
ISSN : 2170—0982 : ردمد 

معة جا
باديس عبد احلميد بن 

من مستغا

ة ـ ـ مجل
ة والتنميـ ة  االستراتيجيـ

محكمة ة  ي دول ة  مي عل مجلة 
االقتصادي دان  مي ال ي  ف متخصصة 

تسير ال وعلوم  ة  تجاري ال ة،  االقتصادي علوم  ال ة  ي كل عن  تصدر 

عدد : 13 ة 2017ال ي ل جوي



  

 

Approved Scientific International Review
Specializing in the economic field

Edited by the Faculty of Economics, Trade
and Management sciences 

Strategy and Development
Review

University
ABDeLHAMiD Ben BADis

MOstAGAneM

ISSN : 2170—0982N° 13 July 2017



 1 

 ة االستراتيجيـة والتنميـةـمجل
 متخصصة في الميدان االقتصاديمحكمة  دولية  مجلة  علمية  
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ستراتيجيـة والتنميـةة االـمجل  
 متخصصة في الميدان االقتصاديمحكمة  دولية  مجلة  علمية  

 

 

 

 رـــــاييس النشــــمق
 

جامعة  –التجارية وعلوم التسيري  ،عن كلية العلوم االقتصادية " سرتاتيجية والتنميةاال " جملة تصدر
تفتح  .يتعلق األمر مبجلة علمية دولية حمكمة هتتم بامليدان االقتصادي. مستغامن–عبد احلميد بن باديس 

املواضيع املتعلقة باالقتصاد بأحد ها باملسامهة فضاء جلميع أصحاب القدرات العلمية يف اجلزائر وخارج
 .ومستجداته، ال سيما يف اجلزائر، يف الدول العربية وعلى املستوى الدويل

 :شروط نشر يتعني على الباحثني االلتزام هبا، وهي كاآليتلاجمللة إىل ترد  ختضع البحوث العلمية اليت
  كتابة اللقب واالسم والعنوان مرفق برقم اهلاتف أو الفاكس والربيد اإللكرتوين على ورقة مستقلة

 عن البحث؛

  يف صيغة ملف ث يرسل البحأن"Word" الوزارية املنصة على الرابط االلكرتوين للمجلة يف: 

http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276 

  تقبل إال البحوث اليت مل يسبق نشرها؛ال 

  أن يشتمل البحث على ملخصني ال يتجاوز كل منهما نصف صفحة أحدمها باللغة العربية واآلخر
كما يتضمن امللخص اهلدف من البحث (. الفرنسية أو اإلجنليزية)يتني بإحدى اللغتني األجنب
 والنتائج املتوصل إليها؛

  صفحة إتباعا للمقاييس التالية 51صفحة وأال يقل عن  20أال يتجاوز البحث: 

بالنسبة  15حجم ( Traditional Arabic)البحث املنجز باللغة العربية حمررا خبط  -
 قام يف العرض؛ بالنسبة لألر  13للنص وحجم 

 ؛13حبجم ( T. New Roman)مكتوبا بالوارد وخبط األجنبية البحث املنجز باللغة  -
  ؛ 1,15: بني األسطر ؛  1,5: يسار/ ،  ميني1,5:سفلي/ علوي: اهلوامش بالسنتمرت -

http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276


 5 

 .42:طول/  51:عرض: حجم الورقة -

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

 حتديد أهداف البحث ومنهجيته؛: البحثمقدمة  -

 ؛اهلوامش بصفة أوتوماتيكية يف هناية املقال قبل قائمة املراجع قائمة كتابة -

 ؛حدةترقيم األشكال واجلداول والرسومات ترقيما متسلسال ولكل على  -

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

مكان )غاير م، عنوان الكتاب خبط (ة)إذا كان املرجع كتابا يدون االسم الكامل للمؤلف -
 .، الصفحة(الناشر، سنة النشر: النشر

  ختضع البحوث للتحكيم من طرف هيئة علمية لقبول أو رفض نشرها أو القيام ببعض التعديالت
 الالزمة؛ 

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

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

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

 مشارك لل يف حالة أن يكون ،ثالثة باحثني الواحد ميكن أن يكون عدد املشاركني يف املقال
 صفة مدير مساعد لألطروحة؛ث، الثالث يف البح

   تلزم إال أصحاهباال املفاهيم واآلراء املعرب عنها يف املقاالت. 

 

 ، اجلزائر 41222 -جملة االسرتاتيجية والتنمية، كلية العلوم االقتصادية جامعة مستغامن :المراسالت واالشتراك
 strg.devp@gmail.com :الربيد اإللكرتوين  /   421150 45 00213   :الفاكس

 http://rsd.univ-mosta.dz   :باللغة اإلجنليزية املوقع اإللكرتوين

 http://rsdf.univ-mosta.dz   :املوقع اإللكرتوين باللغة الفرنسية

   :الرابط على املنصة االلكرتونية الوزارية

 http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276 

mailto:strg.devp@gmail.com
http://rsd.univ-mosta.dz/
http://rsdf.univ-mosta.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276
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 ة االستراتيجيـة والتنميـةـمجل
 متخصصة في الميدان االقتصاديمحكمة  ة دولية  مجلة  علمي

  0072-2890  :الترقيم الدولي

 0200-3784  :رقم اإليداع القانوني

 Impact Factor: SJIF 2014= 4.712 :معامل التأثير

 

 1027  ويليةج  – عشر لثثاالعدد ال
 الفهـرس

 الصفحة (ان)اسم ولقب الباحث  عنوان المقال
في البنوك  20إدارة المخاطر التشغيلية وفقا التفاقية بازل 

 التجارية الجزائرية، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية
 20 (20جامعة سطيف )مصداع راضية 

دارة الموارد البشرية في القطاع الصحي إمدى تطبيق مهام 
 ردني الخاصاأل

جامعة ) فالح عبيد اهلل الحموان الخوالده.د
 (السعودية -طيبة

02 

دور السياسة االقتصادية في بعث تنويع االقتصاديات الريعية  
دراسة تطبيقية على االقتصاد : لتحقيق التنمية المستدامة

 0202 – 0222الجزائري 

 (20جامعة سطيف )براجي صباح 
 (جامعة قسنطينة)شمام عبد الوهاب  .د.أ

65 

أداء  ودورها في تحسينممارسات إدارة المواهب البشرية 
 "دراسة ميدانية  "العاملين 

جامعة ) عبداهلل عبداهلل أحمد الطبال.د
 (مصر -السويس

02 

حقيقة االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر وعالقتها 
 بالتنمية االقتصادية

 (جامعة مستغانم) الحاج سي فضيل
 (جامعة مستغانم) حيتالة معمر.د

020 

دور الحسابات الخاصة للخزينة في تمويل برامج التنمية 
 االقتصادية في الجزائر

 (جامعة شلف)اطمة وقة فف
 (جامعة شلف) نبيلبوفليح . د

000 

نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت 
(TDABC ) دراسة تطبيقية على  ،ثره على الربحأو

 الشركات السعودية

جامعة الملك )علي فايع محمد ال حسن . د
 (خالد، السعودية

025 
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ة االستراتيجيـة والتنميـةـمجل  
 1027  ويليةج  –عشر  لثالعدد الثا

 (تابع)الفهـرس 

 

 
 

 الصفحة (ان)اسم ولقب الباحث  عنوان المقال
كوزنتس ومتغيرات نموذج   بين النمو االقتصاديسببية العالقة ال

 (0202-0802)الجزائر خالل الفترة  حالة: لبيئيا
 050 (20جامعة سطيف ) حالم زواوية

 ترشيد استخدام موارد المؤسسة لتحسين جودة المنتجات، 
دراسة تطبيقية على عينة من المؤسسات االقتصادية بوالية 

 مستغانم

 (جامعة سعيدة)دداش أمنة 
 080 (جامعة سعيدة)عثمان  بوزيان. د

في تحسين األداء التنظيمي  SWOTدور تحليل
 سونلغازو متيجي  تيدراسة ميدانية لمؤسس، للمؤسسات

 .مستغانمب

 (جامعة مستغانم)بطاهر بختة 
 (جامعة مستغانم)مخفي أمين . د

005 

 ،إدارة المخاطر المصرفية فيبطاقة األداء المتوازن استخدام 
 (BEA) نموذج مقترح لبنك الجزائر الخارجي

 (0جامعة سطيف )هباش سامي 
 (برج بوعريريججامعة )  بونقيب أحمد

000 

اختبار منحنى كوزنتس ، نموذج النمو االقتصادي والتلوث البيئي
 (0206-0882)خالل الفترة  في الجزائر(  EKC)البيئي 

 (جامعة شلف)فاطمة الزهرة بن زيدان 
 (جامعة شلف)اتول محمد ر . د.أ

050 

أثر تطبيق سياسات التسويق الداخلي على رضا العاملين في 
 CPAالبنوك الجزائرية، دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري 

 002 (20جامعة سطيف )عمورات أعراب 

 خارج قطاع المحروقاتصناعية تنافسية  اقتصاديةبناء قوة نحو 
 المستديم في الجزائر االقتصاديلتحقيق النمو  شرط ضروريك

 002 (20جامعة الجزائر ) بودواية محمد



         راضية مصداع 

في البنوك التجارية  20إدارة المخاطر التشغيلية وفقا التفاقية بازل 
 دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية الجزائرية،
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 ،في البنوك التجارية الجزائرية 20 إدارة المخاطر التشغيلية وفقا التفاقية بازل
 الة بنك الفالحة والتنمية الريفيةدراسة ح

 مصداع راضية

 10جامعة فرحات عباس سطيف طالبة دكتوراه، 

  messedaa.radhia@gmail.com :بريد إلكرتوين

 :ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على خمتلف املخاطر التشغيلية اليت تواجه البنوك التجارية، وأهم 

اجلزائرية، ومدى  تطبيقها ملبادئ اإلدارة السليمة  مصادرها، وكذا واقع إدارة هذه املخاطر بالبنوك التجارية 
  .2للمخاطر التشغيلية واليت أوصت هبا اتفاقية بازل 

وك التجارية اجلزائرية  تتعرض للعديد من املخاطر التشغيلية واليت  اسة إىل أن البنوقد توصلت الدر 
م كبري بإدارة املخاطر التشغيلية؛ حيث  تويل اهتماكان العنصر البشري يف صدارة مصادرها، كما أهنا ال 

 بازل اجلديدة ةمقررات جلنللمخاطر التشغيلية اليت جاءت هبا  ها ملبادئ اإلدارة السليمةتطبيقكانت درجة 
 . متوسطة

 .إدارة املخاطر، املخاطر التشغيلية، البنوك التجارية اجلزائرية :مفتاحيةكلمات 
Résumé : 

Le but de cette étude était d'identifier les différents risques 

opérationnels rencontrés par les banques commerciales et les sources les 

plus importantes de ces risques, ainsi que la réalité de la gestion de ces 

risques dans les banques commerciales algériennes. et la façon d'appliquer 

les principes de la bonne administration du risque opérationnel recommandé 

par l'accord de Bâle 2.     

L’étude conclut que les banques commerciales Sont exposées à de 

nombreux risques opérationnels, dans lesquels l'élément humain était au 

sommet de ses sources. Et que ces banques ne prêtent pas beaucoup 

d'attention à la gestion des risques opérationnels. Lorsque le degré 

mailto:messedaa.radhia@gmail.com


         راضية مصداع 

في البنوك التجارية  20إدارة المخاطر التشغيلية وفقا التفاقية بازل 
 دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية الجزائرية،
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d'application des principes de gestion rationnelle des risques opérationnels 

contenus dans les nouvelles décisions du Comité de Bâle était moyen. 

 

  :قدمةم
بالتشبع وارتفاع حدة املنافسة والتطور التكنولوجي وزيادة حجم  تتمّيز طبيعة النشاط املصريف

املعامالت املصرفية ، مما يؤدي حتما إىل ظهور خماطر عّدة  قد هتدد استمرارية نشاط البنك، واليت ارتفعت 
وهلذا فهي تسعى دائما إىل . بسبب دولية السوق املصرفية وحترير خدماهتا حدهتا يف الوقت املعاصر

ط من املخاطر، والتقليل من آثارها إىل أقصى حد ممكن، بتطوير أساليب وأدوات التعامل معها التحوّ 
 . بكفاءة

ويف ظل هذه التطورات برزت املخاطر التشغيلية اليت اعتربت من أهم املخاطر املصرفية اليت تواجه 
هذه  دور بارز يف تشكيل طبيعة وحدود املخاطر اليت تتعرض هلاالبنوك يف العصر احلايل، ملا هلا من 

د ومعرفة حجم ونوع تيجية مصرفية لتوضيح مفهومها، وحتدياعلى البنوك وضح إسرت األخرية،  مما أوجب  
ومنه فقد  ،مث وضع اخلطط الالزمة إلدارهتا بشكل سليم وفعال مبا خيدم أهداف البنك هذه املخاطر،

وتزامنا مع . معلما مهما من معامل املمارسة اإلدارية السليمة للمخاطر أصبحت إدارة املخاطر التشغيلية
، واليت كانت أهم بنودها إضافة متطلبات 2112 هذه التطورات فقد أصدرت جلنة بازل اتفاقيتها الثانية يف

لرقابة وإدارة املخاطر رأمسالية ملواجهة املخاطر التشغيلية ، واليت اعتربت تطور كبري وثقافة جديدة يف جمال ا
 .املصرفية
  :وبناء على كل ما سبق نطرح اإلشكالية الرئيسية التالية 

 ارة المخاطر التشغيليةما مدى اهتمام البنوك التجارية الجزائرية بإد
 ؟ 0وفقا لما جاءت به اتفاقية بازل 

 :الدراسة، فإن البحث قام على الفرضيات التالية إشكاليةمن أجل معاجلة و

 تتعدد  أنواع املخاطر التشغيلية اليت تتعرض هلا البنوك التجارية اجلزائرية  تبعا لتعدد مصادرها؛ .0
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لمخاطر ل السليمة  إلدارةلاجلزائرية اإلطار الفين واإلداري الالزم  التجاريةيتوفر لدى البنوك   .2
 ؛2 حسب ما ورد يف اتفاقية بازل  التشغيلية

وفقا ملا  مخاطر التشغيليةلل السليمة دارةاإلب بتطبيق املبادئ اخلاصةاجلزائرية   التجارية البنوك هتتم .2
 .2 جاءت به اتفاقية بازل

عترب من املواضيع الدراسة من أمهية موضوع املخاطر التشغيلية الذي يتربز أمهية هذه  :أهمية الدراسة
، ونظرا لوجود حمدودية يف شيوع 2 جاءت هبا اتفاقية  بازل ملطروحة يف الساحة املصرفية والذياحلديثة ا

ديث، فإنه من املهم ثقافة إدارة هذا النوع من املخاطر، ووجود فجوة معرفية  لتبين هذا املسعى اإلداري احل
التعرف على املخاطر التشغيلية ، واإلملام اجلّيد بكيفية قياسها والطرق السليمة إلدارهتا، مبا يسمح للبنوك 

 .بالتخفيف من حدهتا والتقليل من اخلسائر النامجة عنها
رة املخاطر ومن خالل هذه الدراسة حناول تزويد اإلدارة املصرفية اجلزائرية باإلطار الالزم حول إدا

التشغيلية وكيفية قياسها بغرض تقوية سالمة اجلهاز املصريف اجلزائري، ودعم استقراره وقدرته على املنافسة 
 .يف السوق املصرفية

وصف مت االعتماد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على : منهج الدراسة
ة من امليداني جانب ذلك مت االعتماد على الدراسة لها، إىلخصائص الظاهرة ومجع املعلومات عنها وحتلي

بنك ) مجع املعلومات والبيانات األساسية املتعلقة بإدارة املخاطر التشغيلية يف البنوك التجارية اجلزائرية  أجل
نات ة وتوزيعها جلمع البيا، وذلك من خالل تصميم االستبانة الالزم(الفالحة والتنمية الريفية حمل الدراسة

 من خالل استعمال SPSSباستخدام الربنامج اإلحصائي  مت حتليل النتائجومن مّث  الدراسة، من جمتمع
الحنراف املعياري، ألفا التكرار، النسب املئوية، املتوسط احلسايب، ا: بعض األساليب اإلحصائية واملتمثلة يف

 كرونباخ
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I.  للدراسة اإلطار النظري: 
 أسباب ظهورهاتعريف المخاطر التشغيلية و  .1

 ، حيثلقد تعددت التعاريف اليت قدمت للمخاطر التشغيلية، ولكنها كلها تصب يف سياق واحد       
خماطر التعرض للخسائر اليت تنجم عن عدم  : " رمسيا املخاطر التشغيلية بأهنا (2110)جلنة بازل عرفت 

ويشمل " كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية أو األشخاص أو األنظمة أو اليت تنجم عن أحداث خارجية
 .1هذا التعريف املخاطر القانونية، ويستبعد املخاطر اإلسرتاتيجية وخماطر السمعة

التشغيلي  تعريف اخلطر 2112 حول الرقابة املصرفية سنة 2 لتقرير املراجع التفاقية بازلكما جاء يف ا     
 2. خطر اخلسارة الناجتة عن عدم كفاية أو نقص يف اإلجراءات واألفراد واألنظمة الداخلية واخلارجية: بأنه

 :يف الشكل املوايل 2 فقا ملقررات جلنة بازلومنه ميكن تلخيص مركبات املخاطر التشغيلية لدى البنوك و 
 0 مركبات المخاطر التشغيلية في البنوك وفقا لمقررات لجنة بازل(: 21)الشكل رقم                  

 
 
 
 
 

     
 

  

                                                 
1 -  Guide pratique : Comment intégrer les risquer ESG aux dispositifs de maitrise des 

risqué opérationnels ? ORSE, avril 2012, p5.  
2 - Comité de bâle sur le contrôle bancaire, Couvergence internationale de la mesure et 

des normes de fonds propres, dispositif révisé, juin 2004, p.121. 

 المخاطر التشغيلية

من إعداد الباحثة: المصدر  

 

 الغش الداخلي

 الغش الخارجي

 تلف األصول
 الملموسة

الزبائن واألعمال 
 التجارية

 األنظمةتعطل 
 وسير العمليات

التشغيل واألمن 
 في موقع العمل
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ومنه نستنتج أن املخاطر التشغيلية هي املخاطر املتولدة من العمليات  اليومية للبنك، أو هي 
اخلسائر اليت يتحملها البنك نتيجة األخطاء يف تنفيذ العمليات الذي يرجع سببها إىل تقصري من املوظفني 

علومات والنظام ااحماسي وارتكاب األخطاء، أو سوء األنظمة الداخلية املوضوعة من طرف البنك؛ كنظام امل
واألنظمة املعلوماتية، أو قد تكون نامجة عن أحداث خارجية متس هبياكل البنك كاألضرار املرتبطة بالبيئة 

 (. العواصف والفيضانات والزالزل أو احلرائق) واخلارجة عن سيطرة البنك 
اطر التشغيلية يف اآلونة ولقد اجتمعت مجلة من األسباب اليت جعلت البنوك أكثر عرضة للمخ      
 3:أمههااألخرية 

 ة؛املصرفي ياتالعملتنفيذ يف  ضعف مقدرة البنوك يف التحكم يف التقنيات اآللية املتطورة املستخدمة  -
  ؛واليت تنطوي على خماطر حمتملة مازالت أبعادها غري معروفة متاما اللكرتونيةالنمو يف التجارة ا  -
املصاحبة للعمل املصريف االلكرتوين، حبيث تنشأ املخاطر من جراء أخطاء ضعف السياسات األمنية   -

مثل جتاوزات املوظفني يف البنك، أو إساءة االستخدام من قبل العمالء لعدم اإلحاطة ) املرخص هلم 
 ؛أو تنشأ من غري املرخص هلم/ ، و(بإجراءات العملية

 ؛املشتقات املاليةالتعامل ب: مثل خاطر املللتخفيف من حدة  البنوك على الوسائل احلديثة اعتماد  -
الستخدام املتزايد للخدمات املساندة املقدمة من أطراف أخرى، وزيادة االعتماد على اجلهات ا  -

 .ية واملقاصةاخلارجية يف القيام بأعمال داخلية للبنك، مثل أنظمة التسو 
يتضح لنا بشكل جلي أن املخاطر التشغيلية عبارة عن نتائج للممارسات املصرفية أحيانا، وعن  سبق ومما

 . ضعف أنظمة الرقابة والضبط الداخلي أو فشل يف األنظمة اآللية أحيانا أخرى
 
 

                                                 
، صندوق النقد إدارة المخاطر التشغيلية وكيفية حساب المتطلبات الرأسمالية لها اللجنة العربية للرقابة املصرفية، - 3

 .7:ص، 2112 العريب، أبو ظي،
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 هاأنواع و المخاطر التشغيليةمصادر  .0
عامة، واليت تندرج كلها ضمن تعرض هلا البنوك بصفة تمصادر املخاطر التشغيلية  اليت  تتعدد

خماطر العمليات الداخلية أثناء القيام بتنفيذ وإدارة العمليات املختلفة، والعنصر البشري سواء املوظفني 
، أو األنظمة اآللية وتكنولوجيا املعلومات املستخدمة، باإلضافة إىل األحداث املتعلقة عمالءأو ال    بالبنك

ولكن خيتلف مستوى تأثري هذه املصادر على . حتيال أو كوارث طبيعيةبالبيئة اخلارجية من عمليات ا
ولكن مجيعها يؤدي إىل خسائر  .البنك تبعا لدرجة تطور وتعقيد األنشطة والعمليات اليت ميارسها البنك

 :بأمهها نذكرها فيما يلي 2 ولقد جاءت تركيبة املخاطر التشغيلية وفقا ملقررات جلنة بازل. غري متوقعة
من فبل أطراف داخلية أو خارجية تعترب عمليات االحتيال : (الداخلي والخارجي) تيال المالياالح -

أكرب خطورة هتدد دميومة نشاطات البنك واستقراره، ويصعب كشفها وضبطها وقياسها ألهنا تقع 
فعل بسوء نية يهدف إىل احلصول على منفعة شخصية :" يعرف االحتيال بأنهو  ،ضمن عّدة أشكال

  4؛"ويرتتب عنه إحلاق أضرار جسيمة باملؤسسة
وهو األكثر شيوعا بني العاملني يف البنوك، والناتج عن التعامالت بالشيكات السياحية،  :االختالس -

 وأجهزة الصراف اآليل؛
وهي اإلخفاق غري متعمد أو الناتج عن  :الممارسات المتعلقة بالعمالء والمنتجات واألعمال -

، أو (مبا يف ذلك شروط الصالحية والثقة)  االلتزامات املهنية جتاه عمالء حمدديناإلمهال يف الوفاء ب
 اإلخفاق الناتج عن طبيعة تقييم املنتج أو إساءة استعمال املعلومات السرية للزبائن؛

مبا يف ذلك أنظمة الكومبيوتر؛ أي تعطل يف األعمال، أو خلل يف  توقف العمل والخلل في األنظمة -
، أو اإلخفاق يف تنفيذ املعامالت وإدارة ...تعملة، أخطاء الربجمة، فريوسات احلاسوباألنظمة املس

 العالقات مع األطراف التجارية املقابلة؛
                                                 

4- Bernard, F., Gayraud, R. et Rousseau, L, Contrôle interne : concepts, réglementation 

cartographie des risques, guide d’audit de la fraude. Paris : Ed. Maxima, 2006, 

p88 
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: مثل  استخدام التقنيات اآللية احلديثة يف مجيع النشاطات املصرفية، ودلك نتيجة لجرائم االلكترونيةا -
 االلكرتوين؛الصراف اآليل، بطاقات االئتمان، االختالس 

 جراء كارثة طبيعية أو أي أحداث أخرى؛ ةاألضرار في الموجودات المادي -
هي اخلسائر الناجتة عن املعاجلة اخلاطئة لعمليات البنك، والضعف يف أنظمة و : تنفيذ وإدارة العمليات -

املصرح هلم األخطاء يف إدخال البيانات، الدخول إىل البيانات لغري : الرقابة والتدقيق الداخلي، مثل
 5.بذلك، اخلسائر بسبب اإلمهال وإتالف أصول العمالء

 0فاقية بازلتال اوفق مخاطر التشغيليةتقنيات قياس ال  .3

فإن املخاطر التشغيلية من املخاطر املهمة واملتميزة اليت تواجه العمل  2 وفقا التفاقيات جلنة بازل
وهلذا فقد  ،اخلسائر املتوقعة والناجتة عن تلك املخاطراملصريف، هلذا تطلب االحتفاظ برأس مال ملواجهة 

 :املخاطر التشغيلية وهي متطلبات رأس املال الضروري ملقابلة ثالث منهجيات لقياسجاءت االتفاقية ب
 .أسلوب القياس املتقدمة ،(املعياري) األسلوب القياسي، أسلوب املؤشر األساسي

األساليب، يف حني ال يسمح باستخدام األسلوب كما ميكن للبنك االستخدام املزدوج هلذه 
مكانية استخدام أسلوب أكثر تقدما وحتصل على املوافقة على ذلك إكثر بساطة إذا توفرت لدى البنك األ

وإذا قرر هذا األخري أن البنك مل يعد مستوفيا للمعايري اليت تؤهله ( البنك املركزي) من املراقب عليه 
تقدما، فقد يطلب منه العودة النتهاج األسلوب األكثر بساطة لبعض أو كل الستخدام األسلوب األكثر 

 6.عملياته، حىت يستويف الشروط ااحمددة من قبل املراقب للعودة الستخدام األسلوب األكثر تقدما
 
 

                                                 
5

  01-9 :، صمرجع سابقاللجنة العربية للرقابة املصرفية،  -

6
مذكرة ، 0اإلدارة الحديثة لمخاطر االئتمان في المصارف وفقا للمعايير الدولية بازلمرفت علي أبو كمال،   -

 .01: ص ،2117 ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزة،
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 أسلوب المؤشر األساسي - 1.3 
وحيتسب املتطلب  ،ميكن جلميع البنوك تطبيق هذه الطريقة دون أن يفرض عليها شروط معينة 

 :الرأمسايل ملقابلة خماطر التشغيل وفقا للمعادلة التالية
 
 

ال املطلوب للصناعة املوفقا ملقررات جلنة بازل، وميثل نسبة املستوى العام لرأس  %00= ثابت  α: حيث 
( العائد) ستبعد السنة اليت يكون فيها إمجايل دخل البنك تو  ،املصرفية مقسوما على املؤشر العام للصناعة

وإذا حقق البنك خسارة يف سنتني أو أكثر من  ،ويتم احتساب متوسط لسنتني فقط صفرا أو خسارة،
س املال الواجب االحتفاظ الثالث سنوات األخرية، فإنه حيق لسلطة الرقابة املصرفية أن حتدد متطلبات رأ

  7.به لتغطية املخاطر التشغيلية
 (األسلوب القياسي المعياري) األسلوب النمطي  - 0.3

تصنيف مصادر التعرض للمخاطر حسب وحدات العمل املصريف،  تعتمد هذه الطريقة على 
متويل :أعمال هي وحسب اخلدمات املصرفية املقدمة؛ حيث يتم تقسيم األنشطة املصرفية إىل مثانية خطوط

الشركات، التداول واالكتتاب، األعمال املصرفية بالتجزئة، األعمال املصرفية التجارية، املدفوعات 
 خدمات السمسرة والوساطة املالية والتسويات، خدمات الوكالة، خدمات الوكالة، خدمات إدارة األصول،

 عمليات البنك، كدليل على حجم  ويف نطاق كل خط عمل يعرت إمجايل الدخل مؤشرا عريضا يعمل، 8
 :التاليةلمعادلة وفقا لويتم حساب متطلبات رأس املال ملقابلة املخاطر التشغيلية 

 
 

                                                 
 2112 ورقة بازل االستشارية الثالثة، الصادرة يف نسيان - 7

8
- Lamarque E, Management de la banque : risquer, relation client, organisation. Paris, 
Pearson éducation, 2110, pp 74-89. 

 α× متوسط إجمالي الدخل ألخر ثالث سنوات = المتطلب الرأسمالي لمقابلة المخاطر التشغيلية 

إجمالي الدخل السنوي لكل وحدة عمل خالل الثالث =)متطلبات رأس المال لمقابلة المخاطر التشغيلية 
 3( / لكل نشاط β× سنوات األخيرة 
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 . % 01 أو % 00أو % 02نسبة ثابتة بالنسبة لكل خط عمل، وتكون قيمته إما : β حيث 

 أسلوب القياس المتقدم - 3.3  
ويعتمد يف احتساب املتطلب الرأمسايل ملقابلة املخاطر التشغيلية على مناذج داخلية متقدمة يف  

املستخدم، واملصادق عليه  البنك، من خالل قياس حجم التعرض هلذه املخاطر عرب نظام القياس الداخلي
 .من قبل سلطة الرقابة املصرفية

، فإن البنك يعتمد يف تطبيقه على بياناته اإلحصائية املبنية على خربته السابقة ووفقا هلذا األسلوب   
أسلوب القياس، بيانات تفصيلية صالحية )والكمية ...( عة دورية، مثل تقارير منتظمة، مراج)النوعية منها 

، فهو .....(أو البلد اليت وقعت هبا اخلسائر،عن اخلسائر الداخلية واخلارجية، وتواريخ حدوثها، واملنطقة 
يتم حتديد املخاطر باستخدام أحد النماذج ، فبعد قياس حجم هذه ، يعتمد إذن على النمذجة اإلحصائية
 .األموال اخلاصة والالزمة لتغطيتها

 0 الممارسات السليمة إلدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية وفقا لمتطلبات لجنة بازل .4
بفهم طبيعة املخاطر ذاهتا، والسيطرة عليها، وتقدمي حسابات التشغيلية تبدأ عملية إدارة املخاطر  
 لاتفاقية جلنة باز أصدرت جلنة بازل للرقابة املصرفية ضمن  وقد. ويف مجيع األنشطة املخاطرهذه عن  دقيقة

ورقة تتضمن عشرة مبادئ ملساعدة البنوك والسلطات الرقابية على حتديد أسس اإلدارة السليمة  2
 :للمخاطر التشغيلية واليت تتلخص فيما يلي

والذي تضمن املبادئ الثالث األوىل، تتمحور أساسا يف  :هيئة المناخ المناسب إلدارة المخاطر -1.4
حيث جيب أن تكون مدركة للعناصر األساسية للمخاطر التشغيلية  ،دور جمالس اإلدارة واإلدارة العليا

خيضع لوظيفة  إلدارهتا( هيكل) اخلاصة بالبنك والتعامل معها كفئة منفصلة يتم مراقبتها، وحتديد إطار 
مجيع وشاملة ومستقلة، تنفذ من قبل موظفني أكفاء ومدربني بشكل مالئم، وعلى تدفيق داخلي فعالة 

كما جيب أن تتحمل اإلدارة .املستويات الوظيفية أن تدرك مسؤولياهتا فيما يتعلق بإدارة املخاطر التشغيلية
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 مجيع أنشطة العليا مسؤولية تطوير السياسات والعمليات واإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر التشغيلية يف
 ؛ت البنك وأنظمتهوعمليا

 7إىل  2واليت تتضمن املبادئ من : تعريفها، قياسها، التحكم فيها ومراقبتها:إدارة المخاطر  -0.4
 :والذي تتمحور فيما يلي

قيام البنوك بتحديد وتقييم املخاطر التشغيلية املالزمة لكل أنواع املنتجات، واألنشطة، والعمليات  -
 وحتديد اإلجراءات املطلوبة لقياسها؛واألنظمة، 

تنفيذ عملية املراقبة املنتظمة ألوجه املخاطر التشغيلية، واإلفصاح عن البيانات ذات الصلة لإلدارة  -
 العليا يف شكل تقارير منتظمة؛

ضرورة توافر البنك على السياسات واإلجراءات واألساليب اليت تضبط أو ختفف من حدة املخاطر  -
راجعتها بشكل دوري للقيام بتعديلها وفقا لالسرتاتيجيات املناسبة املستخدمة، ومن التشغيلية، وم

جهة أخرى ضرورة وضع خطط للطوارئ ومواصلة األعمال للحد من اخلسائر يف حالة تعطل 
 .األعمال بشكل حاد

والذي يتمثل يف مطالبة البنوك بتوفري إطار فعال إلدارة املخاطر التشغيلية،  :دور السلطات الرقابية -3.4
وقيامها من خالل املراقبني بتنظيم  خلسائر اليت قد تتعرض هلا بسببها،مبا حيقق التخفيف من حدة ا

تقييمات مستقلة، وبصفة دورية لالسرتاتيجيات، والسياسات، واخلطوات، واملمارسات املطبقة بالبنك 
واملتعلقة باملخاطر التشغيلية، وضمان وجود آلية مناسبة وذات كفاءة عالية إلعداد التقارير بشكل يضمن 

 .بالتطورات اليت حتدث بالبنك وإعالمهماطالعهم 
اإلفصاح املتعلق باملخاطر التشغيلية غري حمدد، كون أن البنوك ال تزال يف نطاق  :اإلفصاحأهمية  -4.4

      مرحلة تطوير تقنيات تقدير املخاطر التشغيلية، وبشكل عام جيب على البنوك اإلفصاح  عن اإلطار العام 
حتديد كفاءة إلدارة املخاطر التشغيلية بأسلوب يسمح للمستثمرين واألطراف ذات العالقة ( اإلسرتاتيجية) 

 .البنك يف حتديد وتقييم ومراقبة وختفيف حدة املخاطر التشغيلية والسيطرة عليها
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II. للدراسة الجانب التطبيقي 
  اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية .1

يف كل من املديرية العامة ووكاالت ( العليا والوسطى) يشمل جمتمع الدراسة القيادات اإلدارية 
باستخدام املسح الشامل لوالية اجلزائر العاصمة  " بنك الفالحة والتنمية الريفية"  الدراسةالبنك حمل 

وكاالت منها رفضت التعاون مع الباحثة بالرغم من الزيارات العديدة  2 ولكن، وكالة 22والبالغ عددها 
مجايل لالستمارات العدد اإل وقد بلغ . وكالة 09اليت قامت هبا الباحثة، ومنه فالدراسة اقتصرت على 

منها وهي كلها صاحلة %  79.77، مت اسرتجاع استمارة 12 بنك الفالحة والتنمية الريفيةيف  املوزعة
 21.22الباحثة، يف حني مل يتم اسرتجاع قبل نظرا ملراقبتها قبل اسرتجاعها من  %011للتحليل بنسبة 

من العدد اإلمجايل بالرغم من استفسارنا املستمر عن مصري االستمارات غري املسرتجعة ومنح الوقت  %
 .الكايف للتمكن من االستجابة

مت إجراء اختبار لدرجة ثبات األداة وذلك حبساب من أجل اختبار مدى صدق وثبات االستبيان 
أي  (α  =1.920) اطر التشغيلية والذي قدر بـ املخقيمة معامل ألفا كرونباخ للعبارات الدالة على إدارة 

 .وهي نسبة ثبات عالية ومقبولة ألغراض إجراء الدراسة % 92.0بنسبة ثبات 
ترتاوح أعمارهم بني  %72.07إمجايل ما نسبته  أنلنا  خصائص جمتمع الدراسة، تبني ومن حتليل

           حاملي الشهادات اجلامعية الفئة املستجوبة من من  %17.07 تهنسب، وأن ما سنة 01إىل  21
من إمجايل املستجوبني  هلم  %71.02در ما نسبته ، كما قّ (املاجستري أو املاسرت أو الدكتوراهاللسانس، ) 

قدر كايف من اخلربات  يف البنك، ومنه فالبنك يتمتع بكفاءات شابة هلا أقدميةسنوات  01 أكثر من
الوعي  وبني واملهارات العلمية، وبذلك فهي جتمع بني الطاقات والقدرات اإلبداعية اخلالقة واخلربات

 .روح التطوير والتحديث مما يساعدهم على تبين مفاهيم وأساليب إدارية حديثة مبرونة كبريةوالثقافة و 
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  تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية. 0
 الفرضية األوىلتقوم   :جهها بنك الفالحة والتنمية الريفيةاأهم المخاطر التشغيلية التي يو   -1.0

 ،حمل الدراسة الفالحة والتنمية الريفية بنكملخاطر التشغيلية اليت يواجهها أنواع ا دراسة على للدراسة  
 :يف اجلدول املوايل النتائج املوضحةحتصلنا على امليدانية وبعد تفريغ البيانات  من خالل نتائج الدراسةو 

 نتائج االستبيان حول أهم المخاطر التشغيلية(: 21)الجدول رقم  
 التي تواجه البنك محل الدراسة

 النسبة المئوية  التكرار نوع الخطر التشغيلي
% 

 الترتيب 

 2 22.32 22 املخاطر املتعلقة بالكوارث الطبيعية

 2 27.31 20 خارجية خماطر االبتزاز والسطو من أطراف

 0 01.20 29 خطاء يف إدخال البياناتاألخماطر  

 1 22.38 00 خماطر الدخول إىل البيانات لغري املصرح هلم 

 2 29.25 22 عمليات االحتيال   من قبل املوظفني

 7 20.34 20 اهنيار أنظمة الكومبيوتر واالتصاالت 

 0 22.83 22 االختالس عرب شبكة الكومبيوتر

 7 20.37 07 االحتيال عرب بطاقات اإلئتمان

 9 0.49 0 انقطاع الكهرباء:  خماطر أخرى اذكرها

 نثة باالعتماد على نتائج االستبيامن إعداد الباح: المصدر                        

 :جند (10)رقم  من خالل نتائج اجلدول: ليل النتائجتح -1.1.0
يتضــح مــن  حيــث: (الكددوارث الطبيعيددة واالحتيددال الخددارجي)  األحددداث المتعلقددة بالبيئددة الخارجيددة (1

االبتزاز والسدطو مدن  لمخاطر أن القيادات اإلدارية املستجوبة تأكد أن البنك يتعرض أعاله نتائج اجلدول



         راضية مصداع 

في البنوك التجارية  20إدارة المخاطر التشغيلية وفقا التفاقية بازل 
 دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية الجزائرية،

 

20 

 

: واملخــــاطر املتعلقــــة بــــالكوارث الطبيعيــــة بنســــبة متوســــطة نســــبيا قــــدرت علــــى التــــوايل بـــــ أطددددراف خارجيددددة
27.20%  ،22.22 %. 

الدراســة وبنســبة  جمتمـعفقـد أشــارت أفــراد لمخدداطر االخدتالس عبددر شددبكات الكومبيددوتر أمـا بالنســبة      
أن البنـك يتعــرض هلــذا النــوع مــن املخــاطر التشـغيلية ، وهــي تعتــرب نســبة متوســطة؛ يف حــني جنــد  % 22.12

، وقــد احتلــت %20.27تعـرض البنــك ملخـاطر االحتيــال عــرب بطاقـات االئتمــان كـان بنســبة ضــعيفة قـدرت 
 املرتبة ما قبل األخرية ضمن ترتيب املخاطر األخرى؛

 :من خالل (تنفيذ وإدارة العمليات) مخاطر العمليات الداخلية  (2
( العليـا والوســطى)مـن القيــادات اإلداريـة  % 01.21أشـارت  حيــث :األخطداء فدي إدخددال البياندات -

يعتــرب مــن أول وأكثــر املخــاطر الــيت يتعــرض خــاطر امل هــذا النــوع مــن ببنــك الفالحــة والتنميــة الريفيــة أن
 ؛هلا

احتــل هــذا النــوع مــن املخــاطر التشــغيلية  حيــث ول إلددا البيانددات لغيددر المصددرح لهددممخدداطر الدددخ -
   .%22.21الدراسة، وبنسبة ضعيفة  جمتمعخاطر األخرى حسب أراء أفراد املرتبة األخرية من بني امل

مــن  %94.52أكــدت حيــث  مددن قبددل المددوظفينعمليددات االحتيددال  مــن خــالل :العنصددر البشددري (3
أن البنـك كثـري التعـرض إىل مثـل هـذا النـوع مـن املخـاطر، حيـث أحتـل ( العليا والوسطى) القيادات اإلدارية 

 .املرتبة الثانية يف ترتيب املخاطر األخرى املذكورة سابقا
أشـــارت نتـــائج حيـــث  مخددداطر انهيدددار أنظمدددة الكومبيدددوتر واالتصددداالتمـــن خـــالل : األنظمدددة اةليدددة (4

الدراسة يـرون أن البنـك يتعـرض إىل خمـاطر حـدوث اهنيـار أو أعطـال  جمتمعمن أفراد  %20.22الدراسة أن 
 .يف أنظمة الكومبيوتر واالتصاالت املستعملة من طرف البنك
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 مصادر المخاطر التشغيلية التي يواجهها بنك الفالحة والتنمية الريفية -0.0
ههـــا البنـــك حمـــل املخـــاطر التشـــغيلية الـــيت يواج أيضـــا علـــى تنـــوع مصـــادركمـــا تقـــوم الفرضـــية األوىل 

     رتتيــب مصــادر هــذه املخــاطر حســب أراء القيــادات اإلداريــة نتــائج الدراســة اخلاصــة ب وقــد كانــت الدراســة،
 :كما هي موضحة يف اجلدول املوايل( العليا والوسطى) 

نتائج االستبيان حول مصادر المخاطر التشغيلية التي يواجهها البنك محل  (:20) الجدول رقم
 الدراسة

 24المرتبة  23المرتبة  20المرتبة  21المرتبة مصدر الخطر التشغيلي
الترتيب حسب 

 النتائج

 العمليات الداخلية
 الثانية 17 07 27 11 التكرار
 01.44 22.88 02.73 00.94 %النسبة

          العنصر البشري 
 (الموظفين و الزبائن) 

 10 19 17 27 التكرار
 األوىل

 7.46 02.34 1.95 71.14 %النسبة

األنظمة وتكنولوجيا 
 المعلومات

 21 22 02 11 التكرار
 الثالثة

 29.85 29.25 21.89 1 %النسبة

الحوادث المتعلقة 
 بالبيئة الخارجية

 20 19 00 02 التكرار
 02.23 02.43 07.41 07.91 %النسبة الرابعة

 من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج االستبيان: المصدر

 تحليل النتائج -1.2.2
أن بنـــك الفالحـــة والتنميـــة الريفيـــة يتعـــرض إىل املخـــاطر التشـــغيلية الـــيت  أعـــاله تشـــري نتـــائج اجلـــدول 
األوىل حسب أراء القيادات  صدرها العنصر البشري بصفة أساسية، حيث احتل هذا املصدر املرتبةميكون 
مث تليهـــا املخـــاطر الناجتـــة عـــن .  % 71.02بالبنـــك وبنســـبة مرتفعـــة قـــدرت بــــ( العليـــا والوســـطى) اإلداريـــة 
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وهـي نفـس النتـائج الـيت مت التوصـل . % 02.72العمليات الداخلية من حيث تنفيذ وإدارة العمليـات بنسـبة 
 ؛إليها يف التحليل السابق

ويف املرتبـة األخـرية ، %29.20مصدر األنظمة وتكنولوجيا املعلومـات بنسـبة أما يف املرتبة الثالثة جند 
وهـذه النتـائج متناقضـة مـع نتـائج التحليـل السـابق أيـن  ،% 02.22احلوادث املتعلقـة بالبيئـة اخلارجيـة بنسـبة 

 .احتلت فيه خماطر األنظمة اآللية املرتبة األخرية
ممــا يعــين أن البنــوك التجاريــة  يتبــني لنــا صــحة الفرضــية األوىل للدراســة، ،النتــائج الســابقة مــن خــاللو 

اجلزائريـــة تتعـــرض ألنـــواع عـــّدة مـــن املخـــاطر التشـــغيلية وفقـــا لتعـــدد مصـــادرها والـــيت يعـــد العنصـــر البشـــري يف 
 .صدارهتا

حسدب مدا ورد فدي اتفاقيدة   لمخاطر التشغيليةل السليمة  إلدارةلاإلطار الفني واإلداري الالزم  -3.0
ليــا الع) اجتاهــات القيــادات اإلداريــة  ســوف نعــرض نتــائج  الثانيــة للدراســة الفرضــية الختبــار صــحة :0بددازل

حنـــو درجـــة االلتـــزام بـــبعض املمارســـات اهلامـــة املتعلقـــة بـــإدارة يف بنـــك الفالحـــة والتنميـــة الريفيـــة ( والوســـطى
كمــا هــي موضــحة يف اجلــدول رقــم  و كانــت النتــائج، 2والــيت جــاءت هبــا اتفاقيــة بــازل  املخــاطر التشــغيلية

 :املوايل( 12)
                              .إدارة المخاطر التشغيلية بمبادئ نتائج االستبيان المتعلقة بمدى االلتزام(: 23)الجدول رقم 

 
 العبارة

موافق إلا موافق 
 بشدة

 (بدون رأي) محايد 
موافق  إلا غير موافق  غير

 بشدة
المتوسط 
 الحسابي

 %النسبة التكرار % النسبة التكرار % النسبة التكرار
Q1 20 70.2 00 07.2 00 22.2 3.33 

Q2 20 70.2 02 21.9 02 01 3.11 

Q3 27 02.1 00 22.2 07 22.9 3.20 

Q4 22 27.2 07 22.9 21 29.9 0.99 

Q5 27 02.1 02 21.9 21 20.2 3.10 

Q6 22 29.2 02 09.2 20 20.2 3.29 

Q7 21 07.1 00 22.2 02 21.9 3.11 
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Q8 22 29.2 17 9.11 21 20.77 3.09 

Q9 21 20.1 19 02.2 21 22.1 3.10 

Q10 22 29.2 02 07.9 22 22.9 3.10 

Q11 21 22.1 01 02.9 27 21.2 3.24 

Q12 22 27.1 07 20.2 01 27.9 0.91 

Q13 21 09.7 02 07.9 00 22.2 3.34 

Q14 27 21.2 02 21.9 27 21.1 0.11 

Q15 22 27.7 07 20.2 01 22.2 3.21 

Q16 21 09.7 02 21.9 02 09.2 3.33 

Q17 21 70.7 10 7.0 02 21.9 3.12 

Q18 20 70.2 01 02.9 00 22.9 3.31 

 3.11  المجموع

 SPSS اإلحصائيمن إعداد الباحثة انطالقا من تفريغ البيانات يف الربنامج : المصدر

صيغت عبارات االستبانة يف جزئها الثالث وفقا لسلم ليكرت اخلماسي والذي : تحليل النتائج -1.3.2
وقد مت حتديد مستويات متغريات . (0)بقيمة ، وحمايد ( 0)تراوحت إجاباته بني أوافق بشدة بقيمة 

فمستوى التطبيق عال، (  0 -2.00) بني احلسايب إذا كان املتوسط: وفقا للتوزيع الفرضي التايلالدراسة 
 .فهو منخفض(  2.0 -0)، أما إذا وقع بني  فهو متوسط( 2.0 -2.00)وإذا وقع بني  

 :السابق يتبني لنا أن ( 17)رقم  نتائج اجلدولى باالعتماد عل
إدارة "ن ن بنك الفالحة والتنمية الريفية يتضمفإ( العليا والوسطى )حسب أراء القيادات اإلدارية  (1

بلغت نسبة املوافقة اإلمجالية على ، حيث "متخصصة ملواجهة املخاطر التشغيلية اليت يتعرض هلا البنك
ومن خالل الزيارة امليدانية للبنك ودراسة هيكلها التنظيمي تبني لنا أن إدارة  .%70.2العبارة األوىل 

املخاطر بكل أنواعها تابعة إىل غاية اليوم إلدارة التدقيق الداخلي، علما أن املمارسات السليمة  إلدارة 
اإلدارة أو جلنة املخاطر التشغيلية اليت أوصت هبا جلنة بازل تقضي بأن تكون إدارة املخاطر تابعة جمللس 

 . منبثقة عنها، وذلك ضمانا الستقالليتها وموضوعية تقاريرها، وعدم التأثري عليها من قبل اإلدارة التنفيذية
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 من أفراد  القيادات اإلدارية  %70.2أوضح :  اإلستراتيجية العامة إلدارة المخاطر التشغيلية (0
واضحة معتمدة من جملس اإلدارة ملتابعة   وسياسةعلى إسرتاتيجية البنك يتوفر "أن ( العليا والوسطى)

، إاّل أن تطبيق هذه اإلسرتاتيجية بقي بدرجة متوسطة، وهو ما دّل "املخاطر التشغيلية والتقليل من آثارها
راجع إىل عدم توفر األدوات الالزمة لذلك  وهذا ،2.01املقدر ب  (5 )للعبارة  عليه املتوسط احلسايب

باإلضافة إىل وجوب دائرة خماطر مستقلة كما تبني لنا يف العبارة األوىل، بشكل فعال، واليت من أمهها توفر 
 توفر العنصر البشري املتخصص واملؤهل وهو ما يوضحه حتليل العنصر البشري بالبنك؛

مـن أراء أفـراد عينـة الدراسـة فقـط   % 29.2مـا نسـبته نتـائج االسـتبيان بينـت أن  : العنصدر البشدري (3
اإلدارة العليـــا تــــوفر العنصـــر البشـــري املؤهــــل وذو اخلـــربة الكافيــــة والقـــادر علــــى إدارة  "مـــن وافقـــت علــــى أن

ا أي درجـة تـوفر هـذ 2.19 ـب ( 17) للعبـارة، حيـث قـدر املتوسـط احلسـايب "املخاطر التشغيلية مبعـايري عاليـة
 . بالبنك متوسطةالعنصر 

 % 02.1الدراسة  جمتمعا من طرف أفراد بلغت نسبة املوافقة اإلمجالية عليه( 10)كما أن العبارة 
البنك يقوم بتعيني األشخاص املختصني بإدارة املخاطر "مما يدل على أن  ،2.02ومبتوسط حسايب 

 (19)ما أكدت العبارة رقم ك،  متوسطة درجةب" التشغيلية بالبنك، وحيدد صالحياهتم ومسؤولياهتم بوضوح
حيث بلغت نسبة عدم  "يف البنك العاملني ال يشاركون كافة يف معاجلة املخاطر التشغيلية اليت تقع" أن 

 ؛منهم بدون رأي % 02.2يف حني بقي  ،% 22.1املوافقة اإلمجالية عليها 
ومبتوسط حسايب قدر ، %27.1بلغت نسبة املوافقة اإلمجالية عليها ( 02)باإلضافة إىل أن العبارة 

األشخاص الذين يقومون بإدارة املخاطر التشغيلية يتمتعون باملهارات اإلدارية " مما يعين أن  2.97ب 
 ؛وبدرجة متوسطة"  والفنية املطلوبة إلدارة املخاطر التشغيلية بكفاءة

وبنســـبة   (02ارة العبـــ)  وعـــن اهتمـــام البنـــك بتطـــوير هـــذه املهـــارات فـــإن معظـــم أفـــراد عينـــة الدراســـة
البنــك حيتـــاج إىل تــدريب وتعلـــيم مســتمرين لتطـــوير القــدرات واملهـــارات البشــرية مـــن " أن يــرون   % 09.7

ونـــدوات  دورات تدريبيـــة" يـــوفر إالّ أن البنـــك ". ناحيـــة أســـاليب قيـــاس املخـــاطر التشـــغيلية وكيفيـــة معاجلتهـــا



         راضية مصداع 

في البنوك التجارية  20إدارة المخاطر التشغيلية وفقا التفاقية بازل 
 دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية الجزائرية،

 

25 

 

بدرجــة متوســطة وهــو مــا دّل عليــه املتوســط احلســايب " ومــؤمترات للمــوظفني يف جمــال إدارة املخــاطر التشــغيلية
 ؛2.11 الذي قدر ب (02) للعبارة رقم 

بلـغ املتوسـط احلسـايب حيـث  أما نظام التحفيـز يف البنـك بالنسـبة للمـوظفني فيبقـى بدرجـة متوسـطة،
 بلغــــت نســــبة املوافقــــة اإلمجاليــــة عليهــــا علــــى كمــــا  .2.12، 2.02علــــى الرتتيــــب  (00)و  (01) للعبــــارتني
التحفيــز املســتمر للعــاملني "   ممــا يشــري إىل أن أفــراد عينــة الدراســة يــرون أن ، %22.1، %21.2الرتتيــب 

نظــام " كمــا أن " بالبنــك ميكــنهم مــن املبــادرة ملعاجلــة و مواجهــة كافــة أنــواع املخــاطر التشــغيلية فــور حــدوثها
 ؛" البنك مصمم إلجناز املهام وتقدمي اخلدمات دون أخطاءاحلوافز يف

يـتم إعـداد تقـارير "نـهبأالدراسـة  جمتمـع مـن أفـراد  %02.1فقد أفادت  هذا اجلانب من :رفع التقارير (4
، ولكــن "دوريــة حــول املخــاطر التشــغيلية الــيت يتعــرض هلــا البنــك أول بــأول ويــتم رفعهــا إىل اجلهــات املختصــة

 ؛2.17الذي قدر ب ( 30)للعبارة رقم  هذا بشكل متوسط وهو ما دّل عليه املتوسط احلسايب 
يتـوفر علـى قنـوات " الدراسـة أن البنـك  جمتمـعمـن أفـراد  %27.7أوضـحت : فعالية قنوات االتصال (5

" يتعــرض هلــا البنــك اتصــال فعالــة بــني خمتلــف املســؤولني واملــوظفني لإلملــام مبختلــف املخــاطر التشــغيلية الــيت 
 ؛2.10 (:00) ولكن بدرجة متوسطة؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب للعبارة رقم 

املخاطر التشغيلية تعرض البنك خلسائر متعددة وكبرية، هلذا جيـب علـى البنـك : اإلجراءات التحوطّية (1
الدراسـة يتضـح أن  نتـائجومـن خـالل ، لتقليـل مـن اخلسـائر النامجـة عنهـااختاذ اإلجراءات التحوطّية الالزمـة ل

ـــة بلغـــت  جمتمـــعمعظـــم أفـــراد  هنـــاك " أن  (07)علـــى العبـــارة رقـــم  %70.7الدراســـة وبنســـبة موافقـــة إمجالي
وبدرجــة عاليــة حيــث بلــغ املتوســط احلســايب هلــذه " مســتوى أمــان مقبــول للنظــام أملعلومــا  املوجــود يف البنــك

ومبتوسـط حسـايب  70.2باملوافقـة اإلمجاليـة وبنسـبة  (01)العبـارة رقـم حظيـت  يف حـني  ،2.71العبـارة ب 
وضــع إجـــراءات رقابيــة جديـــدة مناســـبة كلمــا اســـتخدمت أنظمـــة " ممــا يشـــري إىل أن البنــك يقـــوم بــــ،  2.27

 .بدرجة متوسطة" معلوماتية متطورة
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علـى أن  % 09.7الدراسـة يوافقـون بنسـبة   أفراد جمتمـع ويف حني تعرض البنك إىل أية خسائر فإن
ولكــن  "يتــوفر علــى حتــوط مــايل مقابــل اخلســائر الــيت قــد تــنجم عــن املخــاطر التشــغيلية"البنــك حمــل الدراســة 

  . 2.22( 07)متوسطة؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب للعبارة رقم  بدرجة
يف حني يبقى البنـك يسـعى إىل تقـدمي خدمـة بـدون أخطـاء مـن خـالل التحسـني املسـتمر للعمليـات 

 ،2.07بلغ  املتوسط احلسايب هلما على الرتتيب  الّلتان، (11)و( 17)ت عليه العبارتني املصرفية وهو ما دلّ 

"  البنــك يقــدم منتجــات وخــدمات للزبــائن خاليــة مــن األخطــاء منــذ الوهلــة األوىل: ممــا يشــري إىل أن ؛2.27
يـتم يف " التحسني املستمر يف البنك يشمل معاجلة كافة خماطر التشغيل، وحتقيق خدمة بـدون أخطـاء" وأن 

 .البنك بدرجة متوسطة
إال من خالل إعداد خطة  يعة باإلضافة إىل أن البنك ال يستطيع مواجهة أي طارئ بصفة سر 

البنك يقوم بإعداد خطط طوارئ كافية ملواجهة أي طارئ قد :"نفإ (12)وحسب نتائج العبارة رقم عمل، 
حيث قدر   يتم بدرجة متوسطةولكن ذلك  "  يتسبب يف توقف نشاط أو خدمة معينة أو العمل ككل

 .2.99املتوسط احلسايب هلا قدر ب 
اليت لمخاطر التشغيلية فر اإلطار الفين واإلداري الالزم لإلدارة السليمة لتو بشكل عام، فإن مستوى 

يف بنك الفالحة والتنمية ( العليا والوسطى) حسب أراء القيادات اإلدارية   2أوصت به اتفاقية بازل 
ة الريفية متوسط حيث بلغ املتوسط احلسايب لكافة العبارات الدالة على تطبيق إدارة املخاطر التشغيلي

2.07 . 
تقوم الفرضية الثالثة : تطبيق مبادئ إدارة المخاطر التشغيلية في بنك الفالحة والتنمية الريفية - 4.0

اليت جاءت هبا  مدى اهتمام البنوك التجارية اجلزائرية بتطبيق مبادئ إدارة املخاطر التشغيليةعلى للدراسة 
  T.test ستخدمنا اختبارا وباالعتماد على، بنك الفالحة والتنمية الريفية ، وبدراسة حالة 2اتفاقية بازل

one-sample انت نتائج الربنامج اإلحصائي كSPSS كالتايل: 
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 .الختبار صحة الفرضيةT.test نتائج اختبار(:  03)الجدول رقم 

 المتغير المستقل
المتوسط 
 الحسابي

 tمعنوية  المحسوبة  t قيمة االنحراف المعياري
p.value 

 1.012 0.700 1.10 2.07 إدارة المخاطر التشغيلية

 SPSSمن إعداد الباحثة انطالقا من نتائج برنامج :المصدر                     2.25=مستوى الداللة   

دالــة علــى املبــادئ ، يتبــني أن املتوســط احلســايب للعبــارات ال(03)مــن خــالل نتــائج اجلــدول رقــم : التحليددل
، وهـو يقـع ضـمن 2.07قـدر بــ  2اليت جاءت هبا اتفاقية بـازل لمخاطر التشغيلية السليمة ل دارةاإلب اخلاصة
، 0.700ااحمســـوبة  tكمـــا قـــدرت قيمـــة  ،المتوسدددطةالـــدال علـــى درجـــة التطبيـــق ( 2.01 -2.00) املـــدى 

ـــــــ 1.012 ـومعنويتهـــــــا قـــــــدرت بـــــــ  1.10 ـوهـــــــي أكـــــــرب مـــــــن مســـــــتوى الداللـــــــة ااحمـــــــدد للدراســـــــة واملقـــــــدر ب
(P.Value=0.103>0.05)، رفض نـــالفرضــية الصــفرية و  لقبـــن واالعتمــاد علــى الطريقـــة اإلحصــائية فإننــا

الســــليمة دارة مبــــادئ اإلالفرضــــية البديلــــة، وهــــذا يعــــين أن بنــــك الفالحــــة والتنميــــة الريفيــــة ال يهــــتم بتطبيــــق 
 .لمخاطر التشغيليةل

الفالحة والتنمية الريفية فإنه تبني أن إدارة املخاطر  ومن خالل زيارة الباحثة ملقر املديرية العامة لبنك
، وذلك نظـرا لـنقص الكـوادر البشـرية املختصـة يف هـذا اجملـال التشغيلية ال تزال تابعة ملديرية التدقيق الداخلي

أمــا عــن املخصصــات املاليــة الالزمــة ملقابلــة اخلســائر النامجــة عــن املخــاطر التشــغيلية الــيت يتعــرض هلــا البنــك 
، يف ظـل يبقـى مهـام اإلدارة العليـا التأكـد طريقة املؤشر األساسيل مديرية املالية وااحماسبة حبساهبا وفقاوم فتق

تطبيقـا لتعليمـات  وكـل هـذا  ،2 ا جاءت به اتفاقيـة بـازلوفقا مل ومراقبة مدى احرتام البنك لنسبة ماك دونو
 . 2102فيفري  07الصادر يف  10-02بنك اجلزائر الواردة يف التنظيم البنكي رقم 

 :اتمةدددددخ
خـاطر امل"بأطر جديدة يف جمـال إدارة املخـاطر املصـرفية، وبشـكل خـاص  2لقد جاءت اتفاقية بازل 

، ومــــن خــــالل حبثنــــا قمنــــا بدراســــة هــــذه املخــــاطر حيــــث املفهــــوم واألنــــواع وأهــــم "التشــــغيلية وكيفيــــة إدارهتــــا
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مصــادرها،وكيفية إدارهتــا وفقــا ملبــادئ املمارســات الســليمة يف إدارة وضــبط هــذه املخــاطر والــيت جــاءت هبــا 
 . 2112االتفاقية سنة 

ـــة ب بنـــك الفالحـــة : وهـــو  البنـــوك التجاريـــة العاملـــة يف اجلزائـــرإحـــدى ولقـــد ارتبطـــت دراســـتنا امليداني
املخاطر التشغيلية هبـذه البنـوك مبـا جـاءت بـه اتفاقيـة  ، وحاولنا التعرف على مدى توافق إدارةوالتنمية الريفية

 :الدراسة توصلنا إىل النتائج التاليةوبعد استطالع أراء أفراد جمتمع  .من قواعد وإجراءات 2بازل 
تتعرض البنوك التجارية اجلزائرية ألنواع عّدة مـن املخـاطر التشـغيلية وفقـا لتعـدد مصـادرها، ويعـد العنصـر  -

هــذه املصـادر؛ أي أهنـا مــن مسـؤولية املـوظفني وذلــك بسـبب نقـص الكفــاءة يف إدارة البشـري يف صـدارة 
 ؛هذا اجملالاملوارد البشرية لديها يف ، مما يعين عدم االهتمام برفع كفاءة هذا النوع من املخاطر

التشـغيلية كما توصلنا مـن خـالل النتـائج أن مسـتوى تـوفر اإلطـار الفـين واإلداري الـالزم إلدارة املخـاطر  -
يف البنوك ال يزال متوسط؛ حيث وجدنا أن هذه البنـوك ختضـع جلملـة مـن  2 الذي أوصت به جلنة بازل

 القواعد واإلجراءات اليت جاءت هبا االتفاقية إالّ أهنا ال تلتزم هبا أثناء تأدية أنشطتها؛
ف بإدارة املخاطر التشـغيلية، الطابع العمومي للبنوك اجلزائرية، وغياب املنافسة جعلها ال تويل اهتمام كا -

 . وال جتعلها من ضمن األولويات عند بناء االسرتاتيجيات
علـى ترسـيخ الـوعي والقناعـة وبناءا على هذه النتـائج نوصـي البنـوك التجاريـة اجلزائريـة بضـرورة العمـل 

املمارسـات اإلداريـة الـيت  لدى اإلدارة العليا والعاملني يف كافة املستويات اإلدارية والفنية بأمهية تطبيـقاجلدية 
يف جمال إدارة املخاطر التشغيلية بشكل متكامل وهـادف مـن أجـل السـيطرة علـى  2 جاءت هبا اتفاقية بازل
دارة إل إىل ضـــرورة مـــنح اســـتقاللية، باإلضـــافة خلســـائر الـــيت مـــن املمكـــن أن تســـببهاهـــذه املخـــاطر وحجـــم ا

؛ حيـث يعـد املخـاطرهـذا النـوع مـن  املخـتص بـإدارة  الطـاقم تـوفريعن اإلدارة التنفيذية، و  املخاطر التشغيلية
 .ر التشغيليةتوفر هاذين العنصرين اللبنة األساسية لنجاح البنك يف إدارة املخاط
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 ردني الخاصوارد البشرية في القطاع الصحي األالمإدارة  مدى تطبيق مهام
 

 فالح عبيد اهلل الحموان الخوالده. د
 األعمال، جامعة طيبة،إدارة  أستاذ مساعد بكلية

 املدينة املنورة، السعودية
faleh.kh@hotmail.com 

 :ملخص
التخطيط االسرتاتيجي، : التالية البشرية املواردإدارة  مدى تطبيق مهامالتعرف على إىل  هتدف هذه الدراسة

 األردين، والتعويضات واحلوافز يف القطاع الصحي األداءوحتليل الوظائف وتوصيفها، والتدريب والتطوير، و تقييم 
املوارد البشرية فيما خيص نوع إدارة  يف ممارسة مهامإحصائية  فروقات ذات داللةوالتأكد من وجود . اخلاص

  .الكادر التخصصي يف املؤسسات الصحية اخلاصة
  :النتائج التاليةإىل  الدراسة وتوصلت

 اخلاصة متارس بشكل متوسط؛ األردنية  املستشفياتاملوارد البشرية يف إدارة  تطبيق معظم مهام أنتبني  -
التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية، وحتليل اخلاصة بتطبيق مهام وممارسات األردنية  التزام املستشفياتعدم  -

 ؛ األداءالوظائف وتوصيفها، وتقييم 
التعويضات و  التدريب والتطوير،ظهرت النتائج بان املستشفيات اخلاصة تلتزم بتطبيق املهام اخلاصة مبمارسة أ -

 نتيجة املطالبة املستمرة من قبل العاملني لتحسني ظروف عملهم؛  اإلنتاجيةلزيادة  واحلوافز
باختالف نوع الكادر طيب أو  ،عينة الدراسة على املمارساتأفراد  وجود اختالف يف متوسطات تقديرات -

 . وكان االختالف لصاحل الكادر الطيب إداري
مهام املوارد البشرية، القطاع الصحي االردين اخلاص،  املوارد البشرية، التدريب والتطوير،: كلمات مفتاحية

 .التخطيط االسرتاتيجي
Abstract: 

This study aims at identifying the extent of implementation of the 

following human resource management tasks: strategic planning, job 
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analysis and characterization, training and development, performance 

evaluation, compensation and incentives in the private health sector in 

Jordan. And to ensure that there are differences of statistical significance in 

the exercise of human resources management functions with regard to the 

type of specialized staff in private health institutions.  

The finding of this study indicates following:                       

- The implementation of most of the human resources management 

functions in the private health institutions has been shown to be average; 

- Lack of commitment of Jordanian private hospitals. To implement the 

human resources strategic planning practices. And functions analysis 

and characterization, training and development, and performance 

evaluation; 

- The results showed that private hospitals are committed to implementing 

training and development tasks, compensation and incentives, to 

increase productivity. Due to the continuous demand by workers to 

improve their working conditions; 

- There is a difference in the average estimates on the human resource 

management practices in the study’s sample, depending on the type of 

the staff, medical or administrative. And the difference was in favor of 

medical staff. 

Keywords: Human Resources, Training and Development, Human 

Resources Tasks, Jordan Private Health Sector, Strategic Planning.       
 

 اإلطار العام للدراسة: والأ
 : مقدمة

 األصولصبح االهتمام بالعنصر البشري يف املنظمات كاستثمار رأس املال البشري باعتباره من أ
يف ازدهار وتطور املنظمة يف ظل التغريات املتسارعة يف التكنولوجيا،  أساسيكونه يلعب دور   األساسية

لذا فإن ، املوارد البشرية هي مبثابة مصدر للميزة التنافسية بني املنظمات يصعب تقليده أنإىل  يضاف
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إلدارة املوارد البشرية هو بناء قوة عمل كفؤة قادرة على حتقيق أهداف املنظمة  األساسياهلدف 
 .(Dessler, 2016).يجيةاإلسرتات

حيقق ميزة تنافسية  أنالعنصر البشري ميكن  أنافرتضا ( (Denisi & Griffin,2001ما أ
كما   ،إدارته بطريقة فعالة حيث انه من الصعب تقليد العنصر البشري إدارهتاما مت  إذا ،مستدامة للمنظمة

. والنوعية لعمليات املنظمة وخمرجاهتا على املدى البعيد اإلنتاجيةحتسني إىل  املوارد البشريةإدارة  تسعى
املوارد البشرية عددًا من املهام واملمارسات املرتبطة بتنمية العنصر البشري واحملافظة عليه إدارة  ويتضمن دور

االستقطاب )وتكوينه داخل املنظمة وتتلخص يف التخطيط االسرتاتيجي حيث يتم حتليل الوظائف 
جاءت هذه الدراسة حيث  ،، التعويض واحلوافزاألداءلتطوير الوظيفي للموارد البشرية، تقييم ، ا(واالختيار

قدرهتا على تطبيق املهام و املوارد البشرية بكل مهامها وممارساهتا يف املنظمات الصحية إدارة  للرتكيز على
   .فيها واملمارسات ذات العالقة بإدارة املوارد البشرية

  :مشكلة الدراسة .1
األساس الذي تقوم عليه  بأهنااملوارد البشرية أمهية  يف الوقت الذي بات فيه من الضروري إدراك 

وتنحصر مشكلة املنظمات ومن ضمنها  ،قرارات لتحقيق امليزة التنافسية يف منظمات األعمالالالعمليات و 
، ويعترب القطاع الصحي أدائهااملوارد البشرية لتحسني إدارة  تأخذ بعني االعتبار ممارسات ال بأهناالصحية 

. دول املنطقة يف هذا اجملال أفضلمن و يف األردن من القطاعات املتطورة ويؤدي خدماته بشكل جيد 
إدارة  مهامتطبق هل : محاولة لفهم ولإلجابة على السؤال الرئيسي التايلكجاءت هذه الدراسة  حيث 

 ؟ اخلاص األرديناملوارد البشرية القطاع الصحي 
ولإلجابة على هذا السؤال تضمنت الدراسة جمموعة من األسئلة الفرعية واليت تشكل مبجموعها الكلي 

 :املوارد البشرية كمصدر متييز يف اجملال الصحيإدارة  أساسا لتطبيق مهام وممارسات
التخطيط ) اليت تشملاملوارد البشرية إدارة  ممارساتاملنظمات الصحية بتطبيق مهام و  تلتزمهل  -

 ؛(، والتعويضات واحلوافزاألداءاالسرتاتيجي، حتليل الوظائف، التدريب والتطوير، تقيم 
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املوارد البشرية إدارة  هل هناك اختالف يف متوسطات تقديرات جمتمع الدراسة على ممارسات -
 األداءالتخطيط االسرتاتيجي، وحتليل الوظائف وتوصيفها، والتدريب والتطوير، و تقييم )

 وباختالف متغري الكادر التخصصي؛( احلوافزوالتعويضات و 
  .املنظمات الصحيةاملوارد البشرية يف إدارة  توصيف واقع مهام وممارسات -

  :أهمية الدراسة .2
الدراسة من الدور الذي تلعبه املوارد البشرية يف حتقيق التميز والنجاح خاصة يف أمهية  تنبع

العلمية  واألساليب األسسوفق  وإدارهتالذلك فان االهتمام هبذه املوارد  ،املنظمات الصحية وغريها
زيادة  عن طريق  ،املنظمات النمو واالستمرار والتقدم أرادتما  إذامهية يف غاية األ أمرايعترب  ،واملنهجية

 . وإنتاجيتهمكفاءة العاملني 
بطريقة ميكن من خالهلا حتقيق طموحات  املوارد البشريةإدارة  وتناولت الدراسة مهام وممارسات

هذه الدراسة تسلط الضوء على املهام الواجب القيام هبا، حبيث تأيت  أنإىل  باإلضافة ،وغايات املنظمة
يف ظل املنافسة  األرديناملعاصر والتحديات اليت يواجها القطاع الصحي  اإلداريمواكبة لتطورات الفكر 

وعي املستفيدين من اخلدمات الصحية والتطورات التكنولوجية يف إىل  الشديدة يف هذا القطاع باإلضافة
 .هذا اجملال

 :أهداف الدراسة .3
 ،املوارد البشرية يف القطاع الصحي االردينإدارة  ممارساتلتعرف على واقع مهام و لهتدف الدراسة 

وهي على  ،حتقيقهاإىل  اليت تسعى الدراسة ،ويف ضوء هذا اهلدف هنالك جمموعة من األهداف الفرعية
 :النحو التايل

 املنظمات الصحية؛ املوارد البشرية يف إدارة  ممارساتتطبيق مهام و  مدى معرفة -
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من خالل مراجعة  املنظمات الصحيةاملوارد البشرية يف إدارة  توصيف واقع مهام ممارسات -
البشرية كمدخل املوارد إدارة  وتقدمي التوصيات اليت تساهم يف تطوير هبا املتعلقة األدبيات
 ؛املنظمات الصحية وإنتاجية فعالية لتحسني

املوارد البشرية باختالف نوع الكادر إدارة  معرفة االختالفات بني تطبيق مهام وممارسات -
 .التخصصي يف املنظمات الصحية

  :مجتمع وعينة الدراسة .4
 (5)موزعني على  موظف من العاملني (N=820) يتكون جمتمع الدراسة والبالغ عددهم

عن طريق املعاينة اخلاصة، أما العينة فقد مت اخذ عينة عشوائية األردنية  املؤسسات الصحيةمستشفيات من 
من  %(62)املستشفيات، ومتثل ما نسبته  إداراتمن العاملني يف  ممثله (n=215) الطبقية حجمها

 (: 1)من عينة الدارسة املوضحة يف جدول رقم  ،%(26)عدد املوظفني ونسبة اسرتجاع االستبانات  إمجايل

 الخاصةاألردنية  المؤسسات الصحية :(11)جدول رقم 

 ( i )  حجم العينة الطبقية اسم المستشفى
 (عدد االستبانات الموزعة)

عدد االستبانات 
 المستلمة

 07 07 عمان/ مستشفى التخصصي

 40 57 عمان/ سالمي مستشفى اإل

 47 07 سراءمستشفى اإل

 10 67 مستشفى العقبة احلديث

 65 45 مستشفى اربد التخصصي

 141 212 المجموع

 من إعداد الباحث: المصدر
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 طار النظرياإل: ثانيا
 :تمهيد

يف عملية اختاذ القرارات املتعلقة بالعاملني  األساساملوارد البشرية يف معناها الشمويل هي إدارة  تعترب
وهي بالتايل هتتم بوضع وتنفيذ سياسات وبرامج تكفل تنظيم يسوده العالقات  يف املنظمة، وأنشطتهم
إدارة  تعمل على األساسفإدارة املنظمة يف . املنظمة وأهدافاليت تثمر تعاونا وثيقا حيقق غايات  اإلنسانية

 اداألفر أي نشاط يف املنظمة، وذلك الن كل مدير ومشرف على جمموعة من إدارة  العنصر البشري قبل
 املوارد البشرية، مما جيعل هلذا النشاط مسؤولية تضامنيه هتم خمتلف املستوياتإدارة  يقوم بدور كبري يف

  1.يف املنظمةاإلدارية 
 :وأهميتهاالموارد البشرية إدارة  مفهوم. 1

 ،هنا جمموعة القرارات واألنشطة والربامج املرتابطة واملتكاملة فيما بينهاأاملوارد البشرية بإدارة  تعرف
اخلاصة بتنظيم العالقة بني املنظمة والعاملني لديها، من خالل حتديد احتياجات املنظمة من املوارد 

  2.البشرية
لتنفيذ  ،جمموعة املمارسات والسياسات املطلوبة بأهنااملوارد البشرية إدارة  (Dessler)ويعرفها 

ويف  ،كمل وجهأملمارسة وظائفها على اإلدارة  هاإلياليت حتتاج  ،املتعلقة بالنواحي البشرية األنشطة  خمتلف
عبارة عن جمموعة املمارسات والوظائف أهنا  املوارد البشريةإدارة  ميكن أن نعرف ،ضوء التعريفات السابقة

إىل  ابتداء من عملية االستقطاب ،وظيفيةأنشطة  وما يرتبط هبا من املرتابطة لتوفري املوارد البشرية الكفؤة
  3. مرحلة التقاعد

                                                 
1

 .41ص ، 6717، صفاء للنشر، عمان، األوىل، الطبعة الموارد البشريةإدارة  ابو شيخة، -
2

 ،ماجستري غري منشورة مذكرة ،األردنيةالموارد البشرية في قطاع البنوك إدارة  وظائف إستراتيجيةواقع عبيدات،  -
 .6774، ردناأل ،إربد ،جامعة الريموك

3- Dessler, Human Resource Management, Tenth Edition, New York, USA, upper 

saddle river , new jersey Prentice Hall Inc, 2010. 
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 4: األسباب التاليةإىل  املوارد البشريةأمهية إدارة  وميكن أن تعزى
 العاملني يف املنظمات؛أداء كبرية علىأمهية   ظهور النقابات العمالية أضفى -
 ؛ يةملستقبلاطبيعة رغباهتم وآماهلم بزيادة وعي العاملني إىل  النمو والتطور التعليمي والثقايف أدى -
شاكل املتزامنة مع ترعى شؤون العاملني وتقوم على معاجلة امل ،وحدة إدارية متخصصةإىل  احلاجة -

 ؛منو املنظمة
  .ةمتميز بطريقة عمل الأداء على ،حتفيز وتشجيع العاملني يف املنظمة -

 :الموارد البشريةإدارة  أهداف .2
تكوين وتنمية العنصر البشري واحملافظة عليه إىل  ،املوارد البشرية يف نشاطاهتا وممارساهتاإدارة  هتدف

 5: منها ،تحقيق أهداف متعددةل ع كفاءة وفاعلية املنظمةداخل املنظمة، حبيث تساهم بذلك يف رف
وخفض تكلفة العمل من خالل ختفيض معدل الدوران  ،رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملني -

 للعاملني؛ 
 استقطاب العاملني االكفاء؛ -
  لتسهيل قدرة املنظمة على املنافسة؛ ،حتقيق ميزة تنافسية للمنظمةإىل  املوارد البشريةإدارة  هتدف -
  .احملافظة على اندماج العاملني مع أهداف املنظمة خللق مزيد من التعاون الفعال -

 :املوارد البشرية إىلإدارة  تقسم وظائف: الموارد البشريةإدارة  وظائف .3
  :الوظائف اإلدارية -1.3

لضمان حتقيق غاياهتا  ،كمًا ونوعاً   العاملنيتعمل على ختطيط احتياجات املنظمة من  :التخطيط -
فالتخطيط يعىن التحديد مسبقا لربامج املوارد البشرية بالتنبؤ باحتياجات املنظمة لتحقيق  وأهدافها،

  6أهدافها يف املستقبل؛

                                                 
 .6776، دار وائل للنشر، عمان، األردن. الموارد البشرية المعاصرة بعد استراتيجيإدارة  ،عقيلي -4

5
- Denisi & Griffin, Human Resource Management, Second Edition, Boston, New 

York, USA, Honghton Miffilin Company, 2005. 
 .6772األردن،  –الطبعة الثانية، عمان  دار وائل للنشر، .(إدارة األفراد) الموارد البشريةإدارة  برنوطي، -6
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 حيث حيدد مدير ،ويقصد بالتنظيم تقسيم الواجبات واملسؤوليات والسلطات بني العاملني :التنظيم -
كل تنظيمي يوضح طبيعة عالقات العاملني تصميم هيو املوارد البشرية اطار اهليكل التنظيمي إلدارته إدارة 

 يف املنظمة؛
حتت مسميات مثل القيادة  ،وهي توجيه جهود العاملني حنو حتقيق غايات وأهداف املنظمة :التوجيه -

 تشجيع العاملني على العمل برضى تام وفعالية؛إىل  واليت هتدف ،والتحفيز
 أداء طبقًا خلطة مراقبة ،والتنسيق بينها األنشطة  ظيمتعترب عملية الرقابة وظيفة إدارية تتعلق بتن :الرقابة -

  7.حبيث تضمن تنفيذ اخلطة العامة للمنظمة بكفاءة عالية ،العاملني احملددة مسبقا
  8:الوظائف التنفيذية  -2.3

 الخاصة باجتذاب الموارد البشريةالوظائف : المجموعة األولى -1.2.3
تعترب عملية ختطيط املوارد البشرية من أهم الوظائف  :التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية -

 9. وكذلك بالرؤية املستقبلية هلا، ملا هلا من ارتباط كبري باألهداف العامة للمنظمة ،اإلدارية
فالتخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية جمموعة من النشاطات والقرارات املرتبطة بصياغة وتنفيذ 

  10.للمنظمة امليزة التنافسية املستدامةتحقيق ول للمنظمة اإلسرتاتيجيةاحلاجات 
تعرف عملية حتليل الوظائف بأهنا عملية منظمة جلمع معلومات عن  :تصميم الوظائف وتحليلها -

املعرفة واملهارات إىل  طريق املالحظة والدراسة لتحديد العناصر األساسية املكونة للعمل، إضافة

                                                 
  .6776، ردناأل –وائل للنشر، عمان ، الطبعة الثانية، دار واألعمال إلدارةا العامري والغاليب، -7

8
- Denisi and Griffin, Human Resource Management, Second Edition, Boston, New 

York, USA, Honghton Miffilin Company, 2005. 
واستراتيجية الموارد البشرية في المنظمات واقع عملية الربط ما بين استراتيجية المنظمة طهماز ، و بو دولة أ -9

 .6775، 0اجمللد  ،67 احباث الريموك، العدد، ،الصناعية االردنية
10

-  Chew & Chong, Effect of strategic Human Resource Management on strategic 

Vision, The International Journal of Human Resource Management Vol.(10), No. (6), 

1999, pp: 1031-1045. 



 فالح عبيد اهلل الحموان الخوالده. د
ردني الصحي األالموارد البشرية في القطاع إدارة  مدى تطبيق مهام

 الخاص

 

38 

 

كما ويقصد بتصميم العمل   ،(6775 ،اهلييت)والقدرات والسمات الشخصية الالزمة ألداء العمل 
وعالقتها بالوظائف  ،حتديد حمتوى الوظيفة وطريقة أدائهاإىل  بأنه تلك العملية اليت هتدف

ي متثل وتعترب عملية حتليل العمل وتصميمه من الوظائف املركزية إلدارة املوارد البشرية فه 11.األخرى،
وكلما متت هذه العملية بطريقة منهجية  ،اخلطوة األوىل اليت تبىن عليها مجيع الوظائف األخرى

 12. عملية تقييم الوظائف يفسهل أكثر اعتمادية و وأوعلمية وبشكل دقيق وشامل 
ممارسات االستقطاب أمهية  تربز: (والتعيين ،واالختيار ،االستقطاب)توظيف الموارد البشرية  -

من أجل حتقيق أهدافها  ،واالختيار والتعيني يف البحث عن املوارد البشرية اليت حتتاجها املنظمة
 ،املغريب.)تحقيق التوائم بني األفراد الذين مت اختيارهمولاالحتفاظ هبا إىل  إضافة ،اإلسرتاتيجية

6716) 
 على الموارد البشريةاصة بالحفاظ الخالوظائف : المجموعة الثانية -2.2.3

فهي  ،املوارد البشريةإدارة  من العمليات املهمة اليت متارسها األداءتعد عملية تقييم  :تقييم األداء -
وذلك  ،سلوكيةو  مهارات فنية و فكريةو ، الفرد لكل ما يتعلق به من صفات نفسية أداء عملية حتليل

  13.ويف املستقبل حالياوذلك لضمان حتقيق فاعلية املنظمة  ،هبدف حتديد نقاط القوة والضعف
باعتباره أحد مدخالت عملية تنمية املوارد  بالتدريب هتتم املنظمات :تدريب وتطوير الموارد البشرية -

 . زيادة قدرهتا التنافسية يف األسواق اليت تعمل هباولالبشرية، ألنه يؤثر على مدى فاعلية املنظمات 
واملعرفة الالزمة  ،إكساب املوظفني املهارات والسلوكإىل  تعليمي منظم يهدف فالتدريب نشاط

أما التطوير فهو عملية تعليم املوظفني داخل املنظمة باملهارات . لتبين اسرتاتيجيات حتقق أهداف املنظمة
األساسي وتعىن باألداء  ،نيملوظفاعملهم احلايل واملستقبلي، وتركز على احتياجات يف اليت حيتاجوهنا 

                                                 
 .6776، اربد ،عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع ،مدخل استراتيجي: الموارد البشريةإدارة  السامل وصاحل، -11

12
- Mondy, R. Wayne,  Human Resource Management, Tenth Edition, New jersey, 

USA, Pearson Education International, 2008. 
 .6775ن، ، دار احلامد، عمان، األردالموارد البشريةإدارة  ،اهلييت -13
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وعلى هذا فالتطوير مستوى إداري أمشل من التدريب، حيث يعترب التدريب جزءا . واملتفوق يف موقع العمل
  14.من التطوير

 اصة بالحفاظ على الموارد البشريةالوظائف الخ: المجموعة الثالثة -3.2.3
تصميم وتطوير أنظمة التعويضات يف املنظمات من النشاطات الوظيفية  إن :التعويضات والحوافز -

استثمار من خالل  ،التعويضات من مسامهتها يف حتقيق أهداف املنظمةأمهية  وتنبع ،اهلامة جدا
وخلق الرضا لديهم مما  وحتسني أوضاعهم املادية والنفسية واالجتماعية، ،قدرات العاملني وطاقاهتم

واحلوافز عبارة عن جمموعة من العوامل واملؤثرات اليت تدفع  15. ينعكس إجيابيا على إنتاجية املنظمة
لرفع مستوى العمل كما ونوعا  ،لإلقبال على تنفيذ مهامهم جبد وكفاءة ،املوظفني حنو بذل جهد أكرب

من أجل خلق أو  ،اإلدارات بعناية فائقة وهي عبارة عن وسائل وأساليب ختتارها ،وإشباع حاجاهتم
  16.لديها عن طريق إثارة رغبات العاملني ،توجيه السلوك اإلنساين

من  ،املوارد البشرية بالسالمة الصحية واملهنية للعاملنيإدارة  هتتم :برامج الصحة والسالمة المهنية  -
لذا فهي بيئة حتمي العاملني من احتماالت التعرض للحوادث  ،وصحية آمنةبيئة العمل  إجيادخالل 

 17.مراضبيئة عمل صحية تضمن خلوهم من األ وهي ،باألمراض واإلصابة
  الجانب التطبيقي: ثالثا

املوارد إدارة  لقد تضمن اجلانب التطبيقي يف هذه الدراسة اختبار الفرضيات املتعلقة مبدى مهام
ا، والتدريب والتطوير، وتقييم االسرتاتيجي، وحتليل الوظائف وتوصيفهالتخطيط : اليت تشملالبشرية 

 .داء، والتعويضات واحلوافز يف القطاع الصحي االردين اخلاصاأل

                                                 
 .6716، ة للنشر والتوزيع، املنصورة، مصر، املكتبة العصريالموارد البشريةإدارة  االتجاهات المعاصرة في املغريب، -14
 .6772، ردن، دار وائل، عمان، األالموارد البشرية، مدخل استراتيجي إدارة ،عباس -15
 .6770، األردن، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان ،األفراد والعالقات اإلنسانية إدارة الصرييف، -16
 .6711، ردناأل ،، الراية، عماناألوىلالطبعة  ،الموارد البشريةإدارة  مفاهيم جديدة في عبد الرحيم، -17
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 H0: μ=3.5 , H1: μ>3.5  and y  = ƒ(x1+x2+x3+x4+x5)  

 وان الفرضية املراد اختبارها
H0: βi= 0 i=1,2, 3  ..... ,5  and H1 : βi   0 

 :وتشمل ،املوارد البشريةإدارة  وأخريا معرفة ماهي متوسطات تقديرات جمتمع الدراسة على مهام
التخطيط االسرتاتيجي، وحتليل الوظائف وتوصيفها، والتدريب والتطوير، و تقييم االداء، والتعويضات 

العالقة بني املتغريات املستقلة  (1-4) الدراسةيوضح منوذج . واحلوافز يف القطاع الصحي االردين اخلاص
 . واملتغري التابع

  نموذج الدراسة  :(1) الشكل رقم
        المتغير التابع                      (املوارد البشريةإدارة  مهام) المتغيرات المستقلة 

        
  

      
              

 
 

 من إعداد الباحث: المصدر
 التعريفات اإلجرائية -1

عل للموارد باالستخدام الفاالرئيسة اليت تعىن اإلدارية  هي احدى الوظائف :الموارد البشريةإدارة   -1.1
من حيث االستقطاب واالختيار والتدريب والتحفيز وتنمية املهارات وذلك وذلك  البشرية يف املنظمات

  18.هبدف زيادة معدالت االداء ورفع الروح املعنوية واحلد من دوران العمل لديهم

                                                 
 .مرجع سابق ،األفراد والعالقات اإلنسانيةإدارة  الصرييف، -18

إدارة  مدى تطبيق مهام
 املوارد البشرية

 التخطيط االسرتاتيجي

 حتليل الوظائف وتوصيفه
 

 تدريب وتطوير املوارد البشرية

العاملني أداء تقييم  

 تعويض وحتفيز العاملني
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، املوارد البشريةإدارة  اليت تقوم هباوهو عبارة عن جمموعة من الوظائف : الموارد البشريةإدارة  مهام -2.1
التخطيط االسرتاتيجي، وحتليل الوظائف وتوصيفها، والتدريب والتطوير، و تقييم االداء، : وتشمل

  19.والتعويضات واحلوافز
 : واملكون من  اإلداريالكادر  -3.1

واملالية ويف االستقبال واالستعالمات واالدخال واملشرتيات اإلدارية  العامل يف اجلوانب اإلداريالكادر  -
 والتخزين وأية وحدات إدارية اخرى؛

وهو جمموع موظفي التشغيل والصيانة والرقابة ملختلف االجهزة املستخدمة يف : الكادر الفين واهلندسي -
 قسم نظم املعلومات؛إىل  املستشفى باإلضافة

 الكادر التمريضي يف املستشفى؛و  در الطيبالكاويتكون من  :الكادر الطبي -4.1
غسيل الكلى واية وسائل طبية وهو جمموع موظفي االشعة واملختربات و : الكادر الطبي المساعد -2.1

 .أخرى
 :فرضيات الدراسة -2

 :الفرضية الرئيسة األولى -1.2
االسرتاتيجي، وحتليل الوظائف التخطيط : اليت تشملاملوارد البشرية إدارة  مهامبتطبيق  يوجد التزام

            .وتوصيفها، والتدريب والتطوير، و تقييم االداء، والتعويضات واحلوافز يف القطاع الصحي االردين اخلاص
 :الفرضيات الفرعية -
 ؛املستشفيات اخلاصة بتطبيق املهام املتعلقة بالتخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية تلتزم (1-1) 
 ؛املستشفيات اخلاصة بتطبيق املهام املتعلقة بتحليل الوظائف وتوصيفها تلتزم (1-6) 

                                                 
المعوارد البشعرية فعي المنظمعات  وإسعتراتيجيةالمنظمعة  إسعتراتيجيةواقعع عمليعة العربط معا بعين   بو دولةة وصةاحلية،أ -19

 .6774-1625ص ،0اجمللد  ،67 حباث الريموك، العدد،أ ،الصناعية االردنية
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 ؛املستشفيات اخلاصة بتطبيق املهام املتعلقة بتدريب وتطوير املوارد البشرية تلتزم (1-4) 
  ؛العاملني أداء املستشفيات اخلاصة بتطبيق املهام املتعلقة بتقييم تلتزم (1-4) 
 .املستشفيات اخلاصة بتطبيق املهام املتعلقة بالتعويض واحلوافز للعاملني تلتزم (1-5) 

 :الفرضية الرئيسة الثانية  -2.2
التخطيط  :وتشمل ،املوارد البشريةإدارة  متوسطات تقديرات جمتمع الدراسة على مهام ختتلف 

ضات واحلوافز يف والتعوي وحتليل الوظائف وتوصيفها، والتدريب والتطوير، وتقييم االداء، االسرتاتيجي،
  .ردين اخلاصالقطاع الصحي األ

 التحليل والمناقشة: خامسا
لقد مت مجع البيانات اخلاصة بعينة الدراسة وفق االستبانة اليت مت اعدادها لغرض اجراء التحليل 

مت استخدام  كما، α =0.05 االحصائي والتحقق من فرضيات الدراسة فقد اعتمدنا مستوى معنوية
عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات املقياس، وكل جماالهتا أفراد  يت لتفسري تقديراتاآل اإلحصائياملعيار 

 .وباالعتماد على سلم ليكرت اخلماسي
 ر تقديرات عينة الدراسةيتفس : (12)جدول رقم ال

 التقدير المتوسط الحسابي
 متدنية 6.06 – 1.77من 
 متوسطة 4.06 – 6.57من 
 عالية 5.77 – 4.57من 

 3.5 الوسط الفرضي

 (SPSS)الباحث بناء على خمرجات برنامج  إعدادمن : مصدر
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اخلاصة األردنية  اختبار الفرضية األوىل للتحقق من مدى تطبيق املستشفيات مت: نتائج الفرضية األولى -1
وحتليل الوظائف وتوصيفها، والتدريب  التخطيط االسرتاتيجي،: املوارد البشرية اليت تتضمنإدارة  ملهام

 . والتطوير، و تقييم االداء، والتعويضات واحلوافز
 الخاصة بتطبيق بمهام التخطيطاألردنية  تلتزم المستشفيات: نتائج الفرضية الفرعية األولى -1.1

مت اختبار هذه الفرضية حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألفراد عينة  .االستراتيجي
على كل فقرة من فقرات جمال تطبيق املمارسة املتعلقة بالتخطيط االسرتاتيجي بالعدد والنوعية  ،الدراسة

على افرتاض ان الوسط الفرضي هو  (t-test)كما مت استخدام اختبار  املناسبة، وعلى فقرات اجملال كله
 .(4)كما يف اجلدول   (3.5)

عينة الدراسة على  أفراد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات: (13)الجدول رقم 
 .كل فقرة من فقرات مجال تطبيق الممارسة المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي

رقم 
 الفقرة

 الرتبة الفقرة
المتوسط 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

4 
عداد واملؤهالت نسيق مع دائرة التخطيط لتحديد األيتم الت

 املطلوبة من العاملني
 متوسطة 7.62 4.76 1

6 
من حيث  يوجد اهتمام بتحليل قوى العمل احلالية

 عداد ومقارنتها بقوى العمل الواجب توفرهاالكفاءات واأل
 متوسطة 0.80 2.66 6

1 
وضوح يف اهداف وخطط املوارد البشرية يف يوجد 

 .املستشفى
 متوسطة 0.97 2.06 4

 متوسطة 0..1 2..2 المجال كله
 (2) الدرجة القصوى* 

 (SPSS)الباحث بناء على خمرجات برنامج  إعدادمن : مصدر
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اخلاصة بتطبيق املمارسة املتعلقة بالتخطيط األردنية  عدم التزام املستشفيات (4)يتبني من اجلدول 
االسرتاتيجي بالعدد والنوعية املناسبة، حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب اليت متثل هذا اجملال لكل 

وبدرجة تطبيق متوسطة وهي اقل من الوسط الفرضي  ،(7.60)باحنراف معياري ، (6.66)الفقرات 
يتم التنسيق مع دائرة التخطيط لتحديد االعداد "  اليت تنص على (4)الفقرة  حيث جاءت ،(3.5)

 ،(0.96)باحنراف معياري ، (4.76)يف املرتبة االوىل مبتوسط حسايب " واملؤهالت املطلوبة من العاملني 

يوجد وضوح يف اهداف وخطط "نه أاليت تنص على  (1)وبدرجة تطبيق متوسطة، يف حني جاءت الفقرة 
 (7.67)باحنراف معياري  ،(6.06)مبتوسط حسايب  ،يف املرتبة االخرية"املوارد البشرية يف املستشفى 

 .وبدرجة تطبيق متوسطة

الخاصة بتطبيق الممارسة المتعلقة بتحليل األردنية  تلتزم المستشفيات: الفرضية الفرعية الثانية -2.1
 لتقديرات ،مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ،الختبار هذه الفرضية :العمل وتوصيفه

على كل فقرات جمال تطبيق املمارسة املتعلقة بتحليل العمل وتوصيفه، وعلى فقرات  ،عينة الدراسةأفراد 
فيما يلي و  ،(3.5)على افرتاض ان الوسط الفرضي هو ( t-test)اجملال ككل، كما مت استخدام اختبار 

 . عرٌض لذلك
بتطبيق املمارسة املتعلقة بتحليل األردنية  عدم التزام املستشفيات (0)جلدول نالحظ من خالل ا

باحنراف  ،(6.05)العمل وتوصيفه، حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب اليت متثل هذا اجملال للفقرات ككل 
( 2)، حيث جاءت الفقرة (3.5)من الوسط الفرضي  قلأ، وبدرجة تطبيق متوسطة وهي (7.66)معياري 

يعتمد املستشفى التحليل الوظيفي كقاعدة للوظائف االخرى كاالختيار والتعيني والتدريب "اليت تنص على 
وبدرجة تطبيق متوسطة،  ،(1.74)باحنراف معياري ، (6.64)يف املرتبة االوىل مبتوسط حسايب " والتقييم 

 للوظيفة حيدد الوصف الوظيفي املتطلبات الضرورية للمرشحني"اليت تنص على ( 4)يف حني جاءت الفقرة 
وبدرجة  (7.67)باحنراف معياري  ،(6.24)يف املرتبة االخرية، مبتوسط حسايب . "مثل اخلربة السابقة

 .تطبيق متوسطة
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الدراسة على كل عينة أفراد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات :(14)رقم  جدولال
 فقرة من فقرات مجال تطبيق الممارسة المتعلقة بتحليل العمل وتوصيفه وعلى فقرات المجال ككل

رقم 
 الفقرة

 الرتبة الفقرة
المتوسط 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

2 
تحليل الوظيفي كقاعدة للوظائف يعتمد املستشفى ال

 والتدريب والتقييمخرى كاالختيار والتعيني األ
 متوسطة 1.04 2.84 1

5 
يتم تقسيم الوظائف يف املستشفى بناء على معايري 

 حمددة ووصف وظيفي واضح
 متوسطة 1.01 2.67 6

0 
حيدد الوصف الوظيفي املتطلبات الضرورية للمرشحني 

 .للوظيفة مثل اخلربة السابقة
 متوسطة 0.97 2.64 4

 متوسطة 2..1 2.02 المجال ككل
 

 (SPSS)الباحث بناء على خمرجات برنامج  إعدادمن : مصدر
الخاصة بتطبيق الممارسة المتعلقة األردنية  تلتزم المستشفيات: الفرضية الفرعية الثالثة -3.1

الختبار الفرضية حلساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات : بالتدريب والتطوير لتنمية مهارات العاملين
عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات جمال تطبيق املمارسة املتعلقة بالتدريب أفراد  املعيارية لتقديرات

على  (t-test)والتطوير لتنمية مهارات العاملني، وعلى فقرات اجملال ككل، كما مت استخدام اختبار 
 (.3.5)افرتاض ان الوسط الفرضي هو 

اخلاصة بتطبيق املمارسة املتعلقة األردنية  ن هناك التزام من قبل املستشفياتأ (5)يتبني من اجلدول 
اليت متثل هذا  لفقرات بالتدريب والتطوير لتنمية مهارات العاملني، حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب لكل

حيث  وبدرجة تطبيق عالية وهي اعلى من الوسط الفرضي،، (7.04)باحنراف معياري ، (4.50) اجملال
" يتم اعداد برامج تدريبية باالستناد على حتليل االحتياجات التدريبية لألفراد العاملني  " (0)جاءت الفقرة 
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وبدرجة تطبيق عالية، يف حني  ،(7.61)باحنراف معياري ، (4.26)يف املرتبة االوىل مبتوسط حسايب 
حتديد يؤخذ بعني االعتبار نظام تقييم االداء للعاملني، عند " واليت تنص على (6)جاءت الفقرة 
 ،(7.04)باحنراف معياري  (4.06)، مبتوسط حسايب يف املرتبة االخرية" دريبية هلم االحتياجات الت

 .وبدرجة تطبيق متوسطة
عينة الدراسة على  أفراد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات :(12) رقم جدولال

بالتدريب والتطوير لتنمية مهارات العاملين كل فقرة من فقرات مجال تطبيق الممارسة المتعلقة 
 وعلى فقرات المجال ككل

رقم 
 الفقرة

 الرتبة الفقرة
المتوسط 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

0 
يتم اعداد برامج تدريبية باالستناد على حتليل 

 االحتياجات التدريبية لألفراد العاملني
 متوسطة 7.61 4.26 1

6 
التدريب يف املستشفى بناء على اسس تنفذ برامج 

 .تنمية قدرات العاملنيإىل  ومعايري واضحة هتدف
 متوسطة 7.26 4.55 6

6 
عند ، يؤخذ بعني االعتبار نظام تقييم االداء للعاملني

 حتديد االحتياجات التدريبية هلم
 متوسطة 7.04 4.06 4

 متوسطة 1.03 3.20 المجال ككل
 (SPSS)الباحث بناء على خمرجات برنامج  إعدادمن : مصدر

الخاصة بتطبيق الممارسة المتعلقة األردنية  تلتزم المستشفيات: الفرضية الفرعية الرابعة -4.1
ومت حساب املتوسطات احلسابية . الموظفين أداء بسياسات وأساليب موضوعية وعادلة لتقييم

على كل فقرات جمال تطبيق املمارسة املتعلقة بسياسات  ،الدراسةعينة أفراد  لتقديرات ،واالحنرافات املعيارية
 (t-test) استخدام اختبارباملوظفني، وعلى فقرات اجملال ككل،  أداء وأساليب موضوعية وعادلة لتقييم

  .(3.5)على افرتاض ان الوسط الفرضي هو 
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عينة الدراسة على  أفراد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات :(11) رقم جدولال
 كل فقرة من فقرات مجال تطبيق الممارسة المتعلقة بسياسات وأساليب موضوعية وعادلة لتقييم

 الموظفين وعلى فقرات المجال ككل أداء
رقم 
 الفقرة

 الرتبة الفقرة
المتوسط 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

16 
تعتمد نتائج تقييم االداء للتعرف على نقاط 

 ".الضعف وحماولة تالفيها مستقبال
 متوسطة 1.04 2.86 1

17 
 أداء نظام خاص لتقييم بإتباعيتقيد املستشفى 

 .العاملني
 متوسطة 1.05 2.76 6

11 
املتعلقة اإلدارية  والتعليمات األنظمةيتم تطبيق 

 على مجيع العاملني األداءبتقييم 
 متوسطة 1.06 2.72 4

 متوسطة 4..1 1..2 المجال ككل
 (SPSS)الباحث بناء على خمرجات برنامج  إعدادمن : مصدر

 

بتطبيق املمارسة املتعلقة بسياسات وأساليب األردنية  عدم التزام املستشفياتيبني اجلدول السابق 
 ،(6.61)حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب لكل الفقرات  املوظفني، أداء موضوعية وعادلة لتقييم

وهي اقل من الوسط الفرضي، حيث جاءت الفقرة  ،وبدرجة تطبيق متوسطة ،(7.60)باحنراف معياري 
، وىل املرتبة األيف" تعتمد نتائج تقييم االداء للتعرف على نقاط الضعف وحماولة تالفيها مستقبالً ( " 21)

 (11)وبدرجة تطبيق متوسطة، يف حني جاءت الفقرة ( 1.74) باحنراف معياري (6.66) مبتوسط حسايب
 ،خريةيف املرتبة األ"ى مجيع العاملني عل األداءاملتعلقة بتقييم اإلدارية  والتعليمات األنظمةيتم تطبيق "

مما يدل على عدم التزام . وبدرجة تطبيق متوسطة ،(1.76)باحنراف معياري ( 6.02)مبتوسط حسايب 
املوظفني وهذا  أداء بتطبيق املمارسة املتعلقة بسياسات وأساليب موضوعية لتقييماألردنية  املستشفيات

 .(1660 ،نعساين)يتفق مع دراسة 
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الخاصة بتطبيق الممارسة المتعلقة األردنية  تلتزم المستشفيات: الفرضية الفرعية الخامسة -2.1
مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات  حيث. بالتعويض والحوافز بشكل موضوعي وعادل

عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات جمال تطبيق املمارسة املتعلقة بالتعويض أفراد  املعيارية لتقديرات
على  (t-test)ال ككل، كما مت استخدام اختبار واحلوافز بشكل موضوعي وعادل، وعلى فقرات اجمل

  (.3.5)ن الوسط الفرضي هو أافرتاض 
عينة الدراسة على كل فقرة أفراد  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات :(70)رقم  جدول ال

 من فقرات جمال تطبيق املمارسة املتعلقة بالتعويض واحلوافز وعلى فقرات اجملال ككل
رقم 
 الفقرة

 الرتبة الفقرة
المتوسط 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

10 
يتناسب  ،يتبىن املستشفى نظاماً للتعويضات واحلوافز

 .مع مقدار اجلهد الذي يقدمه العاملون
 متوسطة 1.17 3.00 1

14 
يتبع املستشفى انظمة تعويضات وحوافز واضحة 

 وحمددة ملوظفيها
 متوسطة 1.16 3.26 6

15 
مع االخذ بعني االعتبار  ،ترتبط الرتقية باألقدمية

 مستوى االداء للعاملني
 متوسطة 7.06 3.54 4

 متوسطة 1.13 3.12 المجال ككل
 (SPSS)الباحث بناء على خمرجات برنامج  إعدادمن : مصدر

بتطبيق املمارسة املتعلقة األردنية  أن هناك التزام من املستشفياتاملوايل ب (0)يتبني من اجلدول 
حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب لكل ، بالتعويض واحلوافز بدرجة عالية وبشكل موضوعي وعادل

، وبدرجة تطبيق عالية وهي اعلى من (1.74)، باحنراف معياري (4.25)الفقرات اليت متثل هذا اجملال 
، يتبىن املستشفى نظامًا للتعويضات واحلوافز"، اليت تنص على (24)حيث جاءت الفقرة  .الوسط الفرضي

باحنراف  ،(4.00)يف املرتبة االوىل، مبتوسط حسايب . "يتناسب مع مقدار اجلهد الذي يقدمه العاملون
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مع ترتبط الرتقية باألقدمية، " اليت تنص على  (15)وبدرجة عالية، يف حني جاءت الفقرة  (1.17)معياري 
باحنراف  ،(4.54)حسايب  يف املرتبة االخرية، مبتوسط" داء للعاملني ألخذ بعني االعتبار مستوى ااأل

بتطبيق املمارسة املتعلقة األردنية  وبدرجة تطبيق عالية، مما يدل على التزام املستشفيات( 8.40)معياري 
 .بالتعويض واحلوافز بشكل موضوعي وعادل

 

 :الفرضية الرئيسة الثانية -2
 :وتشمل ،الموارد البشريةإدارة  مجتمع الدراسة على مهامتختلف متوسطات تقديرات  

داء، والتعويضات ييم األالتخطيط االسرتاتيجي، وحتليل الوظائف وتوصيفها، والتدريب والتطوير، وتق
 ،ومت استخدام املتوسطات احلسابية الختبار هذه الفرضية. باختالف متغري الكادر التخصصيواحلوافز 

: عينة الدراسة على كل جمال من اجملاالت التاليةأفراد  لتقديرات (t-test)واختبار  ،واالحنرافات املعيارية
التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية، وحتليل الوظائف وتوصيفها، والتدريب والتطوير، وتقييم االداء، 

 .واجلدول يبني ذلك، وعلى اجملاالت ككل وحسب الكادر التخصصي ،(والتعويضات واحلوافز
 (t-test)( ت)واختبار  ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :(70) رقم جدوللا

 ،عينة الدراسة على كل مجال من مجاالت الدراسة وعلى المجاالت ككلأفراد  لتقديرات
 وحسب الكادر التخصصي

 المجال
الكادر 

 التخصصي
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

التخطيط 
 االستراتيجي

 0.035* 340 2.116 0.84 2.95 60 الكادر الطيب

  0.77 2.76 26 الكادر االداري

تحليل الوظائف 
 وتوصيفها

 0.000* 340 3.571 0.95 2.93 60 الكادر الطيب

  0.84 2.58 26 الكادر االداري

 0.007* 340 1.666 0.90 2.90 60 الكادر الطيب التدريب والتطوير
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  0.86 2.74 26 الكادر االداري

 الموظفين أداء تقييم
 0.016* 340 2.419 0.94 2.90 60 الكادر الطيب

  0.88 2.66 26 الكادر االداري

التعويضات 
 والحوافز

 0.007* 340 2.738 1.06 3.36 60 الكادر الطيب

  1.00 3.05 26 الكادر االداري

االنشطة الوظيفية  
 ككل

 0.002* 340 3.195 0.80 3.03 60 الكادر الطيب

  0.73 2.76 26 الكادر االداري

 (SPSS)الباحث بناء على خمرجات برنامج  إعدادمن : مصدر
=  α)وجود فروق ذات داللة احصائية، عند مستوى الداللة االحصائية يوضح ( 6)اجلدول 

التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية، وحتليل )عينة الدراسة على أفراد  يف متوسطات تقديرات (7.75
. وحسب متغري الكادر التخصصي( الوظائف، التدريب والتطوير، وتقييم االداء، والتعويضات واحلوافز

 . لصاحل الكادر الطيب، (α  =7.75) حيث كانت مجيع قيم الداللة االحصائية اقل من
 

 :اتمةععععخ
اخلاصة بتطبيق األردنية  التزام املستشفيات أنأظهرت نتائج الدراسة ة الختبار الفرضيات وكنتيج
 :كانت على النحو التايل  ،املوارد البشريةإدارة  مهام وممارسات

 ،اخلاصة بتطبيق املهام املتعلقة بالتخطيط االسرتاتيجي بدرجة متوسطةاألردنية  التزام املستشفيات -
 وبالعدد والنوعية املناسبة؛

 اخلاصة بتطبيق املهام املتعلقة بتحليل الوظائف وتوصيفها بدرجة متوسطة؛ األردنية  التزام املستشفيات -
اخلاصة بتطبيق املهام املتعلقة بالتدريب والتطوير لتنمية مهارات العاملني األردنية  التزام املستشفيات -

تزمة بتطبيق املهام التدريب وتطوير قدرات العاملني، ويعود بدرجة عالية حيث كانت املستشفيات مل
 التدريب يف زيادة مستوى االنتاجية يف املستشفيات اخلاصة؛أمهية  إىل هذا االهتمام
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 اخلاصة بتطبيق املهام املتعلقة بسياسات وأساليب موضوعية وعادلة لتقييماألردنية  التزام املستشفيات -
 املوظفني وكانت بدرجة متوسطة التطبيق؛  أداء

حيث كانت املستشفيات ملتزمة  ،املمارسة املتعلقة بالتعويض واحلوافز بشكل موضوعي وعادلكانت  -
وذلك بسبب الضغوط من قبل العاملني بشكل مستمر كشرط للبقاء  ،بتطبيق هذه املهام بدرجة عالية

 ؛يف العمل وعدم تركة
وبالتايل غري ملتزمة هبذه  ،املوارد البشرية بشكل متوسطإدارة  طبق ممارساتتاألردنية  املستشفيات نإ -

التدريب يف استمرار أمهية  إىل ويعود ،باستثناء التدريب والتطوير، والتعويضات واحلوافز ،املهام
وخوفا من  املستشفيات واىل مطالبة العاملني لتحسني ظروف عملهم من اجل االستمرار يف عملهم،

 املنظمات املنافسة؛إىل  تسرب الكفاءات
 ،املوارد البشريةإدارة  على مهام وممارساتإحصائية  بينت النتائج وجود فروق ذات داللةكما 

 (.الكادر الطيب)حيث كانت مجيع املمارسات لصاحل  متغري الكادر التخصصيإىل  تعزى
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 :ملخص 
هتدف هذه الدراسة إىل حتليل دور السياسات االقتصادية اليت اعتمدهتا اجلزائر خالل الفرتة   

0111 – 0102
 على أحد حماور النقاش  يف إرساء منوذج التنمية املستدامة، وذلك من خالل الرتكيز

 -واملتعلق مبدى حتقيق هدف التنوع االقتصادي، وذلك باالعتماد على تقدير معامل هريفندالاهلامة 
هريمشان املركب باإلضافة إىل تشخيص أهم مؤشرات التنمية املستدامة ضمن البعد االقتصادي االجتماعي 

 .بط االستدامةلتقدير درجة التنويع، والتحول اهليكلي لبنية االقتصاد اجلزائري يف إطار ضوا والبيئي
املركب، مدى الرتاجع والضعف النسيب للتنويع االقتصادي يف  أظهرت نتائج تقدير مؤشر التنويع

ويفسر ذلك  14,1و  1421، حيث أن قيمته حمصورة بني  0102- 0111اجلزائر على مدى الفرتة 
 -برتاجع قيمة املتغريات املكونة لبنية املؤشر املركب للتنويع االقتصادي، حيث قدر متوسط مؤشر هريمشان

بالنسبة ملتغري تكوين رأس  1400و . 1400هريفندال لتنوع الناتج احمللي اإلمجايل ضمن فرتة الدراسة حبوايل 
، وبي ََّنت  14,1و  ,142حلكومية فكانت حمصورة بني املال الثابت، أما قيمة املؤشر بالنسبة لإليرادات ا

                                                 
 رة اسنوات خمت 
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متوسط مؤشر التنويع  قيمة املؤشر بالنسبة لتنوع الصادرات، شدة الرتكز ضمن قطاع احملروقات حيث بلغ
فهي حمصورة بني حد أدين  على مدى فرتة الدراسة، أما قيمة املؤشر بالنسبة لتنوع الواردات ,,14 حوايل
التبعية للخارج خاصة بالنسبة للسلع ) مما يدل على تنوع بينة الواردات  ، 1400وحد أعلى  1400

 وإزاء عدم قدرة السياسة االقتصادية املعتمدة يف اجلزائر. وضعف بينة اإلنتاج احمللي( االستهالكية والرأمسالية
امة يقف أمام على تنويع القاعدة االقتصادية، فإن الّتحول حنو التنمية املستد 0102و 0111خالل الفرتة 

 .حتدي تبعية االقتصاد اجلزائري لقطاع النفط، مما يفسر ضعف مؤشرات االستدامة
 ،التنويع االقتصادي، االقتصاديات الريعية، التنمية املستدامة، االقتصاد اجلزائري: مفتاحيةكلمات 

 .السياسة االقتصادية
Abstract: 

This study aims to analyze the role of the economic policies, which 

adopted by Algeria as one of the rentier economies. To achieving the 

sustainable development. Through study the public investment programs 

during the period 2000 – 2014. By focusing on an important topic within 

this context. Which is, how Achieving the objective of economic 

diversification. Using the Herfindahl-Hirschman coefficient. And the 

diagnosis of the most important indicators of sustainable development  

(economic, social and environmental). To estimate and measuring the  

diversification degree, and analyze the structural transformation of the 

Algerian economy structure in the framework of sustainability controls. 

The estimating results of the Herfindahl-Hirshman diversification 

Composite Index, revealed the weakness of economic diversification in 

Algeria over the period 2000 -2014, which their value sandwiched between 

0.40 and 0.50. Where a composite diversification index is calculated as the 

mean of five simple Herfindahl- Hirshman coefficient.  

The result of study revealed that the average of Herfindahl-Hirshman 

index for fixed capital formation variable, in the study period, was between 

0.23 and 0.36. While the value of the index for government revenues was 

between 0.45 and 0.70. for exports within the hydrocarbon sector. the value 

of the index has averaged 0.95 over the study period; and the diversity of 

imports index estimated between 0.11 and 0.22. Which indicates the 

presence of diversity in imports (especially for consumer goods and capital 

to the outside) and weak local production structure.  
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Therefore, the failure of economic policy adopted in Algeria during 

the period 2000 and 2014, to diversify the economic base. Leads to stands 

the shift towards sustainable development in front of the challenge of the 

subordination of the oil sector of the Algerian economy, which explains the 

weakness of sustainability indicators. 

Keywords: Economic Diversification, Rentier Economies, Sustainable 

Development, Algerian Economy, Economic Policies. 
 

  :مقدمة
أحد االقتصاديات األكثر عرضة  ،وعلى رأسها االقتصاد اجلزائريتعد االقتصاديات الريعية 

اقتصاد ) ى القطاع الواحد عل ا هيكلها القائميفرضه ب اخلصائص اليتمات واالهنيار االقتصادي بسبلألز 
والذي يكرس مسة اهلشاشة والضعف االقتصادي، يف ظل اقتصاد دويل غري مستقر، حيث يرتبط ( ريعىي

بيد  تدفق عوائد النفط، باستدامة ...وما ميكن حتقيقه من أهداف اقتصادية واجتماعية فيه مسار التنمية،
 إن حتول االقتصاديات الريعية حنون تدفق هذه األخرية يقع حتت طائلة قيد التوازن االيكولوجي، وعليه فأ

تبين منوذج التنمية املستدامة يطرح حتديات، قد تقود إىل مساحة قد يستحيل فيها مناقشىة فلسفة التنمية 
 (. النفط ) لطبيعية بصورة سرمديةعلى املوارد ا املعَتِمدةية هذه االقتصاديات كاملستدامة ضمن دينام

مبثابة خارطة طريق يٌعوَّل  ،بتحقيقه ةيلعرب بعث السياسات االقتصادية الكف يعترب التنويع االقتصادي    
ضمن هذا السياق . حتول هيكلي لالقتصاديات الريعية، يف إطار االلتزام بقيود االستدامة عليها يف جتسيد
تنويع اقتصادها خارج قطاع  من خاللة إلرساء التنمية املستدامة يروية إسرتاتيج اعتمدت اجلزائر

القائمة على توصيات مؤسسيت  خمتلفة عن تلك 0102-0111لفرتة ل اعتماد سياسة اقتصاديةباحملروقات، 
 .بريتنون وودز خالل فرتة التسعينات

  :التايل لاؤ سالتتبلور معامل اإلشكالية الرئيسة هلذه الدراسة، ضمن :  إشكالية الدراسة -0
التنويع  في بعث 0202 -0222 دور السياسات االقتصادية المعتمدة في الجزائر خالل الفترة ما

 التنمية المستدامة ؟ االقتصادي لتحقيق
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أدت : ميكن صياغتها تبعا ملا يليساسية اليت قامت عليها الدراسة الفرضية األ  :فرضية الدراسة -0
إلرساء  التنويع االقتصادي إىل بعث 0102 -0111 السياسة االقتصادية املعتمدة يف اجلائر خالل الفرتة

 .التنمية املستدامة
تقييم موضوعي حول السياسة االقتصادية املعتمدة يف  لبعثالدراسة  هتدف هذه :الدراسة أهداف -3

 . اجلزائري خارج قطاع احملروقات بنيةومدى جناحها يف حتقيق تنويع  -أكثر من عشر سنوات-اجلزائر 
املطروحة على جمموعة من الدراسات  اإلشكاليةاستندت الدراسة يف معاجلة : الدراسات السابقة -2

 ، التنويع والنمو االقتصادي السعودي،دراسة ممدوح عوض اخلطيب :نورد فيما يلي أمههاواليت  السابقة،
 دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، الرياض خالل الفرتة املؤمتر األول لكليات إدارة األعمال جبامعات

 النمو على التنويع أثرباإلضافة إىل دراسة . للتنويع مركب معامل تقدير متحيث  .0102 فيفري ,0 - 00
من  كل منو مبعدالت تابع، كمتغري احلقيقي اإلمجايل احمللي للناتج النمو معدل بربط وذلك االقتصادي

 االقتصادي التنويع معامل إىل إضافة صوري، ومتغري احلقيقي، النفطي والناتج العمل وقوة املال رأس
 . اململكة يف االقتصادي النمو على الطردي للتنويع األثر القياسية النتائج بينتوقد . املركب

I.  0202 -0222مضمون السياسة االقتصادية في الجزائر خالل الفترة  
 وباملوازاة مع الوفرة املالية جراء انتعاش أسعار النفط يف السوق الدولية ،0111 انطالقا من سنة

، وتراكم احتياطات النقد األجنيب إىل مستويات مل يسبق العامةيرادات اإلزيادات سريعة يف  حققت اجلزائر
قائمة على إصالحات ذاتية لتدارك اإلرث الذي خلفته  تطبيق سياسة اقتصاديةمما دفع حنو  ،1هلا مثيل

فلسفة  يبسياسة اإلنعاش االقتصادي، واليت حتاك هذه السياسة عنونتسياسات اتفاق واشنطن، وقد 
يكون عادة حلكومي، أو تقليص الضرائب والذي يتم االعتماد على رفع اإلنفاق ا) الفكر الكينزي

                                                 
1
 - Algérie, Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat, Document de 

Stratégie 2007 – 2013 & Programme indicatif national, 2007 – 2010 , p : 14.  

     https://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/country/enpi_csp_nip_algeria_fr.pdf  

https://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/country/enpi_csp_nip_algeria_fr.pdf
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وهي تعكس سياسة اإلنعاش االقتصادي  2،نزييمصحوبا بعجز موازين هبدف حتريك املضاعف الك
فاعل يف عون اقتصادي  تعترب الدولة حيث ،لتحريك الطلب، وحتفيز النمو يف حاالت نقص التشغيل

الرتكيز حيث يتم  (3أثر سياسة اإلنفاق العمومي وما يقرتن هبا من تنشيط للطلب ، عربالدورة االقتصادية
استخدام أشكال خمتلفة من توازن وات السياسة املالية اليت تتضمن دأكأحد   على سياسة اإلنفاق العام

نشاط االقتصادي والتوزيع العادل للموارد استقرار ال يتجسد أمهها يفميزانية الدولة لتحقيق أهداف معينة، 
 اإلنفاقوتبين اجلزائر لسياسة ، تعزيز مسار النمو األمثلو وعلى مستوى اجليل الواحد،  ،بني األجيال

قناة مهمة لتوزيع مكاسب املوارد الكبرية  خريةىل اعتبار هذه األإلتعزيز النمو االقتصادي راجع  احلكومي
، وقد 4وخاصة يف سياق ختصيص املوارد لصاحل حتسني النشاط االقتصادي. ازالناجتة عن قطاع النفط والغ

 :يت كاآلتنموية أساسية وهي   ثالث برامج مجت سياسة اإلنعاش االقتصادي ضمنتر 
1.I- ( 0222 – 0220)  برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي: 

صالح ضمن برامج اإلهذا الربنامج يندرج ، مليار دينار ,0, قدرت حبوايل خصصت له ميزانية
لتحسني  أساساوهو موجه  ،من أجل اسرتجاع التوازنات االقتصادية الكربى الذاتية اليت اعتمدهتا اجلزائر

إجياد حلول ملشكلة و معدالت البطالة السيما يف املناطق األكثر فقرا وحرمانا،  ختفيضو  ،املعيشة مستويات
، إعادة تأهيل ...الزمن نظرا الرتفاع معدل النمو السكاين وحركة التمدن  السكن اليت تشهد تفاقما مبرور

دعم متغريات التنمية و ، النهوض بقطاع الزراعة الري، النقل، تنمية املوارد البشرية، االجتماعيةاملرافق 
 5.احمللية

                                                 
2
- Olivier Blanchard, Daniel Cohen, Macroéconomie ,4éme édition, Pearson éducation, 

France, 2007, p : 594 .  
3
- Gregory N. Mankiw, Macroéconomie, bock université, Bruxelle, 2006, p : 311. 

4
- ELYAS Salah, YAGOUB Mohamed, Politique Budgétaire, Croissance Economique 

En Algérie « 1998 - 2013 », colloque international évaluation des effets des 

programmes d’investissement publics 2001 – 2014 et leurs retombées sur l’emploi, 

l’investissement et la croissance économique, université setif 1- Algérie, 11 -12 Mars 

2013, p : 2. 
5
- MOC, l`Algérie construire l`avenir, 9 janvier 2005, n° 1706, p :,.  
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2.I-  ( 0222 – 0222) البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي: 

فيه ملكافحة  عطيت األولويةحيث أ   ،مليار دوالر أمريكي 0,1 قدرت حبوايلميزانية خصصت له  
بالكهرباء والغاز وتطوير البطالة، مث دعم السكن وقطاع النقل والبنية التحتية عموما، وإمداد األرياف 

هذا  يعتربو . 6وحتلية مياه البحر، فضال عن طرح برنامج تنمية اهلضاب العليا واجلنوب ،ودعمها الزراعة
ن أحيث  ،نعاش االقتصاديضمن خمطط اإل إقرارهاطار املؤكد لتوجهات اجلزائر اليت مت مبثابة اإل الربنامج

رساء مقومات االستثمار إ لخص رؤية اجلزائر يفواليت ت   ،بعيدة املدى اإلسرتاتيجيةتكامل الربناجمني جيسد 
  .االستخاليف للعوائد النفطية

3.I-  0202 – 0202(برنامج توطيد النمو(: 
لدعم هندسة التنمية االجتماعية  مليار دوالر أمريكي 080رصدت له ميزانية قدرت حبوايل 

استكمال املشاريع الكربى اجلاري اجنازها، خاصة يف قطاعات السكة  :واالقتصادية، ويشمل شقني مها
مليار دوالر، أي ما  0,0 مببلغوإطالق مشاريع جديدة  مليار دوالر 001 احلديدية والطرائق واملياه مببلغ

من املوارد لتحسني التنمية   21 خيصص أكثر مننه أما مييز الربنامج و  .دجمليار  02,.00يعادل 
صص الربنامج حوايل، إلعادة بناء االقتصاد الوطين شرية باعتبارها الركيزة األساسيةالب من   21 كما خي 

 طار دعمويف إ .وحتسني اخلدمة العموميةوالبنية التحتية  األساسيةاملنشآت القاعدية موارده ملواصلة تطوير 
 يقارب والريفية، وما الفالحية التنمية لدعم دج مليار 0.111 من مت ختصيص أكثرتنمية االقتصاد الوطين 

 من األخرى أكثر هي الصناعية للتنمية كما ج نِّد  .واملتوسطة الصغرية املؤسسات لرتقية دج مليار 0,1

                                                                                                                                      
- Algérie, Chef du Gouvernement, Circulaire n° 05 du 14 juillet 2001, Programme 

d’Appuis à la Relance Économique de 2001 à 2004. 
للصناعة احمللية، كلية  ، خمرب الدراسات االقتصاديةئرية في ظل الفكر التنموي الجديدالتجربة الجزاكمال عايشي،   - 6

  .00 ، ص 0100 ،جامعة باتنة، اجلزائر  والتسيري العلوم االقتصادية
 انظر ,011 – ,011للفرتة  الربنامج التكميلي لدعم النمو ل يف خمصصات و حماوريملزيد من التفص : 

www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBila

n/ProgCroissance.pdf 

http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf
http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf
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 0,1  رصد غالف مايل قدره فقد الشغل مناصب إنشاء أما فيما يتعلق بتشجيع، دج مليار 0.111
 ودعم املهين، التكوين ومراكز اجلامعات املهين خلرجيي اإلدماج ملرافقة اخلماسي الربنامج من دج مليار
 خصص آخر صعيد وعلى .التشغيل انتظار إنشاء مناصب آليات ومتويل املصغرة املؤسسات إنشاء

مليار دينار لتحسني  ,,0 ورصد غالف مايل قدرهمليار دج لتطوير اقتصاد املعرفة،  0,1مبلغ  الربنامج
  7 .قطاع العدالة

حتقيق جمموعة واسعة  مهمة بالتايل فالسياسة االقتصادية املصممة خالل الفرتة املشار إليها أ وكل هلا
ما و من األهداف االقتصادية واالجتماعية، بل وتتجاوز ذلك لتحقيق أهداف االستقرار األمين والسياسي، 

املدروسة هو مواكبة اجلزائر ملرحلة حتول بيئي يف إطار سعيها إلرساء منوذج التنمية للفرتة خصوصية  يعطي
 .املستدامة

II. االقتصاديات الريعية وأهمته في مفهوم التنويع االقتصادي   
استغالل القطاع  ور أداؤه علىيتمح إىل االقتصاد الذي تصاد الريعي أو القائم على الريعيشري االق

 احملروقات يف حالة دولة اجلزائر: الريعي الذي يعتمد نشاطه على استغالل املوارد الطبيعية الباطنية، مثل
فيعرف  التنويع االقتصادي أما ،8ة ألداء االقتصاد ككلوبالتايل يشكل أداء القطاع الريعي خاصية عضوي

 املف رط االعتم اد خم اطر م ن للحد وذلك االقتصاد من قطاع ات خمتلفة عل ى االس تثمار توزي ع: " على أنه 

                                                 
 . 0102 – 0101بيان اجتماع جملس الوزراء، برنامج التنمية اخلماسي   - 7

COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES, PROGRAMME DE 

DEVELOPPEMENT  QUINQUENNAL 2010-2014, 24 Mai 2010 

http://www.mae.gov.dz/images/sce/programme-quinquenal.pdf 
التنظيم الريعي لالقتصاد  آثارمحاولة تحليل : على الريع القتصاد قائم حدود القدرة التنافسيةالطاهر،  لطرش - 8

، قسم العلوم االقتصادية اإلنسانيةللدراسات االجتماعية و  األكادميية على التنافسية الخارجية لالقتصاد الجزائري
 .2، ص 0100، جوان01القانونية، العدد و 

http://www.mae.gov.dz/images/sce/programme-quinquenal.pdf
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 مصادر تنويع إىل فيه يشار أن ميكن والتنويع .9" ج دا قطاع ات قليل ة أو واح د قط اع أو واح د م ورد عل ى
أسواق الصادرات أو تنويع  تنويع أو العامة، املوازنة يف اإليرادات مصادر تنويع أو احمللي اإلمجايل، الناتج

البد وأن يرتافق و . 10(دخل من االستثمار يف اخلارج)مصادر الدخل بعيدا عن األنشطة االقتصادية احمللية 
كالصادرات والواردات   واإلنتاجخرى مرتبطة بالدخل أنتاجية مع تنويع يف متغريات التنويع يف الفعاليات اإل

ومن مث فإن التنويع يرتبط بالسياسات االقتصادية ، مجايل تكوين أرس املالإالدولة، والعمالة و  وإيرادات
  اهلادفة إىل تقليص االعتماد على عدد حمدود من السلع املصدرة اليت تتميز حبدة تقلب سعرها وحجمها

: يستند إىل مخسة اعتبارات أساسية واملنطق األساسي للتنويع االقتصادي .11 أو ختضع الخنفاض حاد
وعدم االستقرار أو تقلبات األسعار ، تدهور شروط التجارة ،التجاري وهي االجتاهات يف معدالت التبادل

ي يسبب تقلبات كبرية يف االقتصاد الكلي يف اإلنتاج والتوظيف واإليرادات احلكومية الذو  ،الدولية
املوارد، حيث أن استنزاف املوارد ضمن االقتصاديات اليت تعتمد  استنزافباإلضافة إىل اعتبار  .واالستثمار
تتطلب البناء التعويضي ألنواع أخرى  فقاعدة املنطق االقتصادي نقاشا حول قضية االستدامة عليها يثري

أمهية االستفادة من  دون إغفال ،الدخل لألجيال القادمة فاض تدفقمن رأس املال للحفاظ على عدم اخن
على جمموعة أوسع من  رات اخلارجية املرتبطة بالتصنيع، وختفيض املخاطر من خالل توزيعهاالوفو 

 12 .االستثمارات

                                                 
9
 - Stephen M. Kapunda, Diversification and Poverty Eradication in Botswana 

Botswana Journal of African Studies vol. 17(2003) n
0
=2, p 51. 

10
- UNITED NATIONS, NATIONS. UNIES, UNFCCC Workshop on Economic 

Diversification, FRAME Work Convention on climate change – secretariat, Teheran 

Islamic Republic of Iran, 18- 19 October 2003, p: 06. 
 األول، ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات املؤمتر التنويع و النمو في االقتصاد السعوديممدوح عوض اخلطيب،  - 11

 0102، ، الرياضفرباير ,0/ 00 ية، خالل الفرتةامعات دول جملس التعاون لدول اخلليج العرباألعمال جبلكليات إدارة 
 . , – 2ص  ص

12
- UNITED NATIONS, NATIONS. UNIES, UNFCCC Workshop on Economic 

Diversification, Op-Cit, pp 6-7. 
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بالتايل فإن التنويع االقتصادي جيسد خارطة الطريق اليت ميكن أن تسرتشد هبا البلدان الريعية 
 خالل سنة ةالصادر عن اللجنة العاملية للبيئة والتنمي نصرف تبعا للتقريراليت تللتحول حنو التنمية املستدامة، 

التنمية "  :إىل أهنا "مستقبلنا املشرتك" ب املعنون،  Brundtlandواملعروف بتقرير بروندتالند  ,0,8
 13"حاجاهتااليت تليب احتياجات األجيال احلالية، دون احلد أو تضييق قدرة األجيال املستقبلية على تلبية 

إحداث  عرب للتنمية االقتصادية واالجتماعية اليت تتميز هبا هذه البلدان، من خالل كسر احللقة املفرغة
 .14فيها على نوع وطبيعة هذا النمو وحمركاته الرئيسية القتصادياهتا قائم على فلسفة يتم الرتكيز تنويع

 تلبية :مثل املستدامة، للتنمية األساسية االحتياجات تلبية إىل مييل االقتصادي فالتنويع 
تتسع لفئة واسعة  االقتصادي النشاط من متنوعة جماالت من خالل فتح، للفقراء األساسية االحتياجات

 التحسني التكنولوجي فراد عربيف تلبية احتياجات األ إىل توسيع قدرة البيئةالتنويع يدفع  كما أن من األفراد
مورد واحد إىل حد  فراط يف استغاللوعدم اإل األنشطة االقتصادية، جماالت وتنويع ،التنظيم االجتماعي

تأمني  قاعدة اقتصادية واسعة النطاق ذات قدرة على استنزافه وحدوث التدهور البيئي، كما يبعث التنويع
طبيعة ويعتمد التنويع االقتصادي على  .15العدالة ضمن اجليل الواحد وبني األجيال احلالية واملستقبلية

إعادة هيكلة االقتصاد ورفع مستوى مسامهة القطاعات  اليت هتدف إىل تصادية التنويعيةاسات االقالسي
التنويعية املتجسدة يف الفوائض  املرتكزاتباإلضافة إىل إدارة  ،االقتصادية البديلة يف الناتج احمللي اإلمجايل

                                                 
13

 - John Drexhage, Deborah Murphy, Sustainable Development From Brundtland to 

Rio 2012, Paper prepared for consideration by the High Level Panel on Global 

Sustainability, International Institute for Sustainable Development (IISD), First meeting 

New York, 19 September 2010, p 6. 

-
خطة : النمو مع التحول الهيكلي: 0102بلدان منو، مؤمتر االمم املتحدة للتجارة والتنمية، االونكتاد، تقرير أقل ال 14

  .18، 10ص  ، ص0102  املتحدة ، نيويورك األمم ،0202تنمية لما بعد عام 
15

 - Michael Chugozie Anyaehie, Anthony Chukwudi Areji, Economic Diversification 

for Sustainable Development in Nigeria, Open Journal of Political Science, Open 

Journal of Political Science Vol.5 No.2, 2015; p 89. 
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 املناسبة تنفيذ السياسات علىيعتمد  التنويعمن التنويه إىل أن جناح أو فشل  والبد .16املالية واملوارد املتاحة
إال أن  عديد من األمثلة على الفشلعائدات النفط وعلى الرغم من ال قبل وقت كاف من االخنفاض يف

  .17(...اندونيسيا ماليزيا: ) مثل عدد قليل من حاالت التنويع الناجحة نسبيا هناك
III.  للجزائر  في إطار السياسة االقتصاديةتتبع تطور معدالت النمو وقياس التنويع االقتصادي

(2000-2014) 
1.III-  0202 – 0222 قياس المؤشر المركب للتنويع االقتصادي في الجزائر خالل الفترة  

 هريفندال ملعامالت الوسط احلسايب على حساب االقتصادي، للتنويعاملؤشر املركب يعتمد تقدير     
 اإليرادات احلكومية، وإمجايل الواردات، الصادرات، اإلمجايل، احمللي الناتج: أساسية وهي متغريات خلمسة
  :18الصيغة التاليةهريمشان  –هريفندال  معامل حيث يأخذ. الثابت املال رأس تكوين

   

   
  

 
 
 

  
 

 
 
   

   
 

 

   

 

 : حيث
 .عدد القطاعات االقتصادية :   
 ( . i  ناتج القطاع)  iقيمة املتغري يف القطاع  :    

                                                 
وممكنات  في بلدان الخليج وإبعادهمفهومه : التنويع االقتصاديعاطف اليف مرزوق، عباس مكي محزة،  - 16

 0102 الثالثونالثامن، العدد احلادي و ، اجمللد السنة العاشرة واإلداريةجملة الغري للعلوم االقتصادية ، تحقيقه في العراق
 .0,ص 

17
 - Tim Callen, Reda Cherif, Fuad Hasanov, Amgad Hegazy, and Padamja Khandelwal 

ECONOMIC DIVERSIFICATION IN THE GCC, International Monetary Fund 

Institute for Capacity Development and Middle East and Central Asia Department 

,December, 2014,  p 5  
18

- Siope V. Ofa , Malcolm Spence , Simon Mevel , and Stephen Karingi , Export 

Diversification and Intra-Industry Trade in Africa, United Nations Economic 

Commission for Africa, 15 June 2012, p 14.  
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 . (الناتج احمللي اإلمجايل ) القيمة االمجالية للمتغري يف مجيع القطاعات :    
فإن هناك تنوع كامل يف االقتصاد، أما إذا كانت  1قمة معامل هريمشان هريفندال  ، فإذا كان      

الواحد، وعليه فأن التنوع يكون معدوما، وبالتايل االعتماد على القطاع  قيمته تساوي الواحد الصحيح فإن
  .هريفندال تدل على ضعف تنوع الظاهرة املدروسة –ملعامل هريمشان  القيم املرتفعة
من خالل دراسة بنية ومدى تنوع القطاعات ، قياس التنويع يف بنية الناتج احمللي اإلمجايل يتم

قطاعات أسياسة  8املضافة، واليت توفرت فيها اإلحصائيات حول تساهم يف خلق القيمة االقتصادية اليت 
، البناء واألشغال العمومية، النقل احملروقاتالفالحة، احملروقات، األشغال العمومية، الصناعة خارج : وهي

حملروقات ويتضح جليا من حتليل اإلحصائيات املعتمدة هيمنة قطاع ا واالتصاالت، التجارة واخلدمات،
مقارنة  ضعيفة لتبقى مسامهة القطاعات االقتصادية األخرى اإلنتاج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر،ضمن هيكل 

قيمة املضافة مع حجم االستثمارات املخصصة، فضال عن أهنا تعتمد يف زيادة نسبة مسامهتها يف خلق ال
مسامهة القطاع  ضعف ، وما يزيد من ضعف تنوع بينة الناتج احمللي اإلمجايل هوعلى قطاع احملروقات

وقد مت احلصول على النتائج املتعلقة مبعامل  يف ظل سيطرة القطاع العام،  22اخلاص اليت ال تتجاوز
مبا يدلل على وجود  1400و  1402هريفندال لتنوع الناتج احمللي اإلمجايل، واليت احنصرت بني  -هريمشان

، وإمنا هي ناجتة تهال تدل على حتسن يف قيمتنوع مقبول إىل حد معني، إال أن القيم املنخفضة للمؤشر 
 .عن تراجع العوائد النفطية جراء اخنفاض أسعار النفط يف األسواق الدولية

 هذه الدولمن أهم احملاور اليت تسعى  فيعترب التنويع يف بنية وهيكل صادرات الدول الريعية أما
من جهة وللتقليل من حدة تقلبات ، واحدللقطاع ال لتقليص التبعية وذلك ،ئرلتجسيده وعلى رأسها اجلزا

فالتنويع يف بنية الناتج احمللي اإلمجايل عادة  ،أسعار النفط على األداء الكلي القتصادياهتا من جهة أخرى
يعتمد على  ما يعترب مضلال يف عملية التحليل، حيث أن األداء يف القطاعات واألنشطة االقتصادية

قياس مدى تنوع بينة  البد منالعوائد النفطية، وبالتايل  متول بواسطة اليت خمصصات السياسة االنفاقية
وأعلى قيمة  14,0بني أدين قيمة  0102-0111للفرتة  تراوحت قيمة املؤشر حيث الصادرات اجلزائرية،
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اخنفاض التنوع يف بنية الصادرات لالقتصاد  وهي تقرتب من الواحد الصحيح، مما يدل على 14,0
يشري إىل عدم وجود تطور  0110 – 0,,0 تغري بنية الصادرات يف اجلزائر خالل الفرتةة ، فمقارناجلزائري

إذ تراوحت قيمة مؤشر تنويع  0102 – ,011 يف بنية الصادرات، وقد استمرت نفس الوضعية للفرتة
تركزا وأقلها  يصنف االقتصاد اجلزائري من أكثر االقتصاديات ، حيث19 14,20و 14,8الصادرات بني 

  20 ).,010 خالل سنة  من الصادرات  24,2, استحوذ قطاع احملروقات على حصة قدرها) تنوعا 
أمهية دراسة بنية تنوع الواردات لالقتصاد اجلزائري، من كوهنا عنصر أساسي يف عملية التنويع  تتأتى
ببنية وهيكل اإلنتاج التطورات، والتغريات املتعلقة  ذلك أنه ميكن االستدالل من خالهلا عن ،االقتصادي

باملنتجات اليت يتمتع فيها االقتصاد الوطين مبيزة تنافسية، يف إطار املفاضلة بني  لالقتصاد الوطين فيما يتعلق
وقد مت االعتماد على . تجات يف حال احلصول عليها من العامل اخلارجينتكاليف اإلنتاج وأسعار تلك امل

 – 0111 تنوع الواردات لالقتصاد اجلزائري على مدى الفرتةمؤشر هريفندال لالستدالل على مدى تطور 

يشري  وهو ما 1400 وأعلى قيمة 1400 بني أدىن قيمةاملتذبذبة  احنصار قيمة املؤشرلوحظ  حيث، 0102
ويدل على عدم وجود إسرتاتيجية واضحة يف اجلزائر ، تنويع الواردات ت واضحة يفإىل عدم وجود تغريا

املؤشر تدل على وجود تنوع  دة هيكلة بنية اإلنتاج، وعلى الرغم من أن قيمةإلحالل الواردات وإعا
الوزن النسيب األعلى،  تستحوذ على مقبول، إال أن حتليل بنية الواردات يبني وجود جمموعات أساسية

واليت يوجه   004,2 واملواد نصف املصنعة بنسبة  ,0040 يف التجهيزات الصناعية بنسبة تتمثل
و   084,8 األكرب منها حنو قطاع احملروقات مث السلع الغذائية، والسلعة االستهالكية بنسبةالقسم 
0,40,  حيث تشري تغريات مؤشرات الرتكز والتنوع إىل ارتفاع تركز . 0102 على التوايل وذلك يف سنة

                                                 
19

 - UNCTAD, Manuel Statistiques de la CNUCED, NATIONS UNIE, New York et 

Genève ( 2005, 2014, 2015 ) 
20

  - www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur ( 08/09/2016 ) .    

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
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أما مؤشر التنوع فقد  ,,1.1 ضمن هيكل التجارة العاملية، حيث بلغ مؤشر الرتكز الواردات وتراجع تنوعها
 .0102 ذلك سنةو  ,1420بلغ 

على الرغم من األمهية اليت حتتكم عليها العوائد النفطية يف تنشيط وزيادة حجم االستثمارات 
عملية التنمية االقتصادية، واالجتماعية، إال أن إقامة التحليل يف إطار ضوابط التنمية  املستهدفة ضمن

تكون  واليت ميكن أن ،قيدات، عرب طرح املشكلة البيئية وتكلفتها عرب الزمناملستدامة يطرح العديد من التع
خطرية جدا يف حال عدم توفر بيئة احلكم الراشد، وسيادة ثقافة الريع، مما جيعل التدهور االقتصادي 

بصورة وتتجلى هذه اإلشكالية . السياسة االنفاقية للعوائد احملققة واهلشاشة االجتماعية، من أبرز نتائج
من إمجايل اإليرادات   1,الذي تسيطر فيه اإليرادات النفطية بأكثر من  واضحة يف االقتصاد اجلزائري

على مدى  حيث احنصرت قيمة مؤشر التنويع لإليرادات ،التنويع يف بنية اإليرادات فسر تراجعوهو ما ي
   . 14,1قيمة للمؤشر  وأعلى 0,45فرتة الدراسة بني أدىن قيمة 

فضل ب 0102 – 0111 على مدى الفرتة اجلزائر يف لرغم من تطور حجم االستثماراتعلى ا
هذه االستثمارات مل تشهد تطور مهم، حيث متيزت برتكز شديد  إال أن بنية ،السياسة االقتصادية املعتمدة

يف قطاعي الطاقة والبناء واألشغال العمومية، وما يصاحب ذلك من اختالل على مستوى تنوع اليد 
وبالتايل االنتقال إىل طرح مشكلة أعمق تتمثل  ،العاملة وتوزيع فرص العمل من الناحية القطاعية واجلغرافية

مجايل تكوين إمعامل هيشرمان هريفندال لتنوع  وعلى الرغم من أن ،يف مشكلة البطالة وسوء توزيع الدخل
خالل  0,42و  0,27 مته بنيحت قيو وجود مستوى تنويع مقبول، حيث ترا يبنيرأمسال املال الثابت 

إال أن هذا ال مينع أن هناك استقرار يف تركيبة وبنية االستثمار، كما أن أداء هذه  ، 0102 – 0111 الفرتة
 .النفط االستثمارات يعتمد على عوائد

تراوحت )  املدروسة جلزائر على مدى الفرتةتراجع واخنفاض التنويع االقتصادي يف ا ،النتائج أظهرت
حيث أن دراسة ، ( 14,1 – 1421هريفندال ملؤشر لتنويع االقتصادي املركب بني  –مؤشر هريمشان  قيمة

( (Berthelemy and Soderling 2001  أشارت إىل أنه رغم ضخامة اجلهود، إال أن النتائج خميبة



   براجي صباح
 شمام عبد الوهاب . د.أ

لتحقيق  في بعث تنويع االقتصاديات الريعية دور السياسة االقتصادية
 – 0222 دراسة تطبيقية على االقتصاد الجزائري: التنمية المستدامة

0202 
 

69 

 

ه مل يكن يتم دعمها عن طريق عوائد النفط، إال أن ذلك أن هناك استثمارات ضخمة ،لآلمال يف اجلزائر
حكومي بدال  االستثمارات يتقرر مبوجب مرسوم ن اجتاهحيث أ ،حقيقية فيما خيص التنويعنتائج  هناك

  .مما يقودنا إىل إطالق نتيجة مفادها هيمنة القطاع النفطي 21. ةمن العقالنية االقتصادي
IV. 0222) مؤشرات االستدامة في سياق السياسات االقتصادية لتنويع االقتصاد الجزائري- 

0202)  
ضمن سياق حتول اجلزائر حنو إرساء منوذج التنمية املستدامة، فإن السياسات االقتصادية املصممة 

  .يكولوجي، وما يقتضيه التوازن اإلاالستجابة للحدود البيئية معيناط هبا أن حتقق التنويع االقتصادي، 
 IV.0- تشكل (: 0202 -0222)خالل الفترة  أهم المؤشرات البيئية للتنمية المستدامة تطور

البيئية جزءا مهما من مؤشرات التنمية املستدامة، حيث ميكن من خالهلا مراقبة الوضع  ستدامةاالمؤشرات 
 .ون جتاوز حدود التوازن االيكولوجيد ،البيئي، لضمان استمرارية عملية التنمية

 

IV.0.0- الغازات الدفيئة تطور انبعاث ( الكربونثاني أكسيد  غاز CO2):  يشمل رصد تطورات
نوعية اهلواء، وتأثري  ظاهرة التغري املناخي وثقب األوزون،دراسة  ( CO2 غازتطور انبعاث ) هذا املؤشر

 يف اجلزائر من خالله ن النظام البيئي وميكن استعراض تطور ز اواستقرار وتو  على صحة اإلنسان ذلك
 .10رقم الشكل 
التزامها باحلد من و ، 0,,0 اجلزائر على االتفاقية املتعلقة بتغري املناخ عامعلى الرغم من مصادقة ف

 0111على مدى الفرتة  CO2إال أن تتبع تطور انبعاث غاز  الغازات املسببة لالحتباس احلراري، انبعاث

 يناريوهاتوالذي سيستمر اجتاهه التصاعدي تبعا للس التصاعدي لالنبعاث، يظهر االجتاه 0100 –
ارتفاع نسبة إهالك مصادر الطاقة معرب عنها كنسبة ف. املتوقعة، جراء االعتماد الكبري على قطاع الطاقة

إال  0110سنة  انطالقا من املسجلوعلى الرغم من االخنفاض ، مئوية من إمجايل الدخل القومي يف اجلزائر
                                                 

21
 - UNITED NATIONS , NATIONS. UNIES, UNFCCC Workshop on Economic 

Diversification, Op-Cit, p12. 
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يعتمد بصورة  دي احملققااالقتصأهنا تشكل نسبة مهمة من الدخل القومي اإلمجايل، ذلك أن معدل النمو 
املطروحة تتعلق مبدى استدامة  فاملسألة عوائد املصادر الطاقوية اليت يتم إهالكها، وبالتايل على أساسية

حبجم التكاليف البيئية  لكوكذ طاع الطاقة، أو خارج قطاع الطاقة،معدالت النمو احملققة، سواء بالنسبة لق
 .واالجتماعية على مستوى اجليل احلايل واألجيال املستقبلية

 0200 -0222 في الجزائر خالل الفترة (طن كيلو) CO2زتطور انبعاث غا: (20): الشكل رقم

 
 :من إعداد الباحثني بناءا على املعطيات املتاحة ضمن قواعد البيانات :المصدر

http://www.sesrtcic.org 

http://data.albankaldawli.org 

IV.0.0- ميكن االستدالل على مدى  :للطبيعية لالستنزاف وتعرض الموارد مؤشرات التدهور البيئي
تعرض املوارد الطبيعية للنفاذ أو االستنزاف من خالل استعراض مجلة من املقاييس اليت تعكس حجم 

النمو  على معدل السلبيةثار والسيما اآل ،وأثاره السلبية على املؤشرات االقتصادية الكلية التدهور
التدهور  املوايل مجلة من مؤشرات الشكلرض احملقق وكيفية حتققه ومدى استدامته، ويستع االقتصادي

  0202 – 0222 خالل الفرتة البيئي كنسبة من إمجايل الدخل القومي يف اجلزائر
 
 
 

http://www.sesrtcic.org/
http://data.albankaldawli.org/
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 0202 -0222القومي من إجمالي الدخل  كنسبة في الموارد الطبيعية التدهور :(20) الشكل رقم

 
 : 0100-0111على املعطيات الواردة يف التقارير على مدى الفرتة  من إعداد الباحثني بناءا : المصدر

The little green data book , 2000 -2016. 

نصيب الفرد من  بلغ) يتضح جليا من خالل الشكل أن الضرر املرتتب من ثاين أكسيد الكربون 
0100 طن سنة 040 ثاين أكسيد الكربون املنبعث حوايل

مقارنة مع األضرار يشكل أعلى نسبة  ( 22
األراضي املتدهورة  ة السكان الذين يعيشون علىبقدرت نس) عن إهالك الغابات مثال  األخرى الناجتة

28.8  010123 لسنة. 

IV.0- (:0202 -0222) في الجزائر للتنمية المستدامة بعد االجتماعيأهم المؤشرات ال تطور 
واملعدل لتشخيص التقدم احملرز يف  البشرية املركبمؤشر التنمية  سيتم فيما يلي االقتصار على

 .اجلانب االجتماعي
 0202 -0222  في الجزائر خالل الفترة ( HDI) تطور مؤشر التنمية البشرية : (01)الجدول رقم 

 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 1995 1990 السنوات 

HDI  0.574 0.596 0.640 0.687 0.725 0.730 0.732 0.734 0.736 

Source: http://hdr.undp.org/en/data( 20/09/2016) 

 

                                                 
22

-  http://hdr.undp.org/en/data  ( 20/09/2016)  
23

 - Dimension: Environmental sustainability :  http://hdr.undp.org/en/indicators/44706# 

 ( 20/09/2016) 

http://hdr.undp.org/en/data
http://hdr.undp.org/en/data
http://hdr.undp.org/en/indicators/44706
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تنعكس من خالل اليت  اجليدةظهر الوضعية تالتنمية البشرية يف اجلزائر  إن القراءة األولية ملؤشر
إال  إذا ما قورنت بنظريهتا يف بقية دول العاملتطور قيم املؤشر على مدى الفرتة املدروسة، واليت تعترب مقبولة 

اجلزائر فعال حيث إىل إشكالية كربى تتعلق مبدى حتقق االستدامة االجتماعية يف  أن عمق التحليل يشري
أن القيم املرتفعة ملؤشر التنمية البشرية مسنودة بسياسة اإلنفاق العام التوسعية، السيما النفقات 

من اإلرباك يف  يلها عن طريق عوائد النفط، وجتاوزا ألثر املزامحة، فإن هناك نوعاالجتماعية واليت تيم متو 
 .تدامة البيئيةحتقيق التنمية املستدامة عرب تشوه العالقة بني حتقيق الرفاه البشري عرب الزمن، واالس

IV.3- 0202 – 0222 أبرز مؤشرات البعد االقتصادي للتنمية المستدامة خالل الفترة  
على تدارك الوضع  0111انطالقا من سنة  ياسة االقتصادية اليت اعتمدهتا اجلزائرالسو جِّهت 

وذلك بتنشيط الطلب ، خفض معدالت البطالة املتزايدة، وحتقيق منو اقتصادي مستدام عرب ،االجتماعي
االقتصاديني، وبرنامج توطيد النمو االقتصادي، مع السماح  ن خالل برامج اإلنعاش ودعم النموالكلي م

وهو ما يظهر جليا من خالل مربع كالدور لالقتصاد اجلزائري على مدى الفرتة  مبعدالت تضخم مرتفعة
املقاس مبؤشر األسعار عند االستهالك أعلى مستوياته حوايل  وقد بلغ معدل التضخم ،0102 – 0110
848,  040 سريعا ليبلغ أنه عرف تراجعا إال، 0100 يف سنة  خاصة بعد تراجع  0100 سنة

وقد استمر اخنفاض  0110 أضعف وترية منذ سنة وهي  0408 الذي بلغ سعار املواد الغذائيةتضخم أ
 .  2،0إذ بلغت نسبته  ,010ليعاود االرتفاع حبلول سنة  0102معدل التضخم إىل غاية سنة 

اخنفض  حيثإسرتاتيجيتها الستيعاب مشكلة تزايد معدالت البطالة، كما استمرت اجلزائر يف تركيز
إال أنه ، 0100 سنة  00 مقابل  48, بنسبة 0100 معدل البطالة إىل أدىن مستوياته خالل سنة

،,010خالل سبتمرب  00،0وحوايل   0140 ليبلغ 0102 عاد لريتفع سنة
ذلك أن السياسة  24

                                                 
24

  .,010سبتمرب  خاللوالتش  غيل والبطال  ة  االقتصاديالنش  اط  - 
http://www.ons.dz/IMG/pdf/emplar0915.pdf ( 20/09/2016) 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/emplar0915.pdf
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ختفيض البطالة من خالل التوسع يف اإلنفاق العام وبعث املشاريع االقتصادية املعتمدة تركز على 
عل مناصب مما جي، ...عادة ما ترتكز يف قطاع البناء اخلدمات النقلاليت  ستثمارية ذات الكثافة العمالية،اال

 وعلى الرغم من أهنا شهدت حتسنا بطئ سنة أن معدالت النمو احملققةكما  .الشغل املستحدثة مؤقتة
يف حني   40, بلغ النمو خارج قطاع احملروقات حوايلإذ مدفوعا بزيادة الطلب   040 وايلحب 0100

إال أنه  0100سنة  ورغم الرتاجع الذي شهده النمو االقتصادي  042تراجع منو قطاع احملروقات حبوايل 
 ,010 سنة  ,04 و  048 حبوايل 0102 عاد ليشهد انتعاشا بطيئا سنة

25. 
ضمن وترية   - 2  0يتجاوز احلدود  املدروسة ال النمو احملقق على مدى الفرتةويبقى معدل 

من جهة  .متذبذبة على الرغم من أمهية الربامج واألغلفة املالية اليت رصدت لرفع معدالت النمو احملققة
النامجة  العوائد الريعيةناجتة يف احلقيقة عن تراكم  ،الوترية املتذبذبةوذات  فإن معدالت النمو احملققة أخرى

 مرونةعن استنزاف رأس املال الطبيعي النادر دون أن تكون هناك قيمة مضافة، خاصة يف ظل عدم 
 .وضعف اجلهاز اإلنتاجي

االستقرار  حققأن االقتصاد اجلزائري متتع بت كما يتضح من خالل مربع كالدور للفرتات املدروسة  
لصرف األجنيب انطالقا من تراكم ابفضل  وذلك 0118 – 0110 القوي على مدى الفرتة املايل اخلارجي

إال أن  ،0118الصدمة اخلارجية املتمثلة يف األزمة االقتصادية العاملية  وهو ما مكن من جتاوز 0110 سنة
لالرتفاع الكبري لفاتورة الواردات بالتزامن مع  نتيجة 0100 فوعات كان واضحا سنةدتراجع األداء مليزان امل

 ، وهو ما يرتجم,010و 0102 سنيتتراجع صادرات النفط، وتواصل هذا الرتاجع، ليسجل عجزا خالل 
أسواق النفط  هشاشة التوازن احملقق مليزان املدفوعات اجلزائري، وتزداد هذه اهلشاشة خطورة يف ظل خضوع

منحى عام حنو االخنفاض لسيناريوهات تنبئ بتقلبات حادة و  0102 سنةيف الفرتة الراهنة انطالقا من 
  .ألسعار النفط

                                                 
25

  -  www.albankaldawli.org/ar/country/algeria       

http://www.albankaldawli.org/ar/country/algeria
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التنمية االقتصادية للتوازنات  للتنمية املستدامة مبدى استجابة تتعلق مؤشرات البعد االقتصادي
النفايات نسبة تدوير اق مت اعتماد العديد من املؤشرات،كعلى املدى البعيد، وضمن هذا السي البيئية

املؤشرات االقتصادية، واالجتماعية  وباعتبار التداخل بني...وإعادة استخدامها، كثافة استخدام الطاقة
الدراسة االقتصار  فإنه سيتم يف هذا العنصر من ،والبيئية للتنمية املستدامة، واستنادا ملا مت طرحه فيما سبق

التحكم يف حجم الدين العام وأعبائه، ف. ي اإلمجايلإىل الناتج احملل على حتليل وضعية مؤشر نسبة الديون
 ويف إطار، فيها الدين باالستدامة  يتمتعالسيما يف احلاالت اليت الاآلثار السلبية،  ةنب الدولة جمموعجي

بفضل  ،0111 بعد سنة شهد موجهة من الرتاجع بنسب قياسية خاصة جند أنهتتبع تطور الدين العام 
صندوق ضبط اإليرادات يف  وزيادة العوائد النفطية والدور االسرتاتيجي الذي لعبةانتعاش أسعار النفط 

 سنة  0840 ين العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل مندحتقيق التوازنات املالية حيث تراجعت نسبة ال
واليت   01 إىل 0100إال أن هذا مل مينع من ارتفاع هذه النسبة سنة  ،0101 سنة  040 إىل 0111

 .على التوايل ,84 و  840 بنسبة 0102 و 0100 على الرغم من عودهتا إىل االخنفاض خالل سنيت
تشري إىل  غري أن توقعات صندوق النقد الدويل، يف ظل الصدمة اليت يشهدها االقتصاد اجلزائري

 سنة  ,0,4، و,010 سنة 00 إىل الناتج احمللي اإلمجايل إىل حوايل ارتفاع نسبة الدين العام
0100، 

وهو ما جيعل االستقرار املايل احملقق على مدى الفرتات السابقة استقرار هاشا مي كن أن يتطور  26
اليت متهد الهنيار اقتصادي ترتاجع فيه مستويات  فيه هيكل الدين العام على حنو ترتفع فيه نسب املخاطرة،

 من وخروج اجلزائر هد لتأزم الوضع االجتماعيمتكما   ،النمو، فيما لو امسرت أسعار النفط يف الرتاجع
 27.خارج قطاع احملروقاتاقتصادها بتنويع  الال يكون إ لالستدانةاملفرغة  احللقة

 
                                                 

26
-  FMI, Statistical Appendix, 2014.  

-     Banque D’Algérie (2014), Evolution Economique et monétaire En Algérie. 
 0222 -0222، 0292 – 0290: جل التنمية أمحاولتان من : االقتصاد الجزائريسعدون بوكبوس،  - 27

 .,02ص ،0100وىل، دار الكتاب احلديث القاهرة ، الطبعة األ
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  :خاتمة
اكتست السياسة االقتصادية اليت اعتمدها اجلزائر أمهية بالغة، يف إطار متوقعها ضمن اإلصالحات 

وقد صممت هذه السياسة االقتصادية الكلية  ،واالقتصادياشة اإلرث االجتماعي، الذاتية لتدارك هش
 روقاتوالقطاعية ضمن رؤية هتدف إىل تنويع االقتصاد اجلزائري، وتقليص احنصار بنيته ضمن قطاع احمل

خماطر الصدمات اخلارجية يف : على خط املواجهة أمام إشكاليتني رئيسيتني، ومها تلك الوضعية اليت جتعله
احملققة حتت قيد أسعار النفط يف األسواق الدولية، واليت  ت الداخلية واخلارجيةظل هشاشة التوازنا

جسدت خطرا  0102 الصدمة األخري)   ميكانيزم السوق تتحدد ضمن سيناريوهات خارج أصبحت
حقيقا بالنسبة لالقتصاد اجلزائري وبرهنت على ضعف وفشل السياسات االقتصادية املعتمدة خالل الفرتة 

باإلضافة إل حتدي االخنراط يف مشروع الشراكة العاملي إلرساء التنمية املستدامة، وما يطرحه  ،(السابقة
تتضمنه فلسفة التنمية املستدامة، وما يتسم به االقتصاد  هذا التوجه من مكاسب وخماطر عميقة جراء ما

 .حقيق التنمية االقتصاديةاستنزاف املوارد األولية لت اجلزائري من خصائص باعتباره اقتصاد ريعي قائم على
الذي كانت  على حتليل كل من نتائج املؤشر املركب للتنويع االقتصادي هريمشان هريفندال بناءا
إىل الواحد الصحيح على املدى الفرتة املدروسة، وحتليل مجلة من مؤشرات التنمية املستدامة  قيمته أقرب

السياسة االقتصادية  اعتربته الذي االقتصادية لقاعدةا فإن تنويع ذات االرتباط املباشر مبوضوع الدراسة،
تستحوذ على الوزن النسيب  النفطية الصادرات أن حيث ،املنال يزال بعيد ال هدفًا اسرتاتيجيا املصممة

 اإليرادات على كلي شبه بشكل تعتمد احلكومية السلعية،كما أن اإليرادات الصادرات األعلى من
 واعدة اقتصادية ة قطاعاتكيلتنشيط دينامي غلفة املالية املوجهةأمهية الربامج واأل من الرغم وعلى. النفطية

مل تتخلص من التبعية العضوية ألداء القطاع النفطي،  القطاعات هذه أن إال والسياحة، والصناعة كالزراعة
مما  االقتصاد اجلزائري تنويع درجة زيادة يف للمسامهة خلق القيمة املضافة مبا يرفع من استقاللية أدائها يف

مدى تدفق  جيعل السياسات االقتصادية املصممة والسيما السياسة املالية والنقدية تصمم ضمن سيناريو
 .االقتصادية بعيدا عن الكفاءة والفعالية عوائد النفط،
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 المالحق قائمة
 

معامل هيرشمان  السنوات 

هيرفندال لتنوع 

 الصادرات 

مؤشر هيرشمان 

 هيرفندال لتنوع

 االيرادات الحكومية 

مؤشر هيرشمان 

هيرفندال لتنوع 

 تكوين راسمال الثابت 

مؤشر هيرشمان 

هيرفندال لتنوع 

الناتج المحلي 

 االجمالي

مؤشر هيرشمان 

لتنوع  هيرفندال

 لتنوع الواردات

2000 0,95571929 0,66945602 0,42915237 0,25806801 0,17871432 

2001 0,94613799 0,5584191 0,40812394 0,20260472 0,175747 

2002 0,93805156 0,48226828 0,43617824 0,18888023 0,19139315 

2003 0,95640335 0,56640388 0,39289875 0,21959683 0,18788359 

2004 0,96113754 0,5887856 0,36857474 0,24099922 0,20521014 

2005 0,96844537 0,66003405 0,32407223 0,31696073 0,22552576 

2006 0,96523491 0,6678393 0,35131187 0,32745049 0,21778124 

2007 0,96464033 0,65302441 0,31011824 0,30375105 0,1669232 

2008 0,96099894 0,69355529 0,27738863 0,33673494 0,18198235 

2009 0,96229209 0,5250295 0,2741987 0,17338792 0,21719839 

2010 0,95731154 0,52852237 0,315245 0,22086053 0,21088007 

2011 0,95525842 0,55918297 0,31699953 0,25133567 0,17362298 

2012 0,95426777 0,5264133 0,31426307 0,23254055 0,11123847 

2013 0,95062035 0,47336972 0,31090289 0,17863604 0,12593536 

2014 0,93497138 0,44551752 0,32159449 0,14918396 0,15136406 
 

العالقة املقدمة مت االعتماد يف حساب مؤشر هريمشان هريفندان للمتغريات ضمن هيكل املؤشر املركب على  :المصدر
 تقارير بنك اجلزائر، بيانات املديرية العامة للجمارك  :ضمن الدراسة ،و بناءا على البيانات الواردة ضمن 

   < http://www.douane.gov.dz  < http://www.bank-of-algeria.dz 

   < http://www.ons.dz 

http://www.douane.gov.dz/
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 عبداهلل عبداهلل أحمد الطبال .د
جامعة  –كلية التجارة   -مدرس بقسم إدارة األعمال 
 مصر -السويس

 altabal2000@yahoo.com:بريد إلكرتوين

 :   ملخص
ستوى أداء مو  البشرية تتناول هذه الدراسة دراسة وحتليل العالقة بني ممارسات إدارة املواهب

 (.أم القرىو  سالميةإلا وطيبة جامعة )بعض اجلامعات احلكومية السعودية  العاملني بالتطبيق على
 :إدارة املواهب حمل الدراسة وهى طردي ملمارسات معنويوتشري النتائج إىل وجود تأثري 

سار تطوير امل –متكني املواهب  –إدارة األداء  –حتفيز وتطوير املواهب  –استقطاب وتوظيف املواهب )
وختتلف األمهية النسبية ملمارسات إدارة املواهب حمل ، أداء العاملني يف( االحتفاظ باملواهب – الوظيفي
متكني -إدارة األداء   -  الوظيفيتطوير املسار : )يليني ومت ترتيبها كما تأثريها على أداء العامليف  الدراسة
 (. استقطاب وتوظيف املواهب -االحتفاظ باملواهب  -املواهب 

متكني ، إدارة األداء، تطوير املواهب، استقطاب املواهب ،دارة املواهب البشريةإ: كلمات مفتاحية
 .داءاأل ،االحتفاظ باملواهب  ،الوظيفيتطوير املسار  ،املواهب

Abstract: 

This study deals with the relationship between human talent 

management practices and the level of performance of employees in some 

Saudi government universities (Taibah, Islamic, Umm Al Qura University).  

The results indicate that there is a significant positive effect of the 

talent management practices under study: Attracting and recruitment talents 

- motivating and developing talent - Performance management - 

Empowering talent - Developing the career path - retention talents) in the 

performance of the employees. The relative importance of the talent 
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management practices studied varies in their impact on the performance of 

the employees and their ranking As follows: (career development - 

performance management - talent empowerment - talent retention - 

Attracting and recruitment talents). 

Keywords: Human Talent Management - Attracting Talents - Talent 

Development - Performance Management - Talent Empowerment - Career 

Development - Retaining Talent - Performance. 

 : مقدمة 
 الفكرجمال  يف املعاصرة املعرفية التحوالت أهم أحدTalent Management  تعد إدارة املواهب

وذلك ، احلايليف الوقت  املنظماتواستدامة  تنافسية لتحقيق الرئيس املصدرباعتبارها ، احلديث اإلداري
 1.الفكري املال رأس و املوهبةوىف مقدمتها  امللموسة غري املواردحنو  التحول عدب

 التكنولوجية والتطوراتتزايد حدة املنافسة  يف واملتمثلة اليوم يشهدها عامل اليت التحديات دتأوقد 
 املواهب بإدارة االهتمام ظهر اوهلذ والتطور، النمو و البقاء لتحقيق هاما   عنصرا   التميز اعتبار ىلإعة يسر ال
يف  والتطوروالبقاء  النمو حتقيق يف وإسهامها صعبة التقليد القوة مصادر حدكأ املعاصرة املنظمات يف

 2.املنظمات
 وأفكار إدارية وتنظيمية تطور مفاهيم األعمال يف السنوات األخريةإدارة ختصص وقد شهد 

 رالظهو  يف مهذا املفهو وقد بدأ ، البشرية مفهوم إدارة املواهب هااملوارد البشرية من أمهدارة إيف جمال  حديثة

                                                 
دراسة  -البنية التحتية إلدارة املوهبة وأبعادها وأثرمها يف حتقيق األداء العايل للمنظمات "حممد ثابت فرعون الكرعاوي    -1

ملخص رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل درجة الماجستير في إدارة ، "مقارنة بني جامعيت الكوفة والقادسية
 .                             1:ص، م0212، جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد،  عمالاأل

 تجربة دولة اإلمارات –التدريب وإدارة المواهب في  االستثمار"، اهلادى خوجلى الطيب وحممد سعيد احلميدى  -2
 .11-1:  صص ، م0211، معهد تدريب الضباط –كلية الشرطة ،  "العربية المتحدة 
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، البشريةوأسلوب جديد لتفعيل دور املواهب وتطوير جلودة املوارد  منهجك يف السنوات األخريةواالنتشار 
 3.حتقيق أداء عالجل أعامال  مهما  من يف جمال إدارة األعمال  البشرية أصبح االهتمام باملواهبو 
 :مشكلة البحث   -1

توفري العقول البشرية القادرة على حتقيق امليزة  يفاملنظمات العربية من اخنفاض  تعاين
الزمان نتيجة الخنفاض كفاءة العنصر حيث تدق أجراس اخلطر منذ أكثر من ربع قرن من ،التنافسية
إدارة  متثلولذلك ، املنظمات العربية بوجه عام يفيتطلب سرعة إدارة املواهب والكوادر البشرية مما ،البشرى
 4.الراهنالوقت  يفغاية األمهية  يفالبشرية قضية  املواردوتنمية 
 5:منهااملنظمات  يفاملواهب  إدارة تطبيق إىل تزايد مربرات احلاجة على تؤكد مؤشرات عدة وتوجد

استقطاب  ضرورةسواء يف القطاع العام أو اخلاص إىل  احلايلالوقت  يفاملنظمات  تزايد حاجة مجيع -
 ؛تزايد النقص يف املهارات معلشغل الوظائف القيادية  املالئمةذوي املهارات  املوارد البشرية

وتعاين الدول العربية ، احلايلالوقت  يفتواجه املنظمات  اليتاملواهب أكرب التحديات  نقص يعترب -
 ؛البيئــــــــــــة املناسبــــــــــــةو  لعــــــــدم توافر التحفيز الكايف، بصفة عامة  من تسرب كفاءاهتا الوطنية املتميزة

اجلامعي،  التعليم خمرجات على كبري بشكل تؤثر طاحنة سياسيةو  بأزمات اقتصادية العريب مير الوطن -
وكذلك ، واألداء اخلدمات وجودة إلنتاجا على سلبا   يؤثر مما، البشرية املوارد إدارةو  وبالتايل علـى تنميه

                                                 
 جملة االقتصادية، النسخة، " كيف هي حالة إدارة الموهبة في الشركات السعودية؟" ناصر حممد العديلي، -3

 .1:  ص. 0222إبريل   02املوافق  -هـ 1342/3/03االثنني ، 0712العدد، االلكرتونية
، كليــة "لتنميددة المددوارد البشددرية االسددتراتيجيالمددد ل  –ندددوة إدارة المواهددب "عبــد احلميــد عبــد الفتــا  املغــر ،   - 4

 .07/12/0212التجارة، جامعة دمياط، الثالثاء 
تجربددة دولددة  –التدددريب وإدارة المواهددب  فددياالسددتثمار "الطيــب،  ياهلــادى خــوجل. د& حممــد ســعيد احلميــدى   - 5

 . 0211معهد تدريب الضباط،  –، كلية الشرطة " اإلمارات العربية المتحدة
، قســم اإلدارة الرتبويــة "البرندداما العملددي للتمتددين: إدارة المواهددب"اهلل بــن عبــد الــرعن الــزعيرب،  إبــراهيم بــن عبــد -  

 .0213اجملمعة، والتخطيط، كلية العلوم والدراسات، جامعة 
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 الكثري ذلك قيام من سنويا ،بل واألكثر املتاحة الوظائف يف ندرة عنه ينتج ممانظمات منو امل من احلد
 .سنويا   اجلامعيني اخلرجيني أعداد تزايد من بالرغم عدد املوارد البشرية لديها بتخفيض نظماتامل من

 :البحثي التايلسؤال ال يفميكن بلورة مشكلة البحث و 
 ؟ أداء العاملينتحسين  علىمحل الدراسة البشرية إدارة المواهب لممارسات  هل هناك تأثير

 :البحثأهمية   -2
 :التاليةتنبع أمهية البحث من خالل النقاط 

توفري فرص العمل  يفمنظمــــــــــــات األعمال أمهيــــــــــة كبرية  يفيشكل التطبيق الفّعال إلدارة املواهب  -
خاصــــــــــــــــــة وأن أغلب برامج وسياسات  عامة،يف الدول العربية بصفة  مشكلــــــــــة البطالةوعالج 

 ؛الدوليف تلك  ملوارد البشريةحتسن ملموس يف حياة ا اءجر قد فشلت يف إ التنميــــــــــــة االقتصادية
باألحباث والدراسات  واملكتبة العربية بصفة عامة اجملال هذا إثراء يفالدراســـــــــــة هـــــــــــذه  تساهم -

 ؛البشريــــــــــــة املــــــــوارد جمال إدارة يف واملهتمني مرجع ا للباحثني تعترب حيث املواهب،املتعلقــــــــــــة بإدارة 
ات حمل اجلامعيف الكشــــــــف عن تأثري ممارسات إدارة املــــــــــــواهب على األداء  املسئولني  يشجع -

، تدعيم مستوى األداء  يفادة منها على ضرورة تطبيق إدارة املواهب كنظام إداري فيها لالستف الدراسة
 ؛بفعاليةمن قيادة املوهوبني  متكينهمحتفيزهم واالحتفاظ هبم و ملوظفيهم و تطوير أسلوب إدارهتم و 
 اتامعـــــــــــــبعض اجلوتناولت الدراسة  العايل، التعليم مؤسسات أهم كأحد اجلامعات على الرتكيز -

 حيث، املختلفــــــة بني اجلامعات ومكانة اجملتمع، يف كبري دور كمجال للتطبيق ملاهلا من  السعودية
 على واالنفتا  درجة الوعي وتصاعد أعداد الطلبة، بتزايد ارتبط كميا  كبريا   توسعا   حاليا   شهدت
 اتامعمثل هذه اجليف  املواهب إلدارة أنظمة وجود من البد كان لذلك، واجلودة العوملــــــــــــة  مظاهر

 .عريقةال
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 :تتمثل أهداف هذا البحث فيما يلي :  أهداف البحث -3
جمال التنميــــــــة البشريـــــــــة  يف  سرتاتيجي جديدإإلقاء الضـــــــــــــوء علـــــــــــــــى مفهوم إدارة املواهب كمدخل  -

 ؛لتحقيق فعالية أداء العاملني هبا حمل الدراسة اتامعاجلعلى  طبيقهتو 
 ؛العاملنيأداء  البشرية على إدارة املواهبممارسات قياس أثر  -
من التعرف يف تلك اجلامعات القـــــــــــرار  وأصحاب متكن اإلدارةالتوصيــــــــــــــات تقدمي جمموعـــــــة من  -

واملوهوبني لديها وإدارهتم وحتفيزهم  املتميزين األفراد قدرات الستغالل أفضل املمارساتعلــــــــــى 
 .األداءواالحتفاظ هبم لتحسني 

 : أوجه ا تالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  -4
ألهم الدراسات العربية واأل يليفيما   :قام الباحث مبراجعتها اليتجنبية عرض ملخصا  

 داءإدارة المواهب واألتناولت العالقة بين   التيجنبية ملخص ألهم الدراسات العربية واأل :(1)رقم  جدول
 النتائا أهم هدف الدراسة اسم الباحث

Heinen& O'Neill,2004 
داء دور إدارة املواهب يف األدراسة وحتليل 

 يالتنظيم
إدارة املواهب دورا  هامــــــــا  تلعب 
 يتعظيم األداء التنظيم يف

Lockwood,2006 
دور إدارة املواهب يف حتقيق دراسة وحتليل 

 التنظيميالنجا  
تلعب إدارة املواهب دورا  هاما  

 يحتقيق النجا  التنظيم يف

Chug&Bhatnagar, 2006 
 يفسرتاتيجي إدور إدارة املواهب كتوجه 

 حتقيق أداء عال يفإدارة املوارد البشرية 

تؤثر إدارة املواهب كتوجه 
إدارة املوارد  يفسرتاتيجي إ

 حتقيق أداء عال يفالبشرية 

Collings&Mellah,2009  داءاألدور إدارة املواهب يف دراسة وحتليل 
وجود عالقة إجيابية غري مباشرة 
 بني إدارة املواهب واألداء

 األعمال منظمات يف املوهبة إدارة  دراسة 0212 ،العبادي
 حتقيق يف هبااملو  تساهم إدارة

 نظماتامل داخل العايل األداء
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 0212 الكرعاوي،
 إدارة بني أبعاد السببية العالقات حتليل
 العايل دراسة واألداء التحتية وبنيتها املوهبة

 والقادسية الكوفة جامعيت بني مقارنة

 إدارة املواهب وبنيتها تؤثر أبعاد
 مؤشرات يف معنويا   تأثريا   التحتية
حمل  للجامعتني العايل األداء

 .الدراسة

Kehinde,2012 
على  املواهب دراسة وحتليل أثر إدارة

 التنظيمي األداء
إجيابيا  تؤثر إدارة املواهب تأثريا  

 .قويا  على األداء التنظيمي

Altinoz, etal,2013 
أثر إدارة املواهب على الثقة دراسة وحتليل 

 والكفاءة التنظيمية واألداء
تؤثر إدارة املواهب تأثري إجيايب 
 على الثقة يف املنظمات الفندقية

0214، صيام  
 إدارة نظام تطبيق واقع على التعرف
 – اإلسالمية باجلامعة البشرية املواهب

 بغزة

دارة املواهب إغموض مفهوم 
وضرورة إجراء دراسة مستقبلية 

 املواهب إدارة أثر تتناول دراسة
 الفعال األداء على

 .عداد الباحث إمن : المصدر 
 :جوانب عدة من واحلداثة باألصالةيف هذا اجملال الدراسات السابقـــــــــة  من غريها هذه الدراســــــة عن تتميزو 

 ؛قطاع التعليم العايل الدراســــة حيث تطبق الدراســـــــــة على هذه اختالف جمال وبيئـــــــــة تطبيق -
 املواهب إدارة ألهم ممـــــــــــارسات وأبعاد مدخل متكامل وامليداين النظري الدراســــــــة بشقيها هذه تناولت -

 ؛جمتمعـــــــــه
 ؛اململكة يف العايلمؤسسات التعليم  مجيع يفواالستفادة منها  الدراسةميكن تعميم نتائج هذه  -
وأداء البشرية اجة إىل إجراء دراسة حتدد طبيعة العالقة بني ممارسات مدخل إدارة املواهب تزايد احل -

 .أداء العاملني  يفوحتدد ما إذا كانت تلك املمارسات تؤثر إجيابيا  أو سلبيا  ، العاملني 
 :للبحث  النظرياإلطار  -5

 :مفهوم وأهمية إدارة المواهب  -1.5
 :    كما يلي ،  تتعدد تعريفات الكتاب والباحثني حول مفهوم إدارة املواهب
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 طريق عن املنظمة أداء يف قادرة على حتقيق متيزال املوارد البشرية: أنه على حتديد مفهوم املوهبة ميكن
 6.طويلال املدى على األداء من عالية مستويات حتقيق خاللمن أو ، األداءيف هذا  املباشر  اإلسهام

ذب الستقطاب وجعلى توفري منهج منظم املنظمة بأهنا قدرة إدارة ( 0211، أعد) ويعرفها
ووضع ، والدفع لألماموالرعاية مواهب تستحق االهتمام  واعتبارهم، وتوظيف وتطوير مهارات العاملني

حبيث يتوافر لدى املنظمة ، الوقت املناسب يفاملكان املناسب  يفاملناسب ذوى املهارات املناسبة  شخصال
 7.املنظمات األخرىب مقارنةقيق أهدافها وبناء ميزة تنافسية أفضل حت القادرة علىالبشرية  كفاءاتال

 8:يليأنه ميكن تعريف إدارة املواهب من عدة زوايا كما  ;( Kehinde ,2012) وترى دراسة
تعرف كعملية على أهنا جمموعة من العمليات الالزمة لتحسني األفراد وعمليات إدارة ورعاية املواهب  -

 ؛املستقبل يفاملنظمة أو احلياة التنظيمية لضمان جنا  املنظمة  يفتعد جزءا  من العمليات اليومية  واليت
 ؛التنظيميوتعرف كثقافة بأهنا فكر وتوجه واعتقاد بضرورة احلاجة للمواهب لتحقيق النجا   -
وتطويرهم  العايلاألداء  يكما تعرف كمنافسة بأهنا عملية التنافس للحصول على املواهب ذو  -

 ؛أسرع وأكرب من املنافسنيشخصيا  ووظيفيا  مبعدل 
 يفالوقت املناسب  يفتوفري املوارد البشرية املناسبة وتعرف من منظور ختطيط املوارد البشرية بأهنا  -

 ؛الوظائف املناسبة وأداء املهام املناسبة أو الصحيحة
املنظمة لتحسني األداء  يفحيث تستخدم كمحرك ودافع إلجراء التغيري  التنظيميوتعرف كأداة للتغيري  -

 .يالتنظيم

                                                 
6
- M.,  Armstrong,    Strategic Human Resource Management :  A  guide to  action, 

4th Edition, Kogan Page, Great Britain, Cambridge University   Press, 2009, p.6. 
، "واقــع معرفــة وتطبيــق إدارة املواهــب املؤسســية بــاإلدارات التعليميــة مبحافظــة البحــر األعــر  "، حممــد جــاد حســني أعــد -7

 . 183-123: ، ص صم0211يناير ، السنة احلادية عشرة، العدد األربعون، مجلة الثقافة والتنمية
8-

 J. S., Kehinde,  " Talent Management:  Effect on Organizational   Performance", 

Journal of Management Research, V. 4, N. 2, 2012, pp.178-186. 
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ضوء هـذه الدراسة عبارة عن مدخل للتطوير  يفأن مفهوم إدارة املواهب  السابقةاريف ونستخلص من التع
والعمل على ضمان استقطاب ، يستهدف حتقيق التنمية الشاملة للموارد البشرية داخل املنظمات التنظيمي

ومن ، أفضل املوارد البشرية واليت متتلك قدرات ومهارات ومعارف ومواهب متميزة للعمل داخل املنظمات
 ، واالحتفاظ هبا الوظيفيوحتفيزها وإدارة أدائها ومتكينها وتطوير مسارها ، مث توظيف قدرات هذه املوارد

 .هبدف حتسني فعالية وكفاءة األداء داخل املنظمات 
 :أبعاد إدارة المواهب  -2.5

ولذا تتعدد مداخل دراسة أبعاد إدارة ، واألبعاد املعانإدارة املواهب من املفاهيم متعددة  تعد
 9:يلياملواهب كما 

والتقدير  -االتصاالت -إدارة األداء -االحتفاظ –التنمية ) 10:يقرت  بعض الباحثني املمارسات التالية -
 ؛(واملكافأة أو التحفيز 

 -التخطيط للخالفة   -التعيني والتوظيف ) 11:يف Thunnissen,et.al,2013))كما حيددها  -
 –تطوير املواهب ) 12:األبعاد التالية يف  وتشري إليها دراسة  أخرى( . إدارة األداء -التدريب والتطوير

 التناوب والتدوير –التواصل والتمكني  –نشر وتوزيع املواهب  –التحفيز  –االستقطاب واالحتفاظ 
 ؛(املستمر  الوظيفي

                                                 
9 -
 J., Storey,  Human Resource Management   :   A Critical Text, 3rd ed., Thomson 

Learning, London,2007,p.105. 
مجلة التنمية ، "إدارة املواهب واالستغراق الوظيفي باملنظمات احلكومية السعودية  "عبد العزيز بن سلطان العنقري ،.-10

 .  30-1: صص ، ه1340حمرم  ،114عدد ، اململكة العربية السعودية، معهد اإلدارة العامة، اإلدارية
11-

 M. , Thunnissenetal, " Talent  management and the relevance of context :   Towards    

a pluralistic approach"   , Human Resource Management  Review , N. 23 ,  2013, 

pp.326–336. 
12-

 A ., Corbin &    F., Strauss, " HR’s role in talent management   and driving business    

results" , Employment Relations Human Resource Planning, V. 27,2008,pp.33 – 41.                                                                    
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 13:األبعاد الثالثة التاليةيف  فيحدد ممارسات إدارة املواهب بوجه عام(   Behrstock,2010) أما -
 ؛(واهب تطوير وحتفيز امل –االحتفاظ باملواهب  –استقطاب املواهب )
العناصر يف  عالية للمعلمممارسات إدارة املواهب بف14: (Behrstock,et.al,2009) حني يقرت  يف -

 –اصب الوظيفية تقلد املن –توظيف وتعيني املواهب  –استقطاب املواهب   -إعداد املواهب ) التالية
 ( .  إدارة األداء  –ظروف وبيئة العمل  -املواهبنظم حتفيز -ي التطوير الوظيف

من خالل  إدارة املواهبوىف ضوء الدراسات السابقة ألبعاد إدارة املواهب تعتمد هذه الدراسة على قياس 
 (يتطوير املسار الوظيف وإدارة األداء  واملواهب ومتكني واالحتفاظ بحتفيز و استقطاب  ) :بعاد التاليةاأل

 :األداء  -5.5
قامت من  اليتحتقيق أهدافها  يفبأنه مدى كفاءة  أو قدرة املنظمات (  0228عباس، ) يعرفه

على حتقيق  املنظمة أو الفريق أو الفرد قدرة أنه على( 0220، مصطفى) وحيدده15.أجلها
بأنه درجة حتقيق  (0211/0210، عبد احلليم) ويقرت 16.وفعالية بكفاءةو املستهدفة أاملخططةاألهداف

داء األ أو اإلجناز ÷  احملقق داءاأل أو اإلجناز = لفعاليةا معادلة يف اختصاره ميكن، و األهداف احملددة
قدرة املنظمة على بأنه (  Yuchtman & seashore) كما يعرفه كل من17.املخطط وأاملستهدف 

اليت متكنها من و الكفاءات النادرة أ املوارد جل احلصول علىأمن  ة احمليطةبيئالاستغالل الفرص املتاحة يف 

                                                 
13

  -E . Behrstock , "Talent Management in the private and education sectors : A literature 

Review " ,  January ,2010, Learning point Associates , www .learning pt.org.,pp.1-16.  
 

14
- E .Behrstock ,etal ,"Managing educator talent : A research based framework for 

district and state policy makers" , Naperville, Il  , Learning point Associates , www 

.learning pt.org. 2009. 
 .08-01: ،ص ص  0228األردن ،، دار إثراء، "منظمات األعمال فيالرقابة اإلدارية "، عباس يلع -  15
 .310: ، ص0220، القاهرة، النشر دار غري موضح، "المهاراتو  األصول-البشر إدارة"أعد سيد مصطفى،  - 16
 قسم، ماجستير غير منشورة مذكرة، " الشاملة اجلودة فيظل إدارة املؤسسة أداء حتسني" ، مزغيش عبد احلليم -17

 .01-02: ص ص ،  0211/0210، اجلزائر جامعة، التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية،  لعلوم التجاريةا
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جناز املستمر والشامل إل العملبأنه ( 0222/0212، يالداو ) ويعرفه18.بكفاءة وفعاليةأداء وظائفها 
 مدىو  ، املستهدفة سواقاأل يف املنظمةوبقاء  لنجا  ساساأل احملدد يعترب ولذلك، خطط هلااألعمال كما 
 19.الفعاليةو بمفهوم الكفاءة فهومامل ويرتبط هذا، ة احمليطةبيئال معو الفشل أ التكيف على قدرة املنظمة

عبارة عن نه أعلى ضوء هـذه الدراسة يفمفهوم األداء  فالسابقة تعريونستخلص من التعريفات 
قامت من أجلها والعمل بشكل جيد وفعال وأداء األعمال  اليتقدرة املنظمة على حتقيق األهداف 

الفرق عالية  –االلتزام : )بعاد التالية تعتمد هذه الدراسة على قياس األداء من خالل األولذا .الصحيحة
 ( .الفعالية  -احلوافز –األداء 
 :عالقة إدارة المواهب بأداء العاملين   -5.4

 :العالقة التالية األداء يف يفداء وترمجة املوهبة حتسني األ يفيتجلى دور إدارة املواهب 
القدرة على ، القدرة على التفكري، القدرة على التواصل، القدرة على العمل) القدرات xالقيم  =املواهب 
التشجيع + الفرص+ املهام واألدوار + املهارات والكفاءات+  الرؤية  /الرسالة  /سرتاتيجية اإل (  +التعلم 

 إدارة األداء    املوارد         +خطة وأهداف العمل + التمرين + التدريب والتطوير + واالعرتاف والتقدير 
 ((Al-Awamleh,2009.األداءحتسني             

 : منها البحث -6
يعتمد  والذي التحليليأهدافه وفروضه، فإنه يتم استخدام املنهج و  يف ضوء مشكلة البحث وأمهيته

التحليل اإلحصائي  أساليبباستخدام ، أسلوب االستقصاءمت جتمعيها ب اليتالبيانات تبويب وحتليل على 
 (.SPSS/PC+,V.20)وبرنامج  املناسبة 

                                                 
 ،" وجهة نظر أصحاب المصلحة: الكفاءة والفعالية وأ القيات المؤسسة " صورية كحول،  وميان نور الدين إ  -18

خيضر  التسيري، جامعة حممد وعلوم االقتصادية العلوم موسى عبد الناصر ، قسم علوم التسيري، كلية. حبث مقدم إىل د
 .10: ، ص 0221/0228بسكرة، اجلزائر، –

: ص ص ،0222/0212، جملــــة الباحــــث، العــــدد الســــابع، "حتليــــل األســــس النظريــــة ملفهــــوم األداء " الشــــيد الــــداوى،  -19
011- 001. 
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 : فروض البحث  -7
 : يقوم البحث مبحاولة اختبار مدى صحة الفروض التالية 

 : الفرض األول  -1.7
 .أداء العاملني على مارسات إدارة املواهب مل معنويطردي  تأثري ذات توجد عالقة     

 :الفروض الفرعية التالية  إىلينقسم هذا الفرض : الثانيالفرض  -2.7
 ؛أداء العاملنيعلى ستقطاب وتوظيف املواهب المعنوي طردي  ذات تأثري عالقةتوجد  :2/1
 ؛أداء العاملنيعلى تحفيز وتطوير املواهب لمعنوي طردي  ذات تأثريتوجد عالقة  :2/2
 ؛أداء العاملنيعلى دارة األداء إلمعنوي طردي  ذات تأثريتوجد عالقة  :2/5
 ؛أداء العاملنيعلى تمكني املواهب لمعنوي  طردي ذات تأثريتوجد عالقة : 2/4
 ؛أداء العاملنيعلى للمواهب  الوظيفيتطوير املسار لمعنوي طردي  ذات تأثريتوجد عالقة : 2/5
 .أداء العاملنيعلى حتفاظ باملواهب الل معنويطردي  ذات تأثريتوجد عالقة : 2/6
 :الفروض الفرعية التالية  إىلينقسم هذا الفرض  : لثالفرض الثا -5.7

 ؛على االلتزامإدارة املواهب  حملاور ممارسات معنويطردي  ذات تأثري توجد عالقة :5/1
 ؛األداءعلى الفرق عالية إدارة املواهب  حملاور ممارساتمعنوي طردي  ذات تأثريتوجد عالقة : 5/2
 ؛على احلوافزإدارة املواهب  حملاور ممارساتمعنوي طردي  ذات تأثريتوجد عالقة  :5/5
 .على الفعاليةإدارة املواهب  حملاور ممارساتمعنوي  طردي ذات تأثريتوجد عالقة : 5/4

 :النموذج املقرت  للدراسة وفروضها  الشكل التايليوضح و  
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 ةالنموذج المقترح للدراس :( 1) رقم شكلال
 (داء العاملينأ) لمتغير التابعا   --------  (ممارسات إدارة المواهب)المتغيرات المستقلة

 
 

 
 .من إعداد الباحث :المصدر

 :البحثوعينة مجتمع  -8
 واإلدارة، العمداء والوكالء الوسطى ممثلة يف  اإلدارةيف مجيع  مفردات مستوى يتمثل جمتمع البحث 

باملدينة  اإلسالميةواجلامعة طيبة  اتكليات جامع  يف اإلداراتومديري  األقسامممثلة يف رؤساء  اإلشرافية
للجامعات  االلكرتويناملوقع )مفردة  203وقد بلغ حجم اجملتمع ، القرى مبكة املكرمة أموجامعة املنورة 

 ( .6172ه،7341املذكورة عرب شبكة االنرتنت خالل عام 
دراسة جمتمع الدراسة اتضح جتانس مفرداته  طبقا الستجابات املفردات حول موضوع ومن خالل 

مفردة  612مت سحب عينة عشوائية بسيطة حجمها الكلى طبقا جلداول حتديد حجم العينة و  .الدراسة

 ممارسات إدارة المواهب
 

 بعاد اداء العاملينأ

املواهب وتطويرحتفيز  -6   
 

استقطاب وتوظيف املواهب -7  
 

إدارة األداء -4  
 

متكني املواهب -3  
 

تطوير املسار الوظيفى -5  
 

باملواهباالحتفاظ  -2  
 

االلتزام -7  
 

فرق عالية األداء -6  
 

احلوافز -4  
 

الفعالية -3  
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الصحيحة  توبلغ عدد االستمارا 20.مفردة  402مفردة  مت زيادة حجمها إىل   1222عند حجم جمتمع 
  .مرتفع ومقبول ألغراض البحث العلميوهو معدل   %80,11معدل الردود الصحيحة و ، استمارة 422

 :طرق جمع البيانات  -9
وتشمل . يستخدم الباحث قوائم االستقصاء يف مجع البيانات األولية من فئات البحث املختلفة

( املتغريات املستقلة) حمل الدراسةمبمارسات إدارة املواهب قائمة االستقصاء جمموعة أسئلة خاصة 
 ،احلميدي( دراسة من اقتباسه مت والذي (0214، صيام)، ((Piti,2010استقصاء وباالعتماد على

، سربينه ) باالعتماد على مقياس( املتغري التابع) أداء العاملني  وأسئلة خاصة بأبعاد .)0211الطيب،و 
مقياس  يتم استخدامو  .بعض التعديالت ليتناسب وأهداف الدراسة احلالية  إدخالبعد  (0213/0210

 . ليكرت اخلماسي
 :أساليب التحليل اإلحصائي للبيانات  -11

وذلك من ، يستخدم الباحث األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل البيانات واختبار الفروض
مقاييس النزعة : ومنها، (+SPSS/PC)خالل استخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

حتليل األمهية ) اختبار فريدمان، البسيطحتليل االحندار  ،كرونباخ  ،  معامل االرتباط ألفااملركزية والتشتت
 .يالحندار التدرجيا، كاي تربيع  اختبارو (النسبية ألبعاد الدراسة 

 :نتائا الدراسة الميدانية وا تبار صحة الفروض  -11
 :لمتغيرات الدراسة ياإلحصاء الوصف  - 11.1

وهذا يشري إىل أن ، (4)أن مجيع املتغريات هلا قيم أعلـى من املتوسط  وايلامل يالحظ من اجلدول
دارة املواهب إومعنوية عبارات ممارسات وهذا يدل على أمهية . جيابية ومرتفعةإتصورات أفراد العينة جاءت 

 . وذلك من وجهة نظر عينة الدراسةالعاملنيداء أالبشرية و 

                                                 
20

-U. ,Sekaran ,   Research Methods for Business: A Skill-Building  Approach , Fourth 

Edition, John Wiley & Sons, 2003, p.294 . 
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 لمتغيرات الدراسة ياإلحصاء الوصف :( 2) رقم جدول

 المتوسط المتغيرات
االنحراف 
 يالمعيار 

 المعنوية ت

 000. 19.975 86783. 4.0008 وتوظيف املواهب استقطاب

 000. 29.609 73756. 4.2608 وتطوير املواهب حتفيز

 000. 27.373 74877. 4.1833 إدارة األداء

 000. 33.736 69652. 4.3567 واهبمتكني امل

 000. 39.928 61599. 4.4200 يتطوير املسار الوظيف

 000. 41.443 60044. 4.4367 االحتفاظ باملواهب

 000. 30.265 75360. 4.3168 أداء العاملني

 SPSSباالعتماد على برنامج عداد الباحث إمن : المصدر 

 :مصداقية  المقاييس و  ثبات تقييم  - 11.2
 : Inter consistencyباستخدام معامل االتساق الداخلي :  داةتقييم صدق األ  -1.2.11

 .رتباطملعنوية اال ختبارايقيس درجة مصدقيه النتائج احملققة لكل بند من االستقصاء، والذي يعتمد على 
  :تقييم الثبات   -2.2.11

تقيس متغريات  اليتاستعان البـــــــــــاحث مبعامــــــــــــــــل ألفا كرونباخ لتقييم مصداقيــــــــة جمموعة العبارات 
 .معامالت ألفا ملقاييس الدراسة  اجلدول التايلويوضح ، الدراسة

وقد جاءت  %(28، %83) أن قيم معامل ألفا ترتاو  ما بني (14)ويتضح من اجلدول 
 .هو ما يعىن ارتفاعا  مقبوال  يف االعتمادية الىت يتمتع هبا كل متغري و . 2.21مجيعها معنوية عند مستوي 

 21.%21ويتم قبول االستقصاء إذا كانت نسبة معامل ألفا كرونباخ أو نسبة الثبات  تفوق     

                                                 
21 -  

U. ,Sekaran, op. cit , p.327 . 
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 معامالت ألفا لمقاييس الدراسة :(5) رقم جدول
 المعنوية Alpha المستقلة المتغيرات

 000. 888. استقطاب وتوظيف املواهب

 000. 921. حتفيز وتطوير املواهب

 000. 921. إدارة األداء

 000. 934. متكني املواهب

 000. 914. الوظيفيتطوير املسار 

 000. 844. االحتفاظ باملواهب

 000. 979. إمجايل املتغريات املستقلة

 000. 974. (املتغري التابع ) 

 000. 986. إمجايل املتغريات املستقلة والتابعة

 SPSSباالعتماد على برنامج عداد الباحث إمن : المصدر 

 :Friedman Testاألهمية النسبية  قياس - 11.5
فريدمان لبيان متوسط الرتب لتحليل األمهية النسبية ألبعاد الدراسة فقد مت استخدام اختبار 

لقياس مدى وجود اختالف أو  chi square test  0كاكما مت استخدام اختبار  ،  لعبارات أبعاد الدراسة
-Pفعندما تكون   P-valueاتفاق يف األمهية بني عبارات أبعاد الدراسة وحتدد فيه الداللة أو املعنوية 

value <0.05  ذلك يعىن وجود فروق يف األمهية بني عبارات أبعاد الدراسة من وجهه نظر العينة فان. 
وهذا يعىن وجود اختالف يف األمهية  % 0 أن مستوى املعنوية أقل من (13)بني اجلدول حيث 

 .وجهه نظر عينة الدراسة نالبشرية وأداء العاملني مدارة املواهب إبني عبارات ممارسات  النسبية
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 ألبعاد الدراسةاألهمية النسبية  :( 5) رقم جدول
 المعنوية 2كا المتغيرات المستقلة

 000. 72.415 استقطاب وتوظيف املواهب

 000. 240.029 حتفيز وتطوير املواهب

 000. 165.712 داءإدارة األ

 000. 37.776 متكني املواهب

 000. 38.348 الوظيفيتطوير املسار 

 000. 61.268 االحتفاظ باملواهب

 000. 247.054 داءاأل:  املتغري التابع

 
 :للبيانات  وا تبار صحة الفروض  اإلحصائيالتحليل   - 11.4

أداء و  العالقة بين ممارسات إدارة المواهب ككل) األول التحقق من صحة الفرض -1.4.11
 (: العاملين

يف تفسري  X))معنوية املتغريات املفسرة  طــــــــــــبسيال أظهرت نتيجة اختبار معنوية معادلة االحندار
، وهى 000.للمتغري املستقل مع املتغري التابع هي   T-testارــــــــوأن مستوي الداللة الختب، املتغري التابع

  الفرض بوجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية طردية هذا يدعم صحةو  %1من مستوي معنوية  أقل
تفسري ( ممارسات إدارة املواهب) ع املتغري املستقلــــــكما يستطي.أداء العاملنيو  املواهبات إدارة ــــــــممارسبني 

          االحندارادلة ــــــومع .%91.5بنسبة ( نـــــــــأداء العاملي)ابع ـــــــــــــالتغريات اليت حتدث يف املتغري الت

1.078X+ (.292-)   Y=  
 معنوي بنيطردي  أثريت ذا د عالقةو جعلى و  بنص الذياألول سبق ميكن القول أن الفرض  ومما

 .قد حتقق  أداء العاملنيو  اهباملو  ممارسات إدارة
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تأثير ممارسات إدارة ) الفروض الفرعية الستةويتضمن  الثانيالفرض  التحقق من صحة   -2.4.11
 :( المواهب الستة محل الدراسة  على أداء العاملين

ومت احلصول علي ، إلثبات صحة الفروض الفرعية اخلطى البسيطحندار االاستخدام حتليل مت 
 :التالية  النتائج

Y = 0.968 + 0.781 X1 + 0.904 X2 + 0.917 X3 + 0.977 X4 + 1.128 X5 +  1.103X6   

 α=2.21يف تفسري املتغري التابع عند X6,X5,X4,X3,X2,X1))نالحظ معنوية املتغريات املفسرة و  

 .αأقل من قيمة  P. Value حيث جند مجيع مستويات املعنوية
 مث املتغري ،X3متغري ²يليه ال، املتغري التابع يفهو أقوى املتغريات املؤثرة  X5املتغري املستقل  ويعترب

X4 ،  يليه املتغريX6 ، وأخريا  املتغريX1 .أن الفروض الفرعية الستة قد حتققت ومما سبق ميكن القول. 
كل و  العالقة بين ممارسات إدارة المواهب ككل) : الثالث التحقق من صحة الفرض   -5.4.11

 (:الفعالية ، الحوافز، األداءفرق عالية ، االلتزام)وهي حداتغيرات أداء العاملين على متغير من م
 :ومت احلصول علي النتائج التالية، إلثبات صحة الفروض اخلطى البسيطحندار االاستخدام حتليل مت 

≠ Y1 = 0.864 +0 .680 X1 + 0.777 X2+ 0.794 X3+ 0.882 X4+ 1.061 X5 + 0.995X6  

( االلتزام ) األوليف تفسري املتغري التابع X6,X5,X4,X3,X2,X1))نالحظ معنوية املتغريات املفسرة و 
 .αأقل من قيمة  P. Value مستويات املعنوية حيث جند مجيع α=1.17عند

≠ Y2 = 1.050+0 .826 X1 + 0.972 X2+ 0.991 X3 + 1.070 X4 +1.242 X5 + 1.200X6  

الفرق )الثاىن يف تفسري املتغري التابع X6,X5,X4,X3,X2,X1))نالحظ معنوية املتغريات املفسرة و 
 .αأقل من قيمة  P. Value  حيث جند مجيع مستويات املعنوية α=1.17عند  (األداءعالية 

≠ Y3 = 1.050 +0 .826 X1+0.972 X2 + 0.991 X3+ 1.070 X4 + 1.242 X5 + 1.200X6 

 الثالثيف تفسري املتغري التابع  X6,X5,X4,X3,X2,X1))معنوية املتغريات املفسرة  أيضا نالحظو 
 .αأقل من قيمة  P. Valueمستويات املعنوية جند مجيع حيث α=1.17عند( احلوافز  )

≠ Y4 = 0.955 +0 .806 X1+ 0.928 X2 + 0.916 X3 +0.977 X4 +1.094 X5 + 1.012X6  
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الرابع   يف تفسري املتغري التابع  X6,X5,X4,X3,X2,X1))نالحظ معنوية املتغريات املفسرة و 
 .αأقل من قيمة  P. Valueحيث جند مجيع مستويات املعنويةα=2.21عند( الفعالية )

 .أيضا   قد حتقق الثالثأن الفرض  و ،ومما سبق ميكن القول أن الفروض الفرعية الستة قد حتققت
 

 : اتمةدددد 
مستوى أداء و  البشرية هذه الدراسة دراسة وحتليل العالقة بني ممارسات إدارة املواهب تتناول

الفروض صحـة  نتائج الدراسةأثبتت  وقد، السعوديةبعض اجلامعات احلكومية العاملني بالتطبيق على 
وميكـن القول بصفة عامـة أن نتائـج الدراسة قد اتفقت إىل حد كبري مع ، دراسةعليها ال تقام اليت الثالثة

 .مجيع االفرتاضات التـي تـم وضعهـا فـي بدايتهـا
 :توصيات الدراسةهم عرض أل يليوفيما 

  املنظمات يف  ممارسات إدارة املواهبلتطبيق وثقافات تنظيمية حديثة  واسرتاتيجياتتصميم سياسات
 ؛هذا اجملاليف  مع االستفادة من التجارب العاملية الناجحة

  نظرا  لدور وأمهية إدارة املواهب فإنه جيب إنشاء إدارة مستقلة إلدارة املواهب أو على األقل قسم
 ؛ارة املوارد البشرية باجلامعات حمل الدراسةمستقل هلا تابع إلد

   اجلامعات حمل الدراسة بوجه خاص واجلامعات السعودية يف  كن للمسئولني عن إدارة املوارد البشريةمي
دعم وتأييد والتزام ومشاركة تتوافر فيها ، إلدارة املواهب بفعالية لديها إسرتاتيجيةوضع بوجه عام 
ختطيط البدالء ومراجعة املناصب الرئيسية ، وكذا إدارة املواهب لديهابرامج يف  اإلدارة العليا

 .املستقبل من الكفاءات واملواهبيف  االحتياجات املطلوبةوالكفاءات واملواهب احلالية لتحديد 
 

 :المراجعقائمة 
 :عربية باللغة المراجع : أوال
 : مؤلفات. أ

 .6116، القاهرة، النشر دار غري موضح، المهاراتو  األصول-البشر إدارةمصطفى،  سيد أعد .1
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 .0228، األردن، دار إثراء، األعمالمنظمات في  الرقابة اإلدارية، على عباس .2
 

 : مقاالت. ب
، العدد السابع، مجلة الباحث، "حتليل األسس النظرية ملفهوم األداء " ، يالشيد الداو  .5

0222/0212. 
، "يفي باملنظمات احلكومية السعوديةإدارة املواهب واالستغراق الوظ" ،عبد العزيز بن سلطان العنقري .4

 . ه1340حمرم ، 114عدد ، اململكة العربية السعودية، معهد اإلدارة العامة، مجلة التنمية اإلدارية
واقع معرفة وتطبيق إدارة المواهب المؤسسية باإلدارات التعليمية " ، حممد جاد حسني أعد .5

 م0211يناير ، السنة احلادية عشرة، العدد األربعون، ، جملة الثقافة والتنمية"بمحافظة البحر األحمر 
 النسخة، جملة االقتصادية، " كيف هي حالة إدارة الموهبة في الشركات السعودية؟" العديلي،حممد  .6

 .0222إبريل  02املوافق  -هـ 1342/3/03االثنني ، 0712العدد، االلكرتونية
 

 :منشورة  أبحاث غيرو مقاالت  علميةرسائل . ج
وجهة نظر أصحاب  :مؤسسةالكفاءة والفعالية وأ القيات ال" ، صورية كحول، إميان نور الدين .7

 وعلوم االقتصادية العلوم كلية،  قسم علوم التسيري، موسى عبد الناصر. حبث مقدم  إىل د، "المصلحة
 .0221/0228اجلزائر،، بسكرة –خيضر  مدجامعة حم، التسيري

 اإلدارة نظر وجهة من البشرية المواهب إدارة نظام تطبيق واقع" ، صيام اهلل عبد الرعن عبد عزيزة .8
كلية ،  األعمال إدارة يفمذكرة ماجستري  ،" بغزة اإلسالمية الجامعة حالة دراسة –والعليا  الوسطى
 .ه1343/م0214، بغزة اإلسالمية اجلامعة-التجارة

دراسة  –الجامعات في األفراد أداءتنمية الموارد البشرية على  إستراتيجيةأثر " مانع سربينه ، .9
والتجارية  االقتصادية العلوم كلية،  ، رسالة دكتوراه غري منشورة" حالة عينة من  الجامعات الجزائرية

 .م 6173/6175، اجلزائر، بسكرة –حممد خيضر  جامعة، التسيري وعلوم
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 العايل األداء حتقيق يف وأثرمها وأبعادها املوهبة إلدارة التحتية البنية "الكرعاوي ، فرعون ثابت حممد .11
 إدارة في ماجستير مذكرةملخص ، "والقادسية الكوفة جامعيت بني مقارنة دراسة –للمنظمات 
 .م 6171 ،ةجامعة الكوف/داإلدارة واالقتصا كلية،  اإلعمال

ماجستير غير  مذكرة، " الشاملة ةإدارة اجلود لاملؤسسة فيظ ءحتسني أدا" ، ممزغيش عبد احللي .11
 .6177/6176، اجلزائر جامعة، التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية،  ، قسم العلوم التجاريةمنشورة

 الغريل مجلة، مقرتحة ومناذج رؤى : األعمال منظمات يف املوهبة إدارة"  يفوزي العباد هاشم .12
 .0212،  71العدد، العراق، جامعة الكوفة، واإلدارية االقتصادية لعلوم

 

 :مصادر أ رى. د
، قسم "البرناما العملي للتمتين: إدارة المواهب"اهلل بن عبد الرعن الزعيرب،  إبراهيم بن عبد .15

 .0213اإلدارة الرتبوية والتخطيط، كلية العلوم والدراسات، جامعة اجملمعة، 
، "لتنمية املوارد البشرية االسرتاتيجيخل دامل –املواهب  إدارةندوة "، املغر   عبد الفتا  دعبد احلمي .14

 .م07/12/0212، الثالثاء التجارة، جامعة دمياط كلية
جتربة دولة  –التدريب وإدارة املواهب يف  االستثمار"اهلادى خوجلى الطيب،  وعد سعيد احلميدى  .15

 .م 0211، معهد تدريب الضباط –كلية الشرطة ، "اإلمارات العربية املتحدة 
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 :ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل إبراز حقيقة االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر، من خالل اإلشارة     

 دوره يف عملية التنمية االقتصادية،واقعه احلقيقي و  لقانوين والتنظيمي له، مثإىل مفهومه وكذا اإلطار ا
           باالعتماد على القوانني الوطنية املتعلقة باالستثمار والبيانات الواردة يف التقارير السنوية الصادرة

 . عن املؤسسات الوطنية والدولية
واملتعلق برتقية  6961أوت  90املؤرخ يف  61/90: القانون رقموقد خلصت الدراسة إىل أن 

املباشر، وإمنا أشار إىل جمال تطبيقه وكذا مفهوم االستثمار بصفة  ، مل يعرف االستثمار األجنيباالستثمار
 من يف اجلزائر تراجع خالل الفرتة السنوية املمتدةأن حجم االستثمارات األجنبية املباشرة  عامة، كما

 .       على وجه اخلصوص بالرغم من الدور الذي تلعبه يف عملية التنمية االقتصادية ،6962 إىل 6960
 .االستثمار األجنيب املباشر، اجلزائر، التنمية االقتصادية :مفتاحيةكلمات 
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Résumé: 

Cette étude vise à mettre en évidence la réalité de l'investissement 

direct étranger en Algérie, ainsi que son rôle dans le processus de 

développement économique, en fonction des lois nationales sur les 

investissements et les données contenues dans les rapports annuels des 

institutions nationales et internationales. 

L'étude a conclu que la loi n°16-09 du 03 aout concernant la 

promotion de l’investissement, n’a pas définit l'investissement étranger 

direct, mais a signalé son domaine d’application, ainsi que la notion 

d'investissement en général. En outre, nous avons conclu que le volume des 

investissements étrangers a diminué au cours de la période 2013/2015 dans 

tous les secteurs, malgré son importance dans le processus de 

développement économique en particulier. 

Mots clés: investissement étranger direct, Algérie, le développement 

économique. 

 : مقدمة
توفر العديد من املزايا اليت حيث مويل اخلارجي، االستثمارات األجنبية املباشرة من مصادر التتعترب 

من البلدان السائرة يف طريق النمو،  ال ميكن للمصادر املالية الدولية األخرى توفريها، واجلزائر كغريها
من خالل وضع  تنمية االقتصادية،عالقته بالل حاولت بعدة آليات تشجيع االستثمار األجنيب املباشر نظرا  

 .  تنظيمي يسمح هلا باالنفتاح أكثر على العامل ويرفع من حجم استثماراهتا األجنبية املباشرة إطار
 بني خمتلف دول العامل، األجنبية األموالواتسمت البيئة الدولية الراهنة باحتدام التنافس على رؤوس 

ثمار األجنيب املباشر يف توفري التمويل املطلوب لكافة أشكال وذلك نتيجة للدور اهلام الذي يلعبه االست
 . ونقص موارد التمويلالتنمية، يف ظل تراجع أسعار النفط 

من خالل إزالة  الدول على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة، وذلك عملتومن هذا املنطق 
، حيث قامت إىل السوق احمللي اومنحها احلوافز والضمانات اليت تسهل قدومه ،احلواجز اليت تعيق طريقها

االقتصاد احلر بتهيئة مناخ  إىلمن االقتصاد املوجه  نتقالها االقتصادية الرامية إىل االيف إطار سياستاجلزائر 
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الستثمار األجنيب لتسيري االستثمار بشكل عام، واسايت له، وذلك ؤساملقانوين و الطار اإلاالستثمار، ووضع 
 .املباشر بوجه خاص، مبا يكفل جذبه ومن مثة النهوض بالتنمية االقتصادية الشاملة

 :ه فإن مقالنا هذا حياول اإلجابة على اإلشكالية التاليةوعلي
 ما هي حقيقة االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر وعالقتها بالتنمية االقتصادية ؟

 

مصدرا  من مصادر االستثمارات األجنبية املباشرة  اعتبار ه انطالقا منالبحث أمهيتيستمد  :أهمية البحث
 .االقتصاديةالتنمية عملية يف البارز ها دور ية، وكذا التمويل اخلارج

 

رات األجنبية حتديد حجم االستثما، مفهوم االستثمار األجنيب املباشرإبراز  تتمثل يف :أهداف البحث
 .   تقييم مسامهة االستثمارات األجنبية املباشرة قي تفعيل االقتصاد اجلزائري ،6962املباشرة لسنة 

 

لإلجابة على هذه اإلشكالية قمنا بإتباع املنهج الوصفي  :المنهج واألدوات المستعملة في البحث
 ناقميف التنمية االقتصادية، مث  ودورها االستثمارات األجنبية املباشرة واملنهج التحليلي، من خالل وصف

اجلزائر، ومت تدعيم هذه  إىل بتحليل بعض البيانات اخلاصة حبجم تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة
طنية والدولية تقارير بعض اهليئات الو ، و لتشريعات الوطنية اخلاصة باالستثماراتا: التالية املناهج باألدوات

         :     يلي ق إىل ماطر سنتخطة البحث ومن خالل ، يف نفس اجملال
 ؛اإلطار القانوين والتنظيمي لالستثمار األجنيب املباشر 
 تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية. 

 

  اإلطار القانوني والتنظيمي لالستثمار األجنبي المباشر: لمبحث األولا
أشكاال  عديدة، كما  االستثمار األجنيب املباشرذ واخت ،تثمار بصفة عامةاالس ريفاتتع تعددت

 . اجلزائر على خلق بيئة مواتية له من خالل وضع اإلطار القانوين والتنظيمي لهعملت 
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 مفهوم االستثمار األجنبي المباشر وأشكاله: المطلب األول
 تعريف االستثمار األجنبي المباشر : الفرع األول

أجنبية، فاألوىل تكون جنسية ، إىل استثمارات حملية و اجلنسيةتصنف االستثمارات وفقا  ملعيار 
سواء   ضيف لالستثماروطنية، والثانية يكون فيها املستثمر حيمل جنسية مغايرة للبلد امل املستثمرين فيها

 عتمد على عدة معايري لتحديدت ةاألخري  ههذ، 1األجنبية لشركاتا: مثل أو معنوي شخص طبيعيكان 
حيث يكتسب الشخص املعنوي جنسية الدولة اليت اختذت فيها  كمعيار التأسيس  ،صفتها األجنبية

 3.االستثمار احمللي واالستثمار األجنيبمعيار اإلقامة للتمييز بني ، و 2إجراءات تأسيسه
قصد يالناحية االقتصادية قانونية، فمن بني عناصر اقتصادية و األجنيب االستثمار  معوجي

، أو االكتتاب يف األسهم وظيف يف عمليات اقتصادية خمتلفةعرب الدول بقصد التانتقال لرأس املال ":به
، "لدولة املستثمرةاوالسندات أو القروض، هبدف احلصول على عوائد جمزية، بشرط أن يتم ذلك خارج 

، للمسامهة يف ألفراد أو مؤسساتوافد من اخلارج مملوك س مال رأ":بأنهفيعرف  الناحية القانونيةمن و 
إذا ثبت لصاحبه احلق يف إعادة تصديره مع  نشاط االقتصادي يف بلد ما بقصد احلصول على عوائد جمزيةال

باالستثمارات غري مباشرة، أما ة االستثمارات األجنبية املالي ويصطلح على ،4"عوائده إىل اخلارج
 5.واردةالأو  صادرةال جنبية املباشرةاالستثمارات األجنبية املادية فيصطلح عليها باالستثمارات األ

                                                 
، ص 6992الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، مصر  ،أسس االستثماركنجو، مروان مشوط، كنجو عبود   - 1

 .60 -66 ص ص
 .  61، ص 6962، مصر  ، دار اجلامعة اجلديدةالمركز القانوني للمستثمر األجنبيإمساعيل، هفال صديق  - 2
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، االستثمارات األجنبية في القانون الجزائريعيبوط حمند وعلي،  - 3

  .629ص  ،6960
4
 74لبنان، ص  ، مركز دراسات الوحدة اإلفريقية،االستثمار األجنبي، المعوقات والضماناتالسامرائي، دريد حممود  - 

 .22ص 
،  5001 – 5991االستثمار األجنبي المباشر وآثاره على االقتصاد الجزائري خالل الفترة عبد الكرمي بعداش،  - 5

      .00، ص 6992جامعة اجلزائر، نوقشت سنة  رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،
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    % 69ذلك الذي ينجم عن ملكية وإدارة الشخص : "بأنه قصد باالستثمار األجنيب املباشر،يو 
 املشرع ، أما" 6وهو نفس املعيار الذي اعتمده صندوق النقد الدويل ، أو أكثر من رأس مال املشروع

واملتعلق  6961أوت  90املؤرخ يف  61/90 :القانون رقم الستثمار األجنيب املباشر يفا يعرفم لف اجلزائري
 االستثمارات الوطنية واألجنبية يشملالذي  جمال تطبيق قانون االستثمار إىل فقط أشار، و برتقية االستثمار
قد اجلزائر  ضمت إليهااليت اناالتفاقيات الدولية  كما جند،  7مفهوم االستثمار بصفة عامةمع اإلشارة إىل 

االستثمار  خيتلفو ، 8قتصادياالنشاط الاحلقوق املرتبطة ب كل ، ليشملاالستثمارمن مفهوم  توسع
هبدف املالية  وراقستثمرين لألبشراء امليتعلق هذا األخري  يف اعتبار ،غري مباشرال عن األجنيب املباشر

املباشر  األجنيب  االستثمار ، خبالف9ال يكون للمستثمر دورا  مؤثرا  يف قرارات الشركة  حيث ،املضاربة
  10.على أمواله واإلشراف حق الرقابة املستثمر خيول الذي

 
 
 
 

                                                 
  .0، ص 6004، واشنطن، 2مؤسسة التمويل الدولية، االستثمار األجنيب املباشر، صندوق النقد الدويل، رقم  -6
االستثمار اجلريدة الرمسية للجمهورية  قية، واملتعلق برت 6961أوت  90يف  املؤرخ 61/90: القانون رقممن  6ملادة ا -7

 .6961أوت  0 :الصادرة بتاريخ 71اجلزائرية، العدد 
الصادرة بتاريخ  6من االتفاقية اجلزائرية الفرنسية يف جمال االستثمار، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  6املادة  -8

املتضمن املصادقة على اتفاقية  ،6002أكتوبر  09املؤرخ يف  02/071: ، واملرسوم الرئاسي رقم6007يناير  96
املتعلقة بتسوية منازعات االستثمار بني الدول ورعايا الدول األخرى، اجلريدة الرمسية للجمهورية  6012واشنطن لسنة 

 .67، ص 11العدد  ،6002نوفمرب  92 :اجلزائرية الصادرة بتاريخ
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية ائراالستثمار األجنبي و النمو االقتصادي في الجز كرمية قويدري،  -9

 .7، ص  6966والتجارية وعلوم التسيري، جامعة تلمسان، 
 .17، 10دريد حممود السامرائي، مرجع سبق ذكره، ص ص،  -10



 سي فضيل الحاج
 حيتالة معمر. د

 حقيقة االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر وعالقتها
 بالتنمية االقتصادية

 

107 

 

 أشكال االستثمار األجنبي المباشر : الفرع الثاني
عن تصنيفاته املختلفة، واليت تكون حسب ختتلف يتخذ االستثمار األجنيب املباشر صورا  متعددة 

     ،11تؤدي إىل حدوثه، كاالستثمار الباحث عن األسواقاليت  نادا  إىل الدوافعالغرض من االستثمار است
 :وتتمثل هذه األشكال يف ،12الصناعي تثمار األجنيب املباشرأو حسب طبيعة النشاط االقتصادي، كاالس

هو استثمار أجنيب قائم على أساس املشاركة مع رأس املال الوطين، يف شكل  :االستثمار المشترك -1
 أجنيب، ويكون لكل طرف منهم احلق يف إدارة املشروعمع ق بني مستثمران وطين عام أو خاص اتفا

بالنظر إىل انتماء املسامهني فيه، إما إىل القطاع العام، وإما  ه، ويتم حتديد الشكل القانوين ل13االستثماري
االستثماري  املشروعيأخذ ف ،الدولةشرتك مع مويف حالة كون املستثمر األجنيب ، 14إىل القطاع اخلاص

وامليزة اليت حيققها هذا النوع من ، 15لألحكام الواردة يف االتفاق الدويل خيضعو صفة الدولية، ال

                                                 
رسالة دكتوراه  ،دور االستثمار األجنبي المباشر في تمويل التنمية االقتصادية في البلدان الناميةناصري نفيسة،  -11

 .  660، ص 6967يف العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان 
      .26ص  مرجع سبق ذكره، عبد الكرمي بعداش، -12
 66، ص6992اجلامعي، مصر،  ، دار الفكرضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدوليعمر حممد صدقة،  -13
 .60ص  ،نفسهاملرجع  عمر حممد صدقة، -14
 .  70، 76ص ص،  مرجع سبق ذكره،صفوت أمحد عبد احلفيظ،  -15

يف مرحلة االقتصاد املوجه هذا النوع من االستثمار، وذلك من خالل شركات االقتصاد املختلط، مبوجب  اجلزائر وتبنت    
 6961أوت  90املؤرخ يف  61/90: امللغى، إىل غاية القانون رقم 6026أوت  62املؤرخ يف  26/60: القانون رقم

املتعلق برتقية االستثمار، والذي مل يضع سقفا  حمددا  ملسامهة الطرف األجنيب، مما يتيح هلذا املستثمر التملك الكامل 
: ألي استثمار يقوم به، باستثناء بعض القطاعات اإلسرتاجتية كقطاع احملروقات، وذلك ما نص عليه قانون احملروقات رقم

نوفمرب  67املؤرخ يف  91/62: املتضمن قانون احملروقات املعدل واملتمم بالقانون رقم 6992أبريل  62املؤرخ يف  92/94
عن أية عقود جتريها  % 26، حيث متتلك سوناطراك نسبة 6960فرباير  69املؤرخ يف  60/96: وبالقانون رقم 6991

وحق الشفعة بالنسبة لالستثمار يف القطاعات  70/26يف جمال البحث واالستغالل، وال زالت اجلزائر تؤكد قاعدة 
 . سرتاجتية، محاية لالقتصاد الوطيناإل
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التقليل من املخاطر و  بقرارات اإلدارة، ل األجنيبرأس املا تتمثل يف عدم إنفراداالستثمارات للدولة املضيفة، 
 .16ضيفاليت يتعرض هلا املستثمر األجنيب يف البلد امل

يف توجد هذه الشركات بكثرة  :المتعددة الجنسيات االستثمارات األجنبية المباشرة للشركات -2
 سامهتحيث  ،18بامتالكها للتكنولوجيا املتطورة وبكرب حجمها وتنوع أنشطتها وتتميز 17الدول النامية،

يف اجلزائر بتأثري على الناتج احمللي اإلمجايل حبيث سجلت قفزة نوعية يف حجم هذا األخري ما بني سنة 
، مليار دوالر 420.692الذي قدر ب و  6966مليون دوالر، وسنة  462.72والذي بلغ  6006

عام  % 69اخنفضت نسبة البطالة بفعل تدفقات استثمار الشركات املتعددة اجلنسيات إىل أن بلغت و 
6966وبقيت مستقرة إىل غاية  6990

باالمتالك  ال تسمح هلذه الشركاتعديد من الدول كما أن ال ،19
  ..20عقود الشراكة تفضلو  ،مشروع االستثماريالكامل لل

تشجيع إقامة يهدف إنشاء املناطق احلرة إىل : االستثمار األجنبي المباشر في المناطق الحرة -3
جزء من "بأهنا فتعر و ، .21وذلك مبنح املشاريع االستثمارية فيها العديد من املزايا ،الصناعات التصديرية

                                                 
، مقال منشور على جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، حوافز االستثمار الخاص المباشرمنور أوسرير وعليان نذير،  -16

 .696، ص  6992العدد الثاين، ماي 
، دراسة حالة الصني، رسالة ماجستري،  دور االستثمار األجنبي المباشر في التنمية االقتصاديةبن عباس محودي،  -17

 .66ص   6966كلية علوم االقتصادية والتسييري، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
 .61ص  ،سابقمرجع عمر حممد صدقة،  -18
أثر استثمار الشركات المتعددة الجنسية على التنمية المحلية في شريفة جعدي، حممد اخلطيب منر، حممد بركة،  -19

، 60ص  ص 6967 ،6، اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، العدد 5055 – 5002الجنوب الجزائري خالل فترة 
69. 

أطروحة دكتوراه يف  ،مظاهر العولمة من خالل نشاط الشركات العالمية المتعددة الجنسياتبوبكر بعداش،  -20
 .22، 24، ص ص، 6969العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 

، جملة رسائل البنك سياسات تنمية االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربيةحسني عبد املطلب األسرج،  -21
 .67، ص 6992، ديسمرب 20الصناعي، الكويت العدد 
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 نظمتو  ،22"أراضي الدولة يسمح فيها بعمليات جتارية وصناعية مع دول العامل متحررة من قيود اجلمارك 
 ،6996عام  وقعألوروجزائرية املاتفاق الشراكة ا أن امك  ،23هتايف تشريعا الستثمارهذا النوع من ا اجلزائر

  .24رلتبادل احللان يهدف إىل إنشاء منطقة ك 6992سبتمرب  ذ يففلناوا
 

 اإلطار القانوني والتنظيمي لالستثمار األجنبي المباشر : المطلب الثاني
قتصادية املنتهجة من طرف من خالل السياسة اال الستثمارالواقع احلقيقي لاإلطار هذا يعكس 

 .لالنتقال من االقتصاد املوجه إىل االقتصاد احلرخالل فرتة التسعينات وبداية األلفية الثالثة، زائر اجل
 اإلطار القانوني : الفرع األول

القوانني  :ومنها تطبيق برامج اإلصالح االقتصاديإسرتاجتية شهدت فرتة التسعينات وبداية األلفية الثالثة   
 : اليت تشجع على استقطاب االستثمار األجنيب املباشر وأمهها

ا القانون على إمكانية فتح مكاتب متثيل نص هذ :لملغىا 90/50: قانون النقد والقرض رقم -1
يف املؤسسات املالية اخلاضعة للقانون  ، والسماح للطرف األجنيب باملسامهة25لمؤسسات املالية يف اجلزائرل

                                                 
، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة 6، جملة الباحث، العدد دراسة نظرية عن المناطق الحرةمنور أوسرير،  -22

 .76، ص 6990ورقلة، 
املرسوم ، و املتعلق بتطوير االستثمار 90 - 96من األمر  02واملادة  66 – 00من املرسوم  07إىل  62املواد من  -23

 شروط وكيفيات تعيني املناطق احلرة، وضبط حدودهااحملدد ل 6007أكتوبر 64املؤرخ يف  607/069: التنفيذي رقم
 .وامتيازاهتا وتسيريها

، أطروحة دكتوراه يف العلوم دراسة تحليلية وتقييمية التفاقيات الشراكة العربية األورومتوسطيةمجال عمورة،  -24
صنف تقرير املؤسسة العربية لضمان يف هذا اإلطار و  ،006 – 006، ص ص، 6991اجلزائر، االقتصادية، جامعة 

تضمنته  حسب ما يف املرتبة األخرية من حيث عدد املناطق احلرة ، اجلزائر6966عام لاالستثمار وائتمان الصادرات 
شاركت هبا املؤسسة العربية لضمان االستثمار يف امللتقى الرابع لالستثمار يف املناطق احلرة و املناطق اليت عمل الورقة 

بعمان، منشورة على املوقع اإللكرتوين  6966ديسمرب  7–0ة خالل الفرتة املمتدة بني التنموي
:www.djazairess.com  66:22 - 97/92/6961: ، تاريخ وساعة التصفح.   
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عليها  حتويل رؤوس األموال بعد تأشري ،للوطين واألجنيب مبدأ حرية االستثمار :،كما أكد على26اجلزائري
 ،اليت حتدث مع املستثمر األجنيب التحكيم الدويل عند املنازعات اللجوء إىل، بنك اجلزائر من طرف

خضوع عملية ، 27والقطاع العام من القطاع اخلاصسواء املستثمرين من بني املقيمني وغري املقيمني املساواة 
 .28جملس النقد والقرضمن قبل قبول االستثمار إىل الرأي باملطابقة، 

ملرسوم اهذا القانون  ألغى :والملغى المتعلق بتطوير االستثمار المعدل والمتمم 05/00:األمر رقم -2
 جماالت وسعو  ،29املتعلق برتقية االستثمار 6000أكتوبر سنة  92املؤرخ يف  00/66:التشريعي رقم

فتح كل القطاعات االقتصادية لالستثمار األجنيب، من خالل : أحكامهوأهم  ،االستثمار األجنيب املباشر
واخلدمات، واليت تنجز يف إطار منح الرخصة  مجيع األنشطة للسلعيف حرية االستثمار على مبدأ التأكيد 

: القانون رقم مبوجبوتبناه  ،31 هذا املبدأاملعدل  6001، وقد كرس الدستور اجلزائري لعام 30أو االمتياز
عليه بعض االستثناءات منها ما هو متعلق بطبيعة النشاط   ورتب ،32املتعلق برتقية االستثمار 61/90

 بني اجلزائريني واألجانبكذلك  61/90: رقم ومل مييز القانون ،33كالنشاطات املقننة واملتعلقة بالبيئة

                                                                                                                                      
املعدل  6990أوت  61املؤرخ  90/66: رقم باألمر امللغى ،69- 09من قانون النقد و القرض   72و 77املادة  -25

 .6969أوت  61املؤرخ يف  69/97 :رقم واملتمم باألمر
 .69-09من قانون النقد و القرض امللغى  609و  662ملادة ا - 26
 .من قانون النقد والقرض امللغى 606إىل  626املواد من  - 27
املتعلق بالنقد  69 – 09املعدل و املتمم للقانون  6996فرباير  64املؤرخ قي  96 – 96:من األمر رقم 69املادة  - 28

 . 6996فرباير  62الصادرة يف  67والقرض، اجلريدة الرمسية، العدد 
 .املتعلق بتطوير االستثمار 90/  96من األمر  02املادة  - 29
 .املتعلق بتطوير االستثمار 90/ 96من األمر  6املادة  -30
، اجلريدة 6961مارس  91املؤرخ يف  96-61من التعديل الدستوري رقم  70واملادة  6001من دستور  04املادة  -31

 .6961مارس  94الصادرة بتاريخ  67الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
 .املتعلق برتقية االستثمار 90-61من القانون  6املادة  -32
 .6991 جويلية 62املؤرخ يف  92-91املعدل و املتمم بقانون  90-96: من قانون  7املادة  -33
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يف بعض  املفاضلة بني املستثمر الوطين أو األجنيب يففيما يتعلق إال ، 34خبصوص النشاط االستثماري
 ،35، كاالستثمار يف قطاع احملروقات أو فيما يتعلق بنظام الشراكة، وحق الشفعةاألنشطة االستثمارية

 91/92: رقم األمر، كما أقر 36بعض القيود املتعلقة حبركة رؤوس األموال و  ،التصريحنظام باإلضافة إىل 
جمموعة من االمتيازات  ،37امللغى املتعلق بتطوير االستثمار 96/90 :رقم حكام األمرألتمم املعدل وامل
  .38األجانب فيما خيص فرتة االجناز أو االستغالل للمستمرين

 96/90: أحكام األمر رقمألغى هذا القانون   :والمتعلق بترقية االستثمار 52/09: القانون رقم -3 
الوطنيني واألجانب ترتيب االمتيازات املمنوحة للمستثمرين  :وأهم ما جاء به، 39ماراملتعلق بتطوير االستث

 ، إقراربوثيقة وحيدةهلا إلغاء التصريح باالستثمار وطلب االمتيازات واستبد، 40،حسب أمهية قطاع النشاط
اختصاص القضاء الوطين يف حل النزاعات بني املستثمر األجنيب والدولة اجلزائرية كأصل عام، واالستثناء 

صراحة  األجنيب اإلبقاء على شرط الثبات التشريعي، إال إذا طلب املستثمر، 41هو اللجوء إىل التحكيم

                                                 
 .90-61: من القانون رقم 66املادة  -34
، 6990جويلية  61الصادرة بتاريخ  77 املتضمن اجلريدة الرمسية العدد 6990يوليو  64املؤرخ يف  90/96األمر  -35

 6962ديسمرب  09املؤرخ يف  62 – 62: من قانون رقم  11واملادة  6990واملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 
 .6961املتضمن قانون املالية لسنة 

 .املتعلق بتطوير االستثمار 90 – 96من األمر  2املادة  -36
أوت واملتعلق بتطوير  69املؤرخ يف  90- 96املعدل واملتمم لألمر  6991يوليو  62املؤرخ يف  92 – 91األمر  -37

 .6991يوليو  60الصادرة بتاريخ  74االستثمار ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
 .املتعلق بتطوير االستثمار 90- 96من األمر  66السالف الذكر و املادة  92- 91من األمر  2املادة  - 38
، واملتعلق بتطوير االستثمار اجلريدة الرمسية للجمهورية 6961أوت  90املؤرخ يف  61/90: من القانون رقم 04املادة  - 39

 .6961أوت  0 :الصادرة بتاريخ 71اجلزائرية، العدد 
 .6961أوت  90املؤرخ يف  61/90: من القانون رقم 94املادة  - 40
 .6961أوت  90املؤرخ يف  61/90: القانون رقممن  67املادة  - 41
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مبدأ التعويض  ،42تثمار مستقبالاالستفادة من اآلثار الناجتة عن مراجعة أو إلغاء القانون املتعلق باالس
 .43اإلبقاء على حق الشفعة يف االستثمارات الوطنية واألجنبية، العادل

 

 اإلطار المؤسسي : الفرع الثاني
 :منها ري ملف االستثمار واإلشراف عليهأنشأ املشرع اجلزائري هيئات لتسي

ذات طابع إداري تتمتع هي مؤسسة عمومية  (:A.N.D.I) الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -1
لمستثمرين الوطنيني واألجانب حلت حمل وكالة تقدم خدمات ل 44بالشخصية املعنوي واالستقالل املايل

 6007أكتوبر  64املؤرخ يف  07/060: املنشأة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ،ترقية ومتابعة االستثمارات

تسهيل القيام باإلجراءات التأسيسية  ،ومتابعاهتا واألجنبيةة ترقية االستثمارات الوطني :ومن مهامها45 امللغى
يري املزايا املرتبطة تس، 46الشبابيك الوحيدة الالمركزيةللمؤسسات وجتسيد املشاريع بواسطة خدمات 

 يراملشاركة يف تطو ، هبا املستثمرون خالل مدة اإلعفاءالتأكد من احرتام االلتزامات اليت تعهد ، باالستثمار
 47.ديدة لالستثماراجلشكال األ

                                                 
 .6961أوت  90املؤرخ يف  61/90: القانون رقممن  66املادة  - 42
 .6961أوت  90املؤرخ يف  61/90: القانون رقم من 09املادة  - 43
املتضمن صالحيات الوكالة الوطنية  6996سبتمرب  67املؤرخ يف  96/626: من املرسوم التنفيذي رقم 6املادة  - 44

 .  61/90/6996الصادرة بتاريخ  22لتطوير االستثمار و تنظيمها وسريها، اجلريدة الرمسية، العدد 
املتضمن  6996سبتمرب  67املؤرخ يف  96/626:من املرسوم التنفيذي رقم 26واملادة  26الفقرة الثانية من املادة  -45

الصادرة بتاريخ  22صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسريها، اجلريدة الرمسية، العدد 
61/90/6996. 

 .املتعلق بتطوير االستثمار 90- 96من األمر  66املادة  -46
املتضمن صالحيات الوكالة الوطنية  6996سبتمرب  67املؤرخ يف  96/626:املرسوم التنفيذي رقممن  2، 7، 0املواد  -47

 .61/90/6996الصادرة بتاريخ  22لتطوير االستثمار وتنظيمها وسريها، اجلريدة الرمسية، العدد 
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املتعلق  96/90: رقم أنشأ هذا اجمللس تطبيقا  لألمر (: C. N. I) المجلس الوطني لالستثمار -2
 ،48، حيث يدرس ويقرر منح املزايا للمشاريع االستثمارية وفقا  ملوقعها وأمهيتها امللغى بتطوير االستثمار

 .49هوتقدمي اقرتاحات وذلك من خالل املسامهة املباشرة يف تنفيذ التشريع اخلاص باالستثمار،
 

 تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية: المبحث الثاني
تراجعت معه التنمية  قل، فكلما يف حتقيق التنمية االقتصادية األجنيب املباشر رساعد االستثماي

  .ك عجلة االقتصاد الوطينوكلما زاد أدى إىل توافر السيولة املالية مما حير 
 حجم تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر : المطلب األول

 التدفقات الواردة  : الفرع األول
الصادر من املؤسسة العربية لضمان  ،6962حسب تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة 

االستثمار، بلغ إمجايل االستثمارات األجنبية الواردة إىل اجلزائر من التدفقات الواردة للدول العربية قيمة 
مليون  0664بقيمة  6960مسجال  تراجعا  عن سنة  6967عام  % 0.7مليون دوالر وحبصة  2672
من  س عربيا  من حيث حجم املشاريع االقتصادية الواردة إليهاكما حلت اجلزائر يف املركز اخلام،  50دوالر

فيما خيص  واملركز الرابع ، %20وحبصة  مليار دوالر 60بلغت قيمتها  ، واليتمنظمة التعاون االقتصادي
ملناخ التقرير السنوي  حسب %0مليون دوالر، وبنسبة  06,1بقيمة  ةتثمارات العربية املباشر االس

مشروع  096اجلزائر من خالل بت دولة قطر كأول مستثمر أجنيب وحل 6962،51لعام االستثمار 
 % 47.06 نسبةبأي  ، 6962حىت  6990ل الشركات القطرية خالل الفرتة باستثماري مت تنفيذها من ق

                                                 
 .90:22- 92/92/6961: تاريخ وساعة التصفحwww.andi.dz  :املوقع اإللكرتوين -48
املتعلق بصالحيات اجمللس الوطين لالستثمارات  6991أكتوبر  90املؤرخ يف  022- 91: التنفيذي رقم املرسوم -49

    .6991أكتوبر  66الصادرة بتاريخ  17وتنظيمه وسريه، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  وتشكيله
الصادر عن املؤسسة العربية لضمان االستثمار و ائتمان الصادرات،  ،6962التقرير السنوي ملناخ االستثمار لعام  - 50

    . 47ص 
51 -  www.dhaman.org،  زواال   62:99على الساعة  91/92/696: تاريخ وساعة التصفح. 

http://www.dhaman.org/
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: من جمموع االستثمارات األجنبية، ودخلت قطر عرب استثمارات يف قطاعات الصناعات التقليدية أمهها
بلغ ، حيث جممع سوناطراك بالشراكة مع  ءبرتو كيمياكمشروع إنتاج مواد   اقةوالصلب، وكذا الطاحلديد 

 52.مشروع 141 حوايل 6962االستثمار األجنيب سنة  شاريعمعدد 
جند عدد  ،6962لعام  التنميةعن جلنة األمم املتحدة للتجارة و  الصادر التقريرجوع إىل وبالر 

بلغ حوايل  6962إىل  6990خالل الفرتة املمتدة من مشروعات االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر 
مليار دوالر، وتعمل  12شركات أجنبية بتكلفة إمجالية قيمتها  091مشروع مت تنفيذها من قبل  042

إسبانيا و  53وأهم الدول املستثمرة يف اجلزائر هي اإلمارات العربية ، ألف عامل، 00على توظيف حوايل 
وفرنسا والفيتنام وسويسرا ومصر وأمريكا واململكة املتحدة والصني ولكسمبورغ، حيث تعترب الشركة 

يل يف جمال املقاوالت من أبرز الشركات املستثمرة يف اجلزائر، واليت توفر حوا اإلماراتية لالستثمارات الدولية
االستثمارات األجنبية املباشرة كانت ترتكز على قطاعات الفحم والنفط والغاز وأغلب أالف وظيفة،  0

 .54 % 66واملعادن بنسبة  %  62بنسبة 
 االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة من الجزائر : الفرع الثاني

وهذا ، 6962عام  ادر من اجلزائر تراجعا  سلبيا  شهدت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الص
بلغت أرصدة االستثمارات األجنبية املباشرة بنهاية حيث فاض أسعار النفط، راجع لعدة أسباب منها اخن

 ينشاط اجلزائر الفيما يتعلق بو ،  العر ي خالل نفس الفرتةمليار دوالر من اإلمجايل 6.4حنو 6967عام 
 62شروعات املفقد بلغ عدد  6962إىل   6990االستثماري يف اخلارج خالل الفرتة املمتدة من عام 

الدول  أهمتال واإلحتاد البنكي، و شركة سوناطراك وسوفي: شركات جزائرية كربى وهيقبل من تنفذ  مشروعا  
                                                 

 .   66:22 - 90/92/6961: تاريخ وساعة التصفح  www.andi.dz:املوقع اإللكرتوين - 52
 :مقال منشور على شبكة األنرتنيت على الرابط اآليت  ،6962/ 6990 قراءة ملناخ االستثمار يف اجلزائر للفرتة - 53

74205http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?orgnum=  تاريخ وساعة
 . 21:60 - 60/91/6961: التصفح 

  .660ص  ،6962 التقرير السنوي ملنظمة العربية لالستثمار لعام -54

http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?orgnum=74205
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وإسبانيا والواليات  اليمن، وكوت ديفوار وتونس، والدومينيكان، :هي املستقطبة لالستثمار اجلزائري
 كما تصدرت شركة سوناطراك  املتحدة األمريكية والعراق وسرييالنكا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا ونيجرييا،

 6.6ية تقديرية تبلغ مشروعات بتكلفة استثمار  1أهم الشركات اجلزائرية املستثمرة يف اخلارج، حيث تنفذ 

 .55مليار دوالر
 

 دور االستثمارات األجنبية المباشرة في تحقيق التنمية االقتصادية :المطلب الثاني 
تسعى اجلزائر إىل جذب املزيد من االستثمارات األجنبية املباشر لتلبية متطلبات التنمية خالل  

الفرتة القادمة خاصة يف ظل اخنفاض أسعار البرتول وحماولة بناء اقتصاد وطين خارج احملروقات، حيث 
  .ز النمو االقتصادي ورفع معدالتهلدراسات أن لالستثمار األجنيب املباشر أثر يف حتفيأوضحت أغلب ا

 أهمية االستثمار األجنبي المباشر في التنمية االقتصادية: الفرع األول 
ميكن القول بصفة عامة إن التنمية االقتصادية تعين زيادة الطاقة اإلنتاجية حبيث يزداد تبعا  هلا 
الدخل القومي ومتوسط الدخل الفردي، وتتحقق تلك الزيادة عن طريق االرتقاء باإلنتاج وعناصره، على 

ويعترب االستثمار األجنيب املباشر ظاهرة ، 56أن حتقيق هذه التنمية يستلزم القضاء على التخلف االقتصادي
، ة وإحداث التطور التكنولوجيمسامهته يف الدخل القومي وزيادة الثروة الوطني - :هامة من خالل ما يلي

توسيع التجارة اخلارجية وخلق الوظائف وتسريع  - ،يف مكافحة البطالة ويف دعم البنية التحتية للمجتمعو 
يرتتب على تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة دعم قطاع الصادرات،  -، 57االندماج يف األسواق العاملية

تدريب العمالة تقنيا  وفنيا  ، و مما يؤدي إىل تقليل العجز يف امليزان التجاري وخلق أسواق جديدة للتصدير،
أكدت دراسات أخرى بأن االستثمار األجنيب املباشر الذي تقوم به الشركات ، كما 58وزيادة دخلها

                                                 
 .  660، ص 6962التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان االستثمار لعام  -55
 .21ص  ،دريد حممد السامرائي، مرجع سبق ذكره - 56
 .66-69ص ص مروان مشوط، وكنجو عبود كنجو، مرجع سبق ذكره،  - 57
 .60عمر هاشم صدقة، مرجع سبق ذكره، ص  - 58
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 دامآثار إجيابية على اإلنتاجية والنمو واالستخخيلف مستوى النشاط العاملي و  يرفع مناملتعددة اجلنسيات 
متثل  كذلك -، 59يزيد من مستوى األحباث والتكنولوجيا والتصنيع واملنافسةو  وميزان املدفوعات،

لألصول املادية الثابتة وزيادة التكوين الرأمسايل، وهبذا يؤدي  "عملية بناء"االستثمارات األجنبية املباشرة 
 دل النمو وحتسني الوضع االقتصادياإلنفاق االستثماري إىل زيادة القدرات اإلنتاجية للبالد، ورفع مع

تنطبق على الدول  نتيجة مسامهة االستثمار األجنيب املباشر يف التنميةأضف إىل ذلك أن  ،60بصورة عامة
  .61املتقدمة أكثر من الدول املتخلفة

 إسهامات االستثمار األجنبي المباشر في تحقيق التنمية االقتصادية في الجزائر : الفرع الثاني
          % 69,43منصب عمل أي بنسبة  67026: االستثمار األجنيب يف توفري حوايلساهم 

، ومع ذلك ال زال معدل البطالة عند مستوى 6962من حصيلة املشاريع االستثمارية املصرح هبا عام 
كما شهد حجم االستثمار األجنيب املباشر   ،62 %66 إىل 6962مع ارتفاع سنة  6969منذ سنة  69%

تاريخ صدور قانون تطوير االستثمار وما انطوى عليه من حوافز ضريبية  6996الوارد إىل اجلزائر بعد سنة 
 63 .واخلدمات والصناعة تدفقا  كبريا، خاصة يف قطاع االتصاالت

                                                 
رسالة دكتوراه  ،دور االستثمار األجنبي المباشر في تمويل التنمية االقتصادية في البلدان الناميةناصري نفيسة،  - 59

 .607ص .6967يف العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان 
، ترمجة جورج خوردي، دار الفارس الشركات المتعددة الجنسيات، االستثمار الخارجي المباشرتيدور موران،  - 60

 .0، ص 6007للنشر و التوزيع، عمان ، 
، جملة التمويل والتنمية، ما مدى فائدة االستثمار األجنبي المباشر للدول الناميةبراكش لوجناين وعساف رزين،  - 61

 .2، ص 6996جوان 
62

- www.andi.dz بيانات حول التصريح باالستثمار األجنيب يف اجلزائر لعام، تاريخ وساعة التصفح ،: 
60/91/6961 - 67:66  

،  التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 6962السنوي لصندوق النقد الويل لعام  التقرير  -
تاريخ  ،www.dhaman.org: ، منشور على شبكة االنرتنيت عرب املوقع التايل 669، ص 6962الصادرات لعام 
 .67:61 - 60/91/6961:وساعة التصفح

 .47مرجع سبق ذكره، ص كرمية قويدري،  -63

http://www.andi.dz/
http://www.dhaman.org/
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مبرحلة انتقالية وأن نسبة ال تزال اجلزائر متر  6962وحسب التقرير السنوي للبنك الدويل لسنة 
، كما أشار صندوق النقد الدويل أن نسبة منو الناتج 64يف البلدان النامية   % 6معدل النمو ال تتعدى 

عن عام  مسجلة تراجعا   6962يف عام  % 7,8الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقات للجزائر بلغت نسبة 
، مما يعرقل  %  7,4إىل نسبة  6964متوقعا  أن تتدىن يف  ، % 2,1حيث بلغت خالله نسبة  6967

  . 65كافة أشكال التنمية خارج قطاع احملروقات يف ظل تذبذب أسعار النفط
 

 : اتمة ـــــخ
 :مت التوصل يف هذه الدراسة إىل النتائج التالية تأسيسا  على ما تقدم،

اقتصادي  خلق مناخ من خاللحماولة اجلزائر االندماج يف االقتصاد العاملي وحتقيق التنمية وأهدافها  -
 ؛61/90رقية االستثمار الستثمارات األجنبية املباشرة، كان أخرها قانون تلجاذبا  

 ؛نظمة لالستثمار، مما يطرح إشكالية عدم االستقرار التشريعيكثرة التشريعات والقوانني امل -
 ؛عدم إعطاء مفهوم لالستثمار األجنيب املباشر يف التشريع الوطين لالستثمار -
 يف اجلزائر وذلك راجع 4962و 4962تراجع االستثمارات األجنبية املباشرة يف السنتان األخريتان  -

 ؛وحق الشفعة 26/20اخنفاض أسعار البرتول وبعض العراقيل كقاعدة : عدة أسباب منهال
تلعب االستثمارات األجنبية املباشرة دورا  مهما  يف عملية التنمية االقتصادية من خالل ختفيض  -

 ؛البطالة، وتوفري رؤوس األموال واليد العاملة، ونقل التكنولوجيا للبلد املضيف
 ؛عدم تفعيل املناطق احلرة وإبراز دورها كحافز جللب االستثمارات األجنبية املباشرة -
اد آلية للتوفيق بني محاية االقتصاد الوطين من جهة و توسيع جماالت االستثمار عدم حماولة إجي -

 .    األجنيب املباشر من جهة أخرى ليشمل كل القطاعات مبا فيها اليت حتتكرها الدولة

                                                 
 .71، ص 6962التقرير السنوي للبنك الدويل لعام  -64
، 6962صندوق النقد الدويل، تقرير االقتصاد العاملي، منو غري متوازن، عوامل قصرية وطويلة األجل، واشنطن، أبريل  -65

 .10ص 
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 : المراجعقائمة 
 :مؤلفات -أ 
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، دار الدوليدور االستثمار األجنبي في تطوير أحكام القانون صفوت أمحد عبد احلفيظ، . 0
 .6992املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 
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 . 6992درية، مصر، اإلسكن

، أسس االستثمار، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات مروان مشوط، وكنجو عبود،. 1
 .6992القاهرة، مصر

، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، المركز القانوني للمستثمر األجنبيهفال صديق إمساعيل، . 4
 .6962مصر

 :مقاالت  -ب 
، جملة قانون المحروقات في الجزائر وإشكالية الرهانات المتضاربةبوحنيفة قوي، مخيس حممد، . 2

 . 6960دفاتر السياسة والقانون العدد التاسع، ورقلة، اجلزائر، جوان 
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، جملة سياسات تنمية االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربيةحسني عبد املطلب األسرج، . 69
 .6992، ديسمرب 20رسائل البنك الصناعي، الكويت، العدد 
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اجمللة اجلزائرية للتنمية  ،5055–5002التنمية المحلية في الجنوب الجزائري خالل فترة 

 .6967ديسمرب  6االقتصادية، ورقلة، العدد 
، مقال منشور على جملة اقتصاديات حوافز االستثمار الخاص المباشرمنور أوسرير، وعليان نذير، . 66
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، رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، نوقشت سنة 5001 – 5991
6992. 

دور االستثمار األجنبي المباشر في تمويل التنمية االقتصادية في البلدان ناصري نفيسة، . 61
 .6967، رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان النامية
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 دور الحسابات الخاصة للخزينة في تمويل برامج التنمية االقتصادية في الجزائر
 

 فوقة فاطمة
 دكتوراه، جامعة الشلفطالبة 

fatimafouka1@gmail.com :بريد الكرتوين   

 بوفليح نبيل. د
 أستاذ حماضر أ، جامعة الشلف

bouflihnabil@gmail.com :بريد الكرتوين   

 :ملخص
للخزينة من األدوات الرئيسية اليت تستخدمها اجلزائر يف تسيري األموال  أضحت احلسابات اخلاصة

العامة، وهو ما جعلها تتعرض النتقادات شديدة نظرا لطبيعة هذه احلسابات اليت تتسم بالسرية والغموض 
ونظرا للسياسة االنفاقية التوسعية اليت انتهجتها . نوعا ما، حيث تقل الدراسات واإلحصائيات حوهلا

لقاستفادة من الفوائض املالية الناجتة علن ارتفاع أسعار النفط شهدت هذه  0222زائر انطقاقا من سنة اجل
من أهم الربامج  (0202-0222)احلسابات ارتفاعا مطردا يف فتحها، وتعد برامج اإلنعاش االقتصادي 

ع االقتصادي لفك التبعية منها حتقيق التنوياألساسي اليت مت متويلها بواسطة هذه احلسابات وكان اهلدف 
 .املطلقة للمحروقات باإلضافة إىل تطوير البنية التحتية لقاقتصاد احمللي لزيادة تنافسيته

اىل التعرف على ماهية وواقع احلسابات اخلاصة للخزينة يف اجلزائر  هذه الورقة البحثية وهتدف
-0222)العمومي خقال الفرتة واستعراض أهم احلسابات اخلاصة املوجهة لتمويل برامج االستثمار 

باإلضافة إىل التطرق إىل مسامهة برامج االستثمار العمومي يف حتقيق التنمية االقتصادية يف  ،(0202
 .اجلزائر

وتوصلت الدراسة اىل أن احلسابات اخلاصة للخزينة تعترب سرية يف اجلزائر حيث ال توجد تقارير 
إصدار تقارير دورية تبني الوضعية املالية هلذه احلسابات، مفصلة حول وضعيتها املالية، رغم أنه يفرتض 
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لكن ورغم ضخامة املبالغ الضخمة اليت وجهتها اجلزائر لتمويل التنمية إال أننا جند أن اعتماد االقتصاد 
على مداخيل احملروقات مازال قائما، وبصفة عامة فان استعمال احلسابات اخلاصة ليس باألمر اخلطأ لكن 

فتح هذه احلسابات دون إخضاعها للرقابة وإلزامها مببادئ احلوكمة والتسيري السليم ألمواهلا بغية التوسع يف 
حتقيق أهدافها هو ما جعل هذه الصناديق يف اجلزائر تنحرف عن األهداف املوضوعة هلا،ومن جهة أخرى 

تصادي خاصة ما تعلق اليت حققتها برامج اإلنعاش االق( إىل حد ما)ال ميكن إنكار النتائج االجيابية 
 .خبفض معدالت البطالة والتضخم

 .التنمية االقتصادية، احلسابات اخلاصة للخزينة، برامج االستثمار العام :كلمات مفتاحية
Abstract :  

With oil prices rising (especially in the last decade) ,We find that  

Algeria followed  an expansionary policy with public spending, this policy 

comes with increased in opening  of the  special accounts to the Treasury( 

we can find it also under the name: special accounts to the budget), this 

technique can   facilitate intervention of the government  in the economy by 

financing public investment programs, these programs aim to achieve 

sustainable development, has achieved medium results in the development 

and in diversify the economy if we compared it  with the large amounts of  

money that was spend on it. 

This study aimed to identify the nature and the reality of special 

accounts of Treasury in Algeria, and introduced the most important funds 

destined to finance public investment programs in Algeria during the period 

(2000-2014), in addition to showing the contribution of public investment 

programs to achieve economic development in Algeria. 

we find that the Special Accounts of Treasury considered confidential 

in Algeria, where there are no detailed reports about its financial situation, 

although it should issue periodic reports. But despite the huge sums of 

money addressed to financing the development, we find that the economy's 

dependence on oil rents still exists ,generally, the use of this  accounts is not 

wrong, but the expansion opening of it, without control, is what make these 
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funds in Algeria deviate from its targets. On the other hand we can't deny 

the positive results achieved by the economic recovery programs, especially 

those related to reducing unemployment and inflation rates. 

Keywords: Special accounts for the Treasury, Economic development, 

public investment programs. 

 :مقدمة
إن استعمال احلسابات اخلاصة للخزينة جاء لتسهيل تدخل الدولة يف االقتصاد، فنتيجة للتغريات 
 العميقة اليت حلقت بدور الدولة وحتوهلا من صفة الدركي إىل الدولة املتدخلة يف عدة ميادين من جهة وعدم

قدرة املوازنة العامة بقواعدها التقليدية جماراة هذا التغري كان لزاما االعتماد على وسائل حديثة أكثر مرونة 
ويف اجلزائر اليت اعتمدت سياسة انفاقية توسعية منذ سنة . من بينها هذه احلسابات أو الصناديق اخلاصة

االقتصاد وفك تبعيته املطلقة للمحروقات، بغية االستفادة من ارتفاع أسعار النفط لتطوير وتنويع  0222
جندها توسعت أيضا يف فتح هذه احلسابات يف مجيع امليادين، حيث مت ضخ مبالغ ضخمة خصوصا يف 

 . احلسابات اليت مولت برامج اإلنعاش االقتصادي
رب تقنية تثري تعت تستمد الدراسة أمهيتها من أمهية املوضوع املعاجل، فاحلسابات اخلاصة للخزينة: األهمية -

جدال كبريا، نظرا للخصوصية اليت تتمتع هبا، حيث أهنا تعترب من اآلليات املفضلة للحكومة متنح هلا 
ويف اجلزائر ارتفعت . جماال واسعا لتنفيذ مشاريعها وخططها مع إمكانية جتاوز أو تقليل الرقابة الربملانية

ع الكربى التنموية اليت نفذهتا الدولة لقاستفادة أعداد هذه احلسابات ومت استخدامها يف متويل املشاري
 .من ارتفاع أسعار احملروقات

هتدف هذه الدراسة أساسا إىل التعرف على احلسابات اخلاصة كإحدى التقنيات احلديثة يف  :الهدف -
جمال العامة والوقوف على واقعها يف اجلزائر حيث تعترب من أهم أدوات تسيري األموال العامة ومن مث 

 .إبراز مدى مسامهتها يف حتقيق التنمية
فعالية تمويل برامج  مدى ما": التالية اإلشكاليةانطقاقا مما سبق، سيتم معاجلة  :إشكالية الدراسة -

 "؟ االستثمار العمومي الممولة بواسطة الحسابات الخاصة للخزينة في تحقيق التنمية
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داتيه الوصف والتحليل، حيث يستخدم الوصف يف سيتم االعتماد على املنهج االستنباطي بأ: المنهج -
التحليل فيعتمد عليه عند قراءة  أما. عرض اجلوانب النظرية ملفهومي التنمية واحلسابات اخلاصة للخزينة

 .والبيانات الرقمية للموضوع واإلشكالاجلداول 
 مدخل لمفهومي التنمية والحسابات الخاصة للخزينة  -1

 مفهوم التنمية  -1.1
التنمية على أهنا اختيار ضروري ألهم اخليارات املتاحة من خقال استغقال كل القدرات  تعرف

البشرية واملادية ووضعها يف نسقها املقائم للبيئة املراد تنميتها وفق املتطلبات احلالية واملستقبلية ، فيما يعرب 
عرب الزمن، أما التنمية االقتصادية النمو االقتصادي عن زيادة حصة الفرد من إمجايل الناتج احمللي احلقيقي 

فهي مفهوم أوسع، فهي تضم مفاهيم خمتلفة للتنمية كتحسني نوعية حياة السكان وباألخص الفقراء 
منهم، وهو ما جيعل من زيادة الدخل العامل األساسي لبلوغ هذه الغاية، تطوير املهارات املعرفية واخليارات 

أما التنمية 1.يات كاالستققالية وحقوق التمثيل السياسي واالنتماء احلزيباملمكنة، ترقية احلقوق املدنية واحلر 
املستدامة فتعرف على أهنا التنمية اليت تليب احتياجات األجيال احلاضرة دون املساس بقدرة األجيال 

من  وتشري التنمية االقتصادية املستدامة تعظيم املكاسب الصافية 2.القادمة على تلبية احتياجاهتا اخلاصة
التنمية االقتصادية شريطة احملافظة على اخلدمات ونوعية املوارد الطبيعية عرب الزمن فيما تعرف التنمية 
البشرية حمورها اإلنسان، حيث هتدف إىل رفع مستوى احلياة إىل احلد القائق باإلنسان من حيث هو عضو 

 :يز التنمية ندرج اجلدول املوايلولتلخيص املراحل اليت مر هبا مفهوم وجمال ترك 3.فاعل يف اجملتمع
 

                                                 
استراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت االقتصادية "كربايل بغدادي ومحداين حممد، -1

 .6، جامعة بسكرة، اجلزائر، ص0202، شتاء 24جملة العلوم اإلنسانية، العدد  ،"ية بالجزائروالتكنولوج
2 -  Nation unies ,"Développement durableen Afrique du nord -état des lieux et 

perspectives", Nation unies, commission économique pour l’Afrique, bureau pour 

l’Afrique du nord, Tunis , 2007, p5. 
استراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت االقتصادية "كربايل بغدادي ومحداين حممد، -3

 .6مرجع سبق ذكره، ص ،"والتكنولوجية بالجزائر
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 تطور مفهوم ومحتوى التنمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية: (11)رقم دول ج

 مفهوم التنمية المرحلة
صورة /الفترة الزمنية 
 تقريبية

محتوى التنمية ودرجة 
 التركيز

أسلوب 
 المعالجة

المبدأ العام للتنمية 
 لإلنسانبالنسبة 

1 
 

 التنمية 
 االقتصادي النمو

هناية احلرب العاملية 
منتصف   –الثانية 

ستينات القرن 
 العشرين

اهتمام كبري  -
 باجلوانب االقتصادية؛

اهتمام ضعيف  -
 باجلوانب االجتماعية؛

 إمهال اجلوانب البيئية -

معاجلة كل 
جانب معاجلة 
مستقلة عن 

 اجلوانب األخرى

اإلنسان هدف التنمية 
تنمية من أجل )

 (اإلنسان

2 

 التنمية 
النمو االقتصادي 

التوزيع العادل +
 للدخل

 منتصف الستينات
منتصف سبعينات 

 القرن العشرين

اهتمام كبري  -
 باجلوانب االقتصادية؛

اهتمام متوسط  -
 باجلوانب االجتماعية

اهتمام ضعيف  -
 باجلوانب البيئية

معاجلة كل 
جانب معاجلة 
مستقلة عن 

 اجلوانب األخرى

مية هدف التن اإلنسان-
تنمية من أجل )

 (اإلنسان
وسيلة التنمية  اإلنسان-

 (اإلنسانتنمية )

3 

التنمية  =
الشاملة 

االهتمام جبميع =
اجلوانب 

االقتصادية 
واالجتماعية 
 باملستوى نفسه

 منتصف السبعينات
منتصف مثانينات 

 القرن العشرين

اهتمام كبري باجلوانب -
 االقتصادية

اهتمام كبري باجلوانب -
 يةاالجتماع

اهتمام كتوسط -
 باجلوانب البيئية

معاجلة كل 
جانب معاجلة 
مستقلة عن 

 اجلوانب األخرى

هدف التنمية  اإلنسان -
تنمية من أجل )

 (اإلنسان
وسيلة التنمية  اإلنسان -

 (تنمية اإلنسان)
اإلنسان صانع التنمية –
 (اإلنسانتنمية بواسطة )

2 
التنمية املستدمية 

االهتمام جبميع =
ياة جوانب احل

النصف الثاين من 
مثانينات القرن 

العشرين وحىت وقتنا 

اهتمام كبري باجلوانب -
 االقتصادية

اهتمام كبري باجلوانب -

معاجلة كل 
نب من جا

اجلوانب معاجلة 

هدف التنمية  اإلنسان-
تنمية من أجل )

 (اإلنسان
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االقتصادية 
واالجتماعية 
والبيئية بنفس 

 املستوى

 االجتماعية احلاضر
اهتمام متوسط -

 باجلوانب البيئية
اهتمام كبري باجلوانب -

 الروحية والثقافية

تكاملية مع 
 اجلوانب األخرى

وسيلة التنمية  اإلنسان-
 (تنمية اإلنسان)

اإلنسان صانع التنمية –
 (اإلنسانتنمية بواسطة )

الجزائر في اطار برامج دعم التنمية المحلية ودرها في تحقيق التنمية الشاملة في "بن احلاج جلول ياسني،  :المصدر
 .02ص ،0204/0206، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، اجلزائر، "2112-2113النمو 

 : الحسابات الخاصة للخزينة مفهوم -2.1
مت أول حساب خاص ف تقنية احلساسات اخلاصة للخزينة، اتبعتتعترب فرنسا من أول الدول اليت 

، ويودع 0206أفريل  02وذلك مبوجب القانون الصادر يف   ندوق الضمانات النقديةهو صإنشاؤه فيها 
يف هذا الصندوق الضمانات اليت يقدمها احملاسبون العموميون، املقاولون واملوردون عند توليهم مهامهم، 

ت واملتتبع لتاريخ ظهور احلسابا 4.من أجل ضمان حسن التنفيذ، ويكون هذا احلساب خارج املوازنة
اخلاصة للخزينة جيد عقاقة وثيقة بني اقرار املبادئ العامة اليت حتكم موازنة الدولة اليت أقرت عقب الثورة 

0821الفرنسية عام 
إىل تقنيات أخرى كاملوازنات  باإلضافة)حيث تعترب هذه احلسابات أو الصناديق . 5

اهتا يف القيام بوظائفهم دون اللجوء إىل أدوات تسمح للسلطة التنفيذية متمثلة يف احلكومة ووزار ( املستقلة
. أصبحت هذه التقنيات الوسيلة املثلى لتحقيق أهداف احلكومة دون املرور على مصادقة الربملانو الربملان، 

 :ويف إطار تعريف هذه احلسابات ميكن أن نتطرق إىل جمموعتني من التعاريف القانونية واألكادميية
 
 

                                                 

 compte de cautionnements en numéraire 

4 -  Amavi Kouévi, "LES Comptes Spéciaux du Trésor", Librairie Générale de Droit et 

de Jurisprudence,  Paris, France, 2000, p15. 
 .06، ص0222، دار املسرية، عمان، األردن، 0، ط"أصول الموازنة العامة"حممد شاكر عصفور،  -5
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 :التعاريف األكاديمية -1.2.1
   احلسابات اخلاصة على أهنا حسابات خارج املوازنة مت عزهلا ألنه كل نفقة david-j wel عرف

أو دخل بالنسبة هلذه احلسابات جيب أن تقابلها عملية عكسية ذات أمهية تساوي العملية األوىل داخل 
ليس هلا عقاقة  خالد شحادة اخلطيب فركز  على أن هذه احلساباتآجال تفوق مدة تنفيذ املوازنة، أما 

مباشرة بإيرادات نفقات املوازنة، وتشرف عليها اخلزينة العامة للدولة، فقد تتلقى احلكومة بعض املبالغ ال 
تلبث أن تعيدها بعد مدة ألصحاهبا كتامني املناقصات اليت ترد ألصحاهبا بعد انقضاء سببها، وبذلك ال 

حسابات تفتح  DIMALTA Pierre ال اعتربهاويف تعريف أكثر مشو  6.ميكن عدها إيرادات للموازنة
يف كتابات اخلزينة لتسجل عمليات مداخيل ونفقات جتري خارج املوازنة العامة، بواسطة مصاحل تابعة 
للدولة ال تتمتع بالشخصية القانونية وال باالستققال املايل، فقا يتم تسيريها بواسطة إدارات ومصاحل خاصة 

ري هذه احلسابات، ويتم اللجوء إليها إما لتربير الرتابط بني عملية الصرف بل بواسطة وزارات معنية بتسي
املؤقت وبني عملية الصرف النهائي، وإما لتقدير تكاليف وأرباح مرفق معني بشكل دقيق، ويف بعض 

 7.احلسابات اخلاصة إلبعاد بعض العمليات املالية عن الرقابة أحداثيتم  األحيان
 :يةالتعاريف القانون -2.2.1

تطرقت العديد من التشريعات يف الدول اليت تستخدم تقنية احلسابات اخلاصة للخزينة هلذا النوع 
من الصناديق فنجد أن القانون اجلزائري يبني أن عمليات هذه احلسابات هي اليت تدون فيها أعباء الدولة 

 8حها إال مبوجب قوانني املالية،ذات الصبغة املؤقتة واملوارد املطابقة، كما أن هذه احلسابات ال ميكن فت
ومتثل هذه احلسابات التعديل الثاين لقاعدة ميزانية الدولة يف اجلزائر وحتدد العمليات عليها وترخص وتنفذ 

                                                 
 .022، ص0228، دار وائل للنشر، األردن، 3، ط"أسس المالية العامة" خالد شحادة اخلطيب وامحد زهري شامية، -6
أطروحة دكتوراه يف القانون العام، جامعة فاس، املغرب،  ،"الحسابات الخصوصية في المالية العامة"زبيدة نكاز،  -7

 06، ص0222/0224
 .0164ديسمرب  30، الصادر بتاريخ 2مكرر 6، املادة 0166املتضمن قانون املالية لسنة  302-64املرسوم  -8
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كما ينقل رصيد كل حساب خاص من سنة إىل سنة ما مل 9حسب شروط عمليات املوازنة العامة للدولة،
هتدف إما  بأهناهذه احلسابات  إىلأما القانون املغريب فذكر  10.ينص على أحكام خمالفة يف قانون املالية

إىل بيان العمليات اليت ال ميكن إدراجها بطريقة مقائمة يف املوازنة العامة نظرا لطابعها اخلاص، أو لعقاقة 
ا سببية متبادلة بني املدخول والنفقة، وإما إىل بيان عمليات مع االحتفاظ بنوعها اخلاص وضمان استمراره

من سنة مالية إىل أخرى، وإما لقاحتفاظ بأثر عمليات متتد ما يزيد على سنة دون متييز بني السنوات 
املالية، وترتبط هذه العمليات احملاسبية بتطبيق تشريع أو تنظيم أو التزامات تعاقدية للدولة سابقة إلحداث 

 11.وحتدث احلاسبات اخلاصة للخزينة بقانون املالية. احلساب
 ع الحسابات الخاصة للخزينة في الجزائرواق -2

 :أصناف الحسابات الخاصة في الجزائر -1.2
إن أول ظهور للحسابات اخلاصة يف اجلزائر كان يف الفرتة االستعمارية، فكان ويعترب كجزء من 

صندوق "إنشاء  0100عملية نقل النظام املايل الفرنسي إىل اجلزائر مبا خيدم أهداف فرنسا، فتم سنة 
بلغت عشرة حسابات خاصة منها مخسة  0138 ويف سنة ،صيصات الشركات التعاونية لقاستهقاكخت

ويعود ارتباطها باملوازنة العامة للدولة إىل أول موازنة مشكلة من إيرادات . 12صناديق ختصيصات خاصة
 0128.13ضمنة يف قانون املالية لسنة ونفقات واملت

                                                 
 .0113جانفي  02، الصادر بتاريخ 030، املادة 0113املالية لسنة املتضمن قانون  20-13املرسوم رقم  -9

 0120ديسمرب  32املؤرخ بتاريخ ، 08املادة ، 0123املتضمن قانون املالية لسنة  02-20القانون رقم 10
اجلريدة _ 0112نوفمرب  06بتاريخ  0.12.032الصادر بتنفيذه الظهري رقم  8.12القانون التنظيمي للمالية رقم  -11
 .0112، 2622لرمسية، عدد ا
، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 0، ط"منهجية الموازنة العامة للدولة في الجزائر"لعمارة مجال،  -12

 .03، ص0222
، مذكرة ماجستري يف القانون، جامعة "حسابات التخصيص الخاص في النظام الميزاني الجزائري"أمزال فاتح،  -13

 .04 -00ص ، ص0221اجلزائر، اجلزائر، 
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: أربعة أنواع أساسية للحسابات اخلاصة هي 0166 وبعد االستققال حدد قانون املالية لسنة
احلسابات التجارية، حسابات التخصيص اخلاص، حسابات التسبيق وحسابات القروض، وركز قانون 

أضاف نوعا آخر وهو حسابات  واملتعلق بقوانني املالية 08-22املالية على ذات األصناف، لكن القانون 
أنه ال ميكن فتح هذه احلسابات إال مبوجب قوانني املالية إال أننا التسوية مع احلكومات األجنبية، ورغم 

 :، وهذه احلسابات هينني املالية وهو حسابات املشاركةجند صنفا كامقا ال يرد يف قوا
تندرج يف احلسابات التجارية، من حيث اإليرادات النفقات املبالغ  :"311"الحسابات التجارية  -

التابعة للدولة، بصفة  بع صناعي أو جتاري تقوم هبا املصاحل العموميةاملخصصة لتنفيذ عمليات ذات طا
 14.استثنائية

تعترب أهم أنواع احلسابات اخلاصة ، وتدرج يف هذا الصنف  :"312"حسابات التخصيص الخاص -
وحسب قانون    15.ون املاليةنالعمليات املمولة بواسطة املوارد اخلاصة على اثر اصدار حكم يف قا

فإن حسابات التخصيص اخلاص تكون موضوع برنامج عمل معد من طرف  0222نة املالية لس
 16.اآلمرين بالصرف املعنيني

تبني هذه احلسابات عمليات منح التسبيقات أو تسديدها اليت يرخص  :"303"حسابات التسبيقات  -
ميز للخزينة العمومية مبنحها يف حدود االعتمادات املفتوحة هلذا الغرض، وجيب فتح حساب مت

 17.للتسبيقات لكل مدين أو صنف من املدينني
تدرج يف هذا الصنف القروض املمنوحة من طرف الدولة يف حدود  :"303"حسابات القروض  -

 18.تدعيم التسبيقة إطارعمليات جديدة أو يف  إطاراالعتمادات املفتوحة هلذا الغرض إما يف 
                                                 

 .42واملتعلق بقوانني املالية، املادة  0122يوليو سنة   2املؤرخ يف  08-22قانون  -14
 .46نفس املرجع،  -15
 .21، املادة 0111ديسمرب  04، املؤرخ يف 0222املتضمن قانون املالية لسنة  00-11قانون رقم  -16
، جملة العلوم االقتصادية "زانية العامة للدولة في الجزائرعالقة الحسابات الخاصة للخزينة للمي"لعمارة مجال،  -17

 .022، اجلزائر، ص0224، 22وعلوم التسيري، العدد 
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هذا الصنف العمليات املنجزة تطبيقا تقيد يف  :"303"حسابات التسوية مع الحكومات األجنبية  -
لقاتفاقيات الدولية املصادق عليها، ويكتسي املكشوف املرخص به سنويا لكل حساب طابع 

 19.حصريا
لقد مت إنشاء حسابات املشاركة أو املسامهة والتزامات  :"303"حسابات المشاركة أو المساهمة  -

وهي . ، ومل تشر إليها قوانني املالية السنوية املؤسسات العمومية االقتصاديةمبناسبة عمليات تطهري
حسابات خمصصة إليواء األسهم اليت تصدرها املؤسسات العمومية لصاحل الدولة من جهة، وعمليات 

 .من جهة أخرى االكتتاب، التعويض عن التنازل وإعادة شراء سندات املسامهة وااللتزامات،
 :روضعية الحسابات الخاصة للخزينة في الجزائ -2.2

 : إىلستنتطرق إلعطاء صورة واضحة عن واقع هذه الصناديق  
نورد الشكل من أجل توضيح هذا  :تطور تركيبة الحسابات الخاصة للخزينة في الجزائر -1.2.2

 (:0204-0222)البياين التايل والذي يوضح تطور تركيبة هذه الصناديق خقال الفرتة 
اخلاص تأخذ حصة األسد من جمموع الصناديق أن حسابات التخصيص ( 10)املقاحظ من الشكل 

حساب ختصيص خاص يف الفرتة  22اخلاصة يف اجلزائر وهي أكثرها حركة حيث مت فتح ما جمموعه 
ومت صب أغلب تأثرا باخنفاض أسعار احملروقات،  0204حساب يف  00ومت غلق  (0222-0204)

كية بقية احلسابات ففي هذه الفرتة مل تشهد ويف املقابل نقاحظ عدم حر . أرصدهتا يف حساب نتائج اخلزينة
 .أي تغيري ما عدا فتح حساب واحد للقروض

 
 
 

                                                                                                                                      
 .41، مرجع سبق ذكره، املادة 08-22قانون  -18
 .003، مرجع سبق ذكره، ص"منهجية الموازنة العامة للدولة في الجزائر"لعمارة مجال،  -19
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 (2112-2111) تركيبة الحسابات الخاصة للخزينة في الجزائرتطور   (:11) الشكل رقم

 
 (4020-0222)قوانني املالية اجلزائرية   -   : الباحثني باالعتماد على إعدادمن  :المصدر

 .0200مدونة اخلزينة العمومية اجلزائرية   -                                                  
ويف الواقع جند أن أغلب هذه احلسابات متول بواسطة موارد امليزانية مما جعلها تبدو كوسيلة 

خصيص لتهرب من الرقابة الربملانية، وهذا ما يبينه الشكل املوايل والذي يبني مصادر متويل حسابات الت
 (:0204-0222)اخلاص اليت مت فتحها يف الفرتة 

 (2112-2111) موارد حسابات التخصيص الخاص خالل الفترة  (:12) الشكل رقم

 
 (0204-0222)من إعداد الباحثني باالعتماد على قوانني املالية  :المصدر
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 من موازنة العامة،ممولة يف أغلب األحيان إن هذه الصناديق أو احلسابات تشمل مجيع امليادين، و 
أن  إىل اإلشارةمن هذه احلسابات تعتمد على موارد هلا عقاقة بنفقاهتا، مع ضرورة  فقط %02فحوايل 

من موازنة الدولة، ومن جهة  إعاناتالقانون يسمح  لبعض هذه الصناديق باحتمالية أن يتحصل على 
وازنة وهذا يف حالة برامج االستثمار من هذه الصناديق ممولة بصفة كلية من امل %04أخرى جند أكثر من 

كما أننا جند بعض الصناديق تتحصل على مواردها  العمومي اليت حتتاج اىل أكثر من سنة لتنفيذها،
مباشرة من عوائد اجلباية البرتولية ويتعلق األمر بصندوق الطاقات املتجددة وصندوق التنمية االقتصادية 

 .ة جند غياب العقاقة بني موارد هذه الصناديق ونفقاهتاملناطق اهلضاب العليا، لكن وبصفة عام
نورد  الرتكيبة املالية هلذه احلساباتلتوضيح  :لمالية للحسابات الخاصة للخزينةالوضعية ا -2.2.2

 :اجلدول املوايل
 وضعية الحسابات الخاصة للخزينة :(02)رقم دول ج

 الحساب
رصيد ابتدائي 

(11/11/2113) 
 نتيجة النشاط (2113)عمليات التسيير 

 الرصيد
 (31/12/2113) 

 دائن مدين دائن مدين ندائ مدين دائن مدين
311 

 
5,334 1,07 1,593 

 
5,27 

 
5,862 

312 
 

15,109,483 6,090,015 5,353,507 736,507 
  

14,371,975 

313 10844 
 

358,097 363,181 
 

5,089 5,755 
 

312 979,949 
 

177,077 41,358 135,719 
 

1,115,066 
 

312 
  

358,04 
     

313 127,1 
     

127,1 
 

 14,377,638 12,485,521 5,617 872,226 6,117,686 6,984,296 15113,81 1,117,891 المجموع

 الرصيد
 

13,995,926 
  

866,609 
  

13,129,316 

Source :Cour des comptes, R'apport d'appréciation de la cour des comptes sur l'avan-

projet de loi portant règlement budgétaire de léexercice 2013, Algerie, 2013, p62 

 03001,3اىل  0203 مليار يف بداية 03114,1اخنفض رصيد احلسابات اخلاصة للخزينة من 
 266,6مليار دج هناية ذات السنة، أي يف ظرف سنة واحدة حققت هذه احلسابات رصيدا سالبا قدر ب
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، وهذا راجع للنتائج اليت حققها صندوق ضبط املوارد كأهم حساب خاص يف (%6,01)ار دج ملي
مليار   0434.3ما مقداره  0200اجلزائر، فنجد أن مقدار اجلباية البرتولية املوجه هلذا احلساب بلغت سنة 

يد مليار دج إىل امجايل رص 882مما مسح باضافة أكثر من  0860دج، وبلغت قيمة املسحوبات 
بلغت قيمة اجلباية البرتولية املوجهة لصندوق ضبط املوارد سنة فقد  0203أما سنة  .احلسابات اخلاصة

، يف حني  (مقارنة بالسنة السابقة% 02.64اخنفاض بنسبة )مليار دج  0260.03ما مقداره  0203
سببني والذي يعود ل (مليار دج123-)مليار دج، أي حتقيق عجز بقيمة  0164كانت املسحوبات 

 .ندوق لتغطية عجز املوازنة العامةأساسني مها اخنفاض اجلباية البرتولية وارتفاع املسحوبات من الص
نتيجة اعتماد اجلزائر سياسة : تقييم فعالية برامج االستثمار العام في تحقيق التنمية في الجزائر  -3

هذه االستثمار العمومي على  جندها اعتمدت يف متويل برامج 0222انفاقية توسعية انطقاقا من سنة 
 :(0202-0220)واجلدول املوايل يوضح عرضا ألهم برامج اإلنعاش االقتصادي خقال احلسابات، 

 (2112-2111)عرض لبرامج اإلنعاش االقتصادي   :(03)رقم دول ج
عنوان 
 البرنامج

حساب التخصيص 
 الخاص

 المبلغ %النسبة طبيعة األعمال الموارد

برنامج دعم 
اإلنعاش 
 الوطني

 022-320رقم 
تسيري عمليات "

االستثمارات العمومية 
 "بعنوان دعم اإلنعاش

باقي اعتمادات الدفع احملررة إىل غاية 
واملتعلقة  1110ديسمرب سنة  10

باملشاريع املسجلة بعنوان برنامج دعم 
ختصيصات - 1110اإلنعاش لسنة 

امليزانية املخصصة سنويا يف إطار 
 نامج دعم اإلنعاشبر 

 210,5 40,1 أشغال كربى وهياكل قاعدية

 204,2 38,8 تنمية حملية وبشرية

دعم قطاع الفقاحة والصيد 
 65,4 12,4 البحري

 45 8,6 دعم اإلصقاحات

 525 اجملموع

البرنامج 
التكميلي 
 لدعم النمو

 002-320رقم 
تسيري عمليات "

االستثمارات العمومية 
ة بعنوان الربنامج املسجل

التكميلي لدعم 
 ".اإلنعاش

باقي اعتمادات الدفع احملررة إىل 
واملتعلقة  1112ديسمرب  10غاية

باملشاريع املسجلة بعنوان الربنامج 
ختصيصات -التكميلي لدعم اإلنعاش 

امليزانية املخصصة سنويا يف إطار 
 الربنامج التكميلي لدعم اإلنعاش

حتسني ظروف معيشة 
 1912,4 45,5 السكان

 1702 40,5 تطوير املنشآت األساسية

 336 8 دعم التنمية االقتصادية

 189,14 4,8 تطوير اخلدمة العمومية

 46,2 1,1 تطوير تكنولوجيا االتصال
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 4203 اجملموع

برنامج 
توطيد النمو 

إعادة )
اإلعمار 
 (الوطني

         011-111رقم 
تسيري عمليات "

ارات العمومية االستثم
املسجلة بعنوان برنامج 
 دعم النمو االقتصادي

1101-1101" 

خمصصات امليزانية املمنوحة سنويا يف 
 إطار برنامج دعم النمو االقتصادي

1101-0202 

49 حتسني التنمية البشرية .4  10122 

مواصلة تطوير املنشآت 
31 القاعدية األساسية .4  6448 

حتسني وتطوير اخلدمات 
7 لعموميةا .8  1666 

7 التنمية االقتصادية .8  1566 

تشجيع إنشاء مناصب 
1 العمل .2  360 

 250 1,2 تطوير اقتصاد املعرفة

 21214 اجملموع

 20من إعداد الباحثني باالعتماد على مصادر خمتلفة: المصدر

 224ما يعادل حوايل مليار دج أي  32.222بلغ جمموع ما رصدته الدولة هلذه الربامج جمتمعة 
مليار دوالر، وهو رقم كبري جدا ويعترب أكرب مبلغ أنفقته دولة سائرة يف طريق النمو من أجل تنمية 

. اقتصادها، وهو ما يعكس حماولة اجلزائر استغقال وفرة املوارد املالية املتأتية من احملروقات خقال هذه الفرتة
كان هدفها تعزيز النمو خارج إطار احملروقات بتمويل من   باإلضافة إىل ذلك جند أن كل برامج اإلنعاش

ولتقييم هذه الربامج سيتم الرتكيز على  .عوائد هذه األخرية، ومشلت هذه الربامج أغلب جوانب احلياة
جمموعة نقاط أساسية تنطلق بتحليل تطور وضعية أهم املؤشرات االقتصادية مث ابراز مدى تنوع االقتصاد 

 .لوقوف على جودة البنية التحتية، وأخريا حتليل واقع التنمية البشرية يف اجلزائراجلزائري، يليه ا

                                                 
 :مت اإلعداد باالعتماد على -20
، "مقارنة نقدية–من تقييم مخططات التنمية إلى تقييم البرامج االستثمارية : االقتصاد الجزائري"، عشة مباركبو  -

أبحاث المؤتمر الدولي حول تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار 
، اجلزائر، 0203مارس  00و 00 ، يومي0جامعة سطيف ، "2112-2111والنمو االقتصادي خالل الفترة 

 .04ص
 .0202-0202بوابة الوزير األول،بيان اجتماع جملس الوزراء، برنامج التنمية اخلماسي  -
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للوقوف على مدى جناح اجلزائر يف : تحليل وضعية أهم المؤشرات االقتصادية في الجزائر -1.3
 .تطوير وتنويع اقتصادها سنتتبع يف هذه النقطة تطور بعض املؤشرات االقتصادية هلذه الفرتة

 تطور معدالت النمو االقتصادي، البطالة والتضخم في الجزائر (:13) الشكل رقم
 (2111-2112) 

 
 بيانات البنك الدويل   -   :من إعداد الباحثني باالعتماد على: المصدر  

، صندوق النقد التكيف مع أسعار السلع األولية المنخفضةاالقتصاد العالمي، آفاق صندوق النقد الدويل،  -
 .06، ص0204الدويل، أكتوبر 

بلغ متوسط تطور النمو االقتصادي يف التسعينيات وقبل تطبيق برامج اإلنعاش االقتصادي معدل 
سنة  %3,2إىل  0220سنة  %3، وبعد انطقاق برامج اإلنعاش انتقل معدل النمو من %0أقل من 

الـ بتجاوزه سقف  0223 ، وحقق االقتصاد أعلى معدل النمو سنةارتفاع طفيف تسجيل أي 0202
معدل  أما ،0202يعاود ارتفاعه انطقاقا من ، ل0221سنة  %0,6لينخفض بعدها حىت وصل لـ  8,0%

إىل  0220سنة  %08مث انتقلت من  %04بلغ كمتوسط لسنوات قبل برامج اإلنعاش معدل فقد البطالة 
بلغ ، أما عن معدل التضخم فقد هذا املعدل وهنا جند جناح سياسة الدولة يف  0202سنة % 1,4

ليصل إىل  0220سنة  %2,0وجنده بلغ مستوى  ،%06متوسطه قبل تطبيق برامج اإلنعاش أكثر من 
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وعليه فالدولة حافظت على معدالت النمو  ،سنة 02يف ظرف  %30أي باخنفاض قدره  ،%0مستوى 
 .االقتصادي فيما سامهت وبدرجة كبرية يف اخنفاض معدالت البطالة والتضخم

يعرب التنويع االقتصادي عن تقليل االعتماد على املورد الوحيد  :تصاد الجزائريمدى تنويع االق -2.3
واالنتقال إىل مرحلة متتني القاعدة الصناعية والزراعية وخلق قاعدة إنتاجية وهو ما يعين بناء اقتصاد سليم 

عتمد على ولتحليل مدى تنويع االقتصاد اجلزائري سن 21.يتجه حنو االكتفاء الذايت يف أكثر من قطاع
 :نقطتني أساسيتني

 :واليت نوردها يف الشكل املوايل تطور معدالت نمو أهم القطاعات االقتصادية -1.2.3
 (2112-2111) تطور معدالت النمو السنوية ألهم القطاعات االقتصادية  (:12) الشكل رقم

 
 من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات البنك الدويل: المصدر

، ليسجل بعدها النمو يف هذا القطاع تذبذبا  0222سنة  %03و قطاع الزراعة الـ وصل معدل من
أخرى يشهد معدالت سلبية وهلذا وجب  يفكبريا فنجده يف سنوات يصل إىل مستويات قياسية صعودا و 

الدولة إال أن معدل منوه مل يرقى  اتقدمه التحفيزات اليتاالهتمام أكثر هبذا القطاع الذي ورغم كل 
                                                 

، جملة الغري للعلوم "التنويع االقتصادي وممكنات تحقيقه في العراق"عاطف اليف مرزوك وعباس مكي محزة،  -21
 .48ص ،0202، 30، رقم 02االقتصادية واإلدارية، اجلزء 
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أما فيما خيص الصناعة اليت ملتكن بعيدة عن قطاع  .ستوى الذي ميكن اجلزائر من حتقيق االكتفاء الذايتللم
الزراعة يف فرتة قبل تطبيق برامج اإلنعاش جندها حققت معدالت منو متوسطة إىل منخفضة وهي األخرى 

اخلدمات فنجده أما قطاع  ،0221أيضا حققت معدالت سلبية حيث وصلت إىل أدىن مستوياهتا سنة 
حمافظا على معدالت منو مستقرة نوعا ما من قبل تطبيق برامج اإلنعاش وأثناء التطبيق، حيث تراوحت بني 

 .دون وجود فوارق كبرية بني السنوات على عكس باقي القطاعات %2و 3%
ي تعترب اجلزائر إحدى الدول اليت تعتمد بشكل شبه كل :مساهمة المحروقات في االقتصاد -2.2.3

حيث تشكل العوائد النفطية حصة كبرية يف الناتج احمللي االمجايل، حيث على احملروقات يف مداخيلها، 
، لكن يتضح الدور الكبري (0204-0222)يف الفرتة  42إىل  32تراوحت نسبة هذه املسامهة بني 

ايل ثلثي النفقات العامة عوائد احملروقات يف االقتصاد يف متويل املوازنة حيث تقوم بتغطية حو  تلعبهالذي 
ويف ( بصورة مباشرة عن طريق اجلباية البرتولية، أو عن طريق صندوق ضبط املواد بصورة غري مباشرة)

-0224)خقال الفرتة  % 18احملروقات يف امجايل الصادرات حبوايل  سامهتمصادر العملة األجنبية 

0204).22  
حد العوامل أإحدى أهم ركائز االقتصاد و التحتية لبنية تعترب ا :تحليل تطور وضعية البنية التحتية -3.3

املهمة يف تطويره وغياب اهلياكل القاعدية له تأثري كبري على النمو االقتصادي،  واستنادا إىل التقارير 
السنوية حول مؤشرات التنافسية العاملية اليت توضح مدى مقائمة البيئة الداخلية جلذب االستثمارات 

ب دول العامل واليت تعترب جودة البنية التحتية أحدى املعايري املستند عليها لرتكيب املؤشر األجنبية يف أغل
 :الكلي لتنافسية البلدان، ويف هذا السياق جند أن اجلزائر جاءت نتائجها كما هو موضح يف اجلدول املوايل

 
 

                                                 
-http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، -22

commerce-exterieur، 02/28/0206: تاريخ االطقاع 

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
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 :(2113-2111)تطور مؤشر البنية التحتية للجزائر : (12)رقم دول ج

 السنة
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

/الترتيب المؤشر
122 

المؤ 
 شر

/الترتيب
122 

المؤش
 ر

 122/الترتيب المؤشر 121/الترتيب

الجودة الشاملة 
 للبنية التحتية

3,7 92 3,5 102 3,8 89 3,6 102 

 وليةعلى درجة كبرية من التطور والكفاءة وفقا للمعايري الد: 8قصور البنية التحتية، : 0
 World Economic Forum,The Global Competitivenessعلىإعداد الباحثني باالعتماد  من: المصدر

Reports, 2011-2012 to 2015-2016. 
جودة الطرقات حيث انتقلت اجلزائر من املرتبة موعة مؤشرات فرعية أوهلا يتكون هذا املؤشر من جم

دولة  022من بني  024إىل املرتبة  8من أصل  3.2مبؤشر  0200دولة مصنفة سنة  020من بني  88
مصنفة، ويف كلتا احلالتني تبقى قيمة املؤشر أقل من املتوسط، أما فيما خيص جودة السكك احلديدية فهي 

، أما عن جودة املوانئ  فقد احتلت مراتب ترتيبها أحسن من املؤشر السابق تبقى أقل من املتوسط رغم أن
وعلى كل فإن هذه النتائج  ؤشرات ومل يتحسن األمر كثريا بالنسبة للنقل اجلوي،متأخرة مقارنة بباقي امل

 .اإلنعاشمليار دج من خقال برامج  2360احملققة تبقى ضعيفة مقارنة مبا مت ختصيصه والذي فاق 
ن سابقا بأ إليه اإلشارةتعترب التنمية البشرية كما متت  :تحليل وضعية التنمية البشرية في الجزائر -4.3

 :يف اجلزائر عامليا نقدم اجلدول املوايلهذه حمورها اإلنسان، وإلبراز وضعية 
 (2112-2111)مؤشر التنمية البشرية في الجزائر  تطور : (12)رقم دول ج
 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 0,736 0,717 0,713 0,698 0,677 قيمة المؤشر
 83/188 93/187 93/186 96/187 84/169 الترتيب عالميا

مرتفعة: ب التصنيف ضمن فئة التنمية متوسطة: ج  مرتفعة: ب  مرتفعة: ب  مرتفعة: ب   
 0204 -0200الباحثني باالعتماد على تقارير التنمية البشرية  إعدادمن  :المصدر
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املقاحظ هو حتسن قيمة مؤشر التنمية البشرية يف اجلزائر، فبعد أن كانت تصنف ضمن الدول ذات 
 تصنف ضمن البلدان ذات التنمية املرتفعة، 0200أصبحت انطقاقا من يف البداية، و  توسطةالتنمية امل

بالدراسة يف املرحلة  إمجايل امللتحقنيارتفاع  إىل باإلضافةوهذا راجع للتحسن يف العمر املتوقع عند الوالدة 
سنة  %0.20فبعد أن  ، إال أن النمو يف نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي يشهد تذبذااالبتدائية
وعلى   ،%0.2ليصل إىل  0202مث عاود االرتفاع سنة  %2.11ليصل إىل  0200اخنفض سنة  0222

 .كل حال فإن اجلزائر ضمن مؤشر التنمية البشرية حققت نتائج مقبولة
 :خاتمة

ن تناولت هذه الورقة موضوع احلسابات اخلاصة للخزينة كأداة لتمويل برامج االستثمار العمومي م
أجل حتقيق التنمية وتطوير االقتصاد يف اجلزائر، حيث تعترب هذه احلسابات كاستثناءات ملبادئ املوازنة، 
فهي تعرب ختصيص إيرادات معينة ألوجه إنفاق معينة على أن تكون هناك عقاقة سببية بني هذه اإليرادات 

ويعود تاريخ هذه احلسابات يف اجلزائر  ،امةوالنفقات، أو أهنا عبارة عن برامج تتجاوز مبدأ سنوية املوازنة الع
 فهيإىل الفرتة االستعمارية، وتعرضت هذه الصناديق النتقادات شديدة وظهرت مطالب باالستغناء عنها، 

تفلت من الرقابة خاصة الربملانية، فاختصاصات الربملان فيما خيص اعتماد عمليات احلسابات اخلاصة جد 
يف اجلزائر حيث ال توجد تقارير مفصلة حول وضعيتها املالية، رغم أنه يفرتض تعترب سرية ا حمدودة، كما أهن

إصدار تقارير دورية تضم قائمة احلسابات اخلاصة باخلزينة مع تقدمي مبلغ اإليرادات والنفقات واملكشوفات 
ة والتوسع الكبري يف فتح هذه احلسابات يف اجلزائر هو نتيجة إتباع هذه األخرية سياس. لكل حساب

انفاقية توسعية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وهذا التوسع صاحبه العديد من التجاوزات فحسب تقارير 
بعض املنظمات الدولية كصندوق النقد الدويل والتقرير األخري للواليات املتحدة األمريكية حول اقتصاد 

العامة وتسيري  داد وتنفيذ املوازنةاجلزائر، تعترب اجلزائر إحدى الدول اليت تغيب فيها مبادئ احلوكمة يف إع
 .العمومية األموال



 فوقة فاطمة
 وفليح نبيلب. د

 دور الحسابات الخاصة للخزينة في تمويل برامج 
 التنمية االقتصادية في الجزائر

 

142 

 

لكن ورغم ضخامة املبالغ الضخمة اليت وجهتها اجلزائر لتمويل التنمية إال أننا جند أن اعتماد 
االقتصاد على مداخيل احملروقات مازال قائما، وهذا ما بينته الصدمة النفطية األخرية اليت أبرزت مدى 

ي وغياب البديل الفعلي لعوائد النفط يف متويل املوازنة العامة واالستثمارات العمومية هشاشة االقتصاد احملل
وهذه الوضعية تفرض علينا التساؤل حول مستقبل االستثمار العمومي املوجه لتمويل التنمية املستدامة، 

روقات وهذا يف ظل خاصة يف غياب املوارد القازمة لتمويل هذا النوع من االستثمار نتيجة اهنيار أسعار احمل
وبصفة عامة فان . 0204سياسة التقشف أو ترشيد النفقات اليت حتاول اجلزائر إتباعها انطقاقا من 

استعمال احلسابات اخلاصة ليس باألمر اخلطأ لكن التوسع يف فتح هذه احلسابات دون إخضاعها للرقابة 
قيق أهدافها هو ما جعل هذه الصناديق تنحرف وإلزامها مببادئ احلوكمة والتسيري السليم ألمواهلا بغية حت

إىل حد )، وهو ما خلق حالة من الفوضى، لكن ويف املقابل ال ميكن إنكار النتائج االجيابية أهدافهاعن 
اليت حققتها برامج اإلنعاش االقتصادي خاصة ما تعلق خبفض معدالت البطالة والتضخم، مع األخذ ( ما

تصادي يف اجلزائر مازال هدفا تصبو لتحقيقه ومل تتمكن من الوصول إليه بعني االعتبار أن التنويع االق
 .بإتباع هذه الربامج
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 :أطروحات
التنمية المحلية ودرها في تحقيق التنمية الشاملة في الجزائر في اطار "بن احلاج جلول ياسني،  .2

 أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، اجلزائر، ،"2112-2113 برامج دعم النمو
7012/7012 

وراه يف القانون العام، جامعة أطروحة دكت ،"الحسابات الخصوصية في المالية العامة"زبيدة نكاز،  .4
 .7002/7002 فاس، املغرب،

 :مذكرات

، مذكرة ماجستري يف "حسابات التخصيص الخاص في النظام الميزاني الجزائري"أمزال فاتح،  .6
 .7002 القانون، جامعة اجلزائر، اجلزائر،

  :مقاالت

، جملة "في العراقالتنويع االقتصادي وممكنات تحقيقه "عاطف اليف مرزوك وعباس مكي محزة،  .8
 .0202، 30 رقم، 02 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، اجلزء

استراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت "كربايل بغدادي ومحداين حممد،  .2
جامعة بسكرة، ، 0202 شتاء، 24 جملة العلوم اإلنسانية، العدد ،"االقتصادية والتكنولوجية بالجزائر

 .راجلزائ
، جملة العلوم "عالقة الحسابات الخاصة للخزينة للميزانية العامة للدولة في الجزائر"لعمارة مجال،  .1

 .، اجلزائر0224، 22االقتصادية وعلوم التسيري، العدد 
 :مداخالت

، إلى تقييم البرامج االستثمارية من تقييم مخططات التنمية: االقتصاد الجزائري"، بوعشة مبارك .02
أحباث املؤمتر الدويل حول تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على ، "مقارنة نقدية
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 .21 املادة، 0111 ديسمرب 04 ، املؤرخ يف0222 املتضمن قانون املالية لسنة 00-11 قانون رقمال .08

 (0204-0222) قوانني املالية اجلزائرية .02

ديسمرب  30 الصادر بتاريخ، 2مكرر 6 املادة، 0166 الية لسنةاملتضمن قانون امل 302-64 املرسوم .01
0164 

 جانفي 02 الصادر بتاريخ، 030 ، املادة0113 املتضمن قانون املالية لسنة 20-13 املرسوم رقم .02
0113. 

 .0202-0202 بيان اجتماع جملس الوزراء، برنامج التنمية اخلماسي بوابة الوزير األول، .00

 .كالة الوطنية لتطوير االستثمارلو املوقع االلكرتوين ل  .00
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 ، ثره على الربحأو ( TDABC)نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت 
 دراسة تطبيقية على الشركات السعودية 

 حسن علي فايع محمد ال.د
 أستاذ مساعد، كلية العلوم اإلدارية واملالية،

 خالد، السعوديةجامعة امللك 
 afalhasan@kku.edu.sa:بريد إلكرتوين

 

 :ملخص
 أساس على هدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى تطبيق الشركات السعودية لنظام التكاليف

 .ثر ذلك يف ختفيض التكاليفأو  (TDABC)بالوقت  املوجهة األنشطة
وجود أثر معنوي لنموذج االحندار لتطبيق الشركات السعودية لنظام وبينت نتائج البحث 

(TDABC )تأكيد على وجود فاعلية وأثر لتطبيق ، وهو يف ختفيض التكاليف بالشركات السعودية
إن باإلضافة إىل ، يف ختفيض التكاليف بالشركات السعودية( TDABC)الشركات السعودية لنظام 

من يف ختفيض التكاليف بالشركات السعودية ( TDABC) كات لنظامإمجايل ما يؤثر به تطبيق الشر 
وامل ومتغريات يعزوه الباحث إىل ع %(13.4)وأن ما تبقى من األثر والذي يبلغ ( %86.8) يبلغعوامل 

 .خارج نطاق الدراسة
ختفيض الربح، الشركات السعودية، نظام التكاليف، األنشطة املوجهة بالوقت، : مفتاحيةكلمات 
 . التكاليف

Abstract: 

The objective of this study was to identify the extent which Saudi 

companies applied Time-driven Activity-based Costing (TDABC) and the 

impact of this on reducing costs.  

The results of the research showed that there is a significant effect of 

the regression model for the application of Saudi companies Time-driven 

mailto:afalhasan@kku.edu.sa
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Activity-based Costing (TDABC) and the impact of this on reducing costs, 

which a confirmation of the existence of the effectiveness and impact of the 

application of Saudi Companies system (TDABC) in reducing costs Saudi 

Companies; The total factors affecting the application of Saudi companies 

to the (TDABC) is equal (86.8)%  and (31.4%) are other factors. 

Keywords: Cost system, Time-driven Activity-based Costing (TDABC), Saudi 

Companies, Profit, Reducing costs. 

 :مقدمة
 TDABCنظام التكاليف على أساس األنشطة املوجهة بالوقت  الدراساتكثري من تناولت  

حيث يعترب نظام التكاليف على أساس  املنشاة وأداءوالذي يسهم يف خفض التكاليف ورفع مستوى 
مت عمل مقارنة  ويف الدراسة التاليةمناسب لنظام التكاليف البسيط املتكامل يف احملاسبة  ABCالنشاط 

. العدديةن طريق التحليل والتجربة عالكتشاف العالقة بينهما TDABC ونظام ABC بني نظامي
يف  ،(األعمدة)جيمع املعلومات من املوارد إىل النشاط حسب املوارد  ABCالنتائج أن نظام  وأظهرت

  TDABC نظام ان أيضاالدراسة  واظهر نتائج.خيتار كل مورد على حدة  TDABCحني أن نظام
ABC.1نظام  أكثر دقة من

Sophie Hoozée & Stephen C Hansen (2014) 
غري  بأنه ABC))ولكن نظرا لكثرة االنتقادات املوجهة  لنظام التكاليف على أساس النشاط 

احلديثة  األساليبتطبيق وتطوير  إىلوتوجه الشركات  ،مناسب لألنشطة املعقدة ومكلف للبيئة الديناميكية
 (TDABC) بالوقت  املوجهة األنشطة أساس على ومنها نظام التكاليف  واإلداريةيف حماسبة التكاليف 

 .(ABC)النشاط   أساسملواجهة مجيع املشاكل واالنتقادات لنظام التكاليف على 

                                                 
1
- Sophie Hoozée& Stephen C Hansen (2014), " A Comparison of Activity-based 

Costing and Time-driven Activity-based Costing", Faculty and Researchers 

Collection. pp 1-58. 
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من تطوير منوذج رياضي قادر على التعامل مع املتغريات احلديثة للشركة  انلذلك متكن الباحث
علمي ونظري إلجراء الدراسات التطبيقية عليه ومعادالت الوقت الالزم حلساب  أساسباستخدام 
 Kaplan and Anderson)التكاليف 

2
2004,

3
2007). 

وبناء على وجود اإلطار العلمي للبحث حمل الدراسة والفرضيات اليت استندت على ذلك  وعلى 
لذلك كان اهلدف من هذا البحث دراسة   بالتفصيلاملختلفة اليت تناولت هذا املوضوع  األدبياتدعم 

 (TDABC)مدى تطبيق الشركات السعودية لنظام التكاليف على أساس األنشطة املوجهة بالوقت 

 .ذلك يف ختفيض التكاليف وخصوصا انه مل يسبق تناول هذا املوضوع بالدراسة يف البيئية السعودية  أمهيةو 

كما مت (ABC)النشاط  أساسنظرا لالنتقادات املوجهة لنظام التكاليف على :  مشكلة الدراسة -
نظام التكاليف على أساس األنشطة املوجهة  ظهر أمهية السابقةاستعراضه يف كثري من الدراسات 

يف قدرته على خفض التكلفة، من خالل ختصيصها، وحتديد وقت حدوثها؛ مما  (TDABC)بالوقت 
ونظرا ألمهية دراسة مدى تطبيق الشركات  يقدم إلدارة الشركة تقارير تساعدها يف وضع موازناهتا

وكيف يكون اثر  (TDABC)وجهة بالوقت نظام التكاليف على أساس األنشطة امل السعودية أمهية
نه مل يتم تناول هذا املوضوع يف البيئة السعودية أذلك على خفض التكاليف وزيادة األرباح وخصوصا 

يف دراسة مدى تطبيق نظام التكاليف على  الدراسة مشكلة متثلت هنا من ،وعينة البحث املستهدفة
 .على بعض الشركات السعودية  (TDABC)أساس األنشطة املوجهة بالوقت 

ساس علمي أوجود  بناء على الدراسات السابقة اليت مت استعراضها للتحقق من :فرضيات الدراسة -
عمل دراسة مستقبلية مهتمة بنفس املوضوع مت  إمكانيةوبناء على وجود ، تستند عليه  فروض البحث

 :صياغة فروض البحث كما يلي

                                                 
2
- Kaplan R. and S. Anderson, (2004), "Time-Driven Activity Based Costing", Harvard 

Business Review, vol. 82, No. 11, pp 131-138. 
3
- Kaplan R. and S. Anderson, (2007), "The Speed Reading Organization", Business 

Finance, Vol. 13, No. 6, pp 39-42. 
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بالوقت  املوجهة األنشطة أساس على درجة عالية من التطبيق والفاعلية لنظام التكاليف وجود: 1ف
(TDABC) يف الشركات السعودية. 

يف ختفيض التكاليف  (TDABC) إحصائية لتطبيق نظام  داللة وجود فاعلية وأثر ذات :2ف
 .بالشركات السعودية

تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية نظام التكاليف على أساس األنشطة املوجه بالوقت : أهمية الدراسة -
(TDABC)  يف مراقبة التكاليف اخلاصة بكل نشاط من أنشطة الشركة من جهة، والعمل على ترشيد

يف بالتطبيق بعض على  األوىلالدراسات السابقة تعترب الدراسة  إىلالتكلفة من جهة أخرى،  وبالرجوع 
 . اسةشركات السعودية حمل الدر ال
ممارسة نظام التكاليف على أساس  هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى وأثر: أهداف الدراسة -

على ختفيض التكاليف بالتطبيق يف الشركات السعودية املسامهة  (TDABC) األنشطة املوجهة بالوقت
 .حمل الدراسة

 :الدراسات السابقة -
4 دراسة (1

Demeere etal.,(2009) مهية هذا املنهج احلديث يف أقطاع الصحة لبيان دور  يف
مت دراسة نظام التكاليف على أساس النشاط املوجه بالوقت  واإلدارية،حماسبة التكاليف 

(TDABC)  معلومات نظام أن إىلوكانت نتائج الدراسة تشري ، املستشفياتومدى فاعليته يف 

(TDABC) األقسامورؤساء  ،أدت بشكل واضح اىل حتسني فهم مديري الرعاية الصحية 
 .للعمليات التنظيمية املختلفة

                                                 
4
- Demeere, N., Stiythuysen, K. and F. Roodhooft, (2009), "Time-driven activity-based 

costing in an outpatient clinic environment: Development, relevance and 

managerial impact". Health Policy. Vol. 92, pp 296-304 
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5عبد احلليم دراسة (2
أمهية وضرورة تطبيق هذا املنهج  إثباتيف دراسته على البنوك املصرية من (0202)

هي املنافع  لتطبيقية وماهي اخلطوات الالزمة  وما واإلداريةاحلديث من مناهج حماسبة التكاليف 
من  %68إن الطاقة العملية متثل : وقد توصلت هذه الدراسة لنتائج عدة، أمهها املتوقعة من ذلك
مل (أي بعد استبعاد األنشطة اليت ال تضيف قيمة)الطاقة النظرية  ، وبالتايل فالتكلفة اليت جيب أن حتح

فقط من التكلفة احملسوبة على أساس الطاقة النظرية يف ظل النظام  (%68) هبا هذه األنشطة متثل
من الطاقة  (%86) التقليدي لتكاليف األنشطة، كما أن  الطاقة العملية لألنشطة جمتمعة متثل نسبة

 .النظرية للقسم
( 0200)حممد 6كما يف دراسة البرتول   أنابيبللشركة السودانية خلطوط  ألحدييف قطاع البرتول  (3

يف  اإلدارةن األساليب التقليدية يف ختصيص التكاليف غري املباشرة ال تساعد أالنتائج  بينتحيث 
النشاط املوجه  أساسالتكلفة على  أسلوبكما يسهم استخدام منهج  الرقابة واختاذ القرارات

 راراتقعلى اختاذ  اإلدارةيساعد  البرتولية وكذلكقياس وحتديد تكلفة نقل املنتجات  إىلبالوقت 
 .بة على التكاليف وقرارات التسعريصائبة وخصوصا الرقا

(Hon & Chu, 2012)اهتمت دراسة  (4
نظام و ( ABC)بعمل املقارنة بني نظامي 7 

(TDABC)  من خالل دراسة حالة على مصنع(Aerospace Precision Casting ) للتأكد
منهج  أننتائج الدراسة  وبينت ،من الفروقات بني النظامني يف تقليل اهلدر يف الطاقة اإلنتاجية

                                                 

تقييم مدخل تكاليف األنشطة على أساس الوقت بالتطبيق على قسم االئتمان بأحد "، (0232)عبد احلليم، عبري  5-
 120-072ص ص ،(3)، جملة الفكر احملاسيب، كلية التجارة، جامعة عني مشس، العدد "فروع البنك األهلي المصري

دور أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت على الرقابة على " ،(0230)حممد، ابراهيم عيسي  -6
 مذكرة" حالة الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول المحدودة: تكاليف النقل واتخاذ القرارات اإلدارية دراسة

 341-3صص. العلميماجستري جامعــة الســودان للعلـــوم والتكنولــوجيا كليـــة الدراسـات العليـــــا والبحث 

7
- Hon J., Chu S. (2012), "Implementation of Time-Driven Activity-Based Costing : A 

Case Study of Aerospace Precision Casting Factory", Proceedings of the Asia 

Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference, 426-435 
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(TDABC)  نظاًما أكثر دقة، ويزود الشركة مبعلومات تكلفة أكثر دقة، كما بينت الدراسة أنه
 .ABC))بسهولة أكثر من استخدام نظام  (TDABC)ميكن استخدام نظام 

بعد االطالع على دراسات التحليلي، و الوصفي على املنهجني  اعتمدت هذه الدراسة: منهج الدراسة -
املصادر  من االطالع علىانطالقا،تبنين أنن املنهج املالئم للدنراسة هو املنهج الوصفي والتنحليليسابقة 

مجع وحتليل البيانات استخدام األسلوب امليداين يف  وكذاواملراجع ذات الصنلة يف اجلانب النظري، 
 .بواسطة قائمة االستقصاء وحتليلها إحصائياً الدراسةألفراد عينة من االستبيان املقدنم  انطالقا

 (TDABC)نظام التكلفة على أساس األنشطة الموجهة بالوقت  -1
 :تعريف -1.1

هو نظام بديل ناشئ للتكلفة،  (TDABC)نظام التكلفة على أساس النشاط املوجه بالوقت 
(Terungwa, 2012)( ABC)يعاجل معظم املشاكل وأوجه القصور يف نظام 

حيث يشري ، 8
 (TDABC)نظام التكلفة على أساس النشاط املوجه بالوقت إىل أن ظهور نظام  9 (0221الرشيدي، )

ويضيف أن نظام  (ABC)أدى إىل التغلب على العيوب واالنتقادات املوجهة لنظام تكاليف األنشطة 
(TDABC)  االستخدام، كما أنه يساعد يف يعترب أقل تكلفة وأكثر سرعة يف التطبيق العملي، وأسهل يف

 .حتديد معدالت دوران التكلفة على أساس القدرة الفعلية إلمداد املوارد
 (Atkinson et. al., 2004) وأكدن 

يعود  (TDABC)أن السبب الرئيس لنشأة هذا النظام 10
بسبب املشاكل النامجة  (ABC)إىل عدول الكثري من الشركات عن نظام التكلفة على أساس النشاط 

                                                 
8
- Terungwa A., (2012), "Practicability of Time-driven Activity-based Costing on 

Profitability of Restaurants in Makurdi Metropolis of Benue State, Nigeria", 

Journal of Contemporary Management Submitted.pp33-44. 
 حاسبي مقترح في ضوء التكامل بين نظاميمنهج م: إدارة التكلفة"، (0221)الرشيدي، طارق  -9

(ABC&TD") 121-121، ص ص3جملة الفكر احملاسيب، كلية التجارة، جامعة عني مشس، العدد. 
10

- Atkinson A., Kaplan R. and M. Young, (2004), "Management Accounting", 4
th
 ed., 

Prentice Hall International, New Jersey. 
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االئتمان بأحد فروع البنك عند تطبيق الدراسة يف قسم  (0232عبد احلليم، )دراسة وترىعن تطبيقه، 
 : ن هذا النظام يرتكز على مرحلتني مهاأ األهلي املصري

كأساس حلساب التكلفة جتنًبا   وهي حتديد القدرة الفعلية للموارد وتكلفة كل منها، :المرحلة األولى -
 ؛للمبالغات يف التكلفة نتيجة حتميل الطاقة غري املستغلة

يعتمد على تقدير ( TDABC)تقدير الزمن الالزم لتأدية كل نشاط، أي أن نظام  :المرحلة الثانية -
ط الوقت املطلوب لكل عملية او حدث من عمليات النشاط الواحد بناًء على اخلصائص املتعددة للنشا

د الوقت ، حيث يتطلب هذا النظام حتديد معدل تكلفة الوحدة من املوارد املتاحة، وحتدي(مسببات الوقت)
 (.0221سيد، )املطلوب ألداء النشاط من خالل معادالت الوقت 

 (TDABC)التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت خطوات تطبيق نظام   -2.1
يف ست  (TDABC)تتمثل خطوات تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة املوجهة بالوقت 

(.Bruggeman et al., 2005Kaplan & Anderson, 2004, 2007)خطوات 
 11 

 ؛تكلفة كل جمموعة من املواردمث تقدير  حتديد اجملموعات املختلفة من املوارد اليت تنفذ التكلفة -
 ؛(ساعات العمل املتاحة)وقت الطاقة العملية لكل جمموعة من جمموعة املوارد  حتديد -
 ؛حساب تكلفة الوحدة لكل جمموعة وذلك بقسمة إمجايل تكاليف املوارد على حجم الطاقة العملية -
حتديد الوقت املطلوب لكل حدث من أحداث النشاط بناًء على مسببات الوقت باستخدام  -

 ؛معادالت الوقت
 .، وذلك بضرب تكلفة الوحدة يف الوقت املطلوب(اهلدف)تكلفة الكلية ملوضوع القياس حساب ال -
 

                                                 
11

- Bruggeman W., Everaert, P., Anderson S. and Y. Levant, (2005), “Modeling logistics 

costs using Time-driven ABC: A case in a distribution company”, Working paper, 

University of Gent. , pp1-52. 
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 أثر ممارسة نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقتدراسة تطبيقية حول   -2
(TDABC) على تخفيض التكاليف في الشركات السعودية: 

ينة من بع يف ختفيض التكاليف (TDABC) فاعلية تطبيق نظام سنتطرق يف هذه املرحلة إىل 
 .الشركات املسامهة املدرجة بالسوق املال السعودي

كمرحلة أوىل،   الدنراسة جمتمعحتديد مما يتطلب استخدام األسلوب االستقرائي الذي يدعو إىل 
أهمن املقاييس تطرق إىل ، كما سنالعشوائية أساليب املعاينةتليها حتديد عينة الدراسة باستخدام إحدى 

 .يف هذا اجملالاملعتمد 
يتمثل جمتمع الدراسة يف الشركات املسامهة املدرجة بالسوق املال السعودي  :مجتمع الدراسة -1.2

 .قطاعاً بعضها قائم واآلخر مستحدث (32)شركة موزعة على  (372) والبالغ عددها
شركة  ، شركات اإلمسنت)اشتملت عينة الدراسة احلالية مدراء وموظفي قطاعات  :عينة الدراسة -2.2

من إمجايل جمتمع %( 30.4)وهي متثل ( بنك الراجحي ،شركة سابك، شركات االتصاالت، الكهرباء
إىل ، هذا وقد مت إرسال استبانة الدراسة إلكرتونيًا (0228سيكاران، ) وهي نسبة مئوية مقبولةالدراسة، 

خضعت بياناهتا  ل العينة النهائية واليتلتمث %20وكانت نسبة التجاوب وموظفي الشركات املعنية،  مدراء
 .على فرضيات الدراسة الرئيسية اإلجابةللتحليل والتفسري يف سياق 

يوضح التوزيع التكراري والنسبي لشركات عينة الدراسة  :(1) رقم دولج  

 % التكرار القطاع م
0 14 اإلسمنت 1 .87  

0 1 الكهرباء 2 .22  

0 4 االتصاالت 3 .31  

0 1 سابك 4 .22  

0 1 بنك الراجحي 5 .22  

 100 21 المجموع 

 من إعداد الباحث :المصدر
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حيتوى هذا القسم على مصادر قياس متغريات الدراسة، حيث مت االعتماد على :  أداة الدراسة -3.2
 :االستبانة كأداء جلمع البيانات، وهي تتكون من قسمني

 األنشطة أساس على مدى تطبيق الشركات لنظام التكاليف (:املتغري املستقل)  :المحور األول -
 .فقرة (12)ويتكون من  (TDABC) بالوقت املوجهة

بالوقت  املوجهة األنشطة أساس على فاعلية تطبيق نظام التكاليف: (املتغري التابع) :لمحور الثانيا -
TDABC) )،فقرات (1)ويتكون من  يسهم يف ختفيض التكاليف. 

 :مقياس أداة الدراسة. 4.2
مقياس أداة الدراسة: (2) رقم جدول  

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة
 من إعداد الباحث :المصدر

اخلماســـي لقيـــاس اجتاهـــات عينـــة الدراســـة ملـــدى  مقيـــاس ليكـــرت مت اســـتخدام (0)اجلـــدول  حســـب
ويتكــون مــن إســة إجابــات  ،(TDABC) بالوقــت املوجهــة األنشــطة أســاس علــى تطبيــق نظــام التكــاليف

 = 4، (ال أدري) حمايــد  =1غــري موافــق،  =0ميثــل غــري موافــق بشــدة،  = 3ذات مســتوى تــدرجيي وهــي  
 .موافق بشدة =2موافق بشدة، 

 :اخلطوات التالية إتباعمت للتأكد من صدق أداة الدراسة، :  الدراسةصدق أداة . 5.2
قام الباحث حبساب االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة وذلك من  :االتساق الداخلي -1.5.2

بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه كما  خالل حساب معامالت االرتباط لبريسون
 :هو مبني باجلدول التايل
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االتساق الداخلي الرتباط بيرسون بين درجة كل  فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي : (3) رقم جدول
  تنتمي إليه

 SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر
 (0.01)معامل االرتباط دال عند مستوى معنوية)**( 

فقرة  (01)، أن معامالت االتساق الداخلي لـ (1)يتضح من املؤشرات اإلحصائية املبينة باجلدول 
ترتاوح معامالت االتساق الداخلي  ((TDABC) مدى تطبيق الشركات لنظام))على نطاق احملور األول

()2.23)وهي مجيعها دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  **(2.10)إىل  **(2.28)بني 
**

بينما  ،(
، وهو غري دال ولكنه موجب مما يتوجب عدم حذفها (02)للفقرة  (2.02)يوجد معامل اتساق حبدود 

يض التكاليف، فقد تراوحت معامالت يف ختف (TDABC) فاعلية تطبيق نظام ) أما على نطاق حمور

 (TDABC) مدى تطبيق الشركات لنظام : 1محور

قرة
الف

اط 
الرتب

ا
** 

قرة
الف

اط 
الرتب

ا
** 

قرة
الف

اط 
الرتب

ا
** 

قرة
الف

اط 
الرتب

ا
** 

قرة
الف

اط 
الرتب

ا
** 

قرة
الف

اط 
الرتب

ا
** 

 2.10 08س 2.62 03س 2.64 38س 2.86 33س 2.60 8س 2.66 3س

 2.62 07س 2.62 00س 2.68 37س 2.63 30س 2.62 7س 2.77 0س

 2.62 06س 2.86 01س 2.61 36س 2.60 31س 2.82 6س 2.70 1س

 2.61 01س 2.13 04س 2.62 31س 2.77 34س 2.81 1س 2.66 4س

 2.13 12س 2.63 02س 2.02 02س 2.77 32س 2.28 32س 2.28 2س

 في تخفيض التكاليف( TDABC) فاعلية تطبيق نظام 

 2.67 8س 2.10 2س 2.76 4س 2.13 1س 2.12 0س 2.13 3س

       2.13 1س 2.14 6س 2.12 7س
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وهي بذلك تعترب مؤشرات اتساق داخلي تؤكد على ، **(2.12إىل  **2.76)االتساق الداخلي بني
 .صدق فقرات أداة الدراسة ملا وضعت لقياسه

 مؤشرات ثبات االستبانة -2.5.2
كمـا هـو مبـني يف   حتقق الباحث من ثبات إسـتبانة الدراسـة مـن خـالل حسـاب معامـل ألفـا كرونبـا 

 :اجلدول التايل
 نباخ  ألفا لثبات االستبانةنتائج اختبار كرو :(4) رقم جدول

 SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر
ـــة باجلـــدول  أن معامـــل كرونبـــا  ألفـــا ألبعـــاد اســـتبانة الدراســـة املســـتقل  (4)يتضـــح مـــن النتـــائج املبين

وهـــي مجيعهـــا  (2.16)وأمـــا ثبـــات اســـتبانة الدراســـة ككـــل يســـاوي ( 2.16إىل  2.17)والتـــابع تـــرتاوح بـــني 
وبــذلك يكــون الباحــث قــد تأكــد مــن صــدق  ،( 0221جــودة، ، 2.82< ) مؤشـرات ثبــات دالــة إحصــائياً 

وثبات استبانة الدراسة مما جيعله على ثقة تامـة بصـحة اإلسـتبانة وصـالحيتها لتحليـل النتـائج واإلجابـة علـى 
 .أسئلة الدراسة واختبار فرضياهتا

 المستخدمةاألساليب اإلحصائية  -3.5.2
اعتمد الباحث يف حتليل بيانات الدراسة احلالية على استخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 : حيث عمد إىل حساب االختبارات اإلحصائية املعلمية التالية ،( SPSS) ــــ بـ اختصاراواملعروفة 
 ؛التكرارات والنسب املئوية لتبيان التوزيع النسيب عينة الدراسة -
 ؛للتحقق من معامالت االتساق الداخلي لفقرات وأبعاد أداة الدراسة معامل ارتباط بريسون -

 معامل كرونباخ ألفا  عدد الفقرات مضمون المحور مستقل

 12 2.16 (TDABC) مدى تطبيق الشركات لنظام   .1

 2.17 1 يف ختفيض التكاليف( TDABC) فاعلية تطبيق نظام   .2

 2.16 11 لالستبانةالدرجة الكلية 
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 ؛اختبار كرونبا  ألفا للتحقق من الثبات الكلي ألداة الدراسة وأبعادها الفرعية -
 ؛املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتبيان واقع ممارسة أبعاد الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة -
 ؛لعينة واحدة الختبار معنوية متوسط كل فقرة عن الوسط الفرضي ألداة الدراسة (T)اختبار -
يف  (TDABC) بوجــود أثــر لتطبيــق الشــركات لنظــام  ( F)االحنــدار البســيط للتأكــد مــن معنويــة قيمــة  -

 .ختفيض التكاليف
 الوسط الحسابي لتبيان مدى ممارسة فقرات محاور أداة الدراسة (:5) رقم جدول

 الفاعلية/ واقع التطبيق متوسط المقياس 

 تطبيق أو فاعلية ضعيفة حداً  3.62إىل أقل من  3 3
 تطبيق أو فاعلية ضعيفة 0.82إىل أقل من  3.62 0
 تطبيق أو فاعلية متوسطة 1.42إىل أقل من  0.82 1
 تطبيق أو فاعلية عالية 4.02إىل أقل من  1.42 4
 أو فاعلية عالية جداً  تطبيق 2إىل أقل من  4.02 2

 SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر
 :عرض النتائج ومناقشتها. 3

توجد درجة عالية من التطبيق والفاعلية لنظام التكاليف  نهأواليت تنص على : نتائج الفرضية األولى .1.3
يف الشركات السعودية حمل الدراسةوبناًء على ذلك مت  (TDABC)على أساس األنشطة املوجهة بالوقت

 :لعينة واحدة لكل فقرة والنتائج متضمنة باجلدول التايل( ت)حساب املتوسط واالحنراف املعياري واختبار
 (TDABC) لتبيان مدى تطبيق الشركات السعودية  لنظام( ت)المتوسط واختبار :(6)رقم جدول 

المح
 ور

قيمة  المتوسط مضمون البعد
T 

 الترتيب التطبيق الداللة

1 
لدى الشركات السعودية  املام بتطيق بنظام توزيع التكاليف 

 (TDABC)حسب األنشطة املوجهة بالوقت 
 3 عايل 0.00 4.98 3.65
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2 
مقدرة الشركات السعودية على الفصل بني التكاليف املباشرة 

 15 متوسط 0.033 2.32 3.38 وغري املباشرة بتطبيق اساليب حماسبة التكاليف الالزمة

3 
لدى الشركة القدرة على حصر األنشطة اليت يستنفذها كل 

 منتج
 6 عايل 0.00 3.51 3.60

 4 عايل 0.00 4.88 3.63 تقوم الشركة بوضع خمطط تدفق األنشطة املختلفة 4

5 
تستخدم الشركة أسلوب حماسبة التكاليف على أساس 

 25 متوسط 0.27 1.11 3.15 لتوزيع التكاليف غري املباشرة ABCالنشاط  

 2 عايل 0.00 4.63 3.71 تقوم الشركة بتحديد التكلفة الالزمة لكل نشاط 6

 22 متوسط 0.24 1.20 3.21 لدى الشركة القدرة على حتديد الزمن الالزم لكل نشاط 7

8 
للمنتج  تقسم الشركة األنشطة إىل أنشطة تضيف قيمة
 29 متوسط 0.81 0.24 3.04 وأنشطة ال تضيف قيمة للمنتج

9 
تعمل الشركة على ختفيض األنشطة اليت ال تضيف قيمة 

 23 متوسط 0.33 0.99 3.17 (كاليف التخزين واملناولةت)للمنتج واحلد منها مثل

 7 عايل 0.00 3.37 3.56 تقوم الشركة بتخصيص التكاليف غري املباشرة على األنشطة 10

11 
تقوم الشركة بإعادة ختصيص تكاليف األنشطة على 

 9 عايل 0.00 3.30 3.50 املنتجات واخلدمات

12 
تستخدم الشركة معدالت حتميل زمنية لتكاليف األنشطة 

 21 متوسط 0.24 1.21 3.20 حتدد من خالهلا تكلفة املنتج بشكل دقيق

13 
تستخدم الشركة معدالت حتميل متعددة لتكاليف األنشطة 
 10 عايل 0.02 2.38 3.40 تراعي العالقة السببية بني التكلفة واألنشطة املسببة هلا

14 
تستخدم الشركة الزمن املستنفذ من كل نشاط أساساً لتوزيع 

 13 متوسط 0.03 2.30 3.38 (وصوالً لتحديد أدق لتكلفة املنتج) التكاليف غري املباشرة
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15 
يتم إجراء عمليات تفتيش ورقابة على املنتجات بصورة 

 5 عايل 0.000 3.24 3.63 مستمرة لضمان اجلودة

16 
ختضع منتجات الشركة إلعادة هندسة بني الفينة واألخرى 
 24 متوسط 0.38 0.89 3.17 سعياً للتخلص من اإلضافات اليت ال حتقق قيمة للزبون

17 
على حتديد التكلفة غري املستغلة من  لدى الشركة القدرة

 16 متوسط 0.06 1.94 3.37 األنشطة

18 
 

تقوم الشركة بتقسيم املنتج إىل أنشطة فرعية لتسهيل حتديد 
 14 متوسط 0.03 2.24 3.38 تكلفة املنتج

تقوم  الشركة باستخدام أسلوب إدارة اجلودة الشاملة  19
TQM 

 27 متوسط 0.55 0.60 3.12

20 
يوجد لدى الشركة دليل خاص مبراكز التكلفة املستنفذة من 

 1 عايل 0.00 7.04 3.87 اإلنتاجقبل مراكز 

 TCتتبىن اإلدارة مدخل التكلفة املستهدفة  21
 

 

 19 متوسط 0.14 1.52 3.25

22 
لتقييم  BSCتقوم الشركة باستخدام بطاقة األداء املتوازن 

 األداء
 

 

 28 متوسط 0.63 0.48 3.10

 JIT 2.90تقوم الشركة باستخدام سياسة التصنيع الفوري  23
0.58

1- 
 30 متوسط 0.56

 26 متوسط 0.50 0.67 3.13 تقوم الشركة باستخدام أسلوب التحسني املستمر 24

25 
لدى إدارة الشركة اقتناع بأمهية تطبيق أساليب توزيع 

األنشطة التكاليف على املنتجات على أساس 
Activity BasedCosting-ABC 

 8 عايل 0.00 3.08 3.56

26 
لدى إدارة الشركة القدرة على تشكيل فريق متكامل لتطبيق 

 17 متوسط ABC 3.29 1.61 0.11أساليب 

27 
لدى إدارة الشركة القدرة على حتديد العدد األمثل من 

 12 عايل 0.02 2.35 3.40 األنشطة ومسببات التكلفة لكل نشاط
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 SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر
 :(8)اإلحصائية للجدوليتضح من املؤشرات 

 (30)، على نطاق(TDABC)بالوقت  املوجهة األنشطة أساس على وجود تطبيق لنظام التكاليف -
بدرجة عالية بناًء ( TDABC) بالوقت  املوجهة األنشطة أساس على نشاط من أنشطة نظام التكاليف

 1.42)واليت تعترب من مؤشرات الفئة الرابعة (1.42إىل  1.67)على املتوسطات احلسابية واليت ترتاوح بني 
 ؛من إمجايل األنشطة بالشركات عينة الدراسة %(42)وهي متثل  لدرجة التطبيق املرتفع( 4.02إىل أقل من 

يوجد لدى الشركة  "إن أهم األنشطة تطبيقاً من حيث األمهية ومن وجهة نظر عينة الدراسة تتمثل يف   -
، تقوم الشركة بتحديد التكلفة الالزمة لكل اإلنتاجدليل خاص مبراكز التكلفة املستنفذة من قبل مراكز 

، تقوم (TDABC)نشاط، لدى الشركة معرفة بنظام توزيع التكاليف حسب األنشطة املوجهة بالوقت
يش ورقابة على املنتجات بصورة الشركة بوضع خمطط تدفق األنشطة املختلفة، يتم إجراء عمليات تفت

مستمرة لضمان اجلودة، لدى الشركة القدرة على حصر األنشطة اليت يستنفذها كل منتج، تقوم الشركة 

28 
لدى إدارة الشركة القدرة على اقناع املوظفني مبزايا التحول 
إىل أي من األساليب احلديثة إلدارة التكلفة ومنها 

TDABC 
 18 متوسط 0.13 1.56 3.29

29 
لدى إدارة الشركة القدرة على االستفادة من التطور 
التكنولوجي يف تطبيق التكاليف على أساس األنشطة 

(ABC )و(TDABC) 
 20 متوسط 0.23 1.21 3.23

30 
لدى إدارة الشركة القدرة على إعداد وتطبيق معدالت الوقت 

الالزمة لكل نشاط من أنشطتها بتطبيق نظام 
(TDABC) 

 11 عايل 0.03 2.32 3.40

  متوسط 0.18 2.32 3.36 المتوسط العام
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لدى إدارة الشركة اقتناع بأمهية تطبيق أساليب توزيع ، بتخصيص التكاليف غري املباشرة على األنشطة
الشركة بإعادة ختصيص تكاليف األنشطة على التكاليف على املنتجات على أساس األنشطة، تقوم 

تستخدم الشركة معدالت حتميل متعددة لتكاليف األنشطة تراعي العالقة السببية ، املنتجات واخلدمات
بني التكلفة واألنشطة املسببة هلا، لدى إدارة الشركة القدرة على إعداد وتطبيق معدالت الوقت الالزمة 

الشركة القدرة على حتديد العدد األمثل من األنشطة ومسببات  لكل نشاط من أنشطتها، لدى إدارة
 ؛التكلفة لكل نشاط

نشاطًا دالة  (30)، أن مجيع مستويات الداللة على نطاق الـ(ت)تشري قيم مستويات داللة اختبار -
 ؛مما يؤكد على وجود تطبيق بدرجة عالية هلذه األنشطة من وجهة نظر عينة الدراسة (2.22>)إحصائياً 

نشاطًا من األنشطة اخلاصة بنظام  (36)أن هنالك تطبيق لـ  (8)ضح باملثل من نتائج اجلدوليت -
من إمجايل األنشطة واليت متارسها  %(82)، وهي متثل(TDABC) بالوقت املوجهة لألنشطة التكاليف

مؤشرات فئة واليت تعترب من ( 0.12إىل  1.16)الشركات السعودية، متارس مبتوسطات حسابية ترتاوح بني
 ؛، مما يؤكد على أن درجة تطبيق وممارسة هذه األنشطة متوسطة(1.42قل من أإىل  0.82)املتوسط 

تقوم  الشركة باستخدام أسلوب إدارة اجلودة " إن أكثر األنشطة ممارسة بدرجة متوسطة تتمثل يف  -
داء، تقسم الشركة األنشطة لتقييم األ BSC، تقوم الشركة باستخدام بطاقة األداء املتوازن TQMالشاملة 

إىل أنشطة تضيف قيمة للمنتج وأنشطة ال تضيف قيمة للمنتج، تقوم الشركة باستخدام سياسة التصنيع 
لدى إدارة الشركة القدرة على االستفادة من التطور التكنولوجي يف تطبيق التكاليف على ، JITالفوري 

ختضع منتجات الشركة إلعادة هندسة بني الفينة واألخرى سعيًا للتخلص من اإلضافات ، أساس األنشطة
، وهذا يدل على أن الشركات السعودية ال هتتم كثريًا باستخدام إدارة اجلودة "اليت ال حتقق قيمة للزبون

دم قيام لتقييم األداء، وع BSCتستخدم بطاقة األداء املتوازن  ، كذلك فإن الشركات الTQMالشاملة 
م الشركة األنشطة إىل أنشطة تضيف قيمة للمنتج وأنشطة ال تضيف قيمة للمنتج، إضافة يالشركات بتقس
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بصورته املثلى اليت جيب أن يكون عليها من  JITإىل عدم قيام الشركات باستخدام سياسة التصنيع الفوري 
 ؛حيث التطبيق

، تزيد عن (1)وداللة الفروق عن املتوسط الفرضي للمقياس (ت)إن أغلب مستويات الداللة الختبار -
وإن كانت هنالك بعض األنشطة دالة إحصائيًا ولكن مل تكن داللة تؤكد على  (2.22)مستوى الداللة

 ؛وجود تطبيق يبتعد عن  املتوسط الفرضي للدراسة

 (TDABC) بالوقت املوجهة األنشطة أساس على إن املتوسط العام ملدى تطبيق لنظام التكاليف -

، ومبا أن (1.42إىل أقل من  0.82)وهو من مؤشرات فئة املتوسط الثالثة( 2من  1.18)والذي يساوي
، فإن الباحث خيلص إىل أن الصورة العامة (2.22<  2.362)مع مستوى داللة  (0.10= ت)قيمة

بالشركات السعودية ميارس  (TDABC)بالوقت املوجهة األنشطة أساس على لتطبيق لنظام التكاليف
 .بدرجة متوسطة

 (TDABC)  لتبيان فاعلية تطبيق الشركات لنظام( ت)المتوسط واختبار:(7) رقم جدول

حور
الم

 

 مضمون البعد

سط
متو

ال
 

مة 
قي

T 

اللة
الد

علية 
الفا

يب 
لترت

ا
 

1 
ساعد تطبيق نظام توزيع التكاليف حسب األنشطة 

إىل حتسني تدفق  (TDABC)املوجهة بالوقت 
 األنشطة

 2 متوسطة 2.22 0.20 1.12

2 
ساهم تطبيق نظام توزيع التكاليف حسب األنشطة 

الشركة إىل حتديد الزمن   (TDABC) املوجهة بالوقت
 الالزم لكل نشاط

 1 متوسطة 2.21 0.31 1.17

3 
أدى تطبيق نظام توزيع التكاليف حسب األنشطة املوجهة 

الشركة إىل حتديد التكاليف  (TDABC)بالوقت 
 الالزمة لكل نشاط

 6 متوسطة 2.08 3.32 1.31

4 
ساعد تطبيق نظام توزيع التكاليف حسب األنشطة 

الشركة إىل تقسيم املنتج   (TDABC) املوجهة بالوقت
 مما سهل حتديد التكلفة

 7 متوسطة 2.01 3.00 1.37
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 SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر
 :(7) تشري املؤشرات اإلحصائية للجدول

يف ختفيض التكاليف يأيت بدرجة متوسطة على نطاق مجيع  (TDABC) أن فاعلية تطبيق نظام  -
واليت تعترب من مؤشرات فئة املتوسط  (1.17إىل  1.26)عناصر احملور ومبتوسطات حسابية ترتاوح بني

واليت تؤكد على وجود فاعلية متوسطة بالشركات السعودية لتطبيق نظام ( 1.42إىل أقل من  0.82)الثالثة
(TDABC) مما  ،(2.22<)واليت مجيعها ( ت)إن مستويات الداللة احملسوبة لقيم ؛يف ختفيض التكاليف

يف ختفيض التكاليف يأيت بدرجة فاعلية ال ختتلف  (TDABC)يؤكد على أن مستوى فاعلية تطبيق نظام 
إن املتوسط العام لفاعلية تطبيق ؛عن الدرجة املتوسطة من وجهة نظر عينة الدراسة بالشركات السعودية

 =ت ) ، كما أن قيمة(2من  1.00)يف ختفيض التكاليف يأيت مبتوسط حسايب قدره  (TDABC)نظام 

5 
ساعد تطبيق نظام توزيع التكاليف حسب األنشطة 

الشركة إىل تعزيز   (TDABC)املوجهة بالوقت 
 عمليات التفتيش والرقابة

 3 متوسطة 2.32 3.86 1.07

6 
ساهم تطبيق نظام توزيع التكاليف حسب األنشطة 

بالشركة إىل الرتكيز على   (TDABC)املوجهة بالوقت 
 استخدام أسلوب اجلودة

 8 متوسطة 2.46 2.73 1.30

7 
بفضل تطبيق نظام توزيع التكاليف حسب األنشطة 

استطاعت الشركة إىل  (TDABC)املوجهة بالوقت 
 التخلص من اإلضافات اليت ال فائدة منها

 9 متوسطة 2.87 2.41 1.26

8 
إىل حتديد  ((TDABC استطاعت الشركة بتطبيق 

العدد األمثل من األنشطة والتخلص من مسببات التكلفة 
 الزائدة

 5 متوسطة 2.01 3.26 1.31

9 
اصبح لدى الشركة القدرة على إعداد وتطبيق معادالت 

 الوقت الالزمة لكل نشاط من أنشطتها بتطبيق 
TDABC)) 

 4 متوسطة 2.07 3.30 1.03

  متوسط 0.26 1.21 3.22 المتوسط العام
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مما يؤكد  (2.22<  2.082) بناًء على مستوى الداللة احملسوب والذي يساوي وهي غري دالة (3.01
بناًء ؛يف ختفيض التكاليف ال خيتلف على الدرجة املتوسطة (TDABC)أيضًا إىل أن فاعلية تطبيق نظام 

توجد درجة " على هذه النتائج املتحصل عليها، يرفض الباحث ادعاء الفرضية األوىل واليت تنص على أنه 
وخيلص  ،(TDABC) بالوقت املوجهة األنشطة أساس على الية من التطبيق والفاعلية لنظام التكاليفع

 بالوقت املوجهة األنشطة أساس على إىل وجود درجة متوسطة من التطبيق والفاعلية لنظام التكاليف
(TDABC). 

إحصائية عند مستوى  داللة يوجد فاعلية وأثر ذات" واليت تنص على أنه  :الثانيةنتائج الفرضية . 2.3
 .يف ختفيض التكاليف بالشركات السعودية (TDABC) لتطبيق نظام (2.22)معنوية 

 فدام أسلوب االحندار البسيط للوقو لإلجابة على نص الفرضية الثانية، عمد الباحث إىل استخ
 (6)واجلدول يف ختفيض التكاليف بالشركات السعودية، (TDABC)على فاعلية وأثر تطبيق نظام 

يف ختفيض التكاليف بالشركات  (TDABC)يتضمن أهم املؤشرات اإلحصائية ملعنوية أثر تطبيق نظام 
 .السعودية

 في تخفيض التكاليف  (TDABC) االنحدار البسيط لتبيان أثر تطبيق نظام (:8) رقم جدول
 بالشركات السعودية

 المتغير المستقل
B مؤشرات

 للنموذج
معامل 
 Rاالرتباط 

R2 الداللة ت الداللة ف 

مدى تطبيق الشركات 
 (TDABC) لنظام

2.062 2.606 2.868 321.01 2.222 32.42 2.22 

 SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر
 :النتائج التالية (6)يتضح من املؤشرات اإلحصائية للجدول 

يف ختفيض  (TDABC)أثر معنوي لنموذج االحندار لتطبيق الشركات السعودية لنظام  وجود -
وهي دالة عند مستوى  (321.01)واليت تساوي ( ف)التكاليف بالشركات السعودية، بناًء على قيمة 
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وهي تأكيد على وجود  فاعلية وأثر لتطبيق الشركات السعودية لنظام  (2.22> 2.222)معنوية 
(TDABC) إن إمجايل ما يؤثر به تطبيق الشركات ؛يف ختفيض التكاليف بالشركات السعودية

وأن ما تبقى من األثر  %(86.8) يف ختفيض التكاليف بالشركات السعودية يبلغ (TDABC)لنظام
حجم األثر  إن؛يعزوه الباحث إىل عوامل ومتغريات خارج نطاق الدراسة احلالية (%13.4)والذي يبلغ 

يف ختفيض التكاليف بالشركات السعودية، يعترب تأثري معنوي بناًء  (TDABC)لتطبيق الشركات لنظام
 (2.22>2.222)وهي دالة عند مستوى معنوية  (32.42)واليت تساوي( ت)على قيمة

 :يوضح فاعلية تطبيق نظام خفض التكاليف  (23)الشكل 
 تطبيق نظام خفض التكاليف فاعلية: (01) رقم الشكل

 
 SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج: المصدر

 

 :خاتمــة
نظام التكاليف على أساس األنشطة املوجهة بالوقت  مدى وأثر ممارسةتطرقت الدراسة إىل 

(TDABC) وبينت نتائج .على ختفيض التكاليف بالتطبيق يف الشركات السعودية املسامهة حمل الدراسة
يف ختفيض  (TDABC)وجود أثر معنوي لنموذج االحندار لتطبيق الشركات السعودية لنظام  :البحث
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تأكيد على وجود فاعلية وأثر لتطبيق الشركات السعودية لنظام ، وهو التكاليف بالشركات السعودية
(TDABC )نظامإن إمجايل ما يؤثر به تطبيق الشركات لو  ؛يف ختفيض التكاليف بالشركات السعودية 
(TDABC)  وأن ما تبقى من األثر  %(86.8)يبلغمن عوامل يف ختفيض التكاليف بالشركات السعودية

يقرتح الباحث  لذلك. الدراسةوامل ومتغريات خارج نطاق يعزوه الباحث إىل ع%( 13.4)والذي يبلغ 
حث و توعية اإلدارات العليا للشركات بأمهية تبين وتطبيق أساليب احملاسبة اإلدارية :عدة توصيات منها

وذلك استجابًة للمتغريات البيئية السريعة واليت تزداد تعقيًدا يوًما  ،(TDABC)احلديثة وخصوصًا نظام 
بعد يوم ال نه يساعد يف قياس وحتديد تكلفة نقل املنتجات يف الشركات وقرارات التعسري وقرارات الرقابة 

 .على التكاليف
 

 :المراجعقائمة 
 :العربية باللغة مراجع 

منهج محاسبي مقترح في ضوء التكامل بين نظامي  :إدارة التكلفة" ،(0221)طارق ، الرشيدي .1
(ABC&TD)"0ة عني مشس، العدد جملة الفكر احملاسيب، كلية التجارة، جامع. 

تقييم مدخل تكاليف األنشطة على أساس الوقت بالتطبيق على " ،(0232)عبد احلليم، عبري  .2
تجارة، جامعة عني ، كلية ال، جملة الفكر احملاسيب"قسم االئتمان بأحد فروع البنك األهلي المصري

 .(0)مشس، العدد 
دور أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت على " ،(0230) ابراهيم عيسي ،حممد .3

حالة الشركة السودانية لخطوط : الرقابة على تكاليف النقل واتخاذ القرارات اإلدارية دراسة
ماجستري جامعــة الســودان للعلـــوم والتكنولــوجيا كليـــة الدراسـات  ةرسال" المحدودةأنابيب البترول 

 .العليـــــا والبحث العلمي
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 :ملخص
الدراسة إىل حماولة معرفة العالقة التبادلية بني النمو االقتصادي وانبعاثات ثاين أكسيد هتدف هذه 

، وهذا استنادا إىل األساليب (4102-0891)الكربون واستخدام الطاقة األحفورية باجلزائر خالل الفرتة 
يف التلوث بالنمو القياسية اليت مت اعتمادها من قبل العديد من الدراسات احلديثة اليت تناولت عالقة 

 .االقتصاديات النامية
، يف حالة اجلزائر نظرا للتشابه الكبري بني EKCتطبيق منوذج حيث خلصت الدراسة من خالل 

مصادر كثافة استخدام على  إىل التعرف  خصائص االقتصاد اجلزائري وفرضيات منوذج سيمون كوزنتس
 .ادي املستدامقتصالطاقات األحفورية باجلزائر وإمكانية حتقيق النمو اال

منحىن كوزنتس البيئي، النمو االقتصادي املستدام، انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، : الكلمات المفتاحية
 .العالقة السببية

Abstract: 

This study aimed to examine the relationship between the economic 

growth and co2 emissions and the energy use in Algeria during the period 

(1980-2014). The econometric methods are supported by recent evidence 

that, in fact, pollution problems are being addressed and remedied in 

developing economies, to question how natural resource availability in the 

Algerian Economy could be compatible with sustained economic growth, 
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because of its resemblance to the pattern of inequality and income described 

by Simon Kuznets. 

Keywords: Environmental Kuznets Curve, Sustainable Growth, Dioxide 

Emissions, Causal relationship. 
 

 :مقدمة
يبقى النمو اهلاجس االقتصادي الرئيسي للحكومات واألمم، حيث يتوضع هدف حتقيق معدالت 
مقبولة من النمو االقتصادي على رأس أهداف السياسات احلكومية لكونه ميثل اخلالصة املادية للجهود 

ه يعترب شرطا غري كاف االقتصادية وغري االقتصادية املبذولة يف اجملتمع وخالل فرتة زمنية معينة، غري أن
لتحقيق الرفاه االقتصادي وحتسني املستوى االجتماعي لألفراد، إذ يساهم كل من التوزيع العادل لثروات 

 ،هذا النمو وإشكالية احلفاظ على نفس املستوى على األقل من معدالت النمو احلالية لألجيال املستقبلية
حيث جادلت العديد من الدراسات يف مسألة أن  ،لنموالطرف اآلخر يف معادلة استدامة واستمرار هذا ا

التقدم التكنولوجي الذي يولد عن طريق االستثمار يف التطوير واالختبار واالكتشاف هو الطريقة الوحيدة 
أوىل بوادر حتليل غري أن  .Schumpeterحتليل لتفادي العوائد املتناقصة يف املدى الطويل، وهو ما أكده 

الذي يهدف إىل إيقاف النمو  0899إنشاء نادي روما سنة  تعرف النور إال عندمل  استدامة النمو
( halte croissance)تقريره الشهري كفى من النمو  0894التقليدي؛ ليعد بعدها هذا النادي سنة 

 الذي يتكلم عن النمو الدميغرايف وعالقته باملوارد الطبيعية واستغالهلا، ليصبح مصطلح االستدامة يف أفريل
جلنة برونتالند اليت ترأستها )شائع االستخدام على يد اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية  0899سنة 

إىل التنمية اليت تليب احتياجات اجليل  العاملواليت دعت ، (Brundtlandالوزيرة األوىل النروجيية السيدة 
 1.احلاضر دون أن تعرض إىل اخلطر احتياجات أجيال املستقبل

، والذي مت اإلعالن فيه على أنه 0884جوان  02انعقاد قمة ريو يف  الدور الذي لعبه باإلضافة إىل
ينبغي على احلكومات بالتعاون مع املنظمات الدولية حسب نوع اقتصادياهتا أن تعتمد اسرتاتيجية وطنية 

                                                 
1
- AbdelmalkiLahsen, Mundler Patrick, Economie de L’environnement et du 

Developpement Durable, Editions De Boeck Université, Bruxelles, 2010, p 40. 



 حالم زواوية
: لبيئياكوزنتس ومتغيرات نموذج   بين النمو االقتصاديسببية العالقة ال

 (4102 -0891)الجزائر خالل الفترة  حالة

 

170 

 

قط النمو وليس ف 2،(National Sustainable Development Strategies)للتنمية املستدامة 
االقتصادي، مبعىن أن يكون النمو املستدام أداة لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة االقتصادية، االجتماعية 

وانبثق عنها ما يسمى بأجندة  42والبيئية، حيث وافقت كل الدول املشاركة على اتفاقية ريو ومبادئها الـ
، بالربازيل بعد 4104، يف جوان سنة "41+ريو "ستدامة ليتأيت بعدها املؤمتر العاملي للتنمية امل. 40القرن الـ

، حيث اعترب املؤمتر فرصة للتطلع إىل العامل الذي 0884عشرين سنة على انعقاد قمة األرض يف ريو عام 
بيانا ختاميا من سبعني صفحة " 41+ريو "عاما املقبلة، حيث أصدرت قمة األرض  41نريده يف غضون 

 Clean Development)نة وإطالق آلية أهداف التنمية املستدامةنقطة تضمن نوايا حس 492و

Mechanism) التأكيد على مبادئ " املستقبل الذي نريده"، كما حدد النص الذي جاء بعنوان
 (Cop 21)مؤمتر باريس بشأن تغري املناخ جا يف هذا اإلطار كما جاء . 3وتوصيات املؤمترات السابقة

، الذي يعترب النسخة احلادية والعشرين من مؤمتر 4102ديسمرب سنة  04نوفمرب و 21خالل الفرتة بني 
وإلزام  ةاملناخي اتاألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة املبدئية بشأن التغري املناخي للحد من تأثريات التغري 

ثانية الدول بتقدمي تنازالت لضمان استمرارية أكثر للنمو؛ كما احتضنت املغرب مبدينة مراكش الدورة ال
، من أجل اعتماد وتنفيذ آليات اتفاق باريس 4109يف نوفمرب من سنة  (Cop 22)والعشرين للمؤمتر 

 4.ومنه تعبئة اجملتمع الدويل لتحقيق منو اقتصادي أكثر استدامة
ومجيع احلقائق السابقة اليت سامهت يف تعبئة اجملتمع الدويل حنو اجتاه احلماية  وقبل هذا كله،

بنشر حبثه املوسوم  ،Simon Kuznetsحني قام  0822حتديدا سنة  وقت مبكرالبيئية، ويف 
« Economic Growth and Income Inequality »،5 ياس العالقة بني حيث قام ألول مرة بق

                                                 
، دار املناهج للنشر مقدمة في اقتصاديات البيئةنوزاد عبد الرمحن اهلييت، حسن ابراهيم املهندي، عيسى مجعة ابراهيم،  -2

 .12 ص، 4101ن، عما ،0طوالتوزيع، 
 .24، الكويت، ص 4112، جانفي 011، جملة علوم وتكنولوجيا، العدد هموم أمنا األرضأمحد خضر،  -3
 www.cop21.gouv.fr:انظر( 44كوب )و( 40كوب )للمزيد من التفاصيل حول مؤمترات باريس  -4

5
-  Simon Kuznets,” Economic Growth and Income Inequality”, The American 

Economic Review, Volume XIV, Number One, March, 1955. 
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من طرف بعد  فيمامث طور هذا النموذج  يف العامل؛ معدالت النمو االقتصاديو التدهور البيئي 
Grossman وKrueger منوذج تم اعتماد لي، 0880، سنةEKC من طرف البنك الدويل  بصفة رمسية

لقياس ، ويكون منوذج منحىن كوزنتس البيئي 0884يف تقريره حول التنمية االقتصادية يف العامل سنة 
 :على العموم من الشكلالعالقة بني االقتصاد والبيئة 

                       
        ،6 

 ،   هو املؤشر البيئي والذي يقاس يف الكثري من األحيان عن طريق انبعاثات    : حيث أن
ترمز إىل مسبب ذلك األثر البيئي كمعدالت استهالك الطاقة   يعرب عن الناتج احمللي اخلام، و  و

هو اجتاه   ت املسببة لالنبعاثات، واالحفورية مثال، أو استخدام الطاقة الكهربائية، وغريها من القطاعا
ومت االعتماد على منوذج منحىن  . ، عن البلد والسنوات على التوايلtو iالزمن اخلطي، وتعرب كل من 

كوزنتس البيئي يف العديد من الدراسات يف الدول املتقدمة من أجل معرفة العالقة السببية بني النمو 
، حملاولة قياس استدامة النمو االقتصادي، ومعرفة نقطة التحول االقتصادي وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون

يف مسار هذا النمو استنادا إىل معدالت استخدام الطاقة يف فرتة زمنية معينة، وعليه سنحاول يف هذه 
الدراسة أن نبني العالقة السببية بني النمو االقتصادي واستخدام الطاقة وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف 

، أخذت من قاعدة بيانات البنك (4102-0891)ائر، باستخدام بيانات سالسل زمنية سنوية للفرتة اجلز 
حيث يفرتض النموذج الذي يتم تقديره بأنه من شأن معدالت أعلى الستخدام الطاقة  ،(WB)الدويل 

كاجلزائر وهو   أن حتفز النمو االقتصادي وبالتايل تسبب انبعاثات أكثر لثاين أكسيد الكربون يف بلد ريعي
ما يؤدي إىل تدهور نوعية البيئة وتأثريها على الصحة العامة وعلى جودة املناخ ومنه تثبيط معدالت النمو 

 7.االقتصادي املستدام الذي يعين استدامة رفاهية اجملتمع
 

                                                 
6

 -  James Van Alstine, Eric Neumayer, The Environmental Kuznets Curve, Edward 

Elgar Cheltenham, UK, 2010, p 05.  
7
- “The Green Investment Report: The ways and means to unlock private finance for 

green growth”, World Economic Forum, Geneva, 2013, p 12. 
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 :اإلشكالية والفرضيات
تنبثق مشكلة الدراسة من نظرا لالرتباط شبه التام بني هيكل االقتصاد اجلزائري وقطاع احملروقات، 

ضرورة طبيعة العالقة بني النمو االقتصادي وتدهور البيئة يف ظل االلتزام الدويل البيئي للجزائر من جهة؛ و 
سياسة اإلمداد الطاقوي الوطنية يف إطار اسرتاتيجية إحالل استخدامات الطاقات التقليدية  إىلالنظر 

من  ات الدفيئة لضمان استدامة النمو االقتصادي وتواصلهببدائل طاقات أخرى ال تنضب وال تصدر الغاز 
حتوهلا  يف إطارمدى التعارض بني نظام اإلمداد الطاقوي التقليدي باجلزائر خاصة فإن وهلذا . جهة أخرى

ومتطلبات حتقيق النمو  حنو اسرتاتيجية تنويع وتطوير االقتصاد احمللي يف إطار خمططاهتا التنموية،
 : م وضمانه لألجيال املستقبلية جيعلنا نطرح السؤال الرئيسي التايلاالقتصادي املستدا

المتبادلة بين النمو االقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وما هي متطلبات  ما هي اآلثار
 ؟بالجزائر تحقيق استدامة هذا النمو

الفرضيات اليت  ومن أجل اإلجابة على التساؤل السابق تندرج منهجية حبثنا يف حماولة اختبار
توجد عالقة سببية : على حالة اجلزائر كما يلي EKCجاءت هبا النظرية االقتصادية يف إطار تطبيق منوذج 

والناتج احمللي اإلمجايل باجلزائر، وفرضيةثبوت العالقة السببية  استخدام الطاقة التقليديةذات اجتاهني بني 
كسيد الكربون، وفرضية وجود عالقة سببية ذات اجتاهني بني بني اإلنتاج احمللي اإلمجايل وانبعاثات ثاين أ

 .استخدام الطاقة التقليدية وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون باجلزائر
 :أهداف الدراسة

هتدف هذه الدراسة إىل تتبع مسار املؤشر البيئي واملتمثل يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون عرب 
 إطار اسرتاتيجية التحول حنو اقتصاديات الطاقات األقل كربونا، مراحل النمو االقتصادي يف اجلزائر يف

وهذا عن طريق اختبار العالقة السببية يف املدى القصري والطويل بني متغريات منوذج انبعاث ثاين أكسيد 
 .  الكربون وحتديد اجتاه هذه العالقة فيما إذا كانت عالقة سببية باجتاه واحد أو باجتاهني
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 :ابقةالدراسات الس
خلصت العديد من الدراسات املعاصرة إىل عدم إمكانية االستمرار يف النمو االقتصادي وفق 
املعطيات والسياسات االقتصادية السابقة، وهذا ألن األداء االقتصادي لبعض الدول يف تراجع مستمر 

لرأس املال، مما حيتم  حىت مع الزيادة الكمية لكل من مصدري النمو املتمثلني يف العمل والتكوين اإلمجايل
 Mohammadحيث قام كل من جديدة للنمو االقتصادي العاملي،  إسرتاتيجيةضرورة النظر بعمق حنو 

Salahuddin و Jeff Gow  بدراسة العالقة بني النمو االقتصادي، استهالك الطاقة ، 4102سنة
خلصت الدراسة إىل العالقة وانبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون يف دول جملس التعاون اخلليجي، إذ 

السببية بني استهالك الطاقة األحفورية وارتفاع معدالت انبعاث الغازات الدفيئة باإلضافة إىل الدور الفعال 
 8.الذي تلعبه السياسات احلكومية يف خفض هذه االنبعاثات ومنه االجتاه حنو اقتصاد أكثر استدامة

يف دراستهم ، 4102سنة  UmitBulutو EmrahKoçakو FaikBilgiliكما وجد كل من 
إعادة : األثر الديناميكي الستهالك الطاقات املتجددة على انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون"املوسومة بـ

واليت قامت بدراسة أثر استهالك الطاقات املتجددة على جودة البيئة، " النظر يف منحىن كوزنتس البيئي
وهذا بدراسة أثر انبعاثات غاز ثاين  EKCفعالية منحىن كوزنتس حيث قامت الدراسة التجريبية بتحليل 

وقامت . أكسيد الكربون كمتغري مستقل وقياس مستويات االحندار ملعدالت الناتج القومي اإلمجايل
دولة تابعة ملنظمة التعاون والتنمية خالل الفرتة  09الدراسة اليت اعتمدت على بيانات مقطعية جملموع 

ى طريقة املربعات الصغرى املصححة كليا املقطعية وطريقة املربعات الصغرى للبيانات عل( 4101 -0899)
املقطعية، وخلصت الدراسة إىل أثر معدالت النمو االقتصادي على انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وهو ما 

                                                 
8

- Mohammad Salahuddin, Jeff Gow, “Economic Growth, Energy Consumption and 

CO2 Emissions in Gulf Cooperation Council Countries”, Elsivier Journal, Energy 

73, N° 44-58, 2014. 
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ة النظر يف طبيعة يبني النمط غري املستدام ألمناط اإلنتاج والنمو خالل فرتة الدراسة وهو ما يدعو إىل إعاد
 9.اآلثار االقتصادية املبينة يف منحىن كوزنتس البيئي من خالل زيادة معدالت استهالك الطاقات املتجددة

، 4109سنة Can TanselTurcuوAngeliki N. Mengakiباإلضافة إىل دراسة كل من 
شر لالقتصاد املستدام واليت حبثت العالقة بني النمو االقتصادي واستهالك الطاقة من خالل اقرتاح مؤ 

(Index of SustainableEconomicWelfare)  لدول جنوب أفريقيا، حيث يضم هذا املؤشر يف
ظل فرضيات منحىن كوزنتس البيئي املطور، جمموعة من املؤشرات اإلضافية زيادة على معدالت النمو 

ة، معدالت منو رأس املال االقتصادي، منها معدالت االستهالك واإلنفاق احلكومي على التعليم والصح
الثابت، معدالت نضوب املوارد الطبيعية نسبة للناتج احمللي باإلضافة إىل اآلثار اخلارجية النامجة عن اآلثار 
البيئية، حيث تعترب هذه الدراسة من بني أهم الدراسات اليت ألقت الضوء على مفهوم استدامة االقتصاد 

 10.مومنه ضرورة التوجه حنو النمو املستدا
، 4109سنة .Vladislav Marjanovic et alباإلضافة إىل املفارقة اليت جاءت هبا دراسة 

واليت تناولت طرق التنبؤ مبعدالت النمو االقتصادي على أساس انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون،  
تيجة التغريات يف حيث أظهرت العالقة السببية بني املتغريين أن معدالت انبعاثات الغازات الدفيئة تتغري ن

 الناتج احمللي اإلمجايل، غري أن التطورات التكنولوجية والسياسات التنظيمية واحلكومية البيئية من شأهنا
التقليل من هذه االنبعاثات، وعليه تعترب هذه  الدراسات من بني الدراسات األوىل للتنبؤ مبعدات النمو 

 11.ستقبالاالقتصادي على أساس كمية االنبعاثات املقدرة م

                                                 
9

- FaikiBilgili, EmrahKoçak, UmitBulut, “The Dynamic Impact of Renewable energy 

Consumption on CO2 Emissions: A revised Environmental Kuznets Curve 

Approach”, Renewable and Sustainable Energy Review, Elsevier, July 2015. 
10

- Angeliki N. Menegaki, Can TanselTugcu, “Rethinking the energy-growth nexus: 

Proposing an Index of Sustainable Economic Welfare for Sub-Saharan Africa”, 

Elsivier Journal, Energy Research & Social Science, 17, N° 147-159, 2016. 
11

- VladislavMarjanovic, Milos Milovancevic, Igor Mladenovic, “Predection of GDP 

growth rate based on Carbon Dioxide (co2) emissions”, Journal of co2 Utilization 16, 

N° 212-217, Elsevier, 2016. 
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املتعلقة ، 4109سنة A.MirandolaوA.Stoppato و F.Alipradniوقد توصلت دراسة 
واليت قامت ، "تقدير ختفيض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون باستخدام الطاقات املتجددة يف إيطاليا"بـ

عتماد على بتحليل أثر استخدام الطاقات املتجددة على انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون، حيث مت اال
معادلة كيميائية معدة من طرف وزارة الطاقة يف عملية قياس انبعاثات غازات ثاين أكسيد الكربون املتأتية 
عن احملطات احلرارية إلنتاج الطاقة الكهربائية وخلصت الدراسة إىل العالقة السببية اإلجيابية بني استهالك 

طاقة الرياح وختفيض معدالت االنبعاث، وعليه فإن الطاقات املتجددة متمثلة يف الطاقة الفلطوضوئية و 
من الطاقة املتجددة األصل من أجل  %41اقتصاد إيطاليا حيتاج إىل برنامج يضمن استهالك ما قدره 

 12.االنتقال إىل اقتصاد أكثر استدامة
I. نحو مقاربة جديدة لتحليل استدامة النمو االقتصادي: اإلطار النظري للدراسة 

ني انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ومعدالت النمو االقتصادي مبا يتوافق مع فرضيات إن العالقة ب
منحىن كونتس، تدعو للجدل خاصة عند حماولة اختبارها يف دولة ريعية كاجلزائر، فإذا كان العامل كله يتجه 

ا على ما حنو االقتصاد األقل كربونا، وحنو بيع حصص اإلصدار وتراخيص التلوث، واجلزائر وباعتماده
من إيرادات احملروقات ضمن هيكل صادراهتا اإلمجايل، ومل تعرف بعد مرحلة اإلقالع  %89تفوق نسبته 

الصناعي، فإنه ال ميكنها االعتماد على املصادر األحفورية من أجل ضمان عمليات التصنيع دون األخذ 
ار االتفاقيات الدولية هذا ما يربر تطبيق هذه يف عني االعتبار التزاماهتا الدولية اجتاه التغريات املناخية يف إط

ة بني النمو الدراسة على اجلزائر من جهة؛ ومن جهة أخرى تدعو الضرورة ملعرفة العالقة السببية املتبادل
رب بعد مصدره صناعيا وبني انبعاثات الغاز، وهو مايستلزم أوال معرفة حدود تعاالقتصادي الذي ال ي

لتقليدي والبحث يف مؤشرات استدامة معدالت النمو لألجيال املستقبلية بعد مؤشرات النمو االقتصادي ا
 .نضوب مصادر احملروقات

                                                 
12

- F.Aliprandi, A. Stoppato, A. Mirandola, “Estimating CO2 Emissions Reduction 

from Renewable Energy use in Italy”, Renewable Energy Review, Elsevier, April 

2016. 
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I.1.حدود مؤشرات النمو االقتصادي التقليدية: 
لطاملا اعترب االقتصاديون النيوكالسيكيون أن العالقة بني رأس املال والطبيعة هي عالقة تكاملية وال 

دون تطويع خمرجات هذه األخرية ألغراض النمو والتنمية، كما يعتمدون يف ميكن حتقيق النمو االقتصادي 
مواجهة ندرة املوارد على التطور التقين، ومنه فإن ارتفاع أسعار املوارد االقتصادية يعتمد على مدى 

هذا التيار أن من شأن أدوات السوق املتطورة عرب  مناصروتواجدها يف الطبيعة من عدمه، كما يعتقد 
واضحة ملستقبل النمو االقتصادي، غري أن هذا االجتاه قد  رؤيةن أن تدمج االعتبارات البيئية وتعطي الزم

، حيث تتمثل 0899عرف العديد من االنتقادات خاصة من طرف اهليئة الدولية لالقتصاد البيئي منذ سنة 
رين لفرضية وجود عالقة أوجه القصور يف مؤشرات قياس النمو االقتصادي التقليدية يف نقد هؤالء املنظ

 Low)تسمى هذه العالقة التكاملية بنهج االستدامة الضعيفة و تكاملية بني رأس املال والطبيعة، 

sustainability)،  باإلضافة إىل نظرة التشاؤم بالنسبة لالعتماد على التطور يف ضمان استمرار وتواصل
هذا التطور التكنولوجي أن يساهم أكثر يف زيادة  النمو االقتصادي لألجيال املستقبلية، حيث أن من شأن

استنزاف املوارد الطبيعية وال جيد بديال تقنيا آخر هلا، خاصة يف ظروف اقتصاد السوق احلالية، وهلذا فإن 
رفاهية اجملتمع لن تتواصل، هلذا يرى البيئيون أن املوارد البيئية حمدودة يف الطبيعية، وجيب وضع إطار للنمو 

هذا التيار بالدور الفعال  كان يف العامل؛ حيث ينادي مناصرونسبة إىل ارتفاع عدد الس املتواصل
رأس للسياسات احلكومية يف عملية احلد من السلوكيات اجملحفة يف حق البيئة وهذا من أجل محاية رصيد 

حلدود النمو، راء بني االقتصاديني النيوكالسيكيني والبيئيني يف نظرهتم املال الطبيعي، ومع تعدد اآل
نستعرض أدناه أهم أوجه القصور يف مؤشرات قياس النمو االقتصادي الكمي الذي يعتمد على مؤشر 

 :، واليت تتمثل فيما يلي13الناتج احمللي اإلمجايل لقياسه
يف إدخال قيمة املنتجات غري السوقية وهي األعمال املنزلية واألعمال احلرة،  GDP قصور مؤشر  -

 ؛فال، واألعمال التطوعيةكأعمال رعاية األط
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- F.Aliprandi, A. Stoppato, A. Mirandola,  op.cit , pp 90, 91. 
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يف طرح تكاليف النمو االقتصادي، وهذا ألن القياس احلقيقي للرفاهية االقتصادية  GDPقصور مؤشر  -
حيتاج إىل تقدير اآلثار اخلارجية اليت يفرضها حتقيق النمو خالل فرتة معينة وأثرها على اجملتمع، واليت تشمل 

يث تلجأ احلكومات إىل اإلنفاق على تدهور البيئة من أجل تأثر صحة أفراد اجملتمع والتلوث البيئي، ح
مواجهة املشاكل البيئية وآثارها على األحياء، حيث تقدر تكاليف مكافحة التلوث يف الواليات املتحدة 

بليون دوالر سنويا، باإلضافة إىل تكاليف تسربات النفط والغاز يف احمليطات، والذي يأخذ  442بأزيد من 
 ؛يف رأس املال املادي والبشري (Depreciation)يمة االخنفاض والتدهور يف االعتبار ق

، حيث (typical) بدل الناتج األمثل  (average)فكرة الناتج املتوسط  GDPيعكس مقياس الـ -
حيسب الناتج للفرد الواحد مما يبني متوسط هذا الناتج للمجتمع، غري أن حساب استدامة النمو املتواصل 

قدار رفاهية الفرد الواحد، حيث البد أن يتوزع الناتج احمللي اإلمجايل على كافة أفراد اجملتمع هتتم مبعرفة م
وهو ما يدعو  .(Net National Welfare)بالتساوي، وعليه يتعلق األمر حبساب صايف الرفاهية احمللية 

رفاهية احمللية صايف المؤشر إىل ضرورة االنتقال من النمو الكمي إىل النمو النوعي، ويتم حساب 
(NNW)  14:كما يلي 

NNW=  التدهور يف رأس املال -يف النمو االقتصاديلتكا –إمجايل الناتج 
NNW =GDP  +افحة التلوث كتكاليف م+ ةتكاليف اآلثار اخلارجي) -املخرجات غري السوقية
 .(التدهور يف رأس املال الطبيعي+ التدهور يف رأس املال املادي+ البيئية ثوالكوار 

I.4.االنتقال من النمو الكمي إلى النمو النوعي: 
يقاس النمو االقتصادي بواسطة الناتج احمللي اإلمجايل أو قيمة السلع واخلدمات املنتجة،  

تريليون دوالر إىل  2.2من ) %911فباستعمال هذا القياس جند أن االقتصاد العاملي قد منا بأكثر من 
مليار  4.2من ) % 022، بينما زاد عدد سكان العامل بـ4110و 0821بني عامي ( تريليون دوالر 29.4
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- F.Aliprandi, A. Stoppato, A. Mirandola,  op.cit , p 92. 
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وعليه أصبحت الزيادة . 15خالل نفس الفرتة، ورغم ذلك فهذا  النمو املتسارع ليس مستداما( مليار 9إىل 
هوم النمو أمهلت مف (Valuable)يف النمو االقتصادي الكلي متثل مشكلة ألن اجلوانب القيمية والنوعية 

ن يتضمن هذا املفهوم أفكارا وتصورات ملا ميكن أن يكون عليه اجملتمع اجليد  أالبد  املستدام، وعليه
 . كتحسني نوعية احلياة وزيادة رضا األفراد

عن بيئة وجودة احلياة فراد القة إجيابية بني رضا األحيث أظهرت العديد من الدراسات وجود ع
 .أدناهمنو معدالت الناتج احمللي كما هو مبني بني و 

 عبر العالمونصيب الفرد من الناتج عن جودة البيئة والحياة الرضا العالقة بين (: 10)رقم  شكل

Source : Richard A. Easterlin, Hapiness and Economic Growth: the Evidence, 

Discussion Paper N° 7187,Institute for the Study  of Labor, Iza,  Germany, January 

2013, p 16. 

دولة من العامل حسب  29يبني الشكل ارتفاع معدالت نصيب الفرد من الناتج احمللي لـحيث  
متركز دول العامل نسبة إىل و قطر الدوائر يف الشكل الكثافة السكانية،  إذ يبني، 4119معطيات سنة 

ملزايا رتباطه باعكس عدم ااملتأتني عن جودة احلياة ونوعية البيئة، نصيب الفرد وارتباطه بالرضا والسعادة 

                                                 
15

- Rom Hubert, The challenge of Sustainable Growth, SEDI, Northern Arizona, USA, 

2011, p 46. 
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مل يف احلياة وزيادة ارتفاع العمر املتوقع ومعدالت األيادة النشاط االقتصادي كز التقليدية واليت تأيت من 
فرص التعليم واملشاركة، هذه املفارقة تدعو إىل التفكري يف إجياد بديل لتحقيق النمو والذي يستند على أن 

 .جمرد تراكم كمي يف رأس املال املادي وليستية احلياة الزيادة يف جودة ونوع حقيقة هذا النمو تعين
I.3. نماذج قياس النمو االقتصادي المستدام: 

قدير استدامة النمو، تلقد أدت اآلثار البيئية على االقتصاد إىل ظهور فريقني من االقتصاديني ل
 :ة القوي كما يليحيث يتم االعتماد على منوذجني يقودمها تيار االستدامة الضعيف وتيار االستدام

I3.1. -يقود هذا االجتاه اقتصاديني رافضني ألي قيود بيئية : التجاه الضعيف في تقدير استدامة النموا
 16:كن أن تؤثر على وترية النمو االقتصادي، حيث استندوا على الفرضيات التاليةمي
رأس  Knلبشري، ورأس املال ا KHرأس املال املصنع،  Km: إىل ثالث رساميل Kينقسم الرأمسال  -

 املال الطبيعي؛
 أن حتليل االستدامة الضعيفة يأيت يف إطار تطبيق النظرية النيوكالسيكية لرأس املال؛ -
قابلية اإلحالل بني الرساميل حبيث أن أي اخنفاض يف رأس املال الطبيعي ميكن تعويضه بالزيادة يف  -

 ؛KHأو  Km إحدى الرساميل األخرى سواء 
أنه القيام بعملية اإلحالل بني الرساميل حبيث يستطيع هذا التقدم أن خيرتع ويبتكر التقدم التقين من ش -

 .البدائل لرأس املال الطبيعي
على املدى  (NNW)وعليه فإن هذا االجتاه يرتكز على فكرة استدامة النمو وثبات الرفاهية 

ذي يدعو إىل ختفيض النمو حيث الطويل مدعمة بذلك النظرية االقتصادية للنمو ومعارضة للتيار البيئي ال
ليس فقط احملافظة على هذه املوارد أو ذلك أو باألحر احملافظة " 0882جند أن روبرت سولو قد كتب سنة 
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- Rine A. Tichit, Développement Durable,  Ressources en Sciences Economiques et 

Sociales, Université de Lyon, sur le site: ses.ens-lyon.fr. 



 حالم زواوية
: لبيئياكوزنتس ومتغيرات نموذج   بين النمو االقتصاديسببية العالقة ال

 (4102 -0891)الجزائر خالل الفترة  حالة

 

180 

 

على كل العناصر الطبيعية يف حالة ثانية، بل احملافظة وبشكل غري حمدود على قدرة اجملتمعات البشرية يف 
 17:القتصادي إذا حتقق ما يلي، وعليه تتحقق استدامة النمو ا"اإلنتاج

𝜕 

𝜕 
 

𝜕        

𝜕 
   

واملعرب عنه باملشتق مبعىن أن استدامة النمو االقتصادي ال تتحقق إال إذا كان احتياطي رأس املال 
ريق ينمو بصفة متزايدة أو يبقى ثابتا كما ميكن تعويض النقص يف إحدى الرساميل عن ط، tبداللة الزمن 

 االجتاهانغري أنه يعاب على هذا . الزيادة يف الرساميل األخرى وذلك للحفاظ على منو وثبات رأس املال
التقدم التقين يبقى غري قادر على إجياد البدائل لرأس املال الطبيعي املفقود والناضب خاصة إذا تعلق األمر 

 .الضرورية للوجود البشريباملوارد الطبيعية غري املتجددة والسلع البيئية املشرتكة و 
I3.2. - يعرتف هذا االجتاه بإلزامية احلفاظ على اختيارات النمو يف : االتجاه القوي في تقدير االستدامة

 :املدى الطويل وهذا حتت الشروط والفروض التالية
الله يعترب املوارد الطبيعية رأس مال ال ميكن إحالذي  رفض مبدأ إحالل واستبدال رأس املال الطبيعي -

 ؛بالنسبة لألجيال القادمة
إدماج االقتصاد يف البيئة وليس العكس يف إعادة بناء االقتصاد مبا يتالءم مع البيئة وقدرة استيعاهبا  -

 ؛(التماثل مع القدرة االستيعابية لألرض)ملخلفات النشاط االقتصادي 
احلفاظ على ثبات -مبدأ االحرتام من خالل احملافظة على الشروط الدنيا الستمرار التنوع احليوي؛ -

 .خمزون رأس املال الطبيعي ونقله لألجيال القادمة
أصبح العامل يهتم إلعداد حسابات قومية على أساس مراعاة البعد البيئي وتعرف باحلسابات  وعليه

 ةعلى أساس اعتبار أن التحسن يف ظروف البيئة ويف املوارد االقتصاديالقومية اخلضراء وهي حسابات تقوم 

                                                 
، (الجزء الثاني)الحسابات االقتصادية القومية واستخداماتها في التخطيط والتنمية مصطفى يوسف كايف،  -17

 .089 ص ،4102 مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان،
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البيئة هو خسارة يف أصول القتصادية وإضرار باهي زيادة يف أصول الدولة وأن أي تناقص يف املوارد 
 .الدولة

 II.متغيرات ومنهجية تحليل النموذج القياسي: الجانب التطبيقي للدراسة 
قتصادي على نوعني من املؤشرات مها املؤشر االقتصادي وميثله الناتج نعتمد يف حتليل النموذج اال

، ومتغري استهالك الطاقة بالطن مكافئ للنفط (   )2   احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة لسنة 
حيث نعتمد على . (   )، أما املؤشر البيئي ميثله متغري انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون (    )
 : لة التاليةمنوذج املعاد

،    حيث أنه كما ذكرنا سابقا، ميثل ،                             
معدالت استخدام الطاقة التقليدية هي ،     انبعاثات ثاين أكسيد الكربون باجلزائر مقاسا بالطن و

، tالزمنية ، والفرتة 4112باألسعار الثابتة للدوالر األمريكي لسنة  الناتج احمللي اخلامهو ،    بالطن، و
 .مأخوذة باللوغاريتممتغريات النموذج  كلو ، (4102-0891)هي مدة الدراسة خالل 

II.0. والخصائص اإلحصائية لمتغيرات النموذجتطور أداء الناتج المحلي ،: 
مل رئيسية لعب فيها القطاع العام دورا رئيسيا تأثر أداء النمو االقتصادي باجلزائر بصورة عامة بعوا

يف توجيه االقتصاد يف إطار املخططات التنموية اليت تعتمد على قطاع احملروقات وإمهال القطاعات 
النمو االقتصادي إىل االهتمام الذي توليه احلكومة من  إسرتاتيجيةاألخرى، حيث تندرج  اإلسرتاتيجية

وبرامج دعم النمو ( 4112-4110)نامج اإلنعاش االقتصادي للفرتة خالل برامج التنمية من خالل بر 
-4102)وبرنامج تنوع وتطوير االقتصاد احمللي للفرتة ( 4102-4101)و )4118-4112)االقتصادي 

ومن خالل حتليل النمو . ، حيث تسعى هذه الربامج إىل دعم النمو خارج إيرادات احملروقات(4108
أن هناك تذبذب يف  أدناه، نالحظ من الشكل( 4102-0891)الفرتة االقتصادي يف اجلزائر خالل 

معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل وهذا راجع إىل الصدمات اليت عرفها قطاع احملروقات املغذي الوحيد 
وهذا راجع إىل ارتفاع أسعار النفط  0894سنة  %9.2إىل  0891سنة  %1.98للنمو، حيث ارتفع من 
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خالل سنيت  %0-مث  %1.2 اقية اإليرانية، غري أهنا مل تلبث أن تصل إىل مستوياتنتيجة احلرب العر 
نتيجة الهنيار أسعار النفط سنوات الثمانينات، باإلضافة إىل تفاقم األزمة االقتصادية  0899و 0899

ارتفعت معدالت النمو  4111وبداية من سنة . 0888إىل سنة  0881واالجتماعية خالل الفرتة من 
 4112سنة  اهل تقصى معدالأ تسعار النفط وسجلأبوترية متواضعة وتزامنت مع حتسن صادي االقت

، متأثرة بأزمة الرهن العقاري وبتاطؤ االقتصاد العاملي 4102هناية سنة  %2.9صل إىل تل %9.4مبعدل 
 .واخنفاض أسعار النفط يف السوق العاملية

 (%)نسبة مئوية كتطور معدالت النمو االقتصادي  (: 14)شكل رقم 
 (4102-0891)خالل الفترة  بالجزائر
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 .باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل Eviews8خمرجات برنامج : المصدر

 

 (10) وفق اجلدول منوذج الدراسة املتبعتغريات وفيما يلي نقوم بدراسة اخلصائص اإلحصائية مل
مشاهدة وهو عدد السنوات املعتمدة يف  22حيث تبني نتائج الدرسة اإلحصائية إىل وجود ، املوايل

كما نالحظ مستويات أدىن قيمة وأعلى قيمة للمتغريات اليت تراوحت النموذج واليت تعترب كافية لدراستنا،  
ملتغري استخدام الطاقة  9.02-9.29ربون وبني ملتغري انبعاثات ثاين أكسيد الك 00.99-01.29بني 

ملتغري الناتج احمللي اإلمجايل، كما نالحظ اخنفاض القيمة االحتمالية  42.91-42.92التقليدية و
، وهذا نظرا الخنفاض معدالته مقارنة مبعدالت استخدام الطاقة التقليدية أو حىت نسبيا CO2النبعاثات 

وسنقوم فيما يلي بالتطرق إىل أهم أدبيات منهجية التكامل املشرتك احتمال الناتج احمللي اإلمجايل، 
 .واختبارات السببية
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 خصائص اإلحصائية لمتغيرات النموذجال(: 10)جدول رقم 
 الناتج المحلي اإلجمالي استخدام الطاقة التقليدية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتغيرات
 42.18 9.91 00.29 الوسيط

 42.89 9.99 00.29 المتوسط

 42.91 9.02 00.99 أعلى قيمة

 42.92 9.29 01.29 أدنى قيمة

 1.49 1.09 1.49 قيمة االنحراف المعياري

 Skewness -0.12 -0.10 1.29قيمة 

 Kurtosis 2.29 2.49 0.92قيمة 

 Jarque-Bera 8.19 1.00 4.92قيمة 

 1.42 1.82 1.10 القيمة االحتمالية

 Sum 289.29 429.12 999.29قيمة 

 Sum Sq. Dev 4.29 0.19 4.92قيمة 

 33 33 33 عدد المشاهدات

 .Eviews 8برنامج عتماد على خمرجات من إعداد الباحثة باال: المصدر
II.4 .التكامل المشترك واختبار العالقة السببية ةمنهجي: 

يدلل جراجنر على أن وجود تكامل مشرتك بني متغريين يعين وجود عالقة سببية يف اجتاه واحد على 
ة السببية بني املتغريات حمل الدراسة نقوم أوال بفحص درجة تكامل األقل، فعند القيام باختبار العالق

 .اختبار العالقة السببيةو السالسل الزمنية للمتغريات مث اختبار فرضية التكامل املشرتك 
بوضع مصطلحي السببية واخلارجية وقدم اختباره الذي يسمح مبعرفة  0898حيث قام جراجنر سنة 

 Y1tللمتغريين ( p)نموذج شعاع احندار ذايت من الدرجة ر لوجيري هذا االختباخر، أي التغريين يؤثر يف اآل
 : املستقرين كاآليتY2tو
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خارجية بالنسبة جملموعة املتغريات  (               )وتعترب جمموعة املتغريات 
 إذا كانت اجملموعة (               )

، وهذا من    يقة معتربة قيم املتغري ال حتدد بطر    
املقيد  VARلنموذج    خالل إجراء اختبار الفرضيات، من خالل وضع قيود على معامالت املتغري 

 :حيث يتحدد عندنا ما يلي ،(Restricted VAR) والذي يعرف باسم
     : ، حيث أن  ))إذا ما مت قبول الفرضية العدمية  -

    
       

 ، فإن    
ال    

 .   تتسبب يف 
     : ، حيث أن  ))إذا ما مت قبول الفرضية العدمية  -

    
       

 ، فإن    
ال    

 .   تتسبب يف 
، ستكون لدينا    تسبب     ، وأن    تسبب     :أما إذا مت قبول الفرضيتني البديلتني مبعىن أن -

 . حلقة رجعية
. الختبار هذه الفرضيات يستعمل اختبار فيشر املتعلق بانعدام املعامالت ملعادلة تلوى األخرىو 

استخدام تقنيات التكامل املتزامن من أجل حماولة إجياد عالقة توازنية طويلة األجل  دراستناوسنحاول يف 
خرى من خالل تقدير النموذج املتعلق مبعرفة ساسية األابع للنمو االقتصادي واملتغريات األبني املتغري الت

العالقة السببية بني انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون ومعدالت النمو االقتصادي، من أجل حماولة إجياد 
 .ىل فرتة الدراسةإباجلزائر استنادا منوذج للنمو االقتصادي املستدام 

III.القياسينتائج االختبار  تحليل: 
الناتج احمللي )نقوم يف هذا النموذج مبحاولة اختبار العالقة السببية بني املتغريين حمل الدراسة 

وبني انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون، ومن أجل ذلك نقوم ( اإلمجايل واستخدام الطاقة التقليدية
 :قة السببية واجتاهاهتا كما يلياختبار العال باختبارات االستقرارية واختبار التكامل املشرتك مث
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III.0 .جذر الوحدة واالستقرار راختبا: 
 .(PP)و (ADF)يوضح اجلدول املوايل نتائج اختبارات االستقرارية حسب معياري 

 نتائج اختبار جذر الوحدة لمتغيرات الدراسة (:14)جدول رقم

 الفرق األول المستوى ق األولالفر  المستوى النتيجة (PP) (ADF) المتغيرات
LnCo -3.64 -3.64* -3.63 -3.64* I(1) 

LnNrec -3.63 -3.64* -3.63 -3.64* I(1) 

LnGdp -3.63 -3.64* -3.63 -3.64* I(1) 

 .Eviews 8باالعتماد على خمرجات برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر
( t-statistic) حسب قيمة %2معنوية عند ** ،(MacKinnon)اجلدولية لـ (t-statistic) حسب قيمة %0معنوية عند *

 .(MacKinnon)ـلجلدولية ا

 :هي كما يلي Mackinnon حسب ADF القيم احلرجة الختبار
عند  2.6143-، %2 عند مستو معنوية 2.951125-، %0 عند مستوى معنوية 3.639407- :للمستوى -

 .%01 مستوى معنوية

 2.615817-، %5عند مستو معنوية  2.954021-، %0 عند مستوى معنوية 3.646342-: للفرق األول -

 .%01 ى معنويةمستو  عند

 :هي كما يلي Phillips-Perron القيم احلرجة الختبار -
عند مستوى  2.6143- ،%2 عند مستو معنوية 2.951125- ،%0 عند مستوى معنوية 3.639407- للمستوى -

 .%01 معنوية

عند  2.615817- ،%2 عند مستو معنوية 2.954021- ،%0 عند مستوى معنوية 3.646342-: للفرق األول -
 .%01 معنوية مستوى
 

يوضح اجلدول أعاله النتائج اإلحصائية اليت حتصلنا عليها من خالل إجراء اختبارات االستقرارية 
ستوى، عند املستوى وعند الفروق األوىل، حيث تبني النتائج أعاله أن السالسل الزمنية غري مستقرة عند امل

 .I(1) لكنها مستقرة عند الفروق األوىل، وبالتايل فهي متكاملة من الدرجة األوىل
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III.4. باختبار أسلوب جوهانسن المشترك التكامل راختبا: 
 Ration)تعتمد طريقة جوهانسون لتقدير متجه التكامل على اختبار اإلمكان األعظم 

Maximal Elgenvalue) ،وباعتماد جوهانسون للتكامل املشرتك   حيث قدرت النتائج الختبار
 .تالية املوضحة يف اجلدول املوايلبفرتة واحدة حسب املعايري الفرتات تأخر مثلى مقدرة 

 التأخرات المثلىنتائج اختبار (: 13)جدول رقم 
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0  79.08019 NA   1.73e-06 -4.755012 -4.617599 -4.709464 

1  195.8524   204.3514*   2.06e-09*  -11.49078*  -10.94112*  -11.30858* 

2  201.3734  8.626476  2.61e-09 -11.27333 -10.31145 -10.95450 

3  205.5442  5.734881  3.68e-09 -10.97151 -9.597384 -10.51603 

       
 .Eviews 8على خمرجات برنامج  باالعتمادلباحثة من إعداد ا: المصدر       

مثل مبدة زمنية واحدة، وعليه يتحدد إىل التأخر األ Aicو SCو HQمثلما تبني اختبارات  
 .النموذج وفق مدة تأخر واحدة، وقد جاءت اختبارات التكامل جلوهانسن كما يلي

 .اختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة جوهانسون(: 12)جدول رقم 
فرضيات عدد 
 متجهات التكامل

 **االحتمال %3القيمة الحرجة  *إحصائية األثر  القيمة الذاتية

0 الشيء .294928  43 .29422  29 .98919  0 .1119  

0 0على األكثر  .291200  15 .20811  15 .28290  0 .1289  

0 4على األكثر  .119288  0 .422191  3 .920299  0 .9419  

وعليه نقوم برفض الفرضية العدمية عند مستوى معنوية ، 1.12وى معنوية عند مست  R = 5  يشري اختبار األثر إىل وجود* 
1.12. 

 .1.12 االحتمال معنوي عند مستوى أدىن من**

 .Eviews 9باالعتماد على برنامج باحثةمن إعداد ال :المصدر
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يوضح اجلدول أعاله نتائج اختبار األثر للفرض العدم، القائل بأن عدد معادالت التكامل 
، وعليه فإن قيمة االحتمال األعظم احملسوب أكرب من القيمة اجلدولية Rأقل من أو تساوي املشرتك 

، وعليه نرفض الفرض العدم ونقول أن هنالك تكامل مشرتك بني املتغريات من اجلدول، بالصفني األوليني
 :حيث أنه

، وبالتايل %2توى جند أن إحصائية األثر أكرب من القيمة احلرجة عند مس، r=1و r=0عند اختبار  -
 .نرفض الفرضية العدمية اليت تشري إىل عدم وجود تكامل مشرتك بني املتغريات

وبالتايل نرفض %2من القيم احلرجة عند مستوى  أصغرجند أن إحصائية األثر  r=2أما عند اختبار -
 . بني املتغريات املدروسة تكامل متزامن يتلفرضية العدمية، وعليه توجد عالقا

III.3.السببية اتالعالق اتجاه ختبارا: 
ي اختبار اجتاه العالقات السببية بني انبعاثات ثاين أكسيد الكربون والنمو االقتصادهنا حناول  

 .باختبار التكامل املشرتك كما يلي ناقيامبعد وهذا ، Grangerباستخدام اختبار وهذا  باجلزائر
 نتائج اختبار السببية(:13)جدول رقم 

 اتجاه السببية *االحتمال راالختبا الرقم
10 LnNrec  يسببLnCo 9.19  استخدام الطاقة التقليدية ال يسبب انبعاثاتCo2 
14 LnCo يسببLnNrec 1.9992  انبعاثاتCo2 ال تسبب استخدام الطاقة التقليدية 

12 LnGdpيسببLnCo 1.1180 الناتج اإلمجايل يسبب االنبعاثات 

12 LnCo  يسببLnGdp 1.10212 النبعاثات تسبب الناتج اإلمجايلا 

12 LnGdp  يسببLnNrec 1.1112 الناتج اإلمجايل يسبب استخدام الطاقة التقليدية 

19 LnNrec  يسببLnGdp 1.1024  سبب الناتج اإلمجايلياستخدام الطاقة التقليدية 
 .1.12 االحتمال معنوي عند مستوى أدىن من*

 Eviews 9على برنامج باالعتماد باحثةمن إعداد ال :المصدر



 حالم زواوية
: لبيئياكوزنتس ومتغيرات نموذج   بين النمو االقتصاديسببية العالقة ال

 (4102 -0891)الجزائر خالل الفترة  حالة

 

188 

 

نتائج االحتماالت الجتاهات السببية بني املتغريات  من خالل نتائج اجلدول السابق نالحظ أن
 .، وهو ما يبني اجتاه العالقة السببية1.12تفاوتت بني أعلى وأدىن من القيمة املعنوية عند مستوى 

III.0.3-  تحليل نتائج العالقات السببية: 
 الناتج اإلمجايل يسبب استخدام الطاقة التقليديةل السابق أعاله أن نالحظ من خالل اجلدو 
وهو ما تتوافق معه النظرية االقتصادية، حيث حسب  من اجلدول، 12والعكس صحيح، يف السطر رقم 

الطاقة التقليدية يسبب انبعاثات ثاين واستخدام فإن استهالك  نتائج فرضيات منوذج منحىن كوزنتس البيئي
 .وهو ما يؤكد صحة الفرضية األوىلبون، أكسيد الكر 

كما أن هنالك عالقة ذات اجتاهني من الناتج اإلمجايل حنو االنبعاثات والعكس أيضا وهو ما 
 .كد فرضيتنا الثانيةيؤ و يتوافق مع نتائج الدراسات السابقة والنظرية االقتصادية، 

وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون، فال أما فيما خيص العالقة السببية بني استهالك الطاقة التقليدية 
ميكن أن ، حيث 1.12ميكن قبول الفرضية املتعلقة هبا، هذا ألن قيمة االحتمال غري معنوية عند مستوى 

ومنه  تصدير الطاقة التقليدية دون استخدامها يف عملية اإلنتاجب أن اجلزائر تقوم إىل السبب يف ذلك نرجع
 Mohammadدراسة ك إليه بعض الدراسات األخرى توصلتوهو ما . حقنها يف االقتصاد

Salahuddin وJeff Gowتصدير تقوم باليت  بلدانال من يف عديد من الدول كالسنغال وغريها
، وعليه من غري املمكن أن الطاقات األحفورية دون استخدامها بنسب تعادل استخدام الدول املتقدمة

ت األحفورية وحدها، بل يرجع إىل أسباب أخرى يكون انبعاث الغازات الدفيئة من مصادر الطاقا
تستوجب تطوير النموذج ليشمل متغريات إضافية، كتدهور الغابات والتصحر واجلفاف، وآثار احلروب 

 .وغريها من املتغريات املستحدثة
 :ـــــاتمةخـ

ببية قمنا يف دراستنا باختبار وجود عالقات طويلة املدى من خالل التكامل املتزامن والعالقات الس
الختبار جراجنر بني النمو االقتصادي واستخدام الطاقة وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف اجلزائر خالل 
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، حيث توصلنا يف البداية من خالل اختبارات االستقرارية إىل اعتماد 4102 إىل 0891 الفرتة بني سنوات
أكدنا من وجود عالقة تكامل مشرتك بني الفروق األوىل للمتغريات واستقراريتها عند املستوى األول، كما ت

املتغريات، وهو ما يتوافق مع نتائج فرضيات منحىن كوزنتس البيئي يف وجود عالقات تكامل مشرتكة طويلة 
ويف األخري توصلنا إىل وجود عالقيت سببية ذات اجتاهني بني استخدام الطاقة ومنو . املدى بني املتغريات

لي وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون، وهو ما يؤكد الفرضيتني األوىل والثانية الناتج احمللي وبني الناتج احمل
 .EKCوإسهامات منوذج 

أما فيما خيص عالقة استخدام الطاقة التقليدية وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون فلم جند أي عالقة 
شرات أخرى ومعايري سببية، وهو ما يتناقض مع فرضية كوزنتس، وعليه يقتضي األمر ضرورة البحث يف مؤ 

باجلزائر اليت توجه جلها حنو التصدير وال تستخدم يف عملية اإلنتاج، وهو ما يستدعي  ةالتقليديغري الطاقة 
حتقيق النمو مبا  إسرتاتيجيةببحوث لتفادي هذه اآلثار خاصة وأن اجلزائر اليوم صارت تتجه حنو  املزيد من

مما يستدعي ، ا االقتصاديأوىل مراحل إقالعه هنا ال تزال يفخاصة وأيتوافق ومتطلبات احلاضر واملستقبل،
 .ضرورة التوجه حنو اقتصاد الطاقات األقل كربونا، لضمان حتقيق التنمية املستدامة

 :المراجعقائمة 
 :العربية باللغة مراجع

 .4112 جانفي ،الكويت ،011 ، جملة علوم وتكنولوجيا، العدد، هموم أمنا األرضأمحد خضر .1
الجزء )الحسابات االقتصادية القومية واستخداماتها في التخطيط والتنمية كايف، مصطفى يوسف   .2

 .4102مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان،  ،(الثاني
بين النظرية وقابلية التطبيق في : تكاليف التدهور البيئي وشحاتة الموارد الطبيعيةجناة النيش،  .3
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 :ملخص 
معرفة مدى تأثري ترشيد استخدام موارد املؤسسة يف حتسني إىل  هندف يف هذه الورقة البحثية
دراء ملؤسسات اقتصادية بوالية مستغامن من خالل عينة من امل أراءجودة املنتجات من خالل استطالع 

 .  SPSSحتليلها باستخدام برنامج وضع فرضية و مناقشتها و 
ترشيد استخدام موارد املؤسسة بطرق عقالنية سيحقق حتسن جودة  إنإىل  خلصت الدراسة

          ذات طابع عمومي، خدميةأو  املنتجات مهما كانت طبيعة نشاط املؤسسة سواء كانت صناعية
 . اإلنتاج  العليا برتشيد عوامل اإلدارةوذلك من خالل قيام ، خاصأو 

 .املؤسسات اجلزائرية، جودة املنتجات، ترشيد استخدام موارد املؤسسة، املوارد: فتاحيةمكلمات 
 

Abstract: 

This paper research aims to know, the extent of the impact of 

the resources use rationalization, in improving the products quality. 

Through a survey of views, of a sample of economic institution’s 

managers in Mostaganem. Using the SPSS Program. 

The study concluded that the resources use rationalization 

with rational ways, would improve the quality of the products. 

Regardless of the nature of the activity of the institution whether 

industrial or service, a public or private, through the establishment 

of the rationalization of production factors by senior managers. 

s, rationalization of the use of the resources of the Resource : Keywords

Foundation, the quality of the products, Algerian enterprises. 
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 : مقدمة 
باعتبار اإلشكالية االقتصادية تتلخص يف ندرة املوارد وحمدوديتها يف مقابل تعدد احلاجات وتنوعها 

ها يف استخدام مواردها واستغالهلا أفضل استغالل، ومن هنا فان جناح أي مؤسسة مرتبط  مبدى عقالنيت
تظهر قدرة املؤسسة على التنافس واالستمرار يف النشاط يف ظل التغريات الدائمة يف حميطها الذي يتميز 

فاملؤسسات تفكر يف وضع إسرتاتيجية جملاهبة املنافسة، ،  باحلركية الدائمة والتغري املستمر واملنافسة احلادة
فتميز املؤسسة وبقائها مرتبط على مدى حصوهلا . خر لذلك املوارد بصفة حمكمة وذكية لتجسيدهاوتس

أو  خدمايتأو  على مواردها بالنوعيات والكميات املناسبة للقيام بنشاطها اإلنتاجي سواء كان سلعي
  .معريف

تصادية اجلزائرية حتسني جودة منتجاهتا ورفع أصبح من الضروري على املؤسسات االق :مشكلة الدراسة . أ
ثر ترشيد استخدام أما هو : السؤال التاليمستوى أدائها لتلبية رغبات ومتطلبات زبائنها، وعليه نطرح 

 ؟( دراسة ميدانية جملموعة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية )موارد املؤسسة لتحسني جودة املنتجات 
يف لرتشيد استخدام املوارد على جودة املنتجات  إحصائيةتأثري ذو داللة  يوجد" :محتوى الفرضية . ب

 "املؤسسات اجلزائرية
اعتبار موضوع دراسة املوارد االقتصادية من أهم املوضوعات اليت تستقطب اهتمام  :الدراسة أهمية . ت

نبغي على املؤسسات املؤسسات الساعية للنمو واالستمرار يف ظل حميط يتميز بالتغري والتنافسية  وهو ما ي
اجلزائرية البحث عن الطرق واألدوات الستغالل مواردها بالشكل الذي يضمن حتقيق أهدافها وتأكيد 

 .تنافسيتها
ح العالقة يوضلتمنهج الدراسة امليدانية و لقد مت االعتماد على املنهج الوصفي  :الدراسة أسلوب . ث

الدراسة وحتليل البيانات اليت مت جتميعها، فقد مت أهداف  لتحقيق .السببية بني املتغريات املستقلة والتابعة
ملعاجلة املعلومات املتحصل عليها باستخدام برنامج احلزم  اإلحصائية األساليباستخدام العديد من 
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 SPSS  (Statistical package for social sciences) ملعاجلة العلوم االجتماعية اإلحصائية

 .يف الدراسة" ليكرت"واستخدام مقياس  (02 النسخة)
جمتمع الدراسة يف حبثنا يضم كافة املؤسسات االقتصادية اليت تزاول : تحديد مجتمع وعينة الدراسة  . ج

نشاطها يف والية مستغامن ونظرا لصعوبة واستحالة دراسة مجيع مفردات جمتمع الدراسة، بسبب شساعة 
جلمع البيانات املطلوبة، حيث مت اخذ  وضخامة حجمه، كان لزاما علينا االعتماد على أسلوب العينات

مؤسسة اقتصادية جزائرية بطريقة عشوائية، واليت تضم كافة القطاعات االقتصادية،  53 عينة مكونة من
 .استبيانا صاحلا للتحليل اإلحصائي 53 ليتم اسرتداد

حىت وصلت إىل  ان بعدة مراحلـــــــــــــــحيث مرت عملية تطوير االستبي :منهجية تطوير االستبيان . ح
وهبدف التأكد من ثبات . ه لتحقيق أهداف الدراسةــــــــــشكلها النهائي الذي مت اعتماده واستخدام

االستبيان، وعدم تعرض النتائج للتغري مع ظروف القياس، فقد مت احتساب ذلك باستخدام احلزمة 
راج معامل االتساق الداخلي ـــــــــــمن خالل استخ 03 النسخة (SPSS ) اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 .الحظ اجلدول أدناه  ،Cronback-Alpha)  (اخــــــــكرونب-ألفا
 لمتغيرات الدراسة( كرونباخ –الفا ) نتائج  :  (01) جدول رقم

 كرونباخ  -معامل الفا  عدد الفقرات البعد
 1...2 11 املوارد

 1...2 20 اجلودة

 SPSS 02 عتماد على نتائج نسخةباال الباحثني إعدادمن  :المصدر 

وهذا يف  ، 1...2معامل الفا كرونباخ بالنسبة حملور املوارد بلغ  أن (01)نالحظ من اجلدول رقم 
كل مؤسسة حسب نشاطها وهو معامل مرتفع، وهذا ما يعكس صدق ثبات الدراسة بالنسبة هلذا احملور، 

معامل الثبات جلميع متغريات  أنومبا  ،1...2اخ  وكذلك بالنسبة حملور اجلودة حيث بلغ معامل الفا كرونب
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وعليه ميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداين  2..2 إحصائياالدراسة مقبولة وهي اكرب من النسبة املقبولة 
 .للدراسة

I.  الدراسة النظرية: 
 نتاج اإل اليت تتمخض عنها زيادة كفاءة وعمل وسائل اإلجراءاتالرتشيد هو تعبري عن العمليات و 

 .املعمول به األداء ألسلوباملتاحة، والتحسني املستمر 
1. I- نظرية الموارد والكفاءات:  

 أعمال مع وتطورت ،Edith Penrose الباحثة أفكار من والكفاءات املوارد نظرية ُاستلهمت
Briger  ،Jay Barney وWernerfelt ومعل جمال يف والكفاءات باملوارد املقاربة جذور تعود حيث 

 اليت ،املنشأة منو نظرية" كتاهبا بنشر Edith Penrose الباحثة قامت حني ،1090 سنةإىل  التسيري
 أول Wernerfelt الباحث ويعترب النمو، هذا وحدود املؤسسات منو عملية فهمإىل  خالله من هدفت

 تعمل اليت املؤسسات ايزمت أسباب يشرحل( والكفاءات املوارد على املرتكزة املقاربة) التسمية هذه أطلق من
 العديد توالت مث ،..10 سنة Barney الباحث بواسطة  فكان مقال ثالث أما الصناعة، نفس داخل

 1.الكفاءات و املوارد نظرية جمال يف الدراسات من
2. I- نظرية الريع االقتصادي لدفيد ريكاردو David Ricardo  

 أهناد نادرة ينتج عنه ريع دائم ملالكه، مبعىن آخر عدة موار أو  امتالك مورد أنتفرتض هذه النظرية 
النظريات االقتصادية القدمية ذات الصلة بالربح واملنافسة اليت تفرتض من زاوية اقتصادية التأثري إىل  ترجع

 منظري اقتصاديات الغرض وخاصة  أنذلك جند إىل  استنادا القبلي للمؤسسة من خالل مواردها اخلاصة،
freedmanبلهم ، ومن قpenrose وقدرهتا على  أدائهاكون جناعة وفعالية املؤسسة يف إىل   قد توصلوا

                                                 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة دور تحليل الموارد والكفاءات في تحديد استراتيجيات المؤسسة لعجايل عادل،  1-
 .3ص،  0210 -0211سطيف،  املاجستري، جامعة فرحات عباس،
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ذكية وأصلية،  إسرتاتيجيةيف مدى اعتمادها على  األوىلحتقيق ميزة تنافسية مستدامة، تكمن بالدرجة 
 . ترتكز على موارد منفردة وليس على اختيارها لصناعة جذابة

3. I- أعمال Edith Penrose  
 the theory of the growth of the: "بعنوان  1090 بإصدار كتاب سنة  penroseقامت

firm"  فهم الكيفية اليت حتقق هبا املؤسسات النمو وحدود هذا النموإىل  كانت هتدف من خالله.  
 أن ميكن املورد أن أي مؤسسة، لكل املتفردة للخاصية يؤسس ما هو اخلدمات تباين أكدت أن قد كما

 أن علما خمتلفة خدمات يقدم أن ميكن الشخص فنفس استغالله، لطريقة تبعا خمتلفة ماتيُنتج خد
 2. ميتلكها اليت املادية لإلمكانات تبعا خمتلف بشكل تتطور كفاءته

حتقيق اكرب عائد ممكن عن طريق استغالل مواردها احملدودة إىل  تسعى مجيع الوحدات االقتصادية
هتيئتها وتوفريها تندرج حتت إىل  املوارد اليت تسعى املنظمة أنتاب على وقد اتفق الك، 3استغالل أفضل

 :ثالث فصول وهي
3. I.1- الموارد المالية : (fiscal)   (مالية  أوراق –قروض  –نقد ) هي كل ما له عالقة باملال 
3. I.2- الموارد المادية : (physical)  واخلدمات والتجهيزات  األوليةهي كل ما يغطي توفر املوارد

 .وكل التسهيالت اليت تتوفر للمنظمة يف البيئة اخلارجية
3. I.3- الموارد البشرية ( human) وهي املوارد احلياتية احليوية اليت تشمل على الطاقات املستوردة من

 4.بعقله وقدراته وتوفرها بالكم والنوع اإلنسانالبيئة على هيئة 

                                                 

، خل للميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية الجزائريةمقاربة الموارد الداخلية والكفاءات كمدبوازيد وسيلة،   2-
 دراسة تطبيقية على بعض املؤسسات االقتصادية بوالية سطيف، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف علوم التسيري،

 ...، ص 0210- 0211
، 0222، األردن، عمان، يع، دار املناهج للنشر والتوز 1، طتقويم االداء باستخدام النسب الماليةجميد الكرخي،  - 3

 .11 ص
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4. I-  الجودة 
تيجي بالنسبة للمؤسسة وذلك ألهنا حتقق ميزة تنافسية يف جمال نشاطها تعترب اجلودة سالح اسرتا

اجلودة  إن: " فقد عرفت  5.وملعرفة املقصود باجلودة ميكن تسليط الضوء على بعض املفاهيم املتعلقة هبا
 6 "رغبات املستهلك  إشباعهي عبارة عن جمموع اخلصائص يف املنتوج واليت تضفي عليه القدرة على 

للتغريات السريعة والتطورات املتعاقبة، زاد اهتمام املؤسسات بتلبية رغبات املستهلكني واحلرص على  ونتيجة
اجلودة هي االهتمام االول والقيمة  أصبحتمل يعد السعر العامل احملرك لسلوك املستهلك، بل  إذرضاهم، 

هي درجة تلبية جمموعة  :" ISO 0222-0229وعرفتها املواصفة الدولية  7.يسعى للحصول عليها  اليت
 8."من اخلصائص الكامنة يف املنتج ملتطلبات العميل 

تفوق بديالهتا يف السوق لذلك تعمل على ( جودة)تسعى بعض الشركات لتميز منتوجاهتا بنوعية 
كانت اجلودة مفهوما موضوعيا يوجد   إذاويدور اخلالف حول ما  9.مرتفعة قياسا باملنافسني أسعاروضع 

                                                                                                                                      

 ، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، االردن،1، طاإلستراتيجية إدارةالمرجع المتكامل في شوقي ناجي جواد،   4-
 0212، .021 ص، ، ص،0212

، ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري" جودة الخدمات وأثرها على رضا العمالء" بوعنان نور اليدن،  -5
 .0ص،  0222/.022 جامعة حممد بوضياف، مسيلة،

 ،" دراسة حالة مؤسسة اقتصادية –التسويق في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة  أهمية"مسعود طحطوح،   - 6
 .2.،  ص 0220/.022، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، جامعة احلاج خلضر، باتنة

، ملتقى " مدخل حلقة القيمة لبورتر –طرق بناء المزايا التنافسية المستدامة " ،عبد اهلل بلوناس، بوزيدي جملد - 7
دويل رابع حول املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، 

 .12جامعة شلف، ص 
، اطروحة دكتوراة يف ادارة " ها في بناء الشركاتادارة الجودة ودور "  عبد العزيز عبد العال زكي عبد العال، -  8

 .2ص ،  0212 اجلامعة االفرتاضية الدولية باململكة املتحدة، ماي،  االعمال
دراسة حالة شركة  –على والء الزبائن  وأثرهواقع استخدام المزيج التسويقي " منديل ، أبوحممد عبد الرمحن   - 9

 .9.ص ،  .022،  غزة،  اإلسالميةتطلبات نيل شهادة املاجستري ،اجلامعة ، مذكرة ضمن م"االتصاالت الفلسطينية 
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انه مفهوم شخصي يتحدد من خالل  أم،  من قبل العميل إدراكهج ذاته بصرف النظر عن كيفية يف املنت
 .11 التنافسية األسلحة أقوىجودة اخلدمة  أصبحتحيث . 10املنتج حلاجاته  إشباعالعميل لكيفية  إدراك

5. I-  حلقات الجودة في اليابان: 
، وقد تركز "حلقات اجلودة " بفكرة  ل اجلودةشهدت السنوات املاضية اهتمام العلماء يف جما

 اإلنتاجيةيادة ، حيث تعترب وسيلة فعالة لتحسني اجلودة وز إنتاجي األول: االهتمام بالفكرة على جانبني 
وحتسني سبل لزيادة رضا العاملني عن العمل، خفض التكلفة، والثاين سلوكي فحلقات اجلودة طريقة و 

كتوكيد   أخرىجانب مفاهيم إىل  ظهور التلف الصفري يف اليابانوكذلك . 12 اإلدارةاالتصال بينهم وبني 
إىل  واهم اخلصائص اليت اعتمدت عليها حلقات اجلودة هي االنتقال من الفحص النهائي .13اجلودة

 JUSEولقد قام احتاد العلماء املهندسني اليابانيني املعروف باسم  14. اإلنتاجيةالفحص يف كافة املراحل 
 :ا وفقا ألمهيتها النسبية كما يلي برتتيبه 1020 سنة

 

 

 
                                                 

دراسة تطبيقية على الخدمات الفندقية بمدينة  –اثر جودة الخدمة على والء العمالء "  امحد محزة خليفة،  - 10
 .3 ، جامعة اخلرطوم السودان، ص" عدن

11 -Kokku randheer , ahmed a al-motawa , measuring commuters’ perception on 

service quality, using servqual in public transporation , international journal of 

marketing studies ,vol3 ,no 1, february 2011 , p 21. 
، احباث " تجارب بعض الدول –حلقات تحسين الجودة في المؤسسة "  خري الدين مجعة، حسيين ابتسام،  - 12

 .100ص ،  0211ادية وادارية، العدد التاسع، جامعة حممد خيضر، بسكرة، جوان اقتص
  .. ص مرجع سبق ذكره،بوعنان نور الدين،  - 13
ضمن متطلبات نيل شهادة ، مذكرة " واقع حلقات الجودة في المنظمات الصناعية السورية" حمسن كرم،   - 14

 .2ص،  ، جامعة دمشقاملاجستري
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 JUSEاحتمال حلقات الجودة حسب  نطاق( : 02)رقم جدول 

 الفعاليةأو  نوع النشاط األهميةترتيب مستوى 
 خفض التكاليف 1
 رقابة جودة املنتجات 2
 ورشة العملأو  حتسني اخلدمات داخل القسم 3
 السالمة املهنية 4
 رفع الروح املعنوية للعاملني 5
 الرقابة على التلوث 6
 التثقيف املستمر للعاملني 7

، احباث "جتارب بعض الدول  –حلقات حتسني اجلودة يف املؤسسة "  خري الدين مجعة، حسيين ابتسام، :المصدر 
 .103ص،  0211 اقتصادية وادارية، العدد التاسع، جامعة حممد خيضر، بسكرة، جوان

6. I-  طريقة عمل حلقات الجودة: 
حلقات اجلودة بعملية حتديد املشكلة وذلك من خالل وضع قائمة باملشاكل اليت  أعضاءيقوم 

احللقة  أعضاء، بعدها يقوم األمهيةودرجة  األولويةتواجههم يف العمل، مث اختيار مشكلة ملناقشتها وفق 
رحلة حل هذه املشكلة، مث تبدأ م أسباببتحليل هذه املشكلة وذلك جبمع البيانات الضرورية وحتديد 

 15 .ووضعه يف خطة قابلة للتنفيذ األمثلاملشكلة بتقدمي جمموعة من احللول فاختيار احلل 
7. I-  ترشيد استخدام موارد المؤسسة في تحسين جودة المنتجات 

حتسني جودة اخلدمة إىل  عند تطبيق نظام اجلودة على تنمية املوارد البشرية فان املؤسسة تسعى
وحدة تنمية املوارد البشرية بشكل متنامي أو  التدرييب إلدارة األداءالتدرييب، أي رفع كفاءة  التدريبية واملنتج

تتحول  أن، ويعين ذلك أدائهيف تطوير  إليهمما يعين املزيد من االرتباط بني ما يتعلمه العميل وما حيتاج 
                                                 

 ..10 مرجع سبق ذكره، ص حسيين ابتسام، خري الدين مجعة،  15-
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 سوف تساهم بكل تأكيد يف دعم احد مصادر التنمية الرئيسية واهلامة باملؤسسة واليتإىل  املوارد البشرية
 16.املؤسسة

 العالقة بين تحسين الجودة وأثرها على التكاليف و الربحية:  (11)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 

 
، دار اليازوري األردن، عمان، " والعملياتاإلنتاج  ادارة" غسان قاسم داود الالمي، امرية شكرويل البيايت، :المصدر 

 .9.1ص، .022العلمية للنشر والتوزيع، 
ما يؤديه حتسني اجلودة على خفض الكلف وهذا بدوره خيفض الكلف الكلية إىل  يشري الشكل

 وإمكانيةالشهرة املتأتية من املطابقة للمواصفات  إعطائهاوالذي بدوره حيقق مكاسب للمنظمة من خالل 
وق وتنخفض حبدود معينة ومن خالهلا تتحقق مكاسب الس أسعارهازيادة حصتها السوقية و حتديد 

 17 .التكاليف مما يساهم يف زيادة الرحبية
ختطيطها  أحسن إذامن وظائف املؤسسة  أساسيةاملوارد املادية من كوهنا وظيفة  إدارة أمهيةتنبع 

فتوفر املستلزمات يف الوقت املناسب وختزينها ختزينا سليما، يضمن  ،يذ املهمات املناطة هبا بنجاحوتنف
يف املنظمة، وجينبها خطر التوقف عن العمل، ومن مث عرض منتجاهتا بأسعار  ياإلنتاجاستمرار العمل 

                                                 
اطروحة "  حالة مؤسسة سوناطراك –استراتيجية تنمية الموارد البشرية في المؤسسة االقتصادية " حسني يرقي،  - 16

 .130ص  ،  .0222/022،دكتوراة
، دار اليازوري ردناأل، عمان، "والعمليات اإلنتاج  ادارة " غسان قاسم داود الالمي، امرية شكرويل البيايت، -  17

 .9.1، 9.2، ، ص، ص.022العلمية للنشر والتوزيع، 

 مكاسب السوق
سعر/ حجم / شهرة   

 تحسين الربحية تحسين الجودة

وإعادة  اإلنتاجيةخفض الكلف 
كلف و       العمل التالف

 الضمان الحق العام
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حتسني كفاءة استغالل املوارد وحتسني كفاءة العملية إىل  حيث يؤدي حتسني اجلودة.18تنافسية يف السوق 
 19.اإلنتاجية

 :لتايل من خالل الشكل ا أخرىاجلودة الشاملة بالنسبة لإلنتاجية ومتغريات  أمهيةوميكن توضيح 
 الجودة الشاملة إدارة أهمية ( :20)الشكل رقم 

 
 
 
 

 
 

 
مذكرة لنيل شهادة ،  " دراسة حالة مؤسسة سونلغاز –تأثير التدريب على انتاجية المؤسسة " بوعريوة ربيع،  :المصدر
 . 00ص ،  0222، جامعة احممد بوقرة، بومرداس، املاجستري

غالب ختفيض التكاليف وحتسني طرق العمل، وذلك وحتسني اجلودة يف املؤسسة يصاحبه يف ال
احلصول على معدالكرب أو  حتسني العمليات،أو  من خالل تصميم املنتجاتاإلنتاج  نتيجة ختفيض تكلفة

 20.اإلنتاجيةغري املنتجة وبالتايل حتسني  األشياءمن املخرجات باستخدام نفس املدخالت، والتخلص من 

                                                 
دار  ،األردن، " الشراء و التخزين من منظور كمي –ادارة المواد "  عمر عقيلي، منعم زمزير، قحطان العبديل، -  18

 .9، ص .ط،  .021وائل للنشر والتوزيع، 
،  02 ، جملة العلوم االقتصادية، العدد" االداء المالي اثر تكاليف الجودة في تحسين"  فاطمة جاسم حممد، -  19

 ...صجامعة البصرة، ،  .022شباط 
مذكرة لنيل شهادة  ،" دراسة حالة مؤسسة سونلغاز –تأثير التدريب على انتاجية المؤسسة " بوعريوة ربيع،  - 20

 . 00ص ،  0222- .022،  املاجستري، جامعة احممد بوقرة، بومرداس

 تحسين الجودة

خلق فرص عمل 
 اكثر

مركز منافسة أفضل واستمرارية في 
 السوق

 غزو السوق بجودة أعلى
وبسعر اقل   

يةتحسين اإلنتاج  
 

:تخفيض التكاليف   
 تقليل إعادة التشغيل

 تقليل األخطاء
 تقليل التأخري
  حتسني استخدام االالت
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منتجات على املزايا التنافسية تأثريا مضاعفا حيث بالتحسني املستمر يف جودة يعترب تأثري اجلودة العالية لل
منتجات ذات جودة عالية يزيد من مبيعات املؤسسة وبالتايل يزيد من رحبيتها، والشكل  وإدخالاملنتجات 

 21.املؤسسة  إرباحالتايل يوضح تأثري اجلودة على 
 سسةالمؤ  أرباحتأثير الجودة على : ( 20)شكل رقم ال

 
 
 
 
 
 
 
 

دراسة حالة مؤسسة  –دور استراتيجية التنويع في تحسين اداء المؤسسة الصناعية " عمر تيمجغدين، :المصدر
condor  2 ص،  0213-0210جامعة حممد خيضر، بسكرة،  مذكرة لنيل شهادة املاجستري،، " برج بوعريريج. . 

 

اليت انطلقت منها حركة  األساساجلودة كانت هي قاعدة  إدارةمفاهيم  أنالدراسات  أكدتوقد 
يف حتسني الرحبية وتعزيز املركز التنافسي فضال عن االستجابة لتوقعات  أمهيتهااملتميز،  األداءالبحث عن 

متميز ألداء املنظمة  أداءهذا املدخل يف حتقيق  أمهيةالذي يعكس  األمر اإلنتاجيةالزبائن وحتسني معدالت 
  22.وعلى مجيع املستويات

                                                 
دراسة حالة مؤسسة  -المؤسسة الصناعية أداءالتنويع في تحسين  إستراتيجيةدور "  جغدين،عمر تيم -21

condor   0210،  ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، جامعة حممد خيضر بسكرة"برج بوعريريج- ،
 . .2ص 

ص ،  0222عدد اخلامس، ورقلة ،، جملة الباحث، ال" المتميز واألداءالجودة الشاملة  إدارة "بومدين يوسف،  -22
02. . 

 زيادة يف سعر السلعة

زيادة 
 اإلنتاجية

 تكلفة اقل زيادة اإلنتاجية 

 أسعار مرتفعة

أرباح 
 عالية
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II. ة الميدانية الدراس: 
1. II- وصف عينة الدراسة 

1.1.II -  وقد  ، إجاباتثالث إىل  وكان السؤال مغلق ومقسم : الملكية أساسوصف العينة  على
 :كانت النتائج كما يلي 

 توزيع العينة حسب الملكية:  (20)الشكل رقم 

 
 استنادا على نتائج االستبيان الباحثني إعدادمن  :المصدر

من عينة الدراسة هي مؤسسات خاصة، فيما متثل نسبة  %2. أن (.2) كل رقمنالحظ من الش
مؤسسات خمتلطة، وهذا يبني انتعاش القطاع اخلاص يف  % .3.3واملؤسسات العمومية،  %....3
 .اجلزائر

2.1.II - وقد كانت النتائج  ، إجاباتوتضمن السؤال مخسة  : وصف العينة حسب الشكل القانوني
 :كما يلي

 توزيع العينة حسب الشكل القانوني: ( 15)رقم  الشكل

 
 استنادا على نتائج االستبيان من إعداد الباحثني :المصدر 

36% 

60% 

4% 

 مؤسسة عمومية

 مؤسسة خاصة

 مؤسسة مختلطة 

46.66 

3.34 

33.34 

16.66 

 شركة دات اسهم

 شركة التضامن

 م,م,ذ,ش

 اخرى 
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،  % 1نسبة شركة التضامن فلم تتجاوز  أما، األسهمهي شركة ذات %  .....من  فأكثروعليه 

ذات طابع  ىأخر ومؤسسات  % .33.3ـبوقسمت باقي النسب على املؤسسة ذات املسؤولية احملدودة 
 % . ....1بنسبة ( كالديوان الوطين للتطهري ) قانوين خمتلف 

3.1.II -  وقد كانت  نشاطات، مخسةإىل  اإلجاباتقسمت :  طبيعة النشاط أساسوصف العينة على
 :النتائج كما يلي 

 توزيع العينة حسب طبيعة النشاط ( :20)الشكل رقم 

 
 ى نتائج االستبياناستنادا عل الباحثني إعدادمن  :المصدر

من عينة الدراسة ذات طابع صناعي، ونسبة  % 2. أن أعاله ( .2)نالحظ من الشكل رقم 
 . %....1بينما املؤسسات التجارية ،  % .03.3عينة الدراسة من املؤسسات اخلدماتية 

4.1.II -   وكانت النتائج كاأليت حجم المؤسسة   أساسوصف العينة على: 
 توزيع العينة حسب حجم المؤسسة ( :20)الشكل رقم 

 
 استنادا على نتائج االستبيان الباحثني إعدادمن  :المصدر

60 
23.34 

 صناعية 16.66

 خدماتية

 تجارية

30 

36.66 

20 

13.34 

 49الى 10من 

 149الى  50من 

 250الى  150من 

 250اكثر من 
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املؤسسة اليت حتتوي ما إىل  واليت تعود % ....3اعاله يتبني ان اعلى نسبة هي  (22) من الشكل
عامل،  0.إىل  12 واليت متثل املؤسسات اليت تضم ما بني % 32عامل، تليها نسبة  1.0إىل   92 بني

 .13.3يعادل  ونسبة ما ،% 02 ىعامل عل 092إىل  192فيما متثلت نسبة املؤسسات اليت حتتوي على 

 .عامل 092 من أكثرللمؤسسات الكبرية اليت حتتوي على  %
5.1.II -  كما يلي   اإلجاباتومتثلت ،  خبرة المؤسسة أساسوصف العينة على: 

 المؤسسة توزيع العينة حسب خبرة:  (20)الشكل رقم 

 
 استنادا على نتائج االستبيان الباحثني إعدادمن  :المصدر

مجيع إىل  سنة بالنسبة 19 من أكثرهي فئة  األكثرالفئة  أن، أعاله (.2)يتضح من الشكل رقم 
إىل  12 مث فئة من ،% .03.3سنوات بنسبة  13إىل  9 تليها فئة مابني، % .3.3.املؤسسات بنسبة 

 .سنوات 9 وهي نفس نسبة فئة اقل من % ....1سنة بنسبة  19
2.II-  التحليل الوصفي لمكونات الموارد في المؤسسة 

نتائج التحليل الوصفي ملكونات املوارد يف املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة،  أهمميكن توضيح 
م الثاين من وذلك من خالل حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات القس

 :االستبيان كما يلي 

16.66 

23.34 

16.66 

43.34 

 سنوات 5اقل من 

 سنوات 10-5من 

 سنة 15-10من

 سنة 15اكثر من 
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2.II.1-  لرتشيد استخدام املوارد ملؤسسات عينة الدراسة يف  ميكن توضيح نتائج التحليل الوصفيالموارد
 :اجلدول املوايل 

 نتائج التحليل الوصفي لترشيد استخدام موارد المؤسسة:  (20)جدول رقم 

 العبارات رقم

ماما
ق ت

اتف
 

تفق
ا

ايد 
مح

تفق 
ال ا

 

 ال
فق 

ات
القا

إط
ط  

وس
لمت

ا
ابي

حس
ال

ف  
حرا

االن
ري

معيا
ال

 

مستوى 
 األهمية

20 
متلك املؤسسة املوارد اليت تسمح هلا 

مبواجهة التحديات اليت تفرضها 
 .املنافسة 

 مرتفع 1.120 3.03 21 29 22 13 11

20 
تستخدم املؤسسة مواردها بطريقة 

 رشيدة
 مرتفع 32..2 22.. 22 23 21 10 22

20 
مؤسسة موارد ذات قيمة تتوفر لل

تساهم يف ختفيض التكاليف وزيادة 
 .القيمة يف نظر الزبون 

 مرتفع 1.203 2..3 22 .2 .2 12 .2

20 
تتوفر للمؤسسة موارد ذات قيمة 

تساهم يف استغالل الفرص و جتنب 
 .التهديدات 

 مرتفع .1.12 3.22 21 29 .2 12 12

02 
هناك حتسني مستمر يف املوارد بالنسبة 

 .مؤسسة لل
 مرتفع .1.22 2..3 22 .2 21 .1 20

00 
تركز املؤسسة يف نشاطها على تنوع 

 .مواردها
 مرتفع ..1.0 3.22 21 .2 29 22 11

00 
تعمل ادارة املوارد بتوفري املورد املناسب 

 .لتوفري احتياجات املؤسسة
 مرتفع 2.2.2 02.. 22 21 20 19 10

00 
جياد جتميع و استعمال املوارد املادية إل

 .حلول ابداعية 
 متوسط 1.090 2..3 21 .2 29 .2 .2

 مرتفع 2.0.2 3.23 21 20 22 .1 .2متتلك املؤسسة املوارد املالية للتنوع يف  00
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 .منتجاهتا

01 
للمؤسسة راس مال بشري ميكنها من 

 .حتقيق ميزة تنافسية
 مرتفع 1.110 3.23 22 22 20 13 .2

00 
صيد تعمد املؤسسة على تكوين الر 
 .املعريف ملواجهة املنافسة 

 مرتفع 1.013 2..3 21 .2 .2 12 20

 مرتفع 2.000 0.02 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع العبارات
 استنادا على نتائج االستبيان من إعداد الباحثني :المصدر 

املؤسسات متتلك املوارد اليت تسمح هلا مبواجهة التحديات  أنيتبني ، (23)اجلدول رقم إىل  بالنظر
ويتضح ذلك من خالل االستجابة العالية ألفراد العينة عن العبارة السادسة اليت ، اليت تفرضها املنافسة

العينة على العبارة السابعة من  أفرادوكانت استجابة  ،3.03 حيث بلغ املتوسط احلسايب،  تقيس ذلك
حيث "  دم املؤسسة مواردها بطريقة رشيدةتستخ:" ، واليت تنص على أيضاوافقة املرتفعة اجلدول ضمن امل

فيما يتعلق  أما .سة تستخدم مواردها بطريقة رشيدةاملؤس أنمما يدل على  22.. بلغ املتوسط احلسايب
موافقة مرتفعة  بالتحسني املستمر للموارد بالنسبة للمؤسسة، فقد مثلتها العبارة العاشرة واليت حصلت على

املؤسسة :" أنوكذا العبارة احلادية عشر اليت تنص على  ،2..3 ـالعينة ومبتوسط حسايب قدر ب أفرادمن قبل 
وهذا  3.22 مبتوسط حسايب أيضا، حيث كانت درجة املوافقة مرتفعة "تركز يف نشاطها على تنوع مواردها 

  .املؤسسات هتتم بتنوع مواردها أنما يدل على 
واليت  02.. ـالعينة موافقة مرتفعة حول العبارة الثانية عشر مبتوسط حسايب قدر ب أفراد ىأبدوقد 
خبصوص العبارة  أما، "املوارد بتوفري املورد املناسب لتوفري احتياجات املؤسسة  إدارةتعمل :" تنص على 

واستعمال املوارد املادية املؤسسة تقوم بتجميع  أنالعينة موافقة متوسطة على  أفراد أبدىالثالثة عشر فقد 
:"  وكذا بالنسبة للعبارة املوالية واليت تنص على أن ،2..3 ـمبتوسط حسايب قدر ب اإلبداعيةإلجياد احللول 

فقد حصلت على درجة موافقة مرتفعة مبتوسط " مال بشري ميكنها من حتقيق ميزة تنافسية  رأسللمؤسسة 
املوارد االقتصادية اليت تتوفر عليها املؤسسة  أهمي يعترب من ان املورد البشر إىل  ويعود ذلك 3.23 حسايب

التنافسية، مما يعطيها بعد اسرتاتيجي يف قيادة  أساساملوارد البشرية  أصبحتوذلك لصعوبة تقليدها، فلقد 
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تعمد املؤسسة على :" واليت تنص على  ( 23)من اجلدول رقم  األخريةالعبارة  أما، وجناعة املؤسسات
فقد حصلت على درجة موافقة مرتفعة مبتوسط حسايب قدر " رصيد املعريف ملواجهة املنافسة تكوين ال

التحديات وشدة املنافسة يتطلب على املؤسسة االهتمام باستخدام تكنولوجيا إىل  وذلك بالنظر ،2..3ــب
رجة مرتفعة على مدى العينة توافق بد أفراد أغلبيةوتدل هذه النتائج على ان ، املعلومات يف تطوير منتجاهتا

 ـامتالك املؤسسة للموارد وحسن استعماهلا، وهذا ما يعكسه املعدل العام للمتوسطات احلسابية الذي قدر ب
 . 2.2.1 ـوباحنراف معياري قدر ب ،2..3

2.II.2-  ميكن توضيح نتائج التحليل الوصفي جلودة املنتجات ملؤسسات عينة الدراسة يف  :الجودة
 :املوايلاجلدول 

 نتائج التحليل الوصفي لجودة المنتجات:  (20)جدول رقم 

 العبارات رقم
اتفق 
 تماما

 اتفق
محا
 يد

ال 
 اتفق

ال اتفق 
 اطالقا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 االهمية

.تلتزم املؤسسة بتطبيق و حتسني اجلودة 00  مرتفع .2.20 2... 22 21 21 13 19 

00 
دراسات مسحية  تقوم املؤسسة بإجراء

لتحديد حاجات العمالء ورغباهتم 
 .بشكل مستمر

 مرتفع 1.199 3.02 21 .2 23 11 11

00 
تتابع املؤسسة املنتج اثناء التصنيع 
وذلك للتأكد من سالمة ودقة 

 .اخلطوات التصنيعية 
 مرتفع 2.211 33.. 22 22 .2 10 .1

02 
مراقبة الظروف التخزينية لكل مرافق 

تودعات املواد اخلام املؤسسة من مس
 .واملنتج النهائي

 مرتفع 20..2 33.. 22 21 23 11 19

00 
تعمل جمموعة ضبط اجلودة على 
الفحص والتفتيش يف مراحل التنفيذ 

 .املختلفة 
 مرتفع 32..2 32.. 22 21 .2 12 19
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00 
تتوفر املؤسسة على جودة خدمات ما 

 .بعد البيع
 مرتفع 1.122 3..3 22 29 .2 .2 13

00 
التحقق من سالمة وجودة املنتج 
النهائي والتأكد من مطابقته 

 .للمواصفات 
 مرتفع 2.2.2 02.. 22 22 29 10 13

00 
االمتثال الطوعي للتشريعات و القوانني 

 .ضمان اجلودة  إجراءات إتباعو 
 مرتفع 02..2 3... 22 22 22 11 10

01 
تتخذ القرارات الفعلية يف املؤسسة وفق 

يانات يتم مجعها وحتليلها معلومات وب
 .بشكل دوري

 مرتفع 1.1.3 3.03 21 .2 20 10 11

 مرتفع 2.100 0.00 المعياري لجميع العباراتالمتوسط الحسابي و االنحراف 
 استنادا على نتائج االستبيان من إعداد الباحثني :المصدر 

ملنتجات، مت وضع لغرض الوقوف على مدى ترشيد استخدام موارد املؤسسة يف حتسني جودة ا
 .االحنرافات املعيارية لكل عبارة، حيث جند املتوسطات احلسابية و أعالهتسعة عبارات يوضحها اجلدول 

تلتزم املؤسسة بتطبيق :" واليت جاءت برتتيب السابع عشر والذي جاء فيها  األوىلالعبارة  أنيالحظ 
املؤسسات قيد  أنإىل  مما يشري،  2... يبمتيزت بدرجة عالية من املوافقة وبوسط حسا" وحتسني اجلودة 

الدراسة تلتزم بتطبيق وحتسني جودة املنتجات مبا يتناسب مع احتياجات ورغبات املستهلكني من خالل 
عينة الدراسة موافقة مرتفعة على العبارة الثامنة عشر والذي نصت  أفراد وأبدى .عقالنية استخدام مواردها

وقدر " راسات مسحية لتحديد حاجات العمالء و رغباهتم بشكل مستمر تقوم املؤسسة بإجراء د:" على 
 .املؤسسات تقوم بدراسة مسحية للسوق  أنويدل ذلك على   3.02 ـالوسط احلسايب ب

الوسط احلسايب  أنيتبني ،  (.2) العينة على العبارات التسع باجلدول رقم أفراد إجابةمن خالل 
ين حصوله على درجة موافقة مما يع ،1.04سني جودة املنتجات بلغ لرتشيد استخدام موارد املؤسسة يف حت

ويدل ذلك على  ان ،  ( 1.122 – 02..2) ، وتراوحت االحنرافات املعيارية للعبارات التسع بني مرتفعة
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حتسني اجلودة و بالتايل زيادة رضا الزبائن وزيادة احلصة السوقية إىل  حسن كفاءة استغالل املوارد يؤدي
 .زيادة العائد إىل  دوره يؤديالذي ب

لرتشيد استخدام املوارد على جودة املنتجات يف  إحصائيةيوجد تأثري ذو داللة : "محتوى الفرضية
 "املؤسسات اجلزائرية

الختبار صحة هذه الفرضية مت استخدام حتليل االحندار البسيط للتحقق من وجود اثر لرتشيد 
 :ر املوايل يوضح نتائج هذا االختبا (29)جات، واجلدول رقم استخدام املوارد يف حتسني جودة املنت

 مؤشرات ونتائج اختبار نموذج االنحدار البسيط:  (15) الجدول رقم
 

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

( F) قيمة
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

معامل 
 االرتباط

R 

 معامل التحديد
R2 

   1.111 34.318 5.615 1 5.615 االنحدار

 1.164 28 4.581 الخطأ
 

1.742 1.551 

    20 11.106 المجموع

 SPSS  20 استنادا على نتائج الباحثني إعدادمن  :المصدر 

وهذا  (R2= 0.551)قيمة معامل التحديد بلغت  أن، يتضح أعاله (29)من خالل اجلدول رقم 
من التغريات  ( % 55.1)ملوارد يفسر ما نسبته املتغري املستقل املتمثل يف ترشيد استخدام ا أنيدل على 

 .مل يشملها النموذج  أخرىعوامل إىل  يرجع (% 0...)اليت حتصل على نشاط املؤسسة، والباقي 
اقل من مستوى  sig =0.000ومبستوى معنوية ،  (.31..3)احملسوبة بلغت  (F)قيمة  أنكما يالحظ 

 .النموذج معنوي  أنوهذا يبني ،  (α ≤0.05) املعنوية احملدد عند
 .ملعرفة مدى ارتباط ترشيد املوارد باجلودة PEARSON كما مت االعتماد على معامل بريسون 
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 للعالقة  PEARSONنتائج اختبار معامل االرتباط : ( 20) الجدول رقم
 الجودةبين ترشيد الموارد و 

 الموارد 
 القرار مستوى المعنوية االرتباط المتغير
 معنوي 2.222 2.000 الجودة

 SPSS   20استنادا على نتائج الباحثني إعدادمن  :المصدر 

بني ترشيد استخدام  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة  أن، يتبني أعاله (.2)من اجلدول رقم 
( 1)قريبة من  PEARSONاملوارد واجلودة، وكذلك االرتباط قوي وطردي بينهما، الن معامل االرتباط 

حيث بلغ معامل ارتباط بني ،  (α ≤0.05)عنوية اقل من مستوى املعنوية احملدد وموجبة، ومبستويات م
وهذا يعين انه كلما زاد اهتمام املؤسسات عينة الدراسة برتشيد مواردها زاد ،  R= 0.742املوارد واجلودة 

 .حتسني جودة منتجاهتا 
 :املوايل ( 22)اجلدول رقم  وميكن اختبار معنوية معامل االحندار البسيط و توضيح شكل النموذج يف

 نتائج اختبار معنوية معامل االنحدار:  (20)الجدول رقم 

 B Beta المتغير
 (T)قيمة 

 المحسوبة
مستوى 
 المعنوية

 0.000 4.999  1.960 الثابت

 0.000 5.858 0.742 0.593 الموارد

معادلة 
 االنحدار

 الموارد*232.100+  0.00= الجودة 

 SPSS  20استنادا على نتائج باحثنيمن إعداد ال :المصدر

                                                 
23

  α ≤ 0.05القيمة املعنوية عند  -  
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( 000..) املقابلة هلا   t وقيمة( 1.0.2)ان قيمة الثابت بلغت ،  (22)يوضح اجلدول رقم 

مما يعين ان قيمة الثابت ،   (α ≤ 0.05)اقل من قيمة مستوى املعنوية احملددة  (3.333)مبستوى معنوية 
وتشري  ( 2.903)  كما بلغت قيمة معامل االحندار( .اجلودة ) يف املعادلة له أثر معنوي على املتغري التابع 

 2.903بوحدة واحدة يقابله تغري مبقدار ( املوارد ) التغري يف قيمة املتغري املستقل  أنإىل   Bقيمة املعامل 

 ( .9..9) احملسوبة   tوقيمة ،  ( 2.2.0) والقيمة املعيارية املقابلة هلا هي ،  (اجلودة ) يف املتغري التابع 
اقل من قيمة مستوى  ( sig =0.000)الن قيمة مستوى املعنوية احملسوبة ،  إحصائياوهي معنوية ، 

 .معنويا بني  ترشيد استخدم املوارد واجلودة أثراانه هناك إىل  وهذا يشري  (α ≤ 0.05)املعنوية احملددة 
لرتشيد استخدام  إحصائيةلة يوجد تأثري ذو دال" :ج نقبل الفرضية اليت تنص على انهوهبذه النتائ

 ".املوارد على جودة املنتجات يف املؤسسات اجلزائرية 

 :اتمة ــــــخ
تعرفنا من خالل هذه الورقة البحثية على أثر ترشيد استخدام موارد املؤسسة يف حتسني جودة 

بالرتشيد النظرية لرتشيد املوارد، حيث وجدنا انه يقصد  األصولإىل  املنتجات، وذلك من خالل التطرق
 أهدافهاعلى مستوى املؤسسة توجيه الطاقات املادية والبشرية واملالية واملعلوماتية املتاحة منها حنو حتقيق 

مفهوم اجلودة وحلقات اجلودة إىل  املرسومة بأعلى كفاءة ممكنة ويف نطاق احليز الزمين احملدد لذلك والتطرق
 .يف اليابان

 :نب التطبيقي من البحث هي كما يلياجلايف  إليهاابرز النتائج املتوصل  إن
املوارد اليت تسمح للمؤسسة بتحقيق التميز، وقد  أمهيةفيما يتعلق مبتغري املوارد فيجب التأكيد على  -

املوارد لتحقيق التفوق على املنافسني،  أنواعخمتلف  أمهيةاملؤسسات تدرك  إننتائج الدراسة  أشارت
العينة على امتالك املؤسسات املوارد  أراء أكدتلدراسة، فقد ونظرا ملكانة ومسعة املؤسسات قيد ا

 سمح هلا مبواجهة حتديات املنافسة؛الكافية اليت ت
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ختصص مبالغ   إنيلعب ترشيد استخدام موارد املؤسسة دورا مهما يف مواجهة املنافسة، وعلى املؤسسة  -
قوة وصالبة، يستلزم  أكثرتجات من إنتاجاحليازة على خاصية التفرد  وذلك من اجل  أرادت إذاكبرية 

تكون ذات سعر مرتفع مقارنة مع تلك اليت يستعملها بقية أو  األوليةاستعمال قدر اكرب من املوارد 
 ؛املنافسني

بني ترشيد استخدام  (α ≤ 0.05) عند مستوى الداللة إحصائيةذو داللة ( معنوي ) وجود اثر اجيايب  -
 .سات االقتصادية اجلزائرية املؤسموارد املؤسسة وجودة املنتج يف
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 ،في تحسين األداء التنظيمي للمؤسسات  SWOTدور تحليل
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  :ملخص
يف حتسني األداء التنظيمي  SWOTدور الذي يلعبه حتليل الراسة إىل ديهدف هذا البحث 

ليل ، والتح(نقاط القوة والضعف)رتكيز على مفهوم التحليل الداخلي الللمؤسسة وذلك من خالل 
 ، إضافة إىلSWOTحتليل منوذج مصفوفة وأيضا من خالل التطرق إىل ( الفرص والتهديدات)اخلارجي 

  .هم حمدداتهأرتكيز على مفهوم األداء التنظيمي و ال
 ن جمتمعها من عمال مؤسسيت متيجي وسونلغاز مبستغامن،وقد تضمن البحث دراسة قياسية تكو  

ومن أهم النتائج املتوصل . استبيان على موظفي هاتني املؤسستني 45وقد حددت عينة الدراسة بتوزيع 
 . متغريي الدراسة إليها وجود ارتباط ضعيف وموجب بني

 .، نقاط القوة والضعف، الفرص والتهديدات، األداء التنظيميSWOTحتليل  :يةكلمات مفتاح
Abstract:  

This research aims to examine the role played by  SWOT analysis in 

improving the organizational performance of the institution focusing on the 

concept of internal analysis (strengths and weaknesses) and external 

analysis (opportunities and threats) and also by discussing  the analysis 

matrix SWOT model, in addition focusing on the concept of organizational 

performance and its most important criteria.  
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The research contains an empirical study of a sample formed by 

workers of  Matiji and Sonelgaz in Mostganem, and it is identified by 54 

distributing  questionnaire addressed to the staff of the two enterprises. The 

most important results obtained are the presence of a weak positive 

correlation between the variables of the study. 
Key words: SWOT analysis, strengths, weaknesses, opportunities and 

threats, organizational performance. 

  :مقدمة
 تبين إىل الدول معظم يف احلكومية واملؤسسات األجهزة من الكثري توجه األخرية اآلونة يف لوحظ

 االتاحل من العديد يف وتطبيقها SWOTوحتليل  ،اإلسرتاتيجية كتحليل االسرتاتيجي اإلدارة مفاهيم

 دوافع كثرية هناك بأن القول ميكن .يف الدول احلالية لألوضاع وشاملة عامة وبنظرة واالقتصادية، اخلدمية

 .اخلاص والقطاع احلكومي يف القطاع SWOTبالتحليل  لألخذ

 وكي ،قاألسوا وتغري التقنيات تقدم ظل معقدة يف مشكلة يزال وال كان املنظمات أداء فتحسني

مبعرفة مكانتها مقارنة مبنافسيها، وحتديد ميزهتا التنافسية  هتتم أن جيب للمنظمات التنظيمي األداء يتطور
اد حال اها، بضضافة إىل حتديد أي معرفة نقاط قوهتا لالستفادة منها وحتديد نقاط ضعفها للمحاولة إجي

فرصها اليت تستطيع من خالاها حتقيق أهدافها واخذ التهديدات اخلارجية يف عني االعتبار حىت ال تفاجئها 
 : التايلالرئيسي لسؤال ا وبناءا على ما تقدم ميكن طرح .يف املستقبل

 أن يساهم في تحسين أداء التنظيمي للمؤسسات؟SWOT  كيف يمكن لتحليل
 : من خالله نطرح األسئلة الفرعية التاليةو 

 ؟ SWOTفيما تتمثل خطوات حتليل  -1
 هي خطوات األداء التنظيمي؟ ما -2
 يف حتسني األداء التنظيمي؟ SWOTهو دور حتليل  ما -3
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 :فرضيات الدراسة
 ؛ضعيف وحمدود داخل املؤسسة SWOTحتليل  -1
 ؛املؤسسةاألداء التنظيمي جيد ويتحسن باستمرار داخل  -2
 .يف حتسني األداء التنظيمي للمؤسسة SWOTيساعد حتليل  -3
تناسب مع تك للملام مبتتلف جوانب الدراسة استتدمنا املنهج الوصفي التحليلي وذاإللغرض  :المنهج

بضضافة  ،معطيات دراستنا من خالل مجع وحتليل معلومات خاصة بالدراسة ووضعها يف مكاهنا املناسب
 .لى منهج دراسة حالة بعض املؤسساتإىل اعتمادنا ع
 :هيكل الدراسة

 ؛ SWOTخطوات التحليل  :المحور األول
 ؛مفهوم وحمددات األداء التنظيمي: المحور الثاني
 .يف حتسني األداء التنظيمي للمؤسسات SWOT دور التحليل :المحور الثالث

 

 SWOT خطوات تحليل : المحور األول 
حيث أن حتليل البيئة  ات الشائعة يف جمال التحليل البيئي بشقيه،ميثل هذا املدخل احد األدو   

اخلارجية سواء العامة أو بيئة التشغيل سوف يؤدي إىل توفري املعلومات املطلوبة لتحديد الفرص 
يف بيئة املنظمة، يف حني تساهم املعلومات املتوافرة عن موارد املنظمة وأنظمتها  والتهديدات احملتملة

 SWOTوميكن التعرف باختصار ملكونات مفهوم 1.التعرف على النواحي القوة والضعف لديها الداخلية يف

2:يلي كما
  

                                                 
1
دار اجلامعية،  ،(مفاهيم ونماذج تطبيقية)، اإلدارة اإلستراتيجية ثابت عبد الرمحن إدريس، مجال الدين حممد مرسي - 

 .212ص ،2003-2002 مصر،
2
 -Philip Kotler, Dubois Manceau, marketing management, 12 édition, Pearson 

Eduction, paris, France, 2006.61-63. 



 بطاهر بختة
 مخفي أمين. د

 ، في تحسين األداء التنظيمي للمؤسسات SWOT دور تحليل

مستغانمبسونلغاز و متيجي  تيدراسة ميدانية لمؤسس  

 

219 

 

 :(الفرص والتهديدات)التحليل الخارجي  -1

عموما جيب على الشركة حتليل كال من  ،هي مهمة تساعد اإلدارة يف حتديد طبيعة البيئة ملراقبة
العمالء واملنافسني، وقنوات التوزيع، ) ،والتشغيلية( اخل... قتصادية ة وااليغرافية البيئو الدمي)البيئة الكلية 

حيث يأخذ يف كل مرة حتديد االجتاهات  ،، وحتديد مجيع الظواهر اليت قد تؤثر على أعمااها(املوردين
 .احلالية وحتديد الفرص والتهديدات اليت تنطوي عليها بالنسبة للشركة

على سبيل املثال التغيريات . بالبيئة الكلية أن تتتذ أشكاال عديدة ميكن للفرص املتعلقة  :الفرص -1.1
التقارب التكنولوجي بني القطاعات يلهم  ،يف األنظمة الضريبية تشري للمنتجات جديدة للشركات املالية

سمح تاإلنرتنت . لتقاط الصور الرقميةاملنتجات واخلدمات ااهجينة اجلديدة، مثل ااهواتف احملمولة ال
بعض اخلدمات على شبكة و  ،صيص بعض املنتجات املعروضة يف السابق إال يف شكل موحدبالتت

اليت تساعد على العثور  kelloo اإلنرتنت تبسيط عملية شراء العمالء، مثل مواقع مقارنة األسعار، مثل
 .على أفضل األسعار على شبكة االنرتنت

ويف حال عدم وجود تسويق أو استجابة  هي عبارة عن مشكلة أو اضطراب البيئة، :التهديدات -2.1
فالتهديدات أكثر خطورة اليت تؤثر بشدة على رحبية الشركة . املناسبة تؤدي إىل تدهور مكانة الشركة

  .ومتنعها من بلوغ أهدافها

 :(نقاط القوة والضعف)التحليل الداخلي   -2
كأن يدرس املهارات .ضعفتقييم دوري من حيث القوة والأي جمال من جماالت النشاط حتتاج إىل 

. ، مشريا إىل كل عامل على نطاق واسع(التسويق والتمويل واإلنتاج واملوارد البشرية)يف جماالت خمتلفة 
 .بالطبع ليس كل العوامل نفس القدر من األمهية
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، فقد عرفها بأهنا صفات أو مؤهالت متميزة متتلكها املنظمة مقارنة باملنظمات األخرى :نقاط القوة -1.2
وبصفة خاصة املنافسني منهم واليت حتقق اها ميزة عالية، وامتالك إنتاجا أحسن وامسا بارزا ومسعة قوية، 

  3.تكنولوجية مثالية، مث تقدمي أفضل اخلدمات للمستهلك
فقد حددها بأهنا نقاط متنع املنظمة من حتقيق امليزة التنافسية، وان حتديد نقاط  :نقاط الضعف -2.2

فهي . كذلك من وجهة نظر عمالء املنظمة  يتم ليس فقط من وجهة نظر املنظمة، بل الضعف جيب أن
  4.تعد اجلانب السليب يف عوامل البيئة الداخلية، والذي جيب على منظمات األعمال أن تسعى للتقليل منه

هو مقارنة أو مطابقة الفرص والتهديدات اخلارجية  SWOTومن الطرق األخرى الستتدام 
يف جمال التحليل  SWOTقوة والضعف الداخلية ومن الناحية العملية ميكن استتدام حتليل مبجاالت ال

االسرتاتيجي بأكثر من صورة لعل أكثرها شيوعا هو استتدامه كضطار منطقي للتحليل املتعمق ملوقف 
 5.(01) شكلالواليت ميكن التعبري عنها ب. املنظمة والبدائل اإلسرتاتيجية اليت ميكن التصدي اها

وهي اجملموعة اليت تبني نقاط قوة املنظمة وفرصها، (: 1) ح من الشكل السابق أن اخللية رقمويتض
يجب أن تسعى املنظمة إىل االستفادة من الفرص اجلديدة وتعظيم نقاط قوهتا، مما جيعل املنظمة تتبع ف

  .سوقإسرتاتيجية ذات توجه حنو النمو أو اسرتاتيجيات هجومية للحصول على أفضل موقع يف ال

                                                 
الطبعة األوىل، جدار للكتاب العاملي، ، (المفهوم، األهمية، التحديات)  اإلدارة  اإلستراتيجيةنعيم إبراهيم الظاهر، -3

 .20ص ،2002 عمان،
 ،الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن (العمليات... المفاهيم)اإلستراتيجية اإلدارة وائل حممد إدريس،   -4

 .00، ص2011

5
 240. ، صمرجع سبق ذكره ثابت عبد الرمحن إدريس، مجال الدين حممد مرسي، - 
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هذه اجملموعة تبني نقاط قوة املنظمة مع اخذ التهديدات بنظر االعتبار، ومن (: 2) أما اخللية رقم
حيث األساس جيب على املنظمة أن تستتدم نقاط قوهتا من اجل تقليل التهديدات اليت تواجها يف بيئتها 

  6.اخلارجية وهذا ما جيعل منظمة تتبع إسرتاتيجية دفاعية
أن للمنظمة فرص بيئية هائلة ولكنها ال متتلك املوارد الداخلية املطلوبة ( 3)ة رقموجند يف اخللي

وعليه فضن الرتكيز االسرتاتيجي ملثل هذه املنظمات جيب أن يرتكز يف التغلب أو احلد من . الستغالاها
 . عفنواحي الضعف الداخلية أو تطوير تلك األنشطة أو جماالت اليت يتسم فيها أداء املنظمة بالض

حيث تواجه املنظمة هتديدات رئيسية يف الوقت الذي تتسم فيه ( 5)ويف مقابل فضن اخللية رقم 
مواردها وأنظمتها وأنشطتها الداخلية بالضعف مثل هذا املوقف يستدعي تبين اسرتاتيجيات توجيه من 

  7.ها أو منتجاهتا احلاليةشأهنا أن تقلل من اثر املتاطر أو تغيري توجيه التزام املنظمة بالتعامل يف أسواق
 SWOTنموذج تحليل  (:1)الشكل رقم

3الخلية رقم   
تقليل نقاط الضعف للشركة الستغالل 

 الفرص املتاحة يف البيئة

1الخلية رقم   
استغالل نقاط القوة للشركة لالستفادة من 

 الفرص املتاحة يف البيئة

 الفرص
(Opportunité( 

 

4الخلية رقم   
تقليل نقاط الضعف للشركة ملواجهة 

ديدات البيئيةالته  

2الخلية رقم   
استغالل نقاط القوة للشركة ملواجهة 

 التهديدات البيئية

 التهديدات
(Threads) 

 الضعف
(Weakenesses  ) 

 القوة
(Strenghs) 

 

 

Source: Jean-Charles Mathé, management stratégique concurrentiel, Librairie Vuibert, 

France, 2001, p15.  
                                                 

 ،2002 األردن، ، دار اليازوري،اإلستراتيجية والتخطيط االستراتيجي خالد حممد بين محدان، وائل حممد إدريس، - 6
  . 113ص

منهج ) التفكير االستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجيةمجال الدين حممد مرسي، مصطفى أبو بكر، طارق رشدي جبة،  -7
 .252 - 251ص  ، ص2002دار اجلامعية اإلسكندرية، مصر،  ،(تطبيقي
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يقوم بتحديد كل نقاط القوة والضعف   SWOTما تعرضنا إليه نستنتج أن التحليل ومن خالل
الداخلية والفرص والتهديدات اخلارجية اليت تساعد املنظمة على تبين اإلسرتاتيجية املناسبة للوصول إىل 

 8.األهداف اليت تسعى املنظمة إىل حتقيقها
 

 مفهوم محددات األداء التنظيمي :يالمحور الثان
 :مفهوم األداء التنظيمي-  1

ناتج جهد وسلوك مجيع األفراد العاملني يف املنظمة يف كافة اإلدارات واألقسام املوجودة :" التعريف األول
فيها، والذي حيدد مدى قدرة املنظمة على حتقيق املترجات واألهداف اخلاصة بأعمااها عرب التفوق يف 

 9.أدائها
 ينعكس وأن البد منها أي يف خلل أي فأن املنظمة هبا تقوم اليت العمليات لكافة حمصلة :"التعريف الثاين

 10." املنظمة مرآة يعد والذي األداء على
 نادرة ومثينة يف أسرع وقت ممكن يف إن قدرة املنظمة على اكتساب واستتدام مواردها :"التعريف الثالث

 11."اف احلالية واألهداف التشغيليةاألهد السعي لتحقيق اها

                                                 
، دار حامد ، الطبعة األولى التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في القطاع العام،موفق حممد الضمور،  -8

 .22، ص2011األردن،

دراسة تطبيقية في عينة من المصارف  -، اثر تطبيق مفهوم الجودة الشاملة على األداء التنظيميزكي أبو زيادة -9
 .10ص ،2011، 5، العدد24، جملد (لألحباث العلوم اإلنسانية)، جملة جامعة النجاح الفلسطينية

دراسة تطبيقية في عينة من  -عالقة وتأثير الذاكرة التنظيمية في األداء التنظيميي، عادل ااهادي البغداد -10
 .02، ص2002 ، العراق،04جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد  الشركات الصناعية،

11
- Nancy Heppell, Le roulement du personnel et la performance organisationnelle 

l’effet modérateur des pratiques de gestion des ressources humaines, Mémoire 

présenté à la Faculté des études supérieures En vue de l’obtention du grade de Maître 

ès sciences (M.Sc.), Université de Montréal, Canada, Septembre,  2011,p 26. 
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مصطلح يشري إىل قيام العملني باملنظمة بسلوك إداري ما يف ضوء مبادئ اإلدارة، وذلك  :"التعريف الرابع
بصورة ( صنع القرارات، التتطيط، التنظيم، اإلشراف والتوجيه والقيادة، الرقابة)لتحقيق وظائف اإلدارة

 12.(أي بأقل جهد ووقت وتكاليف)رشيدة 
  13."وظيفة من أهداف ويتم تقييم الشركة واملرجعية الداخلية أو اخلارجية:" التعريف اخلامس

 

 :أهمية األداء التنظيمي -2
 نواحي مجلة عن الكشف يف املنظمة وإدارة الباحثني يساعد التنظيمي األداء على التعرف إن

 14:منها
 وضع خالل من البيئية احملددات إىل ةواالستجاب التكيف يف املنظمة تستطيع الذي املدى حتديد -

 ؛األهداف تلك لتحقيق املوارد وتوظيف االسرتاتيجيات وبناء األهداف
 تنفيذ يف التنظيمي وتصميمها املنظمة مكونات بني التنسيق مستوى وبيان حتديد على يساعد انه كما -

 ؛األهداف
 حددهتا اليت النتائج إىل للوصول دادهاواستع املنظمة قدرة ميثل كونه من تأيت التنظيمي فأمهية األداء -

  ؛مسبقا
 .والنمو البقاء على وقدرهتا أهدافها حتقيق يف املنظمة جناح يقيس الذي املؤشر التنظيمي األداء يعد لذا -

 

 :محددات األداء التنظيمي -3
 15:تنقسم احملددات إىل أربع فئات هي

                                                 
12

 .22ص ،2012 ،الطبعة األوىل، اجملموعة العربية للتدريب ونشر، مصر ،األداء اإلداري المتميزمدحت أبو النصر،  - 
13

 - Maadani maratine, Karim Said, management et pilotage de la performance, édition 

1,collection 06, hachette supérieur, paris , juillet , 2009 , p27. 
  .0ص مرجع سبق ذكره،عادل هادي البغدادي،  -14

15 - Nancy Heppell, op.cit, p29-32. 
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  هيكل إىل عالقات رمسية بني أعضاءويشري. التكنولوجياو  تتضمن ااهيكل: خصائص المنظمة -1.3
املنظمة، و ميكننا أن نالحظ أن ااهيكل يتضمن مؤشرات خمتلفة كمستوى من املركزية، والتتصص يف 

شارة ميكنها اإل فالتكنولوجيا. العالقات، وحجم وحدات العمل املنظمة املهام، ودرجة إطفاء الطابع الرمسي
 (. املنتجات النهائية)إىل خمرجات ( اإلمجالية)ل املدخالت إىل العمليات اليت يتم من خالاها حتوي

ال ميكن للشركة سيطرة عليها  البيئة اخلارجية متثل كل الضغوط اخلارجية اليت: خصائص البيئة -2.3
ودرجة عوامل عدم اليقني اليت  ،فالدرجة التعقيد، ودرجة االستقرار. ولكنها تؤثر على قراراهتا وأنشطتها

البيئة الداخلية تعرف بأهنا البيئة  ويف ما خيص. البيئية على القرارات املنظمة مقارنة بالتغيرياتلديها تأثري 
 . االجتماعية واملواقف الثقافية اليت تستمد من تصرفات املوظفني

مرفق بالتنظيم  ،التنظيم وباألداء يف هذا املنصبب تنقسم إىل عاملني مها املرفق :خصائص العاملين -3.3
أما بالنسبة لألداء . عبئة القوى العاملة املؤهلة لذلكاملنظمة عن طريق جذب واالحتفاظ وت حتياجاتيليب ا

فعندما املوظفني قادرون  ،ذلك خيتلف وفقا لدوافع، االحتياجات والقدرات ووضوح وقبول الدور املوظفني
هناك عالقة تبادل ف ،الفرديحتسني األهداف التنظيمية والتفاين يف األداء و على حتقيق األهداف الشتصية 

 .بني منظمة واملوظفني حبيث ميكن للجميع حتقيق أهدافهم اخلاصة

تأثري على األداء  هي جمموعة من احملددات تشري إىل :مجموعة سياسات وممارسات إدارية -4.3
 :التنظيمي وتنقسم إىل فئات هي

 مهة خمتلف اإلدارات واجلماعات مسا الفئة األوىل تشمل كال من حتديد أهداف املنظمة إىل حتديد -
  ؛أهداف لتحقيق هذهواألفراد 

عن طريق األوىل  فئة فرعيةال. فرعيةفئات يتضمن ثالثة  الفئة الثانية هي اكتساب واستتدام املوارد -
ثانية تشري إىل املمارسة لتنفيذ وصيانة ال والفئة الفرعية. التكامل والتنسيق وتوزيع املوارد بني اإلنتاج

ضوابط وآليات التغذية و  الفئة الفرعية الثالثة تشري إىل ممارسات اإلدارةو . ئ التوجيهية والسياساتاملباد
 ؛املرتدة



 بطاهر بختة
 مخفي أمين. د

 ، في تحسين األداء التنظيمي للمؤسسات SWOT دور تحليل

مستغانمبسونلغاز و متيجي  تيدراسة ميدانية لمؤسس  

 

225 

 

هذه ممارسات إدارة املوارد  ،يفضي إىل األداء الفئة الثالثة من السياسات واملمارسات هو خلق بيئة -
 ؛هذه األنشطةالتدريب والتطوير وتصميم الوظائف والتقييم ، البشرية مثل التعيني

  ؛حنو حتقيق أهداف املنظمة عملية االتصال هي وسيلة ملواءمة املوظفنيالفئة الرابعة  -
قيادة وصنع القرار يسمح للمشاركة العاملني يف اختاذ القرارات اليت تؤثر على جودة فئة اخلامسة ال -

 وعية القيادة يفب تنفيذها لتحسني نجي السياسات واملمارسات ملدير، ،وقبول القرارات املتتذة
  ؛املنظمة

بواسطة التكيف واالبتكار التنظيمي من  الفئة األخرية من املمارسات والسياسات اليت مت حتديدها -
 .املشكلة إدارة التغيري والتكيف ملنظمة ال تزال قائمة على تشتيص القواعد األساسية يف

 

في تحسين األداء التنظيمي  ومدى إسهامه SWOTدراسة ميدانية حول دور تحليل : المحور الثالث
 في مؤسسة متيجي فرع مستغانم ومؤسسة سونلغاز وحدة مستغانم

سنحاول تقدمي وصفا للمنهجية واإلجراءات املتبعة يف إجناز الدراسة، إضافة إىل حتليل بيانات 
 الدراسة واختبار الفرضيات

 منهجية الدراسة الميدانية واألدوات المستخدمة  -1
يتكون جمتمع الدراسة من موظفي وحدتني من مؤسستني عموميتني، : ة الدراسةمجتمع وعين -1.1

وتعترب هذين الوحدتني حبجم مؤسستني متوسطتني، ومها مؤسسة متيجي فرع مستغامن، ومؤسسة سونلغاز 
(Sonelgaz)  ،وحدة مستغامن، ومها تشبهان إىل كبري يف خصائصهما املؤسسات الصغرية واملتوسطة
استمارة صاحلة للتحليل أي ما  20استمارة على موظفي املؤسسة األوىل، واسرتجعت  30حيث مت توزيع 

استمارة على املؤسسة الثانية،  20من االستمارات املوزعة، يف حني مت توزيع  %44,40يعادل نسبة 
من االستمارات املوزعة، وهبذا يكون  %20استمارة صاحلة للتحليل أي ما يساوي  15واسرتجع منها 

% 02.9استمارة أي ما يقدر  35استمارة مت اسرتجاع منها  45عدد اإلمجايل لالستمارات املوزعة هو ال

 . فردا 30من االستمارات املوزعة، وهو عدد مقبول إحصائيا نظرا ألن حجم العينة يتجاوز 



 بطاهر بختة
 مخفي أمين. د

 ، في تحسين األداء التنظيمي للمؤسسات SWOT دور تحليل

مستغانمبسونلغاز و متيجي  تيدراسة ميدانية لمؤسس  

 

226 

 

للمعلومات مت بناء اإلستبانة ملعاجلة املتغريات الثالثة للدراسة، حيث خصص حيز : أداة الدراسة -2.1
اجلنس، العمر، املستوى الدراسي، املؤسسة، عدد سنوات اخلربة يف )الشتصية ألفراد العينة ومشاريعهم 

 (.املؤسسة، الفئة الوظيفية
للمؤسسة  SWOTالتحليل فقرة مقسمة على حمورين، حمور  12يف حني احتوت اإلستبانة على 

 .فقرات أيضا 0 ويشمل مستوى األداء التنظيميفقرات، وحمور  0حيتوي 
كأداة للدراسة وحتليل   (Likert Scale)كما أنه جتدر اإلشارة أننا اعتمدنا مقياس ليكرت اخلماسي 

 :االستبيان مع منح الدرجات التالية
 .4: موافق متاما   ؛5: موافق   ؛3: حمايد   ؛2: غري موافق   ؛1: غري موافق إطالقا

مت حتليل البيانات ومعاجلتها بواسطة : البياناتاألدوات اإلحصائية المستخدمة في تحليل  -3.1
، وقد مت قياس االعتمادية للتأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل معامل (SPSS)الربنامج اإلحصائي 

التكرارات، املتوسط احلسايب، )كرونباخ، كما مت حتليل الفقرات من خالل مقاييس اإلحصاء الوصفي -ألفا
 (.االحنراف املعياري
، (One Sample T-test)الفقرات مت ترتيبها وفقا الختبار استيودنت للعينة الواحدة  كما أن

 One)إضافة إىل استتدامه الختبار الفرضيات، إضافة إىل استتدام أسلوب حتليل التباين األحادي 

Way ANOVA) لتحليل تباين أجوبة أفراد العينة وفقا لبعض خصائص أفراد العينة ومشاريعهم. 
 يل بيانات ونتائج االستبيانتحل  -2

مت اختبار درجة وصدق فقرات كل حمور من حماور : تحليل ثبات وصدق فقرات االستبيان  -1.2
 (.01)كرونباخ، والنتائج مبينة يف اجلدول -االستبيان من خالل اختبار ألفا

يفوق  يتضح أن معامل ألفا كرونباخ عال بالنسبة لالستبيان جبميع حماوره ومقبول نظرا أنهحيث 
بالنسبة إلمجايل احملاور، رغم ضعف هذا املعامل بالنسبة لفقرات احملور األول نسبيا  %20النسبة املقبولة 

وهذا مؤشر على الثبات النسيب لفقرات وحماور االستبيان ككل، كما أنه يتميز  ،%20حيث أنه دون 
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ما يدل على صدق خمتلف  %25عال جدا يفوق ( اجلذر الرتبيعي ملعامل ألفا كرونباخ)مبعامل صدق 
 .20بياناته، إضافة إىل أن معامل الصدق بالنسبة للمحورين عال جدا يفوق 

 (ألفا كرونباخ)قيم ثبات وصدق االستبيان  (:11) الجدول رقم
 معامل الصدق معامل الثبات عدد الفقرات المحور

 %20.94 %42.2 0 للمؤسسة swotحتليل 
 %22.17 %20.0 0 مستوى األداء التنظيمي
 %44.20 %01.9 12 المحاور السابقة معا

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر

موظف يف املؤسستني، وأظهرت خصائص  35مت حتليل إجابات : تحليل خصائص عينة الدراسة -2.2
 :بياناهتم الشتصية والوظيفية النتائج اآلتية

وهو  ،%20.5ني ذكور، يف حني تشكل نسبة اإلناث من املستجوب% 23.5: بالنسبة ملتغري اجلنس -
مؤشر على الضعف النسيب لتواجد ومتثيل العنصر النسوي يف الوحدات التجارية للمؤسسات الكبرية، 
بالتوازي مع ضعف تواجدها ومشاركتها يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، نظرا لضعف املقاوالتية 

 النسوية يف اجلزائر؛
 31ترتاوح أعمارهم بني  %42.9سنة،  30و 21ترتاوح أعمارهم بني  %15.7: بالنسبة ملتغري السن -

 00و 41ترتاوح أعمارهم بني % 2.8سنة، و 05و 14ترتاوح أعمارهم بني  %23.5سنة،  50و
وهي نسب تؤكد أن أغلب موظفي املؤسسات اجلزائرية من الطبقة الشبانية من خرجيي . سنة

تواجد معترب للكهول، وهو ما قد يعطيها ميزة تنافسية مصدرها املوارد البشرية بتكامل اجلامعات، مع 
 واخلربة؛( التجديد)عنصري الشباب 

ذوو مستوى جامعي،  %14.2مستواهم ثانوي، يف حني أن % 8.8: بالنسبة ملتغري املستوى الدراسي -
لعمومية، وتفضيلهم العمل يف وهذا وهي نسب تؤكد توجه الفرد اجلامعي اجلزائري إىل الوظائف ا

 .مناصب إدارية وتقنية يف املؤسسات االقتصادية، ما يوفر اهذه املؤسسات رأمسال فكري هام
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، يف حني مؤسسة متيجي فرع مستغامنمن املستجوبني موظفون يف  %42.82: بالنسبة ملتغري املؤسسة -
ا يظهر تكافؤ نسيب يف منهم موظفون يف وحدة مستغامن ملؤسسة سونلغاز، وهو م %51.18أن 

 حجم العينة املأخوذة من املؤسستني؛
سنوات،  4مل تتجاوز عدد سنوات عملهم  %20.6: بالنسبة لعدد سنوات العمل يف املؤسسة -

سنة،  40إىل  44من % 11.8 سنوات، 45إىل  6ترتاوح عدد سنوات عملهم من  55.1%
 66من  %0.9سنة،  24ىل إ 21من  %2.8سنة،  20إىل  10عدد سنوات عملهم من  4.9%

سنة، وهو ما يؤكد أن أغلب  30تفوق سنوات عملهم يف املؤسسة  %2.9سنة، يف حني أن  05إىل 
املوظفني يف الوحدتني من الشباب خرجيي اجلامعات ومعاهد التكوين الذين ال تتجاوز سنوات 

 . سنوات 10عملهم 
ت الوظيفية الثالث، مت استجواب موظفني ينتمون حرصا على متثيل الفئا: بالنسبة ملتغري الفئة الوظيفية -

إىل كل فئة، مع إعطاء األولوية لإلطارات مبا أهنم األكثر إملاما مبتغريي البحث، مث أعوان التحكم، 
، يف حني أن  %20.5ومتثل نسبة املستجوبني من اإلطارات يف الوحدتني . ومن مث أعوان التنفيذ

أما نسبة املستجوبني من أعوان  ،%12.6يف الوحدتني تساوي نسبة املستجوبني من أعوان التحكم 
 %.4.9التنفيذ يف الوحدتني هي 

 

 :سنحلل نتائج األجوبة عن فقرات كل حمور من حماور االستبيان: تحليل فقرات محاور الدراسة -3.2
 0، وهو يشمل للمؤسسةSWOT يف حتليل  يتمثل احملور األول: تحليل فقرات المحور األول -1.3.2

 :فقرات مبينة يف اجلدول التايل
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 استعراض فقرات المحور األول (:12) الجدول رقم

رقم 
 الفقرة

 عبارة الفقرة

 .ملا له من فائدة على املنظمة   SWOT تشجع املنظمة على تبين التحليل 11

12 
يئة اخلارجية إىل توفري املعلومات املطلوبة لتحديد الفرص والتهديدات احملتملة يف ب SWOT  يؤدي حتليل

 .للمنظمة
 .تساهم املعلومات املتوافرة عن موارد املنظمة وأنظمتها الداخلية يف التعرف على النواحي القوة والضعف لديها 13

14 
جيب أن تسعى املنظمة إىل االستفادة من الفرص اجلديدة وتعظيم قوهتا، من خالل تتبعها إسرتاتيجية ذات 

 .توجه حنو النمو

10 
نظمة اسرتاتيجيات توجيه عندما تواجه هتديدات رئيسية يف الوقت الذي تتسم فيه مواردها الداخلية تتبين امل

 .بالضعف 
 .على بناء تصور كامل ملا حيدث يف بيئيت املنظمة تسهيال للوصول إىل أهدافها SWOTيساعد حتليل  10

 من إعداد الباحثني: المصدر
يوضح نتائج هذا ( 03) صائية مت حتليل فقرات احملور األول، واجلدولباستتدام األدوات اإلح

 .التحليل
الشكل الكاف، وأهنما ب  swotاملؤسستني املدروستني مل تتمكنا من تفعيل حتليل تبني أن حيث 

تزمان بتحليل بيئتها جتاه جمتمعهما بطريقة فاعلة، وهذا راجع أساسا إىل إمهااهما التام للبعد البيئي ال تل
وعدم تبنيهما لألنظمة البيئية، ما يعكس ضعفا يف حرصهما على ترسيخ صورة املؤسسة الناجحة، وهذا ما 

ؤسسات الناجحة اليت تقوم يوضح أن املؤسسات اجلزائرية ما يزال أمامها الكثري لتصل إىل مستوى امل
 .  حتسني خمتلف نقاط قوهتا واملسامهة يف تطوير فرص جناحهالغرض   swotبتحليل 
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 تحليل فقرات المحور األول: (13) الجدول رقم

رقم 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

قيمة اختبار 
T 

مستوى 
 الداللة

 الرتبة القرار

 04 ارة غري حمققةالعب 0.012- 2.41 غري موافق 1.10 2.4 01
 00 العبارة غري حمققة 0.000- 2.20 غري موافق 1.10 2.51 02
 02 العبارة غري حمققة 0.330 0.22 حمايد 1.00 3.12 03
 01 العبارة حمققة 0.000 5.12 موافق 0.25 3.02 05
 05 العبارة غري حمققة 0.042- 1.22 حمايد 1.13 2.02 04
 03 العبارة غري حمققة 0.553 0.22 حمايد 1.10 3.14 00

المحور 
 1.402- 1.03 محايد 1.03 2..2 الثاني

 SWOTمستوى تحليل 
بالمؤسستين محدود وغير  

 كاف
 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر

 

، وهو مستوى األداء التنظيمي للمؤسسةيتمثل احملور الثاين : تحليل فقرات المحور الثاني -2.3.2
 :فقرات مبينة يف اجلدول التايل 0يشمل 

 المحور الثاني استعراض فقرات(: 14) الجدول رقم

رقم 
 الفقرة

 عبارة الفقرة

 .حيدد األداء التنظيمي مدى قدرة املنظمة على حتقيق املترجات واألهداف اخلاصة بأعمااها 11
 ت ممكن لتحقيق أهدافها التشغيليةنادرة ومثينة يف أسرع وقال يعرب األداء التنظيمي على مدى  اكتساب املنظمة ملواردها 12

13 
 خالل من البيئية احملددات إىل واالستجابة التكيف يف املنظمة تستطيع الذي املدى اء التنظيمي على حتديديساعد األد

 .اسرتاتيجيات املناسبة وضع
 .التنظيمي وتصميمها املنظمة مكونات بني التنسيق مستوى وبيان حتديد على يساهم 14
 .ليت تساعدها يف تطوير قدراهتاا النشأة احلديثة املنظمة املوظفني ذوي األفكار تدعم 10
 .تعمل املنظمة على تطوير جهود األفراد لتحقيق توازن يف هيكل التنظيمي الذي يتعلق برؤيتها اإلسرتاتيجية 10

 من إعداد الباحثني: المصدر
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ائج هذا باستتدام األدوات اإلحصائية قمنا بتحليل فقرات احملور الثاين، واجلدول التايل يوضح نت
             :التحليل

 تحليل فقرات المحور الثاني (:10) الجدول رقم
رقم 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

قيمة 
 Tاختبار 

مستوى 
 الداللة

 الرتبة القرار

 02 العبارة غري حمققة 0.020 1.25 حمايد 1.01 3.32 01
 03 العبارة غري حمققة 0.222 0.15 حمايد 1.12 3.02 02
 01 العبارة حمققة 0.021 2.53 موافق 0.22 3.51 03
 05 العبارة حمققة 0.523- 0.21 حمايد 1.21 2.24 05
 04 العبارة غري حمققة 0.041- 2.02 غري موافق 1.55 2.40 04
 00 العبارة غري حمققة 0.022- 2.22 غري موافق 1.34 2.52 00

المحور 
 1.020- .1.4 محايد 1.42 3..2 األول

مستوى األداء التنظيمي 
لمؤسستين سيئ وال 

 يتحسن
 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر

يتضح من اجلدول السابق أن مستوى األداء التنظيمي يف املؤسسات اجلزائرية سيء وال يلقى أي 
ؤسسات الرائدة اليت تساهم يف حتسني، وهو ما يؤكد أن أغلب املؤسسات اجلزائرية بعيدة عن مستوى امل

 .حتسني أدائها، واحلفاظ على خمتلف آليات وتكاملها هبدف ضمان الرقي ملوظفيها
الفئة يتم حتليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب املؤسسة، : تحليل تباين أجوبة أفراد العينة -4.2

 .الوظيفية

 تحليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب المؤسسة -1.4.2
 :سبة للمحور األول يوضح التباين يف اجلدول التايلبالن
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 تحليل تباين أجوبة المحور األول حسب المؤسسة (:10) الجدول رقم

 المؤسسة
عدد أفراد 

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

 القرار

 1.200 1.33 0.04 3.03 20 مؤسسة متيجي
ال يوجد 

 تباين
 0.42 2.22 15 لغازمؤسسة سون

 
 1.03 2..2 34 المجموع

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر

يتضح من اجلدول السابق عدم تباين إجابات موظفي املؤسستني، وهو ما يشري إىل أن مستوى 
من  SWOTمتقارب جدا، رغم أن مؤسسة متيجي فرع مستغامن أكثر التزاما بالتحليل   SWOTالتحليل

هبا يبقى  SWOT هتا مؤسسة سونلغاز وحدة مستغامن بشكل طفيف جدا، إال أن مستوى التحليل نظري 
 .غري كافيا

 :بالنسبة للمحور الثاين يوضح التباين يف اجلدول التايل
 تحليل تباين أجوبة المحور الثاني حسب المؤسسة (:10) الجدول رقم

 المؤسسة
عدد أفراد 

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

ف االنحرا
 المعياري

 القرار مستوى الداللة Fقيمة 

 1.102 2.10 0.21 3.10 20 مؤسسة متيجي
ال يوجد 

 تباين
 0.01 2.02 15 مؤسسة سونلغاز

 
 1.41 3..2 34 المجموع

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر

ىل أن مستوى يبني من اجلدول السابق عدم اختالف إجابات موظفي املؤسستني، وهو ما يشري إ
 .األداء التنظيمي متقارب، رغم أن مؤسسة متيجي أكثر إسهاما يف حتسني األداء التنظيمي من نظريهتا
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 تحليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب الفئة الوظيفية  -2.4.2
 :بالنسبة للمحور األول يوضح التباين يف اجلدول التايل

 األول حسب الفئة الوظيفيةتحليل تباين أجوبة المحور  (:14) الجدول رقم

 SPSSتائج االستبيان باالعتماد على ن: المصدر

يوجد تباين يف أجوبة العمال حسب فئتهم الوظيفية، حيث أن ال يتضح من اجلدول السابق أنه 
 .املعتمدة يف حني التزمت الفئات األخرى احلياد SWOTاإلطارات يؤكدون على فعالية آليات التحليل 

 :ايلبالنسبة للمحور الثاين يوضح التباين يف اجلدول الت
 تحليل تباين أجوبة المحور الثاني حسب الفئة الوظيفية (:.1) الجدول رقم

 الفئة الوظيفية
عدد أفراد 

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القرار مستوى الداللة Fقيمة 

 1.034 1.403 0.20 3.00 20 اإلطارات
ال يوجد 

 تباين
  1.10 2.03 0 أعوان التحكم

 0.12 2.22 2 ذأعوان التنفي
  

 1.42 3..2 34 المجموع
 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر

 الفئة الوظيفية
عدد أفراد 

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القرار مستوى الداللة Fقيمة 

 .1.02 1.321 0.04 2.22 20 اإلطارات
ال يوجد 

 تباين
 0.44 2.23 0 أعوان التحكم

 0.22 3.24 2 أعوان التنفيذ 

 1.03 2..2 34 المجموع
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يتضح من اجلدول السابق أنه ال يوجد تباين يف أجوبة العمال حسب فئتهم الوظيفية، وهو ما 
 .يؤكد حتسن مستوى األداء التنظيمي يف املؤسسات حمل الدراسة

 اختبار فرضيات الدراسة -3
يتضح أن الفرضية األوىل حمققة يف املؤسستني حمل  (50)من اجلدول رقم : الفرضية األولىاختبار  -

 .حمدود وغري كاف SWOT الدراسة، حيث أن مستوى حتليل
يتضح أن الفرضية الثانية غري حمققة يف املؤسستني حمل  (50)من اجلدول رقم : اختبار الفرضية الثانية -

 .نظيمي سيء وال يتحسن باستمرارالدراسة، حيث أن مستوى األداء الت

 SWOT الختبار صحة الفرضية الثالثة البد من قياس مدى ارتباط التحليل: اختبار الفرضية الثالثة -
 :يف مؤسسيت حمل الدراسة( املتغري التابع)بتحسني أداء التنظيمي( املتغري املستقل)

 تحليل ارتباط المتغيرين (:11) الجدول رقم
 القرار مستوى الداللة (ير مستقلمتغ)األول  المتغير

 توجد داللة ارتباط ضعيف موجب 0.024 %20.38 (متغري تابع)الثاين 
 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر

يتضح من اجلدول السابق أن هناك ارتباط دال إحصائيا رغم ضعفه، وبالتايل فضنه يوجد عالقة بني 
مي وطبيعة هذه العالقة موجبة ضعيفة، وهو ما يدل على وجود عوامل وحتسني األداء التنظي SWOTحتليل 

أخرى أكثر تأثري على حتسني األداء التنظيمي، وبالتايل فضن الفرضية الثالثة صحيحة نسبيا، حيث أن قيام 
 .يف تعزيز حتسني أدائها التنظيمي يساعد  SWOT مؤسستني حمل الدراسة بالتحلي

 

 :اتمةـــــخ
 حتقيق األهداف، أجل من اإلدارية والفاعلية الكفاءة لتحقيق دوًما بالسعي األعمال منظمات تقوم

 اإلدارة أساليب إتباع خالل من األداء، وتطوير تنمية يف بالًغا اهتماًما املتقدمة األعمال منظمات وتويل

 .وبطاقة األداء املتوازن وغريها من األساليب املتنوعة، SWOTكالتحليل  احلديثة
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 على تساعد اليت العوامل بعض وجود من فالبد أداء التنظيمي حتسني من ملنظمةا تتمكن ولكي

 باملناخ االهتمام يستوجب األمر جوهر حيث إن املنظمة، داخل املناسب املناخ وجود منها ذلك حتقيق

 يكون حىت سواء، حد على الفرد أهداف و املنظمة أهداف مع يتماشى وجعله به واالرتقاء التنظيمي

ومنه ميكن التوصل إىل .كوادرها البشرية أو التقنية وإبداعات لطاقاهتا ومستكشفاً  للمنظمة حمفزاً  املناخ
 :نتائج التالية

 ؛منوذجا مهما للمنظمة ملا له من اثر على حتديد إسرتاتيجية املنظمة SWOT حتليليعترب  -
ل يف حتسني أداء استتدام املوارد املتاحة بشكل منتظم يتناسب مع احتياجاهتا يسهم بشكل فع -

 ؛املنظمات
 ؛حتديد نقاط القوة يساعد املنظمة على حتديد مستوى أدائها التنظيمي -
 ؛تسهم دراسة بيئة املنظمة بشقيها الداخلي واخلارجي يف حتديد الفجوة األداء داخلة املنظمة -
 ؛حمدود وغري كاف داخل مؤسسيت حمل الدراسةSWOT حتليل -
 .سيت سيء وال يلقى أي حتسنمستوى األداء التنظيمي داخل مؤس -

 :قائمة المراجع

 :غة العربيةلمراجع بال: أوال
 :مؤلفات
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 :ملخص
اء املتدوان  كحدددد أددددا  ليدداة مراقبددة التسدديري   تدار  هتدد  هددال الدراسددة تط التطددرة لبطاقددة ا د

املخاطر   البنوك، أيد    التطدرة تط أادوامل املخداطر املصدر ية و اهتسديماهتا و كداا متطلبداة ااااقيداة بدان  
ل املخداطر ،    مع الرتكيد  علدآ  ليداة معااتهدا  دا مستها،ا وط و الثااية و الثالثة و أوجه التحديث اليت 

مسددا ة بطاقددة ا داء املتددوان    تدار  املخدداطر املصددر ية بحاواعهددا املختلاددة    ددوء اصددور رجنددا علددآ دور و ع
 .اسرتاايجي

وااطالقا م  دراسة و عية بنك اا ائر اخلارجي، اوصلت الدراسة تط وجود عد  خماطر وحتدياة 
 رور   اطلبشامل ملواجهتها، مما  اواجه هاا البنك، عج ة ا اظمة الرقابية التهتليدية ع  و ع اصور

منوذج العوامل اخلمسة لبورار  باالعتماد علآتدارهتا     وء بعد اسرتاايجي وو ق منظور متوان  لألداء، و 
 .  بناء منوذج لبطاقة ا داء املتوان  لبنك اا ائر اخلارجي، SWOTومصاو ة 

 .املتوان ، بنك اا ائر اخلارجيتدار  املخاطر املصر ية، بطاقة ا داء  :كلمات مفتاحية
 

 

mailto:hebachesami@gmail.com
mailto:bounekibahmed@yahoo.fr
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Abstract: 

This study aims to discuss the Balanced Scorecard as one of the latest 

tools of management control system used in bank risk management. First, 

we discussed the different kinds of bank risk And the reform measures of 

Basel Settlements I and II and Basel III, and then we moved to Balanced 

Scorecard as an effective modern solution, to deficiencies of management 

risk tools. 

And from the analysis of the status of External Bank of Algeria, the 

study found that there are several risks and challenges facing this bank, 

Where traditional controls systems was unable to build a comprehensive 

treatment system, This requires a strategic system with a performance 

balanced dimensions, and according to Porter's five forces analysis and 

SWOT matrix, a model of a balanced scorecard has been built for the 

External Bank of Algeria. 

Keywords: Bank risk management, Balanced Scorecard, External Bank of 

Algeria. 

 : مقدمة
ا   التدح رري علدآ أ يدة املسسسداة املصدر ية يومدا بعدد يدوم، كنتيجدة لهتددرهتو  ال عجب أ  يتعاظم دور

رغددم مددا قددد يهتددا  عدد  النظددام و  اثبدديآ  اددر،و  اقتصددادياة الدددو  ا ابددا وسددلبا، مدد  اددال  د ددع قطددامل معددن
اطغددددآ   بعدددد   تال أ  ت ابيااددده قددددد  اددددرا،و  املدددداع العدددداملي املبدددد  علدددآ املصددددلحة املاديددددة أوالو  االقتصددداد 

ها ادراه  علدآ اطدوير الهتطدامل املصدر  كوصداة هاا ما جعدل الددو  بدااتال  أهددا و  ،ا ديا  علآ مساوئه
 .ادية الكلية اليت صعب  ك طالمسهامثالية اشاي اقتصادها م  وه  الظواهر االقتص

اخلددددماة اثديثدددة، أ دددا ت عب دددا و  ت  التطددوراة الددديت شدددهدهتا السدددادة املاليدددة مددد  ادددال  املنتجددداة
وصا، اتيجة عدم التحكد مد  حتهتيدق العوائدد علآ البنوك التجارية اصو  جديدا علآ املسسساة املالية عموما

ا مدددر الدددا  د عهدددا تط ااولدددة  دددارا  هددداا  ،غدددري متوقدددع   عوائدددد هدددال املنتجددداةاملتوقعدددة أو دددددوا اغدددري 
اظدرا لتعددد املخداطر الدديت و  .اثديثدةو  التطدور، مد  ادال  دراسدة أادوامل املخداطر الديت اعرت دها، التهتليديدة منهدا
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مدد  بينهدا اظدام مراقبددة التسديري، باعتبددارل  كدا ة تط ابدد  أاظمدة رقابيدة دديثددة  اواجده هدال املسسسدداة ا دطر 
بتخادي  مسدتوا املخداطر املرابطدة و  ا اشدطة،و  ا دا  اليت اساهم   حتديد ا وجه املثلآ لتخصيص املوارد

 .با داء املاع للبنك
 :التاعسسا  وم  اال  ما سبق ميكننا طرح ال

 إدارة المخاطر المصرفية نظامالمتوازن في تحسين  كيف تساهم بطاقة األداء
 ؟بنك الجزائر الخارجيفي 

 :تط اوري  رئيسين الدراسة  اهتسيم لسسا  ولإلجابة علآ هاا ا
 ؛متطلباة الو عو  املخاطر املصر ية بن اوصياة بان :احملور ا و   -
 .ك اا ائر اخلارجيدور بطاقة ا داء املتوان    تدار  املخاطر لبن: احملور الثاين -

 

 .متطلبات الوضعو  المخاطر المصرفية بين توصيات بازل :المحور األول
مدددع اعددددد و  بدددل يتعددددا ذلدددك ليصدددبر اشدددال املخددداطر، ،شدددال البندددوك باملخددداطر أميدددا ارابددداليدددرابآ ا

  ر أاددرا دديثددة، اوجددب علددآ تداخدداطر احمليطددة بالنشددال املصددر  وانوعهددا واطورهددا بددن خمدداطر اهتليديددة و امل
 . التعر  علآ أسباهبا لتيسري سبل مواجهتهاالبنوك العمل جاهد  لتحديدها و 

 :أنواع المخاطر المصرفية .1
متثدددل املخدددداطر املصددددر ية دالددددة عدددددم التحكدددد   اسددددرتجامل رأوب ا مددددوا  املهتر ددددة أو حتصدددديل أربدددداح 

اسدائر  عدر  البندك تطمستهتبلية متوقعة، أو ددوا اهتلبداة   الهتيمدة السدوقية للبندك أ  أحدا ادتماليده ا
واواجدده البندوك خمدداطر عديددد   .1أو اابدداا العائدد املتوقددع علدآ اسددتثمار معدن، غدري متوقعددة وغدري خمطددآ  دا
 :ومتنوعة، ميك  اهتسيمها تط

 
                                                 

، الطبعة ا وط، دار صااء للنشر والتونيع، الواقع والتطبيقات العملية: ، إدارة المصارفصادة الراشد الشمر 1 - 
 .182، ص 9002، عما 
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   :المخاطر االئتمانية  .1.1
، انشح هال املخاطر م  ادتمالية عدم قدر  املهترت ن علآ سداد الت اماهتم املالية املستحهتة للبنك

ديث متثل اثالة اليت يتخلف  يها العميل أو عدم الت امه برد أصل الدي  أو  وائدل أو اال رنن معا عند 
بالهتطامل الا   أو خاطر املتعلهتة باملهترت امل3: انهتسم املخاطر االئتمااية بدورها تط، و 2اواريخ االستحهتاة 

خاطر املو  خاطر املتعلهتة بالظرو  العامة؛املو  خاطر املتعلهتة بالعملية املطلوا متويلها؛املو  ،ينتمي تليه
 ؛ذااهبالبنك  تعلهتةامل

 : مخاطر السيولة .1.1
متثل هال املخاطر عدم قدر  البنك علآ البية الت امااه اجتال عمالئه، أو الصعوبة اليت اواجه البنك 

 لآ ودائع جديد ،بيع ا صو  أو اثصو  عاعلق ا مر ب  اثصو  علآ النهتدية بتكلاة معهتولة سواء 
قد حتدا هال اثالة اتيجة و  ،4ا يد هال املخاطر دد  عند اعار الوصو  تط مصادر جديد  للسيولةو 

اابامل سياسة ائتمااية غري رشيد  أو اتيجة سوء اسيري املوارد املتو ر ، كما حتدا أيضا كنتيجة لسوء اونيع 
انهتسم خماطر السيولة تط و ط أرصد  سائلة، ا صو  علآ استخداماة ذاة درجاة متااواة   التحو  ت

 .5 خماطر عدم مالء  البنكو  خماطر عدم سيولة البنك : ا قسمن
 :مخاطر السوق. 3.1

اتعر  ا سواة عاد  تط اغرياة عديد ، كنتيجة ثالة عدم التحكد املرابطة باالستثمار، لالك قد 
هتا، ديث متثل خماطر السوة الك املخاطر املتعلهتة يتعر  البنك تط خماطر ختتلف ع  الك املاكور  ساب

السنداة أو مر بالتغرياة   أسعار ا سهم و بالتغرياة غري املتوقعة اليت متس أسعار السوة، سواء اعلق ا 

                                                 
2

 .75ص  ،9010 ،نم م ااشرو  ومونعو ، عما ، مصرفيةالرقابة الامد أمحد عبد النيب،  -
 .29 -29ص ص  ،9019 ، الطبعة ا وط، دار امليسر ، عما ،، إدارة المخاطرشهتري  اور  موسآ و ارو  - 3

4
 - L. Johnston, Banking Finance and Accounting: Concepts, Methodologies, Tools, 

and Applications, Business Science Reference, USA, 2015, p 948. 
5
 - E. Banks, Liquidity Risk: Managing Funding and Asset Risk, 2

nd
edition, Palgrave 

Macmillan, New York,  9019 , p 4. 
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 أسعار العمالة، كما اعترب خماطر السوة خماطر مركبة باعتبارها اتكو  م أو   أسعار الاائد  و   السلع 
 .6خماطر سعر الصر و  خماطر سعر الاائد و  يةاملخاطر السعر 

 :المخاطر التشغيلية .4.1
كااء  العملياة لخسائر اليت انجم ع  عدم كااية و املخاطر التشغيلية هي خماطر التعر  ل

، ديث اعتربة انة و الك اليت انجم ع  أدداا اارجيةالداالية أو ا شخاص العاملن أو ا اظمة أ
ل ابية الداالية غري السليمة أهم مسبباة هال املخاطر، ديث أ  عدم كااءهتا يسه  بان  أ  ا اظمة الرق

، كما ارابطت أيضا ، ودىت عملياة االدتيا  اخلارجيالتحايلو  عملياة االدتيا  الداالي كالغش
 السالمة املهنية، كماو  ، كغياا معايري الصحةا ما    مكا  العملو  سة العملباملخاطر املتعلهتة مبمار 

رغم أ  اللجنة أدرجت أاواعا و  ،7أدرجت أيضا املخاطر املرابطة باخللل الا  يصيب أاظمة املعلوماة
 . م  هاا التعريف اإلسرتاايجيةعديد   م  املخاطر التشغيلية تال أحا أقصت املخاطر 

 : اإلستراتيجيةالمخاطر . 5.1
 واليت متثل املستهتبلية  اثالية و ليل متطلباة رأب املارغم احكيد مهترراة انة بان  علآ أ  حت

  عملية التخطيآ االسرتاايجي، تال أ  هاا مل يشاع  اا النومل م  املخاطر بالتخصيص،  اديوي اعنصر 
 .مما د ع بالبادثن تط اعتبار هاا ا مر أدد النهتائص الواجب اداركها

اذ الهتراراة غري السليمة، أو اختو  الك املخاطر الناجتة ع  عملياة صنع اإلسرتاايجيةمتثل املخاطر 
للبنك عاد  ما ال اكو   اإلسرتاايجية،  االاتياراة 8انايا هال الهتراراةو  الك الناجتة ع  سوء  هم

ماهومة بالشكل املناسب م  طر  مجيع املستوياة اإلدارية أو م  طر  مجيع املوظان، مما خيلق اوعا 

                                                 
6
-  K. Hassan, M. Lewis, Handbook of Islamic Banking, Edward Elgar Publishings, UK, 

9005, p 106. 
7
-  Basel Committee On Banking Supervision, Principales for the Sound Management 

of Operational Risk, paragraphe 644, Bank For International Settlements, juin 2004, 

p 121. 
8
-  I. Wahyudi, and All, Risk Management for Islamic Banks: Recent Developments 

from Asia and the Middle East, John Wiley And Sons, Singapore,  9017 , pp 195-196. 
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  البنك، ا مر الا  ال يساعد دتما   الق ذلك م  الغمو    حتديد الواجباة اخلاصة بكل  رد 
يتضم  اإلطار العام  ال املخاطر أ   "Dümontدمياات  "بنقد و  ،9الرتاكم اال ايب اهود ااميع

 .10التكيفوالتنايا و  الهتراراة
 :إدارة المخاطر المصرفية. 1

هي ااولة متجار    ااريخ تمنا و  ،ك ليست بدعة تدارية ال ااريخ  ات  تدار  املخاطر   البنو 
ا ساليب العلمية و  الهتيمة املتوقعة، مراك   علآ املناهجصر ، اعتمد علآ حتليل التكلاة والعائد و العمل امل

تط تل ام  الختاذ الهترار   ظل ظرو  عدم التحكد اليت متي  بي ة ا عما  اليوم، ا مر الا  د ع بلجنة بان 
 .    موعة  لياة الرقابة الدااليةالبنوك بضرور  استخدامها  م

 :التطبيقو  إدارة المخاطر في البنوك بين المفهوم .1.1
ق اخلارجين حنو حتهتيم بتوجيه املتعاملن الداالين و متثل تدار  املخاطر اظاما تداريا شامال يهتو 

علآ  ا عطا  اليت ميك  أ  اس ررأهدا  البنك، م  اال  التنبس والتعر  علآ ا دداا والنشاطاة و 
اسعآ ، و 11املمكنة ملواجهة هال التهديداةدد، مع حتديد اخلياراة املتادة و الو ع االسرتاايجي   أ ق ا

اكاليف  ختاي  م  اال حتسن انا سية البنك و تدار  املخاطر تط  ما  استمرارية اشال البنك، 
صلحة مع اهتليل ا  رار محاية مصاحل ا طرا  ذاة املا اشطة واملنتجاة واعظيم قيمة املسا ن و 

النظر  غري  تط درء التحي  النااج ع و ، 12ا االقية املصممة  امع ادرتام الضوابآ االقتصادية و  احملتملة،
  املسسولية اوسيع اطاة الرقابة الداالية لألداء ليشمل املهتاراة بن مراكاملتما رلة للمخاطر والعوائد، و 

                                                 
9
- J. M. Collins, T. W. Ruefli, Strategic Risk: A State-Defined Approach, Kluwer 

Academic Publishers, Massachusetts, USA, 1996, pp 54-57. 
10

- J. Dümont, T. S. Chanson, From strategic risk to risk strategy: Insurance scenarios 

for risk identification and business model innovation, Solvency Consulting 

Knowledge Series, Munich, Germany, February 2013, p 2. 
11

- F. Moreau, Comprendre et Gérer les Risques, Ed D’Organisation, Paris, 2002,      

pp3-4. 
12

- E. Care, Managing Banking Risks, Gresham Books, Cambridge,1997, pp 216-217. 
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لتاع أساليب التعامل مع يو ر اادو  او  .13 موعة املنتجاةو املختلاة   البنك وقطاعاة ال بائ  
 :املخاطر

 اطرأساليب التعامل مع المخ :)11( الجدول رقم

Source: G. Solfield, A. M. Santomero, The place of Risk Management In Financial 

Institutions, Financial Institutions Centre, Wharton School, University Of Pennsylvania, 

1997, p 29. 

 

 

 

                                                 
13

- J. Bessis, Risk Management In Banking, 2
nd

 Edition, John Wiley & Sons, 

Chichester, England, pp 54-55. 

 طرق التعامل مع المخاطر 
 المخاطر الموجبة إلدارة فعالة تحويل المخاطر تجنب أو إلغاء المخاطر 

 
أهداف 
تفادي 
 المخاطر

 ختاي  اسائر نياد  اشال  -
 صل املخاطر غري ا امة ع   -

 طريق ختصيص املوارد؛
املستوا ا مثل امتصاص  -

 .للمخاطر ا امة

 شراء أو بيع اثهتوة املالية -
 انويع خماطر احملاظة املالية؛و 
التخلص م  ا صو   -

اليت ال و  املرابطة باملخاطر
 حتهتق مي   انا سية

العمل عرب الوكالء   دالة العج   -
   التغطية أو التداو ؛

 املكتسبة ؛و  محاية اخلرب  اخلاصة -
 ا ية؛جتنب اجملان ة اال رت  -
 .غري الهتااوين اإل صاح -

تقنيات 
مراقبة 
 المخاطر

 التنويع؛ -
 التغطيةأو  الربآ -

 اكتل الداو    أو  البيع -
 .التغطية باملشتهتاة -

 تدار   عالة للمخاطر -

أهداف إدارة 
 المخاطر

 ملخاطر؛اختاي  مستوا  -
 .اثااظ علآ الرحبية -

الرتكي  علآ املخاطر  -
 .ي   انا سيةاملرابطة مب

 مي  ؛تنك   الكااء  املمرك  الب -
 .مراقبة الرحبيةو  محاية -

تحديات 
 االتصال

 اإلعالمو 

اطبيهتاة اااد  املخاطر  -
 .املربر  بواسطة الرقابة

اكلاة اعديل النشال بعد  -
 .حتويل املخاطر

 اشر  أهدا  كااء  تدار  املخاطر؛ -
 .اطوير اظام التغاية العكسية -
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 :اتفاقيات بازل -1.1
 :محطات مهمة -1.1.1

وكددداا التطددوراة الددديت  لددت مجيدددع  ،اة الددديت متيدد  الهتطدددامل املصددر تغددري باعتبددار اثساسددية الهتصدددوا لل
الدديت مددا  ت ددت ا يددد مدد  مسددتوا الضددغوطاة الدديت اعيشددها البنددوك عمومددا، اجتهددت و الهتطاعدداة االقتصددادية 

عددد ا د اة الديت هبا كآلية حتد اوعا ما م  دجدم و  جراءاة الواجب التهتيداإلط حتديد السياساة و تالرأا 
وليددة السياسدداة، أاشددح بنددك التسددوياة الدو  اإلجددراءاةاوديددد هددال و  مدد  أجددل حتديدددو  هتطددامل،يتعددر   ددا ال

عشدر الكدربا املمارساة الرقابية مببادر  م  اا ظي البنوك املرك يدة للددو  الصدناعية الانة ا اظمة املصر ية و 
قد أوكلت  ال و  ،املط مكا  ااعهتاد االجتمتاليت أصبحت متسآ بلجنة بان  اسبة و  ،1259مع حاية سنة 

سددالمة املراكدد  املاليددة للبنددوك،   النظددام املصددر  و اللجنددة مجلددة مدد  املهددام اددتلخص   حتديددد معددايري لسددالمة 
 .IIIبان  و  IIو  I  اطاة رئيسية  رالا، بان 
حتهتيددق و  علددآ ااوااددب الدديت اعتربهتددا ذاة أ يددة لضددما  اسددتهترار النظددام املصددر  1ركدد ة ااااقيددة بددان 

حتديددد املخدداطر الدديت ااطالقددا مدد   املمارسدداة الرقابيددة املتعلهتددة بهتيدداب كاايددة رأب املددا ،و  وا ددق   ا اظمددةالت
 14:اتمثل هال ااوااب  ب املا  ومعد  املالء ، و أتط حتديد اسبة كااية ر  ،اواجه البنوك

 حتديد معيار كااية رأب املا ؛ -
 ؛جيحية خمتلاة لدرجة خماطر ا صو أونا  ار   ااارج املي ااية تط عد    اة و  اهتسيم بنود داال -
رأب املا  املسااد، مع ب املا  املصر  واملتمثلة   رأب املا  ا ساسي و أكااية ر حتديد مكوااة   -

 م  رأب املا  ا ساسي كحد أقصآ؛ %100 اشرتال أ  ال ي يد رأب املا  املسااد ع 
 لرتجيحية لبع  ا صو ؛تعطاء اثق للسلطاة احمللية   حتديد ا ونا  ا -

                                                 
14

- Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Traitement Prudentiel Des Risques De 

Marché : Propositions Soumises a Consultation du Comité de Bale Sur le 

Contrôle Bancaire, Bale, avril 1993, p 02. 
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الرتكي  علآ املخاطر االئتمااية باعتبارها أهم املخاطر اليت اواجه البنوك، رغم اعديل االاااقية بتوسيع  -
 . ا  املخاطر لتتضم  خماطر السوة

رها كمعيق ااعتب  ، ديث اتهتاداةاالرغم امل ايا اليت قدمتها ااااقية بان  تال أحا مل اسلم م  
مل  املخاطر علآ دساا أارا و ق مستوالبلدا  معينة  املعل  تاضيلال  أكما ،  ة البنوكلتوسيع أاشط

، 15االاااقيةهال أدا تط  رور  ادعيمها بااااقية أارا اعاجل اهتائص  ممايك  دسب معايري سليمة، 
ظومة اعالة  م  منالرقابة الو  سليمةالإلدار  دددة طرة اقواعد و  باد مب 9ديث جاءة ااااقية بان  
 رال رة دعائم  و ق  استحداا خماطر جديد  متمثلة   املخاطر التشغيلية،  كمامتكاملة إلدار  املخاطر،  

 16:هيأساسية 
 :مما اضمنته ما يليو  ،تطلباة اثد ا د ى لرأب املا اتعلق مبو  :الدعامة األولى

 ة؛ال   ادتساا متطلباة رأب املا  اجتال خماطر السو و  ال اغيري   املعد  -
 ا ا ة متطلباة املخاطر التشغيلية؛و  اغيري أساليب ادتساا متطلباة املخاطر االئتمااية -
   و ع  رال رة أساليب خمتلاة ثساا اثد ا د ى، مع اشرتال وجود أاظمة رقابة  عالة؛ -
 .  و ع  رال رة أساليب الدتساا متطلباة اثد ا د ى لرأب املا  بالنسبة للمخاطر التشغيلية -

 :اتضم و  ،ملياة املراجعة الرقابيةاتعلق بعو  :ة الثانيةالدعام
للمحا ظة  تسرتاايجيةكاا و  امتالك أساليب لتهتييم الكااية الكلية لرأب املا  و هتا ثجم املخاطر -

 علآ مستوياة رأب املا  املطلوبة؛
 عدم كاايته؛املناسبة   دالة  اإلجراءاةاختاذ يم كااية رأب املا  لدا البنوك و أساليب اهتيمراجعة  -
 ؛بالك ل امهموتادتااظ البنوك ب ياد    رأب املا  ع  اثد ا د ى املطلوا  رور   -

                                                 
15

- M. Figet, D. Lahet, Les Accords de Bale II: Quelles Conséquences Pour le 

Financement Bancaire Extérieure Des Pays Émergents?, Revue D’Economie Du 

Developement,  9005/1,Vol 15, pp 48-56. 

، ورقة م  والدول النامية 1المالمح األساسية التفاقية بازل لس اا ظي البنوك املرك ية ومسسساة النهتد العربية،  16-
 .11، ص 9009 سلسلة البحوا والدراساة املتخصصة، صندوة النهتد العريب، أبو ظيب،
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 .الرهوااةو  خماطر أسعار الاائد و  هتمام   عملياة املراجعة بصور  رئيسية مبخاطر الرتك اال -
 : اتضم اتعلق بااضبال السوة، و و  :الدعامة الثالثة

 مة املصار  وكااءهتا م  اال  اع ي  الشاا ية؛يعمل ااضبال السوة علآ اشجيع سال -
 ؛ل اعل ااضبال السوة أكثر  عالية صاح مكمت صاح أساسي و تهناك  -
تدار  و  عملياة التهتييم ،اكوي  رأب املا  ،اطاة التطبيق  صاح أربع اواح رئيسية هييشمل اإل -

 .كااية رأب املا ،  املخاطر
جوهرية علآ الدعائم الثال رة و  ديالة واسعةتجراء اع م  اال  2عااة اهتائص بان  متت م
مهترراة هتد  تط اع ي  استهترار النظام املصر ، م  اال  اهتوية  3ابنت انة بان  و ، بهتةلالاااقية السا

 :17اتمثل  مل اهتال االاااقية  ع ااتهتا ا تط باقي الهتطاعاة، و منراه علآ امتصاص ا  اة املالية و قد
 ؛عد  رأب املا شاا ية قاو  صالبة حتسن -
 ؛ا صو  غري امللموسةو  ثل الشهر تقرار اعديالة رقابية ااصة ببع  ا صو  م -
نياد   تط رأب املا  و ق اثد ا د ى للمتطلباة أو ا يد عنها، هبد  ت ا ةاشرتال أ  اتم أ   -

 ؛ر  علآ امتصاص الصدماة عند العسرالهتد
 ؛ ما  البي ة املالية الكلية هبد استحداا هامش للحماية م  التهتلباة الدورية  -
  اارج املرك  املاع وكااو  نود داالاع ي  اغطية املخاطر ع  طريق اضمن املخاطر الرئيسية للب -

 ؛اعر اة املشتهتاة املرابطة
 .تداا  اسبة الرا عة املالية كوسيلة متممة ملتطلباة كااية رأب املا  -

  عالة، د ع هبال ا اري و  ة  اظمة رقابية كاس احكيد انة بان  علآ  رور  اب  املسسساة املالي
 .أ ضل التهتنياة اإلدارية   مواجهة املخاطرو  تط البحث ع  أجنع

                                                 
17

- Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Bâle III : Dispositif Réglementaire Mondial 

Visant à Renforcer la Résilience des Etablissements et Systèmes Bancaires, Bâle, 

Décembre 2010. 

 



 اميهباش س
 بونقيب أحمد

 ،إدارة المخاطر المصرفية فيبطاقة األداء المتوازن استخدام 
  (BEA) نموذج مقترح لبنك الجزائر الخارجي

 

248 

 

 لبنك الجزائر الخارجيدور بطاقة األداء المتوازن في إدارة المخاطر : المحور الثاني
خدداطر، ديددث أ   ددداا متثددل تدار  املخدداطر غددري املاليدددة جاابددا مهمددا مدد  جواادددب اإلدار  الشدداملة للم

عكددف البددادثو  علددآ ا دداد  ديددثحتهتيددق أهدا دده، اة كبددري  علددآ اسددتمرارية البندك و الندومل مدد  املخدداطر اددح رري 
اعدددد بطاقدددة ا داء املتدددوان  أددددد أدددددا هدددال  يددد أاهتنيددداة بامكاحدددا معاادددة اهتدددائص التهتنيددداة التهتليديدددة، 

 .اآللياة
 :ماهية بطاقة األداء المتوازن  .1

  Kaplan كابال "ار رد للبادثن جلة همب  مهتا   1229داء املتوان  سنة ظهرة بطاقة ا 
، كنتيجة لدراسة  لت "ة ا داء املتوان  لهتياب دوا ع واركاة ا داء بطاق"بعنوا  "Norton    اوراو 

أي  وجد أ  مسري  هال الشركاة ياضلو   ،الكندية دو  اهتييم ا داءو  يكيةا مر  موعة م  الشركاة 
منا تاشائها بثالا  مرة البطاقةاهتييم ا داء،  و  املسشراة التشغيلية   اوجة بن املسشراة املالية و امل

  املردلة ا اري  تط  نتهتل، لتاإلسرتاايجية اظام لإلدار  ديث حتولت م  اظام للتهتييم تط ،مرادل رئيسية
اارطة املباد  و و  عة متماسكة م  ا  كار يهتدم  مو متثل بطاقة ا داء اظاما و  .18تطار للتغيري التنظيمي

 م   موعة مرتابطة ملهتاييس ا داء، ديث اساهم  اإلسرتاايجيةمسار  وع للشركاة لتتبع ارمجة رأيتها 
 عما  علآ شكل مبادراة عملية، با اإلسرتاايجيةاسهيل ربآ و   اإلسرتاايجيةاملهتاييس   رسم 

لهتد   بناء بطاقة ا داء و  .19التنظيمي وصوال تط أهدا  البنكرد  و   التنسيق بن ا داء الا املساعد و 

                                                 
18

 - P. Harmon, The Evolution of The Balanced Scorecard, Business Process Trends, 

may 2003,  p 01. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into action, 

Harvard Business School, working paper, Boston 1996, p 19. 
18

- R. Kaplan, Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard, Harvard Business 

School, working paper, Boston, 2010, pp 11-16. 
19

-  R. Kaplan, D. Norton, The Balanced Scorecard: Translating Strategy into action, 

Harvard Business School, working paper, Boston 1996, p 19. 
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، م  اال  اركي ل علآ ة  يما بينها دسب مبدأ السببية والنتيجةمتااعل املتوان  علآ أساب أربعة منظوراة
  20:اتمثل هال املنظوراة  املسا و  والعمالء والعاملو ، و  :همأطرا  مهمة ذاة العالقة بالبنك و  رال رة 
اهتييم ا داء االسرتاايجي  بطاقة املعتمد   اليعترب املنظور املاع أو  منظوراة  :المنظور المالي  -1.1
 كاا    حتسن ا داء املاع للبنك و  كاا طرة اناياهاو  اإلسرتاايجيةو ر كياية مسا ة ديث ي ،للبنك

    هاا املنظور يلخص باإلجابة ع  السسااورا  أحتهتيق أهدا ه الطويلة املدا، وقد بن كل م  كابال  و 
 ؟كيف  ب أ  اظهر أمامهم لكي حنهتق ر ا مسا ينا،: التاع
 ديث يعتمديعترب منظور العمالء أساب جناح البنك   بناء وانايا اسرتاايجيااه : منظور العمالء  -1.1

ميك  صياغة هاا املنظور و  ،بشكل مباشر علآ حتهتيق أهدا  منظور العمالءللبنك حتهتيق ا هدا  املالية 
 21كيف ينظر تلينا عمالأاا ؟ : السسا  التاع 

يرك  هاا املنظور علآ املسشراة اليت حتدد العملياة الداالية اليت : منظور العمليات الداخلية  -3.1
كااء  وقعها العمالء بالق الهتيمة اليت يتيق ر ا العمالء م  اال  التمي  و يكو   ا ا  رر الكبري   حتهت

ميك  الخيص  لساة هاا املنظور باإلجابة و  ،ا ن بتحهتيق اتائج مالية متمي  حتهتيق ر ا املسو عالية، و 
  22العمالء ما هي العملياة التشغيلية اليت  ب التاوة  يها؟إلر اء املسا ن و : سسا  التاعع  ال
ظام اهتييم ا داء االسرتاايجي أدد النمو   او  يعترب دمج منظور التعلم: النموو  منظور التعلم  -4.1
االهتمام برأب املا  الاكر  تط جتال املسسساة كمساير  الساسية لبطاقة ا داء املتوان ،   ا اة ا اإل

وحيدد منظور التعلم والنمو ا هدا  واملسشراة اليت حتهتق النمو والتعلم التنظيمي ، اطوير كااءااهواملعر  و 
أهدا  املنظوراة الثال رة ا ارا، و  حتديد اجملاالة  ا املنظور   حتهتيق، ديث اسمر أهدا  هاللبنك

                                                 
20

- R. Kaplan, Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard, Harvard Business 

School, working paper, Boston, 2010, pp 11-16. 
21

-  R. Kaplan, D. Norton, The Balanced Scorecard: Translating Strategy into action, 

op. cit, pp 63-64. 
22

- P.C. Ensign, Value Chain Analysis and Competitive Advantage: Assessing 

Strategic Linkages and Interrelationships. Journal of General Management, 2001, 

pp 20-22. 
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ق كاا البىن التحتية الواجب انميتها لتحهتيق أهدا  البنك   ا جل الطويل، سواء اعلواملهاراة الداالية و 
راة مها يتضم  هاا املنظور  رال رة  جوااب مهمة هيا مر بتعظيم قيمة املسا ن وحتهتيق ر ا العمالء، و 

يق رأيتنا ما لتحهت: يلخص هاا املنظور التساأ  التاعو  .23اإلجراءاة التنظيمية ا  راد، أاظمة املعلوماة و 
 التحسن الواجب التاوة  يها؟هي  االة التعلم و 

 :بنك الجزائر الخارجيبطاقة األداء المتوازن في ل بناء تصور .1
بطاقدة ا داء بعضهما  ا اظدام تدار  املخداطر و ب لبنك علآ دمج اوجهن مرابطنا دار تيعتمد جناح 

دمدج هدد  تدار  املخداطر بشدكل اسدتباقي كحددد أهددا   يتطلدباهتومي الرقابة الداالية ديث أ  املتوان ، 
اهتيديم حهتيق التوا ق بن اهتييم ا داء و بطاقة ا داء املتوان   لية لت اصبربالتاع العملياة التشغيلية، و  منظور

 24.اإلسرتاايجية دار اإلبن تدار  املخاطر و املوجود رتابآ العدم  لدرءالداالي  اظام الرقابة
  :خصوصيات بنك الجزائر الخارجي  .1.1

ة الرمسية علآ سيطر  ءااد  اإلدصاأكثر م  عشري  بنكا بن عمومي وااص، و  ينشآ   اا ائر
أكددرب أدددد ك اا ائددر اخلددارجي يعتددرب بنددمدد  السددوة   اا ائددر، أيدد   %29البنددوك العموميددة علددآ أكثددر مدد  

يهتدددددم  موعدددة كبدددري  مددد  اخلدددددماة  هدددو  شدددبكة وكاالاددده الواسدددعة  مددد  اددددال البندددوك العموميدددة اا ائريدددة، 
 .اوسع اشاطااهعلآ منول و  ت ابا مر الا  أ رر املنتجاة، او 

ج،  مليددو  د  90برأمسددا  قدددرل  909-95انايدداا  مددر  1295أاشددح بنددك اا ائددر اخلددارجي   أكتددوبر 
  كمساير  لنهج اإلصالح االقتصاد  ع  طريق التحميم الا  ابنته السلطاة اا ائريدة  ادااك، ديدث عدو  

                                                 
23

- R. Kaplan, D. Norton, The Balanced Scorecard: Translating Strategy into action, 

op. cit, p 127. 
24

- T. Nagumo, Building a Strategy-Based Culture at Bank of Tokyo-Mitsubishi, 

Hrvard Business School Publishing, Boston, 2002, pp 04-05. 
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مسددداير  ملبددددأ التخصدددص الدددا  اعتمداددده السدددلطاة   ذلدددك ندددوك ا جنبيدددة العاملدددة   اا ائدددر، و  موعدددة الب
 25:علآ 909-25مر قد اصت مواد ا م املتعلهتة بالتجار  اخلارجية، و الوقت، أوكلت تليه املها

 تاشاء بنك اا ائر اخلارجي علآ شكل شركة وطنية متثل بنك لإليدامل؛ -
انميددة العالقدداة االقتصددادية اا ائريددة مددع البلدددا  ا اددرا   اطدداة التخطدديآ و  هددد  البنددك اسددهيل -

 ؛عامالة التجاريةبرام عهتود الهترو  مع ا جااب لتطوير املتو  الوط ، كما يهتوم بعملياة الضما 
 روعددا  ددا أو يسدداهم   بنددوك موجددود ، كمددا  ينشدديف   الددبالد ا جنبيددة  روعددا ووكدداالة أوكندده أ  مي -

 .اخلارجية اليت اتالءم مع هد هيع العملياة املصر ية الداالية و ميكنه الهتيام جبم
ة دو  أ  انشدددح  دددا شخصدددي 1282 ربايددر  7حتددو  بندددك اا ائدددر اخلددارجي تط شدددركة ذاة أسدددهم   

، لدولددةل مملوكدةأصدبر اآل  شدركة ذاة أسدهم و  26،قااوايدة جديدد  مونعدة بدن  موعدة مد  صددناديق املسدا ة
بعدد مدوظان  ،مديرية جهوية 11الرتاا الوط ،  وكالة مونعة علآ مستوا 199يتكو  البنك داليا م  و 

اخلدارجي  موعدة  يهتدم بنك اا ائدر، يسري البنك م  طر   لس تدار و  27،موظفو  موظف 9800ياوة 
اناسدب الديت عدرب الصدندوة   ادماة الهترو  اتمثل دماة اتنومل بن ادماة اهتليدية ودديثة، و م  اخل

تمويدددل للقدددرو  االسدددتثمار ادددماة  ،اإلمضددداءهتدددرو  عدددرب ادددماة ال ،ادتياجدداة اخل يندددة قصدددري  ا جدددل
 ،سسسدددداة مصددددغر اشدددداء مإلالهتددددر  املصددددغر لصدددداحل الشددددباا البطددددا  ادددددماة  طويددددل ا جددددل؛متوسددددآ و 
 ،الضددددماااة املصددددر يةادددددماة  ،التحصدددديل املسددددتند االعتمدددداد و ، ادددددماة الهتددددرو  العهتاريددددةادددددماة 

ادماة مالية ت ا ة تط ذلك يهتدم البنك  .ادماة بطاقاة الد ع االلكرتواية ادماة التجار  اخلارجية؛

                                                 
يتضم  تاشاء بنك اا ائر اخلارجي، ااريد   1295أكتوبر  1مجادا الثااية املوا ق  99مسرخ    909-25أمر  -25

 .1295أكتوبر  7، الصادر  بتاريخ 89الرمسية، العدد 
 .297، ص 1282غشت  19املوا ق  1950ارم  19، الصادر    99ااريد  الرمسية، العدد  -26
 ا  الرئيس املدير العام لبنك اا ائر اخلارجي، منشوراة بنك اا ائر اخلارجي،امد لوك: كلمة السيد-27

www.bea.dz،  9019أوة  92ااريخ االطالمل. 

http://www.bea.dz/
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كداا و  ا سهم،جل   السنداة و ستثمار طويل ا االة باالستثمار   البورصة، و أارا مثل اخلدماة املتعلهت
 .اهتدمي استشاراة مالية خمتلاة

 اخلارجية،ة اليت متليها البي ة الداالية و املسسسة علآ التحديا رأيةالبنك اا ائر اخلارجي اتبىن تدار  
ذلك ااطالقا م   رال رة ركائ  اسرتاايجية و ، "بنك اا ائر اخلارجي يصبو تط حتهتيق طمودااكم":ممثلة  

 .28ادمة متمي  و  مرا هتة اهتنية؛ اوقيع مثم ؛ سعار اااابةا :هي
 :تشخيص وضعية بنك الجزائر الخارجي .1.1

رغم املكااة اليت حيتلها البنك بن هال البنوك، تال أ  املنا سة اليت ات ايد  عل م  دتمية مراجعة 
  اكبيل قدراه علآ التوسع  امالعب دورا هااثساباة أمر ال مناص منه، تذ أ  سياسة الهتراراة العليا 

العهتلية املورو رة م  الاكر االشرتاكي ال نالت اطغآ علآ منآ اسيري  استكشا    اة االستثمار، والنمو و 
الرمسية دليال علآ عدم قدراه   سعر الصر    ا سواة املوانية و البنك، ديث متثل الاوارة املوجود  بن 

قادر  علآ احطري دركة ا موا  وعدم قدراه علآ جلب الودائع  ةالق قنواالعملة الصعبة و   التحكم 
علآ البنك، اكوي  مداراة، كما أ  احمن التمويل الالنم خلسائر املسسساة العمومية أصبر ميثل عب ا و 

 29.اسيري وسائل الد عو  اإليدامل تر دساباة  مثليهتتصر علآ املعامالة املالية اإلدارية  مما جعل دورل
الهترو   تمجاعع البنوك اخلاصة متك  م  مالدظة أ  دجم الهترو  املتعثر  تط ماراة   تجراء مهتت

للبنوك العمومية  %2.9ما قيمته   9019  البنوك العمومية أكرب منه   البنوك اخلاصة، ديث مثل سنة 
عد املخصصاة أ  معد  الهترو  املتعثر  بالنسبة للبنوك العمومية بوك اخلاصة، و بالنسبة للبن %7.1مهتابل 
رجاعه تط دجم النشال تبالنسبة للبنوك اخلاصة، مما قد ميك   % 1.9مهتابل  9019سنة  % 9.9هو 

 30.تدار  املخاطر   هال البنوكو  املرااع للبنوك العمومية كما قد يكو  بسبب اهتص  عالية أاظمة الرقابة
                                                 

 .9019أوة  92ااريخ االطالمل عليه ،www.bea.dz/presentationbea موقع بنك اا ائر اخلارجي -28
29

- OECD, African Development Bank, Perspectives économiques en Afrique 2006, 

Tunisie , p 122. 
30

- Rapport d'activité 2014, Banque of Algeria, pp 83-84.  http://www.bank-of-algeria.dz/ 

.9019أوة  90ااريخ االطالمل عليه   

http://www.bank-of-algeria.dz/
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 :نك   اادو  التاعالارص بالنسبة للبو  التهديداةو  الضعفو  و ميك  حتديد اهتال الهتو 
 (BEA) بنك الجزائر الخارجيل SWOT مصفوفة: (11)رقم الجدول 

 نقاط الضعف نقاط القوة
 واسعة م  الوكاالة ؛اة شبك -
  ائ  سيولة كبري؛ -
 اظام معلوماة متطور؛ -
 عدد كبري م  املوظان؛ -
 اليب ادتياجاة شرائر واسعة م  ال بائ ؛ -
 ة؛اخلرب    العملياة الدوليو  التخصص -
 ؛متنوعةو  بىن حتتية متطور  -

 مرك ية الهتراراة؛ -
 اهتص اخلياراة االستثمارية أمام املسريي ؛ -
 اظم التسيري التهتليدية؛و  البريوقراطية -
  عف اظام تدار  املخاطر ؛ -
 عدم مواكبة متطلباة شرائر واسعة م  ال بائ ؛ -
 أجور  عياة مهتاراة بالبنوك اخلاصة؛ -
جدواها عدم و  التونيع العشوائي للوكاالة -

 ؛االقتصادية
املتطلباة و  اإلجراءاةعدم الهتدر  علآ مواكبة  -

 .ا سواة العاملية تطالهتااواية للداو  
 التهديدات الفرص

 ادتكار العملياة ذاة البعد الدوع؛ -
 التاضيل الا  متارسه السلطة ؛ -
عدم مغامر  البنوك اخلاصة   داو  سوة  -

 عدم دقتها؛و  يتمي  بهتلة املعلوماة

 ا  داو  منا سو  جدد ذ  قدراة كبري ؛ادتم -
 ظهور خماطر جديد  مرابطة بالتكنولوجيا؛ -
معتهتداة اا ائرين مع التعامل مع و  اعار  قيم -

 البنوك؛
اطبيق قراراة سياسية ال عالقة  ا بااااب  -

 .االقتصاد 
 .نكو رائق داالية للبو  ة بنك اا ائرءادصاتم  تعداد البادثن باالعتماد علآ : المصدر
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كاا و  متثل مردلة حتديد أهدا  كل منظور :أهداف منظورات بطاقة األداء و  بناء مؤشرات. 3.1
رسم التصور العام للبطاقة، ااطالقا م  كو  و ع و  مسشراة هال ا هدا  مردلة مهمة اساعد   تعداد

ع مسشراة ميثل اادو  التاو  ا هدا  دو  وجود امكااية لتحكد م  حتهتيهتها عمال ال طائل منه،
 . املنظوراة ا ربعة للبطاقة 

 المقترحة مؤشرات منظورات بطاقة األداء المتوازنو  أهداف :(13)رقم الجدول
منظورات 

 المؤشرات األهداف البطاقة

 المنظور المالي

 انويعها ؛و  اإليراداةانمية  -
 حتسن العائد علآ االستثمار؛  -
 ختاي  اكاليف اهتدمي املنتجاة -
 اخلدماة؛و 
 خماطر السيولة؛ ختاي  -
 ؛ختاي  خماطر السوة -
 .ختاي  املخاطر غري النظامية -

   نياد  الدال الصا  ؛ % -
  مومل املوجوداة؛ \اسبة صا  الدال -
 ؛اإليراداةااديد  م   مومل  اإليراداة % -
 الدال الصا  لكل دينار مستثمر؛ -
 املنتجاة؛و  اخناا  اكلاة اخلدماة % -
 اة؛املوجود تمجاع \صا  الهترو   -
الودائع وصا  مصادر  \صا  الهترو  -

 التمويل املستهتر ؛
 م  عملياة الصر ؛ ا رباح % -
 .اخلسائر م  املخاطر غري النظامية % -

 منظور العمالء

 اخلدماة؛و  حتسن جود  املنتجاة -
 حتسن الوقت الالنم لتهتدمي املنتجاة -
 اخلدماة؛و 
اخلدماة م  و  التمي    املنتجاة -

 ؛اإلقرا  اال  مو روقية قدراة
 اثد م   هتدا  العمالء؛ -
مسعة \متابعة خماطر املنتجاة -

 اخلدماة؛

 اهتصا  شكاوا العمالء؛ % -
 الدراساة االستهتصائية ؛ -
 اهتدمي اخلدمة؛و  ختاي  الارت  بن الطلب -
 السعر؛و  املهتاراة املرجعية م  ديث الوقت -
 عدد العمالء املاهتودي ؛ -
اسبة االدتااظ بالعمالء م   مومل   % -

 العمالء؛
 ؛اآلراء السلبية للعمالء  % -
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نياد  املعلوماة اخلاصة مبالدظاة  -
العمالء بشح  خماطر السوة املتعلهتة 

 بتهتدمي اخلدماة؛
 تدار  خماطر املسسساة الصغري  -
 .املتوسطة بطريهتة أكثر  عاليةو 

الهترو  املتنانمل عنها م  م ص م تط  % -
  مومل الهترو  املتنانمل عنها؛

 ؛اإليراداةمومل م ص م تط   تيراداة % -

منظور العمليات 
 الداخلية

 ختاي  اكلاة العملياة ؛ -
 اطوير العملياة التشغيلية؛و  حتسن -
اطوير عالقاة التعاو  بن خمتلف  -

 الوظائف؛
 ختاي   رت  معااة الطلباة؛ -
 اثد م  ادتما  ددوا املخاطر -
 اح رريها علآ سلسلة التوريد؛و 
 العمل علآ استباقها؛و  حتديد املخاطر -
 اي  خماطر الهترو  ؛خت -
 .العمل علآ اغطية مجيع املخاطر -

 ختاي   رت  دراسة امللااة؛ % -
 عدد التحسيناة علآ العملياة؛ -
 اكاليف التحسن تط امجاع التكاليف؛ % -
 ختاي  التكاليف ؛ % -
 عدد اثوادا   سلسلة العملياة؛ -
املخاطر اليت   رصدها قبل اثدوا تط  % -

  مومل املخاطر؛
 و  املشكوك   حتصيلها؛عدد الهتر  -
الهترو  املشكوك  يها املسرتجعة م   % -

 . مومل الهترو  املشكوك  يها

 النموو  منظور التعلم

 املوظان؛و  اطوير كااء  االطاراة -
حتسن ااسياا املعلوماة بن خمتلف  -

 املوظان ؛
كاا و  حتسن جو العمل داال البنك -

 السالمة املهنية؛و  اظم الصحة
   عمل املوظانحتهتيق التكامل ي -
 أاظمة املعلوماة؛و 
حتسن معايري شاا ية العملياة داال  -

 البنك؛
 حتسن أاظمة التنبس باملخاطر؛ -
 ختاي  مستوياة دوادا العمل؛ -

 عدد ساعاة التدريب لكل موظف؛ -
 لكل موظف؛ اإليراداةارااامل  % -
  استاادوا م  الرتبصاة املوظان الاي % -

 اخلاصة باملخاطر؛
 عدد اعطا  ا اظمة اليت دد رت؛ -
عدد املشاكل الناجتة ع  عدم قدر  املوظان  -

 استخدام أاظمة املعلوماة؛
 اسبة دورا  املوظان؛ -
 الدراساة االستهتصائية دو  ر ا املوظان؛ -
 وظف؛معدد دوادا العمل لكل  -
 عدد شكاوا املوظان؛ -
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التااعل بن و  ادعيم أساليب التواصل -
 .املوظان بشكل دائم

 ؛اإليراداةا  تط  مومل اكاليف االدتي % -
 عدد أيام غياا املوظان؛ -

 .اورا و  اعتمادا علآ دراساة كابال م  تعداد البادثن : المصدر

ميكدددد  رسددددم منددددوذج للخريطددددة ، وااطالقددددا مدددد  حتديددددد أهدددددا  كددددل منظددددور مدددد  منظددددوراة البطاقددددة
 :ا الشكل التاعلبطاقة ا داء املتوان  للبنوك العمومية اا ائرية كما ميثله اإلسرتاايجية

 الخريطة االستراتيجية المقترحة لبنك الجزائر الخارجي (:01)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .اورا و  كابال باالعتماد علآ منوذج اخلريطة االسرتاايجية ل م  تعداد البادثن: المصدر
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كداا و  امدحجه ادوان : بحهدا  تدار  املخداطر   وجهدن أساسدين  دا اإلسرتاايجيةارابآ ا هدا  
لرتاكمددي مدد  يتضددر ا  رددر ا اإلسددرتاايجيةالعمددل علددآ حتهتيددق ا هدددا  الرئيسددية للبنددك،  بالنسددبة لألهدددا  

اطدوير أاظمدة املعلومداة تط اال  سلسلة النتيجة والسبب، ديث يدسد  حتسدن قددراة وكاداء  العداملن و 
 ابدا علدآ ا داء توالئهدم، ممدا سديس رر الء و ، مما يسمر ب يداد  ر دا العمداطويرهاالتشغيلية و  حتسن العملياة

القا م  كو  املخاطر التشغيلية املاع للبنك، أما بالنسبة  هدا  تدار  املخاطر  العملية أكثر اعهتيدا،  ااط
ديدد كوحمدا  كدالك أددد أسدباا دددوا املخداطر ا ادرا،   حتالتهتيدا    اهتدال عديدد ، و  اايجيةاإلسرت و 

 .كاا جو العمل كحساب لتخاي  مستوا املخاطر ا ارا راد وأاظمة املعلوماة و ا هدا  املرابطة با 
علآ التدقيق عدم قدرهتا علآ اكتشا  املخاطر و ينطبق علآ خماطر أاظمة املعلوماة،   ا مر ااسه

لنسدبة للمخداطر املرابطدة بالصدحة بالشكل الالنم   و دعية عميدل معدن ادس رر علدآ أكثدر مد  صدعيد، أمدا با
كدداا جبددو العمددل،  املخدداطر انشددح عندددما اتددو ر الدددوا ع للهتيددام بعمددل  ددد مصددلحة البنددك، مة املهنيددة و والسددال

 عاليدددة س رر املخددداطر املتعلهتدددة بدددا  راد وا اظمدددة واددديآ العمدددل علدددآ كاددداء  و سدددواء مددد  داالددده أو اارجددده، اددد
مسدسولية املدوظان أو كنتيجدة  ا اشطة التشغيلية مما يولدد خمداطر أادرا،  املخداطر الهتااوايدة قدد انشدح مد  ال

مو روقيددة ح أيضددا اتيجددة عمليدداة االدتيددا ، واظددرا الرابددال مسعددة البنددك و لتعطددل أاظمددة املعلومدداة، كمددا انشدد
يدنخا  مسدتوا منتجااه باملخاطر السدابهتة، اظهدر ادح ررياة خمتلادة علدآ مسدتوا العمدالء، ديدث و  ادمااه

 رر علدآ اثاداظ علديهم أو كسدب عمدالء جددد،  س يالا  سدر ا العمالء وم    ينخا  مستوا و ائهم، و 
 .كما ستتح رر مسعة البنك، مما سيعود بالسلب علآ أداء البنك املاع

 :خاتمة
باعتبارهددا اددور  الدديت اواجهدده عالددة للمخدداطر و  تط حتهتيددق تدار  شدداملة بنددك اا ائددر اخلددارجيسددعآ ي

 اثديثدة الديت بامكاحدا حتهتيدق هداا ا دد ، تذاآلليداة و  النشال املصر ، ا مر الا  استدعآ اب  التهتنيداة
تدار  املخدداطر مدد  جهددة أادددرا و  انايددا االسددرتاايجياة املختلاددة مدد  جهددة،يعتددرب حتهتيددق التدد اوج بددن بندداء و 

اطورهدا، اظدرا لتعددد املخداطر وانوعهدا و و  ،اا ائر اخلارجي ا د  ا مسآ الا  اسعآ له اإلدار  العليا لبنك
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باسدددتمرار علدددآ التهتنيددداة الددديت ديدددة   معااتهدددا، بدددل وجدددب البحدددث و ء بدددالطرة التهتليمل يعدددد ممكندددا االكتادددا
االسدددتعداد ملواجهتهددددا، مبدددا يكاددددل اسددددتمرارية   اكتشددددا  املخددداطر قبددددل ددددددو رها، و اسددداهم بشددددكل  عدددا  

 .النشال
البندوك اصوصدا،  كدرب دليدل علدآ دتميدة  تدحة متدس الهتطدامل املداع عمومدا و  لعل ا نماة اليت مداو 

اكييددف ااااقياهتددا مددع  هدداا مددا د ددع بلجنددة بددان  تطتبددار كددل مددا يشددكل هتديدددا للبنددك، و اددا بعددن االعا 
قابيدددة حتايددد  املسسسددداة املاليدددة علدددآ ابددد  أاظمدددة ر لددديت مسدددت بي دددة ا سدددواة املاليدددة، و التغدددرياة االتحدددوالة و 

أكثرهدددا  عاليدددة، مددد  بددداا اء املتدددوان  أدددددا هدددال التهتنيددداة و اعتدددرب بطاقدددة ا داتماشدددآ وهدددال التحدددوالة، و 
،    دوء بعدد اسدرتاايجي اليت  ا عالقة مباشر  خبلق املخداطرهتا علآ دمج املتغرياة املالية وغري املالية و قدر 

 عدداد  مدددا مددد    اادداد  الصددددماة الاجائيددة الددديتل  عدددا    رصدددها بشدددكل اسددتباقي، و بشددكمبددا يسدددهم و 
 .اصيب املسسساة املالية

 :قائمة المراجع
 :باللغة العربيةمراجع 

 .9019، الطبعة ا وط، دار امليسر ، عما ، ، إدارة المخاطر ارو و  شهتري  اور  موسآ .1
 .9010مونعو ، عما ، و  ،نم م ااشرو  الرقابة المصرفيةامد أمحد عبد النيب،  .9
أساسياة : وائل امد صبحي تدريس، طاهر اس  منصور الغاليب، سلسلة تدار  ا داء االسرتاايجي  .9

 . 9002عما ،  دار وائل للنشر، ،1بطاقة التهتييم املتوان ، لو   داءا
، الطبعة ا وط، دار صااء الواقع والتطبيقات العملية: ، إدارة المصارفصادة الراشد الشمر  .9

 .9002للنشر والتونيع، عما ، 
والدو   9ان  لس اا ظي البنوك املرك ية ومسسساة النهتد العربية، املالمر ا ساسية الاااقية ب .7

 .9009النامية، ورقة م  سلسلة البحوا والدراساة املتخصصة، صندوة النهتد العريب، أبو ظيب، 
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 فاطمة الزهرة بن زيدان

 (اجلزائر) شلفالطالبة دكتوراه، جامعة حسيبة بن بوعلي، 

  ben.fati2010@gmail.com : الكرتوينبريد 
 

 راتول د  محمد.أ

  ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،أستاذ التعليم العايل

 (اجلزائر)الشلف 
   :ملخص

هددده هددله الدراسددة امتبددار متسددل كددويف تجل البيوددي ا اجلزائددر و ددوا العادددة بدد  الت ددو ا دت دداد  
والتلوث البيوي ،لللك ض ت عدد من املتغريات املت ثلة ا معدل الت و ا دت اد ،استهاك الطادة الت دو 

 .(5102-0991 ) الكربون مال الفرتة وأكسيدالسكاين وا بعاثات غايف ثاين 
ا ا دت اد اجلزائر  ( EKC) الدراسة بأ ه   ميكن تطبيق متسل  كويف تجل البيوييتت  تائج بودد 

أ  أن ا دت دداد اجلزائددر  ل ي ددإ بعددد ون أن يكددون  رتفدداا   ددي  الفددرد مددن  ،لعدددو وجددود  حتطددة  ددول
باخنفاضه ،لكن توجد عاددة سدببية ا اهداه   CO2 التاتج احمللي اإلمجايل أثر وجيايب على ا بعاثات غايف ب
الكربدددون  ا املددددي الطويدددإ وأن متغدددري عددددد  وأكسددديدواحدددد بددد  الت دددو ا دت ددداد  وا بعاثدددات غدددايف ثددداين 

 .  السكان هو املؤثر األول فيه ،ك ا أن هتاك عادة طردية ب  استهاك الطادة وحجم ا  بعاثات
بعاثددات غددايف   حتطددة التسددول ، اسددتهاك الطادددة ، ا ،( EKC) متسددل كددويف تجل البيوددي: كلمااام مفتاةيااة 
 .CO2 ثاين أوكسيد الكربون

Abstract: 

The aim of this study was to test the environmental Kuznets curve in 

Algeria, because it included a number of variables were: the rate of 

mailto:ben.fati2010@gmail.com
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economic growth, energy consumption, population growth and carbon 

dioxide emissions. During the period (1990-2015).  

Study found that the lack of emotional turning point makes the 

application of environmental Kuznets curve (AKC) in the Algerian 

economy impossible. Because the Algerian economy has yet to reach that 

high per capita GDP has positive impact on CO2 gas emissions. But there is 

unidirectional causal relationship between economic growth and dioxide 

Carbon emissions in the long term. and that the population variable is the 

first influencer in it. In addition, there is a direct correlation between energy 

consumption and emissions. 

Keywords: The environmental Kuznets curve, Turning point, Energy 

consumption, Carbon dioxide emissions 

  :مقدمة
العاددددة بدد  الت ددو ا دت دداد  والتلدددوث البيوددي مددن دبدددإ  لحتددد أمددل ا هت دداو يتزايدددد ا البسدد  عددن

أ  هدإ أن التوسديف ا اإل تدا   ،لت دو ا دت داد  واجلوا د  البيويدةا دت ادي  فطبيعة العادة املتايفمة بد  ا
يكون على حساب التوعية البيوية؟ أو أن احلفاظ على البيوة يتطل  عدو اإلفراط ا استخداو موارد الطاددة 

حتليإ ا بعاثدات ملوثدات اادواف حفاعدا علدى ال دسة العامدة ومدن ن حتدول دون  حتيدق معدد ت الت دو ألجإ ت
 املطلوبة؟

ولحتددد حدداول  ددتاا السياسددات ا دت ددادية وجيدداد حددإ اددلا التتددادي بدد  الت ددو ا دت دداد  والبيودددة 
تحتدا  الددائر عهدر متسدل  يض ن ا ستحترار ا البيوة جتبدا  ون جتد  مديف الت دو ا دت داد  مدوايفاة مديف هدلا ال

التلوث األمثدإ الدل  يضد ن معدد ت قدو ادت داد  مرتفعدة و وعيدة  وجياد دي ةحاول  البيوي الل كويف تجل 
 .سلي ةبيوية 

اجلزائر من ب  ا دت اديات اليت يعت د قوها ا دت اد  على ال تاعة التفطية الدل   تعترب :اإلشكالية -أ 
سيكون  الكربون، الل يؤثر على  وعية البيوة فيها بالسل  وهلا بزيادة حجم ا  بعاثات غايف ثاين أوكسيد 
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وشدكالية الدراسدة له أثر باخنفاض معدل الت و ا دت اد  على املدي الطويإ وعلى هلا األسدا  مدم بلدورة 
 الجزائر؟هل يوجد منحنى كوزنتس البيئي في : في ا يلي

 :ولإلجابة على اإلشكالية السابحتة مت تتاول البس  ا احملاور التالية
 ؛التلوث البيوي ض ن قاذ  الت و ا دت اد  :األولاحملور  -
 ؛دراسة  ليلية للعادة ب  الت و ا دت اد ،الطادة والتلوث البيوي ا اجلزائر :الثايناحملور  -
 .-دراسة دياسية -ا اجلزائر ( EKC) امتبار فرضية متسل كويف تجل البيوي :الثال احملور  -

 : سعى من مال هلا الدراسة ون: أهداف الدراسة  -ب 
 ؛ا اجلزائر(  EKC) التسحتيق من وجود متسل كويف تجل -
 ؛معرفة طبيعة العادة السببية ب  الت و ا دت اد  واستهاك الطادة وا بعاثات ثاين أكسيد الكربون -
 ؛ا  بعاثاتطبيعة العادة ب  طبيعة استهاك الطادة وحجم  -
 ديددد احلددد األمثددإ للتلددوث الددل  حتحتددق قددو ادت دداد  مددن جهددة ويعددود بالفائدددة علددى البيوددة مددن جهددة  -

 .أمري
مدددددن أجدددددإ تحتدددددير قدددددوذ  الحتياسدددددي املعت ددددد ا الدراسدددددة، مت اسدددددتخداو البيا دددددات  : ةاااادود الدراساااااة -ج 

 (5102-0991 )الت وذ  للفرتة امل تدة ما ب  و ليلها ملتغرياتاإلح ائية 
بالتظر ون طبيعة موضوا الدراسة مت ا عت اد على املتهج  الو في والتسليلي، من  :منهج الدراسة -د 

أجددإ اإلملدداو باجلوا دد  التظريددة للبسدد  وذلددك مددن مددال دراسددة التظريددات الدديت تتاولددت الت ددو ا دت دداد  
امل دددر معرفددة  ونواددديف اسددتهاك الطادددة ا اجلزائددر، باإلضددافة و والتلددوث وهيكددإ كددإ مددن الت ددو ا دت دداد  

ومت ا عت ددداد أيضدددا علدددى املدددتهج التسليلدددي الك دددي املشدددت إ علدددى األسدددالي  ، ا  بعاثدددات األساسدددي ادددله
 . الحتياسية احلديثة  متبار متسل كويف تجل البيوي ا اجلزائر
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 البيئي ضمن نماذج النمو االقتصادي التلوث: األولالمحور 
اعت ددد الكثددري مددن ا دت ددادين لددرب  بدد  الت ددو ا دت دداد  والتلددوث علددى  دديغة شددبيهة بتلددك الدديت 
 كم ديتامية رأ  املال املاد  وذلك باعتبار التغري أو الت و ا  وعية البيوة هو ح يلة الفرق ب  التلدوث، 

 وعية البيوة عرب  امللوثة  ستتفكل ا كا ت ددرة الطبيعة على التجدد ووعادة اإل تا  أعلى من ا  بعاثات 
 : للا ستساول ذكر التظريات اليت ربطت ب  الت و ا دت اد  والتلوث ك ا يلي  1. الزمن

الفكدرة الحتائلدة بدأن اإل تدا  : (اإلنتااجإدراج البيئاة كمتييار فاي دالاة )تعديل نظرية النمو الكالسايكية  -0
أ  أن البيوددة وسددي  )البيوددة ا دت دداد  يتودددف ب ددورة مباشددرة علددى وددزون مددن املددوارد الطبيعيددة وعلددى  وعيددة 

وتطددورت ا أدب ا دت دداد البيوددي الدديت ( 0991مددالتو  )عهددرت علددى األدددإ متددل مددالتجل ( لدالددة اإل تددا 
.  (Nordhaus1972 Dasgupta and Heal, 1974 Solow, 1974) أدلعدت ا أوائدإ السدبعيتات

هلا التعديإ لتظرية الت و الكاسيكية يركز على الحتيدود الديت مت و شدا ها بواسدطة املدوارد التاضدبة وتعتدرب البيودة 
وما بسب  ددرهتا احملدودة علدى و تدا  مدوارد أو دددرهتا احملددودة علدى اسدتيعاب التفايدات )غالبا  كعامإ محتيد 

وي ددبا ا سددتث ار اإل تدداجي دابددإ لل حتار ددة مباشددرة با سددتث ار ا رأ  ، ((5112 )لور،ا ظددر بددروك وتدداي"
   :   عتها ا املعادلة التالية وميكن التعبري 2املال املاد 

            

        

 (نموذج ربلو ولوكاس )التلوث ضمن نظريام النمو االقتصادي الداخلي  - 5
على امتبار آثار السياسات البيويدة ا الت دو  AK ربلو املعروه بت وذ يعت د قوذ  : نموذج ربلو  -0.5

ا دت اد  ولحتد تو إ ون التعارض ب  البيوة والت و ا دت اد  حي  ي اح  التسسدن ا  وعيدة البيودة 

                                                 
1- James Andreonia, Arik Levinson ,"The simple analytics of the environmental 

Kuznets curve ", Journal of Public Economics, 2001  , p 270-271. 
2- Stéphane Hallegatte , "From Growth to Green Growth A Framework", Policy 

Research Working Paper The World Bank Sustainable Development Network Office 

of the Chief Economist,  November 2011, p05. 
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علدى هدله الوضدعية، مت اددرتام ودمدا  أ شدطة ملكافسدة  وللتغلد  3، دسياتراجيف ملعدد ت الت دو، والعكدجل 
التلوث على شكإ دطاا بيوي أو تكتولوجيا ودد أوضست هله البسوث أ ه على الدرغم مدن يفديي ارثدار 
الضارة للتلوث بفعإ هله األ شطة، و  أهنا يلق أثر مزامحة لاستهاك وا ستث ار، وتحتلإ بالتتيجدة معددل 

، حيد  4أ ه ميكن التلطيف من هلا األثدر السدلب بأمدل أثدر اإل تاجيدة بعد  ا عتبدار بيد. الت و ا دت اد 
يدددؤد  التسسدددن ا  وعيدددة البيودددة ون  سدددن ال دددسة، وبالتدددايل  سدددن اإل تاجيدددة وبالتدددايل تسدددرييف وتدددرية الت دددو 

 5. ا دت اد 
الت ددو ا دت دداد  أحددد ميثددإ محتددال روبددري لوكددا  حددول الرأ ددال البشددر  ودوره ا : نمااوذج لوكاااس   -5.5

من جهة ومن جهة أمري داو بدراسة أثار التلوث علدى . األع ال العل ية املؤسِّسة لتظريات الت و الداملي
: الت دددو ا دت ددداد  مدددن جهدددة أمدددري وددددد ميدددز  بددد  أسدددلوب  ا قلجدددة آثدددار التلدددوث ا الرأ دددال البشدددر 

للتلدوث ا أ شدطة التكدوين، سدواف باعتبداره عامدإ  األسلوب األول ض ين، يعت د علدى األثدر السدلب املباشدر
ا دددثار للرأ ددال البشددر ، حيدد  يحتلددإ مددن الودددت املخ ددث للتكددوين، أو يددؤثر ا فعاليددة التظدداو التعلي ددي 

أما األسلوب الثاين، فهو ت رحتي، حي  يت ره ون تأثري التلوث ا أمد احلياة من دون أن يؤثر . مبج له
علدددى هدددلا األسدددلوب، األمدددل بعدد  ا عتبدددار ارثدددار املرتتبدددة علدددى اإل تاجيدددة، حيددد  يرتتددد  . ا دالددة الدددرتاكم

 6. تتخفي بفعإ املرض والغياب املتكرر عن الع إ، أو تتعدو كلية بفعإ املوت
 
 

                                                 
3
- Growth: «Pollution in Three Prototype Growth Models» , Journal of Economics, 

vol. 58, no. 1 1993, pp. 25-51.  
4
- Nancy L. Stokey, «Are There Limits to Growth?,» International Economic Review, 

vol. 39, no. 1 February 1998, pp. 1-39. 
5
- Paul M. Romer, «Increasing Returns and Long-run Growth,» Journal of Political 

Economy, vol. 94, no. 5 (October 1986), pp. 1002-1037. 
6
- Kenneth Y. Chay and Michael Greenstone, «The Impact of Air Pollution on Infant 

Mortality: Evidence  from Geographic Variation in Pollution Shocks Induced by a 

Recession,» Quarterly Journal of Economics, vol. 118, no. 3 (August 2003), pp. 1121-

116. 
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 EKC)- (ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE منحى كوزنتس  البيئي -3

، ميكدددن ااكددداة قدددوذ  متسدددل كدددويف تجل ا ا دددال البيودددي (0991)حسدد  أع دددال غرو دددان وكروغدددر 
يظهددر العادددة العكسددية بدد  التلددوث والت ددو  ا دت دداد  الددل الدل  يددرب  بدد  ا بعاثددات امللوثددات مدديف الت ددو 

العادة ب  املتغدرب  تأمدل محتلدوب . ا دت اد  وعلى وجه التسديد   ي  الفرد من التاتج احمللى اإلمجايل
ففددي املرحلددة األون مددن ع ليددة الت ددتييف يت ددو التلددوث بسددرعة  كبددرية أيددن  التددا  يرغبددون ا ،  "U"   حددره

فددرا الع ددإ وا الدددمإ أكثددر مددن رغبددتهم ا ااددواف التظيددف واملدداف التظيددف وا ت عددات فحتددرية جدددا مددن أن 
ية والبيودة وتلددوث تددفيف ملتديف  التلدوث ك دا أن التتظديم والسديطرة البيويددة ضدعيفة ،فالعديدد مدن املؤشدرات ال دس

يفيدادة التلددوث تدزداد مدديف قددو )بسددب  الت دتييف الكثيددفكبددري ا بدايدة الت ددو ا دت داد    اادواف تتدددهور بشدكإ
هدلا الوضديف  يتغدري أو يدتعكجل كل دا ارتفديف الددمإ، فت دبا هتالدك " التحتطدة  دول" ، وميف الو دول(الدمإ 

كثددر للبيوددة واهت ددامهم حلددودة احليدداة  ددا  دطاعددات  ددتاعية دائدددة تع ددإ بطددرق أ ظددف والتددا  يولددون دي ددة أ
كا ت عليه ا السابق ومؤسسات التتظيم والسيطرة البيوية ، تبدأ  وعية البيوة تتسسن ميف قو   دي  الفدرد 

يطالد  األفدراد بزيدادة ا سدتث ارات ا  سد  البيودة باعتبارهدا سدلعة   لدلا ،التاتج احمللي اإلمجايل احلحتيحتي من
 7.ك الية وهكلا بعد  حتطة التسول تتسسن املؤشرات التوعية البيوية باخنفاض التلوث والتدهور البيوي

وددددد طدددور قدددوذ  كدددويف تجل علدددى يدددد العديدددد مدددن املخت ددد  با دت ددداد الحتياسدددي فاسدددتع لوا قددداذ   
ادرتام أن تلوث املاف وااواف يزداد ميف التت ية ون أن يكدون الددمإ الفدرد  ددد و دإ ون  ا حندار من مال

وعتدما يرتفيف الدمإ متجداويفا ذلدك املسدتوي، فدلن التلدوث يبددأ  دو ر أمريكي،  1111و 2111مدي بين 
 (10الشكإ )  8 ،بالتتادث

 
 

                                                 
7
- Hiroyuki Taguchi , The environmental kuznets curve in asia: The case of sulphur 

and carbon emissions, Asia-Pacific Development Journal , Vol. 19, No. 2, December 

2012, p80. 
  .502ا  ،5100ع ان،  ،0، وثراف للتشر والتويفييف، ط"مقدمة في علم اقتصاد البيئة"لحتريشي ا د  احل تركي،  -8
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 منحنى كوزنتس البيئي:  (01) الشكل رقم

 
Source: Hiroyuki Taguchi , THE ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE IN ASIA: 

THE CASE OF SULPHUR AND CARBON EMISSIONS, Asia-Pacific Development 

Journal , Vol. 19, No. 2, December 2012, p80. 

 
 في الجزائرالطاقة والتلوث البيئي  دراسة تحليلية للعالقة بين النمو االقتصادي،: المحور الثاني 

يحتدددر ااددرباف أن اإل تددا  ال ددتاعي يددؤد  ون ا بعدداث مددا يزيددد عددن مائددة مددادة وتلفددة ا ااددواف ،فعتددد 
يتتج عته غايف ثاين أوكسيد الكربون ( استهاك الطادة ) حرق أ واا الودود األحفور  من أجإ و تا  الطادة 

 9.(التلوث البيوي ) 
  ا اجلزائدددددر دورا هامدددددا ورئيسددددديا ا رفددددديف معدددددد ت الت دددددو ا اجلزائدددددر يلعددددد  دطددددداا الطاددددددة والدددددتفو 

احملركة لبدادي فدروا ا دت داد الدوطين وذلدك بفضدإ املدوارد ااامدة مدن احملروددات والثدروات  ا دت اد ، واألداة
مددن  %99مددن التدداتج احمللددي اإلمجددايل %52: حيدد  مثددإ احملرودددات حددوايل ،الطبيعيددة الدديت يزمددر طددا الددوطن

للا ستساول ا هلا احملور ولحتاف الضوف على .من ويرادات ميزا ية الدولة % 21من  الت دير وأكثرعائدات 
  و تيجة تأثري استهاكها على التلوث البيوي ةالطادة األحفوريطبيعة الت و ا دت اد  ا اجلزائر واستهاك 

يُثددري موضددوا الت ددوص ا دت دداد  ا اجلزائددر عدددد ا مددن الحتضددايا  :طبيعااة النمااو االقتصااادي فااي الجزائاار -0
امله صة اليت مُيكن فه ها باعتبارها تتعلصدق بطبيعتدة ،فدالت وص ا دت داد  الدل  سدجصلته اجلزائدر عدرب الدزمن ورغدم 

                                                 
التحليل االقتصادي ألثار تلوث الصناعة النفطية في مؤشرام البلدان " يفيت  فاضإ العز  وأياد بشري اجللب ، -9

  011، ا5105، 001العدد  ،52 جملة تت ية الراف  ، ا لد ،" مرتفعة األداء البيئي
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 ،احلفاظ على استحترار ا دت اد الكلي ل تتجا اجلزائر بشكإ عاو ا  حتيق معد ت قدو مرتفعدة ومسدت رة
وهددلا راجدديف   وعددة مددن اا ددائث الت ددو سددتلحتى  ظددرة علددى تطددوره وكددلا . عكددجل البلدددان التاميددة األمددري

 10. هيكله
 :نمو هش غير مطرد -0.0

الدل   (15)الت و ا دت اد  ا اجلزائر بالتغريات أسعار الدتف  وهدلا مدا يظهدره الشدكإ رددم  يرتب 
 :يوضا التلبلب الل  شهده الت و ا دت اد  ك ا يلي

 (5102 -0991) تطور معدل النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة:  (02) الشكل رقم

 
 http://databank.albankaldawli.org  اعت ادا على داعدة بيا ات البتك الدويل الباحث  وعدادمن   :المصدر 

 

 :مر الت و ا دت اد  ا اجلزائر بعدة مراحإ محتس ة ك ايلي
وهددلا راجدديف ون  (1.50-)عرفددت معددد ت قددو متخفضددة حيدد  بلددو متوسدد  الت ددو  :(0991-0991) -

  .وتبين اجلزائر بر امج  تدوق التحتد الدويل 6891ولفات  األيفمة البيرتولية 

                                                 
10

 ،جملة ع ران ،"المستدام والتنمية في الدول العربيةمالةظام استكشافية ةول النمو "  ،الحتادر علي علي عبد -
 .9ا  ،5105  يف 0العدد 
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عودة ارتفاا معد ت الت و ا دت داد   تيجدة ا سدتحترار ا دت داد  واإل داحات  :(0992-0999) -
أسددعار املعددامات الدوليددة والتعريفددات اجل ركيددة وا  فتددام علددى العددال الدديت دامددت طددا اجلزائددر مددن  ريددر 

 .ااارجي
الت دو ا هدله الفددرتة أثبدت تبعيتده للتغددريات أسدعار الدتف  ،حيدد  مت  حتيدق معددد ت  :(5111-5102) -

وادىن دي ددة  % 9,5بحتي ددة   5115الت دو بددوترية متزايددة  تيجددة ارتفداا أسددعار البيددرتول أعلدى دي ددة سدتة  
ويعدود سدب  هدلا التلبدلب أساسدا ون الت دو غدري املطدرد للحتي دة املضدافة لحتطداا  % 0,2 ـب 5119ستة 

 .احملرودات

  نمو اقتصادي ذو نوعية رديئة والصناعة النفطية هي المحرك األساسي له -5.0 
لحتددد اعت دددت اجلزائددر جم وعددة مددن الددربامج ا دت ددادية لتسسدد  معدددل الت ددو مددار  الددتف  و  أهنددا 

يوضا است رار التبعية التفطية من مال اخنفاض مسامهة دطاا  الفاحة ( 5الشكإ ردم )فشلت ا ذلك 
ة وأساسدا ون هدله  تلبدلبات الديت  تعدود أسدباطا ون الظدروه املتاميد  PIB مدن % 1الل    ميثدإ سدوي 

معددد ت تسدداد  األمطددار، أمددا في ددا طددث كددإ مددن دطدداعي ال ددتاعة والتجددارة فارتفدداا ح ددته ا ا التدداتج 
يعددود ون ارتفدداا ح ددة ال ددتاعة ا سددتخراجية  للددتف  والغددايف ون ومجددايل دطدداا  %12احمللددي  ون أكثددر مددن 

 سددن (  % 99و يددة مثددإ أكثددر مددن ال ددادرات اايدركرب) ال ددتاعة  وكددللك ح ددته ا ا هددارة ااارجيددة 
أمدا في دا طدث الحتطداا ال دتاعي الع دومي مدار  احملروددات . هلين الحتطاع  يعين  سن الت دو ا دت داد 

لدديجل اركددا للت ددو ا دت دداد  ا اجلزائددر ، مدديف اإلشددارة ون أن األداف اجليددد لحتطدداا  ال ددتاعي اادداا يرتكددز  
ويبحتى الت و مار  احملرودات أضدعف قدو لكدإ الحتطاعدات، و    11.أساسا ا دطاعات ال تاعات الغلائية

 12.%  9,2يساهم ا قو ومجايل التاتج الداملي سوي بواديف 

                                                 
11- CNES, Rapport sur la conjoncture économique et sociale de l'année 2000, 16-17éme 

session pléniers, publication N06, p29 . 
 .59 ا ، 5101 التحترير الستو    وف رب، "التطور االقتصادي والنقدي للجزائر  "اجلزائر ، بتك -12
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مساهمة القطاعام االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر خالل :  (03) الشكل رقم
 (5101 -0991) الفترة

  
 http://databank.albankaldawli.org  على داعدة بيا ات البتك الدويلاعت ادا  من وعداد الباحث   :المصدر

ارتفاا الويفن املتزايد الا الحتطاا من مال املتتجات البيرتولية ااداو والغدايف الطبيعدي يوضدسه اجلددول 
مددن التدداتج الددداملي اادداو عددره  % 51حيدد   احدد  أن دطدداا احملرودددات يسدداهم بددأكثر مددن  (10)ردددم 

مدديف اخنفدداض مسددامهة بددادي الحتطاعددات األمددري ،اذا يسدداهم %  52,0بتسددبة   5100أعلددى دي ددة لدده سددتة 
 9,05ا التداتج الدداملي ااداو ن يليده دطداا الفاحدة بتسدبة % 1,1دطاا ال تاعات مار  احملرودات ب 

 .% 50,1أما دطاا مدمات مار  اإلدارة الع ومية يساهم بتسبة  %
 ا دت ددداد  وطدددلهون ارتفددداا ح دددة دطددداا احملروددددات ا التددداتج احمللدددي اإلمجدددايل جدددلب معددده الت دددو 

لألداف ا دت اد  غري أن املفاردات ال عبة الا الحتطاا تت ثدإ ا  احملدد الرئيسيالحتطاا  ي با هلااألرداو 
قدو ادت داد ا بعوامدإ مارجيدة ك دا يتسددد  الدوليدة، وبدللكالسدوق  وسياسداته  دددهاأن مستويات اإل تدا  

 .أن املشكإ أن هلا الحتطاا   يولد وفورات مارجية وجيابية
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 (5102-5119) نسبة مساهمة قطاع المحروقام في الناتج المحلي الداخلي الخام من:  (01)الجدول رقم 

 البيان 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 قطاع المحروقام 31,2 34,9 36,1 34,4 30 31,5 32,2
 خدمام اإلدارة العمومية 12 2’13 16,4 16,5 15,2 15,3 15,1
 خدمام خارج اإلدارة العمومية 23,6 21,6 19,7 19,9 23,1 23,1 22
 بناء و أشيال عمومية 11 10,5 9.2 9,3 8,,9 9,4 9,1
 الصناعام خارج المحروقام 5,7 5,1 4,6 4,5 4,5 4,6 4,2
 الفالةة 9,3 5’8 8,1 8,88 9,8 9,7 9,6

59 61 62 59 58 58,9 61,6 
مجموع القطاعام خارج 

 المحروقام

 .501،ا  5102 ، التحترير الستو    وف رب"التطور ا دت اد  والتحتد  للجزائر " بتك اجلزائر ، :المصدر

 

  :واقع استهالك الطاقة في الجزائر  -5
والت دو الدل  يعرفده ادت دادها، وكدلا حجدم يعكجل حجدم اسدتهاك الطاددة ا أيدة دولدة مددي التطدور 

، وا اجلزائر عره استهاك الطادة تغريا كبدريا 13التت ية ا دت ادية وا جت اعية، والرفاهية املعيشية ملواطتيها
( التاضددبة متهددا واملتجددددة)متددل ا سددتحتال،  ظددرا لتددوفر اجلزائددر علددى احتياطيددات هامددة مددن م ددادر الطادددة 

 : ذلك يوضا املوايل( 40) الشكإو 
  

 
 

                                                 
13

جملدة  ،"االةفورياة الطاقاة مصاادر علاى التركياز العالمياة ماع الطاقاة مصادر استهالك ونضوب تقبل مست"شدهاب، محيد جميد -
 .15ا ،5100مار   ،02البسوث اجلغرافية حلامعة الكوفة ،العدد 
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 ( 5102 -0991) الك الطاقة األةفورية في الجزائر خالل الفترةهتطور است:(04) الشكل رقم

 
 oapecdbsys.oapecorg.org  http://اعت ادا على داعدة بيا ات األوبك من وعداد الباحث   :المصدر

برميددإ  ألددف 221,210أن قددو ا سددتهاك الددوطين للطادددة ارتفدديف مددن السددابق  احدد  مددن الشددكإ 
مبعددل قدو  5102يوميدا سدتة /الدف برميدإ مكدافئ  فد   0019,015ون  0991يوميدا سدتة /مكافئ  فد  

أكرب دي ة له  5111هلا ا رتفاا ا استهاك الطادة األحفورية  عره ا ستة   % 1,15ستو  يحتدر ب
الددديت كا دددت  الدددف برميدددإ مكدددافئ  فددد  هدددلا ا رتفددداا كدددان  تيجدددة ا يفدهدددار والرمددداف 0592,01دددددرت ب 

 . تعيشها اجلزائر مال هله الفرتة، ك ا  اح  ارتفاا استهاك الطادة ارتفاا   ي  الفرد متها 
 (5102-0991)سب المصدر خالل الفترة تطور استهالك الطاقة األةفورية ة :(05) الشكل رقم

 http://oapecdbsys.oapecorg.org اعت ادا على داعدة بيا ات األوبك من اعداد الباحث  :المصدر 
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 (2الشدكإ رددم )  أمدا في دا طدث اسدتهاك الطاددة ا اجلزائدر حسد  م ددرها  فهدو يتدويفا ك دا ا
املطرد  ستهاك الطادة من امل ادر الرئيسية اليت تتتجها اجلزائر بك يات كبدرية،  الشكإ التزايد اح  من 

وهي املتتجات البرتوليدة، الغدايف الطبيعدي وهدلا باعتبارهدا أهدم م دادر الطاددة ا الوددت احلدايل، مديف امدتاه 
 : س  استع ااا وهي مويفعة ك ا يلي

ودددد عددره اسددتهاكه ارتفدداا   ،ملرتبددة األون ا اسددتهاك الطادددةحتتددإ  الغددايف الطبيعددي ا: الياااز الطبيعااي -
مددال فددرتة الدراسددة محتار ددة باخنفدداض اسددتهاك باملشددتحتات التفطيددة مددال  فددجل الفددرتة   تيجددة توسددييف 

لتزويددد املتدداطق  وسددرتاتيجيةشدبكة تويفيدديف الغددايف الطبيعددي، باإلضددافة ون اسددتع اله ا و تددا  الكهربدداف وتبددين 
 ؛األهلة بالسكان بالغايف الطبيعي

تتددتج املتتجددات البرتوليددة عددن تكريددر الددتف  اادداو، وتت ثددإ هددله :  روليااة والاانفط الخااامالمنتجااام البت -
، الددددددديايفال، الكددددددريويفين يفيددددددوت احملركددددددات بأ واعهددددددا، الشددددددسوو، البتددددددزين)بأ واعدددددده املتتجددددددات ا الودددددددود 

ودددد ارتفدديف حجددم اسددتهاكها حيدد  يعتددرب دطدداا التحتددإ املسددتهلك األول اددله املتتجددات، ( اخل...الزفددت
 ؛الع وميةليه دطاا العائات وبحتية الحتطاعات ليأيت ا األمري دطاا ال تاعة واألشغال ي

أثددر ارتفدداا احتياطددات اجلزائددر مددن الددتف  والغددايف الطبيعددي ون اخنفدداض اسددتع ال  :  الفحاام والكهرومائيااة -
مددددن ومجددددايل اسددددتهاك الطادددددة وترجدددديف هددددله  % 0كددددإ مددددن الفسددددم والطادددددة الكهرومائيددددة ون أدددددإ مددددن 

ا ستطاعة الضعيفة ون العدد غري الكاا مدن السددود مدن جهدة، وان عددو اسدتغال املدوارد املتدوفرة مدن 
 . جهة أمري

هيكددإ ا سددتهاك الددوطين للطادددة مددن العتا ددر الددثاث  يتشددكإ: الطاقااةاالسااتهالك القطاااعي ماان  -0.5
األ دددددة، ، البرتوكي اويددددات) الطددددادو  ك غددددري ا سددددتها اسددددتهاك الوحدددددات ال ددددتاعية الطادويددددة،:التاليددددة

ا سددتهاك التهددائي الددل  يغطددي ا حتياجددات التهائيددة لل ددتاعة، التحتددإ ودطاعدددات  ،(، والزيددوتا سددفلت
 . يوضا ح ة كإ دطاا من ومجايل ا ستهاك  5واجلدول ردم  ،الك يات الضائعة و .ا ستهاك املتزيل
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 الطاقة األةفورية في الجزائر الستهالكالتوزيع القطاعي :(02)الجدول رقم 

 

قطاع الصناعة البناء 
 واألشيال العمومية

% 
قطاع 

 الموصالم
% 

 القطاع المنزلي
 مواالستهالكيا
 األخرى

 اإلجمالي %

5112 2109 51% 2112 51% 05992 25% 51151 

5112 2219 52% 2152 55% 05020 20% 52915 

5112 2999 52% 2121 55% 01511 25% 59259 

5112 7486 52% 9222 55% 00991 10% 59012 

5119 9515 51% 01129 52% 05225 10% 51911 

5101 1109 52% 00502 52% 05102 59% 50219 

5102 9191 51% 05591 51% 05591 51% 55251 

5101 9911 55% 05595 59% 02192 10% 52592 

 - 59عب ، أبو"، مؤمر الطادة العريب العاشرااا ة باجل هورية اجلزائريةرية الوردة الحتط"ويفارة الطادة و املتاجم،  :المصدر 

 29، ا 5101أكتوبر  59

 5111ن بعدما كان سدتة .و.مليون ط 21.9حوايل  5101بلو ا ستهاك الوطين من الطادة ستة 
 01.5، أ  ارتفديف مدن  % 9ك دا تطدور ا سدتهاك التهدائي للطاددة بتسدبة . ن.و.مليون ط 51.0 ددددديحتدر ب

ك دا عدره اسدتهاك الكهربداف  5101ن عداو .و.مليدون ط 52.1ون أكثدر مدن  5111ن عاو .و.مليون ط
واملشتحتات البرتولية والغدايف الطبيعدي تسدارعا مسدت را ا ا سدتهاك  ظدرا لتسسدن الظدروه املعيشدية لل دواطن 

كهربدة جدإ متداطق الدباد،  دا  مدن مدال وارتفاا  متطلبات التشاط ا دت اد  ا كافة الحتطاعدات وذلدك
باإلضددافة ان  ،5101ون 5111ميغداواط مددن  9111اسدتلزو تطددوير وسدائإ و تددا  الكهربداف بارددايف أكثدر مددن

  .ارتفاا حظرية السيارات
 :يتويفا تطور ا ستهاك الوطين بالتسبة ملختلف الحتطاعات الرئيسية كاريتو 
مليون  1.2، حي  ا تحتإ من % 5ارتفاا استهاك دطاعات ال تاعة والبتاف واألشغال الع ومية بتسبة  -

 ؛% 51 دمبتوس   سبة تحتدر ب 5101مليون ط و ن ستة  9.9ون  5111ط و ن ستة 
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ن سدددتة .و.مليدددون ط 9.5حيددد  ارتفددديف مدددن  % 1ارتفددداا اسدددتهاك الحتطددداع  املتدددزيل وااددددمات بتسدددبة  -
 ؛% 19بتسبة   5102ن ستة .و.مليون ط 02.1ون  5111

ن .و.مليون ط 61.4لي إ ون  % 8.2ارتفاا معترب  ستهاك دطاا التحتإ ،حي  سجإ  سبة قو  -
ودد ا عكجل هلا التطور على  5111ن ا ستة .و.مليون ط 1.9بعدما كان   يتعدي  5102ستة 

ن .و.ط 0.1محتابإ  2165ن عاو .و.ط 0.52ارتفاا ا ستهاك الوطين التهائي للفرد، حي  ددر ب 
 .% 59أ  بتسبة   5111  عاو 

  :التكلفة االقتصادية للتلوث في الجزائر -2
ون التلوث وا ستخداو الاعحتداين وغدري املتدوايفن لل دوارد ا دت دادية يضديف ديدودا علدى ع يلدة الت دو 

املادية والبشرية ،فتلوث الرتبة واادواف واملداف املستداو من مال تأثريه السلب على قو اإل تا  وعوامإ اإل تا  
تشددكإ مشددكلة مرتاك ددة عددرب الددزمن والددتخلث مددن التلددوث يعددد أمددرا  ددعبا أو مسددتبعد ولكددن املطلددوب هددو 
الو ول ون احلد األمثإ والو ول به ون املعدد ت املطلوبدة ادت داديا أو الو دول ون مدا يطلدق عليده احلجدم 

 .  األمثإ للتلوث
تزايددد شدددكإ التلدددوث ا اجلزائدددر بشدددكإ ملفدددت :  النشااااال االقتصاااادي وأثااارل علاااى التلاااوث البيئاااي -0.2

 ،ارد البيويدة املتدوفرة أن تتس لهدالا تباه، و ظرا للت و السكاين املتزايد، ذ يت و السكان بشكإ   ميكن لل دو 
ا جمدددا ت السدددكن وارتفددداا اسدددتهاك املتتجدددات التفطيدددة ك دددا  حظتدددا سدددابحتا ،فضدددا ع دددا تولدددده ضدددغوط 

يظهدر تطدور  2 رددم  والشدكإ. والعتاية ال سية، والطادة واملياه واادمات وغريها مدن املتطلبدات األساسدية 
 .كغم لكإ دو ر أمريكي من ومجايل التاتج احمللي CO2 حجم ا بعاثات

 :مرحلت على  CO2 ميكن تحتسيم تطور ا بعاث  هأ اح  املوايل ( 40)من مال الشكإ 
  1,1بحيدد  كددان متوسدد  ا  بعدداث يحتدددر  CO2  مرحلددة الت ددو املتزايددد لا بعدداث ( :0990-0992) -

كو لكإ دو ر من التاتج احمللي اإلمجايل  السب  ا ذلك هدو ارتفداا اسدتهاك الحتطاعدات ا دت دادية 
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هنددج ت ددتيعي ل يراعددي ا  شددغا ت البيويددة ما ددة املشددتحتات التفطيددة  املسددببة  ووتبددااللطادددة ا حفوريددة 
 .اله ا  بعاثات

كددددو لكدددددإ دو ر مددددن التددددداتج احمللدددددي  1,2اخنفدددداض ك يدددددة ا  بعاثددددات الغايفيدددددة  ون  :(5110-5102) -
مدن الطاددة  % 01اجلزائدر لرب دامج  الطاددة املتجدددة فداجلزائر تسدتهده و تدا   وتباااإلمجايل السب  هو 

،ويتلددف  سدد  تددأثري األ شددطة ا دت ددادية علددى التلددوث  5151با عت دداد علددى الطادددة الش سددية سددتة 
الدل   (19)ا اجلزائر من مال حجم ا بعاث الل  يطرحه كإ دطاا ك ا يظهره  الشدكإ رددم البيوي 

 .يظهر   ي  كإ دطاا من هله ا  بعاثات
 (5102-0990) تطور ةجم انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون خالل الفترة: (06) الشكل رقم

 
  -http://www.sesric.org/baseind-indicators اعت ادا على داعدة بيا ات البيز د الباحث  وعدادمن   :المصدر
ن دطدداا و تددا  الكهربدداف واحلددرارة كددان  املتسددب  األول ا ا بعاثددات غددايف ثدداين أوكسدديد الكربددون ا و

يعدددود سدددب  ذلدددك ون اعت ددداد اجلزائدددر ا  %52,9ة تمبتوسددد   سدددب( 5112-0991)اجلزائدددر مدددال الفدددرتة 
ا ددبا دطدداا التحتددإ هددو  5119لكددن مدديف بدايددة  دددة ا حفوريددة واملت ثلددة ا البيددرتول الكهربدداف علددى الطا و تددا 

سددب  هدلا هددو  5119ارتفعددت  سدبته ابتدداف  مددن سدتة  % 51,12املسدب  األول ا التلدوث مبتوسدد  بلدو 
رب أون املسببات كبرية من الطادة أغلبها مشتحتات  فطية اليت تعتاستهاك دطاا التحتإ واملو ات لك يات  

هدله التسدبة   %01,9 دن يليه دطاا ال تاعات التسويليدة والتشدييد بتسدبة متوسدطة تحتددر بد ،التلوث ااوائي
هددي  تيجددة التلددوث امل دددر مددن طددره  املتدداطق ال ددتاعية الدديت  تددو  علددى أهددم ال ددتاعات وأشدددها تلويثددا 
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م دتيف يحتديف معظ هدا ا السدواحإ وااضداب العليدا ، م دا يف  525 ا يف اإل تت يوجد أكثر مدن م) للهواف
ك ا تعترب امل ددر الرئيسدي للرتكيدزات العاليدة مدن امللوثدات الغايفيدة   ،(احلديد وال ل ، م ا يف الكي ياويات 

 .وما ة الرتبة
جدديف ون طبيعددة الحتطدداا اخنفدداض هددله التسددبة را % 9,99 دددددددطدداا الزراعددة بتسددبة تحتدددر بوا األمددري 

 . باعتباره أدإ دطاا استهاكا لل واد امللوثة
 الكربون  أكسيدالتوزيع القطاعي النبعاثام غاز ثاني  :(07) الشكل رقم

 (5102 -0991) في الجزائر

 
 مت وعداد الشكإ اعت ادا على داعدة بيا ات البتك الدويل :المصدر 

 http://data.albankaldawli.org/ 
 

تت ثددإ ااسددائر ا دت ددادية ا عددروه التبددلير التامجددة عددن  :االقتصااادية للتلااوث فااي الجزائاار اآلثااار -5.2
تسدديري تتحت دده الفعاليددة مددن التاحيددة البيويددة للطادددة واملددواد األوليددة ، وهتدداك مسددائر األسددواق السددياحة   دددث 

من ومجايل التاتج احمللي وهي  % 5 دأيضا من تدهور البيوة ،تحتدر  سبة ااسائر التاهة عن التدهور البيوي ب
 .(40) محتدمة حس  كإ دطاا من دطاعات البيوة ا اجلدول ردم
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 التكلفة االقتصادية المرتبطة بتدهور البيئة: (03) الجدول رقم
 النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي الميادين

 1,01 (سوف مدمة السكان من حي  الت وين)املاف 

 1,05 (ضائعةومكا ات رسكلة )التفايات

 1,29 (مردود سياحي ضائيف) الساحإ والرتاث األثر  

 0.01 الطادة ، املواد األولية، التتافسية

 5,1 المجموع

، 5110،  ويفارة  هتيوددة اإلدلدديم و البيوددة، املخطدد  الددوطين لألع ددال مددن أجددإ البيوددة والتت يددة املسددتدامة ا اجلزائددر :المصاادر
 .22ا

مددن  % 0.01مددن مددال اجلدددول رددد أن دطدداا الطادددة واملددواد األوليددة يكلددف أكددرب ااسددائر بحتي ددة 
 تيجدة التبددلير ا الطادددة وال ددتاعة وا البيددوت وا دطدداا   CO2 التداتج احمللددي اإلمجددايل التدداتج عددن ا بعاثددات
تلددوث السدداحإ يكلددف مددن التدداتج احمللددي اإلمجددايل حيدد   % 1,29اادددمات، يليدده تلددوث السدداحإ بتكلفددة 

مدن ومجدايل التداتج وا األمدري كدإ مدن دطداعي املداف والتفايدات  % 1,50ت السدياحية بتسدبة مسارة اإليرادا
علددى الرتتيدد  ألن  التفايددات الحتابلددة لرسددكلة  ليسددت اددإ ع ددإ مددتظم مددن  % 1,05و % 1,01بتكلفددة 

 .حي  الفريف وا سرتجاا ا اجلزائر
 

 في الجزائر(  EKC) منحنى كوزنتس البيئي اختبار فرضية: المحور الثالث
 :األسس المنهجية للدراسة  -0

من أجإ  ديد عادة وأثر بعي املتغريات ا دت ادية على التلوث البيودي  مت ا سدتعا ة ا  ليدإ 
مدن متغدري التداتج احمللدي املؤشدر ا دت داد  وميثلده كدإ : الت وذ  ا هلا البس  ون  وع  من املؤشرات مهدا

اإلمجددايل واسددتهاك الطادددة وعدددد السددكان واملؤشددر البيوددي وميثلدده متغددري ا بعاثددات غددايف ثدداين أوكسدديد الكربددون 
ولحتددد مت امتيدداره  ظددرا لبسدداطة اسددتع اله محتار ددة بالت دداذ  التج يعيددة  قددوذ  احندددار عدداد باسددتخداو وذلددك 
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يود وفحتا ملا مليه التظرية ا دت ادية ولحتد مشدإ الت دوذ  علدى الحتياسية األمري حي  تستخدو الحتليإ من الحت
 :املتغريات التالية

 ؛وهو ميثإ يفيادة   ي  الفرد من التاتج احمللي اإلمجايل (: PIB)  النمو االقتصادي -
أو طاددة (  فد  وغدايف) مثإ وتلدف م دادر الطاددة سدواف كا دت أحفوريدة  :(EC) استهالك الطاقة -

 ؛تستهلكها وتلف الحتطاعات ا دت اديةمتجددة اليت 
 ؛هو الزيادة السكا ية الستوية كتسبة من عدد الكلي للسكان (:P) النمو السكاني -
بأهندا تلدك ا  بعاثدات الديت تتدتج مدن حدرق الوددود  (:CO2) انبعاثام غااز ثااني أوكسايد الكرباون -

سددواف لالتدده ال ددلبة أو السددائلة أو األحفددور  و ددتاعة ا  تددت، وتتولددد أيضددا   تيجددة اسددتهاك الودددود 
 . الغايفية

يدددتم  ديدددد ( 5102-0991) بعدددد التعدددره علدددى املتغدددريات وه يددديف البيا دددات ااا دددة بفدددرتة الدراسدددة
                   :يتياسي وميكن  ياغة الت وذ  كارالشكإ الرياضي للت وذ  ويعترب أول مراحإ بتاف الت وذ  الحت

 
 

  :القياسيتقدير النموذج  -5
و  أن التتددائج كا ددت سددلبية  VAR قددوذ  وطددارلحتددد د تددا بدراسددة ا سددتحترارية وامتبددار السددببية ا 

غددري موافحتدددة للتظريدددة ا دت دددادية ، لدددللك اكتفيتدددا بامتبدددار السددببية طويدددإ األجدددإ أل ددده أعطدددى  تدددائج موافحتدددة 
 : يلي للتظرية ك ا

 Granger)السدددببية ستسدددتخدو امتبدددار جروردددر لدراسدددة  CO2 و PIB دراسدددة السدددببية بددد  املتغدددريين-

Causality)   (11)ردم اجلدول موضسة ا. 
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 Granger Causality اختبار جرونجر: (04) الجدول رقم

 
 Eviews 1   ورجات بر امج :المصدر 

ن ا حت اليدة أددإ أل) CO2 حندو PIB2 من مال ديم ا حت الية يتب  لتا وجود عادة سببية مدن
، أ  كل دددا ارتفددديف   دددي  الفدددرد مدددن التددداتج احمللدددي اإلمجدددايل ارتفددديف ا بعددداث غدددايف ثددداين أوكسددديد ( 1,12مدددن 

 ن ا حت اليدة أكدرب مدن ) PIB2  حندو CO2 و  توجدد عاددة سدببية ا ا هداه املعداكجل ،CO2 الكربون
أن الت ددوذ  يت تدديف حلددودة ( R-squared)1,15ك ددا  احدد  مددن مددال دي ددة معامددإ التسديددد (  1,12

 .من التغريات ا املتغري %15من  فأكثرتفسريية عالية ، 
عتدددد ودمدددال مجيددديف املتغدددريات :  والمتييااارام المساااتقلة (CO2)تقااادير العالقاااة باااين المتييااار التاااابع  -5

ا  ةالعادددة موضددس وجددد ااملسددتحتلة ا قددوذ  واحددد  وتحتددديره باسددتخداو طريحتددة املربعددات ال ددغري العاديددة 
 : اجلدول التايل

 نتائج تقدير النموذج باستخدام طريقة المربعام الصيرى العادية : (05) الجدول رقم

 
 
 
 

 

 Eviews 1   ورجات بر امج :المصدر



 بن زيدان فاطمة الزهرة 
  راتولمحمد   .د.أ

اختبار منحنى كوزنتس البيئي  ،نموذج النمو االقتصادي والتلوث البيئي
(EKC  )(5102 -0991)خالل الفترة  في الجزائر 

 

281 

 

أكدددرب مدددن  prob  ن ا حت اليدددة (PIB) و (EC) حيددد   احددد  عددددو معتويدددة كدددإ مدددن املتغدددريين
،  دا ( فبعدما كا ت موجبة أ بست سالبة ) ااا ة ط ا ، ك ا  اح  أيضا تغري وشارة املعل ات 1,12

ا رتباط الحتو  بد  ) يدل على وجود مشكلة ما ، وبعد فسث الت وذ  تب  وجود مشكلة التعدد ااطي 
 : VIF ك ا يوضسه معامإ تضخم التباين( املتغريات

 معامل تضخم التباين للكشف عن مشكلة التعدد الخطي :(06) الجدول رقم

 
 Eviews 1   ورجات بر امج :المصدر

 ندددددددددددداين لكدددددإ مدددددن املتغرييدددددددددددددددائج اجلددددددول أعددددداه أن معامدددددإ تضدددددخم التبددددددددددددد احددددد  مدددددن مدددددال  ت
(log(PIB و(log(P   علدددى  51,02و  51,15حيددد  بلغدددت دي تددده لكدددإ مدددن املتغدددريين  ،01أكدددرب مدددن

ااطددي، لددللك يتوجدد  عليتددا التفكددري ا طريحتددة أمددري التددوايل، وهددلا مددا يدددل علددو وجددود مشددكلة التعدددد 
هتاك عدة طرق وح ائية لتحتدير الت وذ  ا حالة وجود مشكلة التعددد ااطدي و  .لتحتدير معل ات الت وذ 
تعت دد هدله الطريحتدة علدى  ديدد دي دة (    Ridge Regression) احلافدة احنددارلعدإ مدن أشدهرها طريحتدة 

ملتغددريات مدن أجددإ ويفالدة أثددر مشددكلة التعددد ااطددي، لدللك دبددإ تحتدددير تضددرب ا دطدر م ددفوفة ا( C) ثابتدة
 :معل ات الت وذ  د تا بامتيار هله الحتي ة من مال الشكإ التايل
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 (Ridge Trace) أثر الحافة :(08) شكل رقم

 
 Eviews 1   ورجات بر امج :المصدر

ثإ  حتطة اسدتحترار املتاسبة ألهنا مهي الحتي ة   1,5حي   اح  من مال الشكإ أعاه أن الحتي ة 
 :، لللك مت اعت ادها ا تحتدير معل ات الت وذ  ك ا هو موضا ا اجلدول التايلتباين املعل ات

 نتائج تقدير النموذج باستخدام طريقة انحدار الحافة  :(07)الجدول رقم 

 
 Eviews 1   ورجات بر امج :المصدر

،  دا يددل علدى جل ييف املتغدريات( بكثري 01دإ من أ)كثريا  اح  أن معامإ تضخم التباين اخنفي  
( Raw Ridge) أيضدا مدن مدال  تدائج التحتددير  احد  أن مجيديف املعل دات .يفوال مشدكلة التعددد ااطدي

هدو األكثدر تدأثريا علدى  P موجبة  ا يتوافق ميف التظرية ا دت ادية ، ك ا تب  دي ة هله املعل دات أن املتغدري
-R ك دددا  احددد  مدددن مدددال دي دددة معامدددإ التسديدددد،  EC وأمدددريا املتغدددري PIB يليددده املتغدددري املتغدددري التدددابيف

squared  (1,15) مدددن التغدددريات ا املتغدددري  %15، فددداكثر مدددن ت دددوذ  يت تددديف حلدددودة تفسدددريية عاليدددةأن ال
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وعليدده ميكددن  التددابيف يفسددرها الت ددوذ  والبددادي ميكددن عددزوه ون املتغددريات غددري املحتاسددة  أو ون أمطدداف الحتيددا   
 : كتابة املعادلة ك ا يلي

Lnco2 =0.233LnPIB+0.09LnEC +0.0627Ln P……….1 

 :التفسير االقتصادي  -1
  :مال  تائج تحتدير الت وذ  وجد ا ما يلي من

وغايف ثاين أوكسيد الكربدون ويفسدر ذلدك مدن مدال  (P) أن هتاك عادة طردية ب  معدل قو السكان -
 ؛CO2 يؤد  ون ارتفاا استهاك الطادة و بالتايل ارتفاا غايفارتفاا عدد السكان 

معددل الت دو ا دت داد  الدل  ميثلده   دي  الفدرد مدن التداتج  واحدد بد أن هتاك عادة طرديدة ا اهداه  -
 الحت ري ؛ا املدي  الطويإ وليجلا املدي  CO2 احمللي اإلمجايل وا بعاث غايف ثاين أوكسيد الكربون

 CO2 وا بعدداث غددايف ثدداين أوكسدديد الكربددون (EC) ميثلدده الطادددة الددل اسددتهاك  بدد طرديددة هتدداك عادددة  -

وم دددر رئيسددي   بعاثددات غددايف ثدداين ( وغددايف  فدد )ملوثددة وهددلا متطحتددي  ن أغلدد  الطادددة املسددتهلكة هددي 
 أوكسيد الكربون ؛

أ  ل ي ددإ   ددي  الفددرد مددن ،ا ا دت دداد اجلزائددر  ( EKC) البيوددي متسددل كددويف تجل  ميكددن تطبيددق  -
ميكددن تفسددريه أن اجلزائدددر ل  وكددللك. ا  بعاثدداتالتدداتج احمللددي اإلمجددايل الددل  يددؤد  ون اخنفددداض مسددتوي 

اكتفدددت بفدددرض رسدددوو علدددى بعدددي  بتخفيضدددها، ووقدددامدددن ا  بعاثدددات كفيلدددة   دددارمة للسددددتطبدددق وجدددرافات 
 .ال تاعات

 

 :اتمةاااااخ
عدددن طريدددق طدددرم ا الددددول التاميددة   حتيدددق الت ددو ا دت ددداد  يتسددب  تغدددري املتدددام ا تفددادم  دددديات

هتديدات جديدة ويفيادة هتديدات الحتدمية و ويإ اهاه املوارد عدن بدرامج التت يدة ويفيدادة  دعوبة اإلفدات مدن 
دان لددومددن جهددة أمددري   ميكددن اددا أن تتبدديف مسددار التت يددة كثيفددة الكربددون الددل  اتبعتدده الب،الفحتددر مددن جهددة 

بد   وعيدة  U تى متسل كويف تجل البيوي على وجود معكو  العاددة علدى شدكإ حدرهأإ للا مرتفعة الدم



 بن زيدان فاطمة الزهرة 
  راتولمحمد   .د.أ

اختبار منحنى كوزنتس البيئي  ،نموذج النمو االقتصادي والتلوث البيئي
(EKC  )(5102 -0991)خالل الفترة  في الجزائر 

 

284 

 

لددلا حاولتددا امتبددار فرضددية  ،البيوددي Kuznets (EKC )البيوددة ومسددتوي دمددإ الفددرد، الددلي يعددره متسددل
 :ومن ب  التتائج اليت تو لتا وليهاهله الفرضية ا اجلزائر 

وأن اجلهود  CO2 ق  جديد يرب  ب  الت و  دت اد  وا بعاثاتجلزائر مايفالت ا مرحلة استكشاه ا -
 ؛CO2 احلالية من سياسات سواف البيوية أو ا دت ادية ل تبلو بعد األثر اإلجيايب للت و ا ا بعاثات

 ؛CO2 هتاك عادة طردية ب  الت و ا دت اد  واستهاك الطادة ،وب  الت و ا دت اد  وا بعاثات -
ا اجلزائدر ،أ  أن العاددة بد  الت دو  EKC ا التتائج احمل إ عليها ميف فرضيات متسدل يوجد توافق   -

،حيدد  حجددم ا  بعاثددات تددزداد مدديف ارتفدداا  U رهمحتلددوب احلدد ا دت دداد  وا بعاثددات   تتخددل شددكإ 
تددددتخفي هددددله ا  بعاثددددات مدددديف يفيددددادة ارتفدددداا   ددددي  الفددددرد مددددن التدددداتج احمللددددي  و  الت دددو ا دت دددداد ؛
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 . الرضا الوظيفي

التسويق الداخلي، الرضا الوظيفي، التوظيف، التدريب، التحفيز، االتصال الداخلي، : كلمات مفتاحية
 .CPAالقرض الشعيب اجلزائري 

Abstract: 

This study aims to identify the extent of implementation of the CPA 

bank for internal marketing policies (recruitment, training, incentive, 

internal communication) and its impact on the satisfaction of employees.  

The results of study, find that the bank under study, applies internal 

marketing policies, except for incentive system, which is considered by 

employees as inefficient and unfair. Moreover, the study find that there is 

relationship between those policies and the level of job satisfaction. 

Keywords: Internal marketing, job satisfaction, recruitment, training, 

incentive, internal communication, CPA bank. 
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 مقدمة
ص بارتباط تقدمي البنكي بشكل خاو  يف قطاع اخلدمات بشكل عام، تظهر أمهية العنصر البشري

تبقى و  .ن داخليني يسمى بالتسويق الداخلييهتم بالعاملني كزبائ ، لذا ظهر مفهوم تسويقياخلدمة مبقدمها
 .  بعوامل تزيد أو تنقص من درجة الرضا عن العمل احلاجات اليت يسعى العامل إلشباعها ترتبط

 :وبناء على ما مت ذكره سابقا، ارتأينا طرح السؤال التايل
  (CPA)هل لسياسات التسويق الداخلي المطبقة في القرض الشعبي الجزائري 

 أثر على رضا العاملين؟
 :وبناء على السؤال الرئيسي مت صياغة األسئلة الفرعية التالية 

اك اختالف بني آراء العاملني فيما خيص سياسات التسويق الداخلي يف البنك حمل هل هن -
 الدراسة؟

بني سياسات التسويق الداخلي وبني  %5هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية مبستوى داللة  -
 رضا العاملني يف البنك حمل الدراسة؟

 : البحث فرضيات
 : صياغة الفرضيات التاليةانطالقا من السؤال الرئيسي واألسئلة الفرعية مت

بني آراء العاملني فيما خيص سياسات  %5توجد فروق ذات داللة إحصائية مبستوى داللة  -
 التسويق الداخلي يف البنك حمل الدراسة؛

بني سياسات التسويق الداخلي وبني رضا  %5توجد عالقة ذات داللة إحصائية مبستوى داللة  -
 . العاملني يف البنك حمل الدراسة
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 :أهمية البحث
 بددار  البنك، يتطرق هذا البحث إىل موضوع التسويق الداخلي باعتباره يتناول عالقة العاملني

، وتنبع أمهية هذا البحث يف أنه حياول معرفة أثر سياسات التسويق الداخلي املطبقة من وتنمية مهاراهتم
 .لني يؤثر على أدائهمقبل البنك حمل الدراسة على رضا العاملني، خاصة وأن رضا العام

 :أهداف البحث
مدى اعتماد البنك حمل الدراسة على سياسات التسويق الداخلي  إظهاريهدف البحث أساسا إىل 

 .يف تعامله مع العاملني لديها، وأثرها على مستوى رضاهم
 :منهج البحث

ته املتمثلة يف فيما يتعلق باملنهج املتبع فقد مت استخدام املنهج الوصفي مع استعمال أحد أدوا
 .(SPSS) حتليل النتائج باستخدام برنامجو  سئلة املتعلقة مبوضوع البحث،األأين يتضمن االستبيان 

 الجانب النظري: أوال
تسعى البنوك إىل التميز يف بيع خدماهتا وتقدميها للحصول على رضا الزبون، فيجب عليها أن تركز 

 .سويق الداخليعلى مقدم اخلدمة، ومن هنا جاء االهتمام بالت
 :مفهوم التسويق الداخلي .1

 يتلقون الذين الداخليني املؤسسة زبائن مبثابة اخلدمة مقدمي اعتبار على الداخلي التسويق يقوم
 أهم أحد البشري العنصر يشكل أن جيب حيث نفسها، املؤسسة يف اآلخرين العاملني قبل من اخلدمة
 1.التسويق ر إدا به تقوم الذي التخطيطي النشاط يف العناصر

                                                 

تقييم العاملين إلجراءات التسويق الداخلي في المؤسسات السياحية لمدينة فوزية بوصفصاف، بركان يوسف،  1-
 52، 55، امللتقى الوطين حول دعم املنتج الوطين وتفعيل آليات محايته وتسويقه، جامعة برج بوعريريج، يومي سطيف
 .5102نوفمرب 
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النظر إىل العاملني على أهنم زبائن داخليني، والنظر للوظائف على أهنا : " بأنه berryوعرفه بريي 
 2".منتجات داخلية وجب تصميمها إلشباع حاجات الزبائن الداخليني يف اجتاه حتقيق أهداف املؤسسة

يام هبا جتاه مجيع أعضائها اجلهود اليت جيب على املؤسسة الق: " وعرفه جونسون وآخرون على أنه
بغرض إجياد الفهم الكامل لرسالة املؤسسة وأهدافها على أن يتم ذلك من خالل التدريب والتحفيز 

 3".والتقييم بغرض اجناز وحتقيق األهداف املرغوبة
العمل الذي تقدم به املؤسسة لتدريب وحتفيز  ":بأنه التسويق الداخلي Kotlerكما عرف كوتلر 

  4".داخليني وعلى األخص أولئك العاملني الذين حيتكون بشكل مباشر مع الزبائنزبائنها ال
إيصال بنظريات ومبادئ تسويقية ليكون العاملني :" يعرف التسويق الداخلي أيضا على أنه

 5".باملؤسسة زبائن داخليني يعملون على فهم وتوطيد العالقة مع الزبائن
ستنتج أن التسويق الداخلي هو تصميم سياسات موجهة إىل من خالل التعاريف السابقة ن          

                                            .العاملني هبدف استقطاهبم واحملافظة على أفضلهم وحثهم على أداء وظائفهم على أفضل وجه ممكن
  :أهداف التسويق الداخلي .2
    6:ويهدف بصفة عامة إىل حتقيق ما يلي 

 سيخ الفهم الكامل لآلراء يف أذهان العاملني إلجناز وظائف بكفاء ؛التأكد من تر  -

 7تقدمي خدمات ذات جود  عالية إىل الزبائن بدكساب العاملني التوجه حنو الزبون؛ -

                                                 
2
- Dunmore M, Inside Out Marketing: how to create on internal marketing strategy, 

(London: Kagan page, 2002), p.19. 
 .055.ص، (5112الدار اجلامعية، : مصر)، التسويق المتقدمحممد عبد العظيم أبو النجا،  - 3

4
- Kotler Ph, keller K, Manceau D, marketing management, 15

ème 
édition, (France: 

Pearson France, 2015), p.453. 
5
- Joshi R, Internal marketing in Organizations: Need for Reorientation, Journal of 

service marketing, vol.7, No.4, 2007, p.17. 
دار : األردن)، الطبعة األوىل، المنظمات غير الربحية إدارة التسويق فينظام موسى سويدان؛ عبد اجمليد الربواري،  - 6

 .55.، ص(5112لنشر، لاحلامد 
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 .جذب العاملني ذوي الكفاءات واخلربات املتميز  واحلفاظ عليهمو  -
 :خصائص التسويق الداخلي .3

  8:ها أنه عملية اجتماعية وإدارية مهايتصف التسويق الداخلي بعد  خصائص أمه
فالتسويق الداخلي يطبق داخل املؤسسة إلدار  عملية التبادل : التسويق الداخلي عملية اجتماعية -
 فاعل بني املؤسسة والعاملني هبا؛والت
 .اخل املؤسسةتعمل على تكامل الوظائف املختلفة د: التسويق الداخلي عملية إدارية -
 :خليسياسات التسويق الدا .4

من أجل جعل العاملني أكثر فاعلية يف حتقيق أهداف املؤسسة، فعلى اإلدار  أن تتخذ جمموعة من 
 .السياسات املتمثلة يف التوظيف، التدريب، التحفيز، واالتصال الداخلي

عملية التوظيف هي عملية اليت تؤّمن هبا املؤسسة مواردها البشرية حبيث يركز نشاط  :التوظيف .1.4
  9.على جذب واحلفاظ على العامل املناسب للعمل املناسب يف املؤسسة التوظيف

أي يعترب  10.التدريب هو النشاط الذي يهدف إىل تنمية قدرات العامل على أداء العمل :التدريب .2.4 
وتتمثل فاعلية ودور برامج التدريب فيما  11.تضمن زياد  املهارات الالزمة للتطوير األنشطة التدريب عملية

 :ييل

                                                                                                                                      
7
- Gafar O Y, Inda S, Ifu A, Internal marketing practices and customer orientation of 

employees in Nigeria banking sector, International review of management and 

marketing, vol.6, 2016, p.219. 
، جملة جامعة التسويق الداخلي ودوره في تحسين جودة الخدمات المصرفيةحيان حممد بركات،  ،كند  علي ديب- 8

 .522.، ص5105، 2، العدد 25تشرين للبحوث والدراسات العلمية، اجمللد 
: القاهر )شراقي، الطبعة األوىل،  دعاء ،عال أمحد إصالح ،، ترمجة هباء شاهنيمبادئ تسويق الخدماتأدريان باملر،  - 9

 .245.، ص(5112جمموعة النيل العربية للنشر، 
، الطبعة األوىل، إدارة العنصر البشري في منظمات األعمال الحديثةزاهد حممد ديري؛ سعاد  راغب الكسواين،  - 10
    . 552.، ص(5112دار كنوز املعرفة العلمية للنشر، : األردن)
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 12تنمية القدرات الذاتية وحتقيق الرفاهية لدى العاملني يف املؤسسة، وبناء الكفاءات؛ -

 13اجناز وظيفي أفضل كما ونوعا، أي زياد  اإلنتاجية، وبالتايل ختفيض التكاليف؛ -

 14.العطاء للتدريب دور مهم حبب العمل والتكيف معه ومن مث يكونو  -
رارية  تلك العوامل اليت تسبب وتوجه وحتاف  على استمالتحفيز يقصد به اللجوء إىل: التحفيز .3.4

ويعترب جمموعة العوامل اليت تدفع الختيار التصرف املناسب لتحقيق  15.السلوك اإلجيايب للعاملني
 :وتتمثل شروط جناح نظام احلوافز يف 16.اهلدف
ة حتفيز العامل معرفة العوامل الداخلية واخلارجية اليت تشجع األداء الفردي واجلماعي، وأن درج -

 17يتم معرفتها عن طريق مستوى األداء، املواقف وردود األفعال اإلجيابية؛

 18.ع احلوافز اليت تستخدمها اإلدار جيب أن تكون هناك تناسب بني دوافع العاملني مو  -

                                                                                                                                      
11

- Bernard M, Daniel C, Gestion des ressources humaines : pilotage sociale et 

performance, 6
ème 

ed, (Paris : Dunod, 2005), p.91.  
12

- Serge B; Jean F C, Evaluation de la formation et performance de l’entreprise, 

(Paris: édition Liaison, 1995), p.19. 
، جملة االسرتاتيجية والتنمية، جامعة عبد احلميد بن خل لتحسين أداء الموارد البشريةالتدريب كمدفريد مخيلي،  -13

 .25.، ص5104، 2 باديس مستغامن، العدد
، (5112دار عامل الثقافة للنشر، : األردن)، الطبعة األوىل، تنمية وإدارة الموارد البشريةطاهر حممود الكاللد ،  -14

 .42.ص
  .41-22.ص.، ص(5112دار زهران للنشر، : األردن)، موارد البشريةإدارة الحنا نصر اهلل،  -15

16- Alain M, Ressources humaines: Déployer la stratégie, (Paris: édition Liaisons, 

2000), p.226. 
17- Claude B A, Anne E A, Gestion des ressources humaines: valeur de l’immatériel, 

1
er 

édition, (Bruxelles: De Boeck s.a, 2008), p.182. 
 .052-055.ص.، صمرجع سابقطاهر حممود الكاللده،  -18
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االتصال الداخلي هو جمموع املبادئ والتطبيقات اليت هتدف إىل تشجيع سلوك  :االتصال الداخلي .4.4
ويهدف االتصال الداخلي إىل خلق التحام معنوي يف قيم  19.تماع، تسهيل مترير ونشر املعلوماتاالس

  20.وأهداف مشرتكة مثله مثل االتصال اخلارجي
فالعامل يف املؤسسة يف اتصاالت دائمة مع غريه، فهناك االتصال بني الرؤساء واملرؤوسني واالتصال 

رور  حيوية يف بناء عالقات إنسانية طيبة داخل مع الزمالء، إن االتصال عملية رئيسية، ض
ومن أولويات املؤسسة حتسني االتصاالت بني العاملني من خالل خمتلف الوسائل وجلسات  21.املؤسسة

 النقاش واحلوار
وأن االتصاالت ال تقتصر فقط على جعل املعلومات مفهومة بل هي فن إدار  هذه  22.حول العمل

  23.ات نظر العاملنياملعلومات من أجل تقريب وجه
 :الرضا الوظيفي .5

هو الفرق بني ما ينتظره العامل من : "تعددت التعاريف للرضا الوظيفي، فهناك من يعرفه على أنه
وميكن أن يفهم الرضا الوظيفي على أنه موقف العامل جتاه  24".عمله، وبني الشيء الذي جيده فعال

                                                 
جملة األكادميية األمريكية العربية " ، جملة أماراباك دور االتصال الداخلي في عملية التغيير التنظيميبرباوي كمال،  -19

  .20.، ص5102 ، اجمللد الرابع، العدد العاشر،"للعلوم والتكنولوجيا
20

- Marie H W, le guide de la communication d’entreprise, 3
éme

 édition, (Paris: Dunod, 

2001), p.396.  
، كلية العلوم (غري منشور )، رسالة دكتوراه الفعالية االتصالية في المؤسسة االقتصادية الجزائريةصربينة رماش،  -21

 .022.، ص5112-5112قسنطينة، اجلزائر، اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة منتوري 
22

- Mahama B, Internal marketing and employee commitment in the hospitality 

industry, African Journal of Hospitality Tourism and Leisure, vol.5 (2), 2016, p.4. 
23

- Mucchelli A, information et communication interne, 2
éme

 édition, (Paris: Armand 

Colin éditeur, 2005), p.8.  
، جملة العلوم االقتصادية وعلوم االتصال داخل جماعة العمل وأثره على رضا العامل داخل المؤسسةرمية خلوطة،  -24

 .22.، ص5105، 05التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، العدد 
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 درجة عن تعرب داخلية شعورية حالة عن عبار  هو ومن خالل ما سبق نستنتج أن الرضا الوظيفي 25.عمله
 .العمل بيئة داخل العامل ارتياح

إن العاملني الذين يشعرون بالرضا عن العمل جندهم حيسون بالراحة والسعاد  يف مكان عملهم، 
 26.ويفضلون العمل مع العاملني االجيابيني، والشعور باالنتماء هلذه املؤسسة وحب عملهم

 

 التطبيقي الجانب: ثانيا
سوف يتناول هذا اجلزء عد  جوانب تتعلق بالبيانات من خالل وصف خصائص عينة الدراسة مث 

 .حتليل ومناقشة النتائج
 :(CPA)ي الجزائر  الشعبي القرض"نبذة عن البنك محل الدراسة  .1

 مجد نتيجة جزائري دينار مليون 05 قدره برأمسال 04/15/0225 يف املؤرخ 25-55 األمر مبوجب أنشئ
 . العمومي القطاع متويل مهمة له أسندت جتاري كبنك التقليدية وظائفه إىل فباإلضافة البنوك، من جمموعة

 :عينة الدراسة .2
مت اعتماد عينة عنقودية مكونة من العاملني يف ثالث وكاالت تابعة لبنك القرض الشعيب 

لمعاجلة االحصائية، وفيما يلي استبيانا قابال ل 54مبدينة سطيف، ولقد مت اسرتجاع  (CPA)اجلزائري
 واإلناثنالح  أن هناك تقاربا بني نسبة الذكور ، حيث (10)املبينة يف الشكل  خصائص عينة الدراسة

العاملني يف البنك حمل الدراسة، وهذا يدل على أن بنك القرض الشعيب اجلزائري يوظف كال اجلنسني 
سنة ميثلون أعلى  51و 20ترتاوح أعمارهم بني  بغض النظر عن جنسه، كما نالح  أن العاملني الذين

، وهذا يدل على أن البنك 22,2%سنة بنسبة  21و 50نسبة يليها العاملون الذين ترتاوح أعمارهم بني 
سنة  51يستقطب الشباب من ذوي اخلرب  والكفاء ، بينما متثل نسبة العاملني الذين تزيد أعمارهم عن 

 .أقل نسبة
                                                 

25
- Dony Q, Howard T, Emotional intelegence: trust and job satisfaction, Competition 
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- Danica B, Relationship between job satisfaction and organizational performance, 
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 .د العينة وفقا للجنس والعمرتوزيع أفرا (:1)الشكل

 
 .SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج  :المصدر

نالح  أن أغلب العاملني يف البنك حمل الدراسة هلم مستوى جامعي،  (10) من خالل الشكلو 
ى ثانوي يليها نسبة العاملني املتحصلني على شهادات عليا، فيما متثل نسبة العاملني الذين لديهم مستو 

أقل نسبة، وهذا يرجع إىل طبيعة العمل يف البنوك، والذي يتطلب كفاءات ومهارات خاصة، وهذا ما 
، وأما بالنسبة خلرب  %22يفسر أن عدد االطارات يف البنك حمل الدراسة ميثل أعلى نسبة تقدر ب 
سنوات ،  01سنتني إىل العاملني يف البنك فتعترب أعلى نسبة من نصيب العاملني الذين لديهم خرب  من 

 .سنة 51سنوات وأقل من  01تليها نسبة العاملني الذين لديهم أكثر من 
 .توزيع أفراد العينة وفقا للمستوى التعليمي واملهنة واخلرب  (:2)الشكل

 
 .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر
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 : أداة الدراسة .3
ن على أساتذ  من جامعة فرحات عباس، وقمنا بدجراء ما يلزم من مت عرض االستبيا: صدق األداة -

 .حذف وتعديل يف ضوء املقرتحات املقدمة
مت استخراج معامل ألفا كرونباخ ملعرفة مدى االتساق الداخلي جلميع أسئلة الدراسة : ثبات األداة -

 :مثلما هو موضح يف اجلدول املوايل
 (Crombach Alpha)كرونباخ   قيمة معامل الثبات ألفا (:01)الجدول رقم

 Crombach) معامل الثبات ألفا كرونباخ اسم المتغير

Alpha) 
 1925 التسويق الداخلي سياسات

 1920 الرضا الوظيفي

 1925 نمجيع أسئلة االستبيا

 .SPSSبرنامج باالعتماد على  من البيانات األولية لالستبيانمستخرج  :رالمصد
، حيث بلغ لكافة فقرات 1,21ات الدراسة مقبولة وهي أكرب من معامالت الثبات جلميع متغري 

، وهي نسبة قريبة من الواحد وهذا ما يبني وجود عالقة تناسق وترابط عالية بني عبارات 1,25االستبيان 
 االستبيان مما يزيد من مصداقية البيانات

 :عرض وتحليل النتائج المتعلقة بسياسات التسويق الداخلي .4
 :توظيف العاملينيل النتائج الخاصة بعبارات عرض وتحل .1.4

نالح  أن أغلب املستجوبني يوافقون على أن البنك يقوم باختيار ( 10)من خالل اجلدول 
العاملني ذوي الكفاءات واملهارات املطلوبة، ويشغل العاملون يف وظيفة حمدد  وواضحة املهام ويرون بأهنا 

من املستجوبني ال يشعرون باالستقرار يف  %41,5قابل نالح  أن تليب حاجاهتم ورغباهتم، إال أننا يف امل
 .البنك حمل الدراسة ولديهم رغبة يف تغيري مكان العمل
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 بتوظيف العامليننتائج الخاصة عرض وتحليل ال (:02)رقم  الجدول

 

 .من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج حتليل االستمار  :المصدر
 

 :العاملين تدريبعرض وتحليل النتائج الخاصة بعبارات  .2.4
، ويفسر هذا بأن البنك حمل الدراسة يهتم 4نالح  أن قيمة املنوال هي املوايل من خالل اجلدول 
 الربامج التدريبية كافية وتركز على إكساب العاملني الكفاءات واملهارات املطلوبة، بتدريب العاملني، وتعترب

وخاصة تلك املتعلقة خبدمة الزبائن، وهذا ألمهية املورد البشري يف تقدمي اخلدمات البنكية وتكوين العالقة 
 .مع الزبون والسعي يف حتقيق أهداف البنك

 
 
 

 

جدا   الفقرات
فق 

موا
 

افق
مو

ايد 
مح

افق 
 مو

غير
افق 

 مو
غير

الق 
إلط

ى ا
عل

 

وال
لمن

ا
 

يقوم البنك باختيار العاملني ذوي 
 .الكفاءات واملهارات املطلوبة

5595% 2292% 5595% 594% 292% 4 

هذه الوظيفة حاجايت  تليب
 .ورغبايت

0090% 2595% 5194% 
 

5592% 
592% 4 

أشعر باالستقرار يف البنك وال 
 .أنوي تغيري العمل

0295% 5595% 02% 
 

4195% 
594% 5 

أشغل وظيفة حمدد  وواضحة 
 .املهام

0295% 5592%  292% 02% 295% 4 
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 .العاملينبتدريب ائج الخاصة عرض وتحليل النت (:03)رقم  الجدول

 
جدا   الفقرات

فق 
موا

 

افق
مو

ايد 
مح

افق 
 مو

غير
افق 

 مو
غير

الق 
إلط

ى ا
عل

 

وال
لمن

ا
 

تعترب الربامج التدريبية اليت يوفرها البنك 
 4 %0295 % 5592 0295% %52.2 %0090 للعاملني كافية؛

هتتم إدار  البنك بتدريب العاملني يف جمال 
 4 %295 %0295 %0295 %4592 %5194 وظائفهم؛

تركز الربامج التدريبية على املهارات 
 4 %592 %0295 %5592 %2292 %0295 املتعلقة بكيفية التعامل مع الزبائن؛

يهدف البنك من الربامج التدريبية 
العاملني للمهارات والقدرات  إكساب

 .الالزمة املتعلقة خبدمة الزبائن
0295% 2292% 5592% 0090% 592% 4 

 .عتماد على نتائج حتليل االستمار من إعداد الباحث باال :درالمص
 

 :التحفيزعرض وتحليل النتائج الخاصة بعبارات  .3.4
أن أغلب العاملني يف البنك حمل الدراسة ال يوافقون على نظام احلوافز ( 10) اجلدول يبني

ني بناء على أدائهم املتميز، املطبق من قبل البنك، ويعتربونه غري فعال وغري عادل، وال مينح حوافز للعامل
وأن إدار  البنك ال تقوم برتقيتهم إىل وظائف أعلى بناء على أدائهم اجليد، وأن العاملني يفتقرون إىل دعم 
 0 البنك هلم خاصة من هم على متاس مباشر مع الزبائن، وهذا ما تؤكده قيمة املنوال اليت تراوحت بني

حوافز مجاعية للعاملني لصعوبة حتديد من يستحق احلوافز على والسبب راجع لغياب حوافز فردية و . 5و
 .أساس مستوى األداء الذي يقدمه العامل
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 .بالتحفيزعرض وتحليل النتائج الخاصة  (:04)رقم  الجدول

 الفقرات
جدا   

فق 
موا

 

افق
مو

ايد 
مح

افق 
 مو

غير
افق 

 مو
غير

الق 
إلط

ى ا
عل

 

ا
وال

لمن
 

بناء  تقوم إدار  البنك مبنح حوافز للعاملني
على أدائهم املتميز يف خدمة الزبائن 

 ؛وتطبيق اجلود 
092% 02% 0295% 5292% 25% 0 

إدار  البنك قصارى جهدها لتطبيق  تبذل
نظام فعال وعادل للمكافآت حتفز 

 ؛العاملني على أداء العمل
295% 0295% 5194% 5490% 2292% 0 

توىف إدار  البنك فرص الرتقية للعاملني إىل 
العليا بناء على أدائهم اجليد يف  الوظائف

 حتقيق اجلود  وخدمة الزبائن؛
0090% 292% 5292% 5194% 5292% 0 

تقوم إدار  البنك بدعم العاملني 
واالعرتاف جبهودهم يف القيام بوظائفهم 
خاصة الوظائف اليت هي على متاس 

 .مباشر بالزبائن

592% 5194% 5595% 5592% 5490% 5 

 .الباحث باالعتماد على نتائج حتليل االستمار من إعداد  :المصدر

 :االتصال الداخليعرض وتحليل النتائج الخاصة بعبارات  .4.4
 أنه ال يوجد بالبنك حمل الدراسة نظام جيد لالتصاالت يسمح (10) نالح  من خالل اجلدول

، 5بتوفري املعلومات اليت حيتاجها العاملون يف وظيفتهم بسرعة، وهذا ما تؤكده قيمة املنوال اليت تساوي 
فيما يرى أغلب العاملني أن البنك يوفر وسائل جيد  لتسهيل االتصال بني العاملني، وميكنهم االتصال 

ل على املعلومات الدقيقة بسهولة برئيسهم املباشر إذا اعرتضتهم أي مشكلة يف وظيفتهم أو احلصو 
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والصحيحة من أجل توفري املعلومة للزبون والرد على كل استفساراته عند تقدمي اخلدمة وخلق نوع من الثقة 
 .مع والزبون

 .باالتصال الداخليعرض وتحليل النتائج الخاصة  (:05) رقم  الجدول

 الفقرات

جدا  
فق 

موا
 

افق
مو

ايد 
مح

افق 
 مو

غير
افق 

 مو
غير

الق 
إلط

ى ا
عل

 

ا
وال

لمن
 

سهيل االتصال تعمل إدار  البنك على ت
بني العاملني من خالل توفريها لوسائل 

 .جيد 
02% 2292% 5490% 0295% 594% 4 

يسود بالبنك نظام جيد لالتصاالت 
يسمح بتوفري كافة املعلومات اليت 

 .أحتاجها يف وظيفيت بسرعة
0090% 02% 5592% 2292% 0295% 5 

املعلومات اليت تصلين من اإلدار  
 .صحيحة ودقيقة

0492% 2595% 5292 02% 594% 4 

إذا تعرضت ملشكلة ما يف عملي ميكنين 
 .االتصال بسهولة برئيسي املباشر

5592% 4292% 0090% 292% 592% 4 

 .من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج حتليل االستمار  :المصدر
 

 :الرضا الوظيفيعرض وتحليل النتائج الخاصة بعبارات  .5.4
أغلب املستجوبني من العاملني يف البنك حمل الدراسة حيبون عملهم الحظنا أن ( 10)اجلدول يف 

يف حني جند أن أغلب املستجوبني ويشعرون باالرتياح يف حميط عملهم، وهم راضون عن ساعات العمل، 
عن اخلدمات االجتماعية اليت يوفرها البنك، وأيضا عن فرص الرتقية اليت يوفرها  اإلطالقغري راضني على 
 .البنك للعاملني
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 .بالرضا الوظيفيعرض وتحليل النتائج الخاصة  (:00)رقم  الجدول

 الفقرات

م
جدا  

فق 
وا

 

افق
مو

ايد 
مح

افق 
 مو

غير
افق 

 مو
غير

الق 
إلط

ى ا
عل

 

ا
وال

لمن
 

 4 1 %092 %594 %5295 %25 أحب عملي عند القيام به

 4 1 %5490 %02 %5592 %594 أشعر باالرتياح يف حميط عملي يف الغالب

 2 292 %0090 %2595 %5292 %0492 أشعر أن مدير البنك يعامل اجلميع بالتساوي

ض عن أوقات الراحة اليت يوفرها يل أنا را
 عملي

594% 5292% 02% 2595% 0492 5 

 4 0492 %5490 %5595 %2095 %594 أنا راض عن ساعات العمل

 5 0295 %2292 %5490 %5194 %295 أنا راض عن فرص الرتقية

 4 592 %5490 %5194 %4494 %592 أنا راض عن االستقرار يف العمل

 0 4195 %0295 %02 %5194 %594 دمات اجتماعية مناسبةأنا راض عن توفر خ

 .من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج حتليل االستمار  :المصدر

 :الدراسة فرضيات اختبار .5
  :اختبار الفرضية األولى .1.5

 آراء بني %5 داللة وىمبست إحصائية داللة ذات فروق توجد: " تنص الفرضية األوىل على أنه
 ".الدراسة حمل البنك يف الداخلي التسويق سياسات خيص فيما العاملني
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 .عرض وتحليل النتائج الخاصة بالفرضية األولى (:00)رقم  الجدول

 العبارات
 اختبار

(Chi-

square test) 
 مستوى الداللة

 دال 1,115 05,522 ؛يقوم البنك باختيار العاملني ذوي الكفاءات واملهارات املطلوبة
 دال 1,114 05,221 هذه الوظيفة حاجايت ورغبايت؛ تليب

 دال 1,110 05,225 أشعر باالستقرار يف البنك وال أنوي تغيري العمل؛
 دال 1,111 45,205 أشغل وظيفة حمدد  وواضحة املهام؛

 1,022 2,025 تعترب الربامج التدريبية اليت يوفرها البنك للعاملني كافية؛
 غري
 دال

 دال 1,111 50,552 هتتم إدار  البنك بتدريب العاملني يف جمال وظائفهم؛
 دال 1,102 05,225 تركز الربامج التدريبية على املهارات املتعلقة بكيفية التعامل مع الزبائن؛

العاملني للمهارات والقدرات الالزمة  إكسابيهدف البنك من الربامج التدريبية 
 ائن؛املتعلقة خبدمة الزب

 دال 1,110 02,415

تقوم إدار  البنك مبنح حوافز للعاملني بناء على أدائهم املتميز يف خدمة الزبائن 
 ؛وتطبيق اجلود 

 دال 1,111 51,221

إدار  البنك قصارى جهدها لتطبيق نظام فعال وعادل للمكافآت حتفز  تبذل
 ؛العاملني على أداء العمل

 دال 1,104 05,420

نك فرص الرتقية للعاملني إىل الوظائف العليا بناء على أدائهم اجليد توىف إدار  الب
 يف حتقيق اجلود  وخدمة الزبائن؛

 دال 1,122 01,552

تقوم إدار  البنك بدعم العاملني واالعرتاف جبهودهم يف القيام بوظائفهم خاصة 
 الوظائف اليت هي على متاس مباشر بالزبائن؛

5,255 1,125 
غري 
 دال

ار  البنك على تسهيل االتصال بني العاملني من خالل توفريها لوسائل تعمل إد
 ؛جيد 

 دال 1,112 02,111

 دال 1,142 2,502يسود بالبنك نظام جيد لالتصاالت يسمح بتوفري كافة املعلومات اليت أحتاجها 
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 يف وظيفيت بسرعة؛
 دال 1,115 05,154 املعلومات اليت تصلين من اإلدار  صحيحة ودقيقة؛

 دال 1,111 20,025 إذا تعرضت ملشكلة ما يف عملي ميكنين االتصال بسهولة برئيسي املباشر؛
 دال 1,111 22,025 ؛أحب عملي عند القيام به

 دال 1,111 21,111 ؛أشعر باالرتياح يف حميط عملي يف الغالب
 دال 1,115 04,514 أشعر أن مدير البنك يعامل اجلميع بالتساوي؛

 دال 1,115 05,154 وقات الراحة اليت يوفرها يل عملي؛أنا راض عن أ

 1,152 2,042 أنا راض عن ساعات العمل؛
غري 
 دال

 دال 1,104 05,420 أنا راض عن فرص الرتقية؛
 دال 1,111 55,255 أنا راض عن االستقرار يف العمل؛

 دال 1,115 05,522 .أنا راض عن توفر خدمات اجتماعية مناسبة
 .عداد الباحث باالعتماد على نتائج حتليل االستمار من إ :المصدر

الذي يهتم بوجود اختالفات يف  (Chi-square test)اختبار السابق مت إجراء  (10) يف اجلدول
اآلراء وعدم وجودها مع توضيحها مبستوى الداللة، حيث كلما كانت القيمة احملسوبة أكرب من القيمة 

، فدن مستوى الداللة دال، وبالتايل وجود 1915اخلطأ عند  اجملدولة ومستوى الداللة أقل من مستوى
 .اختالفات يف آراء املستجوبني

ومن خالل حتليلنا للجدول نالح  أنه ال يوجد اختالف بني آراء العاملني فيما خيص إجراءات 
بية اليت بكفاية الربامج التدري، إال فيما يتعلق والرضا الوظيفي يف البنك حمل الدراسة التسويق الداخلي

ودعم إدار  البنك للعاملني واالعرتاف جبهودهم يف القيام بوظائفهم خاصة ، يقدمها البنك للعاملني
، ومنه نقبل رضا العاملني عن ساعات العمل، إضافة إىل الوظائف اليت هي على متاس مباشر بالزبائن
 .الفرضية وهذا لعدم جتانس آراء املستجوبني
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  :نيةاختبار الفرضية الثا .2.5
 بني %5 داللة مبستوى إحصائية داللة ذات عالقةتوجد : " تنص الفرضية الثانية على أنه

 ".راسةدال حمل البنك يف العاملني رضا وبني الداخلي التسويق سياسات
 : الفروض العامة اإلحصائية لالستبيان.1.2.5

لكل فقر  من فقرات ، 1.51نالح  أّن اختبار ألفا كرونباخ جتاوز : ثبات فقرات االستبيان -
، وهذا يدل على التناسق الداخلي لفقرات 1.25االستبيان، كما أّن الثبات الكلي لالستبيان يساوي 

 االستبيان؛
فأكثّر، كما نالح   1.2قد أسفر البحث عن وجود الكثري من العالقات االرتباطية بلغت : االرتباط -

افة إىل عدم معنوية معامالت االرتباط، كما ، هذا باإلض1.5أّن مجيع معامالت االرتباط أقّل من 
، ومن هنا حنكم 1.11110وهو أكرب من  5,268E -10نالح  أّن حمّدد مصفوفة االرتباط يساوي 

 .يبعدم وجود مشكلة لالزدواج اخلطي بني املتغرّيات، وعليه فاملصفوفة صاحلة للتحليل العامل
 :األساسية لالستبيانالفروض اإلحصائية الخاصة بتحليل المكونات .2.2.5

إّن قيمة معامل االرتباط يرتبط حبجم  :(KMO)أولكين واختبار بارتليت -ماير -مقياس كايزر -
 .واختبار بارتليت KMO العينة، واجلدول املوايل يوضح مقياس

 واختبار بارتليت الستبيان الجزائر KMOمقياس (: 80)لجدول ا

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin. ,831 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé 929,369 

Ddl 276 

Signification de Bartlett ,000 

 .SPSSبرنامج  خمرجاتمن إعداد الباحث بناء على  :المصدر
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الختبار مدى سالمة العينة يقدر بقيمة  KMOمن خالل هذا اجلدول، يتبنّي أّن نسبة مقياس 
 1.111، كما نالح  أّن اختبار بارتليت بلغ مستوى الداللة عليه 1.5من احلد األدىن  وهو أكرب 1.831

 .وهذا يدّل على أن العّينة مناسبة للتحليل العاملي ،%5وهي أقل من مستوى املعنوية 
أّن كل  حيث ،حتدد قياس كفاء  العينة لكل فقر  يف املقياس على حد: مصفوفة االرتباط المضاد -

 ؛1.5ت االستبيان هلا ارتباط مضاد، ونسبة هذا االرتباط أعلى من فقر  من فقرا
من خالل مصفوفة التشبع جيب أن  :(Communalities)تقديرات الشيوع أو االشتراكات  -

نتائج التحليل العاملي االستكشايف بالنظر  ،1.5 يكون نسبة الشيوع لكل فقر  يساوي احلد األدىن
 .195ا شيوع أو معّدل اشرتاك أعلى من النسبة يّتضح أّن كل فقرات االستبيان هل

 :معايير كفاءة التحليل العاملي بطريقة المكونات األساسية لالستبيان .3.2.5
يّتضح أّن نسبة  التحليل العاملي االستكشايفمن خالل  :نسبة التباين الكلي المشروح أو المفسر -

كانت   سياسات التسويق الداخليسري ونسبة مسامهة كل عامل يف تف، %54.55الرتاكم الكلي كانت 
على التوايل للعاملني األول والثاين، وبدجراء التدوير على هذه العوامل  01.25% ،42.54%

وهذا ما أدى إىل تغرّي تباين كل عامل حيث أصبح العامل األول يساهم  Varimaxباستخدام طريقة 
فيما يساهم العامل  حمل الدراسةالبنك يف  سياسات التسويق الداخلييف تفسري  %55.25بنسبة 

 %.52.52الثاين يف تفسريها بنسبة 
التحليل العاملي من خالل : تطابق عدد الجذور الكامنة مع المرجعية النظرية لالستبيان -

: أّن عدد اجلذور الكامنة يساوي اثنان وهو ما يتوافق مع العاملني املوضحني نظريا ومها االستكشايف
 الرضا الوظيفيو  يسياسات التسويق الداخل

قمنا يف هذا التحليل باختيار وتفسري : نسبة التحميل أو التشّبعات لكل فقرة في البعد أو المجال -
 ويضّم الفقرات" الرضا الوظيفي"حيث أطلق على العامل األول  ،0.5الفقرات اليت تتجاوز نسبة 

(Q52, Q53, Q56, Q57 , Q58)  حميط عمله ومعاملة املدير بشعور العامل باالرتياح يف املتعّلقة
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للعاملني بالتساوي ورضا العاملني عن فرص الرتقية وشعور العاملني باالستقرار يف العمل ورضاهم عن 
ويضّم " سياسات التسويق الداخلي" وأطلق على العامل الثاين اسم . اخلدمات االجتماعية املقدمة

باختيار البنك املتعّلقة  (Q11, Q21, Q22, Q23, Q24 , Q31, Q32, Q33, Q34)الفقرات 
اهتمامه بتدريب العاملني يف جمال وظائفهم وتركيز الربامج التدريبية على و للعاملني ذوي الكفاء  

بية إىل اكساب املهارات املتعلقة بكيفية التعامل مع الزبائن، ويهدف البنك من خالل الربامج التدري
تطبيق ، وتبذل إدار  البنك قصارى جهدها لللعاملني يقوم البنك مبنح حوافز ، كماالعاملني للمهارات

، باإلضافة إىل دعم العاملني الرتقية هلم إىل الوظائف العليا ، وتوفر فرصنظام فعال وعادل للمكافآت
ومن خالل التحليل العاملي االستكشايف لفقرات االستبيان تبني لنا أن هناك  .واالعرتاف جبهودهم

 رضا وبني الداخلي التسويق سياسات بني %5 داللة مبستوىستوى عالقة ذات داللة إحصائية مب
 .، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانيةراسةدال حمل البنك يف العاملني

 

 :اتمةـــخ
أثر تطبيق سياسات التسويق الداخلي على رضا العاملني يف البنوك اجلزائرية من  تناول هذا البحث
 :إىل النتائج التالية حيث توصلناCPAري الشعيب اجلزائ خالل دراسة حالة القرض

البنك حمل الدراسة يقوم بتوظيف العاملني ذوي الكفاءات املطلوبة، وتشغيلهم يف مناصب حمدد   -
 وواضحة املهام وهذا ألمهية الوظيفة يف البنك اليت تتطلب مهارات خاصة لذلك؛

كساهبم مزيد من املهارات والكفاءات تتوفر يف البنك برامج تدريبية كافية من أجل تدريب العاملني وا  -
 وخاصة تلك املتعلقة خبدمة الزبائن ألمهية العنصر البشري يف تقدمي اخلدمة وارضاء الزبائن؛

بالرغم من اهتمام البنك بسياسيت التوظيف والتدريب إال أنه أمهل سياسة التحفيز كون أغلب العاملني  -
ه غري فعال وغري عادل، وال متنح احلوافز بناء على ال يوافقون نظام احلوافز املطبق، حيث يعتربون

 أدائهم، وال يقوم البنك بدعمهم واالعرتاف جبهودهم؛
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تعمل إدار  البنك على تسهيل االتصال بني العاملني وبرئيسهم املباشر، وتوفري املعلومات الصحيحة  -
 والدقيقة إال أن العاملني يشتكون من عدم احلصول على املعلومات بسرعة؛

ن أغلب العاملني حيبون عملهم، ويشعرون باالرتياح يف الغالب يف حميط العمل، إال أهنم غري راضني إ -
 عن اخلدمات االجتماعية وفرص الرتقية اليت يوفرها البنك؛ اإلطالقعلى 

ال يوجد اختالف بني آراء املستجوبني من العاملني يف البنك حمل الدراسة فيما خيص إجراءات  -
ي والرضا الوظيفي، إال فيما يتعلق بكفاية الربامج التدريبية ودعم إدار  البنك للعاملني التسويق الداخل

 واالعرتاف جبهودهم، باإلضافة إىل رضا العاملني عن ساعات العمل؛
بني سياسات التسويق الداخلي وبني رضا  %5توجد عالقة ذات داللة إحصائية مبستوى داللة  -

 .العاملني يف البنك حمل الدراسة
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 :ملخص
خارج قطاع تنافسية صناعية  اقتصاديةقوة إىل توضيح دور و كيفية بناء هتدف هذه الدراسة 

األمر العمل جبانب ، حيث يتطلب املستدمي يف اجلزائر االقتصاديكشرط ضروري لتحقيق النمو احملروقات  
جتسيد و املستدمي،  االقتصاديبناء مقاربة جزائرية أصيلة لتحقيق هذا النمو ذلك العرض الكلي ويشرتط 

قوة اقتصادية أهم هذه العوامل هناك العامل املتمثل يف بناء بني املفتاحية املشرتكة ومن  جناحها عوامل
اء قوة اقتصادية صناعية تنافسية خارج قطاع وطنية تنافسية منتجة للثروة يكون عمودها الفقري بن

 .احملروقات
اقتصادية سياسة تطبيق امت السلطات العمومية بق 1322-1332 خالل الفرتةلإلشارة أنه 

 ذلك ملغري أن ، يف اجلزائر االقتصادي ألجل دعم النمو بواسطة برامج دعم اإلنعاش والنمو االقتصادي 
  . يؤدي إىل دعم النمو االقتصادي وحتقيق النمو االقتصادي املستدمي، وكانت النتائج ضعيفة

 احلجم، اقتصادياتتنافسية، ال صناعيةال قتصاديةاال قوةالاملستدمي،  االقتصاديالنمو : كلمات مفتاحية
   .اإلنتاج، الناتج الداخلي اخلام عوامل

Résumé :  

Cette étude, vise à clarifier le rôle et la manière de construction, 

d’une force économique industrielle compétitive, hors hydrocarbure. 

comme condition nécessaire pour la réalisation de la croissance économique 

durable en Algérie. Il s’agit de travailler au niveau de l’offre global, cela 

exige la construction d'une approche Algérienne authentique pour la 
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réalisation de la croissance durable. Et la concrétisation de ces facteurs clés 

communs de réussite. L’un de ces plus importants facteurs. On trouve le 

facteur construction d’une force économique nationale compétitive 

productive de la richesse. Sa colonne vertébrale réside dans la construction 

d’une force économique industrielle compétitive hors hydrocarbure.  

Il est à souligner que durant la période 2001-2015, les autorités 

publiques ont appliquées une politique économique, à travers les 

programmes de soutien de la relance et de la croissance économique. Pour 

soutenir la croissance économique. Mais cela n'a pas conduit à soutenir la 

croissance économique et réaliser de la croissance économique durable, 

tandis que les résultats étaient faibles.  

 :  مقدمة
 االقتصادي،حول موضوع النمو  1332 حسب الدراسة املنجزة من طرف البنك العاملي يف سنة

جتسيد عوامل النجاح خالل  مناملستدمي  االقتصاديبلدا من حتقيق النمو ( 20)ثالثة عشرة  تمتكنفقد 
قوة بناء عامل أهم هذه العوامل هناك  ومن بنياملستدمي،  االقتصاديلتحقيق هذا النمو املشرتكة املفتاحية 

خارج قطاع صناعية تنافسية  اقتصاديةبناء قوة يكون عمودها الفقري للثروة  ةمنتج ةتنافسي ةوطني يةاقتصاد
    . احملروقات

مل االقتصادي املستهدفة دعم النمو  1332املطبقة يف اجلزائر منذ سنة  االقتصاديةإن السياسات 
سيد عامل النجاح جتو  استهداف حتقيق النمو االقتصادي املستدمي كهدف هنائي االعتبارتأخذ يف 

خارج قطاع تنافسية صناعية بناء قوة و  وطنية تنافسية اقتصاديةاملفتاحي املشرتك املتمثل يف بناء قوة 
نظريات و  على العمل جبانب الطلب الكلي استنادا على النظرية الكينيزية، وقد مت االعتماد فقط احملروقات

االستثنائية املتأتية من إيرادات احملروقات حنو تشييد و  النمو الداخلي أين مت توجيه الوفرة املالية الضخمة
 لبنائهللقطاع الصناعي خارج احملروقات ، ومل متنح العناية واألمهية اهلياكل القاعدية عرب خمتلف مناطق الوطن

 .   القوة الضاربة لالقتصاد الوطينالعمود الفقري و جعله و 
 :  اإلجابة عن السؤال اجلوهري التايدراسة يفتتمحور إشكالية ال : الدراسة إشكالية - أ
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تنافسية صناعية  اقتصاديةألجل حتقيق النمو االقتصادي املستدمي يف اجلزائر هل يقتضي األمر أوال بناء قوة 
وطنية تنافسية منتجة  اقتصاديةلبناء قوة مبثابة العمود الفقري اليت جيب أن تكون خارج قطاع احملروقات 

 ؟كيف ميكن حتقيق ذلكو للثروة، 
 : اإلشكالية نطرح األسئلة الفرعية التالية ولتحليل هذه

 اقتصادياته؟خصائص  وما هياملستدمي،  االقتصاديما هو مفهوم هذا النمو  -
-1002 يف اجلزائر خالل الفرتة اإلنعاش والنمو االقتصاديما هي نتائج تطبيق سياسة دعم  -

 االقتصادي ها إىل حتقيق معدالت عالية للنمو االقتصادي وحتقيق النموتطبيقوهل أدى ، 1022
  املستدمي؟

، 1022-1002 اجلزائر خالل الفرتة صناعي خارج قطاع احملروقات يفالقطاع ال أداءكيف كان  -
  وما هي مسامهته يف إنتاج الثروة الوطنية؟

ألجل حتقيق منتجة للثروة  خارج قطاع احملروقاتتنافسية صناعية  اقتصاديةكيف ميكن بناء قوة  -
 يف اجلزائر؟ املستدمي االقتصادي النمو

 : الدراسة فرضيات - ب
 1022-1002املطبقة يف اجلزائر خالل الفرتة  اإلنعاش والنمو االقتصاديستؤدي سياسة دعم  -

 وحتقيق النمو االقتصادي املستدمي؛ االقتصادي وتعزيز النموإىل دعم 
يف اجلزائر خالل  صناعي خارج قطاع احملروقاتاملطبقة على القطاع ال االقتصاديةالسياسة ستؤدي  -

ة وفعالية يف إنتاج الثروة وجعله قطاعا يساهم بقو إىل التحليق هبذا القطاع  1022-1002الفرتة 
  الوطنية؛

صناعية  اقتصاديةاملستدمي يف اجلزائر إال من خالل بناء قوة  االقتصاديال ميكن حتقيق النمو  -
وطنية تنافسية منتجة  اقتصاديةبناء قوة مبثابة العمود الفقري لتكون  خارج قطاع احملروقاتتنافسية 

 . للثروة
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دعم النمو ألجل  1002مجيع السياسات املطبقة يف اجلزائر منذ سنة ن إ :الدراسة أهمية - ت
العمل جبانب الطلب الكلي على  لالعتمادباءت كلها بالفشل نظرا كانت نتائجها خميبة و قد  االقتصادي 

يف الواقع التطبيقي ال جتد أساسها النظري و  اقتصاديةنظريات وانتهاج سياسات اقتصادية مستلهمة من 
االعتماد على جانب العرض الكلي وما للقطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف إمهال اجلزائري، و 
، وتتجلى أمهية هذه وطنية تنافسية منتجة للثروة اقتصاديةدور جوهري وحموري يف بناء قوة اجلزائر من 

حملروقات يف الدراسة يف أهنا تتضمن رسم مقاربة جديدة لبناء قوة اقتصادية صناعية تنافسية خارج قطاع ا
اجلزائر اعتمادا على الفكر االقتصادي، ويعترب مصطلح ومفهوم قوة اقتصادية صناعية تنافسية خارج قطاع 
احملروقات مصطلحا جديدا ينبغي تبنيه وتأييده لتحقيق النمو االقتصادي املستدمي والتحليق االقتصادي 

  . للجزائر
 : إىلذه الدراسة دف ههت : الدراسة أهداف - ث

 وخصائص اقتصادياته؛املستدمي  االقتصاديفهم النمو  -
يف اجلزائر خالل الفرتة  والنمو االقتصاديبرامج دعم اإلنعاش  وجدوى تطبيقدراسة آثر  -

  ؛1002-1022
ودوره  1022-1002يف اجلزائر خالل الفرتة  صناعي خارج قطاع احملروقاتالقطاع ال أداءدراسة  -

 ؛دعم إنتاج الثروة يف
مبثابة منتجة للثروة تكون  خارج قطاع احملروقاتتنافسية صناعية  اقتصاديةرسم مقاربة لبناء قوة  -

 .    املستدمي االقتصاديوطنية تنافسية تسمح بتحقيق النمو  اقتصاديةء قوة العمود الفقري لبنا
وهي  1022-1002على الفرتة الزمنية  لقد اعتمدنا يف هذه الدراسة  :حدود ونطاق الدراسة - ج

الفرتة اليت متيزت بتطبيق سياسة لدعم النمو االقتصادي تتعلق بتحفيز الطلب الكلي وكانت النتائج 
حمتشمة، وخالل نفس هذه الفرتة فقد مت إمهال العمل جبانب العرض الكلي وبناء قوة اقتصادية وطنية 
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ي املستدمي والتحليق االقتصادي تنافسية منتجة للثروة وهو الذي يعترب احلل الوحيد لتحقيق النمو االقتصاد
     .  بالنسبة للجزائر

اعتمدنا يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي الذي يعرب عن الظاهرة  :الدراسة منهج - ح
استنتاجات عامة تسهم يف فهم  والوصول إىلأجل تفسريها تفسريا كافيا  وكيفيا مناملدروسة تعبريا كميا 
 . أسباهباوفهم  وتشخيص اإلشكالية

إىل أربعة حماور، ا البحث فقد قمنا بتقسيم هذدراسة ألجل اإلجابة على إشكالية ال : الدراسة خطة - خ
الثاين قمنا بدراسة ضعف  ويف احملوراملستدمي،  االقتصاديحيث تناولنا يف احملور األول مفهوم النمو 

أما يف احملور الثالث فقد درسنا  ،1022-1002احملققة يف اجلزائر خالل الفرتة  االقتصاديمعدالت النمو 
 ويف احملور، 1022-1002يف اجلزائر خالل الفرتة الصناعي خارج قطاع احملروقات القطاع  أداءضعف 

منتجة للثروة ألجل خارج قطاع احملروقات تنافسية صناعية  اقتصاديةالرابع قمنا برسم مقاربة لبناء قوة 
 .  املستدمي االقتصاديالنمو هدف حتقيق 

 :المستديم االقتصاديالنمو  مفهوم .1
والتنمية جلنة النمو  1332يعترب تقرير النمو االقتصادي الذي قامت بإعداده يف شهر يونيو 

من بني أهم "  والتنمية املتضامنةاسرتاتيجيات دعم النمو املستدمي "    للبنك العاملي حتت عنوان  التابعة
واضح دراسة النمو االقتصادي املستدمي من حيث تعريفه،  اليت تناولت بشكل جد وأبرز وأحدث التقارير
 . ونتائجه واسرتاتيجيات حتقيقهخصائصه، سياسات 

 النمو االقتصادي المستديم تعريف  .1.1
املعدل السنوي لنمو  " :بأنهالعاملي النمو االقتصادي املستدمي  والتنمية للبنكعرفت جلنة النمو  

ثالثة يوجد هناك و ، "باملائة ملدة ربع قرن أو أكثر  30الناتج الداخلي اخلام احلقيقي الذي يبلغ أو يفوق 
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( 10) يوضحه اجلدول وهذا كمااقتصادا حقق بالفعل هذا النمو االقتصادي املستدمي، ( 20)عشرة 
 1.املواي

ال ميكن و  اجلدول عبارة عن وقائع يصعب تفسريهاهناك من رأى أن احلاالت املذكورة أعاله يف 
تكرارها، إال أن الواقع يبني احتمال انضمام اقتصاديات أخرى إىل هذه احلاالت يف املستقبل القريب، 
فعندما منت اليابان على وترية النمو االقتصادي املستدمي رأى البعض بأهنا حالة خاصة مدفوعة برغبة 

عندما حلقت هبا كل من هونغ كونغ التابعة للصني، و  بعد احلرب العاملية الثانية، اليابان يف استعادة عافيتها
عندما تفوقت الصني إىل و  كوريا اجلنوبية مت اعتبارها بلدان صغرية احلجم،و  ايوان التابعة للصني، سنغافورةت

مت التأكد على أن   أوروبا الناشئة، فقدو  الشرق األوسطو  أمريكا الالتينيةو  جانب بلدان أخرى من إفريقيا
كل االقتصاديات بإمكاهنا حتقيق النمو االقتصادي املستدمي يف املدى الطويل، إال أن األمر يتطلب 

 . جتسيد عوامل النجاح املشرتكة هلذه البلدان باعتبارها مناذج ميكن حماكاهتاو  تشخيص
  مستديم اقتصاديالبلدان التي نجحت في تحقيق معدالت نمو (: 11)جدول رقم 

 .8112حسب دراسة البنك العالمي لسنة 
   

 البلد
فترة النمو االقتصادي القوي 

** 
 الناتج الداخلي للفرد

 *** 8112في سنة           في البداية     

 0233 123 1332 -2693 بوتسوانا

 0333 693 2623 -2623 البرازيل

 2033 232 1332 -2692 الصين

 20133 2233 1332 -2693 كوريا الجنوبية

 16633 0233 2660 -2693 هونغ كونغ التابعة للصين

 633 133 2660 -2699 إندونيسيا

                                                 
1- Rapport sur la croissance « Stratégies à l’appui d’une croissance Durable et d’un 

développement Solidaire », Editions ESKA, Banque Mondiale, juin 2008, p 01.         
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 06933 0233 2620 -2623 *اليابان 

 0033 063 2660 -2690 ماليزيا

 6933 2233 2660 -2690 *مالطا 

 6333 623 2666 -2693 عمان

 12033 1133 1331-2690 سنغافورة

 29033 2233 1331-2692 طايوان التابعة للصين

 1033 003 2660-2693 تايالند
 

Source : Rapport sur la croissance « Stratégies à l’appui d’une croissance Durable et 

d’un développement Solidaire », Editions ESKA, Banque Mondiale, juin 2008, p 25. 

 .  الناتج الداخلي اخلام بالنسبة للفرد للذي هو لدى البلدان املصنعة البلدان اليت بلغت* 
 .  باملائة سنويا أو أكثر 30منو الناتج الداخلي اخلام يساوي كان   الفرتة اليت من خالهلا** 

 .  1333بالدوالر األمريكي حسب سنة األساس *** 
 

تتباين اقتصاديات النمو املستدمي من حيث خصائصها   :اقتصاديات النمو المستديم خصائص. 8.1
االستفادة من مسارات منوها باعتبار أن هذه احلاالت قابلة للمحاكاة يف دول أخرى  ومميزاهتا واليت ميكن

سلكه صانعوا السياسات االقتصادية يف هذه البلدان حىت حققوا معدالت مستدمية للنمو  وهو ما
 2: االقتصادي، ومن هذه اخلصائص

زمنية أطول تفوق  واستمرارها ملدةيتميز النمو االقتصادي املستدمي بارتفاع معدالت النمو االقتصادي  -
 ؛العقدين من الزمن

                                                 
2
دراسة حالة دول شمال إفريقيا  –، أثر االنفتاح االقتصادي على النمو االقتصادي المستديم طيبة عبد العزيز - 

-1322، جامعة اجلزائر، ومالية، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود 8111-1991حالل الفترة 

      .22ص  ،1321
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يف العديد من  واحتمال تكرارهاتدل هذه احلاالت على إمكانية حتقيق النمو االقتصادي املستدمي  -
األمر  وإمنا يتطلبتدمي ليس أمرا مستحيال االقتصاديات يف املستقبل، فتحقيق النمو االقتصادي املس

 ؛البحث عن االسرتاتيجيات اليت متكن من حتقيقه
ال يتحقق النمو االقتصادي املستدمي تلقائيا ألنه يتطلب التزام طويل األجل من جانب صانعي  -

ب وبأسلو السياسية حبيث يتم متابعة هذا االلتزام بشكل دائم  ومن القياداتالسياسات االقتصادية 
 ؛باملرونة وعملي يتسمعلمي  تفكري

إن حتقيق النمو االقتصادي املستدمي ليس أمرا سهال، فلو كان األمر كذلك لكانت حاالت النجاح   -
   ؛خيفق يف ذلك والبعض اآلخركثرية، فتسعى بعض االقتصاديات من أجل االنطالق يف النمو 

على حتقيق أهداف أخرى مهمة  يساعد ولكنهإن النمو االقتصادي املستدمي ليس غاية يف حد ذاته  -
توفري اخلدمات العامة كالتعليم  واملسامهة يففرص العمل، زيادة الدخول  واجملتمع كإتاحةلألفراد 
، كما ميكن لالقتصاديات اليت حتقق النمو االقتصادي املستدمي أن ختفض من حدة الفقر حىت والصحة

، فالنمو االقتصادي املستدمي ينقل الفقراء خارج دائرة ةوانعدام املساوامع زيادة التفاوت بني الدخول 
 ؛الفقر

يعترب هدف النمو االقتصادي املستدمي من أولويات األهداف عند وضع السياسات االقتصادية  -
غري كاف لتحقيق  وإن كانباعتباره معينا على حتقيق أهداف التنمية االقتصادية، فهو شرط ضروري 

 ؛التنمية االقتصادية
، فأغلب البلدان اليت هي بصدد بناء وبناء احلضارةهناك عالقة بني حتقيق النمو االقتصادي املستدمي  -

مدارجها هي اليت حققت أو هي بصدد حتقيق النمو االقتصادي  يفواالرتقاء احلضارة اإلنسانية 
 . املستدمي
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 :  8112-8111المحققة في الجزائر خالل الفترة  االقتصاديمعدالت النمو  ضعف .8
قامت  ،1332سنة  وضعيفة قبلبعد أن كانت معدالت النمو االقتصادي يف اجلزائر سلبية 

املتأتية من االرتفاع االستثنائي يف ظل الوفرة املالية و  1320-1332خالل الفرتة السلطات العمومية 
ترتكز على حتفيز الطلب الكلي  اقتصادية تدخليةتطبيق سياسة ألسعار احملروقات يف األسواق الدولية ب

ذلك مل يؤدي إىل دعم وتعزيز إنتاج الثروة  غري أن والنمو االقتصادي، تتمثل يف برامج دعم اإلنعاش 
املمثل لتطور الناتج الداخلي ( 10)يف اجلدول كما توضحه املعطيات اإلحصائية وكانت النتائج حمتشمة  

 .1322-1332يف اجلزائر خالل الفرتة احلقيقي اخلام 
-1332 فخالل الفرتة، وضعيفةاحملققة هي متواضعة  االقتصادينالحظ أن معدالت النمو حيث 

باملائة وقد بلغ معدل منو الناتج الداخلي اخلام  20,2و باملائة 10,1 تراوحت هذه املعدالت بني 1330
تطبيق الربنامج خالل النمو احملقق باملائة، هذا  00,55 احلقيقي كمتوسط سنوي خالل نفس الفرتة

من ديناميكية خاصة ملختلف قطاعات مل ينتج لدعم اإلنعاش االقتصادي ( 1330-1332)الرباعي 
النشاط االقتصادي يف اجلزائر، بل نتج من زيادة جد قوية للنفقات العمومية للتجهيز املرتبطة بصادرات 

 احملروقات
معدالت ضعيفة لنمو الناتج الداخلي اخلام هي األخرى فقد سجلت  1336-1332أما الفرتة 

باملائة فقط، فبعد أن بلغ معدل منو الناتج الداخلي اخلام احلقيقي خالل  30و 31احلقيقي تراوحت بني 
باملائة نتيجة للنمو احملقق يف معدل الناتج الداخلي اخلام لقطاع احملروقات الذي  20,1نسبة  1332سنة 

، 1339سرعان ما اخنفض معدل منو الناتج الداخلي اخلام احلقيقي خالل سنوات  باملائة، 20,8قدر بـ 
نتيجة للنمو السليب املسجل يف معدل منو الناتج الداخلي اخلام لقطاع احملروقات الذي  1332و  1330

وقات هذا نتيجة لرتاجع اإلنتاج يف قطاع احملر و  باملائة، 2,3  -و 3,9 -باملائة،  1,5 -بلغ على التواي 
 .املتعلق باحملروقات 30-32القانون رقم بعد صدور  1332سنة انطالقا من 

. 
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 نمو الناتج الداخلي الخام بالنسبة المئوية  تتطور معدال: (18)جدول رقم 
 8112 -8111 الفترة خالل

  

 8111 8118 8112 8112 8112 

 2,1 2,2 9,8 0,1 1,1 (%) الحقيقي معدل نمو الناتج الداخلي الخام
 معدل نمو الناتج الداخلي الخام لقطاع 

 2,8 0 2,5 0,9 - 2,9 (%)المحروقات 

معدل نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع 
 0,7 2 9,6 9,5 9,2 (%)المحروقات 

 
 8112 8112 8112 8119 8111 

 0,3 1,4 1,4 0,0 1,0 (%)معدل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي 
 معدل نمو الناتج الداخلي الخام لقطاع 

 2,9 9,0 2,3  - 0,9  - 2,5  - (%)المحروقات 

معدل نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع 
 - 30 6,3 9,1 9,3 2,6 (%)المحروقات 

 
 8111 8118 8112 8112 8112 

 0,9 0,4 0,3 1,5 1,4 (%)معدل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي 
 نمو الناتج الداخلي الخام لقطاعمعدل 

 2,5 0,6 0,8 32 2,3 (%)المحروقات  

معدل نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع 
 3,4 - 39 - 0,9 - 0,4 - 0,3 (%)المحروقات 

 

Source : -Rapport annuel de la banque d’Algérie, répartition sectoriel de la croissance du 

PIB réel, 2009, p 203.      
         http : //www.dgpp-mf.gov/index.php/retrospective, page consulté le 07 .30.1320 . 

         http : //www.ons.dz/IMG/pdf/Publication_Comptes_Volume_2000-2012.pdf,           

         consulté le 27.06.2017. 

يف  .باملائة 1,98 ةالناتج الداخلي اخلام احلقيقي نسبقد بلغ املعدل املتوسط السنوي لنمو و 
قد سجلت هي األخرى معدالت ضعيفة وفاترة ملعدل منو الناتج الداخلي  1322-1323حني، أن الفرتة 

باملائة نتيجة للنمو السليب املسجل يف معدل منو الناتج  30و 31اخلام احلقيقي اليت تراوحت نسبتها بني 

http://www.dgpp-mf.gov/index.php/retrospective
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-1323الداخلي اخلام لقطاع احملروقات، وقد بلغ معدل منو الناتج الداخلي اخلام احلقيقي خالل الفرتة 

 . باملائة 0,13 نسبة كمتوسط سنوي  1322
فإن معدل منو الناتج الداخلي اخلام احلقيقي   ،1322إىل  1332وبالنسبة لفرتة الدراسة من 

خالل  تتمكن باملائة، وهو معدل منو ضعيف يوضح بأن اجلزائر مل 0,55كمتوسط سنوي قد بلغ نسبة 
باملائة سنويا حىت ميكن القول بأهنا بصدد  30تسجيل معدل منو اقتصادي يتجاوز من هذه املدة الزمنية 

 . الكلي وحتفيز الطلبجدوى سياسة دعم عدم ذلك إىل  حتقيق النمو االقتصادي املستدمي، ويعود سبب
 

   :8112-8111ضعف أداء القطاع الصناعي خارج قطاع المحروقات في الجزائر خالل الفترة . 2
التنمية الالمتوازنة  وهي إسرتاتيجيةللتنمية  إسرتاتيجيتهااختارت اجلزائر  2690-2699انطالقا من 

، وكان تأميم القطاع ديستان دوبرنيساملستوحاة من مفهوم الصناعات املصنعة لألستاذ الفرنسي 
أن تقوم بإنتاج،  اخل، وتقليص القطاع اخلاص، وقررت الدولة... اإلنتاجي، اخلدمات، التجارة، البنوك، 

طار فقد مت إنشاء قاعدة صناعية هامة، اإل توزيع وختصيص املوارد يف إطار ختطيط ممركز وصلب، ويف هذا
غري أنه مت هتدمي نفس هذه القاعدة الصناعية نتيجة لتطبيق إسرتاتيجية للتنمية بدون تطبيق إسرتاتيجية 

 3.وطنية للتسيري
ألجل إجياد حل للمشاكل املطروحة يف القطاع الصناعي خارج و  هناية سنوات الثمانينياتومع 

قطاع احملروقات، قررت السلطات العمومية التحول من النظام االشرتاكي حنو نظام اقتصادي جديد هو 
قامت بتطبيق سلسلة من اإلصالحات االقتصادية انطالقا من استقاللية التنافسي و نظام اقتصاد السوق 

 ...، مث خوصصة املؤسسات العمومية (2662)الشركات القابضة العمومية ، إىل (2622)املؤسسات 
 .إخل

                                                 
3
 - REZIG Abdelouahab, Algérie Brésil Corée du sud trois expériences de 

développement, Office des publications universitaires, Alger, 2006, pp 85-86.   
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هيئات احتكارية، قرارات إدارية : التنظيم االقتصادي يبقى بصفة أساسية هو نفسه جوهر غري أن
وهذا ما أدى إىل ضعف القطاع الصناعي  4،صعوبات داخلية  كربىو  سياسية ألجل تسيري االقتصاد –

أيضا فقد متيز أداء هذا القطاع بالضعف  1322-1332 وخالل الفرتة .روقات يف اجلزائرخارج قطاع احمل
الذي ترجم بارتفاع فاتورة واردات السلع الصناعية اليت زادت بشكل غري مسبوق، يف ظل غياب رؤية 

ارتفاع فاتورة واردات السلع الصناعية خارج قطاع احملروقات بالنسبة  اقتصادية واضحة، وميكن توضيح
   .املواي (10) إلمجاي الواردات وفق اجلدول

 تطور واردات السلع الصناعية خارج قطاع احملروقات حنو اجلزائر مبليون الدوالر األمريكي (:12)جدول رقم 
 .1322 -1332خالل الفرتة 

 8111 8118 8112 8112 8112 8112 8112 8112 
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-- 

 إجمالي الواردات
06160 03000 00100 23009 22312 22223 22232 -- 

Source : http : // www.dgpp-mf.gov/index.php/retrospective, page consulté le 07/30/1320. 

                                                 
4 -  LAMIRI Abdelhak, Crise de l’économie algérienne, Les Presses d’Alger, Alger, 

1999, p 195. 

http://www.dgpp-mf.gov/index.php/retrospective
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االرتفاع الكبري وغري املسبوق لواردات السلع الصناعية خارج قطاع احملروقات بصفة وقد الحظنا 
مليون دوالر أمريكي  2662طردية مع مرور الزمن، حيث انتقلت واردات هذه السلع بصفة متزايدة من 

متها إىل ، مث سرعان ما اخنفضت قي1320مليون دوالر أمريكي يف سنة  02223لتبلغ  1332يف سنة 
نتيجة الخنفاض أسعار احملروقات يف األسواق الدولية مع  1322مليون دوالر أمريكي يف سنة  00930

وانتهاج سياسة اقتصادية تقييدية تتمثل يف سياسة ترشيد النفقات انطالقا من سنة  1320هناية سنة 
1322 . 

ما  1320-1332خالل الفرتة إن هذا االرتفاع يف واردات السلع الصناعية خارج قطاع احملروقات 
هو يف احلقيقة إال دليل على ضعف أداء القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر وعدم قدرته 

وميكن أيضا توضيح بشكل جلي ارتفاع فاتورة واردات السلع  على تلبية الطلب الكلي للسلع الصناعية،
 . الصناعية خارج قطاع احملروقات من خالل الشكل أسفله

 

تطور واردات السلع الصناعية خارج قطاع المحروقات نحو الجزائر بمليون  (:11)الشكل رقم 
 8112 -8111 األمريكي خالل الفترة  الدوالر

 

 
 

 .أعاله 30الشكل البياين من إعداد الباحث بناء على املعطيات املتضمنة يف اجلدول رقم  :المصدر

امليزان التجاري الصناعي خارج قطاع رصيد ويربر ضعف أداء هذا القطاع أيضا العجز املتفاقم يف 
 .   كما يوضحه الشكل أسفله 1322-1332  احملروقات للجزائر خالل الفرتة
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الميزان التجاري الصناعي خارج قطاع المحروقات للجزائر بمليون رصيد تطور  :(18)الشكل رقم 
 8112 -8111خالل الفترة  الدوالر األمريكي

 

 
 

الشكل البياين من إعداد الطالب اعتمادا على املعطيات الرقمية املأخوذة من املوقع الرمسي للمديرية العامة للتنبؤ  :المصدر
 :والسياسات بوزارة املالية

http : // www.dgpp-mf.gov/index.php/retrospective, page consulté le 23.05.2016. 
 

امليزان التجاري الصناعي خارج قطاع احملروقات رصيد نالحظ من خالل الشكل أعاله تفاقم عجز 
الرهيب لواردات السلع الصناعية حنو اجلزائر مقابل صادرات سلع صناعية مع مرور الزمن نتيجة لالرتفاع 

يعين ذلك عدم قدرة القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر و  ليست ذات داللة أو ذات معىن،
املسامهة يف  و على إنتاج عرض متنامي من السلع الصناعية املختلفة لتلبية الطلب الكلي للسوق اجلزائرية 

استرياد كل و  سر ميزة االقتصاد اجلزائري الريعي املتمثلة يف التصدير الوحيد للمحروقات حنو باقي العامل،ك
للقطاع الصناعي خارج قطاع املسامهة الضعيفة ؤكدها أيضا تهذه احلقيقة و  السلع تقريبا من باقي العامل،

 .  حه اجلدول أسفله اجلزائر كما يوضيفاحملروقات يف القيمة املضافة الكلية املنتجة 
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تطور مساهمة القطاع الفالحي والقطاع الصناعي خارج قطاع المحروقات في : (12)جدول رقم 
 .8112-8111في القيمة المضافة المنتجة خالل الفترة  الجزائر بالنسبة المئوية

 

 8111 8118 8112 8112 8112 8112 8112 8112 

 30 2,0 2,0 2,2 23,2 23,6 23,1 23,5 القطاع الفالحي 

القطاع الصناعي خارج 
 قطاع المحروقات 

2,0 2,1 0,3 9,8 2,9 2,6 2,4 2,0 

 

 8119 8111 8111 8118 8112 8112 8112 8112 

 -- 21,7 22,1 23,6 6,4 2,6 36 23 القطاع الفالحي

القطاع الصناعي خارج 
 قطاع المحروقات

9,2 2,5 0,9 0,8 2,0 2,2 2,9 -- 

 

Source : Les comptes économiques de 2001 à 2015, ONS, N° 750, p 26. 

مقارنة بسنوات السبعينيات أين كانت مسامهة القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف القيمة 
مستمرا مع مرور الزمن اخنفاضا باملائة، فقد عرفت هذه املسامهة  13  املنتجة تتجاوز نسبةالوطنية املضافة 

باملائة يف  9,8لتصل إىل نسبة  1332باملائة يف سنة  32انتقلت من و  1322-1332خالل الفرتة الزمنية 
 32قد تواصل هذا االخنفاض لينزل حتت نسبة و  1332باملائة يف سنة  32مث اخنفضت لتبلغ  1330سنة 

حيث  1322بقيت أيضا ضعيفة يف سنة  هذه النسبةو  ،1322باملائة يف سنة  0,9باملائة حيث بلغت 
 .باملائة 2,9قدرت بـ 

مسامهة القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف القيمة املضافة الوطنية وبالرغم من ضعف 
تبقى دوما أقل من مسامهة القطاع الفالحي، األمر الذي يعكس ختلف القطاع الصناعي يف ا فإهن ،املنتجة
يظهر عدم مسامهة هذا القطاع يف دفع إنتاج الثروة يف و  يوضح أن اجلزائر هي بلد متخلفة صناعيا،و  اجلزائر
 .        عدم قيامه بلعب دور رافعة النمو االقتصادي يف اجلزائرو  اجلزائر
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ضرورة بناء قوة اقتصادية صناعية تنافسية منتجة للثروة ألجل تحقيق النمو االقتصادي . 2
 :المستديم

إنه ال ميكن للقطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر املسامهة بقوة وبفعالية يف حتقـيق 
النمو االقتصادي املستدمي واملسامهة يف بناء قوة اقتصادية وطنية تنافسية ضمن القوى االقتصادية العاملية إال 

ومنتجة للثروة، وجيب أيضا بناء من خالل بناء قوة اقتصادية صناعية خارج قطاع احملروقات تنافسية 
اسرتاتيجية قطاعية جديدة هلذا القطاع هدفها بناء هذه القوة االقتصادية الصناعية التنافسية، وأن تأخذ 

 : هذه االسرتاتيجية اجلديدة يف احلسبان عناصر البناء وعوامل النجاح التالية
 : طاع المحروقات بالجزائرتصور ورسم طموحات وأهداف كبيرة للقطاع الصناعي خارج ق. 1.2

يشرتط حتقيق هدف النمو االقتصادي املستدمي بالنسبة للجزائر أوال قيامها بعملية البناء 
أهداف كبرية بعيدة املدى لقطاعها الصناعي و  هذا يتطلب قبل كل شيء رسم طموحاتو  االقتصادي،

 األوىل على مستوى مشال إفريقيا خارج قطاع احملروقات على شاكلة أن تصبح القوة االقتصادية الصناعية
 البعيدو  أن تصبح أيضا قوة صناعية تنافسية يف البحر األبيض املتوسط يف املدى املتوسطو  قارة إفريقيا،و 
 .أن تكون مندجمة بفعالية يف االقتصاد العامليو 

جيب أن يستهدف حتقيق هذه األهداف الوسيطة حتقيق اهلدف النهائي املتمثل يف النمو و 
إن تصور، رسم وحتديد هذه . صادي املستدمي الذي يندرج يف إطار البناء احلضاري لألمة اجلزائريةاالقت

الطموحات واألهداف الكبرية بدقة جد متناهية للقطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر هو 
اء اسرتاتيجية جديدة هلذا إجراء أوي جيب القيام به ألجل توضيح الرؤية والوجهة للرأي العام الوطين قبل بن

 . القطاع، مث قبل جتنيد اجملتمع اجلزائري وجتنيد مجيع اإلمكانيات ألجل جناح جتسيدها
 

 :  تغيير سلطة اتخاذ القرار باإلدارة المركزية لوزارة الصناعة .8.2
-1332 يعود ضعف أداء القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر ال سيما خالل الفرتة

إىل عدم االعتماد على العلم والفكر االقتصادي وخنبة الكفاءات االقتصادية والتسيريية اجلزائرية،  1322
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وبالتاي تبقى مشكلته تتمثل يف التخصص والتسيري بالنظر إىل أن هذا القطاع هو قطاع اقتصادي 
قتصادي املستدمي يف اجلزائر، وحيتاج اسرتاتيجي إلنتاج الثروة وهو دعامة البناء االقتصادي لتحقيق النمو اال

 .بالضرورة إىل خنبة الكفاءات االقتصادية والتسيريية اجلزائرية
األهداف الكبرية اليت سيتم رمسها املتمثلة يف بناء قوة و  ألجل التمكن من جتسيد الطموحاتو  لذا

القطاع، فإن األمر يتطلب التحليق هبذا و  منتجة للثروةو  اقتصادية صناعية خارج قطاع احملروقات تنافسية
اختيار فريق جديد الذي سيتوىل هذه السلطة باإلدارة املركزية لوزارة و  بشكل حاسم تغيري سلطة اختاذ القرار

الذي جيب أن يتكون أساسا من خنبة الكفاءات االقتصادية اجلزائرية اليت بإمكاهنا وحدها دون و  الصناعة
بناء اسرتاتيجية و  ب أن تعهد إىل هذا الفريق اجلديد مهمة رسمجبو  التحليق هبذا القطاع،و  غريها النهوض

 بلوغ اإلنتاج الكبريو  باألخص تعظيم عوامل اإلنتاج لرفع منحنيات اإلنتاجو  جديدة مث إجناحها ميدانيا
يساعده يف بنائها خنبة الكفاءات التسيريية اجلزائرية مث بعدها و     اقتصاديات احلجم يف هذا القطاع، و 

 . ءات املتخصصة يف تكنولوجيا اإلنتاج الصناعي مبختلف فروعهالكفا
 : تعديل تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة الصناعة. 2.2

يعود ضعف أداء القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر أيضا إىل تنظيم اإلدارة املركزية 
، 1320غشت سنة  10املؤرخ يف  101-20عتمد على املرسوم التنفيذي رقم يبوزارة الصناعة، الذي 

املناجم الذي ينص على أن هذه الوزارة حتت سلطة الوزير و  املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة الصناعة
هذه و    أربعة مديريات، و  سبعة مديريات عامةو  املفتشية العامةو  رئيس الديوانو  تشتمل على األمني العام

حتقيق اقتصاديات و  تعظيم عوامل اإلنتاج ألجل الرفع من إمكانيات اإلنتاجالعمل على و  األخرية ال تتوافق
 . بناء قوة صناعية تنافسية خارج قطاع احملروقاتو  احلجم

بناء طمــوح قوة و  لذا، فإنه من الواجب القيام بإجراء تغيري جوهري على تنظيمها مبا يتوافق
ال بد هلذا التنظيم اجلديد و  القطاعية اجلديدة للقطاع الصناعي، لإلسرتاتيجيةاقتصادية صناعية تنافسية وفقا 

 العمل على عوامل اإلنتاجو  إنتاج الثروةو  أن يبىن وفقا للعلم االقتصادي املتعلق بالنمو االقتصادي



 بودواية محمد
 خارج قطاع المحروقاتصناعية تنافسية  اقتصاديةبناء قوة نحو 

  المستديم في الجزائر االقتصاديلتحقيق النمو  شرط ضروريك
 

327 

 

( 32)أن تكون هناك على األقل مخسة و  تعظيمها ألجل حتقيق اقتصاديات احلجم يف هذا القطاع،و 
ية ختتص كل واحدة منها بالعمل على تعظيم عامل من عوامل اإلنتاج اخلمسة املتمثلة مديريات عامة مركز 

 .  الذكاء االقتصاديو  عامل املعرفةو  ، العمل، الرأمسال، املقاوالتية(العقار الصناعي)األرض : يف
 :جديدة للقطاع الصناعي خارج قطاع المحروقات في الجزائر إستراتيجيةضرورة بناء . 2.2

 :  8112الصناعية الجديدة لسنة  اإلستراتيجية .1.2.2
بالنظر إىل ضعف أداء القطاع الصناعي يف اجلزائر وهبدف إنعاش هذا القطاع واستعادة اجلزائر 

بطرح  1330لطموحاهتا الصناعية لسنوات السبعينيات، قام وزير املسامهة وترقية االستثمارات يف سنة 
فرباير من  12-19، ونظم خالل الفرتة "الصناعية اجلديدة  جيةباإلسرتاتي" صناعية مسيت  إسرتاتيجية

اليت ارتكزت على أربعة  اإلسرتاتيجيةنفس هذه السنة جلسات وطنية ألجل توضيح احملاور الكربى هلذه 
انتشار ، االنتشار القطاعي للصناعة، اختيار القطاعات اجلاري ترقيتها وتشجيعها 5:حماور أساسية وهي

اإلجرائية املعلنة و  إن كانت األهداف الوسيطةو  حىتو  ،سياسات الرتقية الصناعيةو  الصناعةوتوسع حيز 
تتمثل يف إعادة اكتساح السوق و  الصناعية اجلديدة هي جد طموحة اإلسرتاتيجيةأثناء التنظري هلذه 

                 ثلة انتشار احلظرية الصناعية الوطنية عرب مجلة من اإلجراءات املتمو  إعادة تأهيلو  الداخلية،
االستثمار احمللي املباشر هبدف تشجيع صناعات إبدال و  يف اخلوصصة، الشراكة، االستثمار األجنيب املباشر

ميدانيا لن يؤدي إىل  اإلسرتاتيجيةإال أن تطبيق هذه  6،تطوير صناعة موجهة حنو  التصديرو  الواردات
لن يؤدي إىل املسامهة يف حتقيق النمو االقتصادي املستدمي، نظرا لغياب و  إنعاش القطاع الصناعي يف اجلزائر

 . كذا عدم حتديد أهدافها النهائيةو  العوامل املفتاحية لتجسيد النمو االقتصادي املستدمي،
 
 

                                                 
5
- http : // www.assisesdel’industrie.dz, page consulté le 15.12.2016.    

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة احلاج 8112الصناعية الجديدة  اإلستراتيجيةعز الدين بن تركي،  - 6
        .1320خلضر باتنة، 

http://www.assisesdel'industrie.dz/
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الجديدة للقطاع الصناعي خارج قطاع المحروقات التي يجب بنائها في  اإلستراتيجية .8.2.2 
 :الجزائر

 ألجل حتقيق النمو االقتصادي املستدمي يف اجلزائر الذي يعترب هدف هنائي، فإن األمر يقتضي
وطنية للتنمية االقتصادية، مث  إسرتاتيجيةبناء و  يشرتط أوال بناء مقاربة جزائرية أصيلة لتحقيق هذا النموو 

يكون بنائها بالتنسيق مع بناء قطاعية للقطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات اليت جيب أن  إسرتاتيجيةبناء 
الوطنية للتنمية االقتصادية،  اإلسرتاتيجيةباقي االسرتاتيجيات القطاعية األخرى لالقتصاد الوطين يف إطار 

جناحها مث العمل على جتسيد املقاربة اجلزائرية األصيلة لتحقيق النمو االقتصادي املستدمي بتجسيد عوامل 
وكفاءات قوة اقتصادية صناعية تنافسية خارج قطاع احملروقات وجود رجال  اءبنويتطلب . املفتاحية املشرتكة

وحتدد القطاع  وبناء إسرتاتيجية وتقوم برسماليت جيب أن تتوىل سلطة اختاذ القرار بوزارة الصناعة  اقتصادية
ية مبنهجية عمل علمية اقتصاد وتكون متسلحةبدقة جد متناهية،  اإلسرتاتيجيةالنهائي هلذه  اهلدف

القطاع الصناعي ألجل تعظيمها بغية الوصول إىل اإلنتاج الكبري هذا للتعامل مع عوامل اإلنتاج يف 
 . واقتصاديات احلجم

ألجل بناء قوة اقتصادية صناعية تنافسية خارج قطاع احملروقات منتجة للثروة، فإن ومعىن ذلك، أنه 
حتديد معدله الذي جيب و  مو االقتصادي املستدمياألمر يقتضي االنطالق من اهلدف النهائي املتمثل يف الن

، مث جيب حتديد املعدل السنوي لنمو الربع قرن من الزمن باملائة سنويا خالل فرتة تفوق 30أن يتجاوز 
فعليا حتقيق معدل النمو االقتصادي  القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات الذي على أساسه ميكن

بعد ذلك جيب حتديد القيمة املضافة اليت جيب إنتاجها سنويا لتحقيق معدل منو و  املستدمي السالف الذكر،
يف النهاية تأيت مرحلة التعامل بفعالية و  القطاع الصناعي الذي سيسمح بتحقيق النمو االقتصادي املستدمي،

طاع الصناعي العمل على حتقيق القيمة املضافة املطلوب إنتاجها سنويا يف القو  مع عوامل اإلنتاج لتعظيمها
لتحقيق النمو االقتصادي املستدمي، حيث يتطلب األمر اللجوء إىل تعظيم عوامل اإلنتاج بتوسيع احلظرية 

زيادة اليد العاملة يف الصناعية بإنشاء املزيد من املناطق الصناعية، تسهيل متويل االستثمار اإلنتاجي، 
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تسمى هذه و  إخل،... الذكاء االقتصاديو  ل املعرفةزيادة عدد املقاولني الصناعيني، إدخاالقطاع الصناعي، 
وربطها بعضها ( جعل األهداف كمية)املنهجية اإلدارة بواسطة األهداف حيث يتم تكميم األهداف 

 . هلدف النهائي املتمثل يف النمو االقتصادي املستدميببعض لتحقيق ا
 املستدمي هي جد مرتبطة بعضها ببعضعملية حتقيق اهلدف النهائي املتمثل يف النمو االقتصادي و 

منهجية عمل واضحة للقطاع الصناعي خارج قطاع و  إسرتاتيجيةال ميكن العمل بعشوائية يف غياب و 
أهداف كمية وسيطة حمددة و  احملروقات تكون مرسومة بدقة تستهدف حتقيق هدف هنائي كمي حمدد بدقة

تنافسية تستهدف بناء و  هجومية إسرتاتيجيةلقطاع اهلذا اجلديدة  اإلسرتاتيجيةجيب أن تكون هذه و  بدقة،
 اإلسرتاتيجيةجيب أن تتسم هذه على املستوى اجلهوي والقاري والعاملي و موقع تنافسي للصناعة اجلزائرية 

 : وهي كاآليتبإجراءات األداء  واليت تسمىجمموعة من األهداف الوسيطة املفتاحية تتضمن حتقيق و  باملرونة
ضرورة الوصول إلى تحقيق اقتصاديات الحجم في القطاع الصناعي خارج قطاع  - .8.2.21

 : المحروقات بالجزائر
العاملي و  تنافسية ضاربة على املستوى اجلهوي، القاريجزائرية بناء قوة اقتصادية صناعية يتطلب 
إىل حتقيق مؤشرات اقتصادية كلية يف اجملال الصناعي  الوصولو  العمل على املدى الطويلو بناء تلك القوة 

املستمرة و  تحقيق قيمة مضافة صناعية عالية خارج قطاع احملروقات تسمح أوال بالتلبية الدائمةبتتعلق 
 للطلب الكلي للمنتجات الصناعية يف اجلزائر

لى تصديرها الوحيد هنائيا من التقسيم الدوي للعمل املبين أساسا عاجلزائر تسمح ثانيا خبروج و 
جتعلها قوة اقتصادية تصديرية للمنتجات الصناعية حنو باقي العامل مبا يؤدي إىل حتقيق ميزان و  ،للمحروقات

الذي جيب أن تتجاوز عائداته من العملة الصعبة و  جتاري صناعي خارج قطاع احملروقات إجيايب له فائض
 يفالقطاع هذا تتجاوز مسامهة  أنينبغي الزمن و  بعد أكثر من عشريتني منمليار دوالر أمريكي،  2333

وهذا . تلتحق اجلزائر مبصاف الدول الصناعية الكربى باملائة، من أجل أن 03الناتج الداخلي اخلام نسبة 
من خالل العمل على تعظيم  زيادة اإلنتاج الصناعي ورفع إمكانيات اإلنتاج يف هذا القطاعيستدعي 
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وعامل املعرفة والذكاء  8العمل، الرأمسال، املقاوالتية، 7لعقار الصناعي،اثلة يف عوامل اإلنتاج اخلمسة املتم
ومزجها بالكيفية اليت ميكن من خالهلا بلوغ اقتصاديات احلجم ألجل حتقيق اهلدف النهائي  9االقتصادي

 .يف النمو االقتصادي املستدمي املتمثل
 :  ضرورة ربط القطاع الصناعي بباقي قطاعات االقتصاد الوطني - .8.2.22

طموحات القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر إال يف و  إنه ال ميكن حتقيق رهانات
يشرتط البناء االقتصادي الذي و  إطار جتسيد املقاربة اجلزائرية األصيلة لتحقيق النمو االقتصادي املستدمي،

جد متني ما بني القطاع الصناعي خارج قطاع و  ارتباط قويو  تتضمنه هذه املقاربة ضرورة وجود متفصل
قطاع اخلدمات من جهة و  القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقاتو  القطاع الفالحي من جهةو  احملروقات

خلفي جد قوي يف و  ني يف وجود تشابك أمامياجلد متو  االرتباط القويو  جيسد هذا التمفصلو  أخرى،
املخرجات الذي يرتجم بنمو قطاعي قوي يؤدي يف النهاية إىل حتقيق النمو االقتصادي و  جدول املدخالت

 . املستدمي
 : ضرورة إدماج القطاع الصناعي خارج قطاع المحروقات بفعالية في االقتصاد العالمي - .8.2.23

بناء و  طموحات القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائرو  يتوقف كذلك حتقيق رهانات
ضرورة و  قوة اقتصادية صناعية تنافسية تسمح بتحقيق اقتصاديات احلجم يف هذا القطاع أيضا وجوب

هذا الشرط هو أحد عوامل النجاح املفتاحية و  إدماجه بفعالية يف االقتصاد العاملي،و  ارتباط هذا القطاع
ال   وهو الشرط الذي منة يف املقاربة اجلزائرية األصيلة لتحقيق النمو االقتصادي املستدمي،املشرتكة املتض

ميكن أن يتحقق إال  يف إطار اسرتاتيجية وطنية للتنمية االقتصادية املبنية على تشجيع الصادرات حىت 
                                                 
7
-Mourad BOUKELLA, L’Algérie de demain relever les défis pour gagner l’avenir, 

Politiques agricoles, dépendance et sécurité alimentaire, FRIEDRICH EBERT 

STIFTUNG, Septembre 2008, p 02.  
8
- LAMIRI Abdelhak, la décennie de la dernière chance, émergence ou déchéance de 

l’économie Algérienne ?, Alger, CHIHAB Editions. p 143. 
، جملة العلوم االقتصادية، تطبيق السياسات اإلقليمية للذكاء االقتصادي في الجزائر واقع وآفاقوسام داي،  -9

     .32، ص 1320جامعة البصرة، العراق، 
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إىل املنظمة العاملية  ، وكذا ينبغي انضمام اجلزائرحمفزا لتحقيق النمو االقتصادي املستدميو  تكون دافعا
 .للتجارة

 

 : اتمةــــخ
اجلزائر خالل الفرتة حيث سجلت غري حمققة والثانية تعد الفرضية األوىل بناء على ما سبق 

 وهو معدلباملائة  0,55معدل منو ناتج داخلي خام حقيقي كمتوسط سنوي يقدر بنسبة  1332-1322
عالية للنمو  وتسجيل معدالتتتمكن من دعم اإلنعاش والنمو االقتصادي  وبالتاي ملمنو ضعيف، 

باملائة سنويا حىت ميكن القول بأن اجلزائر هي بصدد حتقيق النمو االقتصادي  30االقتصادي تتجاوز 
السياسة االقتصادية املطبقة على القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف باعتبار أن  وكذا.  املستدمي

مل تؤدي إىل التحليق هبذا القطاع وجعله قطاعا يساهم بقوة وفعالية يف  1322-1332ائر خالل الفرتة اجلز 
  .يف الناتج الداخلي اخلامالضعيفة مسامهته إنتاج الثروة الوطنية، بدليل أن 

بناء حيث أن حتقيق النمو االقتصادي املستدمي يف اجلزائر يتطلب حمققة فهي الفرضية الثالثة أما 
قاربة جديدة تعتمد على الفكر االقتصادي وتتضمن اسرتاتيجية جديدة للنهوض بالقطاع الصناعي خارج م

قطاع احملروقات وبناء قوة اقتصادية وطنية تنافسية بغية حتقيق اقتصاديات احلجم وجعل من هذا القطاع 
    .رافعة لتحقيق النمو االقتصادي املستدمي

 : التالية نتائجوقد توصلت الدراسة إىل ال
 1022-1002أن سياسة دعم النمو االقتصادي وتعزيز إنتاج الثروة املطبقة يف اجلزائر خالل الفرتة  -

املستلهمة من النظرية الكينيزية ومن نظريات النمو الداخلي مل تتمكن من دعم النمو االقتصادي يف 
باملائة  00لذي يتجاوز معدله اجلزائر وحتقيق معدالت عالية له وحتقيق النمو االقتصادي املستدمي ا

  ؛ألكثر من عقدين من الزمن
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أن السياسة االقتصادية املطبقة على القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر خالل الفرتة  -
مل تؤدي إىل التحليق هبذا القطاع وجعله قطاعا فعاال يف إنتاج الثروة الوطنية، حيث  1002-1022

 .  تائج احملققة تبقى جد حمتشمةيبقى أداءه ضعيفا والن
أنه ال ميكن حتقيق النمو االقتصادي املستدمي يف اجلزائر إال من خالل اخلروج من التقسيم الدوي  -

للعمل املتمثل يف التصدير الوحيد للمحروقات وبناء قوة اقتصادية صناعية خارج قطاع احملروقات تكون 
تنافسية القادرة وحدها على حتقيق النمو االقتصادي املستدمي العمود الفقري للقوة االقتصادية الوطنية ال

  ؛يف اجلزائر
يرتبط بناء قوة اقتصادية صناعية تنافسية خارج قطاع احملروقات بتحقيق اقتصاديات احلجم يف هذا  -

القطاع، وحتقيق هذه األخرية يتعلق بتحديد أهداف اقتصادية كمية كربى وبرفع إمكانيات اإلنتاج 
 .    ن خالل تعظيم عوامل هذا اإلنتاج الصناعي اعتمادا على الفكر والعلم االقتصاديالصناعي م

 :  على ضوء نتائج الدراسة، فإنه ميكن إجياز أهم التوصيات واالقرتاحات كاآليتو
ألجل حتقيق النمو االقتصادي املستدمي، فإن األمر يقتضي العمل جبانب العرض الكلي وليس جبانب  -

 ؛التنافسيوبناء اقتصاد وطين تنافسي متنوع هو إقصاد السوق  الطلب الكلي،
ألجل حتقيق النمو االقتصادي املستدمي يف اجلزائر، فإن األمر يقتضي ضرورة بناء قوة اقتصادية صناعية  -

  ؛تنافسية خارج قطاع احملروقات تكون دعامة االقتصاد الوطين يف إنتاج الثروة الوطنية
عي خارج قطاع احملروقات يكمن أوال يف تغيري سلطة صنع واختاذ القرار يف إن النهوض بالقطاع الصنا -

اليت هلا  هذا القطاع ومنحها إىل الكفاءات الوطنية املتخرجة من كليات العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
 ؛وحدها مفتاح حتليق هذا القطاع

يف اجلزائر باالعتماد على  يرتبط حتقيق أهداف وطموحات القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات -
العلم والفكر االقتصادي والتسيريي والعقل واستغالل كل املؤهالت واإلمكانيات الكبرية اليت تتوفر 



 بودواية محمد
 خارج قطاع المحروقاتصناعية تنافسية  اقتصاديةبناء قوة نحو 

  المستديم في الجزائر االقتصاديلتحقيق النمو  شرط ضروريك
 

333 

 

بلوغ هدف وحيد هنائي هو من أجل  وتعظيم عوامل اإلنتاج لتحقيق اقتصاديات احلجم عليها اجلزائر
 ؛جزائرالنمو االقتصادي املستدمي يف إطار البناء احلضاري لل

إن اإلمكانيات للنهوض بالقطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر وبلوغ مصاف الدول  -
الصناعية الكربى هي جد كبرية وأكيدة وتبقى فقط طريقة وكيفية جتنيدها واستغالهلا لتحقيق هدف 

ربة للقوة واحد هو بناء قوة اقتصادية صناعية تنافسية خارج قطاع احملروقات تكون القوة الضا
االقتصادية الوطنية التنافسية اليت تسمح بتحقيق اإلنتاج الكبري بعيدا على التقسيم الدوي للعمل 
املتمثل يف التصدير الوحيد للمحروقات، وهو ما يسمح بتحقيق اهلدف النهائي املتمثل يف النمو 

 . االقتصادي املستدمي يف اجلزائر
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Houssem MOUFFOUK 

Phd candidate, University of Batna1, Algeria 

E-mail : Houssem.mouffouk@gmail.com 
 

Prof. Farès BOUBAKOUR 

Professor, School of Commercial High Studies, 

Algeria 

Abstract: 

The aim of the current research is to analyze Batna’s public transport 

system in order to identify the main characteristics of social 

inclusion/exclusion. This diagnostic will allow us to have a full image of the 

reality of individual’s opportunities to access key services (work, education, 

healthcare, shopping, etc.) in order to explore the possibility of 

implementing the best practices of sustainable mobility; both at the level of 

individuals and at the level of the state (policies).   

Results of the study have revealed that there is a social exclusion in 

Batna’s public transport systems, especially regarding security & safety 

indicators.  
 

Keywords-component: Sustainable transport, accessibility, social 

exclusion, equity, Batna, Algeria. 

 :ملخص
اهلدف من هذه الورقة البحثية هو حتليل نظام النقل اجلماعي يف والية باتنة من أجل حتديد أهم 

عن هذا التشخيص سيسمح لنا باحلصول على صورة شاملة . خصائص التهميش أو االندماج االجتماعي
من ...( ،العمل، الدراسة، اخلدمات الصحية، التسوق)اخلدمات الرئيسية لاللتحاق ب فرا واقع فرص األ

مارسات التنمية املستدامة  سوا  على مستو  األفرا  أو على مستو  ملأجل حبث إمكانية تطبيق أفضل 

mailto:Houssem.mouffouk@gmail.com
http://placesmap.net/DZ/cole-des-Hautes-Etudes-Commerciales-12022/
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الغاية النهائية من هذا البحث هي تطوير نظام نقل مالئم وتعزيز احلركية يف (. السياسات)الدولة ككل 
 .إطار عدالة أحسن

مة النقل اجلماعي بباتنة، خاصة فيما يتعلق نظأأظهرت نتائج الدراسة وجو  هتميش اجتماعي يف 
 .مبؤشرات األمن والسالمة

 .النقل املستدام، التهميش االجتماعي، العدالة، باتنة، اجلزائر: كلمات مفتاحية

1. INTRODUCTION: 

The development pace of today’s communities has led to an expansion 

of the living range, which caused a considerable urban sprawl leading to an 

explosion in urban centers; small cities became very large in just few years. 

Algeria has been facing a huge urban sprawl in the last two decades, 

especially in the periurban areas; it can be explained by the rural exodus in 

the 90s and the relatively low prices of lands on suburb areas.  Affording 

acceptable transport services to these new neighborhoods created a big 

challenge to the Algerian government especially after the liberalization of 

the transport market to privates and, this made it worse, the rapid increase of 

the Algerian’s purchase power in the last decade which led to a considerable 

evolution in the national park fleet (1 car for 5 inhabitants in 2012 compared 

to 1 car for 10 inhabitants in 1996)
1
. The same condition has been observed 

in various countries, regarding France
2
, United Kingdom

3,
 regarding a 

                                                 
1
- H. MOUFFOUK & F. BOUBAKOUR. Equity and the struggle against social 

exclusion in urban transport: on certain aspects in the city of Batna (Algeria). El 

Tawassol journal. Article in press.  
2
- D. Caubel, « Transport policy and access to the city for all? An evaluation method 

applied to the Lyon area ».  Politique de transports et accées à la ville pour tous? Une 

méthode d'évaluation appliquée à l'agglomération lyonnaise. Economies and  finances. 

Université Lumière - Lyon II, 2006. French. <tel-00080103v1> ;  

     National School of Administration (ENA), «Which local travel management to meet 

the mobility needs ? » Quelle gestion locale des déplacements pour répondre aux 

besoins de mobilité? » «Options d’approfondissement» Groupe n° 20. 2009. 

C. Fére, 2011. « Reconciling access to mobility for all and sustainable mobility 

Consideration of unequal access to mobility in urban policies of Lyon» Concilier accès 
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worldwide perspective; for the G7 countries
4
, regarding the developing 

countries
5
. 

The current study presents the results a pilot survey regarding the role 

of public passenger transport in causing social exclusion/inclusion 

conditions. The survey intended to investigate public transport related social 

exclusion problems and the possibility to adapt the international experiences 

in dealing with this subject to fit into our local characteristics.  

The questionnaire was designed to cover five main aspects that have a 

direct connection with social exclusion in public transport: 

- The spatial coverage of public transport network; 

- The temporal dimension of accessibility, especially the availability of 

transport’s means after work (late hours); 

- The ability of individuals, especially those with low income, to pay 

transport fares; 

- Security inside means of transport and inside bus stations; 

- The integration of specific categories (this part will be according to 

the approach of Amartya Sen). 

The basic hypothesis of this paper is that “there is social exclusion in 

public transport in the wilaya of Batna.”   

                                                                                                                                      
à la mobilité pour tous et mobilité durable La prise en compte des inégalités d’accès à 

la mobilité dans les politiques urbaines de l’agglomération lyonnaise. Thèse de 

doctorat. Université Lumière Lyon 2.                                           

E, Le Breton « Move to get out of it» Bouger pour s’en sortir, Mobilité quotidienne et 

intégration sociale, Paris, Armand Colin. 2005 
3
- A. Church, M. Frostb & K. Sullivanc, K “Transport and social exclusion in 

London”. Transport Policy 7. 195-205. 2000 

    Social Exclusion Unit, Making the Connections: Final Report on Transport and 

Social Exclusion. London, UK. 2003. 

 K. Lucas & S. Tyler. Evaluating the contribution of transport projects to welfare to work 

–an international study- UK NATIONAL REPORT. FIA Foundation. Transport 

Studies Group. University of Westminster. 2003 
4
- K. Lucas, Transport & Social Exclusion. A survey of the Group of Seven nations. 

FIA Foundation, Transport Studies Group, University of Westminster. 2003 
5
- R. Gakenheimer, Urban mobility in the developing world. Transportation Research 

Part A, 33(7-8), 671-689. 1999. 
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2. A BRIEF LITERATURE REVIEW ON THE SOCIAL DIMENSION OF  

SUSTAINABLE TRANSPORT: 

In 1992, the European Union published a White Paper
6
 talking for the 

first time about sustainable mobility. The European Union made sustainable 

mobility as a goal to be achieved for all the member countries; following the 

second article of The Maastricht Treaty,  European Commission has adopted 

sustainable mobility as an extension for this treaty
7
. This report talked about 

the evolution of the use of private cars comparing to the decline of the use of 

all other modes (an exception has to be given for the aviation sector because 

it has witnessed a growth of 400%).     

In 1996 The World Bank
8
 published a report talking, explicitly, for the 

first time, about the term of Sustainable transport. It gave a clear definition 

to this term based on three dimensions (economic and financial, 

environmental and ecological, social and distributional).  

Having said that, the social dimension of sustainable transport is not a 

new theme in the literature; the first who dealt with this subject were the 

French in the 60s of the last century
9
 but the links between transport and 

social exclusion were first made in the early 1970s
10

. Washes and Kumagai
11

 

identified physical mobility as a major contributor to social and economic 

                                                 
6
- EU Commission. The Future Development of the Common Transport Policy: A 

Global Approach to the Construction of a Community Framework for 

Sustainable Mobility - White Paper. COM (92) 494 final, 2 December 1992. Bulletin 

of the European Communities, Supplement 3/93. [EU Commission - COM Document] 

    Link : http://aei.pitt.edu/1116/ 
7
- H. Mouffouk, I. Messamah. «Understanding social exclusion in urban transport. » 

an international conference on problematics of sustainable transport and sustainable 

mobility in Algeria. 14/15 October 2014, University El Hadj Lakhdar, Batna. Algeria. 
8
- The World Bank. Sustainable transport: Priorities for policy reform. The World 

Bank , Washington D.C.  1996. 
9
- M. Luxton. Feminist Perspectives on Social Inclusion and Children's Well Being 

Laidlaw Foundation, Canada.2002. 
10

- K. Lucas, “Transport and social exclusion: Where are we now?” Transport Policy 

20. 105-113. 2012. 
11

- Washes and Kumagai (1973), quoted in: K. Lucas, ibidem, 2012. 

http://aei.pitt.edu/1116/
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inequality. Preston et al confirm that mobility and accessibility are used to 

investigate how social exclusion is affected by transport
12

. 

There were many attempts to link social exclusion with transport. 

Researchers were using different methods to investigate inequity in mobility 

and just after the 1990s, a new interest of the social issues of accessing 

mobility has been set
13

; a well-known report made by Social Exclusion 

Unit
14

 can be mentioned where it made the connection between transport 

and almost all the economic and social activities. 

A limited mobility affects, negatively, the accessibility to daily 

activities (to work, to house, to studying, to leisure and to health)
15

. Urry
 
has 

stated that governments must enhance mobility to reduce the social 

exclusion and that we have to “move to get out of it.”
 16

 Markovich & Lucas 

stated that “mobility and accessibility are important indicators that can help 

in the development of an insight into social inclusion and transport.”
 17

 

Access to Private cars and/or accepted public transport services (affordable 

prices, spatial and temporal coverage and integrating specific categories) 

constitutes a fight against poverty
18

; individuals with limited incomes will 

have the opportunity to look for jobs in an easier way or to send their 

children to schools without bearing high costs. An equitable accessibility in 

poor neighborhoods forms an open neighborhood environment that has an 

important role in integrating young people, especially unemployed. 

                                                 
12

- F. Rajé, The impact of transport on social exclusion processes with specific 

emphasis on road user charging. Transport Policy, 321-338. 2003. 
13

- C. Féré. op.cit., 2011 
14

- Social Exclusion Unit, Idem, 2003.  
15

- C. Féré, Idem, 2011; Rajé, Idem, 2003. 
16

- J. Urry, Sociology beyond societies, London, Routledge. 2000. 
17

- J. Markovich, & K. Lucas, 2011. The social and distributional impacts of 

transport: a literature review –working paper N°1055. Transport Studies Unit, 

School of Geography and the Environment, Oxford, London. 
18

- C. Féré, idem, 2011; R. Levita, C. Pantazis, E. Fahmy, E. Lloyd, & D. Patsios, The 

multidimensional analysis of social exclusion . Bristol: Townsend Center for the 

International Study of Poverty and Bristol Institute for Public Affairs, University of 

Bristol. 2007 
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3. CASE STUDY: 

3.1- Defining the sample study: 

Our sample consists of 201 individuals where 77.6% of them are males 

and 22.4% females; from the first analysis it seems that the distribution of 

our sample wasn’t equitable regarding the gender, but as we’ve mentioned 

above, we’ve tried to adopt international experiences to our local 

characteristics; men tend to travel far to look for jobs and/or study unlike 

women who tend to find a work and/or study in places close to their place of 

residence.  

The biggest proportion of our sample is between 18 and 40 years old 

(192), (6) under 18 years old and (3) more than 40 years old. The majority of 

them (164) have university level of education while (37) have high school or 

less.  

More than half of the sample represents students (92 university 

students and 12 students of high school), (49) employee, (40) self-

employment and (8) jobless.  

Our sample was consisted of more than a half (53.7%) with an income 

less than 15000 DZD (about 120 Euros). 17.4% between 15000 and 25000 

DZD (120€ and 200€), 10.9% between 25000 and 35000 DZD (200€ and 

280€), 10.9% between 35000 and 45000 DZD (280€ and 360€) and 10.4% 

more than 45000 DZD (360€).   

3.2- Analysis of the survey: 

We will illustrate our results according to the main five groups of 

categorization that have been explained in the introduction. 

3.2.1- The spatial coverage of public transport network: 

The physical coverage of public transport network (see fig. 01) seems 

to be good, but in reality, actors do not respect the lines assigned to them by 

transport department. This state can be explained as follows:  

 First of all, the final part of the lines (like in the case of Kechida) 

presents a terminal that does not generate trips so transporters tend to 

avoid going to the end of the line; 
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 Secondly, the roads in these areas are very deteriorated, hence the bus 

drivers tend to avoid them.  

 In our study, 84.1% of interviewees reported that they are covered 

physically by public transport’s network, against 15.9% who reported a lack 

of physical coverage. Regarding the spent time in means of transport, those 

who reported “not being covered by public transport systems” spend 76 

minutes in average inside transport means compared to 66 minutes for those 

who reported “being covered by transport means.”  

73.1% reported that their site of living is close to a bus station while 

26.9% reported not. Regarding this last category, 51% of them have to walk 

more than 10 minutes to reach the closest bus station. 

3.2.2- The temporal dimension of accessibility: 

Investigating the needed time to access public transport means and its 

availability in the early mornings and the late evenings, especially rush 

hours, consist a crucial element regarding excluding/including individuals in 

the society. 88.6% of our sample agreed of the availability of public 

transport means in the mornings against 11.4% who said no. 64.2% reported 

having no problem in finding public transport means in the evening while 

35.8% do have issues in finding public transport means. Only 22.9% agreed 

that the frequency of public transport systems is good while 77.1% consider 

it bad.  

Investigating the accessibility time to the closest public transport 

station has shown that 42.3% of our sample has an accessibility time of less 

than 5 minutes, 31.3% from 5 to 10 minutes, 17.4% from 10 to 20 minutes 

and only 9% have an accessibility time for more than 20 minutes.  

Another question has been asked to investigate whether individuals are 

forced to take taxi in the late evenings because of the luck of public transport 

means; 44.8% reported that they sometimes take a taxi at the end of work, 

30.8% reported rarely and 24.4% reported that they often do take a taxi at 

the end of work.   
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It has to be noted that regarding those who reported finding problems 

in finding public transport means at evenings, 39% of them reported “often” 

taking taxi and 45.8% reported “sometimes” against just 15% who reported 

“rarely”.  55% of those having an accessibility time to the closest public 

transport station “between 10 and 20 minutes”, reported that they “often” 

take a taxi at the end of the work.   

It was found as well that females spend more time in public transport 

means than males, 77 minutes in average compared to 64 minutes per day. 
 

Fig. 01: The spatial coverage of Batna’s transport systems. 

 

Source: (Ministry of Transportation. 2009) 
 

3.2.3- The ability of individuals, especially those with low income, to 

pay transport fares: 

The Algerian government regulates prices of public transport services 

(for both buses and collective taxis). 78.6% of our sample believes that fares 

of buses are “acceptable” while 17.9% see them “high” and only 3.5% 

consider them “low.” 
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Regarding taxis, only 16.4% consider their prices “acceptable” while 

83.6% consider them “high”. It has to be noted that none of the interviewees 

have reported taxi fares to be “low.”  

By analyzing the answers of our low-income interviewees (the 

category that have an income less than 15000 DZD) it was found that from 

those who reported “bus fares are high”, 61% of them belong to this 

category and 86% of them reported that taxi fares are “high.” 

Regardless the availability of university buses (buses dedicated for 

transporting university students), 25% of university students find bus fares 

“high”, and 83% of them find fares of taxis “high.” This can be explained 

because 85% of students reported having an income less than 15000 

DZD/month. 

The results of a previous study on the same city have shown that 

individuals spend almost 20% of their income on transport (for those having 

an income less than 10000 DZD/month, they reported spending between 

1200 DZD and 1800 DZD of their income monthly)
19

. 

3.2.4- Security inside means of transport and inside bus stations: 

In this section, questions related to the security levels inside buses and 

bus stations have been asked. Questions related to the quality of driving of 

buses have been asked as well. It was found that 60.7% find the security 

level inside buses “low”, 36.8% find it “acceptable” and only 2.5% find it 

“good.” Talking about bus stations 72.1% find it “low”, 26.4% find it 

“acceptable” and only 1.5% find it “good.” 

If we consider gender in our analysis, we find that 49% of females find 

security levels in buses “low” compared to 61% of males who find it “low.” 

Regarding security levels in bus stations 66.7% of females find it “low” 

compared to 73.7% of males who find it “low.” The results of this analysis 

                                                 
19

- F. Boubakour H. Mouffouk, & L.R. Mazouz, “Equity and the fight against exclusion 

in urban transport: On some aspects in the city of Batna, Algeria.” 13 

international conference of MEEA on managing the MENA transitional economies. 

Tlemcen. 31st May – 1st June 2014.   
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was a surprise since we thought that females would report a sense of non-

security more than males.  

Regarding the quality of buses’ driving, we have noticed that bus 

drivers seem to be in a competition where they race to collect the maximum 

possible of clients. Our survey has confirmed our hypotheses where 55.2% 

of our interviewees found it risky driving, 41.3% found it acceptable and 

only 3.5% found it good driving. 

3.2.5- The integration of specific categories: 

This part of the analysis has been developed according to Amartya 

Sen’s approach of justice. His approach can be explained using his example 

of the use of bicycle. A good explanation has been provided as follows: “Sen 

illustrates his point with the example of a standard bicycle. This has the 

characteristics of ‘transportation’ but whether it will actually provide 

transportation will depend on the characteristics of those who try to use it. It 

might be considered a generally useful tool for most people to extend their 

mobility, but it obviously will not do that for a person without legs. Even if 

that person, by some quirk, finds the bicycle delightful, we should 

nevertheless be able to note within our evaluative system that she still lacks 

transportation”
20

. 

 A semi-structured questionnaire has been addressed to eight handicaps 

(4 males and 4 females, 5 of them unemployed and having a high school or 

less level of education). Questions related to how they move inside the town 

using public transport means have been asked. The interview was designed 

to cover main movements (home work/study) and the secondary movements 

(shopping, visiting relatives, healthcare, leisure…). By analyzing the quality 

of service provided to this category and the hardships they are facing in their 

daily movements we can act to provide a better quality of service. 

                                                 
20

- T. Wells, Sen’s Capibility Approach. Erasmus University Rotterdam. Available on : 

http://www.iep.utm.edu/sen-cap/ 30/04/2015 

http://www.iep.utm.edu/sen-cap/
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Most of the interviewees reported taking the bus in their daily 

movements while they depend on their families in their secondary 

movements (especially when visiting relatives).  

All the interviewees reported a lack of equipment in buses (with a 

more negative score to the buses of private actors compared to public actor). 

The stairs are too high and no bus in the city of Batna is equipped with 

automatic elevator to facilitate the access of wheelchairs.  

Bus stations are not configured properly to facilitate their accessibility; 

bus drivers do not pull over close to the sidewalks that make it hard for the 

handicaps to access buses. Furthermore, the state of sidewalks generates 

more hardships to this category; all interviewees reported having problems 

with sidewalks mainly because of their height. 

Another problem has been noticed regarding the lack of information 

signs inside buses and bus stations to map the routes of buses. Most of the 

interviewees reported that buses are not equipped to facilitate the 

accessibility of these categories.  

In another dimension, the 201 interviewees have been asked a question 

regarding the extent of integration of specific categories, their answers were 

as follows: 

94.5% reported that the buses are not equipped to facilitate the 

accessibility of these categories, while only 5.5% reported contrary. 

4. RESULTS: 

The analysis of the questionnaire has come up with the following results: 

 Spatial coverage of transport network is, generally good; the majority 

of the sample agreed on this fact. Though a further analysis should be 

addressed to those who reported not being covered; 

 The time spent in means of transport for those who reported not being 

covered by transport network is bigger than those who reported being 

covered (76 minutes compared to 66 minutes respectively). It can be 

explained due to their place of residence, we can assume they live in 

periurban areas, or their work places are far from their place of 
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residence. A further research is needed to understand this 

phenomenon;   

 More than half of those who reported not having a public transport 

station close to their place of residence, have to walk more than 10 

minutes, and even more than 20 minutes to reach the closest bus 

station; 

 Public transport means are, generally, available in the mornings; 

 Public transport means are, generally, available in the evenings but in 

a less frequency than the mornings (64,2% stated being covered in the 

evenings compared to 88,6% in the mornings); 

 Accessibility time to the closest bus station is, generally, good (73,6% 

reported that they have to walk less than 10 minutes to reach the 

closest bus station); 

 Frequency of buses is very bad;  

 A big proportion of our interviewees reported taking taxi, at least 

sometimes, at the end of work, and this issue is much worse for those 

who reported a lack in public transport’s coverage in the evenings; 

 Females spend more time in public transport means than men do, 77 

minutes compared to 64 minutes respectively; we have suggested as 

hypothesis that males tend to travel more than females but this result 

has made us doubt our hypothesis. However, we cannot confirm nor 

deny it since we do not have enough data.    

 Fares of buses are, generally, acceptable; 

 Fares of taxis are, generally, high; 

 Low income individuals and university students constitute the biggest 

proportion of those who think that fares of buses and taxis are high; 

 Security levels inside buses and in bus stations is very weak; 

 Quality of buses’ driving was measured by our interviewees as risky; 

 Although handicaps do benefit from transport services for-free, but 

their integration remains very weak. It can be improved by a proper 

configuration of buses and sidewalks.  
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This paper used five criteria to investigate social exclusion in public 

transport services in the Wilaya of Batna. It was found that three out of five 

are showing negative results, hence our main hypothesis is acceptable here 

(there is social exclusion in public transport services in the wilaya of Batna). 
 

5.  CONCLUSION: 

Providing adequate public transport systems is a struggle against 

poverty since it aims to help people to find jobs or to sustain a very low 

paying job, to send children to school, to guarantee the access to all 

economic and social activities, etc. It is obvious that for getting a 

consolidated social cohesion, it is important to develop an efficient and 

equitable transport system. 

Department of Transport has to upgrade the service quality of public 

transport regarding the spatial and temporal coverage in the evenings, many 

of our respondents, and we ourselves, find a deficiency in this aspect. To do 

so, we suggest establishing an organizing authority to control the function of 

the public transport system.  

Promote the security inside buses, in bus stations and the driving 

quality of buses is not the responsibility of the local department of transport, 

it is the responsibility of the local force department. However, the 

Department of Transport has, more or less, a role in controlling the buses’ 

driving quality if it establishes an organizing authority through supervisors 

or controllers.  

At last, we have to emphasize on the necessity to make big efforts to 

integrate the category of people with special needs for they are completely 

excluded from the public transport services. 
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Résumé : 

L’objectif de cet article est de chercher à apprécier l’impact des 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sur la Gestion 

des Ressources Humaines (GRH), qui peuvent la réorganiser et la 

repositionner et, par conséquent,  peuvent la rendre plus efficace en terme 

d’efficacité de la prise de décision de GRH, réduction des coûts, 

amélioration de la gestion de l’information mais aussi de la qualité des 

prestations RH vis-à-vis ses clients internes et externes. De même, 

d’essayer de mettre l’accent sur  l’efficacité d’un Système d’Information 

Ressource Humaine (SIRH) basé sur les Technologies de l’Information et 

de la Communication (TIC). 

Les résultats de l’analyse de données mettent en évidence deux séries 

de commentaires : l’une sur les principales caractéristiques du SIRH, la 

seconde sur les conditions d’usage des TIC en matière de RH. À travers des 

résultats obtenus, nous avons pu constater que les outils technologiques 

utilisés, sont limités par rapport à ceux que nous avons proposés
 (1)

. En 

effet, les effets constatés des outils de TIC ne sont pas à la hauteur des 

objectifs attendus en matière de RH.  

Mots clés: Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), 

Système d’Information Ressources Humaines (SIRH), Gestion des RH 

(GRH), environnement technologique.   

 

                                                 
1
- Voir état d’équipements des TIC dans l’activité RH, présenté dans le tableau  n° 03. 
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  :ملخص
تسيري إدارة املوارد على  االتصالإىل تقييم تأثري تكنولوجيات املعلومات و  يهدف هذا البحث

القرارات،  اختاذالبشرية، اليت تسمح بإعادة تنظيمها ومتركزها، وبالتايل، ميكن جعلها أكثر فعالية من حيث 
حتسني تسيري املعلومات وكذلك ضمان جودة خدمات املوارد البشرية إزاء عمالئها تقليص التكاليف و 

لرتكيز على فعالية نظام معلومات املوارد البشرية الذي و إضافة إىل ذلك، حماولة ا. الداخليني واخلارجيني
 . االتصالستند على تكنولوجيات املعلومات و ي

األول خيص : تكشف عن جمموعتني من التعليقات البحث هذاإن نتائج حتليل بيانات 
استخدام تكنولوجيات اخلصوصيات الرئيسية لنظام معلومات املوارد البشرية، أما الثاين خيص شروط 

الحظنا أن األدوات من خالل النتائج احملصل عليها، . يف جمال املوارد البشرية املعلومات واالتصال
املالحظة من  االنعكاساتويف الواقع، . التكنولوجية املستعملة هي حمدودة، مقارنة مع تلك اليت إقرتحناها

 .     يف جمال املوارد البشرية ليست يف مستوى األهداف املرجوة االتصالأدوات تكنولوجيات املعلومات و 
، املوارد البشرية، تسيري نظام معلومات املوارد البشرية، واالتصالتكنولوجيات املعلومات : كلمات مفتاحية
    .احمليط التكنولوجي

INTRODUCTION 

Pendant longtemps, la GRH 
(2) 

était vécue comme un centre de coût, 

purement administratif. Elle est progressivement devenue stratégique. On 

est ainsi passé d’une logique de dépenses à une logique d’investissements et 

cette discipline qui intègre les TIC 
(3)

 est devenue un axe stratégique majeur 

pour le développement de l’entreprise, ainsi, créatrice de valeur. Elle doit 

être à la hauteur des ambitions qu’elle porte : rapidité, flexibilité, efficacité 

et réactivité. 

                                                 
2
- Gestion des Ressources Humaines (GRH : transcription de l'anglais Human Resource 

Management, HRM). 
3
- Technologies de l'Information et de la Communication (TIC : transcription de 

l'anglais Information and Communication Technologies, ICT).  



Enquête : Impact des Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) sur la Gestion des Ressources Humaines 

(GRH) - Cas de l'entreprise RTO / SONATRACH ORAN (2014) 

Tahar SAÏM 

 

26 

 

Les mutations récentes de l’environnement technologique ont 

profondément modifié les pratiques des RH. Cela à donné lieu à 

l’apparition des nouvelles pratiques de la fonction RH soutenues par les 

TIC.   

Devant le peu de recherches scientifiques réalisées dans ce domaine en 

Algérie, nous avons préféré d’étudier le cas de l’entreprise 

RTO/SONATRACH, sise, à Oran 
(4)

. Et ceci dans le but de donner un 

aperçu sur l’usage et l’impact des TIC sur la GRH en particulier. 

1. Contexte général de la recherche :  

L’utilisation des Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) connaît une véritable explosion dans le domaine de 

la Gestion des Ressources Humaines (GRH) depuis quelques années. En 

effet, les apports de tels outils semblent très prometteurs et les possibilités 

d’applications diverses : architecture client-serveur, Groupware, Workflow, 

gestion électronique de documents, internet et intranet, extranet, 

messageries électroniques, etc, apparaissent comme autant de sources 

d’amélioration de l’avantage concurrentiel, de la productivité et de la 

performance au regard de la réduction des coûts de la gestion RH.    

D’une manière générale, ces outils technologiques introduisent une 

nouvelle façon de travailler favorisant de nouvelles formes d’organisations 

du travail (Télé-coordination, organisation virtuelle, travail collaboratif, 

etc.) et qui affectent à la fois le rôle du management, la coordination du 

travail et le contrôle des activités. Ils affectent également les systèmes de 

gestion à travers la délocalisation, l’accès et le traitement en temps réel de 

l’information.  

Ainsi, au cours des dernières années, ces outils technologiques ont 

permis d’automatiser un nombre important de tâches routinières, de réduire 

                                                 
4
- La Région Transport Ouest (RTO) est une région de l'activité transport par 

canalisations de l'entreprise nationale SONATRACH, elle a pour mission le transport 

des hydrocarbures liquides et gazeux de Hassi R'mel vers le pôle industriel d'Arzew. De 

même, elle assure le transport des quatre produits hydrocarbures (le Pétrole brut, le 

Condensat, le Gaz Pétrole Liquéfié (GPL) et le Gaz Naturel) à moindre coût et  dans 

des conditions de sécurité, de fiabilité et de respect de l’environnement. 
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considérablement les délais de transmissions des informations, et d’éliminer 

les frontières de l’espace et temps. En outre, de bouleverser la manière de 

communiquer et d’informer entre les employés dans les organisations.   

Toutefois, l’environnement des entreprises est affecté de plus en plus, 

par l’introduction des technologies de l'information et de la communication 

(TIC), d’où la problématique des changements est devenue un élément 

crucial. Ces dernières de par leurs nouveautés, vont imposer à l’entreprise 

algérienne, l’adaptation à ses nouvelles : politiques, stratégies, 

fonctionnement  interne et surtout de par l’importance à son adaptation à 

ses fonctions de ressources humaines (FRH). 

Comme le souligne B. Menard (2010),  le management de 

l'information  dans  l'entreprise telles que (collecte, traitement, échange, 

stockage, etc.),  devient une dimension majeure de l'activité de l'entreprise 

et un véritable critère de sa performance. 
(5)

 

D’après J-R Galbraith la complexité, l’incertitude et l’interdépendance 

imposent à toute organisation de traiter l’information en vue de coordonner 

ses  activités. Pour le même auteur, ce sont les exigences de communication 

qui dessinent la structure de l’organisation 
(6)

. 

Les TIC ont beaucoup facilité la circulation de l’information dans de 

bonnes conditions au sein de l’entreprise (gain du temps et d’espace). Elles 

apparaissent comme une source potentielle d’avantage compétitif dans la 

fonction RH. De plus, elles facilitent l’apparition de procédures de 

management participatif. Le personnel peut communiquer facilement 

comme il peut participer à la prise de décision, il devient un acteur et non 

pas un capital isolé. Son utilisation dans le domaine RH est considérée 

comme une  nouvelle dynamique qui conduit la fonction RH à dessiner sa 

propre trajectoire de changement en optimisant son organisation. 

                                                 
5
-MENARD B., "L’entreprise numérique : Quelles stratégies pour 2015 ? ", Éditions 

Nuvis publishing, Paris, (2010), p. 37. 
6
- GALBRAITH J-R., "Designing complex organizations", Addison-Wesley, London, 

(1973), cité par HATCH M-J et CUNLIFFE A-L., "Théorie des organisations", 

Éditions De Boeck Université, Paris, (2009), p. 216. 
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À cet effet, l’enjeu est triple pour l’entreprise algérienne. 

Premièrement, de par la mise en place des outils technologiques qui 

permettent sur le plan de la gestion de l’information, en matière de 

traitement, de transmission et du partage d’informations fiables dans des 

délais opportuns. Ensuite, ça va favoriser les nouvelles formes de travail (la 

virtualité, le travail collaboratif à distance et l’automatisation des processus, 

etc.) sur le plan organisationnel. De plus, ça permet de favoriser la 

coordination, l’intégration et le contrôle sur le plan relationnel. 

2. Problématique :  

Cette recherche tient compte de plusieurs dimensions, à savoir : la 

dimension humaine (attentes, souhaits, désirs et comportements du 

personnel), organisationnelle (mode d’organisation, structure de 

l’entreprise), technologique (nouveaux outils technologiques) et culturelle 

(mentalité des employés). À cet effet, la revue de la littérature fait 

clairement ressortir un questionnement quant aux impacts des TIC sur la 

gestion RH. Voici donc la question de départ qui a engendré nos premières 

questions : 

Quel est impact réel des Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) sur la gestion RH ? 

Il est question de guider cette réflexion sur les interrogations 

suivantes : 

- Quels sont les principaux apports du SIRH fondé sur les TIC ? 

- Quels sont les principaux facteurs de réussites des TIC en matière de 

RH ?  

- Quels sont les principaux problèmes qui freinent le bon usage des TIC 

en matière des RH ?  

3. Hypothèse de la recherche : 

Dans notre recherche, nous avançons l’hypothèse qu’il existe 

réellement un impact positif fort des Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) sur la dite Gestion Ressources Humaines (GRH) au 

sein de la RTO. Nous lions à cet impact quarte (04) types de critères :  

- L’efficacité de la prise de décision en GRH ; 
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- La réduction des coûts de la gestion RH ; 

- L’amélioration de la gestion de l’information (Disponibilité, 

fiabilité, sûreté des données) ; 

- L’amélioration de la qualité des prestations RH vis-à-vis des clients 

internes et externes. 

Cette hypothèse sera appréciée à partir d’une enquête en utilisant une 

analyse quantitative fondée sur des questions adressées aux personnes ayant 

une meilleure connaissance dans le domaine des ressources humaines.  

Pour cela, nous avons demandé à ces personnes de nous dire quels ont 

été les impacts constatés après l'utilisation des TIC (effets constatés). 

4. Objectifs de la recherche :  

L’objectif de cette recherche vise à apprécier l’impact des 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sur la gestion 

RH, qui peuvent la réorganiser et la repositionner et, par conséquent,  

peuvent la rendre plus efficace en terme d’efficacité de la prise de 

décision de GRH, réduction des coûts, amélioration de la gestion de 

l’information mais aussi de la qualité des prestations RH vis-à-vis de ses 

clients internes et externes. 

Nous essayons aussi de mettre l’accent sur  l’efficacité d’un Système 

d’Information Ressource Humaine (SIRH) basé sur les Technologies de 

l’Information et de la Communication (TIC) qui peut rendre la fonction RH 

plus performante, partagée et,  par conséquent, il peut amener des 

changements dans le mode d’organisation des RH.  

Dans le but de répondre à notre problématique, nous structurons  notre 

article en deux (02) parties : la première partie de cet article expose un petit 

aperçu de la littérature lié aux principaux apports des TIC sur la gestion RH 

d'après quelques auteurs. La seconde partie permet de présenter les résultats 

obtenus sur deux volets. Le premier porte sur les principales 

caractéristiques du SIRH. Le deuxième concerne les conditions d’usage des 

TIC en matière de RH. 
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5. Cadre méthodologique de la recherche  

Étant donné que notre problématique est de type causal, pour mesurer 

l’impact des TIC sur la GRH, une approche purement quantitative s'impose. 

Néanmoins, ce travail de recherche a pour objectif de tirer des conclusions 

sur une population cible qui comprend cinquante-huit (58) personnes 

travaillant dans la fonction RH. Pour pouvoir obtenir des résultats pertinents 

de cette population, il faut que l’échantillon étudié soit représentatif de la 

population visée.  

Pour les besoins de notre enquête, nous avons collecté vingt et un (21) 

réponses pour quarante (40) questionnaires distribués aux employés ayant 

une meilleure maîtrise de la fonction des ressources humaines au sein de la 

RTO. En fin de compte, nous avons obtenu un taux de réponse de 52,50 %. 

Dans ce contexte, nous précisons que l'échantillon (n=21) est représentatif 

du moment qu'il indique 36,21 % de la population cible                    RH 

(N=58) 
(7)

.   

Tableau N° 01 : Résumé de la méthodologie de la recherche 

 Objet de l’investigation Étude de l’impact des TIC sur la gestion des RH. 

Type d’investigation Étude sur le terrain (Cas de RTO / SONATRACH). 

Mode d’échantillonnage : 

Population mère…. 

Population cible (RH)…. 

 

Composée de 1 610 employés. 

Composée de 58 employés. 

Techniques de collecte des 

données 

Observation participante. 

Questionnaires adressés aux (21) employés 

n=21 / 58 

   Analyse des données 
Interprétation des données via une approche 

quantitative. 

Source : Élaboré par nos soins à partir des données recueillies 

Le choix des répondants s’est porté : D’une part, sur un échantillon 

non aléatoire (ciblé), c’est-à-dire de remettre directement les questionnaires 

aux personnes bien définies au départ, il s’agit de celles qui travaillent dans 

la fonction RH.  

                                                 
7
- Il est à noter que nous n'avons pas fait appel aux méthodes statistiques pour le calcul de 

la taille de notre échantillon. 
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I. Cadre conceptuel : Comprendre le lien entre les TIC et la GRH  

Voici les principales études d’après quelques auteurs concernant 

l’impact des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 

sur  la gestion Ressources Humaines (GRH) :  

« En règle générale, la technologie sert à transformer les Inputs en 

Outputs, celle-ci se compose d’objets physiques, activités procédures et 

connaissance, tout cela contribuant au processus de transformation de 

matières premières, du travail, et du capital » 
(8)

. 

Adopter des Technologies de l’Information et de la Communication 

(T.I.C), ce n’est pas tout reconstruire du sol au plafond. Il faut s’attaquer à 

ce qui est important et utile. Ainsi, dans le domaine des RH de nombreux 

outils technologiques sont développées pour répondre aux enjeux de 

mobilité du personnel, d’automatisation des processus d’un certain nombre 

d’activités liées à la fonction RH et plus de flexibilité.  

Selon les recommandations de A. Mullenders (2009), ces outils 

technologiques concernent l’administration du personnel, le recrutement, 

l’évaluation des compétences, et le management des connaissances, la 

formation, la rémunération et la paie des travailleurs 
(9)

.  

F. Silva nous donne un exemple sur le suivi, le contrôle et la mesure 

de l’état d’avancement des dossiers en cours à travers des logiciels qui 

fonctionnement en Work-flow 
(10)

. Ce dernier permet de gérer l’évolution 

de l’information en temps réel 
(11)

. 

D’après E. Mercier et G. Schmidt, les incidences des changements 

technologiques reflètent les tendances de l’évolution de l’organisation, de la 

place et du rôle de la fonction RH dans l’entreprise. La GRH doit être 

                                                 
8
- HATCH M-J et CUNLIFFE A-L., "Théorie des organisations", Éditions De Boeck 

Université, Paris, (2009), p. 219 
9
- MULLENDERS A., "e-DRH: Outil de gestion innovant. La théorie - Les progiciels 

- Le cadre juridique", Éditions De Boeck Université, Bruxelles, (2009), p. 80. 
10

- Le Work-Flow (Automatisation de processus) est un outil technologique qui permet de 

gérer des flux d’informations dans une logique de processus. Il permet aussi des gains 

de productivité considérables (gain du temps et d’espace).   
11

- SILVA F., "ÊTRE e-DRH", Éditions liaisons, Paris, (2008), p. 133.   
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concernée directement par l’introduction de TIC visant à optimiser le 

fonctionnement de certaines de ses activités, mais aussi doit être appelée à  

accompagner les changements technologiques concernant l’organisation 

dans sa globalité. En ce sens, la GRH devient un acteur du changement 
(12)

. 

Selon S-S. Shrivastava, l’impact des TIC sur la GRH est triple, il 

s’agit de l’impact  opérationnel avec la mise en place du SIRH (bases de 

données, automatisation des activités administratives...), celui relationnel 

(transactionnel) avec le développement de l’E-RH, l’accent n’est plus mis 

sur l’administratif mais sur des outils RH supportant des activités 

spécialisées et des processus managériaux (recrutement, formation, 

évaluation, rémunération) et enfin le dernier impact est transformationnel. Il 

s’agit de réorganiser la FRH en équipe virtuelle afin de lui confier un rôle et 

des activités plus stratégiques 
(13)

. 

Toutefois, sous l‘effet d’une véritable révolution technologique, 

l’entreprise est devenue, au cours de ces dernières années, une matrice de 

production et de transmission de l’information, sans commune mesure avec 

le passé, et ce tout au long de ses processus managériaux. Nous assistons, 

en effet, à des mutations qualitatives majeures, où les TIC provoquent de 

véritables bouleversements dans les structures et processus de l’entreprise 

ainsi que sur la nature de son capital humain 
(14)

.  

La gestion des ressources humaines s’est appropriée, surtout dans les 

grandes entreprises, l’utilisation des technologies de l’information et de la 

communication dans ses pratiques de GRH. L’introduction des TIC dans 

l’entreprise modifie les situations individuelles et collectives de travail mais 

également les processus opérationnels sur lesquels s’articulent ces 

                                                 
12

- MERCIER E et SCHMIDT G.,"Gestion des Ressources Humaines", Éditions 

PEARSON Education, Paris, (2004), p. 87. 
13

- SHRIVASTAVA S-S., "Liberating HR through technology", Human Ressource 

Management, London, (2003), cité par LAVAL F et ABDALLAH T-D., "L'e-RH : 

un processus de modernisation de la gestion des ressources humaines à la mairie 

de Paris", Éditions Management Prospective, Paris, (2007), p. 07. 
14

- BENDIABDELLAH A, BENABOU D et CHELIL A., "L’apport des TIC à la 

réalisation des performances  des entreprises Algériennes", Université de Tlemcen 

et Mascara, les Cahiers du MECAS, N° 2, Algérie, (2006), p. 67.   
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situations donnant lieu à l’apparition de nouvelles pratiques de gestion des 

ressources humaines.     

Cependant, l’introduction des TIC dans les pratiques de gestion a 

bouleversé le quotidien des organisations. Par TIC, nous entendons 

l’ensemble des technologies utilisées dans le traitement et la transmission 

des informations et principalement l’informatique et l’Internet. Les 

Systèmes d’Information (SI) 
(15)

 sont la parfaite illustration de ces mutations 

technologiques.  

Quant aux professionnels de la fonction ressources humaines (FRH), 

sont eux aussi confrontés à la nécessité de structurer leur activité et ils 

recourent également aux TIC dans les pratiques qu’ils mettent en œuvre, 

certains auteurs parlent alors de e-RH 
(16)

. 
 

II. Discussion des résultats  

Les résultats appellent deux séries de commentaires : l’une, porte sur 

les principales caractéristiques du SIRH, l’autre, concerne les conditions 

d’usage des TIC en matière de RH.                          

II.1- Présentation des résultats sur les principales caractéristiques du 

SIRH 
(17)

   

À l’aide de l’observation participante, nous avons pu constater que la 

fonction RH est centralisée, compte tenu de son statut juridique. Elle est 

chargée de suivre l’effectif, le dialogue social, l’élaboration des plans de 

formation et de recrutement en les transmettant à la DG d’Alger. Elle prend 

des décisions de gestion individuelle des employés se rapportant aux 

procédures décentralisées.  

 

 

                                                 
15 

-Les SI sont définis par Reix R (2005) comme   un ensemble organisé de ressources : 

matériel, logiciel,  personnel, données, procédures … permettant d’acquérir, de traiter, 

stocker communiquer des  informations dans les organisations », p.75.  
16 - 

KALIKA M., "Management & TIC", Éditions liaisons, Paris, (2006), p. 99.   
17

- Système d'Information des Ressources Humaines (en Anglais : Human Resource 

Information Systems (HRIS)). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
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II.1.1- Présentation de l’ERP « RESHUM » Composante RH   

Le Système d’Information RH est centralisé, par contre les 

applications sont décentralisées aux niveaux de différents services de la 

fonction RH. La maîtrise d’ouvrage, c’est-à-dire tout ce qui a trait au SIRH 

est assurée par la Sous-Direction Administration (SDA), et sa maîtrise 

d’œuvre est assurée par le Département Informatique.  Notons aussi que le 

Système d’Information Ressources Humaines (SIRH) est développé à partir 

du RESHUM 
(18)

. 

Il est possible de distinguer quatre (04) sous-systèmes du progiciel  

RESHUM :   
 

Tableau N° 02 : Les 04 Sous-systèmes du RESHUM 
 

Sous-systèmes Description 

Le noyau 

Ce sont les applications qui concernent différents 

types de modules (paie, gestion administrative du 

personnel, formation, gestion de carrière, 

recrutement, etc.) développées à partir de 

« RESHUM ». Ces applications sont utilisées 

pour : collecter, traiter, restituer et diffuser les 

informations nécessaires pour un bon 

fonctionnement du Système d’Information RH, 

Le sous-système de mise 

à disposition de 

l’information (Navigateur 

Browser) 

Ceci permet  d’extraire des informations en vue de 

les mettre à disposition aux différents utilisateurs. 

Il sert aussi à alimenter des nouvelles applications 

créées. Cette opération est assurée par le 

département informatique 

                                                 
18

- Le RESHUM est un Progiciel de Gestion Intégrée (PGI), il constitue le noyau de gestion 

administrative et de paie. Il a également pour objectif d’offrir la couverture fonctionnelle la 

plus complète possible et pour minimiser les coûts, les délais de mise en œuvre (Pour plus de 

détail, voir le titre : Description de l’ERP RH « RESHUM », ci-dessous).  
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Le sous-système 

décisionnel (Pilotage des 

RH) 

Ça concerne principalement des informations 

stratégiques issues de tous les modules RH à 

travers d'un navigateur (sous forme des requêtes), 

qui permet de mettre à la disposition des dirigeants 

un certain nombre d’informations jugées 

nécessaires à la prise de décision et en contribuant 

au pilotage des RH (statistiques sur le recrutement, 

sur la formation, sur la masse salariale, sur les 

accidents du travail, etc.), 

Le sous-système 

regroupant différentes 

applications liées à la 

gestion des RH 

Il représente toutes les applications liées à chaque 

module, qui permet d’obtenir des  informations 

actualisées au moment opportun. 

Ces applications sont pour la plupart alimentées 

via le noyau RESHUM qui constitue le socle du 

système d’information RH, les autres étant isolées. 

Nous avons constaté que le système d’information 

RH est constitué, d’une part, des logiciels qu’il 

utilise, que nous venons de décrire. D’autre part, 

l’interface utilisateur personnalisable pour chaque 

employé (le portail RH) 

Source : Élaboré par nos soins à partir des données recueillies  

auprès des services visités 

 

II.1.2- Architecture de l’ERP « RESHUM » Composante RH 

Le RESHUM RH est conçu pour saisir, stocker et diffuser de 

l’information aux différentes structures de la RTO. Il comporte onze (11) 

modules montrés dans la figure ci-après : 
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Figure N° 01 : Architecture de l’ERP « RESHUM » Composante RH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Organigramme fourni par le Département RH 

 

II.1.3- Description de l’ERP RH « RESHUM »       

La RTO utilise un ERP 
(19)

 appelé RESHUM. Il constitue le noyau de 

gestion administrative et de paie. Il a également pour objectif d’offrir la 

couverture fonctionnelle la plus complète possible et pour minimiser les 

coûts, les délais de mise en œuvre.  

Il contient également des applications très sophistiquées qui sont liées 

à ce dernier (surtout paie, gestion de carrière et formation), dont l’objectif 

principal est de résoudre les problèmes liés à la gestion quotidienne en 

matière de ressources humaines. À titre de rappel, ces applications sont 

créées et développées par les informaticiens, en réponses aux attentes et 

besoins des professionnels de la fonction RH (côté Base de données ou 

réseau).  

Les professionnels de la fonction RH représentent la maîtrise 

d’ouvrage,  ils expriment leur besoins aux informaticiens qui représentent  

la maîtrise d’œuvre. Dans ce côté, il n’y a aucun problème à signaler car ces 

informaticiens sont compétents. À titre d’exemple, des fois, lorsqu’il s’agit 

de la création d’une nouvelle application ou même modification, les 

                                                 
19

- Signifiant littéralement en anglais : Enterprise Resource Planning ou « planification des 

ressources de l'entreprise », et traduit en français par « Progiciel de Gestion Intégré » 

(PGI). 

ERP « RESHUM » Composante RH 

Gestion          

administrative  

Gestion                                     

du social    

Gestion des remboursements                                                                       

de frais et retenues     

TBS                                         

et statistiques  

Gestion                         

du temps 

(plannings)pla

nningsplann

ingsplannin

gsplannings 

Gestion                         

de la paye   

Gestion                                     

de la formation   

Configuration                              

et sécurité  

Gestion                                   

du recrutement   

Gestion                                  

des carrières   

Module         

de base   

Module                

de base  
Module                

de base  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Progiciel_de_gestion_int%C3%A9gr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Progiciel_de_gestion_int%C3%A9gr%C3%A9
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0 

50 
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Paie 

GAP 

GTA 

GPEC 

Recrutement 

Rémunération Formation … 

TBS 

Reporting Social  

Audit Social 

Budget  

Couverture logicielle en % Nombre d'années d'utilisation du logiciel 

informaticiens assurent des formations sur le tas aux professionnels de la 

FRH, voire même l’organisation des réunions entre eux.   

Figure N° 02 : La couverture logicielle des activités RH au sein de la 

RTO en % 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Élaboré par nos soins à partir des données de l'enquête   
 

Commentaires 

Premièrement, ces informations ont été obtenues à l’aide de 

l’observation participante au niveau de différentes activités de la FRH. 

Deuxièmement, en ce qui concerne le taux de couverture logicielle, les 

modalités étaient présentées en pourcentage et les nombres d’années 

d’utilisation du logiciel étaient présentés en nombre.  

Ce n’est pas une surprise de constater que la paie est informatisée à 

100 %. L’informatisation de cette activité ne date pas d’hier, elle était la 

première fonctionnalité à être informatisée. La RTO utilisait auparavant un 

autre logiciel qui faisait la paie. Actuellement elle utilise « RESHUM ».  

Le RESHUM,  un ERP qui intègre les principales composantes 

fonctionnelles de la RTO : juridique, comptabilité, finance, budget, 

technique et exploitation, etc. Il est constitué de plusieurs logiciels et repose 

sur une base des données uniques. Sa composante dite « Gestion des RH » 

nous intéresse. Elle permet une gestion efficace des RH, constitue le socle 

du SIRH au sein de la RTO et elle couvre les processus RH suivants : Paie, 
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Gestion Administrative du Personnel (GAP), Social, Relations industrielles, 

Recrutement, Formation, Gestion Prévisionnelle d’Emplois et des 

Compétences (GPEC). Son amélioration est assurée par la maîtrise d’œuvre 

(Département Informatique). 

Par contre, pour les autres fonctionnalités, la situation est différente. 

Cela correspond à la mise en place progressive d’outils souvent difficiles à 

mettre œuvre et qui n’apportent pas une véritable valeur ajoutée, vu leur 

lourdeur d’utilisation, le nombre d’information à introduire et le nombre de 

personnes devant se mobiliser. Un autre constat qui est fait, c’est que le 

support papier est dominant au sein de la fonction RH.  

Donc, il y a toujours des tâches qui ne sont pas automatisées.  Pour la 

Gestion des Temps et des Activités (GTA), la RTO n’a pas de logiciel de 

gestion des temps (le service paie saisit les listes de pointage qu’il reçoit 

mensuellement de différentes structures). La couverture progicielle des 

autres fonctionnalités (recrutement, audit social et budget) est limitée. Mais 

d’une façon générale, nous constatons qu’il y a une couverture logicielle 

qui est généralisée à l’ensemble des activités de la fonction RH et certaines 

dont l’utilisation est limitée.  

Nous voyons ici que la couverture logicielle à la RTO concerne 

principalement les aspects opérationnels du SIRH, et par conséquent, elle 

est limitée lorsqu’il s’agit des aspects décisionnels. À cet égard, il est 

recommandé de repenser la couverture logicielle pour les différentes 

activités de la fonction RH.  

II.2- Présentation des résultats sur les conditions d’usage des TIC en 

matière de RH 

La question n’est plus axée à l'adoption d'une nouvelle technologie qui 

permettra de réaliser un certain nombre de gains. La vraie interrogation à 

poser porte bien plutôt sur l’impact réel des TIC sur la gestion des RH. Pour 

répondre à cette question, nous avons réalisé une enquête auprès d’un 

échantillon de 21 personnes au sein de la RTO.  
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II.2.1- L’enquête par questionnaire  

Pour parvenir à collecter les informations requises pour cette étude, 

nous avons eu recours à l’enquête par questionnaire. En effet un 

questionnaire a été distribué auprès des employés de la RTO ayant une 

meilleure connaissance dans le domaine des RH. Ainsi, 21 employés ont 

répondu à notre questionnaire. Les informations issues de cette enquête ont 

été traitées et analysées par logiciel SPSS version 19. 
 

Figure N° 03 : Synthèse des résultats concernant l’impact des TIC sur 

la GRH 

Globalement, l’impact des TIC sur la gestion des RH au sein de la RTO 

est positif faible 

 
Source : Élaboré par nos soins à partir des données de l'enquête 
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Tableau N° 03: Impact des TIC sur la fonction RH 

Impact négatif (1), Impact nul (2), Impact positif faible (3), Impact 

positif fort (4). 

 

Les critères (en %) 1 2 3 4 

sur l’efficacité de la prise de 

décision en GRH. 
9.52 09.52 57.14 23.81 

sur la réduction des coûts de la fonction 

RH. 
00.00 19.05 80.95 00.00 

sur l’amélioration de la gestion de 

l’information (Disponibilité, fiabilité, 

sûreté des données). 

00.00 14.29 80.95 04.76 

sur l’amélioration de la qualité des 

prestations RH vis-à-vis clients 

internes et externes. 

00.00 19.05 80.95 00.00 

Source : Élaboré par nos soins à partir des données de l'enquête 
 

Ce tableau présente les quatre (04) critères que nous avons pris en 

considération pour apprécier l’impact réel des TIC sur la gestion RH. Il 

nous montre bien que globalement, les effets constatés des TIC sur les 

quatre (04) critères en GRH, sont positifs faibles. C’est-à-dire, ils ne sont 

pas à la hauteur des objectifs recherchés.  

Arrivée à cette étape de notre étude, il nous est à présent possible de 

porter un jugement sur l'hypothèse posée dès le départ de cette recherche et 

donc : 

Affirmer l'hypothèse posée et cela pour les raisons qui empêchent 

d’arriver au stade de l’impact positif fort dans cette entreprise. À notre avis, 

il en existe plusieurs dont l’entreprise doit tenir compte. Parmi celles–ci, 

nous pouvons citer :  

- d’ordre organisationnel : mauvaise répartition des tâches et des 

responsabilités, l’absence d’information sur les nouveaux processus. 

Dans certains services on est très traditionnel sur la manière dont 

circulent les informations (la voie hiérarchique avec papier est plus 

utilisée par rapport à la messagerie), ou encore l’inadaptation de la 
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structure organisationnelle au développement imposé par 

l’environnement technologique ;  

- d’ordre technologique : mauvais fonctionnement de la technologie, 

inadaptation des nouvelles fonctionnalités aux besoins exprimés, etc ; 

- d’ordre humain : manque de compétences techniques nécessaires à 

l’utilisation de ces outils technologiques, manque de motivation des 

utilisateurs et l’animation des équipes. En effet la réussite de l’utilisation 

de n’importe quel outil technologique dépend de son acceptation par le 

personnel de l'entreprise. 

Par ailleurs, investir en TIC ne signifie pas  automatiquement 

améliorer la gestion RH de l’entreprise. L’impact des TIC sur cette dernière 

dépend d’un certain nombre de paramètres, à savoir : organisationnels, 

culturels, humains, etc. 

Cependant, il faut que la mentalité du personnel soit en adéquation 

avec les objectifs de l’entreprise et la culture de cette dernière soit 

développée dans une perspective de création de valeur. L’inadéquation des 

outils utilisés par le personnel peut se justifier par le manque d’intérêt du 

personnel.    

II.2.2- Préoccupations des personnes enquêtées 

Nous avons recensé les principales réponses de ces personnes sondées 

selon le degré d’importance. D’après eux, leurs préoccupations résident 

dans les points suivants :    

- le traitement massif d’information et une meilleure qualité des 

informations, 

- une meilleure gestion des informations en identifiant les problèmes 

pour pouvoir les résoudre plus rapidement (gestion des absences) ;  

- améliorer l’efficacité des services RH; 

- faciliter l’accès à l’information et gain de temps. 

Quand nous avons interrogé les personnes enquêtées, nous avons 

constaté que le traitement et la transmission des données n’est pas leur 

principal souci. Leur gros problème est de faire face aux impératifs 
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croissants de qualité de services rendus aux clients internes. Pour eux, ce 

qui est important, c’est d’avoir une meilleure qualité des informations.  

À cet égard, le personnel reconnaît que des problèmes existent dans 

cette entreprise, qu’ils doivent améliorer la qualité de service. La 

coopération entre les employés a un aspect important, qui n’est pas pris en 

compte par certains. Il souligne également, qu’il y a un autre élément 

essentiel, il s’agit de la volonté qui est la clé du succès. Ainsi, chacun a des 

objectifs contradictoires, ce qui a tendance à limiter la synergie.    

 Ce que nous savons de cette entreprise, c’est que les instructions 

arrivent d’en haut, le travail de chaque employé étant de bien faire ce qui lui 

est demandé, sans avoir à réfléchir à la modification du mode du 

fonctionnement, celle-ci est supposée être l’affaire des niveaux supérieurs 

de la hiérarchie, c’est le cas d’une structure pyramidale, Top down.    

Tableau N° 04 : État d’équipements des TIC dans l’activité RH 

Taux d’utilisation des outils en TIC (n=21) Réponses En % 

Portail RH 19 90.50 

Logiciel ERP (RESHUM) 02 09.50 

Gestion Électronique des Documents (GED) 01 04.80 

Newsgroups 00 00.00 

Logiciel Groupware 00 00.00 

Logiciel Workflow 00 00.00 

Logiciel Libre-Service Employé 00 00.00 

Logiciel Data warehousing 00 00.00 

Internet 05 23.80 

Intranet 10 47.60 

Extranet 05 23.80 

Messagerie électronique 17 81.00 

Ligne téléphonique 16 76.20 

Agenda des tâches électroniques 00 00.00 

 

Source : Élaboré par nos soins à partir des données de l'enquête 
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69.96 

69.28 

69.26 

69.24 

53.94 

76.6 

6/ Problèmes liés à 
l'organisation 

5/ Problèmes liés à la 
conduite de Projet  

4/ Problèmes liés à la 
compétence 

3/ Problèmes liés à la 
reconnaissance  

2/ Problèmes liés à la 
technologie 

1/ Problèmes liés au 
management 

Les principaux problèmes des 
TIC en matière de RH 

76.25 

74.8 

57.71 

78.3 

4/ Facteurs de réussite liés 
au système d'information 

3/ Facteurs de réussite liés 
à l'information 

2/ Facteurs de réussite liés 
aux individus 

1/ Facteurs de réussite liés 
à l'organisation  

Les principaux facteurs de 
réussite des TIC en matière de 

RH 

Les résultats présentés dans le tableau ci-dessus indiquent que les 

outils technologiques utilisés en matière de RH au sein de la RTO sont 

limités par rapport à ceux que nous avons proposés. En fait 

l’informatisation des processus internes liés au domaine RH, est 

relativement développée.  

II.2.2.1- Principaux problèmes et facteurs de réussite des  TIC en RH 

En ce qui concerne les résultats des principaux problèmes des  TIC en 

matière de RH, six éléments ont été identifiés comme étant susceptibles 

d’être des freins à l’efficacité des TIC, qui sont d’ordres organisationnels, 

technologiques, managériaux, de la compétence, de la reconnaissance et de 

conduite du projet.   

Ainsi, quatre éléments liés aux facteurs de réussite des  TIC en matière 

de RH ont été identifiés comme étant susceptibles d’influencer l’efficacité 

des TIC, qui sont d’ordres fonctionnels, individuels, organisationnels et 

informationnels.  

Figure N° 04 : Les principaux problèmes et facteurs de réussite des  

TIC en RH 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Élaboré par nos soins à partir des données de l'enquête 
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Commentaires : 

En ce qui concerne les principaux problèmes de TIC en matière de 

Ressources Humaines. Les catégories 1, 3, 4, 5 et 6 sont presque similaires.   

Quant à la catégorie 2  qui concerne les problèmes liés à la technologie qui 

est la dernière dans le classement. Ce qui explique que ces types de 

problèmes influencent l’usage des TIC en matière de RH. À ce propos, il 

faut revoir la dimension organisationnelle et celle humaine.  

Quant aux principaux facteurs de réussite des TIC en matière de 

Ressources Humaines.  D’après les résultats obtenus, nous voyons bien que 

la réussite d’un projet qui s’inscrit dans le cadre de sa mise en place ou son 

amélioration dépend des catégories : 1, 3, 4. 

Les facteurs liés à l’organisation occupent le premier rang. Les 

facteurs liés aux individus sont en dernier rang. Cela n’est pas toujours le 

cas. Le capital humain constitue un élément essentiel dans la réussite de 

n’importe quel projet technologique. 
 

CONCLUSION : 

Dans cette recherche, nous avons essayé d’apporter des éléments de 

réponses en vue de répondre à un certain nombre de questionnements et de 

tester notre hypothèse portant sur le lien entre les TIC et la gestion des RH 

au sein de la Région Transport Ouest (RTO).  

L’enquête menée sur un échantillon de 21 répondants (n=21), a 

démontré qu’en termes d’impact réel des TIC dans le domaine des RH au 

sein de la RTO n’est pas à la hauteur des objectifs recherchés, et ce, compte 

tenu d’une part, des problèmes d’organisation et, d’autre part, des 

difficultés éprouvées par le personnel à s’approprier les nouvelles 

technologies. Donc, notre hypothèse ne peut être validée.         

Il est à noter que les outils technologiques utilisés en matière de RH au 

sein de la RTO sont limités par rapport à ceux que nous avons proposés. En 

fait, l’informatisation des processus internes est relativement développée, 

mais l’utilisation des fonctionnalités de l’internet est relativement limitée. Il 

y a également des difficultés de maîtrise qui sont perceptibles dans les 

réponses apportées par le personnel.  
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En ce qui concerne la couverture logicielle de l’ensemble des activités 

RH au sein de la RTO, qui est assurée par le RESUHM, un certain nombre 

de répondants déclarent que les objectifs attendus de celle-ci n’ont pas été 

totalement atteints (rapport coût/qualité, ergonomie, actualisation de 

l’information, partage de connaissances et d’expériences, convivialité). 

En définitif, nous pouvons répondre à notre principale question de 

recherche relative à l’impact positif des TIC sur la gestion des RH. Il est 

certain que cet impact représente un phénomène complexe, au vu des 

multiples facteurs qui peuvent influencer le bon usage de ces outils 

technologiques par l’utilisateur en matière de RH.  

Notre contribution, même si elle est plus quantitative, aide à 

comprendre la complexité du phénomène de  l’impact réel des TIC dans nos 

entreprises, en général, et sur la fonction RH, en particulier. D’autres 

articles suivront et démontreront leurs arguments des résultats de notre 

enquête qui reste une base de données pour les recherches qui questionnent 

le lien entre les TIC et la gestion des RH dans nos entreprises algériennes. 

Les résultats de cette recherche pourraient encourager les dirigeants à 

tenir compte de l'importance des TIC en terme d'amélioration le leur gestion 

des ressources humaines.  

Sur le plan méthodologique, cette étude mériterait d’être prolongée par 

l’élaboration d’un questionnaire, contenant les items qui répondent de façon 

plus précise à notre questionnement de départ. On propose donc de 

procéder par une approche « étude comparative » avec un échantillon plus 

diversifié (secteur de l'industrie, agriculture, service, agroalimentaire, et). 

De sorte que les résultats de cette recherche, pourraient être généralisés. 

Ainsi, l’exploration de cette future recherche serait celle, par exemple, 

de faire le suivi de l'impact de l'adoption des TIC allant de la phase 

d'implantation jusqu'à la phase de la pleine exploitation (cas d’un ERP par 

exemple). 

Nous pouvons conclure donc, que pour notre cas, l’outil technologique 

n’est qu’un moyen facilitateur qui permet de bénéficier d’un certain nombre 

d’avantages, toutefois, il existe d’autres dimensions qui sont essentielles 



Enquête : Impact des Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) sur la Gestion des Ressources Humaines 

(GRH) - Cas de l'entreprise RTO / SONATRACH ORAN (2014) 

Tahar SAÏM 

 

46 

 

pour le succès de n’importe quelle nouvelle technologie, à savoir : la 

dimension humaine (culture, attentes, comportement et les habitudes du 

personnel) et celle  organisationnelle. Il ne faut surtout pas, se centrer sur 

les outils, mais sur les pratiques et les besoins.  
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Résumé : 

Les alliances stratégiques internationales (ASI) constituent de réelles 

opportunités de croissance pour les entreprises. S’appuyant sur trois 

perspectives théoriques (théorie des coûts de transaction, la théorie par les 

ressources et la théorie de l’apprentissage organisationnel), l’objectif de 

notre étude est de montrer comment les ASI améliorent la performance des 

entreprises dans le contexte algérien.  

Notre analyse fait ressortir trois résultats théoriques majeurs :  

- Les ASI permettent de réduire les coûts de transaction ;  

- D’acquérir plus facilement des ressources externes (technologiques et 

managériales) ;  

- Et enfin, d’accéder aux compétences organisationnelles et 

technologiques nécessaires à leur survie.  

Mots clés: Alliances Stratégiques, performance, coûts de transaction, 

apprentissage organisationnel, acquisition des ressources. 

Classification JEL : F23-L25-D23-D21. 

 :ملخص
 ثالثاستنادا إىل ت االقتصادية، و الدولية فرصا حقيقة لنمو املؤسسا اإلسرتاتيجيةمتثل التحالفات 

نظرية تكاليف الصفقات، نظرية املوارد ونظرية )نظريات رئيسية مفّسرة ألسباب ظهور هذه التحالفات 
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الدولية يف حتسني أداء  اإلسرتاتيجيةحاولنا إظهار الكيفية اليت تساهم هبا التحالفات ، (التعلم التنظيمي
 : نتائج رئيسية ثالثالدراسة اىل قد خلصت و  املؤسسات اجلزائرية، 

  ساهم التحالفات االسرتاتيجية الدولية يف ختفيض تكاليف الصفقات ؛ت -
      تسهل من احلصول على املوارد اخلارجية املتميزة ؛ -
 . تساهم يف حيازة معرفة تنظيمية وقدرات تكنولوجية جديدة ضرورية الستمرارية املؤسسة -

الدولية، أداء املؤسسة، تكاليف الصفقة، التعلم التنظيمي،  اإلسرتاتيجيةالتحالفات : كلمات مفتاحية
 .موارد املؤسسة

INTRODUCTION : 

La multiplication des ASI au cours de ces dernières décennies a incité 

les chercheurs à exploiter cette thématique tant dans le domaine des 

organisations et du management stratégique que celui du commerce 

international
1
. Les ASI représentent une des innovations organisationnelles 

majeures dans le monde des entreprises
2
. Plusieurs recherches se sont 

intéressées à l’analyse et à la compréhension de l’apport de ces 

coopérations internationales. Certains auteurs ont montré que les alliances 

sont des armes concurrentielles dans la bataille d’accaparement des parts de 

marché national et international
3
. D’autres les considèrent plutôt comme un 

moyen d’acquérir facilement des compétences et des ressources 

manquantes
4
, ou encore un moyen par lequel les entreprises réduisent leur 

                                                 
1
- J. Christoffersen, "A review of antecedents of international strategic alliance 

performance: synthesized evidence and new directions for core constructs." 

International Journal of Management Reviews, vol. 15, no.1, 2013, p.66-85. 
2
-R. Guillouzo & G. Thenet, " Management du portefeuille d'alliances et performance 

innovatrice de la firme ",  La Revue des Sciences de Gestion, no.2, 2007, p.131-141. 
3
- K. W. Glaister & P. J. Buckley, "Strategic Motives For International Alliance 

Formation" Journal of Management studies, vol.33, no 3, 1996, p.301-332. 
4
- G. Hamel, "Competition for competence and interpartner learning within 

international strategic alliances." Strategic management journal, vol.12, no S1, 1991, 

p.83-103. 
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coût de production et de transaction
5
. En outre, les alliances permettent aux 

entreprises d’acquérir des avantages compétitifs et d’améliorer leur 

performance
6
. La plupart des études autour de cette thématique s’intéressent 

aux ASI qui se concrétisent entre des entreprises localisées dans les pays 

développés et particulièrement celles qui sont présentes dans le secteur de 

haute technologie
7
. Les études qui se sont focalisées sur les ASI dans les 

PED  ne sont pas très nombreuses. Notre contribution s’inscrit dans le 

prolongement de ces études en cherchant à répondre à la question suivante :  

comment les ASI peuvent améliorer la performance des entreprises 

dans le contexte algérien ? 

Pour y répondre, nous mobilisons trois paradigmes théoriques ayant 

déjà abordé la question sous différents angles. D’abord, la théorie des coûts 

de transaction, selon laquelle les alliances constituent une forme hybride 

entre le marché et la hiérarchie conduisant à la réduction des coûts de 

transaction. Ensuite, la théorie basée sur les ressources qui voit dans les 

alliances une alternative à l’acquisition des ressources (tangibles ou 

intangibles) manquantes ou difficilement accessibles sur le marché. Enfin, 

la théorie de l’apprentissage organisationnel, qui souligne l’importance des 

alliances comme voie stratégique facilitant l’acquisition et la création de 

nouvelles connaissances. Ces trois approches théoriques nous conduisent à 

formuler trois hypothèses de recherche qui seront testées dans le contexte 

algérien. La première hypothèse (H1) stipule que les ASI conduiraient les 

entreprises algériennes à réduire les coûts de transaction liés à l’importation 

des biens intermédiaires et à la commercialisation des produits sur le 

marché international. La deuxième hypothèse (H2) soutient l’idée que les 

ASI permettraient aux entreprises algériennes d’acquérir plus facilement 

                                                 
5
- B.  Kogut "Joint ventures: Theoretical and empirical perspectives." Strategic 

management journal, vol.9, no 4, 1988, p.319-332. 
6
 - R. J. H.  Meyer.  Strategy: "Process, content, context: an international perspective 

", Cengage Learning EMEA, 2010. 
7
 - G. George & S.A. Zahra & K.K. Wheatley & R. Khan, "The effects of alliance 

portfolio characteristics and absorptive capacity on performance: a study of 

biotechnology firms." The Journal of High Technology Management Research, vol. 

12, no 2, 2001, p. 205-226. 
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des ressources externes. La troisième et dernière hypothèse (H3) suppose 

que les ASI permettraient aux entreprises algériennes d’accéder aux 

compétences organisationnelles et technologiques nécessaires à leur survie.  

La présente contribution se structure comme suit. Nous présentons dans un 

premier temps le cadre conceptuel de l’étude. Nous apportons dans un 

deuxième temps la justification théorique des ASI dans le contexte des PED 

et enfin, nous abordons dans un dernier temps le rôle des ASI dans 

l’amélioration de la performance des entreprises dans le contexte algérien. 

1. Les ASI : Eléments de définition:  

Les alliances sont susceptibles de naître lorsque deux ou plusieurs 

entreprises vont au-delà d’une simple relation transactionnelle et réalisent 

des activités communes
8
. Les alliances stratégiques (AS) sont définies 

comme des accords de coopération entre des entreprises juridiquement 

indépendantes qui décident de partager et de mettre en commun  des 

ressources financières, humaines et un savoir-faire en vue de réaliser 

conjointement  des activités telles que la production, la commercialisation 

ou la recherche et développement
9
. Elles impliquent des accords de 

coopération à l’échelle mondiale, entre de grandes ou petites entreprises et 

dans tous les secteurs d’activité. Elles sont dites « internationales » lorsque 

le siège social de l’un des partenaires est situé dans un pays autre que le 

pays d’exploitation de la nouvelle entreprise. Ces alliances sont par 

définition « stratégiques » dans la mesure où elles impliquent des 

engagements à long terme et aspirent à réaliser des objectifs d’ordre 

stratégique
10

. A ce propos, les AS excluent tous les accords basés sur des 

contrats à court terme (acquisition, prêt, vente)
11

. Elles peuvent, néanmoins, 

impliquer des contrats pluriannuels entre des fournisseurs et acheteurs 

                                                 
8
- R. J. H.  Meyer.  Op, cit. 

9
- R. Gulati, "Alliances and networks." Strategic management journal, vol.19, no 4, 

1998, p. 293. 
10

- K. W. Glaister & P. J. Buckley, op, cit. 
11

- M. M.  Mowla, "An Overview of Strategic Alliance: Competitive Advantages in 

Alliance Constellations." Journal of Business, vol. 1, no 1, 2012, p.1-10. 
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lorsque l’opération concerne des activités stratégiques mais aussi les 

licences de technologie, les accords d’échanges de technologies, de 

distribution, d’assistance technique, etc
12

. Dans les AS, la structure de 

gouvernance n’est pas toujours la même : il peut s’agir d’alliances avec une 

participation (equity joint-venture) ou sans participation au capital (non 

equity joint-venture). Dans les equity joint-venture, les partenaires 

participent au capital d’une même entreprise et sont payés 

proportionnellement à leurs apports
13

. Elles peuvent prendre deux formes : 

les investissements directs 
14

 et les joint-ventures
15

. En ce qui concerne les 

non equity joint-venture, elles regroupent l’ensemble des accords 

contractuels sans prise de participation dans le capital. Dans les PED, les 

AS les plus fréquentes sont les investissements directs avec participation au 

capital ou les joint-ventures.  

Afin d’éviter toute ambigüité à la compréhension du concept « 

Alliance Stratégique Internationale », nous les considérons comme tout 

accord de partenariat avec une entreprise étrangère qui consiste à échanger 

et mettre en commun des ressources tangibles ou intangibles en vue de 

réaliser des objectifs stratégiques, communs ou privés, à moyen ou long 

terme. Ces objectifs sont liés à la production et/ou à la commercialisation et 

ont comme principale finalité la réalisation de meilleures performances.  

2. Les approches théoriques des ASI : 

Plusieurs théories ont été mobilisées pour expliquer les raisons qui 

amènent les entreprises à former des ASI. Cependant, trois théories 

retiennent notre attention : la théorie des coûts de transaction, la théorie 

basée sur les ressources et la théorie de l’apprentissage organisationnel. Ces 

trois théories se complètent et permettent d’expliquer les motivations ainsi 

                                                 
12

- K.  Das & A Teng, " resource-based theory of strategic alliances ". Journal of 

management, vol. 26, no.1, 2000, p. 31-61. 
13

- J. F. Hennart, "A transaction costs theory of equity joint ventures." Strategic 

management journal, vol.9, no4, 1988, p. 361-374. 
14

 - Elles se caractérisent par une prise de participation partielle dans le capital d’une 

entreprise déjà existante, la participation de l’entreprise étrangère doit être comprise 

entre 10 et 94% (Larimo, 2003-cité par Cheriet, 2009) 
15

-  Elles correspondent à la création d’une nouvelle entité détenue conjointement. 
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que l’apport des ASI
16

. Le choix de ces paradigmes théoriques s’explique 

par le fait qu’elles sont les mieux adaptées au contexte des PED.  

2.1.  La théorie des coûts de transaction (TCT) : 

La TCT est considérée comme la référence dans l’explication du choix 

des entreprises à former des ASI
17

. Selon, Williamson (1981)
18

 toute 

transaction qui s’effectue sur le marché engendre des coûts préalables à sa 

réalisation et que l’objectif principal de toute entreprise est de réduire ses 

coûts de transaction et de production. Les coûts de transaction concernent 

les coûts liés à la collecte d’informations, à la négociation et l’écriture des 

contrats, ils impliquent également les coûts de communication, de sélection 

des biens intermédiaires et d’importation. Le postulat de base de cette 

approche théorique est que les entreprises recourent aux AS afin de réduire 

ces coûts. 

L’existence des coûts de transaction repose sur deux hypothèses. La 

première concerne le comportement des acteurs et la seconde est relative 

aux transactions en tant que telles. L’hypothèse qui repose sur le 

comportement des acteurs se caractérise par la rationalité limitée et le 

comportement opportuniste des acteurs. La rationalité limitée se réfère à 

l’incapacité des acteurs à saisir tous les contours de l’environnement : c’est 

ce qui explique le fait que les contrats soient souvent limités et incomplets 

car pouvant être mal exploités à long terme. Quant au comportement 

opportuniste des acteurs, il est la conséquence de la rationalité limitée des 

acteurs, comme le contrat établi ne peut prévoir toutes les solutions 

possibles à long terme, un des acteurs économiques peut, par opportunisme, 

tenter de renégocier le contrat en sa faveur et au détriment de l’autre 

                                                 
16

- B.  Kogut, op, cit. 
17

- K. D. Brouthers, "A retrospective on: Institutional, cultural and transaction cost 

influences on entry mode choice and performance", Journal of International 

Business Studies, vol.44, no.1, 2013, p.14-22./ M. M.  Mowla, op, cit. / J. F. Hennart, 

op, cit. 
18

- O.E. Williamson, "The economics of organization: the transaction cost approach", 

American journal of sociology, 1981, p.548-577 
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partie
19

.La rationalité limitée des acteurs et leur comportement opportuniste 

augmentent les coûts de transaction liés à la réalisation des contrats et à leur 

contrôle. Ces coûts de transaction peuvent être partagés et réduits grâce à la 

formation d’alliances. 

La deuxième hypothèse est liée aux transactions. Elle suppose que 

chaque transaction réalisée dans un marché entraine des coûts de 

transaction élevés dus à leur fréquence et à l’incertitude de 

l’environnement
20

. La fréquence des transactions se résume au caractère 

répétitif des transactions. Cette répétition peut induire un degré de 

dépendance entre les acteurs, ce qui risque d’entrainer un comportement 

opportuniste
21

. Quant à l’incertitude, elle est souvent liée à 

l’environnement. Elle peut être interne, c'est-à-dire, relative à la complexité 

et au caractère tacite des tâches de l’entreprise, ou externe par rapport aux 

risques de l’environnement politique, économique et social
22

. Ainsi, de 

nombreux auteurs soulignent l’importance de recourir aux ASI pour 

contourner ces risques, notamment, pour les entreprises qui souhaitent 

investir dans des marchés volatils
23

. Les ASI sont donc considérés comme 

une forme hybride entre le marché et la hiérarchie qui offre aux entreprises 

la possibilité de minimiser leurs coûts de transaction. Ces coûts sont moins 

élevés dans le cas d’une alliance que lorsque les entreprises négocient 

indépendamment. Dans cette perspective, Hennart(1988)
24

 cite au moins 

                                                 
19

 - H.  Kuittinen & K.Kyläheiko & J. Sandström & A. Jantunen, "Cooperation 

governance mode: an extended transaction cost approach." Journal of 

Management & Governance, vol.13, no 4, 2009, p.303-323./ M. Richards & Y. Yang, 

"Determinants of foreign ownership in international Ramp;D joint-ventures: 

Transaction costs and national culture." Journal of International Management, 

vol.13, no 2, 2004, p.110-130. 
20

- E. W. Tsang, "Transaction cost and resource-based explanations of joint-ventures: 

A comparison and synthesis." Organization Studies, vol.21, no 1, 2000, p.215-242. 
21

- H.  Kuittinen & al, op, cit. 
22

- M. Richards & Y. Yang, op, cit. 
23

- B. B. Nielsen, "Determining international strategic alliance performance: A 

multidimensional approach", International Business Review, vol.16, no 3, 2007, 

p.337-361. 
24

- J. F. Hennart, op, cit. 
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trois cas où le recours aux ASI serait le mode organisationnel le plus 

efficace pour réduire les coûts de transaction. Premièrement, il est plus 

opportun pour une entreprise qui pénètre pour la première fois un marché 

de coopérer avec une firme locale qui dispose des connaissances liées au 

pays. Deuxièmement, l’alliance permet aux entreprises d’accéder à des 

ressources naturelles rares dans d’autres pays. D’ailleurs, dans certains 

secteurs stratégiques, ce sont les gouvernements qui incitent le plus souvent 

à la formation d’alliances
25

. Enfin, lorsque des entreprises souhaitent 

combiner leurs savoir-faire, elles optent pour des partenariats 

complémentaires entrainant la réduction des coûts de transaction liés à la 

recherche d’information et l’acquisition de compétences sur le marché. 

Dans le contexte des PED, la réduction des coûts de transaction ne constitue 

pas une motivation importante pour les entreprises locales à former des 

ASI
26

. Cependant, lorsque le marché des biens intermédiaires (matières 

premières, composants, connaissances et capital) est imparfait, la formation 

d’une alliance stratégique avec une entreprise étrangère peut fournir un 

accès plus facile à ces biens entrainant des économies sur la réduction des 

coûts transaction.   

Bien que la TCT soit pertinente pour l’analyse des  ASI, il n’en 

demeure pas moins qu’elle présente certaines limites. En effet, cette théorie 

est axée sur l’aspect statique et l’efficacité par la minimisation des coûts 

plutôt que l’efficacité dynamique et les avantages à long terme. En outre, 

l’évaluation et la quantification des coûts de transaction demeurent 

complexes et difficiles à réaliser. Compte tenu de ces limites, il est 

intéressant d’appuyer l’analyse avec la théorie des ressources, qui aborde 

d’autres critères complétant ainsi la TCT. 

 

 

                                                 
25

- P. W. Beamish, "The characteristics of joint ventures in developed and developing 

countries", Columbia Journal of World Business, vol.20, no.3, 1985, p.13-19. 
26

- A. Ouédraogo,  Alliances stratégiques dans les pays en développement: spécificité, 

management et conditions de performance: une étude d'entreprises camerounaises et 

burkinabé. Editions Publibook, 2006. 
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2.2.  La théorie par les ressources- Ressource Based View (RBV): 

La théorie des ressources est particulièrement appropriée à l’analyse 

des ASI
27

. Elle reste, cependant, sous exploitée malgré la croissance 

importante de cette forme organisationnelle dans l’environnement 

concurrentiel actuel. La théorie basée sur les ressources est, de ce fait, 

récente dans l’explication des AS
28

. L’hypothèse sur laquelle se base la 

théorie des ressources est que les entreprises peuvent maximiser leurs 

profits à long terme par le biais de l'utilisation et du développement des 

ressources internes et externes. 

Dans son utilisation pour l’analyse des ASI, la RBV s’est développée 

en réponse à la TCT
29

. Contrairement à la logique des coûts de transaction 

qui ne se base que sur la minimisation des coûts de transaction comme 

objectif ultime de l’entreprise, la RBV met l’accent sur la maximisation de 

la valeur de l’entreprise par la mise en commun et le développement des 

ressources en toute nature. Elle se focalise ainsi sur la ressource comme 

unité d’analyse au lieu de la transaction. L’entreprise est alors considérée 

comme une collection de ressources productives qui lui permettent 

d’améliorer de façon permanente l’accomplissement de ses activités. Elles 

peuvent être tangibles (Financières et matérielles) et/ou intangibles 

(Technologie, la réputation, les ressources organisationnelle, la culture, la 

formation).  

La RBV met l’accent sur le fait que les entreprises recourent aux 

alliances afin d’atteindre un objectif stratégique d’obtention de ressources 

manquantes dont la finalité est de créer des avantages compétitifs et de 

maintenir leur position sur le marché
30

. A cet effet, Eisenhardt & 

Schoonhoven (1996)
31

 ont conclu que les alliances sont plus susceptibles de 

                                                 
27

- K.  Das & A Teng, op, cit. 
28

- K. M.  Eisenhardt & C. B. Schoonhoven, "Resource-based view of strategic alliance 

formation: Strategic and social effects in entrepreneurial firms", organization 

Science, vol.7, no 2, 1996, p.136-150. 
29

- K.  Das & A Teng, idem. 
30

- R. Gulati, op, cit. 
31

- K. M.  Eisenhardt & C. B. Schoonhoven, idem. 
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se former lorsque les entreprises sont dans des positions stratégiques 

vulnérables (besoin de ressources) ou quand elles sont en forte position sur 

le marché (possèdent des ressources précieuses à partager). Les ASI sont 

donc un moyen pour leur partenaire de combiner entre des ressources 

complémentaires tangibles et intangibles, pour accéder aux ressources 

auxquelles elles n’auraient pas eu accès si elles étaient seules et/ou pour 

créer de nouvelles ressources afin de maximiser les profits à long terme
32

.  

Appliqué au contexte des PED, Lin et Darnall (2015)
33

 supposent qu’il 

existe au moins deux motivations qui amènent les entreprises à former des 

AS. La première est liée à la volonté des partenaires de combiner leurs 

ressources de manière complémentaires dans le but de les exploiter et de 

développer des compétences organisationnelles et technologiques. Ceci va 

conduire à de meilleurs résultats de performance
34

. La seconde estime que, 

dans le contexte des PED, où les connaissances liées à l’environnement sont 

complexes et difficiles à acquérir, le partenariat avec une entreprise locale 

permet de faciliter leur circulation ainsi que leur acquisition.  

In fine, la théorie basée sur les ressources permet d’apporter un 

éclairage conceptuel sur le meilleur choix stratégique qui s’offre aux 

entreprises en cas de besoin en ressources. En revanche, cette théorie 

n’explique pas les différents mécanismes ainsi que le processus 

d’apprentissage qui permet aux entreprises partenaires d’acquérir les 

ressources en connaissances et en compétences dont elles en ont besoin. 

C’est pourquoi, nous abordons dans le prochain point, la théorie de 

l’apprentissage organisationnel qui explique les mécanismes et les 

conditions de gestion et d’acquisition de connaissances. 

2.3.  La théorie de l’apprentissage organisationnel :  

Durant ces deux dernières décennies, les études sur les ASI ont porté 

beaucoup d’attention sur la capacité des alliances à transférer et à partager 

                                                 
32

- E. W. Tsang,  "Motives for strategic alliance: a resource - based perspective" 

Scandinavian  Journal of  Management, vol.14, no 3, 1998, p.207-221 
33

- H. Lin & N. Darnall,  "Strategic alliance formation and structural configuration", 

Journal of Business Ethics, vol.127, no 3, 2015, p.549-564. 
34

- K.  Das & A Teng, op, cit. 
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des connaissances et/ou des compétences entre les partenaires
35

. Il en 

résulte que les ASI permettent le transfert et la création de connaissances 

suite à l’interaction et aux échanges entre les partenaires
36

. La  théorie de 

l’apprentissage organisationnel offre une compréhension des enjeux que les 

alliances peuvent procurer aux entreprises en termes de transfert de 

connaissances organisationnelles et technologiques codifiables et non-

codifiables. Les ASI sont, en effet, considérées comme l’une des plus 

importantes formes de coopération qui permet aux entreprises d’acquérir et 

de développer des connaissances externes dont elles n’en disposent pas
37

. 

En outre, les entreprises choisissent de former des ASI afin d’acquérir et de 

créer de nouvelles connaissances organisationnelles et technologiques. Pour 

leur part, Hamel et al (1989, p.389) estiment que « Les entreprises voient 

l’alliance comme une fenêtre sur les capacités de leurs partenaires ». De 

plus, Hubert (1991. p.102) affirme que « l'un des principaux facteurs qui 

permet d’obtenir de multiples interprétations est une alliance stratégique 

avec d'autres organisations». Dans cette perspective, certaines entreprises 

ne peuvent acquérir facilement des connaissances sans former des alliances 

car ce sont les interactions entre les partenaires qui permettent d’apprendre 

et d’acquérir des connaissances. Plusieurs études montrent que les 

entreprises en alliance ont acquis des connaissances leur permettant d’en 

créer de nouvelles et d’être innovantes
 38

. 

L’apprentissage est définit comme un processus collectif qui implique 

l’interaction et la communication entre les organisations
39

. Ce processus se 

traduit par la capacité de toute entreprise à produire, accumuler et 
                                                 
35

- A. C. Inkpen, "Creating knowledge through collaboration", California Management  

Review, vol.39, no1, 1996, p.123-140. 
36

- M. A. Lyles & J. E. Salk, "Knowledge acquisition from foreign parents in 

international joint-ventures: An empirical examination in the Hungarian 

context." Journal of International Business Studies, vol.27, 1996, p.877-904. 
37

- M. M.  Mowla, op,cit. 
38

- A. C.  Inkpen, "Learning through joint-ventures: a framework of knowledge 

acquisition." Journal of Management studies, vol.37, no 7, 2000, p.1019-1044. 
39

- K. Gherzouli, "Conditions de réussite du partenariat interentreprises algéro-

occidental." Partenariats d'entreprises et mondialisation, 1999, p.387. 
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mémoriser de nouvelles connaissances. En outre, l’apprentissage est le 

mécanisme par lequel une organisation apprend de l’autre à travers le 

transfert de connaissances. L’apprentissage est également considéré comme 

le processus d’accès à l’innovation: il permet de transformer la 

compréhension en action par la création de connaissances dans l’entreprise 

que ce soit au niveau de la technologie, du contenu, du processus ou des 

personnes.
40

 Par ailleurs, il est important de distinguer entre l’apprentissage 

organisationnel et technologique. Le premier regroupe l’ensemble des 

connaissances liées au management et au marketing ; le second correspond 

à toutes les connaissances liées à la technologie et au processus de 

production.
41

 En outre, la théorie de l’apprentissage organisationnel se 

focalise sur la connaissance et considère son acquisition comme un 

avantage compétitif. La connaissance peut être définie comme l’ensemble 

des compétences, des savoirs ou de l’expertise intégrés dans les produits ou 

services
42

. Il en existe deux types : les connaissances explicites et tacites. 

Les premières sont objectives : elles regroupent l’ensemble des 

informations et des faits qui peuvent être codifiés et transférés de façon 

formelle par des documents, des procédures ou des revues
43

. A l’inverse, les 

connaissances tacites sont subjectives et, par conséquent, difficiles à 

codifier et à communiquer. Ainsi, la gestion efficace de cette ressource est 

une source d'avantage concurrentiel qui va conduire à une amélioration des 

résultats des entreprises. Il convient également de faire la différence entre 

l’acquisition et la création des connaissances
44

. Ces deux concepts font 

partie du processus de gestion de la connaissance. En effet, l’acquisition des 

connaissances est le phénomène, qui découle de l’apprentissage et la 

                                                 
40

- A. C. Inkpen, op, cit. 
41

- A. S. Hyder, "Differences between developed and developing country joint 

ventures-a reality or a myth?" International Business Review, vol 8, no 4, 1999, p. 

441-461. 
42

- I. Nonaka & H. Takeuchi & K. Umemoto, "A theory of organizational knowledge 

creation". International Journal of Technology Management, vol.11, 1996, p.833-845 
43

- I. Nonaka, "A dynamic theory of organizational knowledge creation", Organization 

science, vol.5, no 1, 1994, p. 14-37 
44

- I. Nonaka, op, cit. / M. A. Lyles & J. E. Salk, op, cit.  



Alliances stratégiques dans les PED : Fondements 

théoriques et application au contexte Algérien 

Imane HAMMACHE 

Prof. Abdel-Madjid DJENANE  

Prof. Robert JOCELYNE 

 

60 

 

création de connaissances, consiste à transformer les connaissances 

acquises pour en créer de nouvelles. Ce phénomène constitue un moyen 

pour maitriser les technologies les plus récentes afin de s’adapter aux 

besoins du marché. 

Dans le cas des ASI, il existe différents mécanismes qui permettent 

l’apprentissage entre les partenaires de l’alliance. L’observation constitue, à 

titre d’exemple, un moyen d’apprentissage. En observant les autres 

membres, les partenaires peuvent s’inspirer et imiter les meilleures 

pratiques
45

. Néanmoins, pour qu’une connaissance acquise soit pertinente, 

elle doit être transmise dans l’organisation. Autrement dit, les 

connaissances doivent être exploitées et reconverties en nouveaux actifs
46

. 

Néanmoins, la capacité de l’entreprise à assimiler, exploiter et produire de 

nouvelles connaissances est déterminée par des facteurs liés à la capacité 

d’absorption des entreprises
47

, aux différences culturelles, à la 

communication et à la confiance entre les partenaires
48

.  La capacité 

d’absorption constitue un des facteurs le plus important pour un transfert de 

connaissance efficace. Il s’agit de la capacité de l’entreprise à assimiler, 

internaliser et commercialiser de nouvelles connaissances acquises de 

sources externes telles que les fournisseurs, les clients ou autres 

entreprises
49

. La capacité d’absorption constitue le lien entre l'alliance, 

l'innovation et la performance. Ainsi, une entreprise qui a une bonne 

capacité d’absorption peut transformer les connaissances acquises en biens 

et services
50

. Ce sont les entreprises qui ont déjà des compétences de 

production et de l’expérience qui ont le plus de capacité à comprendre et à 

                                                 
45

- M. Easterby Smith & M. A. Lyles & E. W. Tsang, "Inter organizational knowledge 

transfer: Current themes and future prospects." Journal of Management studies, 

vol.45, no 4, 2008, p.677-690. 
46

-  G. George & al, op, cit./E. W. Tsang, op, cit.  
47

- W. M. Cohen & D. A. Levinthal, "Absorptive capacity: A new perspective on 

learning and innovation". Administrative science quarterly, 1990, p.128-152. 
48

- M. Easterby Smith & al, idem  
49

- M. A. Lyles & J. E. Salk, op, cit./ W. M. Cohen & D. A. Levinthal, op, cit.  
50

- R.M. Grant, " Toward a knowledge based theory of the firm". Strategic 

management journal, 1996, vol. 17, no.S2, p. 109-122. 
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codifier les connaissances
51

. In fine, la capacité d’absorption est 

positivement liée au transfert de connaissances et à la création de nouvelles 

connaissances organisationnelles et technologiques.
52

 

En ce qui concerne la culture, la communication et la confiance, ces 

facteurs peuvent poser un problème ou, au contraire, favoriser le transfert 

de connaissances. En effet, la différence de culture entre les partenaires de 

l’alliance peut avoir une influence sur la communication entre ces derniers 

et sur la façon dont les partenaires acquièrent, interprètent et utilisent les 

connaissances. Dans ce contexte, la plupart des entreprises engagées dans 

les alliances établissent des centres de gestion interne. Ces derniers ont pour 

objectif d’organiser des réunions avec les employés afin de partager les 

connaissances et les compétences requises
53

. En outre, la confiance entre les 

partenaires de l’alliance permet d’échanger des idées et de partager des 

informations. La confiance se construit par la fréquence des interactions et 

se traduit généralement par la mise en place d’une structure de gouvernance 

formelle qui leur permet d’apprendre et d’intégrer les connaissances 

acquises de l’alliance pour leurs besoins spécifiques.
54

 

Dans le contexte des PED, les entreprises souffrent d’un retard en 

matière de connaissances et de compétences organisationnelles et 

technologiques
55

. C’est pour ces raisons qu’elles ont recours aux alliances 

avec des entreprises étrangères plus expérimentées. Ces ASI offrent aux 

entreprises de ces pays de réelles possibilités pour mettre à niveau leurs 

                                                 
51

- D. J. Teece, "Technology transfer by multinational firms: the resource cost of 

transferring technological know-how." Essays in Technology Management and 

Policy, 2003. 
52

- C.-W. Lee, "Strategic alliances influence on small and medium firm 

performance." Journal of Business Research, vol.60, no 7, 2007, p.731-741. 
53

- G.  Hamel & Y. L. Doz & C. K. Prahalad, "Collaborate with your competitors 

andwin". Harvard business review, vol.67, no 1, 1989, p.133-139.. 
54

- J. H.  Dyer & H. Singh, op, cit.  
55

- K. Said, "Le transfert de compétences au sein des alliances interentreprises euro- 

méditerranéennes en question." La Revue des Sciences de Gestion, no.4, 2006, 

p.183-188. 
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compétences organisationnelles et technologiques et développer des 

capacités innovatrices. 

3. Les ASI en Algérie : Apports théoriques de la recherche et 

discussion : 

Les coopérations interentreprises constituent, pour les entreprises des 

PED, un choix stratégique pour faire face à un environnement mondial de 

plus en plus complexe et dynamique. En effet, les ASI sont considérées 

comme une opportunité de croissance pour les entreprises locales en leur 

permettant de faire face aux difficultés d’ordre économique, stratégique et 

organisationnel
56

. En Algérie, le contexte dans lequel évoluent les 

entreprises impose aux investisseurs étrangers, désireux s’installer dans le 

pays, de s’allier avec une firme locale. Cette mesure a vu le jour depuis la 

mise en place d’un dispositif législatif et règlementaire à travers la loi de 

finances complémentaire algérienne pour 2009
57

 qui a placé le partenariat 

comme seul et unique forme d’IDE. La part du partenaire algérien doit être 

majoritaire à moins de 51% contre un maximum de 49% pour la partie 

étrangère. Cependant, un amendement a été ajouté permettant à la partie 

algérienne de fractionner le capital détenu entre deux ou plusieurs 

entreprises. Le management de l’entreprise commune localisée en Algérie 

est souvent confié aux partenaires étrangers, mieux expérimentés, même si 

ceux-ci demeure minoritaires en termes de part de capital
58

. En confiant le 

management à leurs homologues étrangers, les entreprises algériennes 

aspirent bénéficier de l’expertise et d’un transfert de compétences et de 

                                                 
56

- A. Ouédraogo,op, cit./ R.  Rouane, Le transfert inter-organisationnel de compétences 

entre joint-venture euro-algériennes et entreprises mères européennes. 2014. Thèse de 

doctorat. Nice. /A. Ati & N. M’Hiri Elleuch, "Stratégies d'alliance et efficience 

économique des Petites et Moyennes Entreprises (PME) tunisiennes.", La Revue 

des Sciences de Gestion, vol. 1, 2013, p. 39-51. /  F.  CHERIET, " Instabilité des 

alliances stratégiques asymétriques: Cas des relations entre les firmes 

multinationales et les entreprises locales agroalimentaires en 

Méditerranée". Université de Montpellier, vol. 1, no.10, 2009. 
57

- Article 58 de l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finance 

complémentaire pour 2009. Source : Journal Officiel de la République Algérienne 

(JORA).  www.joradp.dz. 
58

- R.  Rouane, op, cit.  
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connaissances de la part de leurs partenaires. Dès lors, une dynamique 

d’alliances est apparue en vue de restructurer et de privatiser certaines 

filières. On peut citer la filière textile et habillement, la filière métallurgie, 

la filière automobile, la filière industrie pharmaceutique, la filière 

agroalimentaire, la filière matériaux de construction, etc. 

C’est dans ce contexte socio-économique marqué par une nécessité de 

diversifier et de sortir d’une économie rentière
59

, que les ASI peuvent être 

des choix stratégiques propices pour permettre aux entreprises algériennes 

de se moderniser et de s’insérer dans la sphère économique mondiale. La 

littérature théorique et empirique existante, révèle que cette forme de 

coopération représente une réelle opportunité de croissances et 

d’amélioration de la performance des entreprises. Ainsi, en confrontant ces 

résultats au contexte algérien, nous tentons de discuter les hypothèses 

énoncées en lien avec les trois théories développées précédemment. 

Premièrement, en s’appuyant sur la TCT, nous stipulons que les ASI 

constituent un moyen pour les entreprises algériennes de réduire les coûts 

de transaction liés non seulement à la recherche d’informations sur les 

fournisseurs et à l’importation des biens intermédiaires, mais aussi à 

l’identification des clients et l’accès aux réseaux de distribution 

internationaux. En effet, les entreprises algériennes importent la majorité 

des biens intermédiaires qu’elles utilisent (matières premières, outils de 

production, etc.), ce qui entrave leur performance. Adapté aux résultats des 

recherches précédentes
60

, nous supposons que la formation d’alliance avec 

des entreprises étrangères facilite l’accès aux informations, à l’exportation, 

au partage des réseaux de distribution et à la commercialisation des 

produits. Autrement dit, si les partenaires étrangers sont des fournisseurs de 

biens intermédiaires, leurs homologues algériens peuvent alors réaliser des 

économies sur les coûts de transaction liés à la collecte d’informations sur 

l’achat de ces biens, les coûts liés à la négociation et à l’écriture des 

                                                 
59

- 98% des recettes de l’Etat algérien proviennent des hydrocarbures.  
60

- J. F. Hennart, op, cit. / G. George & al, op, cit. / R. Gulati, op, cit. 
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contrats avec d’autres fournisseurs, à la sélection de fournisseurs, etc. De 

même, si les partenaires étrangers sont des clients ou des concurrents 

potentiels, les entreprises algériennes peuvent, dans ce cas, bénéficier d’un 

accès rapide au réseau de distribution, à la vente des produits et à 

l’exportation, ce qui va leur éviter de supporter les coûts de transaction liés 

à la recherche de ces informations. 

Deuxièmement, en se basant sur la théorie des ressources, la formation 

d’ASI permettrait aux entreprises algériennes d’acquérir des ressources 

dont elles ne disposent pas et qui sont nécessaires pour son développement. 

Il s’agit essentiellement des ressources intangibles liées au savoir-faire 

organisationnel et technologique qu’il est difficile d’acquérir en étant seule. 

Les entreprises algériennes à l’image des firmes des PED, sont confrontées 

à des difficultés liées au manque de connaissances et de compétences 

organisationnelles, mais aussi technologiques. Les alliances peuvent alors 

constituer une solution pour les entreprises algériennes qui sont dans une 

faible position stratégique et qui ont besoin de ces ressources. L’acquisition 

de ces ressources par les entreprises algériennes leur permettra de mettre à 

niveau leurs compétences, ainsi que leurs pratiques managériales dans la 

perspective de réaliser de meilleurs profits.  

Enfin, l’acquisition de ces ressources nécessite une volonté commune 

d’apprentissage, elle se traduit par l’adoption de différents mécanismes. 

C’est pourquoi, sur la base de la théorie de l’apprentissage organisationnel, 

nous relatons que à travers les ASI, les entreprises algériennes peuvent 

acquérir des ressources et des connaissances via l’interaction, l’imitation 

des bonnes pratiques grâce à l’observation, ainsi que la formation du 

personnel de la part de leurs partenaires étrangers tout en tenant compte des 

difficultés liées à la capacité d’absorption des entreprises réceptrices ainsi 

qu’aux barrières culturelles et relationnelles entre les partenaires. 

En effet, l’interaction sociale entre les partenaires, permet d’acquérir 

de nouvelles connaissances et développer de nouvelles idées. En observant 

les autres membres, les partenaires peuvent s’inspirer et imiter les bonnes 

pratiques (Hormis l’observation, d’autres mécanismes d’apprentissage 
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peuvent être entrepris par les partenaires tels que l’organisation des activités 

de formation, le transfert de personnel expérimenté, l’organisation de 

conférences, la codification des connaissances, etc
61

. 

Conclusion :   

La présente étude questionnait l’impact des ASI sur la performance 

des entreprises dans le contexte algérien. Trois théories adaptées à ce 

contexte ont été retenues : la théorie des coûts de transaction, la théorie 

basée sur les ressources et la théorie de l’apprentissage organisationnel. La 

littérature abondante sur cette question souligne l’apport des ASI sur la 

performance des entreprises et ce, en permettant de réduire les coûts de 

transaction, d’acquérir des ressources et compétences et d’accéder à un 

réseau de distribution international. En Algérie, le recours au partenariat 

découle d’une volonté politique et économique de relancer et de restructurer 

certaines entreprises à faible croissance, dans le cadre d’une démarche 

globale de diversification d’une économie dépendante des hydrocarbures.  

L’originalité de cette recherche réside dans le fait que les travaux 

analysant l’impact des ASI sur la performance des entreprises dans le 

contexte algérien, restent à un stade embryonnaire. Ce qui nous a conduits à 

formuler trois perspectives de recherche en nous basant sur une analyse 

théorique des ASI. Cet article apporte une contribution théorique qui fera 

l’objet d’une analyse empirique traduisant une première voie future de 

recherche. Une autre voie serait d’identifier empiriquement les conditions 

de succès des alliances dans le contexte algérien. Les perspectives tirées de 

ces recherches peuvent servir de guide aux pouvoirs publics afin de définir 

une stratégie globale de développement basée sur les ASI et créer un climat 

des affaires favorable à leur succès et permettre notamment aux 

responsables d’entreprises d’avoir une vision plus claire de l’apport que 

peuvent avoir ces partenariats au niveau organisationnel, technologique et 

financier. 

 

 

                                                 
 
61

- M. Easterby Smith & al, op, cit. / G. George & al, op, cit. 
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Résumé : 

Les modèles DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) ont 

montré une grande efficacité dans l’analyse et l’évaluation des politiques 

monétaires. L’objet de ce travail est de proposer un modèle DSGE pour 

l’économie algérienne ainsi de l’interroger sur l’efficacité de la politique 

monétaire en Algérie telle qu’elle est menée par la Banque centrale.  

Les résultats de notre étude indiquent que la politique monétaire en 

Algérie n’a pas participé à l’activité économ ique du pays. Cela est dû, 

selon cette étude, à la situation d’excès de liquidité qu’a connu le système 

bancaire algérien et à la dépendance de l’activité économique des 

importations.  

Mots clés : Politique Monétaire, Masse Monétaire, Modèle DSGE, 

Méthode Bayesienne.   

 :ملخص
كفاءة معتربة    DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium)أظهرت مناذج

لالقتصاد اجلزائري   DSGEالغرض من هذا املقال هو اقرتاح منوذج  يف حتليل وتقييم السياسات النقدية،
 . واستخدامه يف تقييم فعالية السياسة النقدية يف اجلزائر

لنقدية يف اجلزائر مل تشارك يف النشاط االقتصادي للبالد، وهذا من نتائج الدراسة أن السياسة ا
راجع اىل سببني حسب الدراسة، األول ارتفاع السيولة النقدية الذي ميز السوق النقدية، والثاين ارتباط 

 .     األعوان االقتصاديني بالواردات يف جل نشاطهم االقتصادي
 . ، طريقة بايز DSGEنقدية، مناذج السياسة النقدية، الكتلة ال :كلمات مفتاحية
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INTRODUCTION : 

Dans cette contribution, nous utilisons un modèle DSGE (Dynamic 

Stochastic General Equilibrium) pour évaluer la politique monétaire dans le 

cadre de l’économie algérienne.  

Depuis une dizaine d’années, sous l’impulsion des travaux de Clarida 

et al. (1999), Erceg et al. (2000), Schorfheide et An (2006) et Smets et 

Wouters (2003, 2005, 2007) l’utilisation des modèles DSGE dans l’étude et 

l’analyse des politiques monétaires envahit progressivement les Banques 

centrales ainsi que les thèmes des recherches présentés dans le cadre 

académique. Ces modèles sont utilisés pour construire des prévisions, 

interpréter des prévisions obtenues à partir des modèles athéoriques et/ou 

des jugements d’experts, mettre en œuvre des expériences de politique 

économique. L’idée d’utiliser des modèles d’équilibre général dites aussi 

micro fondés, estimés par la méthode bayésienne, dans le cadre de 

prévisions macroéconomiques institutionnelles, a été popularisée par Smets 

et Wouters (2003). Ils montrent qu’un modèle DSGE néo-keynésien en 

économie fermée, incluant un nombre suffisant de rigidités et de chocs 

structurels, est à même de reproduire de manière satisfaisante les données 

de la zone euro ou des États-Unis et d’afficher des performances prédictives 

comparables à celles d’un modèle VAR. Ces modèles (DSGE) sont 

construits sur la base de plusieurs équations caractérisant le comportement 

de différents agents économiques. Ces équations tirent leurs formes de la 

théorie économique, notamment de la théorie microéconomique, surtout 

depuis les critiques de Lucas (1976). Cet auteur a défendu l’idée selon 

laquelle les agents économiques modifient leurs comportements et 

anticipations suite aux changements de l’une des composantes de la 

politique gouvernementale. Ces critiques étaient à la faveur de 

développement des modèles macro-économétriques avec des formes 

structurels tels que les modèles  real business cycle (RBC) et les modèles 

DSGE.   

La politique monétaire en Algérie est sujette à plusieurs questions 

relativement à son efficacité. En faite, cette efficacité repose sur la capacité 

de cette politique à influencer la sphère économique réelle. Cette question a 
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intéressé Ilmane (2006) en menant une analyse critique de la politique 

monétaire en Algérie. L’auteur a analysé en profondeur cette  politique 

monétaire sur ses différents aspects : gestuel et réglementaire. Boumghar 

(2014) de son coté s’est intéressé à l’analyse de la conduite de la politique 

monétaire par la Banque centrale Algérienne. Latrech (2012) a présenté une 

étude portant sur la mesure de l’écart existant entre la conduite de la 

politique monétaire en Algérie et la politique de ciblage d’inflation.  Bellal 

(2011) a analysé la politique monétaire en Algérie du côté de la régulation 

monétaire, il a pris pour période de l’étude 1990 à 2007. Cette étude était 

portée exactement sur les changements institutionnels, qui ont survenu 

durant la période de l’étude,  relatifs à l’offre de monnaie.  

Nous remarquons que la question de l’analyse de la politique 

monétaire peut être menée sous différents angles, ce travail se focalise sur 

l’analyse de l’efficacité de la politique monétaire quant à ces effets sur la 

sphère nominale et réelle durant la période allant de 2000 à 2015
1
. En cet 

effet, dans ce travail nous tentons de répondre à la question suivante : la 

politique monétaire en Algérie a-t-elle effet sur le reste de l’économie 

durant la période 2000-2015? 

Nous inspirants des travaux de Jondeau et Sahuc (2007) et Christiano 

et al. (2010), ayant utilisé les modèles DSGE pour analyser les politiques 

monétaires. Notre modèle DSGE est formulé, pour caractériser l’économie 

algérienne, en se basant sur les travaux de : Dib (2008 b) et Allegret et Ben 

khodja (2011) et Ilmane  et al. (2013). Ces hauteurs ont proposé des 

modèles DSGE pour l’économie Algérienne dans le sens de mesurer l’effet 

des chocs exogènes sur le reste de l’économie.  Malgré que ces modèles ne 

traitent pas explicitement des problèmes relatifs à la politique monétaire 

nous inspirants d’eux pour construire la maquette de notre modèle DSGE, 

qui fera l’objet de la première section.  

                                                 
1
 - Le choix de cette période est justifié par l’avènement d’une situation d’excès de 

liquidité dans le marché monétaire et qui est accompagnée par une nette stabilisation 

macroéconomique.    
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Une fois que la maquette du modèle est élaborée, nous codons les 

différentes équations du modèle sous le logiciel Dynare
2
 pour l’estimation a 

postériori des paramètres du modèle ainsi de simuler les effets de la 

politique monétaire sur l’économie nationale. L’estimation a postériori des 

paramètres permet d’avoir les valeurs d’un ensemble de paramètres pour 

lesquels l’estimation par les méthodes économétriques conventionnelles 

s’avère difficile tels que les différents élasticités, les  coefficients de rigidité 

des prix et des salaires. L’analyse de ces résultats permette la mesure des 

effets de politique monétaire sur la sphère économique nominale et réelle. 

Cette analyse sera augmentée par la mesure de l’effet d’un choc relatif à la 

variation de la monnaie de base M1, ce qui constitue le sujet de la seconde 

section.  

En fin l’article sera terminé par une conclusion.  
 

1. Le modèle : 

Le modèle DSGE proposé dans le cadre de ce travail reproduit le plus 

possible le schéma macroéconomique caractérisant l’économie algérienne. 

En s’inspirant des travaux de : Ilmane  et al. (2013)
3
,  Dib (2008 b)

4
 et 

Allegret et Ben khodja (2011)
5
, plusieurs hypothèses sont formulées pour 

rapprocher au mieux le comportement du modèle de celui de l’économie 

nationale. Nous supposons l’existence de sept agents économiques : le 

ménage, le producteur pétrolier, le producteur de bien intermédiaire, le 

producteur de bien final, l’importateur, l’État et la Banque centrale. Les 

                                                 
2
- Dyanre est un package informatique qui fonctionne sous Matlabe permettant la 

simulation de ce type de modèle (pour information,  voir le site :  

http://www.dynare.org/.  
3
- Ilmane M. C., Ferhi M. et Boussafi K.(2013) : "Un modèle macroéconomique DSGE 

pour l’économie algérienne". Travail réalisé dans le cadre du programme national de 

recherche 27. 
4
- Dib A.(2008): "Dynamic Effects of the U.S. Dollar Fluctuations in a Small Open 

Oil Exporting Economy: The Case of Algeria". CREAD, Cahiers du CREAD 

n°8586, p 544. 
5
- Allegret, J.P., et Benkhodja, M.T.(2011):" External Shocks and Monetary Policy in 

a Small Open Oil Exporting Economy". University of Paris West - Nanterre la 

Défense, EconomiX Working Papers, p39. 

http://www.dynare.org/
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équations du modèle  sont choisies afin de caractériser, le plus possible, le 

comportement des agents économiques dans le cadre de l’économie 

algérienne. Étant donné que cette économie est une économie de rente, 

l’introduction d’un producteur pétrolier est bien nécessaire eu égard à son 

importance dans l’économie nationale.  Le producteur pétrolier constitue la 

pièce angulaire de notre économie.  Toute cette importance est prise en 

considération dans notre modèle. Le producteur pétrolier représente, à nos 

yeux, la source de la création de la valeur en Algérie. Les rentes de ce 

producteur influencent, sans conteste, les dépenses de l’État, ainsi que les 

autres variables macroéconomiques (tels étaient les résultats des études de : 

Allegret et Ben khodja (2011)
6
 et Ilmane et al. (2013)

7
). L’existence de ce 

producteur conjuguée avec la faiblesse du marché financier en Algérie rend 

la construction de notre modèle un peu particulière de celle conventionnée. 

Dans le cadre de notre modèle, le ménage représentatif n’intervient pas sur 

le marché financier pour réaliser des bénéfices sur des placements, 

contrairement aux modèles réalisés dans le cadre des économies 

développées. En effet, nous nous trouvons face à l’obligation d’intégrer la 

variable relative à la masse monétaire dans la fonction d’utilité des 

ménages, comme suggèrent Bhattacharjee et  Thoenissen (2007)
8
 et 

Benchimol (2013)
9
. Les différentes parties du modèle sont présentées dans 

ce qui suit.   
 

1.1. Les ménages : 

Le ménage choisi la consommation   , l’investissement   , le niveau 

de la monnaie détenue 
  

  
 (en terme réel) et le nombre d’heures de travail     

 

                                                 
6
- Allegret et Ben khodja, idem.   

7
- Ilmane et al., op. cit.  

8
- Bhattacharjee A. et  Thoenissen.(2008): "Productivity, Preferences and UIP 

deviations in an Open Economy Business Cycle Model". centre for dynamic 

macroeconomic analysis working paper series. 
9
- Benchimol J.(2013): "Money in the Production Function : A New Keynesian DSGE 

Perspective", Working Paper 1304, Research Center ESSEC. 
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pour maximiser une fonction d’utilité donnée comme suit : 

         
 
   . 

Où    est la fonction d’utilité intertemporelle et         est le facteur 

d’actualisation. La forme de cette équation, dans le cadre de ce travail, 

correspond à celle de Atta-Mensah et Dib (2003)
10

,  Ortega et Rebei 

(2006)
11

 et elle est sous forme : 

      
 

 
  
   

   
 

   
 

   
 
  

  
 
   

 
  
   

   
). 

Où,   et   sont respectivement le coefficient de substitution 

intertemporelle
12
, l’élasticité de la demande de monnaie et l’élasticité 

d’offre de travail.  

Cette équation prend en considération le choc de la demande globale   
 
et le 

choc de la demande de monnaie   
 .  

Le ménage gère sa contrainte budgétaire : 

                                    13 

en cherchant la meilleure allocation de ses ressources constituées des 

éléments suivants :  

- son salaire       ,     est le salaire horaire qui est une combinaison 

des trois salaires perçus des trois agents économiques : la firme 

pétrolière et non pétrolière et l’Etat, il est donné sous la forme 

suivante :        
        

        
   

, où                  

                                                 
10

- Atta-Mensah J. et Dib A.(2003): "Bank Lending, Credit Shocks, and the 

Transmission of Canadian Monetary Policy". Banque du Canada, Document de 

travail, p 9.  
11

- Ortega E. et Rebei N. (2006): "The Welfare Implications of Inflation versus Price-

Level Targeting in a Two-Sector, Small Open Economy". Banque du Canada, 

Document de travail, p12. 
12

- Ce coefficient indique le choix inter-temporel est un choix qui implique des 

évènements situés à des moments différents. L'étude des choix inter-temporels, 

consiste à déterminer dans quelle mesure les individus accordent une préférence au 

futur proche par rapport à un futur plus lointain, et à décrire les mécanismes 

psychologiques et cérébraux à l'œuvre. 
13

- La contrainte budgétaire est multipliée par      pour écrire les agrégats en termes 

réels.   
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respectivement la part (en pourcentage) du salaire fourni par : la firme 

pétrolière, la firme non pétrolière et l’Etat.  En même temps, le travail 

est mesuré en nombre d’heures de travail fourni   , qui est aussi 

combinaison du nombre d’heures de travail dans la firme pétrolière , 

non pétrolière et l’agent État.    est donné sous la forme suivante : 

       
        

        
   

. Où         et     sont respectivement (en 

pourcentage) la part de travail fourni par le ménage représentatif 

dans : la firme pétrolière, la firme non pétrolière et l’agent État.  

- la masse monétaire      détenue à la  date    , 

- la  rentabilité de l’investissement en capital à la date     qui est 

donnée sous la forme suivante :        . 

Ces ressources sont allouées aux emplois suivants : 

- La  dépense de la consommation      où    est l’indice des prix à la 

consommation. Il  est mesuré par l’IPC (indice des prix à la 

consommation), quant à    est la quantité des biens consommés à la 

date   , il peut représenter le panier représentatif pris dans le calcul de 

l’IPC, 

- La masse monétaire     demandée à la date   pour des besoins de 

consommation, 

- La  dépense d’investissement     , où    est l’investissement à la date 

  en terme réel. Cet investissement entre dans la formation du capital 

à la date    comme suit :   

                       
  

    
     . Où    et   sont, respectivement, 

le taux de dépréciation du capital et le taux d’ajustement de 

l’investissement. 

1.1.1. Décision de consommation: 

Le  problème de maximisation de la fonction d’utilité du ménage est 

comme suit :  
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s /c                                               

Ce problème est résolu à l’aide de l’équation de Lagrange. Les 

conditions de premier ordre sont : 

   
 

  
                                                                                (1)                                 

   
 

 
    

 
  
  

  
                  

  

    
                            (2)        

   
 
     

   
         

  
                                                         (3)          

     
 

    
                     

 

      
               (4)        

    

  
      est la variation inter-temporelle des prix caractérisant 

l’inflation.  

L’équation (1) explique la consommation à la date   en fonction du 

salaire réel disponible et du nombre d’heures de travail. L’équation (2) est 

l’équation de la demande de monnaie. Elle est en fonction de l’inflation 

(
    

  
     ) et de la consommation anticipées. L’équation (3) met en 

relation la consommation avec le salaire réel. L’équation (4) quant à elle 

caractérise la décision du ménage relativement à la fixation de la quantité 

d’investissement en fonction de sa rentabilité et de la consommation des 

ménages.   
 

1.1.2. Fixation des salaires et décision d’offre de travail :  

Le ménage agit en tant que price setters. Suivant Kollmann (1997)
14

 et 

Erceg et al. (2000)
15

, Christiano et al. (2010)
16

 le salaire est assumé optimal 

si uniquement il est ajusté après un ensemble de signes que le ménage 

                                                 
14

- Kollmann  R. (1997) : "The Exchange Rate in a Dynamic-Optimizing Current 

Account Model with Nominal Rigidities: A Quantitative Investigation". IMF 

Working Paper, WP/97/7 (January). 
15

- Erceg C., Henderson D. W.et Levin A. T. (2000):  "Optimal Monetary Policy with 

Staggered Wage and Price Contracts". Journal of Monetary Economics (1999).    
16

- Christiano L. J., Trabandt M. et Walentin K. (2010) : " DSGE Models for Monetary 

Policy Analysis". National Bureau of Economic Research 1050 Massachusetts 

Avenue Cambridge, MA 02138 June 2010.  Working Paper 16074. 
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reçoit. Il existe un continuum de ménage indexé par         où      est le 

nombre d’heures de travail fourni par le ménage  . La firme collecte les 

différentes qualités d’emploi      comme suit :             
    

 

 
   

  
 

       .     est l’élasticité du nombre d’heures de travail par rapport 

au salaire. À remarquer que l’offre de travail par le ménage   a un lien 

avec : le salaire      perçu, le salaire global et l’indice des salaires   . Il est 

donné comme suit :        
    

  
 

  
      . 

Pour chaque période le ménage   reçoit un signal pour modifier le 

salaire qu’il demande pour son offre de travail présenté par      avec une 

probabilité       , où    est la probabilité que le salaire  ne change pas. 

Cela peut être expliqué par le fait qu’il y a une proportion de firmes 

       qui vont accepter de changer le salaire fourni suite au signal reçu. 

Si le salaire suit le même principe que les prix, il peut être indexé sur la 

variation de l’inflation précédente :   
 
  

    

    
     

 
 , où   

    

    
  est 

l’inflation en     et    est l’indice des prix à la consommation (IPC).   Il 

résulte que  l’indice des salaires demandé par le ménage est    

     
 
      

 

 
   

   
.  

1.1.3. Décision d’investissement : 

Le ménage décide du niveau de stock de capital et du niveau 

d’investissement afin de maximiser son utilité à partir de la rentabilité du 

capital   . Cette décision est formulée en  maximisant sa fonction objective 

(la contrainte budgétaire) en fonction de la fonction de formation du capital 

donnée par :                   
  

    
    .   

Les résultats des conditions de premier ordre sont :  

                                                        (5)          

         
   

    
             

    

  
 
 

                (6)          
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1.2.  L’importateur : 

Le producteur du bien final utilise des produits intermédiaires : 

localement produites et/ou importés. L’importateur achète la quantité des 

biens intermédiaires       à la date   au prix international   
 
 soit en euro     

ou en dollar   , qu’il vend au producteur du bien final au prix local      . 

Ainsi, il contribue à la formulation des prix locaux des produits importés 

     . Dans ce cas, il est formellement pris dans le modèle qu’une part   de 

      est en euro et le reste est en dollar (Allegret, J.P., et Benkhodja, M.T., 

(2011)
17

, Dib (2008)
18

, Ilmane et al (2013)
19

. Ce cadre de formulation est 

relativement proche du cadre de l’Algérie. Car les rapports de ONS (ex : 

celui de novembre 2011) et du ministère des finances (2013, 2014 et 2015) 

expliquent bien cette constitution des importations en Algérie qui sont à la 

faveur de l’euro.     

L’importateur maximise son profit décrit par le système suivant : 

 

   
                   

               
         

                    
 

          

s/c  

          
          

     
        20 

Où          est la quantité de biens intermédiaires importés de 

l’exportateur étranger    . Ce  qui fait, à supposer qu’il existe un continuum 

d’exportateur étranger indexé par        , tenant compte au principe de 

l’agrégation de Dixit et Stieglitz (1977)                     
 

 
. Le 

paramètre   représente le taux marginal de substitution entre les produits en 

provenance de différents exportateurs étrangers (  .  

                                                 
17

- Allegret, J.P., et Benkhodja, M.T, op.cit. 
18

- Dib, op.cit.  
19

- Ilmane et al , op.cit.  
20

- Voir Dixit et Stieglitz (1977) pour des explications plus détaillées sur la forme de cette 

équation.   
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Les conditions de premier ordre permettent d’avoir le prix local du produit 

importé:  

         
 

     
                       

 
         (7)               

  ,    et    
 
 sont supposés des processus aléatoire du type AR(1):  

                                               (8)               

                                             (9)                                                                                                                   

   
 
         

          
 

           (10)                                                                                          

    et    sont respectivement le taux de change euro/dinar, dollar/dinar et 

le prix international des produits intermédiaires importés.  

1.3. Le producteur de biens intermédiaires :  

Nous avons retenu dans ce travail deux types de producteurs de biens 

intermédiaires : le producteur du bien intermédiaire pétrolier et le 

producteur du bien intermédiaire non pétrolier.   

1.3.1. Le producteur du bien non pétrolier:  

Ce producteur est caractérisé dans le modèle par une fonction de type 

Cob-Douglas ayant pour composante : la technologie      , le capital    

fourni par les ménages, le travail mesuré en quantité d’heures        et le 

produit pétrolier     
 . Ce dernier présente la part de la production pétrolière 

destinée à la consommation locale, donnée par :     
      

      , où       est 

la production pétrolière globale et     
  est la part en pourcentage de la 

production pétrolière destinée à la consommation locale (    
 ).  

La production intermédiaire          du producteur     est donnée 

comme suit : 

                
           

        
   

                                (11) 

La technologie       répond à un processus AR(1) donné comme suit :  

                                                  (12) 

Le paramètre         désigne un continuum de producteurs qui produisent 

différents produits. L’homogénéisation de ces différentes productions peut 

être suivant l’agrégation de Dixit et Stigliz (1977) : 
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 où      est un paramètre déterminant la variation temporelle mark-up 

sur le marché des produits.    ,     et    sont respectivement la part du 

capital, de travail et de produit pétrolier dans la production globale, étant 

donné               .  

Le producteur agit pour maximiser son profit donné comme suit : 

                                                      
      

     est le prix local des hydrocarbures bénéficiant d’une subvention par 

rapport aux prix international. Le prix      est formulé selon une hypothèse 

indiquant qu’il existe une probabilité   que la firme garde son prix et une 

probabilité de       que la firme change son prix. Le prix à la date   

répond à l’équation suivante : 

    
              

           
                                    (13) 

      représente le nouveau prix que choisit la firme pétrolière à la date  . Il 

est déterminé de la façon suivante : 

                   
 
                             (14) 

       
 
       est le montant de la subvention de l’Etat dans les prix des 

hydrocarbures.  

Les conditions de premier ordre permettent d’avoir les résultats suivants :  

           
           

     

     
                              

              
           

     

     
                       

             
           

     

    
                           

En remplaçant ces équations dans l’équation de la production, il est 

possible d’avoir l’équation de la formation du prix du producteur 

intermédiaire, comme suit : 

      
 

        
  
 

  

   
 
   

 
     

   
 
   

 
    

   
 
   

.         (18)     

 

 

(15) 

 

(16) 

 

(17) 
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1.3.2. Le producteur du bien pétrolier : 

La firme pétrolière utilise la technologie     , le capital     , le travail 

     et la ressource pétrolière   . Le produit pétrolier est intégralement 

exporté au prix international     
 

 libellé en dollar. La production de bien 

pétrolier, dans ce modèle, est caractérisée par  une équation de type Cob-

Douglas comme suit: 

             
      

    
  .                                               (19) 

La firme pétrolière agit pour maximiser un profit représenté comme suit :  

                                 
 
                            

    . 

Où    est le taux de change DA/$.  

La variable      
 est le prix de pétrole  à son état brut, il correspond à son 

coût d’extraction moyen. 

    
        

    
     

       
                             

                                                   

  
   

        
   

 
     

  
     

       
          

                                                             

              L’équation (23) représente un processus caractérisant le nombre de 

barils produits par trimestre.   

Les résultats des conditions de premier ordre sont:  

                  
 
    

    

    
                              

                  
 
    

    

    
                               

    
               

 
    

    

  
                                

Ces équations déterminent les quantités de      ,      et de     pour 

produire une quantité de     . Cette dernière est scindée en deux. Une 

quantité destinée à la consommation locale, considérée comme un input 

pour le producteur non pétrolier. Une autre quantité est exportée à 

l’étranger.   

(24) 

 

(25) 

 

(26) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 
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Le remplacement des équations (24), (25) et (26) dans l’équation 

(19) permet d’avoir l’ajustement des coûts marginaux par rapport au prix 

international de pétrole.   
 

1.4.  Le producteur du bien final : 

Le producteur de biens finals utilise le produit non pétrolier et des 

produits importés au prix international. La fonction de production répond à 

une fonction de type constant élasticité substitution (CES).   

       

 

      

   

   
 

 

  
    

   

  
 

                                      (27) 

Où   est le taux marginal de substitution entre les produits locaux est les 

produits étrangers dans la production finale. Le producteur de biens finals 

maximise une fonction de bénéfice qui est sous la forme suivante : 

                                               ,  

tenant compte de la contrainte de production présentée par l’équation (27).   

Les conditions de premier ordre sont :  

       
  

     
                                                    (28) 

       
  

     
                                                      (29) 

Ces deux équations déterminent les quantités des inputs requises pour 

produire une quantité de   .   

En remplaçant les résultats précédents (équations  28 et 29) dans l’équation 

(27), il est possible d’avoir le prix des produits finaux en fonction des coûts 

marginaux, comme suit: 

             
           

    
 

                                   (30) 

La rigidité des prix est considérée  selon le principe de  Calvo (1983). La 

firme change son prix avec une probabilité      . Le nouveau prix       

est déterminé en fonction du prix anticipé      et du coût marginal    .  

  
            

         
                                  (31) 

                                                  (32) 

             
           

    
 

                                (33) 

 

https://www.google.fr/search?biw=1242&bih=592&q=constant+elasticity+substitution&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi806Ok9aPSAhWCXhoKHQYeCbAQvwUIFigA
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1.5. L’État : 

L’agent Etat gère le déficit budgétaire. Il collecte les recettes  

fiscales provenant notamment des fiscalités concernant: le producteur 

pétrolier, le revenu des ménages et les producteurs de bien final et 

intermédiaire. Aussi subventionne-t-il le prix de pétrole localement 

consommé        
 
          

 , octroi des salaires aux fonctionnaires 

        ,  et effectue des dépenses d’équipement et de fonctionnement hors 

salaire et subventions    . Explicitement cet agent assure l’affectation de 

ses ressources vers les différentes dépenses, dont la contrainte budgétaire 

est comme suit :   

                           
 
        

                    
 
 

  ,   ,  +  ,   , +  +  ,                                 (34)                  

Où                             
 
        

                 

représentent respectivement les recettes de la fiscalité parvenant  de : la 

firme non pétrolière, la firme pétrolière et les ménages.   

Les  dépenses sont constituées des subventions aux quantités des 

hydrocarbures localement consommées          
 
          

       et   les  

salaires fournis aux ménages          ,avec: 

           
       

      ,                          (35) 

                          
21

.                      (36) 

Les dépenses  d’équipement et de fonctionnement, hors traitement et 

subvention les quantités des hydrocarbures localement consommées, sont 

capturées par la variable    .  
 

1.6. La Banque centrale :  

La modélisation de cet agent est d’une grande importance dans ce 

travail, car il traduit l’objectif de notre problématique quant à l’analyse de 

la politique monétaire. La quasi-totalité des travaux originaux, menés dans 

le cadre des modèles DSGE, orientés à l’étude de la politique monétaire 

utilisent le modèle canonique Néo Keynésien (NK) mis au point par 

                                                 
21

       ,      sont des processus autorégressif d’ordre 1.  
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Clarida, Gali et al (1999)
22

, ALL (2005)
23

.Le principe d’un modèle NK est 

une minimisation d’une fonction de perte de type quadratique tenant 

compte des contraintes économiques représentées par la fonction de la 

courbe de Philips et celle de la courbe IS. 

Dans le rapport de la Banque d’Algérie de (2014)
24

 nous lisons : «… Enfin, si 

les signaux pertinents quant à la tendance de l'inflation sont désormais 

recherchés et suivis de façon rigoureuse, la Banque d’Algérie veille à minimiser 

tout écart entre la prévision d’inflation à court terme et l’objectif retenu par le 

Conseil de la Monnaie et du Crédit, en ajustant la conduite opérationnelle de la 

politique monétaire et retourner à la cible dans un délai raisonnable comme en 

témoigne l’expérience de l’année 2013…. ».  

La Banque d’Algérie déclare qu’elle surveille l’écart entre la prévision de 

l’inflation et son niveau effectif. Ceci nous permet d’utiliser une fonction de perte, 

soit de type quadratique, qui capte les écarts des différentes variables de contrôle 

de la politique monétaire comme suit :  

       
         

  

  
 
 

      
  

  
 
 

     
  

  
 
 

     
  

  
 
 

   .         (37) 

La Banque centrale minimise cette fonction de perte comme suit : 

                
         

  

  
 
 

      
  

  
 
 

     
  

  
 
 

 

    
  

  
 
 

  , 

Tenant compte des équations suivantes : 

-        
           

 
                       ),                       (38) 

   
  

  
      

  

  
         

      

  
        

    

  
    

                   (39) 

                                                 
22

- Clarida R., Gali J. et Gertler M. (1999) : "The science of monetary policy: A New 

Keynesian perspective". J. Econ. Lit. 37, 1661–1707.  
23

- Adolfson M., Laseén S., Lindé J. et Villani M. (2005) : " Bayesian Estimation of an 

Open Economy DSGE Model with Incomplete Pass-Through". Sveriges Riksbank 

Working Paper Series No. 179 March 2005.   
24

- Rapport de la Banque d’Algérie de 2014, p. 113.    
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Les équations N°(38) et N°(39) représentent, respectivement, l’équation de la 

courbe de Philips et celle de la courbe IS.
25

  

Ce système d’équation est affecté par le choc : 

  
   

 

 
     

   
 

   
          

    
  

  
 
  

 
 

 
      

    
                  (40) 

qui est expliqué en fonction du choc sur la demande globale actuel et futur 

et du choc sur la masse monétaire. Cependant, ce choc est une variable ayant une 

moyenne expliquée par les états stationnaires de l’inflation, de la masse monétaire 

et de la production. 

L’équilibre macroéconomique             peut être formulé sur 

la base des résultats des conditions de premier ordre. La firme est au cœur 

de la transformation des intrants de production constitués de capital, de 

travail et de technologie afin de produire    . 
 

2.  Estimation et calibrage des paramètres et analyse de la politique 

monétaire :  

2.1. Calibrage et estimation des paramètres :  

Les paramètres du modèle sont : 

Les paramètres du modèle sont :       ,  ,  ,   ,    ,   ,  ,           , 

    ,    ,   ,   , ,  
   , 

                    
  
                                            . 

Leurs valeurs sont obtenues en utilisant deux approches : calibrage et 

estimation.   
 

2.1.1. Calibration des paramètres :  

  Comme dans Almeida (2009)
26

, les paramètres que nous avons 

choisi de calibrer touchent surtout trois aspects: (i) ceux qui sont cruciaux 

pour la détermination de l'état stationnaire; (ii) ceux pour lesquels nous 

avons des estimations fiables provenant d'autres sources; et (iii) ceux dont 

                                                 
25

- Ces deux équations sont obtenues en combinant les équations (31), (32) et (33) pour 

obtenir l’équation (38). Pour l’obtention de l’équation (39), il suffit de combiner les 

équations (1) et (2) en tenant compte de l’équilibre macroéconomique.  
26

- Almeida V. (2009) : "Bayesian estimation of a DSGE model for the Portuguese 

economy". Working Papers N°14 from Banco de Portugal, Economics and Research 

Department . 
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les valeurs sont cruciales pour reproduire les principaux ratios clés à l'état 

stationnaire de l’économie  algérienne. Les paramètres calibrés sont 

présentés dans le tableau suivant. 

Tableau (1) : Paramètres calibrés 

Paramètres 
Valeurs 

attribuées 

Coefficient de variation du taux de change DA/Dollar (  ) 0.2635 

Coefficient de variation du taux de change DA/euro (    0.2934 

Coefficient de variation des prix des importations (   ) 0.45 

Coefficient d’ajustement d’investissement ( ) 0.3 

Coefficient de dépréciation du capital ( ) 0.025 

Facteur de discounte ( ) 0.99 

Coefficient de variation du nombre d’heures de travail chez l’agent Etat 

(   
) 

0.98 

Le taux d’impôt sur les salaires des ménages ( ) 20 % 

Taux d’impôt sur les sociétés (  ) 0.26 

La probabilité de Calvo ( ) 0.67 

Taux d’impôt sur la fiscalité pétrolière (  ) 80% 

Source : Les paramètres sont calibrés et estimés, par l’auteur, sur la base des séries 

chronologiques des différentes variables du modèle 

Les valeurs des coefficients de variation :  ,    et    , sont obtenus 

sur la base des estimations économétriques de leurs processus. Les autres 

paramètres sont calibrés directement en se basant sur les caractéristiques de 

l’économie algérienne et en se basant sur les travaux déjà réalisés en la 

matière, à citer celui de Ben Koudja et Alegret (2011)
27

 et celui de Ilmane 

et al.(2013)
28

.    
 

2.1.2. Estimation des paramètres par l’approche Bayesienne : 

 Les autres paramètres non calibrés sont estimés à l’aide de la méthode 

de maximum de vraisemblance. Comme le nombre de variables observées  

                                                 
27

- Allegret, J.P., et Benkhodja, M.T). op.cit.                         
28

- Ilmane M. C., Ferhi M. et Boussafi K. op.cit.  
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est inférieur aux nombre de variables du modèle, la fonction de 

vraisemblance est obtenue en utilisant l’approche Bayesienne (pour plus de 

détails voir : Schorfheide (2007)
29

. Les estimations des paramètres par 

ladite méthode se fait en deux étapes. La première consiste à attribuer à 

chaque paramètre une distribution à priori qui convient avec ses 

caractéristiques asymptotiques. La seconde étape est d’utiliser ces 

distribution pour ajuster les valeurs de ces paramètres aux donnés 

disponibles
30
. Ces étapes ainsi que les résultats de l’estimation sont donnés 

dans le tableau suivant.  
 

Tableau (2) : Les valeurs des paramètres de l’estimation bayesienne 

Parameters 
prior 

mean 

post. 

mean 
90% HPD interval Prior Pstdev 

  1.000 1.4600 1.4600 1.4600 Invg Inf 
31

 

  1.000 0.5958 0.5958 0.5958 Invg Inf 

   1.000 1.0768 1.0768 1.0768 Invg Inf 

  1.000 0.8351 0.8351 0.8351 Invg Inf 

   
 0.200 0.1769 0.1769 0.1769 Beta 0.1000 

32
 

   
 0.400 0.3988 0.3988 0.3988 Beta 0.1000 

    
 0.400 0.3949 0.3949 0.3949 Beta 0.1000 

    0.400 0.3856 0.3856 0.3856 Beta 0.1000 

   
 0.300 0.2923 0.2923 0.2923 Beta 0.1000 

  0.507 0.5006 0.5006 0.5006 Beta 0.1000 

  2.000 2.0221 2.0221 2.0221 Invg Inf 

  0.670 0.3612 0.3612 0.3612 Invg Inf 

                                                 
29

- Schorfheide F. et An S. (2006) : "Bayesian Analysis of DSGE Models". Federal 

Reserve Bank of Philadelphia, Working Paper N° 06-5.   
30

- Les données relatives à l’économie algérienne utilisées dans cette étude sont celles des 

variables:   PIB, PIB hors hydrocarbures, inflation (IPC), M1, M2, taux de change 

DA/Dollar et taux de change DA/Euro. Nous avons pris le soin de respecter l’unicité 

de la source des données qui est IFS sur le site internet :  

        http://data.worldbank.org/country/algeria.  
31

- Cette distribution est inverse gamma. Elle est choisie pour les paramètres qui varient 

avec un standard erreur allant jusqu’à l’infini (Inf).   
32

- Cette distribution est celle de beta. Elle est attribuée pour les paramètres ayant une 

variation dans un intervalle      . 

http://data.worldbank.org/country/algeria
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   0.700 1.1646 1.1646 1.1646 Invg Inf 

   0.100 0.9974 0.9974 0.9974 Invg Inf 

  0.500 0.5406 0.5406 0.5406 Invg Inf 

  2.000 2.3447 2.3447 2.3447 Invg Inf 

     0.650 0.6398 0.6398 0.6398 Beta 0.1000 

   0.970 0.9684 0.9684 0.9684 Beta 0.0100 

     0.270 0.2635 0.2635 0.2635 Beta 0.1000 

   0.600 0.5911 0.5911 0.5911 Beta 0.3000 

    0.400 0.4477 0.4477 0.4477 Beta 0.3000 

Source : résultats d’estimation des paramètres par la méthode bayesienne (les sorties du 

logiciel Dynare). 
 

L’estimation à postériori permet de caractériser un ensemble de 

relations entre les variables macroéconomiques relatives à l’économie 

algérienne. Ce qui nous importe plus dans cette étude est bien les différents 

canaux de transmission d’une variante d’effets économiques notamment 

ceux relatifs à la politique monétaire.  

Nous remarquons en premier lieu que le salaire perçu du secteur 

pétrolier influence plus l’indice général des salaires. La variation des prix 

des importations en euro  influence le prix interne à la hauteur de 11%. 

Quant à la rigidité des prix, le paramètre de Calvo ( ) est estimé à une 

valeur de  36%, ce qui indique une moyenne rigidité des prix durant la 

période de l’étude. L’élasticité de substitution inter-temporelle  de la 

consommation par rapport au salaire   ) à postériori est de 2, ce qui indique 

l’important effet du niveau du salaire des ménages dans leurs décisions de 

consommation.   

Nos simulations indiquent aussi la dominance des importations dans la 

production finale : plus de 59%. Un taux de 11% des produits 

intermédiaires sont importés, ce qui peut créer des pressions inflationnistes 

suite aux variations du taux de change ou des prix externes. 

2.2.  Simulation des effets de la variation de la masse monétaire 

Nous introduisons un choc relatif à la masse monétaire pour 

caractériser l’action de la Banque d’Algérie. Nous  attribuons à M

t
  la 
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distribution inverse gamma avec une standard erreur de 1%. Ce choc se 

transmet d’abord à x

t
 avec un degré estimé par le coefficient 

1
( )

m

x





 . 

Nous remarquons que cette transmission a une relation négative avec le 

paramètre  . Si la valeur de ce  paramètre est élevée, ça veut dire que les 

ménages ne réalisent pas de substitution inter-temporelle dans leurs 

décisions de consommation, il y’aura des pressions inflationnistes. Dans 

nos estimations à postériori (voir le tableau (2)), la valeur de   est égale à 

2, ce qui veut dire que le ménage algérien transfère facilement ses avoirs 

monétaires en consommation actuelle.  

Toute variation de la masse monétaire se transformera en inflation si 

le producteur ne suit pas cette variation par une variation de sa production. 

En d’autres mots, il faut que la politique monétaire influence aussi le 

comportement du producteur. Si la Banque centrale augmente m  (la masse 

monétaire à l’état stationnaire), l’impact du choc de la masse monétaire M

t
  

s’affaiblit davantage. Dans le cas contraire, si x  m , nous remarquons 

que ladite transmission est plus forte.  

La simulation de l’effet de M

t
 réalise un effet faible sur le reste de 

l’économie, comme le montre la figure suivante.  

Figure 1 : Les impulses d’une variation de la masse monétaire 

 
Source : les sorties du logiciel Dynare 
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  : la croissance économique,  

  : la perte de la banque centrale,  

   : la masse monétaire demandée par les ménages, 

pi : l’inflation,  

mc : les coûts marginaux de production.  

La variation de la masse monétaire ne se transmet pas aux autres 

variables. La matrice de corrélation entre les différentes variables montre 

une faible liaison entre les différents agents économiques (voir annexe). 

Selon nos résultats la variation de la masse monétaire n’a pas eu d’effet sur 

le reste de l’économie. La corrélation entre la variable de la politique 

monétaire avec le reste des variables est très faible, voire même nulle. La 

seule corrélation positive est celle avec les salaires qui peut être à cause de 

l’introduction du stock de monnaie dans la fonction d’utilité des ménages 

(voir annexe). Il est à remarquer que l’effet de la variation de la masse 

monétaire ne se transmet pas aux autres  variables pour réaliser la 

transmission indirecte de la politique monétaire.  

La situation d’excès de liquidité qui a marqué le marché monétaire à 

partir de l’année 2001 semble déconnecter le système bancaire de la Banque 

centrale, qui n’était plus le principal bayeur des fonds et le taux de 

réescompte était fixe depuis ladite année. Cette situation sépare le reste de 

l’économie de la politique monétaire. Pour vérifier l’effet de cet excès de 

liquidité nous simulons les effets de la politique monétaire en réduisant la 

valeur de    pour caractériser la situation de réduction d’excès de liquidité. 

Les résultats de cette simulation sont expliqués dans la figure (2).  

La réduction de l’excès de liquidité a induit une stabilité économique 

par la réduction de la variation des niveaux des différentes grandeurs 

macroéconomiques suite à un choc sur la masse monétaire. Ce choc a aussi 

un effet positif sur l’inflation. Car nous remarquons, à la différence de la 

figure (1), dans la figure (2) l’inflation répond à la variation de la masse 

monétaire. Dans le cadre de ce modèle, cette transmission est réalisée suite 

à la réduction de l’écart existant entre le niveau de la masse monétaire (  ) 

et son niveau à l’état stationnaire.  
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Figure (2) : Simulation de l’effet de la politique monétaire dans le cas 

d’une réduction d’excès de liquidité. 

 
 

Source : les sorties du logiciel Dynare. 

 

La résolution de système d’équation de notre modèle en haut à son 

état stationnaire permet d’écrire l’écart entre le niveau de la masse 
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de liquidité) l’inflation se trouve aussi dans la même situation. Tout 

tentative de variation de la masse monétaire est absorbée par cet écart entre 

  et   . Dans le cas où l’écart entre   et    est réduit, caractérisant 

l’inexistence d’une situation d’excès de liquidité, la variation de la masse 

monétaire autour de son état stationnaire va se transmettre plus facilement à 

celle de l’inflation, ce que nos résultats de la figure (2) montrent.  

Dans le contexte réel, tant que la croissance de la masse monétaire est 

contrôlée par la Banque centrale, la transmission des effets de la politique 

monétaire est avantageusement garantie. En fait, dans ce cas les banques 

commerciales sollicitent la Banque centrale pour le refinancement, ce qui 

5 10 15 20
-0.2

0

0.2
pi

5 10 15 20
-2

0

2
x

5 10 15 20
0

1

2
mc

5 10 15 20
-5

0

5
L

5 10 15 20
-0.2

0

0.2
md



Analyse de la politique monétaire en Algérie 

à l’aide d’un modèle DSGE 
OUGHLISSI mohand Akli 

 

94 

 

peut forcer la connexion des actions de la Banque centrale avec la sphère 

réelle.  
 

CONCLUSION  

Dans ce travail nous avons élaboré un modèle DSGE caractérisant 

l’économie algérienne afin d’analyser la politique monétaire telle qu’elle est 

menée par la Banque d’Algérie. Nous avons introduit dans le modèle 

quelques caractéristiques de notre économie, tels que : le producteur 

pétrolier et les subventions des biens de base.   

La matrice des corrélations entre les différentes variables de notre 

modèle indique une faible liaison entre les différents agents économiques. 

L’importance de la variable relative aux importations dans chaque équation 

de comportement des différents agents économiques les rend dépendant 

plus de l’agent extérieur qu’entre eux. Les rentes pétrolières sont la 

principale source des dépenses publiques ainsi que des subventions des 

produits de base. La variation de ces rentes atteint surement celle de la 

production finale qui se traduit par la variation des prix finaux. Les 

mutations économiques actuelles suite au choc négatif sur le prix 

international de pétrole depuis 2008 témoignent de l’ampleur des rentes 

pétrolières dans l’activité économique.   

La flambée des prix de pétrole a fait des avoirs externes la principale 

contrepartie de la croissance monétaire en Algérie. La gestion de cette 

croissance a échappé au contrôle de la Banque d’Algérie. Ce faible contrôle 

de la croissance monétaire a causé la faiblesse du pouvoir de la politique 

monétaire, toute action de la Banque centrale est noyée dans l’excès de 

liquidité qu’a connu notre économie. La Banque d’Algérie semble être 

forcée à adopter une politique bien orientée vers la recherche d’une stabilité 

monétaire: ramener les indicateurs monétaires à des niveaux bien 

acceptables. Cette situation a éloigné la Banque d’Algérie de mener sa 

politique comme convenu dans la théorie économique : l’abandon des 

instruments de politique monétaire conventionnels tels que l’open Market et 

le réescompte.    
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La conjugaison de ces deux caractéristiques relatives à l’économie 

algérienne, voire la faible connexion entre les agents économiques et 

l’excès de liquidité, peut être la principale cause de la faible transmission 

des effets de la politique monétaire.  
 

Bibliographie :  

1. Adolfson M., Laseén S., Lindé J. et Villani M. (2005): “ Bayesian 

Estimation of an Open Economy DSGE Model with Incomplete 

Pass-Through”. Sveriges Riksbank Working Paper Series No. 179 

March 2005.   

2. Allegret, J.P., et Benkhodja, M.T., (2011): “ External Shocks and 

Monetary Policy in a Small Open Oil Exporting Economy”. 

University of Paris West - Nanterre la Défense, EconomiX Working 

Papers 2011-39. 

3.   Almeida V. (2009) : “Bayesian estimation of a DSGE model for the 

Portuguese economy”. Working Papers N°14 from Banco de Portugal, 

Economics and Research Department (2009).  

4. Atta-Mensah J. et Dib A. (2003) : “Bank Lending, Credit Shocks, and 

the Transmission of Canadian Monetary Policy”. Banque du Canada,  

Document de travail 2003-9.   

5. Argia M. S., Tambalotti A., Rao K. et Walsh K. (2010): “Policy 

Analysis Using DSGE Models: An Introduction”. FRBNY Economic 

Policy Review / October 2010.  

6. Boumghar  M.Y. (2014) : “La conduite de la politique monétaire en 

Algérie : un essai d’examen”. Cahier de cread 2004.    

7. Benchimol J. (2013) : “Money in the Production Function : A New 

Keynesian DSGE Perspective”. Working Paper 1304, Research Center 

ESSEC. 

8. Bellal S. (2011) : “La régulation monétaire en Algérie (1990- 2007)”. 

Revue du Chercheur, 2010, pp.15-24. <halshs-00602149>. 

9. Bhattacharjee A. et  Thoenissen (2008) : “Productivity, Preferences 

and UIP deviations in an Open Economy Business Cycle Model”. 

centre for dynamic macroeconomic analysis working paper series. 

https://econpapers.repec.org/RAS/pal443.htm
https://econpapers.repec.org/paper/ptuwpaper/
https://www.bportugal.pt/
https://www.bportugal.pt/


Analyse de la politique monétaire en Algérie 

à l’aide d’un modèle DSGE 
OUGHLISSI mohand Akli 

 

96 

 

10. Clarida R., Gali J. et Gertler M. (1999) : “The science of monetary 

policy: A New Keynesian perspective”. J. Econ. Lit. 37, 1661–1707. 

11. Christiano L. J., Trabandt M. et Walentin K. (2010) : “ DSGE Models 

for Monetary Policy Analysis”. National Bureau of Economic 

Research 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 June 

2010.  Working Paper 16074.  

12. Dib A. (2008): “Dynamic Effects of the U.S. Dollar Fluctuations in a 

Small Open Oil Exporting Economy: The Case of Algeria”. CREAD, 

Cahiers du CREAD n°8586,2008, pages 544. 

13. Erceg C., Henderson D. W.et Levin A. T. (2000):  “Optimal Monetary 

Policy with Staggered Wage and Price Contracts”. Journal of 

Monetary Economics (1999).   

14. Gertler M., Sala L. et Trigari A. (2006) : “An Estimated Monetary 

DSGE Model with Unemployment and Staggered Nominal Wage 

Bargaining”. Prepared for the JMCB conference in honor of Ernst 

Baltensperger, Bern, Switzerland, 2007. 

15. Ilmane M. C., Ferhi M. et Boussafi K. (2013): “Un modèle 

macroéconomique DSGE pour l’économie algérienne”. Travail 

réalisé dans le cadre du programme national de recherche 27. 

16. Jondeau E. et Sahuc J. G. (2008): “Testing Heterogeneity Within the 

Euro Area”. Economics Letters, vol. 99 (1), pp. 192-196. 

17. Kilponen J., Vilmunen J. et Vähämaa O. (2013): “Estimating 

intertemporal elasticity of substitution in a sticky price model”. 

Bank of Finland Research Discussion Papers 9 . 

18.  Kydland F. E. et Prescott E. C. (1977): “Rules Rather Than 

Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans”. Journal of Political 

Economy, 85, 473-492. 

19. Kollmann  R. (1997): “The Exchange Rate in a Dynamic-Optimizing 

Current Account Model with Nominal Rigidities: A Quantitative 

Investigation”. IMF Working Paper, WP/97/7 (January). 

20. Latrech T. (2012) : “Ciblage d’inflation et conduite de la politique 

monétaire en Algérie”. CREAD, Les cahiers du CREAD n°101.  



Analyse de la politique monétaire en Algérie 

à l’aide d’un modèle DSGE 
OUGHLISSI mohand Akli 

 

97 

 

21. Lucas R. E. (1976) : “Econometric Policy Evaluation: A Critique”. 

Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 1, 19-46.  

22. Menaguer N. (2009-2010) : “La demande de Monnaie en Algérie ”. 

Thèse soutenue à Universite Abou-Bekr Belkaîd Tlemcen . 

23. Ortega E. et Rebei N. (2004) : “The Welfare Implications of Inflation 

versus Price-Level Targeting in a Two-Sector, Small Open 

Economy”. Banque du Canada, Documentdetravail2006-12. 

24. Schorfheide F. et An S. (2006) : “Bayesian Analysis of DSGE 

Models”. Federal Reserve Bank of Philadelphia, Working Paper N° 06-

5.   

25. Smets F. et Wouters R. (2003): “An Estimated Dynamic Stochastic 

General Equilibrium Model of the Euro Area”, Journal of the 

European Economic Association, 1123-1175. 

26. Smets F. et Wouters R. (2007): “Shocks and Frictions in US Business 

Cycles”. Am. Econ. Rev. 97 (3), 586–606. 

27. Smets F. et Wouters R. (2005): “Comparing Shocks and Frictions in 

US and Euro Area Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach”. 

Journal of Applied Econometrics. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analyse de la politique monétaire en Algérie 

à l’aide d’un modèle DSGE 
OUGHLISSI mohand Akli 

 

98 

 

 

Annexe: Matrice de transmission des effets des chocs 

VARIANCE DECOMPOSITION (in percent) (HP filter, lambda = 1600) 

 

 

                epsie     epsidl        epsipf   epsipof    epsim    epsip      em      epe    

et           100.00     0.00           0.00     0.00          0.00     0.00     0.00     0.00 

dlt             0.00    100.00       0.00     0.00         0.00     0.00     0.00     0.00 

pft            0.00     0.00           100.00     0.00       0.00     0.00     0.00     0.00 

poft          0.00     0.00              0.00   100.00      0.00     0.00     0.00     0.00 

pfI          14.12     8.10            77.79     0.00       0.00     0.00     0.00     0.00 

ot             0.03     0.26            88.65    11.06      0.00     0.00     0.00     0.00 

port         0.00      3.04             0.01      96.95      0.00     0.00     0.00     0.00 

yo            0.00     39.14            0.00     60.86      0.00     0.00     0.00     0.00 

wot         4.14      2.25             93.61     0.00        0.00     0.00     0.00     0.00 

No           0.00     39.17           0.03       60.80     0.00     0.00     0.00     0.00 

pi            5.44      3.00             91.55         0.00     0.00     0.00     0.00     0.00 

r              0.00     16.49            0.01        83.51     0.00     0.00     0.00     0.00 

po           0.00      17.73            0.00        82.27     0.00     0.00     0.00     0.00 

yoI          0.00      39.14            0.00        60.86     0.00     0.00     0.00     0.00 

wgt         4.14       2.25             93.61           0.00     0.00     0.00     0.00     0.00 

wnot       4.14       2.25             93.61            0.00     0.00     0.00     0.00     0.00 

pno         0.00       17.73             0.00          82.27     0.00     0.00     0.00     0.00 

yno         0.00       34.64             0.00          65.36     0.00     0.00     0.00     0.00 

w            0.24         0.13              5.33         0.00     0.00     0.00    94.31     0.00 

Nno        0.00        32.38             0.07         67.55     0.00     0.00     0.00     0.00 

Ngt         0.18        12.88             21.50         65.43     0.00     0.00     0.00     0.00 

N             0.00       30.37          0.08         69.54     0.00     0.00     0.00     0.00 

mc           14.12       8.10          77.79        0.00     0.00     0.00     0.00     0.00 

prr           3.61         1.97         94.41         0.00     0.00     0.00     0.00     0.00 

p             1.59         0.84          97.57         0.00     0.00     0.00     0.00     0.00 

D             0.00        56.11          0.00    43.88     0.00     0.00     0.01     0.00 

z             0.19         32.06         11.71    56.04     0.00     0.00     0.00     0.00 

md            1.25        0.83        81.36     5.93     0.00     0.00    10.63     0.00 

L             1.00        20.61        28.20    45.32     0.00     0.00     4.87     0.00 

x             0.15         58.51           2.44    38.90     0.00     0.00     0.00     0.00 
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