناه ما واالجتماعي، عكس االقتصادي الصعيدين على معتربة بنسبو  البلدان،
 كان،  النفط هوو  للدخل واحد مصدر على يعتمد الذي حىت وان كان يف تطور إال أنه اليزال اجلزائري،

املتوسطة وكذلك وضع الربامج التأهيلية هلذه املؤسسات سواء و  الصغرية املؤسسات إنشاء حنو توجه اجلزائر
ا من اليت التنظيمية اتيكانزمامل من جمموعة بوضع  حميط حتسني دف املؤسسات، هذه ترقيةو  دعم شأ

 متعددة مصادر وضع دف املباشر أو عن طريق برامج التعاون الدويل واألجنيب الداخلي االستثمار
 والقدرة اإلنتاجية داءاأل رفع يف الفعالة املسامهة النمو، معدل الشغل وزيادة مناصب وتوفري للدخل

  .املؤسسات هلذه التنافسية
                                                             

   .وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار  49
50 www.elhiwarnet.com/.02-11-2012 
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  :نستخلص النتائج التاليةمن خالل دراستنا هذه، 
معطيات ومقارنات يف فضاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة فإن  بناء على ما تقدم من حتليل - 

 ؛مسألة التمويل تعترب دائما جوهر إشكالية منو وتطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية
النظام املايل يف  املؤسسات الصغرية واملتوسطة حصر الصعوبات التمويلية اليت تعاين منها ميكن - 

 ؛ وغياب الفضاءات الوسيطية
أدوات اقرتاض مت تطويرها من قبل املختصني لكي توفر اجلانب التمويلي  تعترب األدوات املالية - 

املهم للمؤسسات املالية اإلسالمية فهي ذات مرونة عالية وتناسب معظم أوجه النشاط التجاري 
 ا يف ذلك ظروف املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛واالستثماري مب

حيتوي االقتصاد اإلسالمي على مصدر لألموال، أال وهو االئتمان االجياري الذي قد يتمكن من  - 
 متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ يةإشكال ولحلاجياد 

، البنك يف مقدار وشكل الضمانات اليت يطلبها من العميل الذي يتقدم له بطلب التمويل يبالغ - 
 ؛دون إعطاء خصوصية لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة

إن مسألة متويل القطاع اخلاص، والذي يتمثل عادة يف نسيج من املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  - 
وازن واملقاصة ولو جزئيا بني خماطر التمويل املصريف تتطلب تدخال من الدولة إلحداث نوع من الت

  . للمؤسسات الكبرية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة
  :ا سبق ميكن تقدمي االقرتاحات التاليةملاستنادا و 

جيب مراعاة خصوصية املؤسسات الصغرية واملتوسطة من قبل البنك، خاصة فيما يتعلق  - 
 لضمانات بطرق أخرى تضمن مال البنك؛بالضمانات املطلوبة إذ ميكن استبدال ا

 حماولة تبين اسرتاتيجية خاصة لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من طرف البنك؛ - 
االت اليت هلا عالقة باالقتصاد اإلسالمي وتقدمي  -  التسهيالت  مجيعتشجيع املبادرات يف شىت ا

 خاصة من طرف البنك املركزي ؛ االالزمة هل
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سياسات التمويل حسب متطلبات واحتياجات املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  تأقلمضرورة  - 
 باعتبارها أحد احملاور الكربى املعنية بتحقيق التنمية املستدامة؛

بالتعاون والتنسيق مع  –االستفادة من جتارب الدول النامية، بإمكان السلطات العمومية  - 
اضحة تتعلق مبستقبل املؤسسات الصغرية حتديد اسرتاتيجية و  -املؤسسات واهليئات املالية 

 واملتوسطة اجلزائرية؛
  :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العربية
 :مؤلفات

 مشكالت متويلها، دار إيرتاك لطباعةو  املتوسطةو  رابح خوين، رقية حساين، املؤسسات الصغرية -
 .2008  ، سنةالتوزيعو  النشرو 

بعة طال للتنمية، اإلسالمي البنك النامية، البلدان يف الصغرية الصناعات أمحد، يسري الرمحان عبد -
 .1995سنة االوىل، 

 :أطروحات
قريشي يوسف، سياسات متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، دراسة ميدانية، أطروحة  -

 . 2005دكتوراه، غري منشورة، جامعة اجلزائر، 
 :مذكرات

 دراسة "يف اجلزائر واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل :بعنوان ماجستري مذكرة سليمة، أمحد غدير -
 .ةورقل – مرباح قاصدي جامعة ، 2007،"ميدا لربنامج تقييميه
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  :مقاالت
احملاسبية يف املؤسسات الصغرية ومتوسطة احلجم على كفاءة  االسرتاتيجيةآثر غياب  ظاهر القشي، -

التجارة، جامعة بين سويف، مقبول للنشر يف العدد جملة الدراسات املالية والتجارية، كلية ، األداء
 .، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا2010الثاين 

عبد العزيز مجيل خميمر، أمحد عبد الفتاح عبد احلليم، دور الصناعات الصغرية واملتوسطة يف معاجلة  -
  .2005تنمية اإلدارية، مشكلة البطالة بني الشباب يف الدول العربية،  منشورات املنظمة العربية ل

 العوملة خمرب إشراف، سعيدة -اجلامعي املركزالتأهيل،  آلياتو  التكيف متطلبات عثمان، بوزيان -
  .اجلزائر-بالشلف بوعلي بن حسيبة جامعة افريقيا، مشال اقتصادياتو 

 االقتصادية،دور الصناعات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التنمية  عادل نقموش، عبد الرزاق خليل، -
 .جامعة األغواط

 :مداخالت
إعادة إنعاش النسيج الصناعي يف  اسرتاتيجية :بعنوانمداخلة ، بوشرف جياليل ، بوخبزة فوزية -

، 2012أفريل  24-23يومي  الصناعية اجلديدة، االسرتاتيجية :ملتقى وطين حول اجلزائر،
 جامعة مستغامن

ملتقى  ،اإلبداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةتشجيع  :مداخلة بعنوان، روابح عبد الباقي -
  ،2011ماي  19و18يومي  اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة: حول دويل

 .البليدة سعد دحلب  جامعة
واقع بناء القدرات التنافسية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة    :مداخلة بعنوان ،تيقاوي العريب -

امللتقى الدويل الرابع حول املنافسة  ،كنموذج املؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات
: يومي ،قطاع احملروقات يف الدول العربيةواالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج 

  . الشلف-بة بن بوعلي حسي جامعة، 2010نوفمرب  08-09
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تقييم برامج دعم وتنمية املؤسسات الصغرية  :مداخلة بعنوان، طارق محول سهام شيهاين، -
احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية  اسرتاتيجية :ولحملتقى دويل  ،اجلزائرية

 .، جامعة املسيلة2011نوفمرب  16،15املستدامة، 
وسطة بالصيغ واملت الصغرية املؤسسات متويل :مداخلة بعنوان  ،عواطف حمسن سليمان ناصر و -

-23االقتصاد االسالمي، الواقع ورهانات املستقبل،: امللتقى الدويل االول ،املصرفية االسالمية
 .املركز اجلامعي غرداية، 2011فيفري  24

اجلزائر واقع املؤسسات املتوسطة والصغرية يف مداخلة بعنوان  ،زغيب شهرزاد، عيساوي ليلى -
 9 -8امللتقى الوطين األول حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية يومي   ،وآفاق
 .  االغواط-عمار ثليجي  جامعة ، 2002أفريل

 دعم يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات مداخلة بعنوان دور، نوي بن مصطفى ،تيماوي يدا عبد -
 املتوسطةو  الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات: الدويل امللتقى، اجلزائر حالة-االستثماري املناخ
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سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات  :امللتقى الدويل،املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية
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الصغرية  املؤسسات تأهيل متطلبات :الدويل امللتقىاألوروعربية،  الشراكة ظل يف اجلزائرية
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 –حممد خيضر  ، جامعة2006نوفمرب 22/ 21يومي ، دراسة حالة اجلزائر والدول النامية
 .بسكرة
 :مصادر أخرى

لس الوطين االقتصادي واالجتماعي، من أجل  - سياسة لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ا
 .2002يف اجلزائري، جوان 
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  البشري على سلوك العمال داخل الشركةرأس المال االستثمار في  تأثير
  في الجزائر " نجمة"دراسة حالة شركة االتصاالت –

  بن عياد محمد سمير .أ
 ، جامعة تلمسان)أ  ( أستاذ مساعد

  بديار أحمد .أ
 ، املركز اجلامعي غليزان)أ  ( أستاذ مساعد

  :ملخص
البشري على سلوك العمال رأس املال ثر االستثمار يف أدف الدراسة اىل تقدمي منوذج لتقييم 

يف اجلزائر، مع اختبار بعض " جنمة " اقرتاح منوذج مع دراسة تطبيقية لشركة االتصاالت  –داخل الشركة 
عن اكتساب العامل عالقاته من خالل حتديد العالقة بني درجة مرونة االجر للتغري يف االداء الناتج 

  .ملهارات وخربات جديدة خالل التدريب
مهية املتغريات غري االقتصادية جبانب املتغريات أ: مههاأىل عدة نتائج إوقد توصلت الدراسة 

داء الناتج من التدريب، جر واملزايا للتغري يف مستوى األعلى العالقة بني مرونة األ تأثريالاالقتصادية يف 
  . على مدى انتماء العامل للشركة تأثرياليف  األجورو دريب سياسيت الت وأمهية

  .تدريب، االدارة االسرتاتيجيةالاالستثمار البشري، التدريب، االستثمار يف : الكلمات المفتاحية
Abstract: 

The aim of this study is to provide a model that measure the effects of 
investment in human capital on the behavior of the employees of 
"NADJMA" cellar phone company in Algeria. It examines the effects of 
skills resulting from the training on the wages and labor turnover. The 
model determines the type, strength and the sensibility of the relationship 
between the changes of wages and the level of individual performance 
resulting from training. 

The study found several results, but the must important ones are as 
follows: First, the role of the economical and other factors on the 
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relationship between the changes of wages and the improvements of the 
level of individual performance resulting from training. Second, the 
importance of training and wage policies on extend loyalty to the company.  
Keywords: Human investment, training, Strategic management, Investment 
in training.  

  :تمهيد
مقتصرا على االستغالل االمثل  مل يعد حتقيق الثروة يف ظل اقتصاد املعرفة والتطور التكنولوجي،

رأس املال املادية واملالية فحسب، بل اصبح االهتمام متزايد ومستمر يف البحث عن سبل لتطوير ال لألصول
دف حتقيق امليزة التنافسية للشر  ال والفضاء املناسبني امام االبتكارات البشري  كات، فضال عن توفري ا

  .الفكرية
ولقد كان لظهور نظرية االستثمار البشري لشولتز يف الستينيات، األثر الكبري يف احداث تغيري على 

  . االستثمار يف املوارد البشرية تأثريباملستوى القومي بفعل الفرضيات واملفاهيم اخلاصة 
على سلوك العمال  تأثريالبشري يلعب دورا رئيسيا يف رأس املال واجلدير بالذكر ان االستثمار يف 

داخل الشركة، وذلك من خالل حتسن آدائهم يف العمل من جهة، إقرارهم البقاء للعمل فيها من عدمه، 
 االداء لقاء من عدمها واليت تتناسب مع التحسن يف ألجورهمذلك مرتبط برفع الشركة . من جهة أخرى

  .حصوهلم على تدريب
  :شكالية الدراسةإ

جر غري املتناسب عمل، بسبب األاالشكال املتمثل يف حال ترك العمال لل يبدأويف هذا الصدد، 
الذي حتسن بفعل استثمار الشركة فيه، واالنعكاس السليب على الشركة لتحملها تكلفة تدريبهم  ألدائهم

م   : وهنا يتم طرح السؤال التايل، واألداءملهارات بغية حتسني مستوى االنتاج  واكتسا
  هم العوامل التي تؤثر على سلوك العمال داخل الشركةأفيما تتمثل 

  البشري؟رأس المال جراء االستثمار في 
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  :فرضيات الدراسة
 ؛سلوك العامل داخل املؤسسة مبدى مرونة وتناسب اجره مع حصوله واستفادته من تدريب يتأثر - 1
واملزايا للتغري يف االداء نتيجة  األجورتتوقف رغبة العامل يف العمل باملنظمة على درجة مرونة  - 2

  ؛حلصول العامل على التدريب
  . خرىيف البقاء مبجموعة من العوامل األرغبة العامل  تتأثر - 3
  :الدراسة أهمية
  :مهية الدراسة يفأتتمثل 
البشري، بسلوك العمال رأس املال اعطاء صورة توضيحية عن عالقة استثمار الشركة يف  -

 ؛، بواسطة منوذج مقرتح ودراسة تطبيقية)املتدربني(املستفيدين من االستثمار 
من خالل ابراز اهم العوامل املؤثرة سلبا  حتديد اسرتاتيجية مثلى يف تنمية املوارد البشرية للشركة، -

  .خرىأالبشري من جهة رأس املال من جهة، وتكلفة استثمار الشركة لعلى سلوك العمال 
  :أهداف الدراسة

االستثمار على اداء العمال بالشركة، والتعرف على  تأثرييهدف هذا البحث اىل حتليل ودراسة 
قدمة من طرف الشركة من جهة، ومن جهة امل تكافآت والعالواواملزايا املتمثلة يف امل األجور: سياسيت

 .املتحصل عليها من قبل املتدربني األجورالعمال وعالقته مبرونة  ءالتدريب على التغري يف ادا تأثريخرى أ
  :منهجية الدراسة

 .مت اتباع املنهجني الوصفي والتحليلي لبيانات مستمدة من امليدان
 

  .البشريرأس المال ماهية : المحور األول
فيما  األفرادن هناك اختالف بني أادها، مفساسية أالبشري على فرضية تتمثل نظرية رأس املال 

م، ويتطلب  م، وخربا م ، مهارا يتعلق مبقدار االستثمار يف مواردهم البشرية، ومن مث اختالف يف قدرا
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اسات واالسرتاتيجيات للتعامل مع ، ضرورة وضع املنظمة لبعض السياألفرادوجود متايز يف قيمة 
 .1االختالفات الفردية

  :"شولتز"نظرية  - 1
البحث عن معلومات لفرص  وأيضافان االستثمار يف التعليم، التدريب، الصحة  "شولتز"حبسب 

 2.جال البعيدةاألجور واملرتبات يف اآلسيحدد هيكل  أفضلعمل 
االختالفات يف : ميكن تفسري العديد من الظواهر مثل من خالل مفاهيم االستثمار البشري،

  . 3املتحققة للفرد وتفسري النمو البطيء للدول النامية اإليرادات، هجرة العمالة، الزيادة يف األجورمستوى 
  :"بيكر"إسهامات  - 2

الن  ، ولكن يف عمر متقدم نسبيا،اإليراداتالبشري اىل زيادة رأس املال تؤدي االستثمارات يف 
يأخذ صفة العمومية على  اإليراداتعلى  تأثرين الأالعائد املتحقق من االستثمار يعد جزءا منها، ومبا 

البشري، فانه ميكن الوصول اىل نظرية شاملة وموحدة تساعد رأس املال االنواع املختلفة من االستثمار يف 
التخصص على مستوى  تأثريو  إليراداتاشكل : هذه النظرية العامة على تغيري ظواهر عديدة وخمتلفة مثل

 4.مهارة الفرد

                                                             
 25-23ص ،  2009، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية،"ادارة الموارد البشرية": راوية حممد حسن 1

2 Schltz, T.W: “ Investment in man: An economist view”, Social Service review, 
XXXIII, 2011 p61-80 

3 Schltz, T.W: “ Investment in human capital”, American Economic review 2009.   
p42-50 

4 Becker, G.S: “Investment in human capital: A theoretical analysis”, Journal of 
political Economy, Part 2, 2012. p 78 -90 
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، ويرجع هذا اىل اإليراداتعلى  تأثريالبشري، ليس هلا رأس املال كما أن بعض االستثمارات يف 
ومنه تكون هي اجلهة اليت حتصل  و احلكومة لتكلفة هذا االستثمار،أو الصناعة أاحتمال حتمل الشركة 

  5.على ايرادات وليس الفرد املستثمر فيه
 :"مينسر"سهامات إ -3

البشري يف بناء منوذج، يهدف اىل تفسري االحنرافات يف توزيع رأس املال مفهوم  "مينسر"استخدم 
يرادات مدى حياة الفرد يتضمن مساواة القيمة احلالية لإل ، وافرتض ان االختيار الرشيد للوظيفة،اإليرادات

ذا االختيار  6.املتوقعة عند الوقت الذي قام قام فيه الفرد 
حباث والدراسات اخلاصة باالستثمار يف هداف ينبغي حتقيقها من خالل األأولقد حدد ثالث 

حتديد معدل العائد على  حتديد حجم املوارد املتخصصة يف التدريب،: البشري، متثلت يفرأس املال ال
االستثمار يف التدريب وحتديد مدى املنفعة املرتتبة على حتديد التكلفة والعائد على التدريب يف تفسري 

 7.بعض حقائق سلوك قوى العاملة
  

  .البشريرأس المال ماهية االستثمار في : المحور الثاني
 ، تنعكس)استثمارات التدريب(البشري رأس املال كدت دراسات ان خمرجات االستثمار يف ألقد 
البشري يرتبط رأس املال ن االستثمار يف أ "عبيد"و "العنزي"كد أداء املايل للمنظمات، و طرديا يف األ

  8.وأرباحهابشكل معنوي باداء املنظمة 
 

                                                             
5 Becker, G.S: “Human capital: A theoretical and empirical analysis with special 

reference to education national bureau of economic research”, New York, 
Colombia University Press, 2009, p169 

6 Mincer, J : “Investment in human capital and personal income distribution”, 
Journal of Political Economy, 2012. p 33-50 

7 Mincer, J : “ On-the-job Training: Costs, returns and some implication” , Journal of 
Political Economy, Part 2, 2011. p 123-130 

لد "قياس الرأس املال الفكري بني النظرية والتطبيق: " سعد العنزي، نغم حسني نعمة 8   .2002، 31، العدد 09، ا
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 :طار المحاسبي الخاص بهالبشري واإلرأس المال االستثمار في  -1
 9:البشري فقرات استثماره كاآليترأس املال حتدد نظريات احملاسبة التقليدية ل

 ؛البشريرأس املال تكلفة االعداد واالستخدام يف املراحل االولية من تطوير  -
 ؛البشريرأس املال تكلفة التعلم يف املرحلة الوسطى من تطوير  -
 .البشريرأس املال تكلفة االستبدال يف املراحل النهائية لتطوير  -

 
 :البشريرأس المال طرق االفصاح عن  -2

البشري من قبل جلنة حماسبة املورد البشري، على رأس املال مريكية، حماسبة عرفت مجعية احملاسبة األ
ا عملية متييز  دف توفري اية معلومات للمستفيدين، تكون مرجعا مهما رأس املال ا البشري وقياسه 

املالية، واختاذ القرارات اإلدارية الصائبة، عن ثبات والتقييم، وهي تساهم يف حتسني نوعية الكشوفات لإل
  10:الطرق التالية

 طرق القياس املايل لتكلفة املدخالت، تتمثل يف: 
o ؛طريقة تكلفة االكتساب او االستخدام 
o ؛طريقة تكلفة االستبدال 
o طريقة القيمة احلالية لتدفق املدفوعات املستقبلية. 

 ،فتتمثل يف طرق القياس املايل لقيمة املخرجات:  
o ؛طريقة العطاءات 
o مدخل القيمة االقتصادية املضافة.  

                                                             
9 Flamholtz,  E: “ Human resource accounting: measuring positional replacement 

costs”, Human Resource Management, vol 12, 2009. p 23-33 
، دار اليازوري العملية "ادارة رأس المال الفكري في منظمات االعمال: ": محد علي صاحلأسعد علي العنزي،  10

  100 - 98ص . 2009ردن، األ -للنشر والتوزيع، عمان
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 :البشريرأس المال دور ادارة الشركة في زيادة قيمة االستثمار في  -3
 11:يتمثل دورها فيما يلي

 ؛اختيار، تعيني، واالحتفاظ بذوي املهارات العالية من العنصر البشري -
 ؛وتشجيع التعلم الذايت تدريب وتطوير وتشكيل االجتاهات، -
 ؛تركيز املوارد على االنشطة ذات االولوية اهلامة -
 ؛يستخدم الطاقات الكامنة يف العنصر البشري بأسلوبتصميم العمليات  -
ا وإشراكالعمل على تراكم املعرفة، واخلربة التنظيمية  -  ؛العاملني 
 ؛تشجيع وتسهيل املشاركة يف خربات الفردية -
 ؛.تعظيم ومضاعفة قدرات العاملني -
 .تسهيل التعلم يف الشركة -

  
  .النموذج المقترح ومنهجية الدراسة التطبيقية: المحور الثالث

  :يتضمن النموذج املقرتح للدراسة، جمموعتني أساسيتني من املتغريات
موعة األ - تكلفة االستثمار يف تدريب العمال،  :وىل املتغريات الرئيسية واحملورية يف النموذج مثلمتثل ا

واملزايا  األجورالتغري يف االداء الناتج عن حتسن مهارات وقدرات العامل املكتسبة من التدريب، مرونة 
  .تغري اداء العامل، الرغبة او النية يف ترك العمل

موعة الثانية فهي تتضمن عددا من املتغريات الوسيطيةأ - ومزايا  األجورمرونة العالقة بني متغريي  :ما ا
داء العامل نتيجة التحسن يف قدراته ومهاراته أالتغري يف االداء اخلاص بالعامل، والتغري يف مستوى 

 .والعالقة بني النية والرغبة يف ترك العمل، وترك العمل فعليا .املكتسبة من التدريب

                                                             
قياس القيمة االقتصادية -عائد االستثمار في رأس المال البشري": INTEGاحتاد اخلرباء واالستشاريون الدوليون  11

  50 - 46ص  .2004، ايرتاك للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، "الداء العاملين
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 :خصائص نموذج الدراسة المقترح -1
  :مههاأمتعددة  باخلصائص يتميز منوذج الدراسة املقرتح

و التطوير، وذلك وفقا لنتائج أختضع مكونات النموذج والعالقات املفرتضة بني متغرياته للتعديل  -
 ؛الدراسة التطبيقية

ن مكونات النموذج والعالقات املفرتضة بني متغرياته مت اختيارها بناءا على نتائج دراسات أكما  -
 ؛سابقة

جمموعة من املتغريات املستقلة والوسيطية على  تأثريو يوضح ن النموذج املقرتح تفسريي، فهإ -
 .تكلفة االستثمار البشري

 
 :مسلمات النموذج -2

  :يقوم النموذج على بعض املسلمات منها
ثناء فرتة أجره أتتحمل الشركة مجيع مصاريف التدريب، اي ان املتدرب ال يتحملها وال ينخفض  -

 ؛التدريب
بعد حصوهلم على التدريب وذلك من خالل مسامهتهم لشركتهم يف يتم زيادة ايرادات العاملني  -

 ؛املنافع املتحققة من االستثمار يف التدريب
 ؛تقييم مدى التحسن يف االداء اخلاص باملتدرب قبيل وبعد التدريب وذلك بواسطة نظام خاص -
 ؛تدريبربط اجلزء املتغري من اجر العامل بالتطور والتحسن يف مستوى ادائه املرتتب عن ال -
تفويض املسؤول عن املتدرب، لكافة الصالحيات املخولة له يف حتديد العمال املستفيدين من  -

خرى، فضال عن ي نوع من املزايا األأو أو مكافئة، أعلى شكل عالوة،  ، سواءاألجورالزيادة يف 
 ؛مقدار هذه الزيادة، بناءا على مدى التحسن يف اداء املتدرب بعد التدريب
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يف اختاذ القرار اخلاص باستمراره او عدم استمراره يف العمل، مبعىن عدم وجود قيود او  حرية الفرد -
جل، متنع الفرد من ترك العمل، مع توافر فرص عمل زائية مرتبطة بعقود عمل طويلة األشروط ج

  .حمتملة يف سوق العمل احمللي واخلارجي
 

 :مزايا النموذج -3
  :يتميز النموذج مبزايا أمهها

 والتــدريب، األجـورسياســة  تـأثريدراســة : النمــوذج بدراسـة اغلــب حمـددات ومتغــريات مثـل يشـتمل -
فضال عن حماولة التوصل اىل اسرتاتيجيات اكثر فعالية يف احلفاظ على بقاء العاملني للعمل داخل 

 ؛الشركة
عينيــة، واملزايــا املاديــة وال األجــورمرونــة : يشــتمل البحــث علــى عــدد مــن املتغــريات االقتصــادية مثــل -

مـدى اتسـاق حمتـوى : ضافة اىل عدد من املتغريات الوسيطية مثـلداء املتدربني، هذا باإلأالتغري يف 
 ؛التدريب على طبيعة عمل العمال، نوع التدريب

بـين هــذا النمــوذج علـى عــدد مــن النتــائج والتوصـيات لــبعض الدراســات السـابقة، فعلــى الــرغم مــن  -
موعــــة مـــن امل نــــه اعتمـــد علــــى بعـــض املتغــــريات الســــابق أال إتغــــريات، اســـتحداث هــــذا النمـــوذج 

 .مدى رغبة العامل يف البقاء داخل الشركة، ووجود فرص عمل خارجها: استخدامها مثل
 

  :منهج وتصميم الدراسة الميدانية  -4
 :متغيرات الدراسة  -  أ

 .داء العمل الناتج عن التدريبأالتغري يف مستوى  :املتغريات املستقلة -
 :التابعة املتغريات -

  ؛داءا العينية واملادية للتغري يف األواملزاي األجورمرونة 
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 ؛مدى رغبة العامل يف البقاء يف الشركة 
 وحصـــوله علـــى مســـتحقاته  ،)االســـتقالة(تـــرك العامـــل للعمـــل اختياريـــا : معـــدل دوران العمـــل

 ؛املالية
 االستثمار يف التدريب. 

 :املتغريات الوسيطية -
  ؛مع طبيعة عمل العاملمدى اتساق حمتوى التدريب 
 ؛على حوافز ومكافآت العاملني تأثريقدرة املسؤول يف ال 
 ؛داءمدى وجود نظام فعال لتقييم األ 
 ؛وجود فرص عمل حمتملة خارج الشركة 
 سياسة توزيع العمالة داخل الشركة. 

 :مجال الدراسة الميدانية  -  ب
 :اسباب اختيار شركة االتصاالت للدراسة -

  بسبب مواكبة شركات االتصال للتطور التكنولوجي، ولتحقيق امليزة التنافسية، فهي حباجة
 ؛ىل تدريبهمإىل عمال ذوي مهارات عالية واخلربة املهنية، وبالتايل إ

  ،بسبب تبعيتها هليئات مستقلة، فهذا يؤدي اىل مرونة نسبية فيما متنحه الشركة للعاملني فيها
 .جور حمفزةأمن مزايا و 

تصال يف فبالرغم من املنافسة الشديدة مع باقي شركات اال :ركة االتصال جنمة يف اجلزائرش -
  .ن حتقق ميزة تنافسية يف السوق اجلزائريةأاستطاعت  ةخري اجلزائر، إال أن هذه األ
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  .تحليل البيانات والنتائج وتفسيرها: المحور الرابع
 :تحليل البيانات  -  أ
جــره مــع أثر ســلوك العامــل داخــل املؤسســة مبــدى مرونــة وتناســب أيتــ :وىلنتــائج اختبــار الفرضــية األ-1-أ

  .حصوله واستفادته من تدريب
ن تؤثر على قيمة املتغري التابع، أعة متغريات مستقلة، ميكن بر أيتضح من خالل هذه الفرضية وجود 

   :وتتمثل هذه املتغريات املستقلة يف
   ؛اتساق حمتوى التدريب مع طبيعة عمل العامل -
   ؛العامل يف املكان املتناسب مع القدرات واملهارات املكتسبة من التدريب وضع -
   ؛التابعني له األفرادجور ومزايا أعلى  تأثريقدرة املسؤول يف ال -
  ؛توافر نظام فعال لتقييم اداء العاملني قبل وبعد التدريب -

العامل، نتيجة ملشاركته يف برامج داء أللتغريات اليت حتدث يف  األجوردرجة مرونة : ما املتغري التابع فهوأ
  .التدريب اليت تقدمها الشركة

ا ت، االحنداريةالنماذج استخدام  والختبار مدى صحة هذا الفرض، مت حتديد مقدار التباين  يفساعد لكو
سهام كل إو  تأثريىل تلك املتغريات املستقلة، كما يقدم وسيلة لتحديد درجة إيف املتغري التابع، الذي يعود 

  .متغري مستقل يف حتديد قيمة املتغري التابع

 داء مرونة األجور للتغري يف األ"متغري يعرب منوذج االجتاه العام اخلطي عن : النموذج األول»Y«" 
املربعات وعند تقدير معلميت هذا النموذج بطريقة ، "»X« داءموضوعية نظام تقييم األ"بداللة 

  .النتائج املبينة يف اجلدول املوايل، مت التوصل إىل ) SPSS باستخدام برنامج(الصغرى 
  البسيط نتائج حتليل االحندار ):1: (جدول رقم
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 R :0.598  
R :0.317  

  :حتليل التباين
  املربعاتمتوسط                      :درجة احلرية                            جمموعة املربعات

  37.249                              1                             37.249االحندار 
  0.354                            129                           75.147االخطاء 

  f  =81.246قيمة 
 SPSSبناء على خمرجات برنامج  نيمن إعداد الباحث: املصدر

موضوعية "و " مرونة األجور للتغري يف األداء"هناك ارتباط طردي فوق املتوسط بني أن نالحظ 
من جمموع االحنرافات موضحة بواسطة املتغري % 31.7، كما أن %)59.8بلغ قيمته  "نظام تقييم األداء

 .والباقية تعود إىل جممل العوامل غري املشخصة املستقل
 ىل معادلة االحندار هو إتغري املستقل الثاين الذي دخل املن إ، فيف هذه اخلطوة: النموذج الثاني

  .سياسة توزيع العمالة داخل الشركة
  .نتائج اخلطوة الثانية يف حتليل االحندار املتعدد): 2(دول رقم ج

  :02الخطوة رقم 
 R :0.675  

R :0.457  
  :حتليل التباين

  متوسط املربعات                        :درجة احلرية                           جمموعة املربعات
  27.523                                2                            54.842االحندار 
  0.216                                128                         63.217االخطاء 

  f  =46.529قيمة 
 SPSSبناء على خمرجات برنامج  نيمن إعداد الباحث: املصدر



  بن عياد محمد سمير. أ
 بديار أحمد. أ

  تأثير االستثمار في رأس المال البشري على سلوك العمال داخل الشركة
  في الجزائر " نجمة"دراسة حالة شركة االتصاالت –

 

215 
 

داء، وضع العامل يف املكان املتناسب مع األكل من موضوعية نظام وقد بلغت نسبة تفسري  
كما بينها اجلدول   االحنداروكانت نتائج  .%)45.7( قيمةرات املكتسبة من التدريب، املهارات والقد

  .املوايل
 اتساق حمتوى "واملتمثل يف تغري املستقل الثالث يف هذه اخلطوة مت إضافة امل: النموذج الثالث

) جور العمال للتغري يف األداءأمرونة (متغري التابع للتفسري املتغريات املستقلة ، وتبلغ نسبة "التدريب
ا املتغري أ )3( يبني اجلدولكما %). 49.3( القيمةحوايل  ن نسبة التباين املفسرة، اليت يساهم 

مقدار ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية مقدارها  هي، )اتساق حمتوى التدريب(املستقل الثالث 
مرونة (الالتساق حمتوى التدريب مع طبيعة عمل العامل على املتغري التابع  تأثري، لذلك هناك 0.05
  .بالتايل فان هذا املتغري التابع يضاف اىل النموذج، و )للتغري يف االداء األجور

  .نتائج اخلطوة الثالثة يف حتليل االحندار املتعدد): 3(جدول 
R :0.493  

  :حتليل التباين
  متوسط املربعات                           :درجة احلرية                            جمموعة املربعات

  18.652                                     3                              61.982االحندار 
  0.512                                    128                           63.872خطاء األ

  f  =81.246قيمة 
 SPSSبناء على خمرجات برنامج  نيمن إعداد الباحث: املصدر

 تأثريقدرة مسؤول يف ال "مت يف هذه املرحلة إضافة املتغري املستقل الرابع يف النموذج : النموذج الرابع 
ضاف هذا املتغري نسبة من التباين املفسر من مجلة تباين أ، وقد "اليت حيصل عليها العامل األجورعلى 

هذه الزيادة ذات داللة  ، وتعد%)3.1(، قدرها حوايل )داءللتغري يف األ األجورمرونة (املتغري التابع 
مرونة األجور (ونسبة تفسري املتغريات املستقلة للمتغري التابع ، % 5مستوى معنوية حصائية عند إ

 .%)51.1( أصبحت قيمتها تساوي )داءللتغري يف األ
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  .نتائج اخلطوة الرابعة يف حتليل االحندار املتعدد): 4(جدول رقم 
R :0.714  

R :0.511  
  R: 0.031التغري يف 

  :حتليل التباين
  متوسط املربعات                          :درجة احلرية                                جمموعة املربعات

  17.859                                  4                                  63.158االحندار 
  0.473                                 127                               57.126االخطاء 

  f  =34.254قيمة 
 SPSSبناء على خمرجات برنامج  نيمن إعداد الباحث: املصدر

املعلمـات النتائج النهائية لتحليل االحندار املتعدد، والذي يظهـر قيمـة املوايل ) 5(دول رقم يبني اجلو 
اليت ) t(املعياري حول هذه القيم، وقيمة  أ، ودرجة اخلطاملستقالت اخلاصة بكل متغري من املتغرياتاملقدرة 

 .تستخدم يف حساب داللة االحصائية لكل معامل من معامالت االحندار
  قيم معامالت االحندار املتعدد النهائية وداللتها االحصائية ): 5(جدول رقم 

  .داءللتغري يف األ األجوريف حتديد درجة حساسية 

  المتغيرات 
معامالت 
  االنحدار 

  أالخط
  المعياري

  t قيمة
  مستوى
  المعنوية

  0.000  4.314  0.123  0.542  داءموضوعية نظام تقييم األ
سياسة (وضع الفرد المتدرب في المكان المتناسب 

  )توزيع العمالة
0.171  0.081  2.012  0.041  

  0.021  2.187  0.089  0.198  اتساق محتوى التدريب مع طبيعة عمل العامل
  0.005  2.652  0.054  0.26  على اجور ومزايا العمال تأثيرقدرة مسؤول في ال

  a(  - 0.621  -0.413  -1.517  0.117(القيمة الثابتة 

  SPSSبناء على خمرجات برنامج  نيمن إعداد الباحث :المصدر
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ـــــاخلاصــــة مبعادلــــة االحنــــدار النهائيــــة تقــــدر ب "f"ن قيمــــة أ امــــك وهــــي قيمــــة ذات داللــــة  33.579 ـ
هنــــاك معنويــــة أمجاليــــة ملعلمــــات ن أن ذلــــك يشــــري اىل إ، فــــ)0.05(احصــــائية عنــــد مســــتوى معنويــــة قــــدره 

  .ن هذا االرتباط ذو داللة احصائيةأ، و النموذج
 

 األجـــورتتوقــف رغبـــة العامــل يف العمـــل باملنظمــة علـــى درجــة مرونـــة : نتــائج اختبـــار الفرضــية الثانيـــة -2-أ
 :واملزايا للتغري يف االداء نتيجة حلصول العامل على التدريب
ن الفرضــية ال الرتبــاط البســيط لبريســون، ونظــرا أللقــد مت اختبــار هــذه الفرضــية، باســتخدام معامــل ا

ن اســتخدام أال إداء ورغبــة العامــل يف البقــاء يف الشــركة، للتغــري يف األ األجــورحتــدد اجتــاه العالقــة بــني مرونــة 
ن ائج التحليــل أوضــحت نتــأ، وقــد Two Directional Hypothesisاختبــار معنويــة ذات اجتــاهني 

ن هـــذا املعامـــل ذو داللـــة احصـــائية عنـــد مســـتوى معنويـــة قـــدره أ، و 0.317 ت قيمتـــهعامـــل االرتبـــاط بلغـــم
ورغبـة العامـل  األجوربني درجة مرونة هناك عالقة طردية نه أعين واإلشارة املوجبة ملعامل االرتباط ت، 0.01

 .يف البقاء داخل الشركة
 :خرىيف البقاء مبجموعة من العوامل األتتاثر رغبة العامل : نتائج اختبار الفرضية الثالثة -3-أ

ن توجـــد بـــني رغبـــة العامـــل يف البقـــاء يف أمـــن خـــالل هـــذه الفرضـــية، يـــتم حتديـــد العالقـــة الـــيت ميكـــن 
علـى كافـة مسـتحقاته  هوحصـول -االستقالة  –ي اختياره لرتك العمل أ( وبني معدل دوران العمل  الشركة،

ن درجـة العالقــة بـني رغبـة العامــل بالبقـاء يف الشــركة، ومعـدل دوران العمــل إ، فــ، ووفقـا هلــذه الفرضـية)املاليـة
امـــل، عمـــره، احلالتـــه مـــام العأفضـــل أعمـــل احتمـــاالت تـــوفر فـــرص : غـــريات الوســـيطية مثـــلثر بـــبعض املتأتتـــ

  .االجتماعية، ومدة عمله بالشركة
ثـــر املتغـــري املســـتقل وهـــو رغبـــة الفـــرد يف البقـــاء يف أوالختبـــار صـــحة هـــذه الفرضـــية، البـــد مـــن حتديـــد 

، (Main Effects)الرئيسـي ثر األبـل دوران العمـل، ويطلـق علـى هـذا الشركة، على املتغري التابع وهو معد
ثـر املتغـريات أ" ثـر اسـم ة على العالقة، ويطلق علـى هـذا األثر املتغريات الوسيطية حمل الدراسأوجيب حتديد 
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وبا مناســبا يف حتديــد مثــل هــذين ســلأســلوب حتليــل التبــاين، أ، ويعــد (Covariates Effects)الوســيطية 
 .ثريناأل

ن أ، ، ويعين ذلك )بالشركةرغبة العامل يف البقاء (املباشر اخلاص باملتغري املستقل وقد الحظنا األثر 
دخال املتغريات الوسيطية حمل إا مباشرا على معدل دوران العمل، ولكن بعد تأثري رغبة العامل تؤثر 

ن هذه الزيادة ليست ذات داللة أ، و 60.221ن التباين املفسر يف دوران العمل قد زاد مبقدار إاسة، فالدر 
ن له أفسر التباين يف معدل دوران العمل، يفسر على ن املتغري الوسيط الذي يكذلك أحصائية، ويتضح  إ

من  49.530داللة احصائية واملتمثل يف مدة خدمة العامل بالشركة، حيث يفسر هذه املتغري ما مقداره 
ما بقية أ، 0.028التباين يف معدل دوران العمل، وهو مقدار ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية قدره 

  .%5ليس له داللة احصائية عند مستوى معنوية ها تفسري فإن نسبة  الدراسة املتغريات الوسيطية حمل
زالت مرتفعة، ولعل  ما) خطاءاأل(أن نسبة التباين غري املفسر  ،)6(ويتضح من خالل جدول رقم 

ىل جانب املتغريات حمل الدراسة حىت إخرى الوسيطية، ضافة بعض املتغريات األإمكانية إ ذلك يشري اىل
  .زيادة مقدار التباين املفسر يف معدل دوران العمل يعكس،

 نسبة التباين غير المفسر): 6(جدول رقم 
  fاملعامل   متوسط التباين  درجات احلرية  التباين الكلي  نوع التباين

  2.094  21.090  8  168.722  التباين املفسر
    10.073  126  1269.180  االخطاء

    10.731  134  1437.902  جمموع التباين

 SPSSبناء على خمرجات برنامج  نيمن إعداد الباحث :المصدر
  

مل تشر النتائج اىل معنوية كل املتغريات الوسيطية، يف شرح وتفسري تلك العالقة اليت توجد بني 
ن إوعلى الرغم من ذلك، ف. )معدل دوران العمل(، واملتغري التابع )رغبة العامل يف البقاء(املتغري املستقل 
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ىل صحة افرتاض ذلك الدور الذي يلعبه متغري مدة خدمة العامل بالشركة، يف تفسري إنتائج التباين تشري 
 ).معدل دوران العمل(العالقة بني رغبة العامل يف البقاء، وقيامه برتك العمل فعال 

 
 :مناقشة وتفسير النتائج   -  ب

بعض الدراسات السابقة يف هذا اتضح تناسق النتائج مع من خالل اختبار الفرضيات الثالث، 
ال،  متغري مدى : مههاأليها، من إن هناك بعض املتغريات اليت مل تدرج يف الدراسة ومل يتم التطرق أال إا

توافر العمالة املطلوبة يف سوق العمل، ومن يتحمل تكلفة التدريب؟، نظم احلوافز املستخدمة يف 
  .الشركات

ـا مللـيت مت ادراجهـا يف الدراسـة، فضال عن استبعاد بعض املتغريات ا  تثبـت داللتهـا االحصـائية لكو
  .متغري املسؤولية االجتماعية، متغري العمر، وجود فرص عمل متاحة خارج الشركة: النموذج، ومن بينها يف

كمــا يــتم اقــرتاح جمموعــة مــن االســرتاتيجيات للحفــاظ علــى بقــاء العمــال املتــدربني للعمــل بالشــركة، 
فضل اخلدمات للعمالء، ولتحقيق أفضل تلك املوارد لتقدمي أجل االحتفاظ بأمار، وذلك من وزيادة االستث

اجتهــــات العمــــال ناحيــــة حتمــــل املخــــاطر االنتقــــال، وجــــود عقــــود مشــــروطة للعمــــل، : مههــــاأربــــاح، علـــى األأ
العمـل، مـدى ثناء قيامـه بعملـه، حجـم املسـؤوليات الـيت يتحملهـا العامـل يف أالصالحيات املمنوحة للعامل 

ا العامل، ومدى صعوبة العمل مقارنة بقدرات الفرد  .التنوع يف املهام والواجبات اليت يقوم 
 
 :اتمـةـــخ

هم حمددات التنمية على املستوى القومي، حيث أالبشري يعد من رأس املال ن االستثمار يف إ
  .وبالتايل فالتدريب وسيلة رئيسية لتحقيق هذا اهلدف مم،املوارد البشرية مقياسا لثروة األصبحت هذه أ

، األجورالتدريب و : لقد مت التعرف من خالل هذه الدراسة على بعض املمارسات اخلاصة بسياسيت
واللتان تلعبان دورا رئيسيا يف قرارات العمال املتدربني بالبقاء من عدمه داخل الشركة، وكان ذلك من 
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بعض  تأثرية املستمدة من العالقة بني بعض متغريات النموذج، لدراسة خالل اختبار لفرضيات الدراس
  .ال املتدربني لعملهممالعوامل على ترك الع

" جنمـــة"وقـــد مثلـــت فرضـــيات الدراســـة حمـــورا لدراســـة ميدانيـــة، مت تطبيقهـــا علـــى شـــركة االتصـــاالت 
داء العمال نتيجة للتدريب، أ يف للتغري األجوردرجة مرونة  تأثريباجلزائر، ومتحورت الدراسة يف معرفة مدى 

  .و ترك العملأقرارهم للبقاء إيف 
  :من الدراسة هي النتائج املستخلصةهم أومن 

عــــدم االهتمــــام الكبــــري بشــــرط األجــــر، إمــــا لضــــعف قــــرارات املســــؤول، أو حملدوديــــة الســــلطة املمنوحــــة  -
 ؛عي لتقييم األداءللعمال، أو لعدم وجود نظام موضو  تللمسؤول يف تقدمي املكافآت والعالوا

واملزايا للتغري يف األداء الناتج عـن التـدريب، فـإن للمسـؤول القـدرة علـى  األجورنظرا للعالقة بني مرونة  -
 ؛األجوريف سلوك العمال، من خالل املزايا واملكافآت والزيادة يف  تأثريال

داء العمال املشاركني يف الربامج التدريبية قبل وبعد التدريب، بل تقتصر عمليـة أال تقوم الشركة بتقييم  -
ايـة كـل سـنة، مـا يرتتـب  التقييم على التقرير السنوي الذي يعده املسؤول املباشر للعمـال املتـدربني يف 

أن  علــى عليـه مــن طــول مــدة انتظـار معرفــة مــدى اســتفادة العمـال مــن حمتــوى التــدريب، وهـذا مــا يــدل
 ؛هناك متغريات أخرى غري احملتوى التدرييب تؤثر على نتيجة التقييم

سياســة (إن متغــري وضــع العامــل يف املكــان الــذي يتناســب مــع قدراتــه ومهاراتــه املكتســبة مــن التــدريب  -
واملزايــا يف األداء  األجــورعلــى درجــة مرونــة  تــأثري، يلعــب دورا مهمــا يف ال)توزيـع العمالــة داخــل الشــركة 

 ؛التدريب الناتج عن
داء العامل الناتج مـن التـدريب ونيتـه أواملكافآت للتغري يف  األجورارتباط طردي يف عالقة درجة مرونة  -

درك العامـــل لعـــدم أنـــه يف حـــال مـــل، وتبـــدو هـــذه النتيجـــة منطقيـــة، ألورغبتـــه يف البقـــاء مـــن عدمـــه بالع
مث ، هـذه احلاجـات يـنخفض شـباعن ارتباطـه بالشـركة كمصـدر إلإشـباع حاجاتـه، فـإمكانية العمل يف إ
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ن النيـة تتحـول إته يف البقاء يف العمل، ومـن مث فـينخفض والؤه للعمل والتزامه به، وتنخفض رغبته وني
 .ىل سلوك العامل يف ترك العمل فعالإ
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  عناني ساسية .أ    
  قاملة جامعة ،التسيريالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  كلية
    anani.sassia@yahoo.fr :الربيد اإللكرتوين 

  : الملخص
املؤسسات  من طرف الدولة لتأهيل وضوعةالربامج املو  دف الدراسة إىل التعرف على اإلجراءات

ة النامجة ت األجنبيؤسساامل عمظل تزايد حدة املنافسة يف ، الذي أصبح أكثر من ضرورة الصغرية واملتوسطة
لتوقيع على اتفاقية الشراكة مع اإلحتاد امن خالل االنفتاح على االقتصاد العاملي توجه اجلزائر حنو  عن

مع حماولة تقييم مدى حتقيق هذه ، كذا إجراءات االنضمام املرتقب إىل املنظمة العاملية للتجارةو  األورويب
، مع عرض خباصة فيما يتعلق بتحسني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةو  ألهدافهاالربامج 

الوصول به إىل مستوى يضمن له االستقرار و  القطاعأهم املتطلبات اليت ينبغي توفريها بغية تأهيل 
  .والدميومة

 الصغرية سساتاملؤ  تأهيللوأظهرت نتائج الدراسة انه على الرغم من وجود أكثر من برنامج 
ا ال تزال غري قادرة بعد على مواجهة املنافسة األجنبيةو    .املتوسطة يف اجلزائر، إال أن الواقع يوضح أ

   .التنافسيةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة، برامج التأهيل،  :الكلمات المفتاحية 
Résumé:  

Cette étude vise à identifier les actions et les programmes établis par 
l'état pour la mise à niveau des petites et moyennes entreprises, qui est 
devenu plus qu’une nécessité compte tenu de la croissance de la 
concurrence avec les entreprises étrangères résultant de l'orientation de 
l’Algérie vers l'ouverture à l'économie mondiale en signant l’accord de 
partenariat avec l'union européenne ainsi que les procédures d'adhésion 
prévues à l'organisation mondiale du commerce, avec une tentative 
d'évaluer l’ampleur de la réalisation de ces programmes avec leurs 
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objectifs, surtout en ce qui concerne l'amélioration de la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises, en présentant les exigences les plus 
importantes qui doivent être satisfaites afin de la mise à niveau de ce 
secteur et l’accès à un niveau qui assure la stabilité et la continuité. 

Les résultats de l'étude ont montré que malgré l’existence de plus d'un 
programme de mise à niveau des petites et moyennes entreprises en 
Algérie, la réalité montre que ces entreprises ne sont toujours pas encore en 
mesure de faire face à la concurrence étrangère. 
Mots clés: les petites et moyennes entreprises, les programmes de mise à 
niveau, la compétitivité. 

 
   :المقدمة

لقد أفرزت التحوالت العاملية اليت يشهدها العامل يف السنوات األخرية توجه العديد من الدول حنو 
او  املؤسسات الصغريةمتكني قطاع  ا التنموية، غري أن و  املتوسطة ليحتل مكانته ضمن أولويا إسرتاتيجيا

التحوالت االقتصادية اجلارية يف العامل جعلت هذه املؤسسات يف مواجهة منافسة شديدة من قبل 
تعرفها معظم مؤسسات الدول املتقدمة خاصة مع حترير التجارة اخلارجية وسياسة االنفتاح االقتصادي اليت 

ذلك من خالل و  خالل السنوات األخرية، منها اجلزائر اليت شهدت بدورها تغريات هامةو  دول العامل،
تبنيها برامج اإلصالح االقتصادي يف خطوة لالنتقال إىل اقتصاد السوق، كما سعت لالندماج يف 

خالل التوقيع على اتفاقية  من االقتصاد العاملي حىت ال تكون مبعزل عن التغريات اليت يشهدها العامل
كذا مفاوضات االنضمام إىل املنظمة و  2005الشراكة مع االحتاد األورويب اليت دخلت حيز التنفيذ سنة 

  .العاملية للتجارة
املتوسطة اجلزائرية حيث وجدت و  إذ أن هذه التغريات أثرت بشكل كبري على املؤسسات الصغرية

هذه األخرية نفسها أمام منافسة شديدة من قبل املؤسسات األجنبية ذات املزايا التنافسية العالية، لذا 
اكتساب و  أصبح من الضروري إدخال تغيريات عليها والبحث عن الوسائل املالئمة ملواجهة املنافسة احلادة

دف ممن هنا قامت الدولة بوضع جمو  تدعيم حصصها السوقية،و  مزايا تنافسية وعة من برامج التأهيل 
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ا التنافسية من أجل متكينها من مواجهة املنافسة يف األسواق احملليةإىل بالدرجة األوىل   تطوير قدر
  :اإلشكالية التاليةالدراسة حول اإلجابة عن  إشكالية تتمحورو  .الدوليةو 

الدولة في الرفع من تنافسية المؤسسات الصغيرة ما مدى مساهمة برامج التأهيل التي وضعتها 
  ؟ والمتوسطة  لمواجهة تحديات االنفتاح االقتصادي

تتمثل أمهية الدراسة يف دراسة ظاهرة اقرتنت باإلصالحات االقتصادية اليت يشهدها : أهمية الدراسة - أ
 حيث ترتب عليها من اآلثار االقتصاد اجلزائري خاصة يف ظل التوجه إىل االنفتاح االقتصادي،

 من خالل إلغاء الرسوم اجلمركيةاالنعكاسات اليت تفرض فتح احلدود االقتصادية وحترير التجارة اخلارجية و 

األجنبية، ومن هنا تكتسي برامج تأهيل و  مما يستدعي زيادة حدة املنافسة بني املؤسسات الوطنية
املساعدات املالية لتنفيذ خمططات التأهيل و  تقدمي املنح املتوسطة أمهية خاصة السيماو  املؤسسات الصغرية

  . الوصول إىل نتائج ملموسةو  على أرض الواقع
  :دف الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف نوجزها يف النقاط التالية :أهداف الدراسة - ب

  ؛املتوسطة يف اجلزائرو  الصغرية التعرف على الوضع الراهن للمؤسسات -
  ؛املتوسطةالصغرية و  عملية التأهيل باإلضافة إىل إبراز أمهيته بالنسبة للمؤسساتالتعرف على  -
  ؛يف اجلزائر املتوسطةو  الصغرية الوقوف على نتائج برامج تأهيل املؤسسات -
 ؛اجلزائرية املتوسطةالصغرية و  حماولة تقييم النتائج اإلمجالية لربامج تأهيل املؤسسات -
يف  املتوسطةو  الصغرية بعض التوصيات اليت ينبغي توفريها بغية تأهيل قطاع املؤسسات تقدمي -

 .اجلزائر
مت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي، حيث  اإلشكاليةعن  اإلجابةو  الجناز الدراسة :دراسةمنهجية ال - ج

املنهج التحليلي عند و بالتأهيل، مت استخدام املنهج الوصفي عند التطرق إىل املفاهيم األساسية املرتبطة 
عند حتليل يف تنمية االقتصاد اجلزائري، كما مت استخدامه  دور املؤسسات الصغرية واملتوسطةو  حتليل واقع

  .حماولة إعطاء نظرة تقييمية ملا وصلت إليه هذه الربامجنتائج برامج التأهيل و 
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مت تقسيم اإلملام باملوضوع من خمتلف جوانبه و  املطروحةلإلجابة على اإلشكالية  :هيكل الدراسة - د
  :رئيسة كما يلي إىل ثالثة حماورالدراسة 
  ؛املتوسطة يف اجلزائرو  واقع املؤسسات الصغرية -
  ؛يف اجلزائر املتوسطةو  ملؤسسات الصغريةالربامج املدجمة لتأهيل ا -
  .يف اجلزائراملتوسطة و  تأهيل املؤسسات الصغريةتقييم عملية  -

 
 المتوسطة في الجزائرو  واقع المؤسسات الصغيرة: األولالمحور 

تؤهلها و  جبملة من اخلصائص متيزها عن غريها من املؤسسات املتوسطةو  املؤسسات الصغريةتتميز 
ألداء أدوار اجيابية يف حتقيق أهداف التنمية، األمر الذي جعلها حتتل مكانة بالغة األمهية يف اقتصاديات 

تعترب من أهم  املتوسطةالصغرية و التقارير أن املؤسسات و تشري الدراسات العديد من الدول، حيث 
ا عنصرا مهما حلركية كل  القطاعات القادرة على خلق مناصب الشغل، واملسامهة يف تكوين الثروة، كما أ

  .االبتكارو  اقتصاد لقيامها باإلبداع
املؤسسات، فسعت جاهدة لتشجيع تفطنت اجلزائر كغريها من الدول ألمهية هذا النوع من و 

. اإلجراءات املنتهجة يف السنوات األخريةو  ذلك ما نلمسه من خالل السياساتو  االستثمار يف القطاع،
تطورا ملحوظا يف  املتوسطةاملؤسسات الصغرية و  نتيجة للجهود املبذولة لتطوير القطاع، فقد شهد عددو 

 .تها يف تنمية االقتصاد الوطينهو ما انعكس على تطور مسامهو السنوات األخرية 
  :المتوسطة في الجزائرو  لمؤسسات الصغيرةالعددي لتطور ال -1

مراحل التطور ترافقت مع  مبجموعة من يف اجلزائر املتوسطةمر قطاع املؤسسات الصغرية و 
ا، بدءا من مرحلة االقتصاد املوجه القائم على االعتماد على املؤسسات  التحوالت االقتصادية اليت شهد

العمومية الكبرية، إىل غاية التحول إىل اقتصاد السوق بداية من العشرية األخرية من القرن املاضي اليت 
أفرزت تغريات هامة يف هياكل االقتصاد الوطين، فعلى ضوء التجارب الغري الناجحة يف جمال تسيري 
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املتوسطة، الذي تزامن و  تطور املؤسسات الصغريةو  ات الكبرية أعطت الدولة جماال واسعا لدعم منواملؤسس
قد جتسد االهتمام الفعلي و  1994.1 مع تطبيق برنامج التعديل اهليكلي مع صندوق النقد الدويل سنة

لتتوسع  94/211مبوجب املرسوم  1994املتوسطة سنة و  بالقطاع بإنشاء وزارة املؤسسات الصغرية
ا مبوجب املرسوم وضع القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية و  ،2000 سنة 2000/190 صالحيا

الذي و  الذي يعترب نقطة حتول يف مسار القطاع، 2012ديسمرب  12املؤرخ يف  01/18 رقم واملتوسطة
فيما يلي و  ،يف اجلزائر توسطةاملو  القانونية اليت تنظم نشاط املؤسسات الصغريةو  محل مجيع األطر التنظيمية

 أهم اإلجراءات القانونية املتخذة انطالقا من صدور القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية
 2:املتوسطةو 

   ؛)2002سنة ( املتوسطةو  إنشاء صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية -
لس، التسهيل مراكز ،إنشاء مشاتل املؤسسات - لس ،املناولة برتقية املكلف الوطين ا  الوطين ا

الوالئية للمؤسسات الصغرية  املديريات إحداث، املتوسطةو  مؤسسات الصغريةلـل االستشاري
  ؛)2003سنة ( املتوسطةو 

، وصندوق الضمان املؤسسات الصغرية واملتوسطة إنشاء صندوق ضمان قروض استثمارات -
   ؛)2004سنة ( املشرتك للقروض املصغرة

 ؛)2005سنة ( املتوسطةو  املؤسسات الصغرية لتطوير الوطنية الوكالة إنشاء -
 ؛)2007سنة ( املتوسطةو  املؤسسات الصغريةالوطين لتأهيل  الربنامج انطالق -
 ؛)2008سنة ( املتوسطةو  املؤسسات الصغريةب اخلاصة االقتصادية املعلومة تعزيز -
  ؛)2009سنة ( املتوسطةو  الصغريةلفائدة املؤسسات  لالبتكار الوطنية للجائزة طبعة أول تنظيم -

                                                
الة ح –دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية واالجتماعية ، حممد ، وبوقمومالشريف غياط 1

 .51.ص، 2012، اجللفة، 6جملة دراسات وأحباث، العدد ،الجزائر
، امللتقى العريب اخلامس تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر آفاقواقع و عبد الكرمي،  بورغدو 2

 .4-3.، ص2010 مارس 14، للصناعات الصغرية واملتوسطة، اجلزائر
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  ).2010سنة ( املتوسطةو  إعادة بعث الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية -
حيث وصل إىل يف اجلزائر املتوسطة و  نتيجة للجهود املبذولة فقد تطور عدد املؤسسات الصغريةو 

 ـــــبأي زيادة تقدر ، 2001مؤسسة سنة  245348مقارنة مع  2012مؤسسة سنة  711832

من خالل اجلدول هذه األرقام ميكن توضيح و ،190.13% نسبة زيادة تقدر ببو  مؤسسة 466484
)01.(  

وترجع الزيادة يف عدد املؤسسات إىل الوترية العالية اليت تشهدها اجلزائر من املشاريع نتيجة ارتفاع 
كما ترجع الزيادة بصورة كبرية إىل . مما أتاح للقطاع فرصة النمو والتطور أسعار النفط يف السنوات األخرية،

وذلك نظرا  2012من جمموع املؤسسات إىل غاية سنة  %99.92القطاع اخلاص الذي ميثل ما نسبته 
لتوجه اجلزائر حنو االنفتاح على اقتصاد السوق، أما املؤسسات العمومية فهي يف تراجع مستمر نتيجة 

ويرتكز نشاط املؤسسات اخلاصة بنسبة كبرية يف . صة مؤسسات القطاع العام يف اجلزائرسياسة خوص
 %48.58 ما نسبته علىاخلدمات حيث يستحوذ قطاع  البناء واألشغال العمومية،قطاعي اخلدمات و 

 %17.57بينما تتوزع  ،%33.85نسبة قطاع البناء واألشغال العمومية ميثل جمموع املؤسسات، و من 
   .على باقي القطاعات األخرى

 )2012-2001(املتوسطة يف اجلزائر خالل الفرتة و  تطور املؤسسات الصغرية): 1(الجدول رقم

  : المصدر
 16،14، 6،4،2،8،12،10 الصناعة التقليدية سابقا، نشرية املعلومات اإلحصائية رقمو  املتوسطةو  وزارة املؤسسات الصغرية -

  . 2009-2002 للسنوات
للسنوات  22،20،18املعلومات اإلحصائية رقم  ترقية االستثمار، نشريةو  املتوسطةو  املؤسسات الصغريةو  وزارة الصناعة -

2010-2012. 

 السنوات 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 عدد المؤسسات 245348 261853 288577 312959 342788 376767
 السنوات 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  عدد المؤسسات 410959 519526 625069 619072 659309 711832
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 : المتوسطة في الجزائرو  المؤسسات الصغيرة تقييم أداء -2
املتوسطة يف االقتصاد الوطين ترتب عنها دور فعال هلذه و  إن تدعيم مكانة املؤسسات الصغرية

ميكن الوقوف على تطور مسامهتها يف تنمية االقتصاد الوطين من خالل و  املؤسسات يف دفع وترية التنمية،
  .2012إىل غاية  2005مسامهتها يف بعض املتغريات االقتصادية للفرتة املمتدة من سنة 

 :المتوسطة في توفير مناصب الشغلو  مساهمة المؤسسات الصغيرة - 2-1
سبيل التقليل من إشكالية البطالة ملا  املتوسطة يفو  اعتمدت اجلزائر على قطاع املؤسسات الصغرية

مساندة القطاع و  اهليئات لدعمو  هلا من آثار خطرية، هلذا جلأت إىل إنشاء أشكال خمتلفة من األجهزة
يف هذا اإلطار تشري اإلحصائيات أن القطاع يساهم و  .تتجسد أهم أولويتها يف التشغيل ومكافحة البطالة

 املتوسطةو  املؤسسات الصغريةو  كما تشري إحصائيات وزارة الصناعة  يف تشغيل ما يقارب ألف عامل سنويا،
 عامل، 1848117 ما يقارب 2012ترقية االستثمار أن عدد العاملني بالقطاع بلغ إىل غاية سنة و
ا للفرتة املمتدة و    :2012-2005اجلدول املوايل يوضح تطور مناصب الشغل املصرح 

 ): 2(الجدول رقم
  )2012-2005( املتوسطة يف اجلزائر خالل الفرتةو  الشغل باملؤسسات الصغرية تطور مناصب

 : المصدر 
 16،14، 8،12،10اإلحصائية رقم نشرية املعلومات ،الصناعة التقليدية سابقاو  املتوسطةو  زارة املؤسسات الصغريةو  -

  .2009 - 2005للسنوات
للسنوات  22،20،18اإلحصائية رقم  نشرية املعلومات ،ترقية االستثمارو  املتوسطةو  املؤسسات الصغريةو  زارة الصناعةو  -

2010- 2012.  
  

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  المؤسسات طبيعة 

  1800742  1676111  1577030  1363444  1233073  1064983  977942  888829  المؤسسات الخاصة

  47375 48086 48656  51635 52 786 57146 61661 76283 موميةالمؤسسات الع

  -  -  -   341885 254350 233 270 213 044 192744 الصناعة التقليدية

 1848117 1724197 1625686  1756964 1540209 1355399 1252647 1157856 المجموع
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املتوسطة يف و  من اجلدول أن هناك زيادة يف تشغيل األيدي العاملة باملؤسسات الصغريةيتضح 
إىل  2005عامل سنة  1157856، حيث ارتفع عدد العمال من اجلزائر من سنة إىل أخرى

 قدر ببنسبة زيادة تعامل و  690261أي زيادة مبجموع  ،2012سنة  عامل 1848117

، حيث تعكس هذه النسبة جهود العديد من األجهزة املنشاة هلذا الغرض، كما يتضح أن 59.62%
ما نسبته  إىل 2012اهم بنسبة كبرية يف توفري مناصب العمل حيث وصلت سنة القطاع اخلاص يس

ال هذا دليل على الدور الكبري الذي يؤديه القطاعو  ،97.44%   .يف هذا ا
  : القيمة المضافةو  المتوسطة في الناتج الداخلي الخاممساهمة المؤسسات الصغيرة و  -2-2

هاما يف اقتصاديات العديد من الدول فيما يتعلق املتوسطة دورا تؤدي املؤسسات الصغرية و 
مسامهة املؤسسات بالنسبة للجزائر ميكن توضيح تطور و  القيمة املضافة،و  باملسامهة يف الناتج احمللي اإلمجايل

  :القيمة املضافة من خالل اجلدول املوايلو  الناتج الداخلي اخلامحتقيق املتوسطة يف الصغرية و 
 باجلزائر القيمة املضافةو  املتوسطة يف الناتج الداخلي اخلامو  مسامهة املؤسسات الصغريةتطور  ):3(الجدول رقم

  مليار دينار: لوحدةا  )2011- 2005(خالل الفرتة 

 : المصدر
 ،16،14،12،10،8اإلحصائية رقم نشرية املعلومات ،الصناعة التقليدية سابقاو  املتوسطةزارة املؤسسات الصغرية و و  -

  .2009- 2005للسنوات
للسنوات  22،20،18اإلحصائية رقم  نشرية املعلومات ،ترقية االستثمارو  املتوسطةو  املؤسسات الصغريةو  زارة الصناعةو   -

2010-2012.  

  السنوات 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011
الناتج  خالقطاع  2364.5 2740.06 3153.77  3551.33 4162.02 4681.68  5137.46

  يالداخل
  الخام

 القطاع العام 651.0 704.05 749.86  686.59 816.80  827.53  923.34

 المجموع 3015.5 3444.11 3903.63 4237.92 4978.82  5509.21  6060.8

 خالقطاع  2239.56  2605.68 2986.07  3363.16 3954.50 4450.76  4895.64
القيمة 
 القطاع العام 367.54  401.86 420.86  418.9 432.05 340.56  528.51  المضافة

 المجموع 2607.10 3007.54 3406.93 3782.06 4386.55 4791.32  5952.66
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القيمة و  املتوسطة يف الناتج الداخلي اخلامو  من اجلدول يتضح أن مسامهة املؤسسات الصغرية  
مليار  6060.8حيث وصلت مسامهتها إىل ما قيمته خارج قطاع احملروقات يف تزايد مستمر، املضافة 

املمثل األساس للمؤسسات القطاع اخلاص يساهم و  2011سنة إىل غاية الناتج الداخلي اخلام من دينار 
من مليار دينار  5952.66كما يساهم القطاع ب   ،% 84.76يف اجلزائر مبا نسبته املتوسطة و  الصغرية

يف  القطاع اخلاصحيوية أمهية و ربز وهو ما ي، % 82.24القيمة املضافة يشارك القطاع اخلاص مبا نسبته 
  .النسيج االقتصادي اجلزائري

عملت اجلزائر خالل السنوات  :المتوسطة في تنمية الصادراتمساهمة المؤسسات الصغيرة و  - 2-3
سطة، املتو و  خباصة صادرات املؤسسات الصغريةعلى تشجيع صادرات القطاع اخلاص و األخرية جاهدة 

على صادرات احملروقات كمصدر وحيد لتمويل التنمية، واجلدول املوايل ذلك للخروج من دائرة االعتماد و 
  .2012-2005يوضح عرض لتطور هيكل الصادرات اجلزائرية خالل الفرتة 

  مليون دينار    : الوحدة )2012-2005(تطور هيكل الصادرات اجلزائرية خالل الفرتة  ):4(الجدول رقم

 : المصدر
 ، للسنوات16،14،12،10،8املتوسطة والصناعة التقليدية سابقا، نشرية املعلومات اإلحصائية رقمو  وزارة املؤسسات الصغرية -

2005-2009.  
للسنوات  22،20،18ترقية االستثمار، نشرية املعلومات اإلحصائية رقم و  املتوسطةو  املؤسسات الصغريةو  وزارة الصناعة -

2010-2012.  

      

  السنوات 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012

2187  2149 1526 1066 1937 1332 1184 907 
خارج صادرات ال

  المحروقات

71794  241 71 527 55 128 44 361 77 831 58 53429 094 45 
صادرات 

 لمحروقاتا
 الصادرات إجمالي 46 001 54 613 60 163 79 298 45 194 57 053 73 390  73981
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جلزائرية تتميز بسيطرة مطلقة لقطاع احملروقات، إذ اجلدول يتضح أن الصادرات امعطيات من 
، ما يثبت أن االقتصاد طوال سنوات الدراسةمن إمجايل الصادرات  %97يستحوذ على نسبة تفوق 

خارج احملروقات صادرات ال، بينما تبقى مسامهة اجلزائري ال يزال يعتمد على الثروة البرتولية يف متويل التنمية
لتنميتها خصوصا دعم القطاع اخلاص املمثل للمؤسسات جد ضعيفة رغم اجلهود املبذولة من طرف الدولة 

   .  املتوسطةو  الصغرية
  

   الجزائرفي المتوسطة و  البرامج المدمجة لتأهيل المؤسسات الصغيرة: المحور الثاني
مقتنعة بضرورة املتوسطة و  املؤسسات الصغريةربامج لتأهيل الة من وعمجمتبين إىل سعت اجلزائر 

ا و  حتسني تنافسية ا مؤسسا حتسني و  تأهيل مواردها البشريةو  من خالل حتسني أنظمتها التسيرييةكفاء
منها ما هو و  ، من هذه الربامج ما هو وطينحميطها االقتصادي لتحضريها لالندماج يف االقتصاد العاملي

ذا احملور عرض أهم الربامج اليت وضعتها اجلزائر لتأهيل حناول من خالل هو  .مربم يف إطار اتفاقيات دولية
  .القطاع

لكن تتفق مجيعها على أنه تلك العملية اليت تقرتن و  وردت عدة تعاريف تتعلق مبفهوم التأهيل،وقد 
عرفته منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية : من بني أهم التعاريف نذكرو  بتحسني تنافسية املؤسسة،

(ONUDI)  بأنه عبارة عن جمموعة برامج وضعت خصيصا للدول النامية اليت هي يف  1995سنة
مث  ،التكيف مع خمتلف التغرياتو  مرحلة انتقال من أجل تسهيل اندماجها ضمن االقتصاد الدويل اجلديد

دف لتحضري املؤسسة طها كذا حميو  طورته خالل السنوات األخرية ليصبح يعين اإلجراءات املتواصلة اليت 
يعرف أيضا على انه جمموعة اإلجراءات اليت تتخذها السلطات و  3.التبادل احلر للتكيف مع متطلبات

                                                
3 - Mohammed bouhaba, la problématique de la mise à niveau des entreprises en 

Algérie, colloque international: Algérie cinquante ans d'expériences de 
développement  - état –économie –société , Alger, le 08 et 09 décembre 2012 p03 . 
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احلكومية بغية حتسني موقع املؤسسة يف إطار االقتصاد التنافسي أي أن يصبح هلا هدف اقتصادي ومايل 
  4.على املستوى الدويل

مما تقدم ميكن القول أن برنامج التأهيل هو عبارة عن جمموعة اإلجراءات اليت تتخذها السلطات 
دف حتسني موقع املؤسسة يف السوق   رفع إنتاجيتها لتكون يف مستوى املؤسسات املنافسةو احلكومية 
  .الدوليةو  حىت تضمن شروط كسب حصة يف األسواق احمللية

 
  :املتوسطة يف اجلزائر فيما يليو  عرض أهم الربامج املتخذة لتأهيل املؤسسات الصغرية ميكنو 
 :الصناعي البرنامج الوطني للتأهيل -1

 يسعى إىل دعمإعادة اهليكلة، و و  زارة الصناعةمن طرف و  الوطين للتأهيل الصناعيأطلق الربنامج 
صناعية، عامل لرتقية التنافسية ال 20اخلاصة اليت تشغل على األقل و  مرافقة املؤسسات الصناعية العموميةو 

ا و  مصرفية، و  من أنشطة مالية( بتكييف مجيع مكوناته يئة احمليط املباشر هلاوذلك بتحسني كفاءا
  5. 2001، انطلق تنفيذه سنة ...)اجتماعيةجبائية، إدارية، و 

   6:تاليةللربنامج يف النقاط التتجلى األهداف األساسية : أهداف البرنامج -1-1
  ؛عي مبا يتناسب مع الظروف الدوليةعصرنة احمليط الصنا -
  ؛صناعات األكثر قدرة على املنافسةترقية الو  تطوير -
  تدعيم قدرات هيئات الدعم؛ -
  .تطوير املؤسسات الصناعيةو  افسيةحتسني القدرة التن -

                                                
، آثار السياسة النقدية والمالية على تأهيل المؤسسة االقتصادية الجزائريةبلغرسة عبد الطيف، جاوحدو رضا،   4

 .174.ص ،2002، جامعة سطيف، 1العددجملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 
5   - Farida Merzouk, PME et compétitivité en Algérie, La revue de l'économie et de 

management , N° 9 ,Université Tlemcen, 2009, p.11 
جملة أحباث  ،تأهيل المؤسسة االقتصادية الجزائرية في ظل الشراكة االرومتوسطيةلزعر علي، وبوعزيز ناصر،   6

 39.ص  ،2009 ، جامعة بسكرة،5 اقتصادية وإدارية، العدد



  عناني ساسية .أ
 سياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وأثرها على تنافسيتها

 –تقييمية دراسة  -
 

234 
 

لالستفادة من الربنامج على املؤسسة إيفاء جمموعة من الشروط : شروط االستفادة من البرنامج -1-2
  7:نذكرها يف النقاط التالية

 أن تنتمي إىل قطاع إنتاج صناعي أو تكون ممونة للخدمات املرتبطة بالصناعة؛ -
  حتمل رقم تعريف ضرييب؛و  مسجلة يف السجل التجاري، -
  م الثالثة األخرية نتائج موجبة؛وحققت يف األعوا هلا من النشاط ما ال يقل عن ثالثة أعوام -
من أصوهلا الصافية مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي، كما متلك رأس مال  %50أكثر من  -

  عامل موجب؛
 .عامل 20بصفة دائمة و  أن تشغل على األقل -
-   

  : المتوسطةو  البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة -2
املوسطة ال سيما و  تطوير املؤسسات الصغريةو  لرتقيةيندرج هذا الربنامج يف إطار القانون التوجيهي 

وسطة يف إطار تأهيل هذه املؤسسات بوضع تاملو  اليت تنص على قيام وزارة  املؤسسات الصغرية 18املادة 
لس الوزراء يف و ، ة املؤسسات برامج التأهيل املناسبة من اجل تطوير تنافسي مارس  8قد صادق عليه ا

سنوات  6على مدار تنفيذه ، ميتد هبعد استكمال آليات تنفيذ 2007انطلقت أوىل مراحله سنة و  2004
املتوسطة بقيمة مالية تقدر صندوق تأهيل املؤسسات الصغرية و يتم متويله من طرف و ، )2007-2013(

  8.مليار دينار 6ب 

                                                
، امللتقى الدويل حول متطلبات آليات وإجراءات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرقوريش نصرية ، 7

  2006افريل  18و 17يومي  تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة الشلف،
، جملة 2سياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مع التركيز على برنامج ميدا عبد الكرمي سهام،   8

 .144، ص 2011، جامعة ورقلة،9الباحث، العدد 
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   9:يةتالتتمثل األهداف الرئيسية للربنامج يف النقاط ال: أهداف البرنامج -2-1
ضبط إجراءات التأهيل للواليات حبسب األولوية عن طريق إعداد دراسات النشاط و حتليل فروع  -

دعم املؤسسات  سبلو  كل فرع نشاطف عن قرب على خصوصيات كل والية و عامة كفيلة بالتعر 
  املتوسطة بواسطة تثمني اإلمكانيات احمللية املتوفرة؛الصغرية و 

اور للمؤسسة؛ تأهيل -  احمليط ا
 خمطط تأهيلها؛و  إعداد تشخيص اسرتاتيجي عام للمؤسسة -
 أجهزة التسيريو  ترقية املؤهالت املهنية بواسطة التكوين وحتسني املستوى يف اجلوانب التنظيمية -

 خمططات التسويق؛و  )اإليزو(احليازة على القواعد العامة للنوعية العاملية و 
  .وسائل اإلنتاجو  حتسني القدرات التقنية -

لالستفادة من الربنامج على املؤسسة إيفاء جمموعة من الشروط  :شروط االستفادة من البرنامج -2-2
  10:نذكرها يف النقاط التالية

  هلا نشاط على األقل ملدة سنتني؛و  أن تكون املؤسسة جزائرية، -
 املتوسطة؛و  انتماءها إىل قطاع املؤسسات الصغرية -
  مايل متوازن؛ أن يكون هلا هيكل -
ا - ا؛و  املؤسسات اليت هلا القدرة على تصدير منتجا  خدما
 .املؤسسات اليت متتلك قدرات تنموية أو هلا معايري التنمية التكنولوجية -

 
 

                                                
، امللتقى الدويل حول مقومات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعوقاتها في الجزائربابا عبد القادر،  9

، 2006أفريل  18-17يل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة الشلف، يومي متطلبات تأه
 .148ص

 .149، ص هنفساملرجع بابا عبد القادر،  10
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   ):1ميدا( المتوسطةو  تأهيل المؤسسات الصغيرةو  برنامج ميدا لدعم -3
جاء هذا الربنامج بالتعاون مع االحتاد األورويب يف إطار الشراكة االوروجزائرية، باسم برنامج اورو 

املتوسطة اخلاصة اليت تشغل دف إىل تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة، يهو  تنمية املؤسسات الصغرية
بغالف مايل يقدر ب اليت تنشط يف القطاع الصناعي أو قطاع اخلدمات الصناعية، و  أكثرفعامل  20

ة املؤسسات مليون يورو من وزار  3.4مليون يورو من املفوضية األوروبية،  57(مليون يورو  62.9
 املؤسسات الصغريةمتثل مسامهة مليون يورو  2.5يف حني أن الصناعة التقليدية، املتوسطة و و  الصغرية

  2007.11غاية  امتد إىلو  2002، انطلق تنفيذه سنة )املتوسطةو 
 ةيتمثل اهلدف العام للربنامج يف تأهيل وحتسني تنافسية املؤسسات الصغري : أهداف البرنامج -3-1
  : 12االجتماعي، وذلك من خاللو  مهم يف النمو االقتصادياملتوسطة لتساهم جبزء كبري و و 

طرق احلصول على  تطويرو  املتوسطة،و  عمال املؤسسات الصغريةو  تأهيل رؤساءتطوير كفاءة و  -
  اخلاص؛و  املعلومة املهنية يف القطاع العام

 املتوسطة ؛و  الصغرية للمؤسساتحتسني احلاجات التمويلية املسامهة يف  -
مباشرة بقطاع اهليئات املرتبطة بشكل و ذلك باالعتماد على املؤسسات و تطوير احمليط املقاواليت  -

  .املتوسطةالصغرية و  املؤسسات
تلتزم املؤسسة لالستفادة من هذا الربنامج بتوفري عدد من : االستفادة من البرنامج شروط - 3-2

  13:الشروط من أمهها

                                                
جملة  ،-دراسة تقييمية لبرنامج ميدا –تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر غدير امحد سليمة،   11

 . 136 ، ص2011ورقلة،جامعة ، 9العدد،  الباحث
آليات تمويل برامج تأهيل المؤسسات االقتصادية الجزائرية دراسة تحليلية لبرامج تأهيل وشويط ابتسام، ب 12

 .48 ص ،2010 ، جامعة قسنطينة،غري منشورة ، رسالة ماجستري- المؤسسات الجزائرية 
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  من رأمساهلا باسم شخص طبيعي أو معنوي جزائري اجلنسية؛ % 60 حفظ على األقل -
 عامل؛ 20إىل  10أن توظف ما بني  -
  حققت نتيجة موجبة يف األعوام الثالثة األخرية؛و  هلا من النشاط ثالثة أعوام على األقل، -
  أن تكون منخرطة يف صندوق الضمان االجتماعي خالل األعوام الثالثة األخرية؛ -
  أن تكون منظمة على الصعيد اجلبائي خالل األعوام الثالثة األخرية؛ -
 .من التكلفة اإلمجالية الكلية املتوقعة من عملية التأهيل % 20االلتزام بدفع  -

  
التحكم في تكنولوجيا المعلومات و  المتوسطةو  برنامج دعم المؤسسات الصغيرة -4

  ): 2ميدا(واالتصال
اية برنامج ميدا األول مت الشروع يف تطبيق برنامج آخر مع االحتاد األورويب، تضمن تقدمي  عند 

ا و املتوسطة و  دعم مباشر للمؤسسات الصغرية ، التكنولوجيامرافقتها لتكثيف استعمال من خالل مساعد
مليون  4و ورو ممولة من املفوضية األوروبية،أمليون  40( وروأمليون  44قدر املبلغ املخصص للربنامج 

مت التوقيع على الربنامج يف و  مؤسسة، 200، يقوم االتفاق على تأهيل )ورو متثل مسامهة الطرف اجلزائريأ
 14 .2009 إال أن االنطالقة الفعلية كانت يف ماي 2008 مارس

للمؤسسات  القدرة التنافسية حتسنييتمثل اهلدف األساسي للربنامج يف  : أهداف البرنامج -4-1
الدخول و  حصتها يف السوق احمللي احلفاظ على مكينها منلت القطاعات املستهدفة يف املتوسطةو  الصغرية

                                                                                                                                 
، Edpmeتأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة في الجزائر برنامج قريشي يوسف، غدير أمحد سليمة،  13

أفريل  17/18مداخلة ضمن األيام الدراسية الرابعة حول الروح املقاوالتية والتنمية املستدامة، جامعة ورقلة، يومي 
   .18، ص 2007

 14  - Ministère de l’industrie de la pme et de la promotion de l’investissement, 
Programme d’appui aux pme/pmi et à la maîtrise des tic ,Dossier de presse, 
atelier de visibilité, Algérie, Le 24 février 2010, p.2. 
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لية املوقعة أو اجلاري الدو  االتفاقات اإلمكانيات اليت تتيحها مجيعاستغالل من خالل ، األسواق العامليةإىل 
  15:النقاط التالية عموما تتمثل أهداف الربنامج يفو  االستفادة من مزايا اقتصاد السوق،توقيعها و 

يف  واالتصال حتسني تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل إدماج تكنولوجيا اإلعالم -
  تسيريها؛

  ؛الصغرية واملتوسطة ؤسساتامل قطاع تطويرب الوطنية املعنية املؤسساتو  الربامجتعزيز  -
  املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ املعايري الدولية يفو  اجلودة إنشاء دعم -
املراكز  أو تعزيز إنشاء من خالل دعم دمات للمؤسسات الصغرية واملتوسطةسوق اخل دعم تطوير -

  االحتادات املهنية؛الصناعية و  التقنية
  .املتوسطةو  ت الصغريةللمؤسسااملمارسات اجليدة  نقل تشجيع -

تلتزم املؤسسة لالستفادة من الربنامج بتوفري عدد من الشروط : شروط االستفادة من البرنامج - 4-2
  16:أمهها

  أن يكون هلا من النشاط سنتني على األقل؛ -
أن تكون قد حققت رقم إطارات على األقل، و  3عامل من بينهم  20أن توظف على األقل  -

  ؛)بالنسبة للمؤسسات الصناعية(مليون دينار 100أعمال يفوق 
 مليون دينار 20أن تكون قد حققت رقم أعمال يفوق و  عمال، 5أن توظف على األقل  -

  ).النسبة ملؤسسات اخلدمات املرتبطة بالصناعةب(
ذلك و  إضافة إىل برامج التأهيل املربمة مع االحتاد األورويب، تبنت اجلزائر جمموعة أخرى من الربامج 

التعاون مع البنك اإلسالمي، البنك العاملي، : الدول أمههاو  إطار التعاون الدويل مع بعض املنظمات يف
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، التعاون مع بعض الدول اليت هلا خربة يف جمال تأهيل املؤسسات 
                                                
15  - Délégation de l’union européenne en algérie , Rapport annuel de la coopération 

United européenne-Algérie ,2010, p. 18-19. 
16  - Communication du programme pme 2 a l’occasion de l’événement,  
  http://www.ccidahra.com/man/PME2-1. 
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الربامج  بصفة خاصة على اجلانب قد ركزت هذه و . يطالياإأملانيا، فرنسا، : مثلاملتوسطة و  الصغرية
التو  التوجيهي ، إضافة إىل اهتمامها بتدعيم ...)التسيري، التسويق، التصدير(  التكويين يف العديد من ا

  17.قدرات اهليئات املكلفة باجلودة لتمكني املؤسسات من احلصول على شهادة اجلودة
  

  في الجزائر المتوسطةو  المؤسسات الصغيرةتقييم عملية تأهيل : المحور الثالث
املتوسطة اجلزائرية، من برامج تأهيل املؤسسات الصغرية و  تقييم نتائجحملور حناول من خالل هذا ا

  .حيث مدى حتقيق األهداف املسطرة لكل برنامج على حدى
 سنة التأهيل الصناعي منذ بداية برنامج: نتائج البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصناعية  -1

             18:يلي حصيلة الربنامج فيما متثلت ، 2010جوان  30 غاية إىلو  2001
 مؤسسة  239و عمومية مؤسسة (253 مؤسسة 492 تقدمت :االستراتيجي التشخيص مرحلة -

 املعاجلة، طور يف واحدة مؤسسة بقيتو  مؤسسة 491 معاجلة متتو  االخنراط، بطلبات  )خاصة
 قبول مت ، بينما)خاصة مؤسسة50 و عمومية مؤسسة (86 مؤسسة 136 طلب رفض مت حيث

  ؛)خاصة مؤسسة 187و عمومية مؤسسة 168(ة مؤسس  355
 97( مؤسسة 175 قبول مت فقد التأهيل برنامج بتنفيذ يتعلق فيما :التأهيل مخطط تنفيذ مرحلة -

 صندوق طرف من املقدمة املالية املساعدات من لالستفادة )مؤسسة خاصة 78و عمومية مؤسسة
 151لـ التأهيل إجراءات اختاذ متحيث ، مؤسسة181 من إمجايل  الصناعية التنافسية ترقية

 عدد بلغ كما.فقط التشخيص دراسات األخرى على مؤسسة24 اقتصرت  بينما مؤسسة،
 2230 مؤسسة، 151 هيو  املقبولة للمؤسسات التأهيل خمطط بتنفيذ املتعلقة التأهيل عمليات

  .إجراءات مادية فهي عملية 957 أما ،المادية عملية 1273 منها عملية
                                                
17 Mohammed Bouhaba, op.cit, p.10. 
18 Ministère de PME et de l’industrie et de la promotion des investissements, Etat des 

lieux et perspectives de la mise à niveau des entreprises industrielles,  Algérie, 
Juin 2010, p 2. 
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ا تبقى دون املستوى املطلوب، هذا نظرا للعدد الضئيل و  من خالل النتائج ميكن القول أ
مؤسسة تقدمت بطلب االخنراط مل يتم  492للمؤسسات املقبولة ضمن الربنامج، إذ يالحظ أن من بني 

والشروط اليت حالت دون حتقيق األهداف املنتظرة  ذلك نظرا لبعض العراقيل و  مؤسسة، 175قبول إال 
أن ون قادرة على النمو واالستمرار و كالشروط الواجب توفرها يف املؤسسة لالستفادة من الربنامج كان تك

 غري أن املؤسسات  العاجزة  تكون أكثر حاجة إىل هذه العملية، إضافة إىل صعوبةنتائج موجبة تكون هلا 
  .البنوكطرف على متويل خمططات التأهيل من تعقد إجراءات احلصول و 
  
 2007سنة  الربنامج بداية منذ: المتوسطةو  نتائج البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة -2
  19:التالية النتائج تسجيل مت 2010ماي  غاية إىلو 

   ؛للتأهيل الوطين الربنامج يف االخنراط يف رغبتها ومتوسطة صغرية مؤسسة 1700 أبدت -
   ؛منها مؤسسة 351 مت قبوليف الربنامج، االخنراط بطلب مؤسسة 529منها  تقدمتو  -
 بينما اسرتاتيجي تشخيص عمليات من استفادت مؤسسة 279 هناك مؤسسة 351 بني ومن -

 امليادين من جمموعة التأهيل عمليات مشلت التأهيل، وقد عمليات كافة من مؤسسة 32استفادت 
   .املبتكر املنتوج اإلنتاج، اجلودة، املالية، إدارة األعمال، :أمهها

نالحظ أن النتائج املسجلة تعرب عن ضعف الربنامج يف حتقيق األهداف املسطرة من طرف 
هو رقم ضئيل راجع إىل رفض مؤسسة فقط باشرت عملية التأهيل و  351السلطات، حيث يالحظ أن 

لالزمة، أو لتخلي املؤسسات عن الربنامج يف ملفات فئة معتربة من املؤسسات لعدم استيفائها الشروط ا
إىل تطبيق باحلكومة هذا ما أدى و  مراحله األوىل نتيجة عدم حتقيق أية قيمة مضافة بعد القيام بأول عملية،

                                                
19-  Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, agence nationale de 

développement, bilan des actions du programme national   de mise à niveau, 
rapport complet, mai 2010, p4.   
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 مؤسسة صغرية 20000قرارات جديدة إلعادة بعث الربنامج تضمنت وضع برنامج تكميلي لتأهيل 
   .2014 - 2010ر دينار خالل الفرتة املمتدة من مليا 386 متوسطة بقيمة مالية تقاربو 

  
 1ميداحقق برنامج ): 1ميدا( المتوسطةو  تأهيل المؤسسات الصغيرةو  نتائج برنامج ميدا لدعم -3

عددا  2007ديسمرب 31إىل غاية و  2002منذ بدايته سنة  املتوسطةو  تأهيل املؤسسات الصغريةو  لدعم
   20:احملاور املستهدفة كما يليذلك على صعيد خمتلف و من النتائج، 

صغرية  مؤسسة 685 تقدممت  :المتوسطة و  فيما يخص الدعم المباشر للمؤسسات الصغيرة -
 ميثل مبا التأهيل إجراءات ضمن مؤسسة 445 لـ الفعلي الدخول ومت للربنامج، متوسطة لالنضمامو 

مؤسسة صغرية  179للربنامج، مع ختلي  الدخول يف الراغبة من إمجايل املؤسسات% 65نسبة 
من إمجايل املؤسسات  %26ومتوسطة عن الربنامج بعد قيامها بعملية التشخيص األويل بنسبة 

ائية% 9مؤسسة الباقية اليت تشكل  61املنخرطة، أما   فقد قامت بعملية التشخيص بصفة 
 باملؤسسات املتعلقة التأهيل عدد عمليات بلغو  .اقتصرت على هذه املرحلة مث انسحبت من الربنامجو 

: عملية تأهيل مست وظائف خمتلفة منها 896و عملية تشخيص، 477( عملية 1373املقبولة، 
  ؛...)اإلنتاج، اإلدارة، التسويق، املالية

عملية لصاحل مخسة هيئات مالية متخصصة،  171مت القيام ب : فيما يخص دعم الهيئات المالية -
عملية  144و املالية،و  املتوسطة من اجل تطوير أنظمة احملاسبةو  عملية لصاحل املؤسسات الصغرية 27

  .من اجل تسهيل وصول املؤسسات إىل مصادر التمويل

                                                
20 - Ministère de la pme et de l’artisanat , Programme d'appui aux pme/pmi, des 

résultats et une expérience transmettre, rapport final-euro développement pme, 
décembre 2007, p.27. 
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عملية أجريت من اجل دعم حميط املؤسسات  187مت القيام ب  :فيما يخص الهيئات الداعمة -
وزارة املؤسسات هيئات دعم أخرى مثل و  هيئات حكوميةو  املتوسطة، استفادت منها وزاراتو  الصغرية

  .التجارة اجلزائريةو  غرفة الصناعةالصناعة التقليدية، و و  املتوسطةالصغرية و 
املتوسطة مع الربنامج حيث جند ف درجة جتاوب املؤسسات الصغرية و من خالل النتائج يتضح ضع

على العموم و  مل تكمل مجيع مراحل عملية التأهيل،و  من املؤسسات انسحبت من الربنامج %35أن 
مؤسسة  445عملية لفائدة  1373قد حقق نتائج حسنة متيزت بتحقيق  1ميكن القول أن برنامج ميدا 
  .2007 إىل 2002خالل الفرتة املمتدة من سنة 

 التحكم في تكنولوجيا المعلوماتو  المتوسطةو  نتائج برنامج دعم المؤسسات الصغيرة -4
إمتام و  مت الشروع يف تطبيق التنظيمات خالل الفرتة األوىل من انطالق الربنامج،): 2ميدا( االتصالو 

   21:تشملو  تنفيذ اإلجراءات العملية على املستويات الثالثة للربنامج،و  إجراءات العمل وإعداد
  :حيث مت القيام باإلجراءات اآلتية: المتوسطةو  دعم المؤسسات الصغيرة - 

o حتديد اختيار معايري املؤسسات املعنية بالربنامج ؛  
o  مؤسسة لتنفيذ الربنامج ؛ 200حتديد أكثر من  
o  الدعم؛و  دراسات حتديد احتياجات املؤسسات من اجل إعداد مشاريع املرافقةإجراء  
o  املتوسطةو  ورو إلنشاء مركز للخربة للمؤسسات الصغريةأمليون  10.05إطالق مناقصة بقيمة.  

  :تضمن هذا الدعم العناصر التالية :المؤسساتيالدعم  - 
o  الربنامج الوطين املسؤولة عن تنفيذ  املتوسطةو  الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية دعم

  ؛لتأهيلل

                                                
21 - Ministère de l’industrie de la pme et de la promotion de l’investissement , 

Programme d’appui aux pme/pmi et à la maîtrise des technologies d’information 
et de communication, op.cit, p 2-3 
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o  إلنشاء وتنفيذ املراكز  ترقية االستثمارو  املتوسطةاملؤسسات الصغرية و الصناعة و مساعد وزارة
  التقنية الصناعية؛

o لتطوير إسرتاتيجية املناولة؛ ترقية االستثمارو  املتوسطةو  املؤسسات الصغريةو  الصناعةوزارة  مساعد  
o  التشغيلية للمؤسسات؛ بيئة األعمال دعماملسامهة يف  
o املتوسطة؛مؤسسات الصغرية و للضمان القروض النظام الوطين لدعم  املسامهة يف  
o املتوسطةالصغرية و املؤسسات هياكل دعم اجلمعيات و دعم  املسامهة يف.  

  :حيث تضمن هذا الدعم ما يلي: دعم الجودة - 
o  دعم إجراءات لتنفيذ ترقية االستثمارو  املتوسطةاملؤسسات الصغرية و الصناعة و وزارة دعم وزارة 

  ؛التقييسو  سياسة الوطنية للجودة ال
o  املكتب الوطين للمقاييس القانونية،  اهليئة اجلزائرية لالعتماد،( دعم اهليئات املسؤولة عن اجلودة

  أنشطتها؛ توطيدتنظيمها و  لتعزيز )للتقييس اجلزائرياملعهد 
o ؛...)التحليلاالختبار و و  املعايرةخمتربات ( دعم هيئات تقييم املطابقة  
o إدارة اجلودة نظام لتنفيذ اجلزائرية الصناعية املعهد الوطين للملكية دعم ISO9001.  

 منذ حيث انه ،%60نسبة تقدم الربنامج بلغت أن الربنامج  مديرنتائج الربنامج صرح  عنو   
 لتطويرإىل الوكالة الوطنية  للربنامج معايري األهلية مؤسسة تستويف 120 ملفات نقل مت 2011مارس 

ما يالحظ عن و  22.للتأهيل من خالل الربنامج الوطينللحصول على الدعم املتوسطة و  املؤسسات الصغرية
هذا الربنامج أنه خيتلف عن الربامج السابقة اليت تتوجه إليها املؤسسات بطلب االنضمام، أما يف إطار هذا 

مؤسسة كمرحلة أوىل   200 املقدرة بلقادرة على االستفادة من الدعم و ديد املؤسسات امت حتالربنامج 
  .ليتم تعميمه على باقي املؤسسات يف مرحلة ثانية

                                                
22 Ministère de l’industrie de la pme et de la promotion de l’investissement, programme 

d’appui aux pme/pmi et à la maîtrise des tic, Revue de presse, Algérie, décembre 
2012, p.05. 
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تبنت اجلزائر برناجما وطنيا جديدا : المتوسطة في الجزائرو  آفاق عملية تأهيل المؤسسات الصغيرة - 5
حتديث هذا القطاع، و  متوسطة يندرج ضمن سعي الدولة إىل تنميةو  مؤسسة صغرية 00020لتأهيل قرابة 

رار ما حيدث يف غاملؤسسات الصغرية واملتوسطة دور احملرك األساسي لالقتصاد الوطين على  ؤديحيث ست
قد لقي هذا الربنامج دعما كبريا من طرف السلطات لكونه يعد من أهم آليات و  املتطورة،الدول الناشئة و 

  .متنوع خارج احملروقاتو  بناء اقتصاد قويو  اإلسرتاتيجية الوطنية لتطوير
يعترب الربنامج الوطين : المتوسطةو  تقديم البرنامج الوطني الجديد لتأهيل المؤسسات الصغيرة -1- 5

تطوير القطاع، نظرا و  متوسطة من أهم الربامج املعتمدة لتنميةو  مؤسسة صغرية 20000اجلديد لتأهيل 
هو برنامج موجه و  .حتقيق األهداف املسطرةو  البشرية اهلائلة اليت مت تسخريها إلجناحهو  لإلمكانيات املالية

تشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات حميطها، و  املتوسطةو  لتأهيل املؤسسات الصغرية
سنوات  05على مدى ميتد تنفيذه  ، مليار دينار 386مايل يقدر بـحوايل بغطاء املتوسطة، و  الصغرية

، حيث تبلغ التكلفة 2010جويلية  11من طرف جملس الوزراء يف عليه ابتداءا من تاريخ املصادقة 
دج ممولة من طرف الصندوق الوطين لتأهيل املؤسسات  19287000ب املتوسطة لكل مؤسسة 

  .23املتوسطةو  الصغرية
دف حتسني و  يهدف الربنامج أساسا إىل مرافقة املؤسسات الصغرية: أهداف البرنامج -5-2 املتوسطة 

  24:تشمل يتفرع عن هذا اهلدف الرئيسي جمموعة من األهداف، و تنافسيتها
التكوين يف التسيري للتعرف على من خالل التدريب والنصائح و  :التنظيمو  تأهيل قدرات التسيير -

  ؛الختاذ القرارات املناسبةو  ثقافة املؤسسة املعرضة لألخطار

                                                
23 Moussaoui Rachid, Programme national de la mise à niveau des pme, Journée 

d'information : programme national de mise à niveau, Mostaganem,  Le 30 juin 2011, 
p.11. 

24  khoudri Mohammed, Programme national de mise à niveau, Journée d'information : 
programme national de mise à niveau, Bordj Bou Arreridj, Le 25 septembre 2011, 
p.15-16. 
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ذلك و  تطوير قدرات استقطاب التكنولوجياتمن خالل  :االبتكارو  تأهيل قدرات إتقان المعرفة -
إنشاء بنوك و  التنميةو  البحثبر اإنشاء خمو  الذكاء االقتصاديو  للحصول على خدمات اإلعالم

   ؛مراقبة األسواقاليقظة التكنولوجية و  وحداتمعلومات و 
لى احلصول على املساعدة عدعم نوعية نظام تسيري اإلنتاج و  عن طريق :تأهيل نوعية المؤسسة -

  ؛التجاربو  احلث على وضع خمابر التحاليلشهادات املطابقة و 
 ةالدعم على االستثمارات اليت تزيد من الكثافيرتكز هذا  :دعم االستثمارات المادية لإلنتاجية -

إلنتاج ا اتكنولوجيتشمل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، و  من تكثيف نسيجالتكنولوجية للعمليات و 
التطوير وتعزيز قدرات التصدير و  املعلومات واالتصال واألجهزة املستخدمة يف البحث وتكنولوجيا

  ؛والتكامل بني الصناعات
وضع خطة لتطوير املوارد البشرية تناسب و  إىل دعمهذا اإلجراء  يهدف :تأهيل الموارد البشرية -

استعمال تكنولوجيات و  تقنيات التصديرو  دعم التكوين يف التسيريو  إسرتاتيجية االستثمار للمؤسسة
   .املعلومات واالتصال

، سجل 2013غاية أفريل إىل  2011عن النتائج األولية للربنامج فمنذ انطالقه يف جانفي و 
مت إطالق إجراءات و  مؤسسة حتصلت على الدعم املايل، 1100مؤسسة للربنامج، منها  2384انضمام 

ميكن القول أن النتائج احملققة ال تزال بعيدة عن األهداف املسطرة، فبعد . مؤسسة 1000التشخيص ل 
مؤسسة مقارنة مع اهلدف  1100نصف من بداية الربنامج مل يتم تأهيل سوى و  مرور حوايل سنتني

  25.مؤسسة كل سنة 4000سنوات أي مبعدل  5مؤسسة خالل  20000املسطر املتمثل يف تأهيل 

  
  
  

                                                
25 - Ministère de l’industrie de la pme et de la promotion de l’investissement , 

Programme d’appui aux pme/pmi et des tic (pme ii), Revue de presse, Le 12 a16 
mai 2013, p.31 .  
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 : الخاتمة
  :إىل النتائج التاليةمن خالل الدراسة مت التوصل 

 يف اجلزائر تطورا ملحوظا منذ صدور القانون التوجيهي لرتقيتها املتوسطةو  الصغرية تشهد املؤسسات -
قد انعكس ذلك على تطور مسامهتها يف حتقيق أهداف التنمية، إال أن مسامهتها ال تزال و  تطويرهاو 

خباصة يف تنمية الصادرات حيث أن مسامهتها ال تكاد تذكر، باإلضافة إىل و  دون املستوى املطلوب
 ار فيهااألشغال العمومية نظرا لسهولة االستثمو  يف قطاعي البناء %70تركز نشاطها بأكثر من 

تنمية القيمة املضافة و حتقيق و  القادرة على توفري مناصب الشغل تبقى بعيدة عن القطاعات املنتجةو 
  الصادرات؛

املتوسطة، إال أنه املؤسسات الصغرية و تطوير قية و اإلجراءات لرت رت اجلزائر العديد من السياسات و سط -
ا  ال تزال تعاين  هودات املبذولة، فإ  العديد من املشاكل خاصة مشاكل التمويل،على الرغم من ا

العقار الصناعي باإلضافة إىل عدم توفر بنوك معلومات اقتصادية، كما انه على الرغم من اخلروج من و 
  مرحلة االقتصاد اإلداري ال تزال البريوقراطية أهم ما مييز اإلدارة اجلزائرية؛

خالل التوقيع على اتفاقية الشراكة مع االحتاد إن االنفتاح االقتصادي اجلديد الذي تعرفه اجلزائر من  -
ا الصغريةو  األوريب  إجراءات االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، فرض عليها ضرورة تأهيل مؤسسا

  الرفع من مستوى تنافسيتها حىت تكون قادرة على مواجهة املنافسة األجنبية؛و  املتوسطةو 
ا  املتوسطةو  الصغرية ل املؤسساتوضعت اجلزائر جمموعة من الربامج لتأهي - دف إىل تطوير قدر

  التنافسية اليت تتزايد حاليا يف ظل التوجه لالنفتاح على االقتصاد العاملي وتزايد حدة املنافسة الدولية؛
تعترب برامج التأهيل اليت قامت السلطات بتنفيذها جد حمفزة بالنظر للمبالغ املالية املخصصة هلذه  -

سواء إذا ما  أن النتائج املتحصل عليها تربز أن عملية التأهيل مل تتقدم بشكل قويغري الربامج، 
حيث أن الواقع يوضح أن *.إذا قورنت بدول جماورة مثل تونسقورنت باألهداف املسطرة أو 
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ا ال تزال غري مؤهلة و  املتوسطة اجلزائرية ال تزال يف تعيش يف بيئة تنافسية صعبةو  املؤسسات الصغرية أ
   .عد ملواجهة املنافسة الدوليةب

املتوسطة يف اعتقادنا إىل جمموعة من األسباب فشل يف تأهيل املؤسسات الصغرية و ويرجع هذا ال
  :أمهها

التحسيسية  أمهية برامج التأهيل نظرا لغياب احلمالتو  عدم وعي الكثري من مسريي املؤسسات مبفهوم -
  ج؛ ربامهذه الاهليئات املشرفة على تنفيذ طرف من 

مساعدات برامج التأهيل باإلضافة منح و كثرة الشروط الواجب توافرها يف املؤسسات لالستفادة من  -
  تعقد إجراءات القيام مبراحل التأهيل واستغراق وقت طويل لالنتهاء منها؛كثرة و إىل  

 الصعوبات اليت تتلقاها املؤسسات يف متويل برامج التأهيل يف إطار رفض البنوك متويل مثل هذه -
  الربامج؛

عدم رغبة أصحاب املؤسسات يف حتمل جزء من تكاليف عمليات التأهيل حيث أن الدخول يف هذه  -
  الربامج يفرض على املؤسسات املنخرطة دفع نسبة معينة من تكاليف التأهيل؛

  املتخصصني يف تسيري مثل هذه الربامج؛و  معوقات مرتبطة بتسيري الربامج نظرا لنقص اخلرباء -
  تنفيذ برامج التأهيل وعدم استغالهلا جيدا؛لسري و املالية  نقص املوارد -
عدم متابعتها بشكل مستمر من اجلهات الوصية األمر الذي أدى إىل عدم و  وضع برامج التأهيل -

  حتقيقها لألهداف املنتظرة؛
  .البشريةة و تشتت اإلمكانيات املادية واملاليو  انقسامضعف و  إىل أدىتعدد برامج التأهيل هذا ما  -
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  دور سلطة الضبط اإلداري في مجال حماية المستهلك
  جلطي أعمر . أ               

  ، جامعة مستغامن)أ(أستاذ مساعد         
 djeltiamar@yahoo.fr: الربيد اإللكرتوين

  :الملخص
دف الدراسة إىل بيان دور اإلدارة يف محاية املستهلك من خالل قرارات الضبط اإلداري ألجل 
احلد من النشاطات االقتصادية والتجارية الغري مشروعة واليت تأثر بشكل مباشر على املستهلك، من 

املستهلك،  خالل سحب املؤقت والنهائي ملزاولة النشاط التجاري وفرض أكثر قيود ألجل تنظيم ومحاية
ال دف الدراسة كذلك إىل بيان اجلهة اإلدارية صاحبة االختصاص يف هذا ا    .و

بينت نتائج الدراسة الدور الوقائي لإلدارة يف جمال محاية املستهلك، ودور رئيس البلدية يف محاية 
وايل يف منح املستهلك من خالل املسامهة يف تنظيم العمل التجاري احمللي وتنظيم األسواق، ودور ال

الرخص وتقيد النشاط مبا يضمن سالمة املستهلك، ودور الضبط اإلداري يف جمال محاية املستهلك والذي 
 .يشكل احد صور احلماية اإلدارية للمستهلك وتنظيم النشاط

الضبط االقتصادي، النظام العام االقتصادي، احلماية اإلدارية للمستهلك، تنظيم  :الكلمات المفتاحية
 .ط، سلطات الضبط اإلداريالنشا

Résumé : 
l'objectif de notre étude, est de déterminer les dispositions 

coercitives exercées par l'administration, afin de protéger le consommateur, 
telles que l'interdiction temporaire d'exercer l'activité commerciale et 
l' amende pénale . 

En outre, la présente étude, a pour but de déterminer, l'autorité 
compétente en la matière, ainsi que ses prérogatives. 

Par ailleurs, les autorités territoriales et locales, telles que les walis et 
les maires, contribuent à la défense des intérêts des consommateurs, par le 
biais des autorisations préalables, pour exercer les activités économiques 
liées à la consommation. 
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Mots clés: Régulation économique, Ordre public économique, la protection 
administrative du consommateur, Organisation de l'activité économique, 
Autorité de la régulation administrative.  

  :مقدمة
أصبحت محاية املستهلك حمل اهتمام التشريعات يف الدول نظرا ألمهيتها، وهذا ملا يشهده السوق 

و يف ظل االنفتاح االقتصادي وحترير السوق شهد  من منتجات جديدة يف كل وقت واتساع نطاقه،
وصول السلع ومنتجات جيهل مصدرها وحمتواها، وتتصف بالرداءة يف اجلودة، مما يهدد سالمة املستهلك 
خاصة مع عدم استقرار األسعار نتيجة التالعب والطرق االحتيالية اليت يلجا إليها املضاربون، وكل هذا 

  .يؤثر على املستهلك
إن الشغل الشاغل للمنتجني هو جلب املستهلك مبختلف طرق اإلعالم عن طريق االنرتنت، 

، ألجل املنافسة لكن يف بعض احلاالت يتم تضليل املستهلك وعدم ...اإلشهار واملطبوعات اإلعالنية
 إعالم املستهلك جبودة وأصالة املنتج، ولضبط ذلك وجب إجياد محاية للمستهلك، والعمل على تنظيم
دف محاية املستهلك من مجعيات ومراقبني،  السوق وإخضاع املنتج للمواصفات وإشراك أكثر من جهة 

جيب على كل "املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش  03-09وجاء يف املادة السادسة من قانون رقم 
لصحية متدخل يف عملية وضع املواد لالستهالك أن يسهر على احرتام شروط النظافة والنظافة ا

للمستخدمني والماكن وحمالت التصنيع أو معاجلة أو حتويل أو ختزين، وكذا وسائل نقل هذه املواد وعدم 
  1."تعرضها لإلتالف بواسطة عوامل بيولوجية أو كميائية أو فيزيائية
من  تكون عالجية ويكمن هذا الدور أخرىوتعد احلماية اإلدارية للمستهلك وقائية ويف حاالت 

منح الرخص للمحالت التجارية وتنظيم السوق ومراقبة اجلودة، ويعد بتسهيل سلطة اإلدارة  خالل متتع
ا اإلدارة التدخل يف نشاط األفراد وتقييده من خالل سلطة  عملال اإلداري احد الوسائل اليت تستطيع 

  .الضبط اإلداري

                                                             
   15عدد اجلريدة الرمسية  يتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، 2009فرباير سنة  25املؤرخ يف  03-09قانون رقم  1
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 ؟وفيما يكمن دورما املقصود بالضبط االقتصادي :التالية اإلشكاليةذلك نطرح  أساسوعلى 
  يف محاية املستهلك؟ الضبط اإلداري

  
  :دور سلطة اإلدارة في المجال االقتصادي وحماية المستهلك -1

يستمد القانون االقتصادي قواعده من القانون العام سواء كانت هذه القواعد مكتوبة، ويعد 
اإلدارة من سلطة إصدار اللوائح والقرارات اليت متثل تدخل  القانون اإلداري احد هذه املصادر ملا تتمتع به

تعمل على محاية الطرف الضعيف يف  شرعالدولة املباشر يف النشاط الزراعي والصناعي والتجاري، فامل
العالقة االقتصادية بضبط العالقة بني املنتج واملستهلك، فعملها وقائي يف جمال احلماية ومن اآلليات 

ال فهو نظام قانوين وقائي الفعالة لضمان  محاية املستهلك واملنتج يربز دور الضبط اإلداري يف هذا ا
  .حيكمه القانون اإلداري ويهدف إىل محاية النظام العام يف خمتلف جماالته

  
  :القانون اإلداري االقتصادي -2

ال االقتصادي ألجل تنظيم  املنافسة، تعد محاية املستهلك ضرورة فرضها تدخل الدولة يف ا
قواعد غري قانونية يف بعض احلاالت مثل االحتكار، وحضرة املادة السابعة من  وضعواملعروف عن املنافسة 

قانون املنافسة كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة على السوق أو احتكار هلا أو جزء منها ألجل احلد من 
، ويف 2حسب السوق قلة حتديد األسعارالنشاطات التجارية أو تقليص مراقبة اإلنتاج أو التسويق أو عر 

ا املتعددة واملوظفني املخول هلم  ال يربز دور اإلدارة حبيث تراقب حركة السوق من خالل أجهز هذا ا
فالسلطة اإلدارية مسئولة عن وضع السياسة االقتصادية من خالل إصدار اللوائح والقرارات  راقبة اجلودة،م

اإلدارية اليت تعكس تدخل الدولة املباشر يف النشاط االقتصادي، فتنظيم النشاط االقتصادي وضبط 

                                                             
   43يتعلق باملنافسة املعدل واملتمم عدد اجلريدة الرمسية  2003يوليو سنة  19املؤرخ يف  03-03األمر رقم  2
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والذي يندرج  قانون اإلداري االقتصادي،الالعالقة بني املستهلك واملنتج واإلدارة أصبح يعكس لنا مصطلح 
  3.حتت مضلته محاية املستهلك

ا وقائية من خالل األجهزة اإلدارية واملوظفني  تتميز رقابة القانون العام عن رقابة القانون اخلاص أ
ضبط يف معايري السالمة واجلودة و  للراقبة احملالت وأماكن التصنيع لضبط اخلمالذين يقومون بعمل 

املتعلق حبماية املستهلك وقمع  03-09من قانون رقم  31يف نص املادة املخالفة وفق حماضر هذا ما جاء 
أعاله يف إطار مهامهم الرقابية، وطبقا ألحكام هذا القانون،  25يقوم األعوان املذكورون يف املادة "الغش

سجلة بتحرير حماضر تدون فيها تواريخ وأماكن الرقابة املنجزة وتبني فيها الوقائع املعاينة واملخالفات امل
ا فرقابة اإلدارة قبلية ويف بعض احلاالت تكون عالجية من خالل تلقي شكاوي، ، "والعقوبات املتعلقة 

ال  فاجلزاء اإلداري يشمل عدة جماالت لتمتع اإلدارة بسلطة واسعة وهذا ما أتاح للدولة التدخل يف ا
تدخل الدولة يف جمال األسعار االقتصادي والذي افرز قواعد ونظم جديدة، القاعدة العامة هي عدم 

والتداول لضمان احلرية وفتح جمال املنافسة، لكن تدخل اإلدارة هو ألجل محاية املصلحة العامة وتوفري 
  ).احلالة االستثنائية(السلع يف أي ظرف معني سواء يف احلالة العادية أو غري عادية

إىل التجديد وربط املنتج  النشاط تسهيلها ملزاولة إضافة إىل ذلك تتسم سلطة اإلدارة من خالل
دف من خالهلا إىل محاية املستهلك على أساس إبعاد التجار املفلسني ، حبيث مبجموعة من الشروط 

املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية عدم ممارسة  08-04املعدلة من قانون رقم 8تضمنت املادة 
م للجنيات وا جلنح يف جمال حركة رؤوس األموال، تسويق املنتوجات النشاط التجاري للذين يثبت ارتكا

ألجل محاية املستهلك واحلفاظ على مناخ املنافسة، ومصطلح القانون  4املزورة واملغشوشة، اإلفالس الرشوة،
اإلداري االقتصادي هو جامع بني تدخل اإلدارة يف جمال املنافسة ومحاية املستهلك، إذن يعد القانون 
                                                             

راضي عبد املعطي علي السيد، االجتاه إىل خلق نظرية عامة يف القانون اإلداري حلماية املستهلك، رسالة دكتوراه، كلية  3
  335، ص2002أسيوط، مصر، احلقوق، جامعة 

، يتعلق بشروط ممارسة 2004غشت سنة 14هـ املوافق ل1425مجادى الثانية عام 27املؤرخ يف  08-04قانون رقم  4
، عدد 2013يوليو  23املؤرخ يف  06-13املعدل واملتمم بالقانون رقم  52 االنشطة التجارية، عدد اجلريدة الرمسية

  39اجلريدة الرمسية 
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جمموع ما يفرض من اإلدارة على األفراد من قواعد تشمل العالمة التجارية واملنافسة  اإلداري االقتصادي
دف إىل محاية االقتصاد واملستهلك على حد سواء   .و

  
  :تعريف الضبط اإلداري -3

الضبط   يعرف املشرع اجلزائري الضبط اإلداري بشكل دقيق وإمنا اكتفى بذكر عناصره ملا يتميز بهمل
اإلداري من مرونة جتعل تعريفه مرتبط مبدى اتساع النظام العام، ونقصد بالضبط اإلداري جمموع تدخالت 
تمع وميثل الضبط  دف إىل فرض االنضباط املطلوب على حرية نشاط األفراد للعيش يف ا اإلدارة اليت 

املعىن العضوي وهو جمموع اهليئات  ؛وللضبط اإلداري معنيان 5،شكل من أشكال فرض احلدود والقيود
ا احلفاظ على النظام العام، واملعىن الوظيفي وهو جممع األنشطة اليت تتخذها اإلدارة  اإلدارية املنوط 

دف احملافظة على النظام العام أو إعادته    6.حالة اضطرابه منمنفردة 
سلطة اإلدارة من قيود على  ونقصد بالضبط اإلداري من زاوية محاية املستهلك جمموع ما تفرضه

ال االقتصادي على أساس محاية النظام العام االقتصادي ومحاية املستهلك بوجه  نشاط األفراد يف ا
  .خاص

يقسم الضبط اإلداري إىل ضبط إداري عام وضبط إداري خاص، ويعهد للضبط اإلداري العام 
تلف السلطات الضبط، ويقصد بالضبط اإلداري اختاذ جمموع القرارات والتدابري بطريقة عامة وتقوم به خم

 و اخلاص اختاذ اإلجراءات جناه فئة معينة أكثر حتديد مثل الشرطة املكلفة مبراقبة السوق وامن املستهلك
  .مراقيب اجلودة 

يتميز الضبط اإلداري اخلاص عن الضبط اإلداري العام بأنه دقيق وموجه حلماية النظام العام بصفة 
حلماية املصلحة  انكال الضبطني موجه  أنة على السوق والضبط الصحي، ونشري هنا إىل حمددة كالرقاب

                                                             
  8-7، ص2004سنة ، ، القانون اإلداري، اجلزء الثاين، مطابع دايل براهيم، اجلزائر، الطبعة األوىلناصر لباد 5
حممد امحد فتح الباب السيد، سلطات الضبط اإلداري يف جمال ممارسة االجتماعات العامة، رسالة دكتوراه، كلية  6

  160، ص 1993احلقوق، جامعة عني مشس، مصر، سنة 
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نه أالعامة فالتداخل بني صالحيات الضبط العام واخلاص ال يؤول على انه عمل تنافسي، بل يدل على 
  7.عمل تكاملي يف إطار حفظ النظام العام

  
  :النظام العام االقتصادي -4

يتخذ النظام العام بعدا اقتصاديا نظرا ملرونته وقابليته للتطور فمدلول النظام العام مقرتن بأهداف 
تمع ومدى استقراره من خالل السياسة االقتصادية، فقد اثر التطور االجتماعي على  اقتصادية تتعلق با

تمع والذي انعكس بصفة مباشرة على غاية احملافظة على النظام العام فرتك النشاط  دور الدولة يف ا
االقتصادي لألفراد وإعطائهم حرية املنافسة املطلقة يف جمال اإلنتاج والتوزيع واألسعار، وتعرض يف بعض 

تمع واملستهلك إىل خماطر اقتصادية واجتماعية   8.احلاالت ا
ن اضطرابات أصبح التدخل ضرورة حتمية ألجل محاية املصاحل العامة االقتصادية وما ينجم عنها م

متس النظام العام يف مفهومه التقليدي وبصفة خاصة يف عنصري األمن العام من خالل االضطرابات 
واملظاهرات وأعمال الشغب اليت تصحب الزيادة يف األسعار والصحة العامة من خالل رداءة املنتوج 

ملعاصرة أثرت بشكل كبري واملخلفات اليت تؤثر على الوسط البيئي للمجتمع ، فاملشكالت االقتصادية ا
تمع   9.على األفكار السياسية واالقتصادية السائدة يف ا

وعليه فإن النظام ليس فكرة جامدة بل هو مفهوم مرن ومتطور يصعب حصره، فاألمن العام 
لذا اخذ النظام  والصحة العامة والسكينة العامة ال تربر يف كل احلاالت تدخل سلطات الضبط اإلداري،

  .العام أبعادا جديدة منها محاية املصاحل االقتصادية مما أدى إىل االعرتاف بوجود النظام العام االقتصادي
  

                                                             
7 G. LEBRETON, droit administratif général,3éme édition , 2004, dalloz, Paris, p176  

، 1993عادل السعيد حممد أبو اخلري، الضبط اإلداري وحدوده، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، مصر،  8
  249ص

ال االقتصادي، رسالة  9 دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة املنصورة، مصر، وليد حممد الشناوي، الدور التنظيمي لإلدارة يف ا
   543، ص2008
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  :التالزم بين أهداف الضبط اإلداري وحماية المستهلك -5
تتعدد أهداف الضبط اإلداري نتيجة انعكاس تطور النظام العام على أهداف الضبط اإلداري، 

عمل اإلدارة على محاية النظام العام بأهدافه التقليدية املتمثلة يف األمن العام والسكينة والصحة حيث ت
  .العامة وأهداف حديثة كحماية البيئة والعمران واآلثار واملستهلك

فحماية املستهلك تتفق مع األهداف التقليدية للضبط اإلداري مثل هدف محاية الصحة العامة 
تمع من األمراض ومراقبة مياه الشرب ونظافة املستشفيات واحلجز على  الذي يقصد به محاية ووقاية ا

واليت هلا عالقة حبماية  املواد الغذائية واألدوية الفاسدة والقيام بدورات مفاجئة ألصحاب احملالت
  .املستهلك، ومن هنا أصبح هدف محاية املستهلك من أهداف الضبط اإلداري

  
  :لك كهدف للضبط اإلداريحماية المسته -6

يتميز الضبط اإلداري خباصية الوقاية وهذه اخلاصية تعطي أمهية كبرية لسالمة املستهلك وخباصة 
واحلجز البيطري  الفاسدة، نتوجاتمن التعرض للملوثات، ومنع انتقال اإلمراض وتداول املنتوج محاية امل

والصحي والزراعي ومنع دخول غذاء ملوث أو حيوان مريض مبرض وبائي موجه لالستهالك واحملاصيل 
 10.الزراعية امللوثة ومنع العمالة األجنبية املصابة من العمل يف املطاعم وبيع املتوجات 

ي لألمراض احليوانية وتقوم اإلدارة عن طريق الضبط اإلداري مبصادرة املنتوجات غري سليمة والتصد
نطقة املعنية وخنص هنا املواشي والدواجن املمن خالل التطعيم وحصر الوباء مبنع الدخول واخلروج من 

فتح احملالت العامة واملطاعم بشروط نظافة احملل، واملواد املستعملة واملراقبة جراءات إوفرض قيود على ...
اية الدورية لنظافة احملل، والتقيد بشروط املنتج  العامة والتعريف به وذكر املكونات وتاريخ املنتج و

التحقيق الذي  على ضرورةاستهالكه ومنع احتكار املواد واملنتوجات األساسية، ويعمل الضبط اإلداري 
  .كرب محاية للمستهلكأخيص صاحب املشروع وسريته الذاتية والصلة بني صاحب املشروع واملنتج لتوفري 

  
                                                             

  .299ص، 2008مصر سنة ، دار الفكر اجلامعي، القانون اإلداري ومحاية الصحة العامة، مامإحممد حممد عبده  10
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  :داري في مجال حماية المستهلكسلطات الضبط اإل -7
تتعدد سلطات الضبط اإلداري حسب القانون ومركز السلطة اإلدارية على املستوى اهلرمي، ويربز 

وهذا من خالل قانون  هنا جليا دور سلطات الضبط اإلداري على املستوى احمللي يف محاية املستهلك،
  .البلدية والوالية املتضمن سلطات ومهام رئيس البلدية والوايل وقوانني أخرى تتعلق حبماية املستهلك

  :سلطة رئيس البلدية في مجال حماية المستهلك -7-1
متثل البلدية صورة من صور الالمركزية اإلدارية يف اجلزائر، وهي تقوم مبهامها وفقا لقانون البلدية 

ومن بني هذه املهام محاية املستهلك، ويتمتع رئيس البلدية بسلطة الضبط يف جمال  النصوص التنظيميةو 
الصحة العامة، ولقد تضمن قانون البلدية محاية املستهلك من عدة زوايا سواء ما تعلق بالنظافة أو مياه 

  .الشرب أو ضبط السوق
يشكل عنصر النظافة عنصر هام يف محاية املستهلك خاصة فيما يتعلق بالعالقة  :في مجال النظافة - أ

اليت تربط املستهلك بالبائع من حيث الوسط املتواجد فيه السلعة وشروط الصحة ونظافة املادة 
  11.من قانون البلدية 88 االستهالكية، كما جاء يف املادة

لس الشعيب البلدي حتت إشراف الوايل   : مبا يلييقوم رئيس ا
  ؛تبليغ وتنفيذ القوانني والتنظيمات على إقليم البلدية -
  .والسكينة والنظافة العموميةالسهر على النظام  -

ومن اختصاصات رئيس البلدية بصفته ممثل للدولة العمل على محاية املستهلك وإجياد كل وسائل 
البلدية، حيث يكلف رئيس البلدية بالسهر من قانون  94احملافظة على النظافة العامة كما جاء يف املادة 

على نظافة األماكن العامة واختاذ التدابري الضرورية ملكافحة األمراض املتنقلة واحليوانات الضارة اليت تؤثر 
السهر على سالمة املواد الغذائية ببشكل كبري ومباشر على املستهلك، إضافة إىل تكليف رئيس البلدية 

، حيث تضمنت هذه الفقرة "على احرتام تعليمات النظافة واحمليط ومحاية البيئة السهر"املعروضة للبيع، 
تكليفا مباشر لرئيس البلدية حبماية املستهلك من خالل السهر على سالمة املواد الغذائية اليت يتم عرضها 
                                                             

   37عدد اجلريدة الرمسية  ،يتعلق بالبلدية 2011يونيو سنة  22املؤرخ يف  10-11قانون رقم  11
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اصدر يف احملالت التجارية بناء على تقرير مكاتب الصحة والشكاوى املقدمة، ويتم التدخل من خالل 
  .ختص جمال النظافة قرارات ضبطية

لس الشعيب البلدي السلطة التقديرية يف جمال املوافقة على  كما أعطى قانون البلدية لرئيس ا
من  114املشاريع اليت حيتمل فيها اإلضرار بالبيئة والصحة العمومية على إقليم البلدية كما جاء يف املادة 

  . قانون البلدية
 123املادة جاء يف  زيع املياه صاحلة الشرب ومكافحة األمراض املتنقلة، حيثوللبلدية سلطة تو 

تسهر البلدية مبسامهة املصاحل التقنية للدولة على احرتام التشريع والتنظيم "10-11 من قانون البلدية
االت ما املتعلقني حبفظ الصحة والنظافة العمومية ال سيما يف ا   :املعمول 

  ؛...حلة للشربتوزيع املياه الصا -
  ؛مكافحة نواقل األمراض املتنقلة -
  ...احلفاظ على صحة األغذية واألماكن واملؤسسات املستقبلة للجمهور -

تتدخل البلدية يف جمال ضبط السوق فمهامها تبدأ من إنشاء السوق إىل  :في مجال ضبط السوق - ب
دف محاية املستهلك من خالل مصاحل عمومية حتدثها البلدية  تنظيمه باعتبارها صاحبة امللكية وتتدخل 

من قانون البلدية، حيث تتلخص مهمتها يف مراقبة األسواق واملذابح العمومية  149مبوجب املادة 
من قانون البلدية للمجلس الشعيب البلدي احلق يف مراقبة أسواق  168تجار، وأعطت املادة ومعدات ال

البلدية واملعارض والعروض اليت تنظم على مستوى إقليم البلدية، كما يعمل مكتب حفظ الصحة البلدي 
عضو مفتش االستهالكية ويضم هذا املكتب يف تشكيله  على حفظ الصحة العامة ونظافة املياه واملواد

  12.ودةحيث يسهم يف تنشيط دور املكتب يف جمال مراقبة اجل ودةملراقبة اجل
  
  

                                                             
يتضمن انشاء مكاتب حلفظ الصحة البلدية، عدد اجلريدة الرمسية  1987يونيو  30املؤرخ يف  146-87مرسوم رقم  12

27.  
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  :الوسائل القانونية لرئيس البلدية في مجال حماية المستهلك - ج
وباخلصوص  11-10وهذا وفق قانون البلدية رقم  ميلك رئيس البلدية سلطة إصدار قرارات إدارية

اليت جتيز له التدخل خاصة يف اجلانب الوقائي ومحاية الصحة واملواد االستهالكية بالتعاون  94و 88املواد 
مع مكاتب الصحة البلدية، غري ان فرض العقوبات مثل غلق احملل النهائي وسحب الرخص وفرض 

 144-07 الغرامات املالية ليس من اختصاصه بل هو خمول للسلطة القضائية، وقد أشار املرسوم التنفيذي
الذي حيدد قائمة املنشآت املصنفة حلماية البيئة إىل منح بعض الرخص من طرف رئيس البلدية وذلك بعد 
دراسة تأثري هذه املنشاة على البيئة وخصت هذه الرخص جماالت متس يف بعض جوانب املستهلك مثل 

   13.طن يوميا 2كلغ أو تساوي   500منح رئيس البلدية لرخصة مكان ذبح احليوانات واليت تفوق 
   :سلطة الوالي في مجال حماية المستهلك -7-2

تضمن قانون الوالية اإلشارة إىل محاية الصحة العامة والنظافة حبيث خول للمجلس الشعيب الوالئي 
اختصاص  77، وتضمنت املادة 33 إنشاء جلان ختص الصحة والنظافة ومحاية البيئة حسب نص املادة

لس الشعيب الوالئي يف جمال الصحة العمومية والتجارة واألسعار والتنمية االقتصادية هذه املهام تضمنها  ا
لس  القانون اجلديد للوالية مما يعكس االهتمام حبماية املستهلك على املستوى احمللي وتعد صالحيات ا

من قانون  141عمومية والئية حسب نص املادة وتنشا مصاحل .الشعيب الوالئي متكاملة مع سلطة الوايل 
الوالية ختص جمال النظافة والصحة العمومية ومراقبة اجلودة، وهذا حسب احتياجات الوالية وحجمها 
ومجيع هذه املصاحل ختضع لسلطة الوايل، والذي ميكنه من خالل هذه املصاحل وبناء على تقاريرها إصدار 

  14.له أكثر محاية قرارات ضبطية ختص املستهلك وتوفر
  
  

                                                             
، حيدد قائمة 2007مايو سنة 19هـ املوافق 1428وىل عام مجادى األ 2املؤرخ  144-07ذي رقم مرسوم تنفي 13

  37 املنشات املصنفة حلماية البيئة، عدد اجلريدة الرمسية
  12املتعلق بالوالية، عدد اجلريدة الرمسية  2012فرباير  21املؤرخ يف  07-12نون رقم قا 14
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  :سلطة الوالي في إصدار الرخص*
لوايل الوالية سلطة إصدار رخص ممارسة النشاط التجاري والصناعي، ويتحصل على الرخص 
بشروط تتضمن محاية املستهلك كشرط النظافة وبلوغ حد معني من الضمان، ووجود كمية حمددة من املواد 

املتعلق بشروط التزويد باملاء  195- 08:تضمن املرسوم التنفيذي رقم  ألجل درئ اخلطر عن املستهلك،
املوجه لالستهالك البشري بواسطة الصهاريج املتحركة على شروط احلصول على ترخيص من الوايل من 
بينها توفر كشف التحاليل وشهادة طبية عن املاء ووضعية الصهريج، ويصدر الوايل قرار منح الرخصة مؤقتة 

من املرسوم  14مع سحب النهائي للرخصة إذا مل يتقيد بشروط محاية للمستهلك وفقا للمادة  ملدة سنة
يؤدي كل اخالل باحكام هذا املرسوم من طرف صاحب :"اليت جاء فيها 15 195-08: التنفيذي رقم

ة، يتم رخصة توفري املاء املوجه لالستهالك البشري بواسطة الصهاريج املتحركة اىل التوقيف املؤقت للرخص
رفع هذا التوقيف بعد اعالن املصاحل املختصة الدارة الوالية املكلفة باملوارد املائية عن املطابقة، ويف حالة 

   "قليمياإالعود، يتم السحب النهائي للرخصة بقرار من الوايل املختص 
مع  145-01وميلك الويل سلطة منح الرخص اخلاصة باخلبازين بناء على املرسوم التنفيذي رقم 

سعار بالتحقيق يف امللف، ومينح الرتخيص يف حال كان التحقيق اجيايب لصاحب قيام مديرية املنافسة واأل
اطلب ال ، حيث جاء يف واحرتام شروط الصحة، ونظافة املكان وحجم احملل ونوعية املادة املستعملة وجود

أعاله بناء على طلب يوجهه صاحبه إىل  12مينح الرتخيص املسبق املنصوص عليه يف املادة :"13 املادة
 اجلودة بالتفقد املفاجئ ملكان العمل يبمع قيام مراق "الوايل، مديرية املنافسة واألسعار مبقر تواجد املخبزة

من نفس املرسوم يتعرض كل خباز  16 املؤقت حبسب املادةوالنظافة وميلك الوايل سلطة سحب الرخص 
معنويا يف حالة املخالفة وعدم احرتام النظافة والصحة إىل السحب أو حلواين شخصا طبيعيا كان أو 

املؤقت لرخصة املمارسة من قبل الوايل إىل أن يتم استيفاء هذه الشروط، ويف حالة العود يتم سحب 

                                                             
حيدد شروط التزويد باملاء املوجه لالستهالك البشري  2008يوليو  6املؤرخ يف  195-08مرسوم التنفيذي رقم  15

  .38بواسطة الصهاريج املتحركة، عدد اجلريدة الرمسية 
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رخصة املمارسة من قبل الوايل بناءا على تقرير مديرية املنافسة واألسعار والذي يرفق مبحضر معاينة وكشف 
  16 .ةاملخالف

 :دور أعوان قمع الغش في حماية المستهلك -7-3
من قانون محاية املستهلك وقمع الغش عمل هذا اجلهاز يف جمال محاية  25تضمنت املادة 

من قانون محاية املستهلك وقمع  29ويقوم أعوان قمع الغش حسب املادة  17،املستهلك وامن املنتجات
ردة واستعمال الغش مبراقبة مطابقة منتجات للمعايري  املطلوبة، وفحص الوثائق إضافة إىل املعاينة بالعني ا

أجهزة لفحص اجلودة واالستعانة بالتحاليل املخربية يف بعض احلاالت، كذلك مراقبة املطابقة على 
  .املنتجات املستوردة

م، يقوم أعوان يف حالة وجود خمالفة سواء ما تعلق بالنظافة أو عدم وجود مطابقة للمنتج أو غش يف الوس
من قانون محاية  32وأشارت املادة قمع الغش بتحرير حمضر يبني فيه وقائع املعاينة واملخالفات املسجلة 

حترر وتوقع احملاضر من طرف األعوان الذين عاينوا " :املستهلك وقمع الغش إىل إجراءات حترير احملضر
وعندما حيرر احملضر يف غياب املتدخل أو يف حالة املخالفة، يتم حترير احملضر حبضور املتدخل الذي يوقعه، 

أعاله، يف سجل  25الرفض يقيد فيه ذلك، تسجل احملاضر احملررة من طرف األعوان املذكورين يف املادة 
من  34وأتاحت املادة ، "خمصص هلذا الغرض مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس احملكمة املختص إقليميا

ارا أو ليال مبا يف ذلك أيام العطل إىل احملالت قانون محاية املستهلك وقمع ال غش لألعوان حرية الدخول 
التجارية واملكاتب و امللحقات وحمالت الشحن والتخزين، ولألعوان مهمة مراقبة املنتجات أثناء تنقلها،  

من  39كما ميكن لألعوان االستعانة مبخابر قمع الغش للتحقق من املطابقة وكشف الغش حسب املادة 
  .قانون محاية املستهلك وقمع الغش، و يسهم دور أعوان قمع الغش يف توفري اكرب محاية للمستهلك

  

                                                             
يتعلق بشروط  2001 يونيو 6 هـ املوافق1422عام  األولربيع  14املؤرخ يف  145-01املرسوم التنفيذي رقم  16

ا، عدد اجلريدة الرمسية   32 ممارسة نشاط اخلباز واحللواين وكيفيا
   15يتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، عدد اجلريدة الرمسية  2009فرباير  25املؤرخ يف  03-09قانون رقم  17
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  :اتمةــــخ
تمع العديد من التغريات يف  ألقد طر  احلياة مما جعل موضوع االستهالك حمل اهتمام  أمناطعلى ا
حلماية املستهلك من  اإلداريةالدولة  أجهزةتدخل  ألجلاحلاجة ماسة وضرورية  أصبحتيومي ومن مث 

حتميا البحث عن قواعد جديدة  أصبحقانوين املؤثر على نزاهة املنافسة، لذلك الالغش من السلوك غري 
ا تتميز به من تدخل بني املنتج ملللمستهلك  اإلداريةحتكم وتنظم محاية املستهلك، وبرز جليا دور احلماية 

  .ليت تتميز باملرونة والتطور ا اإلداريوالوسيط وكذلك خاصية القانون 
يرتبط التطور االقتصادي للدولة بالظروف املساعدة ومن بينها سالمة املنتج واالهتمام أكثر و 

باملستهلك مما يربر تدخل عدة جهات يف العملية من بينها اإلدارة لتنشيط االقتصاد وتطوير اجلانب الرقايب 
اإلدارة وصورة من صور التدخل  عملإلداري الذي ميثل ويدخل الضبط ا، بفرض قيود على ممارسة النشاط

لفرض قيود على احلرية التجارية من خالل قانون البلدية والوالية والنصوص التنظيمية ألجل محاية 
املستهلك والنظافة، ومتلك اإلدارة بذلك السلطة التقديرية يف جمال احلماية وفق تقدير احلالة ومن خالل 

  .بني عمل املراقبني واإلدارة تنسيقدارة حاالت أكثر للتدخل وفرض رقابة دورية، والالدراسة حيب إعطاء اإل
وتبقى محاية املستهلك ختص بالدرجة األوىل املستهلك نفسه قبل أن تكون ألي جهة أخرى سواء 

ينفعه أمهية  إدارية أو قضائية، كما تعترب قدرة املستهلك ووعيه بأمهية املنتوجات اليت يقتنيها وما قد يضره أو 
كبرية يف ترشيد السلوك االستهالكي، حيث أن كل هذا يعترب ذا أولوية ألجل ضمان سالمة املستهلك 
ووجود ثقافة استهالكية عنده، وتبقى اجلودة أهم وسيلة للتواصل بني املستهلك ومراقب السوق واجلهات 

  . األخرى
رة عن سلسلة من النصوص القانونية وأخريا ميكن القول أن احلماية اإلدارية للمستهلك هي عبا

دف إىل محاية صحة وسالمة املستهلك، إضافة إىل مراقبة السوق ومطابقة املنتوجات  والتنظيمية اليت 
إضافة  2009للمواصفات املتطلبة للسالمة وأمن املنتج، ويعترب قانون محاية املستهلك وقمع الغش لسنة 

  .متجددة حلماية املستهلك تتوافق مع التطورات الراهنة مبا يضمن سالمة املستهلك واملنتج
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  :ما سبق ميكن اقرتاح النقاط التالية تأسيسا علىو 
  ضرورة تكوين وتدريب اجلهات املساعدة لسلطة الضبط يف جمال محاية املستهلك لكشف التالعبات

   ؛املستحدثة والغش يف السلع
 هتمام بوعي املستهلك مبا يشرتي وأين يشرتي وجيب أن يكون املستهلك فاعال يف جمال جيب اال

   ؛إلدارةلسلطة الضبط من خالل الشكوى املقدمة 
   سلطة الضبط خاصة بصفتها مراقب السوق مع األعوان االقتصاديني ومراقيب كحيتم على اإلدارة

   ؛لتوفري احلماية للمستهلكالتكامل والتعاون  ،اجلودة وكذلك املستهلك واجلمعيات
  ضرورة وضع ضوابط لتنظيم عملية اإلشهار ومحاية املستهلك من االشهارات اخلادعة وإعطاء اإلدارة

   سلطة تنظيمية واسعة؛
   العمل على تقوية دور األجهزة الرقابية وأجهزة الضبط خاصة أعوان قمع الغش، والعمل على تطوير

م وفق املتغريات املصاحبة  لتطور السوق مع اشرتاط مواصفات فنية قياسية جلميع املنتوجات كفاءا
  واخلدمات املنتجة حمليا أو اليت يتم استريادها؛

  التسريع يف اختاذ تدابري سحب املنتوج املخالف للمواصفات املطلوبة أو اليت أثبت املخرب جتاوزها
وما قد ينتج من تدابري جتعل التدخل واحلماية  للمواصفات املطلوبة ألجل محاية قبلية للمستهلك،

أكثر تعقيد مثل سحب املنتج ومعاقبة املخالف سواء بعقوبة مالية أو عقوبة ختص سلب احلرية وهذا 
لتأكيد فعالية اجلهاز الرقايب وإعطائه أكثر ردع مبا يضمن سهولة يف تطبيق قواعد تنظيم املنافسة 

   .ومحاية املستهلك
 : المراجعقائمة 

  : باللغة العربية
  :ورسائلمؤلفات 

راضي عبد املعطي علي السيد، االجتاه إىل خلق نظرية عامة يف القانون اإلداري حلماية  .1
  2002املستهلك، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة أسيوط، مصر، 
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   2004ىل سنة ناصر لباد، القانون اإلداري، اجلزء الثاين، مطابع دايل براهيم، اجلزائر، الطبعة األو  .2
حممد امحد فتح الباب السيد، سلطات الضبط اإلداري يف جمال ممارسة االجتماعات العامة،  .3

   1993سنة رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني مشس، مصر، 
عادل السعيد حممد أبو اخلري، الضبط اإلداري وحدوده، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة  .4

  1993القاهرة، مصر، 
ال االقتصادي، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق،  .5 وليد حممد الشناوي، الدور التنظيمي لإلدارة يف ا

  .2008جامعة املنصورة، مصر، 
مصر سنة ، دار الفكر اجلامعي، القانون اإلداري ومحاية الصحة العامةإمام، حممد حممد عبده  .6

2008  
  :والتنظيمية النصوص القانونية

، 2004غشت  14هـ املوافق ل1425مجادى الثانية عام 27املؤرخ يف  08-04قانون رقم  .1
املعدل واملتمم بالقانون رقم  52يتعلق بشروط ممارسة االنشطة التجارية، عدد اجلريدة الرمسية

  39، عدد اجلريدة الرمسية 2013يوليو  23املؤرخ يف  13-06
يتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، عدد  2009فرباير  25املؤرخ يف  03- 09قانون رقم  .2

  15اجلريدة الرمسية 
  37يتعلق بالبلدية عدد اجلريدة الرمسية  2011يونيو  22املؤرخ يف  10-11قانون رقم  .3
  12املتعلق بالوالية، عدد اجلريدة الرمسية  2012فرباير  21املؤرخ يف  07-12قانون رقم  .4
يتضمن انشاء مكاتب حلفظ الصحة  1987يونيو  30املؤرخ يف  146-87مرسوم رقم  .5

 .27البلدية، عدد اجلريدة الرمسية 
 يونيو 6هـ املوافق1422ربيع االول عام  14املؤرخ يف  145-01املرسوم التنفيذي رقم  .6

ا، عدد اجلريدة الرمسية 2001   32 يتعلق بشروط ممارسة نشاط اخلباز واحللواين وكيفيا
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حيدد شروط التزويد باملاء املوجه  2008 يوليو 6يف املؤرخ  195- 08مرسوم التنفيذي رقم  .7
  38عدد اجلريدة الرمسية لالستهالك البشري بواسطة الصهاريج املتحركة، 

مايو  19هـ املوافق 1428وىل عام مجادى األ 2املؤرخ  144-07مرسوم تنفيذي رقم  .8
  37، حيدد قائمة املنشات املصنفة حلماية البيئة، عدد اجلريدة الرمسية2007

عدد اجلريدة ، يتعلق باملنافسة املعدل واملتمم 2003يوليو  19املؤرخ يف  03-03األمر رقم  .9
   43الرمسية 
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  شروط ومتطلبات: تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية
  دراسة استكشافية لعينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى والية مستغانم  

  بن حمو عبد اهللا. أ                      
  جامعة مستغامن –، كلية العلوم االقتصادية)أ(أستاذ مساعد 

  غوتي بلعياشي بومدين .أ                   
 جامعة مستغامن –، كلية العلوم االقتصادية)أ(أستاذ مساعد 

  : ملخص
دراسة إمكانية تدويل نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية والعوامل إىل البحث يهدف  

للقيام بذالك، استوجبت منا طبيعة البحث باإلضافة . بإجناحها يف األسواق اخلارجيةواملتطلبات الكفيلة 
املتوسطة غري املصدرة بوالية و  عينة من املؤسسات الصغرية إىل املسح األديب القيام بدراسة ميدانية تضمنت

 توى الدويل،مستغامن، وهذا للوقوف عند أهم األسباب اليت جعلت هذه األخرية تستبعد العمل على املس
التهديدات اليت يوفرها احمليط اخلارجي هلذا النوع للمؤسسات و  ذلك بعد تسليط الضوء على الفرصو 

   .كذلك املنظومة املؤسساتية هلاو  باجلزائر،
 التدويل، املؤسسات الصغرية واملتوسطة، تدويل املؤسسات، التنمية االقتصادية: الكلمات املفتاحية

Abstract  
 The objective of this research is to study the possibility of 

internationalization activity of small and medium - sized Algerian 
enterprises, factors and the requirements that ensure the success in foreign 
markets. To do Booze, necessitated us the nature of the research in addition 
to scanning literary do a field study included a sample of small and 
medium-sized non-exporting state of Mostaganem, and this is to stand at 
the most important reasons why the latter excludes work on the 
international level, and after highlighting the opportunities and threats 
provided by the outer perimeter of this type of institutions in Algeria, as 
well as its institutional system. 
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 :مقدمة

أدركت الكثري من املؤسسات االقتصادية يف السنوات األخرية أن حقيقة الدفاع عن سوق واحدة 
أصبح ال يضمن البقاء يف السوق وذلك لشدة املزامحة بني املؤسسات القائمة فيه، كذلك عدم  ببلد واحد

القدرة على الدفاع عن حصة السوق املعتادة الن حواجز الدخول تالشت وبالتايل تطوير املؤسسة 
. ر من بلدحماولة التواجد يف أكثر من سوق يف أكثو  واستمرارها يكون من خالل التفكري يف تنويع األسواق

ا تتحرك أمناط معينة متيل إىل اتباعفإن الشركات ان قرار االنطالق حنو العاملية هو عملية ديناميكية،  ما  أل
  1.اخلاصة وراء حدودها

ما يدفع املؤسسة للتفكري يف األسواق الدولية عدة عوامل، حيث ختتلف هذه العوامل باختالف 
هي عوامل و  منها املالية باإلضافة إىل العوامل اليت تفرزها البيئةو  حميط وطبيعة كل مؤسسة، فمنها التجارية

  .خارجية
 :المتوسطةو  الدراسات النظرية حول موضوع تدويل المؤسسات الصغيرة -1

ا  ال واملتوسطة ةري املؤسسات الصغعملية تدويل  ميكن تفسريها بسهولة عن طريقة نظرية واحدة أل
 غالبا ما تنحصر يف قضية واحدة .) Jones et Wheeler 2004( ظاهرة واسعة النطاق وديناميكية

والرتكيز  Julien(، 2 2008(مع العمل األخري بشأن هذه املسألة  وباالتفاقتصدير، ومع ذلك، ال هيو 
احلصري للتدويل على أنه ممارسة التصدير على حد سواء من الناحية النظرية غري صحيح، وحيمل يف طياته 

ج مشويل ناجم عن النظر على حنو مشرتك إىل   ثالثخطر توجه خاطئ للسياسات العامة املوجهة إىل 
تضافرت لتسهم يف ظهور نظرية  اليت الثالثقق هذه املدارس حتالشكل أدناه يوضح كيف ، و مدارس فكرية

  .موحدة لتدويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  
                                                
1 Czinkota, The Export Marketing Imperative, Texere, an imprint of Thomson 

Learning, All Rights Reserved, 2004, p 01. 
2 Julien, P.-A, L’internationalisation des PME, Communication à la 31éme WPSMES, 

OCDE, Paris, octobre 2008. 
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 .املتوسطةو  املؤسسات الصغرية اخلاصة بنظرية تدويل الثالثخصائص املدارس ):  01 ( لالشك
  
  
  
 
 

 
Source: Nadine LEVRATTO, Maarouf RAMADAN, 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, 
France, 27-29 Mai 2009, p3. 

  

هدف إىل ذي يال ةدراسالسوف نتطرق ألهم الدروس املستفادة من هذه املدارس يف هذا اجلزء من 
  .املتوسطةو  املؤسسات الصغرية ة لعملية التدويليالتعرف على املكونات الرئيس

  :المتوسطةو  التي تناولت موضوع تدويل المؤسسات الصغيرة) المدارس(ج ذ النما 1-1
  L’école de behaviorale: Le mode par étapes التدريجي النموذج 1- 1-1

، استنادا ألعمال Uppsalaهذه النظرية كانت موضوعا لدراسات عديدة أشهرها هو منوذج  
)Johanson et Vahlne 2003( ارتكزت هذه النظرية على نتائج توصلت إليها دراسات بشأن ،

اسات أجريت يف الشركات الصناعية السويدية هذه الدر  .العمليات الدولية ألربع شركات سويدية
)Sandrik, Atlay Copco, Facit Valvo .( تبني أن تدويل الشركات هو نتاج سلسلة من

   3.القرارات التدرجيية والرتاكمية، كما تتضمن هذه العملية أربع خطوات
تدرجييا وذلك عن املؤسسات الصغرية واملتوسطة من أجل زيادة تواجدها يف األسواق األجنبية تقوم 

فإن هذه  .طريق اسرتاتيجيات متطورة على حنو متزايد يف خيار اكتساب املعرفة واخلربة على الساحة الدولية
                                                
3  Issam MEJRI, L’internationalisation des PME de haute technologie : Une analyse 

basée sur le management des connaissances, EDHEC Business School – Campus de 
Nice, France, p.3. 
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املؤسسات تبدأ بالتدويل عن طريق التصدير بطريقة غري منتظمة مث تقوم بالتصدير باالعتماد على عميل 
ا، مث يف األخري مبجرد أن متتلك املؤسسة كل يف السوق اخلارجي مث تنشأ فرعا هلا يف اخلارج لبيع  منتجا

ا يف اخلارج إنتاجاملعلومات الضرورية حول السوق اخلارجي تبدأ بعملية    .منتجا
غياب وقلة املعرفة حول األسواق األجنبية يشكل : هذا النموذج يقوم على افرتاض واحد رئيسي

اوز هذه العقدة املؤسسات البد هلا أن تقوم أوال لتج. عقبة كربى يف تطوير األعمال التجارية الدولية
 Anderson(بأعمال يف األسواق اخلارجية األقرب نفسيا ومع اخلربة تدخل إىل األسواق البعيدة 

النظم السياسية  ،اإلداريةالتعليم واملمارسات  الثقافة، كاللغة، األسواق تتمايز نظرا لعدة عوامل،). 1993
   ).البعد النفسي(ينتج عن ذلك ومما . والتنمية الصناعية

اللتزام الدويل للشركة عن طريق ا Johanson et Vahlne(1977-1990)شرح كل من 
كل مرحلة متثل . ةاألجنبيمنوذج حيوي مصمم على التفاعل بني تطور املعارف وزيادة االلتزام إىل األسواق 

على املستوى الدويل يفسر عن طريق حلقة  التزام املزيد من املوارد إىل األسواق اخلارجية اهلامة، النمو
ضعها و و  السببية والديناميكية اليت ترتكز على أربعة مفاهيم رئيسية تتعلق بالتغري يف تدويل املؤسسة

   4.احلقيقي
  5:نظرية الشبكة 1-1-2

هذا املنهج يرى عملية التدويل بوصفها عملية معرفة السوق تكتسبها املؤسسة من خالل إقامة         
الشبكات تسمح إذا بالعمليات التبادلية بني الشركاء   .)Khayat 2004(عالقات مع شركاء باخلارج 

. عنصر متعدد األطراف يف عملية التدويل وإدخال. ، حيث يتم استخدام املوارداإلنتاجوالصناعيني ونظام 
يف الواقع . هذا املنهج يفسر تشكيل اتفاقيات دولية باشرتاك قادة األعمال ومؤسسات ذات شبكات

                                                
4  Issam MEJRI, op.cit, p.4. 
5  Imane KHAYAT,  L’internationalisation des PME : Vers une approche intégrative, 

7ème Congrès International Francophone en Entrepreneuriat et PME, Le 27, 28 et 29 
Octobre 2004, Montpellier, p.4-5. 
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ين مع أفراد آخرين تلعب دور هام يف عملية تدويل املؤسسات، مبا يف ري املعارف الرمسية وغري الرمسية للمس
  ).Caspar 2007, Stuart, Ozdemir et Ding2007(ذلك املعلومات اليت توفرها

يف هذه احلالة عملية التدويل هي نتيجة سلوكيات واختيارات املقاول اليت تتأثر بالعالقات الرمسية 
  ).Laghzaoui 2006(وغري الرمسية اليت بناها هذا األخري مع مجيع الشركاء التجاريني

ت على التنمية الدولية للمؤسسات عدد من الكتاب تطرق إىل االنعكاسات االجيابية للشبكا
   .الصغرية واملتوسطة، تسمح كذلك بشكل خاص بالتعويض عن النقص يف املوارد

 اخلصائص املميزة لنظام الشبكات الصناعية ): 02( الشكل

 
Source: Nadine LEVRATTO, Maarouf RAMADAN,  L’internationalisation des PME 

dans les pays en développement: un modèle conceptuel des PME libanaises, op.cit, 
p.5 

يف وقت مبكر، سريع وكبري للمؤسسات الصغرية  عملية التدويل الدور املتنامي للشبكات يسهل
وعالوة على ذلك،  .واملتوسطة من خالل تقدمي مزايا إعالمية اليت تسمح للشركات بتوسيع وجودها الدويل

ج الشبكة يشري فإن مكانة  ا على التعاون مع الشركاء، كذلك، إن  املؤسسة يف الشبكة يؤثر على قدر
 MI-Renko et al 2002 Cité par Ramadan) (رأس املال االجتماعي(إىل مفهوم هام 

2008.(  
يكون عملية متتابعة، فإن تدويل املؤسسة يتم بفضل نشاط حمدد، مثل تطور شبكة  أنوأبعد من 

يث شراء مؤسسة أخرى ميثل شبكة من العالقات مت تكوينها سابقا، اليت توفر موارد املعلومات عالقات ح
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من األحباث حول سلوك  ليوجد القلي ). Bodolica et Spraggon 2006(. وموارد مالية إضافية
  ).2000Knight(يف ضوء نظريات الشبكات املصدرةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة 

ا  على  Zafarullah et al 1998بعض الدراسات اليت أجريت مؤخرا، مثل الدراسة اليت قام 
ا   على Rutashobya et jonçon 2004ستة مؤسسات مصدرة باكستانية، والدراسة اليت قام 

أكدت هذه الدراسات صحة هذه النظرية يف سياق  انية،نز حوايل أربعني مؤسسة صغرية ومتوسطة مصدرة ت
  6).نظرية الشبكات(دان النامية البل
 ) االستثمار األجنبي المباشر(النظرية االقتصادية  1-1-3

فيما خيص مدرسة الفكر االقتصادي، يسعى الكتاب إىل تسليط الضوء على عملية تدويل 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف معظم األحيان بالرتكيز على نظرية التجارة الدولية، وخصوصا اجلزء 

  ).IDE(املتعلق باالستثمار األجنيب املباشر 
يهدف االستثمار األجنيب املباشر إىل حتقيق مصلحة دائمة ملؤسسة تعمل يف بلد آخر، والغرض 

بدال من االنتظار لرتاكم اخلربات لديها يف األسواق احمللية،  هو التأثري بشكل فعال يف إدارة الشركة،
هلا يف البلد املستهدف، يف الكثري من األحيان  إنتاجق إنشاء فرع املؤسسة تقوم بعملية التدويل عن طري

 Bodolica(مثل هذه الشركات يتم دون االعتماد على شركاء حمليني أو الدخول يف أي شبكة  إنشاء

et spraggon2006.(7  
فإن بالنسبة للنظريات االستثمار األجنيب ) Coviello et MC Auley 1999(حسب 

ا التنافسية حىت تنشأ بصفة مستقلة  املباشر، املؤسسات معارف و  وبدون االعتماد على موارد(تستغل ميزا
ا التنافسية ألن ) الشركاء ا يف اخلارج والسبب هو ختوف هذه املؤسسات من أن تفقد ميزا فرع خاص 

  .الشركاء يرفضون عملها بطريقة مستقلة عن بقية أعضاء الشبكة

                                                
6 Nadine LEVRATTO, Maarouf RAMADAN, op.cit, p.5. 
7 Nadine LEVRATTO, Maarouf RAMADAN, ibid, p.6. 
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وضعت تطوير واستعمال املوارد، مهارات ومعارف فريدة من نوعها )  (Teece 98نظرية املوارد
ا ميزة تنافسية، قد مشلت . يف خانة التوسع الدويل كما يتم تطوير هذه املوارد داخليا وينظر إليها على أ

  ).Etemad et Wright 1999(نظرية املوارد قسط واسع من نظريات االستثمار األجنيب املباشر 
 Wolff et Pett2000(اليت أجريت مؤخرا قد استخدمت نظرية املوارد  غالبية الدراسات

Weshead et al 2001, ( لفهم عملية تدويل املؤسسات اليت ال تعتمد على منوذج التدرج لتدويل
حسب هذه النظرية، امليزة التنافسية للمؤسسات تفسر عن طريق وجود تناسق وتكامل بني    نشاطها

بأنه توجد مؤسسات  اأظهر ) 1994Dougall Oviatt et MC( .متفردةموارد وكفاءات متميزة و 
تعمل على املستوى الدويل منذ بداية نشاطها، هذه األخرية استفادت من االتفاقيات التجارية اليت أجريت 

أنه املعرفة واخلربة اليت  ا أيضاأظهر ) Reuber et Fischer 1997( .بني الدول يف منطقة معينة
  .هي العامل احلاسم للتصدير السريع –املورد الرئيسي للشركة  –دارة ميتلكها فريق اإل

 Born global {)Madsen{ظهور هذا النوع اجلديد من املؤسسات اليت يطلق عليها اسم 

et Servais 1997.(  هذه املؤسسات اليت تدخل وخترج من األسواق اخلارجية بصفة مرنة
)Bonaccorsi 1992(اخلربة املكتسبة يف األسواق احمللية عامل رئيسي  ، تشكك يف فكرة اعتبار

للتصدير، ويف هذا الصدد ميكن اعتبار أن امليزة التنافسية هي سر جناح املؤسسات اليت منذ بداية نشاطها 
  8.ولدت يف حميط دويل

  :أسس اختالف نماذج التدويل 1-2
  :عناصريرتكز أساسا على ثالث ) مناذج التدويل(االختالف بني هذه النماذج 

 املؤسسات اليت منذ بداية نشاطها تنشط يف األسواق الدولية تكون : الفرق األول يتمثل يف فرق الوقت
 Knight et autres, 1996; Madsen).  عملية تدويلها أسرع من املؤسسات الكالسيكية

et autres, 1997, Rennie 1993) 
                                                
8 Virgina BODOLICA, Martin Spraggon, Comprendre l'internationalisation des PME 

de l'ex-Union Soviétique : le cas des PME exportatrices moldaves, Journal of small 
businiss and intrepreneurship, Québec2007. www.jsbe.com, Consulté le 17/07/2013. 
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  اليت تدول نشاطها يتغري من منوذج آلخرعدد الدول اليت يتم الوصول إليها من طرف املؤسسات :
املؤسسات اليت تنشط يف األسواق الدولية منذ بداية نشاطها تتعامل مع عدد كبري من الدول مقارنة 

 .(Oviatt et autres, 1994) (Madsen et autres, 1997) .باملؤسسات التقليدية

 فاملؤسسات الدولية منذ بداية نشاطها . و أخريا االختالف الثقايف بني النوعني السابقني للمؤسسات
 9.يكون هلا اختالف ثقايف أكرب من املؤسسات الكالسيكية

ثر على عملية تدويل 1-3   :المتوسطةو  المؤسسات الصغيرة العوامل التي تِؤ
على عملية تدويل  تؤثرالكتابات حول موضوع التدويل وفرت لنا جمموعة من العوامل اليت 

  .هذه العوامل نذكر املوارد، احمليط، القطاع الصناعي واملوارد البشرية للمؤسسةن بني أهم م .املؤسسات
هلا القدرة املؤسسات الشابة اليت تتوفر على موارد غري ملموسة  )Oviatt et al 1995( وفقا لـ

السمعة على سبيل املثال تلعب دور مهم يف أنشطة تدويل . بسرعة وبنجاح نشاطها تدويل على
  ).Zahra, Mapherne, Carleton 2003(غرية واملتوسطة املؤسسات الص

 (Burgel et Murrey  1998)  ا تم بالتدويل تكون منتجا ذكرا أن املؤسسات اليت ال 
 .إبتكاراو  أقل تطورا

القيود البيئية مبا يف ذلك النمو احملدود للسوق احمللي، تلعب دور مهم بالنسبة للمؤسسات عند 
 Coviello et Murno 1995,Karagozoglie et.(األسواق اخلارجيةتفكريها للدخول إىل 

Lindell 1998 .(  كونية فكلما كانت الصناعة(globalisée)    اليت تنشط  لمؤسساتل كانكلما
أيضا أن هامش الربح يف صناعة ما يتأثر  تبث ).Coviello et al 1995(التدويل ا القدرة على

  10.سلبيا بدرجة تدويل الشركات
                                                
9 Patrick SCHUFFEL & Autres, Le comportement d'internationalisation des PME 

suisses : Born global et internationalisation progressive, CIFE.PME, Haute Ecole 
de gestion (HEG) Fribourg, Suisse, Le 25, 26 et  27 octobre 2006, p.3.   

10 Rico BALDEGGER, Une perspective entrepreneuriale sur l’internationalisation 
des PME, SEES/ Revue economique & sociale,  Dossier de l’Entrepreneuriat,  N° 3, 
Septembre 2009, p.72. 
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من البحوث يف جمال التدويل أجريت على شركات اإلنتاج، ومع ذلك سوف  العظمىإن الغالبية 
ا  اليت أظهرت أن ) Erra milli et Rao 1993(حناول استعراض نتائج بعض الدراسات اليت قام 

ا املهارات املخصصة لتقدمي اخلدمات لعملية التدويل تعمل دور ج د مهم الختيار الطريقة اليت تدخل 
تفرتض Simon Shufeng Xiao & all  2011بھا  دراسة اخرى قام  .املؤسسة لألسواق اخلارجية

تمعأن  تمعالدي تعيش به املؤسسة يوثر بشكل كبري يف عملية تدويل املؤسسات، ويعين ب ا هنا جمموع  ا
تمعاتاملؤسسات املكونة القتصاد ما،  ا ميكن على نطاق واسع وا رمسية على سبيل  أن تصنف على أ

املوظفني كما أن  11.املعتقداتو  ، والقيم،املعايري، على سبيل املثال أو غري رمسية القوانني واألنظمة، املثال
  .قد يكون هلم بعض التأثري على درجة ومدى تدويل املؤسسات

Oviatt et Mc Dougall   اليت تسري من طرف مسريين أظهر أن املؤسسات اجلديدة
ميتلكون خربات يف عمليات التدويل تكون هلم القدرة على تدويل أعماهلم بسرعة أكرب ومبزيد من 

  ) Mc  Dougall et Oviatt et al 1995.(النجاح
ا عدد  " Bloodgood et al 1996"البحث الذي قام به  أظهر أن املؤسسات اليت يشتغل 

تلكون خربات كبرية يف الوصول إىل األسواق اجلانبية يكون هلا منو أسرع على كبري من املسريين الذين مي
ا مسريين ذوي خربات ضعيفة على املستوى الدويل   .املستوى الدويل مقارنة باملؤسسات اليت 

املؤسسات اليت تسري من طرف مسريين تكونوا باخلارج، متيل " Burgal et al 1998"وفقا 
لتدويل مقارنة باملؤسسات اليت يقودها مسريين مت تدريبهم وتكوينهم فقط أكثر وبشكل ملحوظ إىل ا

 12.حمليا

  
 

                                                
11 Simon Shufeng XIA & Others, Internationalization and Performance of Firms in 

China: Moderating Effects of Governance Structure and the Degree of 
Centralized Control, Journal of International Management 2013, p.100-121. 

12  Rico BALDEGGER, op.cit.. p.72-73. 
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  : العالقة بين حجم المؤسسة وعملية التصدير 1-4
العالقة بني حجم املؤسسة وسلوك هذه األخرية حنو التصدير ال تزال واحدة من أكثر العالقات 

  .حتليال
امليدان مبنية على افرتاض أن املؤسسات الصغرية ا ذالعديد من األعمال اليت أجريت يف هإن 

ا على املنافسة دوليا    .واملتوسطة تعاين من وضع غري مالئم فيما خيص احلجم األمر الذي حيد من قدرا
مبا أن معظم النظريات اليت تستند إىل احلجم مقبولة عموما، فإنه عدة دراسات حاولت اعتبار 

،  )Kaynak et kalhari 1984(صدير مثل التوجه حنو التصدير ة للتفاحلجم كأحد اجلوانب املختل
 Beamisho et(، عدد وخصائص البلدان املستهدفة)Bonaccorsi 1992(كثافة التصدير 

Munro 1987( ومرحلة عملية التدويل ،)Cavusgil1984, Alexander et Myers 

2000.(  
  :التوجه نحو التدويلو  المتوسطةو  المؤسسات الصغيرة - 2
  :مفهوم التدويل 1- 2

ومصطلح ، «Globalisation»ة هناك خلط يف املعىن حول املقصود مبصطلح الكونية أو العومل
ّ  ،«Internationalisation»ل التدوي العوملة أو الكونية تعين ممارسة األعمال  فبعض املؤلفني يرون أن

البعض اآلخر يستخدم مصطلح و  التعاقدية؛األجنيب، أو االتفاقيات  االستثمارو  دوليا عن طريق التصدير،
ا تتفق يف نقطةو  مهما اختلفت هذه اآلراءو  .حمل التدويل العوملة أو الكونية  اخللفيات، إال أننا نرى أ

املفاهيم، ندرج  ولتوضيح هذا اخللط يف. املتمثلة يف ممارسة نشاط الشركة خارج احلدود الوطنيةو  معينة
  : التعاريف التالية
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ـا كونية أو العوملةتعرف ال - ثقافة املنشأة، حبيث تبدأ يف و  هيكلو  ،إسرتاتيجيةمرحلة يف تطور :" بأ
السوق  املوارد، مع األخذ يف االعتبار األهداف العاملية اليت ترغب يف حتقيقها للوصول إىل ختصيص

  13؛"أقل تكلفةو  املستهدف بأعلى جودة
عملية أو مراحل متتابعة تسمح للمؤسسة بإجناز متهني "  :أما تدويل املؤسسة فيعرف على أنه -

من هذا يتبني بأن املؤسسات ال تقتحم األسواق الدولية عشوائيا أو و  تدرجيي مع األسواق األجنبية،
صدفة أو بطريقة غري مدروسة، بل البد من مترين، إما باخلربة املكتسبة من خالل استغالل سوق له 

 14.ا من السوق احمللي، أو من طرف وسطاء أو وكالءنفسيو  خصائص متقاربة جغرافيا

ا إىل خارج حدود البلد هو و  إن درجة تدويل املؤسسات الصغرية املتوسطة تسوق بانتظام منتجا
وغالبية املؤسسات . بعيد كل البعد عن مؤسسة متعددة اجلنسيات متلك فروع يف أحناء خمتلفة من العامل

فالتدويل هو عملية مكونة من مراحل . تلفة من درجات االلتزام الدويلاليت حتاول التدويل متر مبراحل خم
  .متتالية تسمح للمؤسسة باكتساب اخلربة تدرجييا يف األسواق األجنبية

هو يتضمن ثالثة حاالت عن و  نشري أن مفهوم البعد أي املسافة يلعب دور احملرك لعملية التدويل،و 
  .عميله يف اخلارجو  املسافة بني املصدر

  ؛ميكن ترمجته إىل تكاليف نقل السلعة: البعد الجغرافي  - أ
 .نقصد به االختالف يف السياسات االقتصادية املتبعة من قبل كل دولةو  :البعد المؤسساتي  - ب

املعايري، االختالفات و  احلواجز اجلغرافية، االختالفات يف اإلجراءات القانونية: ميكن أن تتضمنو 
  ؛...)لفوائد، تذبذبات أسعار الصرف بالنسبة للعمالت احملليةالسياسات املالية، نسب ا(املالية 

الذي ينتج عنه عدم املرونة احمللية اجتاه املصدرين الذين يدخلون : البسيكولوجيو  البعد الثقافي - ج
االختالفات يف : اليت تقاس عادة على أساسو  التفضيالت اخلاصة باألسواق املتقاربة ثقافياو  السوق

                                                
  .217، ص 1996، مكتبة عني مشس، القاهرة، التسويق الدوليالدين،  عمرو خري  13

14 Corinne PASCO-BERHO, Marketing international, 3ème édition, Dunod, Paris, 
2000, p30. 
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االختالفات اخلاصة و  االقتصادي، االختالفات يف كثافة املعامالت التجارية بني البلدين،التطور 
 15.األفكار السائدةو  الرتبيةو  باللغة

تدويل، يف حني احلقيقي لل البعداليت يطلق عليها و  اخلارجية األنشطة حصةكما ميكن االشارة اىل 
  .16 للتدويلالبعد املايل طلق عليهت العاملية أسواق رأس املال التوجه حنوأن 
  :مخاطر تدويل المؤسسة 2- 2

توفر شروط تدويل املؤسسة أو حاجتها للسوق الدولية ليس معناه أن الدخول للسوق الدولية 
سيكون بسهولة، بل بالعكس هناك الكثري من املخاطر اليت قد تعود بالضرر على املؤسسة بدل املنافع اليت  

الدولية كما تفرز الفرص ميكنها أن تفرز يف أي حلظة خماطر إن مل تدرس  كانت تنتظرها، ألن بيئة التسويق
  :من بني املخاطر اليت جيب أخدها بعني االعتبار ما يلي. قد تكون عواقبها وخيمةو  جيدا،

 17؛املخاطر التجارية -

   18.خطر عدم التقدير اجليد للتكاليف -
حد من هذه األخطار يستحسن للو  ختتلف األخطار حسب طريقة التوغل إىل السوق الدولية،و 

االعتماد على مصادر متعددة للحصول على املعلومات، بالنسبة و  عدم التسرع يف اختاذ قرار الدخول
ا لعدة أيامو  بأنه يستحسن السفر إليها"Fontgalland" لألسواق القريبة يرى  مقابلة و  البقاء 

الفرص املوجودة و  احلواجز املمكنة من جهةهذا سيعطي فكرة جيدة للمسريين حول و  .أشخاص مؤهلني

                                                
  .18-17 .، ص2009داين الكبري أمعاشو، التسويق الدويل، جامعة سيدي بالعباس، اجلزائر  15

16 A. Hassel & Others, Two Dimensions of the Internationalization of  Firms,  
Journal of Management Studies, May 2003, p.707. 

لعالوي عمر، تشخيص التصدير باملؤسسة وحتليل البيئة اخلارجية ودورمها يف حتديد إسرتاتيجية غزو األسواق الدولية،    17
  .153، ص2007امللتقى العريب اخلامس يف التسويق الدويل، تونس، ماي

18 Corinne PASCO-BERHO, op. cit, p.31. 
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ثقافية سوف و  قانونيةو  باإلضافة إىل ما مت ذكره من خماطر هناك أيضا خماطر سياسية 19.من جهة أخرى
  .نتعرض هلا عند حتليل البيئة اخلارجية الدولية للمؤسسة

  :المتوسطةو  متطلبات تدويل المؤسسات الصغيرة 3- 2
  :تيار مدخل االنتقالالعوامل المؤثرة في اخ 3-1- 2
ا املوارد اليت متلكها الشركة من خالل سياق املنافسة تستخدمها المتالك امليزة و  :مزايا الملكية - أ نعين 

واملوارد املقصودة هنا هي املوارد امللموسة أو املنظورة املادية مثل االسم . التنافسية املؤكدة يف قطاع صناعتها
  .اخل. . .القدرات التنظيمية، املهارة التكنولوجية والقوة التسويقية التجاري ، العالمة التجارية، 

ا أساس خلق الثروة، وهي أداة متويل  وحتتل املوارد غري املادية اليت متلكها الشركة أمهية بالغة أل
ويكفي أن نشري هنا على سبيل املثال ال احلصر إىل أن املوارد اليت يتيحها االسم . األصول األخرى للشركة

ا للموارد املادية املنظورة من حجمها عن ملكيتهو  ال تقل أمهيتها  "Christian Dior"التجاري لشركة 
حتتاج الشركات األجنبية اليت تريد الدخول إىل األسواق أن متتلك ميزة ملكيتها و  .غريهاو  أصول نقدية

للموارد الضخمة لكي تسد النقص يف جمال توفر املعرفة واملعلومات الضرورية عن السوق احمللية اليت تتميز 
  . يف هده السوقا عادة الشركات الوطنية املوجودة 

. وهي عوامل تؤثر على مزايا اإلنتاج يف البلد املضيف بدال من البلد األصلي :مزايا المكان - ب
غريها لسوق و  التكنولوجيةو  االجتماعيةو  بني اخلصائص االقتصادية ةروتينيو  الشركات تقارن بصفة مستمرة

دف إعادة النو  البلد املضيف باملقارنة مع سوقها احمللي ظر، أو لتحديد مكان اختيار التسهيالت ذلك 
  .حتقيق األرباحو  اإلنتاجية الذي حيقق هلا أفضل فرص املنافسة

حجم : اختياره يعتمد على عدة عوامل منها فيما يتصل مبزايا املكانو  إن جاذبية السوق األجنيب
األصول الثابتة، و  ضيالسوق، القدرة الشرائية، االستقرار االقتصادي، معدل األجور، تكاليف شراء األرا

  .التسهيالت اإلضافية اليت البد منها إلقامة هذه التسهيالت
                                                
19 E. FONTGALLANT, Intelligence des Marchés et développement International, 

Hermes Science, Paris 2005, p.79. 
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ا بنفسها أكثر و  :مزايا التدويل - ج ا أو خدما هي العوامل اليت تؤثر يف رغبة الشركة على تصنيع منتجا
التكاليف إن حجم . من االعتماد على عقود املشاركة أو الشراكة مع شركات حملية يف البلد املضيف

اإلنفاق سيكون عامل حيوي يف و  تكاليف الدخولو  منها تكاليف التفاوض، تكاليف السيطرةو  الكلية
ذا الشأن   .اختاذ القرار 

قد تؤثر طبيعة الصناعة على هذا القرار، فمثال شركات األدوية الدولية تعتمد بصورة واسعة على و 
اريع املشرتكة كإسرتاتيجية للدخول إىل األسواق طريقة الرتخيص، يف حني اختارت تويوتا أسلوب املش

 20.الدولية

  :المتوسطةو  مراحل تدويل المؤسسات الصغيرة 2-4
املتوسطة بعدة مراحل، و  متر عملية تدويل املؤسسات بكل أحجامها مبا فيها املؤسسات الصغرية        

  :حسب ما جاء به فيليب كوتلر هذه املراحل مبينة يف الشكل املوايل
 .مراحل عملية التدويل حسب فيليب كوتلر):  03( الشكل 

                  
Source : Philip KOTLER & Others, Marketing Management, Pearson Education, 

12th édition, France 2006, p.774 
  :طرق الدخول إلى األسواق األجنبية 2-5

األسواق الدولية، منها مداخل تقليدية معروفة مثل التصدير  توجد بالطبع عدة مداخل لالنتقال إىل
أخرى مداخل خاصة و  االمتياز الدويل،و  املباشر وغري املباشر والتصدير املشرتك أو املنظم، الرتخيص الدويل

 . عن طريق املشاريع املشرتكة أو إسرتاتيجية االمتالك األجنيب املباشر سواء االستثمارو  مثل عقود اإلدارة

هنا نشري اىل أنه يتم اختيار طريقة من بني هذه الطرق على أساس ظروف السوق اخلارجية، ألن هذه و    
  21.األخرية غري مؤكدة

                                                
  .36-35 .، ص2007سعد غالب ياسني، اإلدارة الدولية، دار اليازوري، عمان   20

اجناز خمطط  
 تسويق دويل

اختيار طرق  
 الدخول

اختيار األسواق  
 املستهدفة

اختاذ القرار  
 بالتدويل

اختيار طريقة  
 للتنظيم
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إن أول مشكل يواجه املؤسسة الصغرية أو املتوسطة عند إختادها القرار بتدويل نشاطها هو طريقة 
من جهة أخرى بالفرص و  مبوارد املؤسسة املالية،دخوهلا إىل السوق املستهدف، هذا اخليار يتأثر من جهة 

  .اليت توفرها هلا األسواق املستهدفة
 .أشكال الدخول إلى األسواق األجنبية):  04( الشكل 

                     
 

Source: Philip KOTLER & Others, op.cit,  P.779. 

  
  :المتوسطةو  االستراتيجيات الدولية للمؤسسات الصغيرة 6- 2

اخلارجي تصبح أمام املؤسسة الصغرية أو املتوسطة خيارات و  اعتمادا على التشخيص الداخلي
ذلك و  البيئة املستقبلية،و  حتليل املنافسةو  هذا من خالل التقريب بني أهداف التدويلو  إسرتاتيجية،

  .تنافسية يف بيئة مستقبليةبتخصيص املوارد الالزمة لتتمكن املؤسسة من خلق أو احملافظة على ميزة 
تعتمد اإلسرتاتيجيات الدولية أساسا على حتليل البيئة اخلارجية لتحديد الفرص الدولية من ناحية 

 حتديد ما هي القيمة اليت تقدمها هلم املؤسسة من خالل ما تعرضه من خدماتو  حاجيات املستهلكني
الذي هو يف غالب األحيان و  ق املختاركذلك حتديد عوامل النجاح الرئيسية لقسم السو و  منتجات،و 

بدوره التحليل الداخلي يسمح . إمكانات املؤسسةو  أهدافو  يتوافقو  األكثر جاذبية من األقسام األخرى،
ا الرئيسيةو  موارد املؤسسةو  بالوقوف عند كفاءات ما مدى حتكمها من و  أماكن ضعفهاو  ذلك بتحديد قو

  .سةخالل هذه العناصر يف عوامل جناح املؤس
ا املؤسسات الصغريةو  نظرا للخصائصو  املتوسطة، ميكن أن نقرتح اخليارات و  املميزات اليت تتميز 

  :اإلسرتاتيجية التالية

                                                                                                                                 
21 Paola CONCON & Others, The Internationalization Process of Firms: From 

Exports to FDI, Juin 2013, p.4-5 

االستثمار  
 األجنيب املباشر

 تصدير غري مباشر  تصدير مباشر  الترخيص  تاالتفاقا 
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إثر و  تتمثل هذه اإلسرتاتيجية يف تركيز جهود املؤسسة حول سوق معني أو منتج حمدد،: التخصص - أ
زات التنافسية املتمثلة إما يف ميزة التكلفة األقل مما تتبع هذه اإلسرتاتيجية تقوم املؤسسة باستخدام أحد املي

يسمح هلا بإعطاء أسعار تنافسية تؤهلها للحصول على حصة يف السوق الدولية، أو التميز باملنتج حيث 
  :يلي ذلك مع األخذ بعني االعتبار ماو  أن املنتوج ميكن متيزه عن باقي املنتجات املتوفرة يف السوق

  من املنتج باإلضافة إىل وظيفته األساسية ؟ ماذا يتوقع الزبائن -
  ة؛عند اختيار عنصر التميز جيب مراعاة أن يكون هذا التميز غري قابل للتقليد بسرع -
ذلك بتحديد عوامل التحفيز احملتملة و  القيمة اليت سيجدها املستهلك أكثر مما كان ينتظر -

هذه اإلضافات و  متوفرة عند منافسيه،تكون غري و  اليت يوفرها املسوق الدويل،و  جلذب املشرتي
  22.مع ما يتوقعه املستهلك تشكل فعال التميز ملنتج املؤسسة

املتوسطة إىل إسرتاتيجية و  تلجأ املؤسسات بصفة عامة مبا فيها املؤسسات الصغرية: النمو بالتنويع - ب
هذا و  الرحبية،و  ناحية النموالنمو بالتنويع، إذا كان القطاع الصناعي الذي تشتغل به غري واعد مستقبال من 

إن وصول السوق إىل مرحلة . حيدث إما بسبب كون املنافسة يف وضعية قوية، أو أن السوق يف تدهور
أن املستهلك مل يعد يف و  صل إىل مراحله األخرية،و  التدهور معناه أن الطلب على املنتوج يف السوق ككل

  .حاجة إليه مثلما كان عليه يف مراحله األوىل
 كإسرتاتيجية تنافسية ممكنة التطبيق،  PORTERاتيجية التنويع مت التطرق إليها من طرف إسرت 

ا ANSOFFكذلك من طرف و   23.يف املصفوفة اليت أتى 

 ليس جمرد تطوير للمنتجات احلالية،و  التنويع يعين دخول املؤسسة إىل السوق مبنتجات جديدة
قد ال ينتمي إىل هذا اخلط، بل إىل خط و  احلايل،املنتج اجلديد قد ينتمي إىل نفس خط املنتجات و 

    :من هنا يكون أمام املؤسسة بديالن للنمو التنويعيو  .منتجات جديد

                                                
  .165لعالوي عمر، مرجع سبق ذكره، ص  22

23 Marie Camille. DEBOURG & Autres, Pratique de Marketing, Berti Editions, 2ème 

édition, Alger, 2004, p.421. 
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   ؛التنويع املركز -
 24.التنويع املختلط -

  المتوسطة بالجزائرو  نظرة شاملة حول المؤسسات الصغيرة - 3
       ية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاتالمنظومة المؤسس 1- 3
  :وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات العاملة تحت إشرافها 1-1- 3

واملتوسطة، مث  ريةـات الصغـوزارة منتدبة مكلفة باملؤسس 1991لقد أنشأت اجلزائر اعتبارا من سنة 
 الصناعةحاليا وزارة و  ،1993سنة  ات والصناعات الصغرية واملتوسطة اعتبارا منـحتولت إىل وزارة املؤسس

 : وذلك من أجل ترقية املشروعات الصغرية واملتوسطة وهي مكلفة بـاملؤسسات الصغرية واملتوسطة و 

 ؛تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة وترقيتها •

 ؛لتطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة تقدمي احلوافز والدعم الالزم •

 ؛واملتوسطةاملؤسسات الصغرية  املسامهة يف إجياد احللول لقطاع •

  ؛املعلومات األساسية للمستثمرين يف هذا القطاع إعداد النشرات اإلحصائية الالزمة وتقدمي •

 ؛وجتسيد برنامج التأهيل االقتصادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تبين سياسة ترقية للقطاع •

  ؛واملتوسطةاالستثمارات املنشئة واملوسعة واملطورة للمؤسسات والصناعات الصغرية  ترقية •

  ؛لتطوير قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة إسرتاتيجيةإجياد  •

 .القدرة التنافسية للقطاع تعزيز •

ذه املهام تساهم بفعالية يف توجيه          وقد  ،مراقبة قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطةو  طريأتو  وهي 
ا العديد من حاضنات و  املشاتل :القطاع نذكر منهااملؤسسات املتخصصة يف ترقية  أنشئت حتت إدار

لس الوطين لرتقية املؤسسات الصغرية ، و  مراكز التسهيل ،  األعمال   .واملتوسطةا

                                                
24 Jean-Claude PAPILLON, Le rôle de la taille de la firme: les spécificités des petites 

et moyennes entreprises, Revue Problèmes économiques, N 2885,  France, 26 
Octobre 2005, p.02. 
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  : المؤسسات المتخصصة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةو  الهيئات الحكومية 1-2- 3
ا الوزارة املختصة يف القطاع   هلا هناك هيئات واهليئات التابعةباإلضافة إىل األنشطة اليت تقوم 

  :واملتوسطة نذكر منها حكومية ومؤسسات متخصصة تقوم بدور فعال يف تنمية املؤسسات الصغرية
  25؛الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -
   26؛وكالة ترقية ودعم االستثمارات -
  27؛الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -
   ؛جلان دعم وترقية االستثمارات احمللية -
  28.بورصات املناولة والشراكة -

الدراسات اليت أجريت من طرف  :المتوسطة في الجزائرو  تصنيف المؤسسات الصغيرة 2- 3
(Euro-developpement) توصلت 2006املتوسطة يف اجلزائر سنة و  حول املؤسسات الصغرية ،

 29.املتوسطة يف اجلزائرو  إىل تواجد ثالث عائالت من املؤسسات الصغرية

هي متثل الغالبية العظمى من هذه املؤسسات، و  :المتوسطة في وضعية سلبيةو  الصغيرة المؤسسات -
  ؛ضعف يف بنيتها اهليكليةو  صعوبات مالية، تزعزع مكانتها بالسوق احمللية: ـــوتتميز ب

                                                
االستثمارات من املؤمتر الدويل العلمي  دور اجلماعات احمللية يف ترقية: مداخلة بعنوان ،ماضي بلقاسم، تالجيية نوة 25

  .2004 ،جامعة سكيكدة، اجلزائراالقتصاديات االنتقالية إشارة خاصة حلالة  سبل تنشيط االستثمارات يف: الثاين
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هي مؤسسات ال تعاين من صعوبات مالية،  :المتوسطة في حالة النموو  المؤسسات الصغيرة -
مسئويل هذا النوع من املؤسسات يركزون على . تطوير مكانتها بالسوق احملليةو  تبحث على حمافظة

  ؛مواجهة املنافسةو  الوظائف التجارية
هي مؤسسات يف وضعية مالية جيدة، طريقة  :المتوسطة في حالة امتيازو  المؤسسات الصغيرة -

 السوق احمللي، دف إىل توسيع تواجدها يف. مكانتها يف السوق جد منافسةو  تسيريها جد حديثة
  .باملقابل الدخول إىل أسواق أجنبية عن طريق التصدير أو عقد شراكةو 

تقنية على و  حيدثون تغيريات تسيرييةو  مسريي هذا النوع من املؤسسات يواكبون املستجدات،
م   .مستوى مؤسسا

ات بعض العشر : لكن ميكن تقديرهاو  ال يوجد معطيات كمية حول عدد هذه املؤسسات باجلزائر،
فيما ) أقل من ألف(املتوسطة اليت هي يف حالة امتياز، بعض املئات و  فيما خيص نوع املؤسسات الصغرية

أخريا بعض اآلالف بالنسبة للمؤسسات و  املتوسطة اليت هي يف حالة منو،و  خيص املؤسسات الصغرية
  .  املتوسطة اليت هي يف وضعية سلبيةو  الصغرية

  :يوفرها محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةالفرص التي و  التهديدات 3-3
مشاكل ، العقار الصناعيو  املشاكل املتعلقة بالعقار، مجود احمليط اإلداري: تتمثل يف :التهديدات -1

 ضعف تنافسية املؤسسات الصغرية، و غياب التحفيزات اجلبائية وشبه اجلبائية، التوينو  التمويل

  .محاية املنتوج الوطينواملتوسطة يف اجلزائر وعدم 
برنامج التعاون األورومتوسطي من ، و ةاملؤسسة االقتصادية اجلزائري تأهيلبرنامج : تتمثل يف :الفرص -2

دول البحر األبيض املتوسط و  يف االحتاد األورويب أجل إنشاء منطقة التبادل احلر بني الدول األعضاء
  30 .واملتوسطة املؤسسات الصغرية ميدا لدعم 2012 – 2010يف آفاق 

                                                
30 Commission Européenne, UGP, Note d’information sur le programme MEDA 

d’appui aux PME/PMI, Journée d’information sur les programmes d’appui organisée 
par le Ministère de la PME/PMI, 29 avril 2002, ISGP. 
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  :المتوسطة بوالية مستغانمو  دراسة استكشافية حول عينة من المؤسسات الصغيرة 4- 3
  :تقديم عينة الدراسة 4-1- 3

. متوسطة على مستوى والية مستغامنو  مؤسسة صغرية 20قمنا بإجراء الدراسة امليدانية على 
باستثناء (املتوسطة اإلنتاجية و  املؤسسات الصغريةإمنا قمنا باختيار و  اختيار العينة مل يكن بطريقة عشوائية،

  .عامل 20اليت يفوق عدد عماهلا و  ،)مؤسستني تشغالن بقطاع اخلدمات
  : تحليل نتائج الدراسة 4-2- 3
  :المتوسطة التي تفكر مستقبال في تدويل نشاطهاو  المؤسسات الصغيرة - 1

مستقبال يف تدويل نشاطها، قمنا بطرح أول سؤال حول ما إذا كانت هذه املؤسسات تفكر 
تستبعد فكرة الدخول  %60من هذه املؤسسات تفكر يف تدويل نشاطها يف املستقبل، يف حني   40%

  .سوف نتطرق إىل مربرات هذه النتيجة فيما يلي. إىل األسواق الدولية
حسب مسريي هذه املؤسسات، هناك بعض األسباب اليت جعلتهم  :أسباب عدم التدويل - 2

  .النتائج موضحة يف الشكل املوايلو   .يستبعدون تدويل نشاطهم
 .املتوسطة حمل الدراسةو  أسباب عدم تدويل املؤسسات الصغرية: )05(الشكل
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  .اجلدول املوايل بعد أن مت مجع البيانات، مت تفريغها يف
 الستمارات الخاصة بالسؤال الثانيتفريغ ا): 02(الجدول 

  Fi Xi  Fi Xi  X  Fi (Xi- X )²  

  21.48  3.31  04  01  04  سياسة المؤسسة

  23.94  3.31  28  02  14  عدم كفاية السوق المحلي

  0.19  3.31  06  03  02  عدم المعرفة الجيدة باللغات

  04  3.31  16  04  04  عدم المعرفة الجيدة باألسواق

  34.44  3.31  60  05  12  معوقات قانونية

  14.54  3.31  12  06  02  محيط مالي معقد

  n=6  126    98.59  38  المجاميع

  من إعداد الباحثني :المصدر

اليت تقابل يف و  بالتايل معظم اإلجابات كانت متمركزة حول اإلجابة الثالثةو  ،3.31قيمة املتوسط احلسايب 
  .املعرفة اجليدة باألسواقاجلدول عدم 

قيمته تساوي و  بغرض معرفة مدى توزع اإلجابات األخرى قمنا حبساب االحنراف املعياري،         
هذه القيمة تعترب كبرية، فإذا ما أخذت بعني االعتبار فانه اإلجابات اليت مت مجعها تكون موزعة .  1.61

 . املتمثلة يف املنوالو  اة أخرى من مقاييس النزعة املركزيةبالتايل نستخدم أدو  تقريبا حول معظم االقرتاحات،

 ،)02(يف حالتنا هذه هو ميثل القيمة الوزنية رقم و  املنوال هو القيمة اليت تقابل أكرب تكرار،        
املتمثلة يف عدم كفاية السوق و  بالتايل نعترب يف هذه احلالة أن كل اإلجابات متمركزة حول اإلجابة الثانية،و 

  .املتوسطة حمل الدراسةو  احمللي كسبب رئيسي لعدم تدويل املؤسسات الصغرية
  :المشاكل المتوقعة - 3

املتوسطة قيد الدراسة مل يكن سببه فقط و  عدم اختاذ قرار بالتدويل بالنسبة للمؤسسات الصغرية
ن أن تواجه هذا صعوبات ميكو  إمنا أيضا سببه ختوفات من الوقوع يف مشاكلو  املعوقات املذكورة سابقا،

  :هذه املشاكل املتوقعة مبينة فيما يلي. النوع من املؤسسات يف حالة تدويل نشاطها
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  املتوسطة حمل الدراسةو  املعوقات املتوقعة لتدويل املؤسسات الصغرية:)06(لشكلا

  
 SPSSمن إعداد الباحثني باستخدام برنامج  :المصدر

 

يتعلق و  عليها الدراسة تتخوف من املنافسة األجنبية،من الواضح أن مجيع املؤسسات اليت أجريت 
ا مرتفع(خاصة سعر التكلفة و  األمر بالنوعية ). معظم املؤسسات قيد الدراسة تعترب أن سعر تكلفة منتجا

الوضعية املالية هلذه املؤسسات ال تسمح هلا بتدويل (كذلك التخوف من الوقوع يف مشاكل مالية 
ن التناقض يف اإلجابات املقدمة من طرف مسريي املؤسسات، فقد ذكروا هنا يوجد نوع مو  ،)نشاطها

م ال يوجد عندهم مشاكل فيما خيص مساعدة الشركاء املاليني هلم كذلك من بني املعوقات اليت . سابقا أ
ميكن أن تواجه هذا النوع من املؤسسات هو مشكل تقادم التكنولوجيا اليت تستخدمها مقارنة مع ما هو 

  .باألسواق الدولية متواجد
كذلك يتخوف مسريي هذا النوع من املؤسسات من عدم قبول مستهلكي األسواق األجنبية 

م،   .اللوجيستيكيةو  أخريا تأيت املعوقات القانونيةو  ملنتجا
  :نقوم بتفريغ هذه البيانات يف اجلدول املبني أسفله
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 تفريغ االستمارات اخلاصة بالسؤال الثالث): 03(الجدول 

  Fi Xi  Fi Xi  X  Fi (Xi- X )² 

  32.58  33.3  06  01  06  معوقات تكنولوجية

  7.08  33.3  08  02  04  معوقات لوجيستيكية

  20  33.3  60  03  20  المنافسة

  02.70  33.3  24  04  06  معوقات سلوكية

  27.90  33.3  50  05  10  معوقات مالية

  14.26  33.3  12  06  02  معوقات قانونية

  n=6  126    104.52  48  المجاميع

  من إعداد الباحثني :المصدر     
  

املتمثلة يف و  ، إذا هو مقابل لإلجابة الثالثة3.33املتوسط احلسايب يف هذه احلالة مساوي للقيمة 
  .التخوف من املنافسة

  1.48بالتايل اإلجابات موزعة بـ و  ، 1.48بعد احلسابات، االحنراف املعياري مساوي للقيمة 
  .على اإلجابة الثالثة، أي تقريبا على مخس اإلجابات األوىل

يف هذه احلالة هو مقابل للقيمة و  الذي ميثل القيمة اليت تقابل أكرب تكرار،و  نقوم حبساب املنوال
بالتايل قيمة املنوال هي نفسها و  اخلارجية،أي التخوف من شدة املنافسة يف األسواق ). 03(الوزنية رقم 

  .قيمة االحنراف املعياري
  ):أسواق دولية/العالقة أسواق محلية(النجاح باألسواق الدولي - 4

من املؤسسات اليت أجريت عليها الدراسة تعتقد أنه جناحها باألسواق احمللية يعين  %40إن نسبة 
من هذه املؤسسات ترى يف جناحها باألسواق احمللية  %50بالضرورة جناحها باألسواق الدولية، يف حني 

ا تسمح هلا باملنافسة باألسواق الدولية %60و حمفزا لتدويل نشاطها،   .ترى تعتقد أن جودة منتجا
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من هذه املؤسسات ال تعتقد أن جناحها باألسواق احمللية يعين بالضرورة جناحها  %40باملقابل 
ا،و  سواق احمللية ختتلف عن األسواق الدولية يف طبيعتهاباألسواق الدولية، حبجة أنه األ  %30و مكونا

منها ترى أنه ال  %40و من هذه املؤسسات ال ترى يف جناحها باألسواق احمللية حمفزا يف تدويل نشاطها،
ا املنافسة يف األسواق الدولية   .ميكن جلودة منتجا

  :المنظمات التي تساعد على التدويل - 5
الصناعة باجلزائر و  املؤسسات حمل الدراسة ذكرت علمها باملساعدة اليت تقدمها غرف التجارةكل 

  .من أجل تدويل هذا النوع من املؤسسات لنشاطها
أيضا من هذه املؤسسات تشري إىل أن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار تقدم املساعدة لعملية  90%

لس الوطين االس %60و التدويل،  %40فقط و  املتوسطة،و  تشاري لرتقية املؤسسات الصغريةذكرت ا
لس الوطين املكلف برتقية املناولة،  .من هذه املؤسسات أضافت املنظمات املالية %10و ذكرت ا

 
 .املتوسطة حمل الدراسةو  املنظمات اليت تساعد على تدويل املؤسسات الصغرية): 07(الشكل 

 
 SPSSمن إعداد الباحثني باستخدام برنامج  :المصدر
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  :بعد تفريغ البيانات مت احلصول على ما يلي
 الستمارات اخلاصة بالسؤال اخلامستفريغ ا): 04(الجدول 

  Fi Xi  Fi Xi  X  Fi (Xi- X )² 

  80.82  3.12  18  01  18  معوقات تكنولوجية

  10  3.12  16  02  08  لوجيستيكيةمعوقات 

  0.12  3.12  36  03  12  المنافسة

  04.62  3.12  24  04  06  معوقات سلوكية

  70.60  3.12  100  05  20  معوقات مالية

  16.58  3.12  12  06  02  معوقات قانونية

  n=6  206    182.74  48  المجاميع

 من إعداد الباحثني :المصدر

منه هو مقابل يف اجلدول للقيمة الوزنية الثالثة، و  ، 2.36املتوسط احلسايب مساوي يف هذه احلالة لـ 
لس الوطين املكلف باملناولة منه و  ،0.94بعد حساب االحنراف املعياري جند أنه مساوي للقيمة و  .أي ا

  .الثالثةعلى اإلجابة   0.94ــــــ اإلجابات متمركزة ب
 

  :الخــاتمة
أساسيا يف النهوض باقتصاديات الدول، ذلك نظرا و  املتوسطة دورا مهماو  ةتلعب املؤسسات الصغري 

ذا النوع  للعدد اهلائل من هذه املؤسسات باقتصاد أي دولة، ضف إىل ذلك عدد العمالة الذي يشغل 
ا من مرونةو  من املؤسسات، عدم تأثرها بشكل كبري بالتغريات و  نظرا أيضا للخصوصيات اليت تتميز 

  .اخل...أيضا سهولة تسيريهاو  االقتصادية الكربى
 يف ظل انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارةو  يف ظل التغريات االقتصادية اجلارية يف العامل،و 

وم اجلمركية ملؤسسات إلغاء الرسو  ، األمر الذي يعين حترير التجارةإبرامها عقد الشراكة مع االحتاد األورويبو 
لدول االحتاد األورويب، أصبح أمام هذه املؤسسات مجلة من و  الدول األعضاء يف املنظمة العاملية للتجارة
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لعله أهم هذه التحديات هو املنافسة اليت سوف تشكلها و  الدويل،و  التحديات على الصعيد احمللي
املتوسطة اجلزائرية أن جتهز نفسها للوقوف يف و  منه فالبد على املؤسسات الصغريةو  مؤسسات هذه الدول،
كما يقال أحسن و  جيب عليها أن توسع جمال أعماهلا ليشمل األسواق الدولية،و  وجه هذه التهديدات،

  . طريقة للدفاع هي اهلجوم
ذه الدراسة توصلنا إىل جمموعة من النتائج، جنملها يف النقاط التالية   : إثر قيامنا 

 املاليةو  ع باملؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل تدويل نشاطها، منها التجاريةيوجد عدة أسباب تدف -
 ؛البيئيةو 

املتوسطة عدة خماطر عند إقدامها على تدويل نشاطها، منها خماطر و  تواجه املؤسسات الصغرية -
 ؛خماطر سوء التقدير اجليد للتكاليفو  جتارية

املتوسطة عند تفكريها يف تدويل و  البد على أي مؤسسة كانت مبا فيها املؤسسات الصغرية -
ا أن تدرس احمليط اخلارجي احمللي للوقوف عند و  نقاط ضعفها،و  نشاطها، أن حتدد نقاط قو

بطبيعة احلال دراسة احمليط و  التهديدات اليت قد تكون مساعدة أو معوقة لعملية تدويلها،و  الفرص
كما ذكرنا سابقا لدخول السوق و  .احمليط التهديدات اليت يوفرها هذاو  اخلارجي الدويل ملعرفة الفرص

الدولية، جيب أن ال تكون نقاط ضعف املؤسسة الصغرية أو املتوسطة يف عناصر النجاح يف 
هي و  السوق، ألن فرص جناحها تتوقف بدرجة كبرية على مدى حتكمها يف عناصر النجاح هذه،

 ؛تعترب العالقة اليت تربط احمليط الداخلي باحمليط اخلارجي

املتوسطة بعدة مراحل انطالقا من اختاذ القرار بالتدويل، و  ر عملية تدويل املؤسسات الصغريةمت -
يتخلل هذه و  وصوال إىل إجياد تنظيم حمكم يسمح بالسري احلسن للمؤسسة على املستوى الدويل،

 .اإلسرتاتيجية اليت تتبعها املؤسسة لتدويل نشاطهاو  املراحل اختيار الطريقة

التشريعية اخلاصة  نه بالنسبة لألطرأمن خالل دراستنا حمليط املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحظنا 
إرادة  ن اجلزائر أحرزت تقدما ملحوظا مما يدل على وجودإف النمو على املستوى الدويل،و  باالستثمار
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ألخرية دورا فاعال يف ا تلعب هذه أنجل أسياسية لتطوير وتنمية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من 
على  اليت حتول دون منو وتطور هذا القطاع غري أننا الحظنا وجود الكثري من املعوقات، االقتصاد الوطين

الدعم  رغم وجود الكثري من اهليئات اليت حتاول توفري على الصعيد الدويل على حد سواء،و  الصعيد احمللي
ا مازالت غري كافية وغري منتشر    .ة بشكل كافالالزم إال أ
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  مـحــددات وتـحـديــات :التنـمـيـة المـسـتـدامـة
  بـوزيـان العجـال. أ                

  جامعة مستغامن ،)أ(أستاذ مساعد               
  شمة نوال. أ                  

  املركز اجلامعي غليزان ،)أ(أستاذ مساعد                

  :الملخص
تمعات يف سعيها لتحقيق إشباع دف دراستنا إىل إظهار العراقيل  والتحديات اليت تواجه ا

ا ووضع براجمها التنموية دف الدراسة أيضا إىل الكشف عن احملددات املستدامة حاجيا ، كما 
حيث درسنا كذلك التيارات النظرية املنشأة من خالل العالقة اجلدلية بني  .االقتصادية، البيئية واالجتماعية

  .والتنمية املستدامةالنمو االقتصادي 
دور رأس املال الطبيعي يف تكوين رأس املال االجتماعي وكذلك دور اإلنسان  الدراسة نتائج وبينت 

  . كفاعل أساسي يف عملية التنمية املستدامة
النمو اإلقتصادي، البيئة، رأس املال الطبيعي، رأس املال  التنمية املستدامة، :الكلمات المفتاحية

  االجتماعي
Résumé :  

Notre étude à pour objectif de faire apparaître les obstacles et les défis 
auxquels font face les sociétés dans le but de satisfaire ses besoins et à 
mettre en place ses programmes de développement durable, de même 
qu’elle a pour finalité de montrer les déterminants économique, 
environnemental et social. Nous avons également étudié les courants 
théoriques crées par la relation dialectique entre la croissance économique 
et le développement durable. 

Les résultats de cette étude a mis en évidence le rôle du capital naturel 
et environnemental dans la formation du capital social, ainsi que le rôle de 
l’être humain en tant qu’acteur principal dans le processus de 
développement durable. 
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  :المقـدمة
ا عملية تغيري يتم فيها جتديد استغالل املوارد، واختيار  تعرف التنمية املستدامة على أ
االستثمارات، وتوجيه التطور التقين، وكذلك التغيري املؤسسايت بداللة احلاجات احلالية واملستقبلية، أي 

وارد لصاحل األجيال كيفية خدمة وحتقيق رفاهية األجيال احلالية مع احملافظة على امل" برنتالند"حسب 
  .الالحقة

، عملت دول العامل على حتقيق 1987يف  CMEDم من قبل فمن خالل هذا التعريف املقد
موعة من معطيات التحديث بتحقيق االستدامة، السرعة والرتاكم يف  أهداف التنمية املستدامة من بلوغ 

  :وبالتايل نطرح اإلشكالية التالية .آن واحد
  ما هي محددات بلوغ هذه األهداف وما هي التحديات واألخطار التي تواجه 

  ؟ مسيرة التنمية المستدامة
  :سنستند على الفرضيات التالية يةاإلشكال هبغية اإلجابة عن هذو 

  ا؛واقتصادي ااجتماعي جمهوداالتنمية عملية ديناميكية تتطلب  
  ؛تبدأ من الفرد وبيئته وتنتهي عندمها "املستدامة"التنمية باملفهوم اجلديد 
 ال ميكن حتقيق تنمية مستدامة دون منو دائم. 

سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية ية املطروحة ثبات هذه الفرضيات واإلجابة عن اإلشكالوإل
  :التحليلي متبعني اخلطوات التاليةو  الوصفي نيإتباع املنهج
 ؛من التنمية إىل التنمية املستدامة 
 ؛لنمو والبيئة من خالل التوجهات النظريةا 
 ؛حمددات التنمية املستدامة 
 معوقات التنمية املستدامة. 
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دف  باالرتكاز على أبعاد التنمية املستدامة والتعرض  يةاإلجابة عن اإلشكالإىل الدراسة كما 
  .ل البعد البيئيألهم التوجهات اليت ختلقها العالقة اجلدلية بني النمو والتنمية املستدامة من خال

  
  :من التنمية إلى التنمية المستدامة  -1

ا علم االقتصاد مع بداية القرن  فدراسة التنمية االقتصادية من الدراسات احلديثة اليت اهتم 
حيث كان االعتقاد السائد أنه املصطلح الصاحل لالستخدام حلالة هذه . خاصة يف الدول النامية العشرين،

الدول على غرار النمو بالنسبة للدول املتقدمة، حيث اهتم االقتصاديون ووضعوا النظريات اليت ركزت على 
ة والرياضية املتدرجة يف عوامل اإلنتاج وكمه أو على عالقات اإلنتاج وبيئته، كما صاغوا النماذج الذهني

التعقيد واختربوها، غري أن األساس النظري القتصاد التنمية قد تشكل غداة احلرب العاملية الثانية، خاصة 
        وطرحت األمم املتحدة مسائل منو البلدان املتأخرة وتصنيعها" بريتون وودز"بعد تأسيس مؤسسيت 

P. Hugon 1989. )1(  
ا تعريفا شامال 1961" بريوفرانسوا "إىل أن أعطى  ذلك التغري املالحظ يف : "للتنمية على أ

االت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية، وح يف السلوكات واليت تضمن زيادة يف  ىتشىت ا
خمتصرة يف تلك التغريات  –التنمية  – لكنها مل تبق )2(،"نصيب الفرد من الدخل بشكل مستمر ومرتاكم

االت حسب اليت  ا عملية "Perroux"ميكن مالحظتها يف العديد من ا ، بل أصبح ينظر إليها على أ
جمتمعية واعية ودائمة موجهة وفق إرادة وطنية مستقلة من أجل إجياد حتوالت هيكلية وإحداث تغيريات 

                                                             
  2010العدد األول، فيفري  ،سلسلة جسر التنمية  "مفهوم التنمية"حممد عدنان وديع،  -)1(

(2)- Jean-Paul maréchal, «de la religion de la croissance à l’exigence de développement 
durable » , in le développement durable: perspectives pour le XXIe  siècle, éd. 

collection ‘’des sociétés’’,Rennes 2005, p 33   
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تمع املعين وحتسن مستمر لنوعية احلياة  رد لقدرات ا سياسية واجتماعية واقتصادية تسمح بتحقيق منو مّط
  )KARDAMAC 2003 .)3فيه 

ا معنية ومهتمة  باالستغالل وهناك تفسريات أخرى ملسرية التنمية االقتصادية، فهناك من يقول إ
تم أيضا بتحقيق النمو املتواصل وال، كمالنادرة أو املعطلةللموارد اإلنتاجية  األمثل ا  تنمية املستدامة ا أ

ا جيب أن تتعامل مع اآلليات واألدوات املؤسس عرب الزمن، فضال ية والسياسية واالجتماعية اتعن أ
  .يف ظل توفر جمموعة من احملددات الالزمة لذلك )4(،واالقتصادية

اسية أو اجتماعية، يقول عنها الربوفيسور كانت اقتصادية أو سي  إن مصطلح التنمية عموما سواء
ال يوجد على ظهر األرض جمتمع بلغ التنمية، فالدنيا كلها الزالت ": جبامعة كارولينا األمريكية" كيم"

  )5(."متخلفة طاملا التنمية هي وضع مثايل
ا املوارد االقتصادية ومن مميزات ، ومتجددةحاجاته متزايدة تعترب واإلنسان بطبعه  ، حمدودةأ

وبالتايل فهذه احلقيقة طورت من مفهوم التنمية كعملية حسن ختصيص املوارد إىل عملية يتم فيها زيادة 
عرب فرتة من الزمن حبيث تكون هذه الزيادة أكرب من معدل  قي زيادة تراكمية وسريعة ومستمرةالدخل احلقي

املوارد املتجددة من التلوث، واحلفاظ على  منو السكان، مع توفري اخلدمات اإلنتاجية واالجتماعية، ومحاية
األخرى غري املتجددة من النضوب، فمن خالل ما سبق، نرى بأن التنمية تواجه حتدي حقيقي وهو كيف 

  .حنافظ على املوارد لصاحل األجيال الالحقة، مع توفري حاجات األجيال اآلنية
لك، الذي اختذ مفهوما ديناميكيا فهذا االنشغال اجلديد ظهر من خالل تطور الفكر التنموي كذ

لظاهرة التنمية مبين على توقعات مستقبلية، عكس املفهوم الستاتيكي الذي يسعى لتلبية حاجات األجيال 

                                                             
تقرير مبناسبة   "إشارة خاصة للعراق: التنمية املستدامة مع تركيز خاص على اإلدارة البيئية"سحر قدوري الرفاعي،  -)3(

التنمية املستدامة من منظور إقتصادي التجارة الدولية وتأثريها على التنمية  :املؤمتر السنوي اخلامس لإلدارة البيئية
  5ص املستدامة، جامعة الدول العربية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،

  40املرجع نفسه، صسحر قدوري الرفاعي، -)4(
  49ص،  2000منشأة املعارف املصرية،  التنمية يف خدمة األمن القومي، حممد نبيل جامع،-)5(
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زمنية وذلك بالتفكري يف مصري  ي من خالل بعده الديناميكي حدودااحلالية، حيث جتاوز الفكر التنمو 
ا األجيال الالحقة، وفرض حتديات وقائمة متجد دة من احملددات اليت تسعى دول العامل مبختلف مستويا

يف النمو يف البحث عن الكيفيات لتحقيق هذه الغاية، أي زيادة تراكمية سريعة ومستمرة مع حتقيق كذلك 
منو لصاحل األجيال احلالية، فهذا التضارب ما بني مصري األجيال احلالية والالحقة انعكس على الفكر 

 croissance(الصراع ما بني دعاة النمو املالئم للبيئة والنمو احملفز هلا ودعاة الالمنو التنموي من خالل 

compatible ou favorable et décroissance.(  
  

  :النمو والبيئة من خالل التوجهات النظرية -2
  :دعـاة الالنمو - 2-1

 Nicolas Georgescu Roegerاملقدمة من قبل االقتصادي األمريكي الروماين األصل 

يف حماولته املنشورة يف بداية السبعينات، حيث تزامنت مع أعمال خرباء نادي روما الذين أحلوا على ضرورة 
يلزمنا بشكل استعجايل تعريف متعدد األبعاد  «: أن يأخذ النمو املتوازن بعني االعتبار البعد اإلنساين

تمعات  لكن  R. LAHIS 1972» للنمو الذي يدمج كل ما هو معقول ويؤدي إىل تنمية األفراد وا
  .2003شاع استعمال هذه الكلمة الالمنو يف فرنسا منذ 

ّجني هلذا Jacques Ellul, Serge Latouch, Ivan Illichحيث جند  ، أول املرو
 .Sذي مفاده أن النمو االقتصادي ال يعترب كمحرك مهم لرفاهية اإلنسانية، حيث يعرب الفكر ال

Latouch ال يكفي إبطاء القاطرة أو حىت كبحها أو إيقافها « : عن هذا الفكر من خالل املقولة التالية
ادي  ويقصد بذلك التخلي عن النمو االقتص. »بل جيب النزول وركوب قطار آخر يف االجتاه املعاكس 

حتمية حيث أن كل نشاط  "الالمنو"كهدف للنشاط االقتصادي، ويرى أصحاب هذه املقاربة كذلك أن 
وقد تدعم هذا الفكر خاصة يف فرنسا بأعمال . اقتصادي يعتمد على قاعدة مادية هامة مهددة بالزوال

Yves Cochet واد األولية والزراعية حتت تأثري خاصة االرتفاع املفاجئ ألسعار البرتول، ارتفاع أسعار امل
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 Robertويعاجل . والنتائج الضعيفة املسجلة من قبل السياسات البيئية التقليدية على املستوى العاملي

Ayres مة النمو ودميومة البيئة، وتأثري النمو على الرفاهية وكذلك ءيف نفس االجتاه مشكل عدم مال
  .النظام احلايل ملا يسمى بالالمنو يف" التطبيقية السياسية"الصعوبة 

  ):التنمية المستدامة(نمو مالئم للبيئة  - 2-2
الذي يبدو أنه األهم يف معاجلة التنمية   1987نلمس هذا التوجه خاصة من خالل تقرير برنتالند

فهو يقرتح مقاربات أخرى بني التنمية والبيئة على غرار تلك اليت  املستدامة من خالل اخلطاب السياسي،
مت الدفاع عنها يف تقرير روما، فهذا األخري ينصح بنمو ضروري للدول النامية بالشروط اليت تضمن أحسن 
توزيع لثمار هذا النمو، وكذلك احرتام الشروط البيئية حىت يصبح هذا النمو دائم، مبعىن آخر أنه منو 

  .ألطر لكن مستدام اجتماعيا وبيئياحسب ا خمتلف
ل أما عمليًا نالحظ اختاذ أسلوب التزاوج أو الثنائية ما بني النمو االقتصادي والبيئة من قب

ان فرتة حكم الرئيس بوش األول فيما خيص إفرازات الغازات السامة عن الواليات املتحدة األمريكية إب
أو  PIBو GESقوية القتصادها، أي إجياد عالقة ما بني طريق وضع أهداف لتقليص من الكثافة الطا

PNB .تبقى غري كافية، خاصة أن الواليات املتحدة األمريكيةأن اإلجراءات املتخذة يف  واملالحظ جيدا 
عالقة مباشرة مبشكل تلوث الغالف اجلوي، أما دول االحتاد األورويب وبعض الدول الغنية قد اجتهت هلا 

حيث تؤخذ "تقليص اإلصدارات الغازية بشكل غري مرتبط بالنمو االقتصادي  أي Kyotoحنو أهداف 
  ".بعني االعتبار األهداف األولية لكل دولة

  :مقاربة نمو محفز للبيئة - 2-3
املتحصل على  "Kuznets "1901 -1985 ـــهذه املقاربة تستند على فرضية املنحىن البيئي ل

ات برهنة أنه يوجد منحىن بنفسه جتاه يوقد حاول بعض الباحثني يف التسعين ،1955جائزة نوبل عام 
  .ناتج احمللي اخلامبني مستوى التلوث وارتفاع الـ Kuznetsمنحىن 
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  النمو االقتصادي والتلوث :1 الشكل

  

مث يرتفع مستوى  عندما يوجد إنتاج ملوث قليل، اتلوث ضعيفمن خالل الشكل يكون يكون ال
التلوث مع ارتفاع التصنيع لينخفض فيما بعد ألن املداخيل املتزايدة تسمح بالتجهيز بالشبكات األقل 

 .cf( هذا حسب. تلويثا وكذلك جتاه طلب السكان حنو قيم بيئية مادام أن احلاجات الضرورية مت إشباعها
Grossman, Kruger, 1994 ( حيث كانKuznets ملنحىن لكن لعالقة ما بني قد تصور نفس ا

  )6( .جدا مرتفعاون ذي يكالناتج احمللي اخلام فوارق الدخل ومنو الـ

  :محددات التنمية المستدامة -3
تمع لالستدامة وهذه "تقتضي التنمية املستدامة التفكري يف مدى قابلية الطبيعة  البيئة واالقتصاد وا

ل مفهوم التنمية املستدامة واجلماعات البشرية واألفراد تأو اإلشكالية متنازع حوهلا مبا أن األمم والثقافات 
ا، فهكذا نرى البعض ممن يسعون لزيادة نسب استهالك هم، ويركزون على التنمية االقتصادية وفق حاجيا

املستدامة، يف حني أن البعض اآلخر يسعى إىل محاية األنواع املهددة باالنقراض بدعم التنمية املستدامة 
كز على التنمية البشرية من خالل احملافظة على القيم االجتماعية والثقافية اليت رتللبيئة، بينما هناك من ي

                                                             
(6)- Edwin Zaccai,’’Pour protéger l’environnement, faut-il abattre la croissance ? ’’A 

paraitre dans Heering A. et Leyens S., stratégies de développement durable : 
Développement, environnement ou justice social ? Presse universitaires de Namur, 
2009, p 12-16. 
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 شكلواألولوية املعطاة لكل بعد من هذه األبعاد تفسر حسب ال )7(،للمجتمعتؤول إىل ضمان الرفاهية 
 :التايل

  تقدمي بياين ألبعاد املستدامة: 2الشكل 

  
 
 يعطي للبعد االقتصادي دوراً هيكليا بامتياز، فهو حيفز تداخل وتفاعل هلذه األبعاد : التقديم األول

وحتت االقتصاد، يوجد البعد االجتماعي الذي يكمل الدور اهليكلي القاعدي . الثالثة املرتادفة
  ؛تصادي والبيئيللبعدين فهو يتأثر ويؤثر يف اجلانبني االق

 وهذا التقدمي يشري إىل سيطرة التحليل املعتمد على : التقديم الثاني على شكل دوائر أحادية المركز
دور اإلنسان يف األبعاد الثالثة من خالل وضع البعد االجتماعي، فهو حيتوي األبعاد األخرى حيث 

 ؛يوجد البعد البيئي العميق يف قلب األبعاد األخرى
  

                                                             
 (7)- Beat Burgenmeier, Politiques économiques du développement durable(Bruxelles :1ere 

édition, de Boeck université, 2008), p 14-15. 

1 

2 

3 

 

  بعد اقتصادي -1
 بعد اجتماعي -2
  بعد بيئي -3
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 موعات بتعريف العديد من مناطق التفاعل بني األبعاد الثالثة : لثالتقديم الثا يوحي إىل نظرية ا
  )8( .للتنمية املستدامة واملنطقة املؤشرة يف الوسط توحي باخلصائص الرئيسية للمفهوم

  :فمن خالل هذا التقدمي املوجز ألهم أبعاد التنمية املستدامة ميكننا تعريف جمموعة من احملددات
 م الرأمسايل متصل اتصاالً مباشراحيث أن معدل الرتاك: المدخرات الوطنية والتراكم الرأسمالي-أ

بالنمو، وال يكفي بالطبع حتقيق نسب عالية من الرتاكم الرأمسايل، بل جيب استثمار هذا املال يف 
ر مشروعات إنتاجية تعمل بصفة أقل تلويث واحلرص على زيادة املدخرات عن طريق ضمان أسعا

فائدة حقيقية إجيابية، وإنشاء نظم عالية قائمة على أساس املصارف ومضمونة من خالل تنظيم يتوخى 
لتوفري األموال الالزمة خلدمة مشاريع التنمية  )9(احلذر والروية، واإلشراف السليم واإلصالحات املؤسسية

ا أكثر  طابع البيئياملستدامة على أكمل وجه مع إعطاء جتهيزات لكل املشاريع اخلواص ذات ال أو أ
 ؛احرتامًا للبيئة

أن نظرية رأس املال البشري أدّت إىل اإلشارة لدور  BRIAN Kellyأكد : رأس المال البشري- ب
الرتبية والتكوين يف النمو، وبالتايل حىت يف التأخر التنموي، فقيمة العمل املؤهل املركب واملنشئ قد 

وبالتايل فالنجاح االقتصادي للبلدان وحىت األفراد مرتكز أساسًا على رأس املال  تزايدت بشكل سريع،
فالنظريات االقتصادية واليت منذ زمن بعيد تعترب العمل  . البشري، الكفاءات، التدريبات وحىت املهارات

إىل كعامل بسيط يف اإلنتاج، املعرب عنه مبقاييس كمية كعدد العمال أو ساعات العمل، تشري اآلن 
 Gary Beckerالبعد الكيفي لعامل العمل، وهي تلح على حتسني رأس املال البشري، كما أشار 

                                                             
حول التعليم اجلغرايف من أجل  :ترمجة زهري احلالوي ‘‘لوسارن‘‘هارتويق هوبريتش،سبيل رينفراد،إيفون شاخير،إعالن -)8(

 31/07/2007سويسرا  التنمية املستدامة،
(http://www.igu-cge.org/Charters-pdf/Lucerne%20Declaration_%20arabic.pdf) 

(9) Beat Burgenmeier ,op.cit, p 40-42   
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أنه يوجد عالقة وطيدة بني مستوى الرتبية واإلنتاجية، وبني تراكم رأس املال ) 1992جائزة نوبل (
  )10( ؛البشري والنمو االقتصادي

حياول تقييم عدد الفقراء إىل املداخيل املتأتية من  فتقرير املعهد العاملي للموارد: رأس المال الطبيعي- ج
 بالغابات يف جزء جد معترب من نيمليار شخص مرتبط 16فعلى املستوى العاملي . املوارد الطبيعية

 بالزراعة والرعي، فالتقرير يقرتح أخذ نيمليون فقري مرتبط 500مداخيلهم، ويف إفريقيا جنوب الصحراء 
وكذلك توزيعه " الدخل البيئي"ال الطبيعي يف التحليل االقتصادي وحساب بعني االعتبار دور رأس امل

يتجه يف نفس  هيئة األمم املتحدة، وحىت دراسة التقييم لألنظمة البيئية لأللفية، املنشور مببادرة من
وبالتايل فرفاهية اإلنسانية  .ODMاملنحى، وتؤكد أن تدهور األنظمة البيئة قد يعيق من حتقيق الـ 

ا واس تمراريتها تتوقف على مدى اهتمامها باملوارد الطبيعية واحملافظة عليها لصاحل األجيال الالحقة كو
  . تساهم بشكل كبري يف خلق وبناء رأس املال االجتماعي

األهداف التنموية لأللفية واليت وضعت على أساس فكرة التنمية املستدامة، فهذا التقرير األخري  
عادة النظر يف حتليل قيمة األنظمة البيئية يف احلالة املرجعية، من أجل توضيح كذلك يشري إىل ضرورة إ

  )11( .وتنوير الصورة لدى املقررين السياسيني على نتائج االختيارات التنموية

 
  :تحديات التنمية المستدامة -4

ميكننا متييز ثالث أكرب حتديات  من خالل األبعاد الثالثة سالفة الذكر للتنمية املستدامة، دائما
تواجه التنمية املستدامة، منها ما يأخذ طابع اجتماعي، ومنها ما يأخذ طابع اقتصادي وأخرى ذات 

  ).الطبيعي(الطابع البيئي 

                                                             
  3ص ، 1العدد  ،1994مارس  التمويل والتنمية،، 2009التقرير السنوي للبنك الدويل -)10(

(11)- Eric Mulumba Zozo, Fondements d'une croissance économique pour un 
développement durable en Afrique, 

     (http://wenze.com/wnet/wp-content/uploads/2010/11/wenze-doc-1-eric-mulumba-
zozo.pdf) 
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  :تحديات اجتماعية - 4-1
لعل أهم حتدي اجتماعي متثله ظاهرة الفقر اليت تشكل عقبة يف وجه حتقيق التنمية املستدامة 

تحقيق التنمية البشرية اليت تعترب أهم مؤشر من مؤشرات التنمية ال يسمح بفالوقوع يف مصيدة الفقر 
راد، من خالل عوامل املستدامة، وجتاوز عقبة الفقر، يعين التوجه حنو عملية توسيع احلريات احلقيقية لألف

، احلريات )تسهيل وسائل الرتبية والصحة(املتاحات االقتصادية واالجتماعية : حمددة هلذه احلريات
، التصنيع، التقدم )بالتفكري يف حرية املشاركة يف احلوار العمومي أو ممارسة حق الرقابة(السياسية واملدنية 

  )A.Sen, 2003. )12وسيع احلرية الفردية التقين أو التطورات االجتماعية كلها تؤدي إىل ت

  :تحديات اقتصادية - 4-2
إن أكرب حتدي بالنسبة لعملية التنمية املستدامة يف الوقت الراهن، هو تفاقم األزمات االقتصادية 

حيث أن االضطرابات املالية الكبرية اليت بدأت يف عام . وآثارها العكسية على أهداف التنمية املستدامة
، وأسفرت عن ازدياد معدالت البطالة وهي 2008حتولت إىل أزمة اقتصادية كاملة يف سبتمرب  ،2007

أي بلد من بلدان العامل من آثار هذه  نسانية كبرية، ويف الواقع مل ينجاآلن تنذر بالتحول إىل مشكلة إ
األزمة ختتلف عن  فهذه. 2014األزمة اآلخذة يف االتساع، ومن املرجح استمرار نتائجها حىت أواخر عام 

ا قد وضعت الربامج التنموية يف حتدي كبري على األصعدة التالية ا كو   :سابقا
 ؛محاية أشد الناس تعرضًا للمعاناة من عواقب األزمة الفورية وطويلة األمد  
  احلفاظ على برامج االستثمار يف البنية األساسية يف األمد الطويل واستدامة إمكانات حتقيق النمو

االقتصادي، وخلق فرص العمل اليت يتصدرها القطاع اخلاص والسيما من خالل املؤسسات الصغرية 
ال املايل وجمال اإلنتاج، وهذه  واملتوسطة احلجم اليت تواجه حاليا يف كثري من احلاالت توتر قوي يف ا

ذه املؤسسات عن ممارسة  احلاالت قد تفاقمت بفعل األزمة احلالية، وهذا ما أدى فعال عن انقطاع 

                                                             
(12)-Pierre-Noël Giraud (Cerna), Denis Loyer (AFD),  Capital naturel et développement 

durable en Afrique  ; (http://www.cerna.ensmp.fr/Documents/PNG-DL-
CapitalAfrique.pdf) 
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ا االجتماعية وبالتايل رهن البعد االقتصادي للتنمية املستدامة، والذي يهدف إىل  )13(.مسؤوليا
ومازالت هناك حتديات جسام أمام عملية التنمية ومنها على . حتقيق النمو املستدام واملالئم للبيئة

زمات اإلجراءات املتخذة ملواجهة األ سبيل املثال تفشي فريوس ومرض اإليدز وتغري املناخ، وتسيري
 )14( .إىل جنب القصرية وطويلة األمد جنبا

  :تحديات بيئية - 4-3
، حيث يشري لناتج عن انتشار الغازات الدفينةيعد التلوث أكرب حتدي للبشرية والسيما ذلك ا

أن هذا التلوث يؤدي إىل أخطار غري معروفة جداً وأكيدة على مستوى العديد من  "جون فرانسوا نوال"
  ) 15( .علمي كبري عن كثافته وعن إنتاجه) عدم التأكد(األجيال وخاضعة جلهل 

أن اللجنة احلكومية لتغيري  2007وقد أكد التقرير الذي أعلن يف باريس يف الثاين من فرباير عام 
املناخ قد انتقلت من مرحلة عرض التنبؤات وطرح التحذيرات إىل تقدمي املالحظات على بدء حدوث 

  :ظاهرة التغيري املناخي واليت برزت يف التغيريات التالية
على جزء يف املليون وهو أ 379) طبقة األمتوسفري(يف اهلواء اجلوي " CO2"بلغ ثاين أكسيد الكربون  -

ألف عام األخرية، أي منذ العصور اجلليدية، كان تركيز ثاين أكسيد  50ــــ تركيز يصل إليه خالل ال
جزء يف املليون، وقد تسارعت معدالت زيادة الرتكيز  280ال يزيد عن  1850الكربون يف عام 

توسط أما م. جزء يف املليون 1,9مبتوسط سنوي بلغ  2005إىل  1995السنوي خالل الفرتة من 
  ؛جزء يف املليون 1,6، فقد كان 2005حىت  1960الزيادة السنوية خالل الفرتة من 

                                                             
  2009التقرير السنوي للبنك الدويل   -)13(

-http://siteresources.worldbank.org/EXTAR2009/Resources/6223977( 
)1253813071839/AR09_Year_in_Review_Arabic.pdf  

(14)- P. Combes Motel Cerdi, Emergence du  concept de développement durable –CNRS – 
Clermont Université  

http://www.cerdi.org/uploads/sfCmsBlog/html/41/intro%20dd%20m2dd%200910%20par
t%2012%20supports.pdf 

(15)- Catherine Aubertin et Frank-Dominique Vivien, Le développement durable : Enjeux 
politique, économique et social, (Paris :la documentation française, 2010), p 147. 
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األخرية األكثر حرارة على اإلطالق، وقد سجل ارتفاع لدرجة حرارة األرض  كانت اإلثىن عشرة عاما -
  ؛درجة مئوية بالفعل 0,95بلغ  2005إىل  2001خالل الفرتة من عام 

، ومن املعروف أن 1961مرت مقارنة بعام  3000رصد ارتفاع يف درجة حرارة احمليطات على عمق  مت -
ا يعين اخنفاض نسيب يف قدرة احمليطات على من درجة حرارة األرض مم %80احمليطات تستوعب 

ا ممّا يساهم بقدر ما يف ارتفا  د مياه البحار بسبب زيادة حرار ع مستوى استيعاب احلرارة وإمكانية متدّ
  ؛سطح البحر بصفة عامة

ة األرضية حدوث تراجع ألحجام ومساحات اجلبال اجلليدية واملناطق املغطاة بالثلوج يف نصفي الكر  -
إىل  1993مرت خالل الفرتة من  0,31ا سبب ارتفاع مستوى سطح البحر بـ مم) الشمايل واجلنويب(

  ؛كما رصدته األقمار الصناعية  2003
كميات سقوط األمطار يف مناطق عديدة من املعمورة، وكذلك تكرار ظاهرة   حدوث تغيري ملحوظ يف -

  )16( .فيضانات الربيع يف غرب ووسط أوربا وتغري منط العواصف يف العامل على حنو بالغ اخلطورة

  .االجتماعيدد بشكل أو آخر حتقيق رأس املال  وبالتايل نرى أن جل هذه التحديات البيئية
  

  :الخاتمة
قد مكنتنا الدراسة من تسليط الضوء على جمموعة من النقاط ذات األمهية البالغة خاصة تلك 
املرتبطة بالتهديدات البيئية ومدى أمهية البعد البيئي يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة بكل أبعادها، 

ارة أخرى إن احلفاظ فأمهية احلفاظ على التنوع احليوي ميكن أن ميثل مصدر للغذاء والطاقة والصحة بعب
وهو بدوره عنصر مهم للحفاظ على رأس  على التنوع احليوي يف املوارد الطبيعية ميثل رأس املال الطبيعي

  .املال االجتماعي  وحتقيق التنمية املستدامة

                                                             
(16)- Philippe Maingault,’’Une croissance économique écologiquement soutenable est-elle 

possible ?’’Ecologie & politique, 2006/1 N°32, p 126 
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وجيب اإلشارة إىل الدور السليب الذي يلعبه اإلنسان كونه الفاعل األساسي والرئيسي يف أي عملية 
تنموية وهذا ما ينطبق على فرضيتنا اليت مفادها أن التنمية تبدأ من اإلنسان وتعود على اإلنسان فهو 

ا وترابطها من خالل خطط التنمية اليت جيب أن تقيم رأس املال  املسؤول عن احلفاظ على البيئة و تواز
الطبيعي فمن الصعب وضع حدود أو انفصال بني البيئة والتنمية حيث يقول الدكتور عودة اجليوسي املدير 

واء : "اإلقليمي لإلحتاد الدويل حلماية الطبيعة ما قيمة التنمية االقتصادية إذا كانت ستحرمنا من التمتع 
الدنا، مشكلة اإلنسان يف عصر العوملة أنه أصبح ال يدرك إال نظيف ومياه نظيفة ومكان للراحة لنا وألو 
  .  " حسابات السوق اليت تعترب كل شيء سلعة

وقد قادتنا الدراسة إىل نتائج مفادها أن التنمية ال ميكن حصرها يف احلدود الضيقة للنمو 
ة بيئية وتكنولوجية، االقتصادي كما أن مفهوم التنمية هو مفهوم موسع يستوعب أبعادا اجتماعية، سياسي

إىل جانب البعد االقتصادي فالتنمية هي عملية حترر إنساين تشمل حترير الفرد من القهر والفقر 
  .Amartia Senواالستغالل وتقييد احلريات على حد تعبري 

كما أن اجلدل القائم حول عالقة النمو بالتنمية يدور منذ فرتة فاملوضوع معقد يشمل عدة 
ا مييل أكثر إىل البعد االقتصادي ومنها ما مييل إىل البعد البيئي وأخرى متيل إىل البعد توجهات منها م

االجتماعي لكن ما توصلنا إليه من خالل الدراسة هو أنه بظهور مفهوم التنمية املستدامة اليت جتمع بني  
من ذي قبل إىل درجة  كل هذه األبعاد زاد اجلدل حده وبدت عالقة النمو بالتنمية املستدامة أكثر تعقيدا

 .املطالبة بنمو صفري أي مساو للصفر، أي بالتخلي متاما عن هذا املفهوم كهدف للنشاط االقتصادي
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  القرارات اتخاذ عملية في دورهاو  التحليلية لمحاسبةا
  - "BENTAL" مؤسسة حالة دراسة - 

  نصيرة أوبختي .أ                 
  جامعة تلمسان –كلية العلوم االقتصاديةأستاذة مساعدة،  

  
  بوهنة كلثوم .أ                   
  جامعة تلمسان –كلية العلوم االقتصاديةأستاذة مساعدة،  

  :ملخص
 ال حبيث الدول، بعض يف إجبارية  أصبحت واليت التسيري تقنيات بني من التحليلية احملاسبة إن

 إمناو  تنظيمية أو قانونية ملتطلبات لالستجابة فقط ليس وضعه من أمريكية أو أوروبية مؤسسة ختلوا تكاد
 نتيجة دون املؤسسة   كاهل تثقل اليت تلك من بالرحبية تعود اليتو  تنفقها اليت التكاليف حقيقة ملعرفة
 املؤسسة بنشاط املتعلقة القرارات اختاذو  وضاعألا مراقبةو  النتائج تقدمي املسري على تسهل املعلومات فهذه

  .السوق يف أطول ضمانو  بالبقاء هلا يسمح هذاو 
 اختاذ عملية يف فعالة كأداة التحليلية احملاسبة دور على التعرف حناول الدراسة هذه خالل ومن

 اقتصاد إىل االنتقال بعد خاصة الضرورية التسيري أدوات من أصبحت اليتو  اجلزائرية، املؤسسة يف القرارات
  . السوق

  .القرار اتخاذ ،المعيارية التكاليف طريقة،تكاليف، التحليليةال محاسبةال: المفتاحية الكلمات
Résumé :  

La comptabilité de gestion, ou comptabilité analytique est un outil de 
gestion, destiné à fournir de l’information utile aux responsables de 
l’entreprise. 

L'importance de la Comptabilité de gestion est considérable, et même 
si l'entreprise n'a aucune obligation de tenir une Comptabilité de gestion, à 
la différence de la Comptabilité générale, dite aussi Comptabilité financière, 
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peu d'entreprises, dès qu'elles ont dépassé une certaine taille, peuvent s'en 
dispenser. 

L'objet premier de la Comptabilité de gestion est l'analyse des coûts et 
partant de là l'analyse du résultat, d'où son appellation originaire de 
Comptabilité analytique, mais son apport à la gestion va au-delà de ce seul 
objectif. Les raisons justifiant la place centrale occupée par la Comptabilité 
de gestion dans l'administration des entreprises sont multiples : Elle sert à 
déterminer pour chaque dépense, chaque charge, quelle part revient à tel 
produit, à telle activité de l'entreprise. Partant de là, elle est indispensable 
pour l'établissement des devis, et elle donne à l'entreprise les éléments 
chiffrés pour fixer son prix de vente.  Sur les marchés très concurrentiels. 

Dans cette étude, nous essayons d’identifier le rôle de la comptabilité      
analytique comme un outil efficace dans le processus de prise de décisions 
dans les entreprises algériennes, qui est devenu l'un des outils de gestion 
nécessaires, en particulier après la transition vers une économie de marché. 
Mots clés: comptabilité analytique, Coûts, méthode du coût standard, prise 
de décision. 

  :مقدمة
 لسعر اهلائل االخنفاض نتيجة الثمانينات اية يف اجلزائر هلا تعرضت اليت االقتصادية األزمة إن

 نظام إىل املخطط االقتصاد نظام من باالنتقال ذلكو  االقتصادي جها من تغري الدولة جعل البرتول،
 املنتهجة اجلديدة االقتصادية السياسةو  اجلديد احمليط مع التساير يف الفشل إىل أدى هذاو  السوق، اقتصاد

 إزاء الدولة اضطرتو  االقتصادية الساحة على البقاء يف املؤسسات أغلبية فشلت حيث ، الدولة طرف من
  .اخلاص القطاع لصاحل عنها التخلي إىل هذه

 من ختلو تكاد اليت العمومية املؤسسات عيوب أظهر قد السوق اقتصاد إىل االنتقال فهذا عليهو 
 اليت التسيري أدوات بني ومن مهدد وبقاءها ، ضعيفة االقتصاد يف مكانتها جعل مما تسيري أداة كل

 نذكر أخرى أدوات إىل باإلضافة التحليلية احملاسبة منها جند اجلزائرية االقتصادية املؤسسات تفتقدها
 بقاء جتعل كلها  بعضها مع متكاملة األدوات فهذه....املايل التنبؤ،التحليل العمليات،مناذج. حبوث منها
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 وحماسبية مالية معطيات إىل دوما حيتاج املسري أن باعتبار فيها التحكمو  ميدانيا بتطبيقها مرهون املؤسسة
  .املالئمة األوقات يف الالزمة القرارات باختاذ له تسمح وموثوقة دقيقة

 املراكز خمتلف فهم على قدرة أكثر جتعلها املؤسسة داخل التحليلية احملاسبة تقنيات استعمال إن
 خمتلف على بالوقوف تسمح اليت التحليلية لطريقتها نظرا ذلكو  معينة خدمة تلبية أو منتج بإنتاج اخلاصة
 إعطائهاو  األعباء خمتلف حتليلو  اإلنتاج يف تدخل اليت األقسامو  املراكز ودية مرد بدراسة اخلاصة النقاط
  .التكاليف حسابو  بدراسة اخلاصة الطرق من طريقة لكل وفقا الصيغة

  :هي البحث هذا يف نعاجلها سوف اليت واإلشكالية
  الجزائرية؟ الصناعية بالمؤسسات القرارات اتخاذ عملية في التحليلية المحاسبة طرق تستخدم كيف

  :حمورين إىل البحث بتقسيم قمنا اإلشكالية هذه على ولإلجابة
  ؛ التحليلية للمحاسبة عام مدخل -
  ".BENTAL"  ؤسسةمب القرار اختاذعملية  يف التحليلية احملاسبة دور -

  
  التحليلية للمحاسبة عام مدخل:  أوال
  :نشأة وتطور المحاسبة التحليلية - 1

  :احملاسبة التحليلية إىل مرحلتني ميكن تقسيم ظهور
كانت الغالبية   19عشر وحىت أواخر القرن 18يف منتصف القرن : احملاسبة التحليلية التقليدية -

العظمى للمؤسسات ذات احلجم الصغرية والسوق هو املرشد للقرارات االقتصادية ونظام احملاسبة 
ا املؤسسة يف السجالت العامة هو املتبع الذي يتمثل يف تسجيل كافة العمليات ا ليت تقوم 

احملاسبية، وبالتايل أصبحت احملاسبة العامة قاصرة وعاجزة عن تلبية احتياجات ومتطلبات على 
  .حدوث هذا التطور عدم معرفة املؤسسة لتكاليفها ونواجتها اخلاصة لكل منتج
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، تقدم الصناعة 1945ت جبد يف املرحلة الثانية للمحاسبة التحليلية بدأ: احملاسبة التحليلية املعاصـرة -
يف السنوات األخرية أدى إىل ظهور واشتداد املنافسة بني املنتجني ولكي تتمكن املؤسسة من 
ا وجب عليها أن ختفض تكاليفها إىل احلد األدىن واحلصول على اكرب فائدة ممكنة  االستمرار يف حيا

يف اقتصادية، تكاليف تقديرية، تكاليف تكاليف تارخيية، تكال: مع دراسة التكاليف بشىت أنواعها
ثابتة، تكاليف متغرية، تكاليف شبه متغرية، الستخدامها يف إعداد امليزانيات املرنة املتغرية، ومعرفة 
عتبة مرد وديتها، وتعترب والدة احملاسبة التحليلية تطورا طبيعيا للمحاسبة العامة ومرحلة متقدمة يف 

  1.تطور الفكر احملاسيب
  :لمحاسبة التحليليةتعريف ا - 2

يتناول موضوع احملاسبة التحليلية بصفة عامـة التكاليف املرتبة بالكميات أو الوحدات اليت تتعامل 
ا املؤسسات اإلنتاجية اخلدمية والتجارية، فمهمة احملاسبة التحليلية تنحصر يف معاجلة تلك التكاليف 

ا وحتديدها وتصنيفها وال ا، وبالتايل ميكن آن نعرف احملاسبة حيث تقوم باستخراجها وحسا تنبؤ 
ا تقنية ملعاجلة املعلومات املتحصل عليها من احملاسبة العامة، باإلضافة إىل مصادر أخرى،  التحليلية بأ

جل احلصول إىل نتائج يتخذ على ضوئها مسريوا املؤسسة القرارات املتعلقة بنشاطها، وتسمح أوحتليلها من 
ا تسمح مبراقبة املسؤوليات سواء على . ودية وحتديد فعالية تنظيم املؤسسةبدراسة ومراقبة املرد كما أ

  2.مستوى التنفيذ أو مستوى اإلدارة
   :التحليلية احملاسبة أهداف بني ومن: التحليلية المحاسبة أهداف - 3
 العمليات من ويسهل ميكن التكلفة وسعر التكاليف حساب إن: التكلفة وسعر التكاليف حساب-3-1

  :التالية
  :التالية الطرق احد بواسطة الدائم اجلرد باستعمال وهذا املخزون قيمة حتديد -

                                                             
 .08 ص ،2005 اجلامعية، املطبوعات ديوان الرابعة، الطبعة" التحليلية احملاسبة"، الكرمي عبد بويعقوب -1
 .10ص ،نفسه رجعامل، الكرمي عبد بويعقوب -2
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  ؛)fifo( أوال اخلارجو  أوال الداخل املخزون طريق -
  ؛)lifo( أوال اخلارجو  أخريا الداخل املخزون طريقة -
  .للمرجعة الوسيلة التكلفة طريق -

  الربح هامش)+ائية(التكلفة سعر=البيع سعر: أن حيث املنتوج بيع سعر حتديد -
  .واملسريون النشاط مراقبة بغرض ومراقبتها التكاليف حتديد -

  :بـ وهذا والتوزيع االستثمار سياسة مبراقبة للمسري تسمح املردودية دراسة إن: املردودية دراسة-3-2
  ؛واملنتجات الوظائف حسب املصاريف تسجيل -
  .التكاليف هذه خيفض أن اإلمكان بقدر املسري على والتوزيع، اإلنتاج التموين،: التكاليف مراقبة -

 أساس فعلى التكلفة، وسعر البيع سعر بني الفرق هي املؤسسة يف النتيجة: املؤسسة نتيجة حساب-3-3
  .املؤسسة طرف من احملققة النتيجة أساس على تتحدد فاملردودية وبالتايل البيع، سعر يتحدد التكلفة سعر

  .املالية للدورة بالنتائج التنبؤ على التقديرية املوازنات إعداد يساعد: التقديرية املوازنة إعداد-3-4
 وحتليلها املؤسسة ألنشطة واملتابعة التقديرية املستويات من احملققة النتائج تقييم هي: التسيري مراقبة-3-5

  .الفروقات حتليل إىل باإلضافة فيها، والتحكم التكاليف مراقبة مبعىن
 جتري اليت املرحلة يف وذلك املمكنة، احللول تقدمي يف التحليلية احملاسبة أمهية تتجلى: القرار اختاذ-3-6

 أو أمهية بدراسة نقوم سوف وهلذا 3،واملستقبلية احلالية القرارات اختاذ يف التكاليف أمهية دراسة عملية فيها
 "BENTAL" مؤسسة حالة-اجلزائرية باملؤسسة القرار اختاذ عملية يف التحليلية احملاسبة مسامهة

   

                                                             
 .2ص ،1999 اجلزائر، احملمدية دار األول، اجلزء  التسيري، مراقبة تقنيات عدون، دادي ناصر-3
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  ".BENTAL"  مؤسسةب القرار اتخاذ في التحليلية المحاسبـة دور: ثـانيــا
 مبختلف واملرتبطة املسري ا يقوم اليت األساسية املهام من القرار اختاذ عملية إن :القرار اتخاذ ماهية -1

 املتخذة القرارات يف وكفاءتـه املسري قدرة تتجلى حبيث املراقبة، التوجيه، التنسيق، التخطيط،: وظائفـه
  . الواقع ارض على ذلك جراء من عليها احملصلة والنتائج

  :القرار باختاذ اخلاصة التعاريف بعض ندرج يلي وفيما :القرار اتخاذ تعريف- أ
 وتتناول البدائل، من جمموعتني بني اختيار": نهأ على القرار اختاذ تعريف ميكن :األول التعريف -

 عليهم تقع أفراد بواسطة وذلك معني تنظيم إطار يف اختذت قرارات اإلدارية، القرارات اختاذ عملية
  ؛"التنظيم هذا أدارية مسؤولية

 متاحة، بدائل عدة بني من) األنسب( األمثل البديل اختيار" :معناه القرار اختاذ :الثاني التعريف -
 حدوث على يؤدي مما للمنظمة، واخلارجية الداخلية البيئة من خمتلفة عوامل منهما كل يف يؤثر

  4."معينة نتيجة
القرار ما هو إال عملية مفاضلة بني عدة  ذاختان أنستطيع القول ب: من خالل التعريفني السابقني

  . بدائل متاحة ملتخذ القرار بشكل واعي وعقالين
   .للقرارات أصناف ثالثة" Ansoff" اقرتح وقد :القرارات تصنيف- ب
 يف تتخذ قرارات وهي للمؤسسة اخلارجية العمليات ختص القرارات هذه :االستيراتيجية القرارات -

  ؛إنتاجه جيب الذي املنتوج اختيار فمثال الطويل املدى
 املتاحة املواد تسيري بكيفية تتعلق اليت للمؤسسة الداخلية القرارات هي :االستيراتيجية القرارات -

   ؛)األمثل( األحسن احلل على للحصول أي تكلفة، اقل لتحقيق أو ربح اكرب لتحقيق

                                                             
 اإلسكندرية اجلامعية الدار ،"القرارات اختاذ يف العمليات حبوث ومناذج اإلدارية احملاسبة" ،وزمالئه مجعة ،إبراهيم إمساعيل -4

 .3ص ،2001 سنة
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 القصري املدى على تتم ،)العمل مستوى على( التنفيذية باإلدارة ترتبط وهي :العملية القرارات -
   5.الروتينية العمليات مراقبة أي األسبوعية، أو اليومية األمور الغالب يف تعاجل فهي بكثرة التكرار

  6:القرارات اتخاذ خطوات -جـ
 جيب إذن واحد، شخص من يصدر قد نهأ من بالرغم مشرتك إنتاج أو تضامنية عملية هو القرار

 النهائية املرحلة فيها مبا راحلامل كل تتضمن اليت وهي القرارات، صنع عملية مفهوم بني الفرق نضع أن
 الرئيس أو القائد به يقوم الذي العمل من أكثر يعين ال والذي القرار اختاذ مفهوم وبني القرار، لصدور
 :وتتمثل خطوات اختاذ القرار يف .للقرار إصدار من اإلداري

  7؛املشكلـة حتديد -
  ؛احلل بدائل -
  ؛حل أفضل واختيار البدائل تقييم -
  .ومتابعته القرار تنفيذ -

  :القرار واتخاذ التحليلية المحاسبة بين العالقة -2
 حيث القرار، حتليل وعملية احملاسبية البيانات بني العالقة عن نظريا حتليال" ونايت إيدري" لنا قدم

  .القرار اختاذ لعملية أساسية عوامل ثالثة بني التحليل هذا يف مييز نهأ
  .القرار الختاذ عليها املتحصل واملعلومات العوامل: القرار مدخالت -
  املتخذ القرار أي :القرار خمرجات -
  :يتكاآل القرار اختاذ تسلسل ويكون ،القرار مدخالت من وجمموعة القرار بني تربط اليت العالقة -

                                                             
 مكتبة االقتصادية، الوحدة مستوى على اإلدارية القرارات اختاذ يف مدخل: اإلداري األدهن، االقتصاد علي حممد فرهاد -5

 .65ص ،1986 سنة القاهرة، مصرية، األجنلو
 اختاذ يف العمليات وحبوث اإلحصاء دور ،"املؤمترات أعمال اإلدارية للتنمية العربية املنظمة"أفندي،  حسن عطية  6

 2007 مايو العربية، مصر مجهورية القرارات،
 .177ص ،2008- 2007 اجلامعية، الدار ،"واالبتكار العلم بني القرار اختاذ" ،ماهر امحد -7
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ا التكاليف حتديد يتم -   ؛املالئمة بالطريقة وحسا
  ؛املشكل عناصر لتحديد ومقارنتها التكاليف هذه مراقبة يتم -
 أو ارتفاع على املؤثر العنصر لتحديد وذلك ألخرى، فرتة من االستغالل تكاليف تطور متابعة -

  ؛التكاليف هذه اخنفاض
 االحنراف لتحديد معني نشاط مستوى عند التقديرية التكاليف مع احلقيقية التكاليف مقارنة -

  ؛عنه املسؤول
 املشكل عناصر حتديد عند دورية ومستندات تقارير شكل يف وحتليلها التكاليف على احلصول يتم -

 الالزمة الكمية إلنتاج للمواد، األفضل االستغالل حتقق اليت البدائل من جمموعة حتديد إىل نلجأ
  .نوعية بأحسن

   :التايل اجلدول وفق ذلك يف معني قرار الختاذ مالئمة تكون التكاليف حتليل طرق من طريقة وكل
  القرار التخاذ التحليلية المحاسبة طرق: )1( رقم جدول

  المالئمـة التكاليف طريقة  المتخذ القرار نوع
  معني نشاط إضافة أو إلغاء -

  
  طويلة لفرتة البيع سعر حتديد -
  املردودية عتبة حتديد -

  
  إبقائه أو املؤسسة هيكل تغيري -
  األقسام استغالل فعالية حتسني -

ا: النشاط حماسبة   .اإلنتاج يف يساهم نشاط كل تكلفة حتدد كو
 ومعرفة حساب تستطيع اليت الوحيدة هي: املتغرية التكاليف طريقة
  .التعادل حجم
 ومعرفة حساب تستطيع اليت الوحيدة هي: املتغرية التكاليف طريقة
  .التعادل حجم
  .ةاملتغري  التكاليف طريقة
ا: العقالين التحميل طريقة  طريق عن التنظيم فعالية مدى تبني أل
  .الثابتة التكاليف حتميل
ا: املتجانسة األقسام طريقة  يف يشارك قسم كل تكلفة حتدد أل

  .اإلنتاج
  18ص ،2005 للنشر، وائل دار األوىل، الطبعة ،"وحتليل قياس التكاليف حماسبة: "حشيش أبو عواد خليل.د: المصدر
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 على تعمل ال فهي: املعيارية التكاليف طريقة هي القرار الختاذ استعماال األكثر الطريقة وتبقى
 مع التكاليف هذه قارنةمب أيضا تقوم بل مستقبلي، بنشاط واملتعلقة فقط التقديرية التكاليف حساب

 متكن وبذلك األقسام من االستغالل فعالية مدى حتدد اليت االحنرافات لتحديد وذلك احلقيقية التكاليف
 القرارات يف الطريقة هذه ونستعمل املؤسسة، فعالية ورفع االستغالل لتحسني تسيريية إجراءات اختاذ من

 يف املعيارية التكاليف طريقة بدراسة نقوم سوف وهلذا. ككل النشاط تنظيم ختص اليت اإلسرتاتيجية
   .املعنية ؤسسةامل
  :بمغنية  BENTAL لمؤسسة الميدانية الدراسة-3
  :مؤسسةال تقديم- أ

 ،)مغنية وحدة(-بنتال فرع-احلديدية غري املنجمية واملنتجات النافعة للمواد الوطنية املؤسسة تعترب
  .اجلزائري بالغرب وجودا املؤسسات أقدم أحد

 هذا وبعد بفرنسا، دراستها يتم بوغرارة محام مقالع من تستخرج األم الرتبة كانت  1950 سنة فحىت
 OTA/ CECA شركة مع بالتعاون املكان بعني" البانتونيت" تربة وحتليل لدراسة مركب أول أنشئ التاريخ

 الوطنية الشركة" SONAREM" سونارام اسم حتت تأسيسها مت حني 1970 سنة غاية إىل الفرنسية"
" ENOF" إىل أسسها تغري حيث 1983 سنة حىت املنوال هذا على وسارت املعادن، عن والتنقيب للبحث

 حبوايل تبلغ واليت املنجمية املوارد بعض باستغالل ختتص واليت واملناجم، الطاقة وزارة وصاية حىت تعمل واليت
.                                                                             الكالسيوم كاربونات البانتويت، الرصاص، الزنك، الزئبق،: منها موردا 19

، BENTAL ،SOFELD ،ALGRAN ،SOMIBAR :وهي روعستة ف إىل ENOF جمموعة وتنقسم

DIATAL  ،SOALKA أربعة إىل 2000 سنة يف بعدها لتتفرع معينة موارد بإنتاج فرع كل خيتص حيث 
  .مستغامن وحدةو  مغنية وحدة :وحدتني ىلإ ورهوالذي ينقسم بد" بنتال فرع: "منها فروع
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 ترتبع .1952 سنة وبالتحديد للجزائر، الفرنسي االحتالل سنوات منذ نشاطها ممارسة مغنية وحدة بدأت
 ويبلغ دج، 60.000.000: بـ للمؤسسة االجتماعي الرأمسال ويبلغ تقريبا هكتار 2 مساحة علىالوحدة 

  .2012 سنة اإلنتاج يف عامل 88 بينهم من وعاملة عامال) 110( عماهلا عدد
 اليت األولية املواد واحد مهمة تعترب واليت املنتجات من أنواع 3 بإنتاج مغنية وحدة ختتص وكانت

  : وهي عديدة صناعات يف تدخل
 ؛البانتونيت  
 ؛الكالسيوم كاربونات  
 2003سنة  هإنتاج على التخلي مت: الديكولورانت  

 حيث احلفر، عند املياه تسرب ملنع وهذا البرتول، بارآ حبفر القيام عند "البانتونيت" ويستخدم
 يف أيضا يستخدم كما املنتوج، هلذا بالنسبة املؤسسة هلذه الرئيسية الزبائن إحدى "سونطراك" مؤسسة تعترب

  ).peintures( والدهون الفخار صناعة

  :التنظيمي الهيكل عناصر
 ؛املؤسسة عن األول املسؤول هو: الوحدة مدير  
 هو ملا مطابق ليكون العمل طريقة حيث من املصاحل مجيع بني التنسيق مهمته: اجلودة مراقبة مسؤول 

  ؛دوليا به معمول
 ؛املديريات لكافة املديرية أمانة وهي: العامة األمانة  
 ؛السوق االستغالل، الصيانة، اإلنتاج، مصاحل عن املسؤول املنسق  
 طريق عن األولية املوارد عن والتنقيب البحث عن املسؤولة املصلحة وهي: والتنقيب البحث مصلحة 

  .مغنية مدينة من القريبتان "صاف بين" ومنطقة "بوغرارة" منطقة من احلفر
 يف وضعه مت مشروع جمرد فهو متكاملة، حتليلية حماسبة نظام متلك ال املؤسسة هذهواملالحظ أن 

 التكاليف طريقة بتطبيق فقط تكتفي وهي اآلن، حد إىل املفعول ساري غري لكنه ،2004/2005 سنة
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ا ملختلف البيع وأسعار تكاليف حساب يف) الكلية التكاليف طريقة( املباشرة وغري املباشرة  منتجا
  .اجلديد احملاسيب املخطط إطار يف املالية للمحاسبة وتضمها

  :القرار اتخاذ في المعيارية التكاليف طريقة استخدام- ب
 هذه ملنتجات االحنرافات بتحليل وذلك املعيارية التكاليف طريقة باستخدام سنقوم املرحلة هذه يف
 املباشرة العاملة واليد) CaCO3( الكالسيوم وكاربونات) BEN( البانتونيت يف تتمثل واليت املؤسسة،

 متثل 2011 ومعطيات التقديرات هي 2010 سنة معطيات اعتربنا حيث ،2011- 2010 لسنة وذلك
  .املنتجة الوحدات وعدد األولية باملواد اخلاصة املعطيات يبني التايل واجلدول التحقيقات،

  2011-2010 سنة خالل املنتجة الوحدات وعدد املستعملة األولية املواد: )2(رقم جدول  

  المنتجات
  طن-عدد الوحدات المنتجة  دج-تكلفة الوحدة  طن-عدد الوحدات المستعملة

2010  2011  2010  2011  2010  2011  

  14331.50  17111.25  10251.56  8539.73  12351.56  10689.76  البانتونيت

كاربونات 
  الكالسيوم

6632.55  6335.55  4459.11  4235.55  17645.45  18677.85  

  ؤسسةاملب املاليةو  احملاسبة مصلحة طرف من مقدمة معطيات على اعتمادا من إعداد الباحثتني: المصدر
  

  2011-2010 الفرتة خالل املباشرة العاملة اليد ساعات: )3(رقم جدول
  التكاليف

  دج اإلجمالية التكلفة  دج الواحدة الساعة تكلفة  سا العمل ساعات عدد  السنوات

2010  253440  354.09  89740570.00  
2011  253440  363.21  92052141.41  

  ؤسسةاملب املاليةو  احملاسبة مصلحة طرف من مقدمة معطيات على اعتمادا من إعداد الباحثتني: المصدر
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  :اإلجمالي الفرق واستخراج المقارنة بطاقة إعداد
 املنتوجني لكال النشاط بتوحيد نقوم اإلمجايل الفرق واستخراج املقارنة بطاقة إعداد إىل التطرق قبل

BEN وCaCO3  2011 سنة( احلقيقية املنتجة الوحدات عدد أساس على املباشرة العاملة واليد.(  
  :"للبانتونيت"توحيد النشاط بالنسبة 

17111.25              10689.76                  x= 8953.19 T 
143331.54                     X       

  
  :"كربونات الكاليسيوم"ـ ل النشاط بالنسبةتوحيد 

17645.45                6632.55T                   x= 7020.60T 
18677.854                       X      

  
  :المباشرة العاملة لليد بالنسبة النشاط توحيد
 :السنة مدار على وذلك يوم 30ملدة  اليوم يف ساعات 8 يعملون عامل 88اإلنتاج  سنة يف يوجد

                                                       ساعات 8________ عامل  1

             heurs X= 704  
                           ساعة X________  عامل 88
  

704 x  30= 21120 ساعة يف الشهر 

21120 x 12= 253440 السنة يف ساعة   
89740570 T                   253440 h       

92052141.41 T                       X h               
X= 259968.20   heurs           
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  التكاليف حساب في المعيارية التكاليف طريقة استخدام: )4(رقم جدول

  عناصر
  االنحرافات  التكاليف المعيارية  التكاليف الحقيقية  التكلفة

  
QR  

Tonne 
PR 

DA  
CR 

DA  
QP 

Tonne  
PP 

DA  
CP 

DA  

انحراف 
موجب 

(+)  

انحراف 
  سالب

)-(  

تكلفة المادة األولية 
    "البانتونيت"

12
35

1.5
6

  
  

10
25

1.5
6

  12
66

22
75

8.4
  

89
59

.19
  85

39
.73

  76
45

78
25

.54
  

50
16

49
33

.16
+  

  ـ

تكلفة المادة األولية 
63  "كاربونات الكالسيوم"

35
.55

  42
35

.55
  26

63
45

38
.8

  

70
20

.60
  44

59
.11

  31
30

56
27

.67
  

  ـ  

44
71

08
8.8

6
-  

  اليد العاملة المباشرة

25
34

40
  

36
3.2

1
  92

05
19

42
.4

  

25
99

68
.20

  

35
4.0

9
  92
05

21
39

.94
  

19  ـ
75

.4
-  

  ؤسسةاملب املاليةو  احملاسبة مصلحة طرف من مقدمة معطيات على اعتمادا من إعداد الباحثتني: المصدر
  
  :البانتونيت انحراف تحليل- أ

  :إىل األولية املواد احنراف حتليل ميكن
 EQ :احنراف الكمية QR                 :كمية حقيقية               QP :كمية تقديرية  
 EP :احنراف السعر   PR                 :سعر حقيقي               PP :سعرتقديري  
 EQ/P :االحنراف املشرتك   CR         :تكلفة حقيقية              CP :تكلفة تقديرية 
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                                                                    0>E +حالة غري جيدة( حالة غري مالئمة(  
     =CR - CP             E :االحنراف            

                                                                    0 <E - حالة جيدة(مالئمة  حالة(   

 الكمية انحراف : 
EQ= (QR-QP)xPP 

EQ= (12351.56 – 8953.19) x 8539.73  
  EQ= + 29021162.24    مالئم غري احنراف

 
 انحراف السعر: 

EP= (PR - PP) x Qp 
Ep= (10251.56 – 8539.73) x 8953.19  

  Ep= - 15326339.24    احنراف غري مالئم
 
 المشترك االنحراف: 

EQ/P =(QR-Qp)x(PR-Pp( 
EQ/P = (1235.56-8953.19)x(10251.56-8539.73( 

EQ/P = 3398.37 x 171183  
  EQ/P = + 5817431.71 احنراف غري مالئم
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  "البانتونيت"التمثيل البياين لفرق املادة ملنتوج  ):1(الشكل 
  السعر                                            

  
  
  
  

 PR= 10251.56 
 
 PP=  8539.73   

  
 
                                                                Qp= 8953.19          QR= 12351.56الكمية  

 )4(تمادا على معطيات اجلدول رقم اع من إعداد الباحثتني :المصدر

  
ETQ/P = EQ+ Ep+ EQ/P 

ETQ/P =29021162.24- 15326339.24+ 5817431.71  
  ETQ/P =+50164933.19   مالئم غري احنراف  

 
  :"الكالسيوم كربونات" انحراف تحليل - ب
 الكمية انحراف   : 

EQ= (6335.55 – 7020.6) x 4459.11  
  EQ= - 3054713.3 مالئم احنراف

 السعر انحراف: 
EP= (4235.55 – 4459.11) x 7020.60  

 

مشتركانحراف   

 

 انحراف على السعر

 

 

مشتركانحراف   

 

 انحراف على السعر

 

 

مشتركانحراف   

 

 انحراف على السعر

 

الكمیةانحراف على   

 

 

مشتركانحراف   

 

 انحراف على السعر

 

مشتركانحراف   

 

 انحراف على السعر
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  Ep= - 1569525.33   مالئم احنراف
 المشترك انحراف: 

EQ/P =(6335.55 – 7020.6) x (4235.55 – 4459.11) 
EQ/P = (-685.1) x (-223.56)(  

 EQ/P = + 153160.95  احنراف غري مالئم
ETQ/P = -3054713.3 – 1569525.33 + 153160.95  

  ETQ/P = - 4471077.68 احنراف مالئم
  :شامل تحليل - ج

 نالحظ) الكالسيوم وكاربونات البانتونيت( املنتوجني لكال األولية املواد الحنراف حتليلنا خالل من
 وهذا املنتجني لكال بالنسبة وذلك املؤسسة، صاحل يف وليس مالئم غري احنراف هو الكمية احنراف آن

  :منها ألسباب راجع
 ؛للمواصفات مطابقة غري مواد استخدام  
 ؛مدربة غري عمالة استخدام  
 ؛التشغيل أثناء املواد وتبذير تلف إىل املؤدية الرقابة غياب  
 ؛اإلنتاجية اآلالت صيانة يف النقص  
 العمال كافة يف نقص.  

  .املستخدمني ومصلحة اإلنتاج مصلحة :تتحملها نأ ميكن االحنرافات هذه مسؤولية أما
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  التمثيل البياين لفرق املادة ملنتوج كاربونات الكالسيوم ):2(الشكل 
 السعر                                        

  
  

         PR= 4459.11   
  

 
PP= 4235.55 
                                                         

    Qp= 7020.6        QR= 6335.55                                      الكمية        

 من إعداد الباحثتني :المصدر

  
  :ميكن حتليل اليد العاملة املباشرة إىل :المباشرة العاملة اليد االنحراف تحليل - د
 الزمن انحراف: 

EQ= (Qr-Qp) Pp  
EQ= (253440 – 259968.2) 354.09  

  EQ= - 2311570.33        احنراف مالئم
 األجر انحراف:  

 ُ ◌Ep= (Pr – Pp) Qp 
Ep= (363.21 – 354.09) x 259968.2  

  Ep=+ 2370905.98  احنراف غري مالئم
 المشترك انحراف: 

Ep/Q = (Qr-Qp) (Pr-Pp( 
EQ/P = (253440-259968.2) (363.21-354.09) 

 

مشتركانحراف   

 

 انحراف على السعر

 

الكمیةانحراف على   
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EQ/P =(-6528.2)(128609.02)  
  EQ/P =-839585404.4  احنراف مالئم

 ُ ◌Et= EQ +Ep+ EQ/P  
  Et= - 839526064.8  مالئم احنراف

  :التحليل
 بالنسبة مالئم غري فرق هو األجر احنراف أن نالحظ املباشرة العاملة اليد الحنراف حتليلنا خالل من
  :بينها من تكون قد أسباب لعدة ذلك يرجع أن وميكن للمؤسسة،
 ؛)العمل من الساعة األجر( للمعدل بدقة املؤسسة حتديد عدم  
 ؛االجتماعي الضمان األجر، سياسة من تعديالت  
 للعمال اإلضافية للساعات نتيجة املباشرة العمل ساعة أجرة ارتفاع.  

   .العمال مصلحة اإلنتاج، مصلحة التقنية، املصلحة :كل من  تتحمله أن فيمكن الفرق هذا مسؤولية أما
  .التمثيل البياين لفرق اليد العاملة املباشرة ):3(الشكل 

 السعر                                             
 

       PR= 363.21                                                                          
 

PP= 354.09                                                                     
                                                                 

  
              QR= 253440        Qp= 259968   الكمية  

 من إعداد الباحثتني :المصدر

  
  

السعرفرق  فرق مشترك  

 فرق الكمیة
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  :خــاتمـــة
 فحسب، املؤسسة نتيجة حتديد إىل الوصول منه اهلدف ليس التكلفة وسعر التكاليف حساب نإ

 لتحديد املقدرة باملعايري مقارنتها خالل من أيضا التكاليف هذه ورقابة اإلنتاجية العمالت رقابة بل
 من واحلد التكاليف هذه ضبط جلأ من وهكذا االحنرافات، أسباب معرفة إىل التوصل مت ومن الفورقات
 ضوء على سليمة قرارات اختاذ من ميكن ما وهذا االحنرافات هذه عن املسؤولني وحماسبة والسرقة اإلسراف
  .املتاحة للمواد أمثل واستغالل كفاءة مستوى أقصى وحتقيق صحيحة دقيقة، معطيات

 هذا نإف اجلزائرية، املؤسسات يف) التحليلية احملاسبة( التكاليف حملاسبة الشائع لالستعمال ونظرا
 فال وبالتايل فقط، طياتاملع بعض ومعرفة النتائج، حتديد ألجل فهذا إتباعه مت وإذا بعد، يكتمل مل النظام
  .التكاليف عناصر وتراقب تضبط اليت احملاسبية اإلجراءات تبني جزائرية مراجع توجد

  :التالية النتائج استخلصنا مغنية "بنتال" مؤسسة يف به قمنا الذي امليداين البحث خالل ومن
 إىل وصلنا ،"الكالسيوم كاربونات"و "البانتونيت" يف واملتمثلة األولية املواد الحنراف حتليلنا عند 

ا تضع أن املؤسسة وعلى الكمية فرق يف يتمثل االحنرافات هذه سبب أن  بالرقابة وذلك احتياطا
م يف العمال ووضع ااورش على اجليدة م حسب املناسب مكا م قدرا   ؛وكفاء

 ومشروع فقط العامة احملاسبة تستعمل هي بل التحليلية احملاسبة تستعمل ال املؤسسة أن باإلضافة 
 فقط تكتفي هيف املؤسسة، يف ينجح مل ولكنه ،2004/2005 يف له خطط التحليلية احملاسبة
 تكاليف حساب يف) الكلية التكاليف طريقة( املباشرة وغري املباشرة التكاليف طريقة بتطبيق
ا ملختلف البيع وأسعار   .اجلديد احملاسيب املخطط إطار يف املالية للمحاسبة وتضمها منتجا

  :الـمــراجــعقائمة 
  .2008-2007 اجلامعية، الدار ،"واالبتكار العلم بني القرار اختاذ"، ماهر أمحد .1
 الدار ،"القرارات اختاذ يف العمليات حبوث ومناذج اإلدارية احملاسبة" ، وزمالئه مجعة إبراهيم إمساعيل .2

  .2001 سنة اإلسكندرية اجلامعية
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  2005. اجلامعية، املطبوعات ديوان الرابعة، الطبعة" التحليلية احملاسبة"، الكرمي عبد بويعقوب .3
 .2005 للنشر، وائل دار األوىل، الطبعة ،"وحتليل قياس التكاليف حماسبة" ،حشيش أبو عواد خليل

 الوحدة مستوى على اإلدارية القرارات اختاذ يف مدخل: اإلداري االقتصاد ،األدهن علي حممد فرهاد.د .4
  .1986 سنة القاهرة، مصرية، األجنلو مكتبة االقتصادية،

 وحبوث اإلحصاء دور ،"املؤمترات أعمال اإلدارية للتنمية العربية املنظمة"، أفندي حسن عطية .5
  .2007 مايو العربية، مصر مجهورية القرارات، اختاذ يف العمليات

 .1999 اجلزائر، احملمدية دار األول، اجلزء  التسيري، مراقبة تقنيات عدون، دادي ناصر .6
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  خصائص الخدمات وأثرها على سلوك المستعملين
  براينيس عبد القادر . د                    
  مستغامنجامعة  –كلية العلوم االقتصادية،  )أ(أستاذ حماضر    
   

  كبير هادية. أ                       
  مستغامنجامعة  –كلية العلوم االقتصاديةطالبة دكتوراه،     

 :الملخص
. تتناول هذه املقالة بالدراسة والتحليل موضوع خصائص اخلدمات وأثرها على سلوك املستعملني

  : يتلخص هذا البحث يف حمورين أساسيني
اخلدمات بالتطرق اىل خصائصها املتعددة اليت متيزها عن دف هذه املقالة اىل توضيح خصوصية 

دف أيضا اىل تسليط الضوء عن اآلثار الكبرية اليت ترتكها اخلصائص . املنتجات املادية امللموسة كما 
  .مميزاو  املميزة للخدمات على سلوك مستعملي اخلدمات، واليت جتعل منه سلوكا خاصا

سة خنص بالذكر الفهم الدقيق لسلوك مستعملي اخلدمات الذي ومن النتائج املنتظرة من هذه الدرا
بالتايل تكوين نظرة واضحة عن سياسة التسويق الواجب استخدامها يف جمال و  يعد سلوكا خاصا ومميزا،

  .اخلدمات
  اخلدمات، املستعملني، سلوك املستعملني، التسويق: الكلمات املفتاحية

Résumé :   
L étude porte sur les caractéristiques des services et son impact sur le 

comportement des utilisateurs des services.  
l’objectif de cette recherche est de clarifier les spécificités et 

caractéristiques distinctes des services par rapport aux produits tangibles. 
Cette étude vise aussi a préciser l’impact des caractéristiques des services 
sur le comportement des utilisateurs des services. 

Les résultats attendues de cette étude se résument dans la 
compréhension des spécificités du comportement des utilisateurs des 
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services, et établir une idée claire et précise sur les politiques marketing 
utilisées dans le domaine des services. 

  :تمهيـد
هو املتعلق باخلصائص  –يف جمال اخلدمات  –ن أهم عنصر يستوجب الفهم واالستيعاب إ

ك مستعملي اخلدمات واليت تركت آثارا كبرية على سلو  –واملختلفة عن املنتجات  –املميزة للخدمات 
  .وعلى األدوات التسويقية املطبقة يف هذا القطاع

ص هذه الدراسة لبحث خمتلف خصائص اخلدمات، ودراسة أثر ذلك على سلوك سنخص
  :م الرتكيز خاصة على عنصرين مهمني، يتعلق األمر بـوسيت ،مستعملي اخلدمات

  ؛فهم خصائص اخلدمات -
 .فهم خصوصية سلوك مستعملي اخلدمات -

يهدف هذا املقال إىل دراسة وحتليل تأثري خصائص اخلدمات على سلوك املستعملني، وذلك قبل و 
سويقية اليت ستكون موضوع دراسات مستقبلية مبشيئة إلسرتاتيجيات التالشروع يف رسم وإعداد خمتلف ا

  .اهللا
  خصائص الخدمات: المحور األول

ذو هدف رحبي  البعض منها، البعض منها عمومي والبعض اآلخر خاص ،عـةاخلدمـات متنو 
  .البعض منها جتاري والبعض اآلخر إداري، والبعض اآلخر جماين

لذلك متيل أغلب الدراسات إىل جعلها موحدة من خالل معيار متييزها عن املنتجات املادية ذات 
  .االستهالك الواسع

  :خدمات مقارنة باملنتجاتة للهذه التفرقة تتم بتخصيص مزايا خاص
  ؛"ملموسة"بينما املنتجات" غري ملموسة"فاخلدمـات  
  ختزينها أو "يف حني أن املنتجات ميكن ) أي تفسد إذا مل تستهلك( "قابلة للتلف"اخلدمـات

  ؛"تأجيل استهالكها
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  ؛"عةمنطية ومتوق"املنتجات اليت هي مقارنة ب "عةأكثر تغريية وغري متوق"اخلدمـات  
  ؛بالنسبة للمنتجات "مها متفرقان"، بينما "ال ميكن فصل اإلنتـاج عن االستهالك"يف اخلدمات  
  وأخيـرا ما مييز اخلدمات عن املنتجات هو كون املادة األولية املعاجلة يف حالة اخلدمات هم

  .يف قطاع اخلدمات" للبعد البشري"ة القصوى ، وهذا هو سر األمهي"الزبائن"
  :املزايا ميكن حتديد خصائص اخلدمات يف أربع نقاط أساسية وانطالقا من هذه

  :ة الخدمـاتعـدم ملموسي-1
ذوق، اإلحساس، االستماع، ورؤية اخلدمة قبل اللمس، الاخلدمات غري ملموسة، مبعىن يستحيل 

  1."فاملريض يف عيادة الطبيب أو الزبون يف حمل احلالقة ال ميكنهما معرفة النتيجة مسبقا"شرائها 
ا  وبسبـب هذه الصفة فإن أغلب اخلدمـات أصبحت تنتـج وتستهلك يف آن واحـد، وبسبب كو
غري مادية فإنه ال ميكن ختزينها، لذلك فاملشاكل واملزايا املرتبطة بالتخزين، وأيضا مبفهوم تسيري املخزون ال 

  .ميكن أن تتواجد أبدا
ها جيب أن حتصل قبل أن حيدث التحويل، ومبا أنه ال ميكن ختزين اخلدمات فإن القدرة على توفري 

  2."ومبا أنه ال يوجد حتويل امللكية، فإن املشرتي ليس باستطاعته امتالك اخلدمة
ولذلك ال يركز ترويج اخلدمات على خصائص اخلدمات بل على املزايا اليت حتملها هذه 

تعرب على نوعية  ألن املشرتي يف سبيل تقليصه من نسب عدم التأكد يبحث عن إشارات، اخلدمات
  .وغريها ......احملالت، املوظفني: هذه اإلشارات ميكن أن تكون. اخلدمة

لذلك فإن تشخيص العرض غري امللموس وتنمية ملموسية اخلدمة هي من أهم اإلجراءات التسويقية 
    .املتخذة يف ميدان اخلدمات

  
                                                
1  P. Kotler, B. Dubois, « le Marketing Management », Publication Union, Paris, 1992, 

p466 
2 Renéy, Darmon, Michel Laroche, John.v., Petrof. « Marketing: Fondements et 

applications », Copy right, 2ème édition, 1982, p 548. 
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  :لـفقابليـة الخدمـة للت -2
ا على التخزين لذلك فإن الكميات غري املستخدمة خالل قابلية اخلدمة للتلف نابعة من عدم  قدر

فرتة العرض ستختفي لألبد، تذكرة السينما اليت ال تباع هي تذكرة مفقودة لألبد، ومقعد يف الطائرة 
لذلك غالبا ما تفرض شركة الطريان عقوبات على املسافرين عند تأجيل . يستحيل تعويضه إذا مل يشرتى

ا تدر  م، أل ك أن الكميات غري املستخدمة أثناء عرض اخلدمة هي كميات ضائعة ال تعوض ورمبا رحال
  .قد تكلفها أغلى من الكميات املستخدمة

ومن هنا يكمن سر األمهية املمنوحة ملشكل اخلدمات غري املستخدمة أو غري املباعة، خاصة يف 
  ).متغري حسب الظروف والزمن(حالة كون الطلب غري مستقر 

لشأن قام العديد من الكتاب باقرتاح إسرتاتيجيات متعددة ملواجهة هذا املشكل، ويف هذا ا
  .سنتطرق إليها يف الفصول املقبلة

  :عـدم تماثـل الخدمـة -3
اخلدمة متغرية حسب أوقات وظروف حتققها، لذلك يف غالب األحيان يستحيل تنميط إنتاج 

. يقدمها، وعلى كيفية تقدميها، وعلى ظروف تقدميهااخلدمة وجعلها متماثلة، ألن اخلدمة تعتمد على من 
  .ويف احلقيقة يصعب احلصول على كفاءات وظروف مماثلة يف هذا الشأن

فمكتب حماماة أو استشارة مثال من املستحيل أن ينتج نفس نوعية اخلدمة لزبونني اثنني، فقد 
ن نفس احلجم، ومن نفس النوعية تكون هلذين الزبونني نفس النظرة جتاه منتوجني من نفس العالمة، وم

ة، وذلك لسببني.. واللون، ومن نفس املؤسسة   :ولكن بالنسبة لنفس اخلدمة ال تكون هلما نظرة متشا
فسفر يف قطار يعترب يف آن واحد جيد '' السبب األول هو كون للمستهلك تأثري على نوعية اخلدمة

ب ما ينتظره كل واحد من هذه اخلدمة يكون وغري جيد لعدة أشخاص مسافرين يف نفس العربة، ألن حس
  3.''مستوى تقييمه

                                                
3 J. PO. Helfet, J. Orsani, « Marketing », vuibert, Gestion 1981,  p 39. 
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ومن هنا ينشأ إحساس املشرتي بأن له أكثر دور وأكثر مشاركة يف اإلنتاج والشراء إذا ما تعلق 
األمر باخلدمة، وذلك بالنسبة إليه، وبالنسبة لباقي املستعملني للخدمة باعتبارهم يتقامسون معه نفس 

ن مطعم أو فندق يكون هلما دور كبري يف حتديد نوعية ومستوى اخلدمة يف أذهان اخلدمة، فنوعية زبائ
  .الزبائن اآلخرين

السبب الثاين هو كون للبائع تأثري على نوعية اخلدمة، فوجبة غذاء حمضرة من طرف أحد الطباخني 
  .هي غري متطابقة مع نوعية نفس النوع من الغذاء حمضر من طرف زميله

م هم الذين حيددون ومن هنا تكمن أمه ية املوظفني اللذين نصادفهم أثناء شرائنا اخلدمات، أل
أو " جيدا"فنوعية الوجبة اليت حنصل عليها يف مطعم واليت يظهر لنا مستواها "رضاء أو سخط الزبون، 

 ، هي ظاهرة ال ميكن تكرارها، وحىت وإن حاولنا يف بعض األحيان تدارك النوعية السيئة للوجبة"رديئا"
  4".بفضل االحتجاج

هو '' اخلدمات''و ''املنتجات''ولذلك فليس من الصدفة أن يكون من املعايري املفرقة بني 
  .الذي له دور فعال ومؤثر يف ميدان اخلدمات "العامل البشري"

عدم التيقن يف اخلدمات، الشيء الذي هو غائب بالنسبة "هذا العامل هو السبب يف ظهور بعد 
" الالمتوقع"وأيضا بإجياد " الزبائن"أو بـ " املوظفني"ة، وذلك سواءا تعلق األمر بـ للمنتجات الصناعي

  5."يف اخلدمات" الالملموس"و
أثر بالغ يف تسويق " من الفم إىل األذن"ومن هنا تكون لسمعة البائع وعملية نقل املعلومات 

  .اخلدمات
  :عـدم انفصاليـة الخدمـات -4

فإذا مرض الفنان يف آخر حلظة فال ميكن "على من يقدمها، اخلدمات غري قابلة لالنفصال 
  6."تعويضه مبغين آخر، وهذا يعين أن قدرة اإلنتـاج حمددة يف قدرات هذا الفنان فقط

                                                
4  P. Kotler, B. Dubois, op. cit, p :66 
5  Frederik Mispelblam, le secret des services, vuibert, 1986 ,  p 29 
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ومن  .دمة واستهالكها ال ميكن فصلهما يف أي حال من األحوالاخلن زمان ومكان إنتاج إوأيضا ف
شكلة ختزين اخلدمات، وتكييف العرض مع الطلب، ولذلك هنا تنبع مشاكل عديدة، تتعلق يف أغلبها مب

  .لإلنتاج والبيع واالستهالك معا) صاحلان(يف جمال اخلدمات جيب أن يكون املكان والزمان 
  

باإلضافة إىل هذه اخلصائص األربعة املهمة اليت هلا آثار بالغة على القرارات التسويقيـة، جند أن 
ذه  بعض الكتاب ما قطاع اخلدمات،مل يكتف  يتعلق  7اخلصائص واقرتحوا خاصيتني أخريني يتميز 

 :األمر بـ
  :ال مركزيـة إنتـاج الخدمـات -5

فأغلب هذه املؤسسات هي "يف جممله بصناعة غري مركزية أو ضعيفة التمركز  قطاع اخلدمات يتميز
رؤوس األموال املستثمرة، مؤسسات صغرية ومتوسطة احلجم، تعتمد خاصة على املوظفني، وتتميز بقلة 

وإذا حدث وأن كانت هذه املؤسسات كربى ومسيطرة على السوق فيتعلق األمر مبؤسسات للخدمات 
، واليت هلا إسرتاتيجية تسويقية جد متأثرة بتنظيمات السلطة، وكمثال على العمومية التابعة ملراقبة الدولة

ما ذلك فإن قطاع الربيد واالتصاالت أو قطاع النقل ال  ما أو حجم استثمارا ميكنهما الرفع من تعريفا
  8."إال يف احلدود املسموحة من قبل السلطات الرمسية

  :إنتاجيـة الخدمـاتل ضعـف معـد -6
فالعديد من  ،بالقطاع الصناعي يتميز قطاع اخلدمات بضعف معترب يف معدل إنتاجيته مقارنة

اخلدمات يف حدود النصف باملقارنة مع تلك اخلاصة بقطاع املختصني حيددون أرباح اإلنتاجية يف ميدان 
  .اإلنتاج الصناعي

  :األسباب اليت تفسر ذلك متعددة أمهها

                                                                                                                                 
6  P. Kotler, B. Dubois, op. cit, p 66 
7  Renéy Darmon et al, op. cit., p 550   
8  Renéy Darmon et al, idem. 
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 ؛كـون أغلب اخلدمات تعتمد على اليد العاملة، وال ميكن جعلها آلية مثل اإلنتاج الصناعي  
 ال اخلدمي هي عادة اقل تأهيال عن تلك العاملة يف جمال الصناعات  اليـد العاملة يف ا

  ؛)هذا باإلضافة إىل كون نسبة كبرية منها تشتغل بكيفيات متقطعة ومومسية(اإلنتاجية، 
  ساعة عمل اإلنسان/كمية اإلنتاج(إجـراءات ومعايري حساب املردودية يف اإلنتاج الصناعي (

  .ليست نفسها مطبقة يف ميدان اخلدمات
ـا النوعية وليسـت الكمية اليت جتعـل  فالذي حيدد درجة إنتاجية (اخلدمة مقبولـة لدى املستهلكني إ

  ).الطبيب اجلراح هو نوعية وجناح العمليات اجلراحية وليس عددها
أخريا ما ميكن استنتاجه من دراسة هذا احملور هو أن اخلدمات ختتلف عن املنتجات يف العديد من 

ذه اخلصائص اخلصائص، هذا االختالف يرتك آثار بالغة على سلوك مستعمل وهذا (ي اخلدمات املتأثرين 
، كما يرتك آثارا أخرى على رجال التسويق يف حتديدهم )سيكون موضوع احملور الثاين من هذه الدراسة

  .للسياسات واالسرتاتيجيات التسويقية املنتهجة يف هذا القطاع املهم من االقتصاد
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   خصوصيـة سلـوك مستعملـي الخدمـات: المحور الثانـي
وأساس تطور املنتوج هو املستهـلك، هذه أهم قاعدة يف  ،املنتوج هو أساس تنمية وتطـور املؤسسة

  .التسويق
خصوصيات األدوات اليت "انطالقا من هنا أصبح من الالزم ومن املنطقي أيضا قبل التطرق إىل 

هنا ينبع كل ألنه من " خصوصية مستعملي اخلدمات "، معاجلة موضوع "يستخدمها التسويق اخلدمي
  .شيء

فاملستعمل هو زبون، والزبون يف اخلدمات هو مركز اهتمام املؤسسة، وسلوكه هو النقطة املركزية اليت 
العمومية سوى نتيجة خلصوصية  ينطلق منها كل شيء، وما خصوصيات تسويق اخلدمات أو اخلدمات

  .عن طبيعة املنتجات املاديةسلوك مستعملي هذه اخلدمات املتأثرين بطبيعة نشاط اخلدمات املختلف 
، مث بعد ذلك "أثر طبيعة نشاط اخلدمات على سلوك املستعملني"ولذلك سندرس يف هذه املقالة 

سنخصص مقالة أخرى لدراسة خصوصيات السياسات التسويقية املكيفة حسب هذا السلوك  -ال قبله–
  .رحلة دراسة وحتليل لسلوك اجلمهوراخلاص ألن القرار التسويقي ال يكون صائبا إال إذا كان مسبوقا مب

  :أثـر طبيعـة النشـاط الخدمـي علـى سلـوك المستعمليـن -1
هو أن مستعمل اخلدمات ليس مستهلكا مثل  طار، أهم ما جيمع عليه املختصونويف هذا اإل

   ؟ملاذا ال يعترب مستعمل اخلدمات مستهلكا مثل اآلخرين  :والسؤال الذي يطرح هنا هو .اآلخرين
أظهرت هذه الدراسات أن وقد  .اإلجابة عن هذا السؤال كانت موضوع العديد من الدراسات اليت أجريت

  .هناك خصوصيات فيما خيص سلوك مستعملي اخلدمات
فبسبب عدم ملموسية اخلدمات فإن الزبائن عادة جيدون صعوبة بالغة يف تقييم واحلكم على نوعية 

  .وضوعية من سلوك مشرتي املنتجاتولذلك فسلوك شرائهم هو أقل م. اخلدمة
وعادة ال يقارن مستعمل اخلدمات مستوى اخلدمة مع األسعار مثلما هو الشأن بالنسبة 

  :للمنتجات املادية، وذلك يرجع لعدة أسباب حمتملة
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 ؛صعوبـة تقييم تكلفة اخلدمة  
  ؛)مثل احلاجة للخدمات العمومية(احلاجـة امللحة والضرورة القصوى للخدمة  
 ؛)مثل خدمات املصاحل العمومية(حاليل يف غالب األحيان البديل اإل غيـاب  

  ).فمجموع البدائل املمكنة بالنسبة للخدمات هي أقل حمدودية باملقارنة مع املنتجات(
  :ما وللتقليل من أخطار عدم التأكد والرفع من املوضوعية يف قرار الشراء فإن مستعملي اخلدمات عادة

  ؛أكثر من تأثرهم باإلشهار" الفم إىل األذن"يتأثـرون بظاهرة من  
 ؛يتأثـرون كثريا مبحيطهم وبآراء غريهم  
 ؛مينحـون أمهية خاصة لبائعي اخلدمات، ويربطون نوعية اخلدمة بسلوك هؤالء وشخصيتهم  
  ا أكثـر ا كمعيار للنوعيـة، وذلك لكو مينحـون أمهية خاصة لشهرة املصلحة أو املؤسسة، ويعتربو

كبري واملباشر معها من جهة مؤسسـات املنتجات املادية من جهـة، ولضرورة التعامل ال ظهورا من
  .أخرى

فاملنتجات هي أكثر . وكنتيجة لذلك ميكن اعتبار أنه من الصعب بيع خدمات من بيع منتجات
لق من اخلدمات حظا يف إمكانية أن تباع لوحدها، ألن املستهلكني يشعرون عادة باخلطر أكثر إذا ما تع

ا أقل انتظاما ومنطية يف نوعيتها  .موضوع الشراء باخلدمات، بالنظر إىل كو
ومن الدراسات القيمة اليت أجريت يف هذا امليدان وتؤكد هذه النتائج نذكر تلك التـي أجراها 

W.George et J.Kelly  وجمموعة من  9،)1اجلـدولأنظر (على جمموعة مـن البائعني من جهـة
دف إىل ) 2اجلدول(مسؤويل البيع  من جهة أخرى، يف قطاعات الفندقة، التأمني والتنظيف، واليت كانت 

  .إظهار طبيعة النشاط على سلوك املستهلك
  

                                                
9 Jean Paul Flipo, « Le Management des entreprises de services ». Les éditions 

d’organisation,1994, p 63-64, et Monique Zollinger, « Marketing Bancaire : Vers une 
banque du 3ème type ». Dunod, Paris, 1985, p 26-27. 
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  سلـوك الشـراء لـدى مستهلكـي اخلدمـات: )1(الجـدول رقـم 
 )تحقيـق علـى البائعيـن( 

 نسبـة الموافقـة االقتـراح
 % 91,9 الزبائن يشعرون باخلطر أكثر عند شرائهم للخدمات من شرائهم املنتجات

 % 86,0  الزبائن يعتربون أن شراء املنتجات ميثل جتربة للشراء أكثر متعة من شراء اخلدمات
 % 74,3 .عموما، االنطباع الذي يرتكه البائع هو أكثر أمهية عند بيع خدمة من بيع منتجات

 % 72,4 .أو القطاع هي جد مهمة بالنسبة للمستهلك عند شراءه خدمة من شراءه منتجاتشهرة املصلحة 
 % 67,5 .الزبائن حيسون أن نوعية اخلدمات هي أقل انتظاما من نوعية املنتجات

 % 63,9 .عند الشراء، الزبائن يتعرفون على اخلدمة من خالل البائع أكثر مقارنة باملنتجات
 % 42,5 .هلم القدرة على احلكم والتعرف مبفردهم على نوعية املنتوج أكثر من اخلدمةبعد الشراء، الزبائن 

Source : Adaptation d’après w. George et j. Kelly, 1983, p 15. 

  
   سلـوك الشـراء لـدى مستهلكـي اخلدمـات: )2(رقـم  الجدول

  )تحقيق على مسؤولي البيع(
 نسبـة الموافقـة االقتـراح

 % 89,1 .الشراء، الزبون جيد أكثر صعوبة يف احلكم على نوعية وقيمة خدمة من احلكم على املنتوجعند 
 % 85,9  بالنسبة لبيع خدمة من بيع منتوج) هي أكثر مهمة" (من الفم إىل األذن "

 % 85,5  .الزبائن هم أكثر تأثرا باإلشهار عند شرائهم منتوج من شرائهم خدمة
 % 84,9 .أمهية أكرب لبائعي اخلدمات مقارنة ببائعي املنتجاتالزبائن مينحون 

 % 84,5 .مشرتي اخلدمات هو أكثر تأثرا مبحيطه باملقارنة مع مشرتي املنتجات
 % 83,0 .عند شراء اخلدمة، الزبون هو أكثر تبعية لرأي اآلخرين مقارنة بشراء املنتوج

 % 68,7 .أكثر من اخلدمات املستهلك يقارن مسبقا األسعار بالنسبة للمنتجات
 % 68,0  الزبائن هم أكثر موضوعية عند شراء املنتجات باملقارنة مع شراء اخلدمات 

 % 64,4  .الزبائن يذكرون اسم املنافسني باستمرار عند شراء املنتجات مقارنة باخلدمات
 % 51,9 .اخلدماتمع شراء  الزبائن يستغرقون وقتا أطول ألخذ قرار شراء منتجات باملقارنة

 % 84 .بالنسبة للخدمات هناك أكثر تأثري شخصي متبادل بني البائع والزبون
 % 84 .بائع اخلدمات هم حباجة أكثر إىل املعلومات من طرف الزبون
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 % 83 . بالنسبة لشراء خدمة فإن شخصية وسلوك البائع هلما مكانة معتربة يف قرار الزبون
 % 88 .ميكن أن يباعوا مبفردهم املنتجات أكثر من اخلدمات

 % 87  .من السهل جدا بيع منتجات من بيع خدمات
  % 84  .عموما يقضي البائع أكثر وقت يف تقليص نسب عدم التأكد لدى مشرتي اخلدمة مقارنة مبشرتي املنتوج

Source: Adaptation d’après w. George et j. Kelly, 1983, p 15. 

  
 "Jean Paul Filipo "هذه االحتماالت املستنتجة حتتاج إىل تأكيد، ولغرض تأكيدها عرض 

 10منتجات و 10والذي اختار عينة من  D.S.Gusemanعمل العديد من الباحثني من بينهم 
ا عملية  خدمات كلها موجهة إىل مستهلك فردي، مث رتب كل العروض حسب درجة اخلطر اليت حتظى 

  10 .شرائها أو استعماهلا
أصناف من املستويات تعرب عن الفروق الظاهرة بني اخلطر  ثالثةترتيب هذه النتائج مت حسب 

  :احملسوس به عند شراء منتوج أو خدمة، ونتائجها معروضة يف اجلدول التايل
ـا عنـد الشراء الفـروق بيـن اخلدمـات واملنتجـات فـي األخطـار: )3(الجـدول رقـم   احملسـوس 

  

Source: J.P. Flipo, « le management des entreprises de service », p 63 

  

                                                
10 Jean Paul Flipo, op cit, p  63. 

 الخدمـات المنتجـات المجمـوع  

 6 1  7  خطر مرتفع
  3  3  6  خطر متوسط
  1  6  7  خطر ضعيف
 10 10  20  المجاميع
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ذهب بعيدا وطلب من املستهلكني أن يذكروا له  "Guseman"وحسب نفس الكاتب فإن 
ا عادة للتقليل من األخطار الظاهرة، ولقد قام هنا أيضا برتتيب الفروق بني  الوسائل اليت يستخدمو

  :املنتجات واخلدمات
  :إننـا نثـق أكثـر بالنسبـة للخدمـات فـي)  أ

  ؛)بسبب جتربة سابقة(الوفـاء إىل نقطة بيع  
  ؛االنتماءالفم إىل األذن من خالل الوسطاء الذين هم مجاعات املعلومـات من  
  يف االتصال مبا فيها إجراءات  عادة بسبب السهولة الكبرية(التـردد على نقطة البيع األقرب

  ).عرتاضاال
  :إننـا نثـق أقـل بالنسبـة للخدمـات فـي )ب

  ؛ة يف نقطة البيعر املعلومـات املمر  
 ؛احلصـول على جتربة جمانية  
 صول على معلومات تقنيةاحل.  

  :يف) بفارق بسيط(إننـا نثـق أكثر يف جمال اخلدمات عن جمال املنتجات  )ج
 ؛الوفـاء للعالمة  
 ؛شهـرة العالمة  
 ؛املعلومـات اآلتية من اإلشهار  
 املقارنـة بني نقاط البيع.  

هي مربرات دراسة أخرى أمريكية متت ملعرفة كيف أن املستهلكني حيكمـون على اخلدمـات، وما 
  :عدم رضاهم، وهذه نتائجها
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  11:األسباب الرئيسية لعدم رضى مستهلكي اخلدمات
 (19 %)     ........... .................... اخلدمة قد قدمت بشكل عشوائي غري حمرتف .1

 (12 %)  ... ................................ لقد عوملت على أساس شيء ال كشخص .2
 (9 %)    ................................... جيد يف املرة األوىلاخلدمة مل تقدم بشكل  .3
 (8 %)   ....................... اخلدمة قد عرضت بشكل غري كفء، ومع نتائج خميبة .4
 (7 %)  .. .... .......... الوضعية أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل احلصول على اخلدمة .5

 (6 %)  ............................................ لقد عوملت بأقصى سوء أدب .6
 (4 %)  ..............................................اخلدمة مل تقدم يف الفرتة احملددة .7
ائيا كان مرتفعا عن الذي كان حمددا من قبل .8  (4 %)  .................  السعر املدفوع 

 
أبعاد رئيسية من خالل  ثالثةبروز   J.P.Filipoهذه النتائج ميكن مالحظة حسب خالل من 

  ):حسب ترتيب األمهية(األجوبة 
 ؛القيمـة االحرتافية للخدمة  
  ؛)وخصوصا العوامل العاطفية(العالقـة التبادلية بني املورد والزبون  
  وخاصة املقارنة بني ما كان منتظرا وما حتقق فعال(وأخيـرا شروط حتقيق اخلدمة .(  

من هذه الدراسة القيمة إىل أي مدى هو خمتلف سلوك مستعمل اخلدمات عن ميكن استنتاج 
فقطاع  .اآلخرين، وهدا ما جيرب اإلدارة التسويقة على تبين مناهج خاصة للتكيف مع هذا السلوك املختلف

اخلدمات العمومية باعتباره مؤسسة خدمية ال ميكنه أن حييد عن هذا االجتاه، وباعتباره مصلحة عمومية 
. ضا فيجب أن خيضع خلصوصيات إضافية أخرى ناجتة من أثر طبيعة اإلنتاج العمومي على املستهلكنيأي

واليت ال تعين أنه . هذه اخلصوصية نابعة من العالقة التبادلية املوجودة بني مؤسسة اخلدمة العمومية والزبائن

                                                
11 John A. Quelch, Stephen B. Ash, «consumer satisfaction with professional services», 

1981. Source citée par Jean Paul Flipo, p 63. 
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ن الثانية حتاول االنسجام يوجد من جهة سلوك املستهلك، ومن جهة أخرى سلوك املصلحة العمومية، وأ
  .والتماشي مع األوىل

، فالعـرض "إنه يوجد يف احلقيقة تبادل ثابت يف التأثري  "فهذه الصورة التقليدية للتسويق خاطئة 
والطلب كل واحد يشكـل ويتشكل من اآلخر باستمرار ويف آن واحـد، حسب حالة مستوى السلطة 

  .الطرح احلديث للتسويق جيد مكانه يف حقل اخلدمات العموميةهذا 12.''املتواجدة بني املؤسسة وزبائنها
  :وحسب هذه اخلصوصية ميكن اعتبار أن مستعمل اخلدمة العمومية يتميز بسلوكني خاصني

 ؛أنـه يتصرف وفق ماضي سليب عن اإلدارة العمومية  
  دمة ملفهوم اخل"إنـه يفرض شروطا خاصة مسبقة عن اإلدارة العمومية، انطالقا من تأويله

 ."العمومية
  

وأصبح املواطن يتلقى تغليفا بسيكولوجيا كبريا "يف ال وعي الكثريين سجلت صورة سلبية لإلدارة 
إىل درجة أنه عندما يصبح مستعمال للخدمات العمومية يصبح له  "خدمة عمومية"ضد كل ما هو 

  13."تصرف خيتلف كلية عن مستهلك اخلدمات اخلاصة
كالربيد واإلتصال، (أصبحت هذه النظرة اليوم مرتبطة بكامل اخلدمات الكبرية املسيطرة منذ قرون 

واليت يوضعها  ،، وكمثال على ذلك نذكر دراسة فرنسية متت حول صورة البنك)...البنوك، التأمينات
  14:شكل املوايلال

  
  
  

                                                
12 J.P. Flipo, op.cit., p 58. 
13 Laurent Hermel, Patrick Romagni, « Marketing Publique ». Economica, 1990. 
14 Claude Biton,  «  L’image de la banque auprès des particuliers  »,  direction et gestion 

Juin – Août  1983. Référence citée par J.P. Flipo p 59. 
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  صـورة البنـك فـي ذهنيـة املستهـلك :)1(الشكـل رقـم 
  ...البنـك هـو

  
  

  يخلـق
  
  
  
  
  
  

  
  

هي صورة غري  )شأنه يف ذلك شأن باقي اخلدمات العمومية(تعترب هذه الدراسة أن صورة البنك 
  :ومن أسباب االنتقادات املوجهة عادة للخدمات العمومية نذكر ما يلي .ممتعة، مقلقة وخميفة

 ؛مشكـل استقبال اجلمهور  
  ؛)البريوقراطية(تكثيـف وتعدد الوثائق 
 ؛عـدم مناسبة أوقات االفتتاح 
 ؛غيـاب خدمات ما بعد البيع 
 فقـر يف إعالم اجلمهور. 

عامل غري معروف يعرض العديد 
 من قطاعات عدم التأكد

 إحتكـار
 

 هيئـة مؤسساتيـة قريبـة مـن السلطـة

إحساس 
 بالضعف
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ا تلغي القائمة ليست تامة،  ام الزبائن للخدمات العمومية بأ ميكن إضافة إليها مشكل ا
باعتبار أن الفائدة العمومية ال متر دائما عرب املصلحة الفردية لألشخاص وأن رسالة  ،مصلحتهم الفردية

  15.اخلدمات العمومية ليست تلبية احلاجات الفردية لألشخاص بل املصلحة العامة
العمومي أن حيدد املؤشرات اليت بواسطتها حيكم املستهلك على جودة ومن هنا جيب على التسويق 

  :هذه املؤشرات ختص. وحسن سري إدارة اخلدمة العمومية
 ؛مواقيـت االفتتاح املناسبة  
 ؛االستقبـال األمثل للجمهور 
 ؛نوعيـة اخلدمة املفضلة 
 ؛كفـاءة وترحاب املوظفني 
 ؛قـرب املصلحة 
  للمصلحةشهـرة وأناقة املظهر اخلارجي. 

جيب على مصلحة اخلدمات العمومية أن تدرك أن املعايري ذات األولوية لدى الزبون الفرد هي 
ليست نفسها لدى املؤسسة، ومن هنا جيب أن ختضع سياستها التسويقية لسلوك وتوجه زبائنها ال 

   .لتوجهها اخلاص
 

  :اتمةــــالخ
حاولنا يف بداية هذه الدراسة حتديد وفهم اخلصائص املميزة للخدمات من خالل توضيح ألهم 

ا، وقد ركزت الدراسة على حمورين  ول يتعلق خبصائص األ: ا البحثذا خالل هممتت معاجلته ثننيإمميزا
  .والثاين يتعلق بأثر خصائص اخلدمات على سلوك مستعملي اخلدمات ،اخلدمات

  :الدراسة باستنتاج ما يليمسحت هذه وقد 
                                                
15 Jérame Bon , Albert Louppe, « Marketing des services publics: L’Etude des besoins de 

la population », Edition d’organisation, 1980, p 13. 
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 ؛أن خصائص اخلدمات ختتلف كثريا عن خصائص املنتجات املادية امللموسة  
  أنه بسبب هذا االختالف والتميز يف اخلصائص يصبح سلوك مستعمل اخلدمات خمتلف متاما عن

  ؛مستهلك املنتجات املادية حىت وان تعلق األمر بنفس الشخص
 مومية يتميز بسلوك خاص ومتميز خبالف باقي املستهلكني، واخلدمات الع أن مستعمل اخلدمات

  :هذه اخلصوصية يف السلوك هي ناجتة عن أثرين
  ؛النشاط اخلدمي على سلوك املستهلكأثـر طبيعة  -
 .وأثـر طبيعة اإلنتاج العمومي للخدمات على املستهلكني -

ني االعتبار للسلوك وألجل أن نعد تسويق جيد وفعال للخدمات العمومية فمن الضروري األخذ بع
املتميز هلذا املستعمل الذي مبشاركته يف إنتاج اخلدمة سيؤثر حتما على النوعية النهائية هلا، ومبعىن آخر 

  .باخلدمات اخاص اجيب أن نعمل تسويق
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الجزائرية تقييم برنامجي تأهيل المؤسسة االقتصادية الجزائرية المعد من قبل وزارة الصناعة 
 لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة األوروبيةوالمفوضية 

 
  بوبكر محمد. أ                     

  جامعة مستغامن –، كلية العلوم االقتصادية)أ(أستاذ مساعد 

  :الملخص
سريان مفعول اتفاقية  تواجه املؤسسات االقتصادية اجلزائرية بشىت أشكاهلا حتديات صعبة أمهها

واالنضمام الوشيك إىل املنظمة العاملية للتجارة وما ينجر عنهما من رفع القيود  الشراكة األورومتوسطية،
  .اجلمركية على الواردات القادمة من االحتاد األورويب علما أن هذه املنتجات ذات قدرة تنافسية عالية
تنافسية  هذه الوضعية تؤزم من احلالة املرتدية للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية اليت تفتقد أدىن قدرة

هذا ما دفع احلكومة اجلزائرية إىل وضع سياسات  على املستوى احمللي فما بالك على املستوى الدويل،
كذا سياسات دعم من أجل استدراك التأخر امللحوظ يف النظام اإلنتاجي وحتضريه مستقبال و  إصالحية
دية انطالقا بربنامج وزارة على رأس هذه اإلصالحات برنامج تأهيل املؤسسة االقتصا ، ويأيتللمنافسة

الصناعة مرورا إىل الربنامج األورويب لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة وقد حققا نتائجا جد اجيابية من 
حيث الفعالية واألهداف، وال يتبقى إال حتقيق الغاية املرجوة من وراء هذه الربامج املتمثلة يف الرفع من 

  .رطة ضمن هذه الربامج ألخذ حصة يف السوق احمللي والدويلالقدرة التنافسية للمؤسسات املنخ
 برنامج وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة الصناعية، التشخيص، التأهيل، التنافسية، :الكلمات المفتاحية

  . الربنامج األورويب لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة
Résumé : 

Toutes les entreprises économiques algériennes, quelque soit leurs 
types, rencontrent des défis très difficiles dont les plus importants sont 
l’entrée en vigueur de l’accord euro-méditerranéen et l’éventuelle adhésion 
à l’organisation mondiale du commerce et les conséquences qui en résultent 
notamment sur le plan de la baisse des tarifs douaniers sur les produits en 
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provenance de l’union européenne. Ces produits sont caractérisés par une 
forte compétitivité ce qui complique la situation des entreprises algériennes 
qui souffrent d’une faible compétitivité, non seulement sur le plan 
international, mais aussi sur le plan national. 

Ceci a conduit le gouvernement algérien à mettre en place des 
politiques de réformes et de soutien dans le but de rattraper le retard 
enregistré dans le système productif afin de le préparer à la concurrence. La 
première réforme engagée par les autorités algériennes visant la réalisation 
de ce but, est, bien évidemment, la mise en place d’un programme de mise à 
niveau des entreprises en commençant par celui du ministère de l’industrie, 
complété, ensuite, par le programme européen pour le développement des 
petites et moyennes entreprises. Ces deux programmes ont permis 
d’enregistrer des résultats très positifs sur le plan de l’efficacité et des 
objectifs recherchés. Il reste seulement le but principal de ces programmes à 
réaliser en l’occurrence le relèvement du niveau de compétitivité des 
entreprises qui leurs permettrait de gagner des parts de marché national et 
surtout international. 
Les Mots Clefs : Mise a niveau, Compétitivité, Diagnostic, EDPME 

  
  :تمهيد

ا احلكومة اجلزائرية ملاإلصالحات إن   تكن كافية من أجل الرفع من  االقتصادية اليت قامت 
حيث باشرت يف إصالحات أخرى من  االقتصادية بشىت أشكاهلاتنافسية املؤسسات كذا كفاءة وفعالية و 

أجل إعطاء هذه األخرية قدرة تنافسية تفرض من خالهلا وجودها وحتافظ على حصتها يف السوق حمليا 
خاصة بعد سريـان مفعــول اتفاق الشراكة مع اإلحتاد األورويب ،وتعمل على توسيع حصتها السوقية دوليا

ظمة العاملية للتجارة مما أدى إىل انفتاح أكرب للحدود وبداية وتسارع وترية املفاوضات لالنضمام للمن
يفرض حتضري املؤسسـات االقتصادية اجلزائرية ملواجهة املنافسة الشرسة مع  الذي  الشيءاالقتصادية، 

   .كربيات املؤسسات األوروبية والعاملية، وحيازة مواقع يف األسواق العاملية
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دعمت احلكومة اجلزائرية كل  االقتصادية اجلزائرية أمام كل هاته التحديات اليت تواجه املؤسسة
بالتعاون مع عدة شركاء االقتصادية  تأهيل املؤسساتحتت تسمية اإلصالحات السالفة الذكر بعدة برامج 

مقتدية بالدول اليت تبنت هذا الربنامج واليت أعطى معها نتائج جد اقتصاديني يتقدمهم االحتاد األورويب 
  .ربتغال إىل جانب تونس واملغرباجيابية تتقدمهم ال

  :طرح اإلشكالية - أ 
تطرح اإلشكالية الرئيسية كما  ،أمام هذا الوضع والظروف اليت تواجه املؤسسة االقتصادية اجلزائرية

املؤسسات  طويرلت برنامج وزارة الصناعة والربنامج األورويب هي النتائج املتحصل عليها من وراءما : يلي
  ؟ ملؤسسة االقتصادية اجلزائريةتأهيل االصغرية واملتوسطة يف 

  :أهداف الدراسة - ب
 ؛معرفة خمتلف املفاهيم املتعلقة بربامج التأهيل -
 ؛األورويبالرتكيز علي برنامج وزارة الصناعة والربنامج  -
 .األورويبانتهاء الربنامج  إىلالتأهيل  إسرتاتيجيةمنذ انطالق مشروع  إليهاالنتائج املتوصل  -

  :حدود الدراسة - ج
موضوع تأهيل املؤسسات االقتصادية وفق برنامج وزارة الصناعة والربنامج  علىالدراسة  اقتصرت -

 ؛األورويب مع الرتكيز على النتائج املتوصل اليها
وحىت انتهاء حتددت املدة الزمنية بانطالق برنامج التأهيل املعد من طرف وزارة الصناعة واهليكلة  -

 .2007الربنامج األورويب لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة سنة 
  :يلي هناك جمموعة من التعاريف املتعلقة مبصطلح التأهيل نستعرض منها ما :التأهيل مفهوم -1
دف إىل حتسني وترقية فعالية أداء املؤسسة " تأهيل مؤسسة هو عبارة عن جمموعة من اإلجراءات والتدابري 

   1."نافسيها الرائدين يف السوقمب مقارنة
                                                
1 Abdelhak Lamri, la mise a niveau, revue des sciences commerciales et de gestion, n 2, 

école supérieur de ommerce, Alger, juillet 2003, p 41.  
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ا تتضمن  أن التأهيل هو عملية معقدة وتأخذ وقتا طويال،"يرى دوجالس نورث  كما حيث أ
مؤسسات القطاعني العام واخلاص إضافة إىل املؤسسات احلكومية املساعدة، وهو ما يتطلب تغيريا يف 
األفكار والسياسات والقوانني واملفاهيم واإلجراءات وعلى الدولة أن تضع خطة متوازنة واضحة وصرحية 

  2."من اجل إجياد أجنع السبل لتمويل هذا الربنامج
املفاهيم اليت أعطيت هلذا املصطلح لكن جلها تنصب يف ضرورة التأقلم مع التحوالت لقد تعددت 
ولفهم مصطلح التأهيل أكثر جيب التطرق اىل عاملني مهمني ليس باإلمكان االستغناء االقتصادية الدولية 

  .والتشخيص التنافسية عنهما
  

خيتلف مفهوم التنافسية باختالف حمل احلديث فيما إذا كان عن شركة أو قطاع  :مفهوم التنافسية -2
، باعتبار هذه األخرية يكتنفها نوع من الغموض؛ ومرد ذلك الذا يصعب تقدمي تعريف دقيق هلة، أو دول

وحناول أن نستعرض تعاريف خمتلفة لنخلص إىل . إىل اختالف وجهات نظر وجتربة املمارسني يف امليدان
  .يف أكثر دقة ووضوحتعر 
ا :تعريف التنافسية -2-1 القدرة على الصمود أمام املنافسني بغرض :"3ميكن تعريف التنافسية على أ

  .حتقيق األهداف من رحبية ومنو واستقرار وتوسع وابتكار وجتديد
ا  القدرة على إنتاج السلع واخلدمات بالنوعية اجليدة" :أما التعريف الربيطاين للتنافسية ينص على أ

ت تهلكني بشكل أكثر كفاءة من املنشآاملناسب ويف الوقت املناسب وهذا يعين تلبية حاجات املس والسعر
ا، "األخرى لس األمريكي للتنافسية عرفها على أ قدرة الدولة على إنتاج سلع وخدمات تنافس " :أما ا

  .4ة ويف نفس الوقت حتقق مستويات معيشة مطردة يف األجل الطويليف األسواق العاملي
                                                

 .24: حممد صاحل املنشاوي، اخلوصصة املصرية، توزيع م عني الشمس، مصر، بدون تاريخ، ص 2
 .11ص ،2000 مؤسسة شباب اجلامعة،اإلسكندرية، ،"املنافسة والرتويج التطبيقي" ،فريد النجار 3
، املعهد العريب "حالة مصر: دور احلكومة الداعم للتنافسية"، )World economic forum(نوير طارق  4

 .5، ص2002 للتخطيط بالكويت،
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  5 :تصنف التنافسية إىل صنفني ومها: أنواع التنافسية -2-2
  ؛التنافسية حبسب املوضوع -
  .التنافسية وفق الزمن -

  مؤشرات قياس تنافسية المؤسسة -2-3
منوذجا لتحليل الصناعة وتنافسية املؤسسة من خالل القوى اخلمس :  Austin 6 أوسنتويقدم 

قوة املساومة والتفاوض اليت ميتلكها  ؛ديد الداخلني احملتملني إىل السوق :املؤثرة على تلك التنافسية وهي
 ديد اإلحالل أي ؛قوة املساومة والتفاوض اليت ميتلكها املشرتون ملنتجات للمؤسسة؛ املوردون للمؤسسة

   .املنافسون احلاليون للمؤسسة يف صناعتها ؛البدائل عن منتجات املؤسسة
هلذا فالرحبية وتكلفة الصنع واإلنتاجية واحلصة من السوق تشكل مجيعا مؤشرات للتنافسية على 

  .مستوى املؤسسة
  

  :التشخيص وأهميته -3
جوانــب القـــوة األمهيــة الكـــربى للتشــخيص تكمـــن يف احلصــول علـــى صــورة واضـــحة ومتكاملــة علـــى 

  .والضعف لدى املؤسسة والفرص والتهديدات يف بيئتها اخلارجية اليت تؤثر على حاضرها ومستقبلها
موعة من املعلومات املتحصل عليها انطالقا من نظرة "التشخيص على أنه " الفالم"يعرف  حتليل 

متكن من التعرف بصفة واضحة على الوضعيات الواجب حتسينها، واليت يتعني  متناسقة وشاملة للمؤسسة،
  7."اليت يتم تغريهاو   احملافظة عليها

                                                
5 H. LESCA, Structure et système d’information: Facteurs de compétitivité, Masson, 

1982, p: 11-13 
حمددات القدرة التنافسية األقطار العربية يف األسواق الدولية، حبوث ومناقشات ورشة عمل عقدت  حممد عدنان وديع، 6

 .11: ، ص2000جوان  21-19بتونس يف 
7 Laflamme. M, le Diagnostic organisationnel et stratégie de développement: une 

approche global, Gaétan Morin & associés, Québec, 1977, p: 13.  
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استخالص نقاط الضعف ونقاط القوة للمؤسسة من أجل تصحيح " :على أنه" براون"ويعرفه 
  8."استغالل الثانية على أكمل وجهو   األوىل

القيام بدوره على أكمل وجه، حبيث يصل املشخص إىل وعليه فأمهية التشخيص تظهر من خالل 
حل سريع وإجيايب إذا كان الفحص دقيقا وميس كل اجلوانب املمكنة مع اإلحاطة بكل املعطيات واملتغريات 

  9.املثلى، والغرض هو تدارك األخطاء والتقليص من الصعوبات بقدر اإلمكان بتوفري الشروط
  

  :برامج التأهيل -4
لتأهيل املؤسسات الصناعية العمومية واخلاصة، جتدر اإلشارة  عدة برامجشرعت اجلزائر يف تنفيذ 

مازالت نتائجه النهائية مل تتبني بعد، والسنوات املقبلة  يةاجلزائر  احلكومة إىل أن خيار التأهيل الذي انتهجته
خالل اختبار خيار التأهيل  هي اليت ستظهر هذه النتائج بعد االنفتاح االقتصادي التام، وذلك من

  . ميدانيا
الربنامج برنامج وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة آنذاك و  اأن دراستنا تشمل احلقبة اليت طبق فيهرغم 

إال أن النتائج احملققة الزالت بعيدة عن اآلمال املرتقبة من  األورويب لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 خالل هذه الفرتةلنتائج احملققة استعرض وسنحاول أن نوراء هذا الكم من الربامج املتعلقة بالتأهيل، 

  .حسب كل برنامج
اية  إىلإليها بداية سيتم البدء بالربنامج اخلاص بوزارة الصناعة وإعادة اهليكلة الصناعية والنتائج املتوصل 

  .مث الربنامج األورويب لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب اإلحصاءات املتوفرة 2007عام 
  
  

                                                
8   Brown Gérard, Le diagnostic d’entreprise, Entreprise moderne d'édition, 1986, p : 37. 
9 Jean Françoise Daigne, Dynamique du Redressement d’entreprise, Les éditions 

d’organisation, Paris, 1984, p: 15. 
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   :برنامج وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة -4-1
يف برنامج التأهيل  الصناعية شرعت وزارة الصناعة بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للتنمية

ادية وكذا حميطها حيث سطرت برناجما لدعم وتطوير تنافسية املؤسسات لمؤسسات االقتصلاملخصص 
الفضل يف وضع حجر األساس لعمليات  2000االقتصادية وحميطها، ولقد كان لقانون املالية لسنة 
هذا األخري أسس من أجل تغطية املساعدات املالية  التأهيل وذلك خبلق صندوق دعم التنافسية الصناعية،

ا  املباشرة املوجهة إىل املؤسسات الصناعية أو اخلدمات املتعلقة بالصناعة من أجل تأهيلها والرفع من قدر
التنافسية الصناعية، هذه املساعدات موجهة لتغطية جزء من التكاليف املتمثلة يف التشخيص اإلسرتاتيجي 

   .االستثمارات املادية والالماديةو  التأهيل برنامج ،الشامل
، التكوين، امللكية الصناعية، وكذلك موجه إىل هيئات الدعم املتمثلة يف تطوير جودة التقييس

  .يئة املناطق الصناعية ومناطق النشاطاتو  دعم اجلمعيات املهنية للقطاع الصناعي، البحث والتطوير
هو يف حقيقة األمر إال الربنامج املقرتح من قبل املنظمة األمم وما جيدر ذكره، أن هذا الربنامج ما 

الربنامج املدمج لدعم إعادة اهليكلة " :حتت اسم 1998على اجلزائر يف سنة  املتحدة للتنمية الصناعية
  ."التنافسية يف اجلزائر وحتسني القدرة

  :أهداف برنـامج تأهيل المؤسسة - 4-2
بل يتعداه إىل  لمواردلال يتعلق برنامج التأهيل فقط باجلانب اخلاص باملؤسسة من إدارة أو تسيري   

وتأهيل احمليط يشمل اجلانب القانوين،  ،جمموعة اهليئات املؤسساتية احمليطة واملتعاملة مع املؤسسة
  .اخل...ة والنشاطالتنظيمي، إصالح املنظومة املصرفية، تطوير شبكة االتصاالت، املناطق الصناعي

  :ميكن توضيح األهداف الرئيسية لتأهيل املؤسسات اجلزائرية يف الشكل التايلو 
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األهداف الرئيسية لربنامج التأهيل املوضوع من قبل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  ):01(رقم  الشكل
"ONUDI"  

  
  
  
  

    
    

  
  
  
  

Source: Mohamed Lamine Dhaoui, Restructuration et mise à niveau 
d’entreprises, Alger, 2003, p: 74. 

  
  :األهداف على مستوى االقتصاد الكلي - 4-2-1

  : يتمثل هدف الربنامج الوطين للتأهيل أساسا يف
يع النواحي املادية حيث أنه خيض تطوير وترقية احمليط الصناعي من مج 10:عصرنة احمليط الصناعي -

  ؛والتنظيمية
 توجهات م احلكومة ووزارة الصناعة حيث تقومان بتسطرياهي من مهو  :حتديث احمليط الصناعي -

 .السياسة العامة للتأهيل

                                                
10 Fonds de Promotion de la Compétitivité Industrielle, Dispositif de Mise à Niveau, 

http://www.mire-algeria.org/miseaniveau/, janvier 2002, p: 06. 
 

 

 حتديث وتطوير احمليط الصناعي
MACRO 

 ترقية وتطويرالعمل على 
الصناعات األكثر قدرة على 

 MESO املنافسة

 تعزيز وتدعيم قدرات هيئات
  MESO  الدعم

 

حتسني القدرة التنافسية وتطوير املؤسسات 
  MICRO الصناعية

برنامج إعادة اهليكلة 
 والتأهيل
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  :على المستوى القطاعي االقتصاد الوسيطاألهداف  -4-2-2
ا من  ويهدف هذا الربنامج إىل حتديد اهليئات املتعاملة مع املؤسسة من حيث مهامها وإمكانيا

، اهليئات العمومية، جل تدعيم وحتسني املنافسة بني املؤسسات واليت من أمهها مجعيات أرباب العملأ
  .البنوك واملؤسسات املاليةو  هيئات التكوين

وتكييفها مع املعامل اجلديدة  اهليئات املتعاملة مع املؤسسةة حتقيق ترقي: تعزيز وتدعيم هيئات الدعم -
  ؛لالقتصاد

، ويشمل حميط املؤسسة االقتصادية اجلزائرية كال من البنوك واهليئات املالية: تأهيل حميط املؤسسات -
لتطوير االستثمار، بورصة املناولة، هيئات تسيري املناطق الصناعية،  ساعدات التقنية للوكالة الوطنيةامل

 .مكاتب الدراسات، مراكز املوارد التقنية، هيئات التكوين
اهلدف منه التنبؤ بأهم النقائص أو الصعوبات  :األهداف على مستوى االقتصاد الجزئي -4-2-3

ا املؤسسة االقتصادية ويكمن ذلك من خالل القيام بتشخيص اسرتاتيجي ملعرفة جوانب  اليت تصطدم 
  .جمموعة اإلجراءات املساعدة على حتسني أداء املؤسسات اختاذ ومن مث القوة والضعف

ويتعلق األمر جبميع االستثمارات املعنوية اهلادفة إىل : االستثمارات غير الماديةالمتعلقة بهداف األ - أ
حتسني القدرة التنافسية للمؤسسة، خاصة ما يتعلق بالطاقات البشرية، املعارف العلمية، الدراسات 

ودة، والبحوث التطبيقية، البحث عن اقتحام أسواق جديدة، ابتكار منتوجات جديدة، حتسني اجل
إعداد برامج معلوماتية تساعد على الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة، اعتماد أساليب جديدة يف 

  .اخل...التسيري واإلنتاج ،عمليات التنظيم
فإن االستثمارات املادية املتمثلة يف وسائل اإلنتاج : الستثمارات الماديةالهداف المتعلقة باا - ب

ة للمؤسسة عن طريق زيادة اإلنتاج والتحكم يف التكاليف وذلك من تساعد على رفع القدرة التنافسي
حتديث التجهيزات واملعدات ومواكبتها مع ، تشخيص عام لكل الوظائف املوجودة يف املؤسسة: خالل

  .اقتناء جتهيزات جديدة تؤدي إىل رفع املردودية أكثر.التطورات التقنية والتكنولوجية اجلديدة
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  مسار تأهيل املؤسسة: ) 02( الشكل رقم 

 
Source: Med Lamine Dhaoui, Restructuration Et Mise à Niveau d’entreprise, 

Guide Méthodologique, 2003, p: 77. 

  :وفق برنامج وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة مج تأهيل المؤسسات االقتصادية الجزائريةنابر  تقييم -5
  :التقييم الفيزيائي -5-1

كانت النتائج املتوصل إليها من وراء عملية التأهيل للمؤسسة  فقد التقييم الفيزيائييتعلق ب فيما
اية أكتوبر    .يف اجلدول أدناهكما  2006االقتصادية اجلزائرية مع 
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  إحصاء امللفات املقدمة للتشخيص ): 01( الجدول رقم 
موع ملفات المؤسسات  املؤسسات اخلاصة املؤسسات العمومية ا

  امللفات املقدمة
  امللفات املدروسة
  امللفات املقبولة

 امللفات املرفوضة

401  
389  
383  
106 

231  
225  
150  
75 

170  
164  
133  
31 

   وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة :المصدر
من ضمن املعايري احملددة ألحقية التأهيل هي الوضعية املالية للمؤسسة االقتصادية وهذا ما جعل 

ومن هنا ، الكثري من املؤسسات العمومية ال تستفيد من هذا الربنامج نتيجة لوضعيتها املالية غري املتوازنة
، بشىت السبل إلجناحهربنامج تسعى يالحظ يف قراءة األرقام أن وزارة الصناعة واهليئات املشرفة على هذا ال

 283هناك كما أنه كانت   ملف 283ملف استطاعت أن تعطي موافقتها على  389حيث من ضمن 
  :يت حسب طبيعة نشاطهامقبولة ملرحلة التشخيص موزعة كالمؤسسة 

  توزيع املؤسسات االقتصادية املقبولة ملرحلة التشخيص):  02( الجدول رقم 
 النسبة لمؤسساتا عدد طبيعة النشـاط

  % 30 73  الزراعة الغذائية
 % 18  46  ميكانيكية

 % 15  38  مواد البناء اخلشب
  % 11  28  كيمياء صيدالنية
 % 7  19  الكهرباء الكرتونية

 % 7  19  بالستيكية
 % 6  16  مصاحل الدعم

 % 6  13  جلــود/نسيج

  وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة: المصدر
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هذا التوزيع حسب القطاعات يعكس الصعوبات اليت تواجه قطاع النسيج واجللود رغم العدد اهلائل 
  .ملؤسسات هذا القطاع يف اجلزائر

  معاجلة ملفات املؤسسات املقبولة ملرحلة التأهيل ): 03( الجدول رقم 
موع وضعية امللفات  املؤسسات اخلاصة املؤسسات العمومية ا
  امللفات املقبولة

  امللفات املدروسة
 املؤسسات املستفيدة

143  
142 
137 

89  
89  
85 

54  
53  
52 

  وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة: المصدر
  

قد تناقص إذا ما قورن بعدد امللفات اليت استفادت من التأهيل  املقبولة يالحظ أن عدد امللفات
وهذا يفسر بطول مهلة تكوين امللف نظرا لإلجراءات  ملف مقدم، 283مؤسسة بـ  137واملقدرة بـ 

من مكتب الدراسات واملصادقة  ااملتعددة اليت تعاين منها املؤسسات االقتصادية يف تكوين امللف ابتداء
 على طلب املؤسسات، وهذه املكاتب عددها قليل جدا نظرا للعدد اهلائل للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية

وافقة من طرف البنك اليت تعترب وثيقة أساسية يف تكوين امللف اخلاص بالتأهيل املكذلك إصدار شهادة 
حقية املؤسسة يف أوهذه الشهادة هي عبارة عن استعداد البنك لتمويل املؤسسة وهي كذلك تعكس 

  .االستفادة من برنامج التأهيل
  :التقييم المالي - 5-2

احلصول على الدعم من الصندوق لتنفيذ  املؤسسات اليت جنحت يفف التقييم املايل أما خبصوص
  .يوضح ذلك )04(مؤسسة، واجلدول  117 ــب برناجمها التأهيلي قدر عددها

أن هناك مبالغ ضخمة خصصت لعملية التأهيل، وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على واملالحظ 
ا تعترب مطية التقدم  حيث من قراءة ، االقتصاديمدى اهتمام احلكومة باملؤسسة االقتصادية وإدراكها أ

  .مليار دينار خصصت لدعم عمليات تأهيل املؤسسات 40األرقام يتبني أن 
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  عمليات ومبالغ الدعم لصالح المؤسسات ): 04( الجدول رقم 
 استثمارات غري مادية 11%مليار دينار منها ما يقارب 40 إجمالي االستثمارات

 مليار دينار 15.8 إجمالي االستثمارات مقبولة للدعم
 عمليات غري مادية 1102منها  1864 عدد العمليات المقبولة

 .من املبلغ اإلمجايل لالستثمارات القابلة للدعم % 17 مليار دينار ميثل 2.69 مبلغ الدعم المالي المخصص
 42602 مجموع العمليات 

 مليون دينار 22.78 مبلغ دعم المؤسسات

  اهليكلة وزارة الصناعة وإعادة: المصدر
  

  :تقييم البرنامج األوروبي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -6
يعترب الربنامج األورويب لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبثابة الربنامج الرئيسي الذي يشارك 

وهو مربمج على مدى مخس سنوات مببلغ متويلي  وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف عمليات التأهيل،
أورو نسبة  مليون 3.4اورو حصة املفوضية األوروبية وقيمة مليون  57اورو منها  مليون 62.9قدره 

هي حصة مسامهة  مليون اورو 2.5 مسامهة احلكومة اجلزائرية، وما تبقى من املبلغ املعتمد املقدر بـ
  .املؤسسات املستفيدة من الربنامج

ويف حني أن برنامج وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة يهدف إىل حتديث اآللة اإلنتاجية وإدخال مفهوم 
اجلودة، فإن الربنامج األورويب لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يسعى إىل حتقيق غايات أمهها إطالع 

وهذا يتعلق مبساعدة مدراء املؤسسات بتحديات السوق ودفعهم إىل اعتماد طرق مثلى يف التسيري، 
املؤسسات على اعتماد نظام مراقبة تسيري وتبسيط االستعمال اآلين للمعلومات وذلك بتجديد عمليات 

  .اإلنتاج ووضع نظام تسيري اجلودة واستعمال نظم مساعدة على اختاذ القرارات وكذا تطوير تسيري اإلبداع
  :ثالث أشكال للمتابعة كما يلي انتهجهذا الربنامج 
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مباشر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة فيما خيص التشخيص ومتابعة عمليات التأهيل، التطوير،  دعم -
االستثمار، التكوين، املعلومات  :املرافقة يف مراحل احلصول على القروض من البنوك من أجل

  واملساعدة عن البحث عن شراكة؛
مع املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  مساعدة املؤسسة لدى املؤسسات املالية والبنوك اليت هلا عالقة  -

كاخلربة، االستشارة، التكوين واملساعدة على تطوير اآلليات اجلديدة للقروض، والربنامج يضع حتت 
تصرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة صندوقا لضمان القروض من أجل مساعدة املؤسسات 

  ؛االقتصادية على متويل برنامج التأهيل أو التطوير
كل الوسيطة وكذا مصاحل الدعم العمومية أو اخلاصة، مثل تقوية قدرات اجلمعيات املهنية مساعدة اهليا  -

والباترونا، اهلياكل الوسيطة وهياكل الدعم ووضع شبكة معلومات وطنية شاملة حول املؤسسات 
 .الصغرية واملتوسطة ومن أجلها

  11:تقييم عملية التأهيل حسب الكم - 6-1
موع  ): 03( الشكل رقم    عملية تأهيل 896توزيع العمليات حسب السنوات 

  
Source : Euro Développement PME, ibid, p: 37. 

                                                
11 Euro Développement PME, Programme d’appui aux PME/PMI : des résultats et une 

éxpérience à Transmettre, Rapport final, Décembre 2007,  p: 27-47. 
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املنحىن أعاله يتعلق أساسا بتطبيق أدوات ووسائل التأهيل وحتسني أجهزة ومنهجيات هذه املقاربة، 
تزايد إنشاء الوحدات والوكاالت املكلفة بالتأهيل مع البدء املبكر  2004وحىت جويلية  2003فمنذ سنة 

ا، أما الرتاجع امللحوظ يف املدة ما بني  اء العقد األساسي ملتعهد  2005و 2004لنشاطا فيعود إىل إ
اخلربة، وذلك أدى إىل ضرورة االستعانة بعقد خربة آخر للجنة واليت هي أقل كفاءة وأداء، وبالتعاقد مع 

ا يف الفرتة  2005ركز خدمة جديد سنة م ، وهذا بعد 2006-2005وصلت أعمال التأهيل إىل ذرو
جويلية  31فسببه توقف العمليات يف  2007القيام بعمليات مكثفة، أما الرتاجع اآلخر املالحظ سنة 

ليت مؤسسة صغرية ومتوسطة وا 445 بني، من واليت دامت فقط سبعة أشهر بدل اثنتا عشر شهرا 2007
استفادت من برنامج التأهيل موزعة حسب الشكل القانوين، فالشركات ذات املسؤولية احملدودة حتتل املرتبة 

 ذات املسؤولية احملدودة ديالوح الشخص مؤسساتوتليها  % 75  باألوىل من حيث العدد بنسبة تقار 
  12.% 13 ويف املرتبة األخرية شركات األسهم بنسبة % 12بنسبة 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية أغلبها عائلي وذات نشأة حديثة، وما يالحظ عليها أن  منط
  .عامل 99و 20ما يقارب ثالثة أرباع من املؤسسات الصغرية واملتوسطة هلا عدد عمال يرتاوح ما بني 

مشلت إقامة مؤسسة فقد  445 ــــحسب املناطق بالنسبة ل .م.توزيع املؤسسات صوفيما خيص 
الوحدات املسؤولة على عملية التأهيل كل أرجاء الوطن ما عدا أقصى اجلنوب حيث ال توجد مؤسسات 

 %36سجلت نسبة  فقد صغرية ومتوسطة، وفيما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
غلب أن أ للجنوب ويالحظ %12و  يف الغرب %17بالنسبة للشرق،  %35يف منطقة الوسط، 

  13.أما باقي املؤسسات فتتوزع على الغرب واجلنوب %71املؤسسات توجد بالوسط والشرق بنسبة تفوق 

صغرية ومتوسطة أجرت مؤسسة  685يف عمليات التأهيل بالنسبة لـ  .م.ص.مدرجة تقدم أما عن 
أن يالحظ  )حسب الطرق التقليدية(أو تشخيصا معمقا ) حسب الطرق اجلديدة(إما تشخيصا أوليا 

مؤسسة رفضت املشاركة يف برنامج التأهيل ومل تتجاوز مرحلة  61من هذه املؤسسات أي  % 9حويل 
                                                
12 Euro Développement PME, op. cit., p: 40 
13 Euro Développement PME, ibid, p: 43 
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ختلت عن برنامج التأهيل بعد عملية التشخيص ) مؤسسة 179( منها  % 26أن نسبة  أي التشخيص؛
موع الكلي للمؤسسات أي  % 65، ونسبة األويل مؤسسة صغرية ومتوسطة دخلت يف  445من ا

  .مسار عمليات برنامج التأهيل
 م ص 455وعدد العمليات على  .م .توزيع املؤسسات ص ): 04( الشكل رقم 

  
Source : Euro Développement PME, op.cit, p :28. 

  
من املؤسسات الصغرية واملتوسطة مرحليت التشخيص،  % 92حسب الشكل أعاله فقد جتاوزت 

وإال لكانت قد ختلت عن  جل املؤسسات الصغرية واملتوسطة لديها اهتمام بعملية التأهيل،يظهر أن وهذا 
اهتمام القائمني على املؤسسات الصغرية واملتوسطة متزايد ، كما أن عملية التأهيل بعد متام املرحلة األوىل

يف حال إذا ما استمر الربنامج يف عملياته  % 100بشكل يسمح بتوقع امتداد نسبة املشاركة إىل 
رية واملتوسطة قد قامت على األقل خبمس من املؤسسات الصغ % 36يالحظ أن هناك ، و ونشاطاته

عمليات تأهيل وهكذا فإنه ينتظر أن تتضاعف عمليات التأهيل مقارنة بعدد املؤسسات الصغرية 
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 م ص م 445ـل توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب األنشطة ): 05( الشكل رقم 

   
Source : Euro Développement PME, op.cit, p :29. 

 
من الشكل أعاله يتضح أن املؤسسات األكثر استفادة من الربنامج كانت تلك اليت تنتمي لألربع 

والتعدين، ويعود السبب إىل امليكانيك و   الغذائية، الكيمياء، مواد البناء الصناعةقطاعات اجلزئية، أال وهي 
  .حيوية املؤسسات اليت تنشط يف هذه القطاعات إضافة إىل الفرص املمنوحة من طرف السوق

  :تقييم عملية التأهيل حسب النوع - 6-2
عملية خارج  896 مؤسسة اجنزت 445على  توزيع عمليات التأهيل حسب النوعفيما خيص   

زالت يف طور النمو وليست مهيكلة  الاملؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة  إال أن عمليات الدعم املايل
 وتسيري اإلنتاج %38بنسبة  والتنظيم للتسيري خصصتكما ينبغي، هلذا فإن عمليات التأهيل األوىل 

ا يف  ،%35بنسبة  ، حاجة إىل عمليات هيكلة للتسيري واإلنتاج من اجل الرفع بسرعة من إنتاجيتهاأل
نتهاء من هاتني الوظيفتني فإن مسؤويل املؤسسات سوف يكون يف مقدورهم االهتمام بتطوير وفور اال

م على مستوى األسواق   . وتنمية مؤسسا
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 %01واملالية بنسبة  %11وظائف أخرى مثل وظيفة التسويق بنسبة العمليات كما مست 
، البيع وكل ما من اتإسرتاتيجية تطوير املؤسسإضافة إىل  %15وعمليات حتسني اجلودة والنوعية بنسبة 

 . من جودة املنتوج شأنه الرفع
 م ص م 445توزيع عمليات التأهيل خارج عمليات الدعم المالي ل ):  06( الشكل رقم 

  
Source : Euro Développement PME, op.cit, p :31. 

   
أن الربنامج مل يهمل اجلوانب األساسية يف املؤسسة االقتصادية وأحاط جبميع وظائفها  يالحظ

  .%22وكذا تسيري اإلنتاج بنسبة  %23 ـــواعتمد يف عملية التأهيل على التنظيم بنسبة تقدر ب
ومل يهمل أي جانب من تسيري اسرتاتيجي، صيانة، تسيري املوارد البشرية، تسويق اسرتاتيجي، 

  .عملي، إىل دعم املؤسسات االقتصادية للحصول على شهادة االيزوتسويق 
مؤسسة صغرية  445عملية مست ما يقارب  896ويستخلص من وراء جمموع العمليات املقدرة بـ 

  .ومتوسطة أن هذا الربنامج هو برنامج شامل وغري متعلق فقط باجلانب املايل كالربامج اليت سبقته
هدفه الرئيسي حتضري ) إدارة األعمال( والتسيريي تعلق بالتأهيل اإلداريبرنامج التأهيل احملقق وامل

عملية تأهيل  339ويف هذا اإلطار قدمت  املؤسسات لالنتقال من التسيري التقليدي إىل التسيري احلديث،
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باقي خصص عملية منها خصصت لإلدارة اإلسرتاتيجية وال 81منها على اجلانب التنظيمي و 209ركزت 
  .ملوارد البشريةلتسيري ا

كان هدفها األساسي هو التسيري األمثل، تقييم وحتسني فعمليات التأهيل املتعلقة باإلنتاج أما 
على أوهلا  ةإنتاجية الطاقات الصناعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وقد صنفت األهداف إىل ثالث

عملية  313يل حيث من جمموع مستوى تسيري اإلنتاج، والذي كان له احلصة الكربى من عمليات التأه
  :واألهداف املنشودة كانت ،% 63عملية أي ما يعادل نسبة  199حتصل على 

  ، سالسل اآلالت وتدفقات املواد؛lay outوضع تنظيمات صناعية جديدة  -
  إدخال وتطبيق تقنيات جديدة لتسيري وختطيط اإلنتاج؛ -
  .تطوير قدرات التنوع واإلبداع -

التنافسية للمؤسسة االقتصادية، لذا  ةمستوى تكلفة اإلنتاج واليت هلا دور مهم يف رفع القدر  على
ال كما %26عملية أي ما يعادل نسبة  81بـ خصها الربنامج مبا يقارب  ، وكانت األهداف يف هذا ا

  :يلي
  ؛.م. وضع طرق جديدة حلساب التكاليف منسجمة مع اخلصائص املميزة للمؤسسات ص -
  .إدخال وتطبيق وسائل داعمة ملراقبة التسيري ولوحات القيادة -

مل لدورها يف احملافظة على  أما الصيانة فكان هلا القسط القليل من جمموع العمليات، لكنها مل 
، والغاية منها %11عملية أي ما يعادل نسبة  33استمرارية إنتاجية اآلالت واملعدات، وحتصلت على 

  .طرق جديدة يف تسيري املخزونوتطبيق  وقائيوضع نظام صيانة 
كان هدف عمليات برنامج التأهيل املنجزة ضمن فئة التسويق هو تطبيق طرق عمل ومنهجيات 

فيما عملية  103املقدرة بـ وتقنيات التسويق للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وقد سامهت هذه العمليات 
  14:يلي

                                                
14 Euro Développement PME, op.cit, p: 34 
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  : % 79لية تأهيل وهذا بنسبة عم 81أجنزت  على مستوى التسويق العملي
وضع هياكل قاعدية للتسويق متاثل املهن التسويقية واألسواق يف اهليكلة، الوسائل املستعملة والطرق  -

  التسيريية؛
  حتسني معرفة كل من السوق واحلاجات، عن طريق القيام باختبارات للمنتوج لدى املستعملني؛ -
  .املكلفني بالتسويق عن طريق التمكني والتدريب رفع أداء وكفاءات رجال البيع وكذا -

توجيه وتركيز اجلهود  ، هدفها%21عملية بنسبة 22مت القيام بـ  على مستوى التسويق االسرتاتيجي
مرافقة املؤسسة لتصميم وتطبيق نظام يقظة ، و التسويقية إلعداد خمطط تسويقي وإسرتاتيجية تسويقية

  .تدارك تطورات األسواق واحمليطتسويقي واقتصادي وهذا لتمكينها من 
على مستوى معايري اإليزو ف على مستوينيكانت أهداف عمليات التأهيل احملققة يف إطار اجلودة 

  :متثلت يف ما يلي 2000طبعة  9001
 إرساء القواعد التنظيمية للمؤسسة؛ -
  حتسني وتطوير اجلودة على مستوى املؤسسة؛ -
  .املشاركة واالستجابة للمناقصات -

  : فكانت 2200على نطاق العالمات املقرتحة من طرف املفوضية األوروبية واإليزو أما 
  الدخول ألسواق جديدة وخاصة عن طريق التصدير؛ -
  امتالك وتطوير ميزات تنافسية؛ -
  .تكييف املؤسسات مع املعايري املطلوبة دوليا وحسب كل التصنيفات -

الربنامج األورويب لتطوير  نتيجةقد تطورت  اإف تقييم عمليات التكوين واالستشارةل وبالنسبة
املؤسسات الصغرية واملتوسطة حيث برمج هذا األخري ملتقيات للتكوين التسيريي تتمحور حول مواضيع 

تشجيع مسؤويل ، شاملة، هذه امللتقيات هدفها حتسيس مدراء املؤسسات من أجل اعتماد التسيري األمثل
  .عملية التأهيل ضمنالتكوين دراج دفع مسؤويل املؤسسات إلو  املؤسسات للدخول يف عمليات التأهيل
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واليت تقوم بتكوين مسؤول املؤسسة )  1+  2( ويف هذا اإلطار مت اعتماد طريقة جديدة للتكوين 
ونائبه املكلف مباشرة بالعملية موضوع التكوين ملدة يومني حول موضوع أو مصلحة من مصاحل املؤسسة، 

أو يوم استشاري يف املؤسسة الصغرية واملتوسطة لتحضري التقدم أو تطبيق ما مت ومن مث الذهاب يف تربص 
ا مستشاران أحدمها أورويب واآلخر جزائري   15.دراسته سالفا، وهذه العملية يقوم 

 445حققت لصاحل ) عملية تأهيل 896+ تشخيص  477(عملية  1373خالل ولوحظ أنه 
احملليني أكرب من عدد خرباء االحتاد األورويب، وهذا راجع إىل  اخلرباء مؤسسة صغرية ومتوسطة كان عدد

مت ، وأنه الكثري من التشخيصات والعمليات على التسيري قد مت حتقيقها بفضل خرباء حملينيأن عاملني مها 
االستعانة باخلرباء األوربيني يف حالة ما إذا مل توجد خربة حملية كفئة وذات جتارب سابقة حول املوضوع، 

  . هذه احلالة فإن اخلبري األوريب سريافق من طرف خبري جزائري من أجل نقل اخلرباتويف
  16:عملية متعلقة بالتأهيل التكويين خصصت لثالثة حماور 250هناك ما يقارب ولقد كان 

  ؛% 28االستشارة بنسبة و  التكوين -
ويالحظ أن هذا احملور قد أعطيت له أمهية يف عملية  ،% 64التكوين العام والتحسيسي بنسبة  -

  غلب رؤساء املؤسسات جيهلون النتائج املرتقبة من وراء الربنامج العام ككل؛أالتأهيل لكون 
  .% 8التكوين املتخصص يف املؤسسة حتصل على نسبة ضئيلة أي ما يقارب  -

وين حول مواضيع عامة، متعلق أو تك/ ملتقى حتسيسي وفهو  تحسيسيالعام و التكوين لل وبالنسبة
ؤسسات خصوصا بالتسيري، هذه امللتقيات متت بني املؤسسات كما مجعت ممثلني عن العديد من امل

 159ذات النشاط نفسه أو حىت خمتلفة األنشطة وهذا حسب موضوع امللتقى، وهناك الصغرية واملتوسطة 
ا حسب هذا النوع من التكوين؛   ملتقى مت القيام 

أساسا تقنيا من أجل اإلجابة على احتياجات معينة، حمددة بدقة من  فكان وين اخلاصالتكأما 
طرف اخلرباء الذين عاينوا املؤسسة الصغرية واملتوسطة يف إطار التشخيص أو يف إطار عملية التأهيل، 
                                                
15 Euro Développement PME, op.cit, p: 38-53. 
16 Euro Développement PME, ibid, p: 46. 
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ملتقى مت حتقيقها حسب هذا  21وتكون مدة التكوين إما قصرية أو متوسطة حسب احلاجة، وهناك 
  وع؛الن

التكوين يف قاعة للمحاضرات ملدة يومني،  حيث يتم ) 1+2(وأخريا عمليات التكوين واالستشارة 
صغرية ومتوسطة على  اتمؤسس 05كما يتبع بيوم استشاري خمصص للمؤسسات املشاركة، وهذا لفائدة 

أما عن األيام االستشارية فهي خمصصة  األكثر يف الدورة الواحدة، ومبعدل مشاركني من كل مؤسسة،
ملتابعة واقع تطبيق املؤسسة للعملية موضوع امللتقى، ويف نفس الوقت اقرتاح جمموعة توصيات لكل من 
مسؤول املؤسسة وللمنظمة األوربية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة حول التكوينات احملتملة، وهناك 

ا حسب هذا ا 70 مؤسسة صغرية ومتوسطة استفادت من هذا النوع  350لتصنيف أي ملتقى مت القيام 
  .من التكوين

املواضيع اليت مت معاجلتها من طرف الربنامج خالل عملية التأهيل التكويين خصصت للتسيري و
 .وكذلك بعض املواضيع اخلاصة لتلبية حاجات حمددة من طرف خرباء الربنامج أو رؤساء املؤسسات

  
  :يالتقييم المال - 6-3

على أورو  15.039.692 املقدرة بـ توزيع ميزانية الدعمأما عن التقييم املايل للدعم االوريب فقد مت 
  .عملية 1373من أجل ستة وظائف وهذا 

كرب حصة من االعتماد املايل أيالحظ أن التشخيص قد نال  )07(شكل البياين من خالل ال
وهذا ألن املؤسسة ال تستطيع أن تصلح من حاهلا بدون القيام بتحليل  اورو 4.639.380بـ  بقيمة تقدر

ا وهذا ما تستطيع املؤسسة الكشف عنه بواسطة القيام  لوضعيتها بل جيب أن تعرف نقاط ضعفها وقو
  .بالتشخيص

اورو وبعد ذلك التسيري ومن مث التسويق وبعدها  3.892.814ويلي التشخيص اإلنتاج بقيمة 
  .وروأ 98.020يف األخري املالية بقيمة  اجلودة وتأيت
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  توزيع امليزانية الدعم حسب الوظائف):  07( الشكل رقم 

  
Source : Euro Développement PME, op.cit, p :39. 

 تسهيالت للحصول على التمويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةكما أن عمليات التأهيل مشلت 
   17:كما يليعناصر   ةيف ثالث هذه التسهيالت وتتمثل أهداف، أهداف التسهيالت

عملية متعلقة  20هناك ، حيث أن هدف دعم أو خلق املؤسسات املالية املتخصصة والبنوك -
عملية لصاحل  14خصصت منها باملساعدة التقنية واملرافقة للمؤسسات املالية املتخصصة والبنوك 

عمليات لصاحل املدرسة العليا  03و عمليات لشركة سوناطراك 03، املؤسسات املالية املتخصصة
  .وبنك الربكةللبنوك 

النتائج املتوصل إليها مقارنة باألهداف حتققت ضمنيا يف املدة األوىل للربنامج، بسبب عوائق 
خمتلفة غالبيتها إدارية، باإلضافة إىل صعوبة إجياد شركاء للمؤسسات من صنف الشركات املالية 

ؤسسات الصغرية امل تطويراملتخصصة، ومل ميكن للمشاريع املؤطرة من طرف املشروع األورويب ل
واملتوسطة أن تتحقق وفق اهلدف املسطر، وهكذا فإنه بدا من الضروري إعادة توجيه عملية التأهيل 

                                                
17 Euro Développement PME, op. cit, p: 55-57. 
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تقدمي إمكانية جتسيد وكذا  بتخصيص نظام للتغطية املالية من أجل تطوير نشاط هيئات الضمان
  ؛يلبرنامج التطوير اخلاص باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إطار عملية التأه

ورويب لتطوير املشروع األف ،هدف دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة من أجل احلصول على التمويل -
موع املتعاملني املعنيني بدورة  املؤسسات الصغرية واملتوسطة موجه من أجل احلصول على التمويل 

دية، البنوك، هيئات الضمان، اهليئات املهنية وكذا املؤسسات االقتصا يمتويل مشروع االستثمار أال وه
  .املكاتب املكلفة بدراسة ملفات التمويل

 توزيع عمليات تسهيل احلصول على التمويل حسب قطاع النشاط):  08( الشكل رقم 

  
Source: Euro Développement PME, op.cit, p :56. 

  
ميكن تقييم دعم املؤسسات من أجل احلصول على التمويل تقيما كميا ونوعيا، وهذا ضمن 

هذين  للتغطية املالية وخلق نظام للمسامهة بالنسبة للمؤسسات، MEDAمسعيني مها وضع برنامج ميدا 
موع  باملساعدة التقنية  عمليات متعلقة سبعيف شكل عملية تأهيل موزعة  144األخريين كانا موضوعا 

عمليات تتعلق خبلق نظام املسامهة  04و اقتصادية ومالية-عملية إعداد دراسة تقنو 133، هليئات الضمان
  .بالنسبة للمؤسسات
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%09صناعة میكانیكیة  %05صناعة كھربائیة والكترونیة 

1صناعة النسیج والمالبس   % %30صناعة غذائیة  %10صناعة كیمیائیة 

%1صناعة الجلود واألحذیة  %04صنااعة الخشب والتجھیز  %10صناعات متنوعة 

%11خدمات  %1 التغلیف %10مالیة 
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  :تأهيل محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقييم -7
  املؤسسات الصغرية واملتوسطةمعلومات عن ولصاحل ):  05( الجدول رقم 

  النسبة  عدد العمليات  نوع المعلومات
  15  28  حتليل التخصصات والدراسات القطاعية

  4  8  حتليل األوضاع
  14  27  )دراسة ونشر( نظام املعلومات 

  4  8  حول املعلومة االقتصادية تكوين
  38  71  المجموع

Source: Euro Développement PME, op.cit, p:73. 

  املؤسسات الصغرية واملتوسطةتطوير مصاحل دعم  ): 06( الجدول رقم 
  النسبة  عدد العمليات  مصالح الدعم

  15  28  التشخيص
  6  11  تأهيل املراكز التقنية

  7  13  الدراسات واإلسرتاتيجية
  16  30  الدعم مراكز

  18  34  .م.تكوين حول تطوير مصاحل دعم م ص
  62  116  المجموع

Source: Euro Développement PME, idem.   
 

  :الخاتمة
ا االقتصادية و  أمهها الربنامج األوريب لتطوير املؤسسات وضعت اجلزائر عدة برامج لتأهيل مؤسسا

الصغرية واملتوسطة املتابع من طرف وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية بالتعاون مع 
  .املفوضية األوربية وبرنامج وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
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ى الوظائف اليت هلا دور اجيايب يف وقد مست عمليات التأهيل مجيع وظائف املؤسسة والرتكيز عل
  .بناء وتكوين كفاءات التسيري لكون هذه األخرية هي اليت ختلق امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية

   :الدراسة مت التوصل للنتائج التالية ومن خالل
النتائج املتحققة بالنسبة لتطوير مصاحل دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة تطلبت بذل املزيد من  -

العمليات اإلضافية وبالتايل املزيد من اجلهد، وهذا يفسر بالغياب التام ألي قاعدة معاينة احلالة 
صغرية واملتوسطة والتحليل الذي كان من املفرتض أن يقوم به املشروع األورويب لتطوير املؤسسات ال

  ؛قبل الشروع يف مرحلة ختصيص اخلدمة
العمل الذي مت حتقيقه كان بداية للعمليات على مستوى حميط املؤسسات الصغرية واملتوسطة، والذي  -

ركز أساسا على توجيه وإعداد الشركاء لإلملام مبفاهيم جديدة؛ ومن مث مت حتقيق هذه األعمال عن 
تمكن وحدة تسيري املشروع ت، وعن طريق هذه القاعدة طريق عدة عمليات تشخيص وتكوين

UGP ؛من وضع بنية للحاجات بشكل أفضل، كما سطرت خمططها التنفيذي  
الصعوبات اليت تواجه عملية التأهيل حتدث على مستوى االقتصاد الكلي وكذا حميط املؤسسات  -

صعوبة احلصول على القروض  تنافسيتها وهذا بسبب ةالصناعية اخلاصة اليت ال تستطيع الرفع من قدر 
البنكية، املشاكل املتعلقة بالعقار الصناعي، ثقل اإلجراءات اإلدارية وبريوقراطية اإلدارة، عجز يف نظم 

 ؛املعلومات ومنافسة القطاع املوازي للمؤسسات االقتصادية
ات املنتظرة أما على مستوى االقتصاد اجلزئي جند أن مدراء املؤسسات غري مهتمني مبستقبل وبالتطور  -

  ؛لألسواق، كما يؤدون مهامهم بطريقة أحادية دون اللجوء إىل العمل اجلماعي
عدم توفر موارد بشرية ذات كفاءة عالية بالرغم من أن مؤسسات الدول املتقدمة تعطي األمهية  -

القصوى للتكنولوجيا واإلنتاج وتطوير الوسائل واملعدات وكذا االهتمام بالتنظيم ووضع 
 ؛يجيات إضافة إىل تسيري املوارد البشرية والتسيري املايلاالسرتات
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كان هدف الربنامج األورويب لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة هو مجع وحتليل اكرب قدر ممكن  -
 من املعلومات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من أجل تكوين قاعدة بيانات والقيام مبختلف

ا يف خمطط زمين حمدداالستقصاءات وحتديد نوع عمليات ال   ؛تأهيل الواجب القيام 
لكن ما يالحظ أن هناك بعض مسؤويل املؤسسات ال يرون أن نقص وضعف املؤسسة يكمن يف  -

  ؛السريورة النوعية واجلودة بل يف اجلانب املايل
يف األخري يرى خرباء الربنامج أن أغلب رؤساء املؤسسات اليت استفادت من هذا الربنامج يرون أن  -

   .رنامج التأهيل على العموم يليب حاجات وأهداف املؤسسات الصغرية واملتوسطةب

  :قائمة المراجع
  :باللغة العربية

 حممد صاحل املنشاوي، اخلوصصة املصرية، توزيع م عني الشمس، مصر، بدون تاريخ .1
حبوث ومناقشات  حممد عدنان وديع، حمددات القدرة التنافسية األقطار العربية يف األسواق الدولية،  .2

 2001 جوان 21-19ورشة عمل عقدت بتونس يف 
 2002 ، املعهد العريب للتخطيط بالكويت،"حالة مصر: دور احلكومة الداعم للتنافسية"نوير طارق،   .3
    2000 اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، ،"املنافسة والرتويج التطبيقي"، فريد النجار  .4
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L’appréciation de l’effort des finances publiques, à travers les 
différents plans, dans le développement de l’économie algérienne 

 

 Dr. ELMOUBAREK Mohamed 
Maitre de conférences- Univ. de Sidi Bel Abbès 

  Email: moub46@gmail.com 
    Mme DAOUD Fatiha 

Maître assistant- EPSECG d’Oran 

Résumé :  
A la sortie de la grande crise de 1996, crise de cessation de paiement, 

l’Algérie s’est engagée, dès l’amélioration des recettes pétrolières, à partir 
de 1999, à relancer son économie à travers la dépense publique. Développer 
son tissu industriel en nombre et qualité est indispensable ainsi que son 
intégration à l’économie internationale. La solidité de la position des 
finances publiques a conduit le FMI, en 2012 à solliciter les autorités 
algériennes, pour souscrire à l’émission d’obligations, devant permettre à 
l’institution internationale d’accroître sa capacité de financement. 

Basée sur une réflexion préliminaire et analytique, la présente analyse 
fait ressortir quelques idées allant dans le sens d’un développement de 
l’économie algérienne tout en entrainant dans son sillage des imperfections 
nécessitant sans atermoiements des remèdes durables. L’obstacle principal 
est un environnement des affaires bureaucratisé ainsi que le faible 
rendement du management au sein du secteur privé.  
Mots clés : économie algérienne, entreprise, gestion des ressources 
humaines, Bourse, marché capitaux, marchés publiques, mathématiques 
financières, droit commercial, marchés publiques. 
 

   :ملخص
التزمت اجلزائر . السداد بأزمةواليت عرفت  1996سنة زمة خروج االقتصاد اجلزائري من األبعد 

تنمية النسيج الصناعي  ف. انتعاش سعر البرتولتزامنا مع نفاق العام بعث اقتصادها من خالل اإل بإعادة
  . كما ونوعا ضروري لتطور االقتصاد اجلزائري وتسهيل اندماجه يف االقتصاد العاملي
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شكالية تطور إخيص ببعض األفكار فيما  من خالل دراسة وصفية حتليلية، سنحاول اخلروج
االقتصاد اجلزائري يف ظل النقائص واملشاكل اليت يتخبط فيها االقتصاد اجلزائري واليت تتطلب حلوال 

من بني هذه املشاكل، حميط العمل البريوقراطي وكذا عدم مالءمة التسيري فيما خيص القطاع . عاجلة
  .اخلاص

ع من جمال تدخلها وأضحاها من وسائل التمويل وسكما أن الوضعية اجليدة واملتينة للمالية العامة، 
  .الدائمة خالفا لقواعد متويل التنمية املتعارف عليها عند املختصني

  

Introduction: 
La présentation du cadre global de l'économie algérienne nous 

semble indispensable pour cerner les grandes questions relatives à 
l'émergence d'une politique nationale de développement. Jusqu’en 2011, 
la situation des indicateurs macro-économiques, était jugée plus que 
confortable : la dette publique externe avait été ramenée à un niveau 
plancher (près de 1 % du PIB), les réserves de change avaient atteint des 
niveaux historiques (près de 200 Mds $) et le fonds de régulation des 
recettes (FRR) accumule plus de 75 Mds $. Malheureusement cette 
situation est le résultat direct d’une conjoncture pétrolière favorable 
déconseillée par l’orthodoxie économique qui encouragera la production et 
la valeur ajoutée du travail local et non l’économie de rente.  

La solidité de la position financière externe à conduit le FMI en 2012 
à solliciter les autorités algériennes pour souscrire à l’émission 
d’obligations devant permettre à l’institution internationale d’accroître sa 
capacité de financement. 

En exportant 98% d'hydrocarbures et important 70/75% des besoins 
des entreprises (dont le taux d'intégration, privé et public ne dépasse pas 
15%) et des ménages. Cela s'appelle le syndrome hollandais. L’obstacle 
principal est un environnement des affaires bureaucratisé ainsi que le faible 
rendement du management au sein du secteur privé. 

Si on connaissait le volume de la dépense publique et son espace 
temporel, peut ont savoir ses répercutions sur l’économie nationale ? 
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Aucune étude, d’évaluation des politiques publiques, n’a été engagé a 
fin de corroborer les différents préambules des pouvoirs publics. Nous 
allons essayer a travers la présente étude de présenter les différents plans de 
dépenses et leurs répercussions sur les principaux indicateurs de 
l’économie. 
 
1- Le cadre global de l’économie algérienne : 

L’économie nationale est fortement dépendante des hydrocarbures. 
Cette branche d’activité qui contribue pour 30 % dans le P.I.B., assure 
60 % des recettes budgétaires et intervient pour plus de 95 % dans les 
exportations de marchandises. Dans ces conditions, l’économie est très 
sensible au prix du baril de pétrole, qui est une variable dont la 
détermination est exogène. L’analyse de l’économie va porter sur trois 
périodes essentielles post crise à 1984 : 
 
a) 1970-1986 : La première phase du développement économique et social 
de l’Algérie a été caractérisée par le choix d’un développement économique 
basé sur la planification socialiste centralisée, qui faisait de 
l’industrialisation lourde le moyen de diversifier et de transformer les 
structures économiques, d’accroître la productivité, et de réduire la 
dépendance vis-à-vis de l’étranger. L’Etat a joué un rôle essentiel dans cette 
stratégie de développement par le biais de l’investissement public et des 
entreprises publiques, et par la mobilisation des ressources de la rente. Par 
ailleurs, l’Etat a opéré un important mouvement de nationalisation des 
secteurs stratégiques, notamment des secteurs miniers, bancaires et des 
hydrocarbures. L’Etat a également lancé le processus de planification avec 
le pré-plan triennal (1967-1969) et a fait du Plan le principal outil de 
prévision et d’allocation des ressources.1 

                                                
1 Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs du MAEP n°4, Rapport d’évaluation de 

la République Algérienne Démocratique et Populaire, Juillet 2007 
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Cette première période de développement a eu des résultats positifs. 
Ainsi, le taux d’investissement a été de 45,8% durant la période 1968-1980 
qui dépassait de loin le taux moyen des pays intermédiaires qui tournait 
autour de 26%. Par ailleurs, le niveau de croissance a été relativement élevé 
et s’est situé tout au long de cette première période autour d’une moyenne 
annuelle de 6%. 
b) De 1990-1999 : période caractérisée par la forte et brutale chute des 
prix des hydrocarbures sur le marché mondial, la dette extérieure a 
commencé à peser d’un poids très lourd sur les équilibres extérieurs, à 
tel point que, en 1994, l’économie s’est trouvée dans une situation de 
quasi- cessation de paiement, le service de la dette devant absorber, 
cette année-là, 93,4 % des recettes d’exportation de biens et services. 
Cette asphyxie financière a contraint le gouvernement à demander le 
rééchelonnement de sa dette, en contrepartie de la mise en œuvre de 
programmes de stabilisation et d’ajustement structurel conclu avec le 
F.M.I. (accord « stand-by » d’une année, puis accord de « facilité de 
financement élargi » de trois années). 

Le rééchelonnement de la dette extérieure a permis d’atténuer quelque 
peu la contrainte financière externe durant la période couverte par les 
programmes d’ajustement, mais celle-ci demeure toujours très prégnante à 
l’issue de ces programmes. En effet, le montant de la dette est passé de 29,5 
milliards $ à 31,2 milliards $ entre 1994 et 1997 et, relativement au PIB, il 
est passé de 70% à 66,5%. Grâce au rééchelonnement, le ratio du service de 
la dette a quelque peu fléchi, passant de 47 à 30% entre les deux dates. 

Négatif ou très faible depuis le début des années 1990, le taux de 
croissance économique (mesuré par l’évolution du produit intérieur brut) est 
devenu positif depuis 1995. De l’ordre de -2,2% et -0,9 % en 1993 et 1994 
respectivement, le taux de croissance a grimpé à +3,9 % en 1995 puis à 4,0 
% en 1996. Malgré une mauvaise année agricole et grâce à la bonne tenue 
des prix des hydrocarbures ainsi qu’à l’appréciation sensible du dollar 
américain vis-à-vis des autres monnaies internationales (de l’ordre de 20 
%), le taux de croissance est également positif en 1997, de l’ordre de 1,2%. 
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c) De 2000 à nos jours : Le bilan dressé sur l'économie nationale est plus 
que positif. De bons résultats, réalisés grâce à l'amélioration de la situation 
financière du pays et à la hausse des investissements de l'Etat dans des 
projets de développement. 

Le produit intérieur brut (PIB) est estimé à 14 384,8 milliards de 
dinars en 2011, en hausse de 2,4 % en volume par rapport à l’année 
précédente. Ce rythme de croissance est en recul d’un (01) point de 
pourcentage par rapport à celui de 2010. 

La décroissance du taux de croissance, depuis 2004, est calirement 
etablie d’apres le tableau n° 01 ci-dessous. 
notons que le taux de 2011 marque le retour au rythme de croissance des 
années 2008 et 2009. 

Cette situation est la conséquence directe de la contraction de la 
croissance économique globale, mesurée par le taux de croissance du 
produit intérieur brut (PIB) mondial, a ralenti en 2011 (3,9 %) par rapport à 
la performance de l’année 2010 (5,3 %) qui a suivi la contraction de 0,6 % 
enregistrée en 2009. 

 
Tableau n° 01 : évolution des principaux indicateurs de l’économie algérienne 

Année 1970 2000 2004 2007 2011 

PIB (dinars courants) 24,0 
4 

123,5 
5 789 9 374 14 384 

Taux de croissance du PIB (%) -11,3 2,4 5,8 3 2,4 

Taux de change (DA/$) --- 75,29 72,3 74,4 72,85 

Inflation (annuel %) 6,6 0,3 3,6 4,4 4,5 

Taux de chômage (%) 26,4 29,8 17,7 11,8 07 
Sources : les rapports de la banque d'Algérie années ; 2005, 2007, 2009, 2011. 

 
L'activité de la plupart des secteurs économiques est considérée en 

croissance positive. Le secteur du bâtiment et travaux publics a enregistré 
une croissance de 7 ,5%, suivi du secteur des services (6,8%) et le 
secteur agricole qui a enregistré une croissance de 5%. 
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Le secteur industriel continue à décliner avec une croissance ne 
dépassant pas le taux de 0,8%. S'agissant des indicateurs sociaux, le taux 
de chômage a reculé, selon les données de l'office national des statistiques 
(ONS), à 7% de la population active en 2011, contre 11,8% en 2007. 

Le gouvernement se voit décerner de nombreux satisfécits, notamment 
ceux établis par le fonds monétaire international (FMI) et la banque 
mondiale. L'inflation en 2011 demeure également maîtrisée à 4,5% sur le 
papier, il faut dire que tout va dans le bon sens.2 
 
2- L’incohérence des actions de développement: 
 
 Le plan de soutien à la relance économique (PSRE) 2001/2004: Ce plan 

ne constitue pas un retour à la planification ou au dirigisme économique 
et ne doit pas être confondu avec le budget de l'Etat, même s'il est d'un 
montant équivalent, de l'ordre de 7 milliards de dollars ; il se présente 
en réalité comme un complément au budget.  

Ce programme est d'abord orienté sur les infrastructures, dont nous 
pensons qu'elles permettront d'attirer les investissements nationaux et 
étrangers. Il s'agit aussi de stimuler la demande et de réduire le taux de 
chômage. Il vise également à instaurer un meilleur climat social, 
davantage propice à un développement économique harmonieux.  
Les 7 milliards de dollars se répartissent de la manière suivante :  

 20 % pour le développement local ;  
 40 % pour le renforcement des services publics ;  

 18 % pour le développement des ressources humaines.  
 un Plan Complémentaire de Soutien à la Croissance (PCSC) 2005/2009: 

Grâce à une conjoncture pétrolière favorable, les autorités ont décidé de 
mettre en œuvre une politique budgétaire expansionniste visant à 
soutenir l’investissement public. Un deuxième Plan Complémentaire a 
été adopté, qui concerne 155 Mds $ alloués notamment au 

                                                
2 Lire le rapport annuel de la banque d'Algérie de 2011 
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développement du réseau d’infrastructures et à la diversification de 
l’économie.  

 Plan d’investissement public 2010-2014 : c’est le troisième plan 
quinquennal qui promet également des engagements financiers de 
l'ordre de 21.214 milliards DA (ou l'équivalent de 286 mds de dollars) 
dont plus de 40% de ces ressources sont réservées à l'amélioration du 
développement humain. Ainsi nous pouvons retenir deux grandes lignes 
de ce programme à savoir:  
- le parachèvement des grands projets déjà entamés, notamment dans 

les secteurs du rail, des routes et de l'eau, pour un montant de 9.700 
milliards DA (équivalent à 130 milliards de dollars) ; 

- l'engagement de projets nouveaux pour un montant de 11.534 
milliards DA (soit l'équivalent de près de 156 milliards de dollars).  

Tableau n° 2:  
Exécution des programmes de développement de 2001/2009 (Milliards DA) 

Année 01-2004 05-2009 Evolution 10-2014 Evolution 

Autorisations de 
Programme (A.P.) (**) 

2 731,90 13 767,00 504% 21 214 
(*) 

154% 

Crédits de Paiement 
(consommations) 

2 442,00 10 574,30 433% 16 254 154% 

Reste à réaliser (R.A.R.) 289,9 3 192,70 1101% 4 960 155% 

(R.A.R.) / (A.P.) 10,61% 23,19% -- 23,38% -- 

(A.P.) 1$ = 65Da 42,0 Mds $ -- -- 
 

-- 

(A.P.) 1$= 65Da -- 155Mds $ -- 
 

-- 

(A.P.) 1$= 74.17Da -- -- -- 
286 Mds 

$ 
-- 

(*) Enveloppe initial 10 075 Mds DA 
(**) Le montant des A.P. est fourni par lois de finances, ces montants 
couvrent le coût des réévaluations ainsi que le programme spécial de 
l’agriculture. 

 

Sources : lois de finances [1] 
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a) Analyse de l’évolution budgétaire :  
A la lecture du tableau n°3 ci-dessous, nous confirmons la loi de 

Wagner que le budget en Algérie est en croissance constante et devient 
inquiétante si elle atteint des seuils inimaginables avec des augmentations 
annuelles allant jusqu'à 223.6% sur huit ans (entre 1999 et 2006) soit un 
taux annuel de 28%. 

Le budget constitue une proportion importante de la richesse 
nationale, est en progression constante, allant de 29% en 1995 à 50% en 
2008. 

L’évolution du PIB va de pair avec celle de la dépense, comme si la 
croissance était financée par le budget de l’Etat. En effet, le PIB a augmenté 
de 203,5% sur dix ans (1999-2008) soit un taux annuel de 20.35% et celui 
de la dépense de 28%. 
 

Tableau n° 3: comparaison du déficit budgétaire au PIB (Milliards DA) 

Année 
Déficit 

Budgétaire 
(DB) 

PIB DB/PIB 

1992 8.1 1074.7 0.75% 
1995 -11,71 2004,99 -0.6% 
2000 14,6 4 078,7 0,4% 
2004 -392 6 126,70 -6.3% 
2008 -2119 9 758 -21.7% 
2011 -1 092,78 14 384 -8% 

Sources : lois de finances et ONS et rapport du CNES 26ème session 
 

Le déficit budgétaire est important, l’appel à une source 
exceptionnelle de financement, qui est le fonds de régulation des recettes 
(FRR), permet la régularisation budgétaire en cohérence avec la politique 
de relance. Sauf que le niveau du déficit dépasse largement les seuils 
reconnus dans le domaine. À titre d’exemple nous citons la communauté 
européenne qui pratique un déficit de 3% du PIB ; par contre, en Algérie, de 
1992 à 1998 il n’a pas dépassé le seuil de 2.2%, mais la situation s’est 
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aggravée a partir de 1999 ou ce déficit a franchi le seuil de 5% pour 
atteindre ensuit le taux de 21.7% en 2008. (voir tableau n° 3 ci-dessus) 
b) Les recettes sont en augmentation constante : Elles sont de 937,1 
milliards dinars en 1999. En l’espace de quatre ans elles ont augmenté de 
56% par rapport à celle de 1995, puis en 2008 elles ont augmenté de 64,2% 
par rapport à celle de 2006. 

L’analyse des recettes à montrer un faible rythme de progression des 
ressources ordinaires soit 36.6% en 2008, due essentiellement à la 
régression de la perception des recettes fiscales. (voir tableau n°4 ci 
dessous) 
L’explication du phénomène est due en partie à : 

- L’aménagement en baisse du taux de l’Impôt sur le Bénéfice des 
Sociétés (IBS) en 2006 de 30 à 25% ; 

- L’introduction des nouvelles mesures fiscales concernant l’impôt 
forfaitaire unique (I.F.U.). 

Notons qu’au cours des dernières années, la fiscalité pétrolière n’a 
cessé de prendre le dessus par rapport aux recettes ordinaires. Elle était de 
56% en 1995 et a grimpé à 62% en 2008.  

Ce qui nous ramène à poser une question cruciale, quel est l’impact 
des plans de relance sur l’économie nationale ? si les recettes budgétaires ne 
se sont pas améliorées. Alors qu’on a dépensé plus de 200 milliards de 
dollars depuis 2001 !! 
 
c) Les dépenses : contrairement aux règles de la comptabilité commerciale, 
ce n’est pas les recettes qui déterminent le niveau des dépenses, mais c’est 
plutôt l’inverse en finances publiques.  

Généralement, le niveau des dépenses confirme une politique de 
relance économique basée sur la dépense publique. En effet, les dépenses en 
2006 ont enregistrées une croissance de 223,6% par rapport a celles de 
1999, soit une croissance moyenne et annuelle de 32%, ce qui est très 
important en effort fiscal. (Voir tableau n° 4 ci-dessous) 
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Tableau n° 4 : Evolution budgétaire (Milliards DA) 
Année 1999 2006 1999/2006 2008 2006/2008 2011 2008/2011 

1- Ressources Ordinaires 457,1 767 168% 1 047,60 137% 1 669,00 159% 

- Recettes Fiscales 380,1 626 165% 848,6 136% 1 473,50 174% 

- Recettes ordinaires 17 22,5 132% 68,5 304% 38 55% 

-Autres Recettes 60 118,6 198% 130,5 110% 157,5 121% 

2_ Fiscalité Pétrolière 480 916 191% 1 715,40 187% 1 529,40 89% 

TOTAL Recettes 937,1 1683 180% 2763 164% 3 198,40 116% 

Dépenses fonctionnements 817,7 1 439,60 176% 2 363 164% 4 291,18 182% 

Crédits Paiements 280,9 2 115,90 753% 2 519 119% 3 981,38 158% 

Autorisations Programmes 263 4 312 1640% 2 391 55% 3 893,21 163% 

TOTAL Dépenses 1098,6 3555,5 324% 4882 137% 4291.18 169% 

Solde= recettes – dépenses 119,4 243,4 -- 400 -- -1092,78 -- 

Solde/Recettes 13% 14% -- 14% -- -34% -- 

Budget/PIB (%) 34,2 42 -- 50 -- 34,2 -- 

Sources : lois de finances et ONS et rapport du CNES 26ème session 
 
Par contre, en 2008, on constate toujours la continuité de la 

progression des dépenses, avec un taux de 37% en référence à 2006, soit 
une moyenne annuelle de 18.5%, donc le rythme de la progression a baissé.  

L’explication de ce recul résiderait dans la régression du budget 
d’équipement (crédits de paiements) qui est passé de +93% comme une 
moyenne annuelle entre 1999 et 2006 à +9,5% en 2007 et 2008. 

Sachant que, le budget de fonctionnement a continué à enregistrer de 
fortes augmentations, du fait que leur rythme d’évolution annuelle, de 2007 
et 2008 dépasse les 32%, alors qu’au cours des sept années antérieures le 
taux annuel était de 10.5%. 

La croissance constante des dépenses publiques pose trois sortes de 
problème :3 

- Des problèmes d'ordre politique: renforcer la solidarité 
internationale, attraction des sociétés multinationales ; 

                                                
3 P.M. Gaudemet, J. Molinier, Finances publiques, tome 1er, Budget - Trésor, coll. Domat, 

Montchrestien, 7ème éd., 1996, p 98. 
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- Des problèmes d'ordre financier : en France le PIB 6764 milliards en 
1991, un maximum ne serait dépassé les dépenses publiques ;  

- Des problèmes d'ordre scientifique : finances publiques constituent 
un mode d'approche nouveau pour la connaissance des institutions. 

d) Fonds de régulation des recettes : Pour rappel, le FRR est alimenté par 
les différences entre le prix du pétrole vendu sur le marché et le prix de 
référence (37 dollars le baril) retenu par la loi de Finances pour 2009.  

L’embellie relative de l’année 2012 marquée par la décélération de la 
croissance économique à 2.4% ce qui a nécessité des appels de fonds du 
FRR. 

Les avoirs prélevés du Fonds de régulation des recettes (FRR) pour 
combler le déficit du Trésor public ont atteint 2.283,2 milliards (mds) de 
DA en 2012, soit les plus importants retraits enregistrés depuis 2000. 
 
3- Principales actions de bonnes gouvernances : 

L’exigence de transparence et de sécurité financière est devenue un 
élément essentiel de notre démocratie. Le fait que le parlement procède à la 
confrontation des prévisions budgétaires aux réalisations est un gage de 
transparence. L’introduction de l’incitation fiscale et l’analyse des 
principaux indicateurs monétaire vont dans le même sens. 
 
a) Rapprochement entre les lois de finances et leur exécution : En règle 
générale, les lois de finances comportent les prévisions par contre les lois de 
règlements enregistrent les réalisations ainsi que les écarts relevés. Nous 
avons déjà souligné que les lois de règlements n’ont jamais existé en 
Algérie, pourtant la loi organique des lois de finances portant n°84/17 le 
stipule clairement. 

Sachant qu’en France, il est exigé en fin d’année budgétaire la 
certification des comptes d’exécution de la loi de finances par la cour des 
comptes ainsi que la soumission de la loi de règlements au parlement afin 
qu’il y est discussions et débats à l’hémicycle. 
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On constate, à partir de 2011 un retour a la norme d’établissement des 
lois de règlements conformément a la constitution et à la loi organique 
portant lois de finances (loi 84/17 de juillet 1984). 

Le tableau n° 5 ci-dessous, relatif au rapprochement entre les lois de 
finances et leur exécution, montre sans équivoque, des écarts entre les 
prévisions et les réalisations. La lecture peut se faire selon les deux volets 
traditionnels suivants : 

- Recettes : pour l’exercice 2008 un taux de réalisations très 
appréciable soit un déficit de 1.13% dont l’explication résiderait 
dans deux postes à savoir ; 

- Ressources ordinaires et les autres recettes 
Par contre en 2010, les réalisations ont largement dépassé les 

prévisions avec un taux de 104.56% qui est dû principalement aux postes 
suivants : 

- Recettes Fiscales 102,89%, - Recettes ordinaires 143,18%, -Autres 
Recettes 158,87%. 

- Dépenses : à l’inverse des recettes, les dépenses ont suivi une 
trajectoire inverse. Les écarts sont négatifs et encore plus en 2010 
avec un taux de -20.6% sur le budget de fonctionnement. 

Pour le budget d’équipements sur les deux années varie entre 80 et 
90%. La cause de ce déséquilibre est due aux difficultés des chantiers sur le 
terrain, bureaucratie, code des marchés publics, les procédures budgétaires 
prévues par la loi relative aux lois de finances et l’incompétence des uns et 
des autres. Une telle situation a une répercussion directe sur le solde général 
du trésor qui a baissé par rapport aux prévisions. L’amélioration est très 
perceptible au niveau du taux de comparaison du solde budgétaire au PIB. 
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Tableau n° 5 : rapprochement entre les lois de finances et leur exécution 
(Milliards DA) 

Année 
Année 2008 Année 2010 

prévisions réalisations % Prévisions réalisations % 

1- Ressources Ordinaires 130,5 107,8 82,61 1421,7 1555 109,38 

- Recettes Fiscales 848,6 958,2 112,92 1244,5 1280,49 102,89 

- Recettes ordinaires 68,5 113,63 165,88 44,7 64 143,18 

-Autres Recettes 130,5 107,8 82,61 132,5 210,5 158,87 

2- Fiscalité Pétrolière 1715,4 1715,4 100,00 1501,7 1501,7 100,00 

TOTAL Recettes 1845,9 1823,2 98,77 2923,4 3056,7 104,56 

Dépenses 
fonctionnements 

2363,18 2290,36 96,92 3445,99 2 736,18 79,40 

Crédits Paiements 2519 2024,99 80,39 3022,86 2 749,20 90,95 

Source : lois de règlements budgétaires 2008 et 2010. 
 
b) L’incitation fiscale: La simplification du système fiscal algérien est une 
garantie contre la corruption. Ce système a été qualifié, en septembre 2006, 
de "l'un des plus complexes au monde" par le président de la Société 
Financière Internationale (SFI), M. Lards Thunell, lors de son passage en 
Algérie. 

Le gouvernement algérien a annoncé une baisse des impôts, pour 
tenter de stimuler les investissements étrangers et augmenter les recettes 
fiscales des entreprises qui échappent régulièrement à la fiscalité. Cette 
baisse concernera à la fois l'impôt sur le revenu global (IRG) des 
particuliers et l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), et comprendra 
une réduction de 1,5% des taux d'intérêt pour les crédits à l'investissement.  

Les opérateurs étrangers se plaignent souvent de la lourdeur des 
charges fiscales. Le moment est venu pour l’Algérie de rejoindre ce qui se 
fait dans les pays voisins du Maghreb, notamment au Maroc et en Tunisie, 
où les barèmes sur l’IRG et l’IBS sont franchement plus attrayants. Le 
gouvernement doit tout simplement libérer les investissements directs 
étrangers. La réduction des charges fiscales est également une bonne 
manière de réformer le marché informel qui gangrène l’économie nationale. 
Selon les statistiques publiées par le ministère des finances en 2007, 40% 
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des entreprises algériennes ne déclarent par leur revenu parce qu'elles 
estiment que le niveau de taxation est trop élevé.  

Les citoyens algériens bénéficieront également de ces mesures. La 
baisse des impôts favorisera la résorption graduelle du taux de chômage. 
Les personnes occupant un emploi se penchent plus sur l'impact de ces 
mesures qu’auront sur l'économie dans son ensemble, "L’augmentation du 
SNMG (le salaire national minimal de garantie) en 2006 n’avait eu aucun 
effet positif sur le pouvoir d’achat des citoyens, à cause du maintien du 
même taux de l’IRG", mais après avoir appliqué le nouveau barème de 
l’IRG en octobre 2007, les salariés ont apprécié la révision des salaires.  

Plusieurs économistes algériens soutiennent que l’embellie financière 
due au prix du baril du pétrole doit inciter le gouvernement à booster 
l’économie nationale à travers des mesures incitatives, dont l’accélération 
de la réforme financière, le règlement du problème du foncier industriel, 
sans omettre la bonne gouvernance.  
 
c) Évolution des principaux indicateurs monétaires: L’évolution de la 
masse monétaire, de 2007 à 2011, à atteint un taux impressionnant de 
200%, soit une progression annuelle de 40%. 

La progression est admise par la plupart des économistes, mais à quel 
niveau est-elle déconseillée ? Selon Ivring Fisher, l’évolution de la masse 
monétaire est acceptée à un niveau de 10%, au-delà de ce niveau, la 
différence est ajoutée au taux d’inflation précédent. Ce qui est en 
contradiction avec le taux d’inflation cité dans le tableau n° 6 ci-dessous. 

Après avoir fortement augmenté depuis 1992, date de la suppression 
des subventions budgétaires aux prix, l’inflation s’est progressivement 
atténuée depuis 1995 passant de 30% à moins de 20 % en 1996, pour 
descendre sous la barre des 10% en 1997. 

La compression des effectifs des entreprises publiques, est un signe 
d’une forte contraction de la demande dans un contexte d’aggravation du 
chômage et d’une progression très lente des salaires. Ce qui a induit une 
détérioration régulière et sensible du pouvoir d’achat des catégories de la 
population disposant de revenus fixes, en particulier les salariés.  
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La partie monnaie M1, dans le tableau n°6 ci-dessous, qui constitue les 
disponibilités monétaires évolue a un rythme très rapide, soit une moyenne 
de 38% de 2000 à 2007. L’importance de ce taux réside dans : 

- Le règlement en espèce qui domine les opérations d’échanges ; 
- L’évasion fiscale ; 
- L’importance de l’économie informelle ; 
- L’absence de confiance dans le système bancaire algérien ; 
- L’existence d’une masse monétaire parallèle.  

 
De ce qui précède, l’utilisation de la nouvelle technologie de 

l’information et de la communication est peu usitée dans notre système 
bancaire, principalement quand il s’agit des instruments de paiement 
modernes. 

Il est très recommandé, aux économies comme la nôtre, de corriger 
une telle situation tout en abandonnant le recours à la liquidité au profit des 
instruments de paiement modernes. 
 
Tableau n° 6 : Evolution des principaux indicateurs monétaires (Milliards DA) 

Intitulé 2005 2007 2005/2007 2009 2007/2009 2011 2009/2011 

1- monnaie 
fiduciaire 

921 1284,5 139% 1829,4 142% 2571,5 141% 

2- dépôts a vue 1516,5 2949,1 194% 3114,8 106% 4570,2 147% 

Monnaie (M1) 2437,5 4233,6 174% 4944,2 117% 7141,7 144% 

3-quasi monnaie 1632,9 1761 108% 2228,9 127% 2787,5 125% 

Masse monétaire 
(M2) 

4070,4 5994,6 147% 7173,1 120% 9929,2 138% 

M1/ M2 60%  70.6%  --- --- -- 71.9% -- 

M2/ PIB 54%  63.8%  --- 68.9% -- 69% -- 

Crédit à 
l’économie/ PIB 

23.6%  23.5%  --- 30.8% -- 25.9% -- 

Inflation 2.5% 4.4% --- 3.2% 
 

4.5% -- 

Source : différents rapports de la banque d’Algérie années ; 2005, 2007, 2009, 2011 
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Le financement de l’économie est en progression constante pour atteindre 
23.5% du PIB en 2007, alors qu’il n’était que de 16.6% en 2000. En effet, les 
crédits accordés à l’économie sont en constante croissance de 2203.7 milliards de 
dinars en 2007, soit une progression de 43.6% par rapport à 2004. 

La part des crédits au secteur privé dans l’encours total des crédits distribués 
par les banques est passée de 52,9 % à fin 2006 à 52,8 % à fin 2007.  

Par maturité, les crédits à l’économie des banques ont évolué comme suit : 
 

Tableau n° 7 : Répartition des crédits selon les banques et les périodes 
(Milliards DA) 

Rubrique 2004  2006 2007 2011 
Crédits à court terme  828,3 915,7 1 026,1 1363 
Banques publiques  779,7 852,9 902,5 1022 
Banques privées  48,6  96,4  123,6 341 
Crédits à moyen et long terme  706,0  988,4 1 177,6 2363,5 
Banques publiques  645,8  907,2 1 048,8 1689,2 
Banques privées  60,2  81,2 128,8 674,3 
Total crédits 1 534,4  1 904,1 2 203,7 3726,5 
 
Source : rapports annuels de la banque d’Algérie de 2004, 2007, 2011. 
 

En plus de cela et comme pour l’année 2006, dans l’encours des 
dépôts du secteur privé et ménages, la part des dépôts à terme demeure 
importante (71,2 % en 2007 contre 74,2 % en 2006 et 79,3 % en 2005) alors 
que dans les dépôts collectés auprès du secteur public, la part des dépôts à 
vue prédomine (83,9 % à fin 2007 contre 76,1 % à fin 2006 et 67,9 % à fin 
2005). 

Sous l’angle des flux, les dépôts collectés par les banques publiques 
en 2007 proviennent plus du secteur public (77,4 % contre 79,1 % en 2006) 
que des entreprises privées et ménages, en raison de l’évolution 
considérable des dépôts des entreprises des hydrocarbures.  

En ce qui concerne les banques privées, comme pour l’année 2006, les 
ressources collectées en 2007 proviennent uniquement des entreprises 
privées et ménages. 
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A l’instar des années précédentes, l’année 2007 s’est caractérisée par 
la croissance appréciable des moyens d’action des banques (dépôts à vue et 
dépôts à terme en dinars). Le taux de croissance de ces dépôts a été 
appréciable (31 % contre 20 % en 2006) et ce, dans un contexte de forte 
amélioration de la liquidité bancaire partiellement due à l’évolution des 
dépôts des entreprises des hydrocarbures.  

Dans le total des crédits distribués, la part des banques privées est en 
progression. Bien que lente, cette évolution, plus particulièrement en 2007, 
est appréciable. Elle porte sur le financement des entreprises privées et 
ménages. 

Les banques publiques assurent la presque totalité du financement du 
secteur public aussi bien en 2006 qu’en 2007, alors même que leur part 
dans le financement du secteur privé demeure importante, soit 79,4 % en 
2007 contre 83,3 % en 2006. Au cours de l’année 2007, le flux de crédits 
des banques publiques a bénéficié plus aux entreprises publiques qu’aux 
entreprises privées et ménages ; les crédits au secteur public, étant en 
augmentation de 15,4 % en 2007 contre 6,4 % en 2006. 

L’accroissement des crédits distribués par les banques privées en 2007 
s’établit à 42,2 %. Cette évolution a bénéficié exclusivement aux 
entreprises privées et ménages. 
 
1- Les créances non performantes : En ce qui concerne l’allocation des 
ressources par les banques, la distribution des crédits à l’économie est en 
hausse, mais elle s’est conjuguée avec l’augmentation relative des créances 
à risques. 

Au cours des années 2005-2007, le Trésor public a effectué une 
quatrième opération de rachat de créances non performantes sur les 
entreprises publiques déstructurées4 pour un montant total de 275,527 

                                                
4 La première opération d’assainissement a été prévue par la loi de finances de 1992, pour 

42.5 milliards de dinars et la 2ème prévue par la LFC de 1995 de 148.5 milliards dinars la 
3eme opération est prévue par l’article 98 de la loi de finances de 2007 sans précision de 
l’enveloppe. 
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milliards de dinars dont 231,176 milliards de dinars au titre des créances 
non performantes détenues par les banques publiques. Sur ces rachats, 
4,040 milliards de dinars ont été effectués en 2007. 
 
2- La lutte contre les détournements : La lutte contre les détournements 
passe notamment par l'instauration d'une gestion plus rigoureuse dans le 
secteur bancaire public algérien. Selon les chiffres avancés, les banques 
publiques, qui dominent à plus de 90% le secteur, enregistrent des créances 
contentieuses de l’ordre de 184 milliards de dinars. Tout en affirmant qu'il 
n'y pas de recette miracle pour éradiquer la corruption, le manque de clarté 
dans les choix économiques de l'Algérie qui constitue un frein pour les 
investisseurs, fait que "l'Algérie occupe la 116ème place dans le classement 
par pays en matière d'encouragement des investissements". 

Les enjeux découlant de l'injection de sommes importantes au titre des 
investissements publics constituent des facteurs encourageants pour la 
corruption, d'où la recommandation de la Banque Mondiale en faveur d'une 
"gestion saine des dépenses publiques en Algérie". 

La qualité du système de supervision des banques algériennes, dont 
certaines sont impliquées dans des détournements de fonds et la mauvaise 
gestion dans l’octroi des crédits. Les banques publiques coûtent à l’Etat un 
montant équivalant de 3 à 4% du PIB, entre détournements de fonds, 
opérations de recapitalisation et rachat des dettes bancaires par le Trésor 
public. La lutte contre ces détournements passe également par l’instauration 
d’une gestion encore plus rigoureuse dans le secteur bancaire public. Ce 
rôle incombe à l’Etat en tant qu’actionnaire unique des banques publiques 
pour les responsabiliser davantage. 
  
4- Evaluation des problèmes clés de développement 

Au vu des dépenses colossales opérées par les finances publiques les 
résultats sont très mitigés, par quelques observatoires, au niveau de 
quelques secteurs de développement.  
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a) Les entreprises publiques: Dès 1988, les entreprises publiques se sont 
vues préparer aux nouveaux changements économiques, a commencer par 
l’autonomie et leur préparation à la privatisation. 

L’autonomie selon la conception de l’économie de marché, c’est 
pouvoir prendre des décisions selon les règles de management. Assainir la 
comptabilité et la finance de ces entreprises, a couté au trésor publique 12 
milliards de dinars en fin 1994.  

L’organisation de ses entités en société par action a nécessité la 
séparation entre la propriété et la gestion. La propriété revient à l’Etat, mais 
la gestion est déléguée aux fonds de participation. 

En 1994, les fonds de participation vont laisser place à des Holdings 
agissant au nom de l’Etat en propriétaires des entreprises et qui vont 
procéder à une nouvelle restructuration de ces entreprises connue sous le 
terme de «filialisation ». Ainsi, l’organisation de ce secteur va se présenter 
avec quatre niveaux : le holding, le groupe, l’entreprise et la filiale. 

En l’an 2001, une nouvelle législation est promulguée qui supprime 
les holdings et leur substitue une organisation en groupes par la mise en 
place des Sociétés de Gestion des Participations (SGP). 

La loi sur la privatisation adoptée en 1995, puis amendée en 2001, 
constitue l’un des domaines cruciaux des réformes sur lesquelles la mise en 
œuvre a le moins avancé.5 

Dans ce cadre, si seuls quelques cas «d’entreprises publiques 
économiques» -EPE- (sidérurgie, détergents) ont vu leur capital ouvert aux 
investisseurs privés étrangers, plusieurs « entreprises publiques locales » -
EPL- ont déjà fait l’objet d’une privatisation au profit de leurs travailleurs 
et de nombreuses autres ont été dissoutes.6 
 
b) Création d’entreprises: Le secteur privé est constitué à près de 90% de 
micro entreprises qui emploient 35% des salariés du secteur. 32% d’entre 
                                                
5 Andreff Wladimir, Réformes, libéralisation, privatisation en Algérie, Point de vue d'un 

outsider en 1988-1994, Confluences Méditerranée, 2009/4 - N°71 
6 Founanou Mathurin , Méthodes de Privatisation des Entreprises Publiques en Afrique 

Sub-, Revue d'économie politique 2009/6 (Vol. 119)  
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elles opèrent dans l’industrie manufacturière (textiles et cuirs 
essentiellement).  

Le reste se répartit entre le BTP et les services. Cette structure montre 
bien que l’investissement privé s’oriente vers les activités naturellement peu 
ouvertes à la concurrence étrangère (secteur des biens non échangeables) et 
où les délais de récupération sont très courts. Le nombre de PME privées 
hors artisanat était de 225 449 en 2004 selon les données de la sécurité 
sociale ; elles emploient 592 758 salariés en 2006. 

Malgré les investissements massifs dont elle a bénéficié au cours des 
années 1970, l’industrie publique (hors hydrocarbures) ne représente, ces 
dernières années, qu’une proportion très faible de la production brute (11 à 
13 % selon les années). Quant à l’industrie privée, sa contribution est 
encore marginale (de l’ordre de 1,4 %). Depuis 1999, voire même depuis 
1990, l’activité industrielle enregistre une baisse régulière du niveau de sa 
production. La contribution des dispositifs de l'Etat, dans la création des 
entreprises,7 a fortement augmenté leur nombre passant de 376 767 en 2006 
à 607 297 en 2011 soit le double. Sachant que ces résultats sont mitigés et 
font l'objet de grands débats.8 

A l’incapacité du secteur industriel de répondre à la demande 
domestique de façon satisfaisante et, a fortiori, de dégager des excédents 
exportables, s’ajoute un secteur agricole non performant qui induit un fort 
degré de dépendance alimentaire de la nation et par-là même une insécurité 
alimentaire par ailleurs croissante et préoccupante. C’est sans doute le 
retour aux équilibres macro-financiers qui constitue le résultat le plus 
tangible de la politique gouvernementale menée depuis 1994, c’est-à-dire 
dans le contexte du rééchelonnement de la dette extérieure et de 

                                                
7 Belaicha Amine, Création d'un Fonds d'investissement d'État en Algérie : quels 

enjeux ? , Mondes en développement 2012/3 (n°159). 
8 Henni Ahmed, La réforme monétaire et financière en Algérie. Enseignements pour une 

transition vers le marché dans un pays en voie de développement, Confluences 
Méditerranée, 2009/4 - N°71. 
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l’application des programmes de stabilisation et d’ajustement 
économiques. 

En conséquence des conditions de réalisation des différentes 
réformes ainsi conduites, la situation sociale s'est progressivement 
dégradée. Au cours de la dernière décennie, la consommation des 
ménages par habitant a commencé par baisser sensiblement jusqu'en 1997 
avant d'amorcer un redressement tendant à la ramener à son pic de 
1991, tout en s'inscrivant dans sa tendance générale à la hausse qu'elle 
connaît depuis deux décennies. Mais le chômage n’a cessé d’augmenter 
depuis 1985, passant d’un taux de 10% de la population active à 27% en 
2001 puis redescendu à 11% en 2008 et le phénomène de pauvreté devient 
une réalité observable, la frange de la population vivant au dessous du 
seuil de pauvreté étant passée, selon un rapport de la Banque Mondiale 
(1999), de 12,2% en 1988 à 24% en 2000 et 18% en 2006. Ces deux 
évolutions montrent cependant un ralentissement du rythme de 
paupérisation (0,4% entre 2000 et 2006 pour 2% entre 1995 et 2000). 

L'examen des dépenses sociales de l'Etat au cours de la dernière 
décennie (tableau n° 09  présenté ci-après) montre que ce sont surtout les 
actions sociales au sens strict qui ont enregistré la plus forte augmentation 
a savoir Ministère des Moudjahidine, de la santé, de l’éducation ...  

Les dépenses liées à l’emploi ont connu aussi une hausse appréciable 
dans cette conjoncture de chômage croissant. 

Les dépenses sociales ont bénéficié d’une augmentation continue dans 
le temps. Elles sont passées de 563 à 1029 milliards de dinars de 2005 à 
2008 soit une augmentation annuelle de 21%.  

Malgré la régression de celles-ci par rapport au budget de 
fonctionnement qui étaient de 44.9% en 2005 et a baissé à 43.5% puis 
40.5% en 2011.  

En comparaison avec le PIB l’effort est considérable et en 
augmentation constante de 6% en 1990 à 12% en 2011, soit le double, ce 
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qui est totalement déconseillé par les principes de la rationalisation 
budgétaire.9 

 
c) La population et la santé: Entre les deux derniers recensements (1987 
et 1998), la population a progressé au rythme de 2,15% en moyenne par 
an. En 1998, le taux de croissance annuel moyen est évalué à 1,7%, soit 
un taux régulièrement décroissant depuis 1986. Cette réduction 
substantielle est imputable à une série de facteurs. Il s’agit : 

- Du recul de l’âge moyen au mariage ;  
- De la pénurie de logements ; 
- De l’augmentation du chômage des jeunes ;  
- De l’utilisation plus importante des moyens de contraception. 

 

                                                
9 P.M. Gaudemet, J. Molinier, Finances publiques, (tome 1er, Budget - Trésor), coll. 

Domat Montchrestien, 7ème éd., 1996, p 98. 
 

Tableau n° 09 : Evolution des dépenses sociales de l’Etat (Milliards DA) 
 Ministère 1990 2005 2008 2011 

Moudjahidine -- 110 141 169.6 
Education nationale 30 217 327 569.3 

Agriculture et dévelop. Rural 0,452 9,6 174 296.9 

Santé et population 0,384 63 144 227.8 

Enseignement supérieur -- 78,6 129 291.4 
Formation et enseig. Prof. --- 16,4 22,6 50 

Habitat et urbanisme --- 4,7 8,7 13 
Travail, emploi et sécu. Sociale --- 63,7 82 123 
Total: dépenses sociales (DS) 30,836 563 1029 1741 
Total budget fonctionnement 84 1255 2363 4 291 

DS/Budget 36,71% 44,86% 43,55% 40,57% 
PIB 554,39 7 554,90 9 758 14 384 

DS/ PIB 6% 7% 11% 12% 
 
Source : lois de finances complémentaires 1990, 2005, 2008 et 2011 
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La conjugaison de ces facteurs a également entraîné une diminution 
sensible de l’indice synthétique de fécondité (c’est-à-dire du nombre moyen 
d’enfants par femme en âge de procréer), qui est passé de plus de 7 en 1980 
à moins de 4 en 1995. La progression régulière de l’espérance de vie à la 
naissance est l’effet à la fois de l’amélioration de l’accès aux soins des 
populations et des programmes de santé publique mis en œuvre.  

Les progrès enregistrés dans la couverture sanitaire de la population 
au cours de ces dernières décennies ont eu un impact notable sur la 
longévité moyenne. L’espérance de vie à la naissance s’est ainsi améliorée, 
passant de 65,4 années en 1987 à 67,3 en 1997, soit un gain de deux points 
en dix années. 

En revanche, la mortalité infantile (enfants de moins d’un an) a 
sensiblement diminué, passant de 84,7 pour mille en 1981 à 64,7 pour mille 
en 1987 et à 54,6 en 1996. Malgré ces améliorations en santé publique, il ne 
faut pas oublier que l’Algérie du troisième millénaire a connu des maladies 
du moyen âgé, qu’on croyait disparues à jamais, telles que : la typhoïde, la 
rougeole, la méningite, la gale, la peste et la tuberculose.10 

Par ailleurs, la santé publique a un autre défi, qui est de combattre les 
maladies contemporaines qui sont chroniques, très coûteuses et sans 
résultats fiables de guérison, qui sont : l’allergie, le cancer, le sida, le 
diabète, l’hépatite C, et l’hypertension artérielle. 
 
d) L’analphabétisme et l’éducation: En 2011, le taux d’analphabétisme 
était évalué à 17.3%, ce qui représente une population de quelques 5,4 
millions de personnes, alors qu’il affectait 43,6% en 1987. L’amélioration 

                                                
10 Depuis quelques années l'Algérie connaît une incroyable série d’épidémie: botulisme, 

tuberculose (18328 cas en 2001), typhoïde (2411 cas en 2002), rougeole, méningite 
(2579 cas en 2002), gale, intoxications alimentaires (4000 à 5000 cas / an), maladies à 
transmission hydrique (8125 cas / an), zoonoses (leishmaniose, brucellose et 
hydatidose) parsèment le quotidien des algériens sans que l'on puisse, dans ces cas, 
ignorer le laisser aller des autorités chargées de l'hygiène et de la prévention des 
maladies transmissibles.  
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est très importante par rapport à 1966 dont le taux était de 74,6%. (Comme 
c’est indiqué dans le tableau ci-dessous) 

La régression de l’analphabétisme est donc très sensible. Le recul du 
phénomène touche aussi bien les hommes que les femmes, si le taux des 
hommes analphabètes a baissé de moitié en vingt ans, celui des femmes 
était encore, en 1987, équivalent aux deux tiers de son niveau de 1966. 
 

Tableau n° 10 : évolution de l’analphabétisme en Algérie 
Population 1966 1977 1987 1997 2007 2011 

âgée de 10 ans et plus (en %) Dont 
: 

74,6 61,0 43,6 38,4 21.39 17.4 

Hommes 62,3 46,6 33,8 29.5 19.6 15.3 

Femmes 85,4 72,6 56,7 52.3 43.2 37.1 

Source : ONS.  

 
Bien que le taux ait continué à fléchir au cours des années 2011, 

l’analphabétisme des adultes demeure encore trop élevé. Il existe plusieurs 
observateurs et militants d’associations civiles ainsi que le gouvernement 
qui se sont engagés dans la lutte contre l’analphabétisme. 

Le recul de l’analphabétisme est lié à la poursuite de la politique de 
scolarisation massive des enfants, entamée au début des années 1970. Le 
taux de scolarisation des enfants âgés de 6 ans, a plus que triplé entre 1987 
et 2011, passant de 44,6% à 92,6%. (Voir le tableau ci-après). 

L’année 2002, est considérée comme étant un pic jamais réalisé du fait 
que ce nombre a atteint 7.9 millions d’élèves, puis redescendu à 6.6 
millions élèves en 2004. Ce qui a un rapport direct avec le taux de natalité 
en Algérie comme il a été clairement avancé ci-dessus.  

L’importance numérique des déperditions scolaires, en particulier des 
déperditions précoces, commence beaucoup à peser sur l’illettrisme, sans 
oublier le dispositif mis par le ministère qui consiste à porter l’âge de 
l’exclusion du système éducatif à 17 ans. 
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Cette évolution massive des effectifs inscrits dans les différents 
établissements d'éducation a nécessité la mobilisation d'un corps enseignant 
nombreux. Globalement, le personnel d'encadrement, tous cycles 
confondus, est passé de 23000 en 1962/63 à 350000 en 1994/95 et à près 
de 351 145 en 2009/10. Les taux d'encadrement, ont connu, en 
conséquence, l'évolution suivante: 

- Pour l'enseignement fondamental: 41,6 élèves par enseignant en 
1977 à 23,13 élèves/enseignant en 2010 ; 

- Pour l'enseignement secondaire: 25,1 élèves/enseignant en 1977, 
16,83 élèves/enseignant en 2010. 

Ces ratios, qui traduisent une nette amélioration, masquent, cependant, 
des disparités importantes entre filières et entre zones géographiques.11 
 
e) L’emploi et le chômage: L’absence notable d’investissements nouveaux 
ces dernières années, aussi bien des entreprises publiques que privées, ainsi 
que les licenciements massifs de salariés, liés aux restructurations et aux 
dissolutions d’entreprises, ont contribué à l’aggravation du chômage. Il en 
est résulté un taux croissant de chômage, lequel est passé de  23% en 1977 à 
plus de 29 % en 1997 puis a regressé en 2011 pour atteindre 10%. (voir le 
tableau n°12 ci dessous) 

                                                
11 Rapport, d’Evaluation Conjointe de Pays (ECP), Système des Nations Unies. Alger, 
1er juillet 1999, p 10-11. 

Tableau n° 11 : Evolution, par cycle, des effectifs scolaires 
Année 1994 / 95 2002/03 2004/05 2009/2010 

1° et 2° cycles du fondamental 4.548.827 4 612 574 4 361 744 6360120 
Enseignement secondaire 1.651.510 2 186 338 2 256 232 1170351 

Total des Elèves 6.200.337 7 986 912 6 617 976 7530471 
Dont : filles en % 45,39 47,42 47,69 58% 

Source : Ministère de l’Education Nationale et ONS, 2ème rapport national sur les objectifs 
du millénaire pour le développement, gouvernement Algérien / PNEUD, 2010.  
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Le chômage, qui touche ainsi plus de 2,3 millions de personnes, 
frappe surtout les jeunes (plus de 80% des chômeurs sont âgés de 
moins de 30 ans). 

En outre, les chômeurs sont surtout des primo-demandeurs, c’est-à-
dire sans aucune expérience professionnelle (pour les deux-tiers d’entre 
eux). Il y a lieu également de souligner que si le chômage touche, en 
priorité des demandeurs d’emploi non qualifiés (70%), il concerne 
également des diplômés de l’enseignement supérieur (ils étaient 80.000 en 
1996, ils seraient 229.000 en 2011). 
 
 
 
 
 

Ce phénomène est inquiétant à maints égards, car l’aggravation de ce 
taux indique, si besoin est, que le niveau des dépenses consenties par l’Etat 
pour l’emploi des jeunes, depuis 1989,12 n’a pas réussi à contenir la 
progression du chômage juvénile en Algérie même si les dispositifs mis en 
œuvre ont certainement contribué à réduire la tension sociale sur le marché 
du travail, notamment dans les villes.  

L'évolution du chômage juvénile durant les années 1990 indique la 
permanence des problèmes d'insertion des jeunes garçons: les 15-19 ans 
enregistrent des taux de chômage très élevés. 

Le chômage des diplômés semble être un paradoxe dans une 
économie qui fonctionne encore avec une proportion importante de main 
d’œuvre occupée sans aucun niveau.13 Il est certes moins important par 

                                                
12  Lassassi M. et Hamouda N., 50 Ans d'indépendance: qu'elle évolution de la situation 

du marché du travail en Algérie? une analyse par cohorte, Revue CREAD N°100 /2012.  
13 www.univ-paris12.fr/www/labos/gratice/Hammouda.doc emploi informel 

Tableau n° 12: Evolution du taux de chômage 

Année 1966 1977 1997 2007 2011 

15 à 24 ans 47, 3 43 56.8 54.2 41 
25 à 64 ans 29, 8 14, 9 14.2 13.6 11.8 

Ensemble 35, 3 23 28.9 11.8 10 
Source : RGPH 1966, 1977,1987 ONS. Enquête emploi auprès des 
ménages, collection statistiques n° 173 ONS. 
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rapport à la population globale au chômage en Algérie mais il induit 
deux phénomènes sociaux particulièrement préjudiciables : la 
dévalorisation sociale des diplômes et l'émigration des jeunes diplômés vers 
l'étranger. 

La réussite sociale n’apparaissant plus nécessairement liée à la 
réussite scolaire. 
  
Conclusion : 

L’engagement des finances publiques dans la relance des économies 
est une théorie méprisée par les néo-classiques malgré ses avantages a court 
termes. Sauf que ses imperfections, à moyens et long termes, sur les 
principaux indicateurs de la macro économie, sont néfastes. 

Entre autre en matière de gestion, l’actualité récente le démontre 
abondamment : l’exigence de transparence et de sécurité financière est 
devenue un élément essentiel de notre démocratie. 

La prudence dans la gestion budgétaire est le meilleur moyen d’éviter 
les imperfections de l’utilisation des deniers publics.  
Rationnaliser, décentraliser, déléguer et décongestionner la décision et le 
pouvoir; telles sont les consignes du management contemporain et de 
l’investisseur (capital risque public ou privé). 

Pour promouvoir efficacement la croissance et le développement, il 
faut nécessairement replacer l’entreprise au centre des politiques 
économiques à mener. Le potentiel mobilisable sur l’économie algérienne 
est là et a fait ces preuves, comme l’avait certifié plusieurs économistes. 

De ce principe fondamental, découle une idée purement économique, 
largement soulevée par les différents analystes dans le domaine afin de 
préserver les ressources financières nationales en substituant la production 
nationale à l’importation, en ouvrant un large débat sur le devenir de 
l’entreprise et de l’économie algérienne.  

Malgré la disponibilité du marché financier, les entreprises 
algériennes ne sont pas intéressées par l’entrée en bourse pour 
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s’autofinancer, puisque le marché nage pratiquement sur les surliquidités. 
En effet, le taux d’intérêt des banques pour les crédits importants dévie 
pratiquement l’envie des PME d’aller au marché financier chercher des 
financements. Il y a également l’offre des banques qui croulent de 
surliquidités. Cela décourage les PME de chercher des moyens de 
financements moins classiques, le climat exécrable des affaires en Algérie 
qui lamine toute velléité des PME, et même des grandes entreprises 
publiques à entrer en bourse et ouvrir leur capital.  

Les opportunités d’investissement sont grandioses, en effet de 
nombreuses opportunités sont à saisir pour les sociétés algériennes facilitées 
par l’offre publique émanant de la stratégie budgétaire. L’Algérie a mis en 
place plusieurs plans de développement qui constituent des occasions 
irremplaçables d’investissement. 
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Résumé: 
Ces dernières années, de nombreux pays ont développé les structures 

et les mécanismes de gestion et de garantie de  la qualité de l’enseignement 
supérieur. Au cours des 10 ou 20 dernières années, presque tous les pays du 
monde ont développé différentes sortes de mécanismes d’assurance qualité 
de l’enseignement supérieur y compris l’Algérie. 

Ce travail analysera le sujet de la gestion pédagogique dans 
l’enseignement universitaire dans un cadre limité à l’étude des exigences et 
des approches de la réussite des études universitaires dans une interaction 
entre l’enseignant et l’étudiant. 

En effet, la particularité de la gestion pédagogique identifie un certain 
nombre de défis posés au système d’enseignement universitaire. C’est donc 
sur l’organisation rationnelle et sur les liens entre l’enseignant et l’étudiant 
qu’il faut s’interroger. 
Mots clés : Enseignement universitaire, gestion pédagogique, enseignant-
étudiant, programme d’enseignement, évaluation et contrôle. 

  :ملخص
تسيري وضمان  شد االهتمام يف السنوات األخرية، العديد من الدول لتطوير هياكل وميكانيزمات

ففي عقدين سابقني، لوحظ أن معظم دول العامل طورت مناهجها وأساليبها املتعلقة . جودة التعليم العايل
  .بضمان جودة التعليم العايل كما هو احلال يف اجلزائر

وع التسيري البيداغوجي لطور التعليم العايل يف سياق حمدد بدراسة  ذا العمل يقضي بتحليل موضه
  .الدراسات اجلامعية من خالل العالقة بني األستاذ والطالب بإجناحناهج الكفيلة املتطلبات و امل
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. ن ميزة وخصوصية التسيري البيداغوجي حتدد عدة حتديات تواجه التعليم اجلامعيأوعليه، تبني 
  .ستاذ والطالبجيب االهتمام بالتنظيم العقالين والعالقات املتداخلة بني األ ومنه

الطالب، برنامج التعليم، التقييم -التعليم اجلامعي، التسيري البيداغوجي، األستاذ: الكلمات المفتاح
  .واملراقبة

 

1- Introduction : 
L'enseignement supérieur en Algérie, comme c'est le cas ailleurs, on 

s'attend à rechercher, expliquer et diffuser les connaissances. Au-delà de 
cela, il est appelé à jouer un rôle actif dans la transformation socio-
économique et culturelle de la société. Plus précisément, les universités sont 
tenues à produire des diplômés capables d'apporter des changements et 
l'amélioration de la société. La qualité de l'enseignement et de 
l'apprentissage dans ces établissements est préoccupante. L'écart entre les 
attentes de la société et la performance réelle des établissements 
d'enseignement supérieur en Algérie est devenu un sérieux problème chez 
de nombreuses personnes. La direction des établissements d'enseignement 
supérieur1 dans le pays réalise une série d'observations et de discussions sur 
la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage à ce niveau. Les 
observations et les réflexions des enseignants dans certains établissements 
d'enseignement supérieur. Les participants aux programmes de formation 
pédagogique organisée sont invités à écrire leurs observations en tenant 
compte de  la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans leurs 
institutions respectives. Les enseignants ont identifié plusieurs problèmes 
qui affectent la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans les 
établissements d'enseignement supérieur.2 

                                                             
1 - Les universités, les centres universitaires, les écoles préparatoires et les écoles 

nationales. 
2 - J. Rézeau (2004), Médiatisation et médiation pédagogique dans l’environnement 

multimedia, Thèse de doctorat, Université de Bordeaux, p. 40-75. 
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Le manque d'expérience et de qualification des enseignants, l'attitude 
envers  les cours d'enseignement, des mécanismes d'évaluation et les limites 
dans le domaine de la recherche ainsi que le manque d'installations ont été 
identifiés comme des problèmes dans la plupart des établissements 
d'enseignement supérieur. 

Au cours des dernières années, il y avait un intérêt croissant pour les 
employeurs, les décideurs et les chercheurs en «compétences génériques», 
également appelés «compétences relatives à l'employabilité». 

Les études cherchent où se trouvent les influences en jeu qui peuvent 
influer sur le développement d'une approche pédagogique qui se rapporte à 
l'enseignement supérieur. 

 
2- Gestion de l’environnement pédagogique : 

Des gens parlent beaucoup de «pédagogie», mais qu'est-ce qu'ils 
insinuent réellement? Dans ce cas, il y a des composantes qui aident à 
clarifier l’environnement pédagogique, comme l’indique la figure ci-
dessous: 

Figure N°01: Les composantes de l’environnement pédagogique 
 

 
Source: http://keycompetencies.tki.org.nz/In-leading/Discussion-tools/Leadership-

Pedagogy /, Consulté le 13/10/2013 
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Selon J.Bruner «L'enseignement est l'art rusé de la tentation 
intellectuelle". L'argument de cette approche est que l'enseignement est 
beaucoup plus que cela. Il y a lieu de citer cinq principes clés de la bonne 
pédagogie:  

- Motivation; 
- Exposition;  
- Direction de l'activité; 
- Critique;  
- Imitation. 

 
2-1- Définition de la pédagogie : 

La pédagogie peut être définie comme: 
- La profession de l'enseignement; 
- Les activités de l’éducation, l'enseignement ou l'instruction; 
- Les stratégies d'enseignement. 

Il y a actuellement un débat pour savoir s’il y a lieu une pédagogie 
particulière juridique relative à l’enseignement. Les enseignants sont la 
prestation de programmes d'une manière fondamentalement différente ou ils 
s'adaptent intuitivement aux circonstances et aux besoins de leurs 
apprenants. Une revue de la littérature de recherche réalisée par (Harvey L. 
2009), dit « Bien qu'il existe de nombreux récits de la conception des 
programmes, l'élaboration de ces derniers contiennent une recherché 
insuffisante.  

Une grande partie de la recherche est focalisée, plus généralement sur 
la pédagogie, que dans les universités. Il y a: 

- Une énorme quantité de recherches portant sur l'enseignement et 
l'apprentissage. 

- Beaucoup de recherche sur l'objet de la pédagogie; 
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- Recherche d’un personnel qualifié sur la pédagogie au sein de leurs 
institutions.3 

Une grande partie de la littérature est focalisée sur l'apprentissage des 
cultures et des identités professionnelles, l'apprentissage des étudiants et la 
motivation, plutôt que de la pédagogie4. En conséquence, il est difficile de 
réaliser la recherche de l'identité relative à l'enseignement supérieur. 

La pédagogie est l'étude de l'enseignement et de l'apprentissage, de 
sorte que la documentation pédagogique doit soutenir. Il est plus qu'un 
compte rendu des événements quotidiens! Il comprend l'intersection de 
personnes, des  lieux et des événements, d’une réflexion approfondie et 
d’une analyse afin de permettre d’avoir une meilleure compréhension des 
étudiants, avec une planification plus significative, et des relations plus 
authentiques qui seraient possibles et étroitement définie «évaluation».  

La pédagogie est une notion complexe qui prend des significations 
différentes dans différents discours et les traditions théoriques en matière 
d’éducation.5 La notion de «pédagogie» se réfère souvent aux aspects 
immatériels et les processus d'enseignement et d’apprentissage et les 
dynamiques sociales et politiques qui ont été adoptées dans des situations 
d’enseignement et d’apprentissage. Pour les fins de cette analyse, nous 
utilisons la définition quelque peu éclectique suivante qui tient compte de 
plusieurs grandes théories et les traditions pédagogiques6. La pédagogie est 
basée sur les processus et la dynamique de l'enseignement et de 
l’apprentissage, y compris les fins, les relations, l'environnement, la gestion 
du contexte social de l'apprentissage. 

 
                                                             
3- E. McFadzean (1995), Supporting virtual learning groups. Part 1: a pedagogical 

perspective, Team Performance Management, Vol. 7 Iss: 3/4, p.53 – 62. 
4- Alexander Robin (2010), Essays on pedagogy, Revue française de pédagogie, N° 170, 

Janvier-Mars, p :1-7. 
5 - P.Edelenbos & Others (2006), The main pedagogical principles underlying the 

teaching of languages to very young learners, Final report N°89/04, October, p. 1-
196 

6 - Sabdha Charlton & Others (2005), Research on learning: implications for teaching 
edited and abriged extracts, Working paper N° 02, April 2005. 
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Figure N° 02: Le contexte de l’apprentissage 
 

 

Source : Qu’est-ce qu’enseigner?, http://pedagocghy.ep.profweb.qc.ca/?page_id=509, 
Consulté le 03/12/2013. 

  
L'apprentissage est influencé par un ensemble de facteurs 

interdépendants. Biggs (Biggs 1999) décrit la bonne conception 
pédagogique comme s'assurer qu'il n'y a pas de contradictions entre le 
curriculum, les méthodes d'enseignement, de l'environnement et de 
l'évaluation. Les activités d'apprentissage se produisent dans un contexte 
particulier (en termes de l'environnement dans lequel l'activité se produit, 
les approches pédagogiques adoptées et les procédures institutionnelles et 
les contraintes), et sont conçus pour répondre à un ensemble de résultats 
d'apprentissage spécifié et des critères d'évaluation à travers une série de 
tâches en utilisant un ensemble d'outils et de ressources. 
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2-2-Une réflexion pédagogique : 
Des principes qui peuvent être appliqués à la conception 

d'environnement d’apprentissage et d'enseignement inclusifs sont explorés 
dans plusieurs études académiques. Cet environnement comprend: 
 

Figure N°03: L’environnement d’apprentissage et d’enseignement 

 
Source: H. Boudreault (2001), Didactique professionnelle, 

http://didapro.wordpress.com/category/environnement-didactique/,  
Consulté le 30/11/2013. 

 

Et parmi ces principes, il y a lieu de citer: 
- La création d’espaces collaboratifs de sécurité en fixant des règles de 

base pour le comportement d'apprentissage collaboratif, prendre le 
temps d'apprendre à connaître les étudiants en tant qu'individus. 
Encourager les étudiants à exprimer leur pensée ouvertement dans un 
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environnement de confiance permet à tous les étudiants d'apprendre à 
se retrouver, de faire des erreurs et d'être différents; 

- L’élaboration de stratégies pour le partage et la production de 
connaissances. Cela implique la création, les activités ouvertes et 
flexibles qui permettent aux étudiants de dessiner sur leurs propres 
connaissances, expériences et intérêts tout en encourageant le partage et 
l'application de différentes connaissances, expériences et perspectives; 

-  La connexion avec la vie des étudiants. Cela peut impliquer la 
sélection ou  la négociation des sujets et des activités liées à la vie des 
étudiants, des origines et de l'avenir ou des identités imaginées ; 

- Etre sensible aux différences culturelles, en utilisant par exemple les 
ressources, les matériaux, l’humour  qui sont pertinents pour le sujet 
sensible à la diversité sociale et culturelle du groupe. 

En résumé, cette étude suggère que les pédagogies qui sont centrées 
sur l'étudiant7, y compris des différences individuelles, sont susceptibles 
d'étendre les possibilités d'engagement académique à un large éventail 
d'étudiants.  
 

3- La complémentarité pédagogique “Enseignent-Etudiant”: 
Les enseignants et les chercheurs universitaires sont invités à 

interpréter la sphère pédagogique de leurs missions académiques en 
fonction de leurs propres contextes via les apprenants.  Alors, il y a la 
nécessité de voir les étudiants en tant qu’individus, d'apprendre et de 
valoriser leurs différences et de maintenir des attentes élevées de tous les 
étudiants. Dans ce contexte, parmi les obligations pédagogiques qui 
devaient être mises en cause par ces managers des formations et des études, 
on cite : 

                                                             
7 - J. Rouiller (2005), De la place et du rôle des conceptions de l’auto-évaluation 

développés par  des formateurs en enseignement primaire et en soins infirmiers 
dans l’accompagnement des pratiques professionnelles en formation initiale, Thèse 
de doctorat, Université de Genève. 
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- La nécessité pour les enseignants de créer des environnements 
d'apprentissage sûrs où les étudiants peuvent exprimer leurs idées, les 
croyances , les exigences et les identités librement dans une 
atmosphère de confiance mutuelle, de respect et d'ouverture d'esprit ; 

- La nécessité d'établir des règles claires au début  de ce qui est attendu 
des étudiants avec un contrôle strict et un suivi étroit afin de 
développer des identités et des comportements des apprenants 
confiants ; 

- La nécessité pour les enseignants de créer des programmes axés sur 
les étudiants «universels» , des modules et des cours qui engagent tous 
les étudiants de façon significative en les encourageant à appliquer les 
connaissances des autres ; 

- La nécessité pour les enseignants d’anticiper, reconnaissent et 
prévoient spécificités physiques, culturelles, académiques et des 
besoins des individus, en particulier dans des périodes critiques (par 
exemple, des transitions, des examens) ; 

- La nécessité de changement dans les croyances négatives sur les 
attitudes, la diversité des étudiants qui inhibent actuellement le 
développement de l'apprentissage et de l'enseignement inclusif ; 

-  La nécessité de remettre en question de changer les politiques, les 
pratiques, les systèmes et les normes qui empêchent la participation 
des étudiants dans tout sujet ou limiter la capacité des enseignants à 
engager tous leurs étudiants ; 

- La nécessité d'une plus grande implication des étudiants dans la 
négociation du programme, l'évaluation et dans le développement des 
formations ; 

- Le besoin de temps suffisant, de ressources et un environnement sûr 
dans lequel le personnel à tous les niveaux peut développer une 
compréhension et un engagement à la diversité des étudiants et des 
pratiques inclusives partagées. Cette compréhension  et cet 
engagement devraient être un élément clé du recrutement de 
personnel, la formation, le développement et la récompense ; 
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- La nécessité pour les services centraux pour soutenir les étudiants et le 
personnel, l'intégration des stratégies d'enseignement et 
d'apprentissage, l'élargissement de la participation et de coordonner 
les efforts des universitaires et du personnel de soutien spécialisé dans 
les centres de services centraux ; 

- La nécessité pour la collecte et l'analyse des données institutionnelles, 
quantitatives et qualitatives pour l'évaluation et l'amélioration de 
l'apprentissage inclusif et stratégies d'enseignement, les politiques et 
les pratiques. 
Les institutions et les individus interprètent et appliquent ces principes 

de différentes manières en fonction de leur propre situation et le contexte 
particulier, mais il vaut la peine de prendre un de ces principes. « En 
revanche, la profession n’est pas mobilisée dans la formation délocalisée. Il 
faudrait s’interroger sur la pérennisation de ce contexte d’utilisation. La 
question n’est pas nouvelle, si l’on tient compte du fait que l’organisation 
universitaire repose sur la confrontation, voire le conflit, entre la 
rationalisation gestionnaire portée par l’administration bureaucratique et de 
la logique professionnelle portée par les enseignants-chercheurs ».8 

Figure N° 04 : L’espace de l’industrie de la formation universitaire 
 

Source : R. Ologeanu, idem 

                                                             
8 - R. Ologeanu (2005), Expérimentations de la visioconférence dans l’enseignement 

supérieur, Revue Distances et savoirs N° 01/2005; Vol 01, p:15. 
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Les conclusions et les implications pour les établissements 
d'enseignement supérieur incluent ce qui suit : 
- L'enseignement de valeur des étudiants qui reconnaît leurs identités 

sociales et scolaires individuels et qui répond à leurs besoins et les 
intérêts particuliers d'apprentissage. Les enseignants ont besoin de 
développer des pratiques pédagogiques et des programmes qui tiennent 
compte de la diversité des intérêts et des besoins des étudiants dans 
chaque classe (cours et travaux dirigés) ; 

- La notion dominante des étudiants traditionnels et non traditionnels 
limite le développement inclusif, engageant l'enseignement. Les 
enseignants ont besoin de réfléchir et de (re) conceptualiser leurs notions 
de la diversité des étudiants, afin d'examiner comment ils pourraient 
repenser les programmes et la pédagogie pour permettre une plus grande 
participation des étudiants. Les développeurs universitaires doivent créer 
un climat dans lequel les enseignants peuvent débattre  leurs idées et 
croyances sur les étudiants et les discours qui inhibent la création 
d'environnements d'apprentissage inclusifs ;9 

-  Systèmes universitaires visant à assurer la qualité et maximiser 
l'efficacité économique de l'enseignement limitent souvent la capacité 
des enseignants à créer des pédagogies inclusives. Les « gestionnaires 
universitaires »10 doivent veiller à ce que les systèmes ne se limitent pas 
à l'apprentissage des étudiants issus de milieux culturels, sociaux et 
éducatifs divers. 
 

3-1-L'enseignement Universitaire :  
L'enseignement universitaire dans une discipline implique l’ensemble 

des éléments suivants: 

                                                             
9 - S. Biémar (2009), Etude de l’évolution des images identitaires relatives à la 

relation pédagogique chez les enseignants en insertion professionnelle, Thèse de 
doctorat, Université de Liège. 

10 - Les recteurs, les vice-recteurs, les doyens ; les vice-doyens et les chefs des 
départements. 
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- Œuvrer pour un niveau élevé de compétence dans la stimulation des 
étudiants et de favoriser leur apprentissage dans une variété de 
moyens appropriés ; 

- Etre familier avec les idées contemporaines dans son sujet ; 
- Avoir été informé des concepts récents pour enseigner ce sujet ; 
- L'évaluation et la réflexion sur la pratique de l'enseignement et de 

l'apprentissage de l'étudiant. 
Le programme de l'enseignement se développe à partir d'une base de 

l'enseignement universitaire dans une discipline.11 Il consiste à explorer, les 
essais, la pratique et la communication de pédagogies améliorées, les 
processus d'apprentissage, des programmes, des politiques et des matériels 
d'apprentissage. Il répond aux critères supplémentaires suivants dans le 
cadre de la promotion de l'apprentissage des étudiants:  

- Il exige des niveaux élevés de compétences liées à la discipline ; 
- Il nécessite une compréhension de qui sont les apprenants, comment 

ils apprennent et quelles sont les pratiques les plus efficaces dans le 
contexte de la discipline (connaissance du contenu pédagogique) ; 

- Il innove et il est innovant; 
- Il peut être reproduit et élaboré; 
- Il est documenté et soumis à un examen en matière de l’éducation. 

 
Les chercheurs en pédagogie universitaire sont guidés par des 

paradigmes théoriques et méthodologiques. Un universitaire de la recherche 
dans le domaine de l'éducation déploie des perspectives théoriques pour 
comprendre la pratique d’enseignement universitaire. La recherche dans 
l’enseignement universitaire comprend l’enquête psychologique et 
philosophique; historique, politique et culturelle, l’analyse et la recherche 
empirique sur une gamme de domaines, y compris l'apprentissage et les 
processus d'enseignement, la pédagogie et l'étude du curriculum. Ce type de 
recherche permet de tester les hypothèses de la théorie et de la valeur en 

                                                             
11 - Anne Heldenbergh (2007), Les démarches de la qualité dans l’enseignement supérieur en 

Europe, Harmattan . 
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termes de savoir si elle fournit des explications adéquates des données et 
des preuves. Le but de la recherche dans la pédagogie dans les institutions 
universitaires est d'élargir notre compréhension de tous les aspects de la 
formation académique auprès de l’université et de contribuer aux débats 
théoriques et aux développements dans la région. Les questions abordées 
sont plus larges que celles qui sont axées sur le domaine de l'innovation 
pédagogique et impliquent les parties prenantes au-delà du contexte dans 
lequel l'innovation a lieu.  

 
3-2-L’interaction pédagogique: 

L'apprentissage à vie ... est soucieux de promouvoir les compétences 
nécessaires pour développer les capacités générales et de la performance 
spécifique dans les situations de travail. Les aptitudes et compétences 
développées à travers des programmes d'enseignement permanent sont 
indispensables pour la performance des travailleurs dans leurs  tâches de 
responsabilités professionnelles précises et la façon dont ils peuvent adapter 
leurs connaissances et les compétences générales et particulières à de 
nouvelles tâches. (Aspin & Chapman 2001) 

Trouver les moyens d'encourager l'apprentissage à vie, à travers les 
lieux de travail et au-delà des contextes d'apprentissage formels, est une 
préoccupation croissante de toutes les nations. Les institutions universitaires  
peuvent offrir des possibilités réelles et fréquentes pour les étudiants qui 
prennent des décisions dans leur vie à l’université et leur processus 
d'apprentissage, afin de développer une des compétences clés du travail.12  

Liés à des questions de surface et d'apprentissage en profondeur est 
le fait que les étudiants ont déjà leurs propres idées et concepts qu'ils font 
peser sur de nouveaux apprentissages. Des idées et des concepts quotidiens 
ou spontanés sont acquis  par réflexions de l'étudiant sur la vie quotidienne. 
Le théoricien américain Howard GARDNER note le problème pédagogique 
de la «puissance de premières théories», ce sont des théories par lesquelles 

                                                             
12 - Facteur de croissance économique. 
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les étudiants développent spontanément des théories intuitives de la 
matière, la vie, l'esprit et les relations humaines. On observe que ces 
théories, peuvent avoir «une plausibilité de surface pour les étant basé sur le 
témoignage des sens et semblent être validées de temps en temps. Elles 
peuvent aussi contenir de nombreuses idées et des vérités profondes. 
Cependant, même si elles sont erronées, ces théories sont «difficiles à 
changer, et les premières théories s'avèrent particulièrement difficiles à 
modifier». Selon le contexte et les croyances de l'étudiant, la réunion des 
concepts scientifiques avec les théories quotidiennes et spontanées peut 
s'étendre de la petite enfance à la vie adulte. 

L'interaction est un concept clé dans le modèle d'Anderson de 
l'apprentissage qui se compose de trois composantes (étudiant, enseignant et 
contenu).  Les interactions entre ces trois composantes se traduisent dans 
six formes d'interaction à savoir, étudiant-étudiant, étudiant-enseignant, 
étudiant-contenu, enseignant-enseignant, enseignant-contenu, contenu. 
Anderson prolonge son modèle de l'apprentissage en général à 
l'apprentissage en ligne comme le montre la figure N° 05 ci-dessous. 

Dans un  sens, il s'agit d'un projet hors du commun, offrant à tous 
ceux qui souhaitent participer, une occasion unique d'innover de l'ingénierie 
de système d’enseignement. Le schéma ci-dessus donne une tentative 
d'appliquer les principes pédagogiques bien établis pour façonner des 
expériences d'apprentissage de manière à ce que les étudiants acquièrent 
non seulement des compétences dans leur discipline, mais à la fin d'un 
programme d'études13, ils sont en mesure de démontrer un générique 
ensemble des connaissances, compétences et attitudes (quelle que soit la 
discipline), qui sont considérées comme des exigences essentielles de toutes 
les ingénieurs formations dans le monde d'aujourd'hui. 

 
 
 

                                                             
13 - le cursus des études universitaires (Le régime classique et le régime du LMD). 



La logique de la gestion pédagogique de l’enseignement 
supérieur Dr. Hadj BENZIDANE 

 

49 

 

Figure N° 05: La schématisation de l’interaction Enseignant-Etudiant 
 

 
Source: Sh. Jaffer, Educational technology pedagogy: a looseness of fit between 

learning theories and pedagogy, Working paper, 
www.cardiff.ac.uk/socsi/.../Shaheeda%20Jaffer.doc , Consulté le 12/12/2013, p. 1-12. 

 
4- Un survol sur La gestion pédagogique dans le FSECSG : 

Le terme «gestion» a une large interprétation, par conséquent sa 
définition va être incomplète. Dans l'ensemble c'est un complexe 
d'approches générales, les formulaires, les méthodes fournissant 
compétence - gestion professionnelle d’un certain système, quelque soit le 
caractère et la nature d'une situation de gestion sur l'atteinte des buts et des 
objectifs posés. 

Comme pour le processus éducatif, la gestion pédagogique dans 
l'enseignement est l'activité pédagogique ciblée des chefs sur l'organisation 
et la création d'un système efficace d'experts qui enseignent la gestion des 
processus. Le processus d'enseignement doit être considéré comme 
processus d'ingénierie pédagogique - technologie pédagogique.  
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La mise en œuvre de la gestion pédagogique dans le processus 
éducatif fait changer la vue orthodoxe des enseignants à l'activité 
pédagogique, enfin, de recevoir une nouvelle qualité et une satisfaction 
dans le processus pédagogique. 

A ce jour la qualité faisait défaut pendant le processus de transfert des 
connaissances, au cours de son acquisition par les étudiants. Il peut être 
expliqué par un principe résiduel qui continue de dominer au cours de 
l'enseignement d'experts. En particulier les futurs experts, sont les causes du 
préjudice irréparable, représentées par «l'échec» dans le développement et 
la réalisation de diverses réformes.14 

Il y avait une discordance de suppression des besoins de 
développement de la société chez des experts hautement qualifiés aux 
opportunités de l'éducation de notre ère. Ce manque d'harmonie se 
rapproche d'une situation critique. Cela est extrêmement nécessaire de 
restructurer largement et profondément tout le système d'enseignement 
traditionnel et il est impossible de réaliser tout cela sans la gestion 
pédagogique. 

À son tour, la gestion est impossible sans un suivi régulier de tous les 
processus de celui-ci.  

Le développement de la gestion en général, et l'enseignement du 
management, plus précisément, est un événement de dimension espace-
temps à quatre. Le futur manager doit acquérir les connaissances 
nécessaires, concernant la théorie de la gestion exprimée en concepts de 
gestion. En outre, il  est nécessaire de  savoir comment les concepts sont 
appliqués dans la réalité, ce qui se fait souvent par cas et avec exemples. La 
différence, cependant, est faite dans l'acquisition des compétences de 
gestion nécessaires qui permettent au manager non seulement de 
comprendre la façon dont les concepts sont appliqués, mais aussi de se 

                                                             
14 - Renaud Pommier(2008), Métier : Formateur - De la gestion des individus et des 

groupes à la démarche pédagogique, Dunod. 
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sentir familier de les appliquer lui-même. Cet ensemble de compétences de 
gestion ne peut être maîtrisé par des activités et des projets.  

Le concept pédagogique : approche individualisée comme déjà 
suggéré, afin d'être en mesure de permettre  d'utiliser la diversité comme un 
principe constructif, et le modèle pédagogique doit être très individualisé et 
axé sur la personnalité des étudiants. La plupart des approches 
pédagogiques classiques, cependant, sont basées sur un programme de 
formation normalisé, en se concentrant sur le contenu.  

Classiquement, les FSECSG,15 les écoles nationales et les écoles 
préparatoires considèrent la connaissance en général et, plus 
spécifiquement, comme des marchandises transférables. Un étudiant est 
considéré comme un navire positionné le long d'un quai de chargement. 
«Connaissances» est versé dans le récipient jusqu'à ce qu'il soit plein. En 
considérant que l'étudiant est le réservoir vide, et que l'enseignant est une 
grue ou un chariot élévateur. L'enseignant fournit et place des 
connaissances dans le récipient vide. Le cours appliquant la théorie du 
transfert serait beaucoup magistral, comprendra des entretiens de 
personnalités dans les domaines concernés (plus le mieux) et de fournir aux 
étudiants des notes de cours double. Une fois que le récipient est rempli, un 
«projet de loi de chargement», qui est le diplôme, certifie le contenu de la 
cuve. Il améliore la vitesse de chargement (avec des grues de haute 
technologie). Personne ne peut garantir que dans le prochain port, la 
cargaison n'est pas retirée du navire de nouveau. Le suivi d'un étudiant 
signifie le suivi du processus de remplissage de la cuve, la signature de la 
facture de chargement, et parfois d'échantillonnage de la qualité du contenu. 

L’approche pédagogique rationnelle,16 au contraire, est construite d’un 
concept différent par lequel l'enseignant initie et guide les étudiants à 

                                                             
15 - FSECSG: La faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de 

gestion. 
16 - Louise Langevin (2007), Formation et soutien à l’enseignement universitaire, 

Press de l’université Québec . 
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travers un terrain inconnu qui doit être exploré. L'étudiant est l'explorateur 
et l'enseignant / tuteur est le compagnon de voyage expérimenté, expert et 
conseiller. Le guide non seulement qui indique le chemin, mais aussi fournit 
des cartes de voyage et une boussole. Dans une certaine mesure, les 
«méthodes d'enseignement» (si on peut encore les appeler ainsi) qui sont 
utilisées dans l'application de ce concept sont des méthodes plus 
expérimentales: simulations, projets, exercices avec des résultats 
imprévisibles (comme dans certaines études de cas), des discussions 
d’apprentissage.  

En résumé, l'éducation de gestion qui prépare un étudiant pour son 
rôle de futur manager qui est capable de faire une différence dans une 
société, qui exploite la diversité comme une force créatrice et est capable de 
penser en termes de développement durable, devra être composée de ces 
quatre dimensions: les concepts, les applications, les compétences et le 
développement personnel.  

 
4-1- La Veille du processus pédagogique : 

La veille  des processus pédagogiques dans le système "enseignant - 
étudiant» - est une activité de supervision et de diagnostic prévue par la 
détermination des processus d'enseignement de fournir à la dynamique des 
niveaux de maitrise par les étudiants de matériel d’enseignement et de ses 
corrections. En d'autres termes, la surveillance est une action continue de 
supervision dans le système "d'enseignants - étudiants" permettant 
d'observer correctement  l'avancement requis de l'étudiant de l'ignorance à 
la connaissance. Ainsi, le suivi est régulier de la  qualité de suivi des 
connaissances et des compétences dans la maîtrise des processus 
d’enseignements. Seul le suivi fournit une rétroaction et une information sur 
la correspondance de l'activité résultats factuels de l'enseignant ou du 
système pédagogique et à ses buts ultimes sont capables de révéler et 
d'évaluer l'exactitude de l'activité des enseignants et aussi de corriger les 
décisions administratives. 
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Les divers facteurs internes et externes influant sur le système 
pédagogique, provoquent des digressions. Pour ces facteurs réduisant 
l'efficacité du système pédagogique, y sont concernés: les changements 
dans les programmes, les plans, divergence des fins personnelles des 
participants au processus de la formation, à savoir le  développement 
d'avancement de la science, la transition vers de nouvelles techniques et 
technologies d'enseignement, changement des étudiants et le personnel 
pédagogique au cours du processus de la réalisation de la finalité. Ainsi la 
veille est reliée à révéler la réglementation des interactions entre les facteurs 
d'un environnement et des facteurs internes du système le plus 
pédagogique. 

En tenant compte que la veille est reliée à toutes les fonctions et les 
étapes de la gestion de la formation, il est opportun de réfléchir à certains 
aspects de la veille. 

Comme il a déjà été mentionné ci-dessus, il s’agit d’un suivi régulier 
des connaissances et des compétences maîtrise de la qualité dans le 
processus de formation.  

 
4-2- Des outils de contrôle du système de l’enseignement: 

Comment le diagnostic et le contrôle de système dans le processus de 
l'enseignement diffèrent de l'estimation des connaissances et des 
compétences existant traditionnellement dans tous les systèmes éducatifs? 

Dans la recherche de la reconnaissance de l'examen et de l'estimation 
de la connaissance est comme une partie nécessaire de l'enseignement et le 
processus d'enseignement est la phase initiale; à bien des égards son succès 
dépend de leur déclaration correcte. L'auteur détermine les fonctions de 
base de l'examen et de l'estimation de la connaissance: l'enseignement, le 
contrôle et l'éducation comme avec leur aide la connaissance qui a été 
acquise par les étudiants de chaque niveau d’étude, les réalisations et les 
défauts de préparation des étudiants, l'efficacité du travail de l'enseignant 
émergent. Sur la base de l'examen et de l'estimation de connaissance, ils 
sont déposés, les marques annuelles actuelles et l'état de préparation pour la 
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formation continue est déterminée. La façon dont l'examen et l'estimation 
des connaissances des étudiants sont effectuées, leur discipline d'étude, 
l'attitude de la doctrine, la formation de l'intérêt pour un sujet et également 
des grandes qualités de l'étudiant que l'indépendance, l'initiative et la 
diligence en dépend. 

L'examen et l'estimation de la connaissance donnent les informations 
nécessaires pour l'organisation du processus d'enseignement et de sa 
gestion. Qualité de l'enseignement, la justesse de la décision de nombreux 
problèmes didactiques et éducatifs dépendent de leurs objectivité. Les 
auteurs des indications sur la subjectivité du contrôle des connaissances17 
soulignent l'urgence du problème du suivi pédagogique une fois de plus que 
nous considérons que l'objectivité de l'estimation de la connaissance  dans 
ce cas a augmenté. 

Différents enseignants évaluent la même réponse de l'étudiant de 
façon ambiguë, et la divergence des estimations atteint deux et même trois 
points. Cette image est typique et à la fois libérale pour des disciplines 
naturelles. Un enseignant considère la même erreur- grave, un autre 
professeur - pas grave, le troisième - comme un défaut.  

L’évaluation: classe et apprentissage des étudiants. Les enseignants 
(MA.B) en l’occurrence doivent comprendre les différences et les usages 
des évaluations formatives et sommatives. Beaucoup d'étudiants sont 
conscients des évaluations sommatives de leur premier cycle et des cycles 
supérieurs. Une discussion approfondie de l'évaluation conduit à des 
techniques d'évaluation en classe présentée par Angelo et Cross (1993). Les 
approches d'évaluation seront différentes selon la complexité du processus 
éducatif et la diversité des environnements d'apprentissage. Il faut avoir un 
aperçu sur les  étudiants, comment ils apprennent et quelles sont leurs 
convictions épistémologiques. Les évaluations formatives aident à 
comprendre et à améliorer les étudiants, l'apprentissage et l’enseignement  
 

                                                             
17 - L’examen semestriel, l’examen du rattrapage, le contrôle continu et l’examen du TD. 
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5- Les Exigences de réussite d’un management pédagogique des cours 
universitaires: 

L’approche pédagogique traditionnellement acceptée au stade donné 
ne suffit pas pour répondre à un réel problème de la formation qualitative. 
En ce qui concerne le volume des connaissances scientifiques est intensive 
a augmenté, de sorte que le système d'enseignement de ces connaissances et 
la qualité de sa maîtrise doivent être guidés, et changés de manière 
intensive. 

Enseignement - l'acte de création, sa base, ainsi que des bases de la 
créativité, ne portent pas de stagnation, de caractère statique. Seul le 
changement des techniques de préservation des bases méthodologiques ne 
sera pas fait  pour le résultat de l'augmentation substantielle de l'efficacité 
de l'enseignement. La science pédagogique tente d'assurer la transition du 
système d'enseignement aux nouveaux contenus. Physiologistes, des 
hygiénistes, des météorologistes, des psychologues considèrent tout à fait 
raisonnable que l'étudiant moyen est dans la condition d'acquérir un 
matériel de programme dans toutes les matières et que l'absence de 
technologies d'enseignement général uniforme ne lui permet pas de le faire. 
   
5-1-Les conditions de réussite de la conférence (Cours et TD) : 

Même le meilleur texte n'est pas encore une bonne lecture, si d’une 
part, une originalité de conférence, comme des formes de travail 
pédagogique, qu'il est très difficile de donner des recommandations 
catégoriques à ce sujet, d'autre part, la pratique méthodique permet de 
considérer  qu’un grand nombre d’arguments établis, en particulier les 
principaux facteurs garantissant la réussite de la conférence. 

Les étudiants devraient percevoir un matériel de l'enseignant, souvent, 
c’est quelque chose de ce qui, dans un nouveau système didactique de 
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l'enseignant, est tenu à prouver sa compétence avec l'aide de modèles et de 
simulateurs.18 
 
5-2- Le rôle de l’expérience des enseignants-chercheurs dans la gestion 
pédagogique: 

L’expérience est l'un des types d'activité du savant, qu'il a entreprise 
avec les buts de la connaissance scientifique, de l'ouverture des régularités 
et du changement de la pratique existante. L’expérience est une 
combinaison originale de l'activité de l'organisation pratique et théoriques 
du chercheur qui donne la possibilité d'isoler le phénomène étudié à 
l'influence de la garantie, les facteurs inexistants, pour étudier en «forme 
pure», et reproduire le phénomène étudié dans les conditions qui sont 
vérifiables et identifiable, à changer systématiquement et de combiner 
différentes conditions afin de recevoir le résultat requis. Le besoin en 
expérience semble raisonnable au chercheur lors de la formation de 
l'hypothèse où il ne peut pas recevoir les faits nécessaires à sa formation 
dans des conditions naturelles. Puis l'expérience devient une source de ces 
faits. L’expérience et de l'expérience pédagogique de pointe sont des 
concepts différents même si les deux sont reliés à la transformation de la 
pratique existante.  

La différence de l'expérience avancée consiste en la disponibilité de 
l'objectif particulier de l'étude scientifique. Un chercheur ne s'intéresse pas 
tant aux résultats de l'expérience, mais aux méthodes générales et 
individuelles de développement du processus de formation. 

Les méthodes de base de la recherche sont les méthodes de 
l'accumulation des connaissances et des faits. Pour recevoir ces faits il 
existe des méthodes diversifiées. Conditionnellement ils peuvent être 
divisés en 3 groupes. On schématise ces trois groupes comme suit : 

                                                             
18 - Sh. Jaffer, Educational technology pedagogy: a looseness of fit between learning 

theories and pedagogy, Working paper, www.cardiff.ac.uk/socsi/.../ 
Shaheeda%20Jaffer.doc ,  on 12/12/2013, p.1-12. 
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Figure N° 06 : Les méthodes d’accumulation des connaissances 

 
 
 
 
 
 
 

A l'analyse du matériel reçu, il est nécessaire d'avoir en vue que les 
faits en eux-mêmes ne sont pas d'une grande importance, mais ces les 
conclusions que l’enseignant - chercheur réalise sur la base de ces faits. 

En utilisant des méthodes de la pensée logique, les chercheurs 
établissent une cause et la séquence, soit la génération, l'un ou l'autre 
phénomène, et également établir des régularités qui existent entre eux. 

L’expérience dans ce cas est la principale méthode pour vérifier les 
idées. Elle permet de vérifier la fiabilité des conséquences suivantes à partir 
d'une hypothèse.19 

Les exigences spéciales peuvent être prises à n'importe quelle 
expérience dans le domaine de la pédagogie et tout d'abord la disponibilité 
d'une hypothèse. Un enseignant-chercheur doit connaître à la fois la théorie 
et la pratique d'un problème qu'il étudie. Et sur la base de cette 
connaissance, il doit avoir certaines conclusions, qui doivent être vérifiées 
en expérience. L'hypothèse est toujours nécessaire dans la forme de 
l'hypothèse générale ou un plan général20. 

La condition indispensable de la productivité de l'expérience est la 
préparation de l'enseignant pour le travail expérimental. Pour la 
planification expérience réalisation, il est nécessaire de prévoir la 

                                                             
19 - Sh. Jaffer, Educational technology pedagogy: a looseness of fit between learning 

theories and pedagogy, op.cit, p 1-12. 
20 - M. Macedo-Rouet (2005), La visioconférence dans l’enseignement Ses usages et 

effets sur la distance de transaction, Revue Distances et SavoirsN° 21/2004, Vol 1, 
p. 65-91. 

L'étude de référence, 
documents d'archives, des 
documents sociologiques 
– questionnaires…. 

Les conversations avec des 
collègues, des enseignants 
et des étudiants. 

L'observation à la fois pendant 
l'étude de l'expérience 
opérationnelle formée de 
professeurs….. 
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préparation des enseignants tels que les maîtres-assistants B à venir 
travailler en équipe. Le chercheur est l'organisateur de l'expérience des 
conditions et des résultats de l'expérience de supervision. Surtout, il est 
nécessaire de noter l'importance de caractère de masse de l'expérience. 

L’examen du contenu des cours et l'acquisition de connaissances 
peuvent être partiellement ou totalement déterminés avant l'affectation pour 
l'enseignement du cours. Les enseignants recrutés ont besoin de savoir 
quelles questions poser, comment développer un cours, et les informations à 
couvrir. Ces enseignants peuvent commencer à penser aux connaissances et 
aux compétences objectives à respecter, le niveau du cours, sa place dans la 
séquence des cours et comment l'apprentissage des étudiants sera évalué. 

Comment se préparer à enseigner plus efficacement (Prégent, 1994). 
Les textes sont souvent choisis par les enseignants et comprennent des 
informations sur la conceptualisation et la planification d'un cours. 

  
5-3- Gestion de classe: 

Premier jour de classe. La première réunion peut concerner les 
attentes des étudiants et des enseignants. Un cours sur la pédagogie pourrait 
inclure une discussion sur ce que les attentes de nouveaux enseignants 
peuvent avoir pour leurs cours. Les suggestions dans la littérature 
comprennent la détermination de la façon dont les professeurs établissent 
un rapport, clarifient les attentes de la classe, et apprennent à connaître leurs 
étudiants. 

Une autre discussion utile21 est que les étudiants attendent la première 
réunion de classe. Un sondage informel des étudiants cours inclus des 
commentaires tels que: «Écoutez, être aimable et disponible lorsque 
l'étudiant a besoin d'aide» et «Soyez à l'heure. Ces enseignants doivent 
avoir les esprits ouverts et les connaissance de l'avis de la classe ". 

                                                             
21 - Karim Mouzoune (2010), Le coaching pédagogique: Comment vaincre les 

difficultés scolaires, Harmattan.  



La logique de la gestion pédagogique de l’enseignement 
supérieur Dr. Hadj BENZIDANE 

 

59 

 

Programme de construction. Répartition du syllabus du cours22 est 
souvent l'un des premiers professeurs entrant en interaction avec les 
étudiants. Il aide les étudiants à se concentrer sur le contenu et les exigences 
du cours. Beaucoup considèrent que le programme soit un accord 
négociable qui peut soutenir l'enseignement et l'apprentissage. Les 
exigences universitaires individuelles, dicteront une partie du contenu du 
programme. Au-delà de ces exigences, des ressources telles que des 
conférenciers invités, des équipements spéciaux.  

Les nouveaux enseignants apprennent que syllabai sont généralement 
"travaux en cours". Conférences / discussions en classe. Au-delà de la 
conception du programme, les étudiants dans un cours d'enseignement 
universitaire doivent passer du temps à discuter des divers moyens de 
couvrir le contenu, que ce soit par des conférences, des discussions en 
classe, ou des projets de classe. Nouvelle lutte de la faculté à donner  des 
conférences efficaces et la façon de faire des conférences plus 
participatives. Un dernier constat que le nouvel enseignant peut être 
tellement concentré sur "la livraison de l'information" qu'il  oublie de 
regarder les étudiants, lire le langage corporel, et donner le temps et la 
possibilité de questions et de discussion aux étudiants. 

L’enseignant dans la salle de classe et une série de publications 
consacrées à différents thèmes pédagogiques. Des compétences dans 
l’enseignement fournit des suggestions pour améliorer les compétences de 
communication et de développer un bon enseignement et un bon  
encadrement dans la salle de classe. En plus de discuter les diverses 
compétences, la brochure fournit des pistes de réflexion, comme "Pourquoi 
l'attitude est importante dans le processus d'apprentissage?" et "Que doit 
faire l’enseignant pour préparer des leçons afin que tous les étudiants 
puissent être de meilleurs apprenants? ". 

"Dynamics classe", un autre domaine important de la discussion est 
celui de la dynamique et des défis classe. Au-delà du contenu, la livraison et 
                                                             
22 - Conole & Others (2005), Pedagogical review of learning activities and use cases, 

LADIE project report, August 2005. 
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l'évaluation de l'information, l'échange complexe entre les étudiants et le 
corps d’enseignant posent souvent des défis particuliers. Le livre «Conseils 
d'enseignement", McKeachie (1999) comprend un certain nombre 
d'excellentes suggestions pour des étudiants présents mais qui n’attachent 
aucune importance aux cours, ou ceux qui on des absences excessives, les 
défis et les questions actuelles. Un cours dans l'enseignement universitaire 
devrait fournir des ressources et un soutien pour les futurs enseignants qui 
sentent souvent que la salle de classe peut être hostile ou extrêmement 
difficile. La diversité dans la salle de classe doit être reconnue et discutée. 
Les futurs enseignants doivent avoir une appréciation complète des 
différences entre les étudiants qu'ils vont rencontrer dans leurs cours.  
 
6- Conclusion: 

Que faut-il faire dans l'avenir? Les observations générales et les 
réflexions indiquent que les pratiques d'enseignement et d'apprentissage ne 
favorisent pas une approche profonde où les étudiants construisent leur 
propre approche scientifique et compréhension qui se traduisent par des 
changements durables dans le comportement de l'étudiant. Au lieu de cela, 
l'approche superficielle semble prédominante. 

Pour maintenir la qualité dans l'enseignement supérieur, les 
enseignants doivent être pourvus de compétences pédagogiques. Prendre 
des mesures appropriées pour une excellente progression dans 
l’enseignement et la recherche, et ce, à travers la formation continue dans 
les méthodes d'enseignement, la recherche-action, l'évaluation de 
l'enseignement et de l'apprentissage sont quelques-unes des nombreuses 
mesures importantes à prendre en compte. Donner aux étudiants toutes les 
opportunités de faire des erreurs, rechercher les causes possibles des erreurs 
et rechercher des solutions alternatives aux erreurs, doivent être adoptées en 
tant que stratégie. Cela pourrait encourager l’intrinsèque et surtout l’auto-
apprentissage guidé de la part des étudiants. 

Il est généralement recommandé que les nouveaux enseignants 
commencent à assurer la profession d'enseignant en commençant par des 
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travaux dirigés. Ceci, leur donne l'occasion d'acquérir une expérience. 
Organiser une formation pédagogique à court terme pour ces enseignants 
pourrait aussi être considérée comme une stratégie utile. 

Concevoir et mettre en œuvre le salaire attractif et d'autres incitations 
à l'enseignement supérieur, en particulier pour le gouvernement des 
établissements d'enseignement supérieur, comme les conditions minimales 
visant à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Une telle mesure 
permet non seulement de conserver le personnel actuellement disponible, 
mais il serait aussi utile d'attirer du personnel qualifié et expérimenté de 
l'extérieur.  
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Résumé :  

 La politique monétaire permet aux Banques Centrales d’exercer une 
influence sur des facteurs économiques tels que la croissance, l’emploi, 
l’inflation, ainsi que sur la balance des paiements. Pour cela les autorités 
monétaires doivent prendre des décisions, importantes, qui ont des effets 
sur l’évolution économique.  

En Algérie cette politique a connu deux étapes importantes : l’une de 
1962 à 1990 où les autorités monétaires cherchaient à adopter une politique 
de monnaie neutre, l’autre à partir de 1990 où les autorités monétaires 
tentent de réactiver la monnaie. Ces deux statuts n’ont fait que favoriser le 
secteur informel. 
Mots clés : politique monétaire, croissance économique, masse monétaire, 
système bancaire, neutralité, monnaie active, secteur informel. 
 

  :ملخص
التضخم  ،النمو، العمالة مثل االقتصادية العوامللتأثري على با للبنوك املركزية تسمح السياسة النقدية

  . االقتصادية تؤثر على التنميةمهمة  اختاذ قرارات السلطات النقديةجيب على  ،هلذا .ميزان املدفوعاتو 
سعت  عندما 1990إىل  1962 من رئيسيتني واحدة فرتتني هذه السياسة شهدت اجلزائر يف
 السلبية لنتائجنظرا ل إىل يومنا هدا 1990والفرتة الثانية من  حمايدة اعتماد سياسة إىل النقدية السلطات
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القطاع غري  السياستان عززت كالو . إتباع سياسة نشيطة للنقود هذه السلطاتللفرتة األوىل حاولت 
  .الرمسي

  .منو، عمالة، نقود حيادية، نقود نشيطة، سلطات نقدية، قطاع الغري الرمسي :مفتاحيةكلمات 
 

Introduction : 
La situation de l’économie algérienne s’est caractérisée par plusieurs 

réformes. Ces dernières ont fait l’objet d’une littérature abondante. La 
plupart de ces écrits ont centré leurs analyses sur le statut de la monnaie. Ils 
ont accusé  les pouvoirs publics d’avoir appliqué deux statuts à la monnaie. 
L’un de neutralité et ce jusqu’en 1990, l’autre d’activité de 1990 à nos 
jours. La monnaie neutre suppose que ni le fonctionnement de l’économie, 
ni ses résultats ne sont influencés par son utilisation. La monnaie active 
suppose au contraire qu’elle influe l’activité réelle, et que la manière, dont 
elle est utilisée, peut remédier à toute influence négative. 

Cette passivité et activité économique ne peuvent imposer leur logique 
à l’économie algérienne, car le surplus engendré par la monnaie a été capté 
par le secteur informel.  
Pour développer cette idée il nous paraît essentiel: 

- de  donner un bref rappel sur la théorie quantitative de la monnaie ; 
- de donner un aperçu sur le statut de la monnaie en Algérie et 

d’essayer en utilisant les théories de montrer que s’il y a eu surplus, 
ce dernier a été canalisé par le secteur informel. 

 
I. Place de la monnaie dans  la théorie quantitative : 

Deux courants s’opposent quant au rôle de la monnaie. Il y a  les 
partisans d’une monnaie neutre et les partisans d’une monnaie active. 
 
a- La neutralité de la monnaie : 

On dit que la monnaie est neutre lorsqu’une variation étant intervenue 
dans les variables monétaires, celle-ci ne modifie ni le système des prix 
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d’équilibre ni les variables réelles de l’économie.1 Deux approches 
semblent importantes : la formulation de Fisher et celle de Cambridge. 
 
**Formulation de Fisher : 

Pour Fisher dans une économie monétaire chaque transaction 
s’analyse en termes de flux monétaire, de sens contraire et de valeur 
identique, qui est sa contrepartie. Dans toutes transactions il ya un acheteur 
et un vendeur, donc pour l’ensemble de l’économie le montant des ventes 
doit être égal au montant des recettes. L’offre et la demande portent 
toujours sur des marchandises la monnaie, n’est pas demandée pour elle-
même mais pour ce qu’elle permet d’acquérir. Cette idée est formulée de la 
manière suivante : MV=PT. De cette identité il va tirer une relation de 
causalité qui est toujours vérifiée, entre la monnaie et les prix. Toute 
augmentation de la quantité de monnaie M entraine une augmentation 
identique et proportionnelle des prix (P). Inversement, une baisse de la 
masse monétaire provoque une baisse réciproque des prix. Si la masse 
monétaire augmente de 3% est que la croissance est nulle, alors l’équilibre 
s’opère par une baisse de la circulation de la monnaie, soit par une du 
niveau général des prix (l’inflation).2Cette hausse sera de la même ampleur 
que l’augmentation de la masse monétaire c'est-à-dire de 3%. La monnaie 
est donc neutre, toute variation de la quantité de monnaie est contrebalancée 
par une modification des prix, mais n’influence pas sur le niveau des 
transactions et de la production. 
 
**Formulation de Cambridge : 

Cette nouvelle interprétation, qui part du même point et aboutit à une 
conclusion semblable à celle de Fisher, suit un trajet tout à fait différent 
pour y arriver.  Les Cambridgiens adoptent une méthode parallèle ; plutôt 
que faire une théorie du mouvement (Fisher : pourquoi et comment la 

                                                             
1 Marc Montoussé, « Macroéconomie. », éd. Bréal, 2006, p.185. 
2 E. Lefeuvre, «Marchés Financiers la logique du hasard : Rapproché les marchés et 

l’économie pour ne plus subir l’imprévisible. », éd. Eyrolles, 2010, p.192.  
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monnaie circule ?), les Anglais font une théorie du repos (pourquoi et 
comment la monnaie est gardée ?).3 Les cambridgiens tels que A. Marshall 
et A.C.Pigou ne cherchaient pas à déterminer la masse monétaire nécessaire 
à l’économie pour réaliser un volume donné de transaction, comme l’a fait 
Fisher, mais essayaient plutôt de déterminer la quantité de monnaie désirée 
par un individu si toutefois la volonté d’échanger justifie la détention 
d’encaisses. Les agents économiques ont donc une demande de monnaie 
égale à : M = k PY. k est la proportion de liquidité la part du revenu que les 
agents désirent avoir en espèces monétaires, c’est l’inverse de la vitesse de 
circulation. La détermination des prix dans cette formulation est déterminée 
par un mécanisme logique. Si l’agent perçoit une modification de ces 
encaisses parce que la quantité de monnaie a varié, il cherchera à en 
retrouver le niveau requis, en modifiant sa demande sur le marché des 
biens. L’effet d’encaisse réelle permettra d’abord d’expliquer qu’une hausse 
accidentelle des prix, non accompagnée d’un accroissement de monnaie est 
impossible. Si M est multiplié par deux, le niveau général des prix est 
multiplié par deux, puisque K est une constante et que le revenu réel Y ne 
peut varier en courte période. La causalité va de l’offre de monnaie vers les 
prix, la monnaie n’a aucune influence sur les phénomènes économiques 
réels. La monnaie est neutre. 

Mais cette conception d’une monnaie va porter en elle-même ses 
limites avec l’effondrement de l’économie en 1929. 

 
b- La monnaie est active : 

Les caractéristiques particulières de la monnaie mise en valeur par les 
deux écoles précédentes, vont être rejetées par Keynes et  M. Friedman. 
**Formulation Keynésienne : 

La demande de monnaie de Keynes, renvoie à la notion de 
« préférence à la liquidité », c’est-à-dire qu’elle n’est plus dépensée mais 

                                                             
3 J. Manoury : « Des délices de l’inflation aux affres de la déflation: une lecture 

Keynésienne de la crise. » ; Publication des Universités de Rouen et du Havre 2009, 
p.181. 



Le  statut de la monnaie en Algérie et son impact sur le 
développement du secteur informel 

Mme Bedjaoui Zahira 
Mme Benammar Hafida 

 

68 

 

gardée.4 La fonction de demande de monnaie prend alors la forme 
suivante :   M= L0 + L1 (Y) + L2 (i). Elle s’explique par trois motifs : le motif 
de transaction (L0) ; le motif de précaution (L1 (Y)) et le motif de 
spéculation (L2 (i)). Dans cette optique la monnaie n’est plus neutre. Il y a 
une causalité entre la demande de monnaie et l’activité économique. S’il y a 
accroissement de l’offre de monnaie M ceci fera baisser les taux d’intérêts 
ce qui provoquera un encouragement de l’investissement qui agira 
positivement sur les revenus. Cette diminution du taux d’intérêt et 
l’augmentation du revenu va induire à l’augmentation de l’encaisse 
spéculative et une augmentation de l’encaisse de transaction. Le taux 
d’intérêt joue un rôle central dans la décision d’investir et par là sur 
l’activité économique et sur l’inflation. 
 
c- le retour à la monnaie voile : 

A partir des années 70, l’apparition des dérèglements monétaires 
internationaux a favorisé le retour à la conception classique de la monnaie.  
 
**Formulation de l’école de Chicago : 

Selon FRIEDMAN les consommateurs détiennent de la monnaie parce 
qu’elle produit une utilité. Les facteurs explicatifs de cette demande sont : 
le niveau général des prix (p), le taux d’intérêt (i), le patrimoine ou la 
richesse (W) et le rapport capital humain/capital physique (h). La demande 
de monnaie s’écrit :  
        Md = [ W, h,1 / p.dp / dt, (1-i)/ i.di/dt] 
                 +    +      -                       - 
Les signes indiquent la variation de la demande de monnaie suite à une 
variation unitaire de chacune de ses variables.5 La monnaie n’est pas 
seulement un instrument d’échange mais avant tout une richesse et la 

                                                             
4 Patrick catex,  « Histoire critique des théories monétaires et des économistes : l’argent 

contre la monnaie. », Ed.L’Harmattan.2007, p.83. 
5 Thaladidia thiombiano, « Crise financière et économique internationale : analyses 

théoriques  et empiriques et implications pour le continent africain. ». 2010, p.112. 
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demande de monnaie  résulte d’un choix fait par l’ensemble des intéressés 
entre la monnaie et les autres formes de richesses existantes d’une part ; et 
d’autre part elle est intégrée à l’ensemble des biens capitaux, elle est étudiée 
dans le cadre d’une gestion de patrimoine opérée par l’agent économique. 
La monnaie va agir sur l’économie à partir de comportements stables de 
demande de la part de ces agents. La politique monétaire apparaît donc 
comme l’instrument le plus adapté. L’offre de monnaie, considérée comme 
exogène, introduite dans l’économie rencontre la demande et l’équilibre du 
marché s’opère par le mécanisme de l’effet d’encaisse réelle et des effets de 
richesses. Toute modification de la quantité de monnaie provoque un 
accroissement du revenu nominal national. Pour l’ancienne théorie 
quantitative, la monnaie n’agit que sur le niveau général des prix ; dans la 
nouvelle formulation monétariste, elle peut à court terme, agir sur les 
niveaux de la production et les quantités, ce n’est qu’à long terme qu’elle 
affecte les prix, (elle est neutre). 

Au terme de ce  parcours théorique la monnaie a été présentée en 
termes de passivité et d’activité ayant une relation directe avec 
l’intervention de l’Etat et par là des politiques monétaires. Car à travers ces 
dernières, les pouvoirs publics tentent de régler le volume et les conditions 
de la circulation monétaire, en essayant d’adapter le mieux possible l’offre 
de monnaie du système bancaire aux besoins des agents économiques, et 
ceci en vue d’obtenir la régulation de l’activité à court et moyen terme. La 
question qui s’impose est de quel manière a été crée la monnaie en Algérie 
et quel statut lui a été attribué ? 

 
II- Le statut de la monnaie en Algérie : 

Pour répondre à cette interrogation, nous examinerons brièvement les 
différentes réformes monétaires en Algérie. Puis, nous donnerons un 
élément de réponse sur le fait que l’injection massive de la monnaie dans 
notre économie a favorisé le secteur informel (ceci en utilisant les 
différentes théories citées). 
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a- Bref rappel sur les réformes monétaires en Algérie : 
La politique monétaire algérienne a connu deux grandes phases : l’une 

de 1962 à 1989 et l’autre de 1990 à nos jours. Chacune de ces périodes à été 
marquée par des réformes spécifiques. 
 
**Etape de 1962 à 1989 : 

Le système bancaire algérien hérité après l’indépendance ne pouvait 
favoriser l’expansion du secteur industriel naissant. Il est donc paru 
nécessaire de se doter d’organes destinés à jouer un rôle dans la promotion 
des investissements. Ce fut donc la création de plusieurs établissements 
comme BCA, CAD, CNEP (1963-1964), BNA, CPA, BEA (1966-1967). 
Lors de cette période (1962-1969) ce qui semble ressortir des différentes 
lois, c’est qu’il s’agissait de mettre en place un système bancaire chargé du 
financement du secteur public socialiste, dans des conditions qui 
permettaient son épanouissement. Mais, ce n’est qu’en 1970, avec l’ère de 
la planification que le rôle de l’intervention des banques s’est précisée. La 
loi de finance de 1970 a exigé le financement en concours temporaire de 
tout investissement public. Ainsi, les sociétés nationales devaient recourir 
au crédit pour financer leurs investissements productifs. Les banques 
financeraient le projet, mais les entreprises publiques devront rembourser 
ces fonds. Néanmoins, les garanties offertes par les réserves du pétrole vont 
introduire un certain relâchement de cette orthodoxie monétaire.  

L’investissement public va principalement être financé par la rente 
pétrolière et à partir d’un certain moment par l’endettement extérieur. Ce 
qui va provoquer le découvert de nos entreprises. Un découvert dû,  d’une 
part, à la faible utilisation de la capacité de production, d’autre part à la 
législation des prix rigide. Une législation qui ne pouvait permettre à 
l’entreprise de vendre selon son coût de production et réaliser un gain qui 
puisse lui permettre de faire face à toutes ses dettes et de dégager un 
surplus.  La croissance se voit entravée par cette règlementation (Rigidité 
pour les entreprises et liberté des prix pour les distributeurs, ce qui va 
favoriser le secteur informel).L’Etat a cru pouvoir maîtriser l’offre et la 
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demande de monnaie sans toutefois altérer l’équilibre par le biais du 
système des prix. Ce qui démontre que l’objectif recherché lors de cette 
période était un objectif de monnaie neutre.  

Malgré cela, nos entreprises ont continué à fonctionner grâce à 
l’injection de la monnaie. Ayant donc, échoué dans la mise en place d’un 
système productif qui renfloue au moins les capitaux avancés par les 
banques, la chute du prix du pétrole en 1986, va inciter l’Etat a adopter une 
nouvelle loi. Cette nouvelle loi voulait, à travers ses objectifs, inciter le 
système bancaire à prendre plus de disposition pour éviter le risque de non-
remboursement constaté pour les entreprises. Les banques ne sont plus 
considérées comme une source inépuisable de liquidité. La fonction du 
système bancaire est donc d’assurer à la fois l’existence d’une monnaie 
circulant sous forme de revenu et circulant sous forme de capital et 
d’avance.  La nouvelle méthode a été mise en œuvre en 1986 par la 
promulgation de la loi 86-12 du 19-08-86. Cette loi portant régime des 
banques cherchait à ce que le système bancaire assure l’aide du plan de 
crédit, l’adéquation des ressources financières et monétaires aux objectifs 
du plan de développement national. 6 Cette loi portant régime des banques 
marque l’amorce de la refonte du système bancaire algérien. C’est ainsi que 
la Banque Centrale recouvre des prérogatives en matière de définition et 
d’application de la politique monétaire et de crédit, en même temps 
qu’étaient revus ses rapports avec le Trésor Public. Les dysfonctionnements 
de l’économie, la crise d’endettement extérieur, vont donner naissance à 
une autre loi. A partir de janvier 1988, une réforme de l'économie 
algérienne reposant sur l'autofinancement des entreprises a été engagée. 
Cette dernière a pour objectif de rétablir une relation entre la banque et 
l'entreprise en réaffirmant leur caractère commercial. Ces relations doivent 
être régies par les règles de la commercialité dans le cadre d'engagement 
contractuel. 

                                                             
6 M. Boudersa. « La ruine de l’économie Algérienne sous Chadli », éd. Rahma.1993, p.58 
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Les réformes économiques mises en place de 1970 à 1989, ont induit à 
des distorsions qui ont lourdement pesé sur la croissance économique. Des 
distorsions causées par une création monétaire abusive et par le 
comportement des entreprises publiques quant au respect des bonnes règles 
de gestion, qui devait favoriser leur rentabilité afin d’assurer leur pérennité. 

La crise des années quatre vingt a ensuite renforcé les contraintes 
budgétaires et mis en évidence la confusion des rôles, conduisant l’Etat à 
entamer son désengagement du financement de l’économie. L’objectif était 
de sortir de la crise du financement par l’endettement et de rétablir les 
grands équilibres macro-économiques.7 
 
**Etape de 1990 à nos jours :  

L’Algérie veut désormais passer d’une économie planifiée et rentière 
à une économie de marché. Ce fut donc la promulgation de la loi 90-10 sur 
la monnaie et le crédit. 

Cette loi a marqué d’une manière décisive, dans le domaine monétaire 
et bancaire, le processus de transition de l’économie algérienne vers une 
économie de marché et est venue renforcer les réformes économiques 
engagées dès 1988 et mettre fin à la triple crise d'endettement, d'inflation et 
de gestion administrée. Cette loi allait mettre fin à toute ingérence 
administrative, (le monopole de l’Etat dans le secteur bancaire et financier a 
été supprimé), et établir des institutions et des instruments afin de pouvoir 
instaurer une autorité de régulation autonome. Cette autorité fut chargée de 
la réalisation de ces objectifs et de la conduite de programmes de rupture, 
de réhabilitation et de rénovation des structures. 8 Cette loi visait 
notamment, à réhabiliter la monnaie et par conséquent, l'autorité monétaire 
ainsi que le statut de la banque en tant qu'entreprise bancaire. 

                                                             
7 E. Brack. « Systèmes Bancaires et financiers des pays arabes: vers un modèle 

commun ? », éd. l’Harmattan, 2012, p.191. 
8  R. Charvin, A.Guesmi. « L’Algérie en mutation : les instruments juridiques de passage 

à l’économie de marché ». éd. L’Harmattan, 2001, p.240. 
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 Après avoir donné un aperçu sur les différentes réformes  monétaires 
en Algérie, il semble opportun de présenter une esquisse des conséquences 
de la politique monétaire sur le secteur informel et ceci en nous basant sur 
les théories. 

 
II- Le statut de la monnaie et secteur informel : 

Le système bancaire algérien ne pouvait jouer le rôle qui lui était 
dévolu après 1962 et ce jusqu’en 1989, car il évoluait dans le cadre da la 
planification. Une planification qui avait pour mission de répartir les 
ressources et stimuler l’activité réelle, grâce aux prévisions. Mais elle n’a 
pas eu les effets désirés. La demande de monnaie s’est vu satisfaite sans 
résistance, sans pour autant que la production et la rentabilité du secteur réel 
suivent. Cette contrepartie qui devait maintenir l’équilibre s’est vue 
entravée par le système des prix fixés. Un équilibre qui s’est vu de plus en 
plus altéré en 1986 par la chute du prix du pétrole. Les crédits sont remis en 
cause, et l’activité  réelle est tenue de les rembourser. Pour ce faire, 
l’entreprise doit donc se baser sur la notion de production et de productivité, 
seule variable pouvant stimuler la croissance économique.  

Cette croissance se voit entravée par une nouvelle règlementation des 
prix. Rigidité pour les entreprises et liberté des prix pour les distributeurs 
(ce qui va favoriser le secteur informel).L’Etat a cru pouvoir maîtriser 
l’offre et le demande de monnaie sans toutefois altérer l’équilibre par le 
biais du système des prix. Ce qui démontre que l’objectif recherché lors de 
cette période était un objectif de monnaie neutre.  

Cette politique qui devait accompagnée l’évolution réelle avec comme 
objectif la stabilité des prix c’est vu entravé par ce même objectif. Car lors 
de cette période le  fonctionnement de l’économie a failli aux règles de 
l’orthodoxie monétaire. Ceci ne peut être contesté,  L’étude statistique nous 
permet de le voir. La première spécificité est la part de l’investissement, 
une part importante du produit intérieur brut. C’est les entreprises publiques 
qui ont bénéficié de la plus grande part (40.2% en 1970 contre 37.4% en 
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1983).9 Investissements réalisés grâce à une offre de monnaie accrue. 
L'effort d'investissement consenti par la nation est impressionnant. 
L’enveloppe accordée aux investissements a été en constante augmentation 
puisqu’elle est passée de 12 Milliards de Da durant le 1er plan triennal à 550 
milliards lors du deuxième plan quinquennal.  

L’expérience algérienne nous a montré que les investissements ont été 
rarement stoppés pour un motif de dépassement du coût initialement prévu. 
Nos entreprises ont continué à fonctionner grâce à l’injection de la monnaie 
et aux capitaux avancés. Ainsi ces avances sont passées de 20.3 milliards de 
Da en 1980 pour atteindre 34.1 milliards de Da en 1983 ce qui fait une 
augmentation de 13.8 milliards de Da, pourtant l’excédent d’exploitation est 
resté négatif.  

Ces chiffres éloquents ne font que confirmer que : l’emploi, 
l’indépendance économique, l’équilibre régional, la satisfaction des besoins 
sociaux de la population, sont, entre autres, les objectifs assignés à cette 
stratégie d’industrialisation. Les performances financières et économiques 
étaient reléguées au second plan, voire totalement occultés.10  

En termes de production les résultats escomptés ne sont pas atteint. 
Puisque la production industrielle qui représentait 11% du PIB ne dépasse 
pas 14% du PIB pourtant elle avait reçu une grande enveloppe de la part des 
investissements globaux. Quant à la part de la production des hydrocarbures 
nous avons selon les statistiques une production industrielle globale de 7.8 
milliards de Da en prix constant contre une enveloppe de 88 milliards de Da 
nous pouvons donc largement constater l’écart. Les 23.4 milliards de Da de 
découverts et les 14.6 milliards de déficit représentent une fois et demi la 
fiscalité pétrolière de la même année, 82% du revenu total de l’Etat et 63 % 
du montant total investi dans l’industrie. L’ampleur de la destructuration 
financière des sociétés nationales contribue à l’explication du recours de 

                                                             
9 ONS, 2010 
10 N. E. Sadi, « La privatisation des entreprises publiques en Algérie », éd. L’Harmattan. 

2005, p.27. 
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plus en plus massif à l’économie de crédit et par là à la création    
monétaire. 11 

Cette situation est dû au fait que l’Algérie s’est contentée de financer 
tous ces investissements par la rente pétrolière ce qui fait que l’émission 
monétaire devient un financement facile et non pénible. Il est vrai que 
l’augmentation continue des prix du pétrole a favorisé cette politique. 

La masse monétaire est passée  de  13Milliards de Da en 1970 à 308.1 
Milliards de Da en 1983 elle  a eu une évolution moyenne supérieure à celle 
du PIB.  21% pour la masse monétaire contre 19% pour le PIB.  

Tableau n°01 :  
Evolution indiciaire de la masse monétaire et du PIB DE 1970 à 2011 

 
 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Evolution indiciaire de la MM2 12.56 6.5 30.22 12.23 26.57 30.96 

Evolution indiciaire du PIB 11 2 16 17 73 11 
 

 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Evolution indiciaire 

de la MM2 % 
29.18 19.15 29.85 18.12 17.32 16.73 26.33 

Evolution indiciaire 
du PIB % 

20 17 20 22 27 18 8.4 

 
 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Evolution indiciaire 
de la MM2 

20.33 17.35 14.96 1.4 13.60 13.60 5.18 

Evolution indiciaire 
du PIB 

12.6 13 10 1.7 5.4 2.3 22.4 

 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Evolution indiciaire de la MM2 11.4 20.9 24.25 21.6 15.3 10.5 

Evolution indiciaire du PIB 41.4 55.5 24.6 10.7 25.0 34.7 
 

                                                             
11 P. Blanc. « Souveraineté économiques et réformes en Algérie. éd. L’Harmattan, 2009, 

p.74 
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 1996 1997 1998* 1999 2000 2001 

Evolution indiciaire de la MM2 14.4 18.4 47.23 12.36 13.1 22.3 

Evolution indiciaire du PIB 28.2 8.2 1.1 15.2 26.6 3.3 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Evolution indiciaire de la MM2 17.30 15.6 11.43 11.2 18.7 21.5 

Evolution indiciaire du PIB 5.2 15.7 19.2 22.9 12.15 10.8 
 

 2008 2009 2010 2011 

Evolution indiciaire de la MM2 16.0 3.1 15.4 20.0 

Evolution indiciaire du PIB 16.6 -1.0 7.6 19.1 

 

Ce qui nous amène à dire que la masse monétaire mis à la disposition 
de l’économie, pour cet intervalle, témoigne de l’importance de la 
monétisation de l’économie. Le système bancaire algérien a fourni des 
prestations considérables à l'économie nationale. En 1986, la masse 
monétaire était de 227.01 milliards de Da et est passé à 343.05 milliards de 
Da en 1990. Le PIB lui était de 296. 6, est a atteint 414.3 milliards de Da 
(voir tableau n°01 : Evolution indiciaire de la masse monétaire et du PIB). 

Afin de maintenir la paix sociale et dissimuler l’ampleur de la crise à 
l’opinion, le gouvernement eut recours à un certain nombre de pratiques 
dont les conséquences ont été plus graves que le mal qu’elles étaient 
censées enrayer. Pour combler le déficit budgétaire, les autorités utilisaient 
également la planche à Billets.12 Cela prouve que malgré la diminution des 
apports en devise que génère le pétrole, le pouvoir monétaire à continué à 
injecter de la monnaie sans contrepartie réelle dans l’économie.  
Certaines remarques sont à notées : 

La gestion de la monnaie, a été provocatrice de déséquilibre au sein de 
l’économie algérienne. Puisque les variables utilisées par les théories ont 
été utilisées différemment dans un contexte différent. 

                                                             
12 M. Ouchichi, « L’obstacle politique aux réformes économiques en Algérie », Thèse 

Doctorat en Science Politique, Mai 2001, p112. 
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- Premièrement, la demande de monnaie a effectivement augmenté alors 
que les prix étaient fixés, les transactions ont augmenté vu 
l’augmentation de la demande, le pouvoir d’achat a donc 
automatiquement augmenter. Pourtant les transactions sont la variable 
constante de l’analyse classique qui démontre que la monnaie ne peut 
être que neutre. Les prix qui étaient fixés et qui devaient maintenir 
l’inflation ont eu un impact contraire vu le taux d’inflation. Cela est du 
au taux d’intérêt très bas (entre 2%et 5.75%) qui a incité à la spéculation 
sans qu’il y ait pour autant une contrepartie réelle. La baisse des prix de 
l’économie formelle a té favorable au secteur informel par le biais de la 
liberté des prix aux distributeurs. L’Etat s’est vu donc imputé un taux 
d’inflation qui s’est formé hors du circuit économique formel. 

- Deuxièmement, l’investissement de masse qui devait stimuler la 
production nationale a échoué. Selon la théorie keynésienne, si le taux 
d’intérêt est bas et si l’offre de monnaie augmente, l’investissement doit  
agir positivement sur le revenu et par là sur la production. En Algérie il y 
a bien eu augmentation du revenu, mais ce revenu a malheureusement 
agi sur la demande de spéculation favorisé par un secteur informel, sans 
pour autant qu’il y ait eu croissance réelle. La croissance a stagné aux 
environs de 1.4%.13  

- Troisièmement,  nous pensons que le prix qui reflète le pouvoir d’achat a 
vraiment  poussé à l’effet revenu permanent. Puisque les prix  étaient 
fixés par l’Etat et les opportunistes par le biais des connaissances des 
rouages du marché ont prévu cet accroissement (un accroissement 
provoqué par l’esprit spéculatif du marché parallèle), il y a bien eu effet 
du revenu permanent mais il ne s’est pas fait par le biais de la 
thésaurisation, mais par d’autres formes de richesse. Cette richesse ne 
s’est pas faite au sein de l’économie formelle mais au sein d’une 
économie informelle. Voir tableau suivant : 

                                                             
13 O. Benderra, G.Hidouci, « Algérie : économie, prédation et Etat policier », Comité 

justice pour l’Algérie. Dossier n°14. Mai 2004, p.07.  
http://www.algerie-tpp.org/tpp/pdf/dossier_14_economie.pdf. 
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Tableau n°02 : 
Evaluation de la taille de l’économie souterraine en Algérie en millions de Da 

 

Années 1970 1975 1978 1980 1985 1990 1992 1995 2000 2004 

Revenus 
souterrains 

68
29

.0
09

 

14
95

3.
08

4 

28
24

2.
44

4 

44
60

4.
41

7 

62
19

2.
58

2 

13
28

0.
17

6 

28
50

57
.8

01
 

50
73

79
.3

96
 

94
28

58
.9

83
 

14
52

22
5.

57
6 

% au PIB 0.28 0.24 0.27 0.27 0.21 0.24 0.27 0.25 0.23 0.24 

 
Source: Thèse de Doctorat 2006/2007, en Sciences Economiques, Faculté de Tlemcen, 
Boudellal Ali. (Vito.Tanzi :1982). 

 
L’Etat s’est vu donc imputé un taux d’inflation qui s’est formé hors 

du circuit économique formel. Car la croissance excessive de l’offre de 
monnaie à conduit à la hausse des prix (chose contradictoire avec la 
législation), cette hausse a eu lieu dans un secteur informel qui a échappé au 
contrôle des autorités monétaires. Cette hausse des prix, causée 
essentiellement par la sphère de distribution, s’est transformée par une plus 
value réelle en achat de bien durable. 

Vue cette politique désastreuse, l’Algérie a du abandonner cette 
ancienne conception de la monnaie, pour une nouvelle, il fallait activer le 
rôle de la monnaie. 
En 1990, l’Etat donne plus de prérogatives à la Banque Centrale, pour gérer 
l’économie nationale et contrôler la masse monétaire. Banque et secteur réel 
sont tenus de suivre les prérogatives imposées par l’économie de marché 
régie par la loi de l’offre et de la demande. Lors de cette période, l’Etat a 
libéré les prix fixés. 

 La loi 90-10 a été adoptée. Cette dernière devait agir sur l’offre de 
monnaie et sur les anticipations des agents afin de maintenir l’inflation et 
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stimuler la croissance. Cette politique s’est traduite : Par une augmentation 
de la masse monétaire de 1990 à 1991 puisqu’elle est  passée de 343.3 
milliards de Dinars à 415.2 milliards de Dinars soit une augmentation de 
20.9 %, pour passer ensuite en 1992 à 515.6 Milliards de Dinars donc une 
croissance de 26.1 % et à 627.4 Milliards de Dinars en 1993 soit un 
pourcentage de 20.5. Le taux de liquidité s’est vu réduire de 61.9% à 48.6% 
en 1993. Ceci résulte, pour ce qui est de 1990 à 1993 de l’augmentation des 
recettes d’exportation des hydrocarbures, liée à l’évolution des prix du 
pétrole d’une part, d’autre part, de la forte dépréciation du taux de change. 
De 1992 à 1993 cette croissance sensible de la masse monétaire est du à la 
stabilisation du taux de change.14 De 1993 à 1995, nous remarquons un 
recul sensible quant à l’évolution de la masse monétaire puisqu’elle a une 
évolution indiciaire de 15.7%  en 1994 contre une évolution de 21.1% en 
1993. Puis passe à 10.5 % en 1995.  

L’accord "stand-by" a permis de maîtriser l'expansion monétaire qui a 
caractérisé les périodes qui ont précédé la signature de l'accord. Au cours de 
la période 1993-1997, la croissance de la masse monétaire est passée de 
21,1% à 18,4%, et c'est la quasi monnaie qui a relativement connu la 
progression la plus importante. Cette  politique monétaire stricte a permis 
de réduire le ratio de liquidité (M2/PIB) de 49% en 1993 à 36% en 1997 
(Voir tableau n°02 : Taux de liquidité de 1990 à 2011).  

En effet, si on prend comme référence le taux de variation annuelle 
des disponibilités monétaires, on s'aperçoit que de 19,9% en 1993, ce taux 
est passé successivement à 6.5% en 1994, 9,1% en 1995. Donc, le système 
bancaire, qui assurait, en l’absence totale de marchés financiers, l’essentiel, 
pour ne pas dire la totalité, du financement de l’économie, se caractérisait 
par un manque de liquidité  qui dépendait totalement du refinancement de la 
Banque d’Algérie.15 

                                                             
14 A. Naas,  « Le système bancaire algérien: de la décolonisation à l’économie de 

marché. », éd. Maisonneuve & larose, 2003. 
15 ILMANE M-C. (2006), « Réflexions sur la politique monétaire en Algérie : objectifs, 

instruments et résultats (2000-2004) », Cahiers du CREAD, n° 75, p. 69-107. 
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L’augmentation des prix du pétrole (23.65 $/Baril en 1990, 
98.32$/Baril en 2008), va fortement influencer les indicateurs monétaires. 
A partir de 1999, la liquidité bancaire s’est très fortement améliorée, elle 
passe de 35.6 % à en 1996 à 55.3 % en 1999, puis de 40 % en 2000 à 65.1 
% en 2003. Elle résulte  des opérations d’assainissement, la recapitalisation 
des banques opérées par le trésor, suite à un afflux des ressources 
extérieures nets (très accentué en 2002), d’une politique budgétaire plus 
expansionniste et des retombées du plan de relance de l’activité 
économique.16 

 La source de cette augmentation n’est pas du tout imputable à la 
production puisque la comparaison entre l’évolution de la Masse Monétaire 
et le PIB  de 2001-2011 permet de constater un déséquilibre important entre 
la Masse Monétaire et la Production: 22.3 % en 2001 pour la masse 
monétaire contre 3.3 % pour le PIB (voir tableau n°01).  

 La surliquidité observée est l’expression monétaire des difficultés 
d’absorption productive de la rente pétrolière. La liquidité bancaire s’est 
donc fortement accrue sous l’influence des revenus pétroliers des 
entreprises du secteur des hydrocarbures à travers la fiscalité pétrolière que 
l’Etat prélève à la hauteur de 65% sur la totalité des revenus pétroliers. 
Pourtant, dans la théorie quantitative de la monnaie qui fait de la création 
monétaire la principale cause d'une hausse continue du niveau général des 
prix. Plus une économie est liquide, plus le risque d'inflation est élevé et 
plus la monnaie (qui est un bien public) perd de sa valeur. En Algérie lors 
de cette période -augmentation du taux de liquidité-, le taux d’inflation à 
diminué par rapport à la phase précédente (1970-1990 ; 1990- 1996). Il est 
passé de 24.9 % en 1991 à 1.43 % en 2002 et 4.86 % en 2008 puis 8.9% en 
2012. Il va sans dire que les avoirs extérieurs jouent un rôle central dans 
l’expansion des liquidités monétaires. Constitués par les réserves officielles 
de change. 

                                                             
16 F. Z. Oufriha, « La difficile transformation du système bancaire en Algérie » ; 

« L’Algérie face à la mondialisation », T. Chentouf, éd. African Books. 2008, p.149. 
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Après un taux de croissance bas de la masse monétaire enregistré en 
2009 (3,1 %) sous l’effet de l’important choc externe, l’année 2010, marque 
le retour à l’expansion monétaire à un rythme de 15.2 % au sens de la 
masse monétaire M2, soit une progression inférieure aux forts rythmes de 
croissance monétaire des années 2006 à 2008. L’agrégat avoirs extérieurs 
nets est la variable déterminante dans cette expansion monétaire. Après le 
choc externe de 2009 qui a suivi la forte consolidation des avoirs extérieurs 
en pleine crise financière internationale (2007-2008), l’agrégat avoirs 
extérieurs nets a progressé de 10,2 % en 2010 et émerge de nouveau comme 
une source importante de croissance monétaire au sens de M2, alors qu’il 
n’avait pas alimenté le processus de création monétaire en 2009. Il passe de  
10885.7 M Da en 2009, à 13922.40 M Da en 2011. 17 

De ce fait l’accroissement des recettes pétrolières n’a rien changé dans 
le paysage de l’économie algérienne, puisqu’il reste tributaire de son 
pétrole. Cette gestion n’aura d’effet que sur l’inflation. Une inflation 
maîtrisée de 1992 à 2005 puisqu’il passe de 32% à 2% vu la gestion 
restrictive mise en place lors de cette période, puis ce taux passe de 2.31% 
en 2006 à 3.91 % en 2010 et à 8.9% en 2012. Nous remarquons une légère 
hausse pour ces dernières années. Par contre de ce qui est de la croissance 
nous affichons un taux relativement bas durant ces dernières décennies 
(Voir tableau n°03). 

Tableau n°03 : Evolution du taux d’inflation en Algérie de 1990 à 2012 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Tx d’inf  % 37.4 24.9 32.7 20.5 29.0 29.7 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Tx d’inf % 18.6 5.7 4.9 2.6 0.3 4.2 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Tx d’inf % 1.43 4.26 3.97 1.38 2.31 3.68 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Tx d’inf % 4.86 5.74 3.91 4.52 8.9 

Source: ONS 

                                                             
17 Banque d’Algérie, « Rapport d’activité 2010 », p.129. 
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Mais ces réformes semblent ne pas fonctionner, à l’exception de la 
stabilisation du taux d’inflation (un taux d’inflation qui semble diminuer, 
chose contradictoire, avec la libéralisation des prix). Cet état de choses ne 
fait que renforcer l’idée selon laquelle c’est un secteur informel qui de 
1970-1990 à profité de l’ancienne réglementation des prix pour les 
augmenter. L’économie parallèle en Algérie se déroule essentiellement dans 
la sphère de la distribution. Tous les produits sont l’objet de spéculation : ils 
sont obtenus à des prix administrés par le biais de connaissances au niveau 
des entreprises publiques et sont revendus par des tiers sur les marchés 
parallèles à des prix exorbitants, (car pour arriver aux consommateurs 
finals, ces mêmes produits passent par plusieurs canaux de distribution qui 
se sont formés hors du circuit formel),  réalisant ainsi un surplus important.  

 Actuellement d’après les observations quotidiennes nous remarquons 
que sur le marché ces mêmes « trabendistes »18 pour écouler leur 
marchandise, vendent à des prix moins chers ou égaux à ceux du marché. 
Cela suppose que la règlementation des prix a toujours eu un effet contraire. 
Car si nos autorités monétaires ont pu avoir le contrôle total du système 
bancaire et monétaire, par contre le comportement des agents économiques 
leur a échappé. Un comportement qui visait surtout une demande de 
thésaurisation et de spéculation, menace inflationniste par excellence.  

 
Conclusion : 

L’échec ou la maitrise de la politique monétaire dépendait de la 
liquidité de l’économie qui devait être maîtrisée par le système bancaire et 
le comportement des agents économiques. Pourtant, en Algérie, le système 
bancaire s’est caractérisé par une mauvaise gestion qui a provoqué une 
faille. 

Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que l’économie informelle soit 
omniprésente. Bien qu’il soit difficile, même sur un plan strictement 
économique, de construire un schéma explicatif des causes l’ayant 

                                                             
18 Terme utilisé en Algérie pour les vendeurs opérant dans le marché informel. 
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engendrée, il semble que la volonté politique de geler les mécanismes de 
régulation par le marché, et donc par les prix, est, en « dernière instance », 
le facteur essentiel. 19 

 Au lieu que la monnaie mise en circulation par le système bancaire 
développe l’économie formelle et réelle, cette monnaie a été utilisée dans 
l’’économie informelle et a favorisé les déséquilibres. Ce que vit notre 
économie n’est que les résultats des erreurs d’une politique monétaire 
inappropriée à son contexte économique. 

Il est donc nécessaire de prendre des mesures qui s’imposent pour 
coordonner et harmoniser les politiques monétaires d’une part et  édicter 
des lois qui régissent l’activité informelle d’autre part. 
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