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قواعد وضوابط النشر في المجلة
يس ر ر ررر هيئة حترير مجلة االقتص ـ ــاد الدولي والعولمة أن تس ر ر ررتقبل األبحاث والدراس ـ ــات األكاديمية التي
تص ـ ــب في ميدان األعمال ،اإلدارة ،المحاس ـ ــبة ،االقتص ـ ــاد ،االقتص ـ ــاد القياس ـ ــي والمالية ،باللغات العربية،
اإلجنليزية الفرنسر ررية ،حي ذضر ررا هل األوراق ملعايري التحكيم العلمي من قبل متخص ر رصر ررني ،وتطبق فيها شر ررروط
اجملالت العلمية احملكمة املتعارف عليها،وبناء على ذلك فإن اهليئة ترى بأن البحوث املرسر ر ر ر ر ر ررلة ب أن تسر ر ر ر ر ر ررتويف
الشروط التالية:
 )1أن تطابق األوراق البحثية األصر ر ر ر ر ر ررول املنهجية املتعارف عليها يف البح العلمي ،وان يلتزم الباح بااللتزام
بضوابط األمانة والنزاهة العلمية؛
 )2أن ال تزيد عدد صفحات املقال على  22صفحة ،وال تقل عن  11صفحة،
 )1أن تتضر ر ر ر ر ررمن األوراق البحثية ملخر باللغة العربية والخر باللغة االجنليزية يف حدود  152كلمة ،إىل جانب
الكلمات املفتاحية،
 )4أن يكتب املقال بربنامج ) ،(Word 2003ويشر رررتط أن يكون ورق 2..2[ A4سر ررم× 21سر ررمق وفق
املقاييس التالية:
 بالنسبة للفقرات احرتام مسافة بادئة1 :؛
 تباعد األسطر1 :؛
 نوعاخلط،)Traditional Arabic( :حجم اخلط 16 :عادي؛
 ب ر ر ررال ر ررنس ر ر ر ر ر ر ر ر رب ر ر ررة ل ر رل ر رك ر رل ر رم ر ر ررات أو املص ر ر ر ر ر ر ر ر رط ر رل ر رح ر ر ررات ب ر رل ر رغ ر ر ررة أج ر رن ر رب ر ري ر ر ررة ف ر رت ر رك ر رت ر ر ررب خب ر ررط
()TimesNewRomanعادي ،مبقاس 12
 لض ر ررمان احرتام الضر ر روابط الش ر رركلية أعال  ،وكلا احرتام مقاس اهلواما ،كن االس ر ررتعانة بقالب
اجمللة ( ،)Templateاللي يناسب لغة املقال.
 )5تقبل البحوث األصرريلة اليت تتصررف باحلداوة ومل يسرربق نشرررها يف أي ظلة أو تظاهرة علمية ،وتلك اليت تقدم
إضافة علمية نظرية و عملية.
 )6يلتزم الباح بالقيام بكافة التعديالت اليت تطلب منه ،وضمن اآلجال اليت حتددها هيئة التحرير.
تقدم األوراق البحثية وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوين للمجلة:

revintereco@gmail.com

المقاالت المنشورة في المجلة ال تعبر إال عن آراء مؤلفيها
ترتيب المقاالت ال يعكس مكانة الباحث وال أهمية بحثه

أخالقيات النشر العلمي
تنشررر ظلة االقتصرراد الدويل والعوملة املقاالت العلمية األصرريلة واحملكمة ،فدف توفري جودة عالية َّلقئرائها من
خالل االلتزام مببادئ مدونة أخالقيات النشر ومنا املمارسات اخلاطئة.
تصنف املدونة األخالقية ضمن جلنة أخالقيات النشر ()COPE
( )Committee On Publication Ethicsوهي األس ر ر ر ر رراس املرش ر ر ر ر ررد للم لفني والباحثني واألطراف
األخرى امل ورة يف نش ر ررر املقاالت باجمللة من حمكمني ،مس ر ررتش ر ررارين ،منقحني وناش ر ررين ،وي تس ر ررعى اجمللة لوض ر ررا
موحدة للس ر ر ر ررلوك؛ وتس ر ر ر ررهر اجمللة على أن يقبل اجلميا بقوانني املدونة األخالقية اتفاقا ،وبللك فهي ملتزمة
معايري ّ
متاما باحلرص على تطبيقها يف ظل القبول باملس ولية والوفاء بالواجبات واملس وليات املسندة لكل طرف.

مسؤوليات الناشر
قرار النش ـ ـ ـ ـ ــر :ب مراعاة حقوق الطبا وحقوق االقتباس من األعمال العلمية الس ر ر ر ر ر ر ررابقة ،بغر حف حقوق
اآلخرين عند نشر املقاالت باجمللة ،ويعترب رئيس التحرير مس وال عن قرار النشر والطبا ويستند يف ذلك إىل سياسة
اجمللة والتقيد باملتطلبات القانونية للنشررر ،خاصررة فيما يتعلق بالتشررهري أو القلف أو انتهاك حقوق النشررر والطبا أو
القرصنة ،كما كن لرئيس التحرير استشارة أعضاء هيئة التحرير أو املراجعني يف اذاذ القرار.
النزاهة:يض ر ر ر ررمن رئيس التحرير بأن يتم تقييم حمتوى كل مقال مقدم للنش ر ر ر ررر ،بغل النظر عن اجلنس ،األص ر ر ر ررل،
االعتقاد الديين ،املواطنة أو االنتماء السياسي للم لف.
الســرية :ب أن تكون املعلومات اخلاص ررة مب لفي املقاالت سر ررية للغاية وأن َّياف عليها من قبل كل األش ررخاص
اللين كنهم االطالع عليها ،مثل رئيس التحرير ،أعض ر رراء هيئة التحرير ،أو أي عض ر ررو له عالقة بالتحرير والنش ر ررر
وباقي األطراف األخرى امل متنة حسب ما تتطلب عملية التحكيم.
الموافقة الصــريحة:ال كن اس ررتخدام أو االس ررتفادة من نتائج أواث اآلخرين املتعلقة باملقاالت غري القابلة للنش ررر
بدون تصريح أو إذن خطي من م لفها.

مسؤولية المحكم
المسـ ـ ـ ــاهمة في قرار النشـ ـ ـ ــر:يس ر ر ر ر رراعد املحكم (املقيم) رئيس التحرير وهيئة التحرير يف اذاذ قرار النش ر ر ر ر ررر وكللك
َّ
َّ
مساعدة امل لف يف حتسني املقال وتصويبه.
سـ ــرعة الخدمة والتقيد با:جال:على املحكم املبادرة والس ر رررعة يف القيام بتقييم املقال املوجه إليه يف اآلجال احملددة،
َّ
وإذا تعلر ذلك بعد القيام بالدراس ر ر ر ر ررة األولية للمقال ،عليه إبالي رئيس التحرير بأن موض ر ر ر ر رروع املقال خارج نطاق
عمل احملكم ،تأخري التحكيم بسبب ضيق الوقت أو عدم وجود اإلمكانيات الكافية للتحكيم.
للمحكم ،وأن يس ررعى املحكم للمحافظة على س رريتها
الســرية :ب أن تكون كل معلومات املقال س ررية بالنس رربة َّ
َّ
وال كن اإلفصاح عليها أو مناقشة حمتواها ما أي طرف باستثناء املرخر هلم من طرف رئيس التحرير.
الموض ـ ـ ـ ــوعية:على املحكم إوبات مراجعته وتقييم األواث املوجهة إليه باحلجج واألدلة املوض ر ر ر ر رروعية ،وأن يتجنب
َّ
التحكيم على أساس بيان وجهة نظر الشخصية ،اللوق الشخصي ،العنصري ،امللهيب وغري .
تحديد المصــادر:على املحكم حماولة حتديد املصررادر واملراجا املتعلقة باملوضرروع (املقال) واليت مل يهمشررها امل لف،
َّ
وأي نر أو فقرة مأخوذة من أعمال أخرى منشر ررور سر ررابقا ب لميشر ررها بشر رركل صر ررحيح ،وعلى احملكم إبالي
رئيس التحرير وإنلار بأي أعمال متماولة أو متشافة أو متداخلة ما العمل قيد التحكيم.
تعارض المص ــالح:على املحكم عدم حتكيم املقاالت ألهداف شر ررخصر ررية ،أي ال ب عليه قبول حتكيم املقاالت
َّ
اليت عن طريقها كن أن تكون هناك مصاحل لألشخاص أو امل سسات أو يَّالح فيها عالقات شخصية.

مسؤولية المؤلف
معايير اإلعداد:على امل لف تقدمي و أصرريل وعرضرره بدقة وموضرروعية ،بشرركل علمي متناسررق يطابق مواصررفات
املقاالت احملكمة س ر رواء من حي اللغة ،أو الش رركل أو املض ررمون ،و ذلك وفق معايري و س ررياس ررة النش ررر يف اجمللة،
وتبيان املعطيات بشر ر ر رركل صر ر ر ررحيح ،و ذلك عن طريق اإلحالة الكاملة ،ومراعاة حقوق اآلخرين يف املقال؛ وجتنب
إظهار املواضرريا احلسرراسررة وغري األخالقية ،اللوقية ،الشررخصررية ،العرقية ،امللهبية ،املعلومات املزيفة وغري الصررحيحة
وترمجة أعمال اآلخرين بدون ذكر مصدر االقتباس يف املقال.
األصـ ـ ــالة والقرصـ ـ ــنة:على امل لف إوبات أصر ر ر ررالة عمله وأي اقتباس أو اسر ر ر ررتعمال فقرات أو كلمات اآلخرين ب
لميش ر رره بطريقة مناس ر رربة وص ر ررحيحة؛ ومجلة االقتصـ ــاد الدولي والعولمة حتتف وق اس ر ررتخدام برامج اكتش ر رراف

القرصنة لألعمال املقدمة للنشر.

إعادة النش ــر:ال كن للم لف تقدمي العمل نفس رره (املقال) ألكثر من ظلة أو م متر ،وفعل ذلك يعترب س ررلوك غري
أخالقي وغري مقبول.
الوص ـ ــول للمعطيات واالحتفا بها :على امل لف االحتفاظ بالبيانات اخلاصر ر ررة اليت اسر ر ررتخدمها يف مقاله ،وتقد ها
عند الطلب من قبل هيئة التحرير أو املقيم.
َّ
اإلفص ـ ـ ــاح:على امل لف اإلفص ر ر ر رراح عن أي تض ر ر ر ررارب للمص ر ر ر رراحل ،مايل أو غري واللي قد ي ور على نتائج البح
وتفسريها ،و ب اإلفصاح عن مصدر كل دعم مايل ملشروع مقاله.
مؤلفي المقال :ينبغي حصررر (عدد) م لفي املقال يف أولئك املسررا ني فقط بش ركل كبري وواض ررح س رواء من حي
التصميم ،التنفيل والتفسري ،ما ضرورة حتديد امل لف املس ول عن املقال وهو اللي يَّ دي دوراًكبرياً يف إعداد املقال
والتخطيط له ،أما بقية امل لفني يَّلكرون أيض ر ر ر ر ر ر راً يف املقال على أ ّ م مسر ر ر ر ر ر ررا ون فيه فعال ،و ب أن يتأكد امل لف
األصر ر ر ر ر ر ررلي للمقال من وجود األمساء واملعلومات اخلاص ر ر ر ر ر ر ررة دميا امل لفني ،وعدم إدراج أمساء أخرى لغري امل لفني
للمقال ،كما ب أن يطّلِا امل لفون مجيعا عن املقالة جيدا ،وأن يتفقوا صر ر ر ر ر رراحة على ما ورد يف حمتواها ونش ر ر ر ر رررها

بللك الشكل املطلوب يف قواعد النشر.
اإلحاالت والمراجع:يلتزم صر ر رراحب املقال بلكر اإلحاالت بشر ر رركل مناسر ر ررب ،و ب أن تشر ر ررمل اإلحالة ِذكر كل
الكتب ،املنش ر ررورات ،املواقا اإللكرتونية و س ر ررائر أواث األش ر ررخاص يف قائمة اإلحاالت واملراجا ،املقتبس منها أو
املشار إليها يف نر املقال.
أي زمن،
اإلبالغ عن األخطاء:على امل لف إذا تنبّه واكتشف وجود خطأ جوهريا وعدم الدقة يف جزئيات مقاله يف ّ
أن يشعر فورا رئيس حترير اجمللة أو الناشر ،ويتعاون لتصحيح اخلطأ.
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الملخص

الشك أن لعمليات التحرير املايل والتوسع يف سياسات االنفتاح االقتصادي الذي تبنته العوملة املالية وما
 ما رفع من حدة،صاحبه من طفرة تكنولوجية قد عزز من تكامل بورصات األوراق املالية وتشابه خدماهتا
 وأمام هذا الوضع تكامل أسواق األوراق، ودفعها حنو االندماج فيما بينها مبا أسفر عن خلق كيانات مالية عمالقة،املنافسة بينها
املالية العربية ؛
 حيث هتدف هذه الدراسة إىل،فكل اجلهود القطرية املبذولة للنهوض بأسواق األوراق املالية العربية لن جتدي
إبراز دور تكامل أسواق األوراق املالية العربية يف رفع معدالت النمو االقتصادي بالدول العربية والنهوض النمو وحترير املايل؛
.ببورصاهتا احمللية وقد توصلت الدراسة إىل إن عملية التكامل بني البورصات العربية من شاهنا رفع معدالت األسواق املالية العربية
 على النحو الذي،النمو االقتصادي السيما من خالل تيسري تدفقات رؤوس األموال داخل الوطن العريب
.يسمح بقيام مشاريع عربية مشرتكة بقيادة القطاع اخلاص
Abstract

Keywords

There is no doubt that the financial liberalization operations and the expansion of the
economic openness policies adopted by financial globalization and the accompanying
technological breakthrough have strengthened the integrity of securities exchanges and
the similarity of their services, which increased the intensity of competition between
them, and pushed them towards integration with them, which resulted in the creation of
giant financial entities. Faced with this situation, all the Qatari efforts exerted to
advance the Arab stock markets will not work, as this study aims to highlight the role
of the integration of Arab stock markets in raising economic growth rates in the Arab
countries and the promotion of their local stock exchanges. The study concluded that
the process of A complete among Arab stock exchanges that would raise economic
growth rates, especially by facilitating capital flows within the Arab world, in a manner
that allows joint Arab projects to be led by the private sector.

The Integration
of Arab Stock
Exchanges;
Growth and
Financial
Liberalization;
Arab Financial
Markets.
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دور تكامل أسواق األوراق المالية في رفع معدالت النمو االقتصادي
دراسة األسواق المالية العربية

ص000 -000 :

.1مقدمة:
"...إن التراكم المالي ليس كل شيء ،إال أنه يمثل جوهر عملية التنمية والتي
من خاللها تصبح كل أوجه التنمية ممكنة " ( Merierحنيين)0050 ،
شهدت أسواق األوراق املالية العربية منذ نشأهتا العديد من الربامج اإلصالحية اهلادفة إىل النهوض هبا مبا
يعكس رغبة احلكومات العربية يف تعزيز دورها ،إدراكا منها للدور الفعال الذي تؤديه هذه البورصات يف الدول
املتقدمة أين باتت متثل العصب الرئيسي للتمويل ،والذي يعد أهم حتد تواجهه خمتلف احلكومات العربية املتعاقبة ال
سيما يف ظل هروب رؤوس األموال العربية إىل الدول املتقدمة ،إىل أن اغلب هذه اجلهود مل تأيت بثمارها ،حيث ال
زالت أسواق األوراق املالية العربية تعاين من ضعف أداءها داخل اقتصادياهتا وصغر حجمها وضيق نطاقها وحمدودية
قدرهتا االستيعابية ،ما دفع بالقائمني عليها للتفكري بربط أسواق األوراق املالية العربية ببعضها البعض كحل ميكن أن
يدعمها لتجاوز عوائقها السيما يف الوقت الذي تعرف فيه اغلب البورصات العاملية عمليات اندماج و شراكة.
 .1.1إشكالية الدراسة:
وأمام ما تعانيه أسواق األوراق املالية العربية من حتديات يراهن العديد من االقتصاديني على الدور اهلام الذي
ميكن أن تلعبه عملية التكامل بني أسواق األوراق املالية العربية يف تنشيط اقتصاديات الدول العربية و رفع معدالت
النمو  ،السيما من خالل توفريه للسيولة املالية الالزمة اليت حيتاج إليها أي اقتصاد للنهوض ،ويف هذا اإلطار حتاول
هذه الدراسة اإلجابة على اإلشكالية التالية:
ما هي سبل تفعيل تكامل أسواق األوراق المالية العربية ؟ وما هو أثر ذلك على اقتصادياتها؟
 .1.1أسئلة الدراسة:
ولإلجابة على هذه اإلشكالية نطرح األسئلة الفرعية التالية :
 ما هو واقع أداء أسواق األوراق املالية العربية ؟
 ما هي متطلبات ربط أسواق األوراق املالية العربية ؟
 ما هي أآلثار املتوقعة لعملية التكامل بني أسواق األوراق املالية العربية على أداء اقتصاديتها ؟
 .1.1فرضيات الدراسة :تفرتض الدراسة أن:
 -واقع أسواق األوراق املالية العربية الزال بعيدا عما هو متوقع منه؛

 تستلزم عملية الربط بني أسواق األوراق املالية العربية وجود مؤسسات متخصصة يف الوساطة واملقاصة إقليميةالنشاط؛
 توفر عملية التكامل بني أسواق األوراق املالية العربية السيولة الالزمة لتمويل املشاريع االقتصادية الالزمة للنهوضباالقتصاديات العربية.
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 .1.1منهج الدراسة:
والختبااار ماادة صااحة فرضااياته هااذه الدراسااة االسااتعانة بااملنهج الوصاافي يف مجااع البيانااات واملعلومااات حااول
أسواق األوراق املالية العربياة واملانهج التحليلاي يف حتليال أداء أساواق األوراق املالياة العربياة واكتشااف النقاااط الاايت ميكاان
االعتماد عليهاا يف عملياة الاربط فيما بينها ومنهج املقارنة لتحديد أوجااه االخاتالف والتشااابه بااني أساواق األوراق املالياة
العربية.
 .1.1نموذج الدراسة :لتحقيق أهداف هذه الدراسة تقسيم هذه الدراسة إىل ثالث حماور رئيسية:
 أداء أسواق األوراق املالية العربيةسبل الربط بني أسواق األوراق املالية العربيةاآلثار املتوقعة لعملية التكامل بني أسواق األوراق املالية العربية على نشاط اقتصاديتها .1أداء أسواق األوراق المالية العربية:
سنحاول يف البداية تقييم أداء أسواق األوراق املالية هلذه الدول للوقوف على درجة تطورها ولنربز األمهية النسبية لكل
سوق منها.
أ.أداء المؤشر المركب لصندوق النقد العربي:
شكل رقم( :)1يوضح تطور أداء المؤشر المركب لصندوق النقد العربي

المصدر  :صندوق النقد العريب" .)0052( ،النشرة الفصلية الربع الثالث لسنة  " 1019قاعدة بيانات صندوق النقد
العريب ،ابوظيب ،اإلمارات العربية املتحدة،العدد.29

صندوق النقد العريب" .)0059( ،النشرة الفصلية الربع الثالث لسنة  " 1012قاعدة بيانات صندوق النقد العريب ،ابوظيب،

اإلمارات العربية املتحدة،العدد.29
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التحليل:شهد أداء أسواق األوراق املالية العربية خالل هناية سنة  ،0052أداء اجيايب األمر الذي انعكاس يف حتسان أساعار
األوراق املالي ااة املتداول ااة و أحج ااام الت ااداوالت مقارن ااة بس اانة  0052ل اانفس الف اارتة ،ويع ااود ه ااذا التحس اان يف األداء إىل
التعايف النسيب ألسعار احملروقات و كذا االستقرار النسيب لألوضاع السياسية يف بعض الدول العربية.
وقاد انتهات ساانة  0059علاى تراجااع أداء اساواق األوراق املالياة العربيااة مقارناة بادئهااا خاالل نفاس الفاارتة مان ساانة
 ،0052حيث تأثرت أسواق األوراق املالية العربية برتاجع أسعار مستويات النفط العاملية و الذي تصاحب ماع تراجاع
أداء االقتصاد العاملي السيما على اثر التوتر التجاري األمريكي الصيين.
وعاارف أداء أساواق األوراق املاليااة العربيااة خااالل الربااع الثالااث لساانة ، 0052حتساانا طفيفااا يف أدائهاا إىل انااه الزال
دون املتوقااع ،ويعااود هااذا األداء إىل الضاابابية الشااديدة الاايت يعرفهااا أداء االقتصاااد العاااملي ماان جهااة و تراجااع يف أسااعار
النفط العاملية وقد انعكس هذا األداء على تطور إمجايل القيمة السوقية للبورصات العربية و أحجام التداوالت هبا.
ب -تطور القيمة السوقية للبورصات العربية:
شكل رقم ( :)1يوضح تطور القيمة السوقية اإلجمالية للبورصات العربية
(مليار دوالر)

المصدر  :صندوق النقد العريب" .)0052( ،النشرة الفصلية الربع الثالث لسنة ، " 1019مرجع سبق ذكره.
صندوق النقد العريب" .)0059( ،النشرة الفصلية الربع الثالث لسنة  ، " 1012مرجع سبق ذكره.

صندوق النقد العريب" .)0052( ،النشرة الفصلية الربع الرابع لسنة  " 1017قاعدة بيانات صندوق النقد العريب ،ابوظيب،
اإلمارات العربية املتحدة،العدد.25

التحليل:عرفت القيمة السوقية اإلمجالية لألسواق املالية العربية املدرجة يف قاعدة بيانات صندوق النقد العاريب بنهاياة الرباع
الرابع لسنة  2017ارتفاعاً بنحو 50.2مليار دوالر ،لتصل هذه القيمة إىل حنو 1127.2مليار دوالر بنهاياة سابتمرب
وقااد تواصاال االرتفااع يف إمجااايل القيمااة السااوقية للبورصااات العربيااة اىل غايااة هنايااة الثالثااي الثالااث لساانة  0059حيااث
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سجلت القيمة السوقية اإلمجالية للبورصات العربياة املدرجاة يف قاعادة بياناات صاندوق النقاد العاريب بنهاياة الرباع الثالاث
م اان  ، 0052تراجع ااا بنح ااو  90.1ملي ااار دوالر ،لتص اال ه ااذه القيم ااة إىل حن ااو  5002ملي ااار دوالر بنهاي ااة س اابتمرب
 ،0052ذلاك مقارنااة مااع القيماة املسااجلة بنهايااة الرباع الثاااين ماان نفاس الساانة ،وخيفااي إمجاايل القيمااة السااوقية لألساواق
املالية العربية التفاوت يف أوزاهنا احلقيقية كما يوضحه الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)1يوضح األوزان النسبية للبورصات العربية ضمن إجمالي القيمة السوقية (ديسمبر )1012

المصدر :صندوق النقد العريب" .)0052( ،التقرير االقتصادي العربي الموحد" ،قاعدة بيانات صندوق النقد العريب ،ابوظيب،
اإلمارات العربية املتحدة،العدد.02

-التحليل:

يتضح من خالل الشكل رقم( )0التفاوت الكبري يف أحجاام أساواق األوراق املالياة العربياة حياث تشاكل بورصاات

ثااالث دول هااي السااعودية و اإلمااارات و قطاار ح اوايل  21باملائااة ماان القيمااة السااوقية اإلمجاليااة للبورصااات العربيااة ،يف
حااني ال تتجاااوز باااقي بورصااات كاال ماان املغاارب  ،األردن  ،تااونس ،البح ارين ،ساالطنة عمااان ،فلسطني،سااوريا ،اجلزائاار،
الكويت ،لبنان ،مصر نسبة  01باملائة.
وال يعكااس توزيااع القيمااة السااوقية لرأمسااال أساواق األوراق املاليااة العربيااة نشاااط أساواق األوراق املاليااة العربيااة حيااث
جن ااد ك ااذلك أن هن اااح تفاوت ااا يف أحج ااام الت ااداوالت داخ اال أسا اواق األوراق املالي ااة العربي ااة(مينا) ختفي ااه الق اايم اإلمجالي ااة
ملعدالت التداوالت مثلما يوضحه الشكل رقم (.)9

5

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

دور تكامل أسواق األوراق المالية في رفع معدالت النمو االقتصادي

ص000 -000 :

دراسة األسواق المالية العربية

ج -حجم التداوالت في أسواق األوراق المالية العربية:
شكل رقم ( : )1يوضح معدالت التداول اليومي للبورصات العربية مجتمعة
(مليون سهم)

املصدر  :صندوق النقد العريب" .)0052( ،النشرة الفصلية الربع الثالث لسنة ، " 1019مرجع سبق ذكره.

صندوق النقد العريب" .)0059( ،النشرة الفصلية الربع الثالث لسنة  ، " 1012مرجع سبق ذكره.
صندوق النقد العريب" .)0052( ،النشرة الفصلية الربع الرابع لسنة  ، " 1017مرجع سبق ذكره.

-التحليل:

وقد شكلت قيمة األسهم املتداولة يف أساواق كال مان الساعودية والكويات وقطار وأباوظيب وديب ومصار حناو 22.1
يف املائة من إمجايل قيمة التداوالت ،وبلغت حصة السوق املالية السعودية وحدها حنو  21.1يف املائة.
يف حااني عاارف حجاام التااداوالت يف أساواق األوراق املاليااة العربيااة جمتمعااة خااالل عااام  0052شااحا يف الساايولة،
وذلك للعام اخلاامس علاى التاوايل ،كماا اخنفضات قيماة األساهم املتداولاة مقارناة ماع سانة  0059ويعازة ذلاك بشاكل
أساسااي ،إىل الرتاجااع يف مسااتويات الساايولة يف سااوق ديب املااايل ،وبنساابة اقاال يف كاال سااوق عمااان ،وأبااوظيب ،ومسااقط،
وفلسطني ،والكويت ،وبريوت ،والدار البيضاء .
وتعد كل من البورصة املصرية والسوق املالية السعودية والبورصة الكويتية هي األنشط فيما يتعلق مبعدل الدوران،
حيث بلغ املعدل فيها حنو  00و 55و  2.2يف املائة على الرتتيب ،كما بلغت هذه النسبة  0.2و  0.2و0.9
و 0.0يف املائة على الرتتيب يف بورصات كل من ديب ،وعمان ،وقطر ،وأبوظيب ،على الرتتيب.
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 .1.1سبل ربط بين أسواق األوراق المالية العربية:
عاارف  Vogel & pieperاألس اواق املاليااة املتكاملااة واملرتابطااة علااى أهنااا ":تلااك األس اواق الاايت يسااتطيع فيهااا
املسااتثمرون املوجااودون ببلااد معااني شاراء وبيااع األوراق املاليااة املصاادرة يف بلااد يخاار دون قيااود ،وكنتيجااة لااذلك إصاادار
أوراق ماليااة حموحاادة و طيااة يااتم تااداوهلا يف أساواق خمتلفااة باانفس السااعر تقريبااا بعااد أخااذ أسااعار الصاارف بعااني اإلعتب ااار

وترتفع درجة التأثر والتأثري بني هذه البورصات كلما إرتفعت درجة اإلرتباط والتكامل فيما بينها (جبار.)0002 ،
وقد شهدت عمليات التكامال بااني البورصااات يف العاامل العدياد مان الوساائل وسابل ميكان أن تساتفيد منهاا أساواق
األوراق املاليااة العربيااة والاايت تساامح بتااوفري الكثااري ماان الباادائل أمااام املسااتثمرين لتنويااع حمااافاهم اإلسااتثمارية وفااق ملباادأ
العائاد واملخااطرة نذكر أمهها:
أ .منصة التداول المشترك:
تساامح هااذه املنص ااة املركزي ااة املتواج اادة ض اامن نط اااق البل اادان املتكامل ااة بإتاحااة ف اارص التعام اال بص ااورة مجاعي ااة يف
األوراق املاليا ااة للشا ااركات املدرج ااة ،ذل ااك بع ااد أن تتف ااق ه ااذه البورص ااات عل ااى توحي ااد ش ااروط اإلدراج و العض ااوية
واملقاصة (قمر االسالم )0009 ،وتتم التداوالت من خالل طريقتني:
 oمنصة ذات ناام مركزي :تقوم على تسيريها هيئة مكونة من ممثلاني عاان البورصااات األعضاااء وتتااوىل إدارة
هااذه املنصااة إحاادة البورصااات أو هيئااة اعتباريااة ،وال حتتاااج هااذه الطريقااة إىل توحيااد شااروط اإلدراج لكاال
البورصات املشاركة.
o

ناااام توجيااه الطلبااات :يااتم االتفاااق خااالل هاذه الطريااق علااى ناااام يسامح بتااداول خمتلااف األوراق املاليااة
املتداولة دون احلاجة إىل منصة مركزية بل يكفي وجود نقطاة إتصاال مشارتكة بينهاا.

وق اد قاماات بورص ااة أمس اارتدام وبروكس اال وب اااريس ب ااإعالن ع اان منص ااة واح اادة ) (Euronextلت ااداول مجي ااع
أسااهم الشااركات املدرجااة يف البورصااات الااثالث يف ساابتمرب  2000وقااد باادأت تااداوالهتا يف أكتاوبر ((االساكوا)،
)0009
ب .العضوية المقابلة (التداول عبر الحدود):
تشاارتط هااذه الطريقااة قبا ااول عضا ااوية األعضا اااء يف البورص ااات األخاارة وبالتااايل ميكاان للوسااطاء املاااليني التعاماال يف
البورصا اات احملليا ااة واملع ااين بعملي ااة الا اربط يف نف ااس الوق اات ودون تك اااليف إض ااافية وت ااتم ه ااذه العملي ااة م اان خ ااالل
طريقتني:
 oالعضوية عن بعد :حتتاج هذه الطريقة إىل فتح حسابني لألعضاء املعنيني باملستودع املركزي حساب نقادي و أخار
ل األوراق املاليااة حيااث تساامح هااذه الطريق اة ماان تقلياال عوائااق عمليااات التسااوية واملقاصااة بااني البورصااات املعنيااة و
ميكن أن يفتح حساب للمستودع املركزي بكل دولة من دول املعنية.
 oع اان طري ااق الوس اايط احملل ااي :تسااتلزم هااذه الطريقااة تعماال الوسااطاء األجان ااب ماان خ ااالل الوسااطاء احملليااني و ال
يتحماال الوساايط احمللااي أي إخااالل بااللتزامااات باال يتحملهااا الوساايط األجناايب و البورصااة الاايت يتبعهااا حيااث تعاازز
هذه الطريقة بإبرام اتفاقيات تربم بني الوسطاء فيما بينهم و بني البورصات املعنية وهيئات التسوية واملقاصة.
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ج .إدراج الشركات المشترك:
تعتاارب هااذه الطريقااة األكث اار انتشااارا ب ااني دول الع ااامل أياان تسااجل األوراق املدرجااة يف البورصااة احملليااة يف بورصااات
أخ اارة وتبق ااى خاض اعة إىل الل اوائح و الق اوانني يف بورص ااتها احمللي ااة ،وتع ااد عملي ااة اإلدراج املش اارتكة للش ااركات يف ال اادول
النامية فرصة مهمة لرفاع مساتوة ممارساتها التجارياة السيما مان خااالل اإلحتكاااح املباشاار مااع شااركات مدرجااة يف هااذه
تطورا.
البورصاة املتطاورة والايت ختضع لناام قانوين ومعايري إفصاح أكثر ً
 .1اآلثار المتوقعة لعملية التكامل بين أسواق األوراق المالية العربية على نشاط اقتصاديتها :

ال تعااد عمليااة التكاماال بااني أساواق األوراق املاليااة العربيااة هاادفا يف حااد ذاهتااا باال وساايلة ميكاان ماان خالهلااا حتقيااق
العديد من األهداف:
 .1.1على المستوى القومي:
 إن جناح عملية الربط ستعزز التحااول ماان إس ارتاتيجية العماال الفااردي إىل إسرتاتيجية العمل اجلماعي خاصة أنالعوامل اليت تشرتح فيها الدول العربية أكثر من العوامل اليت ختتلف فيها (دوابه)0009 ،
 يشجع وجود بورصات عربية متطورة ومتكاملة على استعادة رؤوس األموال العربية املهاجرة وجاذباإلساتثمارات األجنبيااة ،خاصاة أن أغلااب أسواق األوراق املالية العربية غااري قاادرة عل اى إسااتيعاب فوائضاها
املاليااة (الاادول النفطياة) ماا ياادفع رؤوس أمواهلاا إىل اهلجارة حنااو اخلاارج حبثاا عاان فارص لإلساتثمار (عبد املطلب،
.)0000
 تشكل عملية الربط بني أسواق األوراق املالية العربية خطوة مهمة لتحقيق التكامل يف باقي اجملاالت األخرةحيث يرة األساتاذ فاارتز مااكلوب ...":أن التكامال باني بورصاات األوراق املالياة مان شاأنه أن يكاون عماال
متهياديا لتحقياق تكامال ساوق السالع واخلادمات" ،خاصاة أن هاذا تكامال سيدفع حنو تساوي تكاليف
اإلقرتاض داخال الادول العربياة ويقلال مان حادة املنافساة باني املشااريع القائماة يف الوطن العريب وسيساهم يف
حتقيق التوزيع األمثل للمشاريع الصناعية اجلديدة وتقليص تكاليف النقل (اوالد العيد ،زيد اخلري ،و بدرينة،
.)0002
 .1.1على المستوى النمو و التنمية:
 إن عملية الربط بني أسواق األوراق املالية العربية ستحفز مساتويات اإلدخاار احمللياة ،ومن خالل استثمارها يفالفرص االستثمارية اجملزية املتاحة سريتفع معدالت النمو االقتصادي بدول املرتابطة.
 إن وجود بورصات عربية متكاملة سيعزز من قدرات الدول العربية يف متويل مشاريعها التنموية السيما يف ظلعجز أجهزهتا املصرفية عن تعبئة املدخرات الالزمة لذلك خاصة أن هذا النوع من املشاريع حيتاج إىل أموال
وقروض طويلة األجل ،ناهيك عن أن التموياال املصااريف هلذه املشاريع سيااؤدي غالبا إىل زيااادة مفرطااة يف
عاارض النقااود داخل االقتصادية العربية األمر الذي من شأنه خلااق موجااات تضخمية ،يف حني أن متويل هذه
املشاريع من خالل إصدار أسهم وسندات سيمتص جزء من القدرة الشرائية للمتعاملني يف البورصات
وبالتايل سيسااهم يف ختفايض معادالت التضاخم داخال الادول العربية.
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 يسمح وجود تكمل بني أسواق األوراق املالية يف دول بإجناح برامج اخلصخصة خاصة أن اغلب هذه الدولقامت بربامج إصالحية تضمنت عمليات خصخصة غري أن ضعف قدرة بورصاهتا االستيعابية حرمها من
استغالل هذه البورصات يف هذه العملية رغم فوائدها املتعددة.
 .1.1على مستوى البورصات المحلية:
الشك أن عملية الربط بني أسواق األوراق املالية العربية ستنعكس أثاره على أداء البورصات احمللية من خالل
عدة جوانب نذكر منها:
 ستعزز هذه العملية مان السايولة علاى األصاول املالياة على النحو الذي يوفر للشركات العربية االستفادة مناقتصاديات احلجم و اجملال اجلغرايف السيما من خالل االتصال بعدد كبري من املدخرين العرب.
 توفري العديد من البدائل أمام املدخرين و املضاربني لتوظيف مدخراهتم وتنويع حمافاهم من حيث األدواتوالقطاعات  ،باإلضافة إىل أن هذه العملية ستعزز من عمق أسواق األوراق املالية العربية ما حيفظ استقرارها
وعدم التحكم هبا ويقلل من تقلبات األسعار هبا.
 إن ارتفاع عدد أعضاء الوساطة املالية الناتج عن عملية الربط بني أسواق األوراق املالية العربية سايؤدي إىلإحتادام املنافساة فيماا بينهاا على جذب املستثمرين مان كافاة األقطاار العربياة ،ما خيفض من تكاليف
العموالت اليت تأخذها هذه املؤسسات ،ناهيك عن حتفيزه هلذه األخرية على رفع مستوة أدائها.
 .1الخاتمة:
إن واقع أداء أساواق األوراق املالياة العربياة الياوم يكشاف عان حجام التحااديات والعوائااق الاايت توجههاا وحتااد ماان
تطورهااا و وهااا الساايما يف ظاال املنافسااة الشااديدة الاايت فرضااتها عليهااا البورصااات املتقدمااة ،مبااا ياادعو إىل تس اريع اخلطااى
لتعمياق درجاة التعااون والارتابط فيماا بينهاا ألجل تفعيل عملية التكامل فيما بينها.
وياه اار حتلي اال أداء أس اواق األوراق املاليااة العربيااة حمدودي ااة أدائه ااا وض ااعف دوره ااا داخ اال إقتص اااديتها رغ اام م ااا
ش ااهدته م اان إصااالحات وحتااديثات حياث تفتقاار أساواق األوراق املاليااة العربياة إىل العديااد مان اخلصااائص الايت تتمياز هبااا
البورصات املتقدمة مبا يف ذلك العماق و اإلنفتااح وإمكانياات املسااءلة والشافافية وإخنفااض تكااليف املعاامالت.
وق ااد عاازز ه ااذا الوض ااع املاارتدي لألس اواق املاليااة العربيااة إس ااتمرار خ ااروج األما اوال العربي ااة لإلس ااتثمار يف اخل ااارج،
لااذلك تعااد عمليااة النهااوض بأسواق األوراق املالية العربية وتطااوير أداءهااا أكثاار ماان ضاارورة ،وال ميكان هلاا ذلاك إال مان
خالل التعاون والتكامل وقد توصلت الدراسة إىل أن:
 إن حتليل أداء أسواق األوراق املالية العربية رغم اجلهاود و اإلصاالحات املبذولاة الزال بعيادا عماا هاو متوقاع منهاا ،اذإن عا اادد املسا ااتثمرين يف األوراق املاليا ااة داخا اال أس اواق األوراق املاليااة العربيااة اليتع اادة  5يف املائ ااة م اان ع اادد الس ااكان
املازاولني للنشااط اإلقتصاادي نتيجة قلاة التناوع يف أوراقهاا املالياة وضايق نطاقهاا وضاعف كفائتها.
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دور تكامل أسواق األوراق المالية في رفع معدالت النمو االقتصادي
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دراسة األسواق المالية العربية

 الشاك أن عمليااة الاربط بااني أساواق األوراق املاليااة العربياة تتطلااب وجااود مؤسسااات متخصصااة يف الوساااطة واملقاصااةإقليميااة النشاااط ،حيااث تعااد البنيااة التحتيااة ماان ناااام التااداول وناااام اإليااداع املركاازي لااألوراق املاليااة وقواعااد التسااوية
واملقاصة حجر األساس يف جناح عملية الربط.
 يعاد الربط بني أسواق األوراق املالية العربية أحاد أهام الوساائل الايت مان شاأهنا النهوض بأساواق األوراق املالياة العربياةماان خااالل رفااع قاادرهتا اإلسااتيعابية و توساايع قاعاادة مس ااتثمريها وزيااادة ف اارص التنويااع أم ااام املس ااتثمرين وتط ااوير عملي ااة
تبااادل املعلومااات وتب ااين نا ااام حوكم ات الش ااركات ،علاى النحاو الاذي يفساح اجملاال أماام املزياد مان التعااون االقتصاادي
بني الدول العربية.
.1المراجع :
-الكتب:

 )5حنيااين ،حممااد وجيااه " .)0050( .تحويللل بورصللة األوراق الماليللة للعمللل وف ل

أحكللام الشللريعة اإلسللالمية".

دار النفائس للنشر والتوزيع ،األردن.

 )0عبد املطلب ،عبد احلميد " .)0000( .السوق العربية المشتركة الواقع والمستقبل في األلفية الثالثة ".جموعة النيال العربياة
للنشر وتوزيع ،مصر.

-المقاالت العلمية:

 )0قمر اإلسالم ،حممد" .)0009( .تحالفات أسواق األوراق المالية وسبل الممكنة لإلقامة سوق إسالمية لألوراق المالية
وغرفة مقاصة لألسهم والسندات ".جملة التعاون اإلقتصادي بني الدول اإلسالمية ،أنقرة ،تركيا ،العدد .90

-التظاهرات العلمية :

 )9أوالد العياد ،ساعد و زياد اخلاري ،ميلاود و بدريناة ،بادر الادين" .)0002( .تلوطين األملوال العربيللة المهللاجرة  :نحللو رةيللة
جديلدة لسلوق ماليلة عربيلة" مداخلة مقدمة ضمن امللتقاى الادويل الثاين التكامل االقتصادي العريب الواقع واألفاق ،جامعة عماار
ثليجي ،االغواط ،اجلزائر.

 )1جبار ،حمفوظ " .)0002( .تكامل األسواق المالية بين النظرية والتطبي  :دراسة حالة بعل

األسلواق العربيلة ".مداخلاة

مقدمة ضمن امللتقى الدويل الثااين التكامال االقتصاادي العاريب الواقاع و األفااق ،كلياة العلاوم االقتصاادية والتجارياة وعلاوم التسايري،
جامعة عمار ثليجي ،األغواط ،اجلزائر.

)6

دوابااه ،أشاارف حممااد" .)0009( .نحللو سللوق ماليللة عربيللة ".مداخلااة مقدمااة ضاامن م اؤمتر التجااارة العربيااة البينيااة والتكاماال
اإلقتصاادي العاريب حتات رعاية املنامة العربية للتنمية اإلدارية ،اجلامعة األردنية ،األردن.

-التقارير:

 )2اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا (األسكوا(" .)0009( ،إستجابة للعولمة :ربط أسواق األوراق المالية من أجل
تحقي التكامل اإلقليمي في منطقة األسكوا ".األمم املتحدة ،نيويورح.

 )9صااندوق النقااد العااريب" .)0052( ،النشللرة الفصلللية الربللع الثالللث لسللنة  " 1019قاعاادة بيانااات صااندوق النقااد العااريب،
ابوظيب ،االمارات العربية املتحدة،العدد.29
)Journal of International Economy and Globalization (JIEG
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 )2صااندوق النق ااد الع ااريب" .)0052( ،التقري للر االقتص للادي العرب للي الموح للد" ،قاع اادة بيانااات ص ااندوق النق ااد الع ااريب ،اب ااوظيب،
اإلمارات العربية املتحدة،العدد.02

 )50صاندوق النقاد العاريب" .)0059( ،النشلرة الفصللية الربلع الثاللث لسلنة  " 1012قاعادة بياناات صاندوق النقاد العاريب،
ابوظيب ،االمارات العربية املتحدة،العدد.29

 )55صااندوق النقااد العااريب" .)0052( ،النشللرة الفصلللية الربللع الرابللع لسللنة  " 1017قاعاادة بيانااات صااندوق النقااد العااريب،
ابوظيب ،اإلمارات العربية املتحدة،العدد.25
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مجلة االقتصاد الدولي والعولمة
Journal of International Economy
&
Globalization

إشكالية األمن الغذائي في ظل السياسات الفالحية المطبقة بالجزائر
The Problem of Food Security in Light of the Agricultural Policies
Applied in Algeria

د.محمد الفضل يحياوي ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة ،الجزائر.
د.عمر يحياوي ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة ،الجزائر.
تاريخ اإلرسال2020/15/51 :

تاريخ القبول2020/02/51:

تاريخ النشر2001/03/15:

الملخص
تعترب السياسات الزراعية من أهم املوضوعات اليت تشغل بال واضعي السياسات نظرا لقدرة القطاع
الفالحي على حتقيق التنمية اإلقتصادية ومواجهة التحوالت االقتصادية العاملية اليت جتعل من اقتصاديات دول
العامل الثالث ومنها اجلزائر ،سوقا لتصريف املنتجات.
وقد انتهجت اجل زائر سياسة زراعية قائمة على دعم الدولة للقطاع حيث مع بداية األلفية مت اطالق
املخطط الوطين للتنمية الفالحية الذي يهدف اىل إعادة تأهيل املستثمرات الفالحية ملواجهة التحديات
االقتصادية العاملية امهها األمن الغذائي لتعقبه جمموعة من الربامج تصب يف نفس االجتاه.
هتدف هذه الورقة اىل تقييم السياسات الزراعية املتبعة ومدى قدرهتا على النهوض بالقطاع الفالحي
لتحقيق األمن الغذائي باجلزائر.
Abstract
Keywords

Agricultural
;Policies
;Food security
;Food security
Algeria.

الكلمات المفتاحية
السياسات الزراعية؛
األمن الغذائي؛
التنمية الفالحية؛
اجلزائر.

Because of the importance of the Agricultural Policies in realizing the economic
development as well as facing world economic changes, it became one of the most
paramount topics that concern policy makers. The agricultural field enables
developing countries , Algeria for example, to be a market to goods exchanges. Thus,
Algeria , since 2000s, adopted the national agricultural planning aiming to
reorganize the agricultural investments so as to face international economic
challenges such as .Food security It is, in addition, to be followed by related
procedures.
The objective of this paper is to evaluate and asses current agricultural policies
and to what extent they realize agricultural development which , in part, reassures
Food security.

المؤلف المرسل :عمر حيياوي ،اإليميلAmar.yahiaoui@univ-msila.dz :
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.1مقدمة:
يعترب األمن الغذائي من التحديات الرئيسية يف الوطن العريب عموما واجلزائر خصوصا فرغم توفر املوارد الطبيعية
من األرض واملياه واملوارد البشرية اال أن الزراعة باجلزائر مل حتقق الزيادة املستهدفة يف اإلنتاج ملقابلة الطلب على
األغذية ،واتسعت الفجوة الغذائية وزادت التبعية للخارج.
ويف أعقاب األزمة الغذائية العاملية احلادة اليت بلغت ذروهتا يف عام  0112واليت نتج عنها تضاعف اسعار
السلع الغذائية الرئيسية،ازداد اهتمام اجلزائر بتوفري احتياجاهتا من األغذية عن طريق دعم القطاع الزراعي ولذلك
إنتهجت الدولة العديد من اإلصالحات اإلقتصادية يف السنوات األخرية.
ومن هنا يربز التساؤل التايل:ماهو دور السياسات الزراعية يف حتقيق األمن الغذائي باجلزائر؟
ولالجابة على التساؤل مت تقسيم املداخلة كما يلي:
 ماهية األمن الغذائي.
 السياسات الزراعية املنتهجة يف اجلزائر منذ بداية األلفية.
 واقع االنتاج الزراعي ومعوقاته باجلزائر.
 حتليل وضع اجلزائر يف مؤشر األمن الغذائي العاملي.
.2ماهية األمن الغذائي:
يعترب مفهوم األمن الغذائي من املفاهيم القدمية الوجود واحلديثة األثر يف التفكري التنموي( ،عرعور  )0202،لذا من
البديهي حماولة حتديد خمتلف املفاهيم املتعلقة به.
.2.2تحديد مفهوم األمن الغذائي:
يعترب األمن الغذائي من التحديات الرئيسية يف الوطن العريب وقد ظهر هذا املفهوم يف أعقاب أزمة الغذاء
العاملية يف النصف األول من السبعينات( .مصطفى ،خريف.)0202
جاء يف تعريف منظمة األغذية والزراعة(الفاو)بأن األمن الغذائي هو"توفري الغذاء جلميع أفراد اجملتمع بالكمية
والنوعية الالزمتني للوفاء باحتياجاهتم بصورة مستمرة من أجل حياة صحية ونشطة"وخيتلف هذا التعريف عن املفهوم
التقليدي الغذائي الذي يرتبط بتحقيق االكتفاء الذايت باعتماد الدولة على مواردها وإمكاناهتا يف إنتاج احتياجاهتا
الغذائية حمليا وهذا االختالف جيعل مفهوم األمن الغذائي حسب تعريف الفاو أكثر انسجاما مع التحوالت
االقتصادية احلاضرة ،وما رافقها من حترير للتجارة الدولية يف السلع الغذائية( .صندوق النقد العريب.)0222 ،
عرفته املنظمة العربية للتنمية الزراعية بأنه" توفريالغذاء بالكميات والنوعيات الالزمة للنشاط والصحة بصورة مستمرة
ولكل فرد من اجملموعات السكانية اعتمادا على االنتاج احمللي أوال وعلى أساس امليزة النسبية إلنتاج السلع الغذائية
لكل قطر وإتاحته لكافة أفراد السكان باألسعار اليت تتناسب مع دخوهلم وإمكانياهتم املالية".
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لكن شرط امليزة النسبية الذي اعتمدته املنظمة يف تعريفها غري مربر حيث أن بعض الدول ال متتلك ميزة نسبية
يف انتاج بعض السلع لكنها قامت بإنتاجها وتنميتها من خالل زيادة الدعم للمزارعني،واستخدام تكنلوجيا متطورة
واتباع سياسة محائية كاليابان يف حالة زراعة األرز( .خزار.)0202-0200 ،
عرفه الفقهاء كما يلي" :ضمان استمرارية تدفق املستوى املعتاد من الغذاء احلالل الالزم الستهالك اجملتمع يف أي فرتة
من الزمن( .السرييت.)0222 ،
من خالل التعريفات السابقة ميكن تقدمي التعريف التايل :هو توفري الغذاء بالكميات والنوعيات جلميع أفراد اجملتمع
بصورة مستمرة يف أي فرتة من الزمن.
 .2.2مقومات األمن الغذائي:
إن حتقيق األمن الغذائي يف أي جمتمع يتطلب توفري الدعامة األساسية اليت تعرف مبقومات األمن الغذائي وتصنف يف:
 املقومات اإلنتاجية:املقومات اإلنتاجية هي العوامل والوسائل اليت متكن من إنتاج الغذاء ،وتشمل املوارد
الطبيعية وغريها.
 مقومات القدرة الشرائية:القدرة الشرائية وهي املقدرة املالية للمواطن على الشراء الغذاء ،وهنا تأتى أمهية توفري
فرص العمل هلذه الشرائح لكي حتصل على الدخل الذي ميكنها من القدرة الشرائية،لذا أصبح وضع
السياسة الغذائية يتم بالربط بني سوق العمل (مدى توفري فرص العمل) وبني سياسات سوق الغذاء.
(غراب.)0202 ،
 .3.2أبعاد األمن الغذائي:

يرتكز األمن الغذائي على اربع ابعاد مت حتديدها من قبل منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم  FAOوهي
توفر الغذاء وامكانية احلصول عليه واستخدامه واستقراره ،وقد اقرت األمم املتحدة حق الغذاء يف اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان يف سنة  0291مبا يلي:
 توفر األغذية :التوفر املادي لكميات كافية من األغذية ذات اجلودة املناسبةَّ ،إما عن طريق اإلنتاج احمللي أو
االسترياد ( مبا يف ذلك املساعدات الغذائية).
 إمكانية احلصول عليها :إمكانية وصول األفراد إىل موارد كافية تسمح هلم باحلصول على األغذية املناسبة
لنظام غذائي مغذ.
 ستهالكها :استهالك األغذية من خالل نظام غذائي مناسب ،واحلصول على التغذية واملياه النظيفة والصرف
الصحي والرعاية الصحية،من أجل الوصول إىل حالة من الرفاه التغذوي يسمح بتلبية االحتياجات
الفسيولوجية كافة.
 استقرارها :حصول السكان واألسر واألفراد على غذاء كاف يف مجيع األوقات .وينبغي أال تنقطع سبل
الوصول إىل الغذاء نتيجة حلاالت الطوارئ (كاألزمات االقتصادية واملناخية،على سبيل املثال) أو األحداث
الدورية (على سبيل املثال :انعدام األمن الغذائي بصورة مومسية) . (Fao, 2008) .
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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.3السياسات الزراعية المنتهجة في الجزائر منذ بداية األلفية:
انتهجت اجلزائر سياسة زراعية قائمة على دعم الدولة للقطاع وذلك بإطالق جمموعة من الربامج مع اصدار
جمموع من النصوص التشريعية والتنظيمية اليت حتكم هذا القطاع وأمهها القانون رقم 00-22املؤرخ
يف02ديسمرب 0222املتضمن قانون املالية لسنة 0222السيما املادة  29منه حيث يعترب هذا النص القانوين مبثابة
اإلنطالقة احلقيقية للمخطط الوطين للتنمية الفالحية 0229-0222والذي وسع فيما بعد وتلته برامج اخرى
سنتناوهلا فيما يلي:
.2.3المخطط الوطني للتنمية الفالحية : 2002-2000
يركز املخطط الوطين للتنمية الفالحية على ال مركزية القرار اإلقتصادي على مستوى اهلياكل اإلدارية احمللية فيما
يتعلق مبنح مساعدات الدولة( .عياش.)0200 -0202 ،
يهدف هذا املخطط إىل حتسني مستوى األمن الغذائي ويتمحور حول حتفيز ودعم املستثمرين الفالحيني من أجل:
 تنمية املنتجات املالئمة للمناطق الطبيعية هبدف تكثيف و إدماج الصناعات الغذائية.
 تكييف أنظمة إستغالل األراضي ،يف املناطق اجلافة،والشبه اجلافة و تلك املهددة باجلفاف بتحويلها لصاحل
أنشطة مالئمة.
 توسيع مساحة األراضي الصاحلة للزراعة (واملقدرة حاليا ب  1مليون هكتار) باستصالحها عن طريق
االمتياز الذي يسمح يف نفس الوقت بتثمني املوارد الطبيعية املتاحة واحملافظة عليها وترقية االستثمار والتشغيل
لصاحل القطاع الفالحي وتوسيع الواحات باجلنوب ،وتقدر مساحة األراضي املعنية يف املرحلة األوىل من
الربنامج ب  022.222هكتار.
تتلخص معايري تنفيذ املخطط يف ثالثة مستويات ،وهي :اجلدوى االقتصادية ،االستدامة اإليكولوجية والقبول
االجتماعي( .فوزيةغريب.) 0221 - 0222 ،
.2.3المخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية : 2002-2002
هو خمطط وضعته احلكومة بإضافة التنمية الريفية للتنمية الفالحية قصد حتقيق توازن يف التنمية تشمل الريف
واملدينة ويرتكز:
 حتسني ظروف ممارسة النشاط الفالحي والغايب والرعوي.
 موافقة تعددية النشاطات وتشجيعها وترقيتها باعتبارها عامال لتحسني مداخيل العائالت يف الريف.

 حتسني احلصول على اخلدمات العمومية واحلصول على السكن وفك العزلة عن السكان يف املناطق املعزولة.
 القطيعة مع اجلمود الذي ميز املناطق الريفية ذات القدرات الضعيفة بتوفري بدائل لتنمية اقتصادها وانشطتها
عرب حتويل نظم االنتاج وتكييفها.
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 تعجيل مسار حتديث القطاع بتشجيع االستثمارات االنتاجية والتكنلوجية يف االستغالالت الفالحية وخاصة
منها ذات االحجام الصغرية واملتوسطة اليت مل يتم استكمال تأهيلها بعد( .وزارة الفالحة والتمية الريفية،
جويلية . )0229
.3.3إستراتيجية التجديد الفالحي والريفي :2022-2002

هي عبارة عن حماولة الوصول إىل استدامة األمن الغذائي الوطين،باعتماد الدعائم الثالثة و اليت تعترب كأداة
لتحقيق األمن الغذائي وهي التجديد الفالحي والتجديد الريفي و دعم الطاقات البشرية و املساعدة التقنية للمنتجني
(طاليب. )0200- 0202 ،
وجاءت القرارات الرئاسية املعلن عنها يف شهر فيفري  0222لتضع الفالحة على درب جتديد حقيقي حيث
يهدف قانون التوجيه الفالحي والتشريع املتعلق مبنح االمتياز على األراضي الفالحية العمومية من أجل تأمني املستثمر
وفتح اجملال أمامه إلقامة شراكة مع احلائزين احملليني على املوارد املالية وكذلك احملافظة على األراضي الفالحية وضمان
استغالهلا الدائم.
وكان اهلدف املؤمل حتقيقه خالل الفرتة 0209-0222هو جعل قطاع الفالحة يتحرر تدرجييا من
االنعكاسات السلبية النامجة عن نقص تساقط االمطار وبلوغ نسبة مستقرة من النمو السنوي تقدر ب %1وحتسني
األمن الغذائي للبالد والقيام بأوىل اخلطوات حنو تصدير منتوجات ذات جودة وبكيفية منظمة واملسامهة يف استحداث
مناصب شغل( .مصاحل الوزير األول ،أكتوبر .)0202
وهبدف إنشاء مناصب شغل متت املصادقة من قبل جملس الوزراء ليوم  00فيفري .0200على جمموعة من
املقرتحات اجلديدة هتدف اىل حتسني اإلدارة الفالحية والغابية وتقريبها من سكان األرياف خيث تنفذ هذه التدابري
اجلديدة اعتمادا على األدوات واألجهزة التالية:
 إنشاء صندوق لضمان القروض موجه للفالحني ولألنشطة الريفية.
 قرض ميسر ملرافقة إنشاء املستثمرات الفالحية اجلديدة؛ و قرض إحتادي ميسر لتعزيز أنظمة ضبط املواد
الفالحية ومقاربة الشعبة مع توسيع القرض االجياري لتدعيم مكننة وعصرنة الفالحة،وقرض "رفيق" بدون
فوائد لتدعيم وتأمني احلمالت الفالحية السنوية،حتسني اخلدمات املرتبطة بالفالحة وتربية املواشي من خالل
األجهزة الصادرة عن القطاعات األخرى( .خبوش ،يومي00-02نوفمرب.)0200
.2واقع االنتاج الزراعي ومعوقاته بالجزائر:
يعترب القطاع الزراعي يف اجلزائر قطاعا حساسا يف التنمية اإلقتصادية ،نظرا للدور الذي يلعبه يف التطور
اإلقتصادي واإلجتماعي وتنمية املناطق الريفية ،واستغالل اإلمكانيات الطبيعية والبشرية اليت يتوفر عليها القطاع،
وسنفصل خصائص القطاع الفالحي يف اجلزائر كما يلي:
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.2.2مقومات الزراعة في الجزائر:
تعد اجلزائر أكرب دولة إفريقية مساحة مما ساهم يف تنوع مناخها وغطائها النبايت،حيث جند يف املرتفعات
الساحلية غابات الصنوبر البحري واحلليب وشجر البلوط والفلني ويف اهلضاب العليا جند األرز بينما ترتكز احللفاء يف
السهوب( .كواش.) 0229 ،
وتغطي الغابات مساحة  9,0مليون هكتارأي % 02من املساحة االمجالية وهي نسبة غري كافية لضمان
التوازن الطبيعي واملناخي ويتدرج الغطاء النبايت من الشمال إىل اجلنوب على شكل نطاقات متطابقة مع تدرج سقوط
األمطار( .حممد سيد نصر وآخرون .)0220 ،
واالنتاج الزراعي يف اجلزائر متنوع لكنه خيضع لعامل التقلبات املناخية وترتكز احلبوب يف السهول الساحلية والداخلية،
(مقداد،)0220 ،أما الزيتون فيوجد يف 2واليات وهي جباية تيزي وزو بويرة جيجل وسطيف بلغت 02مليون شجرة
(صالح ،)0220 ،وترتكز احلمضيات يف الشريط الساحلي (مقداد ،)0220 ،وتستحوذ 9واليات(البليدة،الشلف،
معسكر،غليزان) على  %22من مساحة احلمضيات،وتتواجدمعظم واحات النخيل يف الصحراء الشمالية الشرقية
وحتوي أكثر من02مليون خنلة ) ، (Brahim, 2008تتوزع على 02والية ومتثل دقلة نور % 91من االنتاج ،
وفيما خيص احملاصيل الزراعية الصناعية كالطماطم والتبغ والبنجر السكري فتنتشر يف السهول الساحلية واألحواض
الداخلية على مساحة  22009هكتار( .صالح.)0220 ،
.2.2مساهمات القطاع الزراعي في التنمية في الجزائر:
تسعى الدولة اجلزائرية اىل تنمية القطاع الزراعي وقد ادت اجلهود املبذولة اىل زيادة االنتاج الزراعي كما يوضحه
الشكل التايل:
الناتج الزراعي
16106

الشكل ):(1تطورالناتج الزراعي بالجزائر للفترة)(2005-2011
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المصدر:من اعداد الباحث اعتمادا على:

 صندوق النقد العريب وآخرون،التقرير االقتصادي العربي الموحد،اإلمارات العربية املتحدة ،0200،ص.292


صندوق النقد العريب وآخرون،التقرير االقتصادي العربي الموحد،اإلمارات العربية املتحدة ،0200،ص.222

 صندوق النقد العريب وآخرون،التقرير االقتصادي العربي الموحد،اإلمارات العربية املتحدة ،0202،ص.202
 صندوق النقد العريب وآخرون،التقرير االقتصادي العربي الموحد،اإلمارات العربية املتحدة ،0222،ص.012
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يتبني من الشكل زيادة الناتج الزراعي من2201مليون دوالر سنة 0222اىل1122مليون دوالرسنة0220
لتواصل ارتفاعهااىل02022مليون دوالر سنة 0222لتواصل االرتفاع سنوات0221و0222و 0202لتصل
اىل00020مليون دوالر سنة، 0200ان هذا التحسن يرجع اىل توفر الظروف املناخية املالئمة وإرتفاع معدالت
سقوط األمطار وإنتظامها ،باإلضافة لتحسن الغلة يف إطار اجلهود اليت بذلتها الدولة لتحقيق مستويات مقبولة لألمن
الغذائي ،وذلك بالرتكيز على التوسع الرأسي وتكثيف اإلنتاج ،بإستخدام التقنيات املتطورة واإلهتمام باخلدمات
املساندة وتقدمي الدعم الضروري.
.2.2.2أثر السياسات الزراعية على الناتج الزراعي ومساهمته في الناتج المحلي االجمالي:
حقق قطاع الفالحة معدالت متذبذبة ارتفاعا واخنفاضا نتيجة الظروف املناخية كما يوضحه الشكل التايل:
الشكل):(2مساهمة القطاع الفالحي في الناتج الداخلي الخام بالجزائر
للفترة2001-2009
%

السنوات
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 9,74% 9,22% 9,81% 9,44% 7,69% 7,53% 7,52% 6,43% 9,24% 8,40% 8,20%السنوات

المصدر:من اعداد الباحث اعتمادا على:صندوق النقد العربي وآخرون،تقارير خمتلفة .

يتبني من اجلدول اخنفاض نسبة مسامهة القطاع الفالحي يف الناتج الداخلي اخلام من %2,29سنة0220
اىل %2,00سنة  0220لتعاود االرتفاع سنة 0222مسجلة نسبة قدرها %2,10مث اخنفضت اىل%2,99
سنة 0229لتعاود االخنفاض يف السنوات قبل ان تشهد ارتفاعا سنة 0222مسجلة نسبة %2,09لتسجل
اخنفاضا سنيت  0200-0202مسجلة%1,92و% 1,02على التوايل
إ ن ضعف نصيب الفرد من الناتج الزراعي يرجع اىل ضعف مستوى االنتاج الزراعي نتيجة عدم االستقرار يف التشغيل
واألجور غري املشجعة واىل التأطري احملدود للمستثمرات الفالحية باإلضافة اىل ارتفاع اسعار مدخالت االنتاج الزراعي
خاصة االمسدة والعتاد الفالحي.
 .2.2.2أثرالسياسات الزراعية في زيادة الصادرات وتخفيض واردات السلع الزراعية:
متثل الصادرات خارج احملروقات من اهم اولويات الدولة وتعد مسامهة الزراعة يف هذا االطار مسعى رئيسي
إضافة اىل قدرهتا على تغطية الطلب املتزايد من السلع الغذائية مما يؤدي اىل ختفيض الواردات ومن خالل تتبع مسار
الصادرات والواردات ينتج لنا الشكل التايل:
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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الشكل):(3الصادرات والواردات الزراعية الجزائرية للسنوات
2000و2005و2008-2010
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المصدر:من اعداد الباحث اعتمادا على:صندوق النقد العريب وآخرون،التقرير اإلقتصادي العربي الموحد،اإلمارات العربية
املتحدة،0200،ص.220

يتبني من الشكل ارتفاع قيمة الصادرات من 22مليون دوالر سنة 0222اىل 22مليون دوالر لتواصل االرتفاع
يف0221و 0222لتصل اىل 000مليون دوالرسنة 0202يف املقابل زادت الواردات من السلع الغذائية
من0220مليون دوالر سنة0222اىل2200مليون دوالر سنة0222لتسجل اعلى نسبة هلا سنة 0221
ب2122مليون دوالر لتنخفض يف سنة  0222مسجلة مبلغ0922مليون دوالر لتعاود االرتفاع اىل 2012مليون
دوالر سنة . 0202
إن النتائج السابقة الذكر تبني أن مسامهة الزراعة يف ترقية الصادرات الزراعية وختفيض الواردات يبقى ضعيفا نتيجة
ضعف االنتاج الزراعي وزيادة الطلب احمللي على هذه السلع مما ادى اىل زيادة الفجوة الغذائية والتبعية للخارج.
.3.2.2دور قطاع الزراعة في امتصاص البطالة بالجزائر:
بالنسبة ملسامهة قطاع الفالحة يف التقليص من البطالة فيمكن مالحظة ذلك من خالل الشكل التايل:
الشكل(:)4تطورالعمالة في الجزائرحسب القطاعات للفترة()2003-2009
 10000مليون
8000

8230
5161

4929

قطاع الزراعة

قطاعات أخرى

1242

1841

1842

4737
1780

4539
1683

4364
1617

4176
1565

6000
4000
2000
0

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

المصدر:عمر جنينة ،مدحية خبوش،دور القطاع الزراعي في امتصاص البطالة بالجزائر،امللتقى الدويل حول :اسرتاتيجية احلكومة يف
القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة،جامعة املسيلة،يومي00-02نوفمرب،0200ص.09
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يالحظ من الشكل أن عدد العمالة اجلزائرية يف قطاع الزراعة ضعيف مقارنة مع بقية القطاعات األخرى ،وقد
ارتفع عددها يف الفرتة املمتدة من ( )0222-0222وذلك يرجع الستجابة سوق العمل لإلصالحات الزراعية اليت
شهدهتا الفرتة والتسهيالت اليت منحتها الدولة يف هذه الفرتة للفالحني وصغار املستثمرين لينخفض العدد يف السنتني
التاليتني ليثبت مرة أخرى أن العمل يف هذا القطاع يبقى مرهونا بالظروف املناخية وتساقط األمطار ،وهو ما يشري أن
أغلب العمال مؤقتني يتأثرون بالتقلبات اليت يشهدها القطاع من سنة ألخرى وهذا ما يفسر بأن سياسات الدولة يف
تطوير ودعم القطاع مازالت مل حتقق الفعالية الكافية للنهوض به وحتقيق الكفاءة يف التسيري والفعالية يف االجناز من
سنة ألخرى دون التأثر بظروف املناخ وتقلبات السوق احمللي والدويل،
ومما تقدم ميكن القول أن قطاع الزراعة يساهم بامتصاص نسبة ضعيفة من العمالة يف اجلزائر مقارنة بقطاعات
اخلدمات والتجارة واألشغال العمومية والصناعة( .خبوش.)0200 ،،
.2معوقات الزراعة بالجزائر:
يعاين القطاع الزراعي يف اجلزائر من جمموعة من املعوقات نوجزها فيما يلي:
.0.2املشاكل املرتبطة بظروف إستغالل املوارد الطبيعية وبشكل رئيسي العقار الفالحي فغياب السند القانوين بوصفه
إجراء لألشخاص املعنيني هو يف حد ذاته عائق ينبغي إيراده يف هذا اجملال.
 .0.2عدم فعالية الديوان الوطين للحبوب يف معاجلة مشاكل الفالحني اضافة اىل تعامله غري املباشر مع الفالحني
عن طريق وساطة التعاونيات الفالحية.
 .2.2خطر اجلفاف واسراب اجلراد :حيث أنفقت اجلزائر يف مكافحة اجلراد ما يفوق  00مليار دينار بني سنيت
( .0229-0222عياش.)0200-0202 ،
 .9.2ارتفاع مثن اآلالت الفالحية وعزوف الفالحني عن شرائها حيث يوجد على مستوى مركب اجلرارات واحملركات
بقسنطينة ما يفوق ألف قطعة من جرار وحمرك تنتظر التسويق.
 .2.2مشاكل اخرى:اضافة اىل ما سبق توجد مشاكل اخرى تتمثل يف:
 غياب سياسة لإلرشاد الزراعي.غياب الدعم املايل للعنصر البشري الكفء املختص يف جماالت اإلرشاد.ضعف العالقة بني املرشد والفالح. عوائق مرتبطة بتسويق املنتجات الفالحية. مسألة اإلتصاالت و املواصالت. مسألة تكييف مؤسسات قطاع الصناعات الغذائية مع إنشغاالت إسرتاجتية التنمية الفالحية( .عياش-0202،.)0200
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.6تحليل وضع الجزائر في مؤشر األمن الغذائي العالمي:
اهتمت اجلزائر باألمن الغذائي كهدف اساسي غرياهنا مازالت تسجل عجزا واضحا يف اإلنتاج احمللي فيما يتعلق
بالسلع االستهالكية األساسية ورغم تسجيلها حتسن يف بعض مؤشرات األمن الغذائي اال اهنا التعكس اجلهود
املبذولة،مما يضعها امام حتمية االسترياد والتبعية للخارج.
 .2.6محاور األمن الغذائي بالجزائر:

تقدمت اجلزائر جتاه ختفيض ناقصي التغذية حيث يقل مؤشر اجلوع يف اجلزائر عن  2أي تعد من الدول
املنخفضة يف شدة اجلوع وهو ماحققته  2دول عربية (املنظمة العربية للتنمية الزراعية  ،)0200 ،وحسب تقديرات

املنظمة العربية للتنمية الزراعية لعام 0202تبني ان املتوسط اليومي لنصيب الفرد اجلزائري من مكونات الطاقة
والربوتني والدهون تقدر ب 2022كيلو كالوري مبعدل 19غ بروتني و 22غ دهن يوميا وهو يفوق نظرياهتا على
املستوى العاملي املقدرة بنحو 0222كيلو كالوري للفرد يف اليوم (املنظمة العربية للتنمية العربية ،)0202 ،وارتفع
املتوسط اليومي للفرد اجلزائري اىل 2200كيلوكالوري سنة 0200مبعدل 10,2غ بروتني و22,2غ دهن يوميا
بينما يقل عن متوسط الدول الصناعية املقدر ب 2992كيلوكالوري( .املنظمة العربية للتنمية الزراعية.)0200 ،
.2.6وضع الجزائر في المؤشر العالمي لألمن الغذائي:
شهدت اجلزائر حتسن وارتفاع فاق الثالث درجات سنة  0202مقارنة بسنة ،0200وذلك من بني دول
العامل اليت يضمها املؤشر
الجدول(:)2وضع الجزائر في المؤشر العالمي لألمن الغذائي
التغير في مجموع النقاط المحرزة في جويلية  2023مقارنة بجويلية 2022
الترتيب العالمي

القدرة على تحمل تكاليف

توافر الغذاء

جودة االغذية وسالمتها

الرتبة

62

62

62

66

القيمة

2252

2252

2253

2255

التغير

+36

+353

+355

+356

الغذاء

SOURCE:THE Economist Intelligence Unit,Global food security index,London,2013.

يتبني من اجلدول ما يلي:
 احتلت اجلزائر املرتبة  01من بني002دولة يف املؤشر العاملي لألمن الغذائي واحرزت املراتب
التالية02،01و 00ضمن مؤشرات القدرة على حتمل تكاليف الغذاء،توافر الغذاء،جودة األغذية
وسالمتها على التوايل.
 يف جمموعة الدول الساحلية(12دولة)احتلت املرتبة  22و21و 20ضمن مؤشرات القدرة على حتمل
تكاليف الغذاء،توافر الغذاء،جودة األغذية وسالمتها على التوايل.
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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ومبقارنة اجلزائر مع السعودية رائدة الدول العربية يف جمال االمن الغذائي والسودان الذي ينتظره العامل ليوفر له أمنه
الغذائي ملا له من العديد من امليز النسبية (عبداهلل )0202 ،ينتج لنا اجلدول التايل:
الجدول( )2مقارنة الوضع العالمي لألمن الغذائي للسعودية والجزائر والسودان(جويلية)2023
الترتيب العالمي العام القدرة على تحمل تكاليف توافر

الدولة
السعود

جودة

(201دولة)

الغذاء

الغذاء

وسالمتها

32

22

22

20

األغذية

ية
الجزائر

62

السودان 202

62

62

66

51

202

52

Source: THE Economist Intelligence Unit,Global food security index,London,2013.

يتبني من اجلدول حلول اجلزائر يف املرتبة  01عامليا بعد السعودية ومتفوقة على السودان الذي حل يف املرتبة
 ،029كما سجلت تفوقا على السودان يف مؤشرات القدرة على حتمل تكاليف الغذاء،توافر الغذاء،جودة األغذية
وسالمتها .
 .1الخالصة:
حيظى القطاع الزراعي يف اجلزائر بأمهية معتربة من خالل الدعم املقدم من الدولة غري أن القصور الذي اتسم به
دور هذا القطاع يظهر جليا من خالل مسامهته املتواضعة يف الناتج احمللي اإلمجايل ،كما أن مسعى السياسات
الزراعية لتحقيق نسبة عالية من األمن الغذائي مل حيدث رغم التحسن املشهود الذي حتقق يف هذا اجملال،من اجل
ذلك ميكننا تقدمي املقرتحات التالية:
 إعطاء فعالية لإلرشاد بإعداد إسرتاجتية شاملة لتطبيق الربامج مع حتديد آليات الربط و التنسيق بني
نشاطات البحث الزراعي.
 ايالء مزيد من العناية مبرحلة ما بعد احلصاد لتقليل نسب الفاقد والتالف من اإلنتاج.
 حتسني مناخ االستثمار الزراعي مبا يساعد على جذب رؤوس األموال العربية لالستثمار يف املشروعات
املشرتكة اإلنتاجية واخلدمية وخباصة مشروعات إنتاج سلع العجز الغذائي.
 ختصيص مراكز ومعاهد متخصصة يف فرع الصناعات الغذائية وفتح اختصاص االقتصاد الزراعي
باجلامعات اجلزائرية مبا يسمح بتوفري اليد العاملة الكفؤة يف سوق العمل الزراعي.
 إدخال التعديالت الالزمة على السياسات التشريعية واإلدارية حلفز االستثمارات الزراعية وتنشيطها.
 ضرورة جتديد حظرية املعدات اخلاصة بالقطاع الفالحي من إنتاج مراقبة ونقل و تسويق و حتويل.
ضرورة التعجيل حبل النزاعات القانونية بني خمتلف اجلهات فيما خيص العقار الفالحي.
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دور التكامل االقتصادي اإلقليمي في التجارة الخارجية
The Role of Regional Economic Integration in Foreign Trade

د.روابح عبدالرحمان ،جامعة زيان عاشور ،الجلفة ،الجزائر.
د.الجودي محمد علي ،جامعة زيان عاشور ،الجلفة ،الجزائر.
د.قويدر بورقبة ،جامعة زيان عاشور ،الجلفة ،الجزائر.
تاريخ اإلرسال2020/01/10 :

تاريخ القبول2020/02/15:
الملخص

تاريخ النشر2001/03/10:
الكلمات المفتاحية

هتدف هذه الدراسة إىل حماولة التعرف على دور التكامل االقتصادي اإلقليمي يف التجارة اخلارجية
التكامل؛
بشقيها سواء الصادرات أو الواردات من السلع واخلدمات ،وقد توصلت إىل نتيجة أساسية مفادها وجود أثر
التكامل االقتصادي؛
إنشائي (خلق التجارة ) ووجود أثر حتويلي(حتويل التجارة) ،ناهيك عن زيادة اإلستثمارات األجنبية املباشرة
التجارة اخلارجية.
داخل منطقة التبادل التجاري البينية للدول األعضاء.
Keywords

Abstract

;Integration
Economic
;Integration
Foreign Trade.

This study aims to try to identify the role of regional economic integration in
foreign trade in its two parts, whether exports or imports of goods and services, and it
has reached a basic result that there is a structural impact (creating trade) and a
transformative impact (trade transformation), not to mention the increase in foreign
direct investment Within the intra-regional trade area of the member states.

المؤلف المرسل :روابح عبدالرمحان ،اإليميلa.rouabeh@univ-djelfa.dz :
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.1مقدمة:
لقد فرض النظام االقتصادي املعومل واقعا جديدا جتسد على اخلصوص يف تزايد مستوى التنافسية بني الدول،
حبيث مل تعد الكيانات القطرية قادرة لوحدها على مواجهة التحديات اليت يفرضها احمليط االقتصادي الدويل اجلديد،
وهو ما قاد إىل التفكري يف بلوغ ما يسمى بالتكامل االقتصادي بداية بإنشاء تكتالت اقتصادية إقليمية كقوى فاعلة
يف العالقات االقتصادية الدولية وحلقة وسيطية بني الدولة الوطنية والنظام العاملي ،ووسيلة فعالة الندماج اقتصاديات
الدول ضمن كيان اقتصادي عاملي موحد ،استقطبت هذه التكتالت أنظار العديد من الدول واحتلت مكانا بارزا
على صعيد البيئة االقتصادية العاملية كأحد أهم مسات القـرن العشريـن ،باعتبارها املالذ األجنع ملواجهة خمتلف املشاكل
االقتصادية اليت تواجه الدول حني انفرادها ،حيث جلأت العديد من الدول على اختالف مستوياهتا متقدمة كانت أو
نامية منتمية إىل املنظمة العاملية للتجارة أو غري منتمية إىل تكوين جتمعات إقليمية ،أو االنضمام إىل أهم التجمعات
االقتصادية البارزة يف االقتصاد العاملي ملواجهة خمتلف التحديات االقتصادية العاملية اليت أفرزها النظام االقتصادي
اجلديد.
إشكالية الدراسة:
خيلف التكامل االقتصادي آثارا اقتصادية كبرية على حركة التجارة الدولية تتمثل يف زيادة إنسياب السلع
واخلدمات بسرعة حتريك رؤوس األموال بني الدول ،األمر الذي جيعل اقتصاديات الدول أكثر إندماجا وتكامال.
فما مدى مساهمة التكامل االقتصادي اإلقليمي في تفعيل حركة التجارة الخارجية بين الدول األعضاء ؟
ولإلجابة على هذه اإلشكالية يمكن صياغة التساؤل الفرعي التالي:

هل يساهم التكامل االقتصادي اإلقليمي دائما يف تفعيل حركة التجارة اخلارجية بني الدول األعضاء؟

فرضيات الدراسة:
وميكن إمجاهلا يف الفرضية الرئيسية التالية:
 ال يساهم التكامل االقتصادي اإلقليمي دائما يف تفعيل حركة التجارة اخلارجية بني الدول األعضاء.أهداف الدراسة:
تكمن أهداف هذه الدراسة فيما يلي:
تسليط الضوء على ظاهرة التكامل االقتصادي اإلقليمي؛تسليط الضوء على حركة التجارة اخلارجية؛ التعرف على الدور الذي يؤديه التكامل االقتصادي اإلقليمي يف التجارة اخلارجية.أهمية الدراسة:

تظهر جليا أمهية الدراسة يف كوهنا تتناول موضوعا هاما يف إطار العالقات االقتصادية الدولية أال وهو التكامل

االقتصادي اإلقليمي ودوره يف التجارة اخلارجية ،وواقع هذه العالقة (خلق التجارة ،حتويل التجارة ،تشجيع االستثمار
األجنيب املباشر).
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 .2اإلطار المفاهيمي للتكامل االقتصادي:
 .1.2تعريف التكامل االقتصادي:

مصطلح التكامل االقتصادي ) (Complémentarité économiqueظهر ألول مرة يف أدب التاريخ االقتصادي مع

االقتصادي "فينر" ( )vinerسنة  ،0591والذي يعود له الفضل يف وضع أساس نظرية االحتاد اجلمركي ،واليت متثل
جوهر نظرية التكامل االقتصادي الليربايل( .املخادمي ،9115 ،ص)92
من اجلانب اللغوي تشري مفردة "تكامل" يف السياق العام إىل" :قيام جمموعة من املفردات بالتجمع يف كيان

واحد ،مب عىن احلالة اليت تكون فيها املفردات املقصودة دوال مستقلة تسعى إىل إقامة عالقات وثيقة فيما بينها،

تتصرف فيها كما لو كانت كيانا واحدا أي كدولة واحدة ،وحيدث عادة لدول ضمن إقليم جغرايف معني" ،ولذلك
يطلق عليه «تكامل إقليمي»( .اإلمام ،9115 ،ص)0
من اجلانب االصطالحي يعرف التكامل االقتصادي على أنه" :عملية إدماج كافة القطاعات االقتصادية املتكاملة
واملتنافسة ،حيث ال تقتصر عملية التكامل االقتصادي على القطاعات االقتصادية املتكاملة فقط بل تشمل كذلك
القطاعات االقتصادية املتنافسة"(الطيب ،9112 ،ص.)9
ويشري مصطلح التكامل االقتصادي يف الفكر االقتصادي إىل" :العملية اليت يتم مبقتضاها إزالة كافة العقبات
اليت تعرتض وجه التجارة القائمة بني جمموعة الدول املتكاملة واليت يف مقدمتها إزالة القيود اجلمركية وكذا العقبات اليت
تعرقل انسياب حركة رؤوس األموال وانتقال العمالة بني الدول األعضاء مضافا إليها ما تتجه إليه هذه الدول من
تنسيق وخلق جتانس بني السياسات االقتصادية املختلفة لتصبح يف األخري كال واحد"(عفيفي ،9119 ،ص.)92
إذن من خالل ما سبق ذكره من تعاريف للتكامل االقتصادي ميكن استخالص التعريف التايل للتكامل
االقتصادي:التكامل االقتصادي » ": «Economic Intégrationهو العملية اليت يتم مبقتضاها إزالة كافة العقبات
اليت تعرتض وجه التجارة القائمة بني جمموعة الدول األعضاء يف مشروع التكامل االقتصادي ،واليت يف مقدمتها إزالة
القيود اجلمركية وغري اجلمركية وكذلك العقبات اليت تعرقل انسياب حركة رؤوس األموال وانتقاالت العمالة بني الدول
األعضاء مضافا إليها ما تتجه إليه هذه الدول من تنسيق وخلق التجانس بني السياسات االقتصادية املختلفة لتصبح
بذلك هذه الدول يف األخري كال واحدا".
 .2.2مزايا التكامل االقتصادي:

حترص الدول على إقامة تكتالت اقتصادية إقليمية أو االندماج يف الكيانات االقتصادية الكربى بغية حتقيق

العديد من املزايا واملكاسب واليت تعترب الدافع احلقيقي واملباشر وراء إقامة هذه التكتالت االقتصادية وميكن إجيازها
فيما يلي:
 .1.2.2يعد التكامل االقتصادي أساسا لتعزيز القوة السياسية للبلدان األعضاء املتجمعة وتأثريها يف السياسة العاملية
واملنظمات الدولية ،سواء على صعيد التصدي للمشكالت الكربى اليت تواجه العامل بصفة عامة أو العامل النامي
على وجه اخلصوص(صاحل ،قط،9112 ،ص)95؛
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 .2.2.2اتساع حجم السوق :يعمل التكامل االقتصادي على حل مشكلة ضيق األسواق ،وبذلك جتد املنتجات
املختلفة أسواقا أوسع وجماال أكرب ،ومنه خلق صناعات جديدة استجابة لكرب حجم الطلب الداخلي ،وبالتايل اتساع
الدائرة اليت تصرف فيها الدول األعضا ء منتجاهتا نظرا النفتاح أسواق الدول األخرى األعضاء أمامها ،بعدما كانت
مقفلة بسبب الرسوم واحلواجز اجلمركية العاملية وال شك أن هذا االتساع يف السوق وما يتبعه من منو الطلب على
منتجات الدول األعضاء يرتتب عليه عدة نتائج اقتصادية هامة كزيادة اإلنتاج وتشغيل الطاقات اإلنتاجية املعطلة،
وبذلك حتقيق احلجم الكبري يف اإلنتاج ،كما يؤدي اتساع حجم السوق إىل زيادة التخصص وتقسيم العمل بني
الدول األعضاء يف التكتل(الوايف ،9112 ،ص ص)95-99؛
 .2.2.2تنويع فرص استغالل املوارد وزيادة قابلية استخدامها جتاريا يف ميادين اإلنتاج املختلفة ،حيث أن امتداد
حدود الدولة اقتصاديا وزيادة إمكانيات اإلنتاج تعمل على تنويع ضروبه وتزيد من اعتماد الدول األعضاء على
بعضها البعض يف احلصول على حاجاهتا من السلع وعوامل اإلنتاج()Jean-claude ,Sobry ,1988,p301؛
 .2.2.2يساعد التكامل االقتصادي على زيادة معدالت التوظيف والتخفيف من حدة البطالة وما يرتتب عنها من
مشاكل اقتصادية واجتماعية ،وهذا كله لكونه يعد من أجنع العلوم قصرية األجل للمشكلة السكانية ،حيث يعمل
على إعادة توزيع السكان يف الدول املتكاملة مبا حيقق قدرا كبريا من التناسب بني أعدادهم وبني حجم املوارد
املتاحة ،فيعجل بانتقال الفائض السكاين من دول الفائض إىل دول العجز ،حمققا بذلك اخنفاضا يف معدالت البطالة
وزيادة مستويات اإلنتاج وحتسن يف مستويات املعيشة يف الدول املتكاملة(البكري ،0511 ،ص)512؛
.2.2.2اجتذاب االستثمار األ جنيب املباشر :حيث أن أي ترتيب تكاملي مرسوم بعناية ميكن أن يكون أداة قوية

جلذب االستثمار األجنيب املباشر ،حيث هذه الرتتيبات تشجع التدفقات االستثمارية سواءًا بني الدول املشاركة ،أو
من خارج الرتتيب التجاري ،إضافة غلى االنتفاع ببعض مزايا االستثمار األجنيب املباشر كالتكنولوجيا ومصادر
التمويل منخفضة التكلفة وكفاءات التسيري والتسويق(عبدالالوي ،0112 ،ص)10؛

 .2.2.2زيادة معدل النمو االقتصادي :حيث يعمل التكامل االقتصادي على تشجيع وحتفيز االستثمار ،فاتساع
نطاق السوق وما يتبعه من زيادة الطلب و الرتكيز على مبدأ تقسيم العمل والكفاءة يف استخدام وتوزيع املوارد
سيؤدي إىل زيادة احلافز االستثماري حيث تصبح الفرصة مهيأة أمام رأس املال يف خمتلف بلدان التكامل لتحقيق
الوفورات االقتصادية عن طريق توظيف األموال يف وسائل اإلنتاج ،إضافة إىل تشجيع ظاهرة التخصص اإلقليمي يف
اإلنتاج وما ي تولد عنه من زيادة االستخدام األفقي لرأس املال على نطاق إقليمي واسع ،حبيث يشمل خمتلف
الصناعات واملناطق ويزيد من تكامل االستثمارات واملشاريع اإلنتاجية()Mittoinc. Pequerul ,1999 ,p72؛
 .2.2.2يساعد التكامل االقتصادي على توفري الظروف والشروط املواتية لتسريع عمليات التطوير والتحديث،
بتظافر جهود األطراف املتكاملة عمال على بلوغ استخدام األساليب التقنية والتكنولوجية يف اإلنتاج اليت حتتاجها
املشاريع الكبرية ،كما يساعد أيضا على زيادة درجة االستقرار االقتصادي ،وتوفري احلماية الالزمة والكافية ملواجهة

اهلزات االقتصادية ومناقشة القوى االقتصادية واخلارجية أو األجنبية(بوكساين،9112 ،ص)5؛
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 .2.2.2يعد التكامل االقتصادي إطارا عاما ميكن من خالله التنسيق بني السياسات االقتصادية للدول األعضاء به
يف املراحل النهائية من التكامل االقتصادي وذلك يف مواجهة التحديات اخلارجية اليت تواجه ذلك التكتل مما يوفر له
القوة التفاوضية اليت تستند إليها النتزاع احلقوق واملزايا اليت تنعكس على التكتل ومن مث على املوقف االقتصادي
ألعضائه خاصة خالل املفاوضات االقتصادية والتجارية متعددة األطراف ،واليت تشارك فيها التكتالت الضخمة
والقوى االقتصادية الكربى ،حيث يصعب فيها حصول الدول اليت تتفاوض منفردة على مزايا متكنها من الصمود
أمام الكيانات الكبرية.
 .2.2أشكال التكامل االقتصادي(المراحل أو الدرجات):
يتخذ التكامل االقتصادي بني الدول أشكال خمتلفة ومتدرجة حسب درجة التكامل االقتصادي بينها وتتمثل
هذه األشكال فيما يلي:
.1.2.2إتفاقية الترتيبات التجارية التفضيلية (:)Preferential Trade Agreement

وخيفض هذا الشكل القيود على التجارة بني الدول األعضاء املشاركة فيه أكثر من الدول غري األعضاء ،وكذلك

يعترب هذا الشكل أكثر أشكال التكامل االقتصادي رخاوة " "More Looseوأفضل مثال على هذا الشكل
الكومنولث الربيطاين للتفضيل التجاري الذي أسس على يد اململكة املتحدة ومستعمراهتا السابقة.
.2.2.2منطقة التجارة الحرة (:)Free Trade Area
وتتشكل هذه املنطقة عندما يتفق عدد من الدول على إسقاط التعريفة اجلمركية فيما بينهم مع احتفاظهم هبا
جت اه العامل اخلارجي ،ونظرا الختالف التعريفة اجلمركية من دولة ألخرى جتاه العامل اخلارجي فإن دول منطقة التجارة
احلرة تتبع "قواعد املنشأ" ،حيث متنع هذه القواعد استرياد السلع إىل داخل املنطقة من قبل الدولة العضو مبنطقة
التجارة احلرة ذات التعريفة األقل مث إعادة تصديرها لدولة ذات تعريفة مجركية أعلى(الغزايل،9115،ص ص،)5-1
وكمثال على هذا الشكل نذكر منطقة التجارة احلرة األوروبية (.)EFTA
.2.2.2اإلتحاد الجمركي (:)Custom union
يعد االحتاد اجلمركي شكال من أشكال التكامل االقتصادي وهذا الشكل حياول أن يعاجل عيوب منطقة التفضيل
اجلمركي و منطقة التجارة احلرة وفيه تلغى الرسوم واحلواجز اجلمركية فيما بني الدول األعضاء باإلضافة إىل توحيد
التعريفة اجلمركية بني أعضاء منطقة التكامل إزاء العامل اخلارجي وبذلك تتحقق حرية انسياب السلع بني الدول
األعضاء(اإلقداحي ،9115 ،ص،)911وكمثال على هذا الشكل نذكر اإلحتاد اجلمركي لدول البينيلوكس ( هولند،
بلجيكا ،لوكسمبورغ) الذي تأسس عام .0522
.2.2.2السوق المشتركة (:)Common Market

وفقا هلذا الشكل من أشكال التكامل فإنه يتم إلغاء كافة الرسوم اجلمركية بني الدول األعضاء وتلتزم كل دولة
بسياسة موحدة يف مواجهة كل الدول خارج السوق ،وهو بذلك يشبه اإلحتاد اجلمركي ولكن يضاف إليه حرية حركة
عناصر اإلنتاج من العمل ورأس املال بني الدول األعضاء يف السوق ،و لقد حتققت هذه الشروط يف اإلحتاد األورويب
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يف عام  ، 0555حيث مت رفع الرسوم اجلمركية على السلع الصناعية داخل االحتاد ومت االتفاق على حتديد سعر
موحد للمنتجات الزراعية يف عام  0591ويف عام  0521مت االتفاق على ختفيض القيود على حركة العمالة ورأس
املال لكي يتم إزالتها متاما يف عام(0555يونس ،9111 ،ص)029؛
.2.2.2اإلتحاد االقتصادي(:)Economic Union
حيث ال يقتصر التعاون بني الدول األعضاء على إلغاء القيود املفروضة على املبادالت التجارية فحسب ،بل
يشمل حترير رؤوس األموال واألشخاص وإنشاء املشروعات إىل جانب التنسيق بني السياسات املالية والنقدية للدول
األعضاء وذلك بغرض إقامة هيكل اقتصادي متكامل حبيث تتحقق وحدة اقتصادية مستقبال بني الدول
األعضاء(عوض اهلل،0992 ،ص)100؛
.2.2.2االتحاد النقدي(:)Monetary Union

ويتطلب هذا االحتاد إنشاء هيئة نقدية مركزية تصدر عملة موحدة تكون من صالحياهتا مسؤولية السياسة النقدية
للكتلة االقتصادية ،وكمثال على هذا الشكل إصدار عملة اليورو اخلاصة باالحتاد األورويب بداية من عام ،0555
ويعرف ماخلوب  F.Machlupاصطالح التكامل النقدي على أنه" :جمموعة من الرتتيبات اهلادفة إىل تسهيل
املدفوعات الدولية عن طريق إحالل عملة مشرتكة حمل العمالت الوطنية للدول األعضاء يف املنطقة التكاملية"
( ،)Machlup,1977,p190وعليه وبناءا على ما سبق ذكره من أشكال للتكامل االقتصادي فإنه ميكن متثيلها
بالشكل املوايل:
الشكل رقم( :)11أشكال التكامل االقتصادي اإلقليمي:

المصدر :عيسى حممد الغزايل(مارس  ،)0119التجارة الخارجية والتكامل االقتصادي اإلقليمي ،جملة جسر
التنمية ،املعهد العريب للتخطيط ،الكويت ،العدد ،10ص .5

يتضح من الشكل السابق أن التكامل االقتصادي له عدة أشكال وهي :إتفاقية الرتتيبات التجارية التفضيلية،
منطقة التجارة احلرة،اإلحتاد اجلمركي،السوق املشرتكة ،االحتاد االقتصادي ،االحتاد النقدي ،وكل شكل من هذه
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األشكال هو مكمل للشكل اآلخر إىل غاية الوصول إىل آخر مرحلة وهي مرحلة الوحدة النقدية.
 .2.2دوافع التكامل االقتصادي

تتداخل دوافع التكامل االقتصادي إىل حد كبري مع مقوماته ولذلك فإن احلديث عن كل منهما على حدى
ينطوي على قدر كبري من االشرتاط.
يقصد بدوافع التكامل االقتصادي مربراته وضروراته أيضا وهي أقرب ما تكون إىل األهداف اليت تسعى إليها
الدول واجملتمعات من الدخول يف عالقات تكاملية مع غريها ،وتعدد دوافع التكامل االقتصادي إىل جانب الدوافع
االقتصادية إىل الدوافع األمنية -السياسية والدوافع التارخيية – االجتماعية ،وتكتسب هذه الدوافع أمهية متزايدة يف
العصر الراهن (يف ظل العوملة) نظرا لتكامل خمتلف جوانب حياة اجملتمع البشري وللدرجة العالية من

التسيس ) (politicizationالذي وصلت إليه العالقات الدولية من جهة والدور املتزايد للخدمات االجتماعية
واملعرفة والثقافة يف االقتصاد املعاصر من جهة أخرى.
إذن التكامل االقتصادي وإن نشأ اقتصاديا فإن دوافعه وآفاقه ليست اقتصادية فقط وإمنا شاملة وهادفة منذ
البداية لكل جوانب احلياة األخرى اليت ختضع إىل التطور املستمر جنبا إىل جنب مع خطوات التكامل االقتصادي
مدعمة وحمفزة لبعضها البعض ،وعموما ميكن تناول دوافع التكامل االقتصادي يف ثالث جمموعات رئيسية وهي:
أ -الدوافع اجلغرافية  -االقتصادية؛
أ -الدوافع األمنية -السياسية؛
ج -الدوافع التارخيية  -االجتماعية.
 .1.2.2الدوافع الجغرافية –االقتصادية:

جيدر التنويه قبل كل شيء إىل أنه مت اجلمع بني هذين النوعني من الدوافع لالرتباط الوثيق فيما بينهما الذي ينبثق

من جوهر التكامل االقتصادي اإلقليمي واهلدف الرئيسي منه ،فكالمها ذو وظيفة جغرافية – اقتصادية مبعىن االنتقال
إىل فضاء أو جمال جغرايف أوسع بكل ما يتضمنه من عناصر ومؤشرات اقتصادية للبلدان املنتمية إليه
(موارد اقتصادية – أنشطة إنتاجية-أسواق ،).....من أجل توفري شروط أفضل لتحقيق األهداف والسياسات
االقتصادية هلذه البلدان(القزويين،9112 ،ص.)991
و ميكن حصر أهم الدوافع االقتصادية للتكامل االقتصادي فيما يلي:
 اتساع حجم السوق :حيث أن إلغاء الرسوم اجلمركية بني الدول األعضاء يؤدي إىل تصريف املنتجات من دولة ماإىل أسواق الدول األعضاء األخرى وذلك بسهولة تامة خاصة بعد أن كانت هذه األسواق مغلقة أمامها بسبب
الرسوم واحلواجز اجلمركية العالية إضافة إىل هذا فإن اتساع نطاق السوق يؤدي إىل زيادة التخصص وتقسيم العمل
بني الدول األعضاء؛(اإلقداحي ،9115 ،ص)911
 حتسني شروط التبادل التجاري :حيث أن التكامل االقتصادي مينح الدول املتكاملة ككل قوة وأمهية خاصة يفاجملال الدويل أكرب مما كان لكل منها منفردة قبل التكامل ،مما ميكن دول ككتلة اقتصادية من إمالء شروطها ومطالبها
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على الدول اخلارجة عن نطاق التكامل مبا حيقق مصلحتها اخلاصة؛
 ميكن الدول الصناعية من االستفادة من عوائد الكفاءة ) (Efficiency Gainsالنامجة عن إزالة العوائق املفروضةعلى األنشطة االقتصادية القائمة ،حيث أن اهلياكل الصناعية هلذه الدول عادة ما تتسم باالستقرار لعقود طويلة
وبالتايل فإن تغيري هذه اهلياكل استجابة لربامج التكامل يكون له أثر إجيايب ملموس على األداء االقتصادي بوجه عام؛
 زيادة مستوى الرفاهية االقتصادية؛ زيادة نصيب التكتل االقتصادي من التجارة العاملية؛ زيادة درجة املنافسة وحتقيق الكفاءة يف ختصيص املوارد؛ التمتع بوفورات اإلنتاج الكبري سواء الوفورات الناشئة عن حجم اإلنتاج فيما يسمى بالوفورات الداخلية أوالوفورات اخلارجية اليت تتولد من عوامل خارج نطاق املشروع(بن عيشي ،9112 ،ص)9؛
 ضعف املركز التفاوضي والتنافسي للدول يف عالقاهتا االقتصادية الدولية. .2.2.2الدوافع األمنية-السياسية:
وميكن إجيازها فيما يلي:

 تعزيز الروابط السياسية بني الدول األعضاء وإشاعة أجواء الثقة والتفاهم املتبادل وحسن اجلوار واالستقرار السياسييف املنطقة ،فمما ال شك فيه أن عالقات جتارية واقتصادية متوازنة حتقق مصاحل البلدان األعضاء هي أفضل سبيل
لتحسني األوضاع واألجواء السياسية على املستويني احمللي واإلقليمي وكلما كانت هذه العالقات أكثر تطورا وكلما
قطعت مسرية التكامل االقتصادي أشواطا أبعد كلما أصبح انتكاس أو تراجع العالقات السياسية أكثر صعوبة خاصة
إذا ما اكتسب التكامل االقتصادي مضمونا إمنائيا وإنتاجيا وماديا وتقنيا متزايدا يف صورة مشاريع اقتصادية
مشرتكة(القزويين،9112 ،ص ، )991و هكذا يسري التكامل االقتصادي جنبا إىل جنب مع التكامل السياسي
وصوال إىل الوحدة السياسية بني البلدان األعضاء؛
 يعد التكتل االقتصادي أساسا لتعزيز القوة السياسية للبلدان األعضاء اجملتمعة وتأثريها يف السياسة العامليةواملنظمات الدولية؛(صاحل ،قط،9112 ،ص)95
 الستقرار األمين كهدف قد يدفع بعض الدول لعقد اتفاقات إقليمية هلذا يكون الدافع وراء ضم دول معينة للتكتلدافعا أمنيا؛
 من خالل تشابك العالقات االقتصادية اليت تساعد على ارتباط الدول األعضاء وزيادة الثقة بينها يف املنطقةالتكاملية فإن هذه الدول تتجنب اخلطر السياسي وخري مثال على ذلك حل الصراعات اليت كانت قائمة بني فرنسا
وأملانيا بعد إقامة اجملموعة األوروبية للفحم والصلب عام .0590
وعليه فإن جلوء الدول إىل تشكيل تكتالت ليس فقط ألهداف اقتصادية بل لتعزيز األمن الوطين واملساعدة على
تطوير املؤسسات السياسية واالجتماعية.
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 .2.2.2الدوافع التاريخية – االجتماعية:
يعد التكامل االقتصادي أساسا للتكامل االجتماعي والثقايف بني الدول األعضاء وجمتمعاهتا أيضا ،فمع متتع كل
من هذه اجملتمعات خبصائص اجتماعية وثقافية معينة فإن تطور العالقات االقتصادية من شأنه أن يعزز عالقات الود
والتعايش املشرتك واحلوار الثقايف ويزيل ما تراكم من حساسيات ترتبط بفرتات طويلة من اخلالفات السياسية
والعقائدية بني الدول وضعف أو انعدام العالقات االقتصادية والتجارية والصالت االجتماعية الثقافية بينها على الرغم
من عمق جذور الرتابط االجتماعي واحلضاري بني جمتمعاهتا ( من ناحية الدين واللغة والعادات وغريها من الروابط
املشرتكة) ،بل إن هذه اجملتمعات تشكل امتدادا لبعضها البعض ،أما احلدود فما هي إال جتزئة مصطنعة سياسية
واجتماعية ألمة واحدة ( األمة العربية كمثال)  ،ويتضح األمر بشكل جلي عند املناطق احلدودية ،حيث التقارب بني
سكان هذه املناطق على طريف احلدود يصل إىل حد صالت القرىب اليت يتعني استثمارها لصاحل التقريب والتكامل بني
البلدان املتجاورة(القزويين،9112 ،ص.)991

 .2اإلطار المفاهيمي للتجارة الخارجية:
يعد التبادل التجاري بني الدول حقيقة ال ميكن االستغناء عنها يف اجملال االقتصادي ،فال ميكن ألي دولة أن
تستقل باقتصادها عن بقية الدول األخرى على اختالف مستوياهتا سواء كانت متقدمة أو نامية ،فالتجارة اخلارجية
هي مبثابة مهزة الوصل بني الدول باختالف سياساهتا وقوانينها وإيديولوجياهتا وال استغناء لدولة عن أخرى.
 .1.2تعريف التجارة الخارجية:
خيضع املقصود باصطالح التجارة اخلارجية " "Foreign Tradeشأنه يف ذلك شأن الكثري من املصطلحات
االقتصادية لتباين كبري يف الرأي حول نطاق مضمونه والصور اليت يتألف منها ،وميكن التفرقة بني مصطلحني للتجارة

اخلارجية أحدمها ضيق واآلخر واسع ،فاصطالح التجارة اخلارجية باملعىن الضيق يغطي كال من الصادرات والواردات
املنظورة وغري املنظورة ،يف حني يغطي اصطالح التجارة اخلارجية باملعىن الواسع كال من(حامت ،0555 ،ص ص-59
:)52
الصادرات والواردات املنظورة "السلعية"؛الصادرات والواردات غري املنظورة "الخدمية"؛ اهلجرة الدولية (انتقاالت األفراد بني دول العامل املختلفة)؛ احلركات الدولية لرؤوس األموال.ميكن تعريف التجارة اخلارجية ببساطة بأهنا":عبارة عن تبادل السلع واخلدمات بني الدول وكذلك بني الشركات
واألشخاص على املستوى الدويل كما ميكن تعريفها على حنو أعمق بأهنا عبارة عن منظومة العالقات السلعية النقدية
اليت تتكون من جمموع التجارة اخلارجية لبلدان العامل كافة"(دياب ،9101 ،ص.)5
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تعرف بشكل عام على أهنا ":أحد فروع علم االقتصاد ختتص بدراسة املعامالت االقتصادية الدولية
التجارة اخلارجية ّ

ممثلة يف حركة السلع واخلدمات ورؤوس األموال بني الدول املختلفة فضال عن سياسات التجارة اليت تطبقها دول
العامل للتأثري يف حركات السلع واخلدمات ورؤوس األموال بني الدول املختلفة"(.السرييت ،0119 ،ص)2
إذن من خالل ما مت ذكره من تعاريف حول التجارة اخلارجية ميكن تقدمي التعريف املوايل:
التجارة اخلارجية هي":املعامالت التجارية الدولية يف صورها الثالث (انتقال السلع واخلدمات ،رؤوس األموال،
األشخاص) اليت تنشأ بني أفراد يقيمون يف وحدات سياسية خمتلفة أو بني حكومات أو منظمات اقتصادية تقطن
وحدات سياسية خمتلفة"(.مسعداوي ،0101 ،ص.)00
 .2.2أسباب قيام التجارة الدولية وأهميتها:
هناك العديد من األسباب والدوافع الداعية لقيام التجارة الدولية إضافة إىل احتالهلا مكانة بارزة على الساحة
االقتصادية الدولية ،وفيما يلي هذه األسباب واملكاسب:
.1.2.2أسباب قيام التجارة الدولية :
يرجع تفسري أسباب قيام التجارة الدولية بني الدول إىل جذور املشكلة االقتصادية أو ما يسميه االقتصاديون
مبشكلة الندرة النسبية فمن احلقائق املسلم هبا يف عامل اليوم أنه مهما إختلفت النظم السياسية يف دول العامل املختلفة
فإهنا ال تستطيع إتباع سياسة االكتفاء الذايت بصورة كاملة ولفرتة طويلة من الزمن ،و ذلك ألن إتباعها يدفع الدولة أن
تنتج كل احتياجاهتا رغم أن ظروفها االقت صادية واجلغرافية ال متكنها من ذلك ومهما يكن ميل أي دولة إىل حتقيق
هذه السياسة فإهنا ال تستطيع أن تعيش يف عزلة عن الدول األخرى إذ أن الدول كأفراد ليس بإمكاهنا أن تنتج كل ما
حتتاجه من السلع وإمنا يقتضي األمر أن تتخصص يف إنتاج السلع اليت تؤهلها ظروفها الطبيعية واالقتصادية ألن
تنتجها ،مث تبادهلا مبنتجات دول أخرى ال تستطيع إنتاجها داخل حدودها أو تستطيع إنتاجها ولكن بتكلفة ونفقة
يصبح عليها االسترياد من اخلارج مفضال ،و من هنا تبدوا أمهية التخصص وتقسيم العمل بني الدول املختلفة ترتبط
ارتباطا وثيقا بظاهرة التجارة الدولية(.العصار ،9111 ،ص ص)09-09
وجتدر اإلشارة إىل أن األسباب واملربرات االقتصادية لقيام التجارة الدولية هي نفس املربرات اليت تدعوا إىل قيام
التجارة احمللية داخل البلد أو منطقة يف هذا البلد أال وهي رفع مستوى املعيشة ،وهناك حقيقتان على جانب كبري من
األمهية توضحان السبب يف مسامهة التجارة الدولية يف رفع مستوى املعيشة ومها:
 ليس لكل دولة نفس اإلمكانيات اليت تكفي إلنتاج كل السلع واخلدمات واحلقيقة أن عاملنا اليوم عامل يف غايةالتنوع ،فبعض الدول غنية باملوارد اليت تعمل هبا والبعض اآلخر فقري يف موارده.
 نظرا ال خالف يف البيئة ختتلف تكاليف إنتاج العديد من السلع واملؤسسات من دولة إىل أخرى بشكل ملحووهذه احلقيقة بعينها ،أي وجود اختالفات أخرى يف تكاليف اإلنتاج بني الدول هي السبب الرئيسي يف قيام التجارة
الدولية.
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.2.2.2أهمية التجارة الدولية:
مهما كان التفاوت االقتصادي بني الدول ومهما اختلفت النظم السياسية فإنه ال ميكن هلذه البلدان أن تعيش
مبعزل عن غريها جتاريا ،ألن هذا االنعزال سوف جيرب هذه األخرية بأن تكتفي ذاتيا من كل املنتجات كما أهنا ال تقوم
بتصدير فائض املنتوجات املوجودة لديها ،وهذا سوف يزيد من صعوبة مهمة تنمية البلد وبالتايل ال يستطيع رفع
مستوى معيشة أفراده ،وعليه فإنه جيب على الدولة أن تقيم عالقات جتارية مع غريها من الدول وذلك بتصدير أو
تصريف فائض إنتاجها حنو العامل اخلارجي للحصول على املوارد الضرورية واسترياد فائض إنتاج الدول األخرى اليت ال
ميكنها أن تتجه لتخصصها يف أنواع معينة(.سلطاين ،0111 ،ص)00
جدير بالذكر أن أمهية التجارة الدولية ختتلف من دولة إىل أخرى ففي الدول الصناعية الكربى األعلى تطورا تكاد
تسيطر على جتارة العامل وتشمل كل من بلدان غرب أوروبا والواليات املتحدة األمريكية واليابان ويبلغ نصيبها حوايل
ثلثي قيمة التجارة العاملية ،وعموما فإن أمهية التجارة الدولية تكمن فيما يلي:
أ -تؤدي التجارة الدولية دورا مهما يف دعم االقتصاديات الوطنية املختلفة يف الدول النامية والدول املتقدمة من خالل
توفري العملة الصعبة الالزمة لتمويل املستوردات الرأمسالية والوسيطية الضرورية لتنفيذ خطط التنمية االقتصادية و من
خالل ختفيف حدة املصاعب املواكبة لظروف النمو غري املتوازن الناشئة عن االختالالت اهليكلية يف القطاعات
اإلنتاجية إىل احلد الذي أصبح فيه االعتقاد سائدا أن حتقيق املزيد من التنمية االقتصادية حيتاج إىل املزيد من االنفتاح
على العامل اخلارجي وإلغاء القيود املفروضة على حرية التجارة وإنسياب السلع واخلدمات والعمالة؛(رنان،0119 ،
ص)0
ب -تعترب التجارة الدولية وسيلة من الوسائل األساسية اليت متكن الدول من حتقيق التنمية على املستوى الوطين حيث
تنص اتفاقية مراكش اليت تأسست مبوجب ها املنظمة العاملية للتجارة على ضرورة توجيه العالقات االقتصادية حنو رفع
مستويات املعيشة وضمان التوظيف الكامل والتوسع يف إنتاج وجتارة السلع واخلدمات مع مراعاة االحتياجات
واملشاغل الذاتية للبلدان األعضاء يف االتفاقية على اختالف مستويات التنمية االقتصادية لديها؛
ج -تعمل التجارة الدولية على تشجيع الدول على التخصص يف إنتاج السلع اليت تتمتع يف إنتاجها مبيزة نسبية
مقارنة بالدول األخرى فاملوارد اليت حتصل عليها الدولة نتيجة لذلك تعترب مدخرات توجه لالستثمارات
املستهدفة؛(سلطاين ،0111 ،ص)00
د -تؤدي التجارة الدولية إىل إمكانية زيادة اإلنتاج وذلك من خالل تأثريها على عوامل متعددة جتاه الدافع للمنافسة،
حتصيل معرفة جديدة نتيجة االحتكاك باخلارج ،رؤية التكنولوجيا احلديثة وحماولة تطبيقها؛
ه -ربط الدول واجملتمعات مع بعضها البعض زيادة على اعتبارها منفذا لتصريف اإلنتاج عن حاجة السوق احمللية؛
و -هناك عالقة وثيقة بني التجارة اخلارجية والتنمية االقتصادية ،فالتنمية االقتصادية وما ينتج عنها من إرتفاع مستوى
الدخل القومي يؤثر يف حجم ومنط التجارة الدولية ،كما أن التغريات اليت حتدث يف ظروف التجارة الدولية تؤثر بصورة
مباشرة يف تركيب الدخل ا لقومي ويف مستواه واالجتاه الطبيعي هو أن يرتفع مستوى الدخل القومي وتزدهر التجارة
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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اخلارجية يف نفس الوقت ،فالتنمية االقتصادية تستهدف ضمن ما تستهدف زيادة اإلنتاج السلع وإذا حتقق هذا
اهلدف عندئذ تزيد قدرة الدولة على التصدير إىل اخلارج؛
ز -االرتقاء باألذواق وحتقيق كافة املتطلبات والرغبات وإشباع احلاجات.

 .2دور التكامل االقتصادي اإلقليمي في التجارة الخارجية
إن خلق التكامل االقتصادي أو أي شكل من أشكال الرتتيبات االنتقائية التجارية ،ميكن اعتباره حركة تسري
يف اجتاه التجارة احلر جزئيا ويف اجتاه رفع الكفاءة االقتصادية وذلك ألن إزالة بعض العوائق والقيود التجارية وإبقاء
البعض اآلخر على حاله ،يؤدي إىل اخنفاض يف مستوى معدل الضريبة العاملي ويف الواقع أن هذا اخلفض يف ضرائب
االسترياد ويف العوائق التجارية خفض انتقائي جيعل األثر الصايف على الكفاءة االقتصادية غري حمدد ،وعموما فإن
بعض أشكال التكامل االقتصادي تؤدي إىل زيادة الكفاءة االقتصادية ،والبعض اآلخر ميثل حركة تبتعد عن ختصيص
املوارد االقتصادية من خالل التجارة احلرة وهذا يؤدي إىل خفض الكفاءة االقتصادية ،وتتوقف النتيجة الصافية
للكفاءة االقتصادية على طبيعة كل اتفاقية للتكامل االقتصادي على حدى وعلى القوة والشدة النسبية لكل من خلق
التجارة» «Trade Créationوتحويل التجارة

» « Trade Diversion

 ،إضافة إىل هذين األثرين فهناك آثار

أخرى خيلفها التكامل االقتصادي على حركة التجارة الدولية وبالتحديد حركة العمالة واالستثمارات األجنبية املباشرة.

 .1.2األثر اإليجابي للتكامل االقتصادي اإلقليمي على التجارة الخارجية

يعترب هذا األثر مبثابة األثر اإلجيايب الذي يرتبه التكامل االقتصادي على حركة التجارة الدولية:

 .1.1.2تعريف خلق التجارة:
يعرف خلق التجارة على أنه":حتول الدولة العضو يف اتفاقية التكامل االقتصادي من استهالك ما تنتجه حمليا
حتت ظروف عدم الكفاءة االقتصادية يف غياب اتفاقية التكامل إىل استرياد هذه السلع من منشآت أخرى أكثر
كفاءة يف الدول األعضاء بعد عقد اتفاقية التكامل".
ويقصد خبلق التجارة":استبدال اإلنتاج احمللي بواردات من منتج أكثر كفاءة وأقل تكلفة داخل االحتاد اجلمركي
ويؤدي هذا إىل زيادة الرفاهية االقتصادية"(سلفاتور ،0991 ،ص ،)99وهو أثر اجيايب يقصد به":ازدياد الطلب على
الواردات نتيجة للتخفيضات اجلمركية بصورة مشاهبة لزيادة الكمية املباعة اثر اخنفاض األسعار ،وبالتايل يزيد من
الرفاهية االقتصادية عند نقل سلعة معينة من منتج حملي تكون تكلفته أعلى إىل عضو التكتل تكون تكلفته أقل ،مما
يؤدي إىل إعادة ختصيص املوارد"(.وراد ،0101 ،ص)103
ويعترب خلق التجارة نتيجة مفيدة ألحد أشكال التكامل االقتصادي وحيدث عادة عندما تعتمد الدولة العضو يف
أحد أشكال التكامل االقتصادي يف استهالكها لسلعة معينة على إنتاجها احمللي غري الفعال (غري الكفؤ اقتصاديا)
وذلك قبل قيام اتفاقية التكامل االقتصادي ولكن بعد قيام التكامل تقوم هذه الدولة العضو باسترياد هذه السلعة من
شركات يف دولة عضو يف االتفاقية تنتج هذه السلعة بطرق أكثر كفاءة وأقل تكلفة ،وهكذا جند أن اإلنتاج احمللي غري
الكفؤ اقتصاديا لدولة عضو قد توقف ومت استبداله بنفس اإلنتاج األكثر كفاءة اقتصاديا واألقل تكلفة ومن دولة
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عضو أيضا ،و نظرا ألن هذا اإلنتاج مل يستورد من دولة غري عضو قبل قيام اتفاقية التكامل االقتصادي فإن األجانب
غري األعضاء يف االتفاقية ال يفقدون شيئا من صادراهتم( .أبوشرار ،0111 ،ص ص)201-200
إذن فخلق التجارة هو زيادة حجم التبادل التجاري بني دول املنطقة اجلمركية نتيجة حترير العوائق فيما بينهم
ودون أن يؤثر ذلك على جتارة أعضاء املنطقة مع دول خارجها بقدر كبري وعليه يؤثر تأثريا إجيابيا على الرفاهية
االقتصادية ،ومن بني الشروط اليت متكن االحتاد اجلمركي من حتقيق الكفاءة وزيادة الرفاهية من خالل ما يؤدي إليه
من خلق للتجارة ما يلي:
أ .ارتفاع القيود على التجارة قبل قيام االحتاد اجلمركي بني دول االحتاد ،و بذلك يتوقع خلق تبادل جتاري واسع بني
الدول األعضاء أكثر من حتويل التجارة عن الدول غري األعضاء؛
ب .اخنفاض الرسوم اجلمركية على التبادل التجاري مع الدول غري األعضاء ،وبذلك ال يؤدي قيام االحتاد اجلمركي إىل
حتول كبري يف التجارة وال جيعل التحول مكلفا؛

ج.كلما زاد عدد الدول الداخلة يف االحتاد وكرب حجمها،كلما قل عدد املنتجني غري األكفاء داخل اإلحتاد؛
د .زيادة درجة التنافس بني دول االحتاد واخنفاض درجة التكامل بينها وهو ما يعين زيادة إمكانيات التخصص

وتعميقه ومن مث خلق مزيد من التجارة مع قيام اإلحتاد ،وبالتايل ميكن القول أن االحتاد يزيد من مستوى الرفاهية إذ
تكون من دول متنافسة أكثر منه من دول متكاملة ،أي دول صناعية وأخرى زراعية؛
ه .التقارب اجلغرايف بني الد ول الداخلة يف االحتاد ،مما جيعل تكاليف النقل منخفضة ويقلل من العقبات أمام خلق
التجارة؛

و.كرب حجم التجارة بني الدول املكونة لالحتاد قبل قيامه مما يزيد من احتماالت حتقق مزيد من التجارة والرفاهية.
 .4.2األثر السلبي للتكامل االقتصادي اإلقليمي على التجارة الخارجية
يعترب هذا األثر مبثابة األثر السليب الذي يرتبه التكامل االقتصادي على التجارة الدولية:
.4.4.2تعريف تحويل التجارة:
ويقصد بأثر حتويل التجارة استبدال واردات من منتج ذي تكلفة أقل وكفاءة عالية من خارج االحتاد أو
التكامل االقتصادي مبنتج ذي تكلفة أعلى وكفاءة أقل داخل االحتاد ،ويؤثر هذا األثر سلبيا على الرفاهية
االقتصادية(سلفاتور ،0991 ،ص ،)99اعتماد هذه الدول األعضاء يف التكتل يف جتارهتا على بعضها البعض
بدال من االعتماد على العامل اخلارجي ،وهذا يعين حتويل االعتماد يف التجارة من العامل إىل هذه الدول بعضها
مع البعض اآلخر( .عجيلة ،هباز ،0111 ،ص)91
وتتضح طبيعة هذا األثر إذا ما تأملنا حقيقة هامة وهي أن الدولة (أ) كانت تستورد السلعة س من الدولة (ج)
قبل تكوين اإلحتاد اجلمركي ،وتعترب الدولة ج يف هذه احلالة هي املصدر اإلنتاجي األكثر كفاءة ،أي املصدر اإلنتاجي
الذي يتوىل إنتاج هذه السلعة بنفقة نسبية أقل ،غري أن قيام االحتاد اجلمركي وما يؤدي إليه من إزالة الرسوم اجلمركية
بني الدولتني أ ،ب مع االحتفا بسياج مجركي موحد يف مواجهة الدولة ج سوف يغري من قنوات التبادل التجاري.
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فالدولة أ سوف تقوم اآلن باس ترياد السلعة س من الدولة ب ،وهي الدولة املنتجة للسلعة س بكفاءة إنتاجية
نسبية أقل أي بنفقة نسبية أعلى ،فعلى أثر توحيد التعريفة يف مواجهة الدولة ج،أصبح يف مقدور الدولة ب تغذية
السوق احمللي للدولة أ بكميات من السلعة س أرخص نسبيا عليه عما كانت من قبل تكوين االحتاد اجلمركي وهو ما
حيول طلب املستهلكني يف الدولة أ على إنتاج الدولة ب من السلعة س أي إحالل طلب املستهلكني يف الدولة أ
على إنتاج الدولة ب األكثر تكلفة بدال من إنتاج الدولة ج األقل تكلفة ،وهذه هي صورة التمييز اجلغرايف يف فرض
الرسوم اجلمركية والذي يتخذ يف حالتنا نوعا من التفرقة يف املعاملة اجلمركية بني واردات الدولة أ من الدولة ب  -وهي
الدولة العضو يف االحتاد اجلمركي -ووارداهتا من الدولة ج – وهي الدولة غري العضو يف االحتاد اجلمركي(-عفيفي،
 ،0115ص.)101
ويلخص "روبرت هيلر" عناصر القوة التحويلية لالحتاد اجلمركي يف عنصرين رئيسيني مها على التوايل:
أ.أثر اإلنتاج السالب لالتحاد الجمركي:

وهو األثر الذي يشري إىل انتقال اإلنتاج من مصدر إنتاجي تكلفته النسبية أقل خارج االحتاد اجلمركي إىل مصدر
إنتاجي تكلفته النسبية أعلى داخل االحتاد اجلمركي ،وكنتيجة لذلك حتدث عملية إعادة ختصيص للموارد االقتصادية

يف صاحل املنتجني األقل كفاءة داخل االحتاد اجلمركي.
ب.أثر االستهالك السالب:

وهو األثر الذي يؤدي إىل ختفيض الدخل احلقيقي للمستهلكني نتيجة ألن كمية معطاة من الدخل النقدي

أصبحت تشرتي كمية أقل من السلع بسبب زيادة مستويات األسعار بعد تكوين االحتاد اجلمركي.
وعموما ميثل حتويل التجارة اجلانب السليب وغري املرغوب فيه ألنه ينقص من الكفاءة االقتصادية لدولة عضو يف
اتفاقية التكامل االقتصادي وحيدث أثر التحويل التجاري يف حالة دولة عضو كانت تستورد سلعة معينة مل تنضم إىل
اتفاقية التك امل االقتصادي ،وبعد قيام اإلحتاد اجلمركي وختفيض الضرائب االنتقائية تصبح الدول األعضاء يف االحتاد
متفوقة على الدول غري األعضاء وهذا يؤدي إىل تغري أمناط التجارة حيث تستويل الدولة العضو على مبيعات السلعة
من الدولة غري العضو ،ويعين خفض الضريبة االنتقائية حتت ظل اتفاقية التكامل االقتصادي ،أن الدولة غري العضو يف
االتفاقية تفقد مبيعاهتا اليت تتحول إىل منتجني من الدول األعضاء يتصفون بأهنم أقل كفاءة يف إنتاج السلعة املعنية،
مما يؤدي إىل خفض الكفاءة االقتصادية العاملية ،ومن املالحظ أن التجارة تتحول من البلد ذي التكلفة املنخفضة إىل
البلد ذي التكلفة العالية وعليه فإن الكفاءة االقتصادية تعاين من هذه اإلجراءات.
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.2الخاتمة:
يؤدي التكامل االقتصادي اإلقليمي دورا فعاال يف حركة التجارة اخلارجية بشقيها الصادرات والواردات من السلع
واخلدمات من خالل زيادة التبادل التجاري البيين بني الدول األعضاء ،سواء كان هذا التبادل يف شكل سلع أو
خدمات بكفاءة عالية وتكاليف منخفضة ،مع احلفا على التبادل التجاري اخلارجي مع دول غري أعضاء يف
التكامل ،غري أن هذا الدور االجيايب والفعال قد ال يتحقق دائما ألن الدول األعضاء يف التكامل قد تغري من اجتاه
التبادل التجاري من حني آلخر بفعل التقلبات والتحوالت االقتصادية ،سواء بفعل سياساهتا االقتصادية الذاتية أو
بفعل سياسات تفرضها التغريات االقتصادية العاملية واليت من شأهنا أن حتول التبادل التجاري من دول إىل دول أخرى
لكن بكفاءة منخفضة وبتكاليف عالية ،وهنا يصبح أثر التكامل االقتصادي عقيما على الدول املتحولة يف مسارها
التجاري.
نتائج الدراسة:

وميكن إمجاهلا فيما يلي:

 التكامل اإلقتصادي اإلقليمي هو ":العملية اليت يتم مبقتضاها إزالة كافة العقبات اليت تعرتض وجه التجارة القائمةبني جمموعة الدول األعضاء يف مشروع التكامل االقتصادي ،واليت يف مقدمتها إزالة القيود اجلمركية وغري اجلمركية
وكذلك العقبات اليت تعرقل انسياب حركة رؤوس األموال وانتقاالت العمالة بني الدول األعضاء مضافا إليها ما
تتجه إليه هذه الدول من تنسيق وخلق التجانس بني السياسات االقتصادية املختلفة لتصبح بذلك هذه الدول يف
األخري كال واحدا"؛
 التجارة اخلارجية هي":املعامالت التجارية الدولية يف صورها الثالث (انتقال السلع واخلدمات ،رؤوس األموال،األشخاص) اليت تنشأ بني أفراد يقيمون يف وحدات سياسية خمتلفة أو بني حكومات أو منظمات اقتصادية تقطن
وحدات سياسية خمتلفة"؛
 يرتتب عن التكامل االقتصادي اإلقليمي وجود أثر إنشائي (خلق التجارة) ووجود أثر حتويلي(تحويل التجارة)،وهو ما يثبت صحة الفرضية الرئيسية المقترحة يف بداية الدراسة؛
 -يرتتب عن التكامل االقتصادي اإلقليمي زيادة اإلستثمارات األجنبية المباشرة داخل منطقة التبادل التجاري

البينية للدول األعضاء؛
 خلق التجارة هو ":زيادة حجم التبادل التجاري بني دول املنطقة اجلمركية نتيجة حترير العوائق فيما بينهم ودون أنيؤثر ذلك على جتارة أعضاء املنطقة مع دول خارجها بقدر كبري وعليه يؤثر تأثريا إجيابيا على الرفاهية االقتصادية"؛
 حتويل التجارة هو ":استبدال واردات من منتج ذي تكلفة أقل وكفاءة عالية من خارج االحتاد أو التكاملاالقتصادي مبنتج ذي تكلفة أعلى وكفاءة أقل داخل االحتاد ،ويؤثر هذا األثر سلبيا على الرفاهية االقتصادية"؛
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 يساهم التكامل االقتصادي اإلقليمي يف زيادة فرص االستثمارات األجنبية املباشرة من خالل توفري فرص أكربللنفاذ إىل األسواق العاملية ،فتأيت رؤوس األموال األجنبية لكي تستثمر يف اجملاالت املختلفة الستغالل تلك الفرص
املتاحة.
.2قائمة المراجع:

 )1عبد القادر رزيق املخادمي( ، )0119التكامل االقتصادي العربي في مواجهة جدلية اإلنتاج والتبادل ،الطبعة األوىل ،ديوان
املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر.
 )2حممد حممود اإلمام( ، )0111التكامل االقتصادي بين النظرية والتطبيق  ،معهد البحوث والدراسات العربية  ،القاهرة.

 )3داودي الطيب( ،)0112التكامل العربي اإلسالمي ضرورة حضارية لمواجهة التكتالت الكبرى ،الندوة العلمية الدولية حول:
التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية – األوروبية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة فرحات
عباس  ،سطيف ،اجلزائر.
 )4سامي عفيفي حامت( ،)0115االتجاهات الحديثة في االقتصاد الدولي والتجارة الدولية " التكتالت االقتصادية بين التنظير
والتطبيق " ،اجلزء الثاين ،الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة.

 )5مفتاح صاحل ،سليم قط(أفريل ، )0111واقع وآفاق التكامل االقتصادي العربي وإستراتيجية تحقيقه ،امللتقى الدويل الثاين
"التكامل االقتصادي العريب الواقع واآلفاق" ،جامعة عمار ثليجي ،األغواط.

 )6آسيا الوايف( ،)0111التكتالت اإلقليمية وحرية التجارة في إطار المنظمة العالمية للتجارة  ،رسالة ماجستري( ،غري
منشورة) ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،اجلزائر.
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الملخص
يهدف هذا العمل إىل تبيان حمددات الفقر يف اجلزائر خالل الفرتة ( )0102-0991من خالل
الرتكيز على بعض مؤشرات االقتصاد الكلي واملتمثلة يف كل من :معدل التضخم ،معدل البطالة ،معدل النمو،
اإلنفاق احلكومي والنمو السكاين من خالل الرتكيز على مؤشر جيين حلساب فجوات توزيع الدخول يف البلد.
توصلت النتائج إىل أن كل من البطالة والتضخم والنمو السكاين يؤدي إىل ارتفاع معدل الفقر ،كما
أن سياسة الدعم اليت تقوم هبا الدولة من خالل اإلنفاق احلكومي من شاهنا أن ختفف من حدة الفقر .وان
االقتصاد اجلزائري هو اقتصاد ريعي يعتمد على احملروقات وبالتايل أي صدمة برتولية من شاهنا أن تؤدي إىل
اختالل التوازن يف مؤشرات االقتصاد الكلي اليت بدورها تؤدي إىل ارتفاع معدالت الفقر.
Keywords
;Poverty
; Unemployment
;Inflation
; Growth
Government
Spending .

الكلمات المفتاحية
الفقر؛
البطالة؛
التضخم؛
معدل النمو؛
اإلنفاق احلكومي.

Abstract
This work aims to identify the determinants of poverty in Algeria during the
(1990-2015) period by focusing on some macroeconomic indicators ; Inflation,
unemployment, growth, government spending and growth by focusing on Gini
calculation of income distribution gaps in the country.
The results found that both unemployment and inflation and population
growth leads to a high rate of poverty, as that State support policy through
government spending that will alleviate poverty, The Algerian economy is economy
of petrol depends on fuel and therefore any oil shock will lead to imbalance in the
macroeconomic indicators, which in turn leads to high rates of poverty.
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 . 1مقدمة:
تعترب قضية الفقر من اكرب الرهانات اليت تسعى الدول اىل احلد منها ملا هلا من اثار سلبية خاصة على اجلانب
االجتماعي ،واجلزائر واحدة من الدول اليت عانت من ويالت هذه الظاهرة لذلك سعت احلكومة جاهدة اىل احلد
منها عن طريق املباشرة يف جمموعة من االصالحات االقتصاد العادة التوازن ملؤشرات االقتصاد الكلي واليت من شاهنا
ان ختفف من عبئ الفقر وحتديات السياسة التنموية يف البالد.
 1. 1إشكالية الدراسة:

بناء على ما سبق ميكننا طرح االشكالية التالية:
اىل أي مدى تساهم حتسني مؤشرات االقتصاد الكلي يف التخفيف من الفقر يف اجلزائر؟

 2. 1أسئلة الدراسة:
 كيف يؤثر كل من معدل التضخم والبطالة على الفقر يف اجلزائر؟ اىل اي مدى تلعب معدالت النمو املرتفعة دور يف احلد من ظاهرة الفقر؟ 3. 1فرضيات الدراسة:

من اجل االجابة عن االشكالية الرئيسية واالسئلة الفرعية ،متّ طرح الفرضيات التالية:
 الفرضية الفرعية األوىل ،معدل النمو املرتفع يساهم يف ختفيف معدالت الفقر من خالل زيادة االنتاج الوطين ورفعاالجور.
 الفرضية الفرعية الثانية،االقتصاد اجلزائري هو اقتصاد ريعي وبالتايل فان حدوث اي صدمة برتولية من شأنه أنحيدث اختالالت على التوازنات الكلية اليت تؤدي يف االخري اىل تدهور مستوى املعيشة وتفاقم ظاهرة الفقر
 الفرضية الفرعية الثالثة ،ارتفاع معدالت التضخم النامجة عن ارتفاع االسعار تؤدي اىل تدهور القدرة الشرائية لذويالدخل الضعيف مما يدخل الفرد يف حالة الفقر.
 2. 1منهج الدراسة:

ولالجابة عن االشكالية الرئيسية مت تقسيم العمل اىل اربع اجزاء متمثلة يف:
اوال:مفاهيم عامة حول الفقر.
ثانيا :عالقة الفقر ببعض مؤشرات االقتصاد الكلي بالنسبة لالقتصاد اجلزائري
ثالثا :نتائج البحث.
رابعا :املقرتحات والتوصيات.
.4.1نموذج الدراسة:
 .2مفاهيم عامة حول الفقر
 1.2تعريف ظاهرة الفقر
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 تعريف البنك الدويل :الفقر هو عدم القدرة على حتقيق احلد األدىن من مستوى املعيشة"إال أنه  ،أي هذا التعريف
يعتمد بدرجة كبرية على مفهوم احلد األدىن ومفهوم مستوى املعيشة  ،كما يعتمد بدرجة كبرية على اجملتمع الذي تتم
فيه حالة التوصيف".
 ع ّرف البنك الدويل الدول منخفضة الدخل أي الفقيرة بأهنا تلك الدول اليت ينخفض فيها دخل الفرد عن
011دوالر ،وعددها  52دولة معظمها يف أفريقيا ،منها  02دولة يقل فيها متوسط دخل الفرد عن  011دوالر
سنويا.
 يعرف الدكتور "عبد الرزاق الفارس" الفقر قائال":هناك مكونان مهمان البد من أن يربزا يف أي تعريف ملفهوم
الفقر ،وهذان املكونان مها مستوى املعيشة ،واحلق يف احلصول على حد أدىن من املوارد.
 تعريف اجمللس األورويب أن الفقر خيص " األشخاص الذين تكون مصادرهم املادية ،الثقافية أو االجتماعية ضيفة
إىل حد اإلقصاء من أمناط احلياة املقبولة يف الدولة الواحدة اليت يعيشون فيها".
 تعريف تقرير التنمية (الرماين :0991 )0100 ،الفقر هو عدم القدرة على حتقيق احلد االدىن من مستوى
املعيشة وهو عدم احلصول على اخلدمات االساسية.
 2.2أنواع الفقر
تقسيم الفقر اىل عدة اقسام منها:
قل دخلها (قورين ،0105 ،صفحة  )01عن حد
 .1.1.1الفقر المطلق :حيث يعترب ان االسرة تكون فقرية اذا ّ
معني ،وهو بذلك يشري اىل اىل القدرة على تلبية االحتياجات اليت هي مطلقة وتنشا داخل الفرد نفسه ،حيث ان
وجود هذه االحتياجات ضروري لبقاء االنسان على قيد احلياة.
يقاس الفقر املطلق خبط الفقر املطلق  PLIالذي ياخذ بعني االعتبار سوق كاملة من السلع واخلدمات ،واليت

تعترب ضرورية لتحقيق الرفاهية.
 .1.1.1الفقر النسبي :يشري اىل احلالة اليت يكون فيها دخل الفرد اقل نسبيا من متوسط الدخل يف البلد ،ويرتبط
الفقر النسيب عادة بالدول املتقدمة .وبالتايل (خالد ،0102 ،صفحة  )50فهو من يقل دخاه عن الوسيط او هو
الدخل الذي يعادل %51من مدى الدخل من االسفل.
 .3أسباب الفقر

من أهم االسباب اليت أدت اىل ظهور الفقر يف اجملتمع جند:

 حجم االسرة :تعترب زيادة حجم األسرة اهم أسباب زيادة االعباء واالنفاق من رب األسرة وعدم القدرة على
املوافقة بني الدخل واالنفاق االستهالكي مما يؤدي اىل الفقر.
 التضخم :يؤدي االرتفاع العام لالسعار اىل تدهور القدرة الشرائية للنقود فتصبح السلع واخلدمات أكثر غالءا
ويرتتب عنها يف االخري عدم قدرة الفرد على االنفاق.
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 برامج التصحيح الهيكلي :من أهم أسباب ختلف الدول النامية هو دخوهلا يف برامج اصالحات مفروضة من
املؤسسات املالية الدولية مما زاد من تكلفة هذه االصالحات وانعكس سلبا على االسر.
 عدم العدالة في توزيع الدخل :ادى ذلك اىل زيادة الغين غنا والفقري فقرا وهذا احلال ينطبق على الدول النامية.
 تدني المستوى التعليمي والبطالة  :يؤدي تدين املستوى التعليمي اىل عدم قدرة االفراد على الدخول يف سوق
يصعب من املعيشة امام غالء االسعار وزيادة امليل لالستهالك.
العمل وبالتايل تظهر البطالة لدى االفراد مما ّ

 قلة األجور :حيث أن األجور اليت يتقاضاها العامل ،خاصة الشخص الذي ال حيمل شهادة أقل بكثري مما توفر

له االحتياجات األساسية أو تساعده على رفع مبلغ منها ولو صغري من أجل بناء املستقبل ،وهذا ما جيعل األمر سيئاً
للغاية ،فالكثري من الشباب جتدهم جيلسون بال عمل ،ألن العمل الذي وجدوه ال حيقق هلم أي حياة كرمية أو حياة
عادية.
 .4مؤشرات الفقر
 .1.4مؤشر الفقر البشري :يقيس مؤشر الفقر البشري  IPH-1اوجه احلرمان من حيث االبعاد االساسية للتنمية
البشرية ويقيس  IPHالفقر البشري يف  5اجتاهات اساسية (البشري ،بال تاريخ) وهي:
 القدرة على العيش طويال وبصحة جيدة.
 املعرفة.
 االمدادات االقتصادية.
 املشاركة يف احلياة االجتماعية.
حتتسب هذه العناصر عند حساب الفقر يف كل الدول سواء كانت صناعية ام نامية ،اال ان خصوصية الفقر يف
الدول النامية جعله صعبا عندا نقارنه بالدول املتقدمة .هذا ما جعل معايري القياس ختتلف باالضافة اىل عدم توفر
البيانات.
متغيرات  IPH-1الخاصة بالدول النامية: يقيس النسبة املؤوية لالفراد املعرضني للموت قبل  51سنة(احلرمان من التمتع بالعمر الطويل)
 يقيس نسبة االفراد البالغني الذين ال يعرفون القراءة والكتابة(احلرمان من التعلم)

 يقيس النسبة املئوية ممن ال تتوفر لديهم اخلدمات الصحية واملياه الصاحلة للشرب(احلرمان من مستوى
معيشي الئق)
متغيرات  IPH-2الخاصة بالدول المتقدمة:يف تقرير التنمية البشرية لسنة  ،0991مت ادراج مؤشر الفقر البشري اخلاص بالدول املتقدمة  IPH-2ويشمل
الدول اليت تنتمي اىل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .OCDE
يعتمد هذا املؤشر على نفس خصائص املؤشر السابق  IPH-1اضافة اىل االستبعاد االجتماعي.
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IPH

يعتمد هذا املؤشر على ثالث عناصر اساسية وهي:
P=p31+p32+p33

حيث:
 :P31نسبة االفراد الذينالذين ال حيصلون على مياه نقية.
 :P32نسبة االطفال اقل من  2سنوات ناقصي الوزن.
 :P33نسبة االفراد الذين ال يتلقون رعاية صحية.
 .1.4منحنى لورنز:
ييعترب منحىن لورنز من اهم االشكال اهلندسية اليت تساعد على قياس درجة عدم عدالة توزيع الدخل يف
الدولة ،استنادا اىل بعض املعلومات املتوفرة حول :توزيع الدخل واالنفاق .وميكن رسم منحىن لورنز باتباع اخلطوات
التالية:
ترتيب أفراد اجملتمع حسب دخوهلم من األفقر اىل األغىن.
ترتيب التوزيع النسيب لدخول االفراد من االفقر اىل األغىن( التوزيع التكراري لدخول األفراد)
التوزيع النسيب الرتاكمي لدخول االفراد من االفقر اىل األغىن وتكون النسبة حمصورة بني  1و .0
يعترب توزيع الدخل متساو بني مجيع أ فراد اجملتمع اذا شكل منحىن لورنز خطا مستقيما بني نقطة االصل
والنقطة ()0.0

الشكل :11منحنى لورنز لعدالة توزيع الدخل

المصدر :بولس مقدسي ،هل يعترب الدعم االداة السياسية السليمة للحد من عدم املساواة .من املوقع
.https://egyptssp.ifpri.info

 1.3مؤشر جيني لقياس عدالة توزيع الدخل:
معامل جيني (ويكيبيديا ،بال تاريخ) نسبة للعامل كورادو جيين )من املقاييس اهلامة واألكثر شيوعا يف قياس
عدالة توزيع الدخل القومي ،تعتمد فكرته على منحىن لورنز ،ميتاز معامل جيين بأنه يعطي قياسا رقميا لعدالة التوزيع،
وتتلخص فكرته حبساب املساحة احملصورة بني منحىن لورنز وبني خط املساواة (اخلط القطري الواصل بني نقطة
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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االصـل والنقـطة ( )0،0يف الرسم البياين) وضرب هذه املساحة بـ  ،0وذلك ألن مساحة املثلث احملصورة بني خط
التساوي واإلحداثيني األفقي والعمودي تساوي ،1.2
الشكل :11منحنى جيني

المصدر :من املوقع  https://www.argaam.comتاريخ االطالع .0101/00/05

لذا فإن معامل جيين ينحصر بني الصفر والواحد ،حيث يكون صفرا عندما ينطبق منحىن لورنز على خط
التساوي وتكون املساحة مساوية للصفر ويكون عندها توزيع الدخل متساويا جلميع أفراد اجملتمع (التوزيع األمثل
للدخل) ،بينما يكون معامل جيين مساويا للواحد عندما ينطبق منحىن لورنز على اخلط األفقي واخلط العمودي
وتكون املساحة بني خط التساوي ومنحىن لورنز تساوي  1.2وتكون عندها قيمة معامل جيين مساوية للواحد
الصحيح ويف هذه احلالة يكون توزيع الدخل يف أسوأ أحواله ،أي أنه كلما كانت قيمة معامل جيين صغرية كلما كانت
عدالة توزيع الدخل أفضل.
يقيس معامل جيين على نسبة املساحة احملصورة على منحىن لورنز بني منحىن لورنز ووتر املثلث المجايل مساحة
املثلث.
 2.3ترتيب دول العالم وفقا لمعامل جيني (خالد ،0102 ،صفحة :)52
وف ًقا لدراسة أجرهتا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،تزايدت الفجوة يف الدخل بني األغنياء والفقراء يف
عاما .ففي الثمانينيات كانت نسبة دخل أغىن األشخاص مقارنة بأكثر األشخاص
مجيع دول العامل على مدار ً 01

فقرا تبلغ  1إىل  ،0ويف التسعينيات زادت لتبلغ  1أضعاف ،ويف األلفية وصلت إىل  9أضعاف.
ً
وفيما يلي جدول يوضح الدول اليت تعاين من أكرب فجوة بني األغنياء والفقراء وف ًقا ملعامل جيين نشرت قبل منتصف
عام .0102
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الجدول  :11ترتيب دول العالم وفقا لمعيار جيني لتوزيع الدخل لسنة 1112

المصدر.OCDE:

تشيلي
املكسيك
تركيا
الو م ا
اجنلرتا
اسبانيا
الربتغال
اليابان
اليونان

معامل جيين
0,5
0,48
0,41
0,38
0,34
0,34
0,34
0,33
0,33

معدل الفقر %
17,8
21,4
19,2
17,4
9,5
15,1
11,9
16
15,2

ترتاوح قيمة معامل جيين يف البلدان اليت تتمتع بالعدالة نسبيا كالسويد وكندا -على سبيل املثال -بني 02
و ،% 02لكن غالبية البلدان ترتكز حول  % 51وتصل نسبته يف الواليات املتحدة والصني وروسيا يف حدود
الشرحيتني املنخفضة واملتوسطة من األربعينيات.
الجدول :11أحسن وأسوا  2دول وفقا لمعامل جيني للتوزيع العادل للدخل
أفضل  2دول يف العامل من حيث املساواة يف توزيع الدخول
النسبة وفقا لمعامل جيني %
الدولة
الترتيب
1
24,09
لوكرانيا
2
25,59
سلوفينيا
3
25,9
النرويج
4
26,12
سلوفاكيا
5
26,13
التشيك
أسوأ  2دول يف العامل من حيث املساواة يف توزيع الدخول
النسبة وفقا لمعامل جيني %
الدولة
الترتيب
1
56,24
جنوب افريقيا
2
60,46
ناميبيا
3
60,79
هايتي
4
60,97
بوتسوانا
5
63,38
إفريقيا الوسطى

Source:https://www.arrajol.com/content/89616. consulté le:11-11-2018.

ويرتاوح معامل جيين يف معظم بلدان إفريقيا وأمريكا الالتينية بأكثر من  ،%21ويف بعض احلاالت والفرتات
الزمنية االستثنائية ميكن أن يصل معامل جيين إىل أكثر قليال من  ،%01وال توجد حاالت مؤكدة ومستمرة لبلدان
جتاوز فيها معامل جيين هذه احلدود.
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الشكل :14ترتيب الدول حسب التوزيع العادل للدخل وفق معاملGINI

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على اجلدول السابق.

تشي (حممد)0100 ،ر قيم معامل

GINI

اىل الفجوة بني خط املساواة التامة لتوزيع االنفاق(خط)45°

وخط لورنز ،فكلما ابتعد منحىن لورنز عن خط الوسط كلما زادت الفجوة بني مستوى الدخول داخل البلد ،وتنعدم
هذه الفجوة عند التماس بني منحىن لورنز وخط املساواة .°52
الشكل :12ترتيب الدول العربية وفقا لمعامل جيني للتوزيع العادل للدخل

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على املوقع  /https://www.arrajol.com/content/89616تاريخ االطالع
.0101/00/00
يظهر من خالل الشكل السابق ان اليمن تايت يف صدارة الدول العربية من حيث معامل فجوة الدخول GINI
مبعدل  %00.5متبوعا مصر ب  %05.5مث اجلزائر ب. %02.0
 .4عالقة الفقر ببعض مؤشرات االقتصاد الكلي بالنسبة لالقتصاد الجزائري
 .1.4الفقر والنمو االقتصادي (يوسف:)0109 ،

يف إحدى الدراسات عن النمو يف اهلند خالل املدة من  0920وحىت  ،0990وهي املدة اليت تتضمن تلك

الفرتات اليت عادة ما تصنف على أهنا فرتات للنمو املتواصل ،كانت النتائج كما يلي:
النمو يف الزراعة ذو تأثري قوي للغاية على الفقر؛24
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 النمو يف قطاع اخلدمات يف الريف ذو تأثري قوي أيضا على الفقر؛ النمو يف الصناعة التحويلية يؤدي إىل تدهور توزيع الدخل يف احلضر ،وذلك بسبب ما ينتج عن ذلك من زيادةمعدالت اهلجرة من الريف إىل احلضر؛
 النمو يف الريف يؤدي لتقليل الفقر يف كل من احلضر والريف ،يف حني أن النمو يف الصناعة التحويلية ليس له أيتأثري على الفقر يف الريف وله تأثري ضعيف جدا على الفقر يف احلضر.
الشكل  :16العالقة بين الفقر والنمو حالة االقتصاد الجزائري خالل الفترة()1114-1991

المصدر :من اعداد الباحث بناء على امللحق وباستخدام
وفقا للنظرية االقتصادية ،فان زيادة معدالت النمو من شاهنا ان تؤدي اىل زيادة الدخول وبالتايل حتسن
.Excel

القدرة الشرائية لالفراد ،هذا بدوره يؤدي اىل التقليل من نسبة الفقر ،لكن قد تكون العالقة عكسية يف حالة ان هذه
الزيادة يف الناتج احمللي حتول اىل الطبقة الغنية على حساب الفقراء مما يزيد يف عدد الفقراء يف البلد ،اما عن حالة
االقتصاد اجلزائري فقد سجل تراجعا ملحوظا يف معدل الفقر منذ 0991بسبب االصالحات اليت باشرهتا اجلزائر يف
مجيع القطاعات نتج عنه زيادة االستثمارات وارتفاع االجور .لكن هذه الزيادة يف معدالت النمو تظل مرهونة باسعار
احملروقات اليت هتيمني على االقتصاد مما جعل االقتصاد رهينا السعارها يف السوق العاملي حيث ا ناي صدمة برتولية
تؤدي اختالل التوازنات االقتصادية الكربى وتراجع معدالت النمو مثلما حدث يف النصف الثاين من سنة .0105
 .1.4الفقر والبطالة:
عندما يتم احلديث ع ن الفقر فانه عادة ما يرتبط بالبطالة باعتبار ان العالقة بينهما هي عالقة وطيدة فعندما
ترتفع معدالت البطالة فان ذلك سوف يؤدي حتما اىل زيادة معدالت الفقر .حيث تؤدي البطالة اىل اخنفاض
الدخل وبالتايل اخنفاض القدرة الشرائية.

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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الشكل  :17العالقة بين الفقر والبطالة حالة االقتصاد الجزائري خالل الفترة 1114-1991

المصدر :من إعداد الباحث بناء على امللحق وباستخدام .Excel

من خالل دراسة عالقة الفقر بالبطالة يف النموذج اجلزائري ،فانه يتضح اهنا عالقة طردية وهي توافق النظرية

االقتصادية حيث ان أي فقدان للمنصب فانه يؤدي بالضرورة اىل الفقر واحلاجة ،ففي سنة  0110بلغت نسبة
البطالة  %02.1نتج عنه ارتفاع معدل الفقر اىل  %01.91بعدما بلغ  %00.91سنة  0111اين كانت نسبة
البطالة يف نفس السنة  %01وهي اعلى نسبة خالل طول فرتة الدراسة .بينما بلغت اعلى قيمة للفقر سنة 0990
مبعدل  %01.0بسبب االزمة االمنية اليت طالت اجلزائر باالضافة اىل دخول اجلزائر يف االصالحات املفروضة من
صندوق النقد الدويل وتزايد معدل الديون واعادة هيكلة املؤسسات العمومية مما ادى اىل تسريح العمال.
 .4.4الفقر والتضخم:
يعرف التضخم بانه االرتفاع العام ملشرات اسعار االستهالك وبالتايل فعالقته بالفقر هي عالقة طردية مباشرة
ّ
𝑤
𝑤

عن طريق ضعف القدرة الشرائية لالفراد ( اخنفاض االجر احلقيقي ) .

وللتضخم أثار سلبية أخرى مثل اخنفاض االدخار واالستثمار وذلك ألن التضخم يؤدي إىل عدم االستقرار
االقتصادي .وأيضاً تراجع خيارات الشراء ألن الشركات املصنعة ال متلك أي حافز لإلنفاق على املعدات والتكنولوجيا
اجلديدة .وأخرياً إخنفاض يف قيمة العملة وذلك نتيجة االخنفاض يف امليزان التجاري وإرتفاع تكلفة الواردات.
الشكل  :18العالقة بين الفقر والتضخم حالة االقتصاد الجزائري خالل الفترة 1114-1991

المصدر :من إعداد الباحث بناء على امللحق وباستخدام .Excel
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من خالل الشكل يتضح وجود عالقة طردية بني معدالت التضخم والفقر يف اجلزائر .حيث ان ارتفاع االسعار
يؤدي اىل تدهور القدرة الشرائية ،ففي سنة  0112بلغ معدل التضخم  %0.5وكان معدل الفقر يف نفس السنة
 %00.0ويف سنة  0110ارتفع معدل التضخم ليصل اىل  %0.0وارتفع معه معدل الفقر اىل .%01.92
 .4.4الفقر والنمو السكاني:
تعترب الزيادة السكانية احدى العوامل االساسية النتشار ظاهرة الفقر خاصة اذا كان منو االقتصاد يعرف تباطؤا
يف معدالت النمو ،غري انه وبالنسبة لالقصاد اجلزائري فانه مل يسجل منو سكاين مرتفع حيث بلغ متوسط منو
السكان خالل الفرتة  0105-0991ما يعادل  %0.10وهي نسبة ضئيلة ال تساهم مباشرة يف معدل الفقر الذي
تعيشه بعض الفئات كما يوضحه الشكل التايل:
الشكل  :19العالقة بين الفقر والنمو السكاني حالة االقتصاد الجزائري
خالل الفترة ()1114-1991

المصدر :من إعداد الباحث بناء على امللحق وباستخدام .Excel

 .2.4الفقر واالنفاق العمومي:
ان تزايد دور الدولة يف االقتصاد من خالل االنفاق احلكومي خاصة التحويالت احلكومية اليت تصب يف صاحل
االفراد اليت يعترب هدفها اجتماعي بالدرجة االوىل وهتدف اىل حتسني قدرة الطبقة اهلشة على االنفاق االستهالكي
االستهالكي.
وفقا للتحليل الكينزي فان اثر التحويالت االجتماعية على الدخل يكون موجبا حيث ان مضاعف
التحويالت (صخري ،0112 ،صفحة )001حيسب بالعالقة:
+b

=k∆TR0

1-b-d-g

حيث b :هو امليل احلدي لالستهالك
 dمعامل االستثمار
 gمعامل االنفاق احلكومي
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𝑏+

𝑔1−𝑏−𝑑−

زيادة الدخل ب
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يسمى مبضاعف التحويالت احلكومية اي ان زيادة وحدة واحدة من التحويالت يؤدي اىل

𝑏+

𝑔1−𝑏−𝑑−

وحدة وهذا ما يوضح االثر االجيايب للتحويالت يف رفع مستوى الدخل وحتسني القدرة

الشرائية وبالتايل التقليل من الفقر.
بالنسبة لالقتصاد اجلزائري ،فقد سامهت زيادة التحويالت احلكومية من خالل سياسة االنفاق احلكومي اليت
قامت هبا الدولة يف التخفيض من الفقر واعادة توزيع الدخل بني الفئات احملرومة(الضمان االجتماعي ،التقاعد
النسيب).
الشكل  :11العالقة بين الفقر والتحويالت الجارية حالة االقتصاد الجزائري
خالل الفترة ()1114-1991

المصدر :من إعداد الباحث بناء على امللحق وباستخدام .Excel

 .2الخالصة:
تسعى الدول من خالل السياسة االقتصادية اىل معاجلة االختالالت الكربى يف مؤشرات االقتصاد الكلي
وبالتايل احلد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن الذي يتولد عنه الفقر والبطالة واالفات االخرى،واجلزائر على غرار
الدول النامية سعت اىل احلدج من ظاهرة الفقر من خالل املباشرة يف جمموعة من االصالحات منذ االنتقال اىل
اقتصاد السوق واالنفتاح على العامل ،لكن ضعف وهشاشة االقتصاد اجلزائري وارتباطه باحملروقات جعله رهينا لتقلبات
اسعار هذا االخري يف االسواق العاملية ،لكن ورغم ذلك الزالت الدولة تباشر يف سياسة الدعم واالنفاق احلكومي
لتحقيق نوع من العدالة يف توزيع الدخول وللحد من الفجوة بني طبقات اجملتمع( ختفيض معامل جيين).
إن عالقة الفقر ببعض مؤشرات االقتصاد الكلي هي عالقة طردية وتنطبق مع النظرية االقتصادية.
 نتائج الدراسة:يعترب منحىن لورنز و مؤشر جيين لقياس عدالة توزيع الدخل من اهم مؤشرات قياس الفجوات بني الدخول
يف الدولة وبالتايل قياس مستوى الفقر.
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هناك عالقة طردية بني البطالة والفقر حيث ان ارتفاع معدالت البطالة يؤدي اىل تفاقم مشكلة الفقر بني االفراد
نتيجة اخنفاض املداخيل.
وجود عالقة طردية بني معدالت التضخم والفقر يف اجلزائر .حيث ان ارتفاع االسعار يؤدي اىل تدهور القدرة
الشرائية.
تعترب الزيادة السكانية احدى العوامل االساسية النتشار ظاهرة الفقر خاصة اذا كان منو االقتصاد يعرف تباطؤا
يف معدالت النمو.
لقد سامهت زيادة التحويالت احلكومية من خالل سياسة االنفاق احلكومي اليت قامت هبا الدولة يف التخفيض
من الفقر واعادة توزيع الدخل بني الفئات احملرومة.
 -التوصيات

التوزيع العادل للدخل بني طبقات اجملتمع من خالل التوزيع العادل للثروة.
زيادة االنفاق احلكومي املتمثل اساسا يف التحويالت اجلارية حىت تستفيد الطبقات احملرومة من الدخل.
حتسن من قدرهنا الشرائية.
خلق مناصب شغل للفئة البطالة حىت ّ

تطوير التعليم وتعميمه حىت تستفيد الفئات احملرومة من التعلم وبالتايل الدخول يف عامل الشغل.
.6المراجع:

 )0بن جلول خالد .)0102( .محددات الفقر في الجزائر باستعمال نماذج اشعة االنحدار الذاتي  VARخالل الفترة

 .1114-1981جملة الدراسات االقتصادية الكمية ،اجمللد .)0(0اجلزائر :جامعة ورقلة .
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مقومات جذب النشاط السياحي وواقعه بالجزائر للفترة ()5102-5102
The Elements of Attracting Tourist Activity and Reality in Algeria
)for Period (2010-2017

ط.د.محمدي سهام ،جامعة زيان عاشور ،الجلفة ،الجزائر.
د.بن نيلي جميلة ،جامعة زيان عاشور ،الجلفة ،الجزائر.
تاريخ اإلرسال2019/51/51 :

تاريخ القبول2020/02/15:

تاريخ النشر2011/03/15:

الملخص
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مكونات ومقومات النشاط السياحي يف اجلزائر ،وكذا تقييم واقع
نشاط قطاع السياحة والصناعة التقليدية ،كما مت التطرق إىل معوقاته وآفاق خمطط التهيئة السياحية .1111
نظرا ملا تزخر به اجلزائر من إمكانيات هائلة متيزها عن باقي بلدان املغرب العريب وأفريقيا ككل ،وتوفرها على
موارد طبيعية متنوعة من مسطحات مائية وجبال وتضاريس خمتلفة ومناخ متقلب بني خمتلف مدهنا مقارنة
بالدول اجملاورة .فقد جاءت هذه الدراسة من أجل التعرف على هذه اإلمكانيات واملقومات السياحية باجلزائر
وتقييمها ومعرفة مدى تأثريها على تنشيط قطاع السياحة باجلزائر ،معتمدين يف ذلك على املنهج الوصفي
التحليلي ،وحوصلة ملا توصلنا إليه من نتائج حول هذه الدراسة هوأن النشاط السياحي يف اجلزائر ال يزال
حمتشما وغري كاف ال على املستوى الداخلي الحملي وال على مستوى اخلارجي الدويل.
Abstract
Keywords
;Tourism
;The Tourist
The Elements
;of Tourism
The Reality of
Tourism in
Algeria.

الكلمات المفتاحية
السياحة؛
السائح؛
مقومات السياحة؛
واقع السياحة يف
اجلزائر.

This study aimed to identify the components and components of tourism activity in
Algeria, As well assess the reality of the tourism sector and handicrafts, The obstacles
and prospects of the tourism development plan 2025 were also discussed.
Given the huge potential of Algeria, it distinguishes it from the rest of the Maghreb
and Africa as a whole, Due to the availability of a variety of natural resources of water
bodies and mountains and different terrain and climate fluctuating among its many
cities compared to neighboring countries.
As a result of our findings of this study is that tourism activity in Algeria is still
modest and insufficient, The approach is descriptive and analytical. both at the local
level and at the international level.

المؤلف المرسل :حممدي سهام ،اإليميلsihammahamdi1@gmail.com :
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 .1مقدمة:
تعترب السياحة من اجملاالت االقتصادية احليوية للكثري من الدول سواء املتقدمة أوالنامية ويلعب الفرد فيها
الدور األكرب من خالل وعيه املستمر النابع من ثقافة سياحية مبنية أساسا على ضرورة استقطاب السواح
باستمرار ،كما يلعب اإلرث السياحي وما متلكه الدولة من إمكانيات ومواقع سياحية العامل األساسي يف
جلب السواح ،لقد ازداد االهتمام يف الفرتة األخرية بالسياحة والتنمية السياحية لتشابكاهتا مع قطاعات كثرية،
ولدورها يف خلق فرص عمل جديدة ودعم رصيد ميزان املدفوعات ،ومن مث املسامهة يف التنمية االقتصادية ،إذ
تؤكد الدراسات احلديثة أن ص ناعة السياحة تعد من أسرع الصناعات من حيث حتقيق معدالت النمو ،لذا جند
الكثري من الدول النامية تسعى إىل تسخري كافة السبل لتقدمي تسهيالت تدعمها بالتشريعات الالزمة لتضمن
حتقيق األهداف املرجوة من تطوير قطاعها السياحي واملتتبع للبيانات اخلاصة بالسياحة العاملية بنوعيها الداخلية
واخلارجية.
وانطالقا مما سبق مت طرح االشكالية التالية:
 0. 0إشكالية الدراسة:
ما هي أهم مقومات النشاط السياحي في الجزائر؟
 2. 1أسئلة الدراسة:
ما هي مقومات النشاط السياحي باجلزائر ؟ما هي معوقات النشاط السياحي باجلزائر ؟ما هوواقع وآفاق القطاع السياحي باجلزائر ؟ 3. 1منهج الدراسة:
مت اتباع املنهجني الوصفي والتحليلي ،حيث مت االعتماد على املنهج الوصفي الذي خيص خمتلف املفاهيم
والتعاريف اليت متس املوضوع ،واملنهج التحليلي الذي اعتمد عليه يف التعليق على خمتلف اجلداول واألشكال ،النسب
املئوية وغريها .
 .2المحور األول :المفاهيم األساسية للسياحة

متثل السياحة يف وقتنا الراهن دورا أساسيا يف االقتصاد العاملي وهذا راجع إىل ما حتققه املبادالت السياحية من
نتائج معتربة إذا أدركت العديد من الدول بأن السياحة يف القرن احلايل تعد أكرب صناعة يف العالـم فسعت معظـم هذه

الدول إىل فتح أسواق جديدة للمحافظة على األسواق هبدف استمرارية ودميومة املد السياحي على مر الزمان ،وتقديـ
برامج سياحية خبدمات ذات نوعية عالية  ،من شأهنا زيادة فرتة إقامة السائح فضال عن امتالك وسائل االتصال
اإللكرتونية املتطورة من أجل الرتويج السياحي وتقديـم أفضل اإلرشادات واخلدمات السياحية.
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 1.2تعريف السياحة والسائح:
تعريف السياحة :توجد عدة تعاريف للسياحة جند منها:
*ورد أول تعريف للسياحة سنة 1905لألملاين جوبري فرويلر )": (Freuller.Gالسياحة هي ظاهرة من ظواهر عصرنا
،تنبثق من احلاجة املتزايدة إىل الراحة وإىل تغيري اهلواء ،وإىل مولد اإلحساس جبمال الطبيعة ومنوهذا اإلحساس وإىل
الشعور بالبهجة واملتعة من اإلقامة يف مناطق هلا طبيعتها اخلاصة وأيضا منواالتصاالت على األخص بني الشعوب
املختلفة( .دليلة طالب ،عبد الكرمي وهراين ،1155 ،ص) 175
*تعريف السياحة للنمساوي شولريد شراتنهومن ( ":(Schullard.Hالسياحة هي اصطالح يطلق على العمليات
املتداخلة وخصوصا العمليات االقتصادية اليت تتعلق بدخول األجانب وإقامتهم املؤقتة وانتشارهم داخل حدود منطقة
أودولة معينة( ".ماهر عبد العزيز توفيق،1152 ،ص)32
*األكادميية الدولية للسياحة تعرفها بأهنا ":اصطالح يطلق على رحالت الرتفيه وكل ما يتعلق هبا من أنشطة وإشباع
حلاجات السائح( ".خليف ،مصطفى غرايبة،1151،ص.)12
*أما االقتصادي النمساوي "هريمان فوشولريون"( )Herman Von Scholleronعرف السياحة على أهنا االصطالح
الذي يطلق على أي عملية من العمليات االقتصادية اليت تتعلق بانتقال وإقامة وانتشار األجانب داخل منطقة معينة،
أوأية بلدة ترتبط هبم ارتباطا مباشرا( .ريان ،درويش ،5227،ص.)55
تعريف السائح:

وقد اعتمد اجمللس االقتصادي التابع هلي ئة األمم املتحدة يف قراره الصادر يف االجتماع املنعقد يف روما سنة
*1963يف شأن تعريف السائح على أنه هو":كل شخص يقيم خارج موطنه املعتاد خالل فرتة تزيد على أربعة

وعشرين ساعة وتقل عن عام)".نائل موسى ،حممود سرحان،1155 ،ص.)55
* كذلك هناك تعريف آخر للسائح فهوالشخص الذي يسافر خارج حمل إقامته األصلي أواالعتيادي وألي سبب غري
الكسب املادي أوالدراسة سواء كان داخل البلد الذي يعيش فيه )السائح الوطين( أويف اخلارج ) السائح
األجنيب(وغرض املسافر من السياحة هي زيارة بلد أومدن ألكثر من 24ساعة وتقل عن سنة وألغراض ترفيهية
والتمتع والرحلة والعطلة والصحة والدين ...اخل( .مقابلة ،أمحد حممود ،1117،ص.)11
 2.2أهمية وأنماط السياحة:
أهمية قطاع السياحة:

أصبحت السياحة من أهم الظواهر املميزة لعصرنا احلاضر نظرا ملا تتمتع به من أمهية يف جوانب عديدة منها:
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أ .األهمية االقتصادية:
حيث يؤثر رواج السياحة بشكل مباشر على االقتصاد ورواج الصناعات واألنشطة املرتبطة هبا  ،إذ يؤدي إىل
انتقال األموال من جيوب السائحني إىل جيوب أصحاب هذه اخلدمات والسلع املنشغلني هبا فيتفرع عن هذا االنتقال
لألموال سلسلة أخرى من االنفاق (عديل زهري ،سعدي راضية،1151،ص.)22
وال شك أنه كلما زاد تدفق حجم احلركة السياحية زاد االنفاق العام على السلع االستهالكية وبالتايل إىل ارتفاع
معدالت االدخار مما ينشط هذه الصناعات واخلدمات املتصلة بقطاع السياحة )مباشرة ،غري مباشرة( ،األمر الذي
يتولد عن ذلك االنفاق اتساع نطاق العمل يف هذه الصناعات واخلدمات املرتبطة هبا.
ب .األهمية االجتماعية :للسياحة أمهية اجتماعية تتمثل يف:
 العمل على رفع مستوى املعيشة للمجتمعات والشعوب وحتسني منط حياهتم؛ العمل على خلق وإجياد تسهيالت ترفيهية وثقافية خلدمات املواطنني إىل جانب الزائرين؛ املساعدة على تطوير أماكن اخلدمات العامة بدولة املقصد السياحي؛املساعدة على رفع مستوى الوعي بالتنمية السياحية لدى فئات واسعة من اجملتمع.ج .األهمية الثقافية:
 تعمل على تنمية الوعي الثقايف لدى املواطنني؛ توفر التمويل الالزم للحفاظ وصون الرتاث للمباين واملواقع األثرية والتارخيية؛ تعمل على تنمية عملية تبادل الثقافات واخلربات واملعلومات بني السائح واجملتمع املضيف )احلوار بني احلضارات(.د .األهمية البيئية:

 الحمافظة على العناصر البيئية املختلفة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة؛ حتقيق إدارة جيدة للنفايات للتخلص منها بشكل عملي سليم.أنماط وتصنيفات السياحة:
يكتسي القطاع السياحي طابعا متعدد األشكال باعتباره عنصرا من عناصر التنمية خاصة يف بعض املناطق
وتتميز يف الوقت الراهن بكثرة أنواعها وأشكاهلا منها:

-0حسب معيار الحدود الجغرافية والسياسية:
5-5سياحة خارجية (دولية) :وتكون من قبل مواطنني أجانب داخل حدود دولة أخرى ويف مجيع احلاالت يتـم
اختيار احلدود الدولية وصرف عملة أجنبية صعبة خالل فرتة السياحة ،وبدورها تنقسـم السياحة اخلارجية إىل نوعني:
أ –سياحة سالبة :حتصل عندما يذهب مواطنوالبلد للسياحة يف اخلارج وينفقون عملة صعبة وانفاقها داخل البلد.
ب -سياحة موجبة :حتصل عندما حيضر أجانب إىل دولة معينة وينفقون عملة صعبة تساعد يف زيادة الدخل الوطين.
5-0سياحة داخلية :تتـم من قبل مواطين دولة معينة داخل حدود دولتهم وتنفق فيها عملة حملية( .مساعيين
نسيبة،1152،ص.)51
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-5حسب هدف وغرض السياح:
 0-5السياحة العالجية :هي سياحة إلمتاع النفس واجلسد معا من األمراض بالعالج بإستخدام املراكز

واملستشفيات احلديثة (ملياء السيد حفين،فتحي الشرقاوي  ،1112،ص.)522

 5-5السياحة الرياضية :هوإنتقال من مكان آلخر لفرتة مؤقتة هبدف ممارسة الرياضة املختلفة أواإلستمتاع
مبشاهدهتا( .منال شوقي ،عبد املعطي أمحد ،1151 ،ص.)37
 3-5السياحة الثقافية :يتعلق هذا النوع بتعريف السائح بثقافة البلد واحلضارات اليت مرت عليهما،من حرف
يدوية ،تقاليد وعادات  ،فن معماري ،اللغة....إخل (نائل موسى ،حممود سرحان،2011،ص )2وهناك أنواع أخرى
هلذا التقسيم منها السياحة الشاطئية والصحراوية وسياحة املعارض واملهرجانات. ...إخل
 4-5السياحة الترفيهية :وتسمى أيضا بسياحة اإلستجمام ،ويقصد بالرتفيه أن حتقق الرحلة السياحية الراحة
للسائح ،ويتحقق ذلك من خالل املوقع السياحي الذي يوفر هذه الراحة من خالل جمموعة من الظروف والعوامل

اليت حتقق للجسم والذهن الراحة املنشودة ،وتعترب السياحة الصيفية والشتوية من أهم حركات السياحة الرتفيهية.
 2-5السياحة الدينية :وتعترب من أقدم أنواع السياحة وتتمثل يف زيارة املعالـم واملواقع الدينية "مكة املكرمة" واملدينة

املنورة مثال.

 6-5السياحة التاريخية  :تعترب اآلثار من املواضيع السياحية املهمة عند السياح لذلك يعتمد الكثري منهم زيارهتا
ليقف أمام ما تركته أيدي األجيال السابقة من فن معماري يتجلى بأهبى وأمجل صورة يف واجهة الزائر ،ويستقطب
هذا النوع من السياحة أفواجا من السياح وخاصة من كبار السن والعلماء واملثقفني والباحثني ،لذلك تعترب من أرقى
تصنيفات السياحة لكنها تتطلب اهتمام الدولة ومؤسساهتا الرمسية للمحافظة على املناطق األثرية.
 2-5سياحة األعمال والمؤتمرات :لقد ظهر هذا النوع من السياحة بعد تطور وسائل االتصال وحترير االقتصاد
وما جنم عنه من تنظيم الندوات واملؤمترات ،األسواق ،املعارض ،والزيارات الشخصية( .مساعيلي نسيبة،2014 ،

ص.) 32

 8-5سياحة المعارض والمؤتمرات :تشمل الرحالت حلضور املعارض الدولية سواء املتعلقة مبواد البناء أوبالطائرات

املدنية أواحلربية أوالسيارات (مصطفى ،عبد القادر،1112،ص  ، ) 17أما استضافة املؤمترات على اختالف أنواعها
وتنظيمها من األنشطة السياحية املتطورة وهي تتطلب إمكانيات سياحية كبرية من حيث توفري أماكن اإليواء ووسائل
النقل السياحي ،باإلضافة إىل توفري مستوى رفيع من حيث إعداد خرباء ومنظم مدن املؤمترات ،وتعترب سياحة
املؤمترات ذات مغزى إعالمي كبري وتتسابق الدول املختلفة على استضافة وتنظيم املؤمترات لتحقق من ورائها مكاسب
سياسية واقتصادية وإعالمية كبرية (ملوخية ،أمحد فوزي،1117 ،ص.) 22
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-2السياحة حسب الشكل التنظيمي:
0-3السياحة الجماعية :وتكون عندما يسافر السياح مع بعضهم مجاعيا وضمن برنامج يشمل األماكن املرغوب يف
زيارهتا ،ومكان النوم والطعام وغريها ،وتنظم عن طريق وكاالت السياحة والسفر وتنقسم إىل قسمني:

أ  -سياحة جماعية غير منظمة :تنظـم اجملموعة الواحدة برنامج الرحلة لوحدها من حيث مدة اإلقامة يف املناطق
السياحية واإلقليمية املنوي زيارهتا وحتدد طرق املبيت والطعام املنوي استخدامها يف األماكن السياحية وتكون غري
خمطط هلا مسبقا حسب برنامج.
ب -سياحة جماعية منظمة :يكون برنامج الرحلة معد مسبقا من قبل شركات أووكاالت السياحة والسفر وحمددة
الظروف املنام والطعام وعدد الليايل اليت يقضيها السياح واألماكن املراد زيارهتا.
 1-2سياحة فردية :هي سياحة من أفراد لوحدهم لإلقامة خارج مكان سكنه األصلي وتنقسم إىل نوعني:

أ  -سياحة فردية غري منظمة.
ب -سياحة فردية منظمة.

 .3مقومات ومعوقات السياحة في الجزائر:
 1.3مقومات السياحة في الجزائر:
الساحلي الذي
طبيعي من حيث التضاريس ،بسبب اتساع مساحة أراضيها ،فنجد الشريط
بتنوع
تتمتع اجلزائر ٍ
ٍّ
ّ
ومساحات صحراويةٌ جرداء تتمثل
سالسل جبليةٌ خضراء،
ميتد ألكثر من 5111كم ،ويتخلل هذا الساحل الطويل
ٌ
ُ
كثبان ٍ
هبا خمتلف املظاهر الصحراوية من ٍ
رملية ومظاهر أخرى متنوعةً.
اآلثار املنتشرة على مساحات األراضي اجلزائرية ،مثل :الكهوف القدمية اليت تعود إىل مراحل ما قبل التاريخ .واآلثار
املعماري الرائع ،باإلضافة إىل األبراج ،والقالع ،والقصور،
بالفن
ّ
اإلسالميّة الكثرية ،مثل :املساجد القدمية اليت تتميز ّ
وفن البناء ودقته.
ومجيع هذه املعامل األثرية تعترب آيةً يف اجلمال ّ

-0الموارد السياحية :تتمتع اجلزائر إمكانيات سياحية معتربة موزعة عمى مساحتها املقدرة ب  1225725كم
مربع وميكن إجيازها يف:
.1.1المقومات الطبيعية:البعد القاري الذي متتد عليه اجلزائر منحيا غىن طبيعيا يتنوع ما بني:
 الساحل :ميتد على طول 5111كم ويتنوع بني سواحل رملية وصخرية أمهها :سكيكدة ،عنابة ،جيجل ،جباية،تيبازة ،اجلزائر العاصمة ،وهران...إخل.
التضاريس  :يرتبع مشال اجلزائر على سلسلة جبلية متتد من الشرق إىل الغرب منها سلسلة األطلس التلي اليت تتواجدهبا جبال األوراس والقبائل اليت تضـم قمما جبلية يزداد مجاهلا يف فصل الشتاء كجرجرة وتيكجدة وجبال خنشلة اليت

توجد هبا أكرب غابة أرز توسطي يف البحر األبيض املتوسط ،تتقدمها سيول واسعة ذات تربة خصبة وتليها سلسلة
األطلس الصحراوي جببال القصور والعمور تتخللها السيول العليا بقسنطينة والسيول السهبية إضافة إىل حبريات يف
الشرق وسبخات يف الغرب ،وهذا التنوع البيئي مكن من إنشاء عدة حظائر وحدائق كاحلظرية الوطنية للقالة اليت
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تض م حيوانات وطيور نادرة ،احلديقة الوطنية بتلمسان ،احلظرية الوطنية لثنية ،واحلديقة الوطنية قورايا املصنفة حممية
طبيعية عامليا سنة .1112
 الصحراء  :تغطي معظـم جنوب اجلزائر والقبلة األوىل للسياح نظرا جلماهلا الباهر وأسرارها اليت لـم تكتشف بعدومساحتها الشاسعة اليت لـم يرها أحد بعد ومن أشهر مناطقها غرداية ،الوادي ،وبسكرة إضافة إىل اهلقار والطاسيلي.

 الثروة الحموية والمعدنية  :تتوزع على خمتلف مناطق اجلزائر يف عدة منابع املياه احلارة واجلوفية يزيد عددها عن 111منبع مسجل وموثق رمسيا  ،وتتمتع مبيزات عبلجية هامة تستقطب السياح الحمليني واألجانب منها محام بوحنيفة
مبعسكر ،محام دباغ بقاملة ،محام بوحجر عني متوشنت ،محام ريغة بعني الدفلى ،محام بوغرارة يف تلمسان ،ومحام
الصاحلني ببسكرة وغريها كما أن هناك إمكانيات إلقامة مراكز العالج مبياه البحر كمركز سيدي فرج .

 -المناخ :يتنوع املناخ يف اجلزائر تبعا لتنوع التضاريس وجند:

املناخ املتوسطي يسوده الشريط الساحلي ويتميز باإلعتدال شتاء وباحلرارة والرطوبة صيفا مما يساعد على وجود
الغابات الكثيفة من األشجار املتنوعة والسهول اخلصبة.

املناخ القاري :أواملناخ شبه القاري :ويسوده اهلضاب العليا واملناطق الداخلية يتميز بشتاء بارد وطويل قد تنعدم فيه
درجة احلرارة وجند هنا غابات األرز وحتتل احللفاء كل املناطق السهبية.
واملناخ الصحراوي اجلاف  :يسود الصحراء يتميز باجلفاف واحلرارة الشديدة على طول السنة خاصة يف الصيف ،أما
ليايل الشتاء فهي باردة جدا ،باستغناء الواحات املتناثرة يف عدة مدن صحراوية.
.5.0المقومات الحضارية :

تعاقبت على اجلزائر عدة حضارات أكسبتها منتجا سياحيا حضاريا وثقافيا مميزا فنجد مثال اآلثار الرومانية يف
كل من مدينة تيمقاد يف باتنة ،مجيلة يف سطيف ،تيبازة ،والعديد من املدن الساحلية اليت حكمها الرومان وجند أيضا

اآلثار اإلسبانية يف تلمسان وقسنطينة وغرداية واملسيلة والقصبة اليت صنفت تراثا معماريا تارخييا سنة 5221إىل
جانب اآلثار األوروبية كالكنائس والكاتدرائيات ومن أشهرها كاتدرائية أوغسطني يف عنابة وبرج سانتاكروز يف وهران،
كما ال ننسى اآلث ار والنقوش اليت تعود إىل حضارات ما قبل الصناعات التقليدية املمتدة من تاريخ كل منطقة
وعاداهتا وتقاليدها.
 .3.0المقومات المادية:

بالرغـم من أمهية الدور الذي تلعبه املقومات الطبيعية واحلضارية يف جذب السياح إال أن ذلك يتطلب دعمها

ماديا كتوفري الطرق واملوانئ وشبكات االتصال ولعل أهم دعـم مادي هوالطاقة الفندقية ومدى تناسبيا مع مستوى
هؤالء السياح ويف ذات السياق فقد وزفت اجلزائر  1211سريرا موزعا باألخص يف املدن الكربى ثـم شهد هذا العدد
تطور مضطربا مع تعاقب اخلطط االقتصادية املتبعة وهوإىل مرحلة التسعينات اليت شيدت حتوالت يف كل اجملاالت
ومنها السياحة اليت عرفت فيها طاقة اإليواء تطورا ملحوظا.
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المقومات البشرية :وتتمثل يف اجلوانب التارخيية والدينية  ،اآلثار ،املعامل الشواهد ،األطالل الفنون الشعبية بطبوعهااملختلفة والثقافات العادات لدى السكان (هواري معراج،حممد سليمان جردات ،1112،ص.(11
-المقومات المالية والخدمية :تتمثل يف مدى توافر البىن التحية كاملطارات النقل الربي والبحري،ومدى تطور

خمتلف القطاعات الصناعية ،التجارية ،البنوك العمران، ...إخل ومدى توفر اخلدمات املكملة كالربيد اإلطعام مراكز
الرتفيه والتسلية (هاين نوال،1152 ،ص  )72واليت تسمح بالبقاء السائح يف منطقة اإلجازة يف ظروف مرحية

( أمحد فوزي ملوخية ،1111 ،ص.)571

المقومات السياسة :أي إستقرار الوضع السياسي واحلالة األمنية داخل الدولة ،كذلك ممثلة يف خمتلف التشريعاتوالتنظيمات والتيسريات السياحية (.موفق عدنان احلمريي ،نبيل زعل احلوامده، 1113،ص)21
 : 2.3معوقات السياحة في الجزائر

لقد مت إحصاء جمموعة من املعوقات أوالنقائص من خالل الزيارات للمواقع واملسح الذي قامت به مصاحل وزارة

السياحة وهذه النقائص مت حصرها كاآليت (:مساعيين نسيبة ،1152،ص .)511-552
أ-غياب نظرة منتوجات السياحة اجلزائرية :منها
مواقع بال صيانة وغري مثمنة بصورة كافية؛غياب مواد مثرية للجاذبية وقادرة على التميز؛غياب التشاور والتنسيق حول األمور األساسية املتعلقة بالنشاط بني الفاعلني يف ميدان السياحة.ب -ضعف نوعية املنتوج :منها ضعف نوعية اخلدمات السياحية كارتفاع األسعار وذات نوعية أقل مقارنة بدول
اجلوار.أيضا إيواء وفندقة جد ضعيفة وذات نوعية رديئة :كضعف خدمات االستقبال مثال.مع ضعف نوعية خدمات
النقل كسوء الربط اجلوي باجلنوب.
ج-ضعف أداء وكاالت األسفار وضعف يف تكوين وتأهيل املستخدمني.
د-تغلغل ضعيف لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف السياحة.
ه-خدمات مالية ،تسيري وتنظيم غري متكيف مع قطاع السياحة .
و-عجز يف الرتقية وضعف تسويق الوجهة اجلزائرية وغياب األمن كاختطاف السياح.
كما للسياحة يف اجلزائر معوقات عديدة أخرى ومنها:
اكي الذي كانت تعمل به احلكومات اجلزائرية يف عقد الستينات والسبعينات من القرن
 التأثري
السليب للنهج االشرت ّ
ّ
وبشكل ٍ
ٍ
خاص قطاع السياحة ،فقد كان يُنظَر
األجنيب والحملي يف البالد
العشرين ،ممّا أثّر على وترية االستثمار
ّ
للسائح على أنّه مصدر ٍ
ترسخ هذه األفكار أمهلت احلكومات
هتديد لألمن
الوطين ويه ّدد قيم اجملتمع ،وبسبب ّ
ّ
الصناعي.
هذا القطاع ومل يأخذ ح ّقه يف االهتمام كما هواحلال يف القطاعات اإلنتاجيّة األخرى مثل القطاع
ّ
 إمهال قطاع السياحة انعكس على الكفاءات البشرية ،حيث تعاين الكثري من املرافق السياحيّة من ٍ
نقص يف
املتخصصة بفروع خدمات السائح واملناطق السياحيّة.
األيدي العاملة
ّ
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 ضعف وعي سكان اجلزائر بأمهيّة السياحة ،ومسامهة السكان مبشاريع صغريةٍ أوكبريةٍ ،وتوفري األمن اجملتمع ّي
ٍ
للسائح فال ينظر للسائح نظرة ر ٍ
شك ،بل ينظر إليه كزائ ٍر للبلد ،وجيب إعطاء صورةٍ
حسنة عن البالد
يبة أو ٍّ
مرًة أخرى .
لتشجيعه لعودة ّ
خاص ًة الفنادق ،واملطاعم ،واملقاهي.
 ترّكز املرافق السياحية يف املدن الرئيسية ممّا ّ
يؤدي إىل ارتفاع أسعارها ّ
ٍ
خمص ٍ
ص لنقل الوفود السياحيّة حيث تتوفر يف هذه املواصالت ُسبل الراحة واألمان
 عدم توفّر أسطول مواصالت ّ
للسائح( .براء الدويكات.)1152،

 .4واقع نشاط قطاع السياحة والصناعات التقليدية وآفاقه في الجزائر:
 .1.4واقع النشاط السياحي في الجزائر:
الجدول رقم( :)10الوكاالت السياحية واألسفار ()ATV
تعيين

5102

5102 5102

عدد الوكاالت السياحية الناشطة

3461

0020 2630

عدد الوكاالت السياحية فئة "أ"

644

1343

عدد الوكاالت السياحية فئة "ب"

131

عدد الفروع فئة"أ"

321

301

عدد الفروع فئة"ب"

315

354

عدد دورات اللجنة الوطنية لإلعتمادATV

4

32

عدد امللفات اليت
فحصتها اللجنة
الوطنية

عدد الطلبات اجلديدة

411

عدد امللفات املتعلقة
بالتغيريات اليت تتم
داخل الوكاالت
املعتمدة

310

550

120

30
462

2113
142

عدد املوافقات النهائية

346

344

311

عدد املوافقات املبدئية

534

516

120

املؤجلة

14

302

41
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عدد املوافقات املبدئية املسحوبة

15

04

41

عدد اإلعتمادات املسحوبة

32

36

02

سحب مؤقت

-

26

25

عدد امللفات

021

031

114

المصدر :مديرية خمطط جودة السياحة والضبط.

نال حظ من هذا اجلدول أن عدد الوكالت السياحية الناشطة مع عدد فروعها سواء كانت من فئة "أ" أومن فئة
"ب" يف سنة  1151بلغ عددها  5322وكالة ،مث اخنفضت إىل 251سنة  ، 1153لرتتفع من جديد ويصبح
عددها  1111يف سنة  ،1157كما أن عدد دورات اللجنة الوطنية لإلعتماد ATVنلحظ أهنا يف ازدياد من
2إىل 51إىل  51يف السنوات على التوايل ،1157-1153-1151 :ويضاف هلا أيضا عدد املوافقات النهائية
اليت نلحظ يف ازدياد أيضا من العدد 532إىل 522إىل  522ابتداء من السنة 1151مرورا إىل سنة  1153إىل
سنة  . 1157نفس املالحظات بالنسبة لعدد املوافقات املبدئية للملفات يف تطور وازدياد ،وذلك راجع إىل زيادة
اهتمام السائحني الحمليني بالسياحة عموما وبالسياحة الدينية خاصة.
 وضعية المشاريع السياحية ( التهيئة واالستثمار السياحي):الشكل رقم ( :)10تطور عدد الوكاالت السياحية في الجزائر

جدول رقم( :)15مشاريع في طور اإلنجاز للفترة ()5102-5102
السنة

5102

5106

5102

عدد المشاريع

214

284

264

معدل النمو()%

-

02.82

31.85

عدد األسر
معدل النمو()%
54

225010 62126 03861
-

01.81

35.24
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عدد العمال
معدل النمو()%

21535 83258

84144

03.13

32.28

-
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المصدر :مديرية االستثمار السياحي.

نالحظ من اجلدول أعاله أن عدد املشاريع يف سنة 1151بلغ  112مشروع مث ارتفع إىل 122مشروع يف
سنة  1153ليصل إىل 732مشروع يف سنة  1157لينتج عنه معدل منويصل إىل %51.27سنة  1153بعدما
كان منعدم سنة 1151لريتفع إىل  %21.21سنة،1157كما نالحظ أن عدد األسر ارتفع من 52232أسرة
سنة  1151إىل 771515أسرة سنة،1157وعدد العمال أيضا يف ارتفاع حيث بلغ عددهم 22112عامل
سنة 1151لينخفض إىل  12121عامل سنة  1153لريتفع إىل 22122فمعدل النموأيضا يف ارتفاع فمن
 %52.12سنة  1153بعدما كان منعدم سنة  1151إىل  %27.12سنة1157مما يفسر هذا التطور إىل زيادة
اهتمام اجلهة املسؤولة والوصية عن القطاع وأن هناك جهود مبذولة يف هذا اجملال.
جدول رقم ( :)13مشاريع متوقفة للفترة ()5102-5102
السنة

1151

1153

1157

عدد المشاريع

515

552

527

معدل النمو()%

-

57.21

12.12

عدد األسر

1252

22752

22153

معدل النمو()%

-

11.22

13.72

عدد العمال

7212

1121

2723

معدل النمو()%

-

22.13

22.22

المصدر :مديرية االستثمار السياحي.

نالحظ من اجلدول رقم ( )12أن عدد املشاريع املتوقفة سنة  1151بلغ  515ليصل إىل 552سنة 1153
ليبلغ  527مشروع متوقف سنة  1157وهذا راجع رمبا لسبب جتميد احلكومة لبعض املشاريع يف قطاع السياحة
والصناعة التقليدية.
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جدول رقم( :)14المشاريع غير المنطلقة للفترة5102-5102
السنة

1151

1153

1157

عدد المشاريع

317

722

212

معدل النمو()%

-

21.32

57.11

عدد األسر

325512 272512 25272

معدل النمو()%

-

22.11

12.22

عدد العمال

17212

11122

25127

معدل النمو()%

-

21.27

15.12

المصدر :مديرية االستثمار السياحي.

نالحظ من اجلدول املقابل عدد املشاريع الغري منطلقة يف سنة  1151بلغ  317مشروع ليصل إىل
722مشروع متوقف سنة  1153مبعدل منو ،%21.32ليبلغ عددها 212سنة  1157مبعدل منو. %57.11
جدول رقم( :)12المشاريع المنجزة للفترة ()5102- 5102
السنة

1151

1153

1157

عدد المشاريع

12

513

517

معدل النمو()%

-

21.73

1.22

عدد األسر

1252

2222

53151

معدل النمو()%

-

521.12

522.12

عدد العمال

2155

1221

2732

معدل النمو()%

-

512.72

55.21-

المصدر :مديرية االستثمار السياحي.

نالحظ من اجلدول رقم من اجلدول رقم ( )11أن عدد املشاريع املنجزة بلغ  12يف سنة  1153وارتفع إىل
 513مشروع يف سنة  1153مبعدل منو % 21,73لريتفع أيضا إىل 517مشروع سنة .1157
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الجدول رقم ( :)16تطور ميزان المدفوعات(بند السفر) للفترة5102-5102
الوحدة  :مليون دوالر
السنة

1151

1153

1157

اإليرادات

212

112

521.1

النفقات

377

271

121

المصدر :الديوان الوطين لإلحصائيات لسنة .1157

مبقارنة اإلنفاق السياحي ،جند أن مقدار العمالت األجنبية اليت ينفقها املواطنون يف اخلارج أعلى من حجم
العمالت األجنبية الناجتة عن التدفقات السواح الغري مقيمني ،ومن املهم حتديد عائدات السياحة من خالل بند
السفر ال تشمل مجيع اإليرادات السياحية ،حيث أن معظم التبادل جيري يف سوق العمالت املوازية ،وخاصة من قبل
اجلزائريني املقيمني يف اخلارج.
مبا أن حجم التدفقات الوافدين من السواح إىل اجلزائر خالل الفرتة) (2017/2015مل تعرف تطورا كبريا مما
انعكس بالسلب على حجم التدفقات املالية على قطاع السياحة واجلدول التايل يوضح تطور اإليرادات السياحية يف
اجلزائر خالل هذه الفرتة فنالحظ من خالل اجلدول السابق أن اإليرادات السياحية يف اجلزائر خالل الفرتة ،ارتفعت
لتصل إىل أعلى قيمة أي "الذروة" وصلت إليها اإليرادات السياحية هي 304مليون دوالر سنة  2015مع انفاق
 377مليون دوالر ،ويعود هذا التحول إىل جتسيد بعض من مشاريع والسياسات على أرض الواقع اليت جاء به
املخطط التوجيهي للسياحة  .2030وهوحتسن طفيف يف الوجهة السياحية اجلزائرية من خالل تغيري صورهتا ،مث
اخنفضت إىل 112مليون دوالر مع نقص يف االنفاق بلغ  271مليون دوالر يف سنة  1153وواصلت اخنفاضها إىل
 521.1مليون دوالر سنة 1157مع انفاق مبلغ  121مليون دوالر ،ويعود ذلك إىل هتميش القطاع بشكل رهيب
وعدم اإلهتمام به من طرف الوزارة الوصية برغم من صياغتها ملخطط التوجيهي التهيئة السياحية  1121مع عدم
الرقابة على املخططات واملشاريع املنجزة على أرض الواقع.
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الشكل رقم ( :)15تطور ميزان المدفوعات

الجدول رقم( :)12تطور حصة قطاع السياحة في الناتج المحلي الخام (فرع الفنادق،المقاهي ،المطاعم)
السنة

1151

1153

1157

حصة السياحة في الناتج المحلي الخام

5,2

5,2

5,3

()%

المصدر :الديوان الوطين لإلحصائيات.

مالحظة :الناتج الحملي اخلام خارج الحمروقات
نالحظ من اجلدول أعاله نسبة الناتج الحملي اخلام كان  %5,2سنة  ،1151مث ارتفع تدرجييا إىل  %5,2سنة
 ،1153مث ارتفع إىل  %5,3سنة .1157
الشكل رقم ( :)13تطور حصة قطاع السياحة في الناتج المحلي الخام

المصدر.6112/11/62 ، https://www.mta.gov.dz :

الشكل رقم( :)14موسم االصطياف

المصدر.6112/11/62 ، https://www.mta.gov.dz :
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نالحظ من الشكل أعاله أن نشاط موسم االصطياف كان متذبذب يف السنوات الثالث خاصة بالنسبة لعدد
الشواطئ الغري مرخص هلا بالسباحة وأيضا إيرادات االمتيازات اخلاصة بالشواطئ يف ارتفاع من سنة  1151إىل
 ، 1157أما الرتدد على الشواطئ وعدد الشواطئ املرخصة للسباحة والعدد اإلمجايل للشواطئ فعرفت الثبات نسبيا
خالل فرتة الدراسة .
 5.4آفاق السياحة في الجزائر مطلع :2030

يف هذه األيام تعمل احلكومة اجلزائرية على النهوض مبسؤولياهتا لتطوير هذا القطاع من خالل احلرص على نشر
الوعي والتدريب بني فئات الشعب ،والتشجيع على إقامة املشاريع السياحيّة الصغرية خارج املدن.

أ.تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية

(:(SDAT2030

يشكل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية) (SDAT 2030اإلطار اإلسرتاتيجي املرجعي للسياسة السياحية يف
اجلزائر،ويعد هذا املخطط مبثابة الوثيقة اليت تعلن الدولة من خالهلا جلميع الفاعلني ومجيع القطاعات ومجيع املناطق

عن مشروعها السياحي آلفاق ،2030وهوأداة ترتجم إرادة الدولة يف تثمني القدرات الطبيعية ،الثقافية ،والتارخيية
للبالد ،ووضعها يف خدمة السياحة يف اجلزائر  ،لتحقيق القفزة املطلوبة وجعل السياحة أولوية وطنية لدولة جيب النظر
تشكل موردا بديال للمحروقات.
إليها على أهنا مل تعد خيارا بل أصبحت ضرورة ،ألهنا
يعترب املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية مرجعا لسياسة جديدة تبنتها الدولة ويعد جزءا من املخطط الوطين للتهيئة
اإلقليم يف آفاق (SNAT)2030 ،وقد مت إعداده سنة 2007من قبل وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة والسياحة
)(MATET

بالتعاون مع اللجنة الفرنسية )  (ODIT_Franceاليت قامت بكتابة تقرير اخلربة حول النقاط والحماور

املرجعية هلذا املخطط،ويتضمن املخطط التوجيهي للتهيئة لسياحية نظرة اجلزائر للتنمية السياحية الوطنية يف خمتلف

اآلفاق )على املدى القصري2009،املدى املتوسط  2015،واملدى الطويل  (2030،فهواملرآة اليت تعكس لنا مبتغى
الدولة فيما خيص التنمية املستدامة،وذلك من أجل الرقي اإلجتماعي واإلقتصادي على الصعيد الوطين طيلة العشرينية
القادمة .
ب.سيرورة إعداد مخطط التهيئة السياحية( :(SDAT2030

يعتمد إعداد املخطط  SDAT 2030على تشخيص معمق مبسامهة نقاش امللتقيات الحملية ،اجلهوية والوطنية ،وقد
مسح هذا النقاش بإبراز وشرح الرهانات الكربى وإجتاهاهتا على الصعيدين الوطين والدويل ،وميكن عرض مراحل إعداد
من خالل تقرير العام املخطط من ستة كتب : 33
 الكتاب األول :تشخيص وفحص السياحة اجلزائرية.الكتاب الثاني :املخطط اإلسرتاتيجي-احلركيات اخلمسة وبرامج األعمال السياحية ذات األولوية. -الكتاب الثالث :األقطاب السياحية السبة

لإلمتياز(. (pot

 الكتاب الرابع :تنفيذ املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية –املخطط العملي.-) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 الكتاب الخامس :املشاريع ذات األولوية السياحية.الكتاب السادس :اخلالصة العامة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية.ج.أهداف

العامة

والمادية

للمخطط

التوجيهي

لتهيئة

السياحية):(SDAT2030

أهداف العامة  :وميكن تليخصها يف الشكل التايل:شكل رقم ):(05األهداف الخمسة لمخطط التوجيهي لتهيئة السياحية)(SDA

المصدر: :وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة والسياحة ،املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ) )SDAT2030الكتاب رقم): (01

تشخيص وفحص السياحة الجزائرية ،جانفي  ،2008،ص.24

األهداف المادية للمرحلة : 2015-2008ميكن تلخيصها يف اجلدول رقم( (08التايل :السنة

2007

2015

عدد السياح

1.7مليون

 2.5مليون

عدد االسرة

84869يعاد تأهيلها

75000سرير فخم

المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي

% 1.7

%3

إيرادات(مليون دوالر(

250

1500إلى 2000

مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة

200000

400000

تكوين مقاعد بيداغوجية

51200

91600

المصدر  :وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة والسياحة،املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، (SDAT2033) ،الكتاب رقم(: (02المخطط

اإلستراتيجي-الحركيات الخمسة وبرامج األعمال السياحية ذات األولوية،-جانفي  ، 2008،ص.18

ولتحقيق هذه األهداف يعتمد املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية على عدة برامج يف شكل خطوط توجيهية:
 اخلط التوجيهي األول :حنو إقليم مستدام؛
 اخلط التوجيهي الثاين :خلق حركية إعادة توازن اإلقليم؛
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 اخلط التوجيهي الثالث :ضمان جاذبية وتنافسية األقاليم؛
 اخلط التوجيهي الرابع :حتقيق العدالة اإلقليمية؛
 اخلط التوجيهي اخلامس :ضمان حكم إقليمي راشد.
د.مخططات إنعاش السوق السياحية في الجزائر

حسب ما جاء به املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق  2030املتضمن املخططات التالية:

مخطط وجهة الجزائر  :تبق ترقية صورة اجلزائر مسألة أساسية لتصبح وجهة سياحية كاملة وتنافسية،تكون أبرز
مالحمها األصالة ،اإلبتكار والنوعية،وعليه جيب تعزيز جاذبية وجهة اجلزائر بالتموقع بالصورة على مستوى األسواق
املطلوب الحمافظة عليها والفئات السكانية املستهدفة،ففي املرحلة االوىل جيب منح األولوية لألسواق الواعدة
املطلوب الحمافظة عليها مع حصر الفروع واملنتوج الواجب تطويره .كما يتعني حتديد األهداف هلذه األسواق.
(صحراوي حممد تاج الدين ،السبيت وسيلة ،1157 ،ص .)31
مخطط األقطاب السياحية لإلمتياز :

القطب السياحي هوتركيبة من العرض السياحي لإلمتياز يف رقعة جغرافية معينة مزودة بتجهيزات
اإلقامة.التسلية،الـأنشطة السياحية والدورات السياحية،بالتعاون مع مشاريع التنمية الحملية،ويستجيب لطلب السوق
ويتمتع باإلستقاللية ،ومتعدد األقطاب،ويدمج املنطلق اإلجتماعي،الثقايف اإلقليمي ،التجاري.مع األخذ بعني اإلعتبار
توقعات طلبات السوق.
مخطط النوعية السياحية :
لقد أصبحت النوعية اليوم مطلبا ضروريا يف الدول السياحية الكبرية.إهنا فلسفة اليت جعلت خمطط السياحة يرمي
إىل تطوير نوعية العرض السياحي الوطين فهويرتكز على التكوين والتعليم كما يدرج تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال
وتناسق مع تطور املنتوج السياحي يف العامل.فاملخطط النوعي للسياحة يشمل :
 حتسني نوعية وتطوير العرض السياحي ؛ منح رؤية جديدة للمحرتفني ؛ حث املتعاملني يف السياحة على العمل بإجراءات النوعية ؛ ضمان امليزة التنافسية للربامج البيداغوجية ،وتأهيل املؤطرين البيداغوجيني مبدارس السياحة.مخطط الشراكة العمومية –الخاصة:

ال ميكن تصور تنمية دائمة لسياحة دون تعاون فعال بني القطاع العام واخلاص،وميكن احلديث عن الشراكة
عندما يتحرك املتعاملون العمومني واخلواص سوية إلستجابة للطلب اجلماعي للمنتجات السياحية .وعلى هذا
األساس يسعى خمطط الشراكة العمومية –اخلاصة ،إىل خلق روابط بني خمتلف الفاعلني يف العملية السياحية سواء
كانوا عمومني أوخواص،وذلك من أجل مواجهة املنافسة األجنبية وحتقيق منتوج سياحي نوعي.وجعل الواجهة اجلزائرية
أكثر جاذبية وتنافسية.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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مخطط تمويل السياحة:
أخذنا بعني اإلعتبار خصوصية قطاع السياحة لكوهنا صناعة ثقيلة تتطلب استثمارات ضخمة من جهة وكوهنا
ذات عوائد بطيئة من جهة أخرى،فإن املخطط التوجيهي لتهيئة السياحية جاء ملعاجلة هذه املعادلة الصعبة ،من خالل
دعم ومرافقة الشريك املرقي أواملطور.أما عن حمتوى خمطط متويل السياحة ،فاألمر يتعلق بـ ـ ـ ــ:
*مرافقة املستثمرين املرقني وأصحاب املشاريع باملساعدة يف إختاذ القرار.يف تقدير املخاطر ويف متويل عتاد اإلستغالل.
*ختفيف إجراءات منح القروض البنكية.
*التمديد يف مدة القرض.
*الدعم ومرافقة املؤسسات املعدة إلحتياجات املؤسسات السياحية وأصحاب املشاريع.من خالل نظام مرافقة مايل،
مساعدات لتكوين،تشجيع شامل النوعية،إنشاء أداة جديدة لتمويل اإلستثمارات السياحية مثل إنشاء بنك
اإلستثمار السياحي.
الشكل رقم ( :)16المتعاملون والشركاء الخمسة ،أهداف استراتيجية المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 5152

المصدر :املخطط الوطين للتهيئة السياحية  ،1111الكتاب ،11ص.12

 .2الخالصة:

نستخلص أن السياحة تعكس مدى التقدم احلضاري واالجتماعي والعلمي للشعوب وذلك ملا هلا من أبعاد
اقتصادية وثقافية ،سياسية واجتماعية .وهي كذلك ظاهرة إنسانية تتصف باحلركة وتتصل اتصاال وثيقا بالعامل اخلارجي
وباجملتمع الحملي داخل حدود الدولة .فالسياحة تعد أحد القطاعات األكثر أمهية وديناميكية يف العامل ،فهي قادرة
على جلب مداخيل هامة من العملة الصعبة وامتصاص البطالة وترقية مناطق بأكملها وهلذا فكثري من الدول جعلت
هذا القطاع حجر أساس اقتصادها الوطين ،وأصبح ناجتها الداخلي اخلام يرتكز بشكل كبري على النشاط السياحي
عرب مداخيل شبكاهتا السياحية ،كما تعترب وسيلة للرتفيه عن النفس.
لذا تعترب السياحة موردا اقتصاديا هاما لكل دول العامل ،إذ يساهم يف انعاش الدخل القومي ،وتعترب اجلزائر
إحدى الدول اليت تتمتع مبوارد سياحية متعددة ومتكاملة قلما تتمتع هبا دول أخرى (سواحل ،صحاري ،أهنار،
مرتفعات ،غابات ،مناخ معتدل على مدار السنة )....واليت من شأهنا أن جتعل منها وجهة سياحية رائدة على
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مستوى العامل ،وبالرغـم من توفر اجلزائر على العديد من املوارد السياحية تبقى مؤشرات القطاع السياحي بعيدة كل
البعد عن قيمة وأمهية تلك املوارد اليت تتوفر عليها ،هذه الوضعية تستدعي إعادة التفكري يف السياسة السياحية.
يشكل قطاع السياحة قطاع جوهري يف العديد من االقتصاديات الدول،حيث أن النشاط السياحي يف يومنا
هذا يعترب من أهم الصناعات ،فبنسبة لبعض من دول العامل مصدر األول الذي تعتمد عليه لتحقيق إيراداهتا،وهوما
ظهر جليا يف تنافسية الدول على العمل على إستقطاب أكرب عدد من السواح ،وتبقى القارة االوربية الرائدة يف هذا
اجملال.
 بالرغم من أن قطاع السياحة له دور كبري يف دفع عجلة التنمية اإلقتصادية ،جتدر اإلشارة أنه أصبح يعترب ليسبديل لقطاع الحمروقات بل خيار ضروري،باإلضافة إىل انه حيقق االمن واإلستقرار السياسي،إذ يعترب قطاع حديث وجد
خصب بالرغم من توفر اجلزائر على العديد من املقومات السياحية)طبيعية بشرية مالية، (..وأظهرت احلكومة ممثلة يف
الوزارة الوصية نيتها وعزمها بالنهوض واإلهتمام بقطاعها السياحي،كل هذا جتسد يف صياغة املخطط التوجيهي لتهيئة
السياحية( (SDAT2030هذا األخري حيمل يف جعبته إسرتاتيجية جتعل من اجلزائر صورة سياحية بإمتياز وميكنها من
حتقيق األهداف املرجوة.
بدأ القطاع السياحة يف اجلزائر يف النمو بصورة بطيئة والربوز تدرجييا خالل العشرية األخرية بفضل ()SDAT2030هذا النموينتظر أن يستمر ويعطي مثاره يف ضوء عمل احلكومة على حماربة
البطالة،ورفع اإلحتياطي الصرف،وحتسني الناتج الحملي اإلمجايل.
الرتكيز على القطاعات املرافقة لقطاع السياحة..6المراجع:

 )5دليلة طالب،عبد الكرمي وهراين" ،)1155(،السياحة أحد محركات التنمية المستدامة  :نحوتنمية سياحية مستدامة "،مداخلة
مقدمة إىل امللتقى الدويل الثاين حول :األداء املتميز للمنظمات واحلكومات،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،يومي
11نوفمرب،ص.175

12

 )1ماهر عبد العزيز توفيق ، )1152( ،صناعة السياحة ،األردن ،دار زهران للنشر والتوزيع ،ص .12

 )2خليف مصطفى غرايبة،)2102(،السياحة أحد الصحراوية في الوطن العربي :الواقع والمأمول ،األردن ،دار قنديل للنشر،
ص.12
 )2ريان درويش  ،)5227(،االستثمارات السياحية في األردن ،رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية غري منشورة ،جامعة اجلزائر،
ص.55

 )1نائل موسى حممود سرحان ،)1155( ،مبادئ السياحة ،األردن ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،ص .55

 )3أمحد حممود مقابلة ،)1117( ،صناعة السياحة ،األردن ،دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع ،ص.11

 )7عديل زهري ،سعدي راضية " ،)1151(،مؤشرات السياحة كأداة لتصنيف الجزائر تبعا لوضعها التنافسي مقارنة مع دولة
اإلمارات العربية المتحدة قصد النهوض بالقطاع" ،جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة ،العدد ،21جامعة اجلزائر ،ص.22

 )8مساعيين نسيبة،)1152( ،دور السياحة في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الجزائر ،مذكرة ماجستري غري منشورة يف إدارة
األعمال ختصص اسرتاتيجية ،جامعة وهران  ،ص.51
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 )1ملياء السيد حفين،فتحي الشرقاوي ،)1112(،اإلتجاهات الحديثة في السياحة ،مصر ،دار املعرفة اجلامعية ،ص .522

 )01منال شوقي عبد املعطي أمحد )1151(،دراسة في مدخل علم السياحة ،مصر ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،ص . 37

 )00هواري معراج،حممد سليمان جردات ،)1112(،السياحة وأثرها في التنمية اإلقتصادية العالمية"حالة اإلقتصاد
الجزائري"،جملة الباحث ،العدد، 15جامعة قاصدي مرباح ورقلة  ،ص .11

 )05هاين نوال ،)1152( ،القطاع السياحي في الدول العربية ،جملة الباحث ،العدد  ،52ص .72
 )03أمحد فوزي ملوخية،)1111( ،التنمية السياحية ،مصر،مكتبة بستان املعرفة ،ص.571

 )04موفق عدنان احلمريي ،نبيل زعل احلوامده، )1113(،الجغرافيا السياحية في القرن الحادي والعشرين ،األردن ،دار احلامد
للنشر والتوزيع ،ص .21

 )02مصطفى عبد القادر  ،)1112(،دور االعالم في التسويق السياحي،لبنان ،جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر بريوت،
ص.17

 )06أمحد فوزي ملوخية( ،)1117مدخل إلى علم السياحة ،مصر ،دار الفكر اجلامعي االسكندرية ،ص.22
 )02براء الدويكات)1152( ،آخر حتديث يف أكتوبر،مت االسرتجاع من موقع ttps://mawdoo3.com

 )08صحراوي حممد تاج الدين ،السبيت وسيلة" ،)1157( ،السياحة في الجزائر بين :الواقع والمأمول" ،جملة مناء لالقتصاد
والتجارة ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،ص.31
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أثر الثقة بين العاملين على مشاركة المعرفة
دراسة ميدانية علي العاملين في اإلدارة العامة لمصرف الوحدة بمدينة بنغازي
The Effect of Trust Among Employees on Sharing Knowledge

. ليبيا، بنغازي، جامعة بنغازي، هند خليفة الصويعي.د
2222/20/25 :تاريخ النشر

2222/02/51 :تاريخ القبول

الكلمات المفتاحية

لديةىل قيف لد ا ميف؛
.ةاارىل لع لتىل

2019/11/22 :تاريخ اإلرسال

الملخص
هدفت هده لدفالةددىل ال لدف دلى مدت تددفر بدرلتل ثق دال لديةددىل لدفاد دىل لديةدىل لع فدددفل مدت لدةددفال
لديةىل لع فدفل مت لأل انىل لديةىل لع فدفل مت لخلرييىل لديةىل لع فدفل مت ثةاتىل لالنففاح) ولدف دلى مدت
تددفر بيق ددا ةدداارىل لع لتددىل قدديف لد ددا ميف ا ل للال لد ا ددىل عصددلى لدرةددفل ا فينددىل قننددال د د
 لعةاارىل لحلة ةىل ت اد ىل لعةاارىل وثمه ىل لعةاارىل) ردا هفت ال لدف لى مت ثثل لديةدىل:لألق ال لدفاد ىل
ا ةاارىل لع لتىل قيف لد ا ميف ا لعصلى حمل لدفالةىل وق ن لدنفائج وجدرل بدريثري دميةدىل لعقن دىل مدت ثةاتدىل
لالنففاح مت ةاارىل لع لتىل وثق الهدا دا لةدفيناا قداألب لألق دال لأل دل تمد ب أدلل ث ثثدل مدت ةداارىل
لع لتددىل وث دريلح لة د لدفالةددىل در ددىل د لدفرت د ايف لدددة ألددف بتددأ ا ليددالل لديةددىل وبف ددل لواهددا ا
.ةاارىل لع لتىل قاعن دىل حمل لدفالةىل
Abstract

Keywords

The study aimed to identify the level of availability of the trust dimensions (trust
based on ability, confidence based on the Secretariat, trust based on charity, confidence
based on openness culture), and the availability of knowledge sharing among of Al
Wahda Bank in Benghazi city), through the following dimensions (the real
participation, the effectiveness of participation and the importance of participation), in
the public administration of Al Wahda Bank in Benghazi, The study also aimed to
identify the effect of the trust on sharing of knowledge among the employees of the
bank,
The results also showed there was significant effect for trust on sharing knowledge
it showed there was significant effect for the trust based on openness culture on sharing
knowledge and there was no significant effect for other dimensions on sharing
knowledge, Finally, the study provided a set of recommendations that may contribute
to develop and activate the role of trust in the sharing knowledge, of the Organization
under study.

Trust Between
Workers;
Sharing
Knowledge.
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دراسة ميدانية علي العاملين في اإلدارة العامة لمصرف الوحدة بمدينة بنغازي

 .1مقدمة:

مت ز لدةلن لحلايل قرجرل بنريليف جهايىل و د ةىل لة لد فيف

لدفحفيايف ولدفلص ث ام ن دايف لأل دا

قتقب ظأرا لد رعىل ولالنفجاا لع لا وليالل لالقفكااليف ول قفل ايف قصرال فتاا ىل ا خمفمف لجملااليف ولةففلم
لعناتتىل لد اع ىل ولال فدال مت لدقحث ولدفيريل رريةاس خلما لع زل لدفناتت ىل دمدن دايف لالألفصاليىل رل هه
لعفنريليف ثتض ال اقللل فاه و رضر ايف بفناةا ا لديرال لع لت ىل لدة ب فرب اةف لدةضايا لدلئ ت ىل لدة بةنل
لد امل لد رم ولدة ثدة قيةمأا مت لدنةاط لالجفدا ب ولالألفصال د ربل فأرم لالألفصال لعقين مت لع لتىل ولده
يفت قادف ة ف ولدفينا ك ىل و ثتقح لع لتىل رالل ثةاة ا يفنا ب قةكل بللردب ويؤثل مت لعلرز لدفناتتب
دمدن دىل ة ث بةرم ن اللال لع لتىل مت ضلوال أل ام ن دايف لأل دا قارفةاى وانةاا وختزي لع ااى لعف مةىل
ثجل
لالةففالل نأا وترال ال برظ فأا
قق ئىل لعن دىل لدفل م ىل ولخلااج ىل و مث ةاارىل هه لع ااى دف
حتة ا ثهفلى وغايايف هه لعن دايف ة ث ثن ثه ناتل لدنجاح ا بقين ن اللال لع لتىل وحتة ةه ألهفلى
لعن دىل هر جناح لجلزا لعف ما مبةاارىل لع لتىل تةف ثثقف ق ض لدفالةايف ثنه لدص ب بيق ا ةاارىل لع لتىل ا
ن دىل ا لون بن ري ق ض لدتمرر ايف دف لألتللل لد ا ميف ولدلؤةاا وثن يفرتل ناخ بن دب لل عةاارىل لع لتىل
ي فدف مت ل ل للال لد م ا و ةاارىل لد ا ميف وبفايقأ ولةفخفلم لق وثةاد ب ناةقىل عةاارىل لع لتىل مبا يف ئ
ا ثةاتىل لعن دىل ود ل ثقلل لد رل ل لدة بتا ف مت ةاارىل لع لتىل هر وجرل ا ل لديةىل قيف لد ا ميف ة ث ب ف
لد رل ل لدلئ تىل ا رفاال در ايف لد دل وتا م فأا تفحفاج لعن دايف ال لاجىل اد ىل
لديةىل ا لدرأل لدلله
لدففا يف لدقةليىل وبقال لع مر ايف ومشرد ىل لدفكل ولجلأف حلل لعةك يف لأل ل لده ثضحت ه وجرل ةف
لل ل

لدفن

لديج
ثن برلتل لديةىل

لديةىل ثةاةا دنجاح لد ألايف لدفلليىل ولجلدا ىل
يف
ولدترلط  )2252لد زب  .(Quinn, et. al, 1996))2252وألف ثوضح ))Aladaileh,2011
ولدق ئىل لدف اون ىل ولدلؤ لعةرترىل رمأا رل ل بؤثل قةكل قاشل مت ةاارىل لع لتىل وألف اث )) Cummings 2003
ثن لديةىل هت كرن ثةاةب ىف ث نةاط عةاارىل لع لتىل ة ث ثنه ة ندا يفرلجف لألتللل اح تإن لد ألىل قيف لديةىل
ولدةفال مت نةل لع لتىل ال لآل لي قصرال ئدىل ةرى بكرن فرلتلل ثيضاح .

 .1.1إشكالية الدراسة:

ي ف فأرم ةاارىل لع لتىل لعفاه لدفمتف ىل ولدفكليىل لدللئفل لدىت لةفحرذيف مت لالهفدام لدرلةا ألقل
لدقاةييف ولعدااةيف للال لع لتىل ولدهي ي دمرن قةكل اص مت بيريل وحتتيف ثللا لعن دايف تدنه قفليىل
لدفت نايف قفث لدقحاث قإجللا لد فيف لدفالةايف اللال لع لتىل ور ف ىل بيق ا آد ايف عةاارىل لع لتىل ا ق ئايف
خمفمفىل وق ان ثثل ذدك مت ثللا لعن دايف.
يرييت ذدك ا ا اا لدت ب ألقل هه لعن دايف حنر حتة ا لعزيف لدكفاال ول قفلع و حتتيف وبيريل
لعنفجايف ولخلف ايف ا ظل امل يز ل قادفنريليف ولدفحفيايف ة ث ثلار ثمه ىل لدفةااك ا لع لتىل ررنه ا ح
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ثةاة اح دفمير ىل لعن دىل وثةاةاح أداح د ابةاا هبا و هنا لجتأ لألن اا حنر لالهفدام ق ا ل لديةىل ة ث ثرف
اتا ب  )2252و) (Usoro,2007مت ضلوال وجرل ا ل لديةىل ررنه يلبقط مبةاارىل لع لتىل وثنه برجف
رل
ألىل للدىل اةصائ ا قيف ثق ال لديةىل وةمرك ةاارىل لع لتىل ة ث انه رمدا للليف لديةىل للليف ةاارىل لع لتىل قيف
لد ا ميف و مت ب فرب لديةىل ا ل ةاة و أ وشلط ثةاس عةاارىل لع لتىل ررهنا بفصف قفاجىل اد ىل
لدففا يف لدقةليىل ولدة ب فدف مت لدف اون وبتفنف مت ل لالك ولدفصرا وبؤثل مت لولتا لد ا ميف ثريل بريثري
لاجايف لديةىل قيف لد ا ميف ثةاةا دنجاح لد ألايف لدفلليىل

لدتمرك نفته لأل ل لده تاا ه وجرل ةف يف
ق نأ و يمب ائ س دفقال لع ااى ت دا ق نأ .
ون للح عا بةأف ق ئىل لعن دايف لعصلت ىل ا د ق ا ا لدرأل

لدلله

حتفيايف فل ا ظل وجرل لعصااى

لدفجاايىل لخلاتىل تإذل ا ةاليف لعناتتىل ا لدنةاط لعصلا ون لل عا ب ان ه لعصااى لد ا ىل مني ىل ف اهتا ولدق ف
لالهفدام قفةفمي لخلف ىل لعصلت ىل لجل فل وا ظل ض ف لالهفدام قادففكري قاعرال لدقةل رريتل بندر نفج
وت ا رل ذدك شرينه ثن جي مأا غري ألالال مت لدفناتس ولالةففل ىل ا لدترق وقادفايل تأت حباجىل د هفدام
ااى وثن بةجا بقالهلا و ةاارفأا قيف ل ا
قلثس اهلا لدقةل وثن ب دل جاهفل دمحفاظ مت ا يفرتل دفيه
لد دل عنا هجلهتا ااج لعصلى.
 .1.1أسئلة الدراسة:

– ا ف برلتل صائص لديةىل قيف لد ا ميف ىف ل للال لد ا ىل عصلى لدرةفل مبفينىل قننال ؟

 ا تفر بيق ا ةاارىل لع لتىل قيف لد ا ميف ىف ل للال لد ا ىل عصلى لدرةفل مبفينىل قننال ؟ اهر لألثل لده حتفثه صائص لديةىل قيف لد ا ميف مت ثق ال ةاارىل لع لتىل ت دا ق نأ ا لعن دىل حمللدفالةىل؟
 .1.1فرضيات الدراسة:
ا ضرا ةكمىل لدفالةىل ل ت ن لدفلض ىل لدلئ ت ىل مت لدنحر لدفايل:
 الفرضية الرئيسية :اليرجف بريثري نر ذو لالدىل اةصائ ىل خلصائص لديةىل مت ةاارىل لع لتىل قيف لد ا ميف ال للال لد ا ىل عصلى لدرةفل ا فينىل قننال ويففلع نه:

 لدفلض ىل لدفل ىل لألول :ال يرجف بريثري ذو لالدىل اةصائ ىل دميةىل لع فدفل مت لدةفال مت ةاارىل لع لتىل قيفلد ا ميف ا لعن دىل حمل لدقحث.
 لدفلض ىل لدفل ىل لديان ىل :ال يرجف بريثري ذو لالدىل اةصائ ىل دميةىل لع فدفل مت لأل انىل مت ةاارىل لع لتىل قيفلد ا ميف ا لعن دىل حمل لدقحث.
 لدفلض ىل لدفل ىل لدياديىل :ال يرجف بريثري ذو لالدىل اةصائ ىل دميةىل لع فدفل مت لخلرييىل مت ةاارىل لع لتىل قيفلد ا ميف ا لعن دىل حمل لدقحث.
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 لدفلض ىل لدفل ىل لدللق ىل :ال يرجف بريثري ذو لالدىل اةصائ ىل دميةىل لع فدفل مت ثةاتىل لالنففاح مت ةاارىل لع لتىلقيف لد ا ميف ا لعن دىل حمل لدقحث.
 .4أهداف الدراسة:
هتفى لدفالةىل ال لدف لى مت ف برلتل صائص لديةىل قيف لد ا ميف ا ل للال لد ا ىل عصلى لدرةفل ا فينىللخلصائص لدفاد ىل  :لديةىل لع فدفل مت لدةفال لديةىل لع فدفل مت لأل انىل لديةىل لع فدفل مت
قننال
لخلرييىل لديةىل لع فدفل مت ثةاتىل لالنففاح.
لدف لى مت تفر بيق ا ةاارىل لع لتىل قيف لد ا ميف ا ل للال لد ا ىل عصلى لدرةفل ا فينىل قنناللألق ال لدفاد ىل :لعةاارىل لحلة ةىل ت اد ىل لعةاارىل وثمه ىل لعةاارىل) .
ق ان ثثل لديةىل ا ةاارىل لع لتىل قيف لد ا ميف ا لعن دىل حمل لدفالةىل.ا كان ىل بةفمي برت ايف ألف بتأ لجياق ا ا بيق ا ةاارىل لع لتىل. 1.1منهج الدراسة:

ا ضرا ةكمىل وثهفلى لدفالةىل تإنه مت لبقاع لعنأج لدرتفب لدفحم مب لده يأف قرتف لد اهلل ا لدرأل

لدلله وذدك

ثجل ل جاقىل مت بتاؤاليف لدفالةىل.

 .1اإلطار النظري للدراسة:
 .1.1مفهوم الثقة التنظيمية وخصائصها  :ل فمف وجأايف لدن ل

ألقل لد مداا ا حتفيف فأرم لديةىل ت مداا

ل للال ين لون ال لديةىل وتا لعنيا لدفمتفب ة ث بف ما لديةىل قادتمرك لعقين مت لعقالئ لأل أل ىل ق ندا ين ل
ن را لدتدايف لدةخص ىل دمةخص لده مينح لديةىل ولدةخص لعفمةب هلا ث ا مداا
مداا لدنفس ال لديةىل
لالجفداع ت ن لون ال لديةىل رأ كل لجفدا ب تفدف لهل ارل لدلمس ىل وغري لدلمس ىل  .لدفا ل .)2251
ة ث بةري لديةىل ال لالةف فلل دف لى ةااك ألن يكرن فةق ألت ا لعةااك لآل ل ل فدالل مت
لدفرأل ايف قرين لآل ل ةرى يؤل لأل دا لهلا ىل ولعف مةىل قادرلثا ا فم لأل ه ىف لال فقاا ألفال لعةااك لآل ل
مت لدلألاقىل اتا ب  2252ص.)0
ق ندا ين ل ) (Hoy & Nault, 2002: 118ال لديةىل مت ثهنا ةا ل اجياق ىل
ميفمكأا لدفلل جتا نرليا وةمرر ايف ث ضاا لدفن لآل لي قنااح مت لأللولا لدفن د ىل ولد ألايف ولدفرأل ايف

ولال فدال لعفقال ق نأ .
وب لى ) )HAY,2002:43لديةىل قريهنا "ال ث ف يلغب لعلا ا لدف قري لدنرليا لحلتنىل جتا رمدايف وثت ا
لآل لي .تأت قهدك لع ىن هلا ق في  :ل ميان ا ث دا رثرألىل دآل لي ولديةىل ا ألفال لآل لي  .ردا بؤرف مت

لالةىل لديةىل وثثلها ا ب زيز لدتمرك لدف اوين تاديةىل أدىل دمف اون لد لم دنجاح لد دل لجلدا ب ث ا
) ) mann 2010,p20ت ن للن ال لديةىل قا فقااها "لالةف فلل ألت ا لى آ ل مت ثةاس برألا ثن ذدك لآل ل
&McNeish
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لدةفال مت ذدك ثو للألقىل ثو لدت يلل مت لديلى لآل ل.ويرضح

أدا قنض لدن ل
ة ؤل د ح نحا ح
) (Usuro, et al., 2007ثن لديةىل غادقا ابكرن قن ىل مت لدفرأل ايف دألت ا لدف اون ىل ولأل نىل ولدىت يف ةاارفأا
قرلةيىل لد فيف لد ا ميف ة ث ب كدس لديةدىل لدفن د دىل لدفزل داح نفتد اح ال خيضدا دةدرلنيف بن د دىل؛ ة دث يةدرم ردل
دلى قا ميدان قةدفاليف ورفايدايف لديددلى لآل ل مما يتدح قزيالل تلص بقال لخلقدلليف ولألتكداا ولآلالا قديف مج ا
لد ا ميف مت ل ف ى تفرياهت (Kowalski & Cangemi ,2005) .
وي لى ) (Zaheer, et al., 1998لديةىل لل ل لعن دايف مت ثهنا برأل ايف دمتد ىل لحلتنىل ررهنا حتةا دمدن دىل
لدف ا يف لدتاقةىل .ق ندا يل ) (Fukuyama, 1996ثن لديةىل هت لدفرأل ايف لدىت
لعةاارىل ىف لأل دا
بنةري لل ل لجلدا ىل لدفلئدىل ولأل انىل ولدتمرك لدف اوىن ولده يقىن مت ةاارىل لد الليف لعريدرتىل رجزا
فةفليف لجلدا ىل ويؤرف مت ذدك ) (Usuro, et al., 2007ة ث يرضح ثن لديةىل غادقا ابكرن قن ىل مت
لد ا ميف
ةاارفأا قرلةيىل لد فيف
لدفرأل ايف دألت ا لدف اون ىل ولأل نىل ولدىت يف
ويل  )Tuggle&Ribiere,2005ثن لديةىل لل ل لعن دىل حتةا ترلئف فل  :نأا ثهنا ب دل مت حتف ز لالقفكاا
وحتةا ألفال ثررب لالةفةللا لد ا فب دم ا ميف ا لعن دىل ق ندا لخنفاضأا يؤل ال ل ففاا لدة ولدفولتا دف
لآل لي ويزيف لدتمرك لدفتا ب ولد فلئب.
1 .1خصائص طبيعة عملية الثقة

: The Nature of Trust

يتفخفم فأرم لديةىل ىف ثلق ايف اللال لع لتىل قصرال كيفىل تفت لد ةفي لأل ريي مت

ناألةىل فأرم لديةىل

قصرال ولة ىل وذدك ا فم وجرل امجاع قيف لد مداا ولعدااةيف ثريل ررنه ةف و ف فل لألوجه.
ردا حيفل ) (Zaheer, et al., 1998ثن لديةىل لل ل ثو قيف لعن دايف غادقا ا يف تأدأا رفرأل ايف دمتد ىل
لدف ا يف لدتاقةىل .ق ندا لديةىل قيف لألتللل
لحلتنىل ررهنا متيل بلر زل حيةا دمدن دىل لعةاارىل ىف لأل دا
بفكرن لد ناتل لدي ثىل  -لعرثرأل ىل لدةفال مت لدفنقؤ ول نصاى ثو لد فلدىل  -ويض ف ) (Casson, 1991ثن
تفر لديةىل قيف لألتللل ولعن دايف وىف لجملفدا ركل يؤثل ىف ق ىل لدنةاط لالألفصال وبصد لهل ارل لدفن د ىل
دمدؤةتايف ولاجىل لالللهاا لالألفصال دمدجفدا  .ويهرل ) (Li, 2005ثن ثلق ايف لديةىل لدفن د ىل ىف لد ألايف
لعفقالدىل بةرتح ثن لديةىل بفرلجف نف ا يكرن لى حمفل دفيه ثةىل ىف بكا ل ثو ل فداليىل لديلى لآل ل لعةااك .ويؤرف
) (Wang, et al., 2006ثن لديةىل هت كرن ثةاةب ىف ث نةاط عةاارىل لع لتىل ويرضح ثنه ة ندا يفرلجف
لألتللل ا تإن لد ألىل قيف لديةىل ولدةفال مت نةل لع لتىل ال لآل لي قصرال ئدىل ةرى بكرن فرلتلل ثيضاح  .ذدك
ثنه لل ل لدق ئىل ذليف لديةىل لد اد ىل تإن لألتللل ثريل لةفداال ألللا لدتمرك لدف اوين وذدك قةلوط لالبصااليف لعففرةىل
ة ث يكرن دفيأ

تقةاح عةاارىل لع لتىل.
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.1.1أبعاد الثقة بين العاملين :ثشاا لدقاةيرن ال ثن دميةىل ثق ال فيفل ة ث ثشاا

(Dirks & Ferrin, 2002:

) 615ال ث ثىل ثق ال دميةىل متيم ا لديةىل قاعةلتيف ولديةىل قز ا لد دل ولديةىل قإللال لعن دىل ق ندا يل

) (Child& Mollering, 2003: 73ثن دميةىل ةق ىل ثق ال هت فم هالن لآل لي ولعةاارىل قاألهفلى ولجللثل
لدففريض ولالنففاح وألمىل لع ااضىل ولدصفلألىل وجرلل ناخ لد دل ث ا اتا ب  )2252تفناو لديةىل لع فدفل
ا
ٌ
مت لدةفال لديةىل لع فدفل مت لأل انىل ولديةىل لع فدفل مت لخلرييىل ولديةىل لع فدفل مت ثةاتىل لالنففاح.


الثقة المعتمدة على القدرة :يل ) (Jarvenaa,et al,1998ثهنا برجف ة ندا ي فةف لألتللل قرين لديلى لآل ل

دفيه لتىل ريريل و فنر ىل وثنه قريلح ىف ا حمفل تأت ف فل ا حتف ز لجلدا ىل مت لعةاارىل ولن متكيف لجلدا ىل
ة ؤل ال ةاارىل لع لتىل ردا يل  )Mayer&others,1995ثن لدةفال غادقا اب أل ا مر ايف ورفاال
و أااليف لدةخص لعرثرق قه و مث ترين ما ألايف ألائدىل مت لديةىل ب فدف مت ألفال لعرثرق قه مت
لدفصلى قةكل ناةب يميب اغقايف لديلى لآل ل ويض ف لدللجحب  )2252ثن لاجىل لالألفناع لعقىن مت
لع مر ايف ولدفجااب لدتاقةىل ولدنامجىل لدففا يف لدتمرر ىل قيف لألتللل بؤل ال حتة ا لديةىل ت دا ق نأ .


الثقة المعتمدة على الخيرية :وب كددس لدفرجدده ل جيددايب د ألقددل لآل دلي

اؤةدداا ثو ل د ا ) حنددر لدف ددلل

وب ن ددب ل فة ددال واميانه ق ددرين لآل د دلي يلي ددفون لخل ددل د دده وميمك ددرن نرلي ددا ةت ددنىل جتاه دده رد ددا ب ن ددب ثن لدفلل ي فةف
ثن لآل لي

اؤةاا ثو ل ا) يأفدرن مبصاحله وثةرلده و تا فبه(.الصقير  ،)1114،وا نفس لدت اق يل

 )Ozlati,2015ثن لديةىل لع فدفل مت لخلرييىل ب ىن ثن لألتللل لآل لي د يتفخف رل لع مر ايف ولع ااى لعةرترىل
قةكل ةبا وثن لآل لي ة ف ا مرن قاعيل وثهن ة ةف رن لعتا فل لد ل ىل نف لحلاجىل اد أا.


الثقة المعتمدة على األمانة :ي لتأا  )Mayer&others,1995قريهنا لال فةال قرين رل لأل للى لدرلثا ولعرثرق

قه) ةفمفزم مبجدر ىل

لع ايري لعةقردىل ثو لعقالئ ثو لدة

و مث ترين الالك لأل انىل ا لد ألايف ب ىن لحلك

مبرضر ىل مبف برلتا لألألرل قاألت ا لدتاقةىل دمدرثرق قه تإذل ا برتليف لأل انىل قيف لدز ا ا لد دل ران ذدك
لل دا ثةاة ا دفحة ا لعةاارىل لدف ادىل دمد لتىل ويفتل ) (Usuro, et al., 2007تأ لأل انىل قريهنا ل فدال لدتمرك
لدتاقا خلما لديةىل ا لألت ا لعتفةقم ىل مبا يضد لدففا ل لدف اوين.


الثقة المعتمدة على ثقافة االنفتاح :يةري

()Bartone et,2009

ا ههل لدصفل ال

ىن لالنففاح قرينه

لالةف فلل دفجلقىل ثنةيىل جفيفل ولالنففاح مت لألتكاا لجلفيفل مما يةجا مت لدف م ولدةفال مت لدفك ف وثن
لنففاح لعن دىل مت لدق ئىل لخلااج ىل ة ف لدف اون ولالبصااليف ت دا ق نأ مما يتا فها مت لرفتاب لع ااى
لعخفمفىل وبقالهلا ا لد امل لخلااجب وثن وجرل ثةاتىل بن د ىل بفقناها لعن دىل دقناا لديةىل قيف لدز ا ولدة بتأل
دم ىل ةاارىل لع لتىل ترجرل لاجىل
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 .1مشاركة المعرفة:
ان ةاارىل لع لتىل ا لعن دايف حتفر مت صائص ثةاة ىل بف ما قادفأ لدكا ل دفريثري بيق ةايف اللال لعرلال
لدقةليىل و اتىل اللال لع لتىل مت لدتمرك لألةاةب دم ا ميف ودكب ميك لدرتويج عةاارىل لع لتىل القف بزويف
لعفيلي قإللال ت ادىل دفةصب لع لتىل لدضدن ىل لعفاةىل دف لد ا ميف دفحة ا ليالل رقريل ا ألفاليف ولةف فللليف لد ا ميف
عةاارىل لع لتىل اتا ب  )2252وب لى ) )Bartol,2006:1241ةاارىل لع لتىل قريهنا دم ىل بقال لع مر ايف
ولالألرتلةايف ولعةاارىل ا لألتكاا لعأدىل ذليف لد ألىل قيف ث ضاا لدفليا ق ضأ قق ض.
ويل رل
) )1998: 166

(العتيبي،)11 :1112،

(Bhatt, ،)Hyun, 2011: 154(،)Norris and Others, 2003

ثن ةاارىل لع لتىل هت لد دم ىل لدة بف

هلا بفلو لع لتىل وبقالهلا قيف لألتللل لل ل لعن دىل

دم ايف لدففا ل لالجفدا ب
ولألوةاط لخلااج ىل ة ث يف بقال لع مر ايف ولعأااليف ولخلربليف
ولدفرلتل ا لآل لي ولدهي قفواه مييمرن ةجل لألةاس دقةاا لعن دايف وثن لعففاح لدلئ س نةاا لع زل
لدفناتت ىل يكد ا بن ري لينا ك ىل لدفن لخلاص هب قيليةىل ختما أل دىل ثررب دم د ا ولأل ضاا لعف مديف
تلق لد دل لدة بتفخفم فأرم لدة دىل مت لالةفيداا ا لةفكةاى لآلثاا
وثتحاب لعصمحىل لآل لي
لعرتبقىل مت ةاارىل لع لتىل ة ث وجف  )Joan, 2011: 219ثن لعةاارىل ا لع لتىل حيةا فل زليا يل حتت
لدق ئىل لع مر اب ىل وبتأل بصد وبرت ل لخلف ايف لعفكا مىل قريةمرب ثريل رفاال وتا م ىل وةل ىل لةفجاقىل
لد ألايف وبزيف لديةىل ق نأا وقيف لعن دايف ولد د ا وان لألتللل حيفاجرن ايل ع لتىل دمفحةا تحىل
وحتت
لجتاهاهت لدفةن ىل تأت بتا فه مت لالقفكاا وثللا ث داهل مت حنر ثتضل دهدك جيب ثن بكرن ةاارىل لع لتىل
لدة لعيمت دمدن دىل وبض ف ) )Bartol,2006ث ن ةاارىل لع لتىل لحملفلليف لهلا ىل ألللا تلق لد دل ررهنا
بؤل ايل برتري قفلئل ثريل مشرال و مث لةفخفلم ثتضل دمد لتىل ضد تلق لد دل مما يؤل ايل نر ىل حتتيف
لدةللا لعفخه وقادفايل بؤثل اجياق ا مب لألللا.
 .1.1أبعاد مشاركة المعرفة :ألف ةفل رل

 Usoro, 2007ورفاعي  )1111ثق ال ةاارىل لع لتىل دفةدل:

 أهمية المشاركة :وب ىن الالك لد ا ميف ألمه ىل ةاارىل لع لتىل ررهنا بلتا أل دىل لعن دىل وبؤثل اجياقحا مت نف جىل
ش راه قريهنا
لأل دا هبا وقادفايل جيب لل ال لحملفزليف لدة جت ل لألتللل يةر رن قفقال لع لتىل ت دا ق نأ
ف فل.
وجرل لدنداذج لد ةم ىل
و م ه ميك لدةر ثن ةاارىل لع لتىل قيف ث ضاا تليا لد دل ثثناا بنف ه أا أ
لعةرترىل ق نأ _غادقحا ا ة ج مأ ميفمكرن نفس لألنرلع لع لتىل لأل ل لده ة زيف تلص لدفحتيف ولدفنت ا
ق نأ مما يؤل ال لابفاع تفر لألللا.

ةائفل
 المشاركة الحقيقية :بففا لدقاةيىل ا  )Gurteen, 1999لده يةري ال صيمح ثن لع لتىل ألرل) ران ح
ا لدتاقا مت ثةاس

ميفمك لع لتىل ميفمك ألرل – ث ا لد رم تفنري -د كرن ةاارىل لع لتىل هت لدةرل وقادفايل مت

لدناس ثن يلول قرينفتأ ثن بةاة لع لتىل يصب ا صمحفأ لدةخص ىل ررنه يتا فه
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

مت لالةففاظ قرظائفأ
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لحلاد ىل وبند ىل شخص فأ ولدفةفم لدرظ فب لأل ل لده يةرله ال ةاارىل ت م ىل وةة ة ىل دفقال ااتأ ت دا ق نأ
لدفرير ف مت ثمه ىل ب زيز للت ىل ل جنال دف لد ا ميف قربل ج لدففايب لدفين ولدتمررب ةىت ميك بند ىل
و
لعأااليف ل للايىل لعخفمفىل دفيأ .
 فعالية المشاركة :ب ين لالهفدام قاألنةيىل لدة

شريهنا ثن بتاه ا لجملا لع لا قاعن دىل وبم ب لالبصااليف

لعففرةىل ولدففا يف لالجفدا ىل لعخفمفىل دألتللل ث ل أ

مت تفر لد دم ايف لجلرهليىل و مث تإن اللال لعرلال

ج ل ةاارىل لع لتىل هت لدةا فل خلما ثةاتىل لدفقال دمد ااى قيف
لدقةليىل قاعن دىل هت لعتئردىل اجناله ا
لألتللل وثن لالبصااليف لدلش فل شريهنا ثن بؤل ال ج ل لالجنال ت ا ورفؤ و مث حيت انفاج ىل لد دل لع لا
قصفىل اتىل ول نفاج ىل لدكم ىل قصفىل ا ىل.
ث ا رل ) (Ozbebek,2011و ) .(Rehman,2010تةف ةفلل ثاق ىل ثق ال دتمرك ةاارىل لع لتىل هب:
 لعتامهىل لعكفرقىل  -لالبصااليف لدفن د ىل -لدففا يف لدةخص ىل -مجا ىل لعدااةىل.
ثشكا ةاارىل لع لتىل :يةري ) (Marquardt,2002ال ثن لع لتىل يف لدفةااك ت أا لل ل لعن دايف ا ا قةكل
لالبصااليف لدفلليىل لعرب ىل قيف لألتللل لالبصا لهلابفب لعهرلليف ولدفةاايل ولدنةلليف لدفوايىل
ةصرل
وخمفمف ثنرلع لعيقر ايف لدفل م ىل ل ةفخفلم لدف فير ولألشل ىل لدصرب ىل و ةف لعؤمتلليف ولدنفوليف لدفل م ىل وقلل ج
:
ل اشال وقلل ج لدففايب واجللا لدفنة يف وبفويل لأل دا قيف لأل ضاا) .ثو قةكل غري ةصرل :
لدةقكايف غري لدلمس ىل ولدةصص ولألةا ري و ا يةقه ذدك.
ويؤرف) (Fernandas et al,2004مت ثمه ىل لدق ئىل لدف اون ىل وخمالن لع لتىل ولدففايب وتلق لد دل ا ل
ةاارىل لع لتىل ة ث ل فربها ثه فيمقايف ةاارىل لع لتىل.
 .1.1العالقة بين الثقة ومشاركة المعرفة بين العاملين :لديةىل كرن ثةاةب ا ث نةاط عةاارىل لع لتىل ألنه
نف ا يفرلجف لألتللل ا تإن لد ألىل قيف لديةىل ولدةفال مت نةل لع لتىل ال لآل لي قصرال ئدىل ةرى بكرن
فرلتلل ذدك ثنه لل ل لدق ئىل ذليف لديةىل لد اد ىل تإن لألتللل ثريل لةفداال ألللا لدتمرك لدف اوين وذدك قةلط وجرل
لالبصااليف لدة ب فرب أدىل دف لألتللل لدهي دفيأ ل تقةا عةاارىل لع لتىل وثن غ اب لديةىل ي ين ثنه د بكرن

لدف لى مت وجأايف
هناك شللرىل تقناا لديةىل دم ىل قي ئىل القف ثن بت ب اللال لعرلال لدقةليىل ال قنائأا
لدن ل قيف لعفيلي ولد ا ميف وقيف لد ا ميف ا ق ضأ لدق ض رهدك لدصللةىل ولدةفات ىل تري تليا دل حيفاج
ع لتىل وبفأ لدتمرر ايف لعةقردىل وغري لعةقردىل تةقر لحلة ةىل ولةرتلم ث ضاا لجملدر ىل ق ضأ دق ض وبرليا جفلو
لأل دا وبزويف لد ا ميف قكل لع مر ايف لدة حيفاجرهنا هت يرليف دقناا لديةىل ا لعن دىل وقهدك ب فرب لديةىل ا ل
ةاة و أ وشلط ثةاس عةاارىل لع لتىل تأت بتفنف مت ل لالك ولدفصرا وبؤثل مت لولتا لد ا ميف ثريل بريثري
لدتمرك نفته اتىل اذل ران أل لجملفدا بف ر ايل لع ا مىل قاعيل ولدصفق ولديةىل ولالدفزلم تأهل يةكل للتا ثررب
دمدةاارىل ا بقال لع لتىل (رفاعي)1111،
73
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 .4الجانب العملي للدراسة:
 أداة الدراسة :مت لال فدال مت لةفداال لالةفةصاا رريللل جلدا لدق انايف لألود ىل دمفالةىل وبةدل ث ثىل ثألتام
هت :لدةت لألو  :صص جلدا لدق انايف لدةخص ىل وهت لدنرع لد دل لعؤهل لد مدب فل لخلف ىل ث ا لدةت
اتا ب  )2252و لد زب  )2252ولدةت
لدياين :حيفر مت ة اس لديةىل قاال فدال مت لالةىل رل
 )9قااليف قاال فدال مت بةت
لديادث :ية س فنري ةاارىل لع لتىل وهر ة اس فكرن
اجللا ق ض لدف في يف مت لعة اس د ناةب ثهفلى لدفالةىل و ا بيق ةأا.

 )Usoro, 2007ومت

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
دفحم ل ق انايف لدفالةىل ول فقاا تلوضأا مت لةفخفلم ل ةصاا لدرتفب لدفحم مب قاال فدال مت لدربنا ج
ل ةصائب  SPSS91ا حتم ل ق انايف لدفالةىل لع فلن ىل ولألةاد ب ل ةصائ ىل لعتفخف ىل هب:
 .9ا ل لديقايف رلونقاخ ثدفا  Cronbach Alphaدق ان ف لالبتاق لدفل مب دم قااليف لعكرنىل دمدةاي س لدة
ل فدفهتا لدفلاةىل.
 .2ةاي س ل ةصاا لدرتفب رادفكللاليف ولدنتب لعئريىل درتف صائص ثتللل نىل لدفالةىل ولعفرةيايف
لحلتاق ىل ولالحنللتايف لع اايىل ع لتىل ف بلرز ل جاقايف لعف مةىل قاعفنريي لعتفةل ولدفاقا وثق المها و ف بةف
هه ل جاقايف.
 .3حتم ل لالحنفلا لدقت ط  Linear Regression Analysisال فقاا لثل لديةىل قيف لد ا ميف مت ةاارىل لع لتىل
وحتم ل لالحنفلا لعف فل لعففاج  Stepwise Multiple Regression Analysisدرتب ب لعفنريليف ةتب ثمه فأا ا
بفتري لعفنري لدفاقا.
 صدق األداة وثباتها
جدول رقم ( )1نتائج اختبار الثبات والصدق الذاتي لمتغيرات الدراسة

المصدر:

المتغيرات

معامل ألفا كرونباخ للثبات

معامل الصدق الذاتي

لديةىل

.904

2.912

ةاارىل لع لتىل

.847

2.922

ا فلل لدقاةيىل ا فدالل مت خملجايف قلنا ج .spps

يفضح لجلفو ثن أل ا يف  )Cronbach -Alphaد بتاق لدفل مب عفنريليف لدفالةىل و ا يف
لدصفق لدهليت اد ىل وقهدك ي فرب ههل لعة اس تالألاح عا وضا دة اةه ردا يفدفا قفاجىل اد ىل لديقايف ةاانىل
قاعتفر لعةقر  ) 2.21وهر لحلف لعةقر ديقايف ث ة اس ا لد مرم ل للايىل وقادفايل ميك لال فدال م ه ا
لدفيق ا لع فلين مما جي ل لةفداال لالةفق ان ةقردىل رريللل جلدا لدق انايف لد ل ىل دمفالةىل.
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 مقياس التحليل :ل فدفيف ةاي س لدفالةىل مت ة اس ) (Likert Scaleلخلداةب

ياا لدفاجايف دكل اجاقىل

ا لعة اس رلتا متا اح  )1رلتا  )2حمايف  )0غري رلتا  )2غري رلتا متا اح  )5وألف مت حتفيف تفر
رل فنري وتا لجلفو لدفايل قفلدففاح .)2222
جدول رقم ( )1المعيار المتبع لتفسير أسئلة الدراسة

لعفرةط
لعلجح
لدفةفيل
المصدر:

 5ال 5.2
ض ف جفل

 5.2ال 2.2
ض ف

 2.2ايل 0.2
فرةط

 0.2ايل
2.2
لبفا

 2.2ايل
1
لبفا جفل

ا فلل لدقاةيىل ا فدالل مت خملجايف قلنا ج .spps

 مجتمع الدراسة :يةفدل فدا لدفالةىل مت مج ا لد ا ميف قا للال لد ا ىل عصلى لدرةفل مبفينىل قننال

وقمغ

ةج لجملفدا  ) 220نصل  )ومت ابقاع ثةمرب لد نىل لد ةرلئ ىل لديقة ىل وران ةج لد نىل وتةاح جلفو ةج
لجملفدا وةج لد نىل  )521نصل وتا جفو راج  5922ومت برليا لةفدااليف لالةفقانىل مب مج ا
ناتل لد نىل ومت لةرتجاع  )521لةفداال تاحلىل دمفحم ل ل ةصائب ومتيل )% 22
لعرل ىل.

امجايل لالةفدااليف

 تحليل بيانات الدراسة:
 خصائص عينة الدراسة :يفضح

لجلفو األ  )0ثن ا نتقفه )%50.5

ناتل نىل لدفالةىل

تئىل

ل ناث ق ندا يقمغ نتقىل لدهررا ا نىل لدقحث  )%29.1وهت نتقىل فةااقىل مما يف مت ثن تلص لالدفحاق
مبصلى لدرةفل ران فاةىل دميلتيف لون حت ز ردا يفضح لجلفو ثن انتقفه  )%20.2ثتللل لد نىل
تفر ث دااه ثألل  22ةنىل وههل ؤشل ال ثن تئىل لدةقاب ه لألريل برظ فا ا لعصلى وهر ث ل ي فرب ج ف

دمزج قادف اا لجلفيفل ولالةففالل ثتكااها و األاهتا ردا يفقيف ثن غادق ىل ثتللل لد نىل دفيأ ؤهل مدب ا
لعتفر لجلا ب تدا ترق  )%22.2وههل يؤرف مت برتل لع لتىل دفيأ ردا يفضح ثن نتقىل ثتللل لد نىل لدهي
 51ةنىل) قمن  )%47.6مما ي ين متف أ قفرتل ربل ال قريس هبا ا ألياع لخلف ايف
دفيأ فل ف ىل
لعصلت ىل  .وي كس بنرع صائص ثتللل نىل لدفالةىل ة ث لدنرع ولد دل ولعؤهل لد مدب و فل لخلف ىل ا ألياع
لخلف ايف ألفاهت مت الالك ثهفلى لدفالةىل ول جاقىل مت لألةئمىل لعيلوةىل ا لةفداال لالةفقانىل.

وتةاح ةصائ ىل شؤون لد ا ميف قا للال لد ا ىل صلى لدرةفل  –2252قننال .
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جدول رقم ( )1خصائص عناصر عينة الدراسة
فئة المتغير

العدد

النسبة المئوية

المتغير

ذرل

52

%49.5

ثنيت

53

%50.5

105

%100

23

%21.9

 02ال 22

23

%21.9

 22ال 12

38

%36.2

21

%20.0

105

%100

قكادرايرس ثو د تانس

78

74.3

اجتفري

6

5.7

لرفرال

7

6.7

غري ذدك

14

13.3

105

%100

25

23.8

 1ال  52ةنرليف

8

7.6

 52ال  51ةنىل

22

21.0

50

47.6

105

%100

لجلنس
المجموع
ثألل
لد دل

02

12

ثريل
المجموع

لعؤهل لد مدب
المجموع
ثألل
فل لخلف ىل

 1ةنرليف

 51ةنىل تريريل
المجموع
المصدر:

ا فلل لدقاةيىل ا فدالل مت خملجايف قلنا ج .spps

 المتغير المستقل الثقة بين العاملين :ويفناو ههل لجلزا وتف فنري لديةىل وألف قمن لعفرةيايف لحلتاق ىلولالحنللتايف لع اايىل ولألوللن لدنتق ىل ألق ال لديةىل قيف لد ا ميف دف امجايل ثتللل نىل لدفالةىل ردا يمب:
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جدول رقم ( )4إجابات أفراد عينة الدراسة تجاه أبعاد الثقة بين العاملين
اختبار T-test

أبعاد الثقة بين

المتوسط

االنحراف
المعياري

أل دىل T

لديةىل لع فدفل مب
لخلرييىل

3.6984

.62193

9.435

لديةىل لع فدفل مب
لأل انىل

3.6984

.62193

لديةىل لع فدفل مب
لدةفال

3.8724

لل
2.222 11.507
اةصائ اح

.72543

لديةىل لع فدفل مب
ثةاتىل لالنففاح

3.9467

.57329

3.9349

.63654

العاملين

لديةىل قيف لد ا ميف

الحسابي

sig

نتيجة

االختبار

لل
2.222
اةصائ اح

لل
2.222 12.323
اةصائ اح
لل
2.222 16.921
اةصائ اح
لل
2.222 15.050
اةصائ اح

الوزن

النسبي

مستوى

الترتيب التوافر

%20.92

0

%20.92

0

%22.21

2

%22.90

5

%22.22

-

لبفا
لبفا
لبفا
لبفا

 لل اةصائ اح نف تفر
المصدر :ا فلل لدقاةيىل ا فدالل مت خملجايف قلنا ج .spps
يرضح لجلفو  )4نفائج ل فقاا  )Tةر فنري لديةىل قيف لد ا ميف ركل ران لل اةصائ ا ة ث قمن أل دىل =T
 )15.050ردا لظأل ل فقاا  )Tدق ان لدفلوق قيف لعفرةيايف لحلتاق ىل دكل ق ف ثق ال لديةىل نريىل ثو لالدىل
نريىل %1

لعفرةيايف لحلتاق ىل
لال فقاا ث ثن لجتاهايف ثتللل لد نىل حنر فنري لديةىل وثق ال لألاق ىل ران لبف ىل و
ولالحنللتايف لع اايىل جاقايف لعقحرثيف ث ك لدف لى مت تفر برلتل بمك لألق ال لخلاتىل قاديةىل قيف لد ا ميف اذل
ا م قرين فرةط لعة اس لعتفخفم ا لالةفق ان قمغ  *0ة ث قمغ لعفرةط لحلتايب لد ام دميةىل )3.9349
وقرلن نتيب قمغ  )%22.22مما ي كس لاجىل اد ىل لدفرلتل ورهدك لاجىل رلتةىل وامجاع اد ىل د نىل لدفالةىل
مت ذدك وألف جاا ق ف لديةىل لع فدفل مت ثةاتىل لالنففاح ا لعلبقىل لألول مبفرةط ةتايب ألفا )3.9467
ولحنللى اا ألفا  ).57329مما ي ىن ثن ثةاتىل لديةىل بم ب لوا أ ا ةاارىل لع لتىل لل ل لعن دىل لعقحرثىل
وثن نةص بفتا لع ااى امبا يلجا دةمىل لديةىل قيف لد ا ميف مما جي مأ حيفف رن مب ااتأ ألنفتأ لون بةاارأا ا
ل ؤه يم ه ق ف لديةىل لع فدفل مت لدةفال ة ث قمغ لعفرةط لحلتايب  )3.8724ولحنللى اا ).72543
ث متفا لد ا ل مبةفلا ٍ
راى لع ااى ولخلربليف ا ا دمه جي مه حمل ثةىل ألقل ل ؤ وا لعلبقىل لأل ريل
ق ف لديةىل لع فدفل مت لأل انىل ولديةىل لع فدفل مت لخلرييىل مبفرةط قمغ  )3.6984ولحنللى
يرييت رل
ألفا  ).62193ولدة بؤرفلن مت ف برلتا لألألرل ا لألت ا ول فةال ثةف لأل للى حبت نرليا لديلى
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لآل ل جتاهه ولحللص مت صاحله وجتنب لدتمرك لالنفأال رمأا رل ل للت ىل دفقال لع ااى و ةاارفأا قيف
لأل للى لأل ل وبرية تا مت ا ةقا ميكنا لدةر ثنه برجف ممااةىل لبف ىل ألق ال لديةىل قيف لد ا ميف ا ل للال
لد ا ىل عصلى لدرةفل مبفينىل قننال .
 -المتغير التابع مشاركة المعرفة :ويفناو ههل لجلزا وتف فنري ةاارىل لع لتىل وألف قمن

لعفرةيايف لحلتاق ىل

ولالحنللتايف لع اايىل ولألوللن لدنتق ىل ألق ال ةاارىل لع لتىل دف امجايل ثتللل نىل لدفالةىل ردا يمب:
جدول رقم ( )1إجابات أفراد عينة الدراسة تجاه أبعاد مشاركة المعرفة
أبعاد

مشاركة

المتوسط

نتيجة

النسبي

الترتيب
0

المعياري

أل دىل T

sig

االختبار

ثمه ىل
لعةاارىل

4.0984

.65686

17.135

2.222

لعةاارىل
لحلة ةىل

4.1556

.60987

19.416

لل
اةصائ اح

%25.92

2.222

ت اد ىل
لعةاارىل

4.1460

.64867

18.104

لل
اةصائ اح

%20.55

5

2.222

ةاارىل
لع لتىل

4.1333

.54201

21.426

لل
اةصائ اح

%22.92

2

2.222

لل
اةصائ اح

%22.22

--

المعرفة

المصدر:

الحسابي

االنحراف

اختبار T-test

الوزن

ا فلل لدقاةيىل ا فدالل مت خملجايف قلنا ج .spps

مستوى
التوافر
لبفا
لبفا
لبفا

يرضح لجلفو  )1نفائج ل فقاا  )Tةر فنري ةاارىل لع لتىل ركل ران لل اةصائ ا ة ث قمن أل دىل =T
 )21.426ولظأل ل فقاا  )Tدق ان لدفلوق قيف لعفرةيايف لحلتاق ىل دكل ق ف ثق ال ةاارىل لع لتىل لالدىل
لال فقاا ةث يفقيف ثن لجتاهايف ثتللل لد نىل حنر فنري ةاارىل لع لتىل وثق ال لدي ثىل ران لبف ىل و
لعفرةيايف لحلتاق ىل ولالحنللتايف لع اايىل جاقايف لعقحرثيف ث ك لدف لى مت تفر برلتل بمك لألق ال لخلاتىل
مبةاارىل لع لتىل وثن فرةط لعة اس لعتفخفم ا لالةفق ان  *0وألف قمغ لعفرةط لحلتايب لد ام ةاارىل لع لتىل
 )4.1333وقرلن نتيب قمغ  )%22.22مما ي كس لاجىل اد ىل لدفرلتل ورهدك لاجىل رلتةىل وامجاع اد ىل
د نىل لدفالةىل مت ذدك وألف جاا ق ف لعةاارىل لحلة ة ىل ا لعلبقىل لألول مبفرةط ةتايب ألفا  )4.1556ولحنللى
اا ألفا  ).60987مما ي ىن وجرل ةاارىل ةة ة ىل دمد ااى لل ل لعن دىل لعقحرثىل مما يؤل ال بيريل لع لتىل
لل ل ل للا لد ا ىل قاعصلى مث يرييت ق ف ت اد ىل لعةاارىل مبفرةط قمغ  )4.1460ولحنللى اا
ألفا  ).64867وث ريل يرييت ق ف ثمه ىل لعةاارىل مبفرةط ألفا  )4.0984ولحنللى
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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يف مت و ت والالك لد ا ميف قريمه ىل ةاارىل ااتأ مبا ي رل قادفائفل م أ و مت ن دفأ و م ه ميك لدةر
ثنه برجف ممااةىل لبف ىل ألق ال ةاارىل لع لتىل قيف لد ا ميف ا ل للال لد ا ىل عصلى لدرةفل مبفينىل قننال .
 اختبار فرضيات الدراسة:

لدفلض ىل لدلئ ت ىل :اليرجف بريثري نر ذو لالدىل اةصائ ىل خلصائص لديةىل مت ةاارىل لع لتىل قيف لد ا ميف ا
ل للال لد ا ىل عصلى لدرةفل ا فينىل قننال .
مت لةفخفلم حتم ل لالحنفلا لدقت ط ال فقاا لثل صائص لديةىل ركل مت ةاارىل لع لتىل.
جدول رقم ( )6نتائج تحليل االنحدار البسيط للثقة بين العاملين على مشاركة المعرفة

المصدر:

األبعاد

قيمة ()B

قيمة ()β

قيمة ()t

(Sig.) t

لديةىل قيف
)= ميف
Rلد ا
.633

.301

.353

3.484

.001

.371 =R2Adj

=)R2
.401
خملجايف قلنا ج .spps
ا فلل لدقاةيىل ا فدالل مت

2.222 =(Sig.) F 50.229 =)F

يفضح لجلفو  )2ثن أل دىل ا ل لدفحفيف لع ف  )R2Adjقمن  )0.371وههل ي ين ثن لديةىل قيف
لد ا ميف ركل بفتل ا نتقفه  )%37.1لدفقاي لحلاتل ا لعفنري لدفاقا لعفديل ا ةاارىل لع لتىل ردا يفضح
ثن أل دىل ا ل لالابقاط  )Rقمن  )%63.3وههل يؤرف وجرل ألىل اجياق ىل ؤثلل لليىل) قيف لديةىل قيف
لد ا ميف و ةاارىل لع لتىل ا لعن دىل حمل لدفالةىل ونتفنفج ذدك وجرل بريثري ذو لالدىل اةصائ ىل خلصائص لديةىل
قيف لد ا ميف ركل مت ةاارىل لع لتىل ا ل للال لد ا ىل عصلى لدرةفل مبفينىل قننال وال فقاا لدفلض ايف لدفل ىل
وبرض ح ثمه ىل رل فنري لعفنريليف لعتفةمىل مت ةفل ا لدفريثري مت ةاارىل لع لتىل ا لعن دىل حمل لدفالةىل مت
لةفخفلم حتم ل لالحنفلا لعف فل لده ي لض بلب ب ل ر لعفنريليف لعتفةمىل ا الدىل لالحنفلا وردايمب:
جدول رقم ( )2نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألبعاد الثقة على مشاركة المعرفة

األبعاد

قيمة
()R

معامل

التحديد

التراكمي

قيمة
()β

قيمة ()t

(Sig.) t

قيمة ()f

(Sig.) f

)(R2

لديةىل لع فدفل مت .566
a
لديةاتىل
المصدر:

74

.320

2.122

6.962

2.222


48.464

2.222

ا فلل لدقاةيىل ا فدالل مت خملجايف قلنا ج .spps
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جدول رقم ( )8يوضح المتغيرات التي تم استبعادها من نموذج االنحدار المتعدد
قيمة ()β

األبعاد
لديةىل لع فدفل مت لخلرييىل
لديةىل لع فدفل مت لأل انىل
لديةىل لع فدفل مت لدةفال
المصدر:

.058a
.010a
.004a

قيمة ()t
.681
.113
.046

(Sig.) t

.497
.910
.963

االرتباط الجزئي
.067
.011
.005

ا فلل لدقاةيىل ا فدالل مت خملجايف قلنا ج .spps

الفرضية الفرعية األولى :ال يرجف بريثري ذو لالدىل اةصائ ىل دميةىل لع فدفل مت لخلرييىل مت ةاارىل لع لتىل قيف لد ا ميف

ا لعن دىل حمل لدقحث.

الدىل لالحنفلا و فم وجرل لوا ده ا بفتري
يقيف لجلفو األ  )2لوج فنري لديةىل لع فدفل مت لخلرييىل
ق انايف ةاارىل لع لتىل ا ل للال لد ا ىل عصلى لدرةفل مبفينىل قننال ة ث بقيف ثن لابقا ه لجلزئب قاعفنري لدفاقا
تفر لع نريىل  %1ردا يفقيف
ران ض ف جفل وثن تفر لع نريىل ران تا ٍو  ).497ث ثررب
لجلفو األ ) )2و م ه مت ألقر لدفلض ىل لدفل ىل لألول لدةائمىل " ال يرجف بريثري ذو لالدىل اةصائ ىل دميةىل لع فدفل مت
لخلرييىل مت ةاارىل لع لتىل قيف لد ا ميف ا لعن دىل حمل لدقحث.
الفرضية الفرعية الثانية :ال يرجف بريثري ذو لالدىل اةصائ ىل دميةىل لع فدفل مت لأل انىل مت ةاارىل لع لتىل قيف لد ا ميف

ا لعن دىل حمل لدقحث.

الدىل لالحنفلا حب ث مل يفقيف ده ث لوا ا
ثظأل لجلفو األ  )2لوج فنري لديةىل لع فدفل مت لأل انىل
بفتري ق انايف ةاارىل لع لتىل ا ل للال لد ا ىل عصلى لدرةفل مبفينىل قننال ة ث بقيف ثن لابقا ه لجلزئب قاعفنري
تفر لع نريىل  %1ردا يفقيف
لدفاقا ران ض ف جفل وثن تفر لع نريىل ران تا ٍو  ).910ث ثررب
لجلفو األ ) )2و م ه مت ألقر لدفلض ىل لدفل ىل لديان ىل لدةائمىل " ال يرجف بريثري ذو لالدىل اةصائ ىل دميةىل لع فدفل مت
لأل انىل مت ةاارىل لع لتىل قيف لد ا ميف ا لعن دىل حمل لدقحث.
الفرضية الفرعية الثالثة :ال يرجف بريثري ذو لالدىل اةصائ ىل دميةىل لع فدفل مت لدةفال مت ةاارىل لع لتىل قيف لد ا ميف

ا لعن دىل حمل لدقحث.

الدىل لالحنفلا وثن د س ده ث لوا
ألف بقيف لجلفو األ  )2لوج فنري لديةىل لع فدفل مت لدةفال
ا بفتري ق انايف ةاارىل لع لتىل ا ل للال لد ا ىل عصلى لدرةفل مبفينىل قننال ة ث بقيف ثن لابقا ه لجلزئب
تفر لع نريىل  %1و مت
قاعفنري لدفاقا ران ض ف جفل وثن تفر لع نريىل ران تا ٍو  ).963ث ثررب
لدلغ

برتل لدةفاليف لعخفمفىل دف لد ا ميف

ة ث لعأااليف ولع ااى دك ذدك مل يك قادةفا لعناةب دكب
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يةااررل ااتأ مت لدنحر لعيمرب و مث ميك لدةر ثنه ال يرجف بريثري ذو لالدىل اةصائ ىل دميةىل لع فدفل مت
لدةفال مت ةاارىل لع لتىل قيف لد ا ميف ا ل للال لد ا ىل مبصلى لدرةفل مبفينىل قننال .
الفرضية الفرعية الرابعة :ال يرجف بريثري ذو لالدىل اةصائ ىل دميةىل لع فدفل مت ثةاتىل لالنففاح مت ةاارىل لع لتىل قيف

لد ا ميف ا لعن دىل حمل لدقحث.
يقيف لجلفو األ  )2ثن لعفنري لدرة ف لده يؤثل ا ةاارىل لع لتىل هر فنري لديةىل لع فدفل مت ثةاتىل لالنففاح

ة ث وضح نف جىل لال فقاا ثنه يرجف ألىل لليىل رجقىل قيف لعفنري لعتفةل لديةىل لع فدفل مت ثةاتىل لالنففاح)
ولعفنري لدفاقا ةاارىل لع لتىل) وثن لديةىل لع فدفل مت ثةاتىل لالنففاح بفتل انتقفه  )%02لدفقاي لحلاتل ا
ةاارىل لع لتىل ث رمدا بنرييف لديةىل لع فدفل مت لديةاتىل لاجىل رمدا بنرييف ةاارىل لع لتىل مبةفلا  %02ردا يرضح
تفر لالدىل )2.21
لجلفو ثن أل دىل ) (Fتاويىل  )%48.464نف تفر لالدىل  )**2.222وهت ثألل
وهت نف جىل نية ىل ة ث ثن برتل ثةاتىل لالنففاح لل ل اللال لعصلى ة حةا ت اد ىل ا ةاارىل لع ااى قيف لد ا ميف
لل مه وقادفايل نلتض لدفلض ىل لدفل ىل لدللق ىل ولدةائمىل قرينه ال يرجف بريثري ذو لالدىل اةصائ ىل دميةىل لع فدفل مت ثةاتىل
لالنففاح مت ةاارىل لع لتىل قيف لد ا ميف ا لعن دىل حمل لدقحث ونةقل قادفلض لدقفيل.
 .1الخاتمة:

لدفحم ل ل ةصائب دق انايف لدفالةىل ول فقاا تلوض لدفالةىل برتم

لدفالةىل ال لدنفائج

لدفاد ىل:
 ثوضح نفائج لدفالةىل ثن لجتاهايف ثتللل لد نىل حنر لديةىل قيف لد ا ميف وثق الها ران لبف ىل ة ث يزيف لدرةطلحلتايب دكل نأا لدفاجىل لعفرةيىل دمدة اس 0لاجايف) ة ث بقيف لابفاع فارايف لد ا ميف حنر لديةىل لع فدفل
مت ثةاتىل لالنففاح

لدفاجىل لعلبف ىل دمدة اس 2لاجايف مبا ي كس برلتل ههل لدق ف دميةىل ثريل

غري

لألق ال.

 ثن ثق ال ةاارىل لع لتىل ران رجرلل قفاجىل لبف ىل ثيضا ة ث قمغ لعفرةط لحلتايب دمدة اس ركل )4.1333وقرلن نتيب قمغ  )%22.22وي ز ذدك وجرل رظفيف دفيأ الالك وو ب ألمه ىل ةاارىل لع لتىل و احتةةه ترلئف
بؤهمأ دمة ام قرظائفأ قةكل ت ا مما ي رل قادنفا مت اللال لعصلى.
 ردا ق ن لدنفائج وجرل ألىل اجياق ىل ؤثلل لليىل) قيف لديةىل قيف لد ا ميف و ةاارىل لع لتىل ا لعن دىل حمل لدفالةىلردا ق ن لدفالةىل وجرل بريثري ذو لالدىل اةصائ ىل ألق ال لديةىل ركل مت ةاارىل لع لتىل ا ل للال لد ا ىل عصلى
لدرةفل مبفينىل قننال .
ثمه ىل ههل
 رةف لدفالةىل ثنه اليرجف بريثري دق ف لديةىل لعقن ىل مت لخلرييىل ا ةاارىل لع لتىل قيف لدز ا قادلغلدق ف لده ي كس لالجتا لالجيايب لديق ب هلهل لدنرع لديةىل قيف لد ا ميف ة ث ميك لد ا ميف الالك لدفرجه
لالجيايب دمدرثرق ت ه حنر لدرلثا وثن د س هناك ث ضلا مت صاح.
 ثوضح لدنفائج ثن ق ف لديةىل لعقن ىل مت لأل انىل ولعقن ىل مت لدةفال مل ي ألل بريثريل مت ةاارىل لع لتىل.41
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 ق ن نفائج لدفالةىل وجرل بريثري دق ف لديةىل لعقن ىل مت ثةاتىل لالنففاح مت ةاارىل لع لتىل وهر لدق ف لدرة ف لدهيؤثل ا ثق ال ةاارىل لع لتىل ولعة اس ركل وألف بلجا هه لدنف جىل ال ثن ههل لدق ف ران لألريل برلجفل قاألب
ثق ال ةاارىل لع لتىل لأل ل وتةا آلالا لعتفةصت نأ قاعن دىل حمل لدفالةىل وبل لدقاةيىل ثنه رمدا ران هناك ثةاتىل
ةائفل لل ل اللال ل عصلى بف ثةاتىل لالقفكاا ولالجنال ولدلألاقىل ولالنتجام رمدا ران هلا لثل ا بقال لع ااى
ولع مر ايف قيف لد ا ميف و ةاارفأا مت حنر خيما ااى قصرال لينا ك ىل و تففل ىل.
التوصيات:

 بقين ثةاتىل بةجا مت لديةىل قيف لألتللل ررهنا رجرل لةرتلب ج ا غري ألاقل دمدناتتىل.
 ما ق ئىل تح ىل آ نىل ب دل مت ب زيز لديةىل قيف ل للال ولد ا ميف وبند ىل ثةاتىل ةاارىل لع لتىل لل ل ق ئىل لد دل عا
هلا

لن كاةايف لجياق ىل مت لألللا.

 ضلوال ة ب اللال لعصلى ال برتري فيمقايف ةاارىل لع لتىل يل بفايب لد ا ميف وانةاا تلق دل) عا دهدك
ثثاا لجياق ىل مت ةاارىل لع لتىل و مث رفاال لألللا .
برتري ق ئىل ب اون ىل ا لعصلى بةجا لد ا ميف ظأاا ااتأ لدضدن ىل و ةاارفأا ا لآل لي
لعناةب ولدرةائل لدة بتا فه مب ذدك.
 لجللا لعزيف
وحتتيف لالللا.

برتري لعناخ

لدفالةايف لدة بفناو رضرع لديةىل لدفن د ىل واقيأا قتمرر ايف لعرل نىل لدفن د ىل ولالدفزلم لدفن دب

 لدقحث ا رضرع ةاارىل لع لتىل ولثل مت حتتيف جرلل لخلف ىل لو لدفن ري لدفن دب.
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الكلمات المفتاحية
العدالة التنظيمية؛
العدالة التوزيعية؛
العدالة اإلجرائية؛
العدالة التفاعلية؛
مديرية توزيع الكهرباء
.والغاز باجللفة
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الملخص
،هدفت هذه الدراسة إىل حتليل واقع العدالة التنظيمية مبديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية اجللفة
 قمنا، وبعد حتكميها،والختبار الفرضيات قمنا بتصميم استبانة خاصة بناءًا على أمنوذج الدراسة املعتمد
) مستوى إدراك (العدالة التنظيمية: وتوصلنا إىل،) مفردة012( بتوزيعها عشوائيا على عينة مشكلة من
من وجهة نظر موظفي مديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية اجللفة كان )متوسطا(؛ ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة حول العدالة التنظيمية تعزى للجنس والعمر باملؤسسة؛ توجد
فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة حول العدالة التنظيمية تعزى للمؤهل العلمي
والتصنيف الوظيفي؛ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة حول العدالة
.التنظيمية تعزى ملدة العمل باملؤسسة
Abstract

Keywords

This study aimed to analyze the reality of organizational justice in the
Directorate of Electricity and Gas Distribution in the state of Jelfa, and to test the
hypotheses we designed a special questionnaire based on the approved study model,
and after its control, we randomly distributed it to a sample of (210) individuals, and
we reached: the level of awareness (organizational justice) (From the point of view of
the staff of the Electricity and Gas Distribution Directorate in the Wilayat of Djelfa was
(average); there are no statistically significant differences between the responses of the
sample members about organizational justice due to gender and age in the institution;
there are statistically significant differences between the responses of the sample
members about organizational justice in Taiz Scientific qualification and job
classification; there are no statistically significant differences between the responses of
the study sample members about organizational justice due to the duration of the
institution.

Organizational
Justice ;
Distributive
Justice;
Procedural
Justice;
Interactive
Justice;
Directorate of
Electricity and
Gas
Distribution in
Djelfa.
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اإلحس ِ
ِ ِ
ِ َّ
ش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر َوالْبَ غْ ِي
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْربَى َويَ ْن َهى َع ِن الْ َف ْح َ
 .1مقدمة :قال تعاىل{ :إ َّن اللهَ يَأ ُْم ُر بال َْع ْدل َو ِْ ْ َ
يَِعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن} ،سورة النحل ،اآلية ،09 :ولقد تسمى سبحانه وتعاىل بالعدل ،والعدالة يف اإلسالم فريضة
واجبة ،واملقصد األول واألساس املتني يف الشريعة اإلسالمية.
وقد تنبه علماء االجتماع منذ زمن طويل ألمهية قيم ومبادئ العدالة داخل املؤسسة ،اليت أقرها اإلسالم أساسا،
إال أن مصطلح العدالة التنظيمية مل يظهر إال حديثا.
وتعد العدالة التنظيمية من املواضيع اهلامة يف حقل اإلدارة ،وإحدى أهم املتغريات التنظيمية املؤثرة على كفاءة
األداء الوظيفي من جانب وعلى أداء املؤسسة من جانب آخر ،حيث تصب يف السعي للقضاء على الفجوة احلاصلة
بني أهداف املوظف وأهداف املؤسسة ،هذا وتدل كافة املؤشرات على تزايد االهتمام بالعدالة التنظيمية نظرا لوجود
عالقات ا رتباطية بني العدالة التنظيمية وعدد من املتغريات التنظيمية ذات العالقة الوثيقة بأداء وإنتاجية املوظفني،
األمر الذي أدى إىل اع تبارها أحد حمددات السلوك التنظيمي ،حيث توفرها يعد عنصرا مشجعا للمورد البشري،
ومقوما فاعالً من مقومات املؤسسات املعاصرة يف عهد الثورة املعرفية واملعلوماتية والرقمية.
ومن هنا تنطلق هذه الدراسة لفحص وجهة نظر عينة الدراسة فيما خيص مستوى توفر العدالة التنظيمية ،ومنه فإن
اإلشكالية املطروحة يف هذه الدراسة ميكن صياغتها على النحو التايل:

 .1.1إشكالية الدراسة:
ما هو واقع العدالة التنظيمية بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية الجلفة؟
 .1.1أسئلة الدراسة :من اإلشكالية الرئيسية تتفرع جمموعة من األسئلة الفرعية كاآليت:
 ما املقصود بالعدالة التنظيمية وما هي أمهيتها؟ ما هي أهم أبعاد العدالة التنظيمية؟ -ما مستوى إدراك موظفي مديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية الجلفة للعدالة التنظيمية؟

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة حول العدالة التنظيمية تعزى إىل البياناتالشخصية والوظيفية (اجلنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،التصنيف الوظيفي ،مدة اخلدمة يف املؤسسة) بمديرية توزيع
الكهرباء والغاز بوالية الجلفة ؟
 .1.1فرضيات الدراسة:
يتطلب اإلجابة على اإلشكالية حمل الدراسة اختبار جمموعة من الفرضيات وهي:
الفرضية الرئيسية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥...0بني استجابات أفراد عينة

الدراسة حول العدالة التنظيمية تعزى للبيانات الشخصية والوظيفية (اجلنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،التصنيف
الوظيفي ،مدة اخلدمة يف املؤسسة) بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية الجلفة.
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الفرضيات الفرعية:
 الفرضية الفرعية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥9090بني استجاباتأفراد عينة الدراسة حول العدالة التنظيمية تعزى للجنس بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية الجلفة
 الفرضية الفرعية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥9090بني استجاباتأفراد عينة الدراسة حول العدالة التنظيمية تعزى للعمر بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية الجلفة
 الفرضية الفرعية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥9090بني استجاباتأفراد عينة الدراسة حول العدالة التنظيمية تعزى للمؤهل العلمي بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية الجلفة
 الفرضية الفرعية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥9090بني استجاباتأفراد عينة الدراسة حول العدالة التنظيمية تعزى للتصنيف الوظيفي بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية الجلفة.
 الفرضية الفرعية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥9090بني استجاباتأفراد عينة الدراسة حول العدالة التنظيمية تعزى ملدة اخلدمة يف املؤسسة بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية
الجلفة.
 .1.1منهج الدراسة:
سوف نعتمد على املنهج الوصفي التحليلي ،ألنه األنسب لضبط اإلطار املفاهيمي للعدالة التنظيمية وحتديد
أبعادها باالعتماد على مجع املعلومات املتوفرة يف املصادر املختلفة ،وسوف نستعمل دراسة حالة على مديرية توزيع
الكهرباء والغاز بوالية الجلفة ،إلسقاط اجلانب النظري على أرض الواقع
 .1الجانب النظري
 1.2مفهوم العدالة التنظيمية
العدالة لغة
ف العدالة لغة :العدل ضد اجلور وما قام يف النفوس ،أي أنه مستقيم كالعدالة والعدولة واملعدلة عدل يعدل
 تُ َعّر ُفهو عادل من عدول وعدل بلفظ الواحد وهو اسم للجمع ،رجل عدل وامرأة عدوله ،وعدله وعدل احلكم تعديال
أقامه وعدله يعدله وعادله (.حممد بن يعقوب الفريوز أبادي،7991 ،ص)71

ولفظة العدالة ( )Justiceهي فرنسية مأخوذة من الكلمة الالتينية ( ) Justitiaمن ( )Justو( )Justusوتعين عدل
وإنصاف وهو مفهوم يعين ضمنا معاملة منصفة أخالقية ونزيهة مع كل الناس.
العدالة اصطالحا
 عُِّرفت بأهنا هي ذلك املعىن الذي يدفع الناس حنو االستجابة للقيود املفروضة على أنفسهم ،ويوافق عليه املعنيونكأدىن مثن ميكن دفعه يف سبيل احلصول على تعاون اآلخرين معهم( .سامر عبد اجمليد البشابشة ،8002 ،ص)311
من خالل ما سبق ميكن القول أن العدالة بصفة عامة هي إعطاء كل ذي حقه.
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 تعريف العدالة التنظيمية:تعود فكرة العدالة التنظيمية إىل نظرية العدالة اليت وضعها ( ،9060-9063 )Stacey Admsحيث بني أن األفراد

لديهم دوافع للحفاظ على عالقات عادلة أو منصفة فيما بينهم وجتنب تلك العالقات اليت هي غري عادلة ،وتنص
النظرية على أن شعور الفرد باإلنصاف من عدمه يتحدد مبقارنة مع ّدل خمرجاته على مدخالته ،مع مع ّدل خمرجات

اآلخرين إىل مدخالهتم ،)Arif Hassan,2002,pp56-57( ،وبالرغم من إدراك الباحثني يف العلوم االجتماعية
واإلنسانية منذ القدم األمهية اليت تلعبها قيم ومبادئ العدالة داخل املؤسسة ،إال أن مصطلح العدالة التنظيمية مل يظهر
إال يف سنة ( ،7921بندر كرمي أبو تايه ،8078 ،ص.)750
ويعد ( )Jerald Greenbergأول من استخدم مصطلح العدالة التنظيمية يف حبثه املقدم لوصف جمموعة خمتلفة
من املفاهيم يف أدبيات األحباث واليت تغطى علم النفس االجتماعي والتنظيمي والسلوك التنظيمي ،ويف ما يلي أهم
التعريفات اليت قدمت للعدالة التنظيمية:
 عُِّرفَت بأهنا القواعد واملعايري االجتماعية اليت ُحتَوكِ ُم هبا املؤسسة أعماهلا ،وذلك يف ثالثة أبعاد :يف كيفيةختصيص املوارد والعائدات وكيفية وضع اإلجراءات الختاذ القرارات وتنفيذها وكيفية التعامل الشخصي مع
األفراد(.أبو القاسم األخضر محدي ،8075 ،ص.)535
 وعُِّرفَت كذلك بأهنا إجراءات مفضية على تركيز االهتمام حنو اإلفصاح عن املظامل ،من خالل إجراءات حمددةللتعامل مع الشكاوى والتظلمات احلاصلة يف املؤسسة ،مما يتطلب احلاجة إىل وجود نظام استئناف
رمسي حلماية األفراد من االحنرافات اليت قد حتصل يف ثقافة املؤسسات ،ويف نفس الوقت قيم املؤسسات (.سوزان
أكرم سلطان ،8005 ،ص.)88
من خالل ما سبق نستخلص أن :العدالة التنظيمية ظاهرة تنظيمية ومفهوم نسيب ،تتمثل يف إحساس وإدراك

املوظفني للنزاهة واملوضوعية يف املخرجات املتحصل عليها (أجور ،مكافآت ،مزايا تديريبة ،ترقيات  )........وكيفية
وضع اإلجراءات الختاذ القرارات وتنفيذها وكيفية التعامل الشخصي معهم ،وتنعكس إجيابا على خمرجات األفراد
(الرضا ،الوالء ،األداء سلوك املواطنة التنظيمية ،الثقة ،)...،ومن مثَّ على املخرجات التنظيمية (ارتفاع اإلنتاجية ،أداء
املؤسسة ،حتقيق األهداف).
كما ميكننا استخالص خصائص العدالة التنظيمية يف النقاط اآلتية:
 العدالة التنظيمية قيمة اجتماعية جوهرية يف املؤسسة.
 تتضمن العدالة التنظيمية ثالثة جوانب :املخرجات اليت يتحصل عليها األفراد وتسمى العدالة التوزيعية ،اإلجراءات
املطبقة لتوزيع هذه املخرجات وتسمى العدالة اإلجرائية ،طريقة املعاملة اليت يتلقها األفراد ،لتطبيق اإلجراءات
وتسمى العدالة التفاعلية  -سنتطرق هلا فيما بعد بالتفصيل-
 العدالة التنظيمية أقوى متنبئ للتعبري عن السلوكيات من خالل ردود فعل املوظفني.
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 مفهوم العدالة التنظيمية من املفاهيم النسبية ،مبعىن أن اإلجراء التنظيمي الذي ينظر إليه موظف ما على أنه إجراء
عادل ،قد يراه موظف آخر إجراء غري عادل.
 العدالة التنظيمية تتحدد يف ضوء ما يدركه املوظف من نزاهة وموضوعية املخرجات واإلجراءات التنظيمية ،وتعكس
الطريقة اليت حيكم من خالهلا املوظف على املستوى الوظيفي واإلنساين الذي يعامل به من قبل اإلدارة.
 العدالة التنظيمية تعمل على سد الفجوة بني أهداف املوظفني وأهداف املؤسسة.
 تعد مؤشرا يتضمن تفسري قيم كثرية ومتعددة من جوانب العمل والسلوك التنظيمي ،نظرا لعالقتها املباشرة
مبجموعة كبرية من املتغريات التنظيمية اليت تؤثر على جناح املؤسسات .
 2.2أهمية العدالة التنظيمية
إن مفهوم العدالة التنظيمية من املوضوعات الفاعلة واملهمة يف حقل اإلدارة ،حيث هلا أمهية كربى يف أداء
املؤسسات ،وتنبع أمهيتها من دورها املؤثر يف السلوك التنظيمي من خالل اآليت (:اخلفاجي،حاكم جبوري ،0210 ،ص
ص)11-11
 تعد وسيلة لتحقيق املصلحة الشخصية فاملوظفون غالبا ما حياولون مضاعفة مكاسبهم الشخصية عند تفاعلهم
مع اآلخرين ،ولكنهم خيتارون النتائج واإلجراءات اليت ختدم وتنسجم مع مصاحلهم فقط؛
 العدالة التنظيمية تؤثر يف املشاعر اإلنسانية املتولدة اليت قد يشعر هبا املوظف عن حاالت الظلم نتيجة القرارات
التنظيمية أو سلوكية اإلدارة غري العادلة واليت قد جتعل من بعضهم عنيفني أو صعيب املراس أو تدفع بالبعض منهم إىل
االنسحاب من املؤسسة؛
 إدراك املوظفني لعدم توفر العدالة يؤدي إىل مشاكل كبرية يف املؤسسة وذلك بإتباع سلوكيات سلبية مثل :ترك
العمل ،زيادة معدالت الدوران ،ونقص الوالء ،وقد تصل بالبعض منهم إىل سلوكية االنتقام املوجهة حنو املؤسسة،
ونظمها أو حنو قادهتا؛
 يتوقف مدى إدراك املوظفني لفهم أدوارهم وبيئة عملهم على توفر ودقة املعلومات املقدمة من املؤسسة هلم
وخبالفها سيعملون باالعتماد على معلوماهتم الشخصية واليت قد تكون غري صحيحة أو غري دقيقه أو غري رمسية؛
 يعد مدى تطبيق العدالة يف املؤسسة من وجهة نظر املوظفني مقياس للتنبؤ مبا سيتم معاملتهم به مستقبال؛
 توافر العدالة التنظيمية يعد مؤشر لألفراد املوظفني بأهنم شركاء ومقدرين من قبل إدارة املؤسسة.
من خالل ما سبق يمكن القول أن العدالة التنظيمية أضحت تلقى اهتماما كبريا من طرف الباحثني واملنظرين

لدراستها كوهنا تعترب أحد املتغريات التنظيمية املهمة املؤثرة على كفاءة األداء الوظيفي للموظفني من جانب وعلى أداء
املؤسسة من جانب آخر ،كما تعترب ضابطا توازنيا بالنسبة للمؤسسة على صعيد السلوك اإلداري والسلوك اإلنساين.
وتكمن أمهيتها من خالل النتائج اإلجيابية املرتتبة عنها والشكل التايل يوضح ذلك:
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الشكل رقم ( :)99أهم النتائج اإليجابية للعدالة التنظيمية

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق.

كما ميكن تلخيص أهم ما يرتتب عن عدم تطبيق العدالة التنظيمية يف ما يلي:
 زيادة الصراعات التنظيمية؛
 اخنفاض اإلنتاجية؛
 الدوران الوظيفي؛
 ترك العمل؛
 سلوكية االنتقام حنو املؤسسة ،ونظمها أو حنو قادهتا مثل :ختريب اآلالت.....إحل.
 3.2أبعاد العدالة التنظيمية

العدالة التنظيمية تتكون من ثالثة أبعاد رئيسية هي العدالة التوزيعية ،العدالة اإلجرائية ،العدالة التفاعلية  ،وهي يف
نفس الوقت تعكس احملطات التارخيية اليت مرت هبا العدالة التنظيمية ،وهذا ما سنتناوله يف دراستنا.
 -العدالة التوزيعية

استعمل مصطلح العدالة التوزيعية من قبل السياسيني والفالسفة وغريهم منذ زمن ،طورها ( )Homansسنة

 9069وزمالئه كمصطلح شبه اقتصادي ،واستخدمه ( )Adamsسنة  9060أول مرة كمصطلح إداري سلوكي،
وقبلها اشرتك ( )Adamsو( )Homansبوضع األطر العامة لنظرية العدالة االجتماعية (.انتصار عباس محادي الدليمي
وآخرون ،8078 ،ص.)57
أي أن معظم الدراسات اليت حظيت هبا العدالة التنظيمية ركزت العدالة التوزيعية فقط وبصفة خاصة يف الفرتة بني

.9099 –9009

وميكننا أن نستخلص التعريف اآليت :العدالة التوزيعية هي مدى إدراك ورضا املوظفني لتوزيع املخرجات (األجر،
املكافآت ،احلوافز ،الرتقيات ،املهام ،املسؤوليات ،)...مقابل املدخالت اليت يقدموهنا للمؤسسة (قدرات ،املهارات،
اجلهد ،اخلربة  ،)...وذلك باملقارنة مع طرف آخر (داخل املؤسسة أو خارجها) يف نفس الرتبة الوظيفية.
من خالل ما سبق ميكننا استخالص النقاط اآلتية:
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 تعترب العدالة التوزيعية حجر الزاوية للعدالة التنظيمية؛





تتعلق العدالة التوزيعية بالدرجة األوىل بعدالة املخرجات خاصة املكافآت املالية؛
إدراك املوظفني للعدالة التوزيعية أمر يف غاية األمهية فهذا ينعكس على درجة الرضا الوظيفي؛
لفهم أثر العدالة التوزيعية جيب تقدير األمهية النسبية لقيم العمل االقتصادية واالجتماعية للموظفني؛
إدراك املوظفني للعدالة التوزيعية يتوقف على أساس وجود معايري عادلة لتقسيم املخرجات على املوظفني وفقا
ملدخالهتم.

 العدالة اإلجرائية:أشتق مفهوم العدالة اإلجرائية من حقل الدراسات القانونية يف منتصف السبعينيات باالعتماد على ما نشره ،كل
من ( )Thibaut et Walkerسنة  9090يف كتاهبما (العدالة اإلجرائية :التحليل النفسي) الذي وضحا فيه ردود
أفعال املتنازعني قانونيا ،إذ حققا يف نزاهة اإلجراءات اليت يتم فيها تسوية النزاعات القانونية يف نظاميني قانونيني
خمتلفني ،النظام األول هو نظام أجزاء اخلصم ،الذي تستعمله البلدان الناطقة باللغة اإلجنليزية كثريا ،اليت تكون فيها
األطراف يف النزاع القانوين حتمل املسؤولية لتطوير وتقدمي احلجج يف احملاكمة ،وكان النظام الثاين هو نظام األجراء
التحققي ،والذي تستعمله معظم الدول األوربية ،وفيه يكون القاضي مثال متخذ القرار أو وكالئه مسؤولني عن تطوير
وتقدمي احل جج ،ولقد الحظا أن املتنازعني وحسب تأثريهم يف كل مراحل التسوية القانونية ميكن أن يدركوا العدالة
اإلج رائية ،من خالل شكليني من السيطرة ،يتعلق مبدى السلطة اليت لدى املتنازعني على عملية اختاذ القرارات ويشار
إليه بالسيطرة على العملية ،أما الشكل الثاين فيدور حول مدى القدرة اليت لديهم للتأثري على القرار ويشار إليها
السيطرة على القرار ،واقرتحا يف حبثهم أن املتنازعني كانوا على استعداد للتخلي عن السيطرة يف مرحلة القرار ،ما داموا
يستطيعون السيطرة على مرحلة العملية والسبب وراء ذلك إذ أدركوا أن لديهم التحكم يف العمليات سوف ينظرون

إىل اإلجراءات على أهنا عادلة ،وعلى الرغم من تقدمي مفهوم العدالة اإلجرائية يف البيئة القانونية ،لكنه حظي باهتمام
الباحثني على نطاق واسع ومنهم الباحثني يف علم اإلدارة ،ويعود الفضل إىل ( )Leventhalسنة  9099وزمالئه يف
توسيع مفهومها.
وعليه نستخلص التعريف اآليت :العدالة اإلجرائية هي مدى إدراك املوظفني لعدالة اإلجراءات املستخدمة يف
اختاذ القرارات اليت تستخدم يف حتديد املخرجات (األجور ،املكافآت ،الرتقية .).....
من خالل ما سبق ميكننا استخالص النقاط اآلتية:

 تتعلق العدالة اإلجرائية مبدى إدراك املوظف لوضوح ودقة وعدالة اإلجراءات املطبقة؛
 العدالة اإلجرائية تؤثر إجيابا أو سلبا على العدالة التوزيعية ،وذلك ألن املخرجات تتحد يف ضوء اإلجراءات
املتتبعة.

 العدالة التفاعلية :نتيجة للجهود املتواصلة يف الدراسات اخلاصة بالعدالة اإلجرائية ظهر شكل جديد من أشكالالعدالة يسمى بعدالة التفاعالت ،وكانت بداية ظهوره منتصف الثمانينيات ،فعلى الرغم من أن مجيع مفاهيم العدالة
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اإلجرائية تركز على العدالة يف اإلجراءات ذاهتا ،فإن عدالة التفاعالت تركز على العناصر االجتماعية اليت يتضمنها
تنفيذ هذه اإلجراءات( ،أمرية أمحد الزهريي ،0211 ،ص ،)120حيث تعد العدالة التفاعلية شكل آخر من العدالة
التنظيمية ،واليت بدأت بالظهور كعامل مستقل يف أحباث العدالة مثل ( )Bies & Moagسنة  ،9091اليت أظهرت
أمهية املعاملة الشخصية اليت يتلقاها املوظفون عند تطبيق اإلجراءات بالنسبة ملدى إدراكهم للعدالة ،حيث يتأثر إدراك
املوظفني للعدالة التفاعلية بناءا على مدى وجود مربرات واضحة للقرارات املتخذة ،ومدى إخالص صاحب السلطة
وصراحته واالنفتاح وجتنب سلوكيات التسييس التنظيمي مع املوظفني ،ومدى احرتام صاحب السلطة للموظفني،
والتقدير الشخصي واالعتبار هلم ،ومدى التزام صاحب السلطة حبدود اللياقة واألدب يف تعامله مع املوظفني( .محد بن
سليمان البدراين ،0212 ،ص ص).11-12
وعليه ظهرت العدالة التفاعلية كبعد مهم يف العدالة التنظيمية وننوه أنه من خالل هذه الدراسة سوف نستخدم
مصطلح العدالة التفاعلية بدال من العدالة التعاملية.
من خالل ما سبق نستخلص أن :العدالة التفاعلية هي مدى إحساس املوظفني بعدالة املعاملة اليت حيصلون عليها

عندما تطبق عليهم اإلجراءات الرمسية ،وذلك من خالل التربير املقبول واملنطقي الذي تقدمه املؤسسة بشأن قراراهتا
باإلضافة إىل احرتام الرئيس للمرؤوسني ،والتقدير الشخصي واالعتبار هلم ،ومدى التزام صاحب السلطة حبدود الياقة
واألدب يف تعامله مع املوظفني .واهتمامه مبصاحل املرؤوسني.
من خالل ما سبق نستخلص ما يلي:
 إذا كانت العدالة اإلجرائية هي عدالة اإلجراءات املطبقة يف املؤسسة فإن العدالة التفاعلية هي عدالة املعاملة أثناء
تطبيق اإلجراءات وتقدمي املربرات الكافية واملقنعة هلذه اإلجراءات وبالتايل فالعدالة التفاعلية هي امتداد للعدالة
اإلجرائية؛
 العدالة التفاعلية تعكس جودة العالقة بني الرئيس واملرؤوسني؛
 التربير املقنع الذي تقدمه املؤسسة للمرؤوسني بشأن قراراهتا يؤدي إىل إدراك أعلى للعدالة من جانب املوظفني؛
 البد أن يتصف الرئيس اإلداري مببادئ العدالة التفاعلية وهي التربير املقنع ،املصداقية ،األدب واللباقة ،االحرتام؛
هناك ترابط قوي بني العدالة التوزيعية والعدالة اإلجرائية والعدالة التفاعلية ،فهي ليست منفصلة متاما ،بل مرتابطة.
 .3الدراسة التطبيقية:
 -مجتمع الدراسة:

ويف دراستنا يتمثل جمتمع الدراسة يف مجيع املوظفني مبديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية اجللفة ،باختالف تصنيفاهتم

الوظيفية من (إطارات ،أعون تحكم ،أعوان تنفيذ) ،والبالغ عددهم ( )0..موظف .ولتمثيل اجملتمع ارتأينا أن حندد

حجم العينة ب ( )% 1.من جمتمع الدراسة أي ما يقدر ب ( )11.استمارة.
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 اختبار التوزيع الطبيعي:من أجل معرفة االختبارات املالئمة للتأكد من فرضيات الدراسة امليدانية جيب معرفة طبيعة توزيع البيانات وهلذا
قمنا باختبار ) )Kolmogorov-Smirnov Test K-Sواختبار ( (Shapiro-Wilkواجلدول التايل يوضح النتائج
احملصل عليها.
الجدول رقم ( :)99اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات
نوع االختبار

اختبار

اختبار

(Kolmogorov-

((Shapiro-Wilk

)Smirnov Test K-S

قيمة االختبار القيمة االحتمالية.

المجال

قيمة االختبار القيمة االحتمالية.

Sig

العدالة التنظيمية

0.050

Sig

*0.200

0.054

0.983

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي .Spss

نالحظ من اجلدول أن القيمة االحتمالية ( )Sigاكرب من ( )9090وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي،
وهذا ما يسمح لنا باستخدام االختبارات المعلمية.
 االتساق الداخليملعرفة االتساق الداخلي لفقرات االستبانة ،قمنا باستخدام معامل

االرتباط (.)Spearman

الجدول رقم( :)91معامل االرتباط ( )Spearmanبين فقرات العدالة التنظيمية مع الدرجة الكلية لألبعاد التي
تنتمي إليها
فقرات العدالة التنظيمية

معامل االرتباط مستوى

العدالة التوزيعية
العدالة اإلجرائية
التفاعلية

العدالة

()Spearman

المعنوية

أحتمل أعباء وظيفية عادلة مقارنة بزمالئي يف الوظائف املشاهبة.

**0.800

0.000

يتميز نظام الرتقية يف مؤسسيت بالعدالة.

**0.874

0.000

احصل على فرصة للتطوير الذايت بشكل عادل مقارنة بزمالئي مثل (الدورات **0.905
التدريبية ،بعثات).....

0.000

توفر يل مؤسسيت امتيازات مماثلة يف مؤسسات أخرى.

**0.861

0.000

لدي الفرصة للمطالبة بتغيري أو تعديل القرارات اليت ختص وظيفيت.

**0.859

0.000

تتم استشاريت يف حالة اختاذ القرارات اليت ختص وظيفيت.

**0.888

0.000

يتم اختاذ القرارات اليت ختص وظيفيت بناء على معلومات كافية.

**0.845

0.000

يتم تطبيق مجيع القوانني واللوائح على مجيع املوظفني.

**0.782

0.000

يراعي رئيسي املباشر ظرويف الشخصية عندما يتخذ أي قرار خيص وظيفيت.

**0.908

0.000

يشرح يل رئيسي املباشر أسباب القرارات املتخذة والنتائج املرتتبة عليها.

**0.910

0.000
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يتعامل رئيسي املباشر معي بكل أدب واحرتام عندما يعلمين بأي قرار خيص **0.760
وظيفيت.

0.000

**0.868

0.000

يتعامل رئيسي املباشر بعدالة يف حل النزاعات يف اجملموعة.
المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي . Spss

* دال عند مستوى املعنوية  0.01فأقل

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن معامالت االرتباط بني خمتلف فقرات العدالة التنظيمية واألبعاد التابعة هلا
مرتفعة حيث كانت أغلبها تفوق ( ،)%99وأعلى عالقة ارتباط قيمتها (** )9.910أما أقل عالقة ارتباط قيمتها
(**)9.760

وعليه نستخلص أن العالقة بني فقرات العدالة التنظيمية واألبعاد التابعة هلا موجبة وقوية ودالة إحصائيا عند
مستوى الداللة .0.01
 الصدق البنائي ملعرفة الصدق البنائي قمنا حبساب معامل االرتباط ( )Pearsonبني درجة كل بعد وحمورمع الدرجة الكلية لالستبانة ككل والنتائج موضحة يف اجلدول التايل:

الجدول رقم( :)93معامل االرتباط ( )Pearsonبين درجة كل بعد مع الدرجة الكلية لالستبانة.
معامل االرتباط Pearson

األبعاد والمحاور

القيمة االحتمالية )(sig

العدالة التنظيمية

العدالة التوزيعية

**.687

0.000

العدالة اإلجرائية

**.733

0.000

العدالة التفاعلية

**.684

0.000

العدالة التنظيمية

**.808

9.000

** دال عند مستوى املعنوية  0.01فأقل
المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي . Spss

يبني اجلدول أعاله نالحظ أن مجيع معامالت االرتباط يف مجيع األبعاد دالة إحصائيا عند مستوى معنوية
( )0.01وهلا عالقة قوية وموجبة مع االستبانة ككل ،وبذلك تعترب مجيع األبعاد واحملاور صادقة ملا وضعت لقياسه.
 ثبات االستبانةالجدول رقم ( :).1نتائج قياس
الفقرات

()Cronbach's Alpha

()Cronbach's Alpha

العدالة التوزيعية

2.867

العدالة اإلجرائية

2.872

العدالة التفاعلية

2.904

العدالة التنظيمية

..926

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي . Spss
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نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن قيمة معامل ( )Cronbach's Alphaمرتفعة لكل األبعاد،بينما بلغت جلميع
فقرات االستبانة  ..910وهي نسبة ممتازة جدا ،وهي قيمة تدل على ثبات أداة الدراسة إذا أعيد تطبيقها على نفس
العينة فسوف تكون نفس النتائج ،بنسبة (.)%91.0
وعليه نستخلص أن أداة الدراسة تتمتع بثبات ممتاز مما جيعلها أداة صاحلة للتحليل.
 103مستوى إدراك موظفي مديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية الجلفة للعدالة التنظيمية

تتكون العدالة التنظيمية من ثالثة أبعاد أساسية هي (العدالة التوزيعية ،العدالة اإلجرائية ،العدالة التفاعلية) وملعرفة
مستوى إدراك موظفي مديرية توزيع الغاز والكهرباء بوالية اجللفة للعدالة التنظيمية وأبعادها قمنا حبساب املتوسطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية ،والنتائج مبينة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم( :)90مستوى إدراك العدالة التنظيمية لدى الموظفين
بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية الجلفة

التوزيعية

أبعاد العدالة

الوسيط

المتغير

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

المستوى العام

العدالة التوزيعية

185021

780355

91

متوسط

العدالة اإلجرائية

181321

089510

93

متوسط

العدالة التفاعلية

181371

082151

99

مرتفع

العدالة التنظيمية

300319

909330

//

متوسط

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي .Spss

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن مستوى إدراك (العدالة التنظيمية) من وجهة نظر موظفي مديرية توزيع
الكهرباء والغاز بوالية اجللفة كان )متوسطا( وهذا ما يعكسه املتوسط احلسايب العام ( )300319وباحنراف معياري
( ،)909330وقد أتى بعد (العدالة التفاعلية) يف املرتبة األوىل ،مث بعد (العدالة التوزيعية) يف املرتبة الثانية ،مث بعد
(العدالة اإلجرائية) يف املرتبة األخرية ،وميكننا تفسري هذه النتيجة أن العدالة التنظيمية مفهوم نسيب مبعىن أهنا تتحدد
يف ضوء ما يدركه املوظف من نزاهة وموضوعية املخرجات واإلجراءات التنظيمية واملعاملة ،وبالرغم من توفرها بدرجة
متوسطة ،إال أهنا بعيدة نوعا ما عن املستوى املطلوب ،خاصة فيما خيص العدالة اإلجرائية أين ملسنا تذمر املوظفني
من اإلجراءات والقوانني فيما خيص املزايا والرتقيات..إخل ،ورمبا هذا راجع لعدم فهمهم للقوانني املطبقة ،وعليه فاملديرية
مطالبة أكثر بتفعيل بعد العدالة اإلجرائية وذلك من خالل شرح اإلجراءات املطبقة للموظفني وإشراكهم يف القرارات
اليت متس املخرجات اليت يتحصلون عليها مثل قرارات الرتقية ،املزايا التدريبية ،املزايا األخرى ،األعباء الوظيفية،
األجور.).......
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 .303اختبار الفرضيات
 أثر الجنس على آراء العينة حول متغيرات الدراسة :للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللةإحصائية يف إجابات أفراد العينة طبقا الختالف الجنس حول العدالة التنظيمية قمنا باختبار الفرضية الفرعية األوىل،
وقد استخدمنا اختبار ( )Independent Samples Testألنه لدينا فئتني يف اجلنس مها (ذكر ،أنثى) ،والنتائج مبينة يف

اجلدول اآليت:
الجدول رقم ( :)96نتائج اختبار ( )Independent S. T TesTللفروقات في أجوبة العينة حول متغيرات
الدراسة تعزى للجنس
المحور
العدالة

التنظيمية

الجنس

االنحراف

المتوسط

المعياري

الحسابي

ذكر

185571

0825581

أنثى

183188

0815598

قيمة ()F

المحسوبة

08555

مستوى معنوية
()F
08351

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي .Spss

وميكننا قراءة النتائج من اجلدول أعاله كما يلي:
 قيمة ( )Fاحملسوبة بلغت ( ،)90060يف حني أن مستوى معنوية ( )Fبلغ ( )90403وهو أكرب من مستوى
املعنوية ( )α=0.09وعليه ال توجد فروق يف أجوبة عينة الدراسة حول متغري العدالة التنظيمية تعزى لعامل اجلنس.
وبناء على ما سبق نقبل الفرضية الصفرية اليت تنص على انه» :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
معنوية ( )α≥...0بين استجابات أفراد العينة حول العدالة التنظيمية تعزى للجنس بمديرية توزيع الكهرباء
والغاز بوالية الجلفة«.وعليه نستخلص أن ذكور وإناث العينة املدروسة حيملون نفس االجتاهات ونفس التصورات
حول العدالة التنظيمية.

 أثر العمر على آراء العينة حول العدالة التنظيمية :للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائيةيف إجابات أفراد العينة طبقا الختالف العمر حول العدالة التنظيمية قمنا باختبار الفرضية الفرعية الثانية ،وقد
استخدمنا اختبار ( )One-way ANOVAألنه لدينا أربع فئات للعمر وهي (من  99إلى 39سنة ،من  39إلى 49

سنة ،من  49إلى 09سنة ،أكثر من  09سنة) ،والنتائج مبينة يف اجلدول التايل:

الجدول رقم ( :)99نتائج اختبار ( )One-way ANOVAللفروقات بين أجوبة العينة حول متغيرات الدراسة
تعزى للعمر
المحور

درجات

متوسط

التنظيمية

العدالة

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

بين المجموعات

78873

1

داخل المجموعات

735 7088899

قيمة ( )Fمستوى

المربعات

المحسوبة

معنوية ()F

08305

08511

08517

08107
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//

قيمة ( )Fالمجدولة عند مستوى المعنوية ( )α=0.09ودرجات الحرية (106949 = )946 ،3
المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي Spss

وميكننا قراءة النتائج من اجلدول أعاله كما يلي:
 قيمة ( )Fاحملسوبة بلغت ( )90099وهي أقل من قيمتها اجملدولة ( ،)106949يف حني أن مستوى معنوية
بلغ ( )90639وهو أكرب من مستوى املعنوية ( )α=0.09وعليه ال توجد فروق يف أجوبة العينة حول متغري العدالة
التنظيمية تعزى ملتغري العمر.
()F

وبناء على ما سبق نقبل الفرضية الصفرية اليت تنص على انه»:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
معنوية ( )α≥...0بين استجابات أفراد العينة حول العدالة التنظيمية تعزى للعمر بمديرية توزيع الكهرباء
والغاز بوالية الجلفة« .
وعليه نستخلص أن مجيع الفئات العمرية للعينة املدروسة حيملون نفس االجتاهات ونفس التصورات حول العدالة
التنظيمية ،أي ال يوجد اختالف يف آرائهم.
 أثر المؤهل العلمي على آراء العينة حول متغيرات الدراسةللتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد العينة طبقا الختالف املؤهل العلمي
حول العدالة التنظيمية قمنا باختبار الفرضية الفرعية الثالثة ،واستخدمنا اختبار

()One-way ANOVA

ألنه لدينا

ستة فئات (ثانوي فأقل ،تقني ،تقني سامي ،ليسانس ،مهندس ،دراسات عليا) ،والنتائج مبينة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)99نتائج اختبار ( )One-way ANOVAللفروقات بين أجوبة العينة حول متغيرات الدراسة
تعزى للمؤهل العلمي
درجات

متوسط

العدالة التنظيمية

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

بين المجموعات

708052

قيمة ()F

مستوى

المربعات

المحسوبة

معنوية ()F

5

88073

18701

*08077

داخل المجموعات

918335

733

08539

المجموع

7018578

739

//

قيمة ( )Fالمجدولة عند مستوى المعنوية ( )α=0.09ودرجات الحرية (101949 = )0،944
*دال عند مستوى المعنوية ()α=9090

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي .Spss

وميكننا قراءة النتائج من اجلدول أعاله كما يلي:
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 قيمة ( )Fاحملسوبة بلغت ( )30993وهي أكرب من قيمتها اجملدولة ( ،)101949يف حني أن مستوى معنوية

()F

بلغ (* ،)90999وهو أقل من مستوى املعنوية ( )α=9090وعليه توجد فروق يف أجوبة العينة حول متغري العدالة
التنظيمية تعزى لعامل املؤهل العلمي.

وبناء على ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أنه »:توجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥...0بين استجابات أفراد العينة حول العدالة التنظيمية تعزى
للمؤهل العلمي بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية الجلفة«
وملعرفة صاحل الفروق بني كل فئة من فئات املؤهل العلمي على حدا أجرينا اختبار

()LSD

للمقارنة البعدية.

والنتائج مبينة يف اجلدول التايل
الجدول رقم ( :)90نتائج اختبار ( )LSDللتحقق من الفروق بين كل فئة من فئات المؤهل العلمي
على حدى
فئات المؤهل العلمي
المتوسط

ثانوي فأقل

3.0379

-

الحسابي

ثانوي

تقني

تقني سامي

-0.00900

-0.47292

فاقل

العدالة التنظيمية

تقني

3.0469

0.00900

تقني

3.5108

0.47292

*0.46393

ليسانس

مهندس

*0.74590* 0.71545

*0.73691* 0.70646* 0.46393
-0.27298 -0.24253
-

دراسات
عليا

0.43831-

-0.42932
0.03461

سامي
ليسانس

3.7533

*0.71545

*0.70646

0.24253

-

مهندس

3.7838

*0.74590

*0.73691

0.27298

0.03045

دراسات

3.4762

0.43831

0.42932

-0.03461

-0.27714

-0.03045
-0.30759

0.27714
0.30759
-

عليا

*دال إحصائيا عند مستوى المعنوية ()α=9090
المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي .Spss

وميكننا قراءة النتائج من اجلدول أعاله كما يلي:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α=9090فأقل ،بني اجتاهات أفراد العينة املدروسة جتاه
العدالة التنظيمية ،بني فئة (مهندس) وكل من فئات (ثانوي فأقل) و(تقني) ،وهذه الفروقات لصاحل (مهندس)
مبتوسط ( )3.7838حيث يزيد عن الفئات السابقة وعلى الرتتيب ب ( ،)0.74590و(.)0.73691

)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

108

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)03العدد ( ،2020 ،)01ص113-059 :

ISSN: 2602-7860

وميكننا تفسري ذلك بأن فئة (مهندس) يدرك أكثر العدالة التنظيمية ،ألهنم الفئة األكثر تالءما مع طبيعة عمل مديرية
توزيع الكهرباء والغاز بوالية اجللفة.
 -أثر التصنيف الوظيفي آراء العينة حول متغيرات الدراسة :للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة

إحصائية يف إجابات أفراد العينة طبقا الختالف التصنيف الوظيفي حول العدالة التنظيمية قمنا باختبار الفرضية
الفرعية الرابعة ،وقد استخدمنا اختبار

()One-way ANOVA

ألنه لدينا ثالثة فئات (إطار ،عون تحكم ،عون

تنفيذ) ،والنتائج مبينة يف اجلدول اآليت:
الجدول رقم ( :)99نتائج اختبار ( )One-way ANOVAللفروقات بين أجوبة العينة حول متغيرات الدراسة
تعزى للتصنيف الوظيفي
المحور

التنظيمية

العدالة

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

بين المجموعات

718518

8

58275

داخل المجموعات

298220

731

08577

المجموع

7018578

739

//

قيمة ()F

درجات

متوسط

المربعات

المحسوبة
778732

قيمة ( )Fالمجدولة عند مستوى الداللة ( )α=0.09ودرجات الحرية (= )1،949

مستوى داللة ()F

*08000

100009

*دال عند مستوى الداللة ()α=9090

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي .Spss

وميكننا قراءة النتائج من اجلدول أعاله كما يلي:
 قيمة ( )Fاحملسوبة بلغت ( )990949وهي أكرب من قيمتها اجملدولة ) ،(100009يف حني أن مستوى معنوية ()F
بلغ (* ،)90999وهو أقل من مستوى املعنوية

()α=0.09

وعليه توجد فروق يف أجوبة عينة الدراسة حول متغري

العدالة التنظيمية تعزى لعامل التصنيف الوظيفي.
وبناء على ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أنه »:توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥...0بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول العدالة التنظيمية تعزى

للتصنيف الوظيفي بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية الجلفة.

وملعرفة صاحل الفروق بني كل فئة من فئات التصنيف الوظيفي على حدا سوف جنري اختبار

()LSD

للمقارنة

البعدية .والنتائج مبينة يف اجلدول التايل:
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الجدول رقم ( :)99نتائج اختبار ( )LSDللتحقق من الفروق بين كل فئة من فئات التصنيف الوظيفي
على حدى.
فئات التصنيف الوظيفي
المتوسط الحسابي

العدالة

التنظيمية

إطار

إطار
-

189709

عون تحكم

181750

*-0859591

عون تنفيذ

188157

*-0851327

عون تحكم

عون تنفيذ

*0859591

*0851327

-

0801223
-

-0801223

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي . Spss
*دال إحصائيا عند مستوى المعنوية ()α=0.09

وميكننا قراءة النتائج الواردة يف اجلدول ( ) 49-0كما يلي:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α=9090فأقل ،بني اجتاهات أفراد العينة املدروسة جتاه
العدالة التنظيمية ،بني فئة (إطار) وكل من فئة (عون تحكم) و(عون التنفيذ) ،وهذه الفروقات لصاحل فئة (إطار)
مبتوسط ( )300990حيث يزيد عن الفئات السابقة وعلى الرتتيب ب (* )9000009و(*.)9069499

وميكننا تفسري ذلك بأن فئة (إطار) يدركون أكثر العدالة التنظيمية ألن هلم امتيازات أكثر من فئيت (عون تحكم)
و(عون تنفيذ) يف احلصول على املخرجات ،مثل األجور املرتفعة ،الرتقية ،التكوين ،التطوير الذايت ،.......،وهلم فهم
أكثر للقرارات واإلجراءات املطبقة يف حتديد هذه املخرجات.
 -أثر مدة العمل في المؤسسة على آراء العينة حول متغيرات الدراسة :للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق

ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد العينة طبقا الختالف مدة العمل يف املؤسسة حول العدالة التنظيمية قمنا
باختبار الفرضية الفرعية اخلامسة ،وقد استخدمنا اختبار ( )One-way ANOVAألنه لدينا مخسة فئات (أقل من

0سنوات ،من 0إلى99سنوات ،من  99إلى  90سنة ،من  96إلى  19سنة ،أكثر من  19سنة) ،والنتائج مبينة يف
اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)99نتائج اختبار ( )One-way ANOVAللفروقات بين أجوبة العينة حول متغيرات الدراسة
تعزى لمدة العمل في المؤسسة
المحور

التنظيمية

العدالة

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

بين المجموعات

58107

3

78385

داخل المجموعات

918277

735

08515

المجموع

7018578

739

//

قيمة ()F

مستوى

درجات

متوسط

المربعات

المحسوبة

08028

88771

معنوية ()F

قيمة ( )Fالمجدولة عند مستوى الداللة ( )α=9090ودرجات الحرية (103990 = )4،940
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*دال عند مستوى المعنوية ()α=9090
المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي .Spss

وميكننا قراءة النتائج من اجلدول أعاله كما يلي:
 قيمة ( )Fاحملسوبة بلغت ( )10993وهي أقل من قيمتها اجملدولة ( ،)103990يف حني أن مستوى معنوية
( )Fبلغ ( ،)90991وهو أكرب من مستوى املعنوية ( )α=0.09وعليه ال توجد فروق يف أجوبة عينة الدراسة
حول متغري العدالة التنظيمية تعزى لعامل مدة العمل يف املؤسسة.

وبناء على ما سبق نقبل الفرضية الصفرية تنص على أنه » :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى معنوية ( )α≥...0بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول العدالة التنظيمية تعزى لمدة الخدمة في
المؤسسة بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية الجلفة.

وهذا يدل على أن أفراد العينة حيملون نفس االجتاهات واآلراء جتاه والعدالة التنظيمية ،بغض النظر عن مدة العمل

اليت قضوها يف املديرية.
 .4النتائج:
 النتائج النظرية: العدالة مطلب إنساين ،والعدالة والظلم والنزاهة واحملاباة ،تظهر عرب سلوكيات وتعامالت العنصر اإلنساين بشكل
مييز اإلنسان كمخلوق من غريه من املخلوقات األخرى ،لذلك جاءت الرسائل السماوية مطابقة لتلك الطبيعة
اإلنسانية يف الدعوة إىل العدل يف احلياة االجتماعية ونبذ الظلم لكونه حيدث إخالل يف التوازن االجتماعي البشري.
ونظرا ألمهيتها انتقلت إىل املؤسسات وظهر ما يسمى بالعدالة التنظيمية.
 استفاد الفكر اإلداري املعاصر من توسيع نظرته إىل مفهوم العدالة التنظيمية من خالل نظريات التبادل وذلك
بتوظيف االطاريح اليت قدمها ( )Homansعن السلوك االجتماعي لتصرفات األفراد ،ومتتد جذورها إىل بعض
النظريات السابقة ،اليت تقع ضمن النظريات املعرفية للدافعية والتحفيز وأمهها نظرية العدالة اليت وضعها
(.)Stacey Adms

 العدالة التنظيمية قيمة جوهرية للمؤسسات ومن أهم مكونات اهليكل االجتماعي والنفسي للمؤسسة ،وهي
ظاهرة تنظيمية ومفهوم نسيب أي أن اإلجراء التنظيمي الذي ينظر إليه موظف ما على انه إجراء عادل ،قد يراه
موظف آخر إجراء غري عادل ،وتتمثل يف إحساس وإدراك املوظفني للنزاهة واملوضوعية يف املخرجات املتحصل عليها
(أجور،مكافآت ،مزايا تديريبة ،ترقيات- )..العدالة التوزيعية -وكيفية وضع اإلجراءات الختاذ القرارات وتنفيذها أي
اإلجراءات املطبقة لتوزيع هذه املخرجات -العدالة اإلجرائية ،-وطريقة املعاملة اليت يتلقها األفراد لتطبيق
اإلجراءات-العدالة التفاعلية.-
 غياب العدالة التنظيمية ينجم عنه بعض التصرفات السلبية واليت بدورها تؤثر على األداء النهائي للمؤسسة
(اخنفاض مستوى الرضا الوظيفي ،انعدام ثقة املوظفني يف إدارة املؤسسة واملشرف وزمالء العمل اخنفاض مستوى
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جودة األداء ،اخنفاض مستوى االلتزام ،اخنفاض مستوى سلوكيات املواطنة التنظيمية زيادة الصراعات التنظيمية،
غياب الوالء للمؤسسة ،اخنفاض اإلنتاجية .الدوران الوظيفي ،ترك العمل(....
 النتائج التطبيقية

مستوى إدراك (العدالة التنظيمية) من وجهة نظر موظفي مديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية الجلفة كان

(متوسطا) مبتوسط حسايب ( ،)300319وقد أتى بعد (العدالة التفاعلية) يف املرتبة األوىل ،مث بعد (العدالة التوزيعية)
يف املرتبة الثانية ،مث بعد (العدالة اإلجرائية) يف املرتبة األخرية ،مبتوسطات حسابية (،)300993( ،)309499
( )303493على التوايل.

 ال توجد فروق يف أجوبة العينة حول العدالة التنظيمية تعزى لعاملي الجنس والعمر.
 توجد فروق يف أجوبة العينة العدالة التنظيمية تعزى لعامل المؤهل العلمي .وكانت هذه الفروق كلها لصاحل فئة
(مهندس).
 توجد فروق يف أجوبة العينة حول العدالة التنظيمية تعزى لعامل التصنيف الوظيفي .وكانت هذه الفروق كلها
لصاحل فئة (إطار).
 ال توجد فروق يف أجوبة العينة حول العدالة التنظيمية تعزى لعامل مدة العمل في المؤسسة.
 .6الخاتمة:
إن البيئة اخلارجية اليت جتسدت معاملها من خالل استجابتها للمتغريات املتسارعة أفرزت يف الواقع العملي بيئة
ديناميكية غري مستقرة نتيجة التحديات اليت فرضتها ثورة املعلومات ،والتطورات املتالحقة يف تكنولوجيا املعلومات،
وأحدثت تغرياً جوهرياً يف مفهوم املؤسسة ودورها ومن مث يف أمناط تكيفها مع متغريات بيئتها ،األمر الذي انعكس

على األحباث اليت تسارعت إلجياد مداخل ومسارات متجددة ترتقي باملؤسسات إىل حجم ونوع حتدياهتا ،وأكدت
هذه األحباث على أمهية العنصر البشري ،فتحقيق العدالة التنظيمية ،واليت تعترب قيمة جوهرية للمؤسسات ومن أهم
مكونات اهليكل االجتماعي والنفسي للمؤسسة ،وتطبيقها يعترب أحد املتطلبات األساسية لتشكيل سلوكيات
واجتاهات إجيابية لدى املوظفني فيها ،وتعكس الطريقة اليت حيكم من خالهلا املوظف على املستوى الوظيفي واإلنساين
الذي يعامل به من قبل اإلدارة
توصيات الدراسة -ضرورة اهتمام الباحثني بدراسة وحتليل موضوع العدالة التنظيمية من منظور إسالمي.

 من الضروري زيادة تفعيل العدالة التنظيمية بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية الجلفة من خالل: شرح للموظفني االمتيازات اليت تقدمها هلم وتوضيح الفروقات بينها وبني املؤسسات االقتصادية األخرى حىت
يشعر املوظفون بالعدالة اخلارجية ،وهذا يزيد من والئهم للمديرية ،وزيادة العدالة يف احلصول على فرص للتطوير الذايت
مثل (الدورات التدريبية ،بعثات ،").....خاصة أن تطوير وتنمية املوارد البشرية من أهم دعائم جناح املؤسسات
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والفواكه-

The Effect of The European partnership Agreement on The Algerian Exports
of Agricultural Products - The State of Vegetables and Fruits-

أ.ميموني شهرزاد ،جامعة محمد بن أحمد وهران  ،2وهران ،الجزائر
تاريخ اإلرسال2020/10/16 :

تاريخ القبول2020/02/15:
الملخص

تاريخ النشر2001/03/10:
الكلمات المفتاحية

تتناول الورقة البحثية موضوع التكامل االقتصادي بني االحتاد األورويب واجلزائر  ،الذي يتخذ
شكل إنشاء منطقة التجارة احلرة من خالل التفكيك الكلي والتدرجيي للتعريفات اجلمركية على السلع
التكامل االقتصادي؛
واخلدمات مبا يف ذلك املنتجات الزراعية .اهلدف من هذه املقال هو إظهار آثار اتفاقية التجارة احلرة
التجارة اخلارجية؛
بني االحتاد األورويب واجلزائر على صادراهتا من املنتجات الزراعية  ،خاصة اخلضر والفواكه من خالل
حتليل التجارة الثنائية بني اجلزائر واالحتاد األورويب وكذلك استخدام اختبار العينات املطابقة للحصول صادرات املنتجات الزراعية؛
على نتيجة ذات داللة إحصائية.وأظهرت نتائج الدراسة أن اتفاق الشراكة االقتصادية األوروبية مل اتفاق الشراكة األوروبية.
يسمح بانتعاش الصادرات الزراعية اجلزائرية.
Keywords

Abstract

The article deals with the issue of economic integration between the European
Union and Algeria, which takes the form of establishing a free trade area through
Economic
the total and progressive dismantling of tariffs on goods and services.
;Integration
The aim of this article is to show the effects of the Free Trade Agreement between
;Foreign Trade
Europe and Algeria on its exports of agricultural products, especially vegetables
Agricultural
;and fruits, by conducting a descriptive and analytical analysis of bilateral trade Product Exports
between Algeria and Europe, as well as using the matching samples test.
European Partnership
The results of the study showed that the European Economic Partnership
Agreement.
Agreement did not allow the recovery of Algerian agricultural exports.
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 .1مقدمة:

مبدأ التجارة احلرة هي عقيدة يدافع عنها العديد من االقتصاديني بفضل مزاياها العديدة على البلدان اليت تشارك

يف التجارة الدولية .تبلور االنفتاح التجاري اجلزائري بتوقيع العديد من االتفاقيات التجارية اإلقليمية والثنائية لالستفادة
من املزايا التفضيلية اليت مت التفاوض عليها يف هذه االتفاقيات.
إن تنويع االقتصاد والصادرات اجلزائرية هي اإلسرتاتيجية االقتصادية اجلديدة للدولة اليت تطبقها استجابة لتقلبات
أسعار النفط يف السوق الدولية واليت تؤثر على مواردها من النقد األجنيب وعلى توازن ميزانيتها العامة .
الزراعة هي أحد القطاعات اليت خضعت إلصالحات متتالية منذ عام  0222مع تنفيذ خطة التنمية الزراعية
الوطنية من أجل استغالل اإلمكانات اليت يتيحها هذا القطاع .وتعتمد السلطات العامة على القطاع لرفع احتياطات
الدولة من العملة الصعبة من خالل زيادة صادراهتا من املنتجات الزراعية مبا يف ذلك املنتجات ذات املزايا النسبية.
يعترب وصول املنتجات الزراعية اجلزائرية إىل األسواق اخلارجية وخاصة األوروبية خطوة هامة لتنمية جتارهتا اخلارجية.
وبالتايل ،اجلزائر تكثف عالقاهتا التجارية مع الدول من خالل التوقيع  ،يف مجلة أمور  ،على اتفاقية الشراكة
االقتصادية مع االحتاد األورويب إلقامة منطقة التجارة احلرة  ،والذي يعترب أكرب املنتجني واملصدرين الرائدين يف العامل
للمنتجات الزراعية من خالل سياسته الزراعية املشرتكة.
من الناحية النظرية  ،ميكن أن يؤثر التكامل االقتصادي تأثري اجيايب أوسليب على املبادالت من خالل إنشاء
أوحتويل التبادالت بني الشركاء التجاريني .عالوة على ذلك  ،خيتلف حترير التجارة يف املنتجات الزراعية عن املنتجات
قطاعا متعدد الوظائف للدول ومن
الصناعية يف أن للزراعة مصلحة مزدوجة ؛ فمن ناحية ،على املستوى الوطين يعترب ً
حساسا يف املفاوضات املتعددة األطراف يف إطار منظمة التجارة
قطاعا
ناحية أخرى على الصعيد الدويل حيث يعترب ً
ً
العاملية اليت هتدف إىل إلغاء مجيع أشكال الدعم واإلعانات لصاحل القطاع الزراعي.
يف إطار اتفاقية الشراكة  ،حترير التجارة الزراعية بني اجلزائر واالحتاد األورويب يتبع الشروط اليت مت التفاوض عليها
واملصادقة عليها من قبل الشريكني واليت تتوافق مع األنظمة الدولية .أثار القطاع الزراعي اهتمام اجلزائر اليت تسعى
إىل ضمان األمن الغذائي الوطين وتشجيع املزارعني على رفع قدراهتا اإلنتاجية والتصديرية إىل الدول األوروبية اليت ال
تزال من مورديها وعمالئها األساسيني.
 .1.1إشكالية الدراسة:
وبناء على ما سبق ذكره ،تكمن اإلشكالية يف حتديد اآلثار املرتتبة عن اتفاقية الشراكة األوروبية على تنمية
الصادرات الزراعية اجلزائرية من اخلضر والفواكه إىل اإلحتاد األورويب .نتائج هذه االتفاقية تعكس اآلثار الفعلية
للتجارة احلرة على املزارعني احملليني وتسمح للسلطات باختاذ التدابري املالئمة لرتقية الصادرات الزراعية اجلزائرية.
 .2.1أسئلة الدراسة:

إضافة إىل هذه اإلشكالية  ،ميكن صياغة سؤالني فرعيني على النحو التايل:
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 هل املفاوضات لتحرير التجارة اخلارجية للمنتجات الزراعية ضمن اتفاقية الشراكة األوروبية حتفز الصادرات الزراعيةاجلزائرية ؟
 ما هي القدرة التنافسية والتصديرية اجلزائرية يف املنتجات الزراعية ؟ .1.1فرضيات الدراسة:

ويستند العمل على الفرضيتني املواليتني:

 توسيع األسواق مبوجب اتفاقية الشراكة األوروبية يرفع من صادرات املنتجات الزراعية ذات املنشأ اجلزائري. االنفتاح التجاري يعزز املنافسة مما يضع اجلزائر أمام صعوبات للحصول على أجزاء من السوق األوروبية بسببعدم جاذبية املنتجات الوطنية مقارنة باملنتجات املنافسة.
 .1.1منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ملا ورد من اإلحصائيات والبيانات املوثّقة ليتسىن لنا استخالص
النتائج منها ،وكذا االستعانة باختبار إحصائي لتحديد آثار االتفاقية على الصادرات اجلزائرية.

 .1.1نموذج الدراسة:

لإلجابة على التساؤالت املطروحة وحتديد مدى صحة الفرضيات  ،مت تنظيم العمل إىل ثالث نقاط :
أوالً  ،نقدم وجهة نظر النظرية االقتصادية حول التكامل االقتصادي وتأثرياته على التجارة اخلارجية  ،ثانيا نقوم
بتحليل شروط حترير املبادالت التجارية الزراعية ضمن اتفاقية الشراكة مع االحتاد األورويب  ،وثالثا يتم حتديد تأثري

هذه االتفاقية على الصادرات الزراعية من اجلزائر باستخدام اختبار العينات املطابقة لسنة  0222و.0210
 .2آثار التكامل االقتصادي في النظرية االقتصادية :

يسعى مبدأ التجارة احلرة إىل تعزيز تنمية التجارة الدولية عن طريق إزالة احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية

والتنظيمات الوطنية اليت قد حتد من استرياد السلع واخلدمات .يرتكز أساس هذا النظام على النظريات االقتصادية
الكالسيكية للتقسيم الدويل للعمل وامليزة النسبية .ووف ًقا هلذه النظريات  ،فإن التقسيم الدويل للعمل يؤدي إىل
تعظيم ثروة كل الدولة املتنافسة ويساهم يف زيادة حجم وقوة ورحبية قطاع التجارة احمللية والتجارة الدولية مقارنة
بالقطاعات اإلنتاجية.
لالستفادة من مزايا هذه املبادالت ،توقع الدول اتفاقيات جتارية ثنائية أوإقليمية اليت تعرب عن تعهدات من الدول
املختلفة للتعاون مع بعضها البعض يف اجملال التجاري واالقتصادي .االتفاقات التجارية ختتلف من حيث األشكال
ويعكس كل شكل منها درجات خمتلفة من التكامل االقتصادي .نتناول يف هذه النقطة أنواع التكامل االقتصادي
وتأثريه على املبادالت الدولية يف النظرية االقتصادية.
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 .1.2التكامل االقتصادي:

التكامل االقتصادي هوالشكل األكثر تفصيالً الذي ميكن أن تتخذه اتفاقية التجارة اإلقليمية  ،حيث يتم متييزه بعدة

تقدما وتوسعا يف املفاوضات واألهداف التجارية.
درجات
ً
اعتمادا على ما إذا كان أكثر أوأقل ً
ومييز  Bella Balassaأربعة أشكال :منطقة التجارة احلرة ،االحتاد اجلمركي ،السوق املشرتكة واالحتاد
االقتصادي والنقدي.
هتدف منطقة التجارة احلرة إىل إلغاء وختفيض القيود اجلمركية وغري اجلمركية املفروضة على تبادل السلع واخلدمات
بني جمموعة من البلدان يف منطقة جغرافية معينة .ونظام التجارة اخلارجية بني هذه اجملموعة مع الدول خارج املنطقة
يتبع السياسات التجارية املنتهجة لكل دولة  ،ومن ناحية أخرى إذا التزمت جمموعة الدول بسياسة جتارية مشرتكة من
احتادا مجركيًا الذي يشمل زيادة الكفاءات االقتصادية
خالل تطبيق تعريفة خارجية مشرتكة تصبح منطقة التجارة احلرة ً
والثقافية والسياسية وإقامة عالقات أوثق بني البلدان األعضاء.
يف كال النوعني من التكامل يتعلق األمر حبركة السلع ال غري ،أما بالنسبة حلركة األشخاص وورأس املال فهي
مرخصة يف السوق املشرتكة أين يتمكن األعوان االقتصادية من خالهلا بيع وشراء السلع واخلدمات بدون رسوم

مجركية .عندما تنسق هذه الدول سياساهتا االقتصادية وتتبىن عملة موحدة وتوحد سياساهتا النقدية واملالية ،السوق
احتادا اقتصاديًا ونقديًا.
املشرتكة تصبح ً
مت إنشاء العديد من هذه التكتالت االقتصادية على املستوى العاملي  ،مثل االحتاد االقتصادي والنقدي األورويب،
واتفاقيات التجارة احلرة بني دول أمريكا الشمالية -نافتا  ، -NAFTAوالسوق املشرتكة لدول جنوب أمريكا
الالتينية  -مريكوسور  - MERCOSURمنطقة التجارة احلرة بني الدول العربية  ، -GZALE -واتفاقية التجارة احلرة
القارية األفريقية  - AFCFTA -ما إىل ذلك  ،ولكن العديد من االتفاقات ال تزال يف مرحلة منطقة التجارة احلرة
أواالحتاد اجلمركي.
ميكن اعتبار إنشاء مناطق التكامل االقتصادي عقبة يف طريق احملادثات املتعددة األطراف واستبعاد البلدان اليت ال
تشارك فيها .عالوة على ذلك  ،ميكن اعتبارها مصدراً للنمواالقتصادي من خالل إقامة التجارة احلرة  ،حتفيز املنافسة
واالبتكار بني الدول.
إن آثار التكامل االقتصادي على الدول مت دراسته يف النظرية االقتصادية من خالل تيارين وفق السياقات
السياسية واالقتصادية األكثر أمهية يف تلك الفرتة :أوال النظريات الكالسيكية اليت تتناول اجيابيات وسلبيات التكامل
وتسمى بالتحليل الساكن وثانيا النظريات اجلديدة اليت حتدد اآلثار الديناميكية هلذه االتفاقيات.
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 .1.1.2اآلثار الااكنة:
يعترب جاكوب فينر Jacob Vinerأول اقتصادي حيدد األثر االقتصادي للتكامل االقتصادي على الدول الشريكة
يف عمله "قضية االحتادات اجلمركية  "1591بتعريف وربط اآلثار الساكنة إىل التغيري األويل يف سلوك الفاعلني
االقتصاديني.
حتدد هذه التأثريات من خالل التمييز بني آثار إنشاء أوآثار حتويل التجارة اليت تظهر يف عامل إعادة توزيع عوامل
اإلنتاج كرد فعل على إزالة الرسوم اجلمركية داخل املنطقة.
حتدث اآلثار االجيابية عندما تنتقل التجارة من منتج بأعلى تكلفة إىل منتج بأقل تكلفة بني الدول األعضاء أين
يتم من خالله خلق جتارة جديدة النامجة عن املزايا النسبية للدول .وف ًقا لـ  ، J. Vinerخلق جتارة بني الدول يزيد

تغيريا يف االستهالك .يف حني أن حتويل التجارة يقلص املبادالت
من رفاهية البلد وحيسن الرفاهية اإلقليمية وحيدث ً
وحيمل تكاليف إضافية للدولة .بينما يظهر اثر التحويل التجاري عندما تتحول الواردات من بلد غري عضوالذي ينتج
ُ
بأسعار منخفضة إىل بلد عضوينتج بأمثان مرتفعة .الدافع أواملانع لتشكيل منطقة التجارة احلرة يكمن يف املقارنة بني
آثار خلق التجارة وآثار حتويل التجارة.
يف حالة وجود جتارة مكثفة بالفعل بني الدول  ،فإن توقيع اتفاقيات التجارة اإلقليمية يكون له أثر إنشاء التجارة
اليت يطلق عليها "الشركاء التجاريون الطبيعيون" .بالنسبة لـ  ، P. Krugmanاالتفاقيات التفضيلية تكلف أقل من
املبادالت العادية بني الدول وأن تكاليف النقل تؤثر على حجم املبادالت ؛ إذا كانت التكاليف مرتفعة تركز التجارة
على املستوى اإلقليمي وارتفاع تكوين الكتل التجارية اإلقليمية يزيد من الرفاهية  ،ألن املكاسب املتولدة من ذالك
تكون أكرب من حتويل التجارة.
 .2.1.2اآلثار الديناميكية:
نظرا ألن تأثري التكامل االقتصادي على الرفاهية مل ميكن تقييمه بشكل كامل عن طريق التحليل الساكن يف
ً
السنوات الستينيات  ،أدخل االقتصاديون مثل بيال باالسا  )1590( Bella Balassaوكوبر وماسيل Cooper et
جديدا لألحباث يف اجملال وأضافوا مفهوم اآلثار الديناميكية للتكامل االقتصادي.
بعدا ً
ً )1599( Massell
ويف هذا السياق ،األسباب واآلثار االقتصادية املرتتبة على إنشاء التكامل االقتصادي تتجاوز املربرات التجارية .يذكر
بيال باالسا بعض اآلثار املرتتبة مبا يف ذلك "االقتصاديات على النطاق الواسعة ،التغري التكنولوجي  ،أثر التكامل على
هيكل السوق واملنافسة  ،منواإلنتاجية واملخاطر والنشاط االستثماري" (  .)Balassa,1961,p117أما بالنسبة لشيف
ووينتريز  ،Schiff et Wintersحيددان التأثريات الديناميكية للتكامل االقتصادي على أهنا أي شيء يؤثر على معدل
النمواالقتصادي على املدى املتوسط واملدى الطويل للدول األعضاء املشاركة يف اتفاقية التكامل
(.)Schiff and Winters,1998,p 179
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ترتبط التأثريات الديناميكية بتحسن ظروف وفعالية أداء وتشغيل الشركات ،أي آثار إعادة اهليكلة اليت ال يزال من
الصعب تقييمها كمياً .هذه اآلثار هلا تأثريا عميقا على النشاط االقتصادي أكثر من اآلثار الثابتة حيث متثل هذه

األخرية اإلقليمية القدمية على عكس اآلثار الديناميكية اليت متثل اإلقليمية اجلديدة.
اآلثار املتباينة للتكامل االقتصادي اليت قدمتها األدبيات االقتصادية تتعلق بالتكامل بني الدول املتقدمة اليت ليس
لديها أي تأخري يف اجملال االقتصادي على عكس البلدان النامية .هذه األخرية حتدد الدافع للمشاركة يف التكامل
االقتصادي من خالل املكاسب واخلسائر املتوقعة.
متثل االتفاقات اإلقليمية بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب عامالً من عوامل دمج هذه األخرية يف االقتصاد العاملي.
ونتيجة لذلك يعرف األدب االقتصادي حمددات اندماجهم كالتايل.
 .2.1.2المحددات االقتصادية التفاقيات التكامل بين الدول النامية:
إن دوافع الدول النامية للمشاركة يف التكامل االقتصادي تتحدد من خالل عدة عوامل ،مبا يف ذلك العوامل
االقتصادية ،عوامل السوق وعوامل التجارة .
أ .العوامل االقتصادية:
تركز نظرية التكامل بشكل واسع على التوزيع األمثل للموارد اإلنتاجية  .البلدان النامية تعترب التكامل ليس كأداة
السياسة التجارية فحسب لكن أيضا كأداة للتنمية االقتصادية اليت تعتمد على تنفيذ املشاريع املشرتكة يف امليدان.
تبني النظرية الكالسيكية أن حجم الدولة اقتصاديا له دور يف حتديد اآلثار املتوقعة من التكامل االقتصادي ،حبيث
كلما ارتفع الناتج احمللي اخلام للدولة ،كلما تضاعفت الفوائد و B.Balassaيرى أن مكاسب التكامل تعتمد على
حجم البلدان ومعدل منوها االقتصادي .أما بالنسبة لكرينني  ،Kreininفيؤكد أن املكاسب احملتملة من االندماج
ميكن مالحظتها بوضوح يف الدول الصغرية ومتوسطة احلجم عندما تتم التجارة مع دولة كبرية ،طاملا كان هناك طلب
أكرب على صادراهتا من الدولة ذات القدرة الشرائية العالية.
وف ًقا لفيلكومارينوف  ،Velko Marinovيف السوق الكبرية تتجلى مزايا االقتصاديات الصغرية من خالل حتسني
هيكل إنتاجها وكفاءهتا  ،وأن هذه اآلثار تتحقق على املدى املتوسط والطويل ليس على املدى القصري ؛ بعبارة أخرى
لآلثار الديناميكية إجيابية أكثر جوهرية بالنسبة للدول ما يفسر سلبية اآلثار الساكنة على املدى القصري .من ناحية
أخرى ،بعض االقتصاديني يزعمون أن املكاسب احملققة غري متكافئة وغالبا ما تكون لصاحل الدولة الكبرية على
حساب البلد الصغري الذي يضطر للتكيف مع اهليكل االقتصادي واألسعار لتلك الدول.
( Helleiner 1996و)9111 Marinov
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ب .العوامل المرتبطة بالاوق:
اآلثار االجيابية اليت تتوقعها البلدان النامية من التكامل االقتصادي متكنها من التخصص يف إنتاج سلع معينة ،يف
حتسني قدرهتا التنافسية وختفيض البطالة وزيادة الدخل القومي .حتويل التجارة وتغري التوزيع اجلغرايف لإلنتاج يؤدي إىل
إعادة توزيع العمالة من قطاعات أقل إنتاجية إىل قطاعات أكثر إنتاجية ذات قيمة مضافة مرتفعة.
وف ًقا لفينر  Vinerميكن النظر إىل التكامل االقتصادي على أنه خطوة حنوالتجارة احلرة أوخطوة حنوالسياسة احلمائية
اليت متكن البلدان النامية من دعم تنميتها الصناعية ومحاية الصناعات الناشئة ،وحتقيق االقتصاديات السلمية وإحالل
الواردات .وعالوة على ذلك ترى البلدان النامية أن مبادرات التكامل تسمح هلا باالستمرار يف حترير جتارهتا اخلارجية
وإلغاء القيود اليت تعترب كجزء من برناجمها املتفق عليه مع املنظمات الدولية لتحقيق االستقرار ،من أجل تعزيز القدرة
التنافسية الدولية .وتعترب البلدان النامية االندماج كأداة لزيادة القدرة التنافسية يف االقتصاد العاملي.
سلعا تكميلية ( .)Viner 1950كلما
سلعا منافسة تستفيد أكثر من التكامل من الدول اليت تنتج ً
البلدان اليت تنتج ً
كان تباين يف أسعار نفس السلع كلما ارتفعت الفوائد خاصة بالنسبة للبلدان النامية يف منتجات القطاع األويل.
ج .العوامل المرتبطة بالتجارة:
إن التكامل االقتصادي يرفع من حجم السوق ويلغي التعريفات اجلمركية األصلية واألولية لتشجيع التجارة البينية
والوصول إىل درجة مرتفعة من الرفاهية االقتصادية اإلقليمية على حساب التجارة مع باقي دول العامل ( Lispey
 .)1960ويقاس جناح اتفاقية التكامل بالزيادة يف حصة التجارة البينية واإلقليمية يف إمجايل التدفقات التجارية للدول
األعضاء.
يف جمال التعاون اإلقليمي  ،جتري البلدان النامية إصالحات اقتصادية وتلتزم مبواصلة دينامكية اإلصالح .كدولة
يف طريق النمووقعت اجلزائر عدة اتفاقيات لالستفادة من اآلثار االجيابية من املبادالت التجارية مع الدول بإبرام
اتفاقيات جتارية ثنائية مع تونس واألردن واتفاقيات إقليمية مع االحتاد األورويب والدول العربية قصد االندماج يف
االقتصاد العاملي .يف هذا العمل  ،نركز على اتفاقية الشراكة مع االحتاد األورويب كشريك اقتصادي أساسي للجزائر.
 .3تدابير تحرير التجارة في المنتجات الزراعية في اتفاقية الشراكة األوروبية مع الجزائر

يعترب االحتاد األورويب االقتصادي والنقدي أجنح قوة إقليمية للتكامل االقتصادي ،حيث اتبع هذا األخرية منطق

التكامل من خالل التفاوض على اتفاقيات تفضيلية مع الدول اجملاورة .أما بالنسبة لعالقاته مع بلدان البحر األبيض
املتوسط كانت مندرجة يف مشوار برشلونة يف  ، 0991وكذا اتفاقيات الشراكة مع البلدان بغرض تطوير عالقات
التعاون إلنشاء مناطق ازدهار مشرتكة وحترير التجارة يف املنتجات الصناعية واملنتجات الزراعية وصيد األمساك.
توقيع اجلزائر على اتفاقية الشراكة مع االحتاد األورويب ودخوهلا حيز التنفيذ يف سبتمرب  0229يهدف اقتصاديًا إىل
إنشاء منطقة التجارة حرة يف عام  0202للمنتجات الصناعية والزراعية بشكل تدرجيي من خالل االستفادة من
التفضيل التعريفي .تُنشأ منطقة التجارة احلرة وفقاً ألحكام اتفاقية الجات GATTلعام  1552وغريها من االتفاقات
املتعددة األطراف بشأن التجارة يف السلع وامللحقة باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العاملية.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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فيما يتعلق بالقطاع الزراعي ،تنطبق االتفاقية على املنتجات الزراعية واملنتجات الزراعية املصنعة يف اجلزائر أواالحتاد
األورويب واليت تندرج حتت الفصل األول إىل الرابع والعشرين من التعريفة اجلمركية املنسقة والتعريفة اجلمركية اجلزائرية
وكذلك للمنتجات املذكورة يف امللحق  1لالتفاقية.
يبني الفصل  0من اتفاقية الشراكة كيفية حترير التدرجيي للتجارة يف املنتجات الزراعية واملنتجات الزراعية املصنعة
ومنتجات الصيد ذات املنشأ اجلزائري واالحتاد األورويب واليت هتم كال الشريكني  :القيود الكمية والتدابري ذات األثر
املماثل املطبقة َمت إلغائها فور دخول االتفاقية حيز التنفيذ .هذه األخرية تعفي بعض املنتجات اجلزائرية من الرسوم
اجلمركية ،مع ختفيض جزئي يف الرسوم اجلمركية أوبفرض حصص تعريفية.
ختضع صادرات املنتجات الزراعية املنتجة يف اجلزائر واليت تندرج يف إطار الربوتوكول  1من االتفاقية من ختفيض يف
الرسوم اجلمركية والرسوم املماثلة مبا يعادل  22إىل  .٪122أما الصادرات اليت تتجاوز احلصص التصديرية ختضع
لرسم مجركي منصوص عليه يف االتفاقية وحسب التعريفة اجلمركية النافذة.
زيادة على ذلك  ،صادرات املنتجات الزراعية املومسية من اجلزائر إىل أوروبا مقيدة جبداول زمنية أين تصدر على مدى
1
فرتات معينة  ،وال سيما البطاطس املبكرة والطماطم والقرنبيط ،البازالء والقرعة وغريها من املنتجات.
فيما يتعلق بالواردات من املنتجات الزراعية من االحتاد األورويب ،فإهنا ختضع للرسوم اجلمركية والرسوم املماثلة من 9
إىل  .٪ 02يتم ختفيضها بنسب ترتاوح بني  02و ٪ 122يف حدود احلصص التعريفية احملددة .املنتجات الزراعية
2
ذات املنشأ اجلزائري املعنية بالتفكيك اجلمركية ختتلف من حيث النوع والعدد مقارنة بتلك املستوردة من أوروبا.
بعد مخس سنوات من دخول االتفاقية حيز التنفيذ وقصد تلبية طموحات التنمية يف البالد ورفع مستوى الشركات
اجلزائرية ،وألسباب الصعوبات االقتصادية اليت واجهتها اجلزائر عند تطبيق التفكيك اجلمركية  ،قدمت اجلزائر يف شهر
جوان  0212طلبًا ملراجعة االتفاقية خاصة فيما يتعلق باالمتيازات اجلمركية للمنتجات الزراعية والغذائية .وشرعت
الدولة يف سبتمرب من نفس السنة يف إغالق  09حصص زراعية وغذائية ممنوحة لالحتاد األورويب.
بعد مدة عامني من التفاوض ،اتفق الطرفان على تعديل اجلدول الزمين للتفكيك والكميات املستوردة واملخططة يف
البداية وف ًقا ألحكام الربوتوكولني  0والربوتوكوالت  9وبدأ تشغيل النظام اجلديد مند  1يناير  0210إىل غاية
 3.0202يتعلق األمر مبراجعة  09حصص تعريفية مجركية  ،منها  02خاصة باملنتجات الزراعية واثنني بندين
للمنتجات الزراعية املصنعة  ،وتتمثل يف:
 إلغاء  09حصة مجركية للمنتجات الزراعية املمنوحة لالحتاد األورويب. إعادة فتح  5وتعديل حصتني تعريفية تفضيلية للمنتجات الزراعية املمنوحة لالحتاد األورويب. إلغاء التفضيل التعريفي ملنتجني ( )0من املنتجات الغذائية املصدرة من االحتاد إىل اجلزائر يف مقابل دفع تعويضلالحتاد األورويب لتغطية خسارة الرسوم اجلمركية املتحملة من طرف أوروبا.
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الغرض من مراجعة االمتياز الزراعي تكمن يف دعم جناح سياسة التجديد الزراعي والريفي اليت طبقتها اجلزائر يف سنة
 ،0212ومنح الدعم الضروري للمزارعني احملليني وكذلك احلفاظ على محاية اإلنتاج الوطين من خالل استعادة
وجتميد معدالت الرسوم اجلمركية لعدة منتجات .تواصلت املفاوضات إىل غاية  0212أين عقدت اجلزائر العديد
من اجللسات مع االحتاد األورويب ،حيث يف اجملال الزراعي وقع الطرفان على اتفاقية متويل لربنامج دعم القطاع هبدف
دعم صناعة األغذية الزراعية وإدارة املياه ومكافحة التلوث .وأكد التقرير الذي أعدته اللجنة ألوروبية حول عالقاهتا
االقتصادية مع اجلزائر على ضرورة تعزيز بعض الزراعات اإلسرتاتيجية وزيادة كمية املنتجات اجلزائرية وحتسني نوعية
السلع املصدرة .ويف إطار التعاون الثنائي بني الطرفني ،طبق برنامج العمل التجرييب للتنمية الريفية والزراعة يف اجلزائر
( )PAP-ENPARD 2015-2018الذي يهدف إىل تدريب املدربون يف جمال تنشيط القطاع وتطوير الصادرات
الزراعية.
تركز اتفاقية الشراكة إىل حد ما على تسهيل النفاد إىل األسواق للمنتجات الزراعية الناشئة من الطرفني وال تتناول
سياسة الدعم احمللي ودعم الصادرات .هلذه االتفاقات آثار على االقتصاد الوطين وامليزان التجاري للمنتجات الزراعية
للدول اجلزائرية .ملعرفة إذا كانت سلبية أوإجيابية بالنسبة للجزائر يرتتب علينا القيام بدراسة حتليلية لصادرات اخلضر
والفواكه من اجلزائر إىل االحتاد األورويب.
.2آثار اتفاقية الشراكة األوروبية على صادرات الزراعية من الجزائر إلى أوروبا

تعترب التجارة العاملية يف املنتجات الغذائية  ،اليت ختتلف عن القطاعات األخرى  ،قضية اقتصادية وجيوسياسية

وقضية أمن الغذائي ،أين هتيمن البلدان املصدرة الرئيسية مبا يف ذلك الواليات املتحدة واالحتاد األورويب والصني على
الصادرات العاملية للمنتجات الزراعية.
ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية ألكرب عشرة دول مصدرة من  1،129مليار دوالر أمريكي يف  0229إىل
 1،092مليار دوالر أمريكي يف  .0219واخنفضت حصة صادرات االحتاد األورويب بنسبة  ، ٪1240حيث
بلغت  ٪2240يف  0229و ٪0040يف  ، 0219بينما ارتفعت صادرات الربازيل والصني بنسبة ٪1549
4
و ٪2140على التوايل يف  0219مقارنة ب .0229
يف إطار االتفاقية مع االحتاد األورويب  ،تستفيد اجلزائر من تصدير مقيد إىل األسواق األوروبية وف ًقا جلدول تفكيك

التعريفة اجلمركية .عدم جتانس البلدين من حيث مستوى التنمية واإلنتاج والتجارة اخلارجية يف املنتجات الزراعية
يؤدي إىل اختالل التوازن التجاري لصاحل البلدان الثمانية والعشرين بدالً من الدولة الواحدة.
تعترب اجلزائر مستوردا صافيا للحبوب أين بلغت قيمة هذه الواردات  040مليار دوالر أمريكي لعام  ، 0210مرتني
مما كانت عليه يف عام  .0229واردات احلبوب من أوروبا متثل  ٪20يف  0229و ٪00يف  0210من إمجايل

الواردات  ،مما جيعلها املورد الرئيسي للجزائر .أما بالنسبة للصادرات الزراعية من اجلزائر فهي تتكون بنسبة كبرية من
اخلضر والفواكه ،مما يدفع بنا إىل حتليل صادرات هذا النوع من املنتجات إىل أوروبا.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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لتحديد اآلثار املرتتبة التفاقية الشراكة على صادرات اخلضر 5والفواكه 6من اجلزائر  ،نقدم أوالً باختصار مستوى
التبادل التجاري اجلزائري األورويب هلذين النوعني من املنتجات ،يف حني نبني حجم هذه الصادرات بالنسبة
للصادرات اجلزائرية حنو العامل.
مع بقية الدول ،سجلت اجلزائر عجزاً زراعياً كبرياً يف الفرتة ما بني  0221و .0210بلغت قيمة الواردات
اإلمجالية (اخلضر والفواكه)  164مليون دوالر أمريكي يف عام  2001وقيمة الصادرات  15مليون دوالر أمريكي لنفس
الفرتة  ،أي سجلت عجزا قدره  125مليون دوالر أمريكي .ارتفع هذا األخري بشكل حاد يف عام  0210ليصل
7
إىل  990 -مليون دوالر أمريكي.
وف ًقا لإلحصاءات الواردة يف اجلدول  ،-1-ميكن مالحظة أن قيمة صادرات اخلضر حنوالعامل قد ارتفعت يف نفس
الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة صادرات الفواكه، .حيث ارتفعت قيمة صادرات اخلضر والفواكه إىل العامل  ،على
التوايل  ،بنسبة  ٪02و ٪05549عام  0210مقارنة بعام .0221
الجدول  :1صادرات الجزائر من الخضر والفواكه نحوالعالم وأوروبا

الوحدة1111 :دوالر أمريكي

المصدرhttps://www.trademap.org:

وجتدر اإلشارة إىل أن حصة الصادرات الزراعية من اخلضر والفواكه ذات املنشأ اجلزائري بالنسبة للصادرات العاملية
لسنة  0210ال متثل إال  % 2أما نسبة الصادرات األوروبية للفواكه متثل  % 0969وبالنسبة للخضر  %09لسنة
 .02108وهذا ما يبني حجم وإمكانيات املنافس األورويب وضعف القدرات التصديرية اجلزائرية يف القطاع الزراعي.
 .1.2التجارة الثنائية للخضر والفواكه بين الجزائر وأوروبا:

تشري نفس اإلحصائيات يف اجلدول  -1-إىل أن  ٪5549و ٪ 5249من إمجايل صادرات اجلزائر من اخلضر
والفواكه يف عام  0221كانت موجهة حنوأوروبا  ،وخاصة إىل فرنسا  ،مما جيعلها زبوهنا الوحيد قبل دخول اتفاقية

الشراكة حيز التنفيذ يف  .0229فرنسا وأوروبا مها أيضا من املوردين الرئيسيني للجزائر للمنتجات الزراعية  ،خاصة
احلبوب والنب والشاي والفواكه واخلضروات  .ومن مث فإن اجلزائر تسجل عجزا جتاري بالنسبة للخضر والفواكه كما
هومبني يف الشكلني  1و.0
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 1.1.2التبادل التجاري للخضر
يبني الشكل  -1-صادرات وواردات اجلزائر من اخلضر حنوالدول األوروبية ألربعة سنوات والذي يفصح مدى
تطور املبادالت التجارية بني الطرفني.
الشكل  : 1مبادالت الخضر بين الجزائر وأوروبا

(مليون دوالر أمريكي)
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وف ًقا للرسم البياين وبعد قراءة دقيقة لألرقام نالحظ فجوة كبرية بني واردات وصادرات اخلضر بني عامي

 0221و 0210وهذا ما يعكس االرتفاع املستمر يف عجز امليزان التجاري اجلزائري بالنسبة للخضر .الواردات
ارتفعت بشكل مستمر من  0560إىل  10060مليون دوالر مقابل اخنفاض الصادرات بشكل ملحوظ من 0221
إىل  0210لتمثل  %91,9و % 2فقط من الصادرات حنوالعامل بالنسبة للسنتني .عالوة على ذلك  ،فإن هذا
االخنفاض يف قيمة الصادرات حنوأوروبا يقابله زيادة يف الصادرات حنوالدول العربية يف سياق منطقة التجارة احلرة العربية
الكربى  GZALEاليت انضمت إليها اجلزائر منذ عام  0225؛ أين أصبحت دولة قطر والكويت وتونس
واإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية الزبائن اخلمسة األوائل مند عام  0225حىت عام .0210
صدرت اجلزائر أنواع خمتلفة من اخلضر حنوأوروبا يف  0210ومشلت البطاطس الطازجة أومربدة بقيمة 119222
دوالر أمريكي ،بقول قرنية مقشورة أوغري مبشورة بـ ـ  01222دوالر أمريكي ،البصل ب ـ ـ  09222دوالر أمريكي
وخضر أخرى طازجة أومربدة بقيمة  25222دوالر أمريكي ،و 00222دوالر أمريكي لبقية اخلضر .تدل هذه
األرقام إىل أن  % 20من الصادرات اإلمجالية إىل أوروبا تتمثل يف منتج البطاطس و % 90يف اخلضر األخرى
9

وتصدر بانتظام إىل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
ونستنتج من هذه األرقام أن قيمة صادرات اخلضر جد منخفضة وال تغطي سوى نسبة  %2,19من الواردات
يف عام  ، 0210وهي نسبة ضئيلة للغاية .مع العلم أن تصدير البطاطس املبكرة خيضع من 1جانفي إىل  01مارس
إىل ختفيض مجركي بنسبة  % 122يف حدود حصة تقدر  9222طن،وإذا جتاوزت هذا الوزن أومدة التصدير فانه
خيضع للتعريفة اجلمركة العادية .أما األنواع األخرى من اخلضر باخلصوص تلك املنافسة للخضر األوروبية ،فتخضع
10
لنفس النظام أي تصدر بدون رسوم مجركية يف فرتات حمددة يف االتفاقية.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 2.1.2التبادل التجاري للفواكه :

وف ًقا لإلحصائيات املبينة يف اجلدول  ،-1-قيمة صادرات الفواكه جتاوزت قيمة صادرات اخلضر من اجلزائر
حنوالعامل مبا يف ذلك أوروبا للسنوات األربعة.
بالنسبة لنفس الفرتة ،يتبع التبادل الثنائي نفس التوجه حيث ارتفعت قيمة واردات اجلزائر من الفواكه من  0221إىل
 0212لتصل إىل  02,9مليون دوالر أمريكي يف  . 0212على العكس يف سنة  ، 0210تراجعت قيمة فاتورة
االسترياد ب ـ ـ ــ %29 :مقارنة بعام ( 0212الشكل .)-0-
هذا االخنفاض يف قيمة الواردات هونتيجة للتدابري الوقائية اليت طبقتها اجلزائر لتخفيض العجز يف ميزان املدفوعات.
يف عام  ،0210منعت اجلزائر استرياد الفواكه خالل موامسها من مجيع الدول ،وف ًقا ألحكام املادة  19من األمر رقم
 22-20املؤرخ  15يوليو 0220املتعلق بالقواعد العامة املنطبقة على عمليات استرياد وتصدير البضائع .أما
الفواكه اليت تأثرت هبذه احملظورات هي التفاح والكمثرى والسفرجل والفراولة والبطيخ واحلمضيات الطازجة أواجملففة.
ُمت أعيد إدخال تدابري أخرى يف عام  0212مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  20-12املؤرخ  0يناير  ، 0212حيث
مت وضع نظام لقيود االسترياد ملختلف املنتجات مبا يف ذلك الفواكه واخلضروات .هذا اإلجراء ساري املفعول حىت يتم
استعادة توازن ميزان املدفوعات.
الشكل  : 2تبادل الفواكه بين الجزائر وأوروبا (مليون دوالر أمريكي)
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حسب اتفاقية الشراكة ختضع صادرات الفواكه إىل ختفيض مجركي  % 122فوري عند دخول االتفاق حيز
التنفيذ يف سبتمرب  ، 0229ومتس احلمضيات ،التني ،التمر واملشمش .أما صادرات عنب املائدة الطازج ،التوت،
الفراولة والبطيخ ختضع لنظامني مجركيني  :بدون رسوم مجركية عند تصديرها خارج مومسا اإلنتاجي على عكس
تصديرها يف موامسها اإلنتاجية أين أوروبا حتمي منتجاهتا من املنافسة اجلزائرية بفرض رسم مجركي.
أما بالنسبة للصادرات الفواكه ذات املنشأ اجلزائري ،فيظهر يف الرسم البياين أن قيمتها ارتفعت بانتظام بني عامي
 5,9( 0221مليون دوالر أمريكي) و 05,1( 0210مليون دوالر أمريكي) .من ناحية أخرى ،اخنفضت حصة
اجلزائر من صادرات الفواكه يف السوق األوروبية بشكل ملحوظ بنسبة  %9يف عام  0229مقارنة بعام 0221
121

)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)03العدد ( ،2020 ،)01ص132-114 :

ISSN: 2602-7860

وبنسبة  %09يف عام  0210مقارنة بعام  .0229حيث يقابل هذا االخنفاض الزيادة يف حصة السوق التصديرية
إىل روسيا واملغرب والواليات املتحدة وموريتانيا.
يف اجملموعة األوروبية ،بني سنة  0229و 0210ضاعفت اجلزائر عدد شركائها لتصدير بعض الفواكه وباخلصوص
التمر الطازج أواجلاف بشكل رئيسي ،وهوما ميثل  %55422من إمجايل صادرات الفواكه حنوالدول يف عام 0210
مقابل نسبة  %59يف عام  .0229أما النسبة املتبقية من الصادرات ،فتكمن يف صادرات الشمام والبطيخ إىل بولندا
بقيمة  12222دوالر أمريكي يف سنة  0210وبعض الفواكه األخرى.
حتليل اإلحصاءات العامة لصادرات اجلزائر حنوأوروبا تثبت أن قدرة اجلزائر على تصدير الفواكه أحسن من صادرات
اخلضر ولكن بالرغم من ذالك تظل الصادرات هامشية من حيث قيمتها ومن حيث عدد األصناف املصدرة .
 .2.3أثر اتفاقية الشراكة على صادرات الخضر والفواكه من الجزائر نحوأوروبا باستخدام اختبار العينات
المرتبطة

توصلنا من خالل حتليل إحصائيات الصادرات من اخلضر والفواكه ذات املنشأ اجلزائري حنوأوروبا إىل أن قيمة

الصادرات من اخلضر اخنفضت بطريقة مستمرة مند  0221إىل غاية  0210أي قبل وبعد دخول حيز التنفيذ
اتفاق الشراكة يف  .0229بينما الحظنا الزيادة املتواصلة يف قيمة الصادرات من الفواكه يف نفس الفرتة.
من هذا املنطلق نسعى إىل معرفة إذا كانت هذه التغريات يف قيمة الصادرات قبل وبعد سنة  0229هلا داللة
إحصائية .نطبق هلذا الغرض اختبار العينات املطابقة لسنة  0222و 0210إلظهار إحصائياً تأثري االتفاق على

تنمية صادرات اخلضر والفواكه اجلزائرية .تعترب سنة  0222آخر سنة قبل التنفيذ الرمسي لالتفاقية بينما سنة
 0210مت اختيارها على أساس توفر أحدث اإلحصاءات حول صادرات اخلضر والفواكه حنوفئة الشركاء األوروبيني
( 02دولة ) املستمدة من موقع مركز التجارة الدولية .www.trademap.org
يتم االستعانة بربنامج س.ب.س.س  SPSSلتطبيق االختبار الالمعلمي للعينتني املطابقة أوالغري املستقلة ل ـ
ويلكوكسون للرتب ذات اإلشارات  Wilcoxon signed ranksكبديل لنظريه االختبار املعلمي  tللعينتني الغري
املستقلة لكون أن أهم شرط املتمثل يف الفرضية اإلعتدالية مل يتحقق إلجرائه االختبار املعلمي,أي أن البيانات
ليس هلا توزيع طبيعي ال سيما أن حجم العينات صغري ال يتجاوز  19دولة مستوردة.
يعتمد االختبار ،الذي يدعم إحصائيًا ارتفاع أوتراجع يف قيم صادرات اخلضر والفواكه على فرضيتني:
  H0الفرضية الصفرية  :فرضية غياب التأثري  -ال يوجد فرق بني متوسط قيمة الصادرات قبل اتفاق الشراكة يف 0222وبعد االتفاق يف 0210
  H1الفرضية البديلة :فرضية وجود التأثري  -يوجد فرق بني متوسط قيم الصادرات بني  0222و.0210أ -اختبار على صادرات الخضر:
نتائج اختبار  WILCOXONاخلاصة بصادرات اخلضر ذات املنشأ اجلزائري حنوالدول األوروبية لسنة 0222
و 0210متمثلة يف اجلدول رقم  1رقم  0كالتايل:
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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الجدول  : 1اإلحصاء الوصفي لصادرات الخضر

المصدر :من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات برنامج

.spss

يبني اجلدول أن متوسط قيمة الصادرات من اخلضر إىل  10دولة أوروبية اخنفض يف سنة  0210مقارنة بــسنة
 0222ب ـ  0222دوالر أمريكي حيث بلغت قيمة الصادرات  0069ألف دوالر أمريكي يف سنة 0222
و 0260ألف دوالر أمريكي يف  .0210ونالحظ أن اجلزائر رفعت صادرات حنوستة دول أوروبية بينما اخنفضت
بالنسبة ألربعة دول كما هومبني يف اجلدول  ،-0 -أما باقي الدول فبقيت ثابتة.
الجدول : 2اختبار الرتب ل ـ ـ ــ :ـWilcoxon

المصدر :من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات برنامج

.spss

أما القيم املتحصل عليها يف اجلدول  -0-تشري إىل أن القيمة االحتمالية

لالختبار Pvalue

تساوي 26515

وهوأكرب من مستوى املعنوية  ، ) 2629( αوهذا يدفعنا إىل رفض الفرضية البديلة اليت تقرر بتواجد فرق بني قيمة
الصادرات قبل وبعد دخول حيز التنفيذ اتفاق الشراكة األوروبية ونقبل الفرضية الصفرية اليت تدل على عدم وجود
فرق معنوي ذات داللة إحصائية بني قيمة الصادرات من اخلضر يف  0222ويف  ، .0210وبالتايل ميكن
االستنتاج أن اتفاق الشراكة األوروبية مل يؤثر على صادرات اخلضر من اجلزائر حنواالحتاد األورويب.
الجدول  : 2اختبار إحصائي ل ـ ــWilcoxon :

المصدر :من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات برنامج
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ب -اختبار على صادرات الفواكه:

بالنسبة لصادرات الفواكه نالحظ يف اجلدول -2-أن األسواق األوروبية املستوردة للفواكه اجلزائرية عددها يفوق
األسواق املستوردة للخضر والذي تقدر ب ـ  19مقابل  .10حيث ارتفعت قيمة الصادرات اجلزائرية وبلغ متوسطها
لسنة  162 ، 0210مليون دوالر أمريكي ليسجل نسبة ارتفاع  % 10040مقارنة بسنة .0222
الجدول  :4اإلحصاء الوصفي لصادرات الفواكه

المصدر :من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات برنامج

.spss

أما اجلدول  -9 -يبني أن ارتفاع عدد املستوردين توافق مع ارتفاع قيمة الصادرات لكل دولة ما عدا دولة واحدة
أين اخنفضت قيمة الصادرات.
الجدول : 5اختبار الرتب ل ـWilcoxon :

المصدر :من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات برنامج

.spss

أما تأثري اتفاق الشراكة األوروبية على صادرات الفواكه ذات املنشأ اجلزائري ،ميكن استنباطه من اجلدول 9
ومقارنة قيمة القيمة االحتمالية لالختبار  Pvalueمع مستوى املعنوية  .αمبا أن قيمة هذه األخرية  % 9أكرب من
 ، Pvalue 26220نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تقرر أن يوجد فرق معنوي ذات داللة
إحصائية بني قيمة الصادرات من الفواكه بني سنة  0222و.0210
نستنتج من هذه النتائج أن اتفاق الشراكة األوروبية له اثر على الصادرات اجلزائرية من الفواكه حنوأوروبا وذالك
لصاحل سنة  0210ذات القيمة املرتفعة ملتوسط الصادرات أي أثر اجيايب.
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الجدول  : 6اختبار إحصائي لـ Wilcoxon

المصدر :من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات برنامج

.spss

 .1تحليل النتائج:

يكشف حتليل التجارة الثنائية بني اجلزائر والبلدان األوروبية مبوجب اتفاقية الشراكة عن عدة نتائج :
 -زيادة العجز التجاري اجلزائري وتدين قدرة الدولة على التصدير مقارنة بالدول األوروبية.

 غياب خلق تبادل جتاري للخضر والفواكه لصاحل اجلزائر مع أوروبا والبحث عن أسواق جديدة خارجاألسواق األوروبية لتصدير اخلضر ذات املنشأ اجلزائري خاصة األسواق العربية.
 عدم تنوع السلع املعروضة للتصدر مما حيد من اقتحامها األسواق األوروبية ويضعف من قدرهتا التنافسية اتفاقية الشراكة هلا اثر اجيايب فحسب على تصدير منتج منفرد ال منافس له واملتمثل يف التمر ،بينما أثرها علىالصادرات الكلية ليس بالنافع.
 .1الخاتمة:
متحورت الدراسة حول اثر التحرير التدرجيي للتجارة الزراعية على الصادرات اجلزائرية ضمن اتفاقية الشراكة مع
االحتاد األورويب .يهدف احلد من احلواجز اجلمركية يف منطقة التجارة احلرة من تنمية املبادالت البينية وزيادة الرفاهة
جلميع الدول عرب التخصص والتقسيم الدويل للعمل .اجلزائر مل حتقق مكاسب من املبادالت الزراعية مع الدول
األوروبية كون أن هذا األخري يقلص النفاد إىل األسواق األوروبية للفواكه واخلضر ذات األصل اجلزائري من خالل
إدخال نظام احلصص والقيود الزمنية ،ويف ظل هذه الظروف  ،تتضاءل فرص اجلزائر يف اقتناء حصص جديدة يف
السوق األوروبية.
أظهرت نتائج حتليل التجارة الزراعية الثنائية ونتائج االختبار اإلحصائي عن صعوبة اجلزائر يف ترقية صادراهتا من
اخلضر والفواكه خالل أثنتا عشر سنة من املبادالت والتعاون الثنائي بني الدول .ويف ضوء هذه النتائج يتبني أن األثر
الفعلي املرتتب عن اتفاقية الشراكة مع االحتاد األورويب ليس باالجيايب على صادرات اجلزائر الزراعية كون أن أوروبا
متخصصة يف املنتجات الزراعية ومنافس قوي للجزائر اليت تكتسب إمكانيات لتنمية زراعة بيولوجية ذات نوعية
جيدة.
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من اجل التوصل إىل التخفيض من عجزها التجاري الزراعي مع أوروبا ،ال بد أن تكتسب اجلزائر ميزة نسبية يف
صادرات هذه املنتجات وال تدخل صادراهتا الزراعية يف منافسة مباشرة مع املنتجني احملليني األوروبيني ،حيث يكون
مفيدا للجزائر يف الفرتة اليت تكون فيها املنتجات اجلزائرية هي الوحيدة يف السوق .لذلك أولوية الدولة
التصدير ً
واملنتجني تنحصر يف تطوير اإلنتاج الزراعي وحتديث وميكنة الزراعة ،وتعزيز نظام اجلودة واالمتثال ملعايري الصحة
والصحة النباتية وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية للحفاظ على اإلنتاج واإلنتاجية املستمرة .ولرفع الصادرات الزراعية
اجلزائرية ال بد من االعتماد على إسرتاتيجيات تنمية الصادرات من خالل رفع عدد الشركات املصدرة وزيادة يف
االستثمارات املصدرة.
إن عجز اجلزائر احلايل عن تصدير املنتجات الزراعية إىل أوروبا هوواقع مر لالقتصاد اجلزائري وخاصة أن اجلزائر
على وشك حترير بالكامل التبادل التجاري للسلع واخلدمات مع أوروبا داخل منطقة التجارة احلرة اليت تدخل رمسيًا يف
التفنيد يف عام  .0202من هذا املنطلق يرتتب على الدولة بدل جهود إضافية من خالل اختاذ التدابري والقرارات
املناسبة للنهوض بقطاع زراعي تنافسي .والسؤال الذي يطرح نفسه والذي يتطلب دراسة حتليلية وميدانية  ،ما هي
حمددات الصادرات الزراعية اجلزائرية حنوأوروبا ؟
.6الهوامش:
 1اتفاقية الشراكة األورومتوسطية مع اجلزائر ،بروتوكول  1بشأن الترتيبات المطبقة على واردات االتحاد من المنتجات الزراعية
منشأة في الجزائر.

 2اتفاقية الشراكة األورومتوسطية مع اجلزائر ،بروتوكول  2بشأن الترتيبات المطبقة على واردات الجزائر من المنتجات الزراعية

منشأ ة في االتحاد األوروبي .
Journal officiel de l'Union européenne L 16/141 du 18.1.2019, « Actes adoptés par des

3

instances créées par des accords internationaux, Décision n° 1/2018 du comité d'association
UE- Algérie du 27 décembre 2018».
4
FAO (2018), « La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2018. Atteindre les
objectifs de développement durable» Rome, p43.

 5تشمل اخلضر :خضر ونباتات وجذور ودرنات ،غذائية ( الفصل )7من منتجات من أصل نبايت ( قسم الثاين)
حسب التعريفة اجلمركية اجلزائرية والتعريفة املنسقة.
 6تشمل الفواكه :فواكه ومثار صاحلة لألكل؛ قشور محضيات وقشور بطيخ أومشام ( الفصل  )2من منتجات من
أصل نبايت( قسم الثاين) حسب التعريفة اجلمركية اجلزائرية والتعريفة املنسقة.
)www.trademap.org, (15-03-2020; 19:23

7

 8الصادرات العاملية للفواكه تقدر بـ  77,1مليار دوالر أمريكي وصادرات اخلضر ب ـ ـ ــ 009, 7 :مليار دوالر
أمريكي لسنة  ،0107متاح على املوقع اإللكرتوين.(20-03-2020; 14:02) ،www.trademap.org :
(16-03-2020; 15:21) www.trademap.org
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. 0111  جوان00  بتاريخ34 اتفاقية الشراكة مع االحتاد األورويب اجلريدة الرمسية رقم10
:قائمة المراجع.7
:باللغة العربية. ليبيا، النسخة األوىل،« SPSS » تحليل البيانات خطوة بخطوة في،)0202( رامي صالح جربيل.) د1
. الرباط،ترمجة حممد متلدو، «  »المنافاة وحرية المبادالت،)0215( ) باسكال ساالن2
. »التجارة الخارجية« األردن،)0219( عطا اهلل الزبون.) د2

 مؤسسة طيبة،« »التكتالت االقتصادية اإلقليمية والتكامل االقتصادي في الدول النامية،)0103( عمر مصطفى،) حممد4
. األردن،للنشر والتوزيع

. األردن، األكادمييون للنشر والتوزيع،«  »االتحاد األوروبي كظاهرة إقليمية متميزة،)0210( ) خملد عبيد املبيضني5

دار الكتب،« » ضرورة التكامل االقتصادي العربي في ظل المتغيرات العالمية الجديدة،)0110(  ليلى عاشور حاجم- )6
. العراق،والوثائق العراقية

. اجلزائر,،ابن الندمي للنشر والتوزيع،«» اقتصاديات التجارة الدولية، )0104(  زايري،) بلقاسم7

 املنظمة العربية، جامعة الدول العربية،«» التكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية والتطبيق،)0222( ) حممد حممود إمام8
. معهد البحوث والدراسات العربية،للرتبية والثقافة والعلوم

:باللغة الالتينية-

9) -Balassa, B. (1961),«The Theory of Economic Integration»,

Revue économique ,

1964 , 15-1 , pp. 145-146

10)BESSAOUD, O., « L’agriculture et la paysannerie en Algérie : les grands handicaps »,

Communication au Symposium - Etat des savoirs en sciences sociales et humaines.
CRASC-Oran- 20-22 septembre 2004, p10, p11
11)CNES, «Stratégie de développement de l’Agriculture », Algérie, Janvier 2003, p37.
12)DJENANE,A. (2001), « Les projets de proximité de développement rural intégré :
objectifs, contenu et méthodes »,Mars, Setif.
13)Helleiner,E. (1996), «International political economy and the greens», Journal New
Political Economy, Vol 1,Issue 1, page 59-77
14) Marinov, V. (1999), «Economic Integration Theories and the Developing Counties»,
south-east european research c e n t r e, Greece, p164-177

15)Ministère du Commerce-DG Douanes (2012),« Accord d’Association entre l’Algérie et

l’Union européenne, Nouveau.
16) Schiff.M and Winters.A.L (1998), Dynamics and politics in regional integration
arrangements : An introduction, The World Bank economic review. Vol. 12, no. 2 ,pp.
177-195.éma du démantèlement tarifaire des produitsimentaires», Algérie.
17) Viner, J. (1950), « The Customs Union Issue|», Revue économique , 1951 , 2-6 pp. 801802.
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المواقع االلكترونية :18) www.commerce.gov.dz
19) www. douane.gov.dz
20) www.fao.org
21) www.joradp.dz
 )22أمر رقم  13-14مؤرخ يف  09مجادى األوىل عام  0303املوافق ل  09يوليوسنة  0114يتعلق بالقواعد العامة املطبقة على
الرمسيّة للجمهور للجمهوريّة اجلزائريّة  /العدد 34
عمليات استرياد البضائع وتصديرها ،اجلريدة ّ
 )22املرسوم التنفيذي رقم  10-01املؤرخ  7يناير  ،0101مـرســوم ت ـن ـف ـيـذي رقم  10-01مـؤرخ يف  09ربــيع ال ـثـانـي عـام 0349
الرمسيّة للجمهور للجمهوريّة اجلزائريّة
املوافق  7ي ـنــايــر س ـنـة  2018يـت ـضـمن تعيني الـب ـضـائع موضوع التقييـد عنـد االستيـراد ،اجلريدة ّ
 /العدد .0
24) www.opu-lu.cerist.dz/.
25) ww.wto.org.
26) www.trademap.org.
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مجلة االقتصاد الدولي والعولمة
Journal of International Economy and
Globalization
أثر إدارة وتطوير المنتجات المالية في تنشيط السوق المالية –دراسة مقارنة بين األسواق المالية لكل من
)5002-5002( الجزائر والمغرب وتركيا للفترة
The Impact of Management and Development of Financial Products In The
Activation of The Financial Market - A Comparative Study Between The
Financial Markets of Algeria, Morocco and Turkey for (2005-2017)

 مخبر تقييم أسواق رؤوس األموال الجزائرية في ظل العولمة،سارة بكوش.د.ط
. الجزائر، سطيف،0 جامعة فرحات عباس
0101/10/10:تاريخ النشر

0101/10/15 :تاريخ القبول

الكلمات المفتاحية
تنشيط السوق املالية؛
إدارة املخاطر؛
املنتجات املالية؛
.اهلندسة املالية

0101/10/13 :تاريخ اإلرسال

الملخص
 باعتبارها،هتدف هذه الدراسة إىل إبراز أمهية إدارة وتطوير املنتجات املالية يف تنشيط السوق املالية
 واجلزائر كغريها من الدول الناشئة تتطلع إىل حتديث وتنشيط.مصدرا مهما من مصادر متويل االقتصاد
 من خالل االستجابة للمتغريات املتالحقة اليت متر هبا الصناعة املالية بتحديث وتطوير،سوقها املالية
املنتجات املالية األمر الذي جيعل املؤسسات واهليئات املالية تقوم بتعديل يف اسرتاتيجياهتا وأساليب عملها
.بتبين األساليب احلديثة إلدارة األموال والقائمة على التنويع وعدم التقيد بالنظم التقليدية
وقمنا يف هذه الدراسة مبقارنة أثر التنويع واملشتقات املالية والصكوك اإلسالمية يف تنشيط األسواق
 وقد وجدنا أنه كلما توفر عدد كبري من املنتجات املالية وأدرجت،املالية لكل من اجلزائر املغرب وتركيا
.منتجات مالية مستحدثة ومطورة بسوق مالية ما زاد نشاطها
Abstract

Keywords

This study aims to highlight the importance of managing and developing
financial products in activating the financial market as an important source of financing
for the economy. Algeria, like other emerging countries, is looking to modernize and
activate its financial market by responding to the successive changes experienced by
the financial industry by modernizing and developing financial products, which makes
the financial institutions and bodies modify their strategies and methods of work by
adopting modern methods of money management based on diversification, and non
compliance to traditional systems.
In this study, we compared the effect of diversification, derivatives and Islamic
instruments on the activating of the financial markets of Algeria, Morocco and Turkey,
and we found that whenever a large number of financial products are available and new
financial products developed in a financial market, Market activity increased.
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Market;
Risk
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Financial
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Financial
Engineering.
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 .0مقدمة:
يعترب القطاع املايل من أهم وأبرز قطاعات االقتصاد ،ليس فقط ألنه يتفاعل تأثريا وتأثرا مبختلف القطاعات
االقتصادية األخرى ،ولكن أيضا أل ّن هلذا القطاع تأثرياته االجتماعية اليت متتد إىل خمتلف شرائح اجملتمع بشكل مباشر

وغري مباشر ،من خالل املهام اليت تقوم هبا خمتلف املؤسسات واهليئات املالية ،وما يرتتب عليها من نتائج اقتصادية
واجتماعية.
ومع توسع حركة التحرر املايل يف االقتصاديات املتقدمة والناشئة ،واتساع وترية النشاط االقتصادي أضحت
الضرورة إىل وجود أسواق مالية متطورة كبرية ،وذلك ملا تقوم به هذه األسواق من دور هام يف حشد وتنمية
للمدخرات ،وكذلك يف استقطاب األموال وتوجيهها إىل قنوات استثمارية تساعد على زيادة معدالت النمو
االقتصادي وحتقيق استقرار ورفاهية األفراد.
 .0.0إشكالية الدراسة:
يعترب وجود سوق مالية قادرة على حشد وختصيص املوارد املالية بكفاءة خلدمة األغراض املنتجة من املتطلبات
األساسية لتحقيق معدالت منو عالية وقابلة لالستمرار ،واجلزائر كغريها من الدول الناشئة تتطلع إىل حتديث وتعميق
وتقوية هذه السوق ،ورغم اإلصالحات اليت قامت هبا اجلزائر على مستوى قطاعها املايل إال أ ّن سوقها املالية الزالت
ضعيفة وراكدة ،ولتنشيط السوق املالية عليها االستجابة للمتغريات املتالحقة اليت متر هبا الصناعة املالية بتحديث و
تطوير املنتجات املالية األمر الذي جيعل املؤسسات واهليئات املالية تقوم بتعديل يف اسرتاتيجياهتا و أساليب عملها
بتبين األساليب احلديثة إلدارة األموا ل و القائمة على التنويع و االنتشار و عدم التقيد بالنظم التقليدية ،كل هذا
لتأسيس تنمية شاملة و متكاملة للسوق املالية .وعليه ميكن إبراز إشكالية هذه الدراسة كما يلي:
ما مدى تأثير إدارة وتطوير المنتجات المالية على تنشيط السوق المالية؟
 .5.0أسئلة الدراسة:
من خالل اإلشكالية الرئيسية ميكن طرح التساؤالت الفرعية التالية:
 ما هي عوامل تنشيط األسواق املالية؟ كيف يتم إدارة خماطر املنتجات املالية ،وما الداعي لتطوير واستحداث منتجات مالية جديدة؟ إىل أي مدى مميكن أن يتأثر تنشيط السوق املالية بإدارة وتطوير املنتجات املالية يف كل من اجلزائر ،تركياواملغرب؟
 .1.0فرضية الدراسة:
بعد بلورة إشكالية الدراسة ميكن صياغة الفرضية التالية:
 ال يوجد اختالف فيما خيص أثر إدارة وتطوير املنتجات املالية يف تنشيط األسواق املالية لكل من اجلزائر واملغربوتركيا.
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 .1.0منهج الدراسة:
لقد مت االعتماد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،لتحليل نتائج مقارنة أثر إدارة وتطوير املنتجات
املالية يف تنشيط األسواق املالية لكل من اجلزائر واملغرب وتركيا.
 . 5تنشيط األ سواق المالية
قبل التطرق إىل عوامل تنشيط األسواق املالية ،ومعايري قياس نشاطها ،سنقوم أوال بتعريف السوق املالية فيما
يلي:
 0.5تعريف السوق المالية:

لقد تعددت تعاريف السوق املالية من قبل الباحثني واخلرباء املاليني ،حيث عرفها البعض بأهنا:
 السوق املالية هي املكان الذي يسمح بتداول األصول املالية كاألسهم والسندات ،وتقوم املؤسسات املالية فيهبدور الوسيط املايل عن طريق تسهيل عملية تدفق األموال من األفراد واملؤسسات أو احلكومة ذات الفائض
النقدي ،إىل اجلهات ذات العجز النقدي؛ )(Madura, 2006, p. 02
 السوق املالية هي ذلك اإلطار الذي جيمع بني الوحدات املدخرة اليت ترغب باالستثمار ووحدات العجز اليت هيحباجة إىل األموال بغرض االستثمار عرب فئات متخصصة عاملة يف السوق بشرط توفر قنوات اتصال فعالة.
(التميمي و سالم ،0112 ،صفحة )011
 5.5عوامل تنشيط السوق المالية

هناك جمموعة من العوامل الالزمة لتنشيط األسواق املالية واالرتقاء هبا إىل مستوى السوق الكفأة ،وقاعدة العرض

والطلب هي اليت تلعب الدور الرئيسي يف تنشيط السوق املالية (حمفوظ ،0100 ،صفحة  ،)106ويتم تنشيط
السوق املالية إما يف جانب العرض وذلك بتشجيع إنشاء شركات األموال وخلق أدوات جديدة ،أو من جانب
الطلب وذلك بتوفري املناخ املالئم اقتصاديا وسياسيا ونشر الوعي االدخاري واالستثماري لدى األفراد وتوفري
املعلومات الكافية عن قطاعات األعمال املختلفة ونشاطها .ويف الدول املتقدمة يكفي التنشيط من أحد اجلانبني
حيث أ ّن النسق االجتماعي واالقتصادي السائد يتكفل بتطوير اجلانب اآلخر من خالل االستجابة التلقائية
(قرياقص ،0110 ،صفحة  . )012أما يف الدول املتخلفة فيجب أن يكون التنشيط من اجلانبني معا ،فال جدوى
من تنشيط جانب العرض دون أن يكون هناك طلب كايف على املنتجات املالية.
 0.5.5تنشيط السوق المالية من جانب العرض

ميكن تنشيط السوق املالية يف جانب العرض بإنشاء أو توسيع شركات أموال وكذا خلق أدوات جديدة جلذب أكرب
شرحية من املستثمرين يف املنتجات املالية .وسنتناول هاته العناصر فيما يلي:

 0.0.5.5إنشاء وتوسيع شركات أموال
وذلك من خالل العمل على تسهيل إجراءات إنشاء املشروعات والشركات ذات األثر اإلجيايب على االقتصاد
القومي ،وذلك مبنحها مزايا وإعفاءات ضريبية ومجركية ،وضمان توزيع أسهمها – بعد االطمئنان إىل قيامها وجناحها-
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على عدد أكرب من املدخرين األفراد  ،ووضع حدود قصوى للملكية وأيضا وضع عقوبات رادعة من شأهنا منع حتويل
الشركات املسامهة إىل ملكية حمدودة (أوصاف وعاشور ،0101 ،صفحة . )00
كما مميكن للحكومة أن تفرض على الشركات زيادة املعروض من املنتجات املالية ،ويكون ذلك بأسلوبني مها:

 أسلوب إلزامي  :وهو من خالل األحكام التشريعية يف مطالبة بعض الشركات بإصدار أو طرح أسهمها
لالكتتاب العام ،أو اإلدراج التلقائي يف البورصة ،عندما يصل رأمسال هذه الشركات إىل حد معني.
 أسلوب تشجيعي  :واملتمثل يف السياسات الضريبية ،اليت حتفز على التوسع يف اإلصدارات اجلديدة لتخفيف
اجتاه األفراد إىل االستهالك ،كما تلجأ بعض الشركات إىل إعادة استثمار بعض أرباحها ليس بتحويلها إىل

احتياطات ،إمنا بتوزيع جزء من األرباح يف شكل أسهم إضافية.
جيب أيضا على الدولة لتنشيط السوق املالية توفري ودعم املؤسسات املالية الوسيطة ألهنا تؤدي دورا هاما يف تعبئة
املدخرات املالية وتوجيهها حنو الفرص االستثمارية ،حيث تقوم هذه املؤسسات بعمليات التسويق والرتويج والتغطية
لإلصدارات اجلديدة ،كما ميك نها أيضا طرح منتجاته املالية للتداول يف السوق املالية ،ومن هذه املؤسسات جند البنوك
التجارية والبنوك املتخصصة وشركات التأمني صناديق االستثمار وغريها.
والبد أيضا من تنظيم نشاط السمسرة ورفع كفاءة العاملني فيها وحتسني خدماهتا؛ وهذا يتطلب تنظيم دورات
تدريبي ة لرفع مستوى أداء هؤالء مهنيا؛ ولعل التطورات احلديثة اليت شهدهتا أنظمة التداول اإللكرتوين حتتم إعادة النظر
يف مهام الوسطاء وحتديث وتنويع اختصاصاهتم كإدارة احملافظ االستثمارية.
 5.0.5.5خلق أدوات جديدة

يستدعي تنشيط السوق املالية من جانب العرض استحداث وتطوير جمموعة من األدوات اليت ميكن أن تليب

املتطلبات املختلفة حلاجات املستثمرين واملصدرين؛ ولقد أثبتت الكثري من الدراسات دور اهلندسة املالية يف توسيع
قاعد املعروض من املنتجات املالية مما يؤدي إىل جذب فئات جديدة من املستثمرين.
كما يمساهم إدراج املنتجات املالي ة اليت تتماشى مع الشريعة اإلسالمية يف إدخال نوعية جديدة من املتعاملني ظلوا
لعوامل عديدة مبتعدين عنها ،عالوة على أهنا ستمثل زمخا كبريا يسهم يف تنشيط األسواق املالية ،إذ ما توفرت هلا
الوسائل الفنية واألطر القانونية والنظامية إلدارهتا.
 5.5.5تنشيط السوق المالية من جانب الطلب

ميكن تنشيط السوق املالية يف جانب الطلب بنشر الوعي املايل وكذا توفري كل املعلومات اليت تساعد املستثمرين

على اختاذ قراراهتم االستثمارية .وسنتناول هاته العناصر فيما يلي:
 0.5.5.5نشر الوعي المالي
الوعي املايل هو أحد املستلزمات املهمة لتهيئة مناخ استثماري وادخاري سليم ومناسب،حيث أ ّن توفر درجة
عالية من الوعي املايل لدى الشركات واألفراد بالفرص واملزايا االستثمارية اليت توفرها السوق املالية يمشكل عامال مهما
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يف تعزيز دور السوق ودفعه حنو االجتاه الصحيح للقيام بالدور املنشود منه كقناة لتجميع املدخرات وتوجيهها حنو
املشروعات االستثمارية .هذا ومميكن قياس تطور الوعي املايل بقياس كال من الوعي االستثماري والوعي االدخاري كما
يلي:
 الوعي االستثماري :يمقاس عن طريق قياس معدل النمو يف تأسيس الشركات ومقدار رؤوس األموال،
واألسهم املصدرة وحجم التعامل فيها ونسبته إىل الناتج احمللي اإلمجايل.
 الوعي االدخاري :يمقاس حبجم ودائع القطاع اخلاص والقطاع العائلي وحجم االدخار ونسبته إىل الناتج
احمللي االمجايل.
 5.5.5.5توفير المعلومات الكافية عن الشركات المسجلة بالبورصة
تمعد املعلومات من أهم املقومات السائدة لتنشيط السوق املالية  ،فهي متثل احملرك األساسي لتوجيه املدخرات حنو
الفرص االستثمارية .كما ممتثل حمركات ومؤشرات اختاذ قرارات الشراء أو البيع أو االحتفاظ باألوراق املالية ،ودرجة ثقة
املستثمرين تتحدد بنوعية وكمية املعلومات املتاحة عن واقع اجلهات املصدرة للمنتجات املالية إضافة للوضع
م
االقتصادي العام للبلد املعين .لكن كون املعلومات متاحة للجميع ال يعين أهنم يصلون إىل توقعات متشاهبة يف الوقت
نفسه ،إذ أ ّن قرارات بعضهم تكون أدق بسبب اخلربة مقارنة بآخرين .ولكن يف األمد الطويل البد أن تعكس أسعار
األوراق املالية مضمون املعلومات وتقرتب توقعات املستثمرين من القيمة احلقيقية( .الداغر ،0112 ،صفحة )022
 . 1إدارة وتطوير المنتجات المالية

تمعد املنتجات املالية من أبرز أدوات االستثمار ومتثل مصدرا من مصادر التمويل املهمة .وللمنتجات املالية عدة
مرادفات نذكر منها :األدوات املالية ،األصول املالية ،األوراق املالية.

 0.1تعريف المنتجات المالية
لقد تعددت تعاريف املنتجات املالية بتعدد املتعاملني هبا ،منها:
 هي أوراق مالية تصدرها وحدات اقتصادية لتحصل من خالهلا على أرصدة مالية من السوق املالية (جميد، ،0116صفحة .)00
 هي صكوك أو مستندات تمثبت حق صاحبها يف ملكية جزء من صايف أصول أو موجودات الشركة ،وماينتج عن استثمارها من ربح مثل األسهم ،أو احلق يف دين على الشركة املصدرة للورقة مثل السندات ،أو
م
احلق يف العائد فقط مثل حصص التأسيس ،أو تكون قابلة للتداول بالبيع والشراء يف سوق رأس املال مثل
األسهم والسندات (الربواري ،0110 ،صفحة .)02
 5.1إدارة مخاطر المنتجات المالية:

لكل استثمار وجهان ،وجه ميثل العوائد اليت سوف تتحقق من هذا االستثمار والوجه اآلخر ميثل املخاطر اليت
سيتعرض هلا املستثمر عندما يربط أمواله يف االستثمار ،ومن القرارات املهمة يف هذا اجملال هو اختيار االستثمار الذي
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تالئم عوائده خماطره ،هذا هو املبدأ العام وهذا هو أيضا املقصود باملبادلة بني املخاطر والعوائد ،مبعىن حتديد حجم
العائد املرغوب يف احلصول عليه لقاء املخاطر اليت يتعرض هلا املستثمر.
 0.5.1مفهوم المخاطر :املخاطر هي"درجة التقلب يف العائد املتوقع ،وبتحديد آخر هو أن املخاطر هي احتمال
اختالف العائد الفعلي لالستثمار قياسا بالعائد املتوقع من ذلك االستثمار ،فاألول هو العائد احلقيقي من االستثمار

املتاح ،يف حني يكون الثاين متوقعا ،إذ قد يتحقق أو ال ،وعلى وفق درجة املخاطر ،لذلك ففي احلاالت اليت تنعدم
فيها املخاطر تتس اوى فيها العوائد املتوقعة مع العوائد الفعلية ،وهي حاالت نادرة جدا يف احلاالت االقتصادية"
(السلطان ،0112 ،صفحة .)11
 5.5.1مفهوم إدارة المخاطر :عرف كرزنر إدارة املخاطر بأهنا" :الوسائل املنظمة لتحديد وقياس املخاطر مع تطوير

واختيار وإدارة اخليارات املالئمة للتعامل معها" (بلعزوز ،0101-0112 ،صفحة  .)002وتعترب احملفظة املالية من
أشهر مناذج إدارة املخاطر يف األسواق املالية .وميكن تعريف احملفظة املالية بأهنا عبارة عن تلك التشكيلة ،أو التعريفة
املكونة من عدة أوراق مالية (أسهم وسندات) خمتلفة النوع وتواريخ االستحقاق .وهتدف احملفظة أساسا إىل تفادي

خماطر االستثمار اليت ميكن أن يتعرض هلا املستثمر عند الرتكيز على أداة استثمار واحدة ،وذلك عن طريق التنويع مع
ضمان حد مقبول من الدخل وحتقيق العوائد اإلجيابية باإلضافة إىل زيادة القيمة السوقية لرأس املال (موسى،
 ،0112صفحة  .)02وا حملفظة املالية الكفؤة هي "احملفظة اليت حتقق للمستثمر أعلى عائد متوقع عند مستوى معني
من املخاطر ،أوحتقق أقل خماطرة عند مستوى معني من العائد

املتوقع"). (Fabozzi, 2002, p. 18

وامليزة األساسية لتكوين احملافظ املالية هي التنويع ،أي متكني املستثمر من اختيار توليفة أو تشكيلة من األوراق

املالية هبدف ختفيض املخاطر اليت يتعرض هلا املستثمر ،مع ضمان حد مقبول من الدخل وحتقيق العوائد اإلجيابية
).(Leutenegger, 2010, p. 41
 1.1دور الهندسة المالية في تطوير المنتجات المالية
ميكن تلخيص حاجة مؤسسات الصناعة املالية لتطوير منتجاهتا يف النقاط التالية (جاسر ،0101 ،صفحة : )6
 -تنويع مصادر الرحبية للمؤسسة املالية؛

 جتنب تقادم املنتجات احلالية للمحافظة على النمو وكما هو معلوم أن لكل منتج دورة حياة ويف مرحلة تشبعالسوق يتوقف الطلب على املنتج ويستقر عند أدىن مستوياته؛
 تقليل خماطر االستثمار بتنويع صيغه وقطاعاته؛ دعم املركز التنافسي للمؤسسة املالية يف السوق؛ التطوير املستمر للمنتجات يزيد من خربة املؤسسة ويبقيها يف حيوية مستمرة.ومنه فالتكلم عن تطوير املنتجات املالية سيقودنا مباشرة إىل اهلندسة املالية .واهلندسة املالية تنطوي على التطوير
والتطبيق املبتكر للنظرية املالية واألدوات املالية إلجياد حلول للمشاكل املالية املعقدة واستغالل الفرص املالية ،فاهلندسة
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املالية ليست أداة بل املهنة اليت تستخدم األدوات ،وهي ختتلف عن التحليل املايل ،فمصطلح "حتليل" يعين تشتيت
الشيء لفهمه أما مصطلح "اهلندسة" فيعين بنية ) .(Marshall, 2006وهي تصميم أنواع جديدة من األوراق املالية
إلشباع حاجات ال تلبيها األوراق القائمة (موهني ،0112 ،صفحة .)22
ومن بني منتجات اهلندسة املالية جند املشتقات املالية والصكوك اإلسالمية واليت القت رواجا منذ بداية
إصدارها .حيث تمعترب املشتقات املالية من أهم أدوات التعامل يف األسواق املالية العاملية" ،وقد بدأ التعامل يف هذه

األدوات منذ أوائل السبعينات مع التقلبات احلادة اليت شهدهتا األسواق املالية ،فيما يتعلق مبعدالت الفائدة ،وأسعار
الصرف ،وأسعار األسهم ،وذلك هبدف التحوط ضد خماطر التقلبات يف تلك األسعار" (األسرج ،0110 ،صفحة
 . )20ولقد تزايد التعامل باملشتقات املالية نظرا ملرونتها وسهولة بيعها وشرائها باملقارنة باألصول املالية والسلعية اليت
قامت عليها هذه العقود ) .(kunhibava, 2010, p. 01وهي أدوات مالية تشتق قيمتها من األسعار احلاضرة
لألصول املالية أو العينية حمل التعاقد مثل السندات واألسهم والنقد األجنيب والذهب وغريها من السلع ،وتستخدم
املشتقات املالية للعديد من األغراض من بينها إدارة املخاطر والتحوط منها ،باإلضافة إىل املضاربة .وتضم املشتقات
املالية جمموعة واسعة من العقود املالية اليت تتنوع وفق طبيعتها وخماطرها وآجاهلا (محاد ،0110 ،صفحة . )12من

أمهها وأكثرها انتشارا جند :العقود اآلجلة ،العقود املستقبلية ،عقود املبادالت وعقود اخليارات.
ولقد ذكرنا سابقا أ ّن جناح األسواق املالية وتطورها ،يعتمد اعتمادا وثيقا على مدى تنوع وتطور املنتجات املالية
املتداولة فيها ،وبالتايل أصبح التطوير واالبتكار يف املنتجات املالية اإلسالمية ضرورة حتمية ،خاصة مع تزايد الطلب
على هذه املنتجات يف ظل التوجه العاملي املتنامي حنو االستثمارات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،حيث أ ّن
املنتجات املالية التقليدية تكتنفها العديد من املخالفات الشرعية وتشوهبا الكثري من املعامالت احملرمة كالربا والغرر
والقمار وغريها ،مما استدعى ابتكار منتجات مالية إسالمية ممسيت بالصكوك اإلسالمية.
هناك عدة تعاريف للصكوك اإلسالمية ،أكثرها شيوعا التعريف املوايل:
 عرفتها هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بأ ّهنا " :وثائق متساوية القيمة ،متثل حصصاشائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري خاص،
وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدأ استخدامها فيما أمصدرت من أجله" ( هيئة
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،0112 ،صفحة )066؛
وأشارت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية إىل وجود أكثر من أربعة عشرة نوعا من الصكوك
اإلسالمية .منها :صكوك املشاركة ،صكوك اإلجارة ،صكوك املضاربة ،صكوك املزارعة.. ،
وأهم خاصية للصكوك اإلسالمية تقيّدها بالضوابط الشرعية ،حيث ال شك يف أ ّن الصكوك تنضبط بالضوابط

الشرعية ،سواء يف إصدارها وتداوهلا ،أو من حيث األنشطة واالستثمارات اليت تعمل فيها ،أو من حيث طبيعة العالقة
بني أطرافها ،فال تتضمن فوائد ربوية مقابل التمويل أو غري ذلك من احملظورات الشرعية ،كما أ ّهنا تصدر على أساس
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عقد من العقود املشروعة اليت ختتلف أحكامه تبعا الختالف أحكام العقود الشرعية اليت متثله (كتاف،0102 ،
صفحة .)006
 .1أثر التنويع والمشتقات المالية والصكوك اإلسالمية في تنشيط األسواق المالية لكل من الجزائر والمغرب
وتركيا
تعترب السوق املالية اجلزائرية حديثة النشأة مقارنة بالسوق املالية للمغرب ولرتكيا .حيث تدخل فكرة إنشاء بورصة
األوراق املالية اجلزائرية يف إطار اإلصالحات االقتصادية ،فقد ظهرت عدة قوانني اقتصادية عام  0266منها القانون
 10-66الصادر بتاريخ  00جانفي  0266املتعلق بتوجيه املؤسسات العمومية االقتصادية وكذا القانون رقم 66
 10املؤرخ يف  00جانفي  0266واخلاص بإنشاء صناديق املسامهة ،فقد مت تقسيم رأمسال املؤسسات العموميةاالجتماعي لعدد من األسهم ،ووزعت ما بني صناديق املسامهة ،وبذلك حتولت الشركات العامة إىل شركات أسهم،
وهو ما ال ميكن تصوره دون إنشاء سوق مالية تتبادل فيها هذه األسهم .بينما تعود مرحلة تأسيس بورصة الدار
البيضاء إىل سنة  ، 0202وكانت حتمل آنذاك اسم "مكتب مقاصة القيم املنقولة" ،واألمهية املتزايدة لسوق القيم
املنقولة ووضع نظام ملراقبة عملية الصرف دفع بالسلطات حينئذ إىل حتسني و تقنني تنظيم وسري هذه السوق (بورصة
الدار البيضاء .)0100 ،وتعود أصول أسواق األوراق املالية املنظمة يف تركيا إىل النصف الثاين من القرن  ،02حيث
مت إنشاء أول سوق لألوراق املالية خالل الفرتة العثمانية يف  0611حتت اسم » « Deraadet Tahvilat Borsasi

أي بورصة إسطن بول للسندات ،واليت اعتربت كفرصة من قبل العديد من املستثمرين األوربيني الذين توقعوا عوائد
مرتفعة من هذه األوراق املالية .وبعد تأسيس اجلمهورية أتاح قانون األوراق املالية والصرف األجنيب رقم  0222الذي
صدر سنة  0202إنشاء سوق منظم لتداول األوراق املالية حتت اسم " بورصة إسطنبول لألوراق املالية والصرف
األجنيب " ،ويعترب سوق إسطنبول لألوراق املالية ) (ISEهو املؤسسة الوحيدة يف تركيا لتداول األوراق املالية ،واليت مت
تأسيسها سنة  .(Borsa istanbul, 2013) 0262وتعترب السوق املالية الرتكية من األسواق الناشئة القادرة على
املنافسة على الصعيد الدويل ،حيث احتلت سنة  0102املرتبة األوىل يف أوربا واملرتبة الثالثة عامليا من حيث سرعة
دوران األسهم .وهذا ما جيعلها جتربة ناجحة ميكن للسوق املالية اجلزائرية االستفادة منها.
 0.1أثر التنويع في تنشيط األسواق المالية لكل من الجزائر والمغرب وتركيا

كما ذكرنا سابقا فإ ّن لكل استثمار وجهان ،وجه ميثل العوائد اليت سوف تتحقق من هذا االستثمار والوجه اآلخر
ميثل املخاطر اليت سيتعرض هلا املستثمر عندما يربط أمواله يف االستثمار .ومن القرارات املهمة يف هذا اجملال هو

اختيار االستثمار الذي تالئم عوائده خم اطره .وحياول مجيع املتعاملني يف األسواق املالية التعامل مع خمتلف املخاطر
املتعلقة باملنتجات املالية للسيطرة عليها أو التقليل من حدهتا .ويعد التنويع كما ذكرنا سابقا من بني أهم أساليب
تفادي خماطر االستثمار اليت ميكن أن يتعرض هلا املستثمر عند الرتكيز على أداة استثمار واحدة.
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والتنويع هو متكني املستثمر من اختيار توليفة أو تشكيلة من األوراق املالية ،هبدف ختفيض املخاطر اليت يتعرض
هلا املستثمر ،مع ضمان حد مقبول من الدخل وحتقيق العوائد اإلجيابية .وميكن أن يظهر التنويع يف عدد الشركات
املدرجة يف سوق مالية ما ،فك لما كان عدد الشركات أكرب كان أمام املستثمر اختيارات أكثر لتشكيل حمفظته املالية،
وبالتايل تقليل خماطر استثماره يف املنتجات املالية.
وجند يف سنة  ،0102السوق املالية اجلزائرية حتوي نوعني فقط من املنتجات املالية وهي أسهم وسندات اخلزينة،
أما السوق املالية املغربية فتحوي أسهم ،سندات عادية وسندات اخلزينة ،أما السوق املالية الرتكية فتحوي تقريبا كل
أنواع املنتجات املالية من أسهم ،سندات ،سندات خزينة ،مشتقات مالية ،صكوك إسالمية ،منتجات مالية مركبة.
يبدر للذهن مباشرة صناديق االستثمار فهي تتيح للمستثمر إمكانية تنويع وتوزيع استثماراته
وعند التكلم عن التنويع م

بطريقة خبرية عرب نطاق أوسع من األصول واملناطق اجلغرافية والصناعات ،للتقليل من خماطر تركز االستثمارات
واالستفادة من تباين عوائدها ،لكن ال ميكن استخدام صناديق االستثمار يف هذا اجلزء من الدراسة أل ّن هناك مقارنة
ألثر التنويع يف تنشيط األسواق املالية للدول الثالثة اجلزائر املغرب وتركيا ،فبالنسبة للجزائر فهي المتتلك صناديق
استثمار وبالتايل ال ميكن أن يظهر األثر هنا ،أما بالنسبة للدولتني األخريتني فسجلت املغرب  2صناديق استثمار
(البيضاء ،التقرير السنوي  ، )0102 ،0102وسجلت تركيا  221صندوق استثمار (istanbul, annual report ,
) ، 2017وكان هذا بسنة .0102
وحماولةً لقياس أثر التنويع يف تنشيط السوق املالية ،سيتم استخدام عدد الشركات املدرجة يف هاته األسواق

(منتجات هاته الشركات) لتمثيل التنويع ،فكلما كان عدد الشركات أكرب كان أمام املستثمر اختيارات أكثر لتشكيل
حمفظته املالية ،وبالتايل تقليل خماطر استثماره يف املنتجات املالية ،وسيتم فيما يلي حتديد العالقة اليت تربط بني التنويع
يف املنتجات املالية (عدد الشركات املدرجة) والرمسلة السوقية لألسواق املالية حمل الدراسة:
 0.0.1نماذج البانل
هبدف قياس أثر التنويع على تنشيط األسواق املالية لكل من اجلزائر ،املغرب وتركيا خالل الفرتة
( ،)0102-0112متّ استخدام بيانات البانل وفق التقسيم املوايل:

 تعريف بيانات البانل:

تعرف بيانات السالسل الزمنية املقطعية مبجموعة البيانات اليت جتمع بني خصائص كل من البيانات املقطعية
والسالسل الزمنية ،فالبيانات املقطعية تصف سلوك عدد من املفردات أو الوحدات املقطعية عند فرتة زمنية واحدة،
تعرف بيانات بانل املشاهدات
ينما تصف بيانات السلسلة الزمنية سلوك مفردة واحدة خالل فرتة زمنية معينة ،كما ّ

املقطعية مثل( :الدول ،الواليا ت ،الشركات ،األسر  )...املرصودة عرب فرتة زمنية معينة ،أي دمج البيانات املقطعية مع
الزمنية يف آن واحد (اجلمال ،0100 ،صفحة .)020
وتربربربز أمهيّربربة منربرباذج البانربربل يف الدراسربربات االقتصربربادية ،كوهنربربا تأخربربذ يف االعتبربربار أثربربر تغرب ّربري الربربزمن وأثربربر تغرب ّربري االخربربتالف بربربني
الوحدات املقطعية.
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 مميزات نماذج بانل:
يتميّز حتليل بانل على حتليل البيانات الزمنية مبفردها أو البيانات املقطعية مبفردها مبا يلي (دليلة ،0106 ،ص ص
:)006-002
 التحكم يف التباين الفردي الذي قد يظهر يف حالة البيانات املقطعية أو الزمنية والذي يعطي نتائج متحيّزة؛ تتضمن بيانات بانل حمتوى معلومايت أكثر من تلك اليت يف املقطعية أو الزمنية ،وبالتايل إمكانية احلصول علىأقل حدة من بيانات السالسل الزمنية،
تقديرات ذات ثقة أعلى ،كما أ ّن مشكلة االرتباط املشرتك بني املتغريات تكون ّ
إضافة إىل وجود عدد أكرب من درجات احلرية؛
 توفر مناذج بانل إ مكانية أفضل لدراسة ديناميكية التعديل اليت قد ختفيها البيانات املقطعية ،كما تعترب مناسبةلدراسة فرتات احلاالت االقتصادية كما ميكن من خالهلا الربط بني سلوكيات مفردات العينة من نقطة زمنية ألخرى؛
 تمسهم يف احل ّد من إمكانية ظهور مشكلة املتغريات املهملة ،الناجتة عن خصائص املفردات غري املشاهدة ،واليتتؤدي إىل تقديرات متحيزة ،كما تربز أمهية استخدام بيانات بانل يف أهنا تأخذ يف االعتبار حالة عدم التجانس أو
ّ
االختالف غري امللحوظ " اخلاص مبفردات العينة سواء املقطعية أو الزمنية؛
 متنع مناذج البانل ظهور مشكلة انعدام ثبات تباين ح ّد اخلطأ  Heteroscedasticityالشائعة عند استخدام بياناتاملقطع العرضي يف تقدير النماذج القياسية.
 النماذج األساسية لتحليل بيانات السالسل الزمنية المقطعية:

يقرتح املنهج احلديث الصيغ األساسية الحندار بيانات البانل كما قدمها  ،)0220( W.Greenوتأيت مناذج البيانات
الطولية يف ثالث أشكال رئيسية هي :منوذج االحندار التجميعي ،منوذج التأثريات الثابتة ومنوذج التأثريات العشوائية.
يعرف بالصيغة التالية:
ليكن لدينا Nمن املشاهدات املقطعية مقاسة يف  Tمن الفرتات الزمنية وعليه فإن منوذج البيانات الطولية ّ

أ -نموذج االنحدار التجميعي :يعترب هذا النموذج من أبسط مناذج البيانات الطولية حيث تكون فيه مجيع املعامالت
ثابتة جلميع الفرتات الزمنية وبإعادة كتابة النموذج يف املعادلة ) (1حنصل على منوذج االحندار التجميعي ويكتب

بالصيغة التالية (اجلمال ،0100 ،ص :)12
حيث أ ّن E)εit(=0 :وVAR )εit( =σε2وتستخدم طريقة املربعات الصغرى العادية يف تقدير معلمات
النموذج يف املعادلة()5
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ب -نموذج التأثيرات الثابتة :يهدف هذا النموذج إىل معرفة سلوك كل جمموعة بيانات مقطعية على حدى من
خالل جعل معلمة القطع تتفاوت من جمموعة إىل أخرى مع بقاء معامالت امليل ثابتة لكل جمموعة بيانات مقطعية،
وعليه فإن منوذج التأثريات الثابتة يكون بالصيغة التالية (الشرجبي ،0100 ،صفحة :)01

حيث أ ّن E)εit(=0:وVAR)εit( =σε2

لكل جمموعة بيانات مقطعية التتغري خالل الزمن وإمنا
ويطلق عليه منوذج التأثريات الثابتة باعتبار املعلمة ّ β0
يكون ال تغري فقط يف جماميع البيانات املقطعية هبدف تقدير معلمات النموذج يف املعادلة ) (3والسماح ملعلمة القطع
يتم جتنب حالة التعددية اخلطية التامة مث
 β0بالتغري بني اجملاميع املقطعية عادة ماتستخدم متغريات ومهية لكي ّ
تستخدم طريقة املربعات الصغرى العادية لتقدير النموذج ،كما يمعرف منوذج التأثريات الثابتة بنموذج املربعات الصغرى
للمتغريات الومهية( (Dummy Variable Modelحيث وبعد إضافة املتغريات الومهية يف املعادلة) (3فإ ّن النموذج
يكتب بالصيغة التالية:

حيث ميثل املقدار

 :التغري يف اجملاميع املقطعية ملعلمة القطع  β0ليصبح النموذج كما يلي:

ج -نموذج التأثيرات العشوائية :يف منوذج التأثريات العشوائية يكون حد اخلطأ  εitذو توزيع طبيعي بوسط مقدراه
2
وحّت تكون معلمات منوذج التأثريات العشوائية صحيحة وغري متحيزة عادة مايفرض بان
صفر وتباين مسا ٍو لرب ّ σε
تباين اخلطأ اىل ثابت متجانس ) جلميع املشاهدات املقطعية وليس هناك أي ارتباط ذايت خالل الزمن بني كل جمموعة
من املشاهدات املقطعية يف فرتة زمنية حمددة.
يعترب منوذج التأثريات العشوائية منوذجا مالئما يف حالة وجود خلل يف أحد الفروض املذكورة أعاله فمن خالل
منوذج التأثريات العشوائية يعامل معامل القطع ( β0)iكمتغري عشوائي له معدل مقداره : μ
وبتعويض املعادلة ) (6يف املعادلة ) (3حنصل على منوذج التأثريات العشوائية كما يلي:
حيث أ ّن Vi :ميثل حد اخلطأ يف جمموعة البيانات املقطعيةi

مالحظة :يطلق على منوذج التأثريات العشوائية أحيانا منربوذج مكونربات اخلطربأ ( )Error Components Modelبسرببب
أن النمربربوذج يف املعادلربربة ( )2حيربربوي مربربركبني للخطربربأ مهربربا Viو  εitميتلربربك منربربوذج التربربأثريات العشربوائية خربواص رياضربربية منهربربا
 E)εit(=0و ،VAR )εit( =σε2ليكن لدينا حد اخلطأ املركب التايل:
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تفشل طريقة املربعات الصغرى العادية يف تقدير معلمات منوذج التأثريات العشوائية كوهنا تعطي مقدرات
و Witكفؤة وهلا أخطاء قياسية غري صحيحة مما يؤثر يف اختبار املعلمات كون أن التباين املشرتك بني يساوي الصفر
وعليه لتقدير معلمات هذا النموذج بشكل صحيح تستخدم طريقة املربعات الصغرى املعممة .GLS
 اختبار المفاضلة بين بيانات البانل:

من أجل إجياد النموذج املالئم عند استعمال بيانات البانل تمستخدم االختبارات املوالية:

 .اختبار ) (Fالمقيد للمفاضلة بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات :يسمح هذا االختبار مبعرفة
وجود اختالف بني الدول من ع دمه ،مبعىن هل ثابت االحندار مشرتك بني الدول حمل الدراسة أم لكل دولة
ثابت خاص ،ويتم حساب قيمة ) (Fمن خالل املعادلة التالية:

حيث:
 :معامل التحديد للنموذج غري املقيد (منوذج التأثريات الثابتة)؛

 :معامل التحديد للنموذج املقيد (النموذج

التجميعي)؛ :nعدد األفراد يف النموذج؛  : ntعدد املشاهدات؛  : Kعدد املعامالت يف النموذج غري املقيد باستثناء
احلد الثابت.
ويتم مقارنة قيمة  Fاحملسوبة مع قيمة  Fاجلدولية ،فإذا كانت قيمة  Fاملقيد احملسوبة أكرب من قيمة  Fاجلدولية،
نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل ،أي النموذج املالئم هو منوذج التأثريات ،وإذا كانت القيمة اجلدولية أكرب من
احملسوبة فإننا نقبل فرض العدم أي النموذج املناسب هو النموذج التجميعي.
 -اختبار ) :Hausman(1978يستخدم يف حالة وجود اختالف جوهري بني التأثريات الثابتة والعشوائية وهو

املدى الذي ي رتبط فيه األثر الفردي باملتغريات املستقلة ،فتستند فرضية العدم على عدم وجود ذلك االرتباط وعندها
تكون كل من مقدرات التأثريات الثابتة والعشوائية متّسقة ولكن مقدرة التأثريات العشوائية تكون هي األكثر كفاءة،
ويتبع توزيع كاي تربيع ذو درجة حرية  ،Kويعطى اختبار هومسان بالعالقة التالية (دليلة ،0106 ،ص :)000
ويتم احلكم على االختبار كالتايل :إذا كانت القيمة احملسوبة أكرب من قيمة كاي تربيع ( )X2نرفض فرضية العدم
ونقبل الفرضية البديلة ،كذلك ميكن احلكم عن طريق إحصائية ماكينون فإذا كانت )(P valueأقل من مستوى
معنوي  5%نرفض الفرضية الصفرية.
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لإلشارة هناك بعض املراجع تقلب الفرضيات حيث تقول الفرضية الصفرية أ ّن منوذج اآلثار الثابتة هو املالئم وهو ما

يتوافق مع خمرجات برنامج حيث تعطينا نتائجه مباشرة النموذج املفضل أسفل جدول االختبار ،وهو ما أخذنا به يف
هذه الدراسة.
 5.0.1قياس تأثير التنويع على الرسملة السوقية لألسواق المالية محل الدراسة
هبدف قياس أثر التنويع على الرمسلة السوقية لألسواق املالية حمل الدراسة خالل الفرتة  ،0102-0112سيتم
استخدام برنامج  Eviews9لتحليل البيانات .وفق التقسيم التايل:
أ -منهجية الدراسة
 مجتمع وعينة الدراسة :تشمل عينة الدراسة األسواق املالية لكل من اجلزائر ،املغرب وتركيا.
 متغيرات الدراسة :لقد اعتمدت الدراسة على متغري م َف ِسر واحد ومتغري تابع هبدف بناء منوذج تفسريي
ألثر التنويع على تنشيط األسواق املالية:

 املتغري التابع :الرمسلة السوقية للسوق املالية ،ونرمز هلا برب  MC؛ املتغري املستقل :عدد الشركات املدرجة بالبورصة ،ونرمز له برب. CN اختبار متغيرات الدراسة
 اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة :يوضح اجلدول املوايل بعض اخلصائص اإلحصائية ملتغريات الدراسة.جدول رقم ( :)00عرض وصفي لمتغيرات الدراسة )(MC,CN
المتغير

عدد

MC

13

31.10

CN

13

010.42

المشاهدات

المتوسط

الوسيط

االنحراف

أعلى قيمة

أدنى قيمة

23.11

000.02

100.02

0.03

21

000.53

152

1

المعياري

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج .Eviews 9

 الصيغة الرياضية للنموذج:تعطى الصيغة الرياضية للنموذج على الشكل التايل:
MC= β0+ β1 CN+ µi

حيث:
 :MCاملتغري التابع وهو الرمسلة السوقية لألسواق املالية حمل الدراسة؛  :CNعدد الشركات املدرجة باألسواق املالية
حمل الدراسة؛  :β1،β0القيم الفعلية ملعامالت االحندار؛  : µiحد اخلطأ.
يتم إدخال اللوغاريتم وهذا نتيجة لعدم جتانس بيانات السالسل الزمنية للمتغريات ،فيصبح النموذج كالتايل:
ln CN+ µi3+ β0LnMC= β

 اختبار استقرارية السالسل الزمنية :اجلدول املوايل يظهر نتائج اختبارات جذر الوحدة ملتغريات الدراسة عنداملستوى.
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جدول رقم( :)01نتائج اختبارات جذر الوحدة عند املستوى ملتغريات الدراسة
االختبارات

ADF

LLC

)(lnmc,lncn
القرار

PP

Prob 5%
LnMC

0.0049

0.0120

0.0025

مستقرة

LnCN

0.0002

0.0002

0.0000

مستقرة

املصدر :إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج

Eviews 9

يتضح من اجلدول السابق أ ّن سالسل الدراسة مستقرة عند املستوى ) I(0يف الفرتة املدروسة حسب
اختبارات ) ،(LLC-ADF-PPحيث كانت االحتماالت أقل من  %2وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرض
البديل ،مبعىن عدم وجود جذر الوحدة وبالتايل السالسل مستقرة ومتكاملة عند املستوى.
 قياس أثر التنويع على الرسملة السوقية للدول محل الدراسة

ملعاجلة كل من عدم ثبات التباين بني األفراد واالرتباط الذايت من الدرجة األوىل للنماذج متّ استخدام
مصفوفة التباين والتباين املشرتك لوايت ) ،(white cross-section standard errors et covarianceومبا أ ّن حجم

صححة (heteroscedasticity-and autocorrelation- HAC
العينة صغري فإ ّن طريقة األخطاء القياسية امل ّ
) consistentأو طريقة املربعات الصغرى املمكنة  EGLSال تقوم بدور كبري ،حيث تقدير النماذج يكون نفسه دون
معاجلة.
 تقدير أثر التنويع على تنشيط األسواق الماليةنتائج تقدير أثر التنويع على تنشيط األسواق املالية حمل الدراسة ملخصة يف اجلدول املوايل:
جدول رقم( : )01نتائج تقدير أثر التنويع على الرمسلة السوقية لألسواق املالية للدول حمل الدراسة
املتغري التابع :الرمسلة السوقية للدول حمل الداسة
الفرتة ()0102-0112
متغريات الدراسة
Constante

N=13 T=3

جمموع مشاهدات البانل 02=0*00 :مشاهدة

منوذج االحندار التجميعي

منوذج التأثريات الثابتة

منوذج التأثريات العشوائية

-4.491720

-0.260914

-1.107359

-16.22826

-0.197389

-0.788846

0.0000

0.8447

0.4352

1.725527

0.699521

1.200110

29.30251

2.093675

0.212222

0.0000

0.0436

1.1101

R-squared

0.948547

0.983161

0.212712

F-statistic

682.1026

681.1853

9.996757

Prob F-statistic

0.000000

0.000000

0.003126

Lncn
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0.915551

التجميعي

معادلة نموذج التأثيرات الثابتة

Lnmc= -0.26+0.69 lncn

معادلة نموذج التأثيرات

Lnmc= -1.11+ 0.91 lncn

العشوائية

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج

.Eviews 9

 اختبارات المفاضلة بين نماذج البانل: اختبار ) (Fالمقيد للمفاضلة بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة:جدول رقم ( :)02نتائج اختبار ) (Fللمفاضلة بني النموذج التجميعي ومنوذج التأثريات الثابتة
المتغير المفسر

عدد الشركات المدرجة

قيمة ) (Fالمقيد

36.029

قيمة ) (Fالجدولية

3.32

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج

.Eviews 9

يتضح من اجلدول أ ّن قيمة إحصائية ) (Fاملقيد احملسوبة ) (F=36.029أكرب من القيمة اجلدولية Ft=3.32

عند املستوى  ،%2وبالتايل فإ ّن النموذج املالئم هو منوذج التأثريات ،وسيتم فيما يلي االختيار بني منوذج التأثريات
الثابتة ومنوذج التأثريات العشوائية.
 اختبار هوسما ن للمفاضلة بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية :نتائج االختبارموضحة يف اجلدول املوايل:

جدول رقم( :)00نتائج اختبار هومسان للمفاضلة بني منوذج التأثريات الثابتة ومنوذج التأثريات العشوائية
Prob
0.0014

Chi-sq-df
1

Chi-sq statistic
10.250736

Test summary
Gross-section random

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج
تشري نتائج هذا االختبار الذي يتبع توزيع كاي إىل أ ّن القيمة احملسوبة بلغت  01.021201وباحتمال
 1.1102وهو أقل من  1.12وبالتايل نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل ،أي أ ّن منوذج التأثريات الثابتة
هو املالئم هلذه الدراسة.
Eviews9

 اختبار مدى االرتباط الذاتي للبواقي  :ميكن اختبار وجود ارتباط ذايت للبواقي من الدرجة األوىل باستخدام

اختبار ) ،(Durban Watsonوذلك بعد استخراج القيمة احملسوبة والقيم اجلدولية املوافقة هلا والنتائج موضحة يف
اجلدول املوايل:
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جدول رقم( :)02نتائج اختبار االرتباط الذايت للبواقي
القيمة الجدولية لـ )(D.W
K=1

قيمة D.W

N=39

][1.34-1.24

1.48

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج Eviews 9

من خالل اجلدول يتضح أ ّن قيمة داربن وتسن احملسوبة أكرب من القيمة القصوى للمجال املوافق هلا و تقرتب من
 ،0وبالتايل عدم وجود ارتباط ذايت بني بواقي الدراسة.
 تحليل وتفسير نتائج قياس أثر التنويع على الرسملة السوقية لألسواق محل الدراسةأ -تحليل نتائج قياس أثر التنويع على الرسملة السوقية لألسواق محل الدراسة
 تحليل نتائج المفاضلة بين النماذج:
 قيمة إحصائية ) (Fاملقيد احملسوبة كانت أكرب من قيمة إحصائية ) (Fاجملدولة ،وبالتايل نرفض الفرض العدمونقبل الفرض البديل ،مبعىن أ ّن منوذج التأثريات أفضل من النموذج التجميعي ،مما يعين وجود تأثريات خاصة بكل
سوق مالية متيّزها عن غريها ،وهذا ما يطرح التساؤل التايل :هل هذه التأثريات ثابتة أم عشوائية؟
 بالنسبة للمفاضلة بني منوذج التأثريات الثابتة ومنوذج التأثريات العشوائية واعتمادا على نتائج اختبار هومسانتبني أ ّن منوذج التأثريات الثابتة هو املالئم هلذه الدراسة.
وباستخدام برنامج ّ Eviews 9

 تحليل نتائج تقدير نموذج التأثيرات الثابتة:
 -الدراسة اإلحصائية للنموذج المق ّدر:

 اختبار معنوية المعلمات :اعتمادا على نتائج تقدير النموذج تبينت معنوية معلمة عدد الشركات حيث أ ّن قيمة

إحصائية ) (pأقل من  ،%2مبعىن أ ّن هذا املتغري يؤثر على تنشيط األسواق املالية حمل الدراسة ،يف حني عدم معنوية
الثابت ) (cأل ّن القيمة اإلحصائية ) (pأكرب من .%2
 اختبار المعنوية الكلية للنموذج :تظهر النتائج أ ّن احتمال إحصائية فيشر كانت أقل من ( )1.12حيث ق ّدرت

برب  1.1111وبالتايل نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل ،أي النموذج ككل له معنوية إحصائية .وبالنسبة للقوة
التفسريية للنموذج حسب معامل التحديد  R2هي يف حدود  ،%26أي أ ّن  %26من التغري احلاصل يف الرمسلة
السوقية يعود للتغري يف عدد الشركات املدرجة ببورصات الدول حمل الدراسة ،أما الباقي فيعود إىل متغريات أخرى
مدرجة يف النموذج ومتضمنة يف حد اخلطأ.
ب -تفسير نتائج قياس أثر التنويع على الرسملة السوقية لألسواق محل الدراسة
 كان للتنويع تأثري إيجابي على الرمسلة السوقية لألسواق املالية حمل الدراسة ،هذه النتيجة تؤكد ما جاء يف النظرية
املالية ،واليت ترى بأنه كلما كان هناك أمام املستثمرين اختيارات أكثر لتشكيل حمفظتهم املالية ،زاد توجههم
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لالستثمار يف املنتجات املالية وبالتايل زيادة نشاط األسواق املالية ،والذي انعكس يف التزايد املستمر للرمسلة السوقية
خالل فرتة الدراسة ،واملالحظ أ ّن البيانات اخلاصة باملغرب وتركيا هي اليت كان هلا الدور األكرب للوصول هلاته
النتيجة ،حيث جند أ ّن اجلزائر مثال يف السنوات  0102-0101-0102-0100-0112-0111عدد
الشركات املدرجة ببورصتها  2شركات أي نفس العدد ،إالّ أنه يالحظ تغري يف قيم الرمسلة السوقية ،وبالتايل ميكن
القول بأنه ال يوجد تأثري كبري بني التنويع (عدد الشركات املدرجة) والرمسلة السوقية للسوق املالية اجلزائرية خالل
الفرتة  . 0102-0112وميكن إرجاع هذا إىل ضعف الوعي املايل للمجتمع اجلزائري بالدرجة األوىل ،وإىل العدد
الضئيل للشركات املردجة ببورصتها (مابني  0و2شركات) .وبالتايل لن يكون أمام املستثمر الكثري من اخليارات
لتشكيل حمفظته املالية ،فمثال سنة  0102يكون عليه االختيار بني أسهم مخسة شركات فقط .وكما ذمكر سابقا

فإ ّن تنويع املستثمر ملنتجاته املالية يساعده يف التقليل والسيطرة على خماطر استثماراته املالية ،وهذا ما اليوجد يف
السوق املالية اجلزائرية ،والذي انعكس بالسلب على أدائها ونشاطها بصفة عامة وعلى قيم رمسلتها السوقية بصفة
خاصة ،حيث موجد أ ّن أعلى قيمة هلا خالل فرتة الدراسة بلغت  22.26مليار دينار جزائري وكان هذا سنة
.0101
 5.1أثر المشتقات المالية والصكوك اإلسالمية في تنشيط السوق المالية
كما ذكرنا سابقا فإ ّن فلسفة اهلندسة املالية تتجسد يف تطوير جمموعة من املنتجات املالية اجلديدة ،اليت
تمساعد املتعاملني يف األسواق املالية على التكيف مع الظروف فائقة التعقيد وسريعة التغري اليت تتسم هبا هذه
األسواق يف الوقت احلاضر .ومن هذه املنتجات وجدنا املشتقات املالية والصكوك اإلسالمية ،وسنتطرق يف هذا
العنصر إىل تأثري هاته املنتجات يف تنشيط السوق املالية الرتكية فقط ،أل ّن السوق املالية اجلزائرية والسوق املالية
املغربية وحّت بداية سنة  ، 0102مل تصدر وال منتج مايل مشتق وال صك إسالمي ،لكن السوق املالية املغربية
وضعت مشروع إلصدار املشتقات املالية بعنوان :مذكرة عن األسواق اآلجلة لألدوات املالية ،من طرف مديرية
اخلزينة واملالية اخلارجية التابعة لوزارة االقتصاد واملالية ،وهي من  20صفحة ،وتناولت هذه املذكرة النقاط التالية:
نشأة األسواق اآلجلة ،مفهوم عقود املشتقات ،أسواق عقود املشتقات ،جتارب دول أخرى ،أبواب مشروع قانون
خاص بسوق آجل ة تتداول فيها األدوات املالية اآلجلة ،ويف األخري جدول توضيحي لبنود مشروع القانون رقم
 20-00املتعلق بالسوق اآلجلة لألدوات املالية (مديريةاخلزينة واملاليةاخلارجية .)0101 ،كما وعدت بإصدار
الصكوك اإلسالمية سنة  .0102أما فيما خيص السوق املالية اجلزائرية ،وبالرجوع إىل التقرير السنوي لسنة
 ،0101رفضت جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ) (COSOBإدراج الصكوك اإلسالمية حتت مسمى –
السندات اإلسالمية – ضمن القيم املنقولة املتداولة يف السوق اجلزائرية ،مربرة ذلك بعدم وجود سند قانوين مدين أو
جتاري حيكم فكرة امللكية املقيدة (دون حق االستعمال) ،وعدم وجود نظام الشركة ذات الغرض اخلاص  SPVاليت
تقوم عليها هذه األدوات (برحايلية ،0100 ،صفحة .)10
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 0.5.1ثر تداول المشتقات المالية في تنشيط السوق المالية التركية:
سيتم التطرق يف هذا العنصر إىل أثر املشتقات املالية على تنشيط السوق املالية الرتكية ،باعتبارها من املنتجات
املطورة وكذا أداة للتغطية من املخاطر ،وهذا باستخدام حجم تداول املشتقات املالية ونسبته من إمجايل
املالية ّ
التداول يف السوق املالية الرتكية خالل الفرتة ) ،(0102-0100أل ّن سوق املشتقات اندجمت مع سوق الذهب

معا بورصة إسطنبول ،وقبل هذه السنة كانت منفصلة عنهما.
وسوق إسطنبول لألوراق املالية سنة ِّ 0100
لتكون ً
جدول رقم ( :)04تطور نسبة المشتقات المالية من إجمالي التداول للسوق المالية التركية
خالل الفترة )(5002-5001
السنوات

0100

0102

0102

0101

2017

حجم تداول

416.5

435.7

575

002

868

المشتقات

(مليار ليرة)
إجمالي حجم
التداول

3040

4435

00431

01004

0302

(مليار ليرة)
نسبة المشتقات
من إجمالي

1.1

4.9

1.41

4.7

12

التداول )(%

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد التقارير السنوية لبورصة إسطنبول.

يتضح من اجلدول السابق االرتفاع املتزايد لنسبة تداول املشتقات املالية من إمجايل التداول ببورصة إسطنبول
خالل الفرتة  .0102-0100حيث ارتفعت من  % 2.0سنة  0100إىل  % 00سنة  ،0102ويمالحظ
اخنفاض طفيف يف سنيت  0102و 0101مقارنة بالسنوات اليت سبقتها ،وهذا راجع لتخوف املستثمرين خاصة
األجانب من األزمات السياسية الداخلية نتيجة املسألة الدستورية .واالرتفاع املتزايد لنسبة املشتقات من إمجايل
التداول ما هو إالّ دليل على أ ّن إدراج املشتقات املالية كان له دور كبري على نشاط السوق املالة الرتكية.
كما مميكن إظهار دور املشتقات املالية يف تنشيط السوق املالية الرتكية من خالل الشكل التايل:
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شكل رقم ( :)00االستثمار المحلي واالستثمار األجنبي في سوق المشتقات المالية التركية
خالل الفترة 5002-5000
100
0

2016

2017

2015

2014

2011 2012
2013

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

71,3

71,8

72

76

75

84

85

28,7

28,2

28

24

25

16

15

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير بورصة اسطنبول.

يمالحظ من الشكل أ ّن االستثمار احمللي يستحوذ على أغلب تعامالت سوق املشتقات املالية الرتكية ،حيث
خالل الفرتة  0102-0100نسبته تفوق  ،%21وهذا ما يعكس الثقافة املالية للمجتمع الرتكي ،كما يمالحظ أ ّن
نسبة االستثمار األجنيب يف سوق املشتقات املالية الرتكية يف ارتفاع مستمر ،حيث ارتفع من  %02سنة 0100
ليصل إىل  % 06.2سنة  ،0102وهذا دليل على أ ّن إدراج املشتقات املالية يف السوق املالية الرتكية كان له دور
كبري يف جذب االستثمار األجنيب ،ومنه تنشيط السوق املالية الرتكية ،ووصوهلا إىل إمكانية املنافسة على الصعيد

الدويل.
 5.5.1أثر تداول الصكوك اإلسالمية على تنشيط السوق المالية التركية

لتوضيح العالقة بني الصكوك اإلسالمية وتنشيط السوق املالية الرتكية ،سيتم االعتماد على تطور نسبة الصكوك

اإلسالمية من حجم التداول يف سوق أوراق الدين خالل الفرتة  ،0102-0100أل ّن ّأول إصدار للصكوك
اإلسالمية يف السوق املالية الرتكية كان سنة  0101وبالتايل مل يتم تداوهلا إالّ يف السنوات املوالية .واجلدول املوايل
يوضح ذلك:
جدول رقم ( :)03نسبة الصكوك اإلسالمية من حجم التداول في سوق أوراق الدين التركية
خالل الفترة )(5002-5005
السنوات

5005

5001

5001

5002

حجم

1606111

1626111

2122111

01012111

5000

5002

2212111 00012111

التداول في

سوق أوراق

الدين (مليون
ليرة)
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المالية لكل من الجزائر والمغرب وتركيا للفترة 5002-5002
حجم

01

121

0001

0002

0621

2626

الصكوك

المتداولة

(مليون ليرة)
نسبة

1.1112

0.009

0.015

0.014

0.034

0.17

الصكوك من
حجم

التداول في

سوق أوراق

الدين )(%
المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لبورصة إسطنبول وتقارير جملس أسواق رأس املال الرتكية.

يتضح من اجلدول السابق أ ّن نسبة تداول الصكوك اإلسالمية من حجم التداول يف سوق أوراق الدين يف
تزايد مستمر خالل الفرتة  ،0102-0100حيث سجلت  %1.1112سنة  0100لرتتفع إىل  %1.02سنة
 ،0102ومن املتوقع أن ترتفع هذه النسبة أضعافا يف السنوات القادمة ،وهذا ما هو إالّ دليل على أ ّن إدراج الصكوك

اإلسالمية يف بورصة إسطنبول كان له دور يف جذب متعاملني جدد والذي انعكس باإلجياب على نشاط السوق
املالية الرتكية.
.2الخاتمة:
تبني أ ّن هناك جمموعة من العوامل الالزمة لتنشيط األسواق املالية
من خالل ما جاء يف هذه الدراسةّ ،
واملتمثلة يف :تشجيع إنشاء شركات األموال ،خلق أدوات جديدة ،نشر الوعي االدخاري واالستثماري لدى األفراد
وتوفري املعلومات الكافية عن قطاعات األعمال املختلفة ونشاطها .وأثر إدارة وتطوير املنتجات املالية يف تنشيط
األسواق املالية ،ال ميكن أن يتحقق إالّ بتحقق العوامل السابق ذكرها .غري أ ّن مسامهة إدارة وتطوير املنتجات املالية يف
تنشيط السوق املالية خيتلف من دولة إىل أخرى ،حيث يتوقف على مدى تطور أو ضعف سوقها املالية.
ومن بني أهم النتائج جند:
 -أ ّن التنويع يف املنتجات املالية يمساعد يف تنشيط السوق املالية؛

 تمعد املشتقات املالية والصكوك اإلسالمية من املنتجات اليت تساعد على تنشيط السوق املالية ،وهذا ما ظهر يفالسوق املالية الرتكية ،على عكس كال من السوق املالية لكل من املغرب واجلزائر اليت تنعدم فيهما هكذا نوع من
املنتجات املالية ،مما إنعكس عليهما بالسلب .حيث وجدنا بأنّه كلما أمدرجت بسوق مالية ما منتجات مالية

تنشط أكثر وتكون جاذبة أكثر ملتعاملني جدد ،وهذا ما يعود باإلجياب عليها،
ين ،م
مستحدثة تليب حاجات املستثمر ّ
ومميَكنها من حتقيق األدوار املنوط هبا.
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ويف األخري نقدم ضمن النقاط ال تالية جمموعة من االقرتاحات والتوصيات اليت ميكن للسوق املالية اجلزائرية االستفادة
منها .نوجزها فيما يلي:
 استكمال األطر القانونية واملؤسسية للسوق املالية اجلزائرية ،ومراجعة التشريعات القائمة ،والرتكيز على إجياد قواننيمرنة تسمح باستيعاب التطورات املتوقعة ،وتكون قادرة على التكيف مع املتغريات املستجدة ،وقادرة على تيسري
التعامل وتوفري احلماية للمتعاملني ،األمر الذي يساهم يف استحداث األنظمة والتعليمات اليت تمسهم يف تنشيط
التعامل بالسوق املالية ،وتيسريه واستقراره ومحايته من التصرفات واألنشطة الضارة؛
 تنمية الوعي املايل من خالل عمل خطة إعالمية للتعريف بفرص ومزايا االستثمار يف السوق املالية؛ -توفري مواد تثقيفية بشأن استخدام السوق املالية لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذات امللكية األسرية؛

 تشجيع إنشاء نوادي االستثمار اليت تساهم يف زيادة الوعي االستثماري يف املنتجات املالية ،وبناء جيل مناملستثمرين املثقفني ميكن االعتماد عليه؛
 تنويع املنتجات املالية املتداولة يف السوق املالية اجلزائرية ،مما يزيد من فرص االختيار أمام املتعاملني وفق مصاحلهمواجتاهاهتم ،ومبا يمغري املدخرين بالتعامل يف السوق املالية اجلزائرية ،وبالتايل توسيع األسواق الثانوية مبا يمساعد
م
على توفري السيولة بالسوق املالية باستمرار؛
 ضرورة إدخال منتجات مستحدثة غري املنتجات التقليدية للسوق املالية كاملشتقات املالية والصكوك اإلسالميةواملنتجات املالية املركبة ،بغية تنشيطها من خالل جذب عدد كبري من املستثمرين هبا؛
 ضرورة العمل على توفري الكفاءة املعلوماتية للسوق مما يؤدي إىل رفع وتطوير كفاءة السوق عموما؛ حتسني مستوى االلتزام بالئحة حوكمة الشركات ودراسة أفضل ممارسات احلوكمة..0قائمة المراجع:
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األنماط الشخصية لألطباء وأثرها على جودة الخدمات الصحية
دراسة ميدانية حول أطباء العيادات الطبية الخاصة بمدينة باتنة-Doctors personalities and Their Effects on The Quality of Health Services

ط.د.فايزة بونويرة  ،جامعة باجي مختار ،عنابة ،الجزائر.
تاريخ اإلرسال2020/10/12 :

تاريخ القبول0101/10/15 :

تاريخ النشر0101/10/10 :

الملخص

الكلمات المفتاحية

هتدف هذه الدراسة إىل معرفة األمناط الشخصية لألطباء وأثرها على جودة اخلدمات الصحية يف
العيادات الطبية اخلاصة مبدينة باتنة يف اجلزائر .وقد مت مجع البيانات من خالل استمارة صممت ألغراض
الدراسة ،حيث مت توزيع  051استمارة اسرتجعت منها  000استمارة صحيحة ،استخدم يف هذه الدراسة
األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية لتفسري بياناهتا واختبار فرضياهتا اخلاصة بالتحليل والكشف عن
األثر واالرتباط بني املتغري املستقل الرئيسي )األمناط الشخصية لألطباء) واملتغري التابع (جودة اخلدمات
الصحية) وتشري نتائج الدراسة على املستوى الكلي إىل وجود أثر لشخصية األطباء على جودة اخلدمات
الصحية بالعيادات الطبية مبدينة باتنة يف اجلزائر .وعلى مستوى املتغريات املستقلة الفرعية تبني وجود تأثري
دال إحصائيا للمتغريات املستقلة اجلزئية )الطبيب الصعب ،الطبيب الودود ،الطبيب املغرور) على املتغري
التابع جودة اخلدمات الصحية ،يف حني مل يؤثر الطبيب املرتدد على جودة اخلدمة املقدمة من خالله.

األمناط الشخصية
لألطباء؛
جودة اخلدمات
الصحية؛
حتليل إحصائي.

Keywords

Abstract

This study aims to know doctors’ personalities and their effect on the quality of
health services in the medical clinics in Batna. The data was collected using a
questionnaire. In this study, we use descriptive and inferential statistical methods w to
Doctors
interpret their data and test their hypotheses, and to detecting the impact and correlation
;Personalities
between the main independent variable (doctors’ personalities) and the dependent
Quality of
variable (Quality of health services). The results of the study indicate that there is an
;Health Services
effect of doctors’ personalities on the quality of health services in medical clinics in
Statistical
Batna. On the level of sub-independent variables, it was found that there was an effect
Analysis.
of partial independent variables (hard doctor, friendly doctor, conceited doctor) on the
dependent variable, the quality of health services, while the reluctant doctor did not
affect the quality of service.
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 .1مقدمة:
اهتم علماء النفس والفالسفة والشعراء ملوضوع الشخصية ذلك أن التأمل والتفكري يف الشخصية والنفس
اإلنسانية وجد منذ وجود هذه النفس من أجل تفسري السلوك النابع من اإلنسان ،لكن يف اآلونة األخرية مل يعد
التفكري مبوضوع الشخصية يقتصر على جمال علم النفس ،بل يتعداه إىل علم التسويق نتيجة تأثري الشخصية على
املستهلكني يف اختيار املنتجات ،وتعلقها بسلوك األفراد الذي يعترب يف غاية االمهية لوضع االسرتاتيجيات التسويقية.
لذا يعتقد الكثري من الناس أن شخصية االنسان حمور أساسي لسلوكه حيث أن شخصية االنسان ترمجة لسلوك عام
يظهر يف صفات ومسات معينة فعندما يطلب شخص من آخر حتديد السلوك العام لشخص ثالث ،فان أول شيء
يذكره هو الطابع العام لشخصيته وذلك باعتبار أن الشخصية حتدد السلوك العام لألفراد.
إن التمعن يف أقوال وتصرفات الناس يكشف أن اإلنسان حيمل خصائص إنسانية عامة ،وأن كل انسان هو
كائن متفرد حبد ذاته ،وعلى الرغم من ذلك اال أن هناك تشاهبات مشرتكة بني الكثري من الناس وتشكل هذه
التشاهبات أمناط شخصية يهدف علم النفس إىل فهمها ،ومن بينها األمناط الشخصية لألطباء ،حيث من خالل
تصنيف األطباء اىل أمناط شخصية يسهل دراسة ووضع األطباء يف قوالب معينة ،وقد أخذت كل نظرية تصنف
األطباء باجتاه معني حبسب منطلقاهتا النظرية والفكرية .حيث أصبحت اخلدمات الصحية حتتل دورا مهما يف حياة
اجملتمع لذلك شهدت السنوات األخرية تطورا كبريا يف جمال تقدمي هذا النوع من اخلدمات ،باعتبار أن الطبيب يعترب
مشارك فعال يف توصيل اخلدمة الصحية .وبالتايل الرتكيز على شخصية الطبيب جاء يف إطار سعي املؤسسات
الصحية جاهدة لتطبيق نظام اجلودة الذي يعترب من النظم العاملية اليت هتدف اىل حتسني جودة اخلدمات الصحية ،مما
يعود بالنفع على صحة املواطن واجملتمع باإلضافة اىل بناء ثقة بني اجلهاز الصحي (الطبيب) ،واملرضى ومراعاة
حقوقهم وضمان رضاهم عن اخلدمة الصحية املقدمة ،من خالل عالقة شكوى املريض بدقة والتفاصيل ما بني ذلك
من أجل عالج فعال.
 .1.1إشكالية الدراسة:
إن األمناط الشخصية لألطباء حتدد سلوكهم اجتاه املرضى وبالتايل تؤثر على جودة اخلدمة الصحية املقدمة،
استنادا اىل ما سبق عرضه فإن معامل إشكالية البحث تتمحور حول التساؤل الرئيسي التايل:
ما أثر األنماط الشخصية ألطباء مدينة باتنة على جودة الخدمات الصحية؟
 .1.1أسئلة الدراسة:
ولإلحاطة أكثر بالبحث سيتم طرح األسئلة الفرعية التالية:
 ما مستوى أثر منط الطبيب الصعب على جودة اخلدمة الصحية يف مدينة باتنة؟ما مستوى أثر منط الطبيب الودود على جودة اخلدمة الصحية يف مدينة باتنة؟ما مستوى أثر منط الطبيب املرتدد على جودة اخلدمة الصحية يف مدينة باتنة؟-ما مستوى أثر منط الطبيب املغرور على جودة اخلدمة الصحية يف مدينة باتنة؟
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 .1.1فرضيات الدراسة:
تستند هذه الدراسة على الفرضيات التالية:
 الفرضية الرئيسية  :H0يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥1.15لألمناط الشخصية لألطباءعلى جودة اخلدمات الصحية املقدمة يف العيادات الطبية ملدينة باتنة.
وتنقسم هذه الفرضيات الرئيسية إىل الفرضيات الفرعية التالية:
  H01يوجد أثر داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05لنمط الطبيب الصعب على جودة اخلدماتالصحية.
  H02يوجد أثر داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05لنمط الطبيب الودود على جودة اخلدماتالصحية.
  H03يوجد أثر داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05لنمط الطبيب املرتدد على جودة اخلدماتالصحية.
  H04يوجد أثر داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05لنمط الطبيب املغرور على جودة اخلدماتالصحية.
 .1.1منهج الدراسة:
مت يف هذه الدراسة االعتماد على املنهج الوصفي باستخدام الطريقة العلمية املتمثلة يف صياغة إشكالية الدراسة
مث وضع فرضيات الختبار صحتها ،حبيث مت اجناز الدراسة النظرية من خالل مصادر املعلومات الثانوية :الكتب،
اجملالت ،املذكرات ،مواقع األنرتنيت.
 .1.1نموذج الدراسة:
املتغري املستقل (األمناط الشخصية لألطباء)
جودة اخلدمة الصحية(التابع)

الطبيب الصعب
الطبيب الودود

جودة الخدمات الصحية

الطبيب المتردد
الطبيب المغرور

متغري وسيط (األثر)
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 .2األنماط الشخصية لألطباء:
يرى كوتلر ) (kotlerأن الشخصية هي ":تلك الصفات واخلصائص النفسية الداخلية اليت حتدد وتعكس كيفية
تصرف الفرد وسلوكه حنو كافة املنبهات الداخلية أو اخلارجية البيئية اليت يتعرض هلا بشكل دوري أو منتظم".
).(Kotler,Kevin ,2012, 156
كذلك تعرف الشخصية على أهنا نظام شامل من الصفات الذاتية والعقلية واجلسمية والعقلية املتكاملة اليت
تتفاعل بشكل مستمر فيما بينها ومع البيئة احمليطة للشخص والذي ينتج عنه وحدة متميزة (سلوك) جتعل لكل
شخص ذاتيته واستقالليته وبالتايل متيزه عن غريه،
أما منط الشخصية فيعرف على أ نه عدد من األنظمة املنفصلة واملتفاعلة اليت تصنف األفراد وفقا لسمات بارزة
أو متماثلة ،أو وفق اهتماماهتم ،أو وفق نظرة الناس إليهم.
حيث أن تكوين النمط يكون عن طريق مالحظة جمموعة من الصفات أو السمات أو القدرات املختلفة اليت
يستدل على وجودها من خالل مالحظة جمموعة االستجابات السلوكية اجلزئية ،خترج إىل تكوين مفهوم السمة ومن
جمموع السمات يتكون مفهوم النمط) .نبيل ،0112 ،ص)03
إن معرفة األمناط الشخصية املتعلقة بسلوك األفراد هلا أمهية كبرية ،فكل منها أساليب وطرق فعالة للتعامل معه
حيث مت التوصل إىل عدة أمناط شخصية للعمالء بشكل عام من ناحية واألطباء بشكل خاص من ناحية أخرى،
وقد صنف "علي حسني" أمناط العمالء بشكل عام وصفات كل منهم كالتايل( :النجار ،0112 ،ص)6
العميل المتردد :وهو العميل الذي يتميز بعدم القدرة على اختاذ القرار ويفتقر اىل الثقة بالنفس يصدق كل مايقوله اآلخرون.
العميل العصبي :وهو العميل الذي يتميز بشرعة اختاذ القرارات والقيام بردود فعل متسرعة ،وميكن التعرف عليهبسهولة.
العميل المغرور :وهو العميل الذي حيب جعل اآلخرين ينتظرون رأيه ويشعر بالسعادة لذلك ،كما حيب أن يرىاملندوب طوع أمره وينفذ كل ما يريده ،يلجأ إىل املقاطعة يوحي بأنه يعرف كل شيء لذا ال يقبل النصح.
العميل المتشكك :وهو العميل الذي ال يصدق ما تقول ألن سجور الثقة باآلخرين مقطوعة لديه .يطالببإثباتات لكل شيء ،حيب االنتقاد والسخرية ،ويظن أنك تسعى لإليقاع به.
العميل الودود :وهو العميل اهلادئ ،يبدو سهل املنال ،غري معقد ،سهل الفهم ،لكنه يطلب ثقة كبرية من املندوبوعلى املندوب أن يكون صادقا معه.
العميل المجادل :وهو العميل الذي حيب املناقشة واملعارضة ،منخفض الذكاء ،يعتقد أن ما يقوله صحيحا دائما،ال يقبل هذا النوع أن يرد علية بعصبية.
العميل المتشدد والعنيد :وهو العميل الذي يبدي عدم الرغبة يف املناقشة ،مييل إىل فرض أفكاره ،وهذا النوع
منفتح ،علمي ،يرفض أن حيدثه اآلخرون عن احلداثة وأخذ ما هو جديد ،يتحدث بصوت عال وال يستمع.
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العميل الراغب بالتحدث :وهو العميل الذي يستمتع باحلديث ويتصب بالدعابة واملرح ،يكثر من تنويع املواضيعوحيب أن يشعره اآلخرين بأمهيته ،وهذا النوع مين خسارته بسهولة إذا مل حيسن التعامل معه.
العميل الخبير :وهو العميل الذي لديه ثقة بأن كل شيء هو عامل به ،ويشعر بقدرته على استمالة املواقف جلانبهويقدم لنصح للمندوب ،ويطالب املندوب معاملته معاملة خاصة نظرا ألمهيته ،ويهدد إذا دعت احلاجة لذلك.
العميل الصامت :وهو العميل الذي يتصف بالصمت والغموض.أما بالنسبة للقميصي ( )0336فقد صنف األطباء حسب شخصية كل منهم إىل( :النجار ،0112 ،ص)7
الشخصية المسيطرة :وهو الذي حياول التحكم باألمور ،حىت خالل عملية تلقي املعلومات من املندوب ،وهذاالنوع حيتاج إىل شيء خمتلف ،إضافة اىل االحرتام الزائد ،وليس الصداقة.
الشخصية التي تعتمد على اآلخرين :وهو حياول االهتمام بشخصية املندوب وحياته االجتماعية ،وحيب التحدثعن نفسه ويسأل املندوب عن نفسه أيضا ،وحياول أن يبادله املندوب بنفس الشعور ،سلوكه يعطي دفء يف املعاملة
أكثر من غريه.
الشخصية المبتعدة عن اآلخرين :ال ينتمي للمجموعة األوىل والثانية .حيب أن يتعرف على احلقائق أكثر منالناس .يصافح بشدة ،وغري مهتم بالتحدث عن نفسه أو عن اآلخرين.
مث قام القميصي بعد ذلك بتصنيف األطباء حسب سلوكهم اجتاه املندوبني إىل( :النجار ،0112 ،ص)7
*الطبيب المشغول :حىت لو مل يكن كذلك فإنه يشعرك بذلك.
*الطبيب الموافق دائما :والذي يشرك أنه يكتب دواءك كثريا بينما ال يفعل ذلك بقدر ما يقول.
*صديق المريض الفقير :يهتم جدا بالسعر أكثر من أي شيء آخر.
*الطبيب الالمبالي :والذي يعتقد أن كل األدوية متشاهبة وال يعرتف بأن هناك ما مييز دواءك عن غريه حىت مع
وجود الدليل العلمي.
أما بالنسبة لشركة جالكسو مسيث كالين فقد صنفت األطباء حسب سلوكهم وأمناط تعاملهم مع مندويب
األدوية إىل ستة أنواع وهي كاآليت( :النجار ،0112 ،ص)3
أ.الطبيب الذي ال يهتم :ليس لديه أية حاجة ملا تقدم الشركة من أدوية أو خدمات.
ب.الطبيب الصعب :وهو الذي ال ميكن أن يليب دواءك حاجته ،وهذا النوع يعامل مجيع املندوبني بنفس الطريقة.
ج.الطبيب العدواني :وهو الذي ال يسمح للمندوب بإكمال ما لديه عن الدواء.
د.الطبيب الودود :هذا النوع املتعاون ،يتعامل معك حىت أخر حلظة ،حيبه كل املندوبني ،يوهم مجيع املندوبني بأنه
يتعامل معهم.
ه.الطبيب الذي يعرف كل شيء :ال يستمع لوجهة نظر املندوب عن الدواء ومن الصعب مشاركته يف عملية
الدعاية مع املندوب.
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و.الطبيب االنطوائي :ال يظهر أي استجابة للمندوب مهما قال أو فعل.
من خالل ما سبق فقد مت جتزئة األمناط الشخصية لألطباء إىل عدد من السمات اليت تصف االستعدادات
واالستجابات العامة لكل منها كاآليت:
أ.الطبيب الصعب (العنيد) :وقد مت جتزئة هذا النمط إىل السمات اآلتية( :النجار ،0112 ،ص)06
 يعامل مجيع املرضى بنفس الطريقة. يبدي عدم الرغبة يف املناقشة وال جمال لديه لإلقناع. مييل إىل فرض أفكاره. منفتح وعلى دراية بآخر التطورات يف جمال الصحة. يرفض أن حيدثه اآلخرون عن احلداثة وأخد ما هو جديد. يتحدث بصوت عال وال يستمع. صلب وقاس يف تعامله مع اآلخرين.فهذا النوع من األطباء جيب عدم جتنب التعامل معهم ،فهم يف العادة من األطباء املهمني ،بل جيب أن يتم
مسايرهتم بكل ما يبدونه من أفكار وآراء ،كما يستعمل معهم أسلوب (نعم ،ولكن) حىت مينع حدوث جدال حاد
معهم.
ب.الطبيب الودود (الموافق دائما) :وقد مت جتزئة هذا النمط إىل السمات التالية( :أنواع األطباء وكيف تتعامل مع
كل نوع)http://elmoatenmasry.ahlamontada.net/t174-topic#184 ،0101 ،
 طبيب اسلوب كالمه بشكل عام كثري ومرح وهادئ ويتحكم بأعصابه. يقابل الزوار دائما بثقة وشكل مبتسم ،ويرحب هبم بلطف ،وحيب االستماع هلم. زيارته سهله وحيبها كل املندوبني ،حيث حيسن معاملتهم ويقدم املساعدة. حيب ان يكتب لكل املندوبني ،وقد حيرج من املندوبني ويقول كتبت حىت لو مل تكتب. بعض االطباء يف هذا النوع يتعامل بأسلوب طفويل. البعض االخر من االطباء يتعامل بشكل ناضج ،غري معقد وسهل الفهم. يف الغالب حيب العينات واهلدايا البسيطة ويطلبها بإحلاح.وللمحافظة على هذا النوع من األطباء جيب مقابلته باالحرتام واإلصغاء اجليد ملا يقوله.
ج.الطبيب المغرور (الذي يعرف كل شيء أو المسيطر) :وقد مت جتزئة هذا النمط إىل السمات اآلتية( :النجار،
 ،0112ص)07
 ال يستمع لوجهة نظر املريض وقليل الكالم. لديه ثقة بأن كل شيء هو عامل به. يلجأ إىل مقاطعة احلديث أثناء الزيارة. يوحي بأنه يعرف كل شيء.)Journal of International Economy and Globalization (JIEG
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 يشعر بقدرته على استمالة املواقف جلانبه. يقدم النصح للمندوب وال يقبل النصح. يريد االحرتام الزائد وليس الصداقة. حيب جعل اآلخرين ينتظرون رأيه ويشعر بالسعادة لذلك. يطالب معاملته معاملة خاصة نظرا ألمهيته. يتصف بالصمت والغموض وخجول اجتاه الغرباء.حيتاج هذا النوع من األطباء اىل التحلي بالصرب يف التعامل معه وجيب أن نكون احملادثة معه طويلة من أجل
أخذ أكرب قدر ممكن من املعلومات منه باالعتماد على طرح أسئلة طويلة وشاملة جتره إىل الكالم واخلروج من حالة
الصمت.
ح.الطبيب المتردد أو المتشكك (الغير الحاسم) :قد مت جتزئة هذا النمط إىل السمات اآلتية( :النجار،0112 ،
ص)08
 يتميز بعد القدرة على اختاذ القرار. يفتقر إىل الثقة بالنفس. ال يصدق كل ما يقوله اآلخرون .ألن جسور الثقة باآلخرين مقطوعة لديه. يطالب بإثباتات لكل شيء. حيلل كل الكالم ويدقق فيه وحيب االنتقاد والسخرية. يظن أنك تسعى لإليقاع به. قد حيتاج هؤالء من يأخذ بيدهم ويقودهم إىل ما يريدون أن يقرروه.مبا أن هذا النوع من األطباء يفتقر إىل الثقة ،فيجب بناء جسور الثقة متهيدا لبدء احلوار معه ،كما جيب جتنب جمادلة
هذا النوع من األطباء ،ألن جمادلته تعين خسارته كما جيب االستماع إليهم والتحلي بالصرب ،حيث هذا النوع ال يقبل
أن يرد عليه اآلخرون بعصبية.
 .1جودة الخدمات الصحية:
 .1.1تعريف جودة الخدمات الصحية:
اخلدمة هي كل نشاط أو منفعة مقدمة من طرف اىل طرف آخر وعادة ما تتعلق مراحل انتاج اخلدمة مبنتجات
مادية  ،لكن النتيجة النهائية للخدمة تكون غري ملموسة( Denis & Annie, 2009 ,18).
أما اخلدمات الصحية عبارة عن عبارة عن تصرفات أو أنشطة تقدمها املؤسسات الصحية قد تكون عالجية
موجهة للفرد وقد تكون وقائية موجهة للمجتمع والبيئة أو إنتاجية مثل األدوية واملستحضرات الطبية وغريها هبدف
رفع املستوى الصحي لألفراد وتلبية الرغبات املرتبطة هبذه اخلدمة .وعلى الرغم من االهتمام املتزايد جبودة اخلدمات
الصحية ،وشيوع استخدام مصطلح اجلودة يف األدبيات املتخصصة ويف احلياة العامة ،فإن من الصعب إجياد تعريف
جلودة اخلدمات الصحية يتفق عليه اجلميع ،لذلك تعددت التعاريف:
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التعريف ( :)11تعرفها اهليئة األمريكية املشرتكة العتماد منظمات الرعاية الصحية اجلودة( )JCHAعلى أهنا" :درجة
االلتزام باملعايري املتعارف عليها لتحديد مستوى جيد من املمارسة ومعرفة النتائج املتوقعة خلدمة أو إجراء أو تشخيص
أو معاجلة مشكلة طبية معينة"( .أمري ،0118 ،ص)51
التعريف( :)11عرفت منظمة الصحة العاملية جودة اخلدمات الصحية بأهنا" :التوافق مع املعايري واألداء الصحيح
بطريقة آمنة ومقبولة من اجملتمع ،وبتكلفة مقبولة ،حبيث تؤدي إىل إحداث تأثري على نسبة احلاالت املرضية ونسبة
الوفيات واإلعاقة وسوء التغذية"( .كحيلة ،0118 ،ص)83
أن اجلودة يف اخلدمات الصحية تعد عملية غاية يف التعقيد ألن العديد من أوجه اخلدمة تبدو غري واضحة
املعامل لبعض األطراف املعنية هبا وعلى هذا فإن أي حماولة للتعريف ستعكس وجهة نظر الشخص أو القائم
بالتعريف ،ويكن إبراز أن اجلودة ختتلف باختالف موقع الفرد من النظام الصحي كما يلي( :واله ،0101 ،ص)68
الجودة من المنظور المهني الطبي :هي تقدمي أفضل اخلدمات وفق أحدث التطورات العلمية واملهنية ،وحيكمذلك ثالث نقاط رئيسية :أخالقيات املمارسة الصحية ،اخلربات ونوعيتها واخلدمة الصحية املقدمة؛
الجودة من منظور المستفيد (الزبون) :قد ختتلف عن املفهوم املهين بالرتكيز على طريقة احلصول على اخلدمةونتيجتها النهائية ،وهنا ال يكفي الرتكيز على فرض التنظيمات وسن التشريعات اليت تبىن على أسس مهنية أو تنظيمية
حمددة دون االلتفات إىل حاجة ورغبة وطموح وآمال املستفيد النهائي من كل ذلك؛
الجودة الصحية من الناحية اإلدارية :وتعين بالدرجة األساسية كيفية استخدام املوارد املتوفرة والقدرة علىجذب مزيد من املوارد لتغطية االحتياجات الالزمة لتقدمي خدمة متميزة ،وهذا يشمل ضمنيا أمهية تقدمي اخلدمة
املناسبة يف الوقت الالزم وبالتكاليف املقبولة ،وبقدر االهتمام بالتكاليف وترشيد املوارد جيب احلرص على أن ال يكون
ذلك على حساب اجلودة يف األداء.
 .1.1أبعاد جودة الخدمات الصحية:
ينظر إىل جودة اخلدمة الصحية من وجهة نظر داخلية و أخرى خارجية ،حيث تقوم وجهة النظر األوىل على
أساس االلتزام باملواصفات الدقيقة اليت تكون اخلدمة الصحية قد صممته على أساسها ،وهي وجهة نظر تعرب عن
موقف املؤسسة الصحية ،أما وجهة النظر اخلارجية فهي تستند إىل املفهوم احلديث للتسويق ،الذي يقوم على أساس
أن املؤسسة الصحية جيب أن تكون موجهة باملستهلك ( املريض) ،و بالتايل فهي تركز على جودة اخلدمة الصحية
املدركة من قبله ،إذ جيب أن تقيم مبع ايري ترتبط بإدراك املستهلك (املريض) ،وتعرب عنه ،و على هذا األساس فإن
احلكم احلقيقي على جودة اخلدمات الصحية هو املستهلك (املريض) وليس املؤسسة الصحية ،فنجاخ هذه األخرية
أصبح يعتمد بدرجة كبرية على مدى استجابتها حملددات اجلودة يف اخلدمات الصحية اليت يدركها املستهلك
(املريض)( .كورتل ،0113 ،ص)060
وسنتناول هذه األبعاد فيما يلي:
 االعتمادية :تشري إىل قدرة مقدم اخلدمة (الطبيب) على أداء اخلدمة اليت وعد هبا بشكل ميكن من االعتمادعليها وأيضا بدرجة عالية من الصحة والدقة ،فالعميل يتوقع أن تقدم له خدمة دقيقة من حيث االلتزام
بالوقت واألداء متاما مثلما مت وعده؛
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 سهولة الوصول للخدمة الصحية :أي أن اخلدمة الطبية املقدمة جيب أال حيدها عائق ،وإمنا يكون الوصولإليها بسهولة وأن تكون قريبة وتتوافر هلا وسائل االتصال؛
 األمان والسالمة :تقليل املخاطر ألبعد احلدود ويشمل ذلك مقدم اخلدمة الصحية واملريض؛ العالقة بين األفراد :وتعين التفاعل بني مقدمي اخلدمات الصحية واملستفيدين ،وكذلك بني الفريق الصحيواجملتمع برمته حبيث تكون العالقات جيدة مبا يف ذلك التجاوب والتعاطف وحسن االستماع واالحرتام
املتبادل( .بوقجاين ،0100،ص)81

 التمكين الفني :وتعين املهارات والقدرات ومستوى األداء الفعلي للمدير ومقدم اخلدمة( .الصاحل،0100 ،ص)50
 االستجابة :تعين مدى قدرة ورغبة واستعداد مقدم اخلدمة بشكل دائم يف تقدمي اخلدمة للمستفيدين عنداحتياجهم هلا( .عتيق ،0100 ،ص)30
 الكفاءة والجدارة :أي كفاءة القائمني على أداء اخلدمة من حيث املهارات واملعرفة اليت متكنهم من أداءاخلدمة وكثريا ما يلجأ العمالء ملثل هذا املعيار فيفضلون تلقي خدماهتم من أشخاص دوي شهادات علمية
عالية املستوى مثال؛
 الجوانب الملموسة :كثريا ما يتم تقييم اخلدمة بناء على التسهيالت املادية (األجهزة والتكنولوجيات)،املظهر الداخلي للمستشفيات وديكورها ،املظهر الشخصي للعاملني؛
 درجة تفهم مقدم الخدمة لحاجات العميل :أي مدى قدرة الطبيب على تفهم احتياجات املريض وتزويدهبالرعاية والعناية( .كورتل ،0113 ،ص)062
 .1الجانب الميداني:
 .1.1أسلوب جمع البيانات :لقد مت مجع البيانات اخلاصة هبذه الدراسة عن طريق قائمة االستبيان اليت تعد أداة
مالئمة هلذه الدراسة ومت االعتماد أيضا على املقابلة كأداة ثانوية وذلك مراعاة للحالة الصحية للمرضى من أجل
مساعدهتم على اإلجابة .ومت التأكد من صدق االستبيان بعد عرضه على جمموعة من احملكمني أساتذة من كلية
االقتصاد وأساتذة من كلية العلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم النفس ،باإلضافة إىل أحد األطباء النفسيني،
لغرض تقييمها واجراء التصحيحات والتعديالت املطلوبة .كما مت اختبار معامل الصدق عن طريق حساب جذر
معامل الثبات ،الذي بلغت قيمته  1.820وهي نسبة عالية تدل على صدق أداة الدراسة .كذلك مت التحقق من
ثبات االستبيان من خالل اختبار معامل ألفا كرونباخ ،الذي بلغت  ،1.718مما يدل على أن فقرات االستبيان هلم
معدالت ثبات عالية.
.1.1األساليب اإلحصائية المستخدمة :مت حتليل النتائج باستعمال األساليب اإلحصائية املناسبة مع االستعانة
بربنامج ال  spss v20للتحليل اإلحصائي واستشارة أخصائي التحليل االحصائي ومت التعامل مع األساليب
اإلحصائية التالية:
 اإلحصاء الوصفي :وهي التكرارات والنسب املئوية والوسط احلسايب واالحنراف املعياري لوصف أداةوخصائص عينة الدراسة.
 تحليل المركبات األساسية :الختزال البيانات وهيكلتها .ACPمجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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-دراسة ميدانية حول أطباء العيادات الطبية الخاصة بمدينة باتنة-

ص661 -651 :

 االنحدار الخطي البسيط :وهو عملية تقدير العالقة اخلطية بني متغريين أحدمها مستقل واآلخر تابع. .1.1مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون جمتمع الدراسة من املرضى يف كل العيادات الطبية اخلاصة املوجودة بوالية باتنة والبالغ عددهم كاآليت:
 00عيادة طبية جراحية خاصة 065 ،عيادة طبية متخصصة ،حيث أن املعدل اليومي للمرضى الزائرين للعيادات هو
 01مرضى يوميا.
اختربت عينة الدراسة بطريقة قصدية غري عشوائية من املرضى املتواجدين يف قاعات االنتظار بالعيادات الطبية
أي  01عيادات طبية جراحية خاصة من أصل  00عيادة طبية جراحية خاصة و 21عيادة طبية متخصصة من
أصل  065عيادة طبية متخصصة ،حيث مت توزيع  051استمارة اسرتجعت منها  000استمارة صحيحة يف حني
استبعدت  07استمارة .حيث جاءت خصائص العينة العامة على النحو التايل:
النوع :النسبة املئوية للذكور بلغت  ،%27ولإلناث .%50
السن :تفاوتت النسب لألعمار حيث كانت أعلى نسبة للفئة من  08اىل أقل من  01سنة ،بنسبة مئوية %08.0
الحالة العائلية :كانت أعلى نسبة للمتزوج بنسبة .%28.8
المستوى التعليمي :أعلى نسبة كانت للمستوى اجلامعي بنسبة .%20.5
المهنة :تعود أعلى نسبة اىل املوظف بنسبة %01.0
الدخل :النسبة األكرب كانت للفئة من  08111اىل  06111دج بنسبة .%01.0
 .1.1تحليل اتجاهات أفراد عينة الدراسة:
يتم من خالل هذا اجلزء من الدراسة حتليل إجابات أفراد عينة الدراسة حول العبارات املقدمة هلم ،عرب تقييم
املتوسطات احلسابية إلجابات عينة الدراسة على النحو التايل:
 من ( )0.23-0ضعيف. -من ( )0.23-0.51متوسط.

 من ( )5-0.5مرتفع.أ.تحليل فقرات محور األنماط الشخصية لألطباء (المتغير المستقل)
مت مجع البيانات عن األمناط الشخصية لألطباء عن طريق  00عبارة يف االستبيان الذي مت توزيعه على أفراد
عينة الدراسة ،وظهرت نتائج التحليل هلذه الفقرات كما يلي يف اجلدول رقم(:)0
نالحظ من خالل اجلدول أن آراء العينة متيل اىل املوافقة على العبارات ( ،)3،6،5،2وذلك ألن متوسطاهتا
احلسابية أكرب من متوسط أداة القياس ( ،)0واملوافقة املتوسطة على باقي العبارات من االستبيان ،كما نستنتج كذلك
أن:
بالنسبة للطبيب الصعب نالحظ أن آراء العينة متيل اىل املوافقة املتوسطة على كل فقرات( ،)0،0،0أي أن
املرضى الزائرين للعيادات الطبية املتخصصة املتواجدة مبدينة باتنة يوافقون على وجود هذا النمط من األطباء بنسبة
.%00
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بالنسبة للطبيب الودود نالحظ أن آراء العينة متيل اىل املوافقة املرتفعة على كل فقرات( ،)6،5،2أي أن
املرضى الزائرين للعيادات الطبية املتخصصة املتواجدة مبدينة باتنة يوافقون بشدة على وجود هذا النمط من األطباء
بنسبة .%27
بالنسبة للطبيب املرتدد نالحظ أن آراء العينة متيل اىل املوافقة املتوسطة على العبارتني( ،)8،7،موافقة مرتفعة
على العبارة ( ،) 3أي أن املرضى الزائرين للعيادات الطبية املتخصصة املتواجدة مبدينة باتنة يوافقون على وجود نسبة
من هذا النمط من األطباء املتمثلة يف .%00.0
بالنسبة للطبيب املغرور نالحظ أن آراء العينة متيل اىل املوافقة املتوسطة على كل فقرات( ،)00،00،01أي
أن املرضى الزائرين للعيادات الطبية املتخصصة املتواجدة مبدينة باتنة يوافقون على وجود هذا النمط من األطباء بنسبة
.%07
جدول رقم( :)11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور األنماط الشخصية لألطباء.

N
Valide

الطبيب الذي يعاجلين قاسي يف
تعامله معي
الطبيب الذي يعاجلين ال جمال
لديه للنقاش
الطبيب الذي يعاجلين ال يفتح
يل اجملال لشرح حاليت الصحية
بشكل مفصل
الطبيب الذي يعاجلين ودود
وهادئ
الطبيب الذي يعاجلين مبتسم
بشكل دائم وواثق بنفسه
الطبيب الذي يعاجلين متعاون
معي ويستمع إىل مشاكلي
باهتمام
الطبيب الذي يعاجلين دائما
مرتدد يف اختاذ القرار
الطبيب الذي يعاجلين دائما
يطلب االستشارة من أطباء
آخرين

N°

Médiane Moyenn
e

Ecarttype

Varianc
e

123

Q1

2,52

2,00

1,237

1,530

123

Q2

2,56

2,00

1,307

1,707

123

Q3

2,56

2,00

1,325

1,756

123

Q4

3,56

4,00

,993

,986

123

Q5

3,44

4,00

1,117

1,248

123

Q6

3,40

4,00

1,213

1,471

123

Q7

2,40

2,00

,998

,996

123

Q8

2,62

2,00

1,218

1,484
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دراسة ميدانية حول أطباء العيادات الطبية الخاصة بمدينة باتنة-الطبيب الذي يعاجلين يطلب
التحاليل والفحوصات الطبية
باستمرار
الطبيب الذي يعاجلين حمب
لالنتقاد والسخرية
الطبيب الذي يعاجلين يلجأ إىل
مقاطعيت وقت احلديث
الطبيب الذي يعاجلين ال يستمع
لوجهة نظري ويوحي يل بأنه
يعرف كل شيء

123

Q9

3,57

4,00

1,056

1,116

123

Q10

2,44

2,00

1,160

1,347

123

Q11

2,56

2,00

1,160

1,347

123

Q12

2,71

2,00

1,285

1,651
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ب .تحليل فقرات محور جودة الخدمات الصحية (المغير التابع):
مت مجع البيانات عن جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف أطباء العيادات الطبية اخلاصة بوالية باتنة عن
طريق  00عبارة يف االستبيان الذي مت توزيعه على أفراد عينة الدراسة ،وظهرت نتائج التحليل هلذه الفقرات يف
اجلدول رقم ( .)0نالحظ من خالل اجلدول أن آراء العينة متيل اىل املوافقة املرتفعة على كل العبارات وذلك ألن كل
متوسطاهتا احلسابية ترتاوح بني ( ،)2.20-0.53ومنه ميكن القول أن درجة املوافقة على عبارات جودة اخلدمة
الصحية كانت مرتفعة نتيجة أن املتوسطات احلسابية أكرب من املتوسط العام.
جدول رقم ( :)11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور جودة الخدمات الصحية.
العبارات

N
Valide

أرى أن الطبيب الذي يعاجلين
يتميز بالنظافة واألناقة وحسن
املظهر واهلندام
أرى أن الطبيب الذي يعاجلين
يلتزم بتقدمي اخلدمة الصحية يف
املواعيد احملددة
أرى أن الطبيب الذي يعاجلين
يقوم بتقدمي خدمات صحية
خمتلفة بطريقة صحيحة دون
حدوث أي خطأ

Médiane

Ecart-type

Variance

N°

123

Q13

4,41

4,00

,676

,456

123

Q14

3,63

4,00

1,140

1,299

123

Q15

3,76

4,00

1,027

1,055
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أشعر أن الطبيب الذي يعاجلين
له االستعداد التام ملعاجليت
ويبدي االهتمام الواضح لذلك
أشعر أن الطبيب الذي يعاجلين
يتعامل مع املعلومات اخلاصة يب
بسرية تامة
أشعر أن الطبيب الذي يعاجلين
حيرتم مشاعري اإلنسانية
أرى أن الطبيب الذي يعاجلين
يعطي وقتا كافيا ملناقشيت
وتشخيص حاليت املرضية
أرى أن الطبيب الذي يعاجلين
يشرح يل حاليت املرضية ويقدم
يل إرشادات وقائية
أرى أن الطبيب الذي يعاجلين
يتابع حاليت الصحية باستمرار
أرى أن الطبيب الذي يعاجلين
يتمتع مبهارة عالية يف تشخيص
حاليت املرضية
أشعر أن الطبيب الذي يعاجلين
يهتم بصدق حلل مشاكلي
أرى أن الطبيب الذي يعاجلين
يقوم بتبسيط املصطلحات
العلمية املتخصصة واألجنبية
حلاليت املرضية
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123

Q16

3,86

4,00

,961

,923

123

Q17

3,96

4,00

,891

,793

123

Q18

3,80

4,00

,896

,803

123

Q19

3,59

4,00

1,253

1,571

123

Q20

4,05

4,00

,948

,899

123

Q21

3,97

4,00

,868

,753

123

Q22

3,99

4,00

,971

,943

123

Q23

3,70

4,00

1,024

1,048

123

Q24

3,76

4,00

1,041

1,083

المصدر :من اعداد الباحثة اعتمادا على برنامج .SPSS

 .1.1مناقشة وتفسير النتائج:
أ .تحليل المركبات األساسية ( :)ACPاعتمادا على املعطيات القاعدية للدراسة ،استخدمنا طريقة التحليل العاملي
وحتديدا طريقة التحليل اىل مركبات أساسية هبدف الكشف عن السمات املكونة لكل منط من األمناط الشخصية
لألطباء موضوع الدراسة وذلك بعد التحقق من شروط تطبيق  ACPفتحصلنا على النتائج التالية:
 التحقق من شروط الـ ـ ـ: ACP
 حمدد مصفوفة االرتباطحبذف أي من املتغريات.

Déterminant

يؤول اىل الصفر ويساوي  ،1.10مؤشر جيد وبالتايل ال نقوم
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-دراسة ميدانية حول أطباء العيادات الطبية الخاصة بمدينة باتنة-

 مؤشر  KMOيساوي  ،1.786مؤشر جيد وهي أكرب من القيمة املرجعية  1.5اذن الشرط حمقق ،وهذايدل على زيادة االعتمادية للعوامل اليت حنصل عليها من التحليل العاملي ،وكذلك بكفاية حجم العينة،
وذلك موضح يف اجلدول (.)10
 اختبار  Test de Barlettذو داللة إحصائية حيث  ،Sig=000وهي أقل من ( )1.15وهذا يدل علىوجود عالقة دالة إحصائيا .وذلك موضح يف اجلدول (.)10
جدول رقم( :)11شروط .ACP
Indice KMO et test de Bartlett
Mesure de précision de l'échantillonnage de
,786
Kaiser-Meyer-Olkin.
Khi-deux approximé
806,565
Test de sphéricité de
Ddl
66
Bartlett
Signification de Bartlett
,000
المصدر :من اعداد الباحثة اعتمادا على برنامج .SPSS

نعلم أنه يمكن تطبيق
الدراسة.
 تطبيق تقنية التحليل إلى المكونات األساسية على محور األنماط الشخصية لألطباء:
نظرا لتحقق شروط تطبيق التقنية ،مت تطبيقها على احملور األول اخلاص باألمناط الشخصية لألطباء وكانت
النتائج موضحة يف اجلدول (:)12
جدول رقم( :)11خالصة نتائج التحليل العاملي في أربعة مركبات
ACP

إذا تحقق شرطين على األقل من الشروط ومنه يمكن تطبيق

ACP

في هذه

Composante
1
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12

2

3

4

,877
,870
,752
,721
,806
,790
,785
,814
,505
,823
,697
,697

المصدر :من اعداد الباحثة اعتمادا على برنامج .SPSS
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 تسمية العوامل المستخرجة:
انطالقا من مصفوفة املركبات بعد التدوير ،ميكن تلخيص العوامل األربعة واملتغريات املرتبطة هبا يف اجلدول رقم(:)15
جدول رقم ( :)11تسمية العوامل المستخرجة
األنماط

نسبة التباين المفسر

ترتيب المتغيرات

وصف النمط

األول

77.22

Q1,Q2,Q3

الصعب

الثاني

77.27

Q5,Q6,Q4

الودود

الثالث

61.61

Q8,Q7,Q9

المتردد

الرابع

63.36

Q10,Q11,Q12

المغرور

المصدر :من اعداد الباحثة اعتمادا على برنامج .SPSS

 نالحظ أن النمط األول مفسر لكل من :الطبيب القاسي يف التعامل والطبيب الذي ال جمال لديه للنقاشوال يفتح اجملا ل لشرح احلالة الصحية للمريض بشكل مفصل ،حيث جند أن تلك النسب املذكورة سابقا
معينة بتفسري منط الطبيب الصعب.
 وارتبط بالنمط الثاين املتغريات التالية :الطبيب الودود واهلادئ ،الطبيب املبتسم بشكل دائم والواثق بنفسه،الطبيب املتعاون والذي يستمع اىل املشاكل باهتمام  ،وعليه ميكن ان نطلق على هذا النمط بنمط الطبيب
الودود.
 ويظهر النمط الثالث مفسر لكل من :الطبيب املرتدد يف اختاذ القرار ،الطبيب الذي يطلب االستشارة منأطباء آخرين ،والطبيب الذي يطلي التحاليل والفحوصات الطبية باستمرار ،وهبذا ميكن تسمية هذا النمط
بالطبيب املرتدد.

 كما ارتبط النمط الرابع بكل من :الطبيب احملب لالنتقاد والسخرية ،والطبيب الذي يلجأ اىل املقاطعة وقتاحلديث ،الطبيب الذي ال يستمع لوجهة نظر املريض ويوحي بأنه يعرف كل شيء ،وهبذا ميكن تسمية هذا
النمط بالطبيب املغرور.
وعليه ميكن القول أن تفسري جمموعة األمناط اخلفية املفسرة لشخصية األطباء باستخدام طريقة التحليل
العاملي هو :الطبيب الصعب ،الطبيب الودود ،الطبيب املرتدد ،الطبيب املغرور ،ومنه تأكيد اجلانب النظري ذلك أن
تقسيم األمناط مطابق لتقسيم األمناط يف اجلانب النظري.
ب.اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة:
 اختبار التوزيع الطبيعي:
تبني أن قيمة  Kolmogorov-Smirnovعند مستوى املعنوية احملسوب لكل من جودة اخلدمات الصحية
واألمناط الشخصية لألطباء املقدران بـ  1.176و 1.017على التوايل وكل منهما أكرب من مستوى املعنوية املعتمد
إحصائيا 1.15إذن فالبيانات تتوزع توزيعا طبيعيا.
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جدول رقم( :)10اختبار التوزيع الطبيعي
N

جودة_اخلدمات_الصحية
األمناط_الشخصية_لألطباء

Kolmogorov-Smirnov

Z de

Signification

Kolmogorov-

asymptotique

Smirnov

)(bilatérale

123

1,280

,076

123

1,210

,107

المصدر :من اعداد الباحثة اعتمادا على برنامج .SPSS

 إختبار الفرضية الرئيسية:
يقوم هذا اجلزء من الدراسة على فرضية رئيسية يتفرع منها أربع فرضيات فرعية ،وقد كان البد من إختبار هذه
الفرضيات لتحديد صدقها أو نفيها ،حيث تقوم الفرضية الرئيسية على عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
داللة  1.15لألمناط الشخصية لألطباء على جودة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف أطباء العيادات الطبية
اخلاصة ملدينة باتنة.
وذلك بإستخدام أسلوب حتليل التباين واالحندار عند مستوى معنوية  %5من خالل قيم " ،"Fومن أجل اختبار
الفرضية الرئيسية األوىل يتم وضع فرضيتني مها:

 الفرضية العدم  :H0ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لألمناط الشخصية لألطباء على جودة اخلدماتالصحية.
 الفرضية البديلة  :H1يوجد أثر ذو داللة إحصائية لألمناط الشخصية لألطباء على جودة اخلدماتالصحية.
يوضح اجلدول رقم( )17أن قيمة  Fاحملسوبة تقدر بـ( )5.788عند قيمة مستوى املعنوية احملسوب املقابلة هلا
بلغت( )1.111وهي أقل من مستوى املعنوية املعتمد 1.15أي أن قيمة  Fمعنوية إحصائيا وهذا يعين رفض
الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة اليت تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية لألمناط الشخصية لألطباء على
جودة اخلدمات الصحية.
جدول رقم( :)17تحليل التباين و اإلنحدار""ANOVA
ANOVAa
Sig.

D

ddl

Moyenne des
carrés

,000b

5,788

Modèle

Somme des
carrés
Régression

1,759

4

7,036

,304

118

35,858

Résidu

122

42,894

Total

1

المصدر :من اعداد الباحثة اعتمادا على برنامج .SPSS

)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

171

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)03العدد ( ،2020 ،)01ص661-651 :

ISSN: 2602-7860

 اختبار الفرضبات الفرعية:
ومن أجل اختبار الفرضيات الفرعية فقد مت االعتماد على اختبار ،Tالختبار معنوية كل معلمة من معلمات
 ،واجلدول أدناه يوضح ذلك كاآليت:
النموذج على حدا ،وذلك عند مستوى معنوية
جدول رقم ( :)18اختبار معنوية معامالت االنحدار وفقا إلحصائية ""T
Modèle

Coefficients non
standardisés
A

Erreur
standard

)(Constante

3,425

,407

Coefficients
standardisés

t

Sig.

Bêta
8,411

,000

النمط_الصعب

,133

,054

,263

2,438

,016

النمط_الودود

,184

,065

,313

2,831

,005

النمط_املرتدد

-,042

,064

-,056

-,661

,510

النمط_املغرور

-,158

,058

-,269

-2,725

,007
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-

-

-

-

الفرضية الفرعية األولى :يوضح اجلدول ( ) 08بأن قيمة معامل االحندار بالنسبة للمتغري املستقل (النمط
الصعب) بلغت( )1.000والقيمة املعيارية املقابلة هلا هي ( )1.152والقيمة  Tاملقابلة هلذه األخرية
( )0.208وهي معنوية احصائيا ،حيث بلغت قيمة مستوى املعنوية احملسوب( )SIGالقيمة()1.106
وهي أصغر من قيمة مستوى املعنوية املعتمد( )1.15أو %5مما يعين قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية
الصفرية القائمة على عدم وجود تأثري ذو داللة احصائية بني منط الطبيب الصعب وجودة اخلدمة الصحية.
الفرضية الفرعية الثانية :يوضح اجلدول ( )08بأن قيمة معامل االحندار بالنسبة للمتغري املستقل (النمط
الودود) بلغت( )1.082والقيمة املعيارية املقابلة هلا هي ( )1.165والقيمة  Tاملقابلة هلذه األخرية
( )0.800وهي معنوية احصائيا ،حيث بلغت قيمة مستوى املعنوية احملسوب( )SIGالقيمة()1.115
وهي أصغر من قيمة مستوى املعنوية املعتمد( )1.15أو %5مما يعين قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية
الصفرية القائمة على عدم وجود تأثري ذو داللة احصائية بني منط الطبيب الودود وجودة اخلدمة الصحية.
الفرضية الفرعية الثالثة :يوضح اجلدول ( )08بأن قيمة معامل االحندار بالنسبة للمتغري املستقل (النمط
املرتدد) بلغت( )-1.120والقيمة املعيارية املقابلة هلا هي ( )1.162والقيمة  Tاملقابلة هلذه األخرية
( ) -6.60وهي غري معنوية احصائيا ،حيث بلغت قيمة مستوى املعنوية احملسوب( )SIGالقيمة()1.501
وهي أكرب من قيمة مستوى املعنوية املعتمد( )1.15أو %5مما يعين رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية
الصفرية القائمة على عدم وجود تأثري ذو داللة احصائية بني منط الطبيب املرتدد وجودة اخلدمة الصحية.
الفرضية الفرعية الرابعة :يوضح اجلدول ( )08بأن قيمة معامل االحندار بالنسبة للمتغري املستقل (النمط
املغرور) بلغت( )-1.058والقيمة املعيارية املقابلة هلا هي ( )1.158والقيمة  Tاملقابلة هلذه األخرية
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( )-0.705وهي معنوية احصائيا ،حيث بلغت قيمة مستوى املعنوية احملسوب( )SIGالقيمة()1.17
وهي أصغر من قيمة مستوى املعنوية املعتمد( )1.15أو %5مما يعين قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية
الصفرية القائمة على عدم وجود تأثري ذو داللة احصائية بني منط الطبيب املغرور وجودة اخلدمة الصحية.
 النموذج الرياضي:
من خالل منحىن االنتشار الذي مت استخراجه من برنامج  SPSSتبني لنا أن الدراسة تتبع النموذج اخلطي
املبني يف املعادلة التالية:
=Y
وعند تقدير معادلة االحندار اخلطي املتعدد نتحصل على املعادلة التالية:
=Ý

 :متثل مركبة عشوائية تؤثر على منوذج االحندار املدروس.
 :Ýمتغري تابع ميثل
جودة اخلدمات الصحية.
 :متثل املتغريات املستقلة اليت تشرح االحندار وتتمثل يف األمناط الشخصية لألطباء.
املستوى املتوسط جلودة اخلدمات الصحية عندما تكون املتغريات املستقلة منعدمة.
متثل معامالت املتغريات املستقلة.
مما سبق ميكن تشكيل منوذج االحندار اخلطي على النحو التايل:
جودة الخدمات الصحية= (1.111 +1.111نمط الطبيب الصعب)(1.181 +نمط الطبيب
الودود)(1.11-نمط الطبيب المتردد)(1.118-نمط الطبيب المغرور)
0+ X1+ X2-X3-X4
= Yالتابع أال جودة اخلدمة الصحية ألن مستوى
علىbاملتغري
إال أن بعد إلغاء منط الطبيب املرتدد الذي ال يؤثر
املعنوية املقابل هلما أكرب من  ، %5يف هذه احلالة جيب أن حنذف املتغري املستقل وهو إلغاء منط الطبيب املرتدد من
النموذج ونعيد التحليل اإلحصائي ،فتظهر النتائج التالية:
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جدول رقم( :)10اختبار معنوية معامالت االنحدار وفقا إلحصائية .STUDENT
Modèle

Coefficients non
standardisés
A

Erreur
standard

)(Constante

3,313

,369

Coefficients
standardisés

t

Sig.

Bêta
8,969

,000

النمط_الصعب

,131

,054

,259

2,409

,018

النمط_الودود

,184

,065

,312

2.829

,005

النمط_املغرور

-,159

,058

-,271

-2,748

,007
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وليصبح النموذج النهائي لالحندار اخلطي على النحو التايل:

جودة الخدمات الصحية= ( 1.111 +1.111نمط الطبيب الصعب)(1.181 +نمط الطبيب
الودود)( 1.110-نمط الطبيب المغرور)
من خالل ماسبق مي كن القول أن هناكx2-x4
عالقة0+x1+
طرديةbبني=Yاملتغري املستقل املتمثل يف األمناط الشخصية لألطباء
واملتغري التابع جودة اخلدمات الصحية.
 .1الخاتمة:
أدى القيام بدراسة ميدانية إىل حتديد اجملتمع الذي سيجرى عليه الدراسة ،وهم املرضى الزائرين ألطباء
العيادات اخلاصة مبدينة با تنة ،مت خالهلا القيام مبراجعة املعلومات اجملمعة وابعاد البعض منها ،حيث مت توزيع 051
استبانا ومت اسرتجاع  000استبانا وكامل املعلومات يف حني تعذر اكمال الباقي واملقدر ب  07استبانا.
نتج عن تفريغ البيانات ومعاجلتها إحصائيا باستخدام برنامج  ،SPSSالتحقق من االفرتاضات اليت مت االنطالق
منها ،حيث أن:
الفرضية الفرعية األولى :القائمة على وجود أثر ذو داللة احصائية بني منط الطبيب الصعب وجودة اخلدمةالصحية حتققت ،حيث أثبتت النتائج وجود أثر اجيايب ذو داللة إحصائية بني منط الطبيب الصعب جودة اخلدمة
الصحية من وجهة نظر مرضى العيادات الطبية اخلاصة مبدينة باتنة ،ومنه ميكن القول أن الطبيب الصعب يقدم خدمة
صحية ذات جودة عالية بغض النظر عن طريقة تعامله معهم من وجهة نظر املرضى ،ذلك بالرغم من اهتمام املرضى
بطريقة التعامل ودور ذلك يف العالج الناجح ،ومنه ميكن القول ان الطبيب الصعب يتميز باملهارة العالية ويقدم خدمة
صحية عالية اجلودة رغم عدم اهتمامه جبانب املهارات االنسانية .
الفرضية الفرعية الثانية :القائمة على وجود أثر ذو داللة احصائية بني منط الطبيب الودود وجودة اخلدمةالصحية حتققت ،حيث أثبتت النتائج وجود أثر اجيايب ذو داللة إحصائية بني منط الطبيب الودود وجودة اخلدمة
الصحية من وجهة نظر مرضى العيادات الطبية اخلاصة مبدينة باتنة ،ومنه ميكن القول أن الطبيب الودود يقدم خدمة
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صحية ذات جودة عالية نظرا للعالقات التفاعلية االجيابية بني الطبيب واملريض ودورها يف التحسني من تأثري العالج
بشكل مؤثر وبالتايل التعجيل بالشفاء.
الفرضية الفرعية الثالثة :القائمة على وجود أثر ذو داللة احصائية بني منط الطبيب املرتدد وجودة اخلدمةالصحية مل تتحقق ،حيث أثبتت النتائج عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية بني منط الطبيب املرتدد وجودة اخلدمة
الصحية من وجهة نظر مرضى العيادات الطبية اخلاصة مبدينة باتنة ،ومنه ميكن القول أن منط الطبيب املرتدد الغري واثق
بنفسه والذي يظهر عالمات الرتدد يف اختاذ القرار ،يستخلص ردود فعل غري اجيابية ،فقدرة الطبيب على االحياء
بالثقة واملهارة العالية هلا دور يف العالج الفعال.
الفرضية الفرعية الرابعة :القائمة على وجود أثر ذو داللة احصائية بني منط الطبيب املغرور وجودة اخلدمةالصحية حتققت ،حيث أثبتت النتائج وجود أثر سليب ذو داللة إحصائية بني منط الطبيب املغرور وجودة اخلدمة
الصحية من وجهة نظر مرضى العيادات الطبية اخلاصة مبدينة باتنة ،ومنه ميكن القول أن منط الطبيب املغرور يؤثر
سلبا على املريض وبالتايل تقدمي خدمة صحية ذات جودة متدنية ،ذلك نتيجة الدور الفعال الذي يلعبه االرتياح
النفسي للمريض يف العالج والشفاء ،فإبداء االهتمام والتواضع واالستماع للمريض من قبل الطبيب  ،له مسامهة كبرية
يف ذلك.
مما سبق ذكره ميكن التأكيد على وجود االمناط االربعة يف شخصية أطباء العيادات الطبية اخلاصة مبدينة باتنة،
وبالتايل ميكن تصنيفهم حسب هذا التصنيف واملتمثل يف النمط الصعب والودود واملرتدد واملغرور .أما بالنسبة لألثر
فتم التوصل اىل وجود أثر اجيايب ذو داللة احصائية بني النمط الصعب والنمط الودود.
وانطالقا من النتائج اليت مت التوصل اليها ،ميكن تقدمي التوصيات التالية:
 ادراج األمناط الشخصية لألطباء وكيفية التعامل مع املرضى ضمن الربنامج الدراسي يف كلية الطب ،للدور الفعالالذي يلعبه اجلانب النفسي للمريض يف العالج.
 ان على الطبيب اال خذ بعني االعتبار طريقة التعامل مع املرضى ،باإلضافة إىل اعطاء االهتمام الكبري للخلفيةالعاطفية أي للمعاملة االنسانية للمريض اىل حد بعيد حىت ينجح يف العالج ،وبالتايل تقدمي خدمة صحية ذات
جودة عالية.
 ان تكون هذه الدراسة نواة لدراسات اخرى مشاهبة تستقصي أثر منط الطبيب الالمبايل على جودة اخلدمةالصحية .
 ضرورة االستعانة باألساليب والتوجهات التسويقية احلديثة يف التعامل مع املرضى من قبل االطباء ،اليت تستدعياخذ وجهات نظر املرضى بعني االعتبار لتحسني جودة اخلدمات الصحية املقدمة.
.0قائمة المراجع:
 0اجلياليل ،أمري  .)0118( .محاولة دراسة تسويق الخدمات الصحية في المنظومة االستشفائية الجزائرية( ،رسالة دكتوراه)،
كلية العلوم االقتصادية والتسيري ،جامعة اجلزائر ،0اجلزائر.
 0النجار ،أمحد" .)0112( .أثر األنماط الشخصية األطباء على كتابة الوصفات الطبية( ".رسالة ماجيستري) ،اجلامعة األردنية،
األردن.
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 0بوقجاين ،جناة .)0100( .أثر جودة الخدمات الصحية في درجة والء المرضى في مستشفى الجامعة األردنية( ،رسالة
ماجستري) ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،األردن.
 2عتيق ،عائشة" .)0100( .جودة الخدمات الصحية في المؤسسات العمومية الجزائرية( ،".رسالة ماجستري) ،قسم العلوم
التجارية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،اجلزائر.
 5فريد ،كورتل" .)0113( .تسويق الخدمات ،ط ،00اجلزائر :دار كنوز املعرفة.
 6كحيلة ،نبيلة" .)0118( .تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية( ،".رسالة ماجستري) ،قسم التسيري ،جامعة
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الكلمات المفتاحية

الملخص
هتدف الدراسة إىل إبراز العالقة بني االستثمار الرياضي واملنشآت الرياضية ودوره يف حتسني أداء
املوارد البشرية ،يف مركب حممد بوضياف باجلزائر العاصمة ،ومت التطرق يف هذه الدراسة إىل التسويق الرياضي
الذي يعترب عنصر من عناصر االستثمار الرياضي وملا له دور يف متويل املنشآت الرياضية وزيادة دخلها املادي

والعمل على توسعها ،ومعرفة واقعه يف املنشآت الرياضية ،والعمل على كشف املشاكل ،وحماولة إعطاء حلول
هلا،كما مشلت عينة الدراسة املسحية  03فرد بني مدراء ورؤساء الوحدات ،وقد مت استخدام املنهج الوصفي
ملالئمته لطبيعة الدراسة املراد القيام هبا  ،ومتت معاجلة البيانات إحصائيا باستخدام طرقتني متثلت يف النسبة

االستثمار الرياضي؛
املوارد البشرية؛ األداء؛
املنشأت الرياضية.

املئوية و كا ،2بواسطة برنامج اإلحصائي  Spssوقد أسفرت النتائج إىل جتاوب أفراد العينة مما يعين حتقق
الفرضيتني دون الفرضية الثالثة اليت نفيت من قبل عينة الدراسة بعدم إعطاء أمهية لالستثمار يف املوارد
البشرية ،وهلذا مت وجوب وضع اقرتاحات حتث على ضرورة االهتمام باالستثمار يف رأمسال املورد البشري من
أجل حتسني أداء املنشآت الرياضية.
Keywords

Abstract

; Sport investment
humain
; resources
; performance
sport facilities.

The study aims to highlight the relationship between sports investment and sports
facilities and its role in improving the performance of human resources in the
compound of Mohammed Boudiaf in Algiers. The study dealt with sports marketing,
which is considered an element of sports investment and its role in financing sports
facilities, The survey sample included 30 individuals among the directors and heads of
units. The descriptive approach was used to suit the nature of the study to be carried
out. For statistical data using two methods represented by the percentage and Ka 2, by
the statistical program Spss. The results resulted in the response of the sample, which
means achieving the two hypotheses without the third hypothesis, which was denied by
the sample of the study not to give importance to investment in human resources. The
importance of investing in the capital of the human resource in order to improve the
performance of sports.

 المؤلف المرسل :لفريد صالح الدين ،اإليميلalfridsala@yahoo.fr :
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 .1مقدمة:
إن مفهوم الرياضة يف السنوات األخرية تغري بعد حتوهلا إىل قطاع اقتصادي مستقبلي رئيسي ميكنه املسامهة يف
ازدهار البلدان من خمتلف النواحي خاصة من اجلانب االقتصادي ،فلم تعد الرياضة جمرد نشاطا إنسانيا له وظيفة
اجتماعية وله دور ثقايف يستهدف بناء الفرد جسميا ونفسيا فقط ،بل أصبحت نشاطا اقتصاديا يدرج ضمن خمطط
سياسي ،متبع من قبل الدول املتقدمة الصناعية الكربى مما جعلها تتعامل مع الرياضة على أهنا جزء اليتجزء من اقتصاد
الدولة ،لذا جند أن قضية االستثمار يف اجملال الرياضي ذات أمهية بلغة وذالك ملواكبة التطور العاملي يف إطالق حرية
االستثمار الرياضي وتشجيع مشاركة القطاع اخلاص لالستثمار يف صناعة الرياضة وإدارة وتطوير املنشآت الرياضية حسب
املعايري العاملية ،بشكل ينعكس على كافة اخلدمات املقدمة واالرتقاء مبستوى الكوادر البشرية من اجل الوصول إىل
أهداف املؤسسة الرياضية.
وهذا استوجب على املؤسسة الرياضية الوقوف أمام معيقات وعراقيل البد من مواجهتها وحتديها وذالك بوضع
إسرتاتيجية تعمل على تفعيل االستثمار بشكل صحيح واملوازنة االقتصادية بني كل من املستفيدين ،مع توفري املناخ
القانوين لالستثمار يف املؤسسات الرياضية وحتديد م صادر التمويل املختلفة القصرية والطويلة لالستثمار الرياضي،كما ال
يقل التسويق أمهية باعتباره أحد عناصر االستثمار ومن أهم وطائف اإلدارة ألي منظمة ،حيث زاد االهتمام يف آلونة
األخرية بدراسة تطبيق املفاهيم التسويقية يف معظم املنظمات على اختالف أنواعها باعتباره أحد مصادر التمويل اهلامة
بالنسبة للمنشآت الرياضية و للوصول إىل استثمار حقيقي مفاعل يضمن االستفادة للجميع يتمشى مع سياسة الدولة،
ومن هذا االنشغال تولدت فكرة إبراز األمهية الكربى لالستثمار الرياضي وعالقته باملنشآت الرياضية واملوارد البشري اليت
استدعت إىل طرح اإلشكال التايل :
هل لالستثمار الرياضي عالقة حبسني أداء املوارد البشرية يف املنشآت الرياضية ؟
أسئلة الدراسة:
 ما واقع االستثمار الرياضي يف املنشآت الرياضية باجلزائر ؟هل التسويق الرياضي والتمويل دور يف حتسني املنشآت الرياضية وتسديد ديوهنا واستمرار نشاطها ؟ هل تضع املؤسسة الرياضية املورد البشري ضمن أهم املوارد اليت ميكن أن يستثمر فيها ؟فرضيات الدراسة:

 االستثمار يعمل على حتسني البنية التحتية للمنشآت الرياضية وخمتلف وحداهتا. التسوق الرياضي يساهم يف متويل و توسع املنشآت الرياضية وخيلق مناصب شغل جديدة داخلها االستثمار يف املوارد البشرية يرفع من كفاءة العاملني وحيقق االنضباط يف العمل ويزيد من قوة املنظمة.أهمية الدراسة :
تكمن أمهية الدراسة يف أمهية االستثمار ودوره يف حتسني املنشآت الرياضية ورفع مستوى أداء املورد البشري داخلها
وامتداده إىل ا جلمهور املقبل عليها من أجل حتقيق الوالء وإشباع رغباهتم باالستمتاع بأحداثها الرياضية اليت تقام فيها،
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وميثل االستثمار العنصر األهم يف التنمية و النمو االقتصادي ،فالعامل املتقدم وحىت التجارب الناجحة يف دول
العامل الثالث يف أمريكا و شرق آسيا تبني الدور الريادي و األساسي لالستثمار يف إحداث التنمية االقتصادية هبذه
البلدان .
ويعترب االستثمار اليوم اهتمام أغلب رجـال السياسـة واالقتـصاد ،و جمال اهـتمام الباحثيـن واجلامعيني ،وانشغال رجال
األعمال واملتعاملني االقتصاديني والبنوك و اهليئات املالية ...اخل من املهتمني بقضايا االستثمار والتنمية اليت متس كل
قطاع وخاصة قطاع الرياضية الذي هو بأمس احلاجة إىل إنعاش من خمتلف اجلوانب املادية واملوارد البشرية ،لنهوض به
وتعويل عليه يف املستقبل يف زيادة الدخل الوطين و تعزيز االقتصاد ،وهذا ال يتم حتقيقه إىل من خالل االهتمام بالبنية
التحتية لقطاع الرياضة .
تتجلى األمهية العلمية للدراسة يف كون االستثمار يف جمال الرياضة أحد فروع االقتصاد احلديث ،حيث أن ممارسة
النشاط الرياضي ذات أمهية اقتصادية ثنائية بالنسبة للفرد والدولة فبالنسبة للفرد فإهنا تقوم بتحسني قدراته الصحية
والبدنية وإطالة عمره اإلنتاجي وتقليل فرص إصابته ،أما بالنسبة للدولة فالرياضة تعمل على زيادة كفاءة املواطنني
وحفظ معدالت االستهالك العالجي والتأهيلي ،وهذا ما أدركته الدول الصناعية الكربى ،فأصبحت تستعمل الرياضة
كوسيلة لرفع الدخل القومي  ،بل أهنا ترى أن الرياضة إستثمار يف حدى ذاته .هذا األمر أنعكس بصورة إجيابية على
أوضاع الرياضة يف هذه البلدان ،ومسح بتطور مؤسساهتا الرياضية وأداء أنديتها وتفوقها ،فأصبحت الرياضة فيها من
أجنح املشاريع  ،يف الوقت الذي مازالت فيه دول العامل الثالث تنظر إىل الرياضة على أهنا مضيعة للوقت واملال ،وهو
ما جعل مؤسساهتا الرياضية ومعظم أنديتها تفتقر إىل أبسط مقومات التطور والنجاح.
أهداف الدراسة :

هتدف هذه الدراسة إىل املسامهة يف النقاشات اليت تدور يف الوقت احلاضر ،يف الدول النامية حول ضرورة تفعيل
دور االستثمار يف التنمية االقتصادية ،وذلك بدراسة آليات تشجيع وترقية االستثمار وأثره على التنمية االقتصادية

بشكل عام وعالقته باملؤسسات الرياضية واملوارد البشرية بشكل خاص لذلك فإننا هندف من خالل هذا البحث إىل:
 دراسة بعض املكونات البارزة ملناخ االستثمار يف اجلزائر ،وذلك بتحليل هذه املكونات من حوافز ممنوحةللمستثمرين ،وتسهيالت ،وخدمات ،وآليات أخرى متعددة تشكل يف جمموعها مسات مناخ االستثمار يف البلد.
 الكشف على املسببات والعوامل اليت تعرقل منو وتطور االستثمارات يف اجلزائر ،وعوامل وآليات إرشادها ،والكشفعن السبل اليت من خالهلا يتم حتسني املنشآت الرياضية واملوارد البشرية فيها.
 التعرف على واقع االستثمار الرياضي يف اجلزائر ،من خالل ما جاء به التشريع الرياضي وتتبع أثار تطبيقه وعلى أرضالواقع.
 حتليل اآلليات والسبل اليت من خالهلا ميكن للجزائر أن حتسن وتنمي االستثمار ،ليكون سندا يف حقيق تعتمد عليهالدولة يف املستقبل ميس كل القطاعات وتركيز على قطاع الرياضة.
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.2التعريف بالمصطلحات :
.2.2االستثمار :كلمة استثمار من املصطلحات الشائعة االستعمال من ط ــرف املفكرين واالقتصاديني و غيهم ،لذلك

كثرت التعاريف خبصوصه وتعددت ،وكلمة استثمار ترتبط بثالثة مفاهيم اقتصادية تنحصر يف :التضحية ،احلرمان،
االنتظار(اجلمعية املصرية لألوراق املالية ،3330 ،ص.)30
.2.2االستثمار في المؤسسات الرياضية  :يهدف لزيادة رأس املال للمؤسسة ،عن طريق توظيف رأس املال من
خالل املؤسسات الرياضية عن طريق األنشطة الرياضية املختلفة ،ما يتيح تبادل املنفعة بني املستثمرين الستثمار أمواهلم
وبني املؤسسات الرياضية املختلفة الستثمار إمكاناهتم املادية والبشرية الالزمة لألنشطة الرياضية( الالعب ،اإلدارة،

اجلمهور)( حسن أمحد الشافعي ،3330 ،ص.)91
فاالستثمار أصبح يلعب دوراً مهماً وحيوياً يف تطوير الرياضة وهو واحد من أهم األدوات االقتصادية ذات النفع
الكبري واملردود االجيايب حنو بناء إسرتاتيجية رياضية مستقبلية ترتكز عليها املؤسسات الرياضية لصاحل األجيال القادمة.
وإذا عرفنا ان االستثمار الرياضي يف اجلزائر بني الواقع واملأمول ..يسري خبطوات تنتظر الفرج يف ظل التغريات املرتقبة يف
هذا القطاع(العمومي).
ويف الوقت احلايل يشهد السوق احمللي استثمارات رياضية متواضعة بالنسبة حليوية اجملال الرياضي  ،ويتوقع اخلرباء
واملختصون ان يرتفع حجم االستثمار الرياضي اىل حنو أفضل يف حال خصخصة املنشآت الرياضية وهذا ما نتمناه،
لكن حني نستعرض التجارب العاملية الناضجة (التجربة االستثمارية ألندية الدوري األورويب )على سبيل املثال سوف
يتضح بشكل أكرب الفارق يف املفهوم والتطبيق ما بني املمارسات احمللية يف مقابل تطبيق مفهوم االستثمار الرياضي
بشكل ناضج ما جيلب املاليني بل املليارات من املكاسب املالية.
.2.2مقومات االستثمار:
الموارد المتاحة :واملتمثلة يف األموال اليت تتوفر من املصادر املختلفة.
.2.2المستثمر :وهو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يقبل قدراً من املخاطر لتوظيف موارده اخلاصة املتاحة
وذلك هبدف احلصول على أكرب قدر من األرباح .
.2.2األصول :وه ي تلك االستثمارات اليت يوظف فيها املستثمر أمواله ممثلة يف شىت األصول كالعقارات
واملشروعات االستثمارية يف اجملاالت املختلفة كالزراعة ،والصناعة والتعدين ،واخلدمات االستثمارية ،وحمافظ األوراق
املالية وغريها اليت تنعكس آثارها على اإلنتاج.

.2.2أهداف المستثمر :فهي األرباح اليت يتوقعها من استثماراته واليت حتمل قدراً من املخاطر.

.2.2استخدام المدخرات في تكوين االستثمارات( :أو طاقات إنتاجية جديدة) الالزمة لعملية إنتاج السلع
واخلدمات واحملافظة على الطاقات اإلنتاجية القائمة وجتديدها".

يعترب االستثمار العامل الرئيسي الذي يتحكم يف معدل النمو االقتصادي من ناحية ،ويف كميته ،وكيفية هذا النمو من
ناحية أخرى ،أي أن معدل النمو املطلوب ،يتوقف على القدرة يف جذب التدفقات النقدية املطلوبة ،وهذا يتوقف
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على القدرة يف توفري احلوافز واملزايا والتسهيالت اليت يكون هلا تأثري نسيب على أصحاب رؤوس األموال يف اختاذ
القرارات باالستثمار يف أي بلد وبالتبعية التأثري يف حجم االستثمارات املطلوبة من املصادر الداخلية واخلارجية.
ويف هذا السياق يتبني لنا أن هناك حلقات متواصلة توصلنا إىل نتيجة مفادها أن النمو االقتصادي ظاهرة ديناميكية
تتمثل يف تغري كمي جملموعة من املتغريات االقتصادية األساسية من فرتة إىل أخرى ".
الشكل رقم( :)12مخطط يوضح العالقة بين االقتصاد والرياضة
عالقـة االقتصاد بالرياضة

اعتماد الرياضة على االقتصاد

وسيل ــة دعاية وإشهـار واتنتشـار

لتمويل مختلف األلعــاب

تعـد سوقــا رابحا في مجال اإلتنتا
والتس ـ ـ ـ ـ ــويل الرياض ـ ـ ـ ـ ــي للمن ـ ـ ـ ـ ــت
والخدمات الرياضي ــة.

المصدر( :حسن أمحد الشافعي ،3332 ،ص)30

.2.2المفهوم التسويقي:
يشري أدم مسيت يف كتابه" ثروة األمم"" the wealth of nationsإىل أن الغرض األساسي للعملية اإلنتاجية هي
العملية االستهالكية ،ومن هنا فإن على املنتجني أن يكون اهتمامهم األول باملستهلك ،وأن يقوم برتويج ما يقوم
بإنتاجه له حىت ميكنهم االستمرار يف السوق ،وعلى الرغم من ذلك فان أحدا مل يهتم بقضية االهتمام باملستهلك إال
يف بداية اخلمسينات ،ظهر املفهوم التسويقي والذي عرف بأنه »فلسفة إدارية تقضي بأن يتم توجيه نشاطات املنظمة

حنو حتقيق حاجات املستهلكني كوسيلة أساسية حنو حتقيق أهداف املنظمة وذلك ضمن نظام متكامل لألنشطة
التسويقي(إمساعيل السيد  ،9111 ،ص.)30
.2.2تعريف التمويل:

التمويل) باإلجنليزية ( : Financeيعىن التمويل بتحديد احتياجات األفراد واملنظمات و الشركات من املوارد النقدية
و حتديد سبل مجعها واستخدامها مع األخذ يف احلسبان املخاطر املرتبطة مبشاريعهم .عليه فإن مصطلح متويل جيمع بني
التايل:

 دراسة النقود وغريه من األصول.
 إدارة هذه األصول ورقابتها.
 حتديد خماطر املشاريع و إدارهتا.
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.21.2مفهوم األداء :
ميكن القول بأن " األداء هو سلوك يسهم فيه الفرد يف التعبري عن إسهاماته يف حتقيق أهداف املنظمة على أن
يدعم هذا السلوك ويعزز من قبل إدارة املنظمة ومبا يضمن النوعية واجلودة من خالل التدريب" .
ويعرفه نيكوالس  F.W.Nicolasبأن "األداء هو نتاج سلوك ،فالسلوك هو النشاط الذي يقوم به األفراد ،أما نتاجات
السلوك فهي النتائج اليت متخضت عن ذلك السلوك ،مما جعل البيئة أو احملصلة النهائية خمتلفة عما كانت عليه نتائج
ذلك السلوك" ،كما أنه يعرب عن درجة حتقيق وإمتام املهام املكونة لوظيفة الفرد ،وهو يعكس الكيفية اليت حيقق أو
يشبع هبا الفرد متطلبات الوظيفة (راوية حممد حسن ،3333 ،ص)392
وميكن تعريف األداء بأنه" إجناز األعمال كما جيب أن تنجز وهذا ينسجم مع اجتاه بعض الباحثني يف الرتكيز
على إسهامات الفرد يف حتقيق أهداف املنظمة من خالل درجة حتقيق إمتام مهام وظيفته ،حيث يعرب األداء عن
السلوك الذي تقاس به قدرة الفرد على اإلسهام يف حتقيق أهداف املنظمة".
.22.2مفهوم الموارد البشرية ويقصد بصطلح " املوارد البشرية" إىل أن األفراد العاملني يتمتعون بقابليات واليت
تؤدي إىل إجناز األداء التنظيمي (متاشيا مع موارد أخرى مثل  :رأس املال ،املواد األولية ،املعلومات...إخل )(حجيم
الطائي ،3332 ،ص)03
وميكن اعتبار إدارة املوارد البشرية إحدى اإلدارات الرئيسية باملؤسسة مثلها مثل اإلدارة املالية ،إدارة اإلنتاج وإدارة
التسويق ،وهي تعم ل على حتقيق أهداف واسرتاتيجيات املؤسسة عن طريق اختيار األفراد العاملني املالئمني ألداء
نشاطات املؤسسة ،وتعمل على حتفيزهم وتقوية شعورهم باالنتماء وتنمية قدراهتم واستثمار جهودهم ،كما تعمل على
التنسيق بني طموحاهتم وأهدافهم الفردية من جهة ،وبني أهداف املؤسسة من جهة أخرى .
.22.2تعريف المنشأة الرياضية :
تعترب امل نشأة الرياضية العنصر األساسي لكل مسعى يف التطور الرياضية ،فهي تتحكم يف املستقبل الرياضي كله،
وتشكل القاعدة اليت بدوهنا ال ميكن القيام بأي مسعى للتعميم وتوسيع املهارات الرياضية(املرسوم التنفيذي رقم:
(.)91119 ،)19-092
منه الدراسة:
انطالقا من طبيعة املوض وع الذي حنن بصدد دراسته ،واملتمثل يف عالقة االستثمار الرياضي بتحسني املنشآت
الرياضية وأداء املوارد البشري  ،وهذه الدراسة متحوارة حول البعد األدائي للموارد البشرية العاملة يف املنشآت الرياضية
باجلزائر العاصمة ،لذلك حنن نرى أن املنهج الوصفي هو األنسب لدراسة موضوعنا هذا ،وهذا وأن أغلب مواضيع
اإلدارة وتسيري املوارد البشرية واملنشآت الرياضية يستخدم فيها املنهج الوصفي ،وهذا ما حتريناه يف جل الدراسات
السابقة يف ختصصنا هذا.
أدوات الدراسة :استخدمنا االستبيان كأداة جلمع املعلومات ،وقمنا بتقسيمه على  0حماور ،وقمنا باالعتماد على
وسائل احصائية متثلت يف كل من قانون النسبة املئوية ،وقانون كا.3
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أما خبصوص متغريات دراستنا فإن املتغري املستقل فهو "االستثمار الرياضي" واملتغري التابع فهو "أداء املوارد البشرية يف
املنشآت الرياضية.
الوسائل والطرق المستخدمة في البحث :

مبعىن ان نقوم بتكميم الظاهرة ونعطيها الطابع الرقمي لكي تزيد قيمتها العلمية ولكي تسمح لنا بالتقرب من

املوقع واإلحاطة هبا باستعمال التحليل املتعدد املتغريات ،فهذا باستعمالنا الفرضيات من أجل حصر الظاهرة بطريقة
يستطيع الباحث معرفة اخلطوات املتبعة واجلوانب املتناولة بصف ة حمددة ومضبوطة ،أي معرفة رأي املدراء واإلطارات
حول االستثمار بأنواعه املادي والبشري وتوظيفهم ومعرفة العالقة بأبعاده املختلفة داخل املؤسسة وحىت خارجه،
وكذلك رصد تطوراهتم حول املقاييس اليت تطبقها املنشأة وإسرتاجتيتها املتبعة من أجل تفعيل االستثمار داخل
ا ملنشأة ،وألن موضوعنا الذي حنن بصدد دراسته من الدراسات الكمية ،فإن تقنية مجع املعلومات الرئيسية هي
االستمارة االستبيان املقابلة.
الدراسة االستطالعية  :يف بداية رحلة البحث توجهنا مباشرة إىل ميدان الدراسة (مراكب حممد بوضياف)
لالستطالع على عينة البحث والتساؤل عن ظروف العمل وسعات االستقبال وغريها من األمور اليت هتمنا يف الدراسة
مثل التصريح بأداة مجع املعلومات املتمثلة يف االستبيان وما جاء فيها من حماور الدراسة اليت تنب فرضيات الدراسة،
وكانت هذه التصرحيات يف مقابلة مع مدير املراكب ،ويف هذه اجللسة متا حتديد أوقات الزيارة ،ويف الزيارة املوالية متا
فيها التعرف على جل عينة البحث الذي كان عددهم ثالثني( )03مكلف من بينهم سبعة عشر ( )93رئس وحدة
من أصل ثالثون فراد من عينة الدراسة ،يف البداية مت توزيع  93استمارات عليهم وذلك للكشف وتسهيل عملية
اإلجابة عن األسئلة املوجهة إليهم ،واتضحا لنا بعد مجع االستمارات ،وقراءة اإلجابة أهنم قد فهموا ،ما جاء بيه
االستبيان بكل سهولة ،اآلمر الذي جعل منا ،فيما بعد إكمال توزيع استمارة االستبيان على باقي عينة الدراسة.
 .2تحليل النتائ :
.2.2مناقشة وتحليل النتائ الدراسة :
تنتائ الفرضية األولى :اليت تنص على أن الستثمار الرياضي له عالقة بتحسني املنشآت الرياضية.*السؤال :هل هنالك عالقة لالاستثمار بالرياضة ؟
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الجدول رقم :1 :يمثل التحليل اإلحصائي لنتائ إجابات إداريي مركب "محمد بوضياف"
حول عالقة االستثمار بالرياضة.
التكرار

النسبة المئوية

تكاملية

91

%23.5

تبادلية

99

%03.2

التوجد

2

%92.3

02

%933

عالقة

المجموع

2

كاف تربيع كا

3.923

مستوى

الداللةα

3.32

الداللة المعنوية sig

3.335

الداللة

دال

المصدر :من إعداد الباحث إعتمادا على خمرجات برنامج .spss
يتضح لنا من خال ل النتائج املتحصل عليها من اجلدول حسب إجابات عينة الدراسة ،نسبة  ،%23.5تأكد
على أن العالقة املوجودة بني االستثمار والرياضة هي عالقة تكاملية ،ونسبة  ،% 03.2تثبت بأهنا توجد عالقة تبادلية
أي الكل منهم خبدوم األخر ،أما نسبة  ،%92.3ال توجد عالقة بني االستثمار والرياضة.
ونالحظ من اجلدول أن قيمة كاف تربيع تقدر بــ( )3.923وقيمة الداللة املعنوية و اليت قدرت بـ ــ( )3.335عند
مستوى الداللة ( )3.32و درجة احلرية( ) 33و مبقارنة الداللة املعنوية مع مستوى الداللة جند أن sig <αالداللة
املعنوية أقل من مستوى الداللة و بالتايل االختبار دال إحصائيا.
نستخلص من خالل النتائج املتحصل عليها ،أن العالقة املوجودة بني االستثمار والرياضة هي عالقة تكاملية ،وما
يفسر هذا هو عند االستثمار يف اجملال الرياضي املستفيد األول هم ممارسني الرياضة سوء اهلاوين أو احملرتفني وذلك
اجلمهور ،لتلقي هم اخلدمة على أكمل وجه واملداخيل اليت تكون يف املقابل يستفيد منها بنسبة كبرية املستثمر وجزء منها
تتحصل عليه املؤسسة الرياضية جزء منه يقتطع على شكل ضرائب ،وهذا ما يساهم يف رفع االقتصاد ،كما يعترب
االقتصاد مبثابة العلم الذي يبحث يف مكونة األنظمة االقتصادية املختلفة ،وكيف تشبع هذه األنظمة الرغبات
األفراد واجملتمع ،كما تساهم الرياضة يف إشباع الرغبات بالنسبة لألفراد واجملتمعات.
تنتائ الفرضية الثاتنية التي تنص على أن التسويل له عالقة بتحسين المنشآت الرياضية.*السؤال :في ماذا تتمثل عالقة التسويل بالرياضة ؟
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الجدول رقم( )12يمثل التحليل اإلحصائي لنتائ إجابات إداري مركب "محمد بوضياف" حول تنوع العالقة
بين التسويل و الرياضة.
التكرار

النسبة المئوية

تبادلية

93

32.1%

تكاملية

0

%30.9

المجموع

90

933

2

كاف تربيع كا
3.923

مستوى

الداللةα

الداللة المعنوية sig

3.32

الدالة
دال

3.335

المصدر :من إعداد الباحث إعتمادا على خمرجات برنامج .spss
تحليل الجدول رقم ( :)12يتضح لنا من خالل النتائج املتحصل عليها من اجلدول السابع حسب إجابات املدراء
الدراسة ،حيث نسبة  ،%32.1تأكد على أن العالقة املوجودة بني التسويق والرياضة هي عالقة تبادلية ،ونسبة
 ،% 30.9تثبت بأهنا توجد عالقة تكاملية إي الكل منهم يكمل األخر.
ويتضح أن قيمة كاف تربيع تقدر ب ـ ـ ـ ــ )0.33(:وقيمة الداللة املعنوية و اليت قدرت بـ ــ( )3.323عند مستوى الداللة
( )3.32و درجة احلرية( )39ومبقارنة الداللة املعنوية مع مستوى الداللة جند أن
مستوى الداللة و بالتايل االختبار غري دال إحصائيا.

sig

أكرب αالداللة املعنوية أكرب من

االستنتا والتفسير :نستنتج من خالل النتائج املتحصل عليها ،واليت تأكدها إجابات املدراء مركب "حممدبوضياف" باجلزائر العاصمة ،بأنه توجد عالقة بني التسويق والرياضة ونوعها تبادلية ،إي أن التسويق يعترب عنصر
أساسي يف عملية التمويل واالستثمار لألنشطة الرياضية باملؤسسات الرياضية ويوفر اخلدمة أو املنتج الرياضي أو النشاط
يف املكان املناسب والوقت املناسب.
تنتائ الفرضية الثالثة :اليت تنص على أن لالستثمار عالقة بتحسني املوارد البشرية يف املنشآت الرياضية.*السؤال  :هل يتم اختاذ إجراءات حلل مشكالت األداء و حتسينه بصفة مستمرة من خالل؟
الجدول رقم( )12يمثل التحليل اإلحصائي لنتائ إجابات إداري مركب "محمد بوضياف" حول رأيهم في طرق
اتخاذ إجراءات لحل مشكالت األداء و تحسينه بصفة مستمرة.
2

التكرار النسبة المئوية كاف تربيع كا
الدورات
التدريبية

اإلرشادات

92

%29.2

99

%02.2

3.303

مستوى
الداللة

درجة الحرية الداللة المعنوية

3.32
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العقوبات

0

%93.1

المجموع

09

%933

المصدر :من إعداد الباحث إعتمادا على خمرجات برنامج .spss
تحليل الجدول رقم (:)03
نالحظ من خالل النتائج املتحصل عليها ،وكما جاءت النسب متقاربة  ،وإلجابة على السؤال املتمثل يف :هل
يتم اختاذ إجراءات حلل مشكالت األداء و حتسينه بصفة مستمرة من خالل ( الدورات التدريبية ،اإلرشادات،
العقوبات)؟ ،بأن نسبة  ،%29.2من خالل الدورات التدريبية  ،ونسبة  ،%02.2من خالل اإلرشادات ونسبة
 ،%93.1من خالل العقوبات.
ويتضح لنا من اجلدول أن قيمة كاف تربيع تقدر بــ( )3.303وقيمة الداللة املعنوية و اليت قدرت بـ ــ( )3.30عند
مستوى الداللة ( )3.32و درجة احلرية( ) 393و مبقارنة الداللة املعنوية مع مستوى الداللة جند أن sig <αالداللة
املعنوية أقل من مستوى الداللة و بالتايل االختبار دال إحصائيا.
االستنتا والتفسير:نستنتج أن مدراء مركب "حممد بوضياف" يركزون على الدورات التدريبية ،ويعتمدون علىاإلرشادات والتوجيه ،ويستخدمون العقوبات أحياننا حلل مشكالت األداء وحتسينه بصفة مستمرة ،وهذا مما يساعد
على حتسني أداء املورد البشري يف هذه املؤسسة.
*السؤال رقم  : 12هل توجد اسرتاتيجية حنو االستثمار يف مؤسستكم؟
الجدول رقم( )12ميثل التحليل اإلحصائي لنتائج إجابات إداري مركب حممد بوضياف حول وجود اسرتاتيجية
حنو االستثمار يف مؤسستهم.
2

التكرار النسبة المئوية كاف تربيع كا
تنعم

35

%33.3

ال

30

%33.0

المجموع

99

%933

3.330

مستوى
الداللة

3.32

درجة الحريةdf

9

الداللة المعنوية
sig

3.903

الداللة

غري دال
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تحليل الجدول رقم (:)03
نالحظ من خالل النتائج املتحصل بأن  35مدراء أجابوا بأنه توجد اسرتاتيجية لالستثمار يف مؤسستهم وهذا
بنسبة  %33.3يف حني أن  30مدراء أجابوا بأنه ال توجد اسرتاتيجية لالستثمار يف مؤسستهم .
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ويتضح لنا من اجلدول أن قيمة كاف تربيع تقدر بــ( )3.330وقيمة الداللة املعنوية واليت قدرت بـ ــ( )3.903عند
مستوى الداللة ( )3.32ودرجة احلرية ( ) 9و مبقارنة الداللة املعنوية مع مستوى الداللة جند أن α < sigالداللة املعنوية
أقل من مستوى الداللة و بالتايل االختبار غري دال إحصائيا.
 .2النتائ والخالصة :
بناء على الدراسة امليدانية اليت قام هبا الباحث ،وبعد حتليل النتائج ومناقشتها فقد مت التوصل إىل نتائج التالية :
 أظهرت الدراسة أن االستثمار الرياضي يعمل على رفع اقتصاد املؤسسات الرياضية ويزيد من تنوع منتجاهتاوخدماهتا وهذا ما يزيد من دخلها ويعمل على ضمان استمرار نشاطها .
 أكدت الدراسة أن االستثمار بالنسبة للمدراء ميثل زيادة املمارسة و حتقيق الربح.-

عدم وجود متخصصني يف جمال االستثمار والتسويق الرياضي ،مع ذالك يتواجد إطار قانوين هلم .
نقص وعي املسئولني يف جمال التسويق الرياضي ملا له دور يف زيادة رأس مال املؤسسات الرياضية ومتويلها.
الدولة هي املصدر األول لتمويل املؤسسات الرياضية يف اجلزائر .
توصلت الدراسة على أن االستثمار يعمل على خلق فرص عمل كافية المتصاص البطالة.

 ستنتج أن االستثمار الرياضي حيقق أهدافا تنموية شىت. نستنتج أن التسويق الرياضي يعمل على توفري السلع واملنتجات الرياضية يف األسواق احمللية من خالل النتائجاملتحصل عليها يف الدراسة .
 عدم استغالل الوحدات الرياضية للتسويق الرياضي بالشكل املطلوب يف املركب . ضعف يف وضع اسرتاتيجيات وسياسات واضحة حنو االستثمار الرياضي يف اجلزائر . ولقد تبني من خالل الدراسة النظرية للموضوع ،بأن التسويق الرياضي مبين على قواعد وأصول وأساليب علمية.أما من خالل النتائج على االستبيان تبني لنا أن غياب التسويق يؤثر على قلة اإليرادات املالية مما يؤثر على أداء ونشاط
املنشآت الرياضية .
 النقص يف تنوع االستثمار يؤدي إىل عجز املؤسسات الرياضية يف تغطيت مصاريفها املختلفة مثل الصيانة وغريهامن احلاجيات األخرى ،وعدم القدرة على احتضان البطوالت القارية والدولية يف املستقبل.
 -االقتراحات:

 قيام اجلهة التشريعية بإقرار قانون خاص باالستثمار يف املنشآت الرياضية والعمل على متويله . -اقتناع وإميان لدى اإلدارة العليا بأمهية وضع إسرتاجتية لالستثمار الرياضي داخل املؤسسة الرياضية .

 إقامة البطوالت واملباريات الرياضية اليت هتدف إىل تسويق وعرضها املنشآت الرياضية . إنشاء مركز عالجي طبيعي  ،إنشاء صالة مناسبات  ،مطاعم للوجبات السريعة ،شراء أسهم الشركات ،تنظيمحفالت خمتلفة .
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عالقة االستثمار الرياضي بتحسين أداء الموارد البشرية في المنشآت الرياضية

ص711 -711 :

 توفري قاعات إنرتنت  .صاالت األلعاب ألطفال  ،جممع جتاري. إنشاء حمطة تزويد بالوقود ،استضافة فرق فنية. فتح فصول تعليم اللغات تابعة للمنشآت الرياضية لزيادة مدا خيلها . إقامة دوارة تكوينية لعاملني يف خمتلف املستويات ،لرفع الكفاءة وحتسني األداء. وضع إسرتاجتية إلدارة املوارد البشرية هتدف إىل حتقيق االستخدام الفعال للقدرات واملهارات البشرية. اعتماد سياسات مالئمة وبرامج مناسبة تعمل على استغالل كل الطاقات واإلمكانيات اليت تتوفر لدى األفرادالعاملني باملؤسسة الرياضية.
.2قائمة المراجع :

 -9اجلمعية املصرية لألوراق املالية( ،)3330دليل المستثمر لتمويل الشركات ،مصر.
 -3املرسوم التنفيذي(نوفمرب  )9119رقم  )19-092( :املؤرخ يف  ،9119/99/33اجلزائر .

 -0حسن أمحد الشافعي( : )3330االستثمار والتسويل في التربية البدتنية والرياضية. 3330،
 -0إمساعيل السيد( . )9111مبادئ التسويل .االسكندرية:املكتب اجلامعي احلديث.

 -2يوسف حجيم الطائي ،مؤيد عبد احلسني الفضل ،هاشم فوزي العبادي ( .)3332إدارة الموارد البشرية مدخل إستراتيجي
متكامل.الطبعة األوىل .األردن :مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.

 -2راوية حممد حسن( .)3333إدارة الموارد البشرية .الدار اجلامعية :اإلسكندرية .
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-دور المناطق الصناعية التقنية في تطوير االقتصاد–وادي السيليكون نموذجا
The Role of Technical Industrial Zones in Developing the Economy
- Silicon Valley as a Model-
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الكلمات المفتاحية

الملخص

مناطق صناعية تقنية؛
وادي السيليكون؛
تكنولوجيا املعلومات؛
.مناطق صناعية

يف ظل عصر التكنولوجيا وسرعة نقل املعلومة تربز التجمعات الصناعية التقنية كأحد أهم أنواع
، تتناول هذه الدراسة ماهية املناطق الصناعية التقنية وأهم مميزاهتا،املناطق الصناعية املسامهة يف دعم االقتصاد
إضافة إىل عرض جتربة منطقة "وادي السيليكون" بالواليات املتحدة األمريكية كتجربة رائدة يف جمال
 وخلص، والوقوف على أهم عوامل جناحها ومظاهر مسامهتها يف أداء االقتصاد،الصناعة التكنولوجية احلديثة
هذا البحث إىل عدة نتائج تتمثل يف ضرورة االقتداء هبذه التجربة وتوفري عوامل النجاح الضرورية من بيئة
مالئمة وكذا تشجيع البحث العلمي يف هذه اجملاالت إضافة إىل ضمان الدعم الالزم والشفافية يف التسيري
.بغية خلق جتربة ناجحة ومسامهة يف النهوض باالقتصاد
Abstract

In the shade of technology era and the quickness of transfer the information,
groupings Technical Industrial Zones outcropped as one of the important industrial
zones contributing the economy support. This study dealt with the essence of technical
industrial zones and their main advantages, In addition presenting the experiment of “
Silicon Valley “ in the United States Of America as a great attempt in the new
technology industrial, focusing on its most important successful process and its
contribution to the performance of economy. This research concluded a several results
which are the necessary of following this experience and providing conditions of
success as a perfect environment also encouraging the scientific research in these fields
plus ensuring the necessary support and the transparency in governance in order to
create a successful experience and contribute to the advancement of the economy.
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 . 1مقدمة:
إن موجة العوملة وما أفرزته من متغريات اقتضت التفكري جديا يف االحتماء من سلبياهتا من خالل إقامة
التكتالت ملواجهة املنافسة العاملية واكتساب مقومات التنافس والبقاء يف األسواق ،وتعد املناطق الصناعية أداة فعالة
لتشجيع وترقية االستثمار ،وتوسيع نطاق تأسيس الصناعات مبا يليب حاجات االقتصاد الوطين ويهيئ املناخ الالزم
لدعم املشروعات الصناعية لتكون وسيلة فعالة لتحقيق األهداف التنموية على املستويني احمللي والوطين.
تعترب املناطق الصناعية أحد هذه املوارد اليت ما إن أحسن استغالهلا فإهنا حتما سوف تساهم يف حتقيق التنمية
املرجوة ،حيث تعترب املناطق الصناعية ظاهرة حضارية على املستويني البيئي والتنموي كوهنا تنهي متاعب املنشآت
املخالفة ضمن التجمعات السكانية من جهة ،وحتقق إمكانية إقامة املشاريع الصغرية أو املتوسطة واليت تعد شرايني
الصناعات الكبرية من جهة أخرى ..انط لقت اسرتاتيجية املناطق الصناعية من قناعة الدولة بضرورة " تعزيز القدرة
التنافسية للصناعة وحتقيق التكامل يف خمتلف قطاعاهتا" نظرا ملا تواجهه من حتديات اقتصادية واجتماعية إقليمية
ودولية فرضتها التطورات االقتصادية العاملية أساسا على ثورة املعلومات واالتصاالت وما أدت إليه من اختزال للزمن
واملسافات يف املعامالت وزيادة املكون املعريف يف كلفة املعدات واخلدمات وظهور عنصر التجديد كأساس ثالث لزيادة
الرتويج للمنتجات إضافة اىل اجلودة والسعر.
 1. 1إشكالية الدراسة:
سوف نقوم من خالل هذه الدراسة بدراسة أهم منطقة صناعية يف العامل واليت تعترب تدفق هائل لالستثمارات ومع
التطور التكنولوجي تعززت مكانة " واد السيليكون" كأهم جتمع صناعي تقين يف العامل ومن هنا ميكننا طرح اإلشكالية
التالية:
ما هو دور المناطق الصناعية التقنية في تطوير االقتصاد؟
 2. 9أسئلة الدراسة:
وبناء على اإلشكالية السالفة الذكر ميكننا صياةة األسئلة الفرعية التالية:
ماهي املناطق الصناعية وأهدافها؟
فيما تتمثل خصائص املناطق الصناعية التقنية ؟
ماهي أهم مميزات و خصائص جتربة "وادي السيليكون" ؟
 3. 1منهج الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي من حيث وصف الظاهرة املراد دراستها (املناطق الصناعية
التقنية) ،وكذا التحليل اعتمادا على املعطيات اإلحصائية املقدمة يف جانب دراسة احلالة واستنتاج أهم العوامل املؤثرة
والنتائج ،اعتمادا على البيانات املقدمة.
.1.4نموذج الدراسة:
تنقسم هذه الدراسة إىل ثالث حماور أساسية:
المحور األول :مفهوم المناطق الصناعية.
المحور الثاني :المناطق الصناعية التقنية.
المحور الثالث :وادي السيليكون كنموذج للمناطق الصناعية التقنية.
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المحور األول :مفهوم المناطق الصناعية
 1.1تعريف المناطق الصناعية
لقد حظيت املناطق الصناعية بعدة تعريفات علمية يف مقابل التعريفات القانونية نذكر منها املناطق الصناعية
من وجهة نظر خرباء األمم املتحدة للتنمية الصناعية(،)ONUDIوهي عبارة عن":مساحة أرضية ةري مهيأة
خمصصة إلقامة مشاريع صناعية ،تنشأ عموما بقرار رئيس ،ويشرتط أن تكون مدرجة يف خمطط التنمية العمرانية"(
خواد ،جية،7102،ص)200
كما مت تعريفها على أنه":جتاوز أكثر من منشأة صناعية بغض النظر عن سعة إنتاجها يف منطقة جغرافية
واحدة ،وهي تتسم مبراحل إنتاج متجانس معني من املواد اخلام إىل املنتوجات النهائية" ،أو هي مواقع أدخلت عليها
حتسينات لتشكل عامال حمفزا إلنشاء الصناعات بكل أحجامها وأنواعها ،واخلدمات املقدمة يف املناطق الصناعية
تقتصر على حتديد األراضي املخصصة للمشاريع الصناعية ،بتخصيص مساحة معينة لكل مشروع حسب حاجته .
(خلفاوي،عناين،7102،ص)21
تشري املناطق الصناعية إىل تلك املساحة من األرض اليت تضم جمموعة من املصانع مزودة باخلدمات واملرافق الالزمة،
وتنوع هذه املساحة إىل أقسام صغرية خيصص كل منها إلنشاء مصنع معني وذلك مبا يوافق أنواع الصناعات املراد
إنشاؤها وخصائصها واألرض اليت تستخدمها واحتياجاهتا من املرافق واخلدمات ( .بن منصور)7101 ،
كما تعرف أيضا أهنا جتاور أكثر من منشأة صناعية بغض النظر عن سعة إنتاجها (صغرية أو كبرية) يف منطقة
جغرافية واحدة وهي تتسم إما بتكامل عمودي ملراحل إنتاج متجانس معني من املواد اخلام إىل املنتجات النهائية أو
بتكامل أفقي للنشاطات املرتابطة يف نفس املرحلة أو املقابلة أو القريبة منها مبدخالت أو خمرجات تكميلية ،أو
بتكامل خطي من خالل السلع واخلدمات اليت متد جمموعة من العمليات الصناعية مثل إنتاج قطع الغيار .
(هويشار،7112،ص)323
من التعاريف السابقة ميكن استخالص تعريف شامل للمناطق الصناعية باهنا ":عبارة عن مساحة جغرافية معينة تتميز
بوجود كثيف لألنشطة الصناعية اليت قد تكون متجانسة أو مكملة لبعضها البعض".
 1.1نشأة المناطق الصناعية
لقد كان االعتقاد السائد يف الدول الرأمسالية قائما على أساس حرية املشروعات الفردية ،دون أي تدخل من
الدولة  ،وكان هذا كفيال بتحقيق نوع من املنافسة كاملة  ،فضال على أن قوى السوق سوف حتقق التوزيع األمثل
للموارد االقتصادية  ،ةري أن هذه النظرة قد تغريت يف املدة اليت أعقبت فرتة الكساد االقتصادي يف الثالثينيات  ،و
بدأت حكومات هذه الدول يف التدخل بشكل أو بآخر يف احلياة االقتصادية اليت ساءت آنذاك  ،واحلد من ظاهرة
البطالة اليت تفشت خالل تلك الفرتة  ،و يف سبيل ذلك أخذت حكومات الدول الرأمسالية بإنفاق %31-%71
من نتاجها القومي يف تلك الفرتة من أجل خلق أوضاع اقتصادية أفضل ،كما تطورت يف تلك الفرتة سياسات التنمية
اإلقليمية كانعكاس مباشر ملشاكل التنمية املكانية بني أقاليم البلد الواحد و اهتمت البلدان املختلفة يف تطوير و
استخدام العديد من السياسات ملعاجلة هذه املشاكل و بصورة تنسجم مع طبيعة األنظمة االقتصادية و االجتماعية و
السياسات السائدة يف تلك البلدان  ( .عبود العزاوي،1222،ص)7
تعد مشكلة التباين املكاين يف مستويات التنمية االقتصادية واالجتماعية ظاهرة عاملية يف خمتلف األنظمة االقتصادية،
ومراحل تطورها وتعود أساسا إىل تركز النشاطات االقتصادية بشكل عام والنشاط الصناعي بشكل خاص يف مناطق
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معينة ،مما أدى إىل وجود مناطق متطورة ،وأخرى أقل تطورا ضمن البلد الواحد وبالتايل حدوث تباين كبري يف
مستويات املعيشة والدخل بني تلك املناطق ( .مهيم العسكر،0221،ص)72
وعلى هذا األساس بدأ دور سياسات التنمية اإلقليمية يف بعض البلدان يزداد يف توجيه التنمية املكانية إلزالة اآلثار
السلبية اليت خلفها الرتكز الصناعي يف مناطق حمددة ،وملعاجلة املشاكل االقتصادية و االجتماعية والسياسية اليت
جنمت من التباين اإلقليمي يف مستوى التصنيع  ،اجتهت بعض الدول إىل إعادة توزيع القوى العاملة ملعاجلة مشكلة
تطورا ،
البطالة من خالل سياسة هتجري األيدي العاملة ونشر الصناعات وتشجيع االستثمارات يف املناطق األقل ً
هبدف تنميتها وإزالة حدة الفوارق املكانية بينها وبني املناطق املتطورة من خالل سياسة نقل االستثمارات وسياسة
أقطاب النمو( .مهيم العسكر،0221،ص)72
يعد إنشاء املناطق الصناعية أحد أدوات سياسة نقل االستثمارات يف تنمية مناطق معينة خمتارة ،ويعود تاريخ
إنشائها إىل أوائل القرن التاسع عشر عندما أقيمت أول منطقة صناعية يف العامل هي منطقة ترافورد بارك يف اململكة
املتحدة قرب ماجنسرت عام 1896من قبل القطاع اخلاص ،مث تلي ذلك إنشاء مناطق صناعية أخرى منها منطقة
شيكاةو عام  ،1899ومنطقة نابويل  ،1904ويف األربعينات أقيمت منطقيت كونتاجيم وسانتا لوزا يف الربازيل.
(فرحان،0221،ص)70
كما أن التطورات التكنولوجية اليت أدخلت يف جمال الطاقة واستخدام اآلالت والتغريات اجلوهرية يف العمليات
الصناعية املتعلقة بالصناعات الصغرية وتطور معداهتا  ،قد شجعت على تطوير الوحدات الصناعية التقليدية  ،وذلك
بإجياد منشآت جديدة هلا بدل من املنش آت التقليدية يف مواقع أخرى مما شجع على بناء املناطق الصناعية  ،فضال
عن استقالل معظم الدول النامية يف قارات العامل  ،آسيا  ،أمريكا الالتينية وإفريقيا بعد احلرب العاملية الثانية واليت
حاولت جاهدة رفع مستواها االقتصادي عن طريق التصنيع وإقامة هذه املناطق  ،حىت وصل عددها  07ألف منطقة
صناعية يف العامل حبلول عام  ، 0222و ما أن حل عام 7110حىت بلغ عددها  71ألف منطقة صناعية يف العامل،
وهذا يؤكد الدور التنموي الذي تلعبه املنطقة الصناعية يف حتقيق عدد من األهداف  ،أمهها تطوير الصناعة الصغرية.
(فرحان،0221،ص.)72
 2.1أنواع المناطق الصناعية
ميكن للمناطق الصناعية أن تأخذ عدة أشكال كمايلي (:خلفاوي ،عناين،7102 ،ص)21
 -0العناقيد الصناعية :هي عبارة عن جتمعات جغرافية ،حملية ،إقليمية أو عاملية لعدد من املؤسسات املتجاورة
جغرافيا ومؤسساهتا التابعة واملنتمية جملال معني ،تربط بينها عالقات تكاملية ومصاحل مشرتكة ،واملؤسسات املتصلة
ببعضها مبا ميثل منظومة من األنشطة الالزمة لدعم وتشجيع التنافسية.
 -7التكتل الصناعي احلضري :عبارة عن تشكيالت صناعية جتمع عددا من املنشآت املختلفة تقع يف منطقة حضرية
واحدة ،وال يشرتط جتانسها يف اإلنتاج أو ترابطها مبدخالت أو خمرجات تكنولوجية .
جممعات االستقطاب الصناعية :هي تشكيالت صناعية تضم عددا من املصانع الكربى ذات القدرة القيادية املتميزة
يف االبتكار واالندفاع ،وهي تعمل يف بيئة حضرية متقدمة ،ميكن هلا أن تصبح مركز جذب العمل ورؤوس األموال
واملصانع واألسواق بفعل قوى اجلذب املركزية فيتحول بذلك اجملتمع إىل قطب يتوسع مع توجهات األسواق
الديناميكية واستطالعات التكنولوجيا احلديثة( .فرحية،عزوزي،7102،ص)23-27
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اجملمعات التعاونية للصناعات الصغرية  :هي تنظيمات صناعية صغرية أو متوسطة احلجم توجه ملنتجات متجانسة أو
متكاملة ،أو تس تعمل نفس املوارد  ،أو السلع شبه املصنعة  ،أو ختدم عقد صناعية أو جممعات ملنشآت كبرية على أن
تضم اجملمعات خمتربات ومراكز ومكتبات ومتاحف ختدم البحث  ،التدريب  ،االختبار  ،التحليل ،التقييس والتطوير،
وأن تنسق بعض مهامها التسويقية واملالية مكاتب مركزية  ،إضافة إىل وحدات سكنية ودوائر خدماتية  ،وطاقة ومياه
ونقل ومواصالت وةريها حيث تعترب من العوامل اليت تساعد على حتقيق وفرات السلعة الكبرية للصناعات الصغرية
من جهة واحملافظة على اإلدارة الذاتية املستقلة لكل وحدة من الصناعات املعنية من جهة أخرى .
(ضبابية،شبلي،7102،ص)037
 -3اجملمعات الصناعية الريفية  :تتكون هذه اجملمعات من تنظيمات إنتاجية وتسويقية متكاملة تؤسسها عادة
التعاونيات الريفية املتخصصة  ،وهي تتبىن وفرات احلجم الكبرية لإلنتاج وتتخذ هذه اجملمعات أشكال عديدة
ملكوناهتا من حيث النشاط والتنظيم منها  :صناعة كبرية متخصصة تقوم جبميع مراحل اإلنتاج والتسويق واليت تبدأ
بإعداد وجتميع وتصنيف املواد اخلام ،وتنتهي بتطوير املنافذ احمللية واخلارجية للمنتجات النهائية مثل صناعة األلبان
واللحوم – صناعة كبرية متنوعة األهداف تشكل جممعات صناعية وتتوطن يف مواقع متالصقة أو متقاربة وهي ترتبط
عادة بإدارة واحدة وميتلك أسهمها أعضاء التعاونيات من سكان املنطقة الريفية( .ضبابية،شبلي،7102،ص)037
كما يضم التقييم احلديث للمناطق الصناعية( :مساعيلي ،خروف،7102 ،ص)01-12
 -0املناطق الصناعية التقنية :هي منظومة يديرها متخصصون أكفاء ةايتهم زيادة الثروة للمجتمع من خالل تعزيز
ثقافة االبتكار والتنافسية ملنشآت األعمال املبنية على املعرفة والتقنية.
 -7املناطق الصناعية املؤهلة :ظهرت يف اتفاقية خاصة من قبل جملس النواب األمريكي عام  0222مبوجبها يسمح
للمنتجات الصادرة من املناطق الصناعية املؤهلة بدخول السوق األمريكي دون أي رسوم مجركية ...إخل
 -3املناطق الصناعية احلرة :ظهورها كان نتيجة لعدة اسرتاتيجيات متبعة من طرف البلدان املستقبلة ،وتعرف حسب
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية بأهنا جمال حمدد إداريا ،وأحيانا جغرافيا خيضع إىل نظام مجركي يسمح حبرية
استرياد التجهيزات واملنتجات األخرى بغرض انتاج سلع موجهة للتصدير.
 2.1أهداف المناطق الصناعية
إن اهلدف األساسي من إنشاء املناطق الصناعية بشكل عام هو تطوير وتنمية قطاع الصناعة من خالل تشجيع
إقامة صناعات ذات أحجام خمتلفة واالستفادة من مزايا تسهيالت اإلنتاج واخلدمات العامة املتوفرة فيها ،فضال عن
تطوير وتنمية املناطق احمليطة هبا حيث تستفيد هذه املناطق من تطوير البنية التحتية ومن تركز االستثمارات املالية اليت
ينتج عنها زيادة النشاط االقتصادي وازدهار عمراين ،كما توفر إقامة املناطق الصناعية من خالل قطع األرض املناسبة
لالستعمال الصناعي أو األ بنية أو الوحدات الصناعية اجلاهزة الكثري من اجلهد واملال على أصحاب الصناعة يف
البحث عن أنسب املواقع الصناعية ملشروعاهتم ،و ذلك ألن املطور أو املؤسسة املشرفة على املنطقة الصناعية قد
فعلت ذلك سلفا ( .الساعد ،7113 ،ص )72
إن األهداف السالفة الذكر من شأهنا أ ن تضع هدفا مهما آخر من أهداف املناطق الصناعية وهو حتقيق
املوفورات اخلارجية للمصانع اليت تنشأ فيها ،وإذا كانت املصانع تتفاوت من حيث مقدار الوفورات اخلارجية والداخلية
اليت حتققها خارج املنطقة الصناعية منفردة فإنه من الطبيعي أهنا تتشابه من حيث مقدار الوفورات (اخلارجية
والداخلية) اليت تتحقق بفعل وجودها من منطقة صناعية واحدة ومن الطبيعي أن يرافق تركز الصناعات يف مكان ما
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تدعيم هلذه املؤسسات الصناعية وحتقيق مكاسب مجاعية ما كان هلا أن تتحقق وهي منفردة يف مواقعها خارج املنطقة
الصناعية  ( .الساعد ،7113 ،ص )72
 2المناطق الصناعية التقنية
 1.2تعريف المناطق الصناعية التقنية
عرفت الرابطة العاملية جملمعات العلوم ( )International Association of Science Parksمنطقة (جممع)،
التقنية (والعلوم) ( )IASP 2000مبنظومة يديرها متخصصون أكفاء ،ةايتهم الرئيسية هي زيادة ثروة اجملتمع ،من
خالل تعزيز ثقافة االبتكار التنافسية ،ملنشآت األعمال املبنية على املعرفة والتقنية ،ومن أجل حتقيق الغايات املنشودة
تعمل املنطقة (اجملمع)على:
)( Petkov,Spiro,2002

 حتفيز وإدارة تدفق املعرفة والتقنية بني اجلامعات ،ومعاهد البحوث والشركات واألسواق.
 تسيري وتكوي ن ومنو املنشآت االقتصادية ،املبنية على االبتكار من خالل آليات التحضني
واالنبثاق من الشركة األم (.)Spin-off
 توفري مساحات وجتهيزات عالية اجلودة ،باإلضافة إىل خدمات ذات قيمة مضافة.
ويوجد حول العامل أمناط ومسميات خمتلفة ملناطق (وجممعات)التقنية (والعلوم)ومنها:

(،(Incubation

)( Petkov,Spiro,2002

حدائق التقنية ،جممعات العلوم ،جممعات األحباث ،مراكز االبتكار ،واحات املعرفة ،التكتالت التقنية ،وقرى
املعرفة ،وتوجد يف مجيع مناطق(جممعات)التقنية(والعلوم) مراكز أحباث ومعامل ومنشآت تعليمية وخدمات مركزية
وحاضنات األعمال والعديد من احلوافز االقتصادية والتسهيالت وقنوات الدعم.
واملناطق الصناعية والتقنية يف هذه الدراسة ،ينطبق بالتحديد على املناطق(اجملمعات)التقنية (والعلوم) اليت تكون
مهيأة الستقطاب الصناعات التقنية .وميكن القول بصفة عامة إن املناطق الصناعية التقنية هي اليت متتلك املقومات
اآلتية:
 مهيأة الستقطاب املصانع (املتوسطة أو العالية) التقنية واجتذاب االستثمارات املرتبطة هبا.
 معدة لتشجيع انشاء وتنمية صناعات ،وتقدمي خدمات مبنية على املعرفة والتقنية (بدال من االعتماد شبه كلي
على املوارد الطبيعية).
 تنتج منتجات وتقدم خ دمات ذات قيمة مضافة عالية (مقارنة بالصناعات التقليدية املعتمدة على املوارد الطبيعية
بصفة أساسية).
 حتفز التواصل العلمي مع اجلامعات ،أو مراكز البحث أواملعاهد التعليمية العالية األخرى.
ويالحظ أن العديد من الدراسات االقتصادية " خصوصا دراسات االقتصادي مايكل بورتر"ترتكز على ما يسمى
بالتكتالت أو التجمعات ( )Clustrsالصناعية التقنية.
 1.2أهداف وعوامل اختيار المناطق الصناعية التقنية )(Maktin,1990,P34
ةالبا ما ختدم اهداف املناطق الصناعية التقنية أةراضا حتددها اجلهة الرئيسة املنشئة هلا واليت منها:
 املساعدة يف إنشاء مشاريع إنتاجية صغرية أو متوسطة ذات تقنية (متوسطة أو عالية).
 املساعدة يف إعادة اهليكلة االقتصادية يف اإلقليم (باعتمادها على املعرفة بدال من املواد الطبيعية).
 توجيه االقتصاد الوطين لتبين صناعات وتقنيات معينة ذات أمهية اسرتاتيجية أو ميزات تنافسية.
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 توجيه النمو احلضري والعمراين (والسكاين) إىل مناطق حضرية جديدة توفر العمل والعيش الكرمي ،واالستفادة منها
كأداة لتخفيف الضغط عن املدن الكربى القائمة.
وهناك عدة عوامل مشرتكة توجد يف مجيع مناطق الصناعات التقنية وهي ( :كيال،7112 ،ص .)72-72
 تعترب مناطق مميزة اقتصاديا ( )Special Economic Zonesويتطلب جتهيزها بىن أساسية إضافية.
 تعترب مناطق ذات بيئة عالية اجلودة ،خالية من امللوثات الصناعية املرتبطة بالصناعات التقليدية.
 يتزايد اعتماد معظم الصناعات القاطنة فيها على املعرفة والبحث والتطوير (صناعات تقنية).
 يشتمل الكثري منها ع لى سكن وحاضنات اعمال وشركات خدمية ومؤسسات تعليمية وتدريبية (مبا فيها اجلامعة
والكليات) املرتبطة بالصناعات /التقنيات ذات العالقة املباشرة باملنطقة.
 تعترب أةلب الشركات القاطنة هبا صغرية أو متوسطة (بعضها قابل للنمو لتصبح شركات كربى).
 2.2دور المناطق الصناعية التقنية
تسعى مجيع الدول إىل تنمية اقتصادها الوطين من خالل حتسني وضعها التنافسي عامليا ،وتعتمد التنافسية العاملية
على مستوى اإلنتاجية اليت تعتمد بدورها على القيمة املضافة يف اإلنتاج من خالل الصناعات اليت تنتج منتجات
وخدمات معرفية ذا ت تقنية عالية تساهم يف تنمية االقتصاد الوطين دون اللجوء إىل استغالل املوارد الطبيعية به،
ويناقش هذا اجلزء من الدراسة موضوعني رئيسيني للتنمية املستدامة وهلما عالقة وطيدة ببعضهما البعض ومها:
الصناعات التقنية والتنافسية العاملية. (Porter,1990).
 -1أهمية التنافسية العالمية للتنمية االقتصادية:
تعترب التنافسية الدولية ( )International Competitivenessمن أهم عناصر النمو االقتصادي للدول .وحسب
تعريف معهد التطوير اإلداري ( )IMDفإن التنافسية تعين :كيفية استغالل الدولة ومنشآهتا االقتصادية جملموعة امليزات
املتاحة ألج ل حتقيق ثروة وطنية ،مبعىن آخر فإن التنافسية ال تعتمد على حجم الدولة أو ثرواهتا الطبيعية بل على
كيفية استغالل املميزات التفاضلية بالطريقة املثلى لتحقيق رخاء اقتصادي وتنمية مستدامة.
وهذا التعريف يتماشى مع تعريف التنمية املستدامة اليت تسعى الدول إىل تطبيقها .ويتطلب احلصول على تنافسية
عالية ألي دولة (وخصوصا بالنسبة للدول النامية) إىل جهد يفوق جمرد حترير االقتصاد الوطين لألسواق العاملية احلرة،
فاألمر يتطلب بناء مقدرة حملية ذاتية يف صناعات تقنية تتمكن من خالهلا الدولة من الدخول يف حلقات القيمة
املضافة للمنتجات العاملية التقنية واليت تعترب اآلن قوام التنمية االقتصادية يف مجيع الدول.
 -1تصنيف معلومات التصدير حسب مستوى الصناعة :
ملعرفة األثر االقتصادي الناتج من الصناعات التقنية باإلمكان تصنيف املنتجات حبسب مستوى التصنيع
والتعرف على أحجام تداوهلا العاملية حيث يشرح القسم التايل اعتبارات التصنيف ومعايريها.
تنقسم الصناعات إىل العديد من الفئات الرئيسية والفرعية حسب تصنيع صناعي شبه موحد عامليا ( Standard
 )SIC( )Industrail Classificationحيث يساعد ذلك يف عمل الدراسات والتحاليل االقتصادية .فمثال ميكن
حتديد الصناعات العا لية التقنية يف مثانية عشر فئة صناعية ثالثة منها ذات عالقة باألسلحة احلربية .كما أنه باإلمكان
تصنيف املنتجات بطريقة أعم حسب مستوى املنتج(UNCTAD):
 -0مواد خام.
 -7منتجات مصنعة.
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 -3منتجات مبنية على موارد طبيعية (صناعات مواد أساسية مثل املطاط ،احلديد ،النب ،والكيماويات األساسية).
 -2منتجات متدنية التقنية (صناعات تقليدية مثل األقمشة واملالبس ومنتجات هندسية بسيطة والكيماويات
البينية).
 -2منتجات متوسطة التقنية (املعدات ،األجهزة الصناعية ،والسيارات ،احملركات).
 -2منتجات عالية التقنية (اإللكرتونيات ،األدوية ،تقنية املعلومات ،االتصاالت ،الكيماويات املتقدمة ،األجهزة
الطبية ،أجهزة القياس املعقدة ،واملنتجات اهلندسية املعقدة مثل احملركات النفاثة واملواد اجلديدة).
 .2وادي السيليكون كنموذج للمناطق الصناعية التقنية.
1.2التعريف بوادي السيليكون.
 -1تعريفه ونشأته
يعترب «وادي السيليكون" من أهم املناطق الصناعية التقنية يف العامل تعود بدايات تأسيسه خلمسينيات القرن املاضي
بعد إخرتاع "الرتانزيستور" ،ليشهد بعدها تطور وتدفق هائل لالستثمارات يف الثمانينيات ومع التقدم التكنولوجي
احلاصل تعززت مكانة "وادي السيليكون" كأهم جتمع صناعي تقين يف العامل.
 -1أصل التسمية:
لفظ  Silicon Valleyمت طرحه ألول مرة سنة 0220عن طريق صحفي يدعى "دون هفلر" بسبب كتابته لعدة
مقاالت صحفية عن هذه املنطقة ،ويف البداية كان ارتباط اسم السيليكون باكتشاف عنصر السيليكون وبدء تصنيع
املكونات اإللكرتونية به كما أن اسم الوادي ارتبط بوادي "سانتا كالرا" وتدرجييا جاء اسم "وادي السيلكون"والذي
أصبح يستمد أمهيته من تركز أعمال تكنولوجيا املعلومات به.(WIKIPEDIA,04/09/2018) .
 -2موقعه الجغرافي:
يشمل "وادي السيليكون"املنطقة اجلنوبية من منطقة خليج سان فرانسيسكو يف والية كاليفورنيا ةريب الواليات
املتحدة ،واليت تضم منطقة "سانتا كالرا" مبا فيها مدينة "سان خوسي" عاصمة الوادي ،وهي متتد على مساحة 001
كلم مربع ،وتشمل  72مدينة وأربع مقاطعات ،ويقطنها  7.2مليون نسمة.(Aljazeera,05/09/2018).
الشكل ( :)1-2يوضح الموقع الجغرافي لوادي السيليكون.

المصدر.Google Maps :
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 1.2عوامل نجاحه.
باعتبار "وادي السيليكون " واحد من أهم التجمعات الصناعية يف العامل وأكثرها نشاطا ،ميكننا تلخيص أهم
عوامل جناح هذا التجمع يف:
 1.1.2سهولة تدفق رؤوس االموال
يعد رأس املال احملرك الرئيسي لالستثمار يف أي مشروع ،وهذا ما ال تفتقده شركات "وادي السيليكون" حيث
يساهم النظام املصريف املتطور يف الواليات املتحدة األمريكية ،يف سهولة تدفق رؤوس أموال كبرية من خمتلف مناطق
العامل للشركات الراةبة يف البحث عن ممولني ،كما يبني الشكل االيت:
الشكل ( :)1-2يوضح حجم االستثمارات بالدوالر في "واد السيلكون"

Source: PwC/CBInsights MoneyTree™ data explorer

تضاعف حجم االستثمارات يف خمتلف القطاعات يف "وادي السيليكون" يف ةضون  01سنوات ليصل اىل أكثر
من  07بليون دوالر حبلول سنة  ،7102وهذا ما يعكس تزايد أمهية واد السيليكون كمنطقة جذب لالستثمارات.
 1.1.2توفر رأس المال المخاطر
رأس املال املخاطر هو عبارة عن أسلوب أو تقنية لتمويل املشاريع االستثمارية بواسطة شركات تدعى بشركات
رأس املال املخاطر ،وهذه التقنية ال تقوم على تقدمي النقد فحسب كما هو احلال يف التمويل املصريف بل تقوم على
أساس املشاركة بتمويل املشروع من دون ضمان العائد وال مبلغ (.بريبش،1222،ص)7
ال خيتلف التمويل برأس املال املخاطر عن التمويل املصريف يف منطقة "وادي السيليكون" حيث تعترب منطقة جذب
هلذا النوع من رؤوس االموال ،كما يوضح الشكل التايل:
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الشكل ( :)2-2يوضح حجم رأس المال المخاطر المستثمر في مختلف المناطق الصناعية
بالواليات المتحدة األمريكية

Source : Silicon Valley Competitiveness andInnovation Project - 2016 Update

يوضح الشكل السابق مدى جاذبية "وادي السيلكون" بالنسبة لرأس املال املخاطر الذي جتاوز  71بليون دوالر
حبلول سنة  ،7102وهذا يرجع أساسا العتبار االستثمار يف اجملال التقين الذي تقوده شركات "وادي السيليكون"
كأهم اجملاالت املرحبة يف الوقت احلايل مع مستويات خماطرة مقبولة وبروز العديد من الشركات الناجحة يف هذه
اجملاالت ،وهذا ما يشجع تدفق رأس املال املخاطر الذي يستهدف عادة املشروعات الواعدة.
 2.1.2مركز للبحث العلمي واالبتكار:
يعترب البحث العلمي و التطور التكنولوجي الذي يتميز هبما "وادي السيليكون" من أهم عوامل جناح و تطور
هذه املنطقة ،وميكن اعتبار العالقة بني مؤسسات البحث العلمي و أرباب العمل يف "وادي السيلكون" عالقة
تارخيية تعود لتاريخ نشأته ،حيث تضم املنطقة بعض أهم اجلامعات الرائدة يف اجملال التقين على ةرار جامعة
ستانفورد ،وتربز أهم مالمح هذه الشراكة يف كون هذه املنطقة منطقة ابتكار و تصنيع ألةلب تقنيات التكنولوجيا
اجلديدة مبختلف أنواعها خاصة مع بداية القرن الواحد و العشرين ،وما صاحبه من تطور يف جمال احلاسوب و
تكنولوجيا املعلومات.
الشكل( :)2-2يوضح عدد براءات اإلختراع المسجلة من منطقة واد السيليكون.

Source : Silicon Valley Competitiveness andInnovation Project - 2016 Update
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 2.1.2طبيعة مجال التكنولوجيا كأسرع المجاالت تطورا في العصر الحالي:
يعترب جمال تكنولوجيا املعلومات و االتصال من أسرع اجملاالت تطورا على الصعيد العاملي بسبب استحواذ
التقنيات احلديثة على العديد من نواحي احلياة (تعليم ،صحة ،ترفيه ،تصنيع ،)....وتعترب شبكة اإلنرتنت الدعامة
األساسية هلذا التطور ،وهذا ما ساهم يف تطور الشركات املهتمة بالصناعات التقنية و اخلدمات عرب اإلنرتنت ،و منها
الشركات الناشطة يف "وادي السيليكون "خاصة مع بروز العديد من األمثلة الناجحة (.)Facebook , Google…..
انعكس هذا على شهرة املنطقة كحاضنة للمشاريع التكنولوجية التقنية.
 2.2مظاهر مساهمة وادي السيليكون في تطوير االقتصاد.
 1.2.2المساهمة في الناتج الداخلي الخام
تعترب منطقة "وادي السيليكون" أهم منطقة اقتصادية يف الواليات املتحدة األمريكية نظرا ملسامهاهتا يف القسط األكرب
من الناتج الداخلي اخلام للبالد ،حيث جتاوز عتبة  311بليون دوالر حبلول سنة .7103
الشكل ( :)5-2يوضح الناتج الداخلي الخام لمنطقة وادي السيليكون فترة ()1215-1221

Source : Bureau of Economic Analysis: Regional Economic Accounts (2001-2015

 1.2.2يضم أكبر تجمع لشركات التكنولوجيا
تضم منطقة وادي السيلكون بعض أكرب الشركات من ناحية القيمة السوقية يف العامل ،حيث حتتل  27شركة من
شركات واد السيليكون مرتبة من أصل  7111أكرب شركة قيمة سوقية يف العامل (حسب آخر تصنيف جمللة فوربس
لغاية سبتمرب ) 7102وتربز شركات قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كأكرب الشركات يف واد السيليكون كما يوضح
اجلدول التايل:
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الجدول( :)21أكبر شركات "وادي السيلكون" قيمة سوقية.

القيمة السوقية ( بالبليون دوالر)
21..22
7...22
152.82
521.52
121.12
125.12
المصدر :من إعداد الباحثان بناءا على تصنيف جملة فوربس.

المرتبة عالميا
8
12
22
77
127
1.2

إسم الشركة
Appel
Alphabet
Intel
Facebook
Oracle
Visa

 2.1.2معدل نمو الوظائف:
تتميز سوق العمل يف املناطق الصناعية بنشاط ملحوظ نظرا حلجم الطلب على العمالة يف هذه املناطق ،ومن
مميزات منطقة "وادي السيلكون" التزايد الطردي للطلب على العمالة كانعكاس للنمو االقتصادي يف هذه املنطقة،
حيث تعترب املنطقة مركز جتمع و طلب للعمالة خاصة املؤهلة و عالية التكوين يف اجملال التكنولوجي.
يوضح الشكل التايل حجم العمالة يف "وادي السيليكون" خالل فرتة  02سنة إىل ةاية سنة  ،7102حيث جتاوز
حجم العمالة عتبة  0.2مليون موظف حبلول سنة .7102
الشكل( :).-2يوضح حجم العمالة في منطقة و"وادي السيليكون.

Sources : U.S. Bureau of Labor Statistics Quarterly Census of Employment and Wages ; EMSI

نالحظ من الشكل السابق ثبات معدل النمو بشكل مقبول خالل آخر  2سنوات ،حيث يعترب زيادة وتوسع
حجم األعمال يف هذه املنطقة ،أهم سبب يف زيادة الطلب على اليد العاملة من خمتلف اجلنسيات ،كما توفر
اجلامعات ومراكز البحث العلمي املتواجدة بذات املنطقة يد عاملة مؤهلة مبا يتناسب مع احتياجات وخصائص
الصناعات التقنية املتقدمة تكنولوجيا.
 2.1.2حضانة المشروعات التكنولوجية الطموحة.
تعترب منطقة "وادي السيليكون" منطق ة حضانة مشجعة إلنشاء مشاريع طموحة خاصة املهتمة مبجال
التكنولوجيا ،ومع بروز العديد من األمثلة الناجحة يف السنوات األخرية ،و وجود العديد من اجلهات املهتمة
باالستثمار يف مثل هذه املشاريع ،تعترب كلها عوامل مشجعة على إنشاء أعمال جديدة ،إال أن العديد من هذه
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املشروعات يكون مصريها الفناء أو حتويل النشاط نظرا للمنافسة الدائمة و القوية من طرف كربى الشركات اليت
تستحوذ على أةلب احلصص السوقية ،إضافة إىل سعي الشركات الكربى لالستحواذ و امتالك أي منافسني حمتملني
هلا ( مثل استحواذ  Googleعلى  ،) YouTubeيوضح الشكل التايل عدد الشركات اجلديدة يف "وادي
السيليكون" و كذا عدد الشركات اليت أةلقت نشاطاهتا :
الشكل( :)7-2يوضح عدد المؤسسات الجديدة والمؤسسات المغلقة لنشاطها
خالل فترة ()1212-1225

Source : NETS Database ,2014.

-

 .5الخالصة:
ال شك يف أن جناح التجمع الصناعي التقين املعروف باسم "وادي السيليكون" مل يكن من الصدفة ،بل يرجع
إىل عدة عوامل وتظافر جهود العديد من اجلهات الفاعلة والطموحة إىل الرقي مبستوى الصناعة منذ مخسينيات القرن
املاضي.
تعترب جتربة "وادي السيليكون" ملهمة لباقي االقتصاديات على مستوى العامل ،حيث سعت العديد من الدول
إىل استنساخها على ةرار "وادي السيلكون "باهلند ،سنغافورة ....إخل.
وميكننا تلخيص أهم النتائج والتوصيات يف سبيل حصر أهم عوامل تطور وجناح املناطق الصناعية يف عدة
نقاط أبرزها:
توفر البيئة اجليوسياسية املناسبة لنمو خمتلف األعمال ،حيث متيل رؤوس األموال إىل التدفق إىل املناطق األكثر أمنا
بعيدا عن الصراعات اجلغرافية والسياسية ،اليت متيز بعض املناطق من العامل.
ضرورة االهتمام اجليد بالبحث العلمي وتشجيع ثقافة االبتكار وتوفر املعاهد واملراكز القادرة على تقدمي اإلضافة يف
اجملال الصناعي والتقين ،وتكوين يد عاملة مؤهلة وقادرة على التأقلم مع تطور خمتلف جوانب التكنولوجيا احلديثة.
أمهية الدعم احلكومي املدروس ووضع سياسات حكيمة واسرتاتيجيات تتماشى مع خصائص املنطقة الصناعية
وتساهم يف تنظيمها.
ضرورة ضمان الشفافية يف تسيري خمتلف املؤسسات املكونة للمناطق الصناعية ومراقبة مصادر األموال واستعماالت
رؤوس األموال لتجنب جرائم ةسيل األموال واالستثمارات الومهية خاصة يف الدول السائرة يف طريق النمو.
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 تفعيل دور البورصة كواجهة مالية جللب رؤوس األموال وتقدمي صورة صادقة حلجم االستثمارات مما يعزز ويشجعمناخ االستثمار يف هذه املناطق بشكل عام.

.6المراجع:

 .1إميان خلفاوي(أكتوبر  ،)7102ساسية عناين،المناطق الصناعية في الجزائر ،الواقع و اآلفاق ،دراسة حالة المناطق

الصناعية ومناطق النشاط لواليتي قالمة وعنابة  ،مداخلة ألقيت بامللتقى الوطين حول تأهيل املناطق الصناعية يف اجلزائر كمدخل

لتعزيز تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وترقية الصادرات خارج احملروقات الواقع واآلفاق والتجارب النامجة ،ص .21

 .1أمين بن عبد اجمليد كيال( ،)7112مناطق الصناعات التقنية ،منتدى الرياض االقتصادي ،ص.72-72

 .2حبيب حممد فرحان( ،)0221سياسة التنمية اإلقليمية ودورها في تنشيط ومساهمة القطاع الصناعي الخاص في التنمية
المكانية ،رسالة ماجستري ةري منشورة ،جامعة بغداد،ص .70

. .2حسن جبار مهيم العسكر( ،)0221المؤشرات التخطيطية المستمدة من معايير انتقال الصناعة ،رسالة ماجستري ،مركز
التخطيط احلضري واإلقليمي ،جامعة بغداد،ص .72

 .5حنان خواد جيةمسيحة( ،)7102النظام القانوني للمناطق الصناعية و مناطق النشاط في الجزائر ،مقال نشر مبجلة العوم
اإلنسانية ،عدد  ،20ص.200

 ..مساعيلي فوزي(أكتوبر  ،)7102خروف منري ،مدخل إلى المناطق الصناعية والمناخ االستثماري ،دراسة مقارنة جملموعة من
البلدان ،مداخلة ألقيت بامللتقى الوطين حول تأهيل املناطق الصناعية يف اجلزائر كمدخل لتعزيز تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة،
.
وترقية الصادرات خارج احملروقات الواقع واآلفاق والتجارب النامجة ،ص .01-12

 .7ضبايبية سليمة(أكتوبر  ،)7102شبلي دنيا ،دور البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصناعية في تطوير المناطق الصناعية

بالجزائر  ،مداخلة ألقيت بامللتقى الوطين حول تأهيل املناطق الصناعية يف اجلزائر كمدخل لتعزيز تنافسية ال م ص م ،وترقية الصادرات
خارج احملروقات الواقع واآلفاق والتجارب النامجة ،ص .037

 .8ليندة فرحية ،خدجية عزوزي(أكتوبر،) 7102المناطق الصناعية ودورها في تحقيق التنمية ،دراسة حالة الجزائر ،مداخلة
ألقيت بامللتقى الوطين حول تأهيل املناطق الصناعية يف اجلزائر كمدخل لتعزيز تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ،وترقية
الصادرات خارج احملروقات الواقع واآلفاق والتجارب النامجة  ،ص .23-27

 .2حممد ياسر يوسف الساعد "،دور المناطق الصناعية في حل مشاكل القطاع الصناعي" ،رسالة ماجستري ةري منشورة ،كلية
الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطني ،7113 ،ص.72

 .12موسى بن منصور(ماي  ،)7101البعد البيئي في اختيار مواقع المناطق الصناعية ،اليوميني الدراسيني حول التحليل املوقعي
للمواقع الصناعية يف اجلزائر – دراسة حالة املنطقة الصناعية برج بوعريريج  ،معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،املركز
اجلامعي البشري اإلبراهيمي برج بوعريريج.

 .11مي ثامر رجب عبود العزاوي( ،)7111أثر المناطق الصناعية في التنمية اإلقليمية ـ دراسة تطبيقية على مستوطنة النهروان
الصناعية في العراق ،مذكرة ماجستري ،جامعة بغداد ،ص .2

 .11هويشار معروف( ،)7112تحليل االقتصاد اإلقليمي الحضري ،الطبعة األوىل،عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع  ،ص.323
 .12وادي السيليكون ..قطب التكنولوجيا األميركية( ،)1218متاح على املوقع اإللكرتوين:
،http://www.aljazeera.netتاريخ اإلطالع.02:72 ،7102/12/12 :
(14. http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley. )Le : 04/09/2018, 18 :56
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مجلة االقتصاد الدولي والعولمة
Journal of International Economy and
Globalization
مدى مساهمة السياسة النقدية في ضبط القروض البنكية كآلية للحد من التضخم
)9002 - 9002) دراسة قياسية للبنوك التجارية العاملة بالجزائر خالل الفترة

The Extent Contributes of Monetary Policy to Tuning the Bank Loans as a
Mechanism to Reduce the Inflation-A Standard Study of Algerian
Commercial Banks Algeria During the Period (2009-2018)

 الجزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح،سوسن بركاني.د
 الجزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح،مريم هاني.د
7171/10/11 :تاريخ النشر

7171/17/15 :تاريخ القبول

الكلمات المفتاحية
سياسة نقدية؛
قروض بنكية؛
معدل إعادة اخلصم؛
معدل االحتياطي
النقدي القانوين؛
.التضخم

7112/11/72 :تاريخ اإلرسال

الملخص
هتدف هذه الورقة إىل دراسة مدى مسامهة السياسة النقدية يف ضبط حجم القروض البنكية كآلية
)7112  إىل غاية7112( ) سنوات11( للحد من التضخم وذلك من خالل دراسة قياسية ملدة عشرة
 مت اإلعتماد فيها على بيانات معدل إعادة اخلصم ومعدل االحتياطي النقدي القانوين كمتغريين،يف اجلزائر
 وذلك باستخدام حتليل مناذج السالسل الزمنية املقطعية، وحجم القروض البنكية كمتغري تابع،مستقلني
 منوذج اآلثار الثابتة ومنوذج التأثريات، حبيث مت تطبيق ثالث مناذج وهي منوذج االحندار التجمعي،)panel(
 للتكاملARDL  واختبار، كما استخدمنا يف هذه الدراسة اختبار استقرارية السالسل الزمنية،العشوائية
 ويف األخري توصلنا إىل أن هناك عالقة توازنية طويلة املدى بني،VARDL  ومنوذج تصحيح اخلطأ،املشرتك
 وأن السياسة النقدية يف اجلزائر تساهم يف التأثري على حجم القروض،معدل إعادة اخلصم وحجم القروض
املمنوح من طرف البنوك العاملة يف اجلزائر من خالل معدل إعادة اخلصم فقط وبالتايل هذا يساهم يف احلد
.من ظاهرة التضخم
Abstract

Keywords

This paper aims to study the extent contribution of monetary policy to tuning the
volume of bank loans as a mechanism to reduce inflation, through a standard study for
ten (10) years (2009 to 2018) in Algeria, which was based on the data of the rediscount rate and legal cash reserve As two independent variables, and the volume of
bank loans as a dependent variable, Using the analysis of cross-sectional time series
models (panel), three models were applied: the regression model, the fixed effects
model and the random effects model. In this study we used stability of time series test,
ARDL co-integration test, and error correction model VARDL, Finally we concluded
that there is a long-term equilibrium relationship between the re-discount rate and the
volume of loans, and that monetary policy in Algeria contributes the effect on the
volume of loans granted by banks operating in Algeria only by the re-discount rate and
this contributes to reduce the phenomenon of inflation.

Monetary
Policy;
Bank Loans;
Re-discount
Rate;
Legal Cash
Reserve;
Inflation.
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 . 0مقدمة:
مل تكن هناك سياسة نقدية حقيقية مطبقة يف اجلزائر إال بعد صدور قانون النقد والقرض  11/21لعام 1221
حيث توضحت معامل السياسة النقدية بشكل ،أفضل كما أعاد املهام التقليدية لبنك اجلزائر يف تسيري النقد واالئتمان
وإدارة السياسة النقدية ،فالسياسة النقدية هي التدخل املباشر من طرف السلطة النقدية من أجل حتقيق أهدافها واليت
تعترب أمهها احلد من ظاهرة التضخم (اإلستقرار يف املستوى العام لألسعار) ،وذلك عن طريق استخدام أدواهتا املختلفة
وذلك من أجل التحكم يف حجم القروض.
 0. 0إشكالية الدراسة:
ما مدى مساهمة السياسة النقدية في ضبط القروض البنكية كآلية للحد من التضخم في الجزائر؟
 2. 6أسئلة الدراسة:
ومن اإلشكالية الرئيسية التالية يتم طرح األسئلة الفرعية التالية:
 ما هي أدوات السياسة النقدية املستخدمة يف اجلزائر؟ ما هي إجراءات السياسة النقدية لضبط القروض البنكية؟ ما مدى مسامهة السياسةة النقديةة يف التةأثري علةى حجةم القةروض البنكيةة للحةد مةن التضةخم يف اجلزائةر خةالل الفةرتة()7112 -7112؟
 3. 6فرضيات الدراسة:
لإلجابة على األسئلة املطروحة أعاله مت وضع الفرضيات التالية:
 تتمثل أدوات السياسة النقدية املستخدمة يف اجلزائر يف األدوات التقليدية. يتم ضبط القروض البنكية من خالل آلية معدل إعادة اخلصم وآلية االحتياطي القانوين اإلجباري وسياسة السوقاملفتوحة.
 يتم التأثري على حجم القروض البنكية للحد من التضخم يف اجلزائر من خالل تقنية معدل إعادة اخلصم ألهنا تعتربالوسيلة األكثر استعماالً من طرف بنك اجلزائر.

 2. 6منهج الدراسة:

استخدمنا املنهج الوصفي والتحليلي لوصف ظاهرة السياسة النقدية وظاهرة التضخم وحتليلها يف اجلانب
النظري ،أما اجلانب التطبيقي استخدمنا أسلوب دراسة حالة لعينة من البنوك العاملة يف اجلزائر ،واستخدمنا التحليل
اإلحصائي باستخدام برنامج  EVIEWSإصدار ،9002وكذا برنامج معاجل اجلداول  excelإصدار 2007حلساب
جمموع االئتمان والتمويل املمنوح من طرف عينة البنوك.
.1.6نموذج الدراسة :يتمثل املتغري التابع يف (حجم القروض  )CREواملتغريات املستقلة (معدل إعادة اخلصم
 ،TEDمعدل اإلحتياطي النقدي القانوين .)TRO
)CRE=F( ted,tro
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 .2السياسة النقدية في الجزائر
تعززت فكرة إصالح اجلهاز املصريف يف التسعينيات من خالل قانون النقد والقرض  00/20الصادر يف عام
 ،0220الذي اعترب نقطة حتول جذرية يف النظام املصريف اجلزائري ،فمن خالل ذلك القانون ُحدد مسار للسياسة
النقدية وخمتلف األدوات اليت تستخدم لتحقيق أهدافها.
 6.2مفهوم السياسة النقدية :هناك العديد من التعاريف لعل أمهها ما يلي:
هي االسرتاتيجية املثلي أو دليل العمل الذي تنتهجه السلطات النقدية من أجل املشاركة الفعالة يف توجيه مسارالوحدات االقتصادية القومية حنو حتقيق النمو املتوازن باملقدار الذي يضمن للدولة الوصول إىل حالة االستقرار النسيب
ألسعار السلع واخلدمات وأسعار الفائدة ،أسعار صرف العملة الوطنية وهذا حىت تتفادى الضغط على األرصدة
النقدية للدولة (حسن)7111 ،؛
هي جمموعة القرارات اليت تتخذها احلكومة عن طريق البنك املركزي للتحكم يف حجم النقود املتداولة يف االقتصاد))Ragan, 2004-2005؛
هي التدابري واإلجراءات اليت تتخذها السلطات النقدية إلدارة كمية النقود وتنظيم عملية إصدارها ،مبا يكفل سرعةتداول وحدة النقود وتنظيم السيولة العامة لالقتصاد الوطين لتحقيق أهداف معينة (كنعان.)7117 ،
 2.2أدوات السياسة النقدية المطبقة في الجزائر :لقد وضع قانون النقد والقرض  00/20واألمر 00-00
اإلطار القانوين للسياسة النقدية ومسار تطورها ،فقد وضع جمموعة من األدوات لتحقيق أهداف السياسة النقدية
واليت تتمثل يف:
 6.2.2األدوات التقليدية :هي تلك األدوات اليت أصدرها قانون النقد والقرض  00/20واألمر  00/00املتعلق
بالنقد والقرض واليت تتضمن األدوات املباشرة واألدوات غري املباشرة.
 6.6.2.2األدوات المباشرة :وتتمثل يف ما يلي:
سياسة معدل إعادة الخصم :ويقصد هبا الفائدة اليت خيصم هبا البنك املركزي لألوراق املالية واليت تقوم خبصمهاالبنوك التجارية لدية للحصول على احتياطيات نقدية جديدة تستخدمها ألغرض االئتمان (مفتاح.)7112 ،
تعترب عملية إعادة متويل البنوك آلية مهمة لتدخل البنك يف إدارة السياسة االئتمانية يف اجلزائر ،حيث شرح قانون
النقد والقرض 11/21لعام  1221املواضيع اليت تتم عليها إعادة اخلصم ويف مواده من  92إىل  ،27ولكن األمر
 11/10مل يذكرها بصورة مباشرة وترك حتديد شروطها لنظام  10-19املؤرخ يف  72يوليو  7119يتمم النظام
 11-12املتعلق بعمليات خصم السندات.
 سياسة اإلحتياطي النقدي القانوني :هو التزام البنوك التجارية باقتطاع جزء من ودائعها كاحتياطيات نقدية تودعلدى البنك املركزي (يوسف .)7112 ،وتعترب آلية االحتياطي النقدي القانوين يف اجلزائر من اآلليات القانونية اليت
استحدثها قانون النقد والقرض  11/21يف مادته  ،20فقد حدد فيها صالحيات بنك اجلزائر يف فرض نسبة
االحتياطي النقدي القانوين بقيمة ال تتعدى  %72إال يف حاالت الضرورة املنصوص عليها قانونياً.
 سياسة السوق المفتوحة :هي عملية تدخل البنك املركزي مباشرة يف السوق النقدي بائعا أو مشرتيا لألوراقاملالية .طبقت عملية السوق املفتوحة ألول مرة يف عام  1229يف إطار اإلصالحات اليت قام هبا بنك اجلزائر مع
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف التسعينات ،وأول عملية سوق مفتوحة متت يف اجلزائر يف عام  1229كانت
مببلغ  2مليار دج ومبعدل فائدة متوسطة ( %12.2ياسني.)7110-7112 ،
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 9.0.9.9األدوات الغير مباشرة :وهي األدوات اليت مت تفعيل استخدامها يف عام  7117يف اجلزائر وتتمثل يف ما

يلي:

 -آلية استرجاع السيولة بالمناقصة  :تعترب هذه اآللية إحدى التقنيات اليت استحدثها بنك اجلزائر كأسلوب

لسحب فائض السيولة ،وقد دخلت حيز التنفيذ منذ شهر أفريل لعام  ،9009وتعتمد هذه اآللية على استدعاء
بنك اجلزائر البنوك التجارية اليت لديها سيولة فائضة من خالل اإلعالن عن مناقصة ،ويتم اعتبارها توظيف على بياض
مبعدل فائدة ثابت أو متغري (وهيبة.)9002 ،

 آلية تسهيلة الودائع المغلة للفائدة :جاء تطبيق هذه اآللية انعكاسا الستمرار ظاهرة فائض السيولة يف النظاماملصريف ابتداء من عام  7112وتعرب عن توظيف لفائض السيولة للبنوك التجارية لدى بنك اجلزائر وذلك يف شكل
عملية على بياض تأخذ صورة قرض متنحه البنوك التجارية لبنك اجلزائر ،تستحق عنه فائدة حتسب على أساس فرتة
استحقاقها ومعدل فائدة ثابت حيدده بنك اجلزائر (وهيبة.)7112 ،
 سياسة تأطير االئتمان :تعد هذه اآللية وسيلة مطبقة يف اجلزائر هبدف حماربة التضخم ،فمن خالل املادة  29مناألمر  11/10املتعلق بالنقد والقرض مت وضع سقف للقروض املمنوحة للدولة مببلغ أقصى للكشوفات املمنوحة
للخزينة ب ة %11من اإليرادات العادية للدولة احملققة خالل السنة املالية السابقة ،كما أن آجال تسديدها ال يتجاوز
 721يوما ،بالنسبة ملنح هذه القروض يكون بعمولة تسيري يتم التفاوض بني بنك اجلزائر ووزارة املالية(والقرض،
.)7110
 2.2.2أدوات السياسة النقدية غير التقليدية المطبقة في الجزائر :نتيجة للظروف الراهنة املتمثلة يف الرتاجع

احلاد ألسعار ا لبرتول ،وما نتج عنه من تراجع كافة املؤشرات الكلية لالقتصاد اجلزائري ،استدعى األمر إجراء تعديل
جديد لقانون النقد والقرض خالل  7112من أجل إدراج أداة التيسري الكمي إلجراء التوازنات الكلية لالقتصاد
اجلزائري ،وهتدف احلكومة من خالل استحداث هذه األداة لتغطية احتياجات اخلزينة ،سداد الدين العمومي ،متويل
صندوق االستثمار.
 .3اجراءات السياسة النقدية لضبط القروض البنكية ومساهمتها في الحد من التضخم :يعترب احلد من التضخم
هدف من أهداف السياسة النقدية ،وذلك من خالل استخدام أدواهتا( السياسة النقدية ) ،فالتضخم هو ظاهرة
اقتصادية عن االرتفاع املفرط واملستمر يف املستوى العام لألسعار ،وملعرفة كيفية احلد من التضخم جيب أوالً التعرف
على أسباب التضخم يف اجلزائر.
 0.1أسباب التضخم :مر نظام األسعار يف اجلزائر بعدة مراحل تتناسب مع السياسات االقتصادية املعلنة ،ابتدءا
من رد االعتبار لسلطة الدولة من خالل بناء اقتصاد وطين مستقل ومندمج يف إطار االقتصاد املوجه ،مث االنتقال إىل
اقتصاد السوق وضيق االختيارات املتاحة يف ظل قيود برامج التسوية اهليكلية املفروضة ،فقد تتعدد وتتداخل أسباب
التضخم يف االقتصاد اجلزائري نظرا لالختالالت اليت يعاين منها ومن بني أهم أسباب التضخم ما يلي:
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 زيادة الطلب المحلي :يعترب التوسع يف االستهالك وأمناط االستثمار املعتمدة يف اجلزائر من أهم العوامل املسؤولةعن ارتفاع األسعار يف كل املراحل اليت مر هبا االقتصاد الوطين ،حيث يشكل األجر وعائالهتم األكرب من مستهلكي
السلع واخلدمات ،األجور هي اليت متثل عنصرا هاما يف حتديد مستوى الطلب احمللي وبالتايل واليت هلا تأثري مباشر على
املستوى العام لألسعار (نوة.)7112 ،
 اإلفراط في اإلصدار النقدي :عرفت الكتلة النقدية ارتفاعا متسارعا منذ عام  ،1297حيث انتقلت من 2.1مليار دج إىل أكثر من  102مليار دج يف عام  ،1227وانتقل حجم الكتلة النقدية يف عام  1221إىل 020
مليار دج ،مث وصلت إىل  1229مليار دج يف عام  ،1222واملالحظ أن الكتلة النقدية ظلت تنمو بكثرة إال أن
منوها عرف نوعا من اإلستقرار من عقد إىل آخر ،والسبب يف ذلك يعود حملاولة التحكم يف التضخم ،خاصة يف الفرتة
بني ( ،)1222 -1221وعرفت األلفية اجلديدة منوا متزايدا للكتلة النقدية ،حيث انتقلت من  7177.2مليار
دينار عام  7111إىل  11013مليار دج عام  ،2012ويرجع ذلك إىل عدة عوامل أمهها :التوسع يف حجم
اإلئتمان وزيادة كتلة األجور إىل جانب ارتفاع اإلنفاق احلكومي حيث مت الشروع يف تنفيذ ما يعرف
بربنامج دعم اإلنعاش االقتصادي (حيي.)7112 ،
 التضخم المستورد :إن التفكري بأن التطور السريع للواردات وبالذات للسلع الغذائية واالستهالكية وسلع التجهيزوالسلع الوسيطية ،أدت إىل نقل التضخم من األسواق اخلارجية إىل السوق احمللية ،و خاصة خالل السنوات األخرية
اليت تزامنت مع األزمة املالية العاملية(حيي.)7112 ،
 9.1إجرراءات ضرربط القررروض البنكيررة للحررد مررن التضررخم :هةةي اإلجةراءات املطبقةةة مةةن طةةرف بنةةك اجلزائةةر لتقييةةد
القدرة على اإلقراض للبنوك واليت تتمثل فيما يلي:

 سياسة اعادة الخصم  :يقوم بنك اجلزائر يف حالة التضخم برفع معةد اخلصةم األمةر الةذي يةؤدي اىل اقفةاض قةدرةالبنوك على منح القروض وبالتايل احلد من التضخم؛
 سياسررة االحتيرراطي النقرردي القررانوني :يف حالةةة التضةةخم يقةةوم بنةةك اجلزائةةر بزيةةادة نسةةبة االحتيةةاطي فتقةةل قةةدرةالبنوك على منح القروض وبالتايل يقل حجم النقد يف االقتصاد يساعد ذلك على تقليل أو مكافحة التضخم؛

 سياسررة السرروق المفتوحررة  :يتةةدخل بنةةك اجلزائةةر ببيةةع سةةندات حكوميةةة بأسةةعار مغريةةة األمةةر الةةذي ي ةةؤدي إىلاقف ةةاض االحتياطي ةةات النقدي ةةة للبن ةةوك ،وبالت ةةايل اقف ةةاض ق ةةدرة البن ةةوك عل ةةى م ةةنح الق ةةروض وبالت ةةايل اقف ةةاض الع ةةرض
النقدي؛
 سياسة تأطير االئتمان  :هدف هذه السياسة احلد من قدرة البنوك على اإلقراض مباشرة. .4دراسة حالة أثر مساهمة السياسة النقدية على حجم القروض البنكية للحد من التضخم في الجزائر خالل
الفترة ( :)9002 -9002حاولنا من هذا احملور تقدير النماذج الثالثة للبيانات املقطعية لبانل ،ألن عملية تقدير
النموذج تعترب اخلطوة األساسية يف حتديد قوة وطبيعة العالقة بني املتغري التابع (حجم القروض  )CREواملتغريات
املستقلة (معدل إعادة اخلصم  ،TEDمعدل اإلحتياطي النقدي القانوين .)TRO
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 6.2اختبار نموذج السالسل الزمنية المقطعية المناسبة للدراسة :قمنا باختبار منوذج السالسل الزمنية باالستعانة
بتحليل السالسل الزمنية املقطعية  ،panel dataوذلك من خالل تطبيق ثالث مناذج وهي :منوذج االحندار التجميعي

)،)Pooled Régression Modelمنوذج اآلثار الثابتة ) (Fixed Effects Modelومنوذج اآلثار العشوائية
)  ،)Effects Modelمث املفاضلة بينها.

Random

 6.6.2نتائج تقدير نموذج االنحدار التجمعي:
جدول ( :)0نتائج تقدير نموذج االنحدار التجميعي
المتغيرات

المعامل

احصائية t

االحتمال

C

8423.564

2.106086

0.0504

TED

47.40688

0.613662

0.5476

TRO

-2163.932

-1.954222

0.0673
إحتمالية فيشر1.171229 = f
1.1122= R7

المصدر :من إعداد الباحثتني اعتماداً على خمرجات برنامج  EVIEWS 2بناءا على معطيات من النشرة اإلحصائية الثالثية لبنك

اجلزائر.

م ةةن اجل ةةدول أع ةةاله نالحة ةظ أن احتمالي ةةة الثاب ةةت مس ةةاوية لة ة ة  1.12وه ةةذا يع ةةين هل ةةا معنوي ةةة إحص ةةائية يف تفس ةةري
النمةةوذج ،أمةةا احتماليةةة املتغةةريين املسةةتقلني معةةدل إعةةادة اخلصةةم ومعةةدل االحتيةةاطي النقةةدي القةةانوين أكةةرب مةةن 1.12
وهذا يعين أهنا ليس لديهما معنوية إحصةائية يف تفسةري النمةوذج ،ولغةرض اكتشةاف أن هنةاك أثةر مةن عدمةه فإنةه علينةا
القيام

باختبار.LM

 -نتائج اختبار

LM

الجدول رقم  :9نتائج إختبار الغرانج

LM

نوع اإلختبار

قيمة االختبار

اإلحتمالية

إختبار LM Breusch-Pagan

12.40123

()0.0004

المصدر :من إعداد الباحثتني اعتماداً على خمرجات برنامج  EVIEWS 2بناءا على معطيات من النشرة اإلحصائية الثالثية لبنك

اجلزائر.

نتةائج اجلةدول أعةاله تقودنةا إىل رفةض فرضةية العةدم (منةوذج االحنةدار التجميعةي هةو املالئةم) ونقبةل الفرضةية البديلةة
اليت تقضي بوجود أثر ( التأثريات الثابتة أو التأثريات العشوائية) ،حيث الحظنا أن نتيجةة اختبةار  LMللمقةاطع بلغةت
 17.21170باحتمالية معنوية.

)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

209

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)03العدد ( ،2020 ،)01ص216-204 :

ISSN: 2602-7860

 9.0.4نتائج تقدير نموذج اآلثار الثابتة
الجدول رقم  :01نتائج تقدير اآلثار الثابتة لمعدل إعادة الخصم على حجم القروض
المعامل

المتغيرات

االحتمال

احصائية t

C

585.7568

2.803350

0.0122

TED

-135.3364

-2.528316

0.0217
0.67=R7

إحتمالية فيشر0.00= f

المصدر :من إعداد الباحثتني اعتمادا على خمرجات برنامج  EVIEWS 2بناءا على معطيات من النشرة اإلحصائية الثالثية لبنك
اجلزائر.

مةةن اجلةةدول أعةةاله وحسةةب خمرجةةات  Eviewsإصةةدار  12نالحةةظ أن احتماليةةة الثابةةت واملتغةةري املس ةةتقل مع ةةدل
إعادة اخلصم أقل من  1.12وهذا يعين أنه لديهما معنوية إحصائية يف تفسري النموذج.
الجدول رقم  :04نتائج تقدير اآلثار الثابتة لمعدل االحتياطي النقدي القانوني على حجم القروض
المتغيرات

المعامل

احصائية t

االحتمال

C

68.55894

1.601213

0.1277

ROA

-1.117257

-0.255533

0.8014
0.05=R7

إحتمالية فيشر0.87= f

المصدر :من إعداد الباحثتني اعتماداً على خمرجات برنامج  EVIEWS 2بناءا على معطيات من النشرة اإلحصائية الثالثية لبنك
اجلزائر .

مةةن اجلةةدول أعةةاله وحسةةب خمرجةةات  Eviewsإصةةدار  12نالحةةظ أن احتماليةةة الثابةةت واملتغةةري املسةةتقل معةةدل
اإلحتياطي النقدي القانوين أكرب من  1.12وهذا يعين أنه ليس لديهما معنوية إحصائية يف تفسري النموذج.
 1.0.4نتائج تقدير نموذج اآلثار العشوائية
الجدول رقم  :00نتائج تقدير اآلثار العشوائية لمعدل إعادة الخصم على حجم القروض
المتغيرات

المعامل

احصائية t

االحتمال

C

585.7568

2.803350

0.0141

TED

-135.3364

-2.528316

0.0210

إحصائية فيشر0.000 = f

0.67= R7

المصدر :من إعداد الباحثتني اعتماداً على خمرجات برنامج  EVIEWS 2بناءا على معطيات من النشرة اإلحصائية الثالثية لبنك

اجلزائر.

من اجلدول أعاله وحسب خمرجات  Eviewsإصدار  12نالحةظ أن احتماليةة الثابةت واملتغةري املسةتقل معةدل
إعةةادة اخلصةةم أقةةل مةةن  1.12وهةةذا يعةةين أنةةه لةةديهما معنويةةة إحصةةائية يف تفسةةري النم ةةوذج ،وهنةةا جيةةب االس ةةتعانة
باختبار هومسان ملعرفة أيهما أفضل منوذج.
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الجدول رقم  :00نتائج تقدير اآلثار العشوائية لمعدل االحتياطي النقدي القانوني على حجم القروض
المتغيرات

المعامل

احصائية t

االحتمال

C

68.55894

1.015829

0.3232

ROA

-1.117257

-0.255533

0.8012
0.05=R7

إحتمالية فيشر0.87= f

المصدر :من إعداد الباحثتني اعتماداً على خمرجات برنامج  EVIEWS 2بناءا على معطيات من النشرة اإلحصائية الثالثية لبنك

اجلزائر.

مةةن اجلةةدول أعةةاله نالحةةظ أن احتماليةةة الثابةةت واملتغةةري املسةةتقل معةةدل اإلحتيةةاطي النقةةدي القةةانوين أكةةرب مةةن
 1.12وهةةذا يعةةين أنةةه لةةيس لةةديهما معنويةةة إحصةةائية يف تفسةةري النمةةوذج ،وبالتةةايل هنةةا أيض ةاً جيةةب االسةةتعانة باختبةةار
هومسان ملعرفة أيهما أفضل منوذج.
-

اختيررار أفضررل نمرروذج للدراسررة ( اختبررار هوسررمان) :لتحديةةد النمةةوذج النهةةائي املالئةةم لبيانةةات الدراسةةة أي

اختيةةار منةةوذج اآلثةةار العش ةوائية أو منةةوذج اآلثةةار الثابتةةة نسةةتخدم اختبةةار هومسةةان ،فةةإذا كانةةت القيمةةة احملسةةوبة لالختبةةار
أكرب من القيمة اجلدولية اإلحصائية ،يةتم رفةض فرضةية العةدم وقبةول الفرضةية البديلةة القائلةة بةأن منةوذج التةأثريات الثابتةة
يكون هو األفضل.
وتظهر نتائجه يف اجلدول التايل:
الجدول رقم  :00نتائج اختبار هوسمان
االحتمال

قيمة االختبار chi –sp

إحصائية chi-sp

1

1

0.00

المصدر :من إعداد الباحثتني اعتماداً على خمرجات برنامج  EVIEWS 2بناءا على معطيات من النشرة اإلحصائية الثالثية لبنك

اجلزائر.

تشري نتائج هذا االختبار الذي يتبع توزيع كاي تربيع إىل أن القيمة احملسوبة بلغت ( )1.111وباحتمال
يساوي ( )0.000وباحتمالية ( )1.000إال أن حسب خمرجات برنامج  EVIEWSإصدار  12الذي يعطينا
مباشر النموذج املالئم ،فإن منوذج التأثريات الثابتة هو املالئم هلذه الدراسة
 .2.4دراسة االستقرارية :ملعرفة مدى استقرارية السالسل الزمنية املستعملة يف الدراسة ،وجتنب النتائج املزيفة

نتيجة عدم استقرارها نقوم بدراسة استقرارية اختبار جذر الوحدة فوللر  PPعلى كل متغري.
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الجدول رقم  :02نتائج إختبار  PPإلستقرار السالسل الزمنية
المتغيرات

PP Fisher Chi-square

اإلستقرارية

PP Choi Z-stat

القيمة

االحتمال

القيمة

االحتمال

CRE

71.01

1.1110

7.70

1.11

)I(0
مستقرة

TED

3.43

0.48

0.27

0.39

 /غري مستقرة

)D(TED

27.14

0.00

4.31

0.00

) I(1مستقرة

TRO

4.65

0.32

0.69

0.24

 /غري مستقرة

)D(TRO

1.70

0.78

0.55

0.71

 /غري مستقرة

)D( TRRO.2

0.36

0.98

1.91

0.97

 /غري مستقرة

المصدر :من إعداد الباحثتني اعتماداً على خمرجات برنامج  EVIEWS 2بناءا على معطيات من النشرة اإلحصائية الثالثية لبنك
اجلزائر.

نالحةظ مةةن خةالل النتةةائج املوضةةحة يف اجلةدول اسةةتقرارية السلسةةلة الزمنيةة حلجةةم القةةروض كةان عنةةد املسةةتوى
) I(0حبيةةث أن احتماليةةة القيمةةة احملسةةوبة أصةةغر مةةن  ،1.12أمةةا بالنسةةبة لسلسةةلة معةةدل إعةةادة اخلصةةم فقةةد اسةةتقرت
عند الفرق األول ،وسلسة معدل اإلحتياطي النقدي القانوين فهي غري مستقرة ،وهذا يعين وجود عالقةة تكامةل مشةرتك
بني معدل إعادة اخلصم وحجةم القةروض فقةط ،ويف هةذه احلالةة سةنقوم بتطبيةق منهجيةة  ARDLللتكامةل املتةزامن نظةرا
لعدم استقرارية السالسل الزمنية من نفس الدرجة.
 1.4إختبار التكامل المشترك باستعمال نموذج

:ARDL

إن منوذج اإلطار العام لةمنهج

ARDL

يأخذ عدد

كايف من فرتات التخلفف الزمين للحصول على أفضل تقدير فبعد حتديد درجة تكامل متغريات ال فدراسة ،والتأك فد من
أهنا غري متكاملة من نفس الرتبة ،نقوم بتحديد عدد فرتات اإلبطاء األمثل بناء على أقل قيمة ملعياري شوارز واكايك.
 0.1.4إختيار فترة اإلبطاء المالئمة للنموذج ككل:
الجدول رقم  :02نتائج اختبار فترات اإلبطاء للنموذج
معايير المفاضلة

فترات اإلبطاء
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

NA

6127.054

11.55818

11.60647

11.56066

-91.46547

0

34.12176
*

607.5002
*

*9.245915

9.342489
*

*9.250860

-71.96732

9

0.094582

685.5710

9.363640

9.508500

9.371058

-71.90912

0

المصدر :من إعداد الباحثتني اعتماداً على خمرجات برنامج  EVIEWS 2بناءا على معطيات من النشرة اإلحصائية الثالثية لبنك اجلزائر.

(*) تشري إىل فرتة اإلبطاء املختارة بواسطة املعيار.
من النتائج أعاله نالحظ فرتة اإلبطاء املالئمة  Lag=1كوهنا معنوية ألكثر عدد من معايري املفاضلة

( .)FPE, AIC, SC, HQ LR,
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 9.1.4نتائج تقدير تقدير نموذج  ARDLولفرتة إبطاء Lag= 1كانت النتائج كالتايل:
الجدول رقم  :00نتائج إختبار تقدير نموذج

ARDL

المتغيرات

قيمة المعلمة

اإلنحراف

إحصائية T

اإلحتمالية

TED

722.0121

721.9221

1.172121

1.0701

COINTEQ01

1.121227-

1.121222

1.222220-

1.0022

))D(CRE(-1

1.107221

1.792217

1.222917

1.9722

)D(TED

10.92011-

10.22012

1.110992-

1.0002

المعياري

المصدر :من إعداد الباحثتني اعتماداً على خمرجات برنامج

2

 EVIEWSبناءا على معطيات من النشرة اإلحصائية

الثالثية لبنك اجلزائر.

من اجلدول أعاله نالحظ أي أن القيمة االحتمالية ملعدل إعادة اخلصم أكرب من  1.12وبالتايل ليس له
تأثري معنوي عند  % 2يف املدى القصري.
 4.4تقدير نموذج تصحيح الخطأ  :VARDLيف حالة وجود عالقة تكامل مشرتك بني املتغريات النموذج األمثل
للدراسة هو منوذج تصحيح اخلطأ
يوضح النتائج املتحصل عليها يف املدى الطويل:
VARDL

من أجل تقدير سرعة التعديل يف حالة الصدمات ،واجلدول التايل

الجدول رقم :00نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ  VARDLلحجم القروض ومعدل إعادة الخصم
المتغيرات
)CRE(-1

المعامل

الخطأ المعياري

احصائية t

1.000000

-

-

)TED(-1

-3735.547

1108.30

[]-3.37052

C

35801.75

-

-

)D(CRE

0.000561

0.03272

]]0.01716

)D( TED

0.000436

0.00014

]]3.07496

)D(CRE

-0.088207

0.36581

]]-0.24113

)D( TED

0.000718

0.00158

]]0.45300

)D(CRE

0.280022

0.38408

]]0.72906

)D( TED

-0.001897

0.00166

]]-1.14014

)D(CRE

49.74184

107.966

]]0.46072

)D( TED

1.714971

0.46775

]]3.66639

)D(CRE

24.89898

137.178

]]0.18164

)D( TED

-0.333080

0.59388

]]-0.56085

)D(CRE

130.1735

143.611

]]0.90643

)D( TED

1.559586

0.62218

]]2.50664

سرعة الضبط
))D(CRE(1-
))D(CRE(2-
))D(TED(1-
))D(TED(2-
C
R2

)D(CRE

1.02
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1.92

المصدر :من إعداد الباحثتني اعتماداً على خمرجات برنامج  EVIEWS 2بناءا على معطيات من النشرة اإلحصائية الثالثية لبنك

اجلزائر.

من اجلدول أعاله نالحظ أن من نتائج تقدير تصحيح اخلطأ ،أن

R2

ملعدل إعادة اخلصم % 76

معناه أنه لديه قدرة كبرية على تفسري النموذج ،ونالحظ أيضا أن معامل حتديد اخلطأ أقل من 0.00فهو معنوي
إحصائيا ،ويعين أن املتغريين متكاملة تكامال مشرتكا ،وأن هناك عالقة طويلة املدى بني املتغريين الداخلة يف النموذج.
 .0الخالصة:
تطرقنا من خالل هذه الدراسة إىل السياسة النقدية يف اجلزائر وكيفية احلد من التضخم من خالل تقييد حجم
القروض ،فمن خالهلا قدمنا أدوات السياسة النقدية املطبقة يف اجلزائر ،واليت متثلت يف أدوات تقليدية وهي األدوات
اليت أصدرها قانون النقد والقرض  11/21واألمر 11/10املتعلق بالنقد والقرض ،اليت تتضمن األدوات املباشرة
(معدل إعادة اخلصم ،اإلحتياطي النقدي القانوين ،وسياسة السوق املفتوحة) ،واألدوات غري املباشرة (آلية اسرتجاع
السيولة باملناقصة ،تسهيلة الودائع املغلة للفائدة تأطري اإلئتمان) ،ويف عام  7112مت إضافة آلية التيسري الكمي،
وتطرقنا أيضا إىل التضخم وكيفية احلد منه من خالل بعض أدوات السياسة النقدية ،مث حاولنا يف األخري دراسة حالة
أثر مسامهة السياسة النقدية على حجم القروض البنكية للحد من التضخم يف اجلزائر وذلك خالل الفرتة من
( 7112إىل  )7112من أجل معرفة مدى تأثري معدل إعادة اخلصم ومعدل االحتياطي النقدي القانوين (متغريين
مستقلني) على حجم القروض املمنوح من طرف البنوك العاملة باجلزائر (متغري تابع) ،وذلك باستخدام حتليل مناذج
السالسل الزمنية املقطعية ( ،)panelحيث قمنا بتطبيق ثالث مناذج وهي منوذج االحندار التجمعي ،منوذج اآلثار
الثابتة ومنوذج التأثريات العشوائية ،واستخدمنا يف هذه الدراسة أيضا اختبار سكون السالسل الزمنية،
واختبار ،ARDLومنوذج تصحيح اخلطأ V ARDLوذلك باستخدام برنامج  Eviewsإصدار .7112
النتائج:
لقد مت التوصل إىل النتائج التالية:
 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني حجم القروض ومعدل االحتياطي النقدي القانوين ومعدل إعادة اخلصم؛ وجود عالقة عكسية بني حجم القروض ومعدل إعادة اخلصم وهذا يتوافق مع النظرية اإلقتصادية ،حيث أن زيادةمعدل إعادة اخلصم يؤدي إىل اقفاض قدرة البنوك على منح القروض وبالتايل احلد من التضخم؛
 يف إختبار استقرارية السالسل الزمنية للمتغريات ( حجم القروض ،معدل إعادة اخلصم ،معدل اإلحتياطي النقديالقانوين) ،باستخدام إختبار فيليبس بريون ( )PPمت التوصل إىل استقرارية سلسلة حجم القروض عند املستوى،0
واستقرار س لسلة معدل إعادة اخلصم عند الفروقات األوىل وعدم إستقرار سلسلة معدل اإلحتياطي النقدي القانوين،
وبالتايل يف هذه احلالة ميكن تطبيق منهجية التكامل املشرتك باستعمال منوذج ARDL؛
 بعد إجراء إختبار التكامل املشرتك طبقا ملنهج  ARDLللمتغريين (حجم القروض ،معدل إعادة اخلصم فقط ألنسلسلة معدل اإلحتياطي النقدي القانوين غري مستقرة) ،توصلنا إىل ألنه ليس هنالك عالقة قصرية املدى بني حجم
القروض ومعدل إعادة اخلصم؛
 بعد إجراء إختبار منوذج تصحيح اخلطأ  VARDLتوصلنا إىل وجود أثر سليب وطويل املدى بني حجم القروضومعدل إعادة اخلصم وهذا يتوافق مع النظرية اإلقتصادية ،ومنه فنستنتج إىل أن هناك عالقة توازنية طويلة املدى بني
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معدل إعادة اخلصم وحجم القروض ،وأن السياسة النقدية يف اجلزائر تساهم يف التأثري على حجم القروض املمنوح
من طرف البنوك العاملة يف اجلزائر من خالل معدل إعادة اخلصم فقط وبالتايل هذا يساهم يف احلد من ظاهرة
التضخم.
التوصيات :من النتائج السابقة نقدم التوصيات التالية:
 ضرورة قيام بنك اجلزائر بتطوير إطار فعال للسياسة النقدية مبا يسمح بامتصاص الفائض يف حالة التضخم؛ جيب على بنك اجلزائر ابتكار آليات جديدة لسياسته النقدية حىت جتعلها أكثر مرونة لتقلبات االقتصادية؛ ضرورة األجذ من املزيد من االجراءات اهلادفة لتنظيم عمل البنوك ورفع أدائها يف متويل النشاط االقتصادي.آفاق البحث :نوصي الباحثني بإجراء دراسات يف املواضيع التالية:
 مدى مسامهة التمويل التقليدي للسياسة النقدية يف ضبط القروض البنكية كآلية للحد من التضخم؛ مدى مسامهة آلية التيسري الكمي يف ضبط القروض البنكية كآلية للحد من التضخم؛ مدى مسامهة السياسة النقدية يف ضبط القروض البنكية كآلية للحد من التضخم دراسة قياسية للبنوك التجاريةالعاملة باجلزائر خالل الفرتة (.)9002 – 9002
.0المراجع:
باللغة العربية .1أمحد فريد مصطفى ،سعيد حممد السيد حسن( ،)7111السياسات النقدية البعد الدولي لليورو ،مؤسسة شباب اجلامعة،
مصر ،ص.20

 .7بن يوسف نوة(ديسمرب ،)7112أثر التضخم على ميزان المدفوعات دراسة تحليلية قياسية للجزائر خالل الفترة -0220
 ،9009أحباث اقتصادية وإدارية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر ،)19(،ص.09
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Toutes ces recommandations tirées de l’analyse comparative devraient être prise
en compte en vue de mettre en place une stratégie ; politique, économique,
institutionnelle, et commerciale ainsi qu’une révision de la stratégie de négociation
adopté pour une accélération de ce processus.
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6. Conclusion :
Au cours de cet article nous avons essayé de déterminer les principaux facteurs
qui ralentissent ou favorisent l’accession de l’Algérie à l’OMC.
Ainsi, l’étude des processus d’accession de deux pays exportateurs de pétrole,
Russie et Arabie Saoudite, a permis de détecter les facteurs pouvant influencer le
processus d’accession à l’OMC. Ces facteurs sont d’ordre économique ;
exportations, importations, IDE, Tarifs moyen appliqué et NPF, politique ;
alignement politique, démocratie et institutionnel ; facilité de faire des affaires,
gouvernance, corruption, transparence, état de droit, liberté du commerce extérieur,
poids d’imposition, etc. Ainsi que des facteurs liés au processus d’accession luimême ; nombre de pays déjà membre et la durée des négociations.
Ces facteurs nous ont permis de réaliser un questionnaire en vue de l’étude
comparative de l’économie algérienne avec ces deux pays.
En ce sens, l’étude comparative réalisée suivant le protocole élaboré a démontré
que, d’un côté l’Algérie présente un certain nombre de similitude avec les deux
autres pays surtout sur les 5 dernières années avant leur accession ; dépendance au
hydrocarbures, manque de diversification, système politique autoritaire confirmant
l’hypothèse d’un processus adapté au cas par. D’un autre côté, malgré ces
similitudes, l’Algérie présente d’importantes différences dans un certain nombre de
domaines, d’où l’importance d’un recours à une analyse en termes de forces et de
faiblesses.
La faiblesse de l’imposition devrait permettre d’améliorer le climat des affaires,
notamment si elle est accompagnée par une plus grande ouverture et une liberté des
échanges. Aussi, cette faiblesse des taux devrait être étendue aux tarifs sur le
commerce extérieur.
Cependant, l’Algérie peut tirer profit des opportunités qui s’offrent à elle
notamment ; la baisse des cours des hydrocarbures qui devrait inciter à des
changements dans l’économie algérienne, notamment en terme de diversification et
de rationalisation des investissements, mesure sur lesquelles elle doit capitaliser
même après la hausse des cours.
Cette baisse peut favoriser aussi une baisse de la corruption, une meilleure
gouvernance et une réduction de la dépendance envers les hydrocarbures et une
augmentation du prix de l’essence à la pompe mais aussi une réduction des tarifs
appliqués mais aussi, la ratification des méga-accords favorise la réduction des
tarifs appliqués. Cependant, ils détournent le pays de l’OMC entrainant plus de
procrastination dans les négociations.
Par ailleurs, un retour à la stabilité politique est nécessaire à la ratification des
accords internationaux et notamment les méga-accords (ZALE). De même
l’instabilité politique peut empêcher le pays de saisir l’opportunité offerte par la
baisse des cours des hydrocarbures en termes de rationalisation et de
diversification, en cause de la difficulté de mettre en place les mesures nécessaires.
La lenteur des négociations peut entrainer un désintéressement de l’OMC et
réorientations vers les méga-accords. Aussi ces derniers peuvent constituer un
moyen de pression pour réduire la durée des négociations.
15
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L’instabilité politique induisant des hausses des dépenses budgétaires sera
forcément suivie dans le futur par une augmentation de la fiscalité en vue de
compenser ces hausses.
La prolongation de la durée des négociations peut entrainer une plus grande
procrastination du côté algérien du fait d’un désintéressement.
L’instabilité politique peut aggraver plusieurs facteurs d’ordre institutionnel
notamment en termes de gouvernance et de corruption. Mais elle favorise aussi une
augmentation des dépenses publiques et plus particulièrement des subventions
pour gagner une paix sociale. La signature des méga-accords augmente aussi la
procrastination des négociateurs algériens, l’accession à l’OMC devenant moins
prioritaires.
-Approche externe :
En termes d’opportunités, la baisse des cours des hydrocarbures devrait inciter à
des changements dans l’économie algérienne, notamment en terme de
diversification et de rationalisation des investissements, mesure sur lesquelles elle
doit capitaliser même après la hausse des cours.
De même, la ratification des méga-accords peut inciter à une plus forte baisse
de l’imposition. Ainsi, la baisse de la fiscalité des hydrocarbures peut induire une
augmentation de la fiscalité locale. Cette dernière favorise aussi la réduction des
tarifs appliqués. Ces accords détournent le pays de l’OMC entrainant plus de
procrastination dans les négociations. Par ailleurs, une baisse des cours des
hydrocarbures entraine une baisse de la corruption, une meilleure gouvernance et
une réduction de la dépendance envers les hydrocarbures et une augmentation du
prix de l’essence à la pompe.
En termes de menaces, une amélioration de la stabilité politique serait nécessaire
de même qu’une limitation des effets externes de l’instabilité sur le reste des
facteurs institutionnels. Une meilleure stratégie internationale en termes de mégaaccords devrait être pensée afin que ces derniers ne compromettent pas son
processus d’accession.
Une accélération des négociations à travers des négociateurs performants devrait
être engagée afin de réduire au maximum le risque d’augmentation des membres et
de fait le prolongement des négociations.
Relation entre Opportunité et menaces :
Un retour à la stabilité politique est nécessaire à la ratification des accords
internationaux et notamment les méga-accords(ZALE). De même l’instabilité
politique peut empêcher le pays de saisir l’opportunité offerte par la baisse des
cours des hydrocarbures en termes de rationalisation et de diversification, en cause
de la difficulté de mettre en place les mesures nécessaires. La lenteur des
négociations peut entrainer un désintéressement de l’OMC et réorientations vers
les méga-accords. Aussi ces derniers peuvent constituer un moyen de pression pour
réduire la durée des négociations.
( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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Ainsi, l’Algérie n’est pas alignée politiquement avec les principaux pays de
l’OMC. D’ailleurs d’après (DAVIS.C-L et WILF. M, 2011), la similitude de vote
entre l’ONU, les Etats-Unis et un grand nombre de pays membres de l’OMC est
synonyme à des négociations plus courtes et plus rapides. (Banque Mondiale).
Cependant, L’alignement politique n’a pas empêché l’Arabie Saoudite et la Russie
d’accéder à l’OMC malgré leurs divergences politiques sur les principales
questions internationales. Mais le poids politique international de ces deux pays
n’est pas comparable à celui de l’Algérie.
Figue N°4 : Analyse SWOT des facteurs influant le processus d’accession de
l’Algérie à l’OMC

-Approche interne :
En termes de forces, le faible taux d’imposition doit surtout se répercuter sur les
secteurs privilégiés par l’OMC, notamment l’agriculture. Parallèlement, en termes
de faiblesses, l’Algérie doit entreprendre des négociations plus actives avec des
négociateurs plus performants et informés sur la question. Aussi, une prise de
conscience de la nécessité d’améliorer les facteurs institutionnels serait bénéfique.
-Relation entre forces et faiblesses :
La faiblesse de l’imposition devrait permettre d’améliorer le climat des affaires,
notamment si elle est accompagnée par une plus grande ouverture et une liberté des
échanges. Aussi, cette faiblesse des taux devrait être étendue aux tarifs sur le
commerce extérieur.
La baisse des cours des hydrocarbures induit une hausse de la fiscalité intérieure
pour compenser la baisse des recettes publiques suite à la chute de la fiscalité
pétrolière.
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Figure N°3 : Exportation vers les principaux marchés de l’OMC
exportations vers les principaux marchés de l’OMC ( % des
exportations)
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Source : la Banque Mondiale (WDI)

En ce sens, l’Arabie Saoudite a conclu deux accords internationaux ; conseil
de coopération des pays du golf GCC et la grande zone de libre échange arabe
GAFTA. Alors que la Russie a des accords avec la communauté des états
indépendant CIS et la zone économique commune CEZ. Les méga-accords conclus
par ces deux pays concernent des pays de la même zone géographique, Golf et
Caucase, ou historique, arabe et ex-soviétique. Par contre, le principal accord de
l’Algérie est conclu avec l’Union Européenne qui constitue une grande puissance
au sein de l’OMC.
Selon (DRABEK et BACCHETTA, 2004), les accords commerciaux régionaux
ratifiés par un pays requérant ont un impact négatif sur ses négociations pour
l’accession à l’OMC. Ceci s’explique par le fait que ses partenaires commerciaux
privilégiés retardent le processus d’accession par peur de perdre leurs avantages
avec ce pays lors d’une ouverture plus importante, allant même jusqu’à faire partie
de son groupe de travail pour avoir un droit de regard sur les négociations quant à
son accession à l’OMC. (KUCHMA, 2004). Par ailleurs, l’Algérie a signé, dans
l’attente d’une ratification, l’accord de zone de libre échange africaine laissant
croire que l’Algérie se détourne de l’accession à l’OMC au profit de méga-accords
régionaux ce qui retarde encore plus son accession.
Autre point important pour l’accession, les relations diplomatiques des pays
candidats avec les principaux pays influents à l’OMC est très importante. En
étudiant les similitudes des votes aux conseils de l’ONU à travers une analyse en
composantes principales ACP (KMO=0,82 et signification du test de sphéricité de
Barlett=0,00) il a été conclu qu’il existe trois groupes de pays ; un groupe intégrant
les Etats-Unis, Europe et autres pays développés, un deuxième groupe intégrant la
Russie et les pays en développement et un troisième groupe intégrant l’Algérie et
le reste des pays arabe.
( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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année à une autre. Ainsi, même si l’Algérie affiche des montants intermédiaires
depuis 1995, ses exportations sont largement inférieures au deux autres pays
depuis 2014 année de forte baisse des cours des hydrocarbures. Cette faiblesse des
exportations s’explique notamment par de très faibles exportations hors
hydrocarbures (3,89% des exportations) alors que l’Arabie Saoudite (23%) et la
Russie (41%) offrent plus de facilité et ont des économies plus diversifiés que
l’Algérie. Par contre, les importations algériennes (35% du PIB) sont les plus
important dans ce groupe de pays même si elles restent relativement proches de
celles de l’Arabie Saoudite (28%).
Figure N° 2 : Exportations hors hydrocarbures
Exportations Hors Hydrocarbures ( % des exportations)
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Source : la Banque Mondiale (WDI).

En termes d’investissements directs étrangers IDE, l’Algérie attire un montant
beaucoup moins important (1,2 milliard $) que la Russie (28 milliard $) mais
similaire à celui de l’Arabie Saoudite (1,3 milliard $) alors même que leurs
performances étaient comparables avant 2002.
Dans un cadre de relations internationales, les exportations de l’Algérie vers les
principaux pays de l’OMC (États-Unis, Union Européenne), ayant le plus de poids
dans les négociations, atteignent 80% des exportations totales et sont beaucoup
plus importantes que les exportations des deux autres pays tournent autour de 60%.
Ces échanges ont été entre-autre accélérés par l’accord d’association avec l’UE.
Ceci peut prolonger le processus d’accession du fait que ces pays craignent de
perdre leur part de marché en cas d’intégration de l’Algérie à l’OMC.
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5. Analyse des résultats :
En répondant au questionnaire précédent et afin d’évaluer le niveau de
l’économie algérienne par rapport à l’Arabie Saoudite et la Russie, différents
facteurs ont été étudiés.
L’Algérie affiche de bonnes performances en termes de facilité de faire des
affaires, comparables aux deux autres pays jusqu’en 2009 (73 en 2007 pour
l’Algérie contre 62 et 53 pour les deux autres pays). Avec l’introduction des
mesures de la Loi de Finance Complémentaire, cet indicateur s’affaiblit fortement
(62 en 2017 contre 70 et 74 pour les deux autres). Ceci se traduit notamment par
une baisse des scores en termes de liberté du commerce ( 30 en 2017 contre 75 et
78,5 pour les deux autres) ainsi que des performances toujours faibles dans la
protection des droits de propriété. Cependant, le poids de l’imposition en Algérie
est assez faible comparativement aux deux autres ce qui peut constituer une force
pour cette dernière.
Figure N° 1 : la facilité de faire des affaires

Le socre de la facilité de faire des affaires (%)
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Source: The Heritage Foundation et Doing Business (Banque Mondiale).

En termes de gouvernance, l’Algérie affiche des performances largement
inférieures à celles des deux autres pays ( -0,6 en 2017 contre 0,24 et -0,2 pour les
deux autres selon WGI), du principalement à la faiblesse de son système politique
et ses scores en termes d’état de droit. Ceci tient aussi à une grande instabilité
politique et des performances très faibles en termes de control de la corruption,
même si ce dernier reste supérieur à celui de la Russie qui représente un cas
atypique dans ce domaine (30 pour l’Algérie, 65 pour l’Arabie Saoudite et 15 pour
la Russie). Paradoxalement l’Algérie a enregistré une nette amélioration dans ses
scores de démocratie, dépassant ceux des deux autres pays après 2012. Ceci tient
principalement à une plus large ouverture du champ audiovisuel et une plus grande
liberté d’expression. Mais les évolutions politiques récentes pourraient affecter
négativement cet indicateur.
Concernant le volet commercial, les trois pays étant producteurs
d’hydrocarbures, leurs exportations en biens et services fluctuent largement d’une
( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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1. Quel est le degré de facilité de faire des affaires ?
- Score entre 0 et 100%
2. Quel est le degré de consécration du droit de propriété ?
- Score entre 0 et 100%
3. Quelle est la valeur des Investissements Direct Etrangers ?
- En milliers de dollars courants
4. Quel est le degré de liberté du commerce extérieur ?
- Score entre 0 et 100%
5. Quel est le degré d’efficacité du gouvernement ?
- Entre -2,5 et 2,5
6. Quel est le poids d’imposition ?
- En pourcentage % du PIB
7. Quel est le degré de démocratie ?
- Echelle allant de 0 à 10
* Démocratie (entre 8 et 10) * Démocratie imparfaite (entre 6 et 8)
* Régime hybride (entre 4 et 6) * Régime autoritaire inferieur à 4
8. Quelle est le poids des dépenses budgétaires dans l’économie ?
- En pourcentage % du PIB
9. Quel est le degré de contrôle de corruption ?
- Score entre 0 et 100%
10. Quel est le degré de la stabilité politique ?
- Entre -2,5 et 2,5
11. Le pays est-il aligné politiquement avec les pays influant de l’OMC ?
131
* Oui * Non
12. Quel est le prix de l’essence à la pompe ?
- En dollars courants
13. Quel est le flux des exportations de biens et de services ?
- En pourcentage du PIB
14. Quel est le flux des exportations hors hydrocarbures ?
- En pourcentage du total des exportations
15. Quel est la valeur des exportations vers les principaux marchés de l’OMC ?
- En pourcentage du total des exportations
16. Le pays a t’il ratifié des méga-accords ?
* Oui * Non
Si oui, quels sont ces accords………………….
17. Quel est la durée des négociations ?
- En années depuis le dépôt de la première demande d’accession
18. Quel est le flux des importations de biens et de services ?
- En pourcentage du PIB
19. Quels sont les tarifs moyens ?
- En pourcentage
20. Quels sont les tarifs moyens NPF ?
- En pourcentage ?
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Venezuela, la Suisse et l’Argentine, et elle doit encore achever des négociations
avec l’Union européenne, le Canada, la Malaisie, la Turquie, la République de
Corée, l’Equateur, les États-Unis, la Norvège, l’Australie et le Japon. (ministère du
commerce, 2014).
Les États-Unis et l’Union européenne sont les plus grands partenaires de ces
négociations bilatérales, ils représentent la clef d’une accession finale à l’OMC, car
les autres pays devraient se rallier aux décisions prises par ces deux grandes
puissances économiques (BARBET.P, SOUAM.S, TALAHITE.F, 2008).
Suite à de nouvelles questions posées à l’Algérie en 2016, selon le bulletin
d’information sur les accessions à l’OMC un 13eme cycle de négociations était
prévu au premier semestre de l’année 2017. D’une part ce cycle devait être
consacré à la conformité des normes phytosanitaires, ou les licences d’exportation
et d’importation. D’autre part des négociations bilatérales ont été mise en cours de
finalisations avec les pays cités auparavant (OMC, 2017).
Les domaines pour lesquels des progrès restent à faire sont : la double
tarification du gaz contesté par les membres du groupe de travail surtout l’Union
Européenne (Abbas. M, 2010), la privatisation des entreprises publiques
concernant certains secteurs comme le secteur bancaire, les subventions à
l’exportation appliqué par l’Etat, le non-respect aux mesures sanitaires et
phytosanitaires « SPS » et la libéralisation des importations en supprimant les
restrictions quantitatives aux produits importés (BELGACEM, 2011).
4.2.Données :
Les données sont issues de plusieurs sources internationales. Le degré de
facilité des affaires « doing business », le degré de consécration du droit de
propriété, le degré de liberté du commerce extérieur et le poids de l’imposition sont
issues de la « Heritage Foundation » de la Banque Mondiale.
Les investissements directs étrangers, le poids des dépenses budgétaires et le
prix de l’essence à la pompe, exportation de biens et services, les exportations hors
hydrocarbures, exportations vers les principaux marchés de l’OMC, le flux des
importations et les tarifs sont issues du « world development indicator » WDI de la
Banque Mondiale.
L’indice de la gouvernance, le control de la corruption et la stabilité politique
sont issus du world government indicators WGI. Alors que l’indice de démocratie,
perspectives du monde (Université Sherbrook).
La durée des négociations pour l’accès à l’OMC et les accords régionaux de la
base de donnée de l’OMC. Finalement, l’alignement politique est tiré de l’analyse
des votes au sein de l’ONU.
4.3.Méthode :
Pour structurer notre étude comparative, nous avons établi un protocole
d’analyse suivant un questionnaire d’analyse auquel nous répondons pour chacun
des pays étudiés suivant le type d’informations recherchées.
( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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4.1. Processus de l’Algérie :
A l’époque du GATT, l’Algérie a déposé sa première demande d’accession en
juin 1987 puis de manière officielle une demande de candidature en 1996 pour
faire partie de l’organisation mondiale du commerce (BARBET.P, SOUAM.S,
TALAHITE.F, 2008). Des opportunités se sont présentées a elle quant à son
accession mais elle n’a pas su en tiré profit le moment présent ; statut
d’observateur lui autorisant la contribution aux réunions en rapport avec le
commerce international qui lui faciliter l’accès à l’accord général, mais aussi ce
statut lui octroyé la connaissance du système GATT et la mise en place de liens
avec certains membres susceptibles de l’aider dans sa démarche d’accession sans
oublier son poids au sein de l’organisation des pays producteurs de pétrole
« OPEP ». (BELGACEM, 2011).
La lenteur de la demande de candidature de l’Algérie est due en partie au fait
que le dernier round du GATT l’Uruguay round « 1986-1994 » annonçait une
nouvelle organisation tombé au même moment que la candidature, ce qui fait que
cette période ne reflétait pas forcément un besoin urgent d’accession à cette
organisation, parce que la transition du GATT à l’OMC a modifié le système
commercial multilatéral et la nature processus d’accession à l’OMC.
(GUECHAIRI. F, BENCHIKH. H, 2018).
Le premier aide-mémoire sur le régime de commerce extérieur a été déposé en
1996. Ce dernier abordait les révisions des lois, des réglementations et pratiques
conformément les discipline de l’OMC, les politiques économiques et commerce
extérieur (la mise en place du Plan d’Ajustement Structurel « PAS », privatisations
des entreprises publiques, politiques d’investissements étrangères) et les politiques
affectant le commerce des marchandises (restrictions quantitatives à l’importation,
exonération tarifaire, etc.). (OMC, 1998).
6 ans Après le dépôt de la première demande d’accession en 1996, le
gouvernement dépose la deuxième version du mémorandum en 2002. A cet instant
le gouvernent semble être en bonne voie pour les négociations, en raison de
l’amélioration de la situation financière de l’Algérie avec l’extérieur et
l’accumulation de réserves de change a permis la libéralisation de la tutelle du
FMI. (BARBET.P, SOUAM.S, TALAHITE.F, 2008). Néanmoins, ce
mémorandum contenait des négociations concernant le commerce des biens et
délaissé entre autre le domaine des services et de la propriété intellectuelle qui ont
été introduit dans les règles et disciplines de l’OMC (ABBAS, 2009).
Une fois encore les négociations d’accession de l’Algérie à l’OMC, ont été
rallongé en raison del a loi de finance complémentaire de 2009, qui a durcit le
climat d’investissements qui selon l’alinéa2 de l’article 4bis « Les investissements
étrangers ne peuvent être réalisés que dans le cadre d’un partenariat dont
l’actionnariat national résident représente 51 % au moins du capital social… ».
(Ordonnance relative au développement de l’investissement, Codes algériens 2015)
De ce fait, aucun investissement ne peut se faire aujourd’hui en Algérie, à capitaux
majoritairement étrangers, mais doivent obligatoirement s’associer à des
partenaires locaux dans le capital.
Parallèlement aux réunions officielles l’Algérie, a tenu des réunions bilatérales
avec plusieurs pays. À ce jour elle a mené 12 cycles de négociations et plus de
1900 questions ont été traité et plus de 120 réunions bilatérales avec une vingtaine
de pays concluant six accords bilatéraux avec le Brésil, l’Uruguay, Cuba, le
7
Journal of International Economy and Globalization (JIEG)

Potentiel d’accession de l’Algérie à l’OMC à travers une étude comparative
des facteurs influents sur le processus d’accession de PVD exportateurs de
pétrole.

PP: 01-17

Slovaquie, Suisse et Turquie. Avec l’avènement de l’OMC la demande d’accession
a été transformée à l’OMC à partir de 1995 (STERN, 2002).
La Russie avait soumis un mémorandum sur son régime commercial extérieur
au groupe de travail en 1994. Ce mémorandum relatait les politiques commerciales
qui ont une incidence sur les accords de l’OMC ; les réglementations concernant
les exportations et les importations, les politiques affectant le commerce des
services et celles relatives à la propriété intellectuelle…etc. (STERN, 2002).
Les Etats-Unis et l’Union Européenne estimaient que l’accession de la Russie à
l’OMC leur apporterait une stabilisation économique et qu’il ne pouvait restait en
dehors de cette organisation en sachant qu’elle régulait à l’époque « plus de 90 %
des échanges mondiaux dans des conditions très favorables (droits de douanes
inférieurs à 5 % en moyenne, interdiction des subventions aux exportations, relatif
accès aux marchés...). ». (MATELLY, 2007).
Au cours des négociations avec le groupe de travail des obstacles ont vu le jour
dans différents domaines ; conflit russo-géorgien concernant les frontières,
Amendement Jackson-Vanik cet amendement interdisait les échanges
commerciaux bilatéraux avec les pays n’ayant pas un système d’économie de
marché et qui viole le droit de l’émigration de leurs citoyens (ROCHE. M,
décembre 2002) la baisse des tarifs douaniers était insuffisante aux yeux des
membres du groupe de travail (VERCUEIL, 2003), l’accès des entreprises
étrangères était limité (TARR, 2007), le maintien des subventions à l’exportation,
concernant le secteur énergétique, la double tarification des prix appliquée par la
Russie était considéré comme des subventions déguisées, les Etats-Unis
reprochaient aux russes le non-respect des droits de propriété intellectuelle
« piratages et contrefaçons » (COOPER, 2008).
Suite aux négociations entreprises avec les membres du groupe de travail de
l’OMC, la Russie a adopté certains changements à son économie. Le 10 novembre
2011, la Russie à accéder à l’OMC en s’engageant à appliquer les dispositions
relatives à l’OMC sur des périodes de transition. Les engagements entrepris par la
Russie quant à son accession comprennent la conclusion de 30 accords bilatéraux
sur l’accès aux marchés des services et 57 autres accords sur l’accès aux marchés
des marchandises (OMC, 2011).
L’accès aux marchés des biens étaient plus souple quant à l’application de droit
de douane sur les produits étrangers avec un taux consolidé à 7,3% pour les
produits manufacturés, alors que la consolidation concernant les produits agricoles
était de 10,8% à la fin de la période de transition contrairement au tarif appliqué
avant l’accession qui été de 13,2%, concernant la double tarification la Russie a
appliqué deux prix en gardant un prix inférieur que le prix international pour les
ménages et un prix plus élevé pour les entreprises et autres.
4. Etude du potentiel d’accession de l’Algérie à l’OMC :
Pour identifier le potentiel d’accession de l’Algérie à l’OMC et mettre en avant
ses forces et faiblesses quant à son accession à l’OMC une étude comparative avec
deux pays similaires ayant accédé au temps de l’OMC a été réalisée.

( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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L’accès aux marchés des biens étaient plus souple quant à l’application de droit
de douane sur les produits étrangers sauf pour l’importation de produits allant à
l’encontre de la religion comme l’importation d’alcool et de viande de porc ont été
interdit (SIDF, 2006) en ce qui concerne le secteur des services, les négociations
ont abouti à des allègements dans le domaine des banques en leur permettant une
participation étrangère à 100% mais aussi dans le domaine des assurances fondée
sur les principes de la religion sous forme d’assurance coopérative dans laquelle la
participation étrangère ne dépasse pas les 60% avec un délai de transition vers une
assurance coopérative de trois ans (RAO. D-N, 2007) en ce qui concerne les
obstacles liés au commerce, l’Arabie Saoudite a mis en place une organisation
spécialisée dans les normes et les règlementations techniques concernant les
produits étrangers et locaux. En ce qui concerne le régime de propriété
intellectuelle lié au commerce, le pays s’est engagé entre autre à accéder à
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l’application de nouvelles
lois dans le but de protéger les droits d’auteur et les brevets (BAGARESH, 2013).
En ce qui concerne les hydrocarbures, la double tarification sur les prix des
matières premières a été maintenue en justifiant les bas prix interne comme étant
dus aux couts des infrastructures qui n’est pas indispensable pour la consommation
interne ou même en ce qui concerne la vente locale des produits pétroliers qui se
fait sous forme de contrat à long terme tout le contraire pour la vente à l’extérieur
qui engendre des couts supplémentaires (VAN GRASSTEK, 2006).
3.2. Cas de la Russie :
Après la seconde guerre mondiale, un besoin urgent de se reconstruire touche
différents pays. En1986, l’URSS, émit une demande quant à ce qu’elle devienne
un pays observateur des négociations multilatérales du GATT. Six mois plus tard,
cette demande a été refusée (ROCHE, 2003) Ce refus venait des Etats-Unis en
stipulant que l’URSS n’était pas une économie de marché. Cependant, ce refus
cachait bel est bien autre chose, c'est-à-dire, l’impact politique que pouvait avoir
l’URSS à l’OMC.
Ce n’est qu’en 1991 que l’URSS obtient le statut d’observateur (MATELLY,
2007) Par la suite l’URSS s’était engée dans un processus de transformations et de
libéralisation du système économique et politique qui s’est soldé par l’éclatement
de l’Union soviétique et la naissance du capitalisme. A partir de ce moment-là,
l’appartenance de la Russie à des organisations internationales comme l’OMC était
devenue une priorité, mais aussi au FMI « membre depuis1992 » dans le but de
leur accorder une aide dans l’élaboration de politiques adéquates quant à la
transition à une économie de marché ((MATELLY, 2007).
Le processus d’accession de la Russie a connu certains obstacles dans ses
négociations avec les membres de l’OMC entre autre, les pays de l’URSS ;
l’Estonie, la Lituanie, la Géorgie, la Moldavie et le Kirghizstan. Par conséquent, la
date prédite pour l’accession été toujours remise en question (MATELLY, 2007)
Le processus d’accession de la Russie à l’OMC date de 1993 au temps du GATT.
Le groupe de travail chargé de son accession a été créé la même année, mais ce
n’est qu’en 1995 qu’il s’était réuni pour la première fois (ROCHE, 2002)
Il comprenait à l’époque 54 pays parmi eux : les États-Unis, l'Union
Européenne (UE), l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la
République tchèque, l'Équateur, l'Estonie, la Géorgie, Corée, Hongrie, Inde, Japon,
Lettonie, Mexique, Mongolie, Norvège, Panama, Pologne, Nouvelle-Zélande,
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3. Etude du processus d’accession de l’Arabie Saoudite et de la Russie à
l’OMC :
3.1.Cas de l’Arabie Saoudite :
En 1985, au temps du GATT l’Arabie Saoudite participait à cet accord autant
que membre observateur, ce n’est que le 13 juin 1993 qu’elle formule sa demande
officielle. Le 21 juillet de la même année un groupe de travail a été mis en place à
fin d’examiner la demande d’accession conformément à l’article XXXIII. Après
l’entrée en vigueur de l’OMC, le groupe de travail chargé de l’accession de
l’Arabie saoudite au temps du GATT a été reconduit dans le but de continuer les
négociations (OMC, 2005).
Les négociations étaient entreprises avec les membres de l’OMC en particulier
avec l’Union Européenne qui représentait en ce temps là son premier partenaire
commercial. En 1995, un groupe de travail interministériel a été créé par l’Arabie
Saoudite afin de mettre en place une stratégie d’accession à l’OMC en préparant
les documents voulus (SIDF, 2005).
Le premier aide-mémoire sur le régime de commerce extérieur le 5 juillet 1994.
Ce dernier abordait la libéralisation des marchés et la participation du secteur privé
au développement.331 Les séances de questions réponses ont débuté le 29
novembre 1994 abordant différents sujets tels que les services et droits de la
propriété intellectuelle (GHULAM, F-I, 2012).
Le groupe démontre en 1996 que la lenteur du processus d’accession est due au
manque d’information et aux problèmes politiques existants.
Outre l’accord de l’OMC, l’Arabie saoudite a participé à plusieurs accords
économiques et commerciaux multilatéraux, y compris l'accord de libre échange
du Conseil de coopération du Golfe (ZLE), zone de libre-échange arabe, zone de
libre-échange entre l’Arabie Saoudite et les États-Unis (qui est liée à la réforme
économique et libéralisation du commerce). Les effets des accords commerciaux
bilatéraux et multilatéraux conclus par l'Arabie saoudite sont plus ou moins
intégrés dans les effets de l’accord saoudien-OMC puisque 99% des pays de ces
accords sont également membres de l’OMC (AL AKAYLEH, F, 2017).
Au cours des négociations avec le groupe de travail des obstacles ont vu le jour
dans différents domaines ; l’agriculture concernant l’abaissement du taux de
consolidation les produits agricoles mais aussi l’interdiction d’importer certains
produits non conformes avec la religion (BHALA, R, 2004), l’ADPIC concernant
la violation de droit de la propriété intellectuelle, les services notamment
concernant la propriété étrangère dans les secteurs des télécommunications et des
banques, la double tarification du gaz, la question d’Israël concernant le boycott
des produits importés (OMC, 2012)et la zakat considéré comme une violation au
traitement national en termes d’égalité devant l’impôt (OMC, 2005).
Lors des négociations de son accession à l’OMC, l’Arabie Saoudite avait
conclu 38 accords commerciaux bilatéraux avec certains pays UE en 2004, le
Japon, le Canada et juste avant son accession avec les Etats-Unis représentant sa
plus grande part des importations et au niveau multilatéral, un Conseil de
Coopération du Golfe (CCG) a été signé entre les pays arabe sous forme d’union
douanière (VAN GRASSTEK, 2006).
( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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1.3.Les hypothèses :
Hypothèse 1 : L’Algérie accuse des faiblesses importantes dans les domaines
économique, commercial, institutionnel et politiques
Hypothèse 2 : L’Algérie peut tirer avantage de ses forces pour améliorer son
potentiel d’accession.
1.4.Méthodologie de l’étude :
Nous faisons au cours de cet article une revue de la littérature traitant des
facteurs influents sur le processus d’accession pour ensuite aborder les processus
d’accession de l’Arabie saoudite, de la Russie et de l’Algérie qui feront l’objet
d’une étude comparative au cours de la dernière section par la suite pour tirer les
principaux facteurs qui influent sur l’accession de l’Algérie au travers d’une
matrice SWOT.
2. Revue de littérature (études antérieurs) :
Plusieurs études ont essayé de tirer des leçons des expériences passées à partir
d’études comparatives.
L’étude de (Drabek, Z ; Bacchetta, M, 2004), étudie les effets de l’accession à
l’OMC sur l’élaboration des politiques et des réformes institutionnelles dans les
pays en transition à partir de l’expérience de pays similaires déjà membres de
l’OMC ou qui ont déjà accéder récemment et les effets des négociations. Pour cela
les auteurs examinent plusieurs indicateurs dans différents domaines ; accession au
marché, gouvernance, finances publiques, réformes structurelles, commerce
international et notamment avec les principaux partenaires régionaux,
performances macroéconomique. Ces indicateurs ont été comparés entre 32 pays
ayant déjà réussi leur accession pour tirer les principaux facteurs privilégiant ce
processus.
Par ailleurs, l’étude de (Kent, J, 2009), explique que l’accession à l’OMC
implique une approche plus détaillée et s’allonge avec le temps comparé à celle du
GATT mais aussi, que lors des négociations d’accession à l’OMC, les membres
titulaires de l’OMC ont une position de négociation supérieure. Il explique aussi
que le temps écoulé depuis l'application de l'OMC à l'accession a augmenté avec le
nombre d'accessions achevées, suggérant un processus d'apprentissage par les
membres de l'OMC pour négocier des concessions plus exigeantes de la part des
candidats. En ce qui concerne les conditions d'accession, le nombre d'engagements
en matière de règles a augmenté et le niveau des droits consolidés a diminué,
parallèlement au nombre d'accessions achevées.
Concernant l’Algérie, (Abbas, M, 2009), met en avant les transformations
constitutionnelles et institutionnelles relatives au processus d’accession et dont
pourrait bénéficier l’économie algérienne. Il explique aussi que le degré des
compromis auxquels l’Algérie devrait faire face expliquent la durée de la
procédure des négociations. De même (Barbet, Ph., & Souam, S., & Talahite, F,
2008), explique que la structure économique et commerciale de l’Algérie ne la
prédisposait pas à faire partie du GATT et que la lenteur des négociations en vue
d’accession est due à l’inexistence de consensus entre les parties mais aussi
l’intérêt de l’Algérie à faire partie de l’OMC.
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1. Introduction :
L’accession à l’Organisation Mondiale du Commerce est faite suivant plusieurs
étapes et au cas par cas. Plusieurs pays en développement parmi eux l’Arabie
Saoudite, la Russie et l’Algérie avaient lancé une demande d’accession au temps
du GATT. Ces pays étant considérés comme des pays en développement
exportateurs de pétrole sont l’exemple même de la complexité de la procédure
d’accession. Parmi ces derniers : l’Arabie Saoudite qui a négocié son accession
pendant 12 ans, la Russie qui a connu une plus longue durée de négociations allant
jusqu’à 18 ans alors que l’Algérie négocie toujours son accession depuis 1987.
1.1. La Problématique :
L’accession à l’Organisation Mondiale du Commerce est faite suivant plusieurs
étapes et au cas par cas. Plusieurs pays en développement parmi eux l’Arabie
Saoudite, la Russie et l’Algérie avaient lancé une demande d’accession au temps
du GATT. Ces pays étant considérés comme des pays en développement
exportateurs de pétrole sont l’exemple même de la complexité de la procédure
d’accession. Parmi ces derniers : l’Arabie Saoudite qui a négocié son accession
pendant 12 ans, la Russie qui a connu une plus longue durée de négociations allant
jusqu’à 18 ans alors que l’Algérie négocie toujours son accession depuis 1987.
Au cours du processus d’accession de l’Arabie Saoudite et de la Russie, les
négociations entreprises avec le groupe de travail chargé de leur accession ont
abouti à plusieurs engagements face aux concessions faites par ces pays réalisés
sur une longue durée. Mais aussi, grâce aux changements apportés à leur économie
du point de vue structurel et institutionnel.
L’étude de ces derniers, peut permettre de faire ressortir des facteurs influents
sur le processus d’accession, c’est à dire, des facteurs aidant à accélérer ou à
freiner le processus de négociation en vue d’une accession, et en tirer les
principaux enseignements de ces deux pays afin de comprendre la lenteur de
l’accession de l’Algérie à l’OMC.
L’accession de l’Algérie à l’OMC suit un processus complexe et long. La
négociation des termes de cette accession est une étape d’autant plus redoutable
qu’elle intervient avec beaucoup de retard et que les demandes de concessions de
la part des pays membres sont de plus en plus exigeantes. Toutefois, les enjeux
essentiels de cette accession se trouvent dans la capacité du pays candidat à bien
comprendre les règles et faire en sorte que leur nécessaire application serve au
mieux les objectifs de développement économique et social.
Les stratégies de négociations lors du processus d’accession des PVD
exportateurs de pétrole représentent un élément clé d’une accession rapide et moins
contraignante pour le pays requérant.
1.2.Les questions de l’étude :
A travers cette étude nous cherchons à répondre à la problématique suivante :
Quels sont les facteurs qui peuvent accélérer ou freiner l’accession de l’Algérie à
l’OMC ?
( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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Résumé

Mots clés

La procédure d’accession à l’Organisation Mondiale du Commerce est complexe et
dure parfois dans le temps. Tel est le cas de certains pays en voie de développement
comme l’Algérie qui négocie son accession depuis plus de 30 ans.
Cet article vise à étudier les facteurs influant la procédure d’accession à l’OMC en
déterminants ceux qui peuvent l’accélérer ou la freiner.
Pour cela une étude comparative avec deux PVD exportateurs de pétrole, Arabie
Saoudite et Russie, ayant des similitudes avec l’Algérie et dont l’accession s’est
effectuée au temps de l’OMC, 1995. Pour cela une matrice SWOT a été réalisée en
examinant les écarts entre eux.
Les résultats démontrent que l’Algérie possède un avantage en termes de poids
d’imposition alors que des facteurs économiques (diversification, prix essence),
institutionnels (facilité des affaires, corruption), commercial (NPF, partenaires
commerciaux) politiques (alignement politique) qui freinent son accession ainsi que les
méga-accords internationaux qui peuvent jouer dans les deux sens.

WTO;
Joining;
Algeria;
Oil Exporting
Countries;
A Comparative
Study.

الملخص

الكلمات المفتاحية

 كما هو احلال،إجراءات االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية معقدة وتأخذ بعض األحيان وقت طويل
. سنة03  اليت تتفاوض من اجل انضمامها ألكثر من،يف بعض البلدان النامية مثل اجلزائر
يهدف هذا املقال إىل دراسة العوامل اليت تؤثر على عملية االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية من خالل
 أجريت دراسة مقارنة مع دولتني،وهلذا الغرض.منظمة التجارة حتديد احملددات اليت ميكنها تسريع هده اإلجراءات أو إبطائها
العاملية؛
 مشاهبتني للجزائر واليت مت انضمامهما يف وقت، اململكة العربية السعودية وروسيا،ناميتني مصدرتني للنفط
. من خالل فحص الفروقات بينهماSWOT.  ومنه مت تصميم مصفوفة.5991  بعد،منظمة التجارة العاملية
انضمام؛
أظهرت النتائج أن اجلزائر تتمتع مبيزة من حيث معدل الضريبة يف حني أن العوامل االقتصادية (تنويع
اجلزائر؛
 الشركاء، التجارية (الدولة األكثر رعاية،) الفساد، اهليكلية (سهولة املعامالت،) سعر الوقود،الدول املصدرة للنفط؛ االقتصاد
 وكذلك االتفاقيات الدولية الضخمة اليت. التجاريون) السياسية (التوافق السياسي) وهو ما يبطئ انضمامها.دراسة مقارنة
.ميكن أن تعمل يف كال االجتاهني
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